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  ةـيـخـاريـة تـدمـقــم

  
  :مصر  إىلاهلجرات العربية 

..............................  
مصر قادمني من اجلزيرة العربية خالل التاريخ القـديم واحلـديث  إىلدخل العرب      

  -: التاليةاملراحل  يفزرقانة  إبراهيممرورا بعدة مراحل خلصها الدكتور 
  :املرحلة االول 

وكانت  اإلسالماخلمسة قرون قبل ظهور  أو األربعةوخالل  اإلسالمقبل  ماى مرحلة وه    
مشال وغرب شبة اجلزيرة العربية  أواهلجرات تفد من اجلزيرة العربية سواء من اجلنوب 

  حيث تستقر القبائل احلدود الشرقية ملصر 
  : الثانيةاملرحلة 

واستمرت حـىت القـرن  امليالديرن السابع الق يفدات بفتح املسلمني ملصر ــب التيوهى     
  الثالث عشر 

  : الثالثةاملرحلة 
واوئـل القـرن الرابـع عشـر  القـرن الثالـث عشـر  يفمصـر  يفوجود العرب قويـا  أصبح     

عهد املماليك  يفمصر حىت توقفت  يفحجم تلك اهلجرات تبعا لنوع احلكم  تأثرثم  امليالدي
   أقسامثالث  إىلهذه القبائل  املقريزيولقد قسم 

  ) اليمنية(القبائل القحطانيه 
  ) ةالقياسي:  العدنانيةالقبائل 
  قريش 

   ) اليمنية( القبائل القحطانيه :  أوال
وخلـم  هـيجذام بن عدى وجاءت مع عمرو بن العاص وسكنت منطقة شرق الدلتا وكانت 

الوقت  يفيقطنون  هذه املنطقة ومن بطون قبيلة جذام بنو حرام الذين يفقيس  أنداداكرب 
  احلاضر حمافظة املنيا 

  نزلت مبصر  التيوهى من اكرب القبائل 
   اليمنيةبلى وجهينة وهى من قبيلة قضاعة 

كهالن بن سـبا بـن يشـجب  إىلخلم وهواخ جلذام وكان للخميني ملك احلرية وهم ينسبون 
  بن يعرب بن قحطان 
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االصـبح  ذيدة منهم بنو محدان مـن كما هبطت مبصر مع الفتح قبائل قحطانية عدي
 الدقهليـة يفبنـو كنانـة عـذره وكـانوا  اليمنيةالقبايل  من االزد ومن  األنصارومنهم 

رسول اهللا صلى اهللا  أصحاباحد  األسوداملقداد بن  إليهمومنهم بنو بهراء الذين ينسب 
  عليه وسلم 

  )القيسية ( القبائل العدنانية : ثانيا 
   كعبدا مللعهد اخلليفة االموى هشام بن  يفزل منهم عدد كبري خاصة قيس بن عيالن وقد ن

   امليالديعشر  احلاديالقرن  يف دخوهلا مصر يفهالل  بني فزارهوقد رافقت  فزاره
ازن بن هو يكربنبن  معاويةه ابن عهالل بن عامر بن صعص إىلهالل وسليم وينتسب اهلالليون 
  يس بن عيالن بن مضر بن ق خصفهمنصورين عكرمة بن عكرمة بن 

   بأسوانمنطقة النوبة  يفربيعة بن نزار وقد بسطت ربيعة نفوذها  وأصلهمربيعة وكنز 
  قريش: ثالثا 

سهم وبنو  وبنيالعباس  وبني أميه وبنيخمزوم  وبنيعدى  وبنيالفتح بن عدى  يفممثلة 
جعفر الطيار بن  أبناءاحلسن واحلسني واجلعافرة  بنيمن  اإلشراف غاشمهاشم ومن فروع بنو 

  وهم  بعبدا ملطلطالب ونو العباس بن  أبىبن  ةعقيل أبناء توالتعليقاطالب 
  الفسطاط  يفبنو سهم 
  سويف  وبني وأسيوط سالرب لي يفبنو عدى 

  بكر الصديق وقد سكنوا االمشونني  أبىوحممد ولدى  نعبدا لرمح أبناءبنو تيم بن مره وهم 
وقد نزلوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  أمبنت وهب  أمنة بنو زهرة بن كالب بن مرة ومنهم

  االمشونني واملنيا
   سقط يف قصيبن  رعبدا لدابنو 
  البهنساويه  يفالزبري من نزل  بنيالعوام ومن  نالزبري بومنهم  قصيبن  ىعبد عزبنو 

   محاديالقصر التابعة لنجع  يف شاديبنوامية بن 
  ٠خمتلفة من مصر  كنأما يفبنو هاشم الذين استقروا 

  احملافظات  يفالقبائل العربية  أمساء
 إىلتلك  أوقبائل عربية مما يؤكد انتساب هذه القرى  أمساءمحلت كثري من القرى والنجوع واملدن 

وعلى  املصريةاملوقعة على خرائط مصلحة املساحة  احلالية واألمساء العربيةبطون القبائل  إحدى
 التيالقرى  أمساءجاءت  ١٩٤٥سنة  إىلمن عهد قدماء املصرين  املصريةللبالد  اجلغرايفالقاموس 

  ٠)نفس املرجع السابق (  يليلقبائل عربية كما  أمساءحتمل 
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  أمساء القبائل العربية فى احملافظات
محلت كثري من القرى والنجوع واملدن أمساء قبائل عربية مما يؤكد إنتساب هذه      

 إحدى بطون القبائل العربية واألمساء احلالية املوقعة على خرائط مصلحة القرية أو تلك إىل
املساحة املصرية وعلى القاموس اجلغرافى للبالد املصرية من عهد قدماء املصريني إىل سنة 

  ):نفس املرجع السابق(جاءت أمساء القرى الىت حتمل أمساء لقبائل عربية كما يلى  ١٩٤٥
  :القليوبية 

متـيم كفـر الشـرفا  بنيتل  الزهو بنياجلعافرة  اإلحرازبوطويله كفر العرب عرب ا       
عرب  الغربيكفر الشرفا قبيلة نزل عرب جهينة ميت كنانة العبادلة كفر الشرفا  شرقي

  عربان فوده  العبابدة
  :الشرقية 

 بنيعلى  أبوميت  اإلشرافعامر كفر  بني أشبل بني صوير  أبوجرى  بنيمحاد  أبو       
موسى دوار جهينـة  أوالدالعدوى  أوالدعليم اجلعافرة  بنيصاحل الطحاويه كفر العرب 

صريد ابو كبري الرباعيني  بنيعابدين  أوالدالنوافعة  احلجازيةالسماعنة الصواحل  احلامدين
حسن السعدين بىن  بنيصقر  أوالداملوانسة  املشاغلة ةاحلوا مد اإلحرازابو حريز   اهلجارسة

 أوالدكفـر  حبـريهالل بىن قريش العالقمة العواجسة بىن عياض كفر الشرفا حسني بىن 
 التميمـيكفر  اإلشرافعياد كوم  بني اإلشرافعلى تفهنة  أوالدالزيديني عزبة عربان 

  ٠شيبة 
  :حسب التقسيمات االداريه  البدويةتوزيع القبائل 

طبقـا  البدويـة عـن توزيـع القبائـل ١٨٨٣ يفالصـادر  احلكـومي الرمسـي اإلحصاءحدد 
 ٧ يفاملؤرخة  الرمسيةوكذلك نشرة قانون العربان  املصريةللحكومة للتقسيمات االداريه 

كما ورد فى كتاب عروبة مصر من قبائلها (جاء فيها توزيع البدو طبقا ملا يلى  ١٩٠٦يناير 
  :مصطفى كامل مشلول الشريف /  األستاذ تأليف

  :العريش 
  احملافيظ اخلناصرة الرميالت العرادات الوقاقدة الدهيمات 

  : الشرقية
موسـى  أوالد السـماعةمطري النفعيـات السـعديني  حبريميالت العيايدة اهلنادى الط

القطاويه العتبيـني جهينـة  غازي بنيسليمان عبس العقاليه االخارسة  أوالدالبياضني 
   سمسا لو النجمة داملسا عيهيثم قيس  الشرقيةعلى  الشرقية
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   يةالدقهل
  الفوايد اجلوابيس  هالرب اعصالبهجة 
   الغربية

الدبيسـات الفرجـان  هالرب اعصـ اهلداهيد  الفواخر  البحريالبهجة الضعفاء  عونه بني
اجلمعيات احلرابى احلويطات هيثم االلقطيعات خويلد اللزد النجمة النفعيات الرمـاح 

  الطميالت 
  : املنوفية

ة الرباعصة اجلوابيس اجلباليـه اهلنـادى احلويطـات على البهج أوالد العبابدةالقدادفه 
  .النجمة طرهونة 

  
  : القليوبية

الصواحل اهلنادى املعازة املطارفة  حبريجهينة الصحب بلى  العبابدةالعليقات احلويطات 
  النجمة الرتابني 

  :البحرية 
يم اهلوارة اجلمعيات مسلوس الدمينات اجلوابيس التما) ــ السننا  واألمحر األبيض(  أوالد

  النجمة  عونه بنيالربايع اللزد 
  :اجليزة 

  .بني النعام قبلى التمايم اجلوازىالنجمة الرتا
  :بىن سويف 

املشارفة خويلد السعادنة فزارة الضعفا الفوايد اجلوابيس اجلمعيات اهلنادى املعازة الرماح 
  ٠طرهونة الطميالت 

  :الفيوم 
الصبيحات مسلوس الفرجان الرماح ) باسل  أل معقار ومنه بني إىلينسبون ( احلرابى 

  ٠اهلنادى هيثم احلويطات خويلد الطميالت  فزارهالرباعصه احلوطة الضعفا الفوايد 
  :املنيا 

  .املعازة الفرجان اجلالالت العطيات خويلد الرماح ) منهم ال مللوم ( الفوايد 
   : أسيوط

ليبات االطاولـة انـدارة اجلـالالت العمايم الشنابله الك إجالسمطري العطيات السعادنة 
  اجلوازى اهلداهيد هيثم الربايع الطرشان الطرفا 

)٥(  



  
  :جرجا 
  بىن واصل الرشايدة احلروبة العمايم االطالة العطيات العوازم الصحب بلى 

  :نا ـــق
  العزايزة جهينة قبلى بلى الكرنك صهب  –العوازم العرينات  الكاحلني  

  : أسوان
  العوازم  –عازة اجلعافرة العرينات العزايزة الرشنديه العبابدة امل   

  : الدقهلية
 طرانيس –ميت ابو احلارث ميت ابواحلسن كفر النجبا برج العرب مجرية بىن عمرو    

بىن هالل كوم بىن  –العربان  –اخلاليفة الشبول  _لعرب كفر الشرفا كفر بىن سامل اجلوابر 
  املواجد مراس بىن عبيد العربان اوالد ناصر 

  :الغربيه 
كفر شرب اليمن السوامل كتامه الشرقيه قحافة منيه االشراف  –كفر العيايده كفر العرب    

  العرب كفر اهلوشم فزارة بىن بكار كفور 
  :املنوفيه 

صفط جذام صناديد جذام زنارة كفر السادات كفر الشرفا  –الكتاميه ساحل اجلوابر      
كفر العرب البحرى كوم مازن بىن غربان ميـت احلـوفيني  الشرقيه كفر الشرفا الغربيه

ميت العبسى عرب الرمل كفر العرب القبلى كفر بىن غريان كفر ميـت العبسـى بـى 
  ٠العرب ميت ربيعة كفر السنابسه 

  :البحرية 
اخلوالد كفور السوامل منيه بىن موسى كفر احلمايدة كفر  منيه بىن منصور  –العوامر    

  ى دست االشراف اخلطاطبة العيايشه بىن هالل ابو حي
  :دمياط 

  اوالد خلف اوالد محام كفر العرب كفر املياسرة الرحامنة الزعانرة 
  :اجليزة 

الشرفا والعطيات الفهميني املرازيق بىن جمدول جزيرة حممد كفر الشوام ورق  يوسفبىن 
  العرب احلسانني الزيديه بىن سالمه عرب الديسمى 

  :الفيوم 
العتامنة واملزارعة عتامنه اجلعافرة بىن صاحل قحافة هوارة املقطـع هـوارة عافرة اجل     

  عدالن كفر فزازة بىن عتمان عزبه الباسل االخصاص 
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  :بىن سويف 

بىن حدير ـ بىن خليفة بىن غنيم بىن حممد البحريه بىن نصري كفر بىن عثمان بىن قاسم بىن امحد      
ماضى بىن حممد الشرقيه بىن حممد راشد بىن مؤمنه فزازة كفر على بىن  حلة بىن خليل بىن عوض بىن

سويف بىن عطيه بىن هارون حاجز بىن سليمان كوم ابو خالد بىن خبيت بىن محد بىن رضوان بىن زايد 
  نىت سليمان بىن عفان بىن هانى 

  : املنيا 
حممد الشعراوى بىن موسى نزلة  بىن حسن الشروق بىن خيار بىن عبيد جزيرة شيبة بىن سعيد بىن      

اوالد جويد بىن صاحل بىن منني بىن وركان بىن امحد بىن حسن االشراف بىن  محاد بىن حممد سلطان نزلة 
بىن امحد بردنة االشراف بىن سامط بىن على بىن مزار بىن احلكم بىن مسرج بىن غىن بىن خالد بىن عمار 

عامر منشاة مللوم نزلة بىن خلف جنع عرب يونس عقيلة نصر  بىن خلف بىن واللمس بىن خالد البحريه بىن
جنع  عرب مسلم امبارك جنع عرب ابوقتلة جنع شيبة الشرقى عرب طوخ جنع عربى اجلهمة جنع عرب 

  ٠اح جنع عرب يونس قاسم جنع عرب احلسون املداح جنع عربى اجلهمة جنع عرب املد
  :اسيوط 

اوالد سراج بىن ابراهيم بىن رزاح بىن زيد بىن طالب بىن عليج  –بدر  اوالد –السوامل البحرية العوامر      
عرب  –سوامل ابنوب  –بىن حممد الشهابية بىن حممد العقب بىن حممد املراونة بىن حممديات بىن مر 

الغنايم الشرقيه الغنايم حبرى الغنايم قبلى اوالد  –االطاولة عرب الشنابلة عرب العطيات عرب مطري 
جنوع  نزلة اوال حممد بىن حسني اوالد ابراهيم اوالد رايق بىن سند بىن غالب  – مسيع بىن فيز الياس بىن

بىن حسني اخلوالد العونة اهلمامية بىن حرام بىن عمران ديروط الشريف بىن هالل بىن حيى البحرى 
بىن جمـد عزب بىن حرام بىن خالد بىن روح تل بىن عمران كفر خزام عزب تل بىن عمران بىن شقري 

البحرى بىن عدى االنصار العتامنة بىن ادريس بىن رافع بىن شعران بىن صاحل بىن عدى البحريه بىن عدى 
  ٠القبلية بىن عدى الوسطانية بىن قره بىن حييى قبلى ورضه خشبة القبليه فزارة 

  :سوهاج 
ويل الغربيه العزبه والعرب الطويل الشرقيه الط –االحايوة شرق اجلالويه احلرادنة الدياينة باحلاجر     

وبىن واصل عرب االطاولة جنوع الرياينة البالبيش حبرى البالبيش قبلى احلاجرب اوالد حييى النصريات 
اوالد حييى قبلى بىن  –اوالد خلف اوالد سلم حبرى اوالد سامل اوالد طوق شرق اوالد طوق غرب اوالد عليو 

اوالد جبارة اوالد محزة االحايوة غرب احلريزات الشرقيه جنع مازن جنوع مازن شرق  –مجيل بىن منصور 
اوالد  –املساعيد وامر حبرى العوامر قبلى الكوامل قبلى اابرة احملاسنة عاحلريزات الغربيه الشواهني ال

بىن وشاح بهاليل  –اوالد غريب اوالد مامن اوالد نصري  –بهيخ اوالد سالمه اوالد امساعيل اوالد عزاز 
كوم العرب كوم غريب جهينة الغربية عرب خبواج اجلبريات اجلريدات السوامل الصواحل الطليحات اجلزيرة 

  بىن حرب بىن عمار جهينة الشرقيه نزلة عرب العمايم 
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  :قنا 
احملاميـد ) احملاميد حبرى ( كيمان املطاعنة اصفون املطاعنة العضامية جنع اوالد نصري     

اهلنادى البعريات الرزيقات الريانيه العديسات جنع عرب العبابده القبلية جنع الطوابع 
احلجريات خزام حجازة العليقات الكالحني العويضات العيايشه الرباهمـة كـرم عمـران 

 –فاروقيه االشراف الشرقيه االشراف الغربيه االشراف البحريه املخادمة الشـيخ عيسـى 
يه السمطا ابو دياب شرق ابودياب غرب ابو الزوايداه املراشدة جنع الرشايده جنع السمان

ابو مناع غرب ابو مناع قبلى العطيات اخلوالد العوامر الغربيه مناع حبرى ابو مناع شرق 
قصر ( العوامر وبىن برزة احملارزة املصاحلة اوالد جنم التمه اوالد حنم التمه القبليه القصر 

  ٠) بىن شادى من االمويني 
  :أسوان 

  .يزة الراشندية العرينات العزا –اب وادى العرب الكنوز اجلعافرة األعق
  

  القبائل البدويه فى حمافظة البحر االمحر
  

  :تقطن فى مدن حمافظة البحر االمحر فرادى او مجاعات هى القبائل البدويه الىت          
  العربنات  
 جهينة  

 )املعازة ( بىن عطيه  

 الرشايده  

 عبس 

 ديه قبائل القزايزة وعربان الرشن 

 قبائل العزايزة  

 قبائل البجة  

 العبابدة  

 احلويطات  

 البشاريه  

 اشراف جنوب البحر االمحر  

القبيلـة او  لـيس ألهميـةترتيب القبائل حسب بدايه البحث وطرق مجيع البيانات و( 
  ٠) العدد او غري ذلك 

  
)٨(  



  
  

  :ات ـنـريـعـة الـلـيـبـق: اوال 
  ة ـيـخـاريـتة ـدمـقـم

  :نات امجع الباحثون على انها بطن من قبيلة سبيع هو قبيلة العري
  ٠سبيع بن عامر بن صعصة وقبيلة بىن عامر بن صعصه وهى قبيلة سبيع فى الوقت احلاضر 

وقد اشتهرت هذه القبيلة بالقوة والشجاعة واجنبت الكثري من الشعراء والفرسان البارزين نذكر 
عامر بن صعصة الذى شهد معركة الريموك  جياش بن قيس العوربن قشري بن كعب بن: منهم 

ويقال انه قتل بيده الف من االعداء وقطعت يده يومئذ ومنهم عومير بن ابى عدى بن ربيعه بن 
بىن عامر الذى دعا فارس العرب الشهري عنرتة العبسى ملبارزته شاعر وفارس صعصعه عامر بن 

وان قتلتىن رجعت بابل قومى فلم يقدم ابرز اىل ايها العبد فان قتلك فلخيفن اصحابك : قائال 
  ٠عنرتة على مبارزته ومنهم مالعب االسنة ابو الرباء بن مالك 

العديد مـن ) سبيع ( وقد تزوج الرسول صلى اهللا عليه وسلم من بىن عامر بن صعصعة        
  :النساء منهن 

  )ام املساكني ( ام املؤمنني زينب بنت خزميه العامريه  
 ونه بنت يزيد العامريه ام املؤمنني ميم 

 مااملؤمنني العاليه بنت ضبيان العامريها 

 اما املؤمنني عمر بنت يزيد العامريه  

وهذا فخر عظيم لكل سبيعى ولبىن عامر ان امهات املؤمنني من قبيلة سبيع وهناك        
 ١٠٨ويبلغ عددهم حواىل ) قبيلة سبيع (عدد كبري من الصحابه من بىن عامر بن صعصعة 

 :حابى منهم ص

 ابى مالك القشريى العامرى  

 االصم البكائى العامرى  

 اشيم الضيابى العامرى  

 انس بن مالك القشريى العامرى  

 جابر بن سلمى العامرى  

 قيس بن عبداهللا اجلعدى العامرى  

 اسيد بن سلمه الكالبى العامرى  

ل صلى اهللا عليـه الذى قال الرسو) صاحب املعلقة املعروف ( لبيد بن ربيعه العامرى  
 ٠االكل شى ما خال هللا باق : اصدق بيت قالته العرب : وسلم 

  
  )٩( 

  
  



  
  :قبيلة سبيع   

( وهم بنو سبيع بن عامر ) العدنانيه ( وهم اهل النجد والنخوة وتتالف هذه القبيلة من رومه 
بـن  من بىن عامر بن صعصعه بن معاويه بن بكر بن هوازن بـن عكرمـه) بضم السني املهمله 

خضفة بن قيس بن عيالن بن مضر بن نزاربن عدنان واماكن هذه القبيلة فى اجلزيرة العربيه فى 
  ) ورنية  ٠٠اخلرمة ( جند رماح وبعضها فى 

  :وافخاذها هى 
  :وتنقسم اىل ) فى العارض ( بنو عامر  
  الصعبة -اخلضران   ب-ا
  :اخلضران وتنقسم اىل مخس عشائر هى  -أ
  ال دهيم الصملة وال جمفل  -
  اجلبور ال جفريان  -
  النبطة  -
  العرينات وامريهم ابن شويه  -
  امللوح -

  :الصعبة وتنقسم اىل اربع عشائر هى  -ب
  اجلمالني وامراء اجلمالني البوثنني جدهم عامر اجلميلى  -
  ال على ومنهم ال شرفى  -
  ال عزه وال جفران امراء العزة  -
  البليدات  -

  : معىن سبيع فى اللغة
  مسى به الرجل  ٠٠سبيع فى اللغه اسم السبع وهو واحد من سبعه 

هى ما نقصده هنا فى البحث اما سبيع بفتح السني فهم بطن من ) بضم السني ( وسبيع 
  ) حاشد وبكيال ( همدان وهى قبيلة مينيه مشهورة اىل عهدنا هذا جتمع االن 

  :قبيلة سبيع وفروعها 
الن على ان تكون غري معروفه بامسها القديم حيث ينتسب قال اجلاسران بىن عامر اوشكت ا

  ٠اليها فى عصرنا احلاضر سبيع بن عامر 
سبيع طائفة طافت اخبارها ورويت اثارها ملكت مقاليد اد وادركته باهلزل ( قال ابن بسام 

واجلد حيمدهم الطارق وحيذرهم السارق اعلنوا منار الفضل وشادوه وانصفوا الضعيف من 
( وقال القاضى فى منهاج الطلب  ٠٠٠حىت ابادوه اخالقهم محيدة وارائهم سديدة  القوى

  ٠)سبيع من اشهر قبائل العرب فى جند واهلها جنده وشهامة واشتهروا بالكرام والنخوة 
  )١٠( 

  
  



  
  

  
فى كتابه الذى مجع ماثرهم وكرهم القطب فى الدر واملفاخر واحليدرى   ذكرهم احلديثى 

د وابن بليهد فى صحيح االخبار والربيعان فى العرينات والقريشى فى كتابه فى العنوان ا
سبيع واخلضىب فى سوالف الطيبني وحسني احملمدى فى البناء االجتماعى ولويس بلى فى 

  ٠هـ واخلثالن فى الكتابه عنهم  ١٢٨٢رحلته عام 
  :فروع قبيلة سبيع فى جزيرة العرب 

  ثور فى اخلرمة واامعة فى رنيه  قبيلة اكربهم بىن ١٤وهم : الذكور  
 فى العارض وجند ) افخاذ  ٤اخلضران الصعبة وكل منهما ( بىن عمر وهم قسمان  

وكل فخذها فروع ) املكاحلة والصنادلة واملفاحلة واملشاعبة ( عمريهم اربعة افخاذ كبرية  ال  
 وهم كل فرع له عدة افخاذ كبرية 

ويتوزعـون فـى القصـيم  ٠ن بىن ثور والعرينـات اسرة  م ٣٥٠وينتمة لسبيع اكثر من  
  ٠والرياض واملنطقة الشرقيه والوشم واخلرج واالفالج وبلدان سدير واحلجاز 

  :منازل العرينات فى جزيرة العرب 
  :يسكن العرينات فى عدة اماكن جبزيرة العرب وفيها اكثريه منهم وهى 

  دهنا تقع فى ال:  شويه
  لصفرات وبني جبل منهل تقع بني اسفل وادى ا: احلسى 
  تقع اسفل وادى الفقى :  العطار

  من قرى احململ :  رغبة والربة
     ٠تقع على طريق الرياض صلبوخ :  سلطانة
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  العرينات فى مجهورية مصر العربية

  
ترددت معلومات عن وجود قبيلة العرينات احدى عشائر اخلضران من افخاذ قبيلة سبيع  

ا ووسط الصعيد ولكن مل يتم التاكد منها اما اماكن جتمعها املعروفة االن فهى فى فى الدلت
  ٠حمافظات قنا واسوان والبحر االمحر 

وهجرات القبائل العربية استمرت منذ الفتح العربى وحىت استقرار االمور فـى اجلزيـرة 
ع االقتصاديه فى العربية وانشاء اململكة العربية السعوديه وظهور البرتول حيث ان االوضا

  مصر كانت افضل فى ذلك الوقت 
قدم ابناء العرينات اىل مصر من احلجاز ويعتقد ان ذلك كان قبل حفر قناة السويس بقليل 

فـيمكن  ١٨٥٩فقد جاءوا على ظهور االبل مرورا بسيناء واذا كان حفر القناة بدا فى عـام 
   ١٨٥٠مقدمهم بعد عام 

افظة قنا وحتديدا فى الشمال املدينة وفى احملافظة اسوان وقد استقر لبعضهم املقام فى احمل
وقد اكمل البعض رحلته من ابناء العمومة اىل السودان حيث ترتكز جتمعاتهم فى قريه 
الدامر على الطريق كردفان فى غرب اسوان حيث يعملون فى جتارة االبل ويرسلون االاللف 

  منها اىل اسوان وامبابه فى اجليزة 
  :ى البحر االمحر العرينات ف

معظم ابناء القبيلة فى راس غارب مبحافظة البحر االمحر وابرز عائالتهم الرفايعـة يرتكز 
  ومنهم الباحث 
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  ةـنـيـهـة جـلـيـبـق: ثانيا 

  مـقـدمـة تـاريـخـيـة 
اف بن قضاعة بن مالك بن يرجع نسب قبيلة اىل جهينة بن زيد بن ليث بن سود بن اسلم بن احل

عمرو بن زهرة بن مالك بن محري بن سبا بن يشجب بن يعرب بن قحطان وقد اختلف النسابة فى 
  :قضافة اهى عدنانيه ام قحطانية فمن ارجعها عدنانيه استدالال بقول زهري 

  قضاعة واختها مضريه حيرق فى حافتها احلطب اجلزل 
ابى اجلليل عمرو بن مرة اجلهىن فى اعالم النبوة ومنهم من ارجعها قحطانية ومنهم الصح

  :حيث قال بنسب جهينة 
  قضاعة بن مالك بن محري    حنن بنو الشيخ اهلجان االزهر 

  النسب املعروف غري املنكر           فى احلجر املنقوش حتت املنرب 
ري ومنهم لقد اختلف النسابون فى اصل قضاعة على ثالثه اقوال منهم من ارجع نسبه اىل مح

مستقال كجذمى قحطان وعدنان واالختالف فى من جعله االبن البكر ملعد ومنهم من صرية جذما 
محري مـن قحطـان اصل قضاعة قديم وشائك ويرى اكثر املؤرخني والنسابني على على انه من 

ويرون انه قضاعة بن مالك بن عمرو بن مرة بن زيد بن مالك بن محري بن سبا بن يشجب بـن 
  بن قحطان ويعرب هو اصل عرب اليمن وبنو قحطان يقال هلم العرب العاربة يعرب 

ويرد بعض الباحثني هذا االختالف اىل عوامل سياسية وقبيلة نشات فى بداية العصر االموى 
وتعد قضاعة  ٠ونشب بسببها نزاع كبري بني النسابني العدنانيني والقحطانيني حول اصل قضاعة 

احدى كربيات القبائل بالشام فى تلك الفرتة خاصه فى ايام معاويه عامل ترجيح مهم بصفتها 
فى فرتة الفنت الىت وقعت فى عهده لذلك انقسمت  قبائل قضاعة فى الشام اىل فرقتني فـى 

رضى اهللا عنه اما قضاعة دمشق واالردن فقد ) على ( واقعة صفني اذ انضم بعضهم اىل سيدنا 
اع حول نسب قضاعة فى تلك الفرتة بنسبها اىل محري بـن انضموا اىل معاويه وقد انتهى النز

سبا ويرى املؤرخون ان قضاعة كان مقيما فى اليمن ارض ابائه واجداده وحصل له خالف مع وائل 
بن محريها جر بسببه اىل الشحر واقام هناك مع ابنائه وصار ملكا عليها اىل ان توفى بها وقربه 

به ان قرب قضاعة اكتشف فى اليمن زمـن عمـرو ذى اهلمدانى عن وهب بن منهناك وينتقل 
عمود مكتوب باملسند على باب مغاره  هذا قرب قضاعة بن محـري ملـك ( االرعار احلمريى وفيه 

وفى داخل املغاره وجد فوق القرب لوح من ذهب ) ثالمثائة عام ومات ادخل واعتربوا اخرج وازدجر 
اما مساكن قضاعة ومراعى اغنامهم فقد ) ري انا قضاعة بن مالك بن مح( مكتوب عليه باملسند 

جعلها البكرة جده على شاطى البحر وما دونها اىل منتهى ذات عرق واىل حيـز احلـرم مـن 
السهل واجلبل واضح من حتديد البكرى ايضا ان نزاربن معد اجتمعت عن غور تهامة وساروا اىل 

سار اىل اليمن مل بلى وبهراء  الشام ومنهم من ةاجته اىل اطراف اجلزيرة العربية وبعضهم
وخوالن ويشري القشقلندى فى قالئد اجلمان ان املشهور من قبائل قضاعة فى اجلاهليه واالسالم 

   : التاسع اهلجرى مثان قبائل هى حىت القرن
  )١٤(  



  
  

  : جهينة -١
وهم بنو جهينة بن زيد بن ليث بن اسلم بن احلاف بن قضاعة وهى قبيلة كبـرية تسـكن 

ل وما تزال حتتفظ بامسها وبكثري من اماكنها حىت االن وقد عرف منهم عـدد احلجاز ومص
  كبري من الصحابه 

  :بلى-٢
وهم بنو بلى بن عمرو بن احلاف بن قضاعة ومنازهلم احلجاز بعضهم نزل اىل مصر وما تزال بقية 

برده بن القبيلة فى اماكنها اىل االن والنسبة اليهم بلوى ومنهم الصحابه كعب بن عجره وابو 
  نيار وجباره زراره وغريهم 

  كلب -٣
وهم بنو كلب بن وبره بن تغلب بن حلوان بن عمران بن احلاف بن قضاعة كانوا فى اجلاهليه 

وفى تبـوك واكـراف )الذين كتب هلم الرسول صلى اهللا عليه وسلم ") دومة اجلندل ( ينزلون 
  الشام وهم فخذ من قبائل جهينة 

  :عذرة -٤
بن سعد هذيم بن زايد بن ليث بن سود بن اسلم بن احلاف بن قضاعة واليهم وهم بنو عزره 

  ٠ينسب احلب العفيف ويضرب املثل باحلب العذرى 
  بهراء -٥

وهم بنو بهراء بن عمرو بن احلاف بن قضاعة انتشروا فى القرن التاسع اهلجرى بني بـالد 
اشرة اىل قبيلة جهينة وكثري منهم اليوم ينتمى مب ٠احلبشه وصعيد مصر وكثروا هناك 

  وبعضهم من الصحابة مثل املقداد بن االسود 
  :جرم -٦

وهم جرم وامسه عالف بن زبان بن حلوان بن عمران بن احلاف بن قضاعه وقد سكنوا جند مدة من 
الزمن وهلم وادى العتيق املعروف االن باسم وادى الدواسر ويشري بعض النسـابني اىل وجـود 

  د االن ومن منازهلم ما بني غزة وبالد الشرات من جبال الكرك بقاياقبيلة جرم فى جن
  بنو نهد -٧

وهم  بنو نهد بن زيد بن ليث بن سود بن اسلم بن احلافى بن قضاعة والنسب اليهم النهدى 
  وانتشروا فى جند وشرقى اجلزيرة 

  بنو مهرة=٨
تسب االبل املهريه وهم بنو مهرة بن حيدان بن عمر بن احلافى بن قضاعة واليهم واليهم ين

ومن رجاهلا زهري بن قرضم وفد على الىن صلى اهللا عليه وسلم وبقاى بىن مهرة فى شرق اليمن 
  االن 
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  : قبائل جهينة باحلجاز
  :بنو مالك 

  : ومن فروعه القبائل التاليه
معا ضد بىن ابراهيم مالك ينبع النخل منذ القدم وهم عدد من قبائل جهينة اجتموا وحتالفوا 

املشارقة اجلرسه والصراصرة واحالفهم وقد : كل غازى لبالد ينبع النخل ومن قبائل بىن ابراهيم 
اجتمعوا يوما لنصرة جريانهم اشراف ينبع النخل ضد اشراف مكة فسار بينهم االشراف حلف 

  عرف حبلف بىن ابراهيم 
  : قبائل بىن ابراهيم من جهينة

  
  

  : املشارقة وفروعهم
  ذوى سعيد ذوى عواد وذوى عيد وذوى سعد وذوى عياد وذوى حيالن : ينقسمون اىل ذوى شاهر 

وهؤالء هم ابناء شاهر بن سليم بن سليمان بن بطيحان املشدق ومنهم الشيخ عيد بـن رجـاء 
املشدق وهم اكثر فروع املشادقة اليوم ومنهم من نزل باالجرد بالسمرياء ومنهم من بقى بينبع 

نورة وجدة ومنهم اليوم الشيخ رجا بن محزة املشدق رئيس قريه خيف حسني النخل واملدينة امل
  وشيخ بىن شاهر 

ذوى واصـل : ذوى محـد وذوى حممـد وذوى امحـد ينقسـمون اىل : وذوى سامل ينقسمون اىل 
ذوى مطلق وذوى سليمان ومنهم : ومنهم الشيخ امحد بن حامد وذوى عبداهللا وينقسمون اىل 

ذوى حسن وذوى  مجعة وذوى عتيق وذوى : ق وذوى مليح ينقسمون اىل الشيخ عبداهللا بن مطل
  منهم تفرع ابناء صاحل ومنهم اليوم شيخ املشارقة عبداهللا بن سليم املشدق  شعيب

  وذوى مرشد ومنهم تفرع ابناء رجاء اهللا بن عواد 
  )الصفرانى ( الصفارين 
  ) العليونة ( العالونة 

  :الصراصرهة وفروعهم 
  رة والشطاريه والفقهاء واملساويه والصيادلة والقبسان والشهابني وهم املساف

  :اجلرسة 
  ومنهم احلالتيت والدسابكة وذوى محود 
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  : اشراف  جهينة

وهم من نسل احلسن بن على رضى اهللا عنهما الشريف العياشى والشريف ذوى هجـار 
  والشريف ذوى هزاع والشريف ذوى احملاميد والشريف القرون 

  :وة عر
القرون والشالهبة واجلماملة واملسعد والبوينات واملهاديه واللبدان واالخاضرة واجلعادنة 

  واجلراجرة والفهود والشوافعة والصواحله والزويد والصيايدة 
  :رفاعة 

املشاهري واحلساونة والعتابقة والوهبان واملدارجة والبشاتني والنوابهة والرباطمة والثقفاء 
  يبات والنقران والثرود وذوى جودة وذوى قطيل والفداعني واحلر

  :قوفة 
  : ومنهم القبائل التاليه 

القضاه والعرفاء والكشوش والدبسة والعنينات واحلصينات واحلشاكلة واملرارت واملوالبة 
ذوى جـابر ( واملشاعلة والكتنة والشطفة واهلدبان  ومن الكشوش تفرعت الفخوذ التاليه 

  ) الطنينات والصناتلة وذوى عابد وذوى هليل واملسايبة و
  :الزوايدة 

  احلضرة والعقاب واملسايرة واملعالقة 
  :العوامرة 

  املشرى والطوالني والعالث والغضان
  الرحامني الشواوفة املهده الربانيق : الدبسة 

  الزهريات العرافني اخلضرة الزيود السكان ) الكلىب ( بنو كلب 
 –الطبسـة  –رادسة املضـاعني املضـحى العطيـة والعقـب امل: رة الكلىب السم: الكليبات 
 –الرفايقة املرزوقى النطعانى حبـيش املسـاحري  –احلوافظة الشوايطه العرور : الفوايدة 

الصبيحات احلمد وينقسمون اىل عدة فروع  –الضواحكة التوالت القنينات التيسه احلمر 
  سكنوا املج منذ القدم 

  ذوى محد العتايقة  –مه املطره ذوى سال –ذوى شليه : الرجبان 
  :بنو موسى ومن فروعه القبائل التاليه 

  :ذبيان 
  املصلح اهلميمات اخليطه والشعاعبة السواحيت املداجنة الغربان العطيفات والنعامني 
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  :املرواين 

  ٠ذوى غنيم ومنهم شيخ مشل قبيلة جهينة الشيخ صياح بن سعد بن غنيم املروانى اجلهىن 
م حامد املراوين من فخذ غنيم بدولة قطر وينسبون للشيخ حامد بن امحد بن حممد بن ومنه

سة والزرفان واحلمـدان واحملاسـنة واملقبـل وامللحـان والعالقـني صالح بن غنيم املراونى والنم
  ٠والفحامني والنطايطة والنوافعة واملريوانى والربضة واملطر 

  :عنمة 
سنان  –الزايد  –املقبل  –املساهرة  –السعافني  –احلوافظة  –لعودة ا –املسكة  –الصقرة  –العتايقة 

 –النشـاه  –الشـواريه  –الشمسـه  –الـدحالني  –اخلـدده  –النوامجـه  –احلميد  –البعران  –
  احلمده  –االزايد  –الشواهرة 

  :احلجور 
يلة واجلرادين ابناء عوادة القصريى بن براك بن عايض احلجورى وفيهم امراة القبالقصايرة وهم 

  وذوى سليم والكيتان واملشاحنة واملطوالعة الركادة والشكيمى 
  :العالوين 

املطريات االذينات الصوادرة اجلودات اهلالبني الردافني  –املوال الصقصان الشنادره ذوى عمار 
  الفوازعة 

  اخلمرات   املغازلة  العسالني      اجلالدين  احملايا  النزاوى   نزه
  لرويسات  الطفاشية  الوصصه  القرضان  اهلوايشة  املسعيد الربيات   ا
  احلساسنة  املرة  العقيىب   اجلها بلة 

  قبائل تنتمى اىل جهينة دون بىن مالك وبىن موسى 
  الطورى ويسكنون ينبع النخل واملدينة املنورة : الطورة 
  ويسكنون مكة املكرمة من القدم : القربة 

  :حديثا منازل قبيلة جهينة قدميا و
  : منازل جهينة قدميا فى احلجاز

ورثت قبيلة جهينة وبلى منازل القبيلة االم قضاعة منذ القدم قبل االسالم فكانت مشال غرب 
اجلزيرة العربية حىت االطراف الغربية من جند شرقا وحىت املدينة املنورة منازل جهينة حديثا 

  :فى احلجاز 
  :زون حاليا فى عدة مدن هى غرب اململكة العربية السعوديه ويتمرك

  ينبع البحر جدة املدينة املنورة مكة املكرمة تبوك 
العشـرية  –شـجوى ترعـة االجـرد االشـعر  -املليلح بواط تيتد البوير: كما يتواجدون فى قرى 

  العني  –السدارة وادى رشد جبل عنرت واملقرح البويرات السلية الزباير املراميه امرية جراجر 
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الشبحة احلرة عدان والريان رضوى رخو الفقعلى اهلـيم  –ربع القراصة العيص الفرع امل

  القرص القوز   –الفرعة 
  :منازل بىن ابراهيم من جهينة 

  )احلمدة  املراويني السمرة ( تلعة نزة والنجف املج 
  ٠راس بريدى ينبع البحر 

  منازل جهينة فى البالد العربية 
  طني فلس

خلليل وفى ادل وفى غزة ويافا وبئر سبع ويعرفون باسم اجلرادات فى منطقة نصري با
  والطاهر والظواحك واجلهينة 

  االردن 
  فى الزرقا وعمان واربد ويعرفون باسم جهينة 

  سوريا 
  فى اجلوالن وحوران دامر دير الزور 

  العراق 
  املواىل سكنوا قدميا البصرة والكوفة ومن اشهر قبائل جهينة حديثا بالعراق قبيلة 

  :جهينة فى السودان 
نزلوا فى اقليم النيل االزرق ويضم قبائل رفاعة وفى منطقة كردفان ودارفـور وتضـم القبائـل 

  :التاليه من جهينة 
احللويون العوامرة العمارنة الفادفيه الشكريه دار حامد بنو جرار الزياديـه الشـنابلة البزعـة 

يه املغاربة البقارة بنو سليم اوالد محيد اهلبانية احلوازمة ارالدوجييه املسلميه احلمر احملاميد امله
  ) اهلوارة ( الزريقات التعايشة بنو هلبة اهلواوير 

  : الكويت 

  الكشوش 
  :قطر 

املراوين ومنهم ال حامد من فخذ الغنيم من املراوين ويوجد عوائل تنتمى اىل جهينة 
  ٠فى سلطنة عمان وليبيا 
  :منازل جهينة فى مصر 

جهينة مصر ايام الفتوحات االسالميه فى جيش الرايه بقيادة عمرو بن العـاص  نزلت
هجرية وانتشروا بعدها فى منطقة االمشونني جنوب املنيا مت اجتهوا جنوبا حنو  ٤٣سنة 

جنوبا وقد سجل التاريخ االسالمى والية الصحابى عقبة بن عامر اجلهىن سوهاج والنوبة 
تنسب اليه ( هجرية زمن خالفة معاوية بن ابى سفيان  ٤٤رضى اهللا عنه على مصر عام 

  ميت عقبة فى حمافظة 
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وحاليا تنتشر جهينة مبصر فى حمافظات سوهاج والشرقية وقنا والقليوبية واهم قبائل ) اجليزة 

  جهينة فى  مصر 
وحبيش واحلصينات ومنهم من ) اجلهىن ( العوامرة ورفاعة وقسم كبري حيتفظ باسم القبيلة 

هاجر قبل الف عام من ينبع النخل مثل سعيد بن زاهران بن زهري احلصىن اجلهىن ومعه عدد 
ـ واستقروا مبنطقة قنا ومسو املنطقة الىت سكنوها  ١٠٠٥من املراوين وسنان وغريهم وذلك عام  هـ

  حجازة نسبة اىل احلجاز وكان هلم دور عظيم فى الضال ضد االستعمار االجنىب 
  :المحر جهينة فى البحر ا

تنقسم قبيلة جهينة فى البحر االمحر اىل عدة فروع فى الغردقة وراس غارب والقصري وفروعها 
  : هى 

   :الفوايدة وتنقسم اىل 
  البحصة  
 السويلمات  

 اجلواسر  

 الذبابني ومنها  

  :العوامر فى راس غارب والغردقة 
  السمرة  
 املراوين  

 الصحفيات  

 الزراعة  

 جهينة فى القصري  

 فى راس غارب جهينة  

وجهينة من اكرب قبائل العرب فى الغردقة وقد جاء عدد منهم من املج باحلجاز اىل القويح ثم 
الغردقة وبعضهم قدم من احلجاز اىل البحر االمحر وقدم عدد منهم من حجازة وهو اول موطن 

  ٠٠ة قدم للقبائل العربية الىت قدمة من احلجاز ويعمل عدد كبري منهم فى الصيد والسباح
  

  ) املعزة ( بنو عطية : ثالثا 
  مـقـدمـة تـاريـخـيـة 

يرجع نسب بىن عطية اىل معاز بن اسد بن ربيعة وملعاز ثالثة ابناء وهم عطية وعقيل ومخيس 
  وكان عطية هو اكرب اوالد معاز فغلب اسم عطية على عموم ابناء معاز 
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  :منازل بنو عطيه فى اجلزيرة العربية 

بىن عطية فى النصف الشماىل من حرة العويرض حىت حرة املواهيب وتقطن قبيلة تقع منازل 
بىن عطية واىل جنوب  بىن عطية تبوك وحالة عمار وحشمى وبئر ان هراس والقرية وتيماء وحرة

فى الثورة العربية الكربى ضد االتراك وساهموا ) املعازة ( عطية  االردن فى الكرك وقد شارك بنو 
قبيلة احلميطات وعنزة فى معارك حترير العقبة والقدس ودمشق من احلاميات بفرسانهم مع 

  ٠الرتكيه 
  :بىن عطية فى مصر 

فى عدد كبري من حمافظات اجلمهورية حيث ينتشر اسم املعازة فى ) املعازة ( ينتشر بنو عطية 
  الشرقية واجليزة واملنيا وبىن سويف وقنا واسوان 

  :قبائل املعازة 
  :املعازة اىل تنقسم قبيلة 

اجلميعانيني احلضرة اخلميسات الربيالت الرماضني الروازين السبوط السعدانيون السليمات 
  ٠السويلميني العطيات العقيالت العليان املراجني املساحبه  الوكال 

  املعازة فى حمافظة البحر االمحر
حىت قرية النصر ) بئر البويرات ( تنتشر قبائل املعازة من الزعفرانة مشاال واكرب جتمع هلم فى 

وصحراء القصري ويسكنون الصحراء الشـرقية بـني البحـر ووادى النيـل  ٠فى طريق سفاجا قنا 
يعملون على الرعى وبعضهم فى حمطات السفارى او فى اعمال احلراسة لشبكات احملمـول او 

  ناجم واحملاجر اعمال امل
  وتنقسم قبيلة املعازة اىل الفروع التاليه فى البحر االمحر 

  من الزعفرانة اىل القصري   :اخلشمان 
  الزعفرانة / راس غارب : املصريات 
  راس غارب حىت بىن سويف واملنيا / طريق الشيخ فضل : العصيات 
قة وشيخ القبيلة سالمة رفيع على صالت نسب باخلشمان واملصريات وفى اماكن متفر: الشهبان 

سفاجا  ويقوم املعازة بادارة حمطات / فى قرية النصر ) خشمان ( ونائبة سامل مسلم ) املصريات ( 
  سفارى بصحراء الغردقة فى 

  )عواد مسلم ( ام نفيع مشال غرب الغردقة 
  )صاحل مسلم ( حرز مالكى   
  )عواد راشد ( وادى رشيد 

  )  سالمة عبدالظاهر( ام عظام 
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  ) مرعى مسلم ( الردة  جبل ام ضلفة غرب الغردقة 
  )سامل مسلم ( ام ضلفة 
  ) صاحل ابو على ( ام عقرية 
  ) سليمان سلمى ( جنوب غرب الغردقة مشال سفاجا ( ام كباش 

  )سالمة مطري ( كب اجلالب   
  ) سالمة حممد ( ام قرية 

د وليس كمشايخ للقبائل او فروعها واحلدووهناك عدة مشايخ مت اعتماده لضبط االمن 
  املختلفة 

  :قبائل الرشايدة : رابعا 
  مـقـدمـة تـاريـخـيـة 

كان اول ظهور للعرب على املعمورة فى اليمن وكانت هناك بعـض القبائـل القحطانيـة الـىت 
هاجرت مشاال واستقرت بالقرب من مكة ةهناك التقى بهم نىب اهللا امساعيل عليه السالم وتزوج 

م واجنب ابنة عدنان والذى ظهرت ذريته فى القبائل العدنانية وبعد انهيار سـد مـارب منه
باليمن بدا العرب فى اهلجرة اىل مشال اجلزيرة العربية ووسطها على فرتات زمنية متعاقبة 
غطفان الىت استقرت بالقرب من تهامة ومكة وبعد  وكانت من بني القبائل الىت هاجرت قبائل 

الشمال واستقروا بالقرب من مشال املدينة املنورة وهم بىن عبس وبىن اشجع ذلك هاجرت اىل 
قرون ومل يعكر صفو هذا االستقرار واستقر بهم املقام لعدة ) مرة مازن  –فزارة ( وبىن ذبيان 

ارسوى حرب داحس والغرباء وهى احلرب الىت قلبت وجه التاريخ فـى اجلزيـرة العـرب وهـى 
ىل لقبائل غطفان والىت ادت اىل انتشارهم فى نواحى جزيرة العرب سببب اهلجرة اهلجرة االو

وبعضهم هاجر اىل عمان مع قيس بن زهري بعد انتهاء احلرب والبقية بقت فى ديارها ومع مرور 
الوقت خفت حدة املشاحنة بينهم نتيجة خروج قيس بن زهري الرواحى الذى كان يتزعم الطرف 

حكماء غطفان دعوا اىل وقف احلرب بسبب انتشارها ومشوهلا الداعى اىل استمرار احلرب بينما 
قد انتهت قبل ظهور االسالم بعشر عدد من االطراف املتحالفة مع طرفى احلرب وكانت احلرب 

سنوات ودخلت قبائل غطفان االسالم مع سائر العرب وانتهت العداوة والبغضاء بينهم وحل 
داحس والعرباء مرتابطني متحابني وقد شاركو  السالم وعادت قبائل غطفان كما كانت قبل حرب

  فى معارك املسلمني وفتوحهم وبلوا بالء حسنا وساهموا فى نشر الدين اجلديد واللغة العربية
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  :حرب داحس والغرباء  
 ٤٠من احلروب الشهرية فى التاريخ قبل ظهور االسالم وظهرت اثارها على اجلزيرة العربية وقد استمرت 

وقد حدثت بسبب الرهان الذى مت بني قرواش بن هىن بن جذمية بن رواحة العبسى الذى حتدى  ٠٠عام 
محل بن بندر بعشرة من االبل ان سبقت فرسة فرس سيد عبس مع عدم علم سيد عبس بالرهان وقد 
وافق محل بن بدر على الرهان وذهب قرواش ميثله وذهب اىل محل بن بدر وحضر مجهور من الطرفني 

  ٠ل واحد يزيد من الرهان حىت وصلت اىل قيس وختمها مبائة ناقة واخذ ك
جرس السباق بني الطرفني وقد سبقت داحس الغرباء حىت منتصف الطريق عندما اعرتض بعض صبية  

حذيفة طريق داحس وعرقلوها عن السباق فسبقت الغرباء داحس فجاء فارس داحس وابلغ قيس بن زهري 
ت ثائرة عبس ورفضت االلتزام بالرهان ملا حدث به من تزييف وبدات احلرب باحلادثه امام اجلمهور فثار

بني الطرفني واشتدت واستمرت اربعني عاما بني كروفر ومعظمها كانت مع بعضها من بنو فزارة وبنو 
ذبيان واشجع وتوسعت رقعة احلرب ومشلت ابناء عمومتهم وهم هوازن وسليم وبىن متيم القيسني 

ابناءهم ونسائهم وانتهت قبيل خروج االسالم وخرجت مجيع االطـراف خاليـه  والىت اهلكت معظم
عبس زهري بن قيس وتبعة قيل من بنو عبس وفزارة ومرة اىل الوفاض وكان من نتائجها مغادرة ملك 

  عمان ومل يكن فى حسبان قبائل غطفان ان هذا الرهان سيغري التاريخ 
  :قبائل الرشايدة نسب 

شايدة اىل راشد بن رواحه بن مالك بن غالب بن قطيعة بن عبس بغيض بن يرجع نسب قبائل الر
غطفان بن قيس بن عيالن بن مضر بن مزاؤ بن معد بن عدنان وبعض املراجع قالت ان نسبهم 
يرجع اىل راشد بن جباد بن مالك بن غالب بن قطيعة بن عبس ورواحة وجبـاد اخـوان فنتيجـة 

اجع فى النسب واالتفاق انهم اخوة واالب مالك بن غالب بن املصاهرة بني ابنائهم اختلفت املر
حىت منتصف الطريق عندما اعرتض بعض صبية قطيعة العبسى ولكن حرب داحس والغرباء 

حذيفة طريق داحس وعرقلوها عن السباق فسبقت الغرباء داحس فجاء فارس داحس وابلغ قيس 
ضت االلتزام بالرهان ملا حدث به من تزيف بن زهري باحلادثه امام اجلمهور فثارت ثائرة عبس ورف

وبدات احلرب بني الطرفني واشتدت واستمرت اربعني عاما بني كروفر ومعظمهـا كانـت مـع 
بعضها من بنو فزارة وبنو ذبيان واشجع وتوسعت رقعت احلرب ومشلت ابناء عمومتهم وهم 

وانتهت قبيل خروج  هوازن وسليم وبىن متيم القيسني والىت اهلكت معظم ابناءهم ونسائهم
فاض وكان من نتائجها مغادرة ملك عبس زهري بـن االسالم وخرجت مجيع االطراف خاليه الو

قيس وتبعة قيل من بنو عبس وفزارة ومرة اىل عمان ومل يكن حسبان قبائل غطفـان ان هـذا 
  الرهان سيغري التاريخ 
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  :نسب قبائل الرشايدة 
بن عبس بن بغيض اشد بن رواحه بن مالك بن غال بن قطيعة يرجع نسب قبائل الرشايدة اىل ر

بن ريث بن غطفان بن قيس بن عيالن بن مضر بن مزاؤبن معد بن عدنان وبعض املراجع قالت ان 
انسبهم يرجع اىل راشد بن جباد بن مالك بن غالب بن قطيعة بن عبس ورواحه وجبـاد اخـوان 

ع فى النسب واالتفاق انهم اخوة واالب مالك بن فنتيجة املصاهرة بني ابنائهم اختلفت املراج
غالب بن قطيعة العبسى ولكن حرب داحس والغرباء كانت السبب فى االختالف ومدتها الطويلة 
كانت كفيلة بتمزيقهم وتشتيت بعضهم وحتالف بعضهم حىت جعلت البعض ينسب نفسه اىل 

سى وينتشر الرشايدة فى الوقت من حالفه كما حدث مع الصحابى اجلليل حذيفة بن اليمان العب
  احلاضر فى معظم الدول العربية ففى السودان بها الغالبية العظمى من الرشايدة 

  :منازل الرشايدة 
  فى العاصمة والفروانية : فى الكويت 

  فى القصيم واملدينة املنورة والرياض وتبوك : فى السعوديه 
ى صحار نزوى واجلبل االخضـر ومنـاطق يطلق عليهم بىن نزار ويتواجدون فى واد: فى عمان 

  اخرى من عمان 
فى كسال والدامر وعطربة وبورسودان وسواكن وحاليب وسواحل البحر االمحر اىل : فى السودان 

  )السودان واريرتيا  من موقع بىن رشيد فى( النيل غربا من فروع الرشايدة فى السودان 
املنافري والكيف وذومييىن واحلباطيه منهم العوميرات والدلقان والدهمان و: الرباطيخ  

  ٠وشيخهم حممد صاحل سليم 
ومنهم ذوى عمرى والعمريات واجلالدات والكعيكـان واملرازيـق والشـروق : الرباعصة  

 والفرانني وشيخهم الشيهم مسلم مسعود هوميل 

ومنهم ذوى عايد والدخاخني وذوى برغيث واحلوجيات واحللمات والقزايزة و : الزليمات  
 رينات والعوازم وشيخهم لويخ عبداهللا لويخ الع

ويالحظ ان هذه الفروع قد ضمت قبائل مستقلة مثل العرينـات والعـوازم والقزايـزة 
ويبدو ان اسباب ذلك هو  هذا التجمع القبلى الذى ضم قبائل عدة فى منطقة املهجر 

  بالسودان مما دعا اىل هذا اجلمع واخللط بيها 
  الرشايدة 

  ادى النيل فى مناطق اسوان وكوم امبو وقنا وسوهاج واسيوط والشرقيه يتواجدان فى و
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  الرشايدة فى البحر االمحر 
يتواجدون فى مناطق حاليب ومحاطه وتشرف عليهم شئون القبائل وهم ال يتمتعون 

بـني مصـر والسـودان وان كـانوا  باعتبار انهم من القبائـل الرحـلباجلنسية املصريه 
يطالبون بها بسبب اقامتهم الطويلة فى املنطقة ويؤكدون انهـم مصـريون وحضـروا 
الفتوحات العربية ويعملون فى جتارة االبل بني مصر والسـودان ومـن املؤسـف عـدم 
االهتمام مبشكالتهم وغري مسموح هلم بالدخول اىل مصر االفى حالة القصوى وبتصاريح 

  لوب توفيق اوضاعهم مؤته ومط
  :اسباب هجرة بىن رشيد اىل مصر والسودان 

ذكر فى منتديات ملتقى القبائل العربية منتدى قبيلة بىن رشيد فى موضوع نسب 
ذكر االستاذ الرشايدة باالنرتنت ان هناك عدة اسباب هلجرالرشايدة اىل السودان فقد 

قد ذكر االستاذ مصطفى على مصطفى على امحد ان جزاءا من الرشايدة اىل السودان ف
امحد ان جوءا من الرشايدة قد عربو البحر االمحر فى سنابيك قليلة ومعهم بعض االبل 

وملا القوا املراسى فى طوكر بالسودان فى مرفا ) قارب ( حنو ثالثني راسا فى كل سنبك 
الباقني قروة اطمانوا اىل وجود املرعى بوفرة فعاد نفر منهم اىل اجلزيرة العرب واخرب 

فتوالت اهلجرات وهناك سبب اخر وهو ان بعضا من سنوات اجلدب والقحط بلغت سبع 
سنوات حيث توقف املطر وهلكت االبل والغنم وكان بعض الرشايدة يعملون فى جدة 
فشاهدوا اصحاب املركب من سواكن وبور سودان ومصوع وقرورة وعملوا ان هذه البالد 

وا باالخبار وبشرهم جبودة املطر واملراعى ووفرة الصيد ممطرة فارسلوا الرسل الذين عاد
فتوالت بعدها اهلجرات ويقول مربوك مبارك هاجر بعض فروع بىن رشيد من اجلزيرة 

هجرية والثانيه  ١٢٧٠العربية اىل الصحراء البجة فى السودان على مرتني االول فى عام 
الغربية لنهر عطربة حىت وقد سكنوا فى مشروع حلفا اجلديدة وفى اجلهه  ١٢٨٨عام 

على طول سواحل البحر االمحر واكثرهم ضواحى كسال وبور سودان الدامر وبصفة خاصة 
واريرتيا وبني اجلزيرة العربية والسودان وبني اليمن واهلند والبصرة وكان من السهل 
عليهم االنتقال عرب احلود من مصر اىل جنوب البحر االمحر حيث يقطن عدد منهم االن 

وبعض االراء تضيف السباب اهلجرة هو اخلالف الذى نشا بني الرشايدة  ٠الشالتني  فى
واالشراف فى اجلزيرة العربية والقتال الذى وقع بينها اثر خالف بينهم وبني عون باشا 
احلاكم االشراف فى عهد احلكم الرتكى ونزح الرشايدة اىل غرب البحر االمحر ابان احلكم 

  ٠ر القتال ملدة سبع سنوات الرتكى ملصر وقد استم
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  :قبيلة عبس : خامسا 
  :عبس فى مصر 

عبس هم ابناء عمومة بىن رشيد وهم اصل ارومتهم اختذوا على اسم عبس الن 
هجرتهم قبل ظهور رشيد العبسى الشهري بالزول الذى انتسب به بقية عـبس 

كاثرة خالل السبعة قرون املاضيه ورغم ان بىن فى ديارها ومنهم ساللته الىت ت
رشيد قد نزلوا الديار املصريه بعد عبس بعدة قرون االان الرتابط واملصاهرة بني 
الطرفني باتت قائمة فى العهود االخرية وخاصة فى الصعيد مصر ويؤكد شيوخ 
عبس انهم غطفانيون عد نانيون نزح اجـدادهم االوائـل اىل مصـر قبـل احلكـم 

بالصحراء الغربية وفى ارمنت غرب ) هو(مانى  ومن فروع عبس فى منطقة العث
االقصر وكوم امبو واسوان وقفط وسوهاج وفى البحر االمحر حيث ميارسون الصيد 

 ١٣١٥/ ١٨٩٧وقد ذكرت القبيلة فى تعداد عام ) رشيد( وذكرت عبس اسم اخر هو 
لقبيلة فى حمافظات نسمة ويوجد من ا ١٨١١هجرية وكان عددهم بالوجه البحرى 

  ٠الدقهليه والشرقيه وكفر الشيخ والقليوبيه 
  عبس فى البحر االمحر 

يوجد عدد من العائالت من ابناء قبيلة عبس فى منطقة السقالة بالغردقة وعدد 
  ٠اخر فى مدن احملافظة 
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  :قبيلة القزايزة وعربان الرشنديه : سادسا 
  ـة تـاريـخـيـة مـقـدم

من القبائل الكربى بالبحر االمحر خاصة فى الغردقة ويقطنون فى حى العرب املعروف 
  ٠بالدهار ومن اوئل القبائل الىت قدمت مع جهينة ومارست حرفة الصيد 

  :نسب القبيلة 
تعترب قبيلة القزايزة من القبائل املعروفة فى الشمال اجلزيرة العربية ويرجع نسبها اىل 

شجع الغطفانى وهم ابناء عم عبس الغطفانى وقد اندرجوا حتت قبيلة الزنيمات من اال
قبيلة بىن فزارة الغطفانيه وقد اشتهروا باسم القزايزة نسبة اىل معن بن عيسى بن 

  دينار االشجعى كما ذكر فى كتاب االنساب 
  :فروع قبيلة القزايزة فى مصر 

  املشاحنة 
   املغانيه

  ) التواجر (ذوى توجير 
  ومنهم ذوى رشود وذوى مرشد ) الرشنديه ( ذوى رشيد 

ويتوجدون فى الغردقة خاصه الفرع االخري وهو الرشنديه ويعملون فى صيد االمساك 
  والسياحة 

  ويتواجد القزايزة فى اسوان فى كوم امبو ويعملون فى جتارة االبل والزراعة 
  فروع قبيلة القزايزة فى السودان 

لسودان فى الدامر وعطربة ووادى حلفا وفروعهم فى السودان مخس منازل القبيلة فى ا
  :هى 

  العواويد 
  املغانية 

  ذوى قزيزى 
  الكليبات 

  ذوى نصار 
  وشيخ قبيلة القزايزة امحد حممد بن عودة 
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  )بىن عزيز ( قبيلة العزايزة : سابعا 

  
  مـقـدمـة تـاريـخـيـة 

بائل مطري لذا سنبدا باحلديث عن القبيلة االم مطري قبيلة بىن عزيز او العزايزة احدى ق
الىت يعود نسبها غطفان بن سعد بن قيس بن عيالن بن مضر بن نزاربن معد بن عدنان 

فهى قبيلة عدنانيه اوال مضريه ثانيا قيسية ثالثا ومن اشهر فروع مطري بىن عبداهللا 
اقسام قبيلة مطري فى  والذين ينتسبون اىل الفرع الغطفانى بنو عبداللع بن غطفان

  ٠الوقت احلاضر 
  :تنقسم مطري اىل ثالثه اجذام رئيسية هى 
  :تنقسم مطري اىل ثالثة اجذام رئيسية هى 

  :لوى اوال ع
  الفروع     العشائر : املوهه

 –الدغيم  –املشل املاجد  –املزيد  –االصقة  –الشقري  –الوطبان اجلبعا  –الدوشان    الفيصل 
  الشريان 

  طرة اخلوا
  اجلربة 

  الشباعني 
  اجلهطان 
  اجلداعني 

اللهازمة  –احلوال العمشان اللجافني املسيكان  –اهلواشني النمور  –يبان القرورة الرمخان   الزر
  ذوى احلميدى 

  الرباعصه 
  الصعانني 

  عون الفروع    العشائر ذوى 
  الصهبة 

  املالعبة    ذوى محاد احمللف 
  االمرة 

  املطريات 
  الفروع    العشائر اجلبالن 

  العمرية  –القعيمات       املشهور 
  االعنة 
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  املقالدة 
  اليحيا 

  املراقبة 
  )العبادل ( بىن عبداهللا : ثانيا 

بىن عبداهللا غطفان من مشاهري القبائل العدنانيه قبل وفى صدر االسالم وكانت القبيلة تعرف 
ل فى اجلاهليه وقد حضروفد منها اىل الرسول باسم بىن عبدالعزى وهو ضم تعبده عدة قبائ

بل بنو عبداهللا فحافوا على االسم الذى اختارة له الرسول وتنقسم بنو صلى اهللا عليه وسلم 
  :عبداهللا اىل القبائل التاليه 

  الشالحلة  –اهلوميالت  -)   العونة ( ذوى عون  –الصعبة  -
  ميمون  -)  العزيزة ( بىن عزيز  -

  : برية: ثالثا 
  واصل الفرع          العشائر  -

  املرخيات           احلسن الفراويه 
  العبيات          اجلفاوين العونة 

  البلدنا          الغنام البشري 
  العقوط  –العزراء  –ذوى مبارك  العناترة العكاال  –الكراكرة  –الدياحني      املشاهبة 

  اهلوامل    احلمران حزرا 
  املداوسة  –اهلزاهزة  –الوركان  –العضادين  –الضبان  –اهلفتان   احملالسة    

  املهاديه  -الربزان    املقبول املناع   
الزريعات العلى  –ذوى عمرة  –اجلواميس  –املثاقبة  –ذوى جوارى  –الوساما    ذوى  مقبل 

  الدعمى  –احملمد 
  ني السبوت الوحايا الدخان –املعاوضه  –العفسة      البشرى 

  الصعران   
 البصايصه   

الركبني ذوى  –اجلحادلة  –اجلاليلة  –العرايف  –الراشد  –العلمة  –الثعلة  –احلمادين    املسعد   
 ذوى غنمى -    الوسون  –سعد 

  الشتيالت 
  الشعالني 
  العبادين 

  اهلذالن
  ذوى سعدون
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  :العزايزة فى البحر االمحر 
غارب والنسبة الكربى منهم فى الغردقة فى حى العـرب  ينتشر ابناء العزايزة فى راس

بالدهار وفى قنا فى منطقة الغرب فى الطويرات ودندرة وفى الشرق فى حاجر القلعة وقفط 
  وفى اسوان فى عزبة العرب فى كوم امبو 
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  : قبائل البجة: ثامنا
  مـقـدمـة تـاريـخـيـة 

 ١١٠البجة على الساحل الغربى البحر االمحر وتبلغ مساحتها  تقع البالد الىت تقطنها قبائل
الف ميل مربع تقربيا فهى متتد من الشالتني مبحافظـة البحـر االمحـر مبجهوربـة مصـر 
العربية مشاال حىت قرية قرورة فى مجهورية السودان الدميو قراطية جنوبا ومن سـواحل 

ل غربا حىت مدينة عطربة فـى السـوادن البحر االمحر شرقا حىت التالل احملاذيه لنهر الني
  ومعناها حبر اللنب ) اتربة ( وباللفهة البجاويه 

ويعيش ابناء قبائل البجة فى هذه املنطقة منذ االلف السنني حيث ميارسون مهنة الرعى 
ويتنقلون وراء الكالء والعشب ويرزعون الذرة والدخن وهى احلبوب الىت يصـنعون منهـا 

على املطر الذى يروى اراضيهم وتشرب منه حيوانات الرعى فان جفت  اخلبز والزراعة تقوم
االبار وتوقف املطر لعدة سنوات كما حدث خالل السنوات املاضيه مات الزرع والضرع وتعرض 

  ابناء القبائل ملعيشة صعبة 
لذا فان البجاوى يعيش حياة صعبة صارمة على ارض تعتمد على املطر وان كان جوفها غىن 

جوفها غىن بكثري من املعادن الىت  جلبت املغامرين واملستعمرين الستغالها وكانت  وان كان
مطمعا هلم البجاوى صغري البنيه وضامر اجلسم خفيف احلركة بشرته تشوبها محرة مـع 
شعر جمعد ميتاز بالصرامة وشدة الباس والقوة يعيش فى عزلة فى منطقته لذا حافظ على 

بالدهم لكثري من احلمالت فالفراعنة حبثوا فيها عن الذهب على تراثه ونسلة وقد تعرضت 
وة على الذهب وال سبا ومحري فى اليمن عـن التجـارة والـربح والبطالسة عن االفيال عال

  وتعرض كذلك لالجنليز الذين استخدموا القسوة واالسلحة الرشاشة الخضاعهم 
  :قبائل البجة اصل 

كل العصور فلم يكن سائدا فى كل العصور االان  مل تكن سائدة فى) البجة ( رغم ان كلمة 
  سكان املنطقة مل يتغري وضعهم رغم تغري الكلمات 

  :اختلفت اراء الباحيثني فى اصل البجة 
  :داود روبيىن اليهودى وكذلك املسعودى 

  يقوالن انهم من ابناء كوش بن كنعان فهم من السامني رحلوا من بالد العرب 
  :نقال عن اسرتابو  ويقول الدكتور جواد على

ان العرب كانوا يسكنون ما بني مصر واحلبشة فى الساحل الغربى للبحر االمحر وقد اطلق 
  عليهم سكان الكهوف متييزا عن عرب اجلزيرة العربية 

  :املؤرخ نعوم شقري 
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ة وشـبة البج( يقول انه من الثابت واملقطوع به واملؤيد بالقرائن التارخيه والطبيعة انهما 

من ساللة غري ساللة السود وانهما من اقدم شعوب افريقيا بعد السود ومل ينشاروا ) السود 
فيها بل هاجرواليها من اسيا عن طريق مصر والبحر االمحر منذ عهد بعيد اما مالحمهم 
وعاداتهم واخالقهم عربية وكل قول التعرتف باصل البجة من جزيرة العرب التسـنده اى 

  حقيقة 
  :زيدان  جرجى

يقول ان امة الشاسو من عرب الشام هاجرت اىل البالد البجة واستوطنت بني النيلني والبحر 
) كوش ( االمحر كما ينتقل البدو فى هذه االيام وكان قدماء املصريني يسمون هذه ببالد 

  اى االرض السوداء ) كيمى ( وتعريبها االرض احلمراء متييزا عن ارض النيل 
  :اهلمذانى 

  ول انهم من ذرية سام بن نوح يق
  :الطربى 

  :دائرة املعارف الربيطانية 
تقول ان لفظ البجة يطلق على قدماء املهاجرين الساميني ويقال هلم البالمس وبليمس وقد 

  م فاطلق عليهم عدة امساء ٠ق ٤٠٦وصفهم هري ودتس عام 
  :البجة وقدماء املصريني 

طلقوا عليهم ميجا او ميجاوى وهى كلمة فرعونية استعان قدماء املصريني بقبائل البجة وا
تعىن الرجل احملارب كما استعان بهم رمسيس الثانى فى حماربة اهلكسوس وقد جمدهم 

بنقش صورهم جبواره على النقوش الفرعونية والصالت بني البجة وقدماء املصريني تصل اىل 
لبجة النفسهم معبدا خاصا عام وقد قدس البجة ايزيس واوزوريس كما اقام ا ٤٠٠٠اكثر من 

اهلري وغليفية والبجة وتطابقا فى املعانى باالضافة اىل تسريح شعر املراة البجاوى واملراة 
الفرعونية متطابقة وكذلك الصندل الذى يرتدونة وقد شكلت احلكومة املصرية جلنة اكادمية 

  لتثبت ان البجة هم الفراعنة 
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  :قبائل البجة 

  :م قبائل البجة اىل تنقس
  اهلدندوة 
  واالمارار 
  بىن عامر
  البشارية 

  احللنقة 
  االرتيقة 
  االشرف 

  السواكنية 
  احلباب 

  :اهلندندوة : اوال 
هى واحدة من اكرب قبائل البجة فى السوادن وتنحدر فروع القبيلة من حممد املبارك الذى 

الرئيس او ومعناها ) وهدا ( لق  اشتهر بالباس الشديد والشهامة واطلق على رؤساء البجة
وغلـب ) هديدوة ( وتعريبها بيت او اهل فعرفت ذريته ) دوة ( الزعيم واضيفت له كلمة 

هدات ( وقد تزوج امحد باركوين بن حممد مبارك ب ) هدندوة ( عليها النطلق احملرف لتصبح 
داب وكـالى نايتيب ابوبهريـت جـد الشـباديناب واحملمـو: واجنب منها سبعة اوالدهم ) 

ابومخيس جد اخلميساب والسمر ايدواب وبعشوك ابوهاكول جد العشو كـاب واهلـاكوالب 
وقرهب ابوهدل جد القرهباب واهلدالب وشبودين ابومجيل جد الشـبوديناب واجلمـيالب 
ومحالب ابوقايد جد القرهباب واهلدالب وشبودين او مجيل جـد الشـبوديناب واجلمـيالت 

يداب وادرعوضاب وويل محاد ابومسار وهو جد االمري اب والبوقليىن ومحالب ابوقايد جد القا
الويل علياب والرتك والشرعاب والبشـارياب والقرعـاب : ومن القبائل الشهرية للهدندوة 

ودقناب وهيساب وملتيناب وشيخاب وبيوضاب وريان وحلنقاب وملهيتتكناب وسيقوالب 
  اللغة  التبداويه وبشارياب وهبناب وبريناب وقد اخذوا عن البجة 

  :االمارار : ثانيا 
تسكن بني اهلندندوة والبشاريه وينحدرون من عمار عثمان ولعمار سبعة ابناء فاضل وفضل 

امحد كـرب ونـور وحممـد نـور : وعشيب ونهد وعامل  وحممد وسعد وابناء عثمان اربعة 
نـاب والعبـد وقويالى واحندرت والعشـيباب ونهـد واالرفويـاب واملنوفىـب والعبـد الرمحا

الرحيماب واملهجن والكيالب والعبدهلاب والكرباب والنوراب واحلامداب والشافعاب وساملاب 
  وسلمان والسنداييت والسعيداب 
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  بىن عامر : ثالثا 

من قبائل البجة والروايات املتدوالة عن اصل بىن عامر ترجع بهم اىل عامر من الكواهـل 
تزوج منهم ومتتد بىن عامر من جنوبى سواكن فى السـوان والذى نزل اىل ارض البجة و

مصوع فى الصومال وتتعمق فى اريرتيا وتضم قبيلة بىن عامر قبائل حىت تصل اىل جنوبى 
جباويه خمتلفة االصول واالعراق فى هذه املنطقة منذ مخسة االلف سنة وقبائل بىن عامر هى 

  :  
نعاب وعد ابراهيم وعد اكد وعد صاحل مشوس وانبوش واحلسيناب وحفرة وعلمنوياب وما

وعد واس وعد وىل وعليدوه وشقلى وعد عمرو عد هاسرى والفايداب احلسينيه وبيت معال 
واحبشيلة وعمري ومعياليت وقنيفر وبيت بعشو وعد فضل وعد هاسـا وعـد حسـن حسـان 

  ٠والعجيالب وبيت قريش وبهدور واللبت 
  :البشاريه فى البحر االمحر : رابعا
هذه القبيلة جنوب حمافظة البحر االمحر ويرجع نسبهم اىل كاهل الذى اينتهى نسبة  تقطن

اىل الزبريبن العوام كما يقولون وبشاربن كاهل بن الزبري بن العوام الـذى احنـدرت منـه 
على ولنسبها بشارى ام على والثانيه البشاريه تزوج امراتني من نساء البجة االوىل هى ام 

  ى ام ناجى ناجى ولنسبها بشار
  بشار بن كاهل بن الزبريبن العوام 

  تزوج من                                                     
  

  
  ام على                              ام ناجى                                  

  علياب                    على            حانر           حانر                                                
  ايراب          ايرا                                                     شنترياب                شنتري      

  نافاب         ناف                                                     عمراب                    عمار        
  منصور اب     منصور                                               محدو دراب          محدور  

توسعنا فى شرح قبائل البجة ونسبهم وذلك حلسم اجلل حول هذا النسب وما اذا كان االصل 
م عربيا ام افريقيا وقد امجعت االراء واالحباث بانهم من اصل عربى من اجلزيرة العربية ومنه

اشقاءنا البشاريه الذين ينتشرون فى جنوب حمافظة البحر االمحر والسوادن وميثلـون مدينـة 
الشالتني فى جملس حملى حمافظة البحر االمحر ومل نشاط ملحوظ ويشاركون فى حل مشكالت 

  اجلنوب 
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  :احلالنقة : خامسا 
البجة ر عرفوا باسم احلالنقة واقاموا فى بالد عرب فريق من قبيلة هوازن اجلزيرة العربية اىل البحر االمح

وقد هاجرت اىل افريقيا  فى عصر عبدامللك بن مروان فرارا من  ٠ثم رحلوا اىل اقليم كسال فى السوادن 
الثقفى وقد انقسموا اىل فريقني قسم هاجر مشاال متتبعا البحر االمحر وسلك  ظلم احلجاج بن يوسف 

خلوها وتوغلوا فيها ارتيادا للمرعى وهم اهل خيل ومن عاداتهم محل القسم الثانى طريق احلبشة فد
  ومعنا محلة السياط باللغة االمهرية ) احلالنقا( السياط فاطلق عليهم االحباش 

  :االرتيقة : ساسا
او بلى العربية الىت كانت سائدة ) بلويب ( عاشت فى امارة سواكن بعد انتزاعت زعمامتها من قبيلة 

  : لمة ارتيقة تعىن ناظر قبيلة وهلا وتنقسم اىل قبائل على البجة وك
علمونياب وكرباب وبوشاب واكرمياب وسنايف وارياب وعطوى وايدهن وقوالب واجيهد ودسياب والشنياب 

  واحلمران واهلنسيالب ونفراب وقدر قامسب وضرارب ورضواناب وهمد شب 
  :االشراف : سابعا

االمحر اىل جد عربى انتقل من اجلزيرة العربية اىل مدينة يتنمى االشراف فى جنوب حمافظة البحر 
سواكن بالسودان وذلك للدعوة الدين االسالمى وتزوج من هناك واجنب اوالد اكثريين مت ترك زوجته 
واوالده وانتقل واستقر فى الصحراء وتزوج من اهلها واجنب كثري من االوالد والبنات وهذا الفرع من 

خرى الىت استقرت فى مشال احملافظة وفى غريها من احملافظات وخاصة قنا وان كان االشرف خالف الفروع اال
  النسب واحدا 
  نسب االشراف 

يرجع نسب االشراف اىل احلسن واحلسني ولدى االمام على رضى اهللا عنة وحفيدى رسول اهللا صلى اهللا 
  عليه وسلم 

  :فروع الفبيلة من نسل احلسن رضى اهللا عنه 
  ياب حممد ياب اللنجاب  شريفات عبداهللا

  فروع القبيلة من نسل احلسني رضى اهللا عنه 
  عثمان حسني بدرى بكرى شريف عبداهللا بشار

  :ويوجد لدى القبيلة شجرة عائلية كتبت باحلرب االسود على ورقة قدمية كالتاىل 
السيد حممد السيد او انور بن السيد حممد الشريف بن السيد او نور بن : هذا نسب احلسيب النسيب 

بن السيد على بن السيد حممد بن السيد السيد عثمان الشريف بن السيد عبداهللا بن السيد ابوالقاسم 
بن السيد حسني بن السيد شريف حممد بن السيد حسني بن السيد على بن السيد على بن السيد على 

يد امحد التقى بن بن السيد حممود بن السيد حسني بن السيد حسني بن السيد عبدالرمحن بن الس
الكاظم بن السيد على زين العابدين بن السيد السيد على بن السيد جعفر الصادق بن السيد موسى 

  حممد الباقربن السيد احلسني بن السيد االمام على 
  )٣٦( 

  
  



  
  
  

  :العبابدة : تاسعا 
عبداهللا الزبريبن  العبابدة من القبائل ذات الثقل واملكانة فى البحر االمحر واسوان وهم من ابناء

العوام ويتكلمون اللغة العربية وحافظوا عليها على مر السنني وذلك بعد نزوحهم من اجلزيرة 
ابناء عمومة وقد حافظوا على  تلطوا بابناء البشاريه وصاروا االقرب اليهم حيث انهمخالعربية وا

املليكـاب والعبوديـة :  العبابـدة كيانهم العربى ومل يتزاوجوا من الزنوج من اشهر قبائـل  
  وشناتري 

   : اصل قبيلة العبابدة 
  هم ابناء عبداهللا بن الزبري بن العوام 

  :قبائل العبابدة 
  :العشاباب 

  :وتنقسم اىل 
  حممد اب 

  الفشيفاب الفراجاب الشومياب العمر اناب العوض اهللا باب اجلوبر اناب العطاب 
  :جامعاب 

  العقدة اجلراناب العنقرب الريداب 
رجع نسب العبابدة اىل جدهم عباد والذى يرجع نسبة اىل الزبري بن العوام وعباد الثالـث وي

عباد مبحافظة اسوان    مدفوف بوادى 
  :العبابدة اىل بطون كبرية انقسمت بدورها اىل عدة عشائر هى وينقسم 

  يون ويرجع نسبهم اىل عبود بن عباد الثالث الشناتري العبود 
 .٠مة وهم ينسبون اىل عبداهللا الفقرى بن عباد الثالث املليكاب الفقراء العكار 

 العشباب وهم من نسل عشاب بن عبداهللا بن عباد الثالث  

وقد نزحت كل فروع العبابدة اىل وادى النيل واندجموا مع سـكانة فيمـا عـدا قبيلـة  
العشاب الذين اليزالزن يقطنون الصحراء الشرقية ابتداء من اخلـط الواصـل بـني قنـا 

ري حىت اخر احلدود مع السوادن ومع منـو القبائـل وتشـعبها انقسـمت قبيلـة والقص
 العشباب نقسها اىل عدة عشائر اهمها مجعاب واحملمداب 
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  :اهم فروع العبابدة وتوزيعها االقليمى 
  البحرية القصري  -اجلرباناب             فى ادفو -
   كوم امبو –اجلاهالب            ادفو  -
  اجلاهلية احلمرية شالتني        الفراجاب       -
  بريابرق        احلميداب    -
  دراو         البمالكاب     -
  وادى العالقى حىت اسون    احملمداب             العشاياب   -
  ادوفة وادى خريط باسون              العطاياب    -
  ر الزق الرديسية منطقة خو          الفشيفاب    -
  بئر ابو محط             العمراناب   -
  الشالتني محرية           الشوعاب     -
  جنع احلجر  –دروا            الشناتر        -
  خداع املنازك          العنهيداب   -
  اسوم                العبديتاب      -
  الشالتني  –برانيس محرية                العقدة    -
  الشالتني مرسى علم                  النفع     -
  الشالتني                    الكرحاب    -
  بئر الشيخ شالتني                الراجنيات  -
  الشالتنيبئر الشيخ                 اليالالب   -
  الشالتني                      الفرجانات    -
  صيادين باحلمرية قرية ال             الزيتاب     -
  اجلرجياب  –من القصري حىت راس بناس         اجلرجياب     -

وقبيلة العبابدة بصفة عامة تنتشر بطول احملافظة من راس غارب مشاال وحىت حاليـب جنـوب 
ويعملون فى املدن فـى قطاعـات البـرتول والتعـدين  ٠ويزداد العدد كما اجتنا ناحية اجلنوب 

  ٠نوب والصيد والرعى فى اجل
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  : قبيلة احلويطات: عاشرا 

  مقدمة
  

  ٠ تعد قبيلة احلويطات من كربى القبائل فى مصر واالردن وفلسطني وهناك رايان حول نسب القبيلة
  :الراى االول 

يقول ان احلويطات من ال مجاز من االشراف احلسينيني فهم من درية الشريف حوط بن طراد بن 
بن شيحة بن ) امري املدينة ( سى بن سند بن طفيل بن منصور بن مجاز مشارى بن زكريا بن مو

قاسم بن مهنا بن احلسني بن مهنا االكرب بن داود بن القاسم بن عبيد اهللا بن طهر بن حييى 
على بن ابى النسابة بن احلسن بن جعفر بن عبيداهللا االعرج بن احلسني السبط بن امري املؤمنني 

  بنت رسول اهللا صلى عليه سلم طالب بن السيدة فاطمة 
عن زهرة النقول للشريف الشدقمى والدرر الكامنة البن حجر والدرر السنبة للشريف الربادعى  _

بهذا الراى ومن هؤالء صاحب معجم ) وخمطوط جفر الدهب وكتاب كنز االنساب حلمد احلقيل 
  ٠ة الرحلة احلجازيه ث ومحد اجلاسر نسابة اجلزيرة فى كتابقبائل احلجاز املؤرخ عاتق غي

  :تاريخ احلويطات 
 ٥٠٠ما يعىن انه عاش منذ  يعد حويط اجلد السادس عشر لعمود القبيلة حسب الراى االول هو 

) املعازة ( سنة وهم ما يؤدىاحملققون عن زمن نشاة القبيلة وفى هذا الوقت كانت قبيلة بىن عطية 
حوط ومنت ذريته حىت اصبحت قبيلة  فى تاوج قوتها مبنطقة مدين حيث تزوج منهم الشريف

  كبرية 
وقد هاجر فرع من حويط اىل وادى النقب يسمى السعيديون ويبدو من عدم تلقية باحلويطات انه 
هاجر مبكرا جدا قبل حدوث التكون العشائرى للحويطات كما هاجر فرع علوان اىل جـدا قبـل 

جنوب االردان حيث مسيت حويطات حدوث التكون العشائرى للحويطات كما هاجر فرع علوان اىل 
العلويني ومعظم قبيلة احلويطات مسيت قبائل تهامة باحلجاز وبعد قرنني ونصف مـن نشـاة 
احلويطات حدثت هجرة كبرية من النوع االخري اىل مصر بقيادة زعيم القبيلة بن شديد وكـان 

من املماليك وتعد تقدير حممد على باشا هلم كبرية فقد والوه ونصروه ضد اعداءه ومنافسية 
  عائالت شديد ومرى من اكرب العائالت فى مصر شرفا وتارخيا 

  :فروع قبيلة احلويطات 
املوسة والفحامني والدبور والغنامني والسليمني والعمريات : اشهر عشائر احلويطات فى مصر 

ة والطقيقات والقبيضات والقرعان والصريعيني والسالملة والشوامني واملشاهري والرقابية واجلواهر
  والعمران واجلرافني والديابني والكرميات والتوايهه وابو عليان 

  :انتشار احلويطات 
  تنتشر عاشر احلويطات فى كل من مشال احلجاز واالردن وفلسطني ومصر 
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  :احلويطات فى مصر 
لقاهرة فى تسكن احلويطات مصر فى السويس واالمساعيلية والشرقية والقليوبية وحلون وحول ا

  البساتني وعزبة النخل وفى سوهاج وفى طنطا 
  احلويطات فى البحر االمحر 

  :اجلعافرة : حادى عشر 
جاء فى كتاب القبائل العربية فى مصر فى القرون الثالثه االول للهجرة لالستاذ عبداهللا خورشيد 

ناف هاجروا اىل الربى ان اجلعافرة هم بنو جعفر الطيار بن ابى طالب من بىن هاشم بن عبدم
مصر من مكة فى القرن العاشر امليالدى اب مابني او اخر القرنني الثالـث والرابـع اهلجـريني 
وهاجروا اىل االمشونني فى هجرة قريش الكربى ومنها اىل باقى احملافظات ويرتكز قسم كبري من 

غارب والغردقة وحمافظة الب   حر االمحر اجلعافرة فى حمافظة اسوان وعدد من االسر فى راس 
  قبائل اخرى : ثانى عشر 

مل يقتصر التواجد القبلى فى البحر االمحر على ماذكرنا فى ما سبق بالتفصيل ولكن هناك عدد 
عدد من  من القبائل املوجودة فى البحر االمحر على ماذكرنا فى ماسبق بالتفصيل ولكن هناك 

سنعمل من خالل الطبعة الثانيه  القبائل املوجودة فى البحر االمحر خاصة فى مدينة الغردقة
  :من التفاصيل هلا وهى للكتاب من اضفاء الكثري 

  
  قبيلة العوازم ــ قبيلة الشرارات وغريها  
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