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مستخلص

تتناول هذه الورقة موضوع انتشار اإلسالم في بالد البجة وأثرة على حياتهم

بصورة عامة ،مع تسليط الضوء بصورة رئيسيه على تأثر اإلسالم والمسلمين على

أوضاعهم المعيشية واالقتصادية .وتنبع أهمية الورقة من خالل الموقع االستراتيجي

لمناطق البجة وهى تمتد من الصحراء الشرقية جنوب مصر وتمتد إلى ساحل البحر

األحمر ،كما أن منطقة البجة تعتبر منطقة تداخل سكاني نسبة لكثرة الطرق البرية ،وأن
ساحل وشواطئ البحر األحمر كانت أكبر نافذة لدخول العرب وغيرهم لتلك المنطقة.

وسيركز الباحث على دراسة البجة من حيث األصول العرقية واإلثنية وأهم طرق التجارة

وأهم الصادرات والواردات ودور العرب والمسلمين في إحداث نقالت حضارية كبيرة عبر
مئات السنين في تلك المنطقة عبر الجهود الرسمية وغير الرسمية من قبل المسلمين.

وقد اتبع الباحث عدة مناهج للوصول إلى أهداف البحث مثل المنهج التاريخي
والوصفي والتحليلي وقد توصل الباحث إلى عدة نتائج تدعم فرضيته في حقيقة تأثير

اإلسالم والمسلمين على واقع البجا على النواحي االجتماعية والسياسية واالقتصادية

بصورة أساسية.

 * باحث متخصص في الدراسات اإلفريقية
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Abstract:
The Economic impacts of the Spread of Islam on the Bija land
This paper concerns with the spread of Islam in the Bija lands and its
impact of their life, specially the economic life. The importance of this
study came from the strategic site of the Bija land, which extended from
the eastern desert south of Egypt to the shores of the Red Sea. This land
also witnessed population interaction due to the number of land routes
crossing the area. The study concentrates on ethnic origins of the Bija, the
most important trade routes, the most important exports and imports, and
the role of Arabs and Muslims in creating civilization changes in the area.

مقدمة:
عرررف العرررب فرري العصررور اإلسررالمية األولررى القبائررل الترري تسرركن الصررحراء
الم رخ ررون ف رري نس رربتهم ،فينس رربهم

الشر ررقية جن ررواي مص ررر باس ررم البج ررة ،وان اختلر ر
بعضررهم إلررى"حررام بررن نررو عليرره السررالم"

( )

فرري حررين يرررن أخرررون أنهررم صررن

مررن

الحبشة ،أو قبيلة منهم( ) ،وقيرل برل هرم مرن "ولرد كروب برن كنعران برن حرام نزلروا برين
بحر القلزم والنيل فتشعبوا شعوباً وملكوا ملوكراً"

( )

فري حرين ورد رأآ أخرر يقرول "إنهرم

من بني ف ازرة نفاهم أبوبكر الصديق – رضي هللا عنه -فنزلوا عيذاب"( ).

أما اليعقواي فيرن أنهم من جنس يقال له نفيس ،مضيفاً أن لهم بطونراً وقبائرل
كم ررا تك ررون للع رررب ،ث ررم يفص ررل "وم ررن ه ررذه البط ررون انح رردارت ،وحج رراب ،والعم ررائر،
وكرفي ،ومناسبة ،ورسفه ،وعريريعة والزنافج"( ).

أما الباحثون المحدثون فبرغم اتفاقهم فري رد البجرة إلرى أصرول حاميرة إال أنهرم

اختلف روا فرري نسرربتهم حيررث يرررن الرربع

أنهررم هررم (البقررة) " "BUKAالمرردونون علررى

اآلثار المصرية ،أو البقيته المدونون على أثار أكسوم( ) ،في حين يررن أخررون أنهرم
دراسات إفريقية
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مررن سررالالت مص ررية وذلررك مررن خررالل المقارنررة والد ارسررات الترري بنيررت علررى أش ركال

وجماجم قدماء المصرريين وملروكهم مقارنرة برين أشركال وجمراجم البجرة الرذين يعيشرون

في أوطانهم الحالية( ).

وبمناقشررة هررذه اآلراء يمكررن القررول أن ردهررم إلررى كرروب بررن كنعرران أو ردهررم

إلى حام بن نو يعني أنهرم حراميون فهرم برذلك مرن أصرل واحرد ،أمرا رد أصرولهم إلرى
بني ف ازرة وحادثة نفى أبو بكر الصديق لهرم إلرى عيرذاب فهرو قرول مخرال

لكثيرر مرن

النص رروا والوق ررائع التاريخي ررة الت رري تثب ررت أن البج ررة عرفر روا كقبائ ررل تس رركن ف رري ه ررذه
المنطقررة قبررل توليررة أبرري بكررر الخالفررة سررنة
بكثير ويعود إلى أماد بعيدة.

هر ر( ) ،بررل إن وجررودهم أقرردم مررن ذلررك

أما الخالف بين الباحثين المحدثين في أمر تسميتهم فيمكن القول إن الباحثين

الغرايين قد أخذوا هم تسمية في حين أخذ غيرهم تسمية أخرن.

ومهمرا يكررن مرن أمررر هرذه الد ارسررات فرلن الررأآ الرراجا أن القبائررل التري لررت

تسكن الصرحراء الشررقية جنرواي مصرر وعرفهرا الم رخرون المسرلمون باسرم البجرة هري

قبائر ر ررل حاميرر ررة ،بيرر ررد أن ذلرر ررك لرر ررم يمنرر ررع مرر ررن ترر ررداخل نسرر ررب م ر ررن ال ر رردماء العراير ر ررة،
والمصرية،والحبشررية،والنواية فرري أع رراقهم بسرربب المصرراهرة ،وهررم بررذلك أمررة مررن أمررم

السودان( ).

علررى أن بع ر

الكترراب والم ر رخين القرردماء أطلررق علررى بع ر

القبائررل الترري

سر رركنت فر رري المنطقر ررة بر ررين النير ررل والبحر ررر األحمر ررر جنر ررواي مصر ررر _ وهر رري المنر رراطق

المعروف ررة ب ررأر

البج ررة _ اسرررم (بليمي ررين ، ) BLEMMYE ،ب ررل تزخ ررر الوث ررائق

والم لفات اليونانية والرومانية القديمة بأخبار الصرراع المريرر برين الرومران فري مصرر

واين ه الء البليميين( ) ،وأهم مصدر يشير إلى هذا الصراع الذآ انتهى بطرد ه الء
دراسات إفريقية
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القررن السرادس المريالدآ نقرب الملرك سركلو علرى جردران

البلميين في حوالي منتصر

معبد كالبب ،حيث حاراهم هرذا الملرك وطرردهم إلرى مرواطنهم األصرلية فري الصرحراء

الشررقية

(

)

كمررا عرررف الم رخررون والجغرافيررون المسررلمون هر الء البلميررين ووردت عرردة

إشررارات عررنهم فرري كتابرراتهم ،يقررول اإلدريسرري" :واررين أر

النوبررة وأر

البجررة قرروم

رحالة يقال لهم البلمييرون ،ولهرم صررامة وعرزم ،وكرل مرن حرولهم مرن األمرم يهرادنوهم،
ويخافون ضرهم"

)

(

ثم يضي

في معر

حديثه ووصفه لمدينة أسوان" ورامرا أغرار

علرى أطرافهرا خيرل السررودان المسرمون برالبلميين ،ويزعمرون أنهررم روم وأنهرم علرى ديررن

النصر ررانية م ررن أي ررام الق رربط ،وقب ررل ه ررور اإلس ررالم،غير أنه ررم خر روارص ف رري النص ررارن

اليعاقبة ،وهم متنقلون فيما بين أر

الحبشة ،ويتصلون بأر

البجة وأر

النوبرة،

وه ررم رحال ررة ينتقل ررون وال يقيم ررون بمك رران ،مث ررل م ررا تفعل رره لمتون ررة الص ررحراء ال ررذين ه ررم

بالمغرب األقصى"

(

)

 ،علرى أن ابرن الروردآ يضري

لمرا ذكرره اإلدريسري عرن هر الء

البلميين فيقرول "وارين البجرة والنوبرة ،قروم يقرال هرم أهرل عرز وشرجاعة يهرابهم كرل مرن
حولهم من األمم ،ويهادوهم ،وهم نصارن خوارص على مذهب اليعقواية"( ).

وادراسة هذه النا يخررص الباحرث بعردة احتمراالت فري نسربة هر الء البلميرين،

منها أنهم من قبائل البجة ،وأن االسم لم يكن عاماً شامالً لجميع سركان األقراليم التري
سكنتها البجة ،في مختل

العصرور واألزمنرة ،وانمرا انصررف إلرى شرعبة أو أكثرر مرن

أ لئك البجة ،وال سيما القريبين من الحدود الجنواية لمصر ،وهم الذين سيطروا على

مناجم الذهب والزمرد في الصحراء الشرقية ،كما يرجا أن يكون هر الء البلمييرون بمرا

لررديهم مررن خب ررات أليررة جديرردة ،وصررفات حرايررة ممتررازة ،قررد سرريطروا علررى مجموعررات
كبي ررة مررن البجررة مرردة طويلررة واسررتعانوا بهررم علررى تحقيررق مصررالا اقتصررادية وحرايررة
دراسات إفريقية
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توسررعية كبي ررة ،ولمررا اضررطرب سررلطانهم ،وتقلررا نفرروذهم ،اشررتهر االسررم مررن جديررد

وأصبحوا يعرفون بالبجة.

كمررا يتضررا مررن د ارسررة هررذا النصرروا أنهررم مررن جررنس السررودان ،وأن مرواطنهم

تقع بين النوبة ،وأر

الحبشة ،وأنهم من البدو غير المستقرين.

حدود وجغرافية بالد البجة
أمرا عرن موقرع أوطران البجرة فرلن المر رخين والجغررافيين المسرلمين قرد وصرفوا

ذلررك بشرركل دقيررق فررذكروا أنهررا تقررع "بررين بحررر القلررزم وبحررر النيررل"

(

)

واين روا أن أخررر

بالدهم من جهة الجنوب هي بالد الحبشرة( ) ،أمرا فري جهرة الغررب فتقرع برالد النوبرة

الذين تفصلهم عن بالدهم جبال منيعة( ).

هررذا وقررد فصررل أحرردهم فرري تحديررد موقررع بررالد البجررة فقررال" :وفرري الشرررق مررن

بالد النوبة البجة ،ما بين النيل وبحر اليمن وبحر القلزم"( ).

ويغل ررب به ررذا أن تك ررون أوط ررانهم تمت ررد م ررن أسر روان ش ررماالً إل ررى أطر رراف هض رربة

الحبشررة الشررمالية جنوب راً ،ومررن س رواحل البحررر األحمررر ش ررقاً ،إلررى حررو
غراررا ،لكنهررا تختل ر

نهررر النيررل

مررن حيررث تضاريسررها مررن موقررع آلخررر ،حيررث تتخللهررا سالسررل

جبليررة ممترردة مررن الجنرروب إلررى الشررمال ،موازيررة ومالصررقة للبحررر األحمررر أحيانررا ،وال

تترررك بينهررا واينرره سررون شرريط سرراحلي ضرريق علررى طررول امترردادها وأن لررم يكررن سررهالً

سرراحلياً بررالمعنى األتررم ،بررل تأخررذ شرركل منحرردرات تتجرره صرروب البحررر ،علررى أن هررذا

الشر رريط الس رراحلي يض رريق كلم ررا اتج رره جنوبر راً ،بمعن ررى أن األجر رزاء المتاخم ررة للح رردود
المصرية أوسع من أجزائه الجنواية المتاخمة للحدود الحبشية ،وتتباين ارتفاعات هرذه
الجبال فتصل في بع

المواضع إلى ألفي متر ،كمرا هرو الحرال فري الكتلرة المرتفعرة
دراسات إفريقية
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و

الواقعة برين خطري عرر

ووعورتها( ).

شرماالً ،حيرث تبلرذ هرذه السالسرل قمرة ارتفاعهرا

وتتخلل هذه السالسل الجبلية بع

الوديان الخصيبة ،مثل :وادآ العالقي

في الشمال ،وخور بركة في الجنوب ،فضالً عن بع

الصحراء( ).

(

)

الوديران األخررن المتنراثرة فري

هذا وقد لت هذه القبائل تمتهن حرفة الرعي وتتبع مناطق القطر م ان الكأل

ف رري بواديه ررا معتم رردة ف رري ذل ررك عل ررى س ررهل البطان ررة( ) ،وه ررو أغ ررزر أ ارض رريهم مطر ر اًر
وأخصرربها تراررة( ) ،أمررا بقيررة أوطررانهم فيغلررب عليهررا الجفرراف بصررفة عامررة ،فهرري إذن
بيئة جدبة تدعو إلى العزلة لقسروتها،وفي هرذه البيئرة القاسرية عاشرت قبائرل البجرة منرذ

أقدم العصور ،فكانت حياتهم تعتمد على اإلبل في سلمهم وحراهم وحلهم وترحالهم.
عالقات البجة الخارجية قبل اإلسالم

ليس من اليسير على الباحث أن يحدد تاريخاً معيناً لبداية العالقة برين الجزيررة

العرايررة وبررالد السررودان بوجرره عررام ،والمنرراطق الممترردة علررى السرراحل الش ررقي للبحررر

األحمر بوجه خاا ،بيد أن هناك إجماعاً عاماً بين الجغرافيين والم رخين والباحثين
المهتمين بأمر هذه العالقة على أنها موغلة في القدم تعود إلى أماد بعيدة ،قبرل بعثرة

النبي  ،وهذه حتمية ت يردها الحقرائق الجغرافيرة والروايرات التاريخيرة ،ذلرك أن البحرر

األحمررر لررم يكررن يمثررل فرري أآ وقررت مررن األوقررات حرراج اًز يمنررع االتصررال بررين س رواحله
اآلسر رريوية العراير ررة ،وس ر رواحله اإلفريقير ررة .حير ررث ال يزير ررد اتسر رراع البحر ررر علر ررى المائ ر رة

والعشرين مريالً فري بعر

أج ازئره ،وهرذا مرا جعرل اجتيرازه بالسرفن الصرغيرة أمر اًر ممكنراً

وميسو اًر منذ فترة طويلة( ).

دراسات إفريقية
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وفرري سرواحله الجنوايررة يضرريق البحررر األحمررر لدرجررة كبيررة عنررد بوغرراز برراب المنرردب

حتررى ال يزيررد علررى عشررة أميررال ،وهررو الطريررق الررذآ سررلكته السررالالت واألجنرراس إلررى

الساحل الشرقي للبحر األحمر منذ عشرات اآلالف من السنين( ).
الروايات إلى أن بع

وتذهب بع

المصريين القدماء كرانوا عراراً هراجروا مرن

الجزيرة العراية عبر البحر األحمر عن طريق ميناء مصوع
إلى مصر ،وأن بع

(

)

وترابعوا سريرهم شرماالً

المعابد التي بنيت هناك إنما بنتها جاليات عراية وصلت إلرى

مصررر فرري وقررت غيررر معررروف تمام راً ،كمررا وجرردت أثررار لجاليررات عرايررة كبي ررة تسرركن
المنطقة المحاذية للنيل من أسوان شماالً إلى مروآ جنوباً( ).
وقد دلت األبحراث األثريرة ،والتاريخيرة علرى أن هجررات عرايرة قردمت مرن جنروب

الجزي ررة والرريمن عبررر البحررر األحمررر يعررود تاريخهررا إلررى القرررن الخررامس قبررل المرريالد،
وثبت ررت بعر ر

دهلك

(

)

ه ررذه الجالي ررات العراي ررة أق رردامها ف رري بعر ر

ج ررزر البح ررر األحم ررر مث ررل

منذ عدة قرون قبل اإلسالم ،وتذهب إحدن المصادر إلى أن هناك حمالت

عس رركرية ق ررام به ررا الحميري ررون ف رري وادآ الني ررل األوس ررط وش ررمال إفريقي ررا ،وترك ررت ه ررذه

الحمررالت وراءهررا جماعررات اسررتقرت فرري بررالد البجررة ،وأر

النوبررة وشررمال إفريقيررا،

وتشير هذه الروايات إلى حملة قادهرا أبرهرة ذو المنرار برن ذآ القررنين الحميررآ علرى

السررودان وبررالد النوبررة والمغرررب فرري أوائررل القرررن األول قبررل المرريالد  ،ثررم حملررة قادهررا
ابنه إفريقيب إلى شرمال إفريقيرا ،وقرد داخلرت تلرك الجماعرات المهراجرة الروطنيين مرن

أصرحاب تلررك الرربالد الترري هرراجروا إليهررا ،وأصربا لهررم وجررود معتبررر فيهررا ،ولعررل وجررود

العمامررة ذات القررنين باإلضررافة إلررى عرردد مررن القررائن األخرررن ترردل علررى ذلررك الوجررود
الحميرررآ المبكررر ،وممررا يعررزز هررذا األمررر اإلشررارات الدالررة علررى وجررود جماعررات مررن

الحضررارمة عبررروا البحررر األحمررر إلررى سرراحله اإلفريقرري فرري فت ررة مبك ررة ،ثررم اختلط روا
دراسات إفريقية
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بالبجة وكونوا طبقرة حاكمرة خضرع لهرا البجرة ،وقرد عرفروا عنرد العررب بالحدارارة ،كمرا

استقروا في الشمال ،ثم اضطروا إلى االنتقال جنوباً حيث أسسوا مملكة هناك( ).

ومررن المعلرروم أن التجررارة كانررت أهررم وسرريلة لهررذا االتصررال النشرريط بررين س رواحل

البحر األحمر الغراية والشرقية ،حيث نشطت تجارة الصمذ ،والعاص ،واللبران والرذهب
بين الجزيرة العراية من ناحية واين المواني اإلفريقية المطلة على الساحل الغراي من

ناحي ررة أخ رررن ،وق ررد بلغ ررت ه ررذه الحرك ررة م ررداها ف رري عه ررد دولت رري س رربأ ومع ررين ،وحم ررل

المعينيررون والسرربيئون ل رواء التجررارة فرري البحررر األحمررر ووصررلوا فرري ترروغلهم غرا راً إلررى
وادآ النيررل ،كمررا عبرررت جماعررات كبيررة مررن الحميرريين مضرريق برراب المنرردب فاسررتقر
بعضررهم فرري بررالد الحبشررة ،وحررول سرراحل البحررر فرري حررين تتبررع الرربع

اآلخررر النيررل

األزرق ليصلوا عن هذا الطريق إلى بالد النوبرة ،ممرا يردل علرى أن التجرار المسرلمين

قررد اسررتفادوا فيمررا بعررد مررن معرفررة ود اريررة ه ر الء التجررار بررالطرق التجاريررة األمررر الررذآ
مك ررنهم م ررن التوغ ررل ف رري منطق ررة وادآ الني ررل وزي ررارة الممال ررك الموج ررودة هن رراك واقام ررة
عالقات تجارية واسعة مع حكامها وأهلها ومع التجار األحباب والمصرريين والنروايين

وغيرهم( ).

أما عن صالت البجة بمصر فقد كانت لقبائل البجة بحكم امتداد مواطنها داخرل

الحدود المصرية واستقرار بعضها على السواحل الغراية للبحر األحمر صالت قديمة

بمصررر فرري مختل ر

عصررورها ،مثلررت التجررارة ،واألمررن ،والمصررالا المشررتركة األخرررن

أهررم معالمهررا ،بيررد أنهررا لررم تكررن صررالت وديررة مسررتقرة دائمراً ،بررل كثير اًر مررا كرران يشررواها

الترروتر واالض ررطراب حي ررث ل ررت أر

العالق رري وهرري أش ررهر من رراطق تع رردين ال ررذهب

ببالد البجة مناطق جذب لفتت أن ار المصريين منذ عهود الفراعنة ،كما رل صرعيد
مصر وحدودها الجنواية بعامة المناطق الزراعية الخصبة حول مدينة أسوان بخاصة
دراسات إفريقية
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مناطق جذبت قبائرل البجرة بحثراً عرن الحبروب الغذائيرة والخضرر والفواكره والملبوسرات

فكانررت هررذه الحاجررات – حاجررة المص رريين للررذهب وحاجررة البجررة للحبرروب الغذائيررة –
محور العالقات التي غالبا ما كان يسودها التوتر في منطقة الحدود األمر الذآ رل

يهدد الطريق التجارآ القديم الواصل بين شمال وادآ النيل وجنوبه( ).

هررذا وقررد كانررت عالقررة البجررة بممالررك النوبررة النص ررانية فرري وادآ النيررل

(

)

مثلهررا

مثل العالقة مع مصر تماماً ،فكثي اًر مرا كانرت البجرة تغيرر علرى أطرراف مملكرة النوبرة
ألجررل السررلب والنهررب والسرريما عنررد اشررتداد حاجتهررا لررذلك فرري مواسررم الجفرراف والقحررط

الذآ يصيب الوديان التري يعتمردون عليهرا ،وكانرت أغلرب غراراتهم تلرك تتوجره صروب

أطراف مملكة المقرة( ) ،لنهرب الحبروب الغذائيرة والمحاصريل المختلفرة ،فهري بهرذا لرم

تكن ترمي لتحقيق نصر عسكرآ حاسم يهدف لضرم مملكرة المقررة لربالد البجرة بشركل

نهررائي ،ويبرردو أن النرروايين لررم يكون روا يكترثررون كثي ر اًر للهجمررات البجاويررة علررى أط رراف

مملكتهم ،إال أن ذلك لم يمنع من نشوب مواجهات بين الطرفين أحياناً( ).

على أن تلك الصالت مجتمعة مع مصر شرماالً والجزيررة العرايرة شررقاً والنروايين

في حو

النيل غرااً واألحباب جنوباً ،لم تكن قبل مجريء اإلسرالم ذات أثرر واضرا

وتأثير ّبين على حيراة البجراويين ال مرن حيرث المعتقردات الدينيرة وال مرن حيرث الثقافرة
أو اللغة أو السياسة ،بسبب أنها لم تحمل عقيدة واضحة ولم تكن تنشد أهدافاً محرددة
لررذا لررت مع ررم قبائررل البجررة مررن حيررث المعتقررد علررى وثنيتهررا حتررى مجرريء اإلسررالم،

سون نفر قليل منهم تنصر بفعل األثر المصرآ أو النواي المحدود فري هرذا المجرال،

السر رريما وعالق ر ررة البج ر ررة ل ر ررم تكر ررن مس ر ررتقرة تمامر ر راً م ر ررع مصر ررر أو م ر ررع ممال ر ررك النوب ر ررة

النصرانية( ) ،مما يمكن من تسرب العقيردة النصررانية وانتشرارها برين البجراويين علرى
نحو واسع.
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الفتح اإلسالمي لمصر وأثره على بالد البجة
وردت أول إشررارة للبجررة بعررد هررور اإلسررالم فرري كترراب فتررو الشررام للواقرردآ،
حيث ذكر أنه "لما حاصر عمرو برن العراا (رضري هللا عنره) مدينرة بلبريس ،وكانرت
به ررا أرمانوس ررة ابن ررة المق رروقس الح رراكم البيزنط رري ف رري مص ررر ،أش ررار أه ررل الر ررأآ عل ررى
المقرروقس أن يرسررل نجرردة بيزنطيررة إلررى مدينررة بلبرريس إلنقرراذ ابنترره ،ثررم يطلررب مسرراعدة

البجررة ،وملررك النوبررة ،وملررك الب ارب ررة لحرررب العرررب وطررردهم مررن مصررر"( ) ،ويمضرري

المصدر مبيناً أن أرسطوليس حذر العرب مرن الطمرع فري مصرر ،ألن البيرزنطيين قروة
ال يسررتهان بهررا ،وأنهررم ال يحرراراون وحرردهم بررل يحررارب معهررم حلفررا هم مررن النرروايين،
والبج ررة ،وأخ ررذ أرس ررطوليس يطم ررئن جن رروده ع ررن ق رررب وص ررول حلف ررائهم مر رن الن رروايين

والبجة( ) ،لكن األخبار وردت للملك باندالع قتال بين الطرفين – النواي والبجاوآ –
مما يعني عدم تمكنهم من إرسال نجدة له.

ولمررا اسررتقر الوضررع فرري مصررر لعمرررو بررن العرراا (رضرري هللا عنرره) تبررين مررن

خررالل العهررد الررذآ كتبرره للمص رريين ،مشرراركة النرروايين فرري القتررال مررع البي رزنطيين إمررا
بدعم حراي مباشرر أو بردعم غيرر مباشرر ،ممرا حردا بعمررو برن العراا أن يشرير فري

هذا العهد إلى النوايين ،والرى مرا ألزمروا بره فري حالرة قبرولهم االلترزام ببنروده ،فري حرين

أنرره لررم ترررد أآ إشررارة تخررا البجررة ،بررل لررم يرررد ذكرررهم مطلق راً ،وفرري هررذا تفنيررد للررزعم
القائل بأن مشاركة بجاوية قد تمت بتقديم "

فيل محملة بالرجال المسلحين إلى

حكام الصعيد األعلى للدفاع عنه ضد العررب"( ) ،فبنرود المعاهردة التري وقعرت ألهرل

مصر قد شملت النوايين وتلخصت أهم عناصرها في اآلتي:
دراسات إفريقية
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-إعط رراء األم رران أله ررل مص ررر عل ررى أنفس ررهم ،وأمر روالهم ،وكنائس ررهم ،وممارس ررة

شعائرهم الدينية في حرية تامة.
-فر

الجزية على أهل مصر إذا ارتضوا هذا الصلا.

-على الروم ،والنوبة ،الذين دخلوا في هذا الصلا وارتضوه أن يلتزموا بمثل ما

الترزم برره المصرريون ،ومررن لررم يرغرب فهررو أمررن حترى يخرررص مررن ديرار المسررلمين ويبلررذ

دياره.

-علررى النرروايين الررذين اسررتجابوا للصررلا والتزم روا بشررروطه دفررع قرردر معررين مررن

الجزية للمسلمين.
-أال يتعررر

النوايررون للتجررار ،وللقوافررل التجاريررة ،وللطريررق التجررارآ الواصررل

بين مصر والنوبة بسوء ،إذ ل هذا الطريق ُعرضة لغارات النوبة المتتالية.
ويتضررا مررن ذلررك أن النرروايين قررد واجه روا المسررلمين بالعررداء منررذ أن وطررأت

أقدامهم مصر ،ولعل السبب في ذلك يعود إلى عوامل دينية معادية لإلسالم ،خاصرة

بعد االنتصارات التي أحرزها المسلمون على بيزنطة النصرانية فري مصرر ،ويبردو أن

النوايين – وعلى الرغم من إخضاع مصر رسمياً للحكم اإلسالمي – لم يسرتكينوا برل

قاموا بمباغتة المسلمين بالهجوم ،ومفاجأتهم بالقتال انتقاماً وثأ اًر لما حل بأهل ديانتهم
فري الشرمال ،وحمايرة ألنفسرهم ،قبرل أن يوجره المسرلمون أن رارهم إلريهم فأخرذوا يشررنون
غراراتهم المتتاليررة علرى جنرروب مصرر ،مسررببين إزعاجراً شررديداً وانهاكرا مسررتم اًر للحاميررة

اإلسالمية المرابطة هنراك ،األمرر الرذآ جعرل عمررو برن العراا – رضري هللا عنره –
يوج رره سر ررايا ص رروب بالده ررم ،لوض ررع ح ررد للهج رروم الن ررواي المس ررتمر .وتنفي ررذاً لتوجي رره

الخليفة عمر بن الخطاب – رضي هللا عنه  ،) (-دخلت فرقة مرنهم بقيرادة عقبرة برن
دراسات إفريقية
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النوبة سنة

هر /

خسارة المسلمين كبيرة في هذه المعركة( ).

م ،قاومها النوايون مقاومة عنيفة ،فكانت

ولما عزل عمرو بن العاا – رضي هللا عنره – عرن مصرر ،وترولى عبردهللا

بررن سررعد بررن أبرري السررر – رضرري هللا عنرره

(

)– واليتهررا سررنة

هرر ،سررير حملررة قويررة

تجرراه بررالد النوبررة قادهررا بنفسرره( ) ،حاصررر فيهررا النرروايين فرري عاصررمتهم دنقلررة( )،
وانتهى األمر بتوقيع معاهدة عرفت بمعاهدة الربقط ،وكران ذلرك سرنة

هرر ،ولمرا فرر

عبرردهللا بررن سررعد مررن توقيررع هررذه المعاهرردة ،وقفررل راجعراً إلررى مصررر بجنررده تجمعررت لرره

أعررداد مررن البجررة علررى شرراطئ النيررل ،فسررأل عررنهم فررذكر لرره أنهررم "لرريس لررديهم ملررك

يرجعون إليه ،فهان عليه أمرهم فتركهم فلم يكن لهم عقد وال صلا"( ) ،ولكن الباحث
يتساءل عن سربب إهمرال عبردهللا برن سرعد للبجرة ،وعردم تسريير جيوشره وجنرده صروب

برالد البجررة علرى النحررو الرذآ تررم مررع النروايين واإلجابررة عرن ذلررك تحتمرل عرردة وجرروه،

منهرا :أن المسررلمين لررم يكونروا يطمعررون أصررال فري فررتا بررالد النوبرة فرري هررذه المرحلررة،
وانمر ررا كر ررانوا يهر رردفون لصر ررد النر رروايين ،وحماير ررة حر رردود مصر ررر الجنواير ررة مر ررن غر رراراتهم
المتكررة ،حيث إن أولوياتهم كانرت موجهرة فري هرذه المرحلرة لتثبيرت الحكرم اإلسرالمي

الولي ررد ف رري مص ررر وتأمين رره م ررن التهدي رردات البيزنطي ررة الت رري ل ررت تش رركل خطر ر اًر كبير ر اًر
ومستم اًر على سواحل البحر المتوسط ،وفي شمال إفريقية على حردود مصرر الغرايرة،

وتبع راً لررذلك فررلن عبرردهللا بررن سررعد قررد رأن أن أآ جهررد عسرركرآ إضررافي فرري الجنرروب
بخالف تأديب النوايين سيحرمه من القوة الالزمة في الشمال ،بدليل أنره لرم يكرد يفرر

من توقيع االتفاق مع النوايين حتى عاد إلى مصر للدفاع عن سواحلها ،واشتبك بعد

فترة وجيزة مع البيزنطيين في معركة ذات الصوارآ المشهورة( ) ،ومن الواضا أيضا
دراسات إفريقية
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أن البجرراويين لررم يشرركلوا خطر اًر علررى حرردود مصررر الجنوايررة حتررى ذلررك الوقررت ،األمررر
الذآ يضطر المسلمين لتسيير حملة مباشرة إليقافه ،أو الحد منه.

وبالن ر في نصوا العهد الذآ كتبه عبدهللا بن سعد للنوايين ،يمكن القرول

أن هن رراك إش ررارات غي ررر مباشر ررة تخ ررا وض ررع قبائ ررل البج ررة ،وردت ض ررمن نص رروا
المعاهرردة ،أمررا اإلشررارة األولررى فهرري تخررتا بحرردود الدولررة الترري وقعررت المعاهرردة ،مررع

المسلمين حيث ورد أنها "من حد أر

أسوان إلى حد أر

علوة"

(

)

وهذا يعنري أن

البجرة فرري الشررق والنرروايين فرري علروة جنوبراً خرارص هررذه المعاهرردة ،وأمرا اإلشررارة الثانيررة
فهي تختا بعدم التزام المسلمين بالدفاع عن النروايين ضرد أعردائهم سرواء البجرة فري

الشرررق أو نوبررة علرروة فرري أقصررى الجنرروب ،دون مبرررر واضررا ،لررذا حرررا المسررلمون
على إثبات هذا الشرط ضمن نصوا المعاهدة ،حيث ورد أنه "ليس على مسلم دفع

عدو عر

لكم وال منعه عنكم من حد أر

علوة إلى أر

أسوان"( ).

وي هررر بررذلك أن المسررلمين لررم ينشررغلوا بالبجررة كثي ر اًر ولررم يهتم روا بررأمرهم ،وال

سيما أنهم لم يشكلوا خطر اًر مباشر اًر يهردد الحردود الجنوايرة لمصرر ،فضرالً عرن أنهرم لرم
يستجيبوا لدعوة البيزنطيين للقتال معهم ضد المسلمين ،ولم يبادروا بالعرداء خالفراً لمرا

كان عليه الموق

النواي.

نمو وتطوير مراكز تعدين الذهب في منطقة وادي العالقي
ارتكررزت الحيرراة االقتصررادية فرري بررالد البجررة إثررر اسررتيطان العناصررر العرايررة

المختلفررة فيهررا مررن القبائررل المهرراجرة،والجن ررود ،والتجررار ،وغيرررهم ،منررذ برردايات الق رررن
الثالث الهجرآ على دعامتين أساسيتين هما العمل في المعادن والتجارة.
أم ررا بالنس رربة لم ارك ررز التع رردين ونموه ررا وتطوره ررا فق ررد فص ررل بعر ر

المر ر رخين

والجغ ررافيين الحررديث عررن أمرراكن وجررود الررذهب والزمرررد،وهمررا أهررم معرردنين كرران يررتم
دراسات إفريقية
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اس ر ررتخراجهما ف ر رري ب ر ررالد البج ر ررة بعام ر ررة ،وف ر رري وادآ العالق ر رري بخاص ر ررة ،وم ر ررن أولئ ر ررك

الجغرافيين اليعقواي الذآ ذكر أن عدد مراكز التعدين قد وصل إلى أكثرر مرن خمسرة
وثالثين مرك اًز ،منها (معدن يقال له خراة الملك ،على ثماني رحالت من مدينة فقط،
وفيرره جرربالن يقررال ألحرردهما العرررو

ول،خررر الخصرروم ،فيهمررا معرردن الزمرررد ،وفيرره

موضع يقال له كوم الصابوني ،وكوم مهران ،ومكابر ،سفيد ،وكل هذه المعادن يوجد

بها الجوهر"( ).

ويالحظ الباحث أن أسماء مراكز التعدين السابقة كلها بجاويرة لكرن اليعقرواي

يضرري

إلررى تلررك الم اركررز م اركررز أخرررن تحمررل أسررماء عرايررة واضررحة فيقررول" :ومررن

المعردن الرذآ يقرال لره خرارة الملرك إلرى جبرل صراعد ر وهرو معردن تبرر ر مرحلرة ،والرى
الموضع الذآ يقرال لره الكلبري ،وموضرع يقرال لره السركرآ ،وموضرع يقرال لره العالقري
األدنى ،وموضع يقال له الريفة ر وهو ساحل بحر خراة الملك ر وكل هذه معردن تبرر،

ومن الخراة إلى معدن يقال له رحم ر معدن تبر ر ثالث مراحل"( ).

هذا ويتفق المسعودآ مع اليعقواي في أن من أراد الذهاب إلرى هرذه المعرادن

مرن مصرر فعليره أن يسرلك طرريقين ،يبردأ أحرردهما مرن فقرط ،فري حرين يبردأ الثراني مررن

مدينة أسوان( ) ،لكن المسعودآ ينفرد بتفصيل ذكر أنرواع الزمررد المشرهورة ،فيقسرمها

إلررى أراعررة أنرواع ويبررين أن "جملررة الوصر

لهررذه األنرواع األراعررة فرري الجررودة والمبالغررة

فرري الررثمن هررو أكثرهررا مرراء وأصررفاها ،وأكثرهررا خض ررة ،وأبعرردها مررن الس رواد والصررفرة،
وغير ذلك من األلوان من تعرآ هذا النوع من النعوشة ،فلذا سلم ممرا ذكرنرا كران فري
نوعه في الغاية من الجودة والعناية في الوص "( ) ،كما أنه يبين اآلفات التي ترأتي

علررى هررذه المعررادن فتقتلهررا فيقررول "وأفررات هررذه الجرواهر كثيررة ،منهررا الرريم ،والحجررارة ،

والعررروق البرري

 ،الترري تشرروب هررذا الجرروهر وتوجررد فيرره"( ) ،بيررد أنرره يفيررد بررأن لهررذه
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المعادن ر وبالذات الزمرد ر فوائرد أخررن ال يعرفهرا كثيرر مرن النراس ،فيقرول" :وال تنراكر
بررين ذوآ الد اريررة بهررذا الجرروهر ومررن ُعنرري بمعرفترره أن الحيررات واألفرراعي وسررائر أنرواع
الحي ررات م ررن الثع ررابين وغيره ررا إذا ن رررت إل ررى الزم رررد الخ ررالا س ررالت أح ررداقها ،وأن

الملسوع إذا سقي من الزمرد الخالا على الفور أمن علرى نفسره مرن أن يسررآ السرم

في جوفه"( ).

هذا وقد أشار المسعودآ وغيره مرن المر رخين إلرى الوسرائل واألسراليب التري

كانت تستخدم في البحث عن المعادن المختلفة خاصة الذهب والزمرد  ،فيذكرون أن

العمال كانوا يحفررون خنرادق كبيررة فري األر

تسرمى شريم ،وقرد يسرتغرق حفرهرا فتررة

درجة تلك الجهرود وعردد العمرال الرذين

طويلة ،كما أنه يتطلب مجهودا كبي اًر ،وتتوق
يعملون في الحفر على نروع األر أو الترارة التري يحفررون فيهرا  ،فرلن كانرت تراتهرا

تراة رملية كان الحفر ميسو اًر ،ويقل بذلك عردد العمرال الرذين يعملرون فري الحفرر ،أمرا
إذا كانت التراة التي يعملون فيها تراة طينية أو صخرية فلنها تتطلب مجهوداً أكبرر،
وتستغرق فترة زمنية أطول( ) ،وفي أحايين أخرن يقروم العمرال بالبحرث عرن المعرادن

ف رري مغ ررارات م لم ررة يهت رردون إليه ررا بمص ررابيا ،ويش رردون أنفس ررهم بالحب ررال الت رري تبق ررى
أطرافهررا خررارص المغررارة ،وذلررك ليسررتبينوا ط رريقهم أثنرراء العررودة ،ويص ر

المقريررزآ هررذه

الحركة النشيطة فيقول" :وكان العمال يدخلون إلى مغراير م لمرة بعيردة يهتردون إليهرا
بمص ررابيا وبحب ررال يس ررتدل به ررا عل ررى الرج رروع خ رروف الض ررالل"( ) ،وق ررد ك رران الزم رررد
والذهب هما أكثر المعادن التي تستخرص في تلك المراكز ،واخاصة الزمرد الرذآ كران

متواف اًر بكميات كبيرة في منطقة العالقي ،مما حدا ببع

الم رخين القول برأن معردن

الزمرد ال يوجد في أآ مكان أخر فري العرالم بخرالف العالقري ،حيرث كثرر طالبره فري

المنطقة وأضحوا بعد استخراجه من مناجمه يصدرونه إلى سائر البلردان األخررن( )،
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ومع ما في هذا الحديث من مبالغة واضحة إال أنه يشير إشارة واضحة إلى المستون
الكبير ،والتوسع المالحظ الذآ ط أر على العمل في مراكز التعدين في تلك المنطقة.

أمررا عررن كيفيررة وجرروده فتشررير المصررادر المختلفررة إلررى أن الزمرررد يوجررد علررى

شكل عرروق خضرراء فري طبقرة مرن الحجرر األبري

الرخرو ،وفري أحيران أخررن يوجرد

مختلط راً بررالتراب والطررين( ) ،أمررا بالنسرربة لمعرردن الررذهب فيررذكر ابررن الرروردآ أنرره إذا
"ك رران أول لي ررالي الش ررهر العرا رري خ ررا الط ررالب ف رري تل ررك الرم ررال ،وين رررون التب ررر
يضرريء بررين الرم رل ،ويعلمررون مواضررعه ويصرربحون فيجررئ كررل مررنهم إلررى كرروم الرمررل
الرذآ عليره فيحملرره علرى هجينرره ويمضري إلرى أبررار فيغسرله ،ويوصررله ،ويسرتخرص منرره

التبر ويلغمه بالزئبق ثم يسكبه"( ).

هررذا ويمكررن تحديررد عرردد مررن النقرراط المهمررة لتمثررل أهررم العوامررل الترري سرراهمت

في نمو وتطور مراكز التعدين ،ومنها:

أوالا :ت روافر األمررن واالسررتقرار فرري المنطقررة وقررد جرراء هررذا األمررن نتيجررة للجهررود
الكبي ررة الترري ُبررذلت ألجررل رد البجررة عررن مهاجمررة م اركررز التعرردين والمسررلمين العرراملين
فيها ،الذين استقرت أعداد كبيرة منهم في تلك المناطق منذ فترات طويلرة مرع عروائلهم

وذ ارريهررم ،وقررد كانررت هررذه الم اركررز عرضرره لهجمررات البجررة المسررتمرة،حيث ادع روا "أن

المعادن لهم في بالدهم ،وأنهم ال يأذنون للمسلمين فري دخولهرا"( ) ،هرذا وقرد نجحرت
تلك الحمالت ،ومن أهمها الحملرة التري قادهرا ن برن عبردهللا القمري سرنة

رد البج ررة واجالئه ررم ع ررن م ارك ررز التع رردين

(

)

كم ررا نجح ررت الحمل ررة ف رري ف ررر

اإلسررالمي علررى تلررك الم اركررز ،وترروص ذلررك بتوليررة مسر وليات أر

ه ر فري
النف رروذ

المعرردن لررن القمرري

نفسرره( ) ،حيررث أمررر الخليفررة العباسرري المتوكررل واليرره علررى مصررر عنبسررة بررن إسررحاق

الضرربي كرري يرروفر لرره كررل مررا يلررزم مررن الم ر ن والعترراد والرجررال لتأكيررد ذلررك النفرروذ
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الذآ تعزز بتوقيع اتفاقية مع ملك البجة يتصدرها شرط السما للمسلمين بالعمل في

المعدن دون التعرر

لهرم أو لممتلكراتهم بسروء ،حيرث وافرق علرى بابرا الملرك البجراوآ

علررى هررذا الشرررط إبرران زيارترره لبغررداد سررنة

ه ر( ) ،هررذا وقررد أدت هررذه اإلج رراءات

والتدابير دو اًر فاعالً ومهماً في ازدياد ونمو مراكز التعدين بشكل مالحظ.

ثانيا ا :ومررن العوامررل المهمررة الترري سرراهمت فرري تطررور هررذه الم اركررز ازديرراد الطلررب

على هذه المعادن ،سواء أكان هذا الطلب من داخل العالم اإلسالمي أو مرن خارجره،

ذل ررك أن الدول ررة اإلس ررالمية ق ررد اتس ررعت رقعته ررا بش رركل كبي ررر ،كم ررا أض ررحت حاجته ررا

لألم روال الالزمررة لتررأمين األمصررار الترري فتحررت حررديثاً كبي ررة ،هررذا فض رالً عررن حاجررة
الجنود والمقاتلين للم ن واألغذية والسال الرالزم لمواجهرة كرل مرا يتهردد الدولرة ،ومرن
أمثلة ذلك الحملة التي أمرر بتجهيزهرا الخليفرة العباسري المتوكرل ،والتري وردت اإلشرارة

إليهررا ،حيررث تررم تجهيررز سرربعة م اركررب محملررة بررالم ن المختلفررة وبالرجررال وافقررت ن
القم رري ف رري حملت رره عل ررى البج ررة بع ررد أن رس ررت بس رراحل عي ررذاب ،وكان ررت م ررن أس ررباب

انتصاره في تلك المعركة( ).
كما أن هناك بع

المشروعات األخرن كانت بحاجة إلى هذه المعادن مثل

مشروعات سك النقرود التري كانرت تحمرل أسرماء وألقراب الخلفراء والروالة ،وتردون عليهرا

المناسبات والتواريخ المهمة( ) ،ومما ي كد هذا األمر مرا ذكرره أحرد المر رخين مرن أن
أهر ررم سر رربب لحملر ررة ن القمر رري كر رران انقطر رراع نصر رريب الدولر ررة العباسر ررية مر ررن المعر ررادن
المستخرجة في أر

البجة ،حيث كان يصل نصيبها فري عهرد الخليفرة المتوكرل إلرى

خمس ما يتم استخراجه من الذهب والفضة والزمرد وغيرها من المعادن( ).

أما من جهة الطلب الذآ كان يأتي من خارص العالم اإلسالمي ،فقرد ثبرت أن

عررددا كبي ر ار مررن تجررار الهنررد والرريمن والمغرررب والحبشررة والحجرراز ومصررر( ) ،وغيرررهم
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كررانوا يررردون مررن خررارص بررالد البجررة لالتجررار فرري هررذه المعررادن ،حيررث كانررت حاجررة

الملرروك والحكررام فرري ذلررك الوقررت كثي ررة لهررا حيررث كانررت تسررتخدم فرري ت رزيين القصررور
والبيوت الكبيرة ،كما كان يستخدم بعضها اآلخر فري صرناعة الحلري الخراا بالنسراء

إلررى غي رره مررن االسررتخدامات األخرررن ،وممررا يرردل علررى اتسرراع نطرراق اسررتخدام هررذه
المعر ررادن وزير ررادة طلبهر ررا تسر ررمية بعضر ررها بأسر ررماء الر رردول والبل رردان التر رري كر رران ملوكهر ررا

وأثريا ها يتنافسون ويحرصون على شرائه واستيراده من بالد البجة( ).

ثالث اا  :ومررن هررذه العوامررل أيضراً الجهررود الترري بررذلتها العناصررر العرايررة المختلفررة

الترري اسررتقرت فرري بررالد البجررة بعامررة وفرري منرراطق التعرردين ب روادآ العالقرري بخاصررة،
حيررث اسررتفادت هررذه العناصررر مررن األوضرراع األمنيررة المسررتقرة الترري سرربقت اإلش ررارة
إليهررا ،فكرران أن اتجهررت أعررداد كبي ررة مررنهم للعمررل وللبحررث عررن المعررادن المتبقيررة فرري

المراكز القديمة ،في حين اتجهت أعداد أخرن منهم إليجاد مناجم جديدة مسرتفيدة فري
ذلك من عدم اهتمام البجرة وعردم حماسرهم للعمرل فري هرذا المجرال واسرتخراص المعرادن

المختلفررة الترري كانررت تزخررر بهررا بالدهررم( ) ،وقررد برعررت هررذه القبائررل لدرجررة أن بعر

المنرراجم المهمررة سررميت بأسررماء القبائررل العرايررة الترري وضررعت يرردها عليهررا ،أو سرركنت
بجوارها مثرل كلرب ،وعجرل ،وكاهرل ،وبعر

أخرن من مضر( ).

بطرون جهينرة ،وانري سرليم ،ومجموعرات

ونجد أن هذه المجموعات ،واخاصة قبيلة رايعة العراية قد اتجهت لمصراهرة

البجة الذين يقطنون في مناطق التعردين ،فتزوجروا مرن بنرات ر سرائهم وهرم الحردارب،
مما عزز االستقرار في المنطقة( ) ،يقول المقريزآ "وكانت البجة تشن الغارات علرى

القرررن الش ررقية فرري كررل وقررت حتررى ّخراوهررا ،فقامررت رايعررة فرري مررنعهم مررن ذلررك حتررى

كف رروهم ،ث ررم تزوجر روا م ررنهم ،واس ررتولوا عل ررى مع ررادن ال ررذهب ب ررالعالقي ،وكث رررت أمر روالهم
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واتسعت أحروالهم ،وصرارت لهرم م ارفرق بربالد البجرة"( ) .ولرم تقر

رايعرة وغيرهرا عنرد

ذلك بل اتجهت لزيادة م اركرز التعردين حترى بلغرت أكثرر مرن اثنرين وثالثرين مركر از( )،
كما اتجهت لتطروير أسراليب التنقيرب وتحرديث وسرائله ،وأصربحت معراملتهم أكثرر دقرة

وتن يماً ،حيث تم وضرع أسرس للتعامرل مرع العمرال المسرتخدمين فري اسرتخراجه الرذآ
كان مع مهم من البجة ،في حرين كران بعضرهم اآلخرر مرن الحربب والنروايين وغيررهم

مررن السررودان ،ومررن تلررك األسررس أن يمررنا العامررل أجر اًر ثابتررا يتفررق عليرره بررين الطررفين
ن ير عمله ،ومنهرا كرذلك أن يرتم االتفراق مرع هر الء العمرال علرى مرنحهم قرد ار معلومرا

مما يتم استخراجه من المعادن المختلفة ،يقول ياقوت الحموآ في معر

العالقي" :به معدن التبر بينه واين أسوان في أر

حديثه عن

فياحة يحتفر اإلنسران فيهرا ،فرلن

وجد فيها شيئاً فجزء للمحتفر ،وجزء منه لسلطان العالقي ،وهرو رجرل مرن رايعرة"( )،
ومررع مرررور الررزمن ن مررت العناصررر العرايررة العاملررة فرري المعرردن عمليررة اسررتخراجه،

فأصبا العمال البجاويون وغيرهم يتقاضون أجو ار محددة ن ير عملهرم ،كمرا أصربحوا
يحصررلون علررى النفقررة الالزمررة لعيشررهم مررن أميررر العالقرري ،وعمررل لهررذه الغايررة دي روان

خرراا يقرروم باإلش رراف علررى ش ر ون العمررال ودفررع أجررورهم وأرزاقهررم( ) ،ويفصررل أحررد
الم ر رخين فرري بيرران ذلررك فيقررول" :معرردن الزمرررد فرري البررر المتصررل بأس روان ،وكرران لرره

ديوان فيره شرهود وكتراب ،وينفرق علرى العمرال بره ،وتنرال لهرم المر ن واسرتخراص الزمررد

منرره ،وهررم فرري جبررال مرملررة يحفرررون فيرره"( ) ،هررذا وق رد اسررتطاعت العناصررر العرايررة
العاملررة فرري المعرردن مررن تطرروير معرفتهررا فرري كيفيررة اسررتخراجه مررن األر  ،كمررا يبرردو

أنه ررم ق ررد اس ررتفادوا كثير ر ار م ررن خبر رراتهم لدرج ررة أنه ررم أص رربحوا يراط ررون كثرت رره بتقلب ررات
الطقس ،والريا  ،وقوة الضوء ،قال المسعودآ ر وهو ينقل عن جماعة من أهل الخبرة

والدراية بهذه المعادن ر  ":ووجدت جماعة بصعيد مصر من ذوآ الدراية مما اتصرلت
دراسات إفريقية
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مع ررفتهم به ررذا المعرردن ،وع رررف هررذا الن رروع م ررن الجرروهر ال ررذآ هررو الزم رررد ،يخب ررر أن
الزمرررد يقررل ويكثررر ف رري فصررول السررنة ف رري قرروة م رواد اله رواء وهب رروب نرروع مررن الري ررا

األراع ررة ،وتق ررون الخضر ررة في رره ،والش ررعاع الن ررووآ ف رري أوائ ررل الش ررهر والزي ررادة ف رري ن ررور
القمر ،وكذلك وجدت في أخبار من عني بمعرفة أكثر المعرادن مرن الجوهريرة وغيرهرا

أن الكبريررت األبرري

واألصررفر وغي رره مررن أن رواع الكبريررت يكثررر فرري معدنرره فرري السررنة

الترري يكثررر برقهررا وتشررتد صرواعقها"( ) ،وعلررى الرررغم مررن هررذه العوامررل الجغرافيررة الترري

ذكر المسعودآ أنره نقلهرا عرن أهرل الد اريرة بالمعردن ر ال صرلة لهرا بكثرتره أو قلتره كمرا
زعموا له بيد أنها تردل داللرة واضرحة علرى مردن اهتمرام العناصرر الموجرودة فري وادآ

العالقرري بهررذه المعررادن لدرجررة أنهررا حاولررت أن ت رراط وجرروده وقلترره برربع

الم رراهر

الجغرافية المهمة.

تنشيط حركة الموانئ البجاوية
أدن استغالل المعرادن فري منطقرة وادآ العالقري إلنعراب حركرة التجرارة فري برالد

البجة ،كما أنه أدن إلى تطوير الموانئ البجاويرة ،وتطروير وتنروع معامالتهرا التجاريرة
مررع م روانئ البلرردان المطلررة علررى البحررر األحمررر ،وأضررحى البحررر األحمررر تبع راً لهررذا
النشاط الذآ طال تلك المروانئ بحيررة إسرالمية بحرق ،ومرن أشرهر تلرك المروانئ مينراءا
عيذاب وسواكن البجاويان.
ميناء عيذاب

موقااع عيااذاب :أورد الم رخررون والجغرافيررون المسررلمون بعر

المعلومررات المهمررة

الترري مررن الممكررن أن تسرراهم فرري تحديررد موقررع عيررذاب مررن بررين المرردن المشررهورة فرري

المنطقة الساحلية في ذلك الوقت ،فقرد ذكرر اإلصرطخرآ أنهرا علرى بعرد عشرر م ارحرل

مررن أس روان( ) ،بينمررا يرررن ناصررر خسرررو أن بينهمررا مسررافة مررائتي فرسررخ( ) ،وقطررع
دراسات إفريقية
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هذه المسافة في خمسة عشر يوماً

(

) ،بينما قطعها ابن جبيرر مرن قروا فري تسرعة

عشررر يوم راً( ) ،أمررا القاسررم التجيبرري فقررد قطعهررا فرري اثنررين وثالثررين يوم راً .مررن قرروا
أيضا( ) على أن المقريزآ يحدد هذه المسافة بسبعة عشر يوماً( ).
وسبب هذا االختالف بين ه الء الجغرافيين والم رخين راما كران بسربب اخرتالف

الطرررق السررالكة إلررى عيررذاب ،أو رامررا بسرربب تررأخر بعضررهم فرري الطريررق أليررام عديرردة

للبحث عن الماء( ) ،أو عن الطريق( ) ،أو ألآ سبب أخر.

هذا وقد انسحب هذا الخرالف كرذلك علرى عردد مرن البراحثين المحردثين الرذين

حاولوا تحديد موقع عيذاب من خالل نتائج الدراسات والبحوث األثرية التري تمرت فري

المنطقر ررة السر رراحلية( ) ،وبر ررالرغم مر ررن النتر ررائج الطيبر ررة التر رري حققتهر ررا تلر ررك الد ارسر ررات
واألبحاث ،حيث عثر بعضهم على أكوام أثرية تقع على خط عرر

2

 ،إال أنره لرم

يستطع أحد حتى اآلن الجزم بأن تلك األكوام األثرية هي بقايا مدينة عيذاب.
أهمية عيذاب:

زاد من أهمية هذا الميناء عدة عوامل يمكن إجمالها في النقاط التالية:
 مينرراء عيررذاب كرران أقرررب نقطررة عبررور فرري السرراحل الغرارري للبحررر األحمررر علررىميناء جدة أكبر مرافئ الحجاز.

 ترردهور الوضررع فرري مينرراء باضررع الترري تحولررت عنهررا الحركررة التجاريررة ،فورثتهرراعيذاب( ).

 ازديرراد أهميررة المينرراء بعررد أن اسررتخدمها كررل مررن عبرردهللا بررن الحبحرراب( ) ،ونبن عبدهللا القمي( ) ،في محاراة قبائل البجة بعد أن كثرت غاراتهم على مدن

صررعيد مصررر الجنوايررة ،ومنع روا المسررلمين العرراملين فرري مجررال التعرردين ب روادآ

العالقي من العمل في استخراص المعادن المختلفة( ).
دراسات إفريقية
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 التوسع في استخدام الميناء لنقل الحجاص إلى الحجاز بعد توقيع اتفاقيرة الصرلابين ن القمي والملك البجاوآ كنون بن عبدالعزيز( ).

 -اس ررتخدام المين رراء لنق ررل المع ررادن إل ررى ب ررالد الحج رراز وال رريمن والهن ررد ،باإلض ررافة

للص ررادرات األخ رررن( ) ،خصوصر راً بع ررد أن ق رردم إل ررى ب ررالد البج ررة عب رردهللا ب ررن
عبدالحمير ررد العمر رررآ ف ر رزاد مر ررن نشر رراط العمر ررل فر رري إنتر رراص المعر رردن ووسر ررع مر ررن
تجارته( ).

 أن السفن الميممة شطر مصر توفر من الوقت ،وتتقي العديد من األخطرار إذارس ررت بعي ررذاب ،خصوصر راً األخط ررار الت رري تتمثر رل ف رري العوام ررل الطبيعي ررة مث ررل
الشعب المرجانية ،والريا وغيرها.

ولعررل أول اسررتخدام لمرفررأ عيررذاب يعررود إلررى عصررر البطالسررة ،إال أن الخمررول قررد

الزمرره لفت ررة طويلررة ،ثررم عرراد إليهررا نشرراطها مررع توسررع حركررة الفتررو اإلسررالمية  ،الترري

صاحبها نشاط تجارآ مميز هر في توسع حركة المالحة في سواحل البحر األحمر
الشررقية والغرايررة ،إال أن هررذا النشرراط مررا لبررث أن أخررذ فرري الضررع

بعررد سررقوط الدولررة

األمويررة ،وقيررام الخالفررة العباسررية برربالد العرراق ،ثررم برردأ هررذا النشرراط ينتقررل ترردريجيا إلررى
الخليج العراي ،واخاصة بعد أن أمر الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور بردم خلريج

أمي ررر المر ر منين ،وحل ررت م ررن ث ررم المر روانئ المطل ررة عل ررى الخل رريج العرا رري مح ررل المر روانئ
المطلة على البحر األحمر في استقبال سفن الهند والصين وما إليها( ).

ونتيج ررة ل ررذلك التح ررول أص رربا دور عي ررذاب ثانوي ررا ،حي ررث قل ررت أع ررداد الس ررفن

التجاريررة ال أرسررية بهررا أو المررارة عبرهررا ،مررا عرردا بع ر

القليلة( ).

دراسات إفريقية
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إال أنهررا سرررعان مررا اسررتعادت نشرراطها بعررد أن اسررتأنفت حركررة المالحررة فرري

البحر األحمرر نشراطها ،وذلرك بسربب ترأثير ثرورة الرزنج والقرامطرة علرى حركرة المالحرة

فرري الخلرريج العرارري ،وذلررك فرري أواخررر القرررن الثالررث الهجرررآ ،باإلضررافة إلررى ذلررك فررلن

أعداداً كبيرة من التجار العرب بد وا يحجمون عن الوصول برحالتهم إلى موانئ الهند
عن طريق الخليج ،األمر الذآ أدن إلى كساد تجرارة الربن والبهرار والعطرور( ) ،وممرا

زاد ف رري أهمي ررة عي ررذاب الخر رراب ال ررذآ تعرض ررت ل رره ال رردلتا ف رري مص ررر ،وتح ررول قواف ررل
الحجراص المصرريين والمغاراررة ومررا إليهررا مررن طريرق شرربه سرريناء إلررى طريررق النيررل حتررى
قوا أو أسوان ومنها عبر الصحراء الشرقية إلى عيذاب( ).

هذا وقد كان لوجود معادن الذهب والزمرد في بالد البجرة بعامرة وفري منطقرة

وادآ العالقي بخاصة أكبر األثر في ازدياد أهمية عيذاب التي أصبحت
ميناء رئيسرياً
ً
لهذه المعادن لدرجة أنها كانت تعرف بميناء الذهب.
على أن هذه األهمية قد ازدادت بشكل كبير حينما بردأت تصرلها سرفن الريمن

والهنررد محملررة بمختل ر

البضررائع والسررلع ،حتررى وصررفها أحررد الم ر رخين بأنهررا "أحف ررل

مراسي الدنيا بسبب أن مراكب الهند واليمن تحط فيها وتقلع منها زائداً مراكب الحجاص

الصادرة والواردة"( ) .فأصبحت التجارة مرن أهرم الردعامات التري ارتكرزت عليهرا الحيراة
في مدينة عيذاب ،التي أضحت أسواقها تمتلرئ بمنتجرات الهنرد  ،وجرزر الهنرد الشررقية

مر ررن بهر ررار وعطر ررور واخر ررور ،وبمنتجر ررات مصر ررر مر ررن األقمشر ررة والكتر رران والخر ررزف( )،
باإلض ررافة لص ررادرات ب ررالد البج ررة م ررن غي ررر ال ررذهب والزم رررد ،مث ررل الجم ررال البختي ررة،
واألغنررام والسررمن الترري كانررت تصرردر منهررا إلررى مينرراء جرردة ،وتحمررل منهررا عبررر القوافررل

إلر ررى مكر ررة المكرمر ررة
والرريمن

(

(

) ،كمر ررا كانر ررت تصر ررل إلر ررى األس ر رواق أيضر ررا منتجر ررات الحبشر ررة

) ،ومنتجررات النرروايين فرري مملكترري المق ررة وعلرروة ،حيررث كانررت هررذه الممالررك
دراسات إفريقية
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تصدر العاص عن طريق عيرذاب،التري تررتبط بهرا عبرر طررق القوافرل الواصرلة مرن هرذه

الممالك عبر وادآ العالقي

(

 ،وأدت هذه الحركة الواسعة في هذا التنروع واالخرتالف

فرري السررلع والبضررائع ال رواردة إلررى اهتمررام والة المسررلمين بهررا ،حيررث رصرردت عرردد مررن

السررفن الحرايررة لحمايررة حركررة المالحررة فيهررا

(

) ،باإلضررافة إلررى ذلررك فقررد اتجرره ال روالة

ل رردعم وحماي ررة التج ررار م ررن البج رراويين وم ررن األعر رراب ال ررذين ك ررانوا يه ررددون ح ررركتهم،
ويعملون على ابتزازهم ،وأخذ أموالهم منهم بدون وجه حق

(

) ،فكان أن شجعت هرذه

الترردابير التجررار المقيمررين فرري عيررذاب فأخررذوا ين مررون أنفسررهم وأعمررالهم بشرركل جيررد،
حيرث أقراموا مبرراني خاصرة بهررم فري المدينرة ،كمررا أقرام بعضررهم دو اًر إلقامرة الرروكالء أو

المنرردواين الررذين أضررحوا يقيمررون فرري المدينررة بصررفة دائمررة ،وكررانوا ينفقررون خررالل فت ررة
إقررامتهم ه ررذه أمر رواال طائل ررة عل ررى تشررييد المنش رروت الخيري ررة والديني ررة ،ويبن ررون المس رراجد

وغيرها

(

) ،ولم تق

مساهمات التجار عند ذلك الحد بل كانت لهم مشاركات معتبرة
قلررواهم ،كمررا شرراركوا فرري حلقررات

فرري إث رراء الحيرراة ،وفرري دعرروة البجررة لإلسررالم وتررألي

الفقه التي كانت تقام هناك مرن قبرل الحجراص والرحالرة وغيررهم ،والتري غالبراً مرا تتنراول
مس ررائل تتعل ررق ب ررالحج والعمر ررة وأداء المناس ررك ،وترك ررز عل ررى جر رواز إحر ررام الح رراص م ررن
عيذاب أو عدم جواز ذلك
مختل

(

).

هرذا وقررد كانرت المكرروس تفرر

علررى السرفن الوافرردة إلرى عيررذاب مررن

البلدان مما ساهم على حد كبير في إنعاب المدينرة ،وفري دعرم المشراريع

التي كان تنفق عليها ،مثرل تعبيرد الطررق الرواردة مرن قروا وأسروان وحفرر اآلبرار
وحمايتها من غارات األحباب ،وغيرهم من قطاع الطرق

(

).

وفي ذلك يقول أحد الم رخين المسرلمين" :فيهرا تحصرل المكرس علرى

مررا فرري السررفن الوافرردة مررن الحبشررة وزنجبررار والرريمن ،ومنهررا تنقررل البضررائع علررى
دراسات إفريقية
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اإلبل إلى أسوان ،ومن هناك تنقل بالسرفن إلرى مصرر فري النيرل"

) ،وقرد كانرت

(

هررذه المكررس تفررر

علررى السررلع الصررادرة مثررل التمررر والقطررن ،والسرركر والل ل ر ،

والرذهب كمرا تفرر

علررى السرلع الرواردة مثرل األخشرراب والعرود والبهرارات والتوابررل

وغيررر ذلررك مررن سررلع الرريمن والهنررد والحبشررة ،األمررر الررذآ أضررفى علررى هررذا الثغررر
مزيداً من األهمية االقتصرادية لرم يسربق لهرا مثيرل ،فأصربا برذلك أهرم مينراء علرى

السررراحل الغرار رري للبحر ررر األحمر ررر بالنسر رربة للتجر ررارة والحر ررج علر ررى حر ررد س ر رواء

(

)،

وباإلضررافة لتلررك المكررس الترري كانررت تحصررل مررن السررفن ال رواردة والصررادرة كانررت

هنرراك ضرريبة يفرضررها سرركان المنرراطق الواقعررة فرري طرررق القوافررل علررى كررل حمررل

يمر بديارهم

(

) ،حيث كانت القوافل العيذابية التي تحمل التجارة عبر الصرحراء

وتمر بتلك الطرق ال تنقطع أبداً ،وقد كان لتجار عيذاب وكالء تجراريون بأسروان
وقوا ،هرم الرذين يقومرون بردفع هرذه الضررائب عرنهم كمرا كرانوا يقومرون بتسرهيل
عملية التبادل التجارآ بين هذه المدن واين عيذاب

(

).

علررى أن تلررك المكرروس والرسرروم الترري كانررت تفررر

علررى التجررار لررم

تكررن هرري وحرردها المشرركلة الترري ترواجههم فرري هررذا الثغررر ،بررل كانررت هنرراك مشرراكل

أخررن ال تقرل عنهرا ،وهري اعتمراد سركان مدينرة عيرذاب بشركل رئيسري فري مرأكلهم
وملبسهم على ما يجود به التجار عليهم ،نسربة لوقروع عيرذاب فري صرحراء قاحلرة

يصعب فيها زراعة أآ نوع من المحاصيل الغذائية ،أمرا المشركلة األخررن فتتمثرل

في ندرة المياه الصالحة للشرب بداخل المدينة ،حيث كان السكان يعتمردون علرى
مياه األمطار على قلتها ،أو على مياه اآلبار المجلوبة من خارص المدينة،بواسطة
بعر

البجرراويين الررذين امتهنروا العمررل فرري جلررب هررذه الميرراه وايعهررا للمقيمررين فرري

ٍ
بأثمان مضاعفة
المدينة ،وللمارين بها من التجار والحجاص وغيرهم
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كم ررا أن التج ررار والحج رراص ك ررانوا كثير ر ار م ررا يتعرض ررون البتر رزاز بعر ر

البجررة الررذين ير جرون لهررم الم اركررب والسررفن بأسررعار مضرراعفة ،كمررا كررانوا يملر ون
هررذه السررفن بالمسررافرين لدرجررة تصررعب معهررا الحركررة فرري داخلهررا ،وي ررل الحجرراص
على هذا الوضع حتى تصل السفينة إلى وجهتها

سواكن

(

).

ومررن المروانئ البجاويررة الترري ازدهرررت نتيجررة تطررور م اركررز التعرردين ،وتوسررع حركررة

التجرارة مينرراء سرواكن البجرراوآ الرذآ عرفرره الم رخرون المسررلمون  ،وأفاضروا فرري وصررفه

فقررال المسررعودآ" :س رواكن أقررل مررن ميررل فرري ميررل واينهررا واررين البحررر الحبشرري بحررر
قص ررير يخ ررا

ملك"

(

 ،وأهله ررا طائف ررة م ررن البج ررة تس ررمى الخاس ررة ،وه ررم مس ررلمون ،وله ررم به ررا

) .أما ياقوت الحموآ فقد ذكر أنها "بلد مشهور على ساحل بحر الجرار قررب

عيذاب ترفأ إليها سفن الذين يقدمون من جدة"

(

) ،أما ابن بطوطة فقال عنها" :وهي

علررى سررتة أميررال مررن البحررر وال مرراء بهررا وال زرع وال شررجر ،والمرراء يجلررب إليهررا فرري

القروارب ،وفيهررا صررهاريج يجتمررع بهررا مرراء المطررر ،وهرري جزي ررة كبيررة بهررا لحرروم النعررام

والغرزالن وحمررر الوحرروب ،والمعررزن عنرردهم كثيررر ،واأللبرران والسررمن ،ومنهرا يجلررب إلررى
مكررة المكرمررة ،وحبررواهم الجرجررور وهررو نرروع مررن الررذرة كبيررة الحررب يجلررب منهررا أيضررا

إلى مكة المكرمة

(

) ،وقال القلقشندآ" :أخبرني من رأها أنها جزيرة على طرف بحر

القلررزم م ررن جهت رره الغراي ررة قريب ررة م ررن البح ررر يس رركنها التج ررار"

(

) ،وق ررد أض ررحت له ررذه

المدينرة ر بفضرل حركررة التنقيرب الواسررعة فري منرراطق تعردين الررذهب فري وادآ العالقرري
وفرري غيرره ر مكانررة تجاريررة مهمررة وال سرريما أن عررددا كبير ار مررن منرراجم الررذهب والزمرررد

كانت ترتبط بها عبر طرق كثيرة ،كما كان بعضها اآلخر يقرع قريبراً مرن المدينرة
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هررذا وممررا زاد نشرراط الحركررة فيهررا وأدن إلررى ازدهارهررا قرردوم عرردد كبيررر مررن الحجرراص
وغيرهم عبر الموانئ البجاوية

(

).

وممر ررا زاد فر رري أهمير ررة المدينر ررة أن عر ررددا كبي ر ر اًر مر ررن التجر ررار ابتنر ررى بهر ررا بيوتر ررا

خصص رروها لر رراحتهم

(

) ،وإلدارة أعم ررالهم التجاري ررة فرام ررا التقر روا فيه ررا ب رربع

التج ررار

القررادمين إليهررا مررن الهنررد والحبشررة والرريمن فضررال عررن التجررار القررادمين مررن جرردة ومكررة

والفس ر ر ررطاط وغي ر ر رررهم ،حي ر ر ررث كان ر ر ررت المدين ر ر ررة تع ر ر ررج بمختلر ر ر ر

البضائع

(

األجن ر ر رراس وبمختلر ر ر ر

) ،وكانت تتم فيها المبادالت التجاريرة وتوقيرع العقرود التجاريرة وغيرهرا مرن

األنشطة االقتصادية األخرن ،باإلضافة لذلك فقد كان بالمدنية عدد كبير من المتاجر
تبر رراع فيهر ررا مختل ر ر

السر ررلع مثر ررل البهر ررار ،والقرنفر ررل والزمر رررد ،والر ررذهب ،والل ل ر ر الجير ررد

والمواشي التي كان يصدر بعضها إلى مكة المكرمرة

(

) ،وقرد عبرر عرن تلرك الحركرة

التي كانت تشهدها المدينة أحد الم رخين حين قال :هي "مدينة عامرة في ساحل بالد

البجة وفيها متاجر ويخرص منها رقيق البجاة والل ل الجيد"

(

).

وق ررد ازده رررت المدين ررة بس رربب اس ررتتباب األم ررن فيه ررا ،واهتم ررام المس ررلمين به ررا

والس رريما وال رري ق رروا ال ررذآ عم ررل عل ررى حماي ررة التج ررارة والتج ررار م ررن البج ررة وبعر ر

األع رراب الس رراكنين مررن حوله ررا ،والررذين كثير ر اًر م ررا كررانوا يس ررتولون علررى أمر روال التج ررار

المقيمين فيها ،والذين يتوفون بها ،وال يعرف أحد كي
ه الء

(

).

تصرف أموالهم فيستولي عليها

علررى أن مينرراء س رواكن لررت جنبررا إلررى جنررب مررع مينرراء عيررذاب تمثررل أهررم

المنافذ والموانئ الواقعة على سراحل البحرر األحمرر الغراري ،وأصربحت م ارسريها تمتلرئ
بمختلر ر ر ر

المسافرين

(

الس ر ر ررفن الشر ر ر رراعية والم ارك ر ر ررب المخصص ر ر ررة لنق ر ر ررل الحج ر ر رراص وغي ر ر رررهم م ر ر ررن
).
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أثر النشاط االقتصادي على أهل البالد
أدت التطررورات االقتصررادية الترري شررهدتها بررالد البجررة ،إثررر التوسررع الررذآ حرردث

في استخراص وتجارة المعردن ،ونمرو ازدهرار طررق القوافرل التجاريرة ،إلرى إحرداث كثيرر
مررن المتغي ررات فرري حيرراتهم االقتصررادية ،كرران مررن أهمهررا تحررول واسررتقرار كثيررر مررن

قبرائلهم فرري المنراطق السرراحلية حيرث المروانئ البجاويرة المعروفررة ،بعرد أن كرران أكثرررهم
يعيب في األودية والبوادآ وفي وسط شعاب الجبال

اإلب ررل بش رركل كبي ررر

(

(

) ،معتمدين فري غرذائهم علرى

) ،ك ررذلك اتجه ررت أع ررداد م ررنهم للعم ررل واالس ررتقرار ف رري من رراطق

التعرردين المختلفررة الواقعررة فرري المنطقررة بررين نهررر النيررل غراراً حتررى قرررب سرواحل البحررر
األحمر شرقاً ،وكانوا من قبل ذلك ال يتحركون إال في حدود ضيقة( ).
هررذا وقررد أدت تلررك التطررورات إلررى أن غيررر بعضررهم مهررنهم بسرربب مررا تروافر لهررم

من فرا جديدة للكسب ،يمكن توزيعها في المحاور التالية:
ببع

يتمث ررل المح ررور األول ف رري حرك ررة القواف ررل التجاري ررة حي ررث ارتبط ررت قبائ ررل البج ررة
المهن المتصلة بهذه القوافل ،وهي:
 -العمل في تأجير الجمال.

 العمل في حراسة القوافل المختلفة. -بيع وتوفير المياه الصالحة للشرب للمسافرين في هذه القوافل.

أمررا بالنسرربة للمهنررة األولررى وهرري تررأجير الجمررال ،فقررد كانررت الجمررال هرري أفضررل

وسررائل السررفر فرري تل رك المنرراطق الصررحراوية الجافررة ،والسرريما أن المسررافة مررن مرردن
جنوب مصر حيث تنطلق القوافل حتى الموانئ البجاويرة فري السراحل لتبلرذ أكثرر مرن

خمسررة عشررر يومررا

(

) .كمررا أن عرردد أبررار الميرراه الصررالحة للشرررب والواقعررة فرري هررذا

الطرير ررق قليلر ررة جر ررداً ،ممر ررا يعنر رري أن أفضر ررل وسر رريلة للسر ررفر هر رري الجمر ررال ،لر ررذا كر رران
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المس ررافرون يفض ررلونها دائمر راً عل ررى غيره ررا م ررن ال رردواب األخ رررن الت رري كان ررت تس ررتخدم
اسررتخداماً محرردوداً مثررال البغررال والحميررر ،وكرران البجررة يتخيرررون لهررذا الغررر أفضررل
أن رواع الجمررال لتأجيرهررا للقوافررل ،وهرري الجمررال المعروفررة بالجمررال البختيررة ،والمعروفررة

بص رربرها وتحمله ررا للعط ررب وق رردرتها عل ررى الس ررير لمس ررافات طويل ررة دون الحاج ررة إل ررى

الماء ،كما أنها كانت تعتبر مخزوناً متحركاً للمياه ينحره المسافرون إذا دعت الحاجة
لذلك فيصيبون منها رياً وشبعاً ( ) ،هذا وقد أصبا البجرة الرذين يعملرون فري ترأجير
هذه الجمال في وضع مادآ جيد ،خصوصاً أن بعضهم كان يستفيد كثي اًر من الهدايا
المختلفرة الترري يقردمها لهررم المسرافرون مررن التجررار والحجراص وغيرررهم ،والتري كانررت فرري
غالبهرا تتكررون مرن األطعمررة والمالبرس واألحذيررة وغيرهرا ،فكرران البجرة يبيعررون بعضررها

ويلبسر ررون بعضر ررها اآلخر ررر لدرجر ررة أنهر ررم أصر رربحوا يشر رربهون التجر ررار والحجر رراص العر رررب

المسافرين في صحبتهم

(

)

من حيث اللباس والهيئة.

أمررا ثرراني المهررن الترري عمررل فيهررا البجررة مررع هررذه القوافررل فتتمثررل فرري جلررب ميرراه

الشرررب وايعهررا ،والسرريما أن حاجررة القوافررل إلررى ميرراه الشرررب فرري هررذه الطرررق حاجررة

ماسة ،بسبب أن القافلة تسير أحياناً ثالثة أو أراعة أيام في الطريق دون أن تجد بئ اًر
راء ص ررالحاً للش رررب ،فك رران البج ررة يس ررتغلون تل ررك الحاج ررة ،ويجلب ررون المي رراه م ررن
أو م ر ً
المنرراطق الواقعررة حررول الطريررق ،فيعرضررونها علررى القوافررل بأسررعار مرتفعررة ،فيشررتريها
ه ر الء ن ر اًر للحاجررة المشررار إليهررا

المهنة.

(

) ،فكررانوا يحققررون بررذلك أرااح راً كثي ررة مررن هررذه

هررذا وقررد ارتبطررت المهنررة الترري تليهررا إلررى ح رد كبيررر بررالمهنتين السررابقتين ،وهرري

مهنررة ح ارسررة القوافررل ،حيررث كرران هنرراك عرردد مررن المخرراطر تقابررل المسررافرين فرري هررذا

الطريررق ،وكرران مررن أهمهررا تعررر

القوافررل لقطرراع الطرررق مررن القبائررل البجاويررة ،ومررن

دراسات إفريقية

888

ربيع دمحم القمر الحاج

بعر

انتشار اإلسالم في بالد البجة

القبائررل العرايررة السرراكنة فرري المنطقررة ،األمررر الررذآ يضررطر المسررافرين والقوافررل
البجرراويين لح ارسررة ق روافلهم حتررى تقطررع هررذه المسررافة ،وتصررل إلررى

للتعاق رد مررع بع ر

الموانئ البجاوية في الشرق ن ير أجر معلروم يرتم االتفراق عليره برين الطررفين قبرل أن
تتحرك القافلة

(

).

هذا وقد استفاد البجة كثي اًر من هذه الفرا التي اتيحت لهم للعمل والكسب من

اء بترأجير الجمرال أوايرع الميراه أو بالعمرل فري ح ارسرة القوافرل،
خالل حركة القوافل سو ً
كمررا أنهررم قررد سرراهموا برردورهم فرري تررأمين الطريررق ،وحف رره ،كمررا قرراموا بخدمترره وخدمررة
المسافرين من تجار وحجاص وغيرهم ،حترى إن بعر
مرع التجرار"

أنس وحسن وتلط

(

المر رخين وصرفهم برأنهم" :أهرل

) ،وقرد كران هرذا هرو الطرابع العرام والسرمة الغالبرة

لهر الء البجررة ،إال أن بعضررهم قررد يشررذ عررن ذلررك فيقرروم بسرربب الطمررع والجشررع والرغبررة

فري الثرراء بتغييرر خرط سرير القوافرل فيسرلك بهرا طرقرا غيرر الطررق المعروفرة ألجرل أن
يتوه المسافرون في الصرحراء ويهلكروا عطشراً ثرم يقروم باالسرتيالء علرى مرا معهرم مرن

تجررارة وأمروال ،مثلمرا حرردث لوفررد الحرراص القوصرري الررذآ قرردم مررن مدينررة قرروا بجنرروب
مصررر فضررللهم بعر

مترراع

(

البجررة حتررى هلكروا عررن أخرررهم ،ثررم اسررتولوا علررى مررا معهررم مررن

) ،ويفصررل أحررد الم ر رخين فرري هررذا السررلوك فيقررول" :ويسررلكون بهررم

ر أآ

بالمسرافرين ر غيرر طريرق المراء فرامرا ذهرب أكثررهم عطشراً ،وحصرلوا علرى مرا يتخلفره

م ررن نفق ررة أوسر رواها"

(

) ،ولع ررل ه ررذا الس ررلوك الس رريئ الص ررادر م ررن بعر ر

البج ررة م ررع

المسافرين هو الذآ دعا ابرن جبيرر إلرى وصرفهم" :برأنهم أمره ال أخرالق لهرم وال جنرا

على العنهم"

(

) ،إال أن غالبيتهم كرانوا يحسرنون التعامرل مرع المسرافرين ،كمرا كرانوا

على قدر كبير من األمانرة والخلرق ،األمرر الرذآ جعلهرم محرل ثقرة المسرافرين فأسرندوا

إليهم مهمة قيادة هذه القوافل.
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أما المحور الثاني الذآ ارتكز حوله نشاط البجة وعملهم فيتمثل فري العمرل فري

مجررال التعرردين ،والبحررث عررن المعررادن ،والواقررع أن البجررة كررانوا قبررل الوجررود اإلسررالمي
الكثي ر

القبائررل العرايررة

الررذآ هررر فرري المنطقررة ر نتيجررة اسررتقرار واسررتثمار بع ر

واحترافها العمل في المناجم ر ال يهتمون كثي ار بالمعادن والعمل في مناجمهرا تجرارة أو
(

استخراجاً

) ،إال أنهم بعد أن الح وا توافد المسلمين وتطويرهم لهذه المهنة احتجوا

علررى ذل ررك الوجررود ،وتل ررك الهيمن ررة ،وعبررروا ع ررن ذل ررك االحتجرراص بمهاجم ررة العناص ررر
العراية الموجرودة فري وادآ العالقري وفري غيرهرا مرن الم اركرز ،وذكرروا أن المنراجم فري

بالدهم ،وأنهم ال يسمحون ألحد بالعمل فيها.

إال أنرره بعررد توقيررع االتفاقيررات الترري وردت اإلشررارة إليهررا مسرربقا ،وبعررد المصرراهرة

التي تمت برين بعر

قبرائلهم وارين القبائرل العرايرة المسرتقرة هنراك

).خفرت حردتهم

(

كثي اًر ،وأضحوا يعملون جنباً إلى جنب مع القبائل العراية والتجار وغيررهم فري البحرث
عررن المعررادن اسررتثما اًر وتجررارًة ،هررذا بالنسرربة للمقترردرين مررنهم ،أمررا عامررة البجررة فكررانوا
يعملون أجراء عند المسلمين من أصحاب مراكز التعدين ،حيث يكون ذلك إما شراكة
(

) ،ويبرردو أن

مررع التجررار ،وامررا العمررل ن يررر أجررر معلرروم يررتم االتفرراق عليرره مسرربقاً
بع البجرة الرذين كرانوا يعملرون فري تلرك المعرادن كثير اًر مرا كرانوا يطمعرون فري الرراا
والثراء السريع فأخرذ بعضرهم يتحرين الفررا الخرتالس بعر

المعرادن والجرواهر أثنراء

عمله في المناجم ،حتى إذا انتهت سراعات العمرل المتفرق عليهرا خررص بمرا اختلسره ثرم

باعه في السوق للتجرار ولغيررهم بأقرل األثمران ،ويبردو أن هرذه الممارسرات قرد تكرررت

كثي اًر ،األمر الذآ كان يضرطر أصرحاب العمرل وأراابره لتفتريب العمرال عنرد خرروجهم
(

من تلك المراكز تفتيشاً دقيقاً

).
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علررى أن أحررد البرراحثين ينرراقب هررذا األمررر ويرردافع عررن هررذا السررلوك مبررر اًر عررن

تعبير رفضهم للوجود العراي في مناطق التعدين ،بسبب أن ذلك الرف

يعتبر واحداً

من خصائا التن يم االجتماعي عند البجة الذين يعتبرون ر على حد قوله ر كل مرن

قدم إلى أرضهم يعتبر ضيفاً عليهم ،طالما تمسك بواجبرات الضريافة ،ولكرن ال يسرما
له بخرق هذه العالقة أو تجاوز حدود الضيافة كأن يحفر بئ اًر مرثالً ،أو يقطرع شرجرة،
(

) ،ومهما يكن

واذا فعل ذلك ألآ سبب كان عليه أن يدفع مقابالً مساوياً لما فعل
في هذا الررأآ مرن وجاهرة راهرة ،لكنره ال يصرلا أن يكرون قاعردة عامرة يقراس عليهرا
فري هرذا الجانرب ،ألن الواقررع ي كرد خرالف ذلررك ،فالبجرة قرد دخلروا فري عالقرات واسررعة
مررع العناصررر العرايررة المختلفررة ،وانتهررت فرري غالبهررا بالتصرراهر ،علررى النحررو الررذآ تررم
بين قبيلة رايعة العراية واين الحدارارة ،حيرث ارتضرى هرذا الفررع بهرذه المصراهرة ،برل

سعدوا بهرا كثير اًر بسربب المكاسرب الكثيررة التري تحققرت لهرم مرن جرائهرا ،وهري مكاسرب
متعررددة لرريس هررذا مجررال شرررحها وايرران تفصرريالتها

(

) ،هررذا مررن ناحيررة ،ومررن ناحيررة

ثانية راما يكون الباحث قد رجا ذلك نتيجة لسلوك بع

القبائل العراية هناك ،وهرو

سلوك غير حميرد سرببه التنرافس فري حيرازة هرذه المعرادن ،وقرد ترم بيران ذلرك ومناقشرته

في الفصل الخاا بدراسة الوسائل السلمية وأثرها في نشر اإلسالم.

ومهمررا يكررن مررن أمررر فررلن الباحررث يسررتطيع أن يقرررر بشرريء مررن االطمئنرران أن

الف رررا الت رري أتاحه ررا الوج ررود العرا رري اإلس ررالمي للقبائ ررل البجاوي ررة للعم ررل ف رري مج ررال
التعدين قد طورت كثي اًر من قدراتهم ،ووسعت مداركهم فيما يختا بالعمل فري مجرال

التعرردين ،كمررا أنهررا قررد أضررفت علرريهم بع ر

م رراهر الث رراء والغنرري ،خصوص راً الررذين

تمكنوا من االستفادة من االتفاقيات الموقعة معهم ،ومنحتهم حق التجارة والدخول فري
دراسات إفريقية
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مرردن وأسرواق مصررر ،فعملروا فرري تجررارة المعرردن وتسررويقه ،جنبراً إلررى جنررب مررع التجررار

المسلمين

(

)

فجنوا من ذلك فوائد عديدة.

أمررا ثالررث المحرراور الترري ارتكررزت عليهررا حيرراة البجررة بعررد التح روالت الترري سرربق

اإلشررارة إليهررا فهرري الم روانئ البجاويررة ،حيررث اسررتقرت أعررداد كبي ررة مررنهم فرري المنرراطق
السرراحلية بعامررة ،وفرري مينرراءآ س رواكن وعيررذاب بخاصررة ،بعررد أن ترك روا السرركن فرري

الوديان والمرتفعات التي تقع بالقرب من تلك المدن

) ،وهرذا األمرر يعتبرر ر فري حرد

(

ذاتره ر تحروالً جديررداً فري حيراتهم ،حيررث تروافرت لهرم فررا جديرردة مرن العمرل والكسررب

نتيجررة لمررا ب رردأت تشررهده تلررك المر روانئ مررن حركررة تجاري ررة نشرريطة ،يقررول اليعق ررواي :

"وعيررذاب سرراحل البحررر المررالا ،يركررب النرراس منرره إلررى مكررة والحجرراز والرريمن ،ويأتيرره

التجار فيحملون التبر والعاص وغير ذلك في المراكب"

(

).

فكانررت أهررم األعمررال الترري امتهنهررا البجررة فرري هررذه الم روانئ ،صررناعة الم اركررب

وتأجيرها .أما مرن حيرث صرناعتها فقرد اتجره التجرار المسرلمون السرتيراد وتروفير أجرود
أنواع األخشراب مرن برالد الهنرد والريمن

(

) ،كمرا كرانوا يقومرون بصرناعتها فري م ارحرل

متعررددة يصررفها أحررد الرحالررة بقولرره" :والجررالب الترري يص ررفونها فرري هررذا البحررر ملفقررة
اإلنشرراء ال يسررتعمل فيهررا مسررمار البتررة ،إنمررا هرري مخيطررة بررأمراس مررن القنبررار ،وهررو

قشر جوز النارجيل يدرونها إلى أن يتخيط ،ويفتلون منه أمراساً يخيطون بها المراكب
(

) ،ويب رردو أن البج ررة ق ررد اس ررتفادوا كثير ر اًر م ررن

ويخللونه ررا ُبدس ررر م ررن عي رردان النخ ررل"
تجاراهم ،فطوروا صناعة هذه المراكب ،وأدخلوا فيها كثي اًر من التحسينات والتعديالت
من واقرع تلرك التجرارب ،فكرانوا إذا فرغروا مرن إنشراء المركرب الجديرد" سرقوها بسرمن أو

دهررن الخررروع أو دهررن القرررب ،وهررو حرروت ع رريم يبتلررع الغرقررى فيرره"

(

)

وذلررك حتررى

تلين أعوداها ،وتكون أكثر مرونة وقدرة على مواجهة األخطار المحتملة مرن الشرعاب
دراسات إفريقية
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واألمرواص والريررا وغيرهررا

(

) ،وأصرربا البجررة بسرربب كثررة الطلررب علررى هررذه الم اركررب

مررن قبررل التجررار يجتهرردون فرري تطويرهررا واتقانهررا حينراً بعررد حررين ،فررأدخلوا لير
في صناعتها ،حيث أصبحوا يفتلون مفاجيل لخياطة األلوا بعضها إلى بعر

النخيررل
 ،بعرد

أن أدركوا أن هذا النوع من الحبال أصلا من غيره ،وأكثرر صرموداً فري المراء المرالا،
بينما إذا أصابه الماء الحلو أفسرده

(

) ،واتجهروا كرذلك إلرى نسرج أشررعة هرذه السرفن

من خوا شجر المقل الذآ يجمع بين المرونة والليونة مع المتانة والقوة.

المكلر
ومرن أميررز مرا توصررل إليره البجررة أن صرناعة الم اركررب علرى هررذا النحرو ُ

أفضررل بكثيررر مررن صررناعة المركررب المسررمارآ الررذآ ال يصررمد كثي ر اًر أمررام الصررخور
والشررعب المرجانيررة ،وفرري ذلررك يقررول اإلدريسرري" :وهنرراك حيررث ينصررب المرراء أحجررار

مكدسة وصرخور قويرة فرلذا وصرلت السرفن هرذا المكران لرم يمكنهرا عبروره لمرا فيهرا مرن

العطررب المهلررك"

(

)

فرري األمررر أنرره بررالرغم مررن اجتهرراد البجررة وتفررانيهم فرري

والطري ر

صررناعة هررذه الم اركررب وتطويرهررا إال أنهررم لررم ينررالوا ثقررة المسررافرين مررن تجررار وغيرررهم،

مختار،
فيوصي أحدهم قائالً" :فال ينبغي ألحد أن يركب في مركب من هذه المراكب
اً
لما يتقي من غررها وخطرهرا"

(

) ،علرى أن هرذا السرخط لرم يكرن بسربب ضرع

بنيرة

هررذه الم اركررب فحسررب ،بررل بسرربب أن البجررة كررانوا "يبررالغون فرري إشررحان الجلبررة بالنرراس

حتى يبقى بعضهم فوق بع

حرصاً على األجرة ،وال يبالون بمرا يصريب النراس فري

البحررر ،بررل يقولررون دائمررا علينررا برراأللوا

وعلررى الحجرراص برراألروا "

(

) ،ولعررل هررذا

الجشع والطمع في الراا السريع هو ما دعا أحدهم للدعاء علرى أصرحابها ،كمرا أبرا

لعنهم  ،وفي ذلك يقول" :وبالجملة فلنهم ال أخالق لهم وال جنا على العنهم"

(

).

ومهم ررا يك ررن م ررن أم ررر ف ررلن هر ر الء المس ررافرين ك ررانوا مص رردر رزق وث ررروة كبير ررة

ألص ررحاب الم ارك ررب م ررن البج رراويين  ،ال ررذين تحس ررنت أوض رراعهم المادي ررة والمعيش ررية
دراسات إفريقية

887

انتشار اإلسالم في بالد البجة

ربيع دمحم القمر الحاج

بسرربب مررا كررانوا يجنررون مررن راررا وفيررر فر ر" مررن أهلهررا إال ذوآ اليسررار إال لرره الجلبررة
والجلبتان ،فهي تعود عليهم برزق واسع فسبحان قاسم األرزاق على اختالف أسبابها

ال إله سواه"

(

) ،هذا عن المقتدرين والميسورين من البجة الرذين عملروا فري صرناعة

وتأجير المراكب في المنطقة الساحلية  ،أما عامة البجة والمعوزين مرنهم فقرد اتجهروا

المتهان عدد من الحرف التري ارتبطرت بالحركرة التجاريرة ،والنشراط االقتصرادآ الرذآ

ت روافر هنرراك  ،ومنهررا جلررب الميرراه الصررالحة  ،وايعهررا للتجررار وللحجرراص وغيرررهم ،

فكرران ذلررك يرردر علرريهم أرااح راً كثي ررة  ،والسرريما فرري األوقررات الترري يقررل فيهررا المطررر
وتنض ررب فيه ررا مي رراه اآلب ررار القليل ررة الموج ررودة داخ ررل ه ررذه الم رردن  ،فك رران المس ررافرون
عمومراً والتجررار خصوصراً يرردفعون أمرواالً كثيررة ألجررل الحصررول علررى الميرراه  ،ورامررا
قايض روا البجررة برربع السررلع األخرررن مثررل المحص روالت الغذائيررة واألكسررية واألحذيررة
وغيرهررا ن يررر جلررب البجررة الميرراه الصررالحة للشرررب لهررم

(

) ،ومنهررا كررذلك امتهرران

البج ررة لحرف ررة ص رريد الس ررمك وايع رره للتج ررار  ،والس رريما أنه ررم ن رراد اًر م ررا يأكلون رره ،ألن
طعررامهم األساسرري يتكررون فرري الغالررب مررن الررذرة والحليررب  ،كمررا يرردل هررذا علررى مرردن
قوة التأثير اإلسرالمي علرى البجراويين  ،الرذين كرانوا فري السرابق ر بحكرم أنهرم مجتمرع

رعوآ ر ين رون إلى العمل في صيد السرمك أو بيعرة علرى أنره عمرل يحرط مرن قردرهم
االجتماعي والقبلي.

ويبدو أن البجة تأثروا في هذا الجانب كثي اًر بالتجار المصرريين والمغارارة الرذين
يفضلون السمك على كثير من األطعمة األخرن ،حيث عرفت مجتمعاتهم هذا النوع

مررن الطعررام منررذ القرردم

(

) ،واحترررف البجررة كررذلك مهنررة اسررتخراص الل ل ر مررن الجررزر

الترري تقررع بررالقرب مررن السرراحل البجرراوآ ،فكررانوا يركبررون إلررى تلررك الجررزر فرري شررهور
معلوم ررة م ررن الس ررنة  ،ف ررلذا تق رردمت تل ررك الش ررهور أق رراموا أيامر راً عدي رردة هن رراك ،حي ررث
دراسات إفريقية
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يغوص ررون فر رري أعمر رراق البحر ررر بسر رربب أن "المق رراا منهرررا قري ررب القعر ررر لر رريس ببعي ررد،
ويستخرجونه في أصرداف لهرا أزواص كأنهرا نروع مرن الحيتران ،أشربه شريء بالسرلحفاة،

فلذا شقت هرت الشقتان من داخلها كأنهما محارتا فضة ،ثم يشقون عليها ،فيجدون

فيهررا الحبررة مررن الج رواهر  ،قررد غطررى عليهررا لحررم الصرردف ،فيجتمررع لهررم مررن ذلررك
بحس ررب الح رروز واألرزاق  ،فس رربحان مق رردرها ال إل رره سر رواه"

(

) ،فك رران البج ررة بع ررد

جمعهم هرذا الل لر يعرضرونه علرى التجرار  ،الرذين كرانوا يفردون إلرى مينراءآ عيرذاب
وسواكن ،أو على التجار الذين كانوا يقيمون في المدينة بشكل دائم

(

).

وقررد كرران إقبررال التجررار علررى ش رراء الل ل ر مررن البجرراويين كبي ر اًر ،خصوص راً أن

الل ل ر المسررتخرص مررن هررذه المنرراطق قررد ذاع صرريته  ،واشررتهر فرري كثيررر مررن المرردن
والبلدان

(

) ،وأصبا مرغوباً فيه.

البجررة نتيجررة لمررا تروافر لهررم مررن ثررروات للعمررل فرري مجررال

هررذا وقررد اتجرره بعر

التجررارة خصوص راً أن االتفاقيررات الترري سرربق وأن وقعررت مررع ملرروكهم قررد منحررتهم حررق

التنقر ررل والر رردخول إلر ررى مر رردن الصر ررعيد المصر رررآ ،ش ر رريطة أال يشر ررهروا سر ررالحاً خر ررالل
وجررودهم داخررل تلررك المرردن  ،فاسررتفادوا مررن ذلررك فوسررعوا مررن عالقرراتهم التجاريررة مررع
تجار مدينتي أسوان وقوا بخاصة ،وأصربحت لهرم عالقرات واسرعة ومصرالا كثيررة

مع تجار بقية المدن المصررية ،فضرالً عرن عالقراتهم مرع التجرار اليمنيرين واألحبراب
وتجار الهند والحجاز

(

).

وترتررب عل ررى ذل ررك أن أص رربا كثي ررر مررن البج ررة ف رري أوض رراع اقتص ررادية حس ررنة،

مكنررت بعضررهم مررن تطرروير أنفسررهم وحيرراتهم ،حيررث بنروا المنررازل فرري المرردن الرئيسررية
وترك مع مهم حياة البرداوة ،كمرا اكتسربوا خبررات وسراعة بمرا تروافر لهرم مرن صرالت

جديدة مع تجار العالم اإلسالمي.

دراسات إفريقية
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ه ررذا فضر رالً ع ررن توس ررع عالق رراتهم االقتص ررادية والتجاري ررة م ررع كثي ررر م ررن ال رردول

والبلدان والشعوب المعروفة أنذاك.

خاتمة البحث
ومن خالل الدراسة والتحليل يمكن للباحث أن يصل إلى عدد من النتائج المهمرة

المتعلقة بمسار العالقة بين المسلمين واين برالد البجرة ومرن ذلرك أن جملرة االتفاقرات

الت رري أمك ررن توقيعه ررا ب ررين الطر ررفين تقر ر

دل رريالً ش ررامخاً عل ررى رو التع ررايب اإلنس رراني

والررديني والثقررافي الررذآ كرران سررائداً بررين الط ررفين وكرران أبرررز م رراهره حمايررة وحفررظ
البجاويين للمساجد التي أنشأها المسلمون بصيحة وهجر وغيرها من المدن البجاوية،
كما يمكن القول بأن المرونة والسعة التي تميزت بها هذه المعاهردات قرد جعلهرا تمثرل

إطا اًر جامعاً مانعاً يحمي العالقات بينهما ويصونها  ،فضالً عن ذلك فلنها كذلك قد
عررززت مبرردأ عرردم االعتررداء والتعرردآ وحفررظ األم روال واألنفررس والرردماء ،وأن الشررروط

والبنود المتعلقة بالمرور الحر لألفراد والبضائع كانت عرامالً مهمراً فري عمليرة التغييرر
الذآ حدث في مستقبل العالقة بين الطرفين بل وفي مستقبل المنطقة كلها.

ويمكن القول كذلك بأن التغيير الذآ أحدثته االتفاقيرات فري جملتهرا لرم يكرن ويرتم

بشرركل فجررائي عجررل بلطاحررة الكيانررات البجاويررة جملررة واحرردة ،بررل أنررت م فرري عمليررة
تراكمية بطيئة أدت في النهاية إلى انتقال طروعي متردرص بالمنطقرة كلهرا نحرو اإلسرالم

 ،والواقع أن منهج الدعوة في بالد البجة قد قام أصالً على مبراد السرالم والتعرايب
واألم رران واالعتر رراف ب رراآلخر واحت ارم رره واحتر ررام خصوص رريته فضر رالً ع ررن أنه ررا وط رردت

العالقة بين الطرفين في وقت مبكر فأمن التجار وأمنت القوافل ،وانفتا الباب واسعاً
دراسات إفريقية
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للهجر ررة وللحر رراك الس رركاني ودخ ررل الجمي ررع ف رري عالق ررات تر رزاوص وتص رراهر أدن ل ه ررور
أجيررال المولرردين فت روافرت بررذلك عالقررات اجتماعيررة واسررعة ،مكنررت للثقاف رة اإلسررالمية

وللغ ررة العراي ررة ف رري ب ررالد البج ررة وازده رررت حرك ررة التج ررارة وحرك ررة المالح ررة ف رري البح ررر
األحمررر ،وفرري منطقررة وادآ النيررل فنشررأت المرردن والم اركررز والم روانئ النيليررة ،وانتقلررت

أع ررداد م ررن البج رراويين إل ررى مص ررر للتج ررارة وللعل ررم واس ررتوطن بعض ررهم هن رراك وش ررارك

مشاركات كبيرة في حركة السياسة واالجتمراع والعلرم والمعرفرة وأصربا وأدن ذلرك إلرى
بروز عدد غير قليل من العلماء البجراويين الرذين أصربحوا منرارات شرامخة فري األدب

والفقرره ،وقرردموا بررذلك مسرراهمات مقرردرة وكسرربا وحضررو اًر معتبر اًر فرري بنرراء وتثبيررت معررالم

الحضارة اإلسالمية سجلتها لهم مصادر التاريخ بأحرف من نور.

ومهمررا يكررن مررن أمررر فلنرره يمكررن القررول بررأن انتشررار اإلسررالم وامتررداد دعوترره إلررى

بررالد البج ررة ال يختلر ر

ف رري م رراهرة ووس ررائله عمررا ج رررن علي رره الح ررال ف رري كثي ررر م ررن

البلرردان ،حيررث تررم هررذا االمتررداد نتيجررة لجهررود كبيررة ومتنوعررة  ،منهررا جهررود رسررمية،

تمثلررت فرري الحمررالت والس ررايا  ،وأخرررن غيررر رسررمية تمثلررت فرري الوسررائل السررلمية،

حيث أدن التجار والدعاة والحجاص وغيرهم أدوا اًر مقدرة فري هرذا الجانرب ،وقرد تركرت
تلك الجهود مجتمعة أثرا اًر مختلفرة علرى مسرتقبل الربالد الرديني والسياسري واالقتصرادآ
واالجتماعي ،على النحو الذآ وردت تفصيالته في ثنايا البحث ،وعطفراً علرى ذلرك
يمكن تحديد عردد مرن النقراط واعتبارهرا أهرم النترائج التري خلصرت وتوصرلت إليهرا هرذه

الدراسة وهي على النحو التالي:

 انتشار اإلسالم في بالد البجة كان أقون بكثير مما هو متعارف عليه في أوساطالباحثين،وممررا ادعرراه بعر

المستشررقين الررذين ارتهنروا موضرروع انتشرراره فرري بررالد

البجررة بوجررود الممالررك البجاويررة و أروا أن الرردعوة لررم تنتشررر فرري الرربالد إال بعررد أن
دراسات إفريقية
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ازلررت األن مررة البجاويررة الحاكمررة ،ولكررن الواقررع والنصرروا الترري تسررندها الد ارسررة

والتحلير ررل ،أثبتر ررت ،خر ررالف هر ررذا ال ر ررأآ ،كمر ررا ت كر ررد أن تحر ررول مع ر ررم البجر رراويين

لإلسالم قد حدث في رل الن رام البجراوآ الحراكم ،والردليل علرى ذلرك كثررة وجرود
المسرراجد فرري المنطقررة مررع وجررود هررذه األن مررة ،وأداء أعررداد كبيررة مررن البجرراويين

فريض ررة الح ررج فضر رالً ع ررن إخر رراجهم ص رردقاتهم وزكر رواتهم ،مم ررا يعن رري أن ال رردعوة
اإلسالمية ووسائلها المختلفة لم تنت ر سقوط هذه الممالك ،بل تسرات فري هردوء

أدن فري النهايررة إلررى اإلحاطررة بهررذه األن مررة مررن عرردة وجرروه ،ثررم اإلطاحررة الكليررة
بها.

 وادراسة االتفاقيات الموقعة مع البجة يالحظ الباحرث مردن حررا والة المسرلمينعلر ررى حماير ررة وحفر ررظ المسر رراجد ،إد ارك ر راً مر ررنهم ألهمتهر ررا وأثرهر ررا فر رري نشر ررر الر رردعوة
اإلسر ررالمية ،لر ررذا كر ررانوا يحرصر ررون علر ررى تضر ررمين االتفاقير ررات التر رري وقعر ررت مر ررع

البجاويين وغيرهم بنوداً تختا بحماية وحفظ هذه المساجد.
 عرردم إطاحررة المسررلمين بالن ررام السياسرري البجرراوآ ترجررع لعرردة أسررباب أهمهررا ،أنالمس ر ولين ف رري الدول ررة اإلسررالمية ق ررد تركر روا الفرصررة للوس ررائل الس ررلمية أن تر ر دآ
و يفته ر ررا لم ر ررا يتوق ر ررع أن يترت ر ررب عل ر ررى ذل ر ررك م ر ررن تغيير ر ررات حض ر ررارية وسياس ر ررية

واجتماعير ررة مهم ر رة لمسر ررتقبل المنطقر ررة أكثر ررر ممر ررا تحدثر رره الحمر ررالت والتجرير رردات
العسكرية ،وهذا ما حدث بالضبط في بالد البجة ،حيث انتهى األمر على النحرو

الذآ توقعه المس ولون في الدولة اإلسالمية.

 الجهود الرسمية والسلميةر بما حققتره مرن اسرتقرار وأمرن فري المنطقرة ر قرد سراهمتمس رراهمة فعال ررة ف رري نمر رو وتط ررور أوض رراع البج ررة االقتص ررادية ،وي ه ررر ذل ررك ف رري
دراسات إفريقية
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تطرروير م اركررز التعرردين ،وتنشرريط حركررة المروانئ وتوسرريع حركررة التجررارة ،وازدهررار

طرق القوافل ،وتحسين أوضاع البجة المعيشية.

 أفرررز التصرراهر الررذآ تررم بررين القبائررل العرايررة الوافرردة واررين البجرراويين جرريالً مررنالمولدين هم البجة المستعراون ،الذين كان لهم أثر مهرم فري نشرر اإلسرالم ،وفري
تغيير مسار البالد ووجهتها ،وذلك بسبب ما يكفله لهم الن ام االجتماعي السرائد

في أوساط قبائل البجة من تولي مقاليد السلطة ،ووراثة مقاليد الحكم في البالد.

 انتشررار اإلسررالم وتوطنررة فرري بررالد البجررة قررد أحرردث نقلررة نوعيررة مهمررة ف ري حيرراةالبجاويين ال سيما أن الحياة هناك ارتكزت على تنصرين أساسين هما العمل في

مناجم المعدن ،والتجارة بين الساحل ومنطقة حو

النيل.

 صررلة األلف ررة واإلخرراء ال ررذآ سررادات المنطق ررة أثررا ار بش رركل واضررا وا ررين فرري نم ررووتطوير مراكز التعدين في منطقة وادآ العالقي وفي المدن والموانئ الساحلية.

 حركة التجارة في الموانئ البجاوية قد قفزت قفزات كبيرة من حيث حركة الصرادروالوارد ومن حيث تنوع البضائع المنقولة نفسها.

 هررذه اآلثررار جميع راً قررد انعكسررت علررى حيرراة البجرراويين الررذين تحولررت أعررداد كبي ررةمررنهم المتهرران مهنررة التجررارة أو االرتبرراط بهررا برردالً مررن حيرراة التبطررل ،فررأثر ذلررك
بشكل إيجابي على حياتهم.

دراسات إفريقية
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المصادر والمراجع
مصطفى ن مسعد :اإلسالم والنوبة في العصور الوسطى ،مكتبة األنجلو المصرية،

مكي شبيكة :السودان عبر القرون ،دار الثقافة بيروت
يوس

م.

فضل حسن :مقدمة في تاريخ الممالك اإلسالمية في السودان الشرقي ،الدار السودانية

للكتب ،الخرطوم

عو

م.

م.

م.

خليفات :مملكة رايعة العراية في وادآ النيل ،عمان ،األردن،

جعفر أحمد صديق :انتشار اإلسالم في السودان في القرون الثالثة األولى من الهجرة :رسالة

ماجستير غير منشورة ،جامعة أم القرن ،مكة المكرمة،

م.

هر /

ابن خردازاة :المسالك والممالك ،مكتبة المثنى  ،بغداد (بدون تاريخ).

القزويني (زكريا بن ن)  :مستفاد الرحلة واالغتراب تحقيق عبدالحفيظ منصور ،الدار العراية،
هر.
التجيبي (القاسم بن ن)  :أثار البالد وأخبار العباد ،بيروت،

م.

.

اليعقواي (أحمد بن أبي يقعوب) :تاريخ اليعقواي ،دار صادر ،بيروت،

ابن سيد الناس (ن بن عبدهللا بن يحيى ) :عيون األثر في فنون المغازآ والسير ،بيروت،
هر /

م.

ابن الوردآ (عمر بن حفا) خريدة العجائب وفي يده القرائب( ،

ورقة).

المقريزآ (أحمد بن على) :المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار،المطبعة األميرية ،القاهرة،
هر.

ابن سليم األسواني :أخبار النوبة والمقرة وعلوة والبجة والنيل ،المطبعة األميرية  ،القاهرة،
.
ابن عبدالحكم (عبدالرحمن بن ن) فتو مصر ،بغداد.

الطبرآ (ن بن جرير) :تاريخ األمم والملوك ،دار سويدان بيروت،
ابن حوقل (القاسم بن حوقل) :صورة أراضي ،ليذن،

م.

ابن األثير (على بن أحمد) الكامل في التاريخ دار الكتاب العراي ،بيروت.

دراسات إفريقية
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ابن بطوطة (الرحلة).

ياقوت الحموآ (معجم البلدان).
ن إبراهيم أبو سليم :دور العلماء في نشر اإلسالم ،الخرطوم.

رايع ن الحاص :معاهدة البقط وأثارها على بالد النوبة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة
اإلمام ن بن سعود اإلسالمية ،محرم

هر .

عز الدين عمر موسى :الثقافة اإلسالمية كسب سجله التاريخ وضيعه األجيال ،مركز الملك فيصل
للبحوث والدراسات اإلسالمية ،الريا

هر.

عبدالعزيز بن راشد العبيدآ :وسائل انتشار اإلسالم في إفريقيا ،بحث بمجلة الدراسات اإلفريقية،
هر.
جامعة إفريقيا العالمية ،الخرطوم ،رجب
Paula.ahistory of the bejat,ribes in the sudan cam bvidge 1954.
The arabs and the sudan khant oum 1973.
Arkell.A.j: histovyof the sud an from the earliest tiwe to 1821.lond on
1961.
لإلدريسي :نزهة المشتاق في اختراق اآلفاق.
م.

ابن مماتي :قوانين الدواوين  :تحقيق عزيز سوريال ،القاهرة،
صال الدين الشامي :الموانئ السودانية ،مصر ،القاهرة.

أحمد دراص :عيذاب ،نهضة إفريقيا ،و ازرة الثقافة ،القاهرة.
بشير إبراهيم بشير :عيذاب.
روالند أوليفر :موجز تاريخ إفريقيا.لببببب
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،مكتبة المثنى ،بغداد،

( ) ابن خرداذبة (أبو القاسم عبيدهللا بن عبدهللا) :المسالك والممالك ،ا
(بدون تاريخ).

( ) القزويني (زكريا بن ن) :أثار البالد وأخبار العباد ،ا

،بيروت،

( ) التجيبي (القاسم بن ن) :مستفاد الرحلة واالغتراب ،ا
الدار العراية

م

 ،تحقيق عبدالحفيظ منصور،

هر.
.

( ) المصدر السابق :ا

( ) اليعقواي (أحمد بن أبي يعقوب بن واضا) :تاريخ اليعقواي ،ص ،ا

بيروت،

م.

( )سليم حسن :مصر القديمة ،ا
( ) ن عو

،دار صادر،

,

م.

 ،القاهرة،

ن :السودان الشمالي ،سكانه وقبائله ،ا

 ،مطبعة لجنة التألي  ،القاهرة

م.

( ) ابن سيد الناس (ن بن عبدهللا بن يحيى) :عيون األثر في فنون المغازآ والشمائل والسير،
ص  ،ا.م سسة عز الدين للطباعة والنشر ،بيروت
( )القزويني :أثار البالد ،ا

م.

هر/

 ،اليعقواي :تاريخ اليعقواي ،ص ،ا

.

( ) لمزيد تفاصيل عن هذا الصراع ان ر:
( ) مصطفى مسعد :البجة والعرب في العصور الوسطى ا
،العدد الثاني ديسمبر

اآلداب،جامعة القاهرة ،المجلد

( ) نزهة المشتاق ص ،ا
( ) المصدر السابق ،ا

 ،روما،

م.

 ،بحث منشور بمجلة كلية

م.

.

( ) ابن الوردآ (عمر بن حفا) :خريدة العجائب وفريدة الغرائب ،ورقة

المخطوطات ،المكتبة المركزية ،جامعة األمام ن بن سعود اإلسالمية رقم (

( ) اليعقواي :تاريخ اليعقواي ،ص ،
( ) ابن الوردآ :خريدة العجائب ،ورقة

.
.
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( ) القزويني :أثار البالد ،ا

.

( ) ابن الفقيه (أحمد بن إسحاق) :مختصر كتاب البلدان،ا

 ،نشر د .يخويه ،ليدن،

هر .لت هذه األسماء تطلق على البحر األحمر حيث كان يسمى بحسب المدينة أو البلد

الذآ يطل عليه أو يكون قريبا منه (ان ر الفصل الرابع)  ،تقوية النفوذ اإلسالمي في البحر
األحمر.
( ) ن عو

ن :السودان الشمالي ،ا

.

–

( ) العالقي :وادآ يقع غرب جبال البحر األحمر ضمن مناطق البجة وعرفت أراضيه واشتهرت

بما تحتويه من معادن نفيسة مثل الزمرد والذهب وقد أصبحت منطقة جذب للتجار المسلمين

وللرحالة ،ازدادت شهرتها حين أقامت بها قبيلة راية العراية وصاهرت من بها من قبائل البجة،
حتى إذا تمكنت أقامت إمارتها األولى بها قبل انتقالها إلى مدينة أسوان سنة
(ابن حوقل ،أبو القاسم بن حوقل) :صورة األر  ،ا

الحسن بن على) :مروص الذهب ومعادن الجوهر ،ص  ،ا

بيروت،

هر/

( ) ن عو

 :السودان الشمالي ،ا

،لين

هر /

م

م) ،المسعودآ (على بن

 ،دار األندلس للطباعة  ،والنشر،

م).
.

–

( ) هي األراضي الخصيبة الواقعة بين نهر اتبره – عطبرة – واين النيل األزرق.
( ) المرجع السابق ،ا

–

.

 - ،الحميرآ (ن بن عبدالمنعم) :الرو

( ) ابن سيد الناس :السيرة النبوية ،ص  ،ا
المعطار في خبر األقطار ،ا

تحقيق إحسان عباس ،مكتبة لبنان ،بيروت

–

م.
( ) ن عو

 :السودان الشمالي ،ا

.

( ) ميناء تجارآ مهم يقع على الساحل الشرقي للبحر األحمر ،شهد صراعات عديدة في التاريخ،
ضمه العثمانيون لهم وأقاموا فيه قواعد حراية تأميناً للتجارة ومنافذها ،وذلك إبان سيطرتهم على

المنطقة.
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انتشار اإلسالم في بالد البجة

ربيع دمحم القمر الحاج
( ) أحمد فخرآ :دراسات في تاريخ الشرق القديم ،ط  ،ا
المصرية ،القاهرة

،

 ،مكتبة األنجلو

م.

( ) دهلك :اسم أعجمي معرب لجزيرة في بحر اليمن ،ومرسى بين بالد اليمن والحبشة ،كان بنوا
أمية إذا سخطوا على أحد نفوه إليها ،قال الشاعر:
وأقبا بدهلك من بلدة

فكل أمر خاللها هالك

كفاك دليالً على أنها

جحيم وخازنها مالك

الحموآ (ياقوت أبو عبدهللا) :معجم البلدان،ص ا

 ،طهران.

م.

( ) المقريزآ (أحمد بن علي) :المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار ،ص  ،ا
األميرية ،القاهرة،

 ،المطبعة

هر.

( ) ابن سليم األسواني (عبدهللا بن أحمد) :أخبار النوبة والمقرة وعلوة والبجة والنيل عن المواعظ

واالعتبار بذكر الخطط واآلثار ،للمقريزآ)  ،ص  ،ا

( ) ابن عبدالحكم (عبدالرحمن بن ن) :فتو مصر ،ا
–

األسواني :أخبار النوبة والبجة،ص ،ا

هر.

 ،المطبعة األميرية ،القاهرة،

،مكتبة المثني ،بغداد،ابن سليم

.

( ) عرفت منطقة وادآ النيل ثالث ممالك تقع جنواي مصر باسم النوبة يمتد اإلقليم األول منها
من التقاء النيلين األبي

واألزرق جنوباً إلى مدينة دنقلة شماال وهي مملكة علوة ،ويمتد األقليم

الثاني منها من دنقلة جنوبا إلى حلفا شماال وهي مملكة المقرة ،أم األقليم الثالث فيمتد بين وادآ

حلفا جنوبا إلى أسوان شماال وهي مملكة نوباتيا (مصطفى مسعد :اإلسالم والنوبة في العصور
م).

الوسطى ،ا مكتبة اإلنجلو المصرية،
.

( ) ابن عبدالحكم :فتو مصدر ،ا

( ) الواقدآ (ن بن عمر ) :فتو الشام ،ص  ،ا
هر/

م.

( ) المصدرالسابق ،ص  ،ا

،ابن سليم األسواني :أخبار النوبة ،ص ا

( ) الواقدآ :فتو الشام ،ص  ،ا
( ) المصدر السابق :ص  ،ا

 ،مطبعة مصطفى الحلبي ،مصر،

.

.
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–
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انتشار اإلسالم في بالد البجة

ربيع دمحم القمر الحاج

( ) (عن جونتاني فانتيني تاريخ المسيحية في الممالك النواية والسودان الحديث – الخرطوم
م).
.

( ) ابن عبدالحكم :فتو مصر ،ا

( ) البالذرآ (أحمد بن يحيى) :فتو البلدان ،ا

 ،مكتبة النهضة المصرية ،القاهرة

م.

( ) هو عبدهللا بن سعد بن الحارث بن حبيب بن جزيمة بن مالك بن سهل بن عامر بن ل آ

القرشي العامرآ – قريب ال واهر وليست قريب البطا – أخو الخليفة الراشد عثمان بن عفان –

رضي هللا عنه – من الرضاعة ،أهدر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص دمه فاستجار بعثمان يوم الفتا ،فقبل النبي ملسو هيلع هللا ىلص
ذلك إكراما لعثمان ،وأسلم وحسن إسالمه ،وكان من كتاب الوحي ،ورون بع
النبي ملسو هيلع هللا ىلص ،واله عثمان مصر سنة

توفي بالرملة ،وقيل بعسقالن

هر ،وفتا إفريقية ،شهد صفين واعتزل الفتنة وقيل لم يشهدها،
هر في أواخر عهد معاوية بن أبي سفيان –

هر  ،وقيل بل سنة

رضي هللا عنه – (ن بن سعد بن منيع :الطبقات الكبرن ،ص  ،ا

بيروت،

األحاديث عن

هر ،الذهبي :سير أعالم النبالء،ص  ،ا

-

 ،م سسة الرسالة،

 ،دار صادر،

( ) الدمشقي (ن بن طالب األنصارآ) :نخبة الدهر في عجائب البر والبحر ،ا
المثنى ،بغداد (بدون تاريخ).

( ) المقريزآ :المواعظ واالعتبار ،ص  ،ا

م).
 ،مكتبة

.

( ) ابن سليم األسواني :أخبار النوبة والبجة(عن المواعظ واالعتبار)  ،ص  ،ا

( ) الطبرآ (ن بن جرير) :تاريخ األمم والملوك ،ص ا ،تحقيق ن ابو الفضل إبراهيم ،دار
م

سويدان ،بيروت،

( ) المقريزآ :المواعظ واالعتبار ،ص  ،ا
( ) المصدر السابق :ص  ،ا
( ) البلدان ،ا

.

.

.

( ) المصدر السابق :ا

.

( ) المصدر السابق :ا

 ،المسعودآ :مروص الذهب ،ا
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،
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انتشار اإلسالم في بالد البجة

ربيع دمحم القمر الحاج
( ) المصدر السابق :ا

.

( ) المصدر السابق :ا

.

( ) المصدر السابق :ا

( ) المصدر السابق :ا

.

 ،اليعقواي :البلدان ،ا

( ) المواعظ واالعتبار ،ص  ،ا
( ) اإلدريسي :نزهة المشتاق ،ا
عطية ،القاهرة،

،ابن مماتي :قوانين الدواوين ،ا

م.

( ) القلقشندآ :صبا األعشى ،ص  ،ا
( ) ابن الوردآ :خريدة العجائب ،ورقة

.
.

( ) البلدان ،ا
( ) ابن حوقل :صورة األر  ،ا

( ) الطبرآ :تاريخ األمم والملوك،ص  ،ا
( ) المصدر السابق :ص  ،ا
( ) ابن حوقل صورة األر

.
.

،ا

( ) ان ر الفصل األول من البحث حملة ن بن عبدهللا القمي.
( ) عو

خليفات  :مملكة رايعة العراية ،ا

( ) الطبرآ :األمم والملوك ،ص  ،ا

.

( ) ابن الوردآ :خريدة العجائب ،ورقة

.

( ) المسعودآ :مروص الذهب ،ص  ،ا
( ) المصدر السابق ،ص  ،ا
( ) اليعقواي :البلدان ،ا

،

( ) المقريزآ :البيان واالعراب ،ا
( ) المقريزآ :البيان واالعراب ،ا

.

،

،

.

.

.
.

( ) اليعقواي :كتاب البلدان ،ا
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تحقيق عزيز سوريال

انتشار اإلسالم في بالد البجة

ربيع دمحم القمر الحاج
( ) معجم البلدان :ص  ،ا .

( ) المقريزآ :المواعظ واالعتبار ،ص  ،ا

.

( ) ابن سليم األسواني :أخبار النوبة والبجة( ،عن المواعظ واالعتبار)  ،ص  ،ا
( ) المسعودآ :مروص الذهب ،ص  ،ا
( ) المسالك والممالك ،ا
( ) سفر نامة ،ا

.

.

.

( ) المصدر السابق ،ا
( ) رحلة ابن جبير ،ا

.

( ) مستفاد الرحلة ،ا

.

.

( ) المواعظ واالعتبار ،ص  ،ا

.

( ) القاسم النجيبي :مستفاد الرحلة ،ا
( ) ابن حوقل :صورة األر ،

.

.

( ) صال الدين الشامي :الموانئ السودانية ،ا
( ) اليعقواي :البلدان ،ا
 :الموانئ السودانية ،ا

 :صال الدين الشامي

.
.

( ) ابن الفرات :تاريخ ابن الفرات ،ا
( ) ابن حوقل :صورة األر  ،ا
( ) اليعقواي :البلدان ،ا
واالعتبار)  ،ص  ،ا

( ) اليعقواي :البلدان ،ا

.

 ،مصطفى سعد :البجة والعرب ،ا

( ) ابن حوقل  :صورة األر ،

ر أبو المحاسن :النجوم الزاهرة ،ص  ،ا

.

.

 ،ابن سليم األسواني :أخبار النوبة والبجة( ،عن المواعظ
.

( ) المقريزآ :المقفي ،ورقة

ر أبو الفداء:تقويم البلدان ،ا

.

.

( ) أحمد دراص :عيذاب ،ا
و ازرة الثقافة ر القاهرة،

.

 ،مقال بمجلة نهضة إفريقيا ،عدد ،

م
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 ،يوليو ،أغسطس،

انتشار اإلسالم في بالد البجة

ربيع دمحم القمر الحاج
( ) المرجع السابق ،ا

.
.

( ) بشير إبراهيم بشير:عيذاب ،ا

( ) ان ر الصفحات التالية توسع حركة التجارة وازدهار طرق القوافل.
( ) ابن جبير :الرحلة ،ا
( ) الحميرآ :الرو

.

.

المعطار ،ا

(

) ابن بطوطة :الرحلة :ا

(

) ابن جبير :الرحلة ،ا

(

) المقريزآ :اتعاز الحنفاء ،ص  ،ا

(
(

 ،ناصر خسرو :سفرنامة ،ا
.

) اليعقواي :البلدان ،ا

.

) المقريزآ :السلوك ،ص  ،ا

.

.

(

) القاسم النجيبي :مستفاد الرحلة ،ا.

(

) ابن الوردآ :خريدة العجائب ،ا

(

) ناصر خسرو :سفرنامة ،ا

.

(

) مصطفى مسعد :اإلسالم والنوبة ،ا

(

(
(

) ان ر الفصل الثالث "أثر التجار في نشر اإلسالم".

) ناصر خسرو :سفرنامة ،ا
) المصدر السابق ،ا

.

(

) المصدر السابق ،ا

(

) ابن جبير الرحلة ،ا

،

(

) المسعودآ :مروص الذهب ،ص  ،ا

(

) المصدر السابق.

(

) صبا األعشى ،ص  ،ا

(

،

.

.

.

(

.

) ياقوت الحموآ :معجم البلدان ،ص  ،ا

.

.

.

) المقريزآ :المواعظ واالعتبار ،ص ،ا

.
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ربيع دمحم القمر الحاج
.

(

) المصدر السابق :ص  ،ا

(

) القلقشندآ :صبا األعشى ،ص  ،ا

(

) دائرة المعارف اإلسالمية ،مج

(

) الحميرآ :الرو

(
(

) ابن بطوطة :الرحلة ،ا

.

.

،ا

المعطار ،ا

) المقريزآ :السلوك ،ص  ،ا

.
.

.

 ،ياقوت الحموآ :معجم البلدان ،ص  ،ا

(

) ابن حوقل :صورة األر  ،ا

(

) ابن حوقل :صورة األر  ،ا

(

) ناصر خسرو :سفرنامة ،ا

(

) تنقسم هذه التحركات بحسب دوافعها لثالثة أنواع ،وهي :تحرك عام يتم في حاالت الجفاف

بطوطة :رحلة ابن بطوطة ،ا

.

 ،ابن

.
.

الشديد ،وتحرك يومي ويتم غالبه بين الوديان والجبال تتبعاً للكال والعشب ،وتحرك محدود يتم في
المواسم المختلفة (إدريس الحسن :البجة في شرق السودان ،ا ).

(
(

) ابن جبير :الرحلة ،ا
) الحميرآ :الرو

.

المعطار ،ا

(

) ابن حوقل :صورة األر  ،ا

(

) المصدر السابق :ا

(

) ابن الوردآ :فريدة العجائب ،ورقة

(

) ابن حوقل :صورة األر  ،ا

(

) الرحلة،

(

(
(
(

) المصدر السابق :ا

) ابن جبير :الرحلة ،ا

.
.

،ابن جبير :الرحلة ،ا

.

.

.
.

) المقريزآ :المواعظ واالعتبار ،ص  ،ا

) ان ر الصفحات التالية " هور جبل المولدين".
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ربيع دمحم القمر الحاج
(

) المسعودآ ،مروص الذهب ،ص ،ا.

(

) إدريس الحسن  :البجة في شرق السودان ،ا

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

(

) المقريزآ :المواعظ واالعتبار ،ص  ،ا

) ان ر الصفحات التالية "اآلثار االجتماعية".

) ابن سليم األسواني :أخبار النوبة ،عن المواعظ واالعتبار ،ص  ،ا
) ابن الفقيه :مختصر كتاب البلدان ،ا
) البلدان :ا

.

.

) القاسم التجيبي :مستفاد الرحلة ،ا
) ابن جبير :الرحلة ،ا

.

.

) المقريزآ :المواعظ واالعتبار،ص  ،ا
) القاسم التجيبي :مستفاد الرحلة ،ا
) المصدر السابق :ا

.

.

) اإلدريسي :نزهة المشتاق  ،ص  ،ا
) القاسم التجيبي :مستفاد الرحلة  ،ا
) المقريزآ :المواعظ  ،ص  ،ا
) ابن جبير :الرحلة  ،ا
) المصدر السابق  ،ا

) ابن بطوطة :الرحلة  ،ا

) ابن بطوطة :الرحلة  ،ا
) ابن جبير :الرحلة  ،ا

.

.

.

.

) الحميرآ :الر

) اليعقواي :البلدان ،ا

.

.

.

.

) القلقشندآ :صبا األعشي  ،ص  ،ا
المعطار  ،ا

.

.

.

 ،اإلدريسي :نزهة المشتاق  ،ص  ،ا
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