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 العباسي المعتصم الخليفة إلي النوبة ملك وفد 
 وآثاره م833 سنة /هـ218 سنة 

 مرسي علي ةنعم/ أد
 اإلسالمية والحضارة اإلسالمي التاريخ وأستاذ األسبق، المنيا جامعة – علوم دار كلية عميد

 بين اإلصالح هي والسفارة إليه، جاء أو المكان على وفد أي فالوفد العربية، المعاجم في معانٍ  لها السفارة أو الوفد
 والجمع وأصلح بالسفر انتقل إذا القوم بين سفر والسفير ،اٍبينهم لإلصالح هذا وقلب هذا قلب بين الكشف أو القوم
 .سفراء
 يسرت التي لمصر، المسلمين فتح قبل القديمة التجارية العالقات إلى اإلسالم وديار النوبة بالد بين االتصال يرجع
 في العاص بن عمرو القائد يد على سواء النوبة، بالد فتح المتكررة العرب محاوالت مع بينهما، االتصال سبيل
 ويسلط ،.عفان بن عثمان خالفة في السرح أبي بن سعد بن اهلل عبد القائد يد على أو الخطاب، بن عمر خالفة
 .م833 /هـ218سنة المعتصم للخليفة سفارته في النوبي الوفد حققه ما حول الضوء البحث
 :التالية العناصر حول البحث محاول وتدور

 .ٍالعباسية الخالفة عاصمة يزور النوبة ملك وفد :أوالٍا

  . البقط معاهدة :ثانياٍا

  . االقتصادية النوبة بالد أحوال :ثالثاٍا
Delegation king of Nubia to the Abbasid Caliph Mutasim The year 218  

AH / year 833 AD and its effects 

Dr / Namaa Ali Morsi 
Dean of the Faculty of Darul Uloom- Minia University ( former) , and professor of Islamic History and Islamic Civilization. 

 

The delegation or the embassy have meanings in Arabic dictionaries , delegation was any 

delegation to place or came to him , and the embassy is the reform among the folk or detected 

between the heart and the heart of this reform themselves, and Ambassador travel between the 

people if he moves to travel and the fittest and the combination ambassadors. 

The case of communication between Nubia and the lands of Islam to the ancient trade relations 

befor Muslims open to Egypt , which facilitated for contact between them , with frequent open 

Nubia attempts Arabs , whether at the hands of the commander Amr ibn al-Aas in the succession 

of Omar ibn al-Khattab , or at the hands of the commander Abdullah bin Saad bin Abi Sarh in 

succession Othman bin Affan . , and sheds light on what research has achieved Nubian delegation 

in his embassy to the Caliph Mutasim the year 218 AH / 833 AD . 

Spin essayed research on the following elements: 

1- The king of Nubia delegation to visit the capital of the Abbasid Caliphate 

2- Treaty of Bakt 

3- The conditions of the Nubia country’s economic  
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 مقدمة : 
ســـفاراتٍيتناولٍهذاٍالبحثٍموضـــوعااٍدقيقااٍأرنٍأنهٍحريٍبالبحث،ٍذلكٍأنهٍيركزٍعلىٍالدورٍالذيٍلعبتهٍال

الســـياســـيٍدولةٍالعباســـيةٍووجودهاٍ،ٍفالمدققٍفيٍتاريخٍالفيٍعصـــرٍالخالفةٍالعباســـيةٍالســـياســـيةٍوالوفودٍالدبلوماســـية
لهيمنةٍالعباســــيةٍبطرقٍبعيدةٍكلٍالبعدٍعنٍالحروب،ٍنتيجةٍالســــتجابةٍفيٍدعمٍاٍلســــفاراتيلمسٍدورٍاٍداخلٍمصــــر

ر،ٍرغبةٍفيٍحمايةٍهذاٍالثغرٍالســــلطةٍالســــياســــيةٍ نذاكٍللجنوحٍإلىٍالســــلمٍمعٍمملكةٍالنوبةٍالمســــيحيةٍبجنوبٍمصــــ
ٍ.للخالفةٍالعباسيةٍالمهم

إنهاءٍحالةٍالتوترٍالســــياســــيٍماٍهيٍالعواملٍالتيٍســــاعدتٍعلىٍٍ:ٍذهنومنٍاألســــئلةٍالتيٍتخطرٍعلىٍال
فنجدٍأنٍٍ؟ٍوماٍاآلثارٍالمســــتفادةٍمنٍتلكٍالســــفارات نذاك؟ٍالتيٍخيمتٍعلىٍاألجواءٍبينٍمملكةٍالنوبةٍووالةٍمصــــرٍ

دينيةٍٍاٍا ثاٍركٍكماٍأنٍهنا،ٍٍواالقتصاديٍبلٍوأيضاٍاالجتماعيٍلكالٍالطرفينٍالسياسيٍمنهاٍ:ٍثارهناكٍالعديدٍمنٍاآل
ٍتبلورتٍنتيجةٍلحالةٍالسلمٍالعام.

ســفارةٍبينٍملكٍالنوبةٍوربطٍدراســةٍالإنٍأهميةٍموضــواٍالبحثٍتنبعٍمنٍكونهٍيرتكزٍعلىٍاســتقراءٍالتاريخٍ
منٍمهمٍأالٍوهوٍتســـليطٍالضـــوءٍعلىٍجانبٍحضـــاريٍ،ٍتمرٍبمحورٍمنٍأهمٍمحاورٍوأهدافٍالمٍؤٍوالخالفةٍالعباســـية

ٍتاريخنا.
فيٍالمعاجمٍالعربية،ٍفالوفدٍأيٍوفدٍعلىٍالمكانٍأوٍجاءٍإليه،ٍوالســـفارةٍهيٍاإلصـــالحٍٍلهاٍمعانٍ الســـفارةٍٍو

،ٍوالســـفيرٍســـفرٍبينٍالقومٍإذاٍانتقلٍبالســـفرٍوأصـــلحٍاٍبينٍالقومٍأوٍالكشـــفٍبينٍقلبٍهذاٍوقلبٍهذاٍلإلصـــالحٍبينهم
ٍ.(1)والجمعٍسفراء

العالقاتٍالتجاريةٍالقديمةٍقبلٍفتحٍالمســـــــــــلمينٍٍوديارٍاإلســـــــــــالمٍإلىٍ(2)يرجعٍاالتصـــــــــــالٍبينٍبالدٍالنوبة
لمصـــــر،ٍالتيٍيســـــرتٍســـــبيلٍاالتصـــــالٍبينهما،ٍمعٍمحاوالتٍالعربٍالمتكررةٍفتحٍبالدٍالنوبة،ٍســـــواءٍعلىٍيدٍالقائدٍ
عمروٍبنٍالعاصٍفيٍخالفةٍعمرٍبنٍالخطاب،ٍأوٍعلىٍيدٍالقائدٍعبدٍاهللٍبنٍسعدٍبنٍأبيٍالسرحٍفيٍخالفةٍعثمانٍ

ٍبنٍعفان.
 -:: وفد ملك النوبة يزور عاصمة الخالفة العباسيةأولا 

منٍالمعروفٍأنٍالســــــــــــفاراتٍوالوفودٍالقادمةٍللدولةٍالعباســــــــــــيةٍكانتٍمنٍالمجاالتٍالتيٍح يتٍباهتمامٍ
الخلفاءٍورجاالتٍالدولة،ٍبحكمٍعالقاتهمٍالســـــــــــــياســـــــــــــيةٍبالدولٍالمجاورةٍألقاليمٍدولتهمٍالمختلفة،ٍفيٍحالتيٍالحربٍ

لذاٍكانٍالجانبانٍ؛ٍٍإرســــــــالٍالســــــــفاراتٍواســــــــتقبالهاٍأحدٍالم اهرٍالتيٍتنمٍعنٍالجوانبٍالحضــــــــاريةوالســــــــلم،ٍوكانٍ
المتبــادالنٍللســـــــــــــفــاراتٍحريصـــــــــــــينٍعلىٍاختيــارٍالثقــاتٍمنٍســـــــــــــفرائهمٍلتمثيلهمٍأمـامٍالجــانـبٍاآلخر،ٍوقـدٍتحــدثٍ

ليفةٍمنٍيســــــت ذنٍفيٍ،ٍعنٍرســــــومٍاســــــتقبالٍالرســــــل،ٍفذكرٍأنهٍقبلٍوصــــــولٍالوفدٍكانٍيبعثٍإلىٍالخ(3)القلقشــــــندن
الحضـــــــور،ٍف ذاٍأذنٍلهمٍبالحضـــــــورٍخرجتٍإليهٍبع ٍأكابرٍاألمراءٍالســـــــتقبالٍالرســـــــل،ٍوعليهٍعندٍالدخولٍعلىٍ

ٍالخليفةٍتقبيلٍاألر ٍبينٍيديه،ٍوعلىٍالخليفةٍإكرامهمٍإكرامااٍشديداا.
باســــــــيةٍفيٍعهدٍحنسٍوالخالفةٍالعيبنٍٍءأماٍعنٍالعالقاتٍالدبلوماســــــــيةٍبينٍملكٍالنوبةٍالمســــــــميٍزكريا
،ٍ(4)م،ٍهيٍمعاهدةٍالبقط651هــــــــــــــ 31ٍالخليفةٍالمعتصمٍالعباسي،ٍوالتيٍكانتٍتربطٍبينٍالدولتينٍمعاهدةٍمنذٍعامٍ

التيٍعقدهاٍالقائدٍعبدٍاهللٍبنٍسعدٍبنٍأبيٍالسرحٍوبينٍملكٍالنوبةٍالمسميٍفليدورث،ٍف نٍهذهٍالعالقاتٍالدبلوماسيةٍ
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منعٍملكٍالنوبةٍتقديمٍٍسيطرةٍالعربٍعلىٍبالدٍالنوبة،ٍوبسببٍقيقٍمنٍمدياستهدفتٍأغراضااٍسياسيةٍمنٍأجلٍالتح
يرقيٍابنٍملكٍالنوبةٍبتحري ٍأبيهٍعلىٍعدمٍدفعهاٍلمدةٍأربعٍعشرةٍقماٍقررٍعليهٍمنٍسبيٍسنوياا،ٍوالتيٍقامٍجورجٍ

ٍ.(5)سنة
ف نٍابنهٍالمسميٍجورجٍقيرقيٍذهبٍبصحبةٍرئيسٍالبجه،ٍٍسامراءوت كيدااٍعلىٍرحيلٍوفدٍملكٍالنوبةٍإلىٍ

،ٍوأولٍماٍيقابلناٍمنٍدراســــةٍتلكٍالســــفارةٍاإلجراءاتٍالمتبعةٍفيٍالدولةٍالعباســــيةٍ(6)ةحيثٍانحدرٍبانحدارهٍرئيسٍالبج
ليماتٍعندٍاســتقبالٍهذاٍالوفد،ٍوأهمهاٍأنٍيســتصــدرٍاألمرٍب نٍيعدٍالعدةٍالســتقبالٍالوفدٍرســمياا،ٍويتضــمنٍاألمرٍتع

بــ نٍيعــاملواٍبمــاٍينطويٍعلىٍالودٍواللين،ٍويرحــبٍبــالمبعوثين،ٍوأنٍينزلٍالوفــدٍمعززااٍمكرمــااٍفيٍقصـــــــــــــرٍفخمٍفيٍ
ٍ.(7)سامراء

بالطٍنيهٍأهدافااٍمعينةٍلســــــفارتهٍإلىٍوالٍننســــــيٍأنٍنشــــــيرٍهناٍإلىٍأنٍوفدٍملكٍالنوبةٍوضــــــعٍنصــــــبٍعي
مٍمنٍسبي،ٍوهوٍتقديمٍعددٍثالثمائة651ٍهـــــ 31ٍمنذٍعامٍالمعتصم،ي تيٍفيٍمقدمتهاٍمحاولةٍإسقاطٍماٍقررٍعليهمٍ

ناثاٍاٍرأسااٍمنٍالعبيدٍاألصحاءٍذكوراٍاٍوستون إلىٍوالىٍمصرٍسنوياا،ٍوهوٍماٍعرفٍفيٍالتاريخٍباسمٍمعاهدةٍالبقط،ٍٍوا 
حنسٍعلىٍعدمٍإرســـــالها،ٍيجورجٍقيرقيٍابنٍملكٍالنوبةٍأباهٍالمســـــميٍزكرياٍبنٍٍ والتيٍاســـــتمرتٍقائمة،ٍحتىٍحٍر

ياناٍللمســلمين،ٍوأالٍيقبلٍمذلةٍأوٍمهانةٍب دائهٍالبقط،ٍونتيجةٍلفورةٍالشــبابٍوبدافعٍالعزةٍالقومية،ٍامتنعٍالنوبيونٍعصــ
عنٍأدائهاٍمدةٍأربعةٍعشــــرٍعاماٍتعرضــــواٍخاللهاٍلضــــغطٍمنٍقبلٍوالةٍالصــــعيدٍاألعلىٍبمصــــر.ٍومنٍثمٍرأيٍملكٍ

ٍبعدٍاســـــــــتطالاٍأحوالهم،ٍوأنٍيحدثٍكبيرهمٍمتمثالاٍفيٍالنوبةٍزكرياٍبنٍيحنسٍأالٍيبدأٍبالصـــــــــلحٍمعٍالمســـــــــلمينٍإال
ٍ.(8)الخليفةٍالعباسيٍالمعتصمٍنفسه

نتيجةٍلتراخيٍأهلٍالنوبةٍفيٍٍه،ٍخاصـــــةٍأنســـــامراءلذاٍتنفيذااٍلهذاٍرأيٍملكٍالنوبةٍإرســـــالٍابنهٍجورجٍإلىٍ
لىٍبالدهمٍف ثرٍذلكٍعلىٍمصــرٍيمتنعونٍفيٍإرســالٍالمؤنٍوالغاللٍوالكســوةٍإٍةجعلٍوالٍالبقطٍالمفرو ٍعليهمدفعٍ

ىٍالنوبيين،ٍفكانٍتقديمٍهذاٍباإلضافةٍإلىٍأنٍهذاٍالسبيٍقدٍمثلٍعبئااٍثقيالاٍعل،ٍالجوانبٍاالقتصاديةٍفيٍبالدٍالنوبةٍ
،ٍوكانٍيؤديٍعلىٍمض ٍوخوفٍمنهمٍمنٍسطوةٍالدولةٍاإلسالمية،ٍ(9)استنزافاٍأليديهمٍالعاملةٍدإلىٍمصرٍيعٍالعدد

،ٍأوٍيقدمونهٍمنٍأبنائهم،ٍووالةٍالمســــلمينٍفيٍمصــــرٍمنٍ(10)بشــــنٍالغاراتٍعلىٍجيرانهمٍفيحصــــلونٍعلىٍهذاٍالعدد
،ٍف ذاٍماٍامتنعٍالنوبيونٍعنٍأدائهٍشــــــــنواٍعليهمٍالحمالتٍإلرغامهمٍعلىٍدفعهٍأوٍٍجانبهمٍالٍيتهاونونٍفيٍهذاٍالبقط

ٍامتنعواٍعنٍدفعٍماٍيقابلهٍمنٍغاللٍومنسوجات.
هوٍأنٍالملكٍزكرياٍبنٍٍســـــامراءأماٍالهدفٍالثانيٍمنٍوراءٍالعالقاتٍالدبلوماســـــيةٍب رســـــالٍوفدٍالنوبةٍإلىٍ

يحنسٍرأيٍأالٍيبدأٍالحربٍإالٍبعدٍاســـــــــتطالاٍأحوالٍالمســـــــــلمينٍومعرفةٍمديٍقوتهمٍالعســـــــــكرية،ٍوبناءٍعليهٍيقيسٍ
نٍقبلٍملكٍالنوبةٍفكيفٍتحاربٍدولةٍصغيرةٍوفيٍذلكٍشيءٍمنٍالمبالغةٍمٍ،ٍاستعداداتٍالنوبةٍلمحاربتهمٍمنٍعدمه

عرفٍٍوالعتادٍوالجيوش،ٍوقدٍ متهاٍوجاللهاٍوماٍتمتلكٍمنٍالمعداتفيٍجنوبٍمصـــــــــــــرٍقوةٍالخالفةٍالعباســـــــــــــيةٍبع
ٍمصرٍفقط،ٍوهيٍجزءٍصغيرٍمنٍكيانٍالخالفةٍالعباسيةٍنفسها.ٍةالنوبيونٍمديٍقوةٍونفوذٍوال

تلكٍالسفارةٍمنٍِقبلٍملكٍالنوبةٍلمٍتكنٍاألوليٍمنٍنوعها،ٍٍومنٍالطبيعيٍأنٍنشيرٍفيٍكالمناٍهناٍإلىٍأن
فقدٍتوثقتٍالعالقاتٍالدبلوماسيةٍبينٍملوكٍالنوبةٍوالخلفاءٍالعباسيينٍعلىٍمديٍالعصرٍاإلسالمي،ٍوكانتٍالصالتٍ

لف ٍٍالســــياســــيةٍالمتبادلةٍبينٍالطرفين،ٍفقدٍاســــتعانٍملكٍالنوبةٍبالخليفةٍالم مونٍالعباســــيٍعندٍدخولهٍإلىٍمصــــر،
منازعاتٍنشبتٍبينهٍوبينٍالعربٍالقحطانيينٍونزارٍبنٍربيعةٍالمقيمينٍفيٍمنطقةٍأسوانٍعلىٍملكيةٍبع ٍاألراضيٍ
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ــــــــــــــ 216وذلكٍفيٍسـنةٍ؛ٍالزراعيةٍالتيٍاشـتراهاٍالعربٍوكانواٍيؤدونٍعنهاٍالخراجٍلملكٍالنوبة مٍعندماٍأرسل831ٍهـ
خليفةٍالم مونٍالعباسيٍمنٍبع ٍالجماعاتٍالعربيةٍمنٍملكٍالنوبةٍوفدااٍإلىٍالفسطاطٍعاصمةٍمصرٍيشكوٍإلىٍال

قبائلٍقحطانٍونزارٍبنٍربيعةٍالقاطنينٍفيٍأســوان،ٍوالتيٍتســربتٍإلىٍبالدٍالنوبةٍوتملكواٍبع ٍضــيااٍبها،ٍوكانتٍ
شكواهٍعلىٍأساسٍأنٍهذهٍاألراضيٍملكٍخاصٍله،ٍوجميعٍماٍعليهاٍمنٍالفالحينٍعبيدااٍلملكهم،ٍالٍيستطيعونٍبيعٍ

ٍ.(11)اءٍأوٍالتصرفٍفيٍهذهٍاألراضيٍإالٍبالرجواٍإلىٍمليكهمأوٍشٍر
وبناءٍعلىٍتلكٍالشــــــــــكاياٍمنٍملكٍالنوبة،ٍأمرٍالخليفةٍالم مونٍوالىٍمصــــــــــرٍبالن رٍفيٍفحواها،ٍوالعملٍ

ولوجودٍٍ-علىٍأســـــاسٍقربهٍمنٍبالدٍالنوبة-علىٍحلٍتلكٍالمعضـــــلة،ٍوبالتاليٍعهدٍوالىٍمصـــــرٍإلىٍحاكمٍأســـــوانٍ
ٍيٍالشكونٍوهمٍالقبائلٍالعربيةٍفيٍأراضيهٍلن رٍهذهٍالقضية.الطرفٍالثانيٍف

أثارتٍهذهٍالقضــــــــــــيةٍثائرةٍملكٍالنوبة،ٍوحاولٍتســــــــــــويةٍأمرهاٍودياٍفيٍبادئيٍاألمر،ٍوحجتهٍفيٍذلكٍأنٍ
ألنهاٍملكٍخاصٍلملكهمٍوالٍأمالكٍلهمٍعلىٍٍ؛ٍالنوبيينٍعبيدٍله،ٍوالحقٍلهمٍفيٍبيعٍهذهٍاألراضيٍأوٍالتصرفٍفيها

لماٍأحيلتٍهذهٍالمشــكلةٍإلىٍحاكمٍأســوانٍللفصــلٍفيها،ٍلج ٍالعربٍفيٍأســوانٍإلىٍحيلةٍتحف ٍلهمٍحقوقهمٍأرضــه،ٍٍو
فيٍأراضــــيٍبالدٍالنوبة،ٍف وعزواٍإلىٍالنوبيينٍب الٍيعترفواٍلملكهمٍبالرقٍففعلوا،ٍومضــــيٍالبيعٍوت كدتٍحقوقٍالعربٍ

،ٍومعنيٍهذاٍأنٍالقبائلٍالعربيةٍأضــــحيٍلهمٍحقٍالماديةٍعلىٍأر ٍالمريس،ٍوتوارثواٍهذهٍاألراضــــيٍجيالٍبعدٍجيل
ٍ،ٍوهيٍجزءٍأساسٍمنٍبالدٍالنوبة.(12)اإلقامةٍالدائمةٍفيٍأراضيٍالمريسٍٍهذه

ٍ-فيٍهذاٍالش نٍأنٍهؤالءٍالنوبيينٍذكرواٍأمامٍحاكمٍأسوانٍ(31)ونستخلصٍمنٍالقصةٍالتيٍرواهاٍالمقريزي
م،ٍويجبٍعليناٍطاعته،ٍوتركٍمخالفته،ٍف نٍكنتمٍكلكمٍمعٍملكبيأثناءٍســـيرٍالتحقيقٍقولهم:ٍيســـبيلناٍمعاشـــرٍالنوبةٍســـ

أنتمٍعبيدااٍلملككمٍوأموالكمٍله،ٍفنحنٍكذلكي،ٍوبذلكٍلمٍيقرواٍبالعبوديةٍلملكهمٍوتخلواٍعنٍأراضـــــــــــــيهمٍللعرب،ٍفجازٍ
هؤالءٍللقحطانيينٍأنٍيمتلكواٍتلكٍالضــــياا،ٍوأضــــحتٍمنٍضــــمنٍممتلكاتٍالمســــلمين،ٍومماٍيجبٍاإلشــــارةٍإليهٍأنٍ

العربٍالمســــــلمينٍكانواٍيدفعونٍخراجٍهذهٍاألراضــــــيٍلملكٍالنوبةٍالمســــــيحيٍالديانةٍعلىٍمذهبٍاليعاقبة،ٍويدلٍهذاٍ
قتصــــــــاديةٍعلىٍاعترافٍهؤالءٍالعربٍبامتدادٍنفوذٍالنوبةٍإلىٍهذهٍالمنطقةٍالتيٍيعيشــــــــونٍفيها،ٍوتن يمٍالعالقاتٍاال

عدٍأنٍيكونٍاســـميااٍفقط،ٍوذلكٍأنٍســـكانهاٍالنوبيينٍأنفســـهمٍأصـــبحواٍغيرٍأنٍهذاٍالنفوذٍلمٍيبينهمٍوبينٍملكٍالنوبة،ٍ
عنهمٍبع ٍأفكارهم غيرٍعبيدٍش نهمٍفيٍهذاٍش نٍالعربٍاألحرارٍالذينٍاختلطواٍبهم،ٍوت ثرواٍبهمٍوأخذوٍا ٍ.(41)أحراراٍا

.ٍوالٍ(51)وبالتاليٍنتجٍعنٍهذاٍاالختالطٍانتشارٍالدينٍاإلسالميٍبينٍسكانٍمنطقةٍالمريسٍمنٍبالدٍالنوبة
يفوتناٍقبلٍاالنتهاءٍمنٍهذهٍالنقطةٍوهيٍالعالقاتٍالدبلوماسيةٍمعٍملكٍالنوبةٍوالخليفةٍالم مونٍالعباسي،ٍأنٍالخليفةٍ
عينٍشخصااٍيدعيٍعبدٍاهللٍبنٍالجهمٍحاكمااٍعلىٍالبالدٍالواقعةٍجنوبٍأسوانٍمثلٍعينوناٍوالحوراء،ٍنتيجةٍلمهاجمةٍ

تمكنٍمنٍصـــــدٍغاراتٍالبجة،ٍولكيٍتكونٍللمســـــلمينٍقوةٍعســـــكريةٍتتصـــــدنٍأليٍالبجةٍمدينةٍانبواٍالمســـــلمةٍحتىٍي
اعتداءٍعلىٍجنوبٍمصـــــر،ٍومنٍثمٍجهزٍعبدٍاهللٍبنٍالجهمٍجيشـــــااٍكبيراا،ٍوأثخنٍفيٍالبجةٍقتالٍوســـــبيا،ٍحتىٍأعادٍ

ٍ.(61)م831هـ 216ٍمدينةٍابنواٍمنٍأيديهم،ٍوأوقفٍغاراتهمٍعلىٍتلكٍالمناطق،ٍوذلكٍفيٍنهايةٍعامٍ
م،856ٍهـ 242ٍاكٍسفارةٍثانيةٍبينٍأهلٍالبجةٍوملكهمٍوالخليفةٍالمتوكلٍعلىٍاهللٍالعباسي،ٍوذلكٍفيٍوهن

إلىٍبغداد.ٍوكانٍســـــببٍوفدٍملكٍالبجةٍللخالفةٍأنٍالبجاويينٍامتنعواٍعنٍدفعٍالجزيةٍالمقررةٍعلىٍبالدهمٍلمدةٍأربعٍ
ٍ(81)ومنٍثمٍحاربٍالقائدٍمحمدٍبنٍعبدٍاهللٍالقمي،ٍ(71)ســـــنواتٍمتتالية،ٍومقدارهاٍأربعمائةٍمثقالٍذهبٍعنٍكلٍســـــنة
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عدةٍمدنٍفيٍصـــعيدٍمصـــر،ٍمثلٍقفطٍوأســـناٍوأرمنتٍٍووالهٍمعونةالبجاويين،ٍالذيٍمنحٍســـلطاتٍواســـعةٍفيٍحربه،ٍ
ٍ.(91)وأسوان

،ٍوالحيلةٍالتيٍناديٍبهاٍوهيٍأنٍ(20)عددٍرجالهٍةلبجةٍعدمٍجدويٍمحاربةٍالقميٍوكثٍروعندماٍرأيٍملكٍا
مذهبهٍعلىٍأســـــــنةٍالرماح،ٍزاعمينٍأنهاٍمرســـــــلةٍمنٍقبلٍأميرٍالمؤمنينٍالمتوكلٍعلىٍاهللٍالعباســـــــيٍإلىٍيرفعٍكتبٍ

راسٍفيٍأعناقٍخيله،ٍعندماٍشــاهدٍأنٍجمالٍأهلٍدٍأضــافٍإلىٍحيلتهٍهذهٍأنٍوضــعٍاألج،ٍوق(21)معاشــرٍأهلٍالبجة
ةٍفيٍالمعركة،ٍوتمٍتعيينٍابنٍأختهٍوبناءٍعليهٍقتلٍصــــاحبٍالبج(22)راسصــــةٍٍاألجالبجةٍتنفرٍمنها،ٍوالٍتثبتٍلصــــل

منهٍإالٍٍؤوعلىٍرأســـــــهمٍالقمي،ٍالذيٍأبيٍأنٍيخلفاٍلهٍعلىٍحكمٍالبجاويين،ٍوبالتاليٍطلبٍالهدنةٍواألمانٍمنٍالعربٍ
ٍ.(23)بعدٍأنٍيط ٍبالطٍالخليفةٍالمتوكلٍعلىٍاهللٍفيٍبغداد

ومقابلةٍالخليفةٍالمتوكلٍعلىٍاهللٍٍســـــــــــــامراءوبناءٍعلىٍذلكٍأمرٍالقميٍملكٍالبجةٍالجديدٍبالذهابٍإلىٍ
العباسي،ٍومنٍثمٍاستخلفٍعلىٍالعرشٍابنهٍالمسميٍيلعيسييٍوسارٍإلىٍالعاصمة،ٍوبعدٍلقائهٍبالخليفةٍأخذٍالعهودٍ
والمواثيقٍعلىٍحياته،ٍوأمنهٍعلىٍملكه،ٍثمٍأعادهٍحاكماٍعلىٍالبجة،ٍبعدٍأنٍتعهدٍبمعاملةٍالعربٍمعاملةٍحســـــــــــــنةٍ

،ٍوبذلكٍأصــبحٍ(24)عملٍفيٍاســتخراجٍمعدنٍالذهبٍبواديٍالعالقي،ٍدونٍالمســاسٍبهمٍوبحقوقهموأتاحٍلهمٍالفرصــةٍلل
ٍأهلٍالبجةٍعلىٍالهدنةٍيؤدونٍالجزيةٍالمفروضةٍعليهمٍوالٍيمنعونٍالمسلمينٍمنٍالعملٍفيٍاستخراجٍالمعدن.

يٍالخليفةٍالمتوكلٍوبهذاٍعادٍنفوذٍالعربٍعلىٍالبجة،ٍكماٍأعادٍالبجةٍإلىٍح يرةٍالســــيادةٍاإلســــالميةٍوول
اخي،ٍالذيٍمالبثٍأنٍتركٍاألمرٍيتعلىٍاهللٍأحدٍقوادهٍحاكماٍعلىٍمنطقةٍالمعادنٍيطلقٍعليهٍاســـــمٍســـــعدٍالخادمٍاإل

لمحمدٍالقمي،ٍلمعرفتهٍبطرقٍهذهٍالبالدٍالوعرةٍومســالكها،ٍوب ســاليبٍحربٍأهاليٍهذهٍالبالد،ٍوطبيعتهم،ٍولمٍيذهبٍ
ٍ.(25)صمةٍالخالفةاخيٍإلىٍواليتهٍبلٍمكثٍفيٍعايتاإل

علىٍذلكٍف نٍتاريخٍالســـــفاراتٍبينٍملوكٍالنوبةٍوالخالفةٍالعباســـــيةٍتعطيناٍدالالتٍواضـــــحةٍعلىٍحســـــنٍ
ٍالعالقاتٍبينهما،ٍوعلىٍنجاحٍالصالتٍالدبلوماسية.

 م:833هـ/ 218ما حققه الوفد النوبي في سفارته للخليفة المعتصم سنة
كثيرةٍبلقائهٍللخليفةٍالمعتصــم،ٍوعرضــهٍلموضــواٍالســبيٍالذيٍيقدمٍلقدٍحققٍوفدٍابنٍملكٍالنوبةٍامتيازاتٍ

ٍكلٍعامٍلوالةٍمصر،ٍفقدٍحققٍكثيرااٍمنٍاآلمالٍالتيٍراودته،ٍعندماٍوافقٍالمعتصمٍعلى:
.ٍوبذلكٍخففٍالخليفةٍالعبءٍالثقيلٍالذيٍكانٍ(26)أنٍيقدمٍالبقطٍمرةٍواحدةٍكلٍثالثٍســــنواتٍبدالٍمنٍكلٍعامٍ-

ىٍمض ٍكلٍسنةٍخوفاٍمنٍسطوةٍالدولةٍاإلسالمية،ٍوالذيٍكانٍيستنزفٍاأليديٍالعاملةٍيؤديهٍالنوبيونٍعل
فيٍبالدهم،ٍوربماٍيحصــــــلونٍعليهٍممنٍجاورهمٍبعدٍشــــــنٍالغاراتٍعليهمٍكماٍيقدمٍإذاٍتعذرٍذلكٍعليهمٍمنٍ

ٍ.(27)أبنائهم
وقدرهاٍأربعٍعشرةٍسنةٍالتيٍٍاعتذرٍقيرقيٍابنٍملكٍالنوبةٍزكرياٍبنٍيحنسٍللخليفةٍالمعتصمٍعنٍالمدةٍالسابقةٍ-

ٍمنعٍفيهاٍتقديمٍالسبي،ٍفعفاٍالمعتصمٍعنها.ٍوأصبحٍدفعٍالبقطٍمرةٍواحدةٍكلٍثالثٍسنوات،ٍدونٍتوقف.
طلبٍقيرقيٍمنٍالخليفةٍالعباسيٍالمعتصمٍإطالقٍسراحٍاألسرنٍالنوبيينٍفيٍالبالطٍالعباسي،ٍف صدرٍالخليفةٍٍ-

ٍ.(28)أوامرهٍباإلفراجٍعنهم
مٍفيماٍطلبهٍقيرقيٍبشـــ نٍإزالةٍالحاميةٍالعســـكريةٍالتيٍأقامهاٍالمســـلمونٍعلىٍحدودٍبالدٍالنوبة،ٍتشـــددٍالمعتصـــ-

ٍأمنااٍقوميااٍوحدااٍفاصالاٍبينٍالدولتين.ٍدألنهاٍتعٍ؛ٍ،ٍولمٍيسمحٍبالمساسٍبهاٍأوٍإزالتها(29)عندٍمدينةٍالقصر
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المؤنٍوالمنســوجاتٍفوجدهٍأكثرٍمماٍيقدمٍٍن رٍالخليفةٍالمعتصــمٍإلىٍماٍكانٍيدفعهٍالمســلمونٍألهلٍالنوبةٍمنٍ-
منٍأهلٍالنوبةٍمنٍجزية،ٍوهوٍعبارةٍعنٍألفٍأردبٍمنٍالقمحٍوثالثمائةٍألفٍأردبٍمنٍالشـــــــــــــعير،ٍومنٍ
الخمرٍألفٍأقتيزٍلملكهم،ٍوثالثمائةٍأقتيزٍلرســـــــــــــله،ٍوفرســـــــــــــانٍمنٍخيلٍاإلمارة،ٍومنٍالثيابٍمئةٍثوبٍمنٍ

.ٍوعلىٍالرغمٍ(30)مليكهمٍورســـلهٍثالثةٍوغيرهاٍمنٍالمنســـوجاتصـــنعٍأقباطٍمصـــر.ٍوأربعةٍأثوابٍلٍ-القباطي
،ٍمعٍمنٍكثرةٍماٍكانٍيرســلٍمنٍالمنســوجات،ٍوغاللٍألهلٍالنوبةٍســنوياا،ٍفقدٍأجازٍالمعتصــمٍإرســالهاٍســنوياٍا

ٍ.(31)ياهمإعطائهاٍإإنكارهٍعطيةٍالخمرٍحيثٍرف ٍ
ب هداءٍجورجٍقيرقيٍقصـــــرٍالضـــــيافةٍالنازلٍبهٍقامٍٍهوزيادةٍفيٍترحيبٍالخليفةٍالمعتصـــــمٍبوفدٍملكٍالنوبة،ٍف نٍ-

هماٍبمنطقةٍالجيزةٍواآلخرٍفيٍفيٍمصر،ٍأحدٍلهٍقصرينٍ خرينٍشراءٍ،ٍوأمرٍباإلضافةٍإلىٍذلكسامراءفيٍ
والجيزةٍوالفســطاط،ٍٍســامراءوبذلكٍأهديٍإليهٍالخليفةٍثالثةٍقصــورٍمتفرقةٍبينٍٍ(32)خطةٍبنيٍوائلٍبالفســطاط

مماٍيدلٍعلىٍمديٍالعالقاتٍالدبلوماسية،ٍوترحابٍالخليفةٍبهذاٍالوفدٍواتسااٍكرمه،ٍومديٍالحفاوةٍواإلكبارٍ
ٍالذيٍلقيهٍالوفدٍمنٍحسنٍمعاملةٍالخليفةٍلهم.

دواٍوبذلكٍعادٍوفدٍملكٍالنوبةٍإلىٍدياره،ٍمحققاٍالكثيرٍمنٍاالنتصاراتٍواآلمالٍالتيٍراودتهم،ٍبعدٍماٍشاه
طلعٍعليهٍالوفدٍمنٍم اهرٍاهدوهٍمنٍقوةٍالجيشٍالعباســي،ٍوماٍاالســتعداداتٍالعســكريةٍالكبيرةٍفيٍالخالفة،ٍوماٍشــا

بهرتهم،ٍوقارنٍقيرقيٍبينٍقوةٍدولتهٍالمتواضــعة،ٍوقوةٍواتســااٍســلطانٍونفوذٍالتيٍالحضــارةٍاإلســالميةٍفيٍالعاصــمةٍ
مالهٍوأحالمهٍفيٍتلكٍال روفٍواألجواءٍلوالٍحالةٍ اٍكانٍليحققٍالمســـــــــــــلمين،ٍوت كيدااٍعلىٍماٍتقدمٍف نٍهذاٍالوفدٍم

األمنٍواالستقرارٍوالثقةٍالتيٍعاشتٍفيهاٍالعالقاتٍالسياسيةٍبينٍالنوبةٍوالدولةٍاإلسالميةٍفيٍ لٍمعاهدةٍالبقطٍفيٍ
ٍكلٍمنطقةٍواديٍالنيل.

النوبةٍللخالفةٍالعباســيةٍعنٍلذاٍوجبٍعليناٍأنٍنتحدثٍقبلٍاالســترســالٍفيٍاآلثارٍالمترتبةٍعلىٍوفدٍملكٍ
ٍمعاهدةٍالبقط،ٍالتيٍتدورٍحولهاٍالعالقاتٍالدبلوماسيةٍبينٍملكٍالنوبةٍوالدولةٍالعباسيةٍفيٍعصورهاٍالمختلفة.

ٍ(33): *ثانياا: معاهدة البقط
الخالفةٍالعباســــــية،ٍٍإلىٍالبدٍأنٍنشــــــيرٍباددٍذيٍبدءٍعنٍمعاهدةٍالبقط،ٍوهيٍالهدفٍاألولٍللوفدٍالنوبي

لكٍالحديثٍالدائرٍبينهم،ٍوالهدفٍالذيٍســـــــــــــعيٍإليهٍالوفدٍفيٍإلغائهاٍأوٍالتقليلٍمنٍبنودها،ٍوعليهٍقامتٍتٍمحورٍو
ٍ.سامراءالسفارةٍإلىٍٍالعالقاتٍالدبلوماسيةٍفهيٍمحور

مصــــرٍفيٍعصــــرٍالراشــــدينٍرأواٍضــــرورةٍمدٍالفتوحاتٍاإلســــالميةٍإلىٍجنوبٍٍةوفيٍحقيقةٍاألمرٍف نٍوال
مصــــر،ٍوبالذاتٍإلىٍبالدٍالنوبة،ٍالتيٍكانتٍتربطهاٍبمصــــرٍالعديدٍمنٍالعالقاتٍاالقتصــــاديةٍقبلٍاإلســــالم،ٍفهناكٍ

لديانةٍالسائدةٍالدينية،ٍفقدٍكانتٍالمسيحيةٍهيٍاٍمنذٍالعصرٍالفرعوني،ٍوهناكٍالصالتالتبادلٍالتجاريٍبينٍالبلدينٍ
ٍ.(34)غاراتٍجنوبيةٍةبينٍأهليهماٍإلىٍجانبٍت مينٍحدودٍمصرٍاإلسالميةٍمنٍأي
علىٍرأسهٍوالىٍمصرٍعبدٍاهللٍبنٍسعدٍبنٍٍوم651ٍهـ 31ٍومنٍثمٍزحفٍالجيشٍاإلسالميٍفيٍحدودٍسنة

ٍجنوباٍاٍتوالســـالح،ٍوأوغلينٍبالمؤنٍلةٍتتكونٍمنٍخمســـةٍ الفٍفارسٍمزودأبيٍالســـرحٍإلىٍبالدٍالنوبة،ٍوكانتٍالحم
ٍ.(35)حتىٍوصلٍالجيشٍإلىٍدنقلةٍعاصمةٍبالدٍالنوبة
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ادتهمٍاســتخدامٍتٍلصــالحٍالجانبٍالنوبي،ٍنتيجةٍإلجوالبدٍأنٍنشــيرٍهناٍإلىٍأنٍالغلبةٍفيٍباددٍاألمرٍكان
لحصــــــارٍعلىٍشــــــددٍا.ٍولكنٍنتيجةٍلخبرةٍالقائدٍالعربيٍومهارتهٍالقتالية،ٍف نهٍبعدٍعدةٍمحاوالت،ٍ(36)النبالٍوالســــــهام

ٍ.(37)نيق،ٍمماٍدفعٍملكٍالنوبةٍالمسميٍفليدروثٍإلىٍطلبٍالصلحالنوبيين،ٍورماهمٍبالمنج
ومنٍثمٍبدأتٍالمباحثاتٍالدبلوماســـــــــــية،ٍإلقرارٍطلبٍالصـــــــــــلحٍبينٍالطرفين،ٍوتمٍعقدٍمعاهدةٍعرفتٍفيٍ

كلٍعامٍإلىٍوالةٍمصـــــر،ٍوقدٍاختلفٍٍاعددااٍمنٍعبيدهٍ،ٍبمقتضـــــاهاٍيقدمٍملكٍالنوبة(38)التاريخٍباســـــمٍمعاهدةٍالبقط
إلىٍأنٍماٍاتفقٍعليهٍٍ(40)المسعودييشيرٍإلىٍأربعمائةٍرأس.ٍبينماٍيشيرٍٍ(39)نٍخرداذبهبالمؤرخونٍفيٍهذاٍالعدد،ٍفا

أنٍعددهمٍثالثمائةٍوســـتينٍرأســـاٍمنٍٍ(41)ثالثمائةٍوخمســـةٍوســـتونٍرأســـا،ٍبعددٍأيامٍالســـنة،ٍبينماٍيريٍابنٍعبدٍالحكم
للقاضــيٍالذيٍيحضــرٍمعٍأميرٍأســوان،ٍٍةب ســوانٍوخمســٍهينٍرأســاٍلواليٍمصــر،ٍوعشــرينٍلنائبأربعالســبي،ٍوأضــافٍ

لىٍجانبٍالســـبيٍفقدٍاشـــترطٍوالىٍمصـــرٍعلىٍملكٍالنوبةٍعدةٍشـــروط،ٍمنٍأهمها:ٍعدمٍتعر ٍالطرفينٍبعضـــهمٍ وا 
عدٍببناءٍمســـــجدٍأطلقٍالبع ٍعلىٍأســـــاسٍأنهمٍالٍيغزونهم،ٍوالٍيغزواٍالنوبةٍالمســـــلمين،ٍكذلكٍأمرٍعبدٍاهللٍبنٍســـــ

عليهٍجامعٍالنوبة،ٍلت ديةٍالصـــــــــــلواتٍالخمسٍفيه،ٍوأمرٍالنوبيينٍبعدمٍالتعر ٍللمســـــــــــلمينٍفيه،ٍوكنســـــــــــهٍوتن يفهٍ
ٍ.(42)وتكريمه

،ٍ(43)الطعامٍوالكســـــوةتعهدٍب رســـــالٍكمياتٍمعلومةٍمنٍٍاإلســـــالميوبمقتضـــــىٍهذهٍالمعاهدةٍف نٍالجانبٍ
وذلكٍلكيٍيضــمنٍوفاءٍالنوبيينٍلإلســالمٍوالمســلمين.ٍولكيٍيحســنٍالعالقاتٍبينٍالطرفين،ٍويضــمنٍحســنٍالجوار،ٍ

ٍ.(44)روثٍمنٍقلةٍالطعامٍفيٍبالدهٍوليدقوذلكٍعندماٍشكاٍملكٍالنوبةٍ
ةٍعنٍالهديةٍالتيٍاتفقٍعليهاٍالطرفانٍلتقديمهاٍإلىٍملكٍالنوبةٍســــنوياا،ٍب نهاٍعباٍر(45ٍ)وقدٍحددٍالمســــعودي

ألفٍأردبٍقمحاا،ٍوثالثمائةٍأردبٍمنٍالشــــعيرٍومنٍالخمرٍألفٍاقتيزٍلملكهم،ٍولرســــلهٍثالثمائةٍاقتيز،ٍوفرســــانٍمنٍ
ثالثة،ٍٍهورسلٍ-ملكٍالنوبةٍ-ٍثوب،ٍومنٍالقباطيٍأربعةٍأثوابٍللمتملكٍائةيلٍاإلمارة،ٍومنٍأصنافٍالثيابٍمنتاجٍخ

ٍ.(46)ومنٍالبقطريةٍثمانيةٍأثواب،ٍومنٍالمقلمةٍخمسةٍأثواب،ٍومنٍأخاميٍعشرةٍأثواب
وعلىٍهذاٍصارتٍهذهٍالمعاهدةٍسنةٍجارية،ٍحيثٍيحملٍملكٍالنوبةٍفيٍكلٍعامٍالسبيٍالمقررٍإلىٍقريةٍ

هاٍحاكمهاٍمعٍحضورٍ،ٍفيتسلمٍ،ٍباعتبارهاٍأقربٍمكانٍإلىٍبالدهالقصرٍعلىٍبعدٍخمسةٍأميالٍجنوبٍمدينةٍأسوان
اثنيٍعشـــرٍشـــاهدااٍمنٍأبناءٍمدينةٍأســـوانٍوبالتاليٍيقومٍحاكمٍأســـوانٍب رســـالٍهذاٍالســـبيٍإلىٍمصـــرٍفيٍالعاصـــمةٍ
الفســـطاط،ٍفيٍمقابلٍإرســـالٍالقدرٍالمعلومٍمنٍالغاللٍوالمنســـوجات،ٍن رااٍل روفٍالنوبةٍاالقتصـــاديةٍالقاســـية،ٍوقلةٍ

ٍ.(47)المحاصيلٍالزراعيةٍفيٍبالدهم
ٍ؟ٍٍنٍدعوناٍنتساءلٍعنٍشكلٍهذاٍالصلح،ٍوهلٍهوٍتبعيةٍللدولةٍاإلسالميةٍأمٍهدنةٍبينٍالطرفينواآل

نماٍإعلىٍتلكٍالنقطةٍبقوله:ٍٍ(48)يردٍعليناٍالمؤرخٍابنٍعبدٍالحكم نٍهذاٍالصـــــــلحٍيليسٍعهدااٍوالٍميثاقا،ٍوا 
وذٍالدولةٍاإلســالمية،ٍويحددٍنواٍهذاٍهدنةٍأمانٍبعضــاٍمنٍالبع يٍوعلىٍذلكٍف نهٍينفيٍتبعيةٍبالدٍالنوبةٍلحكمٍونف

الصــــــلحٍعلىٍأســــــاسٍأنهاٍهدنةٍالٍيجوزٍفيهاٍالتدخلٍمنٍقبلٍالجانبٍاإلســــــالميٍفيٍالحكمٍالذاتيٍلبالدٍالنوبة،ٍأوٍ
التــدخــلٍفيٍعزلٍوتعيينٍملوكهــا،ٍوالٍيجوزٍفيهــاٍالحربٍبينٍالطرفينٍطــالمــاٍالتزمٍكــلٍطرفٍببنودٍهــذاٍالصـــــــــــــلحٍ

ٍ.(49)المقرر
نٍمنٍأهمٍبنودٍهذهٍالمعاهدةٍأالٍيقومٍالمســــلمونٍبغزوٍالنوبةٍوالٍيغزوٍالنوبةٍبالدٍالمســــلمين،ٍوبالت كيدٍف 

أيٍأنهاٍمعاهدةٍأمنٍوســــــــــالمٍبينٍالطرفين،ٍأوٍبعبارةٍأخريٍيمكنٍتفســــــــــيرهاٍعلىٍأنهاٍمعاهدةٍحســــــــــنٍجوارٍيحققٍ
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يكنٍفيٍنيةٍالمســـلمينٍضـــمٍبالدٍٍ.ٍوهذاٍالبندٍيوضـــحٍأنهٍلم(50)للمســـلمينٍاالطمئنانٍعلىٍســـالمةٍحدودهمٍالجنوبية
ٍ.(51)النوبةٍلنفوذهم

وبهذاٍالبندٍقدٍتحققٍعنصــرٍالمســاواة،ٍفجعلٍهذاٍالعهدٍالنوبيينٍوالمســلمينٍعلىٍقدمٍالمســاواةٍفالٍغالبٍ
والٍمغلوب،ٍبدليلٍماٍيدفعهٍالمســــلمونٍمنٍمحاصــــيلٍومنســــوجاتٍمتســــاويةٍتقريباٍلماٍيدفعهٍالنوبيونٍأوٍيزيد،ٍوأنهاٍ

ٍركة.مصالحٍمشت
فتحٍبالدٍالنوبةٍلمٍتكنٍالمحاولةٍاألولىٍلفتحهاٍإلىٍأنٍمحاولةٍعبدٍاهللٍبنٍســـــــــــــعدٍٍوالبدٍأنٍنشـــــــــــــيرٍهنا

وضــــمهاٍللدولةٍاإلســــالمية،ٍبلٍســــبقتهاٍحملةٍأرســــلهاٍوالىٍمصــــرٍعمروٍبنٍالعاص،ٍبقيادةٍعقبةٍبنٍنافعٍالفهري،ٍ
ةٍفيٍاقتحامٍتلكٍالمناطقٍحيثٍلقيٍالعربٍولكنٍلطبيعةٍبالدٍالنوبةٍومســــــــــالكهاٍالصــــــــــعبة،ٍفقدٍفشــــــــــلتٍهذهٍالحمل

ٍ.(52)مقاومةٍشديدةٍمنٍالجانبٍالنوبيٍورشقوهمٍبالنبالٍفيٍعيونهم،ٍف طلقٍعلىٍهذاٍاليومٍاسمٍرماةٍالحدق
نٍلمٍتكنٍناجحة،ٍفهيٍكذلكٍلمٍتكنٍفاشــلةٍوالدليلٍعلىٍذلكٍماٍجاءٍفيٍمعاهدةٍإعلىٍأنٍهذهٍالمحاولةٍ

وقسٍالحاكمٍالبيزنطيٍوالمعروفةٍبمعاهدةٍعينٍشـــــــــــمس،ٍعنٍذكرٍبالدٍالنوبةٍالصـــــــــــلحٍبينٍعمروٍبنٍالعاصٍوالمق
ٍ.(53)ألولٍمرةٍفيٍوثيقةٍعربية،ٍفقدٍتعهدٍالنوبيونٍبتقديمٍعددٍمنٍالعبيدٍلوالةٍمصر،ٍوفتحٍبالدهمٍلتجارةٍالمسلمين

بالذاتٍبعدٍهذاٍيوضــــحٍوجودٍهدنةٍبينهماٍفيٍهذاٍالوقتٍالمبكر،ٍعلىٍأنٍالنوبيينٍنقضــــواٍهذهٍالهدنة،ٍٍو
عزلٍعمروٍبنٍالعاصٍمنٍواليةٍمصـــــر،ٍوتوليةٍعبدٍاهللٍبنٍســـــعدٍبنٍأبيٍالســـــرحٍحكمها،ٍخاصـــــةٍعندماٍقامٍملكٍ

ٍ.(54)النوبةٍبالهجومٍعلىٍجنوبٍمصرٍواإلغارةٍعلىٍأهله
مصـــرٍٍةلٍالعددٍالمقررٍمنٍالســـبيٍإلىٍوالواآلنٍعليناٍأنٍنوضـــحٍنقطةٍجوهرية،ٍوهيٍهلٍاســـتمرٍإرســـا

نٍالســــبيٍاســــتمرٍبانت امٍطوالٍالعصــــورٍاإلســــالميةٍإٍ:ٍواإلجابةٍعلىٍذلكٍنقولٍ؟ٍعلىٍمعاهدةٍالبقطبانت امٍبناءٍ
،ٍفيماٍعداٍفتراتٍالضــــعفٍالتيٍمرتٍعلىٍالســــلطةٍالمركزيةٍفيٍمصــــر،ٍوهيٍالفتراتٍ(55)حتىٍالعصــــرٍالمملوكيٍ

جمةٍحدودٍمصـــرٍالجنوبية،ٍولكنٍالتيٍانتهزٍفيهاٍملوكٍالنوبةٍهذاٍوامتنعواٍعنٍدفعه،ٍبلٍشـــجعواٍأنفســـهمٍعلىٍمها
رجاعهمٍإلىٍبالدهم،ٍأوٍإرســـالٍوفودٍســـلميةٍألخذٍ ســـرعانٍماٍقامتٍالحكومةٍالمركزيةٍفيٍمصـــرٍبصـــدٍهجماتهم،ٍوا 

.ٍوهذاٍدليلٍعلىٍعدمٍرضــيٍملوكٍالنوبةٍعنٍتقديمٍالســبيٍالســنويٍ(56)تعهداتٍعليهم،ٍب عادةٍدفعٍالســبيٍمنٍجديد
ٍومحاوالتهمٍالمتكررةٍلف ٍأيديهمٍمنٍذلك.إلىٍالحكومةٍالمركزيةٍفيٍمصر،ٍ

 -: أحوال بالد النوبة القتصادية:* ثالثاا 
للت كيدٍمنٍصــــــدقٍنواياٍوفدٍملكٍالنوبةٍللخليفةٍالمعتصــــــم،ٍمنٍأنٍســــــوءٍاألحوالٍاالقتصــــــاديةٍفيٍبالدهٍ

والٍالنوبةٍالتيٍمنعتهمٍمنٍإرســـــــــالٍالســـــــــبيٍلمدةٍأربعةٍعشـــــــــرٍعاماا،ٍفالبدٍأنٍنطلعٍعلىٍأحٍكانتٍمنٍاألســـــــــباب
ٍاالقتصادية،ٍولوٍبشيءٍمنٍاالختصار.

ٍلقدٍاعتمدٍالنوبيونٍفيٍحياتهمٍعلىٍحرفتيٍالزراعةٍوالتجارة،ٍفضالٍعنٍوجودٍالرعيٍفيٍمملكةٍعلوه.
فالزراعةٍفيٍبالدٍالنوبةٍفيٍمملكةٍالشــمالٍمقرةٍتنحصــرٍفيٍمواضــعٍالخصــبٍفيٍشــريطٍضــيقٍيحاذيٍ

وتمتدٍالقرنٍعلىٍحافةٍالنهر،ٍويزراٍالنوبيونٍمســـــــــــاحاتٍمحدودةٍعلىٍشـــــــــــكلٍالنيل،ٍوتحفهٍالجبالٍمنٍالجانبين،ٍ
الســـــاقية،ٍون رااٍلضـــــيقٍالرقعةٍالزراعيةٍٍالثةٍأفدنة،ٍاعتمدواٍفيٍريهاٍعلىمدرجاتٍتتراوحٍمســـــاحتهاٍمنٍفدانٍإلىٍث

رةٍوقليلٍمنٍ.ٍوقدٍاقتصــــــرتٍزراعتهمٍعلىٍأنوااٍمحدودةٍمنٍالذ(57)اضــــــطرٍاألهاليٍإلىٍزراعتهاٍمرتينٍفيٍالســــــنة
ٍالشعيرٍوالسمسمٍواللوبيا،ٍهذاٍفضالاٍعنٍانتشارٍأشجارٍالنخيلٍفيٍالمدرجاتٍالعليا.
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ولكنٍالمالح ٍأنٍمملكةٍعلوهٍكانتٍأغنيٍمنٍمملكةٍمقرةٍمنٍحيثٍاتســــــــااٍأرضــــــــهاٍوخصــــــــوبةٍتربتهاٍ
المتراميةٍاألطراف،ٍٍوكثرةٍأمطارها،ٍفضـــــــالٍعنٍكثرةٍمزرواٍالنيلٍوتشـــــــعبهٍبها،ٍباإلضـــــــافةٍإلىٍمبانيهاٍوبســـــــاتينها

ٍ.(58)وكنائسهاٍالمليئةٍبالذهب،ٍمعٍوجودٍمناجمٍالذهبٍفيٍأراضيها
أماٍبالنســــــــبةٍللجزءٍالجنوبيٍمنٍالمريسٍحتىٍالمقسٍاألعلى،ٍفهوٍأشــــــــدٍأجزاءٍالنوبةٍفقراا،ٍإذٍيمتدٍالنيلٍ
بينٍحافتينٍجبلتينٍشـــــديدتيٍاالنحدار،ٍوصـــــحراءٍقاحلةٍوفيٍجزائرهاٍنخلٍيســـــيرٍوزراٍحقيرٍوأكثرٍأكلهمٍالســـــمك.ٍ

لىٍالجنوبٍمنٍســــــــــــــانٍحتىٍدنقلــةٍيختلفٍعر ٍالواديٍمنٍمنطقــةٍألخرنٍ ويعتر ٍمجريٍالنهرٍعــددٍمنٍٍ،وا 
ٍالجزرٍالعامرة،ٍويكثرٍشجرٍالنخيلٍوالمقل،ٍوت هرٍأحياناٍبع ٍحدائقٍالكروم.

لىٍالجنوبٍمنٍدنقلهٍحتىٍحدودٍعلوهٍتزيدٍالمســـــافةٍبينهماٍوبينٍأســـــوان،ٍويبدوٍأنٍهذهٍالمنطقةٍأغنيٍ وا 
القمحٍوحدائقٍالكروم،ٍوأشــــــــــجارٍٍجهاتٍمقرة،ٍحيثٍيتســــــــــعٍالواديٍقليالا،ٍفتكثرٍقطعانٍالماشــــــــــية،ٍوتتســــــــــعٍحقول

،ٍولعلٍهذاٍيعودٍإلىٍأنٍالنوبيينٍ لواٍين رونٍإلىٍمصـــــــــــــرٍعلىٍاعتبارٍأنهاٍتمثلٍمصـــــــــــــدرااٍمهماٍمنٍ(59)النخيل
ٍمصادرٍغذائهمٍوثرواتهمٍوتجارتهمٍبسببٍطبيعةٍبالدهمٍالقاسيةٍلضيقٍالرقعةٍالزراعيةٍالمعتمدةٍعلىٍمياهٍالنيل.

ةٍفيٍبالدٍالنوبةٍلمٍتكنٍمنٍالوفرةٍوالتنواٍبحيثٍيمكنٍاســــــــتغاللٍفائ ٍونســــــــتنجٍمنٍكلٍهذاٍأنٍالزراع
منهاٍفيٍأغرا ٍتجارية،ٍويبدوٍأنٍتجارٍالنوبةٍكانواٍيقومونٍبدورٍالوسيطٍللحصولٍعلىٍعموالتٍأوٍرسومٍحمايةٍ

قةٍالمريسٍأماٍالتجارةٍوطرقٍالقوافل.ٍولمٍتعرفٍالعملةٍالذهبيةٍأوٍغيرهاٍمنٍأنوااٍالعمالتٍالمعروفةٍإالٍفيٍمنط
فكانٍيتمٍالتبادلٍعنٍطريقٍالمقايضـــــــةٍبالرقيقٍوالمواشـــــــيٍوالحبالٍوالحديدٍوالحبوب،ٍ،ٍالجهاتٍالجنوبيةٍمنٍالنوبةٍ

ومنٍأهمٍالنقــاطٍالتيٍتنتهيٍعنــدهــاٍالتجــارةٍعلىٍطولٍواديٍالنيــل،ٍنقطتــانٍهمــاٍمــدينــةٍبالقٍالتيٍتنتهيٍعنــدهــاٍ
عندٍالشـــــــــــــاللٍالثانيٍحيثٍتنتهيٍعندهاٍمراكبٍالنوبةٍالصـــــــــــــاعدةٍمنٍٍمراكبٍالنوبةٍشـــــــــــــماالا،ٍوالثانيةٍبلدةٍتقون

ٍ.(60ٍ)القصر
 -ابية والسلبية لوفد ملك النوبة:*رابعاا: اآلثار اإليج

ت تيٍ،ٍلقدٍترتبٍعلىٍسفرٍوفدٍملكٍالنوبةٍبع ٍاآلثارٍاإليجابيةٍوالسلبيةٍلتلكٍالمفاوضاتٍالدبلوماسيةٍ
لقبائلٍالعربيةٍمنٍاســـــــــــــتقرارٍواســـــــــــــتيطانٍفيٍأر ٍالنوبةٍحيثٍنزوحٍالقبائلٍفيٍمقدمةٍاآلثارٍاإليجابيةٍماٍحققتهٍا

العربيةٍإلىٍبالدٍالنوبةٍواســــــــــــتقرواٍفيٍمناطقٍالمريس،ٍفقدٍصــــــــــــارتٍجبهةٍمفتوحةٍأمامهاٍلتغذيتهاٍبالدماءٍالعربيةٍ
ٍونشرٍالثقافةٍاإلسالميةٍبها.

اســـــــــــــتخراجٍمعدنٍالذهبٍحيثٍأتاحتٍالبالدٍركزتٍالقبائلٍالعربيةٍفيٍواديٍالعالقي،ٍوعملواٍعلىٍمفقدٍت
،ٍومنٍثمٍنزحٍ(61)أمامهمٍللنزوحٍب عدادٍكبيرة،ٍخاصـــةٍبعدٍإســـقاطٍالخليفةٍالمعتصـــمٍأســـماءٍالعربٍمنٍديوانٍالعطاء

العربٍإلىٍأر ٍالمريسٍوواديٍالعالقي،ٍواختلطواٍبــالنوبيينٍوبقبــائــلٍالبجــةٍوتزوجواٍمنٍبنــاتهم،ٍواســـــــــــــتغلواٍمبــدأٍ
.ٍوقدٍفر ٍعلىٍالعربٍالمقيمينٍفيٍأر ٍ(62)وهوٍتوريثٍابنٍالبنتٍوابنٍاألختٍدونٍولدٍالصــــلبالوراثةٍعندهم،ٍ

،ٍوبذلكٍصارتٍالفائدةٍمضاعفةٍوهيٍ(63)المعدنٍتقديمٍالخمسٍمنٍالذهبٍوالفضة،ٍالذيٍكانٍيستخرجٍلخليفةٍالبالد
أعمالهمٍإلىٍخزانةٍالدولةٍاإلسالميةٍفيٍٍاستقرارٍالعربٍونزوحهمٍإلىٍبالدٍالبجةٍوالنوبة،ٍوتقديمٍالجزيةٍالمقررةٍعلى

ٍبغداد.
والبدٍأنٍنشــــيرٍهناٍإلىٍأنٍهناكٍأصــــواتااٍ هرتٍتدعوٍإلىٍتثبيتٍنفوذٍالقبائلٍالعربية،ٍالتيٍهاجرتٍإلىٍ
تلكٍالمناطق،ٍوتؤيدٍاسـتقرارهاٍفيٍمواطنٍالمعادنٍخاصـةٍأنٍجماعاتٍكثيرةٍمنٍقبائلٍبلىٍوجهينهٍنزحواٍإلىٍهناكٍ
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عبرواٍالبحرٍاألحمر،ٍواســـــــتقرواٍفيٍأراضـــــــيٍالبجةٍوعرفواٍهؤالءٍٍتٍجماعاتٍأخريٍمنٍعربٍهوازنووجدٍللتجارة،
،ٍكذلكٍتســـــــــربٍبع ٍالجماعاتٍمنٍقبيلةٍربيعةٍواســـــــــتقرواٍفيهاٍوعملواٍفيٍاســـــــــتخراجٍالمعدنٍ(64)ةباســـــــــمٍالحالنق

ذابحٍالعباســـــــــــــيين،ٍ.ٍكماٍوجدتٍبع ٍالجماعاتٍالعربيةٍمنٍأصـــــــــــــلٍأموي،ٍلج تٍإلىٍهناكٍهرباٍمنٍم(65)هناك
.ٍو ثرٍأفرادٍبنيٍربيعةٍالذينٍاشـــــــتركواٍفيٍحملةٍابنٍالجهم،ٍالبقاءٍفيٍواديٍ(66)واســـــــتقرٍمع مهمٍفيٍميناءٍباضـــــــع

العالقي،ٍوالعملٍفيٍمناجمٍالذهب،ٍولحقتٍبهمٍأعدادٍكبيرةٍمنٍأخوانهمٍســكانٍاليمامة،ٍوبع ٍجماعاتٍمنٍعربٍ
ٍ.(67)ئنةٍفيٍمناطقٍالمعدنٍبواديٍالعالقيجهينةٍكلٍهذهٍالجماعاتٍالعربيةٍاستقرتٍمطم
عبدٍالحميدٍويعرفٍبالعمريٍأنٍيؤمنٍأبوٍعبدٍالرحمنٍبنٍعبدٍاهللٍبنٍومنٍثمٍرغبٍشـــخصٍيطلقٍعليهٍ

هؤالءٍالعربٍفيٍأماكنهمٍالجديدةٍويساندهمٍفيٍاستقرارهمٍإذاٍماٍحدثٍهجماتٍمنٍالنوبةٍوالبجهٍعليهمٍفجهزٍحملةٍ
ٍالبجاويينٍالذيٍهاجمواٍمدينةٍإســناانضــمٍإليهاٍكثيرٍمنٍعربٍربيعةٍوجهينة،ٍوســاراٍإلىٍمالقاةٍٍ(68)عســكريةٍكبيرة

صــــــلٍزحفهٍإلىٍديارٍالنوبة،ٍفاجتازٍواديٍالعالقيٍإلىٍإقليمٍايومٍالعيد،ٍف دبهمٍوقتلٍزعيمهمٍالمســــــميٍاألعور،ٍثمٍٍو
ٍ.(69)عنٍالهجومٍعلىٍصعيدٍمصرشنقير،ٍوالتقيٍمعٍقواتٍجورجٍاألولٍملكٍالنوبة،ٍوتغلبٍعليهمٍوصدهمٍ

إقليمٍشنقيرٍإلىٍموقعٍجديدٍللذهب،ٍعرفٍبالشلة،ٍفتمكنٍرجالهٍمنٍالحصولٍوقدٍاهتديٍالعمريٍفيٍهذاٍ
،ٍوعلىٍذلكٍكثرٍ(70)علىٍحقٍإقامةٍقواعدٍعلىٍالنهرٍللحصـــــولٍعلىٍالمياهٍالكافيةٍلحياةٍمســـــتقرةٍفيٍهذهٍالمناطق

احلٍالتيٍتحملٍالمؤنٍوالميرةٍمنٍأســـوان،ٍتربوٍعلىٍســـتينٍألفٍراحلة،ٍالعمرانٍفيٍتلكٍالجهات،ٍحتىٍصـــارتٍالرٍو
غيرٍالجالبٍالتيٍتحملٍمنٍالقزامٍإليٍعيذاب،ٍوذااٍصـــــــيتٍالعمريٍفيٍتلكٍالمناطق،ٍوزادتٍشـــــــوكتهٍواســـــــتقرتٍ

ن،ٍالقبائلٍالعربيةٍوزادٍنفوذهم،ٍخاصــةٍبعدٍاشــتراكهمٍمعٍالعمريٍفيٍصــدٍثورةٍابنٍالصــوفيٍالعلويٍعنٍمدينةٍأســوا
جبارهٍعلىٍالفرارٍإلىٍميناءٍعيذاب،ٍومنهاٍهربٍإلىٍمكةٍالمكرمة وبذلكٍصـــــــــــارتٍالســـــــــــيطرةٍالكاملةٍللعمريٍٍ(71)وا 

ٍوالقبائلٍالعربيةٍفيٍتلكٍالمناطق.
ومنٍالالفتٍللن رٍهناٍأنٍالقبائلٍالعربيةٍتقاربتٍمعٍأهلٍالنوبةٍوالبجة،ٍخاصـــــــــــــةٍقبيلتيٍربيعةٍوجهينةٍ

،ٍتمٍالتزاوجٍبينٍرجاالتٍالعربٍ(72)الحقٍلهؤالءٍالعربٍفيٍاالســتقرارٍالدائمٍبينهماءٍب عطوبذلكٍســمحٍرؤســاءٍالبجةٍ
.ٍوذلــكٍ(73)وبنــاتٍالبجــة،ٍوبــالتــاليٍاســـــــــــــتوليٍهؤالءٍالعربٍعلىٍمعــدنٍالــذهــبٍفيٍواديٍالعالقي،ٍفكثرتٍأموالهم

بٍفقويتٍالبجةٍبمنٍالســـــــــــــتغاللهمٍن امٍالوراثةٍعندٍالبجةٍوهوٍتوريثٍابنٍالبنتٍأوٍابنٍاألختٍدونٍولدٍالصـــــــــــــل
صـــاهرهاٍمنٍربيعةٍعلىٍأعدائها،ٍوقويتٍقبيلةٍربيعةٍبالبجةٍعلىٍمنٍناوأهاٍوحاورهاٍمنٍقحطانٍوغيرهاٍمنٍمضــرٍ

.ٍوشـــــــــــــيئااٍفشـــــــــــــيئااٍتحولٍكثيرٍمنٍأهلٍالبجةٍمنٍالديانةٍالوثنيةٍإلىٍالديانةٍ(74)بنٍنزار،ٍممنٍســـــــــــــكنٍتلكٍالديار
ٍكثيرٍمنٍاألفكارٍالجديدةٍواآلراءٍالعربية.ٍ،ٍودخلٍفيٍالمجتمعٍالبجاوي(75)اإلسالمية

وعلىٍذلكٍف نٍاألبحاثٍاألثريةٍفيٍمنطقةٍالمريسٍتؤكدٍأنٍهناكٍجالياتٍعربيةٍقدٍاســــــــتقرتٍبها،ٍوعثرٍ
علىٍبع ٍاألماكنٍب ر ٍالمريسٍالتيٍيوجدٍبهاٍكثيرٍمنٍالكتاباتٍالعربيةٍيرجعٍتاريخٍأقدمهاٍإلىٍالقرنٍالثالثٍ

نهاٍت خرتٍفيٍانتشــــارهاٍفقدٍكانتٍتتمٍعنٍطريقٍالتجارٍالعربٍ دي،ٍأماٍعنٍاللغةٍالعربيةٍفالهجري ٍالتاســــعٍالميال
،ٍحيثٍشـــــهدٍالعصـــــرٍالفاطميٍقيامٍإمارةٍعربيةٍ(76)ولكنٍاالنتشـــــارٍالحقيقيٍلإلســـــالمٍكانٍفيٍعهدٍالدولةٍالفاطمية

مارةٍبدأتٍعلىٍيدٍأبيٍهذهٍاإلنوبيةٍاتخذتٍمنٍمدينةٍأســـــــــــــوانٍمركزااٍلها،ٍوامتدٍنفوذهاٍجنوباٍفيٍأر ٍالمريسٍ
اهللٍحاكمٍأســـــــــوانٍمنٍقبيلةٍربيعة،ٍالذيٍوقفٍإلىٍجانبٍقائدٍالحاكمٍب مرٍاهللٍللقضـــــــــاءٍعلىٍثورةٍأبيٍٍةالمكارمٍهب
هوٍالثائرٍاألمويٍالفارٍمنٍاألندلسٍإلىٍمصـــــــــــــر،ٍوالذيٍقامٍبعدةٍأعمالٍتخريبيةٍفيٍالفيومٍوالواحاتٍٍ-ركوةٍعليه
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،ٍوقدٍبعثٍأبوٍالمكارمٍب بيٍركوةٍإلىٍالقاهرةٍ(77)مكارمٍمنٍاإلمســـــــاكٍبهٍعندٍمنطقةٍالجبلحتىٍتمكنٍأبوٍالٍ-وغيره
ٍ.(78)حيثٍشهرٍبهٍفيٍشوارعها،ٍوزينتٍباألعالم،ٍووقفٍالجنودٍعلىٍالصفين،ٍيحملونٍرؤوسٍالقتلىٍمنٍأنصاره

اهللٍبمنحهٍلقبٍكنزٍٍةهبوبناءٍعلىٍذلكٍفقدٍكاف هٍالخليفةٍالحاكمٍالفاطميٍرئيسٍقبيلةٍربيعةٍأبوٍالمكارمٍ
،ٍوترتبٍعلىٍذلكٍازديادٍنفوذٍقبيلةٍربيعةٍفيٍواديٍ(79)الدولةٍلمســـــــــــــاعدتهٍفيٍالقب ٍعلىٍالثائرٍاألمويٍأبيٍركوة

فيٍلعالقيٍوأســـوانٍوأر ٍالمريس،ٍوأنشـــ ا واٍدويلةٍإســـالمية،ٍامتدٍنفوذهاٍمنٍأســـوانٍجنوباٍفيٍبالدٍالنوبة،ٍوشـــرقاٍا
حيثٍسيطرٍبنوٍربيعةٍعلىٍالنوبيينٍفيٍهذهٍالمنطقة،ٍوذلكٍنتيجةٍلتزاوجٍبناتٍالنوبةٍالصحراءٍإلىٍالبحرٍاألحمر،ٍ

منٍرؤســــاءٍربيعة،ٍوتكوينٍطبقةٍحاكمةٍمســــلمة،ٍومعٍمرورٍالوقتٍانتهزٍأمراءٍبنيٍالكنزٍاضــــطرابٍأحوالٍمصــــرٍ
يعيٍأنٍتستغلٍقبيلةٍفيٍفترةٍالشدةٍالع ميٍفيٍعهدٍالمستنصر،ٍوأخذٍبنوٍالكنزٍفيٍتثبيتٍأقدامهم،ٍوكانٍمنٍالطب

،ٍواســتفحلٍأمرهم،ٍوأعلنٍأميرهاٍكنزٍالدولةٍمحمدٍاســتقاللٍ(80)ربيعةٍضــعفٍالخالفةٍالفاطمية،ٍوتخرجٍعنٍطاعتهم
ٍ.(81)م1073هـ 466ٍإمارتهٍالتامٍعنٍالدولةٍالفاطميةٍفيٍحدودٍسنةٍ

وتركهمٍبينٍأهلٍالنوبة،ٍٍومنٍاآلثارٍاإليجابيةٍلوفدٍملكٍالنوبةٍإلىٍالمعتصمٍالعباسي،ٍانتشارٍاإلسالمٍ-
نشــرٍبحملتهٍعلىٍأر ٍٍةالعمريٍوهوٍشــخصــيةٍدينيةٍفذٍدعلىٍالمذهبٍاليعقوبي،ٍويعٍماٍكانواٍعليهٍمنٍالمســيحية

البجةٍوالنوبةٍاإلســــــــالمٍوالثقافةٍالعربية،ٍوزادٍمنٍعددٍالعربٍالذينٍاســــــــتقرواٍفيٍتلكٍالمناطق،ٍوبالتاليٍفيٍالفرصٍ
نٍيحدثٍفيٍمثلٍهذهٍالتيٍأتاحهاٍلالختالطٍبينٍســـــــــــــكانٍالبالدٍاألصـــــــــــــليينٍوالعربٍالوافدين،ٍوحدثٍماٍيمكنٍأ

وبذلكٍٍ؛ٍإذٍالبدٍمنٍغلبةٍاألولىٍعلىٍالثانيةٍ،ٍعاليةٍبحضـــــــارةٍمتدهورةقاءٍحضـــــــارةٍناشـــــــئةٍذاتٍفال روفٍعندٍالت
يشـــيرٍإلىٍوصـــولٍاإلســـالمٍإلىٍجزيرةٍســـواكنٍحيثٍتقيمٍجماعةٍاعتنقتٍاإلســـالمٍتعرفٍبالخاســـة،ٍوفيٍبالدٍالنوبةٍ

غاللٍالمعادنٍفيها،ٍ،ٍوبذلكٍجنىٍالمسلمونٍالفائدةٍالكبرنٍباستقرارهمٍفيٍبالدٍالنوبةٍواست(82)السفلىٍالمواليةٍألسوان
واألهمٍمنٍذلكٍهوٍانتقالٍالنوبيينٍشـــيئااٍفشـــيئااٍالعتناقٍالدينٍاإلســـالميٍوالمورثاتٍالحضـــاريةٍمنٍالعاداتٍوالتقاليدٍ

ٍبينٍالطرفين.
أماٍعنٍاآلثارٍالســـلبيةٍف نناٍنرنٍأنهٍعلىٍالرغمٍمنٍاســـتقرارٍواســـتتبابٍاألمنٍبينٍالدولتين،ٍبناءٍعلىٍٍ-

الخليفةٍالمعتصــمٍلملكٍالنوبةٍٍمحةالبقطٍوتقديمهٍللجانبٍاإلســالميٍمرةٍكلٍثالثٍســنوات،ٍومســاٍهذاٍالوفد،ٍوبتحديد
عنٍالمدةٍالتيٍامتنعٍفيهاٍعنٍتقديمهٍوقدرهاٍأربعٍعشــــــــرةٍســــــــنة،ٍإالٍأنناٍنريٍأنٍالجانبٍالنوبيٍكانٍينتهزٍالفرصٍ

ماٍكانٍيمنعٍإرســـــــالٍالبقطٍمنٍٍويتحينٍالمواقفٍأثناءٍفتراتٍالضـــــــعفٍفيٍالحكومةٍالمركزيةٍفيٍمصـــــــر،ٍوســـــــريعا
جديد،ٍأوٍيشــــــنٍالغاراتٍالمتتاليةٍعلىٍمناطقٍالصــــــعيدٍاألعلى،ٍوهذهٍالنقطةٍمنٍاآلثارٍالســــــلبيةٍالمترتبةٍعلىٍوفدٍ

ٍملكٍالنوبةٍلخليفةٍالمعتصم.
،ٍعلىٍالواحاتٍخاصــــةٍ(83)م951هـــــــــــــــــ 434ٍالنوبيونٍفيٍســــنةٍاومنٍأمثلةٍتلكٍاالعتداءاتٍالتيٍقامٍبه

الخـــارجـــة،ٍولمـــاٍوجـــدٍالنوبيونٍتخـــاذلٍالحكومـــةٍالمركزيـــةٍفيٍمقـــاومتهم،ٍتمـــادواٍفيٍهجومهمٍعلىٍمنطقـــةٍالواحـــةٍ
ــــــــــ 345الصعيد،ٍفهاجمواٍمدينةٍأسوانٍفيٍ منٍالمسلمينٍالعاملينٍفيٍالمعدن،ٍٍمٍحيثٍقتلٍملكٍالنوبةٍجمعاٍا956هـ

لوقــت،ٍفــ حــدثٍمجــاعــةٍفيٍمع مٍوقــامٍبنهــبٍأموالهمٍوقــدٍزادٍمنٍهولٍهجومهمٍأنٍانخف ٍمــاءٍالنيــلٍفيٍذلــكٍا
ٍ.(84)البالدٍأرجاء
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وعلىٍذلكٍفقدٍقامٍأنوجورٍاإلخشــــــــــيديٍب رســــــــــالٍحملةٍبقيادةٍمحمدٍبنٍعبدٍاهللٍالخازن،ٍالذيٍتصــــــــــديٍ
للنوبيينٍبرااٍوبحراا،ٍوأسرٍالكثيرٍمنهم،ٍوأرسلهمٍإلىٍأسوان،ٍفضربتٍأعناقهمٍوتمكنٍمنٍفتحٍمدنٍمنهاٍمدينةٍأبريم،ٍ

ٍ.(85)م،ٍوقدمٍمصرٍبعدٍأسرٍأكثرٍمنٍمائةٍوخمسينٍأسيراٍا956هـ 345حملتهٍفيٍسنةٍوسبيٍأهلها،ٍوأنهى
وعلىٍالرغمٍمنٍهذهٍالهزيمةٍالتيٍمنيٍبهاٍالنوبيون،ٍفماٍلبثواٍأنٍهاجمواٍصــــــعيدٍمصــــــرٍمرةٍأخرن،ٍفيٍ

نٍلحدودٍمصــرٍعهدٍكافورٍاألخشــيدي،ٍوتقدمواٍبقواتهمٍحتىٍمدينةٍأدفو،ٍثمٍانتهزٍملكٍالنوبةٍفرصــةٍتهديدٍالفاطميي
المدن،ٍ الغربية،ٍفهاجمواٍأســـــــــــوان،ٍووصـــــــــــلواٍبتقدمهمٍحتىٍمدينةٍأخميم،ٍونهبواٍوقتلواٍأهاليٍتلكٍالمناطق،ٍوأحرقوٍا

ٍ.(86)وعاثواٍفسادااٍفيها
ضــعافٍإوليسٍمنٍالمســتبعدٍأنٍتكونٍهذهٍاإلغاراتٍالنوبية،ٍنتيجةٍلدعايةٍفاطميةٍواســعة،ٍالغر ٍمنهاٍ

وشغلهاٍفيٍأكثرٍمنٍجهةٍحتىٍالٍتركزٍجهودهاٍضدٍالزحفٍالفاطمي،ٍهذاٍإلىٍجانبٍاإلدارةٍالحكوميةٍفيٍمصر،ٍ
ٍ.(87)أنٍملكٍالنوبة،ٍقدٍامتنعٍعنٍدفعٍالبقطٍالمفرو ٍعليه

اســتمرتٍاألوضــااٍمعٍبالدٍالنوبةٍمضــطربةٍحتىٍدخولٍالفاطميينٍمصــر،ٍفعملواٍعلىٍإعادةٍاألوضــااٍ
رٍأســــــوان،ٍوشــــــجعواٍالعربٍفيٍالعالقيٍعلىٍالعملٍفيٍاســــــتخراجٍالطبيعيةٍللبالد،ٍوأقامواٍحراســــــةٍمشــــــددةٍعلىٍثغ

ٍالذهب.
وخالصـــــــــــــةٍالقولٍف نٍوفدٍملكٍالنوبة،ٍوماٍترتبٍعليهٍمنٍمباحثاتٍدبلوماســـــــــــــيةٍفيٍعاصـــــــــــــمةٍالدولةٍ
اإلسالمية،ٍأدنٍإلىٍانفتاحٍبالدٍالنوبةٍللوجودٍالعربي،ٍالذيٍلمٍي لٍحبيسٍالجهاتٍالشماليةٍمنها،ٍبلٍامتدٍوتوسعٍ

ٍمعٍكلٍهجرةٍمنٍهجراتٍالقبائلٍالعربية.ٍحاملينٍمعهمٍدوافعهمٍفيٍنشرٍالعقيدةٍاإلسالمية،ٍوالدينٍاإلسالميٍجنوباٍا
وبالتاليٍالثقافةٍاإلســــالميةٍوالموروثاتٍالعربيةٍمنٍالعاداتٍوالتقاليدٍللجانبٍاآلخرٍمنٍأهلٍالنوبة،ٍمعٍالتركيزٍعلىٍ

التملصٍمنٍارتباطهمٍتجاهٍالدولةٍاإلســـــــــــالميةٍعندماٍتســـــــــــنحٍلهمٍٍأنٍملوكٍالنوبةٍبالرغمٍمنٍذلكٍكانواٍيميلونٍإلى
ٍالفرصةٍفيبادرواٍسريعااٍبالهجومٍعلىٍصعيدٍمصرٍومنعٍتقديمٍماٍعليهمٍمنٍالبقط.

 الخاتمة وأهم النتائج
حققٍوفدٍابنٍملكٍالنوبةٍامتيازاتٍكثيرةٍبلقائهٍللخليفةٍالمعتصم،ٍوعرضهٍلموضواٍالسبيٍالذيٍيقدمٍكلٍ .1

أنٍيقدمٍالبقطٍمرةٍٍمصـــــــر،ٍفقدٍحققٍكثيرااٍمنٍاآلمالٍالتيٍراودته،ٍعندماٍوافقٍالمعتصـــــــمٍعلىعامٍلوالةٍ
وبذلكٍخففٍالخليفةٍالعبءٍالثقيلٍالذيٍكانٍيؤديهٍالنوبيونٍٍ،ٍواحدةٍكلٍثالثٍســـــــنواتٍبدالٍمنٍكلٍعام

ٍ.علىٍمض ٍكلٍسنةٍخوفاٍمنٍسطوةٍالدولةٍاإلسالمية
نٍيحنسٍللخليفةٍالمعتصمٍعنٍالمدةٍالسابقةٍوقدرهاٍأربعٍعشرةٍسنةٍاعتذرٍقيرقيٍابنٍملكٍالنوبةٍزكرياٍب .2

وأصـــبحٍدفعٍالبقطٍمرةٍواحدةٍكلٍثالثٍســـنوات،ٍدونٍٍ،ٍالتيٍمنعٍفيهاٍتقديمٍالســـبي،ٍفعفاٍالمعتصـــمٍعنها
ٍكماٍأطلقٍسراحٍالعديدٍمنٍاألسرنٍالنوبيينٍفيٍالبالطٍالعباسي.،ٍٍتوقف

لةٍالحاميةٍالعســــكريةٍالتيٍأقامهاٍالمســــلمونٍعلىٍحدودٍبالدٍتشــــددٍالمعتصــــمٍفيماٍطلبهٍقيرقيٍبشــــ نٍإزا .3
أمنااٍقوميااٍوحدااٍفاصـــــالاٍبينٍدٍألنهاٍتعٍ؛ٍالنوبة،ٍعندٍمدينةٍالقصـــــر،ٍولمٍيســـــمحٍبالمســـــاسٍبهاٍأوٍإزالتها

ٍالدولتين.
همٍماٍمنٍاآلثارٍاإليجابيةٍلوفدٍملكٍالنوبةٍإلىٍالمعتصــمٍالعباســي،ٍانتشــارٍاإلســالمٍبينٍأهلٍالنوبة،ٍوترك .4

ٍ.كانواٍعليهٍمنٍالمسيحيةٍعلىٍالمذهبٍاليعقوبي
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نماٍللدولةٍاإلسالميةٍمنٍالنوبيينٍتبعيةٍالذيٍنتجٍعنٍهذهٍالسفارةٍلمٍيكنٍٍالصلح .5 ٍين.هدنةٍبينٍالطرفوا 
نٍوفدٍملكٍالنوبة،ٍوماٍترتبٍعليهٍمنٍمباحثاتٍدبلوماســـــــيةٍفيٍعاصـــــــمةٍالدولةٍاإلســـــــالمية،ٍأدنٍإلىٍإ .6

ٍمعٍللوجودٍالعربي،ٍالذيٍلمٍي لٍحبيسٍالجهاتٍالشــماليةٍمنها،ٍبلٍامتدٍوتوســعٍجنوباٍاانفتاحٍبالدٍالنوبةٍ
ٍكلٍهجرةٍمنٍهجراتٍالقبائلٍالعربية.

هـ 31ٍ لتٍمعاهدةٍالبقطٍساريةٍالمفعولٍمنذٍعقدهاٍوالىٍمصرٍعبدٍاهللٍبنٍسعدٍبنٍأبيٍالسرحٍفيٍسنة .7
ٍ.ماليكٍفيٍسلطنةٍالناصرٍمحمدٍبنٍقالوونم،ٍحتىٍسقوطٍمملكةٍالنوبةٍالشماليةٍمقرةٍفيٍأيديٍالم651

العالقاتٍالدبلوماسيةٍالتيٍشكلتٍالحياةٍالسياسيةٍإنٍدراسةٍالوفودٍوالسفاراتٍالتاريخيةٍمنٍصميمٍدراسةٍ .8
ٍفيٍالحقبٍالتاريخيةٍالمختلفة،ٍوالمكتبةٍالتاريخيةٍفيٍحاجةٍللمزيدٍمنٍالدراساتٍفيٍهذاٍالحقلٍالتاريخي.ٍ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(1)ممالك النوبة المسيحية

                                                 

ٍ.73(ٍمصطفىٍمسعد:ٍاإلسالمٍوالنوبة،ٍص1ٍٍ)
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 (1ملحق رقم )
  نص معاهدة البقط

يٍهذاٍكتابٍنســــختهٍبعدٍالبســــملةٍعهدٍمنٍاألميرٍعبدٍاهللٍبنٍســــعدٍبنٍأبيٍالســــرحٍلع يمٍالنوبةٍولجميعٍ

أنٍعبدٍاهللٍبنٍٍ:ٍأهلٍمملكتهٍعهدٍعقدهٍعلىٍالكبيرٍوالصــــغيرٍمنٍالنوبةٍمنٍحدٍأر ٍأســــوانٍإلىٍحدٍأر ٍعلوة

منٍجاورهمٍمنٍأهلٍصـــعيدٍمصـــرٍوغيرهمٍمنٍالمســـلمينٍموهدنةٍجاريةٍبينهمٍوبينٍالمســـلمينٍٍســـعدٍجعلٍلهمٍأماناٍا

أالٍنحاربكمٍوالٍٍ(صــــلىٍاهللٍعليهٍوســــلم)ٍوأهلٍالذمةٍإنكمٍمعاشــــرٍالنوبةٍ منونٍب مانٍاهللٍوأمانٍرســــولهٍمحمدٍالنبي

ىٍالشـــــــــرائطٍالتيٍبينناٍوبينكمٍعلىٍأنٍتدخلواٍبلدناٍمجتازينٍغيرٍمقيمينٍوالٍنغزوكمٍماٍأقمتمٍعلٍننصـــــــــبٍلكمٍحرباٍا

ه،ٍوندخلٍبلدكمٍمجتازينٍغيرٍمقيمينٍفيهٍوعليكمٍحف ٍمنٍنزلٍبلدكمٍأوٍيطرقهٍمنٍمســــــــلمٍأوٍمعاهدٍحتىٍيخرجٍفي

نٍعليكمٍردٍكلٍ بقٍخرجٍإليكمٍمنٍعبيدٍالمســلمينٍحتىٍتردوهٍإلىٍأر ٍاإلســالم،ٍوالٍتســتولٍ،عنكمٍ والٍ،ٍواٍعليهٍوا 

تمنعواٍمنهٍوالٍتتعرضواٍلمسلمٍقصدهٍوجاورهٍإلىٍأنٍتنصرفٍعنه،ٍوعليكمٍحف ٍالمسجدٍالذيٍابتناهٍالمسلمينٍبفناءٍ

ســـراجهٍوتكرمته،ٍوعليكمٍفيٍكلٍســـنةٍثلثمائةٍوســـتونٍرأســـااٍتدفعونهاٍ مدينتكمٍوالٍتمنعواٍمنهٍمصـــلياٍوعليكمٍكنســـهٍوا 

ناثٍليسٍفيهاٍشـــيخٍهرمٍوالٍعجوزٍوالٍإلىٍإمامٍالمســـلمينٍمنٍأوســـطٍرقيقٍبال دكمٍغيرٍالمعيبٍيكونٍفيهاٍذكرانٍوا 

والٍمنعهٍعنكمٍمنٍحدٍٍ،طفلٍلمٍيبلغٍالحلمٍتدفعونٍذلكٍإلىٍوالىٍأســــــــوان،ٍوليسٍعلىٍمســــــــلمٍدفعٍعدوٍعر ٍلكم

دٍالذيٍابتناهٍأر ٍعلوةٍإلىٍأر ٍأســوان،ٍف نٍأنتمٍأويتمٍعبدااٍلمســلمٍأوٍقتلتمٍمســلمااٍأوٍمعاهدااٍأوٍتعرضــتمٍللمســج

ئتٍمنكمٍهذهٍالهدنةٍواألمان،ٍٍر،ٍفقدٍبمنٍالثلثمائةٍرأسٍوســـــتينٍرأســـــاٍاٍالمســـــلمونٍبفناءٍمدينتكمٍبهدمٍأوٍمنعتمٍشـــــيئاٍا

هٍرســـــــــــولهٍعليناٍبذلكٍعهدٍاهللٍوميثاقهٍوذموعدناٍنحنٍوأنتمٍعلىٍســـــــــــواءٍحتىٍيحكمٍاهللٍبينناٍوهوٍخيرٍالحاكمين،ٍ

كمٍبذلكٍأع مٍماٍتدينونٍبهٍمنٍذمةٍالمســـــــــــيحٍوذمةٍالحواريينٍوذمةٍمنٍناٍعلي،ٍولصـــــــــــلىٍاهللٍعليهٍوســـــــــــلمٍمحمد

كتبهٍعمروٍبنٍشــــــرحبيلٍفيٍرمضــــــانٍســــــنةٍٍ.نٍأهلٍدينكمٍوملتكم،ٍاهللٍالشــــــاهدٍبينناٍوبينكمٍعلىٍذلك.متع مونهٍ

ٍ.(1)إحدنٍوثالثين

ٍ

ٍ

 

ٍ

                                                 

 .560ٍٍ:561،ٍص1(ٍالمقريزي:ٍالمواع ٍواالعتبار،ٍج(1
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 (2ملحق رقم)

 هجرة القبائل العربية إلى النوبة

 -أولا: القبائل القحطانية:

جزام:ٍســـــــــكنٍبنٍجزامٍالحوفٍمنذٍالفتحٍالعربيٍلمصـــــــــر،ٍومنهمٍبنوٍعقبةٍالذينٍانفصـــــــــلواٍعنٍبقيةٍٍبنو

ٍالجذاميينٍليلحقواٍببنيٍهاللٍفيٍشمالٍأفريقيا.

ٍبنوطي:ٍهبطٍبنوطيٍمصرٍعقبٍالفتحٍالعربيٍلهاٍبنحوٍقرنينٍأوٍثالثة،ٍوسكنواٍجهاتٍالدلتا.

تحٍالعربي،ٍوقدٍقامٍنزااٍبينهمٍوبينٍجهينةٍثمٍتمٍبلي:ٍفراٍمنٍقضــــــاعةٍمنٍحمير،ٍجاءواٍمصــــــرٍمعٍالف

ٍالصلحٍبينهما،ٍواستقرتٍبليٍفيٍصحراءٍعيذاب،ٍوسكنٍبعضهمٍجهاتٍإخميم.

جهينة:ٍاشـــــــــــتركواٍمعٍربيعةٍفيٍحملةٍالعربٍعلىٍالبجة،ٍوانتقلٍمع مهمٍإلىٍالصـــــــــــعيدٍواشـــــــــــتركواٍفيٍ

ٍالحمالتٍعلىٍالنوبة.

جاءواٍمعٍالفتحٍالعربيٍلمصــــر،ٍواســــتقرواٍفيٍالجبلٍالذيٍفراٍمنٍطي،ٍمنٍبطونهمٍيشــــكرٍالذينٍ:ٍلخمٍ

ٍيعرفٍباسمهم،ٍاستقرٍكثيرٍمنٍبطونٍلخمٍفيٍإقليمٍالصعيد.

 -* ثانياا: القبائل العدنانية:

كنانةٍوقريش،ٍســــكنٍكثيرٍمنهمٍالصــــعيدٍبجوارٍعربٍجهينة،ٍواســــتقرواٍبينٍقوصٍوأســــوان،ٍحيثٍعرفواٍ

ٍباسمٍاألشرافٍالجعافرة.

ٍجماعاتٍمنهمٍإلىٍمصر،ٍولحقٍبهمٍأقاربهمٍمعٍبنيٍهالل.فزارة:ٍهاجرتٍ

بنوٍهاللٍوبنوٍســـــــليم:ٍهمٍفراٍقيسٍعيالن،ٍنزحٍكثيرٍمنٍبنيٍهاللٍوبنيٍســـــــليمٍوبنيٍقيسٍومعهمٍبنوٍ

ٍقرةٍمنٍصعيدٍمصرٍإلىٍشمالٍأفريقيا.

حولٍأسوانٍربيعةٍوبنوٍكنز:ٍهاجرٍكثيرٍمنٍربيعةٍإلىٍمصرٍثمٍاندفعواٍجنوباا،ٍواستقرٍعددٍكبيرٍمنهمٍ

ٍ.(1)وشمالٍالنوبة،ٍوانضمواٍإلىٍجهينةٍفيٍحمالتهمٍضدٍالبجة،ٍواستقرٍكثيرٍمنهمٍفيٍأسوانٍوشمالٍالنوبة

                                                 

 .262إلى259ٍٍمسعد:ٍاإلسالمٍوالنوبة،ٍص(ٍمصطفيٍ(1
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 الهــوامش
لقدٍتعددتٍأنوااٍالســفاراتٍفيٍاإلســالمٍ؛370ٍٍ،ٍصٍٍلبنانٍ-،ٍطبعةٍدارٍصــادرٍبيروت8العرب،ٍجنٍاابنٍمن ور:ٍلســ -1

ةٍللتجســـسٍلمعرفةٍوســـفاراتٍخصـــيصـــٍيةالتجاريةٍوالثقافســـفاراتٍلعقدٍالمعاهداتٍفمنهاٍالســـفاراتٍالســـياســـيةٍوالعســـكرية،ٍٍو
اســــــــــتعدادٍالجانبٍالمقابلٍللحرب،ٍوالســــــــــفاراتٍالخاصــــــــــةٍبطلبٍالكتبٍالقيمةٍوالنادرةٍ)إبراهيمٍأحمدٍالعدوي:ٍالســــــــــفاراتٍ

أنٍٍهوردٍابنٍخرداذبوقدٍأ(ٍ؛705ٍص،ٍم1957ٍمصرٍ،ٍسنةٍ-،ٍطبعةٍالقاهرةاإلسالميةٍإلىٍأورباٍفيٍالعصورٍالوسطى
 (.106مٍ،ٍص1889سنةٍبمطبعةٍبريلٍ،ٍ،ٍطبعةٍليدنٍ،ٍٍالحروبٍ)المسالكٍوالممالكٍبعدهناكٍسفاراتٍلتبادلٍاألسرنٍ

بالدٍالنوبة:ٍهيٍالبالدٍالممتدةٍعلىٍجانبيٍنهرٍالنيلٍفيماٍبينٍالشــــــــــــاللٍاألولٍعندٍأســــــــــــوانٍشــــــــــــماالاٍإلىٍملتقيٍالنيلينٍ -2
،1ٍٍي،ٍجالنوبة،ٍوعرفواٍبالدهمٍمنٍناحيةٍمصرٍمنٍقريةٍتعرفٍبالقصرٍ)اليعقوبي:ٍتاريخٍاليعقوباألبي ٍواألزرقٍببالدٍ

انقســــمتٍبالدٍالنوبةٍقبلٍالفتحٍاإلســــالميٍلمصــــرٍإلىٍمملكتين،ٍاألوليٍٍ؛ٍ(191،ٍصم1960ســــنة،ٍلبنان-طبعةٍبيروت
ومقرةٍالمتجاورتينٍفيٍمملكةٍواحدةٍٍافةنٍمملكةٍالنوبةٍالســــفليٍأوٍمملكةٍمقرةٍفيٍالشــــمالٍوهيٍاتحادٍمملكتينٍمســــيحيتين

علىٍالرغمٍمنٍاختالفٍالمــذهــبٍالــدينيٍبينهمــا)المقريزي:ٍالمواع ٍواالعتبــارٍبــذكرٍالخططٍواآلثــار،ٍالمعروفٍبــالخططٍ
األولىٍ،ٍمكتبةٍمدبوليٍ،ٍٍطبعةتحقيقٍمحمدٍزينهمٍومديحةٍالشــــــــــــــرقاويٍ،ٍراجعهٍأحمدٍأحمدٍزيادةٍ،ٍالٍ،1ٍجٍالمقريزية،

وكانتٍتنقسمٍمقرةٍبدورهاٍإلىٍعدةٍأقاليمٍيحكمٍكلٍإقليمٍمنهاٍواليااٍمنٍقبلٍٍ؛ٍ(539،ٍصم1998ٍمصرٍ،ٍسنةٍ–ٍالقاهرة
:ٍمروجٍالذهبٍالمســـــــــعوديملكٍالنوبة،ٍوكانٍأرفعٍهؤالءٍالوالةٍشـــــــــ نااٍصـــــــــاحبٍإقليمٍالمريس،ٍويعرفٍبصـــــــــاحبٍالجبل)

ـــــ 1425ٍٍ،ٍسنةٍلبنان-المكتبةٍالعصريةٍ،ٍبيروتٍٍالطبعةٍاألولى،ٍ،راجعهٍكمالٍحسنٍمرعيٍ،2ٍٍومعادنٍالجوهر،ٍج هـ
أماٍمملكةٍالنوبةٍالثانيةٍفهيٍمملكةٍعلوةٍحدهاٍالشـــــــــماليٍيبدأٍعندٍمدينةٍاألبوابٍمنٍالناحيةٍٍ؛ٍ(14ٍ:15،ٍصٍم2005

المعارفٍالقوصـــــي:ٍتاريخٍدولةٍالكنوزٍاإلســـــالميةٍ،ٍالطبعةٍاألولي،ٍدارٍأحمدٍالشـــــرقية،ٍولهاٍوالٍيعرفٍبالرحراح)عطيةٍ
ٍ(.42،ٍصٍم1976سنةٍٍ،ٍبمصر

 .58ٍ:59،ٍصم1951مصرٍ،ٍسنة-،ٍطبعةٍالقاهرة4فيٍصناعةٍاإلنشا،ٍجٍىصبحٍاألعش -3
 منٍالتفصيلٍعنٍمعاهدةٍالبقطٍفيٍالنقطةٍالقادمةٍمنٍالبحث.ٍئسوفٍأتحدثٍبش -4
 .563،ٍص1،ٍجالمواع ٍواالعتبارٍالمقريزي: -5
ٍالمقريزي:ٍنفسٍالمصدرٍالسابق،ٍوالجزء،ٍوالصفحة. -6
ــــــــــــــ 1354ٍ،ٍالطبعةٍاألولي،ٍسنة1عبدٍاهللٍحسين:ٍالسودانٍمنذٍالتاريخٍالقديمٍإلىٍرحلةٍالبعثةٍالمصرية،ٍج -7 ،ٍٍم1965هـ

ٍ.68ص
ٍ.22ٍ،ٍصٍم1964سنةٍٍمصر،ٍ-القاهرة،ٍ،ٍطبعةٍلجنةٍالت ليفٍوالترجمةٍوالنشرٍٍمكيٍشبيكه:ٍالسودانٍعبرٍالقرون -8
ــ 1416ٍسنةٍٍلبنانٍ،-بيروتٍ،محمدٍالحجيري،ٍطبعةٍدارٍالفكر،ٍتحقيقٍٍابنٍعبدٍالحكم:ٍفتوحٍمصرٍوأخبارهاٍ-9 ٍم1996هـ

ٍ.68ٍ،ٍص1،ٍجالقديمٍعبدٍاهللٍحسين:ٍالسودانٍمنذٍالتاريخٍ؛40ٍ،ٍص
ٍ.22ٍمكيٍشبيكه:ٍالسودانٍعبرٍالقرون،ٍصٍ-10
ٍ.18ٍ،ٍص2:ٍمروجٍالذهب،ٍجالمسعوديٍ-11
بحثٍفيٍتاريخٍالســـودانٍوحضـــارتهٍحتىٍأوائلٍالقرنٍٍ-ٍمســـعد:ٍاإلســـالمٍوالنوبةٍفيٍالعصـــورٍالوســـطيمحمدٍمصـــطفيٍٍ-12

ٍٍ.129،ٍصٍم1960سنةٍٍ،ٍمصرٍ،ٍالسادسٍعشرٍالميالدي،ٍمكتبةٍاألنجلوٍالمصرية
ٍ.555ٍ،ٍص1المواع ٍواالعتبار،ٍج-13
ٍٍ.129ٍ:130مصطفيٍمسعد:ٍاإلسالمٍوالنوبة،ٍصٍ-14
ٍ.18ٍ،ٍص2:ٍمروجٍالذهب،ٍجالمسعوديٍ-15
ٍ.57ٍ،ٍصٍم1938ٍسنةٍليدن،ٍ-نشرٍكرامرز،ٍٍابنٍحوقل:ٍصورةٍاألر ٍ-16
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الطبعةٍالرابعةٍ،ٍدارٍٍ،،ٍتحقيقٍمحمدٍأبوٍالفضـلٍإبراهيم9ٍٍرسـلٍوالملوكٍالمعروفٍبتاريخٍالطبريٍ،ٍجالطبري:ٍتاريخٍالٍ-17
ٍ.206ٍٍمٍ،ٍص1967ٍمصرٍ،ٍسنةٍ–المعارفٍ،ٍذخائرٍالعربٍ،ٍالقاهرةٍ

ٍ.58ٍابنٍحوقل:ٍصورةٍاألر ،ٍصٍ-18
،ٍلبنــانٍ-تحقيقٍعبــدٍاهللٍأنيسٍالطبــااٍوعمرٍأنيسٍالطبــااٍ،ٍمؤســــــــــــــســـــــــــــــةٍالمعــارفٍ،ٍبيروتٍ،فتوحٍالبلــدانالبالذري:ٍٍ-19

ــــــــــــــٍ،241أحداثٍسنةٍٍ،6ابنٍاألثير:ٍالكاملٍفيٍالتاريخ،ٍجٍ؛333ص راجعهٍوصححهٍمحمدٍيوسفٍالدقاقٍ،ٍالطبعةٍٍهـ
ٍ.123ٍمٍ،ٍص1987هـٍ 1407لبنانٍ،ٍسنةٍ–األولى،ٍدارٍالكتبٍالعلميةٍ،ٍبيروتٍ

ٍ.123ٍٍ:124ٍٍصٍ،ٍالمصدرٍالسابقٍوالجزء:ٍابنٍاألثيرٍ-20
ٍ.58ٍابنٍحوقل:ٍصورةٍاألر ،ٍصٍ-21
ٍ.551ٍ،ٍص1المقريزي:ٍالمواع ٍواالعتبار،ٍجٍ-22
ٍ.333ٍٍ:335ٍ،ٍصنالبالذري:ٍفتوحٍالبلداٍ-23
ٍ.ٍوالصفحاتٍالبالذري:ٍنفسٍالمصدرٍالسابقٍ-24
ٍ.206ٍص،9ٍوالملوك،ٍجٍالرسلالطبري:ٍتاريخٍٍ-25
ٍ.68ٍ،ٍص1جعبدٍاهللٍحسين:ٍالسودانٍمنٍالتاريخٍالقديم،ٍٍ؛564ٍ،ٍص1المقريزي:ٍالمواع ٍواالعتبار،ٍجٍ-26
ٍ.333ٍالبالذري:ٍفتوحٍالبلدان،ٍصٍ-27
ٍ.23ٍمكيٍشبيكه:ٍالسودانٍعبرٍالقرون،ٍصٍ-28
ٍمكيٍشبيكة:ٍالمرجعٍالسابقٍوالصفحة.ٍ-29
ٍ.338ٍ،ٍص1:ٍمروجٍالذهب،ٍجالمسعوديٍ-30
ٍ.564ٍ،ٍص1المقريزي:ٍالمواع ٍواالعتبار،ٍجٍ-31
ٍ.68ٍ،ٍص1التاريخٍالقديم،ٍجٍذعبدٍاهللٍحسين:ٍالسودانٍمنٍ-32
معاهدةٍالبقط:ٍهيٍمعاهدةٍالصلحٍالتيٍتمتٍبينٍوالىٍمصرٍعبدٍاهللٍبنٍسعدٍبنٍأبيٍالسرح،ٍوبينٍملكٍالنوبةٍفليدورثٍٍ-33

ــــــــــــــ 31ٍفيٍعامٍ ة،ٍفيٍكلٍعامٍويحملٍإلىٍمصرٍضريبةٍعليهم،ٍوقيلٍأنٍم،ٍوالبقطٍهوٍماٍيقب ٍمنٍسبيٍالنوب651هـ
ةٍأيٍنبذٍمنٍمرعي،ٍفيكونٍمعناهاٍنبذفيٍاألر ٍبقطٍمنٍبقلٍوعشــــــــبٍكلمةٍبقطٍكلمةٍعربيةٍاألصــــــــل،ٍفهيٍمنٍقولهمٍ

ٍ؛ٍ(560،ٍص1ي:ٍالمواع ٍواالعتبار،ٍج)المقريٍزالتمرمنٍســــــــــــــقطٍٍماوالبقطٍوقيلٍبقطٍاألر ٍفرقةٍمنهٍ،ٍٍمنٍالمال،
أيٍاالتفاقٍبينٍطرفينpactumٍٍؤرخونٍفيٍتعريفٍأصـــــــــــــلٍلف ٍالبقط،ٍفمنهمٍمنٍيرجعهٍإلىٍأصـــــــــــــلٍالتينيٍيجتهدٍالم

ومنهمٍمنٍيرجعهٍٍ؛ٍ(53،ٍصم1996ٍ،ٍسنةٍ،ٍالطبعةٍاألولىٍوسطيمتساويينٍ)محمودٍالحويري:ٍأسوانٍفيٍالعصورٍال
القوصـــــي:ٍتاريخٍدولةٍالكنوزٍاإلســـــالمية،ٍ)عطيةٍٍومعناهاٍالضـــــريبةٍالتيٍتدفعٍعيناٍاٍإلىٍأصـــــلٍمصـــــريٍقديم،ٍوهوٍباق،

ٍ(.42ص
ٍ.341ٍ،ٍص1المسعودي:ٍمروجٍالذهب،ٍجٍ-34
ٍ.204ٍابنٍعبدٍالحكم:ٍفتوحٍمصرٍوأخبارها،ٍصٍ-35
،ٍٍأصــيبٍفيٍتلكٍالمعركةٍمعاويةٍبنٍحديج،ٍوأبوٍســهمٍبنٍأبرههٍبنٍالصــباح،ٍوحيويلٍبنٍناشــر)الكندي:ٍالوالةٍوالقضــاةٍ-36

ٍ(.12،ٍصٍم1908ٍسنةلبنانٍ،ٍ-طبعةٍبيروت
مكيٍشـــــــــبيكه:ٍالســـــــــودانٍعبرٍٍ؛76ٍ،ٍصٍم1967ســـــــــنةٍ،ٍ،ٍطبعةٍليدنٍٍابنٍالفقيهٍالهمذاني:ٍمختصـــــــــرٍكتابٍالبلدانٍ-37

لقدٍاســـــــــــتخدمٍعبدٍاهللٍبنٍســـــــــــعدٍخطةٍجديدةٍلقتالٍأهلٍالنوبةٍحتىٍيتفادنٍنبالهمٍوســـــــــــهامهم،ٍففر ٍٍ؛19القرون،ٍص
وبذلكٍفاج همٍبهذاٍاألسلوبٍالحربيٍولمٍيكنٍلهمٍعلمٍبالمنجنيقٍبهاٍفخٍرهمٍدنقله،ٍوقذفهاٍبالمنجنيقٍحصارااٍعلىٍعاصمت

وقدٍتبعٍذلكٍشـــــــــنٍالغاراتٍمنٍالنوبيينٍعلىٍٍ؛ٍ(560،ٍٍص1الذيٍلمٍيعهدوهٍمنٍقبلٍ)المقريزي:ٍالمواع ٍواالعتبار،ٍج
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ٍســــــنةٍطبعةٍالقاهرة،،ٍترجمةٍمحمدٍفريدٍأبوٍحديد،ٍٍ:ٍفتحٍالعربٍلمصــــــرألفردٍأســــــوانٍوالصــــــعيدٍفيٍنواحيٍمتفرقةٍ)بتلر
ٍ(.375،ٍصٍم1946

ٍان رٍملحقٍالبحثٍنصٍمعاهدةٍالبقط.-38
ٍ.83والممالك،ٍصٍٍالمسالكٍ-39
ٍ.17ٍ،ٍص3مروجٍالذهب،ٍج-40
ٍ.205ٍٍ:204فتوحٍمصرٍوأخبارها،ٍصٍٍ-41
اٍسهلٍلقدٍانتشرٍبناءٍالمساجدٍفيٍصعيدٍمصرٍبعدٍفتحها،ٍممٍ؛561ٍٍ:562ٍ،ٍص1المقريزي:ٍالمواع ٍواالعتبار،ٍجٍ-42

ٍعلىٍأهاليٍالبالدٍالدخولٍفيٍاإلسالم،ٍفبنيٍمسجدٍالفرشوطيٍبسوهاجٍوالجامعٍالعمريٍبقوص.
(Carcin: un centre Musulman de la Haute Quos, p.37(Paris, 1976). 

فيٍتاريخٍالعربٍوالبربرٍومنٍعاصــــــــــرهمٍمنٍذويٍالشــــــــــ نٍٍديوانٍالمبتدأٍوالخبرتاريخٍابنٍخلدونٍالمســــــــــمىٍابنٍخلدون:ٍ-43
لبنانٍ،ٍســــــنةٍ–ضــــــبطٍالمتنٍوالحواشــــــيٍخليلٍشــــــحادةٍ،ٍمراجعةٍســــــهيلٍزكارٍ،ٍطبعةٍدارٍالفكر،ٍبيروتٍ،2ٍٍجٍاألكبر
ٍ.556ٍ،ٍصم2000ٍهـٍ 1421

ٍ.20ٍصٍ؛ٍمكيٍشبيكه:ٍالسودان،560،ٍص1المقريزي:ٍالمواع ٍواالعتبار،ٍجٍ-44
ٍ.337ٍ،ٍص1ٍجمروجٍالذهبٍ،ٍٍ-45
ٍ؛2ٍٍمٍ،ٍص1980ةٍ،ٍســنةٍســعوديالالمملكةٍالعربيةٍٍ-الريا طبعةٍ،ٍٍعبدٍالناصــرٍعبدٍالحميدٍيوســف:ٍالبقطٍوتاريخهاٍ-46

منٍعبيدهمٍفكرهٍأنٍيقبلٍمنهمٍذلكٍفردٍذلكٍإلىٍع يمٍمنٍٍيقالٍأنٍأهلٍالنوبةٍأهدواٍإلىٍعمروٍبنٍالعاصٍأربعينٍرأســـاٍا
)ابنٍعبدٍفيٍالمقابلٍبعثٍإليهمٍالقمحٍوالخيلٍعمراٍاأنٍقدواٍبذلكٍتعاشــــــتريٍلهمٍجهازااٍفافع ماءٍالقبطٍيقالٍلهٍنســــــتقوسٍ
ٍ(.205الحكم:ٍفتوحٍمصرٍوأخبارها،ٍص

ٍ.560ٍ،ٍص1المقريزي:ٍالمواع ٍواالعتبار،ٍجٍ؛17ٍ،ٍص2المسعودي:ٍمروجٍالذهب،ٍجٍ-47
ٍ.204ٍفتوحٍمصرٍوأخبارها،ٍصٍ-48
ٍ.332ٍالبالذري:ٍفتوحٍالبلدان،ٍصٍ-49
ٍ.115ٍمصطفيٍمسعد:ٍاإلسالمٍوالنوبة،ٍصٍ-50
ٍ.54ٍمحمودٍالحريري:ٍأسوانٍفيٍالعصور،ٍصٍ-51
ٍ.331ٍٍ:332ٍالبالذري:ٍفتوحٍالبلدان،ٍصٍ-52
يبدوٍأنٍالعربٍالمسلمينٍاهتمواٍٍ؛112مصطفيٍمسعد:ٍاإلسالمٍوالنوبة،ٍصٍ؛17ٍ،ٍص2المسعودي:ٍمروجٍالذهب،ٍجٍ-53

ياا،ٍويتضحٍذلكٍفيٍذكرٍصلحٍعينٍنيطيةٍدذلكٍراجعٍإلىٍاتحادٍالنوبةٍمعٍالدولةٍالبيزنفيٍأولٍأمرهمٍبغزوٍبالدٍالنوبة،ٍٍو
مينٍدفعٍكذاٍوكذاٍمنٍالرؤوسٍوفتحٍبالدهمٍنٍالذينٍيدخلونٍفيٍالصــــــــــلحٍمعٍالمســــــــــلفيهٍعلىٍالنوبييٍجاءٍشــــــــــمسٍالذي

)بتلر:ٍفتحٍالعربٍلمصــــر،ٍورةٍمنٍالصــــورٍفيٍالقتالٍضــــدٍالعربٍللصــــادرٍوالوارد،ٍوهذاٍيدلٍعلىٍاشــــتراكٍالنوبيينٍبصــــ
ٍ(.238ص

ٍ.83ٍ:ٍالمسالكٍوالممالك،ٍصهابنٍخرداذبٍ-54
ـــــــــ 31ٍ لتٍمعاهدةٍالبقطٍساريةٍالمفعولٍمنذٍعقدهاٍوالىٍمصرٍعبدٍاهللٍبنٍسعدٍبنٍأبيٍالسرحٍفيٍسنةٍ-55 م،ٍحتى651ٍهـ

فيٍســــلطنةٍالناصــــرٍمحمدٍبنٍقالوونٍ)كرمٍكمالٍالدينٍالصــــاوي:ٍٍســــقوطٍمملكةٍالنوبةٍالشــــماليةٍمقرةٍفيٍأيديٍالمماليك
ٍ.(289،ٍصٍٍم2006سنةٍٍ،ٍالطبعةٍاألولى،ٍالقاهرة،فيٍعصرٍالوالةٍمصرٍوالنوبة

ٍ.44ٍعطيةٍالقوصي:ٍتاريخٍدولةٍالكنوزٍاإلسالمية،ٍصٍ-56
ٍ.101ٍمصطفيٍمسعد:ٍاإلسالمٍوالنوبة،ٍصٍ-57
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ٍ.542ٍصٍ،1ٍالمقريزي:ٍالمواع ٍواالعتبار،ٍجٍ-58
ٍ.102ٍٍ:101مصطفيٍمسعد:ٍاإلسالمٍوالنوبة،ٍصٍ-59
ٍ.103ٍمصطفيٍمسعد:ٍالمرجعٍالسابق،ٍصٍ-60
223ٍ،ٍصٍ،ٍطبعةٍمصورةٍعنٍطبعةٍدارٍالكتبٍالمصرية2ٍأبوٍالمحاسن:ٍالنجومٍالزاهرةٍفيٍملوكٍمصرٍوالقاهرة،ٍجٍ-61
ٍ.298ٍٍ:300ٍالبالذري:ٍفتوحٍالبلدان،ٍصٍ-62
ٍ.204ٍص،9ٍوالملوك،ٍجٍالرسلالطبري:ٍتاريخٍٍ-63
ٍ.51ٍابنٍحوقل:ٍصورةٍاألر ،ٍصٍ-64
ٍ.551ٍٍ:552ٍ،ٍص1المقريزي:ٍالمواع ٍواالعتبار،ٍجٍ-65
،ٍٍم1957ســنةٍ،ٍ،ٍطبعةٍجامعةٍالدولٍالعربيةٍفيماٍوراءٍالصــحراءٍالكبرنوالعروبةٍحســنٍإبراهيمٍحســن:ٍانتشــارٍاإلســالمٍٍ-66

ٍ.11ٍص
ٍ.53ٍابنٍحوقل:ٍصورةٍاألر ،ٍصٍ-67
ٍ.64ٍ،ٍصٍم1939هـ 1358ٍ،ٍتحقيقٍمحمدٍكردٍعلى،ٍمطبعةٍدمشقٍسنةٍٍالبلوي:ٍسيرةٍأحمدٍبنٍطولونٍ-68
ٍ.243ٍ،ٍصٍهـ259،ٍأحداثٍسنة6ٍجابنٍاألثير:ٍالكامل،ٍٍ-69
ٍ.551ٍٍ:552ٍ،ٍص1المقريزي:ٍالمواع ٍواالعتبار،ٍجٍ-70
عبدٍاهللٍخورشــــــيدٍالبري:ٍالقبائلٍالعربيةٍفيٍمصــــــرٍفيٍالقرونٍالثالثةٍاألوليٍٍ؛65ٍالبلوي:ٍســــــيرةٍأحمدٍبنٍطولون،ٍصٍ-71

قامتٍٍ:ثورةٍابنٍالصــوفيٍالعلويٍ؛78ٍ،ٍصٍم1967،ٍســنةٍمصــر-ٍ،ٍطبعةٍدارٍالكاتبٍللطباعةٍوالنشــرٍبالقاهرةٍللهجرة
ــــــ 253ٍفيٍصعيدٍمصرٍسنةٍ لٍابنٍطولونٍالقضاءٍ،ٍانضمٍإليهٍكثيرٍمنٍالعلويينٍبهاٍوملكٍمدينةٍأسنا،ٍوحاٍوم867ٍهـ

عليهٍب رسالٍالعديدٍمنٍالجيوش،ٍمنهاٍجيشٍابنٍيزداد،ٍالذيٍانهزمٍأمامٍقوةٍابنٍالصوفيٍوقتلٍوأمرٍابنٍالصوفيٍبقطعٍ
ٍ(.213الكندي:ٍالوالةٍوالقضاة،ٍصٍ؛62ٍرجليهٍويديهٍوصلبهٍ)البلوي:ٍسيرةٍأحمدٍبنٍطولون،ٍص

ٍ.32ٍصعطيةٍالقوصي:ٍتاريخٍدولةٍالكنوزٍاإلسالمية،ٍٍ-72
ٍ.48ٍ،ٍصم1916هـ 1334ٍ،ٍطبعةٍالمعارفٍسنةٍٍالمقريزي:ٍالبيانٍواألعرابٍعماٍب ر ٍمصرٍمنٍاألعرابٍ-73
ٍ.15ٍ،ٍص2المسعودي:ٍمروجٍالذهب،ٍجٍ-74
ماٍحققهٍالعمريٍمنٍنتائجٍمالرغمٍ؛ٍب11ٍوالعروبةٍفيماٍوراءٍالصــحراءٍالكبرن،ٍصحســنٍإبراهيمٍحســن:ٍانتشــارٍاإلســالمٍٍ-75

علىٍنفوذهٍمنه،ٍوخاصـــةٍأنهٍيمتلكٍأدواتٍالتمردٍٍىاســـتفادٍمنهاٍالعربٍمنٍربيعةٍوغيرهاٍإالٍأنٍابنٍطولونٍخشـــع يمةٍ
وهيٍالمالٍوالرجال،ٍلذاٍعملٍابنٍطولونٍعلىٍإرسالٍجيشٍكبيرٍللقضاءٍعليه،ٍولكنٍالعمريٍانتصرٍعلىٍهذاٍالجيش،ٍ

)البلوي:ٍســـــيرةٍأحمدٍبنٍحابٍبجيشـــــهٍإلىٍالفســـــطاطواضـــــطرٍقائدٍالجيشٍالمســـــميٍشـــــعبةٍبنٍخركامٍالبابكيٍإلىٍاالنســـــ
ولكنٍوصـــــــــــــلتٍاألخبارٍالبنٍطولونٍبقتلٍالعمريٍغدرااٍعلىٍيدٍبع ٍغلمانهٍ)ابنٍالداية:ٍالمكاف ه،ٍٍ(ٍ؛66طولون،ٍص

وقدٍحملٍالغلمانٍرأسٍالعمريٍالبنٍطولون،ٍفاســــــــــــــتجوبهمٍفعرفٍأنهمٍغدرواٍبه،ٍحتىٍيكاف هماٍابنٍطولون،ٍٍ؛ٍ(64ص
وضـــــــربواٍعلىٍرؤوســـــــهمٍبالحجارةٍحتىٍماتوا،ٍوأمرٍابنٍطولونٍبدفنٍرأسٍٍب خذهماٍبالســـــــياطٍحتىٍســـــــقطوامٍأمرٍومنٍث

ٍ(.65العمريٍوتكريمها)ابنٍالداية:ٍالمكاف ة،ٍص
ٍ.2ٍعبدٍالناصرٍعبدٍالحميدٍيوسف:ٍالبقطٍوتاريخها،ٍصٍ-76

77-Mac Michael: History of Arab Tribes in the Sudan, p. 46 (London, 1935). 
ٍ.217ٍ،ٍص4جأبوٍالمحاسن:ٍالنجومٍالزاهرة،ٍٍ-78
ٍ.120ٍالمقريزي:ٍالبيانٍواألعرابٍعماٍب ر ٍمصرٍمنٍاألعراب،ٍصٍ-79

80-Lane Poole: A History of Egypt in the Middle ages, p.29.(London, 1901). 



 لعدد االول ا                                                                                  العمارة والفنون      مجلة 

- 20 - 

 

ٍ.57ٍعطيةٍالقوصي:ٍتاريخٍدولةٍالكنوزٍاإلسالمية،ٍصٍ-81
ٍ.25ٍالسودانٍعبرٍالقرون،ٍصمكيٍشبيكه:ٍٍ-82
ٍ.26ٍٍ،ٍصالمرجعٍالسابقٍمكيٍشبيكه:ٍٍ؛556ٍ،ٍص1المقريزي:ٍالمواع ٍواالعتبار،ٍجٍ-83
ٍ.131ٍاإلسالمٍوالنوبة،ٍصٍ:مصطفيٍمسعدٍ-84
ٍ.556ٍ،ٍص1المقريزي:ٍالمواع ٍواالعتبار،ٍجٍ-85
ٍ.70ٍ،ٍص1القديم،ٍجعبدٍاهللٍحسين:ٍالسودانٍمنذٍالتاريخٍٍ-86
ٍ.132صٍالنوبة،ٍومصطفيٍمسعد:ٍاإلسالمٍٍ-87

 أسماء المصادر والمراجع
 -أولا: المصادر العربية:

 محمدٍبنٍمحمدٍبنٍعبدٍالكريمٍبنٍعبدٍالواحدٍالشيبانيٍٍعليٍبنٍأبيٍالكرمالحسنٍٍوأبم(:1238ٍهـ 630ابنٍاألثيرٍ)تٍ -1
لبنانٍ–راجعهٍوصــححهٍمحمدٍيوســفٍالدقاقٍ،ٍالطبعةٍاألولى،ٍدارٍالكتبٍالعلميةٍ،ٍبيروتٍ،6ٍ،ٍجيالكاملٍفيٍالتاريخٍيٍ

ٍمٍ.1987هـٍ 1407،ٍسنةٍ
ٍبنٍجابرٍىأحمدٍبنٍيحيأبوٍالعباسٍم(:892ٍهـ 279ٍالبالذريٍ)تٍ -2

ٍ.لبنان-تحقيقٍعبدٍاهللٍأنيسٍالطبااٍوعمرٍأنيسٍالطبااٍ،ٍمؤسسةٍالمعارفٍ،ٍبيروتٍ،يٍيفتوحٍالبلدانٍ
يسيرةٍأحمدٍبنٍطولوني،ٍتحقيقٍمحمدٍٍم(:ٍعبدٍاهللٍبنٍمحمدٍالمديني.10هــــــــــــــ 4ٍالبلويٍ)تٍفيٍالنصفٍاألولٍمنٍالقرنٍٍ-3

ٍم.1939هـ 1358ٍسنةٍ،ٍكردٍعلى،ٍمطبعةٍدمشقٍ
ليدن،ٍٍ-نشرٍكرامرزصورةٍاألر ي،ٍم(:ٍأبوٍالقاسمٍأحمدٍالنصيبيٍي10ٍهـــ 4ابنٍحوقلٍ)تٍفيٍالنصفٍالثانيٍمنٍالقرنٍٍ-4

ٍم1938سنةٍ
ٍٍعبيدٍاهللٍبنٍعبدٍاهللأبوٍالقاسمٍم(:912ٍهـ 300ٍ)تٍٍهابنٍخرداذبٍ-5

ٍ.ٍم1889سنةٍٍبمطبعةٍبريلٍ،ٍ،ٍطبعةٍليدنٍ،كييالمسالكٍوالممالٍٍٍٍٍ
ٍٍم(:ٍعبدٍالرحمنٍبنٍمحمدٍالمغربي1405هـ 808ٍابنٍخلدونٍ)تٍٍ-6

،2ٍٍجٍفيٍتاريخٍالعربٍوالبربرٍومنٍعاصــــــرهمٍمنٍذويٍالشــــــ نٍاألكبرٍديوانٍالمبتدأٍوالخبرتاريخٍابنٍخلدونيٍالمســــــمىٍيٍٍٍٍٍ
ـــــٍ 1421لبنانٍ،ٍسنةٍ–ضبطٍالمتنٍوالحواشيٍخليلٍشحادةٍ،ٍمراجعةٍسهيلٍزكارٍ،ٍطبعةٍدارٍالفكر،ٍبيروتٍ م2000ٍهـ

.ٍ
ٍيالمكاف هي،ٍبدونٍطبعةٍوبدونٍتاريخٍنشر.ٍم(:941هـ 330ٍابنٍالدايةٍ)تٍٍ-7
ٍٍ:ٍأبوٍجعفرٍمحمدٍبنٍجريرم(922هـ 310ٍالطبريٍ)تٍ-8

الطبعةٍالرابعةٍ،ٍدارٍٍ،،ٍتحقيقٍمحمدٍأبوٍالفضــــــــــــــلٍإبراهيم9ٍٍرســــــــــــــلٍوالملوكيٍالمعروفٍبتاريخٍالطبريٍ،ٍجتاريخٍالي
ٍمٍ.1967مصرٍ،ٍسنةٍ–المعارفٍ،ٍذخائرٍالعربٍ،ٍالقاهرةٍ

ـــــــــــ 257ٍابنٍعبدٍالحكمٍ)تٍٍ-9 الحكمٍيٍفتوحٍمصرٍوأخبارهاي،ٍتحقيقٍم(:ٍأبوٍالقاسمٍعبدٍالرحمنٍبنٍعبدٍاهللٍبنٍعبد871ٍهـ
ٍم.1996هـ 1416ٍسنةٍٍلبنانٍ،-بيروتٍ،محمدٍالحجيري،ٍطبعةٍدارٍالفكر

ــــــــــــــ 290ٍاني)ٍتٍذابنٍالفقيهٍالهمٍ-10 طبعةٍليدنٍ،ٍيمختصرٍكتابٍالبلداني،ٍٍأحمدٍبنٍمحمدٍبنٍإسحاقأبوٍبكرٍم(:902ٍهـ
ٍم1967سنةٍ

مصرٍ،ٍ-القاهرة،ٍطبعة4ٍجيصبحٍاألعشىٍفيٍصناعةٍاإلنشاي،ٍٍأحمدم(:ٍأبوٍالعباس1418ٍهـــــــــــــ 821ٍالقلقشندنٍ)تٍٍ-11
ٍم1951سنة

ٍم1908لبنانٍ،ٍسنةٍ-طبعةٍبيروتيالوالةٍوالقضاةي،ٍٍم(:ٍمحمدٍبنٍيوسفٍبنٍيعقوب961هـ 350ٍالكنديٍ)تٍٍ-12
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ٍٍعلىٍبنٍالحسينٍبنٍعلىأبوٍالحسنٍم(:957ٍهـ 346ٍالمسعوديٍ)تٍٍ-13
،ٍٍلبنان-المكتبةٍالعصـــريةٍ،ٍبيروتٍٍالطبعةٍاألولى،ٍ،راجعهٍكمالٍحســـنٍمرعيٍ،2ٍٍ،ٍجٍالجوهرييمروجٍالذهبٍومعادنٍٍٍٍٍٍ

ٍ.ٍم2005هـ 1425ٍسنةٍ
ٍمالٍالدينٍيوسفٍبنٍتغريٍبرديجم(:1469ٍهـ 874ٍأبوٍالمحاسنٍ)تٍٍ-14ٍ

ٍ،ٍطبعةٍمصورةٍعنٍطبعةٍدارٍالكتبٍالمصرية.4ج،2ٍجيالنجومٍالزاهرةٍفيٍملوكٍمصرٍوالقاهرةي،ٍ
ب ر ٍمصرٍمنٍاألعرابي،ٍٍم(:ٍتقيٍالدينٍأحمدٍبنٍعلىٍبنٍعبدٍالقادر1437هـٍ 841المقريزيٍ)تٍ-15 يالبيانٍواألعرابٍعمٍا

هـ 1334ٍم،ٍطبعةٍالمعارفٍسنة1847ٍنشرةٍإبراهيمٍرمزي،ٍنقالٍعنٍالنسخةٍاأللمانيةٍالمطبوعةٍفيٍمدينةٍجوتنجنٍفيٍ
ٍم.1916

تحقيقٍمحمـدٍزينهمٍومـديحـةٍٍ،1ٍالمعروفٍبـالخططٍالمقريزيـة،ٍجٍ-يالخططٍواآلثـارالمواع ٍواالعتبـارٍبـذكرٍيٍ:ٍ----ٍ-16
ٍ.ٍم1998مصرٍ،ٍسنةٍ–األولىٍ،ٍمكتبةٍمدبوليٍ،ٍالقاهرةٍٍطبعةالشرقاويٍ،ٍراجعهٍأحمدٍأحمدٍزيادةٍ،ٍال

ــــــــــــــ 630ٍابنٍمن ورٍ)تٍٍ-17 عةٍدارٍ،ٍطب8م(:ٍأبوٍالفضلٍجمالٍالدينٍمحمدٍبنٍمكرمٍالمصري:ٍلسانٍالعرب،ٍج1232هـ
ٍ.ٍلبنان-ٍصادرٍبيروت

،ٍطبعة1ٍٍنٍواضحٍاألخبارنٍيفتوحٍالبلداني،ٍجم(:ٍأحمدٍبنٍجعفرٍبنٍوهبٍالمعروفٍباب897هـــــــــــ 284ٍعقوبيٍ)ٍتٍاليٍ-18
ٍ.ٍم1960لبنان،ٍسنة-بيروت

 -ثانياا: المراجع العربية:
ٍ.ٍم1957مصرٍ،ٍسنةٍ-طبعةٍالقاهرةٍالعدوي:ٍالسفاراتٍاإلسالميةٍإلىٍأورباٍفيٍالعصورٍالوسطى،أحمدٍإبراهيمٍٍ-19
ٍمٍ.1946،ٍسنةٍلفرد:ٍيفتحٍالعربٍلمصري،ٍترجمةٍمحمدٍفريدٍأبوٍحديد،ٍطبعةٍالقاهرةٍبتلرٍأٍ-20
ٍم.1957حسنٍإبراهيمٍحسن:ٍيانتشارٍاإلسالمٍوالعروبةٍفيماٍيليٍالصحراءٍالكبرن،ٍطبعةٍجامعةٍالدولٍالعربية،ٍسنةٍٍ-21
ٍم1965هـ 1354ٍ،ٍالطبعةٍاألولي،ٍسنة1منذٍالتاريخٍالقديمٍإلىٍرحلةٍالبعثةٍالمصرية،ٍجعبدٍاهللٍحسين:ٍالسودانٍٍ-22
عبدٍاهللٍخورشــــيدٍالبري:ٍيالقبائلٍالعربيةٍفيٍمصــــرٍفيٍالقرونٍالثالثةٍاألولىٍللهجرةيٍطبعةٍدارٍالكاتبٍللطباعةٍوالنشــــرٍٍ-23

ٍ.ٍم1967مصر،ٍسنةٍ-بالقاهرةٍ
ٍٍم.1980ة،ٍسنةٍسعوديالالمملكةٍالعربيةٍٍ-الريا طبعةٍٍعبدٍالناصرٍعبدٍالحميدٍيوسف:ٍيالبقطٍوتاريخهاي،ٍٍ-24
ٍم.1976عطيةٍأحمدٍالقوصي:ٍيتاريخٍدولةٍالكنوزٍاإلسالميةي،ٍالطبعةٍاألولى،ٍدارٍالمعارفٍبمصرٍسنةٍٍ-25
ٍم.2006سنةٍ،ٍٍمصرٍ-عةٍاألولى،ٍالقاهرةكرمٍكمالٍالدينٍالصاوي:ٍيمصرٍوالنوبةٍفيٍعصرٍالوالةي،ٍالطبٍ-26
ٍم.1996ٍسنة،ٍعصورٍالوسطيي،ٍالطبعةٍاألولىٍمحمودٍالحويري:ٍيأسوانٍفيٍالٍ-27
ٍم.1964مصر،ٍسنةٍ–مكيٍشبيكه:ٍيالسودانٍعبرٍالقروني،ٍطبعةٍلجنةٍالت ليفٍوالترجمةٍوالنشر،ٍالقاهرةٍٍ-28
بحثٍفيٍتاريخٍالســـودانٍوحضـــارتهٍحتىٍأوائلٍالقرنٍٍ-الوســـطىيمصـــطفيٍمحمدٍمســـعد:ٍياإلســـالمٍوالنوبةٍفيٍالعصـــورٍٍ-29

 م.1960سنةٍ،ٍمصرٍ،ٍالسادسٍعشرٍالميالدي،ٍمكتبةٍاألنجلوٍالمصريةٍ
ٍ

 -ثالثاا: المراجع األجنبية:
30.Garcin: Un Centre Musulman de la Haute Egypt Medieval QUE, (Paris, 1976). 
31-Lane Pool: A History Of Egypt In the middle ages, (London, 1901). 
32-Mac Michael: History of Arab Tribes in the Sudan, (London, 1935).ٍ 


