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أعنى بيذا الُعنواف السكاف األصمييف الذيف يعيشوف بيذه المنطقة,والذيف ُسمى    
المكاف باسميـ, فيـ حراس لو . لذا فإف الُعنواف ينقسـ لقسميف, األوؿ منيما 
صراع الُبجة مع المسمميف وأراضييـ وىذا ىو التحدي, والثاني رد فعؿ المسمميف 

ـ الُبجة عمييـ, وقياميـ بحمالت إلى بالدىـ نتج عنيا تفوؽ حربى عمى جرائ
ترتب عميو صراع بيف المسمميف وبعضيـ البعض فيذا العنواف عبارة عف سمسمة 

 متصمة ببعضيا البعض.

ـ" فترة ميمة في عصر ٖٚٛ -ـ ٗ٘ٛىػ/ٕٓٙ-ىػٕٔٗكما أعنى بفترة البحث "   
ىػ, ٖٖٗىػ/ٕٖٕالعصر العباسي الثاني " الدولة العباسية حيث إنيا تواكب جزًءا مف

ـ" وىو عصر األتراؾ وطالئع االنييار, وعيد الفتف والحروب ٘٘ٓٔ -ـٚٗٛ
فيي فترة صعبة عمى الدولة اإلسالمية, وأي تيديد ليا ميما كانت صورتو  الداخمية؛

 يمثؿ خطًرا شديًدا عمييا, وأي مجيود ُيحسب ليا .
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Abstract 
 

Albeja as a Center of Islamic Political Conflicts : AH 
241-260 / CE 854-873 

Is meant by the power conflict of the Islamic forces Abbasid 
caliphs, governors and leaders in Egypt and the Arab tribes in the 
region of Albajat. "The meaning of the Bejaa Beja or Beja from 241 
to 854 A.D 

The beginning of the research FROM the campaign of 
Mohammed bin Abdullah al-Qami  BECAESE OF  bajah  REVOLT 
AND  raids, IN year "260 e-873 m end of the search because the 
history of the last invasions of the Bejes on Egyp in THIS TIME and 
e the commander Abdul Hamid bin Abdul Aziz bin Abdullah bin Omar 
bin The speech, was able to INVAD their country and control them 
and continued raids until they gave him Al gazia  and  they did not 
pay before  This was the result of the above Threaten the areas of 
influence of Muslims in southern Egypt, and threaten their interests 
there too, and this is the biggest threat faced by the Islamic 
Caliphate in that period of the south. 

The age of the Abbasid caliph al-Mutawakil (205 AH / 247 AH) 
was the beginning of change. After twenty years of peace and 
reconciliation between the forces of the Muslims and the tribes of the 
Bejaat. matter turned into armed conflict and military repression  
when the Bejate declares their disobedience and their refuse to 
perform the obligatory tribute. Hence, Muslims are aware of this 
danger, which threatens Egypt from the south and they  began 
expecting the strikes of the Bajate at any time on the borders of 
Egypt. Therefore, al-Mutawakel did not wait very long and 
immediately convened a council for Muslim consultation on this 
matter . They refused to send any campaigns to address this danger 
for many  reasons, the most important of which are the people of 
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Bajate can stand and  live in deserts.  Muslims fighting there to 
return the brags to this life and the difficulty of living Muslims, and 
the Council stated that the distance between Muslim countries and 
country The large beards may reach a month's march, which will kill 
the soldiers before reaching there; so al-Mutawakel amended his 
idea and sent a campaign to discipline them. But what happened 
next? Did Al-Mutawakel resort to other forces to deal with this 
danger? Or leave it to others? Or did he confront them himself. 

The research will discuss the main reasons behind the hostility of 
the tribes AlBejat   against the Islamic power in general and the 
Egyptians in particular, and why threaten southern Egypt and spread 
panic in the hearts of Egyptians. Which led the Abbasid caliphs to 
send disciplinary campaigns to the tribes of the Bejaat to show the 
prestige of the caliphate and its brutality, such as the campaign of 
Mohammed bin Abdullah al-Qomi 

On the other hand, there is the power of the Tulunian state as 
one of the political forces that deal with the Bejaat, and there was a 
bloody history between them. The first line was the tribes of the 
Bejat. The Tulunid state responded with violence and cruelty 
commensurate with the crimes they committed against the Muslims. 
Revolutions and wars may be renewed from the brave in order to 
announce their existence and spread fear and panic in the hearts of 
the Egyptians. Arab tribes as one of the political forces active and 
present on the scene strongly, the relationship Bjajat was of a special 
case and puzzled between politics, Hence the idea of research.. 
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    :خـــــيقذي
كما أف عناصر الدراسة تميؿ إلى الحديث عف أرض البجة أكثر مف حديثيا عف شعب   

الُبجة؛ رغـ أف عالقة اإلنساف باألرض عالقة مكممة لبعضيا البعض,وال داعى لوجود األرض 
الثروة الحقيقية موجوداف وال عالقة بينيما؛ فإف  -اإلنساف واألرض-بدوف اإلنساف, لكف الغريب أنيما

متمثمة في ىذه األرض, فيذا الشعب فقير في ظاىرة غنى في باطنو. ولذلؾ كاف حريًصا كؿ 
الحرص عمى عدـ معرفة أحِد ببالده ومسالكيا, وتأكيد الصورة الخارجية المأخوذة عنو؛ بأنو شعب 

ـ)البجة( ىمجي مما يجعؿ الشعوب واألمـ في حالة استيزاء وسخرية منو, وعمى الرغـ مف ذل ؾ ى
ـ, ومما يثبت ذلؾ قيـا رئيسيـ "محا" بالدخوؿ في  يريدوف التوغؿ والدخوؿ في البمداف المجاورة لي

, الذى أراد الذىاب لمحج مرورًا ٕ()وقيـا أىميا بإكرامو, وكاف يرأسيـ  إبراىـي القفطى  ٔ()مدينة قُفط
مف الُبجاه, فطمب المساعدة مف بأرض البجة مما يجعمو في حاجة إلى مف  يعينو وييديو الطريؽ 

ـ بدوره بإرساؿ جماعة مف البجييف لَصحبتو في تمؾ األرض أثناء رحمتو.  رئيس البجة الذى قا
لكف ىذه الرحمة أسفرت لمبجييف عف خبرة القفطييف ومعرفتيـ الكبيرة بأرضيـ    

ىذا  ؛ فاجتمعوا عمى الفور حوؿ رئيسيـ, وطالبوه بقتؿ-البجييف-مما أثار مخاوفيـ
القائد لمعرفتو بديارىـ ومفاوزىـ وَمظاف مياىيـ, وعدـ االطمئناف لو؛ َفًردىـ عف 
مرادىـ, لَكنيـ لـ يستجيبوا لكالمو وغمبوا رأيو, واتفقوا عمى إتاىة القفطى فأتاىوه فمات 

 عطًشا ىو ومف معو عدا ابف صغير لو نجا, وأوصمو بعض البجة إلى قفط .

                                                           

والُقفط ىو ما ارتفع مف األرض, وىى مدينة بالصعيد األعمى وليست عمى  ُقفط: بضـ القاؼ (ٔ
ضفة نير النيؿ وفييا أسواؽ وأىميا أصحاب ثروة والغالب عمى معيشتيـ التجارة والسفر إلى 
اليند . )أبو عبداهلل الشريؼ اإلدريسي, نزىة المشتاؽ في اختراؽ اآلفاؽ, الجزء األوؿ, د.ت, 

./عماد الديف إسماعيؿ ٕ٘ٔمعجـ البمداف, المجمد الرابع, د.ت,ص / ياقوت الحموي, ٕٛٔص
 (. ٔٔٔىػ", تقويـ البمداف,دار صادر,بيروت,صٕٖٚبف محمد أبو الفداء "ت

( جماؿ الديف أبو الحسف عمى بف يوسؼ بف إبراىيـ القفطى أصميـ مف الكوفة. ياقوت الحموي,  ٕ
 .ٕ٘ٔمعجـ البمداف, المجمد الرابع, د.ت,ص
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مى ذلؾ الحادث أنيـ استغموا فرصة عودة رئيس الُبجة وكاف رد فعؿ القفطييف ع  
لمزيارة مرة أخرى, وانقضوا عميو وقتموه ومف معو, وما أف عمـ البجة بما حؿ برئيسيـ 
حتى ىاجموا مدينة قفط, وأسروا مف فييا, وقتموا عدًدا كبيًرا منيـ مما جعؿ أىؿ قفط 

صر عبد اهلل بف طاىر يفروف ناحية الغرب نحو الفسطاط لرفع شكواىـ لوالى م
, الذى رفض مساعدتيـ وىنا ذىبوا إلى الحوؼ الشرقي (ٖ)ىػ(ٖٕٓ-ٕٛٔالخراساني)

الذى قاـ بمساعدتيـ  (ٗ)بيف النيؿ والبحر األحمر لرجؿ مف قبيمة قيس بف عيالف
واستطاع اليجوـ عمى القفطييف وىزيمتيـ واستقر ىذا الرجؿ بالبجة فترة طويمة دامت 

 .(٘)ـٕٚٛ/ىػٕٕٔت عاـ حوالى ثالث سنوا
 ممب سجق َتضخ:

ِحرص الُبجة الشديد عمى عدـ معرفة أحد بخيرات بالدىـ حتى ولو وصَؿ األمر بيـ لمحاربة  -
 مف يحاوؿ ذلؾ.  

ـ عميو وعدـ االمتثاؿ ألوامره. -  وجود رئيس لمبجة, لكف فى نفس الوقت ال كبير ليـ؛ لجرأتي
يظير ذلؾ في عدـ مساعدتو لمقفطييف  بحجة عدـ  رفض الوالي المصري  لمعداء البجاوى, -

داخمي, كانت في حالة استقرار وأمف استقرار األمور خاصة أف مصر في تمؾ الفترة 
 وتشيد حركة ُعمرانية واسعة النطاؽ. مما يدؿ عمى قوة شوكتيـ وأنيـ قوة ال يستياف بيا.

                                                           

اهلل بف طاىر األوؿ الخراساني الفارسي  الخزاعي, ثالث أمراء الدولة الطاىرية في خرساف. فؤاد  ( عبدٖ
 .٘ٔٗ, صٕٓٔٓصالح السيد, معجـ السياسييف المثقفيف في التاريخ العربي اإلسالمي, المنيؿ,

 ( بطف مف بطوف القبائؿ العربية في الحجاز, وىـ قيس بف عيالف بف مضر, ومف أشير قبائميـٗ
ىوازف وىـ مف أكبر قبائؿ العرب, منيـ أناس  في الحجاز وآخروف في نجد. )محمد عمى بف 

, جميرة أنساب العرب, تحقيؽ ليفي بروفنساؿ, دار المعارؼ, مصر, ص / ٖٕٚسعيد بف حـز
 (.ٜٕـ, صٕٕٔٓشكيب أرسالف, تاريخ ابف خمدوف, د.ت, 

/ مصطفى مسعد, البجة والعرب ٚ٘الحياة, بيروت, ص( أبو القاسـ ابف حوقؿ  النصيبى, صورة األرض,مكتبة ٘
 .ٕٛ, صٜٜ٘ٔ, مجمة كمية اآلداب, القاىرة, ٕ, العددٕٔفي العصور الوسطى, المجمد 
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فوه جاء إلي بالدىـ ِحرص البجاوى عمى االبتعاد عف أي أجنبي؛ ألف كؿ أجنبي عر  -
طامًعا في أرضيـ و ثرواتيا. وقد كاف بقاء الُبجو عمي ىذه الييئة أمًرا مثيًرا لمعجب, 
ويرجع ذلؾ ألسباب عدة منيا قسوة الحياة في المنطقة التي يعيشوف فييا, وما كاف 
لذلؾ مف تأثير كبير عمى شخصيتيـ المتميزة التي تطبعت بحياة بدوية حرة اقترنت 

خالية مف أي إحساس. لذلؾ ظؿ البجة عمي امتداد تاريخيـ الطويؿ في  بخشونة
عزلة تامة غير خاضعيف ألي سمطة ميما كاف نوعيا أو مصدرىا, وبقوا مبعثريف في 
جباليـ وصحارييـ بعيديف كؿ البعد عف أي اتصاؿ بالخارج محافظيف بذلؾ عمي 

يـ. فيـ ال يطمبوف مف ىذا حريتيـ واستقالليـ غير عابئيف أو ميتميف بما يجري حول
العالـ أكثر مف أف يتركيـ وشأنيـ. بؿ تزداد فرحتيـ أثناء الحكومات الضعيفة في 
حيف أنيـ عمى العكس مف ذلؾ. كما كاف لمبيئة أثر عظيـ في عزلة ىذا الشعب 
داخؿ الصحراء وحفظو بعيًدا عف المؤثرات الثقافية التي يموج بيا وادي النيؿ, ونتيجة 

 .عزلة أصبح مميًزا بشكمو الفيزيقيلتمؾ ال
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 :املىقغ اجلغشايف 
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أو البجا أوالبيجة "مف أسواف شمااًل إلى األطراؼ الشمالية  (ٙ)تمتد بالد "الُبَجة
ليضبة الحبشة جنوًبا, ومف سواحؿ وتالؿ البحر األحمر شرًقا حتى وادى النيؿ غرًبا 

نطقة, حيث لـ يكف في أي وقت مف ويعتبر البحر األحمر أكبر نافذة دخوؿ ليذه الم
األوقات حاجًزا مانًعا, مف االتصاؿ بيف شواطئو اآلسيوية العربية وشواطئو اإلفريقية؛ 

عند السوداف  ويبدو بيذا أنو  (ٚ)إذ ال يزيد اتساع البحر عمى المائة والعشريف مياًل 
األحمر ليس مف الصعب اجتيازه بالسفف الصغيرة كما أنو في الجنوب يضيؽ البحر 

لدرجة كبيرة عند )بوغاز( باب المندب, حتى ال يزيد عمى عشرة أمياؿ, وىو الطريؽ 
الذي سمكتو السالالت واألجناس إلى القارة اإلفريقية منذ آماد بعيدة. وىذا ىو الموطف 

                                                           

, مما يعني "سيؿ" أو badiyaمف الكممة العربية  Beja( الُبجة: بضـ الباء وفتح الجـي وربما اشتؽ اسـ ٙ
بدوف األوثاف كما أنيـ أىؿ أمف ومراقبة لمتجار الذيف ينزلوف "الصحراء". وىـ أمة شديدو السواد ُعراة يع

ببالدىـ, وىذا لغرضيف األوؿ منيما االستفادة مف إمكانية ىؤالء التجار, والثاني خوفيـ عمى ثروة بالدىـ 
وموطنيـ في جنوبي صعيد مصر مما يمى الشرؽ كما أف أىؿ البجة يجاوروف الحبشة مف الشماؿ. وقد 

. )عماد ٜٗ٘ٔألوؿ مرة في عـا الجباؿ والصحارى في شرؽ السوداف بائؿ التي تسكف نشر تاريخ الق
ـ", المختصر في أخبار البشر, الجزء األوؿ, ٖٖٔٔىػ/ٕٖٚالديف إسماعيؿ بف األفضؿ أبى الفدا "ت 

ـ, صبح ٛٔٗٔىػ/ ٕٔٛ/ شياب الديف أحمد بف عمى القمقشندي, "ت ٜ٘ىػ, صٕٙٛٔالقاىرة, 
/ سراج الديف بف ٖٕٚإلنشاء, الجزء الخامس دار الكتب المصرية, القاىرة,صاألعشى في صناعة ا

, لندف Hylanderـ", خريدة العجائب, نشر ٚ٘ٗٔىػ/ٔٙٛحفص عمر بف مظفر بف الوردى "ت
 . ٛٙٔ-ٖٙٔـ, صٖٖٛٔ

A. Paul, A History of the Beja Tribes of the Sudan, Cambridge 
University Press,  1954, p.16, Steven E. Sidebotham   Martin Hense   Hendrikje M. 
Nouwen The Red Land: The Illustrated Archaeology of Egypt's Eastern Desert, 2008, P.257.  

عرب مف األرض, ويُقدر بثالث أالؼ ذراع والذراع ستة وتسعوف ألؼ الِميؿ؛ ىو مقدار مد البصر عند ال ( ٚ
متر. أحمد بف محمد الفيومى, المصباح المنير, مكتبة ٘٘ٛٔإصبع, وىو وحدة قياس لممسافة تساوى تقريباً 

 .ٖ٘, صٕٔٓٓ؛ عمى جمعة, المكاييؿ والموازيف الشرعية, القدس, القاىرة ٕٕٙ-ٕٕ٘, صٜٚٛٔلبناف, 

https://www.google.com/search?tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Steven+E.+Sidebotham%22&sa=X&ved=0ahUKEwivlcSH4eHZAhUK_aQKHZLTB2EQ9AgIOzAD
https://www.google.com/search?tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Martin+Hense%22&sa=X&ved=0ahUKEwivlcSH4eHZAhUK_aQKHZLTB2EQ9AgIPDAD
https://www.google.com/search?tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Hendrikje+M.+Nouwens%22&sa=X&ved=0ahUKEwivlcSH4eHZAhUK_aQKHZLTB2EQ9AgIPTAD
https://www.google.com/search?tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Hendrikje+M.+Nouwens%22&sa=X&ved=0ahUKEwivlcSH4eHZAhUK_aQKHZLTB2EQ9AgIPTAD
https://books.google.com.eg/books?id=Eyemu-_MncwC&pg=PA257&dq=tribes+beja&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwivlcSH4eHZAhUK_aQKHZLTB2EQ6AEIOTAD
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. ويفصؿ بالد النوبة عف بالدىـ مجموعة جباؿ (ٛ)األصمي لمبجة منذ أقدـ العصور
األمة  تقع بيف ثالث قوى وىى العرب والحبش والنوبة .مما  منيعة, بذلؾ نجد ىذه 

يعنى أف ىذا الشعب بدوى وىمجي لكنو بالرغـ مف ذلؾ كاف محضًنا لمشعوب 
 .    (ٜ)والحضارات

جة قبائؿ "ونقصد كممة قبيمة حيث إنيـ في الغالب ينتموف إلى نسب واحد, فيرجعوف والبُ 
ـ يمتمكوف عصبية ضد العناصر الخارجية". وكممة "ُبجة" لجد واحد,وليـ ليجتيـ المميزة, كما أني

مشتقة مف كممة "المًجا" وتعنى الحارس أو المحارب, حيث كانت ميمة ىذه القبائؿ مقتصرة 
عمى الحرب وحراسة حدود الصحراء, وقد عرفت ىذه القبائؿ قديًما باسـ المازاوى أو "الماجاوى", 

لتي تسكف الصحراء الشرقية جنوب مصر اسـ "الُبجة" أو والعرب ىـ الذيف أطمقوا عمى القبائؿ ا
                                                           

لقبائؿ الحامية التي تسكف الصحراء الشرقية جنوب مصر باسـ الُبجة أو البجاة, والبجة لفظ حديث ( َعرؼ العرب اٛ
لمقبائؿ القديمة التي كانت معروفة عند القدماء المصرييف باسـ ميجا وميجوى ومازوى واستعانوا بيـ في مختمؼ 

ؿ كبيرة البشاريوف واألمرار األعماؿ خاصة الجيش والشرطة, وينقسموف في الوقت الحاضر إلى أربع قبائ
واليدندوة وبنى عامر, وفضاًل عف ىذه القبائؿ األربع الكبيرة,توجد بعض القبائؿ الصغيرة مثؿ األشراؼ والحمنقا 

ـ, وىى قبائؿ مشيورة منذ أقدـ السنيف. )مصطفى العربية مجموعة  محمد مسعد, المكتبة السودانية وغيرى
تاريخ السوداف في العصور الوسطى, طبعة أولى, دار االتحاد العربي النصوص والوثائؽ العربية الخاصة ب

؛ مصطفى محمد عطية مسعد, البجة والعرب في العصور الوسطى,مجمة كمية ٕـ, صٕٜٚٔلمطباعة, 
ٔ,ٕ,جٕٔاآلداب جامعة القاىرة, مجمد  /ربيع محمد الحاج, انتشار اإلسالـ في بالد البجة وآثاره ٔـ, صٜٜ٘

ـ, ٜٜٚٔدكتوراه, كمية العمـو االجتماعية جامعة اإلمـا محمد بف سعود اإلسالمية,  االقتصادية رسالة
 .ٛٔ-٘ٔص

H. A. MacMichaelThe Tribes of Northern and Central Kordofan, First Published 
in 1967. Routledge is an imprint of Taylor & Francis, an informa 
company,P.199. 

 .                                                     ٜ٘ٗ, صٔياقوت الحموي, معجـ البمداف, ج ( ٜ
Molefi Kete Asante, Ama Mazama, Encyclopedia of African Religion, V.1, 
2009, p.117.                              

https://books.google.com.eg/books?id=YIqD51TsiwgC&pg=PA199&dq=tribes+beja&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwivlcSH4eHZAhUK_aQKHZLTB2EQ6AEIMzAC
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الِبجا,واختمؼ المؤرخوف في نسبيـ؛ فبعضيـ يرجعيـ إلى حاـ بف نوح,في حيف يرى البعض 
في حيف يرى البعض اآلخر أنيـ يرجعوف  (ٓٔ)أنيـ صنؼ مف الحبش أو قبيمة منيـ وقيؿ "َبِمٌى"

, وىذا مف أبعد اآلراء (ٕٔ)فنزلوا ميناء عيذابالذيف نفاىـ أبو بكر الصديؽ  (ٔٔ)إلى بنى فزار
ىػ ويرى بعض المؤرخيف أنيـ يرجعوف ٔٔألنيـ يعيشوف في المنطقة قبؿ تولية أبى بكر سنة 

إلى ولد كوش بف كنعاف بف حاـ نزلوا بيف بحر  إلى سالالت مصرية.  واألرجح أنيـ يرجعوف
اسات األنثروبومترية القمـز والنيؿ "السوداف" بعد الطوفاف. فقد أثبتت الدر 

ANTHROPOMETRY  أنيـ يرجعوف إلى أوالد كوش بف حاـ, كما أوضحت  مدى
 . (ٖٔ)ارتباطيـ بالمصرييف القدماء 

 

                                                           

( فرع مف قضاعة مف حمير, والمعروؼ أف ىذه القبيمة كانت تنزؿ سيناء وامتدت مواطنيا إلى ٓٔ
ءت برزخ السويس, ثـ الصحراء الشرقية,وترجع مطالع ىجرتيـ إلى القرف الثالث قبؿ الميالد, وقد جا

قبائؿ أخرى مع الفتح العربي لمصر مف قبائؿ بمى  .ويرجع ليـ السبب في نشر المسيحية حتى صار 
, جميرة أنساب  أكثر البجة نصارى حتى جاءت الخالفة العباسية ونشرت اإلسالـ ىناؾ. )ابف حـز

/ محمد صادؽ الكرياسى, معجـ المشاريع الحسينية, الجزء الثاني, د.ت, ٖٔٗ-ٕٔٗالعرب, ص
/إدريس بف إبراىيـ جميؿ, ٕ, حاشية ٕٔ/ مصطفى مسعد, المكتبة  السودانية, صٕٗ, صٕٓٔٓ

 .ٖٓٔالَحباُب مموؾ البحر وأىؿ السادة, دار الكممة لمنشر والتوزيع, ص
( بطف مف ذبياف بطف مف غطفاف كانت منازليـ بنجد ووادى القرى. )محمد أميف البغدادي  السويدى سبائؾ ٔٔ

 .ٕ٘ٔائؿ العرب, منشورات محمد عمى بيضوف, دار الكتب العممية, بيروت, صالذىب في معرفة قب
( يقع عمى ضفة بحر القمـز وىى مرسى السفف التي تقدـ مف عدف لمصعيد. )ياقوت الحموي, معجـ ٕٔ

 (.ٔ٘ٚ, صٖالبمداف, ج

/كـر الصاوي باز, مصر والنوبة في عصر ٚ٘( أبو القاسـ بف حوقؿ النصيبى, صورة األرض,صٖٔ
/عبد اهلل حسيف, السوداف مف التاريخ القديـ إلى رحمة ٖٜٕوالة,  مكتبة األنجمو المصرية, القاىرة, صال

 .ٖٔ, صٖٕٔٓالبعثة المصرية, الجزء األوؿ, 
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خ:
ّ
جُ
ُ
ىَخ انج

ُ
 انجُئخ وأثشهب يف تشكُم اهل

ألف اإلنساف ابف بيئتو فقد تأثر البجّيوف ببيئتيـ في تشكيؿ شخصيتيـ وُىويتيـ      
قاسية يغمب عمييا العنؼ في التفكير والمعاممة ولذلؾ ىـ فكانت شخصية البجة 

  (.ٗٔ)يمجؤوف لمُعزلة 
ال يؤمنوف بنبي أو إمـا وذلؾ لبعدىـ عف  فيـ عبارة عف خمؽ كثير ال ديف ليـ وال ممة,     

العمراف,فيـ يسكنوف صحراء طوليا أكثر مف ألؼ فرسخ وعرضيا ثالثمائة فرسخ وليس في ىذه 
سوى مدينتيف صغيرتيف, األولى تسمى بحر النعـا  والثانية عيذاب, وتمتد ىذه المسافة الشاسعة 

الصحراء مف مصر إلى الحبشة, وذلؾ مف الشماؿ إلى الجنوب وعرضيا مف بالد النوبة حتى بحر 
القمـز وذلؾ مف الغرب إلى الشرؽ ويقـي بيا البجة, ورغـ كؿ ذلؾ ـل يكونوا أشرارًا؛ فال يسرقوف وال 

ـ.. ويقاؿ: إف الجماؿ النجيبة ال يغيروف إ ال عند االقتراب مف موطنيـ بؿ يشتغموف بتربية ماشيتي
. وكانت خياُميـ مف (٘ٔ)توجد في مكاف آخر غير ىذه الصحراء و تنقؿ منيا إلى مصر والحجاز "

جنس ال يرغب الشخص أف يكوف أصدقاء أو  –الجمود وعمى الرغـ مف ذلؾ فإف البجة قـو بادية 
و, وىـ في تجواؿ وحركة مستمرة بيف البالد  يتبعوف الكاْل واذا وجدوا شيًئا ذا قيمة انقضوا أعداء ل

ـ متمِمؾ وال  ديف ليـ ـ رئيس, وليس عميي  . (ٙٔ)عميو وسمبوه . ولكؿ بطف مني

                                                           

( أبو الحسف بف عمى المسعودي, مروج الذىب ومعادف الجوىر, راجعو كماؿ حسف مرعى, الجزء الثاني, ٗٔ
/ طالب جاسـ  حسف العنزى, البجة واندماجيا في الدولة العربية ٖٔالمكتبة العصرية,صيدا بيروت, ص

/ربيع ٘ٔ, صٕٔٔٓاإلسالمية,مجمة الكمية اإلسالمية الجامعة, المجمد الخامس,العدد الرابع عشر, العراؽ, 
عة محمد الحاج, انتشار اإلسالـ في بالد البجة وآثاره االقتصادية  رسالة دكتوراه, كمية العمـو االجتماعية جام

 .ٛٔ-٘ٔـ, صٜٜٚٔاإلمـا محمد بف سعود اإلسالمية, 
 .ٚٗ-ٙٗ( ناصر خسرو, سفر نامة,د.ت,ص٘ٔ
 .ٜٗٔ( المقريزي, المواعظ واإلعتبار,صٙٔ
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 :َظبو انتىسَث ػُذ انججُني

كاف الُبجة يتبعوف الشعوب الحامية في نظاـ التوريث حيث كانوا يورثوف ابف  
 Matrelineam systemلبنت وابف األخت وىذا النظاـ يعرؼ بنظاـ األمومة ا

جماؿ فائقة السرعة  –فأنسابيـ مف جية النساء, وكاف البجاه يركبوف النجب الصيب 
  -الجري -والجماؿ العراب,وكانت جماليـ تتصؼ بشدة الَعدو -يقوموف بتربيتيا

مييا وتدور بيـ كما يشتيوف والصبر عمى العطش يسابقوف بيا الخيؿ يقاتموف ع
ويقطنوف عمييا مف البالد. وكاف اعتمادىـ في الغذاء عمى األلباف والمحوـ وأكميـ 

مقدار طوؿ الحديدة ثالثة أذرع والعود  –لمخبز قميؿ  وسالحيـ الحراب الُسباعية 
وُصناع ىذه الحراب نساء ومف عادة ىؤالء   -أربعة أذرع لذلؾ سميت السباعية

ف ولدت غالًما قتمتو بحجة أف السيدات   أنو إذا ولدت إحداىف جارية استحيتيا وا 
مف جمود البقر وىناؾ درؽ مف جمود  - (ٚٔ)الُترس –الرجاؿ بالء وحرب .ودرقيـ 

   .(ٛٔ)-مف دابة في البحر–البقر يعرؼ باألكسومة,وىناؾ الدىمكية 
ة أرض البد مف التحدث عف ثرو  جةولكى نستكمل الحديث عن ُجغرافية البُ 

 :جة ونبدأ الحديث بالمعادف المخزونة في باطنياالبُ 

                                                           

( عبارة عف صفحة مف الفوالذ مستديرة بيضية الشكؿ ُتحمؿ لوقاية الوجو والرأس مف الضربات. ٚٔ
ار النوبة والُمقرة وَعموة والُبجة والنيؿ, ىػ", أخبٖٙٛ)عبد اهلل ابف أحمد بف سميـ األسوانى "ت

 (.ٜٗٔ/المقريزي  المواعظ واإلعتبار, صٕٚٙد.ت, ص

( بعض جماعات البجا تمارس الرعي البدوي, بينما يعيش البعض اآلخر في مجتمعات مستقّرة. )عبد اهلل ٛٔ
/ ٕٚٙلنيؿ, د.ت,صىػ", أخبار النوبة والُمقرة وَعموة والُبجة واٖٙٛابف أحمد بف سمـي األسوانى "ت
عمًما بأف ابف سمـي األسوانى داعية مف دعاة الفاطمييف أرسمو ٜٗٔالمقريزي  المواعظ واإلعتبار, ص

القائد جوىر الصقمي إلى بالد النوبة ليدعو ممكيا جورج لمدخوؿ في اإلسالـ وقـا ابف سمـي بتدويف كؿ ما 
بجة والنيؿ, ونقؿ عنو المقريزى في كتابو الخطط شيده أو سمعو في كتابو أخبار النوبة والمقرة وعموة وال
 (.ٜٔانظر مصطفى محمد مسعد, المكتبة السودانية, ص
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كانت أرض الُبجة تحمؿ في أحشائيا معادف كثيرة ثمينة, وكمما تصاعدت كانت   
أحد األحجار الكريمة الذى يحتؿ المكانة  (ٜٔ)"الزمرد" والزبرجد أجود ذىًبا وأكثر مثؿ

عيدة مظممة يدخؿ إلييا الخامسة مف حيث أىميتو, وىو يوجد في مغاير "مغارة" ب
فيوجد في وسط  (ٕٓ)بالمصابيح, وبجباؿ يستدؿ بيا عمى الرجوع ويحفر عميو بالمعاوؿ

الحجارة وحولو غشيـ "جاىؿ باألمور" دونو في الصبغ والجوىر والبجة يكتفوف 
بمقاسمة  مف يعمؿ في ىذه المعادف, ومف ىنا كاف التطمع ليذا المكسب, ويقوؿ ابف 

. (ٕٔ)الزمرد مف جباؿ الُبجة موصوؿ بالمقطـ, وأف المقطـ جبؿ مصر الفقيو: أف جبؿ
وىذا دليُؿ قاطع عمى كثرتو, وبذلؾ تستحؽ الُبجة لقب أرض المعادف وليس بكثير 
عمييا. كما يتبيف لنا سبب الخالؼ عميو بيف المصرييف والُبجاه حيث أف ىذه  المعادف 

 يوجد جزء كبير منيا داخؿ الحدود المصرية .
ا يتػػػػػػوافر بأرضػػػػػػيا معػػػػػػادف الفضػػػػػػة والنحػػػػػػاس والحديػػػػػػد والرصػػػػػػاص وحجػػػػػػر كمػػػػػػ

 (ٕٗ)والزمػػػػػرد وحجػػػػػارة شػػػػػطبا (ٖٕ) Amethyst  والجمشػػػػػت (ٕٕ)المغنيطػػػػػيس والمرقشػػػػػيتا
 والذىب .

                                                           

اسماف يترادفاف عمى معنى واحد ال ينفصؿ أحدىما عف اآلخر بالجودة  -( الزمرد والزبرجد:ٜٔ
والندرة, وىى كممة يونانية, أو فارسية األصؿ, وىو حجر أخضر شديد الخضرة. )مصطفى 

 (.ٔٔ, صٔ,المكتبة السودانية  حاشية رقـمسعد
The Diagram Group, Encyclopedia of African Peoples, Routledge, 2013, p.18.  

 آلة مف الحديد ُينَقر بيا الصخر, َأَداٌة ُتْحَفُر ِبَيا اأَلْرُض. -( المعاوؿ:ٕٓ

ويتصؿ بالغرب. ابف الفقيو  ( يمر جبؿ المقطـ عمى جانبي النيؿ إلى النوبة ويعبر مف فوؽ الفيـؤٕ
ىػ", مختصر كتاب البمداف,, نشر بعناية المستشرؽ دي ٜٕٓأبو بكر أحمد بف محمد اليمذانى "

ىػ", آثار البالد ٕٛٙ/ زكريا بف محمد بف محمود القزويني "ٓٙخويو, المكتبة الجغرافية, ص
والحكـ, تقديـ  / ابف اياس, نزىة األمـ في العجائبٛٔ, صٜٓٙٔوأخبار العباد, بيروت, 

 . ٜ٘ٔمحمد زينيـ  محمد عزب, ص

( ىما عبارة عف  نوعاف مف الحجارة: األوؿ أصفر وىو سبيكة النحاس والخارصيف والثاني ٕٕ
 فضي عبارة عف سبيكة مف الفضة.
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عمًما بأف رجاؿ البجة ال يستطيعوف االشتغاؿ في أماكف استخراج المعادف 
فتقده البجويوف, ولـ لحاجة ىذه األعماؿ إلى عماؿ محترفيف يممكوف الصبر الذى ي

صمغ  –يقتصر األمر عمى المعادف فقط  فقد كانت أودية البجة مميئة بشجر المقؿ 
نبات عشبي  –واألذخر  -أعشاب مفيدة طبًيا–واإلىميمج  -مف شجر يشبو النخيؿ

إحدى الّنباتات المذكور فضميا في  -والّسنا  –صحراوي يمتاز برائحتو الذكية 
 : --قد روي عف رسوؿ اهلل األحاديث الّنبوّية, ف

( 
َ
 قُم: َب سسىل

َ
بو
َّ
 داءٍ إَّلَّ انس

ِّ
 يٍ كم

 
 فُهًب شفبء

َّ
ُىدِ فئٌ

َّ
ً وانس

َ
ُ
َّ
ى ثبنس

ُ
ػهُك

 
ُ
؟ قبل: املىد

ُ
بو
َّ
 –( وتستخدـ في عالج كثير مف األمراض. وشجر الباف ٕ٘اهللِ ويب انس

نخؿ وشجر والشيح والحنظؿ. كما كاف ببالدىـ  ال –الذى يستخدـ كمكمؿ غذائي 
الكـر والرياحيف. وكاف بيا أيًضا الوحش مف السباع والفيمة والنمور والفيود والقردة 
والدببة والطيور كالنقيط والنوبي والقماري ودجاج الحبش وحماـ بازيف, والحيوانات 

 .(ٕٙ)الغريبة مثؿ الكركدف الذى ييـز األسد والفيؿ 
 

                                                                                                                                                    

( الجشمت: نوع مف األحجار الكريمة يقع عمى رأس األحجار الكريستالة . )عاطؼ ىالؿ, ٖٕ
 (.ٖٕٛ, المكتبة األكاديمية, صٕٕٓٓتنميتيا حتى عاـ الموارد المعدنية وأفاؽ 

( قطعة مف الحجارة اذا دىنت بالزيت وقدت مثؿ القنبمة. )إدريس إبراىيـ جميؿ,الحباب مموؾ ٕٗ
 (.ٜٕٙالبحر وأىؿ السادة, دار الكممة لمنشر والتوزيع, ص

 حمد فؤاد عبد الباقيىػ, سنف ابف ماجة, تحقيؽ: مٕ٘ٚمحمد بف يزيد أبو عبد اهلل القزويني, ت ٕ٘)
 , دار الفكر, بيروت, د.ت.ٗٗٔٔ, صٕكتاب الطب, باب: السََّنا والّسنُّوت, ج

ىػ", الفكرة في تاريخ اليجرة,نسخة ٕ٘ٚ( ركف الديف المنصوري المصري بيبرس الدوادار "تٕٙ
/ تقى الديف أبى العباس أحمد بف عمى ٔٛٔ,صٕٕٚٓٗمحفوظة مصورة بجامعة القاىرة 

ىػ المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار المعروؼ بالخطط المقريزي, ٘ٗٛتالمقريزي  
/ أحمد عبد اهلل بف إسحاؽ ٜٚٔ-ٜٗٔالمجمد األوؿ, مكتبة الثقافة الدنية القاىرة, ص

 (.ٙٚىػ", موسوعة الطب النبوي, تحقيؽ مصطفى خضر, د.ت, صٖٓٗاألصفياني 
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 يب انؼالقخ انىطُذ وانسؤال انزي َطشح َفسه:
ُ
 ؟ جخ وانؼكسح انتٍ تشثط يصش ثبنج

بحكـ امتداد موطف البجة داخؿ الحدود المصرية, واستقرار بعضيا عمى  :أوَّل  
السواحؿ الغربية لمبحر األحمر صار بينيما صالت قديمة بمختمؼ العصور 
التاريخية. وبالرغـ مف ذلؾ نجد البجة لـ تدخؿ في صراع عسكري مع المسمميف منذ 

 .(ٕٚ)مصرالفتح العربي ل
ب
 
حاجة اُلبجة ألرض وشعب مصر خاصة صعيد مصر وحدوَدىا  :وثبَُ

الجنوبية بحثًا عف الحبوب الغذائية والُخضر والفاكية والممبوسات, كما أف البجاه كانوا 
في أمس الحاجة لمعماؿ المصرييف لالشتغاؿ في التنقيب والبحث عف المعادف, فيـ ال 

قد كاف العماؿ يحفروف خنادؽ كبيرة في األرض يممكوف الصبر عمى ىذه األعماؿ. ف
وقد يستغرؽ حفرىا فترة طويمة كما يتطمب مجيوًدا كبيًرا, وىذا يتوقؼ  (ٕٛ)تسمى شََّيـُ 

ف كانت  -عمى نوع التربة التي يحفرونيا فإف كانت تربتيا رممية كاف الحفر ميسوًرا وا 
ستغرؽ فترة زمنية أطوؿ طينية أو صخرية فإف حفرىا يتطمب مجيوًدا أكبر وي -التربة

مثمما الوضع بأرض البجة. باإلضافة لذلؾ فإف العماؿ كانوا يدخموف إلى مغارات 
مظممة تتطمب منيـ الدقة والصبر. ولذلؾ سميت ىذه المناجـ بأسماء قبائؿ عربية 
وضعت يدييا عمييا أو سكنت بجوارىا مثؿ كمب وعجؿ وكاىؿ وبطوف جيينة )العرب 

 .(ٜٕ)سميـ )العدنانييف( وغيرىا القحطانييف( وبنى 

                                                           

ر وقيامو بمحاصرة ابنة المقوقس أرمانوسة ( والدليؿ عمى ذلؾ عند دخوؿ عمرو بف العاص مصٕٚ
حاكـ مصر في مدينة بمبيس, طمب الحاكـ البيزنطي المساعدة مف البجة ولكنيـ لـ يساعدوه 

دخوليـ في حروب مع النوبييف في حيف أف النوبييف  قد ساعدوه. )عبد اهلل بف عمر = =بحجة
 (.ٚٗالواقدي, فتوح الشاـ, الجزء الثاني, دار الجيؿ )د.ت(, ص

 ( األرُض تبقى عمى صالبِتيا دوَف َأف ُيْحَفَر فييا.ٕٛ

/ ربيع القمر الحاج, انتشار اإلسالـ في بالد ٜٔ-٘ٔ, ص ٕالمسعودي, مروج الذىب, ج ٜٕ)
 .ٛٛ-ٙٛالبجة, ص
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ب:
 
جة فيي أرض المعادف,حيث إف أشير حاجة المصرييف ألرض البُ  وثبنث

جة, ولذلؾ كانت مناطؽ جذب ليـ, وكاف ذلؾ مناطؽ تعديف الذىب تتوفر ببالد البُ 
جاه التي يسودىا التوتر في منطقة الحدود ىو محور العالقات بيف المصرييف والبُ 

 دد الطريؽ التجاري القديـ الواصؿ بيف شماؿ وادي النيؿ وجنوبو,األمر الذي ظؿ يي
ولـ يكف  األمر مقتصًرا عمى الذىب فقد شمؿ معدف الزمرد الذي كاف ُيصدر إلى 

والثاني  سائر بمداف العالـ, والزمرد الذي متوافًرا بأربعة أنواع  األوؿ ُيعرؼ بالمر 
  .(ٖٓ)ابع ُيعرؼ باألصـُيعرؼ بالبحري و الثالث ُيعرؼ بالمغربي والر 

خاصة خمفاء الدولة  –وقد زاد مف الحاجة إلى الذىب واألحجار البيجية َتشبو الخمفاء 
 .(ٖٔ)بالفرس لتزيف بالطيـ وقصورىـ -العباسية
مما سبؽ يتضح لنا األىمية الكبرى ألرض الُبجة التي لـ ُيقدر شعبيا قيمة ىذه    

غـ اعتقاد الُبجاه أنيـ يقدروف أىميتيا وقيمتيا الثروة ويفتدييا غيرىـ بكؿ ما يممكوف,ر 
وىذا غير صحيح فكؿ دورىـ مقتصر عمى حراسة ىذه األرض دوف رعايتيا 
فالصاحب الحقيقي لثروة أرض الُبجة ليس لمف يعيش عمييا ولكف لمف يستطيع 

 استخراج ما فييا ويتحمؿ الكثير مف الصعاب  واألىواؿ.
 ثالد انججخ ؟ وكُف تؼشف املصشَىٌ ػهً ثالد انججخ ؟.ملبرا اختبس انؼشة اهلجشح إىل 

اختار العرب الُبجة بالذات لتوافر عامميف ميميف وىما: األوؿ أنيا مناطؽ نائية وبعيدة 
عف يد السمطة الحاكمة مما جعميا آمف األماكف بالنسبة ليـ وىذا أوؿ شيء بحث عنو 

تجارة. وقد بدأت اليجرة زمف األموييف العرب, الثاني معرفتيـ بيذه البالد مف قبؿ بسبب ال
ـ وىـ بذلؾ يعتبروف الرواد األوائؿ  الذيف ٛٗٚىػ/ٕٖٔخاصة بعد سقوط الدولة األموية 

ىاجروا إلى بالد البجة, وقد زادت اليجرة العربية في مصر في زمف العباسييف خاصة عيد 
العنصر  ـ( بسبب ضعؼ الخالفة العباسية لسيطرةٖٖٛ-ٖٖٛىػ/ٕٕٚ-ٕٛٔالمعتصـ )

                                                           

؛ ربيع القمر الحاج, ٜٔ-٘ٔ, ص ٕلمزيد مف التفاصيؿ انظر المسعودي, مروج الذىب, ج ٖٓ)
 .ٛٛ-ٙٛة, صانتشار اإلسالـ في بالد البج

 .ٕٓٔ, صٜٔٛٔ( أحمد بف أبى يعقوب  "اليعقوبي", كتاب البمداف, طبع ليدف, ٖٔ
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التركي عمييا وانفصاؿ الواليات اإلسالمية عنيا وأيًضا قرار المعتصـ بإسقاط العرب مف 
ديواف العطاء إلثبات الجند األتراؾ في الديواف, وكاف القرار نقطة تحوؿ خطيرة في تاريخ 
العرب في مصر وىجرتيـ إلى الجنوب والغرب إلصالح أحواليـ السياسية واالقتصادية 

سمطة األتراؾ. فقد كانت المأوى والمنقذ لمعرب في تمؾ الفترة خاصة. وأف القبائؿ  بعيًدا عف
قد وجدت فرصة كبيرة لمعمؿ في مجاؿ   (ٕٖ)العربية وعمى رأسيا قبيمة ربيعة  "حنيفة"

التعديف ببالد البجة. وقد استطاعت ىذه القبيمة االنفراد بالتعديف دوف غيرىا بعد أف اشتدت 
 . وأيًضا(ٖٖ)نتيجة لمصاىرتيـ البجة بجانب كثرة عددىـ في المنطقة شوكتيـ عمى العرب

لمصر,وكاف ليـ  مف أجؿ التجارة عقب الفتح العربيلبالد البجة  (ٖٗ)نزحت قبيمة جيينة
إلييا واستقرت بيا  (ٖ٘)فضؿ نشر اإلسالـ بينيـ,كما عبرت جماعات مف عرب ىوازف

 .(ٖٙ)وعرفوا الحالنقة
                                                           

( ىـ أبناء َحِنيفة بف ُلجيـ بف َصعب مف أىؿ اليمامة, وكانوا مف أقوى القبائؿ العدنانية وأكثرىا عدًدا في ٕٖ
الثالث بالد العرب وموطنيا األصمي بالحجاز وىضاب نجد وأرض تيامة, وفى منتصؼ القرف 

, جميرة أنساب  اليجري ىاجروا لمصر واندفعت بطوف منيـ لمجنوب لمعمؿ في المعادف. )ابف حـز
 (.٘ٔ, صٕٜٚٔ/مصطفى محمد مسعد, المكتبة السودانية, ٜٕٔالعرب, ص

ـ(, رسالة ماجستير, ٖٕٓٔ-٘ٔٛىػ/ٙ-ٖ( عصاـ محمود عثماف, اليجرات العربية لبالد البجة )ٖٖ
 .ٓٓٔ-ٛٚ, صٜٜٚٔرموؾ, كمية اآلداب, جامعة الي

جيينة القحطانية عاشت حوؿ ينبع منذ القرف األوؿ اليجري, ثـ دخمت مصر منيـ جماعات كثيرة ( ٖٗ
مع الفتح العربي ليا. ثـ توالت ىجراتيا إلى مصر, ومنذ القرف الثالث اليجري )التاسع الميالدي( 

مع ربيعة في حممة العرب عمى البجة توالت ىجرتيا جنوًبا إلى بالد النوبة وأوطاف البجة, اشتركوا 
 (.ٕٗفي النصؼ األوؿ مف القرف الثالث اليجري. )الكرياسى, معجـ المشاريع الحسينية, ص

( بنو ىوازف بف منصور بف ِعكرمة بف حصفة بف قيس بف عيالف. )أبو محمد عمى بف أحمد بف حـز ٖ٘
 (.ٕٗٙؿ إبراىـي دار الكتب العممية,صىػ",جميرة أنساب العرب, مراجعة عبد المنعـ خميٙ٘ٗاألندلسي "

( ويذكر بعض المؤرخيف أف الحالنقة ىـ أوؿ مف استقر مف العرب المسمميف في الوطف ٖٙ
ولكف ىناؾ ىجرات كثيرة سبقتيـ, فقد جاء مف قبميـ في القرف السادس الحضارمة مف  البجاوي,

مد سعد, اإلسالـ حضرموت, واختمطوا بالبجة وُحّرؼ اسميـ إلى الحداربة. )مصطفى مح
/ بشار ٕٔٔ-ٕٓٔ, صٕٔٔٓوالنوبة في العصور الوسطى,الييئة المصرية العامة لمكتاب 

 (.ٓٙالمالح, التحوالت التي أحدثيا اإلسالـ في المجتمع اإلفريقي, ص
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ببالد البجة عندما التقوا بيـ عمى شاطئ النيؿ في  كانت أوؿ معرفة لوالة مصر
وسأؿ عف خبرىـ؟ فقالوا إنيـ شعب ليس ليـ  (ٖٚ)والية عبداهلل بف سعد بف أبى السرح

ومف ىنا كانت   (ٖٛ)ممؾ يرجعوف إليو, مف ىنا ىاف عميو أمرىـ ولـ ييتـ بيـ وتركيـ
ب في المرحمة األولى بداية المعرفة السطحية بشعب البجة. فقد استقر في نفوس العر 

مف مراحؿ التوسع اإلسالمي أف ديار البجة ليست دار حرب, كما اعتبر المسمموف 
ىذه المنطقة غير ميمة سياسًيا, ولـ يفطنوا لما لدييـ مف كنوز يسيؿ استغالليا 
تجمس  فوؽ الشالؿ األوؿ لمنيؿ, ولـ يكف عدـ االكتراث بيؤالء القوـ في مصمحة 

رة مف الزمف تتجاوز ثالثة وسبعيف عاًما حدث ما ىو غير متوقع المسمميف, فبعد فت
ـ, وربما كاف السبب في ٕ٘ٚىػ/ٚٓٔفقد قاـ البجاة باإلغارة عمى صعيد مصر عاـ 

ىذه اإلغارة تفسيرىـ ُبعد العرب وعدـ دخوليـ في حرب معيـ بضعؼ المسمميف وعدـ 
 ى المصرييف.استطاعتيـ الدخوؿ معيـ في اشتباؾ حربى, لذلؾ أغاروا عم

عقدت أوؿ  (ٜٖ)وفي عيد والى مصر عبيد اهلل بف الحبحاب السمولي القيسي
معاىدة لمصمح مع البجة وترتب عمى ىذه المعاىدة الُسماح لمبجاه بدخوؿ مصر 

                                                           

( عبد اهلل بف سعد بف أبى السرح القرشي العامري مف بنى عامر بف لؤى مف قريش فاتح إفريقية ٖٚ
. )ابف وصيؼ شاه, جوىر البحور ووقائع األمور وعجائب الدىور المعروؼ وفارس بنى عامر

 (.ٖٙبفضائؿ مصر وعجائبيا, تحقيؽ محمد زينيـ, الدار الثقافية لمنشر, ص

( يقاؿ: إف العرب وصموا إلى النوبة والبجة قبؿ وصوؿ عبد اهلل بف سعد بف أبى السرح. لكف ىذه ٖٛ
 القصة مشكوؾ فييا.

Sir John Linton Myres,  Percy Edward Newberry,  John Percival Droop, Annals of Archaeology and 
Anthropology, University Press of Liverpool, 1937, v, 24, 25, p,94. 

( عبيد اهلل بف الحبحاب كاف كاتًبا ليشاـ بف عبد الممؾ, ثـ واله إمرة مصر ثـ واله إفريقية, مف ٜٖ
 أبرز أعمالو بناء أو تجديد بناء جامع الزيتونة. 

-ىػٜٜٗاهلل بف عبد اهلل الشافعي المعروؼ بابف عساكر "ت القاسـ عمى بف الحسف بف ىبةأبو 
ىػ" تاريخ مدينة دمشؽ, تحقيؽ: محب الديف أبى سعيد عمر العموري, الجزء السابع ٔٚ٘

 .٘ٔٗوالثالثوف, دار الفكر, ص

https://www.google.com/search?tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Sir+John+Linton+Myres%22&sa=X&ved=0ahUKEwiThrzrpsbaAhUBjCwKHfXJDEwQ9AgIQzAD
https://www.google.com/search?tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Percy+Edward+Newberry%22&sa=X&ved=0ahUKEwiThrzrpsbaAhUBjCwKHfXJDEwQ9AgIRDAD
https://www.google.com/search?tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Percy+Edward+Newberry%22&sa=X&ved=0ahUKEwiThrzrpsbaAhUBjCwKHfXJDEwQ9AgIRDAD
https://www.google.com/search?tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22John+Percival+Droop%22&sa=X&ved=0ahUKEwiThrzrpsbaAhUBjCwKHfXJDEwQ9AgIRTAD
https://www.google.com/search?tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22John+Percival+Droop%22&sa=X&ved=0ahUKEwiThrzrpsbaAhUBjCwKHfXJDEwQ9AgIRTAD
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لمتجارة بشرط أال يقيموا فييا, وظمت ىذه المعاىدة قائمة زىاء قرف مف الزماف عندئِذ 
ًقا, وبدأوا يرحموف إلييـ مف أجؿ التجارة والحج مروًرا اتصؿ بيـ المسمموف اتصااًل وثي

بأرضيـ, بؿ وصؿ األمر ببعض المسمميف إلى االستقرار في أرض البجة منّقبيف 
 .(ٓٗ)ومستخرجيف لمذىب والزمرد

أف ال نغفؿ ىذه الفترة؛ لكونيا بداية تطمع كؿ منيما لآلخر  واىتمامو  وجيت ػهُُب   
اآلخر, ويتضح لنا مف ىذه المعاىدة أنيا حدت مف غارات باستقرار كؿ منيما في بمد 

البجة ولو لفترة كما أنيا فتحت باب اليجرات إلى الجنوب, لكف األىمية الحقيقية ليذه 
المعاىدة تكمف في كفالتيا الحرية المطمقة في االنتقاؿ أو اإلقامة بأرض البجة, 

محافظة عمى أرواح المسمميف واألكثر مف ذلؾ أنيا أجبرت ممؾ البجة ورعاياه عمى ال
وأمواليـ بأرضيـ. ولكف حدث ما ىو غير متوقع بقياـ البجاة بنقض عيدىـ مع 
المسمميف, وتعرضيـ لممسمميف في بالدىـ باإلزاء بؿ وصؿ األمر بيـ إلى اإلغارة 

ـ, فرفع والة األمور في أسواف خبرىـ إلى الخميفة ٙٗٛىػ/ٕٖٕعمى نواحي أسواف عاـ 
ىػ( الذي أمر بتجييز حممة عسكرية بقيادة والى مصر ٕٛٔ -ٜٛٔ(مأموف عبد اهلل ال

والذي نجح في غزو بالدىـ  (ٔٗ)ـ(ٖٙٛ-ٖٓٛىػ/ٜٕٗ -ٛٛٔعبد اهلل بف الجيـ )
جبارىـ عمى الخضوع لممسمميف بقيادة زعيميـ كنوف بف   (ٕٗ)Kanonعبد العزيزوا 

                                                           

؛ كـر الصاوي, مصر والنوبة في عصر الوالة دراسة في التاريخ ٜٖٔ-ٖٛٔ, صٔ( المقريزي, الخطط,جٓٗ
, أشرؼ محمد عبيد, ٖٓٓ-ٜٕ٘في ضوء أوراؽ البردى العربية, مكتبة األنجمو المصرية, صاالجتماعي 

 .ٚٛية في الخطاب السياسي السوداني, المكتب العربي لممعارؼ,صقضية اليوية الوطن
Karen C. Pinto, Medieval Islamic Maps: An Exploration, University of Chicago 

Press, 2016, 195. P.44. 
 .(ٜ٘ٔ, صٔ" )المقريزى, المواعظ, جٕٛٔ( قائد مف قواد الخميفة المأموف العباسى "تٔٗ
ىػ" مف قبيمة البمو "الحمريوف" وىو الذي وقع مع المسمميف, ٕٖٕ-ٕٙٔ( كنوف بف عبد العزيز "ٕٗ

ىػ تعيد ٕٙٔوىو رئيس قبائؿ البجة زمف المأموف العباسي والذى وقع ىدنة مع المسمميف عاـ 
الجانباف بتوفير األماف وحسف الجوار, والذي ظؿ عمى مسيحيتو رغـ اسمو العربي. )محمد فييا 

 (.ٕٔ,صٕصادؽ الكرياسى, معجـ المشاريع الحسينية, ج

https://ar.wikipedia.org/wiki/198_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/198_%D9%87%D9%80
https://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%A3%D8%B4%D8%B1%D9%81+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF%22
https://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Karen+C.+Pinto%22
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بموجب معاىدة يخضعوف فييا لمخميفة العباسي, كاف مف أىـ بنود تمؾ المعاىدة أف 
ِممُؾ لمخميفة  (ٗٗ)وباضع (ٖٗ)بالد البجة مف حدود أسواف إلى حد ما بيف دىمؾ

العباسي, وىذه أوؿ مرة يكوف فييا منطقة بالسوداف ِممًكا لممسمميف, فقد كانت طواؿ 
سياسًيا واقتصادًيا, وترتب عمى ذلؾ أف َكُثر المسمموف في المنطقة تاريخيا مستقمة 

بسبب بقاء العناصر التي اشتركت في حممة ابف الجيـ بالبجة حيث بيرتيـ معادف 
 . (٘ٗ)الذىب, وخالطوا البجاه وتزوجوا منيـ وأسمـ كثير مف الجنس المعروؼ بالحدارب

ـ مائة مف اإلبؿ أو ثالثمائة دينار وكاف مف المتفؽ عميو أف يؤدى ممؾ البجة كؿ عا 
لبيت الماؿ. وأف يحتـر البجة اإلسالـ وال يذكروه بسوء, وأال يقتموا مسمًما أو ذمًيا حًرا 
ذا  أو عبًدا في أرض البجة أو مصر أو النوبة, وأال ُيعينوا أحًدا عمى المسمميف. وا 

ا لمحج فيو آمف حتى دخؿ أحد مف المسمميف في بالدىـ لمتجارة أو اإلقامة أو مجتازً 
ذا دخؿ البجة صعيد مصر مجتازيف أو تجاًرا ال يظيروف سالًحا وال يدخموف  يعود. وا 

                                                           

جزيرة تشتير ىذه الجزر بصيد  المؤلؤ أربع جزر فقط  ٕٙٔ( أرخبيؿ دىمؾ ىذه المنطقة بيا ٖٗ
يمؽ ونورا وحرمؿ وسكانيا يمتينوف صيد تسكف ويشكؿ دائـ وىى دىمؾ الكبرى وىى األكبر ون

 (.ٚٔ, صٕاألسماؾ والمؤلؤ والوصوؿ ليا عف طريؽ مصوع. )معجـ المشاريع, ج

( باضع جزيرة في بحر اليمف تأتييـ الحبشة بأنياب الفيؿ وبيض النعاـ وغير ذلؾ مما يكوف في ٗٗ
اب الديف أبو عبد اهلل بالدىـ فيبيعوف ويشتروف مف أىؿ باضع الُقسط واألظفار واألمشاط . )شي

 (.ٜٔٚٗ,صٙٙٛٔ,طبع ليزج, ٕىػ",معجـ البمداف,جٖٙٙياقوت الحموي "ت

( الحضارمة مف حضرموت جاءوا مف بالد العرب في القرف السادس الميالدي كانوا وثنييف ثـ اعتنقوا ٘ٗ
ينسبوف لحمير المسيحية تشبًيا ببعض البجة, اعتنؽ الحداربة اإلسالـ في القرف الرابع اليجري, ولعميـ 

بف سبأ, وال يبعد أف يكوف الحداربة عناصر شتى مف أعقاب سبأ نزحوا إلى البجة قبؿ مجيء ربيعة 
بزمف طويؿ وعندما صار لربيعة نفوذ في بالد البجة كاف الحداربة قد توطنوىا وصاروا مف أىميا فعدوا 

 (.ٜٜٔطائفة مف البجة. )مصطفى مسعد,المكتبة السودانية, ص
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المدائف والقرى. وال ييدموا شيًئا مف المساجد التي ابتناىا المسمموف. وكاف عمى كنوف 
 . (ٙٗ)أف ُيدِخؿ عماؿ أمير المؤمنيف بالد البجة لقبض صدقات مف أسمـ مف البجة 

لؾ أصبحت البجة جزًءا مف الدولة اإلسالمية رغـ أف الدولة اإلسالمية لـ بذ    
دارية مباشرة عمى بالد البجة واكتفت بالسيادة االسمية عمييا.  تفرض سيطرة سياسية وا 
مما أدى إلى توافد جماعات مف ربيعة وجيينة عمى أرض البجة بعد وصوليا أخبار 

 .(ٚٗ)ثر البجة بالعرب المعادف, وقد تأثر العرب بالبجة كما تأ
 يصش ويىاجهخ انتذذٌ: 

-ٕٖٕىذا التحدي واكب فترة  العصر العباسي الثاني )عصر نفوذ األتراؾ( )    
ـ(  فقاـ البجو بعد وفاة ممكيـ كنوف بف عبد العزيز وتولى عمى ٜٙٗ- ٚٗٛىػ/ٖٖٗ

تناع بنقض المعاىدة مع الخالفة العباسية. واالم (ٛٗ)ىػ(ٕٔٗ-ٕٖٕبابا وىو أولباب)
خمسمائة اؿ مف التبر قبؿ أف يطبخ ويصفى و عف دفع الجزية المتمثمة في أربعمائة مثق

 ـ.ٕ٘ٛىػ/ٖٕٛنفر مف العبيد والجواري وزرافتيف وفيميف وأشياء أخرى عاـ 
وازداد األمر سوًءا بوقوع خالؼ بيف بعض القبائؿ العربية ورجؿ مف البجة, وقياـ 

يف الذيف كانوا يعمموف لدييـ في مناجـ الذىب والفخار عاـ وقتؿ المسمم البجاوى بَسب النبي 
 ـ, والتأكيد بشدة عمى أنيـ ىـ الُمالؾ الوحيدوف لمناجـ الذىب.ٗ٘ٛىػ/ٕٓٗ

                                                           

/ كـر الصاوي, مصر والنوبة في عصر الوالة دراسة في ٜٖٔ-ٖٛٔ, صٔيزي, الخطط, ج( المقر ٙٗ
أشرؼ محمد / ٖٓٓ-ٜٕ٘التاريخ االجتماعي في ضوء أوراؽ البردى العربية,مكتبة األنجمو المصرية,ص

 .ٚٛ, قضية اليوية الوطنية في الخطاب السياسي السوداني, المكتب العربي لممعارؼ, صعبيد
Karen C. Pinto, Medieval Islamic Maps: An Exploration, University of Chicago 

Press, 2016,195.P.44. 
( مصطفى محمد مسعد, اإلسالـ والنوبة في العصور الوسطى, الييئة المصرية العامة لمكتاب, ٚٗ

 .ٕٔٔ-ٕٓٔ, صٕٔٔٓ
رة أو الخير بالمغة البجاوية. ( عمى بابا زعيـ البجة مف قبيمة بمى, كاف يسمى أولباب وتعنى البشاٛٗ

 (.ٛٔ, صٕ)الكرياسى, معجـ المشاريع, ج

https://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%A3%D8%B4%D8%B1%D9%81+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF%22
https://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%A3%D8%B4%D8%B1%D9%81+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF%22
https://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%A3%D8%B4%D8%B1%D9%81+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF%22
https://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Karen+C.+Pinto%22
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إضافة إلى قياـ البجاة بسبي عدد مف ذرارييـ ونسائيـ, والقياـ بثورة عارمة 
فنيبوا إسنا وأسواف  وغارة عمى بالد الصعيد.كما قاموا بنيب القرى والبمداف المتطرفة؛

 .وظواىرىما رغـ كونيـ في أمف ومنعة في الصحراء
قاـ ُعماؿ  -عند وصوؿ البجة ليذا الحد مف العدواف لمدة عامييف -عندئذٍ 

الذى لـ يستطع  (ٜٗ)الخراج بيذه المنطقة بإبالغ والى مصر َعنبسة بف إسحاؽ الضبى
واسطة عامؿ البريد بمصر كتـ ىذا الخبر عف المتوكؿ وقاـ بإبالغو عمى الفور ب

 .(ٓ٘)يعقوب بف إبراىيـ الباذغيسى
ـ( أنكر عمى ٔٙٛ-ٚٗٛىػ/ٕٚٗ-ٕٖٕوعندما عمـ الخميفة العباسي المتوكؿ )     

والة المنطقة تفريطيـ؛ فشاور رجاؿ دولتو مف أرباب الخبرة بمسالؾ تمؾ البالد,فذكروا 
القضاء عمييـ, األوؿ: أنيـ  لو أف أىالي ىذه البالد يتوافر لدييـ سبباف يحوالف دوف

: أنيـ يقيموف في مناطؽ وعرة -وىو األىـ-قوـ بدو وأصحاب إبؿ وماشية. والثاني
بعيدة عف العمراف وأف الوصوؿ ليـ شاؽ ألف بينيـ وبيف بالد المسمميف مسيرة شيريف 

. وأف مف يدخؿ (ٔ٘)في أراضي مقفرة وجباؿ وعرة ال معقؿ وال حصف لممسمميف فييا
مداف يحتاج  لمتزود بما يكفيو ومف معو لمدة أشير حتى يخرج منيا,فإف جاوز ىذه الب

                                                           

( عنبسة بف إسحاؽ بف شمر بف عبيد مف بنى حنبؿ الضبى أبو حاتـ أمير مف قواد بنى العباس ٜٗ
ىػ,فحمدت سيرتو. وىو مف أجالء القـو ولى ٖٕٛمف أىؿ البصرة واله المنتصر مصر سنة 

, ٖعامؿ عمى حرب مصر. )الطبري ػتاريخ الرسؿ, جالديار المصرية عشرة أعواـ, وال
/خير الديف الزركمي, األعالـ قاموس تراجـ ألشير الرجاؿ والنساء مف العرب ٕٛٗٔص

 (.ٜٔوالمستعربيف والمستشرقيف, الجزء الخامس, دار العمـ, بيروت, ص

اليادي  ( واله المتوكؿ بريد مصر واإلسكندرية وبرقة ونواحي المغرب وىو مولى  الخميفةٓ٘
ىػ", تاريخ الرسؿ والمموؾ,  ٖٓٔوالمعروؼ بقوصرة. )أبو جعفر محمد بف جرير الطبري "ت

/ أبو المحاسف جماؿ ٕٛٗٔـ,صٗٛٛٔ-ٖٛٛٔالجزء الثالث مف القسـ الثالث طبع ليدف, 
ـ", النجـو الزاىرة في مموؾ مصر والقاىرة, الجزء ٜٙٗٔىػ/ٗٚٛالديف بف تغرى برى "ت

 (.ٖٜٔـ, صٖٜٙٔلمصرية, القاىرة, الثاني,دار الكتب ا

/عز الديف أبو الحسف عمى بف محمد بف ٕٛٗٔ, صٖ( الطبري, تاريخ الرسؿ والمموؾ, جٔ٘
/ ولمزيد مف التفاصيؿ ٚٙ٘, صٔٚٛٔ, ليدف ٕىػ", الكامؿ في التاريخ, جٖٓٙاألثير "ت 

, نسخة ٗ, جىػ", الفكرة في تاريخ اليجرةٕ٘ٚانظر ركف الديف المنصورى بيبرس الدوادار "ت 
 (.ٜٕٛٔ-ٔٛٔص ٕٕٚٓٗمصورة بجامعة القاىرة, رقـ
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تمؾ المدة ىمؾ وأخذتو البجة, كما تحكى لنا الرواية التي تتسـ بالمبالغة أف تمؾ 
الطائفة البجاوية عندما يطرقيـ طارؽ مف جية البالد اإلسالمية طمبوا النجدة ممف 

يطمبوف النجدة مف مموؾ الحبش, وىى ممالؾ يجاورىـ مف طريؽ النوبة, والنوبيوف 
متصمة بشاطئ نير النيؿ حتى تنتيى بجبؿ القمر الذى ينبع منو النيؿ, وىى آخر 

 .      (ٕ٘)العمراف مف كرة األرض
أف العرب عندما يقرروف النزوؿ أرض البجة البد أف يكونوا عمى  يؼىن رنك   

ة بؿ قوى مختمفة متمثمة في البجاه استعداد  حربى تاـ؛ ألنيـ ال يحاربوف قوة واحد
 والنوبييف والحبش؛ لصمتيـ القريبة ببعضيـ البعض.   

 -و:254هـ /640محهخ حمًذ ثٍ ػجذاهلل انقًٍ ػهً ثالد انججخ 
أثارت األنباء السابقة مخاوؼ الخميفة العباسي المتوكؿ وجعمتوُ ُيمسؾ عف التوجيو     

مر الذي أدى إلى طمع الُبجاة وزيادة شرىـ ليـ وبالتالي َفترت عزيمتو وضعفت؛ األ
وُجرأتيـ عمى المسمميف؛ فخاؼ أىؿ صعيد مصر عمى أنفِسيـ وذرارييـ, واستغاثوا 

أحد القادة والذى أظير استعداده ( ٖ٘)بالخميفة, حينئٍذ تشجع محمد بف عبداهلل القمي
أتـ االستعداد  لُمحاربة الُبجة وقاؿ: إنو عمى - (ٗ٘)الفتح بف خاقاف -لوزير المتوكؿ 

لإلطاحة بيـ, وعمى الفور كتب الخميفة إلى والى مصر عنبسة بف إسحاؽ آمرا إياه 

                                                           

( أبو المحاسف جماؿ الديف يوسؼ بف تغرى بردى, النجـو الزاىرة في مموؾ مصر والقاىرة, ٕ٘
 .ٕٗالجزء األوؿ, ص

( محمد القمي: مف ولد موسى األشعري, قائد شجاع يتولى خفارة الحج. )ابف حوقؿ  النصيبى, ٖ٘
 (.ٚ٘الحياة, بيروت, صصورة األرض, مكتبة 

ىػ ٜٖٗ( الفتح بف خاقاف, حسف الخمؽ كامؿ المروءة مف بيت عمـ ونباىة وفضؿ, ولد سنة ٗ٘
ىػ. )أبو النصر الفتح بف محمد بف خاقاف اإلشبيمي, مطمح األنفس ومسرح ٛٓ٘وتوفى سنة 

 (.ٚٛالتأنس في ممح أىؿ األندلس, تحقيؽ ىدى شوكت بيناـ, دار الكتب العممية, ص
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المقيميف بمصر, كما  (٘٘)بإعطاء القمي كؿ ما يحتاج مف الغالؿ والجند والشاكرية
 يتصرؼ فيو كما يشاء . (ٙ٘)طمب منو أف ُيعيف القمي والًيا عمى الصعيد األعمى

مي عمى عنبسة وأمده بكؿ ما يحتاج وتوجو ألرض البجة عاـ وبالفعؿ قدـ الق      
ممف يعمؿ في  -القحطانييف –واليمف  (ٚ٘)ـ وتبعو عرب ربيعة وُمضرٗ٘ٛىػ/ٕٔٗ

المعادف ومف المتطوعيف ُأناس كثيروف بمغت عدتيـ نحو العشريف ألًفا ما بيف فارس 
تمر والسويقة والشعير وراجؿ, وحمؿ لو في البحر سبع مراكب موقرة بالدقيؽ والزيت وال

وأمر أصحابو أف يوافوه بيا في ساحؿ البحر مما يمى بالد البجة,ومضى حتى جاوز 
المعادف التي يعمؿ فييا الذىب,وصار إلى حصونيـ وقالعيـ,وىناؾ عمـ الممؾ 
البجاوي بقدوميـ فخرج إلييـ في جيش كبير أضعاؼ جيش القمي,وىـ عمى إبؿ وقرة 

 . (ٛ٘)سمموفتشبو الميارى فياب الم
وىنا وضع كؿ مف الطرفييف خطة لُمحاربة اآلخر؛ فكانت خطة ممؾ الُبجة       

مطاردة القمي وجنوده لفترة طويمة وبالتالي تنفد أزوادىـ وتضعؼ خيوليـ ويموتوا ىزاًل 
فيأخذه الُبجة؛ فمما توىـ عظيـ البجة أف األزواد قد نفذت أقبمت المراكب السبع التي 

البحر واصطحبيا إلى قواتو, فمما عمـ  رئيس البجة قاـ عمى الفور بجمع تركيا القمي ب
, فانتيز القمي فرصة خوؼ وىمع اإلبؿ التي يحاربوف (ٜ٘)قواتو وعـز عمى محاربتيـ

عمييا وبدأ ينفذ خطتو, فجمع أجراس اإلبؿ والخيؿ التي كانت في معسكره وجعميا في 

                                                           

فرقػة مػػف الجنػػد ظيػػرت فػػي القػػرف الثالػػث اليجػػري وىػـػ مػػف الخػػدـ المػػؤىميف لحمايػػة سػػادتيـ وأنيػـػ قريبػػوف  (٘٘
 (.ٗ٘مف الجند. وىـ األعواف .)ياقوت الحموي,معجـ األدباء, الجزء األوؿ, دار الكتب العممية, ص

 . مصر في النيؿ ( منطقة تقع في الجزء العموي مف أراضي نير56
, جميرة أنساب العرب, ص. )ابف عدناف بف َمْعد بف نزار بف ( ُمَضْر ٚ٘  (.ٓٛٗحـز

ـ", النجـو الزاىرة في مموؾ مصر ٜٙٗٔىػ/ٗٚٛ( لمزيد مف التفاصيؿ انظر: أبو المحاسف"تٛ٘
 . ٜٕٙوالقاىرة  الجزء الثاني,ص

ـ", النجـو الزاىرة في مموؾ مصر ٜٙٗٔىػ/ٗٚٛ( لمزيد مف التفاصيؿ انظر: أبو المحاسف"تٜ٘
 . ٜٕٙوالقاىرة  الجزء الثاني,ص

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B9%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B9%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%86


 

 د. شيماء عبدالحميد البنا ــــــــــــ و6102اجلزء انثبٍَ: ( 66انؼذد ) -جمهخ املؤسر انؼشثٍ

 - ٔ٘ٓ - 

 

ـ, وحممت أصحابيا عمى الجباؿ أعناؽ الخيؿ, ثـ حمؿ عمى البجة فنفرت إبمي
واألودية فمزقتيـ كؿ ممزؽ, كما أكمؿ خطتو بشغؿ الباقوف مف البجة بكتاب طويؿ 

ولفو بثوب, فاجتمعوا لقراءتو فحمؿ عمييـ, وقتموا منيـ  -صحيفة  -كتبو في طومار 
مقتمة عظيمة وقتموا كبيرىـ,كما تعقب القمي الفاّريف إلى الجباؿ واألودية وقتموىـ 

أسروىـ حتى أدركيـ الميؿ, فرجعوا إلى معسكرىـ ولـ يقدر القمي عمى إحصاء القتمى و 
 . (ٓٙ)لكثرتيـ, وىذا دليؿ عمى حنكة وذكاء القمي الحربية

وىنا طمب البجة األماف مف المسمميف عمى أف يذىب كبيرىـ إلى الخميفة العباسي   
ف خراج لممسمميف خاصة ـ فأّمنو القمي عمى أف يؤدى ما عميو مٗ٘ٛىػ/ٕٔٗببغداد 

, وىنا سار ممؾ البجة إلى بغداد -وىى أربع سنيف -المدة التي منع المسمميف منيا
وقدـ عمى المتوكؿ واشترط عميو أف ال يمنع المسمميف مف العمؿ في أرض المعدف.و 

ىػ/ ٕ٘ٗ-ٕٕٗمف ِقبمو عمى البجة والذى ولى القمي ) (ٔٙ)مف ثـ عّيف  المتوكؿ والًيا
وبذلؾ يكوف أوؿ واٍؿ مسمـ معيف مف قبؿ الدولة اإلسالمية وبذلؾ  ـ(ٛ٘ٛ-٘٘ٛ

 -اإلدارية والسياسية  -نستطيع أف نقوؿ: إف الدولة اإلسالمية فرضت سيطرتيا
 .(ٕٙ)جةالمباشرة عمى بالد البُ 

                                                           

/ أبو العباس بف أحمد بف يحي بف جابر ٜٙٔ-ٜ٘ٔالمقريزي,المواعظ واالعتبار, المجمد األوؿ,ص( ٓٙ
بيروت   البالذري, فتوح البمداف, تحقيؽ عبد اهلل أنيس الطباع وعمر أنيس الطباع, مؤسسة المعارؼ,

خ / عبد الغنى عبد الفتاح زىرة, تاريٕٗ, صٔ/ ابف تغرى بردى,النجـو الزاىرة, جٖٖ٘-ٖٖٖص
 (.ٖٙٔىػ, صٖٖٗٔانتشار اإلسالـ في إفريقيا وأحواؿ المسمميف بيا, الطبعة الثانية, 

 (.ٜٙٔ-ٜ٘ٔ( مسعد الخادـ اإليتاخى. )المقريزي, المواعظ واالعتبار, المجمد األوؿ, صٔٙ

/أبو العباس بف أحمد بف يحي بف ٜٙٔ-ٜ٘ٔ( المقريزي,المواعظ واالعتبار,المجمد األوؿ,صٕٙ
فتوح البمداف, تحقيؽ عبد اهلل أنيس الطباع وعمر أنيس الطباع, مؤسسة جابر البالذري, 

الغنى / عبدٕٗ, صٔدى,النجـو الزاىرة, ج/ ابف تغرى بر ٖٖ٘-ٖٖٖالمعارؼ,بيروت, ص
عبد الفتاح زىرة, تاريخ انتشار اإلسالـ في إفريقيا وأحواؿ المسمميف بيا, الطبعة الثانية, 

 (.ٖٙٔىػ, صٖٖٗٔ
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نائًبا لو بناءُا عمى طمب مف العباسييف؛  (ٖٙ)وعمى الفور اختار القمي شيخ قبيمة ربيعة     
الدولة العباسية فيما يبدو تعتبر تواجد الربعييف في تمؾ البالد ىو مظير لمنفوذ فقد كانت 

العربي, وكاف الربيعيوف يستغموف ىذا االمر لجعؿ الدولة الحاكمة ُتساندىـ في التمرد ضد 
جيرانيـ البجاوييف, ال مف أجؿ الحد مف خطر البجاوييف عمى األراضي اإلسالمية ولكف 

طرتيـ وحكميـ, ومما يثبت لنا: أنو بمجرد تعيف القمي لشيخ مف أجؿ وضعيا تحت سي
قبيمة ربيعة استغؿ المنطقة وحارب القمي نفسو بسبب ازدياد نفوذه  وتولِّيو حكـ البجة رسمًيا 
مف قبؿ العباسييف, ويبدو أف ىذا األمر لـ يناسب الربعييف وشيخيـ في تمؾ المنطقة؛ 

الذي مس الناس بالجور وُرفع  (ٗٙ)حب العالقيفاستغموا فرصة قياـ القمي باعتقاؿ صا
األمر لمقمي فقبض عميو وحبسو فترة طويمة ثـ أطمؽ سراحو, األمر الذي أغضب مناصرية 
مف ربيعة, وقيؿ لمقمي: إف شيخ قبيمة ربيعة يريد قتمؾ: فقاؿ "ألف يمقى اهلل بدمى أحب إلى  

ؾ بالد البجة بالزواج مف أميرات ـ وممٛ٘ٛىػ /ٕ٘ٗمف أف ألقاه بدمو" فقتمو أشيب في عاـ 
-ٕ٘ٗالبيت الباجي .وبعد مقتؿ القمي تولى رئيس ربيعة الحكـ مرة ثانية في الفترة مف 

 .(٘ٙـ)ٛٙٛ-ٛ٘ٛىػ/ٕ٘٘
عندئٍذ زالت سيادة الدولة العباسية عمى بالد البجة بمقتؿ القمي وفى مقتمو داللة      

حتى استطاع أف يقوـ بقتؿ ممثؿ عمى ازدياد نفوذ ربيعة في المنطقة بدرجة كبيرة 
الدولة العباسية في المنطقة, وظؿ ىذا الرجؿ رئيًسا لبالد البجة حتى ُقتؿ عمى يد 

  (.ٙٙ)العمرى

                                                           

 ٜٙٔ-ٜ٘ٔػ(. المقريزي, المواعظ واالعتبار, المجمد األوؿ, صىٕٕٗ-ٖٕٔ( أشيب )ٖٙ

 ٜٙٔ-ٜ٘ٔ( أبو بكر إسحاؽ بف بشر. المقريزي, المصدر السابؽ, صٗٙ

؛ محمد صادؽ محمد الكرياسى, معجـ المشاريع ٜٙٔ-ٜ٘ٔ( المقريزي, المصدر السابؽ, ص٘ٙ
 .ٕٕ-ٜٔ, صٕٓٔٓ, ٕالحسينية, دائرة المعارؼ الحسينية, ج

/ محمد صادؽ محمد الكرياسى, ٜٙٔ-ٜ٘ٔالمواعظ واالعتبار, المجمد األوؿ, ص ( المقريزي,ٙٙ
 .ٕٕ-ٜٔ, صٕٓٔٓ, ٕمعجـ المشاريع الحسينية, دائرة المعارؼ الحسينية, ج
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ومما سبؽ يتضح لنا ىنا أف مقتؿ القمي عمى يد القبائؿ العربية يعتبر رفًضا      
حوية البجة مف ثروة منيـ لسيادة الدولة اإلسالمية المتمثمة في الدولة العباسية لما ت

حقيقية في باطنيا يودوف االستفادة وحدىـ دوف غيرىـ مف ىذا الثراء دوف شريؾ آخر, 
كما يعتبر دلياًل عمى سخط وغضب العرب مف الدولة العباسية بسبب سيادة العناصر 

 األخرى عمييـ, كالفرس والترؾ.
ذا نظرنا ليذه األحداث نجدىا ذات فائدة كبرى لممسمميف     ؛ فقد وطدت أقداميـ وا 

في بالد البجة وأقرت حقوقيـ بيا, فأصبح العرب متمتعيف بحماية الدولة اإلسالمية 
وُحمؿ البجة عمى احتراـ عيودىـ مع المسمميف بعد أف ظنوا ضعؼ المسمميف وعدـ 
قدرتيـ عمى التوغؿ في بالدىـ؛ فكانت حممة القمي لتخييب ظف البجة وتمكيف 

كثرة ىجرتيـ إلييا خاصة بعد استقرار المسمميف ىناؾ ومعرفتيـ المسمموف في بالدىـ و 
 ولـ تكف حممة القمي آخر حمالت مصر اإلسالمية إلى تمؾ البالد. .(ٚٙ) بالمعادف 

 
ًـشي ػهـً ثـالد ان

ُ
جـخ يف ػـبو محهخ ػجذ انشمحٍ ثـٍ ػجـذ احلًُـذ انؼ

ُ
و 262هــ/655ج

 وآثبسهب :
-ٛٙٛىػػ/ٕٜٕ-ٕٗ٘صػر الطولػونييف )أعدت حممة ثانية  عمى بالد الُبجة  في ع   

ـ والسػبب ٛٙٛىػػ/ٕ٘٘في عاـ  (ٛٙ)ـ( بقيادة عبد الرحمف بف عبد الحميد العمرىٜ٘ٓ
بغػػارة مفاجئػػة عمػػى مصػػر وأىِميػػا   (ٜٙ)فػػي ذلػػؾ قيػػاـ اُلبجػػة بقيػػادة رئيسػػيـ األعػػور كػػالز

                                                           

؛ نيى حمدنا اهلل ٜٕٙ( ابف سميـ األسوانى, أخبار النوبة والمقرة وعموة والبجة والنيؿ, صٚٙ
ىػ(, مجمة بحوث ٙٚ٘-ٕٔية مع مصر اإلسالمية )مصطفى, عالقات البجة العسكرية والسياس

 .ٛٔـ, صٕ٘ٔٓالشرؽ األوسط, 
( ولد العمرى في المدينة المنورة وترعرع فييا ثـ رحؿ إلى الفسطاط واشتغؿ بتدريس الحديث ٛٙ

ومنيا إلى القيرواف ثـ عاد لمصر, وىناؾ وصمتو أنباء الذىب بالبجة فساؿ لعابو وىنا تحوؿ 
 (.ٗٙٔ,صٗر كبير. ) المقفى,جمف رجؿ ديف إلى مغام

رجؿ أعور مف البجة شجاع يقاؿ أنو يممؾ جمؿ ما سمع بمثمو في السرعة. ابف سميـ  -( كالز: ٜٙ
 .ٜٕٙ -ٕٚٙاألسوانى, أخبار النوبة والمقرة وعموة والبجة والنيؿ,ص
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ء أسفرت عف كثيٍر مف قتمى المسمميف أثناء تأديتيـ لصػالة العيػد, وكػاف مػف عػادة أمػرا
المسػػػمميف إذا خرجػػػوا لمصػػػالة بالمصػػػمى أوقفػػػوا جيًشػػػا عنػػػد سػػػفح جبػػػؿ المقطػػػـ ليراعػػػي 
الناس حتى ينصرفوا مف الصالة خوًفا مف البجة, فقد انكبوا عمى المسمميف وقتموا منيـ 
الكثيػػػر وسػػػبوىـ ونيبػػػوىـ ثػػػـ عػػػادوا إلػػػى بالدىػػػـ, وكػػػاف ىنػػػاؾ سػػػبب آخػػػر وراء حممػػػة 

جديػدة لمعػدف الػذىب فػي أرض البجػة, والبحػث  العمرى يتمثؿ في الكشؼ عػف منػاطؽ
 .(ٓٚ)عف مياجر جديدة تتسع ليـ بعد أف ضاقت بيـ مصر

-انججخ َؤدوٌ اجلزَخ نهؼًشي:  
وأتيحت ليـ الفرصة مع حممة أبى عبد الرحمف عبد اهلل العمرى فقد تحرؾ      

مبينًا  العمرى إلى أرض المعدف بعد شرائو العبيد لمعمؿ في المعادف وسار إلى ىناؾ
أف غرضو األساسي ىو التجارة,ومنذ أف وطئت أقدامو أرض المعدف ووجد المنطقة 
خالية مف أي نفوذ يمثؿ الدولة اإلسالمية, أينعـ يسكف المنطقة  قبائؿ عربية كثيرة  
ولكف تنعدـ بينيما الوحدة وتنازعيا األطماع في السيطرة عمى أرض المعدف  وأكبر 

الُمضرية والربعية بسبب قتؿ رجؿ مف مضر وىذه الحادثة  دليؿ عمى ذلؾ الصراع بيف
ميمة جًدا لتاريخ العمرى في البجة, وىى توضح نقطتيف ىامتيف جدًا, األولى: 
الخالؼ بيف القبائؿ العربية في ىذه المنطقة وعدـ وحدتيـ. والثانية: أف ىذا الصراع 

الفريقيف واجتمعوا تسبب في جعؿ العمرى كبيًرا عمييـ؛ حيث إنو نشب صراع بيف 
لحؿ الخالؼ دوف حضور العمرى مما أدى لغضبو ورحيمو عنيـ؛ فمحقو جماعة منيـ 
إلرضائو, والحمؼ عمى عدـ الخالؼ عميو وعدـ البت في أٍمر إال بمشورتو. وىذا ما 
كاف يرمى إليو العمرى فقد كاف عمى يقيف بنزاع ومنافسة العرب عمى أرض البجة, 

 ـ إلى رئيس يعدؿ بينيـ.كما أيقف بحاجة القو 

                                                           

 ؛ نيى حمدنا اهللٜٕٙ( ابف سميـ األسوانى, أخبار النوبة والمقرة وعموة والبجة والنيؿ, صٓٚ
ىػ(, مجمة بحوث ٙٚ٘-ٕٔمصطفى, عالقات البجة العسكرية والسياسية مع مصر اإلسالمية )

 .ٛٔـ, صٕ٘ٔٓالشرؽ األوسط, 
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قاـ العمري بانتياز فرصة َقَسـ المضرية لو, واعتبر ىذا اليميف بمثابة بيعة لو      
فصار رئيًسا عمى قبيمة مضر والقبائؿ العربية األخرى, ومف الواضح أنو كاف  ييدؼ 
إلى إقامة إمارة عربية في تمؾ المنطقة, وُيحسب لو وضع نواة ىذه اإلمارة العربية 
التي انتقمت زعامتيا إلى ربيعة "وكانت أوؿ إمارة عربية إسالمية زمف الفاطمييف", 
والميـ ىنا عودتو معيـ إلى أماكف استقرارىـ وأوقؼ بينيـ الدـ والسالح والحرب 

 .(ٔٚ)واستجابوا لو
مف ىنا بدأ العمرى فػي العمػؿ عمػى تأديػب البجػوييف ورئيسػيـ األعػور لميػاجمتيـ      

ية وكمف ليـ بقواتو ونجػح بإلحػاؽ اليزيمػة بيػـ وقتػؿ رئيسػيـ  ومػف معػو الحدود المصر 
ثـ اتجو بعد ذلؾ إلى أرض البجة, فقتؿ فييـ مقتمة عظيمة وضيؽ عمييـ بالدىـ حتى 

 .(ٕٚ)أدوا لو الجزية وما أدوىا ألحد مف قبمو
 دخؿ العمرى النوبة وانتصر عمييـ ثـ كتب ألسواف يطمب منيـ المساعدة لمخروج     

ألرض المعدف؛ فخرج إليو رجؿ يعرؼ بعثماف بف حجمة التميمي في ألؼ راحمة 
 ومعيـ الجياز, وتمقاه العمرى وُسر بو.

 (ٗٚ)؛ فأرسؿ لقتالو نيوتى بف قشما(ٖٚ)وىنا دخؿ العمرى في صراع مع ممؾ النوبة     
وانتيى األمر بينيما بالصمح, وىذا ما أغضب ممؾ النوبة فأرسؿ لمعمرى ابنو 

 اربتو لكنو فشؿ في محاولتو.لمح

                                                           

/مصطفى ٗٓٗ( تقى الديف المقريزي, المقفى الكبير,تحقيؽ محمد اليعالوى, الجزء الرابع, صٔٚ
صة بتاريخ السوداف محمد مسعد المكتبة السودانية مجموعة مف النصوص والوثائؽ العربية الخا

 .ٖٙ٘, صٕٜٚٔفى العصور الوسطى طبعة أولى, 
/أبو محمد عبد اهلل بف محمد ٜٕٚٗ( محمد بف جرير الطبري, تاريخ الرسؿ والمموؾ, الجزء الخامس, صٕٚ

 .٘ٗ-ٖٛ؛ مصطفى مسعد, المكتبة السودانية, صٖ٘البموى, سيرة أحمد بف طولوف, ص
 .(ٔٔٗ,صٗلمقفى,ج( جورج بف زكريا يحنس. )المقريزي, اٖٚ

 .(ٔٔٗ,صٗ( ابف أخت ممؾ النوبة. )المقريزي, المقفى,جٗٚ
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وعندما فشؿ ممؾ النوبة فى القضاء عمى العمرى لجأ لمحاولة أخرى؛ فأرسؿ ابنو      
الثاني لمصالحتو ومحاربة ابف قشما الذى فشؿ ىو اآلخر في القضاء عمى العمرى 

 ووضع يده بيد العمرى .
في الصراع بينيما  اعتبر ممؾ النوبة ذلؾ خيانة, وطمب مف العمرى عدـ التدخؿ     

فأجابو لذلؾ, ولكف استطاع ابف قشما االنتصار عمى  ممؾ النوبة, ثـ ارتمى في 
 أحضاف العمرى وطمب منو األماف فأمنو.

عندئٍذ طمب ممؾ النوبة مف العمرى مساعدتو فى القضاء عمى ابف قشما, فوافقو       
وقاؿ ليـ: إف قتمتـ ابف  العمرى واختار ممؾ النوبة أربعة مف رجاؿ العمرى الشجعاف

قشما ُأعطيتكـ وزنو ذىًبا لكؿ رجؿ منكـ وبالفعؿ استطاعوا التخمص مف ابف قشما 
 وتزوج العمرى مف زوجتو.

بعد ذلؾ انقمب ممؾ النوبة عمى العمرى ورجالو فقاـ بمقاتمتيـ واالنتصار عمييـ,      
ووعده بعدـ العودة لذلؾ  وعندما عمـ بنجاة العمرى كتب لو معتذًرا وطمب منو السماح 

 (.٘ٚ)مرة ثانية وطمب منو الرحيؿ عف بالده 
مما سبؽ يتضح لنا مدى معاناة العمرى وصموده لتحقيؽ ىدفو, ونجح في ذلؾ     

بزواجو مف زوجة ابف قشما النوبي حيث أف نظاـ التوريث عندىـ عف طريؽ زوج 
 مطة .االبنة أو ابنيا وبذلؾ يكوف العمرى قد وصؿ لمنفوذ والس

كما يتأكد لنا حقيقة ىامة وىى ثراء وغنى ىذه المنطقة وأىميا لدرجة أف يكافئ ممؾ    
النوبة رجاؿ العمرى بأوزانيـ ذىًبا وذلؾ يدؿ عمى وفرة ىذه المعدف بصورة كبيرة 

 .واستطاع العمرى بنجاحة وضع يده عمى جزء مف ىذا المعدف.
 
ُ
ب وهذفب  نهصشاع انؼشثٍ:انج

 
 -جخ يسشد

مؼ الصراع في تمؾ المرحمة عنو في غيرىا؛ فقد تحوؿ الصراع مف صراع نوبي عربي يخت 
إلى صراع عربي وعربي نوبي؛ فقد وقع كالعادة صراع بيف العرب الشامييف والمقصود بيـ 

                                                           

 .ٔٔٗ, صٗ( المقريزي, المقفى, ج٘ٚ
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أصحاب العمرى وبيف قيس بف عيالف خالؼ واتيـ الشاميوف الُعمرى ( ٙٚ)سعد العشيرة
الحرب عميو, وىنا عمـ زكريا بذلؾ عف طريؽ جواسيسو عند بانحيازه إلى القيسييف وأعمنوا 

العمرى, وبدأ يرسؿ الرسؿ إلى الشامييف ويطمب منيـ االتياف إليو ويعدىـ بأخذ حقيـ مف 
مدادىـ بكؿ ما يريدوف في حربيـ معو وأنجز ليـ ما وعدىـ وأقطعيـ دوف الجنادؿ  العمرى وا 

 ا يمييا .وم (ٛٚ)األولى مف بمد مريس (ٚٚ)"جزء مف أرضو"
حينئذ خاؼ العمرى وأرسؿ إلى الشامييف يدعوىـ إليو لمصمح؛ فأقبموا إليو وركب 
العمرى ليـ فأوقع بيـ وقتؿ منيـ ألفًا وخمسمائة وقبض عمى مف بقى وقطع أيدييـ 
وأرجميـ وتركيـ حتى ماتوا, وأقاـ عمى بمد مريس, وىنا تخمص العمرى مف نصؼ 

تمثؿ في النوبييف, وعندما عمـ زكريا ممؾ النوبة بذلؾ القوة ويتبقى النصؼ الثاني الم
, بيف يديو ووصؿ بالقرب مف أسواف -ُنحى –سار بجيش عظيـ إلى العمرى فانطرد 

حتى تحوؿ الصراع إلى صراع عربي مصري بيف والى مصر أحمد بف طولوف الذي 
وصمتو أخبار العمرى ونجاحو وازدياد نشاطو في البجة والنوبة؛ فخاؼ مف ازدياد 
نفوذه في تمؾ الجيات فيطمع في مصر. لذا أرسؿ لو حممة بقيادة ُشعبة بف حركاـ 

العمرى قاؿ العمرى ألصحابو وكانوا  البابكى خوًفا مف اتساع نفوذه؛ فمما قرب مف
نحو ألؼ ومائتي رجؿ: ال تعجموا؛ فإف ىذا الرجؿ أعجمي وأريد أف أتحدث معو 

                                                           

( قبيمة عربية سميت باسـ رئيسيا,  وىو سعد العشيرة بف مالؾ بف ُأذد بف زيد بف يشجب  ٙٚ
,جميرة أنساب العرب, تحقيؽ ليفي بروفنسا ؿ, مذحج. )لمزيد مف التفاصيؿ النظر ابف حـز

 (. ٜٖٖٛص

( الجنادؿ جمع جندؿ وىى الحجارة موضع فوؽ أسواف بثالثة أمياؿ في أقصى صعيد مصر ٚٚ
 (. ٖٕٔ, صٕقرب بالد النوبة.)الحموي, معجـ البمداف, ج

( مريس معناىا في المغة القبطية الجنوب, وتنسب ليا الرياح المريسية وىى رياح الجنوب الباردة ٛٚ
صؿ الشتاء وىى تقع شماؿ النوبة. )مصطفى مسعد, اإلسالـ التي تيب عمى جنوب مصر في ف

 (.ٖٕ,حاشية رقـ ٖٓٔوالنوبة ص
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بنفسي وسوؼ أعرؼ ما عنده ثـ اقترب إلى معسكر ُشعبو, وقاؿ ليـ: إني أريد أف 
أتحدث مع األمير بنفسي قبؿ وقوع الحرب بيننا, عندئٍذ خرج لو شعبة؛ فقاؿ لو 

إف أحمد بف طولوف لـ يصمو خبري عمى حقيقتو, وقد ُموِّه عميو أمرى, إني العمرى: 
نما خرجت في طمب أعداء المسمميف, ويقصد بيـ البجة حيث  لـ أخرج أبغى فساًدا وا 
إنيـ كانوا يشنوف غارات عمى المسمميف في مصالىـ, ولذلؾ خرجت ليـ وحاربتيـ 

القتاؿ حتى اكتب إلى أحمد بف  حتى أدوا الجزية وقاؿ لو العمرى: اكفؼ يدؾ عف
ف َقِبؿ عذري انصرفت عنى  طولوف وأكشؼ لو عف أمري واكتب لو أنت أيضًا وا 
ف أمَرؾ غير ذلؾ امتثمت أمره غير مموـ؛ فرد عميو شعبو: إنى لست رسوؿ  مشكوًرا, وا 

" ما بيني وبينؾ غير السيؼ؛ فرد عميو العمرى: إف الفعؿ السيء (ٜٚ)لمسمطاف "قيوج
القبيح لـ يصدر إال منؾ, وقاؿ ألصحابو: إنو رجؿ جاىؿ أحمؽ وقاتمو والخمؽ 

وانتصر العمرى عميو وىزمو أقبح ىزيمة, وغنـ ما كاف معو وشبع أصحابو بعد جوع 
. ثـ عاد شعبة إلى الفسطاط فأًنبو أحمد بف طولوف وقاؿ: أسأت وأخطأت (ٓٛ)واكتسوا

كنؾ بغيت عميو فُنصر عميؾ أىمؿ كنت أميمتو وكتبت إلينا بخبره لترى فيو رأينا ل
 .(ٔٛ)أحمد بف طولوف أمره

ثـ سار العمرى إلى قرية بشماؿ أسواف وقد صادؼ دخولو أسواف خروج ابف   
ـ ثائًرا في صعيد مصر عمى الدولة الطولونية  فوجو ٚٙٛىػ/ٖٕ٘عاـ  (ٕٛ)الصوفي

ع يده ورجمو إليو أحمد بف طولوف ابف يزداد أحد قواده, لكف ابف الصوفي ظفر بو وقط
وصمبو, فبمغ ذلؾ أحمد بف طولوف فأرسؿ لو قائًدا آخر ىو بيـ بف الحسيف فالتقيا 

                                                           

 .ٔٔٗ, صٗ( القيوج ىو الرسوؿ. المقريزي, المقفى, جٜٚ
 .ٔٔٗ( المقريزى, المصدر السابؽ, صٓٛ
 ( المقريزى, نفسو.ٔٛ

الياشمي.  ( إبراىيـ بف محمد بف يحي بف عمر بف عمى بف أبى طالب لقبو ابف الصوفي العموىٕٛ
 المقريزى, نفسو. 



 

 د. شيماء عبدالحميد البنا ــــــــــــ و6102اجلزء انثبٍَ: ( 66انؼذد ) -جمهخ املؤسر انؼشثٍ

 - ٔ٘ٛ - 

 

, فيـز ابف الصوفي وقتؿ خمًقا كثيًرا مف رجالو فتفرؽ أمره وتوجو ابف (ٖٛ)بنواحي أخميـ
فأرسؿ إليو ابف طولوف قائًدا  (ٗٛ)الصوفي إلى الواحات ثـ ظير بنواحي األشمونييف

المغيث فوجد الصوفي قد توغؿ في المنطقة لقتاؿ العمرى, وىنا دارت  يعرؼ بابف أبى
معركة بيف ابف الصوفي والعمرى التي انتيت بيزيمة ابف الصوفي الذى انسحب 
ألسواف,وىناؾ عاث فسادًا. وعندما عمـ أحمد بف طولوف  بذلؾ كمؼ قائده بيـ بف 

عيذاب وركب البحر  الحسيف  بقتالو وعندما وصؿ الخبر البف الصوفي ىرب إلى
 وبذلؾ ينتيى الصراع بيف العمرى وابف الصوفي .(٘ٛ)لمكة .

ثـ دخؿ العمرى أرض المعدف وجرت لو حروب كثيرة مع ربيعة في سنة       
ـ, ولكنيا ىذه المرة أشد مف األولى,وسرعاف ما دب الخالؼ بيف القبائؿ ٛٙٛىػ/ٕ٘٘

يف القبائؿ في السيطرة عمى أرض العربية وتفرقت كممتيـ نتيجة لمتنافس الشديد ب
المعدف التي سكنيا عدد كبير مف الزعامات العربية المتنافسة والراغبة  في السيطرة 

 (ٛٛ)وقبيمة جيينة (ٚٛ)وقبيمة قيس (ٙٛ)عمييا وعمى رأس ىذه الزعامات زعامة قبيمة ربيعة
بجة إلى وعرب الشاـ, وىنا وقعت المنافسة والمنازعة والحرب بيف المسمميف ومالت ال

                                                           

( مدينة تتبع سوىاج وىى مدينة أصيمة البنياف وعجيبة الشأف بيا المعبد المشيور معبد أخميـ ٖٛ
, سمسمة أعالـ المؤرخيف, دار الكتب ٖالمبنى بالحجارة. )أسماء أبو بكر محمد, بف بطوطة, ج

 (.ٜٛ, صٕٜٜٔالعممية, 

يؿ. )أحمد حساف, نور العيوف في ذكر جرجا مف عيد ( كورة مف كور الصعيد األدنى غربي النٗٛ
 (.ٜٙ, صٜٜٛٔثالثة قروف, 

( وقد قبض عميو والى مكة وأرسمو ألحمد بف طولوف واعتقمو  فتاب ورجع عف أعمالو,وىنا أطمؽ ابف ٘ٛ
 (.ٔٔٗ, صٗـ )المقريزي, المقفى, جٖٛٛىػ/ٕٓٚطولوف سراحو وخرج لممدينة ومات فييا عاـ 

رؼ بأشيب بف ربيعة مف بنى حنيفة بف ُلجـ بف صعب شيعي, وآخر يعرؼ ( وعمييا رجؿ يعٙٛ
 (. ٕٔٗ, صٗإياس بف َروخ"مناس" )المقريزي, المقفى, ج

( وعمييا زعيـ يعرؼ بمحمد بف صريح  عمى حي قيس بف ثعمبة بف عكابة بف صعب بف عمى ٚٛ
 (. ٖٔٗبف بكر بف وائؿ وحمفائيـ. المقريزي, المصدر السابؽ, ص

 ا زعيـ يعرؼ بعثماف بف سعداف وعمى الشامييف رجؿ مف سعد العشيرة. نفسو.( وعمييٛٛ
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قبيمة ربيعة, واتفقوا معيـ وتزوجوا منيـ, وبيذا الزواج يختؿ التوازف القبمي في المنطقة 
 إِذ استقوت ربيعة بحمفائيا عمى بقية القبائؿ العربية الموجودة في المنطقة.

فاعترضتو البجة ىو ومف معو  (ٜٓ)إلى عيذاب ليمتار( ٜٛ)وىنا خرج أخو العمرى     
كتب إلى ربيعة يطمب منيـ اإلنصاؼ مف البجة أو التخمية بينو فغضب لذلؾ العمرى و 

وبينيـ؛ فرفضوا الحالتيف, فكتب إلى ُمضر فرفضوا, وقاـ بنو ىالؿ بالعبور مف النيؿ 
إلى الغرب فارة مف مساعدة العمرى, وقاـ بنو تميـ شرقي النيؿ بمغادرة عمميـ في 

العمرى,كما رفض المغاربة أيًضا  المعادف في تمؾ الفترة اعالًنا عف رفضيـ لمساعدة
مساعدتو, ولـ يبؽ معو غير القميؿ مف مؤيديو؛ فانتير العمرى فرصة مغادرة 
المضرييف وقاـ بقتميـ وذبحيـ ونشبت الحرب بينيـ وقتؿ مف الفريقيف ألوؼ وليـ 

ثـ َىـز العمرى رئيس  (ٜٔ)واقعتاف مشيورتاف في موضعيف, أحدىما َميزح واآلخر كيا
وبعدىا قصد العمرى رئيس ربيعة والمعروؼ بأشيب وقتمو منتيزًا الخالؼ ُجيينة, 

الذى وقع بينيما. وقد أدى ذلؾ إلى غضب المضرييف, فأقسـ رئيسيـ محمد بف 
ىاروف عمى قتؿ العمرى, وبالفعؿ بر في قسمو فقتمو وحممت رأسو ألحمد بف طولوف 

اعة مف الصعيد فتعرفوا عمى مع غالميف زعما أنيما قتاله؛ فدعا أحمد بف طولوف بجم
رأسو, وىنا بدأ ابف طولوف بسؤاؿ الغالميف عف أمرىما أكاف صاحبكما مسيئا لكما؟ 
ـَ قتمتماه؟ فقاال: ألننا أردنا  قاال: ال؛ فقاؿ: كاف يمنعكما رزقكما؟ قاال: ال؛ فقاؿ ليـ: فم

 --مف اهلل بذلؾ الخطوة عند األمير والقرب منو؛ فقاؿ: ذاؾ واهلل أبعد لكما منى و 
 وأمر بضرب أعناقيما فضربتا.

أف أعداًدا كثيرة مف عرب ربيعة وجيينة وغيرىـ استقروا  َتضخ ممب سجق   
بالبجة غير أف الشقاؽ ما لبث أف دب في صفوفيـ وبدأ صراع عنيؼ بينيـ جميعًا 

                                                           

 ( مف أمو ُيعرؼ بإبراىيـ المخزومي. )المقريزي, نفسو(.ٜٛ

 ( امتار الرجؿ ألىمو أو لنفسو: جمع الميرة, أي: الطعاـ.ٜٓ
 , مادة:"مار"(.ٖٜٛ, صٕ)المعجـ الوسيط .ج

 (.ٕٔٗمقريزي المقفى, صمرحمة مف وادى العالقي. ) ال ٖٓ( عمى بعد ٜٔ
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بعد موت العمرى عمى امتالؾ المعادف بالعالقي وتمكنت ربيعة مف إخراج مف خالفيا 
العرب خاصة بعد استمالة البجة وتصاىروا معيـ .وترتب عمى ذلؾ انتشار الثقافة  مف

اإلسالمية في بالد البجة, وظيور اإلسالـ, وىنا اشتد ساعد البجة بعرب ربيعة خاصة 
في صراعيـ مع النوبييف,كما اشتد ساعد عرب ربيعة بالبجة عمى مف خالفيـ مف 

تمكنوا مف طرد بقية القبائؿ العربية مف العرب وأصبحوا ىـ أسياد المنطقة فقد 
المنطقة, ونجحوا بعد ذلؾ في وضع  أساس أوؿ إمارة عربية إسالمية بالتعاوف مع 
قبيمة مضر وتميـ,واستولت ىذه القبائؿ عمى معدف الذىب فكثرت أمواليـ واتسعت 

آباًرا, أحواليـ وصارت ليـ مرافؽ ببالد البجة واختطوا قرية تعرؼ بالنماس وحفروا بيا 
وأخيًرا البد مف توضيح نقطة ميمة ترتبت عمى التواجد العربي في ىذه المنطقة أال 
وىى قياـ العرب بشراء بقطع مف أرض النوبييف واستغالليا لمصالحيـ, وتوارث العرب 
ىذه األرض فيما بعد جياًل بعد جيؿ, وأضحى لمعرب الحؽ في اإلقامة الدائمة بيذه 

. (ٕٜ)إال أف العرب كانوا يدفعوف الجزية إلى ممؾ النوبة  األرض, وبالرغـ مف ذلؾ
 وىذا حفاًظا عمى مصالحيـ االقتصادية بالمنطقة .

 Conclusionاَّلستُتبج  
 -ممب سجق َتضخ :  

"تسعة عشر سنة " فترة قصيرة  ٜٔإف ىذه الفترة الزمنية التي تقرب مف حوالى   -
صراعات.ففي خالؿ تمؾ الفترة ورغـ قصرىا إال أنيا كانت حافمة بكثير مف ال

تعرضت لغزو قبائؿ البجة ولجرائميـ التي ال تعد وال تحصى سواء لممسمميف 
الذيف يعمموف في أرضيـ أو لممسمميف في مصر. كما أنو في تمؾ الفترة بالتحديد 
كانت بالد البجة جزًءا مف الدولة اإلسالمية حيث أنيا كانت تحت سيادة الدولة 

 ىػ.ٕ٘ٗىػ حتى عاـ ٕٖٕلى العباسية مف حوا

                                                           

-ٕ٘ٔ؛ مصطفى مسعد, اإلسالـ والنوبة, ص٘ٔٗ-ٔٔٗ, صٗالمقريزي, المقفى الكبير, ج( ٕٜ
ٕٔٛ. 
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لـ نستطع التحدث عف القبائؿ العربية وصراعيا السياسي عمى بالد البجة دوف  -
الحديث تفصياًل عف الحمالت اإلسالمية عمى بالد البجة؛ ألف القبائؿ العربية جزء 

 مف ىذه الحمالت .
ا التعرؼ كاف لحمالت المسمميف عمى بالد البجة رًدا عمى غاراتيـ فوائد جمة مني -

عمى المنطقة جيدًا واالحتكاؾ بالمنطقة وشعبيا والوصوؿ بيـ إلى عقد صمح 
معيـ أثمر ىذا الصمح عف فتح تمؾ البالد أماـ العرب فبدؤوا بالوفود عمييا بحثًا 
عف المعادف واستقروا ىناؾ وتصاىروا مع البجاة ليثمر ذلؾ التصاىر قوة شوكة 

المنطقة إلييـ وكذلؾ وصوؿ العرب إلى  البجة بانضماـ العرب الوافديف إلى
السمطة مف خالؿ التصاىر. مف ىنا نستطيع أف نقوؿ: إف العصر العباسي الثاني 
كاف بداية التغير الحقيقي لمبجة ألنو العصر الذى ثبت المسمموف أقداميـ في 

 المنطقة ونقموا مؤثراتيـ إليو.
مرور الوقت والزمف إلى رئاسات تحولت التعددية القبمية العربية في بالد البجة ب -

 .الصراع السياسي بيف بعضيـ البعض وقيادات وزعامات مختمفة, ترتب عمى ذلؾ
أصبحت المصالح االقتصادية لمقبائؿ العربية في المنطقة فوؽ رابطة الدـ إذ بسببيا  -

 ناصرت ربيعة البجة عمى حساب القبائؿ العربية األخرى.
ىاجرت إلى المنطقة جاءت مف الحجاز إلى مصر معظـ القبائؿ العربية التي  -

ومنيا لبالد البجة عدا قبيمتي بمى وسعد العشيرة قدمتا مف الشاـ لذا عرفتا في 
 بعض األحياف بالقبائؿ الشامية .

لـ تقـ الدولة العباسية بأي محاوالت إلعادة سمطتيا عمى بالد البجة, النشغاليا  -
 ؿ.باإلحداث الداخمية بعد مقتؿ المتوك

 ورث المولدوف رئاسة البجة وأنشأ ىؤالء المولدوف إمارة ربيعة في بالد البجة. -
ظؿ البجة عمي امتداد تاريخيـ الطويؿ, في عزلة تامة غير خاضعيف ألي سمطة  -

 ميما كاف نوعيا أو مصدرىا وعندما خضعوا ليا كانت جزء منيـ ولذلؾ قبموىا.
 واهلل وىل انتىفُق

 


