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 اآلراء الواردة بهذه المجمة تعبر عن وجهة نظر أصحابها

 اشرأو الن أو السمنار وال تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الجمعية



  ترحب الحولية بنشر البحوث العلمية المبتکرة في التاريخ
سلام نجليزية. والوسيط يالإ   باللغتين العربية والإ 

  الحواشي   صفحة، بما في ذلک 53يکون البحث في حدود
 اللازمة والملاحق وقائمة المصادر والمراجع.

 عرفة ولن ترسل البحوث على موقع الحولية على بنك الم
 يلتفت ا لى الإ بحاث التي ترسل عن طريق ا خر.

 ( يرفق الباحث مع البحث سيرة علمية مختصرةCV وملخًصا ،)
( کلمة لکل 031للبحث باللغة العربية ولغة ا جنبية في حدود )

 منهما والکلمات المفتاحية.

   ا با ن البحث لم يسبق نشره في يقدم الباحث ا قراًرا کتابي
النشر في جهات  ىلمية ا و غيرها، وعدم الدفع به ا لا ي مجلة ع

 نشره. ىبعد موافقة الحولية عل ىا خر

  تقدم الخرائط والإ شکال والرسوم البيانية با صولها الصالحة
للطباعة، وفي حال رغبة الباحث نشرها ملونة يلتزم بدفع 

 تکاليفها.

  ،تتمتع الحولية بحق الملکية الفکرية للبحوث التي تنشرها
بعد مرور  ىلباحث ا عادة نشر بحثه في جهة ا خرن لويمک

النشر بالحولية، وبموجب ا ذن کتابي  ىخمس سنوات عل
 من رئيس تحرير الحولية.



  لإ تقبل الحولية البحوث التي سبق نشرها في ا ي مجلة
 علمية ا و غيرها.

 .توضع الهوامش مرتبة بطريقة متسلسلة في ا سفل البحث 

  نحو سري  ىيم العلمي علللتحکتخضع البحوث قبل النشر
 (.ي)معم

  :يتم تقويم البحث وفًقا للعناصر التالية 

  ا.علمي  ا ن يکون البحث مبتکًرا، ومضمونه متکامل 

 .وضوح المنهج، وملائمته لموضوع البحث 

 .خراج العلمي وتوزيع عناصر البحث  رعاية الإ 

 .سلامة اللغة ووضوح الصياغات والعبارات 

 يق، وسلامة الهوامش، ودقة کفاءة المراجع وصحة التوث
 استخدام المصادر والمراجع.

  البحوث التي يقترح المحکمون ا جراء تعديلات عليها تعاد
جرائها،  ىا ل وا ن کانت طفيفة، وفي حال ما  ىحتا صحابها لإ 
ذا را ت الحولية عدم نشر البحث، تخطر صاحبه بالإعتذار عن ا  

  .عدم النشر مع بيان الإ سباب
 
 




 

دارة اجلؿعقة ادرصية لؾدراسات التارخيقة بالتعاون يسعد جمؾس إ

لؽل  اؼدميخ اإلسَلمي والوسقط باجلؿعقة أن مع أرسة سؿـار التاري

( لعام 7ادفتؿني بحؼل التاريخ اإلسَلمي والوسقط احلولقة رقم )

 م.9102هـ/0441

وهذا ادجؾد من احلولقة يتضؿن مخسة بحوث متؿقزة من البحوث 

ول عدًدا من موضوعات التاريخ آجتامعي اإلسَلمي اُدَحّؽؿة، تتـا

والوسقط، أوهلا تـاول سؽان وأسواق َدَباعاصؿة ُعامن يف عرصي 

اجلاهؾقة وصدر اإلسَلم، وعرض الثاين ألمهقة كتب ادـاقب يف دراسة 

التاريخ لؾؿغرب األقىص، أما البحث الثالث فلكد تلثر احلرب عذ 

لسودان الغريب. والبحث الرابع تـاول صائػة البـقة آجتامعقة يف بَلد ا

ادمذكني يف مرص يف العرص ادؿؾوكي. وجاء البحث األخر عن الدير 

 الَلتقـي )البـدكقتي( يف بَلد الشام عرص احلروب الصؾقبقة.

ػقد مجقًعا من ستوبعد... كشؽر إسفامات الباحثني راجني أن ك

ادؽتبة التارخيقة جفدهم وفؽرهم، وأن يؽون اجلفد قد أضاف إىل 

 جديًدا وأن حتوز هذه األبحاث رضاء الباحثني والؼراء.

وكلمل أن يساهم الباحثون ادتخصصون ببحوثفم يف أعداد احلولقة 

الؼادمة، وأن كتؾؼى آقرتاحات حول ما يضقف إىل احلولقة اجلديدة يف 

 حؼل البحث التارخيي اإلسَلمي والوسقط.

 ،،،وراء الؼصد ثم الوصن العزيز من واُلُل

 أرسة التحرير
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 احلرب واًمْٜمٞم٦م االضمتامقمٞم٦م ذم اًمّودان اًمٖمريب

 (م0120-0191هـ/797-0111) 

 (0) سمٓمل ؿمٕم٤ْمن حمٛمد همري٤مين

 ُمٚمخص:

ُموَوع هذا اًمْح٨م هو "احلرب واًمْٜمٞم٦م االضمتامقمٞم٦م ذم اًمّودان 

م" وهو ُموَوع ضمدير سم٤مًمدراؾم٦م 0120-0191هـ/0111 -797اًمٖمريب 

إذ يٜم٤مىمش آصم٤مر احلرب قمغم قمٜم٤مس جمتٛمع اًمّودان اًمٖمريب ذم اًمٕمٍم 

اإلؾمَلُمي )ُمٜمٓم٘م٦م همرب أومري٘مٞم٤م طم٤مًمًٞم٤م(، ُمن ظمَلل دراؾم٦م أصمر احلرب قمغم 

ٟمٞم٦م، صمم أصمر احلرب ذم ظمٚمخٚم٦م اًمْٜمٞم٦م اًمديٛموهمراومٞم٦م، مت٤مؾمك اًم٘مْٞمٚم٦م اًمّودا

أصمر احلرب ومٞمام ؿمٝمده اعمجتٛمع اًمّوداين ُمن  عمٕم٤مجل٦مًمْح٨م اوسمٕمده٤م يتٓمرق 

طمراٍك ـمْ٘مي، وذًمك سمدراؾم٦م أصمر احلرب ذم إجي٤مد سمٕمض اًمٗموارق اًمٓمْ٘مٞم٦م، صمم 

أصمره٤م ذم فمٝمور ذحي٦م أٍى احلرب، وُم٤م اؾمتتْٕمه ُمن آصم٤مر قمغم صٕمٞمد احلراك 

، صمم يتتْع اًمْح٨م اآلصم٤مر اًمتي ظمٚمٗمتٝم٤م احلرب قمغم األٍة اًمّوداٟمٞم٦م، اًمٓمْ٘مي

ُمن ظمَلل دراؾم٦م آصم٤مر شمواشمر أظم٤ْمر احلرب وُمردوده قمغم األٍة، صمم أصمر 

                                                           

 ضم٤مُمٕم٦م اًم٘م٤مهرة -يمٚمٞم٦م اًمدراؾم٤مت األومري٘مٞم٦م اًمٕمٚمٞم٤م، ُمدرس اًمت٤مريخ اإلؾمَلُمي( 0)
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احلرب قمغم اعمرأة، واًمٓمٗمل، صمم ٟمرصد سمٕمض اعمحن واعمِمٙمَلت اًمتي أص٤مسم٧م 

 اعمجتٛمع سم٥ّْم احلرب، وُمٜمٝم٤م حمن احلّم٤مر اًمٕمّٙمري وآصم٤مره قمغم اًمّٙم٤من،

وحمٜم٦م شمرويع اًمّٙم٤من واًمتٜمٙمٞمل هبم، وهن٥م األُموال اًمذي أقم٘م٥م سمٕمض 

احلروب. وسم٤مًمت٤مزم وم٢من احلرب أًم٘م٧م سمٔمَلهل٤م قمغم واىمع اعمجتٛمع اًمّوداين، 

 وشمريم٧م آصم٤مًرا ؾمٚمْٞم٦م قمٛمٞم٘م٦م رهمم ُم٤م طم٘م٘مته ُمن ُمٙم٤مؾم٥م ؾمٞم٤مؾمٞم٦م واىمتّم٤مدي٦م.     

Abstract: 

The topic of this research is "War and the Social 

Structure in Western Sudan 726-1000 AH / 1325-1591 AD", 

which is a topic worthy of study as it discusses the effects of 

war on the elements of Western Sudan society in the Islamic 

era (West Africa region today), by studying the impact of war 

on the cohesion of the tribe. Then the study deals with the 

impact of the war among Sudanese society in terms of class 

mobility by studying the impact of the war in creating some 

class differences, then its effect on the emergence of prisoners 

of war, and the consequences it entailed, then he traces the 

effects of the war on the Sudanese family, by studying the 

effects of the frequency of war and its repercussions on the 

family, then the impact of the war on women and children, 

then the local community, and some of the problems and 

problems that afflicted the war, some of which are the 

tribulations of the military siege and its effects on the 

population, and the ordeal of terrorizing the population and its 

wonderful, and that some wars are plundered. The frequent 

fighting in the war cast a shadow on the reality of Sudanese 

society, and left deep negative effects despite the political and 

economic gains it achieved.  
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 ُم٘مدُم٦م:

سمٚم  أصمًرا، شمٕمد آصم٤مر احلرب قمغم اًمْٜمٞم٦م االضمتامقمٞم٦م األيمثر رضًرا، واأل

وم٤محلرب قمدوان قمغم أُمن اعمجتٛمٕم٤مت، عم٤م شمّْْه ُمن أذى وأرضار وفمٚمم 

وظم٤ّمئر ُم٤مدي٦م وآالم ٟمٗمّٞم٦م. واحلرب هي أيمثر األزُم٤مت اًمتي شمت٤ّمرع ومٞمٝم٤م 

األطمداث اًمت٤مرخيٞم٦م واعمواىمف واعمحن اًمتي متتد اٟمٕمٙم٤مؾم٤مهت٤م إمم أضمٞم٤مل شمٚمو 

ار أو اًمتٝمديد سمذًمك األظمرى، ويِمٞمع ومٞمٝم٤م وم٘مدان احلٞم٤مة واألُم٤من واالؾمت٘مر

 . (9)اًمٗم٘مدان

شمٕمرض جمتٛمع اًمّودان اًمٖمريب )همرب أومري٘مٞم٤م طم٤مًمًٞم٤م( ظمَلل ومؽمة وىمد 

ُمن  -يمٖمػمه ُمن اعمجتٛمٕم٤مت اًمتي شمئن حت٧م وـم٠مة احلروب اعمتواًمٞم٦م-اًمْح٨م 

شمٖمػمات هٞمٙمٚمٞم٦م قمٛمٞم٘م٦م أصمرت قمغم سمٜمٞمته االضمتامقمٞم٦م، واٟمٕمٙم٧ّم قمغم جمٛمل 

وهلذا ومّوف ٟمتٜم٤مول ذم هذه اًمدراؾم٦م آصم٤مر احلرب قمغم  أو٤َمقمه االضمتامقمٞم٦م؛

قمٜم٤مس اعمجتٛمع، ُمن ظمَلل دراؾم٦م أصمر احلرب قمغم مت٤مؾمك اًم٘مْٞمٚم٦م اًمّوداٟمٞم٦م، 

صمم أصمر احلرب ذم ظمٚمخٚم٦م اًمْٜمٞم٦م اًمديٛموهمراومٞم٦م، وسمٕمده٤م يتٓمرق اًمْح٨م 

الؾمتٙمِم٤مف أصمر احلرب ومٞمام ؿمٝمده اعمجتٛمع اًمّوداين ُمن طمراٍك ـمْ٘مي، وذًمك 

احلرب ذم إجي٤مد سمٕمض اًمٗموارق اًمٓمْ٘مٞم٦م، صمم أصمره٤م ذم فمٝمور ذحي٦م سمدراؾم٦م أصمر 

أٍى احلرب، وُم٤م اؾمتتْٕمه ُمن آصم٤مر قمغم صٕمٞمد احلراك اًمٓمْ٘مي، صمم ٟمتتْع 

اآلصم٤مر اًمتي ظمٚمٗمتٝم٤م احلرب قمغم األٍة اًمّوداٟمٞم٦م، ُمن ظمَلل دراؾم٦م آصم٤مر 

ٓمٗمل، شمواشمر أظم٤ْمر احلرب وُمردوده قمغم األٍة، صمم أصمر احلرب قمغم اعمرأة، واًم

يمام يّٕمى هذا اًمْح٨م عمٜم٤مىمِم٦م سمٕمض اعمحن واعمِمٙمَلت اًمتي أص٤مسم٧م اعمجتٛمع 

سم٥ّْم احلرب، وُمٜمٝم٤م حمن احلّم٤مر اًمٕمّٙمري وآصم٤مره قمغم اًمّٙم٤من، وحمٜم٦م 

 شمرويع اًمّٙم٤من واًمتٜمٙمٞمل هبم، وهن٥م األُموال اًمذي أقم٘م٥م سمٕمض احلروب.      

                                                           

 اًمٕمراىمي، اًمٕمدوان آصم٤مر ذم دراؾم٤مت –( سمِمػم ص٤مًمح اًمرؿمٞمدي: احلرب وؾمٞمٙموًموضمٞم٦م اعمجتٛمع 9)

 .01 ،01 ص ،0222 األومم، اًمٓمْٕم٦م اًمٙموي٧م، االضمتامقمي، اإلٟمامء ُمٙمت٦ْم
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 :اعمجتٛمع قمٜم٤مس قمغم احلرب شم٠مصمػم –أواًل 

شمٕمد آصم٤مر احلرب قمغم قمٜم٤مس اعمجتٛمع اًمّوداين واطمدة ُمن اًمٜمت٤مئ٩م سم٤مًمٖم٦م 

األصمر، وم٘مد أطمدصم٧م احلرب شمٖمػمات قم٤مٟم٧م ُمٜمٝم٤م اًمْٜمٞم٦م اًم٘مْٚمٞم٦م، وأصمرت ؾمٚم٤ًْم 

قمغم اًمتامؾمك اًم٘مْكم، سم٤مإل٤َموم٦م إمم ُم٤م شمريمته ُمن آصم٤مر أظمرى متثٚم٧م ذم ظمٚمخٚم٦م 

 اًمٖمزوات اعمتٕمددة. اًمْٜمٞم٦م اًمديٛموهمراومٞم٦م، سم٥ّْم ارشمٗم٤مع أقمداد َح٤مي٤مه٤م ٟمتٞمج٦م 

 تامؾمك اًم٘مْكم:واًم احلرب –0

أطمدصم٧م احلرب سمٕمض اآلصم٤مر اإلجي٤مسمٞم٦م أطمٞم٤مًٟم٤م قمغم صٕمٞمد اًمتامؾمك 

اًم٘مْكم، وم٘مد أدت احلرب إمم حتويل ممٚمٙم٦م ُم٤مزم ُمن جمرد إُم٤مرة صٖمػمة 

. (1)ًمٚمامٟمدٟمجو إمم ممٚمٙم٦م يمؼمى َٛم٧م جمٛموقم٦م واؾمٕم٦م وُمتٜموقم٦م ُمن األقمراق

َٛم٧م  (م0121 -0171هـ/ 727 -772)وٟمتٞمج٦م طمروب ؾمٜمي قمكم 

ممٚمٙم٦م صٜمٖمي قمدًدا يمْػًما ُمن األقمراق حت٧م ىمٞم٤مدة ؾمٞم٤مؾمٞم٦م ُموطمدة، وأصْح٧م 

اًمِمٕموب اًمتي ؾمٙمٜم٧م ضمٜموب وادي اًمٜمٞمجر َٛمن اًمنمحي٦م اًمّٙم٤مٟمٞم٦م 

قمن هذا يم٤من شموؾمع ضمٞمش صٜمٖمي همرسًم٤م يٕمٜمي َم اًمٙمثػم  ًمٚمٛمٛمٚمٙم٦م، وومْمًَل 

ٛمٚمٙم٦م أيًْم٤م، ويم٤مٟم٧م ُمن اًمِمٕموب ُمن همػم اًمّمٜمٖمي إمم اًمنمحي٦م اًمّٙم٤مٟمٞم٦م ًمٚمٛم

شمٚمك اإلصمٜمٞم٤مت اعمختٚمٗم٦م ذم طم٤مضم٦م إمم ىموة حتٛمٞمٝم٤م َد يمل ُمن اًمٓموارق 

 .(1)واعمور، وأصْح جيٛمٕمٝم٤م أطمٞم٤مًٟم٤م هدف واطمد ًمرد اقمتداءات اجلػمان

وهٙمذا ضمٕمٚم٧م احلرب ُمن أسمٜم٤مء اًم٘مْٞمٚم٦م اًمواطمدة أيمثر مت٤مؾمًٙم٤م واحت٤مًدا 

، واًمدوم٤مع قمن ممتٚمٙم٤مهت٤م ُمن أضمل اًمتوؾمع صمم ُمواضمٝم٦م األظمٓم٤مر اعمحدىم٦م سم٤مًم٘مْٞمٚم٦م

                                                           

(3)  Levtzion, N: Islam In Africa To 1800 Merchants, Chiefs, And Saints, 

P.478. 

(4)  Hunwick, J: Songhay Borno and the Hausa States 1450-1600, in: 

Ade Ajayi J.F and Michael Crowder (Eds): History of West Africa, 

New York, 1985, P. 327. 
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، وإن يم٤من هذا األُمر يٜمٓمْق قمغم اًم٘م٤ْمئل اًمٙمؼمى وم٘مط، (1)ذم سمٕمض األطمٞم٤من

اًمتي طمٙمٛم٧م ممٚمٙم٦م ُم٤مزم  -وهو األُمر اًمذي طمدث قمٜمدُم٤م وطمدت أٍة يمٞمت٤م 

ىم٤ْمئل اعم٤مٟمدٟمجو ًمٚمحرب َد شمّٚمط ىم٤ْمئل اًمّموصو، وخلوض طمروب  -

-709ُمٜم٤ّم ُموؾمى )شموؾمٕمٞم٦م ًمّم٤مًمح اًم٘مْٞمٚم٦م واعمٛمٚمٙم٦م، الؾمٞمام ذم قمٝمدي 

-0110هـ/770-719م(، وُمٜم٤ّم ؾمٚمٞمامن )0117-0109هـ/ 717

م(، وطمدث هذا أيًْم٤م قمٜمدُم٤م وطمد قمكم يموًمن ىم٤ْمئل اًمّمٜمٖمي ًمٙمي 0171

يتخٚمّموا ُمن ؾمٞمٓمرة ممٚمٙم٦م ُم٤مزم، وشمٙمون هلم اًمّٞم٤مدة قمغم مم٤مًمك اًمّودان 

، وهبذا أصْح٧م (7)م0111هـ/717، وحت٘مق هلم االؾمت٘مَلل قم٤مم (7)اًمٖمريب

ًمك اًمّوداٟمٞم٦م شمتٙم٤مشمف طمول حم٤مرب ؿمج٤مع ي٘مف ظمٚمٗمه جمٛموقم٦م قمرىمٞم٦م اعمام

 .(7)ُموطمدة متثل اًمٕمِمػمة اعمٝمٞمٛمٜم٦م

٤ًْم ذم أهمٚم٥م األطمٞم٤من قمغم مت٤مؾمك اًم٘مْٞمٚم٦م  همػم أن احلرب أصمرت ؾمٚم

اًمّوداٟمٞم٦م اًمتي ؿمٙمٚم٧م أؾم٤مس اًمْٜم٤مء االضمتامقمي عمجتٛمع اًمّودان اًمٖمريب، وم٘مد 

ًمٚمحرب اًمتي أضمؼمت سمٕمض يم٤مٟم٧م اًم٘م٤ْمئل قمر٦َم ًمٚمتٗمٙمك واًمتنمذم ٟمتٞمج٦م 

اًم٘م٤ْمئل قمغم اًمٜمزوح ُمن ُمٜم٤مـمق شمواضمده٤م وشمرك أرَٝم٤م اًمتي يم٤مٟم٧م متثل 

سم٤مًمٜم٦ّْم ألسمٜم٤مء اًم٘مْٞمٚم٦م أهم ُمٔم٤مهر اًموالء ويم٤مٟم٧م شمٚمزُمٝمم سمرسم٤مط ىموي، وهي 

 .(2)أُمور يم٤مٟم٧م شمٗم٘مد اًم٘مْٞمٚم٦م أطمد أهم قمواُمل مت٤مؾمٙمٝم٤م ووطمدهت٤م

                                                           

(5)  Van Dyke: Islamic Disk Reference, New York Academic Publishers, 

1994, P. 37. 

ووَع طمواؿمٞمه األؾمت٤مذ ظمٚمٞمل ؿمح٤مدة، دار ( اسمن ظمٚمدون: اًمٕمؼم وديوان اعمْتدأ واخلؼم، َْٓمه 7)

؛ أمحد األرواين: 977، ص 7، ج9110اًمٗمٙمر اًمٕمريب ًمٚمٓم٤ْمقم٦م واًمٜمنم واًمتوزيع، سمػموت، 

ضمواهر احل٤ّمن ذم أظم٤ْمر اًمّودان، خمٓموـم٦م حمٗموفم٦م سمٛمٕمٝمد اًمْحوث ذم اًمٕمٚموم اإلٟم٤ّمٟمٞم٦م، 

 أ.-9، ورىم٦م 017ضم٤مُمٕم٦م ٟمٞم٤مُمي، اًمٜمٞمجر، حت٧م رىمم 

ّودان أهل ؾمٖمي وىمّمّمٝمم وأظم٤ْمرهم وهمزواهتم وذيمر شمٜمْٙم٧م وٟمِم٠مهت٤م ُمٚموك اًم( اًمّٕمٞمدي: 7)

 .2، 7، 1، ص 0727وُمن ُمٚمٙمٝم٤م ُمن اعمٚموك، حت٘مٞمق هوداس وسمٜموا، ُمٓمْٕم٦م أٟمجي، سم٤مريس، 

(8)  Cissoko, S: Histoire de l’ Afrique Occidentale, Présence Africaine, 

Paris, 1966, P.1171. 

(9)  Ibid, P.1168. 
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تي آَمرت ًم٘مد شم٧ّْْم احلروب اعمّتٛمرة ذم ؿمت٤مت سمٕمض اًم٘م٤ْمئل اًم

ٟمتٞمج٦م ًمٚمحرب إمم اهلجرة صٕموًدا وهْوـًم٤م ُمع ُمٜمحٜمى هنر اًمٜمٞمجر، الؾمٞمام شمٚمك 

اًم٘م٤ْمئل اًمتي يم٤مٟم٧م شمٕمٛمل ذم اًمٜمِم٤مـملم اًمزراقمي واًمرقموي، طمٞم٨م أدت 

احلروب إمم شمٖمػم ظمريٓم٦م اًمث٘مل اًمتج٤مري، وهو األُمر اًمذي دومع سمٕمض اًم٘م٤ْمئل 

ٜمي،  اًمتي اؿمتٝمرت إمم اهلجرة، وىمد طمدث هذا األُمر سم٤مًمٜم٦ّْم ُّ ًم٘م٤ْمئل اًم

وىم٤ْمئل اًمزرُم٤م أطمد ومروع ىم٤ْمئل اًمّمٜمٖمي، ومج٤مقم٤مت اًمّوريمو اًمّمٞم٤مدين، 

وطمدث هذا أيًْم٤م ًمٚم٘م٤ْمئل اًمرطمل ُمثل اًمٓموارق واعمور اًمتي يم٤من هل٤م ؾمجل 

ُمن اًمٕمداءات ُمع اعمامًمك اًمّٞم٤مؾمٞم٦م ذم اعمٜمٓم٘م٦م، وهو ُم٤م دومع  أسمٜم٤مء هذه اًم٘م٤ْمئل 

 . (01)اًمِورة إمم اهلجرة، وشمٖمٞمػم ُمواـمٜمٝم٤م يمٚمام اىمتْم٧م

ٟمحو اًمٖمرب، أي ذم ادم٤مه اعمحٞمط يمام آَمرت ىم٤ْمئل اعم٤مٟمدٟمجو ًمٚمٜمزوح 

األـمٚمز، واٟمتنموا سمجوار اًم٤ّمطمل، ٟمتٞمج٦م ًمٚمْمٕمف اًمِمديد اًمذي أَح٧م 

قمٚمٞمه ممٚمٙم٦م ُم٤مزم ظمَلل اًم٘مرن اًمت٤مؾمع اهلجري/ اخل٤مُمس قمنم اعمٞمَلدي، 

أُم٤م ذم قمٍم ممٚمٙم٦م  وإهم٤مرات سمٕمض اًم٘م٤ْمئل قمٚمٞمٝم٤م ُمثل اعمور واًمٓموارق.

صٜمٖمي وم٘مد آَمرت ىم٤ْمئل اًمّوٟمٜمك سمٗمٕمل احلروب اعمتٙمررة إمم اهلجرة ذىًم٤م 

-727)قمغم ـمول ُمٜمحٜمى اًمٜمٞمجر األوؾمط ذم قمٍم األؾم٤ميمي 

، وهو األُمر اًمذي طمدث ًم٘م٤ْمئل اًمٗموالين (م0120 -0121هـ/0111

 .(00)واًمٓموارق أيًْم٤م

سم٤مإل٤َموم٦م إمم ادم٤مه سمٕمض اًم٘م٤ْمئل إمم اهلجرة يموؾمٞمٚم٦م ًمإلومَلت ُمن و

احلرب وشمْٕم٤مهت٤م ظمَلل اًمٗمؽمة ُم٤م سملم اًم٘مرٟملم اًمث٤مُمن واًمٕم٤مذ اهلجريلم/ 

اًمراسمع قمنم واًم٤ّمدس قمنم اعمٞمَلديلم، يم٤مٟم٧م اهلجرة أيًْم٤م شمْمٛمن هلذه 

 اًم٘م٤ْمئل إجي٤مد ُمتٜمٗمٍس آظمر اليمت٤ّمب صمروة ضمديدة ُمن أرض أو ذه٥ٍم أو ُمٚمح،

                                                           

  . 7، 1( اًمّٕمٞمدي: ُمّمدر ؾم٤مسمق، ص 01)

 .7؛ اًمّٕمٞمدي: ُمّمدر ؾم٤مسمق، ص 977، ص 7( اسمن ظمٚمدون: ُمّمدر ؾم٤مسمق، ج00)
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، همػم أن طمريم٦م (09)سمٕمد أن وم٘مدوا أُمَليمٝمم ٟمتٞمج٦م ًمٖمزو همػمه٤م ُمن اًم٘م٤ْمئل

وشمػمهت٤م سم٥ّْم احلرب شم٧ّْْم ذم صدام سمٕمض  اهلجرة واًمتداومع اًمتي ازدادت

اًم٘م٤ْمئل سمْٕمْمٝم٤م، مم٤م أدى إمم ازدي٤مد طمريم٦م هجرة اًم٘م٤ْمئل، وم٘مد أدى شموؾمع 

ًموف سم٤مدم٤مه اًمٗموالين واًمؼمسمر اًم٘م٤مدُملم ُمن ممٚمٙم٦م ُم٤مزم إمم هجرة ىم٤ْمئل اًمو

وهو ُم٤م  .(01)اجلٜموب سمٕمد أن يم٤مٟم٧م شم٘مٓمن اعمٜم٤مـمق اًمِمامًمٞم٦م ُمن هنر اًمّٜمٖم٤مل

  يؼمز أصمر احلرب اًمّٚمْي قمغم مت٤مؾمك اًم٘مْٞمٚم٦م اًمّوداٟمٞم٦م واؾمت٘مراره٤م.

ومل شم٘مف اًمِسم٦م اعموضمٕم٦م اًمتي وضمٝمتٝم٤م احلرب ًمتامؾمك اًم٘مْٞمٚم٦م ذم 

يم٤مٟم٧م شمت٤ْمين اًمّودان اًمٖمريب قمٜمد هذا احلد، ومٜمتٞمج٦م ألن احلدود اًمّٞم٤مؾمٞم٦م 

وشمتْدل سمح٥ّم ىموة يمل ممٚمٙم٦م وُمدى ُم٘مدرهت٤م قمغم َم اعمامًمك واًمدويَلت 

، مل شمٕمرف اًمنمحي٦م اًمّٙم٤مٟمٞم٦م عمجتٛمع اًمّودان اًمٖمريب اًمث٤ْمت (01)األظمرى

يم٤مٟم٧م  ظمَلل ومؽمة اًمْح٨م، سمل ؿمٝمدت شمٖمػمات ُمتَلطم٘م٦م، ومٝمذه اعمٛمٚمٙم٦م ُمثًَل 

شمْمم أضمزاء ُمن ممتٚمٙم٤مت ممٚمٙم٦م أظمرى، صمم شمٗم٘مد ومج٠مة سمٕمًْم٤م ُمن أُمَليمٝم٤م، 

قمام يم٤مٟم٧م شمٗمرزه احلروب ُمن أٍى يم٤من يتم إىمح٤مُمٝمم داظمل اًمٜمّٞم٩م  ومْمًَل 

اعمجتٛمٕمي، وهو ُم٤م أًم٘مى سمآصم٤مره قمغم مت٤مؾمك اًم٘مْٞمٚم٦م اًمّوداٟمٞم٦م، وأطمدث 

 . (01)ظمٚمخٚم٦م واَح٦م ذم اًمٜمّٞم٩م االضمتامقمي

أؾم٤مس سمٜم٤مء اعمجتٛمع اًمّوداين، وم٢من أي رضر وإذا يم٤مٟم٧م اًم٘مْٞمٚم٦م هي 

يم٤من يٚمحق سمتامؾمٙمٝم٤م ووطمدهت٤م يم٤من ـمْٞمٕمًٞم٤م أن يت٥ّْم ذم اًمِر سم٤مًمٜم٦ّْم 

                                                           

اًمت٤مريخ االىمتّم٤مدي ألومري٘مٞم٤م اًمٖمرسمٞم٦م، شمرمج٦م أمحد وم١ماد سمٚمْع، اعمجٚمس األقمغم ( هوسمٙمٜمز: 09)

 .12، ص 0227ًمٚمث٘م٤موم٦م، اعمنموع اًم٘موُمي ًمٚمؽممج٦م، اًم٘م٤مهرة، 

(13)  Florance, M, and Idown, H: The peoples of Senegambia A 

Thousand Years of African History, Ibadan University Press, 

Ibadan, 1967, P. 135. 

(14)  Megahed, H: The Empires of Western Sudan, "A Political 

Analysis", African Studies, Issue 1, 1972,P. 26. 

(15)  Hale, T: Scribe, Griots, and Novelist Narrative Interpreters of the 

Songhay Empire, University of Florida Press, USA, 1990,P. 23. 
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ًمٚمٙمٞم٤مٟم٤مت اًمّٞم٤مؾمٞم٦م ٟمٗمّٝم٤م، وم٘مد َٕمف اًموالء واالٟمتامء ًمٚمٛمٛمٚمٙم٦م ٟمتٞمج٦م شمٕمدد 

إصمٜمٞم٤مهت٤م قمغم ٟمحو أصمر قمغم االٟمدُم٤مج االضمتامقمي سملم ذائح اًمّٙم٤من، وهو أُمر 

ىمدوم اًمٖمزو اًمّٕمدي عمٛمٚمٙم٦م صٜمٖمي قم٤مم  صم٧ْم ظمٓمورشمه قمٜمد

يم٤من ُمن اعمٛمٙمن أن ي٘مف أسمٜم٤مء اعمٛمٚمٙم٦م صًٗم٤م واطمًدا م، وم٘مد 0120هـ/0111

ذم ُمواضمٝم٦م هذا اًمٖمزو، ًمٙمن شمّٚمط ُمٚمويمٝمم واشم٤ْمقمٝمم ؾمٞم٤مؾم٤مت طمرسمٞم٦م 

أره٘م٧م اًمّٙم٤من طم٤مل دون هذا اًمتوطمد َد اًمٖمزاة، ويم٤من هذا إومراًزا ُم٤ْمًذا 

 .(07)ضمتامقمي واالٟمتامء ًمٚمٙمٞم٤مٟم٤مت اًمّٞم٤مؾمٞم٦مًمّٚمْٞم٤مت احلرب قمغم اًمتامؾمك اال

وإذا يم٤مٟم٧م احلرب ىمد أدت إمم هذه احل٤مًم٦م ُمن اًمتٗمٙمك اًم٘مْكم، وَٕمف 

االٟمتامء ًمٚمٛمٛمٚمٙم٦م اًمّوداٟمٞم٦م، وم٢من اًمْٜمٞم٦م اًمديٛموهمراومٞم٦م ىمد قم٤مٟم٧م ُمن سمٕمض 

 اآلصم٤مر األظمرى اًمتي ظمٚمٗمتٝم٤م احلرب. 

 رب وظمٚمخٚم٦م اًمْٜمٞم٦م اًمديٛموهمراومٞم٦م:احل – 9

اآلصم٤مر اًمتي شمؽميمٝم٤م احلرب قمغم اعمجتٛمٕم٤مت، شمٚمك ًمٕمل ُمن أؾموأ 

األقمداد ُمن اًم٘متغم اًمذين ؾم٘مٓموا َحٞم٦م ًمٚمحرب، وهي ُم٠ّمًم٦م أيمد 

يمَلوزومٞمتز رضورة طمدوصمٝم٤م، طمٞم٨م يرى أن اًمذين يٗمْمٚمون حت٘مٞمق أهداومٝمم 

ُمن احلرب دون ؾمٗمك يمثػم ُمن اًمدُم٤مء، خمٓمئون ذم شمّمورهم، ذًمك إٟمه إذا 

ٟمدم، ودون أن ي٠مسمه ًمّٗمك اًمدُم٤مء، ذم  اؾمتخدم أطمد ـمرذم احلرب اًم٘موة دون

اًموىم٧م اًمذي حيجم ومٞمه اًمٓمرف اآلظمر قمن ومٕمل ذًمك؛ ومّتٙمون اًمٞمد اًمٕمٚمٞم٤م 

ًمٚمٓمرف األول، وهلذا السمد ُمن اًمتّٚمٞمم سم٤مًموطمِمٞم٦م اًم٘م٤مؾمٞم٦م اًمتي شم٘متْمٞمٝم٤م 

، وُم٤م يتْٕمٝم٤م ُمن دُم٤مر سمّمورة ال ي٘مْٚمٝم٤م اًمٕم٘مل، ٟمتٞمج٦م قمٛمق اجلراح (07)احلرب

 .(07)اعمجتٛمع اًمْنمي اًمتي حتدصمٝم٤م احلرب ذم ضمّد

                                                           

ذم أظم٤ْمر اًمْٚمدان واجلٞموش وأيم٤مسمر اًمٜم٤مس، ٟمنمه هوداس  يمٕم٧م: شم٤مريخ اًمٗمت٤مشحمٛمود ( 07)

 .019، ص 0201ودوالوموس، ُمٓمْٕم٦م إٟمجي، سم٤مريس، 

اإلُم٤مُمي، اعم١مؾم٦ّم اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمدراؾم٤مت واًمٜمنم، سمػموت، قمن احلرب، شمرمج٦م ؾمٚمٞمم ؿم٤ميمر  (07)

 .011، ص 0227

ضمون ؾمؽماشمٌم: طمول ُمٜمع احلرب، شمرمج٦م قمْد اًمٕمزيز ضم٤مويد، اًمدار اعمٍمي٦م ًمٚمت٠مًمٞمف،  (07)

 .2، 1، ص0271اًم٘م٤مهرة، 
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ويٕمد اؾمتجَلء آصم٤مر احلرب قمغم اًمؽميمٞم٦ْم اًمديٛموهمراومٞم٦م ذم جمتٛمع 

اًمّودان اًمٖمريب سمِمٙمل إطمّم٤مئي، أُمًرا سمٕمٞمد اعمٜم٤مل، الؾمٞمام أن أصح٤مب 

اعمّم٤مدر اًمّوداٟمٞم٦م أهمٗمٚموا احلدي٨م قمن األقمداد اًمتي الىم٧م طمتٗمٝم٤م أصمٜم٤مء 

طمول هذه اعم٠ّمًم٦م، وإن اعمٕم٤مرك، ومل شم٘مدم ؾموى ٟمذًرا يّػًما ُمن اإلؿم٤مرات 

يم٤مٟم٧م صٞمٖم٦م اًمٗمخر اًمتي اؾمتخدُمتٝم٤م هذه اعمّم٤مدر ذم إىمدام أطمد ُمٚموك 

اًمّودان قمغم االٟمت٘م٤مم ُمن أقمدائه ذم اعمٕمريم٦م سم٠مٟمه " طم٤مرهبم ذم دي٤مرهم وىمتل 

، شموطمي سمحجم اًمٙم٤مرصم٦م اًمتي ظمٚمٗمتٝم٤م احلرب قمغم ُمّتوى (02)رضم٤مهلم"

ٞم٘م٦م طمول أقمداد اًم٘متغم اًمؽميمٞم٦ْم اًمّٙم٤مٟمٞم٦م، ًمٙمن دون أن شم٘مدم إطمّم٤مءات دىم

 اًمذين الىموا طمتٗمٝمم أصمٜم٤مء اعمٕم٤مرك.     

وإذا يم٤مٟم٧م اإلؿم٤مرات اخل٤مص٦م سم٢مطمّم٤مء قمدد اجلٜمد أو األه٤مزم اًمذين 

ًم٘موا طمتٗمٝمم ظمَلل اعمٕم٤مرك احلرسمٞم٦م ىمٚمٞمٚم٦م وهمػم ُمٕمؼمة قمن اًمواىمع، وال شمّٝمم 

ذم إقمٓم٤مء صورة دىمٞم٘م٦م قمن أقمداد اًمْمح٤مي٤م اًمذين راطموا َحٞم٦م ًمٚمحروب، 

٤مرات أظمرى يمثػمة أيمدت أصمر احلرب ذم شمٙمرار ُمٔمٝمر اًم٘متل وإزه٤مق وم٢من إؿم

األرواح، ُمٜمٝم٤م ُم٤م طمدث ذم قمٍم ممٚمٙم٦م ُم٤مزم، قمٜمدُم٤م ىم٤مُم٧م ىم٤ْمئل اعمور 

م، طمٞم٨م ىمتٚموا قمدًدا يمْػًما ُمن 0117هـ/717سمٛمٝم٤ممج٦م ُمديٜم٦م شمٜمْٙم٧م قم٤مم 

 .(91)قمن ىمتٚمٝمم حل٤مُمٞم٦م اعمديٜم٦م ُمن اعم٤مٟمدٟمجو اًمّٙم٤من، ومْمًَل 

صٜمٖمي وم٘مد أؿم٤مرت إطمدى اًمٜموازل إمم اؾمتحَلل  أُم٤م ذم قمٍم ممٚمٙم٦م

، " وطم٤مرب اًمٙمثػم ُمن (90)ؾمٜمي قمكم ًمدُم٤مء اعمّٚمٛملم وىمتٚمه اًمٙمثػمين ُمٜمٝمم

ٗمي إطمدى همزواشمه َد ممٚمٙم٦م ُم٤مزم، . وم(99).. وىمتل أه٤مًمٞمٝم٤م".اًم٘مرى واًمْٚمدان

                                                           

 .011، 27( اًمّٕمٞمدي: ُمّمدر ؾم٤مسمق، ص 02)

 .2، 7اعمّمدر اًم٤ّمسمق، ص  (91)

سم٦م اعمٖمٞمكم، حت٘مٞمق قمْد اًم٘م٤مدر زسم٤مدي٦م، اًمنميم٦م اًموـمٜمٞم٦م ًمٚمٜمنم أؾمئٚم٦م األؾم٘مٞم٤م وأضمو( اعمٖمٞمكم: 90)

    .17، ص 0271واًمتوزيع، اجلزائر، 

 .11-11( يمٕم٧م: ُمّمدر ؾم٤مسمق، ص 99)
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وذم ظمْمم طمرسمه َد ممٚمٙم٦م  .(91)هرب أهٚمٝم٤م أُم٤مم هذا اًمٖمزو، وىمتل اًمْٕمض

م، طم٤مرب أهل ُمديٜم٦م سَمْريُمَن، وألهن٤م يم٤مٟم٧م شمْمم 0171هـ/777اعمور قم٤مم 

. (91)ُم٘مر إىم٤مُم٦م ُمٚمك اعمور )ُموؿِمُٙمْي(، ٟمٙمل سم٠مهٚمٝم٤م " وىمتٚمٝمم ذ ىمتٚم٦م "

م، ُمر ذم ـمري٘مه 0171هـ/772وقمٜمدُم٤م ظمرج ًمٚمحرب َد ُمديٜم٦م ضمٜمي قم٤مم 

يمم ُمديٜم٦م ضمٜمي، ومٜمٝمض طم٤ميمم قمغم ىمري٦م شمدقمى ؿِمٞمَٓمْي، اًمتي يم٤مٟم٧م شم٤مسمٕم٦م حل٤م

اًم٘مري٦م اعمدقمو يمرن، سمٕمد أن مجع ضمٞمًِم٤م يمْػم اًمٕمدد ُمن أسمٜم٤مء اًم٘مري٦م، واًمت٘مى 

، صمم وصل (91)ؿمديًدا وم٠مومٜمي ضمٞمش يمرن " سمجٞمش ؾمٜمي قمكم " وشمٜم٤مََل ٟمْم٤ماًل 

ؾمٜمي قمكم إمم ىمري٦م أظمرى يم٤مٟم٧م شم٤مسمٕم٦م حل٤ميمم ضمٜمي أيًْم٤م شمدقمى سمُٙموَٟم٤م، ومٜمٝمض 

ٜمْٙمي، وُمٕمه ضمٜمده اًمذين هٚمك اًمٙمثػمون ُمٜمٝمم عمح٤مرسمته طم٤ميمم اًم٘مري٦م اعمدقمو شمُ 

. وهو ُم٤م يؼمهن قمغم أن احلرب يم٤مٟم٧م شمٗمتك سم٠مرواح أه٤مزم ُمدن (97)ذم اعمٕمريم٦م

وىمرى يم٤مُمٚم٦م، ٟمتٞمج٦م رهم٦ْم اجلٞمش ذم االٟمت٘م٤مم ُمن اًمٕمدو، وهو ُم٤م أدى إمم يمثرة 

 أقمداد اًم٘متغم ذم احلروب.

ػم ُمن أهل يمام أُمر ؾمٜمي قمكم ىم٤مئده اعمخت٤مر سمن حمٛمد ٟمض سم٘متل قمدد يمْ

 شمٜمْٙم٧م الؾمٞمام ُمن اًمٕمٚمامء وأسمٜم٤مئٝمم قمغم أصمر همزوه هلذه اعمديٜم٦م قم٤مم

. وىمد ومر اًمْٕمض ُمن أهل شمٜمْٙم٧م إمم والشم٦م وم٠مظمذ (97)م0177هـ/771

اعمخت٤مر سمن حمٛمد ٟمض يتٕم٘مْٝمم ومٚمح٘مٝمم ذم ُمٙم٤من يّٛمى شمٕمج٧م " ومت٘م٤مشمٚموا 

وُم٤مت ذم ذًمك ظمٞم٤مر أهل ؾمٜمٙمري وهي اعموىمٕم٦م اعمٕمرووم٦م سم٤مؾمم شمٕمج٥م 

، ومل يٙمتف سمذًمك سمل إٟمه فمل يتٕم٘م٥م ُمن هرب ُمٜمٝمم، وفمل (97)"(شمٕمج٧م)

 . (92)0171هـ/771يَلطم٘مٝمم سم٤مًم٘متل طمتى قم٤مم 
                                                           

 .17( اعمّمدر اًم٤ّمسمق، ص 91)

 .ٗمس اعمّمدر واًمّمٗمح٦م( ٟم91)

 .11، ص ٗمّه( ٟم91)

 ( ٟمٗمس اعمّمدر واًمّمٗمح٦م.97)

 .71 ؛ اًمّٕمٞمدي: ُمّمدر ؾم٤مسمق، ص17( اعمّمدر اًم٤ّمسمق، ص 97)

 .11( يمٕم٧م: ُمّمدر ؾم٤مسمق، ص 97)

 .77، 71( اًمّٕمٞمدي: ُمّمدر ؾم٤مسمق، ص 92)



 م(0120-0191هـ/0111-797)  احلرب واًمْٜمٞم٦م االضمتامقمٞم٦م ذم اًمّودان اًمٖمريب   27

يمام أدت طمروب ؾمٜمي قمكم إمم ُم٘متل اًمٙمثػمين ُمن أسمٜم٤مء سمٕمض اًم٘م٤ْمئل، 

ومٕمغم أصمر اٟمتّم٤مره قمغم أهل ُمديٜم٦م أٟمٙمٜمد، ىم٤مم سم٘متل مجٞمع ؾمٙم٤من هذه اعمديٜم٦م ُمن 

 .(11)ُمٜمٝمم إال اًم٘مٚمٞملىمْٞمٚمتي صٜمٖمي، وضمم يمري، ومل يٜم٩م 

وهٙمذا ص٤مطم٧ْم احلروب اًمتي ظم٤مَٝم٤م ؾمٜمي قمكم ؾمٚمّٚم٦م ُمن اعمج٤مزر 

اًمِمٜمٞمٕم٦م اًمتي أصمرت قمغم اًمؽميمٞم٦ْم اًمّٙم٤مٟمٞم٦م ًمَْلد اًمّودان اًمٖمريب، وأطمدصم٧م 

ومٝمذه احلٛمَلت احلرسمٞم٦م مل شمٙمن جمرد ُمواضمٝم٤مت سملم . (10)هب٤م ظمٚمخٚم٦م واَح٦م

ٝم٤م ضمٞمش هم٤مٍز يم٤مٟم٧م هت٥م ضمٞمِملم وىم٤مدهتام وم٘مط، سمل إن أي ُمديٜم٦م يم٤من يٖمػم قمٚمٞم

م( 0120هـ/0119ًمٚمدوم٤مع قمن أرَٝم٤م، وهو ُم٤م أيمده يمٕم٧م )اعمتورم قم٤مم 

.. وىم٤مشمل أهل ُمل .قمٜمد طمديثه قمن همزوات ؾمٜمى قمكم سم٠مٟمه " ىم٤مشمل أهل ضمٜمى

، وهذا يٕمٜمي أن شم٠مصمػمات احلرب يم٤مٟم٧م (19).. وىم٤مشمل أهل شمٜمد ".ُمرشملم (ُم٤مزم)

 شمٓم٤مل ضمزًءا يمْػًما ُمن اًمّٙم٤من.

قمغم أي٦م طم٤مل، ٟم٤مل قمٝمد ؾمٜمي قمكم اًمٜمّمٞم٥م األيمؼم ُمن إؿم٤مرات اًم٘متغم 

وقمدد احلروب ذم اعمّم٤مدر اًمّوداٟمٞم٦م، إذ شمِمػم هذه اعمّم٤مدر إمم اصمٜمت٤م قمنمة 

إؿم٤مرة ظم٤مص٦م سم٤مًم٘متغم، وأرسمع قمنمة إؿم٤مرة ظم٤مص٦م سم٤محلروب، ذم طملم سمٚم  قمدد 

-وقمددهم قمنمة  –اإلؿم٤مرات اخل٤مص٦م سم٘متغم احلرب ـمٞمٚم٦م قمٝمود األؾم٤ميمي 

ؾمْع قمنمة إؿم٤مرة وم٘مط، قمغم اًمرهمم ُمن ظموَٝمم شمًّٕم٤م وصمَلصملم طمرسًم٤م، وهو 

أُمر جيٕمٚمٜم٤م ٟمرضمح أن قمَلىم٦م اًمٕمداء اًمتي مجٕم٧م ؾمٜمي قمكم سم٤مًمٕمٚمامء، وُمٜمٝمم 

اًم٘م٤مئٛمون قمغم شمدوين شم٤مريخ اعمٛمٚمٙم٦م، ىمد ضمٕمٚم٧م أوًمئك اعم١مًمٗملم يريمزون قمغم 

، وهو أُمر ُم٤ّموئ ؾمٜمي قمكم وحيّمون أقمامًمه اًم٘م٤مؾمٞم٦م، وُمٜمٝم٤م اًمتٜمٙمٞمل سم٠مقمدائه

                                                           

 .011( يمٕم٧م: ُمّمدر ؾم٤مسمق، ص 11)

(31)  Gouvernement Général de l'Afrique Occidentale Française: 

Notice sur la Région de Tombouctou, P. 5. 

 .17 -11( يمٕم٧م: ُمّمدر ؾم٤مسمق، ص 19)

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5783759v/f25.image.r=Tombouctou.langFR
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ال يٕمؼم قمن اعم٤ْمًمٖم٦م دم٤مه آصم٤مر احلرب، وًمٙمٜمه يث٧ْم أن إؿم٤مرات اًم٘متغم ذم قمٝمود 

 األؾم٤ميمي مل شمٙمن ُمٕمؼمة قمن واىمع آصم٤مر احلرب سم٤مًمٜم٦ّْم ًمٚمْٜمٞم٦م اًمديٛموهمراومٞم٦م. 

وقمغم هذا وم٢من أقمداد اًمْمح٤مي٤م ُمن ىمتغم احلرب يم٤مٟم٧م يمْػمة، واؾمتٛمر  

حلريب ًمألؾم٤ميمي، اًمذين ؿمٝمد االزدي٤مد ذم أقمداد اًمْمح٤مي٤م سم٤مؾمتٛمرار اًمٜمٝم٩م ا

قمٝمدهم هَلك وُم٘متل اًمٙمثػمين ذم احلروب اًمتي ظم٤مَتٝم٤م اعمٛمٚمٙم٦م، ُمن ذًمك 

ُم٤م طمدث ظمَلل احلرب اًمتي ىم٤مده٤م حمٛمد سمن أيب سمٙمر اًمتوري َد ؾمٜمي سم٤مرو 

م، طمٞم٨م اٟمتٍم حمٛمد اًمتوري قمغم ضمٞمش 0129هـ/727سمن ؾمٜمي قمكم قم٤مم 

أن اًمٗمٜم٤مء ٟمزل هبم وأن هذا ذريًٕم٤م طمتى فمن اًمٜم٤مس  ؾمٜمي سم٤مرو، " وىمتٚمٝمم ىمتًَل 

 . (11)ظمراب اًمدٟمٞم٤م"

يمام ًم٘مي يمثػم ُمن أسمٜم٤مء ممٚمٙم٦م اعمور طمتٗمٝمم ذم قمٝمد األؾمٙمٞم٤م حمٛمد 

، اًمذي ىم٤مد طمرسًم٤م َد هذه (م0192 -0121هـ /211-727) األول

. يمام قم٤مٟمى (11)م، طمٞم٨م إٟمه " ىمتل رضم٤مهلم "0127هـ/211اعمٛمٚمٙم٦م قم٤مم 

ُمن طم٤مالت اًم٘متل اًمتي ـم٤مًم٧م  ضمٞمش صٜمٖمي ٟمٗمّه ذم قمٝمد األؾمٙمٞم٤م اعمذيمور

م ذم ُمٕمريم٦م سُمرضمو، 0111هـ/200ضمٜموده، وم٘مد ىمتل قمدد يمْػم ُمٜمٝمم قم٤مم 

.. .ألظمٞمه: " ًمدرضم٦م ضمٕمٚم٧م قمٛمر يمٛمزاغ أظم٤م األؾمٙمٞم٤م حمٛمد األول يْٙمي ىم٤مئًَل 

 .(11)..".ًم٘مد أومٜمٞم٧م ؾُمٖمي

-0197هـ/ 217-211)وظمَلل اعمٕمريم٦م اًمتي ظم٤مَٝم٤م األؾمٙمٞم٤م ُموؾمى 

م، ؿمٝمدت هذه اعمٕمريم٦م ُم٘متل قمدد 0192هـ/217َد إظموشمه قم٤مم  م(0111

. يمام ىمتل اًمٙمثػمون ُمن (17)يمْػم ؾمواء ُمن ضمٞمش ُموؾمى أم ُمن ضمٞمش إظموشمه

 (م117-0110هـ/211–217)ضمٞمش صٜمٖمي ذم قمٝمد األؾمٙمٞم٤م حمٛمد ُمرسمٜمٙمن 

                                                           

 .79، 70؛ اًمّٕمٞمدي: ُمّمدر ؾم٤مسمق، ص 11-11( يمٕم٧م: ُمّمدر ؾم٤مسمق، ص 11)

 .71، 71؛ اًمّٕمٞمدي: ُمّمدر ؾم٤مسمق، ص 71( يمٕم٧م: ُمّمدر ؾم٤مسمق، ص 11)

 .77( اًمّٕمٞمدي: ُمّمدر ؾم٤مسمق، ص 11)

 .71؛ اًمّٕمٞمدي: ُمّمدر ؾم٤مسمق، ص 71-79( يمٕم٧م: ُمّمدر ؾم٤مسمق، ص 17)
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م، ًمدرضم٦م 0191هـ/217ذم ُمٕمريم٦م َد ممٚمٙم٦م يمْي ذم ُمٜمٓم٘م٦م وٟمؽمُم٤مس قم٤مم 

يّمف اٟمتّم٤مر ُمٚمك يمْي  (م0717هـ/0177قم٤مم  اعمتورم)ضمٕمٚم٧م اًمّٕمٞمدي 

"... هزُمه هزيٛم٦م يم٤مد أن يٛموت ويٛموت ضمٞمِمه  قمغم ُمرسمٜمٙمن وضمٞمِمه ىم٤مئًَل 

. وذم آظمر قمٝمد ُمرسمٜمٙمن ظم٤مض ضمٞمش صٜمٖمي طمرسًم٤م َد ممٚمٙم٦م (17) ..".يمٚمٝمم

 . (17)يمرم اًموصمٜمٞم٦م، وىمتل ُمن أسمٜم٤مئٝم٤م اًمٙمثػمين

 (م0112-0117هـ/217-211)واٟمت٘مم ضمٞمش األؾمٙمٞم٤م إؾمامقمٞمل 

ُمن ضمٞمش ممٚمٙم٦م يمرم، وىمتل اًمٙمثػمين ُمٜمه، رًدا قمغم ىمتٚمٝمم شمّٕمامئ٦م وم٤مرس ُمن 

-0112هـ/217-217). يمام إن األؾمٙمٞم٤م إؾمح٤مق األول (12)ضمٞمش صٜمٖمي

. وقمٜمدُم٤م همزا (11)" ىمتل ُمن اًمٜم٤مس أهل اجلٜمد ظمٚمً٘م٤م يمثػًما " (م0112

أرض سُمَص ذم قم٤مم  (م0179-0112هـ/221-217)األؾمٙمٞم٤م داوود 

. وذم (10)م، ُم٤مت ذم اعمٕمريم٦م اًمٙمثػمون ُمن األه٤مزم واجلٜمد0111هـ/271

م ىم٤مُم٧م ومرىم٦م ُمن اجلٞمش اًمّٕمدي سم٘متل اعمّئول قمن 0117هـ/271قم٤مم 

ُمٕمدن ُمٚمح شمٖم٤مزة ُمن ىمْل األؾمٙمٞم٤م داوود، وىمتٚم٧م ُمٕمه سمٕمض اًمٓموارق اًمذين 

 .(19)يم٤مٟموا يٕمٛمٚمون ذم اعمٕمدن

ألؾمٙمٞم٤م داوود وم٤مري سمٙمر قمكم ُدوُد م أرؾمل ا0171هـ/270وذم قم٤مم 

قمغم رأس ٍي٦م ًم٘مت٤مل أهل سُمرضمو، " وم٤مىمتتٚموا وىمتٚمٝمم مجٞمًٕم٤م أهل ؾمٖمي 

م ىم٤مم ضمٞمش األؾمٙمٞم٤م داوود سم٘متل 0179هـ/221. وذم قم٤مم (11)" (صٜمٖمي)

قمدد يمْػم ُمن أسمٜم٤مء ُم٤مؾمٞمٜم٤م، اٟمت٘م٤مًُم٤م ُمن أهٚمٝم٤م اًمذين هجٛموا قمغم اًم٘م٤مرب 

                                                           

 .77( ُمٚموك اًمّودان أهل ؾمٜمٖمي، ص 17)

 .72( اعمّمدر اًم٤ّمسمق، ص 17)

 .21-21( اعمّمدر اًم٤ّمسمق، ص 12)

 .21؛ اًمّٕمٞمدي: ُمّمدر ؾم٤مسمق، ص 77( يمٕم٧م: ُمّمدر ؾم٤مسمق، ص 11)

 .011( اًمّٕمٞمدي: ُمّمدر ؾم٤مسمق، ص 10)

 .017( اعمّمدر اًم٤ّمسمق، ص 19)

 .017( اعمّمدر اًم٤ّمسمق، ص 11)
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وهنْوه، وىم٤مم ضمٞمش صٜمٖمي سم٤مإلهم٤مرة اعمٚمٙمي اخل٤مص سم٤محل٤مج حمٛمد سمن داوود 

قمغم أهل ُم٤مؾمٞمٜم٤م، "... وأومّده٤م وم٤ّمًدا قمٔمٞماًم وىمتل ومٞمٝم٤م ُمن ومْمَلء اًمٓمٚم٦ْم 

. يمام ىمتل اًمٙمثػمون ذم أطمداث احلرب قمغم اًمّٚمٓم٦م (11)..".وصٚمح٤مئٝم٤م يمثػًما

سملم األؾمٙمٞم٤م إؾمح٤مق اًمث٤مين وأظمٞمه سمٚمٛمع حمٛمد اًمّم٤مدق قم٤مم 

اىمتتٚموا ُمن اًمْمحى إمم اًمٖمروب ، ي٘مول اًمّٕمٞمدي " (11)م0177هـ/227

، وسمٕمد أن ىم٣م إؾمح٤مق قمغم اًمٗمتٜم٦م وهزم أٟمّم٤مر (17)ومامت سمٞمٜمٝمم ظمٚمق يمثػم "

. (17)أظمٞمه سمٚمٛمع اًمّم٤مدق، أظمذ يتٕم٘م٥م أشم٤ْمع أظمٞمه وأٟمّم٤مره وىمتل يمثػًما ُمٜمٝمم

وًمٕمل ُم٤م يوَح طمجم اآلصم٤مر اًمتي ظمٚمٗمتٝم٤م احلرب قمغم اًمؽميمٞم٦ْم اًمديٛموهمراومٞم٦م 

هـ/ 222-227ن األؾمٙمٞم٤م إؾمح٤مق اًمث٤مين )سمتّْْٝم٤م ذم ُم٘متل اًمٙمثػمين أ

م( ظم٤مض طمرسًم٤م َد ممٚمٙم٦م يمرم اًموصمٜمٞم٦م ُمرشملم، وىمتل ُمن ضمٜمد 0177-0120

هذه اعمٛمٚمٙم٦م أيمثر رضم٤مهل٤م، ًمدرضم٦م أن يمٕم٧م وصف هذه احل٤مدصم٦م سم٠من إؾمح٤مق " 

 .(17)يم٤مد أن يّت٠مصٚمٝمم "

وقمٜمدُم٤م اًمت٘مى اجلٞمش اعمرايمٌم سمجٞمش ممٚمٙم٦م صٜمٖمي قم٤مم 

.. ىموم ال حيّمون .رسم٦م ُمن أهل هذه اعمٛمٚمٙم٦م "ىمتل اعمٖم٤مم، 0120هـ/0111

.. وضمٜمد ضم١مذر ي٘متٚمون ويّٚمْون .، وآَمر اًمْٕمض ًمٚمٝمرب، "(12).. ".يمثرة

 .(11)..".ذم يمل وضمه

                                                           

 .001( اعمّمدر اًم٤ّمسمق، ص 11)

 .011، 017، 010-097( يمٕم٧م: ُمّمدر ؾم٤مسمق، ص 11)

 .097( ُمٚموك اًمّودان أهل ؾمٜمٖمي، ص 17)

 .092؛ اًمّٕمٞمدي: ُمّمدر ؾم٤مسمق، ص 011، 019( يمٕم٧م: ُمّمدر ؾم٤مسمق، ص 17)

 .011اًمٗمت٤مش، ص ( شم٤مريخ 17)

( جمٝمول: شم٤مريخ اًمدوًم٦م اًمّٕمدي٦م اًمتٙمٛمدارشمٞم٦م، شم٘مديم وحت٘مٞمق قمْد اًمرطمٞمم سمٜمح٤مدة، دار شمٞمٜمٛمل 12)

 .77، ص 0221ًمٚمٓم٤ْمقم٦م واًمٜمنم، ُمرايمش، اًمٓمْٕم٦م األومم، 

االؾمت٘مّم٤م ألظم٤ْمر دول اعمٖمرب األىمَم، حت٘مٞمق ضمٕمٗمر اًمٜم٤مسي وحمٛمد ( اًمٜم٤مسي: 11)

 .091، ص 1، ج0211ْم٤مء، اًمٜم٤مسي، دار اًمٙمت٤مب، اًمدار اًمْٞم
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وقمغم اًمرهمم ُمن يمثرة إؿم٤مرات اًم٘متغم، إال أهن٤م مل شمّٕمٗمٜم٤م إلقمداد إطمّم٤مء 

يتْمٛمن أقمداد ىمتغم احلرب ظمَلل ومؽمة اًمْح٨م، وًمٙمن أوردت سمٕمض اعمّم٤مدر 

اإلؿم٤مرات اًمتي شمِمػم إمم ىمتغم ُمن اعمدٟمٞملم دون اًمٕمّٙمريلم، وأطمّم٧م سمٕمض 

أقمدادهم أطمٞم٤مًٟم٤م، وُمن ذًمك أن ؾمٜمي قمكم سمٕمدُم٤م همزا ُمديٜم٦م شمٜمْٙم٧م قم٤مم 

م أُمر سم٘متل صمَلصملم سمٜمًت٤م ُمن سمٜم٤مت قمٚمامء صٜمٝم٤مضم٦م، وم٘متٚمن 0177هـ/771

٘م٤ميض مجٞمًٕم٤م، يمام إٟمه سمٕمد همزوه هلذه اعمديٜم٦م ىم٤مم ضمٜموده سم٘متل صمَلصملم ُمن أسمٜم٤مء اًم

. وُمٜمٝم٤م أيًْم٤م ُم٤م طمدث قمٜمدُم٤م دظمل األؾمٙمٞم٤م ُموؾمى ذم طمرب قم٤مم (10)احلٞمي

م َد إظموشمه وأسمٜم٤مء قمٛموُمته اًمذين ٟم٤مزقموه اًمّٚمٓم٦م، طمٞم٨م 0192هـ/217

 . (19)ىمتل ُمن أوالد قمٛمه يمرُمن وم٤مر قمٛمر يمٛمزاغ أيمثر ُمن صمَلصملم

أُم٤م إؿم٤مرات اخل٤مص٦م سم٢مطمّم٤مءات ىمتغم اجلٜمود وم٘مد أؿم٤مر اًمّٕمٞمدي إمم 

أٟمه قمٜمدُم٤م همزا األؾمٙمٞم٤م إؾمامقمٞمل ُمٚمك يدقمى سمٙمْول ذم أرض يمرم سمٕمْمٝم٤م، ُمٜمٝم٤م 

. يمام (11) م، ىُمتل شمّٕمامئ٦م وم٤مرس ُمن ضمٞمش ممٚمٙم٦م صٜمٖمي0117هـ/211قم٤مم 

ىمتل سمٕمض ومرؾم٤من صٜمٖمي ذم قمٝمد األؾمٙمٞم٤م داوود، اًمذي أرؾمل ٍي٦م سم٘مٞم٤مدة 

م، ويم٤من قمدد هذه اًمٌي٦م 0111هـ/270هٞمٙمي قمكم داد ًمٖمزو يم٤مشمّٞمٜم٤م قم٤مم 

أرسمٕم٦م وقمنمين وم٤مرؾًم٤م ُمن ومرؾم٤من صٜمٖمي واضمٝموا أرسمٕمامئ٦م وم٤مرس ُمن ُمٙموًٟم٤م ُمن 

ومرؾم٤من يم٤مشمّٞمٜم٤م، وموىمع سمٞمٜمٝمم ىمت٤مل ؿمديد، وم٘متل أهل يم٤مشمّٞمٜم٤م ُمن ومرؾم٤من صٜمٖمي 

مخ٦ّم قمنم وم٤مرؾًم٤م ُمٜمٝمم هٞمٙمي قمكم داد ٟمٗمّه، أُم٤م اًمتّٕم٦م اًم٤ْمىمون وموىمٕموا ذم 

ؾمٙمٞم٤م األٍ ويم٤مٟموا ضمرطمى، ومٕم٤مجلٝمم أهل يم٤مشمّٞمٜم٤م صمم أقمت٘موهم وأرؾمٚموهم ًمأل

. وقمٜمدُم٤م اًمت٘مى اجلٞمش اعمرايمٌم سم٘مٞم٤مدة ضم١مدر (11)داوود إقمج٤مسًم٤م سمِمج٤مقمتٝمم

م، ىمتل 0120هـ/0111سمجٞمش صٜمٖمي سم٘مٞم٤مدة األؾمٙمٞم٤م إؾمح٤مق اًمث٤مين قم٤مم 

                                                           

 .77، 77( اًمّٕمٞمدي: ُمّمدر ؾم٤مسمق، ص 10)

 .71-79( يمٕم٧م: ُمّمدر ؾم٤مسمق، ص 19)

 .21-21( ُمٚموك اًمّودان أهل ؾمٜمٖمي، ص 11)

 .011( اعمّمدر اًم٤ّمسمق، ص 11)
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اعمرايمِمٞمون ُمن ضمٜمود صٜمٖمي أرسمٕم٦م وصمَلصملم ضمٜمدًي٤م، وىمتل ضمٞمش صٜمٖمي ُمن 

شمّٕم٦م  اجلٞمش اعمرايمٌم صمَلصم٦م قمنم ضمٜمدًي٤م. وسم٤مإل٤َموم٦م إمم هذا اًمٕمدد ىمتل

وشمّٕمون ضمٜمدًي٤م ُمن ضمٞمش صٜمٖمي، يم٤مٟموا يِمٙمٚمون ومرىم٦م داظمل اجلٞمش شمّٛمى " 

 .(11)ؾُموَٟم٦ْم "، وفمل ضمٜمود هذه اًمٗمرىم٦م ي٘م٤مشمٚمون طمتى ىمتٚموا مجٞمًٕم٤م

ُمن ظمَلل هذه اإلؿم٤مرات اعمّمدري٦م يٛمٙمن اًم٘مول سم٠من احلرب شمريم٧م 

واًَح٤م ٟمتٞمج٦م  أصمره٤م اًمواَح سم٤مًمٜم٦ّْم ًمٚمْٜمٞم٦م اًمديٛموهمراومٞم٦م اًمتي قم٤مٟم٧م ظمٚمًَل 

ىموع اًمٙمثػم ُمن اعمح٤مرسملم ىمتغم ُمن ٟم٤مطمٞم٦م، صمم طمل حمٚمٝمم أقمداد يمْػمة ُمن و

األٍى ًمٚمٕمٛمل ذم ظمدُم٦م األٍ احل٤ميمٛم٦م ُمن ٟم٤مطمٞم٦م صم٤مٟمٞم٦م، وهبذا أَحى أسمٜم٤مء 

اعمجتٛمع اًمّوداين ٟمتٞمج٦م احلرب ُم٤م سملم ُم٘متوٍل أو وم٤مىمٍد حلريته، وفمٚم٧م األٍ 

ا سمٛمٙم٤مؾمْٝم٤م واألىمل احل٤ميمٛم٦م اعمّتٗمٞمد ُمن هذه احلروب، إذ يم٤مٟم٧م األيمثر وموزً 

٤م عمخ٤مـمره٤م. ومل شم٘مف آصم٤مر احلرب قمغم جمتٛمع اًمّودان اًمٖمريب قمٜمد هذا  ًَ شمٕمر

 احلد، سمل إهن٤م شم٧ّْْم ذم طمدوث شمٖمػمات قمغم ُمّتوى احلراك اًمٓمْ٘مي.

 رب واحلراك اًمٓمْ٘مي:احل –صم٤مٟمٞم٤ًم 

 نمائحأقمٓم٧م اعمجتٛمٕم٤مت اًمْنمي٦م قمؼم شم٤مرخيٝم٤م اُمتٞم٤مزات ُمٕمٞمٜم٦م ًم

اضمتامقمٞم٦م ظم٤مص٦م دون همػمه٤م، وذًمك سمح٥ّم ـمْٞمٕم٦م األدوار اًمتي ُم٤مرؾمتٝم٤م 

، وأؾمٝمٛم٧م شمٚمك األدوار ذم ارشم٘م٤مء ُمٜم٤مص٥م داظمل اعمجتٛمع نمائحشمٚمك اًم

رومٞمٕم٦م ألصح٤مهب٤م، وهو ُم٤م يّمٓمٚمح قمغم شمّٛمٞمته " احلراك اًمٓمْ٘مي أو احلراك 

، وًمذًمك ومّوف ٟمٕمرض ألصمر احلرب ذم ُم٠ّمًم٦م احلراك (17)االضمتامقمي "

                                                           

 .017-017( يمٕم٧م: ُمّمدر ؾم٤مسمق، ص 11)

(56) Seligman, E & Alvin, J: Encyclopedia Of The Social Science, The 

Macmillan Company, New York, 1959, pp. 531-532, Coser, L & 

Rosenberg, B: Sociological Theory, Second Edition, The 

Macmillan Company, New York, 1966, p. 156.                                                           
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ُمن ظمَلل دراؾم٦م أصمر احلرب ذم إطمداث سمٕمض اًمٗموارق سملم اًمٓمْ٘م٤مت، اًمٓمْ٘مي 

 صمم دور احلرب ذم سمروز ذحي٦م ضمديدة متثٚم٧م ذم أٍى احلرب.

 أصمر احلرب قمغم اًمؽمشمٞم٥م اًمٓمْ٘مي: –0

قمدت احلرب ذم مم٤مًمك اًمّودان اًمٖمريب واطمدة ُمن أهم األؾم٤ْمب اًمتي 

ي، ٟمتٞمج٦م ؾم٤مقمدت اًمْٕمض ذم اًموصول إمم أقمغم ُمراشم٥م اًمّٚمم االضمتامقم

قمن أمهٞمتٝم٤م وشمٕمدده٤م، الؾمٞمام ذم  ًمٓمْٞمٕم٦م األدوار اًمتي ارشمْٓم٧م سم٤محلرب، ومْمًَل 

فمل اًمٜمٝم٩م احلريب اًمواَح اًمذي قمرومته شمٚمك اعمامًمك اًمّوداٟمٞم٦م، يمام أدت 

احلرب إمم اٟمحدار اًمْٕمض إمم أؾمٗمل درضم٤مت اًمّٚمم االضمتامقمي أيًْم٤م وهو ُم٤م 

 ت اعمجتٛمع.يوَح أصمر احلرب ذم إطمداث سمٕمض اًمٗموارق سملم ـمْ٘م٤م

وإذا طم٤موًمٜم٤م شمتْع أصمر احلرب ذم اًمْٜم٤مء اًمٓمْ٘مي عمجتٛمع اًمّودان 

اًمٖمريب، أو سم٤مألطمرى دوره٤م ذم متٞمٞمز ذائح اضمتامقمٞم٦م قمن همػمه٤م، ًموضمدٟم٤م أن 

األُمراء، واألقمٞم٤من، وىم٤مدة اًمٗمرق اًمٕمّٙمري٦م، وطمٙم٤مم األىم٤مًمٞمم يم٤مٟموا ُمن أيمثر 

اًمنمائح االضمتامقمٞم٦م ىمرسًم٤م ًمٚمٛمٜم٤ّم ذم قمٍم ممٚمٙم٦م ُم٤مزم، طمٞم٨م أوم٤مض اسمن 

ذم طمديثه قمن شم٘مري٥م اعمٜم٤ّم ؾمٚمٞمامن  (م0177هـ/772اعمتورم قم٤مم )سمٓموـم٦م 

ٞمش اعمٛمٚمٙم٦م ًم٘م٤مدة اجلٜمد ُمن اًمٗمراري٦م، واألُمراء اًمذين أويمل إًمٞمٝمم ىمٞم٤مدة ضم

، (17)ذم يمثػٍم ُمن األطمٞم٤من، وُم٤م ُمٜمحه إي٤مهم ُمن اُمتٞم٤مزات ُم٤مدي٦م واضمتامقمٞم٦م

وهي اًمّٞم٤مؾم٦م اًمتي اشمْٕمٝم٤م األؾم٤ميمي ذم قمٍم ممٚمٙم٦م صٜمٖمي، وم٠مؿم٤مر يمٕم٧م إمم 

أن ىم٤مدة اجلٜمد، واًم٘م٤مئٛملم قمغم أُمر اجلٞمش سموضمه قم٤مم يم٤مٟموا ُمن أسمرز اعم٘مرسملم 

يم٤من يّتِمػمهم ذم شمرشمٞم٥م  عمجٚمس األؾمٙمٞم٤م حمٛمد األول، وُمن ظم٤مصته اًمذين

                                                           

ألؾمٗم٤مر، حت٘مٞمق وشم٘مديم قمْد اهل٤مدي اًمت٤مزي، حتٗم٦م اًمٜمٔم٤مر ذم همرائ٥م األُمّم٤مر وقمج٤مئ٥م ا( (17

-972، 977، 911، ص 1، ج0227ُمٓمْوقم٤مت أيم٤مديٛمٞم٦م اعمٛمٚمٙم٦م اعمٖمرسمٞم٦م، اًمرسم٤مط، 

971 . 
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أُمور ممٚمٙمته، ويم٤من ـمْٞمٕمٞم٤ًم أن يٙمثر ُمن اًمتوؾمٕم٦م واإلهمداق قمٚمٞمٝمم
وهو ، (17)

أُمر أؾمٝمم ذم متتع هذه اًمنمحي٦م سم٤مُمتٞم٤مزاٍت واؾمٕم٦م دون همػمه٤م، مم٤م يٕمٙمس 

أمهٞم٦م احلرب ومٞمام ٟم٤مًموه ُمن إهمداٍق واُمتٞم٤مزات، وىمد أقم٤من هذا ذم إدراج 

ذم جمتٛمٕمي ُم٤مزم  ْ٘م٦م اًمٕمٚمٞم٤مذحي٦م األُمراء وىم٤مدة اجلٜمد َٛمن اًمٓم

. وٟمٔمًرا ألمهٞم٦م اًمدور اًمذي آَمٚمٕم٧م سمه هذه اًمنمحي٦م، وم٘مد (12)وصٜمٖمي

قمٝمد ُمٚموك صٜمٖمي سم٤معمٜم٤مص٥م احلرسمٞم٦م اعمٝمٛم٦م ألسمٜم٤مئٝمم وإظموهتم، سمل إن ُمٕمٔمم 

األؾم٤ميمي ارشم٘موا ُمٜم٤مص٥م قمّٙمري٦م ُمٝمٛم٦م ىمْل وصوهلم حلٙمم اعمٛمٚمٙم٦م، وهو 

ًمتي ٟم٤مًمتٝم٤م هذه اًمنمحي٦م يموهن٤م أُمر يٗمٌ ُمن ٟم٤مطمٞم٦م أظمرى طمجم االُمتٞم٤مزات ا

شم٠مًمٗم٧م ذم اًمٖم٤مًم٥م ُمن أسمٜم٤مء األٍة احل٤ميمٛم٦م، وألهن٤م ؿمٖمٚم٧م ُمٜم٤مص٥م ىمٞم٤مدي٦م 

 ذم اجلٞمش واألؾمٓمول ُمن ٟم٤مطمٞم٦م صم٤مٟمٞم٦م. 

٤م ألن يٗم٘مد  وومْمًَل  ًَ قمام ؾمْق ومٜمتٞمج٦م ًمٚمحرب يم٤من أي ؿمخص ُمٕمر

طمريته إذا ُم٤م أًم٘مي اًم٘مْض قمٚمٞمه أصمٜم٤مء ُمٕمريم٦م طمرسمٞم٦م، وهذا األُمر ُمٞمز سملم 

ـمْ٘متلم ُمت٤ْميٜمتلم مت٤مًُم٤م: ـمْ٘م٦م اًمٗمرؾم٤من واًم٘م٤مدة، وـمْ٘م٦م اًمٕمْٞمد، وأصْح٧م 

اًمٓمْ٘م٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ظم٤مدُم٦م ًمألومم، وأصْح أومراد ـمْ٘م٦م اًمٕمْٞمد يٕمٛمٚمون ذم طمرٍف 

ٗم٦م سمح٥ّم ختّمّمٝمم ىمْل وىموقمٝمم ذم األٍ، سم٤مإل٤َموم٦م إمم شمدين اًموَع خمتٚم

االضمتامقمي واعمٕمٞمٌم ًمٚمٙمثػمين ُمن أسمٜم٤مء هذه اًمٓمْ٘م٦م سمٕمد وىموقمٝمم ذم 

وهبذا أومرزت احلرب ذحي٦م ازداد قمدد أسمٜم٤مئٝم٤م ٟمتٞمج٦م احلروب  .(71)األٍ

 اعمتواًمٞم٦م أال وهي ذحي٦م أٍى احلرب.

                                                           

 -000؛ اٟمٔمر أيًْم٤م اًمّٕمٞمدي: ُمّمدر ؾم٤مسمق، ص 001، 17-11( شم٤مريخ اًمٗمت٤مش، ص (17

001 . 

(59) Perinbam, M: Social Relations In The Trans-Saharan And 

Western Sudanese Trade: An Overview, Comparative Studies In 

Society And History, Vol.15, No.4, Cambridge University 

Press,(Sep 1973), p.  

   .Hale, T: Op.cit, P. 26؛ 71-71يمٕم٧م: ُمّمدر ؾم٤مسمق، ص  (71)
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 :احلرب أٍى ذحي٦م فمٝمور –9

احلروب اعمتواًمٞم٦م ذم فمٝمور ذحي٦م ضمديدة داظمل جمتٛمع أؾمٝمٛم٧م 

اًمّودان اًمٖمريب وهي ذحي٦م أٍى احلرب اًمتي أطمدصم٧م ٟموقًم٤م ُمن احلراك 

اًمٓمْ٘مي واًمٗموراق اًمٓمْ٘مٞم٦م، ويٕمد فمٝمور هذه اًمنمحي٦م واطمًدا ُمن أيمثر ٟمت٤مئ٩م 

احلرب االضمتامقمٞم٦م وَوطًم٤م وشم٠مصمػًما، ٟمٔمًرا ًمٙمثرة أقمداد أوًمئك اًمذين شمم 

ذم اًمٖم٤مرات واحلٛمَلت احلرسمٞم٦م اعمّتٛمرة، سمل إٟمه يٛمٙمن اًم٘مول سم٠من اؾمؽمىم٤مىمٝمم 

اًمٖمٜمٞمٛم٦م األسمرز سملم همٜم٤مئم احلرب ذم اًمّودان اًمٖمريب متثٚم٧م ذم األٍى اًمذين 

وم٘مدوا طمريتٝمم وأصْحوا رىمٞمً٘م٤م، ويم٤من يتم سمٞمٕمٝمم ذم أؾمواق اًمرىمٞمق أو 

شمّخػمهم ذم أقمامل ظم٤مص٦م سم٤مألٍة احل٤ميمٛم٦م وُمٕم٤موٟمٞمٝم٤م وإذايمٝمم ذم 

ج٤مالت اإلٟمت٤مضمٞم٦م يم٤موم٦م، وأصْح٧م فم٤مهرة اٟمتِم٤مر اًمرىمٞمق وأٍى احلرب اعم

 .(70)واَح٦م ضمًدا ذم اعمجتٛمع اًمّوداين

ًم٘مد اطمتل اًمٙمثػمون ُمن أٍى احلرب أؾمٗمل اًمّٚمم االضمتامقمي، ٟمتٞمج٦م 

األقمراف اعمحٚمٞم٦م اًمتي ومر٧َم قمغم أسمٜم٤مء هذه اًمنمحي٦م، إذ مل يٙمن حيق هلم 

حيق ألي ُمن أسمٜم٤مء اعمجتٛمع اًمزواج ُمن اًمزواج ُمن ظم٤مرج األىم٤مرب، ومل يٙمن 

ذحي٦م األٍى، وهو ُم٤م يِمػم إمم طم٤مًم٦م اًمٕمزًم٦م اًمتي ومر٧َم قمغم هذه 

٤م قمغم أسمٜم٤مء هذه اًمنمحي٦م أن يتْٕمٝمم  اًمنمحي٦م، وومْمًَل  ًَ قمن هذا يم٤من ُمٗمرو

زوضم٤مهتم وأوالدهم ذم اًمرق، وهو ُم٤م أيمده يمٕم٧م قمٜمدُم٤م أؿم٤مر إمم وصمٞم٘م٦م 

األول ألطمٗم٤مد أطمد اًمٕمٚمامء وهو اًمِمٞمخ احلرُم٦م اًمتي يمتْٝم٤م األؾمٙمٞم٤م حمٛمد 

                                                           

، ُمٜمِمورات وصف أومري٘مٞم٤م، شمرمجه قمن اًمٗمرٟمّٞم٦م حمٛمد طمجي وحمٛمد األظمِ( اًموزان: 70)

، 0271، 9اجلٛمٕمٞم٦م اعمٖمرسمٞم٦م ًمٚمت٠مًمٞمف واًمؽممج٦م واًمٜمنم، دار اًمٖمرب اإلؾمَلُمي، سمػموت، ط

 .71؛ اًمّٕمٞمدي: ُمّمدر ؾم٤مسمق، ص 19؛ يمٕم٧م: ُمّمدر ؾم٤مسمق، ص 072، ص 9ج 
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اًمذين يم٤مٟموا ىمد وىمٕموا ذم األٍ زُمن ؾمٜمي قمكم، ومؽماضمع  (79)ُمورهويم٤مر

وَٕمٝمم االضمتامقمي واعمٕمٞمٌم ًمدرضم٦م أهنم ـمٚمْوا ُمن األؾمٙمٞم٤م حمٛمد أن 

يتّمدق قمٚمٞمٝمم، ومٙمت٥م هلم وصمٞم٘م٦م احلرُم٦م اًمتي سمٛم٘متْم٤مه٤م أؾم٘مط قمٜمٝمم 

أطمد ُمن ضمٜموده قمٚمٞمٝمم، يمام إٟمه  همراُم٤مت اعمٛمٚمٙم٦م ورضائْٝم٤م، وأُمر سمٕمدم شمٕمدي

ؾمٛمح هلم وًمذري٤مهتم اًمزواج ممن يِم٤مءون ذم اعمٛمٚمٙم٦م يمٚمٝم٤م دون قم٤مئق، وأن 

يّمْح أوالدهم ُمن هذا اًمزواج أطمراًرا، وأن شمّمْح أُمٝم٤مهتم شم٤مسمٕم٤مت هلم ذم 

وي١ميمد هذا األُمر أن احلرب يم٤مٟم٧م ؾم٤ًْْم ذم إطمداث طمراك اضمتامقمي  .(71)احلري٦م

 ء إمم أؾمٗمل اًمّٚمم االضمتامقمي سمٕمد أن يم٤مٟموا ذم ىمٛمته.  هْط سم٤مًمْٕمض ُمن أسمٜم٤مء اًمٕمٚمام

وسمٕمد أن وم٘مد يمثػم ُمن احلرومٞملم طمريتٝمم سم٤مألٍ ذم احلروب، أصْحوا 

حت٧م شمٍمف احلٙم٤مم يوضمٝموهنم يمٞمٗمام ؿم٤مءوا، وذم اًمٖم٤مًم٥م شمٕمرض ه١مالء 

احلرومٞمون ًمْمٖمٍط واَح طمٞم٨م آَمٚمٕموا سمخدُم٦م األٍة احل٤ميمٛم٦م، وىم٤مدة 

اطمتٞم٤مضم٤مهتم ُم٘م٤مسمل شموومػم طم٤مضمتٝمم اًمٞموُمٞم٦م ُمن اًمٖمذاء، أُم٤م اجلٞمش، وشموومػم 

أوًمئك اًمذين شمم سمٞمٕمٝمم ذم أؾمواق اًمرىمٞمق، وم٘مد قم٤مٟموا ُمن ُمّتوى ُمٕمٞمٌم 

ُمتدٍن، اٟمٕمٙمس قمغم طمٞم٤مهتم االضمتامقمٞم٦م، وًمذًمك قمر٧َم سمٕمض اًمٜموازل 

صوًرا إلسم٤مق " أي هروب " سمٕمض اًمٕمْٞمد ُمن أؾمٞم٤مدهم وظمروضمٝمم قمن 

، (71)ُمٚم٦م وشمدين ُمّتواهم االىمتّم٤مدي واالضمتامقمياًمٓم٤مقم٦م، ٟمتٞمج٦م ًمّوء اعمٕم٤م

                                                           

( اًمِمٞمخ ُمور حمٛمد هويم٤مر، يم٤من قم٤معم٤ًم وم٘مٞمًٝم٤م زاهًدا، أطمْه األؾمٙمٞم٤م حمٛمد األول وىمرسمه إًمٞمه، 79)

م. شموذم 0127هـ/219واصٓمحْه ُمٕمه ذم رطمٚم٦م احل٩م قم٤مم  وضمٕمٚمه ُمّتِم٤مًرا ًمه،

؛ 71-17ُمورهويم٤مر ظمَلل اًم٘مرن اًمٕم٤مذ اهلجري، اٟمٔمر اًمّٕمٞمدي: ُمّمدر ؾم٤مسمق، ص 

ومتح اًمِمٙمور ذم ُمٕمروم٦م أقمٞم٤من قمٚمامء اًمتٙمرور، حت٘مٞمق حمٛمد إسمراهٞمم اًمٙمت٤مين، وحمٛمد اًمؼمشمكم: 

 .70، ص0270طمجي، دار اًمٖمرب اإلؾمَلُمي، سمػموت، 

 .71-70ر ؾم٤مسمق، ص ( يمٕم٧م: ُمّمد71)

اًمٕمٛمل اعمِمٙمور ذم مجع ٟموازل اًمتٙمرور، خمٓموـم٦م سمٛمٕمٝمد أمحد سم٤مسم٤م اًمتٜمْٙمتي، ( اًمٖمَلوي: 71)

 .901 – 900، ورىم٦م 1، ج 190ُمديٜم٦م شمٜمْٙم٧م، ُم٤مزم، حت٧م رىمم 
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اعمتورم )سمل واًمديٜمي واًمث٘م٤مذم أيًْم٤م، وم٘مد ؾُمئل حمٛمود سمن قمٛمر أىمٞم٧م 

قمن اًمٕمْٞمد هل ُمن اًمواضم٥م قمغم ؾمٞمدهم أن يدومع  (م0117هـ/ 211قم٤مم

. (71)قمٜمٝمم زيم٤مة اًمٗمٓمر رهمم أهنم ال يّمٚمون، وال يٕمرومون ؿمٞمًئ٤م قمن اًمِمٝم٤مدشملم

وهذا يٕمٜمي أن أوًمئك اًمٕمْٞمد يمٚمٗموا سم٤مألقمامل اًمِم٤مىم٦م وم٘مط ومل هيتم ؾم٤مدهتم ذم 

اًمٖم٤مًم٥م سمٛمّتواهم اًمث٘م٤مذم أو اًمديٜمي. وهي إؿم٤مرات حتٛمل قمغم اًمت٠ميمٞمد قمغم 

أن أٍى احلرب مل يّمٚموا إمم ُمراشم٥م اضمتامقمٞم٦م قمٚمٞم٤م، سم٤مؾمتثٜم٤مء قمدد ىمٚمٞمل ُمن 

قمن صمرواهتم، وُمن صمم  رؤؾم٤مئٝمم اًمذين أوم٤م٧َم اعمّم٤مدر اًمّوداٟمٞم٦م ذم احلدي٨م

إمم ُم٠ّمًم٦م ُمٝمٛم٦م ضمًدا وهي أن  (Levtzion, Nehmia)شمٜمْه ٟمحٛمٞم٤م ًمٞمٗمتزون 

وصول سمٕمض اًمٕمْٞمد إمم ُمرشم٦ْم اىمتّم٤مدي٦م قمٚمٞم٤م دون االضمتامقمٞم٦م ال يٕمٜمي أن 

وَٕمٞمتٝمم يم٤مٟم٧م ُمرحي٦م يمام حتٛمل ٟمّموص يمٕم٧م واًمّٕمٞمدي قمغم االقمت٘م٤مد 

ٜمٓم٘م٦م حت٧م إذاف سمذًمك، وم٘مرى اًمٕمْٞمد يم٤مٟم٧م ُمٜمتنمة ذم مجٞمع أرضم٤مء اعم

رؤؾم٤مء اًمرىمٞمق "اًمٗمٜم٤مذم"، ويم٤من ه١مالء اًمرؤؾم٤مء ُمّئوًملم أُم٤مم احلٙم٤مم قمغم 

مجع اعمح٤مصٞمل وشموريده٤م عمخ٤مزن احلْوب اخل٤مص٦م سم٤محلٙم٤مم، وسم٤مًمت٤مزم يم٤مٟموا هم 

األيمثر اؾمتٗم٤مدة مم٤م يٛمٜمحه هلم اعمٚموك دون همػمهم ُمن اًمٕمْٞمد اًمذين حت٧م 

ل ؿم٠مًٟم٤م اىمتّم٤مدًي٤م ويمذا اضمتامقمًٞم٤م ُمن إذاومٝمم، وسم٤مًمت٤مزم يم٤من أوًمئك اًمٕمْٞمد أىم

أؾمٞم٤مدهم واعمنموملم قمٚمٞمٝمم ُمن رؤؾم٤مء اًمٕمْٞمد، وهو ُم٤م يّتٚمزم اًمتٛمٞمٞمز سملم 

ُمن أُمث٤مل قمكم  - (اًمٗمٜم٤مذم)ذحيتلم ُمت٤ْميٜمتلم ُمن أٍى احلرب: اًمرؤؾم٤مء 

د األول، ــٞم٤م حمٛمـٙمـ٤مر األؾمــاًمذي وصل إمم ُمٜمّم٥م ُمّتِم (77)ومٚمن

                                                           

 .979، 970، ورىم٦م 0( اعمّمدر اًم٤ّمسمق، ج 71)

( ٟمتٞمج٦م إظمَلص قمكم ومٚمن ًمألؾمٙمٞم٤م حمٛمد األول أصْح ُمن أُمٜم٤مء ٍه اعم٘مرسملم، وراومق 77)

األؾمٙمٞم٤م ذم مجٞمع أقمامًمه، وأدى وصول قمكم ومٚمن إمم هذه اعمٙم٤مٟم٦م إمم همػمة األؾمٙمٞم٤م ُموؾمى 

م( اسمن األؾمٙمٞم٤م حمٛمد ُمٜمه، وم٘م٤مم سمٓمرده ُمن اًم٘مٍم قم٤مم 0110 -0197هـ/217 -211)

 .017ص م، يمٕم٧م: ُمّمدر ؾم٤مسمق، 0197هـ/ 211
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واًمرىمٞمق  -ٞمد ذم قمٝمد األؾمٙمٞم٤م داوود رئٞمس ومٜم٤مذم اًمٕمْ (77)وُمّٙمل اهلل

اخل٤مَٕملم إلذاومٝمم، واًمذين قمٛمٚموا ذم طمرف ُمتٜموقم٦م ظمدُم٦م حل٤مضم٤مت 

 .(77)اعمٛمٚمٙم٦م اًمّوداٟمٞم٦م

وىمد زاد قمدد أسمٜم٤مء هذه اًمنمحي٦م ذم جمتٛمع اًمّودان اًمٖمريب ٟمتٞمج٦م 

احل٤مضم٦م اعمٚمح٦م إمم أقمامهلم سم٤مؾمتٛمرار؛ وًمذًمك ٟمٔمٛم٧م محَلت طمرسمٞم٦م ًمٚمحّمول 

قمن سمٞمع سمٕمْمٝمم ًمٚمتج٤مر ُمن سمٚمدان اعمٖمرب اإلؾمَلُمي،  قمغم اًمٕمْٞمد، ومْمًَل 

سم٤مإل٤َموم٦م إمم ىمٞم٤مم سمٕمض اًمزقمامء اعمحٚمٞملم سم٘مٜمص أقمداد يمْػمة ُمن األطمرار صمم 

سمٞمٕمٝمم ًمٚمؼمشمٖم٤مًمٞملم قمغم اًم٤ّمطمل، وم٘مد أدى وصول اًمؼمشمٖم٤مًمٞملم سم٤مًم٘مرب ُمن 

اًم٤ّمطمل وزي٤مدة اًمٓمٚم٥م قمغم اًمرىمٞمق إمم ىمٜمص اًمٙمثػمين ُمن األطمرار وشمٙمْٞمٚمٝمم 

 .(72)موسمٞمٕمٝم

وهٙمذا أومرزت احلروب ذحي٦م اضمتامقمٞم٦م ازداد قمدده٤م سم٤مؾمتٛمرار ذم 

جمتٛمع اًمّودان اًمٖمريب، أال وهي ذحي٦م أٍى احلرب، اًمتي ارشم٘مى 

اًمْٕمض اًم٘مٚمٞمل ُمن أسمٜم٤مئٝم٤م ُمراشم٥م قمٚمٞم٤م ذم اعمامًمك اًمّوداٟمٞم٦م، سمٞمٜمام اٟمحدر 

هم٤مًمْٞم٦م أٍى احلرب إمم أؾمٗمل درضم٤مت اًمّٚمم االضمتامقمي، وهو أُمر يم٤من 

                                                           

( ذيمر يمٕم٧م أن ُمّٙمل اهلل شمّمدق سمٛمحّمول ُمزرقم٦م يم٤مُمٚم٦م ُمن األرز ذم أطمد األقموام، سمل 77)

إٟمه شمرك اعمزرقم٦م ًمٚمْمٕمٗم٤مء واعم٤ّميملم حيّمدوهن٤م، شم٘مرسًم٤م هلل شمٕم٤ممم، وسم٤مًمٗمٕمل ىم٤مم اًمٗم٘مراء 

واعم٤ّميملم ُمن أهل َدْٟمِك، و ُدُْمِد سم٤مىمتٓم٤مع اعمحّمول واىمت٤ّمُمه ومٞمام سمٞمٜمٝمم، اٟمٔمر: شم٤مريخ 

 .27، 27ص  اًمٗمت٤مش،

 .017، 27، 27؛ يمٕم٧م: ُمّمدر ؾم٤مسمق، ص 071، 072، ص 9( اًموزان: ُمّمدر ؾم٤مسمق، ج77)

 Levtzion, N: A seventeenth Century Chronicle by Ibn Al-

Mukhtar: A Critical Study of Tarikh Al-Fattash, Bulletin of the 

School of Oriental and African Studies, XXXIV, No. 34, 1971, PP. 

589 – 590. 

(69)  Levtzion, N: Ancient Ghana And Mali, Africana Publishing 

Company, New York, 1980, P. 120. 
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ًمه أصمره ذم إطمداث طم٤مًم٦م ُمن احلراك اًمٓمْ٘مي واالضمتامقمي، طمٞم٨م ؿمٝمدت 

اًمْٜمٞم٦م اًمٓمْ٘مٞم٦م هْوط ذائح وارشم٘م٤مء أظمرى سم٥ّْم احلروب اعمتٙمررة؛ مم٤م 

يٕمٜمي أن ذائح اعمجتٛمع اًمّوداين أظمذت شمتْدل صٕموًدا وهْوـًم٤م وومً٘م٤م 

ًمٜمت٤مئ٩م احلرب ذم يمثػٍم ُمن األطمٞم٤من. وإذا يم٤مٟم٧م ٟمت٤مئ٩م احلرب ىمد أطمدصم٧م 

ات سم٤مًمٜم٦ّْم ًمٚمْٜم٤مء االضمتامقمي أطمٞم٤مًٟم٤م، وم٢من آصم٤مره٤م اُمتدت ًمتَلطمق شمٖمػم

 األٍة ذم جمتٛمع اًمّودان اًمٖمريب.  

 : اًمّوداٟمٞم٦م األٍة قمغم احلرب آصم٤مر –صم٤مًمث٤ًم 

شمريم٧م احلرب آصم٤مًرا سم٤مًمٖم٦م قمغم األٍة اًمّوداٟمٞم٦م اًمتي ؿمٝمدت أو٤َمقمٝم٤م 

اين، شمٚمك شمٖمػمات ُمتَلطم٘م٦م ذم ظمْمم اًمٖمزوات اًمتي ؿمٝمده٤م اعمجتٛمع اًمّود

اًمٖمزوات اًمتي أرضت سم٤معمرأة واًمٓمٗمل، وقمّمٗم٧م سم٤مؾمت٘مرار األٍة اًمّوداٟمٞم٦م، 

 اًمتي يم٤مٟم٧م شمت٤مسمع أظم٤ْمر احلرب وختِمى ُمن قمواىمْٝم٤م. 

 :األٍة قمغم واٟمٕمٙم٤مؾم٤مهت٤م احلرب أظم٤ْمر–0

قم٤مؿم٧م األٍة اًمّوداٟمٞم٦م طم٤مًم٦م ُمن اخلوف واًمؽمىم٥م اًمتي ومرَتٝم٤م 

ردة ومٕمل ُمن ضمٞمش اخلّمم،  احلرب ُمع يمل همزوة يم٤من يِمٜمٝم٤م اجلٞمش، أو يمل

ومآصم٤مر احلرب يم٤مٟم٧م متس األٍة اًمّوداٟمٞم٦م سم٤مًمدرضم٦م األومم، إذ مل يّٚمم أي 

ُمن أومراده٤م ُمن اًمْٓمش واًمتٜمٙمٞمل اًمذي يم٤مٟم٧م شمتٕمرض ًمه اعمدن ٟمتٞمج٦م هزيٛم٦م 

ضمٞمِمٝم٤م، وُم٤م يم٤من يّتتْع شمٚمك اهلزيٛم٦م ُمن ىمتل أو اؾمؽمىم٤مق ًمٚمٙمثػمين ُمن 

٤مٟم٧م األٍة اًمّوداٟمٞم٦م ختِم٤مه اًمرضم٤مل واًمٜم٤ّمء واألـمٗم٤مل، وهو ُمّمػم يم

 .(71)سم٤مؾمتٛمرار طم٤مل ؾمامقمٝم٤م سم٘مدوم ضمٞمٍش هم٤مزي

وم٘مد يم٤من ًمٚمحرب ُمردودات ٟمٗمّٞم٦م ؾمٚمْٞم٦م سم٤مًمٜم٦ّْم ألٍة اجلٜمد 

اعمح٤مرسملم، ومٝمذه األٍة يم٤مٟم٧م شمت٤مسمع حتريم٤مت اجلٞمش وهمزواشمه، وأظم٤ْمره اًمتي 

                                                           

 .77؛ اًمّٕمٞمدي: ُمّمدر ؾم٤مسمق، ص 017، 017( يمٕم٧م: ُمّمدر ؾم٤مسمق، ص 71)
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يم٤من يتٜم٤مىمٚمٝم٤م اًمٜم٤مس قمام شمٕمرض ًمه اجلٞمش ُمن ٟمٍم وهزيٛم٦م، ُمثٚمام طمدث 

قمٜمدُم٤م وصٚم٧م األظم٤ْمر هبزيٛم٦م ضمٞمش ممٚمٙم٦م ُم٤مزم ذم قمٝمد ُمٜم٤ّم ُمٖم٤م سمن ُمٜم٤ّم 

أُم٤مم ضمٞمش اعمور قم٤مم  (م0110-0117هـ/ 719 -717)ُموؾمى 

 .(70)م0117هـ/717

م، سملم 0129هـ/727أيًْم٤م أطمدصم٧م ُمٕمريم٦م أٟمٗمع اًمتي وىمٕم٧م قم٤مم 

سمن ؾمٜمي قمكم، واًم٘م٤مئد حمٛمد سمن أيب سمٙمر اًمتوري، هٚمًٕم٤م ًمدى األٍة ؾمٜمي سم٤مرو 

اًمّوداٟمٞم٦م، واعمجتٛمع سم٠مٍه، ومٜمتٞمج٦م يمثرة أقمداد اًمْمح٤مي٤م، أصٞم٥م األه٤مزم 

.. ... طمتى فمن اًمٜم٤مس أن اًمٗمٜم٤مء ٟمزل هبم وأن هذا ظمراب اًمدٟمٞم٤م.سم٤مًمرقم٥م، "

، وشمٙمرر ٟمٗمس األُمر قمٜمدُم٤م أصٞم٥م اًمْٕمض سم٤محلزن واخلوف ٟمتٞمج٦م (79)"

م، واًمتي هٚمك ومٞمٝم٤م اًمٙمثػمون ُمن 0111هـ/200داث ُمٕمريم٦م سمرضمو قم٤مم أطم

 . (71)أسمٜم٤مء اجلٞمش اًمّمٜمٖمي

وقمٜمدُم٤م هزم ضمٞمش صٜمٖمي ذم قمٝمد األؾمٙمٞم٤م حمٛمد ُمرسمٜمٙمن ذم ُمٕمريمته 

، شمٜم٤مىمل م0110هـ/ 217ذم وٟمؽمُم٤مس َد ضمٞمش يم٤مٟمت٤م ُمٚمك يمْي قم٤مم 

 اًمٜم٤مس ظمؼم اجلٞمش، وُم٤م طمدث جلٞمش ُمرسمٜمٙمن أُم٤مم ضمٞمش يم٤مٟمت٤م اًمذي هزم

، (71)ضمٞمش ُمرسمٜمٙمن، وأن األظمػم " يم٤مد أن يٛموت ويٛموت ضمٞمِمه يمٚمٝمم "

وهي أظم٤ْمر يم٤مٟم٧م شمت٤مسمٕمٝم٤م أٍ اجلٜمود سمٙمل ظموٍف وشمرىم٥م، عمّمػم ذوهيم ُمن 

 اجلٜمد، وـمْٕم٧م طمٞم٤مة هذه األٍ سم٤مخلوف ُمن ٟمت٤مئ٩م احلرب.  

همػم أن طم٤مًم٦م اخلوف واًمؽمىم٥م مل شمٙمن وطمده٤م اًمتي ىمْم٧م ُمْم٤مضمع 

سمٜمج٤مة  ُمن ٟمت٤مئ٩م احلرب وآصم٤مره٤م مل يٙمن يمٗمٞمًَل  األٍة اًمّوداٟمٞم٦م، وم٤مخلوف

األٍ ُمن شمٚمك اآلصم٤مر، ومٙمثػًما ُم٤م يم٤مٟم٧م شمّم٤مب أٍ اجلٜمود سمٗم٤مضمٕم٦م ىمتل 
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ذوهيم ُمن اجلٜمد، ُمثٚمام طمدث قمٜمدُم٤م هزم ضمٞمش ممٚمٙم٦م ُم٤مزم أُم٤مم ضمٞمش اعمور 

. يمام ىمتل (71)م، طمٞم٨م شمم ىمتل ضمٜمود طم٤مُمٞم٦م ُمديٜم٦م شمٜمْٙم٧م0117هـ/717قم٤مم 

. (77)م0129هـ/727ضمٞمش صٜمٖمي ذم ُمٕمريم٦م أٟمٗمع قم٤مم اًمٙمثػمون ُمن ضمٜمود 

يمام أصٞم٧ْم أٍ اجلٜمود سمٗم٤مضمٕم٦م ُم٘متل اًمٙمثػمين ُمن ضمٜمد صٜمٖمي ذم ُمٕمريم٦م 

م، وشمٙمرر اعموىمف قمٜمدُم٤م ىمتل اًمْٕمض ُمن ضمٞمش 0111هـ/200سمرضمو قم٤مم 

صٜمٖمي ذم أصمٜم٤مء طمرب األؾمٙمٞم٤م ُموؾمى َد إظموشمه قم٤مم 

 . (77)م0192هـ/217

ذم همزوة ًمألؾمٙمٞم٤م إؾمامقمٞمل وىمتل اًمٙمثػمون ُمن ضمٜمود ضمٞمش صٜمٖمي 

م، وشمٙمرر ٟمٗمس األُمر ذم قمٝمد األؾمٙمٞم٤م إؾمح٤مق األول. 0117هـ/211قم٤مم 

أيًْم٤م ىمتل سمٕمض ومرؾم٤من صٜمٖمي ذم قمٝمد األؾمٙمٞم٤م داوود قم٤مم 

م، 0120هـ/0111، وقمغم أصمر اًمٖمزو اًمّٕمدي قم٤مم (77)م0111هـ/270

 .(72)ىمتل اًمٙمثػمون ُمن اجلٜمد أيًْم٤م

واًمؽمىم٥م ذم فمل احلرب،  وهٙمذا أصٞم٧ْم األٍة سمح٤مًم٦م ُمن اخلوف

اٟمتٝم٧م سمٗم٤مضمٕم٦م ُم٘متل اًمْٕمض ُمن أرسم٤مب األٍ اًمّوداٟمٞم٦م ُمن اجلٜمد ذم 

احلروب، وشمرُمٚم٧م زوضم٤مهتم، وهو ُم٤م يٕمٜمي شم٠مصمر وَٕمٞم٦م اعمرأة ٟمتٞمج٦م احلرب، 

    ؟ومام هي اآلصم٤مر اًمتي شمريمتٝم٤م احلرب قمغم اعمرأة ذم مم٤مًمك اًمّودان اًمٖمريب

 أصمر احلرب قمغم اعمرأة: –9

مل شمٜمته ُمٕم٤مٟم٤مة اعمرأة سم٥ّْم احلرب عمجرد أن أصْح٧م أرُمٚم٦م سمٕمد أن 
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وم٘مدت زوضمٝم٤م، وم٘مد واضمٝم٧م ُمزيًدا ُمن اعمٕم٤مٟم٤مة ٟمتٞمج٦م ُم٤ْمًمٖم٦م اعمٜمتٍم ذم 

أٟمه  -وإن سم٤مًمٖم٧م اعمّم٤مدر  –اًمتٜمٙمٞمل سم٠مقمدائه، وم٘مد سمٚم  ُمن ىمّوة ؾمٜمي قمكم 

ي٠مُمر األم يم٤من يْ٘مر سمٓمن اعمرأة وهي طمٞم٦م، وخيرج ضمٜمٞمٜمٝم٤م وي٘متٚمه، وأطمٞم٤مًٟم٤م يم٤من 

، وهو األُمر اًمذي جيّد ُمٕم٤مٟم٤مة اعمرأة أصمٜم٤مء احلرب طمٞم٨م (71)سم٘متل ـمٗمٚمٝم٤م

يم٤مٟم٧م شمٗم٘مد زوضمٝم٤م وأـمٗم٤مهل٤م أُم٤مم قمٞمٜمٞمٝم٤م. وأطمٞم٤مًٟم٤م يم٤مٟم٧م اعمرأة حترم ُمن أسمٜم٤مئٝم٤م 

اًمذين يم٤مٟموا ي٘مٕمون ذم األٍ، ُمن ذًمك أن اُمرأة قمجوًزا ضم٤مءت إمم األؾمٙمٞم٤م 

وقمنمون، ومتوؾمٚم٧م إًمٞمه أال يٗمرق داوود سمٕمد أن أٍ أسمٜم٤مءه٤م، وقمددهم ؾمْٕم٦م 

سملم أسمٜم٤مئٝم٤م، وم٢مذا رهم٥م ذم سمٞمٕمٝمم، ومٚمٞمْٞمٕمٝمم ًمِمخٍص واطمد، وإن رهم٥م ذم 

إهدائٝمم، هيدهيم ًمِمخٍص واطمد، وهو األُمر اًمذي ضمٕمل األؾمٙمٞم٤م يٕمٓمف 

 .   (70)قمغم هذه اًمٕمجوز اًمتي قم٤مٟم٧م وم٘مد أسمٜم٤مئٝم٤م، وم٠مقمت٘مٝمم مجٞمًٕم٤م

ذم سمٕمض احلروب، قمن هذا مل شمٙمن اعمرأة سمٛمٜم٠مى قمن اًم٘متل  وومْمًَل 

ومتِمػم إطمدى يمت٥م اًمٜموازل إمم أن ؾمٜمي قمكم اؾمتحل دُم٤مء اعمّٚمٛملم وأُمواهلم، 

. وسمٕمدُم٤م همزا ُمديٜم٦م (79)وم٘متل يمثػًما ُمن اًمٜم٤ّمء اًمَليت مل يّٚمٛمن ُمن إيذائه

م، ىم٤مم سم٤مًم٘مْض قمغم واًمدة اًمٗم٘مٞمه حمٛمود ؾِم٧َم 0177هـ/771شمٜمْٙم٧م قم٤مم 

ىمْض قمغم أوالد اًم٘م٤ميض سمٜم٧م أٟمدهمٛمحٛمد وؾمجٜمٝم٤م، وىمتل سمٕمض اًمٜم٤ّمء، يمام 

 .(71)احلٞمي وسمٜم٤مشمه، وٟم٤ّمئه، وؾمجٜمٝمم، وىمتل يمثػًما ُمٜمٝمم

اًمَليت متتٕمن سم٘مدر وٟمٗموذ يمْػمين ذم اعمجتٛمع  -ومل يٜم٩م سمٜم٤مت اًمٕمٚمامء 

ُمن آصم٤مر احلرب، الؾمٞمام اًم٘متل، ومْٕمد أن دظمل ؾمٜمى قمكم ُمديٜم٦م  -اًمّوداين 

شمٜمْٙم٧م وىمتل يمثػًما ُمن قمٚمامئٝم٤م، أُمر سم٤مًم٘مْض قمغم صمَلصملم سمٜمًت٤م ُمن سمٜم٤مت اًمٕمٚمامء 

زقمم أن هذه األسمٙم٤مر ًمٞمٙمن ُمن ضمواريه، ُمٜمٝمن صمَلث ُمن أٍة آل أىمٞم٧م سم
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األٍة شمٕم٤موٟم٧م ُمع أقمدائه اًمٓموارق، وقمٜمدُم٤م شم٠مظمر اًمثَلصمون سمٜمًت٤م قمن اًمتوضمه 

إًمٞمه وهو ذم ُمرؾمى يم٤مسم٤مرا قمغم اًمٜمٞمجر؛ أُمر سم٘متٚمٝمن مجٞمًٕم٤م وقمرف هذا اعمٙم٤من 

 .(71)سمٕمد هذه احل٤مدصم٦م سم٤مؾمم " ومٜم٤مء ىمدر األسمٙم٤مر "

، قمن شمٕمرض اعمرأة ًمٚم٘متل، يم٤مٟم٧م أيًْم٤م قمر٦َم ًمٚموىموع ذم األٍ وومْمًَل 

طمٞم٨م أؿم٤مرت اعمّم٤مدر إمم سمٕمض احل٤مالت اًمتي وىمٕم٧م ومٞمٝم٤م اعمرأة اًمّوداٟمٞم٦م ذم 

األٍ، وهو ُم٤م أدى إمم زي٤مدة قمدد اإلُم٤مء ذم جمتٛمع اًمّودان اًمٖمريب، ومٜمتٞمج٦م 

طمروب ممٚمٙم٦م ُم٤مزم اعمتواًمٞم٦م الؾمٞمام ذم قمٝمدي ُمٜم٤ّم ُموؾمى وُمٜم٤ّم ؾمٚمٞمامن أٍ 

اسمن سمٓموـم٦م أٟمه قمٜمدُم٤م اًمٙمثػمون ُمن اًمٜم٤ّمء، وًمٕمل ُم٤م ي١ميمد ذًمك ُم٤م ذيمره 

ذع ذم اًمٕمودة إمم اعمٖمرب، ؾم٤مومر َٛمن ىم٤مومٚم٦م َٛم٧م ؾمتامئ٦م ضم٤مري٦م ُمن 

اًمٜمّوة واًمٗمتٞم٤مت اًمَليت ُأظمذن ُمن شمٙمدة ًمٞمتم سمٞمٕمٝمن ذم أؾمواق اًمرىمٞمق، 

ًمدرضم٦م دومٕم٧م اسمن سمٓموـم٦م ًمٞم١ميمد قمغم أن اًمتج٤مرة ذم اًمٕمْٞمد واإلُم٤مء أصْح٧م 

 .(71)شمٜم٤مومس اًمتج٤مرة ذم اًمذه٥م

ن ؾمْي ؾمٜمي قمكم ًمٜم٤ّمء قمٚمامء صٜمٝم٤مضم٦م سمٕمد همزوه وطمدصمتٜم٤م اعمّم٤مدر قم

م، وسمٕم٨م يمثػًما ُمن ٟم٤ّمئٝمم إمم يمؼماء 0177هـ/ 771عمديٜم٦م شمٜمْٙم٧م قم٤مم

شمٜمْٙم٧م وسمٕمض قمٚمامئٝم٤م، وأُمرهم أن يتخذوهن ضمواري، وىمد شمزوج اًمٗم٘مٞمه 

وقمٜمدُم٤م همزا  واطمدة ُمٜمٝمن ويم٤من اؾمٛمٝم٤م قم٤مئِم٦م اًمٗموالٟمٞم٦م. (77)قمْد اهلل اًمْٚم٤ْمزم

                                                           

 .77( اعمّمدر اًم٤ّمسمق، ص 71)

اًمّويٗمي، اهلٞمئ٦م اعمٍمي٦م اًمٕم٤مُم٦م ( يموًملم ُم٤ميمٞمٗمٞمدي: أـمٚمس اًمت٤مريخ األومري٘مي، شمرمج٦م خمت٤مر 71)

 .017، ص 0277ًمٚمٙمت٤مب، اًم٘م٤مهرة، 

( يم٤من اًمٗم٘مٞمه قمْد اهلل اًمْٚم٤ْمزم قم٤معم٤ًم ُمتٛمٙمٜم٤ًم، ضم٤مء إمم شمٜمْٙم٧م ىم٤مدًُم٤م ُمن وم٤مس سمّمح٦ْم يم٤مشم٥م 77)

حيؽمُمه يمثػًما  –سمرهمم ؾموء قمَلىمته سم٤مًمٙمثػمين ُمن اًمٕمٚمامء  -ُموؾمى، ويم٤من اعمٚمك ؾمٜمي قمكم 

اًم٤ْمزم أول وم٘مٞمه ُمن اًمْٞمض صغم سم٤مًمٜم٤مس ذم اجل٤مُمع اًمٙمْػم  وجيٚمه عمٙم٤مٟمته اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ويٕمد

سمتٜمْٙم٧م ذم سمداي٦م قمٝمد ؾمٜمي قمكم. وشموذم ظمَلل اًم٘مرن اًمت٤مؾمع اهلجري، اٟمٔمر اًمّٕمٞمدي: 

 .70؛ اًمؼمشمكم: ُمّمدر ؾم٤مسمق، ص 71-17ُمّمدر ؾم٤مسمق، ص 
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م، أٍ سمٕمض ٟم٤ّمء هذه اعمديٜم٦م 0171هـ/771والشم٦م قم٤ممُمٚمك اعمور ُمديٜم٦م 

 .(77)سمٕمد أن ومرض طمّم٤مره قمٚمٞمٝم٤م عمدة ؿمٝمر

أن وُمن اإلؿم٤مرات اًمداًم٦م قمغم ُمٕم٤مٟم٤مة اعمرأة ُمن اًموىموع  ذم األٍ، 

يم٤مٟم٧م ًمه ضم٤مري٦م شمدقمى زار يمؼم ٟمٙمي وًمدت ًمه  (يمؼميُمْي )طم٤ميمم ُمديٜم٦م يم٤مسم٤مرا 

اسمٜمه ُموؾمى. وذم قم٤مم  اسمٜم٤ًم، صمم أٍه٤م األؾمٙمٞم٤م حمٛمد األول، وموًمدت ًمه

م قمٜمدُم٤م همزا األؾمٙمٞم٤م حمٛمد األول همزوة سمرضمو، وىمٕم٧م 0111هـ/200

وموًمدت ًمه اسمٜم٤ًم أصْح  (سُمُص يمي)اجل٤مري٦م اعمذيمورة ذم أٍ ؾمٚمٓم٤من سُمُص 

، وهٙمذا وىمٕم٧م هذه اعمرأة ذم األٍ صمَلث ُمرات، (77)ؾمٚمٓم٤مًٟم٤م ذم ؾمٚمٓمٜم٦م سمص

و ُم٤م ي١ميمد أن طمٞم٤مة وذم يمل ُمرة أصْح٧م ُمٚمًٙم٤م عمن ي٠مٍه٤م وأٟمج٧ْم ُمٜمه، وه

قمن اًمتٗمٙمك األٍي اًمذي طمدث ٟمتٞمج٦م  هذه اعمرأة مل شمٕمرف اؾمت٘مراًرا، ومْمًَل 

 احلرب، ومٗمي يمل ُمرة شم٘مع اعمرأة ذم األٍ يم٤مٟم٧م حترم ُمن أٍهت٤م وأسمٜم٤مئٝم٤م.

يمام وىمع سمٕمض سمٜم٤مت األؾم٤ميمي ذم األٍ أصمٜم٤مء اًمٖمزو اعمرايمٌم ًمّمٜمٖمي 

٤م داوود، ووَم٧ِم شمور سمٜم٧م م، وُمٜمٝمم يٜمْٕمكم سمٜم٧م األؾمٙمٞم0120هـ/0111قم٤مم 

أؾمٙمٞم٤م احل٤مج حمٛمد سمن األؾمٙمٞم٤م داوود اًمتي اىمتٞمدت إمم ُمرايمش وُم٤مشم٧م ومٞمٝم٤م 

 .(72)ُمع ُمن ُم٤مت ُمن األٍى اًمّوداٟمٞملم

أُم٤م سم٤مًمٜم٦ّْم ًموَٕمٞم٦م اإلُم٤مء اًمَليت يمثر قمددهن ٟمتٞمج٦م القمتامد اعمجتٛمع 

قمغم اًمٖمزو واحلرب، ومٚمم شمٙمن سم٠مومْمل طم٤مٍل ُمن األٍى األرىم٤مء ُمن اًمرضم٤مل، 

ومٙم٤من يٕمٝمد إمم اعمرأة األؾمػمة أن شمٕمٛمل أطمٞم٤مًٟم٤م ذم ظمدُم٦م األٍة احل٤ميمٛم٦م، أو 

متٜمح يمٝمدي٦م ُمع همػمه٤م ُمن اًمٕمْٞمد واإلُم٤مء إمم اعم٘مرسملم ُمن األٍة احل٤ميمٛم٦م، يمام 

يمٚمف اإلُم٤مء سم٠مقمامٍل أظمرى، ُمن ذًمك أن األؾمٙمٞم٤م داوود أهدى ًمٚمٛمّجد 

                                                           

 .72، 77( اًمّٕمٞمدي: ُمّمدر ؾم٤مسمق، ص 77)

 .011، 77( اعمّمدر اًم٤ّمسمق، ص 77)

 .017-011، ص ( اعمّمدر اًم٤ّمسمق72)
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ؾمْٕم٦م وقمنمين قمًْدا وأُم٦م، وأُمر إُم٤مم  (ُمّجد ضمٜمٙمريؼم)اًمٙمْػم ذم شمٜمْٙم٧م 

اعمّجد أن يّتٕمٛمٚمٝمم ذم ظمدُم٦م اعمّجد، ويم٤من قمغم اًمٜمّوة أن يٜمّجن طمٍم 

 .(21)اعمّجد، وي٘مٛمن سمٗمرؿمه

يمام أصْح٧م األُم٦م ُمٚمًٙم٤م ًمّٞمده٤م يتٍمف ومٞمٝم٤م يمٞمٗمام ؿم٤مء، ومل يٙمن حيق 

هل٤م أن شمٗمٕمل أي ؿمئ أو شم٘مدم قمغم أي أُمٍر ُمن أُمور طمٞم٤مهت٤م إال سمٕمد اؾمتئذان 

ٞمده٤م، وإن مل ي٠مذن هل٤م ال حيق هل٤م أن شمٗمٕمل ُم٤م شمريد، سمل يم٤من ُمن طمق اًمّٞمد ؾم

 .(20)أن يٗمّخ قم٘مد زواج أُمته إن هي شمزوضم٧م سمٖمػم إذٟمه

وٟمتٞمج٦م ًمٙمثرة أقمداد اإلُم٤مء أيًْم٤م اٟمتنمت فم٤مهرة اًمتٌي سم٤مإلُم٤مء 

واخت٤مذ اعمحٔمٞم٤مت، ومٙم٤من ؾمٜمي قمكم يمٚمام أقمجْته اُمرأة ذم مجٞمع ممٚمٙمته أظمذه٤م 

سمٞمته وومراؿمه، ومل يٙمن ي٤ْمزم سمزوضمٝم٤م وال أي أطمد. يمام ىم٤مم سم٢مهداء  وأدظمٚمٝم٤م ذم

قمدد يمْػم ُمن اعمحٔمٞم٤مت ُمن أٍى احلروب ًمْٕمض اًمٕمٚمامء اعمِمٝمورين، ًمٙمن 

سمٕمْمٝمم اؾمتِمٕم٤مًرا ًمٚمحرج، شمزوج ُمن ه١مالء األٍى، وفمل اًمْٕمض اآلظمر 

 .(29)يتخذهن حمٔمٞم٤مت دون طمرج

ًمتٌي ُم٤م ىمْم٧م سمه ويم٤من ُمن اًمٕمواُمل اًمتي أدت إمم ازدي٤مد فم٤مهرة ا

شم٘م٤مًمٞمد وقم٤مدات اًمّمٜمٖمي سم٠مطم٘مٞم٦م األؾمٙمٞم٤م ذم ُمػماث ضمٜمده، ومٙم٤من ُمن طم٘مه 

أظمذ أوالد اجلٜمدي اعمتورم وسمٜم٤مشمه، ًمٞمّمْحوا قمْٞمًدا ًمديه، ويم٤من ُمن طم٘مه أن 

يتٌى سم٠موًمئك اًمْٜم٤مت دون زواج، ومم٤م يدل قمغم هذا أن األؾمٙمٞم٤م حمٛمد 

يم٤من سمّمحْته أطمد م 0127هـ/219األول قمٜمدُم٤م يم٤من ذم رطمٚم٦م احل٩م قم٤مم 

ه ويدقمى سَمَريُمْي ُمٜمس يُموَر، وقمٜمدُم٤م دظمَل ؾموًي٤م قمٜمد ىمؼم اًمٜمْي ـىم٤مدة ضمٞمِم

صغم اهلل قمٚمٞمه وؾمٚمم، شموؾمل سمريمي يمور سمحرُم٦م اًم٘مؼم اًمنميف، وـمٚم٥م ُمن 

                                                           

 .017، 017( يمٕم٧م: ُمّمدر ؾم٤مسمق، ص (21
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. (21)األؾمٙمٞم٤م أال ي٠مظمذ سمٜم٤مشمه إمم داره سمدون ٟمٙم٤مح، وأظمذ ُمٜمه قمٝمًدا قمغم ذًمك

األؾمٙمٞم٤م داوود يم٤من ًمه احلق ذم ومم٤م ي١ميمد اؾمتنماء هذه اًمٔم٤مهرة أيًْم٤م أن 

ُمػماث ضمٜمده، واخت٤مذ سمٜم٤مهتم واًمتٌي هبن، وهو األُمر اًمذي وصٗمه يمٕم٧م 

. وهو ُم٤م ي١ميمد اًمٖمْن اًمذي يم٤من ي٘مع قمغم اًمْٜم٧م سمٕمد ووم٤مة أسمٞمٝم٤م (21)سم٤معمّمٞم٦ْم

 اجلٜمدي، ويؼمهن قمغم اٟمتِم٤مر اًمتٌي ذم اعمجتٛمع ٟمتٞمج٦م ًمٚمحرب.  

ي سم٤مًمٜم٤ّمء ُمن أٍى وىمد ؿم٤مقم٧م فم٤مهرة اخت٤مذ اعمحٔمٞم٤مت واًمتٌ

احلرب سملم أسمٜم٤مء اًمٓمْ٘م٦م احل٤ميمٛم٦م، ويم٤ْمر اًم٘م٤مدة، وم٤ْمؾمتثٜم٤مء األؾمٙمٞم٤م حمٛمد 

األول ُم١مؾمس أٍة األؾم٤ميمي، يم٤من يمل األؾم٤ميمي اًمذين ضم٤مءوا سمٕمده أسمٜم٤مء 

، ويم٤مٟم٧م اًمٜمتٞمج٦م أن ه١مالء األـمٗم٤مل (21)حمٔمٞم٤مت اختذن ُمن أٍى احلروب

يم٤مٟم٧م ًمدهيم ُمٞمول ىموي٦م اعموًمودين ُمن اًمٜم٤ّمء اًمتي اختذت ظمَلل احلروب 

ٟمحو اًم٘مت٤مل هبدف اٟمتزاع اًمّٚمٓم٦م، ويم٤مٟموا أيمثر ضمرأة قمغم ظموض احلروب هلذا 

                                                           

 .72( يمٕم٧م: ُمّمدر ؾم٤مسمق، ص 21)

إن ُم٠ّمًم٦م ُمػماث احل٤ميمم ألسمٜم٤مء اجلٜمدي اعمتوذم، وُمػماث زوضمته، واًمتٌي هب٤م دون 

ذم هم٤مي٦م األمهٞم٦م وهو: يمٞمف عمجتٛمع ُمّٚمم أن شمّمدر قمٜمه ُمثل  زواج ذقمي، شمٓمرح شم٤ّمؤاًل 

هذه اًمتٍموم٤مت؟ وذم واىمع األُمر وم٢من اعمّم٤مدر اًمّوداٟمٞم٦م ال شم٘مدم ُم٤م جيٞم٥م قمغم هذا 

 اًمت٤ّمؤل سم٤مؾمتثٜم٤مء أن هذه اًمتٍموم٤مت شمٕمد ُمن اًمٕم٤مدات اعمحٚمٞم٦م اعمتوارصم٦م، وهٜم٤م ٟمٓمرح ؾم١مااًل 

٤مل هذه اًمتج٤موزات؟ واًمراضمح أن آظمر، وهو: أين دور ىمْم٤مة اعمّٚمٛملم ووم٘مٝم٤مئٝمم طمٞم

سمٕمض اًم٘مْم٤مة واًمٗم٘مٝم٤مء ًمٕمْوا دوًرا ُمٝماًم ذم اًمتّمدي هلذه اًمتج٤موزات اًمتي وىمٕم٧م ذم طمق 

اعمرأة واًمٓمٗمل ذم جمتٛمع اًمّودان اًمٖمريب، ُمن شمٌي، واؾمؽمىم٤مق، وًمذًمك ومٛمن اعمٛمٙمن أن 

 يٙمون إطمج٤مم سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء قمن ُمٜمّم٥م اًم٘مْم٤مء ًمه صٚم٦م وصمٞم٘م٦م هبذه اًمتج٤موزات، وأن

يٙمون هذا اإلطمج٤مم ُمن ىمْٞمل االقمؽماض قمغم دم٤موزات احلٙم٤مم، ًمدرضم٦م أن سمٕمض اًم٘مْم٤مة 

يم٤مٟموا جيؼمون قمغم ؿمٖمل ُمٜمّم٥م اًم٘مْم٤مء، ويم٤مٟموا يٍمظمون ويْٙمون ُمتوؾمٚملم ًمئَل يِمٖمٚموا 

هذا اعمٜمّم٥م، ُمن أُمث٤مل اًم٘م٤ميض حمٛمود سمٖمٞمع، واًم٘م٤ميض قمثامن درم، يمام هرب آظمرون 

ُمثل حمٛمد وأمحد اسمٜمي اًم٘م٤ميض حمٛمود سمٖمٞمع، اٟمٔمر قمٜمدُم٤م قمٚمٛموا سمتوًمٞمٝمم ُمٜمّم٥م اًم٘مْم٤مء، 

 .001، 21، 72يمٕم٧م: ُمّمدر ؾم٤مسمق، ص 

 .007، ص ٤مريخ اًمٗمت٤مش( شم(21

 .70( اعمّمدر اًم٤ّمسمق، ص 21)
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، وم٤مألؾمٙمٞم٤م ُموؾمى (27)اهلدف، وًمذًمك يم٤مٟم٧م اًمّٚمٓم٦م شمذه٥م إمم األىموى

اًمذي ظمٚمع واًمده ُمن اًمّٚمٓم٦م، وأقمٚمن ٟمٗمّه أؾمٙمٞم٤م ضمديد هو اسمن إطمدى 

، أُم٤م اًمرواي٦م اًمِمٗموي٦م اًمتي مجٕمٝم٤م ٟموطمو (27)اعمحٔمٞم٤مت اًمتي شمدقمى ضم٤مر يمرب

ومتِمػم إمم أن اؾمم أم األؾمٙمٞم٤م ُموؾمى هو زارا  Nouhou Malioُم٤مًمٞمو 

، وشمرضمع أصوهل٤م إمم ُمٜمٓم٘م٦م ضموسمػم إمم Zara Almanyauriاعم٤مٟمٞم٤موري 

، أُم٤م األؾمٙمٞم٤م حمٛمد (27)اًمنمق ُمن صٜمٖمي ؿمامل إُم٤مرة يم٤مٟمو سم٢مُم٤مرات اهلوؾم٤م

، اًمتي أهدي٧م (22)دقمى ُِمَن يمَِروْ ُمرسمٜمٙمن ومٝمو اسمن إطمدى اعمحٔمٞم٤مت وشم

، أُم٤م األؾمٙمٞم٤م إؾمامقمٞمل ومٙم٤من (011)ًمألؾمٙمٞم٤م حمٛمد ُمن ىمْل أظمٞمه قمٛمر يمٛمزاغ

 Mariamاسمن واطمدة ُمن حمٔمٞم٤مت األؾمٙمٞم٤م حمٛمد وهي ُمريم داب أو داسمو 

Dâbo وهي ُمن ىم٤ْمئل اًموٟم٘م٤مرة أطمد ومروع اعم٤مٟمدٟمجو، واًمتي أٍه٤م ،

، أُم٤م (010)م0110هـ/217 قم٤مم األؾمٙمٞم٤م حمٛمد األول أصمٜم٤مء همزوه عمٛمٚمٙم٦م ُم٤مزم

واًمدة األؾمٙمٞم٤م إؾمح٤مق األول ومٙم٤مٟم٧م إطمدى حمٔمٞم٤مت األؾمٙمٞم٤م حمٛمد وشمدقمى 

، وىمد اختذه٤م قمغم أصمر همزوه ًمٚمٛمٜمٓم٘م٦م (019)يَمْٚمُثوم سَمْرَد، وهي ُمن أهل َدَرمْ 

اًمٖمرسمٞم٦م ُمن ممٚمٙم٦م صٜمٖمي، سمٞمٜمام يم٤مٟم٧م واًمدة األؾمٙمٞم٤م داوود سمن األؾمٙمٞم٤م حمٛمد 

، أُم٤م األؾمٙمٞم٤م احل٤مج Sâna Farioواطمدة ُمن اعمحٔمٞم٤مت وشمدقمى ؾَم٤مَن وَم٤مِرُيو 

ومٙم٤من اسمن  (م0177-0179هـ/221-221)حمٛمد سمن األؾمٙمٞم٤م داوود 

                                                           

(27) Hale, T: Op.cit, PP.97-98. 

 .70( يمٕم٧م: ُمّمدر ؾم٤مسمق، ص 27)

(98)  Hama, B: L'Histoire Traditionnelle d'un Peuple: Les Zarma-

Songhay, Presence Africaine, Paris, 1967, PP.43-44. 

 .70( يمٕم٧م: ُمّمدر ؾم٤مسمق، ص 22)

(011) Hama, B: Op.cit , PP.43-44. 

 .71؛ اًمّٕمٞمدي: ُمّمدر ؾم٤مسمق، ص 70( يمٕم٧م: ُمّمدر ؾم٤مسمق، ص 010)

Hale, T: Scribe, Op.cit, PP. 104-105. 

 .70( يمٕم٧م: ُمّمدر ؾم٤مسمق، ص 019)
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. ويم٤مٟم٧م أم األؾمٙمٞم٤م Mina-Kâya(011) إطمدى اعمحٔمٞم٤مت وشمدقمى ُِمَن يَم٤مَي 

شمدقمى َأَُمَس يَم٤مُر،  (م0177-0177هـ/ 227-221)حمٛمد سم٤من سمن داوود 

واألؾمٙمٞم٤م إؾمح٤مق اًمث٤مين وم٠مُمه شمدقمى وم٤مـمٛم٦م سُمُص، واًمتي أٍت ُمن اًم٘م٤ْمئل 

 .(011)اًمزهمراٟمٞم٦م

ًم٘مد ٟمت٩م قمن يمثرة اخت٤مذ اعمحٔمٞم٤مت قمغم هذا اًمٜمحو، ُمئ٤مت األسمٜم٤مء 

اعمحٔمٞم٤مت، وأصْح ًمدى ه١مالء األسمٜم٤مء ٟمتٞمج٦م يمثرهتم ًمألؾم٤ميمي ُمن هذه 

وشمٕمدد أصوهلم ُمٓم٤مُمع ذم اًموصول إمم اًمّٚمٓم٦م، وهو ُم٤م أومرز ساقًم٤م يمْػًما 

سملم أسمٜم٤مء األؾمٙمٞم٤م حمٛمد األول وأطمٗم٤مده ُمن أضمل اًموصول إمم اًمّٚمٓم٦م، وهي 

ُمِمٙمٚم٦م يم٤من ُمن اعمٛمٙمن شمٗم٤مدهي٤م إذا اًمتزم األؾم٤ميمي سم٤مًمتٕم٤مًمٞمم اإلؾمَلُمٞم٦م ذم 

، وىمد صم٧ْم أن (011)، واإلىمَلل ُمن اخت٤مذ اعمحٔمٞم٤مت ُمن ؾم٤ْمي٤م احلروباًمزواج

هذا اًمٜمٔم٤مم يم٤مٟم٧م ًمه قمٞموسمه اخلٓمػمة، ألٟمه وزع راسمٓم٦م اًمدم سملم قمدد ُمن 

اإلظموة اًمذين شمٕمددت أُمٝم٤مهتم، وشمٗمرىم٧م أصوهلم سملم قمدد ُمن أىم٤مًمٞمم 

اعمٛمٚمٙم٦م، وهو ُم٤م أدى إمم يمثرة قمدد اعمٓم٤مًمْلم سمح٘مٝمم ذم اًمّٚمٓم٦م وظمَلوم٦م 

ٞم٤م ذم احلٙمم، وأدت إمم اًمتآُمر، ووىموع اًمٍماقم٤مت ًمتح٘مٞمق اعمٙم٤مؾم٥م األؾمٙم

اًمِمخّمٞم٦م، ويمثػًما ُم٤م راومق اًموصول إمم اًمّٚمٓم٦م أطمداث ُم١مؾمٗم٦م ُمن اًم٘متل أو 

 .(017)اعمذاسمح سملم اًمورصم٦م

                                                           

 ( اعمّمدر اًم٤ّمسمق واًمّمٗمح٦م.011)

Hale, T: Op.cit, PP. 107, 110. 
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قمغم أي األطموال يم٤من ُمن األومْمل ًمإلُم٤مء اًمَليت أصْحن حمٔمٞم٤مت 

ٔملم سمحريتٝمن، ألؾمٞم٤مدهن أن يٜمجْن ذيموًرا ويّمْحن أُمٝم٤مت أوالد، طمتى حي

وم٘مد ؾمئل سمٕمض وم٘مٝم٤مء اًمّودان اًمٖمريب قمٛمن اؿمؽمى أُم٦م ووـمئٝم٤م، وأشم٧م 

وم٠مضم٤مب هذا اًمٗم٘مٞمه سموضموب إحل٤مق اًموًمد  ؟سموًمٍد، ومٝمل يٚمحق اًموًمد سم٠مسمٞمه أم ال

سم٠مسمٞمه، ُمّتٜمًدا قمغم ىمول ظمٚمٞمل ذم سم٤مب أُمٝم٤مت األوالد، أٟمه إن أىمر اًمّٞمد سموطء 

. ومم٤م يدل (017)أُمته، وم٢من اًموًمد يٚمحق سم٠مسمٞمه، وشمٕمتق هذه األُم٦م وشمّمْح طمرة

أيًْم٤م قمغم اٟمتِم٤مر فم٤مهرة أُمٝم٤مت األوالد ويمثرة قمددهن ٟمتٞمج٦م احلرب، أن 

اعمتورم قم٤مم )ول قمٜمدُم٤م اؾمتٗمتى اًمٗم٘مٞمه اعمٖمٞمكم األؾمٙمٞم٤م حمٛمد األ

طمول سمٕمض أُمور ممٚمٙمته، أؿم٤مر إمم أن ؾمٜمي قمكم يم٤من  (م0111هـ/212

يتٌى سمٛمن ؿم٤مء ُمن اًمٜم٤ّمء ذم مجٞمع ممٚمٙمته، هو وأشم٤ْمقمه ُمن رضم٤مل احلٙمم 

واإلدارة، وهو أُمر اؾمتٚمزم ؾم١مال اًمٗم٘مٞمه قمن أطم٘مٞم٦م ىمٞم٤مم األؾمٙمٞم٤م سمٛمح٤مرسم٦م 

 .(017)أوالدهم، وسمٞمع أُمٝم٤مت أوالدهم أوًمئك اًمٔمٚمٛم٦م، واؾمؽمىم٤مق

هٙمذا شم٠مصمرت وَٕمٞم٦م اعمرأة وطمٞم٤مهت٤م اخل٤مص٦م سم٤محلرب وآصم٤مره٤م، طمٞم٨م 

اؾمتخدُم٧م أطمٞم٤مًٟم٤م ًمٗمداء أهٚمٝم٤م وىمْٞمٚمتٝم٤م ُمن سمٓمش ضمٞمش هم٤مزي أو سمٓمش ىمْٞمٚم٦م 

أظمرى، وهي ُم٠ّمًم٦م قمر٧َم قمغم سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء سمِم٠من ُمن زوج اسمٜمته اًمّمٖمػمة 

وال شم٘مف  .(012)اًمّٚمٓم٤من اعمذيمور ُمن ؾمٚمٓم٤من ُمن ؾمَلـملم اًمّودان خلوومه ُمن

ُمٕم٤مٟم٤مة اًمْٜم٧م اًمتي شمم شمزوجيٝم٤م قمغم هذا اًمٜمحو قمٜمد هذا احلد، سمل إهن٤م يم٤مٟم٧م شمٚمحق 

هب٤م سمٕمض األرضار اًمتي ذيمرهت٤م اًمٜموازل، ُمٜمٝم٤م أن اًمزوج يم٤من يٜم٘مٚمٝم٤م ُمن ُموَع 

ىمْٞمٚمتٝم٤م إمم طمٞم٨م يّٙمن سمٕمٞمًدا، وهٜم٤م ال دمد اًمزوضم٦م ُمن شمِمٙمو ًمه ذم طم٤مًم٦م ؾموء 

وال ُمن يرومع اًمٔمٚمم قمٜمٝم٤م، هذا سم٤مإل٤َموم٦م إمم أهن٤م يم٤مٟم٧م شمٕم٤مُمل شمٍمف زوضمٝم٤م 

 .(001)ويم٠مهن٤م أؾمػمة ألهن٤م أظمذت قمٜموة ظمِمٞم٦م اًم٘مٝمر واًمٖمٚم٦ْم

                                                           

  . 100 -117، ورىم٦م 9( اًمٖمَلوي: ُمّمدر ؾم٤مسمق، ج017)

  . 17، 17( اعمٖمٞمكم: أؾمئٚم٦م األؾم٘مٞم٤م، ص 017)

 .01، 01، ورىم٦م 9( اعمّمدر اًم٤ّمسمق، ج 012)

 .07، ورىم٦م 9( اًمٖمَلوي: ُمّمدر ؾم٤مسمق، ج001)
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وذم سمٕمض األطمٞم٤من اؾمتخدم سمٕمض األؾم٤ميمي سمٜم٤مهتم يم٠مؾمٚموب ًمْمامن 

والء ىم٤مدة ضمٞمِمٝمم، وُموفمٗمٞمٝمم وٟم٤مئْٞمٝمم ذم احلٙمم، وم٘مد ىم٤مم األؾمٙمٞم٤م حمٛمد 

ن يموي أو طم٤ميمم ـموارق ُم٘منمن اعمدقمو يمَِِْن األول سمتزوي٩م اسمٜمته إمم ُم٘منم

ٟمَٙمِس اسمن أظم٧م أيمٞمل ُمٚمك اًمٓموارق، ويم٤من يٕمتٛمد قمغم ُم٘منمن يمي يمثػًما ذم 

همزواشمه. يمام إن أؾمٙمٞم٤م حمٛمد ُمرسمٜمٙمن قمٜمدُم٤م أراد أن يٕمتٛمد قمغم سمٕمض اعموصموق 

ومٞمٝمم ذم اإلدارة، اؾمتدقمى صدي٘مه اعمدقمو سمػم ذم رد إؾمامقمٞمل وزوضمه اسمٜمته 

وأظمذ قمٚمٞمه اًمٕمٝمد سم٠مال خيٚمع ـم٤مقمته أسمًدا، ألن األؾمٙمٞم٤م ُمرسمٜمٙمن  اعمّامة وَم٧ِم،

يم٤من ذم طم٤مضم٦م ًمت٠مُملم ٟمٗمّه سم٤معم٘مرسملم ٟمتٞمج٦م ًمٚمحرب قمغم اًمّٚمٓم٦م سمٞمٜمه وسملم 

. يمام إن اًمّٕمٞمدي أؿم٤مر إمم أن األؾمٙمٞم٤م (000)أسمٜم٤مء قمٛمه األؾمٙمٞم٤م حمٛمد األول

 .(009)داوود زوج اًمٙمثػمات ُمن سمٜم٤مشمه إمم يم٤ْمر ضمٜمده

أؿمد اعمٕم٤مٟم٤مة ُمن احلرب وويَلهت٤م، ومٚمم شمّٚمم ُمن  هٙمذا قم٤مٟم٧م اعمرأة

اًمتٕمرض ًمٚم٘متل أطمٞم٤مًٟم٤م، واًموىموع ذم األٍ أطمٞم٤مًٟم٤م أظمرى، وُم٤م يم٤من يتْع هذا 

األٍ ُمن اًمتٌي سم٤مًمٜم٤ّمء، واخت٤مذهن حمٔمٞم٤مت، يمام اؾمتخدُم٧م اعمرأة يموؾمٞمٚم٦م 

حلل اًمٜمزاقم٤مت أطمٞم٤مًٟم٤م طمٞم٨م أضمؼمت قمغم اًمزواج ُمن سمٕمض اعمٜمتٍمين، 

ٟمٓمرطمه: ذم فمل هذه اعمٕم٤مٟم٤مة اًمتي قم٤مؿمتٝم٤م اعمرأة ٟمتٞمج٦م احلرب، واًم١ّمال اًمذي 

 ؟ُم٤م هي األرضار اًمتي حل٘م٧م سم٤مألـمٗم٤مل

 :اًمٓمٗمل قمغم احلرب أصمر –1

إذا يم٤من اآلسم٤مء واألُمٝم٤مت مل يّٚمٛموا ُمن ويَلت احلرب وآصم٤مره٤م اعمدُمرة 

سم٤مًمٜم٦ّْم ًمألٍة، ُم٤م سملم اًم٘متل، أو اًموىموع ذم األٍ، وم٢مٟمه ُمن اًمٓمْٞمٕمي أن 

يٕمٞمش األـمٗم٤مل ُمّمػًما ُم٠مؾم٤موًي٤م، ومٜمتٞمج٦م وم٘مدان األب، أو األم، أو االصمٜملم ُمًٕم٤م 

٘مْٕمون سمٕمد وم٘مد آسم٤مئٝمم شمّمْح هٜم٤مك ذحي٦م ُمن األـمٗم٤مل األيت٤مم اًمذين يم٤مٟموا ي

                                                           

 .77، 71( اًمّٕمٞمدي: ُمّمدر ؾم٤مسمق، ص 000)

 .017( ُمٚموك اًمّودان أهل ؾمٜمٖمي، ص 009)
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وأُمٝم٤مهتم ذم ذل األٍ. وهبذا أدت احلرب إمم ُيتم سمٕمض األـمٗم٤مل، وم٠مصمٜم٤مء 

اًمٍماع سملم األؾمٙمٞم٤م إؾمح٤مق اًمث٤مين وأٟمّم٤مر أظمٞمه سمٚمٛمع حمٛمد ص٤مدق اًمذين 

.. إُم٤م أن شمّٚمٛموا ًمٜم٤م أو يٙمون هذا ." :ٟم٤مزقموه اًمّٚمٓم٦م، هددهم إؾمح٤مق ىم٤مئًَل 

هلل ومٞمٝم٤م سمٞموشمٙمم ويّمػموا أوالديمم ومٞمٝم٤م اًمٞموم آظمر أي٤مُمٙمم ذم اًمدٟمٞم٤م خيرب ا

 . (001)..".يت٤مُمى وأزواضمٙمم أراُمل

سمٞمد أن أيدي اعمح٤مرسملم مل شمٙمن شمٙمتف سم٘متل اًمرضم٤مل واًمٜم٤ّمء، إذ مل 

شمتورع قمن ىمتل األـمٗم٤مل واًمرَع أيًْم٤م، سمل شمم اًمٗمتك سم٤مألضمٜم٦م ذم سمٓمون 

 أُمٝم٤مهتم أطمٞم٤مًٟم٤م، ُمثٚمام طمدث ذم طمروب ؾمٜمي قمكم اًمذي أؿمٞمع قمٜمه يمام أؿم٤مر

، وسم٤مًم  (001)اًمرواة اجلريوت سم٠مٟمه يم٤من ي٘موم سم٘متل اجلٜملم ذم سمٓمن أُمه دون رمح٦م

ؾمٜمي قمكم ذم اٟمت٘م٤مُمه طمٞم٨م يم٤من ي٠مُمر سم٢مًم٘م٤مء اًمٓمٗمل ذم اعمٝمراس وي٠مُمر أُمه أن 

، وأطمٞم٤مًٟم٤م يم٤من يْ٘مر سمٓمن اعمرأة وهي (001)شمدىمه وهو طمي، صمم يٓمٕمٛمه ًمٚمخٞمول

أن ؾمٜمي قمكم وشمِمػم إطمدى يمت٥م اًمٜموازل إمم . (007)طمٞم٦م، وي٘متل ضمٜمٞمٜمٝم٤م

 .(007)اؾمتحل دُم٤مء اعمّٚمٛملم، وم٘متل اًمٜم٤ّمء واًمّمْٞم٤من واًمرَع

وسم٤مإل٤َموم٦م إمم اًمتٕمرض ًمٚم٘متل، مل يّٚمم األـمٗم٤مل ُمن اًموىموع ذم األٍ 

م قمٜمدُم٤م همزا ُمٚمك اعمور ُمديٜم٦م والشم٦م سمٕمد 0171هـ/771أطمٞم٤مًٟم٤م، ومٗمي قم٤مم 

أن ومرض طمّم٤مره قمغم هذه اعمديٜم٦م عمدة ؿمٝمر، وسمٕمد أن َٞمق ُمٚمك اعمور قمغم 

أٍى، أهل والشم٦م سم٤محلّم٤مر، وىمع اًم٘مت٤مل سمٞمٜمٝمم، وأظمذ ُمٚمك اعمور األـمٗم٤مل 

وارحتل هبم ُمن والشم٦م، ومتْٕمه أهٚمٝم٤م سم٘مٞم٤مدة قمٛمر سمن حمٛمد ٟمض، وىم٤مشمٚموا ُمٚمك 

                                                           

 .011( يمٕم٧م: ُمّمدر ؾم٤مسمق، ص (001

(001)77.-76Hale, T: Op.cit, PP.  

( يرضمح اًم٤ْمطم٨م أن هذه اإلؿم٤مرة شمٕمد ُمن ىمْٞمل اًمتٝمم واعم٤ْمًمٖم٤مت اًمتي ىمٞمٚم٧م ذم ؿم٠من ؾمٜمي (001

 قمكم، الؾمٞمام أن اخلٞمول ال شمّتّٞم  أيمل اًمٚمحوم.

 .11، 11( يمٕم٧م: ُمّمدر ؾم٤مسمق، ص (007

    .17( اعمٖمٞمكم: أؾمئٚم٦م األؾم٘مٞم٤م، ص 007)
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. وشمِمػم هذه احل٤مدصم٦م إمم ُمدى اًمِر اًمذي (007)اعمور وأٟم٘مذوا األـمٗم٤مل ُمٜمه

 يم٤من يٚمحق سم٤مألـمٗم٤مل ٟمتٞمج٦م احلرب.

وسم٤مإل٤َموم٦م إمم هذه األرضار اًمتي حل٘م٧م سم٤مألـمٗم٤مل ٟمتٞمج٦م احلرب، وم٘مد 

ؾمواق اًمرىمٞمق سمٕمد وىموقمٝمم ذم األٍ، وم٘مد أؿم٤مر يم٤مٟموا قمر٦َم ًمٚمْٞمع ذم أ

إمم أن األؾمٙمٞم٤م حمٛمد األول يم٤من  (م0119هـ/271اعمتورم قم٤مم )اًموزان 

حي٤مرب األقمداء ُمن ضمػماٟمه، الؾمٞمام اًمذين اُمتٜمٕموا قمن أداء اخلراج إًمٞمه، وأٟمه 

، (002)يم٤من إذا اٟمتٍم سم٤مع ذم شمٜمْٙم٧م يمل ُمن أٍه ذم اًم٘مت٤مل، طمتى األـمٗم٤مل

وًمٕمل ُم٤م يٚمٗم٧م  .آصم٤مر احلرب ذم شمٕمرض األـمٗم٤مل ًمَلؾمؽمىم٤مقوُمن هٜم٤م شمتجغم 

االٟمت٤ْمه أن وىموع األـمٗم٤مل ذم اًمّْي يم٤من ُمدقم٤مة ًمٗمخر اعمٜمتٍمين، وهو ُم٤م 

ٟمّتِمٗمه مم٤م أورده اًمّٕمٞمدي سمِم٠من اٟمتّم٤مر األؾمٙمٞم٤م حمٛمد األول قمغم ٟمٕمٌ 

.. ؾم٤ْم .م، طمٞم٨م اُمتدح هذا األؾمٙمٞم٤م ألٟمه "0127هـ/211ُمٚمك اعمور قم٤مم 

أؾمٙمٞم٤م احل٤مج حمٛمد سمن داوود وًمٜمٗمس اًم٥ّْم اُمتدح يمٕم٧م  .(091). "..ذرارهيم

.. ؾم٤ْم .م، طمتى "0171هـ/220اًمذي ُم٤م إن اٟمتٍم قمغم أهل ويمد ذم قم٤مم 

 .(090)..".ذرارهيم

هٙمذا أومْم٧م احلروب إمم شم٠مصمػمات سم٤مًمٖم٦م قم٤مٟم٧م ُمٜمٝم٤م األٍة 

، قمغم ٟمحو شم٥ّْم ذم ، وٟم٤ّمًء، وأـمٗم٤ماًل اًمّوداٟمٞم٦م، سم٠مـمراومٝم٤م اعمختٚمٗم٦م، رضم٤ماًل 

اًمتٗمٙمك األٍي، وـمْع طمٞم٤مة األٍة اًمّوداٟمٞم٦م سم٤مًمؽمىم٥م واًم٘مٚمق إزاء اعمّمػم 

اعمحتوم ؾمواء سم٤مًم٘متل أم األٍ، ًمٙمن حمن احلروب وُمِمٙمَلهت٤م مل شمٙمن شم٘مف 

 قمٜمد ذًمٙمم احلد. 

                                                           

 .72( اًمّٕمٞمدي: ُمّمدر ؾم٤مسمق، ص 007)

 .077، ص 9اًموزان: ُمّمدر ؾم٤مسمق، ج ( 002)

 .72( ُمٚموك اًمّودان أهل ؾمٜمٖمي، ص (091

 .002( شم٤مريخ اًمٗمت٤مش، ص (090
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 :ًمٚمحرب االضمتامقمٞم٦م اعمحن –راسمًٕم٤م

أًم٘م٧م راوم٘م٧م احلرب جمٛموقم٦م ُمن اعمحن واعمِمٙمَلت االضمتامقمٞم٦م، طمٞم٨م 

سمٔمَلهل٤م قمغم اًمّٙم٤من ٟمتٞمج٦م ُم٤م شمٕمرَوا ًمه ُمن حمن أصمٜم٤مء احلّم٤مر اًمٕمّٙمري، 

قمن  سم٤مإل٤َموم٦م إمم حمن شمرويع اًمّٙم٤من واًمتٜمٙمٞمل هبم، وهن٥م األُموال، ومْمًَل 

 ختري٥م اًمٕمٛمران، وهي حمن سم٤مًمٖم٦م األصمر قم٤مٟمى ُمٜمٝم٤م اعمجتٛمع اًمّوداين.

 :اًمٕمّٙمري احلّم٤مر حمن –0

اعمدن أطمد اًموؾم٤مئل اًمتي يم٤من ومرض احلّم٤مر اًمٕمّٙمري طمول سمٕمض 

جل٠مت إًمٞمٝم٤م اجلٞموش ذم مم٤مًمك اًمّودان اًمٖمريب، هبدف اًمّٞمٓمرة قمغم شمٚمك 

اعمدن، سمٕمد إضم٤ْمر أهٚمٝم٤م قمغم االؾمتَّلم، ويم٤من احلّم٤مر يّتٝمدف ىمٓمع 

اإلُمدادت اًمٖمذائٞم٦م قمن األه٤مزم، وشمْمٞمٞمق اخلٜم٤مق قمٚمٞمٝمم سمٖمٞم٦م ٍقم٦م 

حمٜم٦م ضمديدة سم٥ّْم  اؾمتَّلُمٝمم، وهو ُم٤م أ٤َمف إمم ُمٕم٤مٟم٤مة اًمّٙم٤من وحمٜمٝمم،

احلّم٤مر اًمٕمّٙمري اًمذي يم٤من يٓمول أطمٞم٤مًٟم٤م، ومٚمم يّتول ؾمٜمى قمكم قمغم ُمديٜم٦م 

م إال سمٕمد طمّم٤مر اؾمتٖمرق ؾمْع ؾمٜملم وؾمْٕم٦م أؿمٝمر 0171هـ/772ضمٜمى قم٤مم 

وؾمْٕم٦م أي٤مم، وـم٤مل احلّم٤مر طمتى وىمٕم٧م اعمج٤مقم٦م ذم أهٚمٝم٤م وٟم٘مص 

سم٤محلّم٤مر، . وىمد أص٤مسم٧م اعمج٤مقم٦م اعمح٤مَسين يمام أص٤مسم٧م اًم٘م٤مئٛملم (099)ىموهتم

ًمٙمن ذم اًموىم٧م اًمذي سمٚم  ومٞمه األظمػمون اًمٜمٝم٤مي٦م ُمن حتٛمٚمٝمم ويم٤مٟموا قمغم وؿمك 

االٟمّح٤مب اؾمتّٚمم أهل ضمٜمي سمٕمد أن سمٚم  هبم اجلوع واًم٘محط ُمٜمتٝم٤مه. وًمٜم٤م 

أن ٟمدرك أيًْم٤م ُمدى شم٠مصمػمات احلرب اىمتّم٤مدًي٤م واضمتامقمًٞم٤م وٟمٗمًّٞم٤م طمٞمٜمام يذيمر 

، وأٟمه طم٤مس اعمديٜم٦م يمٕم٧م أن ؾمٜمى قمكم ىم٤مشمل يمٜمؼم طم٤ميمم ضمٜمى ؾمت٦م أؿمٝمر

 سم٠مرسمٕمامئ٦م ؾمٗمٞمٜم٦م ًمئَل خيرج ظم٤مرج أو يدظمل داظمل؛ ومْٓمْٞمٕم٦م احل٤مل وم٢من ىمت٤ماًل 

يدوم ًمّت٦م أؿمٝمر وُمديٜم٦م حت٤مس هبذه اًمٓمري٘م٦م السمد أن شمت٠مصمر وشمٕم٤مين ُمن 

 . (091)أزُم٤مت اىمتّم٤مدي٦م واضمتامقمٞم٦م

                                                           

 .01( اًمّٕمٞمدي: ُمّمدر ؾم٤مسمق، ص 099)

 .11( شم٤مريخ اًمٗمت٤مش، ص 091)
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وًمٙمي يّ٘مط ُمٚمك اعمور ُمديٜم٦م والشم٦م ذم اًمِمامل اًمٖمريب ُمن ممٚمٙم٦م 

م سمِب احلّم٤مر طمول اعمديٜم٦م ىم٤مـمًٕم٤م 0171هـ/ 771قم٤مم  صٜمٖمي، ىم٤مم ذم

قمٜمٝم٤م يمل ؾمْل اإلُمداد عمدة ؿمٝمر يم٤مُمل، وم٤مَٓمر أهل والشم٦م إمم االؾمتَّلم، 

ومدظمل اعمور اعمديٜم٦م وهنْوه٤م صمم اٟمّحْوا طم٤مُمٚملم ُمٕمٝمم قمدًدا يمْػًما ُمن 

ُمن اًمٖمٜم٤مئم، سمٕمد أن ؾمٛمٕموا سمتحرك ؾمٜمي  اًمٜم٤ّمء واألـمٗم٤مل وىمدًرا ه٤مئًَل 

الؾمؽمداد والشم٦م ُمن أيدهيم، وهو األُمر اًمذي ضمٕمل اعمور  قمكم سمجٞمِمه

ي٤ْمًمٖمون ذم هن٥م اًمّٙم٤من، ومحل أقمداد يمْػمة ُمن األٍى، ىمْل رطمٞمٚمٝمم 

 .(091)قمن اعمديٜم٦م

م ومرض ؾمٜمي قمكم 0129هـ/ 727وذم طمرسمه َد أهل أٟمٙمٜمد قم٤مم 

طمّم٤مره قمٚمٞمٝمم سمامئتي ؾمٗمٞمٜم٦م، ومٚمم يّتٓمع أطمد اًمدظمول أو اخلروج ُمن 

آَمر أهٚمٝم٤م إمم اًمتّٚمٞمم سمٕمد أن أقمٞم٤مهم احلّم٤مر، وٟم٘مّم٧م اعمديٜم٦م، طمتى 

أىمواهتم، وىمٓمٕم٧م قمٜمٝمم اإلُمدادات، ومدظمل ؾمٜمي اعمديٜم٦م وأٍ سمٕمض ىم٤ْمئٚمٝم٤م، 

 .(091)وُمٜمٝم٤م ىم٤ْمئل صٜمٖمي، وضمم يمري، واًمزٟم٤مضمٞم٦م

وهبذا قم٤مٟمى أه٤مزم اعمدن اًمّوداٟمٞم٦م ُمن احلّم٤مر اًمٕمّٙمري اًمذي يم٤من 

ٓمرة قمغم شمٚمك اعمدن، اًمتي يم٤مٟم٧م ُم٤م يٚمج٠م إًمٞمه سمٕمض اًمٖمزاة أطمٞم٤مًٟم٤م هبدف اًمّٞم

إن ؾم٘مٓم٧م إال وشمٕمرض أهٚمٝم٤م عمحن أظمرى شمتٛمثل ذم شمرويع ه١مالء األه٤مزم 

 واًمتٜمٙمٞمل هبم.

 حمن شمرويع اًمّٙم٤من، واًمتٜمٙمٞمل هبم: –9

ًم٘مد أطمدصم٧م احلروب اًمتي ظم٤مَتٝم٤م مم٤مًمك اًمّودان اًمٖمريب أو شمٚمك 

ؾمامقمٝمم اًمتي شمٕمر٧َم هل٤م، طم٤مًم٦م ُمن اًمرقم٥م واخلوف، وروع اًمّٙم٤من قمٜمد 

 سم٘مدوم ضمٞمش ُم٤م ًمٖمزو ُمدهنم.

                                                           

 .71؛ اًمّٕمٞمدي: ُمّمدر ؾم٤مسمق، ص11( يمٕم٧م: ُمّمدر ؾم٤مسمق، ص 091)

 .010، 011( يمٕم٧م: ُمّمدر ؾم٤مسمق، ص (091
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وم٘مد أصم٤مرت احلرب وٟمت٤مئجٝم٤م اًمذقمر ذم ٟمٗموس األه٤مزم، ومٕمٜمدُم٤م ؿمٝمدت 

ممٚمٙم٦م ُم٤مزم قمدًدا ُمن اًمٜمزاقم٤مت اًمداظمٚمٞم٦م قم٘م٥م ووم٤مة ُمٜم٤ّم ُموؾمى قم٤مم 

م، واٟمٗمّمٚم٧م قمٜمٝم٤م سمٕمض اعم٘م٤مـمٕم٤مت، ذم اًموىم٧م اًمذي مل شم٘مو 0117هـ/717

ت اًمٗمرص٦م هلذه اًم٘م٤ْمئل الؾمٞمام ومٞمه اعمٛمٚمٙم٦م قمغم ردع اًم٘م٤ْمئل اعمخرسم٦م، هتٞم٠م

اعموؿمى ًمٙمي شمٕمٞم٨م وم٤ّمًدا ذم اعمٜمٓم٘م٦م وسم٤مًمت٤مزم زاد اًمِمٕمور سم٤مخلوف واٟمٕمدام 

األُمن ذم ُمٜمٓم٘م٦م احلوض األوؾمط ًمٜمٝمر اًمٜمٞمجر ُمثٚمام طمدث ذم قم٤مم 

 .(097)م0117هـ/717

يمام أطمدصم٧م احلرب طم٤مًم٦م ُمن اخلوف واًمرقم٥م ًمدى أه٤مزم ممٚمٙم٦م 

م أشمته 0171هـ/772ديٜم٦م ضمٜمي قم٤مم صٜمٖمي، ومٕمٜمدُم٤م يم٤من ؾمٜمى قمكم حي٤مس ُم

األظم٤ْمر سم٠من أهل شمٜمْٙم٧م هيرسمون، وأن أهل والشم٦م رضمٕموا إمم ُمديٜمتٝمم، ورضمع 

يمل ىموم إمم ُموـمٜمٝمم األصكم، واعمرضمح أن هذه األىموام يم٤مٟم٧م شمٕمٛمل ذم 

اًمتج٤مرة ذم شمٜمْٙم٧م، وسمٕمْمٝمم قمٛمل ذم طمرف وصٜم٤مقم٤مت خمتٚمٗم٦م ومٚمام قمٚمٛموا 

 ظمووًم٤م ُمن اًمْٓمش هبم، وًم٘مد صدىم٧م سم٘مدوم ؾمٜمى قمكم إمم شمٜمْٙم٧م ومروا ه٤مرسملم

شموىمٕم٤مت اًمّٙم٤من طمٞمٜمام أرؾمل ؾمٜمى قمكم رؾموًمه إمم شمٜمْٙم٧م ُمٜم٤مدًي٤م سم٠مال يْٞم٧م 

أطمد ًمٞمٚمته إال ذم ُموَع ي٘م٤مل ًمه هويمي وراء اًمْحر، وأن ُمن يتخٚمف قمن 

شمٜمٗمٞمذ هذا ؾمٞمذسمحه ؾمٜمي قمكم سمّٞمٗمه، وًمٜم٠مظمذ شمٕمْػم يمٕم٧م قمن طم٤مًم٦م اًمذقمر 

.. ومام يم٤من إال يمٚمٛمح اًمٍْم طمتى ." واخلوف اًمتي أص٤مسم٧م اًمّٙم٤من سم٘موًمه:

رطمٚموا سم٠ممجٕمٝمم وُمٜمٝمم ُمن مل حيٛمل قمِم٤مء ًمٞمٚمته، وسمٕمْمٝمم مل ي٠مظمذ ومراؿًم٤م، 

وُمٜمٝمم ُم٤مٍش وًمه ظمٞمل ذم داره شمريمه شمومًه٤م ُمٜمه أن رسمط اًمٌج أُمره يٓمول، 

وهٙمذا مل يْق سم٤معمديٜم٦م ؾموى اًمْمٕمٗم٤مء ويم٤ْمر اًمّن، وومر اجلٛمٞمع ه٤مرسملم طمتى 

واًمٕمٛمى ال  ٞمته ومل يْق إال اعمرُ مل جيدوا طم٤مُمًَل إن سمٕمْمٝمم مل يٖمٚمق سم٤مب سم

                                                           

 .2، 7( اًمّٕمٞمدي: ُمّمدر ؾم٤مسمق، ص 097)
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. ويٕمؼم هذا اًمٜمص قمن طم٤مًم٦م اًمٗمزع واًمرقم٥م اًمتي أص٤مسم٧م (097)ىم٤مئد ًمه..."

أهل شمٜمْٙم٧م، وشمٚمك اعمآد اًمتي يم٤مٟم٧م شمّْْٝم٤م احلرب ُمن وم٘مدان اًمّٙم٤من 

 ًمألُمن، سم٤مإل٤َموم٦م إمم وم٘مداهنم أُمتٕمتٝمم وممتٚمٙم٤مهتم.

راوم٘م٧م همزوات ؾمٜمي قمكم، وألن وٟمتٞمج٦م ًمتٚمك األطمداث اعمروقم٦م اًمتي 

ومؽمة طمٙمٛمه يمٚمٝم٤م ؿمٝمدت اًمٙمثػم ُمن احلروب، وُم٤م شمْٕمٝم٤م ُمن آصم٤مر قمغم اًمٜمحو 

اًمذي سمٞمٜم٤مه، يم٤من ُمن اًمٓمْٞمٕمي أن يّم٤مب أهل ُم٤مزم وصٜمٖمي وُمٚمح٘م٤مهتام 

سم٤مًمِر واًمْمجر واعمٚمل ألن سم٠مؾمه اؿمتد قمغم اًمٜم٤مس وزاد رضره، وًمذًمك 

 .(097)..".٤م ال شمٗمٜمى وال شمٜمتٝمي.. يئس اًمٜم٤مس ُمن ـمول دوًمته اًمتي فمٜموا سم٠مهن."

وهو أُمر يِمػم إمم أن احلرب شمريم٧م ُمردودات ٟمٗمّٞم٦م ؾمٚمْٞم٦م قمغم اعمجتٛمع، 

ومٛمع يمثرة احلروب ؿمٕمر أسمٜم٤مء اعمجتٛمع سم٤مًم٘مٚمق واالَٓمراب وقمدم األُم٤من، 

وًمذًمك ال شمتٗمق احلرب هم٤مًم٤ًْم ُمع ـمْٞمٕم٦م اًمْنم اًمتي حت٥م االؾمت٘مرار، وشمٙمره ُم٤م 

ار أو يّٚم٥م اإلٟم٤ّمن أُمٜمه، وم٤مًمّٕمٞمدي ي٘مول ُمن ؿم٠مٟمه أن يٕمرىمل هذا االؾمت٘مر

.. واًمّٚمٓم٤من األؾمٕمد ُموًمع سم٤مًمٖمزو واجلٝم٤مد وأيمثر .قمن األؾمٙمٞم٤م ُمرسمٜمٙمن: "

 .  (092).. ".ويمرهوه (ي٘مّمد أهل صٜمٖمي)ُمٜمٝم٤م ضمًدا طمتى ُمل ُمٜمه ؾمٖمي 

وهٜم٤مك إؿم٤مرات أظمرى سمٞمٜم٧م أصمر احلرب ذم شمرويع اًمّٙم٤من اآلُمٜملم، 

اًمّٕمدي ًمٖمزو صٜمٖمي قم٤مم  وؾمٚمْٝمم هذا األُم٤من، ومٕمٜمد ىمدوم اجلٞمش

م، أصٞم٥م اًمّٙم٤من سم٤مًمرقم٥م، وآَمروا إمم قمْور هنر 0120هـ/222

اًمٜمٞمجر سمحث٤ًم قمن اًمٜمج٤مة سم٠مرواطمٝمم؛ ومٖمرق اًمٙمثػمون ُمٜمٝمم ٟمتٞمج٦م اًمزطم٤مم 

 .(011)قمٜمد قمْور اًمٜمٝمر

                                                           

 .12-17( شم٤مريخ اًمٗمت٤مش، ص 097)

 .10( اعمّمدر اًم٤ّمسمق، ص 097)

 .77( ُمٚموك اًمّودان أهل ؾمٜمٖمي، ص 092)

 .011-011؛ اًمّٕمٞمدي: ُمّمدر ؾم٤مسمق، ص 011-011( يمٕم٧م: ُمّمدر ؾم٤مسمق، ص 011)
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ومم٤م يؼمهن قمغم ؿمٕمور األه٤مزم سم٤مًمرقم٥م، أٟمه ٟمتٞمج٦م ؾمامع اًمّٙم٤من سم٘مدوم 

٤ًْم يمثػًما، وشمتوؾمل ًمٕمٚمٝم٤م دمد اجلٞمش اًمّٕمدي، وىمٗم٧م إطمدى اًمٜم٤ّمء  حتٛمل ذه

ُمن يٜم٘مٚمٝم٤م وأسمٜم٤مئٝم٤م ُمن ُمديٜم٦م ضم٤مو إمم اجلٝم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمن َٗم٦م هنر اًمٜمٞمجر، طمتى 

دمد األُم٤من هل٤م وألسمٜم٤مئٝم٤م سمٕمٞمًدا قمن ويَلت احلرب، وفمٚم٧م قمغم هذه احل٤مل 

ٟمتٞمج٦م  شمٜم٤مدي أصح٤مب اًمّٗمن وىمد اؿمتد سمٙم٤مؤه٤م، ومٚمم دمد ُمن يٚم٘مي هل٤م سم٤ماًل 

ًمتي أص٤مسم٧م اًمٜم٤مس، وظموومٝمم ُمن اعمّمػم اعم٠مؾم٤موي اًمذي يٜمت٩م حل٤مًم٦م اًمذقمر ا

 . (010)قمن احلرب

ومٗمروا ُمن أرض وأصمٜم٤مء اعمٕمريم٦م أصٞم٥م أهل صٜمٖمي سمح٤مًم٦م ُمن اًمذقمر، 

اعمٕمريم٦م يَلزُمٝمم اًمرقم٥م سمٕمد أن اؾمتحٙمٛم٧م ذم رىم٤مهبم ؾمٞموف ضم١مدر وضمٜمده، 

طمتى يم٤من اًمّودان يٜم٤مدون "... ٟمحن ُمّٚمٛمون ٟمحن إظمواٟمٙمم ذم اًمدين 

قم٤مُمٚم٦م ومٞمٝمم وضمٜمد ضم١مذر ي٘متٚمون ويّٚمْون ذم يمل وضمه...". وشم٘مدم  واًمّٞموف

ضم١مدر إمم شمٜمْٙم٧م واؾمتومم قمغم ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمن األُموال واعمت٤مع، واُمتدت قم٤ّميمره  

 . (019)" شمٕم٨ْم وشمٗمّد وشمّْي وشمٖمٜمم "

ومل شم٘مف ُمٕم٤مٟم٤مة اًمّٙم٤من قمٜمد جمرد اًمذقمر واًمؽمويع واالَٓمراب، سمل 

اًمتٕمذي٥م واًمتٜمٙمٞمل سم٤مًمّٙم٤من، ومٜم٥ّم إن احلرب أدت إمم طم٤مالت يمثػمة ُمن 

إمم ؾمٜمى قمكم ىمتٚمه ًمٚمٗم٘مٝم٤مء، وأٟمه هدم يمثػًما ُمن اًم٘مرى اًمتي طم٤مرهب٤م وقمذب 

أه٤مزم شمٚمك اًم٘مرى سم٤مًمٜمػمان وسم٠مًموان ُمن اًمٕمذاب ؿمتى، ومت٤مرة يم٤من حيرق سم٤مًمٜم٤مر، 

ويم٤من  .(011)قم٤مىم٥م اًمْٕمض سم٘مٓمع األٟمف واًمٞمدين، يمام إٟمه (011)وشم٤مرة ي٘متل هب٤م

                                                           

 .010( يمٕم٧م: ُمّمدر ؾم٤مسمق، ص (010
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واًمتٜمٙمٞمل اًمذي أٟمزًمه ؾمٜمي قمكم سم٠مه٤مزم اعمدن اعمٝمزوُم٦م أٟمه ُمن سملم أٟمواع اًمٕم٘م٤مب 

 .(011)يم٤من يْٜمي سمٞمًت٤م قمغم اًمٜم٤مس وهم أطمٞم٤مء، صمم هيدُمه ًمٞمٛموشموا حتته

وقمٜمدُم٤م طم٘مق األؾمٙمٞم٤م إؾمح٤مق اًمث٤مين اًمٜمٍم قمغم ضمٞمش أظمٞمه سمٚمٛمع 

ص٤مدق، ص٥م ضمم همْمْه قمغم األه٤مزم اًمذين أيدوا أظمٞمه، وم٠مٍ ُمٜمٝمم 

وسمٚم  ُمن شمٜمٙمٞمٚمه هبم أن اًمْٕمض ُم٤مشموا ُمن اًمٙمثػمين، وىمتل ورضب آظمرين، 

. وهو ُم٤م ي١ميمد (017)ؿمدة اًمِب، وىم٤مم إؾمح٤مق سم٢مًم٘م٤مء اًمْٕمض ذم اًمّجن

قمن هن٥م أُمواهلم  اًمتٜمٙمٞمل سم٤مًمّٙم٤من وشمٕمذيْٝمم قمغم أصمر سمٕمض احلروب، ومْمًَل 

 يمجزء ُمن اًمٖمٜمٞمٛم٦م اعمّتٝمدوم٦م.

 احلرب وهن٥م األُموال: –1

أٟمِمٓمتٝمم احلرومٞم٦م،  مل ي٘مف شم٠مصمػم احلرب قمغم األه٤مزم قمٜمد طمد ختري٥م

وإرسم٤ميمٝم٤م، وإحل٤مق اًمٙمثػم ُمن اًمِر سم٤محلرومٞملم واًمّمٜم٤مع، وم٘مد قمٛمدت 

اجلٞموش اًمٖم٤مزي٦م أطمٞم٤مًٟم٤م إمم ؾمٚم٥م اًمٜم٤مس أُمواهلم، وُمّم٤مدرة ممتٚمٙم٤مهتم اًمتي 

يم٤مٟم٧م شمٕمٞمٜمٝمم ذم ُمٕمٞمِمتٝمم، وم٤ْمًمرهمم ُمن ٟمدرة اإلؿم٤مرات اخل٤مص٦م سمٜمٝم٥م 

زم، إال أٟمه ًمٞمس ُمن اجلٞمش ًمألُموال وُمّم٤مدرة اعمٛمتٚمٙم٤مت ذم قمٍم ممٚمٙم٦م ُم٤م

ىمْٞمل اعم٤ْمًمٖم٦م أو اًمتخٛملم أن ٟم١ميمد أن احلرب راوم٘مٝم٤م ُمثل هذه األقمامل ُمن 

اًمتٕمدي قمغم األُموال واعمٛمتٚمٙم٤مت، واٟمتزاع اًمثروات سم٘موة اًمَّلح، وهٜم٤مك 

إطمدى اإلؿم٤مرات شمْلم أن واطمًدا ُمن ُمٚموك ُم٤مزم سمٕمدُم٤م ظم٤مض طمرسًم٤م َد 

ا، ىم٤مم سمّْي ذرارهيم وُمّم٤مدرة صمَلث ىم٤ْمئل وصمٜمٞم٦م يم٤مٟم٧م شمٜمتٛمي ًم٘م٤ْمئل اًمْٛم٤ْمر

 .   (017)مجٞمع أُمواهلم

                                                           

 .11، 11( يمٕم٧م: ُمّمدر ؾم٤مسمق، ص (011

 .011، 019( اعمّمدر اًم٤ّمسمق، ص (017
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وىمد أوردت اعمّم٤مدر سمٕمض اإلؿم٤مرات طمول اًمتٕمدي قمغم األُموال 

وهنْٝم٤م ذم قمٍم ممٚمٙم٦م صٜمٖمي، ومٗمي همزواشمه، هن٥م ؾمٜمي قمكم األُموال 

، وًمذًمك ومحلم داومع يمٕم٧م قمن ؾمٞم٤مؾم٦م أؾمٙمٞم٤م حمٛمد األول، (017)اًمٙمثػمة

ارشمٙمْٝم٤م ضمٞمش ؾمٜمي قمكم دم٤مه  واٟمت٘مد ؾمٜمي قمكم، يمِمف قمن اًمتج٤موزات اًمتي

اًمرقمٞم٦م، طمٞم٨م رد األؾمٙمٞم٤م حمٛمد سمٕمد وصوًمه إمم اًمّٚمٓم٦م، يمل ُم٤مل همّمْه ؾمٜمي 

يمام إن أؾمٙمٞم٤م احل٤مج حمٛمد سمن داوود قمٜمد همزوه ألهل ويمد  .قمكم إمم أصح٤مسمه

 .(012)م أظمذ مجٞمع أُمواهلم0171هـ/220ذم قم٤مم 

م، أُمر األؾمٙمٞم٤م 0120هـ/222وقمٜمد ىمدوم اجلٞمش اًمّٕمدي قم٤مم 

اًمث٤مين ؾمٙم٤من ُمديٜم٦م ضم٤مو، وؾمٙم٤من ُمديٜم٦م شمٜمْٙم٧م سم٤مًمرطمٞمل قمٜمٝمام، مم٤م  إؾمح٤مق

أدى إمم شمزاطمم اًمّٙم٤من رهم٦ْم ذم شمرك ه٤مشملم اعمديٜمتلم ىمْل وصول اجلٞمش 

اًمّٕمدي، وهو األُمر اًمذي آَمر ُمٕمه اًمٙمثػمون إمم شمرك اًمٙمثػم ُمن أُمواهلم 

 ...وممتٚمٙم٤مهتم واًمْح٨م قمن اًمٜمج٤مة سم٠مرواطمٝمم، وذم هذا ي٘مول اًمّٕمٞمدي: "

.. .وذقموا ذم اخلروج واىمتٓم٤مع اًمْحر ذم اًم٘موارب سم٤معمِم٘م٦م واالزدطم٤مم

واختذت احلٛمٚم٦م اًمّٕمدي٦م  .(011)..".و٤َمع ُمن األُموال ُم٤م ال حيّمٞمه إال اهلل

قمغم صٜمٖمي ُمن ُمديٜم٦م شمٜمْٙم٧م قم٤مصٛم٦م حلٙمم اعمٖم٤مرسم٦م اًمذين سم٤مذوا اًمّٚم٥م 

ه٥م واًمٜمٝم٥م ُمٜمذ اًمٞموم األول، يمي يواوموا اعمٜمّمور سم٠ميمثر ُم٤م يٛمٙمن ُمن اًمذ

. (010)واًمٕمْٞمد، وهو األُمر اًمذي دومع قمٚمامء شمٜمْٙم٧م إمم إٟمٙم٤مر هذه األقمامل

وذم فمل محٚم٦م اًمّٚم٥م واًمٜمٝم٥م اًمتي أـمٚم٘مٝم٤م اجلٜمود اعمٖم٤مرسم٦م ذم ُمديٜم٦م شمٜمْٙم٧م، 
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اًمتج٠م األه٤مزم إمم سمٞم٧م اًم٘م٤ميض، وأودقموا ومٞمه يمل ُمتٕمٚم٘م٤مهتم اًمتي خيِمون 

 .(019)يم٤مٟموا هنْٝم٤م

اًمّٕمدي ومٞمِمػم ص٤مطم٥م أُم٤م قمن األؾمَلب اًمتي وصٚم٧م ًمٚمّٚمٓم٤من 

شم٤مريخ اًمدوًم٦م اًمّٕمدي٦م إمم أهن٤م سمٚمٖم٧م "... اصمٜمي قمنم ُم٤مئ٦م ممٚموك سملم اجلواري 

ُمن اًمتؼم، وأرسمٕم٦م ٍوج ذه٥م، وأمح٤مل يمثػمة ُمن  واًمٖمٚمامن، وأرسمٕمون محًَل 

اًمٕم٤مج واًمٞم٤مٟمور ويمور هم٤مًمٞم٦م واًم٘مٓموط اًمٖم٤مًمٞم٦م وذظم٤مئر اًمّودان ومتذظمر ُموالى 

٧م ضم٤ْمي٦م اًمّودان شم٠مشمٞمه ذم يمل أمحد اًمذهْي ُمن ذًمك وىموى ُمٚمٙمه وسم٘مٞم

 .(011)..."ؾمٜم٦م

رضار األحن واعمن شم٧ّْْم ذم مجٚم٦م ُماحلرب  ُمن هٜم٤م يٛمٙمن اًم٘مول سم٠من

ُمٜمٝم٤م األه٤مزم ٟمتٞمج٦م احلّم٤مر اًمٕمّٙمري، صمم ُم٤م شمْع هذا احلّم٤مر ُمن قم٤مٟمى اًمتي 

 .ًمًُمٜملم، وشمٕمذيْٝمم، وهن٥م أُمواهلمشمرويع 

  

                                                           

 017اعمّمدر اًم٤ّمسمق، ص  (019)

Hunwick, J: Ahmed Baba and The Moroccan Invasion of the 

Sudan (1591), Journal of The Historical Society of Nigeria, No. II, 

Ibadan, 1962, P. 322. 

اًمتٙمٛمدارشمٞم٦م، شم٘مديم وحت٘مٞمق قمْد اًمرطمٞمم سمٜمح٤مدة، دار شم٤مريخ اًمدوًم٦م اًمّٕمدي٦م ( جمٝمول: 011)

 .77، ص 0221شمٞمٜمٛمل ًمٚمٓم٤ْمقم٦م واًمٜمنم، ُمرايمش، 
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 ٦مـ٤ممتــظم

أن احلرب أرضت سم٤مًمْٜمٞم٦م االضمتامقمٞم٦م عمامًمك  شمْلم ُمن ظمَلل هذا اًمْح٨م

اًمّودان اًمٖمريب أؿمد اًمِر، وـمْٕم٧م طمٞم٤مة اًمّٙم٤من سم٤مآلالم واًم١ْمس، سمام 

ومرَته قمٚمٞمٝمم ُمن اعمحن، وم٤محلرب أطمدصم٧م شمٖمػمات واَح٦م سم٤مًمٜم٦ّْم ًمٕمٜم٤مس 

اعمجتٛمع، ُمن ظمَلل ُم٤م وضمٝمته ُمن رضسم٤مت ُموضمٕم٦م ًمتامؾمك اًم٘مْٞمٚم٦م اًمّوداٟمٞم٦م 

قمام أطمدصمته  االضمتامقمي ًمٚمٛمامًمك اًمّوداٟمٞم٦م، ومْمًَل اًمتي ؿمٙمٚم٧م أؾم٤مس اًمْٜم٤مء 

احلرب ُمن ظمٚمخٚم٦م ًمٚمؽميمٞم٦ْم اًمّٙم٤مٟمٞم٦م سمٛم٘متل اًمٙمثػمين اًمذين راطموا َحٞم٦م 

احلروب اًمٙمثػمة، صمم أطمدصم٧م احلرب سمٕمض اًمتٖمػمات قمغم اًمّمٕمٞمد اًمٓمْ٘مي سمام 

قمن فمٝمور ذائح ضمديدة ذم  أدت إًمٞمه ُمن متٞمٞمز سملم ذائح وأظمرى، ومْمًَل 

اعمجتٛمع يمنمحي٦م أٍى احلرب واًمتي طمددت هْوط اًمْٕمض إمم أؾمٗمل اًمّٚمم 

االضمتامقمي، وارشم٘م٤مء آظمرين ذم ُمّم٤مف اًمٓمْ٘م٦م اًمٕمٚمٞم٤م وُمن ارشمْط هب٤م، يمام يم٤من 

ًمٚمحرب آصم٤مر سم٤مًمٖم٦م قمغم األٍة اًمّوداٟمٞم٦م ومٚمم يّٚمم اآلسم٤مء واألُمٝم٤مت 

، وهو ُمّمػم أوم٣م إمم سمروز ذحي٦م واألـمٗم٤مل ُمن اًم٘متل، أو اًموىموع ذم األٍ

قمام قم٤مٟم٤مه أسمٜم٤مء اعمجتٛمع اًمّوداين ُمن حمن  ُمن األراُمل واأليت٤مم، ومْمًَل 

احلروب واًمتي متثل أمهٝم٤م ذم حمن احلّم٤مر اًمٕمّٙمري، وحمن شمرويع اًمٜم٤مس 

 واًمتٜمٙمٞمل هبم، وهن٥م أُمواهلم ذم أقم٘م٤مب اًمٖمزوات.
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