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اإلىداء
أيىدم ىذا العمؿ...
إلى ركح أبي كأمي ،كأسأؿ اهلل تعالى أف يرحميما رحمة كاسعة ،كأف ينزليما منازؿ
الصديقيف كالشيداء كالصالحيف..
كالى زكجتي الحبية ،كبناتي الثبلثة :نكراف ،كمنة اهلل ،كأركل...
كالى كؿ مف قدـ لي العكف كالمساعدة إلتماـ ىذا العمؿ...
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شكر وتقدير
الميـ آتنا في الدنيا حسنة ،كفي اآلخرة حسنة ،كقنا عذاب النار..
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/
حسيف سيد عبداهلل مراد ،في إخراج ىذا العمؿ ،ككانت لتكجيياتو النافعة ،كنصائحو السديدة،
دك ار كبي ار 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...
كما أتقدـ بخالص الشكر ،كعظيـ اإلمتناف ،إلى العالـ الجميؿ ،كالمعمـ القدير ،األستاذ الدكتكر/
كرـ الصاوي بػاز عمى ما قدـ لمباحث مف جيد ،كعكف عظيـ ،كأشيد اهلل أنو قدـ لى مف العكف
كالمساعدة ما يعجز عف كصفو المساف ،كلـ يبخؿ عمي بأم جيد ،كشممني بفضمو ،كغمرني
بحممو ،كأفاد ني بعممو الغزير ،ككانت تكجيياتو كنصائحو السديدة نبراسا لي في طريؽ العمـ،
ككانت خير معيف لي في إتماـ ىذا العمؿ ،كاخراجو عمى ىذه الحاؿ ،كليذا فأنا أديف لو بعظيـ
الفضؿ عمى ما قدـ لي...
كما يسعدني أف أتكجو بخالص الشكر ،كعظيـ اإلمتناف ،إلى معممتي بالمعيد ،األستاذة الدكتكرة/
سوزي محمد أباظة ،عمى كؿ ما قدمت لي مف عكف ،كتكجيو ،كساىمت بعمميا في بناء لبنات
ىذا العمؿ ،فميا مني كؿ التقدير كاإلحتراـ..كأسأؿ اهلل تعالى أف يبارؾ لي في أساتذتي األجبلء،
كأسألو أف يجازييـ عني خير الجزاء ،كأف يككف ىذا العمؿ في ميزاف حسناتيـ يكـ القيامة ،كأف
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
لعبت القبػػائ يؿ العربيػةي دك انر كبيػ انر فػي كػؿ مػف مصػر كبػبلد النكبػة ،كفػي غيرىمػا مػف الػببلد
التػػي فتحيػػا المسػػممكف ،السػػيما مػػا قامػػت بػػو تمػػؾ القبائػػؿ لنشػػر ال ػػديف اإلسػػبلـ ،كالثق ػػافة العربيػػة.
ككانػػت سياسػػة ال ػػدكلة اإلسػػبلمية ،فػػي بدايػػة نشأتي ػا ،تيػػدؼ إلػػى تشػػجيع القبائػػؿ العربيػػة كبطكنيػػا
عمػػي اليج ػرة إلػػى تمػػؾ البقػػاع التػػى فتحيػ ػا المسػػممكف ،كمػػف ثػػـ االسػػتقرار بيػػا ،حتػػى تنصػػير ىػػذه
الجماعػات العربية الػكافدة مف "جزيرة العرب" مػع الشػعكب التػى تقطػف ىػذه الػببلد ،ككػانكا يعتنقػكف
إمػػا المسػػيحية ،أك بعػػض المعتقػػدات ال ػػكثنية كاألركاحيػػة ،كىػػك مػػا أتػػاح الفرصػػة لتمػػؾ الشػػعكب أف
ػب ليػا
تتعرؼ عػف ىكثىػب عمػى الػديف اإلسػبلمي ،كمػا يػدعك إليػو مػف أخػبلؽ ،كمبػادلء سػامية تىطي ي

القمكب.

كتيعد قبيمة يجيينة مف أكثر القبػائؿ العربية التي تركت أث انر حضاريان كبي انر ،سكاء كاف ثقافيػان،

أـ إجتماعيان ،أـ إقتصاديان خاصةن دكرىا فػي تعريػب مصػر كبػبلد النكبػة منػذ أف فػتح العػرب مصػر
سنة (21ىػ641/ـ) .كىذا ىك المكضكع الرئيس الػذم تحاكؿ ىذه األيطركحة مناقشتو ،كالبحث فيو
مف شتي الجكانب الحضارية التى ارتبطت بكجػكد قبيمػة يجيينػة فػى تمػؾ الػببلد .كيمكػف القػك يؿ بأنػو

من ػػذ "الف ػػتح العرب ػ ػي" ،كىجػ ػرات قبيم ػػة يجيين ػػة إل ػػى كادم الني ػػؿ األكس ػػط تكػ ػػاد ال تتكق ػػؼ ،إذ كان ػػت
جماعػػاتيـ تأتػػي مػػف جزيػرة العػػرب بحث ػان عػػف مسػػتقر جديػػد ليػػا فػػي ىػػذه الػػببلد ،ككػػذلؾ سػػعيان كراء

ػار الت ػػى تتح ػػدث ع ػػف يش ػػيرة أرض البج ػػة بالمع ػػادف
أس ػػباب الػ ػػرزؽ ،إذ ذاع ػػت ب ػػيف الع ػػرب األخبػ ػ ي

النفيسة.

كمػػف ثػػـ ك ػػانت ىػػذه الػػببلد مقصػػدان لمعديػػد مػػف اليج ػرات العربيػػة ،س ػكاءان تمػػؾ القبائػػؿ التػػي
تنتمػػي ل ػػ"قبائؿ عدنػ ػاف" كىػػـ "عػػرب الحج ػػاز" ،أـ تمػػؾ التػػي تنتمػػي ل ػػ"قبائؿ قحط ػػاف" كىػػـ "عػػرب
الػػيمف" .كقػػد دفعػػت الظػػركؼ الس ػػياسية ككػػذلؾ االقتصػػادية العديػػد مػػف بطػػكف قبيمػػة يجيينػػة إل ػػى
البحث عف مكطف ليا فػي الصعيد بعد الفتح العربػي ،كمف ثػـ انتشػركا ىنػاؾ حتػى صػػارت القبيمػة

الكبػػرل بالصػػعيد .كمػػا كػػاف عػػرب يجيينػػة مػػف أكثػػر مػػف سػػاىـ مػػف بػػيف الجماع ػػات العربيػػة فػػي

إزدىػار كعمراف ببلد البجة.
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كبمرك الزمف ،اتجو أعداد كبيرة مف عرب يجيينة إلى ببلد النكبة قػادميف مف مػدف الصػعيد

بمصػ ػػر خاصػ ػػة إبػ ػػاف عصػ ػػر "دكلػ ػػة المماليػ ػػؾ" (923 -648ى ػ ػػ1517-1252/ـ) ،ثػ ػػـ تكغمػ ػػت
جماعات منيـ في ىذه الببلد ،كلعبكا دك انر كبي انر في سقكط ممالػؾ النكبة المسػيحية ،خاصػة مممكػة
عمكة ،كساىمكا في نشر العركبة كاإلسبلـ في ىذه الببلد.

أىمية الموضوع:
كن ىس ػػبيا ،كاش ػػكالية أص ػػميا،
ترج ػػع أىميػ ػةي ى ػػذه األيطركح ػػة إل ػػى أني ػػا تتنػ ػػاكؿ قبيم ػػة يجيين ػػة ،ى

كمكطنيا األكؿ في ببلد العرب ،ثـ ىجرتيا إلى مصر بعد الفتح العربي ،كمف ثـ اليجرة إلى ببلد
النكب ػ ػػة بس ػ ػػبب الظ ػ ػػركؼ السياس ػ ػػية كاإلقتص ػ ػػادية خ ػ ػػبلؿ العص ػ ػػر الممم ػ ػػككي ،كدكر ى ػ ػػذه القبيم ػ ػػة
الحضػػارم فػػي ىػػذه الػػببلد ،منػػذ الحقبػػة التػػي تبػػدأ بػػالقرف 3ىػػ9/ـ ،كحتػػى القػػرف 9ىػػ 15/ـ .ككػػاف
ػارز فػػي حػػكض النيػػؿ األكسػػط ،كمػػا حكلػػو ،ربمػػا أكثػػر مػػف غيرىػػا مػػف القب ػػائؿ
دكر بػ ه
ليػػذه القبيمػػة ه
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
مف الدراسات عف دكر باقي القبائؿ العربية في كادم النيؿ.
كلعؿ قمة ما كرد إلينػا مػف معمكمػات كأخبػػار فػي ثناي ػا المصػادر التػػاريخية عػف قبيمػة يجيينػة

تحديػػدان كدكرى ػا فػػي تمػػؾ الػػببلد ،ىػػك ممػػا قػػد يعطػػي أىميػةن إضػػافية ليػػذه األيطركح ػة ،إذ إف ركايػػة

ضػػب ،كىػػك مػػا لػػـ
المصػػادر عمػػا قامػػت بػػو ىػػذه القبيم ػة كػػاف فػػي الغ ػالب يأتػػي عرضػان كبشػػكؿ يمقتى ى
البتة ًغمػة أم باحث في ىذا الشػػأف .كلعػؿ ذل ػؾ مػف الػػدكاعي التػي ىحفٌػزت البػػاحث عمػي أف
ٍ
يشؼ ى
ييقبؿ عمى مكضكع الػدراسة ،لما لو مف أىمية ال تخفي عمى أحد ،كغ ػايتو القصػكل أف يقػكـ بعمػؿ

د ارس ػ ػػة ذات قيم ػ ػػة ف ػ ػػي ى ػ ػػذا الش ػ ػ ػأف .كق ػ ػػد اعتم ػ ػػد البػ ػ ػػاحث بق ػ ػػدر اإلمك ػ ػػاف عم ػ ػػى مجمكع ػ ػػة م ػ ػػف
المخطكط ػػات كالػ ػػكثائؽ الت ػػي تمك ػػف م ػػف الحص ػػكؿ عميي ػ ػا ،كى ػػى ترك ػػز عم ػػى ىجػ ػرة قبيم ػػة يجيين ػػة

كبطكنيػ ػا إلػػى حػػكض النيػػؿ األكسػ ػط ،كدكرىػ ػا الحضػػارم فػػي ىػػذه الػػببلد .كفػػي ىػػذا المق ػػاـ ،يتقػػدـ
احث بجزيػػؿ الشػػكر إلػػى األستػ ػاذ الػػدكتكر كػػرـ الصػػاكم ب ػػاز عمػػي مػػا اخػػتص بػػو الب ػػاحث مػػف
البػ ػ ي
المخطكطػات كالػكثائؽ التى لـ يكف مف الييف الحصكؿ عمييا.

اليدؼ مف الدراسة:
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تيدؼ الػدراسةي إلى إبراز الػدكر الحضارم مف شتى جكانبو الػذم قػامت بو قبائػؿ العػرب فػي
مصر كببلد النكبة بعد أف تـ "الفتح العربي" ألرض مصر ،كفي مقدمتيـ عرب يجيينة الذيف لعبكا

دك انر بػار انز ىناؾ ،كترككا ىنػاؾ أث ػ انر ال يمكػف أف ييمحػى ميمػا مػرت األحقػػاب .كيمكػف القػكؿ إف مػا
فعمػػو عػػرب يجيينػػة فػػي ىػػذه الب ػػبلد ليؤكػػد قػػدرتيـ عمػػى االندم ػػاج السػػممي مػػع الشػػعكب األخػػرل،
ػعكب مػف النػػاحية اإلثنيػة مػف أصػكؿ غيػر عربيػة ،كىػك
خاصة النكبييف ،كالبجػاة ،كغيػرىـ ،كىػـ ش ه
ما ساىـ في صبغيـ بالعػادات كالتقػاليد العربية .ككػاف مف الطبيعي أف تذيع فيما بينيـ الكثير مف

الت ػػأثيرات العربيػػة ،خاصػػة مػػا ي ػرتبط منيػػا بالمغػػة ،كالمعتقػػدات ،كالع ػػادات كالتق ػػاليد ،ككػػذلؾ ال ػػزم
كالثي ػػاب ،كالطعػػاـ...إلو .كم ػػف ثػػـ صػػار طبيعي ػػا أف يعتنػػؽ كثي ػػركف مػػف أىػػؿ تم ػػؾ الػػببلد الػػػديف
ػبلـ ال ػػديف ال ػ ػرئيس ف ػػى ح ػػكض الني ػػؿ األكس ػػط ،كيرج ػػع
اإلس ػػبلمي ،كبم ػػركر الكق ػػت أض ػػحى اإلسػ ػ ي
الفضؿ في ذلؾ إلى قبيمػة يجيينة أكثر مف غيرىا مف القبػائؿ العربية.

الفترة الزمنية موضوع الدراسة:
تبدأ الحقبةي الػزمنيةي التي تتنػاكليػا ىذه الػدراسة بالقرف 3ىػ9/ـ ،كحتى القػرف 9ىػػ15/ـ .كرغػـ
أف عرب يجيينة ارتبط كجكدىـ في مصػر بػػ"الفتح العربػػي" ،أم أننػا نتحػدث عػف الحقبػة التػى تبػدأ
مع بكاكير القرف األكؿ اليجػرم (القػرف 7ـ) ،إال أف القػرف 3ىػػ9/ـ يمثػؿ مرحم ػةن فػػارقةن فػى تػػاريو

الجينيػػة فػػي المػػدف كالقػػرل المصػرية ،سػكاء شػػماالن أـ جنكبػان ،حيػػث
اسػػتقرار الجماع ػات كالبطػػكف ي
زادت فػػي تمػػؾ الحقبػػة كت ػػيرة اليجػرات التػػى ق ػػامكا بيػػا صػػكب الجنػػكب ،بسػػبب الضػػغكط السي ػػاسية

ات مف
كاالقتصػادية ،كلعؿ أىميػا إخراج قبػائؿ العرب مف "ديكاف العطػاء" ،كمف ثـ ىػاجرت جماعػ ه
العمرم" أياـ "الػػدكلة الطكلكنيػة" ،كفػي ذات
قبيمة يجيينة إلى ببلد البجة مع "حممة أبي عبدالرحمف ي
الػكقت استقرت جماعات منيـ فى بعض المدف بالصعيد.

كعمى ىذا يمكف القك يؿ بأف الحقبة الػزمنية التى تتنػاكليا ىذه الػدراسة شيدت أكج أدكار قبيمػة
يجيينة الحضػارية ،كبركز أىميتيا في مصر كببلد النكبة ،حيث ساىمت في تعريب شعب النكبة،
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كنشػػر اإلسػػبلـ فػػي ببلدىػػـ .كمػػا لعبػػت قبيمػػة يجيينػػة دك انر مػػؤث انر فػػي أفػػكؿ الطػػابع المسػػيحي لب ػبلد

النكبة ،كابطػاؿ الكثير مف المظػاىر كالعػادات الػكثنية التي ذاعت ىناؾ منػذ قػركف بعيػدة .كىػك مػا
أدل إلى بركز اليكية العربية اإلسبلمية بيف شعب النكبة ،كىػك مػا تبػدك شػكاىده جميػة خاصػة مػع
قيػاـ الممالؾ كالمشيخػات اإلسبلمية في حكض النيؿ األكسط إبػاف القرف 12ىػ16/ـ ،مثػؿ سػمطنة
الفكنج كمشيخػة العبدالب.

الدراسات التاريخية السابقة:
اىتمػػت العديػ يػد مػػف ال ػػدراسات الت ػػاريخية السػػابقة بالقب ػػائؿ العربيػػة فػػي كػػؿ مػػف مصػػر كب ػػبلد

النكبػػة ،كأثػػر ىػػذه القب ػػائؿ الحضػػارم فػػي تعريػػب تمػػؾ البػ ػبلد ،غيػػر أف تمػػؾ ال ػػدراسات لػػـ ترصػػد

بشكؿ عميؽ ،في ذات الػكقت ،الػدكر الحضارم كالثقػافي الميـ لقبيمة يجيينة كبطكنيا ىناؾ عمى

كجو التحديد .كما أف المصادر التػاريخية التقميدية لـ تيتـ بالحديث عف قبيمة جيينػة كدكرى ػا بعػد
"الفتح العربػي" بشكؿ يتفؽ مع ما قػامت بو جماعات ىذه القبيمة لنشر اإلسبلـ كالثقػافة العربية في
الببلد التي سكنت بيا.
كيمك ػػف الق ػػكؿ إف أكث ػػر الػ ػػدراسات التػ ػػاريخية الس ػػابقة ربم ػػا ل ػػـ ت ػػكؼ إل ػػى ح ػػد م ػػا الػ ػػدكر
الحضػػارم الكبيػػر ال ػػذم لعبتػػو القب ػػائؿ كالجماعػػات العربيػػة فػػي الػػببلد التػػي دخػػؿ إلييػػا الف ػػاتحكف

العرب ،كخاصةن ما قػامت بو بطكف قبيمػة يجيينة في كؿ مػف مصػر كسػكداف كادم النيػؿ .كيمكػف
القػػكؿ إف المػػادة التػػاريخية المتػػاحة لنػػا مػػف خػػبلؿ ركايػػات المصػػادر التػػاريخية التػػي تحػػدثت عػػف

ػبار منيػا فػي الغػػالب إال مػف
القبػائؿ العربية ،كدكرىا ىناؾ مختصرة إلى حد كبير ،كال تي ى
ؤخذ األخػ ي
بيف السطكر .أما عف أىـ الػدراسات العربية السابقة ،فمعؿ أىميا" :عبد الكػريـ الخطيػب بعنػكاف:

الجين ػي ،سمسػمة ت ػراث الجزيػرة العربيػة1997 ،ـ" .كىػك
تاريو يجيينة ،تحقيػؽ :ابػف غنػيـ المركانػي ي

أحد المؤلفػات ذات األىمية التػى تن ػاكلت تػاريو القبيمػة فػي بػبلد العػرب ،ثػـ تن ػاكلت ىجراتي ػا بعػد
الفتكح ػػات اإلس ػػبلمية .كرغ ػػـ ص ػػغر الكت ػػاب ،إال أن ػػو ع ػػالج بع ػػض اإلشك ػػاليات الت ػػى تػػرتبط بي ػػذه
القبيمة.
كمػع ذل ػؾ ،ف ػإف الكتػػاب لػػـ ييعػػط لػػدكر قبيم ػة يجيينػػة فػػي مصػػر كبػػبلد النكبػػة مػػا تسػػتحقو،

المحػػدثكف إبػػاف العقػػكد الماضػػية
كبقػػدر إسي ػامات تمػػؾ القبيم ػة فػػي ىػػذه الب ػبلد .كمػػا قػػدـ المؤرخػػكف ي
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عػ ػػددان مػ ػػف الػ ػ ػدراسات القَّيمػ ػػة عػ ػػف دكر العػ ػػرب فػ ػػي كادم النيػ ػػؿ األكسػ ػػط خ ػ ػػبلؿ حقبػ ػػة "العصػ ػػر
اإلسبلمي" ،كفي مقدمتيـ :الػدكتكر مصطفي محمد مسػعد ،لمػا لػو مػف فضػؿ فػي ىػذا البػاب مػف
الػدراسات التػاريخية ،إذ اىتـ بالحديث عف ىجرة القبػائؿ العربية إلى ببلد النكبػة ،كدكرى ػا فػي نشػر
العركبة كاإلسبلـ.
كم ػػف أى ػػـ تم ػػؾ ال ػ ػدراسات الت ػػى أث ػػرل بي ػػا المكتب ػػة العربي ػػة" :اإلس ػػبلـ كالنكب ػػة ف ػػي العص ػػكر
الكس ػ ػػطي ،الييئ ػ ػػة المصػ ػ ػرية الع ػ ػ ػامة لمكت ػ ػػاب ،القػ ػ ػػاىرة2211 ،ـ" ،ككت ػ ػػاب" :المكتب ػ ػػة الس ػ ػػكدانية"
(مجمكعة النصكص كالػكثائؽ العربية الخاصة بتاريو السكداف في العصكر الكسػطى) ،مطبكعػات
جامعة الق ػاىرة بػالخرطكـ ،الطبعػة األكلػى1972 ،ـ" .كمػا قػدـ العديػد مػف المقػػاالت القَّيمػة كمنيػا:
"البجػػة كالعػػرب فػػي العصػػكر الػ ػكسطي ،مجمػػة كميػػة اآلداب ،جامعػػة القػ ػاىرة ،العػػدد  ،21المجمػػد
الث ػ ػاني ،ديس ػػمبر 1959ـ" .إل ػػى جان ػػب مقال ػػة أخ ػػرل بعنػ ػكاف" :امت ػػداد اإلس ػػبلـ إل ػػى كادم الني ػػؿ
األكس ػػط ،الجمعي ػػة المصػ ػرية لم ػ ػدراسات التاريخي ػػة ،الع ػػدد الث ػػامف1959 ،ـ" .ككػ ػذلؾ مقال ػػة بالمغ ػػة
اإلنجميزية بعنكاف:
The Downfall of the Christian Nubian Kingdoms , S.N.R , Vol. 40,
University of Khartoum , 1959
كقػػدـ ال ػػدكتكر يكسػػؼ فضػػؿ حسػػف إسػػيامات تيركػػز عمػػى التػػأثيرات العربيػػة فػػي سػػكداف كادم
"مقدمة في تاريو الممالػؾ اإلسػبلمية فػي السػكداف الشػرقي ،جامعػة الخرطػكـ،
النيؿ ،كمنيا كتاب :ي

1989ـ" ،ك"د ارسػ ػػات فػ ػػي تػ ػػاريو السػ ػػكداف ،دار الت ػ ػػأليؼ كالترجمػ ػػة كالنشػ ػػر ،جامعػ ػػة الخرطػ ػػكـ،
1975ـ" .إضػػافة إلػػى د ارسػػات الػػدكتكر عبػػد المجيػػد عابػػديف ،كىػػك مػػف ركاد الد ارسػػات السػػكدانية،
كلعػؿ مػف أىػـ إسػياماتو العمميػة فػي ىػذا الصػدد" :تػػاريو الثق ػافة العربيػة فػي السػكداف ،دار الثقافػة
لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،دكف تاريو" ،ك"دراسات في تاريو العركبة في كادم النيؿ ،عػالـ الكتػب،
القاىرة1961 ،ـ" .ككذلؾ مقػالة بالمغة اإلنجميزية ،بعنكاف;
Some General Aspects of the Arabisation of the Sudan, S. N.R,
Vol. XXXIX, 1958
كما قدـ "الشػاطر بصيمي" عبد الجميؿ مف جانبػو د ارس ػات َّ
قيمػة ،مػف أىمي ػا" :معػالـ تػػاريو
سػػكداف كادم النيػػؿ ،الق ػاىرة1955 ،ـ" .كقػػدـ ال ػدكتكر كػػرـ الصػػاكم بػػاز عػػدة د ارسػػات ذات فكائػػد
المركز الديمقراطي العربي لمدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية برليف -ألمانيا

16

وداف وادي النيؿ منذ القَرف الثالث وحتى القَرف التاسع اليجري
وس َ
قَبيم ُة ُج َيينة َ
ورىا َ
الحضاري في مصر ُ
ود ُ

إسماعيل حامد إسماعيل علي

و
جمة لمبػاحثيف ،أبرزت أثػر العػرب الحضػارم فػي بػبلد النكبػة إبػػاف العصػر اإلس ػبلمي ،كأثػرىـ فػي
حياة النكبييف كتقػاليدىـ .كمف أىـ د ارس ػاتو مقالػة "قبيم ػة يجيينػة كدكرى ػا الحضػارم فػي دعػـ ركابػط

االتص ػػاؿ ب ػػيف مص ػػر كالنكب ػػة من ػػذ الف ػػتح العرب ػ ػي حت ػػي ني ػ ػاية العص ػػر الفػ ػػاطمي ،معي ػػد البح ػػكث
كالػدراسات األفريقية ،جامعة القػاىرة2229 ،ـ" ،كلعميػا أكثػر الػػدراسات ارتباط ػان بمكضػكع الػػدراسة،
كربمػػا كانػػت ىػػذه المق ػػالة الميمػػة مػػف أكثػػر مػػا لفػػت نظػػر الب ػػاحث إلػػى االىتمػػاـ بػ"قبيمػ ػة يجيينػػة"،
كتتبع دكرىػا في بػبلد النكبة كسكداف كادم النيػؿ .كمػا أسػيـ أيضػان بمصنف ػات أخػرل ،ركػزت عمػى

دراسة الممالػؾ النكبية ،كالػكجكد العربػي ىناؾ كمنيػا :ممال ػؾ النكبػة فػي العصػر المممػككي ،مكتبػة
األنجم ػػك المصػ ػرية ،الق ػ ػاىرة2226 ،ـ ،ككت ػػاب "مص ػػر كالنكب ػػة ف ػػي عص ػػر ال ػ ػكالة ،مكتب ػػة األنجم ػػك
المصرية ،القػاىرة2226 ،ـ.
كمػػف بػػيف ال ػدراسات األخػػرل التػػى ع ػالجت أيضػان إشػػكالية ال ػكجكد العربػػي فػػي بػػبلد النكبػػة:
عػػكف الش ػريؼ قػ ػاسـ :معجػػـ الق ػػبائؿ كاألنسػػاب فػػي السػػكداف ،الخرطػػكـ1996 ،ـ ،كمحمػػد عػػكض
محم ػػد :الس ػػكداف ككادم الني ػػؿ ،مطبع ػػة فػ ػؤاد األكؿ ،دكف ت ػ ػاريو ،ب ػػابكر فض ػػؿ الم ػػكلى :مظ ػػاىر
الحضارة في دكلة الفػكنج اإلسػبلمية ،الخرطكـ2224 ،ـ ،كعبػداهلل خكرشػيد البػرم :القبػػائؿ العربيػة
في مصر في القركف الثػبلثة األكلى لميجرة ،الييئة المصرية العػامة لمكتاب1992 ،ـ.
ىػػذا ،إلػػى جانػػب الػ ػدراسات التػػي ق ػػاـ بيػػا الػ ػدكتكر محمػػد غيطػػاس كمنيػػا" :حممػػة اليكنسػػكك
كأضكاء جديدة عمي تػاريو النكبػة ،دار المعرفػة الجامعيػة1987 ،ـ"" ،محمػد صػالح ضػرار :تػػاريو
السكداف ،منشكرات دار مكتبػة الحيػػاة ،بػػيركت1965 ،ـ" ،ككػذلؾ "أحمػد الحفنػاكم :سػكداف كادم
النيػػؿ فػػي ظػ ػبلؿ اإلس ػػبلـ ،دار المعػػارؼ1983 ،ـ" .كرغػػـ قيمػػة كػػؿ الػ ػدراسات اآلنفػػة ،كأىميتيػ ػا
لباحث ػػي ال ػػدراسات السػػكدانية ،إال أنيػ ػا لػػـ ترصػػد بشػػكؿ كاضػػح دكر قبيمػػة يجيينػػة الحض ػارم فػػي

سكداف كادم النيؿ تحديدان ،كانما تنػاكلت القبػائؿ العربية بصفة عامة ،كىجراتيػا إلى ببلد النكبة.

أما عف أىـ الػدراسات األجنبية ،فيأتى فى مقػدمتيا مػا كتبػو المستشػرؽ اإلنجميػزم "ىاركلػد
ماكمايكؿ"  ،H. A. Macmichaelكىى مف الدراسات التى عالجت بعمػؽ تػاريو سػكداف كادم
النيؿ خبلؿ العصر اإلسػبلمي ،كتعػد كتػب ماكمايكػؿ مػف أكثػر د ارسػات المستشػرقيف التػى ناقشػت
اليجػ ػرات العربي ػػة إل ػػى النكب ػػة ،كمظ ػػاىر ال ػ ػكجكد العرب ػػي ف ػػي ى ػػذه ال ػػببلد .كم ػػا اى ػػتـ "ماكمايك ػػؿ"
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بالحػػديث عػػف كػػؿ قبيمػػة عربيػػة ،كبطكنيػ ػا ،كالمنػ ػاطؽ التػػى آثػػرت أف تسػػتقر بيػػا فػػى كادم النيػػؿ
األكسط .كقد استفاد ىذا المستشرؽ كثي انر مف عممو في اإلدارة البريطانية بالسكداف ،إذ كػاف يشػغؿ
منص ػػبان إداريػ ػان رفيعػ ػان بي ػ ػا ،كى ػػك م ػػا أت ػػاح ل ػػو الحص ػػكؿ عم ػػي العدي ػػد م ػػف المخطكط ػػات كال ػ ػكثائؽ
السػػكدانية ،كخاصػػة أكراؽ النسػػبة .كيعػػد "ىاركلػػد ماكمايكػػؿ" مػػف أكثػػر المستش ػرقيف الػ ػذيف اىتم ػكا
بتحقيػػؽ أكراؽ النسػػبة السػػكدانية ،كقػػاـ بنشػػرىا .كمػػع تقػػديرنا لجيػػكد ماكمايكػػؿ فػػى تػػاريو سػػكداف
كادم النيؿ ،إال أنو يينتقد دكمان بأنو لـ يكف مكضكعيػان فػى كثيػر مػف تحميبلتػو ،إذ كػاف ميمػو لبمػده

بريطانيػا يغمب كثي انر عمى المكضػكعية التػى يجػب عميػو كػأم مػؤرخ أف يتسػـ بيػا ،كمػع ذل ػؾ تبقػى
لدراساتو قيمػة عمميػة كبيػرة ،كىػي ذات ف ػائدة الغنػى عنيػا لكػؿ باحػث فػي ىػذا الشػأف .كلعػؿ مػف
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
كما سػاىـ "إيػو .جػي .آركػؿ"  A. J. Arkellبالعديػد مػف الكت ػابات التػى اىتمػت بال ػكجكد
العرب ػػي فػػي حػػكض النيػػؿ األكسػػط .كمػػا قػػدـ "كراكفػػكرد"  Crawfordإسػػيامات ميمػػة فػػي ىػػذا
الشػػأف .ىػػذا إضػػافة إلػػى مؤلفػ ػات كػػؿ م ػف" :كيميػػاـ آدامػػز"  ،W. Y. Adamsك"كيػػركاف"
 ،Kairwanك"ب ػػكؿ" Paul

 ،A.ك"آر .س ػػي .ستيفنس ػػكف" Stevenson

 ،R.C.ك"ي ػػاف

زاىكريػػؾ"  ،Jan Zohorikك"ىندرسػػكف"  K. Hendersonك"ىيميمسػػكف" ، Hillelson
ك"سبنسػر تػػرمنجياـ"  ،J. S. Triminghamك"جػي .دم .فػػيج"  ،J. D. Fageكغيػرىـ مػف
المستشرقيف ممف استفادت الػدراسة مػف كتابػاتيـ .كمػا اسػتعاف الب ػاحث بالعديػد مػف المقػاالت التػي
نشرت فػى ال ػدكريات العمميػة العربيػة كاألجنبيػة كلعػؿ أىميػا،Sudan Notes & Records :
واختصااهاا  ،S. N. Rكىػى إحػدل الػدكريات الميمػة فػي معالجػة الػػدراسات التػى تػرتبط بت ػاريو
النكبة عبر العصكر ،إلػى جانػب ذلػؾ اعتمػدت ال ػدراسة عمػى دكريػات عمميػة أخػرل كمني ػا :دكريػة
"المجمػة األفريقيػة لمد ارسػات ال ػبلىكتية كاإلنجيميػة" Africa Journal of Evangelical
 .(A. J. E. T) Theologyكلعؿ مف أىـ الػدراسات األجنبية التي اعتمدت عمييا الدراسة:
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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
A. Paul: The Hadareb A Study in Arab - Beja , S. Relationships,
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:
تقػػدـ ىػػذه األطركح ػةي إجابػ و
ػات عمػػى بعػػض التسػػاؤالت الخاصػػة باإلشك ػػاليات التػ ػاريخية التػػي
ترتبط بالمكضكع الػذم تتنػاكلو تمؾ الػدراسة ،كلعػؿ مػف أىػـ ىػذه التسػػاؤالت :أىميػة عمػـ األنسػاب
عنػػد العػػرب ،كقيمػػة ذلػػؾ العمػػـ فػػي د ارسػػة ت ػػاريخية عػػف إحػػدل القبائػػؿ العربيػػة ،كدكرىػػا فػػي نشػػر
العركبػػة كاإلسػػبلـ ذ ككذلػ ػؾ تنػػاقش الػ ػدراسة تسػػاؤالت عػػف قبيمػػة يجيينػػة ،كأصػػميا ،كنسبيػ ػا ،كىػػؿ
ينتسػػب الجينيػػكف إلػػى "عػػرب الػػيمف" ،أـ أنيػػـ ينتسػػبكف إلػػى "عػػرب الحجػػاز" ذ كمػػف أىػػـ تسػػاؤالت

ىذه الػدراسة أيضان :ما ىى أىـ األحداث التاريخية التي ارتبطت بقبيمة يجيينة ،كدكرىػا في التػػاريو

اإلسبلمي باعتبارىػا كاحدة مف أكبر القبائؿ العربية ذ كما ىك دكر عرب يجيينة في صعيد مصر
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ذ كالى أم مدل كاف دكرىـ فى عمراف كازدىار ببلد البجة ذ كما ىي األدكار الحضارية التي قػػاـ
بيا عرب يجيينة منذ الفتح العربي في سكداف كادم النيؿ ذ كمػا ىػك دكر ىػذه القبيمػة فػي إصػباغ
الطػابع العربي كاإلسبلمي عمى شعكب تمػؾ الػببلد ذ كغيػر ذلػؾ مػف التسػاؤالت الت ػاريخية التػي قػػد

تيـ الكثيريف مف باحثي الدراسات األفريقية خبلؿ العصكر الػكسطي.

منيج الدراسة:
تعتمد الػدراسةي عمي المنيج التػاريخي الذم يقكـ عمي تحميؿ كنقػد المصػادر ،كتعميػؿ الحػدث
التػاريخي ذاتو ،كالمقػارنة بيف الركايات الػكاردة في المصادر كالػكثائؽ المختمفة مف خػبلؿ ال ػدراسة
المنيجيػػة التػػي تقػػكـ عمػػي مقارنػػة المصػػادر التػػاريخية بعضػػيا الػػبعض ،كلػػيس أخػػذ األخبػػار عمػػي
عبلتيػ ػا كم ػا أكردىػ ػا المؤرخػػكف ،دكف تحميػػؿ أك تمحػػيص ،فكػػؿ مػػؤرخ يعبػػر عػػف عص ػره ال ػػذم
عاش فيو ،كربما كانت لو صػبلت بالقصػكر الممكيػة ،أك كػاف مكظفػا فػي مؤسسػات الدكلػة ،أك أف
يككف كاتبػا فى "ديكاف اإلنشػاء" ،أك في أحد الػدكاكييف األخرل ،كغير ذلػؾ ممػا يجػب مراعاتػو فػى
نقد المصادر لمتأكد مف مكضػكعية المػؤرخ ،أك مؤلػؼ المخطكطػة ،كأنػو كػاف منصف ػا فػي تن ػاكؿ
األحداث المعاصرة لو ،أك حتى إف كاف قد سمعيا عف طريؽ آخريف ،كالريب أف اليدؼ مف ذل ػؾ
بمكغ الحقيقة التاريخية ،كأف نميط المثػاـ عما بيا مف غمكض.

الدراسة التحميمية ألىـ المصادر:
اعتمػػدت ىػػذه الػ ػدراسة عمػػى العديػػد مػػف المصػػادر التاريخيػػة ،تنكعػػت مػػا بػػيف المخطكطػ ػات
كال ػػكثائؽ المنشػػكرة ،كأخػػرل غيػػر المنشػػكرة ،إلػػى جانػػب المصػػادر األخػػرل التقميديػػة مػػف مصػػنفات
مؤرخي العرب القدامى ،ككػذلؾ الجغرافييف ،كالبمدانييف ،ممف تحدثكا عػف ىجػرة العػرب إلػى مصػر
كببلد النكبة ،كغير ذلؾ مما أتيح لمبػاحث يليتـ العمؿ في ىذه األطركحة ،كمف ثـ إخراجيا بالشكؿ

الػذم يصبك إليو .كلعؿ أىـ تمؾ المصادر:

أوال – المخطوطات:
 – 1مخطوطػػة "كاتػػب الشػػونة" :مؤلػػؼ ىػػذا المخطكطػػة :أحمػػد بػػف الح ػػاج أبػػك عمػػي ،المعػػركؼ
ب ػػ"كاتب الشػػكنة" ،كك ػػاف مكظفػػا ب ػػالديكاف بػػالخرطكـ سػػنة 1252ى ػػ1834/ـ ،كمػػف ثػػـ اسػػتفاد مػػف
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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
أخرل فى المكتبة األىمية بباريس ،كبػالمتحؼ البريطانػػي ،كمكتبػة فيينػا األىميػة .كقػد أدخمػت عمػى
بعضيا ،خاصة تمؾ المحفكظة فػي أكركبػا بعػض التعديػػبلت مػف إضػافة أك حػذؼ .كترجػع أىميػة
المخطكطػػة إلػػى أنيػػا تعػػد مصػػد انر قيم ػان لت ػػاريو سػػكداف كادم النيػػؿ بعػػد الفػػتح اإلسػػبلمي ،غيػػر أف
فػائدتيا الكبرل ترجع لما كرد فييا مف معمكمات ميمة عف قيػاـ مممكة الفكنج ،كمشيخة العبدالب،
كالعػبلقة بينيما.
كقد تحدث المؤلؼ عف غايتو مف تدكيف المخطكطة" :فػإني رأيت تكاريو لؤلقدميف في عدد
س ػػني المم ػػكؾ الس ػػابقيف ،كأحبب ػػت أف أجم ػػع إل ػػى ذل ػػؾ ش ػػيئا م ػػف ابت ػػداء عم ػػارة س ػػنار المحركس ػػة
المحمية..كأذكر ما كػاف فييا ،كمػف ممككيػا ،كسػيرىـ المحمػكدة المرضػية ،عمػى مػا سػمعتو األذف،
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
الفكنج ،كما شيدتو تمؾ الحقبة مػف أحػداث ،كمػا تحػدثت عػف تأسػيس عػرب يجيينػة لمدينػة أربجػػي

في سكداف كادم النيؿ.

 – 2مخطوطة "واضح البياف في مموؾ العرب بالسوداف وممػوؾ العبػدالب" :كىػى تعػد كاحػدة مػف
الجينيػة،
أىـ "المخطكطػات السكدانية" التػى عالجػت المرحمػة التػى ق ػامت فييػا "مشػيخة العبػدالب" ي
كى ػػى مخطكط ػػة عم ػػي ق ػػدر كبي ػػر م ػػف القيم ػػة لي ػػذه الػ ػػدراسة ،نظػ ػ ار ألني ػ ػا اىتم ػػت بي ػػذه المش ػػيخة
اإلسبلمية التى أقػاميا الجينيكف في "سػكداف كادم النيػؿ" ،كتحديػدان عػرب القكاسػمة بقيػػادة األميػر
جماع" ،خاصة الحقبة التى شيدت آكاخر مممكة عمػكة المسػيحية ،كدكر عػرب جيينػة ،أك
"عبداهلل َّ
العبدالب في سقكط تمػؾ المممكػة المسػيحية ،كتع ػاكنيـ مػع ممػؾ الفػكنج عمػارة دكنقػس فػي سػقكط
مممكػػة عمػػكة .أمػػا عػػف السػػبب الػ ػذم دفػػع مؤلػػؼ ىػػذه المخطكطػ ػة إلػػى ك ػػتابتيا ،فإنػػو يقػػكؿ" :فقػػد
طمب مني بعض أىؿ الفضؿ الذيف ييميـ معرفة تػاريو ممكؾ العرب بالسكداف أف أعمؿ يخػبلصة

يرج ػػع إليي ػػا (ف ػػي) ت ػػاريو مم ػػؾ أجػ ػدادنا العب ػػدالب ."..كعم ػػى ى ػػذا فمؤل ػػؼ تم ػػؾ المخطكط ػػة م ػػف

"العبػػدالب" ،أم أنػػو مػػف قبيمػػة جيينػػة ،كىػػك يريػػد أف يكتػػب ت ػػاريخان ألجػػداده ،كمػػف ثػػـ ك ػػانت لديػػو
الكثير مف الػكثائؽ التى ترتبط بتاريخيـ ،كىك ما ساعده عمى تدكيف ىذا العمؿ.
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كمف يطالع تمؾ المخطكطة يجد فييػا تمجيدا لمعبدالب ،كاظيػا ار لدكرىـ أكثر مف غيرىـ في
إسقاط مممكة عمكة المسيحية مقارنة بما قػاـ بو الفكنج .كالػبلفت أف ىػذه المخطكطػة تػذكر أنػو لمػا
سػػقطت مممكػػة عمػػكة صػػارت أرض الجزي ػرة كحدىػ ػا لمفػػكنج ،أمػػا بػػاقي سػػكداف كادم النيػػؿ فكانػػت
تتبع العبػدالب ،كىػك مػا يشػير إلػى أف يممػؾ العبػدالب كػاف أكبػر مػف الفػكنج ،كىػك مػا ال يتفػؽ مػع
أكثر المصادر كالػكثائؽ السكدانية التى تؤكد أف ممؾ الفكنج كاف يمقدما عمى شيو العبدالب.
 – 3مخطوطػػػة "تػػػاري مخػػػتص بػػػأرض النوبػػػة" :كىػػى مخطكطػ ػة ذات قيمػػة ت ػػاريخية كبي ػرة ،إذ
تتناكؿ تاريو ببلد النكبة منذ "الفتح العربي" لمصر ،كحممة عبداهلل بف سػعد ،ك"مع ػاىدة الػبقط" ،ثػـ
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
الع ػػنج (كى ػػك مم ػػؾ عم ػػكة) ،كالعػ ػػبلقة ب ػػيف ك ػػؿ منيم ػػا .كق ػػد اعتم ػػد مؤل ػػؼ تم ػػؾ
ف ػػي إسقػ ػػاط مم ػػؾ ي
المخطكطة عمى ما كتبو المقريزم ،خاصة ما يذكره في "المكاعظ كاالعتبػار".

ثانيا – المصادر المنشورة:
اعتمد الباحث عمى الترتيب الزمني لممصادر ،كلـ يختر منيا إال أكثرىا أىمية لدراستو:
 -1ابػػف ال َكمبػػي (أبوالمنػػذر ىش ػاـ بػػف محمػػد بػػف السػػائب الكمبػػي ،ت216 :ىػػػ821/ـ) :كالبػػف
الكمب ػػي كتاب ػػاف قيم ػػاف :جميػ ػرة النس ػػب ،تحقي ػػؽ :د.عم ػػي عم ػػر ،مكتب ػػة الثقػ ػػافة الديني ػػة ،الق ػػاىرة،
2212ـ" ،ككتػػاب :نسػػب معػػد كالػػيمف الكبيػػر ،تحقيػػؽ :د .نػػاجي حسػػف ،مكتبػػة النيضػػة العربيػػة،
كيع ػػد اب ػػف الكمب ػػي عم ػػدة
بي ػػركت1988 ،ـ" .كى ػػذاف الكتػ ػػاباف م ػػف أى ػػـ المص ػػادر ع ػػف األنس ػػاب .ي
النسابيف العرب ،حيث عاش فى القرف 2ىػ8/ـ ،أم أنو مف أقدـ مف كتب في ىذا العمـ .كقد أخػذ
عف ركايتو كؿ المؤرخيف ممف كتبكا عػف أنسػاب العػرب مػف بعػده .كقػد اسػتفاد البػػاحث مػف ركايتػو
عػف نسػػب قبيمػػة يجيينػػة ،كمػا ذكػره عػػف أصػػؿ قيضػػاعة ،كاف الحػظ بعػػض االضػػطراب فػػي ركايتػػو
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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 – 2ابػػف عبػػدالحكـ (أبوالقاسػػـ عبػػدالرحمف بػػف عبػػداهلل بػػف عبػػدالحكـ القرشػػي المصػػري ،ت:
257ىػػػ871/ـ) :ىػػك عمػػدة مػػؤرخي مصػػر اإلسػػبلمية ،كيعػػد كتابػػو "فتػػكح مصػػر كأخبارىػػا ،مكتبػػة
مدبكلي ،الطبعة الثانية ،القاىرة1999 ،ـ" مف أىػـ المصػادر التاريخيػة التقميديػة التػي تحػدثت عػف
ىجرة القبائؿ العربية ،كالخطط األكلى لمقبائؿ العربية في الفسطاط ،كمنيا خطػة "أىػؿ ال اريػة" التػى
كانػػت تضػػـ جيينػػة .غيػػر أف ىػػذا المصػػنؼ القػػيـ يتكقػػؼ عنػػد حيػػاة مؤلفػػو الػػذل تػػكفي فػػى بػػدايات
النصؼ الثاني مف القرف 3ىػ9/ـ ،كىك ما لػـ يػتح لمباحػث االسػتفادة منػو فػي الفتػرة التػى تتناكليػا
الدراسة ،كمف ثـ لـ يستفد منو سكل في الفصؿ التمييدم.
 - 3الػػبال ُذري (أحمػػد بػػف يحيػػي بػػف جػػابر ،ت279 :ىػػػ892/ـ) :ألػػؼ كتاب ػان بعن ػكاف" :أنسػػاب
األشراؼ ،تحقيؽ :محمد حميد اهلل ،دار المعارؼ1987 ،ـ" ،يعػد مػف أىػـ المصػادر التػى تحػدثت
عف أصؿ جيينة كجدىـ قيضاعة ،كأكد في ركايتػو أف ىػذه القبيمػة تنتسػب لعػرب عػدناف ،غيػر أنػو
كقعػػت فتنػػة بػػيف القضػػاعييف كالمعػػدييف ،جعمػػت جماعػػات مػػف قيضػػاعة تتػػرؾ نسػػب معػػد ،كتنسػػب
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.
 - 4اليعقوبي (أحمد بف اسحاؽ بف جعفر بف واضح ،ت292 :ىػ914/ـ) :اشتير لو كتاباف،
كىما" :تاريو اليعقكبي ،تحقيؽ :خميؿ المنصكر ،دارالكتب العممية ،بيركت2222 ،ـ" ،ك"كتاب
البمداف ،مطبعة بريؿ ،ليدف1893 ،ـ" .كىذاف الكتػاباف مف أىـ المصادر العربية لمدراسة ،تحدث
فييما عف النكبة ،ككذلؾ أرض البجة ،ككصؼ ممالؾ البجة ،كمكقع كؿ منيا ،ككيؼ كاف حاليا
في أيامو .كقد استفاد الباحث مف كتابي اليعقكبي أيما إفادة.
 - 5المسػػػعودي (أبوالحسػػػف عمػػػي بػػػف الحسػػػيف ،ت346 :ىػػػػ957/ـ) :ى ػػك م ػػف أق ػػدـ م ػػؤرخي
العػرب ،كترجػػع أىميػة ركايتػػو إلػى أنػػو كػاف مؤرخػان كرحالػة فػػي ذات الكقػت ،زار كثيػ انر مػف البمػػداف،
كدكف مػػا شػػاىده .كقػػد سػػكف المسػػعكدم القػػاىرة ،كمػػات بيػػا،
كمنيػػا :النكبػػة ،كالبجػػة ،كبػػر ال ػزنجٌ ،
كعمػي ىػذا كػاف قريبػان مػف األحػداث فػى النكبػة إبػاف القػرنيف الثالػث كال اربػع اليجػرييف ،كىػك مػا أفػػاد
الػػػدراسة كثيػ ػرا .كم ػػف أى ػػـ مؤلفات ػػو" :م ػػركج ال ػػذىب ،تحقي ػػؽ :مص ػػطفي الس ػػيد ،المكتب ػػة التكفيقي ػػة،
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القػػاىرة ،دكف ت ػػاريو" ،ك"التنبي ػػو كاإلش ػراؼ ،تحقي ػػؽ :عب ػػداهلل الصػػاكم ،المكتب ػػة التاريخي ػػة ،بغ ػػداد،
1938ـ" ،ك"أخبار الزماف ،تحقيؽ :خالد عمي نبياف ،مكتبة النافذة2213 ،ـ".
 – 6ابف سميـ األسواني (عبداهلل بف أحمد بف سميـ األسواني ،ت386 :ىػ996/ـ) :مؤرخ
نكبي ،عاش إباف العصرالفاطمي (567-358ىػ1167-968/ـ) ،ازرالنكبة لما أرسمو جكىر
الصقمي برسالة إلى ممكيا .كقد شاىد أحكاؿ تمؾ الببلد خبلؿ القرف 4ىػ12/ـ ،كرأل النكبييف
كعاداتيـ كتقػاليدىـ .كتعد ركايتو مف أىـ المصادر عف ببلد النكبة .كقد كتب ابف سميـ عف كؿ
ماشاىده بنفسو ،كما سمعو ،ككضع كؿ ذلؾ في كتاب قيـ اسمو "كتاب أخبار النكبة كالمقرة كعمكة
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
عبداهلل بف أحمد بف سميـ األسكاني فى كتاب أخبػار النكبة أف أبا عبدالرحمف عبداهلل بف
عبدالحميد العمرم لما غمب عمى المعدف كتب إلى أسكاف يسأؿ التجػار الخركج."..
 - 7ابف َحوقػؿ (أبوالقاسػـ بػف محمػد النصػيبي ،ت351 :ىػػ961/ـ) :لػو كتػاب بعنػكاف "صػكرة

القيمػة ،فػابف حكقػؿ عػاش إبػاف
األرض ،شركة نكابغ الفكر ،القاىرة2229 ،ـ" .كىك مف المصػادر ٌ

القػػرف 4ىػػ12/ـ .كقػػد ذكػػر الكثيػػر مػػف األخبػػار كاألحػػداث التػػى تػرتبط بقبائػػؿ العػػرب كأحكاليػػا فػػى
ببلد البجة ،ككذلؾ في النكبة ،كما رصد بعمؽ قياـ إمارة ربيعة في البجة.

 – 8ابف زوالؽ (الحسف بف إبراىيـ بف الحسيف الميثػي المصػري ،ت387 :ىػػ997/ـ) :ييعػد مػف
أقدـ مؤرخي مصر اإلسبلمية ،كينسب لو كتاب "تػػاريو مصػر كفضائمي ػا" ،ق ػاؿ عنػو المحقػؽ بأنػو
"المنسكب خطأ البف زكالؽ ،"..كيرجح أف الكتاب لمؤلؼ عاش إباف القرف 12ىػ16/ـ .كمػف أدلػة
ذلػ ػؾ األمػػر أف الكتػػاب يتحػػدث عػػف األيػػكبييف كالمماليػػؾ (923-648ى ػػ1517-1252/ـ) ،بينمػػا
مات ابف زكالؽ آكاخر القرف 4ىػ12/ـ .كليذا الكتػاب فػائدة كبيرة لمادة ىذه األطركحة ،إذ يتحدث
عػػف حقبػػة "الفػػتح العربػػي" ألرض مصػػر ،كىج ػرة القبائػػؿ العربيػػة إلييػػا ،كمػػا يتحػػدث عػػف الػ ػكالة
العػػرب لمصػػر بعػػد الفػػتح ،كغيػػر ذلػػؾ مػػف األحػػداث التاريخيػػة الميمػػة .كفػػي ذات ال ػكقت يجػػب أف
نتعامؿ بحذر مع ما كرد في ىذا الكتاب ،ألنو غير مؤكد النسبة لػ"ابف زكالؽ".
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 - 9ابف حػزـ (أبو محمد عمي بػف سػعيد األندلسػي ،ت548 :ىػػ1153/ـ :صػنؼ كتابػان مكسػكـ
بػػالعنكاف التػػالي" :جمي ػرة أنسػػاب الع ػػرب ،تحقيػػؽ :ليفػ ػي بركفنسػػاؿ ،شرك ػػة نكابػػغ الفكػػر ،الق ػػاىرة،
2229ـ" ،كىك مف المصادر الميمة عف العػرب كأنس ػابيـ ،أفػػاض فيػو ابػف حػزـ فػي الحػديث عػف
أنسػػاب قبائػػؿ العػػرب كافػػة ،مػػف نسػػؿ عػػدناف ،ككػػذلؾ عػػف نسػػب العػػرب مػػف نسػػؿ قحطػ ػاف ،كمػػا
تحدث عف أصؿ قيضػاعة ،ثـ تحدث عف جيينة ،كنسبيا.
 – 11ال ُن ّويػري (شيػاب الػديف أحمد بف عبد الػوىاب ،ت733 :ىػ1332/ـ) :مػف أىػـ مصػنفاتو

كتػاب بعنكاف" :نيػاية األ ىرب فػى فنػكف األدب ،تحقيػؽ :د .محمػد عبػد اليػادل شػعيرة ،مراجعػة :د.

محمػػد مصػػطفى زي ػػادة ،الييئػػة المص ػرية العػ ػػامة لمكتػػاب ،مركػػز تحقيػػؽ ال ػػتراث1992 ،ـ" ،كى ػػك
كتاب مكسكعي ،يضـ أكثر مف ثػبلثيف جزءان ،تناكؿ شياب الػديف النكيرم فى أجزاء عدة مػف ىػذا
الكتػاب تاريو النكبة منذ الفتح اإلسبلمػي ،كمػا تحػدث عػف اليجػرات العربيػة ،كالعػػبلقة بػيف بػبلد
النكبة كمصر خاصة أيػاـ سبلطيف المماليؾ ،كما تحدث عف حمػبلت المماليؾ إلى ببلد النكبة.
 - 11ابف خمدوف (عبدالرحمف بف محمػد بػف خالػد ،ت818 :ىػػ1415/ـ) :ىػك مػف طبقػة كب ػار
المػػؤرخيف القػػدامى ،كل ػػ"ابف خمػػدكف" إتج ػػاه فريػػد فػػي التحميػػؿ التػ ػاريخي .كقػػد تحػػدث عػػف ىج ػرات
القبػػائؿ العػػرب إلػػى بػػبلد النكبػػة ،كمػػا تحػػدث عػػف ىجػرة جيينػػة ىن ػاؾ .غيػػر أف ركايتػػو تػػتيـ عػػرب
جيينة بأف ىجرتيـ إلى النكبة أحدثت الكثير مف مظاىر الفكض ػى كاالضػطراب ،كمػف ثػـ اضػطر
زعم ػاء "مممكػػة عمػػكة" تحػػت ضػػغط ىػػذه اليج ػرة ،كبسػػبب قػػكة قبيمػػة جيينػػة كبطكنيػ ػا أف يتصػػاىركا
معيػػـ إتقػ ػاءان لشػػرىـ ،كمػػف ثػػـ انتقػػؿ الحكػػـ ل ػػ"عرب جيينػػة" فػػي بػػبلد النكبػػة ،كتحديػػدان فػػي "مممكػػة
عمكة" .كلعؿ أىـ كتػاباتو التى استع ػاف بيػا البػػاحثً :
"العبػر كديػكاف المبتػدأ كالخبػر فػي أيػاـ العػرب
العجـ كالبربر ،تقديـ :الػدكتكر يعبػادة كحيمة ،الييئة العػامة لقصكر الثقػافة2227 ،ـ".
ك ي

 - 12ال َقمقشػػندي (أبوالعبػػاس شػػياب الػػديف أحمػػد بػػف عمػػي بػػف أحمػػد ،ت821 :ىػػػ1418/ـ):
يينسب لبمدة اسميػا "قمقشندة" ،كقد ترؾ العديد مف المصنفات المكسكعية ،خاصةن أىـ كتبو ،كىك:
"ص ػػبح األعش ػػي ف ػػي ص ػػناعة االنش ػ ػا ،الييئ ػػة الع ػ ػامة لقص ػػكر الثق ػ ػافة ،سمس ػػمة ال ػػذخائر ،الق ػػاىرة،

2224ـ" ،كىػػك ممػػا الغنػػى عنػػو ألم باحػػث ،نظػ انر ألىميػػة مادتػػو التاريخيػػة كتنكعي ػا ،كمػػا بػػو مػػف
األخبػػار ،كمػػا أنػػو تحػػدث عػػف البمػػداف ،كشعكبي ػا ،كممككي ػا .كقػػد أفػػاض أبكالعبػػاس القمقشػػندم فػػى
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الحػػديث عػػف بػػبلد النكبػػة ،كىجػرة العػػرب إلييػػا ،كمػػا تحػػدث عػػف عبلق ػات مصػػر بالنكبػػة كممككيػػا.
كلعػػؿ عمػػؿ القمقشػػندم فػػي "دي ػكاف اإلنشػ ػاء" بالق ػػاىرة أيػػاـ دكلػػة المماليػػؾ (923-648ى ػػ-1252/
1517ـ) أتػاح لػػو االط ػبلع عمػي العديػػد مػػف ال ػكثائؽ الرسػػمية ليسػػتفيد مني ػا فػػي مؤلف ػاتو .كيبلحػػظ
أنو في حديثو عف ىجرات العرب إلى ببلد النكبػة ،كخاصػة قبيمػة جيينػة ،اعتمػد فييػا عمػى "ركايػة
ابف خمدكف" ،خاصة إشارتو أف ىجرة جيينة إلى ببلد النكبة أحدثت الكثير مف الفكضى ،كىك ما
لـ تتحدث عنو المصادر األخرل .كلعؿ مف أىػـ المصػنفات األخػرل لمقمقشػندم التػى استف ػاد منيػا
بعػػرب قبائػػؿ الزمػ ػاف ،تحقيػػؽ :إب ػراىيـ اإلبيػ ػارم ،دارالكتػػاب
الب ػػاحث :قبلئػػد ي
الجمػ ػاف فػػي التعريػػؼ ى

المبن ػ ػاني ،بي ػػركت1982 ،ـ ،ككذل ػ ػؾ :ني ػ ػاية األرب ف ػػي معرف ػػة أنس ػ ػاب الع ػػرب ،تحقي ػػؽ :إبػ ػراىيـ
اإلبي ػارم ،دار الكت ػاب العرب ػي ،بيػػركت1982 ،ـ ،كىمػػا مػػف المصػػنفات الميمػػة التػػي تحػػدثت عػػف
قبيمة جيينة ،كأصميػا ،كىجرتيػا مف ببلد العرب.
 – 13المقريزي (تقي الػديف أحمد بف عمي بف عبد القادر ،ت845 :ىػ1441/ـ):
تيعد كتابات تقي الػديف المقريزم مف أىـ المصادر التػاريخية التي تحدثت عف ىجرة قبائؿ العرب
إلػػى مصػػر كسػػكداف كادم النيػػؿ .كالمقريػػزم مػػؤرخ مكسكعػ ػي أيض ػان ،غزيػػر المػػادة التػ ػاريخية ،كلػػو
العديد مف المؤلفػات ذات القيمة التى اعتمدت عمييا الػدراسة ،خاصة كتابو المعركؼ باسـ "البيػاف
كاإلعػ ػراب عم ػػف ف ػػي أرض مص ػػر م ػػف قب ػ ػائؿ األعػ ػراب ،تحقي ػػؽ :رمض ػػاف الب ػػدرم ،دار الح ػػديث،
القػاىرة2226 ،ـ".
كعمى أية حاؿ ،فػإنو رغـ صغر حجـ ىذا الكتػاب ،إال أنو يكاد يككف المصدر األىـ الػذم
تنػاكؿ ىجرات القبائؿ العربية لمصر بعد "الفتح العربػي" .إذ تنػاكؿ ىذا الكتػاب كؿ قبيمة كىجرتيا
إلى مصر ،كما كاف ليا مف البطكف ،كأل البقػاع التى آثػرت اإلق ػامة بيػا .كمػا كػاف لكتػب "تقػي
ال ػديف المقريػػزم" األخػػرل أىميػػة كبيػرة فػػى ىػػذه الػ ػدراسة ،كمنيػػا كتػػاب" :المػكاعظ كاالعتبػ ػار بػػذكر
الحنف ػا
الخطط كاآلثػار ،مكتبة اآلداب ،ميداف األكبرا ،القػاىرة ،دكف تاريو" ،ككذل ػؾ كتػاب" :إتع ػاظ ي
بأخبػار األئمة الفػاطمييف الخمفػا ،تحقيؽ :د .محمػد حممػي محمػد أحمػد ،المجمػس األعمػي لمشػئكف

اإلسػبلمية ،ك ازرة األكقػاؼ ،القاىرة1996 ،ـ" ،ككتاب "السػمكؾ لمعرف ػة دكؿ الممػكؾ ،الق ػاىرة ،دكف
تاريو".
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كتعد كتابات المؤرخ "تقي الػديف المقريزم" بصفة عامة مػف المصػادر التػػاريخية األساسػية
ألم باحث ،كىي مصنفات ال غنى عنيػا بأية حاؿ في الكتػابة عف تاريو ببلد النكبة في العصر
اإلسػػبلمي ،كىجػرة قبائػػؿ العػػرب إليي ػا بعػػد الفػػتح العرب ػي ،كأثػػر ال ػكجكد العرب ػي عمػػي حيػػاة شػػعب
النكبػة ،خاصػةن كأف المقريػػزم كػاف قػػد أخػذ الكثيػػر مػف أخبػار "بػػبلد النكبػة" ،كممالكيػػا عػف ركايػػة
أحمد بف سميـ األسكانػي الذم عاش إبػاف عصر "الدكلة الفػاطمية".

فصوؿ الدراسة
كمف حصاد منيج ىذه الػدراسة ،كمػا تجمػع لمب ػاحث مػف مػادة ،ف ػإنو تػـ تقسػيـ ىػذه الد ارسػة
إلػػى تمييػػد ،كسػػتة فصػػكؿ ،الفصػػؿ التمييػػدي ،كعنكانػػو "قبيمػػة جيينػػة قبػػؿ القػػرف 4ى ػػ:/ـ" ،كىػػك
يتنػػاكؿ قبيمػػة جيينػػة ،كتاريخيػ ػا قبػػؿ القػػرف 4ىػ ػػ:/ـ ،إذ يتحػػدث عػػف نسػػب ىػػذه القبيمػػة ،كج ػػدىـ
قضػػاعة .كمػػا يتنػػاكؿ مكطنيػػا األكؿ فػػي بػػبلد العػػرب ،كأعػػبلـ القبيمػػة مػػف الصػػحابة ،كالتػ ػابعيف،
ككػػذلؾ العممػػاء ،إضػػافة لرصػػد األحػػداث التػػى ارتبطػػت بيػػا فػػي العصػػر اإلسػػبلمي .كأيض ػان ىج ػرة
كخطط القبيمة في الفسطاط كالجيزة .أما الفصؿ
جيينة لمصر بعد "الفتح العربي" (32ىػ752/ـ) ،ي

األوؿ ،كعنكان ػػو "اس ػػتقرار ع ػػرب يجيين ػػة ف ػػي ص ػػعيد مص ػػر" ،كى ػػك يتن ػػاكؿ ىجػ ػرة يجيين ػػة لمص ػػعيد،
الجينيػيف كبطػكف
كأسبابيا السياسية كاالقتصادية ،ثـ استقرارىا في األشمكنيف ،كحدكث الفتنة بػيف ي

ق ػريش أيػػاـ الفػػاطمييف ،كدكر الف ػاطمييف خػػبلؿ تمػػؾ الفتنػػة .ثػػـ يتنػػاكؿ الص ػراع بػػيف قبيمػػة جيينػػة
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.
بينما الفصؿ الثاني ،بعنكاف "ىجرة يجيينة إلى ببلد البجة في القرف 3ىػ9/ـ" ،كىك يرصد

اليجرات الجينية إلى ببلد البجة ،كيناقش أسباب تمؾ اليجرات ،كدكافعيػا ،كدكر الحمبلت
العسكرية التى أرسمتيا الخػبلفة العباسية في زيادة ىجرة الجماعػات الجينية لتمؾ الببلد ،كما
يتحدث عف استقرار جيينة كبطكنيػا في العػبلقي ،كالعمؿ في استخراج الذىب ،كتجارتو ،ثـ
يتنػاكؿ دكر جيينة في ازدىػار كعمراف ببلد البجة ،كىك ما أدل لبركز مظاىر ما يمكف أف نطمؽ
عميو "مجتمع جيني" في بعض مناطؽ ىذه البػبلد .أما الفصؿ الثػالث ،بعنكاف "العػبلقة بيف
يجيينة كالقبائؿ العربية في ببلد البجة" ،كىك يرصد العػبلقة بيف جيينة كباقي القبائؿ العربية التى
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كانت قد سكنت البجة ،كما كقع مف تنافس بينيا ،ثـ تحكؿ ذلؾ التنافس إلى صراعات أخذ
بعضيا طابعا دمكيا ،كمف ذلػؾ ما حدث بيف قبيمة جيينة كربيعة ،كما يتناكؿ الفصؿ صراعا
آخر بيف قبيمة جيينة كرفاعة ،كرغـ قرابة النسب بيف القبيمتيف القضاعيتيف ،فإف ذلؾ لـ يحؿ
دكف كقكع الفتنة بينيما .ثـ ينتيي الفصؿ بالحديث عف دكر عرب جيينة ،كأثرىـ الحضارم في
ببلد البجة.
بينمػ ػػا الفصػػػػؿ الرابػػػػع ،يحمػ ػػؿ عنكان ػ ػان ،كىػ ػػك "عػ ػػرب يجيينػ ػػة كسػ ػػبلطيف المماليػ ػػؾ" (–648

923ىػ1517–1252/ـ) ،كىك يعالج أحكاؿ قبيمة جيينة أياـ المماليؾ ،كاشػكالية العبلقػة بػيف كػؿ
مػػف عػػرب جيينػػة كسػػبلطيف المماليػػؾ ،كنظ ػرة كػػؿ منيمػػا إلػػى اآلخػػر ،كمػػا يتنػػاكؿ كقػػكع بعػػض
المكاجيات بيف الطرفيف ،كتمرد جماعات العركييف (كىـ مف بطكف جيينة) ضد المماليؾ ،ككػذلؾ
الص ػراع الػػذم كقػػع بػػيف قبيمػػة جيينػػة كبنػػي ىػػبلؿ ،كقيػػاـ حمػػؼ جيينػػة كدكره فػػي الصػػعيد ،ككقػػكع
المكاجيات الدامية بيف الجينييف كجيش المماليؾ ،ثـ نياية الحمؼ الجيني.
أما الفصؿ الخامس ،كعنكانو "ىجرة يجيينة إلى النكبة المسيحية إباف القرف 8ىػ14/ـ" ،كىك

ينػاقش اليجػرة الجينيػة إلػػى بػبلد النكبػػة ،إذ يتحػػدث عػف أحػكاؿ النكبػة خػػبلؿ ىػذه اليجػرة ،كممالػػؾ
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
األىـ في سقكط مممكة عمػكة ،كمػا ينػاقش زعػـ بعػض الركايػات عػف دكر ىجػرة جيينػة فػي إحػداث
الفكضى في النكبة ،ككذلؾ دكر ىذه القبيمة في تدمير كنائس النكبة.
"جيينػػة كدكرىػػا فػػي تعريػػب مممكػػة عمػػكة" ،إذ يتحػػدث عػػف
كيحمػػؿ الفصػػؿ السػػادس عنػكاف :ي

العبلقػة بػػيف عػػرب جيينػة كممػػكؾ عمػػكة ،كمػػا حػدث مػػف تقػػارب بيػػنيـ بفضػؿ المصػػاىرة ،ثػػـ انتقػػاؿ
الحكـ إلػى زعمػاء جيينػة فػي بػبلد النكبػة .ثػـ يتحػدث الفصػؿ عػف دكر عػرب القكاسػمة فػي مممكػة

جماع في إسقاط مممكػة عمػكة المسػيحية
عمكة ،كىـ مف بطكف قبيمة جيينة ،كدكر زعيميـ عبداهلل َّ
مف خبلؿ التحػالؼ مع ممؾ الفكنج عمارة دكنقس .ثـ يناقش الػركايات المختمفة حكؿ التحالؼ بيف
العب ػػدالب كالف ػػكنج ،كدكر ى ػػذا التح ػػالؼ ف ػػي إس ػػقاط مممك ػػة عم ػػكة ،كك ػػذلؾ دكر ع ػػرب جيين ػػة ف ػػي
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وداف وادي النيؿ منذ القَرف الثالث وحتى القَرف التاسع اليجري
َ وس
َ قَبيم ُة ُج َيينة
َ ورىا
ُ الحضاري في مصر
ُ ود

 ثػـ ينتيػي ىػذا الفصػؿ بالحػديث عػف، كقػرم، أربجػي:تأسيس المدف العربيػة فػي ىػذه المممكػة مثػؿ
. كنشر اإلسبلـ ىناؾ،دكر عرب جيينة الحضارم في تعريب مممكة عمكة
ثػػـ تنتيػػي ىػػذه ال ػػدراسة بالخاتمػػة التػػى يعػػرض فييػػا الب ػػاحث النتػػائج التػػى تكصػػؿ إلييػػا مػػف
. كثبت المصادر كالمراجع، ككذلؾ مبلحؽ الػدراسة،خبلؿ ىذه األطركحة

Abbreviations:
- A. J. E. T : Africa Journal of Evangelical Theology

- American Ency : The New American Desk Encyclopedia.

- A U C: American University in Cairo.
- Cambridge Ency : The Cambridge Paperback Encyclopedia
Davidson: African Civilization : Basil Davidson:
The Geowth of African Civilization East & Central Africa to the
Late Nineteenth Century.
- Great Encyclopedia : The Great Encyclopedia of Universal
Knowledge.
- Henderson; Fung Origin: K.D.D. Henderson: Fung Origins ,
S.N.R., Vol. 18, No. I, University of Khartoum
- I. J. A. H. S;International Journal of African Historical Studies
- J. A. H: The Journal of African History
- Macmichael: A History of the Arabs , Vol. I : H. A.
Macmichael: A History of the Arabs in the Sudan , Vol. I.
- Paul: A Hadareb, S.N.R:
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: The Hadareb A Study in Arab – Beja Relationships, S. N. R,
Vol . XXXIX, 1958
- S. N. R: Sudan Notes & Records
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الفصل التمهيدي:
"قبيمة ُجيينة قبؿ القرف 3ىػ9/ـ"
نسب يجيينة
أكالن  -ى
(جد يجيينة)
ثانيا  -إشكالية نسب قيضاعة ى
كنسبو
الن ٌسابة القيدامى عف قيضاعة ى
(أ)  -ركايات المؤرخيف ك ى
(ب)  -يجيينة بيف نسؿ ىعدناف كنسؿ قىحطاف
ثالثان  -مكطف يجيينة األكؿ
رابعان  -أعبلـ يجيينة مف الصحابة كالعمماء

خامسان -األحداث التاريخية التي ارتبطت بقبيمة يجيينة

سادسان  -ىجرات يجيينة إلى مصر بعد الفتح العربي (12ىػ462/ـ)
(أ)  -يخطط الفيسطاط

كخطة أىؿ الراية
(ب)  -يجيينة ي
الجيني بالجيزة
(جػ)  -يخطة يعقبة بف عامر ي

سابعان – خركج يجيينة عف خطة أىؿ الراية في القرف 1ىػ8/ـ
ػب لقحطػاف أـ لعػرب عػدنافذ
نسػب قبيمػة يجيينػة ،كاشػكالية أصػميا ،كىػؿ تنتس ي
يتناكؿ الفص يؿ ى
كمػػا يتحػػدث عػػف مكطنيػػا األكؿ فػػي بػػبلد العػػرب ،كأعبلميػػا مػػف الصػػحابة ،كالتػػابعيف ،كالعممػػاء،
كاألحػػداث التػػي ارتبطػػت بيػػا إبػػاف العصػػر اإلسػػبلمي المبكػػر ،ثػػـ يتنػػاكؿ ىجػرات جماعػػات يجيينػػة

كخطىطيـ في الفسطاط كالجيزة ،ككذلؾ جيينة كالتدكيف الرابع.
لمصر بعد الفتح العربي ،ي

ب ُجيينة:
نس ُ
أوالً َ -

نتحدث بدايةن عف نسب قبيمة يجيينػة ( ،)2إذ يػذكر بعػض يمػؤرخي األنسػاب أف الجينيػيف كلػد
1
ػات تشػير إلػى أف
إلحػاؼ بػف قيضػاعة ( ) .كثمػة ركاي ه
أسػميـ بػف ى
يجيينة بف ىزيد بف لىيث بف ىسكد بف ٍ
يجيينة لـ يكف ابنان ىلزيد ،بؿ ىػك ىزيػد ذاتػو ،كاسػمو :يجيينػة بػف لىيػث بػف ىسػكد ( ،)3كمػف ثىػـ اختمفػت

نسب ىذه القبيمة .كقد رجح ابػف ال ىكمبػي (ت104 :ىػػ812/ـ) ( ،)6كالمسػعكدم (ت:
المصادر في ى
364ى ػػ759/ـ) ( )5كابػػف ىحػػزـ (ت659 :ى ػػ2246/ـ) ( )4كابػػف القىيس ػراني (ت509 :ى ػػ2223/ـ)

( )9كاليىمػداني (ت586 :ىػػ2288/ـ) ( ،)8كيػاقكت (ت414 :ىػػ2117/ـ) ( ،)7كابػف األثيػر (ت:
20
المقري ػػزم (ت865 :ىػ ػػ2662/ـ) ( ،)22كالس ػػكيدم ( ،)21كج ػ هػـ آخ ػػر م ػػف
430ىػ ػػ2131/ـ) ( ) ،ك ى
النسابة كالمؤرخيف ،أف يجيينة ىك ابف ىزيد بف لىيث.
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ػػػػػػػ

ػف بػالفتح :امَػظ الوجػو،
الج ْي ُ
يمػة الميػؿ) ،وجػػارية ُجيا َنػة بالضػـأ أي (شػابة) ،و َ
الج ْي َنة بالضػـ :أي ُ
(ُ )1جيينة لُغةُ :
(ج َ
الج ْيف بالضـُّ :
ودنا (انظػر الفيروزآبػادي :القػاموس المحػيط،
وج َي َف ُجيوناًأ أي قَُرب َ
البحراير ُمتّصمة بالبرَ ،
الزْرب ُة في َ
و ُ
جػ ،4تحقيؽ :مجدي فتحي ،المكتبة التوفيقية ،القػاىرة ،دوف تػاري  ،ص.)042

( )0ابف حػزـَ :جميػرة أنسػاب العػرب ،تحقيػؽ :ليفػي بروفنسػاؿ ،شػركة نوابػا الفكػر ،القػػاىرة0229 ،ـ ،ص ،446وانظػر

سب ،جػ ،0مكتبة الثقػافة الدينية ،القػاىرة0212 ،ـ ،ص494
أيضاً ابف
الكمبيَ :جميرة ال َن ْ
ّ
( )3السمعاني :األنساب ،جػ ،3تحقيؽ :الشي عبدالرحمف بف يحيى بف التميمي ،حيدر آباد ،الينػد1963 ،ـ ،ص،439
ابف األثػير :المُباب في تَيذيب األنساب ،جػ ،1مطبعة دار التػأليؼ1971 ،ـ ،ص369
سب ،جػ ،0ص .494ولممزيد عف نسب ُجيينة ،انظر ممحؽ  ،4 ،3 ،0 ،1ص049-047
(َ )4جميرة ال َن ْ
التنبيو و ِ
شراؼ ،مكتبة الثقػافة الدينية ،القػاىرة ،0229 ،ص016
()5
ُ
اإل َ
(َ )6جميرة أنساب العػرب ،ص446
المتّفقة ،مكتبة الثقػافة الػدينية ،القػاىرة0221 ،ـ ،ص64
( )7كتػاب األنساب ُ

المنتَيي في ال َنسب ،تحقيؽ :عبداهلل كنوف ،المطابع األميرية1965 ،ـ ،ص43
المبتدي وفُضالة ُ
(ُ )8عجالة ُ
ضب مف كتػاب َجميرة ال َنسب ،تحقيؽ :عمي عمر ،مكتبة الثقػافة الػدينية0212 ،ـ ،ص087
المقتَ ْ
(ُ )9
( )12المُباب ،جػ ،1ص369

اف واإلعػراب عمف في أرض مصر مف قبػائؿ األعراب ،تحقيؽ :رمضاف البدري ،دار الحديث ،القػاىرة0226 ،ـ،
البيػ ُ
(َ )11
ص136
ِ
معرفة قبػائؿ العرب ،شركة نوابا الفكر ،القػاىرة0228 ،ـ ،ص44
( )10سبػائ ُؾ الػ َذىب في
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ػمعاني (541ىػػ2244/ـ) فػ ػإف يجيينػػة ىػػك ىزيػػد بػػف لىيػػث ( ،)2كيعمػػؽ ابػػف
السػ ٌ
كحسػػب ركايػػة ى
ػت :كلػػيس كػػذلؾ كانمػػا يجيينػػة بػػف ىزيػػد .)1( "..كعمػػى ىػػذا فػػالراجح أف
األثيػػر عمػػى ذلػػؾ بقكلػػو" :قمػ ي
ً
ػي بضػـ الجػيـ ،كفػتح اليػاء ،كبعػػدىا
يجيينػة كػاف ابنػان لزيػد بػف ليػث .أمػا النسػػبةي ل يجيينػة فيػي :يجيىن ٌ
3
كجيين ػ ػ ػػة قبيمػ ػ ػ ػةه عربيػ ػ ػ ػةه ،كى ػ ػ ػػي بط ػ ػ ػػف م ػ ػ ػػف بط ػ ػ ػػكف قض ػ ػ ػػاعة ( .)6قػ ػ ػ ػاؿ أبكالف ػ ػ ػػداء
الن ػ ػ ػػكف ( ) .ي

نسب إلييا بطكف كثيرة ،ككانت منازليا بػأطراؼ الحجػاز
(931ىػ2332/ـ)" :كىي قبيمةه عظيمةه ،يي ى
الشػمالي .)5( "..كقػد اختىمػؼ النسػابةي القػػدامى فػي أص ًػؿ جػدىـ قيضػػاعة ،كىػؿ ينتسػب ل ىعػدناف كىػػـ
"عرب الحجاز" ،أـ لقىحطاف كىـ "عرب اليمف" ذ (.)4
ػػػػػػػ

( )1انظر األنساب :جػ ،3ص ،439المُباب ،جػ ،1ص369
( )0المباب :جػ ،1ص369

األعياف ،جػ ،0دار إحياء التراث ،طبعة بيروت،
( )3السمعاني :األنساب ،جػ ،3ص ،439وانظر أيضاً ابف َخم َكاف :وفَيات
َ
0229ـ ،ص062
( )4قسػػـ العػػرب القبائػػؿ وبطوني ػػا إلػػي نحػػو عشػػرة طبقػػات :الجػػذـ ،والجمػػاىير ،والشػػعب ،والقبيمػػة ،والعمػػارة ،والػػبطف،
والفخػػذ ،والعشػػيرة ،والفصػػيمة ،والػػرىط (النػػويري :نيايػػة اإلرب فػػي فنػػوف األدب ،جػػػ ،1اختصػػار :مػػرزوؽ إب ػراىيـ ،ىيئػػة

ي" :والعػػرب عمػػى سػػت طبقػػات :شػػعوب ،وقبائػػؿ ،وعمػػائر ،وبطػػوف ،وأفخػػاذ،
الكت ػػاب0226 ،ـ ،ص .)108ق ػاؿ المقريػػز ُ
ش ُػع ِب أاصػاف
ضر واألوس .سػموا بػذلؾ
لتشػعبيـ واجتمػاعيـ ،كت ّ
وم َ
وفصائؿ..وقيؿ :الشعب ىو الحي العظيـ مثؿ َ
ّ
ربيعة ُ
الشجر" (التنػازع والتخاصػـ فيمػا بػيف بنػي أميػة وبنػي ىاشػـ (رسػائؿ المقريػزي) ،تحقيػؽ :رمضػاف البػدري ،دار الحػديث،

القاىرة0226 ،ـ ،ص .)77وقيؿ :سميت الشعوب لتشػعب القبائػؿ مػنيـ (السػمرقندي :مخطوطػة أنسػاب عػرب السػوداف،
نسخة مصورة ،Misc ،1/18/198 ،ورقة  ،3بينما رتبيا الزمخشري :الشعب :خزيمة ،والقبيمة :كنانة ،والعمارة :قريش،
والبطف :قٌصي ،والفخذ :ىاشـ ،والفصيمة بالعباس(السػويدي :سػبائؾ الػذىب ،ص .)17وقيػؿ فػي نسػب النبػي  :عػدناف

جذـ ،وقبائؿ معد :جميور ،ونزار بف معد :شعب ،ومضر :قبيمة ،وخندؼ :عمػارة ،ولػد إليػاس بػف مضػر ،وكنانػة :بطػف،
وقريش :فخذ ،وقُصي :عشيرة ،وعبدمناؼ :فصيمة ،وبنوىاشـ :رىط (النويري :نياية اإلرب ،جػ ،1ص .)108وعف أىمية
األنساب ،قاؿ رسوؿ اهلل " :تعمموا مف أنسػابكـ مػا تصػموف بػو أرحػامكـ" .وقػاؿ عمػر بػف الخطػاب" :تعممػوا النسػب ،وال

سئؿ أحدىـ عف أصمو قاؿ :مف قرية كذا ."..ومعرفة األنساب ،والقبائؿ وبطونيا ىي مف خواص
تكونوا كنبط السواد ،إذا ُ
العرب ،وليذا قاؿ ابف خمدوف" :اعمـ أف كؿ حي أو بطف مف القبائؿ ،واف كانوا عصابة واحدة لنسبيـ العاـ ،ففييـ أيضاً
أشد التحاماً مف النسب العاـ ليـ ،مثؿ عشػيرة واحدة ،أو أىػؿ بيػت واحػد ،أو إخػوة
عصبيات أخرى ألنساب خاصة ،ىي ُ
بني أب واحد ،ال مثؿ بني العـ األقربيف( "..ابف خمدوف :المقدمػة ،جػػ ،0تحقيػؽ :عمػي عبػد الواحػد وافػي ،ىيئػة الكتػاب،

0226ـ ،ص)485-480

المختصر في أخبار البشر ،جػ ،1تحقيؽ :د .محمد زينيـ ،دار المعػارؼ1998 ،ـ ،ص108
(ُ )5

( )6بينما تذكر "مخطوطة السمرقندي" أف ُجيينػة ىػو ابػف ُذبيػػاف ابػف عبػداهلل ابػف دىمافُ ...جيينػة ،وقيػؿ :إف
ُجيينػػة ابػػف عطيػػة ابػػف الحسػػف ابػػف ال ػػزبير ابػػف الع ػواـ ،وقيػػؿُ :جيين ػة بػػف عبػػداهلل بػػف أنػػيس الجينػػي (انظػػر
مخطوطة السمرقندي :ورقة  .)11وىو في الحقيقة نسب اريب ،ويتناقض مع مػا ورد فػي أكثػر كتػب األنسػاب

القديمة عند العرب.
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ػيف"
اليق ٍ
كيرتبطي ب يجيينة العديد مف األقكاؿ المأثكرة ،كمنيا قػكؿ العػرب" :كعنػد يجيينػة الخب يػر ى
قيف .)1( "..كلعػؿ اسػـ " يجفينػة" تصػغير جفنػة ( )3كربمػا "جفينػة"
( .)2كقيؿ" :كعند يجفىينة
الي ٍ
الخبر ى
ي
ً
ػاء باليػاء ،فػذاع القػك يؿ الثػاني عنػد الػبعض ،لكػف القػكؿ بمفػظ
تصحيؼ لمفظ يجيينػة ،فاسػتيبدلت الف ي
يجيينػػة ىػػك األشػػير .كقيػػؿ :إف يجفينػػة مػػف بطػػكف خ ازعػػة مػػف األزد ( .)6كقيػػؿ ىػػـ بنػػك جفنػػة بػػف
عػػكؼ ( .)5كفػػي "مخطكطػػة القزكينػػي" يقػػكؿ" :جفنػة قبيمػة مػػف الػػيمف ،"..كىػػك مػػا يعنػػي أف عػػرب

4
م" :كقيػكليـ :عنػد يجفينػة الخب يػر اليقػيف ،قػاؿ اب يػف
جفنة كانكا مف قبائػؿ قحطػاف ( ) .بينمػا قػاؿ الػراز ي
9
ػي" :ىػك يجيينػة.)8( "..
َّ
الس ًك ٍ
اسـ ىخ ٌمار ال ىكمبي ،كال تىيق ٍؿ يجيينة .) ( "..بينما قاؿ ي
يت :ىك ي
ابف ال ىكمب ٌ

مبي المأخكيذ بو ،فيك صاحب أىـ مصدر في أنساب العرب .كما يقكؿ العػرب أيضػان
كقكؿ ابف ال ىك ٌ
"الرىغـ جاب يجيينة مف الريؼ.)7( "..
في سكداف كادم النيؿَّ :

ػػػػػػػ

ػيف :ىػػو اسػػـ َخ ّمػػار ،وال تقػػؿ
اليقػ ْ
( )1وعػػف أصػػؿ ىػػذا القػػوؿ عنػػد العػػرب ،يقػػوؿ الفيروزآبػػادي" :وعنػػد ُجيينػػة ال َخ َبػػر َ
األخػ َنس ،فنػزال منػزالً.
صيف بف عمرو بف ُمعاوية بف عمرو بف ِكالب خرج ومعو رجؿ مف ُجيينة ،يقاؿ لػو ْ
ُجفينة..ألف ُح َ
نس :تُسػائؿ عػف
فقػاـ ُ
ص ْخرةُ بنت عمرو بف معاوية تَبكيو في المواسـ ،فقػاؿ األخػ ُ
الجيني اليو فقتمو ،وأخذ مالو .وكانت َ
ُح ٍ
صيف كؿ ركب..وعند ُجيينػة الخبػر اليقػيف( "..القػاموس المحػيط :جػػ ،4ص .)037بينمػا تقػوؿ روايػة :إف ُجيينػة كػاف
يخدـ ممكاً يمػانياً ،وكاف لو وزيػر اسػمو ُنجيػدة ،إذا اػاب الممػ ُؾ خمفػو عمػي ح ٍ
ظيػة لػو .فتبعػو ُجيينػة يومػاً ،واختبػأ حتػي
َ
َ
ٌ
ُ
الثمالة .عندئذ ،قاـ ُجيينة وقتمو وأخفاه .ولما عاد المم ُؾ ،عمـ بمػا
جمس
ُ
الوزير في مجمس الممؾ ،ولبس ثيابو ،وامبتو َ
ليمة ،ثَمػؿ جيينػة ،ثػـ أنشػد قػائالً" :تُ ِ
يبحث ،ولـ يجده .وذات ٍ
سػائؿ عػف ُن َجيػدة ُكػػؿ َر ٍ
كب..وعنػد ُجيينػة
وقع لوزيره ،أخذ
ُ
ُ
الجمػػاف ،تحقيػػؽ :إبػراىيـ االبيػػاري دار
اليقػ ْ
ػػيف" .عندئػػذ عمػػـ الممػػؾ بػػذاؾ األمػػر ،ثػػـ عفػػا عنػػو (القمقشػػندي :قَالئػػد ُ
ال َخبػ ُػر َ
الكتػاب العربي ،بيروت1980 ،ـ ،ص.)03

( )0انظر الفيروزآبػادي :القاموس المحيط ،جػ ،4ص042
( )3وكاف بنو جفنة مموؾ اساف في بالد الشاـ ،قػاؿ المسعودي" :أوؿ مف ممؾ منيـ الحرث بف عمرو مزيقيا ،ثػـ بعػده
الحرث بف ثعمبة بف جفنة ،وىو ابػف ماريػة ذات القػرطيف( "..انظػر ابػف خمػدوفِ :
العبػر وديػواف المبتػدأ والخبػر فػي أيػػاـ
العجـ والبربر ،جػ ،0تقديـ :دُ .عبادة كحيمػة ،الييئػة العامػة لقصػور الثقافػة0227 ،ـ ،ص .)082 -078ويقػوؿ
العرب و ُ
أبػػو الفػػداء" :ولمػػا ممػػؾ جفنػػة المػػذكور وقتػػؿ ممػػوؾ سػػميح ،دانػػت لػػو قُضػػاعة ،ومػػف بالشػػاـ والػػروـ ،وبنػػي بالشػػاـ عػػدة
مصانع( "..المختصر في أخبار البشر ،جػ ،1ص)96

( )4القمقشندي :نيػاية األرب في معرفػة أنسػاب العرب ،تحقيؽ :إبػراىيـ اإلبيػاري ،دار الكتػاب العربػي ،بػيروت1982 ،ـ،
ص017

( )5المصدر السابؽ ،ص017
( )6مخطوطة القزويني :أسماء قبػائؿ العرب ،مخطوطػات جامعة الممؾ سعود ،رقـ  ،366ورقة 6

الصحاح ،تحقيؽ :محمد خاطر بؾ ،المطبعة األميرية1924 ،ـ ،ص126
يُ :مختار
ّ
( )7أبو بكر الػراز ّ
أبوعبيد عمي قوؿ كؿ مف ابف الكمبي واألصمعي حوؿ نسبة ىذا القػوؿ ،فقػاؿ:
( )8المصدر السابؽ ،ص ،126وقد عمؽ ُ
يُ :مختار الصحاح ،ص.)126
"وكاف الكمبي بيذا العمـ أكبر مف األصمعي( "..الراز ّ
( )9انظر الفحؿ الفكي الطاىر :تػاري وأصوؿ العرب بالسوداف ،الخرطوـ ،دوف تاري  ،ص119
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كغٌيػاف ،ككػاف
كقد
يس :ىغطىفػاف ى
كم ي
ى
كدعػة .كأنجػب قىػ ه
أنجب يجيينة عدة أبناء ،كمنيـ :قىػيس ،ى
بنك ٌغياف قد كفدكا عمى النبي  فقػاؿ ليػـ" :مػف أنػتيـ ذ" قػالكا" :نح يػف بنك ىغٌيػاف ،"..فقػاؿ ليػـ النبػي

2
ػدعي" :كادم غػكم" ،فػدعاه النبػي " :كادم ىر ىشػد"
أنتـ بنػك ىرش ٍ
ػداف .) ( "..ككػاف كاديييػـ يي ى
" :بؿ ي
(أك ىرشػػداف) ( .)1كىكػذا يتضػػح أنػػو رغػػـ اخػػتبلؼ الركايػػات حػػكؿ يجيينػػة ،إال أف ال ػراجح أنيػػـ كلػػد

يجيينة بف زيد بف ليث ،كتبقى إشكالية أخرل حكؿ قضاعة ،كنسبو.

3
(جد ُجيينة):
نسب قُضاعة ( ) َ
ثانياً  -إشكالي ُة َ

مؤرخك األنساب في أصؿ قبيمػة جيينػة كبطكنيػا ،كخاصػةن نسػب ج ً
ػدىـ قيضػاعة (،)6
اختمؼ
ي
ى
ى ى
ي
5
ػبعض :إف قيضػػاعة ىػػك ابػ يػف ىم ىعػػد بػػف ىع ٍدنػػاف ( ) .كعمػػى ىػػذا يكػػكف بنػػك يجيينػػة مػػف "عػػرب
فقػػاؿ الػ ي
ً
العدنانية" ،كىـ نس يؿ النبي إسماعيؿ عميو السبلـ الذيف ييطمىؽ عمييـ أيضان
الح ىجاز" أك "العرب ى

ػػػػػػػ

المقتَضب ،ص087
( )1ياقوت الحمويُ :
( )0المصدر السابؽ ،ص ،087وعف نسب ُجيينة ،انظر ابف الكمبػي :جميػرة النسػب ،جػػ ،0ص ،494الػبال ُذري :أنسػاب
األشراؼ ،جػ ،1تحقيؽ :محمد حميد اهلل ،دارالمعػارؼ ،القػاىرة1987 ،ـ ،ص ،19–15ابػف حػزـ :جميػرة أنسػاب العػرب،
قالئد الجماف ،ص04-03
ص ،447–446القمقشندي:
ُ
س ّمي قُضػاعة (الػبالذري :أنسػاب األشػراؼ ،جػػ ،1ص.)15
َّع :أي ابتَ َ
( )3قُضاعة :اسمو َعمرو ،فمما تقَض َ
عد عف قوموُ ،
(المقتضب ،ص .)051ولممزيػد عػف قضػاعة ،انظػر ممحػؽ
وقاؿ
ُ
ياقوت إنو دعي بذلؾ إلنقضاعو عف قومو واخوتو ألمو ُ
رقـ( 1ص ،)047وخريطة رقـ( 1ص ،)036وأشكاؿ  0و( 3ص.)062-059

ػػاعييف مػػف ذاعػػت شػػػيرتو بيػػا ،ومػػػف أشػػيرىـ المػػػؤرخ:
( )4سػػكنت قبائػػؿ قُضػػػاعة وبطوُنيػػا أرض مصػػػر ،ومػػف القُضػ ّ

ضػػاعي ،اسػػمو محمػػد بػػف سػػالمة بػػف جعفرالقُضػػاعي (ت454:ىػػػ1260 /ـ) ،عػػاش فػػي العصػػر الفػػاطمي ،وىػػو قػ ٍ
ػاض
القُ َ
ِ
المشػػتَبو مػػف
ومػؤر ٌخ وفقيػػو ،مػف أعػالـ الشػػافعيةُ ،
وي َ
المختَمػؼ و ُ
نعػت بػػػ"صاحب الشػياب" (انظػػر مخطػػوط الػذىبي :كتػػاب ُ
األسماء واألنساب وال ُك َني ،مكتبة الممؾ سعود ،رقـ  ،5698ورقة .)84قاؿ الذىبي" :القُضاعي الفقيو العالمة..المصػري،
الشافعي ،قاضي مصر" ،وقاؿ ابف َماكوال" :لـ أر بمصر مػف يجػري مجػراه"(الػذىبي :سػير أعػالـ النػبالء ،جػػ ،13المكتبػة

المحاضػػرة،
التوفيقيػػة0228 ،ـ ،ص ،471وانظػػر أيضػػا ابػػف خمكػػاف :وفيػػات األعيػػاف ،جػػػ ،0ص ،333السػػيوطي :حسػػف ُ

جػػ ،1تحقيػؽ :خميػؿ المنصػور ،دار الكتػب العمميػة1997 ،ـ ،ص ،341ابػػف إيػاس :بػدائع الزىػور ،جػػ ،1تحقيػؽ :محمػػد
مصػػطفي ،ىيئػػة الكتػػاب1980 ،ـ ،ص ،019محمػػد عبػػداهلل عنػػاف :مؤرخػػو مصػػر اإلسػػالمية ،ىيئػػة الكتػػاب1999 ،ـ،

ص .)55ومػػف مشػػاىير قُضػػاعة أيضػاً :أبػػو العبػاس محمػػد بػػف نصرالقُض ػاعي (مخطوطػة الػػذىبي :المختَمػػؼ والمشػػتبو،
ورقػػة .)84ومػػف مشػػاىيرىـ أيضػػا أبػوالعالء المعػػري القضػػاعي الشػػاعر ،وىػػو مػػف تنػػوخ مػػف بطػػوف قضػػاعة ،م ػات سػػنة

449ىػ1257/ـ (وعف ترجمتو ،انظر ابف أيبؾ الصفديَ :نكت ال ِيمياف في ُنكت العميػاف ،الييئػة العامػة لقصػور الثقافػة،
0213ـ ،ص .)120-121انظر خريطة رقـ 1بالد العرب وبيا قبائؿ قضاعة (ص.)036
وينتسب إليو عػرب عػدناف،
(َ )5معد بف َعدنػاف :يذكر عمماء األنساب أف عدناف مف نسؿ النبي إسماعيؿ عميو السالـ،
ُ
يدد بنت المَيـ=
ودرج ،وعديف ،وأميـَ :م َ
وكاف لعدناف الكثير مف الولد ،منيـ :معد ،والدَّيث ،وأُبيَ ،
2
ػات أخػػرل تػػذكر أف
ػب إلػػييـ النب ػي  .كثى ٌم ػة ركايػ ه
المسػػتىعربة" ( ) ،كىػػـ الػ ػذيف ىينتسػ ي
اسػػـ "العػػرب ي
ً
ػرب ال ػػيمف" أك
قيض ػػاعة مػ ػف نس ػػؿ مال ػػؾ ب ػػف ح ٍم ىي ػػر ،أم أني ػػـ ك ػػانكا م ػػف كل ػػد قىحط ػػاف ،كى ػػـ "ع ػ ي

1
"القحطانييف" ( ) .كال ريب أف ىذه إشكػاليةه تاريخيةه يكتنفيا الكثير مف الغمكض ،كىػي تبػدك ىجمٌيػةن
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وداف وادي النيؿ منذ القَرف الثالث وحتى القَرف التاسع اليجري
وس َ
قَبيم ُة ُج َيينة َ
ورىا َ
الحضاري في مصر ُ
ود ُ

إسماعيل حامد إسماعيل علي

مف خبلؿ التبػ ً
ايف فػي المصػادر حػكؿ نسػب قيضػاعة ،كأصػمو ،كىػك مػا سػنحاك يؿ إماطػة المًثػاـ عػف
الكثيػػر ممػػا يحػػيط بػػو مػػف خػػبلؿ مقارنػ ًػة المصػػادر التػ ػاريخية بعضػػيا الػػبعض ،كمعرفػػة كيػػؼ كقػػع
الخمطي في الػركايات القديمة حكؿ أصؿ قيضاعة ،كنسبو.

ػػػػػػػ

ابػف
=بف جمحب بف َجديس (ابف الكمبي :جميرة النسب ،جػ ،1ص .)16أمػا العػرب العدنانيػة ،فيػـ
عػرب الحجػاز ،يقػوؿ ُ
ُ
معد بف َعدناف ،وعؾ بف َعدناف"..
إسحاؽ :فمف َعدناف تفرقت القبائ ُؿ مف ولد إسماعيؿ بف إبراىيـ..فولد َع ُ
دناف ولديفَ :
(ابف إسحاؽ :السيرة النبوية ،الجزء األوؿ ،تحقيؽ :أحمد فريد المزيدي ،دار الكتػب العمميػة ،بيػروت0229 ،ـ ،ص.)19

"فػالعرب كميػا مػف ولػد إسػماعيؿ وقحطػاف ،وبعػض أىػؿ الػيمف يقػوؿ:
ابف ىشاـ عف أصؿ العػرب فػي روايتػو:
بينما قػاؿ ُ
ُ
ولد العرب كميا( "..ابف ىشاـ :السيرة النبوية ،جػ ،1تحقيؽ :وليد بف محمػد
قحطاف مف ولد إسماعيؿ ،ويقوؿ :إسماعيؿ َ
سالمة ،مكتبػة الصفا ،القاىرة0221 ،ـ ،ص .)15وقيؿ :إف إسػماعيؿ عميػو السػالـ كػاف أوؿ مػف نطػؽ بالعربيػة ،وعَّمػر
البيت الحراـ بعد أبيو إبراىيـ ،وىو أوؿ مف ركب الخيؿ ،وآلفيا ،وكانت قبؿ ذلؾ ُوحوشاً ال تُرَك ْب (تاري اليعقػوبي ،جػػ،1
تحقيؽ :خميؿ المنصور ،دار الكتب العممية ،بيروت0220 ،ـ ،ص .)192ويذكر المؤرخوف أف َعدناف كاف أوؿ مف وضع

أمػو تنتسػب لقبيمػة
أشرؼ ولػد إسػماعيؿ فػي عصػره" ،وكانػت ُ
األنصاب ،وىو أوؿ مف كسا الكعبة" ،وكاف َمعد بف َعدناف َ
ُجػػرُىـ ،ولػػـ يبػػرح معػػد بػػف عػػدناف الحػػرـ ،وكػػاف لػػو م ػف الولػػد عشػػرة (تػػاري اليعقػػوبي :جػػػ ،1ص .)191انظػػر شػػكؿ 1

(ص)078

العػرب القػدامى
"العرب البائدة" :وىػـ
المستَعربة :يقسـ المؤرخوف العرب إلي ثالثة تقسيمات رئيسية ،األوؿ:
()1
ُ
ُ
ُ
العرب ُ
عرؼ الكثير عػف أخبػػارىـ واألحػداث التػى وقعػت فػي أيػاميـ ،مثػؿ :قػوـ عػاد ،وثمػود ،وطَسػـ،
الذيف بادوا وانقرضوا ،وال ُي َ
وجديسِ ،
"العرب العاربة" أو بنو قحطاف ولنػا
وحضرموت..ال  .أما القسـ الثاني ،فيـ:
وجرىـ ،وجاسـ،
ُ
وعمالؽ ،وأميـُ ،
َ
المستَعربة" :وىػـ ينتسػبوف الػي إسػماعيؿ عميػو السػالـ ،وىػـ قَطنػوا الحجػاز،
عنيـ حديث قادـ .أما الثػالث ،فيـ
ُ
"العرب ُ

ويعرفوف أيضاً بػ"اإلسماعيمييف" ،وجاءت منيـ قُريش وبطونيا ،وليػـ ينتسػب النبػي محمػد
وليذا ُعرفوا بػ"عرب الحجاز"ُ ،
قػريش باسػـ دابػ ٍة بػالبحر تػدعى
سػميت
ٌ
( المباركفوري :الرحيؽ المختوـ ،دارالوفػاء ،القػاىرة0229 ،ـ ،ص .)00وقيػؿُ :
ػيء َاػ ٍ
القػػرش ،ال تمػػر بشػ ٍ
ػث أو سػ ٍ
ػميف إال أكمتػػو (البييقػػي :دالئػػؿ النبػػوة ،جػػػ ،1تحقيػػؽ :عبػػد الػػرحمف عثمػػاف ،المكتبػػة

عرفػػػوف"..
السػػػمفية ،المدينػػػة المنػػػورة1969 ،ـ ،ص .)142قػػػاؿ ابػػػف عبػػػاس" :بػػػيف َعػػػدناف واسػػػماعيؿ ثالثػػػوف أبػػػاً ال ُي َ
الزبيػر:
روة بف ُ
(القسطالني :المواىب ُ
المدنية ،تحقيؽ :عماد البارودي ،المكتبة التوفيقية ،دوف تػاري  ،ص .)60وقاؿ ُعػ َ
"ما وجدنا أحد يعرؼ بعد معد بف عدناف("..القسطالني :المواىب المدنية ،ص .)60ولممزيد ،انظر أيضاً:
Bernard Lewis: Les Arabes Dans l’Histoire, Bruxelles, Belgique, 1958, PP. 21-22
شػجب بػف َيعػػ ُرب بػف قَحطػاف .ويقػاؿ إف
()0
العرب القَحطانية :وىـ يعرفوف أيضػاً باسػـ "عػرب الػيمف" ،وىػـ مػف نسػؿ َي ُ
ُ

جػػدىـ قحطػػاف كػػاف قػػد ُعػ ِػرؼ بػػذلؾ االسػػـ :لقَحطػػو القُ ُحػػوط ،وطػػرده بالسػػخاء والجػػود (انظػػر الػػدينوري :األخبػػار الطػواؿ،
تحقيؽ :عبد المنعـ عامر ،الييئة المصرية العامة لمكتػاب ،القاىرة0212 ،ـ ،ص=)5

المقارنة بيف ركايػات المؤرخيف القدامي أك المصادر األ ىكثر
كسكؼ ىن ي
عتمد لحد كبير في تمؾ ي
أكرده :ابػػف إسػػحاؽ
ًقػػدمان فػػي عمػػـ ى
النسػب ،ألنيػػا المعػػكؿ عمييػػا أكثػػر مػػف غيرى ػا ،كلعػػؿ أىميػػا مػػا ى
(ت250 :ىػ ػ ػػ947/ـ) ،كاب ػ ػػف ال ىكمب ػ ػػي (ت104 :ىػ ػ ػػ812/ـ) ،كاب ػ ػ يػف ًىش ػ ػػاـ (ت123 :ىػ ػ ػػ818/ـ)،
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وداف وادي النيؿ منذ القَرف الثالث وحتى القَرف التاسع اليجري
وس َ
قَبيم ُة ُج َيينة َ
ورىا َ
الحضاري في مصر ُ
ود ُ
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ػكبي (ت171 :ىػػ706/ـ)،
الب ػبل يذرم (ت197 :ىػػ871/ـ) ،ك ى
كالػ يز ٌبيرم (ت134 :ىػػ850/ـ) ،ك ى
اليعقي ي
طبرم (ت320 :ىػ713/ـ) ،كغيرىـ.
كال ى

ػػػػػػػ

ِ
عػػرب بػف قَحطػاف ،وَكيػالف بػف سػبأ ،واشػتُير مػف
سػبأ بػف
ُ
=وقد انقسـ بنو قحطاف الي شػعبيف :حميػر بػف َ
يشػجب بػف َي ُ
وحبػراف ،وايػداف ،وحضػور ،وميػػثـ"..
سػميت عػدف أبػيفُ ،
قبائؿ حميرَ :عريب ،و َأبيف ،قاؿ ابف عبػدالولي" :وبػأبيف ىػذاُ ،
(ابف عبدالولي :تذكرة األلباب بأصوؿ األنساب ،تحقيؽ :د.عمي عمػر ،مكتبػة الثقافػة الدينيػة0226 ،ـ ،ص .)33وكانػت

الزعامة لحمير قبؿ اإلسالـ ،قاؿ " :كاف ىذا األمػر فػي حميػر فنزعػو اهلل مػنيـ وجعمػو فػي قػريش" (السػيوطي :مختصػر
جامع األحاديث ،جػ ،0اختصار :صالح الديف التيجاني ،ىيئة الكتاب0228 ،ـ ،ص .)135وقيؿ :قحطاف ىػو ابػف عػابر،

قحطػاف أيػاـ الممػؾ النمػروذ
وجػرُىـ ،وقيػؿ أيضػاً :عػاش
ُ
يعػرب ُ
وأنو تػزوج إمػ أرةً مػف العمػاليؽ ،فأنجبػت لػو ولػديف ،وىمػا ُ
(الدينوري :األخبار الطواؿ ،ص .)7ويعتقد ب .توماس أف قحطاف ىو يقطػاف ( )Jokhtanالػوارد فػي التػوراة ،وىػو مػف
أبنػاء سػاـ بػف نػوح ( .)Bertram Thomas: The Arabs, London, 1937, P.353ويػذىب الػبعض الػى أف

المسػتعربة .وربمػا يؤيػد ذلػؾ مػا يػذكره البخػاري (ت:
قحطاف وبنيو ىـ أيضاً مف نسؿ إسماعيؿ عميو السالـ ،وىـ العرب ُ
ِ
"ارموا بني إسماعيؿ فإف أبا ُكـ
056ىػ869/ـ) ،إذ وضع باباً سماهُ :
"باب نسبة اليمف إلسماعيؿ" ،ثـ ذكر قوؿ النبي ُ : 
البخػاري :مكتبػة الصػفا ،القػاىرة0223 ،ـ ،رقػـ  .)3527وىػو مػا يؤيػده ابػف خمػدوف" :وأمػا قحطػاف،
كاف رامياً" (صػحيح ُ
فقيؿ مف ولد إسماعيؿ ،وىو ظاىر كالـ البخاري( "..ابف خمدوف :العبر ،ج ،0ص .)041كمػا يػذكر ابػف ىشػاـ" :وبعػض

قحطػاف مف ولد إسماعيؿ ،ويقػوؿ :إسػماعي ُؿ أبػوالعرب كميػا( "..السػيرة النبويػة ،جػػ ،1ص .)15وقيػؿ:
أىؿ اليمف يقوؿ:
ُ
ىػو قحطػاف بػف عػابر بػف شػالح بػف أرفكشػاد بػف سػاـ بػف نػوح( Hazem Z. Nuseiba : The Ideas of Arab
ػف كثيػػر (ت:
 .)Nationalism , Cornell University Press, New York, 1959, P.9بينمػػا أنكػػر ابػ ُ
771ىػػ1369/ـ) نسػبة قحطػػاف لعػدناف أو لبنػػي إسػماعيؿ" :لكػػف الجميػور عمػي أف العػػرب القحطانيػة مػػف عػرب الػػيمف،

وايػػرىـ ليسػوا مػػف سػػاللة إسػػماعيؿ ،وعنػػدىـ أف جميػػع العػػرب ينقسػػموف الػػي قسػػميف :قحطانيػػة وعدنانيػػة ،فالقحطانيػػة
شعباف :سبأ وحضرموت ،والعدنانية ِشعباف أيضاً :ربيعػة ومضر ،ابنا ِنزار بف َمعد( "..ابف كثيػر :البدايػة والنيايػة ،جػػ،0
تحقيؽ :د.أحمد أبوممحـ ،دار الكتب العمميػة ،بيػروت ،دوف تػاري  ،ص .)145وربمػا ألف رسػالة إسػماعيؿ عميػو السػالـ

كانت إلي قبائؿ اليمف ،وأنو سكف ىناؾ مدةً ،وربما سكف بعػض أبنائػو ىنػاؾ ،فربمػا وقػع ليػذا الخمػط بػيف نسػؿ كػؿ مػف

قحطاف واسماعيؿ ،قاؿ اليعقػوبي" :فانتسػب عامػة ولػد معػد فػي الػيمف ،وكػاف ليػـ عػدد كبيػر( "..تػاري اليعقػوبي :جػػ،1

ص .) 191وىو ما يشير النتساب ولد إسماعيؿ لعرب اليمف .ويقوؿ المسعودي عف رسالة إسماعيؿ لعػرب الػيمف" :وأمػا
مػاء زمزـ..ونبػأه اهلل وأرسػمو الػى العمػاليؽ وجػرىـ وقبائػؿ الػيمف ،فنيػاىـ عػف عبػادة
اسماعيؿ ،فقطػػف الحػرـ ،ونبػع لػو ُ
األوثاف( "..المسعودي :أخبار الزماف ،مكتبة النافذة ،القاىرة0213 ،ـ ،ص .)117وراـ قػدـ اسػـ قحطػاف ،فػالعرب ظمػوا
يستخدمونو بعد اإلسالـ ،ومف مشاىيرىـ قحطاف بف عبداهلل بف يعفر الذي عاش باليمف فػي القػرف 4ىػػ12/ـ (مجيػوؿ:

أنباء الزمف في أخبار اليمف ،مكتبة الثقافة الدينية ،د.ت ،ص.)63
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ايات المؤرخيف وال َنسابة القُدامي عف قُضاعة ونسبو:
(أ) رو ُ

النسػػب كالمػػؤرخيف حػػكؿ قيض ػاعة
ػدر بنػػا فػػي ىػػذا الش ػأف أف نػػذكر ركايػػات قيػػدامي عممػػاء ى
كيجػ ي
لنعرؼ ماىية تمؾ ً
اـ عف
كنسبو،
ى
اإلشكػالية ،ألنو مف خبلؿ ركايػاتًيـ ي
ىجد يجيينة ،ى
يمكننا إماطىة المثػ ى
أصؿ قيضػاعة ،كبنيو ،كلعؿ أىـ تمؾ الػركايات:

إسحاؽ (ت152 :ىػ769/ـ)
 - 1رواية ابف َ

ػمت إلينػا ،كىػك محمػد بػف إس ىػحاؽ
تيعد ركاية ابف إسحاؽ مف أقػدـ المصػادر العربيػة التػي كص ٍ
2
نسػػب قيضػػاعة" :فكلىػػد ىمعػ يػد بػػف ىعػػدناف
بػػف ىي ىسػػار المطمبػػي المخزكمػػي ( ) .يقػػكؿ ابػ يػف إسػػحاؽ عػػف ى
أربعػةى نفػ وػر :نًػ ىزار بػػف ىمعػػد ،كقيضػػاعة بػػف ىمعػػد .)1( "..ثػػـ يضػػيؼ" :ككػػاف قيضػػاعة بًكػػر ىمعػػد الػػذم
3
معػد بػف
ييكني بو فيما يزيعمكف .) ( "..كعمى ىػذا ،ف ػإف ركايػة ابػف إسػحاؽ تؤك يػد انتسػاب قيضػاعة ل ى

كيعتقىػد أف قيضػاعة كػاف بكػر أبيػو
ىعدناف ،أم أنو مػف "عػرب الحجػاز" ،كلػيس مػف "عػرب الػيمف" .ي
ً
لمعػػد ،أف البككريػػة
معػػد ،كربمػػا ييفيىػ يػـ مػػف قػػكؿ ابػػف إسػػحاؽ "فيمػػا يزيعمػػكف" حػػكؿ بككريػػة قيضػػاعة ى
ى
ليست أم انر مؤكدان ،كىي ليست اإلشكالية التي نبحث فييا عمي أية حاؿ.

مبي (ت026 :ىػ801/ـ):
 – 0رواية ابف ال َك ّ

6
صنؼ عمى أنػو مػف أىػـ مػا كرد فػى المصػادر
أما ابف ال ىكمبي ( ) فػإف ما يذكره في مؤلفاتو يي ى
العربيػػة فػػي عمػػـ األنسػػاب ،كتبػػدك قيمػػة ركايتػػو فػػي أنسػػاب العػػرب س ػكاء مػػف الناحيػػة الػ ػزمنية ،أك

القيمػػة التاريخيػػة لمػػا يػػركم باعتبػػاره مػػف ىنسػػابة القػػرف 1ىػػ8/ـ .كممػػا يػػركل ابػػف الكمبػػي عػػف نسػػب
كد ىرىج،
قيض ػػاعة ف ػػي ركاي ػػة" :فكلى ػػد ىمع ػ يػد ب ػػف ىع ػ ٍػد ىناف :نً ػ ىا
ؼ ،ى
الع ػ ٍػر ى
كس ػ ىػنامان ،ك ي
ػز انر ،كقىىنصػ ػان ،كقيىناص ػػة ،ى
ضاعةى .)5( "..كىك ما يشير إلى أف قيضاعة كنسمو مف كلد عدناف.
كقي ى
ػػػػػػػ

معدود مف طبقة التابعيف ،وىو مف أعالميـ ،اشتُ ِيربمصنفاتو التاريخية القيمة ،خاصة عف سيرة النبي
( )1ابف إسحاؽ:
ٌ
وم َغازيو ،وكػانت كتبػ ُو مػنيالً أخػذ عنػو أكثػر مػف جػاء بعػده ،مػات 152ىػػ769/ـ .لممزيػد ،انظػر ابػف النػديـ :الفيرسػت،
المكتبة التوفيقية ،القاىرة ،دوف تاري  ،ص ،134الصفدي :الوافي بالوفيات (المختصر) :اختصار وتقديـ :محمد الشيف،

ىيئة الكتاب0229 ،ـ ،ص ،006ابػف األثػػير :الكامػؿ فػي التػاري  ،جػػ ،5تحقيػؽ :خيػري سػعيد ،المكتبػة التوفيقيػة ،دوف
تاري  ،ص ،190ابف كثير :البداية والنيػاية :جػ ،12ص)110

( )0السيرة النبوية :جػ ،1ص19
( )3المصدر السابؽ ،ص19

( )4واسمو :ىشاـ بف محمد بف السائب الكمبي ،ولممزيد عف ترجمتو ،انظر ابػف النػديـ :الفيرسػت ،ص ،138ونقػؿ ابػف
النديـ عف ابف سعد قولو عف ابف الكمبػي" :عػالـ بالنسػب وأخبػار العػرب ،وأياميػا ،ومثالبيػا ،ووقائعيػا ،أخػذ عػف أبيػو،

وجماعة مف الرواة...وتػوفي ىشػاـ فػي سػنة سػت ومػائتيف( "..الفيرسػت :ص .)138وانظػر أيضػاً جولدتسػيير :مػذاىب
َّ
التفسير اإلسالمي ،ترجمة :عبدالحميـ النجػار ،ىيئة الكتػاب0213 ،ـ ،ص134

( )5جميرة النسب :جػ ،1ص ،16ولممزيد انظر "رواية ابف الكمبي" ،ممحؽ رقـ  ،0ص048
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بينما يذكر ابف الكمبي أيضان في ركاية أخرل أف قيضاعة مف كلد "مالؾ بف حمير" ،أم أنو
2
ؾ بػف عمػرك بػف يمػرة بػف
"فكلىػد مالػ ه
مف قحطاف ( ) ،كىك ما يناقض "الركاية األكلػي" ،حيػث يقػكؿ :ى

زيد بف مالػؾ بػف حميػر :قيضػاعة .)1( "..كمػا يػذكر أف أـ قيضػاعة تيػدعي :يمعانػة بنػت ىجكشػـ بػف
يجمييمػػة بػػف عمػػرك بػػف عػػكؼ ،كىػػي مػػف قبيمػػة يج ػريىـ ( .)3كىػػؿ يعنػػي أف ىػػاتيف التسػػميتيف المتػػيف
أكردىما ابف الكمبي لقيضاعة ىما لشخصيتيف مختمفتيف ذ ثـ يذكر أيضان أف إخكة قيضاعة ىػـ مػف
نسػػؿ عػػدناف" :كاخكتػػو ألمػػو (يقصػػد إخػػكة قيضػػاعة) :نػزار ،كعبيػػد ،كقػػنص ،كجنػػادة ،كحبيػػب ،بنػػي

معد بف عدناف .)6( "..أم مع أنو ينسب قيضاعة لعرب اليمف ،إال أنو يؤكد أف إخكتو ينتسػبكف ل ػ
"عػػدناف" فػػي ذات الكقػػت .كىػػك مػػا يشػػير فيمػػا يبػػدك لكجػػكد بعػػض االضػػطراب فػػي ىػػذه الركايػػة ،إذ
ينسػب قيضػاعة مػرة إلػى عػرب عػدناف ،كأخػرم إلػي مالػؾ بػف حميػر ،كىػـ مػف قحطػاف .كربمػا ىػػذا
االضطراب يرجع إلي ما كقع بيف بطكف كقبائؿ قيضاعة مف تنازع فيما بينيـ ،فخرج بعضػيـ عػف
نسبو األصمي ،كانتسب آلخريف.

 – 3رواية ابف ِىشاـ (ت013 :ىػ808/ـ):

م بتيذيب سيرة ابف إسحاؽ  ،ثـ أضاؼ الييػا ممػا عممػو مػف األخبػار
المعافر ٌ
قػاـ ابف ىشاـ ى
ػت كذاعػػت بػػيف النػػاس بعػػد ذلػػؾ باسػػمو ،كىػػي "سػػيرةي ابػ ًػف ىشػػاـ" .كفػػي
كالحػكادث ،كعمػػى ىػػذا يعرفىػ ٍ
نسػػب قيضػ ػاعة" :فكلىػػد ىمعػػد بػػف ىعػػدناف أربعػػة ىنفػ وػر :نً ػزار بػػف ىمعػػد،
ركايتػػو ،يقػػكؿ ابػ يػف ىشػػاـ عػػف ى
معد الذم بو يي ىكني.)5( "..
كقيضاعة بف ىمعد ،ككاف قيضاعة بكر ى

ػػػػػػػػػ

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

بف زيدُ :م ارً..فولد مالؾ بف عمرو بف ُمرة بف زيػد بػف مالػؾ بػف حميػر :قُضػاعة ."..ايػر أنػو أورد اسػـ أـ قُضػاعة ىنػا:
َم َغالة بنت َجوشـ بف ُجميمة ،وذكر أنيا مف نسؿ جرىـ أيضاً (ابف الكمبي :نسب معد واليمف الكبير ،جػ ،0تحقيؽ :ناجي
حسػػف ،مكتب ػة النيضػػة العربيػػة ،بيػػروت ،الطبعػػة األولػػي1988 ،ـ ،ص .)551ويبػػدو أف اخػػتالؼ اسػػـ أـ قُض ػػاعة بػػيف
روايتي ابف الكمبي كػاف في الغالب بسبب تصحيؼ أو خطأ في نس الكتػػاب ،أو فػي تػدويف المخطػوط ذاتػو .والالفػت أف

محقؽ كتاب ابف الكمبي يستدرؾ عمي كالمو فػي الحاشػية ،ثػـ يقػوؿ مؤكػداً عػف وقػوع اختالفػات فػي المصػادر التاريخيػة

فيما يخص نسػب قُضػاعة ،ثػـ يؤكػد المحقػؽ نسػبة قُضػاعة لمعػد بػف عػدناف ،إذ يقػوؿ" :فأمػا قُضػاعة ،فػاالختالؼ فييػا

كبير ،واألكثر عمي أنيا مف معد بف عدناف ،واف قُضاعة بكر ولد معد ،وبو كاف يكنػي( "..نسػب معػد ،جػػ ،0حاشػية رقػـ

 ،1ص .)551ثـ أخذ المحقؽ يذكر الكثير مف الروايات عف االختالؼ الذي وقع في نسب قُضاعة وأبنائو.

( )0جميرة النسب :جػ ،0ص330
( )3المصدر السابؽ ،ص330
( )4نسب معد :جػ ،0ص550

( )5اسمو كامال :أبومحمد عبدالممؾ بف ىشاـ المعافري (انظر السيرة النبوية :جػ ،1ص ،)16وقد سمع ابف ىشػاـ سػيرة
ابػف اسػػحاؽ عػف زيػػاد البكػائي ،ثػػـ قػاـ بتيػػذيبيا بعػد ذلػػؾ (لممزيػد عمػػا قػاـ بػػو ابػف ىشػػاـ فػي سػػيرة ابػف اسػػحاؽ انظػػر
السخاوي :اإلعالف بالتوبي لمف ذـ التاري  ،دار الجيؿ ،بيروت1990 ،ـ ،ص)88
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الزبيري (ت036 :ىػ852/ـ):
 – 4رواية ُمصعب ُ

ػؼ كتػػاب ى"نسػػب قيػ ىريش" ،كىػػك مػػف أىػػـ المصػػنفات فػػي عمػػـ األنسػػاب عنػػد الع ػرب.
ىػػك مؤلػ ي
ً
أميم ػػا يم ىعانػ ػةي بن ػػت ىجك ىش ػػـ ب ػػف
ي ػػذكر مص ػػعب ي
م" :فكل ػػد ى
الزبي ػػر ي
مع ػػد ب ػػف ىع ػػدناف نػ ػ از انر كقيض ػػاعة ،ك ي
2
يجٍمييمة..ابف يد َّ
ػعار
يؤكد ي
ب بف يج ٍريىـ .) ( "..ثـ ي
بيرم نسب قيضاعة ل ى
الز ٌ
معد بف عػدناف بقكلػو" :كأش ي
معػ وػد .)1( "..كىػػك مػػا يؤكػػد أف قضػػاعة مػػف عػػرب
نسػػبيـ فػػي ى
قيضػػاعة فػػي الجاىميػػة تػػد يؿ عمػػي أف ى
ً
نسبت قيضاعة ليا عمى غير الحقيقػة .كمػف
يشير إلى أف قبائؿ حمير باليمف كانت قد ى
عدناف ،ثـ ي
"نسب قيضاعة" حتى يككف مػنيـ ،كمػف نسػميـ .كعػف ذلػؾ
ثـ فإنو يكيؿ ليـ اتيامات بالتدليس في ى
"كزَّكركا (يقصد :الحميرييف) في ذلؾ شع انر.)3( "..
م :ى
يقكؿ ي
الزبي ٌر ي

البال ُذري (ت079 :ىػ890/ـ):
 – 5رواية َ

معػػد بػػف
م عػػف يكنيػػة ى
بيرم  ،كيػػذكر البػ ػبل يذر ي
تعػػد ركايتػػو مػػف الناحيػػة الزمنيػػة بعػػد ركايػػة الػ ػ يز ٌ
ىعػػدناف" :كبعضػػيـ يقػػكؿ :إنػػوي كػػاف ييكنػػي :أبػػا قيضػػاعة ."..كرغػػـ أف ىػػذه إشػػارةه قػػد تجعػػؿ انتسػػاب
و
تؤيد نسػبة قيضػاعة
لعدنػاف ثمة
إحتماؿ ،كليست عمى سبيؿ التأكيد ،لكف إشػاراتو بعد ذلؾ ي
قيضاعة ى
لعرب عدناف ،كأف نسبة البعض لو إلى نسؿ قحطاف كاف أمػ انر متػأخ انر ،إذ يقػكؿ" :لػـ تىػزؿ قيضػاعة
معديػةن فػػي الج ػاىمية ،كتحكلػكا فقػػالكا :قيض ػاعة بػػف مالػػؾ بػػف عمػرك .)6( "..كىػػك مػػا يشػػير إلػػى أف
ى

قيضاعة كاف في األصؿ مف نسؿ معد بف عدناف.
معد فػي ركايتػو لحػديث عػف أـ المػؤمنيف عائًشػةى
كيؤكد الببل يذرم بعد ذلؾ نسبة قيضاعة إلى ى
ػكؿ اهلل ،قيضػػاعة ابػ يػف مػ ٍػف ذ ق ػاؿ  :ابػ يػف ىم ىعػ وػد.)5( "..
ػت :يػػا ىرسػ ى
رضػػي اهلل عنيػػا ،أنيػػا قالػػت " :يقمػ ي
ػكف دلػػيبلن قػ ػاطعان فػػي كشػػؼ غمػػكض تمػػؾ اإلشػػكالية .ثػػـ
كلعػػؿ ىػػذا الحػ ي
ػديث إف ثىيبتػ ٍ
ػت صػػحتوي ،يكػ ي
ػاعييف ،كىػػي التػػي أدت
ػدييف كالقيضػ ٌ
المعػ ٌ
يػػذكر الب ػبل يذرم فػػي ركايتػػو أنػػو كقعػػت "فتنػػة عظيمػػة" بػػيف ى
"ككقع
لخركج بطكف مف قيضاعة عف نسؿ معد بف عدناف ،كمف ثـ االنتساب لغيرىـ مف القبائؿ:
ى
الشر بيف بني م و
عد كبني قيضاعة ،فكاف أك يؿ مف خرج مف ىمعد تيامة ،يجيينة كسعد يىذيـ ابنػا زيػد
ي
ى

بف يسكد بف أسميـ ،فنزال الصحراء.)4( "..
ػػػػػػػ
( )1نسب قريش ،ص5
( )0المصدر السابؽ ،ص5
( )3المصدر السابؽ ،ص5

( )4أنساب األشراؼ ،جػ ،1ص ،71ولممزيد عف "روايػة البػػالذري" حػوؿ نسػب كػؿ مػف عػرب قضػاعة وجيينػة،
انظر ممحؽ الدراسة رقـ  ،1ص 047ويضـ ىذه الرواية كاممة.

( )5المصدر السابؽ ،ص16
( )6المصدر السابؽ ،ص16
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كعمى ىذا فيي ركايةه َّ
قيمة تكشؼ لنا الكثير مف الغمكض حكؿ نسب قيضاعة ،كلعؿ افت ارؽ
البطكف مف ذات القبيمة كاف ذائعان بيف العرب ،كما كقع بيف بنػي ىكنانػة كغيػرىـ ( .)2كمػف ثػـ فػإف
و
أخبار لـ ترد في غيرىا (.)1
ىذه الركاية تعد مف أىـ المصادر لما بيا مف

اليعقُوبي (ت090 :ىػ924/ـ):
 – 6رواية َ

معػ يػد بػػف ىعػػدناف أشػػرؼ كلػػد
ػكبي ،فػ ػإنو يق ػكؿ فػػي ركايتػػو" :ككػػاف ى
أمػػا أحمػػد بػػف إسػػحاؽ اليعقػ ٌ
إسماعيؿ في عصره ،ككػانت أمو مف جرىـ..فكاف لو مف الكلد عشرةي أك و
الد ،كىـ :نً ىزار ،كقيضػاعة،
يٍ ي
ي

معػػد ييكنػػي أبػػا قيضػػاعة .)3( "..كىػػك مػػا يشػػير إلػػى نسػػبة
ي
الرمػػاح ،كقىػ ىػنص ،كقيىناصة..ككػ ػاف ى
كعبيػػد ٌ
قضاعة لعرب عدناف حسب "ركاية اليعقكبي".

طبري (ت312 :ىػ903/ـ):
 – 7رواية ال َ

6
معػد مػف صػمبو،
يذكر أف قيضاعة ىك ابف ى
ىك محمد بف جرير بف يزيد بف خالد الطبرم ( ) .ي
كاف بدأ حديثو بمفظ" :كقيؿ ،)5( "..كىك ما ييفيد االحتماؿ .كيذكر عف العبلقة بيف قيضاعة كمعد:
معد .)4( "..كما يذكر أيضان أف جماعات مف عدناف ترككا ببلد الحجاز،
"كقضاعة كبو كاف ييكني ى

ػيمف بػكالدة يجػػريىـ إيػػاىـ ،)9("..كىػػك مػػا يشػػير لمػػا
كتعطٌفػػت عمػػييـ الػ ي
كذىبػكا لمػػيمف "كتزكجػكا فػػييـ ،ى
كقع مف المصاىرة بيف بطكف عدناف كقحطاف بمركرالزمف.

ػػػػػػػ

حرب بيف بني كنػانة ،فػافترقوا فػرقتيف :بنػو النضػر بػف كنانػة..وبنو عبػد منػاة بػف كنانػة"
المغربي" :وقعت ٌ
( )1يذكر ابف َ
(اإلينػاس بعمـ األنساب ،مكتبة الثقػافة الػدينية ،القػاىرة0222 ،ـ ،ص94

ألحػػؽ قُضػػاعة بػػاليمف" (أنسػػاب األشػراؼ :جػػػ،1
ػي أوؿ مػػف َ
( )0وممػػا ذكػػره الػػبالذري أيضػاً" :كػػاف عمػػرو بػػف ُمػػرة ُ
الجينػ ّ
الجينػػي ،وكانػػت لػػو
ص .)16وقولػػو" :عػػف القاسػػـ ب ػف معػػف وايػػره :إف أوؿ مػػف ألحػػؽ قُضػػاعة بحميرعمػػرو بػػف ُمػػرة ُ
صحبة( "..أنسػاب األشػراؼ :جػػ ،1ص .)16ثػـ يػذكر روايػ ًة قيمػة تػذكر مػا وقػع بػيف بعػض البطػوف مػف معػد وقُضػاعة:
"قالوا :وكاف الحارث بف تميـ بف سعد بف ُىذيؿ أجري وعامر بف َعبيمة فرسيف ليما ،فسبؽ فػرس عػامر ،فمنعػو الحػارث
فيػـ
سبقتو ،وقضاعة يومئذ بتيامة ،فقػاؿ :يػا آؿ معػد ،فمػـ يجبػو أحػد ،فقػاؿ :واهلل لػو كنػت مػف معػد ألجػابني بعضػيـَّ ،

قومو بالخروج ،فكره بنو معد أف يخرجوا عنيـ ،ويصيروا الى ايرىـ ،فػأعطي عػامر سػبقتو( "..الػبالذري :جػػ ،1ص–18

 .)19وفي رواية أخري" :ويقاؿ إف معانة أـ قُضاعة كانت بدياً عنػد معػد ،فولػدت لػو قُضػاعة ،ثػـ خمػؼ عمييػا مالػؾ بػف

عمرو ،وتبني قُضاعة ،فنسب اليػو( "..الػبالذري :جػػ ،1ص ،15انظػر العبػر :جػػ ،0ص .)040كمػا أورد الػبالذري أشػعا ارً

لمعرب في الجاىمية ،تنسب قُضاعة لمعد:
قُضاع ُة كاف ينسب مف م ٍ
عد فمَ ّج بيا السفَاى ُة والضرُار
ُ َُ
َ
تعدؿ قُضاعة عف ٍ
ِ
الصغار (لممزيد ،انظر أنساب األشراؼ :جػ ،1ص.)16
معد ت ُكف تُبَّعػاً ولمتُبَّع
فإف ُ
( )3تػاري اليعقوبي :جػ ،1ص191
( )4لممزيد عف ترجمة ابف جرير الطبري ،انظر الصفدي :الوافي بالػوفيات ،ص045
( )5تػاري األمـ والمموؾ ،جػ ،1المكتبػة التوفيقية ،دوف تػاري  ،ص500
( )6المصدر السابؽ ،ص500

( )7المصدر السابؽ ،ص503–500
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حطاف:
دناف ونسؿ قَ ْ
(ب) ُجيينة بيف نسؿ َع ْ

كيمكف القكؿ بأف الركايات اآلنفػة كغيرى ػا ممػا يضػيؽ المقػاـ لػذكرىا ( ،)2ىػي ركاي ػات عمػي

قدر و
و
فركاتييػا
كبير مػف األىميػة ،إذ تعػد مػف أقػدـ المصػادر فػي كتػب األنسػاب ،كمػف أكثرىػا قيمػة ،ي
ػاد تؤيػد ال ػرأم القائػؿ بػأف
مؤرخكف كنسابة عاشكا إبػاف القػرنيف الثػاني كالث ػالث لميجػرة ،كجميعيػا تك ي
قيضػاعة مػف نسػؿ ىعػدناف .كعمػي ىػػذا فال ػراجح أف يجيينػة لػـ يكػف مػػف قحطػاف كمػا ىػك ذائػعه عنػػد

كثي ور مف المتػأخريف .كمػف ثػـ فػالجينيكف فػي عمػكد ىنسػب النبػي  ،إذ يمتقػكف فػي نسػبو الشػريؼ
ف ػي جػػده ىمعػػد بػػف ىع ػدناف ( .)1كلعػػؿ مػػف ذىػػب مػػف المػػؤرخيف لنسػػبة قيضػػاعة (أك يجيينػػة) لعػػرب
ػؤرخي القػ ػركف المتػػأخرة ،خاص ػةن ممػػف عػػاش إبػػاف الق ػرنيف الثػ ػامف
قحطػػاف (أك الػػيمف) ىػػـ مػػف مػ
ٌ
كالتاسػػع اليج ػرييف (الق ػرنيف  26ك25ـ) ،مثػػؿ :أبػػي ً
الفػػداء إسػػماعيؿ (ت931 :ى ػػ2332/ـ) (،)3
كابف يخمدكف (ذ) (ت808 :ىػ2605/ـ) (.)6
ػػػػػػػ

( )1ومف ذلؾ قوؿ ابف حزـ" :قاؿ قوـ :ىو قُضاعة بف عدناف( "..جميرة أنساب العرب ،ص)441

( )0أما عف نسب النبي  الي جده معد بف عدنػاف" :محمد بف عبػد اهلل بػف عبػد المطمػب بػف ىاشػـ بػف عبػد م َنػاؼ بػف
قُصي بف ِكالب بفُ مرة بف َكعب بف لُؤي بف اػالب بف ِفير (وىو قريش) بف مالػؾ بػف ال َن ِ
ضػر بػف ِكنػػانة بػف ُخزيمػة بػف
ّ
ُمدركة بػف إليػػاس بػف ُمضػر بػف ِنػزار بػف َمعػد بػف َعدنػػاف ،مػف ولػد إسػماعيؿ بػف إبػراىيـ أبػي األنبيػاء" (ولممزيػد ،انظػر
الػػػػذىبي :السػػػيرة النبويػػػة ،دار الكتػػػاب العربػػػي ،بيػػػروت 1987 ،ـ ،ص ،17المسػػػعودي :التنبيػػػو واإلشػػػراؼ ،ص ،022
البييقػػي :دالئػؿ النبػػوة ،جػػ ،1ص ،138ابػػف إسحػػاؽ :السػػيرة النبويػة ،جػػ ،1ص ،17ابػػف ىشػػاـ :السػػيرة النبويػة :جػػػ،1

المتقتَضب ،ص ،18ابف جرير الطبري :تػاري األمـ والمموؾ ،جػ ،1ص)503
ص ،13يػاقوت الحمويُ :
( )3أما عف روايػة أبي الفداء عف نسب قُضاعة ،فػإنو يقوؿ" :قُضػاعة ،وىو قُضاعة بف مالؾ بف حميػر بػف سػبأ..وكاف
قُضػػػاعة المػػذكور مالكػػا لػػبالد الشحر..وقػػػبر قُضػػاعة فػػي جبػػػؿ الشػػحر ،"..أي أنػػو يؤكػػد نسػػبتو إلػػى عػػرب الػػػيمف أو
القحطػانييف (انظر ،المختصر :جػ ،1ص.)108

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

حمير( "..العبر :جػ ،0ص .)040وفي موضع آخر يقوؿ" :وقػاؿ زىيػر :قُضػاعة وأختيػا ُمضػرية ،فجعميمػا أخػويف ،وقػاؿ
إنيما مف حمير بف معد بف عدناف .وقالػو ابػف عبػد البػر وعميػو األكثػروف( "..العبػر :جػػ ،0ص .)040كمػا يقػوؿ أيضػاً:
"وربما يشيد لمقوؿ بأنيـ مف عدناف وأف بالدىـ ال تتصؿ ببالد اليمف ،وانما ىي ببالد الشاـ وبالد بني عدنػاف ،والنسػب

البعيد يحيؿ الظنوف ،وال يرجح فيو إلػي يقػيف( "..العبػر :جػػ ،0ص  .)040ثػـ يػذكر ابػف خمػدوف روايػػة عػف ابػف عبػاس
وجبير بف ُمطعـ أف "أـ قُضاعة" كػاف قػد مػات عنيػا زوجيػا مالػ ُؾ بػف حميػر ،وىػي حامػ ٌؿ
وعبداهلل بف عمرو بف العاص ُ
ٍ
عد بف عدناف ،ثـ ولَدت قُضاعة ابنيا عنده ،فت َكني بو ،وُن ِسب إليو (العبر :جػ ،0ص .)040
بقضاعة ،فتزوجيا بعدئذ َم ٌ

والالفت أف السمرقندي وىو مف نسابة السوداف يذكر في بعض رواياتو أف ُجيينػة مػف ولػد معػد بػف عػدناف ،وفػي روايػة
أخرى تنسبيـ إلى الزبير بف العواـ ،أي أنو مف عرب عدناف أيضاً (انظر مخطوطة السمرقندي :ورقة )11

2
م (ت865 :ىػػ2662/ـ)
ػندم (ت812 :ىػػ2628/ـ) ( ) ،كالمقريػز ٌ
ككاف منيـ أيضػان :القمقش ٌ
1
المب ػ ػ ػرد(ت184 :ى ػ ػ ػػ877/ـ) ( ،)3كالقزكينػ ػ ػػي (ت2300 :ى ػ ػ ػػ2872/ـ) ( .)6كغيػ ػ ػػرىـ مػ ػ ػػف
( ) ،ك ي

المركز الديمقراطي العربي لمدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية برليف -ألمانيا

42

وداف وادي النيؿ منذ القَرف الثالث وحتى القَرف التاسع اليجري
وس َ
قَبيم ُة ُج َيينة َ
ورىا َ
الحضاري في مصر ُ
ود ُ

إسماعيل حامد إسماعيل علي

المتأخريف .كيمكف القك يؿ بأف ركايتيـ مع يع ٌمك شأنيا ،كعظيـ قدرىا ،باعتبار مف ق ػاؿ بيػا يعػدكف
مف كبار مؤرخي العرب ،لكنيا ال تتساكم في قيمتيا مع ركايػات مف سبقيـ بحكالي ستة أك سبعة

و
م ،كغيرىـ
الي
عقكبي ،كال ى
كمصعب ي
م ،كالببل يذرم ،ك ى
طبر ٌ
الز ٌبير ٌ
قركف ،مثؿ :ابف إسحاؽ ،كابف ىشاـ ،ي
ٌ
مف كبار المؤرخيف .كىؤالء يي ىعدكف مف شػيكخ المػؤرخيف ،كنسَّابػػة العػرب ،كركايػتييـ بمثابػػة األصػؿ

ػركؼ أف الركايػػة األقػػدـ ىػػي التػػي يي ىعػ ٌػكؿ عمييػػا إذا قي ً
ػت
كرنػ ٍ
إذا قكرنػػت بركايػػة البلحقػػيف ليػػـ .كالمعػ ي
بأحدث منيا زمنيان.

كرغـ أف القمقشندم ذاتو يقكؿ بنسب قيضاعة لمالؾ بف حمير أم أنو مف عرب اليمف إال أنو
فػػي مكضػػع آخػػر يقػػكؿ" :كذىػػب بعػػض النسػػابيف إلػػي أف قيضػػاعة مػػف العدنانيػػة ،كيقكلػػكف :ىػػك

قيضػػاعة بػػف معػػد بػػف عػػدناف .)5( "..كىػػذا يؤكػػد أف نسػػبة قيضػػاعة لقحطػػاف ليسػػت أم ػ انر محسػػكمان،
لممؤرخيف الذم قػالكا بذلؾ .كما يذكر ابف خمدكف ركايات عدة تشير إلػى أف قيضػاعة ينتسػب لمعػد
بف عدناف ،كىك ما فعمو القزكيني أيضان .كقػد جػرل عمػي طػريقتيـ جػـ مػف المػؤرخيف الػذيف ذكػركا

أف قيضاعة مف نسؿ قحطاف ،ثـ ذكركا في ذات الكقت ركايات أخرل تنسبو لعدناف ،كىك ما يؤكد
أف ىؤالء المؤرخيف ممف نسب قضاعة لميمف لـ يقطعكا بيذا النسب.
ػػػػػػػ

( )1أمػػا "رواي ػػة القمقشػػندي" عػػف نسػػب قُضػػاعة ،فيػػي تقػػوؿ" :قض ػػاعة ابػػف حميػػر بػػف س ػبأ ،مػػف القحطانيػػة( "..صػػبح
األعشي في صناعة اإلنشػا ،جػ ،4تقديـ :الدكتور فوزي أميف ،الييئة العػامة لقصور الثقافة ،القػاىرة0224 ،ـ ،ص)67

( )0بينما تقوؿ "رواية المقريزي" عف نسب ُجيينة" :وأما ُجيينة ،فإنيا مف قبائؿ اليمف ،وىي ُجيينة بف زيد بف ليث بف
سود بف أسمـ بف الحاؼ بف قُضاعة ،وىي قبيمة عظيمة ،"..وىو بذلؾ يقطع بنسبة قُضاعة لعرب الػيمف ،ولػيس عػدناف
(لممزيد عف رواية المقريزي ،انظر البياف واإلعراب :ص ،136وممحؽ  ،5ص)072

( )3يقوؿ المبرد" :ومف بني حمير بف سبأ :قُضاعة بف مالؾ بف عمرو بف زيد بف مالؾ بف حمير ،"..كما يذكر شع ار في
ذلؾ :قُضاعة بف مالؾ بف حمير...النسب المعروؼ اير المنكر (لممزيد عف روايتو ،انظر نسب عدنػػاف وقحطػاف ،طبعػة

القاىرة ،دوف تػاري  ،ص)10

( )4أما القزويني ،فػإنو يقوؿ في روايتو" :قضاعة :أبو حي مف اليمف ،وىو قُضاعة بف مالؾ بػف حميػر بػف سػبأ ،"..ثػـ
يقوؿ القزويني في موضع آخر فػي ىػذا المخطػوط" :ويػزعـ نسػابة مضػر أنػو :قُضػاعة بػف معػد بػف عػدناف( "..ولممزيػد،

انظػػر محمػػد ميػػدي القزوينػػي :مخطوطػػة أسػػماء قب ػػائؿ العػػرب ،محفوظػػة بمكتبػػة جامعػػة الممػػؾ سػػعود ،ومكتبػػة جامع ػة
الرياض ،قسـ المخطوطات ،مخطوطة رقـ  ،366ورقة  .)11وىو ما يشػير أيضػاً إلػي أف القػػزويني يؤكػد نسػبة قُضػاعة
إلي نسؿ مالؾ بف حمير ،أي أنو مف نسؿ عرب قحطاف ،إال أنو في ذات الوقت يشير إلى أنػو توجػد روايػات أخػري تؤكػد

نسبة قُضاعة إلي نسؿ معد بف عدناف.

( )5نياية األرب ،ص422

كلمحؽ ،فإنو لـ يقؿ كؿ المتأخريف بنسبة يجيينة أك قضاعة لقحطػاف ،كمػنيـ السػمعاني (ت:
541ىػ ػػ2244/ـ) ال ػػذم ي ػػذكر" :كيق ػػاؿ إف قض ػػاعة ى ػػك اب ػػف مع ػػد ب ػػف ع ػػدناف" ( .)2كم ػػنيـ اب ػ يػف
األثيػػر(ت430 :ىػ ػ2131/ـ) ( ،)1إذ يقػػكؿ إف قيضػػاعة مػػف كلػػد ىمعػػد ،ثػػـ يػػذكر أنػػو أخػػك نًػزار بػػف
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معػد ألبيػػو كأمػػو ،كمػػا أنػػو ينعػػت قيضػػاعة بقكلػػو" :كبػػو كػػاف ييكنػى ىمعػػد .)3( "..أم أف قيضػػاعة ىػػك
المحػ ىػدثيف أخػػذكا بقػػكؿ أبػػي الفػػداء ،كالمقريػػزم ،كالقمقشػػندم ،فػػي نسػػب
بكػػر معػػد .غيػػر أف أكثػػر ي
يجيينػػة لقحطػػاف ،مثػػؿ ماكمايكػػؿ  ،)6( Macmichelكآركػػؿ  Arkellكغيرىمػػا ،كمػػا أف ال ػبعض

ارتػاب فػي ذلػؾ النسػب مثػؿ ركبرتسػكف سػميث  .)5( Robertson Smithبينمػا تنسػب الركايػات
الس ػػكدانية يجيين ػػة لقحط ػػاف ،كم ػػف ذل ػػؾ مخطكط ػػة أحم ػػد اب ػػف الفك ػػي مع ػػركؼ ( .)4كبع ػػد أف أك ػػد
الباحث نسب جيينة (أكقضاعة) لعدناف ،فإننا سنعرض لمكطنيـ األكؿ في جزيرة العرب.

ػػػػػػػ

( )1األنساب :جػ ،5ص ،1515كما ذكرأيضا :ويقاؿ بؿ ىو (قضاعة) مف حمير(األنساب:جػ ،5ص)1515
( )0الكامؿ في التػاري  ،جػ ،1المكتبة التوفيقية ،دوف تػاري  ،ص.508

( )3المصدر السابؽ ،ص ،508وتشير بعػض الػػروايات إلػي أف بنػي قُضػاعة كػانوا قػد اسػتقروا فػي بػالد الشػاـ ،بعػد أف
ىاجروا مػف بػالد الػيمف ،وذلػؾ بعػض انييػار سػد مػأرب (انظػر :ابػف صػاعد األندلسػي :طبقػات األمػـ ،تحقيػؽ :د.حسػيف

مؤنس ،دار المعػارؼ ،ذخػائر العرب1998 ،ـ ،ص.)60–61

( )4أما ماكمايكؿ ،فإنو يقوؿ" :وتعد قُضاعة  Kuda'aمف أىػـ التقسػيمات القبميػة الحميريػة  ،Himyariticوىػـ مػف

وجيينة ."..انظر
عرب قحطاف  ،Kahtanوتضـ قُضاعة العديد مف القبائؿ اليامة ،ومنيا :بمي ،وبنوكمبُ ،
A History of the Arabs in the Sudan , Volume I , Cambridge University Press , 1922 , P .
131
( )5ويمكف القوؿ بأنو ليس كؿ المحدثيف قالوا بنسب قُضاعة لقحطاف ،فإف منيـ مف ارتاب في ىػذا النسػب ،وأكػد عمػي
وجود روايات قديمة تؤكد نسبة ُجيينة لعػدناف ،ومػنيـ روبرتسػوف سػميث (" :)Robertson Smithإنػو راػـ أف أصػؿ
قُضػػاعة قػػد تػػـ القبػػوؿ بػػو مػػف جانػػب المػػؤرخيف العػػرب المتػػأخريف ،إال أنػػو أمػٌػر مشػػكوؾ فيػػو بدرجػػة كبيػػرة ،وخاصػػة وأف

الروايات القديمة تجعؿ قُضاعة مف أبناء إسماعيؿ (أو اإلسماعيمييف) ( ."Isma’iliticانظر Arabs in the Sudan,
 .)Macmichael: A History of the Vol. I, P. 131ولممزيد انظر الفحؿ الفكي الطاىر :تػاري وأصػوؿ العػرب

بالسوداف ،ص ،118وروي ابف وىب أحاديثاً تقوؿ بنسب قُضاعة لمالؾ بف حمير .وقد روى ابف وىب حديثا عػف النبػي
ػت،
"ع ْف َع ْم ِرو ْب ِف ُمَّرةَ ا ْل ُج َي ِن ِّي ،أ َّ
اف َى ُ
اىنػَا ِم ْف َم ْع ٍد َف ْم َيقُ ْـ فَقُ ْم ُ
سو َؿ المَّ ِو  قَا َؿ َذ َ
ات َي ْوٍـَ :م ْف َك َ
صمى اهلل عميو وسمـَ :
َف َر ُ
ام ٍر ،يقُو ُؿُ " :ك ْن ُ ِ
ت :فَم ْف َن ْح ُف يا رسو َؿ المَّ ِو قَػا َؿ :أَ ْنتُـ ِم ْف ِحمير .وعف ع ْقب َة ْب َف ع ِ
س ِ
ػوؿ المَّ ِػو 
َ
َ
ُ َ
ت ع ْن َد َر ُ
َ َ ُ
فَقَا َؿ :اق ُ
ْ ََ
ْ
ْع ْد....قُ ْم ُ َ
ػف َيػا
اف َى ُ
ْع ْد ،قَػا َؿ َذلِ َؾ َمَّرتَ ْي ِف أ َْو ثََال ثًا ،فَ ُق ْم ُ
اى َنا ِم ْف َم ْع ٍد َف ْم َيقُ ْـ ،قَػا َؿ :فَقُ ْم ُ
َذ َ
ت :فَ ِم ْف َم ْف َن ْح ُ
ات َي ْوٍـ فَقَا َؿَ :م ْف َك َ
ت ،فَقَا َؿ :اق ُ
سو َؿ المَّ ِو؟ قَػا َؿ :أَ ْنتُ ْـ ِم ْػف قُضػاعة ْب ِػف َمالِ ِػؾ ْب ِػف ِح ْم َي َػر» (أحاديػث رقػـ 60 :و( )63الجػامع فػي الحػديث ،جػػ ،1تحقيػؽ:
َر ُ
مصطفي حسف ،دار ابف الجوزي ،الػرياض.)1995 ،

( )6مخطوطة أحمد بف الفكي معروؼ ،واسميا "ذكر قبػائؿ العرب التى سكنت أرض السوداف" ،كتبػت فػي سػنة 1862ـ،
انظر  ،Macmichael:A History of the Arabs in the Sudan , Vol. II ,P.131انظر متف ىذه المخطوطة

في ممحؽ الدراسة عف نسب قبيمة جيينة لعرب قحطػاف ،ممحؽ  ،3ص049
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موطف ُجيينة األوؿ:
ثالثا -
ْ

ينبػع" Yanbu
ػكف فػي األصػؿ فيمػا يعػرؼ بػػ"أرض يجيينػة" أك "بػبلد ي
كانت قبيمة يجيينػة تس ي
2
ػاء معػػركؼ خػػبلؿ العصػػر اإلسػػبلمي ،كقػػد
 ،Land ofكىػػي تقػػعي عمػػى بحرالقمػػزـ ( ) .كينبػػع مينػ ه

اشتيير باسـ "الينبع" ( .)1ككذلؾ" :الينبػكع" ( .)3كقػاؿ ابػف خمػدكف عػف العبلقػة بػيف يجيينػة كينبػع:
"فجيينة ما بػيف الينبػع كيثػرب إلػى اآلف فػي متسػع مػف بريػة الحجػاز" ( .)6كيشػير صػاحب "تػاريو
ي
جيينػػة" إلػػى أف منػػازؿ تمػػؾ القبيمػػة قػػديمان كانػػت تمتػػد مػػف البحراألحمػػر كجػػدة كمػػا دكنيػػا إلػػى أسػػفؿ

4
5
"ينبع"
عرؽ كفيو الحرـ مف السيؿ ( ) .كيعتقد أف بطكف يجيينة بمغت ىناؾ  20بطكف ( ) .كاسـ ي
9
فػي المضػػارع ،ي
كعرفػت المنطقػػة بػو الشػػتيارىا بالينػابيع كآبػػار الميػاه ( ) .يقػػكؿ اب يػف حكقػؿ" :كينبػػعي
8
ػكف ،كنخيػ هؿ،
كماء كزرعه" ( ) .كىك مػا يؤكػده الفيركزآبػادم" :كينبػعي :حص هػف لػو عي ه
ه
حصف بو نخي هؿ ه
7
ينب ػػع عم ػػي طري ػػؽ الح ػػج ى ػػك مم ػػا زاد يش ػػيرتيا ف ػػي
كزركعه بطريػػؽ ح ػػاج مص ػػر" ( ) .كلع ػػؿ كق ػػكع ي

العصراإلسبلمي .كرغػـ ىجػرة الكثيػر مػف بطػكف يجيينػة مػف مػكطنيـ األكؿ ،إال أنػو ال تػزاؿ تقطػف
جماعيػػة لمجينيػػيف مػػف
أرض يجيينػػة جماعػػات مػػنيـ ،ممػػا يشػػير إلػػى أنػػو لػػـ تكػػف ىنػػاؾ ىج ػرات َّ
مػػكطنيـ ،خاصػػة كأف تمػػؾ الػػببلد تتميػػز بكث ػرة أكديتيػػا كينابيعيػػا ،كخصػػكبة تربتيػػا ،كبيػػا الكاحػػات
مثؿ ينبع النخؿ كالعيص (.)20

ػػػػػػػ

( )1القمػػزـ :وىػػي السػػويس حالي ػاً ،ق ػػاؿ ابػػف حوقػػؿ" :فأمػػا القمػػزـ فمدينػػة عمػػي شػػفيرالبحر ونحػػوه ،ومنتيػػي ىػػذا البحػػر
إلييا..وس ػواحؿ ىػػذا البحػػر وبينيػػا وبػػيف مصػػر مرحمتػػاف( "..ابػػف حوقػػؿ :صػػورة األرض ،شػػركة نوابػػا الفكػػر0229 ،ـ،

ص.)53وربما اسـ القمزـ مشتؽ مف الكممة الواردة فػي المصػادر اليونانيػة "كميزمػا"  ،Klysmaوال تػزاؿ توجػد قمعػة قػرب
السويس اسميا قمعة القمزـ ،شماؿ شرقي السويس (انظرصفاء حافظ عبدالفتاح :المػوانىء والثغػور المصػرية مػف الفػتح

اإلسػػالمي نيايػػة العصػػر الفػػاطمي ،ىيئػػة الكتػػػاب0212 ،ـ ،ص ،05-03عبدالحميػػد حامػػد سػػميماف :تػػاري المػػػوانىء
المصرية في العصر العثماني ،ىيئة الكتاب1995 ،ـ ،ص.)05

( )0ابف تغري بػردي :المنيػؿ الصػافي والمسػتوفي بعػد الػوافي ،جػػ ،5تحقيػؽ :د .نبيػؿ عبػدالعزيز ،مركػز تحقيػؽ التػراث،
الييئة المصرية العامة لمكتاب1988 ،ـ ،ص ،386ابف خمدوف :العبر ،جػ ،0ص047

( )3وقد اشتير حاكـ ينبع أيضا في بعض المصادر التاريخية باسـ "صاحب الينبوع" (انظر ابف الصيرفي :إنبػاء اليصػر
بأنباء العصر ،تحقيؽ وتقديـ :د.حسف حبشي ،ىيئة الكتاب ،سمسمة التراث0220 ،ـ ،ص.)7

( )4العبر :جػ ،0ص ،047انظر في ممحؽ الدراسة خريطة توزيع القبائؿ العربية في بالد شبو جزيرة العرب ،ومنيا قبيمة
جيينة والقبائؿ التى كانت تجاورىا في موطنيا األوؿ ،ولممزيد ،انظر خريطة رقـ  0و3

( )5عبػػد الكػػريـ الخطيػػب :تػػاري ُجيينػػة ،تحقيػػؽ :ابػػف انػػيـ المروانػػي الجينػػي ،سمسػػمة تػراث الجزيػػرة العربيػػة ،الطبعػػة
الثالثة1997 ،ـ (1418ىػ) ،ص17

( )6المرجع السابؽ ،ص18

( )7حمد الجاسر :بالد ينبع ،الرياض ،دوف تاري  ،ص12

( )8صورة األرض ،ص ،38وانظر أيضا رواية اإلصطخري :مسالؾ الممالؾ ،شركة نوابا الفكر،القاىرة0211 ،ـ ،ص19
( )9القاموس المحيط :جػ ،3ص97

( )12الخطيب :تاري ُجيينة ،ص18
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كيشير القمقشندم إلى أف منازؿ يجيينة كانت بأطراؼ ببلد الحجػاز مػف جيػة الشػماؿ ،إلػى
2
كينبع ىك ميناء المدينة المنكرة الػرئيس عمى البحر األحمػر،
بحر جدة ،يقصد البحر األحمر ( ) .ي

1
ينبػػع ،إلػػى شػػماؿ
بعػػد عنيػػا بحػكالي  108كػػـ ( ) .ككانػػت منػػاطؽ يجيينػػة تمتػ يػد مػػف جنػػكب ي
كىػػك ىي ي
3
الجينييف في ببلد العرب مف القبائؿ العربية األخرل :قبيمة ىبمٌي
الحكراء"  .) ( Hauraكأما جيراف ي
" ى
6
ً
ينييف فػي بػبلد
الج ٌ
 ،Beliكقبيمة يجذاـ  ، Gudhamكقبيمة كنانة  .) ( Kenanaكييعتقد أف كجكد ي
العرب قد يؤرخ إلى حكالي سػنة  2300ؽ.ـ ( .)5كيػذكر صػاحب "تػاريو يجيينػة" أف قبائػؿ يجيينػة

كسػػعدان كنيػػدان أقػ ػامكا بصػػحارم منطقػػة نجػػد مػػدة مػػف الػػزمف ،ثػػـ كقعػػت الفػػتف بيػػنيـ ،كلي ػذا انتقمػػت

قبيمػػة يجيينػػة إلػػى الحجػػاز كسػػكنت بيػػا ( .)4ككػػاف يسػػكف تمػػؾ المنػػاطؽ قػػبميـ جماعػػات مػػف قبيمػػة
جذاـ ،فأجبلىـ عرب يجيينة ،ثـ سكنكا ببلدىـ (.)9

تع ىػرؼ أيضػان باسػـ "جبػاؿ يجيينػة" ( .)8كمػف
كاشتييرت ي
أرض يجيينة بالجبػاؿ الش ػاىقة ،كىػي ي
األجرد" ،كاألخير جب هؿ تجرم بو األكدية ،كىك ممػا يمػي منطقػة
أشيرىا" :الجبؿ األشعر" ،ك"الجب يؿ
ى

7
كقعت بالقرب منو إحػدل الغػزكات المعركفػة ،قػػاؿ ىمغمىطػام" :ثػـ غػزكةي يبػكاط جبػ هؿ
"يب ىكاط" ( ) .كقد ى
20
ات يت ػػداكلكىا ق ػ ػاطنك ب ػػبلد جيين ػػة ح ػػكؿ ً
ببلدى ػػـ
كثم ػػة ركايػ ػ ه
ي
ي
لجيين ػػة م ػػف ناحي ػػة ىرض ػػكم .) ( "..ى
ً
ػب بعضػيا أف النبػي  أثنػى عمػى ببلدىػـ ،كمنيػا قكلػو : 
كجباليا ،كفضائميا في اإلسػبلـ .كحس ى

بمي يجيينة" (.)22
"إذا كقى ٍ
الفتف ،فعميكـ ى
عت ي
بج ٌ
ػػػػػػػ

الجمػػاف :إبػراىيـ االبيػػػاري دار الكتػػػاب العربػي ،بػػػيروت1980 ،ـ ،ص ،03وانظػػر أيضػػا أبوالفػػداء :المختصػػر:
( )1قػػالئد ُ
جػ ،1ص108

( )0حساـ عبدالمعطي :العالقات المصرية الحجازية في القرف 18ـ ،ىيئة الكتاب ،القاىرة1999 ،ـ ،ص151
(H. A. Macmichael: A History of the Arabs in the Sudan , Vol. I , P. 138 )3
(H. A. Macmichael: Op. Cit. P. 138 )4

( )5مصطفي مسعد :اإلسالـ والنوبػة في العصور الػوسطي ،ىيئة الكتاب0211 ،ـ ،ص192
( )6عبد الكريـ الخطيب :ص18
( )7المرجع السابؽ ،ص18

( )8وتوجد العديد مف الجبػاؿ الكبيرة وكذلؾ األوديػة بيف ينبع ومكة ،وقد ذكرىا الػزمخشري" :ومنيػا :جبػاؿ الغػور ،وجبػؿ
شػػعراف ،وجبػػؿ يمنػػي ،وجبػػؿ ظبيػػة ،وجبػػؿ الػبراقػػػة .ومػػف األوديػػػة :وادي ينبػػع ،وادي يميػػؿ ،وادي واداف..ىػػذه األوديػػة
المعروفػػػة مػػا بػػيف حػػرـ اهلل تعػػالي مػػف أوديػػػة تيامػػة وبػػيف المدينػػة ،وكميػػا فييػػا النخػػؿ( "..الزمخشػػري :الجبػػاؿ واألمكنػػة

والمياه ،الجزيرة لمنشر والتوزيع ،القاىرة0227 ،ـ ،ص)85–84

( )9ابػػف سػػعد :تيػػذيب السػػيرة النبويػػة والمغػػازي ،تحقيػػؽ :ىػػاني مينػػى طػػو ،الييئػػة العامػػة لقصػػور الثقافػػة0215 ،ـ،
ص ،177وانظر مغمطاي :السيرة النبوية ،دار المعارؼ0221 ،ـ ،ص ،72واشتيرت جباؿ جيينة بوجود النقوش الميمة

التي تحكي بعض أحداث القبيمة ،انظر الممحؽ أشكاؿ رقـ  ،7 ،6 ،5ص060-063

( )12السيرة النبوية ،ص72

( )11حمد الجاسر :بالد ينبع ،ص158

المركز الديمقراطي العربي لمدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية برليف -ألمانيا

46
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ػاؼ بيػػا (.)2
ككانػػت بػػبلد يجيينػػة مسػػتق انر آلؿ البيػػت ،كك ػاف لعمػػي بػػف أبػػي طالػػب كبنػػكه أكقػ ه
الده مػف بعػده ( .)1بينمػا
كيشير اإلص ى
خرم إلى أنو كاف بيذه الببلد أكق ه
ػاؼ لئلمػاـ عمػي تكالىػا أك ي
ط ٌ
ػنييف ،يسػػكنكنيا ببيػػكت
لمحسػ ٌ
يػػذكر ابػ يػف حكقػؿ" :كفيمػػا بينػػو كبػػيف ديػػار يجيينػػة كسػػائر البحػػر ديػػار ى

كي ً
نتجعػ ػػكف الم ارعػ ػػي كالميػ ػػاه .)3( "..كقػ ػػد لعػ ػػب
ػاألعراب ،ى
الشػ ػػعر ،نحػ ػػك سػ ػ ي
ػبعمائة بيػ ػػت عاديػ ػػة كػ ػ ى
الجينيػػكف دك ار ميمػػا فػػي "ثػػكرات الطػػالبييف" بالحجػػاز ،خاصػػة إبػػاف ثػػكرة محمػػد بػػف عبػػداهلل أخػػي
ي

الػػنفس الزكيػػة ضػػد العباسػػييف ،كق ػد حاربػػت قبيمػػة يجيينػػة معػػو ضػػد أبػػي جعفرالمنصػػكر (-234

6
انيػة" كجػكد
اليم ٌ
258ىػ995-955/ـ) ،كدافعت عنو لما خرج لممدينة ( ) .كيؤك يػد صػ ي
احب "الرحمػة ى
ينبع البحر( .)5كيذكر أيضان أف شماؿ ىؤالء األشراؼ عمى
آؿ البيت في أرض يجيينة خاصة في ي

ساحؿ البحر"قبيمةي حرب" ،كىي كاصمةه لحدكد ينيبػع البحػر التابعػة ل يجيينػة ( .)4ككػاف النبػي  قػد
الجينػي أرضػان ىنػاؾ ( .)9كتذكرالمصػادر أف "بئػر ىبػدر" كانػت
أعطي يجينيا ييػدعى يكشػد بػف مالػؾ ي

8
كتبع ػػد البئػ ػ ير حػ ػكالي ثماني ػػة يبػ ػ ىرد ع ػػف المدين ػػة ( .)7كيػ ػذكر البك ػػرم (ت:
لرجػ ػ هؿ م ػػف يجيين ػػة ( ) .ي
689ىػ2076/ـ) أف بد انر كانت مف منازؿ يجيينة (.)20

ػػػػػػػ

( )1ابف حوقؿ :صورة األرض ،ص38

( )0اإلصطخري :مسالؾ الممالؾ ،ص19
( )3صورة األرض :ص ،38وربما نظ ار لوجود آؿ البيت في بالد ُجيينة ،فإف طائفة مف الشيعة الكيسانية يقدسوف جبال
ىناؾ اسمو" :جبؿ رضوي" ،قاؿ ابف حوقؿ" :وىو الجبؿ الذي تزعـ الكيػسانية أف محمد بف عمي بف أبي طالب فييػا حيػا
مقيما ،ومنو يحمؿ حجارة المسف الي سائر اآلفاؽ( "..صورة األرض :ص)38

( )4الخطيب :تاري ُجيينة ،ص ،17أما النفس الزكية ىػو محمػد بػف عبػداهلل بػف الحسػف المثنػى بػف اإلمػاـ الحسػف بػف
اإلماـ عمي بف أبي طالب رضي اهلل عنػو ،بايعػو بنػو ىاشػـ أيػاـ الػػدولة األمويػة ،ولمػا تػولى العباسػيوف الخالفػة اختفػي
الػػنفس الزكيػػة بالمدينػػة فػػي خالفػػة أبػػي جعفػػر المنصػػور ،ثػػـ أعمػػف الثػػورة عمػػى العباسػػييف (انظػػر السػػمرقندي :أنس ػاب
الطالبييف ،تحقيؽ :د .عبدالكريـ إبراىيـ الجنابي ،مكتبة الثقػافة الدينية0226 ،ـ ،ص)59

( )5شرؼ البركاتي :الػرحمة اليمانية ،تحقيؽ :أميمة الصواؼ ،مكتبة الثقافة الدينية0228 ،ـ ،ص129
( )6المصدر السابؽ ،ص129

( )7وكاف ُكشد بف مالؾ الجيني قد أجار الصحابييف طمحة بػف عبيػداهلل وسػعيد بػف زيػد ،لمػا أرسػميما النبػي صػمي اهلل
عميػو وسػػمـ ليراقبػػا قافمػػة قػريش التػػي كانػػت فػػي طريػؽ العػػودة مػػف الشػػاـ ،وكػاف عمػػي رأسػػيا أبػػو سػفياف بػػف حػػرب قبػػؿ
إسالمو ،وكاف ذلؾ قبؿ موقعػة بدر الكبري في سنة 0ىػ (حمد الجاسر :بالد ينبع ،ص)00

( )8يذكر الػبالذري" :وبػدر مػاء كػػاف ليخمػد بػف النضػر ،ويقػػاؿ :لػػرجؿ مػف ُجيينػة ،واسػـ الػػوادي الػذي ىػو بػو :يميػؿ"..
(أنساب األشػراؼ :جػ ،1ص)088
( )9حمد الجاسر :بالد ينبع ،ص172

( )12وكاف "وادي بدر" مف المقاصد المعروفة عند العرب ،وكانت ترد إليػو قوافػؿ التجػارة التػي كانػت تتجػو صػوب الشػاـ
قادمة مف جنوبي مناطؽ جزيػرة العرب (انظر حمد الجاسر :مرجع سابؽ ،ص.)171–172
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ككاف استقرار يجيينة عمى ساحؿ البحر األحمر ،أك بػالقرب مػف المػكانيء التػي تيطػؿ عميػو،
كبير في تسييؿ عبكر جماعات مف يجيينة إلي مصر ك يسكداف كادم النيؿ ،كىك مػا جعػؿ
دكر ه
لو ه
ينبػػع
ػكنت تمػؾ األصػقاع بعػد أف فػتح مصػر .كظمػت ب ي
يجيينػة مػف أكثػر القبائػؿ العربيػة التػي س ٍ
ػبلد ي
لجيينة ( .)2كفي أياـ النبي  ، كانت تكجد بمدة بالقرب مف ينبػع تعػرؼ
كما جاكرىا كطنان أصيبلن ي
"جيينػػة" ،كىػػي التػػي بعػػث إلييػػا النبػػي  ىسػريةن أبػي يعبيػػدة بػػف الجػ ٌػراح رضػػي اهلل عنػػو (.)1
باسػػـ ي
البصػ ػرة
الجينيػػيف شػ ػرقان ،فاسػػتقركا ب ػػالعراؽ ،كتيعػ ىػرؼ لي ػػـ م ػك ه
كمػػا تعػػددت ىجػ ػر ي
اطف كثيػ ػرةه فػػي ى
ات ي

كال يككفػػة ( .)3كيشػػير السػػمعاني إلػػى أف جماعػػات مػػف جيينػػة كانػػت قػػد نزلػػت الككفػػة ،كبيػػا محمػػة
تنسب ليـ ( .)6كما استقركا في المكصؿ شمالي العراؽ (.)5

ػب ،كغيرىػػا مػػف مػػدائف الشػػاـ ( .)4كمػػا سػػكنكا الػػيمف،
الجينيػػكف أيضػػا فػػي مدينػػة حمىػ ٍ
كعػػاش ي
الجيني ( .)9كيشير الدكتكر عػكف الشػريؼ قاسػـ إلػى
كيقاؿ إنيـ ىناؾ ىينتسبكف لمصحابي عبداهلل ي

أف بطكف يجيينة باليمف في كثير مف ركايات األنساب السكدانية يختمطكف بأنساب عرب الحجاز،
8
البكػ ٌػرم أنػػو فػػي ن ػكاحي
فيػػـ يرتبطػػكف بقبائػػؿ ذبيػػاف ،كفى ػ ازرة ،كىػػـ مػػف كلػػد عػػدناف ( ) .كمػػا يػػذكر ى

ينيػيف كبيػرةه ،آىمػةه ،كثيػرةي
الج ٌ
"الجيى ٌنييف" ،كىى التى قػاؿ عنيا" :قرية ي
إفريقية تكجد قريةه تحمؿ اسـ ي
ػجار كفكاكػػو ،كبينيػػا كبػػيف مدينػػة
الفنػػادؽ كالحكانيػػت .)7( "..كمػػا يػػذكر البكػػرم أيض ػان أف فيي ػا أشػ ا

"ممطكر" (.)20
يركاف مرحمة ،كعمييا جب هؿ يدعى باسـ ى
القى ٌ
ػػػػػػػ

( )1محمد عوض محمد :السوداف ووادي النيؿ ،مطبعة فؤاد األوؿ (جامعة القاىرة) ،دوف تػاري  ،ص42

( )0لممزيد عف سرية ُجيينة ،انظر :ابف سعد :الطبقات الكبري ،جػ ،0تحقيؽ :د.حمزة النشرتي (وآخريف) ،القاىرة ،دوف
تاري  ،ص )3( 191–192ابف األثير :المُباب ،جػ ،1ص369
( )4األنساب :جػ ،3ص439

"جيينػػة"،
( )5الفيروزآبػػادي :القػػاموس المحػػيط ،جػػػ ،4ص  ،042 – 093وربمػػا توجػػد بالموصػػؿ أكثػػر مػػف قريػػة باسػػـ ُ
ػف خمكػػاف عػػف إحػػداىا" :وىػػي قريػػة قريبػػة مػػف الموصػػؿ ،تجػػاوز القريػػة التػػي فييػػا العػػيف المعروفػػة باسػػـ عػػيف
يقػػوؿ ابػ ُ
وجيينة أقرب مف عيف القبارة( "..وفيات األعياف :جػ)062 ،0
القبارة..وىي مشيورةُ ،

( )6السػػويدي :سػػبائؾ الػػذىب ،ص ،44القمقشػػندي :نيايػػة األرب ،ص  ،003كمػػا تعػػرؼ بعػػض العشػػائر والجماعػػات

"الجينية" .وىي عشائر تتبع الجبور ،وىـ مػف الكعانبػة مػف بنػي صػخر ،إحػدي قبائػؿ
"جيينة" ،أو ُ
البدوية باألردف باسـ ُ
البادية التي تسكف صحراء األردف (خالد القاسمي :معجـ أنساب القبائؿ العربية،جػ ،1مكتبة النافذة0214 ،ـ ،ص)68

( )7السمرقندي :مخطوطة أنساب عرب السوداف ،ورقة ،31عوف الشريؼ قاسـ :معجـ القبائؿ واألنسػاب فػي السػوداف،
جػ ،1الخرطوـ1996 ،ـ ،ص ،528وعف نسػؿ عبػداهلل الجينػي بالسػوداف ،انظػر"مخطوطػة السػمرقندي" بممحػؽ الدراسػة،
شكؿ 30واحدى أورؽ النسبة ،شكؿ34

( )8عوف الشريؼ :مرجع سابؽ،ص528

غرب في ذكر بالد إفريقية و ِ
الم ِ
المغرب ،مكتبة الثقػافة الدينية ،القػاىرة ،دوف تاري  ،ص146
(ُ )9
( )12المصدر السابؽ ،ص  ،146وسبب تسمية ىذا الوادي باسـ "ممطور" ،ألف معاوية بف ُحديج نزلو ،فأصاب الوادي
المغرب ،ص.)146
المطر ،فاشتير الوادي بيذا االسـ بعدئذ (البكريُ :
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ينيػػيف قريػػة
كمػػا يتحػ ي
الج ٌ
ػدث ابػ يػف ىحكقػػؿ عػػف اسػػتقرار يجيينػػة بإفريقيػػة" :فمػػف ٌ
القي ػركاف إلػػي ي
طً
ستاف ()1
مرحمة" ( .)2كما سكنت جماعات أخرم منيـ فارس ،فالفيركزآبادم
يشير لقمعةه في ى
بر ٍ
ي
3
مدف كقرم عدة تحمػ يؿ اسػـ القبيمػة ،كتؤكػد المصػادر أف
باسـ "قمعة يجيينة" ( ) .كما تكجد بمصر ه
م" :كىػي أكثػر عػرب الصػعيد.)6( "..
يجيينة كانت أكثر القبائؿ اسػتق ار ار فػي الجنػكب ،قػاؿ المقريػز ي

كتقػكؿ "مخطكطػة السػػمرقندم"" :أمػا يجيينػة أكثرىػػا بػأرض النيػؿ )5( "..كبالشػرقية عػدةي م و
ػدف كقػػرم
4
البحريػػة" بالصػػالحية ( .)9كفػػي قميػػكب (.)8
"جيينػػة ى
"دكار يجيينػػة" ( ) .ككػػذلؾ قريػػة ي
باسػػميا كمنيػػا ٌ
7
ً
ً
ػير المتػػداد جماعػػات يجيينػػة
كتكجػػد قري ػةه باسػػـ ي
"جيينػػة القبميػػة" ،بجرجػػا بسػػكىاج ( ) .كىػػك مػػا يشػ ي
المقاـ بأحد الببلد حتى عرفت بيـ،
بمصر ،كأنيـ استقركا في كثير مف البمداف ،كحيثيما طاب ليـ ي

كما اشتيرت جيينة أيضا باألعبلـ ،كالمشيكريف.

ػػػػػػػ

( )1صورة األرض :ص ،87ولعميا ذات القرية التي تحدث عنيا آنفا البكري في روايتو.

( )0بالد طبرستاف :وتعرؼ باسػـ آمػؿ طبرسػتاف فػي بػالد فػارس ،ينسػب ليػا كثيػر مػف األعػالـ ومػنيـ المػؤرخ والمفسػر
المعروؼ محمد بف جرير الطبري (312–004ىػ900-838/ـ) ،صاحب "تاري الرسػؿ والممػوؾ" ،ولػو التفسػير المشػيور

باسمو (تفسير الطبري) (لممزيد انظر ابف خمكاف :وفيات األعياف ،جػ ،0ص)305

( )3القػاموس المحيط :جػ ،4ص039
( )4البيػاف واإلعراب ،ص136

( )5مخطوطة أنساب عرب السوداف ،نسخة مصورة ،Misc /18 /189 ،ورقة رقـ 9

( )6عمماء الحممة الفرنسية :وصؼ مصر ،جػ ،11ترجمة :مني زىير ،ىيئة الكتاب0220 ،ـ ،ص310
(ُ )7جيينة البحرية :يقوؿ عنيا عمي باشا مبارؾ" :موضوعة عمي الشاطيء الغربي لمصرؼ بحر البقر فػي جنػوب كيػاد
ػيد لورثػػة
الفتػػاورة بنحػػو ثالثػػة آالؼ وخمسػػمائة متػػر ،وفػػي شػػماؿ ناحيػػة فػػاقوس كػػذلؾ ،وبيػػا جػػامعٌ ومئذنػ ٌة ومنػػز ٌؿ مشػ ٌ
المرحوـ عيدروس بيؾ وجنينة وأىميا مف عرب ُجيينة القبيمة المشيورة( "..عمي باشا مبارؾ :ال ُخطط التوفيقية الجديػدة
لمصر القاىرة ،جػ ،11ىيئة الكتاب1994 ،ـ ،ص)155

( )8كتاب وصؼ مصر ،جػ ،1ص35

(ُ )9جيينة القبمية :يقوؿ عمي باشػا مبػارؾ" :ومنيػا ُجيينػة القبميػة ،قريػ ٌة صػغيرةٌ مػف مديريػة جرجػا بقسػـ سػوىاج ،فػي
أسفؿ بالد إخميـ .واقعة في أطراؼ بساط الجبؿ الغربي ،ممتدة جنوباً وشماالً فوؽ السوىاجية في جنوب ناحية نزة عمػي
بعد  3آالؼ كـ ،وفي شماؿ قري وديعة بنحو  9222متر..وفييػا مسػاجد عػامرة وقػد يقػ أر فييػا دروس العمػـ قمػيال ،وبيػا

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

الحمر وعراب اإلبؿ( "..الخطط التوفيقية :جػػ ،11ص .)156–155كمػا
وليـ خبرة بفالحة األرض ،ويقتنوف الجياد ،وفاره ُ
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
الجيني.
لعرب ُجيينة التي قطنوىا بعد الفتح ،خاصة ميت عقبة التي أقاـ بيا والي مصر عقبة بف عامر ُ
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رابعا  -أعالـ ُجيينة مف الصحابة والعمماء:

تيعد قبيمة يجيينةي مف ً
كينتسب ليا ج هػـ كبي هػر مػف الصػحابة ،كليػذا يحمػك
أكبر القبائؿ العربية،
ي
لكثيريف مف جيينة أف يطمقكا عمييا "قبيمة الصحابة" .كقد كرد في المصادر أسماء ع و
ػدد كبيػ ور مػف
ي
ي
ى
عدد
الصحابة كالصحابيات منيا ،ككذلؾ مف التابعيف ،كتابعي التابعيف ،ككبار العمماء .كقد سكف ه
الج َينػي
الج ٌ
ينييف مصر ،كسنحاكؿ ذكر تػراجـ أشػيرىيـ .كيعػد ُعقبػة ابػف عػامر ُ
كبير مف ىؤالء ي
ه
ػير الص ػػحابة مم ػػف ينتسػ ػبكف ل يجيين ػػة ،في ػػك ص ػػحابي م ػػف كب ػ ً
ػار ركاة
(ت :س ػػنة 58ىػ ػػ498/ـ) أش ػ ي
ً
كيكنػي :أبػا عمػرك،
الجينػي ،ي
الحديث عف النبػي  ، كاسػموي يعقبػة بػف ىعػامر بػف عيسػي بػف ىعػدم ي
ككذلؾ :أبا حماد ،ككاف إسبلمو بعد اليجرة مف مكة إلى لمدينة (.)2
كقد كرد اسػـ عقبػة فػي ىمخطيكطػة "أسػماء الصػحابة البػدرييف" ( ،)1أم أنػو كػاف ممػف شػيدكا

"يػػكـ ىبػػدر" فػػي سػػنة 1ىػػ413/ـ ( .)3ككػػاف عقبػػة رضػػي اهلل عنػػو مػػف أحسػػف الصػػحابة صػػكتان فػػي
6
رسكؿ
فكىان ،كىك يعد أيضا مف فقياء الصحابة .ككاف يعقبة
ى
تبلكة القيرآف الكريـ ( ) .ككاف يمقرئان يم ٌ
الخميفة إلى عمرك بػف العػاص لمػا كتىػب إليػو يػأمره أف ىي ً
رجػع عػف فػتح مصػر ( .)5كقػد ىركم عقبػة
و 4
دكر مي هـ في فتكح مدف
بف عامر عف النبي  نحك مائة حديث ( ) .ك ىشيد فتح مصر ،ككاف لو ه
9
المق ػاـ بمصػػر ،كصػػار كالي ػان عمييػػا بعػػد ذلػػؾ (.)8
شػػمالي مصػػر ( ) .ثػػـ طػػاب ي
لعقبػػة بػػف عػػامر ي

كممف ينتسب لقبيمة يجيينة أيضا مف األعبلـ:
ػػػػػػػػ

"قدـ رسو ُؿ اهلل  المدينة وأنا في انـ لي أرعاىا،
(َ )1يروي ُعقبة بف عامر ُ
الجيني رضي اهلل عنو قصة إسالمو قائالَ :
فقمت :تبايعني يا رسوؿ اهلل ؟ قاؿ  :ممف أنت ؟ فأخبرتو .فقاؿ  أيما أحب إليؾ تبػايعني بيعػة
فتركتُيا .ثـ
ذىبت إليو ُ
ُ

أعرابية أو بيعة ىجػرة ،قمػت :بيعػة ىجػرة ،فبػػايعني( "..ابػف األثيػر :أُسػد الغابػة فػي َمعرفػة الصػحابة ،تحقيػؽ :أحمػد بػف
الجينػػي ،انظػػر
شػػعباف ،مكتبػػة الصػػفا ،القػػاىرة0227 ،ـ ،ص .)38وعػػف ترجمػػة ابػػف األثيػػر كاممػػة عػػف عقبػػة بػػف عػػامر ُ

ممحؽ رقـ .6

( )0انظر صورة ىذه المخطوطة وبيا اسـ عقبة بف عامر الجيني في الممحؽ ،شكؿ رقـ  ،8ص064
( )3مخطوطة الصحابة البدرييف :جامعة الممؾ سعود ،المممكة العربية السعودية ،ورقة رقـ 12

الحبمي" :أف ُعقبة كػاف مػف أحسػف النػاس صػوتا بػالقرآف ،فقػاؿ لػو عمػر بػف الخطػاب :اعػرض
( )4روي أبوعبد الرحمف ُ
عمي ،فق أر (عقبة) ،فبكي عمر بف الخطاب( "..انظر الذىبي :سير أعالـ النبالء ،جػ ،4ص)91
( )5ابف عبد الحكـ :فتوح مصر وأخبارىا ،مكتبة مدبولي ،الطبعة الثانية ،القاىرة1999 ،ـ ،ص094
( )6المصدر السابؽ ،ص094

( )7البالذري :فتوح البمداف ،المكتبة التوفيقية ،دوف تػاري  ،ص057
وبغيػػة الطُػػالب،
( )8لممزيػػد عػػف ترجمػػة عقبػػة ،السػػمعاني :األنسػػاب ،جػػػ ،3ص ،)442-439السػػخاوي :تُحفػػة األحبػػاب ُ
تحقيؽ :محمود سبيع ،وحسف قاسػـ ،الييئػة العامػة لقصػور الثقافػة0214 ،ـ ،ص ،345ابػف األثيػر :المُبػاب ،جػػ ،1ص

 ،369ابف األثػػير :أُسػد الغػػابة ،جػػ ،4ص ،38الػػذىبي :سػير أعػالـ النػبالء ،جػػ ،4ص ،92ابػف حجػر :اإلصػابة ،جػػ،5
المكتبة التوفيقية ،د .ت ،ص ،000ابف إيػاس :جػ ،1ص=118
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الح ىكـ ( ،)2كالػذىبي ،كابػف
الجيني ،أحد أعبلـ يجيينة ،يذكره القيدامي كابف عبػد ى
 أبوعبد الرحمف ُ1
الجينػػي ،كىكػػذا كرد فػػي حػػديث ابػػف ماجػػة ( .)3بينمػػا
ػيكطي :أبػػي عبػػد الػػرحمف ي
ى
الربيػػع ( ) ،كالسػ ي

الجينػي ( .)6كىػي تسػميةه مػأخكذةه عػف ماكمايكػؿ ،كالصػحيح مػا كرد
الم ى
حدثكف :عبدالرحمف ي
يذكره ي
عنػد القػػدامى .قػػاؿ الػػذىبي" :يعػ يػد فػػي المص ػرييف" ( ،)5إشػػارةه لطػػكؿ إقامتػػو بمصػػر ،حتػػى يعػ ٌػد مػػف
أىميػػاً .
الجينػػي ف ػػي رأم ال ػػبعض .كك ػػاف راكيػ ػان
أنفسػػيـ ألب ػػي عب ػػد ال ػػرحمف ي
كينس ػ ي
ى
ػب ع ػػرب يجيين ػػة ى
9
4
الربيػع :ليػـ عنػو حػديث ( ) .كركل
غير أىؿ مصػر ( ) .قػاؿ اب يػف ى
لحديث النبي  ،كلـ يرك عنو ي
7
8
كغيرىما (.)20
كبار يم ىحدثي مصر :ىيز ي
يد بف أبي ىح ٍ
بيب ( ) ،كابف لى ٌ
ييعة ( ) ،ي
عنو ي
الجيني :صاحب لكاء يجيينة في فتح مكة ،كتكفي بمصر(50ىػ490/ـ) (.)22
 -زيد بف خالد ُ

ػػػػػػػ

=المقريػػزي :المػػواعظ واالعتبارواالعتباربػػذكر الخطػػط واآلثػػػار ،جػػػ ،4مكتبػػة دار اآلداب ،د.ت ،ص ،318ابػػف عبػػػدالبر:
اإلستيعاب ،جػ ،3مكتبػة مصػر ،د .ت ،ص ،58ابػف عبػد الحكػـ :ص ،094سػعاد مػاىر :مسػاجد مصػر ،جػػ ،11ص،86

عبد الصبور شاىػيف :مصر في اإلسالـ ،ىيئة الكتاب0221 ،ـ ،ص032

( )1ابف عبدالحكـ :ىو شي المؤرخيف في مصر اإلسالمية ،توفي سنة 057ىػ872/ـ (لممزيد عف ترجمتو ابف خمكاف:
وفيات األعياف ،جػ ،1ص ،61-62محمد عبداهلل عناف :مؤرخو مصر االسالمية ،ص)10

الربيع الجيزي :فقيو مصري ،مف تالميذ الشافعي (ابف خمكاف :وفيات األعياف ،جػ ،1ص)008
( )0ابف َ
( )3سنف ابف ماجة :دار الفجر لمتراث ،القاىرة0212 ،ـ ،حديث  ،3699انظر الحديث ممحؽ  ،7ص070

( )4أما الفرؽ بيف تسميتي أبي عبدالرحمف وعبد الرحمف لُغ ًة أف االسـ األوؿ (أبوعبدالرحمف) ىو ُكنيتو ،وكانت العرب

تَكني الرجؿ في الغالب باسـ ابنو األكبر ،ومف ذلؾ ُكنية النبي بابنو األكبر القاسـ (ولممزيد عف ال ُكنية انظر مختار
الصحاح :ص )581وعمى ىذا فاسـ "أبي عبدالرحمف" ليس اسمو بؿ ىو اسـ ابنو األكبر.

( )5السيوطي :حسف المحاضرة ،جػ ،1دار الكتب العممية ،بيروت ،ص025
( )6ابف عبد الحكـ :فتوح مصر ،ص025

المحاضرة ،جػ ،1ص025
( )7السيوطي :حسف ُ

بيبُ :يكنى أبا رجاء المصري ،وىو نوبي األصؿ مف دنقمة .وكاف أبوه سويد األزدي مف سبي "حممة
(َ )8يزيد بف أبي َح ْ
النوبة" (31ىػ650/ـ) ،وكانت أمو موالة لتجيب .ولد يزيد حوالي 52ىػ672/ـ ،قاؿ الذىبي" :ولد بعد سنة خمسيف في
دولة معاوية" .ويزيد مف التابعيف ،وىو أوؿ مف نشر العمـ بمصر (وعف ترجمتو انظر ابف الجوزي :تنوير الغبش في

فضؿ السوداف والحبش ،تحقيؽ :مرزوؽ عمي إبراىيـ ،تقديـ :د.حكمت بشير ،دارالشريؼ لمنشر والتوزيع ،الرياض،

المحاضرة ،جػ ،1ص ،059أحمد أميف:
1419ىػ ،ص ،159الذىبي :سيرأعالـ النبالء ،جػ ،3ص ،096السيوطي :حسف ُ

فجراإلسالـ ،ىيئة الكتاب1996 ،ـ ،ص ،323-320كرـ الصاوي باز :مصروالنوبة في عصرالوالة ،مكتبة األنجمو
المصرية0226 ،ـ ،ص)300

ييعة :ىو عبد اهلل بف لييعة بف عقبة بف فرعاف ،ولد ابف لييعة في سنة 97ىػ716/ـ بمصر ،ومات
( )9عبد اهلل بف لَ ّ
محدث ور ٍ
او مشيور ،وىو مف طبقة فقيو مصر وراوييا األكبر الميث بف
بيا في سنة 174ىػ791/ـ ،وابف لييعة فقيو و ٌ
سعد ،واف أكبر منو في السف ومف السابقيف عميو .قاؿ اإلماـ الذىبي عف ابف لييعة" :القاضي ،اإلماـ ،العالمة ،محدث
ديار مصر مع الميث( "..سيرأعالـ النبالء ،جػ ،7ص)337

( )12ابف عبدالحكـ :ص024

( )11سبائؾ الذىب،ص ،44ابف عبدالبر :االستيعاب ،جػ ،1ص060
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الجيني :ىك أحد الصحابة ،كىك الذم مسح النبي عمي كجيو كرأسو (.)2
 عمرو بف ثعمبة ُالجيني :صحابي ممف سكف مصر بعد الفتح العربي ،كتكفي بيا (.)1
ُ -معاذ بف أنس ُ

صحابي سكف مصر بعدالفتح ،كطاب لو سكناىا حتى كفاتو (.)3
الجيني:
 جابػر بف أسامة ُه
الجيني :شيد فتح مصر ،كىك الذم أخرج قيضاعة مف عػدناف ،كنسػبيـ لمػيمف،
 عمرو بف ُمرة ُالجيني" (.)6
عف القاسـ بف معف" :إف أكؿ مف ألحؽ قيضاعة بحمير عمرك بف مرة ي

الجيني :شػيد العقبػة الثانيػة ،كشػيد أيحػد كمػا بعػدىما ،ثػـ سػكف مصػر .كىػك
 عبداهلل بف أُنيس ُالذم بعثو النبي  عمي رأس ىسرية إلى يسفياف بف خالد اليذلي (6ىػ415/ـ) (.)5
الجيني :أجار طمحة بف عبيداهلل كسػعيد بػف زيػد لمػا بعثيمػا النبػي  الػي أرض الحػكراء
 ُكشد ُالجيني ،كأحسف ضيافتيما (.)4
مف حي يجيينة قبيؿ "يكـ بدر" ،فأنزليما يكشد ي

الجيني :حميؼ األنصار ،لو مكاقؼ يكـ بني المصطمؽ سنة 5ىػ414/ـ (.)9
سناف بف وبر ُ
 َالجيني :قاؿ ابف حجر" :الذم يصح مف يجيينة أف كفدىـ كاف بعضيـ مف بنػي غيػاف
َ -رشداف ُ

(رشداف) بف قيس..فقاؿ(النبي  :)مف أنتـ ذ قالكا :بنك غياف ،قاؿ  :بؿ أنتـ رشداف" (.)8

المتعة (.)7
سبرة بف معبد ُ
 ُالجيني :شيد فتح مكة ،ركل عف النبي  حديث زكاج ي
ػب الميػػث ابػػف سػػعد (-76
الجينػػي :مػػف طبقػػة تػػابعي التػػابعيف ،ىػػك كاتػ ي
 -عبػػد اهلل بػػف صػػػالح ُ

البخػ ػارم ( .)20كم ػػا أف
295ىػ ػػ971-923/ـ) ،كل ػػد س ػػنة 239ىػ ػػ954/ـ ،ركم عن ػػو ابػ ػف مع ػػيف ك ي

جيينة ارتبطت بالعديد مف األحداث الميمة في تاريو اإلسبلـ ،كىك ما سنناقشو بعد ذلؾ.
ػػػػػػػ

( )1ابف القيسراني :كتاب األنساب المتفقة ،ص115

( )0ولممزيد عف ترجمتو ،انظر ابف حجر :اإلصابة ،جػ ،114 ،6السيوطيَ :د ُر السحابة فيمف دخؿ مصر مف الصػحابة،
جػ ،1تحقيؽ :حمزة النشرتي ،القاىػرة ،دوف تاري  ،ص42
( )3السيوطيَ :د ُر السحابة ،جػ ،1ص ،42عبد الصبور شاىػيف :مصر في اإلسالـ ،ص096
المحاضرة ،جػ ،1ص161
( )4وعف ترجمتو انظر البالذري :أنساب األشػراؼ ،جػ ،1ص ،15حسف ُ

( )5شيد العقبة الثانية سبعوف مف األنصار وامرأتاف ،بايعوا النبي عند العقبة في موسػـ الحػج (انظػرابف سػعد :تيػذيب

السػػيرة ،ص ،99-98المسػػعودي :التنبيػػو واإلش ػػراؼ ،مكتبػػة الثقافػػة الدينيػػة ،القػػاىرة0229 ،ـ ،ص ،016وانظػػر أيض ػا

َمغمَطايُ :مختصرالسػيرة النبوية ،ص ،82السيوطيَ :د ُر السحػابة ،جػ ،1ص)41
( )6المقريػزي :إمتاع األسماع ،جػ،1وزارة الشػئوف الػدينية ،قطر ،دوف تػاري  ،ص60
( )7انظر ابف سعد :تيذيب السيرة ،ص ،081-082وانظر المقريزي :إمتاع األسماع ،جػ ،1ص022–199
المحاضرة ،جػ ،1ص159
( )8ابف حجر :االصابة ،جػ ،0ص ،415وانظر أيضاالسيوطي :حسف ُ

( )9مخطوطة الذىبي ،ص ،11السيد سابؽ :فقو السنة ،جػ ،0الفتح لالعالـ العربي1999 ،ـ ،ص305

( )12الػذىبي :تاري اإلسالـ ،الييئة العػامة لقصور الثقافػة0214 ،ـ ،ص ،005–004وممف ينتسب لجيينة أيضا لكنو
الجيني ،إذ إنو كا ممف شارؾ في مقتؿ اإلماـ الحسيف بف عمي بػف أبػي طالػب
ليس في مكانة السابقيف :لُقَيط بف ناشر ُ
(عف ترجمتو ،انظر أبوحنيفة الدينوري :األخبػار الطواؿ ،ص)057
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خامساً  -األحداث التاريخية التي ارتبطت بقبيمة ُجيينة:

ً
بالكثير مف األحداث قبؿ اإلسبلـ ،كبعػده ،خاصػةن كأف مكطنيػا يقػعي فػي
ارتبطت قبيمة يجيينة
ؼ عمػػى البحراألحمػػر ،كمػػا كانػػت ببلدىػػـ تقػػعي عمػػي الطريػػؽ الكاقػػع بػػيف مكػػة كالمدينػػة،
منطق وػة تيشػ ًػر ي
كىي منطقةه تي ً
لمجينيػيف إال القميػؿ
شر ي
ؼ عمي طريؽ التجارة بيف الحجاز كالشاـ ،كاف كنا ال نعػرؼ ي
مف المشاركات في الغزكات قدر شيرة ىذه القبيمة .كتشير كتب السيرة إلى أف يجيينة ساىمت فػي

عػػدة أحػػداث ميمػػة فػػي التػػاريو اإلسػػبلمي ( .)2كليػػذا أثنػػى النب ػ يي  عمػػى قبيمػػة يجيينػػة ف ػي عػػدة
1
و
كمزينػة..ليس ليػـ
م ( ) أنػو  قػاؿ" :قػر ه
أحاديث ،كمنيا ما يركيو ي
البخار ي
يش ،كاألنصػار ،ك يجيينػة ،ي
3
ػير أيض ػان لمكانػػة يجيينػػة أنيػػا ارتبطػػت ب ػبعض المػػأثكرات،
ىم ػكلي ى
دكف اهلل كرسػػكلو" ( ) .كممػػا يشػ ي

ػيف .)6( "..كمػا تػرتبط بعػض المطػائؼ عنػد العػرب ،كمنيػا مػا كقػع
اليق ٍ
كمنيا" :كعند يجيينػة الخب يػر ى
الحرقػػة" ،ثػػـ أنيػى عمػػر حديثػػو
لعمػر بػػف الخطػاب مػػع رجػ وػؿ مػف يجيينػػة اسػػمو شػياب كػػاف يسػكف " ي
معو قػائبلن" :أدرؾ أىمؾ ،فما أراؾ تدركيـ إال كقد احترقكا" (.)5

ػػػػػػػ

( )1يقػػوؿ عبػػدالكريـ الخطيػػب" :أخػػذ اسػػـ جيينػػة يظيػػر مقترنػػا بكثيػػر مػػف األحػػداث السياسػػية..ورأيناىا تسػػاىـ أف ػرادا

وجماعات في األحداث اليامة التي كاف ليا أثر كبير في نشر اإلسالـ( "..انظر تاري ُجيينة :ص)16
وجيينػة وأشػجع" .وقػد روت كتػب
ومزينػة ُ
( )0وقد جعؿ ُ
البخػاري فػي كتػاب الصػحيح بابػاً باسػـ" :بػاب ذكػر أسػمـ وافػار ُ
السنة الكثير مف األحاديث عف ُجيينة ،ومناقبيا ،ومنيا أف النبي  قاؿ" :أرأيتـ إف كاف ُجيينػة ومزينػة وأسػمـ..مف بنػي
(البخػاري :رقػـ .)3515
تميـ وبني أسد..فقاؿ رجؿ :خابوا وخسروا ،فقاؿ النبي  :ىـ خير مف بني تميـ ومف بني أسد" ُ

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

وبني عامر والحميفيف أسد واطفاف" (صحيح مسمـ .)191 ،5001 :كما روي الترمذي أحاديثا في فضؿ ُجيينة ،ومنيػا،
وجيينة وافار وأشجع ،ومف كاف مف بني عبػد الػدار مػوالي ،لػيس ليػـ مػولي دوف اهلل،
قوؿ النبي " :األنصار ومزينة ُ
اهلل ورسولو موالىـ" (سنف الترمذي :رقـ  ،)3949وكذلؾ وردت أحاديث أخرى فػي "سػنف الترمػذي" ،ومنيػا أحاديػث رقػـ

.3962 ،3959

متفؽ عميو ،رواه أيضاً االماـ مسمـ (حديث رقـ )0502
حديث
البخاري :رقـ  ،3510وىو
ٌ
ٌ
( )3صحيح ُ
( )4وقد سبؽ الحديث عف ىذا القػوؿ المأثػػور وأصػمو ،وداللتػػو ،ومقارنػػة الػبعض بينػو وبػيف قػػوؿ العػرب "وعنػد ُجفينػة
الخبر اليقػيف" (لممزيد ،انظر الفصؿ األوؿ مف ىذه الدراسة ،ص .)4
( )5وقد وردت تمؾ الرواية المشيورة في العديد مف المصادر التاريخية ،ومنيا" :قاؿ ىشاـ (يقصػد ىشػاـ بػف محمػد بػف

السائب الكمبي) :خرج عمر إلي حرة واقـ ،فمقي رجال مف ُجيينة ،فقاؿ لو ما اسمؾ ؟ قاؿ :شياب ،قاؿ :ابف مف ؟ قػاؿ:
بحرة ليمػي ،قػػاؿ:
الحرقة ،قاؿ :ثـ ممف ؟ قاؿ :مف بني ضراـ ،قاؿ :وأيف منزلؾ ؟ قاؿَّ :
ابف جمرة ،وممف أنت ؟ قاؿ :مف ُ
فأيف تريد ؟ قاؿ :لظي (وىي موضع) ،فقاؿ عمر :أدرؾ أىمؾ ،فما أراؾ تدركيـ إال وقد احترقوا ،قاؿ فأدركيـ ،وقد أحاطت

بيـ النار( "..أبو سعد اآلبي :نثر الدرر ،جػ ،7ىيئة الكتاب ،مركز تحقيؽ التػراث1992 ،ـ ،ص  ،198الخطيػب :تػاري

ُجيينة ،ص.)5
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ً
النقكش الصخرية الميمة ل يجيينة ،كىي تصكير فيما يبدك انتصا ار رمزيا ألفراد
بعض
كتكجد ي
مػػف القبيمػػة عمػػى أعػػدائيـ ،كمنيػػا نقػ ه
ػكر رج ػبلن ىيمتطػػي ناق ػةن ،كيرف ػعي شػػيئان كالسػػيؼ ،إشػػارةن
ػش يصػ ي

1
2
ػرؼ عم ػػي كج ػػو
النتص ػػاره ( ) .كنق ػ ه
ػش آخ ػػر ل ػػرجميف يرفع ػػاف س ػػيفييما فرحػ ػان بالنص ػػر ( ) .كال ييع ػ ي
ػركؼ أف "بئػػر بػػدر" تقػع فػػي منػاطؽ يجيينػػة ،ككانػت البئػ يػر ممكػان
يو تمػؾ النقػػكش .كالمع ي
التحقيػؽ تػػار ي
3
و
و
انتصار حققوي المسػممكف عمػي المشػركيف
أرض يجيينة بأكؿ
لرجؿ مف ىذه القبيمة ( ) .كلذا ىش يرفت ي
"غػػزكة يب ػكاط" مػػف أحػػد جبػػاؿ
فػػي "يػػكـ بػػدر" سػػنة 1ى ػػ413/ـ .كمػػا كقعػػت فػػي ىػػذه األرض أيض ػان ى
ً
ألحداث التي تػرتبطي بيػذه القبيمػة ،أف النبػي  بعػث ىسػريةن إلػي بػبلد يجيينػة فػي
يجيينة ( .)6كمف ا
ؼ باسػػـ
سػػنة 8ىػػ417/ـ يقكدىػػا أبك يعبيػػدة بػػف الجػ ٌػراح فػي ثبلثمائػػة رجػػؿ مػػف الصػحابة ،كىػػي تيعػ ىػر ي
5
"س ػرية أبػػي يعبيػػدة إلػػي يجيينػػة
"س ػرية ى
م باسػػـ ى
الخػ ىػبط" ( ) .كقػػد دعاىػػا ال ػببل يذر ي
"س ػرية يجيينػػة" أك ى
ى
4
القبمية" ( ) .كما ساىمت قبيمة يجيينة بقكة في فتح مكػة (8ىػػ417/ـ) ،إذ بمػغ عػدد أفرادىػا حػكالي

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

ػػػػػػػػػػػػػػػ

( )1ولممزيػػد عػػف ىػػذه النقػػوش انظػػر موقػػع ممتقػػي ُجيينػػة الت ػػاريخي ،www.tarekjohina.com ،وانظػػر
أيضاً صورة ىذا النقش في ممحؽ ىذه الػدراسة ،شكؿ رقـ  ،6ص060

( )0انظر أيضا موقع ممتقي ُجيينة التػاريخي ،www.tarekjohina.com ،وانظػر كػذلؾ صػورة ىػذا الػنقش
في الممحؽ ،شكؿ رقـ  ،7ص063
( )3البػالذري :أنساب األشػراؼ ،جػ ،1ص ،088حمد الجاسر :بالد ينبع ،ص171 -172

(َ )4ازوة ُبواط :لممزيد عف ىذه الغزوة ،انظر َمغمَطايُ :مختصر السيرة النبوية ،ص 72
ويقصد بو ورؽ الشػجر ،ألف الصػحابة كػػاف قػد نفػذ طعػاميـ ،وقيػؿ :إنػو
( )5سرية ُجيينة :أو "سرية الخبط"ُ ،
وقعت المجاعة ،ولـ يجدوا قوتػا ،فػأكموا ورؽ الشػجر .قػػاؿ ابػف القػيـ" :فأصػابنا جػوع شػديد حتػي أكمنػا الخػبط،
فسػػػمي جػػػيش الخػػػبط( "..ابػػػف القػػػيـ :زاد المعػػػاد ،التقػػػوي لمنشػػػر ،القػػػاىرة0227 ،ـ ،ص .)089–088وقػػػػاؿ

سميت..ألنيـ أكموا الخبط حتػى كػػأف أشػداقيـ أشػداؽ اإلبػؿ( "..الطبػري :تػاري األمػـ والممػوؾ،
الواقدي" :وانما ُ
ػي" :بعػػث رسػػوؿ اهلل أبػػا ُعبيػػدة بػػف الج ػراح فػػي
جػػػ ،0المكتبػػة التوفيقيػػة ،دوف ت ػػاري  ،ص .)175يقػػوؿ الحمَبػ ُ
ثالثمائة رجؿ مف المياجريف واألنصار..إلي حي مف ُجيينة في ساحؿ البحر ليرصدوا عيػر قػريش( "..الحمَبػي:
ػػف سػػػعد" :ثػػػـ سػػػرية الخػػػبط أميرىػػػا
مختصػػػر السػػػيرة الحمبيػػػة ،ىيئػػػة الكتػػػاب0213 ،ـ ،ص .)014وقػػػػاؿ ابػ ُ

أبوعبيػػدة..إلي حػػي ُجيينػػة بالقبميػػة ،ممػػا يمػػي سػػاحؿ البحػػر ،وبينيػػا وبػػيف المدينػػة خمػػس ليػ ٍ
ػاؿ( "..ابػػف سػػعد:
ُ
فقو السػيرة ،المكتبػة
الطبقػات الكبري ،جػ ،0ص .)191–192ولممزيد عف "سرية ُجيينة" انظر أيضاً ابف القيـُ :
التوفيقية ،دوف تاري  ،ص ،056البػالذري :أنساب األشراؼ ،جػ ،1ص ،38ابػف كثيػر :البدايػة والنيايػة ،جػػ،4

صَ ،075مغمَطػاي :السيرة النبوية ،ص.)97

ِ
البحػر"
"سػرية أبػي ُعبيػدة إلػي سػيؼ
( )6أنساب األشراؼ :جػ ،1ص  ،38وقد ذكرىػا الحػافظ ُ
ابف كثيػر بقولػوَ :
(انظر البداية والنياية :ج ،4ص)075
( )7الخطيب :تاري ُجيينة ،ص16
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كما بعث النبي  أسامةى بف ز ويد بعد "غزكة مؤتة" سنة 8ىػ417/ـ عمى رأس سػر و
ية لمكض وػع
ى
ي
1
2
"الح ىرقة" ( ).
"الحرقػػات" ( ) .كييعػػرؼ أيض ػان فػػي بعػػض المصػػادر بػ ػ ي
يقػػع فػػي أرض يجيينػػة اسػػمو ي

كفييا كقع مكقػؼ مشػيكر ألسػامة بػف زيػد لمػا قتػؿ رجػبلن مػف يجيينػة بعػد أف نطػؽ الشػيادة ،فبلمػو
النبي  عمى ذلؾ ( .)3كما أف النبي  لما دعػا قبائػؿ العػرب فػي سػنة 7ىػػ430/ـ لنصػرة الػديف
ي
5
6
ً
ليدعكىـ لقتاؿ الػركـ ( ) .كعف ذلؾ قاؿ
بعث رافع بف ىم ٍ
قبؿ "يكـ تىبكؾ" ( ) ،ى
كيث إلي حي يجيينة ي
ػث إل ػػى القبائ ػػؿ كال ػػى مك ػػة يس ػػتى ًنف ىريىـ إل ػػى ع ػ ً
ػث..إلى
ػدك
ىـ..فبعث رًاف ػػع اب ػػف ىمكي ػ ٍ
ى
م" :كبع ػ ى
المقري ػػز ي
4
الكفيػػكد (7ى ػ430/ـ) ،كانػػت يجيينػػة ممػػف قىػ يػدـ إلػػى النبػػي  بالمدينػػة (.)9
يجيينػة .) ("..كفػػي عػػاـ ي
عب بف مالؾ عمى صدقات يجيينة ( .)8كلما كقعت ال ًػرٌدة بعػد النبػي  ،بقيػت
كقد جعؿ النبي  ىك ى

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

ػػػػػػ

ػام َة بػف زيػد،
( )1ابف كثير :البداية والنياية ،جػ ،4ص ،076روي الطبراني عف سرية الحرقات في حػي ُجيينػةَ ،ع ْػف أ َ
ُس َ
اهلل صمَّي اهلل عمَ ْي ِو وسمَّـ س ِرَّي ًة إِلَي ا ْلحرقَ ِ
قَا َؿ« :بع َث رسو ُؿ ِ
ات» (الطبراني :المعجـ الكبير ،باب األلػؼ ،تحقيػؽ :حمػدي
ُ َ َ َ َ َ
َ
ََ َ ُ
ُُ
عبدالمجيد السمفي ،مكتبة ابف تيمية ،القاىرة1994 ،ـ ،حديث رقـ.)381
الدرر ،جػ ،7ص198
( )0اآلبي :نثر ُ
( )3وفي ىذه السرية قاؿ النبي  ألسامة بف زيد" :يا أسامة أقتمتو بعػد أف قػاؿ ال إلػو إال اهلل ؟" .فقػاؿ أسػامة بػف زيػد
"تمنيت أني لـ أكف أسممت قبؿ ذلؾ اليوـ" (ابف كثير :البداية والنياية ،جػ ،4ص.)076
بعدىا:
ُ
العسرة" ،سببيا أف النبي بمغو أف ىرقؿ ممػؾ الػروـ يجمػع الجيػوش فػي الشػاـ
عرؼ باسـ "ازوة ُ
( )4يوـ تَبوؾ :معركة تُ َ

لحرب المسمميف .وفي ىذا اليوـ أنفؽ عثماف بف عفاف ألؼ دينار و 322بعير بأحالسيا وأقتابيا العداد جيش المسمميف

(لممزيػػد انظػػر :ابػػف طػػاىر المقدسػػي :البػػدء والتػػاري  ،جػػػ ،4تحقيػػؽ :كميمػػاف ى ػوار ،الييئػػة المصػػرية العام ػة لمكتػػاب،
0212ـ ،ص ،042ابف ىشاـ :السيرة النبوية ،جػ ،4ص ،56ابف سعد :الطبقػات الكبػري :جػػ ،0ص ،018القسػطالني:
المواىب المدنية ،جػ ،1ص ،418ابف القيـ :زاد المعاد ،جػػ ،0ص ،363تػاري اليعقػوبي :جػػ ،0ص ،44الػبالذري :فتػوح

البمداف ،ص)90

( )5ولممزيد ،انظر المباركفوري :الرحيؽ المختوـ ،ص364
( )6المقريزي :إمتاع األسماع ،جػ ،1ص446

الوفود :وقدوـ وفد قبيمة ُجيينة لمنبي  ،لممزيد عف ذلؾ ،انظر ابف إسحاؽ :جػ ،0ص ،637ابػف ىشػاـ :جػػ،4
( )7عاـ ُ
ص ،142تػػاري اليعقػػوبي :جػػػ ،0ص ،53–50ابػػف األثيػػر :الكامػػؿ فػػى التػػاري  ،ص  ،154المقريػػزي :إمتػػاع األسػػماع،
جػػػ ،1ص ،446المبػػاركفوري :الرحيػػؽ المختػػوـ ،ص ،381–382محمػػد حسػػيف ىيكػػؿ :حيػػاة محمػػد ،الييئػػة المصػػرية
العامة لمكتاب1996 ،ـ ،ص382

كيث (انظر البالذري :أنساب األشراؼ ،جػ ،1ص.)531
( )8وقيؿ :كانت
صدقات ُجيينة وحدىا لرافع بف َم ْ
ُ
( )9المقريزي :إمتاع األسماع ،جػ ،1ص ،542يقوؿ المقريزي" :ثـ خرج أبوبكر ُيشيع أسامة..فخرج فوطيء بالداً ىادئػة
لـ يرجعوا عف اإلسالـُ ،جيينة وايرىا مف قُضاعة" (إمتاع األسماع :جػ ،1ص)542

المركز الديمقراطي العربي لمدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية برليف -ألمانيا

55

وداف وادي النيؿ منذ القَرف الثالث وحتى القَرف التاسع اليجري
وس َ
قَبيم ُة ُج َيينة َ
ورىا َ
الحضاري في مصر ُ
ود ُ

إسماعيل حامد إسماعيل علي

سادساً  -ىجرات ُجيينة إلى مصر بعد الفتح العربي (01ىػ641/ـ):

ػر
ييعد فتح مصر ( )2مرحمػةن فارقػةن فػي تػاريو قبيمػة جيينػة كاسػتقرارىا بمصػر ،فػإف عػددان كبي نا
منيـ قدمكا إلى مصر مع عمرك بف العاص ( ،)1كمػنيـ مػف أتػى إلييػا بعػد الفػتح العربػي ،كطػاب

ليػـ المقػػاـ بيػػا .ثػػـ تكغمىػػت جماعػػات مػػنيـ بعػػد ذلػػؾ جنكبػان ،كزادت أعػػدادىـ حتػػى صػػارت بطػػكف

الجينيػيف دك اهر كبيػ اهر فػي تىعريػب مصػر
جيينة أكثػر جماعػات العػرب بالصػعيد .كقػد لعبػت ىجػر ه
ات ي
كش ػ ػػعبيا ،كك ػ ػػذلؾ ب ػ ػػبلد النكب ػ ػػة .كقي ػ ػػؿ إف أع ػ ػػداد الع ػ ػػرب بمص ػ ػػر أي ػ ػػاـ الدكل ػ ػػة األمكي ػ ػػة (-60

231ىػ952-440/ـ) ،كتحديدان في خبلفة معاكية بف أبي سفياف (40–60ىػ480-440/ـ) بمغت

حكالي  60ألفان ( .)3كبمغػت حاميػة اإلسػكندرية سػنة 63ىػػ443/ـ حػكالي  21ألفػا مػف العػرب ،ثػـ

بمغ عددىـ حكالي  19ألفا أياـ معاكية بف أبي هسفياف (.)6
ػػػػػػ

( )1انتيػػى فػػتح مصػػر يػػوـ  12ذو الحجػػة سػػنة 01ىػػػ 9/نػػوفمبر 641ـ (ولممزيػػد ،انظػػر ابػػف عبػػدالحكـ :فتػػوح مصػػر
وأخبارىا ،ص ،53حسف أحمد محمود :مصر اإلسالمية ،القاىرة1992 ،ـ ،ص.)01

يمي ،أحد كبار الصحابة ،وفػاتح مصر .تولي اإلمارة بيا
العاص بف وائؿ َ
مرو بف َ
(َ )0عمرو بف العاص :اسمو َع ُ
الس ّ
في خالفة عمر بف الخطاب (03–13ىػ643-634/ـ) ،ثـ عزلو الخميفة "عثماف بف عفاف" رضي اهلل عنو
(07ىػ647/ـ) ،وعاد عمرو بف العاص لإلمارة مرة أخري في أياـ معاوية بف أبي سفياف (41ىػ661/ـ) .وقد عاش
عمرو بف العاص عم ار مديدا ،قيؿ :مائة سنة ،وكاف موتو بمصر .ذكر القمقشندي" :قبره بجوار قبرعقبة بف عامر .وقاؿ

المسعودي" :وفي سنة  43ىػ ،مات عمرو بف العاص بمصر ،"..وقاؿ ابف عبد الحكـ" :دفف عمرو بف العاص في
المقطـ ،"..وقاؿ ابف األثير" :وكاف موتو بمصر ليمة عيد الفطر ،"..وقاؿ ابف إياس" :وقيؿ :دفف في سفح جبؿ

المقطـ( "..ولممزيد عف ترجمة عمرو بف العاص ،انظر :الكندي :الوالة والقضاة ،مطبعة اآلباء اليسوعييف ،بيروت،

الحمة السيراء ،جػ ،1تحقيؽ :د.حسيف مؤنس ،دار المعارؼ0213 ،ـ ،ص،17-13
1928ـ ،ص ،7-6ابف األبارُ :
المسعوديُ :مروج الذىب ،جػ ،3ص ،04ابف عبدالحكـ :فتوح مصر ،ص ،053الذىبي :سير أعالـ النبالء ،جػ،3
ص ،04السخاوي :تُحفة األحباب ،ص ،345ابف اياس :بدائع الزىور ،جػ ،1ص ،117ابف سعد :الطبقات الكبري ،جػ،0
ص ،189ابف األثير :أُسد الغابة ،جػ ،4ص .)173ولممزيد عف فتح مصر ،وما ارتبط بذلؾ مف األحداث التاريخية ،انظر

البالذري :فتوح البمداف ،ص 050وما بعدىا ،عبدالكريـ الخطيب :تاري ُجيينة ،ص 05-04حسف إبراىيـ حسف :انتشار
اإلسالـ في القارة اإلفريقية ،مكتبة النيضة المصرية ،القاىرة0222 ،ـ ،ص ،14-13روالند أوليفر :موجز تاري
إفريقية ،ترجمة :دولت صادؽ ،الدار المصرية لمتأليؼ والترجمة1965 ،ـ ،ص ،76جوستاؼ لوبوف :حضارة العرب،
ترجمة :عادؿ زعيتر ،مكتبة النافذة0210 ،ـ ،ص .033وعف ىذا الفتح،

انظر أيضاً :انظر أيضاًCaroline Williams: Islamic Monuments, AUC, Cairo, 2008, P. 39 :
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
( )3عبدالمجيد عابديف :دراسات في تاري العروبة في وادي النيؿ ،عالـ الكتب ،القاىرة1961 ،ـ ،ص31
( )4المرجع السابؽ ،ص ،31لممزيد عف ىجرة قبيمة جيينة لمصر بعد الفتح ،انظر ممحؽ  ،5ص049
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طط الفُسطاط:
(أ) ُ -خ َ

ً
ػرك
لما استقر الفاتحكف العرب بمصر ،كاف عمييـ أف ييقيمكا حاضرةن جديدةن بيػا ،فاختػار عم ي
بػػػف العػ ػػاص مكقػ ػػع مدينػ ػػة الفيسػ ػػطاط ( .)2خاص ػ ػةن بعػ ػػد أف نيػ ػػاهي يعمػ ػػر بػ ػػف الخطػ ػػاب عػ ػػف اتخػ ػػاذ

مفركغ ػان منيػػا ،فيَّػػـ أف ىيس ػ يكنيا" (.)1
ػرك قػػد رأم "بيكتيػػا كبنائيػػا ي
اإلسػػكندرية عاصػػمةن ،ككػػاف عمػ ي
يحب أف تي ً
ػاء بينػي كبيػنيـ .)3( "..عندئػذ
ىفب ى
عث لو الخميفةي قائبل" :ال أ ي
نزؿ المسػمميف ىمنػزالن ىيحػك يؿ الم ي
ططػان فػي المدينػة الجديػدة
ػيـ ليػا يخ ى
اتخذ عمرك بف العاص الفيسطاط عاصمة ،ثىـ ىشر ٍ
عت القبائػ يؿ تيق ي
م
الخ ى
حكؿ المسجد الذم بناه عمرك بالفسطاط كبيت اإلمػارة .ككانػت تمػؾ ي
طػطي فيمػا يػذكر المقريػز ي
كتابو "الخطط" ( )6بمنزلة "الحارات" التي كانت في زمانو بالقاىرة (.)5

ػػػػػػػ

سميت الفسطاط ألف عمرو بف العاص لما أراد التوجو إلى اإلسكندرية لقتاؿ الػروـ
ي" :وانما ُ
( )1الفُسطاط :يقوؿ المقريز ُ
بمتحرـ .فأمر بو فأقر كما ىو..فمما قفؿ المسمموف
أمر بنزع فسطاطو ،فإذا بو يماـ قد فرخ ،فقاؿ عمرو :لقد ّ
تحرـ منا ُ
مف األسكندرية قػ الوا :أيف ننزؿ ؟ قالوا :الفسطاط ،لفسطاط عمرو الذي كاف خمفو( "..انظر المسعودي :التنبيو
واإلشراؼ ،ص ،317المقريزي :ال ُخطط ،جػ ،0ص ،76ولممزيد انظر :ستانمي لينبوؿ :سيرة القػاىرة ،ترجمة :د.حسف
ابراىيـ حسف ،ىيئة الكتػاب1997 ،ـ ،ص ،53حسف الباشا :مدخؿ إلي العمارة والفنوف اإلسالمية ،معيد الػدراسات
اإلسالمية ،دوف تاري  ،53-37 ،عبد الرحمف الرافعي وسعيد عبد الفتاح عاشور :مصر في العصورالوسطي ،دار

النيضة العربية ،القاىرة ،ص ،42عبدالرحمف زكيُ :بناة القاىرة في ألؼ عاـ ،ىيئة الكتاب1998 ،ـ ،ص ،11سعاد
ماىر :القاىرة القديمة وأحياؤىا ،المكتبة الثقافية1960 ،ـ ،ص ،5شحاتة عيس إبراىيـ :القاىرة ،ىيئة الكتاب1999 ،ـ،
ص ،00–01وكذلؾ:
Caroline Williams: Islamic Monuments, A.U.C, Cairo, 2008, P. 39
( )0ابف عبد الحكـ :فتوح مصر وأخبارىا ،ص91
المحاضرة ،جػ ،1ص126
( )3المصدر السابؽ ،ص  ،91وانظر أيضاً السيوطي :حسف ُ

(ُ )4خطط الفُسطاط :يقسـ المؤرخوف مؤرخي الخطط بمصر الي أربعة مراحؿ ،األولي" :ال ُخطػط مػا قبػؿ المقريػزي" ،وأوؿ
مؤرخي تمؾ المرحمة ابف عبد الحكـ (ت057 :ىػ872/ـ) ،وىو رائد مؤرخي الخطط لمصر والقاىرة ،وأقػدـ مػؤرخي مصػر
اإلسػػػالمية .كمػػػا تضػػػـ تمػػػؾ المرحمػػػة الكنػػػدي (ت352 :ىػػػػ961/ـ) وابػػػف زوالؽ (ت387 :ىػػػػ997/ـ) ،والمسػػػبحي (ت:

402ىػػػػ1290/ـ) والقضػػػاعي (ت454 :ىػػػػ1260/ـ) ،وابػػػف عبػػػػد الظػػػاىر (ت690 :ىػػػػ1090 /ـ) ،وابػػػف المتػػػػوج (ت:
732ىػ1332/ـ) .الثانية :خطط المقريزي (ت845 :ىػ1441/ـ) وىو أعظـ مف صػنؼ فػي الخطػط .والثالثػة" :الخطػط مػا
بعػػد المقريػػزي" ،وتضػػـ السػػيوطي (ت911 :ىػػػ1525/ـ) ،وابػػف ايػػاس (ت932 :ىػػػ1503/ـ) ،وابػػف أبػػي السػػرور (ت:

1262ىػ1652/ـ) .المرحمة الرابعة" :الخطط التوفيقية" ،صنفيا عمي مبارؾ (ت1311 :ىػ1893/ـ) (لممزيد ،انظر محمػد
عبداهلل عناف :مصر األسالمية وتاري الخطط المصرية ،الييئة المصرية العامة لمكتاب1998 ،ـ  ،ص)80–43

( )5ال ُخطط ،جػ ،0ص ،76وانظر :كرـ الصاوي باز :مصر والنوبة في عصػر الػوالة (دراسػة لتػاري مصػراالجتماعي فػي
ضوءألوراؽ البردي العربية) ،مكتبة األنجمو0226 ،ـ ،ص ،55السيد طو أبػو سػديرة :القبػػائؿ اليمنيػة فػي مصػر ،مكتبػة
الشعب1988 ،ـ ،ص ،7وعف توزيع القبائؿ انظرخريطة ،3ص038
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كعػػف بنػػاء الفيسػػطاط ،تػػذكر الركايػػات أف عمػػرك بػػف العػػاص لمػػا عػػاد مػػف فػػتح اإلسػػكندرية،

انضمت قبائ يؿ العرب بعضػيا إلػى بعػض ،كتىنافسػكا فػي المكاضػع ( .)2ثػـ
كنزؿ مكضع فيسطاطو،
ٍ
كلٌى عمػرك أربعػة ىنفى وػر فػي سػنة 12ىػػ462/ـ ليجعمػكا لكػؿ قبيمػة يخطػة ( .)1أمػا القبائػ يؿ ذات العػدد

ت باسـ "أىػؿ ال اريػة" ،كىػي التػي كانػت
فعرفى ٍ
القميؿ ،كلـ يكف عددىا يكفي ليككف ليا يخطةه يمنفردةه ،ي
3
الخطىط التي كانت بالفيسػطاط كقتئػذ ،كسػكنت بيػا القبائػؿ :يخطػة
تضـ قبيمة يجيينة ( ) .كلعؿ أىـ ي
ي
8
9
4
5
6
األزد
كخطػػة ٍ
كخطػػة المىفيػػؼ ( ) ،ي
كخطػػة لىخػ ٍػـ ( ) ،ي
كخطػػة ًح ىميػػر ( ) ،ي
كخطػػة ًميػ ىػرة ( ) ،ي
ىبمػػي ( ) ،ي
20
7
مركات الثبلثة" (،)22
الح ىا
يب ( ) ،ي
( ) ،ككذلؾ يخطة تي ىج ٍ
كخطة " ى
ػػػػػػػ

المحاضرة ،جػ ،1ص ،126عناف :مصر اإلسالمية وتاري الخطط المصرية ،ص16
( )1السيوطي :حسف ُ
( )0المقريػزي :ال ُخطط ،جػ ،0ص76

( )3ولنا حديث مفصؿ عف خطة "أىؿ الراية" التي كانت تضـ ُجيينة ،انظر صفحة 05 :مف ىذه الدراسة.
( )4خطة َبمي :وىـ مف بني قُضاعة ،جدىـ :بمي بف عمرو بف الحاؼ بػف قُضػاعة ،ولػذا فيػـ مػف أقػارب ُجيينػة ،مثػؿ:
سميـ وبني ُخشيف وبني سعد ىذيـ (انظر ابف حزـ :جميرة أنساب العرب ،ص.)486
ميرة وبني ُ
( )5خطة ِميرة :جدىـ ميرة بف حيداف بف عمرو بػف الحػاؼ بػف قُضػاعة ،وىػـ مػف أقػػارب ُجيينػة .وكػاف موقػع خطػتيـ
قبمي خطة "أىؿ الػراية" .اختط ميرة أيضاً عمي سفح "جبؿ يشكر" ،ويقاؿ إف خطػتيـ التػي كانػت قػرب "أىػؿ الرايػة" كانػت
حو از ليـ يربطوف فييا خيميـ (المقريزي :ال ُخطط ،جػ ،0ص)77
( )6خطة ِحمير :وىـ مف قبائؿ اليمف ،وكانت خطتيـ قبمي "خطة خوالف" وشرقي بديعة مف مذحج ،وكانت خطة يحصب
مف المعافر حتي قطعوا الجبؿ (ابف عبد الحكـ :فتوح مصر ،ص )106

( )7خطة لَخـ :وىـ بنو لخـ بف عدي بػف الحػارث ،وىػـ مػف بنػي كيػالف ،واسػـ لخػـ :مالػؾ ،وقيػؿ :كػاف قػد لُطػـ فعػرؼ
المقتضب ،ص  .)000وقد انضػمت إلػييـ جماعػات مػف المفيػؼ فػي
بذلؾ ،فالمخـ في لغتيـ :أي المطـ (ياقوت الحمويُ :
باديء األمر (كرـ الصاوي باز :مصر والنوبة ،ص.)62

عمرو بف العاص لما فتح اإلسكندرية عمـ أف مراكب الروـ
( )8خطة المَفيؼُ :عرفوا بذلؾ ال لتفاؼ بعضيـ ببعض ،وكاف
ُ
أبحرت صوب اإلسكندرية لقتاليـ ،فبعث رجالً مف األزد ليأتيو بالخبر .ولما أسرعت القبائؿ بعد أف أذف ليـ عمرو ،ولما
عػد اآلخػرِة
جػاء َو ُ
رآىـ األزدي ،استكثرىـ ،وقػاؿ :تاهلل ! ما رأيت قوماً سدوا األفؽ مثمكـ ،وانكـ كما قػاؿ اهلل تعػالي" :فػإذا َ
ِجئ َنا ِبكـ لَف ِيفاً" (المقريزي :ال ُخطط ،جػ ،0ص.)78
( )9خطة األزد :وىـ بنو األزد ،واسمو :دراء (األزد) بف الغوث بف نبت ،وينتيي نسبو إلى كيالف بف سػبأ ،واليػو تنسػب
قبائؿ األنصار بالمدينة (يثرب) (اليمدانيُ :عجالة المبتدي ،ص)12
( )12خطة تُ َجيب :وىـ بنو عدي وسعد بف األشرس بف شبيب بف السكف ،ينتيي نسبيـ إلي قبيمة كندة ،وىـ

ينتسبوف ألميـ ،واسميا :تُجيب ،وكانت خطتيـ تمي خطة ميرة (المقريزي :ال ُخطط ،جػ ،0ص)77
مروات الثػالثة :وكػانوا ممػف سػاروا مػع جػيش عمػرو بػف العػاص مػف الشػاـ لفػتح مصػر ،وىػـ مػف عجػـ
الح َا
( )11خطة َ
الروـ ممف كانوا قد أسمموا خاصة مف أىؿ قيسارية .ويذكر المؤرخ القضاعي أف خطتيـ سميت "الحمراء" ،لنزوؿ الػػروـ
بيا (انظر المقريزي :ال ُخطط ،جػ ،0ص .)79وقد اختطت بيوتيـ مف حصػف بػابميوف حتػي "جبػؿ يشػكر" فػي مكػاف جػامع
أحمد بف طولوف (ستانمي لينبوؿ :سيرة القاىرة ،ص)56
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2
الخطىػػط التػػي أقامتيػػا القبائػػؿ بالفيسػػطاط ( .)1أمػػا فػػي
ػذحج ( ) ،كغيػػر ذلػػؾ مػػف ي
ككػػذلؾ يخطػػة ىمػ ى
ط ػطه لمقبائػػؿ العربيػػة عمػػى ًغ ػرار الخطػػط التػػي كانػػت لمعػػرب بمدينػػة
اإلسػػكندرية ،فمػػـ يكػػف بيػػا يخ ى

ػاكف القبائػػؿ كالجماعػػات العربيػػة ىنػػاؾ
الفيسػػطاط فيمػػا ت ػذكر المصػػادر التاريخيػػة ،كانمػػا كانػػت مسػ ي
عبارةن عف "أخائذ" ،فمف اتخ ىذ مف العرب بيتان ،سكف فيو ،كبنك أبيو (.)3

(ب) ُ -جيينة و ُخطة أىؿ الراية:

الخطػػط التػػي تيػػتـ بيػػا ىػػذه الد ارسػػة ،حيػػث كانػػت تضػ يػـ جماعػػات
تيعػػد ىػػذه الخطػةي مػػف أىػػـ ي
يجيينة ممف شارككا في الفتح العربي ( .)6ككانت بطكف مف القبائؿ جػاءت مػع جػيش عمػرك ،كلػـ
ػدكيف فػي "ديػكاف العطػاء" ،مثػؿ القبائػؿ التػي شػاركت بع و
ػدد
يكف ليػـ ع ه
ػدد يكفػي لتكػكف لكػؿ مػنيـ ت ه
5
كو
الء أف يقفػكا تحػت اري وػة أخػرل غيػر قبيمػتيـ التػي ينتمػكف ليػا (،)4
افر مف ي
الجنػد ( ) .كقػد ك ًػره ىػؤ ي
أنسػبيا إلػى أح وػد
كىك ما يدؿ عمى اعتزاز ي
ػرك" :أنػا أجعػ يؿ اريػةن ال ي
الجينيػيف بنسػبيـ ،كليػذا قػاؿ عم ي
أكثر مف الراية التي تقفكف تحتيا فرضكا بذلؾ" ،"..فكاف كؿ مف لػـ يكػف لقكمػو عػدد كقػؼ تحتيػا"

"يككف مكقف يكـ تىحتيا (أم تحت رايتو).)8( "..
( .)9كفي ركاية قاؿ عمرك:
ي
ػػػػػػ
(ُ )1خطة مذحج :وىـ بنو مالؾ (مذحج) بف أ َُدد بف زيد بف يشجب بف َعريب ،وىـ مف قبيمػة كيػالف بػف سػبأ ،وىػـ مػف
سمي جدىـ بيذا االسـ ،ألنو ُولد عمي أكمة حمػراء بػاليمف ،كػاف يقػاؿ ليمػا
اليمف (ابف حجرُ :نزىة األلباب ،صُ .)056
مذحج (اليمدانيُ :عجالة المبتدي ،ص)111
المحاضػرة،
( )0ولممزيد عف ُخطط القبائػؿ العربيػة بالفُسػطاط ،انظػر المقريػزي :ال ُخطػط ،جػػ ،0ص ،77السػيوطي :حسػف ُ
جػػػ ،1ص ،126شػحاتة عيسػػي إبػراىيـ :القػػاىرة ،ص ،00-01أحمػػد محمػػد عػػوؼ :مدينػػة الفسػػطاط (وعبقريػػة المكػػاف)،
سمسمة العمـ والحياة ،الييئة المصرية العامة لمكتاب0223 ،ـ ،ص.08

المحاضرة ،جػ ،1ص126
( )3لممزيد ،انظر السيوطي :حسف ُ

( )4ابف عبد الحكـ :فتوح مصر ،ص ،116المقريزي :ال ُخطط ،جػ ،0ص ،76حسف الباشػا :مػدخؿ إلػي العمػارة والفنػوف
اإلسالمية ،ص ،40كػرـ الصػاوي بػاز :قبيمػة ُجيينػة ودورىػا الحضػاري فػي دعػـ روابػط االتصػاؿ بػيف مصػر والنوبػة منػذ
الفتح العربي حتي نياية العصر الفاطمي ،المؤتمر الدولي عف العالقات المصرية السودانية عبر العصور ،معيد البحوث
والدراسػػات األفريقيػػة ،جامعػػة القػػاىرة ،0229 ،ص ،13كػػرـ الصػػاوي بػػػاز :مصػػر والنوبػػة ،ابػػف الكنػػدي :الػوالة والقضػػاة،

ص56

( )5ابف عبد الحكـ :المصدر السابؽ ،ص116
جماعػػة مػػف قػػريش واألنصػػار وخزاعػػة ،وأسػػمـ
( )6وعػف أىػػؿ الرايػػة وخطػػتيـ بالفسػػطاط ،يقػػوؿ المقريػػزي" :أىػػؿ الرايػػةَّ ،
وجيينة ،وثقيؼ ،ودوس ،وعبػػس بػف بغػيض ،وحػرش بػف كنانػة ،وليػث بػف بكػر ،والعتقػاء مػنيـ إال أف
وافار ،وأشجعُ ،
جماعػة لػـ يكػف لكػؿ بطػف مػنيـ مػف
منزؿ العتقاء في اير الراية .وانما سػموا أىػؿ الرايػة ،ونسػبت الخطػة إلػييـ ،ألنيػـ َّ
العدد ما ينفرد بدعوة مف الديواف ،فكره كؿ بطف مػنيـ أف ُيػدعي باسػـ قبيمػة ايػر قبيمتػو .فجعػؿ ليػـ عمػرو بػف العػاص
راية ،ولـ ينسبيا إلي أحد("..ال ُخطط :جػ ،0ص)77–76

( )7ابف عبدالحكـ :المصدر السابؽ ،ص116
( )8المقريزي :الخطط :جػ ،0ص77

المركز الديمقراطي العربي لمدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية برليف -ألمانيا

59

وداف وادي النيؿ منذ القَرف الثالث وحتى القَرف التاسع اليجري
وس َ
قَبيم ُة ُج َيينة َ
ورىا َ
الحضاري في مصر ُ
ود ُ

إسماعيل حامد إسماعيل علي

عدد ىذه القبائؿ
وقد مالت القبائ ُؿ إلى رأي عمرو بف العاص،
ْ
وطابت لو ُ
قموبيـ .وحسب بعض الروايات ،كاف ي
الصػػغيرة التػػي انضػػكت تحػػت ل ػكاء خطػػة أىػػؿ ال اريػػة "أربعػػة عش ػرة" قبيمػػة ( .)2كقيػػؿ :كػػانكا ثبلثػػة

1
كالنسػ ً
ػب الجػػامع لمػػا انضػػكل تحتيػػا ،ككػػاف ديػك يانيـ عمييػػا.
عشػرة ( ) .ككانػػت ال اريػةي ليػػذه البطػػكف ى
ػكف مػف قيػر و
كم ىزينػػة،
كىػػذه القبائػػؿ :بطػ ه
يش ،كمػػف األنصػػار ،كمػػف يخ ازعػػة ،كمػػف أسػميـ ،كمػػف ىغفػػار ،ي
يث مف بنػي ىبكػر( .)3كتعػد يجيينػة
كعبس ،كجرش مف بني ًكنانة ،كمف لى ٍ
كجيينة ،كثىقيؼ ،كدكس ،ى
ي
مػػف أبػػرز قبائػػؿ "أىػػؿ ال اريػػة" ،ككانػػت يخط ػتييـ تيحػػيط بجػػامع عمػػرك بالفيسػػطاط مػػف جميػػع أركانػػو،

صؼ الذم كانكا عميو لما حاصركا الػركـ عنػد بػاب "حصػف بػابميكف" (بػاب الشػمع)
الم ٌ
فابتىدأكا مف ى
6
ػت إلػى
"حماـ الفػار" ،ثػـ اتجيػكا غربػان حتػى نيرالنيػؿ" ،فػإذا بمغ ى
( ) .ثـ امتدت يخطتيـ لمػا ييع ىػرؼ ب ػ ٌ

ػكراقيف ،ثػـ
الن ٌحاسيف فالجانباف ألىؿ الراية إلػى بػاب المسػجد الجػامع ،كىػك المعػركؼ باسػـ بػاب ال ٌ
القناديؿ ،ثـ إلى تيربة ىعفٌاف ،ثـ إلػى سػكؽ الحمػاـ،
حماـ شمكؿ ،كفي ىذه ي
الخطة يزقاؽ ى
يسمؾ إلى ٌ
ثـ إلى باب القصر(.)5

كثمة ركاية تشير إلى أف عمرك بف العاص اختط جامعػو فػي يخطػة "أىػؿ ال اريػة" ( ،)4كىػك
ؤخػذ
الخطػة كانػت مكجػكدةن قبػؿ بنػاء مسػجده بالفيسػطاط ،كىػي ركايػةه قػد يي ى
ما قد ييشػير إلػي أف ىػذه ي
الح ػ ىذر ،ألف الػػذائع أف مسػػجد عمػػرك أيقػػيـ بالفيسػػطاط أكالن ،كقبػػؿ أف يتخػػذ العػػرب
بيػػا بكثيػػر مػػف ى

المدف الجديػدة .كفػي خبلفػة يعمػر بػف الخطػاب
الخطىط ،كىك ما
ى
ي
تعارؼ عميو المسممكف في عمارة ي
مي كىى مف قبائؿ قيضاعة بالشاـ
زادت
ي
أعداد القيضاعييف بمصر ،كعف سبب ذلؾ ،أف رجبل مف ىب ٌ

ػي
نػػادل فػػي قكمػػو قػػائبل :يػػاؿ الشػػاـ غ فبمػػغ ذلػػؾ عمػػر بػػف الخطػػاب ،فكتػ ى
ػب لعاممػػو أف يي ٌسػػير ثيمثػ ٌ
فس ٌيركا إلي مصر (.)9
مي ثيمث قيضاعة ،ي
قيضاعة إلى مصر ،فنظركا ،فإذا ىب ٌ

ػػػػػػ

( )1كرـ الصاوي باز :قبيمة ُجيينة ،ص13
صبح األعشي ،جػ ،3ص331
( )0القمقشنديُ :

( )3المقريػػزي :ال ُخطػػط ،جػػػ ،0ص ،77–76أمػػا القمقشػػندي ،فقػػد ذكػػر أف القبائػػؿ التػػي كانػػت تحػػت خطػػة أىػػؿ
وجيينػة ،وثقيػؼ ،ودوس ،وعػبس
الػراية ،ىي" :قريش ،واألنصار ،وخزاعػة ،وأسػمـ ،وافػػار ،ومزينػة ،وأشػجعُ ،
بف بغيض ،وجرش ،وليث بف بكر" (صبح األعشي :جػ ،3ص)331

( )4حصف بابميوف :يقاؿ إنو شيد بعد خراب الػبالد عمػى يػد بختنصػر ،وكػاف يوقػد عميػو الشػمع رأس كػؿ شػير
إذا حمت الشمس بأحد البروج ،ولذا عرؼ بقصر الشمع (انظر المقريزي :ال ُخطط ،جػ ،0ص ،61وص)77
( )5المصدر السابؽ ،ص ،77وعف حدود خطة "أىػؿ الػػراية" ،يقػوؿ شػحاتة عيسػى إبػراىيـ" :وتمتػد مػف جػامع
عمرو جنوباً ،حتى قصر الشمع . "..كما ذكر أيضاً أف ُخطة "أىؿ الراية" كانػت تالصػؽ "خطػة المفيػؼ" (لممزيػد
انظر شحاتة عيسى إبراىيـ :القاىرة ،ص.)00

صبح األعشي ،جػ ،3ص342
( )6القمقشنديُ :
( )7ابف عبد الحكـ :فتوح مصر ،ص116
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وداف وادي النيؿ منذ القَرف الثالث وحتى القَرف التاسع اليجري
وس َ
قَبيم ُة ُج َيينة َ
ورىا َ
الحضاري في مصر ُ
ود ُ

إسماعيل حامد إسماعيل علي

كخطة أىؿ الراية كانت أكؿ يخ و
طة لعرب يجيينة بمصر بعد الفػتح العربػي ،كىػي تيشػير إلػى
ي
أف عددىـ آنذاؾ لـ ي يكف كبي انر ،كليذا فمـ يكف ليـ ديكاف منفرد ،كىك ما جعميـ ينضمكف إلى أىػؿ
الراية حتى ال ينضككا تحت لكاء و
نسبكف ليػا غيػر قبيمػتيـ .غيػر
قبيمة أيخرل ليا ديك ه
ى
اف مستق هؿ ،ثـ يي ى
أف أعداد يجيينة زادت تدريجيان مع كثافة ًىجراتيـ لمصر بعد ذلػؾ ،كليػذا انفصػمكا عػف خطػة أىػؿ

اف مستق هؿ كباقي القبائؿ الكبرل.
الراية ،ثـ صار ليذه القبيمة ديك ه

جػ ُ -خطة ُعقبة بف عامر ال ُج َيني بالجيزة:

ً
م
كيمكف القكؿ بػأف قبيمػةي يجيينػة شػيدت حػدثان كبيػ انر خػبلؿ العقػد الخػامس مػف القػرف اليجػر ٌ
الجيىنػي ( .)2كتشػير
األكؿ ،لما بمغ أحد أفرادىػا يس ىدة اإلمارة كالحكـ بمصر ،كىػك يعقبػة بػف عػامر ي

بير بػػف
المصػػاد ير إلػػى أف يعقبػػة اخػػتط لنفسػػو دا انر بالفيسػػطاط كبػػاقي كبػػار الصػػحابة ،كمػػنيـ :الػ ػ يز ي
ػعد ب ػػف أب ػػي كقٌ ػػاص ،ك ً
ػرك ب ػػف الع ػػاص ( .)1كك ػػذلؾ ىيعق ػ يػكب
المق ػ ي
كس ػ ي
ػداد ب ػػف األس ػػكد ،ى
الع ػ ٌػكاـ ،ى
ى
كعم ػ ي
3
ً
كجبر القبطي ،كىما مف حمبل ىدية المقكقس لمنبي .) ( 
القبطي ،ى

 - 1إمارتو عمى مصر (47–44ىػ667–664/ـ):

تكلي يعقبةي بف عامر كالية مصر في سػنة 66ىػػ446/ـ إبػاف خبلفػة يمعاكيػة ،ككانػت إمارتػو

بعد يعتبة بف أبي يسفياف ( .)6كتذكر الركايات أف عبداهلل بف عمرك بف العاص كاف قد تكالىا بعػد
لعقبة بف عػامر( .)5ككػاف يعقبػة قػد طػاب لػو
أبيو ،ثـ تكالىا يعتبة بف أبي سفياف ،ثـ صارت بعده ي

المقاـ بمصر بعد الفتح ،كعاش بيا مػدةن طكيمػةن حتػى ع ٌػده المؤرخػكف مػف يزمػرة أىػؿ مصػر ،كليػذا
ي
9
4
يينعػػت :أبػػك األسػػد المصػػرم ( ) .كقػػاؿ ابػ يػف األثيػػر عنػػو" :كلػػي مصػػر ،كسػػكنيا .) ( "..كقػػاؿ ابػ يػف

عبدالبر" :س ىكف يعقبةي مصر ،ككاف كاليان عمييا ،كابتني بيا دا انر.)8( "..
ػػػػػػػ

الجينػي كػامال إلػي جػده األكبػر ُجيينػة :فيػو عقبػة بػف عػامر بػف عيسػي
( )1أما عف نسػب عقبػة بػف عػامر ُ
(عبس) بف عمرو بف عدي بف عمرو بف رفاعة بف مودوعة بف عدي بف انـ بف الربعة بػف رشػداف بػف قػيس
بف ُجيينة (المقريزي :ال ُخطط ،جػ ،1ص ،)336انظر أيضاً :الكندي :الوالة والقضاة ،ص37-36
صبح األعشي ،جػ ،3ص333
( )0القمقشنديُ :
( )3حسف الباشا :مدخؿ إلي العمارة والفنوف اإلسالمية ،ص40
( )4ابف إياس :بدائع الزىور ،جػ ،1ص118

( )5ابف األبػار :الحمة السيراء ،جػ ،1ص ،17ابف إياس :المصدر السابؽ ،ص118
( )6الذىبي :سير أعالـ النبالء ،جػ ،4ص92
( )7أُسد الغابة :جػ ،4ص38
( )8االستيعاب ،جػ ،1ص58
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كدامػػت كاليػػة يعقبػػة بمصػػر ( )2ح ػكالي سػػنتيف كثبلثػػة أشػػير ( .)1كقيػػؿ :كانػػت إمارتػػو ثػػبلث
3
ػبع كأربعػػيف.)6( "..
صػرفوي لعشػ وػر بقػػيف مػػف ربيػ ًػع األكؿ سػػنة سػ و
م :ككػػاف ى
سػػنكات ( ) .قػ ػاؿ المقريػػز ي

كتيػكفي يعقبػػة بػف عػػامر فػي سػػنة 58ىػػ498/ـ ( .)5كقيػػؿ مػات فػػي ذات اليػكـ الػػذم تكفيػت فيػػو أيـ
4
دؼ ً ف بػ ػػ"قرافة الفيس ػػطاط" عن ػػد س ػػفح جب ػػؿ
الم ػػؤمنيف عائش ػػة رض ػػي اهلل عني ػػا ( ) .كالػ ػراجح أن ػػو ي
ي
8
9
المقىطـ ( ) .ثـ صارت اإلمارةي مف بعده إلى ىمسممة بف ىمخمد ( ).
ي
ػػػػػػػ

( )1وقد اختمفت الروايػات التاريخية التي وردت في المصادر فيمف كانت لو اإلمارة بمصر قبؿ ُعقبة بػف عػامر الجينػي،
فػابف زوالؽ يذكر أف ُعتبة بف أبي سفياف أخي معاوية صارت لو إمارة مصر بعد عمرو بف العاص ،ثـ توالىػا ُعقبػة بػف
ابف زوالؽ أف واليتو كػانت سنتيف وثالثة أشير (انظر ابف زوالؽ :تػاري مصػر ،ص .)57–56بينمػا
عامر بعده .ويذكر ُ
يذكر المقريزي أف عبد اهلل بف عمرو بف العاص تولي االمارة بعد موت أبيو ،وقيؿ :كانت اإلمارة لخػػارجة بػف حذافػة ،ثػـ
توالىا عتبة بف أبي سفياف ،ثـ صارت بعدئذ إلي ُعقبة (ال ُخطػط :جػػ ،0ص .)83–80وقيػؿ :تػولي عتبػة بػف أبػي سػفياف
بعد عمرو ،ثـ تولي مػف بعػده عقبػة بػف عػامر (انظػر ابػف ظييػرة :الفضػائؿ البػاىرة ،دار الكتػب والوثػائؽ ،مركػز تحقيػؽ
التراث0214 ،ـ ،ص)32

( )0ابف زوالؽ :تاري مصر ،ص57

( )3سعاد ماىر :مساجد مصر ،جػ ،1ص85

( )4لممزيد ،انظر ال ُخطط :جػ ،0ص ،84–83وانظر أيضاً ابف إياس :بدائع الزىور ،جػ ،1ص ،118وكػذلؾ عبدالصػبور
شاىيف :مصر في االسالـ ،جػ ،1ص062
وبغية الطُالب ،ص ،345
( )5السمعاني :األنساب ،جػ ،3ص ،442القمقشندي :تُحفة األحبػاب ُ
( )6سعاد ماىر :مساجد مصر ،جػ ،1ص ،86انظر صػور شػاىد قبػر عقبػة بػف عػامر الجينػي ،وكػذلؾ صػورة المسػجد
الذي يحمؿ اسمو في ممحؽ ىذه الدراسة ،أشكاؿ رقـ  ،12 ، 9ص065

( )7ابػػف األثيػػػر :المُبػػاب ،جػػػ ،1ص ،319وعػػف قبػػر عقبػػة بػػف عػػامر ،يػػذكر ابػػف عبػػد الحكػػـ" :وتػػوفي بمصػػر فػػي خالفػػة
معاوية( "..فتوح مصر وأخبارىا :ص .)094وقاؿ الذىبي" :وقبرهُ بالمقطـ( "..سير أعالـ النبالء ،جػ ،4ص .)92وتشير
بعض الروايات إلى أنو ال يوجد قبر صحابي مقطوع بو في سفح جبؿ المقطـ سوى قبر عقبة ،ومف ذلؾ يقوؿ ابف تغري
بردي" :وليس في الجبانة قبر صحابي مقطوع بو إال قبػر عقبػة ،فإنػو زاره الخمػؼ مػف السػمؼ( "..سػعاد مػاىر :مسػاجد

ويروي أف َحرممة بف ُعمراف (صاحب الشافعي) رأي في سفح المقطـ قبر كؿ مف عقبة بف عػامر
مصر ،جػ ،1صُ .)86
وعمرو بػف العػاص ،وكػذلؾ رأي قبػر أبػي بصػيرة الغفػاري (المقريػزي :ال ُخطػط ،جػػ ،0ص .)318وقػػاؿ ابػف إيػاس" :ودفُػف

(عقبػػة) فػػي مقبرتيػػا بػػالمقطـ"..
(عقبػػة) بالقرافػػة الكبػػري( "..بػػدائع الزىػػور :جػػػ ،1ص .)118وذكػػر ابػػف يػػونس" :ودفػػف ُ
ُ
(القمعاوي :مشاىد الصفا ،مكتبة الثقػافة الدينية0220 ،ـ ،ص .)41وفي أياـ صالح الديف ىدـ المبني المقػاـ عمػي قبػر

عقبة بف عػامر ،وأقػػاـ مكانػو قبػ ًة كبيػرةً توالىػا الممػوؾ مػف بعػده باالىتمػاـ والعنػػاية (سػعاد مػاىر :مسػاجد مصػر ،جػػ،1

ص .)87وحسب بعػض الػػروايات كػاف قبػر ُعقبػة فػي ذات المكػاف الػذي بػو قبػر عمػرو بػف العػاص (القمقشػندي :تُحفػة
فقمػت لػو :مػا فعػؿ اهللُ بػؾ ؟ قػػاؿ :افػر
أيت أبي فػي المنػػاـ،
ُ
ويروي أف عبداهلل بف عمرو قػاؿ" :ر ُ
األحبػاب ،صُ .)345
تحفو("..سعاد مػاىر :المرجػع السػابؽ،
ليُ ،
بعقبة ،قػاؿ :ب ٍ ب ٍ ! تركتو في الفردوس األعمي والمالئك ُة ُ
قمت ما فعؿ اهلل ُ
ص ،)87وانظر السمعاني :األنساب ،جػ ،3ص442

الوالة والقُضاة ،ص38
( )8الكنديُ :
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يت ُعقبة (موطف ُجيينة األوؿ بمصر):
ِ - 0م ْ

المقػػاـ بمصػػر بعػػد الفػػتح (.)2
اخػػتط يعقب ػةي بػػف عػػامر دا انر كبػػاقي الصػػحابة ممػػف طػػاب ليػػـ ي
ػدار قبػػؿ تػػكلي اإلمػػارة ،ثػػـ اشػػتراىا يمعاكيػةي بػػف أبػػي يسػػفياف ،كاخػػتطى لػػو فػػي الفضػػاء،
ككانػػت ىػػذه الػ ي
قيبالة الطريؽ المؤدم لدار م ٍحفكظ بف سميمف (سميماف) ،ككانت مف ً
الخػط األعظػـ إلػى البحػر(أم
ي
ي
ى
1
فحبسػيا عمػى ابنت ًػو أيـ
ابف عبػد الحكػـ إلػى أف مسػممة بػف مخمػد أقطىعيػا يعقبػة ،ى
النيؿ) ( ) .كيشير ي

طع يعقبة ىذه الدار بأمر يمعاكية يعكضان لػو عػف الػدار التػي أخػذىا منػو
يكمثكـ .كقيؿ :إف مسممة أق ى
( .)3ككانػت دارعقبػة تقػػع بجكار ً
المقػداد بػػف األس ىػكد ،ككانػػا يسػكناف بجػكار دارالرمػؿ ،ثػػـ ابتػاع يعقبػةي
دار لرممة بنت يمعاكية .ثػـ كتػب يمعاكيػة لػو" :ال حاجػة لنػا بيػا،
دار المقداد ،ثـ ىدميما ،كجعميما ان
ى
فاجعميا لممسمميف" ،كليذا يسميت باسػـ "دار الرمػؿ" .كقيػؿ :يعرفىػت بيػذا بسػبب مػا كػاف يينقػؿ إلييػا
الض ػػرب ( .)6كع ػػف دار يعقب ػػة ب ػػف ع ػػامر بمص ػػر ،ق ػػاؿ
م ػػف الرم ػػؿ ال ػػذم ك ػػاف ييس ػػتخدـ ف ػػي دار ى
م" :ككاف كاليان عمييا ،كابتني بيا دا انر.)5( "..
المقريز ي

كلع ػؿ ىػػذه الركايػػة تيشػػير إلػػى أف عقبػػة بػػف عػػامر اخػػتط دا انر بعػػد اإلمػػارة .ثػػـ كتػػب ل يمعاكيػػة
اع غرب النيؿ بػالجيزة،
اع في ألؼ ذر و
يسألو أرضان ليبني فييا منزالن ،فأمر لو بأرض رقعتيا ألؼ ذر و
كىي التي سميت ً
"م ىنية يعقبة" ( .)4ثـ صارت
ٍ
"ميت يعقبػة" ،ككممػة "منيػة" تىعنػي المينػاء ألنيػا تقػعي
9
بعقبػػة بػػف عػػامر"..
م" :ىػػذه القري ػةي بػػالجيزة ،يعرفىػػت ي
عمػػى شػػاطيء النيػػؿ الغربػػي ( ) .قػػاؿ المقريػػز ي

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

ػػػػػػػ
الجيني( "..انظر فتوح مصر وأخبارىا ،ص)122
ابف عبدالحكـ" :واخت َ
( )1قػاؿ ُ
ط معيـ ُعقب ُة بف عامر ُ
( )0المصدر السابؽ ،ص122
( )3المصدر السابؽ ،ص122

( )4المصػػدر السػػابؽ ،ص ،121ال ػراجح أف ىػػذه الػػدور كانػػت توجػػد بمدينػػة الفسػػطاط ،وىػػي التػػى اخػػتط بيػػا
الصحابة دو ار ليـ بجوار دار الػوالي في ذلؾ الوقت عمرو بف العػاص بعد أف تـ ليـ فتح مصر.

( )5انظر ال ُخطط :جػ ،1ص337
( )6منية عقبة :يذكر محمد رمزي في قرية أخرى باسـ "منية عقبة" ،وىػي ايػر التػي شػادىا عقبػة بػف عػامر

الجيني ،وىي مف أعماؿ الشرقية (محمػد رمػزي :القػاموس الجغرافػي ،الييئػة العامػة لقصػور الثقافػة0212 ،ـ،

ص ،444ولممزيػػد ،انظػػر :سػػعاد مػػاىر :القػػاىرة القديمػػة وأحياؤىػػا ،ص ،112عمػػي مبػػارؾ :الخطػػط التوفيقيػػة،
المحاضرة :جػ ،1ص128
جػ ،11ص ،109المقريزي :ال ُخطط ،جػ ،1ص ،336حسف ُ
( )7سعاد ماىر :مساجد مصر ،جػ ،1ص ،86كرـ الصاوي بػاز :قبيمة ُجيينة ،ص15
( )8ال ُخطط ،جػ ،1ص336
( )9عبد الكريـ الخطيب :ص05
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الجيني مكطنػان لمعديػد مػف
كيرل الباحث أف ميت يعقبة صارت خبلؿ إمارة يعقبة بف عامر ي
جماعات قبيمة يجيينة ،إذ آثر الكثيركف منيـ اإلقامة بجكار ىذا األمير الذم ينتسب لقبيمتيـ .كىك

ما لعب دك ار كبي ار في تشجيع جـ غفير مف يجيينة عمى القدكـ إلػى أرض مصػر فػي ذلػؾ الكقػت.
كىك مػا قػد يفسػر لنػا أيضػا إقامػة ع و
ػدد كبي وػر مػف جماعػات ىػذه القبيمػة كبطكنيػا بمصػر بعػد الفػتح
ي

العرب ػ ػػي ،كك ػ ػػاف م ػ ػػف بي ػ ػػنيـ ع ػ ػػدد الص ػ ػػحابة مم ػ ػػف أقػ ػ ػامكا بمص ػ ػػر .كيؤي ػ ػػد ذل ػ ػػؾ م ػ ػػا أش ػ ػػار إلي ػ ػػو
"ماكمايكػػؿ  Macmichaelالػػذم يػػرل كجػػكد ثمػػة ارتبػػاط بػػيف كجػػكد أحػػد ال ػكالة بمصػػر ممػػف
ينتسبكف إلى إحدل القبائؿ العربية ( ،)2كزيادة أعداد جماعات ىذه القبيمة بأرض مصر ( .)1كىك

ما ينطبؽ أيضػان عمػى حالػة قبيمػة يجيينػة بمصػر ،كعمػى ىػذا لعبػت العصػبية القبميػة دك ار فػي تكافػد
كزيادة أعداد عرب يجيينة القادميف لمصر.

ػػػػػػػػ

( )1يذكر ماكمايكؿ أنو بعد موت األمير عمرو بػف العػاص فػي سػنة 43ىػػ663/ـ ،تػولي إمػارة مصػر مػف بعػده والة بمػا

عددىـ :ثالثة وثمانيف والياً ،إذ تولي اإلمػارة مػنيـ منػذ بدايػة "العصػر األمػوي" (130–42ىػػ751–662/ـ) ،وحتػي سػنة

752ـ أو 751ـ (أي حوالي سنة 131ىػ أو سػنة 130ىػػ)  00واليػاً ،كػاف مػنيـ سػبعة مػف الػوالة ينتسػبوف إلػى "قبيمػة
قريش" وبطونيا ،ومثميـ مف قبيمة "قيس عيالف" ،وو ٍاؿ واحد ينتسب لقبيمة "قبيمة ُجيينػة" (وىػو الػوالي عقبػة بػف عػامر

الجيني) ،وكاف مف بينيـ اثناف مف الػوالة مػف قبيمػة "األزد اليمنيػة" ،وثالثػة مػف الػوالة مػف ينتسػبوف إلػى "قبائػؿ حميػر"

اليمنية ،وواحد مف "قبيمة لخـ" ،وو ٍاؿ آخر مف ىؤالء الوالة لـ يتـ التعرؼ عمى قبيمتو عمي وجو التحقيؽ ،ويقاؿ :إنو لػـ
تدوف قبيمتو تاريخياً .ولممزيد عف ذلؾ ،انظر:

A History of the Arabs in the Sudan , Vol. I , P. 159
وحسب بعض الدراسات التي قػاـ بيا بعض الباحثيف ،فػإف عدد القبائؿ العربية وبطونيا التي قدمت إلي أرض مصر بعد

الفتح العربي وذلؾ إباف القروف الثالثة األولي كػانت قرابة  ،044وكاف منيػا مف القبائؿ ممف ينتسب إلي "عرب عدناف"
 32قبيمة و 32بطناً ،ومف قبائؿ عرب قحطاف حوالي  61قبيمة و 111بطناً .ىذا إضافة إلى وجود "قبائؿ اير معروفة"

أو مجيولة يبما عددىا تسعة ،وكذلؾ وجود "تجمعات خاصة" بما عددىا ثػالثة .كما تشير الدراسات إلي أف عرب
قحطاف كانوا يشكموف حوالي ثالثة أضعاؼ "عرب عدناف" بمصر (ولممزيد ،انظر عبداهلل خورشيد :القبائؿ العربية في
مصر في القروف الثالثػة األولي ،ص .)73–70ويشير بعض المؤرخيف إلى أف بني قُضاعة كانوا يشكموف العدد األكبر

في جيش عمرو بف العػاص رضي اهلل عنو (انظر الفحؿ الفكي الطػاىر :تاري وأصوؿ العرب بالسوداف ،ص .)118كما
يشير البعض إلى أف كثرة أعداد الجمػ اعات مف قبائؿ اليمف ضمف الجيش العربي الذي رافؽ عمرو بف العػاص في فتح
مصر ،وكاف سبب ذلؾ أف أىؿ اليمف كاف ليـ خبرة قديمة في حصار الحصوف والقالع ،وكذلؾ معرفػة كاممة بفنوف

الحرب وصنػاعة السفف ،والدفػاع عف القواعد العسكرية ،وىو ما شاىده العرب في فتوح بالد الشاـ ،خاصة لما حاصر
الجيوش العربية الحصوف التي تقع عمى سواحؿ بالد الشاـ ،ومف ثـ آراد قػادة الجيش العربػي القادـ إلى مصر أف

يستفيد مف خبرة القبػائؿ اليمنية في الحروب لمساعدتيـ في فتح مصر (ولممزيد ،انظر حسف أحمد محمود :مصر
اإلسالمية منذ "لفتح العربػي حتى قيػاـ الدولة الفاطمية ،ص.)05-04

(Macmichael: Op. Cit. , PP. 159 – 160 )0
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سابعاً– خروج ُجيينة عف ُخطة أىؿ الراية في القرف 0ىػ8/ـ:
كقػػد شػػيدت ىػػذه المرحمػػة تطػػك ار ميمػػا فػػي تػػاريو اسػػتقرار قبيمػػة جيينػػة ب ػأرض مصػػر،
كتحكليا مف مجرد جماعات قميمة إلى أف صارت قبيمة كبيػرة العػدد ،كمػف ثػـ انفصػمت ىػذه القبيمػة

عػػف خطػػة "أىػػؿ ال ػراية" التػػي كانػػت قػػد ارتبطػػت بيػػا منػػذ قػػدكميا إلػػى مصػػر ،كمػػف ثػػـ صػػار ليػػذه

القبيمة تدكيف منفرد في "ديكاف العطاء" عمى غرار القبائؿ الكبرل.

كييعد القرف 1ىػ8/ـ مف أىـ الحقب في تػاريو قبيمػة يجيينػة بػأرض مصػر ،خاصػة بعػد إمػارة
ائؿ العربي ػػة
عقبػػة ب ػػف عػػامر الجين ػػي ،إذ صػػارت يجيين ػػة قبيم ػةن كبيػ ػرة العػػدد ،كص ػػارت تيقػ ػارعي القب ػ ػ ى

العػػدد كال ىكث ػرة .كصػػار بػػديييان أف يكػػكف لقبيمػػة يجيينػػة كباقػ ػي القيضػػاعييف يخطػػة
األخػػرم مػػف حيػػث ى
منفردة تختص بيـ ،بعيدان عف خطة "أىؿ الػراية" ،كىك ما يعرؼ تػاريخيان باسـ "التىدكيف الػرابع" في

سنة 202ىػ910/ـ ( .)2كقد تـ ىذا التدكيف أياـ أحػد ال ػ يكالة المصػرييف مػف قيضػاعة ،ككػاف ييػدعى
ً
صفكاف (.)1
شر بف ى
ب ي

ت الجماعػات التػي تنتسػب إلػى قيضػاعة بػيف القبائػؿ
كقد رأل الػكالي بشػر بػف صػفكاف تىشػتي ى
ً
م:
العربيػػة األخػػرل ،كليػػذا كتػػب إلػػى الخميفػػة ليجمػػع قكمػػو فػػي ديػكاف خػػاص بيػػـ .يقػػكؿ ابػػف الكنػػد ي
اإلذف ف ػػي
ػب إل ػػي يزي ػػد ب ػػف عب ػػدالممؾ يس ػػألو
"كلم ػػا رأل بش ػ يػر..افتراؽ قيض ػػاعة ف ػػي القبائ ػػؿ ،كت ػ ى
ى
استخراج مف كاف في القبائؿ منيـ ،فيجعميـ دعكةن يمنفردةن ،فػ ًأذف لو .)3( "..ف ػأخرج بشػر جماعػات
قيضاعة مف بيف القبػائؿ العربية األخرل ،فػأخرج "قبيمػة ًميػرة" مػف ًكنػدة ،ك"قبيمػة تىن يػكخ" مػف األزد،
كآؿ ىكعب مف قيريش ،كما أخرج بشر بف صفكاف "قبيمػة يجيينػة" مػف خطػة "أى ًػؿ ال ػراية" ،ثػـ جعػؿ

"تدكيف م ىن و
فرد" (.)6
بطكف قيضاعػة في
و ي
ػػػػػػػػ

( )1انظر الكندي :الوالة والقضاة ،ص ،71كرـ الصاوي بػاز :قبيمة ُجيينة ،ص ،13الخطيب :تاري ُجيينة،
ص04
مػب ،وىػـ مػف بطػوف قُضػػاعة المعروفػة .وكانػت
( )0بشر بف صفواف الكمبي :ينتسب ىػذا الػػوالي لقبيمػة بنػي َك ْ
واليتػو فػػي أيػػػاـ الخميفػة األمػػوي "يػػػزيد بػف عبػػدالممؾ" (125–121ىػػػ702/ـ–704ـ) ،إذ بػدأت إمارتػػػو يػػوـ 17
ٍ
آخرىػػا فػػي سػػنة
رمضػػاف سػػنة 121ىػػػ702/ـ .وقػػد تػػولى بشػػر بػػف صػػفواف إمػػارة مصػػر
َ
ثػػالث مػػرات ،كػػػاف ُ
108ىػ747/ـ في خالفػة "مػرواف بػف محمػد" (130–107ىػػ751–746/ـ) آخػر أمػراء بنػي أميػة (ولممزيػد عػف
ترجمتػػو ،انظػػر المقريػػزي :ال ُخطػػط ،جػػػ ،0ص ،86ابػػف ظييػػرة :الفضػػائؿ البػػاىرة ،ص ،31ابػػف إيػػاس :بػػدائعُ
الزىور ،جػ ،1ص)106

( )3الػ ُوالة والقُضاة ،ص ،72كرـ الصاوي :مصر والنوبة ،ص ،67السيد أبو سديرة :القبائؿ اليمنية ،ص135
( )4الكندي :الوالة والقضاة ،ص72
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ػرك بػف العػاص قػاـ بالتػدكيف األكؿ،
كىك ما ييعػرؼ تاريخيػان باسػـ "التػدكيف ال اربػع" ،ككػاف عم ي
كتـ "التدكيف الثاني" أياـ عمر بف عبد العزيز(202–77ىػػ910–928/ـ) ،كقػاـ بػػ"التدكيف الث ػالث"
ػكف تسػكف
قيٌرة بف ىشريؾ .كىك ما يشير إلػى أنػو كممػا كفػدت جماعػات مػف قبيم وػة مػا ككانػت ليػا بط ه
دىـ ،كػػاف يػػتـ إف ػراد يخطػ وػة منفػػردة
مصػػر قبميػػا ،ككػػانكا يشػػترككف مػػع قبائ ػؿ أخػػرل ،ث ػـ تػػزداد أعػػدا ي

لجماعات تمؾ القبيمة ،كىك ما حػدث ل يجيينػة ( .)2كفػي إمػارة بًشػر ينقػؿ بنػك قػيس أك عػرب عػدناف
1
المضػرية كالن ازريػة ،كىػي
لمصرسنة 218ىػ969/ـ ( ) .قػاؿ المقريزم" :كيقاؿ لسائر بني عدن ػاف :ي
3
لجيينػػة كجػػكد كبيػػر بمصػػر منػػذ بػػدايات القػػرف 1ى ػػ8/ـ ،إذ صػػارت
قػػيس .) ("..كعمػػي ىػػذا صػػار ي

قبيمة كبيرة تقارع أندادىا مف القبائؿ.

ىكذا يتضح لنا مػف خػبلؿ ىػذا الفصػؿ ع ارقػة قبيمػة يجيينػة ،باعتبارىػا كاحػدة مػف أكبػر القبائػؿ
التي سكنت جزيرة العرب قبؿ اإلسبلـ ،ككاف مركزىا الرئيس في مػا يعػرؼ باسػـ "أرض ينبػع" ،أك
"ب ػػبلد يجيين ػػة" ،كم ػػا جاكرى ػػا .كى ػػي قبيم ػػة تنتس ػػب إل ػػى ع ػػرب قيض ػػاعة ،كالػ ػراجح أني ػػـ م ػػف "ع ػػرب
الحجاز" ،كىـ "عرب عدنػاف" ،مف كلد النبي إسماعيؿ عميو السبلـ ،ىػذا رغػـ أف بعػض المصػادر

تشير إلى أف العرب مف نسؿ قيضاعة ،كمنيـ قبيمػة يجيينػة ،ينتسػبكف لعػرب قحطػاف" ،كىػـ "عػرب
ال ػػيمف" .كينتس ػػب لقبيم ػػة جيين ػػة أيضػ ػان ع ػػدد كبي ػػر م ػػف الص ػػحابة رض ػػي اهلل ع ػػنيـ ،كلي ػػذا يحم ػػك
لمجينييف كصػؼ قبيمػتيـ بأنيػا "قبيمػة الصػحابة" .كمػا ينتسػب ليػا جػـ مػف أعػبلـ التػػابعيف ،ككػذلؾ
تابعي التابعيف ،ككذلؾ العمماء كالفقياء.

كقد ارتبطت قبيمة يجيينة بالكثير مف األحداث الميمة في تاريو اإلسػبلـ ،كالتػي كػاف لبعضػيا
أثػهػر كبيػهػر فػػي تغييػػر مجػػرل األحػػداث ،خاصػػة مػػا يػرتبط بسػػيرة النبػػي  ، كىػػك مػػا كنػػا قػػد ناقشػػناه
تفصػػيبلن فػػي ثنايػػا ىػػذا الفصػػؿ .كمػػا أف عػػرب يجيينػػة شػػارككا فػػي "فػػتح مصػػر" (12ىػػ462/ـ) مػػع
الجػػيش العربػػي ،ككانػػت ليػػـ أعػػداد ال بػػأس بيػػا آنػػذاؾ .ثػػـ اسػػتقركا بمصػػر بعػػد ذلػػؾ ،ككانػػت ليػػـ

يخطة في مدينة الفسطاط ،ثـ أخػذكا ينتشػركف فػي مػدف مصػر كق ارىػا بعدئػذ ،خاصػة فػي الصػعيد،
حتى صارت قبيمة يجيينة كاحدة مف أكبر القبائػؿ العربيػة كجػكدان فػي قػرل كمػدف الصػعيد ،كىػك مػا
سكؼ نناقشو تفصيبلن في الفصؿ التالي.

ػػػػػػػ

( )1ابػػػف الكنػػػدي :الػػػػوالة والقضػػػاة ،ص ،71-72كػػػػرـ الصػػػاوي بػػػػاز :مصػػػر والنوبػػػػة ،ص ،67انظػػػر أيضػػػػاً
عبدالرحمف زكي :الجيش المصري في العصر اإلسالمي ،الييئة المصرية العامة لمكتاب0215 ،ـ ،ص17

( )0ابػف زوالؽ :تػػاري مصػػر ،ص  ،58الكنػػدي :الػوالة والقضػاة ،ص ،71يقػػوؿ ابػػف زوالؽ" :ثػػـ تػػولي مػػف

صفواف ،وىو الذي نقؿ بني قيس إلي مصر في سنة مائة وثماف وعشريف ،فػي خالفػة مػرواف"..
بشر بف َ
بعده ُ
(ابف زوالؽ :تاري مصر ،ص)58
( )3لممزيد انظر المقريزي :التنازع والتخاصـ فيما بيف بني أمية وبني ىاشـ ،ص77
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الفصل األول

"استقرار قبيمة ُجيينة في صعيد مصر"

أكال  -ىجرة القبائؿ العربية إلى الصعيد

ثانيا – أسباب ىجرة عرب يجيينة إلى الصعيد:
(أ) -إرتباع الجند العرب في الريؼ المصرم
(ب) -إسقاط يجيينة مف ديكاف العطاء (128ىػ833/ـ)
العمرم إلى ببلد البجة (155ىػ847/ـ)
(جػ) – حممة ي

ثالثا – قدكـ عرب يجيينة إلى األشمكنيف:
(أ) -الفتنة بيف يجيينة كقريش في األشمكنيف إباف العصر الفاطمي

(549–358ىػ2292-747/ـ)

(ب)  -الصراع بيف قبيمة يجيينة كالفاطمييف
ثالثا – عرب يجيينة في أخميـ:

(أ)  -قرابة النسب بيف قبيمة يجيينة كبمي
(ب)  -النزاع بيف قبيمة يجيينة كبمي
رابعا  -شكاىد القبكر كد و
ليؿ عمى استقرار يجيينة بمصر
يتناكؿ ىذا الفصؿ ىجرة عرب يجيينة إلى ببلد الصعيد ،كأسباب تمػؾ اليجػرة ،ككػذلؾ عبلقػة
الجينيػػيف بالقبائػػؿ العربيػػة األخػػرل التػػي كانػػت قػػد اسػػتقرت فػػي مػػدف الصػػعيد ،كمػػا كقػػع ىنػػاؾ مػػف
ي
أحداث ككقائع بيف بعض تمؾ القبائؿ أياـ "الدكلة الفاطمية" (549-358ىػ2292–747/ـ) .كلعؿ

أبرز ما يناقشو ىذا الفصؿ مف أحداث تمؾ الحقبة ما كقع مف صراعات بيف قبيمػة يجيينػة كبطػكف
قػريش فػػي األشػػمكنيف ،كدكر خمفػػاء الدكلػػة الفاطميػػة فػػي ىػػذا الػػكقت .كمػػا ينػػاقش إشػػكالية العبلقػػة
بيف عرب يجيينة كالدكلة الفاطمية ،كسياسة ىذه الدكلة ذات الفكػر الػديني المتطػرؼ تجػاىيـ ،كمػا
أنو يعالج ىجرة قبيمة يجيينة بعد ذلؾ إلى مدينة أخميـ ،كاألحػداث العدائيػة التػي كقعػت ىنػاؾ بػيف

الجينيػػيف كبػػيف عػػرب بمػػي رغػػـ ق اربػػة النسػػب بينيمػػا ،كمػػا يتنػػاكؿ أىميػػة ش ػكاىد القبػػكر فػػي تأكيػػد
ي
الػكجكد الجيني في كؿ مف مصر كببلد النكبة.

أوالً – ىجرة القبائؿ العربية إلى الصعيد:

صارت مصر مقصدان لمقبائؿ كالجماعات العربية بعد أف فتح القػائد عمرك بف العاص مصر

في سنة 12ىػ462/ـ ،كقد أضحت مصر بعد ذلؾ كالية عربية ،ثـ أقبؿ عمييا المياجركف العرب

مف كؿ حدب كصكب ،قػادميف مف شبو الجزيرة العربية .ككاف كالة مصر العرب الذيف يعينيـ
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خمفاء الػدكلة اإلسبلمية ،سكاء مف دمشؽ أـ مف بغداد ،يرافقكف معيـ بعض الجماعات مف

2
قبائميـ ممف بيدؼ االستقرار بمصر ( ) .ككػانت غاية الػكالة أف تككف تمؾ الجماعات سندان

يتكػأكف عميو في حكـ مصر ،كأف يككنكا داعميف ليـ ،كالمؤكد أنو كػانت قد زادت ىجرات عرب

يجيينة إلى أرض مصر خبلؿ كالية يعقبة بف عامر منتصؼ القرف األكؿ اليجرم (السابع
الميبلدم) .كعمى ىذا فػإنو بمركر الحقب التاريخية ،أخذت القبػائ يؿ كالبطكف العربية ترحؿ إلى
أرض مصر في تيػار و
ات ىادروة ال تتكقؼ ،إما بحثان عف مستقر جديد ،أك سعيان ك ارء أسباب الػرزؽ،
كفكؽ كؿ ذلؾ كانت غايتيـ الكبرل نشر رسالة اإلسبلـ في الببلد التي دخؿ إلييا الفػاتحكف

المسممكف ( ،)1ككاف ذلؾ نتيجة طبيعية لميجرات العربية لمصر.
ػػػػػػػػ

( )1ولممزيد عف ىجرة القبػائؿ العربية لمصر بعد الفتح العربي ،انظر ابف عبدالحكـ :فتوح مصر ،ص 91وما
بعدىا ،المقريزي :البيػاف واإلعراب ،ص ،105مصطفي مسعد :اإلسالـ والنوبة ،ص ،115عبداهلل خورشيد
البري :القبائؿ العربية في مصر في القروف الثالثة األولي لميجرة ،ىيئة الكتػاب1990 ،ـ ص ،73-70ولممزيد

عف ارتباط الػوالة بيجرة قبائميـ إلى مصر ،انظر:
H. A. Macmichel: A History of the Arabs in the Sudan , Vol. I , P. 159
( )0عبد الرحمف الرافعي :مصر في العصور الوسطي ،ص41

ايات تشير إلى أف أحد الػكالة نقؿ أعداد كبيرة مف "القبائؿ القيسية" ،كىـ مف "عرب
كثمة رك ه
الحجاز" ،إلى مصر ( .)2كما يشير البعض إلى أنو في سنة 63ىػ443/ـ ىاجر قرابة اثني عشر

ألفان مف ببلد العرب لمصر ( .)1كالمعركؼ أف خمفاء بني أمية كانكا يرتابكف في كالء القحطانييف،
ككانت لدييـ خشية مف أف يستبدكا بحكـ مصر دكف الحجازييف ،خاصةن كأف أكثرالقبائؿ التي

رافقت الجيش الذم قاده عمرك بف العاص كانكا مف قحطاف ( .)3كيؤيد ذلؾ ما يشير إليو بعض

المؤرخيف إذ يذكركف أف أكثرالقبائؿ التي كانت قد شيدت فتح مصر ،تنتسب لكؿ مف لىخـ (،)6

كجذاـ ( ،)5كىما مف القبائؿ القحطانية ( .)4كليذا عمؿ الخمفاء األمكيكف عمى زيادة ىجرات
ي
"القبائؿ القيسية" (العدنانية) ،ليسكنكا مدف كقرل مصر ،ليككنكا داعميف ليـ في الحكـ ،السيما
كأف األمكييف ينتسبكف إلى قبائؿ عدناف الحجازية (.)9

ػػػػػػػػػ

( )1انظر أيضا ابف عبدالحكـ :فتوح مصر ،ص 91وما بعدىا ،البالذري :فتوح البمداف ،ص ،050المقريػزي:
الخطط ،جػ ،1ص ،108المقريزي :البياف واإلعراب ،ص 105وما بعدىا.

( )0عبداهلل خورشيد :القبائؿ العربية في مصر ،ص ،70الرافعي :المرجع السابؽ ،ص ،41وىي ذات السنة
التي مات فييا عمرو بف العاص ،ولعؿ ىذا الوالي الذي شجع قبائؿ العرب عمي القدوـ الي مصر ىو عتبة بف

أبي سفياف الذي تولي إمارة مصر بعد موت عمرو بف العاص حسب ما ورد في بعض المصادر(انظر ابف

زوالؽ :تاري مصر ،ص .)56وربما يكوف ىذا الوالي الصحابي عبداهلل بف عمرو بف العاص ىو الذي تولي
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إمارة مصر حسب رواية ابف إياس والواقدي وايرىما مف المؤرخيف ،في سنة 43ىػ663/ـ ،قػاؿ ابف إياس" :ثـ

إف معاوية أرسؿ تقميداً إلي عبداهلل بف عمرو ،بواليتو عمي مصر ،عوضاً عف أبيو ،قاؿ الواقدي :أقاـ عبداهلل

عمي والية مصر بعد أبيو دوف السنة"(بدائع الزىور :جػ ،1ص.)118

( )3عبداهلل خورشيد :القبائؿ العربية في مصر ،ص ،70السيد طو أبو سديرة :القبػائؿ اليمنية ،ص13
( )4قبيمة لخـ :وىـ ولد مالؾ بف عدي بف الحارث بف ُمرة بف أدد بف زيد بف يشجب .وقيؿ إنو سمي بيذا
االسـ ألنو لُطـ ،والمخمة :أي المطمة (اليمداني :عجالة المبتدي ،ص .)129ومف ولد لخـ :جزيمة ونمارة
وعدي أو عمـ ،وىو أوؿ مف اعتـ ،وعمرو ،ومحمب ،وحبيب واليجف ،واير ذلؾ مف األوالد (ياقوت الحموي:

المقتضب ،ص .)000ولممزيد انظر أيضاً ابف حزـ :جميرة أنساب العرب ،ص)406

( )5قبيمة جذاـ :وبنو جذاـ ،ىـ بنو عمرو بف عدي بف الحارث ،ومف أبنائو :حراـ وجشـ ،وبنو حراـ بف
جذاـ :اطفاف وأفصي ،وىما بطناف كبيراف ،ومف ولد أفصي :روح بف زنباع بف روح بف سالمة (ابف حزـ:

جميرة أنساب العرب ،ص ،)404وجذاـ مف بني كيالف بف سبأ ،أي أنو مف عرب اليمف أو عرب قحطاف،
وتجمع بنو جذاـ القرابة بعرب لخـ ،فكمتا القبيمتيف مف ولد عدي بف الحارث ،إذ إف كالً مف لخـ وجذاـ كانا
أخوة (انظر اليمداني :عجالة المبتدي ،ص)39-38

( ، H. A. Macmichel: A History of the Arabs, Vol. I ,P. 157 )6وانظر حسف أحمد
محمود :مصر اإلسالمية ،ص05-04

( )7الكندي :الوالة والقضاة ،ص ،72المقريزي :الخطط ،ص108

و
أعداد كبي ورة مف عرب عدناف خاصةن مف قىيس آكائؿ القرف 1ىػ8/ـ.
كربما ييفسر لنا ذلؾ قدكـ
بعضيـ في ىجرتو
كقد أخذت قبائؿ كاممة تنتشر في مدف مصر كقيراىا شماالن كجنكبان ،حتى بمغ
ي

يمي عمي مصر ،ينقمت قيس إلى
أقصى الصعيد .يقكؿ المقريزم" :كفي كالية الكليد ابف رفاعة الفى ٌ
أحد منيـ قبؿ ذلؾ .)2( "..كىك ما يشير بالفعؿ لقمة
مصر في سنة و
تسع كمائة ،كلـ يكف بيا ه

ابف الحبحاب ىشاـ بف عبدالممؾ (-205
القبائؿ الحجازية ،مقارنة باليمنييف .كقد سأؿ الكالي ي
215ىػ966-916/ـ) أف ينقؿ قيس لمصر ،ثـ ينقؿ حكالي ثبلثة آالؼ منيـ ،كصار ديكانيـ بيا،
كنزلكا الحكؼ الشرقي ( .)1كيشير البعض إلى أف عدد القبائؿ التى استقرت بمصر سكاء إباف
الفتح أك بعده بمغت نحك  166قبيمة ،منيا  30قبيمة مف عدناف ككذلؾ  30بطنا منيـ ( .)3بينما

كاف تضـ  42قبيمة قحطانية ،ك 222بطنا منيـ (.)6

كثمة سياسةه اتبعتيا الدكلة االسبلمية بعد الفتح كانت تقكـ عمى أال يختمط العرب كمنيـ

يجيينة بالمصرييف ،ألف العرب كانكا اليزالكف في "مرحمة الجياد" ،أك ما يعرؼ بػ"التجنيد
اإلجبارم" .كمف ثـ لـ يعممكا بالزراعة ،أك أم مينة أخرل ،كما أنيـ لـ يمتمككا األراضي
بمصر( .)5كعمى ىذا احتكرت القبائ يؿ العربية لنفسيا شرؼ الخدمة العسكرية ،كارتقاء المناصب
العميا في الببلد ،كما تمتعكا بالحصكؿ عمى العطاء مف "بيت الماؿ" ( .)4كيشير البعض إلى أف
ي
األرضي ،إذ
عمر بف الخطاب ىك الذم منع العرب بمصر مف العمؿ بالزراعة ،أك أف يمتمككا ا

العرب بالمصرييف في
لـ يككنكا يعنكف بغير السياسة ،كالحكـ ،كالحرب .كعمى ىذا "لـ يختمط
ي
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البداية ،كلـ يكف ليـ تأثير يذكرعمى األقباط" ( .)9كما تمتع العرب أيضان بامتياز و
ات أخرل ،كمنيا
ه ي
8
اإلعفاء مف الخراج في حاؿ الممكية الزراعية ،كىك ما جعميـ يشكمكف "طبقة متميزة" ( ) .كىك ال
يعني تعالييـ عمى أقباط مصر ،أك اضطيادىـ في ذلؾ الكقت ،بقدر ما كاف ذلؾ مكافقا لطبيعة

ىذه المرحمة مف الفتح العربي.

ػػػػػػػػ

( )1الخطط :جػ ،1ص ،108ولممزيد انظر أيضا مصطفي مسعد :اإلسالـ والنوبة ،ص116

( )0المقريزي :الخطط ،جػ ،1ص ،108كما تذكر المصادر أف بشر بف صفواف نقؿ ىو اآلخر الجماعات العربية مف
قبيمة قيس إلي مصر في حوالي سنة 121ىػ702/ـ (انظر ابف زوالؽ :تاري مصر ،ص  .)58بينما يذك اربف إياس أف

نقؿ الجماعات القيسية إلي مصر تـ في أياـ الوالي "حنظمة بف صفواف" ،وىو أخو بشر ابف صفواف ،ولـ يكف لمعرب مف

بني قيس وجود في أرض مصر قبؿ ذلؾ (بدائع الزىور :جػ ،1ص.)107
( )3عبداهلل خورشيد :القبائؿ العربية في مصر ،ص70
( )4المرجع السابؽ ،ص70

( )5مصطفي مسعد :االسالـ والنوبة ،ص116
( )6الرافعي :مصر في العصور الوسطي ،ص41

( )7سيدة إسماعيؿ الكاشؼ :عبدالعزيز بف مرواف ،الييئة المصرية العامة لمكتاب0225 ،ـ ،ص161
( )8الرافعي :المرجع السابؽ ،ص41

كأدت تمؾ السياسة التي انتيجتيا الخبلفة كالتزمت بيا القبائؿ العربية لتأخر انتشار اإلسبلـ

2
و
أم يذىب إلى أف اإلسبلـ لـ ينتشر
لحد ما بيف أىؿ مصر لعدة
قركف بعد الفتح ( ) .كثمة ر ه
بشكؿ كامؿ مف الدلتا شماالي حتى أقصى الصعيد جنكبان ،إال بعد نحك خمسة قركف مف الفتح

العربي ( .)1كىذا ال يعني أف اإلسبلـ لـ ينتشر بمصر خبلؿ ذلؾ الكقت أم قبؿ القرف

5ىػ22/ـ ،بؿ المؤكد أف اإلسبلـ كاف مكجكدا بقكة في ذلؾ الكقت حتى تحكلت مصر لئلسبلـ

بشكؿ رسمي ،كصار أكثر سكانيا مف المسمميف .كيمكف القك يؿ بأف الضركرة اقتضت بأف يقكـ
الفاتحكف بالجياد ،كتأميف تخكـ مصر كثغكرىا ،كليذا كضعكا قك و
ات تيرابط عند السكاحؿ كالثغكر

لحمايتيا ( )3تيعرؼ بػ "الرباط" ( .)6كلعؿ ىذا ما يؤكد في ذات الكقت سممية الدعكة اإلسبلمية
بمصر ،كأف العرب لـ يجبركا األقباط عمى اعتناؽ دينيـ.
ػػػػػػػػ

( )1وعف دور القبائؿ العربية في انتشار اإلسالـ بمصر ،يقوؿ الدكتور مصطفي مسعد" :واذا كاف العرب في أوؿ عيود
الفتح لـ يختمطوا بالمصرييف ،فذلؾ ألنيـ كانوا ال يزالوف في شبو تجنيد ،وليذا منعوا مف امتالؾ األراضي واالشتغاؿ

بالػزراعة .ثـ لـ يمبث ىذا أف تغير بعد أف استتب األمر( "..اإلسالـ والنوبة :ص .)116بينما يقوؿ الػرافعي" :ومف
الواضح أف القبائؿ العربية التي نزحت الى مصر كانت في أوؿ األمر متعالية عمي أىؿ البالد احتكرت لنفسيا شرؼ
الخدمة العسكرية ،وارتقػ اء المناصب..وجميع ىذه االمتيازات جعمت مف العرب طبقة ممتازة بفصميا عف عامة أىؿ البالد
فواصؿ وحواجز واضحة .ولكف ،ما كاد ينتيي القرف األوؿ لميجرة حتي ازداد انتشار العرب في قرى مصر ،وتغمغميـ في

صميـ بيئتيا( "..مصرفي العصور الوسطي :ص .)41أما الدكتور سميماف حزيف" :فإف اإلسالـ لـ ينتشر مف رأس الدلتا
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وداف وادي النيؿ منذ القَرف الثالث وحتى القَرف التاسع اليجري
وس َ
قَبيم ُة ُج َيينة َ
ورىا َ
الحضاري في مصر ُ
ود ُ

إسماعيل حامد إسماعيل علي

الي الصعيد ،ثـ إلى النوبة إال بعد انقضاء نحو خمسة قروف عمي دخوؿ اإلسالـ إلي مصر في منتصؼ القرف السابع

الميالدي( "..أرض العروبة ،ىيئة الكتاب0227 ،ـ ،ص.)149

( )0سميماف حزيف :أرض العروبة ،ص149

( )3عبدالفتاح مقمد الغنيمي :عروبة مصر قبؿ اإلسالـ ،القاىرة1993 ،ـ ،ص175

ربطُ فيو الخيؿ استعدادا لمجياد في سبيؿ اهلل والزود عف بالد المسمميف ،واستعممت الكممة في
( )4الرباط :ىو ما تُ َ
بواكير اإلسالـ داللة عمي حصف ديني وحربي .والرباط حصف تقيـ فييا الجيوش في نقاط مكشوفة عمى تخوـ

المسمميف .ويتكوف مف سور محصف يحيط بو ،وبو حجرات لممعيشة ،ومستودعات لألسمحة ،ومخػازف لممؤف ،وبرجاً
لممراقبة .وكاف في بالد ما بيف النيريف  12آالؼ ربط أكثرىا عمي السواحؿ والثغور(جػب وكالمرز :الموسوعة االسالمية

"المرابط في سبيؿ اهلل عند
الميسرة ،جػ ،1ترجمة :راشد البراوي ،ىيئة الكتاب0213 ،ـ ،ص .)424-423يقوؿ القرطبيُ :
الفقياء ىو الذي يشخص إلى ٍ
ثغر مف الثغور ليرابط فيو مدة..وأما سكاف الثغور فيـ واف كانوا حماة فميسوا بمرابطيف"..
(الجامع ألحكاـ القرآف ،جػ ،3تحقيؽ :عماد البارودي وخيري سعيد ،المكتبة التوفيقية ،دوف تاري  ،ص .)087وفي فضؿ
الرباط قاؿ رسوؿ اهلل " مف رابط يوماً وليمة في سبيؿ اهلل كاف كعدؿ صياـ شير وقيامو ،ال يفطر ،وال ينفتؿ عف صالتو

إال لحاجة" (الزمخشري :تفسير الكشاؼ ،جػ ،1المكتبة التوفيقية ،دوف تػاري  ،ص .)506وقاؿ  أيضاً" :مف الرباط
انتظار الصالة بعد الصالة" (انظر تفسير البيضاوي ،جػ 0المكتبة التوفيقية ،دوف تاري  ،ص.)054

القرف األكؿ اليجرم (9ـ) حتى زاد انتشار العرب في
البعض أنو ما كاد ينتيي
كيرل
ي
ي
مدف مصر كقراىا ،كازداد تكغميـ بيف أىؿ الببلد ،مما أدل لمز ويد مف التقارب بيف الطرفيف عف

طريؽ الزكاج كالمصاىرة ( .)2كلـ تمبث الجماعات العربية أف بدأت تيقبؿ عمى العمؿ بالحرؼ
كمنيا الزراعة ،كىك ما لـ يكف يحدث مف قبؿ ،كما ازدادت أيضان أعداد مف يعتنؽ اإلسبلـ مف

األحداث السياسية كتطكراتيا
أقباط مصر بفضؿ التقارب بيف العرب كالمصرييف ( .)1كما أدت
ي
لمز ويد مف اليجرات العربية ،كتكغميا في الصعيد خاصة إباف العصر العباسي (–231
454ىػ2158-952/ـ) ( )3الذم شيد الكثير مف األحداث ،السيما كأف سياسة العباسييف كانت

تقكـ عمى إيثار األتراؾ دكف العرب في إمارة الكاليات.

كعمى أية حاؿ اتجيت قبيمة يجيينة كغيرىا مف القبائؿ لمصعيد ،حيث ارتحمت جماعات
كبيرة منيا ،كانتشركا في المدف كالقرل بالجنكب ،ثـ زادت أعدادىـ بمركر الكقت حتي صارت
يجيينة أكبر القبائؿ العربية ىناؾ ،كأكثرىا عددان ،كىك ما تؤكده العديد مف الػركايات ( .)6كالى
جانب قبيمة يجيينة سكنت قبائؿ أخرل الصعيد ،كمنيا :بنك ىبلؿ ،كعرب بمي ،كقريش ،كلػكاتة،

5
كبنك كبلب..الو ( ) .كعف قبيمة يجيينة كانتشارىا في الصعيد ،يقكؿ المقريزم" :كىي قبيمةه
بطكف كثيرةه ،كىـ أكث ير عرب الصعايدة.)4("..
عظيمةه ،كفييا
ه

ػػػػػػػػػ

( )1الرافعي :مصر في العصور الوسطي ،ص41
( )0المرجع السابؽ ،ص41
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وداف وادي النيؿ منذ القَرف الثالث وحتى القَرف التاسع اليجري
وس َ
قَبيم ُة ُج َيينة َ
ورىا َ
الحضاري في مصر ُ
ود ُ
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( )3العصر العباسي :ينقسـ ىذا العصر الي فترتيف ،إحداىما "العصر العباسي األوؿ"(030–130ىػ846–751/ـ) ،وىي
حقبة دامت قرف مف الػزماف ،شيدت قوة وازدىار حكـ بني العباس ،وتنتيي ىذه الفترة بحكـ الواثؽ باهلل بف المعتصـ

بف الرشيد(030–007ىػ846-841/ـ) .أما الحقبة الثانية ،فيي "العصر العباسي الثاني"(656 –030ىػ– 846/
 1058ـ) :شيدت ضعؼ الخالفة وانقساميا مع استقالؿ الكثير مف الواليػات .وتبدأ ىذه الفترة بحكـ "المتوكؿ عمي اهلل"

(047–030ىػ861-846/ـ) ،وتنتيي بحكـ "المستعصـ باهلل" (656–642ىػ1058-1040/ـ) الذي قتمو عمي يد
المغوؿ (لممزيد عف الدولة العباسية ،انظر :ابف طباطبا :الفخري :الفخري في اآلداب السمطانية ،مكتبة محمد عمي

صبح ،القاىرة1960 ،ـ ،ص ،112–129تاري اليعقوبي :جػ ،0ص ،043المسعودي :مروج الذىب ،جػ ،3ص،050
السيوطي :تاري

الخمفاء ،ص ،027عمي الخربوطمي :تاري

العالـ االسالمي ،معيد الدراسات االسالمية ،القاىرة،

1976ـ ،ص.)133–130

( )4القمقشندي :قالئد الجماف في التعريؼ بقبائؿ عرب الزماف ،ص ،03المقريزي :البياف واالعراب عمف في أرض مصر
مف قبائؿ األعراب ،ص ،136عبداهلل خورشيد :القبائؿ العربية في مصر ،ص ،042–039ممدوح عبد الرحمف الريطي:
دور القبائؿ العربية في صعيد مصر ،مكتبة مدبولي ،دوف تاري  ،ص97–96

( )5الشي عبداهلل األميف الضرير :العربية في السوداف،جػ ،1الكتاب المبناني ،بيروت1967 ،ـ ،ص ،11ولممزيد ،انظر
أيضا عبداهلل خورشيد :القبائؿ العربية في مصر ،ص87

( )6البياف واإلعراب :ص ،136وانظر أيضا سبائؾ الذىب :ص ،44القمقشندي :قالئد الجماف ،ص03

ككانت الجماعات القيضاعية تشكؿ أكثر القبائؿ العربية التى شاركت في الجيش العربي
الذم كاف قد ذىب إلى الجنكب ،كحتى ببلد النكبة .كيؤكد ذلؾ الفحؿ الفكي الطاىر الذم يشير

إلى أف عرب قيضاعة كانكا يمثمكف العدد األكبر في جيش المسمميف الذم فتح الصعيد ،ككذلؾ
ىـ الذيف ذىبكا إلى ببلد النكبة سنة 10ىػ460/ـ ،كمف ثـ استكطنت جماعات مف قيضاعة مدف

الصعيد منذ ذلؾ الكقت ( ،)2كمنيـ قبيمة يجيينة بالطبع ،كىك ما يشير أيضان لقدـ كجكد ىذه
القبيمة العربية بالصعيد منذ صارت مصر تحت الحكـ العربي.

ثانياً  -أسباب ىجرة عرب ُجيينة إلى الصعيد:

ارتبطت ىجرة جماعات يجيينة إلى الصعيد ببعض األحداث الميمة التي جعمتيـ يؤثركف
الذىاب إلى أرض الصعيد بيدؼ اإلقامة كاالستقرار ىناؾ .كلعؿ مف أىـ تمؾ األسباب:

أ  -ارتباع الجند العرب في الريؼ المصري:

العرب يخرجكف
اعتادت القبائ يؿ العربية كمنيا يجيينة "اإلرتباع" في الريؼ المصرم ،فكاف
ي
بدكابيـ خبلؿ "فصؿ الربيع" في كؿ و
سنة لمرعي كاإلرتباع ،ككاف يؤثر بعضيـ االستقرار كاإلقامة

في تمؾ البقاع التي كانكا يرتبعكف فييا بعد ذلؾ ( .)1حيث كانكا يجدكف فييا مأربيـ ،كما كانكا

أثر
يبحثكف عنو مف المراعي كالمركج التي يحتػاجكف ليا لتربية دكابيـ كماشيتيـ ،كىك ما كاف لو ه
كبيهر في زيادة الكجكد العربي بالريؼ في ذلؾ الكقت.
ػػػػػػػ
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( )1تاري وأصوؿ العرب بالسوداف :ص ،118وعف وجود قبيمة جيينة بالصعيد ،انظرممحؽ رقـ ،5ص049

( )0ارتباع الجند العرب :تروي المصادر أنو لما كاف يحؿ فصؿ الربيع عمي جند العرب بعد الفتح ،كاف عمرو بف العاص
عو فميفعؿ ،وال أعمـ ما جاء
يقوؿ ليـ إذا قفموا مف ازوىـ" :إنو قد حضر الربيع ،فمف أحب منكـ أف يخرج بفرسو ُي ْرِب ُ
رجؿ قد أسمف نفسو وأىزؿ فرسو ،فإذا حمض المبف ،وكثر الذباب ،وقوي العود ،فارجعوا الي قيروانكـ( "..لممزيد انظر

ابف عبد الحكـ :فتوح مصر ،ص ،139السيوطي :حسف المحاضرة ،جػ ،1ص .)100كما يروي أيضاً أف عمرو بف

العاص كاف يأمر الجند العرب أف يذىبوا لالرتباع بخيميـ في الريؼ" :يا معشر الناس ،إنو قد نزلت الجوزاء ،وذكت

الشعري ،وأقمعت السماء ،وارتفع الوباء ،وقؿ النداء ،وطاب المرعي ،ووضعت الحوامؿ ،ودرجت السخائؿ ،وعمي الػراعي

فحي لكـ عمي بركة اهلل ريفكـ ،تنالوا مف خيره ولبنو ،وخرافو وصيده ،وأربعوا صيدكـ ،وأسمنوىا
ُحسف النظر لرعيتوّ ،
وصونوىا وأكرموىا ،فإنيا ُج َّنتكـ مف عدوكـ ،وبيا مغانمكـ وأثقالكـ ،وأستوصوا بمف جاورتموىـ مف القبط خيرا"..
(السيوطي :حسف المحاضرة ،جػ ،1ص .)103–100كما أفػاض المقريزي عف ارتباع العرب في ريؼ مصر ،وجعؿ بو
بابا باسـ "ذكر نزوؿ العرب بريؼ مصر واتخاذىـ الزرع معاشا" (الخطط :جػ ،1ص ،.)108ولممزيد انظر أيضاً

عبدالمجيد عابديف :دراسات في تاري العروبة في وادي النيؿ ،ص ،33–30كرـ الصاوي :قبيمة ُجيينة ،ص.13

كعمى ىذا ساعد االرتباع قبيمة يجيينة كغيرىا عمى اكتشاؼ المدف كالقرل المصرية ،كمعرفة
الكثير مف غمكضيا ،كادراؾ مدل ثراءىػا ،كمف ثـ أقامت بعض القبائؿ في المناطؽ التي كانت
يمتد بامتداد كجكد "نبات البرسيـ" ،ككذلؾ
ترتبع فييا .ككاف ارتباع القبائؿ العربية في الريؼ ي
الحشائش في الحقكؿ ،كىك الطعاـ الرئيس لئلبؿ كالماشية ،كقد تأخذ جزءان غير قميؿ في فصؿ
الصيؼ ( .)2كقد أدل "االرتباع" خاصةن في مناطؽ الصعيد لمز ويد مف االتصاؿ ،كتكثيؽ كشائج

العبلقات بيف العرب كأىالي الصعيد (.)1

ككانت بعض القبائؿ تفضؿ بعض المناطؽ في الريؼ دكف غيرىا مف أجؿ االرتباع فييا،

كمف ثـ ارتبطت بعض تمؾ القبائؿ ببعض ىذه المدف ،فكانت قبيمة بمي القيضاعية ،عمى سبيؿ

المثاؿ ،ترتبع في منؼ كطرابية ( .)3بينما كانت مرابع كؿ مف قبيمة غفار كليث في أتريب
(بنيا) ،كأقامت مدلج مرابعيا في خربتا ،كاتخذكىا منزالن ليـ ،ككاف معيـ نفر مف قبائؿ حمير
اليمنية ممف حالفكىـ ( .)6ككانت قريش ترتبع في كؿ مف ككرة منؼ كأكسيـ (.)5

و
شعكر داخمي باالختبلط بيف
لبعض إلى أف "االرتباع" لعب دك انر ميمان في ظيكر
كيذىب ا ي
أكجد حالةن مف القبكؿ مف جانب المصرييف لمتقارب مع العرب ،إضافةن
العرب كالمصرييف ،ك ى

لعكامؿ أخرل إجتماعية كدينية ،ككذلؾ ثقافية أدت بعرب يجيينة اإلقامة في بقاع بعينيا .كما أف
العامؿ المناخي كاالقتصادم كانا مف أىـ العكامؿ التي حفزت العرب عمى اليجرة جنكبا ،ككانت

مناجـ الذىب في الجنكب عامؿ و
الخمفاء يقكمكف بتعييف الكالة عمى أسكاف
جذب كبي ور ليـ .ككاف
ي
لضماف اإلشراؼ عمى الذىب ،كحماية مناجمو ،كىك ما شجع يجيينة كغيرىا مف القبائؿ عمى

اليجرة لمصعيد ( .)4كىك ما تشير إليو مخطكطة "كاتب الشكنة" إذ تقكؿ"" :ثـ كثر المسممكف في
المعدف ،فخالطكىـ (أم البجاة) ،كتزكجكا منيـ.)9( "..
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ػػػػػػػ
( )1وعف ارتباع العرب في قرى مصر يقوؿ صاحب "تاري ُجيينة"" :واعتادت تمؾ القبائؿ جميعاً ،ومنيا
ُجيينة ،االرتباع في الريؼ المصري ،أي الخروج بدوابيـ في فصؿ الربيع مف كؿ عاـ لمرعي ،ثـ استقرت في

مناطؽ ارتباعيا بعد ذلؾ "..عبدالكريـ الخطيب :تاري جيينة ،ص ،04ولممزيد انظر أيضا عبدالفتاح الغنيمي:

عروبة مصر قبؿ اإلسالـ ،ص175

( )0لممزيد ،انظر المقريزي :الخطط ،جػ ،1ص ،131السيوطي :حسف المحاضرة ،جػ ،1ص ،103عبدالفتاح
الغنيمي :المرجع السابؽ ،ص175

( )3عبدالمجيد عابديف :مرجع سابؽ ،ص30
( )4المرجع السابؽ ،ص30

( )5عبداهلل خورشيد :القبائؿ العربية في مصر ،ص86

( )6عبد الفتاح الغنيمي :المرجع السابؽ ،ص178–177
( )7مخطوطة كاتب الشونة :ص ،106وانظر أيضا تػاري الطبري :جػ ،5ص354

ب  -إسقاط ُجيينة مف ديواف العطاء (018ىػ833/ـ):

المعتصـ باهلل (،)2
كمف أىـ األسباب األخرل التى أدت ليجرة يجيينة لمصعيد ما كقع أياـ ي
1
رب بعد
الذم أسقط يجيينة كباقي العرب مف الديكاف ( ) ،حيث قيطع العطاء الذم كاف ينالو الع ي
كتاب
الفتح باعتبارىـ مجاىديف ( .)3كتذكر المصادر أنو ىكىرد عمى كيدر بف نصر أمير مصر
ي
"كتب إلى كيدر..يأمره
المعتصـ ببيعتو ،كيأمره بقطع العطاء عف العرب ( .)6قػاؿ المقريزم:
ى
باسقاط مف في ديكاف مصر مف العرب .)5( "..ككاف مركاف بف محمد قد قطع العطاء عف

العرب بمصر سنةن ،ثـ كتب معتذ انر" :إنما حبست عنكـ العطاء في السنة الماضية لعد وك

بعطائي السنتيف الماضية كالجديدة كقاؿ :أعكيذ باهلل
فاحتجت إلي الماؿ .)4("..ثـ كجو
ىحضرني،
ٌ
ي
أككف أنا الذم ييجرم اهلل قطع العطاء عمي يديو (.)9
أف ى
ػػػػػػػ

المعتصـ باهلل (007–018ىػ841-833/ـ) :ىوالخميفة العباسي أبو إسحاؽ محمد بف الرشيد بف الميدي(لممزيد
(ُ )1
ابف ماجو :كتاب تاري الخمفاء ،مكتبة الثقافة الدينية0222 ،ـ ،ص ،06الزركمي :تراجـ األ وائؿ والخمفاء ،ىيئة الكتاب،
0214ـ ،ص ،180-181الدينوري :األخبارالطواؿ ،ص ،426-421الطبري :جػ ،5ص ،032المسعودي :مروج

الذىب،جػ ،4ص ،64-46ابف مسكويو :تجارب األمـ وتعاقب اليمـ ،اختصار :عبدالرحمف الشي  ،ىيئة الكتاب0227،ـ،

ص ،065-060السيوطي :تاري الخمفاء ،ص.)057 -053

( )0الديواف :ويقصد بو "ديواف الجند" أو "ديواف العطاء" ،وينقسـ "ديواف السمطنة" إلى  4أقساـ :ما يختص بالجيش مف
اثبات وعطاء ،وما يختص باألعماؿ مف رسوـ وحقوؽ ،وما يختص بالعماؿ مف تقميد وعزؿ ،وما يختص ببيت الماؿ مف

دخؿ وخراج .وشروط االثبات في ديواف الجند يراعي فييا أمور ،منيا البموغ ،فالصبي مف جممة الذراري واألتباع ،فمـ
يجزأف يثبت في الديواف .وتقدير العطاء لمجند معتبر بالكفاية حتي يستغني بيا .والكفاية معتبرة في أمورأحدىا :عدد مف

يعولو ،الثاني :عدد مف يرتبطو مف الخيؿ والثالث :الموضع الذي يحمو في الغالء والرخص ،فيقدر كفايتو وكسوتو

ونفقتو لعامو كمو ،فيكوف ىذا المقدر في عطائو ،وتعرض حالو كؿ عاـ ،فػإف زادت رواتبو زيد ،واف نقص نقص
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(الماوردي :األحكاـ السمطانية ،المكتبة التوفيقية ،دوف تػاري  ،ص .)353–351ويذكر المقريزي" :الديواف محفوظ يحفظ

ما تعمؽ بحقوؽ السمطنة مف األعماؿ واألمواؿ ،ومف يقوـ بيا مف الجيوش والعماؿ ،وفي تسميتو ديوانا..أف كسري اطمع

ذات يوـ عمي كتاب ديوانو فرآىـ يحسبوف مع أنفسيـ فقاؿ :ديوانو ،أي مجانيف ،فسمي موضعيـ بيذا االسـ" .ويقاؿ

العشر مف الغالت،
إف أوؿ مف وضع "ديواف الجند" بخيميـ الممؾ "كيراسؼ" ،وىو مف مموؾ الفرس ،وكانوا قبمو يأخذوف ُ
وصرفيا في أرزاؽ الجند (الخطط :جػ ،1ص .)148–147وكاف عمر بف الخطاب(03-13ىػ643-634/ـ) أوؿ مف اتخذ
الديواف فى تػاري اإلسالـ (انظر السيوطي :تػاري الخمفاء ،ص .)106وانظر أيضا عبدالرحمف زكي :الجيش المصري
في العصر اإلسالمي ،ص18-17

( )3رجب عبد الحميـ :العروبة واالسالـ في دارفور ،دار الثقافة لمنشر والتوزيع ،دوف تاري  ،ص52
( )4الكندي :الوالة والقضاة ،ص ،194النجوـ الزاىرة :جػ ،0ص003
( )5الخطط :جػ ،1ص151

( )6انظر الكندي :الوالة والقضاة ،ص  ،194الخطط :جػ ،1ص151
( )7الخطط :جػ ،1ص150 –151

ككاف إسقاط قبيمة يجيينة ديكاف العطاء بمصر يعني "إلغاء اإلمتيازات" التي كانت تتمتع
الجندية" ،كأنيـ لـ يعكدكا في "رباط الجياد" كما
بيا تمؾ القبيمة كأفرادىا ،كأنو سقطت عنيـ "صفة ي

بعض القبػائؿ بسبب ذلؾ ،كقاد ىذا التمرد جماعات مف
كانكا منذ الفتح العربي ،كليذا تمردت
ي
قبائؿ لخـ كجذاـ ( .)2كأرادت ىاتاف القبيمتاف شؽ عصا الطاعة عمى الخبلفة العباسية ،ثـ تجيز
الكالي كيدر بف نصر لقتاليـ ،لكنو تكفي سنة 127ىػ836/ـ ( .)1ثـ تكلى بعده ابنو المظفر ،ثـ

أمر ال يقكـ فينا أفضؿ منو" ،كقاتمو المظفر عند
قاد التمرد ابف الكزير ،كقالت العرب" :ىذا ه
3
كىزـ العرب ،ككقع ابف الكزير أسي انر (.)6
تنيس ( ) ،ي

تطيب ليـ .ككاف
عندئذ كاف عمى عرب يجيينة أف يسيحكا في مدف مصر بحثان عف بقاع
ي
الصعيد مقصدان رئيسان ليـ ،فأرضو تشبو جزيرةى العرب ،إذ تغمب عمييا البداكة التي اعتادكىا في
مكاطنيـ .لقد كاف إسقاط العرب مف العطاء ضربة مكجعة ليـ ،خاصةن كأنو قرهار يعب ير في ذات
الكقت عف سياسة الدكلة العباسية التي تظير العداء لمعرب ،بينما تتقرب في ذات الكقت مف

5
م عف نتائج تمؾ السياسة:
العميا .كيقكؿ المقريز ي
األتراؾ ( ) ،كجعميـ في مناصب الدكلة ي
ندىا لمعجـ كالمكالي مف عيد المعتصـ الى أف كلي
"فا
نقرضت دكلةي العرب مف مصر ،كصار يج ي
ٍ

األمير أبك العباس أحمد بف طكلكف مصر ،فاستكثىر العبيد.)4( "..
ي
ػػػػػػػػ

( )1ابف تغري بردي :النجوـ ،جػ ،0ص ،003الخطط ،جػ ،1ص150
( )0الخطط ،جػ ،1ص150

( )3تنيس :يقوؿ االصطخري " :ومف الفرما إلي تنيس نحو فرسخيف في البحيرة ،وبتنيس تؿ عظيـ مبني مف أموات
منضديف بعضيـ عمي بعض..ويشبو أف يكوف ذلؾ مف قبؿ موسى("..مسالؾ الممالؾ :ص .)44وقيؿ سميت بيذا االسـ

نسبة لػ تنيس بف حاـ بف نوح (عمى مبارؾ :الخطط التوفيقية ،جػ ،11ص .)98والفرس حوالي 5760ـ (انظر الرازي:
كتاب زىر الربيع ،ص 84حاشية رقـ  ،8وكذلؾ ص 85حاشية رقـ )4
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( )4المقريزي :الخطط ،جػ ،1ص150

( )5أقاـ المعتصـ باهلل عاصمة اسميا "سامراء" بدال مف "بغداد" ليعيش فييا األتراؾ الذيف أقبؿ بشدة عمي شرائيـ ،وعف
ذلؾ ق اؿ المسعودي" :وكاف المعتصـ يحب جمع األتراؾ وشراءىـ مف أيدي موالييـ ،فاجتمع لو منيـ أربعة آالؼ"..

(مروج الذىب :جػ ،4ص .)53وقاؿ السيوطي" :وذلؾ أنو اعتني باقتناء الترؾ..وذؿ فييـ األمواؿ وألبسيـ أنواع الديباج،
ومناطؽ الذىب ،فكانوا يطردوف خيميـ في بغداد ،ويؤذوف الناس ،وضاقت بيـ البمد ،فاجتمع اليو أىؿ بغداد وقالوا :إف

لـ تخرج عنا بجندؾ حاربناؾ( "..تاري الخمفاء ،تحقيؽ :أحمد بف شعباف ،مكتبة الصفا ،القاىرة0225 ،ـ ،ص.)054
وقاؿ ابف طباطبا" :إف المعتصـ استكثر مف المماليؾ ،فضاقت بيـ بغداد ،وتأذي بيـ الناس وزاحموىـ في دورىـ،

جماعة( "..الفخري ،ص.)188
وتعرضوا لمنساء ،فكاف في كؿ يوـ ربما قتؿ منيـ َّ

( )6ولممزيد ،انظر الخطط :جػ ،1ص ،150وانظر شوقي عبد القوي عثماف :العالقػات التجارية بيف مصر والدوؿ
األفريقية في عصر سالطيف المماليؾ ،رسالة ماجستير اير منشورة ،معيد البحوث والد ارسات األفريقية ،جامعة القاىرة،

1975ـ ،ص42

ككاف عنبسة بف إسحاؽ الضبي "آخر الكالة العرب" ممف ارتقى اإلمارة بمصر ،ككاف آخر

أمير صمى بالمسجد الجامع ( .)2ككاف العباسيكف يختاركف كالة مصر مف بيف األتراؾ األكثر
كراىيةن لمقبائؿ العربية ،كليذا استبد الكالة األتراؾ بمصر( .)1إذ اشتد ىؤالء الكالة في فرض

الضرائب كالمككس عمى العرب خاصة ،كىك ما أثار سخطيـ .ثـ كاف طبيعيان أف يقكـ العرب
بثكرات ضد ىذا البطش ،قمعيا األتراؾ بعنؼ ( .)3كليذا آثرت أكثر القبائؿ العربية اإلتجاه نحك

الجنكب ،حيث تقؿ سمطة الكالة األتراؾ ،كبحثان عف مكارد جديدة ليـ بعد أف انقطع عنيـ ما كاف
يأتييـ مف "ديكاف العطاء".

العمري إلى بالد البجة (055ىػ869/ـ):
جػ  -حممة ُ

تيعد ىذه الحممة أحد أىـ األسباب التي أدت ليجرة قبيمة يجيينة إلى الجنكب ،ككاف إرساليا
فرصةن سانحةن ألعداد كبيرة مف جماعات ىذه القبيمة مف أجؿ البحث عف مستقر جديد يركؽ ليـ،
6
العمرم (،)5
إذ بعث أحمد بف طكلكف في سنة 155ىػ847/ـ ( ) حممة إلى ببلد البجة بقيادة ي
ككانت تضـ العديد مف القبائؿ كالبطكف العربية التي آثرت الذىاب لمجنكب (.)4

ػػػػػػػ

( )1ابف تغري بردي :النجوـ الزاىرة ،جػ ،0ص ،039بداية إمارة عنبسة بف إسحػاؽ سنة 038ىػ850/ـ ،ثـ تولي بعده
الوالي يزيد بف عبد اهلل سنة 043ىػ857/ـ (انظر ابف ظييرة :الفضائؿ الباىرة ،ص.)39

( )0رجب عبد الحميـ :العروبة واالسالـ في دارفور ،ص51

( )3المرجع السابؽ ،ص ،51وانظر حسف إبراىيـ حسف وآخروف :المجمؿ في التاري المصري ،الييئة العامة لقصور
الثقافة ،0214 ،ص143

( )4أحمد بف طولوف :ارتقى إمارة مصر سنة 054ىػ686/ـ ،وىو الذي استقؿ بحكـ مصر عف الخالفة العباسية ،كاف
جوادا شجاعا متواضعا ،أقاـ مسجده المشيور بالقاىرة ،وفرغ منو سنة 066ىػ879/ـ ،مات سنة 072ىػ883/ـ ودفف

عند سفح المقطـ (لممزيد انظر :الذىبي :سير أعالـ النبالء ،جػ ،12ص ،487–486ابف خمكاف :وفيات األعياف ،جػ،1

المركز الديمقراطي العربي لمدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية برليف -ألمانيا

76

وداف وادي النيؿ منذ القَرف الثالث وحتى القَرف التاسع اليجري
وس َ
قَبيم ُة ُج َيينة َ
ورىا َ
الحضاري في مصر ُ
ود ُ

إسماعيل حامد إسماعيل علي

ص ،96–95ابف األثير :الكامؿ ،جػ ،6ص ،191الرافعي :مرجع سابؽ ،ص ،85حسف أحمد محمود :حضارة مصر
اإلسالمية في العصر الطولوني ،ص.)44–43

العمري ،وكاف رجالً مف أتقياء الناس وأكثرىـ ورعا ،كما كاف
العمري :ىو أبوعبد الرحمف عبد اهلل بف عبد الحميد ُ
(ُ )5
مف أىؿ العمـ .قضي شط ار كبي ار مف حياتو في بالد المغرب ،وخاصة في مدينة القيرواف ،وحاز ثقة واسعة .وقد عرؼ
العمري ،ألنو ينتسب الي نسؿ أمير المؤمنيف عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو ،واسمو كامال :عبداهلل بف
باسـ ُ
عبدالحميد بف عبداهلل بف عبدالعزيز بف عبداهلل بف عمر بف الخطاب (لممزيد عف ترجمتو ،انظر تاري اليعقوبي :جػ،0

ص ،355مصطفي مسعد :اإلسالـ والنوبة ،ص ،105حسف أحمد محمود :حضارة مصر االسالمية في العصر الطولوني،
ص ،)43لممزيد عف العمري ،انظر ممحؽ رقـ 10

( ) 6محمد ايطاس :حممة اليونسكو وأضواء جديدة عمي تاري

النوبة ،دار المعرفة الجامعية1987 ،ـ ،ص،110

مصطفي مسعد :البجة والعرب ،ص ،36انظر أيضاً Abd Al Magid Abdin; Some General Aspects of
the Arabisation of the Sudan, S. N. R., Vol. XXXIX, 1958, P.59

ككاف منيـ جماعات كبي ورة مف يجيينة رافقت ىذه الحممة إلى ببلد البجة ،كحسب البعض بمغ
2
قبيمة ك و
عدد ليس بالقميؿ لجماعات مف و
احدة،
عدد الجينييف بيا حكالي  847شخصان ( ) ،كىك ي

كىك ما يشير لكثرة أعداد الجينييف المياجريف لمجنكب بصفة عامة ،كعمى ىذا ساىمت ىذه

الحممة في زيادة الكجكد الجيني بالبجة .كعف كجكد يجيينة في تمؾ الحممة ،تذكر مخطكطة
"كاتب الشكنة"" :كفد إلييـ..اليعمرم بعد محاربتو النكبة في سنة خمس كخمسيف كمائتيف ،كمعو

ربيعة كجيينة كغيرىـ مف العرب" ( .)1ثـ استقرت في ذات الكقت جماعات مف قبيمة جيينة في

بعض مدف الصعيد ،كلعؿ أىميا مدينة األشمكنيف.

ثالثاً – قدوـ عرب ُجيينة إلى األشمونيف (:)3

ات العربيةي لمصعيد ،ككانت يجيينة مف أكثر الجماعات التي آثرت
كعمى ىذا تدفقت اليجر ي
اإلستقرار ىناؾ ،ثـ زادت جماعاتيـ بمركر الزمف ،كصاركا األكثر انتشا انر ( .)6يقكؿ السكيدم:

أكثر عرب الصعيد" ( .)5كيؤكد المقريزم ذات األمر عف زيادة جماعات
"كىـ (أم بنك يجيينة) ي
4
أم يرل أف يجيينة كانت مف أقدـ القبائؿ
أكثر عرب الصعايدة" ( ) .كثمة ر ه
يجيينة "كىي ي

كيعتقد أنيـ ربما استقركا ىناؾ منذ القرف األكؿ اليجرم (القرف9ـ) ( .)9كىك ما يعني
بالصعيد ،ي
أف كجكد يجيينة بالصعيد بدأ حتى قبؿ اسقاطيا مف الديكاف .كربما كانت جماعات قميمةه منيـ
اتجيت لمصعيد ،كلما أ ً
العطاء زادت ىجراتييـ كثافة.
يسقط عنيـ
ي
ػػػػػػػ

( )1المقريزي :الخطط ،جػ ،0ص ،569ولممزيد انظر أيضا:
Macmichael: A History of the Arabs , Vol. I , P. 138
( )0مخطوطة كاتب الشونة :ورقة  ،107انظر أيضا مصطفي مسعد :البجة والعرب في العصور الوسطي ،مقاؿ منشور
في مجمة كمية اآلداب ،جامعة القػاىرة ،عدد  ،01المجمد الثاني ،ديسمبر  ،1959ص36

( )3األشمونيف :وىي مف مدف محافظة المنيا ،يذكرىا المسعودي باسـ "األشموف"" :ويقاؿ إنيا مدينة في شرقي مصر،

كاف طوليا اثني عشر ميال ،وجعؿ عمييا حصنا بني فيو قص ار 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

الزماف ،ص .)151وقاؿ عنيا االصطخري" :وأما األشمونيف فإنيا مدينة صغيرة ،عامرة ،ذات نخيؿ وزروع ،ويرتفع مف
األشمونيف ثياب كثيرة( "..مسالؾ الممالؾ :ص.)44

( )4المقريزي :البيػاف واإلعراب ،ص ،136السويدي :سبائؾ الػذىب ،ص ،44ممدوح الػريطي :دور القبائؿ العربية في
صعيد مصر ،ص ،97–96عبداهلل خورشيد :القبػائؿ العربية في مصر :ص ،042–039السيد طو أبو سديرة :القبائؿ
اليمنية ،ص ،07–06كرـ الصاوي بػاز :قبيمة ُجيينة ،ص14–13

( )5سبائؾ الػذىب :ص ،44القمقشندي :قالئد الجمػاف ،ص03

( )6البياف واإلعراب :ص ،136ولممزيدعف رواية المقريزى عف وجودجيينة بالصعيد،انظرممحؽ ،5ص049
( )7ممدوح عبدالرحمف الريطي :دور القبائؿ العربية في صعيد مصر ،ص96

كلعؿ مف أىـ المدف التي استقركا بيا في أرض الصعيد :األشمكنيف ،كأخميـ ،ككذلؾ سكنت

جماعات منيـ مدنا أخرل ىناؾ ،مثؿ" :منفمكط كأسيكط ،كبيا أقك هاـ منيـ" ( .)2ثـ كقعت لقبيمة
جيينة بعض األحداث الميمة بالصعيد ،خاصة في مدينة األشمكنيف.

أ -الفتنة بيف ُجيينة وقريش في األشمونيف إباف العصر الفاطمي (–358
567ىػ1171-969/ـ)

تيعد األشمكنيف مف أقدـ المدف التي سكنت بيا قبيمة يجيينة بالصعيد ،حيث لعبت ىذه
القبيمة ىناؾ دك انر كبي انر حتي عصر الدكلة الفاطمية (549–358ىػ2292-747/ـ) ( .)1كيرجح
أف الفاطمييف لما شعركا بكثرة جماعات يجيينة بالصعيد عامةن ،كفي األشمكنيف خاصة ،خشكا أف
يككف ذلؾ نزير خطرعمى دكلتيـ .كليذا تعاكنكا مع بعض البطكف التي تنتسب لقريش لطرد

الجينييف مف مدينة األشمكنيف .كلعؿ أىـ تمؾ البطكف القرشية التي كانت قد استقرت ىناؾ" :بنك
ي
3
يزىرة ،كبنك سيـ ،كبنك الزبير ،كبنك شيبة ،كبنك طمحة" ( ) .كتشير "الكثائؽ الطكلكنية" التي ترجع
لمنتصؼ القرف 3ىػ7/ـ ،كىي عبارة عف أكراؽ بردم جمعيا جركىماف ،إلى كجكد العديد مف
البطكف العربية في األشمكنيف ،خاصةن مف عرب يجيينة كقريش ( .)6ككانت القرابة الظاىرية التي
تجمع الفاطمييف كالقرشييف تحديدا مف بيف األسباب التي جعمت الفاطمييف يقدمكف يد العكف

لمقرشييف دكف غيرىـ مف العرب ضد يجيينة في األشمكنيف ،السيما كأف الفاطمييف يزعمكف أنيـ
مف نسؿ آؿ البيت (.)5
ػػػػػػػ

حوليات "وصؼ مصر"  Description d’Egypteلعمماء الحممة
( )1القمقشندي :قالئد الجماف ،ص ،03وتشير
ُ
الجينية في الصعيد (عمماء
"جيينة" بأسيوط .وىو ما يؤكد أيضا وجود الجماعات ُ
الفرنسية إلى وجود مدينة باسـ ُ
الحممة الفرنسية :وصؼ مصر ،جػ ،11ص)003

( )0عبداهلل خورشيد :القبائؿ العربية في مصر ،ص ،039كرـ الصاوي بػاز :قبيمة ُجيينة ،ص13
( )3رجب عبدالحميـ :العروبة واالسالـ في دارفور ،ص167

المركز الديمقراطي العربي لمدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية برليف -ألمانيا

78

وداف وادي النيؿ منذ القَرف الثالث وحتى القَرف التاسع اليجري
وس َ
قَبيم ُة ُج َيينة َ
ورىا َ
الحضاري في مصر ُ
ود ُ

إسماعيل حامد إسماعيل علي

( )4وثيقة رقـ  ،38وىى وثيقة تؤرخ إلى حوالي سنة 059ىػ870/ـ ،انظر مجموعة جروىماف مف الوثائؽ الفاطمية
(حسف أحمد محمود :العصر الطولوني ،ص)021

العمري" :فأمػا نسػبيـ،
( )5نسب الفاطمييف :وعف أقواؿ المؤرخيف في نسب خمفاء الدولة الفاطمية ،يقوؿ ابف فضؿ اهلل ُ
فممناس فيو اختالؼ كثير ،فأما ىـ ادعوا أنيـ مف ولد إسػماعيؿ بػف جعفػر الصػادؽ .وأمػا النػاس فمػنيـ مػف أفػرط حتػي
قػػاؿ :إنيػػـ مػػف ولػػد رجػػؿ ييودي("..مسػػالؾ األبصػػار :جػػػ ،4ص .)186ويقػػوؿ خوانػػدامير" :يرجػػع نسػػبيـ حسػػب أكثػػر
المؤرخيف إلي إسماعيؿ بف جعفر الصادؽ( "..خواندامير :دستور الوزراء ،ترجمة :حربي أمػيف ،ىيئػة الكتػاب1982 ،ـ،

ص .)320وقػػاؿ عبػػد القػػاىر البغػػدادي" :وى ػؤالء سػػاقوا االمامػػة الػػي جعفػػر (الصػػادؽ) ،وزعم ػوا أف االمامػػة بعػػده البنػػو

إسماعيؿ( "...البغدادي :الفرؽ بيف الفرؽ ،مكتبة دار التراث ،القاىرة 0227 ،ـ ،ص .)72وانظر أيضاً ابف األبار :الحمة

السيراء ،جػ ،1ص 192وما بعدىا.

شيكف ( )2فيـ كلد ًفير بف مالؾ بف النضر ( ،)1كفير مف أسبلؼ ىاشـ بف عبد
أما القيىر ٌ
مناؼ جد النبي  .يقكؿ المقريزم" :ككانت مساكنيـ (يقصد يجيينة) في ببلد قريش ،فأخرجتيا

قريش بمساعدة الخمفاء الفاطمييف .)3("..كقد شجع الفاطميكف العرب القرشييف ،خاصة مف آؿ
البيت كالعمكييف عمى اليجرة لمصعيد كمنيـ :بنك جعفر ،كالحيادرة ،كالحسنييف ،كالزيانية ،كطاب

ليـ المقاـ باألشمكنيف ،ككانت الغاية مف ذلؾ دعـ الفاطمييف بالصعيد (.)6

كقد رحب الفاطميكف بجماعات قريش دكف غيرىـ لمقدكـ لمصر السيما مف كاف منيـ عمى

مذىبيـ ،ككاف بعضيـ استقر في شكؿ أحبلؼ تجمع بيكتان مختمفة مف قريش كمكالييـ (.)5
ككانت بعض مدف الصعيد منذ أياـ عمي بف أبي طالب كقفان لمعمكييف ،كمنيا قفط ( .)4كالمؤكد

أف عرب بمي ،كىـ ذك قرابة ب يجيينة ،أيدكا يجيينة في ىذا الصراع ( .)9كيشير المؤرخكف إلى أنو
إباف الفتنة التى كقعت بيف يجيينة كبمي مف جانب كقريش مف جانب آخر ،انضـ خبلليا عسكر
الفاطمييف إلى قريش ضد يجيينة كحميفتيا بمي في الصعيد األعمى (.)8
ػػػػػػػ

( )1قػػريش :القػػرش أو التقػػرش ،بفػػتح القػػاؼ ،تعنػػي" :التجمػػع" و"االجتمػػاع ،ومنيػػا جػػاء اسػػـ قػػريش .وعػػف سػػبب ىػػذه
التسمية ،قاؿ ابف عباس" :ألمر بيف مشيور بدابة في البحر تسمي قريشا ."..قاؿ األزرقي" :سميت قػريش قريشػا ،أنيػا

كانت ت جا ار تكتسب وتتجر وتحترش ،فشبيت بحوت البحر ."..ويقاؿ إف قريشا ىػو فيػر بػف مالػؾ بػف النضػر بػف كنانػة،
ويرجع نسبو الي عدناف ،أي أنو مف ولد إسماعيؿ .وقيػؿ :إف كؿ مف ينتسب الي النضر بػف كنانػة ،فيػو قرشػي .ويػذكر

جماع قبائؿ قريش وبطونيا في مكة ،ىـ ولد فير بف مالؾ ،ومنو تفرقت قبائؿ قريش كافة (األزرقػي:
الزبير بف بكار أف َّ
أخبػار مكػػة ومػا جػػاء فييػا مػػف اآلثػػار ،مكتبػة النافػػذة0213 ،ـ ،ص ،56-55شػياب الػػديف الحمػوي :التػػاري المظفػػري،

تحقػيؽ :حامد زياف ،دار الثقافة لمنشر والتوزيع ،القاىرة1989 ،ـ ،ص ،50المقريزي :البياف واالعراب ،ص .)137وقاؿ
أبومصعب الزبيري" :قالوا :اسـ فير بػف مالػؾ :قػريش ،ومػف لػـ يمػد فيػر ،فمػيس مػف قػريش( "..نسػب قػريش :ص.)10

جمػػاع قبائػػؿ قػػريش وبطونيػػا التػػي كانػػت تسػػكف مكػػة ،ىػػـ مػػف فيػػر بػػف مالؾ..ومنػػو تفرقػػت قبائػػؿ
وقػػاؿ ابػػف حػػزـ" :إف َّ
وبطوف قريش كافػة( "..جميػرة أنسػاب العػرب :ص .)465–464وقػاؿ األزرقػي" :ويقػاؿ :كػاف يقػاؿ لقُصػي القرشػي ،ولػـ

سـ قرشي قبمو( "..أخبار مكة:مصدر سابؽ ،ص.)55
ُي ْ
( )0شياب الديف الحموي :التاري المظفري ،ص50

( )3البياف واإلعراب :ص  ،136عبداهلل خورشيد :القبائؿ العربية في مصر ،ص039
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( )4عبد الرازؽ عبدالمجيد سميـ :العالقات بيف مصر والنوبة في العصر الفاطمي ،رسالة ماجستير اير منشورة ،معيد
البحوث والدراسات األفريقية ،جامعة القاىرة1978 ،ـ ،ص044

( )5دراسات في تاري العروبة في وادي النيؿ :ص ،46انظر ممحؽ الدراسة ،خريطة رقـ12
( )6عبدالمنعـ ماجد :صالح الديف األيوبي ،الييئة المصرية العامة لمكتاب1999 ،ـ ،ص82
( )7ممدوح الريطي :دور القبائؿ العربية في صعيد مصر ،ص96

( )8المرجع السابؽ ،ص ، 96وعف ذات الشأف ،يقوؿ عبد الكريـ الخطيب" :فوقع بينيـ واقع أدي إلي دواـ الفتنة ،فمما
أتي العسكر المصري النجاد قريش عمي ُجيينة (يقصد الفاطمييف) خافت بمي ،فانيزمت إلي أعمي الصعيد( "..تاري
ُجيينة :ص)05

كال ريب أف انضماـ الفاطمييف لجانب قريش كاف سببان رئيسان في ىزيمة قبيمة يجيينة،

كحمفائيا مف البمكييف ،ثـ اضطرت القبيمتاف لمرحيؿ قس انر عف األشمكنيف ،ثـ اتجيتا لمجنكب بعيدان

عف قريش .كعمى ىذا صارت السيطرة لبطكف قريش في األشمكنيف ،كصارت تعرؼ باسميـ ،إذ

أطمؽ عمييا اسـ "ببلد قريش" ( .)2قاؿ القمقشندم عف النتائج التي ترتبت عمى ىزيمة قبيمة

1
البلفت أف المصادر
يجيينة أماـ قريش" :إلى أف أديمت قريش ،كممكت أماكف يجيينة .) ( "..ك ي
العربية لـ تذكر لنا تحديدان العاـ الذم كقعت فيو الفتنة بيف قبيمة يجيينة كجماعات قريش في

األشمكنيف ،ثـ ظمت األشمكنيف مرتبطة بالطالبييف خاصة مف كلد اإلماـ جعفر (الصادؽ) بف

محمد (الباقر) بف عمي (زيف العابديف) بف اإلماـ الحسيف (.)3

(ب)  -الصراع بيف قبيمة ُجيينة والفاطمييف:

كعمى أية حاؿ فإننا نعرؼ مف خبلؿ ذات المصادر أف العبلقة لـ تكف كديةن بيف يجيينة

الكثير مف التكتر ،كالمؤكد أف الناحية العقائدية كاالختبلؼ المذىبي
شكبيا
ي
كالفاطمييف ،ككاف ىي ي
كاف مف أىـ أسباب ىذا الصراع .كاإلشارات التاريخية عف العداء بيف الطرفيف عديدة ،كغير

خافية .فالمعركؼ أف الخمفاء الفاطمييف ككالتيـ عاممكا العرب خاصةن قبيمة يجيينة بقسكة شديدة،
كأفرطكا في ذلؾ ( .)6ربما لرفض الجينييف لعقائدىـ خاصة تمؾ التى تسب الصحابة ،كأميات

المؤمنيف .كتمدنا المصادر بالعديد مف األحداث التي شيدت قتاالن عنيفان بيف الطرفيف .كمف ذلؾ

ما كقع سنة 625ىػ2016/ـ ،أياـ الظاىر إلعزازديف اهلل (619–622ىػ2035-2010/ـ) ()5

حيث كقعت مكاجيات عنيفة بيف قبيمة يجيينة كحمفائيا مف جانب كالفاطمييف مف جانب آخر
تكلي الصعيد" ضد العرب (.)4
بالصعيد ،بسبب استبداد كبطش ي
"م ٌ

ػػػػػػػ

( )1انظر القمقشندي :قالئد الجماف ،ص ،04كرـ الصاوي بػاز :قبيمة ُجيينة ،ص ،13وعف جماعات بني قريش
ب الصعيد ،يذكر القمقشندي" :وىـ أمراء بني زيد ،ومساكنيـ نويرة دالص ،قاؿ :وكاف قريش ىذا عبدا صالحا ،كثير
الصدقة ،ومف أوالده سعد الممؾ المشيور بنوه ىناؾ( "..صبح األعشي :جػ ،4ص)68

( )0قالئد الجماف :ص04
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( )3انظر القمقشندي :صبح األعشى ،جػ ،4ص68

( )4عبد الػرازؽ عبد المجيد سميـ :العالقات بيف مصر والنوبة في العصر الفاطمي ،ص044

( ) 5الظاىر إلعزاز ديف اهلل :ىو عمي بف الحاكـ بأمر اهلل ،ارتقي سدة الحكـ وىو لـ يتجاوز السابعة مف عمره ،وىو
الػرابع مف الخمفاء الفاطمييف .قػاؿ ابف تغري بردي" :عدؿ في الرعية ،وأحسف السيرة ،وأعطي الجند والقواد األمواؿ،

واستقاـ لو األمر مدة( "..النجوـ الزاىرة :جػ ،4ص ،048–047ولممزيد انظر ابف إياس :بدائع الزىور ،جػ ،1ص،011

المقريزي :الخطط ،جػ ،0ص ،169أيمف فؤاد سيد :الدولة الفاطمية في مصر تفسير جديد ،الدار المصرية المبنانية،

القاىرة1990 ،ـ ،ص)103-119

الحنفػا بأخبار األئمة الفاطمييف الخمفا ،جػ ،0تحقيؽ :د.محمد حممي محمد أحمد ،وزارة األوقاؼ،
( )6المقريػزي :إتعاظ ُ
المجمس األعمي لمشئوف اإلسالمية ،القاىرة1996 ،ـ ،ص137

كعف ذلؾ يقكؿ المقريزم" :كرد مف أىؿ الريؼ زيادة عف خمسة آالؼ رجؿ فاريف مف عدة

الدكلة كعمادىا رفؽ الخادـ ،متكلي السيارة بأسفؿ األرض لعسفو .كقدـ الخبر باجتماع العرب

اليبللييف..كجيينة عمي الخارجي بالصعيد .كبعث حيدرة بف نقياباف متكلي الصعيد يطمب
ي
2
خمؽ مف العبيد .) ( "..كما تشير المصادر لكقكع غبلء شديد ،كمجاعة،
عسك انر ،فسير اليو ه
كببلء عظيـ ،قالت عنو بعض المصادر" :فحش أمره ،كشنع ذكره" ( .)1كقد ضرب ىذا الببلء

مصر سنة 659ىػ2046/ـ أياـ المستنصر باهلل (688–619ىػ2075-2035/ـ) ( ،)3كداـ سبع
سنيف ،كىك المعركؼ بػ"الشدة المستنصرية" ( .)6ككاف مف أسبابو "ضعؼ المممكة ،كاستيبلء
األمراء عمي الدكلة ،كاتصاؿ الفتف بيف العرب" (.)5

كتمؾ إشارة ذات داللة لما كقع بيف الفاطمييف كالعرب ،خاصة يجيينة ،كىي أمكر شديدة،
صارت كالفتف الكبرل في ذلؾ الكقت .كتشير بعض المصادر إلى أف الكزراء الفاطمييف كانت

ليـ الكممة العميا في الحكـ ،كتجاكزت سمطتيـ الخمفاء ،كيؤيد ذلؾ ما قاـ بو الكزير بدر الجمالي
( )4ضد العرب .ففي سنة 647ىػ2094/ـ كقع قتاؿ شديد في الصعيد بيف الفاطمييف بقيادة بدر

الجمالي كأعداد كبيرة مف قبيمة يجيينة ،إلى جانب مف انضـ إلييـ مف العرب ،ككانت مدينة
"طكخ" بالصعيد ( )9ميداف ىذه المعركة الضركس (.)8
ػػػػػػػ

الحنفا :جػ 0ص137
( )1إتعاظ ُ
( )0عمي باشا مبارؾ :الخطط التوفيقية ،جػ ،02ص081

( )3المستنصر باهلل :اسمو أبوتميـ معد بف الظاىر لديف اهلل بف الحاكـ بأمر اهلل ،وىو خامس الخمفاء الفاطمييف مف
حيث الترتيب الزمني .وقد اشتيرت أياـ الخميفة المستنصر باهلل بوقوع ما تعرؼ باسـ "المجاعة الكبري" ،وىي التي يطمؽ
عميو المؤرخوف اسـ "الشدة المستنصرية" (لممزيد عف ترجمتو ،انظر ابف إياس :بدائع الزىور ،جػ ،1ص ،015أبو

الفداء :المختصر ،جػ ،0ص ،01ابف تغري بردي :النجوـ الزاىرة ،جػ ،5ص 04وما بعدىا ،عمي باشا مبارؾ :الخطط
التوفيقية ،جػ ،02ص ،081أيمف فؤاد سيد :الدولة الفاطمية ،ص ،105إبراىيـ العدوي :تاري العالـ االسالمي ،جػ،1
داراالتحاد العربي1983 ،ـ ،ص)060
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( )4عمي باشا مبارؾ :الخطط التوفيقية ،جػ ،02ص ،081قاؿ المقريزي عف ىذا البالء" :وأكمت الكالب والقطط حتى قمت
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:

ص)53-50

( )5المصدر السابؽ ،ص081

( )6بدر الجمالي :قائد أرمنى ،وىو مف أصؿ مسيحي ،كاف ممموكا لدى جماؿ الدولة بف عمار ،وليذا حمؿ اسـ
الجمالي بعد ذلؾ ،تولي إمارة عكا أياـ الفاطمييف ،واستعاف بو المستنصر بعد أف وقعت المجاعة بمصر ،ويجعمو البعض
منقذا لمدولة الفاطمية أياـ "الشدة المستنصرية" (لممزيد انظر ابف خمكاف :وفيات األعياف ،جػ ،0ص ،448النجوـ الزاىرة:

جػ ،5ص 100أيمف فؤاد سيد :الدولة الفاطمية في مصر ،ص)143

( )7طوخ :قرية تقع بالصعيد ،وتعرؼ أيضا بػ"طوخ الجبؿ" ،وىي مف أعماؿ مدينة أخميـ ،وىي اير طوخ القميوبية
(انظر محمد رمزي :القاموس الجغرافي ،جػ ،1ص)316
( )8إتعاظ الحنفا :جػ ،0ص316

كيعد المقريزم أكثر المؤرخيف الذيف اىتمكا بركاية تمؾ األحداث التي كقعت بيف الفاطمييف

كعرب يجيينة بالصعيد .إذ يقكؿ عف الكقائع التي حدثت بمدينة طكخ بالصعيد في سنة
647ىػ2094/ـ" :فييا اجتمع بمدينة طكخ مف صعيد مصر عدد كبير مف عرب

يجيينة...لمحاربة أمير الجيكش ،فسار إلييـ حتى قرب منيـ...كأمر بضرب الطبكؿ ،كزعقت

البكقات ،كاشتعمت المشاعؿ ،كقد تزايد كقكد النيراف .كجَّد في السير ،كالعساكر ليا صرخات

كصيحات متتابعة في دفعة كاحدة .)2( "..كقد اشتد بدرالجمالي في معاممة الجينييف كمف كاف
و
رحمة ،فكقع منيـ الكثير مف القتمى كالضحايا .كىذا الكزير اشتير
معيـ ،كضربيـ جميعان دكف
بشدتو ،حتى قيؿ عنو" :كاف جبارا ،يقتؿ العمماء ،كيسب الصحابة" ( .)1ككصفو ابف تغرم بردم

بأنو" :مف مساؤم الدنيا .)3( "..كعف الذم كقع ب يجيينة مف تنكيؿ عمى يديو ،يقكؿ المقريزم:
كفر منيـ طكائؼ فغرقكا ،كلـ ينج منيـ إال القميؿ ،كأحاط بأمكاليـ ،فحاز
"فأفني أكثرىـ قتبلنٌ ،

منيا ما يتجاكز الكصؼ كثرة ،كسيرىا إلى المستنصر .)6( "..كلعؿ تمؾ الركاية تشير في ذات

الجينييف مف ساكني الصعيد آنذاؾ ،حتى أنيا تذكر أف بدر الجمالي ناؿ مف
الكقت إلى ثراء ي
متاعيـ "ما يتجاكز الكصؼ" مف كثرتيا .كلعؿ ثراء الجينييف كاف سببا في محاكلتيـ االستقبلؿ

بالمناطؽ التي يقطنكىا .كتؤكد الركاية في ذات الكقت سكء العبلقة بيف قبيمة يجيينة كالفاطمييف،
كشدة الصراع بيف الطرفيف ،كأنو كاف صراعا دمكيا عنيفا ،سقط فيو الكثير مف القتمى مف جيينة.

كيذىب البعض إلى أف المستنصر باهلل كاف ينتيج سياسةن تامريةن ضد القبائؿ العربية ،ككانت

الدكلة آنذاؾ تقكـ بكؿ ما مف شأنو اإليقاع بيف قبائؿ العرب بعضيا البعض .كلعؿ مف مظاىر
تمؾ السياسة أف الفاطمييف كانكا يؤيدكف بعض القبػائؿ العربية نكاية في قبائؿ أخرل ،مثمما فعمكا

خبلؿ الصراع بيف قبيمة يجيينة كقريش في الصعيد ( .)5كمف ذلؾ أيضان ما قاـ بو الفاطميكف في
سنة 663ىػ2052/ـ ،لما أرادكا ابعاد بعض الجماعات العربية مف قبيمة "بني قيرة" مف مساكنيـ

التي كانكا يقطنكف بيا في "إقميـ البحيرة" .ككاف بنك قرة قد مالكا إلى التمرد كالشغب ضد
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الفاطمييف ،كأعمنكا الخركج عمييـ .كقد شيدت سنة 661ىػ2050/ـ ذركة ذلؾ الصراع بيف

الطرفيف ،ككانت جماعات بني قرة مف القكة كالشككة حتى تمكنكا مف أف يكقعكا اليزيمة بجيكش
الدكلة الفاطمية (.)4

ػػػػػػػ

( )1إتعاظ الحنفا :جػ ،0ص316
( )0ابف تغري بردي :النجوـ الزاىرة ،جػ ،5ص102
( )3المصدر السابؽ ،ص102

( )4إتعاظ الحنفا :المصدر السابؽ ،ص316
( )5عبدالمجيد عابديف :دراسات في تاري العروبة في وادي النيؿ ،ص43

( )6المقريزي :البياف واإلعراب ،ص ،108وانظر عبدالمجيد عابديف :المرجع السابؽ ،ص43

ككاف سبب العداء بيف الطرفيف أف ىؤالء العرب بايعكا ثائ انر مف بني أمية ،يدعي "أبا

رككة" ،كأيدكه في تمرده ضد الفاطمييف ،ككاف أبك رككة قد بعث إلييـ مف برقة يدعكىـ لمثكرة ضد

"الحاكـ بأمر اهلل" (622-384ىػ2010-774/ـ) ،فأعمنكا لو البيعة ،كىزمكا كالي الحاكـ ،ثـ
انضمت إلييـ جماعات مف يكتامة ،كحققكا انتصارات كبيرة عمى الجيكش الفاطمية بمصر (.)2
غير أف بني قرة تخمكا عف أبي رككة ،كربما كاف ذلؾ سببان في ىزيمتو بعد ذلؾ بالفيكـ ،مما

اضطره لميركب إلى ببلد النكبة فيما بعد (.)1

كمع ذلؾ داـ العداء بيف الفاطمييف كبني قرة حتى أياـ المستنصر باهلل ،إذ أحدث بنك قرة

اضطرابات ،كجمعكا لمحاربة الفاطمييف ،كانتصركا عمييـ .كعظـ ذلؾ عمى المستنصر ،فأكعز
إلى بعض القبائؿ كمنيا سنبس ( ،)3كطيء (طيىء) ( ،)6كبنك كمب ( ،)5لمحاربة بني قرة.
كأعانيـ بالرجاؿ كالعتاد إليقاع اليزيمة بيـ .كىك ما يعضد ال أرم القائؿ باتجاىات الفاطمييف

العدائية ضد القبائؿ العربية بمصر ،كمحاكلة زرع الفتف بينيـ ( .)4كقد أسكف الفاطميكف
جماعات مف قبيمة سنبس مكاف بني قرة ،كأقطعكىـ أرضيـ كديارىـ (.)9

ػػػػػػػ

( )1أحمد الحفناوي :سوداف وادي النيؿ في ظالؿ اإلسالـ ،دار المعارؼ ،القاىرة1983 ،ـ  ،ص66
( )0المرجع السابؽ ،ص66

( )3قبيمة سنبس :وىـ بنو سنبس بف معاوية بف جروؿ بف ثُعؿ بف عمرو بف الغوث بف طيىء ،والنسبة إلى قبيمتيـ:

السنبسي .ومف الصحابة ممف ينتسبوف ليذه القبيمة :أبو رافع ،وىو عميرة بف جابر بف حارثة..بف لبيد بف سنبس ،لو

صحبة ورواية عف النبي (لممزيد ،انظر اليمداني :عجالة المبتدي ،ص.)76-75

( )4قبيمة طيء :وتكتب أيضاً طيىء ىكذا يذكرىا ابف الكمبي وياقوت ،وىـ ولد طىء بف أدد ،وقد أنجب طىء :فطرة،
والغوث والحارث ،وأميـ :عدية بنت اآلمري مف قبيمة َميرة (لممزيد عف تمؾ القبيمة ،انظر ابف الكمبي :جميرة النسب،
جػ ،0ص ،73وكذلؾ ياقوت الحموي :المقتضب ،ص)038

( )5بنو كمب :قبيمة مف قُضاعة (جد جيينة) ،وىو كمب بف وبرة بف تغمب بف حمواف بف عمراف بف إلحاؼ (إلحافي) بف
قُضاعة ،ومف أوالد كمب :ثور ،وكمد ،وأبوحباحب (انظر ابف حزـ :جميرة أنساب العرب ،ص ،457ياقوت الحموي:
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المقتضب ،ص .)053-050وينتسب لقبيمة بني كمب جـ مف الصحابة والعمماء ،لعؿ أشيرىـ :زيد بف حارثة الكمبي حب
رسوؿ اهلل ،وىو خادمو المقرب ،ومف السابقيف في اإلسالـ ،استشيد يوـ مؤتو سنة 8ىػ609/ـ (انظر ترجمتو:

الصفدي :الوافي بالوفيات ،ص ،054ودحية بف خميفة الكمبي ،الذي كاف ينزؿ جبريؿ عميو السالـ في صورتو ،نظ ار
لجماؿ وجيو (لممزيد انظر الذىبي :سير أعالـ النبالء ،جػ ،4ص ،141ابف كثير :البداية والنياية ،جػ ،8ص ،49ابف

عبدالبر :اإلستيعاب ،جػ ،1ص ،009السيوطي :حسف المحاضرة ،جػ ،1ص .)156وبنوكمب اير بني كالب بف لؤى بف
االب بف فير بف مالؾ (لممزيد انظر مصعب الزبيري :نسب قريش ،ص ،13ابف حزـ :جميرة أنساب العرب ،ص.)130

( )6عبدالمجيد عابديف :دراسات في تاري العروبة ،ص43

( )7ولممزيد عما وقع بيف قبيمتي سنبس وبني قرة وتأييد الحكاـ الفاطمييف لقبيمة سنبس ،انظر البياف واإلعراب،
ص108

كيمكف القكؿ بأنو لـ تكف تمؾ آخر الصراعات التي كقعت بيف يجيينة كغيرىا مف القبائؿ
ضد الفاطمييف ،فالمصادر تذكر أيضا في أخبار السنة اآلنفة (أم 647ىػ2094/ـ) كقكع قتاؿ

آخر بيف جيكش الفاطمييف كبعض القبائؿ ،كاف لـ تذكر الركايات صراحةن اشتراؾ جماعات

يجيينة في ىذه الكاقعة ،إال أف كقكع القتاؿ في ذات السنة ربما يكحي بكجكد مشاركة مف نكع ما
لعرب يجيينة في ىذا النزاع بجانب القبائؿ األخرل ،حتى لك أغفمت المصادر ذلؾ .يقكؿ

كسميـ كف ازرة ،فخرج
المقريزم" :فبينا أمير الجيكش بدر في ذلؾ ،إذ بمغو اجتماع عرب قيس ي
إلييـ ،كأكقع بيـ ،كأكثر مف القتؿ فييـ ،كفر مف بقي إلى برقة .)2( "..ىكذا اشتد الخمفاء

الفاطميكف ،ككذلؾ كزراؤىـ ،كعماليـ في المدف ،كبطشكا بعرب يجيينة ،ككافة القبائؿ العربية
األخرل خاصةن بعد قدكـ الكزير األرميني بدر الجمالي .كليذا يرل البعض أنو لـ يطب لمكثير
مف الجماعات العربية اإلقامة بمصر أياـ الدكلة الفاطمية ،إذ كانت حقبة معاناة ،ككانت أياـ

محف كاضطياد شديد ليـ (.)1

كيبدك أف األمكر كانت قد صارت أكثر ىدكءان كاستق ار انر بعد ذلؾ ،خاصة بعد أف تغمب

الفاطميكف عمى جماعات يجيينة ،كمف كاف يؤيدىـ مف القبائؿ .ثـ أدرؾ العرب بعد ذلؾ أنو ال

طائؿ مف الصراع مع الفاطمييف ،نظ ار لبطشيـ ،كقسكتيـ في معاممة الجماعات العربية .كربما

ييفيـ ما نتج عف ذلؾ ،إذ تشير المصادر إلى أنو بعد ىزيمة الفاطمييف لػ "كنز الدكلة" بأسكاف
كنكاحييا في سنة 647ىػ2094/ـ ،ىدأت األمكر مف جانب القبائؿ العربية "فكانت ىذه الكاقعة

آخر الكقائع التي قيطع فييا دابر المفسديف ،كخمدت جمرتيـ" (.)3
كالراجح أف عرب يجيينة أخذكا ذات المكقؼ مثؿ باقي القبائؿ ،ألنيـ لف يتمكنكا مف

مكاجية الفاطمييف كحدىـ .كتذكر المصادر أيضان أنو في سنة 647ىػ2094/ـ ،كقع نزاع دمكم

بيف كؿ مف الفاطمييف كبيف عرب الكنكز ،رغـ ما كاف بيف الطرفيف مف عبلقػات ككشائج طيبة
منذ أياـ الخميفة "الحاكـ بأمر اهلل" ،حيث أعمف كنز الدكلة بأسكاف التمرد كالثكرة ضد الدكلة
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الفاطمية ،كتغمب ىناؾ عمى الفاطمييف ،ككثر أتباعو ،فسار إليو أمير الجيكش بعساكره ،فالتقي
معيـ كحاربيـ محاربة طكيمة ،أسفرت عف قتمو ،كىزيمة أصحابو بعد أف قتؿ منيـ أعدادا كبيرة

( .)6كعمى أية حاؿ ،لـ تنتو األحداث الميمة التي ترتبط بقبيمة جيينة خبلؿ العصر الفاطمي في
أقاليـ الصعيد ،كمنيا ما حدث في مدينة أخميـ.

ػػػػػػػ

( )1إتعاظ الحنفا :جػ ،0المصدر السابؽ ،ص318

( )0عبدالرازؽ عبدالمجيد سميـ :العالقات بيف مصر والنوبة في العصر الفاطمي ،ص044
( )3إتعاظ الحنفا :جػ ،0ص316

( )4المصدر السابؽ ،ص ،316انظر أيضا عطية القوصي :تاري دولة الكنوز اإلسالمية ،ص 51وما بعدىا

ثالثا – عرب ُجيينة في أخميـ:

كعمى أية حاؿ اتجيت قبيمة يجيينة إلى مدينة أخميـ بعد أف أجبرت جماعات ىذه القبيمة
عمى مغادرة األشمكنيف خبلؿ منتصؼ القرف 5ىػ22/ـ ،بسبب الفتنة التي كقعت مع بطكف قريش

2
الجينييف ليذه المدينة عمى كجو التحديد يرجع إلى أنيا كانت مكطف
( ) .كيعتقد أف اختيار ي
جماعات كبيروة مف قبيمة بمي ،ككانت ليـ بيا شككة كسطكة ،إذ يقكؿ المقريزم عنيا في ركايتو:

"إف بمي كبطكنيا كانت ليذه الػديار (يقصد ألخميـ) .)1( "..كما يقكؿ أيضا" :كبببلد الصعيد عدة
قبائؿ مف العرب..كفي ببلد أخميـ كما تحتيا بمي .)3( "..بينما يذكر القمقشندم" :أنيـ (أم

البمكيكف) كانكا بببلد أخميـ.)6( "..

كتشير ىذه الػركايات التاريخية إلى سيطرة البمكييف عمى مدينة أخميـ ،كىك ما شجع عرب

يجيينة عمى القدكـ إلييا .كليذا كانت مدينة أخميـ تعد بمثابة أفضؿ البقاع ليـ .كقد زاد كجكد
الجينييف ىناؾ بمركر الكقت ،كليذا قػاؿ اليمداني" :كىـ (أم جيينة) أكثر عرب الصعيد ،كمنيـ
ي

قكـ بببلد أخميـ .)5( "..كلعؿ ىذه اإلشارة قد ييفيـ منيا أف عرب جيينة كانكا قد ارتحمكا مف ببلد
األشمكنيف إلى أخميـ عف طيب خاطر منيـ ،كدكف إجبار مف الفػاطمييف .كىذا غير صحيح ،إذ

إف أكثر المصادر تؤكد كقكع النزاع الذم حدث بيف قبيمة يجيينة كجمػاعات قريش ،كتأييد
الفاطمييف لمقرشييف ضد يجيينة.
ػػػػػػػػ

( )1أخميـ :ىي مف مدف الصعيد المشيورة (محافظة سوىاج حاليا) ،وكانت قد اشػتيرت بمعبػدىا القػديـ ،وىػو
البربػا ،قاؿ المقدسي" :وأخمػيـ مدينػة كثيػرة النخيػؿ عمػي بعػض شػعب النيػؿ ،ذات كػروـ ومػزارع ،منيػا كػاف ذو
النوف الزاىد ،وىذه الدورة أعمي أرض مصر ،وفييا يخرج النيؿ( "..أحسف التقػػاسيـ فػي معرفػة األقػػاليـ ،طبعػة

ليدف ،مطبعة بريؿ1929 ،ـ ،ص .)021بينما قػػاؿ القمقشػندي" :ومنػو بػػربا أخمػيـ ،وىػي بظػاىر مدينػة أخمػيـ
مػػف الوجػػو القبمػػي ،كانػػت أعظػػـ البرابػػي ،وأحسػػنيا صػػنعة ،وأكبرىػػا حكمػػة ،ولػػـ تػػزؿ عػػامرة إلػػي أوسػػاط المائػػة

الث ػػامنة ،فأخػػذ فػػي ىػػدميا والعم ػػارة بأحجارى ػػا خطيػػب أخمػػيـ ،ولػػـ يبػػؽ إال آثارىػػا( "..صػػبح األعشػػي :جػػػ،3
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ص .)308وانتسب ألخميـ الكثير مف العممػاء والػػ ُزىاد ،ومػنيـ ذو النػوف ،قػػاؿ القفطػػي"" :ذو النػوف األخميمػي
المصري ،مف طبقة جابر بف حياف في انتحػاؿ صنػاعة الكيمياء( "..القفطػي :تػاري الحكماء ،تحقيؽ :يوليػوس

ليبرت ،ترجمة :د .عوني عبدالػرءوؼ ،مكتبة اآلداب ،القػاىرة 0228 ،ـ ،ص ،)185ومنيـ أيضاً :ناصػر الػديف

األخميمي ،قػاؿ عنو السخػاوي" :أحد أئمة السمطاف( "..الذيؿ عمي رفػع اإلصػر ،تحقيػؽ :د .جػودة ىػالؿ ،ىيئػة

الكتػاب0222 ،ـ ،ص.)019

( )0البياف واإلعراب :ص136

( )3المصدر السابؽ ،ص136
( )4قالئد الجماف :ص04

( )5السويدي :سبائؾ الذىب ،ص ،44ولممزيد انظر أيضا القمقشندي :قالئد الجماف ،ص04

كيذكر القمقشندم في مكضع آخر إشارة تؤكد تأييد الفاطمييف لقريش نكايةن في يجيينة" :فكقع
بينيـ كاقعه أدم إلي دكاـ الفتنة ،فمما أتي العسكر المصرم (يقصد الفاطمييف) النجاد قريش عمي

يجيينة .)2( "..كىك ما يؤكد كقكع الصراع بالفعؿ ،كاف لـ يذكر ذلؾ صراحة .ثـ سكف الجينيكف
بعد ذلؾ شمالي كجنكبي أخميـ ،كانتشرت جماعاتيـ بيا نظ انر لكثرة أعداد المياجريف مف ىذه
القبيمة مف األشمكنيف ،كفيما يبدك لحقت بيـ جماعات جينية أخرل كانت تسكف غير بعيد عنيـ

لما عممكا بيجرتيـ إلى أخميـ ،كليذا يقكؿ صاحب "قبلئد الجماف"" :فسكنكا (أل جيينة) أعبلىا

1
لجيينة كجماعات
كأسفميا .) ( "..كيمكف القك يؿ بأف تمؾ الركايات اآلنفة تؤكد عمي الكجكد الكبير ي
تمؾ القبيمة في الكثير مف مدف الصعيد عامة ،كىك ما تبدك شكاىده جميةن ( .)6كتشير بعض

الركايات األخرل إلى أف الكثير مف جماعات يجيينة التي سكنت أخميـ كانكا ينتسبكف لقبيمة
رفاعة الجينية تحديدان ( .)5كمف الرفاعييف خرج أيضا العركيكف كالقكاسمة كالعبدالب (.)4
كالبلفت أنو رغـ كجكد قبيمة ىكارة الكبير بالصعيد ،إال أف المصادر لـ تتحدث بشكؿ كاضح عف

العبلقة التي جمعت بيف قبيمة جيينة كىكارة.
ػػػػػػػ

( )1القمقشندي :قالئد الجماف ،ص04
( )0المصدر السابؽ ،ص ،04وال تزاؿ محافظة سوىاج التي تقع بيا مدينة أخميـ واحدة مف أكثر المحافظات بالصعيد
الجينية ،كما يوجد بيا أيضاً بعض المدف والقري التي تحمؿ اسـ
التي تضـ مدنيا وقراىا العديد مف الجماعات والبطوف ُ
ىذه القبيمة العربية الكبيرة ،بؿ إف أحد أكبر المراكز التي توجد بيذه المحافظة ال يزاؿ يحمؿ اسـ قبيمة ُجيينة حتى يومنا

ىذا (لممزيد انظر عبدالكريـ الخطيب :تػاري ُجيينة ،ص)07-06
( )4وعف تواجد جماعات كبيرة مف عرب ُجيينة في مدف الصعيد ،وايرىا مف بقاع بالدنا حتي يومنا ىذا ،يقوؿ الدكتور
بجيينة ،وما زاؿ فيو رجاؿ مف قبيمة
رجب عبد الحميـ" :والجدير بالذكر ،أنو مازاؿ بالصعيد حتي اآلف أماكف تسمي ُ
ُجيينة يعيشوف عمي الساحؿ الصحراوي لدشنا ،وىناؾ قبائؿ مف ُجيينة سكنت الشرقية والقميوبية وقنا .وفي مركز

فاقوس بالشرقية قرية قديمة تسمي دوار ُجيينة ،وفي محافظة القميوبية في مركز شبيف القناطر بمدة تسمي نزلة عرب

ُجيينة( "..انظر العروبة واإلسالـ في دارفور ،ص ،118–117حاشية رقـ  .)19كما يذكر عمي باشا مبارؾ قرية باسـ
"جيينة القبمية" :تقع في سوىاج قرب أخميـ ،ولعؿ أىميا يرتبطوف بقرابة ونسب مع عرب ُجيينة القدامي الذييف وفدوا
ُ
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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

تسعة آالؼ متر( "..عمي باشا مبارؾ :الخطط التوفيقية ،جػ ،11ص .)155كما تحدث أيضاً عف وجود قرية باسـ

"جيينة القبمية" ،وىي تقع بمركز الصوالح (لعمو يقصد مركز الصالحية) بمحافظة الشرقية ،يقوؿ عنيا" :موضوعة عمي
ُ
الشاطيء الغربي لمصرؼ بحر البقر ،جنوب كياد الفتاورة( "..انظر ،عمي باشا مبارؾ :الخطط التوفيقية ،جػ،1
ص.)155

( )5انظر القزويني :مخطوط أسماء قبائؿ العرب ،ورقة  ،4ولممزيد عف قبيمة رفاعة انظر ممحؽ ،9ص051
( )6عبدالقادر محمود :الفكر الصوفي في السوداف ،دار الفكر العربي1968 ،ـ ،ص44

وبمي:
أ  -قرابة النسب بيف قبيمة ُجيينة ّ

ترتبطي قبيمتا يجيينة كبمي برابطة نسب قكية ،إذ إف كمتييما تنتسباف إلى ذات الجد البعيد،
فكمتاىما مف قيضاعة .كعف بمي قاؿ القزكيني" :قبيمةه مف قيضاعة ،كالنسبة إلييـ بمكم.)2( "..

كالمعركؼ أف بمي ىـ أبناء :بمي بف عمرك بف إلحاؼ (الحافي) بف قيضاعة ( .)1أما عرب
يجيينة ،فيـ بنك يجيينة بف زيد بف ليث بف سكد بف أسميـ بف إلحاؼ بف قيضاعة (.)3
كعمي ىذا فػإف ىاتيف القبيمتيف تمتقياف معان في جدىما "إلحاؼ" (كفى بعض الركايات يذكر

باسـ :إلحافي) .كاف كاف بنك بمي ييعدكف أقدـ مف أقػاربيـ مف قبيمة يجيينة ،فإلحاؼ ىك جد عرب
لمجيينييف .كمف ثـ فػإف قبيمة بمي مف الناحية الػزمنية تعد أكثر
بمي المباشر ،بينما ىك الجد الرابع ي

قدمان مف قبيمة يجيينة ،غير أف قبيمة يجيينة تفكقيا مكانةن كشيرةن مف حيث ارتباطيا بالكثير مف
غفير
جـ ه
األحداث الكبرل فى التاريو اإلسبلمي ،كىك ما تحدثنا عنو آنفان ،كينتسب إلى قبيمة بمي ه
مف الصحابة كالتابعيف (.)6

كتيعد قبيمة بمي كاحدةن مف مف القبائؿ العربية الكبيرة ،كليذا قاؿ المقريزم" :كبمي قبيؿ
بطكف كثيرةه .)5( "..أما عف مكطنيـ األكؿ ،فالمعركؼ أنيـ كانكا يسكنكف قبؿ القدكـ
عظيـ ،فيو
ه

إلى مصر بعد الفتح (12ىػ462/ـ) في جزيرة العرب  ، Arabian Peninsulaككانت أرضيـ

تقع شماؿ "ببلد يجيينة" .ككانت تخكميا تمتد لػ" ىعقبة إيمة" ،عند العدكة الشرقية مف بحر القمزـ
( .)4كىك ما يشير إلي أف مساكف البمكييف في ببلد العرب كانت تقع بالقرب مف مساكف يجيينة،
كىك ما يؤكد أف ىاتيف القبيمتيف كانت تربطيما قديمان قرابة النسب كالجكار في ذات الكقت .كعف

العمرم" :كمنازليـ اآلف بالداما ،كىي ماء دكف عيكف القصب إلى
مكطف بمي في أيامو يقكؿ ي
أكرل فـ المضيؽ..كعمييـ درؾ الحجيج ىناؾ.)9( "..
ػػػػػػػ

( )1مخطوط أسماء قبائؿ العرب ،ورقة رقـ  ،4وانظر أيضا القمقشندي :قالئد الجماف ،ص04
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( )0عوف الشريؼ قاسـ :موسوعة القبائؿ واألنساب في السوداف ،جػ ،0ص ،979خالد القاسمي :معجـ
أنساب القبائؿ العربية ،جػ ،1ص07

( )3اليمداني :عجالة المبتدي ،ص ،07ابف األثير :المباب في تيذيب األنساب ،جػ ،1ص ،021المقريزي:
البياف واإلعراب ،ص ،135ابف عبد الحكـ :فتوح مصر ،ص116

( )4ولعؿ أشير الصحابة رضي اهلل عنيـ ممف ينتسب ليذه القبيمة :كعب بف عجرة البموي ،وأبو الييثـ بف
التيياف البموي (ولممزيد انظر ابف األثير :المباب ،جػ ،1ص ،021القمقشندي :قالئد الجماف ،ص)04

( )5البياف واإلعراب :ص135

( )6خالد القاسمي :المرجع السابؽ ،جػ ،1ص07
( )7انظر رواية ابف فضؿ اهلل العمري نقال عف القمقشندي :قالئد الجماف ،ص ،04عف موقع كؿ مف قبيمة

بمي وقبيمة جيينة في بالد العرب ،انظر خريطة رقـ  1و ،0ص037-036

ض إلى أف عرب بمي كاف ليا كجكد قكم قبؿ اإلسبلـ عند تخكـ مصر
كيذىب البع ي
الشرقية ،خاصة في ببلد البجة ،فكانكا يقكمكف بعمميات تجارية عبر كؿ مف البحر األحمر كنير

النيؿ ( .)2ثـ اختمط البمكيكف بعد ذلؾ بقبائؿ البجة السيما سكاف شمالي ىذه الببلد ،كمف ثـ
صارت ليـ الزعامة كالقيادة بعد ذلؾ ،بفضؿ نظاـ الكراثة المعركؼ في ىذه الببلد باسـ "كراثة
األـ" .كيعتقد أف عرب بمي الذيف سكنكا البجة ىـ مف تشير إلييـ ركايات مؤرخي اليكناف

كالركماف بػ "البميمييف"  .)1( Blemmyesكقد ذكرتيـ بعض المصادر العربية باسـ "البمكييف"
( .)3كىك ما يشير إلى أف اسـ البميمييف مأخكذ مف الكممة العربية "البمكييف".

كتشير المصادر إلي أف بطكف قيضاعة كانت تسكف الشاـ ،فنادم رج هؿ ىناؾ" :يا آؿ
سير ثيمث قبائؿ قيضاعة
قيضاعة" .فمما بمغ ذلؾ األمر عمر بف الخطاب أمر عاممو في الشاـ أف يي ٌ
كبطكنيا إلى مصر نظ انر لكثرتيـ ىناؾ .كربما رأل الخميفة أف كثرة كجكد جماعات عربية في بمد

ما مف قبيمة كاحدة أمر قد ييدد استقرار الدكلة .ثـ نظر الناس بعد ذلؾ ،فإذا بمي بمصر يمثمكف
ثمثي جماعات قيضاعة ( .)6كىك ما يشير لكثرة جماعات بمي بيف القضاعييف .كليذا زادت
أعدادىـ بمصر منذ ذلؾ الكقت خاصةن في مدف كقرل الجنكب ،كليذا يقكؿ السكيدم" :كمنازليـ

(أم بمي) بصعيد الديار المصرية .)5( "..كالراجح في أرل البعض أف البمكييف ىاجركا لمصر

عبر سيناء ( ،)4كربما ذلؾ بسبب كقكع مكطنيـ األكؿ شمالي جزيرة العرب ،ككذلؾ في ببلد

الشاـ ،كليذا كاف ليـ كجكد كاضح في مناطؽ شرقي مصر.
ػػػػػػػ

( )1مصطفي مسعد :البجة والعرب في العصور الوسطي ،مقاؿ منشور في مجمة كمية اآلداب ،جامعة القاىرة ،العدد رقـ
 ،01المجمد الثاني ،ديسمبر 1959ـ ،ص ،13ولممزيد ،انظر :السيد طو أبوسديرة :القبائؿ اليمينة في مصر ،ص67

( )0المرجع السابؽ ،ص13
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( )3يذكراإلدريسي شعباً في البجة باسـ البموييف ،وىي بالتأكيد تسمية نسبة لقبيمة بمي ،ولعمو يقصد "البميمييف" ،وقاؿ
عنيـ" :وبيف أرض النوبة وأرض البجة قوـ رجالة يقاؿ ليـ البموييف ،وليـ صرامة وعزـ( "..اإلدريسي :المغرب وأرض

السوداف ومصر واألندلس :ص )37المغرب وأرض السوداف ومصر واألندلس :ص37
( )4المقريزي :البياف واإلعراب ،ص136

( )5سبائؾ الػذىب :ص ،40كما يتحدث المؤرخ عبدالرحمف الجبرتػي وجود عرب مف قبيمة بمي في بعض مدف إقميـ
الجيزة ونواحييا ،ومنيا وسيـ (أوسيـ) ،إذ يقوؿ" :وأما قيطػاس بؾ ومف معو فإنو رجع الي مصر ،ووأرسؿ الي ابف
حبيب بأف يجمع نصؼ سعد وعرب بمي ،ويرسميـ مع ابنو( "..الجبرتي :عجائب اآلثػار في التراجـ واألخبػار ،جػ،1
دراسة وتقديـ :د.أحمد زكريا الشمؽ ،تحقيؽ :حسف محمد جوىر وعمر الدسوقي والسيد إبراىيـ سالـ ،ىيئة الكتػاب،

0213ـ ،ص.)141

( )6حسف الباشا :تاري وآثار سيناء في العصر اإلسالمي ،ندوة آثػار سيناء عبر العصور ،المجمس
األعمي لمثقافة ،لجنة اآلثػار0220 ،ـ ،ص78

كيشير "بازؿ دافيدسكف"  Basil Davidsonإلى أف البميمييف سكنكا شمالي السكداف ،ثـ

أخذكا يستقركف في مدف الككشييف  .)2( Kushitesثـ تزاكجكا كانصيركا مع أىؿ تمؾ المدف بعد

ذلؾ ،كىك ما أدل لحدكث االختبلط بيف ىؤالء البميمييف كسكاف تمؾ الببلد ( .)1كتشير الركايات
القبطية إلى أف البميمييف كانكا يتسمكف بالعنؼ كالبطش ضد المسيحييف الذيف كانكا يسكنكف في

ببلد البجة ،أك بالقرب منيا .ككانكا يعتدكف عمى أديرة الصحراء الشرقية ( .)3ككانكا يقكمكف

بنيب تمؾ األديرة ،كربما كانكا يقتمكف مف كاف يقطف بيا مف الرىباف ( .)6كربما يؤيد ذلؾ ما

تذكره إحدل أكراؽ البردم التي ترجع آلكاخر حكـ االمبراطكر الػركماني "ثػيكدسيكس" (–398

 375ـ) أف "أسقؼ أسكاف" كاف قد أرسؿ إلى إمبراطكر ركما يحثو عمى أف يبعث إليو بقكة
عسكرية لحماية الكنػائس مف اعتداءات البميمييف كالنكبييف ( .)5كما تشير بعض المتكف القديمة

التي كشؼ عنيا في منطقة كبلبشة كالتى تؤرخ إلى أياـ الممؾ النكبي "سيمكك"  Silkoمنذ القرف

 4ـ ،أنو أرسؿ حممة عسكرية إلى البميمييف تمكنت مف ىزيمتيـ ،كطردىـ مف منطقة كادم النيؿ

(.)4

كيرل البعض أنو تكجد ثمة عبلقةه بيف البميمييف كبعض الجماعات العربية التي سكنت

المنطقة التي تقع بيف ساحؿ بحر القمزـ كالضفة الشرقية لنير النيؿ ،خاصة مف جماعات قبيمة
يتفؽ مع السياؽ التاريخي لؤلحداث في تمؾ المنطقة ،السيما
بمي .كىك رأم لو كجاىتو ،كىك ما ي
كأف بعض الجماعات العربية تيدعي باسـ "البمك" كانت قد ىاجرت ،ثـ سكنت شماؿ الحبشة (.)9
كىي المنطقة التي تقع في ببلد البجة ،أك بالقرب منيا ،حسب المصادر العربية .كأقاـ ىؤالء

البمكيكف عبلقات قكية مع قاطني البجة الشمالييف ،كامتزجكا بيـ ،ثـ بسطكا سيطرتيـ عمى أكثر

القبائؿ ىناؾ عف طريؽ التزاكج كالمصاىرة .كقد استفادت جماعات بمي مف نظاـ "كراثة األـ"
السائد ىناؾ ،ثـ صاركا حكاـ ببلد البجة ،كىـ الذيف أطمؽ عمييـ مؤرخك اليكناف كالركماف بعد
ذلؾ اسـ "البميمييف" (.)8
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ػػػػػػػ

(Basil Davidson: The Growth of African Civilization , Longman , London , 1970 , PP. )1
81 – 82
Ibid , P. 82
()0
( )3األنبا مارتيروس :الرىبنة القبطية (األـ لرىبانيات العالـ) مكتبة مارجرجس ،القػاىرة0220 ،ـ ،ص182
( )4المرجع السابؽ ،ص182

(F. F. Gadallah; The Egyptian Contribution to Nubian Chrisianity, Sudan Notes & )5
Records , Vol. XXXIX , 1958, P. 38
(Crawford: Sudan Antiquities Service, No. II,Op. Cit. , P. 176 )6
( )7مصطفى مسعد :البجة والعرب ،ص13
( )8المرجع السابؽ ،ص13

كيذكر الشريؼ اإلدريسي (ت568 :ىػ2253/ـ) ىذه الجماعات التي تنتمي لعرب بمي

باسـ "البميكف" (البمييف) ( ،)2كىي تسمية تؤكد أيضا نسبة ىؤالء لقبيمة بمي .كيؤيد تمؾ العػبلقة

أيضان أف المغة العربية في اقميـ التيجرة ( )1الػذم يقع في كؿ مف الحبشة كببلد البجة تعرؼ باسـ
"بمكيت" ،كىى تعني" :المغة البمكية" نسبةه إلى قبيمة بمي .كىك ما يؤكد االرتبػاط بيف لفظي
البميمييف كالبمييف .كلعؿ ذلؾ يؤيد الػرأم الػذم يذىب إلى أف جماعات بمي لعبكا دك انر كبي انر في

نشر العركبة في ببلد البجة قبؿ اإلسبلـ بعدة قركف (.)3

ػػػػػػػ

( )1المغرب وأرض السوداف ومصر واألندلس :ص37

( ) 0إقميـ التيجرة :لعؿ تسمية ىذا اإلقميـ ترجع في األصؿ إلى "لغة التيجري" ،وىى إحدى المغات السامية،

وكاف يتكمـ بيا سكاف "مممكة أكسوـ" القديمة  ،Kingdom of Aksumوىى التى قامت في بالد الحبشة
إباف القروف المتأخرة قبؿ الميالد .وىذه المغة كانت قد ذاعت خالؿ القرف 15ـ ،لكف ال ُيعرؼ ليا أداب
مشيورة ،إال ما ورد في بعض الرسائؿ والسجالت (لممزيد ،انظر عبدالمجيد عابديف :بيف الحبشة والعرب،

ص )07-07ولممزيد عف مممكة أكسوـ القديمة وحضارتيػا ،انظر حندوقة إبراىيـ فرج ،الحضارات األفريقية
القديمة وآثارىػا ،القػاىرة0220 ،ـ ،ص ،196عبدالمجيد عابديف :بيت الحبشة والعرب ،ص ،07-06يقوؿ

الدكتورعبدالمجيد عابديف" :وطالما خمط المؤرخوف بيف قبائؿ البجة والبميمييف ،ولكف مف المؤكد أف األخيريف

ليسوا مف مجموعة تمؾ القبائؿ ،فاالسـ القديـ  Blemmyesلـ يتحور إلى بجة ،إنما تحور إلى البمييف"...

(ولممزيد ،انظر عبدالمجيد عابديف :بيف الحبشة والعرب :ص.)002

( ) 4رجب عبد الحميـ :ميناء عيذاب ووادي العالقي وأثرىما في عالقة مصر بالسوداف حتي نياية القرف
9ىػ15/ـ ،ندوة لجنة التاري واآلثار بالمجمس األعمي لمثقافة باالشتراؾ مع معيد البحوث والدراسات األفريقية،
جامعة القاىرة ،ىيئة الكتاب1999 ،ـ ،ص ، 043ويرى البعض أف البميمييف كانوا قد تأثروا أيضاً ببعض
العادات والتقاليد التي أخذوىا عف "حضارة مروي" القديمة ،أو ما يعرؼ باسـ "الثقافة المروية" Meroitic

 Cultureالتي ىيمنت عمى بالد النوبة ،وما جاورىا منذ حوالي سنة  322ؽ.ـ .وتبدو الكثير مف التأثيرات

المروية في عدد مف المناطؽ التى تقع في بالد النوبة ،خاصة في منطقة "قصر أبريـ"  ،Qasr Ibrimوىي
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التي شيدت العديد مف "التأثيرات المروية" ،وتحديدا في موقع الجبانة التى تحمؿ رقـ ،192 B :حيث توجد
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

الثقافية والحضارية فى بالد النوبة ،انظر:
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. 20يػذكر المػؤرخ الرومػاني ديػودور

الصقمي  35-95( Deodore of Scillyؽ.ـ) أف الممؾ الفارسي قمبيز ىو الذى بنى مدينة مروي ،ودعاىا
باسـ والدتو (ديودور الصقمي في مصر ،ترجمة :وىيب كامؿ ،دار المعارؼ0213 ،ـ ،ص.)64

كعمى أية حاؿ ،فقد زادت أعداد البمكييف في أخميـ في العصر اإلسبلمي حتى كرد في

بعض المصادر" :كبطكنيا كانت ليذه الديار .)2( "..كما سكف عرب بمي "قكص" بالصعيد،
كصارت ليـ الزعامة ىناؾ في بيتيف مف بيكتيـ ،تقكؿ ركاية القمقشندم" :ككانت اإلمرة بيا (أم

قكص) في بيتيف مف بمي مف قيضاعة .)1( "..كىك ما يشير إلى انتشار جماعات البمكييف في

العديد مف مدف الصعيد .كقد لعبت قرابة النسب دك انر في التقارب بيف قبيمتي يجيينة كبمي إباف
استقرارىما في مدينة األشمكنيف ،كىك ما جعؿ البمكييف ينضمكف لعرب يجيينة في نزاعيـ ضد
قريش ،كربما كاف كازع القرابة كالنسب قد جعؿ البمكييف ال يفكركف في ماالت انضماميـ إلى بني

عمكمتيـ ،رغـ مساندة الدكلة الفاطمية لقيريش آنذاؾ.
كبير في نياية ذلؾ الصراع بيزيمة
أثر ه
كالريب أف اشتراؾ الفاطمييف مع قريش كاف لو ه
القبيمتيف القيضاعيتيف ،كمف ثـ أيجبرت كمتاىما عمى ترؾ مدينة األشمكنييف قس انر ،كالػذىاب إلى
أعداد
أخميـ كالتي كانت كاحدة مف مراكز جماعات قبيمة بمي الػرئيسية بالصعيد ،ككانت تسكنيا
ه
كبيرةي منيـ ،كذلؾ حسب ما كرد في المصادر التاريخية (.)3

وبمي:
(ب)  -النزاع بيف قبيمة ُجيينة ّ

ادر الفتف تقع بينيما،
كقد ٌ
تبدلت األحكاؿ عمى ما يبدك بيف القبيمتيف بمركر الزمف ،كبدأت بك ي
أمر يبدك طبيعيان بيف
كأخذت تشطر جماعاتيما ،رغـ كشائج القرابة كالنسب القكية بينيما ،كىك ه

كافة الجماعات البشرية .كالػبلفت لمنظر أف المصادر التاريخية تكاد تككف صامتة عما كقع بيف
القبيمتيف ،إذ ال تعطينا مزيدان مف األخبار عف أصؿ تمؾ الفتنة ،كأسبابيا ،كال حتى عف تفاصيؿ

ما كقع ( .)6كيبدك أنو كاف صراعان مف قبيؿ ما يحدث عادة بيف القبائؿ العربية في ذلؾ الكقت،
عصبية و
و
قبمية ،أك
كالراجح أنو كاف يرتبطي بن از وع حكؿ امتبلؾ األراضي في إقميـ أخميـ ،أك بسبب
غير ذلؾ مف األمكر المعتادة بيف قبائؿ العرب ،كىي أمكر ذاعت بيف العرب منذ أياـ الجاىمية،

كظمت بعض بقاياىا معيـ حتى بعد اإلسبلـ.
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ػػػػػػػػ
( )1القمقشندي :صبح األعشي ،جػ ،4ص ،68قالئد الجماف ،ص04
( )0صبح األعشى :جػ ،4ص67
( )3المصدر السابؽ ،ص68

( )4ولممزيد ،انظر المقريػزي :البيػاف واالعراب ،ص ،136القمقشندي :قػالئد الجماف ،ص ،04عبداهلل
خورشيد :القبائؿ العربية في مصر ،ص  ،042ممدوح الػريطي :دور القبػائؿ العربية في صعيد مصر ،ص،96

كرـ الصاوي بػاز :قبيمة ُجيينة ،ص ،14رجب عبد الحميـ :العروبة واالسػالـ في دارفور ،ص117

كيرجح أف عرب يجيينة اشتمكا مف البمكييف استبدادان في مدينة أخميـ ،عمى اعتبار أف ليـ
الجينييف كفدكا عمييـ بعد األحداث التي كقعت في
السبؽ في المقاـ ،كاالستقرار بيا ،كأف ي
األشمكنيف ،فأراد البمكيكف أف يظيركا سطكتيـ في أخميـ ،كيعتقد أنيـ أظيركا شيئا مف االجحاؼ

في عطاء األرض ،فكقع النزاع بيف جماعاتيما حكؿ امتبلؾ اآلارضي ( .)2غير أنو ليست لدينا

تفاصيؿ عف ذلؾ ،فالمصادر ال تخبرنا إال بما نتج عف ىذا النزاع ،كلعمو لـ يكف دمكيان كغيره مف
النزاعات القبمية ،كليذا كاف التصالح بينيما .كلعؿ الحكداث التي كقعت بيف جماعات القبيمتيف لـ

تزد عف مجرد مشاجرات ،أك مشاحنات بيف أفراد كؿ منيما حكؿ إمتبلؾ بعض األراضي في
إقميـ إخميـ ال أكثر ،لذا كاف الصمح سريعان عمى ما يبدك.

كقد أدرؾ طرفػا ىذا الصراع أف تطكره إلى حد أكثر مف ذلؾ ،سيككف ضا انر بمصالح كؿ

منيما ،كليذا فإف الػراجح أنو لـ تطؿ مدة النزاع بيف ال يجينييف كالبمكييف ،ألف القبيمتيف كانتػا
تدركاف مكقؼ الفػاطمييف تجاىيما ،كىك ما بدا جميان في أحداث األشمكنيف .كليذا ماؿ الطرفػاف

اؼ أخرل مف خارج جماعات القيضاعييف في ىذا النزاع ،كىك
إلى التصالح حتى ال تتدخؿ أطر ه
ما سيككف سببا في تعقيد األمكر .كليذا يقكؿ القمقشندم" :ثـ حصؿ بينيـ جميعان الصمح عمى
مساكنيـ التي ىـ بيا اآلف ،كزالت الشحناء مف بينيـ.)1( "..

كالمؤكد مف ثنػايا ىذه الػركاية التػاريخية أف سبب النزاع بيف القبيمتيف كاف بسبب األراضي

كالبيكت التي كػاف يسكف فييا الجينيكف كالبمكيكف في أخميـ .كتتفؽ ركاية القمقشندم مع ما يذكره

المقريزم الػذم يقكؿ" :ثـ حصؿ بينيـ الصمح عمى مساكنيـ .)3( "..ثـ يردؼ أنو زالػت الشحناء"
مف بيف عرب يجيينة كبني عمكمتيـ مف قبيمة بمي ( .)6كالمؤكد أف القرابة بينيما ،ككذلؾ زعماء
كؿ منيما ،لعب دك انر كبي انر في التقريب بيف جماعات القبيمتيف ،إذ حرص كؿ منيما عمى الصمح،
كانياء الخبلؼ.

ػػػػػػػ
( )1وقد وقعت مثؿ تمؾ النزاعات ذات الطابع القبمي بيف بعض القبائؿ العربية في مصر بعد الفتح العربي،

ومنيا ما وقع بيف كؿ مف ُجيينة وربيعة حوؿ أرض العالقي (بالد الذىب) ،حيث حاولت ربيعة بعد أف تمكنت
ربيعة مف تمؾ البالد عف طريؽ المصاىرة بزعماء البجة ،وصارت لبني ربيعة القيادة والحكـ ىناؾ ،ومف ثـ
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أجبرت ربيعة قبيمة ُجيينة عمي الرحيؿ عف تمؾ البالد (لممزيد ،انظر أبو الحسف المسعودي :مروج الذىب،
جػ ،0ص .)16كما تذكر المصادر أيضاً أنو وقع نزاع بيف وبمي مف جانب ،وبطوف قريش مف جانب آخر كما
أنؼ القوؿ .وكاف النزاع بسبب أمور متشابية حوؿ األرض وممكيتيا ،وىو ما يجعمنا نعتقد أف مثؿ تمؾ األمور

كانت السبب في النزاع أو الفتنة التي وقعت بيف قبيمتي ُجيينة وبمي في بالد أخميـ.
( )0قالئد الجماف :ص04
( )3البياف واإلعراب :ص136

( )4المصدر السابؽ ،ص136

ثـ اتفقت القبيمتاف عمى األراضي التي تككف مف حؽ جماعات كبطكف كؿ منيما ،فكانت

لقبيمة يجيينة األراضي التي تقع إلى الشرؽ مف منطقة "عقبة قاك" ( ،)2كحتى أرض عيذاب عمي
ساحؿ بحر القمزـ ( .)1أما أراضي قبيمة بمي ،فإنيا كانت تمتد مف "جسر سكىاج" إلى الغرب مف
"قمكلة" ( .)3كبذلؾ الصمح انتيى الخبلؼ بيف قبيمتي جيينة كبمي.

ٍ
كدليؿ عمي استقرار ُجيينة بمصر:
رابعا  -شواىد القبور

تعد "شكاىد القبكر"  Tomb Stonesمف أىـ المصادر التي تمد الباحثيف بمزيد مف

األخبار عف ىجرة العرب إلى مصر ( .)6كتدلنا الشكاىد عمي قدـ كجكد جيينة بمصر .كلعؿ

شكاىد القبكر مف المصادر التي يصعب الريبة أك الطعف في مصداقية ما كرد بيا مف أخبار،
كمف خبلليا يمكف معرفة المزيد مما لـ يرد في المصادر المعاصرة ( .)5كقد ارتبطت شكاىد
القبكر بمصر منذ بكاكيرالفتح ،حتى أف أقدـ و
أثر إسبلمي عثر عميو بيا شاىد قبر مصنكع مف

الحجرالجيرم  ،)4( Limestoneكىك يرجع لحكالي سنة 32ىػ452/ـ (.)9
ػػػػػػػػ

( ) 1عقبة قاو :وىي منطقة اندرست اآلف ،وكاف موقعيا في نواحي مركز البداري ،وىو أحد المراكز التي تقع في
محافظة أسيوط (رجب عبد الحميـ :العروبة واالسالـ ،ص .)117وقد ذكر الدكتور عبد المجيد عابديف ىذه المنطقة باسـ
"عقبة قاو الخراب" (انظر ،دراسات في تاري العروبة في وادي النيؿ :ص)52

( )0القمقشندي :قالئد الجماف ،ص ،04رجب عبد الحميـ :العروبة واالسالـ ،ص117

( )3المصدر السابؽ ،ص ،04وانظر رجب عبد الحميـ :ميناء عيذاب ووادي العالقي وأثرىما في عالقة مصر بالسوداف،
ندوة الحدود المصرية السودانية عبر التاري  ،ىيئة الكتاب1999 ،ـ ،ص041

( )4شواىد القبور :تعرؼ أيضاً باسـ "النقوش الشاىدية" ،وىي النقوش التي سجمت عمي المقابر والمدافف ،وىي نوع
مف اآلثار التي ذاعت إباف العصر اإلسالمي .وتضـ الشواىد نقوشا بيا البسممة وتعريفا بالميت ،وعبارات التوحيد
وتاري الوفاة وطمب الرحمة والمغفرة واير ذلؾ (لممزيد انظر أماؿ أحمد العمري :زخارؼ شواىد القبور اإلسالمية قبؿ

العصر الطولوني ،حوليات ىيئة اآلثػار المصرية1986 ،ـ ،ص ،0-1محمد حمزة الحداد :النقوش اآلثػارية مصد ار
لمتاري االسالمي والحضارة االسالمية ،المجمد األوؿ ،مكتبة زىراء الشرؽ ،القاىرة ،دوف تػاري  ،ص ،17–16عالء

الديف عبدالعاؿ :شواىد القبور األيوبية والممموكية ،مكتبة اإلسكندرية0213 ،ـ ،حسف الباشا :مدخؿ إلي العمارة

والفنوف االسالمية ،معيد الدراسات االسالمية ،القاىرة ،دوف تاري  ،ص ،184–180حسني نويصر :اآلثػار االسالمية،
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مكتبة نيضة الشرؽ ،جامعة القاىرة1996 ،ـ ،ص ،346–343حسيف مراد :تاري دىمؾ وحضارتيا في القروف الستة
األولى مف اليجرة مف خالؿ شواىد القبور ،معيد البحوث والدراسات األفريقية ،جامعة القاىرة ،العدد  ،87مايو 0228ـ

( )5عالء الديف عبدالحميد :شواىد القبور ،ص ،37انظر شكؿ رقـ  ،16ص071

( ) 6يقوؿ الدكتور حسف الباشا عف ذلؾ الشاىد األثري" :وربما يكوف أقدـ أثر إسالمي وصمنا ىو شاىد قبرمف الحجر
الجيري مف مصر ،عميو نص جنائزي مؤرخ سنة13ىػ ،باسـ عبدالرحمف بف خير الحجري"(العمارة والفنوف االسالمية،

ص.)184

( )7حسف الباشا :مرجع سابؽ ،ص184

بغزرة ما عثر عميو مف شكاىد القبكر رغـ عدـ
كيمكف القكؿ بأف مصر اإلسبلمية تميزت ا

استحباب المبالغة في إقامة القبكر ،كاإلفراط في زخرفتيا ،أك الكتػابة عمييا مف الناحية الشرعية،

كمع ذلؾ بالغ المسممكف بالعناية بشكاىد القبكر ( .)2كلعؿ أىمية الشكاىد تبرز مف خبلؿ معرفة

تطكر الخط العربي عمى الحجر ،إضافة لقيمتيا التاريخية التى ال غنى عنيا ( .)1كتيظير
الشكاىد التي يكشؼ عنيا في كؿ مف أسكاف كالفسطػاط بعض السمات ،كمنيا أف اسـ المتكفي
كاف ييتبع باسـ قبيمتو إباف القرنيف األكؿ كالثاني اليجرييف (السابع كالثامف الميبلدييف) ( .)3كمنذ
القرف 3ىػ7/ـ بدأ ظيكر اسـ اإلقميـ أك البمد التي ينتسب إلييا المتكفى بدالن مف اسـ القبيمة (.)6

كتشير األبحاث األثرية إلى كجكد جاليات عربية كاسبلمية في منطقة "خكر نبتة" عمى بعد حكالي

 90ميبلن غرب سكاكف (.)5

كقد تـ العثكر ىناؾ عمى شكاىد عربية تؤرخ لمقركف اليجرية األكلى ( .)4إذ يعثر في ىذه
المنطقة عمى ك و
احدة مف أقدـ اليجرات العربية إلى ببلد البجة التي كصمت إلينا آثارىا ،كتؤكد ذلؾ
شكاىد القبكر التي كشؼ عنيا ىناؾ ( .)9كما تـ الكشؼ أيضان عف شكاىد أخرل لجماعػات
عربية فى العديد مف المكاقع النكبية كمنيا :تافة  ،Taffaكىي تؤرخ لمنصؼ األكؿ مف القرف

3ىػ7/ـ ،ككذلؾ كجدت شكاىد في منطقة كبلبشة  Kalabshaتؤرخ لمقرف 6ىػ20/ـ ( .)8كما

عثر عمى شكاىد فى قرطاسي  Qertassiتؤرخ آلكاخر القرف 6ىػ20/ـ ،كغير ذلؾ مف المناطؽ

في ببلد النكبة ( .)7كىك ما يؤكد أف مظاىر العركبة في كؿ مف مصر كالنكبة ترجع إلى حقبة

زمنية بعيدة ،كذلؾ منذ أكائؿ القركف اليجرية بفضؿ اليجرات العربية ،كفي مقدمتيا ىجرة قبيمة

يجيينة كبطكنيا.
ػػػػػػػػ

( )1أماؿ أحمد العمري :زخارؼ شواىد القبور اإلسالمية قبؿ العصر الطولوني ،ص1
( )0المرجع السابؽ ،ص1

( )0كرـ الصاوي باز :مصر والنوبة في عصر الوالة ،ص93
( )4المرجع السابؽ ،ص93

( )5محمد عبداهلل النقيرة :انتشار اإلسالـ في شرقي أفريقية ومناىضة الغرب لو ،دار المري  ،الريػاض ،دوف تاري ،
ص95
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( )6ترجع ىذه الشواىد تحديداً الى سنة 113ىػ730/ـ (النقيرة :المرجع السابؽ ،ص)95

( )7وتؤرخ ىذه الشواىد لمقرف 0ىػ8/ـ ،لممزيد انظر Abd Al Magid Abdin; Some General Aspects of

 ، the Arabisation of the Sudan, P.59وعف ىذه اليجرات ،انظرمصطفي مسعد :البجة والعرب ،ص ،07وعف
القبورلتي عثر عمييا في خور نبت ،انظر تفريا ىذا الشاىد شكؿ رقـ 16
ا
أحد شواىد

(O. G. S. Crawford: Sudan Antiquities Service, No. II, Castles & Churches in the )8
Middle Nile Region, Khartoum, 1953, P. 265
( ،Ibid, P.265 )9وعف شواىد بني الكنز بأسواف انظر عطية القوصي :تاري دولة الكنوز ،ص152

كما يكشؼ عف عدد كبير مف الشكاىد في أطبلؿ الفسطاط ،كفي منطقة عيف الصيرة
جنكبي القاىرة ،ككذلؾ بالصعيد خاصة في مدينة أسكاف ( .)2أما بخصكص الشكاىد التى عثر

عمييا في أسكاف ،فإنو قد كرد عمييا أسماء العديد مف القبائؿ التي استقرت بمصر بعد الفتح،
سكاء دكف عمييا أسماء قبائؿ تنتسب لقحطاف ،أـ لعرب عدناف ،ككذلؾ بطكنيا ،كأفخاذىا التي

ىاجرت إلى مصر ( .)1كلعؿ مف أىـ القبائؿ التي كردت عمييا :يجيينة ،كقريش ،كقيس،
كالمعافر ،كخكالف ،كحضرمكت ،كاألزد ،كغافؽ ،كمراد ،كالصدؼً ،
ككندة ،كتيجيب ،كرعيف،
ى
ي
كخزاعة،
كىذيؿ ،ي
ككنانة ،كبنك يزىرة ،كحمير ،كعامر ،كالميث ،كبنككمب (كىـ مف قيضاعة) ،ي
كسيـ ،كلخـ..الو" .كىك ما يتفؽ مع ما كرد في العديد مف المصادر (.)3
الجينييف ،كىى التى تيمنا في المقاـ األكؿ
أما عف شكاىد القبكر التي حممت أسماء بعض ي
في ىذه الدراسة ،فقد عثر عمي الكثير منيا ،كىي تؤكد كجكد الجماعات مف عرب يجيينة بمصر

منذ القركف اليجرية األكلي ،خاصة تمؾ الشكاىد القبرية التي يكشؼ عنيا في جبانة أسكاف
اإلسبلمية ،ككذلؾ غيرىا مف المدف المصرية ،كىي شكاىد محفكظة في "متحؼ الفف اإلسبلمي"
بالقاىرة ،كمف أىـ تمؾ الشكاىد التى كرد عمييا أسماء أشخاص مف جيينة:

الجيني" ،كىك المتكفي في سنة 153ىػ849/ـ (.)6
 -شاىد قبر باسـ" :عيسي بف أبي عيسي ي

 -شاىد قبر باسـ" :خازـ بف أحمد بف خازـ بف محرز بف سمرة ال يجيني" ،كىك شخص متكفي

في شير شعباف مف سنة 359ىػ749/ـ ،كىك مسجؿ برقـ .)5( 1912/516

الجيني" ،كىك المتكفي في شير
 شاىد قبر باسـ" :مرزكؽ بف خازـ بف محرز بف سمرة يرمضاف مف سنة 374ىػ2005/ـ ،كىذا الشاىد مسجؿ برقـ  .)4( 1912/2006كىك فيما يبدك

ابف صاحب الشاىد المدعك "خازـ بف أحمد الجيني" الذم يذكر آنفان.

ػػػػػػ

( )1كرـ الصاوي باز :قبيمة ُجيينة ،ص ،5وعف شواىد لقبور بأسواف انظرعطية القوصي :تاري دولة الكنوزاإلسالمية،
ص152
( )0كرـ الصاوي باز :المرجع السابؽ ،ص6

( )3ولممزيد عف القبائؿ العربية وشواىد القبور ،انظر سعاد ماىر :مدينة أسواف وآثػارىا في العصر االسالمي ،الييئة
المصرية العامة لمكتاب1977 ،ـ ،ص ،129–45كرـ الصاوي بػاز :قبيمة جيينة ،ص ،6وكذلؾ انظر:
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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
( )4كرـ الصاوي باز :قبيمة ُجيينة ،ص7

( ) 5حسف مدني حسف محمود :دراسة تاريخية وأثرية لمجماعات العربية في أسواف والنوبة نياية العصر األيوبي عمي
ضوء مجموعة شواىد القبور المكتشفة بجبانة أسواف ،رسالة ماجستير اير منشورة ،معيد البحوث والدراسات األفريقية،

جامعة القاىرة1997 ،ـ ،ص153

( )6المرجع السابؽ ،ص153

الجيني ،كىك شاىد غير مؤرخ ،إذ لـ تنقش
 شاىد قبر باسـ :يحسنة بنت سميماف بف شمؿ يعميو سنة الػكفاة ،كىذا الشاىد مسجؿ برقـ.)2( 2504/252 :
كتشير شكاىد القبكر إلى أف الجماعات العربية التي كانت قد ىاجرت إلى أرض مصر ظؿ

أفرادىا يحتفظكف بنسبيـ إلى القبيمة التي ينتمكف إلييا زىاء قرنيف مف الػزماف ( .)1كىك ما تشير

إليو الشكاىد التي تـ الكشؼ عنيا في كؿ مف جبانتي الفسطػاط كأسكاف ،حيث إف اسـ الشخص

المتكفي كػاف ييتبع غالبا باسـ قبيمتو ،كذلؾ إبػاف القػرنيف األكؿ كالثاني اليجرييف (القرنييف السابع
كالثامف الميبلدييف) (.)3

كمنذ القرف الثػالث اليجرم/التػاسع الميبلدم ،كجد البػاحثكف أف األسماء العربية التي كشؼ

عنيا كػانت ألشخاص متكفيف ،نقشت أسماؤىـ عمى شكاىد القبكر ،ككػانت بعض األلقاب التى

حمميا المتكفكف تحمؿ اسـ البػبلد التي نشأكا بيا ،أك مكطف القبيمة األصمي التي ينتسب ليا،
كلعؿ مف تمؾ األلقاب التي كردت عمى شكاىد القبكر مع المتكفي :اإلدفكم ،كاألسكاني ،كالككفي،

كالبصرم .كما أف البعض منيا لـ يكتب عمييا نسب المتكفي ،سكاءان اسـ القبيمة التى ينتسب

إلييا الشخص ،أـ مكطنو األكؿ (.)6

كىذا ما ينطبؽ أيضان عمى تمؾ الشكاىد التي تينسب إلى بعض األفراد مف قبيمة يجيينة،
حيث كشؼ عف بعض الشكاىد يحمؿ فييا الشخص المتكفي اسـ قبيمة يجيينة ،منيا ما يرجع إلى

حكالي سنة 153ىػ849/ـ ،ككذلؾ إلى سنة 374ىػ2005/ـ ،ككذلؾ إلي سنة 359ىػ749/ـ.
الجينييف ظمكا يحممكف اسـ قبيمتيـ حتى القرف 6ىػ20/ـ ،كربما خبلؿ
كىك ما يشير إلي أف ي
القركف التالية أيضان.
ػػػػػػػ

( )1حسف مدني :دراسة تاريخية وأثرية لمجماعات العربية في أسواف والنوبة ،ص153
( )0كرـ الصاوي باز :قبيمة ُجيينة ،ص9-8
( )3كرـ الصاوي باز :المرجع السابؽ ،ص ،8حسف مدني :المرجع السابؽ  ،ص93

( )4كرـ الصاوي :المرجع السابؽ ،ص ،9-8وانظر أيضا حسف مدني :المرجع السابؽ  ،ص93

( )5وعف قيمة شواىد التي كشؼ عنيا في جبانة أسواف اإلسالمية ،وما ورد بيا مف إشارات ميمة عف قبائؿ
العرب ،وكذلؾ وجودىا في مصر وبالد النوبة خاصة مف خالؿ الكتابات التي ُنقشت عمييا يقوؿ حسف مدني:

المركز الديمقراطي العربي لمدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية برليف -ألمانيا

96

وداف وادي النيؿ منذ القَرف الثالث وحتى القَرف التاسع اليجري
وس َ
قَبيم ُة ُج َيينة َ
ورىا َ
الحضاري في مصر ُ
ود ُ

إسماعيل حامد إسماعيل علي

"عمي أية ٍ
حاؿ أكدت شواىد القبور ما ورد في المصادر التػاريخية فيما يتعمؽ باستقرار القبػائؿ والجمػاعات

العربية بأسواف والنوبة ،فقد ورد اسـ المتوفي مذيالً باإلنتساب الي قبيمتو العربية التي ينتسب إلييا ،وخاصة
في تمؾ الشواىد التي ترجع إلي القرنيف األوؿ والثاني اليجرييف ،وليس ىذا معناه أف كتابة اسـ المتوفي

منتسباً إلى قبيمتو قد توقؼ عند نياية القرف 0ىػ8/ـ ،بؿ امتد حتي القرف الخامس اليجري/الحادي عشر

الميالدي( "..حسف مدني :مرجع سابؽ ،ص)93

كيشير آركؿ  Arkellإلى أف الدراسات التى قاـ بيا الباحثكف عمي شاطيء البحر األحمر

كشفت عف كجكد عربي السيما لقبيمة ربيعة ،كما عثر ىناؾ عمي العديد مف الشكاىد ( )2مدكنة
بالخط الككفي ( ،)1تؤرخ إلى القرف 6ىػ20/ـ ،كىي محفكظةه حاليان بمتحؼ الخرطكـ ( .)3ىكذا
تؤكد شكاىد القبكر تكاجد يجيينة ،كغيرىا مف القبائؿ العربية في كؿ مف :الفسطاط ،كأسكاف ،كببلد
البجة ،كالنكبة ،كغيرىا ،كذلؾ منذ القركف اليجرية األكلي .كيرل كرافكرد  Crawfordأف شكاىد

القبكر التى كشؼ عنيا النكبة في تافة ،كقرطاسي ،ككبلبشة ،كغيرىا تؤكد عمي فكرة الطابع

السممي لميجرات العربية لمنكبة ،كأف الكثير مف الجماعات العربية استقرت ىناؾ بشكؿ سممي،

كدكف أم مف أشكاؿ العنؼ ( .)6كىك ما يدحض بعض الركايات التى تحدثت عف بعض مظاىر

العنؼ التي رافقت ىجرات جيينة لمنكبة (.)5

كيتض يح لنا مف خبلؿ دراسة ىذا الفصؿ أف قبيمة جيينة زادت ىجراتيا لمصعيد بعد إسقاطيا
كباقي القبائؿ مف ديكاف العطاء ،كليذا ذىبت جماعات مف جيينة إلى مدف الصعيد ،كاستقركا

ىناؾ ،كصارت جيينة بعد ذلؾ أكبر قبائؿ العرب في الصعيد ،خاصة في األشمكنيف ،كغيرىا.

كربما كاف ذلؾ سببان في رغبة الدكلة الفاطمية في طرد عرب جيينة مف األشمكنيف ،كليذا ساعدكا

الجينيكف ىناؾ ،آثركا الرحيؿ إلى مدينة أخميـ
قريش ىناؾ نكاية في قبيمة جيينة .كلما يىزـ ي
حيث كانت بيا جماعات كبيرة مف عرب بمي.
كلـ تخؿ إقامتيـ ىناؾ أيضان مف بعض المشاحنات بيف بعض الجماعات مف الجينييف

كالبمكييف حكؿ ممكية األرض ،ثـ تـ التصالح بيف القبيمتيف .كما تؤكد شكاىد القبكر أف جماعات

جيينة كاف ليـ كجكد كبير في صعيد مصر كببلد النكبة منذ القركف اليجرية األكلى .كالمعركؼ

أف ربيعة كجيينة كانتا مف أىـ القبائؿ التي ىاجرت لمبجة خبلؿ القرف 3ىػ7/ـ ،كعمى ىذا سكؼ

نتحدث عف ىجرة جماعات جيينة إلى ببلد البجة في الفصؿ التالي.
ػػػػػػػ

( )1ممدوح الريطي :دور القبائؿ العربية في صعيد مصر ،ص89

( )0الخط الكوفي :ينقسـ إلي نوعيف رئيسييف ،ىما األوؿ :وىو خط يميؿ إلي الميونة والتقوير ،وكاف أكثر استخداما في
أمرو الحياة اليومية ،كما كاف يستخدـ عمي ورؽ البردي ،وليذا عرؼ بالخط الميف .أما الثاني فيو الخط الكوفي
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التذكاري :وىو يميؿ إليالتزوية والبسط ،وكاف يستخدـ أكثر في االلكتابات األثرية والتذكارية والمصاحؼ (ولممزيد عف

الخط الكوفي ،وسماتو ،انظر عالء الديف عبدالعاؿ :شواىد القبور ،ص.)39 –38

( )3المرجع السابؽ ،ص ،89ولعؿ مف أىـ تمؾ الحفائر تمؾ التي تمت في منطقة الري التي تقع عمي ساحؿ البحر
األحمر ،وتـ الكشؼ خالليا عمي أربعة مف شواىد القبور ،والشواىد كافة تنتسب ألفراد مف قبيمة بني ربيعة ،وىو تؤرخ

إلي القرف الرابع اليجري (ممدوح الريطي :المرجع السابؽ ،ص.)89
()4

Crawford: Sudan Antiquities Service, No. II, Castles & Churches in the, P. 265

( )5انظر روايات كؿ مف ابف خمدوف :العبر ،جػ ،5ص ،194القمقشندي :صبح األعشى ،جػ ، 5ص777
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الفصل الثاني:
"ىجرة قبيمة ُجيينة إلى بالد البجة في القرف 3ىػ9/ـ"

أكال  -ببلد البجة

(أ)– المكقع كأصؿ السكاف
(ب) – إرىاصات اليجرة العربية إلى البجة

(جػ) – الحداربة (الحضارمة)

ثانيا – أسباب ىجرة يجيينة إلى ببلد البجة
ثالثا – مراحؿ اليجرة كالحمبلت العسكرية:

(أ)  -حممة ابف الجيـ عمي البجة سنة 131ىػ862/ـ
(ب)  -ىجرة يجيينة إلي البجة خبلؿ النصؼ األكؿ مف القرف 3ىػ7/ـ
(جػ)  -حممة القيمي عمى البجة سنة 162ىػ856/ـ

(د)  -يجيينة كحممة ابف طكلكف عمى البجة (155ىػ847/ـ)
رابعا – استقرار قبيمة يجيينة في كادم العبلقي:
(أ) – كادم العبلقي (أرض المعدف)

(ب)  -يجيينة كتجارة الذىب في العبلقي
(جػ) -دكر يجيينة في يعمراف كازدىار التجارة في العبلقي
خامسا – مجتمع يجيينة في ببلد البجة:
الجينييف في ببلد البجة
(أ) – مراكز ي
 – 2منطقة ميزاب
 – 1منطقة رحـ

(ب)  -عثماف بف سعداف (زعيـ يجيينة في ببلد البجة)
يتنػاكؿ ىذا الفصؿ اليجرة العربية إلى ببلد البجػة ،كما يتحدث عف مكقػع تمؾ البػبلد،

كسكانيا ،كأصميـ ،ثـ يتحدث عف ىجرة قبيمة يجيينة إلى ببلد البجة ،كأسبابيا ،كدكر الحمبلت
العسكرية في تشجيع القبػائؿ العربية كمنيا قبيمة يجيينة عمى اليجرة إلييا .كما يتناكؿ استقرار

جماعات يجيينة في منطقة "كادم العبلقي" ،كالعمؿ في استخراج الػذىب ،كتجارتو ،ككذلؾ دكر
عرب جيينة في عمراف البجة كازدىػارىا .ثـ يناقش ىذا الفصؿ أيضا كجكد ما يمكف أف نطمؽ
عميو "مجتمع يجيينة" في ىذه البػبلد ،كبعض مظػاىر ىذا المجتمع.
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أوال  -بالد البجة:

نتحدث بداية عف جغرافية بػبلد البجة ،كسكاف تمؾ الببلد ،كأصميـ ،كركايات المصادر

عنيـ ،ككذلؾ الجماعات العربية التي تعرؼ بػ "الحداربة" ،كعبلقتيـ بيذه الببلد.

(أ) – الموقع وأصؿ السكاف:

2
الب ىجا" (بضـ الباء المكحدة ،كفتح
ييعرؼ ساكنك ىذه الببلد باسـ "البجاة" ( ) .ككذلؾ " :ي
الجيـ ،كألؼ في اآلخر) ( .)1كما يعرفكا أيضا باسـ "البجاكة" ( .)3كقد كرد اسـ البجة في أحد

"النقكش األكسكمية" يؤرهخ لحكالي القرف 6ـ ،حيث يذكر المتف ىذه الببلد باسـ "بكجايتام"
6
أرض البجة مف أسكاف شماالن إلى األطراؼ الشمالية لببلد الحبشة جنكبان،
 .) ( Bugaitaeكتمتد ي
كمف البحر األحمر شرقان إلى نير النيؿ غربان ( .)5كقد تحدث المؤرخكف القدامي عف البجة،
كترككا لنا أخبا ار عنيا ،كعف سكانيا ،كأصميـ ،يقكؿ اليعقكبي (ت171 :ىػ706/ـ)" :كىـ مف

النيؿ كالبحر ،كليـ عدة ممالؾ ،في كؿ بمد ممؾ منفرد.)4( "..
ػػػػػػػػ

( )1ابف جبير :رحمة ابف جبير ،تحقيؽ :محمد زينيـ ،دار المعػارؼ ،القػاىرة1986 ،ـ ،ص ،75ولممزيد عف البجة

المسعودي :مروج الػذىب ،جػ ،0ص ،16اليعقوبي :كتػاب البمداف ،مطبعة بريؿ ،ليدف1893 ،ـ ،ص ،37ص،140

تػاري الطبري :جػ ،0ص ،599ابف حوقؿ :صورة األرض ،ص ،59-56المقريزي :البيػاف واإلعراب.

( )0القمقشندي :صبح األعشي ،جػ ،5ص073
( )3انظر الواقدي :فتوح الشاـ ،جػ ،0ص56
( )4مصطفي مسعد :البجة والعرب ،ص4
( )5المرجع السابؽ ،ص4
( )6تاري

اليعقوبي :جػ ،1ص ،165يقوؿ اليعقوبي عف ممالؾ البجة":ومدينة المممكة يقاؿ ليا :ىجر وليـ قبائؿ

وبطوف كما تكوف لمعرب..والمممكة الثانية..يقاؿ ليا :بقميف ،كثيرة المدف ،واسعة ،يضارعوف في دينيـ المجوس..ثـ
المممكة الثالثة يقاؿ ليا :بازيف ،وىـ يتاخموف مممكة عموة مف النوبة ،ويتاخموف بقميف..الرابعة يقاؿ ليا :جاريف ،وليـ

ممؾ خطير ،وممكو ما بيف بمد يقاؿ لو باضع ،وىو ساحؿ البحر األعظـ..الخامسة يقاؿ ليا :قطعة ،وىي آخر ممالؾ

البجة ،ومممكتيـ واسعة مف حد موضع يقاؿ لو باضع..السادسة..مممكة النجاشي..بمد واسع ،عظيـ الشأف ،ومدينة
المممكة كعبر ،ولـ تزؿ العرب تأتي إلييا لمتجارات ،وليـ مدف عظاـ ،وساحميـ دىمؾ( "..انظر تاري اليعقوبي :جػ،1

ص.)166–165

كيشير اليعقكبي إلى أف البجاة كانت ليـ حياة مستقرة ،كأنيـ عرفكا نمطان سياسيان قريبان مف

ؾ يحكميا ممكؾ ،كاف كانت بطبيعة الحاؿ ممالؾ
"النظاـ الممكي" ،إذ كانت ليـ بعض الممال ه

صغيرة ( .)2كربما كانكا جميعا خاضعيف لممؾ أكبر ،كيبدك مما أكردتو المصادر أف البجاة كانكا

يعرفكف نظـ الحكـ الكراثية كسائر الشعكب التي حققت نكعان مف االستقرار السياسي ،أك شيئان

البغدادم" :كأما االقميـ الثاني ،كاسمو أسكاف ،كىي المدينة التي عمي تخكـ
قريبان منو .بينما يذكر ي
البجة كأرض مصر .)1( "..كعمى ىذا فالبغدادم يجعؿ حدكد البجة خارج األراضي المصرية ،أك
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أنو أراد اإلشارة إلى أف ىذه الببلد كاف ليـ حاكـ مستقؿ ،كلـ يكف خاضعا لحاكـ مصر ،بينما

عد االصطخرم البجة ضمف تخكـ مممكة الحبشة (.)3
ي ٌ
ابف
كالمعركؼ أف جزء مف أرض البجة كػاف يقع ضمف تخكـ ببلد الحبشة ،كليذا قػاؿ ي
خرداذبة" :كفي أعمي مصر النكبة كالبجة كالحبشة .)6( "..كىك ما يشير إلى أف أرض البجة قد
تككف خارج تخكـ مصر ،كىك ما يتفؽ مع ركاية االصطخرم .بينما يقكؿ اليعقكبػي" :كمف

العبلقي إلى أرض البجة..خمس كعشركف مرحمة .)5( "..كثمة ركاية البف فضؿ ال يعمرم (ت:
967ىػ2368/ـ) يتحدث فييا عف مكقع ببلد البجة ،كأنيـ نزلكا فيما بيف بحر القمزـ كنيؿ مصر

( .)4أما المقريػزم ،فػإنو يحدد بداية تخكـ أرض البجة مف قرية تعرؼ بالحزية ،بيا معدف الػزمرد
في صحراء قكص ( )9كبيف ىذا المكضع كبيف قكص مسافة تبمغ نحك ثػبلث مراحؿ (.)8

ػػػػػػػ

( )1تاري اليعقوبي :جػ ،1ص166–165

( )0الخراج وصنعة الكتابة ،مكتبة الثقافة الدينية ،دوف تاري  ،ص032
( )3مسالؾ الممالؾ ،شركة نوابا الفكر ،القاىرة0211 ،ـ ،ص45

( )4المسالؾ والممالؾ ،مكتبة الثقافة الدينية ،القاىرة ،دوف تاري  ،ص83
( )5كتاب البمداف ،ص37

( ) 6مسالؾ األبصار في ممالؾ األبصار (المختصر) ،الجزء الرابع ،اختصار وتقديـ :عامر النجار ،الييئة
المصرية العامة لمكتاب0210 ،ـ ،ص045

( ) 7قوص :ىي مدينة تقع في صعيد مصر األعمي ،وقيؿ في بعض الروايات عف أىمية تمؾ المدينة :ليس
بأرض مصر بعد الفسطاط مدينة أعظـ منيا ،وىي فرضة التجار مف عدف ،ويقاؿ ليا أيضاً :قوص بربر،

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

فرس  ،وقيؿ كمنت المسافة بيف المدينتيف سبعة أمياؿ (لممزيد عف مدينة قوص ،انظر عمي باشا مبارؾ:
الخطط التوفيقية ،جػ ،14ص)422

( )8الخطط :جػ ،1ص313

كاشتيير ممكؾ البجة بالبأس حتى أف بعض المصادر تنعتيـ بأنيـ "فراعنة البجة" ( .)2ربما
تشبييان ليـ بممكؾ مصر القدامي ،كىي ببل ريب إشارة تيظير ميميـ إلى البطش كالقكة .كيشير ابف
بطكطة إلى أنو لما زار البجة (حكالي سنة 914ىػ2315/ـ) ،كانت ثيمثا ببلدىـ لمسمطاف "الناصر

محمد بف قبلككف" ،بينما كاف ثمث ىذه الببلد فحسب تحت سمطاف ممؾ البجة ،كىك المعركؼ
آنذاؾ باسـ "الحدربي" ،كجمعيا :الحداربة ( .)1أما النسبة إلى كممة البجة ،فيي :البجاكم (.)3

"البمٌيمييف"  ،Blemmyesفالمؤرخ
كتذكر المصادر اليكنانية كالركمانية سكاف ببلد البجة باسـ ى
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استرابكف  )6( Straboيشير إلى أنيـ كانكا يسكنكف الضفة الشرقية لمنيؿ ،في منطقة جنكبي

الجندؿ األكؿ ،كتمتد شرقان إلي البحر األحمر (.)5

كيعتقد أف تسمية "البميمييف" لـ تكف تطمؽ عمى كافة سكاف البجة ،كانما عمي جماعات منيـ
ي
فحسب ،خاصةن مف كاف يقطف منيـ قرب تخكـ مصر الجنكبية ،كىـ الذيف كانكا يسيطركف عمى
4
كيعتقد أنيـ كانكا يمثمكف طبقةن ثرية ،أرستقراطيةن،
مناجـ الذىب كالزمرد بالصحراء الشرقية ( ) .ي
سمات حر و
و
بية أف يسيطركا عمى
بفضؿ تحكميـ في الذىب كتجارتو .كقد تمكنكا بما لدييـ مف

و
قركف عمى األقؿ ،ثـ استعانكا بيـ عمى تحقيؽ
مجمكعة كبيرة مف البجاة الشمالييف مدة ثمانية
مصالحيـ االقتصادية كالعسكرية التكسعية إباف العصر اليكناني الركماني .كلما ضعفت شككة

البميمييف اباف القرف 4ـ ،عاد االسـ القديـ كىك البجة لتمؾ الببلد (.)9

ػػػػػػػ

( )1ابف حوقؿ :صورة األرض ،ص56

( )0ابف بطوطة :تحفة النظارفي ارائب األمصار وعجائب األبصار ،تعميؽ :محمد السعيد محمد الزيني ،المكتبة
التوفيقية ،القاىرة ،د .ت ،ص ،49ولممزيد عف الحداربة وأصميـ انظر ممحؽ رقـ  ،9وانظر كذلؾ شكؿ رقـ  32وفيو

متف مخطوطة السمرقندي عف الحداربة ،وىجرتيـ لسواكف أياـ الحجاج بف يوسؼ الثقفي.

( )3مصطفي مسعد :البجة والعرب ،ص ،0ويذكر ابف األثير أف بجاوي ىي أيضاً نسبة لمدينة تعرؼ باسـ "بجاية" في

بالد المغرب العربي ،ويقوؿ" :البجاوي :بكسر الباء الموحدة ،وفتح الجيـ ،وفي آخرىا واو ،ىذه النسبة الي بجاية ،وىي

مف بالد المغرب ،والييا تنسب الجماؿ البجاوية( "..المباب :جػ ،1ص)134

( )4استرابوف :ىو جغرافي ومؤرخ إاريقي معروؼ ،عاش استرابوف حوالي  59سنة ،وكاف ذلؾ في الفترة مف (64
ؽ.ـ– 03ـ) ،أي أنو عاش ما بيف آخر القروف مف قبؿ الميالد ،وأوؿ القروف الميالدية .ولد في مدينة أماسيا

 ،Amasiaفي بونتوس .وقد كانت لو مؤلفات مشيورة ،اير أنو لـ يبؽ مف كتابو المعروؼ باسـ" :الجغرافية"
 Geographicaسوي  17مجمدا فقط ،بينما كاف الكتاب يضـ في األصؿ  47مجمد .ويعد كتابو ىذا مف أىـ المصادر
عف جغرافية وبمداف العالـ القديـ .ولممزيد عف ترجمة استرابوف ،انظر:
The Cambridge Paperback Encyclopedia: P. 824
The New American Desk Encyclopedia: P. 1127
( )5مصطفي مسعد :البجة والعرب ،ص5
( )6مصطفي مسعد :االسالـ والنوبة ،ص49
( )7مصطفى مسعد :البجة والعرب :ص7

كقد اختمفت المصادر التاريخية حكؿ البجػاة ،كأصميـ ،كيعتقد أنيـ مف "الشعكب

الحامية"  )2( Peoples Hamiticأم ينتسبكف لنسؿ "حاـ بف نكح" عميو السبلـ ( .)1كيشير

البعض إلى أف بعض الجماعات الحامية كانت عبرت بحر القمزـ قػادمة مف ببلد العرب منذ
عصكر مبكرة ،ثـ استقرت عمى الساحؿ فيما بيف بحر القمزـ كنير النيؿ ( .)3كفي رأم البعض،

جماعةه جنكبيةه حافظت عمى نقاء أصميا الحػامي ،لكنيا
فإف البجاة ينقسمكف لمجمكعتيف األكليَّ :
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تػأثرت بالسامييف لغكيان ،أما الثػانية :فاستقرت شماؿ البجة ،ثـ اختمطت بالعرب ،كىـ أكثر ارتبػاطان
بالتقاليد الحامية مف المجمكعة األخرم (.)6

ػػػػػػػػ

A. Paul: A History of the Beja Tribes of the Sudan, Cambridge University
()1
1954, P. 20
( )0وعف حاـ بف نوح ،يقػوؿ النبػي " :ولػد نػوح سػاما وحامػا ويافػث ،فسػاـ أبػو العػرب ،وحػاـ أبػوالزنج" (ابػف الجػوزي:
تنػوير الغػػبش ،ص ،)33وفػي روايػػة أخػػرى ،يقػوؿ النبػػي " :وأمػػا حػاـ فػػأبو ىػذه الجمػػدة السػػوداء" (ابػف الجػػوزي :تنػػوير

الغبش ،ص .)34بينما تذكر "رواية التوراة" عف نسؿ حاـ بف نوح" :ىذه مواليد بنػي نػوح .سػاـ وحػاـ ويافػث .وولػد ليػـ
بنوف بعد الطوفاف..وبنو حاـ كوش ومصرايـ وفوط وكنعػاف .وبنو كوش سبأ وحويمة وسػبتة( "..تكػويف– .)12كمػا تػذكر

أيضاً" :وكاف بنو نوح الذيف خرجوا مف الفمؾ ساما وحاما ويافث .وحاـ ىو أبوكنعػاف .ىػؤالء الثالثػة ىػـ بنػو نػوح .ومػف
ىؤالء تشعبت كؿ األرض( "..تكويف– .)19بينما يػذكر المػؤرخ أبوالحسػف المسػعودي فػي روايتػو" :يقػوؿ أىػؿ األثػر :إف

نوحا عميو السػالـ دعػا عميػو (أي حػاـ) بتشػويو الوجػو وسػواده ،وأف يكػوف ولػده عبيػداً ألبنػاء أخيػو سػاـ .فولػد لػو بعػد

كنعاف كوش ،فكاف أسود..وكاف آخر أمر حاـ أف ىرب إلػي مصػر ،وتفػرؽ بنػوه ،ومضػي عمػى وجيػو يػؤـ المغػرب حتػي
انتيى إلي السوس األقصى ،إلى موضع يعرؼ اليوـ بأصيال( "..أخبػار الزمػاف :ص .)96بينمػا تػذكر إحػدى الروايػات أف

حامػػا واقػػع إمرأتػػو فػػي سػػفينة أبيػػو تػػوح وقػػت الطوفػػاف ،فػػدعا عميػػو أبػػوه أف يشػػوه أبنػػاؤه ،فولػػد لػػو ولػػد أسػػود ،وىػػو جػػد
السوداف (انظر ابػف كثيػر :قصػص األنبيػاء ،تحقيػؽ :حمػدي الػدمرداش ،مكتبػة نػزار مصػطفي البػاز ،الريػاض0224 ،ـ،

ص ،)68-67ولممزيػػد انظػػر الثعمبػػي :عػرائس المجػػالس ،مكتبػػة اإليمػػاف ،المنصػػورة ،دوف تػاري  ،ص ،72ولممزيػػد عػػف

الجنس الحامي وكافة األجناس األخرى انظر :دي بورج :تراث العالـ القديـ ،ىيئة الكتاب0228 ،ـ ،ص53-45
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
(A. Paul: Op. Cit. , P. 20 )3
( )4مصطفي مسعد :البجة والعرب ،ص ،3انظر شكؿ رقـ  16في ممحؽ ىذه الدراسة ،وىو يظير صورة لبعض األفراد
مف عائمة بجاوية

تغمب عمييـ البداكة،
كيشير ماكمايكؿ  Macmichaelإلى أف البجاة كانكا في األصؿ قكمان
ي
كتقاليدىا ( .)2أما البميميكف  ،Blemmyesفيما يرل "ماكمايكؿ" أيضان ،فكانكا عمى ما يبدك أحد
فركع البجة الذيف استقركا قرب نير النيؿ ،ثـ ىجركا حياة البداكة ،كصارت مظاىر حياتيـ أكثر

مدنية مف أندادىـ مف باقي قبائؿ البجاة ( .)1بينما يذىب يػاف زاىكريؾ  Jan Zahorikإلى أف
أف قبائؿ البجة تنتمي ألقدـ األمـ القديمة المعركفة ،ليس في ببلد السكداف فحسب ،بؿ بيف كػافة
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الشعكب األفريقية ( .)3كيذىب أيضان إلى أف كجكد شعب البجاة يرجع فيما يبدك إلى أقدـ

العصكر التاريخية ( .)6كاف كنا نعتقد أف في رأيو إفراطػان مف حيث جعمو البجاة أقدـ الشعكب

األفريقية القديمة ،كتجاكزه المصرييف القدماء الذيف كاف ليـ قدـ السبؽ الحضارم بيف كؿ
الشعكب التي سكنت قارة أفريقيا منذ القدـ.

كثمة رأم آخر يشير إلى أف اسـ "بجا" أك "البجة" مشتؽ في األصؿ مف الكممة المصرية

القديمة "مجا" ،كىي تعني" :رجاؿ الشرطة" ( .)5كما تشير ركايات أخرل إلى أف البجاة كانكا

يعممكف كجنكد في الجيش المصرم ( .)4كقد كرد اسـ البجة لممرة األكلي في المصادر العربية

القديمة

في "ركاية الػكاقدم" (كىك المتكفي سنة 109ىػ811/ـ) ،كتذكرىـ بعض المصادر

التاريخية باسـ "البجػاة" ك"البجػاكة" ،كما ينعت ممكيـ باسـ" :ممؾ البجاكة" ( .)9ككاف اسـ ممؾ
8
يشير إلى أنو مف أصكؿ
البجاة أياـ الفتح العربي لمصر" :مازع بف قيس" ( ) .كىك ه
اسـ ربما ي
عربية ،كربما كاف ينتسب إلحدل الجماعات العربية التي سكنت تمؾ الببلد قبؿ اإلسبلـ ،كخاصة

مف قبيمة بمي العربية.

ػػػػػػػػ

A History of the Arabs in the Sudan , Volume II , P. 38
()1
Ibid , P. 38
)(2
(Jan Zohorik: The Islamization of the Beja until the 19 th Century , Beitrage zur I . )3
Kolner Afrikawissenschaftlichen Nachwuchstagung (Kant I) , PP. 1-2
Ibid , P. 2
()4
( )5محمد عوض محمد :السوداف ووادي النيؿ ،ص39
( )6المرجع السابؽ ،ص 39

( )7الواقدي :فتوح الشاـ ،جػ ،0ص56

( )8المصدر السابؽ ،ص ،56وتشير "رواية الواقػدي" عػف البجػاة أف بعػض قػادة جػيش الػروـ اقترحػوا عمػي "المقػوقس"
حاكـ مصر الروماني أف يطمب العوف مف "ممػؾ البجػة" (وكػاف يػدعى :مػازع بػف قػيس) حتػى يػتمكف المقػوقس مػف انقػاذ

ابنتو "أرمانوسة" مف حصار المسمميف .تقوؿ الرواية" :قالوا :اييا الممؾ ! نرى لػؾ مػف األمػر أف تنفػذ جيشػا إلػى الممكػة
(أرمانوسة) ينصرىا عمي عدوىا ،وتنفذ الي جمباب ممؾ البرية تستنصر بو عمي ىؤالء العرب ،وتنفذ الى مػازع بػف قػيس

ممؾ البجاوة ينفذ لؾ جيشا ،وتنفذ الي االسكندرية يأتوف ،والي مدف الصعيد يػأتوف ،فػإذا اجتمعػت اليػؾ ىػذه األمػـ فػإلؽ

بيـ الي العرب( "..الواقدي :فتوح الشاـ ،جػ ،0ص.)56

المصادر أيضا في الحديث عف البجاة كسماتيـ ،كلعؿ مف أىـ ما كرد بيا ما
كقد أفاضت
ي
يذكره الرحالة األندلسي ابف جبير إذ يشير إلى أف البجاة قكـ مف السكداف ( .)2كيذكر القمقشندم

أنيـ مف أصفي السكداف لكنان ( .)1بينما يقكؿ المقريزم" :كىـ باديةه يتبعكف الكؤل حيثما
3
كاف..كأنسابيـ مف جية النساء ،كلكؿ و
عد أبكالفداء البجاة مف أمـ
بطف منيـ رئيس .) ( "..كما ٌ
السكداف ،كقاؿ عنيـ" :كىـ شديدك السكاد ،يعراة .)6( "..كلعؿ إشارة اليعقكبي إلى أف أىؿ البجة
المركز الديمقراطي العربي لمدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية برليف -ألمانيا

114

وداف وادي النيؿ منذ القَرف الثالث وحتى القَرف التاسع اليجري
وس َ
قَبيم ُة ُج َيينة َ
ورىا َ
الحضاري في مصر ُ
ود ُ

إسماعيل حامد إسماعيل علي

كانكا يسكنكف الخياـ ،ىك مما يؤيد طبيعتيـ البدكية كالعرب ،كىك ما يتفؽ أيضا مع ما يذكره

المقريزم ،كغيره ،إذ يقكؿ" :كالبجة ينزلكف خياـ جمكد.)5( "..

كعمى ىذا كاف البجاة يصنعكف خياميـ مف الجمكد ،كليس مف القطف أك الكتاف ،كما ىك

ذائع عند البدك العرب .كىك ما يشير إلي كجكد تأثيرات عربية لدل البجاة .كفي ركاية ابف حكقؿ:

مدف ،كال زرعه .)4( "..كقاؿ
"كألكانيـ ي
أشد سكادان مف الحبشة في زم العرب ،كال قيرم ليـ ،كال ه
9
جنس مف أجناس الحبش بالمغرب ،كبالمغرب مف السكداف .) ( "..كىي ركايةه
الطبرم" :كىـ ه
تشير النتساب البجاة لؤلحباش ،لكف الذم ال ييفيـ مف ىذه الركاية ،قكلو" :بالمغرب" ،ألنو ال
ي
تؤيد ما يذىب
تيعرؼ ثمة عبلقة حقيقية بيف البجاة كالمغرب ،كمع ذلؾ نجد أف "ركاية ابف كثير" ي

إليو الطبرم ،إذ يقكؿ" :كالبجة طائفة مف سكداف ببلد المغرب .)8( "..بينما يشير المقريزم إلى

أنيـ شعب مف "أصكؿ بربرية" ( .)7غير أنو ال تكجد لدينا ثمة أدلةه ماديةه أك أثريةه كاضحةه عمى

كجكد عبلقة ما تربط بيف البجاة كببلد المغرب ،كالراجح أنو كانت قد حدثت بعض اليجرات مف

المغرب إلى ببلد البجة.
ػػػػػػ

( )1رحمة ابف جبير :ص ،75ويقوؿ أيضاً" :وأىميا (أي سكاف عيذاب) الساكنوف بيا مف قبيؿ السوداف الذيف
يعرفوف بالبجاة ،وليـ سمطاف عمي أنفسيـ ،يسكف معيـ في الجباؿ المتصمة بيا( "..ابف جبير :ص)75

( )0صبح األعشي :جػ ،5ص073
( )3الخطط :جػ ،1ص313

( )4المختصر في أخبار البشر ،جػ ،1تحقيؽ :د .محمد زينيـ محمد عزب ،دار المعارؼ ،القػاىرة1998 ،ـ،

ص103 –100

( )5اليعقوبي :كتاب البمداف ،ص 336
( )6صورة األرض :ص 55

( )7تاري الطبري :جػ ،5ص355

( )8البدايػػة والنيايػػة :جػػػ ،12ص ،338وتضػػيؼ "روايػػة ابػػف كثيػػر" أيض ػاً أف أىػػؿ النوبػػة وشػػنوف وزاريػػر
ويكسوـ (ربما يقصد ىنا سكاف مممكة أكسػوـ القديمػة :وىػـ األحبػاش) أنيػـ مػف ذات أصػؿ البجػة ،ثػـ يضػيؼ

ابف كثير إلى ذات األصؿ" :وأمـ كثيرة ال يعمميـ إال اهلل( "..البداية والنياية :جػ ،12ص)338

( )9الخطط ،جػ ،1ص313

أم يذىب إليو "شتايندكرؼ"  Steindorfك"ستيؿ"  ،Steeleإذ يشير كبلىما إلى أف
كثمة ر ه
بعض الجماعات القديمة استقرت في منطقة الكنكز  ،Kenoz Regionكىي أرض البجة.
كيشير ىؤالء إلى حدكث ىجرات قامت بيا جماعات أكركبية ،عبرت مضيؽ جبؿ طارؽ إلى

شمالي أفريقيا ( .)2ثـ اتجيت بعد ذلؾ إلي الكاحات في صحراء مصر الغربية ،كاستقركا في
منطقة "النكبة السفمي" بيف أسكاف كالبجة ،كىي ذات المنطقة التي كانت تسكف بيا الجماعات
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يشير إلى أف البجاة يشكمكف خميطان إثنيان ،كاف كاف أكثرىـ
الحامية ( .)1كلعؿ الرأم اآلنؼ
ي
يرجعكف إلى األصؿ الحامي ،ثـ اختمطكا بالعرب قبؿ اإلسبلـ ،خاصةن مع البمكييف الذيف لعبكا
دك انر ميمان في نشر العركبة ىناؾ .كما تحدثت المصادر أيضان عف سمات البجاة الشخصية،
كبعض طبائعيـ ،كتقاليدىـ ،فاالصطخرم يشير إلى أف ألكانيـ تقترب مف ألكاف العرب ،كأنيـ ما

3
أشد سكادان مف األحباش ( .)6كما نعتيـ
بيف السكاد كالبياض ( ) .كأشار ابف حكقؿ الى أنيـ ي
كيشدكف عمي ركؤسيـ العصائب (.)5
ابف بطكطة بأنيـ سكد األلكاف ،ى
الرحالة ي
البعض في ذـ البجاة كقدحيـ ،كأسرؼ في ذلؾ ،كمف القدامي أيضان مف أثني عمييـ.
كاشتد
ي

ابف جبير الذم يعدىـ أ ٌشر مف الدكاب ،كأنيـ قكـ ال ديف ليـ ( .)4كربما قابؿ
كلعؿ ممف قدحيـ ي
ابف جبير في ىذه الببلد بعض شرار البجاة ،فأسأكا معاممتو ،كمف ثـ اشتد في ذميـ كقدحيـ.

9
كرـ كسماحةه في إطعاـ الطعاـ" ( ) .كأثنى عمييـ أيضان
كممف مدحيـ ي
ابف حكقؿ" :كفييـ ه
أبكالفداء" :كىـ أى يؿ و
كحسف يمرافقة لمتجار" ( .)8بينما ينعتيـ آخركف بأنيـ أىؿ خراب
أمف،
ي
كدمار ،ككثي انر ما كانكا يقكمكف بإيذاء أىؿ الصعيد ( .)7كليذا قاؿ المسعكدم" :كتتصؿ سراياىـ

فيغيركف ،كيسبكف.)20( "..
كمناسرىـ عمى النجب إلى ببلد النكبة ،ي
ػػػػػػػ

()1

( )3مسالؾ الممالؾ ،ص 32

)2(Peter Geiser: The Egyptian Nubians , Op. Cit. P. 20
Ibid , P. 20

( )4صورة األرض :ص 55

( )5رحمة ابف بطوطة :ص ،49وفي إحدى الروايات أف سبب سوادىـ وايرىـ مف الحامييف أف نوح عميو السالـ لما

انكشفت عورتو ،فمـ يغطيا ابنو حاـ ،فاسود .وقيؿ :إف بف حاـ نزلوا مجرى الجنوب والدبور فتغير لونيـ (لممزيد انظر
ابف الجوزي :تنوير الغبش ،ص .)35-34وكثير مف ذلؾ مأخوذ مف رواية التوراة.

( )6ابف جبير :الرحمة ،ص 76
( )7صورة األرض :ص 56

( )8المختصر في أخبار البشر :جػ  ،1ص 103
( )9المقريزي :الخطط ،جػ ،1ص 315
( )12مروج الذىب :جػ  ،0ص 16

شر،
ككاف البجاة يعتدكف عمي أىؿ الصعيد ،كينيبكف ديارىـ ،فالمقريزم يقكؿ" :كفي البجة ه

كتسرعه إليو ،كليـ في اإلسبلـ كقبمو أذيةه عمى شرؽ صعيد مصر ،كخربكا ىناؾ قرل عديدةن"..
2
ابف تغرم بردم" :كبمغ بيـ األمر حتى اتصمت غاراتيـ بأعالي الصعيد ،فانتيبكا
( ) .كقػاؿ ي
بعض القرل .)1( "..ككاف المسممكف قد عقدكا صمحان قديمان معيـ ،قالت عنو المصادر" :ككانت
3
و
و
يديف بالكثنية،
(البجة) قبؿ ذلؾ التغزك ببلد اإلسبلـ ليدنة قديمة .) ( "..ككاف مف البجاة مف ي
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كثير منيـ إلى اإلسبلـ ،حتى ذاع كفشا بينيـ ( .)6كيذكر أبكالفداء أنيـ
كمنيـ النصراني ،كماؿ ه
كانكا يعبدكف األكثاف (.)5
كيعتقد أنو لما فتح
كيذكر ابف حكقؿ أنيـ ظمكا يعبدكف األصناـ حتى سنة32ىػ452/ـ ،ي
اإلسبلـ بينيـ ،كاف لـ يتخمكا عف
البقط" ( ،)4ذاع
كعقدت "معاىدة ى
عبداهلل بف سعد النكبة ،ي
ي
و
تكميؼ ،كضبطكا بعض شرائط اإلسبلـ ،كظاىركا
أكثر البجة إسبلـ
عاداتيـ الكثنية كافة "كأسمـ ي
و
بتأثير مف ببلد
بالشيادتيف ،كدانكا ببعض الفرائض" ( .)9كيبدك أف اعتناؽ بعضيـ لمنصرانية كاف

الحبشة ،كلكجكد ممالؾ النكبة المسيحية المقرة كعمكة .بينما يشير المسعكدم إلى أف الحداربة ىـ
المسممكف مف بيف سائر البجة ،كباقي البجة يعبدكف األصناـ ( .)8كيبدك أنو في أيامو انحسرت
النصرانية ،كذاع اإلسبلـ بينيـ ،كما ظؿ بعضيـ يعتنؽ الكثنية.

ػػػػػػػ

( )1الخطط :جػ ،1ص315

( )0النجوـ الزاىرة :جػ ،0ص096 –095

( )3ابف األثير :الكامؿ في التاري  ،جػ ،6ص102
( )4القمقشندي :صبح األعشي ،جػ ،5ص073
( )5المختصر :جػ ،1ص103

( )6وعف معاىدة البقط قاؿ الطبري" :إف المسمميف لما فتحوا مصر ،ازوا نوبة مصر ،فقفؿ المسمموف بالجراحات،
وذىاب الحدؽ مف جودة الرمي ،فسموا رماة الحدؽ ،فمما ولي عبداهلل بف سعد...صالحيـ عمي ىدية عدة رؤوس منيـ،

يؤدونيـ إلى المسمميف في كؿ سنة ،وييدي الييـ المسمموف في كؿ سنة طعاما مسمي وكسوة مف نحو ذلؾ..وأمضي
ذلؾ الصمح عثماف ،ومف بعده مف الوالة واإلمراء ،وأقره عمر بف العزيز نظ ار منو لممسمميف( "..انظر تاري الطبري:

جػ ،0ص .)599وانظر مصطفي مسعد :معاىدة البقط نمط فريد في مجاؿ العالقات الدولية في اإلسالـ ،مجمة كمية المغة
العربية والعموـ االجتماعية ،جامعة محمد بف سعود ،الرياض ،العدد 1975 ،5ـ) .ويعتقد أف صاحب رواية البقط يزيد

بف أبي حبيب (108-53ىػ747-673/ـ) وكاف قد أخذىا عف أبيو سويد الذى حارب في تمؾ المعركة ،وكاف قد أسر

فييا (انظر عبدالرحمف عوض :العمماء السودانيوف بمصر ودورىـ في العموـ الشرعية في القرف األوؿ اليجري اإلماـ
يزيد بف أبي حبيب نموذجاً ،العالقات المصرية السودانية عبر العصور ،معيد البحوث والدراسات األفريقية0229 ،ـ،

ص.)50

( )7ابف حوقؿ :صورة األرض ،ص56
( )8مروج الذىب :جػ ،0ص16

(ب)  -إرىاصات اليجرة العربية إلى بالد البجة:

اسػػتقرت الجماعػػات العربيػػة فػي صػػحراء مصػػر الشػرقية حيػػث تقػػع بػػبلد البجػػة ،ككػػذلؾ فػػي

ببلد النكبة كالحبشة منذ القرف األكؿ الميبلدم .ككاف الركماف منذ استيبلئيـ عمى مصػر يجػردكف

الحم ػػبلت ض ػػد الجماع ػػات العربي ػػة الت ػػي تس ػػكف تم ػػؾ ال ػػببلد ،لكقػ ػؼ ىجم ػػاتيـ عم ػػى تخ ػػكـ مص ػػر
باعتبػ ػارىا كاليػػة ركمانيػػة ( .)2كتشػػير المصػػادر إل ػى أف اليج ػرات العربيػػة زادت كتيرتيػػا إل ػى بػػبلد

المركز الديمقراطي العربي لمدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية برليف -ألمانيا

117

وداف وادي النيؿ منذ القَرف الثالث وحتى القَرف التاسع اليجري
وس َ
قَبيم ُة ُج َيينة َ
ورىا َ
الحضاري في مصر ُ
ود ُ

إسماعيل حامد إسماعيل علي

1
أكثر القبائػؿ التػي
البجة بعد ظيكر الدعكة اإلسبلـ ،خاصةن مع بدايات القرف 3ىػ7/ـ ( ) .ككانت ي
6
3
كجيينة ( ،)5كغيرىـ.
كمضر ( ) ،ي
ىاجرت ىناؾ :ربيعة ( ) ،ي

كيػػذكر ماكمايكػػؿ أف قبيمتػػي يجيينػػة كربيعػػة كانتػ ػا تشػػكبلف القػػكة الػ ػرئيسية لمجػػيش العربػػي

الذم قدـ مف مصر إلى البجة في سػنة 154ى ػ847/ـ ( .)4كلعػؿ شػيرة ىػذه الػببلد بالػذىب كػاف

جماعػةه مػف المسػمميف معػدف الػذىب كالعبلقػي كعيػذاب"
سببان رئيسان في جذب العػرب إلييػا "كسػكف َّ

( .)9ككاف لربيعة اليػد الطػكلى بػيف القبائػؿ التػي كانػت تسػكف بػبلد البجػة ،فصػاىركا زعمػاء البجػة
"كقكيت ربيعة بالبجة عمى ما ناكأىا" (.)8

ػػػػػػػ

( )1الشي عبداهلل األميف الضرير :العربية في السوداف ،ص11
( )0ابف حوقؿ :صورة األرض ،ص58

( )3ربيعة :ىـ بنو ربيعة بف نزار بف معد بف عدناف (ولممزيد ،انظر ابف حزـ :جميرة النسب ،ص ،097مصعب
الزبيري :نسب قريش ،ص ،6البالذري :أنساب األشراؼ ،جػ ،1ص ،03اإلصطخري :مسالؾ الممالؾ ،ص ،01ابف حوقؿ:

صورة األرض ،ص ،140القمقشندي :صبح األعشى ،جػ ،4ص .)023ومف أقواؿ العرب عف ربيعة" :الجاىمية لميمف،
لمضر ،والفتنة لربيعة" (ابف عبدربو :العقد الفريد ،تحقيؽ :فؤاد أفراـ البستاني ،بيروت ،دوف تاري  ،ص.)65
واإلسالـ ُ
ومف أسباب ىجرة ربيعة إلى مصر وسوداف وادي النيؿ سوء تدبير أحد حكاـ بالد اليمامة التي كانت تسكنيا جماعات
مف ربيعة ،وكاف يدعي :محمد بف يوسؼ الحسني األخيضر (القرف 3ىػ9/ـ) ،إذ تميز عصره بالظمـ والبطش (انظر
يوسؼ فضؿ حسف :دراسات في تاري

1975ـ ،ص)55

السوداف ،دار التأليؼ والترجمة والنشر ،جامعة الخرطوـ ،الطبعة األولي،

( )4مضر :وىـ بنومضر بف نزار بف معد بف عدناف وىـ مف عرب الحجاز .ومف ولده إلياس الذي أنجب مدركة ،وىو
أبوخزيمة الذي أنجب كنانة جد النبي .ومضر ىـ أخوة ربيعة بف نزار (لممزيد ،انظرالمقريزي :البياف واإلعراب ،ص،54

مصعب الزبيري :نسب قريش ،ص ،12البالذري :أنساب األشراؼ ،جػ ،1ص ،37ياقوت الحموي :المقتضب ،ص.)54

وقالوا في فضؿ مضر" :فاخر بكنانة ،وك ابر بتميـ ،وحارب بقيس ففييا الفرساف والنجوـ ،وأما أسد ففييا ذؿ وكيد"..

(ابف عبدربو :العقد الفريد ،جػ ،1ص.)65

( )5مصطفي مسعد :اإلسالـ والنوبة ،ص 106

H. A. Macmichael: Tribes of Northern & Central Kordofan , Cambridge
()6
University Press , 1922 , P. 181
( )7انظر المسعودي :مروج الذىب ،جػ ،0ص 16
( )8المصدر السابؽ ،ص16

(جػ) – الحداربة (الحضارمة):

كاف زعماء البجة إباف قدكـ يجيينة ييعرفكف باسـ "الحداربة" أك "الحدارب" ،كمفردىا:
"الحدربي" (بفتح الحاء الميمؿ ،كاسكاف الداؿ ،كراء مفتكحة ،كباء مكحدة) ( .)2كتذكرىـ بعض

3
1
كيقاؿ ليـ أيضان الحدرات ( ،)6كلعميا تصحيؼ لؤلصؿ.
المصادر :الحدارية ( ) ،كالحدربية ( ) ،ي
كاسـ الحداربة نسبة إلى "الحضارمة" ،أك "حضرمكت" ( ،)5كىـ مف أصكؿ عربية ،جاءكا مف
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حضرمكت جنكبي جزيرة العرب  .)4( Arabian Peninsulaكيقاؿ إف جدىـ ييدعي :حضرمكت
بف قيس بف معاكية بف يج ىشـ ( .)9كقيؿ :حضرمكت كاف لقبا لو ،أما اسمو :عامر ( .)8كلكف في

نسبو اختبلؼ ،حيث تنسبو بعض الركايات لبني إسماعيؿ ( .)7كقيؿ إف حضرمكت ىك ابف

يقطف (يقطاف) ،أخي قحطاف جد اليمف ( ،)20كىذا ىك الراجح .كقد اشتيير الحضارمة في
الجاىمية بالزعامة" ،ككانت فييـ رياسةه إلى اإلسبلـ" (.)22
ػػػػػػ

( )1ابف بطوطة :تُحفة النظار ،ص49
( )0المسعودي :مروج الذىب ،جػ ،0ص16
( )3ابف حوقؿ :صورة األرض :ص61
( )4تاري اليعقوبي :جػ ،1ص165

( )5حضرموت :يقاؿ إف حضرموت لـ يكف يحضر حرباً إال كثر فييا القتؿ والدماء ،وكاف كؿ مف يراه يقػوؿ :حضػرموت،
أي :حضػػر المػػوت مػػع قدومػػو ،ومػػف ثػػـ ارتػػبط اسػػمو بػػالموت (انظػػر ابػػف حجػػرُ :نزىػػة األلبػػاب ،ص .)122ولممزيػػد عػػف
حضرموت ،انظر خميؿ يحيي نامي :العرب قبؿ اإلسالـ ،دار المعارؼ1986 ،ـ ،ص 126-125وحسب ما يذكره الرحالػة
"بوركيارت" 1817-1784( Burkhardtـ) ،فإف شعب حضرموت كاف يشتير بميمو إلى اليجرة ،وكثرة الترحاؿ ،وليذا
أقاموا ألنفسيـ مستوطنات في كافة مدف بالد الحجاز واليمف .وظؿ الحداربة يحكمػوف بػالد البجػة مػدة طويمػة حتػى أيػاـ

بوركيارت ،الذي يذكر أف "حاكـ سواكف" كاف يعرؼ في أيامو باسـ "أمير الحداربة" .انظر:

 ، Macmichael: A History of the Arabs in the Sudan , Volume I , P. 346ولممزيد عف الحداربة،

وأصػميـ ،وارتبػاطيـ بالحضػارمة ،انظػرA. Paul: The Hadareb Astudy in Arab Beja Relationship, :
S. N. R., Vol XXXIX, 1958, P. 75
( )6ابف األثير :المباب ،جػ ،1ص ،431وانظر أيضاً:
John Meddileton (& Others): Encyclopedia of Africa South of the Sahara , Volume I ,
Macmillan Library Reference USA , New York , 1997 , P. 66
( )7اليمداني :عجالة المبتدي وفضالة المنتيي ،ص ،49أما اسـ حضرموت كامال إلي جده سبا :حضرموت بف بف
قيس بف جشـ بف عبد شمس بف وائؿ بف الغوث بف حيداف بف قَطف بف عريب األكبر بف ِ
الفرز بف َن َبت بف أيمف بف
َ
ُ
اليميسع بف حمير بف سبأ (اليمداني :المصدر السابؽ ،ص)49
َ
( )8ابف حجر :نزىة األلباب ،ص ،122وعف أصؿ الحداربة مف مخطوطة أحمد بف الفكي معروؼ ،ممحؽ 8
ِ
( )9وحسب ما ورد في إحدي الروايات" :ع ْف ِ ِ
ض َرَم ْو َت ْب َف ُاِّر
ض َرَم ْو َت :أ َّ
َف َح ْ
س َب ِة َح ْ
س ِّي ِب :أ ََّن ُو َبمَ َغ ُو َع ْف ن ْ
سعيد ْب ِف ا ْل ُم َ
َ َ
ِ ِ
ْب ِف َن ْب ِت ْب ِف إِ ِ
يـ" (ابف وىب :الجامع في الحديث ،جػ ،1رقـ )83
ْ
س َماعي َؿ ْب ِف إ ْب َراى َ
( )12ابف خمدوف :العبر ،جػ ،0ص044
( )11المصدر السابؽ ،ص044

اؽ النسبة ( )Nisbasإلى أف العرب الحضارمة كػانكا قد كفدكا إلػى أرض
كتشير بعض أكر ي
البجة إبػاف القركف األكلى بعد اإلسػبلـ ( .)2كقد جاءت جماعات منيـ إلى ىذه الببلد في حكالي
سنة 93ىػ471/ـ ،كيعتقد أف أصحاب تمؾ اليجرات ىـ "أجداد الحداربة" ( .)1ثـ استقر

الحضارمة بيف قبػائؿ كجماعات البجة ،ثـ حدث تحػالؼ بينيـ بالقرب مف ثغر سكاكف Suakin

( .)3كيشير المستشرؽ "أ .بػكؿ"  A. Paulإلى أف ىجرة العرب الحضارمة إلى ببلد البجة ترجع
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إلى ما قبؿ بداية الػدعكة اإلسبلمية ( .)6كيضيؼ أيضان أف ىؤالء الحضارمة تحالفكا مع زعماء
البجة المحمييف عف طريؽ الزكاج كالمصاىرة ،كمف ثـ صػارت ليـ القيػادة كالػزعامة في تمؾ الببلد

( .)5كعمي ىذا شكؿ الحداربة العرب بمركر الكقت عنص انر بػار انز بيف كػافة سكاف ببلد البجة،
كأقػامكا طبقةن أرستقراطية حاكمةن ،تمكنت مف اخضاع أكثر سكاف تمؾ الببلد (.)4

كتذكر بعض المصادر أف قبائؿ الحدارب كػانت ليـ أيضان عدة بطكف ،كلعؿ مف أىميا:

العريتيكة ،كالسكبتاركا ،كالحكتمة ،كالعنكبيرا ،كالنجريركا ،كالجنيتكة ،كالحربيب ،كالكاخيكة (.)9

ككانت تكجد قبائؿ كجماعات أخرل في ببلد البجة غير ىؤالء الحداربة ،كمنيـ :قبائؿ الػزنافج،
كرسفة ،كالعماعر ،كعربربعة ( .)8كيطمؽ المؤرخ اليعقكبي عمى جماعات الزنافج اسـ "الػزنافجة"،

كقػاؿ عف مكطنيـ في ىذه الببلد أيضان" :كمف العبلقػي إلى أرض البجة الذيف يقاؿ ليـ الػزنافج

خمس كعشركف مرحمة ،كالمدينة التي يسكنيا ممؾ الػزنافجة يقاؿ ليا :بقميف ،كربما صار
المسممكف إلييا لمتجػارات.)7( "..
ػػػػػػػ

( )1انظر Macmichael: A History of the Arabs in the Sudan , Vol I , P.346
( )0عطية القوصي :تػاري

ميناء باضع في القروف الخمسة األولي لإلسالـ ،مجمة الػدراسات األفريقية،

جامعة القػاىرة ،عدد 1980 ،11ـ ،ص ،5وعف الحداربة انظر شكؿ ،09ص ،080وممحؽ ،8ص051

( ، Macmichael :Op. Cit. , P. 346 )3وتشير الخ ارئط الجغرافية إلي وجود ميناء جنوبي منطقة

"حاليب" جنوبي مصر التي تطؿ عمى البحر األحمر باسـ "رأس حدربة" ،وىو ما يشير الي تأثير الحداربة
الواضح في ىذه البالد يومنا ىذا (األطمس العربي :وزارة التربية والتعميـ ،القاىرة1985 ،ـ ،ص)18

(The Hadareb Astudy in Arab Beja Relationship, P. 75 )4
(Ibid, P. 75 )5

( )6مصطفي مسعد :البجة والعرب ،ص42
( )7المصدر السابؽ ،ص61

( )8تاري اليعقوبي :جػ ،1ص165

( )9كتػاب البمداف :ص  ،336ويقوؿ عنيـ اليعقوبي أيضاً" :ومذىبيـ مثؿ مذىب الحداربة ،وليس ليـ
شريعة ،انما يعبدوف صنما يسمونو ححاخوا( "..كتاب البمداف ،ص)337-336

ثانياً  -أسباب ىجرة ُجيينة إلي بالد البجة:

كيمكف القكؿ بأنو كانت لميجرة التى قػاـ بيا عرب يجيينة إلى ببلد البجة العديد مف األسباب
التي حممتيـ عمى الػذىاب إلى تمؾ الببلد النائية ،كلعؿ تمؾ األسبػاب تتنكع ما بيف أسباب

سيػاسية ،أجبرتيـ عمى الػرحيؿ إلى الجنكب ،ككذلؾ األسبػاب االقتصادية القػاسية التي كاجيت
الجمػاعات العربية بصفة عػامة ،كعرب يجيينة بصفة خاصة ،بعد أف استقركا في مصر بعد أف
تـ الفتح العربػي (12ىػ462/ـ) ،كيمكف القكؿ أيضا بأف الطبيعة فى مناطؽ الجنكب كػانت تبلءـ
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القبػائؿ العربية ،كنظـ حياتيـ التى كانكا قد اعتادكىا فى جزيرة العرب أكثر مما كجدكا في أقػاليـ

الدلتا.

كقد شيدت ببلد البجة خبلؿ النصؼ األكؿ مف القرف 3ىػ7/ـ ىجرات كثيفة مف جماعات

كبطكف قبيمة يجيينة ،ككػاف ذلؾ بالطبع بسبب الظركؼ السياسية ،كاالقتصػادية التي كاجيتيا كافة
القبػائؿ العربية في أرض مصر بعد الفتح العربػي .كلعؿ مف أىـ تمؾ األسبػاب التي أثرت في
ىجرة قبيمة جيينة إلى ببلد البجة أنو في سنة 128ىػ833/ـ ،أمر "المعتصـ باهلل" (–128
119ىػ862-833/ـ) باسقاط القبػائؿ العربية ،كمف بينيا بالطبع

العطاء" ،أك "ديكاف الجند" (.)2

قبيمة جيينة ،مف "ديكاف

ػػػػػػػ
( )1ولممزيد عف "ديواف العطاء" وكيفية توزيع األمواؿ عمى الجند العرب مف خاللو ،انظر أبو الحسف

المػاوردي :األحكاـ السمطانية والػواليات الدينية ،تحقيؽ :عماد البػارودي ،المكتبة التوفيقية ،القػاىرة ،دوف

تاري  ،ص ،353-351وانظر المقريػزي :الخطط ،جػ ،1ص.148–147

( )0وكاف الخميفة العباسي المعتصـ باهلل قد أرسؿ إلى والي مصر "كيدر بف نصر الصفدي" أف ُيسقط جميع
العرب مف "ديواف الجند" (أو ديواف العطاء) ،ومنيـ بطبيعة الحاؿ عرب ُجيينة .وكاف الخميفة المعتصـ باهلل

يمي ٌؿ إلى إيثار الجند األتراؾ ،وكاف يقدميـ عمي الجند العرب ،ومف ثـ ثبتيـ في "الديواف" بدال مف العرب.
كتاب المعتصـ ببيعتو ،ويأمره بإسقاط مف في الػديواف مف
وعف ذلؾ يقوؿ ابف تغري بػردي"َ :وَرد عمي كيدر
ُ

كيدر ذلؾ ."..وكاف المعتص ُـ باهلل يخشي مف الجنود العرب ،وكػاف ال يثؽ
العرب ،وقطع العطاء عنيـ ،ففعؿ ُ
أياـ المعتصـ ،خاؼ مف بيا مف العسكر
في والئيـ إلى دولة بني العباس .وليذا قػاؿ ُ
ابف طباطبا" :فمما كػانت ُ
(العرب) ،ولـ يثؽ بيـ ."..وقد أدى إسقاط العرب مف الػديواف إلى شعورىـ بالسخط والغضب تجاه الدولة
العباسية ،ثـ قاموا بأعماؿ شغب ،تظير تمردىـ اعتراضا عمى ىذا القرار .بينـ قاؿ جالؿ الديف السيوطي عف

عدد مف كاف يخدـ الخميفة العباسي المعتصـ باهلل مف الجند األتراؾ" :وبمغت اممانو األتراؾ بضعة عشر

ألفا( "..انظر تاري الخمفاء :ص( )053ولممزيد عف ذلؾ الذي حدث أياـ المعتصـ باهلل ،واثاره لمعنصر التركي

عمى العرب ،انظر ابف تغري بردي :النجوـ الزاىرة ،جػ ،0ص ،003ابف طباطبا :الفخري في اآلداب السمطانية،

ص ،188مصطفي مسعد :البجة والعرب ،ص)33

ككانت جماعػات مف لخـ كجذاـ ىي التي قادت ىذا التمرد ( .)2غير أف الكالي كيدر

كافتو المنية في ذلؾ الػكقت ،ثـ تكلي اإلمارة مف بعده ابنو ،كىك الػذم اشتد في معاممة القبػائؿ
العربية ،كتمكف مف القضاء عمى التمرد بكؿ حزـ كبطش ،كقبض عمى قادة التمرد ( .)1كمنذ ذلؾ

الكقت صار الػكالة بمصر ييختػاركف مف بيف األتراؾ كحدىـ ( .)3كقد أدت سياسة العباسييف
الجديدة لكقكع العداكة بيف العرب كالػكالة األتراؾ ،كمف ثـ زاد اضطياد األتراؾ لمعرب ،كاشػتدكا في
ذلؾ ،كما فرضكا عمييـ المزيد مف الضرائب كاإلتػاكات بما ال يطيقكنو ،كىك ما أثار سخط
و
بعنؼ ( .)6كعمى
العرب ،كليذا قػامكا بعدة ثكرات في العديد مف المدف المصرية ،قمعيا األتراؾ
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اضطرت الجماعات العربية بسبب اضطياد الكالة األتراؾ بمصر إلى اليجرة جنكبان لعميـ
ىذا ي
يجدكف ىناؾ حياة أفضؿ بعد أف ضاقت بيـ السب يؿ ،كزادت أزماتيـ االقتصادية ،خاصةن مع

إسقاطيـ مف الديكاف ،كبطش الكالة األتراؾ بيـ .ككانت قبيمة يجيينة كبطكنيا في مقدمة تمؾ
القبائؿ التي آثرت اليجرة إلي مناطؽ الجنكب ،إلى جانب جماعات مف قبائؿ ربيعة ،كبمي،
كمضر ،كغيرىا مف القبائؿ العربية ،كذلؾ حتى يككنكا بعيديف عف سمطة الكالة األتراؾ ( .)5كما

لعبت الظركؼ الطبيعية أيضان دك ار مؤث ار في ىجرة العرب لمجنكب ،حيث كجدكا في ببلد البجة

مستق انر طيبان ليـ ،السيما كأنيا تتمتع بثركات طبيعية كبيرة ،خاصةن شيرتيا بمناجـ الذىب التي
تكجد بػ"العبلقي" (.)4

ػػػػػػػ
( )1النجوـ الزاىرة :جػ ،0ص ،000وانظر أيضا مصطفى مسعد :البجة والعرب ،ص33
( )0ابف تغري بردي :المصدر السابؽ ،ص003

( )3ويذىب ستانمي لينبوؿ إلى أف السبب في اختيار العباسييف لألتراؾ في الػوالية واإلمارة ألف ليـ قدرات في
الحكـ والسياسة تفوؽ أندادىـ مف العرب ،كما يقوؿ" :والػواقع أف العرب لـ يبتكروا في الفف شيئاً..كذلؾ في
مصر ،فإننا ال نجد أي ٍ
أثر لمفف اإلسالمي إال حينما أخذ الخمفاء يقمدوف مصر والة مف األتػراؾ..فإف أحداً ال
يستطيع أف ينكر أف التركي يستطيع أف يحكـ ،ذلؾ أنو في العصور الوسطي كاف يبدو أف األتراؾ ىـ الشعب
الوحيد الذي يمتمؾ أساليب الحكـ( "..ستانمي لينبوؿ :سيرة القاىرة ،ص .)79وىو رأي واف كاف يحمؿ بعض

الحقيقة ،اير أنو يعج باألسراؼ في إظيار قدة األتػراؾ عمي الحكـ واإلدارة ،وكأنيـ موىوبوف بالفطرة دوف

ايرىـ .كما يحمؿ تحامال فجا عمي العرب ،وال أقؿ مف القوؿ بأف بداية استعانة العباسييف باألتراؾ في الحكـ
كاف سببا رئيسا في ضعؼ دولتيـ ،حيث ما لبث أف استقؿ األتراؾ بوالياتيـ عف الخالفة.

( )4مصطفي مسعد :البجة والعرب ،ص33

( )5رجب عبدالحميـ :العروبة واإلسالـ في دارفور في العصور الوسطي ،دار الثقافة لمنشروالتوزيع ،القاىرة،
دوف تاري  ،ص  ، 52-49وانظرحسف أحمد محمود :حضارة مصر اإلسالمية في العصر الطولوني ،دار
الفكر العربي ،القاىرة ،دوف تاري  ،ص 022

( )6رجب عبد الحميـ :ميناءعيذاب ،ص043–040

ثالثا – مراحؿ اليجرة والحمالت العسكرية:

تمت ىجرة قبيمة يجيينة إلى ببلد البجة عمى الراجح عبر عدة مراحؿ ،ارتبط أكثرىا بالحمبلت
العسكرية التي كاف يرسميا الكالة المصريكف ،كالمؤكد أف تمؾ الحمبلت لعبت دك انر كبي انر في ىجرة

القبائؿ العربية عمكما ليذه الببلد ،كقبيمة جيينة خاصة ،كاكتشاؼ ثرائيػا:

(أ)  -حممة ابف الجيـ عمي البجة سنة 030ىػ841/ـ:
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أيرسمت ىذه الحممة سنة 131ىػ862/ـ ،حيث بعث بيا "المأمكف" (128-278ىػ–823/

833ـ) ردان عمى اعتداءات "كنكف بف عبدالعزيز" زعيـ البجة .ككاف البجاة اعتدكا عمى أسكاف،
ككانكا يؤذكف المسمميف ببلدىـ ( .)2تقكؿ مخطكطة "كاتب الشكنة"" :كثرت أذيتيـ (أم البجة)

فرًفع أمرىـ إلى أمير المؤمنيف المأمكف ،فأخرج ليـ عبداهلل بف الجيـ ،فكاف ليـ
عمى المسمميف ،ي
معيـ كقائع ،ثـ كادعيـ .)1("..كقد رافقيا بعض القبائؿ العربية ،كالػراجح أف بعضا مف جماعات
يجيينة كاف مف بينيا ،كاف لـ يرد ذلؾ في المصادر بشكؿ كاضح.

(ب)  -ىجرة ُجيينة إلى البجة خال ؿ النصؼ األوؿ مف القرف 3ىػ9/ـ:

تشير المصادر إلى أنو في سنة 138ىػ851/ـ بمغ الكجكد العربي ذركتو في أرض البجة،

حيث صارت ىذه الببلد تعج بالعرب إذ كجدكا فييا مأربيـ مف حيث األمف كاالستقرار ،كليذا

يقكؿ ابف حكقؿ" :كتكامؿ بالعبلقػي قبائ يؿ ربيعة كمضر ،كىـ جميع أىؿ اليمامة في سنة ثماف
كثبلثيف كمائتيف ،)3( "..كفيما يرل البعض كانت قبيمة جيينة كبطكنيا مف بيف تمؾ الجماعات
العربية التي سكنت ببلد البجة في ذلؾ الكقت (.)6

ػػػػػػػػ

( )1وعف أسباب اليجرة العربية لبالد البجة ،يقوؿ الدكتور مصطفي مسعد" :كاف ليذا الضغط السياسي
واالقتصادي أسوء األثر في نفوس العرب ،وبدأت جماعات كثيرة منيـ تسعى لمرحيؿ واليجرة ،ولـ يكف أماميـ

سوى جنوباً وارباً ،بعيداً عف ضغط األتراؾ في مصر( "..مصطفي مسعد :البجة والعرب ،ص ،)36وانظر أيضا
مصطفي مسعد :اإلسالـ والنوبة ،ص ،119ولممزيد عف حممة ابف الجيـ أياـ الخميفة المأموف ،انظر عبداهلل
األميف الضرير :العربية في السوداف ،ص8-7

( )0أحمد بف الحاج أبوعمي :مخطوطة كاتب الشونة في تاري السمطنة السنارية واإلدارة المصرية ،تحقيؽ:
الشاطر بصيمي عبدالجميؿ ،مراجعة :د.محمد مصطفي زيادة ،الجميورية العربية المتحدة ،وزارة الثقافة االرشاد

القومي1961 ،ـ ،ص ،106انظر الورقة األوؿ ليذه المخطوطة ،شكؿ رقـ  ، 33ص086
( )3صورة األرض :ص58

( )4مصطفى مسعد :اإلسالـ والنوبة ،ص101

كيبدك أف الجماعات العربية كانت تتناقؿ فيما بينيا الػركايات عف كثرة المناجـ كالمعادف في

أرض البجة ،كمدل ثراء تمؾ الببلد بيا ،كىك ما شجع الكثيريف منيـ عمى اليجرة إلييا .كعف
ىجرة يجيينة إلى ببلد البجة كارتباطيا بشيرة تمؾ الببلد بالمنػاجـ ،يشير البعض إلى أنو لـ يكد
يمضي أكثر مف ست سنكات عمى "حممة ابف الجيـ" عمى ىذه الببلد حتى كفدت جماعات مف
كجيينة في سنة 138ىػ839/ـ إلى ىذه الببلد بعد أف كصمتيا األنبػاء عف
كؿ مف قبيمتي ربيعة ي
ثراءىا بالمعادف (.)2
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(جػ)  -حممة القُ ّمي عمى البجة سنة 041ىػ854/ـ:

ثـ كقع نزاعه بيف أحد العرب كرجؿ مف البجة ،فقاـ البجاكم باالعتداء عمى العربي ،كتجاكز
في حؽ النبي  ،.كليذا ىاجت ثػائرة العرب الذيف كانكا يسكنكف تمؾ الببلد ضد البجاة ،ثـ بعثكا
بيذا الػذم كقع ليـ إلى الخميفة العباسي "المتككؿ عمى اهلل" (169–131ىػ842-864/ـ) (،)1

القمي ينتسب لنسؿ الصحابي أبي مكسي
فأرسؿ الخميفة "حممة القي ٌمي" في سنة 162ىػ856/ـ ،ك ٌ
البعض أف ىذه الحممة كانت بيدؼ تػأديب قبػائؿ البجة عمى أفعاليـ،
األشعرم ( .)3كفيما يرل
ي
كبسبب اعتداءاتيـ التي ال تكاد تنقطع عمى تخكـ مصر الجنكبية ،كليذا يقكؿ الطبرم" :كفي ىذه

السنة (أم 162ىػ855/ـ) غارت البجةي عمى حرس مف أرض مصر ،فكجو المتككؿ لحربيـ

القمي .)6( "..بينما يشير ابف األثػير إلى أنو في ىذه السنة أغػارت جماعات
محمد بف عبداهلل ٌ
البجة عمى أرض مصر ،ككانت قبؿ ذلؾ ال تغزك ببلد اإلسبلـ (.)5
ػػػػػػػ
( )1مصطفى مسعد :اإلسالـ والنوبة ،ص101
( ) 0المتوكؿ عمي اهلل :ىو الخميفة العباسي جعفر أبو الفضؿ بف المعتصـ بف الرشيد ،ولد حوالي سنة

025ىػ802/ـ ،أمو :أـ ولد ،تولي بعد الواثؽ ،مف مآثره أنو نصر السنة ،ورفع المحنة ،وأبطؿ القوؿ بأف
القرآف مخموؽ ( ،محمد بف يزيد بف ماجو :كتاب تػاري الخمفاء ،ص  ،07ابف طباطبا :الفخري ،ص 191وما

بعدىا ،انظر السيوطي :تاري الخمفاء ،ص ،061–062الزركمي :تراجـ األوائؿ والخمفاء ،ص)180

( )3ابف حوقؿ :صورة األرض ،ص ،58وعف ىذه الحممة تقوؿ مخطوطة "كاتب الشونة"" :فندب لحربيـ محمد

القمي ،فسأؿ أف يختار مف الرجاؿ مف أحب ،ولـ يراب إلى الكثرة لصعوبة المسالؾ ،فخرج إلييـ
بف عبداهلل ّ
مف مصر في ُعدة قميمة ،ورجػاؿ ُمنتخبة( "..انظر مخطوطة كاتب الشونة ،ص)106

( )4تاري الطبري :جػ ،5ص355–354

( )5الكامؿ في التاري  :جػ ،6ص ،102انظر أيضاً ستانمي ليف بوؿ :تاري

مصر فى العصور الوسطى،

ترجمة :أحمد سالـ ،مراجعة :أيمف فؤاد سيد ،الييئة المصرية العامة لمكتاب0215 ،ـ ،ص115-114

كحسب ركايات أخرل ،فإف سبب ىذه الحممة أف البجاة لـ يمتزمكا بدفع ما كاف مقر انر عمييـ
مف الجزية ( .)2بينما يذكر ابف حكقؿ" :ككقع بيف ر و
جؿ منيـ كرج هؿ مف البجة شحناء ،فسب

البجاكم النبي  .)1( "..ككاف كالي مصر ىك الذم بعث لمخميفة ليخبره بذلؾ (.)3

(د) ُ -جيينة وحممة ابف طولوف عمى البجة (055ىػ869/ـ):

6
العمرم" ( ،)5ككانت تضـ
كفي سنة 155ىػ847/ـ أرسؿ أحمد بف طكلكف ( ) "حممة ي

العديد مف قبػائؿ العرب ( .)4كىي تعد مرحمة فػارقة في تاريو كجكد يجيينة بأرض البجة (.)9
كيبدك أف جماعات كبيروة مف عرب يجيينة رافقت تمؾ الحممة ،كحسب البعض ،فإف عددىـ بمغ
8
قبيمة ك و
عدد ليس بالقميؿ لجماعات مف و
احدة .كعف ارتباط قدكـ
حكالي  847شخصان ( ) ،كىك ي
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قبيمة جيينة ألرض البجة بيذه الحممة أكثر مف غيرىا ،تقكؿ مخطكطة "كاتب الشكنة"" :كقدـ

العمرم بعد محاربتو النكبة في سنة خمس
إلييـ أبكعبدالرحمف بف عبداهلل بف عبد الحميد ي
كجيينة كغيرىـ مف العرب.)7( "..
كخمسيف كمائتيف ،كمعو ربيعة ي

ػػػػػػػ

( )1انظر ابف كثير :البداية والنياية ،جػ ،12ص338
( )0صورة األرض :ص58

كتـ ىذا الخبر عف الخميفة ،فكتب إليو بجميع ما
( )3وعف ذلؾ يقوؿ ابف تغري بردي في روايتو" :فمـ يمكف عنبسة ُ
فعمتو البجاة" (النجوـ الزاىرة ،جػ ،0ص)096–065
( )4أحمد بف طولػوف :لممزيد عف ترجمتو ،انظر :الػذىبي :سير أعالـ النبالء ،جػ ،12ص ،487 – 486ابف خمكاف:

وفيػات األعياف ،جػ ،1ص ،96 – 95ابف األثػير :الكامؿ ،جػ ،6ص ،191الػرافعي :مصر في العصور الػوسطي ،دار
النيضة العربية ،القػاىرة1992 ،ـ ،ص 85وما بعدىا ،حسف أحمد محمود :حضارة مصر اإلسػالمية في العصر

الطولػوني ،ص،44 – 43

العمري رجال مف أتقيػاء الناس وأورعيـ ،كما
العمري ،وكاف ُ
العمري :ىو أبوعبد الرحمف عبد اهلل بف عبد الحميد ُ
(ُ )5
العمري شط ار كبي ار مف حياتو في بالد المغرب ،وخاصة في القيرواف ،وحاز ثقة واسعة .وقد
كػاف مف أىؿ العمـ .قضي ُ

العمري ،ألنو ينتسب الي نسؿ أمير المؤمنيف عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو ،واسمو كامال :عبداهلل بف
عرؼ باسـ ُ
عبدالحميد بف عبداهلل بف عبدالعزيز بف عبداهلل بف عمر بف الخطاب (لممزيد عف ترجمتو ،انظر تػاري اليعقوبي :جػ،0

ص ،355مصطفي مسعد :اإلسالـ والنوبة ،ص ،105حسف أحمد محمود :حضارة مصر االسالمية في العصر الطولوني،
ص ،)43انظر ممحؽ رقـ 10

( )6محمد ايطػاس :حممة اليونسكو وأضواء جديدة عمي تػاري
مصطفي مسعد :البجة والعرب ،ص36

النوبة ،دار المعرفة الجامعية1987 ،ـ ،ص،110

( )7البجة والعرب :ص36

(Macmichael: A History of the Arabs, Vol. I , P. 138 )8
( )9مخطوطة كاتب الشونة :ص107

كثمة رأم يذىب إلى أىمية ىذه الحممة في جمب اليجرات العربية إلى البجة أكثر مف
العمرم" مرحمةن جديدةن
غيرىا مف الحمبلت ،كفي مقدمتيـ قبيمة يجيينة .كعمي ىذا ،تشكؿ "حممة ي
مف مراحؿ انتشػار العركبة كاإلسبلـ في أرض البجة ،السيما كأف قبيمة يجيينة لعبت دك انر ميمان

البعض أف ركاد تمؾ المرحمة كانكا مف
في نجاح الحممة ،ثـ استقرار العرب في تمؾ الببلد .كيػرل
ي
العرب الساخطيف عمى اضطياد الػكالة األتراؾ بمصر ،ككذلؾ مف العرب المغامريف ،ممف كانكا
يبحثكف عف الث ارء ( ،)2ىذا إضػافة إلى جانب رغبة الجماعات العربية في الجياد في سبيؿ اهلل،

كنشر اإلسػبلـ في ىذه الببلد.

العمرم" إلى ببلد البجة بيدؼ تأديب ىؤالء البجػاة ،كعقػابيـ فحسب ،بؿ
كلـ تكف "حممة ي

إنيا كانت تيدؼ أيضان إلى البحث عف مناجـ المعدف بعد أف تسارعت األخبار إلى قبػائؿ العرب
حكؿ ثراء تمؾ الببلد ،ككػاف مف أىداؼ ىذه الحممة أيضا أنيا كانت سعيان كراء البحث عف
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1
و
مك و
العمرم ،ككػاف
اطف جديدة تتسع لممياجريف العرب ( ) .كفي رأم البعض ،فػإف أبكعبدالرحمف ي

رجبلن معركفا بالتقكل كالكرع ،أراد أف تككف ىذه الحممة جيادان في سبيؿ اهلل ،لػكقؼ اعتداءات

الػكثنييف البجاة التي لـ تكف تنقطع ( )3عمى المسمميف القػاطنيف في ببلدىـ ( .)6كنظ ار الشتيار
أرض البجة بالمنػاجـ ،كذاع ذلؾ األمر بيف القبػائؿ كالجماعات العربية ،كليذا كاف تركيز الػكجكد
العربي عمي االقامة في العػبلقي أكثر مف غيره مف مناطؽ ببلد البجة.

ػػػػػػػ

( )1مصطفي مسعد :اإلسالـ والنوبة في العصور الػوسطي ،ص ،105وعف وجود ُجيينة في حممة العمري عمى بالد
البجة ،يقوؿ "ويميػاـ آدامز" " :William .Y. Adamsأما الجماعتاف العربيتاف المتاف شممتيما ىذه الحركة (أي

وجيينة ،وكالىما في األصؿ مف قبائؿ الحجاز ،استوطنت مصر العميا قبؿ
العمري) في المقاـ األوؿ ،فيما ربيعة ُ
حممة ُ
ىجرتيا إلى الجنوب( "..النوبة رواؽ إفريقيا ،ترجمة :محجوب التيجاني ،القػاىرة0225 ،ـ ،ص.)486
( )0انظر مصطفي مسعد :المرجع السابؽ ،ص105

( )3ويعتقد أف سبب العداء التاريخي القديـ بيف البجاة والمسمميف في بدايات الػوجود العربي في أرض البجة بعد فتح
مصر ،يعود إلى أياـ الخميفة المػأموف (018-198ىػ833-813/ـ) ،وخاصة إبػاف زيارتو التى قاـ بيا إلى مصر .فمما
جاء المأموف أرسؿ ممؾ النوبة وفدا يشكو اليو مف أف الضياع التي اشتراىا المسمموف كانت ممموكة لعبيده مف
النوبييف ،وباعوىا لممسمميف بغير وجو حؽ ،ألف البائعيف عبيد لو ،فاألرض تعتبر أرضو .و أرى المسمموف أف يفسدوا

عمى ممؾ النوبة محاولتو ،فأوصوا البػ ائعيف أف يقروا أماـ الوالي وأتباعو أنيـ ليسوا عبيدا لمممؾ ،بؿ ىـ أحرار،
اعتبر البيعُ قػانونيا.
وعالقتيـ بو كعالقة المسمميف بمموكيـ .فمما جمعيـ الوالي أقروا بذلؾ ،فسقطت حجة ممؾ النوبة ،و ُ
وىو ما أسخط ممؾ البجة ،وليذا كثرت ااراتيـ عمى مدف الصعيد (انظر شوقي الجمؿ :تاري سوداف وادي النيؿ ،مكتبة

األنجمو المصرية ،القاىرة0228 ،ـ ،ص.)017

( )4حسف أحمد محمود :حضارة مصر اإلسالمية في العصر الطولوني ،ص44–43

رابعاً– استقرار قبيمة ُجيينة في وادي العالقي:

يذىب البعض إلى أف اسـ "كادم العبلقػي" نسبة إلحدل القبػائؿ العربية التػي سكنت تمؾ

"العميقػات" ،كقيؿ" :العقيػبلت" ( .)2فيما يرل آخركف أف ىذا االسـ مشتؽ
المنطقة ،ككػانت تيدعى ي
مف "العميقػات" ،كىـ جماعات عربيةه مف نسؿ الصحابػي عقيؿ بف أبػي طالب رضػي اهلل عنو ،أم
أنيا ليست قبيمة كبيرة حسب ىذا الػرأم ،بؿ ىى إحدل البطكف الصغيرة التي تنتسب لمطالبػييف

1
كينطؽ "العػبلقي" بفتح
كانت قد سكنت أرض العبلقػي ،ثـ حممت المنطقة اسميـ بعد ذلؾ ( ) .ي
العيف الميممة ،كالػبلـ الم ٌشددة ،ثـ ألؼ ،كقػاؼ مكسكرة ،ثـ يػاء مثناة مف تحت ( .)3كيقع كادم

العبلقػي غير بعيد عف ميناء عيذاب عمى ساحؿ بحر القمزـ (البحر األحمر) (.)6
ػػػػػػػػ

( )1انظر عبػاس مصطفي عمار :المدخؿ الشرقي لمصر (أىمية شبو جزيرة سيناء لطريؽ المواصالت وعبر لمموجات
البشرية ،الييئة العػامة لقصور الثقافػة0214 ،ـ ،ص ،186ويقاؿ إف اسـ ىذه القبيمة األصمي" :عقيالت" ،وليس
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"عميقات" ،وىـ ينسبوف أنفسيـ إلى نسؿ "عقيؿ بف أبي طالب" رضي اهلل عنو ،وىو أخو اإلماـ "عمى بف أبػي طالب"

رضي اهلل عنو رابع الخمفػاء الراشديف ،وابف عـ النبي صمى اهلل عميو وسمـ وختنو ،وربما كاف ذلؾ عمى سبيؿ التشريؼ
والتعظيـ .وتسكف جماعات مف قبيمة "العميقػات" في شبو جزيرة سيناء (ولممزيد ،انظر عباس مصطفي عمػار :المدخؿ

الشرقي لمصر ،ص.)187–186

( )0ممدوح الػريطي :دور القبائؿ العربية في صعيد مصر ،ص084
( )3القمقشندي :صبح األعشي ،جػ ،5ص ،074وقد ورد في كتاب "وصؼ مصر" Description d’Egypteالعالقي

باسـ" :العالقات" وىذا الكتاب وضعو عمماء الحممة الفرنسية الي رافقت نابميوف بونابرت إلى مصر سنة 1798ـ (لممزيد

انظر وصؼ مصر :تأليؼ عمماء الحممة الفرنسية ،المجمد الحادي عشر ،ترجمة :مني زىير الشايب ،الييئة المصرية
العامة لمكتاب0220 ،ـ ،ص)026

( )4عيذاب :كاف أوؿ ذكر لعيذاب في المصادر في كتاب "فتوح البمداف" لمبالذري (ت079 :ىػ890/ـ) (محمد ايطاس:
النوبة ،ص .)14وعف عيذاب يقوؿ ابف بطوطة" :وىي مدينة كبيرة ،وكثيرة الحوت (أي السمؾ) ،والمبف ،ويحمؿ إلييا

صفر ،ويشدوف عمى رؤوسيـ
الزرع والتمر مف صعيد مصر ،وأىميا البجػاة ،وىـ سود األلواف ،يمتحفوف بمالحؼ ُ
عصائب يكوف عرض العصابة أصبعا( "..انظر تحفة النظار :ص .)49وقد حدد بعض الجغرفييف الغربييف موقع عيذاب

إلى الجنوب مف "ميناء بيرنيكي"  ،Bereniceوىو ثغر يرجع إلي العصر البطممي ،أي أف موقع ميناء عيذاب القديـ،
حسب ىذا الػرأي ،ليس ميناء رأس بنياس حالياً (انظر كرـ الصاوي باز :طرابمس – أسواف – عيذاب دنقمة طريؽ نحو
التقػارب واالنفتاح االقتصادي ،المؤتمر الدولي لمركز البحوث السودانية بعنواف "المثمث الذىبي– امكانات التكامؿ

والتنمية" ،معيد البحوث والدراسات األفريقية ،المجمد األوؿ ،جامعة القاىرة0213 ،ـ ،ص ،086–085وانظر أيضاً

سوزي أب اظة :النوبيوف بيف مصر والسوداف في العصر الفاطمي ،ندوة الحدود المصرية السودانية عبر التاري  ،معيد
البحوث والدراسات األفريقية ،جامعة القاىرة ،ىيئة الكتاب1999 ،ـ ،ص.)150

كتشير المصادر أف أرض العبلقي تقع عمى بعد "خمسة عشرة" مرحمةن مف النيؿ ،كأقرب

العمارة إليو أسكاف ( .)2كبيف منطقة العبلقي كميناء عيذاب عمى بحر القمزـ "ثمانية" مراحؿ (.)1

كالراجح أف شيرة العبلقي بالمعادف بمغت الكثير مف الجمػاعات العربية .كىك ما كاف سببا رئيسا

في قدكـ أعداد كبيرة مف القبائؿ العربية كبطكنيا ،بيدؼ اإلقػامة بالقرب مف "مناجـ الذىب"

 ،Gold Minesكخاصة في المنطقة التي كانت تعرؼ باسـ "أرض المعدف" ( )3لمعمؿ في ىذه
المناجـ .كالمؤكد أف جماعات قبيمة يجيينة كانت في مقدمة القبائؿ كالجماعات العربية التي آثرت
الذىاب إلى أرض العبلقي أكثر مف غيرىا مف مناطؽ ببلد البجة حسب ما كرد في المصادر
التاريخية (.)6

(أ) – وادي العالقي (أرض المعدف):

أفػاضت المصادر في الحديث عف ثراء البجة بالمعادف النفيسة ،كخاصة منطقة العبلقي.

البعض "أرض المعدف" جغرافيا بأنيا المنطقة التي تقع بيف قكص ،كبربر ،كالبحر األحمر
كيحدد
ي
معادف الػذىب .)4( "..بينما يذكر ابف األثير" :كفي
( .)5حيث يقكؿ الطبرم" :كفي ببلد البجة
ي

9
العمرم" :كفي أرضيـ معادف الذىب"..
ببلدىـ ،معادف يقاسمكف المسمميف عمييا .) ( "..كيقكؿ ي
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( ،)8كىك ما تؤكده العديد مف الػركايات األخرل .كالمعركؼ أنو كاف يكجد بجانب الذىب معدف

الػزمرد ،كغيره مف المعػادف ،كليذا يذكر ابف حكقؿ" :كينتيي في حدىـ..معدف الػزمرد كالذىب"..

( .)7كعف اشتيار ببلد البجة بالػذىب كالمعادف األخرل ،تقكؿ مخطكطة "كاتب الشكنة"" :كفي

جماعة مف المسمميف معدف الذىب
أرضيـ معادف الذىب ،ىك التبر كمعادف الزمرد...كسكف َّ
كببلد العبلقي كعيذاب.)20( "..

ػػػػػػػػ
( )1المقريزي :الخطط ،جػ ،1ص319

( )0القمقشندي :صبح األعشي ،جػ ،5ص074

( )3عبداهلل األميف الضرير :العربية في السوداف ،ص ،7وحتى يومنا ال تزاؿ تشتير تمؾ المنطقة بوجود مناجـ
الذىب ،ولعؿ أشيرىا "منجـ السكري" الذي يعد مف أكبر مناجـ الذىب في العالـ.

( )4انظر مخطوطة كاتب الشونة :ص ،107اليعقوبي :كتاب البمداف ،ص335-333
( )5يوسؼ فضؿ حسف :دراسات في تاري السوداف ،ص55
( )6تاري الطبري :جػ ،5ص355
( )7الكامؿ :جػ ،6ص 102

( )8مسالؾ األبصار :جػ ،4ص045
( )9صورة األرض :ص56–55

( )12مخطوطة كاتب الشونة :ص107

بينما يشير اليعقكبي" :كفي ببلدىـ المعادف مف التبر ،كالجكىر ،كالػزمرد .)2( "..كيذكر

المسعكدم أيضا" :كفي أرضيـ معادف الذىب ،كالتبر ،كمعادف الػزمرد .)1( "..كتكجد ركايات

أخرل عديدة كردت في المصادر عف شيرة أرض البجة بالمناجـ ( .)3كالمعركؼ أف معدف
الػذىب يرتبط في ببلد البجة بػ"أرض العبلقػي" أكثر مف غيرىا ،كىي منطقةه كانت قد ذاعت
شيرتيا بالمعدف النفيس كمناجمو منذ العصكر القديمة (.)6

ػػػػػػػ

( )1تػاري اليعقوبي :جػ ،1ص165
( )0مروج الذىب :جػ ،0ص16

( )3ولممزيد عف الذىب في بالد البجة ،انظر البػالذري :فتوح البمداف ،ص ،080–081المقريػزي :الخطط ،جػ،1
ص ،313القمقشندي :صبح األعشي ،جػ ،5ص .074ولممزيد أيضاً عف معدف الذىب وطبيعتو كمعدف وخواصو ،انظر

الموسوعة الثقػافية :مؤسسة دار الشعب ،القاىرة1970 ،ـ ،ص ،471محمد فتحي عوض اهلل :رحالت جيولوجية في

صحراء مصر الشرقية ،ىيئة الكتاب0228 ،ـ ،ص427
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.
21
( )4ولممزيػد عػػف اىتمػاـ فراعنػػة مصػر إبػػاف العصػور القديمػػة بمنػاجـ الػػذىب فػي وادي العالقػػي ،انظػر جػػػ .ىػػ .بػػرستد:
تاري مصر مف أقدـ العصور إلي الفتح الفارسي ،مكتبة مدبولي ،القػاىرة1996 ،ـ ،ص ،080–081أحمد فخري :مصر

الفرعونية ،مكتبة األنجمو المصػرية ،القػاىرة1995 ،ـ ،ص ،361عبػدالحميـ نورالػديف :مواقػع ومتػاحؼ اآلثػار المصػرية،
القػاىرة0225 ،ـ ،ص  ،114وانظػر أيضػاًToby Wilkinson: Dictionary of Ancient Egypt , Thames :

 & Hudson World of Art , Printed in China , 2008 , P. 93 – 94ولعؿ مف أىـ المتوف التي وردت في
المصػػادر القديمػػة ،التػػي تتحػػدث أىميػػة منطقػػة "وادي العالقػػي" وشػػيرتيا بالػػذىب منػػذ أيػػاـ الفراعنػػة ،واىتمػػاميـ بجمػػب
الذىب مف ىناؾ ،واصالح الطريؽ المؤدي إلييا ،وشؽ آبار المػاء لعمػاؿ المنػاجـ ،ويػؤرخ ذلػؾ المػتف إلػى عصػر الممػؾ

"رمسيس الثػاني" (1003-1092ؽ.ـ) ،وىػو مػف ممػوؾ األسػرة "التػػاسعة عشػرة" ،يقػوؿ عػالـ المصػريات جػيمس ىنػري
برستد (" :(J. H. Breastedودلتنا آثار منؼ أف جاللتو (أي رمسيس الثاني) اجتمع في السنة الثػالثة مػف حكمػو مػع
وزرائو وشاورىـ في تعمير مناجـ وادي العػالقي (عالكي) الذىبية بالنوبة واصالح الطريػؽ الموصػؿ لػذلؾ الوادي..وليػذا

السػػبب وقػػؼ احضػػار ال ػػذىب مػػف تمػػؾ الجيػػات..وأمر رمسػػيس والػػي كػػوش أف ينصػػب بجيػػة كوب ػػاف مبػػدأ طريػػؽ وادي
العالقػػي حج ػ ار أثريػػا منقوشػػا عميػػو تػػاري ىػػذا المشػػروع( "..انظػػر برسػػتد :تػػػاري مصػػر ،ص .)080–081وقػػد عمػػؿ
المصريوف القدماء خريطة نػادرة لمواقػع الػػذىب فػي أرض العػػالقي مػف أيػاـ الممػؾ "سػيتي األوؿ" (ولممزيػد ،انظػر أحمػد

فخري :مصر الفرعونية ،ص.)361

كحسب بعض المصادر ،فإف المسافة بيف المناجـ كادم العبلقي كمدينة أسكاف بأنيا كانت

تيقطع في حكالي "خمسة عشر" يكمان ( .)2كالمسافة بيف منطقة العبلقي كثغر عيذاب تيقدر
بحكالي  160كـ ( .)1أما عف اىتماـ الجماعات العربية كغيرىا بالمناجـ في العبلقي ،كاإلقامة
بالقرب منو ،يقكؿ اليعقكبي" :ككادم العبلقي كما حكاليو معادف لمتبر ،ككؿ ما قرب منو يعتمؿ

فيو الناس .)3( "..كنظ ار لقرب العبلقي مف مدينة أسكاف ،فإف الػ يزىرم الجغرافي المشيكر ( )6لما
تحدث عف مدينة أسكاف ،قاؿ في ركايتو" :كقد يكجد في الجباؿ التي عمى أسكاف أحجار الزمرد
الغالي ،كىك أغمى الزمرد ،كأطيبو .)5( "..كتكصؼ المناطؽ حيث تقع بيا مناجـ المعدف بأنيا

"أرض مبسكطةه ،ال جبؿ فييا ،كانما ىي رما هؿ كرضراض" ( .)4كعمى ىذا كاف كادم العبلقي
ه
مرك انز رئيسا لتجارة الذىب في كافة ببلد البجة ،كليذا صار مقصدا ميما ألكثر اليجرات العربية،
ككاف في مقدمتيا قبيمة يجيينة .كليذا تشير المصادر التاريخية إلى أف "مجمع تجارات أىؿ

المعدف بالعبلقي" (.)9

ػػػػػػػ

( )1االصطخري :مسالؾ الممالؾ :ص ،45ويقوؿ االصطخري أيضاً" :أما معدف الػذىب فمف أسواف إليو خمسة

عشر يوما ،والمعدف ليس في أرض مصر ،ولكنو في أرض البجة ،وينتيي إلي عيذاب .ويقاؿ إف عيذاب
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ليست مف أرض البجة ،وانما ىي مف مدف الحبشة( "..مسالؾ الممالؾ :ص .)45وعف موقع العالقي ،يقوؿ
تحصؿ منو بقدر ما ُينفَؽ في استخراجو"..
القمقشندي" :وىي بالقرب مف بحر القمزـ..وبجبميا معدف ذىبُ ،ي َ
(صبح األعشي :جػ ،5ص(074
( )0الػرازي :كتاب زىر الربيع ،تحقيؽ :مصطفي حجازي ،الييئة المصرية العامة لمكتاب0211 ،ـ ،ص،84
والمعروؼ أف المرحمة تقدر بحوالي 32كـ ،أما الفرس

فيو حوالي 5760ـ ،أي حوالي 5كـ وربع الكيمو

(انظر :أبوبكر الػرازي :كتاب زىر الػربيع ،ص 84حػاشية رقـ  ،8وكذلؾ ص 85حاشية رقـ )4

( )3كتاب البمداف ،ص335

الزىري ،وىو جغرافي مغربي شيير ،توفي في حوالي منتصؼ
( )4الػ ُزىري :ىو أبوعبداهلل محمد بف أبي بكر ُ

القرف 6ىػ10 /ـ (لممزيد ،انظر ترجمتو في مقدمة كتاب الزىري :كتاب الجغرافية ،تحقيؽ :محمد حاج صادؽ،
مكتبة الثقافة الدينية ،القاىرة ،دوف تاري  ،ص)6-3

( )5الػ ُزىري :كتاب الجغرافية ،ص ،44كما يقوؿ أبو عبداهلل الػ ُزىري أيضاً عف قيمة الزمرد الذي يستخرج مف
سع
مناجـ تمؾ المنطقة" :وقد أجمعت الفػالسفة عمي أف مف لبس منيا (أي مف الػزمرد) حج ار أمف مف المَ َ

الصرع ،واختبػاؿ العقؿ ،واهلل أعمـ بذلؾ كمػو( "..كتاب الجغرافية :ص)44
و َّ

( )6اإلصطخري :مسالؾ الممالؾ ،ص45

( )7صورة األرض :ص  ، 159وأشار الػرحالة ابف بطوطة إلى أنو لما زار بالد البجة ،وسار في صحرائيا،
كانت بري ٌة كثيرة الغزالف والنعاـ ،ثـ قػابؿ ىناؾ جماعات مف قبيمة ُجيينة (تحفة النظار ،ص)055

كيمكف القكؿ بأنو حتى منتصؼ القرف الثامف اليجرم (القػرف 26ـ) ،ظمت بعض

الجماعات مف عرب يجيينة في ببلد البجة ،كالراجح أنيـ ظمكا يشتغمكف في استخراج المعدف مف
المناجـ حتى ذلؾ الكقت بعد ىجرة عدد مف القبائؿ لمبجة ،لكف بضكابط تتفؽ مع سادة تمؾ

الببلد آنذاؾ .كليذا لـ يكف مف المستغرب أف يشير ابف بطكطة إلى أف ىذه الجماعات مف قبيمة

يجيينة كانت تديف بالطاعة لممكؾ البجة ( .)2كما تؤكد "شكاىد القبكر" أف الػكجكد اإلسبلمي في
ببلد البجة يرجع إلى حقبة بعيدة ،إذ تشير بعض ىذه الشكاىد إلى أف المسمميف سكنكا ىناؾ منذ

سنة 263ىػ940/ـ ( .)1كعف الكجكد العربي في مناجـ العبلقي ،تقكؿ "مخطكطة كاتب الشكنة":
"ثـ كثر المسممكف في المعدف ،فخالطكىـ ،كتزكجكا منيـ ،كأسمـ كثير مف الجنس المعركؼ

بالحدارب إسبلمان ضعيفان.)3( "..

ككاف العرب يعممكف في المناجـ ،كمع زيادة ىجراتيـ ليذه المنطقة ،كىك ما كاف سببان في

كقكع النزاعات بيف العرب كالبجػاة حكؿ استخراج الػذىب ،أخذ بعضيا الطػابع الػدمكم ،كسقط

6
ضحايػا عمى أثرىا ( ) .كلعؿ مف تمؾ األحداث ما كقع أيػاـ "المتككؿ عمى اهلل" ،حيث نشب نزاعه
بيف العرب كبعض الجماعات مف شعب البجة ،كىك ذلؾ النزاع الػذم قػاؿ عنو ابف جرير الطبرم

في ركايتو" :فقتمكا عدة مف المسمميف ممف كاف يعمؿ في المعادف ،كيستخرج الػذىب كالجكىر،

كسبكا عدة مف ذ اررييـ كنسائيـ ،كذكركا أف المعػادف ليـ في ببلدىـ ،كأنيـ ال يأذنكف لممسمميف

في دخكليا ،كأف ذلؾ أكحش جميع مف كػاف يعمؿ في المعادف مف المسمميف.)5( "..
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ػػػػػػػػ
( )1تُحفة النظار ،جػ ،1ص055
( )0رجب عبد الحميـ :ميناء عيذاب ووادي العالقي ،ص046
( )3مخطوطة كاتب الشونة :ص106
( )4تاري الطبري :جػ ،5ص 354

( )5المصدر السابؽ ،ص ،354وىذه الػرواي ٌة الميمة تشير إلى زيادة اليجرات العربية إلى أرض البجة رابة

منيـ في االستقرار في تمؾ البالد .ولعؿ كثرة الوجود العربي قرب المناطؽ التي توجد بيا "مناجـ الذىب" كاف

مما أثار سخط البجاة ،ومف ثـ وقعت الصراعات والنزاعات بيف الطرفيف ،وىو ما أدى لتدخؿ الدولة العباسية

التي أرسمت الحمالت العسكرية خالؿ القرف 3ىػ9/ـ لتأديب البجاة منذ أياـ الخميفة المأموف الذي أرسؿ "حممة

ابف الجيـ" (016ىػ831/ـ) .ثـ أرسؿ الخميفة المتوكؿ عمى اهلل "حممة القمي" (041ىػ855/ـ) .كما بعث ابف

العمري" (055ىػ869/ـ) .وىو ما ساعد عمى استقرار الوجود العربي ىناؾ خالؿ ىذه
طولوف أيضاً "حممة ُ
الحقبة ،وأوقؼ اعتداءات البجاة عمى العرب بفضؿ حماية الدولة العباسية ليـ ،وقد فصمنا ذلؾ آنفا (ولممزيد
عف ىذه الحمالت العسكرية ،انظر ابف حوقؿ :صورة األرض ،ص  ،58تاري الطبري :جػ ،5ص ،355وانظر
رجب عبد الحميـ :ميناء عيذاب ووادي العالقي ،ص.)046

(ب)– ُجيينة وتجارة الذىب في العالقي:

كمما ال شؾ فيو أف القبائؿ العربية لعبت دك انر ميمان في أرض البجة ،كفي زيادة عمراف

ىذه الببلد ،إذ تذكر تصؼ المصادر العبلقي بأنو كاف أشبو بػ"المدينة العظيمة" ،كأنو كاف يعج
العجـ ( .)2كىك ما يشير لكثرة ساكني تمؾ
بالسكاف ،ككانت بو أخبلط ال تحصي مف العرب ك ي
المنطقة ،كما كانت تنتشر بالعبلقي "األسكاؽ التجارية" ،ككانت بو العيكف كالينابيع التي كانت
مصدر الماء العذب ألىؿ تمؾ الببلد ( .)1كىك ما يتفؽ مع شيرة العبلقي بالذىب ،كأنو صار
مرك انز رئيسان لتجارتو منذ القرف 3ىػ7/ـ.

كلعؿ اإلشارات التي تكردىا المصادر عف العبلقي ،ككثرة ساكنيو كأسكاقو ،تؤكد عمى حالة

االزدىار العمراني كالتجارم في ببلد البجة عمكما في ذلؾ الكقت بفضؿ القبائؿ العربية كدكرىا

في ازدىار تجارة الذىب ،ككاف في مقدمتيـ يجيينة .كيذكر اإلدريسي عف كثرة تجار الذىب
بالعبلقي" :كبو معادف الذىب كالفضة ،كاليو تجتمع طكائؼ مف الطيبلٌب ليذه المعادف.)3( "..
كىك ما يشير لكثرة أعداد التجار الراغبيف في استخراج ىذا المعدف كاالتجار بو ،خاصة مف

العرب بعد أف دانت ليـ السيطرة عمى تمؾ الببلد في ذلؾ الكقت .كما أف ببلد البجة كانت
تشتير أيضان بجانب الذىب بكجكد مناجـ الفضة ،ككذلؾ الزمرد ،كغيرىما مف المعادف.

كال ريب أف كجكد ىذه الثركات الطبيعية في ىذه الببلد كاف يشكؿ بيئة إقتصادية مثالية

تجذب أصحاب التجارات مف كؿ حدب كصكب ،كفي مقدمتيـ العرب ،كىـ قكـ ارتبطكا بالتجارة،

ككذلؾ األسفار بطبعيـ .كعف مناجـ الزمرد كأىميتيا في أرض البجة ،يقكؿ اإلدريسي" :كال يكجد
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الػزمرد في شيء مف األرض بأجمعيا إال ما كاف منو .)6( "..كال شؾ أف كجكد الذىب تحديدا
أدل إلى ازدىار المكانيء التجػارية التي تقع عمى بحر القمزـ ،كمنيا :سكاكف كباضع كعيذاب،

ككانت تتبع ببلد البجة .كيكصؼ ميناء "باضع" خاصة بأنو "ميناء الذىب" ( .)5ككاف البجاة

يصدركف ما كانكا يستخرجكنو مف الذىب عبر ىذا الميناء ،خاصة عبر القكافؿ القادمة مف

مممكة "جاريف" ،كىي المممكة الػرابعة مف ممالؾ البجة ،ككانت ىذه المممكة تشتير بانتاجيا

الكفير مف معدف الذىب (.)4
ػػػػػػػ

( )1لممزيدعف وصؼ العالقي وازدىارىا ،انظراليعقوبي :كتاب البمداف :ص ،334وانظر ممحؽ ،11ص050
( )0المصدر السابؽ ،ص334

( )3المغرب وأرض السوداف ومصر ،ص33

( )4المصدر السابؽ ،ص  ،33وعف مناجـ الزمرد انظر المقريزي :الخطط ،جػ ،1ص319
( )5عطية القوصي :تاري ميناء باضع ،ص16
( )6المرجع السابؽ ،ص17

ككاف التجار العرب يفضمكف العمؿ بالمناجـ يغرة الشير العربي ،فكانكا يذىبكف لممكاضع
التي يعتقدكف أف بيا المعدف ،ثـ يبحثكف في الرماؿ ليبلن ،ككانكا ينظركف في الصخكر التي
يستخرجكنيا مف األرض ،فإذا كاف بيا المعدف أضاء في ظممة الميؿ ( .)2ثـ كاف العماؿ يترككف

في المكضع الذم كجدكا بو المعدف عبلمةن ييعرؼ بيا ،ثـ يبيتكف بجكاره .كفي الصباح يبحث كؿ
تاجر كمف يرافقو مف العماؿ عف العػبلمة التي ترككىا .ثـ يأخذ التيجار ىذه القطع إلى أقرب ماء
مف المناجـ لغسميا في "جفنة عكد" ،ثـ تيستخرج قطع المعدف مف بيف المكاد األخرل التي تحيط
بيا "ثـ يؤنقو بالػزيبؽ ،كيسبكو بعد ذلؾ" (.)1

أعداد كفيرةه مف العبيد كالرقيؽ الذيف تـ جمبيـ فيما يبدك مف ببلد
ككاف التجار العرب لدييـ
ه
السكداف ليعممكا في "مناجـ الذىب" ( .)3ربما لخبرة أىؿ السكداف الغربي تحديدان في العمؿ في

استخراج الذىب ،بسبب شيرة ببلدىـ بو ،خاصة "أىؿ غانة" التي كانت ببلدىـ تيعرؼ بػ"أرض
الػذىب" .ككاف العبيد يقكمكف بالحفر في الصخر الذم تكجد عنده المناجـ ،ثـ يستخرجكف المعدف

في حالة تشبو "الػزرنيو األصفر" ،ثـ يقكمكف بسبكو ،ككاف يينقؿ بعد ذلؾ إلى المراكز التجارية
القريبة منو لبيعو ،خاصة تمؾ التي تقع قرب كادم العبلقي بيدؼ تكفير النفقات ( .)6كىي رؤية
اقتصادية صائبة في ذلؾ الكقت ،كىك ما ساعد عمى كجكد العديد مف األسكاؽ التجارية لمذىب

في ىذه الببلد ،كغيره مف المعادف.

كبعد أف يتـ استخبلص المعدف مف الصخكر ،كسبكو ،تشير المصادر" :فما اجتمع ليـ

منو تبػايعكه فيما بينيـ ،كاشتراه بعضيـ مف بعض ،ثـ يحممو التجػار إلى سائر األقطػار ،فيذا
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شغميـ دأبػان ،ال يفتركف عنو ،كمف ذلؾ معايشيـ" ( .)5كىك ما يشير إلى أف ىذه التجػارة كانت

مف أىـ األعمػاؿ التي يقبؿ عمييا التجار العرب في ببلد البجة أكثر مف غيرىا مف أنماط التجارة
األخرل (.)4
ػػػػػػػ
( )1اإلدريسي :المغرب وأرض السوداف ومصر ،ص36
( )0المصدر السابؽ ،ص36

( )3اليعقوبي :كتػاب البمداف ،ص 334

( )4وعف كيفية استخراج الػذىب مف ىذه المناجـ ،يقوؿ المؤرخ اليعقوبػي" :لكؿ قوـ مف التجػار واير التجػار

عبيد سوداف يعمموف في الحفر ،ثـ يخرجوف التػبر كالػزرني األصفر ،ثـ ُيسبؾ .ومف العػالقي إلى موضع
يقػاؿ لو وادي الحمؿ مرحمة .ثـ إلي موضع يقػاؿ لو كمار يجتمع النػاس بو لطمب التػبر( "..كتػاب البمداف:
ص)335–334

( )5اإلدريسي :المصدر السابؽ ،ص37–36

( )6ولممزيد ،انظر اليعقوبي :كتاب البمداف ،ص ،335-333االدريسي :المصدر السابؽ ،ص ،36المقريزي:
المقفي الكبير،جػ ،1ص461

(د) – دور ُجيينة في ُعمراف وازدىار التجارة في العالقي:

الحمبلت العسكرية التي أرسمت إلى البجاة لتأديبيـ ،كايقاؼ اعتداءتيـ
كعمى أية حاؿ فػإف
ي
عمى المسمميف ،مكنت في ذات الكقت قبيمة يجيينة ،كغيرىا مف القبػائؿ كالبطكف العربية مف

اإلقػامة كاالستقرار بأماف في ىذه الببلد ،ثـ العمؿ في أرض المعدف .كليذا لـ يكف مستغربان أف
يطيب لمعديد مف تمؾ القبػائؿ المقاـ ىناؾ بعد أف بدأكا يشعركف باألماف ،كأف البجػاة صاركا

يحسنكف معاممتيـ لحد كبير ،كصاركا ال يمانعكف في كجكدىـ في ببلدىـ ،سكاء عف طيب

الجينييف اختمطكا بالبجػاة ،كعاش
خاطر منيـ ،أك بسبب ىيبة الدكلة العباسية .كالمؤكد أف ي
الجميع في حالة مف اليدكء كالسبلـ ،كليذا اقكؿ المصادر" :ثـ كثر المسممكف في المعدف،

فخالطكىـ ،كتزكجكا فييـ" (.)2

مي":
كتؤكد المصادر أف األمكر كانت قد ىدأت بيف العرب كالبجػاة ،خاصة بعد "حممة القي ٌ

شرىـ ،كظير التبر لكثرة طبلبو ،كتسامع
"فمما كثر المسممكف في المعادف ،كاختمطكا بالبجة ،ق ٌؿ ي
الناس بو ،فكفدكا مف البمداف" ( .)1كىك ما يشير إلى أنو كمما ىدأت األمكر ،ازدىرت تجارة
الػذىب في تمؾ الببلد ،كبمغ قبػائؿ العرب األخرم التي لـ تأت إلي ببلد البجة أخبار اآلخريف،

مما حفزىـ عمي مزيد مف اليجرة لتمؾ الببلد .كيمكف القكؿ بأنو برزت طكائؼ مف التجار العرب،

خاصةن مف كؿ مف قبيمتي يجيينة كربيعة (.)3
كمما الشؾ فيو أف التجار ال يجينييف صار ليـ دكر كبير في ازدىار التجػارة ،خاصة الذىب

( .)6كالمعركؼ أف العرب لعبكا دك انر تجاريػان ،كاقتصاديان كبي انر في ببلد البجة قبؿ اإلسبلـ بقركف
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بعيدة ،كقد أكد المؤرخكف المسممكف ىذه العبلئؽ التجػارية القديمة بيف البجػاة كبعض الجماعات

العربية التي ىاجرت إلى أرضيـ قبؿ اإلسبلـ كبعده ،كعمى ىذا فالمؤكد أف نشاط العرب
كاشتغاليـ بالػكساطة التجارية ،كاحتكاكيـ بالجانب األفريقػي المكاجو ألكطانيـ كاف سابقا عمى

ظيكر كؿ مف المسيحية كاإلسبلـ (.)5
ػػػػػػػ

( )1المقريزي :الخطط ،جػ ،1ص ،315وانظر أيضا رواية مخطوطة كاتب الشونة :ص،107
( )0المقريزي :المصدر السابؽ ،ص317

( )3محمد عبداهلل النقيرة :انتشار اإلسالـ في شرؽ أفريقية ومناىضة الغرب لو ،دار المري  ،الرياض ،دوف

تاري  ،ص ،94كرـ الصاوي باز :مصر والنوبة في عصر الوالة ،ص320

فريؽ مف
( )4وعف دور تجار جيينة في تجارة الذىب بالعالقي يقوؿ الدكتور محمد عبداهلل النقيرة" :وبدأ
ٌ
بعض البطوف
وجيينة يختمفوف إلي بالد البجة ،ليقيموا بيا إقام ًة متصمة ،بؿ وجدت
ُ
تجار العرب مف ربيعة ُ
العربية في أرض البجة سالماً مف اضطياد ورزقاً ُم ّيس ارً" (النقيرة :المرجع السابؽ ،ص)94

( )5عطية القوصي :تاري ميناء باضع ،ص4

كقد برز دكر جماعات مف قبيمة يجيينة أكثر مف غيرىـ مف القبائؿ العربية في ببلد البجة
منذ أف استقركا في ىذه الببلد ،فكما شارؾ الجينيكف في الفتح العربي ليذه الببلد ،فػإنيـ أسيمكا

أيضان في يعمرانيا ،كازدىػار حركة التجػارة بيا .كيمكف القكؿ إنو لـ يكف ينازع قبيمة يجيينة ىذه
المكانة في أرض البجة سكل قبيمة ربيعة ،خاصةن كأنو يرجع الفضؿ إلى ىاتيف القبيمتيف العربيتيف

في نشر الكثير مف مظاىر الثقافة العربية في تمؾ الببلد أكثر مف غيرىـ مف القبائؿ التي سكنت
ىناؾ (.)2

كتؤكد المصادر أف عرب يجيينة تحديدا زادكا مف حركة العمراف في ببلد البجة ككذلؾ
ازدىػارىا ،كما أنيـ ساىمكا أيضا في زيادة حركة القكافؿ التجارية التي كانت تمر عبر المؤانيء
التي تقع عمى بحر القمزـ بيف مصر كشعب البجة ،كما ازدىرت حركة نقؿ البضائع التجارية

بيف أسكاف كباقي ببلد البجة .كأدل ذلؾ بالطبع إلى زيادة الحركة التجارية عبر مكانيء كثغكر

بحر القمزـ ،مثؿ :عيذاب كباضع كجزر دىمؾ .كما تشير المصادر أيضان إلي أف القكافؿ التجارية

كانت ال تنقطع عبر ىذا البحر منذ أف استقركا ىناؾ (.)1

الجينيكف قد تكسعكا في نشاطيـ في ببلد البجة ( ،)3حيث أدرؾ أرباب
ككاف التجػ يار ي
التجارة منيـ أىمية ىذه الببلد تجاريان كاقتصاديان ،كليذا آثر الكثيركف منيـ البقػاء بيا ،كيرجح أنيـ

لعبكا دك انر ميمان في الكساطة التجارية بيف التجار المصرييف كتجار ممالؾ شرقي أفريقيا عبر
و
بشكؿ كبير في إحداث تطكر حضارم
مكانيء البجة ( .)6كيمكف القك يؿ بأف عرب يجيينة ساىمكا
كاضح لدل البجاة ،حيث تحكؿ المجتمع البجاكم في تمؾ الحقبة لمجتمع مزدىر تجاريا
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كاقتصاديا .كىك ما تؤكده المصادر التاريخية ،كلعؿ مف ذلؾ ما تذكره مخطكطة "كاتب الشكنة":

كجيينة كغيرىـ مف العرب ،فكثرت بيـ العمارة في البجة ،حتى
العمرم) ربيعة ي
"كمعو (أم ي
صارت الركاحؿ التي تحمؿ الميرة إلييـ مف أسكاف ستيف ألفا .)5( "..كىك ما يؤكد أيضا الدكر
الذم قامت بو أسكاف كحمقة تجارية ميمة في طريؽ القكافؿ التي كانت تقكـ بالتجارة بيف كؿ مف

مصر كببلد البجة.
ػػػػػػ

( )1محمد عوض محمد :السوداف ووادي النيؿ ،ص ،49كرـ الصاوي باز :قبيمة ُجيينة ،ص14
( )0المقريزي :الخطط ،جػ ،1ص ،318–317وعف جزر دىمؾ وأىميتيا ،انظر حسيف مراد :تاري
وحضارتيا في القروف الستة األولى مف خالؿ شواىد القبور ،مرجع سابؽ ،ص3-0

دىمؾ

( )3محمد كريـ إبراىيـ :أثرالعرب في بالد البجة وجزر دىمؾ عمي انتشار اإلسالـ والثقػافة العربية في شرؽ
أفريقيا ،مجمة البحوث التػاريخية ،مركز جياد الميبييف لمدراسات التاريخية ،طرابمس ،عدد1997 ،Iـ ،ص63

( )4المرجع السابؽ ،ص63

( )5مخطوطة كاتب الشونة :ص ،107وانظر يوسؼ فضؿ :دراسات في تاري السوداف ،ص60-61

الجينييف في حدكث ىذه الحالة
كتيعد "ركاية المقريزم" مف أىـ المصادر التي أشارت لدكر ي
مف الػركاج االقتصادم كالتجارم في ىذه الببلد ،مقارنةن بحاليـ قبؿ قدكـ العرب ،كالمؤكد أف

العمرم
مؤلؼ مخطكطة "كاتب الشكنة" نقؿ عنو ىذه الػركاية ،إذ يذكر المقريزم" :كقدـ عمييـ ي

كجيينة ،كغيرىـ مف العرب،
فكثرت بيـ العمارةي
ٍ
(أم إلى البجػاة) بعد محاربتو النكبة..كمعو ربيعة ي
في البجة ،حتي صارت الركاحؿ التي تحمؿ الميرة إلييـ مف أسكاف ستيف ألؼ ر و
احمة غير
الجبلب التي تحمؿ مف القمزـ إلى عيذاب .)2( "..كيمكف القكؿ بأنو مف النادر أف تتحدث
المصادر العربية عف حركة اإلزدىار التي قػاـ بيا العرب في ببلد البجة ،كما أبرزتيا "ركاية

المقريزم" اآلنفة (.)1

كمف المعركؼ أف البجػاة نالكا شيرة كبيرة في العمؿ كأدلػة لمقكافؿ التجػارية خبلؿ عبكرىا

الطرؽ كالمسالؾ الصحراكية التي تحيط بببلدىـ ( ،)3نظ انر لمعرفتيـ أكثر مف غيرىـ بتمؾ

المسالؾ الكعرة كالنائية ،كخبرتيـ بكيفية المركر اآلمف مف خبلليا .كىك نكعه مف العمؿ ربما
يتكافؽ مع طبيعة ببلد البجة كحياة قػاطنييا ،فيي ببلد تقع بالقرب مف البكادم الشاسعة ،ذات

التخكـ الممتدة ،كمف ثـ كانت كثي انر ما تعبرىا القكافؿ التجارية ،سكاء تمؾ القادمة عبر بحر القمزـ
مف ثغكر عيذاب ،كسكاكف ،كمصكع ،كباضع ،كغيرىا ،أك تمؾ التي كانت تأتي مف المراكز

التجارية األخرل التي تقع في ببلد السكداف ،أك تمؾ القكافؿ القادمة مف المدف المصرية بالصعيد،
كلعؿ أىـ تمؾ المدف :أسكاف ،كقػكص ،كأسيكط ( ،)6كغيرىا مف المدف التي نالت أىمية تجارية

إباف حقبة العصر اإلسبلمي.
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ػػػػػػػ
()1المقريزي :الخطط ،جػ ،1ص ،318-317وانظر أيضاً "رواية المقريزي" عف ذات األمر ،إذ يذكر أيضا عف

قبيمة ُجيينة وايرىا مف قبائؿ العرب" :فكثرت العمارة حتى صارت الرواحؿ التي تحمؿ الميرة إلييـ ستيف ألؼ
راحمة اير الجالب( "..مصطفي مسعد :المكتبة السودانية العربية ،ص)366
العمري ،وأخضعيـ،
( )0وعف دور عرب جيينة فى عمراف بالد البجة يقوؿ الدكتور عبدالعزيز أميف" :فغزاىـ ُ
وترؾ وراءه مف بني ُجيينة وربيعة ،مف اقاموا وأكثروا العمارة"..عبدالعزيز أميف عبدالمجيد :التربية في
السوداف ،وزارة المعارؼ ،المطبعة األميرية1949 ،ـ ،ص04

(Jan Zahorik: The Islamization of the Beja until the 19 th Century , P. 1 )3

( )4وكانت أسيوط ترتبط بطريؽ "درب األربعيف" الذي كاف يربط بيف كؿ مف مصر بسوداف وادي النيؿ ،وكاف
ينتيي عند "إقميـ دارفور" ،ولذا كانت القوافؿ التجارية تعبره قػاصدة الجنوب بيدؼ التجارة واير ذلؾ مف

جوانب العالقات بيف مصر وأقاليـ الجنوب .وتعد "رحمة التونسي" إلى إقميـ دارفور مف أىـ المصادر التي ألقت
الضوء عمى ىذا الطريؽ ،والمراكز التجارية التي ارتبطت بو (لممزيد عف طريؽ درب األربعيف وأىميتو ،انظر
محمد بف عمر التونسي :تشحيذ األذىاف بسيرة بالد العرب والسوداف ،تحقيؽ :د.خميؿ محمود عساكر،

مصطفي محمد مسعد ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ،سمسمة التراث0227 ،ـ)

خامساً – ُمجتمع ُجيينة في بالد البجة:

يمكف القكؿ بأنو مع استقرار قبيمة جيينة كبطكنيا في ببلد البجة ،بدأت تظير معالـ لما

يمكف أف نطمؽ عميو اسـ "مجتمع يجيينة" في بعض مناطؽ ىذه الببلد ،ككاف ببل شؾ مجتمعا

لو سماتو كخصائصو ،حيث بدأت تظير بعض المراكز العمرانية التي ترتبط بكجكد جماعات

يجيينة أكثر مف غيرىـ مف الجماعات العربية األخرل .كربما شاركت بعض القبائؿ األخرل التي
تنتسب لقضاعة ذلؾ المجتمع .كما تتحدث بعض المصادر عف كجكد بعض الزعماء مف يجيينة
الجينيكف ( .)2كرغـ أف تمؾ
كاف ليـ ما يشبو أمكر الحكـ في تمؾ المناطؽ التي كاف يقيـ بيا ي
المصادر ال تذكر الكثير عف ىذا المجتمع الجيني ،كما يمكف أف يشفي غمة البػاحثيف ،إال أننا

سنحاكؿ الحديث بإيجاز عف ذلؾ بقدر ما ىك متاح لنا مف األخبار النادرة التي قد نجدىا متناثرة
في ثنايا الركايات .كلعؿ مف بعض مظاىر ىذا المجتمع:

(أ) – مراكز ال ُجينييف في بالد البجة:

كاف اشتيار كادم العبلقي بالمعدف مف أىـ األسباب التي جذبت عرب يجيينة إلى القدكـ
إلى تمؾ الببلد ،كالمعركؼ أف العرب كانكا يشتيركف منذ القدـ بأنيـ قكـ تجارة كأسفار ( .)1كىك
ما جعؿ بعض المناطؽ التي كانت تشتير بمناجـ المعدف ،تستقر بيا العديد مف التجمعات

الجينية بالبجة ،إذ كثرت أعدادىـ في بعض تمؾ المناطؽ أكثر مف غيرىـ ،كلعؿ منيا:
ي

 – 1منطقة ميزاب:
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تذكر بعض المصادر التاريخية أف قبيمة يجيينة كبطكنيا سكنت في منطقة كانت تشتير
بالذىب في أرض البجة ،ككانت تعرؼ باسـ "ميزاب" ،ككانت تسكف بعض الجماعات القضاعية

األخرل بجانب يجيينة في تمؾ المنطقة ،خاصة مف "عرب بمي" ( .)3كعف تمؾ المنطقة يقكؿ
كجيينة أربع مراحؿ.)6( "..
اليعقكبي" :كالى معدف يقاؿ لو ميزاب ،تنزلو بمي ي
ػػػػػػػ

( )1لممزيد انظر اليعقوبي :كتاب البمداف ،ص ،335مخطوطة المقريزي :المقفي كتاب في تراجـ وتاري أىؿ
مصر ،جػ ،4دار الكتب المصرية ،رقـ  ،5370نقال عف مصطفى مسعد :المكتبة السودانية ،ص355

( )0يقوؿ "آدامز"  Adamsعف دور الػذىب في جذب العرب" :كانت ُحمي الذىب واحدة مف البواعث الزعيمة
ليجرة العرب الباكرة( "..النوبة رواؽ إفريقيا ،ص ،)484انظر رواية اليعقوبي كاممة عف جيينة بالعالقي،
ممحؽ رقـ  ،11ص050

( )3اليعقوبي :كتاب البمداف ،ص ،335ولممزيد انظر أيضا مصطفى مسعد :المكتبة السودانية ،ص15-10
( )4كتاب البمداف ،ص ،335ولممزيدعف مراكز جيينة بالبجة ،انظر ممحؽ  ،10 ،11ص053-050

كحسب تمؾ الركاية النادرة ،فإف "ميزاب" كانت تشتير بكجكد مناجـ المعدف ،كىك ما جعميا

ىدفا رئيسا تقصده جماعات يجيينة ،ثـ االستقرار ىناؾ بيدؼ العمؿ في مناجـ الذىب التي

تشتير بيا تمؾ المنطقة .كما أف قبيمة بمي القضاعية لعبت ىي األخرل أيضان دك انر ميمان في

استخراج الذىب كتجارتو فى ىذه المنطقة ،كمف ثـ استقرت ىناؾ بجكار مساكف يجيينة (.)2
كلعؿ ذلؾ فيما يرل الباحث يشير في ذات الكقت إلى كشائج العبلقػات الطيبة التي بيف جماعات

كؿ مف قبيمة يجيينة كعرب بمي في ببلد البجة ،إذ كانت ىاتاف القبيمتاف مف أكثر القبائؿ العربية
تقاربان في ذلؾ الكقت ،كىك األمر الذم ستبدك مظاىره فيما بعد عندما تتحالؼ قبيمة بمي مع
يجيينة خبلؿ صراع كؿ منيما ضد قبيمة ربيعة.

 – 0منطقة َرحـ:

كالمؤكد أف منطقة "ميزاب" لـ تكف الكحيدة التي سكنت بيا قبيمة يجيينة في ببلد البجة،
حيث انتشرت بطكف كجماعات ىذه القبيمة فيما يبدك في أكثر مف منطقة أخرل ،خاصة تمؾ التي

كانت تشتير بكجكد "مناجـ المعدف" .كلعؿ مف أىميا منطقة تذكرىا بعض المصادر التاريخية

باسـ ى"رحـ" ،كىي تقع عمى بعد "ثبلثة" مراحؿ مف مكضع آخر كاف يدعى "الخربة" ( .)1كيقكؿ

المؤرخ اليعقكبي في ركايتو عف ىذه المنطقة ،كما كػاف يجاكرىا مف مناطؽ أخرل" :كمكضع يقاؿ
لو الػ ٌريفة ،كىك ساحؿ بحر خربة الممؾ ،ككؿ ىذه معادف تػبر .كمف الخػربة إلى معدف يقاؿ رحـ
كجيينة ،كغيرىـ مف أخبلط الناس .)3( "..كىك ما
معدف تبر ثمث مراحؿ .كبػرحـ قكـ مف بمػي ي

يشير إلى أف بعض القبائؿ كالجماعات العربية األخرل كانت قد استقرت بجكار عػرب يجيينة،

كباقػي الجماعات القضاعية األخػرل مثؿ بمي في منطقة "رحـ" .كىذه المنطقة عمى الراجح كانت
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تتمتع بازدىار تجػارم كاقتصادم كبير ،كليذا كػاف التجار تحديدا يقصدكنيا بيدؼ العمؿ بيا،

ككانت "رحـ" تقع قرب مف منطقة أخرل تحدثت عنيا بعض المصادر ،كذكرتيا باسـ "العبلقي

األدني" ( .)6كالمؤكد أنو كاف بيا بعض األسكاؽ التجارية التي كاف التجار الجينيكف كغيرىـ
يقكمكف بأعماليـ بيا.

ػػػػػػػ

( )1اليعقوبي :كتاب البمداف ،ص ،333وعف العالقة بيف قبيمة جيينة وبمي في أرض المعدف ،يقوؿ الدكتور
رجب عبدالحميـ" :كما ىاجر بعض مف ىذه القبيمة (يقصد بمػي) إلى وادي العالقي ،واشتغموا ىناؾ باستغالؿ

التبر الموجود فيو منذ زمف مبكر .دليؿ ذلؾ ،ما أشار إليو ابػف رستة وابف خمدوف وعرب فقيو عف وجودىـ

في أرض المعدف مع ُجيينة( "..انظر ميناء عيذاب ووادي العالقي ،ص)007
( )0اليعقوبي :كتاب البمداف ،ص 333

( )3المصدر السابؽ ،ص ،333ولممزيد انظر أيضا مصطفى مسعد :المكتبة السودانية ،ص13-10
( )4اليعقوبي :المصدر السابؽ ،ص333

سعداف (زعيـ ُجيينة في بالد البجة):
(ب) ُ -عثماف بف َ

كالبلفت لمنظر أف المصادر لـ تحدثنا بأخبار كاضحة عف أحكاؿ قبيمة جيينة بأرض البجة

إال فيما ندر ،كليذا فبل نعرؼ طبيعة المجتمع العربي ىناؾ ،كال تنظيماتيـ ،كال زعماؤىـ ،إال ما
يخص قبيمة ربيعة تحديدا التي قامت بتأسيس إمارة عربية في ىذه الببلد ،كليذا اىتـ المؤرخكف

بالحديث عف أىـ أمرائيا ،كأحكاليـ ،كتراجميـ .أما باقي القبػائؿ كتحديدان قبيمة يجيينة ،فبل نعرؼ
عنيا شيئان ذا باؿ ،إال مف نتؼ متناثرة ىنا أكىناؾ ال تغني كال تسمف .كلعؿ كتاب "المقفي الكبير"

لممقريزم يعد مف المصادر النادرة التي حدثتنا في ىذا الشأف الذم لـ تشر إليو أم مف المصادر

األخرل ،إذ يشير إلى أف القبائؿ العربية التي استقرت في أرض البجة جعمت لكؿ منيا زعيمان،
يككف لو األمر كالقيادة عمى باقي أفراد كجماعات تمؾ القبيمة ،خاصة في الحقبة التي كانت

العمرم ،أك بعدىا بقميؿ .فكاف عمى حكـ ربيعة رجؿ يدعى "أشيب" ،كىك مف
معاصرة لحممة ي
بني حنيفة ،كىي إحدل بطكف ربيعة .ككاف عمى زعامة العرب الذم جاءكا مف ببلد الشاـ رجؿ

مف "سعد العشيرة" (.)2

كلعؿ ذلؾ يشير إلى حالة ما مف االستقرار التي تمتعت بيا القبائؿ العربية فى تمؾ الببلد،

كأنو صار لكؿ منيا زعيـ مف بينيـ ،يقكـ عمى أمر قبيمتو ،كادارة شئكنيػا .أما عف زعيـ يجيينة

العمرم إلى البجة في منتصؼ القرف 3ىػ7/ـ ،فكاف اسمو حسب
أيػاـ قدكـ حممة أبي عبدالرحمف ي
بعض الػركايات" :عثماف بف سعداف" ( .)1غير أننا ال نعرؼ الكثير عف سيرة ىذا الزعيـ
الجيني ،نظ انر لشح ما كرد عنو في المصادر التي لـ تخبرنا بشيء ذم باؿ عف حياتو .كاف
ي
كانت قد كقعت في أيامو بعض المنازعات بيف القبائؿ العربية بعضيا ببعض ،كظير ما يشبو
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األحبلؼ بيف ىذه القبائؿ ،السيما بيف طرفيف رئيسييف كىما قبيمتا يجيينة كربيعة ،كانضـ لحمؼ
كؿ طرؼ منيما بعض القبائؿ العربية األخرل (.)3
ػػػػػػػػ

( )1لممزيد انظر مخطوطة المقريزي :كتاب المقفى ،نقال عف مصطفي مسعد :المكتبة السودانية العربية،

ص ،366انظر متف المقريزي عف جيينة ومجتمعيا في بالد البجة في ممحؽ الدراسة ،ممحؽ رقـ 10

الجينييف رجؿ يعرؼ بعثماف بف سعداف( "..انظر رواية المقريزي نقال عف
( )0قاؿ عنو المقريزي" :وكاف عمي ُ
مصطفى مسعد :المرجع السابؽ ،ص ، 366ولممزيد عف زعيـ عرب ُجيينة في بالد البجة "عثماف بف
سعداف" ،انظر أيضاً يوسؼ فضؿ حسف :دراسات في تاري السوداف ،ص)61

( )3مصطفى مسعد :المرجع السابؽ ،ص ،367انظر ممحؽ رقـ  ،10ص053

كحسب البعض فإف "عثماف بف سعداف" زعيـ جيينة كاف قائدا لقكات يجيينة في البجة (.)2
كىك ما ال يناقض ركاية المقريزم التي ييفيـ منيا أنو كاف زعيما لجيينة كبطكنيا ،كما أنو بالطبع

كاف قائدا لقكات يجيينة في ذات الكقت ،إذا كقعت الحرب مع قبيمة أخرل ،فشيو القبيمة يعد
رئيسا ليا ،يدبر أمر القبيمة كشئكنيا ،كما كاف يعد قائدا حربيا إذ كقع القتاؿ مع األعداء ،كىذا
ىك الراجح ،خاصة أف المقريزم يشير بعد الحديث عف زعيـ جيينة ،ككذلؾ عف زعيـ الشامييف

في البجة بقكلو" :كرؤساء دكف ىؤالء .)1( "..كىك ما يشير ربما أف باقي زعماء القبائؿ كانكا
أدنى مكانة ممف ذكرىـ المقريزم في ركايتو ،كأنيـ لـ يككنكا بقكة زعيـ يجيينة كال سطكتو .كىذه
الركاية تشير إلى أنيـ لـ يككنكا مجرد قادة لمحرب فحسب لتمؾ القبائؿ ،بؿ كانكا بمثابة رؤساء

ليا في البجة .ثـ يردؼ المقريزم بقكلو" :فكثرت بيـ العمارة في البجة .)3( "..كىك ما يدؿ عمى
مكانة ىؤالء الرؤساء كالزعماء العرب في ببلد البجة ،كدكرىـ في عمراف ىذه الببلد ،كازدىار

التجارة بيا ،كىك ما يؤكد أف عثماف بف سعداف كاف رئيسا لقبيمة جيينة كبطكنيا في ببلد البجة،
كأنو لـ يكف مجرد قائد عسكرم ليـ.

كبعد فإنو يمكف القكؿ بأف جيينة كاف ليا دكر ميـ في ازدىار الحياة في البجة خاصة

النشاط االقتصادم كالتجارم كالعمراني مف خبلؿ نشاطيـ الكبير في استخراج الذىب ،كاالتجار
بو .كما كاف ليذه القبيمة مجتمع متميز ،يجمع جماعاتيـ كبطكنيـ ،إضافة لبعض القبائؿ

األخرل التى تربطيا بجيينة كشائج كدية ،مثؿ بمي .ككاف ليذا المجتمع الجيني بعد المدف
كالمناطؽ التي تركز فييا كجكدىـ ،كمف طاب ليـ المقاـ بيا مف الجماعات العربية األخرل.
كعمى أية حاؿ فإنو كاف لمجتمع الجيينة زعيـ يقكـ عمى أمر ىذه القبيمة في ىذه الببلد ،ككاف

المنكط بتدبير حاليـ ،ككاف يسكس أمرىـ كأم حاكـ ،أك حتى كاف في صكرة زعيـ قبيمة كبيرة
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كما ىك ذائعه عند كافة القبائؿ .كلعؿ أشيرىـ :عثماف بف سعداف .كال ريب أف ىذا المجتمع كانت
لو عبلقات بالجماعات العربية األخرل ،شيدت بعضيا الكثير مف التنافس عمى امتػبلؾ "مناجـ

الذىب" في البجة ،كىك ما جعؿ ىذا التنافس يأخذ صكرة أشد قسكة ،كصمت في بعض األحياف

إلى حالة الصراع بيف عرب يجيينة كمنافسييـ ،كىك ما سكؼ نناقشو بشىء مف التفصيؿ في
سطكر الفصؿ التالي.
ػػػػػػػ
( )1عطية القوصي :تاري دولة الكنوز اإلسالمية ،ص ،34ىامش رقـ  ،1يقوؿ الدكتور عطية القوصي عف

عثماف بف سعداف" :كاف يرأس قوات ربيعة رجالف..وكاف عمى الجينييف رجؿ يعرؼ بعثماف بف سعداف ،وكاف

عمى الشامييف رجؿ مف سعد العشيرة (تػاري دولة الكنوز :ص ،34ىامش )1
( )0المقريزي :المقفي ،جػ ،4ورقة 164
( )3المقفي ،جػ ،4وقة 164
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الفصل الثالث
"العالقة بيف قبيمة ُجيينة والقبائؿ العربية في بالد البجة"

أكال  -الصراع بيف قبيمة يجيينة كبني ربيعة في أرض العبلقي:
(أ) – أسباب الصراع
(ب) – دكر الحداربة في ىذا الصراع

ثانيا  -عرب يجيينة كدكرىـ في قياـ إمارة ال يكنكز العربية
ثالثا  -العبلقة بيف يجيينة ً
اكف (480ىػ2182/ـ):
سك ٍ
كرفاعة في ى

(أ) – سكاكف

(ب) – عبلقة النسب بيف يجيينة كرفاعة
(جػ) – بداية الصراع بيف القبيمتيف
(د) – تدخؿ حاكـ سكاكف في الصراع

رابعا  -يجيينة كدكرىا الحضارم في تعريب ببلد البجة

يتناكؿ ىذا الفصؿ إشكالية العبلقػات التي جمعت بيف كؿ مف قبيمة يجيينة كالقبػائؿ العربية
األخرل التي سػكنت بػبلد البجػة ،كمػف أبػرز النمػاذج التػي سػيتـ تناكليػا فػي ىػذا الفصػؿ نمكذجػاف

تحػػدثت عنيمػػا المصػػادر التػ ػاريخية ،كىمػػا الع ػبلقة بػػيف كػػؿ مػػف قبيمتػػي يجيينػػة كربيعػػة .كسػػنحاكؿ
تتبع العبلق ػة بػيف ى ػاتيف القبيمتػيف ،ثػـ تحكليػا بعػد ذلػؾ لشػكؿ مػف صػكر التن ػافس ،ثػـ مػا لبػث أف

تحكلػ ػت ىػػذه المنافسػػة بمػػركر الػ ػزمف إلػػى ص ػراع بػػيف جماعػػات القبيمتػػيف ،كدكر زعمػػاء الحداربػػة

خػػبلؿ ىػػذا الصػراع ( ،)2كك ػانكا س ػادة بػػبلد البجػػة فػػي ىػػذا ال ػكقت ،فػػي حسػػـ ىػػذا الصػراع لصػػالح
أحد ىػاتيف القبيمتػيف عمػى األخػرل المن ػافسة .ثػـ ينػاقش ىػذا الفصػؿ مػا تمخػض عػف ىػذا الصػراع
مف نتػائج ،أثرت ببل شؾ عمى مصير كؿ مف ىػاتيف القبيمتيف ،ككجكدىمػا في ببلد البجة.
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كثمة صراع آخػر ال يقػؿ أىميػة عػف الصػراع الس ػابؽ سػكؼ يت ػناكلو ىػذا الفصػؿ ذلػؾ ال ػذم

لجينيػيف ،فكبلىمػا
كقع بيف كؿ مف قبيمة يجيينة كرقبيمة فػػاعة ،ككػاف الرفػاعيكف مػف بنػي عمكمػة ا ي
مف القبػائؿ القيضاعية .كعمى ىذا ،فػإف ىذا الصراع كػاف يختمؼ في طبيعتو إلى حد مػا عمػا كقػع
بػػيف قبيمػػة يجيينػػة كقبيمػػة ربيعػػة .كمػػا نتنػػاكؿ أسػ ػباب قيػػاـ ىػػذا الص ػراع فػػي أرض س ػكاكف ،كدكر

حػػاكـ س ػكاكف خػػبلؿ م ارحػػؿ ىػػذا الص ػراع ،ككػػذلؾ النتػػائج الميمػػة التػػي ترتبػػت عميػػو ،ثػػـ ينتيػػي
الفصػػؿ بالحػػديث عػػف دكر عػػرب جيينػػة فػػي تعريػػب بػػبلد البجػػة ،كنشػػر مظػػاىر الثقاف ػػة كالتقاليػػد

العربية في ىذه الببلد.

أوالً  -الصراع بيف قبيمة ُجيينة وبني ربيعة في أرض العالقي:

يمكف القكؿ إف مظػاىر التنػافس بيف القب ػائؿ العربيػة تنكعػت صػكرىا ،كأنماطيػا ،حسػب كػؿ

قبيمة ،كأخرل ،كخػاصة مػا يػرتبط بقػكة ىػذه القبيمػة ،كنفكذى ػا فػي مكاجيػة المنافسػيف اآلخػريف ،كمػا
ي ػرتبط ذلػػؾ بقػػدر مػػا ك ػػاف ليػػذه القبيمػػة مػػف تحالفػ ػات مػػع القبػ ػائؿ األخػػرل ،ككػػذلؾ كجػػكد كشػ ػائج

المص ػاىرة ،أك ق اربػػة نسػػب بػػيف بعػػض ىػػذه البطػػكف كالجم ػاعات العربيػػة األخػػرل بعضػػيا الػػبعض.
كىك ما يضيؼ رصيدا مف القكة ك ً
المنعة ليذه القبيمػة في مكاجية أندادىػا كمنافسييا (.)1
ػػػػػػػػ
( )1ولممزيد عف الحداربة وأصميـ ،انظر ممحؽ رقـ  ،8ص049

( )0لممزيد عف مظاىر الصراعات بيف القبائػؿ العربيػة فػي بػالد البجػة ،انظػر المسػعودي :مػروج الػذىب ،جػػ،0

ص ،16ابػف حوقػػؿ :صػورة األرض ،ص ،62-59المقريػػزي :الخطػػط ،جػػ ،1ص ،319المقفػػي ،جػػػ ،4ص،164
يوسػػؼ فضػػؿ حسػػف :دراسػػات فػػي تػػاري السػػوداف ،ص ،60عطيػػة القوصػػي :تػػاري دولػػة الكنػػوز ،ص،35
مصطفى مسعد :المكتبة السودانية ،ص366

كقػػد كجػػدنا لػػو العديػػد مػػف اإلشػػارات فػػي المصػػادر عػػف بعػػض أشػػكاؿ تمػػؾ الصػراعات التػػي

كقعػت بػػيف القبائػػؿ العربيػػة فػػي أرض البجػػة .خاصػػة مػا يػرتبط منيػا بجماعػػات قبيمػػة يجيينػػة التػػي
تعد المكضكع الرئيس الذم نتناكلو في ثنايا ىذا الفصؿ .كيمكػف القػكؿ إف العبلقػات الكديػة بصػفة
عامة ىي التي جمعػت بػيف العػرب فػي بدايػة اسػتقرارىـ فػي بػبلد البجػة ،كاف اختمفػت مظػاىر تمػؾ

العبلقػػة بػػيف قبيمػػة كأخػػرل ( .)2ككػػاف بػػديييان أف تتعػػاكف القبائػػؿ العربيػػة فػػى بدايػػة اسػػتقرارىا ىنػػاؾ

حتى يترسو الػكجكد العربي في تمؾ الببلد النائية ،خاصة كأف العرب كػانكا قكمػا غربػاء عمػى أىػؿ

تمؾ الببلد ،ككاف يحكميا "الحداربة" ،كىـ ليسػكا مػف بنػي جمػدتيـ رغػـ أصػكليـ العربيػة القديمػة، ،

لكػػنيـ صػػاركا فػػي ذلػػؾ الكقػػت أقػػرب لمعجػػـ أكثػػر مػػف كػػكنيـ عربػػا بسػػبب طػػكؿ اسػػتقرارىـ ىنػػاؾ،
كاخػػتبلطيـ بالبجػػاة .كألف يجيينػػة كربيعػػة كانتػػا أقػػكل القبائػػؿ فػػي ذلػػؾ الكقػػت ،فقػػد ظيػػرت ب ػكادر
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العمػػرم قػػد تمكػػف مػػف السػػيطرة عمػػى بػػبلد البجػػة،
التنػػافس بػػيف القبيمتػػيف أكثػػر مػػف غيرىمػػا ،ككػػاف ي
كاستطاع أف ييحكـ قبضتو عمى كافة القبائؿ التي سكنت تمؾ الببلد ،كمنيا جيينة كربيعة ،كأظيػر
لو الجميع الكالء كالطاعة (.)1

العمرم ،كتحالفكا ضده مع زعماء البجة ( .)3ثـ جرت بيف
غير أف زعماء ربيعة انقمبكا عمى ي
الطرفيف معركتاف في مكضعيف بالبجة ،ييعرؼ أحدىما باسـ "ميزج" ،كاآلخر ييدعى "بكيا" ،قتؿ

فييما ألكؼ مف الناس ،كانتيت الحرب بيزيمة حمؼ ربيعة كالبجة ( .)6ككاف الخبلؼ قد كقع بعد

العمرم مف زعماء ربيعة مساعدتو في االنتقاـ ممف قتؿ أخاه مف البجاة باعتبارىـ حمفاء
أف طمب ي
األمكر في ببلد البجة تحت سيطرة
ليـ ،فرفضت ربيعة ،كليذا نشب القتاؿ بينيما ( .)5كقد ظمت
ي

ضر ،كىـ مف
العمرم،
ٍ
كدانت لو قبائ يؿ العرب بالطاعة حتي قيتؿ غد انر عمى يد أفراد مف قبيمة يم ى
ي
حمفاء قبيمة ربيعة .ثـ بدأت بعد ذلؾ بكادر التنافس بيف القبائؿ العربية بعضيا البعض عمى
امتبلؾ "مناجـ المعدف" في أرض البجة (.)4
ػػػػػػػ

( )1انظر اليعقوبي :كتاب البمداف ،ص ،335المقريزي :الخطط ،جػ ،1ص ،315المقفي ،جػ ،4ص ،164عطية
القوصي :تاري دولة الكنوز ،ص35-34

( )0المقريزي :المقفي ،جػ ،4ص ، 164ولممزيد انظر مصطفى مسعد :المكتبة السودانية ،ص ،366عطية
القوصي :تاري

دولة الكنوز ،ص ،35-34وعف سيطرة العمرى عمى القبائؿ العربية في بالد البجة يقوؿ

العمري) سيطرتو عمي قبائؿ ُجيينة وسعد العشيرة وربيعة( "..ميناء
سط (أي ُ
الدكتور رجب عبدالحميـ" :وىناؾ َب َ
عيذاب ووادي العالقي :ص.)054

( )3انظر عطية القوصي :تاري دولة الكنوز ،ص ،35-34أحمد الحفناوي :سوداف وادي النيؿ ،ص60
( )4يوسؼ فضؿ حسف :دراسات في تاري السوداف ،ص ،60عطية القوصي :المرجع السابؽ ،ص35

( )5عطية القوصي :المرجع السابؽ ،ص ،35لممزيد عف العالقات بيف القبائؿ أياـ العمري انظر ممحؽ10
( )6يوسؼ فضؿ حسف :المرجع السابؽ ،ص60

(أ) -أسباب الصراع:

لما استقر العرب في ببلد البجة ،برزت منيـ قبيمتاف صارتا أقكل القبائؿ ىناؾ ،كىما يجيينة

كربيعة ،كالمؤكد أف الفضؿ يعكد ليما أكثر مف غيرىما في ازدىار ىذه الببلد ( .)2فالحركة

التجارية ىناؾ شيدت ازدىا ار ال تخطئو العيف ،خاصة كأف البجة تتمتع بمكقع تجارم ميـ عمى
بحر القمزـ ،كىك ما ساىـ في ازدىار النشاط التجارم كاالقتصادم ( .)1لكف العبلقة تحكلت بيف

القبائؿ مف مرحمة الكد كالتعاكف ،إلى مرحمة يغمب عمييا التنافس كالصراع .كخاصة كأف قبيمة
ربيعة زاد نفكذىا عمى حساب القبائؿ األخرل بفضؿ عبلقتيـ بالحداربة زعماء البجة في ذلؾ

الكقت" ،كىـ شككة القكـ ككجكىيـ" (.)3
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البعض إلى أنو مف أىـ أسباب كقكع الصراعات بيف القبائؿ العربية في ببلد البجة
كيذىب
ي
انتقاؿ طرؽ القكافؿ التي كانت تحمؿ الحجاج إلى ببلد الحجاز ( .)6ككانت قكافؿ الحجاج

مصد ار ىاما مف مصادر الثراء ليذه القبائؿ العربية .كما لعب مككب الحج دك ار كبي ار في تقكية
الكجكد العربي ىناؾ ،ككانت المكاكب تعبر ثغكر ببلد البجة إلى أرض الحجاز ،ثـ كانت تعكد

بعد انتياء الحج بح ار عبر ذات الطريؽ .كلعؿ مف األسباب األخرل التي أدت لكقكع مثؿ ىذه

الصراعات القبمية أيضا تدىكر مكانة ثغكر البجة خاصة ثغر عيذاب ،كىك ما كاف سببا في

حدكث اضطرابات في سير القكافؿ التجارية القادمة مف الشرؽ عبر بحر القمزـ ( .)5كىك ما أدل

لتكقؼ النشػاط االقتصادم الذم كانت تعتمد عميو أكثر القبائؿ .كمع كؿ ذلؾ ،يبقى التنافس
حكؿ مناجـ الذىب أىـ أسباب ذلؾ الصراع (.)4
ػػػػػػػ

( )1لممزيد ،انظر اليعقوبي :كتاب البمداف ،ص ،335-333المسعودي :مروج الذىب ،جػ ،0ص 16المقريزي:
الخطط ،جػ ،1ص ،317-317وانظر أيضا مصطفى مسعد :المكتبة السودانية ،ص ،366يوسؼ فضؿ حسف:
دراسات في تاري السوداف ،ص ،60-61رجب عبد الحميـ :ميناء عيذاب ،ص046

( )0موكب الحج :كانت ثغور بالد البجة مقصدا رئيسا لمواكب الحج ،حيث كانت المواكب تعبر ىذه الثغور
لموصوؿ بالد الحجاز ،وكانت المواكب تأتي مف بالد السوداف ،وكذلؾ بالد المغرب .وقد برز دور بالد البجة
خاصة مع توقؼ المواكب عف طريؽ سيناء بسبب الحروب الصميبية (انظرسميرة فيمي عمى :إمارة الحج في

مصر العثمانية ،ىيئة الكتاب0227 ،ـ ،ص 67وما بعدىا ،رجب عبدالحميـ :ميناء عيذاب ،ص.)046

( )3المقريزي :الخطط ،جػ ،1ص315

( )4محم د محمد أميف :العبدالب وسقوط مممكة عموة ،مجمة الدراسات األفريقية ،معيد البحوث والد ارسات
األفريقية ،عدد 1973 ،0ـ ،ص )5( 020المرجع السابؽ ،ص020

وجيينة
كثير مف عرب ربيعة ُ
( )6يقوؿ الدكتور مصطفي مسعد عف سبب النزاع بيف القبائؿ العربية" :استقر ٌ
عنيؼ بيف ىؤالء جميعاً عمي
ٌ
وايرىـ حوؿ أسواف ،اير أف الشقاؽ ما لبث أف دَّب في صفوفيـ ،وبدأ صراعٌ
امتالؾ المعادف بالعالقي "..اإلسالـ والنوبة في العصور الوسطي :ص106

الجينييف بعد مكت العمرم زاد سخطيـ عمى عرب ربيعة ،كما كانكا
كيرل
ي
الباحث أف ي
يقكمكف بو في ببلد البجة ،خاصة محاكالتيـ الػدؤكبة لمتقػارب كالتحالؼ مع الحداربة لتككف ليـ

إمتيػازات عمى حساب باقي القبائؿ العربية ،كحتى يتمكنكا مف السيطرة عمى "مناجـ الذىب"،
ككذلؾ تجػارتو دكف أف يككف ليـ منافس مف القبائؿ األخرل .كىك ما كاف سببا رئيسا في كقكع

الجينييف كربيعة ،ثـ انضمت بعض القبائؿ العربية األخرل إلى أحد الطرفيف
النزاع بيف جماعات ي
في مكاجية القبيمة األخرل (.)2

(ب) – دور الحداربة في ىذا الصراع:
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المصادر عف تحالؼ قكم جمع بيف كؿ مف قبيمة ربيعة كزعماء الحداربة ( .)1كال
تتحدث
ي
ريب أف ىذا التحػالؼ الذم أقػامتو ربيعة كاف مكجيان في المقاـ األكؿ لقبيمة يجيينة ،كمف حالفيا.
بينما كاف زعماء الحداربة يريدكف الحصكؿ عمى مساعدة قبيمة ربيعة في مكاجية ممكؾ النكبة،
"فقكيت البجة بمف صاىره ابف ربيعة ،كقكيت ربيعة بالبجة عمي ما ناكأىا ،كجاكرىػا مف قحطاف،

البعض إلى أف زعماء ربيعة
كغيرىـ مف يمضر بف نزار ممف سكف تمؾ الديار" ( .)3كيشير
ي
كمؤيدييـ لجػأكا لكسائؿ عدة لمتقػرب مف الحداربة نكايةن في منافسييـ ،كمنيا أنيـ تحايمكا عمى

كياف البجة ،كدعكىـ لطػاعة زعماء ربيعة ،كاالنضكاء تحت لػكائيـ ،لتجعؿ منيـ مؤيديف كأعكانػا

ليـ ( .)6كما أكممت ربيعة مخطط السيطرة عمى ببلد البجة بمصاىرة زعماء الحداربة ليستفيدكا

مف "نظاـ الػكراثة" في تمؾ الببلد ،كىك "نظػاـ األمكمة" ،حيث ينتقؿ الحكـ بمقتضاه لػ "ابف
األخت" ،أك "ابف البنت" ( .)5كقد تحقؽ ليـ ما أرادكا ،كصاركا حكػاـ تمؾ الببلد حسب ركاية كؿ

مف المسعكدم (ت364 :ىػ759/ـ) ،كابف حكقؿ (ت350 :ىػ742/ـ) ،ككاف كبلىما قريبيف لحد
ما مف الحقبة التي كقعت فييا تمؾ األحداث (.)4
ػػػػػػػ

( )1انظر المسعودي :مروج الذىب ،جػ ،0ص ،16المقريزي :الخطط ،جػ ،1ص 318عطية القوصي :تاري

دولة الكنوز اإلسالمية ،ص ،35محمد ايطاس :النوبة ،ص ،110وعف ذلؾ الصراع ،يقوؿ الدكتور عطية
القوصي" :وبعد موت العمري دخمت ربيعة في حرب مع جيينة ومع ايرىا مف القبائؿ النازحة ىناؾ( "..تاري

دولة الكنوز اإلسالمية ،ص)35

( )0انظر المسعودي :مروج الذىب ،جػ ،0ص ،16مصطفى مسعد :البجة والعرب ،ص41
( )3المصدر السابؽ ،جػ ،0ص ،16وانظر أيضا المقريزي :الخطط ،جػ ،1ص318
( )4مصطفي مسعد :البجة والعرب ،ص41
( )5المرجع السابؽ ،ص41

( )6انظر مروج الذىب :جػ ،0ص ،16صورة األرض :ص62-59

كالراجح أف القبائؿ القضاعية أيدت قبيمة يجيينة ضد ربيعة ،ككانت قبيمة رفػاعة مف بيف
القبائؿ التي انضمت لحمؼ يجيينة ،بحكـ القرابة التي تجمعي بيف القبيمتيف ،ككانت جماعات
القبيمتيف تسكناف بجكار بعضيما البعض ( .)2كتذكر مخطكطة "أحمد بف الفكي معركؼ" أف

الرفاعييف سكنكا أكؿ أمرىـ في ببلد الحبشة ،كبيف شعب البجة ،ثـ ارتحمكا لكادم النيؿ (.)1

كالمؤكد أيضا أف قبيمة بمي القضاعية التي كانت تسكف أرض البجة انضمت ىي األخرل لحمؼ

يجيينة بداعي القرابة كالنسب بينيما ،ككذلؾ بحكـ الجكار في ىذه الببلد.
كمما الشؾ فيو أف عرب يجيينة كحمفاءىـ كانكا ساخطيف عمى كؿ ما كاف يقكـ بو عرب

ربيعة في ببلد البجة ،كمحاكلتيـ السيطرة عمى مناجـ الػذىب كتجارتو دكف غيرىـ مف العرب،
ككذلؾ محاكلتيـ إقصاء المنافسيف ليـ مف القبائؿ ،خاصة بعض مقتؿ العمرم ( .)3فقد انقمبت
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ادر الشقاؽ كاضحة بيف القبػائؿ بعضيا البعض ،كحاكؿ
األمكر بيف الجماعات العربية ،كبدت بك ي
بعضيا السيطرة عمى المعدف دكف اآلخريف (.)6
كلسنا نشؾ أنو كاف لمتحػالؼ بيف كؿ مف زعماء ربيعة كزعماء الحداربة ،إضػافة إلى دكر

بعض الجماعػات العربية األخرم ممف تحػالفت معيـ ،السيما ممف ينتسبكف إلى قبػائؿ مضر

كتميـ ،أثر كبير في ازديػاد نفكذ قبيمة ربيعة ،ككقدرتيػا عمى اخضاع أكثر القبػائؿ العربية

لسطكتيا ( .)5كتؤكد ركاية المصادر التػاريخية ازدياد نفكذ ربيعة عمى باقي القبائؿ ،إذ يشير

العمرم،
المقريزم إلى تغير مقاليد األمكر كالنفكذ بيف القبائؿ العربية التي سكنت ببلد البجة بعد ي
العمرم ،كاسػتكلت ربيعة عمي الجزائر ،كاالىـ عمى ذلؾ
كليذا يؤكد فكرتو بقكلو" :فمما قيتؿ ي
البجة .)4("..كىي إشارةه ميمة تؤكد أف زعماء البجة لما أدرككا قكة ربيعة كبطكنيا في ببلدىـ،

لعبكا دك انر كبي انر في مساندة ربيعة ضد عرب يجيينة ،كباقي القبائؿ التي تحالفت معيـ ،كالتي
كانت تعارض احتكار زعماء ربيعة لمناجـ الذىب ،كتجارتو.
ػػػػػػػػػ

( )1انظر مخطوطة أحمد بف الفكي معروؼ  ،Macmichael: Vol. II, P. 347وعف العالقة بيف قبيمة
(جيينة) ىي ورفاعة البجة موطنيا( "..مقدمة
جيينة ورفاعة ،يقوؿ الدكتور يوسؼ فضؿ حسف" :وشاركت ُ
في تاري الممالؾ اإلسالمية في السوداف الشرقي ،جامعة الخرطوـ1989 ،ـ ،ص)36

( )0يوسؼ فضؿ حسف :تاري الممالؾ اإلسالمية ،ص36
( )3محمد ايطاس :النوبة ،ص106

( )4انظر المسعودي :مروج الذىب ،جػ  ،0ص 16
( )5محمد ايطاس :حممة اليونسكو ،ص110
( )6الخطط :جػ ،1ص318

الجينييف ىـ المنافس األقكل ليـ مف بيف سائر القبائؿ،
ككاف زعماء ربيعة يدرككف أف ي
كىـ يشكمكف عقبةن كئكدان في سعييـ الحكػاـ السيطرة عمى "مناجـ المعدف" ،كتجارتو في أرض

العبلقي .كليذا عمؿ بنك بشر خاصة ،ككانكا أقكل بطكف قبيمة ربيعة في ىذا الػكقت ،ما بكسعيـ
بيدؼ إجبار عرب يجيينة كمف حػالفيـ عمى الخركج مف "أرض الذىب" بمساعدة الحداربة.
كالمؤكد أف ىذا ما أرادكا فعمو أيضان مع كؿ مف لـ يخضع لسيطرتيـ ،أك مف لـ يظير الطاعة

كالكالء ليـ مف القبائؿ األخرل ،حتى يخمك الطريؽ لقبيمة ربيعة كبطكنيا في احكاـ قبضتيـ عمى

مناجـ العبلقي ،كاحتكار الذىب (.)2

كلـ تنتو األمكر عند ىذا الحد مف التنافس فحسب ،فما لبث أف تطكر األمر بعد ذلؾ إلى

صراع حامي الكطيس بيف القبيمتيف ،حيث صارت المكاجية بيف الطرفيف عمى أشدىا .كالمؤكد
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أف ىذ الصراع شؽ صؼ الجماعات العربية ،حيث حاكلت أكبر قبيمتيف ىناؾ أف يككف إلحداىما
الحؽ في امتبلؾ الػذىب ،أك أف يككف ليا حؽ السيطرة عمى تجارتو.

كالػراجح ،في رأم الباحث ،أف ىذا الصراع لـ يأخذ شكبلن عسكريان كامبلن بالمعنى المعركؼ،

كاف لـ يخؿ مف بعض مظاىره في بعض األحياف ،غير أف األمر يبقى محاطا بالكثير مف

الغمكض التي تحتاج لسبر أغكارىا ،خاصة مع صمت المصادر التاريخية بشكؿ كاضح حكؿ
ىذا األمر ،كيمكف القكؿ بأف ىذا الصراع كاف في غالبو صراع تحالفات كنفكذ ،ما بيف القبائؿ

التي كانت تؤيد يجيينة مف جانب ،كحمفاء ربيعة مف جانب آخر.
كتشير المصادر إلى أف زعماء ربيعة تمكنكا مف بمكغ غػايتيـ ،حيث تحقؽ ليـ مأربيـ في
التخمص مف منافسييـ العرب في ببلد البجة .كىك األمر الػذم تؤكده المصادر ،فالمقريزم يقكؿ:

"فأخرجت (أم بنك ربيعة) مف خػالفيـ مف العرب .)1( "..كىك ما يؤكد أف عرب ربيعة بطشكا
بكؿ مف حالؼ قبيمة يجيينة ،كلـ يقر ليـ بػاؿ إال بعد أف تخمصكا مف كافة القبائؿ المنػاكئة ليـ.

ككاف أحد بطكف بني ربيعة ىك الذم قػاد التحالؼ مع الحداربة ،كمع باقي القبائؿ التي تحالفت

معيـ ( .)3أما ىذا الفخذ الذم ينتسب لقبيمة ربيعة ،فيـ بنك بشر حسب ما كرد في المصادر
(.)6
ػػػػػػػ

( )1انظر المسعودي :مروج الذىب ،جػ ،0ص ،16المقريػزي :الخطط ،جػ ،1ص ،318مصطفي مسعد:
اإلسالـ والنوبة ،ص106

( )0الخطط :جػ ،1ص ،318مصطفى مسعد :اإلسالـ والنوبة ،ص106

( )3يقوؿ الدكتور مصطفي مسعد" :وتمكف فخ ٌذ مف ربيعة أف ُي ِ
خرج مف خالفو مف العرب بعد أف إستماؿ إليو
البجة ،وتصاىروا إلي رؤساء البجة( "..اإلسالـ والنوبة :ص)106
( )4ابف حوقؿ :صورة األرض ،ص62-59

كقد انتيػى ىذا الصراع بيف كؿ مف قبيمػة جيينة كبني ربيعة في حكالػي منتصؼ القرف

6ىػ20/ـ ،أك قبؿ ذلؾ بقميؿ ،بعد أف حسـ بنك ربيعة األمر لصالحيـ .كيؤيد ذلؾ ركايػات مؤرخي

القرف الػرابع اليجرم (القرف 20ـ) ممف كػانكا معاصريف لتػمؾ الحقبة الذيف أشػاركا إلى سػيطرة
ربيعة عمػى كادم العبلقػي كمناجـ الػذىب .فػالمسعكدم (ت :سنة 364ىػ759/ـ) يذكر أف حػاكـ
البجة في أيػامو كػاف مف قبيمػة ربيعة ،ككػاف ييدعػي" :أبك مركاف بف بشػر بف إسحػاؽ الػربيعي"

( .)2كىك الػذم يكصؼ بأنػو "صػاحب المعدف" (.)1

كلعؿ ىذا ما يؤكد أف قبيمػة ربيعة صػارت تتحكـ في مناجـ الػذىب كتجػارتو في ذلؾ

الػكقت ،كىك ما يشير إلى ما حؿ بعرب يجيينة مف الػكىف ،ككػذلؾ ضعؼ مكقفيـ في مقػابؿ
منافسييـ األقكيػاء مف بني ربيعة ،كىك ما يؤكد أف الصراع بيف ىػاتيف القبيمتيف كػاف قد انتيػى
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بالفعؿ قبؿ قدكـ أبي الحسف المسعكدم إلى تمؾ البػبلد ،أم في خبلؿ النصؼ األكؿ مف القرف
6ىػ20/ـ.

أما ابف حكقػؿ (ت :سنة 350ىػ742/ـ) فػإنو يشير إلى أف جماعػات ربيعة كػانكا يسيطركف

في أيػامو عمى مناجـ كادم العبلقػي ( .)3كما تشير "ركايػة ابف حكقػؿ" أيضا إلى أف بني بشر،
كىـ مف بطكف قبيمػة ربيعة ،ىـ الػذيف صاىركا زعمػاء الحداربػة ،كشكمكا "الطبقة الحػاكمة" القػكية

مف قبيمػة ربيعة في بػبلد البجة ،ثـ يصػؼ بعضيـ بػأنو "صاحب العبلقػي" ( .)6كما أكرد لنػا ابف

حكقػؿ أسماء العديد مف أمراء ربيعة عمى بػبلد البجة ،كذكر بعضػان مف تراجميـ ،سكاء مف كػاف
منيـ في أيػامو ،أك مف كػاف يحكـ ىذه الببلد قبمو (.)5
ػػػػػػػػ
( )1مروج الذىب ،جػ ،0ص16
( )0المصدر السابؽ ،ص16

( )3يقوؿ ابف حوقؿ" :ويأخذ ىذا المعدف مف قرب أسواف..إلى حصف يسمى عيذاب ،وبو مجمع لػربيعة تجتمع

إليوُ ،يعرؼ بالعػالقي..وىو معدف تػبر ،ال فضة فيو ،وىو بأيدي ربيعة ،وىـ أىمو خاصة( "..صورة األرض:
ص)56
( )4المصدر السابؽ ،ص59

( )5المصدر السابؽ ،ص ،62–59ومما يذكره ابف حوقؿ عف بعض أمراء ربيعة في بالد البجة ،ومنيـ األمير

أشيب بف ربيعة" :وأتي العالقي ،كاف خمؼ عمييا أشيب بف ربيعة ،مف بني عبيد بف ثعمبة الحنفي .وىو جد
أبي عبداهلل محمد بف أحمد بف أبي زيد بف بشر ،صاحب المحدثة ،وىي المدينة التي لربيعة محادة ألسواف،

أبوعبداهلل ىذا ابف عـ أبي بكر بف إسحاؽ بف بشر صاحب العالقي (صورة األرض :ص)59

ىكذا أدل انتصار ربيعة عمى قبيمة يجيينة إلى أف أيجبر الجينيكف عمى ترؾ ببلد البجة
قس انر ،كأف يتجيكا صكب الجنكب ،خاصة في اتجاه ببلد النكبة كالحبشة .كمف المؤكد أنو لـ تترؾ

كؿ جماعػات يجيينة ببلد البجة ،كما حكليا ،بعد انتياء الصراع مع قبيمة ربيعة ،فقد بقيت
جماعات منيـ ىناؾ ،فمنيـ مف استقر في سكاكف ،كصحراء عيذاب ،كاف كانت أعدادىـ لـ تكف

كبيرة عمى أية حػاؿ ( .)2كالمؤكد أف ىذا الصراع كانت لو العديد مف التأثيرات السمبية عمى
النشاط االقتصادم في أرض المعدف ،ككذلؾ ضعؼ تجارة الذىب (.)1

كعمى أية حاؿ ،تسبب ىذا الصراع العربػي في ىجرة أعػداد كبيرة منيـ خػارج أرض البجة،

فأكػثرىـ ذىب إلى سكداف كادم النيؿ ،كما أف بعضيـ آثر الػرحيؿ لبعض مناطؽ ببلد الحبشة،

كما جاكرىا ،بحثػان عف مكطف جديد ،لعمو يككف أكثر أمػنان كاستق ار انر بعد أف أعياىـ الصراع.

كحسب ركايػة ابف بطكطػة ،الػذم زار ببلد البجة حكالي منتصؼ القرف 8ىػ26/ـ كىك في طريقو

إلى الحجػاز عف طريؽ ثغر عيذاب ،فقد شاىد جماعػات مف قبيمة يجيينة كانت تسكف قرب
عيذاب (.)3
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الجينييف الػذيف شاىدىـ ىنػاؾ كانكا يدينكف
كقد أشار ابف بطكطػة أيضان إلى أف ىؤالء ي
بالطػاعة لػزعماء البجة ( .)6كىك ما يؤكد أف بعض جماعػات يجيينة القميمة اضطرت إلى البقػاء

في ببلد البجة ،عمى أف تديف بالػكالء لحكػاـ ىذه الببلد مف قبيمة ربيعة الذيف كانكا قد أقػامكا ىناؾ

"إمارة عربية" ( .)5كيمكف القكؿ بأنو انتيػى خبلؿ ىذه المرحمة الػدكر الميـ الذم كاف لعرب

يجيينة في بػبلد البجة بعد ىزيمتيـ أماـ قبيمة ربيعة ،كعمى ىذا ،فمـ تبؽ سكل أعداد قميمة منيـ
في ىذه الببلد.
ػػػػػػػ

( )1انظر ابف بطوطة :تحفة النظار ،جػ 1ص ، 055القمقشندي ،صبح األعشي ،جػ ،5ص074
( )0ولعؿ مف أفضؿ ما ورد في وصؼ ىذا الصراع القبمي ،وما نتج عنو مف عواقب ،وخاصة ىجرة الكثير مف
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

نتيجة توقؼ التعديف ،وانتقاؿ طريؽ قوافؿ الحج ،وتدىور عيذاب ،واضطراب قوافؿ التجػارة الشرقية ،كاف مف
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

العبدالب وسقوط مممكة عموة ،ص)020

( )3تحفة النظار ،جػ 1ص055
( )4المصدر السابؽ ،ص055

( )5انظر المسعودي :مروج الذىب ،جػ ،0ص ،16ابف حوقؿ :صورة األرض ،ص ،62-59المقريزي :الخطط،

جػ ،1ص319

ثانياً  -عرب ُجيينة ودورىـ في قياـ إمارة ال ُكنوز العربية:

رغـ التحكالت الكبيرة التي شيدتيا العػبلقة بيف كؿ مف يجيينة كربيعة منذ أف قدمت كمتاىما
إلى ببلد البجة ،كمركرىا بالعديد مف األطكار ربما المتناقضة كالمضطردة ،إذ بدأت عمى الػراجح
في شكؿ عبلقػات كدية ،يغمفيا التقارب كالكد مع قدكـ القبيمتيف ألكؿ مرة إلى تمؾ الببلد ،مع

العمرم" في بدايات النصؼ الثاني مف القػرف 3ىػ7/ـ .لكف ما لبثت أف تحكلت العبلقة
"حممة ي
بينيما إلى صراع حكؿ الذىب ،كامتبلؾ مناجمو بالعبلقي.

كرغـ ذلؾ التقمب الحاد في العػبلقة بيف القبيمتيف ،إال أف بعض الػركايات التاريخية القميمة

تذىب إلى أنو كانت تكجد عمى الػراجح عبلقة ما بيف جماعات الكنكز ،كىـ مف قبيمة بني ربيعة

في األصؿ ،كبيف بعض الجماعات العربية مف قبيمة يجيينة .كيبدك مف ثنايا تمؾ الػركايات أنو
كانت لقبيمة يجيينة ،أك لبعض مف بطكنيا ممف سكنكا أرض البجة دكر في تأسيس "دكلة الكنكز"

العمرم" (ت:
التي قامت في ىذه الببلد .كفي ىذا السياؽ التاريخي ،تشير "ركاية ي
"فيحتمؿ أف أكالد الكنز مف يجيينة
967ىػ2368/ـ) إلى ذات الفكرة التي نرمي إلييا ،حيث يقكؿ :ه
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تتحدث عف
أيضان .)2( "..كىي ذات الػركاية التي نقميا القمقشندم ( .)1كىي ركايةه ميمة ،إذ إنيا
ي
أمر لـ تتحدث عنو المصادر
إحتمالية كجكد عبلقة بيف جماعات مف ي
الجينييف كالكنكز ،كىك ه

المصادر إلى أف بني بشر ىـ
األخرل ،حيث عزل أكثرىا قياـ دكلة الكنكز لربيعة كحدىا .كتشير
ي
الذيف أسسكا ىذه اإلمارة (.)3

كيذكر ابف حكقؿ أيضان أف حكاـ البجة كانكا مف بني بشر كبني حنيفة ،كمنيـ :األمير

"أشيب بف ربيعة" ،كاألمير "أبكبكر إسحاؽ بف بشر" ( .)6ىكذا تؤكد المصادر المعاصرة لتمؾ
العمرم الحتماؿ كجكد عبلق وة بيف قبيمة يجيينة كبني
الحقبة سيطرة ربيعة عمى البجة ،بينما يشير ي
العمرم ربما أشار إلى أف ىذه العبلقة كانت في بدايات قدكـ العرب
الكنز .كيرل الباحث أف ي
ألرض البجة ،كاحتماؿ كجكد نسب بيف ىاتيف القبيمتيف ،خاصة كأف العبلقةي كانت طيبةن في ذلؾ

الكقت قبؿ أف يشتد الكيد بينيما .كربما تشير أيضا تمؾ الػركاية إلى حقبة كجكد ىاتيف القبيمتيف

في النكبة بعد انتقاؿ حكـ الكنكز ىناؾ ،كىذا ىك الػراجح.

ػػػػػػػ

( )1انظر رواية العمري نقال عف القمقشندي :صبح األعشي ،جػ ،5ص( ،078ولممزيد عف "مممكة الكنوز" التى
قامت في بالد البجة ،انظر :المسعودي :مروج الذىب ،جػ ،0ص ،10ابف حوقػؿ :صورة األرض ،ص،62–59
المقريزي :البياف واإلعراب ،ص ،143ابف تغري بردي :النجوـ الزاىرة ،جػ ،14ص ،179عطية القوصي :تاري

دولة الكنوز ،ص 38وما بعدىا ،مصطفى مسعد :البجة والعرب ،ص)40–41
( )0القمقشندي :المصدر السابؽ ،ص078

( )3مروج الذىب :جػ ،0ص ،16ابف حوقؿ :صورة األرض ،ص )4( 59صورة األرض ،ص62–59

ثالثاً – العالقة بيف ُجيينة ِ
اكف (682ىػ1081/ـ):
سو ْ
ورفاعة في َ

كسكؼ نتحدث فى ىذا الجزء مف الدراسة ،عف الصراع اآلخر الػذم كقع بيف كؿ مف قبيمة

جيينة كقبيمة رفاعة القضاعية ،ككاف ميداف ىذا الصراع في أرض سكاكف.

أ – سواكف:

استقرت جماعات مف قبيمة يجيينة بالقرب مف سكاكف ( )2عمى بحر القمزـ منذ آكاخر القرف
9ىػ23/ـ ( .)1كاسـ سك ً
اك ٍف :يينطؽ بفتح السيف الميممة ،كالكاك ،ككسر الكاؼ ،كنكف في اآلخر
ىى

3
الطكؿ و
كعرضيا إحدم
ثماف كخمسكف درجة،
ي
( ) .قاؿ القمقشندم" :كىي بميدة لمسكداف ،حيث ي
كعشركف درجة .)6( "..كتبمغ مساحة جزيرة سكاكف أقؿ مف ميؿ في ميؿ ،كيقع بينيا كبيف البحر

5
م" :كأىميا طائفةه مف البجة تسمي
الحبشي بحر قصير يخاض ( ) .كيقكؿ عنيا المقريز ي
الخاصة..كليـ بيا ممؾ" ( .)4كىك ما يعني أف سكاكف تعد جزءان مف ببلد البجة .كالمشيكر أنيا

جزيرة ،كما تكجد أيضا مدينة تقع عمى بحرالقمزـ تيعرؼ بػ"سكاكف" ( .)9كيذكر السكيدم:
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بطف مف العرب بسكاكف" ( .)8كقد عثر غربي سكاكف عمى عدد مف شكاىد القبكر
"كالحداربة ه
العربية تؤريخ لمنتصؼ القرف 1ىػ8/ـ (.)7
ػػػػػػػػ

( )1سواكف :وعف أصؿ تسػمية سػواكف ،فػإف ثمػة روايػة تعػد أقػرب إلػي الخرافػة أو األسػطورة منيػا لمحقيقػة،

عالقػات وديػ ٌة بأحػد قياصػرة رومػا ،فأرسػؿ
رفت بيذا االسػـ ألف أحػد ممػوؾ الحبشػة كانػت لػو
تزعـ أف سواكف ُع ْ
ٌ
ػأقمعف فػػي زورؽٍ ،ثػػـ قػػدمف إلػػي
الممػػؾ الحبشػػي إلػػى قيصػػر رومػػا سػػبعاً مػػف الفتيػػات األبكػػار الحسػػاف ىديػةً ،فػ َ

ػزوجيف ،وأنجب ػوا مػػنيف أبنػػاءاً ُعمػػرت بيػػـ
ػوىف مػػف الرحيػػؿ ،ثػػـ تػ
س ػواكف ،وكػػاف بيػػا سػػبع ٌة مػػف الجػػف ،فمنعػ ُ
ُ
المدينة ،عندئذ سميت المدينة باسـ "سبع جف" ،ثػـ ُحػرؼ المفػظ إلػى "سػواجف" ،ثػـ عرفػت المدينػة بعدئػذ باسػـ
"سواكف" (محمد ميدي كركوكي :رحمة مصر والسوداف ،مطبعة اليالؿ بالفجالة ،القاىرة1914 ،ـ ،ص)351

( )0انظر ابف بطوطة :تحفة النظار ،ص ،055عوف الشريؼ قاسـ :موسوعة قبائؿ العرب ،جػ ،0ص،982
ممدوح الريطي :دور القبائؿ العربية في صعيد مصر ،ص ،97رجب عبدالحميـ :ميناء عيذاب ،ص040

( )3ابف بطوطة :تحفة النظار ،ص055
( )4صبح األعشى :جػ ،5ص074
( )5الخطط :جػ ،1ص319

( )6المصدر السابؽ ،ص319

( )7انظر القمقشندي :صبح األعشى ،جػ ،5ص ،074المقريزي :الخطط ،جػ ،1ص ،319محمد عبداهلل النقيرة:
انتشار االسالـ في شرقي أفريقية ،حاشية رقـ " ،"1ص99

( )8سبائؾ الذىب :ص102

( )9محمد كريـ إبراىيـ :أثر العرب في بالد البجة ،ص64

البعض إلى أف قبيمة يجيينة كانت قد استقرت في جزيرة سكاكف ،أك بالقرب منيا
كيذىب
ي
منذ آكاخر القرف 9ىػ23/ـ ( .)2كقد شاىد ابف بطكطة في منتصؼ القرف 8ىػ26/ـ جماعات مف

يجيينة كانكا يسكنكف قرب سكاكف ( .)1كما أقامت قبائؿ عربية أخرل ىناؾ مثؿ" :بني كاىؿ"
6
3
كيعتقد أنو مع منتصؼ القرف 9ىػ23/ـ ،ذاعت
( ) ،كىـ بنك كاىؿ بف أسد بف يخزيمة ( ) .ي
مظاىر العركبة في سكاكف ،كانتشرت المدف اإلسبلمية في شرقي أفريقيا مف سكاكف شماالن ،كحتى

أقصى الجنكب ( .)5ككاف التجار البنادقة يعتادكف القدكـ إلى سكاكف بيدؼ التجارة ،كتبادؿ السمع
كالبضائع التي كانت تأتييا عف طريؽ القكافؿ التجارية ،ككانت تعبر بحر القمزـ خبلؿ القرف

7ىػ25/ـ ( .)4كما لعبت سكاكف دك انر ميما فى "تجارة الكارـ" ،ككاف ميناؤىا يستخدـ في تصريؼ

منتجات النكبة كالحبشة ( .)9كلما استكلى المماليؾ عمييا سنة 775ىػ2376/ـ ،أدل ذلؾ
لعكاقب اقتصادية سمبية عمى مممكتي المقرة كعمكة ،إذ فقدت كمتاىما منفذىما الرئيس عمى
بحرالقمزـ ،كعمى ىذا صارتا معزكلتيف ،كأصبح مف الصعب عمي المسيحييف فييما الكصكؿ

لؤلراضي المقدسة (.)8

ػػػػػػػ
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( )1رجب عبدالحميـ :ميناء عيذاب ،ص040
( )0تحفة النظار :جػ ،1ص055
( )3المصدرالسابؽ ،ص055

( )4الكواىؿ :وعف أصميـ ،يقوؿ القزوينػي" :كاىؿ :أبو قبيمة مف أسد ،وىو كػاىؿ بف أسد بف خزيمة ،وىو قبيمة قػاتؿ
امريء القيس( "..انظرمخطوط القزوينػي :أسماء قبػائؿ العرب ،ورقة  .)10وعف الكواىؿ يقوؿ السمرقندي" :وأوالد الزبير
اثنيف عبداهلل وحسف ،أما عبداهلل :أوالده الكواىمة ،وحسف ولده عطية ،وعطية أوالده قيؿُ :جيينة("..انظر مخطوطة

أنساب عرب السوداف :ورقة رقـ  .)19وحسب مخطوطة "أحمد بف الفكي معروؼ" فإف جماعات الكواىؿ ينتسبوف إلى

نسؿ الصحابي خالد بف الوليد رضي اهلل عنو ،وقد سكف أكثرىـ في صحراء البجة ،وكانت ليـ أعداد التحصى مف
القبائؿ والبطوف (انظر متف ىذه المخطوطة .)Macmichael: A History of Arabs, Vol. II, P.345 :وانظر
أيضا ممحؽ ىذه الػدراسة رقـ 9

( )5نواؿ عمي محمد عبدالعزيز :العرب في شرؽ أفريقيا مف القرف 8ـ وحتي تدخؿ البرتغاؿ في القرف 15ـ ،رسالة
ماجستير اير منشورة ،معيد البحوث والدراسات األفريقية ،جامعة القاىرة ،دوف تاري  ،ص49

O. G. S. Crowford: The Fung Kingdom of Sennar, John Bellows LTD.,
()6
Gloucester, 1951, P.105
( )7تجارة الكارـ :نسبة لمكارمية ،وىـ طائفة مف كبار التجار احتكروا تجارة اليند والشرؽ األقصى في التوابؿ ،وكاف
المحيط اليندي مركز نشاطيـ (لممزيد انظر كرـ الصاوي بػاز :الوكاالت التجػارية حمقة وصؿ بيف مجتمعات البحر

األحمر ومداشقر وجزر القمر في الفترة مف 903-648ىػ1517-1052/ـ ،ندوة إتحاد المؤرخيف العرب بالقاىرة ،البحر

األحمر عبر العالـ العربى عمي مر عصور التاري 0223 ،ـ ،ص ،9كرـ الصاوي باز :ممالؾ النوبة في العصر
الممموكي ،ص)035

( )8عطية القوصي :تاري دولة الكنوز اإلسالمية ،ص86

كمف المعركؼ أف ميناء سكاكف كاف يعد أحد مراكز "طريؽ الحج" Pilgrim Route

المسيحي الذم كاف يبدأ مف ببلد الحبشة ،ثـ ينتيي إلى مدينة القدس ( .)2كقد ارتبطت سكاكف

أيضان بكجكد الجماعػات العربية التي تنتسب إلى "األشراؼ" ،أك "آؿ البيت الطالبي" مثمما كػانت
ترتبط بالحداربة ذكم األصكؿ العربية ،كىك ما يشير إلى أصالة الػكجكد العربي فى سكاكف منذ

أقدـ العصكر .كحسب بعض ركايات األنسػاب العربية ،فػإف أحد األشراؼ كيدعى الشريؼ "محمد
العمكل" ،جاء إلى سكاكف قػادمان مف أرض مكة ،كىك يعد مف أكائؿ األشراؼ الػذيف استقركا فى

سكاكف ،كطاب لو المقػاـ بيا (.)1

كقد تػزكج الشريؼ محمد العمكل مف إحدل نساء ىذه البػبلد ،كحسب ركايػات قبيمة

"اليدندكة" فػإف ابنة ىذا الشريؼ المعركفة باسـ "فػاطمة" ،كىي التي يطمؽ عمييا أيضا اسـ
"الشريفة العمكية" ،تزكجت رجبلن كػاف يدعى يدعى "محمد المبػارؾ" ،كىما المذاف ينتسب إلييما
جماعات قبيمة "اليدندكة" العربية ( .)3كقد حكـ األشراؼ جزيرة سكاكف كميناءىا لمدة طكيمة،
كنعرؼ مف حكاميا عددان ممف كرد ذكرىـ فى بعض المصادر التػاريخية ،كلعؿ مف أشيرىـ:

"الشريؼ عمـ الػديف" ،كىك الذل تصفو بعض المصادر العربية باسـ" :صاحب سكاكف" ،ككذلؾ

"أمير سكاكف".
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كقد عػاصر ىذا الشريؼ أيػاـ السمطاف المممككي "الظاىر بػيبرس" (494–458ىػ-2157/

2199ـ) .كقد سقطت سكاكف فى أيػامو تحت حكـ سبلطيف الممػاليؾ ،كما ارتبط ىذا الشريؼ

أيضا بالصراع الػذل كقع بيف كؿ مف قبيمتى يجيينة كرفػاعة في سكاكف سنة 480ىػ2182/ـ (.)6
كتشير المصادر إلى أنو فى سنة 441ىػ2145/ـ ،أم خبلؿ سمطنة الظػاىر بػيبرس ،سادت
حالة مف التذمر بيف التجػار الذيف كانكا يأتكف إلى ميناء سكاكف لتبادؿ البضائع ،بسبب سكء

معاممة "حاكـ سكاكف" ليـ .حيث كاف ىذا الحاكـ يستكلى قس انر عمى ميراث مف يمكت مف ىؤالء

التجػار فى "بحر القمزـ" (.)5
ػػػػػػػ

(Crowford: The Fung Kingdom of Sennar , P.105 )1
(Ibid, P. 122 )0
(Ibid, P. 122 )3
( )4ولممزيد عف “الشريؼ عمـ الديف” وتػرجمتو ،انظر شياب الديف النويػرى  :نيػاية اإلرب فى فنوف األدب،

جػ ،32تحقيؽ :دكتور محمد عبد اليػادى شعيرة ،مراجعة  :د .محمد مصطفى زيػادة ،ىيئة الكتػاب ،مركز
تحقيؽ الػتراث1992 ،ـ ،ص ،042 - 039وانظر أيضاً عمي باشػا مبارؾ  :الخطط الػتوفيقية الجديدة ،جػ،13
الييئة المصرية العػامة لمكتاب0228 ،ـ ،ص60

( )5عمي باشا مبارؾ :الخطط التوفيقية ،جػ ،13ص60

كلـ يكف حاكـ سكاكف مف يفعؿ ذلؾ الصنيع كحده ،بؿ كػاف يعمؿ ذلؾ أيضان حاكـ جزيرة

دىمؾ ( ،)2كىك ما أثار غضب التجػار كذككىـ .كعف ذلؾ يقكؿ صاحب "الخطط الػتكفيقية"" :إنو
فى سنة اثنتيف كستيف كستمائة ،كرد الخبر بأف ممؾ جزيػرة دىمؾ كممؾ جزيػرة سكاكف ،يستكلياف

عمى تركات مف مات مف التجػار ،فأرسؿ إلييما السمطاف ييددىما عمى ىذه الفعاؿ.)1( "..

كتذكر المصادر أف حاكـ سكاكف آنذاؾ كػاف مف األشراؼ ،ككػاف يدعى :الشريؼ "عمـ الديف

أسبغانى" ( .)3كىك ما يشير إلى قػكة الكجكد العربػى فى سكاكف في ذلؾ الكقت .خاصة كأنو مع
منتصؼ القرف 9ىػ23/ـ كانت مظاىر العركبة كاإلسػبلـ قد ذاعت فى سكاكف كما جاكرىا بطكؿ

الساحؿ األفريقي (.)6

كلـ يقؼ رد فعؿ السمطاف عمى مجرد التيديد كالكعيد فحسب ،إذ أرسؿ السمطاف إلى "حاكـ

قكص" يأمره بأف يتكجو عمى رأس حممة عسكرية كبيرة لتػأديب "حاكـ سكاكف" .ثـ أسرع "كالي
قكص" بتمبية أمر السمطاف .كفى سنة 446ىػ2145/ـ ،كردت إلى الظاىر بيبرس رسالة مف
عاممو فى "إقميـ قكص" ،يخبره فييػا أنو بمغ ثغر "عيػذاب" ،كأنو فى الطريؽ إلى ميناء سكاكف.
غير أف "حاكـ قػكص" لما بمغ سكاكف ،كػاف حاكميا قد الذ بالفػرار مف ببلده ،كليذا سقطت
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سكاكف في يد كالػي قكص ،ثـ عػاد الكالي بعسكره إلى بػبلده ،بعد أف أحكـ سيطرتو عمى ثغر

سكاكف (.)5

كلعؿ ىذا ما جعؿ النكيرل يتحدث عف ىذه الكاقعة ،فى حكليات سنة 446ىػ2145/ـ،

كاصفان إياىا" :ذكر فتكح سكاكف" ( .)4كىى إشارة إلى أف سكاكف صارت منذ ذلؾ الػكقت تتبع

إداريان سمطػاف المماليؾ .أما عف "ركاية المقريزل" عف ذات الكاقعة" :ككرد كتاب كالي قكص أنو
كصؿ إلى عيذاب ،كبعث عسكر إلى سكاكف ،ففر صاحب سكاكف ،كعػادكا إلى قكص ،كقد
تميدت الببلد ،كصارت رجاؿ السمطاف فى سكاكف.)9("..

ػػػػػػػ

( )1جزر دىمؾ :أرخبيؿ ارتيري يضـ أكثر مف مائة جزيرة ،أىميا جزيرة دىمؾ ،وىي تقع في مقابؿ ميناء
مصوع عمى البحر األحمر (ولممزيد عف جزر دىمؾ انظر حسيف مراد :تػاري دىمؾ وحضارتيا في القػروف

الستة األولى مف خالؿ شواىد القبور ،ص ،3-0وانظر كذلؾ محمد كريـ ابراىيـ :أثر العرب في بالد البجة
وجزر دىمؾ عمى انتشار اإلسالـ ،ص)71

( )0الخطط التوفيقية :جػ ،13ص60

( )3النويرى :نياية اإلرب فى فنوف األدب ،جػ ،32ص039

( )4انظر نواؿ عمي محمد عبدالعزيز :العػرب فى شرؽ أفريقيا ،ص49
( )5عمي بػاشا مبارؾ :الخطط التوفيقية ،جػ ،13ص60
( )6نياية اإلرب ،جػ ،32ص039
( )7السموؾ ،جػ ،0ص016

كعف فتكح سكاكف يقكؿ النكيرم" :كاف فتحيا فى سنة أربع كستيف كستمائة ،كسبب ذلؾ

أ ف صاحبيا الشريؼ عمـ الديف أسبغانى كاف قد تعرض لمتجار ،كأخذ ميراث مف مات منيـ فى
البحر ،كمنع أكالدىـ منو .كككتب في ذلؾ ،كحذر مف العكد إليو ،فمـ تغف المكاتبات شيئا"..

( .)2كيرل البعض أف المماليؾ كجدكا فيما يقكـ بو "صاحب سكاكف" حجة كذريعة تسكغ ليـ
االستيبلء عمى سكاكف ،كمف ثـ ترؾ حامية ىناؾ لتأكيد تبعيتيا ليـ ( .)1كقد أكرد شياب الديف

النكيػرل الكثير مف األحداث التى ترتبط باستيبلء المماليؾ عمي سػكاكف أياـ السمطاف بيبرس ،إذ
"متكلٌى األعماؿ القكصية" (حاكـ قكص) آنذاؾ عبلء الػديف الخزندار ،ذىب إلى سكاكف
يذكر أف ي
عف طريؽ ثغر عيذاب ،كمكث فى طريقو عشرة أيػاـ ،ككاف يرافقو نيؼ كأربعكف مركبػان ( .)3ثـ

جاء مدد عسكرم آخر إليو مف القصير ،ككػاف بو كبلليف مكسقة بالمقػاتمة (.)6

كلما عمـ صاحب سكاكف بقدكـ ىذا الجيش أيقف أنو ىالؾ المحالة ،كليذا عزـ عمي

اليركب مف ببلده .كليذا يقكؿ المقريػزل" :ففر صاحب سكاكف .)5( "..كعف ذلؾ أيضان ،يقكؿ
صاحب "الخطط التكفيقية"" :فمما كصميا (حاكـ قكص) تبيف أف ممكيا قد فر ىػاربان .)4( "..كلما

تمكف حػاكـ قكص مف السيطرة عمى سكاكف ،تميدت األمكر لجنكده ىناؾ ،ثـ ترؾ حامية كعاد
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لقكص .كعندما عمـ صاحب سكاكف برحيمو ،عاد إلييا مرة أخرل ،كحػارب حامية المماليؾ (.)9
كرغـ قيمة ىذه الػركاية ،إال أنيا ال تذكر بشكؿ كاضح ما كقع بيف "حاكـ قكص" ك"صاحب

سكاكف" بعد القتػاؿ الذل كقع .غير أف المصػادر تذكر أف عمـ الديف ظؿ حاكمان عمى سكاكف بعد

ذلؾ ،ككاف ال يزاؿ فييا إلى أف كقع الػنزاع الشيير بيف يجيينة كرفاعة بسكاكف في سنة
كيعتقد أف سكاكف ازدىرت
480ىػ2182/ـ ،كطمب منو السمطػاف أف يتدخؿ لكقؼ ىذا النزاع .ي
كصارت مقصدان لمسفف كالقكافؿ التجارية بعد تدمير عيذاب ،كسقكطو عمى يد المماليؾ (.)8

ػػػػػػػ

( )1نياية اإلرب ،جػ ،32ص039
( )0عطية القوصى :تاري دولة الكنوز اإلسالمية ،ص86
( )3نياية اإلرب :جػ ،32ص042
( )4المصدر السابؽ ،ص042
( )5السموؾ :جػ ،0ص016

( )6عمي باشا مبارؾ :جػ ،13ص60
( )7نياية اإلرب :جػ ،32ص042

( )8وكاف تدمير ثغر عيذاب ،وسقوطو عمي يد المماليؾ في النصؼ األوؿ مف القرف 9ىػ15/ـ ،لممزيد
انظر:

The Fung Kingdom: P.122

(ب) – عالقة النسب بيف ُجيينة ورفاعة:

كانت قبيمة رفػاعة مف بيف القبائؿ التي استقرت أيضان في سكاكف ،كىـ ينتسبكف لممجمكعػة

الجينية ،فيـ مف قيضاعة ،كنسبيـ لجد يدعي رفػاعة بف نصر بف مالػؾ بػف غطفػاف بػف قػيس بػف
ي
2
يجيينػػة ( ) .كىػػك مػػا يعنػػي أف جػػدىـ مػػف قبيمػػة يجيينػػة ،كعػػف الق اربػػة بػػيف كػػؿ مػػف يجيينػػة بػػف زيػػد،
غطفاف بف قيس بػف يجيينػة :مالكػان كعكفػان ،فكلػد مالػؾ
ك"رفاعة" جد الرفاعييف ،يقكؿ يػاقكت" :فكلد
ي
نص انر..ككلد نصر :كاىبلن كرفاعة" ( .)1بينما تشػير بعػض ال ػركايات إلػى أنيػـ فػرعه مػف "بنػي يسػميـ
بف ىكازف" ،ىاجركا لمصػر أيػاـ الفػاطمييف مػع بنػي ىػبلؿ ( .)3كتػذكر مخطكطػة أحمػد بػف الفكػي

معركؼ أف رفاعة سكنكا الحبشة أكؿ أمرىـ ،كأقامكا بيف البجة ،ثـ ارتحمكا لكادم النيؿ (.)6

كيشير آخركف إلى أف اسـ رفاعػة يرجػع لقبائػؿ تػدعى "رفاعػة القكاسػمة" ( .)5بينمػا تىنسػبيـ
ركايػػات أخػػرل لجػ وػد ييػػدعى" :عمػػي بػػف عمػػي بػػف بجػػاد بػػف رفاعػػة البصػػرم" ( .)4كالريػػب أنػػو تكجػػد
ؾ ،كأف رفاعة مف بطكف يجيينة ،كمػا
نسب مشتر ه
عبلقة قكية بيف يجيينة كرفاعة ،فالقبيمتاف بينيما ه
أف يجيينة قامت بدكر قيػادم إبػاف ىجػرة العػرب لمنكبػة .كتمكػف الجينيػكف مػف بسػط ىيمنػتيـ عمػى
القبائؿ ىناؾ كمنيا رفاعة ( .)9كما أف أجداد الرفاعييف األكائؿ كانكا يعيشكف بجكار أجداد يجيينػة

فػػي الحجػػاز كالصػػعيد ( .)8كالمعػػركؼ أنػػو اسػػتقرت جماعػػات مػػف رفاعػػة فػػي أخمػػيـ ،كمػػا اتجيػػت
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جماعات منيـ ألفريقية ( .)7كتكجد بطكف أخرل باسـ رفاعة فػي غيػر جيينػة ،كمػنيـ :كلػد رفاعػة

بف زيد ،جد بني ركح مف الصحابة (.)20

ػػػػػػػ

( )1لممزيد ،انظر ابف الكمبي :جميرة النسب،جػ ،0ص ،496–494ولممزيدعف رفاعة ممحؽ  ،9ص051

( )0المقتضب :ص ،088وفي مخطوط الػذىبي ،وىو المعروؼ باسـ" :المختمؼ والمتشابو في األسماء والكني

واألنساب" ،يذكر الػذىبي أسماء بعض األعػالـ ممف ينتسبوف لقبيمة عرب رفػاعة ،ومف ىؤالء :عبد الممؾ بف
ميراف الرفػاعي ،وعمي بف سميماف الػرفاعي ،ويزيد بف إبراىيـ الػرفػاعي ،وابراىيـ بف محمد بف إبراىيـ

الرفػاعي ،وجعفر بف محمد الرفػاعي ،وأبو القاسـ عبداهلل بف محمد الػرفاعي (انظر الػذىبي :مخطوطة
المختمؼ والمتشابو في األسماء والكني واألنساب ،ورقة .)52

( )3عوف الشريؼ قػاسـ :موسوعة القبائؿ واألنساب ،جػ ،0ص 979
( )4انظر متف المخطوطة  ،Macmichael: A History of Arabs, Vol. II, P.345انظر ممحؽ12
( )5موسوعة وكيبيديا :الموسوعة الحرة (االنترنت)" ،مادة رفاعة"

المتفقة ،ص128
( )6انظر ابف القيسراني :كتاب األنساب ُ
( )7عوف الشريؼ قاسـ :موسوعة القبائؿ واألنساب ،جػ ،0ص979
( )8المرجع السابؽ ،ص  )9( 982المرجع السابؽ ،ص 979
( )12المقريزي :البياف واإلعراب ،ص109

كحسب إحدل الكثائؽ السكدانية التي تتحدث عف ذىاب يجيينة كرفاعة إلى البجة .كيقكؿ
لجيينة كرفػاعة التي رحمت مف البجاء إلى النيؿ .)2( "..كىي
متف ىذه المخطكطة" :ثـ يعد ي

مخطكطةه يبدك منيا أف العػبلقة بيف القبيمتيف كانت عمى ما ييراـ ،كأف ىاتيف القبيمتيف سكنتا معان
في ببلد البجة ،كالتي كرد اسميا في ىذه الػكثيقة بمفظ "البجػاء" ،كىك لفظ كما ىك كاضح يندر
استخدامو .كيرجح أف جماعات يجيينة كأقػاربيـ مف الرفػاعييف عاشكا في ىدكء كسبلـ في سكاكف
الكثير مف العبلقات كالكشائج الطيبة،
في بادمء األمر ،خاصة كأنو كانت تجمع بيف القبيمتيف
ي

خاصة ما يجمع كمتييما مف قرابة النسب كاألصؿ ،كىك ما كاف لو أثره البلفت في ذلؾ التقارب

(.)1

كما يقكؿ الدكتكر عكف الشريؼ قاسـ" :فالطريؽ الذم سمكتو يجيينة كرفاعة في السكداف،
كجكارىما لبعضيما يؤكد قدـ ىذه الصمة ،كالبد أف يؤدم الجكار إلي التزاكج كالتحالؼ ،كليس مف

الجيني ،إذ األكؿ يككف جزءأ مف الثاني في المعني
خبلؼ جكىرم بيف األصؿ الرفػاعي ك ي
3
الجينييف كالػرفاعييف كػانت طيبة
العاـ .) ( "..كىذه إشػارات كاضحة إلى أف العبلقة بيف كؿ مف ي
ككدية ،كأنو حدث تزاكج فيما يبدك بيف جماعات القبيمتيف في ببلد البجة قبؿ أف تقع الفتنة بينيما.

كرغـ أف الدكتكرعكف الشريؼ قػاسـ يتحدث بتحفظ لحد ما عف األصؿ كالقرابة القديمة

لكمتييما ،فإننا نؤكد أف القرابة التى بينيما ىي مف األمكر المقطكع بيا تاريخيان ،كذلؾ حسب ما
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كرد في أميات الكتب التى تتحدث عف األنساب كالقبائؿ العربية القديمة ،خاصةن ما كرد في كؿ

مف كتاب "جميرة النسب" لمنسابة ابف الكمبي ،ككذلؾ كتاب "المقتضب" لياقػكت الحمكم ،كغيرىما
مف المصادر األخرل ( .)6كما يؤكد المستشرؽ "ماكمايكؿ"  Macmichaelعمى عبلقة القرابة

كالنسب بيف رفػاعة كقبيمة يجيينة (.)5
ػػػػػػ
( )1مخطوطة عف قبيمة ُجيينة ورفػاعة ،مف مجموعة محمد بف زيد ،انظر شبكة االنػترنت :موقع السالالت
العربية ،وانظر كذلؾ موقع  ،www.dnaarab.comانظر صورة ىذه المخطوطة في ممحؽ الدراسة ،شكؿ

رقـ  ،18ص070

( )0يقوؿ الػدكتور رجب عبدالحميـ" :ومعني ذلؾ أف ُجيينة انتشرت في وادي العالقي في مصر ،ومنو اتجو
بعضيا إلي شرؽ السوداف حتي سواكف التي ىاجر إلييا أيضاً عرب رفػاعة( "..ميناء عيذاب ووادي العالقي،

ص)040

( )3موسوعة القبائؿ واألنساب ،جػ ،0ص982

( )4ولممزيد عف أصؿ النسب والعالقة بيف قبيمتي عرب رفاعة و ُجيينة ،انظر ابف الكمبي :جميرة النسب ،جػ،0
ص ،496–494ياقوت الحموي :المقتضب ،ص088
(A History of the Arabs, Vol. I, P. 239 )5

(جػ)  -بداية الصراع بيف القبيمتيف:

غير أف األمكر لـ تمض عمى ما ييراـ بيف قبيمة يجيينة كرفاعة ،حيث كقع نزاع أك خبلؼ
بيف بعض الجماعات التي تنتمي لياتيف القبيمتيف ،ثـ أخذ ىذا الخبلؼ القبمي يتحكؿ إلى صراع

كبير بينيما في سكاكف ،أك ما تصفو بعض الركايات بػ"الفتنة" بيف القبيمتيف ،كيعتقد البػاحث أف

ىذا الصراع كاف قد كقع بعد أف أجبرت قبيمة ربيعة جماعات يجيينة كرفاعة عمى ترؾ "أرض
المعدف" .كتشير بعض المصادر إلى أنو في سنة 480ىػ2182/ـ ،كقعت فتنةه بيف القبيمتيف ،كما
لبثت أف تحكلت ىذه الفتنة إلى نزاعات دمكية بينيما ،فيما يذكر البعض أف حركبان كانت قد

كقعت بيف القبيمتيف (.)2

كيرل البػاحث أف لفظ الحرب قد ال يكافؽ ما كقع بيف كؿ مف قبيمػة جيينة كرفػاعة،

فالحركب بمعناىا العػاـ تقع بيف بمداف بعضيا البعض ،حيث تممؾ كؿ منيا أعدادا ىائمة مف

الجنكد ككذلؾ العتاد الحربػي ،أما ما كاف بيف جيينة كرفػاعة كىما قبيمتاف تضـ كؿ منيما ربما
آالؼ األفراد ال أكثر في سػكاكف ،فما كقع بينيما لـ يكف أكثر مف صراع قبمػي ،أك ما يعرؼ

بػ"الفتنة" ،كلعؿ ىذا المفظ األخير – أم الفتنة  -ىك األدؽ في كصؼ ما حدث في ذلؾ الػكقت.

كقد كقع ىذا الصراع تحديدا سنة 480ىػ2182/ـ حسب المقريزم ( ،)1إذ يقكؿ" :كفيو (أم

رجب سنة 480ىػ2182/ـ) كانت كقعة في صحراء عيذاب بيف عرب يجيينة كرفاعة.)3( "..
كحسب آخريف حدث ىذا الصراع سنة 482ىػ2181/ـ ( .)6كلعؿ ىذا الصراع ىك الػذم أشار
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إليو مجا انز ابف خمدكف دكف أف يذكر صراحة القبيمتيف في ركايتو عف كقكع نز و
اعات بيف القبائؿ

كمنيا يجيينة ،كمف ثـ تشرزمكا ،كصػاركا شيعان ( .)5كما قاؿ ابف خمدكف أيضان" :كليس في طريقو
شيء مف السياسة الممككية لآلفة التي تمنع انقياد بعضيـ إلى بعض ،فصاركا (أم قبائؿ العرب)
لمممؾ.)4( "..
شيعان ليذا العيد ،كلـ يبؽ لببلدىـ رسـ ي
ػػػػػػػ
( )1المقريزي :السموؾ ،جػ ،1ص ،082عوف الشريؼ قاسـ :موسوعة القبائؿ واألنساب ،جػ ،3ص982
( )0السموؾ :جػ ،1ص082

( )3المصدر السابؽ ،ص082

( )4رجب عبدالحميـ :ميناء عيذاب ووادي العالقي ،ص040
( )5العبر :جػ ،5ص491

المحدثيف ،فقد ورد الحديث عف ىذا النزاع القبمي صريحاً،
( )6المصدر السابؽ ،ص ،491أما في روايات
َ
يقوؿ الدكتور يوسؼ فضؿ حسف" :ومف دروب الصحراء الشرقية تدفقت ُجيينة إلى أرض المعدف ،وشاركت

ىي ورفاعة البجة في موطنيا ،ثـ تشاجرتا في صحراء عيذاب في عاـ 1081ـ( "..مقدمة في تاري الممالؾ

اإلسالمية :ص) 36

كما أشار إلى ىذا النزاع المستشرؽ "ياف زاىكريؾ"  ، Jan Zahorikكاف لـ ييعط الكثير
عنو ( ،)2لكنو يذكر أف حقبة ىذا الصراع تميزت بعدـ االستقرار ،كأنيا شيدت العديد مف
الصراعػات بيف القبائؿ العربية ( .)1كىك ما يشير ربما إلي أف الصراع بيف قبيمتي يجيينة كرفػاعة
لـ يكف إال كاحدان مف تمؾ الصراعات العربية التي كقعت آنذاؾ ،غير أننا ال نجد لقكلو أدلة في

المصادر ( .)3ككانت قبيمة رفػاعةي تسكف أيضان أرض البجة مع قبيمة يجيينة ،كيبدك أنو لما كقع
الصراع بيف قبيمة يجيينة كقبيمة ربيعة ،كانت قبيمة رفاعة ممف تحالؼ مع قبيمة يجيينة ،كىك أمر
منطقي بحكـ القرابة كالنسب بينيما .ثـ اضطرت ىاتػاف القبيمتاف إلى أف تياج ار قس انر ،ثـ سكنتا

سكاكف بعد ذلؾ .ثـ كقع الػن ازع بيف ىاتيف القبيمتيف ،كاف لـ تبمغ األمكر حالػة الحرب في رأم

البػاحث ،رغـ أف البعض استخدـ لفظ الحركب لئلشارة لما كقع .كقد كصؼ المقريػزم ما حدث
بيف القبيمتيف بػ "الػكقعة" .كحسب البعض ،فقد أدل ىذا الصراع إلى سقكط الكثير مف القتمى

كالضحايا (.)6

(د)  -تدخؿ حاكـ سواكف فى الصراع:

كلما كقع النزاع القبمي بيف كؿ مف يجيينة كرفػاعة ،كنتج عنو سقكط أعداد كبيرة مف القتمى
كالضحايا ،بعث السمطاف المنصكر قػبلككف برسالة إلى "حاكـ سكاكف" (أك صػاحب سكاكف ،ككػاف

رجبل ن مف األشراؼ ييدعى "الشريؼ عمـ الػديف" حتى يتدخؿ بيف زعماء القبيمتيف النياء الصراع
بيف القبيمتيف (.)5
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ػػػػػػػ
(Jan Zahorik: The Islamization of the Beja , P. 8 )1

( ،Ibid , P. 8 )0ولعؿ ياف زاىوريؾ توصؿ لفكرة تعدد الصراعات القبمية بيف القبائؿ العربية مف خالؿ

رواية ابف خمدوف (العبر :جػ ،5ص)491

( )3يقوؿ الدكتور عوف الشريؼ قػاسـ" :وتذكر المصادر أف حروباً وقعت بيف ُجيينة ورفاعة في صحراء
سواكف عاـ 682ىػ1081/ـ" (موسوعة القبائؿ واألنساب :ص)982

جماعة( "..انظر المقريػزي :السموؾ ،جػ  ،1ص
( )4بينما يقوؿ المقريزي عف ضحايا ىذه الفتنة" :قُتؿ فييا َّ

 ،082ممدوح الريطي :المرجع السابؽ ،ص  ،97وقد وصفت "رواية تقي الديف المقريزي" ما وقع بيف قبيمتي
ُجيينة ورفػاعة في سواكف بالوقعة وليست الحرب ،وىو ما يعني أنو اعتبرىا فتنة بيف القبيمتيف العربيتيف
(انظر السموؾ :جػ ،1ص)082

( )5ولممزيد انظر السموؾ :جػ ،1ص ،082عمر رضا كحالػة :معجـ قبػائؿ العرب ،جػ ،1دار العمـ ،بػيروت،
1968ـ ،ص017

كين ً
صح حاكـ سكاكف أف يمتزـ الحياد بيف الطرفيف ،كأال يؤيد قبيمة عمى أخرل حتى ال تزيد
األمكر فسادان كاضطرابػان بيف الطرفيف ( .)2كليذا يقكؿ المقريزل" :ف يكتب إلى الشريؼ عمـ الديف
صاحب سكاكف بأف يكفؽ بينيـ ،كال يعيف طػائفة عمى أخرل خكفػان عمي فساد الطريؽ .)1("..بينما

أشػارت المصادر إلى أف سمطاف مصر آنذاؾ  -كىك السمطاف "المنصكر قػبلككف" (-498
487ىػ2170-2197/ـ) –

تدخؿ بنفسو لػكقؼ ىذا الصراع الػدمكم ( .)3كعف ذلؾ يقكؿ

صاحب "الخطط التكفيقية"" :فكتب السمطاف إلى الشريؼ عمـ الديف أمير سكاكف لمكسػاطة بيف

الفريقيف بدكف أف يميؿ مع أحد منيـ ،ألنو يخػاؼ مف طكؿ الحرب انقطاع الطرؽ .)6( "..كىك
ما يشير إلى خشية السمطاف المممككي مف اآلثار االقتصادية السمبية مف كجكد مثؿ ىذه

الصراعات القبمية العربية.

كلعؿ ركايتي المقريزم كعمي بػاشا مبارؾ عف ىذا الصراع يتضح منيما الكثير مف األمكر

الميمة ،كمنيا أف األمير "عمـ الػديف" الذم تحدثنػا عنو آنفا كػاف اليزاؿ حػاكما عمي سكاكف ،رغـ
ما كقع بينو كبيف سمطاف مصر في سنة 441ىػ2143/ـ ،كأف الػكئاـ فيما يبدك قد عاد بينيما مرة

أخرل .كما أف طمب السمطاف المممككػي مف حاكـ سكاكف التدخؿ النياء النزاع يشير إلى ثقة
السمطػاف فى ىذا الشريؼ العربي ،كمف ثـ طمب منو أف يتدخؿ لكضع حد لمثؿ ىذا األمر
القبمي الشائؾ.

كما تشير ىذه الركاية إلى أف سمطاف مصر كاف يخشى أف يؤثر ذلؾ الصراع في حالة

استم ارره مدة أطكؿ عمى أمف كاستقرار الطرؽ التجػارية التى كانت تعبرىا القكافؿ ،ككانت سكاكف
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مقصدان رئيسان ليا ،كىك ما قد يؤثر سمبػان عمى اقتصاد دكلة المماليؾ .كما خشى السمطاف مف
تأثير ذلؾ الصراع العربى عمى "مكاكب الحج" التى كػانت تعبر بحر القمزـ عبر سكاكف إلى ببلد

الحجاز ،ككانت مكاكب ليا عائد اقتصػادم كبير .كليذا بعث السمطاف المممككي برسالة عاجمة
إلى "حاكـ سكاكف" ليتدخؿ اليقاؼ ىذه الفتنة (.)5
ػػػػػػػػ

( )1المقريزى :السموؾ ،جػ ،1ص082
( )0المصدر السابؽ ،ص082

(Jan Zahorik: Op. Cit., P. 8 )3
( )4عمي باشا مبارؾ :جػ ،13ص60

( )5عمي باشا مبارؾ :المصدر السابؽ ،ص ،60وعف طمب السمطاف الممموكي مف "صاحب سواكف" التدخؿ

اليقاؼ الفتنة بيف جيينة ورفاعة ،يقوؿ يقوؿ محمد صالح ضرار" :إف سمطاف مصر فى سنة 622ىػ ،أرسؿ

خطابا إلى الشريؼ عمـ الديف أمير سواكف يطمب فيو أف يوفؽ بيف عرب ُجيينة ورفاعة ،وأف ال يعيف طائفة
عمى أخرى خوفا مف فساد الطريؽ( "..تاري السوداف ،منشورات دار مكتبة الحياة ،بيروت1965 ،ـ،
ص)117

كالبلفت لمنظر أف البعض يذكر أف السمطػاف بعث برسالتو إلى حاكـ سكاكف سنة

400ىػ2103/ـ ،أل قبؿ حكالى ثمػانيف سنة مف بداية الصراع الفعمي بيف يجيينة كرفػاعة (.)2
فالمؤكد أف النزاع بيف ىػاتيف القبيمتيف حسب ما كرد فى المصػادر كػاف قد كقع فى سنة
480ىػ2182/ـ .أك ربما كػاف قد كقع نزاع قديـ بيف القبيمتيف قبؿ ىذا الصراع األخير ،كىك ما ال

يميؿ إليو البػاحث .كيؤكد البعض حدة ىذا الصراع بسبب كثرة أعداد مف كقع مف الضحػايا
كالقتمى ،كأف الحركب كػانت غير منقطعة بيف جماعات القبيمتيف (.)1

كعمى أية حػاؿ لما كصؿ الكتاب الذل بعث بو السمطػاف المنصكر قػبلككف إلى الشريؼ

"عمـ الديف" ،أرسؿ حاكـ سكاكف لػزعماء كؿ مف يجيينة كرفػاعة مف أجؿ القدكـ إليو .كامتثؿ
كبلىمػا ألمره رغبة في كضع حد ليذا الصراع ،فمما الشؾ فيو أف كمييما كػاف يشعر بفداحة ما
كقع بينيما مف قتمػى كضحػايا نتيجة ىذه الفتنة القبمية ،كلعؿ كػبلىما كاف ينتظر تدخؿ أطراؼ

محػايدة مف خارج القبيمتيف لػكضع نياية ليذا الصراع .كمف ثـ فػإف التصػالح فيما يبدك يعقد بيف
القبيمتيف دكف مشقة ،كىك ما يشير لػرغبة كؿ منيما فى كقؼ سفؾ الػدماء بينيما (.)3

غير أف المصػادر التػاريخية ال تمدنا بمزيد مف األخبػار فى ىذه الشػأف ،خػاصة بما حدث

بعد نيػاية ىذا الصراع بيف كؿ مف قبيمة يجيينة كعرب رفػاعة ،فاألخبػار عف ذلؾ جد شحيحة،
لكنيا تشير فى ذات الكقت إلى أف أكثر جماعػات القبيمتيف اضطرت لمػرحيؿ عف أرض البجة،

كالػذىاب بعيدان صكب الجنكب .كالػراجح أف ىذا الصػراع كػاف سببان رئيسػان فى تمؾ اليجرة التي

قػامت بيا قبيمتا يجيينة كرفػاعة ،إذ تذكر المصػادر التػاريخية أف جماعػات مف القبيمتيف ارتحمت
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إلى الجنكب ،كتحديدان إلى بػبلد النكبة كببلد الحبشة ،كطػاب ليـ المقػاـ بيا ،كصػارت ليـ سطكة
كشككػة ىناؾ ،خػاصة عرب يجيينة الػذيف تصػاىركا مع ممكؾ بػبلد عمكة ،كانتقؿ الحكـ ألبنائيـ
بعد ذلؾ (.)6

ػػػػػػػ
( )1محمد صالح ضرار :تاري السوداف ،ص ،117ولعؿ ذلؾ التاري الذي يذكره محمد صالح ضرار يشير إلى
وجود خطأ مطبعي ،أو في النس

( )0يقوؿ محمد صالح ضػرار" :وقد حدثت حروب متوالػية ،ووقػائع متعاقبة بيف ىذيف الػرىطيف ،سفكت فييا
دماء اػزيرة بيف عيذاب وبادية سواكف( "..تػاري السوداف :ص)117

( )3المرجع السابؽ ،صJan Zahorik: Op. Cit., P. 8 ،117

( )4انظر ابف خمدوف :العبر ،جػ ،5ص ،491القمقشندي :صبح األعشى ،جػ ،5ص077

كيعتقد أف قبيمة يجيينة كقبيمة رفاعة لما ىاج ار مف ببلد البجة صكب الجنكب كػانت األمكر
بينيما قد ىدأت ،كصارت العبلقة بينيما كدية ( .)2كيرل البػاحث أف ىذا يشير إلى أنو بمجرد

انتيػاء النزاع ،حاكؿ الطرفػاف نسياف ما جرل بينيما مف خبلفػات ،إذ إف كشػائج النسب قربت
بينيما مف جديد .كتعد "ركاية ابف خمدكف" مف أىـ المصػادر التى تحدثت عف ىجرة قبيمة يجيينة

خػاصة إلى ببلد الحبشة كسكداف كادل النيؿ (.)1

الجينػي" ،ككذلؾ امتداد نفكذ
كىذه الػركاية التػاريخية الميمة تشير أيضػان إلى تكسع "الػكجكد ي

جماعات ىذه القبيمػة في مناطؽ الجنكب .كقد بمغ نفكذىـ إلى بػبلد الحبشة كتخكميا ،كصػارت

ليـ أحػياء في تمؾ البػبلد ،كما أنيـ أصبحكا أىؿ قػكة كمنعة ،كىك ما حدث أيضان ليـ في بػبلد

النكبة كما جاكرىػا .كيؤكد القمقشػندم ذلؾ التكسع الجينػي في مناطؽ الجنكب خػاصة في بػبلد

النكبة ،إذ يقكؿ" :ثـ انتشرت أحػياء يجيينة مف العرب في ببلدىـ .)3( "..كما يشير أيضان إلى أف
عرب يجيينة عػاثكا فسادان فى الجنكب خاصة في بػبلد النكبة ،كأنيـ تسببكا فى سقكط ممػالؾ
النكبة التى كػانت تديف بالمسيحية في ذلؾ الػكقت (.)6

كعمى ىذا فالمؤكد ،فيما رأم البػاحث ،أف الصراع بيف قبيمة يجيينة كعرب رفػاعة أدل
بالطبع لحدكث حػالة مف الفكضػى كعدـ االستقرار ،ككػذلؾ كقكع اضط اربػات أمنية فى ىذه

المنطقة ،كتحديدا قرب ميناء سػكاكف ،كما يجػاكره مف منػاطؽ عمى ساحؿ بحر القمزـ .إذ ضعفت
حركة التجػارة عبر الميناء بسبب قمػة المراكب التى كانت تأتى إلى الميناء بسبب الػكضع األمني
غير المستقر ىناؾ .كمف ثـ كػاف ليذا النزاع العربػى تػأثيره السمبى عمى اقتصػاد ببلد البجة التى

كاف يعتمد سكانيا عمي التجػارة عبر بحر القمزـ ،فالتجػارة البحرية كػانت في ذلؾ الكقت مف أىـ

مصادر الدخؿ ليـ ،كما كػاف ليذا الصراع آثػاره السمبية مف جانب آخر عمى دكلة المماليؾ في

مصر كالشاـ ،كليذا حرص السمطػاف قػبلككف عمى كقفو بأم كسيمة.
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ػػػػػػػ
( )1وعف ىجرة كؿ مف ُجيينة ورفػاعة مف بالد البجة ،يقوؿ صالح ضرار" :وارتحموا (أى ُجيينة ورفاعة) مف
إقميـ البجة إلى ضفاؼ النيؿ وىـ عمى أتـ اتفاؽ( "..تاري السوداف :ص)117

( )0إذ يقوؿ ابف خمدوف" :وبالصعيد األعمي ،وما وراءىا ،إلى أرض النوبة إلى بػالد الحبشة قبػائؿ متعددة
وأحياء متفرقة ،كميـ مف ُجيينة إحدى بطوف قُضػاعة ،ممؤوا تمؾ القفػار ،وامبوا النوبػة عمى مواطنيـ
وممكيـ ،وزاحموا الحبشة فى بالدىـ ،وشػاركوىـ فى أطرافيا( "..العبر ،جػ ،6ص)7

( )3صبح األعشى ،جػ  ،5ص077

( )4المصدر السابؽ ،ص  ،078 – 077ويذكر القمقشندى أنو نقؿ تمؾ الػرواية التى يروييا فى كتػاب "صبح
األعشى" عف كتاب "العبر" البف خمدوف (لممزيد انظر صبح األعشى :جػ ،5ص)077

رابعاً– قبيمة ُجيينة ودورىا الحضاري في تعريب بالد البجة:

كبعد ىذه االطػبللة التػاريخية عف ىجرة عرب جيينة إلى ببلد البجة ،كاستقرارىـ في ىذه

الببلد ،فػإنو مما الريبفيو أف عرب يجيينة ترككا تػأثي ار حضاريا كاضحا في ىذه الببلد ،كأنيـ
ساىمكا بدكر كبير في نشر اإلسبلـ كتعريب البجة ،كأنيـ نقمكا الكثير مف العادات كالتقاليد
العربية ألىؿ تمؾ الببلد .كالمعركؼ أف انتشار العركبة في البجة كػاف سابقان بمدة طكيمة ،ربما
تصؿ لعدة قركف قبؿ الفتكحػات اإلسبلمية ،كذلؾ بفضؿ اليجرات العربية ،كىك ما تشير إليو
"معاىدة البقط" التي كقعت في سنة 32ىػ452/ـ (.)2

كيرل البػاحث أف شعب البجة تحكؿ بفضؿ قبائؿ العرب كفي مقدمتيـ يجيينة مف شعب
حامي األصؿ ،يغمب عميو الطابع األفريقػي البدائي ،إلى شعب يم ً
ستعرب تبدك عميو الكثير مف

المظػاىر الحضارية العربية .فقد ماؿ غالبية البجػاة إلى تقميد العػادات العربية التي كانت تتكافؽ

كتتبلءـ كثي انر مع طبيعة الحياة في ببلدىـ ،بينما بقي البعض منيـ عمى عاداتو البدائية .كمف

أكثر مظاىر التقػاليد العربية التي ظيرت عمييـ اىتماميـ بارتداء الػزم العربي ،كتقميد ما كاف

يرتديو العرب مف ثياب ،فالمقريزم يذكر" :البجة قبيمة مف الحبش ،أصحاب أخبية مف
شعر..يػتزيكف بزم العرب.)1( "..

كىذا ما ينطبؽ عمى غالبية البجػاة الػذيف مالكا لمتقػاليد العربية ،خاصة مع كجكد تأثػيرات

عربية قديمة انتقمت إلييـ عف طريؽ قبيمة بمي التي ىاجرت لببلدىـ منذ ما قبؿ اإلسبلـ (،)3

ككذلؾ تأثير الحضػارمة العرب كىـ أجداد الحداربة زعمػاء البجة ( .)6كيشير ابف حكقؿ إلى

التػأثيرات العربية في مبلبس البجاة ،كتحكؿ ثيابيـ لمطػابع العربي" :كألػكانيـ أشد سكادان مف

الحبشة في زم العرب.)5( "..
ػػػػػػػػ

( )1لممزيد عف معاىدة البقط ،انظرالبالذري :فتوح البمداف ،ص ،081تاري الطبري :جػ ،0ص ،599مصطفي
مسعد :معاىدة البقط نمط فريد في مجاؿ العالقات الدولية في اإلسالـ ،ص 477وما بعدىا ،شوقي عبدالقوي
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عثماف :العالقات التجارية بيف مصر والدوؿ األفريقية في عصر سالطيف المماليؾ ،رسالة ماجستير اير

منشورة ،معيد البحوث والدراسات األفريقية1975 ،ـ ،ص39

( )0الخطط :جػ ،1ص319

( )3وعف بمي وىجرتيا لمبجة ،انظر ياقوت :المقتضب ،ص ،080-082القمقشندي :قالئد الجماف ،ص04
( )4وعف ىجرات الحضارمة العرب وعالقتيـ بالحداربة انظر تاري

اليعقوبي :جػ ،1ص ،165المسعودي:

مروج الذىب ،جػ ،0ص ،16ابف خمدوف:العبر ،جػ ،0ص ، Macmichael: Vol. I, P. 346 ،044وانظر

كذلؾ

Paul: A Hadareb, S.N.R., P. 75

( )5صورة األرض :ص55

كما أف أثر العرب بدا جميان في السمات الجسدية لمبجاة ،حيث قمت حدة البشرة السكداء،

كصارت قريبة مف العرب ،كليذا قاؿ ابف حكقؿ" :كتقرب ألك يانيـ مف العرب بيف السكاد
القمقشندم لمعني قريب مف ذلؾ ،إذ يقكؿ" :كىـ أصفي السكداف لكنان"..
كالبياض .)2( "..كأشار
ي
( .)1كيذكراالصطخرم أف ألكانيـ تقرب مف ألكاف العرب ،كأف بشرتيـ ما بيف السكاد كالبياض
( .)3كىي إشارات لصفاء بشرة البجػاة ،كأنيا لـ تعد تشبو في سكادىا الشعكب الزنجية بفضؿ
اختبلطيـ بالعرب ،كمنيـ يجيينة ،إذ صاركا أقرب شبيا لمعرب مف غيرىـ.
كيمكف القك يؿ بأف البجػاة قبؿ قدكـ قبػائؿ العرب لببلدىـ كانكا كغيرىـ مف الشعكب األفريقية

الع ٌرم" ،إال ما يستر العكرات فحسب .كيذكر ابف الجكزم أف ربع مف
البدائية التي تيفضؿ "عادة ي
ال يمبس الثيػاب مف السكداف مثؿ جميع الناس ( .)4بينما يشير ابف تغرم بردم إلي أف البجػاة
قبؿ قدكـ حممة المتككؿ عمى اهلل (169-131ىػ842-864/ـ) لببلدىـ بقيػادة القمي

العرم كسائر الشعكب البدائية ،ثـ يقكؿ" :غير أنيـ يعراة ،بغير
(162ىػ855/ـ) ،كانكا يفضمكف ي
ثياب ،كأكثر سبلحيـ الجراب كالم ازريؽ.)5( "..
ككانت ىذه الحممةي قبؿ تكغؿ العرب في ببلدىـ ،كقبؿ أف يغمب أثرىـ عمى البجػاة ،حيث

الع ٌرم عند العرب أم انر قبيحػان ،كال يميؽ الظيكر بو ال بيف الػرجاؿ أك النساء ،ألف ىذه الظاىرة
ييعد ي
المقيتة تخالؼ الفطرة البشرية السكية التي تقكـ عمى الحياء ،ككجكب أف يستر اإلنساف عكرتو
أماـ اآلخريف ،كليذا أخذ كثيرمف البجاة بعادة ستر العكرة كما عند العرب ،كما مالكا لتقميدىـ في

العمرم أكثر داللةن
طريقة ارتداء الثيػاب بعد أف اختمطكا بيـ ،كاعتنقكا اإلسػبلـ .كربما تككف ركاية ي
عمى حاؿ البجاة قبؿ قدكـ العرب ،كاالختػبلط بيـ ،إذ يقكؿ" :إف سكاف ىذه الببلد المذككر ال
فرؽ بينيـ كبيف الحيكانات الػكحشية ،لككنيـ يحفػاة يعراة ،كليس عمى أحدىـ مف الكسكة ما
بأخ ،أك و
يستره..كال يعترؼ أحد منيـ بزكجة ،كال و
أخت ،بؿ ىـ عمي صفة البيائـ ،ينزك
بكلد ،كال و
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بعضيـ عمى بعض .)4( "..ىذه كػانت بعض أحكاؿ البجاة البائسة قبؿ أف يختمطكا بالعرب ،كقبؿ
ي
أف يعتنقكا اإلسبلـ ،كيفشكا بينيـ ،كيؤثر فييـ ،كىك الديف الذم يكرـ اإلنساف ،كيكقرالفطرة الطيبة.
ػػػػػػػ

( )1صورة األرض :ص61

( )0صبح األعشي :جػ ،5ص073
( )3مسالؾ الممالؾ :ص32

( )4لممزيد ،انظر تنوير الغبش في فضؿ السوداف والحبش :ص39
( )5ابف تغري بردي :النجوـ الزاىرة ،جػ ،0ص098
( )6المصدر السابؽ ،ص 097-096

كعمى ىذا ،كػاف الكجكد العربي بمثابة مرحمة فػارقة في تاريو ببلد البجة ،حيث انتقمكا بعد

ذلؾ مف حياة بدائية إلى أخرل أكثر حضارة كتطكرا ،مقػارنة بحاليـ قبؿ قدكـ العرب .فالمقطكع

بو أف أحكاؿ البجػاة تبدلت بعد االختبلط بالقبائؿ العربية ،كصارت المظاىر كالتقػاليد العربية
العمرم" :تزكجكا (أم العرب) مف البجة ،كزكجكىـ ،كاختمطكا
كاضحة عمى سيماىـ ،كليذا يقكؿ ي
بيـ حتى بقكا كالشيء الػكاحد.)2( "..

الع ٌرم عند شعب البجػاة لـ تنتو تمامان حتى بعد اعتنػاقيـ
كالػذم ال نشؾ فيو أف عػادة ي
ابف جبير (ت426 :ىػ2129/ـ) بعضيـ دكف ثياب
اإلسػبلـ ،كبعد اختبلطيـ بالعرب ،فقد شاىد ي

إبػاف زيارتو لببلدىـ ،كىك في الطريؽ ألداء مناسؾ الحج ،إذ يقكؿ" :كرجاليـ كنساؤىـ يتصرفكف
عراةن ،إال خرقػان يستركف بيا عكراتيـ ،كأكثرىـ ال يستتركف .)1( "..كربما بقي بعضيـ يمػارس
بعض العػادات الػكثنية الجػاىمية ،كالػراجح أف العراة منيـ كانكا مف غير المسمميف ،كأنيـ مف

الػكثنييف ممف لـ يتػأثركا بعادات اإلسػبلـ ،كقيمو السامية التي تدعكا لػكقػار اإلنساف.

كما تبدك التػأثيرات العربية أيضان في ببلد البجة كما جاكرىا ،كالتي بمغت ببلد الحبشة،

بفضؿ ىجرات العرب قبؿ اإلسػبلـ ،ككػانت "قبيمة بمػي" مف أكثر القبػائؿ تػأثي ار في البجة منذ حقبة
ما قبؿ اإلسػبلـ ،كظؿ لو تػأثير أيضان بعده .ك"قبيمة بمػي" ،كىـ مف بني عمكمة قبيمة يجيينة،
ىاجركا إلى ببلد البجػة ،فيما يرل البعض ،إبػاف القرف األكؿ الميػبلدم ،أك قبمو بقميؿ ،كأقػامكا

غرب البحر األحمر (.)3

كعمى أية حػاؿ ،فقد اختمط البمكيكف بالبجػاة ،خاصة بالقبػائؿ التي كػانت تقطف شمالي ىذه

الببلد ،ثـ تصػاىركا معيـ ،كمف ثـ انتقمت ليـ أمكر الحكـ كالقيػادة بفضؿ "نظاـ الػكراثة" الػذائع
ىناؾ ،كىك "نظاـ األمكمة" ( .)6كقد ككنت تمؾ الجماعػات العربية القديمة ما يمكف أف نطمؽ

عميو "طبقة أرستقراطية" ،كىي التي أطمؽ عمييا مؤرخك اليكنػاف كالػركماف اسـ "البميمييف"
.)5( Blemmyes
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ػػػػػػػ
( )1مسالؾ األبصار ،جػ ،4ص045
( )0رحمة ابف جبير :ص76

( )3انظر مصطفى مسعد :البجة والعرب ،ص13–10
( )4المرجع السابؽ ،ص13
( )5المرجع السابؽ ،ص13

كعمى أية حاؿ ،أقػاـ ىؤالء البميميكف العرب مممكة ىناؾ باسـ "البمك" ،كاشتيركا باستخداـ

"الخيكؿ" ،كبرعكا في العنػاية بيا ،كالمعركؼ أف الخيكؿ تعد مف الػدكاب التي ترتبط دكما بػ
"الفركسية" عند قبػائؿ العرب .كمما يؤكد أيضان أصكليـ العربية أف البجػاة يطمقكف عمى العربي
بالتبداكية "ببلكم" (أك بمكم) ،كما أف"بمكيت" (بػبلكيت) في لغتيـ تعني العربية ( .)2كىي ألفاظ

مشتقة مف اسـ بمي العربية .كما أف جماعات مف الحضػارمة العرب كانكا قد ىاجركا إلى ىذه

اؽ النسبة" Nisbas
الببلد ،كىـ أجداد "الحداربة" الػذيف صاركا حكاما عمى بػبلد البجة .كتؤكد "أكر ي
أنيـ جاءكا مف ببلد حضرمكت جنكبػي جزيرة العرب منذ السنيف المبكرة لئلسبلـ ( .)1كيشير

المستشرؽ ماكمايكؿ إلى أف الحضارمة ىاجركا عبر البحر األحمر ،كسكنكا بيف قبػائؿ البجة،

كتصػاىركا معيـ ،كبرزكا خاصةن في سكاكف ( .)3كما أف الػرحالة "بكركيػارت" Burckhardt

6
يبيض (.)5
(2829-2986ـ) ( ) ،أشار إلى أف "قكافؿ الحداربػة" كػانت تذىب إلى سػنار كاأل ٌ
كلعؿ كؿ ىذه الشكاىد كاإلشارات التاريخية تؤكد أصالة التػأثير العربي في شعب البجة منذ

ما قبؿ اإلسػبلـ ،كقبؿ مجيء عرب يجيينة كغيرىـ مف القبػائؿ لبلستقرار في تمؾ الببلد .كالريب
أف قبيمة يجيينة ،كغيرىػا مف قضػاعة خاصة قبيمة بمػي ،ساىمت بدكر فعاؿ في تعريب البجاة
كنشر اإلسػبلـ بينيـ ،كىك ما تؤكده المصػادر التػاريخية.
كالمعركؼ أف البجػاة كػانكا في األصؿ شػعبان كثنػيان قبؿ أف يعتنقكا اإلسػبلـ ،كما كػاف منيـ

مف يديف بالنصرانية ،كذلؾ بفضؿ التػأثيرات الحبشػية ،ككػذلؾ النكبية ،كما كػاف منيـ "عبدة
ً
المعتقدات التػي ذاعت في بػبلدىـ منذ ما قبؿ اإلسػبلـ .كيشير
األركاح" ،كغير ذلؾ مف النحؿ ك ي
المؤرخ اليعقكبػي أيضان إلى أف إحدل الممالؾ التى تقع في بػبلد البجة كػانت تديف بديػانة تشبو
"المجكسػية" (.)4
ػػػػػػػ

( )1رجب عبدالحميـ :ميناء عيذاب ،ص  ،043مصطفي مسعد :البجة والعرب ،ص12
(Macmichael: A History of the Arabs , Vol. I , P. 346 )0
(Ibid , P. 346 )3
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( )4بوركيارت (1817-1784ـ) :رحالة سويسري اىتـ ببالد الشرؽ ،ودرس المغة العربية ،وعاش ببالد

الشرؽ وأفريقيا ،وقيؿ اعتنؽ اإلسالـ ،رافؽ رحمة الحجاج األفارقة ،وأطمؽ لحيتو (انظر موسوعة ويكيبيديا).
)Macmichael: O.P. Cit., P. 346 (5
( )6تاري اليعقوبي :جػ ،1ص  ،165ويقوؿ اليعقوبي" :والمممكة الثانية مف البجة :مممكة يقاؿ ليا :بقميف،
كثيرة المدف ،واسعة ،يضارعوف في دينيـ المجوس والثنوية ،فيسموف اهلل عز وجؿ الزنجير ،ويختتنوف"..

(تاري اليعقوبي :جػ ،0ص .)097–096

كيتحدث المؤرخكف عف دكر قبيمة يجيينة تحديدا في تعريب ببلد البجػة ،ككذلؾ نشر تعػاليـ
كمبادلء اإلسػبلـ بيف سكاف تمؾ الببلد ،ككذلؾ ما ساىمكا بو فى تأكيد مظاىر الثقافػة كالتقػاليد
العربية في ببلد البجة ،كعمى ىذا تبدأ مرحمة جديدة مف مراحؿ انتشػار العركبة كاإلسبلـ إلى ما
كراء حدكد مصر الجنكبية ،خػاصة في ببلد سكداف كادم النيؿ ( .)2كلعؿ ذلؾ يشير إلى أف

قدكـ يجيينة إلى ببلد البجة كػاف بمثابة الفتح الجديد ليذه الببلد غير العربية حتى تتشرب
باإلسبلـ ،كتنتشر مبادؤه بيف سكانيا ،كأف يختمطكا عمى نحك قكم بالثقػافة العربية التي حكلتيـ

لشعب أقرب ما يككف لمعرب في حيػاتيـ كعػاداتيـ .بينما كانكا قبؿ قدكـ القبػائؿ العربية أىؿ

كثنية ،يعبدكف األكثػاف ،كاألركاح ،كغير ذلؾ مف العقائد ،كىك األمر الذم تؤكده المصادر ،كمنيا

"ركاية االصطخرم" التي تشير إلى أف البجة كانكا "قكمان يعبدكف األصناـ ،كأف بعضيـ كاف يديف
بالنصرانية" (.)1

كيشير الشريؼ اإلدريسي لػكجكد النصرانية بقكة بيف سكاف تمؾ الببلد ،إذ يذكر أف أكثر

أىؿ البجة كانكا مف النصػارم ،كىـ عمي "مذىب اليعاقبة" كىك مذىب "الطبيعة الكاحدة" ،كىك
ذاتو المذىب الػذم اعتنقتو "كنيسة اإلسكندرية" ( ،)3ككاف قبؿ قدكـ القبػائؿ العربية إلى ببلدىـ.
كقد ىجر شعب البجة بعد أف اعتنقكا اإلسػبلـ الكثير مف العادات كالتقاليد الجاىمية التي كانت

ذائعة في ببلدىـ ،ككاف الكثير منيا يخالؼ ثكابت اإلسبلـ كشريعتو.

كليذا تقكؿ "ركاية ابف حكقؿ" عف البجػاة بعد اعتناقيـ لئلسبلـ" :كأسمـ أكثر البجة إسبلـ

تكميؼ ،كضبطكا بعض شرائع اإلسػبلـ ،كظػاىركا بالشيادتيف ،كدانكا ببعض الفرائض.)6( "..
كىك ذات المعنى الذم تشير إليو مخطكطة "كػاتب الشكنة" ،حيث تؤكد عمى حقيقة الػكجكد

اإلسبلمي القكم في ىذه الببلد" :كقد كانت النكبة قبؿ ذلؾ أشد مف البجة إلى أف قكم اإلسػبلـ

كظير ،كسكف جماعة مف المسمميف معدف الذىب.)5( "..
ػػػػػػػ

( )1وعف دور قبيمة جيينة في نشر العروبة في بالد البجة ،يقوؿ الػدكتور مصطفي مسعد" :وبدأت جماعات
كثيرة م نيـ (أي العرب) تسعى لمرحيؿ واليجرة..وحانت ليـ ىذه الفرصة عقب تأسيس الدولة الطولونية في
مصر..حيف أعمف عف إعداد حممة حربية إلي بالد البجة..اشترؾ فييا كثير مف العرب ،معظميـ مف ربيعة

وجيينة( "..البجة والعرب :ص ،)36بينما يقوؿ الدكتور رجب عبدالحميـ عف دور عرب جيينة في نشر الديف
ُ
المركز الديمقراطي العربي لمدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية برليف -ألمانيا

156

وداف وادي النيؿ منذ القَرف الثالث وحتى القَرف التاسع اليجري
وس َ
قَبيم ُة ُج َيينة َ
ورىا َ
الحضاري في مصر ُ
ود ُ

إسماعيل حامد إسماعيل علي

اإلسالمي بيف شعب البج ة" :إف انتشار اإلسالـ في بالد البجة يعود إلي عوامؿ عديدة ،أىميا استقرار ربيعة

وجيينة ،وايرىما مف القبائؿ العربية في ىذه الديار( "..ميناء عيذاب :ص)046
ُ
( )0مسالؾ الممالؾ :ص 32
( )3المغرب وأرض السوداف ومصر واألندلس :ص37
( )4صورة األرض :ص 56

( )5مخطوطة كاتب الشونة ،ص107

يشير المقريزم إلى أف أكثر مف أسمـ مف أىؿ البجة كػانكا مف "الحداربة" (أك
بينما
ي
الحدارب) ،كىـ زعمػاء كممكؾ ىذه الببلد" :ثـ كثر المسممكف في المعدف ،كخػالطكىـ ،كتزكجكا

فييـ ،كأسمـ كثير مف الجنس المعركؼ بالحدارب إسبلمان ضعيفان .)2( "..كربما ألف ىؤالء
و
أصكؿ عر و
و
حضرمية) في األصؿ ،فػإنيـ كانكا أكثر البجػاة ممف اعتنقكا
بية (
الحداربة كػانكا مف
اإلسبلـ ،كما كانكا أكثر مف تأثر بالعػادات كالتقاليد العربية .كلما زار ابف بطكطة ىذه الببلد

منتصؼ القرف 8ىػ26/ـ ،كاف اإلسبلـ قد فشا في ببلدىـ ،ككانت مظاىره جميةن ال يمكف لمعيف

أف تيخطئيا ،حيث كانت المساجد مشيدة بيا ،كصار عيذاب مقصدان لكبار العمماء كالشيكخ،
خاصةن أنيـ كانكا يعبركف ىذا الثغر إلى ببلد الحجاز إبػاف رحمة الحج .كليذا قػاؿ" :كبمدينة
عيذاب مسج هد لمقسطبلنػي ،شيير البركة.)1( "..
كممف قابميـ ابف بطكطة في ببلد البجة مف كبػار العمماء كالفقياء :الشيو الصالح مكسي،
كالشيو محمد المراكشي ،كغيرىما ( .)3كلعؿ كجكد قبر اإلماـ الصكفػي المعركؼ "أبي الحسف

الشاذلػي" في ببلدىـ ،كتحديدان في منطقة تدعى "الحميثراء" ،مما يؤكد عمى أف ببلد البجة كانت

مقصدان لكبار العمماء كالشيكخ المسمميف ( .)6كما ارتبط أيضان بانتشار العركبة كاإلسبلـ في ببلد

البجة ،أف صار أكثر شعب البجة يعرفكف المغة العربية باتقػاف ،رغـ أنيـ احتفظكا أيضان بمغتيـ

القكمية التي تعػرؼ بػ"التبداكية" ( .)5كما تأثرت لغتيـ التبداكية ذاتيا بالكثير مف التػأثيرات

كالسمات العربية ،حيث دخمتيا العديد مف المفردات كاأللفػاظ ذات األصؿ العربي ،كما أثرت المغة

العربية أيضان في بعض الصيغ النحكية في التبداكية ( ،)4كىك ما جعؿ بيف المغتيف الكثير مف

التشابو.
ػػػػػػػ

( )1الخطط :جػ ،1ص315

( )0تُحفة النظػار :جػ ،1ص49
( )3المصدر السابؽ ،ص49

( )4أبو الحسف الشاذلي :اسمو عمي بف عبداهلل بف عبدالجبار الشاذلي ،يكني :أبا الحسف ،وىو ينتسب لقرية تدعي
"شاذلة" ،ونسب ليا ،وىي قرية مف قرى أفريقية ،ثـ جاء الشاذلي لمصر ،واستقر بيا ونزؿ باإلسكندرية .يقوؿ عنو

الشعراني" :شي الطائفة الشاذلية ،وكاف كبيرالمقدار عمى المنار..الضرير الزاىد..وقد أفرده سيدي الشي تػاج الديف بف
عطاء اهلل ىو وتمميذه أبوالعباس بالترجمة( "..لممزيد عف ترجمتو ،انظر عبد الوىاب الشعراني :الطبقات الكبري ،جػ،0
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وداف وادي النيؿ منذ القَرف الثالث وحتى القَرف التاسع اليجري
وس َ
قَبيم ُة ُج َيينة َ
ورىا َ
الحضاري في مصر ُ
ود ُ

إسماعيل حامد إسماعيل علي

المكتبة التوفيقية0211 ،ـ ،ص .)372-363وكاف الشي أبو الحسف الشاذلي يكثر مف آداء مناسؾ الحج ،وكاف يحب

الذىاب إلي بالد الحجاز ،وفي إحدى المرات لما كاف في طرقو ألداء مناسؾ الحج عبر بالد البجة ،وكاف يريد الذىاب
عبر ميناء عيذاب ،وافتو المنية ىناؾ ،ودفف بيا في سنة 656ىػ1058/ـ ،وعف ذلؾ يقوؿ الشعراني" :وحج مرات ،ومات

بصحراء عيذاب قػاصدا الحج ،فدفف ىناؾ في ذي القعدة سنة ست وخمسيف وستمائة"..الطبقات الكبري :جػ ،0ص)363

( )5محمد عوض محمد :الشعوب والسالالت األفريقية ،ص062
( )6المرجع السابؽ ،ص062

و
جماعات مف يجيينة كانكا
ابف بطكطة أيضان إلى أنو إباف زيارتو لببلد البجة ،رأل
كقد أشار ي
2
الجينييف كغيرىـ مف الجماعات العربية ممف
اليزالكف يقطنكف ىذه الببلد ( ) .كال شؾ أف ىؤالء ي
سكنكا أرض البجة ،كظمكا بيا حتى ذلؾ الػكقت (أم منتصؼ القرف 8ىػ26/ـ) لعبكا دك انر كبي انر في

إبراز الطابع العربي اإلسبلمي في ىذه الببلد .كيرل "يػاف زاىكريؾ" أف انتشار اإلسبلـ في البجة
بدأت إرىاصاتو مبك ار منذ القرف 20ـ ( القرف 6ىػ) ( .)1غير أف ىذا تقدير متأخر ألف اإلسبلـ

كاف معركفان ىناؾ منذ القركف اليجرية األكلي .كمع ذلؾ ،اشتد بعض المؤرخيف في البجة حتى
كىـ مسممكف ،كقدحكا فييـ بشدة ،كمنيـ ابف جبير الذم نعتيـ بقكلو" :فرقة أضؿ مف األنعاـ

سبيبلن ،كأقؿ عقكال ،ال ديف ليـ ،سكل كممة التكحيد التي ينطقكف بيا إظيا انر لئلسبلـ ،ككراء ذلؾ

مف مذاىبيـ الفاسدة .)3( "..كما قاؿ أيضان" :كبالجممة ،فيـ أمةه ال ىخبلىؽ ليـ ،كال يجناح عمى
العنيـ .)6( "..كىك رأم قد ييشتىـ فيو بعض اإلفراط ،كعدـ االنصاؼ في ذـ البجاة كقدحيـ (.)5
فربما أكذم ابف جبير مف بعض شرار البجػاة ،لكف مف غير االنصاؼ التعميـ بسكء الخمؽ عمى
بجيينة
جميع البجاة ،كاإلسراؼ في ذميـ بيذه الطريقة .كيمكف القك يؿ أيضان إف البجاة تأثركا ي
كغيرىا مف العرب خاصة ما يرتبط ببعض التقاليد التي اشتير بيا العرب ،السيما ما يعػرؼ عنيـ

المصادر عف بعض مظاىرالكرـ عندىـ ،كأنيـ كانكا
مف صنكؼ الجكد كالكرـ .كقد تحدثت
ي
يي ً
الضيؼ ذبح لو،
أحدىـ
م يقكؿ" :كىـ يبالغكف في الضيافة ،فػإذا ى
ي
ط ىرؽ ى
فرطكف في ذلؾ ،فالمقريز ي
فإذا تجاكز ثبلثة و
نفر ،ىن ىحر ليـ مف أقرب األنعاـ إليو ،سكاءان كانت لو أك لغيره .)6( "..كىك ما
يشي بجكدىـ ،كحبيـ إلكراـ الضيؼ ،كىذا مف حسف الخمؽ ،كىي مف العادات التي يحث عمييا
اإلسبلـ ،كىك ما يشير إلى أنيـ لـ يككنكا بالسكء الذم نعتيـ بو ابف جبير .كمف طرائفيـ أنو إذا

لـ يكف لدم البجػاكم ما ينحره لضيكفو ،فإنو كاف ينحر راحمة الضيؼ" ،ثـ كاف يعكضو ما ىك
خير منيا" ( .)7كيؤكد ابف حكقؿ ذلؾ" :كفييـ كرـ كسماحة في إطعاـ الطعاـ.)8( "..

ػػػػػػػػ

( )1ابف بطوطة :المصدر السابؽ ،ص055
(Jan Zahorik: The Islamization of the Beja , P. 1 )0
( )3رحمة ابف جبير :ص76

( )4المصدر السابؽ ،ص76
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( ) 5ولعؿ ابف جبير كاف إباف زيارتو لمبجة تعامؿ فييا مع بعض مف شرارىـ ،وكاف فييـ مف السوء الكثير،

وزادوا في أذيتو واإلساءة إليو ،وىو ما يبدو جميا في حديثو عنيـ ،لكف ىذا اليمكف أف يكوف وصفا لشعب
بأكممو ،فكؿ الشعوب فييا الصالح والطالح ،واليوجد شعب كمو شر ،كما أنو اليوجد شعب مف المالئكة.

ولممزيد عف رأى ابف جبير عف البجاة ،انظرThe Islamization of the Beja: Op. Cit., P. 8 :
( )6الخطط :جػ ،1ص314

( )7المصدر السابؽ ،ص314

( )8صورة األرض :ص56

كمف بيف التأثيرات العربية الكاضحة عمى البجاة ،ظيكر اإلبؿ أك الجماؿ في ببلدىـ.

كالمعركؼ أف اإلبؿ ترتبط دكما بالعرب ،كبحياة البداكة التي تميزت بيا القبائؿ العربية منذ أقدـ

العصكر ،كألف جزيرة العرب يغمب عمييا بيئة الصحراء ،فكانت اإلبؿ أكثر الدكاب مكائمة ليا،

كليذا تكصؼ بأنيا "سفينة الصحراء" .كيشير "جي .إس .ترمنجياـ"  J. S. Triminghamإلى
أف قدكـ اإلبؿ إلي إفريقيا بصفة عامة كاف مرتبطان بنياية العصر الركماني ،أم تقريبا مع ظيكر

العرب مف طرد الركماف الذيف
اإلسبلـ ( .)2كىك ما يتفؽ مع حقبة الفتكحات العربية ،حيث تمكف
ي
كانكا يحتمكف جزءان كبي انر مف شمالي إفريقيا .كعف كجكد االبؿ عندىـ ،يقكؿ اليعقكبي" :كيركبكف

اإلبؿ ،كيحاربكف عمييا.)1( "..

كىك ما يشير إلى أف استخدـ البجاة لئلبؿ تجاكز األمكر المعتادة في حياة أىؿ البادية ،إذ

استخدمكىا في أكقات الحرب أيضان .كألف طبيعة البجة تشبو لحد كبير ببلد العرب ،كليذا أخذ

البجاة عف العرب الميؿ الستخداـ الماشية ،خاصة اإلبؿ في شتى مناحي الحياة ،كلشدة إقباليـ

قكـ أىؿ بدك"..
عمييا ،صاركا أشبو الشعكب بالعرب كحياتيـ البداكية ،كليذا قاؿ الطبرم" :إنيـ ه
و
بادية .)6( "..كما قاؿ
( .)3كىك ذات الكصؼ الذم قاؿ بو ابف األثير عف البجاة" :إنيـ أىؿ
عنيـ ابف جرير الطبرم أيضان(" :ىـ) أصحاب ماشية ،كأف الكصكؿ إلى ببلدىـ صعب..ألنيا
مفاكز كصحارم .)5( "..بينما يذكر ابف حكقؿ" :كىـ بادية ،متكغمكف في الجباؿ كاآلجاـ.)4( "..

ككانت اإلبؿ كثيرة االستخداـ لدييـ ،كصػارت ليا أىمية كبيرة عندىـ كما ىي عند العرب ،كليذا

قػاؿ المقريزم" :ككذلؾ الجما يؿ العراب كثيرةن عندىـ .)9( "..كعف كراء البجاة ليا يذكر ابف جبير:
"فيكركف منيا الجماؿ.)8( "..
ػػػػػػػ

J. Spencer Trimingham: A History of Islam in West Africa ,
()1
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
ال شماؿ إلى الجنوب ،أي أنيا وصمت إلى بالد البجة بعد أف وصمت إلي القطر المصري ،وبعد انتشارىا في
صحراء مصر ،في عيود البطالسة والػروماف( "..الشعوب والسالالت األفريقية ،ص)075

( )0كتاب البمداف :مصدر سابؽ ،ص336
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ود ُ
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( )3تاري الطبري :جػ ،5ص354
( )4الكامؿ :جػ ،6ص102

( )5تاري الطبري :المصدر السابؽ ،ص 354
( )6صورة األرض :ص56

( )7الخطط :جػ ،1ص313

( )8رحمة ابف جبير :ص74

كيعتقد أف اإلبؿ لـ تأت ىناؾ عف طريؽ بحر القمزـ مباشرة ،ألف االتصاؿ بيف جانبي

البحر في تمؾ المنطقة آنذاؾ لـ يكف يسي انر ( .)2كذاعت لدييـ أيضان أنكاع مختمفة مف اإلبؿ،
كلعؿ أشيرىا "الميارم" ( .)1كقد رأل بعض الرحالة ىذه اإلبؿ إباف زيارتيـ ىذه الببلد ،حيث

شاىدكىـ كىـ يركبكف "الميارم" ،أك "اإلبؿ الميرية" ( .)3كىك نكع مف اإلبؿ يينسب لقبيمة
قضاعية مثؿ يجيينة ،كىي "قبيمة ميرة" ( .)6كعف ىذه اإلبؿ يقكؿ القمقشندم" :كالييـ تنسب اإلبؿ
الميرية..كالجمع الميػارم .)5( "..كىي إبؿ قكية ،ككػانت أحسف مف غيرىا ،كليذا يصفيا

اإلدريسي بقكلو" :كليس يكجد عمي األرض جما هؿ أحسف منيا.)4( "..

كما استخدمت البجاة اإلبؿ أيضان في الجيكش ،كعدكىا مف تجييزات الحركب عندىـ

لمكاجية األعداء ،كمف أشير حركبيـ التي قاتمكا فييا باإلبؿ ككانت خبلؿ "حممة القيمي" أيػاـ
الخميفة المتككؿ ،في سنة 162ىػ855/ـ ،كليذا قاؿ عنيـ الطبرم" :ككػانت اإلبؿ التي يحاربكف

عمييا (أم البجاة) إببلن زعرة (أم متفرقػة) ،تيكثر الفزع كالرعب مف أم شيء .)9( "..كاشتير
البجاة أيضا بإتقاف الرمي بالحراب ،مثميـ في ذلؾ مثؿ العػرب ،ككانكا ذكم ميارة كحذؽ في رمي
حرابيـ سكاءان في الصيد ،أـ في ميداف الحػرب "فكانكا يرمكف بالحراب فبل ييخطئكف" ( .)8كالبلفت
أف البجاة لـ يككنكا يأكمكف الغزالف عمى غير عادة العرب ،ككانكا ال يقبمكف عمى صيدىا ،فأنست

اإلقامة معيـ ،كلـ تكف تخشاىـ (.)7
ػػػػػػػػ

( )1محمد عوض محمد :الشعوب والسالالت األفريقية ،ص075
( )0ابف بطوطة :تحفة النظار :جػ ،1ص49

الم ْير :ولد الفََرس ،والجمع :أميار ،و ِم َيار،
( )3المصدر السابؽ ،ص ،49وعف لفظ "مير" بالعربية ،قاؿ الرازي" :و ُ
و ِميارة بكسر الميـ ،واألنثيُ :م ْيرة ،وجمعياُ :م َير( "..لممزيد انظر مختار الصحاح :ص.)638
( )4قبيمة ميرة :وىـ بنو ميرة بف حيداف بف عمرو بف الحاؼ بف قُضاعة ،وىـ مف بني عمومة عرب ُجيينة (لممزيد،
انظر :ابف الكمبي :جميرة النسب ،جػ ،0ص ،485وكذلؾ :يػاقوت الحموي :المقتضب ،ص .)080قػاؿ اليمداني" :ميرة:
بطف مف قُضاعة ،وأكثرىـ في الشاـ ومصر والمغرب("..عجالة المبتدي وفضالة المنتيي :ص .)115وانظر أيضاً :ابف

بطوطة :تحفة النظار ،جػ ،1ص ،49حاشية 0
( )5قالئد الجماف :ص08

( )6المغرب وأرض السوداف ومصر واألندلس :ص07
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( )7تػاري

إسماعيل حامد إسماعيل علي

الطبري :جػ ،5ص ،355ابف األثػير :الكامؿ ،جػ ،6ص ،101 –102ويقوؿ ابف تغري بردي" :وزحفت

السوداف (أي البجاة) عميو (أي القمي) وىو بموقفو ،ال يتحرؾ..ثـ حمؿ بعساكره عمي السوداف حممة رجؿ واحد..فرجعت

جماؿ السوداف عند ذلؾ جافمة عمي أعقابيا ،وقد تساقطت عف ظيورىا أكثر ركابيا( "..النجوـ الػزاىرة :جػ ،0ص.)098
وانظر أيضاً اليعقوبي :كتاب البمداف ،ص336

( )8اليعقوبي :كتاب البمداف ،ص336

( )9سميماف فياض :ابف بطوطة رحالة اإلسالـ ،مركز األىراـ لمترجمة والنشر ،القاىرة1986 ،ـ ،ص06

كمػا عػػرؼ البجػاة أيضػان عػادة "الختػػاف" كمػا ىػػي الح ػاؿ عنػػد قبائػؿ الع ػرب كشػعب النكبػػة،

كىذه العادة عند األكالد يسيرة أكثر مف البنػات ،كفي رأم البعض أنيا ال تكاد تختمؼ فػي تقاليػدىا
كطريقػػة القي ػػاـ بيػػا فػػي بػػبلد البجػػة عمػػا يقػػكـ بػػو أىػػؿ مصػػر ( .)2حيػػث يقػػكـ أىػػؿ البج ػة بعمميػػة

كيفضػػؿ أف يكػػكف الطفػػؿ خػػبلؿ ىػػذه العمميػػة فػػي عامػػو
الختػػاف ألطفػػاليـ كىػػـ ال ي ازلػ ػكف صػػغارا ،ي
األكؿ ،أك الثػػاني ،فكممػػا كػ ػاف الطفػػؿ صػػغيرا ،كممػػا ك ػػاف إج ػراء الختػػاف أكثػػر يس ػ ار عمػػى مػػف يقػػكـ
بذلؾ األمر .ككاف الشخص المنكط بو القيػاـ بالختاف ،يقػكـ بتطييػر مكػاف العمميػة مسػتخدما مػادة

"الشحـ الساخف" ( ،)1حتى يمتئـ الجرح بسرعة.

كال شؾ أف تمؾ العادات كالتقاليد العربية كغيرىا مما ال يسعنا ذكره في ىػذه المق ػاـ ،لتيعػد مػف

األمػػكر التػػي ترسػػخت فػػي كجػػداف الشػػعب البجػ ػاكم ،كىػػـ بسػػبب ذلػػؾ يتف ػاخركف بالثقافػ ػة كالتقػ ػاليد
العربيػػة ،خاصػػة مػػف كػ ػاف مػػنيـ مػػف أصػػكؿ قبميػػة عربيػػة ،كيؤكػػد ذلػػؾ األم ػر أنػػو الي ػزاؿ بعضػػيـ

ػدكف عمييػػا نسػػب الشػػخص "البجػػاكم" الػ ػذم
يحػػتفظ بمػػا يطمقػػكف عميػػو اسػػـ "نسػػبة" ،كىػػي أكر ه
اؽ مػ ه
يعػػكد إلػػى قبيمػػة قػ ػريش ،كىػػي القبيمػػة الكبػػرل التػػي ينتسػػب إلييػػا النبػ ػي  ،كىػػك نسػػب يػػدعك إلػػى

الش ػػرؼ كالفخػ ػار ل ػػدييـ ،كم ػػا ى ػػك ذائ ػػع عن ػػد ك ػ ػافة القب ػ ػائؿ العربي ػػة الت ػػي يتف ػػاخر أفرادى ػ ػا بالنس ػػب

الشريؼ ( .)3كعمي ىذا فقد ساىـ عرب يجيينة في تعريب ببلد البجة أكثر مف غيرىـ مف القب ػائؿ
العربية ،كيمكف القكؿ بأنو لـ يكف ينػافس قبيمة يجيينة في ذلؾ الدكرالكبير إال عرب ربيعة .ككانت
ىاتػ ػاف القبيمتػػاف مػػف أكثػػر القبائػػؿ قػ ػكة كتػ ػأثي ار فػػي تمػػؾ الػػببلد ،كىػػك مػػا أدل إلػػى كق ػػكع ن ػكع مػػف

التنػ ػافس بػػيف جماعػػات كػػؿ منيمػػا ،كىػػك مػػا لبػػث أف تحػػكؿ إلػػى ص ػراع عنيػػؼ ،انتيػػى بانتصػ ػار
ربيعة بفضؿ تػأييد زعماء الحداربة ليـ في ذلؾ الصراع.

كالػراجح أف ىزيمة عرب يجيينة في ىذا الصراع كانت سببان في إجبػارىـ عمي الخركج مف
و
مستقر جديد ليـ .كعمى ىذا تفرقت جماعػات كبطكف جيينة في
ببلد البجة ،ثـ البحث عف

مناطؽ الجنكب ،فمنيـ مف آثر الذىػاب ألقصى الجنكب حيث تخكـ الحبشة ،بينما ارتحمت
المقػاـ في مدف الصعيد بمصر .كمف ثـ
جماعات منيـ إلى ببلد النكبة ،كمنيـ مف طاب ليـ ي
بدأت مرحمة جديدة في تػاريو قبيمة جيينة أياـ دكلة المماليؾ (468ىػ2150/ـ713/ىػ2529/ـ)،
شيدت أحداثنا كصراعػات بيف كؿ مف عرب جيينة كسبلطيف المماليؾ ،كىك المكضكع الذم
سكؼ نناقشو في ثنايا الفصؿ التالي.
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ػػػػػػػ
( )1محمد عوض محمد :الشعوب والسالالت األفريقية ،ص066
( )0المرجع السابؽ ،ص 066
( )3المرجع السابؽ ،ص 052
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الفصل الرابع

"عرب ُجيينة وسالطيف المماليؾ"
(903–648ىػ1517–1052/ـ)

أكال – قبيمة يجيينة في الصعيد خبلؿ العصر المممككي
ثانيا  -العبلقة بيف عرب يجيينة كالمماليؾ:

(أ)  -عرب يجيينة كنظرتيـ إلى سبلطيف المماليؾ
(ب) – مكقعة دركط بيف العرب كالمماليؾ

(الجينييف) ضد المماليؾ
الع ٌ
ركييف ي
(جػ)  -تمرد ى
(د)  -رؤية المماليؾ لعرب يجيينة

ثالثا  -الصراع بيف قبيمة يجيينة كبني ىبلؿ (967ىػ2368/ـ)
رابعا – قياـ حمؼ يجيينة كدكره في الصعيد:

الجيني سنة 956ىػ2353/ـ
(أ)  -ابف األحدب كقيادة الحمؼ ي
(ب)  -حممة المماليؾ لمحاربة حمؼ يجيينة بالصعيد
خامسا – نياية حمؼ يجيينة:

(أ)  -انضماـ بني ىبلؿ إلى جيش المماليؾ ضد يجيينة

(ب)  -كقكع القتاؿ بيف يجيينة كالمماليؾ
الجيني
(جػ)  -استسبلـ ابف األحدب ي

يػػدخؿ تػػاريو قبيمػػة يجيينػػة مرحم ػةن جديػػدةن فػػي كادم النيػػؿ خػػبلؿ عصػػر الممالي ػؾ (–468
2
تعػ ػػج باألحػ ػػداث التػ ػ ػى كقعػ ػػت بػ ػػيف أم ػ ػراء المماليػ ػػؾ
713ى ػ ػػ2529–2150/ـ) ( ) ،كىػ ػػي حقب ػ ػةه ي

كجماعات يجيينة .كالبلفت أف تاريو يجيينة أياـ "الدكلة األيكبية" (468-549ىػ2150-2247/ـ)
ال يعػػرؼ عنػػو الكثيػػر ،فمػػـ تحػػدثنا المصػػادر عػػف شػػيء ذم بػػاؿ عػػف أح ػكاؿ القبيمػػة خػػبلؿ تمػػؾ

الجيني ػػيف لش ػػرعية حك ػػـ
الجيني ػػيف ،كنظػ ػرة ي
الحقب ػػة .كيتن ػػاكؿ ى ػػذا الفص ػػؿ العبلق ػػة ب ػػيف الممالي ػػؾ ك ي

المماليػػؾ ،كقيػػاـ حركػػة التمػػرد العربػػي بقيػػادة عػػرب يجيينػػة كتحديػػدا العػػركييف ضػػد المماليػػؾ .كمػػا
يناقش الفصػؿ عمػى الجانػب اآلخػر رؤي ػة المماليػؾ لعػرب يجيينػة ،ككيػؼ كانػت نظػرتيـ إلػييـ ،ثػـ
كقكع الصراع بيف قبيمة يجيينة كبني ىبلؿ بالصعيد (967ىػ2368/ـ).
ث ػػـ يتن ػػاكؿ الفص ػػؿ أيض ػػا ظي ػػكر حم ػػؼ يجيين ػػة" ،كدكره فػ ػي الص ػػعيد بقي ػػادة اب ػػف األح ػػدب

الجينػػي ،كمػػا أحدثػػو مػػف اضػػطرابات ضػػد دكلػػة المماليػػؾ ،ثػػـ الحممػػة العسػػكرية الت ػى بعػػث بيػػا
ي
السػػمطاف المممػػككي لمحارب ػة ىػػذا الحمػػؼ الػػذم كانػػت تقػػكده قبيمػػة يجيينػػة ،كانضػػماـ جماعػػات بنػي
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ىػبلؿ إلػى جانػب جػػيش المماليػؾ ضػد الحمػػؼ العرب ػي ،ثػـ كق ػكع القتػاؿ بػيف كػػؿ مػف عػرب يجيينػػة
كحمفائيـ مف جانب ،كالجيش المممككي مف جانب آخر.

ػػػػػػػ

( )1دولة المماليؾ :يقسـ المؤرخوف عصر المماليؾ فى مصر وبالد الشاـ إلي مػرحمتيف رئيسػتيف :تعػرؼ األولػي منيمػا
باسـ "عصر المماليؾ البحريػة" 787–648( Bahari Mamlukىػػ1380–1052/ـ) .وىػؤالء المماليػؾ الػذيف عاشػوا
آنذاؾ ىـ الذيف اشتراىـ الممؾ الصالح نجـ الديف (648-637ىػ1052-1039/ـ) آخر سالطيف الدولة األيوبية .وعرفػوا

بػ "المماليؾ البحرية" ،ألنيـ سكنوا جزيرة الروضة عمى ضفاؼ نيػر النيػؿ .أمػا المرحمػة الثانيػة ،فيػي التػي تعػرؼ باسػـ

"المماليؾ الجراكسة" ،أو "المماليؾ البرجيػة" 903–787( Burgi Mamlukىػػ1517-1380/ـ) .وقػد ُعػرؼ المماليػؾ
وقتئػػذ بيػػذا االسػػـ ،أل ف ممػػوؾ ىػػذه الحقبػػة كػػانوا مػػف أصػػوؿ جركسػػية (شركسػػية) .وتطمػػؽ بعػػض المصػػادر عمػػي عصػػر
المماليؾ كمو اسـ "دولػة األتػػراؾ" فيمػا يػذكر ابػف إيػػاس وايػره ،فيمػا تطمػؽ مصػادر أخػرى عمػي ىػذا الحقبػة اسػـ "ممػوؾ

الترؾ" أو "دولة الترؾ" فيما يذكر ابف تغػري بردي وابف ظييرة ،وذكرىـ المقريػزي باسـ "المموؾ الػترؾ" (لممزيد عػف عصػر

المماليػػؾ ،انظػػر المقريػػزي :إاػػاثة األمػػة بكشػػؼ الغمػػة ،الييئػػة المصػػرية العامػػة لمكتػػاب1999 ،ـ ،ص ،77ابػػف ظييػػرة:

الفضائؿ الباىرة ،ص 44ومػا بعػده ،ابػف إيػػاس :بػدائع الػػزىور ،جػػ ،1ص ،088ابػف تغػػري بػردي :النجػوـ الزاىػرة ،جػػ،7

ص 3ومػػا بع ػدىا ،السيوط ػػي :حسػػف المحاضػػرة ،جػػػ ،0ص 58ومػػا بعػػدىا ،كتػػاب وصػػؼ مصػػر :تػػأليؼ عممػػاء الحممػػة
الفرنسػػية( ،ق ػػاىرة المماليػػؾ) جػػػ ،11ص 15ومػػا بعػػدىا ،عبػػدالرحمف ال ػػرافعي وسػػعيد عبػػد الفت ػػاح عاشػػور :مصػػر فػػي

العصػور الوسػػطي ،ص ،538 – 405سػػعيد عبػػد الفتػػاح عاشػػور :الظػػاىر بػػيبرس ،سمسػػمة أعػػالـ العػػرب ،وزارة الثقػػافة

واإلرشاد القومي ،المؤسسة المصرية العامة لمتأليؼ والترجمة والطباعة والنشػر ،مطبعػة مصػر ،القػاىرة1963 ،ـ ،ص9

وما بعدىا ،حمدي عبػد المػنعـ محمػد حسػيف :دراسػات فػي تػػاري األيػوبييف والمماليػؾ ،دار المعرفػة الجامعيػة ،القػػاىرة،

0222ـ ،ص 153وما بعدىا ،ولممزيد أيضاً عف سالطيف المماليؾ أيضاً ،ومدة حكـ كؿ منيـ ،انظر:
Caroline Williams: Islamic Monuments in Cairo , P P. 18 – 19

ثـ يتناكؿ الفصؿ أحكاؿ ىذا "الحمؼ الجينػي" خػبلؿ المكاجيػات الح ػاسمة التػي جمعػت بػيف

قبيمػػة جيينػػة كحمفػػائيـ كبػػيف جػػيش المماليػػؾ ،ثػػـ ىزيمػػة جيينػػة كضػػعفيا ،كمػػف ثػػـ نيػ ػاية الحمػػؼ
العربػػي .ثػػـ نتحػػدث عػػف النت ػائج التػػى ترتبػػت عمػػى ىزيمػػة الجينيػػيف خػػبلؿ ىػػذا الصػراع ،ثػػـ ىجػرة
جماعات كبيرة منيـ إلى ببلد النكبة.

أوال – قبيمة ُجيينة في الصعيد خالؿ العصر الممموكي:

ارتحػػؿ عػػرب يجيينػػة بػػيف شػػتى البقػ ػاع فػػي أرض مصػػر ،كانتشػػرت جماعػػاتيـ بػػيف المػػدف

كالقػرل بمركر الزمف ،خاصة بعػد أف تػـ إسػقاطيـ مػف "ديػكاف العط ػاء" فػي ال ػربع األكؿ مػف القػرف
3ىػ7/ـ .كمما ال شؾ فيو أف أعددا كبيػرة مػنيـ آثػرت ال ػذىاب إلػى بػبلد الصػعيد ( .)1بينمػا ذىػب

العمػػرم" التػػي ك ػػانت قػػد أرسػػمت
آخػػركف مػػف جماعػ ػات ىػػذه القبيمػػة إلػػى أرض البجػػة مػػع "حممػػة ي
منتصؼ القرف 3ىػ7/ـ (.)3
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الجينيػيف كبطػكف ربيعػة ،كتغمػب بنػك ربيعػة عمػى جماعػات
كلما كقػع الصػراع بػيف كػؿ مػف ي
يجيينػػة ،كمػػف حػػالفيـ مػػف القبائػػؿ العربيػػة األخػػرل فػػي بػػبلد البجػػة ،اضػػطر الجينيػػكف إلػػى الرحيػػؿ
صكب الجنكب ،ثـ تكغمت جماعػات مػنيـ إلػى تخػكـ بػبلد الحبشػة ( .)6كىػذا ال يعنػي بالضػركرة

الجينية كانت قد ىاجرت مف ببلد البجة ،إذ بقيت جماعات مػنيـ ىنػاؾ حتػى
أف كػافة الجماعات ي
منتصؼ القرف 8ىػ26/ـ ،ككػانكا ال يزالكف يقطنػكف تمػؾ الػببلد ،ككػانكا يػدينكف بال ػكالء لحكػاـ بػبلد
البجة (.)5
ػػػػػػ

( )1ولممزيػد عػػف قيػػاـ األحػػالؼ العػػربية واألىػداؼ التػػي قػػامت مػف أجميػػا ،انظػػر المقريػزي :البيػػاف واإلعػراب،
ص ،139رجػػب عبػػد الحمػػيـ :العروب ػػة واإلسػػالـ فػػي دارفػػور ،ص  ،63–59ممػػدوح عبػػدالرحمف ال ػػريطي :دور
القبػائؿ العربية في صعيد مصر ،ص .167–165

( )0ولممزيد عف ىجرات جيينة والقبػائؿ العربيػة األخػرى لمصػعيد ،انظػر المقريػػزي :البيػاف واإلعػراب ،ص،136
السويدي :سبػائؾ الػذىب ،ص ،44القمقشندي :قػالئد الجمػاف ،ص03

( )3انظػػػػر المقريػػػػػزي :الخطػػػػط ،جػػػػػ ،1ص ،318–317مصػػػػطفي مسػػػػعد :اإلسػػػػالـ والنوبػػػػة ،ص  ،36رجػػػػب
عبدالحميـ :ميناء عيذاب ووادي العػالقي ،ص  ،036محمد عبداهلل النقيرة :انتشػػار اإلسػالـ فػي شػرؽ أفريقيػا،

ص 320

( )4لممزيد عف ىجرات قبيمة جيينة ،انظر ابف خمدوف :العػبر ،جػ ،6ص ،7تقوؿ رواية ابػف خمػدوف" :وزاحمػوا
(أي عػػػرب ُجيينػػػة) الحبشػػػة فػػػي بػػػػالدىـ ،وشػػػاركوىـ فػػػي أطرافيػػػػا( "..انظػػػر العػػػػبر :جػػػػ ،6ص ،7كمػػػا يقػػػوؿ

أبوالعبػاس القمقشندي" :ثـ انتشرت أحياء ُجيينة مف العرب في بالدىـ (أي الحبشة)( "..صػبح األعشػي :جػػ،5
ص)077
( )5انظر ابف بطوطة :تحفة النظػار ،جػ ،1ص055

كعمى أية حػاؿ كانػت أكثػر جماعػات يجيينػة خػبلؿ العصػر المممػككي آث ػرت أف تسػكف فػي
مػػدف الصػػعيد ،بعػػدما كقػع ليػػا مػػف صػراعات كخبلفػػات قبميػػة فػػي بػػبلد البجػػة ،كليػػذا تكالبػت أكثػػر
جماعاتيـ عمى القدكـ إلى الصعيد بيدؼ اإلقػامة ،كاالستقرار ىنػاؾ .كلػذلؾ زادت أعػدادىـ بشػكؿ
الفػػت ،كفػ ػاقكا غيػػرىـ مػػف الجماعػػات العربيػػة ىنػػاؾ ،كىػػك مػػا تؤكػػده المصػػادر ،حيػػث قػػاؿ عػػنيـ

الحم ػػداني (ت586 :ىػ ػػ2288/ـ) "كى ػػـ (يقص ػػد ع ػػرب يجيين ػػة) أكث ػػر ع ػػرب الص ػػعيد .)2( "..أم ػػا

المقريزم (ت :سنة 865ىػ2662/ـ) ،فإنو يقكؿ عف قبيمة يجيينة كقكتيػا فػي بػبلد الصػعيد" :كىػي
أكثر عرب الصعايدة .)1( "..كىك ما يؤكده أيضان القمقشندم في ركايتو عف ىذه القبيمة ،كما بمغتو
مف قكة كشككة بالصعيد (.)3

كلعؿ أكثر الركايات التاريخية أىميةن

ش ػ ػ ػػتي بقػ ػ ػ ػاع مص ػ ػ ػػر كخارجي ػ ػ ػػا ،خاصػ ػ ػ ػةن

كعمقان في كصؼ أحكاؿ جماعات يجيينة ،كتكغميـ في
ف ػ ػ ػػي أق ػ ػ ػ ػاليـ الص ػ ػ ػػعيد ،م ػ ػ ػػا ق ػ ػ ػ ػالو اب ػ ػ ػػف خم ػ ػ ػػدكف (ت:

808ىػ ػػ2605/ـ)" :كبالص ػػعيد األعم ػػي كم ػػا كراءى ػػا إل ػػى أرض النكبػ ػػة ،إل ػػى ب ػػبلد الحبش ػػة قبائ ػػؿ
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وداف وادي النيؿ منذ القَرف الثالث وحتى القَرف التاسع اليجري
وس َ
قَبيم ُة ُج َيينة َ
ورىا َ
الحضاري في مصر ُ
ود ُ

إسماعيل حامد إسماعيل علي

متع ػػددة ،كأحي ػػاء متفرق ػػة ،كمي ػػـ م ػػف يجيين ػػة..ممؤكا تم ػػؾ القف ػػار .)6( "..كى ػػك م ػػا يش ػػير أيضػ ػان إلػ ػى

االنتشار الكبير ليذه القبيمػة في صعيد مصر ،ككذلؾ في بػبلد النكبة ،كما جاكرىػا مػف القفػار ،ثػـ
امتدت جماعات مف ىذه القبيمة أيضان جنكبان حتى ببلد الحبشة.

ىكذا تؤكد المصادر التاريخية إلى أنو خبلؿ "عصر المماليؾ" ،صارت يجيينة أكثر القب ػائؿ
العربيػػة مػػف ناحيػػة الكث ػرة كالعػػدد ،ككػػذلؾ م ػف حيػػث القػػكة كالشػػككة فػػي المػػدف كالقػػرل بالصػػعيد.

ككانػػت الظػػركؼ السيػ ػاسية كاالقتصػػادية ،ككػػذلؾ الص ػراعات بػػيف القب ػػائؿ العربيػػة فػػي العديػػد مػػف

المناطؽ التي سكنت فييا جماعات يجيينة قد اضطرت أكثرىـ إلى إيثار اإلقامة في الصعيد عمى
غيرىا مف البقاع ،ثـ زادت ىجراتيـ كثافة بمركر الزمف (.)5
ػػػػػػػ
( )1البياف واإلعراب :ص136

( )0السويدي :سبائؾ الذىب ،ص44
( )3قالئد الجماف :ص03
( )4العػبر :جػ ،6ص7

( )5تشير المصػادر التػػاريخية إلػي أف عػرب ُجيينػة وقعػوا فػي بعػض صػراعات مػع عػدد مػف القبػػائؿ والبطػوف
العربيػػة .وك ػػانت بعػػض تمػػؾ الص ػراعات قػػد وقعػػت حتػػى مػػع بعػػض البطػػوف القضػػاعية مػػف بنػػي عمومػػة عػػرب
ُجيينػػة ،مثػػؿ البمػػوييف (بنػػي بمػػي) والرف ػػاعييف (بنػػي رفاعػػة) .ففػػي أرض البجػػة ،تنػػازع عػػرب ُجيينػػة مػػع بنػػي

ربيعة ،وفي سواكف تنازعوا مػع بنػي رفػػاعة ،وفػي األشػمونيف تنػازعوا مػع قػريش وبطونيػا ،وفػي أخمػيـ ،تنػازع

عرب ُجيينة مع جماعات عرب بمػي .وقػد فصػمنا الحػديث عػف تمػؾ الصػراعات فػي الفصػوؿ السػابقة مػف خػالؿ
المصادر التاريخية .كما تنازع الجينيوف مع جماعات مف األحباش..ال .

البعض إلى أف قبيمػة يجيينػة ربمػا سػكنت الصػعيد منػذ القػرف األكؿ اليجػرم (القػرف
كيذىب
ي
9ـ) ،أم قبػػؿ إسػػقاطيـ مػػف ال ػديكاف ( .)2كيػػرل البػ ػاحث أف ذلػػؾ يتفػػؽ مػػع ميػػؿ الجينيػػيف لميج ػرة

دكما ،كربما دكف مبرر ( .)1كيشير اإلدريسي (ت568 :ىػ2253/ـ) لكجكد إلى أف مساكف يجيينة
بالصعيد كانت بجكار مساكف قبيمة بمي القضاعية ( .)3كعمػى ىػذا اسػتقرت يجيينػة بالصػعيد حتػى
قبؿ ارتحاليا إلى ببلد البجة في النصؼ الثاني مف القرف 3ىػ7/ـ.

ثانيا – العالقة بيف عرب ُجيينة والمماليؾ:
(أ)  -عرب ُجيينة ونظرتُيـ إلي سالطيف المماليؾ:

لمػػا قامػػت دكلػةي المماليػػؾ (713–468ىػػ2529–2150/ـ) نظػػر عػػرب يجيينػػة ككافػػة القب ػائؿ
العربية إلى أمراء المماليؾ نظرة تممؤىا ركح العداء ( .)6فالعرب كانكا يعدكف المماليؾ حكاما غير

شػػرعييف ،ألنيػػـ فػػي األصػػؿ أرقػ ػاء ،اسػػتقدميـ سػػبلطيف "الدكلػػة األيكبيػػة" (468–549ى ػػ–2247/

2150ـ) ليحاربكا في صفكؼ الجيش المصرم (.)5
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ػػػػػػػ
( )1ممدوح الريطي :دور القبائؿ العربية في صعيد مصر ،ص96

( )0يقوؿ الدكتور ممدوح الريطي" :وتعتبر (أي ُجيينة) مف أقدـ القبائؿ العربية التػي سػكنت بػالد الصػعيد منػذ
القرف األوؿ اليجري ،وأقامت في ىػذه المنطقػة حتػى زمػف الفػاطمييف ،ثػـ ىػاجرت إلػى صػعيد مصػر األعمػى"..
(دور القبائؿ العربية :ص)96

( )3االدريسػػيُ :نزىػػة المشػػتاؽ (المغػػرب وأرض السػػوداف ومصػػر واألنػػدلس) ،طبعػػة ليػػدف ،تحقيػػؽ :ر .دوزي،

1866ـ ،ص  ،30ولممزيد عف ترجمة الشػريؼ االدريسػي وكتابػو "نزىػة المشػتاؽ" ،انظػر محمػد اريػب جػودة:
عباقرة عمماء الحضارة العربية واالسالمية ،ىيئة الكتاب0224 ،ـ ،ص020–195

( )4ولممزيػػد عػػف ذلػػؾ ،انظػػر المقري ػػزي :البيػػاف واإلع ػراب ،ص ،109-108عبدالمجيػػد عابػػديف :دراسػػات فػػي
تاري العروبة في وادي النيؿ ،ص ،51-52ممػدوح الريطػي :دور القبائػؿ العربيػة فػي صػعيد مصػر ،ص،165
رجب عبدالحميـ :العروبة واإلسالـ في دارفور ،ص ،56–55كرـ الصاوي باز :ممالؾ النوبة ،ص77

( )5كػػاف الصػػالح نجػػـ الػػديف أيػػوب (648–637ىػػػ1052-1039/ـ) ،آخػػر سػػالطيف األيػػوبييف ،وىػػو أوؿ مػػف
استقدـ المماليؾ إلى مصر ،وزادت أعدادىـ حتى ضاقت بيـ البالد ،وضػج بيػـ النػاس ،قػاؿ ابػف إيػاس" :وىػو
يشوشوا عمي الناس وينيبوا البضػائع مػف
أوؿ مف جمب المماليؾ األتراؾ إلي مصر ،حتي ضاقت بيـ ،وصاروا ّ

عمػي الػدكاكيف ،فضػج النػاس مػػنيـ (بػدائع الزىػور :جػػ ،1ص .)069أمػا ابػػف تغػػري بػردي ،فقػاؿ" :اشػتري مػػف
المماليؾ الترؾ ما لـ يشتره أحد مف أىؿ بيتو حتي صاروا معظـ عسكره ،ورجحيـ عمي األكراد وأمرىـ ،واشتري

وىػػو بمصػػر خمقػػا مػػنيـ ،وجعميػػـ بطانتػػو والمحيطػػيف بػػدىميزه ،وسػػماىـ البحريػػة..إف ىػؤالء المماليػػؾ مػػع فػػرط
جبروتيـ وسطوتيـ كانوا أبما مف يعظػـ ىيبتػو ،كػاف إذا خػرج وشػاىدوا صػورتو يرعػدوف خوفػا منػو( "..النجػوـ

الزاىرة :جػ ،6ص .)331لممزيد انظرعمي باشا مبػارؾ :الخطػط التوفيقيػة ،جػػ ،1ص ،79الرافعػي :مرجػع سػابؽ،
ص ،407حمدي عبدالمنعـ :دراسات في تاري األيوبييف والمماليؾ ،ص.159

كليػ ػذا يق ػػكؿ المقري ػػزم ع ػػف نظػ ػرة الع ػػرب لمممالي ػػؾ بع ػػد أف ارتق ػػى ع ازل ػ ػديف أيب ػػؾ (-468
ً
ؾ مػف
ػاف مصػر مػف تممكػو عمػييـ ،ألنػو مممػك ه
455ىػ2159-2150/ـ) يسدة السمطنة" :كأنفىت يعرب ي
جممة المماليؾ البحرية قػد مسػو الػرؽ .)2( "..بينمػا أكرد السػيكطي فػي ترجمتػو أليبػؾ" :كلعمػو أكؿ
ػاس بػذلؾ حتػػى أرضػػى الجنػػد
مػف ممػػؾ مصػػر مػػف األتػراؾ ،كممػػف جػػرم عميػػو الػرؽ ،فمػػـ يػػرض النػ ي
بالعطايػػا الجزيم ػػة .كأمػػا أى ػػؿ مص ػػر فمػػـ يرضػ ػكا ب ػػذلؾ ،كلػػـ ي ازلػ ػكا ييس ػػمعكنو مػػا يكػػره .)1( "..أم ػػا

الع ػرب ،ف ػإنيـ كػػانكا ينظػػركف ألنفسػػيـ ،خاصػػة األش ػراؼ أك مػػف ينتسػػب مػػنيـ لق ػريش ،عمػػى أنيػػـ
أصحاب النسب الشريؼ ،فيـ بنك عدناف ،مف نسؿ إسػماعيؿ عميػو السػبلـ ،كمػف نسػمو يبعػث نبػي
اإلسػػبلـ ،كآخػػر األنبيػػاء محمػػد  .)3( كليػػذا فػػبل يجػػب أال يحكميػػـ مػػف ىػػـ أقػػؿ مػػنيـ فػػي النسػػب
كالمماليؾ ،ألنو ال يجكز لمرقيؽ أف يككنكا سادة عمى األشراؼ.

ػػػػػػػ

( )1البياف واإلعراب :ص108

( )0حسف المحاضرة :جػ ،0ص58
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( )3وقد ورد في كتب السنة العديد مف األحاديث عف النبػي  يػذكر فييػا فضػؿ االنتسػاب لقػريش ،وبنػي ىاشػـ وكػذلؾ

جدىـ كنانة ،وجدىـ عدناف ،وأف اهلل اصطفاىـ جميعاً مف ولد إسػماعيؿ عميػو السػالـ .ومػف تمػؾ األحاديػث :روى مسػمـ
قػاؿ رسوؿ اهلل " :إف اهلل اصطفي كنانة مف ولد إسماعيؿ ،واصطفي قريشاً مف كنانة ،واصطفي مف قػريش بني ىاشـ،
واصطفاني مف بني ىاشـ" (صحيح مسمـ :حػديث رقػـ  .)0076وروى البخػاري ،قػػاؿ صػمي اهلل عميػو وسػمـ" :ارمػوا بنػي

إسػػماعيؿ ،إف أبػػاكـ ك ػػاف راميػػا" (صػػحيح البخػػاري :حػػديث رقػػـ  .)3527وفػػي روايػػة أخػػرى ق ػػاؿ " : إف اهلل عػػز وجػػؿ
اصطفي مف ولد ابراىيـ اسماعيؿ ،واصطفي مف بني اسماعيؿ كنانػة ،واصػطفي مػف كنانػة قريشػاً ،واصػطفي مػف قػريش
بني ىاشـ ،واصطفاني مف بني ىاشـ" (ابف الجوزي :صفة الصفوة ،جػ ،1ص ،)08ولممزيد عف فضائؿ آؿ البيػت ،انظػر

السيوطي :إحياء فضػائؿ أىػؿ البيػت ،تحقيػؽ وتعميػؽ :الػدكتور محمػد زيػنيـ محمػد عػزب ،دار المعػارؼ ،سمسػمة ذخػائر
العرب1999 ،ـ ،ص 17وما بعدىا .أما عف بطوف قريش ومناقبيـ ،فاسـ قريش مف القَرش :بفتح القاؼ ،تعني في لغة

العرب" :التجمع" ،ومنيا جاء اسـ قريش .سكنت قريش وبطونيػا أرض مكة ،وىـ مف نسؿ إسماعيؿ عميو السالـ .وقيػؿ
أيضاً في نسبيـ :إف قريشاً ىو ِفير بف مالؾ بف النضػر بف كنانة بف ُمدركة ،ويرجع نسمو الػى عػدناف ،وىػو مػف أجػداد
النبي  ، وعدناف مف ولد إسماعيؿ عميو السالـ .وقيؿ :إف كؿ مػف ينتسػب الػى النضػر بػف كنانػػة ،فيػو قرشػي ،أو ىػو
ينتسب الى قريش .وعمي قوؿ الػزبير بف بكار فػإف جماع قبائؿ قريش وبطونيا التي كانت تسكف أرض مكة مف ولد فير
بف مالؾ بف النضر بف كنانة ،ومنو تفرقت قبػائؿ وبطػوف قػريش كافػة .قػاؿ الزبيػري عػف أصػؿ قػريش" :وقػد قػػالوا :اسػـ

فير بف مالؾ :قريش ،ومف لـ يمد فير ،فميس مف قريش ،فولػد مالػؾ بػف النضػر :فيػرا ،وىػو قػريش "...وقػاؿ ابػف حػزـ
األندلسي" :قريش ىـ :بنو فير بف مالؾ بف النضر بػف كنانػة( "...لممزيػد ،انظػر المقريػػزي :البيػاف واالعػراب ،ص،137

شياب الديف الحموي :التاري المظفري ،تحقيؽ :دكتور حامد زياف اانـ ،دار الثقافػة لمنشػروالتوزيع ،القػاىرة1989 ،ـ،

ص ،50نور الػديف الحمبي :السيرة الحمبية ،ص  ،10ابف حزـ :جميرة أنساب العرب ،ص ،465 -464مصعب الػزبيري:
نسب قريش ،ص.)10

الحق ػرة كال ػ ىػد ٌنية ،كلػػـ
كعمػػى ىػػذا أنفػػت جماعػػات العػػرب مػػف أم ػراء المماليػػؾ ،كأظيػػركا ليػػـ ي
يػػدينكا ليػػـ بالطاعػػة ،كلػػـ يعترفػكا بشػػرعية سػػمطانيـ ع ػزالديف أيبػػؾ .كلػػـ يكػػف ىػػذا األمػػر خافيػان ،إذ

أعمف العرب ذلػؾ فػي جػ أرة ييحسػدكف عمييػا ،حيػث أعمنػت الكثيػر مػف الجماعػات العربيػة بالصػعيد

صراحةن عدـ االعتراؼ بحكـ أمراء المماليؾ ،كالتمرد عمييـ .ثـ اختاركا كاحدان مف األشراؼ ليكػكف

ق ػ ػائدان لي ػػـ .كع ػػف ى ػػذا ،تق ػػكؿ المص ػػادر" :عظيػػـ فس ػػاد الع ػػرب بالص ػػعيد ،كاجتمعػ ػكا عم ػػى الشػ ػريؼ
خضرالػديف أبي ثعمب" ،كىك مف كلد جعفر بف أبي طالػب ( ،)2كقيػؿ :ىػك مػف نسػؿ اإلمػاـ جعفػر
الصادؽ ،حفيد اإلماـ عمى بف أبي طالب رضي اهلل عنو (.)1

كثمة ركايةه تشير إلى أف أكؿ تمرد قػاـ بو العرب ضد المماليؾ يرجػع إلػى أيػاـ السػمطاف عػز

الديف أيبؾ ككاف قادة ىػذا التمػرد مػف "األشػراؼ" ،ممػف كػانكا يسػكنكف مدينػة "األشػمكنيف" ،ككانػت
تعرؼ بػ "قريش" ( .)3كمف ثػـ فقػد حمػؿ القرشػيكف لػكاء المقاكمػة ضػد سػبلطيف المماليػؾ منػذ قيػاـ
ىذه الدكلة ،كذلؾ بدءان مف سنة 452ىػ2153/ـ (.)6

كقػػد تمكػػف الشػريؼ حصػػف ال ػديف مػػف أف يجمػػع العديػػد مػػف القب ػائؿ العربيػػة مػػف حكلػػو ممػػف

كانكا يرفضكف حكـ المماليؾ .كقد انبثؽ عف ىذا التجمع العربػي حمؼ كبير ،كاف يضـ مجمكعة
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مف القبائؿ كالبطكف العربية .كقد نادل زعماء القب ػائؿ العربيػة بالػكق ػكؼ فػي كجػو سػبلطيف مصػر

الجدد مف المماليؾ ،كأمركا أتبػاعيـ بعدـ الخضكع ليـ ( .)5كعف ظيكر ىذا الحمػؼ كقائػده ،يقػكؿ

المقريزم" :كأقػامكا الشريؼ حصػف الػديف ثعمػب بػف األميػر فخػر ال ػديف إسػماعيؿ بػف حصػف الػديف
مج ػد العػػرب ثعمػػب الجعفػػرم ف ػي سػػنة إحػػدل كخمسػػيف كسػػتمائة .)4( "..كيقػػكؿ صػػاحب "الخطػػط
التكفيقية"" :كحصف الديف ىػك ال ػذم أنػؼ مػف سػمطنة األتػراؾ (يقصػد المماليػؾ) ،كثػار فػي سػمطنة

الممػػؾ المعػػز أيبػػؾ التركمان ػي..كجمع عربػػاف مصػػر ،فخرجػػت إليػػو األتػراؾ كحػػاربكه ،)9( "..كعمػػى
ىذا كقعت بعض المعػارؾ كالمكاجيػات بيف الطرفيف.

ػػػػػػػ

( )1ابف خمدوف :العبر ،جػ ،5ص،430

( )0عبد المجيد عابديف :دراسات في تاري العروبة في وادي النيؿ ،ص،52
( )3صبح األعشي :جػ ،4ص68

( )4عبد المجيد عابديف :المرجع السػابؽ ،ص ،52ولػـ تكػف ىػذه أوؿ مػرة يعمػف األشػراؼ ،وتحديػداً العمويػوف،

التمرد عمى الوالة مف اير العرب خاصة فػي الصػعيد ،حيػث إنيػـ قػد ثػػاروا ضػد أحمػد بػف طولػوف فػى مقاطعػة

"إسػنا" بالصعيد فى سنة 055ىػ869/ـ (ستانمي ليف بوؿ :تاري مصر فى العصور الوسطى ،ص)144

( )5كرـ الصاوي باز :ممالؾ النوبة ،ص77
( )6البياف واإلعراب :ص108

( )7عمي باشا مبارؾ :جػ ،11ص6

(ب)  -موقعة دروط بيف العرب والمماليؾ:

تذكر المصادر أف حصف الديف بعث الرسائؿ إلى بعض األمراء كالممكؾ مف خارج مصػر

ليس ػػتميميـ إل ػػى جانب ػػو ،كال ػػى م ػػا ي ػػدعك ل ػػو م ػػف مناىض ػػة س ػػبلطيف الممالي ػػؾ ،كم ػػف ىػ ػؤالء المم ػػؾ
"النػاصر يكسػؼ بػف العزي ػز" صػاحب دمشػؽ حتػى ينضػـ إليػو فػي تمػرده ضػد دكلػة المماليػؾ (.)2
كتشير المصادر إلى أنو في سنة 452ىػ2153/ـ ،جمع الشريؼ حصف الديف جماعات عدة مف
عرب الصعيد كغيرىـ ،كقػامكا بقطع الطرؽ ب انر كبح انر ،ككػانت خيالة ىذه الشريؼ حكالي  21ألػؼ

ف ػ ػارس ،ى ػػذا غيػ ػر م ػػف ك ػػاف مع ػػو م ػػف ال ػ ػ َّرجالة (كى ػػـ الجنػ ػكد المش ػػاة) ،كك ػػانكا فيم ػػا ت ػػذكر بع ػػض
و
بأعداد ال تكاد تيحصي مف كثرة عددىا (.)1
المصادر
كلما عمـ السمطػػاف المعػز أيبػؾ بػذلؾ ،جػيش خمسػة آالؼ فػارس مػف الجنػد ،كسػيرىـ إلػييـ

مع األمير فػارس الػديف أقطام المستعرب" ( .)3كقد حارب أمراء المماليؾ ىذا الشريؼ كأصحابو،

ككانت حربان قكية ،غير أف دكلة المماليػؾ ك ػانت تتمتػع بقػكة عسػكرية كبيػرة آنػذاؾ ،كرغػـ مػا جمػع

بعدة عسكرية ،إال أف ذلػؾ لػـ يكػف كافيػان لقيػر
العرب مف أعداد كبيرة مف الفرساف كالجند ،كتأىبكا ي
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جػػيش المماليػػؾ القػػكم .كليػػذا حمػػت اليزيم ػةي بػػالعرب ،كتمكػػف أم ػراء المماليػػؾ مػػف أسػػر الش ػريؼ
حصف الديف ثعمب (.)6

ك يعرفػػت المعركػػة التػػى كقعػػت بػػيف الط ػرفيف بػ ػ "مكقعػ ػة دركط" ،كلعميػػا كانػػت فػػي "ديػػركط"
بالصعيد .كبعد أف قيبض عمى حصف الديف ،يسجف باإلسكندرية ،كبقي ىناؾ حتي أعدمػو الظػاىر

بيبرس (494-458ىػ2199-2140/ـ) ( .)5كمع ذلؾ لـ يتكقؼ العرب عف معارضة المماليؾ،
حيث تكالت حركات التمرد التى قامكا بيا ،كعمت مظاىر التمػرد الصػعيد ،كلعػؿ مػف أىػـ مظػاىر

ذلؾ ما كقع في أقػاليـ أسػيكط ،كمنفمػكط .كيػرجح الػبعض أف قبيمػة يجيينػة لػـ يكػف ليػا دكر ذا بػاؿ
في تمػؾ الحركػة فػي ذلػؾ الكقػت ،كيؤيػد ذلػؾ أف أسػماء قبائػؿ العػرب التػي كردت فػي المصػادر ال
تشير إلى ثمة دكر كاضح ليا آنذاؾ (.)4

ػػػػػػػ

( )1عمي باشا مبارؾ :جػ ،11ص6

( )0المصدر السابؽ ،ص7-6

( )3عمي باشا مبارؾ :الخطط التوفيقية ،جػ ،11ص7
( )4المقريزي :البياف واإلعراب ،ص108

( )5المقريزي :المصدر السابؽ ،ص ،108عمي باشا مبارؾ :جػ ،11ص6
( )6يقوؿ د.عبد المجيد عابديف" :وليس في أسماء القبائؿ التي وقفت إلي جانب حركة حصف الػديف مػا يفيػدنا
وجيينة قد أسيموا فييا بنصيب( "..دراسات في ناري العروبة في وادي النيؿ ،ص)52
بأف بمياً ُ

كالمعػػركؼ أف األشػػمكنيف كانػػت مػػف أىػػـ بػػبلد الصػعيد التػػي اسػػتقرت بيػػا قبيمػػة يجيينػػة ،رغػـ

أنيا أيجبرت عمى تركيا أياـ الف ػاطمييف بعػد أف كقعػت الفتنػة بػيف يجيينػة كقػريش ،كقػدـ الفػاطميكف
آنذاؾ العكف لقريش ( .)2ثـ حممت يجيينة راية التمرد بعد ذلؾ ضد المماليؾ.

(الجينييف) ضد المماليؾ:
الع ّ
ركييف ُ
(جػ)  -تمرد َ

ييعػػد بنػػكعرؾ مػػف البطػػكف المعركفػػة التػػي تنتسػػب ل يجيينػػة ( ،)1سػػكنت جماعػػات كبي ػرة مػػنيـ
مصر ،ثـ سكداف كادم النيؿ ،ككانكا ىاجركا ىناؾ مع باقي الجماعات العربية .كلعبكا ىنػاؾ دك انر

كبي انر في نشر الديف ،كبرز منيـ ج هػـ كبي هػر مػف العممػاء ممػف عممػكا عمػى تعمػيـ النػاس أمػكر الػديف
( .)3كتؤكػ ػػد الكثػ ػػائؽ السػ ػػكدانية ،خاصػ ػػة "أكراؽ النسػ ػػبة" انتسػ ػػاب بنػ ػػي عػ ػػرؾ لجيينػ ػػة ( .)6يقػ ػػكؿ
صاحب "تاريو جيينة" عػنيـ" :ع ٌػدىـ يػاقكت فػي معجػـ البمػداف مػف بطػكف يجيينػة .)5( "..كحسػب
"ركاية العػركييف" ،ف ػإنيـ كػانكا يسػكنكف أرض مكػة ،ثػـ ىػاجركا لمصػر بعػد ذلػؾ ،كأق ػامكا بالصػعيد

( ،)4كمف جباؿ العركييف المعركفة جب هؿ ييعرؼ باسـ "جبؿ الحث" (.)9
ػػػػػػػ

المركز الديمقراطي العربي لمدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية برليف -ألمانيا

171

وداف وادي النيؿ منذ القَرف الثالث وحتى القَرف التاسع اليجري
وس َ
قَبيم ُة ُج َيينة َ
ورىا َ
الحضاري في مصر ُ
ود ُ

إسماعيل حامد إسماعيل علي

( )1المقريزي :البياف واالعراب ،ص ،136القمقشندي :قالئد الجماف ،ص ،04عبدالمجيد عابػديف :دراسػات فػي
تاري العروبة في وادي النيؿ ،ص ،51–52عبداهلل خورشيد :القبائؿ العربية في مصر ،ص ،039كرـ الصػاوي

باز :قبيمة ُجيينة ،ص13
( )0خالد القاسمي :معجـ أنساب القبائؿ العربية ،جػ ،0ص157

( )3تتحدث المصادر السودانية عف اسيامات العديد مف العمماء العركييف في تطور الحركة العممية في سوداف

وادي النيػػؿ .ولعػػؿ أشػػيرىـ "محمػػود العركػػي" الػػذي نشػػأ فػػي األبػػيض ،ثػػـ رحػػؿ لمصػػر وأخػػذ العمػػـ عػػف المقػػاني
وايره .ويعد الشي العركي أوؿ مػف أمػر النػاس فػي السػوداف بػأمور الػديف ،وسػكف قػرب النيػؿ األبػيض .وكػاف
قدومػػو قبػػؿ أوالد جػػابر األربعػػة فػػي أيػػاـ الفػػونج ،وأقػػاـ لنفسػػو قصػ ار عػػرؼ باسػػمو (انظػػر ود ضػػيؼ اهلل :كتػػاب
الطبقات في خصوص األوليػاء والصػالحيف والعممػاء والشػعراء فػي السػوداف ،تحقيػؽ :يوسػؼ فضػؿ حسػف ،دار

جامعػػػة الخرطػػػوـ لمنشػػػر1985 ،ـ ،ص ،42طبقػػػات ود ضػػػيؼ اهلل الػػػذيؿ والتكممػػػة ،رجػػػز :إبػػػراىيـ عبدالػػػدافع،

تحقيؽ:محمد إبراىيـ أبوسميـ ،معيد الدراسات األفريقيػة واألسػيوية ،جامعػة الخرطػوـ ،الػدار العالميػة لمطباعػة،
1980ـ ،ص ،112كػػػرـ الصػػػاوي بػػػاز :المعممػػػوف السػػػوداف فػػػي األزىػػػر الشػػػريؼ فػػػي عصػػػر دولػػػة سػػػالطيف
المماليػػؾ ،نػػدوة تػػاري الػػوطف العربػػي عبػػر العصػػور ،إتحػػاد المػػؤرخيف العػػرب0228 ،ـ ،ص .)31ومػػف أعػػالـ

العركييف أيضا الشي دفع اهلل بف مقبؿ العركي (ود ضيؼ اهلل :الطبقات ،ص.)025

( – )4انظر وثيقة نسب العػركييف :وىػي إحػدى أوراؽ النسػبة السػودانية ،وثيقػة نسػب الشػي عبػداهلل بػف دفػع
اهلل العركي ،انظرMacmichael : A History of the Arabs,Vol.II , P.175 :

( )5عبد الكريـ الخطيب :ص8

( )6عوف الشريؼ قاسـ :موسوعة القبائؿ واألنساب في السوداف ،جػ ،0ص982
( )7خالد القاسمي :المرجع السابؽ ،ص157

كحسب "ركاية المقريزم" ،فػإف العديد مف الجماعات العربية التى تنتسب لقبيمة يجيينة كانػت
تقيـ بالصعيد ،كخاصة في مدينة "األشمكنيف" ،كذلؾ في الػكقت الػذم كقع فيو تمرد العركػييف ضد

دكلػػة المماليػػؾ ،حيػػث قػ ػامكا بأعمػػاؿ عدائيػػة ضػػد سػػمطة أم ػراء المماليػػؾ ،كبمػػا يسػػقط ىيبػػتيـ فػػي

الحك ػػـ ب ػػيف الن ػ ػاس ،كمني ػػا أف العرك ػ ػييف ق ػ ػامكا ب ػػبعض أعم ػػاؿ الش ػػغب ف ػػى بع ػػض م ػػدف كأق ػ ػاليـ

الصعيد ،كما أنيـ قطعكا الجسكر فػي مدينػة األشػمكنيف ( ،)2كغيػر ذلػؾ مػف األعمػاؿ التػى ك ػانت

تيدؼ إلى التػأكيد عمى عدـ اعتراؼ ىؤالء العػركييف بشػرعية حكػاـ المماليػؾ ،كعػدـ رضػائيـ عػف

الخضكع لسمطتيـ .كعمي أيػة حاؿ ،فقد رفضت أكثر القبػائؿ العربية في ذلؾ الكقت إظيار ال ػكالء
كالطػاعة ليـ ،كأبكا أف تصير أمكر السيادة كالحكـ فى مصر بيد ىؤالء الغربػاء األرقػاء (.)1

كيمكػػف القػ ػك يؿ بػ ػأف ظيػػكر جماعػػات بنػػي عػ ػرؾ عمػػى مسػػرح الصػ ػراع فػػي ذلػػؾ الػ ػكقت ك ػػاف
كجػكدان قكي ػان ،كمػؤث انر ،حيػػث ق ػاد ىػؤالء العركيػػكف حرك ػة التم ػرد الكبػػرل ضػػد سػبلطيف المماليػػؾ فػػي

الصػػعيد ،كحاكلػ ػكا فػػي ذات الػ ػكقت أف يضػػمكا إلػػى جػػانبيـ العديػػد مػػف القبػ ػائؿ العربيػػة األخػ ػرل،
خاصةن مف بيف تمػؾ القب ػائؿ التػي ك ػانت الم ػناىضة ليػـ ،أك تمػؾ التػى كػػانت ال تعتػرؼ بشػرعيتيـ
مف األصؿ .كمف ثـ كػكنت تمؾ القبػائؿ كالجماع ػات حمف ػان عربيػان قكي ػان لمقاكمػة ىػؤالء األمػراء غيػر
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وداف وادي النيؿ منذ القَرف الثالث وحتى القَرف التاسع اليجري
وس َ
قَبيم ُة ُج َيينة َ
ورىا َ
الحضاري في مصر ُ
ود ُ

إسماعيل حامد إسماعيل علي

يعػػرؼ ت ػاريخيان باسػػـ "الحمػػؼ العركػ ػي" أك "حمػػؼ
الشػػرعييف مػػف كجيػػة نظػػرىـ ،كىػػك الحمػػؼ الػ ػذم ي
يجيينة" ،كما يعرؼ أيضان باسـ "الحمؼ ال يجينػي" (.)3

كعمى أية حاؿ كانت قبيمة يجيينة كبطكنيا أكثر القبائؿ العربية التى أصرت عمى حمؿ لكاء
العصػػياف فػػي ذلػػؾ ال ػػكقت ،كرغػػـ أف الجماعػػات العربيػػة ممػػف ينتسػػبكف إلػػى بطػػكف ق ػريش ،أك مػػا

يعرفػكف باسـ "األشراؼ" كػانكا أكؿ مف أعمف حركػة التمػرد ضػد المماليػؾ ،إال أف عػرب يجيينػة ىػـ
الذيف حممكا الراية بعد ذلؾ ،كقػادكا بقكة ذلؾ التمرد ،كاشتدكا في حركتيـ ىذه ،رغـ ما كمفيـ ذلػؾ

مف اضطياد كمكابدة أكثػر مػف غيػرىـ .كمػا عمػؿ عػرب يجيينػة عمػى ت ػأليب باق ػي القبائػؿ العربيػة
فػػى مػػدف الصػػعيد ،كىػػك مػػا كػػاف سػػببان فػػى كقػ ػكع اضػػطرابات شػػديدة لسػػبلطيف المماليػػؾ ،كىػػك مػػا
أقضى مضاجعيـ ،كليذا صار لػدييـ شعكر بأف أمكر الحكـ صارت غير مسػتقرة بأيػدييـ ،طالمػا

صار ىذا الحمؼ العربي الػذم يقكده عرب يجيينة مكجكدان.
ػػػػػػػػ
( )1المقريزي :السموؾ ،جػ ،1ص848

( )0كرـ الصاوي باز :ممالؾ النوبة ،ص77

( )3رجب عبدالحميـ :العروبة واإلسالـ ،ص62 – 59

كيبػػدك أنػػو كانػػت ألفكػػار الشػػيو "العػػز بػػف عبػػد السػػبلـ" ( )2عػػف أصػػؿ المماليػػؾ أثػ ػهر فػػي
تمػػرد عػػرب يجيينػػة ،كغيػػرىـ مػػف القبػ ػائؿ ضػػد المماليػػؾ .خاصػػة كأنػػو كػػاف معاص ػ انر لنيايػػة عصػػر

"الدكلة األيكبية" (468-549ىػ2150-2292/ـ) ،كبدايات "دكلة المماليؾ" .ككاف ابف عبدالسبلـ
مػػف كبػػار العممػػاء فػػي زمانػػو ،ككػػاف ال يعتػػرؼ بشػػرعية أمػراء المماليػػؾ ألنيػػـ فػػي األصػػؿ أرقػػاء،
ككػػاف ال يقبػػؿ زكاجيػػـ مػػف النس ػاء الح ارئػػر ،كليػػذا أصػػر عمػػى أف يبيػػع أمػراءىـ فػػى سػػكؽ الػ ػرقيؽ

حتى يسػقط عػنيـ الػرؽ ( .)1أمػا األقب ػاط ،فػإنيـ كػانكا ينظػركف بريبػة لمكقػؼ العػرب ،كلػـ ييظيػركا

الت ػ ػأييد لم ػػكقفيـ ض ػػد أمػ ػراء الممالي ػػؾ ،حي ػػث رأل األقب ػػاط أف الع ػػرب ق ػػكـ ي ػػدعكف إل ػػى الفكضػ ػي
كاالضطراب (.)3

(د)  -رؤية المماليؾ لعرب ُجيينة:

أما أمراء المماليؾ عمى الجانب اآلخر ،كانكا ينظركف لعرب يجيينة خػاصةن ،كقبائؿ العرب
عامةن ،عمى أنيـ عناصر معادية ليـ ،كىـ يميمكف لمتمرد كالشغب ،سكاءان كػانكا مػف البػدك ،أـ مػف
الفػ ػبلحيف .كمػػا أف المماليػػؾ كػػانكا ال يثقػػكف البتػػة فػػي أحػ وػد مػػف العػػرب ،س ػكاءان ممػػف أعمػػف التمػػرد

عمػػييـ ،كشػػؽ عصػػا الطػ ػاعة ،أك حتػػى أكلئػػؾ الػ ػذيف كقف ػكا عمػػى الحيػػاد مػػنيـ ،كلػػـ ييعمن ػكا العػػداء

السافر ليػـ ( ،)6كىػك مػا سػكؼ نػرل شػكاىده جميػة بعػد ذلػؾ فػي مكاقػؼ أمػراء المماليػؾ ،كبطشػيـ
الشديد بالعرب جميعان ،كحتى ممف كاف يتحالؼ معيـ.
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ػػػػػػػ

( )1العػز بف عبدالسالـ (662-578ىػ1061-1180/ـ) :ىو عالـ وفقيو كبير مػف أعػالـ األئمػة المسػمميفُ ،يكنػى العػز
بف عبدالسالـ باسـ" :سمطاف العمماء" .وقد لػد ىػذا اإلمػاـ فػي بػالد الشػاـ فػي سػنة 578ىػػ1180/ـ ،ثػـ جػاء إلػى أرض
مصر ،وطاب لو المقاـ بيا .وقد اشتير العز بف عبدالسالـ بالعمـ والفقػو ،وانتيػت إليػو رئػػاسة "المػذىب الشػافعي" .وقػد

مات بمصر في سنة 662ىػ1061/ـ ،وقد دفػف فػي جبانػة المقطػـ ،وقػد حضػر جنازتػو السػمطاف الظػاىر بيبػرس (لممزيػد
عف ترجمتو انظر ابف كثير :البداية والنياية ،جػ ،13ص.)049–048

( )0وكاف العز بف عبدالسالـ يرى أف أمراء المماليؾ أصميـ مف مماليؾ الرؽ ،وعمى ىذا فيـ عبيد اشتراىـ الصالح نجـ

الديف أيوب وىـ أطفػاؿ صػغار ،ثػـ عيػنيـ فػي مناصػبيـ ،ومػف ثػـ فيػـ اليزالػوف عبيػداً أرقػاء ،واليجػوز ليػـ الػزواج مػف
الحرائر ،وليس ليـ أف يبيعوا ،أو يتصرفوا إال كما يفعؿ الرقيؽ .ولذلؾ تعطمت مصالحيـ بسػبب فتػوى الشػي  ،وكػاف مػف

بينيـ نائب السمطاف .وبسبب ذلؾ نقـ المماليؾ عميو ،ودبروا لو الكيد عند السمطاف ،لكف نظ ار لقوة شخصية العز ،وحب
المصرييف لو ،لـ يستطع السمطاف عمؿ شيء معو ،وأجبر المماليؾ عمى عمؿ ما يريده العز بف عبدالسالـ ،وتـ لمشػي

ما أراد ،ونودي عمي أمراء المماليؾ كرقيؽ ،وباعيـ ،وااؿ في أثمانيـ ،ثـ قبض الماؿ وصرفو فػي وجػوه الخيػر (لممزيػد

عف ترجمة العز ابف عبدالسالـ ،انظر ابف إيػاس :بدائع الزىور ،جػ ،1ص ،318–317ابف تغػري بػردي :النجػوـ الزاىػرة،
جػ ،7ص ،028محمد سعيد مرسي :عظماء اإلسالـ ،مؤسسة اقرأ0225 ،ـ ،ص.)366–365

( )3رجب عبدالحميـ :العروبة واإلسالـ في دارفور ،ص55
( )4كرـ الصاوي باز :ممالؾ النوبة ،ص83

كالمع ػػركؼ أن ػػو من ػػذ أف ب ػػدأت سياس ػػة "ال ػ ػدكلة العباس ػػية" ( 454-231ىػ ػػ2158-952/ـ)

عمؽ ركح العداء بيف كػؿ
تميؿ إليثار األتػراؾ عمى العػرب ،كجعميـ في المناصب العميػا ،كىك ما ٌ
مف العػرب كاألت ػراؾ عبػر قػركف بعيػدة ،كتحديػدان بعػد أف أيسػقط العػرب مػف ال ػديكاف .كقػد كقػؼ كالة

مصػػر األت ػراؾ عائقػ ػان أمػػاـ الجماعػػات العربيػة فػػي أرض مصػػر ،كعمم ػكا عمػػي إبعػػاد ىػؤالء العػػرب
عف المنػاصب اإلدارية الميمة فػي ال ػدكلة ،ككػذلؾ لػـ يعطػكىـ الحػؽ فػي الحصػكؿ عمػي ال ػدرجات

أك الػرتب الػرفيعة في الجيش ( .)2كما أف أمراء المماليؾ كانكا ينظركف إلى عرب يجيينة ،كغيرىـ
مف عربػاف الصعيد نظرة استخفػاؼ ،إذ لـ تكف لمعرب فػائدة عسكرية ليـ ،كما أنو ليست ليـ القكة

المدربة التي ككنيا أمػراء المماليػؾ مػف بنػي جنسػيـ
الحربية التي يمكنيا أف تنػافس القكة العسكرية ي
مف الجنكد األتراؾ ،كذلؾ بحكـ خبرتيـ ،كدرايتيـ العسكرية (.)1
المراكغػة فػي
المك ػايدة ك ي
ىذا إلى جانب أف العرب ،كخاصة قبيمة يجيينػة ،أظيػركا الكثيػر مػف ي
دفع الضرائب لمجباة التػابعيف لدكلة المماليؾ .كما أف ىؤالء العرب – أك العرب ػاف كمػا تشػير إلػييـ

بعض المصػادر الت ػاريخية  -كػانكا يشػكمكف أيضػان ألمػراء المماليػؾ مصػد انر لمقمػؽ كاالزعػاج (.)3
كعمى ىذا ،كػانت العبلقة بػيف كػؿ مػف العػرب كحكػاـ مصػر مػف األت ػراؾ كاألعػاجـ يشػكبيا الكثيػر

مف العداء ،كعدـ الثقة بيف الطرفيف خبلؿ حقبة العصر اإلسبلمي ،كتكاد تكػكف النظػرة ذاتيػا بػيف
الطرفيف منذ بداية حكـ الػكالة بمصر ،كحتى قيػاـ دكلة سبلطيف المماليؾ

ػػػػػػػ
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( )1ممدوح الريطي :دور القبائؿ العربية في صعيد مصر ،ص ،165ويمكف القػوؿ إف حكػاـ مصػر مػف األتػراؾ

العربػػاف ال
كانوا ينظروف إلى القبائؿ العربية بكثير مف الريبة والشؾ ،وىـ يعتقدوف في قػرارة أنفسػيـ أف ىػؤالء ُ
َىػػـ ليػػـ سػػوي اإلسػػتيالء عمػػى الحكػػـ ،وكانػػت أطمػػاعيـ السياسػػية ال حػػد ليػػا .وفػػي عصػػر "الدولػػة الفاطميػػة"

(567-358ىػ1171-969/ـ) ،كاف الخمفاء الفاطميوف ال يرتاحوف إلػى قبائػؿ العػرب بصػفة عامػة ،ايػر أنيػـ
الػبعض أف تقريػب الفػاطمييف لمعػرب مػف
قػربوا منيـ بعض الجماعات والبطػوف القرشػية دوف ايػرىـ .واف يػرى
ُ
قػػريش كػػاف لخدمػػة مصػػالحيـ ،ولضػػماف الػػػوالء ليػػـ ال أكثػػر ،بسػػبب التقػػارب الفكػػري إلػػى حػػد مػػا بػػيف كػػؿ مػػف
الفاطمييف والقرشييف ،حيث إف كمييما مػف محبػي آؿ البيػت .وكػاف الفػاطميوف يعتقػدوف أنػو مػف الضػروري أف

يتخمصػوا مػػف القبائػؿ العربيػػة األخػرى التػػي كانػت ال تػػديف ليػـ بػػالوالء والطاعػة  .تمػػؾ نظػرة عامػػة لرؤيػة حكػػاـ
مصر اير العرب العدائية تجاه العرب حتى قبؿ العصر الممموكي( .لممزيد عف تمؾ النظرة المتبادلػة بػيف العػرب

وال ػوالة بمصػػر اإلسػػالمية ،المقريػػزي :البيػػاف واالع ػراب ،ص ،108السػػيوطي :حسػػف المحاضػػرة ،جػػػ ،0ص،58

وانظر رجب عبدالحميـ :العروبة واإلسالـ في دارفور ،ص ،54ممدوح الريطي :المرجع السابؽ ،ص)165
( )0رجب عبدالحميـ :المرجع السابؽ ،ص 56
( )3المرجع السابؽ ،ص56

كيمكف القكؿ بأف مظاىر الكراىية بػيف العػرب ككالة مصػر األتػراؾ كانػت قػد بمغػت ذركتيػا

أيػ ػاـ دكلػػة المماليػػؾ ،إذ اشػػتد العػػداء بػػيف الط ػرفيف بشػػكؿ الفػػت .كصػػار لػػدل سػػبلطيف المماليػػؾ
شعكر بأف العرب باتكا يشكمكف عنصػ انر غيػر مرغػكب فػي كجػكده بسػبب معارضػتيـ الشػديدة لحكػـ
ه
2
المماليؾ ،كالدعكة الدائمة إلى إثارة الفكضي كاالضطرابات ( ) .كألف قبيمة يجيينة كانػت مػف أكثػر

القبائؿ العربية التي ناىضت بقكة المماليؾ ،كليذا تعػرض الجينيػكف أكثػر مػف غيػرىـ لبلضػطياد،
كسكء المعاممة ( .)1كعمى أية حػاؿ ،لما ارتقي األمير "عػز الديف أيبؾ" يسدة السمطنة أعمف العرب
التمرد "فجرت بينيـ حركب لـ يظفركا بو فييا" ( .)3كأرسؿ سػبلطيف المماليؾ العديد مف الحمبلت

العسكرية إلى مدف الصعيد ،ليس لتأديب القبػائؿ العربية فحسب ،بؿ بيػدؼ القض ػاء عمػى ال ػكجكد

العربي ىناؾ ،كمف ذلؾ ما فعمو الناصر "محمد بف قبلككف" في سنة 923ىػ2323/ـ لما بمغػو مػا
العرب ػاف ،كاضػرارىـ بالس ػابمة ،فأرسػؿ حممػة قضػت عمػى تمػردىـ ،كأىمكػت
نزؿ بالصعيد مف عبث ي

الكثير منيـ (.)6

السمطاف النػاصر محمػد حممػة أخػرل لمطػاردة الع ػرب فػي
كفي سنة 929ىػ2329/ـ ،بعث
ي
الصػعيد ،كصػػمت الحممػػة إلػػى "عيػػذاب" ،ثػػـ اتجيػػت جنكبػا حتػػى "سػكاكف" ،ثػػـ عبػػرت الحممػةي "نيػػر
عطبرة" ،ثـ كصمت بعد ذلؾ إلى بمدة "التػاكة" (كسبل) ( .)5ككاف سبب تمؾ الحممة اعتػداء العػرب

عمى رسكؿ كاف قادمان مف ببلد اليمف ،ككػاف متكجيػان إلػى "األبػكاب السػمطانية" بالق ػاىرة ،كقػد اشػتد

"كالػػي قػػكص" بالعػ ػرب ،كاعتقػػؿ أحػػد أم ػرائيـ .كليػػذا شػػعر العػػرب بػػأف عمػػييـ أف ينتقم ػكا مػػف كالػػي

قػكص بسبب ذلؾ الذم قاـ بو ،فأرسؿ السمطاف حممة عمػى أرسػيا سػتة مػف كبػار األمػراء ،بجانػب
كالي قكص لتأديب ىؤالء العرب (.)4
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وداف وادي النيؿ منذ القَرف الثالث وحتى القَرف التاسع اليجري
وس َ
قَبيم ُة ُج َيينة َ
ورىا َ
الحضاري في مصر ُ
ود ُ

إسماعيل حامد إسماعيل علي

ػػػػػػػػ
( )1انظر القمقشندي :صبح األعشي ،جػ ،4ص ،68مصطفي مسعد :امتػداد اإلسػالـ والعروبػة إلػي وادي النيػؿ
األوسط ،مجمة الجمعية المصرية لمدراسات التاريخية ،العدد 1959 ،8ـ ،ص78

( )0رجب عبدالحميـ :المرجع السابؽ ،ص61
( )3القمقشندي :صبح األعشي ،جػ ،4ص68

( )4رجب عبدالحميـ :العروبػة واإلسػالـ ،ص ،56وحسػب بعػض المصػادر شػيدت سػنة 713ىػػ1313/ـ الكثيػر
مف االضطرابات التي قاـ بيا العرباف ضد المماليؾ خارج مصر ،ومف ذلؾ ما تذكره بعضيا أنػو فػي ىػذه السػنة
اجتمعت جماعػات مػف عػرب الحجػاز ،وقصػدوا قطػع الطريػؽ عمػي سػوقة الركػب الػذي يالقػونيـ مػف الػبالد إلػي

تبوؾ عند عودة ركب الحجيج (أبوالفداء :المختصػر ،جػػ ،0ص .)418فيػؿ كانػت توجػد ثمػة عالقػة مػا بػيف مػا
وقع مف العرباف في الصعيد وعمي الجانب اآلخر مف بحر القمزـ بالحجاز ضد المماليؾ في تمؾ السنة.

( )5رجب عبدالحميـ :مرجع سابؽ ،ص56
( )6المرجع السابؽ ،ص56

ثالثا  -الصراع بيف قبيمة ُجيينة وبني ىالؿ (749ىػ1348/ـ):

أدت الحمػػبلت العديػػدة التػي أرسػػميا المماليػػؾ لمكاجيػػة يجيينػػة كغيرىػػا مػػف القبائػػؿ بالصػػعيد
إلػػى أف زادت أحػكاؿ العػػرب سػػكءان ،كمػػا نػػتج عػػف تمػػؾ الحمػػبلت الكثيػػر مػػف ال ػدمار كالتخريػب فػػي
األ ارضػػي التػػى كػ ػاف يمتمكيػػا العػػرب ،كىػػك مػػا أدل لمزيػػد مػػف الفقػػر كالبػػؤس بيػػنيـ .كمػػا أدت تمػػؾ

الظركؼ لػكقكع أشكاؿ مف التن ػافس بػيف بعػض القب ػائؿ العربيػة ذاتيػا ،كىػك مػا لبػث أف تحػكؿ إلػى

ن ازعػػات كصػراعات قبميػػة بسػػبب الخػػبلؼ عمػػى بعػػض األ ارضػػي الزراعيػػة ذات الخصػػكبة ،خ ػاصةن
تمؾ التي كانت تحػاذم نيػر النيػؿ بالصػعيد األعمػي ( .)2كلعػؿ أبػرز تمػؾ الص ارع ػات التػي نشػبت

بيف القبائؿ بالصعيد في ذلؾ الػكقت مػا كقػع بػيف قبيمػة يجيينػة ،خاصػة بنػي عػرؾ ،كجماعػات مػف
قبيمة بنػي ىبلؿ ( .)1ككاف بنك ىػبلؿ قػد طػاب ليػـ المقػاـ فػي أقػاليـ الصػعيد األعمػى ،نظػ انر لغنػى
تمؾ المناطؽ ،كخصكبة تربتيا (.)3
ػػػػػػػ

( )1كرـ الصاوي بػاز :ممالؾ النوبة ،ص81–82

( )0بنو ىالؿ :ىـ بنو ىالؿ بف عامر صعصعة بف معاوية بف بكر بف ىوازف بف قيس بف عيالف بف مضر .وقد أنجػب
ىالؿ جد ىـ خمسػة أبنػاء ىػـ :شػعبة وناشػرة ونييػؾ وعبػدمناؼ وعبػداهلل .ومػف نسػؿ شػعبة بػف ىػالؿ :بنػو عبػداهلل بػف

شػعبة ،ومػػف نسػػؿ ناشػرة :بنػػو عمػػرو وظػػالـ ،ومػف بنػػي عبػػداهلل بػف ىػػالؿ :أـ المػػؤمنيف ميمونػػة بنػت الحػػارث بػػف حػػزف
الياللية ،وكػذلؾ لبابػة الصػغري زوجػة العبػاس عػـ النبػي ،ولبابػة الصػغري أـ خالػد بػف الوليػد .ومػف كبػار الصػحابة مػف

الياللييف :أبوسممة عبداهلل بف عبداألسد بف ىالؿ زوج أـ سممة (ابف حزـ :جميرة أنساب العرب ،ص .)080وقػد ىػاجر

بنو ىالؿ إلي مصر مف جزيرة العرب بعد الفتح ،ويذكر ابف حوقؿ أف عددا كبي ار مف بني ىالؿ سكنوا الواحات المصرية،

وكػػانوا يعممػػوف بالزراعػػة ،ويقتػػاتوف عمػػي مػػا يقومػػوف بزراعتػػو (صػػورة األرض :ص .)135وكانػػت جماعػػات كبيػػرة مػػف
اليالليػيف ىػػاجرت إلػي بػػالد المغػرب أيػػاـ الفػاطمييف ،وىػػي التػػي تعػرؼ باسػػـ "الغػزوة اليالليػػة" (لممزيػد انظػػر عبدالواحػػد
المراكشي :المعجب في تمخيص أخبار المغرب ،ص .)91ومف أبرز الشخصيات الياللية :أبو زيػد الياللػي ،الػذي ذاعػت
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وداف وادي النيؿ منذ القَرف الثالث وحتى القَرف التاسع اليجري
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إسماعيل حامد إسماعيل علي

سيرتو خاصة في أفريقية .ونالت السيرة اليالليػة شػيرة واسػعة فػي األدب العربػي ،وعممػت ليػا العديػد الدراسػات القيمػة،
والمقارنة بينيا وبيف سيرة الياللييف في كؿ بمد استقر فيو بنوىالؿ .ومف أىـ تمؾ الدراسات :روزليف ليمي قػريش :سػيرة

بنػػي ىػػالؿ ،مػػوفـ لمنشػػر ،الجزائػػر1988 ،ـ ،إب ػراىيـ إسػػحؽ إب ػراىيـ :السػػيرة اليالليػػة بػػيف التػػاري واألسػػطورة ،مجمػػة
المػػأثورات الشػػعبية ،الدوحػػة ،السػػنة  ،5عػػدد 1992 ،02ـ ،عمػػي محمػػد برىانػػة :سػػيرة بنػػي ىػػالؿ (دراسػػة أدبيػػة لغويػػة
مقارنة) ،تقديـ :د.نبيمة إبراىيـ ،منشورات كمية اآلداب والتربية ،جامعة سبيا1994 ،ـ ،عبدالحميد يػونس :اليالليػة فػي

التاري واألدب الشعبي ،دار الكتب المصػرية ،القػاىرة1994 ،ـ ،كػرـ الصػاوي بػاز :القصػص الشػعبي فػى بػالد السػوداف

عنترة  -الياللية  -سيؼ بف زي يزف نموذجاً خالؿ القرف 8ىػػ14/ـ ،دار نفرتيتػي لمنشػر والتوزيػع ،القػاىرة0215 ،ـ ،
عبدالحميػػد ح ػواس :مػػدارس روايػػة السػػيرة اليالليػػة فػػي مصػػر ،أعمػػاؿ النػػدوة العالميػػة األولػػي حػػوؿ السػػيرة اليالليػػة،

الحمامات (تونس) ،الدار التونسية لمنشر1992 ،ـ ،محمػد حسػف عبػد الحػافظ :سػيرة بنػي ىػالؿ ،ىيئػة الكتػاب ،سمسػمة

التراث0226 ،ـ.

( )3عبد المجيد عابديف :دراسات في تاري العروبة في وادي النيؿ ،ص52

كمػػف بطػػكف اليبلليػػيف ممػػف أقػػامكا فػػي ىػػذه المنػػاطؽ :بنػػك قػ ػرة ،كبنػػك عقبػػة ،كبنػػك رفػ ػاعة،
كبنك حجيرة ( .)2كيرجع الصراعي بيف قبيمتي يجيينػة كبنػي ىػبلؿ إلػي سػنة 967ىػػ2368/ـ ،كك ػاف
الجينيكف آنذاؾ أقػكل بأسان مف خصكميـ مف جماعات بني ىبلؿ خبلؿ ذلؾ الصراع .كلما كانت

العػػداكة عمػػى أشػػدىا بػػيف يجيينػػة كسػػبلطيف المماليػػؾ فػػي ذلػػؾ الكقػػت ،ككػ ػاف المماليػػؾ يػػدرككف أف
عرب يجيينة ىـ أكثر مف يشكمكف تيديػدا لسػمطانيـ بػيف كػؿ العػرب ،كأنيػـ أق ػكل مػف أنػدادىـ مػف
بني ىبلؿ .كليذا انضـ المماليؾ في ذلؾ الصػراع لجانػب اليبلليػيف نكايػة فػي الجينيػيف حتػى يػتـ

القضاء عمييـ ،كاالنتقاـ منيـ ،كمف ثـ يككف األمر يسي ار بعػد ذلػؾ لمػتخمص مػف بنػي ىػبلؿ ،كىػـ

أضعؼ شككة مف منافسييـ (.)1

كبير أيضان في الصعيد ،كتركز كجكدىـ بقػكة في بعض المناطؽ دكف
ككاف لميبللييف
ه
كجكد ه
غيرىا ،حتى صاركا مف أكثر الجماعات العربية ىناؾ .كليذا قاؿ المقريزم" :كبنك ىبلؿ بطف مف

3
ػبعض إلػػى أف
بنػػي عػػامر ،ك ػانكا أىػػؿ بػػبلد الصػػعيد كميػػا إلػػى عيػػذاب كبػػإخميـ .) ( "..كيػػذىب الػ ي
6
ىجػرة اليبلليػػيف الكبػػرم لمصػػر بػػدأت فػػي حػكالي سػػنة 160ىػػ856/ـ ( ) .ككانػػت العبلقػػات طيبػةن

الجينيػيف كغيػػرىـ
فػي بدايػة كجػكدىـ مػع عػػرب يجيينػة ،كسػكنكا بجػكارىـ ،كمػا انضػػـ بنػكىبلؿ إلػى ي
العمرم" إلى ببلد البجة .ثػـ اسػتقرت جماعػات مػف ىػاتيف القبيمتػيف فػي بػبلد
مف العرب في "حممة ي

البجة جنبان إلى جنب بعد ذلػؾ ،كعممػكا جميعػا فػي "منػاجـ الػذىب" بػالعبلقي كمػا جاكرىػا ( .)5كلػـ

تػ يػدـ األمػػكر عمػػى ىػػذا النحػػك ،إذ سػػاءت العبلقػ ػة بػػيف يجيينػػة كبنػػي ىػػبلؿ فػػي عصػػر المماليػػؾ،
كبمغت العداكةي بينيما ذركتيا في ذلؾ الكقت.
ثػػـ تطػػكرت األكضػػاع بػػيف جماعػػات كػػؿ منيمػػا ،كتحكلػػت إلػػى صػراع عنيػػؼ ،كجػػدىا أمػراء

المماليؾ ف ػرصةن سػانحة لمػتخمص مػف القبيمتػيف معػا ،إذ انضػمكا لمقبيمػة األضػعؼ كىػي بنػي ىػبلؿ

ضػػد القبيمػػة األقػػكل كىػػي قبيمػػة يجيينػػة .كىػػك مػػا أدل لػ ػكقكع اليزيمػػة بعػػرب يجيينػػة بفضػػؿ تأييػػد
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إسماعيل حامد إسماعيل علي

المماليػػؾ لميبلليػػيف .كرغػػـ أف اليزيمػػة كانػػت كبي ػرةن فيمػػا يبػػدك ،غيػػر أنيػػا لػػـ تكػػف حاسػػمةن لمقضػػاء
عمى تمؾ القبيمة العربية ذات الػكجكد القػكم بالصػعيد ،كمػا أنيػا لػـ تضػع حػدان ليػذا الصػراع القبمػي
بيف كؿ مف جيينة كبني ىبلؿ في ذات الكقت (.)4

ػػػػػػػ
( )1عبدالمجيد عابديف :دراسات في تاري العروبة في وادي النيؿ ،ص52
( )0كرـ الصاوي باز :ممالؾ النوبة ،ص81
( )3البياف واإلعراب :ص135

( )4مصطفي مسعد :اإلسالـ والنوبة في العصور الوسطي ،ص052
( )5المرجع السابؽ ،ص052

( )6كرـ الصاوي باز :ممالؾ النوبة ،ص81

كأدل الصراعي بيف قبيمة يجيينة كبني ىػبلؿ إلى مقتؿ عدد كبيػر مػف الجنػكد المماليػؾ ،كمػا
ػالجينييف ،كبمػف
سقط عدد آخر ليس بالقميؿ مف أمراء المماليؾ ،رغـ أف اليزيمة كانت قػد حمػت ب ي

حػػالفيـ مػػف الجماعػػات العربيػػة األخػػرل ،كىػػك مػػا يؤكػػد قػػكة عػػرب جيينػػة فػػي ذلػػؾ الكقػػت ،فػ ػرغـ

ى ػزيمتيـ إال أنيػػـ أكجع ػكا عػػدكىـ ،ككبػػدكىـ مػػف القتمػػى كالض ػحايا مػػا ال يطيق ػكف .فػػالمعركؼ أف

عػػرب يجيينػػة ك ػانكا يشػػكمكف قػػكةن كعػػددان بالصػػعيد ،كلػػـ يكػػف مػػف اليػػيف القضػػاء عمػػييـ أك الػػتخمص
مػػنيـ فػػي مكاجيػػة كاحػػدة .كىػػك مػػا جعػػؿ أم ػراء المماليػػؾ ييبيتػػكف النيػػة لحػػرب أخػػرل ضػػدىـ ،كم ػف

حالفيـ مف القبائؿ العربية األخرل (.)2

كلعػػؿ ىػػذا يشػػير فػػي ذات ال ػكقت إلػػى أف عػػرب يجيينػػة ك ػانكا بمث ػابة شػػككة فػػي ظيػػر حكػػاـ
المماليػػؾ ،كرغػػـ تػػدخميـ لتػ ػأييد اليبلليػػيف ،إال أف سػ ػبلطيف المماليػػؾ لػػـ يتمكن ػكا مػػف إح ػراز نصػػر
حاسػػـ يقضػػي عمػػى شػػككة ىػػذه القبيمػػة العربيػػة القكيػػة فػػي مػػدف الصػػعيد ،كمػػف ثػػـ اجبػ ػارىـ عمػػى

الخضكع لسمطة المماليؾ .كقد كػاف ذلؾ مقدمػة لصػراع ضػركس ،كأكثػر عنفػا ،بػيف كػؿ مػف قبيمػة
جيينة كأمراء المماليؾ بعد ذلؾ (.)3

الجينيػيف
كال شؾ أف انضماـ المماليؾ لجانب بنػي ى ػبلؿ كػاف سػببان فػي تػأجيج العػداكة بػيف ي

كالمماليػػؾ ،كليػػذا بػػدأت تظيػػرت أنػكاع مػػف التحالف ػات بػػيف بعػػض الجماعػػات العربيػػة فػػي الصػػعيد

بقيادة عرب يجيينة كانت تحمؿ راية العداء السافر لممماليؾ ،كلعؿ أىميا ذلؾ الحمؼ الذم يعرؼ
بػ"الحمؼ الجيني" أك "الحمؼ العركي" ،كىك الذم قػاده رجؿ مف قبيمة يجيينة ،كتحديدان كاف ينتسب

لجماعػات بنػػي عػػرؾ ،ككػػاف ييمقىػػب أيضػػا بػػ"ابف األحػػدب" ( .)1كعمػػى ىػػذا فإنػو بظيػػكر "األحػػبلؼ
الجينييف كالمماليؾ مرحمة جديدة مف الصراع كالتحدم بيف الطرفيف.
العربية" تدخؿ العبلقػة بيف ي

ػػػػػػػػ
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وداف وادي النيؿ منذ القَرف الثالث وحتى القَرف التاسع اليجري
وس َ
قَبيم ُة ُج َيينة َ
ورىا َ
الحضاري في مصر ُ
ود ُ

إسماعيل حامد إسماعيل علي

( )1وعػػف الصػراع الػػػذي وقػػع بػػيف قبيمػػة ُجيينػػة وبنػػي ىػػالؿ ومػػا نػػتج عنػػو مػػف ضػػحايا ،يقػػوؿ الػػػدكتور رجػػب
عبدالحميـ" :وانتيز المماليؾ الفرصة ،وتدخموا في ىذا النزاع في جانب بنػي ىػالؿ ،وقُتػؿ فػي الصػراع الػذي دار

كبير مف المماليؾ وأمرائيـ( "..العروبػة واإلسالـ في دارفور :ص)61
بيف الفريقيف ٌ
عدد ٌ
( )0لممزيد انظر ابف إياس :بػدائع الزىػور ،جػػ ،1ص  ،552عبػد المجيػد عابػديف :دراسػات فػي تػاري العروبػة
في وادي النيؿ ،ص  ،51 – 52يقوؿ الدكتور كرـ الصاوي باز" :وكاف ىذا التػدخؿ مػف جانػب المماليػؾ بدايػة
لن ػزاع بػػيف قبيمػػة عػػرؾ (وىػػـ الجينيػػوف) وحمفػػائيـ مػػف جيػػة وبػػيف المماليػػؾ وبنػػي ىػػالؿ وحمفػػائيـ مػػف جيػػة

أخري( "..ممالؾ النوبة في العصر الممموكي :ص.)81

( )3وعف النتائج التي ترتبت عمى تأييػد المماليػؾ وانضػماميـ لميالليػيف ،يقػوؿ الػػدكتور عبػد المجيػد عػػابديف:
"وفي عاـ 749ىػ ،نشب نزاع بيف عرؾ وبني ىالؿ ،وتدخؿ المماليؾ في ىذا النزاع ،ومػاألوا بنػي ىػالؿ ،وقُتػؿ

عػػدد كبيػػر مػػف المماليػػؾ وأم ػرائيـ فػػي ىػػذا الحػػادث .وكػػػاف ىػػذا إيذانػػػاً بحػػرب عنيفػػة بػػيف المماليػػؾ والعػػركييف

وحمفائيـ( "..دراسات في تاري العروبة :ص )51

رابعاً– قياـ حمؼ ُجيينة ودوره في الصعيد:

أدت حالة الكراىية التػي سػادت بػيف عػرب يجيينػة كحمفػائيـ مػف كالمماليػؾ مػف جانػب آخػر،
خاصة بعد تأييد المماليؾ لبني ىبلؿ ،لضركرة قياـ نكع مػف التحػالؼ كالكحػدة بػيف القبائػؿ العربيػة

التػػى كانػػت سػػكنت مصػػر عمػػى اخػػتبلؼ مشػػاربيا ،كعصػػبياتيا ،ليككن ػكا قػػكة يمكنيػػا الكقػػكؼ فػػي
مكاجيػ ػػة سػ ػػبلطيف المماليػ ػػؾ ،كاضػ ػػطيادىـ لمعػ ػػرب .كقػ ػػد ظيػ ػػرت كحػ ػػدة تمػ ػػؾ القبائػ ػػؿ فػ ػػي شػ ػػكؿ

"األح ػبلؼ القبميػػة" ( .)2ككػ ػاف كػػؿ حمػػؼ منيػػا يضػػـ بعػػض القبائػػؿ كالبطػػكف العربيػػة التػػي عزمػػت
عمى التحالؼ كاالتحاد في مكاجية سبلطيف المماليؾ ،خاصة في بػبلد الصعيد التي كانػت تشػكؿ
مرك از قكيا لمجماعات العربية التي استقرت في مصر (.)1

كلسػػنا نشػػؾ فػػي أف العػػرب أدرك ػكا فػػي ىػػذا الكقػػت أنػػو دكف أف تتكحػػد الصػػفكؼ ،فػػإنيـ فػػي

مكاجية خطر حقيقي ،كأف سبلطيف المماليؾ لػف يتركػكىـ سػالميف .كطالمػا ظمػكا عمػى تمػؾ الحالػة

مػػف التشػػرذـ كالتفػػرؽ ،كممػػا كػػانكا لقمػةن سػػائغةن فػي أيػػدييـ ،كأنػػو ال حػػؿ ليػػـ إال بالتحػػالؼ كالكحػػدة.
كالراجح أف مكاجية العرب لممماليؾ آنذاؾ صارت لمجرد البقاء بأماف أكثر مف القضاء عمى حكـ

المماليؾ كما كاف فى الماضي .كليذا كاف مف أىـ أىداؼ تمؾ األحبلؼ مكاجية بطش المماليؾ،
ػدؼ لكقػػؼ الحمػػبلت التػػي كػػاف يرسػػميا المماليػػؾ لمعػػرب فػػي
كاضػػطيادىـ لمعػػرب ،كمػػا كانػػت تيػ ي
الصػػعيد كالنكبػػة ( .)3كيعػػد ىػػذا تغيػػر ن ػكعي فػػي أىػػداؼ المكاجيػػة ،إذ أدرؾ العػػرب أف المماليػػؾ
عازمكف عمى القضاء عمى الكجكد العربي بالصعيد.

ػػػػػػػ
( )1وعف أصؿ "األحػالؼ العربية" ،وأشكاليا قبؿ ظيورىا إبػاف عصر المماليؾ ،يقوؿ الدكتور ممػدوح الػػريطي:
"منػذ أف دخػؿ العنصػر التركػي مصػر عمػي أيػدي العباسػييف ،سػيطروا عمػي الػػوظائؼ فػي شػتي مجػاالت الحيػػاة

فييا ،وقفت العناصر التركية عائقػا لقبػائؿ العػرب فػي مصر..وانصػرؼ العػرب يمارسػوف حيػاتيـ لكسػب أرزاقيػـ
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وداف وادي النيؿ منذ القَرف الثالث وحتى القَرف التاسع اليجري
وس َ
قَبيم ُة ُج َيينة َ
ورىا َ
الحضاري في مصر ُ
ود ُ

إسماعيل حامد إسماعيل علي

باالشتغػاؿ في األعمػاؿ اليومية المختمفة..ومف ىذه القبائؿ مف سمؾ مسمؾ السمب والنيػب ،وقطػع الطػرؽ ممػا
خمؽ الكراىية لمعنصر الػتركي مف القبػائؿ العربية طيمة العيػد العباسػي والطولػوني واالخشػيدي .ونػتج عػف ىػذه

الكراىية التصاؽ تمؾ القبائؿ وتعاونيا فيما بينيا عف طريؽ األحػالؼ .وكاف منيا في بالد الصعيد أحالؼ تمثػؿ
العصبيات القبيمية ،وما ينضـ إلييا مف سائر القبػػائؿ األخػرى التػي تنضػوي تحػت لػواء الحمػؼ( "..دور القبائػؿ

العربية في صعيد مصر :ص.)165

( )0القمقشندي :صبح األعشي ،جػ ،4ص ،68المقريػزي :البياف واإلعراب ،ص ،139رجب عبػدالحميـ :العروبػة

واإلسػػالـ فػػي دارفػػور ،ص ،62–59ممػػدوح الػػريطي :المرجػػع السػػابؽ ،ص ،167–165وعػػف ذلػػؾ األمػػر يقػػوؿ
الػدكتور رجب عبدالحميـ" :ونتيجػة ليػذا العػداء المسػتمر والمتصػاعد مػف جانػب سػالطيف المماليػؾ لمعربػاف فػي
مصر وفي بالد النوبة ،التؼ ىؤالء العربػاف حوؿ بعضيـ في شكؿ أحػالؼ تقػؼ فػي وجػو التيػػار التركػي الػػذي
ارتكز عمي العناصر المجموبة إلى مصر مف األتراؾ ومف لؼ لفيفيـ( "..العروبة واإلسالـ في دارفور :ص)59

( )3رجب عبدالحميـ :مرجع سابؽ ،ص59

الجيني سنة 754ىػ1353/ـ:
(أ) -ابف األحدب وقيادة الحمؼ ُ

كػػاف أقػػدـ األحػػبلؼ التػػي ظيػػرت خػػبلؿ عصػػر المماليػػؾ (713–468ى ػػ2529–2150/ـ)

ذلػػؾ الػػذم ق ػاده األشػراؼ فػػي األشػػمكنيف ( .)2غيػػر أف "حمػػؼ جيينػػة" ،أك "الحمػػؼ العركػػي" ،يعػػد

أق ػػكل تم ػػؾ األحػ ػػبلؼ الت ػػي ناىضػ ػت حك ػػـ الممالي ػػؾ ،خاص ػػة بع ػػد أف ص ػ ػارت سياس ػػة س ػػبلطيف

المماليػػؾ تقػػكـ عمػػى الػػتخمص مػػف ال ػكجكد العربػي فػػي بػػبلد الصػػعيد ،كمػػف المؤكػػد أف ىػػذا الحمػػؼ

شػػكؿ تيديػػدان خطي ػ انر لدكلػػة المماليػػؾ رغػػـ عػػدـ التكػ ػافىء بػػيف الط ػرفيف .ككانػػت قيػػادة ىػػذا الحمػػؼ

الجينيػة ( .)1كاسػمو" :محمػد
لرجؿ مف قبيمة يجيينة يدعى "ابف األحدب" ،ككاف شيخا لقبيمة عػرؾ ي
بف كاصؿ العركػي الجيني" ( .)3كقد ذكرتو بعض المصادر التاريخيػة باسػـ "ابػف كاصػؿ األحػدب"

( .)6بينم ػػا تػ ػذكره بع ػػض ال ػ ػركايات األخ ػػرل باس ػػـ "عم ػػر ب ػػف األح ػػدب" ( .)5كق ػػد يع ػػرؼ ب ػ ػ "اب ػػف
األحػػدب" ،ألنػػو كػػاف طػػكيبل ،كك ػانت تبػػدك فػػي ق ػامتو إنحنػػاءة ( .)4كالعركيػػكف ،كمػػا ىػػك معػػركؼ،

بطػػف مػف بطػػكف يجيينػػة ( .)9كيػػذكر ماكمايكػػؿ  Macmichaelأف ع ػائمة العػػركييف ( (Araki
 Familyتيعػػد تحديػػدا أحػػد فػػركع قبيمػػة رفاعػػة (الجينيػػة) ( .)8كتكجػػد العديػػد مػػف "أكراؽ النسػػبة"
السكدانية  Nisbaالتي تتحدث عف أصػؿ بنػي عػرؾ ،كنسػبيـ ،كلعػؿ أىميػا كثيقػة الشػيو "عبػداهلل
بف دفع اهلل العركي" (.)20

ػػػػػػػػ
( )1انظر القمقشندي :صبح األعشي ،جػ ،4ص ،68المقريزي :البياف واإلعراب ،ص108
( )0ابف إياس :بدائع الزىور ،جػ ،1ص ،552كرـ الصاوي بػاز :ممالؾ النوبة ،ص81

( )3انظر رجب عبدالحميـ :العروبػػة واإلسػػالـ فػي دارفػور ،ص ،118عبػد المجيػد عابػديف :دراسػات فػي تػػاري
العروبة في وادي النيؿ ،ص51

( )4ابف تغري بردي :النجوـ الػزاىرة ،جػ ،12ص033
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( )5ابف إياس :بدائع الػزىور ،جػ ،1ص552

( )6رجب عبدالحميـ :مرجع سابؽ ،ص ،118وىو ما يذىب إليو أيضػاً الػػدكتور عبدالمجيػد عابػديف ،إذ يقػوؿ:

"كاف ُيمقب باألحدب لطولو وانحناء قػامتو( "..دراسات في تػاري العروبة في وادي النيؿ ،ص.)51
( )7خالد القاسمي :معجـ أنساب القبػائؿ العربية ،جػ ،0ص157
(A History of the Arabs in the Sudan , Volume II , P. 175 )8
(Ibid , P. 175 )9

( )12وىذه الػوثيقة تعد إحدى الػوثائؽ السودانية التي جمعيا وأوردىا المستشرؽ ماكمايكؿ في كتػابو الثاني

عف تػاري العرب في السوداف ،ويذىب ماكمايكؿ إلى أف الشي عبداهلل العركػي كاف قد ذىب إلى مكة ألداء

مناسؾ الحج ،ثـ عاد بػ "ورقة النسب" التي تؤكد عمى أصمو الشريؼ ،وأنو مف نسؿ الطػالبييف .ولممزيد عف

تمؾ الػوثيقة التػاريخية الميمة ،انظر
A History of the Arabs , Vol. II , P. 175

الجيني ىذه ،اجتمعػت حػكؿ ابػف األحػدب العديػد
كيمكف القكؿ بأنو لما ظيرت حركة التمرد ي
مف القبائؿ بالصعيد" ،كتحالفكا عمى العصياف عمى السمطاف ،كالخػركج عػف الطاعػة" ( .)2كحسػب

الػػبعض فػ ػإف ىػػذا التمػػرد كقػػع أيػػاـ الممػػؾ "الصػػالح إسػػماعيؿ" (964-963ى ػػ2365-2361/ـ)،
كأخيػػو "السػػمطاف حسػػف" (941-968ىػػ2340-2369/ـ) ،ككبلىمػػا مػػف أبنػػاء الن ػاصر محمػػد بػػف

ق ػ ػبلككف (962-473ىػ ػػ2360-2173/ـ) ( .)1بينم ػػا ي ػػرل آخ ػػركف أن ػػو ح ػػدث تحدي ػػدا ف ػػي س ػػنة

3
ػر
967ىػ ػػ2368/ـ ( ) ،كلع ػػؿ الػ ػرأم الث ػ ػاني ى ػػك األكث ػػر دق ػػة .كق ػػد ش ػػكؿ ى ػػذا الحم ػػؼ تح ػػديان كبي ػ ان

لسػػبلطيف المماليػػؾ ،كعمػػى ىػػذا تحػػكؿ األمػػر بعػػد ذلػػؾ إل ػى ص ػراع دمػػكم عنيػػؼ ،كصػػفت بعػػض

المصادر التاريخية بأنو "فتنة العرب" (.)6

كيشػػير ابػػف إيػػاس إلػػى الخطرالكبيػػر الػػذل شػػكمو ىػػذا الحمػػؼ عمػػى كيػػاف دكلػػة المماليػػؾ ،إذ

يقػػكؿ" :ككانػػت حادثػػة صػػعبة ميكلػػة ،حتػػى إف السػػمطاف خػػرج إلييػػا بنفسػػو .)5( "..كلعػػؿ خػػركج

السمطاف المممككي ،حسب تمؾ الركاية ،في ذلؾ الػكقت لمصػعيد بيػدؼ القضػاء عمػى تمػرد يجيينػة

كمف حالفيا ،يليعد داللػةن جميةن عمى قػكة ىػذا الحمػؼ ،كادراؾ المماليػؾ مػدل خطكرتػو عمػى دكلػتيـ.
كحسب ابف تغرم بردم (ت896 :ىػ2647/ـ) ،فػإف حركػة ابػف األحػدب كقعػت فػي أيػاـ السػمطاف

الناصر حسف ( .)4كعمى ىذا يككف ظيكر "حمؼ يجيينػة" قػد بػدأ منػذ أيػاـ ىػذا السػمطاف ،كتحديػدا

في سنة 967ىػ2368/ـ.

كقػد أحػػدث ىػػذا الحمػػؼ اضػػطرابان شػػديدان فػي الػديار المصػرية ،كليػػذا ينعػػت ابػػف تغػػرم بػػردم

مدة حكـ ىذا السمطاف بقكلو" :كانت شديدة ،كثرت فييا المغارـ..كخرجت عدة أمبلؾ عمػى النيػؿ،

كاحترق ػػت مكاض ػػع كثيػ ػرة بالق ػػاىرة كمص ػػر ،كخرج ػػت يعرب ػػاف العائ ػػذ كثعمب ػػة..كعرب الص ػػعيد ع ػػف
الطاع ػػة ،كاش ػػتد فس ػػادىـ الخ ػػتبلؼ كمم ػػة م ػػدبرم المممك ػػة .)9( "..كى ػػك مػ ػا يش ػػير إل ػػى م ػػا أحدث ػػو

"الحمؼ الجيني" مف حالة مف االضطراب أصابت مصر أياـ المماليؾ.
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ػػػػػػػ
( )1ابف إياس :بدائع الزىور ،جػ ،1ص552

( )0ابػػف تغػػري بػػردي :النجػػوـ الزاىػػرة ،جػػػ ،12ص ،354ابػػف إيػػاس :مصػػدر سػػابؽ ،ص ،551 – 552ويقػػوؿ
ابف تغري بردي عف الممؾ الصالح" :ىو العشروف مف مموؾ الترؾ بديار مصر والثامف مػف أوالد الممػؾ الناصػر

محمد بف قػالووف..تسمطف بعد خمع أخيػو الممػؾ الناصػر حسػف فػي يػوـ االثنػيف ثػامف عشػريف جمػادي اآلخػرة
سنة اثنتيف وخمسيف وسبعمائة باتفاؽ األمراء عمي ذلؾ..وأمو خوند قطمو ممؾ بنت األمير تنكز الناصري نائب

حمب( "..انظر النجوـ الػزاىرة :جػ ،12ص)354

( )3انظر ابف تغري بردي :جػ ،12ص ،033رجب عبدالحميـ :العروبة واإلسالـ في دارفور ،ص61
( )4ابف إيػاس :مصدر سابؽ ،ص )5( 551المصدر السابؽ ،ص551
( )6النجوـ الػزاىرة :جػ ،12ص033

( )7المصدر السابؽ ،ص033 – 030

كفي مكضع آخر ،يشير ابف تغرم بػردم إلػى حالػة الػببلد فػي ىػذا الكقػت قػائبل" :ككػاف فػي

أيامو (أل السمطاف حسف) الفناء العظيـ الذم لـ ييعيد في اإلسبلـ مثمو ،كتػكالي فػي أيامػو شػراقي
الػػببلد ،كتػػبلؼ الجسػػكر ،كقيػ ػاـ ابػػف كاصػػؿ األحػػدب بػػببلد الصػػعيد ،فاختمػػت أرض مصػػر كبػػبلد
2
ات ت ػاريخيةه ذات
الشاـ بسبب ذلؾ خمبلن فاحشان ،كؿ ذلؾ مف اضطراب المممكػة .) ( "..كىػي إشػار ه
داللة لما كصمت إليو أحكاؿ مصر مف سكء خػبلؿ الفتػرة التػي ظيػر فييػا ىػذا الحمػؼ ،كالضػربات

المكجعة التي قاـ بيا عرب يجيينة كحمفاؤىـ ضد المماليؾ.
أمػػا عػػف "ركاي ػة ابػػف إيػػاس" فإنػػو يقػػكؿ (فػػي حكليػػات سػػنة 956ى ػػ2353/ـ)" :كفييػػا كردت

العربػػاف قػػد خرجػكا عػػف الطاعػػة ،كأظيػػركا العصػػياف..ككاف شػػيخيـ
األخبػػار مػػف بػػبلد الصػػعيد أف ي
شخصػػا يػػدعى عمػػر بػػف األحػػدب ،شػػيو قبيمػػة ع ػرؾ ،فػػاجتمع عميػػو عػػدة قبائػػؿ مػػف العربػاف الػػذيف
ىناؾ ،كتحالفكا عمى العصياف عمى السمطاف قػاطبة ،كالخركج عف الطاعة.)1( "..

كعمى ىذا فػإف بداية ظيكر ىذا الحمؼ بالصعيد كاف في سنة 967ىػػ2367/ـ ،كظػؿ حتػى

سػػنة 956ىػػ2353/ـ ( .)3ككػػاف عػػرب جيينػػة ق ػادة المشػػيد العربػػي فػػي ذلػػؾ الكقػػت ،حيػػث ق ػادت

يجيينة كبطكنيا العرب ضد المماليؾ ( .)6أما عف أىـ القبػائؿ األخرل التػي كانػت منضػكية تحػت
لػكاء ىػػذا الحمػػؼ العربػ ػي :يجيينػػة ،ككمػػب ،كعػ ػرؾ ،كعػػرب منفمػػكط ،كعػػرب الم ارغػ ػة ،كغيػػرىـ (.)5
كالػكاضح أنو كاف يغمب عمػى ىػذا الحمػؼ ط ػابع الق اربػة ،فػأكثر مػف ينتمػي لػو فيمػا يبػدك كػانكا مػف

جماع ػ ػات ع ػػرب قيض ػػاعة ،إل ػػي جان ػػب بع ػػض القبائ ػػؿ العربي ػػة األخ ػػرل الت ػػي ك ػ ػانت تػ ػرفض حك ػػـ

المماليؾ.

كيمكف القك يؿ بأف بعض القبػائؿ العربية ممف كانت تنػاكمء يجيينػة ،كتعارضػيا ،أك مػف تمػؾ
التي كانت تخشي نقمة المماليؾ كبطشيـ ،كػانت ترفض تأييد ىذا الحمؼ ،كمنيا مف أعمف العداء
ساف ػ ار لمحمػػؼ العربػػي ،كانضػػـ إلػػى جانػػب المماليػػؾ .كالريػػب أنػػو كػػاف فػػي مقدمػػة ىػؤالء قبيمػػة بنػػي
المركز الديمقراطي العربي لمدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية برليف -ألمانيا

181

وداف وادي النيؿ منذ القَرف الثالث وحتى القَرف التاسع اليجري
وس َ
قَبيم ُة ُج َيينة َ
ورىا َ
الحضاري في مصر ُ
ود ُ

إسماعيل حامد إسماعيل علي

ىبلؿ ،خاصة كأف العداكة بينيـ كبيف قبيمة يجيينة كػانت قػد بمغػت ذركتيػا خػبلؿ ىػذه الحقبػة (،)4
كليذا شايع اليبلليكف المماليؾ ،كتحالفكا معيـ ضد يجيينة.

ػػػػػػػ

( )1النجوـ الزاىرة :جػ ،12ص033
( )0بدائع الزىور :جػ ،1ص552

( )3رجب عبدالحميـ :العروبة واإلسالـ في دارفور ،ص118
( )4المرجع السابؽ ،ص118

( )5كرـ الصاوي باز :ممالؾ النوبة ،ص80

( )6انظػر كػرـ الصػػاوي بػػاز :مالػؾ النوبػػة ،ص ،81-82عبدالمجيػد عابػػديف :دراسػات فػي تػػػاري العروبػػة فػػي
وادي النيؿ ،ص52

أمػػا عػػف قػػكة الجػػيش العربػ ػي ،فػ ػإف عػػدد الفػ ػرساف المحػػاربيف ممػػف كػ ػانكا يقػػاتمكف تحػػت ل ػكاء

"حمػػؼ يجيينػػة" ،بمػػغ مػػا يزيػػد عمػػى "عش ػرة آالؼ" فػ ػارس ،ككػ ػانكا مػػزكديف بالعػػدة كالعتػػاد ،ىػػذا إلػػى
جانػػب كجػػكد أعػػداد كبيػرة مػػف جنػػكد المشػػاة التػػى انضػػمت إلػػييـ ( .)2كىػػك مػػا يشػػير لقػػكة الحمػػؼ،

كجدية استعدادىـ لممكاجية الحاسمة مع جيش المماليؾ .كلمزيد مف تحدم سمطة المماليؾ ،أعمػف
ابف األحدب نفسو أمي ار عمى بعض المػدف بالصػعيد ،كأنكػر شػرعية السػمطاف المممػككي ( .)1كمػا

الحكػـ ،كقامػت القبائػؿ المكاليػة ل ػ
بالممؾ كالسمطة ،كاتخػذ شػارات كرمػكز اإلمػارة ك ي
أنو ادعى أحقيتو ي
"حمؼ يجيينة" بإعػبلف مبايعتو أمي انر عمييـ (.)3
كما أظير فبلحك الصعيد الػكالء لقػائد الحمؼ العربػي ،كصػار أمػره ن ػافذان فػييـ ،كك ػاف ييطػاع

إذا أم ػػر ( .)6كيب ػػدك أف الف ػ ػبلحيف ك ػ ػانكا يش ػػعركف ب ػػأف اب ػػف األح ػػدب ى ػػك م ػػف ي ػػدافع ع ػػنيـ كع ػػف
مصػػالحيـ ،كأنػػو سػػيعيد إلػػييـ الكثيػػر مػػف حقػػكقيـ المسػػمكبة ،ككػ ػانكا يشػػعركف بأنػػو رجػػؿ صػ ػادؽ،

كليػػذا أعمنػػكا الطػ ػاعة ألم ػره .ككػػاف عػػرب يجيينػػة ليػػـ تكاجػػد فػػي الصػػعيد منػػذ القػػركف األكلػػي بعػػد

الفتح ،كزادت أعدادىـ ،كزاد أنصارىـ كأتباعيـ بمركر الزمف.

كتػػذكر المصػ ػادر التػ ػاريخية أف العربػ ػاف ،أك أتبػ ػاع ىػػذا الحمػػؼ ،قػ ػامكا بأعمػػاؿ سػػمب كنيػػب

ضػػد الػ ػدكلة ،كأنيػػـ "نيب ػكا الغػ ػبلؿ م ػف الجػػركف" ( .)5كمػػا أنيػػـ قطع ػكا بعػػض الجسػػكر فػػي مدينػػة
األشػمكنيف ( .)4كمػػا تشػػير ىػػذه المص ػادر أيضػػا إلػػى أف ىػؤالء العرب ػاف نيبػكا المعاصػػر ،كاسػػتكلكا

عمػػى حكاصػػميا ،كمػػا قػ ػامكا بػػذبح مػػا كػ ػاف بيػػا مػػف األبقػ ػار كالمػ ػاشية ( ،)9كغيػػر ذلػػؾ مػػف أمػػكر
الشغب التي فعمكىا.

ػػػػػػػ

( )1عبػػد المجيػػد عابػػديف :دراسػػات فػػي ت ػػاري العروب ػػة فػػي وادي النيػػؿ ،ص ،51ك ػػرـ الصػػاوي ب ػػاز :ممالػػؾ
النوبة ،ص80

( )0المقريزي :السموؾ ،جػ ،1ص848
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( )3كرـ الصاوي باز :مرجع سابؽ ،ص ،80وعما بمغو ابف األحدب مػف مكانػة بػيف العػرب فػي الصػعيد ،يقػوؿ
الدكتور عبدالمجيد عابديف" :وبما مف قػوتو أف نادى بالسػمطة لنفسػو ،وجمػس فػي جتػر ،وجعػؿ خمفػو المسػند،

ومد السماط بيف يديو( "..دراسات في تاري العروبة في وادي النيؿ :ص)51
وأجمس العرب حولوّ ،
( )4عبدالمجيد عابديف :مرجع سابؽ ،ص51

( )5ابف إيػاس :بدائع الػػزىور ،جػػ ،1ص ،552ويقػوؿ ابػف إيػػاس أيضػا عمػا وقػع فػي سػنة 754ىػػ(1353ـ):

"وعيف (السمطاف) األمير محمػد بػف األميػر بكتمػر السػاقي واألميػر قمػػاري الحمػوي بػأف يخرجػوا إلػى جيػة بػػالد
الصػػعيد حتػػى يحفظػوا الضػػياع مػػف فسػػاد العرب ػػاف ،بسػػبب أف ال ينيبػوا المغػػؿ ،فػػإف القمػػح كػػاف فػػي الجػػروف،

فخرجوا ىؤالء األمراء مف يوميـ( "..بدائع الػزىور :جػ ،1ص541
( )6المقريزي :السموؾ ،جػ ،0ص848
( )7المصدر السابؽ ،ص848

(ب) -حممة المماليؾ لمحاربة حمؼ ُجيينة في الصعيد:

ػار بش ػػكؿ متس ػػارع إل ػػى "األبػ ػكاب الس ػػمطانية" بالق ػػاىرة عم ػػا ق ػػاـ ب ػػو اب ػػف
كلم ػػا تػ ػكاردت األخب ػ ي
األح ػػدب كأتباع ػػو بالص ػػعيد ،كتأك ػػد الس ػػمطاف الص ػػالح ب ػػف الناص ػػر ب ػػف محم ػػد كاألمػ ػراء م ػػف تم ػػؾ
األخبػػار ،أدركػكا خطػػكرة ىػػذا الحمػػؼ ،كأنػػو يجػػب عمػػييـ المبػػادرة لمقاكمتػػو ،كالقضػػاء عميػػو .كنظ ػ انر

لمتيديػػد الػػذم كػػاف يشػػكمو الحمػػؼ العربػػي ،ق ػاد السػػمطاف بنفسػػو الجػػيش لمكاجيػػة ذلػػؾ التمػػرد فيمػػا
تػػذكر بعػػض المصػػادر ،كاف اختمفػػت المص ػادر فػػي أمػػر خػػركج السػػمطاف ،قػػاؿ ابػػف إي ػاس" :فممػػا
تحقؽ السمطاف مف صحة ىذه األخبار ،خرج بنفسو إلييـ.)2( "..

كتشػػير المصػػادر إلػػى أف المماليػػؾ عقػػدكا مػػا يشػػبو "مجمػػس الحػػرب" لممشػػكرة فػػي حضػػكر

السػػمطاف سػػنة 956ى ػػ2353/ـ ،ثػػـ قػػرر السػػمطاف بعػػد ذلػػؾ إرسػػاؿ حممػػة كبي ػرة لمصػػعيد لمحاربػػة
يجيينػػة كحمفاءىػػا ( .)1قػ ػاؿ المقري ػزم" :ف ػإف األم ػراء عقػػدكا مشػػك ار بػػيف يػػدم السمطػ ػاف فػػي أمػػرىـ،

العمػػرم أف يتكجػػو إلػػي قػػكص
فتقػػرر فػػي الحػػاؿ التجريػػد إلػػييـ ،فرسػػـ لؤلميػػر سػػيؼ الػ ػديف ب ػزالر ي
بمضػػافيو .)3( "..كمػػا قػػرر السػػمطاف أيضػػا إرس ػػاؿ األميػػر سػػيؼ الػ ػديف أرالف ،كاألميػػر قطمكبغ ػػا

ال ػذىبي عمػػي رأس ق ػكات عسػػكرية أخػػرل ،كيكػػكف مق ػدميـ األميػػر شػػيخك ،كتػػـ االعػػداد جيػػدأ لتمػػؾ
"كج ًيزت اإلقػامات ب انر كبح انر" (.)6
الحممة العسكرية ،ي
ات ميمػػة تؤكػػد أف أم ػراء المماليػػؾ أخػػذكا أمػػر الحمػػؼ بالصػػعيد مأخػػذ الجػػد ،كأنػػو
كىػػي إشػػار ه
البػد مػػف مكاجيتػو بأقصػي مػػا يمكػػف ،عمػػى أف يػتـ اإلسػراع بإرسػػاؿ تمػػؾ الحممػة لمصػػعيد .كىػػك مػػا

تؤكػػده ركايػػة المقريػػزم إذ تقػػرر التجريػػد فػػي الحػػاؿ ،كاف ال يبػػدك منيػػا أف السػػمطاف ىػػك الػػذم ق ػاد

الحممة بنفسػو ضػد يجيينػة حسػب "ركايػة ابػف إيػاس" ،كال ػراجح أف السػمطاف خػرج بنفسػو لكنػو جعػؿ
القيػػادة لػ ػ "شػػيخك العمػػرم" .كك ػاف عػػرب يجيينػػة يعرفػػكف أف المماليػػؾ لػػف يترك ػكىـ يعمنػػكف التمػػرد
كالعصػػياف ضػػدىـ فػػي الصػػعيد ،ككػػاف البػػد ليػػـ مػػف رد فعػػؿ عمػػى تمػػؾ الخط ػكات التػػي اتخػػذىا

العػػرب ،كليػػذا تأىػػب ابػػف األحػػدب لقػػدكـ حممػػة المماليػػؾ إليػػو .كتجمػػع حكلػػو أنصػػاره كالمكالػػكف لػػو
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وداف وادي النيؿ منذ القَرف الثالث وحتى القَرف التاسع اليجري
وس َ
قَبيم ُة ُج َيينة َ
ورىا َ
الحضاري في مصر ُ
ود ُ

إسماعيل حامد إسماعيل علي

بع ػػدتيـ ،كعت ػػادىـ ( .)5ككم ػػا ذكرن ػػا آنف ػػا أف اب ػػف األح ػػدب جم ػػع نح ػػك عشػ ػرة آالؼ ف ػ ػارس كػ ػانكا
يحممكف السبلح ،كالى جانب ذلؾ ،تمكف مف جمع أعداد أخرل مف المشاة كالرجالة المعدة ،كيقاؿ

إف أعدادىـ كانت التحصي نظ ار لكثرتيا.
ػػػػػػػ

( )1بدائع الزىور :جػ ،1ص552

( )0المقريزي :السموؾ ،جػ ،0ص849
( )3المصدر السابؽ ،ص849
( )4المصدر السابؽ ،ص849

( )5عبدالمجيد عابديف ،دراسات في تاري العروبة في وادي النيؿ ،ص51

كما جمع ابف األحدب المكاشي الخاصة بأتباعو ،كجمع أمػكاليـ كغ ػبلليـ ،كمػا كػاف ليػـ مػف

متػاع ،كمػا حشػد أيضػان نسػاءىـ كأطفػاليـ ( .)2كىػك مػا يشػير إلػى أنػو أراد أف يجعػؿ ىػذه المعركػة

ككأنيا "حرب مصير" لكؿ أتبػاع الحمؼ .كمف ثـ صػار عرب يجيينة متأىبيف لقدكـ المماليؾ بيذه
العػػدة م ػػف األتب ػػاع كالحمف ػػاء .كلم ػػا كص ػػمت حممػػة الممالي ػػؾ إل ػػى إقم ػػيـ أس ػػيكط بالص ػػعيد األكس ػػط،
انضمت إلييـ أعداد قميمة مف العرب ممف كانكا يقطنكف تمؾ الببلد خكفػان مػف بطػش المماليػؾ بيػـ

إف لػػـ ييظيػػركا ليػػـ الػكالء كالطاعػػة ( .)1كقػػد يعػػرؼ ىػؤالء ب ػ "عػػرب الطاعػػة" ،كىػػـ الػػذيف يطيعػػكف
السػػمطاف كال يعارضػػكنو .ككػػاف ى ػؤالء العػػرب قػػد أثػ ػاركا فػ ػزع المماليػػؾ حػػكؿ قػػكة الحمػػؼ العربػػي،
كىكلكا األمر عمييـ ليأخذكا األمر عمى محمؿ الجد (.)3

خامساً – نياية حمؼ ُجيينة:

كيبػػدك أف األحػػداث تسػػارعت بعػػد ذلػػؾ بشػػكؿ كبيػػر ،حيػػث انضػػمت بعػػض القبائػػؿ األخػػرل

لجانب المماليؾ لمحاربة قبيمة يجيينة ،ككاف منيـ بنك ىبلؿ ،إضافة لجماعات عربية أخرل ،غير
أف كجػػكد اليبلليػػيف كػػاف أكثػػر مػػف غيػػرىـ .كك ػاف البػػد مػػف كقػػكع المعركػػة الف ػاصمة بػػيف الطػػرفيف،
حيث تككف نتيجتيا حاسمة في مصير قبيمة يجيينة ،ككجكدىا بالصعيد.

(أ)  -انضماـ بني ىالؿ إلى جيش المماليؾ ضد ُجيينة:

كلمػا كػاف المماليػؾ يعرفػػكف مػا بػيف يجيينػة كبنػػي ىػبلؿ مػف عػداكة قديمػػة ،ككانػت الجػركح لػػـ

تزؿ غائرة في النفكس ،كأنيا لـ تندمؿ بمركر الػكقت ،كليذا أرادكا أف ينضـ بنكىبلؿ لجيشيـ الذم

سيحارب عرب يجيينة كحمفػاءىـ ليتخمصكا مف ىاتيف القبيمتيف في كقت كاحد .ككانػت دعػكة أمػراء
المماليػػؾ لبنػػي ىػػبلؿ مكيػػدة كمكػ انر لػػـ يفطػػف لػػو اليبلليػػكف ،إال بعػػد أف كقعػػت بيػػـ الف ػاجعة .ككػػاف

المماليػؾ قػد أرسػمكا أحػد قػػادتيـ إلػى بنػي ىػػبلؿ ،كدعػاىـ لبلنتقػاـ كالثػأر مػف عػرب يجيينػة .ك يخػدع
زعماء بني ىبلؿ بما قػالو األميػر المممػككي ليػـ ،كانطمػت عمػييـ المكيػدة .كليػذا رحبػكا باالنضػماـ
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وداف وادي النيؿ منذ القَرف الثالث وحتى القَرف التاسع اليجري
وس َ
قَبيم ُة ُج َيينة َ
ورىا َ
الحضاري في مصر ُ
ود ُ

إسماعيل حامد إسماعيل علي

لجيش المماليؾ ،كقػادكا جيادىـ ،كحممكا معيػـ عتػادىـ ( .)6كال ريػب أف بنػي ىػبلؿ كػانكا يػدرككف
سػػطكة المماليػػؾ ،كأنيػػـ س ػبؽ كقػػدمكا لي ػـ العػػكف كالمسػػاعدة لمػػا حػػاربكا يجيينػػة بالصػػعيد مػػف قبػػؿ،

ككانكا سببا في االنتصار عمييـ ،كمف ثـ كاف عمييـ المكافقة عمى قتاؿ يجيينة ردا لمجميؿ.
ػػػػػػػ

( )1عبدالمجيد عابديف ،دراسات في تاري العروبة في وادي النيؿ ،ص51

( )0كرـ الصاوي بػاز :ممالؾ النوبة ،ص80
( )3المرجع السابؽ ،ص80

( )4عبدالمجيد عابديف :المرجع السابؽ ،ص51

ػات بنػي ى ػبلؿ التػػي انضػػمت إلػػى جػػيش المماليػػؾ ،تبمػػغ نحػػك "أربعم ػائة"
ككانػػت عػػدة جماعػ ي
فػ ػارس ،ككػ ػانكا مػػف خي ػرة جنػػكدىـ ( .)2كالريػػب أف ىػػذا العػػدد كػ ػاف غيػػر جنػػد المشػػاة .كعمػػى أيػػة
حػاؿ ،لـ يفطف بنك ىػبلؿ لحيمة كمكيدة أمراء المماليؾ التي عممكىا بيدؼ االيقػاع بيـ ،كالتخمص
منيـ ،حتى أنيـ ما أف كصمكا إلى الميػداف ال ػذم كػاف يعسػكر بػو الجػيش المممػككي ،حتػى انقػض
عمييـ جنكد المماليػؾ ،كأخػذكا يفتكػكف بيػـ دكف شػفقة أك ى ػكادة ،حتػى أفنػكا الجنػكد الي ػبللييف عػف

آخػ ػرىـ ،ث ػػـ استكل ػ ػكا عم ػػى م ػػا ك ػ ػاف معي ػػـ م ػػف األس ػػمحة كالعت ػ ػاد ( .)1كلع ػػؿ الممالي ػػؾ أرادكا ب ػػذلؾ
الصنيع الػدمكم أف ييرًىبكا القبػائؿ العربية األخرل ،ككذلؾ لتحفيػز جنػكدىـ عمػى تحقيػؽ مػا يرمػكف

إليو ،كىك إبػادة عرب يجيينة ،ككذلؾ حمفائيـ كما فعمكا باليػبللييف (.)3

كالمؤكػػد أف تمػػؾ ال ػكقعة ك ػانت قبػػؿ نشػػكب القت ػاؿ بػػيف قبيمػػة يجيينػػة كجػػيش المماليػػؾ ،كيػػرل
الب ػاحث أنػػو ربمػػا أراد أمػػراء المماليػػؾ مػػف ذلػػؾ الػػذم قػ ػامكا بػػو أيض ػان أف يبعثػكا برسػػالة لكػػؿ قبائػػؿ
العػػرب أف كػػؿ مػػف يعارضػػيـ ،أك حتػػي مػػف يػكالييـ سػػكؼ يكػػكف مصػػيره مثػػؿ مػػا كقػػع لبنػػي ى ػبلؿ

رغـ أنيـ كػانكا مف حمفاء المماليؾ .كىك ما قد يككف لو أثػره عمى معنكيػات جنكد الحمؼ الجيني،
كأف ييثػ ٌػبط ىمميػػـ كعػزائميـ ،كمػػا أنيػػـ أرادكا بػػذلؾ ال ػذم فعمػػكه مػػع بنػػي ىػػبلؿ أف يؤكػػدكا أنيػػـ لػػف
يقبمكا بأم كجكد عربي في الصعيد.

(ب)  -وقوع القتاؿ بيف ُجيينة والمماليؾ:

كبعػػد أف تخمػػص أم ػراء المماليػػؾ مػػف بنػػي ى ػػبلؿ ،صػػار مقصػػدىـ إلػػى قتػػاؿ عػ ػرب يجيينػػة،

كمػػف كػ ػاف يحػػالفيـ ،فيػػذه غػ ػايتيـ الكبػػرل ،كمػػأربيـ الػ ػرئيس الػ ػذم جػػاءكا إلػػى الصػػعيد مػػف أجػػؿ

تحقيقو .كتشير ىذه األجكاء إلى أف القتػاؿ بيف الجانبيف سيككف عنيفان ىذه المرة ،فكبلىمػا متأىػب

إلى أقصي حد لمقضاء عمى الطرؼ اآلخػر ،أك اضعافو عمى أقؿ تقدير .كيبػدك مػف االسػتعدادات

التي قػاـ بيا عرب يجيينة أنيـ كانكا يعتبركف ىذه المعركة مصيرية بالنسبة ليـ خاصة ،كلمكجكد
العربي بصفة عامة في أقػاليـ الصعيد.
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ػػػػػػػ

( )1عبدالمجيد عابديف ،دراسات في تػاري العروبة في وادي النيؿ ،ص51

( )0كرـ الصاوي بػاز :ممالؾ النوبة في العصر الممموكي ،ص ،83–80وعف مكيدة أمراء المماليؾ بالياللييف،
يقوؿ الػدكتور عبػد المجيػد عابػديف" :وبعػث أمػراء المماليػؾ ليػؤمف بنػي ىػالؿ أعػداء عػػرؾ ،ويحضػرىـ ليقػاتموا

عرؾ أعداءىـ ،فػانخدعوا بذلؾ ،وفرحوا بػو..فما ىػو إال أف وصػموا إلػى األميػر شػيخو قػػائد المماليػؾ حتػى أمػر
بأسػػمحتيـ وخيػػوليـ ،فػػػأخذت بأسػػرىا ،ووضػػع فػػييـ السػػيؼ ،فػػػأفناىـ جميعػػا( "..تػػاري العروبػػة فػػي وادي النيػػؿ:

ص)51

( )3كرـ الصاوي بػاز :المرجع السابؽ ،ص83

كالبد أنو قد بمغ يجيينة ما كقع لبني ىبلؿ مف المماليؾ رغـ أنيـ مف المكاليف ليـ ،فما بالؾ
بما يمكف أف يفعمو الممػاليؾ بيـ ،كىـ ألد أعدائيـ .ككػاف المماليؾ يدرككف أنػو لػك انتصػرت قبيمػة

يجيينة عمػييـ ف ػإف يممكيػـ لػف يبقػي ،ألنيػـ يعممػكف مػدل الكراىي ػة التػى يضػمركنيا ليػـ ،كأف عرب ػان
آخ ػريف سينض ػػمكف لحمفي ػػـ بعػ ػد ال ػػذم فعم ػػكه باليػ ػبللييف ،فػ ػالعرب ل ػػـ يع ػػكدكا ي ػػأمنكف البت ػػة جان ػػب
المماليػػؾ ،حتػػى مػػف كػػانكا يحػػالفكنيـ .كلعػػؿ مػػا تركيػػو المصػػادر حػػكؿ المعركػػة التػػى كقعػػت بػػيف

يجيينػػة كالمماليػػؾ يؤكػػد شػػدة القت ػاؿ آنػػذاؾ ،فالمعركػػة التػػي نشػػبت بػػيف الطػرفيف فيمػػا يقػػاؿ لػػـ يعيػػد
الناس بمثميا منذ زمف بعيد ،عمى ما كاف فييا مف تركيع ،كسػفؾ لمدم ػاء .فػابف إي ػاس يصػؼ ىػذه
المعركػػة بأنيػػا كانػػت كق ػائع رىيبػػة "لػػـ ييسػػمع بمثميػػا فيمػػا تقػػدـ مػػف ال ػزماف مػػف الكاقعػػات المشػػيكرة"
(.)2
كبعد أف دارت رحى الحرب ،كسقط القتمى كالضحايػا فييا باآلالؼ ،بدت اليزيمػةي تمػكح فػي

ػالمنطؽ يؤكػد بػأف جماع ػات مػف الن ػاس ال يمكػنيـ
جانب قبيمة يجيينة ،كلـ يكف ذلؾ أمػ ار غريب ػا ،ف
ي
درب عمى أعمى و
قدر مف الكفػاءة كالحرفية مثؿ جيش المماليػؾ .خاصػة كأف
كم ى
إسقػاط جيش قكم ،ي

تمؾ الحقبة كػانت دكلػة المماليؾ ال تزاؿ سمطنة قػكية ،كفي عنفكانيا ،رغـ كجكد بعض المنػازعات

كالص ارعػ ػات عمػػى العػ ػرش ،غيػػر أف جيشػػيـ كػػاف األقػ ػكم فػػي ذلػػؾ الػ ػكقت بػػيف كػػؿ الجيػػكش فػػي
العالـ اإلسػبلمي.

ادر التػػاريخية إلػى أف المماليػؾ ارتكبػكا فػي ىػذه المعركػة أمػك انر شػنيعةن ،فيػدفيـ
كتشير المصػ ي
الجينػػي ،بػػؿ كػػانكا يركمػػكف أبعػػد مػػف ذلػػؾ ،إذ كانػػت غػػايتيـ
لػػـ يكػػف مجػػرد ىزيمػػة ىػػذا الحمػػؼ ي
استئصػػاؿ شػ ػأفة الجماعػػات العربيػػة كافػػة مػػف الصػػعيد ،كال فػػرؽ عنػػدىـ بػػيف حميػػؼ ليػػـ ،أك مػػف

ييضمر ليـ العداء .كليذا أخذ المماليؾ يقتمكف في عرب يجيينػة كحمفػائيـ دكف ىػكادة ،كلػـ يظيػركا
ليـ شيئا مف الػرحمة كالرفؽ ،حتى أف بعض المصادر التػػاريخية تػذكر أف قتمػػى تمػؾ المعركػة مػف

العػػرب فحسػػب تجػػاكز عش ػرة آالؼ شػػخص ( .)1بينمػػا يشػػير آخػػركف إلػػى أف أعػػداد القتمػػي مػػف

الجػانبيف كاف ميكالن ( .)3كعف شدة القتػاؿ كبشػاعتو ،يقكؿ ابف إيػاس" :فصار األمير شيخك يقطػع
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وداف وادي النيؿ منذ القَرف الثالث وحتى القَرف التاسع اليجري
وس َ
قَبيم ُة ُج َيينة َ
ورىا َ
الحضاري في مصر ُ
ود ُ

إسماعيل حامد إسماعيل علي

رأس كػػؿ مػػف رآه مػػف الفبلحػػيف يقػػكؿ :دكيػػؾ ،ف ػبل زاؿ يقطػػع مػػف رءكس العرب ػاف كالف ػبلحيف ال ػذيف
بضياع الصعيد ،حتى بنى مف رءكسيـ عدة مصاطب كماذف عمى شاطػيء بحر النيؿ.)6( "..

ػػػػػػػػ

( )1بدائع الزىور :جػ ،1ص ،552عبدالمجيد عابديف :تاري العروبة في وادي النيؿ ،ص51
( )0ابف إياس :مصدر السابؽ ،ص552

( )3عبد المجيد عابديف :المرجع السابؽ ،ص51
( )4بدائع الزىور :جػ ،1ص552

كمػػف أبمػػغ مػػا كرد فػػي كصػػؼ تمػػؾ المعركػػة أف بعػػض المصػػادر شػػبيت مػػا قػػاـ بػػو جنػػكد

المماليػػؾ بػػالعرب بمػػا فعم ػو قػ ػائد التتػػار "ىكالكػػك" ف ػي بغػػداد ( .)2كىػػي إشػػارةه ميمػػة تؤكػػد فداحػػة
المأسػػاة التػػي كقعػػت بالقب ػائؿ العربيػػة عمػػي يػػد جنػكد المماليػػؾ ،ككأنيػػا كانػػت حػػرب إبػػادة ،الىػكادة

فييا كال رحمة البتة .كحسب ركاية المقريزم ،فػإنو ييشػتىـ منيػا أف األمػر لػـ يكػف عمػي ىػذا الصػنيع
ال ػدمكم كمػػا ذكػػر ابػػف إي ػاس ،بػػؿ كػػاف األمػػر أخػػؼ كطػػأة مػػف حيػػث القتم ػى كسػػفؾ الػػدماء" :فأخػػذ
العرب حذرىـ ،فتفرقكا ،كاختفكا ،كقدمت طائفػة منيـ..فأي ًخػذكا ،كك ػانكا عشػرة ،فقػبض عمػى مػا كجػد
معيـ مف الماؿ ،كحمؿ ألمير جندار (.)3( "..)1

ػث أنػػو حسػػب ىػػذه الركايػػة فػػإف العػػرب لمػػا أدرك ػكا أنيػػـ ليس ػكا بػػالقكة التػػي تقيػػر
كيػػرل الباحػ ي
المماليؾ ،ىرب عدد كبير منيـ ،حتى اليقعكا في أيدل المماليؾ ،ألنيـ يعممكف بطشيـ ،كأنيـ لف

يتركػكا مػنيـ أحػدا عمػى قيػد الحيػاة .كيبػدك أف مػا فعمػو المماليػؾ بػاليبللييف كػاف لػو أثػره فػي نفػػكس

العرب مف حمؼ يجيينة ،فيربكا مف القتاؿ بعد أف أدرككا أنيا معركة خاسرة كغير متكافئة .كيشير
المقري ػزم إلػػى أف عش ػرة نفػػرمف العػػرب قػػدمكا لمصػػر ،ثػػـ قػػبض المماليػػؾ عمػػييـ ،كاسػػتكلكا عمػػى
أمكاليـ ،كلعميـ ىربكا مف المعركة بعد أف أدرككا أف اليزيمة حمت بيـ.

كمػػع ذلػػؾ فإنػػو يبػػدك أف العػػرب لػػـ يككن ػكا ليقم ػةن سػػائغةن فػػي يػػد المماليػػؾ ،إذ أظيػػركا مقاكمػػة

عنيفة ،فالمصادر تذكر أنو لـ اشتد كطيس القتاؿ ،أمر السمطاف بإرساؿ مدد إلى الصػعيد ،فجمػع
نائب السمطاف جيشا جعؿ عميو  15مقدمان ،كجعؿ مع كؿ مقدـ منيـ  10مف الجنػد حتػى صػارت

يعػدتيـ "خمسػػمائة فػارس" ( .)6كبينمػػا كػاف المػػدد يػتـ االعػػداد لػو عمػػي كجػو السػػرعة ،إذ كرد كتػػاب
مف قادة الجيش يقكلكف بأنيـ ليسكا بحاجة إليو ( .)5كالراجح أف مقاكمة قبيمة يجيينة كانت شديدة،

كىك ما أنيؾ جيش المماليؾ ،فبعثػكا لمسػمطاف طػالبيف مػددان عػاجبلن ،كلمػا يحسػمت األمػكر ،جػاءت
رسالةه إلى السمطاف تخبره بأف الحرب قد حسمت.

ػػػػػػ

( )1ابف إياس :مصدر سابؽ ،ص552
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وداف وادي النيؿ منذ القَرف الثالث وحتى القَرف التاسع اليجري
وس َ
قَبيم ُة ُج َيينة َ
ورىا َ
الحضاري في مصر ُ
ود ُ

إسماعيل حامد إسماعيل علي

( )0أمير جندار :ويكتب أيضا جاندار ،وىو الذي يقوـ عمي حراسة السمطاف خالؿ وجوده في المجػالس ،وكػاف
معػػو رجػػاؿ يعرف ػػوف باسػػـ "البرداريػػة" ،كمػػا كػػاف أميػػر جنػػدار يقػػوـ بحراسػػة الممػػؾ فػػي الخروجػػات عػػف طريػػؽ
أشخاص يعرفوف باسـ الركبداريةأو الركابية ،وىػـ الػذيف كػانوا يركبػوف الخيػوؿ ،وكػانوا يحممػوف آالت السػمطاف

وأشػػعرتو ،وكػػاف "أميػػر جنػػدار" فػػي مقػػدمتيـ ،كمػػا يحػػرس ى ػذا األميػػر السػػمطاف فػػي القصػػر عػػف طريػػؽ فرقػػة
"الجندارية" (الجانداريػة) ،وربمػا كػاف يحػرس أيضػا حػريـ السػمطاف (لممزيػد ،انظػر عبػدالمنعـ ماجػد :نظػـ دولػة
سالطيف المماليؾ ورسوميـ في مصر ،مكتبة األنجمو المصرية1980 ،ـ ،ص49-48

( )3السموؾ :جػ849 ،1

( )4المصدر السابؽ ،ص 849
( )5المصدر السابؽ ،ص 849

كلمػػا كقعػػت اليزيم ػةي ب ػالعرب ىػػرب ابػػف األحػػدب ،كذىػػب فػػي اتجػػاه الجنػػكب الشرقػ ػي ،حيػػث

الػببلد التػي تيعػرؼ باسػـ "بػبلد ال ػزنج" ( .)2كظػؿ فػي طريقػو ىارب ػان حتػى بمػغ آخػر تمػؾ الػببلد (.)1
اء المماليػؾ بيزيمػة "حمػؼ يجيينػة" ،حيػث ظمػكا يط ػاردكف فمػكليـ مػدة سػبعة أيػػاـ،
بينما لـ يقنع أمػر ي
حتي كصؿ جند المماليػؾ إلػى أطػراؼ بػبلد ال ػزنج .غيػر أنيػـ لػـ يتمكنػكا مػف القػبض عميػو ،كليػذا

عػػادكا أدراجيػػـ بعػػد ذلػػؾ ( .)3كقػػد أخػػذ جنػكد المماليػػؾ ينكمػػكف فػػيمف كقػػع فػػي أيػػدييـ مػػف العػػرب،
كاشػػتدكا فػػييـ قت ػبل كتشػريدا ( .)6أمػػا مػػف تمكػػف مػػف اليػػرب مػػف بطػػش المماليػػؾ مػػف عػػرب يجيينػػة

كحمفػائيـ ،فقد فركا جنكبػا إلى شمالي ببلد النكبة التي كػانت خاضعة في ذلؾ الػكقت لدكلة الكنكز
العربيػػة ( .)5ككػػاف يحكػػـ النػػكبييف كقتئػػذ بنػػك ربيعػػة ،الػػذيف كػػانكا قػػد نقم ػكا مقػػر حكميػػـ مػػف أرض

البجة إلى ببلد النكبة.

كقػد اسػتكلى أمػراء المماليػؾ بعػػد أف حققػكا االنتصػار الكبيػر فػي ىػػذه المعركػة عمػى كػؿ مػػا

كقع في أيدييـ مف ممتمكات العرب ،كن ػالكا الكثيػر مػف المغػانـ كاألس ػبلب ،إذ حممػكا معيػـ أحمػاالن

ثقيم ػػة م ػػف الخي ػػكؿ ،كاإلب ػػؿ ،كاألبق ػ ػار ،كاألغن ػ ػاـ ،كك ػ ػذلؾ حممػ ػكا معي ػػـ م ػػا كج ػػدكا م ػػف الس ػػيكؼ،
كالػرماح ،كالػدرؽ ،كغير ذلؾ مف أسبلب الحركب (.)4

كتذكر المصادر التػاريخية أف السمطاف عاد إلى مقر السػمطنة "كىػك فػي غ ػاية السػركر بيػذه

النصػرة التػػي كقعػػت لػػو ،فشػػؽ شػػارع الصػػميبة فػػي مككػػب حافػػؿ ،كطمػػع إلػػى القمعػػة ،كك ػاف لػػو يػػكـ

مشيكد" ( .)9كيبدك أف المماليؾ لـ يتكقؼ تحركيـ عند حد ىزيمة قبيمة يجيينة ،كمطاردة ق ػائدىـ،
الجينيػػيف فػػي ك ػافة
حيػػث اتخػػذكا اجػراءات صػػارمة كقػػاسية فػػي مط ػاردة كػػؿ مػػف اشػػترؾ فػػي حمػػؼ ي

أق ػاليـ مصػػر كمػػدنيا .كمػػف ذلػؾ أف األميػػر شػػيخك أعمػػف كىػػك أمػاـ "مككػػب الحػػج"" :أف مػػف يخفػػي
أحدا منيـ (أم الجينييف) ،فقد أىدر دمو.)8( "..

ػػػػػػػ
( )1بالد الػزنج :يقوؿ الرحالة المغربي ابف بطوطة عف ىذه البالد النائيػة" :ثػـ ركبػت مػف مقدشػو متوجيػاً إلػي
بالد الساحؿ ،قاصداً مدينة كموا مػف بػالد الػػزنج..وىي مدينػة عظيمػة سػاحمية ،أكثػر أىميػا الزنػوج المسػتحكمو
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وداف وادي النيؿ منذ القَرف الثالث وحتى القَرف التاسع اليجري
وس َ
قَبيم ُة ُج َيينة َ
ورىا َ
الحضاري في مصر ُ
ود ُ

إسماعيل حامد إسماعيل علي

السواد ،وليـ شرطات في وجوىيـ( "..تحفة النظار ،جػ ،1ص .)034–033وقػػاؿ أبػوبكر الػرازي عػنيـ" :الػػزنج

جيؿ مف السوداف ،وىـ الػزنوج( "..انظر مختار الصحاح :ص.)075

( )0ابف إياس :جػ ،1ص ،552عبد المجيد عابديف :دراسات في تاري العروبة في وادي النيؿ ،ص51
( )3ابف إياس :مصدر السابؽ ،ص552

( )4كرـ الصاوي باز :ممالؾ النوبة ،ص83

( )5عبدالمجيد عابديف :المرجع السابؽ ،ص ،51كرـ الصاوي باز :المرجع السابؽ ،ص83
( )6ابف إياس :جػ ،1ص552

( )7المصدر السابؽ ،ص552
( )8المقريزي :السموؾ ،جػ ،1ص849

ثػػـ أخػػذ المماليػػؾ يبحثػػكف عػػف بقايػػا الجػػيش العرب ػي ،كاليػػاربيف مػػف "حمػػؼ يجيينػػة"" ،كفتش ػكا

جماعػػة ،فكسػػط بعضػػيـ ،كأفػػرج عػػف بعػػض" .كمػػا أف الممػػؾ الصػػالح
الخيػػاـ كغيرىػػا ،فقػػبض عمػى َّ
ابف محمد بف قػبلككف لمػا عػاد لمقػر السػمطنة حػذر مػف إيػكاء العربػاف الي ػاربيف ،كمػف ثػـ لػـ يتػرؾ

منيـ أحد ممف كقع فػي أيػدييـ "فأخػذ البحػرم كالبػرم ،كقبضػت عمػى خيػكؿ تمػؾ النػكاحي كسػيكؼ
أىميا بأسرىا" ( .)2كما قػاـ أمراء المماليؾ بالقبض عمى كؿ مف اشتبيكا بيـ ممػف ينتمػكف لمحمػؼ

العربي ،كيبدك أنيـ كانكا يقبضكف عمى أم أحد مف العرب لمجػرد االشػتباه ،حتػى كقػع فػي أيػدييـ

الكثير منيـ "كمف كاف مػنيـ معركفػا بغيػر ذلػؾ ،أيف ػرج عنػو ،كمػف لػـ ييعػرؼ سػجف" ( .)1ثػـ أرسػؿ
ؾ أتبػاعيـ إلى كؿ المػدف كالقػرل بمصػر ،التػي عممػكا أف بيػا مػف يعربػاف ىػذا الحمػؼ
أمراء الممالي ي
الف ػاريف ،يقػػكؿ المقريػزم" :ثػػـ كبسػت البينسػػا كبػبلد الفيػػكـ ،فركػب األميػراف طػاز كصػػرغتمش بمػػف
معيما إلى الببلد .كقد فر أىميا ،كاختفى بعضيـ في حفائر تحت األرض ،فقبضكا (عمى) النسػاء
كالصػػبياف ،كعػػاقبكىـ حت ػى دلػػكىـ عمػػى الرجػػاؿ ،فسػػفككا دمػػاء كثي ػريف ،كعكقػػب كثيػػر مػػف النػػاس

بسبب مف اختفى.)3( "..

كما بعث المماليؾ إلى أقػاليـ الكجو البحرم ،كدعكا الناس ىناؾ "بأال يدعكا عندىـ يمفسدان ،كال

أحػػدان ممػػف يتجمػػع إلػػييـ مػػف بػػبلد الصػػعيد كالفيػػكـ ،كمػػف آكاىػػـ حػػؿ دمػػو" .كمػػا حػػذركا النػػاس مػػف

اقتنػاء الخيػؿ ،كألزمػكا النػاس باحض ػارىا ( .)6بينمػا تػذكر ركايػػات أخػرل أف السػػمطاف دخػؿ كأمامػػو

األسػػرل مػػف العرب ػاف (جيينػػة) ،ككػػانكا نحػػك ألػػؼ ،فممػػا طمػػع إلػػى القمعػػة رسػػـ بػػأف يكسػػطكا ى ػؤالء
العرباف جميعا ،كأبقي منيـ أكػابرىـ كمشػايخيـ (" ،)5ثػـ إف السػمطاف نػادل فػي القػاىرة بػأف فبلحػا

اليركب فرسا ،كال يشترم سبلحا ،كال سيفا ،كال رمحا" (.)4

اء المماليؾ في معاقبة كؿ مػف انضػـ ل ػ "حمػؼ يجيينػة" ،أك حتػى مػف اشػتيبو فػي
ىكذا اشتد أمر ي
أمػره ،كأسػرفكا فػػي ذلػػؾ إس ارفػ ػا ال يتصػػكره العقػػؿ ،حيػػث اشػػتدكا فػػي معاممػػة العػػرب ،كاضػػطيادىـ،
كاالنتقػاـ منيـ بكؿ قسػكة .كمػا أنيػـ منعػكا أم شػخص عربػػي ،حتػى كاف لػـ يكػف ممػف اشػترؾ فػي
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"حمؼ يجيينة" ،أف يمتمػؾ خػيبلن أك سػبلحان خشػية أف ييسػتخدـ بعػد ذلػؾ فػي قت ػاؿ المماليػؾ ،كىػددكا
كؿ مف ال يمتزـ بتمؾ األكامر بأشد العقاب.

ػػػػػػ

( )1المقريزي :السموؾ ،جػ ،1ص849
( )0المصدر السابؽ ،ص849

( )3المصدر السابؽ ،ص 852 – 849
( )4المصدر السابؽ ،ص852

( )5بدائع الزىور :جػ ،1ص551
( )6المصدر السابؽ ،ص551

الجيني:
جػ -استسالـ ابف األحدب ُ

أما ابف األحدب ،فإنو ىرب إلى تخػكـ بػبلد ال ػزنج ،كلػـ يػتمكف جنػكد المماليػؾ مػف مبلحقتػو

كالقبض عميػو .كفيمػا يبػدك أف األخبػار كانػت تصػؿ إليػو بمػا فعمػو المماليػؾ بػالعرب ،كاضػطيادىـ
ليـ كالتنكيؿ بيـ دكف رحمة بعػد أف حمػت بيػـ اليزيمػة .كيبػدك أنػو كصػؿ إلػى قناعػة أنػو ال طائػؿ

مف ىربو ،كأف العرب كفي مقػدمتيـ قبيمػة يجيينػة ،لػف يمكػنيـ التمػرد مػرة أخػرل ألنيػـ شػاىدكا ق ػكة
المماليؾ ،كبطشيـ رأم العيف .كمػف ثػـ أدرؾ أف شػككتيـ قكيػة ،كال قبػؿ لمعػرب بيػـ ،عندئػذ أعمػف
االستسػػبلـ لمممالي ػؾ "ثػػـ بعػػد أيػ ػاـ أرسػػؿ ابػػف األحػػدب يطمػػب األمػػاف مػػف السػػمطاف ،كأنػػو يػػدكس
بساط السمطاف كيحضر" (.)2

كتػػذكر المصػػادر أف سػػمطاف المماليػػؾ كافػ ػؽ عمػػى طمبػػو ،كأعمػػف العفػ ػك عنػػو ،ثػػـ أرسػػؿ لػػو

السمطاف منػديؿ األمػاف عمػي يػد الخ ػاصكي ( .)1لكػف السػمطاف كػاف قػد اشػترط عمػى ابػف األحػدب
أف يعمؿ ىك كأتباعو مف عربػاف يجيينػة ،كالمػكاليف ليػـ فػي بػبلد الصػعيد األعمػى بز ارعػة األرض،
كأف يمتزم ػكا بالحفػ ػاظ عمػػي األمػػف كاالسػػتقرار فػػي مػػدف الصػػعيد ،كمػػا أف عمػػييـ أف يمتزم ػكا بػػدفع

الضرائب التي تيفرض عمييـ مف الدكلة ميما بمغت كمفتيا (.)3
كك ػػاف م ػػف ش ػػركط السػ ػمطاف أيضػ ػان الب ػػف األح ػػدب أف ييظيػ ػر استس ػػبلمو ككالئ ػػو الت ػػاـ لدكل ػػة

الجينييف عف القياـ بأم أعماؿ عدائية ضد الكالة التػابعيف لمدكلػة،
المماليؾ ،كأف يمتنع ىك كباقي ي
ككذلؾ إلى أم مف عماؿ السمطاف ( .)6كلـ يكف أمػاـ ابػف األحػدب إال القبػكؿ بتمػؾ الشػركط التػي

فرضيا السمطاف رغـ ما بيا مف إجحاؼ كاضح ،لكنيا تعبر عف شركط المنتصر ،كعمى الميزكـ
أف يخضع لو "ثـ يك ًسـ لو بالتكجو إلى ببلده ،فعاد إلييا بعد أيػاـ" ( .)5ىكػذا تمكػف أمػراء المماليػؾ
الجينيػػيف بالصػػعيد ،كأنيػكا تمػػردىـ ضػػد المماليػػؾ رغػػـ مػػا حػػاؽ بيػػـ مػػف
مػػف القضػػاء عمػػى حركػػة ي
األذل ،كسػفؾ الػدماء ،كيعمػػؽ ابػف إيػػاس عمػى ذلػػؾ بقكلػو" :كخمػدت فتنػػة العػرب ،بعػػدما قػد ذىبػػت
فييا أركاح ،كتيتمت فييا أطفاؿ.)4( "..
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ػػػػػػػ
( )1ابف إياس :بدائع الزىور ،جػ ،1ص ،551كرـ الصاوي باز :ممالؾ النوبة ،ص83
( )0ابف إياس :جػ ،1ص551

( )3كرـ الصاوي باز :مرجع سابؽ ،ص83
( )4المرجع السابؽ ،ص83

( )5ابف إياس :جػ ،1ص551

( )6المصدر السابؽ ،ص ،551وقد قاؿ بعض الشعراء في ذلؾ:
ما ىادف السمطاف أعداءه

حتي لو تكثر أمواليـ

إال ألمر فيو إذالليـ

ولمصبا تكبر أطفاليـ

ىكػػذا يتضػػح لنػػا مػػف خ ػبلؿ د ارسػػة ىػػذا الفصػػؿ أف العػػداء ك ػاف سػػمة العبلق ػة التػػى جمعػػت
بيف كؿ مف قبيمة جيينة كسػبلطيف المماليؾ ،إذ لـ يعترؼ الجينيكف بحكـ المماليؾ ،كأعمنػكا أنيػـ

حكػػاـ ال شػ ػرعية ليػػـ .كمػػا يتضػػح مػػف ىػػذا الفصػػؿ أف قبيمػ ػة يجيينػػة لعبػػت دك انر كبي ػ انر فػػي تكحيػػد

القبػائؿ العربية في بػبلد الصعيد ،كمف ثـ قياـ ما ييعرؼ بػ "األحبلؼ العربية" التػى ك ػانت تن ػاىض
دكلػػة المماليػػؾ (713-468ى ػػ2529-2150/ـ) ،خاصػػة كأف ىػػذه القبػ ػائؿ لػػـ تكػػف تعتػػرؼ ىػػي
األخرل بشرعية حكميـ.

كعمى ىذا شيد ذلؾ العصر الكثير مف الصراعػات بيف القبػائؿ العربية بصفة عػامة ،كقبيمػة

يجيينػػة خاصػػة مػػف جانػػب ،كأم ػراء المماليػػؾ مػػف جانػػب آخػػر .كقػػد حممػػت جماعػ ػات جيينػػة لػ ػكاء

المعػارضة لحكـ المماليؾ .ككػاف "حمؼ يجيينة" أك "الحمؼ العركي" ،الذم قػاده ابف األحدب الػذم
ينتسػػب لعػػرب جيينػػة أىػػـ تمػػؾ األحػ ػبلؼ التػػى ظيػػرت خػػبلؿ عصػػر سػ ػبلطيف المماليػػؾ ،كشػػكمت

شككة في ظيكرىـ.

كقػػد تصػػدر ىػػذا الحمػػؼ حركػ ػة المعارضػػة العربيػػة فػػي مػػدف الصػػعيد ضػػد أم ػراء المماليػػؾ،

ككقعت بيف الطرفيف الكثير مف مظاىر القتػاؿ كالمكاجيات العسكريػة ،غير أف ىذا الصراع انتيػى
في آخر المطػاؼ بيزيمة عػرب يجيينة ،ككػذلؾ مف حالفيـ أماـ الجيكش المممككية ،ثـ ىرب ق ػائد
ىػػذا الحمػػؼ ابػػف األحػػدب ،ال ػذم أدرؾ بعػػد أف ذاؽ مػ اررة اليزيمػػة ،كبعػػد كػػؿ مػػا كق ػع مػػف الميالػػؾ
ألفػ ػراد قبيمتػػو جيينػػة ،كسػػقكط اآلالؼ مػػف القتمػ ػى كالضػػحايا مػػنيـ أنػ ػو مػػف الصػػعب عمػػى قبائػػؿ

العػػرب أف تقيػػر جبػػركت دكل ػػة المماليػػؾ كبطشػػيـ ،كمػػف ثػػـ أظيػػر لػ ػيف الجػ ػانب ليػػـ ،كقبػػؿ ابػػف
األحدب بشركط سمطػاف المماليؾ رغـ ما كػاف بيا مف شركط الخضكع كاالستسبلـ.

كعمػى أيػة حػاؿ ،ف ػإنو يمكػف القػكؿ ب ػأف الصػراع ال ػذم ق ػاده عػرب يجيينػػة ،كمػف ح ػالفيـ مػػف

الجينيػػيف
الع ػرب فػػي الصػػعيد ،ككق ػكع اليزيمػػة بيػػـ ك ػاف أحػػد أىػػـ األس ػباب التػػى أدت إلػػى إجبػػار ي
عمى اليجرة مف الصعيد ،قػاصديف الػذىػاب إلػى ب ػبلد النكبػة كبػػاقي سػكداف كادم النيػؿ ،كىػى تعػد
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مرحمػػة ت ػاريخية ذات أىميػػة كبيػرة ،نظػ ار لمػػدكر الحضػػارم الكبيػػر ال ػذم ك ػاف مقػد ار ليػػذه القبيمػػة أف

تمعبػػو ىنػػاؾ ،كخػ ػاصة دكرىػػـ فػػى تعريػػب تمػػؾ البػ ػبلد ،كىػػك مػػا س ػكؼ ننػ ػاقشو تفصػػيبل فػػي ثنػ ػايا

الفصكؿ التػالية.
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الفصل الخامس:
"ىجرة قبيمة ُجيينة إلى النوبة المسيحية إباف القرف 8ىػ14/ـ"
أكال – دكافع ىجرة يجيينة إلى ببلد النكبة
الجينيكف إلى النكبة
ثانيان  -الطرؽ كالمسالؾ التي عبرىا ي
ثالثا – ممالؾ النكبة المسيحية:

(أ) – مممكة نكباديا

المقيرة
(ب) – مممكة ى
(جػ) – مممكة يعمكة

المقيرة (913ىػ2313/ـ):
رابعا – سقكط مممكة ى
(أ) – دكر يجيينة في سقكط مممكة المقيرة
(ب) – حمبلت المماليؾ كسقكط مممكة المقيرة

خامسا  -ركاية ابف خمدكف عف ىجرة يجيينة إلى النكبة بعد سقكط المقيرة
سادسا  -عرب يجيينة كمزاعـ تدمير كنائس النكبة
يتنػػاكؿ ىػػذا الفصػػؿ قػػدكـ قبيمػػة جيينػػة كبطكنيػػا إلػػى أرض النكبػػة ،كدكافػػع ىػػذه اليجػرة ،ثػػـ

الجينيػكف مػف أجػؿ الكصػكؿ إلػى بػبلد
استقرارىـ في ىذه الببلد ،كمػا يتنػاكؿ المسػالؾ التػى سػمكيا ي
النكبة ،كلعؿ أىميا :طريؽ البحر األحمػر ،كطريػؽ درب األربعػيف ،كعبػر نيػر النيػؿ ،كغيرىػا مػف

2
كعمػػكة ،ثػػـ
الطػػرؽ ( ) .كمػػا يتحػػدث عػػف ممالػػؾ النكبػػة المسػػيحية ،كىػػي :مممكػػة نكبػػادا ،كالمقي ػرة ،ي
يتناكؿ دكر عرب يجيينة فى مممكة المقرة النكبية ،كالى أم مدل كػاف ليػـ دكر فػي إسػقاطيا ،كمػا

يناقش "ركاية ابف خمدكف" عف ىجرة جيينة لمنكبة ،كاشكالية ما كرد في بعض المصادر التاريخيػة

الجينييف في تدمير الكنائس كاألديرة النكبية.
عف دكر ي

أوالً – دوافع ىجرة ُجيينة إلى بالد النوبة:

الجيينػة
كجيينػة لمزيػد مػف االنتقػاـ كالػبطش ،ككانػت ذركة المقاكمػة ي
أدل العداء بيف المماليؾ ي
ضػػد المماليػػؾ بالصػػعيد خػػبلؿ الفتػرة مػػف سػػنة 478ىػػ2178/ـ ،كحتػػى سػػنة 956ىػػ2353/ـ (.)1
لجيينة مف دكر كبير في مقاكمة المماليػؾ ،بقػدر مػا حػؿ بيػـ أكثػر مػف غيػرىـ مػف
كبقدر ما كاف ي
الع ػرب مػػف الػػببلء ،كىػػك مػػا كػػاف سػػببا رئيسػػا فػػي ىج ػرتيـ القس ػرية إلػػى النكبػػة ( .)3حيػػث أدرؾ
الجينيكف أنو لـ يعد بإمكانيـ البقاء بعد كؿ ما حدث مف المكاجيات الدمكيػة مػع أمػراء المماليػؾ،
ي
كخاصة بعد أف انكسػرت شػككتيـ ،كأيقنػكا أنيػـ سػيككنكف يعرضػة لػؤلذل ،كبمػا ال يمكػنيـ احتمالػو
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مػف جانػب المماليػؾ ،كليػذا آثػرت أكثػر جماعػاتيـ السػبلمة ،بعػد أف صػاركا عمػى قناعػة بأنػو البػد
مف الرحيؿ إلى أرض جديدة ،بعيدا عػف سػمطة المماليػؾ كانتقػاميـ ،كمػف ثػـ لػـ يكػف أمػاميـ سػكل

الذىاب إلى ببلد النكبة (.)6
ػػػػػػػ

( )1لممزيد عف الطرؽ والمسالؾ التى عبرىا الجينيوف وباقي العرب لمنوبة ،ابف بطوطة :تحفػة النظػار ،جػػ ، 1ص-48
 ،49ابف خمدوف :العبر ،جػ ،5ص ،8-7القمقشندي :صبح األعشى ،جػ ،5ص ،077التونسػي :تشػحيذ األذىػاف ،ص41
وما بعدىا ،كوليف ماكفيدي :أطمس التاري األفريقي ،ص ،95عوف الشػريؼ قاسػـ :موسػوعة القبائػؿ واألنسػاب العربيػة

فػػي السػػوداف ،جػػػ ،1ص ،308وانظػػر أيضػػا حسػػف إبػراىيـ حسػػف :انتشػػار اإلسػػالـ فػػي القػػارة األفريقيػػة ،ص ،10حسػػف
جوىر :السوداف أرضو وتاريخو وحياة شعبو ،دار الشعب ،ص73

( )0وعف ذلؾ  ،يقوؿ الدكتور عبد المجيد عابديف" :وصفوة القوؿ أف ُجيينة في الفترة التي بيف 754–698ىػ كاف ليا
نصيب وافر في المقاومة ،وأف ىذه الحركة انتيت بيجرة كثير منيـ إلى بالد السوداف( "..تاري العروبة في وادي النيؿ:
ص.)51

( )3انظر المقريزي :السموؾ ،جػ ،1ص ،851-852رجب عبدالحميـ :العروبة واإلسالـ ،ص118
( )4وعػػف دور ُجيينػػة فػػي مقاومػػة المماليػػؾ وارتبػػاط ذلػػؾ بػػاليجرة لمنوبػػة ،يقػػوؿ د.رجػػب عبػػدالحميـ" :ومعنػػي ذلػػؾ أف

ُجيينة..كاف ليا نصيب وافر في المقاومة التي جرت عمييا اضب المماليؾ واضطيادىـ ليا ،ىذا االضطياد الذي انتيي
بيجرة كثير مف بطونيا ورجاليا إلي بالد السوداف" (العروبة واإلسالـ :ص.)118

كالمؤكد في رأم البعض أف سياسة المماليؾ لـ تتػرؾ لمعػرب فرصػة غيػر اليػركب إلػى بػبلد

النكبة ( .)2كىك ما يشير لسكء أكضاع القبػائؿ العربيػة كافػة خػبلؿ تمػؾ الحقبػة ،كمػا زاد اضػطياد
أمراء المماليؾ لمعرب ،كخػاصة عرب جيينة .كما يذىب البعض إلى أف المجاعػات كاألكبئة التػي

أصػػابت مصػػر خػػبلؿ ىػػذا العصػر ،لعبػػت ىػػي األخػػرل دك ار فػػي اليجػرة العربيػػة إلػػى بػػبلد النكبػػة،
كذلؾ خكفػان مف أف ييمككا بسبب تمؾ المجاعات كشدتيا (.)1

كربما يؤيد ذلؾ الػرأم أف المقريزم كضع مؤلفا عف المجاعات كاألكبئة التي ضربت مصر،

خاصػػة تمػػؾ التػػي كقعػػت أيػػاـ دكلػػة المماليػػؾ ،كىػػك مػػا يشػػير إلػػى أم مػػدل بمغػػت ىػػذه المجاعػػات،
كمػا كػػاف ليػػا مػػف أثػػر عمػى عمػػكـ النػػاس فػػي ذلػػؾ الكقػت ( .)3كلعػػؿ مػػف الػدكاعي األخػػرل لميجػرة

الجينيػػة إلػػى النكبػػة أيضػػا رغبػػة عػػرب يجيينػػة فػػي البحػػث عػػف مػػكطف جديػػد ،يبلئػػـ طبيعػػة حيػػاتيـ
ي
البدكيػػة ،كفػػي أرض تكجػػد بيػػا المػػركج كالم ارعػػي ،عميػػا تكػػكف شػػبيية بالبيئػػة التػػي عاشػكا فييػػا فػػي
مػكطنيـ األكؿ بجزيػرة العػرب ( .)6كربمػا ليػذا يػربط الػبعض بػيف تمػؾ األحػداث التػي كقعػت لقبيمػػة

جيينػة بالصػعيد ،كبػػيف مػا يػػذكره ابػف خمػػدكف فػي ركايتػو عػػف قػدكـ جماعػػات ىػذه القبيمػػة إلػى بػػبلد
النكبة ،حيث إنيا قد ترتبط مع بعضيا البعض (.)5
( )1يوسؼ فضؿ حسف :دراسات في تاري السوداف ،ص48
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( )0لممزيد عف دور المجاعات واألوبئة في اليجرة العربية لمنوبة ،انظر المقريػزي :إااثة األمػة بكشػؼ الغمػة،
سمسػػمة التػراث (سمسػػمة المجاعػػات فػػي مصػػر) ،الييئػػة المصػػرية العامػػة لمكتػػاب1999 ،ـ ،ص 61ومػػا بعػػدىا،

وعف ذلؾ انظر أيضا ،يوسؼ فضؿ حسف :دراسات في تاري السوداف ،مرجع سابؽ ،ص48

( )3ومما يذكره المقريزي عف المجاعات واألوبئة التي ضربت مصر أياـ دولة المماليؾ ،خاصة تمؾ التي وقعت

في أيػامو ،وىو يعد مف مؤرخي ىػذه الحقبػة ،إذ مػف شػدة ذلػؾ ظػف النػػاس آنػذاؾ أنػو أمػر لػـ يحػدث مػف قبػؿ

ليولو وشدتو ،لذا كتب المقريزي ىذا المصنؼ ليذكر الناس أنو أمر يحػدث فػي أي زمػاف أو مكػاف ،وممػا قالػو

المقريزي عف ذلؾ" :وبعد فػإنو لما طاؿ ىذا البالء المبيف ،وحؿ فيو بالخمؽ أنواع العذاب المبيف ،ظف كثير مف
الناس أف ىذه المحف لـ يكف فيما مضى مثميا ،وال مر في زمف شبييا...فعزمت عمى ذكر األسػباب التػي نشػأ
منيػا ىػػذا األمػر الفظيػػع ،وكيػػؼ تمػادى بػػالبالد والعبػػاد ىػذا المصػػاب الشػػنيع ،وأخػتـ القػػوؿ بػػذكر مػا يزيػػؿ ىػػذا

الػػداء ،ويرفػػع البػػالء ،مػػع اإللمػػاع بطػػرؼ مػػف أسػػعار ىػػذا ال ػػزمف ،وايػراد نبػػذ ممػػا ابػػر مػػف الغػػالء والمحػػف"..

(لممزيد ،انظر إاػاثة األمة :مصدر سابؽ ،ص.)34

( )4انظر رجب عبدالحميـ :اإلسالـ والعروبة في دارفور ،ص 102-118
( )5يقوؿ ابف خمدوف في روايتو عف ىجرة عرب ُجيينة إلى بالد النوبة" :ثـ انتشػرت أحيػاء العػرب مػف ُجيينػة
فػػي بالدىػػـ ،واسػػتوطنوىا ،وممكوىػػا ،وممؤوىػػا عيثػػا وفسػػاداً .وذىػػب ممػػوؾ النوبػػة إلػػى مػػدافعتيـ ،فعجػػزوا ،ثػػـ
صاروا إلى مصانعتيـ بالصير .فافترؽ ُممكيـ ،وصار لبعض أبناء جيينة مف أمياتيـ عمي عادة األعػاجـ فػي
تمميؾ األخت وابف األخت ،فتمزؽ ممكيـ "..ابف خمدوف :العبر ،جػ ،5ص491

كقد استقرت جماعات كبيرة مف قبيمة يجيينة عمى الػراجح في منػاطؽ سػكداف كادم النيػؿ فػي
حػ ػكالي منتص ػػؼ الق ػػرف 8ىػ ػػ26/ـ ،خ ػ ػاصة ف ػػي المنطق ػػة الت ػػي تق ػػع ب ػػيف الجن ػػدؿ الث ػػاني كالجن ػػدؿ

السادس ( .)2بينما قػامت جماعات أخرل مف يجيينة بالتكغؿ صكب اآلر و
اض النائية ،حيػث عبػركا
الصحراء السكدانية بقطعػانيـ ،ثػـ اسػتقركا فػي إقميمػي دارفػكر ككردف ػاف غربػا سػكداف .كك ػانت تمػؾ

المناطؽ تكجد بيا بعض المراعي كالمنتجعات الفقيرة (.)1

كفػػي رأم الػػبعض أف عصػػر "الدكلػػة الطكلكنيػػة" (176-156ىػػ704-848/ـ) شػػيد زيػادة فػػي

اليجػرات العربيػػة إلػى النكبػػة كسػكداف كادم النيػػؿ ( .)3كىػػي ربمػا إش ػارة إلػى ىجػرة كػؿ مػػف يجيينػػة

العمػرم" إلػى بػبلد البجػة
كربيعة تحديدا ككاف معيما بعض الجماعػات األخػرل التػي رافقػت "حممػة ي
فػي منتصػؼ القػػرف 3ىػػ7/ـ .ككػػاف يينظػر لمعػػرب آنػذاؾ باعتبػارىـ عنصػ ار غيػر مرغػػكب فػييـ مػػف
قبؿ كالة مصر مف ذكم األصؿ التركي ،كمف ىذا المنطمؽ ،أطمقكا عمػييـ "عناصػر الشػغب" (.)6
كىك اسـ يعبر دكف شؾ عف حقيقة نظرتيـ تجاه العرب.

ىك ػػذا اض ػػطرت الظ ػػركؼ ،خاص ػػة السياس ػػية كاالقتص ػ ػادية ،قبيم ػػة يجيين ػػة إل ػػى االرتح ػػاؿ ع ػػف

مصػػر ،ككػػذلؾ عػػف بػػبلد البجػػة ،ثػػـ االتجػ ػاه شرق ػان صػػكب بػػبلد النكبػػة كبػػاقي سػػكداف كادم الني ػؿ.
ككانػػت ىػػذه مرحمػػة ميمػػة فػػي تػ ػاريو تمػػؾ القبيمػػة ،كلكاف ػة البطػػكف كالقبػ ػائؿ العربيػػة األخػػرل التػػي

رافقتيا في ذلؾ االرتحػاؿ ،كىذا ال يعني بالضركرة أف كؿ جماعات يجيينة كانػت قػد تركػت مصػر
في ذات الكقت ،بؿ ظؿ بعضيا يسكف بعض المدف المصرية ،كلكثرتيـ ىناؾ ،سميت تمؾ المدف
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باسـ ىذه القبيمة ( .)5كقد أشػار بعػض ال ػرحالة إلػى أنيػـ شػاىد جماعػات مػف يجيينػة كانػت تسػكف
بػػبلد البجػػة منتصػػؼ القػػرف 8ى ػػ26/ـ ( .)4كىػػك مػػا يؤيػػد ال ػ أرم القػ ػائؿ بػػأف بعػػض الجماع ػات مػػف

قبيمة يجيينة ظمت تعيش في ببلد البجة ،كما جػاكرىا ،في ذات الكقت الذم كانػت قػد ىػاجرت فيػو
أكثر بطكنيـ إلى النكبة ،كىك ما ينطبػؽ أيضػا عمػى بعػض جماعػات جيينػة بالصػعيد التػي آثػرت

البقاء ىناؾ.
ػػػػػػػػ

( )1انظر كوليف ماكفيدي :أطمس التػاري األفريقي ،ص95
( )0المرجع السابؽ ،ص95

( )3عبد االمجيد سميـ :العالقات بيف مصر والنوبة في العصر الفاطمي ،ص036
( )4المرجػػع السػػابؽ ،ص ،036ولممزيػػد عػػف العالقػػة بػػيف العػػرب والنوبػػة فػػي بػواكير العصػػر اإلسػػالمي ،انظػػر
مخطوطة عبداهلل بف سعد ومخطوطة تاري مختص بأرض النوبة ،األشكاؿ رقـ 15 ،14 ،13 ،10 ،11

( )5ولعمنا نجد الوجػود الجينػي قويػا فػي المػدف والقػرى المصػرية حتػي يومنػا ىػذا ،إذ التػزاؿ العديػد مػف القػري
والمدف بمصر تحمؿ اسـ ُجيينػة ،سػواء فػي شػمالي مصػر أو جنوبيػا( .ولممزيػد عػف وجػود عػرب جيينػة فػي
المدف المصرية ،انظر الفصؿ األوؿ ،ص ،76ىامش)4

( )6ابف بطوطة :تحفة النظار ،جػ ،1ص49

كف ػي معػػرض حديثػػو عػػف قبيمػػة يجيينػػة ككافػػة البطػػكف التػػي تنتسػػب لقض ػاعة ،يشػػير المػػؤرخ

السكداني "الفحؿ الفكي الطػاىر" إلى أنيـ  -سكاء يقصد يجيينة خاصة أـ بطكف قيضاعة عامة -
"كػػانكا أكؿ العػػرب ممػػف دخم ػكا بػػر العجػػـ (أم السػػكداف) بػػأمكاليـ ،كأكالدىػػـ ،كنسػػائيـ ،كعػػدتيـ،
كخيميـ كرجميـ ،كلـ يستطع أحد أف يتعرض ليـ بأذل" ( .)2كىك ما يشير لقدـ كجكد قبيمة يجيينة

في سكداف كادم النيؿ .كيذىب آخركف إلى أف قبيمة بمي تحديدا كانت مف أقدـ قبائؿ العرب التػي
كانت قد دخمت سكداف كادم النيؿ (.)1

كعمى أية حاؿ ،فسكاء كانت قبيمة بمي أـ يجيينة أكؿ الجماعات العربية قدكما إلػى السػكداف
الشػػمالي ،فإنػػو مػػف المؤكػػد أف القبائػػؿ القضػػاعية كانػػت األقػػدـ بػػيف سػػائرالعرب فػػي تمػػؾ المنػػاطؽ،
كاف كاف كجكد قبيمة بمي أسبؽ مف جيينة في شرقي أفريقيا ،إذ لعبت جماعات بمي دك انر ميمان في
تمؾ الببلد ،خاصةن في مناطؽ شرقي الحبشػة كبػبلد البجػة قبػؿ اإلسػبلـ ،كىػك األمػر الػذم ناقشػناه

آنفان ( .)3بينمػا تشػير "ركايػة القمقشػندم" ،كىػي التػي ينقميػا عػف ابػف خمػدكف ،إلػى أف عػرب يجيينػة
كانكا قد انتشركا في ببلد النكبة المسػيحية ،كمػف ثػـ اسػتقركا بيػا ،حتػى دانػت ليػـ السػيطرة كالحكػـ

6
الجينيكف بشعب النكبة ،كصارت ليـ أحياء خاصػة بيػـ
عمي تمؾ الببلد بعد ذلؾ ( ) .كقد اختمط ي
في ىذه الببلد (.)5

الجينيوف إلى النوبة:
ثانياً  -الطرؽ والمسالؾ التي عبرىا ُ
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كيمك ػػف الق ػػكؿ بأن ػػو كان ػػت تكج ػػد ثبلثػ ػة ط ػػرؽ كمس ػػالؾ رئيس ػػية ( ،)4ق ػػدمت عبرى ػػا اليجػ ػرات

العربية إلى ببلد النكبة كسكداف كادم النيؿ ،سكاءان تمؾ اليجرات التي قاـ بيا عػرب يجيينػة بصػفة
خاص ػػة ،أـ تم ػػؾ الت ػػى قام ػػت بي ػػا القبائ ػػؿ العربي ػػة األخ ػػرل عام ػػة ،كى ػػذه المس ػػالؾ الت ػػي عبرتي ػػا
الجماعات العربية ىي التي حممت معيا العركبة كاإلسبلـ إلى شعكب تمؾ الببلد.

ػػػػػػ

( )1تاري وأصوؿ العرب بالسوداف :ص ،118وعف ىجػرة قبيمػة جيينػة إلػى بػالد النوبػة ،انظػر ممحػؽ14 ،13

و ،15ص0054-053

( )0عوف الشريؼ قاسـ :موسوعة القبائؿ واألنساب في السوداف ،جػ ،1ص308
( )3لممزيد عف ىذا الموضوع ،انظر الفصؿ الثالث مف ىذه الدراسة ،ص90-92
( )4صبح األعشي :جػ ،5ص077

( )5المصدر السابؽ ،ص ،077انظر خريطة رقـ  ،5وخريطة رقـ  11عف ىجرة جيينة لمنوبة أياـ المماليؾ

( )6بينما يشير المستشرؽ "يػاف زاىوريؾ"  Jan Zahorikإلػى أف اليجػرات العربيػة إلػي بػالد سػوداف وادي

النيؿ سمكت طريقيف أساسييف ،أوليما :الطريؽ القادـ مػف مصػر فػي اتجػاه الجنػوب ،أمػا الطريػؽ الثػاني :فيػو

طريػػؽ البحػػر األحمػػر .ويػػذكر زاى ػػوريؾ أف مػػف أسػػباب اليجػػرة العربيػػة إلػػى شػػريؽ أفريقيػػا كػػاف بيػػدؼ منػػع
القراصنة القادميف مف أفػريقيا مف ازو شبو جزيرة العرب (ولممزيػد رأى يػاف زاىوريػؾ ،انظػر:
Islamization of Beja : P. 3

The

أمػػا "الطريػػؽ األوؿ" :فيػػك المعػػركؼ ب ػ"طريؽ البحػػر األحمػػر" (بحرالقمػزـ) ،كىػػك ييعػػرؼ أيض ػان
بػ"الطريؽ الشرقي" ،كىذا الطريؽ كانت قد عبرتو العديد مف القبائؿ العربية خبلؿ ىجرتيا مف شػبو
الجزيرة العربيػة إلػى شػرقي أفريقيػا كسػكداف كادم النيػؿ ( .)2كقػد تػدفقت عبػر ىػذا الطريػؽ ىجػرات
العػػرب كالمسػػمميف عمػػى طػػكؿ السػػاحؿ الشػرقي مػػف "خمػػيج عػػدف" فػػي طريقيػػا لسػػكداف كادم النيػػؿ،

ككػػذلؾ إلػى المنطقػػة التػػي تيعػػرؼ باسػػـ "بػػر الػزنج" ( .)1كيعػػد ىػػذا الطريػػؽ مػػف أىػػـ المسػالؾ التػػي
الجينيػػة التػػي عبػػرت ذلػػؾ
عبرتيػػا الجماع ػات العربيػػة إلػػى السػػكداف الشػػمالي ،كلعػػؿ أقػػدـ اليجػرات ي

الطريػػؽ تػػؤرخ إلػػى بدايػ ػات الػػدعكة اإلسػػبلمية ،إذ يشػػير الػػبعض إلػػى أنػػو منػػذ منتصػػؼ القػػرف 9ـ
(القرف األكؿ اليجرم) ىاجرت جماعات مػف قبيمػة يجيينػة كبمػي إلػى سػاحؿ البحػر األحمػر كالبجػة
قػادمة مف جزيرة العرب (.)3
كمػػف المعػػركؼ أف اليج ػرات العربيػػة بصػػفة عامػػة عبػػرت البحػػر األحمػػر إلػػى سػػاحؿ أفريقيػػا

الشػرقي منػػذ عػػدة قػػركف قبػػؿ المػػيبلد ،كىػػك الػرأم الػػذم يؤكػػده الػػدكتكر عبدالمجيػػد عابػػديف ،كغيػره،
كحسب ىذا الػرأم فػإف بعض القبائؿ مف عرب اليمف ىاجرت إلى ىضبة الحبشة كما جاكرى ػا فػي
كقت يرجع عمى األقؿ لحكالي القرف العاشر قبؿ الميبلد ( .)6كعػف اسػتخداـ العػرب لطريػؽ البحػر

األحمػػر ،تػػذكر "المكسػػكعة األفريقيػػة" )" :)Encyclopedia of Africaلقػػد جػػاءت اليج ػرات
العربيػػة بشػػكؿ مباشػػر إلػػى ش ػرقي أفريقيػػا عبػػر سػػاحؿ البحػػر األحمػػر..كاف تػ ػاريو ىج ػرات البػػدك
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العرب عبر البحر األحمر اليمكف معرفتيا بشكؿ محدد .)5( "..كىك ما يعنػي ،حسػب ىػذا الػرأم،
أف أقػػدـ اليج ػرات العربيػػة عبػػر البحػػر األحمػػر الت ػزاؿ غيػػر معركفػػة بشػػكؿ محػػدد ،كاف يرجعيػػا

البعض إلى حكالي القرف  20ؽ.ـ.
ػػػػػػػ

( )1لممزيد ،انظر االصطخري :مسالؾ الممالؾ ،ص ،32ابف حوقؿ :صورة األرض ،ص 04وما بعػدىا ،رحمػة ابػف جبيػر:
John
ص ،75-74مصطفي مسعد :امتداد اإلسالـ والعروبة إلي وادي النيؿ األوسط ،ص ،76وانظر أيضا:
Middleton (& Others): Encyclopedia of Africa South of Sahara , Volume I , Charles 's
Scrbners Sons , New York , 1997 , P. 66
( )0حسف إبراىيـ حسف :انتشار اإلسالـ في القارة األفريقية ،ص ،10وانظر خريطة رقـ 042 ،5
( )3رجب عبدالحميـ :تاري أفريقيا اإلسالمي والػوسيط ،الموسوعة األفريقيػة ،جػػ ،0معيػد البحػوث والدراسػات األفريقيػة،
جامعة القػاىرة1997 ،ـ ،ص84

( )4عبدالمجيد عابديف :تػ اري الثقافة العربية في السوداف ،دار الثقافة لمطباعة والنشر والتوزيع ،دوف تػاري  ،ص،12
يقوؿ الدكتور عبدالمجيد عابديف" :مف الصعب أف نتصور أف ىذا التػأثير لـ يتناوؿ اير بالد الحبشػة أو أف بػالد الػيمف

وحػػدىا ىػػي التػػة كانػػت مصػػدر تمػػؾ اليجرات...فػػالراجح أف الس ػوداف قػػد عػػرؼ الجػػنس العربػػي قبػػؿ أف تظيػػر الػػدعوة
اإلسالمية في بالد العرب بعدة قروف ،ومعني ىذا أف الثقافة العربية الجاىميػة قػد عرفيػا السػوداف قبػؿ أف يعػرؼ الثقافػة

العربية اإلسالمية( "..تاري الثقافة العربية في السوداف :ص.)12

(J. Middleton: Encyclopedia of Africa South of Sahara , Vol. I , P. 66 )5

آخر سمكتو جماعات يجيينة إلى سػكداف كادم النيػؿ ،كىػك "طريػؽ نيػر النيػؿ"،
كثمة طر ه
يؽ ي
كيعرؼ أيضا ب ػ "الطريػؽ الشػمالي" ،ككانػت ىػذه اليجػرة تػتـ عبػر األ ارضػي المصػرية ( .)2كيطمػؽ

عميو أيضان طريؽ "النكبة – دنقمة" ( ،)1كىك يرتبط بطريؽ "درب األربعيف" الذم يبػدأ مػف أسػيكط،
ثـ يتجو جنكبا إلى سكداف كادم النيؿ ( .)3كال ريب أنو زادت أىمية ذلؾ الطريؽ مف خبلؿ ىجػرة

القبائؿ بعد فتح مصر (12ىػ462/ـ) ،كمف ثـ قدكـ المياجريف العرب إلػى النكبػة بعػد ذلػؾ .كىػذه
الػػببلد لػػـ تكػػف مجيكلػػة تمامػان لمعػػرب ،بػػؿ كانػػت تػربطيـ بيػػا عبلقػػات ككشػػائج قديمػػة .ككػػاف نيػػر
النيػؿ مػف أىػـ المسػالؾ التػي كانػت تسػمكيا قكافػؿ التجػارة العربيػة ،ككػذلؾ الميػاجريف العػرب ،رغػـ

أف ممالػػؾ النكب ػػة المسػػيحية خاص ػػة المقي ػرة كان ػػت تقػػؼ عائق ػػا أمػػاـ تكغ ػػؿ المزيػػد م ػػف الجماع ػػات
العربية إلى مناطؽ كسط أفريقيا (.)6
أمػػا "الطريػػؽ الثالػػث" ،فيػػك الػػذم يعػػرؼ بػ ػ "الطريػػؽ الميبػ ػي" ،كىػػك الطريػؽ الشػػمالي الغربػػي،

كىػػك ربمػػا لػػـ يكػػف مصػػد ار ألم ىجػرات عربيػػة قبػػؿ اإلسػػبلـ ،بػػؿ زادت أىميتػػو بعػػد أف فػػتح العػػرب

لمصػػر كشػػمالي أفريقيػػا ،أم بعػػد سػػنة 12ى ػػ462/ـ ( .)5ككانػػت القكافػػؿ التجاريػػة تعبػػر الكاحػػات
المصرية إلى الجنكب ( .)4كعمى أية حاؿ فإف ىذا الطريؽ لـ ينػؿ شػيرة كبيػرة كػالتي ناليػا طريػؽ

"البح ػػر األحمػ ػػر" ،كطريػ ػػؽ "نيػ ػػر النيػ ػػؿ" .كتباين ػػت آراء البػ ػػاحثيف ح ػػكؿ أم م ػػف ى ػػذيف الط ػ ػريقيف
األخيريف كاف بمثابة المصدر الرئيس لميجرات العربيػة إلػى سػكداف كادم النيػؿ ،كمػف ثػـ دكره فػي

نشػػر اإلسػػبلـ كالثقافػػة العربيػػة فػػي تمػػؾ الػػببلد .كالػراجح أف قػػدكـ أكثػػر الميػػاجريف العػػرب لمسػػكداف
المركز الديمقراطي العربي لمدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية برليف -ألمانيا

198

وداف وادي النيؿ منذ القَرف الثالث وحتى القَرف التاسع اليجري
وس َ
قَبيم ُة ُج َيينة َ
ورىا َ
الحضاري في مصر ُ
ود ُ

إسماعيل حامد إسماعيل علي

كاف عف طريؽ النيؿ ،إذ لـ تذكر المصػادر كصػكؿ ىجػرات عربيػة ذات أىميػة ىنػاؾ عبػر البحػر
األحمػػر ،أك حتػػى عبػػر أم طريػػؽ آخػػر غيػػر النيػػؿ مػػف الشػػماؿ إلػػى الجنػػكب ( .)9كرغػػـ ادعػػاء
بعض القبائؿ في السكداف أنيـ قدمكا مف جزيػرة العػرب مباشػرة ،فػإف ىػذا اإلدعػاء ربمػا كػاف بعيػدا
عف الحقيقة ،كفي الغالب بيدؼ االنتساب ألصؿ شريؼ ،أك الزعـ بأنيـ مف نسؿ أحد الصػحابة.

كىذا الينفي في ذات الكقت قدكـ ىجرات عربية مف حيف آلخر قادمة مف ببلد العرب ،إما بيػدؼ
التجارة ،أك بحثا عف مكطف جديد ليـ.

ػػػػػػػ

( )1الزىري :كتاب الجغرافية ،ص ،103مصطفي مسعد :امتداد اإلسالـ والعروبة ،ص76
( )0حسف إبراىيـ حسف :انتشار اإلسالـ ،ص13

( )3عف درب األربعيف ،انظر التونسي :تشحيذ األذىاف ،ص 47وما بعدىا
( )4حسف ابراىيـ :المرجع السابؽ ،ص13

( )5مصطفي مسعد :امتداد اإلسالـ والعروبة ،ص76

( )6تحػػدث ابػػف حوقػػؿ عػػف وجػػود جماعػػات عربيػػة مػػف بنػػي ىػػالؿ كانػػت تسػػكف الواحػػات ،والػراجح أنيػػـ جػػاؤا مػػع قوافػػؿ
التجارة ،ثـ طاب ليـ المقػاـ بالواحػات" :وبالواحػات مػف بنػي ىػالؿ عػدة ازيػرة ،وأمػة كثيػرة ،وىػي مصػيفيـ وقػت الغمػة،
وميرتيـ منيا" (صورة األرض :ص )7( )153مصطفى مسعد :المرجع السابؽ ،ص77

كيشػػير ال ػبعض إلػػى أف عػػددا مػػف القبائػػؿ العربيػػة كانػػت قػػد ىػػاجرت مػػف بػػبلد العػػرب إلػػى

سػػكداف كادم النيػػؿ عبػػر طريػػؽ "البحػػر األحمػػر" ( ،)2كىػػك مػػا لػػـ يقبمػو "آدام ػز"  ،Adamsكعمػػؽ
عمػػى ذلػػؾ الػرأم بقكلػػو" :إف عػػدد الرجػػاؿ كالحيكانػػات الػػذم يمكػػف أف يػػؤدم عبػػك ار كيػػذا صػػغير"..

( .)1كىك ما يشير لقمة األعداد التي يمكنيا عبكر ىذا الطريػؽ ،غيػر أف ىػذه اليجػرات فػي حقيقػة
األمر لـ تكف كبيرة إذا ما قكرنت بأعداد المياجريف العرب الػذيف قدمكا عبر نير النيػؿ مػف مصػر

أك "درب األربعيف" الذم يبػدأ عنػد أسػيكط ( .)3كليػذا يؤكػد الػدكتكر مصػطفى مسػعد أف المصػادر
لػػـ تسػػجؿ ىج ػرات كاسػػعة عبػػر ىػػذا الطريػػؽ (يقصػػد البحػػر األحمػػر) ،مثممػػا سػػجمت عػػف اليج ػرة

العربية عبر طريؽ نير النيؿ (.)6

كمع كجػاىة ىذا الرأم ،فػإف البعض يرل أف القبائؿ التي استقرت في "إقمػيـ البطانػة" ( )5فػي

"الجينييف الش ػرقييف"
سػػكداف كادم النيػػؿ مػػف أط ارفػػو الشػػمالية ألقصػػى الجنػػكب ،كىػػـ المعركفػػكف بػ ػ ي
ىاجركا لمسكداف قػادميف مف جزيرة العرب ،أم عبر البحر األحمر ،ثػـ ىػاجركا إلػى تمػؾ المن ػاطؽ

بعد ذلؾ ( .)4كيشيرالبعض أيضا إلػى أف قب ػائؿ يجيينػة الغربيػة فػي كردف ػاف كدارفػكر لػـ تػأت عبػر
البحراألحم ػػر ،ب ػػؿ نزل ػػت مص ػػر أكالن ،ث ػػـ ى ػػاجرت بع ػػد ذل ػػؾ جنكبػ ػان إل ػػى س ػػكداف كادم الني ػػؿ عب ػػر
نيرالنيؿ كدرب األربعيف ( .)9كعمى أية حاؿ فالػراجح أف كثيريف مف جماعات يجيينة ،كغيرىـ مف

البطػػكف العربيػػة قػػدمكا إلػػى بػػبلد البجػػة كالحبشػػة كسػػكداف كادم النيػػؿ مػػف مصػػر ،خاصػػة خػػبلؿ
الحمػػبلت العسػػكرية التػػي بعػػث بيػػا خمفػػاء الدكلػػة العباسػػية أك كالة مصػػر ( ،)8كلعػػؿ أىميػػا "حممػػة
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العمػػرم" فػػي منتصػػؼ القػػرف الث ػالث اليجػػرم ،كالتػػي حممػػت أعػػدادان كبيػرة مػػف قبائػػؿ :يجيينػػة كبمػػي
ي
كربيعة ،كغيرىـ.
ػػػػػػ

( )1آدامز :النوبة رواؽ إفريقيا ،ص484
( )0المرجع السػابؽ ،ص484

( )3مصطفي مسعد :امتداد اإلسػالـ والعروبة ،ص77
( )4المرجع السابؽ ،ص77

( ) 5إقميـ البطانة :ىو اإلقميـ الذي يقع في المنطقة مػا بػيف نيػر عطبػرة والنيػؿ األزرؽ فػي بػالد سػوداف وادي
النيؿ (محمد عوض محمد :الشعوب والسالالت األفريقية ،ص)300

( )6يقوؿ الػدكتور محمد عػوض محمػد" :فػػإذا ذكرنػا أوطانػػا فػي شػرؽ البحػر األحمػر ،وأف عبػور البحػر سػيؿ
ميسور ،جاز لنا أف نتصػور أف الجينيػيف الشػرقييف قػد ىػاجروا إلػي السػوداف مػف الجزيػرة العربيػة مباشػرة ،ثػـ

انتقموا بالتدريج نحو الجنوب حتػي وصػموا إلػي أوطػانيـ الحػػالية" ولممزيػد ،انظػر محمػد عػوض محمػد الشػعوب

والسالالت األفريقية :ص ،300محمد عوض محمد :السوداف ووادي النيؿ ،ص48

( )7محمد عوض :الشعوب والسالالت ،ص300

( )8ولممزيد عف دور الحمالت العسكرية في زيادة ىجرات العرب ،انظر الفصؿ الثاني ،ص 123وما بعدىا

ثالثاً– ممالؾ النوبة المسيحية:

تقع النكبة فػي المنطقػة ال ػكاقعة بػيف كػؿ مػف الجنػدؿ األكؿ كالجنػدؿ السػادس ،كىػي تمتػد مػف

أسكاف حتى مدينة الخرطكـ ،بينما تيعرؼ المنطقة التي تمتد مػا بػيف الجنػدؿ األكؿ كالجنػدؿ الثػاني
باسـ ببلد "النكبة السفمى"  ،Lower Nubiaأما تمػؾ التػي تقػع فيمػا بػيف الجنػدؿ الثػاني كالجنػدؿ
السػػادس ،فيػػي التػػي يطمػػؽ عمييػػا "النكبػػة العميػػا"  .Upper Nubiaكتكتػػب كممػػة "النكبػػة" بضػػـ
النكف ،كسككف الكاك ،كفتح البػاء المكحدة ،كىػاء في اآلخػر (.)2

كأكؿ تخكـ ببلد النكبة تقع عند قػرية تيعرؼ باسـ "القصر" ،كتبمػغ المسػافة مػف مدينػة أسػكاف
إلػػى ىػػذه القريػػة حكالػ ػي خمسػػة أميػػاؿ ،كآخػػر حصػػف لممسػػمميف ىنػػاؾ يقػػع فػػي جزي ػرة تيػدعى باسػػـ
"بػػبلؽ" ( .)1كليػػذا يقػػكؿ المػػؤرخ كالجغ ارف ػػي اليعقػػكبي" :فأمػػا النكبػػة فػ ػإنيا لمػػا صػػارت فػػي الجانػػب
الغربي مف النيؿ ،جاكرت مممكة القبط.)3( "..

ػػػػػػ

المغػػرب فػػي ذكػػر بػػالد
( )1لممزيػػد عػػف بػػالد النوبػػة وموقعيػػا الجغرافػػي ،انظػػر تػػاري اليعقػػوبي :جػػػ ،1ص ،165البكػػريُ :
الزىػػػري :كتػػػاب الجغرافيػػػة ،ص ،119أبوالفػػػداء:
أفريقيػػػة والمغػػػرب ،ص ،15االصػػػطخري :مسػػػالؾ الممالػػػؾ ،صُ ،42
المختصر ،جػ ،1ص ،100المقريػزي :المواعظ واالعتبار ،جػ ، 1ص ،329مخطػوط مخػتص بػأرض النوبػة ومػف مموكيػا
مموؾ الفػونج ومػف تػولي بعػدىـ ،وثػائؽ ايػر منشػورة ،دار الوثػائؽ القوميػة ،الخرطػوـ ،Misc 1/15/191 ،ورقػة رقػـ

 ،15عبػػػد المػػػنعـ أبػػػوبكر :بػػػالد النوبػػػة ،القػػػاىرة1960 ،ـ ،ص ،7 – 14محمػػػد ايطػػػاس :النوبػػػة ،ص ،45–41محمػػػد
عبػػدالعاؿ أحمػػد :النوبػػة والمحػػاوالت اإلسػػالمية لفتحيػػا ،معيػػد البحػػوث والدراسػػات األفريقيػػة ،جامعػػة القػػاىرة1987 ،ـ،
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ص ،54–53أحمد الحفناوي :سوداف وادي النيؿ ،ص ،37-36شوقي الجمؿ :تػاري بالد النوبة وأفريقيا الشرقية القديـ،
الموسػػوعة األفريقيػػة ،جػػػ ،1معيػػد البحػػوث والدراسػػات األفريقيػػة ،جامعػػة القػػاىرة1997 ،ـ ،ص ،51أسػػامة عبػػدالوارث

(وآخروف) :معالـ تاري وحضارة بالد النوبة ،المجمس األعمي لألثار0226 ،ـ ،ص ،01–13وانظر أيضا:
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
"درسػػت معػػالـ أكثرىػػا،
( )0بػػالؽ :بمػػدة مػػف بػػالد النوبػػة ،يػػذكرىا محمػػد بػػف عمػػر التونسػػي باسػػـ "بػوالؽ" ،وقػػاؿ عنيػػاُ :
وتصدع بناء أقوميا وأشيرىا ،ومف العجائب أف نخميا في اايػة القصر ،وىو حامػؿ لمتمػر ،ال يتكمػؼ جانبػو القيػػاـ ،بػؿ

يتناوؿ منو ولو في ىيئة النيػاـ ،فتذكرت باسميا بوالؽ مصر المحمية ،حرسيا اهلل مف كؿ آفػة وبمية ،فػانيممت دموعي،

وىػاج وجدي( "...انظر تشحيذ األذىػاف :ص)48

( )3تاري اليعقوبي :جػ ،1ص ،165ولممزيد عف جغرافية النوبة انظر خرائط رقـ 6و ،7ص040-040

كيذكر البكرم أف المسافة ما بػيف الكاح ػات كأرض النكبػة تبمػغ حػكالي سػتة م ارحػؿ ( .)2بينمػا

يشير االصطخرم إلى أف المسػافة بيف ساحؿ بحر ال ػركـ إلػى بػبلد النكبػة مػف كراء ال ػكاحات تبمػغ
1
الزىرم ،الجغرافي المغربي المعركؼ ،فػإنو يضع بػبلد النكبػة
نحك خمسة كعشريف مرحمة ( ) .أما ي
ضمف بمداف "الجزء السابع" مف األرض ،أما عف حدكد ىذا الجزء حسب مػا كرد فػي ركايتػو ،فيػي

أربع جيػات" :بػبلد السػكداف ،كالحبشػة ،كبػبلد ال ػزنج ،كبػبلد النكبػة" ( .)3بينمػا يشػير أبكالف ػداء إلػى
أف النػػكبييف يعػػدكف حسػػب أصػػميـ م ػػف أمػػـ السػػكداف ،كىػػـ يج ػػاكركف الحبشػػة مػػف جيػػة الش ػػماؿ
كالغ ػػرب ( .)6كتق ػػكؿ إح ػػدل "المخطكط ػػات" " :كأم ػػا النكب ػػة ،ف ػ ػافترقت فػ ػرقتيف ،فرق ػػة ش ػػرؽ الني ػػؿ
كغربػػو...كاتصػػمت ديارىػػا بػػديار البقط..كاتسػػعت مسػػاكف النكبػػة عمػػى شػػاطيء النيػػؿ...كبن ػكا دار
مممكة كىي مدينة عظيمة تدعي دنقػبل .كالفريؽ اآلخر يقػاؿ ليـ عمكة ،كبنكا مدينة عظيمة سمكىا

5
كيعد "ىػيركدكت" ( Herodotusعاش في حكالي سنة  665ؽ.ـ) أقػدـ مػف تحػدث
سكبة .) ( "..ي
ع ػػف ب ػػبلد النكب ػػة م ػػف الم ػػؤرخيف الق ػػدامى ( ،)4ث ػػـ ي ػػأتي م ػػف بع ػػده زمني ػػا الم ػػؤرخ "اس ػ ػترابكف"

 .)9(Straboبينمػا يشػير الػبعض إلػى أف النػكبييف ربمػا ك ػانكا فرع ػان مػف "شػعب النكبػا" الػذم سػػكف

جبػاؿ كردفػاف ،كعمى ىذا فػإف النكبييف يعدكف مف الشعكب ذات األصكؿ الػزنجية (.)8

ػػػػػػ

المغرب في ذكر بالد أفريقية والمغرب :ص15
(ُ )1
( )0مسالؾ الممالؾ :ص42

( )3الػ ُزىري :كتاب الجغرافية ،ص119
( )4أبوالفداء :المختصر ،جػ ،1ص ،100انظر شكؿ رقـ  1عف نسؿ الحامييف الذي ينتسب لو النوبيوف
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( )5مخطوط مختص بأرض النوبة ومف مموكيا مموؾ الفونج ومف تولي بعدىـ ،مصدر سابؽ ،ورقة 15
(Macmichael: A History of the Arabs, Vol. I , P. 32 )6

( )7لممزيد ،انظر عبدالمنعـ أبوبكر :بالد النوبة ،ص ،14يقوؿ استرابوف عف موقع بالد النوبة" :إف المناطؽ

التي تقع عمي الجانب الغربي لمنيؿ في ليبيا مأىولة بالنوبييف ،وىـ قبيمة كبيرة تمتد آراضييا مف مروي وتصؿ
شماال حتي انحناء النيروىـ ال يتبعوف أثيوبيا بؿ ينغمسوف إلى ممالؾ عدة كؿ مممكة منيا مستقمة عف

األخرى (انظر عبدالمنعـ أبو بكر :مرجع سابؽ ،ص .)14اسػترابوف :مؤرخ وجغرافي ااريقي (63ؽ.ـ03-ـ)
ألؼ كتابا يضـ  47مجمدا في الجغرافية،لـ يبؽ منيا إال  17مجمدا تعد أىـ المصادر التاريخية عف جغرافية

العالـ القديـ ولممزيد عف رواية استرابوف عف بالد النوبة:
Kairwan: A Survey of Nubian Origins , Records, P. 48
ولممزيد عف حياة المؤرخ والجغرافي استرابوف ومؤلفاتو ،انظر:
The New American Desk Encyclopedia: P. 1127 ,
Hutchinson's New 20th Century Encyclopedia: P. 824
(Crawford: Sudan Antiquities Service, No. 2, P. 43 )8
انظر الممحؽ ،خريطة رقـ  ،6ص041

بينمػػا يػػذىب آخػػركف إلػػى أف النػػكبييف ليػػـ أصػ و
ػكؿ بربريػػة ،دعػػاىـ "دقمػػديانكس" Diocletian

(305-186ـ) لبلستقرار في النكبة لمكاجية البميمييف ( .)2كقيؿ أيضا إنيـ ينتسػبكف ل ػ"نػكبي ابػف

قفط بف مصػر" ،كىػك مػف كلػد حػاـ بػف نػكح ( .)1كقيػؿ إف جػدىـ كػاف مػف الػيمف ( .)3بينمػا يػذكر

المقريػػزم" :كأكثػػر أىػػؿ األنسػػاب عمػػى أنيػػـ جميعػػا مػػف كلػػد حػػاـ بػػف نػػكح .)6( "..كلعػػؿ انتسػػاب
النكبييف لحاـ ىك الراجح .كأطمؽ المصريكف عمى النكبة "أرض الػذىب" ( .)5كاسػـ "النكبػة" مشػتؽ

مػػف الكممػػة المصػرية "نػػكب" ( .)4( )Nubفيمػػا يػػرل آخػػركف أنػػو مػػأخكذ مػػف ( ،)Nebedأم ذكم
الشػػعر المضػػفر  .)9( Plaited – Haired Theغيػػر أف ال ػرأم األكؿ ىػػك ال ػراجح .كتحكلػػت

النكبة رسميان لممسيحية  Chrisianityأياـ الممؾ "سيمكك"  .)8( Silkoكبدأ ذلؾ التحكؿ مع قػدكـ

بعثػػة ال ارى ػػب "جكلي ػػاف"  Julianحػ ػكالي س ػػنة 563ـ ( .)7كقي ػػؿ أيرس ػػمت ى ػػذه البعث ػػة س ػػنة 561ـ

( .)20كربم ػ ػػا كان ػ ػػت ى ػ ػػذه البعث ػ ػػة الت ػ ػػي أرس ػ ػػمتيا "ثي ػ ػػكدك ار"  )22( Theodoraزكج ػ ػػة "جس ػ ػػتنياف"
558-519( Jutinianـ) .كظمػػت ح ػكالي عػػاميف ،كنجحػػت فػػي أف يعتنػػؽ الممػػؾ النػػكبي سػػيمكك

المسيحية ( .)22كحسب المؤرخ "يكحنا اإلفسسي"  ،John of Ephesusأرسؿ جستنياف بعثةن إلػى

النكبة الشمالية في سنة 560ـ ،تمكنت مف نشر المسيحية (.)21
ػػػػػػػ

(Crawford: Sudan Antiquities Service, No. 2, P. 44 )1

( )0محمد عبد العػاؿ أحمد :النوبة والمحػاوالت اإلسالمية لفتحيا ،ص ،53وقيؿ أيضاً :إنيـ مف ولد نػوبة بف كػػوش بػف
كنعاف بف حػاـ (انظر محمد عبدالعػاؿ :المرجع السابؽ ،ص.)53

( )3المقريػزي :الخطط ،جػ ،1ص329
( )4المصدر السابؽ ،ص329
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( )5محمد عوض محمد :الشعوب والسالالت األفريقية ،الػدار المصرية لمتأليؼ والترجمة1965 ،ـ ،ص321

()6
P. 12

Macmichael: A History of the Arabs in the Sudan , Volume I ,
Hutchinson's New 20th Century Encyclopedia: P. 798
Macmichael: A History of the Arabs , Volume I , P.

()7
12
()8

Macmichael: A History of the Arabs in the Sudan , Vol. I , P. 28

Jocelin Gohary: Guide to Nubian Momnuments & Lake Nasser ,
وانظر أيضاً:
American University in Cairo , 1998 , P. 17 – 18
(Giuseppe Marino & M. Costanza De Simone: Nubia Submerged , Istituto Italiano Di )9
Cultura , Cairo , 2000 , P.16
( )12شوقي عطاهلل الجمؿ :تػاري بالد النوبة وأفريقيا الشرقية القديـ ،ص51
( )11ثيودورا :كانت امرأة ذات شخصػية قويػة ،ولعبػت دو ار ميمػا خػالؿ حكػـ جسػتينياف ،وكػاف ليػا دور كبيػر فػي انقػاذ
عرش روما مف السقوط عمى يد الثػائريف ضػد زوجيػا االمبراطػور (انظػر فيشػر :تػاري أوروبػا ،ترجمػة :محمػد مصػطفى

زيادة ،دار المعارؼ1966 ،ـ ،ص)47

( )11شوقي الجمؿ :المرجع السابؽ ،ص51

(Paul Bowers: Nubian Christianity the neglected Heritage , Africa Journal of )10
Evangelical Theology , IV , 1985 , P. 6

بينم ػػا يش ػػير ماكمايك ػػؿ  Macmichaelإل ػػى أف الن ػػكبييف اعتنقػ ػكا المس ػػيحية خ ػػبلؿ النص ػػؼ

األخيػر مػف القػرف 4ـ ( .)2بينمػا يحػدد ب .بػاكرز  Paul Bowersالتحػكؿ رسػميان لممسػيحية فػي

سػنة 560ـ ( .)1كيػػذىب آخػػركف إلػى أف انتشػػار المسػػيحية بالنكبػػة بػدأ منػػذ القػػرف المػػيبلدم األكؿ
عمػػي يػػد بعػػض الرىبػػاف المصػرييف ( .)3كيمكػػف القػػكؿ بػػأف المسػػيحية بػػدأت إرىاصػػاتييا ىنػػاؾ منػػذ
ػديف الرسػمي فػي القػرف 4ـ ( .)6كقػد قامػت فػي النكبػة ثػبلث ممالػؾ بعػد
القرف األكؿ ،ثـ صارت ال ي
سقكط مركم  Meroeفي القرف 6ـ عمى يد عيزانا ممؾ أكسكـ  )5(Axumكىي:

(أ) – مممكة نوباديا:

تيعػػرؼ أيضػػا باسػػـ" :نكباتيػػا" ،ككػػذلؾ :نكباديػػا  ،Nobadeكىػػي تشػػغؿ أرض "النكبػػة السػػفمي"

( .)4كى ػ ػػي "أرض المػ ػ ػريس" ( ،)9كالنس ػ ػػبة لي ػ ػػا" :المريس ػ ػػي" ( ،)8كعاص ػ ػػمتيا "فىػ ػ ػ ىرس" ( .)7قػ ػ ػاؿ
البغدادم" :أرض المريس ،كىي مف ببلد السكداف ،)20( "..كتنسب ليا "الرياح المريسي" (.)22
ػػػػػػػ

(Macmichael: A History of the Arabs in the Sudan , Volume I , P. 26 )1
(Paul Bowers: Nubian Christianity , P. 6 )0

(Giuseppe Marino & M. Costanza De Simone: Nubia Submerged , P. 16 )3
(W. Y. Adams: Medieval Nubia Another Golden Age , Expedition , Volume 32 , No. 2 )4
, 1993 , P. 28
( )5مصطفي مسعد :امتداد العروبة واإلسالـ ،ص ،69انظر خريطة  ،8ص043
( ، Giuseppe Marino: Nubia Submerge , P.16 )6أحمد الحفناوي :سوداف وادي النيؿ ،ص36
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وداف وادي النيؿ منذ القَرف الثالث وحتى القَرف التاسع اليجري
وس َ
قَبيم ُة ُج َيينة َ
ورىا َ
الحضاري في مصر ُ
ود ُ

إسماعيل حامد إسماعيل علي

( )7محمػػد ايطػػاس :النوبػػة ،ص ،70وكانػػت نوباديػػا تنقسػػـ أيػػاـ الرومػػاف لقسػػميف" :دوديػػاخونيوس" أو "بػػالد العمػػي".
واآلخػػر" :ترياكونتػػػاخونيوس" (بػػالد الجبػػؿ) (ايطػػاس :مرجػػع سػػابؽ ،ص .)70قػػاؿ المقريػػزي" :فالنوبػػة ،ىػػـ المػػريس
المجاوروف ألرض اإلسالـ ،وبيف أوؿ بمدىـ وبيف أسواف خمسة أمياؿ" (الخطط ،ص.)329

( )8ورد لقب "المريسي" في العديد مف أوراؽ البردي العربية .ويذكر جروىماف الذي اىتـ بدراسة أوراؽ البردي أنو نسبة
لكورة "مريسية" بالصعيد ،كما تظير في صيغة مريس جنوب أشموف .قػاؿ جروىماف" :وقد ذكر بعض المؤرخيف أنو كاف

فػػي الفسط ػػاط مكػػاف يسػػمي مػػريس أو المػػريس ،عمػػى أنػػو يحتمػػؿ أال تكػػوف ليػػذه النسػػبة صػػمة بػػو( "..انظػػر أدولػػؼ
جروىماف :أوراؽ البردي العربية بدار الكتب المصرية ،جػ ،0ترجمة :حسف ابراىيـ حسف ،دار الكتب المصػرية ،القػػاىرة،

1955ـ ،ص.)198-197

( )9األب فيموتاوس :كنيسة اإلسكندرية في ممالؾ النوبة المسػيحية ،نػدوة العالقػات المصػرية السػودانية عبػر العصػور،

معيد البحوث والدراسات األفريقية ،جامعة القاىرة0229 ،ـ ،ص ،43ولممزيد عف فرس ،انظر:
Geoff. S. Mileham: Churches in Lower Nubia, University of Pennsylvania, PP.2230
Marian Wenzil: House Decoration in Nubia, Duckworth Publisher, London, 1972, P.9
( )12كتاب اإلفادة واالعتبار في األمور المشاىدة والحوادث المعاينة بأرض مصر ،تحقيؽ :د .عبدالرحمف عبداهلل
الشي  ،ىيئة الكتاب ،1998 ،ص59

( )11المصدر السابؽ ،ص ،59قاؿ البغدادي" :أف الجنوب إذا ىبت عندىـ الشتاء والربيع وفيما بعد ذلؾ ،كانت باردة
جدا يسمونيا المريسي لمرورىا عمى أرض المريس ،وىي مف بالد السوداف( "..انظر كتاب اإلفادة واالعتبار :ص)59

المقُرة:
(ب) – مممكة َ

ىػى المممكػةي النكبيػة الثانيػة ،كتكتػب kingdom of Makouria ،Maqurra :كعاصػمتيا

يدنقمػة العجػكز  .)2( Old Dongolaقػاؿ اليعقػكبي" :مممكػػة يقػاؿ ليػـ مقيرة..شػػرؽ النيػؿ كغربػػو،
1
كيقاؿ إف شعب المقيرة مف كلد حػاـ بػف نػكح ( .)3كقػد اتحػدت المقيػرة
كمدينة مممكتيـ دنقمة .) ( "..ي

كنكباديا فػي الفتػرة مػف 580ـ إلػى 451ـ ،كصػارتا مممكػةن كاحػدةن باسػـ "المقيػرة" ،أك "مممكػة النكبػة"
البعض أف ىذه
( .)6كيعتقد آدامز  Adamsأف إتحاد المممكتيف يؤرخ لمقرف 8ـ (1ىػ) ( .)5كيرل
ي
اإلتحػاد اليػزاؿ ييحػػيط بػو الكثيػ يػر مػف الغمػػكض ( .)4كيبمػغ طػكؿ نيػػر النيػؿ فػػى ىػذه المممكػػة 400
9
"ببلد و
نخؿ ،و
ككرـ ،كزركوع" (.)8
ميؿ ( ) .كىي تكصؼ بأنيا ي

ػػػػػػ

( )1ولممزيػػد عػػف المقػػرة ،انظػػر أحمػػد الحفنػػاوي :سػػوداف وادي النيػػؿ ،ص ،37وعػػف دنقمػػة ومكانتيػػا قػػاؿ ابػػف الجػػوزي:
"ودنقمػة مدينػػة النوبػػة( "..تنػػوير الغػػبش :ص .)39وقػػد ورد اسػػـ دنقمػػة أيضػاً :دمقمػػة ،وضػػنقمة ،ودنقػػال ،اشػػتيرت باسػػـ
دنقمػػة العجػػوز .وفػػي الوثػػائؽ السػػودانية وردت باسػػـ "ضػػنقمة" ،ودعػػي سػػاكنوىا :الضػػناقمة (انظػػر إحػػدى أوراؽ النسػػبة،

مجموعة محمد بف عثماف العبدالبي ،الخرطوـ ،انظر الممحؽ ،شكؿ ، 08وانظر كذلؾMacmichael: A History :
Arabs, Vol.II , P.310

the

 .)ofويػػذكر ماكمايكػػؿ أف الممػػؾ النػػوبي القػػديـ "سػػيمكو" ىػػو الػػذي بنػػى دنقمػػة

()Macmichael: A History of the Arabs, Vol.I , P. 26
ولممزيد عف دنقمة وتاريخيا ،انظر:

Marian Wenzil: House Decoration in Nubia, P. 9

Mustafa M. Musad: The Downfall of the Christian
ولممزيد عف مممكة المقرة ،انظر أيضاً:
Nubian Kingdoms , S.N.R , Vol. 40, University of Khartoum , 1959, PP. 124 – 125
( )0تػاري اليعقوبي ،جػ ،1ص165
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وداف وادي النيؿ منذ القَرف الثالث وحتى القَرف التاسع اليجري
وس َ
قَبيم ُة ُج َيينة َ
ورىا َ
الحضاري في مصر ُ
ود ُ

إسماعيل حامد إسماعيل علي

( )3المقريػزي :الخطط ،جػ ،1ص ،329وعف نسؿ حاـ بف نوح تقوؿ التوراة" :وىذه مواليد بنػي نػوح .سػاـ وحػاـ ويافػث.
وولػػد ليػػـ بنػػوف بعػػد الطوفػػاف..وبنو حػػاـ كػػوش ومص ػرايـ وفػػوط وكنعػػاف .وبنػػو كػػوش سػػبأ وحويمػػة وسػػبتة( "..سػػفر

التكويف– .)12لممزيد انظر ابف الجوزي :تنوير الغبش :ص ،35-33وعف بني حاـ ،انظر أيضاً دي بورج :تػراث العػالـ

القديـ ،تحقيؽ :زكي سوس ،ىيئة الكتاب0228 ،ـ ،ص ،45وانظر كذلؾ:
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
( )4زبيدة عطا :دولة المماليؾ وسقوط ممالؾ النوبة المسػيحية ،نػدوة الحػدود المصػرية السػودانية عبػر التػاري  ،الييئػة
المصرية العامة لمكتاب1999 ،ـ ،ص ،027مصطفي مسعد :العروبة واإلسالـ ،ص72

(W. Y. Adams: Medieval Nubia , P. 32 )5
(Ibid , P. 32 )6

(Crawford: Sudan Antiquities Service, Op. Cit., P.42 )7
( )8تاري اليعقوبي :جػػ ،1ص ،165وكانػت مممكػة المقػرة تضػـ المنػاطؽ بػيف الشػالؿ الثالػث والرابػع والخػامس ،وكػذلؾ

األراضػػي حػػوؿ ثنيػػة النيػػؿ الكبػػري قػػرب مػػروي ،والػػي الشػػماؿ قمػػيال مػػف شػػندي (عزيػػز عطيػػة سػػو  :تػػاري المسػػيحية
الشرقية ،ترجمة :د .ميخائيؿ مكسي ،ىيئة الكتاب0210 ،ـ ،ص.)405

(جػ)– مممكة ُعموة:

ىػػى ثالػػث ممالػػؾ النكبػػة ،اشػػتييرت باسػػـ يعمػػكة  ،Alwaكتيكتػػب  Alodaeككػػذلؾ ،Alodia
2
العمػي"
كتيعرؼ ىذه المممكة أيضان باسـ "إمػارة سػكبة" ( ) .كلعميػا التػي تػذكرىا الػبعض باسػـ "بػبلد ى

( .)1كتقع مممكة يعمكة في أقصى جنكبي ببلد النكبة ،كعاصمتيا سكبة  Sobaعمى النيػؿ األزرؽ
( .)3كىػػي تتكػػكف مػػف عػػدة أقػػاليـ منيػػا" :األب ػكاب ،كب ػره ،كالتاكػػة ،كدنقػػك ،كآرم ،كاألنػػج (الفػػنج)،
كبقاؿ" ( .)6كتشير بعػض المصػادر إلػى أف ممػكؾ عمػكة كػانكا أكثػر ثػراءان مػف ممػكؾ المقيػرة ،ككػاف

5
ػعب
جي يشيـ أعظـ قكة ( ) .كيذكر اليعقكبي أف ليػـ بػ ه
بلد كاسػعةه ،شػبييةه بثبلثػة أشػير ،كالنيػؿ متش ه
4
ػرـ
عندىـ عػدة خمجػاف ( ) .بينمػا يقػكؿ المقريػزم عػف ممكيػـ" :كبمػدهي أخص ي
ػب كأكسػعي ،كالنخػ يؿ كالك ي
عنػػدىـ يسػػير"( .)9ككػػاف بيػػذه المممكػػة معػػدف الػػذىب ،لكػػف ممكيػػا خػػاؼ اسػػتخراجو حتػػى التػػذيع

شيرتو ،فيأتي العرب لببلده ،ثـ يغمػب عمييػا اإلسػبلـ ( .)8ككػاف فػي مممكػة عمػكة أربعمائػة كنيسػة

بقيت حتى القرف 20ىػػ24/ـ ( .)7ككػاف
كدي انر عمى جانبي النيؿ األزرؽ ،كفي البطاح ،كيقاؿ إنيا ٍ
بطريرؾ النكبة يتمتع بمكانة كبيرة (.)20

ػػػػػػػ

( )1كػوليف ماكفيدي :أطمس التاري األفػػريقي ،ترجمػة :مختػار السػويفي ،ىيئػة الكتػاب0220 ،ـ ،ص ،95عزيػز سػو
عطية :تاري المسيحية الشرقية ،ص ،406 – 405مصطفي مسعد :امتداد اإلسػالـ والعروبػة ،ص ،69محمػد ايطػاس:

النوبػة ،ص ،73وعف مممكة عموة ،انظر أيضاً:
Mustafa M. Musad: The Downfall of the Christian Nubian Kingdoms , P. 126
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وداف وادي النيؿ منذ القَرف الثالث وحتى القَرف التاسع اليجري
وس َ
قَبيم ُة ُج َيينة َ
ورىا َ
الحضاري في مصر ُ
ود ُ

إسماعيل حامد إسماعيل علي

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
( )0ابف تغػري بردي :النجوـ الزاىرة  ،جػ ،7ص189
( )3شوقي الجمؿ :تاري بالد النوبة (الموسوعة األفريقية ) ،ص50
( )4أحمد الحفنػاوي :سوداف وادي النيؿ ،ص38-37
( )5المقريػزي :الخطط ،جػ ،1ص311
( )6تػاري اليعقوبي :جػ ،1ص165
( )7الخطط :جػ ،1ص311

( )8بابكر فضؿ المولي :مظاىر الحضارة في دولة الفونج اإلسالمية ،الخرطوـ0224 ،ـ ،ص38
( )9شوقي الجمؿ :تاري بالد النوبة ،ص50

( )12ومف ذلؾ ما تذكره الػػروايات التاريخيػة أف ممػؾ الحبشػة أرسػؿ إلػى جػورج  Georgeبطريػرؾ النوبػة رسػالة وديػة
يدعوه فييا يستخدـ نفوذه لدي لبطريرؾ االسكندرية ليرسؿ مطرانػاً ليقوـ عمي الشئوف والطقوس الدينية فػي بػالده ،وىػو

ما يشير إلى قوة ومكانة بطريرؾ النوبة ،وىو مػا جعػؿ ممػؾ الحبشػة يوسػطو فػي ذلػؾ األمػر (عبػد المجيػد عابػديف :بػيف
الحبشة والعرب ،الييئة العامة لقصور الثقافة ،القاىرة0215 ،ـ ،ص)146

كاذا عدنا ليجرات قبيمة يجيينة إلى النكبة مع بدايات القرف 8ىػ26/ـ ،فقد اتجيػت جماعػات
تمػػؾ القبيمػػة لمنكبػػة ،كذىػػب بعضػيـ إلػػى بػػبلد الحبشػػة ( .)2كيشػػير ماكمايكػػؿ إلػػى أف أعػػدادان كبيػرة

مػػنيـ اسػػتقركا فيمػػا بػػيف أس ػكاف كالحبشػػة ( .)1كالػ ػراجح أف أكثػػرىـ كفػػدكا إلػػى سػػكداف كادم النيػػؿ
ق ػادميف مػػف الصػػعيد عبػػر درب األربعػػيف ،أك عبػػر نيػػر النيػػؿ .كمػػف غيػػر المسػػتبعد قػػدكـ ىجػرات
3
الجينيػػيف تمػػت ىنػػاؾ بعػػد قطػػع الجزيػػة عػػف
أخػػرل ليػػـ عبػػر البحػػر األحمػػر ( ) .كيعتقػػد أف ىجػرة ي
النػػكبييف بعػػد أف اعتنقػكا اإلسػػبلـ ،ككانػػت ىجػرتيـ بػػدأت إمػػا بعػػد انتقػػاؿ يممػػؾ النكبػػة مباشػرة لبنػػي

الكنز ( ،)6أك ربما قبؿ ذلؾ بقميؿ (.)5

المقُرة (703ىػ1303/ـ):
رابعاً– سقوط مممكة َ

ػباب الت ػي أدت إلػػى سػػقكط مممكػػة المق ػرة ،غيػػر أنػػو يكجػػد سػػبباف رئيسػ ػاف كانػػا
تعػػددت األسػ ي
مؤثريف بطريقة أك بأخرل في سقكط ىذه المممكة المسيحية العتيدة ،كىما:

(أ)– دور ُجيينة في سقوط مممكة المقرة:

ربم ػػا يتس ػػاءؿ ال ػػبعض ح ػػكؿ ال ػ ػدكر ال ػػذم ق ػ ػاـ ب ػػو ع ػػرب يجيين ػػة ف ػػي س ػػقكط مممك ػػة المقػ ػرة

المسػػيحية ،كىػػؿ كػػاف ليػػذه القبيمػػة حقػػا دكر فػػي ذلػػؾ ذ كيمكػػف القػػكؿ بػػأف المصػ ػادر الت ػػاريخية لػػـ

تتحدث بشػكؿ كاضػح عػف ال ػدكر ال ػذم ق ػاـ بػو الجينيػكف فػي انييػار كسػقكط تمػؾ المممكػة ،مقارنػةن

بمػػا كرد فػػي ذات المصػ ػادر عػػف دكر ذات القبيمػػة فػػي إسػػقاط المممكػػة المسػػيحية األخػػرل ،كىػػي
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وداف وادي النيؿ منذ القَرف الثالث وحتى القَرف التاسع اليجري
وس َ
قَبيم ُة ُج َيينة َ
ورىا َ
الحضاري في مصر ُ
ود ُ

إسماعيل حامد إسماعيل علي

مممكػة عمػػكة التػي ك ػانت قػػد ضػعفت ،كاني ػارت بسػبب قبيمػػة يجيينػػة تحديػدان ،كىػػك مػا سػػكؼ نتناكلػػو
تفصيبلن بعد ذلؾ.

ػػػػػػ

( )1ابف خمدوف :العبر ،جػ ،5ص ،491انظر القمقشندي :صبح األعشي :جػ ،5ص،077

( )0مصطفي مسعد :اإلسالـ والنوبة ،ص ،164وانظر Macmichael: Tribes of Northern & Central
Kordofan , Cambridge University Press , 1922 , P . 181
( )3مصطفي مسعد :اإلسالـ والنوبة ،ص164

( )4بنو الكنز :ىـ بنو ربيعة الذيف تصاىروا مع زعمػاء المقػرة ،ثػـ انتقػؿ الممػؾ إلػييـ بفضػؿ نظػاـ الوراثػة ىنػاؾ (نظػاـ
األمومة) .وكاف "الحاكـ بأمراهلل" قد خمع لقب "كنز الدولة" عمػي زعػيـ ربيعػة فػي البجػة ،بعػد أف تمكػف مػف القضػاء عمػى
تمرد الثائر األموي أبي ركوة سنة 410ىػ1201/ـ .وقد عػرؼ زعمػاء ربيعػة منػذ ذلػؾ الوقػت بػػ"بني الكنػز" ،ثػـ بسػط بنػو
الكنز نفوذىـ في منطقة شماؿ النوبة المعروفة بػ"المريس" ،وتمكنوا مف مصاىرة البيت المالػؾ فػي دنقمػة (المقػرة) .ومػف

ثـ صاروا مموكا عمى المقرة بعد أف حؿ الضعؼ بالمقرة بسػبب الحمػالت الممموكيػة (شػوقي عبػدالقوي عثمػاف :العالقػات
التجاريػػة بػػيف مصػػر والػػدوؿ األفريقيػػة فػػي عصػػر سػػالطيف المماليػػؾ ،رسػػالة ماجسػػتير ايػػر منشػػورة ،معيػػد البحػػوث

والدراسات األفريقية ،القاىرة1975 ،ـ ،ص)41

( )5ابف خمدوف :جػ ،5ص ،491مصطفي مسعد :المرجع السابؽ ،ص164

أما عف سقكط مممكة المقرة ،فػإنو مػف المؤكػد أف بنػي ربيعػة كػاف ليػـ الػدكر األبػرز فػي ذلػؾ

الجيني ػكف فػػي
أكثػػر مػػف غيػػرىـ مػػف العػػرب .كرغػػـ ذلػػؾ تشػػير بعػػض المصػػادر إلػػى دكر قػ ػاـ بػػو ي

إسػػقاط ىػػذه المممكػػة ،كىػػك مػػا يبػػدك جميػػا فػػي "ركايػػة القمقشػػندم" التػػي ييفيػػـ منيػػا أف بنػػي الكنػػز
تصػػاىركا م ػع قبيمػػة يجيينػػة فػػي بػػبلد النكبػػة ،كلعب ػكا دك انر فػػي اعتنػ ػاؽ النػػكبييف مػػف سػػكاف المق ػرة

"فيحتمػػؿ أف أكالد الكنػػز مػػف يجيينػػة أيض ػان .)2( "..كى ػي
اإلسػػبلـ ،كليػػذا أردؼ القمقشػػندم قػػائبلن :ي

ركاية في غاية األىمية ،رغـ أنيا كردت بصيغة اإلحتماؿ ،كلػـ تػرد عمػى سػبيؿ التأكيػد كالتحقيػؽ.
كلعؿ مف يطالع "ركاية ابف خمػدكف" ،فإنػو يفيػـ منيػا أيضػان ذات األمػر الػذم أشػار إليػو القمقشػندم

مف كجكد عبلقة بيف قبيمة يجيينة كبني الكنز .فابف خمدكف يشير إلى أنو في ببلد الصعيد األعمى
كحتى ببلد النكبة ،ككذلؾ إلى بػبلد الحبشػة كانػت تسػكف فػي ىػذه البقػاع جماعػات عربيػة متفرقػة

تنتسب جميعا لقبيمة يجيينة (.)1
ثـ يشير ابف خمدكف إلى أف قػاطني أسكاف ممػف ينتسػبكف لقبيمػة يجيينػة ،كأنيػـ يعرفػكف بػأكالد
الكنػػز ،ككػػاف جػػدىـ "كنػػز الدكلػػة" ( .)3كلعػػؿ ركايػػة ابػػف خمػػدكف تؤكػػد كجػػكد عبلقػػة مصػػاىرة بػػيف

الجينيػػيف كالكنػػزييف ىػػـ
عػػرب يجيينػػة كبنػػي الكنػػز فػػي النكبػػة ،كىػػذا الجيػػؿ الػػذم يمثػػؿ خميطػان مػػف ي

الػػذيف أسػػقطكا مممكػػة المق ػرة ،كىػػي ركايػػة تبػػدك أقػػكم دلػػيبلن .كاذا عػػدنا لمقمقشػػندم ،فػ ػإنو يػػذكر أكالن

العمػػرم" ،كمػػف ثػػـ أراد أف يجمػػع بينيمػػا ،كليػػذا يقػػكؿ:
قػػكؿ ابػػف خمػػدكف ،ثػػـ أكرد بعػػد ذلػػؾ "ركايػػة ي
"فيحتمؿ أف أكالد الكنز مف يجيينة جمعان بيف المقالتيف.)6( "..
ي
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العمرم كابف خمػدكف .كيشػير الػدكتكر مصػطفي
كلعؿ القصد ىنا محاكلة التكفيؽ بيف ركايتي ي
مسعد لدكر يجيينة في سقكط المقرة ،كتكصؿ لذلؾ االفتراض مػف خػبلؿ ركايػة ابػف خمػدكف" :كثمػة
عكامػػؿ أخػػرل مباشػرة عجمػػت بسػػقكط مممكػػة النكبػػة المسػػيحية (يقصػػد المقػرة) ،كمػػف بينيػػا مػػا ذكػره

5
ابف خمدكف بصدد ىجرة عرب يجيينة مف مصر إلى بػبلد النكبػة .) ( "..كتبنػى ىػذه الركايػة أيضػان
ىميمسكف  S.Hillelsonالذم يقكؿ" :إف سقكط مممكة النكبة المسيحية في دنقمة ،ال يعػكد لمرخػاء

الذم جمبو جنكد المماليؾ ،بقدر ما كاف بسبب اليجرات المتدرجة لعرب يجيينة ىناؾ .)4( "..كىك
ما يؤيد الرأم القائؿ بكجكد دكر لجيينة.

ػػػػػػػ

( )1صبح األعشي :جػ ،5ص078
( )0العبر :جػ ،6ص7

( )3المصدر السابؽ ،ص7
( )4صبح األعشي :جػ ،5ص078
( )5اإلسالـ والنوبة :ص164

(S. Hillelson: Nubian Origins, S. N. R, Vol. 13 , No. 1, University of Khartoum, )6
1930 . P. 146

كرغـ أف الدكتكر مصطفي مسعد تكصؿ مف خبلؿ ما يذكره ابف خمدكف إلى أف يجيينة كاف
ليا دكر في إضعاؼ المقرة ،غير أنو يشير في ذات الكقت إلى أنو ليس عمػى يقػيف مػف ذلػؾ ،بػؿ

إنػػو مػػف عمػػؿ بنػػي كنػػز ،كاذا كػػاف المقصػػكد بممػػكؾ النكبػػة عنػػد ابػػف خمػػدكف ىػػـ بنػػك الكنػػز ،فيػػذا
يجعػػؿ أريػػو غيػػر مقبػػكؿ ( .)2كيػػذىب كػػكليف مكفيػػدم إلػػى أف عػػرب يجيينػػة لعب ػكا دك انر ف ػي انييػػار

"مممكة دنقمة" (أم مممكة المقرة) ( .)1كما يرل أف انييار ىذه المممكة كاف أيضػا بسػبب "حمػبلت

المماليؾ" ،خاصة حممة سنة 495ىػ2194/ـ التي نيبت دنقمة ( .)3كيعد "كرنبس" في رأم جي.
دم .فيج  J. D. Fageآخر مسيحي ارتقى عرش النكبة (.)6

كقد عيف سبلطيف المماليؾ عمى المقرة ممكان مسممان في سنة 925ىػػ2325/ـ ،كيػربط كػكليف

الجينييف كسقكط المقرة ،ثـ يقكؿ" :كلـ يمػض كقػت طكيػؿ
ماكفيدم بيف كجكد ىذا الممؾ كىجرات ي
حتى أيطيح بيذا الممؾ كبمممكة دنقمة نفسيا نتيجة لزحػؼ قبيمػة عػرب يجيينػة عمػى المنطقػة ق ػادمة

مف الشماؿ الشرقي .)5( "..كىك مػا يؤكػد حقيقػة كجػكد دكر فعمػي لجيينػة فػي سػقكط المقػرة .كقيػؿ

أيضا إف اسـ ىذا الحاكـ المسمـ عمى النكبة "عبداهلل نشمي" (.)4

كما يربط ماكمايكؿ بيف ىجرة يجيينة إلى سكداف كادم النيؿ كسقكط المقرة كقػدكـ جماعػات
جيينػػة ل ػدارفكر كالحبشػػة ( .)9ككػػاف بنػػك الكنػػز قػػد زادت أعػػدادىـ فػػي بػػبلد النكب ػة أي ػاـ المماليػػؾ
بفضؿ الحمبلت المممككية التي أرسمكا بيا إلى ىناؾ ،كيؤيػد ذلػؾ أف السػمطاف قػبلككف أمػر كالػي

قكص أف يبعث بمدد عسكرم لمحممة التي أرسميا لمنكبة كبيا قبائؿ العرب ،ككاف أكثرىـ مف بنػي
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الكنػػز ( ،)8كىػػك مػػا يؤكػػده المقريػػزم" :كقػػد غمػػب أكالد الكنػػز عمػػي النكبػػة كممككىػػا .)7( "..كتشػػير
بعػػض الكتابػػات عمػػى أحػػد قصػػكر مدينػػة دنقمػػة إلػػى أف الجػػزء العمػػكم منػػو تحػػكؿ لمسػػجد فػػي سػػنة

929ىػ2329/ـ ( ،)20كىك ما يكافؽ لحد ما تاريو إرتقاء أحد الممكؾ المسمميف لمعرش فػي مممكػة
المقرة ،ككاف قبؿ ذلؾ بسنتيف.
ػػػػػػػ

( )1اإلسالـ والنوبة :ص164

( )0أطمس التاري األفريقي :ص95

( )3المرجع السابؽ ،ص95

(J. D. Fage: The Cambridge History of Africa, Vol. II, Cambridge University )4
Press, No Date, P. 585
( )5المرجع السابؽ ،ص95
( )6عبدالعزيز أميف عبدالمجيد :التربية في السوداف ،ص30

(Macmichael: A History of the Arabs , Vol. I , P 187 )7
(Ibid , P 187 )8

( )9الخطط :جػ ،1ص310
(J. D. Fage: The Cambridge History of Africa, P. 585 )12

كعمى أية حاؿ ،فػإف مف الكاضح أف عرب يجيينة ساىمكا في إضعاؼ المقػرة ،ثػـ سػقكطيا
بعد ذلؾ ،كاف كاف الدكر األىـ في حػدكث ذلػؾ يعػكد الفضػؿ فيػو إلػي بنػي ربيعػة ،أك بنػي الكنػز.

كالمعػركؼ أف سػقكط مممكػة المقػرة تػـ فػي سػنة 913ىػػ2313/ـ ( .)2كىػي ذات السػنة التػي انتقػػؿ

الحكػػـ مػػف ممػػكؾ النكبػػة المسػػيحييف إلػػى أق ػاربيـ مػػف بنػػي الكنػػز بفضػػؿ "نظػػاـ األمكمػػة" (.)1
فييػػا ي
ػات مػف قبيمػة يجيينػة مػع بعػض الجماعػات مػف ربيعػة (بنػي الكنػز) ،كحػدث
كربما تصاىرت جماع ه

الجينيكف لمكنكز ،كىك ما حدل بابف خمدكف أف
بيف القبيمتيف تقارب في ىذا األكاف ،فانضـ ىؤالء ي
يش ػػير ف ػػي ركايت ػػو إل ػػى أف أكالد الكن ػػز ف ػػي أسػ ػكاف ك ػػانكا م ػػف قبيم ػػة يجيين ػػة .كم ػػف ث ػػـ ذى ػػب ل ػػذلؾ

القمقشندم الرأم الذم ذىب إليو.

ككانػػت المصػػاىرات التػػي تػػتـ بػػيف القب ػائؿ مػػف األمػػكر المألكفػػة ،رغػػـ كجػػكد بعػػض مظػػاىر

العصبية القبمية فيما بينيـ ،حيث كانت بعض القبائؿ تػؤثر عمػى أفرادىػا ال ػزكاج مػف ذات القبميػة
فيما بينيـ ،غير أف ىذا لـ يمنػع مطمقػا االنصػيار بػيف القبائػؿ عػف طريػؽ المص ػاىرة كالتػزاكج مػع
بعضػػيا الػػبعض ،إذ إف مػػا يجعػػؿ بعػػض ىػػذه القب ػائؿ تتصػػاىر مػػع النػػكبييف رغػػـ كػػكنيـ مػػف غيػػر

عرقيـ ،ككانكا عمى غير معتقدىـ ،فكاف مف األكلى بيـ مصاىرة بني جمدتيـ كاخػكانيـ فػي الػديف

كالعػرؽ ،كىذا ما حدث بيف جيينة كالكنكز.

كربم ػػا م ػػف أس ػػباب تم ػػؾ المص ػػاىرة ،ف ػػي رأم الب ػ ػاحث ،أف ع ػػرب يجيين ػػة ص ػ ػاركا ف ػػي ذل ػػؾ

ال ػكقت جماعػات قكيػة فػػي بػبلد النكبػة مػػف حيػث العػدد كالقػػكة ،ككانػت ليػـ أعػػداد كبيػرة فػي صػػعيد
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مصػػر ،ثػػـ ىػػاجركا إلػػى النكبػػة بسػػبب سػػكء العبلقػ ػات مػػع سػػبلطيف المماليػػؾ ،كاضطي ػادىـ لعػػرب
يجيينة .كليذا كجد بنػك الكنػز فػي عػرب جيينػة عضػدا ليػـ إذا كقػع أمػر مػا مػع النػكبييف ،كمػف ثػـ
الجينيػػػيف ،كىػ ػػي سياسػ ػػة اتبعيػ ػػا بنػ ػػك ربيع ػػة منػ ػػذ ىج ػ ػرتيـ إلػػػى بػ ػػبلد البجػ ػػة،
أرادكا التقػػ ػارب مػ ػػع ي
كمصػػاىرتيـ لزعمػ ػاء الحداربػػة ليقػػككا شػػككتيـ بيػػـ فػػي مكاجيػػة القبػ ػائؿ العربيػػة األخػػرل فػػي ىػػذا

الكقت ( ،.)3كىك في الغػالب كاف "زكاج مصالح" ،كلعؿ ىذا ما يؤكد أف المصػالح دائما ما تجعؿ
بني ربيعة يتصػاىركف مع غيرىـ ،لتزيد شككتيـ في مكاجية منافسييـ.

ػػػػػػػ

( )1محمد ايطاس :النوبة ،ص101
الحكـ إلى بني الكنز في نفس السػنة (يقصػد سػنة 703ىػػ1303/ـ)
( )0يقوؿ الدكتور محمد ايطاس" :وانتقؿ ُ
لتبدأ دولتيـ ،ولينتيي عيد مممكة مقرة المسيحية( "..النوبة :ص)101
( )3لممزيد انظر رواية أبي الحسف المسعودي الػذي يقػوؿ عػف مصػاىرة بنػي ربيعػة بزعمػاء الحداربػة" :فقويػت
البجة بمف صاىره ابف ربيعة ،وقويت ربيعة بالبجة عمي ما ناوأىا وجاورىػا مف قحطػاف ،وايرىـ مػف مضػر بػف

نزار ممف سكف تمؾ الديػار( "..مروج الذىب :جػ ،0ص.)16

كيػػتيـ الػػبعض جماعػ ػات جيينػػة بػػأنيـ عمم ػكا عمػػى طمػػس اليكيػػة المسػػيحية ليػػذه البػ ػبلد،

كأنيػػـ دمػػركا الكن ػائس ،كغيػػر ذلػػؾ مػػف األمػػكر ( .)2كمػػا تشػػير بعػػض المصػػادر التػػاريخية إلػػى أف
الجينيػػيف لمػػا اسػػتكطنكا بػػبلد النكبػػة ،أحػػدثكا االضػػطراب كالفكضػ ػى بيػػا .فػ ػابف خمػػدكف يقػػكؿ" :ثػػـ
ي
انتشػرت أحيػاء العػرب مػف يجيينػة فػػي ببلدىػـ ،كاسػتكطنكىا ،كممككىػا ،كممؤكىػا عيثػان كفسػػادان" (.)1
أما القمقشػندم ف ػإنو يقػكؿ" :ثػـ انتشػرت أحيػاء يجيينػة مػف العػرب فػي ببلدىػـ ،كاسػتكطنكىا ،كعػاثكا

فسادان" ( .)3كعمي أية حاؿ فقد كػاف لمكجكد العربي سكاءان لبني ربيعة أك قبيمة يجيينة الدكر األبرز
في سقكط مممكة المقرة.
كيشػػير "جركسػػماف"  Grossmannإلػػى أف نيايػػة عصػػر النكبػػة المسػػيحية بػػدأت إرىاصػػاتيا

أياـ المماليؾ بسبب انشغاؿ بطػاركة اإلسكندرية بأزماتيـ الداخمية ،كما أىممكا رعاياىـ المسػيحييف
فػي بػػبلد النكبػػة ( .)6كأدل ذلػػؾ إلػى أف كنيسػػة اإلسػػكندرية لػػـ تعػد ترسػػؿ األسػاقفة بانتظػػاـ ،كك ػاف
آخرىـ سػنة 996ىػػ2391/ـ فػي أبػريـ ( .)5كأدل ىػذا التب ػاعد إلػى انقطػاع االتصػاؿ ال ػركحي بػيف

الكنيسػػتيف ،كفتػػكر الشػػعكر المسػػيحي ل ػدل النػػكبييف ،خاصػػة مػػع ظيكراإلسػػبلـ كػػديف جديػػد حممػػو

المياجركف العرب إلى ىذه الببلد (.)4

ػػػػػػػ

( )1مصطفي مسعد :اإلسالـ النوبة ،ص164
( )0العبر :جػ ، 5ص491

( )3صبح األعشي :جػ ،5ص077

(Marino: Nubia Submerged , P. 17 )4
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( ،Ibid, P.17 )5وقيؿ إف آخػر أسػقؼ أرسػؿ مػف كنيسػة اإلسػكندرية إلػى بػػالد النوبػة كػػاف فػي سػنة 633ىػػ1035/ـ
(انظر زبيدة عطا :مرجع سابؽ ،ص .)015أما إبريـ فكانت بيا واحدة مػف أىػـ كنػائس النوبػة ،واسػميا القػديـ بػريميس

 ،Primmisومنيا اشتؽ اسميا الحالي .وقد تحدث عنيا الجغرافػي القديـ استرابػوف ،ووصفيا بأنيا مدينة ذات موقػع
حصيف طبيعيا .وحسب بعض الروايػات فإف جيش قمبيز ىمؾ بالقرب منيا .انظر
M. Russell: Nubia & Abyssinia, Harper & Brother Publisher, New York , 1854,
P.36

( )6زبيدة عطػا :مرجع سابؽ ،ص ،015كرـ الصاوي بػػاز :ممػػالؾ النوبػة فػي العصػر المممػوكي ،ص،68–67

ومف مظاىر األثر المصري في المسيحية النوبية ،إف البطريرؾ المصػري لقبػو" :بطريػرؾ اإلسػكندرية ،واثيوبيػػا،
والنوبة ،وبنتػابوليس"( .انظر بتمر :الكنػائس القبطية في مصر ،ترجمػة :إبػراىيـ سػالمة إبػراىيـ ،ىيئػة الكتػاب،

0221ـ ،ص ،035وانظرGadallah;The Egyptian Contribution to Nubian Chrisianity, :

 .)P.39كما يقوؿ عزيز سوريػاؿ" :والبعض يذكر أسػماء ألشػخاص وألمػاكف مسػيحية مػف أصػؿ قبطػػي ال تػزاؿ
تحيا وتستخدـ في النوبة .وكانت الصالت بينيا وبيف مصر قوية إلي أف ضػعفت بعػد الغػػزو اإلسػالمي لمصػر،

حيث ترؾ المسيحيوف النوبيوف تدريجياً لرعاية أنفسيـ إلي أف أحاطت بيـ موجػة اإلسػالـ ،وقضػت عمػي بقػػايا
المسيحية ىنػاؾ في العصر الممموكي( "..تػاري المسيحية الشرقية :ص.)406

(ب)– حمالت المماليؾ وسقوط مممكة المقرة:

ككاف لحمػبلت المماليػؾ أيػاـ السػمطاف بيبػرس كقػبلككف دكر كبيػر فػي سػقكط مممكػة المقػرة،

كمف ثـ انتشار العركبة كاإلسبلـ في النكبة ( .)2كتعد مخطكطة "عبداهلل بػف سػعد بػف أبػي السػرح"

لممقري ػ ػػزم م ػ ػػف أى ػ ػػـ المص ػ ػػادر الت ػ ػػي تح ػ ػػدثت ع ػ ػػف تم ػ ػػؾ الحم ػ ػػبلت ،كلع ػ ػػؿ أش ػ ػػيرىا حمم ػ ػػة س ػ ػػنة
496ى ػػ2195/ـ .فالمخطكطػػة تشػػير إلػػى أنػػو ف ػي سػػنة أربػػع كسػػبعيف كسػػتماية ،كثػػر خبػػث داككد
متممؾ النكبة ،كأقبؿ إلى أف اقترب مف أسكاف ،ثـ حرؽ العديد مػف السػكاقي بعػدما أخػرب عيػذاب،

فذىب إليو كالي قكص ،فمـ يدركػو ،كقػبض عمػى "صػاحب الجبػؿ" فػي عػدة مػف النكبػة ،ثػـ حمميػـ
إلى السمطاف بيبرس ( .)1بينما تقكؿ ركاية أبي الفداء عف ىذه الحممة" :كفييا..جيز (أل بيبػرس)

جيشان..إلى النكبة ،فساركا إلييا كنيبكا كقتمكا ،كعادكا بالغنائـ.)3( "..

ككاف شكندة (شنكة) ،كىك ابف أخت داككد (الثاني) ممػؾ النكبػة ( ،)6قػدـ لمقػاىرة ليػتظمـ ممػا

فعمو خالو ،فكجدىا بيبرس فرصػة لبلنتقػاـ مػف ممػؾ النكبػة .كليػذا أرسػؿ حممػة بقيػادة شػمس الػديف
الفارقػػاني ،كع ازلػػديف األفػػرـ مػػع شػػكندة ،ككػػاف معيػػـ عػػدد كبيػػر مػػف الجنػػكد مػػف األق ػاليـ كعربػػاف
الصعيد ،ككذلؾ الزرافيف كالرماة ،كرجاؿ الح ارريؽ .فساركا (فى شعباف) سنة 496ىػػ2195/ـ إلػى

5
كىزـ ممؾ النكبة ،ثـ أغاراألفرـ عمي قمعة الداككدم بالنكبة ،كقتؿ كسبي
النكبة ( ) .ثـ كقع القتاؿ ي
كثي ػريف .ثػػـ تكغػػؿ شػػمس الػػديف فػػي النكبػػة ب ػ انر كبح ػ انر ،ككػػاف يقتػػؿ كيأسػػر أينمػػا ذىػػب ،كأخػػذ مػػف

الماشية ما ال ييحصى .ثـ صار شكندة ممكان عمػى النكبػة بعػد ىػركب داككد ،كاتيفػؽ عمػى أف يكػكف
خػراج النكبػػة نصػػفيف ،األكؿ لمسػػمطاف ،كنصػػؼ لعمػػارة النكبػػة كحفظيػػا عػػدا الجنػػادؿ التػػي صػػارت

المركز الديمقراطي العربي لمدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية برليف -ألمانيا

211

وداف وادي النيؿ منذ القَرف الثالث وحتى القَرف التاسع اليجري
وس َ
قَبيم ُة ُج َيينة َ
ورىا َ
الحضاري في مصر ُ
ود ُ

إسماعيل حامد إسماعيل علي

كمي ػػا لمس ػػمطاف لقربي ػػا م ػػف أسػ ػكاف ( .)4كلع ػػؿ ى ػػذا يش ػػير إل ػػى ش ػػيء م ػػف العدال ػػة ،إذ ل ػػـ يحص ػػؿ
السمطاف عمى كؿ النكبة ،بؿ ترؾ ألىميا مع يعينيـ.

ػػػػػػػ

( )1ولممزيد عف حمالت سالطيف المماليؾ إلى بالد النوبة ،ودورىا في إسقاط مممكة المقػرة المسػيحية ،انظػر أبوالفػداء:
المختصر :جػ ،4ص ،16القمقشندي :صبح األعشػػى ،جػػ ،5ص ،077–076سػعيد عبػدالفتاح عاشػور :الظػاىر بػػيبرس،

ص ،104–116محمد ايطاس :النوبة ،ص ،100–116مصطفي مسعد :اإلسالـ والنوبة ،ص ،148-146زبيػدة عطػػا:
مرجػػع سػػابؽ ،ص ،001–017كػػرـ الصػػاوي ب ػػاز :ممالػػؾ النوبػػة ،ص 84ومػػا بعػػدىا ،ك ػػوليف ماكفيػػدي :مرجػػع سػػابؽ،

ص ،95وانظر أيضاً

Macmichael: A History of the Arabs, Vol. I , PP. 180–189
Mustafa M. Musad: The Downfall of the Christian Nubian Kingdoms , PP. 124 – 125
( )0المقريزي :مخطوطة عبداهلل بف سعد بف أبي سرح( ،كتبيا سنة 762ىػ ،Misc )1/13/110 ،ورقة 12
( )3المختصر :جػ ،4ص16

( )4الممػػؾ داوود الثػػاني  :David IIىػػو ابػػف الممػػؾ داوود األوؿ  David IIوكػػاف وريثػػو عمػػي عػػرش بػػالد النوبػػة
(ولممزيد ،انظر (Crawford: Sudan Antiquities Service, No. II,Op. Cit. , P. 150

( )5المقريزي :مخطوطة عبداهلل بف سعد بف أبي السرح :ورقة 12
( )6المصدر السابؽ ،ورقة 11-12

ككاف مف شركط االتفاؽ أف يدفع النكبيكف الجزية ما دامكا عمى النصػرانية ،حيػث يػدفع كػؿ

بالغ دينا انر كؿ سنة .ثـ يكتبت نسخة مف قسـ اليميف بما اتفؽ عميو ،كحمؼ شكندة عمى ذلػؾ .كمػا
الممػؾ ،كأيقعػد عمػى سػرير المممكػة،
عممكا نسخة أخرل حمؼ عمييا النكبيكف ،ثـ "أيلبس شكندة تػاج ي

كالتزـ بأف يحمؿ جميػع مػا لػداككد ،كلكػؿ مػف قتػؿ كأسػر مػف مػاؿ كدكاب إلػى السػمطاف مػع الػبقط"
2
دكر كبيػ انر فػي إضػػعاؼ المقػرة ،خاصػػة كأنػو قػػد ارفقيػػا ىجػرة
( ) .كعمػػى ىػػذا لعبػػت تمػػؾ الحمػػبلت ان

أعداد كبيرة مف الجماعات العربية ( .)1كاف في مقػدمتيـ قبيمػة يجيينػة التػي سػاىمت فػي إضػعاؼ
اليكية المسيحية في النكبة ،السيما مع انقطػاع العبلقػة الركحيػة بػيف كنيسػتي اإلسػكندرية كالنكبػة.
غير أف ىذا ال يعنػي بالضػركرة أف اإلسػبلـ لػـ يكػف مكجػكدا ىنػاؾ قبػؿ أيػاـ المماليػؾ ،فػالمعركؼ

أف اإلسػػبلـ دخػػؿ بػػبلد النكبػػة قبيػؿ معاىػػدة الػػبقط ( .)3كيػػرل "جركسػػماف" أف اإلسػػبلـ دخػػؿ النكبػػة
أي ػاـ الفػػاطمييف (549–358ى ػػ2292–748/ـ) ( ،)6كيؤيػػد ذلػػؾ أنػػو يكجػػد مسػػجد بالنكبػػة ييعػػرؼ

ب ػ"مسجد الػػدر" ،كىػػك يػػؤرخ لبدايػػة القػػرف 5ى ػػ22/ـ ( .)5ككػػاف آخػػر الممػػكؾ المسػػيحييف فػػي النكبػػة

"كػ ػرنبس"  .)4( Kerenbesكعػ ػزؿ ع ػػف الحك ػػـ س ػػنة 925ىػ ػػ2325/ـ ،ث ػػـ ينق ػػؿ لمق ػػاىرة ( .)9كم ػػا
يػ ػػذىب جركسػ ػػماف إلػ ػػى أف انتشػ ػػار اإلسػ ػ ػبلـ فػ ػػي ذلػ ػػؾ الكقػ ػػت لػ ػػـ يكػ ػػف نتيجػ ػػة لبعثػ ػػات تبشػ ػػيرية

رسػمية ،Official Missionsبػؿ إف ذلػؾ تػـ تػدريجيا بفضػؿ اليجػرات العربيػة التػي سػاىمت فػي
تعريػػب ( )Arabizationتمػػؾ الػػببلد ( .)8كعمػػى ىػػذا فقػػد أدل انتشػػار اإلسػػبلـ أيػػاـ المماليػػؾ فػػي

النكبة إلى سقكط "الجزية" عف المقرة (.)7

ػػػػػػػػ
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( )1المقريزي :مخطوطة عبداهلل بف سعد :ورقة 11
( )0زبيدة عطا :مرجع سابؽ ،ص017–016

( )3وكػاف مف أىـ شػروط "معاىػد الػبقط" أنػو عمػى ممػؾ النوبػة (المقػرة) أف يرعػى المسػجد الموجػود فػي دنقمػة .وىػو مػا
يشػػير إلػػى وجػػود إسػػالمي فػػي مممكػػة المقػػرة المسػػيحية منػػذ بػػدايات الفػػتح اإلسػػالمي (انظػػر عبدالمجيػػد عابػػديف :تػػاري

الثقافة العربية في السوداف ،ص .)36ولممزيد أيضاً عف "معاىدة البقط" ،انظر:
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
( ،Marino: Nubia Submerged , P. 17 )4وانظر أيضاً عبدالرازؽ عبدالمجيد سميـ :العالقات بيف مصر والنوبة
في العصر الفاطمي ،ص045

( ) 5ويقع "مسجد الدر" عمي بعد كيمومترات شماؿ قمعة الشي داود ،ولممزيد عف ذلؾ المسجد الفاطمي ،لممزيد عػف ىػذا
المسجد ،انظر Marino: Nubia Submerged , P. 17

( ،J. D. Fage: The Cambridge History of Africa, P. 585 )6ولممزيد ،انظر أيضاً:
Marino: Nubia Submerged , P. 17
( )7ليزلي جرينر :سد عاؿ فوؽ النوبة ،ص049
(Marino: Nubia Submerged , P. 17 )8

( )9ابف خمدوف :العبر ،جػ ،5صMacmichael: A History of the Arabs, Vol.I , P. 187 ،491

خامساً -رواية ابف خمدوف عف ىجرة ُجيينة إلى النوبة بعد سقوط المقُرة:

كتعد "ركاية ابف خمدكف" عف ىجرة يجيينة إلى ببلد النكبة ،مف أىـ ال ػركايات الت ػي تطرقػت
إلػى ىػػذا الشػأف فػػي المصػادر التػػاريخية ،رغػـ أف الػػبعض قػد أيغمػػؽ عميػو بسػػبب ىػذه الركايػػة ،كمػػا
حكتػػو مػػف أخبػػار .إذ يشػػير ابػػف خمػػدكف إلػػى انقط ػاع الجزيػػة عػػف النػػكبييف ،ألنيػػـ كػػانكا قػػد اعتنقػكا

اإلسػ ػبلـ ( .)2فيػػؿ يقصػػد ابػػف خمػػدكف ىنػػا سػػكاف المقػ ػرة ،كىػػي المممكػػة التػػي كانػػت قػػد سػػقطت
بالفعػػؿ ،كانتقػػؿ الحكػػـ فييػػا إلػػى العػػرب مػػف بنػػي الكػ ػنز ،كمػػف ثػػـ صػػار أىميػػا مسػػمميف ،كسػػقطت

عػػنيـ الجزيػػة ،أـ أنػػو يقصػػد أىػػؿ عمػػكة ،كأنيػػـ تحكل ػكا إلػػى اإلسػ ػبلـ ذ كالػ ػراجح أنػػو يقصػػد "مممكػػة

المق ػرة" فػػي ىػػذا المكضػػع ،خاصػػة أنػػو يقػػكؿ بعػػد ذلػػؾ" :ثػػـ انتشػػرت أحيػػاء العػػرب مػػف يجيينػػة فػػي
ببلدىـ ،كاستكطنكىا  ،كممككىا.)1( "..

كىػػذا يعنػػي أنػػو بعػػد سػػقكط مممكػػة المقػ ػرة ،زادت كتػ ػيرة اليج ػرات التػػي قػ ػامت بيػػا جماعػػات

يجيينة إلػى بػبلد النكبػة ،ثػـ ط ػاب ليػـ المقػاـ ىنػاؾ بعػد زكاؿ الحكػـ المسػيحي فػي ىػذه الب ػبلد ،ثػـ
ىاجػرت جماعػات كبيػرة مػف عػػرب يجيينػة جنكب ػان صػكب أ ارض ػي مممكػة عمػكة ،خاصػة كأف مممكػة

المق ػرة كػ ػانت تشػػكؿ عائقػ ػاى كبي ػ انر أمػػاـ المزيػػد مػػف تػػدفؽ اليج ػرات العربيػػة التػػي كانػػت تيػػدؼ إلػػى
الػكصكؿ إلػى ك ػافة منػاطؽ كادم النيػؿ األكسػط ،ككػذلؾ إلػى المنػاطؽ األخػرل التػى تج ػاكرىا مثػؿ
ببلد الحبشة كغيرىا.

أما القمقشندم فػإنو ينقؿ ما قػالو ابف خمدكف ،كليذا يقكؿ" :قاؿ فػي الع ػبر :ثػـ انتشػرت أحيػاء

يجيينػػة م ػػف العػػرب ف ػػي ببلدى ػػـ ،كاستكطنكىػ ػا .)3( "..كيش ػ ػير ابػػف خم ػػدكف إل ػػى أمػػر أث ػ ػار بع ػػض
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الجدؿ ،إذ يذكػر أف عػرب يجيينػة لمػا دانػت ليػـ األمػكر ف ػي بػبلد النكب ػة (كلعمػػو يقصػد بيػا مممكػة
عمػػكة) أظيػػركا فػػي ببلدىػػـ الفكضػػي كاالضطػ ػراب "كممؤكىػػا عيثػ ػا كفسػػادان" ( .)6كىػػي الػ ػركاية التػػي
يتفػ ػؽ فييػػا القمقشػػندم أيض ػان مػػع ابػػف خمػػدكف ،حيػػث يقػ ػكؿ القمقشػػندم ىػػك اآلخػ ػر عمػػا فعمػػو عػػرب

يجيينػػة فػػي بػػبلد النكب ػة" :كعػاث ػكا فس ػادا ،)5( "..كىػػذا ال ػذم يذك ػره كػػؿ مػػف ابػػف خمػػدكف كالقمقشػػندم
ربما لـ يرد في أم مف المصادر التػاريخية األخرل ،سكؼ نقكـ بتحميػؿ ذلػؾ الػذم كرد فػي ركايتػو
مف إتيامات لقبيمة جيينة.

ػػػػػػػ

( )1العػبر :جػ ،491 ،5انظر "رواية ابػف خمػدوف" كاممػة عػف ىجػرة جماعػػات جيينػة إلػى بػالد النوبػة ،ممحػؽ
 ، 15 ،14ص 054

( )0المصدر السابؽ ،ص491

( )3صبح األعشي :جػ ،5ص077
( )4العبر :جػ ،5ص491

( )5صبح األعشي :جػ ،5ص077

سادساً -عرب ُجيينة ومزاعـ تدمير كنائس النوبة:

كعمػػى أيػػة حػػاؿ ،فػػإف بعػػض المصػػادر تشػػير إلػػى أف قػػدكـ يجيينػػة لمنكبػػة صػػاحبو الكثيػػر مػػف
الفكضػى كالػػدمار ،كلعػػؿ أكثػػر المصػػادر التػػي تحػػدثت عػػف ذلػػؾ ركايتػػي كػػؿ مػػف ابػػف خمػػدكف (،)2

كالقمقشػندم ( .)1كقػد أخػذ بيػذا ال ػ أرم بعػض المح ىػدثيف إذ اشػاركا إلػى أف عػرب يجيينػة قػامكا بػػدكر
كبيػػر فػػي طمػػس الثقافػػة كاليكيػػة المسػػيحية لػػببلد النكبػػة .كيػػذىب أصػػحاب ذلػػؾ الػرأم إلػػى ضػػياع

الكثير مف المظاىر التي امتازت بيا الممالؾ النكبية فػي عصػرىا المسػيحي ،كمنيػا انحسػار المغػة
النكبية ،فمـ تعد تيستخدـ في الكتابػة ،بػؿ صػارت لغػة لمتعامػؿ بػيف النػكبييف فػي نطػاؽ ضػيؽ (.)3
كمػػا ينسػػب الػػبعض لعػػرب يجيينػػة قيػػاميـ بتػػدمير الكن ػائس كاألديػرة ىنػػاؾ ،كأنيػػـ عممػكا عمػػى محػػك

الطابع المسيحي مف العمػائر النكبية (.)6

كيمكف القكؿ بأنو ال يؤيد تمؾ المزاعـ إال إشارات قميمة فػي ال ػركايات السػكدانية ،إذ يػذكر أحػد

الجينييف) لما تحدث لقكمو عػف محاربػة الجعميػيف قػاؿ،
المؤرخيف أف عبداهلل َّ
جماع (جد العبدالب ي
عمػػا فعمػػو أجػػداده مػػف جيينػػة" :نحػػف أحػػؽ بالبمػػد ،ألنػػو دخػػؿ أجدادنا..كسػػحنا ف ػي الػػببلد بأمكالنػػا
كنسػػائنا..كرجالنا ،كخيكلنػا ،فتحنػا سكب ػ(ة) ،كخربنػػا الكن ػائس" ( .)5كىػػي "ركايػػة نػػادرة" ،كلػػيس لػػدينا

ػبعض قػد يكػكف ليػا
الكثير مما يؤيد ما كرد فييا ،كيمكف القػكؿ بػأف أعمػاؿ التػدمير التػي ينسػبيا ال ي
بعػض الحقيقػة ،لكػف ىػذا ال ػ أرم يحمػؿ الكثيػر مػف التحامػؿ عمػػى عػرب يجيينػة ،ككػأنيـ أىػؿ دمػار
كفسػػاد ،كالىػػـ ليػػـ سػػكل تخريػػب الكن ػائس كتػػدميرىا ،مػػع أنيػػا أمػكر ينكرىػػا الػػديف فػػي التعامػػؿ مػػع
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غير المسمميف ،إذ يحث ديننا المسمـ بالتعامؿ بالحسني مع أىؿ الكتاب ،كمػا ينكػر عميػو أف ييكػره

غيره عمى اعتناؽ دينو (.)4

ػػػػػػػ

( )1انظر رواية ابف خمدوف ،في ممحؽ ىذه الػدراسة ،رقـ  ،15 ،14ص054
( )0انظر صبح األعشى :جػ ،5ص077

( )3مصطفي مسعد :اإلسػالـ والنوبة ،ص164
( )4المرجع السابؽ ،ص164

( )5الفحؿ الفكػي الطػػاىر :تػػاري وأصػوؿ العػرب بالسػوداف ،ص .113-110ولممزيػد عػف ىػذه الروايػة السػودانية التػي
تتحدث عف تدمير عرب جيينة لكنػائس النوبة ،انظر ممحؽ  ،13ص053

( )6يقوؿ تعالي" :وال تجادلوا أىؿ الكتاب إال بالتي ىي أحسف" (العنكبػوت ،)46:وىػذا ىػو المعيػار الػذي وضػعو اإلسػالـ
في تعامؿ المسمـ مع ايره ،خاصة مف أىؿ الكتاب ،سػواءا أكػانوا ييػودا أـ نصػاري .كمػا توجػد ايػر ذلػؾ مػف النصػوص
سواءا في القرآف الكريـ أـ فػي السػنة التػي تحػث المسػمـ عمػي التعامػؿ مػع أىػؿ الكتػاب ،ومنيػا قولػو تعػالي"ال إكػراه فػي

الديف قد تبيف الرشد مف الغي" (البقرة ،)056:وقػاؿ أيضػاً" :أفأنػت تكػره النػاس حتػى يكونػوا مػؤمنيف" (يػونس" )99:فمػف

شاء فميؤمف ومف شاء فميكفر" .وقاؿ صمى اهلل عميو وسمـ" :مف ظمـ معاىدا أو انتقصو أو كمفو فوؽ طاقتو أو أخذ منو

شيئا بغير طيػب نفػس فأنػا حجيجػو يػوـ القيامػة" (ولممزيػد عػف سػماحة اإلسػالـ مػع ايػر المسػمـ ،انظػر أحمػد الحػوفي:
سماحة اإلسالـ ،ىيئة الكتاب1997 ،ـ ،ص 50وما بعدىا)

كرغـ "ركاية ابف خمدكف" عف ىجرة يجيينة إلى ببلد النكبة ،فػإف البعض يشير إلى أنػو عمػى
مػػا يبػػدك أف العػػرب (يقصػػد عػػرب يجيينػػة) لػػـ يقػ ػابمكا فػػي تقػػدميـ جنكبػ ػان إلػػى جيػػات مممكػػة عمػػكة
كغيرىا مقػاكمة عنيفة ،لعجز ممككيا عف دفعيـ ،كاذا كػانكا اضػطركا أحي ػانان الػى اسػتخداـ العنػؼ،

فػ ػإف الطػ ػابع الع ػػاـ ليػػذه اليجػ ػرات كػ ػاف س ػػمميان ،كنجح ػكا فػػي تحقي ػػؽ مػػأربيـ ال بح ػػد السػػيؼ ،ب ػػؿ
باالختػبلط كالتزاكج مف بنات النكبييف كممككيـ (.)2

كالبلفػػت أف الركايػػات السػػكدانية ذاتيػػا تتحػػدث عػػف "االسػػتقرار السػػممي" لقبيمػػة يجيينػػة فػػي

الجينيػػيف،
سػػكداف كادم النيػػؿ بصػػفة عامػػة ،فػػالمؤرخ الفحػػؿ الفكػ ػي الطػػاىر يتحػػدث عػػف دخػػكؿ ي
ككذلؾ باقي العرب إلى سكداف كادم النيؿ دكف كقكع أية مكاجيػات أك حركب ( .)1كما أنو يشػير

إلػػى أنػػو بعػػد أف دخمػػت جماعػػات يجيينػػة ،كغيرىػػا مػػف قبػ ػائؿ العػػرب بػ ػر السػػكداف بماليػ ػا ككلػػدىا
كنس ػاءىا ،انتشػػرت فػػي منػػاطؽ ىػػذه الب ػبلد ،حيػػث الم ارتػػع إلػػى آخػػر النيػػؿ ،كأنيػػا لػػـ تمػػؽ حرب ػا كال

كيدا ،كأصبح العرب في بر العجـ قكة غالبة ييخشي بأسيـ ( .)3كىك كبلـ يكاد ينطبؽ عمػى قبيمػة
يجيينة كبطكنيا بعد أف ىػاجركا إلػى سػكداف كادم النيػؿ ،كاسػتقركا ىنػاؾ ،كص ػاركا ذكم قػكة ييعمػؿ

ليا حساب.

احث أف مػػا يػػذكره المػػؤرخ السػػكداني ،كمػػا يشػػير إليػػو أكثػػر المستش ػرقيف الغ ػربييف،
كيػػرل البػ ػ ي
كغيػػرىـ مػػف المػػؤرخيف المحػػدثيف يؤكػػد أف ىج ػرة قبيمػػة يجيينػػة إلػػى بػػبلد النكبػػة عمكمػػا كانػػت فػػي

الغػالب ذات طابع سممي ،كاستطاعكا التفاعؿ مع أىؿ تمؾ الببلد ،كالمصاىرة معيػـ .كاف لػـ تخػؿ
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أيضان مف بعػض األحػداث ذات الطػابع غيػر السػممي ،كالتػي أشػارت إلييػا بعػض المص ػادر ،لكنيػا

كانت عمى الراجح أمك ار استثنائية ال تيخؿ بالقاعدة ،كلـ تكػف ىػذه االسػتثناءات تمثػؿ الطػابع العػاـ
ليجرة عرب جيينة في ىذه الببلد (.)6
احث ،أنو لك استخدـ عرب يجيينػة العنػؼ كالتػدمير إبػاف قػدكميـ
كيمكف القكؿ ،فيما يرل البػ ي
إلى ببلد النكبة ،فإف ذلؾ لـ يكف حتما ليجعؿ أىميا المسيحييف يترككف دينيـ ،ثـ يعتنقكا اإلسبلـ.
ألف ذلؾ مما يخالؼ الفطػرة السػكية ،فػبل يمكػف أف يػؤدم العنػؼ الجبػار الن ػاس عمػي التخمػي عػف
دينيـ أبدا ،كاليمكف تصكر أف يؤمف قكـ بديف قكـ آخريف بالقكة ،كىـ يدمركف كنائسػيـ ،كبيػكتيـ،

كيطمسكف ىكيتيـ ،كتقػاليدىـ بػالعنؼ ،فيػك مػا ال يقبمػو العقػؿ كالمنطػؽ ،كال يتفػؽ فػي ذات الكقػت
مع سياؽ األحداث التاريخية.

ػػػػػػػ

( )1مصطفى مسعد :امتداد اإلسالـ والعروبة ،ص79
( )0تاري وأصوؿ العرب بالسوداف ،ص119
( )3المصدر السابؽ ،ص119

( )4محمد أميف :العبدالب ،ص023

كاذا طالعنػػا ركايػػات المستشػرقيف عػػف اسػػتقرار عػػرب يجيينػػة فػػي بػػبلد النكبػػة ،كالطريقػػة التػػي
تعاممكا بيا مع أىؿ تمؾ الببلد ،فإننػا لػف نجػد مػا يقػدح فػييـ ،إذ ال تبػدك فػي آرائيػـ إشػارة كاضػحة

إلى أنيػـ اسػتخدمكا العنػؼ ،أك أنيػـ أكرىػكا النػكبييف عمػى اعتنػاؽ ديػنيـ .كمػف ذلػؾ مػا يػذكره "ؾ.
ماكفيػػدم"" :كقػػد اسػػتقر عػػرب يجيينػػة عمػػى ضػػفاؼ النيػػؿ فػػي المنطقػػة الكاقعػػة بػػيف الجنػػدؿ الثػػاني
2
الجينيػػيف فػػي بقػػاع أخػػرل فػػي
كالجنػػدؿ الثالػػث بػػببلد النكبػػة .) ( "..ثػػـ يتحػػدث عػػف تكغػػؿ ى ػؤالء ي

سكداف كادم النيؿ بشكؿ سممي ،كاليبدك في ىجرتيـ ما يشير الستخداـ العنؼ ،حيث يقكؿ" :كما

قػػاـ الػػبعض مػػنيـ (أم مػػف يجيينػػة) بالتكغ ػؿ إلػػى منػػاطؽ أكثػػر يبعػػدا ،فاجتػػازكا الص ػحراء الغربيػػة،
كمعيػـ قطعػػانيـ ،إلػػى أف اسػػتقركا أخيػ ار فػػي منطقتػي دارفػػكر ككردفػػاف بغػػرب السػػكداف حيػػث تكجػػد
بعض المراعي كالمنتجعات الفقيرة.)1( "..

كىذا قكؿ أحد المستشرقيف الذل ربما لك كجد في ىجرة عرب يجيينة مف خبلؿ الكثائؽ التي
اطمػػع عمييػػا أنيػػـ اسػػتخدمكا أيػػا مػػف كسػػائؿ العن ػػؼ ،فػ ػإنو لػػف يتػػكرع عػػف قػػدحيـ ،كنعػػتيـ بأش ػػد

األلفاظ ،ربما بدافع عرقي ،أك بسبب االختبلؼ األيديكلكجي مع ىؤالء الميػاجريف ،كمػا ىػي عػادة

المستشػرقيف فػػي الغالػػب فيمػػا يخػػص ىجػرات العػػرب بعػػد الفتكحػػات ،خاصػػة كأف ثمػػة مػػنيـ يمحػػكف

عمػى فكػرة انتشػار اإلسػػبلـ بحػػد السػيؼ .كيؤيػػد سػممية ىجػرات جيينػػة لمنكبػة أف الد ارسػػات الحديثػػة
تشػػير إلػػى أف الكنػػائس النكبيػػة المتػػأخرة ال تبػػدك عمييػػا إشػػارات نيػػب ،أك تػػدمير متعمػػد ،فبعضػػيا

ظ ػػؿ ف ػػي حال ػػة حف ػػظ جي ػػدة ( .)3كيش ػػير "آدام ػػز"  Adamsإل ػػى أن ػػو ال تكج ػػد أدل ػػة عم ػػى ع ػػداكة
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المياجريف العرب لممسيحييف في النكبة ،ثـ يقكؿ" :ما مف كقت بو بينػة عمػى عػداكة صػريحة نحػك
المسيحية مف ناحية الحكاـ النكبييف المتأخرة أك رعاياىـ.)6( "..

الجينييف عبر "مممكة دنقمة" (يقصد المقرة)
كما تحدث "ستيفنسكف"  Stevensonعف ىجرة ي
جنكبػان ،كلػػـ يشػػر ىػػك اآلخػػر إلػػى أنيػػـ اسػػتخدمكا العنػػؼ ،أك أنيػػـ أحػػدثكا شػػيئان مػػف التخريػػب ىنػػاؾ

( .)5كىػػك مػػا يؤكػػد ذات الفك ػرة التػػي نرمػػي إلييػػا .كلعػػؿ مػػف أفضػػؿ مػػا قيػػؿ عػػف ىج ػرات العػػرب
لمنكبػػة ،مػػا يػػذكره "ليزلػػي جرينػػر"  ،Leslie Greenerفيػػك كمستشػػرؽ يتحػػدث بشػػكؿ مكضػػكعي،
يحمؿ الكثير مف االنصاؼ عف العرب ،كدكرىـ الحضارم في ببلد النكبة.

ػػػػػػػ

( )1أطمس التاري األفريقي :ص95
( )0المرجع السابؽ ،ص95

( )3انظر آدامز :النوبة رواؽ إفريقيا ،ص475
( )4المرجع السابؽ ،ص475

( )5ستيفنسوف :بعض جوانب انتشار اإلسالـ في جبػاؿ النوبػة (اإلسػالـ فػي أفريقيػا األسػتوائية) ،تحريػر :آي.
إـ .لويس ،ترجمة :عبدالرحمف الشي  ،المركز القومي لمترجمة ،القاىرة0212 ،ـ ،ص065

يقكؿ لػ.جرينر" :كالكاقع أف الصكرة الشائعة لمعرب في التػاريو صػكرة مشػكىة تشػكييا غالبػا،

ذلػؾ أف العػرب كػانكا يحمػاة الحضػارة كالثقافػة خػػبلؿ مطمػع العصػكر الكسػطي التػي كانػت معاصػرة
لممسيحية األكلي في ببلد النكبة..ىكذا لـ يكػف الفػاتحكف العػرب أعػداء لممسػيحية فػي بػبلد النكبػة،
إال عنػػدما يقػػكـ تمػػرد مػػف جانػػب األىػػالي .كلمػػا كانػػت ديػػانتيـ تقػػكـ عمػػى التقػػكل كالبػػر ،فقػػد كػػانكا

المخمص .)2("..كىك كبلـ مكضكعي دكف شؾ ،فيك
يشعركف بعطؼ بالغ كتسامح نحك المسيحي ي

كمستشػػرؽ غي ػر مضػػطر البتػػة لمثنػػاء عمػػى العػػرب ،كاط ارئػػو عمػػى تسػػامحيـ مػػع المسػػيحييف دكف

داع ،كىػػك ال يعػػرض إال كجيػػة نظ ػره فحسػػب .كاذا تناكلنػػا رأل "ماكمايكػػؿ"  Macmichaelعػػف
ىج ػرة يجيينػػة ل ػببلد النكبػػة ،فإنػػو يقػػكؿ" :إف ال ػدالئؿ تشػػير إلػػى أف النصػػر -باسػػتثناء أقػػاليـ معينػػة

كإقميـ جباؿ النكبػة حيػث اليػزاؿ العػرب يمتمكػكف السػيكؿ عمػى حػيف يسػكف ال ػزنكج الت ػبلؿ -قػد تػـ
غالبػػا باالتفػػاؽ كالت ػزاكج أكثػػر مػػا اكتسػػب بقػػكة السػػبلح .)1( "..كىػػك رأل فػػي غػ ػاية األىميػػة ،ألنػػو

يؤكد حقيقة الطابع السممي السػتقرار يجيينػة فػي النكبػة ،كأنيػـ لػـ يسػتخدمكا السػبلح أك العنػؼ فػي
ذلؾ .كىذا ال ينفي فػي ذات الكقػت كقػكع بعػض االسػتثناءات ،لكػف ذلػؾ الينكػر أبػدان الحقيقػة التػي
اليمكف اخفاءىا ،كىي سممية ىجرات يجيينة ،ككذلؾ تأكيػد الطػابع السػممي السػتقرارىـ (.)3كيشػير
"كراكفػػكرد"  Crowfordإلػػى أف ش ػكاىد القبػػكر العربيػػة التػػى كجػػدت فػػي النكبػػة ،مثػػؿ :قرطاسػػي
6
ػث
كتافة ككبلبشة تؤكد عمى الطػابع السػممي ألكثػر الجماعػات العربيػة فػي النكبػة ( ) .كيػرل الباح ي
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وداف وادي النيؿ منذ القَرف الثالث وحتى القَرف التاسع اليجري
وس َ
قَبيم ُة ُج َيينة َ
ورىا َ
الحضاري في مصر ُ
ود ُ

إسماعيل حامد إسماعيل علي

أف ركايتػي ابػف خمػدكف كالقمقشػػندم تحمػبلف بعػض اإلشػارات لمػا قػاـ بػو عػػرب يجيينػة مػف تخريػػب
في النكبة .كلعؿ البعض مف جماعات القبيمة قامكا بػبعض مظػاىر العنػؼ ،كعػاثكا فسػادان فػي تمػؾ
الببلد ،غيػر أف ىػذا لػـ يكػف يمثػؿ سػمكؾ كػؿ الجماعػات ال يجيينػة عامػة ،فيػـ لػـ يسػتخدمكا العنػؼ
في فرض ثقافتيـ في النكبػة ،كاجبػار سػكانيا عمػى اعتنػاؽ اإلسػبلـ ،كىػك مػا ال يتفػؽ مػع المنطػؽ

البشرم.
ػػػػػػػ

( )1ليزلػػي جرينػػر :سػػد عػػالي فػػوؽ النوبػػة ،ترجمػػة :عمػػي جمػػاؿ الػػديف عػػزت ،سمسػػمة دراسػػات أفريقيػػة ،الػػدار
المصػػػرية لمتػػػأليؼ والترجمػػػة ،القػػػاىرة1966 ،ـ ،ص ،043وعػػػف ذات الػػػدور الػػػذي لعبػػػو العػػػرب فػػػي العصػػػور

الوسطي ،وىي عصور الظالـ فػي أوروبػا ،يقػوؿ بػػتري " :Petrieإف تجاىػؿ ىػذه الحقيقػة يعػد تجػاىال ألنصػع
صػػفحة فػػي العصػػور الوسػػطي( "..ليزلػػي جرين ػػر :مرجػػع سػػابؽ ،ص .)043وىػػو قػػوؿ آخػػر يحمػػؿ الكثيػػر مػػف
الموضوعية ،وينصؼ العرب ،وىو رأي يتفؽ مع رأي ليزلي جرينر.

( ،Macmichael: AHistory of the Arabs, Vol. I, P.135 )0مسػعد :امتػداد اإلسػالـ والعروبػة،
ص82

( )3ويقوؿ محمد ايطاس عف طابع ىجرة جيينة إلى النوبة" :وكاف الطابع العاـ لميجػرات العربيػة إلػي أنحػاء
عموة طابعا سمميا ،وتحققت ليا مآربيا عف طريؽ االختالط ومصاىرة النوبييف( "..النوبة ،ص)100

(Crawford: Sudan Antiquities Service, No. II, Op. Cit. , P. 265 )4

كيتضػػح مػػف كػػؿ مػػا سػػبؽ أف عػرب جيينػػة أسػػيمكا بػػدكر كبيػػر فػػي نشػػر الثقافػػة العربيػػة فػػي

بػػبلد النكبػػة ،كمػػا أنيػػـ عمم ػكا عمػػى نشػػر الػػديف اإلسػػبلمي بػػيف سػػكاف ىػػذه الػػببلد ،كالمؤكػػد أنيػػـ

ساىمكا بدكر ما في إضعػاؼ مممكة المقرة المسيحية ،كشارككا بني ربيعة فػي إسػقاط ىػذه المممكػة

بعػػد ذلػػؾ فػػي سػػنة 913ىػػ2313/ـ ،كاف كػػاف الػدكر األكبػػر فػػي سػػقكطيا يرجػػع الفضػػؿ فيػػو لعػرب

ربيعػػة (أك بنػػي الكنػز) أكثػػر مػػف غيػػرىـ .كيبػػدك دكر جيينػػة كاضػػحا فػػي إسػػقاط مممكػػة المقػرة مػػف
خػبلؿ بعض اإلشارات التي كردت في المصادر التاريخية ،كالمؤكد أف سقكط ىذه المممكة ىػك مػا
فتح الباب لمزيد مف اليجػرات العربية إلى النكبة ،ثـ قيػاـ الميػاجريف العػرب بعػد ذلػؾ بالتكغػؿ فػي

مناطؽ كادم النيؿ األكسط.

الجينية إلى ببلد النكبة ،كما عاصرىػا مف أحػداث ميمػة فػي ىػذه
كرغـ ما قيؿ عف اليجرات ي
الػػببلد ،إذ تػػذكر بعػػض المصػػادر أف ىػػذه اليجػرات رافقيػػا الكثيػػر مػػف الفكضػػى كال ػدمار ،كمػػا أنيػػـ
ق ػ ػامكا بت ػػدمير الكن ػ ػائس كاألدي ػ ػرة الت ػػى ك ػ ػاف يتعب ػػد فيي ػػا المس ػػيحيكف النكبي ػػكف .كى ػػك م ػػا ل ػػـ ي ػػذكره
المستش ػرقكف الغربيػػكف فػػي غػ ػالبيـ ،إذ أكػػدكا بصػػفة عامػػة حقيقػػة الطػػابع السػػممي ليج ػرات عػػرب

يجيينػػة إلػػى بػػبلد النكبػػة ،كلػػـ يش ػر ى ػؤالء المستش ػرقكف إلػػى نيػػج عنيػػؼ ،أك عػػدكاني سػػمكو عػػرب
يجيينة في ىجراتيـ.
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ككشؼ لنا ىذا الفصؿ أف جماعات يجيينػة كسػائر القبائػؿ العربيػة األخ ػرل اسػتخدمت ثبلثػة
طػػرؽ رئيسػػية لميج ػرة إلػػى بػػبلد النكبػػة ،كػ ػاف أىمي ػا طريػػؽ "نيػػر النيػػؿ" ،لممي ػاجريف القػػادميف مػػف

مصػػر ،ككػػذلؾ الطريػػؽ الم ػكازم لػػو ب ػرا ،كىػػك طريػػؽ "درب األربعػػيف" ،كطريػػؽ "البحػػر األحمػػر"،
لميجرات القادمة مف ببلد العرب ،ككذلؾ "الطريؽ الميبي" ،ككاف أقؿ ىذه الطرؽ الثبلثة مف ناحية
األىمية فيما يخص ىجرات عرب جيينة إلى النكبة.

كعم ػػى أي ػػة ح ػػاؿ ،ف ػػإف "مممك ػػة المقػ ػرة" المس ػػيحية كان ػػت تش ػػكؿ عائق ػ ػا ،كس ػػدا منيع ػ ػا أم ػػاـ

الميػ ػاجريف الع ػػرب ،كت ػػكغميـ ف ػػي ب ػػاقي من ػػاطؽ س ػػكداف كادم الني ػػؿ ،كم ػػا جاكرى ػػا ،كليػ ػذا فم ػػا أف
الباب عمى مصراعيو أما ىجرات عرب يجيينة ،كغيرىػا مف القبائػؿ
سقطت تمػؾ المممكة حتى فيتح
ي
العربية إلى الذىاب إلى "مممكة عمكة" المسػيحية ،بحثػا عػف مػكطف جديػد ليػـ ،كمػف ثػـ قيػاـ عػرب
جيينػػة ب ػأعظـ إسػػياماتيـ فػػي ب ػبلد النكبػػة كسػػكداف كادم النيػػؿ ،حيػػث قيػػدر ليػػذه القبيمػػة أف تمعػػب
ىناؾ دك ار كبي ار في نشػر العركبػة كاإلسػبلـ فػي منػاطؽ كادم النيػؿ األكسػط ،كىػك المكضػكع الػذم

سكؼ نناقشو في ثنايا الفصؿ القادـ.
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الفصل السادس

"قبيمة ُجيينة ودورىا في تعريب مممكة عموة في القرف 9ىػ15/ـ"

أكال – استقرار قبيمة يجيينة في مممكة عمكة في القرف 8ىػ26/ـ
ثانيا  -ممالؾ عمكة الصغرل إباف ىجرة يجيينة

الجينييف كممكؾ عمكة
ثالثا – العبلقة بيف ي
(أ)  -المصاىرة بيف زعماء يجيينة كممكؾ عمكة
(ب)  -انتقاؿ الحكـ لعرب يجيينة

رابعا  -عرب القكاسمة (مف يجيينة) كدكرىـ في إضعاؼ مممكة عمكة:
الجينييف
(أ) – شخصية عبداهلل َّ
جماع زعيـ ي

الجينيكف كتأسيس مدينة أربجي (880ىػ2696/ـ)
(ب) – ي

جماع كتأسيس مدينة قرم
(جػ) – عبداهلل َّ

جماع مع الفكنج ضد ممكؾ عمكة:
خامسا  -تحالؼ عبداهلل َّ

الجيني
(أ)  -الفكنج كاشكالية األصؿ ي

(ب)  -سقكط مممكة عمكة

سادسا – قبيمة يجيينة كانتشار العركبة كاإلسبلـ في مممكة عمكة
يتناكؿ ىذا الفصػ يؿ حقبػةن ميمػةن فػي "تػاريو يجيينػة" فػي بػبلد النكبػة ،كاسػتقرار جماع ػات ىػذه
القبيمة في "أرض عمكة" ،كمػا يتحػدث عػف العبلقػة بػيف قبيمػة جيينػة كممػكؾ عمػكة ،كالمصػاىرة بػيف

الطػرفيف ،كانتق ػاؿ الحكػـ لزعمػاء قبيمػػة جيينػة بعػد ذلػؾ .كمػا يتحػػدث الفصػؿ عػف عػرب القكاسػػمة،

كأصميـ ،كنسبيـ ،كىػـ أقػكل جماعػات يجيينػة فػي ذلػؾ الكقػت ،كدكرىػـ فػي تأسػيس المػدف العربيػة
فػػي مممكػػة عمػػكة ،كدكر تم ػؾ المػػدف فػػي حركػػة التعريػػب التػػي ق ػاـ بيػػا الجينيػػكف فػػي بػػبلد النكبػػة،
كيتناكؿ أيضا تمؾ الحقبة الميمة التى تـ خبلليا التحػالؼ بيف كؿ مف عرب يجيينة كقبائؿ الفػكنج
إلسقػاط ممكؾ عمكة.
ثػػـ يتنػػاكؿ ىػػذا الفصػػؿ بعػػد ذل ػؾ "معركػػة أربجػػي" الشػػييرة ،كالجػػدؿ الت ػاريخي حكليػػا ،خػػاصة

فيمػػا يخػػص طرفػػي ىػػذه المعركػػة ،كمػػا تمخػػض عنيػػا مػػف نتػػائج كػػاف ليػػا ب ػالغ األثػػر فػػي اسػػتقرار

الػػكجكد العربػػي فػػي بػبلد النكبػػة .كمػػا يتنػػاكؿ دكر يجيينػة فػػي تعريػػب مممكػػة عمػكة ،كىػػك مػػف أعظػػـ
أدكار ىذه القبيمة في ببلد النكبة ،كعمى ىذا فػإف "الفصؿ السػادس" مع ككنػو خ ػاتمة ىػذه ال ػدراسة،

إال أنو يعد بمثابة ذركة تأصيؿ لمدكر الحضػارم الكبير الذم قػاـ بو عرب يجيينة في ببلد النكبة.

أوال – استقرار ُجيينة في مممكة ُعموة في القرف 8ىػ14/ـ:
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أدل سقكط "مممكة المقرة" في سنة 913ىػ2313/ـ إلى تدفؽ اليجرات العربية لمنكبة ،ككانت

أقكاىػػا تمػػؾ التػػي قامػػت بيػػا جماعػػات يجيينػػة ( .)2ككانػػت المق ػرة تشػػكؿ طيمػػة كجكدىػػا عائق ػان أمػػاـ
المياجريف العرب نحك الجنكب ،كليػذا مػا أف سػقطت حتػى صػار الطريػؽ مفتكحػا عمػى مصػراعيو

أمػاـ ىجػرات يجيينػػة إلػى بػبلد عمػػكة ( .)1كيشػير "آدام ػز"  Adamsإلػػى أف الممالػؾ المسػيحية فػػي
ػاجز فػػي مكاجيػػة ىجػرة البػػدك العػػرب فػػي إتجػػاه الغػػرب ،كمػػع تكػػاثر الضػػغط
بػػبلد النكبػػة شػػكمت حػ ا
عمييا مع قدكـ مزيد مف اليجرات العربيػة المسػتمرة" ،ثػـ أصػبح ق ػاسيان عمػييـ بعػد أف بػدأ المماليػؾ
سياسػػة مضػػايقتيـ لمعػػرب بمصػػر ،كانصػػيار جػػزء مػػف الحػػاجز المسػػيحي عنػػدما اختػػرؽ النكبيػػكف

الشماليكف (أم المقرة) كدمجكا مع بني كنز" (.)3
ػػػػػػػ

( )1انظر ابف خمدوف :العػبر ،جػ ،6ص ،7القمقشندي :صبح األعشي ،جػ ،5ص078–077
( )0آدامز :النوبة رواؽ أفريقيا ،ص ،488مصطفي مسعد :اإلسالـ والنوبة ،ص184

( )3النوبػة رواؽ أفريقيػا ،ص ،488وعػف أسػباب نيايػة الديػػانة المسػيحية فػي بػالد النوبػة بعػد أف دامػت عػدة

قروف ،يقػوؿ مصػطفي مسػعد" :وذلػؾ أنػو لمػا رأت القمػة التػي بقيػت عمػي النصػرانية أف ال أمػؿ فػي قيػاـ حركػة
لالصالح في مجتمعيـ بسبب انقطػاع عالقػاتيـ الػػدينية بكنيسػتيـ الكبػري فػي اإلسػكندرية ،وكػاف مػف الطبيعػي
أف ينشػػدوا مػػا يسػػد رمقيػػـ فػػي الػػديف اإلسػػالمي الػػذي دؿ بسػػالـ أتباعػػو عمػػي قػػوة وحيويػػة( "..امتػػداد اإلسػػالـ

والعروبة :ص ،86وانظر أيضاً زبيدة عطا :مرجع سابؽ ،ص.)004–003

البعض أف ىجرة قبيمػة يجيينة كبطكنيػا إلى ببلد عمكة تمت في حكالي منتصؼ القػرف
كيرل
ي
2
الجينيػػػكف فػ ػػي مقدمػػػة المي ػػاجريف العػ ػػرب لمن ػ ػاطؽ كادم النيػ ػػؿ
8ى ػ ػػ26/ـ ( ) .كعمػ ػػى ىػػػذا كػػ ػاف ي

دكر ف ػاؽ غيػرىـ مػف العػرب
األكسط ،ككػانت أعدادىـ كبيرة عمى ال ػراجح ،كىػك مػا جعميػـ يمعبػكف ان
ىناؾ .كيبدك أنو لـ يكف أماـ ممكؾ عمكة إال التع ػامؿ مػع ىػذه األكض ػاع الجديػدة كالمتغيػرة ،كالتػي

تمثم ػػت ف ػػي كث ػ ػافة ال ػ ػكجكد العربػ ػي ف ػػي ب ػ ػبلدىـ ،إضاف ػ ػة لحرص ػػيـ أال يثي ػػركا غض ػػب سػ ػػبلطيف

المماليؾ ،إذا أسػاءكا ليؤالء العرب ،فالمماليؾ كػانكا يشػكمكف أقػكل دكلػة إس ػبلمية فػي تمػؾ الحقبػة،
كال قبؿ لممكؾ عمكة بيـ ،كال يمكف ليـ أف يككنكا في مكاجية معيـ (.)1

كالػراجح أف الجماعات العربية كاف ليػا كجػكد قػديـ فػي مممكػة عمػكة حتػى قبػؿ سػقكط مممكػة

المقرة ،حيث ىاجرت جماعات عربية قػادميف مف جزيرة العرب ،عبرت البحر األحمر ،ثػـ تسػربت
جماعػػات مػػنيـ إلػػى أ ارضػػي عمػػكة منػػذ القػػرف 6ى ػػ20/ـ ( .)3كقػػد شػػاد ى ػؤالء العػػرب مسػػجدا فػػي

"سكبة"  Sobaعاصمة عمكة ،كىػك مػا يشػير لكجػكد إسػبلمي ىنػاؾ منػذ ذلػؾ الكقػت ،ككانػت أكثػر
ىذه الجماعات قد استقرت في حكض النيؿ األزرؽ (.)6

كتشير مخطكطػة "تػاريو مخػتص بػأرض النكبػة" إلػى كجػكد المسػمميف فػي عمػكة قبػؿ سػقكط

مممكػػة المق ػرة ،فيػػي تػػذكر أف مدينػػة سػػكبة "كػػاف بيػػا ربػ ػاط معمػػكر بالمسػػمميف" ( .)5كىػػي إشػػارة
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تاريخي ػػة ميم ػػة ،تؤيػ ػدىا إش ػػارات أخ ػػرل عدي ػػدة ،كم ػػف ذل ػػؾ م ػػا ي ػػذكره اب ػػف س ػػميـ األسػ ػكاني (ت:

384ىػ774/ـ) أف العرب كاف ليـ رباط في مممكة عمكة ( .)4كيذىب البعض إلى أف ما ذكره ابف

سػػميـ األس ػكاني عػػف كجػػكد رب ػاط لممسػػمميف فػػي ىػػذه المممكػػة المسػػيحية يؤكػػد عمػػى الكجػػكد العرب ػي
اإلسبلمي المبكر في في ىذه الببلد (.)9

ػػػػػػػ

( )1مصطفي مسعد :امتداد اإلسالـ والعروبة ،ص86
( )0زبيدة عطا :مرجع سابؽ ،ص004–003

( )3المقريزي :الخطط ،جػ ،1ص ، 311ممدوح الريطي :دور القبائؿ العربية في صعيد مصر ،ص097
( )4ممدوح الريطي :المرجع السابؽ ،ص097

( )5انظر مخطوطة "تػاري مختص بأرض النوبة" :ورقة رقـ 16

( )6انظر محمد عوض محمد :الشعوب والسالالت األفريقية ،ص ،317محمد ايطاس :النوبة ،ص100

( )7محمد ايطاس :النوبة ،ص ،100وثمة خالص ٌة ميم ٌة يذىب إلييا الػدكتور محمػد عػوض محمػد فػي ىػذا

الشػأف ،إذ يقػػوؿ" :وىػذه أدلػػة تاريخيػػة عمػي انتشػػار العروبػػة فػي جيػػات متعػددة فػػي صػػميـ السػوداف فػػي وقػػت

متقدـ جداً في العيد اإلسالمي ،وال يمكف أف يبما انتشار العروبة ىذا الحػد فػي ىػذا الػزمف المتقػدـ مػا لػـ يكػف
ىناؾ انتشار سابؽ لمعرب في السوداف قبؿ اإلسالـ( "..الشعوب والسالالت األفريقية :ص)317

احث أف أعػػداد ىػػذه الجم ػاعات العربيػػة التػػي اسػػتقرت فػػي مممكػػة عمػػكة لػػـ يكػػف
كيػػرل الب ػ ي
كبيػ اير فػػي ذلػػؾ ال ػكقت ،كمػػف ثػػـ فمػػـ يكػػف ليػػـ تػػأثير كاضػػح عمػػى إظيػار ال ػكجكد اإلسػػبلمي بشػكؿ

قػػكم ،مثممػػا حػػدث فػػي بػػبلد النكبػػة بعػػد سػػقكط مممكػػة المق ػرة (913ى ػػ2313/ـ) .كتػػذكر المصػػادر
التػػاريخية أف مممكػة عمػكة ك ػانت أكثػر ثػراءان مػف المقػرة ( ،)2كك ػاف جيشػيا أكبػر كأعظػـ مػف جػيش
المقرة ،ككانت أرضيا أكسع ،كأكثر نخبلن كمركجان (.)1

كألف مممكة عمكة كانت تتمتع بكجكد األراضي الخصبة ،ككذلؾ المركج ،كىك ما جذب إلييا

العديد مػف الجماعػات العربيػة كفػي مقػدمتيـ قبيمػة يجيينػة بيػدؼ االسػتقرار ىنػاؾ ( .)3السػيما كأف
جػػزءا كبي ػ ار مػػف أ ارضػػي ىػػذه المممكػػة كػػاف يقػػع فػػي منطقػػة "الجزي ػرة" ،حيػػث يمتقػػي الني ػؿ األزرؽ
 Bleu Nileكالنيػػؿ األبػػيض  ،White Nileكىػػي منطقػػة تتمتػػع بخصػػب آ ارضػػييا كسػػيكليا،

ككذلؾ كفرة مصادر المياه ،كتنكعيا .كيصؼ اليعقكبي عمكة بأنيا "أعظـ خط انر مف المقرة" ،ك"ليػـ
ببلد كاسعة شبيية بثبلثة أشير ،كالنيؿ يمتشعب عندىـ في عدة خمجاف" (.)6
ككانػػت عاصػػمة مممكػػة عمػػكة مدينػػة تيػدعى "سػػكبة" (كتكتػػب أيضػػا سػػكبا)  ،)5( Sobaكأكؿ
تخكـ تمػؾ المممكػة فػي اتجػاه شػرؽ النيػؿ تعػرؼ ب ػ "إقمػيـ األبػكاب"  .)4( Gatesكيمكػف القػكؿ بػأف

بعػػض الركايػػات كانػػت تخمػػط بػػيف "األبػكاب" كبػػيف "مممكػػة عمػػكة" ،رغػػـ أف "إقمػػيـ األبػكاب" ىػػك أحػػد
األقػاليـ التى تقع ضمف أراضى ىذه المممكة (.)9

ػػػػػػػ
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( )1المقريزي :الخطط ،جػ ،1ص ،311ولممزيد عف مممكة عموة ،انظر أيضا الخطط :جػ ،1ص195

( )0المصػدر السػابؽ ،ص ،311يقػوؿ المقريػزي عػف ممػؾ عمػوة" :ومتممػؾ عمػوة أكثػر مػاال مػف متممػؾ المقػػرة،
وأعظـ جيشا ،وعنده مف الخيؿ ما ليس عند المقري ،وبمده أخصب وأوسع ،والنخؿ والكرـ عنػدىـ يسػير ،وأكثػر
حبػػوبيـ الػػذرة البيضػػاء التػػي مثػػؿ األرز ،منػػو خبػػزىـ ومػػزرىـ ،والمحػػـ عنػػدىـ كثيػػر لكثػػرة المواشػػي ،والمػػروج
الواسعة العظيمة السعة ،حتي أنو ال يوصؿ إلي الجبؿ إال في أياـ( "..الخطط :جػ ،1ص.)311

( )3المقريزي :الخطط ،جػػ ،1ص ،312زبيػدة عطػا :مرجػع سػابؽ ،ص ،000محمػد ايطػاس :النوبػة ،ص،73

وكػاف القمػيـ األبػواب ممػؾ يعػرؼ باسػـ "صػاحب األبػواب"  ،King of the Gatesوكػاف "إقمػيـ األبػواب" يعػرؼ

أيضاً باسـ "إقميـ كبوشية"  ،Kabushiaلممزيد انظر
Macmichael: A History of the Arabs in the Sudan , Vol I , P .183
( )4تاري اليعقوبي :جػ ،1ص165
( )5وعف مدينة سوبة ،انظر مخطوطة تػاري مختص بأرض النوبة ،ورقة 16
( )6آدامز :النوبة رواؽ إفريقيا ،ص470

( )7ويشػػػير "ويميػػػػاـ آدامػػػػز"  W. Adamsإلػػػى ذلػػػؾ بقولػػػوَ " :نػػػدر أف نسػػػمع اسػػػميا مػػػذكو ار فػػػي السػػػرود

التاريخية..إنيا تتحدث مػف وقػت آلخػر عػف ممػؾ األبػواب ،ال عػف ممػؾ عمػوة ،واألبػواب كانػت فيمػا كػاف مأثػػو ار
مقاطعة التخوـ الشمالية لعموة( "..النوبة رواؽ أفريقيا :ص)470

ككانت عمكة تضـ حكالي "أربعمائة" كنيسة ( .)2كىػك مػا يشػير لعظػـ ىػذه المممكػة كانتشػار

المسيحية الكاسع بيا ،غير أف ىذا العدد تقمص بعد ذلؾ فيذكر الرحالة "ألفػاريز" أف عدد الكنػائس

فػػي النكبػػة صػػار يبمػػغ حػكالي مائػػة كخمسػػيف كنيسػػة ( .)1ككػػاف سػػكانيا يعتنقػػكف

أك الطبيعػػة

المذىب المكنػكفيزيتي (اليعقػكبي) ( .)3كمػذىب ذاتػو مػذىب Monophysticismالكاحدة ىك

كنيسة اإلسػكندرية ،كىػي التػى تعػد بمثابػة األـ لكنػائس النكبػة ،يقػكؿ المقريػزم" :كديػنيـ النصػرانية
يعاقبة ،كأساقفتيـ مف قبؿ صاحب اإلسكندرية كالنكبة (يقصد المقرة) .)6( "..كعف كجكد "المذىب

اليعقكبي" (المكنكفيزيتي) في ببلد النكبة ،تذكر بعض المصػادر التاريخيػة أف ذلػؾ حػدث منػذ أيػاـ
ػػػػػػػ

الخميفة ىشاـ بف عبدالممؾ (215-205ىػ966-916/ـ) (.)5

( )1عزيز عطية سوريػػاؿ :تػػاري المسػيحية الشػرقية ،ص ،406وانظػر أيضػا شػوقي عطػاهلل الجمػؿ :تػاري بػالد النوبػة
(الموسوعة األفريقية) ،جػ ،1ص50

(S. Hillelson: Nubian Origins , P. 147 )0

( )3الخطط:جػػ ،1ص ،311وتعنػي كممػ ُة "المونػوفيزييف"  )Monos – Physis( Monophysitesأي أتبػاع "الطبيعػة

ويعرفوف أيضاً باسـ اليعاقبة.
الواحدة" ،وتعني أف المسيح لو طبيعة واحدة بعد التجسد  ،Incarnationوىي الالىوتُ .
أمػػػا كممػػػ ُة "الػػػديوفيزييف"  ،)Dios – Physis ( Diophysitesفمعناىػػػا :أتبػػػاع الطبيعتػػػيف ،ومنيػػػا اشػػػتقت كممػػػة
ويعرفػػػوف أيضػػػاً باسػػػـ :الممكػػػانييف .وقػػػد وقػػػع التنػػػازعُ بػػػيف المونػػػوفيزييف
 ،Diophysticismأي :لممسػػػيح طبيعتػػػافُ ،
المجمػع عقيػدة الطبيعتػيف
والػػديوفيزييف منػذ مجمػع خمقيدونيػة  Council of Chalcedonسػنة 451ـ ،إذ أقػػر ىػذا
ً
لممسيح ،أي الػالىوت والناسوت .وىػو مػا أدى إلػى حػدوث تصػدع كبيػر فػي الكنيسػة وانقسػاميا ،حيػث عارضػت كنيسػة

اإلسكندرية عقيدة الطبيعتيف (ولممزيد ،انظر ؾ .والترز :األديرة األثرية في مصر ،ترجمػة :إبػراىيـ سػالمة إبػراىيـ ،ىيئػة
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الكتاب0225 ،ـ ،ص ،03-00ستانمي ليف بوؿ :تاري مصر فى العصور الوسػطى ،ص ،37-36عزيػز سػو

عطيػة:

تػػاري المسػػيحية الشػػرقية ،ص ،65القػػس منسػػي يوحنػػا :تػػاري الكنيسػػة القبطيػػة ،مكتبػػة المحبػػة ،القػػاىرة1983 ،ـ،

ص .)058–057وانظر أيضاً:
F. F. Gadallah; The Egyptian Contribution to Nubian Chrisianity, P. 41
Sebastian Bullough: Roman Catholicism , A Pelican Book , London , 1963 , P. 56
W. G. De Burgh: The Legacy of the Ancient World , Volume II , A Pelican Book ,
London , 1953 , P. 428
The New American Desk Encyclopedia: A Sigent Book , New American Library ,
New York , 1984 , P. 787
The Cambridge Paperback Encyclopedia: Edited by: David Crystal , Cambridge
University Press , Third Edition , 2000 , P. 573
Hutchinson 's New 20th Century Encyclopedia: Edited by: E. M. Horsely , London ,
1964 , P. 746
The Great Encyclopedia of Universal Knowledge: London , No Date , P 238
( )4الخطط :جػ ،1ص311
( )5المقريػػزي :تػػاري األقبػػاط ،تحقيػػؽ :الػػدكتور جمػػاؿ محمػػد أبوزيػػد ،وعػػابد إسػػكندر باسػػيموس ،دار ومكتبػػة الحريػػة،
القػاىرة0212 ،ـ ،ص63

كيشير المقريػزم إلػى أف الممكػانييف (كىػـ أصػحاب الطبيعتػيف) أق ػامكا "سػبعان كسػبعيف" سػنة

بغير بطريرؾ بمصر منذ عيد "عمر بف الخطاب" إلى أيػاـ "ىشاـ بف عبدالممؾ" ،فغمب "اليعػاقبة"
(أصػػحاب الطبيعػػة الكاحػػدة) فػػي ىػػذه المػػدة عمػػى الكنػػائس بمصػػر ،ثػػـ بعػػث إلػػييـ أىػػؿ النكبػػة،

فأرس ػػمكا إل ػػييـ أس ػػاقفة اليعاقب ػػة ،ث ػػـ ص ػػارت النكب ػػة يعاقب ػػة م ػػف ذل ػػؾ العي ػػد ( .)2كيحم ػػؿ "النظ ػػاـ

الحكػـ فػػي كػػؿ منيمػػا
السياسػي" فػػي كػػؿ مػف مممكتػػي المقػرة كعمػػكة الكثيػر مػػف التشػػابو ،فعمػى رأس ي
ػكم" ( .)1ككانػت المممكػة تنقسػـ
ممؾ ذك سمطة مطمقة ،كالحكـ ىناؾ يقكـ عمػى نظػاـ "ال ػكراثة األيم ٌ
ألقػ ػاليـ ،كبجانػػب الممػػؾ يكجػػد مكظفػػكف ي أرسػػيـ نائػػب الممػػؾ ،أمػػا أسػػقؼ الكنيسػػة فكػػاف ييعػػيف مػػف
بطريػرؾ اإلسػكندرية ( .)3كعمػى أيػػة حػاؿ ف ػإف سػػقكط المقػرة فػي أكائػػؿ القػرف 8ىػػ26/ـ أدل لزيػػادة

اليجرات ال يجيينة إلى النكبة بعد أف بات العرب األكائؿ ممف ىاجركا مػف قبػؿ منشػغميف بخبلفػاتيـ
الداخمية ،كلـ يكترثكا بالمياجريف الجدد (.)6

ثانيا  -ممالؾ عموة الصغري إباف ىجرة ُجيينة:

ككانػ ػت مممك ػػة عم ػػكة إب ػ ػاف ق ػػدكـ ىجػ ػرات قبيم ػػة يجيين ػػة تتك ػػكف م ػػف ع ػػدة ممال ػػؾ ،أك أق ػ ػاليـ

صغيرة ،تديف جميعا بالكالء لمممؾ الكبير في سكبة ( .)5كيذكر القمقشندم أنو كانت تكجػد ثمانيػة
ممالؾ في المنطقة التي تقع فيما بيف الديار المصرية كالحبشة ،كمػا جاكرىػا ( .)4ثػـ يػذكر أسػماء

بعض أمراء تمؾ الممالؾ ،كمنيـ "األمير يجنيػد" ال ػذم يكصػؼ بأنػو" :شػيو الجػكابرة بػأبكاب النكبػة"
( .)9كلعمو ىك ذاتو "صػاحب األبكاب"  ،Gates king ofأك "ممؾ األبكاب" ،فػأرض ىػذا اإلقمػيـ
تمثؿ أكؿ مممكة عمكة جية شرؽ النيؿ ( .)8كثمة إشارة ميمة أيضػان ،كىػي أف تمػؾ الممالػؾ كانػت
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ليػا م ارسػػبلت مػػع سػػبلطيف مصػػر ،ثػػـ يقػػكؿ" :كلعػػؿ ىػؤالء أيضػان مػػف عربػػاف الممالػػؾ المحركسػػة،
غير أنو ال إقطاعات ليـ.)7( "..

ػػػػػػػ

( )1المقريزي :تػاري األقباط ،ص63

( )0شوقي الجمؿ :تػاري بالد النوبة ،ص53
( )3المرجع السابؽ ،ص53

( )4مصطفى مسعد :اإلسالـ والنوبة :ص184

( )5مصطفي مسعد :امتداد اإلسالـ والعروبة ،ص ،87ممحمد أميف :العبدالب ،ص020 – 021
( )6صبح األعشي :جػ ،8ص6–5
( )7المصدر السابؽ ،ص5

( )8وعف منطقة "األبواب" ،انظر المقريػزي :الخطط ،جػ ،1ص ،312زبيدة عطا :مرجع سابؽ ،ص ،015محمد
ايطاس :النوبة ،ص ،73وانظرMacmichael: A History of the Arabs , Vol I , P 304 :

( )9صبح األعشى :جػ ،8ص5

المس ػتعربيف ،ممػػف اعتنق ػكا
كيبػػدك مػػف أسػػمائيـ أنيػػـ مػػف العػػرب ،كربمػػا كػػانكا مػػف النػػكبييف ي

اإلسبلـ .كما يذكر أحػدىـ كىػك "األميػر شػريؼ" ،كيقػكؿ عنػو" :شػيو النم ػانمة بػأبكاب النكبػة" (.)2

كيػػرل الػػدكتكر مصػػطفي مسػػعد فيمػػا يخػػص تمػػؾ الممالػػؾ بأنػػو لػيس مػػف ال ػكاضح إف كػػاف بعضػػيا
يقع في إحدل جيات مممكة عمكة ( .)1كرغـ أنو يبدم بعض التردد فػي إمكانيػة أف يكػكف بعضػيا

ػث أف بعػػض تمػػؾ
مػػف ممالػػؾ عمػػكة ،إال أنػػو لػػـ ينػػؼ فػػي ذات الكقػػت العبلقػػة بيػػنيـ .كيعتقػػد الباحػ ي
الممالؾ أك إحداىا عمى األقؿ كانت تابعة لمممكة عمكة ،خاصة في إشارة القمقشندم لشػيو "أبػكاب
النكب ػ ػػة" ،كلس ػ ػػنا نش ػ ػػؾ أن ػ ػػو يقص ػ ػػد "ص ػ ػػاحب األبػ ػ ػكاب" .كترج ػ ػػع أىمي ػ ػػة ركاي ػ ػػة القمقش ػ ػػندم (ت:

812ىػ2628/ـ) عف تمؾ الممالؾ إلى أنو عػاش حتى النصؼ األكؿ مف القرف 7ىػ25/ـ أم بعد

سقكط المقرة (913ىػ2313/ـ) ،كىي الحقبة التي زادت خبلليا ىجرات قبيمة يجيينة ألرض عمػكة.
كىك ما يؤيده القمقشندم في ركايتو اآلنفة.

كالمؤكػد أف يجيينػة كانػت األكثػػر عػددان بػيف سػػائر القبائػؿ التػي ىػاجرت إلػػى مممكػة عمػكة ،كمػػا
كانت أكثر قكة مف غيرىا ،ككاف الجينيكف قد عركتيـ تجػارب الحيػاة فػي كػؿ بقعػة حطػت رحػاليـ
كيعتقػػد أف
فييػػا ،منػػذ أف ترك ػكا مػػكطنيـ األكؿ فػػي بػػبلد العػػرب بعػػد فػػتح مصػػر (12ى ػػ462/ـ) .ي
عػ ػػرب يجيينػ ػػة كػ ػػانكا يعرفػ ػػكف بػ ػػبلد عمػ ػػكة حتػ ػػى قبػ ػػؿ أف يي ػ ػاجركا إلييػ ػػا ،فيػ ػػـ إمػ ػػا جػ ػػاءكا عبػ ػػر

البحراألحمػػر ،ثػػـ اسػػتقركا فػػي بػػبلد البجػػة ،أك جػػاءكا مػػف األ ارضػػي المصػػرية ،ثػػـ عبػػركا المقػرة ،أك

ربما أنيـ جاءكا مف كبل الطريقيف ( .)3كليذا ييحتمؿ أف يككف بعػض العػرب مػف جماعػات يجيينػة
كػػانكا قػػد اسػػتقركا شػػمالي عمػػكة ،قبػػؿ أف يصػػمكا لمكقػػع مدينػػة "أربجػػي" ،ثػػـ أق ػامكا فيػػو تمػػؾ المدينػػة
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العربية التي رسخت الكجكد العربي ىناؾ ( .)6كعمى ىذا ،لما استقرت جماعات جيينة في مممكة
عمكة ،كاف عمييـ أف يتعاممكا مع ممكؾ ىذه الببلد.

الجينييف ومموؾ عموة:
ثالثا – العالقة بيف ُ

الجينييف كممكؾ عمكة منذ قدكـ القبائؿ العربية إلػى
كسنحاكؿ ىنا مناقشة تطكر العبلقة بيف ي
ىذه الببلد ،ثـ مرحمة التقارب كالمصاىرة ،ثػـ مرحمػة انتقػاؿ الحكػـ لزعمػاء يجيينػة ،كمػف ثػـ سػقكط

ىػػذه المممكػػة المسػػيحية .كيمكػػف القػػكؿ بػػأف العبلقػػة التػػى جمعػػت بػػيف عػػرب يجيينػػة كممػػكؾ عمػػكة

تجمت في عدة مظاىر ،سكاء أكانت اجتماعية ،أـ سياسية ،أـ ثقافية ،كلعؿ أىميا:

ػػػػػػػ

( )1صبح األعشى :جػ ،8ص6

( )0امتداد اإلسالـ والعروبة ،ص88

( )3محمد أميف :العبدالب وسقوط مممكة عموة ،ص020–021
( )4المرجع السابؽ ،ص020

(أ)– المصاىرة بيف زعماء ُجيينة ومموؾ عموة:

تشػير المصػادر السػكدانية إلػى أف أعػداد الجماعػػات التػي تنتسػب لقبيمػة يجيينػة التػي ىػػاجرت
إلى مممكة عمكة كانت كبيرة فػي ىػذه الػببلد .كتؤكػد إحػدل "أكراؽ النسػبة" ( )Nisbasذلػؾ األمػر،

حيث تذكر أف عدد قبائؿ يجيينة في مدينة "سكبة" عاصمة المممكػة كحػدىا ك ػاف يبمػغ " "51قبيمػة
( .)2كتؤيد العديد مف المصادر األخػرل ذلػؾ الػرقـ تحديػدا ال ػذم كرد فػي ىػذه ال ػكثيقة ،كلعػؿ منيػا
ما كرد فى "مخطكطة السمرقندم" ،التى يذكر متنيا" :كاف قبيمة يجيينة بمغت اثنيف كخمسكف قبيمة
بممؾ الفكنج.)1( "..
بأرض سكبة ببحر النيؿ ي
كلعػػؿ لفػػظ " "51قبيمػػة يشػػير ربمػػا إلػػى "اثن ػيف كخمس ػيف" بطن ػان مػػف بطػػكف يجيينػػة ،كىػػذا ىػػك

األمػػر ال ػراجح ،ألف العػػرب يقسػػمكف القبيمػػة الكاحػػدة لعػػدة تقسػػيمات أدنػػى ،يضػػـ كػػؿ منيػػا عػػددان
يختمػػؼ مػػف تقسػػيـ آلخػػر ،كػػالبطكف ،كاألفخػػاذ ،كالفصػػائؿ ،كالعشػػائر..إلو ( .)3كربمػػا يشػػير ذلػػؾ

الجينيػة" بالسػكداف ،ككانػت ىػذه الجماعػات تتػدرج
أيضان لكجكد حكالي " "51قبيمة تتبع "المجمكعة ي
ما بيف القبائؿ كالبطكف ،غير أف أكثرىػا ينتسػب ل يجيينػة .كعمػي أيػة حػاؿ ف ػإف ىػذه الكثيقػة كغيرىػا

الجيني في عمكة ،خاصة في سكبة .كيعتقػد ماكمايكػؿ أف تمػؾ الكثيقػة تيعػد مػف
تؤكد كثافة الكجكد ي
أىـ ما كرد في أكراؽ النسبة بالسكداف عف قبيمة يجيينة (.)6

ػػػػػػػ

( )1إحدى الوثائؽ السودانية عف قبيمػة ُجيينػة ،مػف مجموعػة محمػد بػف زيػد ،انظػر صػورة ىػذه الوثيقػة شػكؿ رقػـ ،05
ص .078يقوؿ متف الوثيقة" :ذريتو ىـ الباقيف ،وكذلؾ عند قولو تعالي وجعمناكـ شعوبا وقبائػؿ لتعػارفوا اف اكػرمكـ عػف
اهلل اتقاكـ تجده واف قبيمة ُجيينة بمغت اثنيف وخمسوف قبيمة بأرض سوبو ببحر النيؿ بممؾ الفونج ."..وتوجد نسخة مف
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وداف وادي النيؿ منذ القَرف الثالث وحتى القَرف التاسع اليجري
وس َ
قَبيم ُة ُج َيينة َ
ورىا َ
الحضاري في مصر ُ
ود ُ

إسماعيل حامد إسماعيل علي

ىذه الوثيقة في دار الوثائؽ القومية بػالخرطوـ تحػت رقػـ  ،Misc 1 / 18 / 198انظػر أوراؽ نسػب جمعيػا محمػد بػف

الحاج عمي بف دفع اهلل ،ونسخة جعفر بف حساف في األنساب ص  ،18دار الوثائؽ القومية بالخرطوـ ،متنوعات رقػـ 1

 .184 / 16 /وعما ورد في ذات الوثيقة يقوؿ الدكتور محمد محمد أميف" :وتوضح لنا المصادر السودانية كثرة القبائػؿ
العربيػػة فػػي مممكػػة عمػػوة ،فتػػذكر أف قبائػػؿ ُجيينػػة وحػػدىا حػػوؿ سػػوبا– عاصػػمة مممكػػة عمػػوة – بمغػػت اثنتػػيف وخمسػػيف

قبيمػة( "..العبػػدالب وسػقوط مممكػػة عمػوة :ص .)023كمػػا يقػػوؿ الػدكتور مصػػطفي مسػعد عػػف ذات الوثيقػة" :ومػػع تػوالي
وصوؿ ىجرات جديدة (أي لعرب ُجيينة) عمي مر القروف ،كثرت أعدادىـ كثػرة واضػحة ،فنقػوؿ إحػدى البرديػات الوطنيػة

لجيينػػة  05قبيمػػة قػػرب سػػوبا عمػػي النيػػؿ األزرؽ وأكثػػر منيػػا فػػي األقػػاليـ الغربيػػة فػػي أوائػػؿ القػػرف السػػادس
إنػػو كػػاف ُ
عشر( "..اإلسالـ والنوبة :ص .)191ويبػدو أف الػرقـ الػوارد ىنػا وىػو  05قبيمػة ىػو تصػحيؼ لمػرقـ الصػحيح الػوارد فػي

الوثيقة السودانية األصمية وىو  50قبيمة ،وىو ما تؤكده روايات المؤرخيف الذيف تحدثوا عف تمؾ الوثيقة .ولممزيد أيضػاً

عف تمؾ الوثيقة التاريخية ،انظر أيضا كرـ الصاوي باز :ممالؾ النوبة ،ص ،158حاشية رقـ .1

( )0مخطوطة أنساب عرب السوداف :ورقة رقـ  ،19وردت ىذه الوثيقة وبيا أخطاء لغويػة واضػحة ،لممزيػد انظػر صػورة
المخطوطة ،شكؿ ،03ص )3( 077وعف تقسيـ العرب لمقبيمة ،انظرالتمييدي ،ص ،00ىامش5
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=

أما القبػائؿ األخرل التػي اسػتقرت فػي منػاطؽ حػكض النيػؿ األكسػط مػع قبيمػة يجيينػة ،فكػاف

بعضيا ينتمي لعرب عدناف (الحجاز) ،ككاف منيا أيضا مف ينتسب لعرب قحطاف (اليمف) ،كلعؿ

مف أىـ تمؾ القبػائؿ قبيمة "الككاىمة" ( ،)3إلى جانب بعض القبائؿ الصغيرة األخرل مثؿ الرشايدة،

كغيػػرىـ ( .)6كال شػػؾ أف االنتشػػار الكبيػػر لعػػرب يجيينػػة فػػي مممكػػة عمػػكة اسػػتغرؽ عػػدة قػػركف ،كلػػـ
يػتـ ذلػػؾ األمػػر يدفعػػة كاحػػدة ،إذ سػػكنت بعػػض البطػػكف منيػػا فػػي مجمكعػػات متفرقػػة ،ككػػانكا تحػػت
سمطاف ممكؾ عمكة في بداية استقرارىـ (.)5

كلم ػػا ب ػػدأ ع ػػرب يجيين ػػة االس ػػتقرار فػ ػي مممك ػػة عم ػػكة ك ػ ػانكا ي ػػدفعكف "الضػ ػرائب" ،أك ن ػػكع م ػػف

"الخراج" لممكؾ ىذه الببلد ( .)9كىذا أمر طبيعي ،كيتفؽ مػع طبيعػة تمػؾ المرحمػة أف يػدفع العػرب

الضػ ػرائب ف ػػي بداي ػػة تكاج ػػدىـ حت ػػى ال يتعرضػ ػكا ألذل مم ػػكؾ ى ػػذه ال ػػببلد .كم ػػع ازدي ػػاد ىجػ ػرات

جماعات يجيينة إلى ببلد النكبة بشكؿ كبير ،كىك ما َّغير قكاعد العػبلقة بػيف الطػرفيف بسػبب ىػذا
المتغيػػر الجديػػد ،كمػػف ثػػـ فالع ػػبلقة تتغيػػرت ىػػي األخػػرل حسػػب الظ ػركؼ الجديػػدة ،كبمػػكغ الكجػػكد
ي

الجيني ذركتو في ذلؾ الػكقت .كتشػير المصػادر إلػى أف زعمػاء عمػكة لػـ يسػتطيعكا مكاجيػة عػرب
ي
يجيينة ،كلـ يتمكنػكا مػف احتػكاء بأسػيـ ،إذ كانػت قػكتيـ أكبػر ممػا يحتممػكا ،كلػـ يكػف أمػاميـ سػكل

التقارب معيـ (.)8
ػػػػػػ

=يقوؿ ماكمايكؿ  Macmichaelعػف قيمػة ىػذه الػػوثيقة" :إف أىػـ مػا ُيػذكر عػف ُجيينػة فػي أوراؽ النسػبة السػودانية
حقيقة أنيـ بمغػوا نحػو  50قبيمػة ( )Tribesفػي أرض سػوبة ) )1( )Land of Sobaعمػى النيػؿ األزرؽ تحػت حكػـ
الفونج ."..وتقوؿ إحدى المخطوطات السودانية عف مدينة سوبة عاصمة عموة" :وكانت ىذه المدينػة فييػا أبنيػة حسػنة،
وبساتيف ،وبيا ربػاط معمور بالمسمميف ،وموقعيا شرؽ النيؿ ،قريػب مػف اجتماعػو بالنيػؿ األبػيض ،وأكثػر مػأكوؿ أىميػا

الذرة البيضاء( "..انظر مخطوط تاري مختص بأرض النوبة :ورقة رقـ .)16
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( )3بنو كاىؿ :يقاؿ إف بنػي كاىػؿ أو الكواىمػة مػف نسػؿ الصػحابي الػػزبير بػف العػواـ رضػي اهلل عنػو ،ىػاجروا إلػي بػالد
النوبة عبر البحر األحمر ،اير أنو ال يعرؼ متي كانت ىجراتيـ .وعنيـ تقوؿ مخطوطػة أحمػد بػف الفكػي معػروؼ :أنيػـ

أبناء كاىؿ بف عمارة بف خميفة بف أيػبراؾ بف محمد بف سميـ بف خالد بف الػوليد (انظر

 ، Macmichael: A History of the Arabs , Vol II , P . 345انظر متف المخطوطة ممحؽ رقـ ،12
ص 051وانظر أيضاً Jan Zahorik: Islamization of the Beja , P. 5

( )4مصطفي مسعد :اإلسالـ والنوبة ،ص187

(جيينػة) عمػي ىيئػة جماعػات
( )5العبدالب وسقوط مممكػة عمػوة ،ص ،023وليػذا يقػوؿ الػدكتور محمػد أمػيف" :عاشػت ُ
متفرقة ،محافظة عمي نظاميا القبمي( "..العبدالب وسقوط مممكة عموة ،ص)023
( )7محمد أميف :العبدالب ،ص024

( )8انظر رواية ابف خمدوف والقمقشندي ،العبر :جػ ،5ص ،491صبح األعشي :جػ ،5ص077

كالمؤكد أف زيادة ىجرات قبيمػة جيينػة لعمػكة ،شػكؿ ضػغطا كبيػ ار عمػى ممككيػا حتػى أدركػكا
أنو ال قبؿ ليـ بيؤالء المياجريف العرب ،إذ بػدت مظػاىر بأسػيـ جميػةن فػي ىػذه الػببلد .كليػذا كػاف
عمػػييـ أف يتعػػاممكا بشػػيء مػػف الحػػذؽ مػػع ىػػذه الجماعػػات القكيػػة .كعمػػى ىػػذا أدرؾ ممػػكؾ عمػػكة أف

التقارب كالتحالؼ مع زعماء جيينة أكلػى مػف العػداء ليػـ ،ألف اسػتعداء جماعػات بتمػؾ القػكة لػيس

فػػي صػالحيـ عمػػى اإلطػػبلؽ ،كسػػتككف عكاقبػػو عمػػييـ كخيمػػة .كليػػذا قػاؿ ابػػف خمػػدكف" :ثػػـ صػػاركا
(أم ممػكؾ عمػػكة) إلػى مصػػانعتيـ (أم عػرب يجيينػػة) بالصػػير .)2( "..كىػك مػػا يشػير لكجػػكد رغبػػة
ممحة لدل ممكؾ عمكة في مصاىرة زعماء جيينة.

(ب) -انتقاؿ الحكـ لعرب ُجيينة:

كلعػػؿ المصػػاىرة بػػيف زعمػػاء جيينػػة كممػػكؾ عمػػكة جعمػػت الكجػػكد العربػػي ىنػػاؾ أكثػػر ثباتػػا

كرسكخا ،ككاف طبيعيا أف ينتقؿ الحكـ بعػد ذلػؾ بشػكؿ تمقػائي لمعػرب ،كىػك مػا أدل لحػدكث تغيػر
سياسي كبير مع ارتقاء العرب لمحكـ .كثمة إشػارة ميمػة تبػدك مػف ركايتػي ابػف خمػدكف كالقمقشػندم

الجينييف ،ككانت لػدييـ رغبػة فػي التحػالؼ معيػـ
كىي أف ممكؾ عمكة كانكا أكثر ميبل لمتقارب مع ي
ليستفيدكا مف قكتيـ .كالمؤكػد فػي ذات الكقػت أف عبلقػة المصػاىرة كانػت تشػكؿ رغبػةن كبيػرةن أيضػان

لدل زعماء يجيينة ليستفيدكا مف "نظاـ الكراثة" في تمؾ الببلد (.)3
كعمػػى ىػػذا تبلقػػت المػػارب بػػيف الط ػرفيف ،كالمؤكػػد فػػي رأم الباحػػث أف عػػرب يجيينػػة أرادكا
اإلفادة مف ًع ىبر التػاريو التػى مػركا بيػا منػذ أف خرجػكا مػف بػبلد العػرب ،فيػـ يريػدكف أف يفعمػكا مػا
الممػؾ ليػػـ بعػػد ذلػػؾ ،كأقػػامكا إمػػارة عربيػػة
فعمتػػو ربيعػػة فػػي البجػػة لمػػا صػػاىركا الحداربػػة ،ثػػـ انتقػػؿ ي
ىنػػاؾ ( .)6كىػػك مػػا فعمتػػو أيضػػا فػػي المق ػرة .كليػػذا كانػػت رغبػػة زعمػػاء يجيينػػة االسػػتفادة مػػف تمػػؾ

التجػػارب ليكػػكف ليػػـ تػػأثير فػػي ىػػذه ال ػببلد كمػػا فعمػػت قبائػػؿ أخػػرل ،كىػػك مػػا يػػؤدم لنشػػر العركبػػة
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كاإلسبلـ في ىذه الببلد ( .)5كمما الشػؾ فيػو أف كػؿ ىػذه المؤشػرات كانػت تؤكػد قػرب سػقكط ىػذه

المممكة المسيحية بعد انتقاؿ الحكـ لجيينة ،كصار األمر مجرد كقت ال أكثر.

ػػػػػػػػ

( )1العػبر :جػ ،5ص ،491كمػا يػذكر القمقشػندي أيضػا عػف ذات المعنػى" :فصػاىروىـ مصػانع ًة ليػـ( "..صػبح
األعشي :جػ ،5ص)078

( )3محمد ايطاس :النوبة ،ص ،100زبيدة عطا :مرجع سابؽ ،ص004
( )4انظر رواية المسعودي عف تالقي المصالح بيف ربيعة والحداربة ،مروج الذىب :جػ ،0ص 16

( )5ولممزيد عف المغة النوبية وسماتيا ،انظر :محمد عوض محمػد :الشػعوب والسػالالت األفريقيػة ،ص-090

 ،094عبدالمجيد عابديف :تػاري الثقافة العربية في السوداف ،ص .15–14وعف المغة النوبية انظر أيضاً:
R. C. Stevenson: Linguistic Research in the Nuba Mountains , Sudan Notes
& Records , Vol. 43 , University of Khartoum , 1962

رابعاً -عرب القواسمة (مف ُجيينة) ودورىـ في إضعاؼ مممكة عموة:

يرجػػع الفضػػؿ فػػي زيػػادة نفػػكذ العػػرب فػػي مممكػػة عمػػكة لجماعػػات تعػػرؼ بػ ػ"القكاسػػمة" ،كىػػـ

ينتسػبكف لقبيمػة يجيينػة ،كتحديػدا إلػى رفاعػة ( .)2كتػذكر "مخطكطػة السػمرقندم" بعػض الجماعػػات
العربية باسـ "القكاسـ" ،كتشير إلى أنيـ مف كلد "قػاسـ بف رافع بف محمد" ( .)1كعمى ىػذا فالمؤكػد

انتسػػاب رفػ ػاعة لقبيمػػة يجيينػػة ( .)3كيقػػاؿ إف القكاسػػمة ينتسػػبكف لػ ػ "قاسػػـ بػػف محمػػد ب ػف عػػامر بػػف

ذبي ػػاف ب ػػف يجيين ػػة" ( .)6كيش ػػير "ماكمايك ػػؿ" إل ػػى أف الرف ػػاعييف بالس ػػكداف ي ػػذكركف أف العدي ػػد م ػػف
جماعات قبيمتيـ تصاىركا مع آؿ البيت عبر القركف (.)5

كربمػػا يرجػػع ذلػػؾ إلػػى أف كثيػريف مػػف قبيمػػة عػ ػرؾ كػػانكا ييعرفػػكف ب ػػ"األكلياء" )،(Holymen

كيقصد بذلؾ أنيـ ينتسبكف إلى طبقة "األشراؼ" ( .)4ككنا قد تحدثنا آنفػاي عف العبلقة بيف كؿ مػف

قبيمة يجيينة كأقػاربيـ مف عرب رفػاعة منذ قدكميما إلػى بػبلد البجػة خػبلؿ القػركف اليجريػة األكلػى
( .)9كحسب أقدـ "مخطكطػات العبػدالب" ،فالقكاسػمة ىػـ بطػف مػف قبيمػة رف ػاعة الجينيػة مػف جيػة
األـ ،كىـ مف األشراؼ الحسنييف مف جية األب (.)8

ػػػػػػػ

( )1وعػػف عػػرب القواسػػمة وجػػدىـ "عبػػداهلل جمػػاع" ،انظػػر مخطوطػػة كاتػػب الشػػونة ،ص ،109وكػػذلؾ مخطوطػػة
تاري مختص بأرض النوبة ،ورقة رقـ  ،17وانظر مخطوطػة "واضػح البيػػاف" ،ورقػة ،1محمػد أمػيف :العبػدالب،

ص ،190ويسػػكف الػػرفاعيوف بالسػػوداف عمػى جػػانبي النيػػؿ األزرؽ ،خاصػػة جنػػوبي الػػُرصيرص وىػػـ ينقسػػموف
لشطريف ،أحدىما في الشماؿ ،واآلخر جنوبا .وقد استقر رفػاعة الشماليوف فػي قػرى يشػاركيـ فييػا أعػداد ايػر

قميمة مف ايرالرفاعييف ،بينما ظمت قرى كثيرة تخصيـ .وىـ يمارسوف الػػزراعة والتجػارة ،أمػا الجنوبيػوف فيغمػب

عمييـ البداوة ،ويعرفوف باسـ الجينييف .وتقسـ رفػاعة الجنوب لشعبتيف األولي :رفاعة الشرؽ ،يقطنوف شرؽ
النيؿ األزرؽ ،والثانية :رفػاعة الغػرب ،وكػاف يطمػؽ عمػى كمييمػا اسػـ العائمػة التػي حكمتيػا زمنػا طػويال ،ويقػاؿ

لألولى" :نػاس أبي جف" ،ولألخرى" :نػاس أبي روؼ" (الخطيب :تػاري ُجيينة ،ص)09-08
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وس َ
قَبيم ُة ُج َيينة َ
ورىا َ
الحضاري في مصر ُ
ود ُ

إسماعيل حامد إسماعيل علي

( )0مخطوطة أنساب عرب السوداف :ورقة  ،13يقوؿ الشي إبراىيـ بف عبدالدافع" :وكاف كبيرىـ عمارة
دونقس..وفي جوارىـ قبيمة مف عرب جيينة تعرؼ بالقواسمة" (كرـ الصاوي :ممالؾ النوبة ،ص)165

(Macmichael: A History of the Arabs , Vol. II , P . 175 )3
( )4عوف الشريؼ قاسـ :موسوعة القبائؿ واألنساب ،جػ ،3ص1923
(Macmichael: Op. Cit , P . 039 )5
(Ibid , P . 239 )6

( )7ولممزيد عف الفتنة التي وقعت بيف كؿ مف عرب جيينة ورفاعة في سواكف ،والصحراء القريبة منيا في
سنة 681ىػ1080/ـ  ،انظر الفصؿ الثالث ،ص 131وما بعدىا

( )8ولممزيد عف ىذه المخطوطة ،انظر يوسؼ فضؿ حسف :مقدمة في تاري الممالؾ اإلسالمية في السوداف
الشرقي ،جامعة الخرطوـ1989 ،ـ ،ص33

كحسػػب ركايػػة الشػػيو "إب ػراىيـ بػػف عبدالػػدافع" ،فػ ػإف ى ػؤالء القكاسػػمة مػػف بطػػكف يجيينػػة (.)2

بينما يذكر الػرحالة "جيمس بركس"  )1( James Bruceأنيػـ مػف بطػكف قػريش ،كىػي إشػارة إلػى

3
الجينيػػة حسػػب
أنيػػـ مػػف "األش ػراؼ" ( ) .كعم ػى ىػػذا فالمؤكػػد أف القكاسػػمة ينتسػػبكف لقبيم ػة رفاعػػة ي

ال ػكثائؽ كالمصػػادر السػػكدانية .بينمػػا تكجػػد بطػػكف عربيػػة أخػػرل خػػارج سػػكداف كادم النيػػؿ يعرفػػكف
أيضػػا بػ ػ"القكاسـ" ،كال نػػدرم عمػػى كجػػو التحقيػػؽ مػػدل الق اربػػة التػػي تجمػػع بيػػنيـ كبػػيف "القكاسػػمة"
بالسكداف ( .)6كقد تركزت مكاطف رفػاعة بالسكداف في "إقميـ البطػانة" شرقا ،فيما بيف نير العطبرة

 Atbaraكالنيؿ األزرؽ (.)5

الجينييف:
(أ)– شخصية عبداهلل َّ
جماع زعيـ ُ

يذكر مؤرخك العبدالب أف القكاسمة ىـ أصؿ "العبدالب" ،كىـ كلد السيد ارفػع المعػركؼ فػي

الجينػي" ،كاآلخػر " :ارفػع بػف نبتػة"،
قبائؿ رفاعػة المتعػددة ،كاسػـ ارفػع عنػدىـ اثنػاف أحػدىما " :ارفػع ي
كىػػك ينتسػػب لكلػػد الحسػػيف بػػف عمػػي بػػف أبػػي طالػػب ( .)4كحسػػب ذلػػؾ ،ف ػإف رفاع ػة ليػػا أصػػبلف،

الجين ػي" ،كالثػػاني" :الطػػالبي" (األش ػراؼ) .ككانػػت ظ ػاىرة إدعػػاء النسػػب الش ػريؼ
األكؿ" :األصػػؿ ي

أم ػ انر ذائع ػان بػػيف األسػػر الدينيػػة فػػي السػػكداف .ككػػاف أحػػد الميػػاجريف الع ػرب ممػػف يػ ٌػدعكف النسػػب
الش ػريؼ تػػزكج إم ػرأة مػػف يجيينػػة (كتحديػػدا رفاعػػة) كان ػت تسػػكف سػػكداف كادم النيػػؿ ،كصػػار أحػػد

جمػػاع" ،كىػػك الػػذم تحمػػؿ قبيمػػة
أبنائػػو أك أحفػػاده زعيم ػان لتمػػؾ القبيمػػة بعػػد ذلػػؾ ،كيي ػدعى" :عبػػداهلل َّ

العبدالب اسمو ( .)9كىك الذم تتحدث عف أصمو إحػدل المخطكطػات السػكدانية قائمػة" :كىػك ابػف
الشيو عجيب الكافكتة ،كجد أكالد عجيب.)8( "..

ػػػػػػػ

( )1وعف رواية "إبراىيـ بف عبدالدافع" ،انظر يوسؼ فضؿ حسف :مقدمة في تاري الممالؾ اإلسالمية ،ص33
( )0جيمس بروس :وىو رحالة اسكتمندي (1794-1732ـ) ،ولد في النصؼ األوؿ مػف القػرف الثػامف عشػر المػيالدي،
زار بالد النوبة وسوداف وادي النيؿ ،واىتـ بكشؼ منابع النيؿ (انظر :موسوعة ويكيبيديا).
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( )3يوسؼ فضؿ حسف :المرجع السابؽ ،ص ،33وعف العالقة بيف كؿ مف العبدالب وقبيمة جيينة ،يقوؿ الدكتور محمد
أميف" :والعبػدالب مػف عػرب القواسػمة الػػذيف ينتمػوف إلػى قبيمػة رفػػاعة العربيػة ،إحػدى المجموعػات الجينيػة ،كمػا تؤكػد

االبية المصادر( "..انظر العبدالب :ص.)190

( )4توجد في بالد الخميج جماعات مف عرب القواسـ يعتقد أنيـ مف "األشراؼ" ،وربما توجد عالقة بينيـ وعرب
القواسمة في السوداف ،خاصة فيما يتعمؽ بنسب كمييما إلى األشراؼ (ولممزيد عف قواسـ الخميج ،انظر جماؿ زكريا

قػاسـ :الخميج العربي ،دار الفكر العربي ،القػاىرة1985 ،ـ ،ص.)048-047

( )5محمد عوض محمد :الشعوب والسالالت األفريقية ،ص300
( )6كرـ الصاوي :ممالؾ النوبة ،ص179

( )7محمد أميف :العبدالب ،ص ،190ولممزيد عف توزيع القبائؿ في سوداف وادي النيؿ ،انظر خريطة رقـ ،4ص039

()8تاري مختص بأرض النوبة :ورقة رقـ  ،17واضح البياف ،ورقة ،1انظر ممحؽ ،18ص ، 056وشكؿ ،00ص076

كثمػػة كاحػػدةه مػػف "أكراؽ النسػػبة" تينسػػب لمشػػيو "عبػػداهلل بػػف دفػػع اهلل العرك ػي" حصػػؿ عمييػػا
ماكمايكػػؿ مػػف نسػػخة "عمػػر عجيػػب" ،كىػػك مػػف أحفػػاد أمػراء العبػػدالب ،حيػػث يقػػكؿ عػػنيـ فػػي تمػػؾ

الكثيقة" :كىـ أنفسيـ مثؿ عائمة العركييف ،مف فركع قبيمة يجيينة .)2( "..كىك ما يؤكد أيضا نسبة
العػركييف في ذات الكقت لجيينة .كيشير ماكمايكؿ إلى أف الشيو "عبداهلل العػركي" ذىب إلى ببلد
الحجػػاز ألداء مناسػػؾ الحػػج ،كلمػػا عػػاد إلػػى السػػكداف بعػػد ذلػػؾ ،كػػاف يحمػػؿ معػػو سػػبللة "النسػػب

نسب الػذم ينتيػي بػو لنسػؿ اإلمػاـ "مكسػى الكػاظـ" (ت:
الشريؼ" ( ،(Sherifi Pedigreeكىك ال ه
283ىػ800/ـ) ،كىك مف أحفاد عمى بف أبي طالب (.)1
كتؤكػػد ىػػذه الكثيقػػة النسػػب الش ػريؼ لمرفػػاعييف كالعػػركييف ،كىػػك مػػا ذىبػػت إليػػو العديػػد مػػف

ػتف الكثيقػػة" :الحمػػد هلل الػ ػذم شػ ٌػرؼ المدينػػة
الجماعػػات العربيػػة فػػي سػػكداف كادم النيػػؿ ،كيقػػكؿ مػ ي
ػيت فىق ػػد نس ػػبي
ػت أف س ػػجبلت النس ػػب ق ػػد فيق ػػدت ف ػػي ع ػػدة بمداف...كق ػػد خش ػ ي
برس ػػكؿ اهلل..كلم ػػا أري ػ ي
دكف نسبي حتي تعرفػو ذريتػي مػف بعػدم...فأنػا
الشريؼ الػذم يربطنا بسيد المرسميف..ك ي
تمنيت أف أي ٌ
العبد الفقير إلى اهلل عبداهلل بف السيد دفػع اهلل ابػف السػيد يمقبػؿ بػف السػيد نػافع بػف السػيد محمػد بػف
الس ػػيد س ػػبلمة ب ػػف الس ػػيد ب ػػدر ب ػػف الس ػػيد محم ػػد ب ػػف الس ػػيد أحم ػػد ب ػػف الس ػػيد الرف ػ ػاعي ب ػػف الس ػػيد
األميػػر..ابف السػػيد االمػػاـ مكسػػي الكػػاظـ بػػف السػػيد االمػػاـ جعفػػر الصػػادؽ بػػف السػػيد االمػػاـ محمػد

الباقر بف السيد زيف العابػديف .)3( "..ثػـ تنتيػي تمػؾ ال ػكثيقة بػأف تػذكر نيايػة ىػذا النسػب الشػريؼ
إلػػى اإلمػػاـ "الحسػػيف بػػف عمػػي بػػف أبػػي طالػػب" ،أك كمػػا تػػذكره بػ ػ "شػػييد ك ػرببلء" ،كتػػذكر أنػػو "ابػػف

فػاطمة الزىراء سيدة نساء العالميف" (.)6
ػػػػػػػػ

(Macmichael: A History of the Arabs, Vol. II , P . 175 )1

) ،Ibid , P. 175 )0واإلماـ موسي (الكاظـ) ىو ابف اإلماـ جعفر (الصػادؽ) بف اإلماـ محمد (البػاقر) بػف اإلمػاـ عمػي
زيف العابديف (السجاد) بف اإلماـ الحسيف بف عمي بف أبي طػالب رضي اهلل عنيـ .وقد عػرؼ بمقػب "الكػاظـ" ،ألنػو كػػاف

رجالً حميماً ،وكاف كثي ارً ما يكظـ ايظو (لممزيػد عػف اإلمػاـ الكػاظـ وأشػراؼ آؿ البيػت الطػالبي انظػر ابػف الجػوزي :صػفة
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الصفوة ،جػػ ،0تحقيػؽ :محمػد بػف عيػادي بػف عبػدالحميـ ،مكتبػة الصػفا ،القػاىرة0223 ،ـ ،ص ،84ابػف الكمبػي :جميػرة

النسػػػب ،جػػػػ ،1ص ،07–06مصػػػعب الزبيػػػري :نسػػػب قػػػريش ،ص ،57ابػػػف كثيػػػر :البدايػػػة والنيػػػػاية ،جػػػػ ،12ص،189
المسعودي :مروج الذىب ،جػ ،362 ،3ابف حزـ :جميرة أنساب العرب ،ص ،68-67يػاقوت الحموي :المقتضػب ،ص18

–  ،19عمػػي بػػف ابػراىيـ فػػودة :المشػػجر المبسػػط فػػي أنسػػاب الحسػػف والحسػػيف ،مكتبػػة النافػػذة0212 ،ـ ،حامػػد الطػػاىر

البسيوني :موسوعة آؿ البيت ،المكتبة التوفيقية ،دوف تاري  ،ص.076–071

( )3ولممزيد عف ىذه الػوثيقة ومتنيا كامال ،انظر Macmichael : Op. Cit. , P. 175-176

( ،Ibid , P. 176 )4وعف 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

أامب األسر الدينية السودانية( "..مقدمة في تاري الممالؾ اإلسالمية :ص.)35

كيمكف القك يؿ بأف الغػاية مف إدعاء أكثر القبػائؿ العربية في سكداف كادم النيػؿ بأنيػا تنحػدر
مف نسؿ آؿ البيت أف ينػالكا تقدير النػاس كاحتراميـ ،فػالعركيكف كىػـ مػف بطػكف يجيينػة ،ينتشػركف

ف ػػي ك ػػؿ م ػػف :أب ػػي حػ ػراز كالمراغن ػػة ف ػػي ال ػ ػخرطكـ بح ػػرم ،ككس ػػبل ،كالش ػػكرية ف ػػي رف ػ ػاعة  ،كآؿ
الميػػدم ،كالف ػادنية ،كىػػـ فػػي ك ػافة ىػػذه المن ػاطؽ يقكلػػكف إنيػػـ ينتسػػبكف إلػػى نسػػؿ اإلم ػاـ عمػػي بػػف

أبػ ػي طال ػػب رضػػي اهلل عن ػػو ( .)2كتؤكػػد إح ػػدل ال ػ ػركايات السػػكدانية األخ ػػرل نسػػبة ع ػػرب رف ػ ػاعة

لؤلشراؼ ،حيث تذكر أف عػام انر كالد رافع جػد ال ػرفاعييف ينتسػب لجماعػات الحسػنييف ،بينمػا كانػت

امر كالػد رافع تزكج ابنة رجؿ ييػدعى
أـ رافع تنتسب لعرب يجيينة ( .)1كما تذكر ىذه الػكثيقة أف عػ ا
الجينػي" ،كرزؽ منيا بثبلثة أبناء كىـ :محمد رافع كأحمد كحمد (.)3
"عامر ي
بينما تتحدث إحدل الػكثائؽ األخػرل ،كىػي مف كثػائؽ العبػدالب ،عػف نسػب األميػر "عبػد اهلل

الجين ػي" ك"النسػب الطالب ػي" ،حيػث تقػكؿ ىػذه
َّ
جمػاع" ،كتؤكد أنو كػاف يجمع بيف كػؿ مػف "النسػب ي
الػكثيقة" :ثـ اعمـ أف عبداهلل ىذا جد العبدالب ،كالده حمد بف رافع ابف عػامر بف صعصع المعمكـ
ىػػذا ى ػك المشػػيكر ف ػي نسػػبو ،المسػػمكع مػػف اآلبػػاء" .كلك ػػف الصػػحيح ،كمػػا كجػػد يمقػ ػر ار فػػي أميػػات
تكىػػـ بعػػض أىػػؿ
األنسػػاب أف كالػػده السػػيد البػاق ػر ،كأمػػو ( يحسػػنى) بنػػت حمػػد بػػف ارفػػع .كمػػف ذلػؾ َّ
األنساب فنسبو بأمو لرف ػاعة كبالت ػالي لقبيمػة يجيينػػة .كذلػػؾ كىػـ ب ػاطؿ ،كمػا كجػدت بخػط مػف نقػؿ
ىذا النسب قػائبل :إف كالده السيد الباقػر بف السيد محمد (بف) السيد عمي بف السيد جبػؿ بػف السػيد
جم ػاع
عبد اهلل بف السيد بركات بف السيد قاسـ .كيمضي صاحب النسب في تعداد أجداد عبد اهلل َّ

حتى يصميـ إلى اإلمػاـ عمي بف أبي طالب (.)6

كممػػا ال ريػػب فيػػو إف ىػػذا االرتبػػاط بػيف يجيينػػة كاألشػراؼ فػػي سػػكداف كادم النيػػؿ ،أك حتػػي
فػػي شػػبو جزي ػرة العػػرب كػ ػاف أم ػ انر معركفػ ػان ،ككنػػا قػػد ألمعنػػا إلػػى ذلػػؾ آنفػ ػا فػػي ىػػذه ال ػػدراسة ،حيػػث

عػاشت جماعػات مف األشراؼ الطػالبييف في "ببلد يجيينة" ك"أرض ينبػع" ،كىػي المنطقػة التػي تعػد
مكطف قبيمة يجيينة األكؿ في شبو جزيرة العرب (.)5

ػػػػػػػ
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وداف وادي النيؿ منذ القَرف الثالث وحتى القَرف التاسع اليجري
وس َ
قَبيم ُة ُج َيينة َ
ورىا َ
الحضاري في مصر ُ
ود ُ

إسماعيل حامد إسماعيل علي

( )1كرـ الصاوي بػاز :ممالؾ النوبة ،ص178

( )0ولممزيد ،انظر عوف الشريؼ قاسـ :موسوعة القبائؿ واألنساب في السوداف ،جػ ،0ص979
( )3المرجع السابؽ ،ص 979

( )4ولممزيد عف ىذه الرواية ،انظر كرـ الصاوي :ممالؾ النوبة ،ص175
( )5ولممزيػػد عػػف االرتبػػاط بػػيف كػػؿ مػػف ع ػػرب ُجيينػػة واألش ػراؼ مػػف آؿ البيػػت الط ػػالبي قػػديما ومنػػذ القػػروف
اليجرية األوؿ ،انظر الفصؿ التمييدي :ص36

كالمعركؼ أنو كػاف لئلماـ عمػي بػف أبػي ط ػالب رضػي اهلل عنػو كبنيػو الكثيػر مػف األكقػػاؼ
كالممتمكات في "بػبلد يجيينػة" ،كمػا كانػت ليػـ بيػا مسػاكف كبيػكت ،كمػف ثػـ ك ػاف بػديييا أف بعػض
الجماعػات مف الطػالبييف ك ػانت قػد كفػدت إلػى تمػؾ الػببلد ،كطػػاب ليػـ المقػاـ ىنػاؾ ،ثػـ تصػاىركا
مع جماعات مف عرب يجيينة ممف كانكا يقطنكف تمؾ الببلد (.)2
بينمػػا تػػذكر مخطكطػػة "كاضػػح البيػ ػاف" أف األميػػر "عبػػد اهلل جم ػاع" ىػػك اب ػف الس ػيد "محمػػد

جماع" :لجمعو العػرب ،كىك رجؿ مػف أش ػرؼ بيػكت العػرب فػي سػكداف كادم
الباقر" ،كأنو ليقب بػ " َّ
النيػػؿ ،ككػ ػانت الرئاسػػة كالسػػيادة ألج ػػداده ( .)1كعمػػى أيػػة حػػاؿ فػ ػإنو فػػي آكاخػ ػر القػػرف 7ى ػػ25/ـ،

بػػرزت عمػى مسػػرح األحػػداث فػي سػػكداف كادم النيػؿ شخصػػية "عبػػداهلل القيػريف" ،كىػػك ال ػذم ا يشػتير

جمػاع" ،ألن ػو تمكػف مػف جمػع كافػة القب ػائؿ العربيػة التػي ك ػانت تسػكف مممكػة
أيضا باسـ "عبداهلل َّ
الع ػنج (ممػكؾ عم ػكة) (.)3
عمكة المسيحية ،كتمكػف مػف تكحيػد كممتيػا تحػت زعامتػو ،لمكاجي ػة ظمػـ ي
كتصػػفو المصػػادر السػػكدانية بأنػػو ك ػاف رج ػبلن عظيم ػان ،عالػ ػي اليمػػة ،كطمكح ػان لممعػػالي ( .)6كمػػا
يكصؼ أيضا بأنػو رجؿ شجػاع ،كقػكم البػأس كالشكيمة (.)5

جمػ ػاع جػػد العبػػدالب ،ك ػانت أس ػرة
كالمؤكػػد أف عػػرب القكاسػػمة الػػذيف ينتسػػبكف لمشػػيو عبػػداهلل َّ

جم ػاع بنشػر
تجمع ما بيف الزعامة الػدينية كالقبمية ،كيؤيد ذلؾ تكاتر الػركايات عف اىتماـ عبػداهلل َّ

اإلسػػبلـ فػػي سػػكداف كادم النيػػؿ خػػبلؿ قتالػػو لممػػكؾ عمػػكة ( .)4ككػ ػاف أجػػداد عػػرب القكاسػػمة ،كىػػـ

عرب يجيينة ،في سكداف كادم النيؿ قػد دخمػكا إلػى ىػذه الب ػبلد عبػر ثبلثػة طػرؽ رئيسػية" ،الطريػؽ
األكؿ" :كىػػك الطري ػػؽ المح ػػاذم لنيػػر الني ػػؿ ع ػػف طريػػؽ دنقم ػػة العج ػػكز  ،Old Dongolaأم ػػا
"الطريؽ الثاني" :فكاف عبر "صحراء العتمكر" عف طريؽ أبي حمد  ، Abu Hamadبينمػا كػػاف
"الطري ػػؽ الثال ػػث" :م ػػف ب ػػبلد الحج ػػاز قػ ػػادميف م ػػف بح ػػر القم ػػزـ ،ث ػػـ عب ػػركا بع ػػد ذل ػػؾ ثغ ػػر سػ ػكاكف
.)9( Suakin

ػػػػػػػ

( )1لممزيد ،انظر ابف حوقؿ :صورة األرض ،ص ،38اإلصطخري :مسالؾ الممالؾ ،ص19
( )0مخطوطة "واضح البياف في مموؾ العرب بالسوداف ومموؾ العبدالب" :ورقة رقـ 1
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وداف وادي النيؿ منذ القَرف الثالث وحتى القَرف التاسع اليجري
وس َ
قَبيم ُة ُج َيينة َ
ورىا َ
الحضاري في مصر ُ
ود ُ

إسماعيل حامد إسماعيل علي

جمػػاع ،انظػػر أيضػاً يوسػػؼ فضػػؿ حسػػف:
( )3ولممزيػػد عػػف سػػبب تسػػميتة ىػػذا األميػػر الجينػػي باسػػـ :عبػػداهلل َّ

تػاري الممالؾ اإلسالمية ،ص08

( )4انظر "مخطوطة واضح البياف" :ورقة رقـ 1

( )5الفحػؿ الفكػػي الطػػاىر :مرجػع سػػابؽ ،ص ،110ولممزيػد عػػف ترجمػة األميػػر "عبػداهلل جمػػاع" انظػر ممحػػؽ
الػدراسة ،رقـ  ،16ص055

( )6يوسؼ فضؿ حسف :تاري الممالؾ اإلسالمية ،ص35

( )7يوسؼ فضؿ حسف :المرجع السابؽ ،ص ،36وانظر أيضا كرـ الصاوي باز :ممالؾ النوبة ،ص177

الجينيوف وتأسيس مدينة أربجي (882ىػ1474/ـ):
(ب)– ُ

الجينيكف فػي مممكػة عمػكة قبػؿ انييارىػا إقامػة
كلعؿ مف أىـ األعماؿ الحضارية التي قاـ بيا ي

مدينة تجارية تيػدعى "أربجػي"  Arbagiسػنة 880ىػػ2696/ـ ،كىػي تقػع غػرب النيػؿ األزرؽ قػرب
تخػػكـ ىػػذه المممكػػة ( .)2كيعنػػي اسػػميا بالنكبيػػة "بػػبلد العػػرب" ( .)1كىػػك مػػا يؤكػػد أف العػػرب ىػػـ

يبناتيا ،كتحديدان عرب يجيينة الػذيف صار ليـ الحكـ في تمؾ الببلد .كفي أياـ الفكنج صارت مدينة
لجيينػػة خاص ػةن الػ ػرفاعييف مػػنيـ ( .)3كتقػػع أطبلليػػا شػػمالي مدينػػة رفاعػػة حالي ػان (.)6
أربجػػي مق ػ انر ي
كتمثػؿ مدينػػة أربجػػي الحػد الفاصػػؿ بػػيف تخػػكـ قبائػؿ الفػػكنج كأمػراء العبػدالب ،كعنيػػا يقػػكؿ الرحالػػة

كركػػككي (" :)5كالػػى شػػمالييا خ ارئػػب أربجػػي الشػػييرة التػػي يخربػػت فػػي عيػػد الممػػؾ عػػدالف الثػػاني،
تاسع عشر ممكؾ سنار.)4( "..
كاشػػتيرت أربج ػي أيضػػا بتج ػػارة الػ ػرقيؽ ( .)9كممػػا الشػػؾ في ػػو أف تأسػػيس أربجػػي يعػػد م ػػف

المظاىر الحضارية العربيػة الميمػة فػي عمػكة ،ككانػت الغايػة مػف ذلػؾ اتخاذىػا مركػ انز لمعػرب حتػى

س ػػقكط مممك ػػة عم ػػكة ( .)8كتع ػػد "مخطكط ػػة أربج ػػي" م ػػف أى ػػـ ال ػ ػكثائؽ الت ػػي تح ػػدثت ع ػػف المدين ػػة

كتاريخيا ( .)7كتذكر الركايات أف مؤسسيا "حجػازم بػف معػيف" ( .)20كيقػاؿ إف أصػمو مػف يجيينػة

( .)22كتقػػكؿ مخطكطػػة "الفكػػي حسػػف كد محمػػد عيسػػى الجميبلبػػي"" :إف حجػػازم معػػيف ،كىػػك عػػـ
عبدالجميؿ (جد الجميبلب) مؤسس أربجي حكالي سنة 2695ـ.)21( "..

ػػػػػػػ

( )1لممزيد عف تأسيس مدينة أربجي ،انظر مخطوطة كاتب الشونة :ص ،4مخطوطة الفكي حسف ولد محمد عيسى
الجميالبي (انظر .)Macmichael: A History of the Arabs, Vol. II , P . 139

( )0محمد أميف :العبدالب،ص،021عف أربجي انظرممحؽ رقـ ،17ص 056وشكؿ 06مخطوطة ودضيؼ اهلل ،ص079
(Macmichael: A History of the Arabs, Vol. I , P . 042 )3

( )4ميري كركوكي :رحمة مصر والسوداف ،ص ،340كما تقع أطالؿ مدينة أربجي أيضاً قرب المسممية ارب النيؿ
األزرؽ (انظر محمد أميف :العبدالب ،ص ،190ىامش رقـ ") "1

( ) 5كاف الرحالة التركي محمد ميري كركوكي مترجما لمغة العربية والفارسية بقمـ الترجمة بديواف الخارجية في الباب
العالي ،كما عمؿ قنصال بوالية خوي سابقا ،وقاـ برحمة لمصر والسوداف ،ذكر فييا مشاىداتو ليذه البالد (لممزيد عف

ترجمة ىذا الرحالة التركي ،انظر كركوكي :رحمة مصر والسوداف ،ص)5
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وداف وادي النيؿ منذ القَرف الثالث وحتى القَرف التاسع اليجري
وس َ
قَبيم ُة ُج َيينة َ
ورىا َ
الحضاري في مصر ُ
ود ُ

إسماعيل حامد إسماعيل علي

( )6كركوكي :المرجع السابؽ ،ص 343–340

( )7عبدالعزيز أميف عبدالمجيد :مرجع سابؽ ،ص38
( )8محمد أميف :العبدالب ،ص024

( )9الشاطر بصيمي :معالـ تاري سوداف وادي النيؿ ،ص056

( )12انظر مخطوطة كاتب الشونة :ص ،4ود ضيؼ اهلل :الطبقات ،ص39
( )11انظر ود ضيؼ اهلل :كتاب الطبقات ،ص ،42ىامش1

( )10لممزيد ،انظر مخطوطة "الفكي حسف ود محمد عيسى الجميالبي":
Macmichael: A History of the Arabs, Vol. II, P. 139

كصارت أربجي عاصمة لمعبػدالب الجينيػيف قبػؿ أف يؤسسػكا مدينػة قػرم ( .)2ككػاف أكؿ مػف

يعػػيف شػػيخان لمدينػػة أربجػػي الشػػيو "نػػكر كلػػد رحيمػػة" سػػنة 723ى ػػ2509/ـ ( .)1كمػػف مشػػايو ىػػذه
المدينػػة المشػػيكريف أيضػان "الشػػيو شػػنبكؿ" ،كىػػك الػػذم تقػػكؿ عنػػو إحػػدل الكئػػائؽ" :كالشػػيو شػػنبكؿ،
كلد نكه شيو أربجي .)3( "..كقد أسست أربجي قبؿ مدينة سنار التي أقاميا الفكنج بحكالي ثبلثػيف

6
ػبعض أف تأسػػيس يجيينػػة ألربجػػي كػػاف حػػدثان ذا أىميػػة ،فمكقعيػػا عن ػد التخػػكـ
سػػنة ( ) .كيػػرل الػ ي
الجنكبيػػة لعمػػكة يشػػير إلػػى أف العػػرب كػػانكا قػػد عرف ػكا آنػػذاؾ أكثػػر أ ارضػػي ىػػذه المممكػػة ،كبطن ػكا

خفاياىػػا .كم ػا يػػدؿ إقامتيػػا عمػػى كث ػرة العػػرب الػػذيف سػػكنكا ىػػذه المممكػػة المسػػيحية ،كأنيػػـ صػػاركا
ينافس ػػكف س ػػكانيا األص ػػمييف ( .)5كق ػػد اش ػػتيرت مدين ػػة أربج ػػي أيضػ ػان ب ػػالعمـ إل ػػى جان ػػب النش ػػاط

التجػػارم ،ككػػاف بيػػا العممػػاء كالفقيػػاء ،كتػػذكر مخطكطػػة "كاتػػب الشػػكنة" أف عمػػـ التكحيػػد كالتجكيػػد
انتشر في الجزيرة فأخذ القرآف عف الشيو التممسػاني كػؿ مػف عبػد اهلل األغػبش ،كنصػر كالػد الفقيػو

أبي سنينة بػأربجي ( .)4كلعػؿ إقامػة أربجػي كمركػز تجػارم يشػير لزيػادة النشػاط االقتصػادم الػذم

قاـ بو عرب يجيينة في عمكة .كحسب البعض فإف تدىكرالمدينة بعد ذلؾ (سػنة 2060ىػػ2432/ـ)
كاف عمي يد ممكؾ سنار ( .)9كما يدمرت أيضا خبلؿ الحرب بيف أبناء لقمػؽ  Likeilikكحمفػائيـ

القدامى ( .)8كما أنيا خربت أيضان عمي يد "الشيو األميف" شيو قرم عاصمة العبدالب بعد ذلؾ،
كيقػػاؿ إف ذلػػؾ كػػاف لشػ وػر قصػػده ألىػػؿ أربجػػي ( .)7كارتبطػػت ىػػذه المدينػػة تاريخي ػان بمعركػػة تػػدعى
"معركػػة أربجػػي" (720ى ػػ2506/ـ) ،كقػػد اختمفػػت الركايػػات حػػكؿ طرفييػػا ،حيػػث قيػػؿ إف طرفييػػا

جماع كعمارة دكنقس ( )20ضد ممكؾ عمكة (العنج) .كقيؿ إنيا كقعػت بػيف العبػدالب
حمؼ عبداهلل َّ
كالفكنج ،كىك ما سنقكـ بمناقشتو بعد ذلؾ.

ػػػػػػ

( )1محمد أميف :العبدالب ،ص020
( )0الشاطر بصيمي :معالـ تاري سوداف وادي النيؿ ،ص056

( )3ولممزيد ،انظر وثائؽ الفونج واألرض ،مصدر سابؽ ،ورقة10
( )4انظر مخطوطة كاتب الشونة :ص4
( )5محمد أميف :العبدالب ،ص020
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وداف وادي النيؿ منذ القَرف الثالث وحتى القَرف التاسع اليجري
وس َ
قَبيم ُة ُج َيينة َ
ورىا َ
الحضاري في مصر ُ
ود ُ

إسماعيل حامد إسماعيل علي

( )6مخطوطة كاتب الشونة :ص6-5

( )7الشاطر بصيمي :مرجع سابؽ ،ص058

( )8وقعت تمؾ الحرب سنة 1784ـ ،ويشير البعض إلى أف ىؤالء الحمفاء القدامى :ممؾ الفونج ومانجيؿ قػري (أي أميػر
العبدالب) (لممزيد عف ذلؾ ،انظر .)K. Henderson: Fung Origins , P. 153

( )9محمد إبراىيـ أبوسميـ :الفونج واألرض ،شعبة أبحاث السوداف ،جامعة الخرطوـ1967 ،ـ ،ص40
( )12عمارة دونقس :ويعرؼ أيضاً باسـ "عميرة" ،وكاف يمقب باسـ دونقس ،وىي كممة يونانية األصػؿ ،مشػتقة مػف لفػظ
"دو"  ،Djonولفظ "ينجوس" (نقػس)  ،Negusويعنػي :النجاشػي ،وىػو لقػب ممػوؾ الحبشػة القػدامي ،وعمػي ىػذا فاسػـ

دونقس يعني :النجاشي العظػيـ (الشػاطر بصػيمي :مرجػع سػابؽ ،ص ،72ىػامش .)1وتصػفو مخطوطػة السػمرقندي بأنػو
"ممؾ الشمس والظؿ" إشارة لعظـ ممكو (انظر مخطوطة السمرقندي :ورقة )33

جماع وتأسيس مدينة قري:
(جػ)– عبداهلل َّ

العجػػـ فػػي سػػكداف
كػػاف عبػػداهلل َّ
جمػػاع (شػػيو العبػػدالب) يػػرل أف لػػو الحػػؽ فػي أف يحكػػـ بػػبلد ي
كادم النيػػؿ ،كتحديػػدا مممكػػة عمػػكة ( .)2كنظ ػ انر لمكانتػػو فػػي تػػاريو جيينػػة بالسػػكداف ،فػػإف القكاسػػمة

(جمػػاع)" ،فمقطػع "آب" الػػذم
كرفاعػة صػاركا ييعرفػػكف بػػ"العبدالب" ،كىػػي تسػمية تعنػػي "آؿ عبػداهلل َّ
يكجػػد فػػي أسػػماء الكثيػػر مػػف عػػرب السػػكداف يعنػػي "عائمػػة" أك "قبيمػػة" ( .)1كىػػك صػػيغةه حاميػػة،

اقتبسيا العرب بالسكداف ،كاستعممكىا لسيكلتيا ( .)3ككاف التأثير الحامي قكيان في شػرقي السػكداف
حتػػى النيػػؿ ،لكنػػو لػػـ يكػػف بػػذات القػػكة فػػي غرب ػي النيػػؿ ،إذ ال نػػرل "صػػيغة آب" بكث ػرة ىنػػاؾ (.)6

جمػػاع" ،كمػػا ييطمػػؽ عمػػييـ أيضػان "بنػي عبػػدالبلب" ( .)5كقػػد
كعمػػى ىػػذا فالعبػػدالب ىػػـ "آؿ عبػػداهلل َّ
مػػات األميػػر حيػػدر بػػف حمػػد بػػف األميػػر ارفػػع بػػف األميػػر عػػامر سػػنة 870ىػػ2685/ـ .ككػػاف ىػػذا

4
كيقصػػد مػػف
األميػػر ييعػػرؼ ب ػ "قائػػد القبائػػؿ القحطانيػػة" ( ) .كالػراجح أف ذلػػؾ كػػاف فػػي أرض عمػػكة ،ي
ذلؾ أنو كػاف أميػ ار عمػى يجيينػة كبػاقي قيضػاعة ،فحسػب الركايػات السػكدانية ،فػإف القيضػاعييف مػف

قحطاف ،كليسكا مف عرب عدناف.

ثـ صارت الزعامة بعد األمير حيدر إلى األمير "عبداهلل القريف بف فػرج بف حمد ابف األمير

9
جمػػاع" زعػػيـ القكاسػػمة .كيعػػرؼ أيضػػا
ارفػػع بػػف األميػػر عػػامر" ( ) .كىػػذا األميػػر ىػػك ذاتػػو "عبػػداهلل َّ

بػ"عبداهلل القيريناتي" ( .)8كقد عبل شأف عبػداهلل جمػاع بػيف كافػة العػرب ،حتػى أنػو ك ػاف يينعػت بأنػو
"ريػػس عمػػكـ قبائػػؿ العػػرب بالسػػكداف" ( ،)7كمػػا كػػاف يكصػػؼ بأنػػو "أقػػكل الزعمػػاء المحميػػيف" (.)20
لجيينػػة فحسػػب ،كلكػػف لبػػاقي القبائػػؿ العربيػػة أيض ػان .كمػػا
كىػػك مػػا يشػػير إلػػى أنػػو لػػـ يكػػف زعيمػػا ي

22
جمػػاع كزيػ ار لممػػؾ
يكصػػؼ ب ػ"عبداهلل القرينػائي القاسػػمي أبػػي عجيػػب الكافكتػػة" ( ) .ككػػاف عبػػداهلل َّ

العػػنج (أم ممػػؾ عمػػكة) بمدينػػة قػػرم مػػدة ممكيػػـ ( .)21كىػػك مػػا يشػػير إلػػى مكانػػة ىػػذا الرجػػؿ فػػي
"مممكة عمكة" قبؿ سقكطيا.

ػػػػػػػ

( )1الفحؿ الفكي الطاىر :تاري وأصوؿ العرب بالسوداف ،ص110
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وداف وادي النيؿ منذ القَرف الثالث وحتى القَرف التاسع اليجري
وس َ
قَبيم ُة ُج َيينة َ
ورىا َ
الحضاري في مصر ُ
ود ُ

إسماعيل حامد إسماعيل علي

( )0محمد أميف :العبدالب ،ص193-190

( )3محمد عوض محمد :السوداف ووادي النيؿ ،ص49
( )4المرجع السابؽ ،ص49

( )5حسف إبراىيـ حسف :انتشار اإلسالـ ،ص )6( 4الفحؿ الفكي :مرجع سابؽ ،ص110
( )7المرجع السابؽ ،ص110

( )8مخطوطة كاتب الشونة :ص ،109والقريناتي أو القوريناتي نسبة لمقب الذي اشتير بو ،وىو "القريف"
( )9يوسؼ فضؿ حسف :تاري الممالؾ اإلسالمية ،ص08

( )12الشاطر بصيمي عبدالجميؿ :معالـ تػاري سػوداف وادي النيػؿ ،الطبعػة األولػي ،القػاىرة1955 ،ـ ،ص ،72مصػطفي
مسعد :امتداد اإلسالـ والعروبة ،ص72

( )11مخطوطة كاتب الشونة :ص7

( )10يوسؼ فضؿ حسف :تاري الممالؾ اإلسالمية ،ص08

كيذكر مؤلؼ "كاضػح البي ػاف" أف عبػداهلل جمػاع اسػتطاع بمػا أيكتػي مػف الػرأم السػديد ،كالغيػرة

عمى الديف ،أف يستميؿ جميع العرب بالسكداف ،كأف يكحد كممتيـ تحػت زعامتػو ( .)2ككػاف أمامػو
تحد كبير لمحاربة ممكؾ عمكة المعركفيف باسػـ "العػنج" ،لظمميػـ كبطشػيـ بػالعرب ،ككػاف عميػو أف
ينقذىـ مما كانكا فيو مف البؤس كاالضطياد ( .)1كما تذكر المخطكطة أف قبائؿ العرب بالسػكداف

بػايعكا األميػػر عبػداهلل جمػػاع عمػى محاربػػة ممػكؾ العػػنج ( .)3أمػا عػػف أصػؿ ىػؤالء "العػػنج" Anag
فيػػـ جماعػات مػػف ذكم البشػرة السػػكداء سػػكنكا غربػي كشػرقي مدينػػة سػػكبة ،كصػػار ليػػـ الحكػػـ فػػي
مممكة عمكة ( .)6كفي الغالب ،كاف ممؾ العنج ىك ممؾ أقكل أقاليـ مممكة عمكة ،ككػاف يخضػع لػو
ممكؾ األقاليـ اآلخريف.

جمػاع فػي مدينػة ً"قػ ٌرم" ،كاتخػذ منيػا مقػ انر إلمارتػو ،كصػارت ليػذا األميػػر
كقػد اسػتقر عبػداهلل َّ
الزعامػػة عمػػى كافػػة العػػرب الػػذيف سػػكنكا المنطقػػة مػػف ق ػرم حتػػى حنػػؾ شػػماؿ دنقمػ ػة ( .)5كحسػػب
جمػػاع ىػػك الػػذم شػػاد مدينػػة "قػػرم" ،حيػػث تقػػكؿ مخطكطػػة "كاتػػب الشػػكنة":
المصػػادر فػػإف عبػػداهلل َّ
جم ػػاع ك ػػذلؾ اخ ػػتط مدين ػػة ق ػػرم الت ػػي عن ػػد جب ػػؿ الركي ػػاف بالش ػػرؽ ،كجعميػ ػا كرس ػػي
"كأف عب ػػداهلل َّ

مممكتػو .)4( "..كقػد كردت ىػذه المدينػة كثيػ ار فػػي ال ػكثائؽ السػكدانية ،كمنيػا "كثػائؽ الفػكنج" ،حيػػث
ذكرت فييا مكصكفة بأنيا" :بندر قػرم المحركسة المحمية.)9( "..

ػػػػػػػػ

( )1مخطوطة "واضح البياف" :ورقة.1
( )0المصدر السابؽ ،ورقة.1
( )3المصدر السابؽ ،ورقة.1

( )4لممزيد عف العنج وأصميـ ،انظر مخطوطة "واضح البيػاف" :ورقة ،1وكذلؾ مخطوطة "تاري مختص بأرض
النوبة" ،ورقة ، 17وانظر K.D.D. Henderson: Fung Origins , S.N.R., Vol. 18, No. I,
University of Khartoum , 1935 , P. 149
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وداف وادي النيؿ منذ القَرف الثالث وحتى القَرف التاسع اليجري
وس َ
قَبيم ُة ُج َيينة َ
ورىا َ
الحضاري في مصر ُ
ود ُ

إسماعيل حامد إسماعيل علي

( )5انظر مخطوطة كاتب الشونة :ص ،109وانظر أيضا الشاطر بصيمي عبدالجميؿ :معالـ تاري سوداف وادي
النيؿ ،ص  ،72مصػطفي مسػعد :امتػداد اإلسػالـ والعروبػة ،ص ،92وتكتػب مدينػة "قػري" بكسػر القػاؼ ،وكسػر
الراء مع التشديد (انظر حسف إبراىيـ حسف :انتشار اإلسالـ ،ص.)153

( )6انظر مخطوطة كاتب الشونة :ص ،109وانظر أيضا عبد الكريـ الخطيب :تاري ُجيينة ،ص.09
( )7وثائؽ الفونج واألرض (وثائؽ تمميؾ) ،تحقيؽ :د.محمد إبراىيـ أبو سػميـ ،شػعبة أبحػاث السػوداف ،جامعػة
الخرطوـ1967 ،ـ ،ورقة رقـ  ،72كما تقوؿ عنيا إحػدي الوثػائؽ" :فيػذه حجػة قطعيػة ،ووثيقػة عرفيػة ،محػررة
مرضػػية لػػدا شػػي قػػري المحروسػػة ،المحميػػة ،أجميػػا اهلل تع ػػالي ،لػػدا متولييػػا وبػػف متولييػػا( "..وث ػائؽ الفػػونج
واألرض ،المصػػدر السػػابؽ ،ورقػػة رقػػـ  ،70واشػػتير مػػف شػػيوخ قػػري ممػػف ورد ذكػػرىـ فػػي الوثػػائؽ السػػودانية،
الشػػي األمػػيف ولػػد مسػػمار ،شػػي قػػري (انظػػر وثػػائؽ خميفػػة الشػػي خػػوجمي :دار الوثػػائؽ المركزيػػة ،الخرطػػوـ،

مطبوعػػػات1965 ،00/ـ ،وثيقػػػة رقػػػـ  ،33تاريخيػػػا  7جمػػػادي األولػػػي  ،1179وانظػػػر وثيقػػػة رقػػػـ ( )33سػػػنة

1309ـ ،انظر صورة إحدى ىذه الوثائؽ في ممحؽ الدراسة ،شكؿ  ،19ص.073

ػات مػػنيـ
ككػػاف العبػػدالب بعػػد عبػػداهلل َّ
جمػػاع قػػد انتقم ػكا ل ػ "حمفايػػة الممػػكؾ" ،كتكزعػػت جماعػ ه
عمػػى ضػػفاؼ النيػػؿ األزرؽ ،كتركػػزكا فػػي المنطقػػة بػػيف رفاعػػة كالمكقػػع الػػذم تشػػغمو حاليػػا مدينػػة

الخرطػػكـ ( .)2كتعػػد مخطكطػػة "تػػاريو ممػػكؾ العبػػدالب المقيمػػيف بمدينػػة قػرم المحركسػػة كنكاحييػػا"
1
جمػاع
مف أىـ الكثائؽ التي تحدثت عف مدينة قرم ،كتاريخيا ،كممككيا ( ) .ككاف األمير عبػداهلل َّ

لما أراد أف يكحد العرب لمحاربة ممكؾ عمكة ،جمع قكمو مف عرب يجيينػة ،كقػاؿ ليػـ" :نحػف أحػؽ
بالبمد ،ألنو دخؿ أجدادنا مع األمير خالد بف سعيد ،كدخمكا مع األمير عبداهلل بف سعد..ككانكا قكة

جيش ابف الجيمي ،كسحنا في الببلد بأمكالنا كنسائنا مف عيد القمي نحف كرجالنػا كخيكلنػا ،فتحنػا

سكبا ،كخربنا الكنائس.)3( "..

جماع أراد بذلؾ أف ييبث الحماسة في قكمو ،كأف ييحفزىـ عمى نصرتو ،كتأييده
كلعؿ عبداهلل َّ
الجينيػكف األكائػؿ منػذ بػدايات الفػتح العربػي،
فيما يريد أف يفعؿ ،فأخذ ي ٌذكرىـ بما قاـ بػو أجػدادىـ ي
كدكرىـ في فتح البجة كالسكداف ،كأنيـ كانكا أكثر القبائؿ التي رافقت الجيكش اإلسبلمية المتعاقبػة
منذ الفػتح كحتػى أيامػو ،كىػـ الػذيف جاىػدكا ،كعممػكا عمػى رفػع اريػة اإلسػبلـ فػي الػببلد التػي فتحيػا

حسب حسابيـ.
المسممكف حتى استقركا بيا ،ثـ صاركا قكمان أكلي قكة ،ي
كي ى
كيبدك أف العبلقة بيف يجيينة كالجعمييف ،كىـ مف بني العباس بف عبدالمطمب ،لـ تكف كديػة
جماع أف يحاربيـ .فمما أخبر قكمو بما ينكم فعمو ،أشاركا عميو
في ذلؾ الكقت ،كليذا أراد عبداهلل َّ

أف يتركل في األمر ،فالجعميكف قكـ أشداء ،كحربيـ ليست أم انر ىينان .كليذا تقكؿ الركاية أيضان مف
جمػاع لقكمػو" :كالجعميػيف أتػكا بعػدنا ،كاآلف بيػدىـ الج ازئػر الخصػبة ،كامتمكػكا الػببلد
حديث عبداهلل َّ
حتى دنقبل ،البد أف أحاربيـ كأجمييـ مف البمد .)6( "..ثـ قاؿ لو قكمو محذريف مف مغبػة مػا يفكػر
فيػػو" :ىػػذا صػػعب عمينػػا ،كتيمػػؾ القبائػػؿ ،كيعػػكد الزنػػكج إلػػى ممػػؾ الػػببلد .)5( "..كلعػػؿ ىػػذا القػػكؿ
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وداف وادي النيؿ منذ القَرف الثالث وحتى القَرف التاسع اليجري
وس َ
قَبيم ُة ُج َيينة َ
ورىا َ
الحضاري في مصر ُ
ود ُ

إسماعيل حامد إسماعيل علي

يحمؿ إشارة ميمة إلى أف ىذا الذم تذكره ىذه الركاية كاف بعد أف صارت اإلمارة لمعبدالب ،كبعد

سقكط مممكة عمكة ،أك الزنكج حسب الركاية.

ػػػػػػػ

( )1الخطيب :تاري جيينة ،ص09

( )0وتؤرخ ىذه المخطوطة إلي حوالي سنة 1915ـ ،وىي تتكوف مف خمس وثالثيف صفحة ،وقد ذكػر مؤلفيػا
أنو كتبيا بناء عمػي توجيػو ممػف ال يسػعو أف يخالفػو ،ويعتقػد أف الػذي حممػو عمػى كتابػة ىػذه المخطوطػة ىػو

السيد عمي الميراني .وقد اعتمد مؤلؼ المخطوطة في األخبار التي يذكرىا فػي مخطوطتػو عمػى الروايػات التػي

سػػمعيا مػػف الكبػػار المتقػػدميف ممػػف ينتسػػبوف لقبيمػػة العبػػدالب (ولممزيػػد عػػف تمػػؾ المخطوطػػة ومؤلفيػػا ،انظػػر

يوسؼ فضؿ حسف :دراسات في تاري السوداف وأفريقيا وبالد العرب ،جػ ،0دوف تاري  ،ص.)47

( )3الفحؿ الفكي الطاىر :تاري وأصوؿ العرب بالسوداف ،ص113
( )4المرجع السابؽ ،ص،113
( )5المرجع السابؽ ،ص113

جماع مع الفونج ضد مموؾ عموة:
خامساً -تحالؼ عبداهلل َّ

جماع رجبلن شجاعا قكيان ،ككاف ذا طمكحات كبيرة إلعبلء شػأف عػرب يجيينػة
ككاف عبداهلل َّ

فػػي سػػكداف كادم النيػػؿ ( .)2ككػػاف حممػػو أف يقضػػي عمػػى مممكػػة عمػػكة المسػػيحية ،كأف يقػػيـ بػػدال
الجينيػػكف ،كتحديػػدان مػػف القكاسػػمة .ككانػػت لديػػو قناعػػة ب ػأف ذلػػؾ حق ػان
منيػػا إمػػارة عربيػػة يحكميػػا ي
أصيبلن لقكمو أكثر مف غيرىـ مف سائر القبائػؿ العربيػة ،نظػ انر لػدكرىـ الكبيػر الػذم قػامكا بػو خػبلؿ

1
جمػاع تػكلى منصػػبا
حقبػة الفتكحػات اإلسػبلمية فػػي مصػر كسػكداف كادم النيػؿ ( ) .ككػػاف عبػداهلل َّ

رفيعػػا فػػي مممكػػة عمػػكة ،حيػػث صػػار كزي ػ انر لممػػؾ العػػنج ،كىػػك ممػػؾ عمػػكة ،ككػػاف ييعػػد زعيمػػا لقبائػػؿ
العرب بالسكداف ( .)3كالعنج كانكا يسكنكف إحدل الممالؾ أك المقاطعات التي تتبع عمكة ،كالػراجح
أنيـ كانكا يعيشكف في غربي كشرقي العاصمة سكبة (.)6

كتذكر مخطكطة "أحمد بػف الفكػي معػركؼ" أف "شػعب لكلػك" كبقايػا األمػكييف ىػـ مػف أحيػاء

اليمج ،ثػـ تصػاىركا ،كمػنيـ جػاء شػعب الفػكنج ( .)5كيػذىب الػبعض إلػى أف قبائػؿ "اليمػج" كػانكا
مف رعايا الفػكنج فػي الجزيػرة فيمػا بػيف النيػؿ األزرؽ كالنيػؿ األبػيض ( .)6بينمػا يشػير آخػركف إلػى

أف لفػػظ "اليمػػج" يػػدؿ عمػى السػػكاف الػػكطنييف لممنطقػػة الجبميػػة التػػي تقػػع غػػرب كجنػكب فػػازكغمي،
كىي التي يعرفت باسـ "دار الفكنج" ،كذلؾ بعد أف بسط الفكنج نفكذىـ عمييا .كمف أشير سكانيا:
الماباف ،كجـ جـ ،كالبرتا ،كمركز ببلدىـ "جبؿ كيمػي" ( .)7بينمػا يعتقػد آركػؿ  Arkellأف "العػنج"
كػانكا فػػي األصػؿ مػػف قبائػؿ "الطػكارؽ الشػرقييف"  .)8( Eastern Tuaregكيعتقػد أف اسػػميـ فػػي

العربية السكدانية يشير إلى معنى "الشرؽ" ( .)9كعمى أية حاؿ كاف العنج أقكل القبائػؿ فػي عمػكة،
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كىـ أصحاب القكة كالسمطة عمى باقي األقاليـ ،كمف ثـ لما تحدثت المصادر السكدانية عف ممكؾ

عمكة ،ذكرتيـ باسـ "العنج" ،أك "ممكؾ سكبة" (.)10

ػػػػػػػ

( )1مخطوطة واضح البيػاف :ورقة ،1الفحؿ الفكػي :المرجع السابؽ ،ص.10
( )0الفحؿ الفكي :المرجع السابؽ ،ص.13–10

( )3يوسؼ فضؿ :تاري الممالؾ اإلسالمية ،ص.08

( ،K. Henderson: Fung Origins , P . 149 )4كما كانت تسكف في تمؾ المنطقة أيضاً جماعات مف "التػوروج"
 ،Turugو"النوبػػة" ،أو "اليمػػػج"  ،Hamagإضػػػافة إلػػى جماعػػػػات أخػػػػرى مػػف "األحبػػػاش" ممػػػف كػػػانوا يعرفػػػوف باسػػػـ
"الشنجػاال" .( Henderson: Fung Origins , P . 149( Shengala

( )5انظر ىذه المخطوطة Macmichael: A History of the Arabs, Vol. II, P.346
)Henderson: Op. Cit, P.151 (6
( )7يوسؼ فضؿ :تػاري الممالؾ اإلسالمية :ص.40

(A. J. Arkell: The history of Darfur , Part IV , S. N. R. , Vol. 33 , No. 2 )8
University of Khartoum , 1952 , P. 263
(Ibid , P. 263 )9
( )10انظر واضح البيػاف :ورقة ،1مخطوطة تاري مختص بأرض النوبة ،ورقة.17

جماعػة
جماع فكرة التحالؼ مع الفكنج لمحاربة ممكؾ عمػكة ،كليػذا أخػذ َّ
ككاف تراكد عبداهلل َّ

مف أتباعو ،كذىب ل ػ "جبػاؿ البػركف" ،كاجتمػع مػع ممػؾ الفػكنج ،كى ٌػك ىف لػو أمػرىـ ،كتحػالؼ اإلثنػاف
جمػػاع
الممػػؾ لعمػػارة دكنقػػس كأكالده ،كتكػػكف قيػػادة الخيػػكؿ كجباي ػة األم ػكاؿ لعبػػداهلل َّ
اليمػػيف ليكػػكف ي
2
ػبعض أف قبائػػؿ الفػػكنج قػػدمت م ػػف الجنػػكب بقيػػادة الممػػؾ عمػػارة ،ثػػـ س ػػكنكا
كأكالده ( ) .كيػػرل الػ ي
الجزيػ ػرة ب ػػيف النيم ػػيف األزرؽ كاألب ػػيض ( .)1كق ػػد اختم ػػؼ ف ػػي أص ػػميـ ،كى ػػؿ ك ػػانكا عربػ ػان ،أـ م ػػف

الشمكؾ ،أـ كانكا في األصؿ مف بػبلد البرنػك ذ ( .)3كقػد أسػس الفػكنج مممكػة صػغيرة فػي منطقػة

"لكلك" ،ثـ انتقمكا شماالن إلى "جبؿ مكية" غربي سنار (.)6

كعمػػى أيػػة حػػاؿ تحػػالؼ العػػرب كالفػػكنج إلسػػقاط مممكػػة عمػػكة ،يقػػكؿ مؤلػػؼ "كات ػب الشػػكنة":

جماع..كتمػػت كممػػتيـ عمػػي محارب ػة النكبػػة ،كىػػـ العػػنج ممػػكؾ
"كاتفػػؽ عمػػارة المػػذككر مػػع عبػػداهلل َّ

سكبة كممكؾ القرل .كحاربكا ممكؾ العنج .)5( "..كعرؼ ىذا التحالؼ باسـ "الحمؼ السنارم" (.)4

كىػك مػا يػػذكرنا أيضػان بػاألحبلؼ العربيػػة التػي ق ػادتيا قبيمػػة يجيينػة ضػد سػػبلطيف المماليػؾ خػػبلؿ
كجكدىـ فػي الصػعيد .كيشػير ىندرسػكف  Hendersonإلػى أف جماعػات مػف الشػمكؾ (أك الشػمؾ)

كػانكا قػػد جػاءكا مػػف منطقػة النيػػؿ األبػيض ،ثػػـ تحػالفكا مػػع زعمػاء العػػنج (ممػكؾ عمػػكة) الػذيف كػػانكا
يسكنكف مدينة سكبة لمحاربة ىؤالء البدك العرب (.)9

ػػػػػػػػ
( )1الفحؿ الفكي الطاىر :ص ،113وانظر آدامز :النوبة رواؽ أفريقيا ،ص ،474انظر ممحؽ ،18ص065
( )0عبدالمجيد عابديف :قبائؿ مف السوداف األوسط ،ص13
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( )3أصػؿ الفػونج :قيػؿ :إنيػـ سػاللة عربيػة أمويػة ىربػت مػف اضػطياد العباسػييف ،ثػـ قػدموا لمحبشػة أوال ،ثػػـ

رحمػوا لمسػػوداف الشػرقي وتصػػاىروا مػع ممػػوؾ ىػذه الػػبالد .وقيػػؿ :جػاءوا مػػف البرنػو اربػػي بحيػرة تشػػاد وجنػػوب
الصحراء ،وسرعاف ما ظير نفوذ الفونج بيف الوثنييف الزنوج ،وىـ الشمؾ الػذيف كػانوا يعبػدوف األشػجار .وقيػؿ:
كانوا شعبة مف الشمؾ (انظر مخطوطة تاري مختص بأرض النوبة :ورقة ،17مخطوطة كاتب الشونة :ورقة،4

مخطوطػػة واضػػح البيػػاف :ورقػػة ،1وانظػػر أيضػػا حسػػف إب ػراىيـ حسػػف :انتشػػار اإلسػػالـ ف ػي القػػارة األفريقيػػة،

ص ،154عوف الشريؼ قاسـ :موسوعة القبائؿ واألنسػاب فػي السػوداف ،جػػ ،4ص ،1813 – 1810مصػطفي
مسػعد :امتػداد العروبػة واإلسػالـ ،ص ،92ولممزيػد انظػر أيضػا:

Henderson: Fung Origins , P.

 ،149وعف الفونج في "رواية ودضيؼ اهلل" ،انظر ممحؽ ،02ص 057وشكؿ  ،06ص079
( )4محمػػد أمػػيف :العبػػدالب ،ص ،026ويػػري الػػبعض أف اسػػـ الفػػونج لػػيس إال اصػػطالحا سياسػػيا يشػػير إلػػى

السػػيادة عمػػي مدينػػة سػػنار ،وايرىػػا ،وىػػو اليػػدؿ عمػػي جػػنس ،أو عػػرؽ ،أو حتػػي ثقافػػة (انظػػر حسػػف إب ػراىيـ

حسف :انتشار اإلسالـ ،ص .)154وقد وردت سنار في وثائؽ الفونج باسـ "سنار المحروسة ،المحميػة ،أجميػا

اهلل تعالى( "..وثػائؽ الفونج واألرض ،ورقة رقـ .)59
( )5انظر مخطوطة كاتب الشونة :ص109
( )6محمد أميف :المرجع السابؽ ،ص026

(Fung Origins , Op. Cit, P . 150 )7

جمػاع
كحسب إحدل الػركايات ،أنو لما تطاكؿ ممكؾ العنج عمى ظمـ العػرب ،اتفػؽ عبػداهلل َّ

مع بني العباس عمى إزالة ىؤالء العنج الظػالميف .كاتفؽ العرب عمى محاربتيـ تحت قيػادة عبػداهلل

جماع ،ثـ تحالفكا مع الفكنج بعد ذلؾ لذات الغاية ( .)2كربما يخػالؼ ىػذه ال ػركاية مػا أكرده الفحػؿ
َّ

جمػاع كػاف قػد أراد محاربػة الجعميػيف ،ألنيػـ كػانكا قػد امتمكػكا الػببلد
الفكي الط ػاىر مػف أف عبػداهلل َّ
حتى دنقمة ،كمػا أف الج ازئػر الخصػبة صػارت تحػت سػمطانيـ ( .)1كيػرل الباحػث أف ال ػركاية التػي

أكردىا الػدكتكر يكسؼ فضؿ حسػف آنفػا كالتػي تشػير لتح ػالؼ عػرب يجيينػة مػع الجعميػيف ،كأنػو لػـ
تكػػف بيػػنيـ فػػي ذلػػؾ الكقػػت ثمػػة عػػداكة ،أك ربمػػا كانػػت األمػػكر غيػػر كديػػة ،لكػػنيـ اتحػػدكا ليحػػاربكا
أعداء العرب ،كمف ثـ غمب الطرفاف مصالح العرب كافة عمى المصالح القبمية الضيقة.

جمػػاع تمكػػف مػػف تكحيػػد العػػرب فػػي
بينمػػا تشػػير مخطكطػػة "كاضػػح البيػػاف" إلػػى أف عبػػداهلل َّ

السكداف ،كسمؾ بيـ طريؽ الرشاد ،كأنقذىـ مما كانكا فيو مف اضطياد ممكؾ عمكة ( .)3كما تذكر
جماع عمى محاربة العنج .ثػـ بػدأ العػرب تحػت
المخطكطة أيضا أف القبائؿ العربية بايعت عبداهلل َّ

قيادتو ىذه الحػرب ،كصػارت مػدف عمػكة تتسػاقط الكاحػدة تمػي األخػرم ( .)6لكػف العػرب أدركػكا أنػو

مف األفضؿ ليـ أف يتقاربكا مػع ممػؾ الفػكنج "عمػارة دكنقػس" ،كاتفػؽ الطرفػاف عمػى أف يمػد الفػكنج

حمفاءىـ العرب بالعساكر البلزـ ،ثـ تجيز العرب كحمفاؤىيـ بجيكش ج اررة لمحاربة العنج ( .)5ثـ
جماع "جالدىـ في عدة كقػائع..حتى انتصر عمييـ" .ثـ
تذكر مخطكطة "كاضح البياف" أف عبداهلل َّ
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تمكػػف مػػف السػػيطرة عمػػى أج ػزاء كبي ػرة مػػف ىػػذه الػػببلد .ككػػاف قائػػد العػػنج فػػي ذلػػؾ الكقػػت يي ػدعي

"حسب اهلل" (.)4

كعمى أيػة حػاؿ تحػاكؿ ىػذه المخطكطػة إبػراز دكر العبػدالب فػي إسػقاط عمػكة رغػـ أف الفػكنج

أمػػدكىـ بػػالجنكد .كربمػػا تحمػػؿ تمػػؾ الركايػػة مبالغػػات ال تخفػػى عمػػى أحػد ،إذ أراد المؤلػػؼ أف يبػػرز
دكر العبػػدالب فػػي سػػقكط عمػػكة ،كأنػػو كػػاف أكثػػر ممػػا قػػاـ بػػو الفػػكنج .كحسػػب الػػبعض ،فػػإف عمػػارة
جمػاع كأصػحابو إلخضػاع ممػؾ
دكنقس جمع رجالو في جبؿ مكيػا (مكيػة) ،ثػـ تحػالؼ مػع عبػداهلل َّ

العنج كممؾ الغرب ،ثـ دارت رحى المعركة الحاسمة في أربجي (.)9

ػػػػػػػ

( )1لممزيد عف ىذه الرواية ،انظر يوسؼ فضؿ حسف :تاري الممالؾ اإلسالمية ،ص08
( )0الفحؿ الفكي :مرجع سابؽ ،ص113
( )3مخطوطة واضح البياف :ورقة رقـ 1
( )4المصدر السابؽ ،ورقة رقـ 1
( )5المصدر السابؽ ،ورقة رقـ 1
( )6المصدر السابؽ ،ورقة رقـ 0

( )7مصطفي مسعد :اإلسالـ والنوبة ،ص194-193

كمما الشؾ فيو أنػو بسػبب عػدـ رضػاء العػرب عػف حكػـ العػنج ،كعػدـ قنػاعتيـ بػدكاـ الحػاؿ

عمى ما ىى عميو ،ألنيـ استبدكا بالحكـ ،كأساءكا معاممة العػرب ،كلػـ ييظيػركا العػدؿ .كليػذا أدرؾ

عرب يجيينة أنو البد مف الػتخمص مػف حكميػـ ( .)2كمػا أدركػكا أنػو البػد مػف إقامػة تحػالؼ عربػي
ضد ممكؾ العنج إلسقاطيـ .كفي رأم ىندرسكف  ، Hendersonفإنو لسبب ما اقتنع العػرب (أم
عػػرب جيين ػػة) بػػاالعتراؼ بس ػػيادة قبائ ػػؿ الشػػمكؾ ،كى ػػـ الفػػكنج حس ػػب أري ػػو ،عمػػى أف يك ػػكف ذل ػػؾ

مشػركطا بػأف يعتنقػكا الػديف اإلسػػبلمي ،كمػا اعتنػؽ اإلسػػبلـ أيضػا رعايػػاىـ مػف "اليمػػج" Hamag

( .)1كيرل البعض أف التحالؼ الذم تـ بػيف العػرب كالفػكنج فػي ذلػؾ الكقػت يشػبو مػا ييطمػؽ عميػو
"الحم ػػؼ اإلتح ػػادم" ،كأف التح ػػالؼ ت ػ ٌػدرج ف ػػي ع ػػدة م ارح ػػؿ ،ث ػػـ أخ ػػذ إط ػػاره النػ ػائي آكاخ ػػر الق ػػرف
7ىػ25/ـ ( .)3كحسب الػرأم الػذم يأخػذ بػو الػبعض بمػا يعػرؼ ب ػ"األصؿ ال ػزنجي" لشػعب الفػكنج،

فػإنيـ لما تحالفكا مع أمراء العبدالب اعتنقكا اإلسبلـ ،كاختػاركا أف يسمكا أنفسيـ بذات اإلسـ الذم
أطمقكه عمى العرب ،كىك "الغرباء" .)6( Strangers

كفػػي رأم ى ػؤالء أف قبائػػؿ الشػػمكؾ (كيقصػػد بيػػـ الفػػكنج) أدرك ػكا أنػػو مػػف األفضػػؿ ليػػـ أف

يغيركا مف أسمائيـ ،كأف يحممكا ذات األسػماء التػي يسػمي بيػا العػرب أنفسػيـ "كعمػى ىػذا اسػتكلي
حكػػاـ أس ػرة الف ػػكنج  Fung Dynastyعمػػى الجزي ػرة  ،Geziraكاختػ ػاركا أف يعتنق ػكا اإلس ػبلـ،
ككػ ػػذلؾ الحػ ػػاؿ بالنسػ ػػبة لرعايػ ػػاىـ مػ ػػف جماعػ ػػات اليمػ ػػج" ( .)5كي ػ ػرل الباحػ ػػث أف "المصػ ػػالح" أك
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"المنفعة" ،حسب أصحاب ىذا الرأم ،كانت مف أىـ الدكاعي التي جعمت الفكنج يعتنقكف اإلسبلـ،
لتككف ليـ الزعامة عمى كافة العػرب القػاطنيف فػي مممكػة عمػكة ،كذلػؾ بعػد أف تسػقط تمػؾ المممكػة
المسيحية .كما يبدك مف ذلػؾ الػرأل أيضػان أف عػرب يجيينػة قنعػكا بػأف تكػكف السػيادة لمفػكنج عمػييـ
حسب ليـ دكنما ريػب ،إذ إنيػـ آثػركا مصػمحة الػديف
بشرط أف يعتنقكا اإلسبلـ ،كىي "غاية نبيمة" تي ى
كانتش ػػاره ف ػػى رب ػػكع تم ػػؾ ال ػػببلد ،كب ػػيف ش ػػعكبيا م ػػف العج ػػـ غي ػػر المس ػػمميف عم ػػى مص ػػالح قبيم ػػتيـ

الضػػيقة ،حتػػى لػػك أدل ذلػػؾ أال تكػػكف ليػػـ الزعامػػة فػػي تمػػؾ الػػببلد كمػػا كػػاف حػػاليـ فػػي الماضػػي،

كىك ما يؤكد الدكر الكبير الذم لعبو عرب يجيينة في نشر اإلسبلـ في ببلد النكبة.
ػػػػػػػ

( )1مخطوطة واضح البياف :ورقة ،1انظػر خريطػة الديػػار القبميػة التػي تكػوف منيػا "الحمػؼ السػناري" ،رقػـ ،7
040
(Henderson: Op. Cit. , P . 150 )0
( )3الشاطر بصيمي :مرجع سابؽ ،ص72

(Henderson: Op. Cit. , P . 151 )4
(Ibid , P. 151 )5

(أ) -الفونج واشكالية األصؿ ال ُجيني:

أم يذىب إليو البعض مف البػاحثيف فيما يخػص قبػائؿ الف ػكنج ،كأصػميـ ،كمػكطنيـ
كثمػة ر ه
األكؿ ،كمػػف أم البػ ػبلد جػ ػاءكا إلػ ػى سػ ػكداف كادم النيػ ػؿ ذ حػ ػيث يػ ػذىب أصػػحاب ذلػػؾ الػ ػرأم إلػ ػى
أنيـ ،عمػى الػراجح ،مف أصؿ عربػي ،كأنيػـ كػانكا تحديػدا مػف إحػدل الجماع ػات الت ػى تنتسػب إلػى

قبيمػة يجيينة .ثـ يشير أصح ػاب ذلػؾ ال ػرأم إل ػى أف ى ػؤالء الفػػكنج ىػـ ال ػذيف تح ػدث عػنيـ الم ػؤرخ
"ابف خمػدكف" فػي ركايتػو ،كقػاؿ إنيـ كػانكا قد بمغػكا تخػكـ بػبلد الحبشػة (.)2
كيعػػد الػ ػدكتكر يػ ػكسؼ فضػػؿ حسػ ػف ممػػف يػ ػؤيدكف القػ ػكؿ بيػػذا الػ ػرأم اآلنػ ػؼ ،ح ػػيث إنػ ػو
ي
يستبعد ما يػذىب إليػو بعض البػاحثيف حكؿ أصؿ الفكنج ،كتحديدا بما ييعػرؼ بػ "األصؿ األمػكم"،

أك حتى "األصؿ اليبللػي" لقبػائؿ الفػكنج ،كىك يعتقد أف ىػؤالء الف ػكنج فػي األصػؿ كػانكا جماع ػات
عػربية مف قبيمة يجيينػة (.)1

كعف ذلػؾ الػرأم ،يقػكؿ الػدكتكر يكسؼ فضؿ حسػف" :كيبدك لي أف ال ػركايات ال ػكطنية ممثم ػة

أم
لػذكرل صمػة بيف سكػاف جبؿ الفػكنج كبػيف العػرب (أك المسػمميف)...كربم ػا ك ػاف الفػكن ػج ،كى ػك ر ه
أمي يؿ إلػى تػرجيحو ،فئػةن مف عػرب يجيينة الػذيف أش ػار إلػييـ اب ػف خم ػدكف ،كق ػاؿ إنيػـ بمغػكا أط ػراؼ
الحبشػة.)3( "..

ػاحث أف ىذا الػرأم الػذم يذىب إليػو الػدكتكر يكسؼ فضؿ حسػف عمػى مػا فيػو مػف
كيػرل الب ي
غػ اربػػة ،إال أن ػو فػػي ذات ال ػكقت يسػػتحؽ الت ػكقؼ عنػػده لمػػا يحممػػو مػػف داللػػة ت ػاريخية ميمػػة ،ربمػػا
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تيغير الكػثير مف الحقائؽ التػاريخية لػدل كػثيريف مف الػدارسيف حكؿ أصؿ قبػائؿ الفػكنج ،كمػكطنيـ
األكؿ ،أك حت ػى ارتب ػاطيـ باليج ػرات الع ػربية إلػػى ب ػبلد النكب ػة كسػػكداف كادم النيػػؿ ،خاصػػة ىجػرة

قبيم ػة يجيينػػة كبطكني ػا الت ػي ك ػاف ليػػا ت ػأثير كاضػػح فػػي تغييػػر مجػػرل األحػػداث الت ػاريخية فػػي ىػػذه
البػبلد ،ىذا إضافػة إلى قيمة صاحب ىذا الػرأم ،كمكػانتو بيف أىؿ ىذا التخصص.
ػػػػػػػ
( )1حيث يقوؿ ابف خمدوف" :وبالصعيد األعمػي مف أسػواف ،ومػا وراءىػػا ،إلػػى أرض النوبػػة إلػى بػػالد الحبشػة

قبػائؿ متعددة وأحيػاء متفرقػة ،كميـ مف ُجيينػة إحدى بطػوف قُضاعػة ،ممػؤوا تػػمؾ القفػػار ،وامبػوا النوبػػة عمػػى
مواطنيـ وممكيـ ،وزاحموا الحبشة فى بػالدىـ ،وشاركػوىـ فػى أطرافيػػا "..العبػر :جػػ ، 6ص ،8-7لممزيػد عػف
الفونج انظر ممحؽ رقـ  ،02ص057

( )1مقدمة في تاري الممالؾ اإلسالمية :ص47
( )3المرجع السابؽ ،ص47

(ب) -سقوط مممكة عموة:

الجينيػػيف فػػي ذلػػؾ ،كمػػف ثػػـ سػػيادة
نتح ػدث ىنػػا عػػف سػػقكط مممكػػة عمػػكة المسػػيحية ،كدكر ي

العػػرب عمػػى تمػػؾ الػػببلد .كتيعػػد "معركػػة أربجػػي" مرحمػػة حاسػػمة فػػي الصػراع بػػيف العبػػدالب كممػػكؾ
عمكة ،بسػبب مػا ترتػب عمييػا مػف نتػائج ميمػة فػي تػاريو ىػذه القبيمػة ،كاسػتقرارىا فػي سػكداف كادم

النيػؿ ،ثػػـ سػػقكط ىػػذه المممكػػة بعػػد ذلػػؾ .كقػػد اختمفػػت اآلراء حػػكؿ تمػػؾ المعركػػة ،كطرفييػػا ،كالسػػنة
التي كقعت فييا ،كىػي تػؤرخ حسػب الػبعض لسػنة 720ىػػ2506/ـ ( ،)2كقيػؿ غيػر ذلػؾ .كتصػؼ
بعض المصادر الجيش الذم قاده عبداهلل جماع بأنو "جيكش ج اررة" ،كىػك مػا يشػير لقػكة كاسػتعداد

العرب كحمفائيـ ( .)1كعف ذلؾ تقكؿ مخطكطة "كاضح البياف"" :كاتفػؽ الطرفػاف عمػى أف يمػد ىمػؾ

(أم ممؾ) الفػكنج عبػداهلل جمػاع بقػكة مػف عسػاكره .)3( "..ثػـ تتحػدث المخطكطػة عػف قػكة الجػيش

قائمػة" :ثػـ تجيػز عبػداهلل جمػػاع بجيػكش جػ اررة مػف قبائػؿ العػػرب ،كتقػدـ لحػرب العػنج بيػذا الجػػيش
العظػػيـ .)6( "..بينمػػا أشػػارت مخطكطػػة سػػكدانية أخػػرل عػػف ذلػػؾ الجػػيش دكف كصػػؼ قكتػػو ،أك
عدتو" :تكجو عمارة دكنقس كعبداهلل جماع بما معيـ مػف الجػيش ،كحػاربكا ممػكؾ عمػكة .)5( "..أمػا

مخطكطػ ػػة "كاتػ ػػب الشػ ػػكنة"" :كتمػ ػػت كممػ ػػتيـ عمػ ػػى محاربػ ػػة النكبػ ػػة ،كىػ ػػـ العػ ػػنج ،فتكجػ ػػو عمػ ػػارة

4
جمػاع اشػترؾ فػي ىػذه المعركػة بجػيش
كعبداهلل..كتكجيكا إلى القرل .) ( "..كفيما يقاؿ إف عبػداهلل َّ

عدت ػػو حػ ػكالي  90ألػ ػؼ مقات ػػؿ .كيش ػػير ى ػػذا الع ػػدد لق ػػكة جيشػ ػو ،كى ػػك األم ػػر الػ ػػذم تؤك ػػده أيض ػػا
المصادر السكدانية ،كال نػدرم إف ك ػاف ىػذا العػدد المقصػكد بػو الجػيش العربػي كحػده دكف الفػكنج،

أـ أنو يعني كمييما معا .كالػراجح أنو كاف يخص العرب فحسب .أما جيش العنج ،فالمؤكػد أنػو لػـ

يكػػف قميػػؿ العػػدة ،ألنيػػـ كػػانكا يػػدرككف أف ىػػذه المعركػػة حاسػػمة لكجػػكدىـ ،كمػػف ثػػـ فيػػي حػػرب
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مصير ،كأف بقاء ممكيـ يتكقؼ عمى نتيجتيا .كاف لـ تذكر لنا ال ػركايات عػدتيـ تحديػدا ،غيػر أننػا
نستدؿ عمى قػكة ىػذيف الجيشػيف المتحػاربيف مػف خػبلؿ كصػؼ الػبعض لكػؿ منيمػا بػالقكؿ" :كانػت
جيكش الفريقيف ال تحصر بالعدد.)9( "..

ػػػػػػػ

( )1انظر مخطوطة واضػح البيػاف :ورقػة ،1مخطوطػة تػاري مخػتص بػأرض النوبػة :ورقػة ،17مخطوطػة كاتػب الشػونة:
ص ،7محمػػد أمػػيف :العبػػدالب ،ص ،012 – 028حسػػف إب ػراىيـ حسػػف :انتشػػار اإلسػػالـ ،ص ،155مصػػطفي مسػػعد:
امتداد العروبة واإلسالـ ،ص ،92يوسؼ فضؿ حسف :تاري الممالؾ اإلسالمية ،ص09

( )0مخطوطة واضح البياف :ورقة1
( )3المصدر السابؽ :ورقة1
( )4المصدر السابؽ :ورقة1

( )5مخطوطة مختص بأرض النوبة :ورقة17

( )6يوسؼ فضؿ :مقدمة في تاري الممالؾ اإلسالمية ،ص08
( )7المرجع السابؽ ،ص08

كالمؤكػػد أف لػػدينا ركايػػات متناقضػػة حػػكؿ "معركػػة أربجػػي" ،كطرفييػػا ،فمػػف يطػػالع الػ ػركايات

المختمفة يجد فييا اضطرابان كاضحان ،إذ تشير بعضيا إلى أف ىػذه المعركػة كػاف طرفاىػا العبػدالب
كالفػػكنج .بينمػػا ركاي ػات أخػػرل تػػذكر أنيػػا كانػػت بػػيف حمػػؼ العػػرب كالفػػكنج (الحمػػؼ السػػنارم) ضػػد

(العػػنج) .كىػػذا مػػا تؤكػػده مخطكطػػة "كػ ػاتب الشػػكنة"" :فنزل ػكا (أم الفػػكنج) مػػف مكيػػة،
مم ػكؾ عمػػكة ي

العنج مع عبداهلل القرينػاتي"..
كقطع أشجػارىا الممؾ عمارة دكنقس..كصار ممكيـ بيا بعد أف قػاتؿ ي
(.)2
كمػا يؤكػد مؤلػؼ "كاضػػح البيػاف" أنيػا كانػػت بػيف تحػالؼ العبػدالب كالفػػكنج ضػد ممػكؾ عمػػكة

( .)1كىػػي ذات الفك ػرة التػػي تؤكػػدىا أيضػػا مخطكطػػة "تػػاريو مخػػتص بػػأرض النكبػػة" ،كتأكيػػد فك ػرة
التح ػػالؼ ( .)3كيش ػػير الدكتكرمص ػػطفى مس ػػعد أيض ػػا إل ػػى أف ى ػػذه المعرك ػػة كقع ػػت ب ػػيف تح ػػالؼ
العب ػػدالب كالفػ ػكنج ض ػػد الع ػػنج .كق ػػد ب ػػدأ أري ػػو معتم ػػدا عم ػػى الكث ػػائؽ الس ػػكدانية" :كت ػػذكر الم ارج ػػع
جمػػاع
الكطنيػػة أف عمػػارة دكنقػػس زعػػيـ الفػػكنج جمػػع رجالػػو فػػي جبػػؿ مكيػػا ،ثػػـ تحػػالؼ مػػع عبػػداهلل َّ
شػػيو عػػرب القكاسػػمة مػػف يجيينػػة كأصػػحابو اآلخ ػريف عمػػي اخضػػاع ممػػؾ الفػػنج (العػػنج)..كدارت

معركة أربجي سنة 720ىػ ،كانتصر فييا الحميفاف.)6( "..

بينمػػا حسػػب ركايػػات أخػػرل قميمػػة كانػػت الحػػرب بػػيف كػػؿ مػػف العبػػدالب كالفػػكنج .كمنيػػا مػػا

يذكره بركس  Bruceكأخذه عنػو آخػركف أف العبػدالب كػانكا يسػيطركف بزعامػة "كد عجيػب” عمػى
النكبة كتحديدا عمػكة ،كأنػو دارت معركػة قػرب أربجػي بػيف العػرب كالفػكنج )سػنة 720ىػػ2506/ـ(،
كألف إنتصػػار الفػػكنج لػػـ يكػػف حاسػػما ،تػػـ الصػػمح ،كاعتػػرؼ العبػػدالب بالسػػيادة لمفػػكنج ،ككػػاف مػػف

شركط الصمح أف يحصؿ العبدالب عمى االستقبلؿ الذاتي إلمارتيـ (.)5
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جمػػاع،
بينمػػا يشػػير الفحػػؿ الفكػػي الطػػاىر إلػػى أف ممػػؾ الفػػكنج بعػػد أف تحػػالؼ مػػع عبػػداهلل َّ

كنزؿ كأكالده كأتباعو مف الجباؿ كجيكشو الكثيرة العدد ،اختط مدينة سنار "كدانت لو الجزيػرة بدكف

جمػاع) ك أريػو .)4( "..كىػذا الػرأم
حػرب ،كجميػع بػكادم النيػػؿ األزرؽ..كذلػؾ بػأمر األميػر عبػػداهلل ( َّ

يؤكػػد أنػػو لػػـ تقػػع حػػركب أك أم مكاجيػػات بػػيف العبػػدالب كالفػػكنج فػػي سػػنة 720ى ػػ2506/ـ ،بػػؿ
كانت العبلقات يغمب عمييا الكد كالتحالؼ.

ػػػػػػ
( )1انظر مخطوطة كاتب الشونة :ورقة رقـ 7
( )0انظر مخطوطة واضح البياف :ورقة رقـ 0

( )3انظر مخطوطة تاري مختص بأرض النوبة :ورقة 17
( )4امتداد اإلسالـ والعروبة :ص92-89

( )5لممزيد عف رأي الػرحالة بروس" ،انظر محمػد أمػيف :العبػدالب ،ص  ،012يػذكر د.حسػف إبػراىيـ حسػف أف

"معركة أربجي" وقعت بيف كؿ مف العبدالب والفونج (انتشار اإلسالـ في القارة األفريقية :ص155
( )6تاري وأصوؿ العرب بالسوداف :ص113

أم آخػػر يػػذىب إلػػى أف الضػػغط االقتصػػادم ال ػػذم تعرضػػت لػػو الجماعػػات العربيػػة
كثمػػة ر ه
جمػػاع يػػدعك كافػػة القب ػائؿ
التػػى كانػػت قػػد اسػػتقرت فػػي مممكػػة عمػػكة ،ىػػك مػػا جعػػؿ الشػػيو عبػػداهلل َّ

العربيػػة إلػػى التكحػػد فػػي ىػػذه الػػببلد تحػػت قي ػػادتو مػػف أجػػؿ محػ ػاربة ممػػؾ العػػنج ال ػػذم كػ ػاف يظمػػـ

العػرب الػذيف يسكنكف في ببلده .كحسب ىذا الػرأم ،فقد تمكف ذلؾ الحمؼ العربي مف إسقػاط تمػؾ
المممكة ،كذلؾ دكنما كجكد حػاجة إلي التحػالؼ مع ممؾ الفكنج ( .)2كىك ما يشير إلػى أف الفػػكنج

لػػـ يكػػف ليػػـ دكر فػػي انييػػار ىػػذه المممكػػة المسػػيحية ،كانمػػا الفضػػؿ فػػي ذلػػؾ يرجػػع إلػػى القب ػػائؿ

العػربية كحدىا بقيػادة عػرب يجيينػة .كىػذا ال ػرأم اآلنػؼ كرد فػي بعػض الػكثػػائؽ السػكدانية ،خاصػة
تمؾ التي دكنيا العػبدالب ،أك مف كاف مكاليػا ليـ.
جم ػاع كػاف قػػد حضػر إلػػى سػػكداف
بينمػا تػػذكر إحػدل ال ػكثائؽ السػكدانية أف األميػػر عبػداهلل َّ

كادم النيػػؿ مػػع بعػػض المح ػػاربيف ،ث ػػـ أخػػذ يحػ ػارب فػػي مدين ػػة "دنقم ػػة" ،عػ ػاصمة مممكػػة المقػػرة
القديمة .كلما كجد جيش العنج في طريقو قػاتميـ ،كانتصر عمييـ .ثػـ بمػغ عبػداهلل جم ػاع المنطقػة
التي يجرم فييا النيؿ األبيض ،كىناؾ تنػػاقمت األخبػػار أمػره إلػى قب ػائؿ الفػكنج بقدكمػو ،ثػـ حضػر
العبدالب إلى مدينة سػنار ،فطمب األمير عبداهلل جماع مف الفكنج أف يختػاركا ما بػيف أف يعتنقػكا

الػديف اإلسبلمي ،أك الحرب .فأسمـ الفكنج ،كاشترؾ كػبلىما في حكـ ىذه الببلد (.)1

كلعػ ػػؿ ىػ ػػذه ال ػ ػػركاية اآلنفػ ػ ػة ىػ ػػي ذات ال ػ ػػركاية السػ ػ ػكدانية التػ ػػي اعتمػ ػػد عمييػ ػػا المسػ ػ ػتشرؽ

"ىندرسػػكف"  Hendersonفػػي أريػػو ال ػذم كرد آنف ػا ال ػذم يشػػير إلػػى أف أمػراء الع ػبدالب خضػػعكا

لسػ ػيادة زعمػػاء الفػ ػكنج كنفػ ػكذىـ ،بشػ ػرط أف يعتنػػؽ الفػ ػكنج اإلسػ ػبلـ ( .)3كيعمػػؽ الػ ػدكتكر يكسػ ػؼ
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فضؿ حسػف عمي ىذه الػكثيقة السػكدانية قػائبل" :كتيبػيف ىذه الػركاية كغيرىا مف الػركايػات أف سقكط
عمكة كػاف عمى يد العرب دكف سكاىـ.)6( "..

ػػػػػػػ
( )1محمد أميف :العبدالب ،ص028

( )0لممزيد عف ىذه الػوثيقة ،انظر يوسؼ فضؿ حسف :تاري الممالؾ اإلسالمية ،ص31
(Henderson: Fung Origin, P. 150 )3

( )4يوسؼ فضؿ حسف :المرجع السابؽ ،ص31

كعمى أية حاؿ فػإف متف مخطكطة "كاضح البياف" يذكر أف جيش العبدالب كالفػكنج انتصػر

عمى جيش العنج ،ثـ ىرب قػػائد جيشػيـ إلػى مدينػة قػرم ،كك ػانت مدينػة حصػينة ،ككػاف ليػا سػكر

جماع العنج بعد ذلؾ .ثـ حاصػرىـ
عظيـ في الجباؿ ،ثـ تحصف بو ،كلحؽ بجيش األمير عبداهلل َّ

مدة حتى أعياىـ الحصار ،كأعمف قائد جيش العنج االستسبلـ كالخضكع لمجيش العربي .ثـ تػذكر

جمػاع  ،ماعػدا منطقػة تػدعي "الصػبح" ،كىػي
المخطكطة أف كافػة بػبلد السػكداف خضػعت لعبػداهلل َّ
تقػػع عمػػى سػػاحؿ البحػػر األحمػػر ،كىػػي التػػي سػػيتمكف ابنػػو الشػػيو "عجيػػب" مػػف فتحيػػا ،كضػػميا

لمعبدالب بعد ذلؾ (.)2

كتؤكد ال ػركايات السػكدانية أف "معركػة أربجػػي" انتيػت بانتصػار العبػدالب كالفػكنج ،ثػـ ىػرب

ممػػؾ العػػنج إل ػى ن ػكاحي جبػػاؿ فػ ػازكغمي ككردفػ ػاف .أمػػا مػػف بقػػي مػػف فمػػكؿ جػػيش العنػ ػج ،فػ ػإنيـ

اختمطكا بالعبدالب ،ثـ اعتنقكا الػػديف اإلسػبلمي ( .)1كمػا تؤكػد مخطكطػة "كاتػب الشػكنة" انتصػار
تحػالؼ العبدالب كالفكنج في "معركة أربجػي" ،حيث تقكؿ" :فقتمكا ممكيا ،كلما تـ ليـ النصر عمى

النكبة ،استكلكا عمى محػبلتيـ.)3( "..

بينمػ ػ ػػا يػ ػ ػػذىب الػ ػ ػػبعض إلػ ػ ػػى أف التحػ ػ ػ ػالؼ ب ػ ػ ػػيف العبػ ػ ػػدالب كالفػ ػ ػػكنج فػ ػ ػػي ح ػ ػ ػكالي س ػ ػ ػػنة

720ى ػػ2506/ـ كػػاف قػػد تػػـ عمػػى إثػػر ىزيمػػة العبػػدالب فػػي القتػ ػاؿ أمػػاـ جيػػكش الفػػكنج ،كك ػ ػاف

العبدالب يسيطركف عمى مدينة "أربجػي" ،ثـ أرادكا التكسع نحػك منػاطؽ الجنػكب .كقػد أدت ىزيمػة
العبػػدالب فػػي ىػػذه الحػػرب ،حسػػب ىػػذا الػ ػرأم ،إلػػى أف يقػػكـ الممػػؾ "عمػػارة دكنقػػس" بنقػػؿ مركػػز

العبػػدالب إلػػى مدينػػة أربج ػي ،كمػػف ثػػـ صػػارت ع ػاصمة ليػػـ بعػػد ىػػذه الحػػرب ،كك ػانت غايتػػو مػػف
ذلػػؾ أف يبقػػي العػ ػبدالب تحػػت رق ػػابة صػػارمة مػػف جانػػب ممػػؾ الفػػكنج شخصػػيان ( .)6كىػػك األمػػر

الػػذم ال تتحػػدث عنػػو الركاي ػات السػػكدانية ،كخاصػػة ركايػػات العبػػدالب بشػػكؿ كاضػػح ،حيػػث تشػػير

أكثػػر الركاي ػػات إل ػػى أف العبلق ػ ػة كػ ػاف يجمعي ػػا ال ػػكد ب ػػيف الطػػرفيف .كيؤي ػد ى ػػذا ال ػ ػرأم م ػػا كرد ف ػػي
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مخطكطة "كػاتب الشكنة" ،حيػث تتحػدث ىػذه المخطكطػة عػف العبلق ػات ال ػكدية التػي ك ػانت تجمػع

جمػاع كعمػارة دكنقس ،كخاصة في قكليا" :ككاف عمارة كعبداهلل كاألخكيف"..
بيف كؿ مف عبداهلل َّ

(.)5
ػػػػػػػػ

( )1لممزيد ،انظر مخطوطة واضح البياف :ورقة 0

( )0مخطوطة تاري مختص بأرض النوبة :ورقة 18
( )3مخطوطة كاتب الشونة :ص ،109وانظر عػوف الشػريؼ قاسػـ :موسػوعة القبائػؿ واألنسػاب فػي السػوداف:

جػ ،4ص ،1810وانظر محمد ايطاس :النوبة ،ص100
( )4كرـ الصاوي باز :ممالؾ النوبة ،ص185
( )5مخطوطة كاتب الشونة :ص109

ػبعض أف أمػراء الع ػبدالب بعػد أف ألمػت بيػـ اليزيمػة أمػاـ جػيش الف ػكنج (فػػي
بينمػا يػذكر ال ي
سنة 720ىػ2506/ـ) ،دانت السيطرة لمفكنج عمى شمالي سكداف كادم النيؿ ،كصػار نفكذىـ يمتد
مػػف "مشػػك" قػػرب "الشػػبلؿ الثػ ػالث" حتػػى جنػػكبي "سنػ ػار" ( .)2كىػػك رأم يشػػير ضػػمنان إلػػى أف ىػػذه

المعركػػة كػ ػانت قػػد كقعػػت بػػيف العػػرب كالفػػكنج .كحسػػب بعػػض البػ ػاحثيف ممػػف تبن ػكا ىػػذا الػ ػرأم أف
الفكنج حققكا االنتصػار عمى أمراء العبدالب كحمفػائيـ ،غير أنو لػـ يكػف نصػ انر حاسػمان ،كلػـ يقػض
عمى منافسييـ األقكيػاء (.)1

كعمى أية حاؿ ،فػالراجح حسػب أكثػر الركايػات أف ىػذه المعركػة كانػت بػيف تحػالؼ العبػدالب

كالفكنج ضد ممكؾ عمكة (العنج) .كيرل الباحث أنو مف غير المستبعد أيضان كقػكع صػراع أك قت ػاؿ

مف نكع ما بيف العبدالب كالفكنج قبؿ ذلؾ ،كأنو انتيي بيزيمة العبدالب ،غير أنو لـ يكف حاسمان.
ثػػـ كجػػد الطرف ػاف أنػػو مػػف مصػػمحة كػػؿ منيمػػا أف يتحالفػػا ضػػد ممػػكؾ عمػػكة لتحقيػػؽ مأربيمػػا ،كىػػك

إسقاط ىذه المممكة المسيحية ،ألنيا تمثؿ خط ار عمي الػكجكد اإلسبلمي برمتو في النكبة .كمػف ثػـ

صار التحالؼ بينيما أم ار يممحان قبؿ المعركة الحاسمة ،كليذا اعترؼ العبدالب بالسيادة لمفكنج .ثـ
انتي ػػت المعرك ػػة بانتص ػػار كبي ػػر لطرف ػػي التح ػػالؼ ،كاض ػػطر مم ػػؾ الع ػػنج لمي ػػركب ،كاتج ػػو لجب ػػاؿ

فػازكغمي ككردفاف (.)3

كعما كقع ألىؿ عمػكة بعػد اليزيمػة تقػكؿ مخطكطػة "كاتػب الشػكنة"" :كأمػا النكبػة ،فمػف بعػد مػا

حصؿ بينيـ مف المحاربػة كالمقاتمػة ،كصػار الظفػر لمفػكنج ،تفرقػكا شػذر مػذر ،كمػنيـ مػف ف ػر إلػى

جباؿ الصعيد فازكغمي كغيرىا ،كمنيـ فر بالغرب إلى جباؿ كردفاؿ (كردفػاف) ،كلػـ يبػؽ مػنيـ إال
أنفار قميمة جدا دخمكا في اإلسبلـ ،كتفرقكا في الببلد ،كسكنكا مػع النػاس ،كتناسػمكا فػييـ ،كىػـ إلػى
اآلف أنفػػار قميمػػكف جػػدا ،مػػنيـ بن ػكاحي شػػندم..كىـ مسػػممكف مػػف جممػػة أىػػالي الػػببلد ،كقميػػؿ مػػف

الناس يعرؼ أف أصميـ النكبة ،ألف لسانيـ اآلف عربي.)6( "..
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وداف وادي النيؿ منذ القَرف الثالث وحتى القَرف التاسع اليجري
وس َ
قَبيم ُة ُج َيينة َ
ورىا َ
الحضاري في مصر ُ
ود ُ

إسماعيل حامد إسماعيل علي

ػػػػػػػػ
( )1انظر مخطوطة تاري مختص بأرض النوبة :ورقة ،18-16يوسؼ فضؿ حسف :تاري الممالؾ اإلسالمية،

ص ،39ولممزيد عف متف ىذه المخطوطة التي أنؼ ذكرىا ،انظر ممحؽ ،18ص056

( )0يقػػػوؿ الػػػػدكتور محمػػػد أمػػػيف" :دارت معركػػػة حربيػػػة بػػػالقرب مػػػف أربجػػػي بػػػيف الفػػػونج والعػػػرب فػػػي سػػػنة

912ىػ1524/ـ ،ولـ يكف انتصار الفونج فييا حاسػماً ،فعقػد صػمح بػيف الطػرفيف ،أصػبح العبػدالب بقتضػاه فػي

مرتبة تالية لمفونج ،مػف نػوع االسػتقالؿ الػذاتي لمشػيخة العبػدالب( "..العبػدالب :ص ،)012أمػا الػدكتور حسػف

إب ػراىيـ حسػػف فإنػػو يقػػوؿ" :وكػػاف أوؿ ممػػوؾ الفػػونج عمػػارة دونقس..حػػارب العػػرب بزعامػػة العبدالب..وانتصػػر
جماع) نائباً عنو في حكػـ جميػع القبائػؿ العربيػة
عمييـ في موقعة أربجي .وكاف عمارة قد عينو (يقصد عبداهلل َّ
في وادي النيؿ( "..انتشار اإلسالـ في القارة األفريقية :ص.)155

( )3انظر مخطوطة "واضح البياف" :ورقة ،0مخطوطة "كاتب الشونة" ،ص109
( )4انظر مخطوطة "كاتب الشونة" :ص109

جماع الكثير مف الغنائـ بعد انتصاره ،كمف بيف مػا كقػع فػي يديػو مػف مقتنيػات
كناؿ عبداهلل َّ

تاج يم ٌرصعه بالذىب ،كما اسػتكلى عمػى عقػد لػو مصػنكع مػف
ثمينة لممكؾ عمكة" :تاج الممؾ" ،كىك ه
قطع الدر كالياقكت ،كصار يتكارثو العبدالب مف بعده ( .)2كعما تمخض عف "معركة أربجي" مف
عكاقػػب كػػاف ليػػا بػػالغ األثػػر عم ػى الكجػػكد العربػػي فػػي سػػكداف كادم النيػػؿ ،حيػػث انتصػػر العػػرب
جمػػاع كعمػػارة عمػػى أ ارضػػييـ ،كاتفػػؽ كبلىمػػا عمػػى أف يكػػكف
كالفػػكنج عمػػى مم ػكؾ عمػػكة ،كاسػػتكلى َّ

عمارة الممؾ عكضان عف ممؾ عمكة "ككنو الكبير ،كأف عبداهلل يككف في مكاف ممؾ القػرل" (.)1كتػـ
تقسيـ أراضي ىػذه المممكػة بينيمػا ،كتػذكر إحػدل المخطكطػات أف الجزيػرة فقػط كانػت لعمػارة" ،ثػـ

اخػتط سػػنار التػي صػػارت عاصػمة لػػو" ( .)3بينمػا تػػذكر فػي ذات الكقػػت أف بػاقي السػػكداف كانػت
تحػػت سػػيطرة العبػػدالب ،كىػػي إشػػارة إلػػى أف أ ارضػػييـ كانػػت أكبػػر ممػػا كػػاف لػػدل الفػػكنج ،كىػػك مػػا

يخػػالؼ أكثػػر المصػػادر األخػػرل .إذ تشػػير أكثرىػػا التسػػاع يممػػؾ الفػػكنج كعظػػـ ببلدى ػـ ،حتػػى أف
ممكيـ كاف يكصؼ بػ"ممؾ الشمس كالظؿ" (.)6
كتشػػير إحػػدل المخطكطػػات إلػػي أف عمػػارة دكنقػػس ىػػك أكؿ مػػف تػػكلى مػػف الفػػكنج ( )5كىػػك

مؤسس "سنار" ( .)4كلذا عرفت مممكتو بػ"سمطنة سنار" ،أك "السمطنة السػنارية" ،ك"الػديار الفنجيػة"
( .)9كالػراجح أف العبلقػة بينيمػػا كػػاف يغمػػب عمييػػا الػػكد كالتحػػالؼ ،ككػاف بينيمػػا اتفػػاؽ كبيػػر ،لكػػف

كانػػت السػػيادة لمفػػكنج عمػػى العبػػدالب ،كليػػذا يقػػكؿ مؤلػػؼ "كاتػػب الشػػكنة"" :ككػػاف عمػػارة كعبػػداهلل

كػػاألخكيف ،إال أف رتبػػة عمػػارة أعمػػى ،كرتبػػة عبػػد اهلل دكنػػو ،إذا كانػػا حاضػريف فيكػػكف المقػػدـ ،كاذا
غػػاب عمػػارة يكػػكف عبػػداهلل ىػػك المقػػدـ عمػػى الجميػػع ،كيعامػػؿ بمػػا يعامػػؿ بػػو عمػػارة ،كلػػـ تػػزؿ تمػػؾ
العػػادة جاريػػة بػػيف ذ اررييػػـ إلػػي انقضػػاء مممكػػتيـ .)8( "..كعػػف ىػػذه العبلقػػة أيضػػا ،تقػػكؿ إحػػدل

المخطكطػػات" :كمػػازاؿ عمػػارة كعبػػداهلل كػػاألخكيف إال أف رتبػػة عمػػارة أعػػبل كأعظػػـ ،كرتب ػػة عبػػداهلل

7
جمػاع
دكنو إذ اجتمعػا في مكاف كاحد .) ( "..كيبدك ذات المعنى فيما يخػص العبلقػة بػيف عبػداهلل َّ
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وداف وادي النيؿ منذ القَرف الثالث وحتى القَرف التاسع اليجري
وس َ
قَبيم ُة ُج َيينة َ
ورىا َ
الحضاري في مصر ُ
ود ُ

إسماعيل حامد إسماعيل علي

كعمػارة دكنقػس كاردان فػػي كثيقػة أخػرل ،إذ تػػذكر أف الػكد كػػاف يجمػع بينيمػا ،ككػػاف كبلىمػا متفقػػيف

حتى ماتا (.)20

ػػػػػػػ

( )1واضح البياف :ورقة 0

( )4مخطوطة أنساب عرب السوداف :ورقة 33

( )0كاتب الشونة :ص109

( )3واضح البياف :ورقة 0

( )5تاري مختص بأرض النوبة :ورقة 16

( )6سنار :تقوؿ مخطوطة كاتب الشونة عف تأسيسيا" :فمما أراد اهلل اظيار أمره وتسميطيـ عمي خمقو ،وكاف ليػـ بقػر،
وفييا ثور فحؿ ،فجعؿ الثور يسػري بالميػؿ إلػى اابػة سػنار ،ولػـ يكػف بيػا عمػارة .ايػر أنػو يػذكر أف بيػا جاريػة تسػمى

سننار ،مقيمة عمي جرؼ ،وبيا سميت المدينة حيف عمارتيا( "..مخطوطة كاتب الشونة :ص)7

( )7كاتب الشونة :ص87

( )8المصدر السابؽ :ص109

( )9تاري مختص بأرض النوبة :ورقة18

( )12مخطوطة واضح البياف :ورقة رقـ0

كحسػػب إح ػػدل الػركايػ ػات األخ ػ ػرل التػػى تتح ػػدث ع ػػف سػػقكط مممك ػػة عمػػكة ،ف ػ ػإنيا تذك ػ ػر أف

العػرب لما استكلكا عمى مدينة سكبة ،ثـ انيزـ جيش العنج بقيػادة ممكيـ الذم ييػدعى "حسػب اهلل"،
جمػاع ،كحػاصره عند أسكار المدينػة ( .)2كقيػؿ إف ال ػذم حاصػر ممػؾ العػنج الشػيو
طػارده عبداهلل َّ
جمػاع ( .)1أما ككلػيف ماكفيدم ،فػإنو يشير إلى أف سقكط
عجيب األكػبر ،كىك ابف األمير عبداهلل َّ

مممكػػة عمػػكة ،كاالسػػتيبلء عمػػى عاصػػمتيا مدين ػة سػػكبة تػػـ دكف اإلشػ ػارة ألم دكر الفػػكنج فػػي ذلػػؾ
األمر (.)3

غير أف آركػؿ  Arkellييشػكؾ فيمػا ييطمػؽ عميػو الػبعض "أسػطكرة الغػزك المشػترؾ" حتػى لػك
كرد ذلؾ في المصادر السػكدانية .حيػث انتقػد مػا كرد فػي مخطكطػة "ممػكؾ سػنار" مػف أف العػرب

كالفػكنج تجمعكا عند "جبؿ مكية" .كما يشير آركؿ في ذات الكقت إلى أف قمة المياه ىناؾ ،ككذلؾ
في سكبة ،كلزكـ عبكر النيؿ األزرؽ لمػكصكؿ ليذه المنطقة ىك ما يجعػؿ ىػذه "الركايػة السػكدانية"
ال تتكافؽ مع السياؽ التاريخي لؤلحداث ( .)6بينما يذىب آخركف إلى أف ذلؾ التنػاقض الػكارد فػي

بعض الكثائؽ كالركايات السكدانية المتػأخرة التػي تحػدثت عػف ذلػؾ الحمػؼ الػذم تػـ بػيف العبػدالب
كالفكنج ربما كاف اليدؼ منيػا أف تمػؾ الركايػات حاكلػت تبريػر خضػكع العبػدالب لحكػـ الفػكنج مػع

بدايات القرف 20ىػ24/ـ.

كعمػػى أيػػة حػػاؿ تؤكػػد أكثػػر المصػػادر حقيقػػة أف ىػػذه المعركػػة كقعػػت بػػيف تحػػالؼ العبػػدالب

كالفكنج ضد ممكؾ عمكة ،مع كجكد بعض االختبلفات اليسيرة في بعض التفاصػيؿ الػكاردة فػي كػؿ

مصدر منيا ( .)5كىك ما ال ينفي في ذات الكقت كقكع شػىء مػف الخمػط فػي كثيػر مػف الركايػات
السػػكدانية األخ ػرل حػػكؿ "معرك ػة أربجػػي" ،كحػػكؿ كثيػػر مػػف األحػػداث ،خاصػػة مػػا ي ػرتبط ب ػأحكاؿ
العبلقة بيف كؿ مف الفكنج كالعبدالب ،كاشكالية قياـ التحالؼ بينيما.

ػػػػػػػػ
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وداف وادي النيؿ منذ القَرف الثالث وحتى القَرف التاسع اليجري
وس َ
قَبيم ُة ُج َيينة َ
ورىا َ
الحضاري في مصر ُ
ود ُ

إسماعيل حامد إسماعيل علي

( )1لممزيد ،انظر كرـ الصاوي بػاز :ممالؾ النوبة ،ص185
( )0المرجع السابؽ ،ص185

( )3أطمس التاري األفريقي :ص100
( )4محمد أميف :العبدالب ،ص029

( )5انظر مخطوطة كاتب الشونة :ص ،132-109وعف "معركػة أربجػي" ،وما تمخػض عنيػا مػف نتػائج ،يقػوؿ
الػدكتور مصطفي مسػعد" :ودارت فػي أربجػػي معركػة سػنة 912ىػػ1525/ـ ،انتصػر فييػا الحميفػاف ،وفػػر العػنج

إلي جباؿ فػازوامي ،ومف بقي منيـ اختمط بالغػزاة ،واعتنؽ اإلسػػالـ( "..ولممزيػد ،انظػر أيضػاً مصػطفي مسػعد:

اإلسػالـ والنوبػة ،ص ،194وقد ورد في النص الػذي يذكره الػدكتور مصػطفي مسػعد أف أربجػي وقعػت فػي سػنة
612ىػػػ ،والصػػحيح أنيػػا وقعػػت سػػنة 912ىػػػ ،لكػػف المؤكػػد أف ذلػػؾ لػػيس إال خطػػأ مطبعيػػا .كمػػا أف الػػػدكتور
مصطفي مسعد يذكر تاري ىذه المعركة في مقالتو المعنونة "امتداد اإلسالـ والعروبة إلى وادي النيؿ األوسط"

في سنة 912ىػ (1524ـ) (انظر المقالة :صفحة رقـ .)92

كيػػذىب الػػبعض إل ػى أف م ػؤرخي سػػكداف كادم النػ ػيؿ ىػػـ مػػف لج ػػأكا إلػػى مػػا يطمػػؽ عميػػو

"قصة التحالؼ" بيف العػرب (كتحديدا العػبدالب أكعرب القػكاسمة) كالفػكنج ،مع ما تػرتب عميػو مػف

سػيادة زعماء الفػكنج ،كربما يؤيد ذلؾ أف المصادر السكدانية ال تذكر صراحة أف الف ػكنج انتصػركا
عمػػى الع ػبدالب .ثػػـ تصػػالح الطرفػػاف ،كاتفقػػا عمػػي شػػركط تحػػدد العبلق ػة بػػيف كػػؿ منيمػػا .كألف مػػف

ش ػركط ىػػذا التصػػالح حسػػب العديػػد مػػف ال ػركايات إعطػاء السػػيادة لمفػػكنج عمػػى العبػػدالب ،كىػػك مػػا
الممؾ لمفكنج ،بينما تككف الػك ازرة ل ػزعماء الع ػبدالب كىػى المكانػة األدنػى ( .)2كىػك
يعني أف يككف ي
أمر ال تقبؿ بو قبائؿ العرب التي ال تتحدث عف االنكسػارات أمػاـ خصػكميـ ،كىػك مػا يش ػير ،فػي

رأم الباح ػث ،إلػػى تػ ػدخؿ األى ػكاء فػػي كػ ػتابة التػػاريو القبمػػي عنػػد الجماع ػات العربيػػة الت ػي سػػكنت
سكداف كادم النػيؿ ،كىك ما أدل لكجكد الكثير مف التناقض في الركايات السكدانية.

جم ػاع شػيو عػرب الق ػكاسمة تػكفي فػي
كتذكر مخطكطػة "كاضػح البي ػاف" أف األميػر عبػداهلل َّ

أكائػؿ الق ػرف التاسػع اليجػرم (الخػامس عشػر المػيبلدم) .حيػث تق ػكؿ" :كممػؾ عبػداهلل جمػاع سػػتيف
سنة ،كتكفػي فػي أكائػؿ الق ػرف الت ػاسع رحمػو اهلل .)1( "..كالمؤك ػد أف ىػذا التػػاريو خطػأ فػي النسػو،
ألف عبداهلل جماع عػاش حياتػو خبلؿ معظـ القػرف 7ىػ25/ـ ،كالمؤكد أف كفاتو كػػانت مػع بػدايات

القػرف 20ىػ24/ـ ،كليس القرف التاسع اليجرم ،بعد أف داـ حكمو إلمارة العػبدالب الجينية حكالػي
 40سنة.

جم ػ ػاع أبن ػػاءان كث ػ ػيريف م ػػف بع ػػده ،حي ػػث كػ ػاف رج ػػبل كثي ػػر األكالد
كق ػػد ت ػ ػرؾ األمي ػػر عب ػػداهلل َّ

كالػذرية ،كلعؿ مف أشير أبنػائو :الشيو عجيب المانجػمؾ ،ككػػذلؾ السػيد إدري ػس (جػد األنق ػيرياب)،
كالسيد محمد ديكمة (جد الػديكماب) ،كالس ػيد أحمػد أدرككجػة (جػد األدرككج ػاب) ،كالسػيد سػبو (جػد

السبػاب) ( .)3أما عف "الشػيو عجيب" فكاف أىـ أبنائػو كأشيرىـ عمى اإلطبلؽ ،كىك الػذم تمكف
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وداف وادي النيؿ منذ القَرف الثالث وحتى القَرف التاسع اليجري
وس َ
قَبيم ُة ُج َيينة َ
ورىا َ
الحضاري في مصر ُ
ود ُ

إسماعيل حامد إسماعيل علي

مف تكسيع يممؾ العػبدالب ،ككػاف "مف أكػابر أكليػاء اهلل ،كق ػاـ داعي ػا إلػي اهلل تعػالي باتب ػاع أكامػره،
كاجتنػاب نكاىيو ،كالعمؿ بسنة نبػيو ،كصار يحكـ بيف الناس بػالعدؿ" (.)6

ػػػػػػػ

( )1محمد أميف :العبدالب ،ص013

( )0مخطوطة واضح البياف :ورقة رقـ 0
( )3المصدر السابؽ :ورقة رقـ 0
( )4المصدر السابؽ :ورقة رقـ 0

سادساً– قبيمة ُجيينة وانتشار العروبة واإلسالـ في مممكة عموة:

صػػارت بػػبلد النكبػػة مقصػػدان لمعديػػد مػػف الجماعػػات العربيػػة خػػبلؿ العصػػر اإلسػػبلمي ،كممػػا

الشؾ فيو أف قبيمة يجيينة أكثرىػا تػأثي انر مػف الناحيػة الحضػارية خاصػة فػي "مممكػة عمػكة" .كالمؤكػد
أن ػػو بفض ػػؿ ى ػػذه القبيم ػػة ىيمن ػػت الثق ػ ػافة العربي ػػة كاإلس ػػبلمية عم ػػى تم ػػؾ ال ػػببلد م ػػع نياي ػ ػات الق ػػرف
7ىػػ25/ـ ،كبػدايات القػػرف 20ىػػ24/ـ .كفػي ذات الكقػػت ال يمكػف اغفػاؿ الػػدكر الػذم لعبتػو بعػػض

القبائؿ األخرل في النكبة خاصة ربيعة ،كىـ قبيمة الكنكز (.)2

كيمكف القكؿ بأف عرب يجيينة ( )1سػاىمكا فػي انتشػار الكثيػر مػف العػادات كالتق ػاليد العربيػة
الجينيػكف
بيف النكبييف ،كالػراجح أف تمؾ التػأثيرات كانت قد مرت بالعديد مف المراحؿ حتى يػتمكف ي

م ػػف العم ػػؿ عم ػػى ذي ػػكع ت ػ ػأثيراتيـ الحض ػ ػارية ف ػػي ب ػػبلد النكب ػػة ،كخاص ػػة ب ػػيف س ػػكاف مممك ػػة عم ػػكة

المسيحية .كىك ما يعني أف تعريب ىذه الببلد لـ يتـ فجػأة ،بػؿ ك ػاف ثمػرةن طيبػةن لمجيػكدات حثيثػة

3
الجينيػكف فػي النكبػة تنػكع بػيف جكانػب حضػارية
قػامكا بيا ىنػاؾ ( ) .كالريب أف األثر الػذم تركػو ي
شتى ،حيث ساىمكا في تطكر حياة النػكبييف السياسػية ،كاإلداريػة ،كالثق ػافية ،كاإلجتماعيػة ،ككػذلؾ

العمرانية..إلو.

العرب في ببلد البجة كالنكبة ،كغيرىا مػف الب ػبلد التػى
كيبدك أف التجػارب اآلنفة التى قاـ بيا
ي
ىاجركا إلييػا ،كانت ماثمةن أماـ أعيف زعماء يجيينػة لمػا اسػتقركا فػي مممكػة عمػكة فػي بدايػة أمػرىـ.

كمػػف ثػػـ ف ػإف محاكلػػة تعريػػب ىػػذه الػػببلد ذات اليكيػػة المسػػيحية العتيقػػة ،كنشػػر اإلسػػبلـ بيػػا كانػػت

الحكـ بفضؿ العػبلقة الكثيقة التى جمعػت بيػنيـ كبػيف
غاية أسمى ليـ ،خاصة بعد أف انتقؿ إلييـ ي
حكػػاـ ىػػذه الػػببلد عػػف طريػػؽ الػ ػزكاج كالمصػػاىرة ،كذلػػؾ عمػػى غ ػرار مػػا حػػدث فػػي الماضػػي غيػػر
البعيد في "مممكة المقيرة" عمي يد قبيمة ربيعة (.)6
ػػػػػػػ
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وداف وادي النيؿ منذ القَرف الثالث وحتى القَرف التاسع اليجري
وس َ
قَبيم ُة ُج َيينة َ
ورىا َ
الحضاري في مصر ُ
ود ُ

إسماعيل حامد إسماعيل علي

( )1وليذا يقوؿ الدكتور مصطفى مسعد" :والػواضح تماماً أف قبائؿ جيينة لـ تكف الػوحيدة التى أفػادت مف تداعي مممكة
عموة وانحالليا ،بؿ شاركتيا القبائؿ العربية األخرى التي استقرت في جيات متعددة مػف مممكػة عمػوة .وعمػى ىػذا نشػأت

في جوفيا عدة إمارات عربية مستقمة( "..انظػر اإلسػالـ والنوبػة :ص ،190لممزيػد عػف دور جيينػة فػي تعريػب النوبػة)،
وانظر أيضا ممحؽ رقـ  ،19ص 057وشكؿ رقـ01و  ،00ص076-075

الجينػي .ولعمػو الصػحابي الػذي
( )0ويزعـ االبي ُة العرب مف ُجيينة في سػوداف وادي النيػؿ أنيػـ ينتسػبوف إلػي عبػداهلل ُ
الجيني .و لممزيد عف نسب عػرب جيينػة وأصػوليـ فػي السػوداف ،انظػر 038
ترجمنا لو آنفاً ،واسمو :أبوعبد الرحمف ُ
 ،Macmichael: A History of the Arabs, Vol I, P .ولممزيد عف ترجمػة أبػي عبػد الػرحمف الجينػي ،انظػر

"الفصؿ التمييدي" مف ىذه الدراسة ،ص42

( )3انظر Marino: Nubia submerged, Op. Cit. P. 17

لجيينة) مآربيا عف طريؽ االختػالط ومصاىرة النػوبييف
( )4ومف ذلؾ ،يقوؿ الػدكتور محمد ايطاس" :وتحققت ليا (أي ُ
فييا( "..انظر محمد ايطاس :النوبة ،ص)100

الجينيػػيف لمحكػػـ تػػـ عػػف طريػػؽ
كيشػػير ابػػف خمػػدكف إلػػى ذات الفكػرة التػػي تؤكػػد أف كصػػكؿ ي

المصػػاىرة بممػػكؾ عمػػكة" :كصػػار لػػبعض أبنػػاء يجيينػػة مػػف أميػػاتيـ عمػػى عػػادة األعػػاجـ فػػي تمميػػؾ
األخت كابف األخت .)2( "..كما أشار القمقشػندم إلػى ذلػؾ أيضػان ( .)1كىػك مػا يشػير لكجػكد رغبػة

الممؾ ليـ .كال ريب أف بمػكغ تمػؾ الرؤيػة
لدل سادة يجيينة في التقارب مع ممكؾ النكبة حتى ينتقؿ ي
الث ػاقبة لػدل الجينيػيف مػػف أجػؿ تمػؾ الغايػة النبيمػػة لتي ىعػد مػف األدلػة التػػي تؤكػد قػدرتيـ عمػي احتػكاء
اآلخػريف ،كالتقػارب معيػـ بشػكؿ تمقػػائي بعيػدان عػف كس ػائؿ العنػؼ التػػي ينسػبيا ليػـ الػبعض .كيػػرل

الػػدكتكر مصػػطفي مسػػعد أنػػو لمػػا اشػػتد ضػػغط يجيينػػة عمػػى ممػػكؾ عمػػكة حػػاكلكا دفعيػػـ أك صػػدىـ،
الممؾ إلى أبناء يجيينة ببنات ممكؾ
كلما لـ يستطيعكا ليـ دفعان استمالكىـ إلييـ بالمصاىرة ،فانتقؿ ي
عمكة ،حسبما يقتضي بو "نظاـ الكراثة" عند النكبييف (.)3
كيمكف القك يؿ بأف المصػاىرة بيف زعماء يجيينة كممكؾ عمكة لعبت دك انر كبي انر في حدكث ما
يمك ػػف أف نطم ػػؽ عمي ػػو "االنق ػ ػبلب ال ػػديمكجرافي كالس ػ ػياسي" الكبي ػػر ال ػػذم ح ػػدث ف ػػي كادم الني ػػؿ

األكسػػط ،إذ تغيػػرت طبيعػػة سػػكاف تمػػؾ البػ ػبلد البيكلكجيػػة مػػع االختػ ػبلط بػػالعرب ،كسػػاد العنصػػر
الحكػػـ بأيػػدييـ ،كعمػػى ىػػذا صػ ػار النكبيػػكف شػػعبان يمسػػتعربان،
العربػػي ىنػػاؾ بمػػركر الػ ػزمف ،كأصػػبح ي
كتأص ػػمت بي ػػنيـ الع ػ ػادات كالتق ػ ػاليد العربي ػػة ،كب ػػزت الثق ػ ػافة العربي ػػة م ػػا سػ ػكاىا ،كص ػػار اإلس ػػبلـ
عقيػػدتيـ .كيشػػير "جركسػػماف"  Grossmannإلػػى أف انتشػػار اإلسػ ػبلـ فػػي النكبػػة لػػـ يكػػف بسػػبب

ق ػػدكـ بعث ػػات تبش ػػيرية ق ػ ػاـ بي ػػا الع ػػرب ،ب ػػؿ إف الن ػػكبييف اعتنقػ ػكا اإلس ػػبلـ بش ػػكؿ ت ػػدريجي بفض ػػؿ

اليجرات العربيػة ،كاالخت ػبلط بػالعرب أكثػر مػف أم شػىء آخػر ( .)6كقػد أدل انتشػار اإلس ػبلـ فػي

ببلد النكبة إلى سقكط الجزية عف أىؿ النكبة بشكؿ تمقػائي ( ،)5كمف ثـ زادت الميحمػة بػيف العػرب
كالنكبييف (.)4

ػػػػػػػ

( )1انظر العبر :جػ ،5ص491
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وداف وادي النيؿ منذ القَرف الثالث وحتى القَرف التاسع اليجري
وس َ
قَبيم ُة ُج َيينة َ
ورىا َ
الحضاري في مصر ُ
ود ُ

إسماعيل حامد إسماعيل علي

( )0يقوؿ القمقشندي" :حتى صار لبعض ُجيينػة مػف أميػاتيـ عمػي رأي العجػـ فػي تمميػؾ األخػت وابػف األخػت( "..صػبح
األعشي :جػ ،5ص)078
( )3اإلسػػالـ والنوبػػة :ص ،191كمػػا تقػػوؿ الػػدكتورة زبيػػدة عطػػا" :ولقػػد تػػدفؽ عمييػػا (أي بػػالد النوبػػة) عػػدد مػػف القبائػػؿ
العربيػػة كقبيمػػة ُجيينػػة وقبائػػؿ أخػػري ،حيػػث تكػػاثر العػػرب ىنػػاؾ ،وتغمبػوا عمػػى السػػكاف األصػػمييف ،واعتنػػؽ شػػعب العمػػوة
اإلسالـ وامتزجوا مع العرب( "..دولة المماليؾ وسقوط ممالؾ النوبة :ص.)004

(Marino: Nubia Submerged, Op. Cit., P. 17 )4

( )5ابف خمدوف :العبر ،جػ ،5صMacmichael: A History of the Arabs, Vol I, P. 187 ،491

( )6ويؤكد الدكتور عبداهلل خورشيد عمى دور الجينييف في نشر اإلسالـ في النوبة" :وقد كػانت ُجيينة عمى أية حاؿ
ىي التى ميدت السبيؿ إلى تفكؾ مممكة النوبة وتحوليا إلى اإلسالـ ،وبذلؾ حطمت أقوى دفػاع كاف يقوـ عمى أراضي
أعالي النيؿ في وجو اارات العرب واإلسالـ( "..القبائؿ العربية قي مصر :ص)039

بينمػػا يؤكػػد  Adamsأف مػػف أىػػـ النتػػائج التػػي ترتبػػت عمػػى ىج ػرات العػػرب لمنكبػػة ،طمػػس

اليكيػػة المسػيحية بيػػا ،كانتشػػار العركبػػة كاإلسػػبلـ ( .)2كلعمػػو يشػػير لػػدكر جيينػػة تحديػػدا أكثػػر مػػف

غيرىػا فػي تعريػب النكبػة ،كمػػف ثػـ كػاف طبيعيػا أف تأفػؿ التقاليػػد المسػيحية بفضػؿ الكجػكد العربػػي،

خاصة مػع قػدكـ اليجػرات الجينيػة بكثافػة لػببلدىـ .كىػذا الػرأم يؤكػد فكػرة سػممية "حركػة التعريػب"

التي حدثت ،كأنيا تمت مف خبلؿ امتزاج ديمػكجرافي كبيػر بعيػدان عػف العنػؼ الػذم أشػار إليػو ابػف

خمػ ػػدكف كالقمقشػ ػػندم ( .)1كرغػ ػػـ انتشػ ػػار اإلسػ ػػبلـ بػ ػػيف النػ ػػكبييف إال أنػ ػػو بقيػ ػػت بعػ ػػض المظػ ػػاىر

المسيحية ،حيث ظؿ بعضيـ يديف بالنصرانية ،كبقيت الكنائس ،كما بقيت بعض العادات الكثنية،
كىػػك مػػا يؤكػد تسػػامح الجينيػػيف ،كأنيػػـ لػػـ يجبػػركا عمػػى اعتنػػاؽ ديػػنيـ ( .)3كمػػف أركع مػػا قيػػؿ فػػي

ذلؾ ،ما أشار لو لػ .جرينر":كالكاقع أف الصكرة الشائعة لمعرب في التاريو صػكرة مشػكىة..ذلؾ أف
العػرب كػانكا يحمػػاة الحضػارة كالثق ػافة خػػبلؿ مطمػع العصكرالكسػطي التػػي كانػت معاصػرة لممسػػيحية
األكلي في النكبة..ىكذا لـ يكف الفاتحكف العرب أعداء لممسيحية فػي النكبػة ،إال عنػدما يقػكـ تمػرد
مػػف جانػػب األىػػالي .كلمػػا كانػػت ديػػانتيـ تقػػكـ عمػػى التقػػكل كالبػػر ،فقػػد كػػانكا يشػػعركف بعطػػؼ بػػالغ

المخمص.)6( "..
كتسامح نحك المسيحي ي

كيشػػير ركبػػرت كػػكلينز  Robert Collinsلمصػػطمح "االس ػتيعاب" ،إذ يػػرل أف الجيني ػػيف

تمكن ػكا مػػف اسػػتيعاب النػػكبييف األصػػمييف ( .)5كىػػك مػػا يؤكػػد قػػدرة الثقافػػة العربيػػة اإلسػػبلمية عمػػى
اسػػتيعاب اآلخػػر .كلعػػؿ مػػف أىػػـ المظ ػاىر الحضػػارية األخػػرل التػػى ظيػػرت ىنػػاؾ بفضػػؿ جيينػػة،

أنيـ ساىمكا في القضاء عمى بعض التقػاليد اإلجتماعية القديمة ،خاصةن مع اختفػاء بيػكت اإلمػارة
القديمػػة ،إذ نػػاؿ النػػكبي حريتػػو فػػي ظػػؿ التقػ ػاليد العربيػػة مقارنػػة بحػػاليـ فػػي الماضػػي ،كأصػػبحت
األرض ممكان لمجماعة ،بعد أف كانت ممكان لمحاكـ ،كصارت تكزع عمى أفرادىا ،لينتفعكا بيػا ،كدفػع

ض ػريبتيا لشػػيو القبيمػػة ( .)4كىػػك تطػػكر حضػػارم نػػكعي فػػي حيػػاتيـ .كالمؤكػػد أف النكبػػة تحكلػػت
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بفضػػؿ العػػرب مػػف "نظػػاـ اإلقطػػاع" ،بمػػا كػػاف يحممػػو مػػف ظمػػـ كجػػكر ،لنظػػاـ أكثػػر مشػػاركة بػػيف

الجميع ،كيعطي لمفرد الكثير مف الحقكؽ في المجتمع الذم يعيش فيو.

ػػػػػػػ

( )1النوبة رواؽ أفريقي :ص488

( )0انظر ابف خمدوف :العبر :جػ ،5ص ،491القمقشندي :صبح األعشى ،جػ ،5ص078
( )3ليزلي جرينر :سد عالي فوؽ النوبة ،ص043

( )4ولممزيػػػد ،انظػػػر ترمنجيػػػاـ :اإلسػػػالـ فػػػي شػػػرؽ أفريقيػػػا ،مكتبػػػة األنجمػػػو المصػػػرية ،القػػػاىرة1973 ،ـ ،ص،105
ستيفنسوف :بعض جوانب انتشار اإلسالـ في جباؿ النوبييف ،ص،066

( )5روبػػرت أو .كػػولينز :تػػاري السػػوداف الحػػديث ،ترجمػػة :مصػػطفى مجػػدي الجمػػاؿ ،مراجعػػة :حممػػي شػػعراوي ،الييئػػة
المصرية العامة لمكتاب0215 ،ـ ،ص02

( )6مصطفى مسعد :اإلسالـ والنوبة ،ص193

كشيدت "الحياة السياسية" في النكبة ىػى األخػرل تطػك انر ميمػان بفضػؿ التػأثير العربػي ،حيػث

صػػار الحكػػـ كراثيػان فػػي بيػػت شػػيو القبيمػػة أك الػػدار ،كمػػف ثػػـ كػػكف العػػرب مػػف مجمػػكع القبائػػؿ فػػي

اإلقميـ الذم اتخذتو دا انر ليا زعامات إقميمية ،يتكالىا "شيو المشػايو" ،كىػك عػادة شػيو أكبػر قبيمػة،

ككػػاف ي يعػرؼ باسػػـ "المانجػػؿ" أك "الممػػؾ" ،كىػػك مػػا يشػػير إلػػى أف "نظػػاـ الك ارثػػة" القػػديـ كىػػك "نظػػاـ
األـ" الذم كاف سػائدان فػي النكبػة لػـ يعػد ييعمػؿ بػو ( .)2كعمػى ىػذا أخػذ النكبيػكف بػػ"النظاـ الػكراثي"

المنتشر في أكثر بقاع األرض ،كىك أف يحكـ ابف الممؾ أك ابػف شػيو القبيمػة .كالمؤكػد أف حركػة

انتش ػ ػار اإلس ػػبلـ ف ػػي ب ػػبلد النكب ػػة كان ػػت لي ػػا س ػػماتيا ،إذ الح ػػظ الػ ػبعض كج ػػكد خص ػ ػائص مي ػػزت

انتشػار العركبة كاإلسػبلـ في أفريقيا عامة ،كفي شرقييا خ ػاصة ،حيػث يعتقػدكف أف اإلسػبلـ سػمح
لمف اعتنقو أف يمػارس بعض العػادات التقميدية ،كىك ما جعػؿ األف ػارقة ييقبًمػكف عمػى اإلس ػبلـ ،بمػا
يحمؿ مف مبػادلء تحػث عمػى التس ػامح مػع اآلخػر ( .)1كال ريػب أنػو بمػركر ال ػزمف أدرؾ كثيػركف

مػػف النػػكبييف ممػػف اعتنقػكا اإلسػػبلـ أف بعػػض العػػادات القديمػػة التػػي ال ي ازلػػكف يقكمػػكف بممارستي ػا

تخالؼ ثكابت اإلسػبلـ ،كمف ثـ أقمعكا عنيا ،كىجركىا برغبتيـ الذاتية.

كربما كاف عدـ تشدد الميػاجريف العػرب مػع النػكبييف فػي حمميػـ عمػى اتبػاع كػؿ مػا يفرضػو

الديف مف أمكر ،كانت مف األسػباب التػي جعمػت النػكبييف يقبمػكف عمػى اإلسػبلـ ،كذلػؾ لمػا شػعركا

بو مػف يحسػف الػدعكة التػى اتبعيػا الميػاجركف العػرب معيػـ ،كمػف خػبلؿ مظػاىر التسػامح كالرحمػة
التػػى أبػػدكىا مػػف خػػبلؿ معػػاممتيـ معيػػـ .كمػػا حػػدث فػػي النكبػػة "تغيػػر ليغػػكم" اليمكػػف انكػػاره بفضػػؿ
الكجكد العربي في ببلدىـ ،يقكؿ ستيفنسكف " :Stevensonكقد أحدثت ىجرة جماعػات المسػمميف

الت ػي أعقبيػػا اسػػتقرار كت ػزاكج مػػع سػػكاف السػػيكؿ كالػػببلد تغيػػرييف مت ػكازييف ،تغيي ػ انر لغكي ػان ،كثقافي ػان،

حيث اتخذ أىؿ الببلد العربية لغةن كما أخذكا ببعض األفكار اإلسبلمية .)3( "..كذلػؾ أم هػر طبيعػي
إذ إف الكجكد العربي في أم بمد أفريقي سيتبعو تمقائيان انتشار المغة العربية بيف شعكب تمؾ الببلد،
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كما يتبع ذلؾ مف ترسيو مظاىر العركبة كذيكعيا بينيـ في ذات الكقت ،خاصة كأف المغة العربية

ىى لغة القرآف ،كىي دكما ترتبط بو حيث كاف.

ػػػػػػ

( )1مصطفى مسعد :اإلسالـ والنوبة ،ص193

( )0وليػػذا يقػػوؿ ترمنجيػػاـ " :Triminghamوىنػػا (أي فػػي شػػرقي أفريقيػػا) ،كمػػا فػػي اربػػي أفريقيػػا ،كانػػت
الوسيمة الوحيدة الممكنة لتمكيف اإلسالـ دوف المساس ببناء الدولة نفسيا أو شعار قوتيا ،ىػي اتبػاع سياسػة

الت ػوازي ،أي اعتنػػاؽ اإلسػػالـ جنب ػاً إلػػى جنػػب مػػع اإلسػػتمرار فػػي ممارسػػة الطقػػوس والعػػػادات القديمػػة لمعقائػػد
المحمية( "..اإلسالـ في شرؽ أفريقيا ،ص)105

( )3ستيفنسوف :بعض جوانب انتشار اإلسالـ في جباؿ النوبييف ،ص066

كخبلصػة القػػكؿ فيمػػا يػػرل الػػبعض حػػكؿ سػػمات انتشػػار اإلسػػبلـ فػػي أفريقيػػا عمكمػػا ،كمنيػػا

النكبة ،أف شعكب تمؾ الببلد لـ يػدرككا أف اإلس ػبلـ ينتشػر أمػاـ أعيػنيـ بسػبب التػدرج البطػيء فػي

انتشاره ،فكاف يبدأ أكالن بتقميػدىـ لمعػرب ليطػابقكا أنفسػيـ معيػـ ،ثػـ يفػتح ذلػؾ الطريػؽ نحكاالعتنػاؽ

الحقيقي لمتقاليػد اإلسػبلمية ،ثػـ التمشػي األصػيؿ مػع ثقافػة الػديف الجديػد كتشػريعاتو ( .)2كىػك رأم
يؤكد سممية تحكؿ األفارقة لئلسبلـ ،كأنو تػـ بتمقائيػة ال عنػؼ فييػا .يقػكؿ ترمنجيػاـ" :فاالسػبلـ لػـ
يكػػف معنػػاه أف يحػػؿ محػػؿ الطقػػكس الدينيػػة المحميػػة ،بػػؿ كػػاف يعنػػي مجػػرد إضػػافة طقػػكس جديػػدة

ػيرلى أف النػكبييف لػـ
تحمؿ في طياتيا آفاقا أكسع .)1( "..كىػك قػكؿ ال يتفػؽ معػو الباحػث ألنػو يش ا

يدخمكا اإلسبلـ رغبة فيو ،كىك ما يخالؼ سياؽ األحػداث .أمػا عػف "التغيػر اآلخػر" الػذم نػتج عػف

انصػ ػ ػػيار العػ ػ ػػرب ب ػ ػ ػالنكبييف ،كىػ ػ ػػك مػ ػ ػػا ييعػ ػ ػػرؼ بػ ػ ػ ػ"التغيرالعرقي" ) ،(Racial Changeإذ يػ ػ ػػرل
"ستيفنسكف" أف المياجريف العرب انصيركا مع أىؿ تمؾ الػببلد بػدرجات مختمفػة ،إذ لػـ يعػد يسػرم
في عػركقيـ اليػكـ سػكل القميػؿ مػف الػدماء العربيػة ( .)3كىػك قػكؿ اليتفػؽ معػو الباحػث ،ألف األثػر
العربي عمى الشعكب األفريقية عامة ،كمنيا النكبة ،كاف أكثر مما تأثر بػو العػرب ،كيؤيػد ذلػؾ أف

المسػػتعربيف ،كأصػػبحت العركبػػة جػػزءان مػػف ىػػكيتيـ بمػػركر
أىػػؿ تمػػؾ الػػببلد صػػاركا مػػف النػػكبييف ي

ال ػزمف ،كأضػحى مػف العسػير معرفػة أييػـ مػف أصػؿ عربػػي ،كأييػـ مػف أصػؿ أفريقػي نقػي Pure
) .)African Raceكىػػك مػا تؤكػده المصػػادر ،حيػث تقػػكؿ إحػدل الكثػػائؽ السػكدانية" :كال يعػػرؼ
ليػػـ أف أصػػميـ نكبػػة إال القميػػؿ مػػف النػػاس ،كػػكف(ىـ) انتقػػؿ إلػػى العربيػػة ،كألػ ػكانيـ شػػابيت ألػ ػكاف

العػػرب بأسػػباب التناسػػؿ ،ألف العػػرب كثػػرت كفػػكدىـ إلػػى بػػر السػػكداف..كأغمبيـ مػػف حميػػر كربيعػػة
كبنػػى عػػامر كقحطػػاف ككنانػػة كجيينػػة كبنػػي يشػػكر كبنػػي كاى ػؿ كبنػػي ذبيػػاف .)5( "..كعػػف التػػأثير

غرب الثقػافي" ،إذ صػار ذلػؾ النػكع مػف التغػرب
الثقافي العربي أيضا ،يشير البعض ل
و
مصطمح "التى ي
أكث ػػر عمقػ ػان ،خاص ػػة بالنس ػػبة لمش ػػعكب غي ػػر العربي ػػة ،حي ػػث إن ػػو يعن ػػي تح ػػكليـ لػ ػديف جدي ػػد كى ػػك

اإلسبلـ ،كمف ثـ حدكث تغير أيديكلكجي ىائؿ ط أر عمى عقائد ىػذه الشػعكب ( .)5كلػـ يكػف تػأثير
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قبيمػػة يجيينػػة كغيرىػػا مػػف القبػ ػائؿ تغيي ػ انر فكري ػان ،كثقافي ػان فحسػػب،بؿ صػػار تغيي ػ انر بيكلكجي ػان ،كعرقي ػان
كاض ػحان عمػػى النػػكبييف ،حيػػث أدت المصػػاىرة بػػيف العػػرب كالنػػكبييف الخػػتبلط الػػدماء بيػػنيـ حتػػى

صػػار النكبيػػكف أقػػرب لمعػػرب مػنيـ لمعػرؽ األفريقػػي ،كمػػا تغيػػرت الكثيػػر مػػف مبلمحيػػـ ،كقػػؿ سػػكاد
بشرتيـ.

ػػػػػػػ

( )1ترمنجياـ :اإلسالـ في شرؽ أفريقيا ،ص106
( )0المرجع السابؽ ،ص106

( )3ستيفنسوف :بعض جوانب انتشار اإلسالـ في جباؿ النوبييف ،ص066
( )1مخطوطة "تاري مختص بأرض النوبة" :ورقة49-48

( )5ستيفنسوف :المرجع السابؽ ،ص066

كمما ال شؾ فيو أف قبيمة يجيينة كبطكنيا سػاىمت بشكؿ كبير فػي إحػداث "تغيػر بيكل ػكجي"
ال تخطئو العيف في الكثير مف خصائص شعب النكبػة ،السػيما فػي األقػاليـ الجنكبيػة التػى كانػت

تشغميا ببلد عمكة .حيث ساعد التقػارب بيف الشعبيف عف طريػؽ ال ػزكاج كالمص ػاىرة ،كىمػا شػعباف

مف ذكم األصؿ اإلثنػي كالعرقػي المختمؼ ،فػأحدىما :مف أصؿ سامي (كىػـ العػرب) ،أمػا الشػعب
اآلخػر :فيك مف أصؿ حامػي (كىـ النكبيكف) .كمػع ىػذا اخػتمط كبلىمػا باآلخ ػر ،كامتزجػت ال ػدماء

السامية بالحػامية ،كأخرجت لنا شعبان يحمؿ صفػات بيكلػكجية كثقػافية فريدة ،كىـ النكبيكف (.)2

كلعؿ بفضؿ ىذا االندمػاج الفريد بيف عرب يجيينة كالنكبييف ،فػإنو صار أمػ انر شاق ػان أف نفػرؽ
بػػيف النػػكبي ذم األصػػؿ الحػػامي ،كبػػيف مػػف ىػػك مػػف أصػػؿ عربػػي .كيؤكػػد المستشػػرؽ "ك ارفػ ػكرد"
 Crawfordذل ػػؾ ال ػ ػرأم حي ػػث يش ػػير إل ػػى أف الن ػػكبييف الح ػ ػالييف ى ػػـ بالت ػ ػأكيد م ػػف نس ػػؿ ىػ ػؤالء

النكبييف القدامػى  Old Nubiansالذيف كػانكا قػد اختمطػكا بػالعرب ممػف ىػاجركا إلػى ببلدىػـ (.)1

المعػ ٌػربيف" أك
Robert Collins
كىػـ الػذيف يطمػػؽ عمػييـ "ركب ػرت ككلي ػنز"
اسػػـ "النكبػة ي
"المسػ ً
ػتعربيف" ،كيشػػير إلػػى أنيػػـ يعيشػػكف حاليػ ػا عمػػى ضفػ ػاؼ النيػػؿ فػػي المنطقػػة التػػي تقػػع بػػيف
ي
الشبلؿ األكؿ كالثالث (.)6

كعم ػػى جان ػػب آخ ػػر ،يمك ػػف الق ػػكؿ ب ػػأف ى ػ ػؤالء الن ػػكبييف م ػػف ذكم األص ػػؿ العرب ػ ػي الي ػ ػ ازلكف

يحتفظكف ببعض العػادات كالتقػاليد التي كػانت لدييـ منذ حقبة ما قبؿ دخكؿ اإلس ػبلـ إلػػى ببلدىػـ
( .)6كال ريب أف تكغؿ عػرب يجيينػة بمثػؿ ىػذه الكثػػافة الكثيػر ك ػاف سػببان رئيس ػان فػي نشػر الع ػركبة
كاإلسػبلـ في بػبلد النكبػة كس ػكداف كادم الني ػؿ .إذ لػـ تعػد تكجػد أم عكائػؽ تمنػع ىجػرة الجمػػاعات

الع ػربية ،خاصػػة بعػػد أف اني ػارت كػػؿ مػػف مممكت ػػي المق ػرة كعمػػكة المسػػيحيتيف .كمػػف ثػػـ فيػػتح البػ ػاب
عمى مصراعي ػو أمػاـ المياج ػريف العػرب خاصػة مػف قبيمػة يجيينػة ،لمزيػد مػف التكغ ػؿ جنػكب تخػكـ
مممكػػة عمػػكة ،كفػػي أعمػاؽ الق ػارة األفريقيػػة ،حػػامميف معيػػـ اإلس ػبلـ كالثق ػافة العربيػػة ،كىػػي الت ػي ال
يزاؿ أثػرىا جميػان في الكثير مف ببلد شرقػي أفػريقيا حتى أيػامنا.

المركز الديمقراطي العربي لمدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية برليف -ألمانيا

257
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إسماعيل حامد إسماعيل علي

ػػػػػػػػ
( )1انظر بوبرت كولينز :تاري السوداف الحديث ،ص01

(Crawford: Sudan Antiquities Service, No. II, Castles& Churches in the )0

 ،Middle Nile Region, P.44ويرى البعض أيضاً أف النوبييف اختمطوا بشعوب أخرى اريبة عػنيـ عرقيػاً
واثنياً ،ومنيـ األتراؾ ،لممزيد عف ذلؾ انظرCrawford: Sudan Antiquities Service, Op. Cit., :
P. 44
( )3روبرت أو .كولينز :المرجع السابؽ ،ص01
( )4المرجع السابؽ ،ص01

كي ػرل الب ػاحث أف دكر قبيمػة يجيينػة ،كبطكني ػا ،فػى ت ػأسيس العديػد مػف المػدف ذات الط ػابع

العربي فى أراضي مممكة عمكة يعد مف أىػـ اسي ػامات ىػذه القبيمػة العربيػة الحض ػارية ف ػي "حركػة

التعريب" التي قػامت بيا في بػبلد النكبة ،خاصةن كأف تمؾ المدف لعبت دك انر كبي انر فػي تػػأكيد اليكيػة
العربية ،كبركزىا عما سكاىػا في مممكػة عمػكة المسػيحية ،كالبػد أنيػا شػجعت العديػد مػف الجم ػاعات
العربية األخرل مف غير عرب يجيينة عمى القدكـ إلى تمؾ الببلد كاالستقرار بيػا.
الجينيػػكف فػػي أ ارض ػػي مممكػػة عمػػكة مدينػػة
كلعػػؿ مػػف أىػػـ تمػػؾ المػػدف العربيػػة التػػى أقػ ػاميا ي

"أربجػي"  ،)2( Arbagiككػانت مدينة تجػارية ذات أىميػة كبيػرة ،كن ػالت أيضػان شػيرة فػي ال ػركايات
السػػكدانية ،كمػػا أف الكثيػػر مػػف ال ػكثائؽ السػػكدانية أف ػاضت فػػى الحػػديث عنيػػا ،كعػػف مكانتيػػا ،كمػػا
نالػػت أربجػػي مكانػػة عمميػػة ال يمكػػف انكارىػػا ،حيػػث كػػاف بيػػا العممػػاء كالفقيػػاء ،ممػػف اشػػتيركا فػػي
سكداف كادم النيؿ ،كصػارت مدينة أربجػي بفضميـ مقصدا لطػبلب العمكـ الػدينية كالشرعية (.)1

كقػػد كرد فػػي بعػػض المصػ ػادر الت ػػاريخية أف عاصػػمة مممكػػة عمػػكة بعػػد قػػدكـ ىج ػرات عػػرب

يجيينة إلييا انتقمت إلػى مدينػة تدع ػي "ككسػة" ،بػدالن مػف مدينػة "سػكبة" الع ػاصمة القديمػة .كال ػراجح
أف ممكؾ عمكة كانكا قد اضطركا أماـ ضػغط اليجػرات ال يجينيػة إلػى ببلدىػـ ،ككانػت ىجػرات كبيػرة
ككثيفة ،كتمت بشكؿ غير متكقػع بالنسػبة ليػـ ،مػع غيرىػا مػف القب ػائؿ العربيػة األخػرل التػى آثػرت

لممكيػػـ خ ػبلؿ القػرف 8ىػػ26/ـ ،كىػػي التػػي
القػػدكـ إلػػى ب ػبلد النكبػػة ،إلػػى أف يقيمػكا حاضػرةن جديػػدةن ي

أيطمؽ عمييػا "ككسة" أك "ككشة" ( .)3كقد أدل ذلؾ إلػى أف فقدت مدينة سكبة مكانتيا ،ثـ أيىممت،

كأفؿ دكرىا بمركر الزمف.
كمػػا لعبػػت مدينػػة " ًقػرم"  Qerriالعربيػػة التػػي أق ػاميا الجينيػػكف أي ػاـ الشػػيو عبػػداهلل جم ػاع،

كىك مؤسس ىذه المدينة حسب ركاية المصادر السكدانيػة ،دك ار حضػاريا ميما ،أدل إلى مزيد مف

حركة التعريب  Arabizationفي ببلد النكبة (.)6
ػػػػػػػ
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( )1لممزيد عف مدينة أربجي وتأسيسيا ،انظر مخطوطة كاتب الشونة :ص ،4مخطوطة الفكي حسف ولد

محمد عيسى الجميالبي (انظر  ،)Macmichael: A History of the Arabs, Vol. II , P 139ود
ضيؼ اهلل :الطبقات ،ص ،42-39كركوكي :رحمة مصر والسوداف ،ص340

( )0انظر مخطوطة كاتب الشونة :ص ،6-5محمد أميف :العبدالب ،ص024
( )3لممزيػػد عػػف مدينػػة كوسػػة ،انظػػر اإلدريسػػي :صػػفة المغػػرب وأرض السػػوداف ومصػػر واألنػػدلس ،ص،19
مصطفي مسعد :اإلسالـ والنوبة ،ص ،190مصطفى مسعد :المكتبة السودانية ،ص107

( )4ولممزيد عف مدينة قري وتأسيسيا ،انظػر الفصػؿ السػادس مػف الدراسػة ،ص ،009-007وانظػر شػكؿ رقػـ

 ،02ص074

كيمكف القكؿ أيضا أنو مف أىػـ األدكار الحضػارية الميمػة التػى ق ػاـ بيػا عػرب يجيينػة لنشػر
اإلسبلـ كتعريب النكبة ،كاف ذلؾ مف خبلؿ اسػياميـ فػي تأسػيس العديػد مػف الممالػؾ كالمشػيخات

العربي ػػة ف ػػي ح ػػكض الني ػػؿ األكس ػػط ،كلع ػػؿ أىميػ ػػا" :مممك ػػة الف ػػكنج" أك "الس ػػمطنة الس ػػنارية" (،)2
ك"مشيخة العبدالب" ،كىذه األخيرة كانت مف أىـ الثمار الحضارية لجيينة في النكبة ،حيث أقامكا

إمارة تحمؿ اسميـ ىناؾ ( .)1ثـ تمى ذلؾ قياـ ممالؾ عربية أخرل فػي سػكداف كادم النيػؿ ،كلعػؿ
منيػػا :سػػمطنة دارفػػكر ،كتقم ػي..إلو ،كىػػك مػػا أدل إلػػى انتشػػار العركبػػة كاإلسػػبلـ فػػي بػػاقي من ػاطؽ

السكداف الشمالي ،كما جاكره ،كذلؾ بفضؿ حركة التعريب التي قػادىا عرب يجيينة في كادم النيؿ
األكسط.

كلعػػؿ الخبلصػػة مػػف خػػبلؿ د ارسػػة ىػػذا الفصػػؿ ،أف مػػف أىػػـ الت ػأثيرات الحضػػارية ل يجيينػػة

دكرىػػا الكبيػػر فػػي تأكيػػد الكجػػكد العرب ػي كاإلسػػبلمي فػػي النكبػػة ،كالمحػػاكالت الدؤكبػػة فػػي تأصػػيؿ
اليكيػػة العربيػػة بػػيف النػػكبييف .كالمعػػركؼ أف عػػرب جيينػػة كػػانكا يتمتعػػكف بشػػعكر دينػػي فيػػاض فػػي

ىػػذه الػػببلد ،كلعػػؿ عبػػداهلل جمػػاع يقػػدـ نمكذجػػا لػػذلؾ الشػػعكر الػػديني كالغيػرة عمػػى اإلسػػبلـ ،كالميػػؿ

الجينيػػيف اتفق ػكا عمػػى التحػػالؼ مػػع الفػػكنج
لنشػػر ديػػف اهلل .كلعػػؿ الركايػػات التػػي تتحػػدث عػػف أف ي
لمحاربة ممكؾ عمكة ،عمى أف تككف السيادة بعد ذلؾ لمفكنج ،كتككف الك ازرة لمعبدالب ،كلكف بشرط
أف يعتنؽ الفكنج اإلسبلـ ،تيعد مف أعظـ األدلة عمػى الشػعكر الركحػي الفيػاض لػدل الجينيػيف فػي
سكداف كادم النيؿ.
كليذا فكاف مف الطبيعي أف يككف ليـ الفضؿ في أفكؿ المسيحية تدريجيا في تمؾ الببلد مع

االنتشػػار الكاسػػع لمعركبػػة كاإلسػػبلـ فػػي مقابػػؿ ذلػػؾ .كالمؤك ػد أنػػو لمػػا رأت القمػػة مػػف النػػكبييف التػػى
بقيػػت عم ػػى النصػ ػرانية أن ػػو ال أمػػؿ لي ػػـ ف ػػي حرك ػػة لئلص ػػبلح الػػديني ف ػػي ببلدى ػػـ بس ػػبب انقط ػػاع

عبلقػػاتيـ الدينيػػة كالركحيػػة بالكنيسػػة األـ فػػي اإلسػػكندرية ،فك ػاف بػػديييا أف ينشػػد ى ػؤالء النكبيػػكف
المسػػيحيكف بػػديبل ليػػـ فيمػػا يمكػػف أف يسػػد رمقيػػـ ،كحاجػػاتيـ الػ ػركحية فػػي ال ػديف اإلسػػبلمي الػػذم
حممو الميػاجركف العرب إلى ببلد النكبة ،حيث كجد النكبيكف فػي ىػذا الػديف الجديػد مػف المبػادلء
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السػامية ،كالقيـ الركحية ،ككذلؾ األخبلؽ الرفيعة ما جذبيـ بقكة إليو ،كذلؾ مف خبلؿ تعامميـ مع
الميػػاجريف العػػرب الػػذيف اسػػتقركا فػػي ببلدىػػـ ،كمػػف ثػػـ اعتنقػػت أعػػداد كبيػرة مػػف النػػكبييف اإلسػػبلـ

بمركر الػكقت سمميا ،كبشكؿ تمقائي بعيدا عف أم مظاىر لمعنؼ (.)3
ػػػػػػػػػ

( )1عف مممكة الفونج ،انظر مخطوطة كاتب الشونة :ص ،109مخطوطة واضح البيػاف :ورقػة ،1السػمرقندي:
مخطوطة أنساب عرب السوداف ،ورقة ،33مخطوطة تاري مختص بأرض النوبة ،ورقة 17

( )0انظر واضح البياف في مموؾ العرب بالسوداف ومموؾ العبدالب :ورقة  1وما بعدىا
( )3مصطفى مسعد :اإلسالـ والنوبة ،ص193

الخاتمة

كمػػف خػػبلؿ مكضػػكع ىػػذه األطركحػػة ،كد ارسػػة اإلشػػكاليات التػ ػاريخية التػػى ت ػرتبط بػػو ،فقػػد تكصػػؿ

البػاحث إلى العديد مف النتائج:

 كشػػفت الد ارسػةي أف قبيمػػة يجيينػػة كانػػت كاحػػدة مػػف أكبػػر القبائػػؿ التػػى لعبػػت دك انر كبيػ انر فػػىاليجػرات العربيػػة مػػف شػػبو جزي ػرة العػػرب خػػبلؿ حقبػػة الفتكح ػات اإلسػػبلمية ،كمػػف ثػػـ بػػرز

دكرىػا الحض ػارم ،خاصػػة مػا ق ػاـ بػػو عػػرب يجيينػة فػػى نشػػر العركبػة كاإلس ػبلـ فػػى مصػػر
كسكداف كادم النيؿ خاصة إباف القرف 7ىػ25/ـ.

 أكػػدت ال ػدراسةي أف قيض ػاعة ،كىػػك جػػد عػػرب يجيينػػة ،كػػاف مػػف "عػػرب عػػدناف" ،كىػػـ عػػربالحجاز ،كاسمو" :قضاعة بف معد بف عدنػاف" حسب أغمب المصادر القديمػة .كعمػى ىػذا
لػػـ تكػػف قبيمػػة جيينػػة مػػف قحطػػاف ،كىػػـ "عػ ػرب الػػيمف" ،كمػػا ىػػك ذائػػع عنػػد الكثيػػريف مػػف

المحدثيف .ككاف انتساب قيضاعة لػ"عرب اليمف" بعد اإلسبلـ ،كينسب ذلؾ لرجؿ مػف ىػذه
الجينػ ػي" .ككػػاف سػػبب ذلػػؾ االضػػطراب فػػي نسػػب يجيينػػة
القبيمػػة يي ػدعى" :عمػػرك بػػف يم ػرة ي

كقػكع بعض الصراعات بيف جماعات مف قيضاعة كأخرل مف نسؿ معػد بػف عػدناف ،كىػك
م ػػا جع ػػؿ ىػ ػؤالء القض ػػاعييف يخرج ػػكف م ػػف نس ػػؿ عدن ػ ػاف ،ث ػػـ انتس ػػبكا بع ػػد ذل ػػؾ لػ ػػ"عرب
قحط ػاف" ،لكػػف ىػػذا ال يينكػػر أبػػدان "األصػػؿ العدن ػاني" القػػديـ لقبيمػػة يجيينػػة كسػػائر قيض ػاعة.
كىػ ػ ػػك مػ ػ ػػا تؤكػ ػ ػػده ركايػ ػ ػ ػات المصػ ػ ػ ػادر العربيػ ػ ػػة القديمػ ػ ػػة ،كػ ػ ػػابف إسحػ ػ ػ ػاؽ كابػ ػ ػػف ىش ػ ػ ػػاـ
كالبػبلذرم..كغيرىـ.

 كبينت ىذه الػدراسةي إلى أف الكثيػريف مػف األع ػبلـ ينتسػبكف لقبيمػة يجيينػة ،مثػؿ الصح ػابة،كأيضػػا كػػاف مػػنيـ مػػف طبقػػة التػ ػابعيف ،ككبػػار العممػػاء ،كقػػد سػػكف عػػدد كبيػػر مػػنيـ أرض
مصػػر بعػػد الفػػتح اإلسبلمػ ػي (12ى ػػ462/ـ) .كلعػػؿ أشػػيرىـ الصحػ ػابي "عقبػػة بػػف عػػامر

الجينػ ػي" الػػذل تػػكلى إمػػارة مصػػر فػػى خبلفػػة "معاكيػػة بػػف أبػػي سػػفياف" ،كىػػك الػػذل سػػكف
ي
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"ميت عقبة" بػالجيزة ،كىػك الػذم أنش ػأىا ،ثػـ حممػت اسػمو بعػد ذلػؾ ،كالػراجح أنػو فػى أيػاـ

الجيني زادت ىجرات يجيينة إلى أرض مصر.
ىذا األمير ي
 -كما بينت الػدراسةي أف قبيمة يجيينة شاركت فى فتح مصر مع قدكـ جيش القائد عمرك ابف

العػاص ،غيػر أف أعػدادىـ لػـ تكػف كبيػرة فػي ذلػؾ الكقػت ليكػكف ليػذه القبيمػة ديػكاف منفػرد
خاص بيا في "ديكاف العطػاء" ،كمػف ثػـ انضػمكا ل ػ "أىػؿ ال ػراية" ،كلمػا زادت أعػدادىـ بعػد

ذلػػؾ بفضػػؿ ىج ػراتيـ المسػػتمرة إلػػى مصػػر ،ص ػػار ليػػـ دي ػكاف منفػػرد مػػع بدايػ ػات الق ػ ػرف
1ىػ8/ـ.

 كأكدت الػدراسةي أيضػان أف البحػر األحمػر لػـ يكػف عائق ػان أمػاـ اليجػرات العربيػة الق ػادمة مػفببلد العرب إلى الساحؿ الشرقػى ألفريقيا حيث بػبلد كادم النيػؿ ،بػؿ إنػو شػكؿ عػامبلن مػف

عكام ػػؿ التػ ػرابط كالتق ػ ػارب ب ػػيف ق ػ ػاطني سػ ػكاحمو ،الس ػػيما بفض ػػؿ تقػ ػارب الش ػػاطئيف ،كقم ػػة
عرضو ،كظيػكر المػكانىء كالثغػكر التػى تطػؿ عميػو كشػيرتيا ،كارتباطيػا بػػ"مككب الحػج"،

كىػػك مػػا كػػاف سػػببان فػػى ازدىػػار النشػػاط التجػػارم عبػػر البحػػر األحمػػر ،كىػػك مػػا أدل ل ػزيادة
اليجرات العربية إلى مصر كسكداف كادم النيؿ.

 كما كشفت الػدراسةي أف عرب يجيينة كػانكا مف أكائؿ الجمػاعات العربيػة التػى ىػػاجرت إلػىصػػعيد مصػػر ،ثػػـ سػػكنكا المػػدف كالقػػرل ىن ػاؾ ،كخ ػاصةن بعػػد أف أيسػػقط العػػرب مػػف "ديػكاف
العطػاء" أي ػاـ الخميفػػة العب ػاسي "المعتصػػـ بػػاهلل" (128ىػػ833/ـ) ،ككػذلؾ بسػػبب ميػػؿ بنػػي

العب ػاس إلػػى العنصػػر التركػػي ،كايث ػارىـ عمػػى العػػرب ،كىػػك مػػا تسػػبب فػػي اضطي ػاد ال ػكالة
الجينية إلػى الجنػكب بعيػدا عػف نفػكذ ال ػكالة
األتػراؾ لمقبػائؿ العربية ،كبذلؾ زادت اليجرات ي
األتراؾ ،كبحثػان عف مكطف جديد لبلستقرار ،كسعيان كراء أسبػاب الػرزؽ.

 كبينػػت الد ارسػةي أف قبيمػػة يجيينػػة لمػػا اسػػتقرت فػػى الصػػعيد ،كاجيػػت العديػػد مػػف التحدي ػات،كمػػا نشػػبت بػػيف يجيينػػة كبعػػض القبائػػؿ األخػػرل بعػػض الص ػراعات ،خاصػػة أيػػاـ "الدكلػػة
الف ػاطمية" التػػى أظيػرت العػػداء لمعػرب مػػف غيرالقرشػييف كآؿ البيػػت .كلعػؿ مػػف أشػير تمػػؾ
الص ارع ػات مػػا كقػػع بػػيف يجيينػػة كبطػػكف قػريش فػػى األشػػمكنيف ،كتػ ػأييد الفػ ػاطمييف لق ػريش

الجينيكف عمى ترؾ األشمكنيف.
ضد عرب يجيينة ،ثـ أيجبر ي
ػر فػػى
دكر كبيػ ا
 كأكػػدت ىػػذه الػ ػدراسةي أف عػػرب يجيينػػة لمػػا ىػػاجركا إلػػى ب ػبلد البجػػة لعب ػكا اازدى ػ ػار ى ػػذه ال ػػببلد ،حي ػػث اىتمػ ػكا بالعم ػػؿ ف ػػى "من ػ ػاجـ ال ػػذىب" الت ػ ػى تكج ػػد ف ػػى "كادم

الع ػبلقي" ،كمػػا سػػاىـ الجينيػػكف فػػي ازدى ػار تج ػارة ال ػذىب فػػي مػكانىء شػػرؽ أفريقيػػا .كمػػا
سػػاىمكا فػ ػى عم ػراف تمػػؾ البػ ػبلد كازدىارىػ ػا ،كسػػاىمكا كػػذلؾ نشػػر العركبػػة كاإلسػػبلـ بػػيف
شعب البجة.
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 أثبتػػت الػ ػدراسةي أف مػػدة إقػ ػامة قبيمػػة يجيينػػة فػػى بػػبلد البجػػة لػػـ تخػػؿ مػػف الص ػراعات مػػعبعػػض القبػ ػائؿ العربيػػة األخػػرل الت ػي سػػكنت ىػػذه الػػببلد ،كلعػػؿ مػػف أشػػيرىا مػػا كقػػع بػػيف

الجينييف كبنػي ربيعػة ال ػذيف ك ػانت تػربطيـ عبلق ػات قكيػة مػع الحداربػة ،كىػـ زعم ػاء بػبلد
ي
البجة ،ككاف ليـ دكر فى تػأييد ربيعة ،كىك ما كاف سببا رئيسا فػي انتصػارىـ عمػي عػرب
يجيينػػة كحمفػػائيـ مػػف العػػرب .كىػػك مػػا أدل إل ػى اجبػػار اليجينيػػيف عمػػى اليج ػرة مػػف "أرض

الػذىب" إلى خارج ببلد البجة.

 كأكدت الػدراسةي أف "عصر المماليؾ" (713-468ىػ2529-2150/ـ) شكؿ مرحمػة مػفلمجينيػػيف ،كذلػػؾ بسػػبب الص ارعػ ػات العديػػدة التػ ػى كقعػػت فػػى بػػبلد الصػػعيد بػػيف
المعانػ ػاة ي

القبػ ػ ػائؿ العربيػ ػػة بصػ ػػفة عامػ ػػة ،كجماعػ ػػات يجيينػ ػػة خاصػ ػػة ضػ ػػد المماليػ ػػؾ ،كذلػ ػػؾ ألف

الجينييف ىـ الػذيف قػادكا المكاجية ضد المماليؾ .السيما كأف القبائؿ العػربية التػي سػكنت

ببلد الصعيد لـ تعترؼ بشػرعية حكػـ المماليػؾ ،كأعمنػكا عػدـ ال ػكالء أك الط ػاعة ليػـ ،كىػك
ما أدل إلى ظيكر "األحػبلؼ العربية" ضد حكـ سبلطيف المماليؾ ،كك ػاف أشيرى ػا "حمػؼ

يجيينة" .غير أف ىذا الصػراع انتيػى بيزيمػة ىػذا الحمػؼ العربػػي ،كىػك مػا زاد مػف معانػػاة

عػرب يجيينػة ،بعػد أف اشػتد أمػراء المماليػؾ فػػى اضػطيادىـ أكثػر مػف غيػرىـ مػف العػػرب،
كأسػرفكا فػي الػػبطش بيػـ ،كىػػك مػا اضػطرىـ إلػػى اليجػرة إلػػى بػبلد النكبػة بعػػد ذلػؾ ،كعمػػى
ىذا كػانت المكاجية بيف الجينييف كالمماليؾ مف أىـ األسباب التي دفعت جماعػات كبيػرة

مف ىذه القبيمة إلى اليجرة إلى ببلد النكبة.

 بينػػت الد ارس ػةي أف ع ػػرب يجيينػػة كػػػاف ليػػـ دكر كاضػػح ف ػػي إضعػ ػاؼ "مممك ػػة المق ػرة" ،ث ػػـسػػقكطيا بعػػد ذلػػؾ فػػي سػػنة 913ى ػػ2313 /ـ ،كلػػـ يكػػف ىػػذا الػ ػدكر مقصػػك ار عمػػى عػػرب
ربيعة  ،أك الكنكز ،كحدىـ كما يظف البعض .فمف خبلؿ اإلشػارات الت ػاريخية التػي كردت

في المصادر صار لدل البػاحث قنػاعة بأف قبيمة يجيينة سػاىمت بشكؿ كاضح في سقكط
تمػػؾ المممكػػة المسػػيحية ،كىػػك مػػا أدل إلػػى مزيػػد اليج ػرات العربيػػة بكث ػػافة غيػػر معيػػكدة
صكب ببلد عمكة ،كمف ثـ انتشار حركة التعريب عمى نطاؽ كبيػر فػي تمػؾ الػببلد بفضػؿ
ىذه القبيمة العربية .كلعؿ ىذه النتيجة تعد مف أىـ ما خرجت بػو ىػذه الد ارسػة مػف حقػائؽ

جديدة.

 كأثبتت ىذه الػد ارسةي أف قبيمة يجيينة كػاف ليا اإلسياـ األبػرز بيف كػافة القبػائؿ العربية فػىإضعػاؼ "مممكػة عمكة" المسيحية ،ثـ سقكطيػا بعد ذلؾ في آكاخر القرف "الت ػاسع اليجػرم"
(القرف الخػامس عشر الميبلدم) ،كبدايػات "القرف العػاشر" اليجػرم (القػرف السػادس عشػر

الميبلدم) خػاصة فى ظؿ اليجرات الكثيفة التػى قػاـ بيا عػرب يجيينة إلى تمؾ البػبلد بعد
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سػػقكط "مممكػػة المقي ػرة" ،كىػػك مػػا فػػتح البػ ػاب عمػػى مصػراعيو أمػػاـ ازدي ػاد اليجػرات العربيػػة
إلى أ ارضػي عمكة .ككػاف عرب يجيينة قد تمكنكا مف خبلؿ التقػارب كالمصػاىرة مػع زعمػاء
عمػ ػكة مػػف الػ ػكصكؿ إلػػى حكػػـ تمػػؾ البػ ػبلد ،ثػػـ أحكم ػكا قبضػػتيـ عمييػػا ،ثػػـ أتم ػكا غػػايتيـ
كحمميـ األكبر بسقكط ىذه المممكة المسيحية.

 كما أكضحت ىذه الػدراسةي أف قبيمػة يجيينة لعبت دك انر كبػي انر فى تعريب ببلد النكبػة ،كنشراإلسبلـ بيا ،كما ساىمت أيضا فى بركز العػديد مف المظاىر الحضػارية كالثقػافية الميمة
في ىذه الببلد ،سػكاء أكػػانت إداريػة ،أـ إقتصػادية ،أـ ثق ػافية ،كمػا سػاىـ الجينيػكف بشػكؿ

أك بػػاخر فػػي طمػػس اليكيػػة المسػػيحية فػػي بػػبلد النكبػػة بشػػكؿ سػػممي ،كذلػػؾ مػػف خػ ػبلؿ
حرصيـ عمى نشر اإلسبلـ بيف النكبييف.

 كأكدت ىذه الػدراسةي أيضان أف ع ػرب القكاسػمة أك العبػدالب ،كىػـ مػف بطػكف قبيمػة يجيينػة،ساىمكا بالدكر األكبر فى سقكط "مممكة عمكة" ،كذلؾ مف خبلؿ التحػالؼ الذم عقػدكه مػع

زعمػػاء الفػ ػكنج بقيػ ػادة الممػػؾ "عمػػارة دكنقػػس" ،كتمكػػف الجػػيش الػػذل قػ ػاده األميػػر "عبػػداهلل

جمػاع" زعيـ الجينييف في ذلؾ الػكقت مف ىزيمة العنج (ممكؾ عمكة) في "معركة أربجي"،
َّ
كىػك مػػا ك ػاف سػػببا رئيس ػا فػػي انييػػار مممكػة عمػػكة المسػػيحية ،كمػػف ثػػـ سقكطي ػا بعػػد ذلػػؾ،
كىك ما أدل لظيكر الممالؾ كالمشيخػات اإلسبلمية عمى أنقػاض أراضي مممكة عمكة بعػد

ذلؾ مع بدايات القرف 20ىػ24/ـ ،كىك ما أكد اليكية العربية اإلسبلمية فػي سػكداف كادم

النيؿ.

كعمػػى ىػػذا تؤكػػد ىػػذه الػ ػدراسةي عمػػى الػػدكر الحضػ ػارم الكبيػػر الػ ػذم لعبتػػو قبيمػ ػة يجيينػػة،

كبطكنيا ،في كػؿ مػف مصػر كس ػكداف كادم النيػؿ ،عبػر حقبػة امتػدت إلػى أكثػر مػف سػتة

قػػركف متكاصػػمة ،كىػػي الحقبػػة التػػي تع ػػالجيا ،كترصػػدىا بدقػػة ىػػذه ال ػػدراسة ،السػػيما دكر
ىذه القبيمة العربية الميـ نشر العركبة كاإلسػبلـ فػي تمػؾ الب ػبلد ،كخ ػاصة فػي ب ػبلد النكبػة

دكر فػػاقت بػػو قبيمػػة جيينػة غيرىػػا مػػف القب ػائؿ العربيػػة األخ ػرل
كسػكداف كادم النيػػؿ ،كىػػك ه
التي كػانت قد استقرت تمؾ البػبلد خبلؿ حقبة العصر اإلسػبلمي.
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وداف وادي النيؿ منذ القَرف الثالث وحتى القَرف التاسع اليجري
وس َ
قَبيم ُة ُج َيينة َ
ورىا َ
الحضاري في مصر ُ
ود ُ

إسماعيل حامد إسماعيل علي

مالحؽ الدراسة:
أوالً– الخرائط التوضيحية

ثانيا– متوف الوثائؽ والمخطوطات والمصادر
ثالثا– الصور واألشكاؿ التوضيحية

المركز الديمقراطي العربي لمدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية برليف -ألمانيا

264

وداف وادي النيؿ منذ القَرف الثالث وحتى القَرف التاسع اليجري
وس َ
قَبيم ُة ُج َيينة َ
ورىا َ
الحضاري في مصر ُ
ود ُ

إسماعيل حامد إسماعيل علي

أوالً -الخرائط التوضيحية

خهٌطة ()2
توزٌع مواطن القبائل فً جزٌهة العهب التى تطل على البحه األحمه
وفٌها مواطن العدٌد من قبائل قضاعة مثل; بلً وكلب وغطفان
عن موقع; ar.wikipedia.org
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إسماعيل حامد إسماعيل علي

خهٌطة ()3
توضح مواطن القبائل فً شبه جزٌهة العهب وبها قبٌلة جهٌنة
المصده; ar.wikipedia.org
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إسماعيل حامد إسماعيل علي

خريطة ()4
تكزيع القبائؿ العربية في الدلتا (الكجو البحرم)

المصدر :مكقع www.eltahawysaoud.com
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خهٌطة ()5
توزٌع القبائل العهبٌة وغٌه العهبٌة الكبهى فً السودان
عن مجموعة محمد بن زٌد  -الخهطوم
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خهٌطة ()6
خهٌطة وادي النٌل وٌظهه فٌها موقع المدن التاهٌخٌة المعهوفة
عٌذاب  -دنقلة – سناه – سواكن – مصوع  -باضع – مهوي
كما تظهه بها الطهق والمسالك التً سلكتها اجهات جهٌنة للنوبة
ومنها; طهق البحه األحمه – نهه النٌل – دهب األهبعٌن
موقع www.wikipedia.org
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خهٌطة ()7
خهٌطة مصه وبالد النوبة فً كتاب الـهحالة "بوهكهاهت" (سنة 2924م)
المهجع ،كهم الصاوي باز; النيؿ كاألرض سبيؿ لمتقارب بيف المسمميف كاألقباط
في العصر الفاطمي)  567-858ىػ1171 -969/ـ( ،ص180

المركز الديمقراطي العربي لمدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية برليف -ألمانيا

271

وداف وادي النيؿ منذ القَرف الثالث وحتى القَرف التاسع اليجري
وس َ
قَبيم ُة ُج َيينة َ
ورىا َ
الحضاري في مصر ُ
ود ُ
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خهٌطة ()8
الدٌاه القبلٌة التً تكون منها "الحلف السناهي" بٌن العهب والفونج
مجموعة محمد بن عثمان العبدالبً  -الخهطوم
المركز الديمقراطي العربي لمدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية برليف -ألمانيا

271

وداف وادي النيؿ منذ القَرف الثالث وحتى القَرف التاسع اليجري
وس َ
قَبيم ُة ُج َيينة َ
ورىا َ
الحضاري في مصر ُ
ود ُ

إسماعيل حامد إسماعيل علي

خريطة ()9

ممالؾ النكبة المسيحية كالدكؿ كالممالؾ ال يمعاصرة ليا

في ببلد السكداف (الشرقي كاألكسط كالغربي) أياـ الدكلة الفاطمية
المرجع ككليف ماكفيدم :أطمس التاريو األفريقي ،ص93
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خريطة ():
ىجرة قبيمة جيينة

إلى ببلد النكبة كسكداف كادم النيؿ أياـ دكلة المماليؾ

المرجع ككليف ماكفيدم :أطمس التاريو األفريقي ،ص:6
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إسماعيل حامد إسماعيل علي

خريطة ()21
مشيخة العبدالب في سكداف كادم النيؿ

كتظير بيا مدف تاريخية ىامة :أربجي – الحمفاية – قرم  -سكبة  -سنار
المرجع كرـ الصاكم بػاز:

ممالؾ النكبة في العصر المممككي ،ص597
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خريطة ()22
حزاـ قبائؿ البقارة (كىـ مف عرب جيينة)
في ببلد السكداف الشرقي

مجمكعة مف زيد  -الخرطكـ
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ثانياُ– متوف

الوثائؽ والمخطوطات والمصادر
ملحق ()4
وجيينة"
"نسب َمعد بف َعدناف ،وكؿ مف قُضاعةُ ،

"ككلػىد معد بف عدنػاف :نًػزار بف ىمعد ،كبو كػاف ييكن ػى ،كيق ػاؿ إنػو يكنػى :أبػا ىحيػدة ،كبعضػيـ يقػكؿ
العػرؼ ،كعكؼ ،كشؾ ،كحيػداف،
إنو كػاف يكنى :أبػا قيضػاعة ،كقنص بف معد ،كقيناصة ،كسنػاـ ،ك ي

كعبيد الػرم ػاح..كأميـ يمعػػانة بنػت جكشػـ بػف جميػة بػف عمػرك ،مػف يجرىـ..يق ػاؿ إف يمعػػانة
كحيدة ،ي
كػػانت عنػػد مالػػؾ بػػف عمػػرك بػػف يمػرة بػػف مالػػؾ بػػف حميػػر ،ثػػـ خمػػؼ عمييػػا بعػػده معػػد بػػف ىعدنػػاف،

فج ػػاءت معيػػا بقيضػ ػاعة (جػػد يجيينػػة) ابػػف مالػػؾ بػػف عمػػرك .فكػػاف يق ػػاؿ لػػو :قيض ػػاعة بػػف معػػد،
فكل ػػدت .كيقػ ػاؿ :إف مع ػػانة كانػػت َّ
بدي ػػا عنػػد معػػد ،فكل ػػدت لػػو قيض ػػاعة ،ثػػـ خمػػؼ عمييػػا مالػػؾ بػػف

ضػػع عػف قػػكمو ،أم:
عمػرك ،كتبنػى قيضػػاعة ،ي
فنسػب لػو .كأف قضػػاعة كػػاف ييسػػمى :ىعمػ انر ،فممػا تقَّ ى
الجينػػي أكؿ مػف أل ػحؽ قيضػػاعة
مي قضػاعة ،كاهلل أعمـ .كقػاؿ ىشاـ :كػػاف عمػرك بػف يم ٌػرة ي
ىب يعد ،يس ٌ
باليمف..كحدثنػي أبك عدنػاف األعػكر ،عف أبػي زيد األنصػارم النحكم ،عف أبػي عمرك بف العػبلء،

قػاؿ" :لـ تػزؿ قيضػاعة معدية في الجػاىمية ،كتحكلكا فقػالكا :قضػاعة بف مالؾ بف بف عمرك ،كذلػؾ
ألف بنػػي مػ ػالؾ بػػف عمػػرك إخػػكتيـ ألميػػـ .كحدثنػ ػي أبػػك الحسػػف المدائن ػػي ،عػػف أبػػي اليقظ ػػاف :أف
عمر بف عبد الػعزيز ككػانت أـ أبيو كمبية (أم مف قبيمة بني كمب القضاعية) ،قػاؿ لبعض أخػكاؿ

ض ػ ػػتكـ ح ػ ػػرب ق ػ ػػكـ ،فػ ػ ػػابتغيتـ عػ ػ ػف أب ػ ػػيكـ ،كانتمي ػ ػػتـ إل ػ ػػى
ػي م ػ ػػنكـ لغضاض ػ ػػة غض ٌ
أبيػ ػػو :إف عم ػ ػ ٌ
غيره..كحدثني محمد بف األع اربػي ،عف المفضؿ الضبػي ،عف القاسـ بف معد ،كغيره :أف أكؿ مف
ألػحؽ قضػاعة بحمير ،عمر(ك) بف يمرة الجينػي ،ككػانت لػو صػحبة .كركل عػف ىشػاـ بػف عػػركة،
عف عػائشة" :قػالت :يػا رسػكؿ اهلل ،قضػػاعة ابػف مػف ذ قػػاؿ :ابػف معد..ككق ػع الش يػر بػيف بن ػي معػد
كبني قضػاعة ،فكػاف أكؿ مف خػرج مػف معػد مػف تيػػامة :يجيينػة كسػعد يىػذيـ ابنػػا زيػد بػف ليػث بػف
صحػار .كخرجت بنك نيد عف معػد ،فػػنزؿ بعضػيا
سكد بف أسميـ ،فػنزال الصحراء ،فسمتيا العػرب :ي
باليمف ،كبعضيا (بػ)الشأـ."..

المصدر البالذري :أنساب األشراؼ ،جػ ،4ص49-45
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ملحق ()7

"قبيمة ُجيينة ونسبيا وبطونيا"

"كىؤالء بنك يجيينة بف زيد بف لػيث بف سكد بف أسميػـ بف إلحػاؼ بف قضػاعة ،ككلػد يجيينػة بػف زيػد
بف ليث بف سكد بف أسػمـ بػف إلح ػاؼ بػف قيض ػاعة :قيس ػا كمكدكع ػة ،أميم ػا :ع ػاتكة بنػت سػعد بػف
يىذيػؿ بف يمدرك ػة .ىػؤالء بنػك قي ػس بػف يجيينػة ،فكل ػد قػيس بػف يجيين ػة :غطف ػافَّ ،
كغي ػاف ،فكفػد بنػك
غيػاف عمى النبػي صمػى اهلل عميو كسمـ ،فقػاؿ :مػف أنػتـ ذ ق ػالكا :نحػف بنػك غيػػاف ،قػػاؿ :أنػتـ بنػك

فسػمي :ىرشػىد .فكلػػد رشػداف بػف قيػػس بػف يجيينػة:
رشداف ،فغمبت عمييـ ،كػاف كادييـ يسمى ىغػ ىكل ،ي
يذبيػػاف ،كال ػ َّربعة ،ىبطػ ٍػف ،كمن ػازؿ بعػػض ال ػربعة بالككف ػة ،كأميمػػا :في ػريعة بنػػت كمػػب بػػف ىكب ػرة .فكل ػد
كضػػمرة ،كزيػػاد بنػػك عمػػرك بػػف ثعمبػػة بػػف
ذبيػػاف بػػف رشػػداف :سػػعدان كع ػام انر كج ػ ىدارة ،مػػنيـ :بسػػبس ،ي
حرشػة بف عمػرك بػف سػعد بػف ذبيػػاف ،كعػدادىـ فػي األنصػػار..ككلد غطفػػاف بػف قػيس بػف يجيينػة:
مالكػان كعكفػان ،فكلد مػالؾ بف غطفػاف :نص انر ،كالشمىؿ ،كقػانصة ،كعػػاتبة ،كعجب ػان( ،ك) بطػكف .فكلػد
نصػػر بػػف مػ ػالؾ :ك ػػاىبلن ،كرف ػػاعة( ،ك) بطف..كمػػف بنػػي رفػاعػ ػة بػػف نصػػر :يسػػكيد بػػف مػ ػالؾ بػػف
محرب بف مػازف بف رفػػاعة ،قتمتػو بنػك ضػمرة بػف بكػر بػف عبػد من ػاة بػف كنػػانة ،كىػك أبػك محجػف،

كعمرك بف يمرة بف عنػبس بف مالؾ بف المحػػرث ،صػحب النبػي صػمى اهلل عميػو كسػمـ .كسػكيد بػف
عمػػرك ب ػػف ىحذم ػػة ب ػػف بسػ ػرة ب ػػف يخػػديج ب ػػف مالػ ػػؾ ب ػػف عم ػػرك ب ػػف يذى ػػؿ ب ػػف عم ػػرك ب ػػف ثعمب ػػة ب ػػف
رفػاعة..ككػاف ال يمر بو أحد مف ع ِّػزه ،كانما يأخذ يمينػا كشماالن ،ككػاف أمنع يجينػي فػي زمانػو فػي

الحرقػة مف يجيينة فػألػحقيـ ببني يمرة..كىػؤالء بنك مكدكعػػة بػف يجيينػة،
الجػاىميػة ،كىك الػذم أخػرج ي
ككلػد مكدكعػة بف يجيينة :ثعمبة ،فكلػد ثعمبة بف مكدكعػة :عم انر ،كعػام انر ،فدخؿ عمػرك فػػي ع ػاممة.
الحرقػػة ،بطػف عػدادىـ فػي بنػػي يمػرة ،كانمػا سػمكا
ككلد عػامر بف ثعمبػة بػف مكدكع ػة :يحميس ػان ،كىػـ ي
الحرقػ ػػة ألني ػػـ أحرق ػ ػكا بنػ ػػي س ػػيـ ب ػػف يمػ ػرة َّ
بالني ػػؿ .كذبيػ ػػاف ب ػػف عػ ػػامر بط ػػف كش ػػبابة..كىـ قمي ػػؿ
ي

كجػأكة..فػكلد يحمػيس بػف ع ػامر :زي ػدان كثعمبػة..كى ػؤالء بنػك يجييػػنة بػف زيػد بػف أسػميـ بػف الحػػاؼ بػف
قضػاعة ،ككلػد نيد (كىك أخك يجيينة) بف زيد بف لػيث بف سكد بػف أس ػميـ بػف الحػػاؼ بػف قضػػاعة:

كصبػاحان ،بطف ،كزيد ،بطف ،كمعاكيػة..فيػؤالء نيد الػذم سكنت قػريبا مف نجػراف" ..
مالكػان ،ي
المصدر:
ابف الكمبيَ :جميرة النسب ،جػ ،7ص198-191
ملحق ()3

نسب قبيمة جيينة
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وداف وادي النيؿ منذ القَرف الثالث وحتى القَرف التاسع اليجري
وس َ
قَبيم ُة ُج َيينة َ
ورىا َ
الحضاري في مصر ُ
ود ُ

إسماعيل حامد إسماعيل علي

"جيينة :قبيمة مشػيكرة بػيف قب ػائؿ العػرب ،كال حاجػة لنػا أف نحكػي عػف شػيرتيا .كىػـ فػي السػكداف
ي
عائمػػة سػػعيد بػػف جميػػؿ ،كعائمػػة مػػادير بػػف عػ ػامر ،كعائمػػة يمسػػعد بػػف يكميػػب ،كعائمػػة بطحػػاف بػػف
دجنػػة .كسػػبب خػػركجيـ (أل ىجػرتيـ) أف ع ػاصـ المغربػػي ممػػؾ بربػرة ذبػػح عػػددان مػػف تيجػػارىـ كاهلل

أعمـ .كليذا عادتو يجيينة ،كغزكا ببلده ،كنيبكا مالو ،كدامكا عمي ذلؾ .ثـ أتى الجعميػكف (جعػؿ)،

كىزمكىـ ،كغزك ببلدىـ ،كصارت يجيينة رعػايا ليػـ ،ثػـ دخمػكا جزيػرة أناجيػؿ البج ػاكم ( Anagil
 )the Bagawyبعد أف ىمؾ كلده ،كانتيى ممكو"..
المصدر :مخطوطة أحمد بف الفكي معروؼ" :ذكر قبائؿ العرب التى سكنت أرض السوداف".

انظر Macmichael: A History of the Arabs in the Sudan, Vol. II, P.343
ملحق ()1

"نسب قبيمة ُجيينة"
َ
"...أمػػا نسػػب يجيينػػة ا(بػػ)ف ذبي ػاف ابػػف عبػػد اهلل ابػػف دىمػػاف ابػػف قػػس ابػػف مفػػيض ابػػف يجيينػػة ابػػف
ريش ابف عطفا ابف سعد ابف قػيس ابػف عػيبلف ابػف مضػر ابػف معاكيػة ابػف الحكػـ ابػف عفػػاف ابػف

امس ابف اميَّة ابف عبد شمس ابف عبد مناؼ ابف قصػي ابػف كػبلب ابػف يمػرة ابػف لػكم ابػف غالػب
ابف فير ابف مالؾ ابف النضر بف كنانة ابف خزيمة ابف مدركة ابف الياس ابف مضر ابف نزار ابف

معد ابف عدناف .كقيؿ :اف يجيينة ابف عطية ابف الحسف ابف الزبير ابف العكاـ ابف خكيمد ابف أسد
ابف عبدالعزل ابف قصي الى آخر(ق) .كقيؿ :اف يجيينة ابف عبداهلل ابػف انػيس الجينػي كاهلل أعمػـ
بالصكاب "..المصدر :السمرقندي :مخطوطة أنساب عرب السوداف ،ورقة44
ملحق ()5

"استقرار قبيمة جيينة في أرض مصر"
"...أما يجيينة فػإنيا مف قب ػائؿ الػيمف ،كىػي جيينػة بػف زيػد بػف ليػث بػف سػكد بػف أسػميـ بػف الح ػاؼ
بف قضاعة ،كىى قبيمة عظيمة ،كفييا بطكف كثيرة ،كىى أكثر عرب الصػعايدة .كك ػانت مسػاكنيـ
فػػي بػػبلد ق ػريش ،فػ ػأخرجتيا ق ػريش بمسػػاعدة الخمفػ ػاء الفػػاطمييف ،كنزلػ ػكا فػػي بػػبلد إخمػػيـ ،أعػ ػبلىا
كأسػػفميا ،كركم أف بمػػي كبطكنيػػا ك ػػانت ليػػذه الدي ػػار..كجيينة باألشػػمكنيف جي ارن ػػا بمصػػر كمػػا ىػػـ

بالحج ػاز ،فكقػػع بيػػنيـ كاقػػع أدل غمػػى دكاـ الفتنػػة ،فممػػا خػػرج العسػػكر إلنجػػاد قػريش عمػػي جيينػػة،

خافػػت بمػػي ،فػػانيزمت فػػي أعمػػي الصػػعيد ،إلػػى أف أدينػػت لقػريش كممكػػتيـ دار يجيينػػة .ثػػـ حصػػؿ
بينيـ جميعا الصمح عمى مساكنيـ ىػذه التػى تقػدـ ذكرىػا ،ك ازلػت الشػحناء .كأمػا قػريش ،فػإنيـ كلػد

مالؾ بف النضر بف كنانة"..

المصدر المقريػزي :البياف واإلعراب عمف في أرض مصر مف قبائؿ األعراب ،ص437
ملحق ()6
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وداف وادي النيؿ منذ القَرف الثالث وحتى القَرف التاسع اليجري
وس َ
قَبيم ُة ُج َيينة َ
ورىا َ
الحضاري في مصر ُ
ود ُ

إسماعيل حامد إسماعيل علي

الجيني"
"ترجمة الصحابي ُعقبة بف عامر ُ
دم ابػف غػنـ
"عقبة بف عػامر ي
ي
الجيني بف عبس بف ىعدم بػف عمػرك بػف رف ػاعة بػف يمكدكعػة بػف ىعػ ٌ
الجينػي .ييكنى :أبػا حمػاد ،كقيػؿ :أبػك ليبيػد ،كأبػك عمػرك،
بف الػربعة بف رشداف بف قيس بف يجيينة ي

كأبػػكعبس ،كأبػػك أيسػػيد ،كأبػػك أسػػد ،كغيػػر ذلػػؾ .ركل عنػػو أبػػك يع ٌشػػانة أنػػو ق ػػاؿ (أل عقبػػة)  :قػػدـ
ػت إليػو ،فقمػت:
رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ المدينة ،كأنػا في غنـ لي أرع ػاىا ،فتركتيػا ،ثػـ ذىب ي

تبػايعني يا رسكؿ اهلل ذ قػاؿ :مف أنت ذ فأخبرتو ،فقػاؿ :أيما أحب إليػؾ تبػايعني بيعػة أعرابيػة ،أك
قمت :بيعة ىجرة ،فبػايعني .ككاف (عقبة) مف أصحػاب معاكية بف أبي سفياف ،ككلي
بيعة ىجرة ذ ي
مصر ،كسكنيا ،كتكفي بيا سنة ثماف كخمسيف ،ككػاف يخضب بالسكاد .ركل عنو مػف الصح ػابة:
اب ػػف عب ػػاس ،كأب ػػك أي ػػكب ،كأب ػػك أيمام ػػة ،كغي ػػرىـ .كم ػػف التػ ػػابعيف :أب ػػك الخي ػػر ،كعم ػػي ب ػػف ربػ ػػاح،
كأبكقبيؿ ،كسعيد بف المسيب ،كغيرىـ .أخبرنا عبداهلل بف أحمد الطكسػي ،أخبرنػا أبػك محمػد جعفػر

بف أحمد القػارلء ،أخبرنا الحسف بف أحمد بػف ش ػاذاف...عف عبػدالرحمف بػف ع ػائذ ،عػف عقبػة بػف
اس ف ػاتبعكه ،فقػاؿ ليػـ :مػػا
عػامر ي
الجينػي ،قػػاؿ :ذىػب إلػى المسػجد األقصػى يصػمي فيػو ،ف ػرآه الن ػ ي
لصػػحبتؾ لرسػػكؿ اهلل صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ ،لتحػػدثنا بمػػا سػػمعت منػػو .ق ػػاؿ:
لكػػـ ذ ق ػػالكا :أتينػػاؾ ي
معت رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ يقكؿ :ما مف و
عبد يمقػى اهلل عز كجؿ
انزلػكا ،فصمكا ،فػإني س ي

و
(عقبػة) صػفيف
ال ييشرؾ بػو شيئ ػان ،كلػـ يتنػد بػدـ حػراـ ،إال دخػؿ مػف أم أبػكاب الجنػة شػاء .كشػيد ي
مع معػاكية ،كشيد فتكح الش ػاـ ،كىػك كػػاف البريػد إلػى عمػر بفػتح دمشػؽ ،ككػػاف مػف أحسػف الن ػاس

صكتػان بالقرآف"...

المصدر :ابف األثير :أُسد الغابة ،جػ ،1ص39-38

ملحق ()7

الجيني"
"حديث أبي عبدالرحمف ُ

"ركل ابف مػاجة :حدثنػا أبكبكر ،حدثنػا ابف ينمير ،عػف محمد بف إسحػاؽ ،عف يػزيد بف أبػي
الجينػي ،قػاؿ :قػاؿ رسكؿ اهلل صمػى اهلل عميو كسمـ" :إني راكب
حبيب...عف أبػي عبدالرحمف ُ
غدا إلػى الييكد فػبل تبدؤكىـ بالسػبلـ ،فػإذا سممكا عميكػـ  ،فقػكلػكا :كعميكـ"
المصدر سنف ابف ماجة :حديث رقـ 3699
ملحق ()8

"أصؿ الحدارب"
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وداف وادي النيؿ منذ القَرف الثالث وحتى القَرف التاسع اليجري
وس َ
قَبيم ُة ُج َيينة َ
ورىا َ
الحضاري في مصر ُ
ود ُ

إسماعيل حامد إسماعيل علي

الحض ػ ػرم أني ػػـ جػ ػػاءكا فػ ػػي األصػ ػػؿ مػػػف
تق ػػكؿ المخطكط ػ ػة" :أخبرن ػ ػي س ػػيدم عب ػػد اهلل بكع ػ ػزيز ى

حض ػػرمكت ،كيقػ ػػاؿ إني ػػـ فػ ػػرع م ػػف حم ػػكـ  ،Hamumكى ػػـ م ػػف ب ػػدك حض ػػرمكت .ىػ ػػاجركا إل ػػى
السكداف في أيػاـ الحج ػاج بػف يكسػؼ (الثقف ػي) ،كسػكنكا بػيف البجػػة ،ص ػاركا (أم الح ػدارب) مثػؿ

البج ػػة أنفسػػيـ .كاتخػػذكا مكطنػ ػان ليػػـ فػػي س ػكاكف  ،Suakinكىػػي الجزيػ ػرة المشػػيكرة عمػػي س ػػاحؿ
السكداف ،بالقػرب مف بػبلد الحبشػة .كقػاؿ :إنيػـ يسػمكا بالحضػػارـ  ،Hadaremكىػك اسػـ مػػأخكذ
مػػف حضػػارـ ،كلكػػف منػػذ أيػػاـ الجػػاىمية فػػإف حػػرؼ الضػػاد تحػػكؿ إلػػى الػػداؿ ،كتحػػكؿ ح ػرؼ المػػيـ

إلى البػاء كما ييفيـ .ثـ صػاركا يعػرفكف بػاسـ :الحدارب"..
المصدددر مخطوطػػة أحمػػد بػػف الفك ػػي معػػروؼ ،واسػػميا "ذكػػر قب ػػائؿ العػػرب الت ػػى سػػكنت أرض

السوداف" .انظر متف ىذه المخطوطة:
Macmichael: A History of the Arabs in the Sudan , Vol. II , P. 349
ملحق ()9

"أصؿ رفاعة"

تقكؿ المخطكطة عف رفػاعة" :سكنكا فى أكؿ أمرىـ بػبلد الحبشة ،كبيف شعب البجة ،ثـ ارتحمكا

إلػى كادم النيؿ ،كىـ إحدل القبػائؿ القحطػانية "...Kahtanite Tribes

المصدر :مخطوطة أحمد بف الفكي معروؼ ،واسميا "ذكر قبائؿ العرب التى سكنت أرض

السوداف" .انظرMacmichael: A History of the Arabs , Vol. II , P. 347 :
ملحق ()41

"نسب الكواىمة"
تقكؿ المخطكطة" :الككاىمػة :ىـ عائمة كػاىؿ بف عمػارة بف خميفة بف أيػبراؾ بف محمد بف سميـ
بف خالد بف الػكليد .كىـ يضمكف عددان ال ييعد مف القبػائؿ التػى تسكف بقػاع مختمفة مف السكداف،
كميـ في الجنكب ،كيسكف أكثرىـ في صحراء البجػة ،كيندر أف ينزلػكا إلى نير النيؿ ،أك إلى

مكقع في مدينة سكبة (  )Sobaيدعى بالػكال "..Baluia

المصدر :مخطوطػة أحمػد بػف الفكػي معػروؼ "ذكػر قبائػؿ العػرب التػى سػكنت أرض السػوداف".

انظرMacmichael: A History of the Arabs , Vol. II , P. 345 :
ملحق ()44

"مجتمع عرب ُجيينة في بالد البجة"
ُ
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وداف وادي النيؿ منذ القَرف الثالث وحتى القَرف التاسع اليجري
وس َ
قَبيم ُة ُج َيينة َ
ورىا َ
الحضاري في مصر ُ
ود ُ

إسماعيل حامد إسماعيل علي

"...كمكضػػع يقػ ػاؿ ليػػـ العػ ػبلقي األدنػ ػى ،كمكضػػع يق ػػاؿ ل ػو الػ ػريفة..ككؿ ىػػذه مع ػػادف تػ ػبر ،كمػػف
الخربة إلى معدف يقػاؿ رحـ معدف تبر ثػبلث م ارحػؿ ،وبػرحـ قػوـ مػف بمػي وجيينػة ،كغيػرىـ مػف

أخ ػ ػبلط الن ػ ػاس يقص ػػدكف لمتج ػ ػارات ،في ػػذه معػ ػػادف الج ػػكىر ،كم ػػا يتص ػػؿ بيػ ػػا م ػػف معػ ػػادف الت ػ ػبر

العج ػػـ،
القريب ػػة..ككادم العػ ػػبلقي كالمدين ػػة العظيم ػػة ب ػػو خم ػػؽ م ػػف النػ ػاس ،كأخػ ػػبلط م ػػف الع ػػرب ك ي

أصحاب المطػالب ،كبيا أسكاؽ كتجػارات ،كشػربيـ مػف آبػػار تيحفػػر فػي كادم العػػبلقي .كأكثػر مػف
بالع ػػبلقي ق ػػكـ مػػف ربيعػػة ،مػػف بنػػي حنيفػػة مػػف أىػػؿ اليمامػػة..ككادم الع ػػبلقي كمػػا حكاليػػو معػػادف
لمتػ ػبر ،ككػػؿ مػػا قػػرب منػػو يعتمػػؿ فيػػو النػ ػاس لكػػؿ قػػكـ مػػف التجػ ػار كغيػػر التجػ ػار عبيػػد سػػكداف،
يعممػػكف فػ ػي الحفػػر ،ثػػـ يخرجػػكف التبػػر كالػ ػزرنيو األصػػفر ،ثػػـ يسػػبؾ .كمػػف العػ ػبلقي إلػػى مكضػػع
يقػاؿ لو كادم الحمؿ مرحمػة...كالى معدف يقاؿ لو ميزاب تنزلػو بمػي وجيينػة ،أربػع مراحػؿ..كمػف

العػبلقػ ػي إلػػى عػ ػيذاب أربػػع م ارحػػؿ ،كعػ ػيذاب سػ ػاحؿ البحػػر المػ ػالح ،يركػػب النػ ػاس منػػو إلػ ػى مكػػة
كالحج ػاز كالػػيمف ،كي ػأتيو التج ػار ،فيحممػػكف التبػػر كالع ػاج ،كغيػػر ذلػػؾ فػػي الم اركػػب..كمف الع ػبلقي

إلى معدف يقػاؿ لو سختيت عشػر م ارحػؿ ،فيػذه المع ػادف التػى يصػؿ إلييػا المسػممكف ،كيقصدكني ػا

لطمب التػبر"..

المصدر :اليعقوبي :كتاب البمداف ،ص335-333
ملحق ()47

"العالقة بيف القبائؿ العربية

في أرض المعدف بعد حممة العمري (755ىػ868/ـ)"
العمرم فػإنو سار إلى قػرية بحرم أسكاف يقػاؿ ليا أدف ػك ،كعبػر منيػا إل ػى الشػرؽ ،كك ػانت لػو
"كأما ي
كقعػةي مػع كالييػا بعػد شػعبة .ثػـ دخػؿ المعػدف ،كجػػرت لػو حػركب أعظػـ مػف األكل ػى مػع ربيعػة ،ثػػـ

عػاكد إلى المعدف في سنة خمس كخمسػيف كم ػائتيف ،كعمػى ربيعػة رجػ هؿ ييعػرؼ بأشػيب ابػف ربيعػة
صػريح
مف بني حنيفة ابف ليجيـ بف صعب..كآخر ييعرؼ بإيػاس بف ىركح ،كآخر يعرؼ بمحمد بػف ى

الجينييف رجػؿ ُيعػػرؼ بعثمػػاف بػف
بف عمػي بف قيس بف ثعمبة بف يعكػابة بف صعب..وكػاف عمى ُ
سع ػػداف ،كعمػػى الشػ ػامييف رجػػؿ مػػف سػػعد العشػػيرة ،كرؤسػ ػاء دكف ى ػؤالء ،فكثػػرت بيػػـ العمػ ػارة فػػى
البجة ،صػارت الػركاحؿ التى تحمؿ الميرة إلػييـ مػف أسػكاف ،سػتيف ألػؼ غيػر الج ػبلب (أم السػفف

العمػرم،
الصغيرة) التى تحمؿ مف القمزـ إلى عيذاب .ى
كعػرض أحمد بػف طكل ػكف لمنػع ذلػؾ بسػبب ي
فكتػػب إليػػو أنػػو فػػي مػ ػائة ألػػؼ أك يزيػػدكف ،فعػػدؿ عػػف االعػ ػتراض .ككق ػع بػػيف المسػػمميف المنػ ػافسة
لمعم ػرم مػف
كالمنػازعة كالحركب ،كمالت البجة إلى ربيعة ،كاتفقت معيـ كتػزكجكا إلييـ .فخػرج ه
أخ ي
أمػػو ييعػػرؼ بإبػ ػراىيـ المخزكمػػي إلػػى عيػػذاب ليمتػ ػار ،ف ػػاعترضتو البجػػة فقتمػ ػو كمػػف معػػو ،فغضػػب
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العمرم ،ككتب إلى ربيعة يسأليـ االنصاؼ مف البجة ،أك التخميػة بينػو كبيػنيـ ،فػدافعكه عػف
لذلػؾ ي
ضػػر إلػػى ح ػربيـ فشػػردكا عنػػو ،كعبػػر بنػػك ىػػبلؿ النيػ ػؿ إلػػى الغػ ػرب،
الحػػاليف ،فاسػػتدعى (قبيمػػة) يم ى
العمرم إال القميؿ..ثـ إف العمرم كاقعيػـ
كأقػاـ بنك تميـ شرؽ النيؿ كاعتزلت المعػادف ،فمـ يبؽ مع ي
كىػػـ غػ ػادكف ،فقتػػؿ فػػييـ قتػ ػبلن كذبحػ ػان ،كأنشػػبت الحػ ػرب بيػػنيـ ،كقيتػػؿ مػػف الفػ ػريقيف ألػ ػكؼ ،كليػػـ
كقعتػاف مشيكرتاف في مكضعيف يعرؼ أحدىمػا بمػيزج ،كاآلخر بكيػا."...
المصدر المقريزي :المقفي الكبير،جػ ،1ص461
ملحق ()43

"ىجرة جيينة إلى النوبة ودورىـ في سقوط مممكة عموة المسيحية"
"كفي سنة 9:1ىػ ،تكفي قائد القبػائؿ القحطانية األميرحيدر بػف األميػر حمػد بػف أحمػد بػف األميػر
رافع بف األميرعػامر ،فخمفػو فػي رئاسػة القبائػؿ األميػر عبػداهلل القػريف ،كلػد فػرج ،كلػد حمػد العميػت،

كلػػد األميػػر ارفػػع ،كلػػد األميػػر عػػامر .ككػ ػاف األميػػر عبػػداهلل الق ػريف قػػكم الشػػكيمة ،رج ػبلن شػػجاعان،

طمكحان ،ككاف يرل أنو لػو الحػؽ أف يسػكد كػؿ بػبلد العجػـ ،أم السػكداف .فجمػع أخيػا ار مػف قكمػو،
كقاؿ :نحف أحؽ بالبمػد ،ألنػو دخػؿ أجػدادنا مػع األميػر خالػد بػف سػعيد ،كدخمػكا مػع األميػر عبػداهلل

بف سعد بف أبي سرح ،ككانكا قكة جيش ابف الجيمي ،كسحنا في الببلد بأمكالنا كنسػائنا .مػف عيػد
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
عمينػػا ،كتيمػػؾ القبائػػؿ ،كيعػػكد الزنػػكج إلػػى يممػػؾ الػػببلد .كلػػذلؾ أخػػذ طائفػػة مػػف رجالػػو ،كذىػػب إلػػى
جبػاؿ البركف ،كاجتمع بالممؾ عمارة الممقب دنقس (دكنقس) بف الممؾ عدالف ،كىكف لو ممؾ البمد
كمػػو ،كتحػ ػالفكا اليمػػيف ليكػػكف الممػػؾ إلػػى عمػػارة كأكالده ،كأىمػػو .كدانػػت لػػو الجزي ػرة بػػدكف حػػرب،
كجميع بػكادم النيػؿ األزرؽ ،كالدنػدر ،كالرىػد ،كذلػؾ بػأمر األميػر عبػداهلل ك أريػو .كخضػعت لػو دار
محػػارب ،كالجمػػع ،كالجكامعػػة ،كخضػػعت لػػو الماجديػػة ،كالكرت ػػاف ،كسػػميـ ،كجميػػع ب ػكادم كردفػ ػاف،
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."..

المصدر الفحؿ الفكي الطاىر :تاري وأصوؿ العرب بالسوداف ،ص443-447
ملحق ()41

رواية ابف خمدوف عف ىجرة ُجيينة إلى النوبة
"ثػػـ إف أىػػؿ النكبػػة اجتمع ػكا عمػػى نشمػ ػي ،كقتمػػكه بمػ ػاألة جمػ ػاعة مػػف الع ػػرب سػػنة تسػػع (أم سػػنة

81:ىػػ241:/ـ) ،كبحث ػكا عػػف ك ػربيس ببمػػد األب ػكاب ،فػ ػألفكه بمصػػر .كبمػػغ الخبػػر إلػػى السػػمطاف،
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فبعثػو إلػى النكبػػة ،فممكي ػا .كانقطعػػت الجزيػة بإس ػبلميـ ،ثػـ انتشػرت أحي ػاء الع ػرب مػػف يجيينػة فػػي
ببلدىـ ،كاستكطنكىػا ،كممككىػا ،كممؤكىػا عيثا كفسػادا .كذىب ممكؾ النكبة إلى مدافعتيـ ،فعجزكا،

ثـ صػاركا إلى مصانعتيـ بالصير .فػافترؽ يممكيـ ،كصػار لبعض أبنػاء يجيينػة مػف أمي ػاتيـ عمػى
عػ ػػادة األع ػ ػاجـ ف ػػي تممي ػػؾ األخ ػػت كاب ػػف األخ ػػت ،فتم ػػزؽ ممكي ػػـ ،كاس ػػتكلى أعػ ػراب يجيين ػػة عم ػػي

بػبلدىـ ،كليس في طريقو شىء مف السػياسة الممككية لػآلفة التى تمنػع انقيػاد بعضػيـ إلػى بعػض.
فصػاركا شيعػا ليذا العيد ،كلـ يبؽ لبػبلدىـ رسـ لمممؾ ،كانما ىـ اآلف رجػالة بػادية ،يتبعكف مكاقػع

القطر شػأف بكادم العرب ،كلـ يبؽ في بػبلدىـ رسػـ لمممػؾ ،لمػا أح ػالتو صػبغة البػداكة الع ػربية مػف
صبغتيـ بالخمطة كاإللتحػاـ"..

المصدر ابف خمدوف :العػبر ،جػ ،5ص194
ملحق ()45

"رواية ابف خمدوف عف ىجرة ُجيينة إلى النوبة وانتقاؿ الحكـ إلييـ"
"كبالصػػعيد األعم ػػى مػػف أس ػكاف ،كمػػا كراءىػ ػا ،إلػػى أرض النكبػػة إلػػى بػ ػبلد الحبشػػة قبػ ػائؿ متعػػددة

كأحيػ ػاء يمتفرقػػة ،كميػػـ مػػف يجيينػػة إحػػدل بطػػكف قيضػ ػاعة ،ممػػؤكا تمػػؾ القفػ ػار ،كغمب ػكا النكبػػة عمػػي
م ػكاطنيـ كممكيػػـ ،كزاحم ػكا الحبشػػة فػػى ببلدىػػـ ،كشػ ػارككىـ فػػى أطرافيػ ػا .كالػ ػذيف يمػػكف أس ػكاف ىػػـ

ييعرفػكف بػأكالد الكنز ،كػاف جدىـ كنز الػدكلة كلو مقػامات مع ال ػدكؿ مػذككرة ،كنػزؿ معيػـ فػي تمػؾ

المػكاطف مػػف أسػكاف إلػػى ق ػكص بنػػك جعفػر بػػف أبػي ط ػالب..كبنكاحي مصػر مػػف جيػة القب ػمة ،إلػػى
عقبػػة إيمػ ػة أحيػ ػاء مػػف جػػذاـ ،جميػػكرىـ مػػف العػائد..كفيمػ ػا كراء عقبػػة إيمػ ػة إلػػى القمػػزـ قبػ ػائؿ مػػف

قض ػاعة ،كمػػف القمػػزـ إلػػى الي ػنبع ،مػػع قب ػائؿ مػػف يجيينػػة ،كمػػف الينبػػع إلػػى بػػدر ،كنكاحيػػو مػػف زبيػػد
إحدل بطكف مػذحج ،كليػـ األم ػراء بمكػة مػف بنػي حسػف حمػؼ كمؤاخ ػاة .كفيم ػا بػيف مكػة كالميجػـ

مما يمػي اليمف قبػائؿ بني شعبة مف كنػانة ،كفيما بيف الكػرؾ كغػزة شرقػا قبػائؿ يجػذاـ مف قض ػاعة،
في جمكع كافػرة ،كليـ أمراء أعػزة ،يقطعيـ السمطػاف عمى العسكر ،كحفظ السػابمة"..
المصدر :ابف خمدوف :العبر ،جػ ،6ص8-7
ملحق ()46

جماع شي العبدالب"
"ترجمة األمير عبداهلل َّ

"..كسميتو :كاضح البيػاف فػي ممػكؾ العػرب بالس ػكداف ،ىػذا ت ػاريو ممػكؾ الع ػبدالب ،أكليػـ :الش ػيو
جمػاع لجمعو القبػائؿ ،كىػك أشػرؼ بيػكت العػرب فػي
جمػاع بف السػيد محمد البػاقر ،كليقب ب َّ
عبداهلل َّ

السػكداف .ككػانت الػرئاسة كالس ػيادة ألج ػداده ،كك ػاف رجػبلن عظيمػان ،عال ػي اليمػة ،طمكحػان لممعال ػي،
ف ػ ػاستطاع بم ػػا أيكت ػػي م ػػف ال ػ ػرأم الس ػػديد كالغيػ ػرة ال ػ ػدينية استمال ػ ػة جمي ػػع قب ػ ػائؿ الع ػػرب المكج ػػكدة
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كينقػػذىـ ممػػا
بالسػ ػكداف ،كتكحيػػد كممػػتيـ تحػػت سمطػ ػاف يػػدير شػ ػئكنيـ ،كيسػػمؾ بيػػـ سػػبؿ الػرشػ ػاد ،ي
العنج ،كصػار
العنج ،فبػايعكه عمي محػاربة ي
كػانكا فيو مف العػنؼ الشديد الػذم أحػاط بيـ مف ممكؾ ي

المسػػمى
يفػػتح مػػداينيـ الػ ػكاحدة بعػػد األخػ ػرل .ثػػـ رأل إنػػو مػػف األكفػ ػؽ أف يتعػ ػاىد مػػع مػػؾ الفػػكنج ي

عمػػارة د(ك)نق ػس المقػػيـ بجب ػاؿ الفػػكنج بجيػػة لػػكؿ ،كتع ػاىدا عمػػى أف يمػػده مػػؾ الف ػكنج بنجػػدة مػػف

العن ػ ػج بي ػػذا الج ػػيش العظ ػػيـ.
عس ػ ػاكره ،كتجي ػػز بجي ػػكش ج ػ ػ اررة م ػػف قب ػ ػائؿ الع ػػرب ،كتق ػ ػدـ لح ػػرب ي
كجػالدىـ في عدة كقػائع يطكؿ شرحيػا انتصػر عمػييـ ،كفت ػح الب ػبلد مػف أل جي ػة فػي الشم ػاؿ إلػى

سكبػ ػة ،كقتػػؿ ممكيػػـ المسػػمى عمػ ػكة .ككػ ػاف لممػػؾ العػػنج قػ ػايد عظػػيـ يسػػمى حسػػب اهلل ،ففػ ػر ببقيػػة

جمػاع كحػاصره
الػجيش إلى قػرم التػى بيػا سػكر عظيـ فػي الجبػاؿ ،
فتحصف بو ،ثـ لحقو عػبداهلل َّ
ٌ
حتػى سػمـ .كبعد ذلػؾ خضعت لو جميع بػبلد السػكداف ،إال جية الصػبح بشػكاطػىء الػبحر األحمر

التػ ػى فتحيػ ػا ابنػػو الشػ ػيو عجػ ػيب بعػػده ،كاسػ ػتحكذ عمػ ػى غنػ ػائـ كػ ػثيرة ،منيػػا تػ ػاج الممػػؾ المرصػػع
بالػجكاىر ،كعقد الييكمػي المفصؿ بالػدر كاليػاقكت الػذم صػار يتكارثػو ممػكؾ الع ػبدالب..ثـ اقتس ػما

الممػػؾ ،فك ػانت الجزيػرة فقػػط لعم ػارة دكنق ػس ال ػذم انتق ػؿ مػػف الج ػنكب ،أم مػػف جب ػاؿ الف ػكنج مق ػر
ي
جمػاع ،فػاختػار
مممكتو ،كاختػط سػنار عػاصمة لػو ،كجميع أجػزاء السػكداف األخػرل لمشػيو عبداهلل َّ
مدينػػة قػ ػرم عػ ػاصمة لمممكتػػو الشاسػػعة ،ككػ ػانا متفقػ ػاف إلػػى أف تكفػ ػاىما اهلل تعػ ػالى .كممػػؾ عبػػداهلل

جمػاع سػتيف سنة ،كتػكفػي أكائؿ القػرف التػاسع رحمو اهلل ،ككػاف لو أكالد كثػيريف"..
َّ

المصدر مخطوطة "واضح البيػاف في مموؾ العرب بالسوداف" ،ورقة 7-4

ملحق ()47

"تأسيس عرب جيينة لمدينة أربجي"
ممكت بػبلد النكبة ،كتغمىىبت في أكؿ القرف العػاشر بعد التسعمػاية ،كخطت مدينة سػنار،
"إف الفينج
ٍ
كخطت مدينة أربجػي قبميا بثبلثيف سنة خطيا حجػازم
خطيا المؾ عمػارة دكنقس ،كىك أكليـ ،ي

ابف ىمعيف .كعمي ىذا (يتضح) أف عمػارة أربجػي في مدة الفنج ،كلـ تشتير في تمؾ الببلد مدرسة
عمـ كال قػرآف ،كيقاؿ إف الػرجؿ ييطمؽ المرأة كيتزكجيػا غيره في نيػارىا بدكف ًعدة ،إلى أف قدـ
العركػ ٌي مف مصر ،كعمـ النػاس العدة في الطػبلؽ ،كسكف عمى سػاحؿ النيؿ
الشيو محمكد ى
األبيض ،كبنى لو قص انر يعرؼ بو اآلف "..المصدر مخطوطة "كاتب الشونة" :ص5-1
ملحق ()48
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جماع وعمارة دونقس لمحاربة مموؾ سوبة (العنج)"
"التحالؼ بيف عبداهلل َّ

"ذكػػركا فػػي الت ػكاريو الت ػي ركيتيػ ػا أف أكؿ مػػف ممػػؾ ككل ػى مػػف ممػػكؾ الفػػكنج المػ ػمؾ عم ػارة دكنقػػس
كىك الػذم اختط مدينة سنػار :21ىػ .ككػاف العنج..تغمبكا عم ػى النكبػة كجعمػكا مدينػة سكب ػة مركػز

يسمطػ ػة (ليػػـ) .ككػ ػانت ىػػذه المدينػػة فييػػا أبنيػػة حسػػنة كبسػ ػاتيف ،كبيػػا ربػ ػاط معمػػكر بالمسػػمميف ،
كمكقعيػ ػا شػػرؽ النيػػؿ ،قػ ػريب مػػف اجتمػ ػاعو األبػػيض ،كأكثػػر مػ ػأككؿ أىميػػا الػ ػذرة البيضػ ػاء..كدينيـ

النصػرانية ،كليػػـ أيسػػقيؼ مػػف طػػرؽ ص ػاحب اإلسػػكندرية..اف ابتػػداء ممػػؾ عم ػارة دكنقػػس فػػي األكؿ
جمػػع لو..كم ػازالكا فػػي زي ػادة ،كىػػك مقػػيـ بيػػـ فػػي جبػػؿ الك ػاني ،اآلف قػػرب ..حضػػر (اليػػو) عبػػداهلل

جمػاع مف عربػاف القكاسمة ،كىك ابف الشيو عجيب الكػافػكتو جد أكالد عجيب ،كتمت كممتيـ عمي
َّ

جمػاع بمػا معيػـ مػف الجي ػش ،كحػػاربكا
محػاربة العنج ممكؾ سكبة ،كممكؾ..فتكجو عمػارة كعبداهلل َّ
ممػػكؾ سكب ػة ،كممكؾ..كانتصػػركا كق ػتمكىـ .ثػػـ اتفػػؽ رأييػػـ عمػػي أف يكػػكف عم ػارة ممك ػا عكض ػا عػػف
ممػػؾ عمػػكة ،ككنػػو ىػػك الكبيػػر..كاختط (عبػػداهلل) مدينػػة ق ػػرم الك ػاينة..كجعميا كرسػػي ممكػػو .ككػ ػذلؾ

عمػ ػ ػارة اخػ ػػتط مدينػ ػػة سنػ ػ ػار ،كك ػ ػػانت قبمػ ػ ػو مقيمػ ػػة بيػ ػػا إمػ ػػر(أ)ة تسػ ػػمى سنػ ػ ػار ،كجعميػ ػػا كرسػ ػ ػي

ممكو..كما ازل ػكا عم ػارة كعبػداهلل ك ػاألخكيف إال أف ترتيػب عم ػارة أع ػبل كأعظ ػـ ،كرت ػبت عبػداهلل دكنػػو

إذا اجتمعػا في مكاف كاحد .كأما إذا غػاب عمػارة يعػامؿ عبداهلل بما يعػامؿ بو عمارة ،كلـ تػزؿ تمؾ
الحػالة جاريػة بيف ذ اررييـ إلى انقضػاء ممكيـ"..

المصدر مخطوطة "تػاري مختص بػأرض النوبة
ومف مموكيا مموؾ الفونج" :ورقة 48-46

ملحق ()49

"تعريب النوبييف مف أىؿ عموة بعد انتصار ُجيينة عمى مموؾ العنج"
"...كأما النكبػة فبعد ظفر الفينػج بيـ ،تفرقػكا بجيػات فػازكغمػي ككػردفػاف ،كلـ يبػؽ مػنيـ إال القمي ػؿ،
فتػػدينكا بػػديف اإلس ػػبلـ ،كتفػ ػرقكا كسػػط العػ ػرب المقيمػػيف ببػ ػبلدىـ ،كىػػـ اآلف أنف ػػار قػ ػبليؿ ،مقيمػػيف
بجية شػندم..كال يعرؼ ليـ أف أصميـ نػكبة إال القمػيؿ مف النػاس ،كػكنػ(ىـ) انتقمػ(كا) إلى العربية،

كألػ ػ ػ ػكانيـ ش ػ ػ ػ ػابيت أل ػ ػ ػ ػكاف الع ػ ػ ػػرب بأس ػ ػ ػػباب التن ػ ػ ػ ػاسؿ ،ألف الع ػ ػ ػ ػرب ك ػ ػ ػ ػثرت كف ػ ػ ػ ػكدىـ إل ػ ػ ػػى ب ػ ػ ػ ػر

السػكداف..كأغمبيـ مف حمير كربيػعة كبنػى عامر كقحطػاف ككنػانة كجيينة كبني يشكر كبنػي كػاىؿ
كبنػي ذبػياف..فػ ازرة كبنػي يسػميـ"..

المصدر مخطوطة "تػاري مختص بأرض النوبة،

ومف مموكيا مموؾ الفونج ،ومف تولى بعدىـ" :ورقة49-48
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ملحق ()71

"مممكة الفونج"
"اعمػػـ أف الفيػنج (الفػػكنج) ممكػػت أرض النكب ػة ،كتغمبػػت عميػػو (ف ػي) أكؿ الق ػرف الع ػاشر سػػنة عشػػر
بعػػد التسعمػ ػاية .كخطػػت مدينػػة سنػ ػار خطػ ػاىا الممػػؾ عمػ ػارة دكنقػػس ،كخطػػت مدينػػة أربجػػي قبميػػا

بثػبلثيف سنة ،خطػاىا حجػازم بف ىمعيف .كلـ يشػتير فػي تمػؾ الب ػبلد مدرس ػة عمػـ كال ق ػرآف ،كيق ػاؿ
إف الػرجؿ يطمؽ المرأة ،كيػتزكجيا غيره في نيػارىا مف غير عػدة حتػى قػدـ الشػيو محمػكد الع ػركي
م ػػف مص ػػر ،كعمَّػ ػـ الن ػ ػاس الع ػػدة ،كس ػػكف (البح ػػر) األبي ػ ػض ،بن ػػي ل ػػو قصػ ػ ار ييع ػػرؼ اآلف بقص ػػر
محمكد"..
المصدر ود ضيؼ اهلل :كتاب الطبقات ،ص11-39

ثالثا – الصور واألشكاؿ التوضيحية
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شكؿ رقـ ()2
نسؿ أبناء نكح عميو السبلـ كمنيـ ساـ أبك العرب (العدنانييف كالقحطانييف)
كمنيـ حاـ بف نكح كينتسب إليو النكبيكف

كيظير في الشكؿ أبناء حاـ :فكط ،كككش ،ككنعاف ،كمصر(ايـ)
المصدر السكيدم :سبائؾ الذىب ،ص32
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شكؿ رقـ ()1

صكرة مخطكطة "نسب القبائؿ العربية" – كرقة 1
كعذرة كحمكاف
كتظير فييا بطكف قضاعة كمنيا قبائؿ :يجيينة ي
كثػائؽ مكتبة آؿ متحمي الياشمي
عف مكقعwww.ashraf.online.com :
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شكؿ رقـ ()3

صورة مخطكطة "نسب القبائؿ العربية"  -كرقة 3
كثػائؽ مكتبة آؿ متحمي الياشمي

مكقعwww.ashraf.online.com :
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شكل ()5
نسب غطفان
وام من بطون قبٌلة جهٌنة
المصده السوٌدي; سبائك الذاب ،ص7:
(وموقع األنساب )www.alansab-online.com
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شكل رقن ()5
نقش صخري ألحذ الجهنُُن  -بالد الحجاز
واسوو "عبذالرحون بن نبُو الجهنٍ"
هىقع  :هلتقً جهُنت التارَخٍ
www.tarekjohina.com

شكؿ رقـ ()6

انتصار رمزيا
ا
صكرة ألحد النقكش الصخرية التي تصكر
ألفراد ينتسبكف إلى قبيمة جيينة – ببلد الحجاز
المصدر :مكقع ممتقى جيينة التاريخي
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www.tarekjohina.com

شكؿ رقـ ()7
انتصار رمزيا
ا
صكرة ألحد النقكش الصخرية تصكر
ألفراد مف قبيمة جيينة – ببلد الحجاز

المصدر :مكقع ممتقى جيينة التاريخي
www.tarekjohina.com
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شكؿ رقـ ()8

مخطكطة الصحابة البدرييف كبيا اسـ الصحابي

"عقبة بف عامر الجيني" بالصفحة الثانية يسا انر – السطر رقـ 23
مخطكطات جامعة الممؾ سعكد – الرياض
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شكل ()7
ضرَح الصحابٍ عقبت بن عاهر الجهنٍ
وبجىاره قبر عورو بن العاص وأبىبُصرة الغفارٌ– قرافت الوقطن
الوصذر :هىقع www.msobieh.com

شكل هقم ()20
مسجد الصحابً عقبة بن عامه الجهنً – قهافة المقطم
موقع www.masrawy.com
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شكؿ رقـ ()22
مخطكطة عبداهلل بف أبي السرح (أك ذكر البقط)
كتبيا المقريزم في سنة 871ىػ2469/ـ
انظر المخطكطة :كرقة رقـ 2
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شكؿ رقـ ()23

مخطكطة المقريزم:

عبداهلل بف سعد بف أبي السرح – كرقة 3
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شكؿ رقـ ()24

مخطكطة المقريزم:

عبداهلل بف سعد بف أبي السرح – كرقة 4
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شكؿ رقـ ()25

مخطكطة المقريزم:
عبداهلل بف سعد بف أبي السرح – كرقة 5
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شكؿ رقـ ()25

مخطكطة "تاريو مختص بأرض النكبة"

يقكؿ المؤلؼ في ىذا المتف" :فاني قد كجدت نبذة مف تاريو دخكؿ العرب
بأرض النكبة كأردت نقميا كىي ذكر البقط"...

المصدر مجيكؿ :مخطكطة "تاريو مختص بأرض النكبة"،
المركز الديمقراطي العربي لمدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية برليف -ألمانيا

299

وداف وادي النيؿ منذ القَرف الثالث وحتى القَرف التاسع اليجري
وس َ
قَبيم ُة ُج َيينة َ
ورىا َ
الحضاري في مصر ُ
ود ُ

إسماعيل حامد إسماعيل علي

كثائؽ غير منشكرة ،دار الكثائؽ القكمية بالخرطكـ ،رقـ Misc 2/25/272

شكؿ ()24

تفريغ أحد النقكش لشاىد قبر عربي مف منطقة "خكر نكبت" بشرؽ السكداف
(محفكظ بالمتحؼ القكمي بالسكداف)

باسـ "حنيف بف عيسى" (سنة  152ىػ845/ـ)
المركز الديمقراطي العربي لمدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية برليف -ألمانيا

311

وداف وادي النيؿ منذ القَرف الثالث وحتى القَرف التاسع اليجري
وس َ
قَبيم ُة ُج َيينة َ
ورىا َ
الحضاري في مصر ُ
ود ُ

إسماعيل حامد إسماعيل علي

المرجع كرـ الصاكم بػاز :قبيمة جيينة ،ص34

شكل ()29

صىرة لعائلت هن البجاوَُن
هىقعwww.alsahafasd.net :

شكؿ رقـ ()28

كثيقة سكدانية عف جيينة كرفاعة
المركز الديمقراطي العربي لمدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية برليف -ألمانيا
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وداف وادي النيؿ منذ القَرف الثالث وحتى القَرف التاسع اليجري
وس َ
قَبيم ُة ُج َيينة َ
ورىا َ
الحضاري في مصر ُ
ود ُ

إسماعيل حامد إسماعيل علي

كىجرة القبيمتيف مف ببلد البجة

مف مجمكعة محمد بف زيد  -الخرطكـ

شكؿ رقـ ()27

إحدل الكثائؽ المعركفة بػ"كثائؽ خميفة الشيو خكجمي"
كفييا ذكرت مدينة قرم عاصمة العبدالب ،ككصؼ شيو ىذه المدينة بأنو" :شيو قرم
المحركسة المحمية ،صاحب المقامات العمية كاألقكاؿ الصادقة

المركز الديمقراطي العربي لمدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية برليف -ألمانيا

312

وداف وادي النيؿ منذ القَرف الثالث وحتى القَرف التاسع اليجري
وس َ
قَبيم ُة ُج َيينة َ
ورىا َ
الحضاري في مصر ُ
ود ُ

إسماعيل حامد إسماعيل علي

الكفية المأمكف عمى دينو كالرعية المتمسؾ بالسيرة المحمدية"..

المصدر :كثائؽ خميفة الشيو خكجمي ،محفكظة بقبة الشيو خكجمي عبدالرحمف

شكؿ رقـ ()10

ممارسة بعض أعماؿ السحر كالشعكذة لطرد األركاح الشريرة في مدينة قرم
المركز الديمقراطي العربي لمدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية برليف -ألمانيا

313

وداف وادي النيؿ منذ القَرف الثالث وحتى القَرف التاسع اليجري
وس َ
قَبيم ُة ُج َيينة َ
ورىا َ
الحضاري في مصر ُ
ود ُ

إسماعيل حامد إسماعيل علي

المصدرCrawford: The Fung Kingdom of Sennar, P. 273 :

شكؿ رقـ ()12
مخطكطة "كاضح البياف في ممكؾ العرب بالسكداف"

يتحدث فييا المؤلؼ عف سبب كتابتو ليذه المخطكطة،

ثـ يتحدث عف أمراء العبدالب(كىـ مف بطكف رفاعة الجينية)،
المركز الديمقراطي العربي لمدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية برليف -ألمانيا

314

وداف وادي النيؿ منذ القَرف الثالث وحتى القَرف التاسع اليجري
وس َ
قَبيم ُة ُج َيينة َ
ورىا َ
الحضاري في مصر ُ
ود ُ

إسماعيل حامد إسماعيل علي

كيبدأ المؤلؼ بالحديث عف ترجمة األمير عبداهلل جماع
انظر "مخطكطة كاضح البياف" :الكرقة األكلى

شكؿ رقـ ()11

مخطكطة "كاضح البياف في ممكؾ العرب بالسكداف"

يتحدث فييا المؤلؼ عف الحرب الذم كقعت بيف العبدالب كممكؾ عمكة
المركز الديمقراطي العربي لمدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية برليف -ألمانيا

315

وداف وادي النيؿ منذ القَرف الثالث وحتى القَرف التاسع اليجري
وس َ
قَبيم ُة ُج َيينة َ
ورىا َ
الحضاري في مصر ُ
ود ُ

إسماعيل حامد إسماعيل علي

ككذلؾ تحالؼ العبدالب مع الفكنج ،كالعبلقة بيف عبداهلل جماع كعمارة دكنقس
انظر "مخطكطة كاضح البياف" :الكرقة الثانية

شكؿ رقـ ()11

مخطكطة السمرقندم "أنساب عرب السكداف"

كفييا متف ميـ يقكؿ" :كاف قبيمة يجيينة بمغت اثنيف كخمسكف قبيمة
المركز الديمقراطي العربي لمدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية برليف -ألمانيا
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وداف وادي النيؿ منذ القَرف الثالث وحتى القَرف التاسع اليجري
وس َ
قَبيم ُة ُج َيينة َ
ورىا َ
الحضاري في مصر ُ
ود ُ

إسماعيل حامد إسماعيل علي

بأرض سكبة ببحر النيؿ بممؾ الفكنج"..
المخطكطة :كرقة 27

شكؿ رقـ ()13

إحدل أكراؽ النسبة السكدانية عف جيينة كنسبيا كبعض بطكنيا
مجمكعة محمد بف زيد – الخرطكـ

المركز الديمقراطي العربي لمدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية برليف -ألمانيا
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وداف وادي النيؿ منذ القَرف الثالث وحتى القَرف التاسع اليجري
وس َ
قَبيم ُة ُج َيينة َ
ورىا َ
الحضاري في مصر ُ
ود ُ

إسماعيل حامد إسماعيل علي

شكؿ رقـ ()16

إحدل أكراؽ النسبة السكدانية

تتحدث عف أف قبيمة جيينة كانت تضـ  51قبيمة في أرض سكبة
مجمكعة محمد بف زيد  -الخرطكـ

شكؿ رقـ ()15
المركز الديمقراطي العربي لمدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية برليف -ألمانيا

318

وداف وادي النيؿ منذ القَرف الثالث وحتى القَرف التاسع اليجري
وس َ
قَبيم ُة ُج َيينة َ
ورىا َ
الحضاري في مصر ُ
ود ُ

إسماعيل حامد إسماعيل علي

مخطكطة "كتاب الطبقات" (في خصكص األكلياء كالصالحيف) – الكرقة األكلى
لػ"كد ضيؼ اهلل" كفييا يبدأ المؤلؼ الحديث عف

ابتداء دكلة الفكنج أك "السمطنة السنارية" أكائؿ القرف 20ىػ24/ـ
المصدر :كد ضيؼ اهلل :كتاب الطبقات ،ص8

المركز الديمقراطي العربي لمدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية برليف -ألمانيا

319

وداف وادي النيؿ منذ القَرف الثالث وحتى القَرف التاسع اليجري
وس َ
قَبيم ُة ُج َيينة َ
ورىا َ
الحضاري في مصر ُ
ود ُ

إسماعيل حامد إسماعيل علي

شكؿ رقـ ()14

إحدل الكثائؽ السكدانية التي تتحدث عف الفكنج (الفنج)

المرجع:
Macmichael: A History of the Arabs in the Sudan, Vol. II, P. 317

شكؿ رقـ ()19

إحدل الكثائؽ السكدانية عف جيينة كعبلقتيا بقبيمة جذاـ في السكداف
مجمكعة محمد بف زيد  -الخرطكـ
المصدر :مكقع السبلالت العربية
www.dnaarab.com

المركز الديمقراطي العربي لمدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية برليف -ألمانيا
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وداف وادي النيؿ منذ القَرف الثالث وحتى القَرف التاسع اليجري
وس َ
قَبيم ُة ُج َيينة َ
ورىا َ
الحضاري في مصر ُ
ود ُ

إسماعيل حامد إسماعيل علي

شكؿ رقـ ()18

إحدل الكثائؽ السكدانية

عف العبلقة بيف قبيمة يجيينة كأىؿ ضنقمة (دنقمة) كبربر
مجمكعة محمد عثماف العبدالبي  -الخرطكـ

المركز الديمقراطي العربي لمدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية برليف -ألمانيا

311

وداف وادي النيؿ منذ القَرف الثالث وحتى القَرف التاسع اليجري
وس َ
قَبيم ُة ُج َيينة َ
ورىا َ
الحضاري في مصر ُ
ود ُ

إسماعيل حامد إسماعيل علي

شكؿ ()17
مخطكطة السمرقندم "أنساب عرب السكداف" تتحدث ىذه الكرقة

عف أصؿ الحداربة كعبلقتيـ بالعرب الحضارمة كىجرتيـ مف اليمف إلى سكاكف
انظر المخطكطة :كرقة رقـ 19

المركز الديمقراطي العربي لمدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية برليف -ألمانيا

312

وداف وادي النيؿ منذ القَرف الثالث وحتى القَرف التاسع اليجري
وس َ
قَبيم ُة ُج َيينة َ
ورىا َ
الحضاري في مصر ُ
ود ُ

إسماعيل حامد إسماعيل علي

شكؿ ()30

مخطكطة السمرقندم

كتتحدث في أسفؿ ىذه الكرقة عف مممكة الفكنج كأنيا تأسست
"في رأس التسعماية إال عشر سنيف ،أكليـ السمطاف عمارة دكنقس
ككانكا يقكلكف لو ممؾ الشمس كالظؿ"
انظر المخطكطة :كرقة رقـ 33

المركز الديمقراطي العربي لمدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية برليف -ألمانيا

313

وداف وادي النيؿ منذ القَرف الثالث وحتى القَرف التاسع اليجري
وس َ
قَبيم ُة ُج َيينة َ
ورىا َ
الحضاري في مصر ُ
ود ُ

إسماعيل حامد إسماعيل علي

شكؿ ()32

مخطكطة السمرقندم

كفييا تتحدث أعمى ىذه الكرقة
عف نسؿ جيينة في السكداف مف ذرية "عبداهلل الجيني"
المخطكطة :كرقة 32

المركز الديمقراطي العربي لمدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية برليف -ألمانيا

314

وداف وادي النيؿ منذ القَرف الثالث وحتى القَرف التاسع اليجري
وس َ
قَبيم ُة ُج َيينة َ
ورىا َ
الحضاري في مصر ُ
ود ُ

إسماعيل حامد إسماعيل علي

شكؿ ()31
إحدل الكثائؽ السكدانية عف نسؿ قبيمة جيينة ،بطف ذبياف

كبيا أسماء نسب ذبياف :جيينة – ذبياف – كاطد (كتيد) – فاىد – بشير (الشكرية ،كالبديرية) –
عامر (محمد ،رفاعي ،حمد) – شاطر (شاتير ،كمف نسمو :سمطاف ،كمف نسمو :مسمـ ،جعفر،

راشد ،ركاح ،ىحميؿ ،ركاب ،معشر) .كمف نسؿ ذبياف أيضا :الشبمة – سفياف – جذاـ – محس
 عمرافالمرجع:
Macmichael: A History othe Arabs in the Sudan, Vol. II, P. 147

المركز الديمقراطي العربي لمدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية برليف -ألمانيا
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وداف وادي النيؿ منذ القَرف الثالث وحتى القَرف التاسع اليجري
وس َ
قَبيم ُة ُج َيينة َ
ورىا َ
الحضاري في مصر ُ
ود ُ

إسماعيل حامد إسماعيل علي

شكؿ رقـ ()33

مخطكطة "كاتب الشكنة" (الكرقة األكلى مف المخطكطة)
مجمكعة محمد بف عثماف العبدالبي – الخرطكـ
عف مكقعbani – alabas.com :

المركز الديمقراطي العربي لمدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية برليف -ألمانيا
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وداف وادي النيؿ منذ القَرف الثالث وحتى القَرف التاسع اليجري
وس َ
قَبيم ُة ُج َيينة َ
ورىا َ
الحضاري في مصر ُ
ود ُ

أوال  -المخطوطات:

إسماعيل حامد إسماعيل علي

المصادر والمراجع

أحمد بف الحاج أبو عمي (كتب ىذه المخطوطة سنة 1054ىػ1838/ـ):
 - 2مخطكطػػة "كػ ػاتب الشػػكنة فػػي تػ ػاريو السػػمطنة السػػنارية كاإلدارة المص ػرية" ،تحقيػػؽ :الشػػاطر

يبصيمي عبدالجميؿ ،مراجعة :محمد مصطفي زيػادة ،ك ازرة الثقػافة االرشػاد القكمي2742 ،ـ
أحمد بف الفكي معروؼ:

Macmichael:
 – 3مخطكطة "ذكر قبػائؿ العرب التى سكنت أرض السكداف" ،انظر
A History of the Arabs in the Sudan,Vol.II , Cambridge, 1922, P.343
السمرقندي (أبوعبداهلل حسيف بف عبداهلل الحسيف السمرقندي):
 – 3مخطكطة "أنساب عرب السكداف" ،نسخة مصكرةMisc /28 /287 ،

الذىبي (شمس الديف محمد بف أحمد بف عثماف ،ت748 :ىػ1347/ـ)
ً
المشتىبو مف األسماء كاألنساب كال يك ىنى" ،مكتبة الممػؾ سػعكد ،الري ػاض،
المختىمؼ ك ي
 - 6مخطكطة " ي
رقـ5478

القزويني (محمد بف ميدي القزويني ،ت1243 :ىػ1633/ـ):

 - 5مخطكط ػػة "أس ػػماء قب ػ ػائؿ الع ػػرب" ،محفكظ ػػة بمكتب ػػة جامع ػػة المم ػػؾ س ػػعكد ،المممك ػػة العربي ػػة

السعكدية مخطكطػة تحت رقـ344 :

المقريزي (تقي الديف أحمد بف عمي بف عبد القػادر ،ت845 :ىػ1441/ـ)
 - 4مخطكطة "عبداهلل بف سعد بف أبػي السػرح" (كتبػت فػي سػنة 940ى ػ2358/ـ) 2/23/221
Misc
وثيقة نسب العركييف (وىـ مف بطوف جيينة):
 – 9كىي إحدل أكراؽ النسبة السكدانية ،كثيقة نسب الشيو عبداهلل بف دفع اهلل العركػي ،انظر:
Macmichael : A History of the Arabs in the Sudan,Vol.II , P.175
مجيوؿ:
 – 8مخطكطة "تػاريو مختص بػأرض النكبة كمف ممككيػا ممكؾ الفكنج كمف تكلي بعػدىـ" :كثػائؽ
غير منشكرة ،دار الػكثائؽ القكمية ،الخرطكـMisc 2/25/272 ،

مجيوؿ:

 - 7مخطكطػػة الفك ػػي حس ػػف كل ػػد محم ػػد عيس ػػى الجميبلب ػ ػي كد الش ػػاعر ،انظ ػػر م ػػتف المخطكط ػػة
Macmichael: A History of the Arabs in the Sudan, Vol. II , P .237
مجيوؿ:
 -20كثػائؽ خميفة الشػيو خكجمي :دار الػكثػائؽ المركزية ،الخػرطكـ ،مطبكعػات2745 ،11/ـ
المركز الديمقراطي العربي لمدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية برليف -ألمانيا
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وداف وادي النيؿ منذ القَرف الثالث وحتى القَرف التاسع اليجري
وس َ
قَبيم ُة ُج َيينة َ
ورىا َ
الحضاري في مصر ُ
ود ُ

إسماعيل حامد إسماعيل علي

مجيوؿ:
 – 22كثػائؽ الفكنج كاألرض ،تحقيؽ :محمد إبػراىيـ أبك سميـ ،جامعة الػخرطكـ2749 ،ـ

مجيوؿ:

 - 21مخطكطة كاضح البيػاف في ممكؾ العرب بالسكداف كممكؾ العبدالب ،نسخة مصكرة
مجموعة مف أوراؽ النسبة:

 – 23انظر متكف ىذه المجمكعة في كتاب:
Macmichael: A History of the Arabs in the Sudan,Vol. II, P.309
مجهول:
 – 26مخطكطة "نسب القبػائؿ العربية" ،مكقع آؿ متحمي اليػاشمي www.ashraf.online

مجيوؿ:

 - 25مخطكطة الصحػابة البػدرييف ،جامعة الممؾ سعكد ،الريػاض ،المممكة العربية السعكدية

بعض أوراؽ البردي العربية:

 - 24تحقيػ ػػؽ :أدكلػ ػػؼ جركىمػ ػ ػاف ،ترجمػ ػػة :الػ ػػدكتكر حسػ ػػف ابػ ػ ػراىيـ حسػ ػػف ،طبعػ ػػة دار الكتػ ػػب

المصرية ،القػاىرة2755 ،ـ
مجيوؿ:

 – 29عػػدد مػػف المخطكطػػات ،مجمكعػػة محمػػد بػػف عثمػػاف العبدالبػ ػي ،الخرطػػكـ( ،مكقػػع منتػػدل

الرفاعييف)
مجيوؿ:

 - 28مخطكطة عف قبيمة يجيينة كرفػاعة ،مف مجمكعة محمد بف زيد ،الخرطكـ ،السكداف
نقوش صخرية:
 – 27نقش صخرم لشخص مف يجيينة (يػدعى عبػدالرحمف بػف نبيػو الجينػي) مػف جبػاؿ الحج ػاز
(مكقع :ممتقى جيينة التػاريخي)

 – 10نقػػكش صػػخرية تصػػكر انتصػػار أشخ ػاص مػػف قبيمػػة يجيينػػة  -جبػػاؿ الحج ػاز (مكقػػع ممتقػػى
يجيينة التػاريخي)

ثانيا – المصادر:
 – 12القػرآف الكريـ

 - 11التوراة (العيد القديـ):

ابف األبػَّار (أبوعبداهلل محمد بف عبداهلل بف أبي بكر بف عبداهلل بف عبدالرحمف القضػاعي ،ت:
658ىػ1199/ـ):
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الحمة السيراء ،تحقيؽ :الػدكتكر حسيف مؤنس ،دار المعػارؼ ،القػاىرة1023 ،ـ
 - 13ي
المغيػػرة بػػف ب ػػزدزبة الجعف ػػي ،ت:
ُ
البخ ػػاري (أبػػو عبػػداهلل محمػػد بػػف إسػػماعيؿ بػػف إب ػراىيـ بػػف ُ
056ىػ869/ـ):

 – 16صحيح البخارم ،مكتبة الصفػا ،القػاىرة1003 ،ـ

الترمذي (أبو عيسي محمد بف عيسي بف سورة ،ت079 :ىػ890/ـ):
 – 15سنف الترمذم ،دار إحيػاء الػتراث العربي ،بػيركت ،دكف تػاريو

ابف األثػير (أبو الحسف عمي بف أبي الكرـ ،ت632 :ىػ1030/ـ)

 - 14أيسد الغػابة في ىمعرفة الصحػابة ،تحقيؽ :أحمد بف شعباف ،مكتبة الصفػا ،القػاىرة1009 ،ـ
 - 19الميباب في تىيذيب األنسػاب ،مطبعة دار التػأليؼ ،القاىرة2792 ،ـ
 - 18الكامؿ في التػاريو ،تحقيؽ :خػيرم سعيد ،المكتبة التػكفيقية ،القػاىرة ،دكف تػاريو

اإلدريسػي (أبو عبداهلل محمد بف محمد بف عبد اهلل بف إدريػس ،ت548 :ىػ1153/ـ):

المشتػ ػاؽ (المغ ػرب كأرض السػػكداف كمصػػر كاألنػػدلس) ، ،تحقيػػؽ :آر .دكزم ،طبعػػة
 – 17ين ػزىة ي
لػيدف2844 ،ـ
ابف إسحػاؽ (محمد بف اسحاؽ بف يسار المطمبػي ،ت151 :ىػ768/ـ)

المزيػػدم ،دار الكتػػب العمميػػة ،ب ػػيركت،
 - 30السػػيرة النبكيػػة ،الجػ ػزء األكؿ ،تحقيػػؽ :أحمػػد فريػػد ى
1007ـ

اإلصطخري (ابراىيـ بف محمد الفارسي ،ت346 :ىػ957/ـ )
 - 32مسالؾ الممػالؾ ،شركة نػكابغ الفكر ،القػاىرة1022 ،ـ

ابف إيػاس (محمد بف أحمد بف إيػاس الحنفي ،ت932 :ىػ1503/ـ)
 - 31بدائع الػزىكر في كقػائع الػدىكر ،تحقيؽ :محمد مصطفي ،الييئػة المصػرية العامػة لمكتػاب،

القػاىرة2781 ،ـ

ابف بطوطة (محمد بف عػبد اهلل المواتي الطنجػي ،ت779 :ىػ1377/ـ)

النظػار في غرائب األمصار كعجائب األبصػار (رحمة ابف بطكطة) ،تعميؽ :محمد
 - 33تيحفة ي
السعيد محمد الػزينػي ،المكتبة التكفيقية ،القػاىرة ،دكف تػاريو

البغدادي (عبدالقػاىر بف طاىر بف محمد البغدادي اإلسفراييني ،ت409 :ىػ1237/ـ):
 - 36الفى ػرؽ بػػيف ً
الف ػ ىرؽ ،تحقيػػؽ :محمػػد محيػػي ال ػػديف عبػػد الحميػػد ،مكتبػػة دار الػ ػتراث ،القػػاىرة،
1009ـ
أبو بكر الرازي (محمد بف أبى بكر بف عبدالقادر الرازي الحنفي ،ت :بعد 666ىػ1067/ـ):
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 – 35كتػاب زىػر الػربيع ،تحقيؽ :مصطفي حجػازم ،الييئة المصرية العػامة لمكتػاب ،سمسمة

التراث1022 ،ـ

الصحػاح ،تحقيؽ :محمد خاطر بؾ ،المطبعة األميرية2706 ،ـ،
 - 34يمختار
ٌ
(أبوعبيد البكري  ،ت487 :ىػ1294/ـ)
البكري:
ُ

غرب في ذكر ببلد إفػريقية ك ً
الم ً
المغرب ،مكتبة الثقػافة الػدينية ،القاىرة ،دكف تاريو
 – 39ي
البػال ُذري (أحمد بف يحيي بف جػابر ،ت079 :ىػ890/ـ)
 – 38أنسػاب األشراؼ ،تحقيؽ :محمد حميد اهلل ،دار المعارؼ ،القػاىرة2789 ،ـ
 - 37فتكح البمداف ،المكتبة التكفيقية ،دكف تػاريو

البيضػاوي (القاضي نػػاصر الػػديف أبػي سػعيد عبػداهلل بػف عمػر بػف محمػد الشػيرازي البيضػاوي،
ت791 :ىػ1388/ـ):

 - 60تفسير البيضػاكم (المع ػركؼ باسػـ :أنػكار التنزيػؿ كأسػرار الت ػأكيؿ) ،المكتبػة التكفيقيػة ،دكف

تػاريو

البييقػي (الحافظ أبو بكر بف الحسيف البييقي ،ت458 :ىػ1265/ـ):
 - 62دالئؿ النبػكة ،تحقيؽ :عبد الػرحمف عثمػاف ،المكتبة السػمفية ،المدينة المنكرة2747 ،ـ

ابف تَغري بػردي (جماؿ الديف أبو المحاسف يوسؼ األتػابكي ،ت847 :ىػ1443/ـ)
 - 61المنيػػؿ الصػ ػافي كالمسػػتكفي بعػػد الػ ػكافي ،تحقيػػؽ :دكتػػكر نبيػػؿ عبػػد العزيػػز ،مركػػز تحقيػػؽ

الػتراث ،الييئة المصرية العػامة لمكتاب2788 ،ـ

 - 63النجكـ الزاىرة في ممكؾ مصر كالقاىرة ،الييئة العامة لقصكر الثقافة ،القاىرة1008 ،ـ

التونسي (محمد بف عمر ،ت1074 :ىػ1857/ـ):

 -66تىشحيذ األذىػاف بسيرة بػبلد العرب كالسكداف ،تحقيؽ :دكتكر خميؿ محمكد عساكر ،دكتكر
مصطفي محمد مسعد ،مراجعة :دكتكر محمد مصطفى زيػادة ،الييئة المصرية العػامة لمكتاب،
سمسمة الػتراث1009 ،ـ

الثعمبػي (أبواسحاؽ أحمد بف محمد بف إبػراىيـ النيسابوري ،ت407 :ىػ1235/ـ):
 – 65عػرائس المجػالس (كىك المعركؼ أيضا باسـ قصص األنبيػاء) ،مكتبة اإليمػاف ،المنصكرة،
دكف تػاريو

الجبرتػي (عبد الرحمف حسف الجبرتي ،ت1006( :ىػ1805/ـ):

 - 64عجائب اآلثػار في التراجـ كاألخػبار ،دراسة كتقديـ :الػدكتكر أحمد زكريػا الشمؽ ،تحقيؽ:
حسف محمد جكىر كعمر الدسكقي كالسيد إبراىيـ سالـ ،الييئة المصرية العػامة لمكتاب1023 ،ـ

ابف ُجػبير (أبو الحسف محمد بف جبير الكنػاني األندلسي ،ت614 :ىػ1017/ـ)
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 - 69رحمة ابف جبير ،تحقيؽ :الدكتكر محمد زينيـ عزب ،دار المعػارؼ ،القػاىرة2784 ،ـ

ابف الجوزي (جماؿ الديف أبي الفرج ،ت597 :ىػ1022/ـ)

 – 68تنػ ػكير الغػ ػبش فػػي فضػػؿ السػػكداف كالحػػبش ،تحقيػػؽ :مػػرزكؽ عمػػي إب ػراىيـ ،تقػػديـ :دكتػػكر

حكمت بشير ،دار الشريؼ لمنشر كالتكزيع ،الريػاض2627 ،ىػ2778/ـ
ً
الصفكة ،تحقيؽ :محمد بف عيػادم بف عبدالحميـ ،مكتبة الصفػا ،القاىرة1003 ،ـ
 - 67صفىة ى
ابف حجر (الحػافظ شياب الػديف أحمد بف عمي بف حجر العسقالني ،ت850 :ىػ1448/ـ)

 – 50ينػزىة األلبػاب في األلقػاب ،تحقيؽ :محمد زينيـ محمد عزب ،دار الجيؿ ،بيركت ،الطبعة
األكلى2772 ،ـ
 - 52اإلصابة في تمييز الصحابة ،المكتبة التكفيقية ،القاىرة ،دكف تاريو

ابف حػزـ (أبو محمد عمي بف سعيد األندلسي ،ت457 :ىػ1164/ـ)

 - 51ىجميرة أنساب العرب ،تحقيؽ :ليفي بركفنساؿ ،شركة نكابغ الفكر ،القػاىرة1007 ،ـ

ابف َحوقػؿ (أبو القػاسـ بف محمد النصيبي ،ت352 :ىػ961/ـ)
 - 53صكرة األرض ،شركة نكابغ الفكر ،القػاىرة1007 ،ـ

ابف َخمَكاف (أبو العبػاس أحمد بف محمد بف إبراىيـ ،ت681 :ىػ1081/ـ)
األعيػاف ،دار إحياء الػتراث ،طبعة بػيركت1007 ،ـ
 – 56كفىيػات
ى
ابف َخػرداذبة (أبو القػاسـ ُعبيد اهلل بف عبد اهلل ،ت322 :ىػ910/ـ)
 - 55المسالؾ كالممػالؾ ،مكتبة الثقػافة الػدينية ،القػاىرة ،دكف تػاريو

ابف ُخمدوف (عبد الرحمف بف محمد بف خالد ،ت828 :ىػ1425/ـ)
ً
العجـ كالبربػػر ،تقػديـ :الػػدكتكر يعبػادة كحيمػة،
 – 54العػبر كديكاف المبتدأ كالخبر في أيػاـ العرب ك ي
الييئة العػامة لقصكر الثقػافة ،القاىرة1009 ،ـ
 - 59المقدم ػػة ،تحقي ػػؽ :ال ػ ػدكتكر :عم ػػي عب ػػد ال ػ ػكاحد كافػ ػػي ،الييئ ػػة المصػ ػرية الع ػ ػامة لمكت ػػاب،

القػاىرة1004 ،ـ

خواندامير (ايػاث الػديف بف ىماـ ،ت940 :ىػ1535/ـ)
 - 58دستكر الػكز ارء ،ترجمة :حربي أميف ،الييئة المصرية العػامة لمكتاب ،القاىرة2780 ،ـ

األزرقػي (أبوالػوليد محمد بف عبداهلل بف أحمد األزرقي ،ت :حوالي سنة 052ىػ864/ـ):
 - 57أخبار مكة كما جاء فييا مف اآلثػار ،مكتبة النػافذة ،القػاىرة1023 ،ـ

ديودور الصقمي (عاش حوالي سنة  35–95ؽ.ـ):

 - 40ديػػكدكر الصػػقمي فػػي مصػػر :ترجمػػة ع ػػف اليكنػ ػانية :كىيػػب كػ ػامؿ ،طبعػػة دار المع ػ ػارؼ،

القػاىرة1023 ،ـ
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الػدينوري (أبوحنيفة أحمد بف داود ،ت080 :ىػ895/ـ):
 – 90األخبػار الطي ىكاؿ ،تحقيؽ :عبد المنعـ عامر ،مراجعة :ال ػدكتكر جمػاؿ ال ػديف الشػياؿ ،الييئػة
المصرية العػامة لمكتاب1020 ،ـ

الػذىبي (شمس الػديف محمد بف أحمد بف عثماف ،ت748 :ىػ1347/ـ)

 – 92تػاريو اإلسبلـ ككفيػات المشاىير ،الييئة العػامة لقصكر الثقافة ،القاىرة1026 ،ـ
 - 91السيرة النبكية ،دار الكتػاب العربي ،بػيركت2789 ،ـ

 – 93سػير أعػبلـ النبػبلء ،تحقيؽ :خػيرم سعيد ،المكتبػة الػتكفيقية ،القػاىرة1008 ،ـ

الػزركمي (خير الديف بف محمود بف محمد بف عمي بف فػارس الزرقي الػزركمي ،ت:
1396ىػ1976/ـ):

 - 96تراجـ األكائؿ كالخمفػاء (المعركؼ باسـ األعػبلـ الصغرل) ،راجعو كقدـ لو :الدكتكر محمد
سالماف ،الييئة المصرية العامػة لمكتاب ،القاىرة1026 ،ـ

الػزمخشري (أبو القاسـ محمود بف عمر الػزمخشري الخوارزمػي ،ت538 :ىػ1143/ـ)
َ

 - 95تفسػير الكشػػاؼ (المعػػركؼ ب ػاسـ :الكشػاؼ عػػف حق ػائؽ التنزيػػؿ كعيػكف األق ػاكيؿ فػػي كجػػكد

التػأكيؿ) ،المكتبة التكفيقية ،القػاىرة ،دكف تػاريو

 – 94الجبػاؿ كاألمكنة كالمياه ،الجزيرة لمنشر كالتكزيع ،القػاىرة1009 ،ـ

الػ ُزىري (أبوعبداهلل محمد بف أبي بكر الػ ُزىري ،ت :القرف 6ىػ10/ـ)

الجغرافية ،تحقيؽ :محمد حاج صػادؽ ،مكتبة الثقػافة الػدينية ،القػاىرة ،دكف تػاريو
 – 99كتػاب ي
ابف زوالؽ (الحسف بف إبراىيـ بف الحسيف الميثي المصري ،ت387 :ىػ997/ـ)
 - 98تاريو مصر كفضائميا(المنسكب خطػأ البػف زكالؽ) ،تحقيػؽ :د .عمػي عمػر ،مكتبػة الثقافػة

الدينية ،القاىرة1001 ،ـ

السخاوي (شمس الديف محمد بف عبدالرحمف السخاوي ،ت920 :ىػ1496/ـ)
الخطػط كالمػ ازرات كال ػتراجـ كالبق ػاع المبارك ػات ،تحقيػػؽ:
كبغيػة الطي ػبلب فػػي ي
 - 97تيحفػة األحبػػاب ي
محمكد سبيع ،كحسف قػاسـ ،الييئة العامة لقصكر الثقػافة ،سمسمة الذخائر ،القػاىرة1026 ،ـ
 – 80ال ػػذيؿ عمػػي رفػػع اإلصػػر ،تحقيػػؽ :دكتػػكر جػػكدة ىػ ػبلؿ ،كمحمػػد محمػػكد صػػبيح ،مراجعػػة:
عمي البجػاكم ،الييئة المصرية العػامة لمكتاب ،القاىرة1000 ،ـ

 – 82اإلعػبلف بالتكبيو لمف ذـ التػاريو ،دار الجيؿ ،بػيركت2771 ،ـ

السمرقندي (أبوعبداهلل حسيف بف عبداهلل الحسيف السمرقندي ،ت1243 :ىػ1633/ـ):

 – 81أنس ػ ػاب الطػ ػػالبييف ،تحقي ػػؽ :الػ ػدكتكر عب ػػدالكريـ إبػ ػراىيـ الجن ػ ػابي ،مكتب ػػة الثق ػ ػافة ال ػ ػدينية،

القػاىرة1004 ،ـ
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ابف سعد (أبو عبد اهلل محمد بف سعد ،ت032 :ىػ845/ـ):
 – 83الطبقػات الكبرم ،المجمد الثػاني ،تحقيؽ :الدكتكر حمزة النشرتػي (كآخريف) ،طبعة القػاىرة،

دكف تػاريو

 - 86تيػػذيب السػػيرة النبكيػػة كالمغ ػازم ،تحقيػػؽ :ىان ػي مينػػى طػػو ،الييئػػة العامػػة لقصػػكر الثقافػػة،
1025ـ

أبو سعد اآلبػي (الوزير الكاتب أبي سعد منصور بف الحسيف اآلبي ،ت401 :ىػ1232/ـ):
 - 85نثر الػ يدرر ،مركز تحقيؽ التراث ،الييئة المصرية العػامة لمكتاب ،القػاىرة2770 ،ـ
السمعاني (أبو سعيد عبدالكريـ بف محمد بف منصور التميمي ،ت560 :ىػ1166/ـ):

 - 84األنس ػػاب ،الجػػزء الث ػػالث ،تحقيػػؽ :الشػػيو عبػػد الػ ػرحمف بػػف يحيػػى بػػف منصػػكر التميمػػي،

حيدر آبػاد ،اليند2743 ،ـ

السويدي (أبو الفػوز محمد أميف البغدادي ،ت644:ىػ1046/ـ)
َّ
ؾ الػ ىذىب في معر ً
فة قبػائؿ العرب ،شركة نكابغ الفكر ،القػاىرة1008 ،ـ
 – 89سبػائ ي
السيوطي (جالؿ الػديف عبد الرحمف بف أبي بكر ،ت911 :ىػ1525/ـ)
 - 88ىد ير السحػابة فيمف دخؿ مصر مف الصحػابة ،تحقيؽ :دكتكر حمػزة النشرت ػي ،القاى ػرة ،دكف
تػاريو
 – 87تػاريو الخمفػاء ،تحقيؽ :أحمد بف شعباف ،مكتبة الصفا ،القػاىرة1005 ،ـ

حاضػرة فػي أخبػار مصػر كالق ػاىرة ،تحقيػؽ :خميػؿ المنصػكر ،دار الكتػب العمميػة،
الم ى
 - 70يحسف ي
بػيركت2779 ،ـ
 – 72إحيػاء فضائؿ أىؿ البيت ،تحقيؽ كتعميؽ :دكتكر محمد زينيـ محمد عزب ،دار المعػارؼ،

سمسمة ذخائر العرب2777 ،ـ

 - 71مختصر جامع األحػاديث ،الجزء الثػاني ،اختصار :الحػافظ صبلح الديف التيجاني ،الييئة

المصرية العػامة لمكتاب ،المختصرات الػتراثية1008 ،ـ

شػػرؼ البركػػاتي (حسػػيف بػػف الحسػػف بػػف أبػػي نمػػى الثػػػاني محمػػد بػػف بػػركات الثػػاني بػػف محمػػد

الحسني اليػاشمي ،ت1225 :ىػ1697/ـ) :

 – 73الػرحمة اليمػانية ،تحقيؽ :أميمة الصكاؼ ،مكتبة الثقػافة الدينية1008 ،ـ

الشعرانػي (أبوالمواىب عبدالوىػاب بف أحمد بف عمي بف الشعراوي األنصػاري):
 – 76الطبقػات الكبرم ،المكتبة التكفيقية1022 ،ـ

شياب الػديف الحموي (إبراىيـ بف أبػي الدـ الحموي ،ت640 :ىػ1044/ـ):
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المظفَّ ػرم ،تحقيػػؽ :الػ ػدكتكر حامػػد زيػ ػاف غػػانـ زيػ ػاف ،دار الثقػ ػافة لمنشػػر كالتكزيػػع،
 – 75التػ ػاريو ي

القػاىرة2787 ،ـ

النويػري (أحمد بف عبد الوىػاب ،ت733 :ىػ1330/ـ)
شياب الػديف َّ

 - 74نيايػػة اإلرب فػػى فنػػكف األدب ،تحقيػػؽ :د .محم ػػد عبداليػ ػادل شعػ ػيرة ،مراجعػػة  :الػػػدكتكر

محمد مصطفى زيػادة ،الييئػة المصرية العػامة لمكتاب ،مركز تحقيؽ الػتراث ،القاىرة2770 ،

ابػػػف صػػػػاعد األندلسػػػي (القػػػػاضي أبػػػي القػػػػاسـ صػػػاعد بػػػف أحمػػػد بػػػف صػػػاعد األندلسػػػي ،ت:
460ىػ1272/ـ):

 – 79طبقػ ػات األيم ػػـ ،تحقيػػؽ :ال ػ ػدكتكر حسػػيف مؤن ػ ػس ،دار المعػ ػارؼ ،ذخ ػ ػائر العػػرب ،الق ػػاىرة،
2778ـ

الصفدي (أبوالثنػاء صالح الديف خميؿ بف أيبػؾ بف عبداهلل الصفدي ،ت764 :ىػ1360/ـ)

العميػػاف ،الييئػػة الع ػامة لقصػػكر الثقاف ػة ،سمسػػمة ال ػزخائر ،الق ػاىرة،
 - 78ىنكػػت ال ًيمي ػاف فػػي ين ىكػت ه
1023ـ

 – 77مختصر ال ػكافي بالكفيػات ،اختصػار كتقػديـ :دكتػكر محمػد الشػيف ،الييئػة المصػرية الع ػامة
لمكتاب ،سمسمة المختصرات الػتراثية ،القاىرة1007 ،ـ

ابف الصيرفي (عمي بف داود الجوىري الصيرفي ،ت922 :ىػ1494/ـ):

 - 200إنباء ال ًيصر بأنبػاء العصر ،تحقيؽ كتقديـ :دكتكر حسف حبشي ،الييئة المصرية الع ػامة

لمكتاب ،سمسمة التراث ،القاىرة1001 ،ـ

(المطير بف طاىر المقدسي ،ت :بعد سنة 352ىػ961/ـ):
ابف طػاىر ُ
 – 202كت ػػاب الب ػػدء كالت ػ ػاريو ،تحقي ػػؽ :كميم ػػاف ىػ ػكار ،تق ػػديـ :دكت ػػكر محم ػػكد إس ػػماعيؿ ،الييئ ػػة
المصرية العامة لمكتػاب ،سمسمة التراث ،القاىرة1020 ،ـ

ابف طبػاطبا (محمد بف عمي المعروؼ بابف الطقطقي345 :ىػ956/ـ)
 - 201الفخػرم في اآلداب السمطػانية ،مكتبة محمد عمي صبح ،القػاىرة2741 ،ـ

الطبرانػي (أبوالقػاسـ سميماف أحمد بف أيوب بف ُمطير المخمي ،ت362 :ىػ972/ـ)
عج ػـ الكبي ػػر ،ب ػ ػاب األل ػػؼ ،تحقي ػػؽ :حم ػػدم عب ػػد المجي ػػد الس ػػمفي ،مكتب ػػة اب ػػف تيمي ػػة،
الم ى
 - 203ي

القػاىرة2776 ،ـ

الطػبري (أبو جعفر محمد بف جريػر ،ت312 :ىػ900/ـ)
 – 206ت ػاريو األمػػـ كالممػػكؾ (المع ػركؼ ب ػاسـ :ت ػاريو الطبػػرم) ،المكتبػة التكفيقيػػة ،القػػاىرة ،دكف

تػاريو
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ابف ظَييرة (أبواسحػاؽ برىػاف الديف إبراىيـ بف عمػي بػف محمػد بػف محمػد بػف حسػيف بػف عمػي

ابف عطية بف ظييرة ،ت891 :ىػ1486/ـ):

 - 205الفضػػائؿ الب ػاىرة فػػي محاسػػف مصػػر كالقػػاىرة ،تحقيػػؽ :مصػػطفى السػػقا ككامػػؿ المينػػدس،

دار الكتب كالكثػائؽ القكمية ،مركز تحقيؽ التراث ،القاىرة1026 ،ـ

ابف عبد الَػبر (الحػافظ يوسؼ بف عبد البر النمري ،ت463 :ىػ1272/ـ)

 – 204اإلستيعػاب في أسماء األصحاب ،الجزء الثالث ،مكتبة مصر ،القاىرة ،دكف تػاريو

ابف عبدالحكـ (أبوالقػاسـ عبدالرحمف بف عبداهلل بف عبدالحكـ بف أعػيف القرشػي المصػري ،ت:
057ىػ872/ـ):

 - 209فتكح مصر كأخبػارىا ،مكتبة مدبكلي ،الطبعة الثانية ،القاىرة2777 ،ـ

عبدالمطيؼ البغدادي (موفؽ الديف أبو محمد عبدالمطيؼ بف يوسؼ بف محمد بف عمي بف أبي

سعد الموصمي البغدادي ،ت609 :ىػ1031/ـ):

 - 208كتاب اإلفػادة كاإلعتب ػار فػي األمػكر المشػاىدة كالحػكادث المعػػاينة بػأرض مصػر ،تحقيػؽ:

دكتكر عبد الرحمف عبداهلل الشيو ،الييئة المصرية العػامة لمكتاب ،القاىرة،2778 ،
عبدالػواحد المراكشي (عاش في القرنيف السادس والسابع اليجرييف):

 - 207الم ً
عجػب فػػي تمخػػيص أخب ػار المغػػرب ،تحقيػػؽ :محمػػد زيػػنيـ محمػػد عػػزب ،دار الفرجػػاني
ي

لمنشر كالتكزيع ،القػاىرة2776 ،ـ

ابف عبد الولي (أبو جعفر أحمد بف عبدالػولي بف أحمد ،ت848 :ىػ1444/ـ)
 - 220تىػ ً
ذكرة األلبػ ػاب بأصػػكؿ األنسػػاب ،تحقيػػؽ :د.عمػػي عمػػر ،مكتبػػة الثقافػػة الدينيػػة ،القػػاىرة،
1004ـ

ابف عبد ربو (أحمد بف محمد بف عبدربو ،ت046 :ىػ862/ـ):
ً - 222
العقد الفريد ،تحقيؽ :فؤاد أفراـ البستػاني ،بيركت ،دكف تػاريو،

عمي بػاشا مبػارؾ (ت1893 :ـ):

الخط ػػط التكفيقي ػػة ال ػ ػجديدة لمص ػػر كالق ػ ػاىرة ،الييئ ػػة المصػ ػرية الع ػ ػامة لمكت ػػاب ،الق ػػاىرة،
 - 221ي
2776ـ

العمري (شياب الديف أبو العبػاس أحمد بف يحيي ،ت749 :ىػ1348/ـ)
ُ
 - 223مسالؾ األبصار في ممالؾ األبصار (المختصر) ،اختصار كتقديـ :عامر النجػار،

الييئة المصرية العػامة لمكتاب ،القػاىرة1021 ،ـ
أبو ِ
الفداء (الممؾ المؤيد عمػاد الديف إسماعيؿ بف عمي بف محمود بف عمػر بػف شػػاىنشاه بػف
أيوب ،ت730 :ىػ1331/ـ)
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صر في أخبػار البشر ،تحقيؽ :دكتكر محمد زينيـ محمد عزب ،دار المعارؼ،
المختى ى
 - 226ي
القاىرة2778 ،ـ
أبوالفرج البغدادي (قُدامة بف جعفر الكػاتب البغدادي ،ت302 :ىػ930/ـ):

الخراج كصنعة الكتػابة ،مكتبة الثقػافة الػدينية ،القػاىرة ،دكف تػاريو
 - 225ى
الفػيروزآبادي (مجد الديف محمد بف يعقوب ،ت817 :ىػ1414/ـ)

 – 224القػامكس المحيط ،تحقيؽ :مجدم فتحػي ،المكتبػة التكفيقية ،القػاىرة ،دكف تػاريو

القُػرطبي (أبو عبداهلل محمد بف أحمد األنصػاري القُرطبي ،ت671 :ىػ1070/ـ):

 - 229الجامع ألحكاـ القػرآف (المعركؼ باسـ :تفسير القرطبي) ،تحقيؽ :عماد البػاركدم كخيرم

سعيد ،المكتبة التكفيقية ،القػاىرة ،دكف تػاريو

القَسطالني (أحمد بف محمد القسطالني ،ت903 :ىػ1517/ـ):

المحمديػػة ،تحقيػػؽ :عمػػاد البػ ػاركدم ،المكتبػػة التكفيقيػػة ،القػػاىرة،
 - 228المكاىػػب المػ ػ يدنية بػػالمنح ي
دكف تػاريو
ِ
القفطػي (جماؿ الػديف أبوالحسف عمي بف يوسؼ الػوزير ،ت646 :ىػ1048/ـ):
الحكمػػاء ،تحقيػػؽ :يكليػػكس لي ػػبرت ،ترجمػػة :الػ ػدكتكر عكنػ ػي عبدالػ ػرءكؼ ،مكتبػػة
 – 227تػ ػاريو ي
اآلداب ،القػاىرة1008 ،ـ

ال َقمعػَّاوي (مصطفى بف محمد بف يوسؼ الصفوي القمعػاوي ،ت1032 :ىػ) :
 - 210مشػػاىد الصف ػا فػػي المػػدفكنيف بمصػػر مػػف آؿ المصػػطفى ،مكتبػػة الثقػ ػافة الدينيػػة ،القػػاىرة،
1001ـ

ال َقمقشندي (أبػو العباس شياب الديف أحمد بف عمي بف أحمد ،ت801 :ىػ1418/ـ)

بع ػرب قبائػػؿ ال ػػزماف ،إب ػراىيـ اإلبي ػارم ،دار الكتػ ػاب العربػػي،
 – 212ق ػبلئد ي
الجمػػاف فػي التعريػػؼ ى
بػيركت2781 ،ـ

ص ػبح األعشػػى فػػي صػػناعة اإلنشػػا( ،األج ػزاء الث ػاني كال اربػػع كالخػػامس) ،تقػػديـ :دكتػػكر
 - 211ي
فػكزم أميف ،الييئة العػامة لقصكر الثقافػة ،القػاىرة1006 ،ـ
 - 213نيايػػة األرب فػػي معرفػػة أنسػػاب العػػرب ،تحقيػػؽ :إب ػراىيـ اإلبيػػارم ،دار الكتػ ػاب العربػػي،

بػيركت2780 ،ـ

ابف القَيسراني (محمد بف طػاىر بف عمي بف أحمد الشيباني ،ت527 :ىػ1113/ـ)
المتٌفقة ،مكتبة الثقػافة الدينية ،القػاىرة1002 ،ـ
 - 216كتاب األنساب ي
الجوزية (شمس الػديف محمد بف أبي بكر ،ت751 :ىػ1352/ـ)
ابف قَيـ َ
 - 215زاد المعػاد في ىىدم خير العباد ،التقكم لمنشر ،القػاىرة1009 ،ـ
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ابف َكثير (الحػافظ إسماعيؿ بف كثير الدمشقي ،ت774 :ىػ1370/ـ)

 - 214البداية كالنيػاية ،تحقيؽ :د.أحمد أبكممحـ ،دار الكتب العممية ،بيركت ،دكف تاريو

 - 219قص ػػص األنبي ػػاء ،تحقي ػػؽ :حم ػػدم ال ػ ػدمرداش ،مكتب ػػة نػ ػزار مص ػػطفي الب ػ ػاز ،ال ػ ػرياض،
1006ـ

ابف ال َكمبي (أبو الم ِ
نذر ىشاـ بف محمد بف السػائب الكمبي ،ت026 :ىػ801/ـ)
ُ
 - 218ىن ىسب ىمعػد كالػيمف الكبيػر ،تحقيػؽ :دكتػكر ن ػاجي حسػف ،مكتبػة النيضػة العربيػة ،بيػركت،
الطبعة األكلي2788 ،ـ

سب ،تحقيؽ :د.عمي محمد عمر ،مكتبة الثقػافة الدينية ،القاىرة1020 ،ـ
الن ٍ
 - 217ىجميرة ى
ابف الكندي (ابوعمر بف محمد بف يوسؼ ،عاش في القرف 4ىػ12/ـ)
 – 230اليػكالة كالقيضاة ،مطبعة اآلبػاء اليسكعييف ،بػيركت2708 ،ـ

ابف ماجو (محمد بف يزيد بف ماجة القزويني ،ت073 :ىػ886/ـ):
 - 260سنف ابف ماجة ،دار الفجر لمتراث ،القػاىرة1020 ،ـ
الخمفػاء ،مكتبة الثقػافة الدينية ،القاىرة1000 ،ـ
 - 262كتاب تػاريو ي
المػاوردي (أبوالحسف عمي بف محمد بف حبيب البصري البغدادي ،ت452 :ىػ1258/ـ):
 – 261األحكػاـ السمطانية كالػكاليات الدينية ،تحقيؽ :عماد زكي البػاركدم ،المكتبة التكفيقية،

القػاىرة ،دكف تاريو

المباركفوري (صفي الػرحمف المباركفوري):
 – 263الػرحيؽ المختكـ ،دار الكفػاء ،القػاىرة1007 ،ـ

المبرد (أبو العبػاس محمد بف يزيد األزدي ،ت086 :ىػ899/ـ):
ُ
 - 266ىنسب ىعدنػاف كقىحطػاف ،طبعة القػاىرة ،دكف تػاريو
مجيوؿ:
 - 265أنبػػاء الػ ػزمف فػػي أخبػ ػار الػػيمف ،تحقيػػؽ :محمػػد عبػػداهلل ماضػ ػي ،مكتبػػة الثقافػ ػة الػ ػدينية،

القاىرة ،دكف تػاريو

محمد ميدي كركوكي:

 - 264رحمة مصر كالسكداف ،مطبعة اليػبلؿ بالفجالػة ،القػاىرة2726 ،ـ

المسعودي (أبو الحسف عمي بف الحسيف ،ت346 :ىػ957/ـ)

 - 269التنبيوي ك ً
اإلشػ ىراؼ ،مكتبة الثقػافة الػدينية ،القػاىرة،1007 ،
الجكى ػ ػر ،تحقي ػػؽ :مص ػػطفى الس ػػيد ،المكتب ػػة التكفيقي ػػة ،الق ػ ػاىرة،
ركج ال ػ ػذىب كمع ػػادف ى
 - 268يمػ ػ ي
1003مـ
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 - 267أخبار الػزماف ،تحقيؽ :خالد عمي نبيػاف ،مكتبة النػافذة ،القاىرة1023 ،ـ

ابف َمسكويو (أبوعمي أحمد بف محمد بف يعقوب الخػازف ،ت401 :ىػ1232/ـ):
 – 250تجػ ػارب األمػػـ كتعاقػػب ال ًي ىمػ ػـ ،اختصػػار :الػ ػدكتكر عبدال ػ ػرحمف الشػػيو ،الييئػػة المصػػرية

العػامة لمكتاب ،القاىرة1009 ،ـ

ُمسمـ (أبو الحسيف مسمـ بف الحجاج النيسابوري ،ت061 :ىػ874/ـ):
 – 252صحيح مسمـ ،تحقيؽ :محمد فؤاد عبدالبػاقي ،دار الحديث ،القػاىرة1020 ،ـ

المغػ َربي (الػوزير ابف المغربي أبي القػاسـ الحسيف بف عمي ،ت418 :ىػ1207/ـ)
ابف َ
 – 251اإلينػاس بعمـ األنساب ،مكتبة الثقػافة الدينية ،القاىرة1000 ،ـ

َمغمَطػػػػػاي (الحػػػػػػافظ عػػػػػالء الػػػػػديف مغمطػػػػػاي بػػػػػف قمػػػػػيج بػػػػػف عبػػػػػداهلل الحكػػػػػري الحنفػػػػػي ،ت:
760ىػ1361/ـ):

 - 253مختصػ ػػر السػ ػػيرة النبكيػ ػ ػة (المعػ ػػركؼ بػ ػ ػاسـ :سػ ػػيرة مغمطػ ػػام) ،دار المعػ ػ ػارؼ ،القػ ػػاىرة،
1002ـ

المقدسي (شمس الػديف أبو عبداهلل محمد بف أحمد بف أبي بكر المقدسي ت388 :ىػ997/ـ):
 - 256أحسف التقاسيـ في معرفػة األقػاليـ ،طبعة لػيدف ،مطبعة بػريؿ2707 ،ـ

المقريػزي (تقي الػديف أحمد بف عمي بف عبد القػادر ،ت845 :ىػ1441/ـ)

اف كاإلعػراب عمف في أرض مصر مف قبائؿ األعػراب ،تحقيؽ :رمضاف البدرم ،دار
 – 255البيػ ي
الحديث ،القػاىرة1004 ،ـ
المقٌػفي الكبير ،تحقيؽ :محمد البعػبلكم ،دار الغػرب اإلسبلمي ،بػيركت ،الطبعة األكلى،
 – 254ي
2772ـ

المػتاع ،تحقي ػؽ :محمػكد محمػد
 – 259إمتػاعي األسمػاع بما لمػرسكؿ مف األنبػاء كاألمػكاؿ ك ى
الحفدة ك ى
شػاكر ،ك ازرة الشػئكف الػدينية ،الػدكحة ،الطبعػة الثػانية ،دكف تػاريو.
 – 258التن ػازع كالتخ ػاصـ فيمػػا بػػيف بنػػي أميػػة كبنػػي ى ػاشـ (رسػػائؿ المقريػػزم) ،تحقيػػؽ :رمضػػاف

البدرم ،دار الحديث ،القػاىرة1004 ،ـ

السمكؾ لمعرفػة دكؿ الممكؾ ،القػاىرة ،دكف تػاريو
 – 257ي
الغمة ،الييئة المصرية العػامة لمكتاب ،القػاىرة2777 ،ـ
 – 240إغاثػة األيمة ب ىكشؼ ي
الخمفػا ،تحقيػؽ :دكتػكر محمػد حممػي محمػد أحمػد،
الحنفا بأخبػار األئمة الفػاطمييف ي
 – 242إتعػاظ ي
ك ازرة األكقػاؼ ،المجمس األعمي لمشئكف اإلسبلمية ،القػاىرة2774 ،ـ

 – 241ت ػ ػاريو األقب ػ ػاط ،تحقي ػػؽ :ال ػ ػدكتكر جم ػػاؿ محم ػػد أبكزي ػػد ،كعاب ػػد إس ػػكندر باس ػػيمكس ،دار
كمكتبة الحريػة ،القػاىرة1020 ،ـ
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الخطط كاآلثػار (المعركؼ باسـ :يخطط المقريزم)،
 - 243المكاعظ كاإلعتبار كاالعتبار بذكر ي

مكتبة دار اآلداب ،القػاىرة ،دكف تػاريو

ابػػػف المقفػػػع (سػػػاويرس بػػػف المقفػػػع أسػػػقؼ األشػػػمونيف ،ت :فػػػي النصػػػؼ الثػػػاني مػػػف القػػػرف
4ىػ12/ـ):

 – 246تاريو البطاركة ،جػ ،2مكتبة دير السرياف ،مطبعة إمبلاير (عابديف) ،القاىرة1022 ،ـ

ابف ال َنديـ (أبو الفتح محمد بف إسحػاؽ بف النديـ ،ت439 :ىػ1247/ـ):
ً - 245
الف ً
يرست ،المكتبة التكفيقية ،القػاىرة ،دكف تػاريو

نور الػديف الحمبي (عمي بف إبراىيـ بف أحمد الحمبي الشافعي ،ت1244 :ىػ1635/ـ)
 - 244الس ػػيرة الحمبي ػػة (المع ػػركؼ باس ػػـ :إنس ػػاف العي ػػكف فػ ػي س ػػيرة األم ػػيف الم ػ ػأمكف) ،اختص ػػار
كتقديـ :حمدم عبد المجيد ،الييئة المصرية العػامة لمكتاب ،القاىرة1023 ،ـ

نور الديف السالمي (عبداهلل بف حميد السالمي ،ت1330 :ىػ1911/ـ)

 – 249تيحفة األعياف بسيرة أىؿ عماف ،ك ازرة التراث القكمي كالثقافة ،سمطنة عماف2782 ،ـ
ابف ىشاـ (أبو محمد عبدالممؾ بف ىشاـ المعػافري ،ت013 :ىػ808/ـ)
 – 248السيرة النبكية ،تحقيؽ :كليد بف محمد سػبلمة ،كخالد بف محمد بف عثمػاف ،مكتبة الصفا،
القػاىرة1002 ،ـ.

اليمدانػي (الحافظ أبوبكر محمد بف أبي عثماف الحازمي اليمداني ،ت584 :ىػ1188/ـ):
َ
النسب ،تحقيؽ :عبداهلل كنكف ،مجمعي المغػة العربيػة،
المنتىيي في ى
المبتدم كفيضالة ي
 - 247يعجالة ي
المطػابع األميرية ،القػاىرة2745 ،ـ

السيمي ،ت027 :ىػ800/ـ)
الػواقدي (أبو عبداهلل محمد بف عمر بف واقد َ
 - 290فيتيكح الشػاـ ،تحقيؽ :عبدالخالؽ محمد عبدالخػالؽ ،المكتبة الػتكفيقية ،القػاىرة1008 ،ـ
الجعمػػػي
َود ضػػػيؼ اهلل (محمػػػد النػػػور بػػػف ضػػػيؼ اهلل بػػػف عمػػػي بػػػف إبػػػراىيـ بػػػف الحػػػاج نصػػػر َ
العباسي ،ت1101 :ىػ1729/ـ)

 – 292كت ػ ػاب الطبق ػ ػات فػ ػي خص ػػكص األكلي ػ ػاء كالص ػػالحيف كالعمم ػ ػاء كالش ػػعراء فػ ػي الس ػػكداف،
تحقيؽ :الػدكتكر يػكسؼ فضؿ حسػف ،دار جػامعة الخػرطكـ لمنػشر2785 ،ـ

ابف َوىب (عبداهلل بف وىب بف مسمـ القرشي المػالكي المصري ،ت197 :ىػ810/ـ):
 - 291الجامع في الحديث ،تحقيؽ :مصطفي حسف ،دار ابف الجكزم ،الػريػاض2775 ،ـ

الحموي (شياب الديف أبوعبداهلل الحموي الرومي ،ت606 :ىػ1009/ـ )
يػاقوت َ
النسػػب ،تحقيػػؽ :عمػػي عمػػر ،مكتبػػة الثقافػػة الدينيػػة ،القػػاىرة،
ػب مػػف كتػػاب ىجميػرة ى
المقتىضػ ٍ
 - 293ي
1020ـ
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اليعقوبي (أحمد بف اسحاؽ بف جعفر بف واضح ،ت084 :ىػ897/ـ)
َ
البمداف ،مطبعة بػريؿ ،لػيدف2873 ،ـ
 - 296كتاب ي

 – 295تاريو اليعقكبي :تحقيؽ :خميؿ المنصكر ،دار الكتب العممية ،بيركت1001 ،ـ

العربية:
ثالثاً – المراجع َ
إبراىيـ العدوي (دكتور):

 – 294تػاريو العالـ اإلسػبلمي ،داراالتحػاد العربي ،القاىرة2783 ،ـ

إبراىيـ عبد الػدافع:

 – 299طبقػ ػات كد ضػػيؼ اهلل الػ ػذيؿ كالتكممػ ػة ،شػػرح :الشػ ػيو أحمػػد السػ ػبلكم ،تحقيػ ػؽ :دكتػػكر

محمد إبراىيـ أبكسمػيـ كالػدكتكر يػكسؼ فضػؿ حسف ،معيد الػدراسات األفػريقية كاألس ػيكية ،ج ػامعة

الخػرطكـ ،الػدار العػالمية لمطبػاعة2781 ،ـ
أحمد الحفناوي (دكتور):

 - 298سكداف كادم النيؿ في ظبلؿ اإلسبلـ ،دار المعػارؼ ،القػاىرة2783 ،ـ

أحمد أميف:

 - 297فجر اإلسػبلـ ،الييئة المصرية العػامة لمكتاب ،القاىرة2774 ،ـ

أحمد فخري (دكتور):

 - 280مصر الفرعكنية ،مكتبة األنجمك المصرية ،القػاىرة2775 ،ـ

أحمد محمد الحوفي (دكتور):

 - 282سماحة اإلسػبلـ ،الييئة المصرية العػامة لمكتاب ،سمسمة األعماؿ الػدينية ،القػاىرة،

2779ـ

أحمد محمد عوؼ (دكتور):
 - 281مدينة الفسطػاط (كعبقريػة المكاف) ،سمسمة العمـ كالحيػاة ،الييئة المصري ػة العامػة لمكتػاب،

القاىرة1003 ،ـ

أسامة عبدالػوارث (وآخروف):
 - 283معالـ تػاريو كحضارة ببلد النكبػة ،المجمس األعمػي لؤلثػار ،القػاىرة1004 ،ـ

السيد سابؽ:

السنة ،الفتح لئلعػبلـ العربي ،القػاىرة2777 ،ـ
 - 286فقو ي
السيد طو أبو سديرة (دكتور):
 - 285القبػائؿ اليمنية في مصر ،مكتبة الشعب ،القاىرة2788 ،ـ
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الشاطر بصيمي عبدالجميؿ (دكتور):
 - 284معالـ تػاريو سكداف كادم النيؿ ،الطبعة األكلي ،القػاىرة2755 ،ـ

أيمف فؤاد سيد (دكتور) :

 – 289الدكلػة الفاطمية في مصر تفسير جديد ،الدارالمصرية المبنانية ،القػاىرة2771 ،ـ

بػابكر فضؿ المولي:

 - 288مظاىر الحضارة في دكلػة الفكنج اإلسبلمية ،الخرطكـ1006 ،ـ

جماؿ زكريا قاسـ (دكتور):

 - 287الخميج العربي ،دار الفكر العربي ،القػاىرة2785 ،ـ

حامد الطاىر البسيوني:

 - 270مكسكعة آؿ البيت ،المكتبة التكفيقية ،القػاىرة ،دكف تاريو

حسف جوىر وحسيف مخموؼ:

 - 272السكداف أرضو كتػاريخو كحياة شعبو ،دار الشعب ،القاىرة2790 ،ـ

حسف أحمد محمود (دكتور):

 - 271حضارة مصر اإلسبلمية في العصر الطكلػكني ،دار الفكر العربػي ،القػاىرة ،دكف تػاريو
 - 273مصر اإلسبلمية منذ الفتح العربي حتى قيػاـ الدكلة الفاطمية ،القػاىرة2770 ،ـ

حساـ عبد المعطي:

 – 276العػبلق ػات المصػػرية الحج ػازية فػػي الق ػرف 28ـ ،الييئػػة المصري ػة الع ػامة لمكتػػاب ،الق ػاىرة،
2777ـ

حسف البػاشا (دكتور):
 - 275مدخؿ إلي العمػارة كالفنكف اإلسػبلمية ،معيد الػدراسات اإلسبلمية ،القػاىرة ،دكف تػاريو

حسف إبراىيـ حسف (دكتور):

 - 274انتشار اإلسػبلـ في القػارة اإلفريقية ،مكتبة النيضة المصرية ،القػاىرة1000 ،ـ

الم ىجمؿ في التػاريو المصرم ،الييئة العػامة لقصكر
( – 279حسف إبراىيـ حسف كآخركف)  :ي
الثقػافة ،القػاىرة1026 ،
حمد الجاسر:

 – 278بػبلد ىي ينبع ،طبعة الػرياض ،دكف تػاريو
ُحسني نويصر (دكتور):

 – 277اآلثػار االسبلمية ،مكتبة نيضة الشرؽ ،جامعة القػاىرة2774 ،ـ

حمدي عبدالمنعـ محمد حسيف (دكتور):
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 - 100دراسات في تػاريو األيكبييف كالمماليؾ ،دار المعرفة الجامعية ،القػاىرة1000 ،ـ
حندوقة إبراىيـ فرج (دكتور):

 - 102الحضارات األفريقية القديمة كآثػارىا ،القػاىرة1001 ،م

خالد القاسمي (دكتور):

 - 101يمعجـ أنساب القبائؿ العربية ،مكتبة النػافذة ،القػاىرة1026 ،ـ
خميؿ يحيي نػامي (دكتور):
 - 103العرب قبؿ اإلسبلـ ،مكتبة الػدراسات األدبية ،دار المعػارؼ ،القاىرة2784 ،ـ

رجب عبدالحميـ (دكتور):

العركبة كاإلسػبلـ في دارفػكر في العصكر الػكسطي ،دار الثقػافة لمنشر كالتكزيع ،القػاىرة،
 - 106ي
دكف تػاريو
سعاد ماىر محمد (دكتورة):

 - 105مدينة أسكاف كآثػارىا في العصر االسبلمي ،الييئة المصرية العامة لمكتاب2799 ،ـ
 – 104القػاىرة القديمة كأحياؤىػا ،المكتبة الثقافية ،القػاىرة2741 ،ـ

 - 109مساجد مصر كأكليػاؤىا الصالحكف ،ك ازرة األكقػاؼ ،المجمس األعمي لمشئكف اإلسبلمية،

القاىرة1007 ،ـ (2630ىػ).

سعيد عبد الفتاح عاشور (دكتور):

 – 108الظػاىر بػيبرس ،سمسمة أعػبلـ العرب ،ك ازرة الثقػافة كاإلرش ػاد القػكمي ،المؤسسػة المصػرية
العامة لمتػأليؼ كالػترجمة كالطبػاعة كالنػشر ،مطبعة مصر ،القػاىرة2743 ،ـ

سميماف ُحزيف (دكتور):
العركبة رؤية حضاريػة في المكاف كالػزماف ،الييئة المصريػة العػامة لمكتاب،
 - 107أرض ي

القاىرة1009 ،ـ

سميماف فيػاض:
 - 120ابف بطكطػة رحػالة اإلسػبلـ ،مركػز األىػراـ لمػترجمة كالنػشر ،القػاىرة2784 ،ـ

سميرة فيمي عمى عمر:

 – 122إمػارة الحػج في مصر العثمػانية ،الييئػة المصػرية العػامة لمكتػاب ،القػاىرة1009 ،ـ

سيدة إسماعيؿ الكاشؼ (دكتورة):

 – 121عبد العػزيز بف مركاف ،الييئة المصريػة العػامة لمكتػاب ،سمسمػة تػاريو المصريػيف،

القػاىرة1005 ،ـ

شحاتة عيسى إبراىيـ:
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 – 123القػاىرة ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ،القػاىرة2777 ،ـ

شوقي عطاهلل الجمؿ (دكتور):

 – 126تػاريو سكداف كادم النيؿ ،مكتبة األنجمك المصرية ،القػاىرة1008 ،ـ
صفاء حافظ عبدالفتاح (دكتورة):

 - 125المكانىء كالثغكر المصرية مف الفتح اإلسبلمي نياية العصر الفػاطمي ،الييئة المصرية
العػامة لمكتاب ،القػاىرة1020 ،ـ

كي الطاىر:
الفَحؿ الفَ ّ
 – 124تػاريو كأصكؿ العرب بالسكداف ،طبعة الخرطكـ ،دكف تػاريو
كرـ الصاوي بػاز (دكتور):

 - 129مصر كالنكبة في عصر الػكالة (د ارسػة لتػاريو مصػر االجتمػاعي فػي ضػكء أكراؽ البػردم
العربية) ،مكتبة األنجمك المصرية ،القػاىرة1004 ،ـ

 - 128ممالؾ النكبػة فػى العصػر المممػككي اضػمحبلليا كسقكطي ػا كأثػره فػى انتشػار اإلس ػبلـ فػي
سكداف كادم النيؿ ،مكتبة األنجمك المصرية ،القػاىرة1004 ،ـ

عباس مصطفي عمار:

 - 127المدخؿ الشرقي لمصر (أىمية شبو جزيرة سيناء لطريؽ المكاصبلت كعبر لممكجػات

البشرية) ،الييئة العػامة لقصكر الثقافة ،القاىرة1026 ،ـ
عبد الحميـ نورالديف (دكتور):

 - 110مكاقع كمتاحؼ اآلثػار المصرية ،القػاىرة1005 ،ـ

عبدالحميد حامد سميماف (دكتور):

 - 112تاريو المكانىء المصرية في العصر العثماني ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ،القاىرة،
2775ـ

عبد الحميد يونس (دكتور):
 - 111اليبللية في التػاريو كاألدب الشعبي ،دار الكتب المصرية ،القػاىرة2776 ،ـ

عبد الفتاح مقمد الغنيمي (دكتور):

 – 113عركبػة مصر قبؿ اإلسبلـ (دراسة تػاريخية أنثركبكلػكجية أركيكلػكجية) ،القػاىرة2773 ،ـ

عبد الكريـ الخطيب:

 – 116تػ ػ ػاريو يجيينػ ػػة ،تحقيػ ػػؽ :ابػ ػػف غنػ ػػيـ المركانػ ػػي الجينػ ػ ػي ،سمسػ ػػمة تػ ػ ػراث الجزي ػ ػرة العربيػ ػػة،

الرياض ،الطبعة الثػالثة2628 ،ىػ (2779ـ).
عبد اهلل خورشيد البري (دكتور):
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 – 115القبػائؿ العربية في مصر في القركف الثػبلثػة األكلي لميجرة ،الييئة المصريػة العػامة

لمكتاب ،القاىرة2771 ،ـ

الشي عبداهلل األميف الضرير:
 - 114العربية في السكداف ،الكتػاب المبناني ،بػيركت2749 ،ـ
عبد الرحمف الرافعي وسعيد عبد الفتاح عاشور (دكتور):

 - 119مصر في العصكر الػكسطي مف الفتح العربي الغزك العثماني ،دار النيضة العربية،

القػاىرة2770 ،ـ

عبد الرحمف زكي (دكتور):

 - 118يبناة القػاىرة في ألؼ عاـ ،الييئة المصرية العػامة لمكتاب ،القاىرة2778 ،ـ
 - 117الجيش المصرم في العصر اإلسبلمي ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ،القاىرة1025 ،ـ

عبد الصبور شاىيف (دكتور):

 - 130مصر في اإلسػبلـ ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ،القاىرة1002 ،ـ

عبد العزيز أميف عبدالمجيد:

 - 132التربية في السكداف ،ك ازرة المعػارؼ ،المطبعة األميرية ،القاىرة2767 ،ـ

عبدالقادر محمود (دكتور):

 - 131الفكر الصكفي في السكداف مصادره كتياراتو كألكانو ،دار الفكر العربي ،الطبعة األكلى،

2748ـ

عبد المجيد عابديف (دكتور):
 - 136بيف الحبشة كالعرب ،الييئة العامة لقصكر الثقػافة ،القاىرة1025 ،ـ

 – 135ت ػاريو الثقػ ػافة الع ػربية فػػي السػػكداف ،دار الثق ػافة لمطبػ ػاعة كالنشػػر كالتكزيػػع ،القػػاىرة ،دكف
تػاريو

 – 134دراسػات في تػاريو العركبة في كادم النيؿ ،عالـ الكتب ،القػاىرة2742 ،ـ

عبد المنعـ ماجد (دكتور):

 - 139ينظيـ دكلػة سبلطيف المماليؾ كرسكميـ في مصر ،مكتبة األنجمك المصرية ،القػاىرة،
2781ـ

عالء الػديف عبدالعاؿ:

 – 138شػكاىد القيبكر األيكبية كالمممككية ،مكتبة اإلسكندرية1023 ،ـ
عمي بف ابراىيـ فودة:
المبسط في أنساب الحسف كالحسيف ،مكتبة النػافذة ،القاىرة1020 ،ـ
المشجر ي
 - 137ي
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عمي الخربوطمي (دكتور):
 – 160تػاريو العالـ االسبلمي ،معيد الدراسات االسبلمية ،القػاىرة2794 ،ـ

عمر رضا كحالة:

 - 162يمعجـ قبائؿ العرب ،دار العمـ ،بيركت2748 ،ـ
عوف الشريؼ قاسـ (دكتور):
 - 161يمعجـ القبائؿ كاألنساب في السكداف ،طبعة الخرطكـ2774 ،ـ
محمد عبداهلل النقيرة (دكتور):
 - 163انتشار اإلسػبلـ في شرؽ أفػريقية كمناىضة الغػرب لو ،دار المريو ،الريػاض ،دكف تػاريو
محمد عبد اهلل عناف:

الخطط المصرية ،الييئة المصرية العػامة لمكتػاب ،القػاىرة،
 - 166مصر األسبلمية كتػاريو ي
2778ـ
 - 165مؤرخك مصر اإلسبلمية ،الييئة المصرية العػامة لمكتاب ،القػاىرة2777 ،ـ
محمد عوض محمد (دكتور):

 – 164السػكداف ككادم النيؿ ،مطبعة فؤاد األكؿ (جامعة القػاىرة) ،دكف تػاريو
السبلالت األفػريقية ،الػدار المصرية لمتأليؼ كالترجمة ،القاىرة2745 ،ـ
 - 169الشعكب ك ي
محمد رمزي:
الجغرافي ،الييئة العامة لقصكر الثقافػة ،القاىرة1020 ،ـ
 – 168القػامكس ي
محمد فتحي عوض اهلل (دكتور):
 – 167رحػبلت جيكلػكجية في صحراء مصر الشرقية ،الييئة المصريػة العامة لمكتػاب ،القػاىرة،
1008ـ

محمد اريب جودة:

 - 150عب ػػاقرة عمم ػػاء الحض ػػارة العربي ػػة كاالس ػػبلمية ،الييئ ػػة المصػ ػرية العام ػػة لمكت ػػاب ،الق ػػاىرة،
1006ـ

محمد سعيد مرسي:

 - 152يعظماء اإلسبلـ ،مؤسسة اقػرأ ،القاىرة1005 ،ـ
محمد حسف عبد الحافظ:
 - 151سيرة بني ىػبلؿ ،الييئة المصرية العامة لمكتػاب ،سمسمة التراث ،القاىرة1004 ،ـ
محمد حسيف ىيكؿ (دكتور):

 - 153حياة محمد ،الييئة المصرية العػامة لمكتاب ،القاىرة2774 ،ـ
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محمد ايطاس (دكتور):
 - 156حممة اليكنسكك كأضكاء جديدة عمي تػاريو النكبة ،دار المعرفة الجامعية ،القاىرة،

2789ـ

محمد حمزة الحداد (دكتور):

 - 155النقكش اآلثػارية مصد ار لمتػاريو االسبلمي كالحضارة االسبلمية ،المجمد األكؿ ،مكتبة
زىراء الشرؽ ،القػاىرة ،دكف تػاريو
محمد صالح ضرار:

 – 154تػاريو السكداف ،منشكرات دار مكتبة الحياة ،بيركت2745 ،ـ

مصطفي محمد مسعد (دكتور):

 – 159اإلسػبلـ كالنكبػة في العصكر الػكسطػي ،الييئة المصرية العػامة لمكتاب ،القػاىرة1022 ،ـ
 – 158المكتبػ ػة السػػكدانية (مجمكعػػة النصػػكص كالػكثػ ػائؽ العربيػ ػة الخػ ػاصة بتػ ػاريو السػػكداف فػػي

العصكر الػكسطػى) ،مطبكعػات جػامعة القػاىرة بالخػرطكـ ،الطبعة األكلػى2791 ،ـ
ممدوح عبد الرحمف الػريطي (دكتور):

 - 157دكر القبػائؿ العربية في صعيد مصر ،مكتبة مدبكلػي ،القػاىرة ،دكف تػاريو

القس منسي يوحنا:

 – 140تػاريو الكنيسة القبطية ،مكتبة المحبة ،طبعة القػاىرة2783 ،ـ
يوسؼ فضؿ حسف (دكتور):

 - 142مقدمة في تػاريو الممػالؾ اإلسػبلمية في السػكداف الشرقػي ،جػامعة الخرطػكـ2787 ،ـ
 - 141دراسات في تػاريو السكداف كأفريقيػا كببلد العرب ،طبعة الخػرطكـ  ،دكف تػاريو

 - 143دراسات في تػاريو السكداف ،دار التػأليؼ كالػترجمة كالنشر ،جامعة الخرطكـ ،الطبعة

األكلػي2795 ،ـ

األطمس العربي:
 - 146ك ازرة التربية كالتعميـ ،القػاىرة2785 ،ـ

عربة:
الم َّ
رابعاً – المراجع ُ
بتػمر:

 – 145الكنػ ػائس القبطي ػػة ف ػػي مص ػػر ،ترجم ػػة :إبػ ػراىيـ س ػ ػبلمة إبػػراىيـ ،الييئ ػػة المصػػرية العػػػامة

لمكتاب ،القاىرة1002 ،ـ
جوستاؼ لػوبوف:
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 - 144حضارة العرب ،ترجمة :عادؿ زعيتر ،مكتبة النػافذة ،القاىرة1021 ،ـ
جولدتسيير:

 - 149مذاىب التفػسير اإلسػبلمي ،ترجمة :عبد الحميـ النج ػار ،الييئػة المصػرية العامػة لمكت ػاب،

القػاىرة1023 ،ـ

جيمس ىنري برستد:
 – 148تػاريو مصر مف أقدـ العصكر إلي الفتح الفػارسي ،مكتبة مدبكلي ،القػاىرة2774 ،ـ

دي بورج:

 – 147تػراث العػالـ القديـ ،ترجمة :زكي سكس ،الييئة المصرية العػامة لمكتػاب ،سمسمة العمكـ

اإلجتماعية ،القػاىرة1008 ،ـ
روالند أولػيفر:

 - 190مكجز تػاريو إفػريقية ،ترجمة :دكلت صادؽ ،الػدار المصرية لمتػأليؼ كالترجمة ،القػاىرة،

2745ـ

ستانمي لينبوؿ:

 - 192سيرة القػاىرة ،تػرجمة :الػدكتكر حسف إبراىيـ حسف ،الييئة المصرية العػامة لمكتاب،

القػاىرة2779 ،ـ

 – 191تػاريو مصر فى العصكر الػكسطى ،تػرجمة :أحمد سالـ ،مراجعة :الػدكتكر أيمف فؤاد

سيد ،الييئة المصرية العػامة لمكػتاب ،القػاىرة1025 ،ـ
ستيفنسوف:

 - 193بعض جكانب انتشػار اإلسػبلـ في جباؿ النكبػة (اإلسػبلـ فػي أف ػريقيا األسػتكائية) ،تحريػر:
آم .إـ .لػكيس ،ترجمة :الػدكتكر عبدالػرحمف الشيو ،المركز القكمػي لمترجمة ،القػاىرة1020 ،ـ
روبػرت أو .كولينز:

 – 196تػ ػاريو السػػكداف الحػػديث ،تػ ػرجمة :مصػػطفى مجػػدم الجمػ ػاؿ ،مراجعػػة :حممػػي شػػعراكم،

الييئة المصرية العػامة لمكتاب ،القػاىرة1025 ،ـ
فيشر:

 – 195تػاريو أكركبا ،ترجمة :الدكتكر محمد مصطفى زيػادة ،دار المعارؼ ،القػاىرة2744 ،ـ،

كػوليف ماكفيدي:

 - 194أطم ػػس الت ػ ػاريو األف ػ ػريقي ،ترجم ػػة :مخت ػػار السكيف ػ ػي ،الييئ ػػة المصػػرية الع ػ ػامة لمكت ػ ػاب،

القاىرة1001 ،ـ
ليزلي جرينر:
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 - 199سد عالػي فػكؽ النكبة ،ترجمػة :عمػي جمػاؿ ال ػديف ع ػزت ،مراجعػة :الػػدكتكر محمػد جمػاؿ

الػديف مختػار ،سمسمة دراسػات أفػريقية ،الدار المصرية لمتػأليؼ كالػترجمة ،القػاىرة2744 ،ـ
عزيز عطية سو

(دكتور):

 – 198تػ ػػاريو المس ػػيحية الشػ ػرقية ،ت ػ ػرجمة :الػ ػدكتكر ميخائي ػػؿ مكس ػػي ،الييئ ػػة المصػ ػرية الع ػ ػامة
لمكػتاب ،القاىرة1021 ،ـ
األنبا مارتيروس:

 – 197الرىبنة القبطية (األـ لرىبػانيات العػالـ) مكتبػة مارجػرجس ،القػاىرة1001 ،ـ

ؾ .ؾ .والػترز:

 – 180األدي ػ ػرة األث ػ ػرية ف ػػي مص ػػر ،ترجم ػػة :إب ػ ػراىيـ س ػػبلمة إب ػ ػراىيـ ،الييئ ػػة المصػ ػرية العػ ػػامة

لمكتػاب ،القاىرة1005 ،ـ
ويميػاـ ي .آدامز:

 - 182النكبة ركاؽ إفػريقيا ،ترجمة :محجكب التيجػاني ،القػاىرة1005 ،ـ

رابعاً – الدوريات العربية:
إبراىيـ إسحؽ إبراىيـ:

 - 181السػ ػػيرة اليبلليػ ػػة بػ ػػيف التػ ػ ػاريو كاألسػ ػػطكرة ،مجمػ ػػة المػ ػػأثكرات الشػ ػػعبية ،الػ ػ ػدكحة ،السػ ػػنة

الخامسة ،عدد 2770 ،10ـ

أماؿ أحمد العمري (دكتورة):
 - 183زخػارؼ شكاىد القبكر اإلسبلمية قبؿ العصر الطكلػكني ،حكليات ىيئة اآلثػار المصػرية،

القاىرة2784 ،ـ

أميف الطيبي (دكتور):
 – 186بنك ىػبلؿ كدكرىـ في الجياد في أفػريقيا كاألندلػس ،مجمػة البحكث التػاريخية ،مركز جيػاد
الميبييف ،طػرابمس ،السنة السػابعة ،العدد األكؿ ،ينػاير 2785ـ.

حسف البػاشا (دكتور):

 – 185تػ ػاريو كآثػ ػار سػػيناء فػػي العصػػر اإلسػػبلمي ،نػػدكة آثػ ػار سػػيناء عبػػر العصػػكر ،المجمػػس

األعمي لمثقػافة ،لجنة اآلثػار ،القاىرة1001 ،ـ.
حسيف مراد (دكتور):

 – 184ت ػاريو دى ػمؾ كحض ػارتيا فػػي القػػركف السػػتة األكل ػى مػػف اليجػرة مػػف خ ػبلؿ شػكاىد القبػػكر،

معيد البحػكث كالػدراسػات األفػريقية ،جامعة القػاىرة ،العدد  ،89مػايك 1008ـ
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ُزبيدة عطا (دكتورة):

 – 189دكلػ ػة المماليػػؾ كسػػقكط ممػ ػالؾ النكبػػة المسػػيحية ،نػػدكة الحػػدكد المص ػرية السػػكدانية عبػػر

التػاريو ،الييئة المصرية العػامة لمكتاب ،القػاىرة2777 ،ـ
رجب عبد الحميـ (دكتور):

 - 188ميناء عػيذاب ككادم العػبلقػي كأثػرىما في عػبلقػة مصر بػالسػكداف حتػى نيػاية القػرف
7ىػ25/ـ ،نػدكة الحدكد المصريػة السكدانية عبر الػتاريو ،لجنػة التػاريو كاآلثػار بالمجمس األعمي

لمثقػافة باالشػتراؾ مع معيد البحػكث كالدراسات األفػريقية ، ،جػامعة القػاىرة ،الييئػة المصرية
العػامة لمكتػاب ،القػاىرة2777 ،ـ
روزلػيف ليمي قريش:

 - 187سيرة بني ىػبلؿ ،مكفـ لمنشر ،الجزائر2788 ،ـ

سوزي أبػاظة (دكتورة):

 – 170النكبيكف بيف مصر كالسكداف في العصر الفاطمي ،ندكة الحدكد المصرية السكدانية عبر
التاريو ،معيد البحكث كالدراسات األفريقية ،جامعة القاىرة ،الييئة المصرية العامة لمكتاب،

القاىرة2777 ،ـ

عبد الحميد حواس (دكتور):
 - 172م ػػدارس ركاي ػ ػة الس ػػيرة اليبللي ػػة ف ػػي مص ػػر ،أعم ػػاؿ الن ػػدكة الع ػ ػالمية األكل ػػي ح ػػكؿ الس ػػيرة

اليػبللية ،الحمامات ،الػدار التكنسية لمنشر ،تكنس2770 ،ـ
عبد الرحمف عوض (دكتور):

 - 171العممػػاء السػػكدانيكف بمصػػر كدكرىػػـ فػػي العمػػكـ الشػػرعية فػػي القػػرف األكؿ اليجػػرم (اإلمػػاـ
يزي ػػد ب ػػف أب ػ ػي حبي ػػب نمكذجػ ػان) ،العبلق ػ ػات المصػ ػرية الس ػػكدانية عب ػػر العص ػػكر ،معي ػػد البحػػػكث
كالػدراسات األفريقية ،جامعة القػاىرة ،القاىرة1007 ،ـ

عبدالمنعـ ماجد (دكتور):

 - 173صبلح الػديف األيكبي ،الييئة المصرية العػامة لمكتاب ،القاىرة2777 ،ـ

عطية القوصي (دكتور):

 – 176تػاريو ميناء بػاضع في القركف الخمسة األكلي لئلسبلـ ،مجمػة الدراسات األفػريقية،

جامعة القاىرة ،عدد 2781 ،22ـ

عمي محمد برىانة:

 - 175سػػيرة بنػػي ىػ ػبلؿ (د ارس ػة أدبيػػة لغكيػػة مق ػػارنة) ،تقػػديـ :د .نبيمػػة إبػ ػراىيـ ،منشػػكرات كميػػة

اآلداب كالتربية ،جامعة ىسبيا2776 ،ـ
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األب فيموتػاوس فرج:
 - 174كنيسػػة اإلسػػكندرية فػػي ممالػػؾ النكبػػة المسػػيحية ،نػػدكة الع ػبلقات المصػرية السػػكدانية عبػػر

العصكر ،معيد البحكث كالػدراسات األفريقية ،جامعة القػاىرة ،القاىرة1007 ،ـ
كرـ الصاوي بػاز (دكتور):

 - 179القصص الشعبي فى ببلد السكداف عنترة – اليػبللية  -سيؼ بف ذم يػزف نمكذجػان خػبلؿ

القػرف 8ىػ26/ـ ،دار نفرتيتى لمنشر كالتكزيع ،القػاىرة1025 ،ـ

 – 178قبيمػ ػة يجيينػػة كدكرىػػا الحضػ ػارم فػػي دعػػـ ركابػػط االتصػ ػاؿ ب ػيف مصػػر كالنكبػ ػة منػػذ الفػػتح

العربػ ػي حتػػي نيايػ ػة العصػػر الفػ ػاطمي ،المػػؤتمر الػ ػدكلي عػػف العبلقػ ػات المص ػرية السػػكدانية عبػػر
العصكر ،معيد البحكث كالػدراسات األفػريقية ،جامعة القػاىرة ،القػاىرة1007 ،ـ

عممكف السكدانيكف في األزىر الشريؼ في عصر دكلة سػبلطيف المماليؾ ،ندكة ت ػاريو
الم ى
 - 177ي
الكطف العربي عبر العصكر ،إتحػاد المؤرخيف العرب ،القػاىرة1008 ،ـ
 – 300الػككاالت التجارية حمقة كصؿ بيف مجتمعات البحػر األحمػر كمدغشػقر كجػزر القمػر فػي

الفت ػرة مػػف 713-468ى ػػ2529-2150/ـ ،نػػدكة إتحػ ػاد المػػؤرخيف العػػرب بالقػ ػاىرة ،البحػػر األحمػػر
عبر العػالـ العربى عمى مر عصكر التاريو ،القاىرة1003 ،ـ

 - 302طرابمس – أسكاف – عيذاب – دنقمػة :طريؽ نحك التقػارب كاالنفػتاح االقتصادم في
العصر الفػاطمي الثػاني إلى دكلة المماليؾ البحرية ،المؤتمر الػدكلي لمركز البحكث السكدانية

بعنكاف "المثمث الػذىبي– امكانات التكامؿ كالتنمية" ،معيد البحكث كالدراسػات األفريقية ،المجمد

األكؿ ،جامعة القػاىرة ،القػاىرة1023 ،ـ
محمد كريـ إبراىيـ (دكتور):

دىمىؾ عمى انتشػار اإلسػبلـ كالثقػافة العربية في شرؽ
 - 301أثر العػرب في ببلد البجة كجزر ى
أفػريقيا ،مجمة البحكث التػاريخية ،مركز جياد الميبػييف لمدراسػات التػاريخية ،طرابمس ،العدد األكؿ،
2779ـ

محمد محمد أميف (دكتور):

 - 303العبدالب كسقكط مممكة عمكة ،مجمة الػدراسات األفريقية ،معيد البحكث كالدراسات

األفريقية ،جامعة القػاىرة ،القػاىرة ،العدد الثاني2793 ،ـ
محمد عبدالعاؿ أحمد (دكتور):

 – 306النكبػة كالمحاكالت اإلسبلمية لفتحيا ،معيد البحكث كالد ارسػات األف ػريقية ،جامعػة القػاىرة،

القػاىرة2789 ،ـ

مصطفي محمد مسعد (دكتور):
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 - 305البجة كالعرب في العصكر الػكسطػي ،مقاؿ منشكر في مجمة كمية اآلداب ،جػامعة

القاىرة ،القػاىرة ،العدد الحادم كالعشركف ،المجمد الثانػي ،ديسمبر 2757ـ

 - 304معاىدة البقػط نمط فػريد في مجاؿ العػبلقػات الػدكلية في اإلسػبلـ ،مجمػة كمية المغة

الػعربية كالعمكـ االجتماعية ،جامعة محمد بف سعكد ،الػريػاض ،العدد الخػامس2795 ،ـ

 - 309امتػػداد اإلسػػبلـ كالعركب ػ ػة إلػػي كادم الني ػػؿ األكسػػط ،مجمػػة الجمعي ػػة المص ػرية لمد ارس ػ ػات

التػاريخية ،القػاىرة ،العدد الثامف2757 ،ـ

خامساً – الرسائؿ العممية:

حسف مدني حسف محمود:

 - 308دراسة تػاريخية كأثرية لمجماعات العربية في أسػكاف كالنكبة نيػاية العصر األيكبي عمي

ضكءمجمكعة شكاىد القبكر المكتشفة بجبػانة أسكاف ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،معيد البحكث
كالػدراسات األفريقية ،جامعة القػاىرة ،القاىرة2779 ،ـ
شوقي عبدالقوي عثماف:

 – 307العػ ػبلقات التجػ ػارية بػػيف مصػػر كالػ ػدكؿ األفػ ػريقية فػػي عصػػر سػػبلطيف المماليػػؾ ،رسػػالة
ماجستير غير منشكرة ،معيد البحكث كالػدراسات األفػريقية ،جػامعة القػاىرة ،القاىرة2795 ،ـ

عبد الػرازؽ عبدالمجيد سميـ:

 – 320العبلقػات بيف مصر كالنكبة في العصر الفػاطمي ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،معيد

البحكث كالػدراسات األفريقية ،جامعة القػاىرة ،القاىرة2798 ،ـ
نواؿ عمي محمد عبدالعزيز:

 – 322الع ػ ػرب ف ػػي ش ػػرؽ أفريقي ػػا م ػػف القػ ػػرف 8ـ كحت ػػى ت ػػدخؿ البرتغ ػ ػاؿ ف ػػي الق ػػرف 25ـ ،رس ػػالة
ماجستير غير منشكرة ،معيد البحكث كالػدراسػات األفريقية ،جامعة القػاىرة ،القػاىرة ،دكف تػاريو

سادساً – ُكتب الموسوعات:
رجب عبدالحميـ (دكتور):

 – 321ت ػ ػاريو أفريقي ػ ػا اإلس ػػبلمي كالكس ػػيط ،المكس ػػكعة األفريقي ػػة ،المجمػ ػد األكؿ ،معي ػػد البح ػػكث

كالػدراسات األفريقية ،جامعة القػاىرة2779 ،ـ
شوقي عطاهلل الجمؿ (دكتور):

 – 323ت ػ ػاريو ب ػػبلد النكب ػػة كأفريقي ػ ػا الشػ ػرقية الق ػػديـ ،المكس ػػكعة األفريقي ػػة ،المجم ػػد األكؿ ،معي ػػد
البحكث كالػدراسات األفريقية ،جامعة القػاىرة2779 ،ـ
الموسوعة الثقػافية:
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 - 326مؤسسة دار الشعب ،القػاىرة2791 ،ـ
موسوعة وصؼ مصر:

 - 325تأليؼ عمماء الحممة الفػرنسية ،المجمد الحػادم عشر ،تػرجمة :منػي زىير الشايب ،الييئة

المصرية العامة لمكتاب ،القػاىرة1001 ،ـ
ىػ .أ .ر .جػب وجػ .ىػ .كالمرز:

 - 124المكسكعة االسبلمية الميسرة ،ترجمة :الػدكتكر راشد الػبراكم ،الييئة المصرية العػامة

لمكتاب ،القػاىرة1023 ،ـ

سابعاً – مواقع عمي اإلنترنت:
 - 329مكقع السبلالت العػربية

 – 328مكقع www.al-mostafa.com
 – 327مكقع www.alsahafasd.net

 – 310مكقع www.arabiandna.com
 – 312مكقع ar.wikipedia.org

 - 311مكقع www.dnaarab.com
 – 313مكقع www.hdrmut.net
 – 316مكقع www.johina.net

 – 315مكقع www.qassimi.com
 – 314مكقع www.masrawy.com

 -319مكقع www.sudaneseonline.com
 - 318مكقع ممتقى يجيينة التاريخيwww.tarekjohina.com ،

ثامناً  -المراجع األجنبية:
1- A. Paul: A History of the Beja Cambridge University
Tribes of the Sudan, 1954
Basil Davidson:
2 - The Growth of African Civilization East & Central Africa to the
Late Nineteenth Century , Longman Group, London , 1970
Bernard Lewis:
3 - Les Arabes Dans l’Histoire, Bruxelles, Belgique, 1958
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Bertram Thomas:
5 - The Arabs, London , 1937
Crawford:
5 - The Fung Kingdom of Sennar, John Bellows LTD., Gloucester,
1951
5 – Sudan Antiquities Service, No. 2, Castles & Churches in the
Middle Regions, Khartoum, 1953
Caroline Williams:
6- Islamic Monuments, AUC, Cairo, 2008
D. G. A. Whitten & J. R. V. Brooks:
7- Dictionary of Geology , Penguin Books , London , 1975
El-Hawary H. M. , ETR:
8 - Catalogue general du Musee Arabe du Caire (Stele Funerares)
, Tome I , Le Caire , 1932
E. B. Uvarov & D. R. Champan:
9 - A Dictionary of Science , Penguin Reference Books , London ,
Great Beitain , 1962
Geoff. S. Mileham:
10 - Churches in Lower Nubia, University of Pennsylvania
Giuseppe Marino & M. Costanza De Simone:
22 - Nubia Submerged, Istituto Italiano Di Cultura, Cairo, 2000
H. A. Macmichael
12 - Tribes of Northern & Central Kordofan , Cambridge University
Press , 1922
13 – A History of the Arabs in the Sudan , Volume I & II ,
Cambridge, 1922
Hazem Z. Nuseiba :
14 - The Ideas of Arab Nationalism , Cornell University Press,
New York, 1959
H. G. Wells:
15 - A Short History of the World , Pelican Books (Penguin Books)
, Great Britain , 1982
J. D. Fage:
16 - The Cambridge History of Africa, Vol. II, Cambridge University
Press, No Date
J. Spencer Trimingham:
17 - A History of Islam in West Africa , Glasgow University
Publications , Oxford University Press , London , No Date
Jill Kamil ;
25 - Coptic Egypt , The American University in Cairo , 1987
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ممخص الدراسة
كداف كادم النيؿ منذ القىرف
كس ى
عنكاف ىذه الػدراسة "قىبيمةي يجيىينة ى
كرىا ى
الحضارم في مصر ي
كد ي
الثالػػث كحتػػي القىػػرف التاسػػع اليجػػرم" ،كىػػى تتكػػكف مػػف الفصػػؿ التمييػػدم كسػػتة فصػػكؿ رئيسػػية،
إضػػافة إلػػى خاتمػػة البحػػث ،كالمبلحػػؽ ،كالخ ػرائط كاألشػػكاؿ ،كقائمػػة المصػػادر كالم ارجػػع .يتنػػاكؿ

الفصؿ التمييػدي تػاريو قبيمػة جيينػة العربيػة القػرف الثالػث اليجػرم (التاسػع المػيبلدم) ،كيتحػدث
ىذا الفصؿ عف نسب قبيمة جيينة ،كاشكالية نسب جدىا قضاعة ،كىؿ ينتسب إلى عرب عػدناف،
أك إلى عرب قحطاف .كما يتناكؿ الفصؿ أيضان مكطف جيينة األكؿ في ببلد العػرب ،كأعػبلـ ىػذه
القبيمػػة مػػف الصػػحابة كالتػػابعيف كتػػابعي التػػابعيف ،ككػػذلؾ العممػػاء ،إضػػافة إلػػى األحػػداث التاريخيػػة

التى ارتبطت بيذه القبيمة إباف العصر اإلسبلمي .كيعالج الفصؿ أيضان ىجرات عرب جيينة غمى
مصر بعد الفػتح العربػي (31ىػػ751/ـ) ،ثػـ اسػتقرارىـ فػي مصػر ،ككػذلؾ خططيػـ فػي الفسػطاط

كالجيزة.

أمػػا الفصػػؿ األوؿ ،كعنكانػػو" :اسػػتقرار عػػرب يجيين ػة فػػي صػػعيد مصػػر فػػي القػػرف 3ى ػػ7/ـ"،

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،

كدكر الفػػاطمييف فػػي تأييػػد قػريش ضػػد جيينػػة ،كىػػك مػػا أدل إلػػى ىػزيمتيـ ،كمػػف ثػػـ جبػػارىـ عمػػي

اليجػرة إلػى إقمػيـ أخمػيـ حيػث كانػت تسػكف جماعػػات عػرب بمػي ،كىػـ مػف القبائػؿ القضػاعية مثػػؿ
جيينػػة .ثػػـ كقػػكع الصػراع بػػيف جماعػػات جيينػػة كبمػػي فػػي أخمػػيـ بسػػبب الخبلفػػات حػػكؿ األ ارضػػي
الخاصة بجماعات كؿ قبيمة منيما ،ثـ التصالح بيف كمتػا القبيمتػيف .كينتيػي الفصػؿ بالحػديث عػف

شػ ػكاىد القب ػػكر باعتبارى ػػا دل ػػيبلن عم ػػي كج ػػكد ع ػػرب جيين ػػة الق ػػكم ،كاس ػػتقرارىـ ف ػػي الق ػػرل كالم ػػدف

المصرية.

بينما يحمؿ الفصؿ الثاني عنكاف"" :ىجرة عرب يجيينة إلي ببلد البجة" ،كىك يعالج
اليجرات الجينية إلى أرض البجة التى تقع ما بيف البحر األحمر كالنيؿ ،كتمتد مف مصر شماال
أثيكبيا جنكبا .كما يناقش الفصؿ أسباب تمؾ اليجرات ،كدكر الحمبلت العسكرية التى أرسمتيا

الخبلفة العباسية في تحفيز عرب جيينة عمي الذىاب إلى تمؾ الببلد ،خاصة حممة ابف الجيـ

(131ىػ862/ـ) ،كحممة القيمي (162ىػ856/ـ) يجيينة كحممة العمرم (155ىػ847/ـ) .كما
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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أما الفصؿ الثالث ،فيك بعنػكاف" :العبلقػة بػيف يجيينػة كالقبائػؿ العربيػة فػي بػبلد البجػة" ،كىػك
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

الص ػراعات التػػى تحػػكؿ بعضػػيا إلػػى ص ػراع دمػػكم ،مثػػؿ مػػا حػػدث بػػيف عػػرب جيينػػة كجماعػػات
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

جعميػػـ ينتصػػركف عمػػي جماعػػات جيينػػة خػػبلؿ ذلػػؾ الص ػراع .كمػػا كقػػع ص ػراع آخػػر بػػيف جيينػػة

كعػػرب رفاعػػة ،كىػػـ مػػف قضػػاعة أيضػان ،كرغػػـ ق اربػػة النسػػب بػػيف القبيمتػػيف ،فػػإف ذلػػؾ لػػـ يحػػؿ دكف
كقػػكع الفتنػػة بػػيف ىػػاتيف القبيمتػػيف القضػػاعيتيف .ثػػـ ينتيػػي ىػػذا الفصػػؿ بالحػػديث عػػف دكر عػػرب

جيينة ،كأثرىـ الحضارم الذم ترككه في ببلد البجة.

بينم ػػا الفصػػػػؿ الرابػػػػع يحم ػػؿ عنكان ػ ػان ،كى ػػك"" :ع ػػرب يجيينػ ػػة كس ػػبلطيف المماليػ ػػؾ" (–468

713ىػ ػػ2529–2150/ـ) ،كى ػػك يع ػػالج إش ػػكالية العبلق ػػة ب ػػيف ك ػػؿ م ػػف ع ػػرب جيين ػػة كس ػػبلطيف
المماليػػؾ ،مػػف خػػبلؿ نظ ػرة كػػؿ طػػرؼ إلػػى اآلخػػر ،خاصػػة كأف عػػرب جيينػػة كػػانكا ينظػػركف إلػػى
المماليؾ باعتبارىـ حكامػا غيػر شػرعييف لمػببلد ،ألنيػـ مػف الرقيػؽ ،كمػف ثػـ فمػيس ليػـ أف يحكمػكا
العػػرب ،كىػػـ مػػف أصػػؿ شػريؼ .كىػػك مػػا جعػػؿ عصػػر المماليػػؾ يشػػيد الكثيػػر مػػف الصػراعات بػػيف
الحمؼ الذم أقامو عرب جيينة ،ككاف يضـ العديد مف القبائؿ العربية األخرل التػى كانػت تػرفض

حكـ المماليؾ ،كقػاد ىػذا الحمػؼ أحػد زعمػا جيينػة ،كىػك ابػف األحػدب ،الػذم ينتسػب لقبيمػة عػرؾ،
كىى مف بطكف جيينة .كما شيدت ىذه الحقبة صراعا أخر بيف عػرب جيينػة كبنػي ىػبلؿ ،كذلػؾ

بتح ػريض مػػف أم ػراء المماليػػؾ .كعمػػي أيػػة حػػاؿ ،انتيػػى الص ػراع بػػيف عػػرب جيينػػة كحمفػػائيـ مػػف
جانػػب كالمماليػػؾ مػػف جانػػب بيزيمػػة الحمػػؼ العربػػي ،كمػػف ثػػـ زاد المماليػػؾ فػػي اضػػطيادىـ لعػػرب
جيينة ،كىك ما جعميـ يضطركف لميجرة إلى ببلد النكبة بعد ذلؾ.

أمػػا الفصػػؿ الخػػامس ،كعنكانػػو" :ىجػرة يجيينػػة إلػػى النكبػػة المسػػيحية إبػػاف القػػرف 8ىػػ26/ـ"،
فيك يناقش ىجرة الجينييف إلى ببلد النكبة ،إذ يتحػدث عػف أحػكاؿ بػبلد النكبػة خػبلؿ ىػذه اليجػرة،
كما يتحدث عف ممالؾ النكبة المسػيحية الثبلثػة :نكباديػا ،كالمقػرة ،كعمػكة ،كالعبلقػة بػيف كػؿ مػنيـ.

كمػػا يتنػػاكؿ ىػػذا الفصػػؿ الطػػرؽ كالمسػػالؾ التػػى سػػمكيا الجينيػػكف لمكصػػكؿ إلػػى بػػبلد النكبػػة ،ثػػـ
يتحدث عف دكرىـ في سقكط ممالكة المقرة ،ككذلؾ دكرىػـ األىػـ فػي سػقكط مممكػة عمػكة ،كىػك مػا

سػػاعد عمػػي نشػػر العركبػػة كاإلسػػبلـ فػػي تمػػؾ الػػببلد .ثػػـ ينػػاقش ىػػذا الفصػػؿ بعػػض الركايػػات الػػت
ت ػػذكرىا بع ػػض المص ػػادر كالت ػػى تح ػػدثت ع ػػف دكر ع ػػرب جيين ػػة ف ػػي إح ػػداث حال ػػة م ػػف الفكض ػػى

كاالضطرابات بعد أف ىاجركا إلى ببلد النكبة.
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كيحمؿ الفصؿ السادس عنكاف" :عرب يجيينة كدكرىـ في تعريب ببلد النكبة" ،كىػك يتحػدث
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

جمػػاع ف ػي إسػػقاط مممكػػة عمػػكة
فػػي مممكػػة عمػػكة ،كىػػـ مػػف عػػرب جيينػػة ،كدكر زعػػيميـ عبػػداهلل َّ
المسػػيحية مػػف خػػبلؿ التحػػالؼ مػػع ممػػؾ الفػػكنج عمػػارة دكنقػػس .ثػػـ ينػػاقش ىػػذا الفصػػؿ الركايػػات
كالكثائؽ السػكدانية المختمفػة حػكؿ التحػالؼ بػيف العبػدالب كالفػكنج ،كدكر ىػذا التحػالؼ فػي إسػقاط

مممكة عمكة ،ككذلؾ دكر عرب جيينة في تأسيس العديد مف المدف العربية في ىػذه المممكػة مثػؿ:
أربجي كقرم ،كغيرىما ،ثـ ينتيي الفصؿ بالحديث عف دكر عرب جيينػة فػي تعريػب بػبلد النكبػة،

كنشر اإلسبلـ بيف شعب ىذه الببلد.

ثـ تنتيي ىػذه الرسػالة بالخاتمػة التػى عػرض فييػا الباحػث ألىػـ النتػائج التػى تكصػمت إلييػا

الد ارسػة ،كتأكيػد الػدكر الحضػارم الكبيػر الػذم لعبػو عػرب جيينػة فػي مصػر كسػكداف كادم النيػؿ،
خاصػة دكرىػـ الكبيػػر فػي نشػػر العركبػة كاإلسػبلـ فػػي تمػؾ الػػببلد .كيمكػف القػكؿ ،بػػأف ىػذه الد ارسػػة

اعتمدت عمي عدد كبير مف المخطكطات السػكدانية ،ككػذلؾ المصػادر التقميديػة ،إلػى جانػب عػدد
كبيػر مػػف الم ارجػع العربيػػة كالمعربػة ،ككتػػب المكسػػكعات ،سػكاءا بالعربيػػة كاإلنجميزيػة .كمػػا تناكلػػت
ىػػذه الد ارسػػة المكضػػكع التػػاريخي الػػذل أعػػدت مػػف أجمػػو مػػف خػػبلؿ المػػنيج التػػاريخي الػػذم يعتمػػد

عمي النقد كالتحميؿ ،كمناقشة الركايات المختمفة ،كتحميميػا بشػكؿ مكضػكعي ،بيػدؼ الكصػكؿ إلػى

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
chapters. The Introductory Chapter talks about the story of
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.
The First Chapter Is discussing the settlement of Juhayna in
south of Egypt during the 3rd century A.H, the political & economic
reasons of this migration during this time. Then their existnce in AlAshmounin , 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.
The Second Chapter is talking about migration of Juhayna to
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.
The Third Chapter focused on the relation between Juhayna
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.
The Fourth Chapter was devoted to talk about the situation of
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.
The Fivth Chapter talks about the coming of this tribe to
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.
The Sixth Chapter is focusing on Arabs of Quassima led by
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.
This Study is including of an important Conclusion, with the
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.
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