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تاریخ أمیر میساو أحمد
الثاني

المؤلف
السردونا /مصطفي بلھ محمد

طاھر مایرنو
م٢٠٢٢أكتوبر
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اھداء الى روح المرحوم
یریما میساو سلیمان منقا

حفید غوني مختار
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ان هللا مع الذین اتقواقال تعالي (

)والذین ھم محسنون
١٢٨اآلیةالنحلسورة



4

شكر وتقدیر
بخالص شكري وتقدیري الي كلأتقدم

الذین ساھموا معي في إخراج ھذا
الكتیب المتواضع فشكري للذین وفروا

لي بعض المعلومات والمصادر
والمراجع حتي تمكنت من إتمام ھذا

العمل بالشكل الذي ھو أمامكم فھو تم
بتضافر الجھود .

اخص بالشكر ھنا الي أمیر میساو
صاحب السمو والمعالي األمیر أحمد
الربع بن سلیمان الذي كان لھ بادرة
السبق بطلب توثیق عن تاریخ أسرة

وزریة األمیر أحمد الثاني موضوع ھذا
التوثیق وأظھر سموه حبھ العادة
التواصل بقوة مع كل فروع أسرة

العالمة والداعیة الشھید غوني مختار
.وشكري أیضا للمرحوم الرجل القامة
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االستاذ سركن دبجن میساو الذي وفر لي
الكثیر من المصادر والمعلومات التي
اعانتني في إنجاز ھذا البحث وشكري

أیضا الي العم والخال عمدة جلقني
وحفید األمیر أحمد میساو العمدة

المرحوم عبدالقادر بن محمد صالح
علي صبره الطویل معي في الحوارات

التي أجریتھا معھ وشكري الى عمي
وخالي أحمد المیطو بن الوزیر محمد

الذي وفر لي الكثیر من المعلومات حول
فروع أسرة أحمد میساو ومرافقیھ في

الھجرة والشكر موصول أیضا لالبن ایا
میساو صالح بن حفید أمیر میساو أحمد

الثاني على دعمھ وتشجیعھ ومتابعتھ  لي
إلنجاز ھذا العمل وكل غایتھ ھي إبراز

دور وتاریخ األمیر أحمد وتقویة
التواصل بین األرحام .
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شكري لكل من ساھم ممن لم یرد ذكر
اسمھ ھنا
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قائمة محتویات الكتاب

٢اإلھداء
٤والعرفانالشكر
١١التقدیم

الفصل األول : التعریف باألمیر أحمد
١٥)١٩٠٢-١٩٠٠(الثاني

*سیرتھ
*الخلفیة التاریخیة ألسرتھ

٤٦اإلمارة:میساوالمدینةالثانيالفصل
*مدینة میساو

*التعریف بإمارة میساو
* أمراء میساو

* مجلس إمارة میساو
* حكام المقاطعات

* تعاون إمارة میساو مع اإلمارات
األخرى في أیام الجھاد
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*مكانة أمراء  میساو
* أزمات میساو

* اإلمارة واالستعمار البریطاني
* أھم مصاھرات اإلمارة مع اإلمارات

األخرى
الفصل الثالث : نبذة موجزة عن أمراء

٩١الثانيأحمدقبلمیساو
األمیر محمد منقا بن غوني مختار●

)١٨٣٣-١٨٠٨(
األمیر أحمد بن غوني مختار●

)١٨٥٠-١٨٣٣(
األمیر عثمان بن محمد منقا●

)١٨٦١-١٨٥٠(
األمیر صالح بن محمد منقا●

)١٨٨٦-١٨٦١(
األمیر محمد منقا الثاني●

)١٩٠٠-١٨٨٦(
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١٣٣امیرا:أحمدالرابعالفصل
دوره قبل تولي اإلمارة●
تنصیبھ أمیرا على میساو●
دخول االستعمار لخالفة سكتو●

اإلسالمیة
ھجرة الطاھر األول وانضمام●

األمیر أحمد إلیھا
األمیر أحمد یھاجر إلى السودان●

مع محمد بلو مایرنو
رحلة األمیر أحمد الي الحجز ثم●

تأسیس جلقني وعبد الخالق
الفصل الخامس : أمراء میساو بعد

١٦٩الثاني.أحمداألمیر
األمیر الحجي تفیدة●

)١٩٠٢٦-١٩٠٠(
األمیر أحمد الثالث●

)١٩٧٩-١٩٢٦(
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األمیر محمد منقا الثالث●
)٢٠١٥-١٩٧٩(

الي٢٠١٥(الرابعأحمداألمیر●
االن

الفصل السادس : ذریة األمیر
١٩٥الثانيأحمد

ذریة األمیر أحمد  في جلقني●
ذریة األمیر أحمد في عبد الخالق●
ذریة األمیر أحمد في مایرنو●
ذریة األمیر أحمد في كردفان●
ذریة األمیر أحمد في نیجیریا●
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التقدیم
الحمد � الذي بنعمتھ تتم الصالحات .
والحمد � الذي وفقني علي إتمام ھذا

البحث المتواضع جدا من شخصي
الضعیف المھتم بالتوثیق التاریخي

خاصة ذو صلة بخالفة سكتو اإلسالمیة
رغم عدم تخصصي في التاریخ .

وبعون هللا فقد اكملت ھذا العمل عن
رجال عظیم جدا سلیل أسرة عظیما جدا

لھا تاریخ عظیم وناصع ومشرف في
خدمة الدین اإلسالمي والعباد . تعلیما
ودعوة الي هللا ونصحا وجھادا وحكما
وھجرة في سبیل هللا واعمارا لالرض
ونسأل هللا أن یتقبل جھده . وثقت عبر

ھذا البحث القصیر عن األمیر أحمد
الثاني أمیر إمارة میساو ومؤسس مدینتي
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جلقني وعبد الخالق علي ضفة الغربیة
النیل األزرق  بالسودان .

ھذا البحث المتواضع عبارة عن محاولة
للتعریف بھذا الرجل العظیم وبادواره .

وخاصة بعد أن الحظت وجود عدد كبیر
من احفاده وذراریة یجھلون الكثیر عنھ

اجتھدت في ھذا العمل وتناولت فیھ
بعض الجوانب الھامة واستعنت بما توفر

لدي من مصادر ومراجع وتنقلت بین
عدة أماكن لجمع بعض المعلومات

الشفھیھ فسافرت الي مدینة میساو بوالیة
بوشي النیجیریة وزرتھا ألجل ھذا العمل

ثالث مرات كما زرت بعض المراكز
المھتمة بالتاریخ مثل اریوا ھاوس في

كدونا وزرت مدینتي جلقني وعبدالخالق
واجریت بعض اللقاءات ھناك واجریت
لقاءات عدیدة في مایرنو كما زرت دار
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الوثائق القومیة للبحث عن تاریخ ھذا
االرجل النبیل. واالن اقدم لكم ھذه

البحث والبسیط وال ادعي لھ اإلحاطة
وال الخلو من األخطاء .

قسمت ھذا العمل الي ست فصول
تناولت في الفصل االول سیرة األمیر
أحمد الثاني والخلفیة التاریخیة السرتھ
وفي الفصل الثاني قدمت تعریف عن
مدینة میساو وعن إمارة میساو وعن

جوانب عدیدة عن إمارة میساو
في الفصل الثالث حاولت اقدم نبذة

مختصرة عن األمراء المتعاقبین في
إمارة میساو قبل األمیر أحمد الثاني اما

الفصل الرابع خصصتھ عن األمیر أحمد
الثاني ودوره قبل تولیھ منصب اإلمارة

واثناء حكمھ وعن تعرضھ لالنقالب
ودخول االستعمار وھجرتھ الي السودان
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ثم الحجاز ثم العودة وتأسیس مدینتي
جلقني وعبدالخالق

ووصال للماضي بالحاضر تناولت في
الفصل السادس أبناء واحفاد األمیر أحمد

واماكن تواجدھم في كل من السودان
ونیجیریا .

و� الحمد من قبل ومن بعد
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الفصل االول
التعریف باالمیر أحمد الثاني

)١٩٠٢-١٩٠٠(
(احمد میساو)

سیرتھ
ھو أحمد بن صالح بن محمد منقا

األول بن غوني مختار بن ابوبكر بن
سمبو بن یرو فاتي بن ارطو سلیمان بن

ھيووالدتھ.)١(الكبیرعاقببنعاقب
غدنغما بنت امیر المؤمنین ابوبكر الثاني
بن امیرالمؤمنین محمد بلو.ویعتبر أحمد

ھو فوالني القبیلة من الذین اشتھروا
وعرفوا ب  فالتة برنو نسبة إلقامتھم في

__________________
1/ Sarkin Misau Ahmadu Alhaji
-Assalin Tarihin Fulata Borno - 1929
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مملكة كانم بورنو . واشتھر في إمارة
میساو بلقب أحمد الثاني النھ األمیر

الثاني في إمارة میساو یحمل اسم أحمد
بعد جده األمیر أحمد بن قوني مختار

المؤرخینعندواشتھرم١٨٥٠-١٨٣٣
والكتاب في السودان بأحمد میساو وعند
أتباعھى اشتھر ب المیطو جلقني  أحمد
ولد األمیر أحمد میساو في مدینة

فيوتربىونشأم١٨٧٤عامفيمیساو
مدینة میساو ودرس القرآن والعلوم

اإلسالمیة على ید كبار علماء میساو في
عصره حتى أصبح من كبار العلماء كما
درس اللغة العربیة وكان ھو الذي یقرأ
على مستشاریھ ومعاونیھ كل الرسائل

والمكاتبات التي ترد علیھ من
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)١(األخرىاإلماراتمنوغیرھاسكتو

.والمعلوم ان اللغة العربیة ھي اللغة
الرسمیة في خالفة سكتو

عندما توفي األمیر صالح  والد األمیر
األمیرعمركانم١٨٨٦عامفيأحمد

أحمد  عشرون عاما. تركھ والده علي ید
اخیھ األكبر محمد منقا الثاني الذي أحسن

)٢(رعایتھ

وصف األمیر أحمد میساو بأنھ كان
طویل القامة یمیل لونھ الي السمرة

الفاتحة نحیل الجسم قوي البنیة .لھ ندبة
كبیرة في منتصف راسھ . كان یفوق كل
اقرانھ في مھارة ركوب الخیل وكثیرا ما
یقوم باستعراضات خطیرة وصعبة وھو

_________________
1/ Ibid
2/Ibid
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علي جواده كان محاربا شجاعا قاد
العدید من المعارك في عھد األمیر محمد

منقا بعضھا لصالح إمارة میساو
وبعضھا في إطار دعم اإلمارات

المجاورة مثل بوشي وكتاغم وجمعاري
وغیرھا .وكان رجال قیادیا حازما

وحاسما. مولع بحب الملك واألمارة
عزیز النفس كریما جوادا  ومحبا

)١(لالرحام

كان األمیر أحمد ھو الساعد األیمن
الخیھ األمیر محمد منقا الثاني وكان

مخلصا ووفیا جدا معھ رافقھ في معظم
زیاراتھ و معاركھ الجھادیة  وقاد العدید

من المعارك نیابة عنھ وشارك في العدید
___________________

بمیساوبمنزلھمقابلة-میساودبجنسركن/١
م٢٠١٥عام
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من االجتماعات التي تعقد علي مستوي
أمراء خالفة   سكتو في مدینة سكتو

نیابة عن اخیھ أمیر میساو محمد منقا
الثاني . كما ناب عنھ في الكثیر من

اللقاءات والزیارات
عندما حاول یریما ھمة وابي الشقیق
األكبر لالمیر أحمد في تنفیذ االنقالب
علي األمیر محمد منقا الثاني عارضھ

األمیر أحمد وعندما فشلت المحاولة
االنقالبیة وھرب یریما ھمة وابي الي

كانو قام األمیر محمد منقا بتنصیب اخیھ
ولي(اي)1(یریمامنصبفيأحمد

العھد)
یریمارافقم١٩٠٠عامفي

_____________________
1/ Sarkin Misau Ahmadu
Alhaji-op-cit
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أحمد أمیر میساو محمد منقا في زیارتھ
الي كانو وفي طریق عودتھم مرض
األمیر محمد منقا الثاني وتوفي في

منطقة دافو بالقرب من كانو  . ومن
ھناك نصب یریما أحمد امیرا علي

)1(میساو

عاد األمیر أحمد الي میساو أمیر
وعقدت لھ البیعة في المسجد الكبیر

وكان الرجل المولع بحب اإلمارة كان
فرحا بطریقة مبالغة وفي ذلك الیوم قدم
عروض مبھرة في فنون ركوب الخیل
والقتال . ومن العجیب كان ھناك رجال

عالما یراقب فرحة األمیر أحمد بمنصب
األمیر فقال الرجل العالم للجموع

المتواجدة .(لماذا كل ھذا الفرح الذي
_____________________

1/Ibid
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یظھره األمیر أحمد اال یعلم أن سنین
فقدهللاوسبحان)1()فقطعامینھيملكھ

منصبھ بعد عامین وتسعة أشھر  فقط في
م١٩٠٢عام

غادر األمیر أحمد میساو بعد
تعرضھ إلنقالب من شقیقھ الحجي تفیدا

وتزامن ذلك مع دخول االستعمار
البریطاني وسقوط سكتو عاصمة الخالفة

ووصول ركب أمیر المؤمنین الطاھر
األول في طریق للھجرة نحو الشرق
فتبعھ األمیر أحمد حتى وصل مدینة

مایرنوغادرثم.)2(١٩٠٦عاممایرنو
__________________

ذكرهسبق-میساودبجینسركن/١
مایرنوبلومحمدالسلطانوثائق/٢
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المقدسةاألراضيإلىم١٩٠٨عام
ومكث ھناك حتى عودتھ وتأسیس مدینة

)١(م١٩١٤عامفيجلقني

تزوج امیر میساو من عدة زوجات منھن
مریم  بنت عمھ  ادم  وانجبت لھ كل من

قالدیما محمد منقا
تزوج األمیر أحمد میساو من عدة

زوجات منھن زوجتھ االولي بنت عمھ
مریم بنت  أحمد بن األمیر محمد منقا
بن غوني مختار وانجب منھا كل من

قالدیمة محمد صالح وعبدالقادر غوجي
ومحمد منقا  وعلي ومیدا ومحمد بابیو

اما)٢(وزینبحواءووقوقوومختار
زوجتھ الثانیة فقد أنجب منھا كل من

_____________________
بمنزلھ-مقابلةصالحمحمدبنعبدالقادرالعمدة/١

م٢٠١٤عامجلقنيفي
ذكرهسبق-میساودبجيسركن/٢
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عبدهللا وھمة ومریم بابوري وامینة
.وأثناء)١(میساوفيتركواوجمیعھم

الھجرة تزوج من صفیة بنت أمیر
المؤمنین الطاھر األول وانجب منھا كل

توفي.)٢(وحلیمةبولوقوقوعائشةمن
أمیر میساو أحمد الثاني في مدینة مدینة

)٣(١٩٣٦عامفيجلقني

الخلفیة التاریخیة ألسرة األمیر
أحمد الثاني

یرتبط تاریخ أسرتھ من حیث
المكان ارتباطا كامال بمملكة كانم برنو

التي كانت المسرح لتاریخ العالمة غوني
__________________

بمنزلھامقابلة-میساوساعيامادموفاطمة/١
م٢٠١٧میساوفي
بمایرنو-مقابلةالمیطوعثمانمحمدأحمد/٢

م٢٠١٦-السلطانمنزل
العمدة عبدالقادر محمد صالح - سبق ذكره
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مختار الجد األعلى لألمیر أحمد الثاني

تعتبر مملكة كانم برنو واحدة
من أكبر وأعرق الممالك والحضارات
في غرب أفریقیا.  ونشأت ھذه المملكة
حول بحیرة تشاد ثم توسعت مع مرور

السنین والقرون وامتدت شرقا حتي
وصلت دارفور وغربا حتي وصلت
مملكة غوبر في أقصي شمال غرب

)١(الحالیةنیجیریادولة

وصفت بالد برنو بأنھا بالد ذات انھار
وأشجار وفیھا رمال ممتدة واسعة .وبالد

عامرة بالسكان والعمارة ومن أبرز
)٢(والفوالنینوالعربالبربرسكانھا

____________________
وحیاةاإلسالم-تاریخالحسینيصالحابراھیم/١

٤-صبرنوكانممملكةفيالعرب
-القاھرةالمیسورانفاق-بلومحمداألمیر/٢

٣٤صم١٩٦٤
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نشأت ھذه المملكة قبل اإلسالم
بقرون

وعندما فتح المسلمین شمال أفریقیا في
القرن األول الھجري كانت بالد برنو

من بین البلدان التي وصلھا اإلسالم في
فیھا.وانتشر)١(الھجرياألولالقرن

اإلسالم كثیرا وظھر فیھا عدد كبیر من
كبار العلماء مثل الشیخ البكري والعالمة

الفھامة ابوبكر الباركوم المعروف بن
اجروم .وكان لھ العدید من المؤلفات

.وایضا من كبار علماء برنو الذین ذاع
صیتھم الشیخ العالمة الصالح البارع
الطاھر بن إبراھیم الفالتي في منطقة

ذات البقر .ولھ عدة مؤلفات منھا الدرر
اللوامع ومنار الجامع في علم التصریف

__________________
إمبراطوریة.طرخانعليإبراھیمدكتور/١

١٩ص.١٩٧٥القاھرةاإلسالمیة.البرنو
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وقد اشتھر اھل برنو باھتمامھم بالقرن
)١٦(وحفظاتدریسا

ورغم انتشار اإلسالم في بالد برنو اال
ان بعض الممارسات الوثنیة ظلت قائمة

لفترة طویلة من الزمن حتي لحظة
ظھور المجدد الشیخ عثمان بن فودي

فكان لحكام وسالطین برنو مواطن
یركبون إلیھا ویذبحون بھا ویرشون

بالدماء علي أبواب قراھم ویفعلون للبحر
مثل ما كانت تفعل اقباط مصرفي ایام
الجاھلیة وھذا نوع من الشرك والكفر
كما كانت الفاحشة منتشرة في وسط

قرائھم وخیارھم والینكرون علي بعض
. وھذا الینفي وجود عدد كبیر ممن

__________________
٣٧.-صذكرهسبق-بلومحمداألمیر/١
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)١(ینبغيكمادینھخلص

واجھت مملكة كانم برنو في بعض
مراحلھا من ھجمات وحروب قبائل

الباللة فاضطر حكامھا الي نقل
عاصمتھم من شرق بحیرة تشاد الي

)٢(غربھا

تعاقب علي ملك مملكة كانم برنو
عدد كبیر من السالطین وكلھم من

األسرة السیفیة والتي تنسب نفسھا الي
)٣(یزنبنسیفاألموي

فمن أبرز حكام مملكة كانم برنو ھو
________________

٣٧ص.نفسھ-/١
٤.ص.ذكرهسبق-الحسینيصالحابراھیم/٢
نفسھ/٣
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السلطان دونمة بن اومي الذي حكم بین
بنعمرومنھمم١٠١٥الي١٠٩٧

نقلالذيوھو)١٣٨٨-١٣٨٦إدریس(
المملكة من الضفة الشرقیة لبحیرة تشاد

.)١(الغربیةالضفةالي
ومن حكام برنو علي غاجي الذي بني

والتيم١٤٤٨عامغسرغموفيمدینة
ظلت عاصمة مملكة كانم برنو لمدة

فيمختارغونيخربھاحتيعاما٣٥٠
.م١٨٠٨عام

وایضا من سالطین برنو الذین عاصروا
حركة جھاد المجدد الشیخ عثمان بن

فودي وعاصرو العالمة غوني
مختار.السلطان علي بن الحاج دونما

اشتدتعھدهففي)١٨٩٣-١٨٤٩(
____________________

٨٥.ص.نفسھ/١
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الخالفات والنزاعات بینھ والفوالني
المتواجدین في مملكة كانم برنو. ثم خلفھ

ابنھ السلطان أحمد بن علي
خاضالذيوھو)١٨١٠-١٨٩٣(

الحروب ضد الفالتة من جماعة الشیخ
.وخلفھ)١(برنوفيفوديبنعثمان

السلطان إبراھیم بن أحمد وفي عھده
انتھت فترة حكم األسرة السیفیة والتي

فترةكاطولعام٨٠٠حواليحكمت
حكم لالسرة المالكة في التاریخ .بعد أن
سلم الحكم طواعیة للشیخ العالمة محمد

االمین الكانمي فانتقل حكم برنو من
األسرة السیفیة الي الكانمیین حتي

.)٢(الیوم
_________________

١١٠.ص.نفسھ/١
١٢٢.ص.نفسھ/٢



30

لقد دارت العدید من المراسالت
والمساجالت الفقھیة بین خالفة سكتو

ممثلة في المجدد الشیخ عثمان بن فودي
ومعھ الشیخ عبدهللا بن فودي واالمیر

محمد بلو وبین الشیخ محمد االمین
الكانمي ممثال موقف مملكة كانم برنو.

عرف أسالف غوني مختار بانھم
زعماء قومھم فقد كان جده االعلي

وكلمة)1(ارطومنصبیتوليسلیمان
ارطو ھي كلمة فوالنیة وتعني بلغة

ویماثلھا)2(قائداوامیراوزعیمالفلفلدي
بلغة الھوسا كلمة سركي. كما اشتھرت

أسرتھ  بحب العلم والسعي الیھ
________________

1/ Sarkin Misau Ahmadu Alhaji.
Op.cit
2/ I.A.Mukoshy .A fulfulde-English
Dictionary.fist published. 2014.p.13



31

. فقد درس والده ابوبكر علي ید احد
اكبر علماء برنو في عصره. وعندما

كبر ابنھ غوني مختار أرسلھ والده لتلقي
العلم علي ید العالم الكبیر والشھیر غوني

بلغةكلمةھيغونيوكلمة.)1(لول
الھوسا لكنھا شائعة في بالد البرنو

وتعني الماھر. وارتبطت كثیرا بالعلم
والعلماء وعندما تطلق علي رجل ھذا

)2(العلمفيماھراعالمابأنھاعترافا

التحق غوني مختاربخلوة غوني لول في
wuroبوكيورومنطقة booking

بمملكة كانم برنو بعد أن سلمھ والده
_________________

1/ Sarkin Misau Ahmadu Alhaji.
Op.cit

الورقات.تزیین-فوديبنعبدهللالشیخ/٢
مخطوطة بمكتبة المؤلف
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.)١(لولغونياليابوبكر
كان غوني لول عالم كبیر ولھ عدد كبیر
من طالب العلم .ودرس على یدیھ غوني
مختار الكثیر من العلوم اإلسالمیة ونبغ
في العلم حتى أجازه شیخھ ومنحھ لقب

غوني .واصبح ینوب  عن شیخھ ویعینھ
)٢(الطالبتعلیمفي

زوج مالم لول ابنتھ استاجم لغوني
مختار وأنجبت لھ كل من محمد منقا
أكبر أبناء واختھ مریم منقا . وا صي
غوني لول كل ابنائھ اذا توفاه هللا ان

یتولي غوني مختار أمر خلوتھ .وبعد
ثالث أعوام من الزواج توفي غوني لول
.وواصل غوني مختار تدریس طالبھ .

________________
1/ Sarkin Misau Ahmadu Alhaji. Op.cit
2/ Ibid
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وفي تلك الفترة ظھر الشیخ عثمان بن
فودي كعالم كبیر وداعیة ومصلح في
بالد غوبر .وبدأ الناس تتوجھ الیھ من
كل االنحاء. فأرسل غوني مختار وفده
الي الشیخ عثمان بن فودي تحت قیادة

الوفدفتحركAbaniابانيمحمدالعالم
Gujibaغجوبااليبوكيوروومن

وبعد شھر وصل الوفد الي سیفاوا حیث
الشیخ عثمان بن فودي . واستمع الوفد

الي الشیخ عثمان بن فودي وبین لھم
مایدور من الممارسات الوثنیة في بالد

الھوسا وفي كانم برنو وضرورة محاربة
ھذا الممارسات عبر القیام بواجب
الدعوة وامرھم بنقل ھذا األمر الي

غوني مختار لیعلم اسباب دعوة ابن
فودي وسبب خالفھ مع سالطین بالد

الھوسا ومملكة برنو . اقتنع غوني
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مختار وطالبھ  بدعوة بن فودي فبدأ
یعظ الناس علي الدین الحق لكن األمر لم

یعجب ملوك برنو. فبدأ ملوك برنو
یضیقون علي الفوالني وینتزعون

)1(ابقارھم

وصلت دعوة الشیخ عثمان بن
فودي الي مملكة كسینا ودوراوخاف

ملوكھا علي عروشھم . وعندما ضیق
علیھم القادة من اتباع الشیخ عثمان مثل

المعلم إسحاق والعالمة عمرو دالجي
.بعث أمراء دورا وكسینا الي سلطان

برنو الماي أحمد یطلبون نجدتھ فأرسل
لھم ملك برنو جیشا تحت قیادة وزیره

الذي بدأ یحارب جماعة الشیخ عثمان بن
__________________

1/Ibid
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فودي في دورا وكسینا وفي داخل مملكة
)١(برنو.كانم

فھاجم وزیر برنو منطقة مرمار حیث
سمبو درنیما حامل رایة بن فودي الي

مرمار في ھدیجیا فدارت معركة شرسة
جدا تمكن وزیر برنو من ھزیمة سمبو

درنیما واستشھد في المعركة سمبو
.)٢(درنیما

فتجمع جماعة الشیخ عثمان بن فودي في
مملكة برنو تحت قیادة الماھر غوني

)٣(مختار

بدأ الفوالني في الدفاع نفسھم فھاجموا
انتزعالذيالبرناويDayaدایاأمیر

_________________
١٥٥.ص.ذكرهسبق.بلومحمداألمیر/١
١٥٦ص..نفسھ/٢

3/ Sarkin Misau Ahmadu Alhaji.
Op.cit
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عدد كبیر من ابقار الفوالني فھرب من
)١(منطقتھ

تحالف عدد من الزعماء الذین
أخذوا رایات الجھاد من بن فودي مثل

أمیر بوشي یعقوب وأمیر كتاغم ابراھیم
ذاكي وأمیر ھدیجیا سمبو دغمیسا وأمیر
غمبي بوبا یرو وبدأت الضربات تتوالي

)٢(برنومملكةعلي

فتح فوالني برنو تحت قیادة غوني
ومنطقةwulumولومقریةمختار
دوراثمGajarganaغناجاجر

شیكوفتحواثمGalanyaوغالنیا
Cikauفيالمناطقھذهكل.فتحو

__________________
1/Ibid

١٠٩ص.ذكره.سبقالحسیني.صالحابراھیم/٢
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)1(واحد.عامخالل

امر سلطان برنو قائد جیشھ غنجرم
Gangiramلسحقجیشبتكوین

قوات غوني مختار فدارت معركة
شرسة جدا في غوجبا بینھ وبین

مجاھدي غوني مختار فتمكن غوني
مختار من ھزیمتھم وقتل قائد الجیش

مختارغونيوغنم)2(خسائرأيدون
ھذه.)٣(والخیلاألسلحةمنالكثیر

المعركة أدخلت الرعب في نفوس كل
قادة مملكة برنو.وبعد ھذه المعركة عین

سلطان برنو قائدا جدید للجیش اسمھ
لكنھقواتھلھوجھزNamamiنمامي

في النھایة انسحب من مواجھت غوني
__________________

1/ Sarkin Misau Ahmadu Alhaji. Op.cit
2/ Ibid
3/ Ibid
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مختار . ثم عین سلطان برنو قائد اخر
للجیش فزحف بجیشھ نحو غجبي

لمالقات غوني مختار وعندما وصل
غجبي خاف جنوده وھربوا جمیعھم قبل

)1(غسرغمواليعائدافكرالمعركةبدایة

فور ھروب قوات برنو من
مواجھت قوني مختار خطط غوني

مختار لمھاجمة مدینة غسرغمو عاصمة
مملكة كانم برنو.  فطلب غوني مختار

من امیر غمبي بوبا یرو في  العون
ووقتھام١٨٠٨فيذلكوكانوالمدد

لم یكن لدي غوني مختار مایكفي من
الخیل والسالح والرجال. ووقتھا

وعددحصان٣٠٠خیولھعددالیتجاوز

_________________
1/ Sarkin Misau Ahmadu Alhaji. Op.cit
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Rebabuربادومدینةومنجمل٢
ارسل األمیر بوبا یرو العون والمدد عدد

.ولمزیدا)١(والرجالالخیولمنكبیر
من االستعداد طلب غوني مختار أیضا

العون والمدد من أمیر ھدیجیا سمبو
دقمیسا فكان لھ ما أراد بوصول المزید

من الخیل والرجال . زحف غوني
مختار بقواتھ نحو مدینة غسرغمو

وحاصرھا وتحت الضربات القویة ھرب
السلطان ماي أحمد من غسرغو وسقطت
عاصمة مملكة برنو في ید غوني مختار

.)٢(فوديبنعثمانالشیخوجماعة
ابلي محمد منقا االبن األكبر لغوني

__________________
1/ Alhj Shehu Usman .Gombe history
workshop .1982 A.B.U zaria

الشیخالمؤمنینغل-أمیرغلبلوالخرشيمحمد/٢
١١٧صفودي.بنعثمان



40

مختار ابلي بالءا حسنا في معركة
غسرغمو . وبعد سقوطھا مباشرة توجھ
الي سكتو للقاء الشیخ عثمان بن فودي

)١(لدیھالعلوممنالمزیدوتلقي

بعد سقوط مدینة غسرغمو
قامت قوات غوني مختار بتخریب مدینة

غسرغمو تخریبا وطوت تاریخ  بذلك
عمارة وقالع وحصن عظیم عمره اكثر

)٢(عاما٣٥٠من

عقب سقوط غسرغمو مباشرة  ارسل
غوني مختار وفدا الي الشیخ عثمان بن
فودي تحت رئاسة ابنھ محمد منقا  لیعلم
الشیخ عثمان بن فودي بحجم الغنائم من

___________________
1/ Sarkin Misau Ahmadu Alhaji. Op.cit

الورقات-تزیین-فوديبنعبدهللالشیخ/٢
مخطوطة بمكتبة المؤلف
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الخیل والسالح وحجم  كنوز الذھب
والمجوھرات التي وجدوھا في مدینة

غسرغمو فأرسل الشیخ عثمان بن فودي
عثمان غطاطو بن لیم لحسر وتقسیم

الغنائم للمجاھدین  ویحمل نصیب الدولة
الي سكتو . نفذ عثمان  قطاطوتكلیف

الشیخ عثمان لھ وحمل نصیب الدولة الي
.)1(سكتوفيالمالبیت

أقام غوني مختار في مدینة غسرغمو
.)2(شھورسبعة

كان محمد وابي مؤسس امارة جمعاري
احد كبار القادة الذین جاھدوا مع غوني

مختار وساھموا في اسقاط مدینة
___________________

صكتو.الطبعةوزراءتحفة.االمینمحمدیحي/١
٨.ص.الثانیة

2/ Alhj Shehu Usman. Op.cit
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غسرغمو .وفي  تلك الفترة تمكن سلطان
برنو ماي أحمد من إعادة تجمیع قواتھ

فھجم علي غوني مختار لیال فتمكن من
قتل غوني مختار وزوجتھ استاجم وعدد
من اتباعھ وفر البقیة الي مدینة غجبي .

ووقتھا كان محمد منقا في سیفاوا عند
)1(فوديبنعثمانالشیخ

كان العالمة غوني مختار عالما ماھرا
وكان حافظا للقرآن وعامال بھ وكان

غزیر العلم كرس كل عمره وحیاتھ من
أجل العلم ونشره ودرس وتخرج علي
یدیھ الكثیر من كبار العلماء ووصحح
للكثیرین عقائدھم . وقد صنف من بین

كبار العلماء من الدرجة األولى من بین
الذین عاصروا الشیخ عثمان بن فودي

__________________
1/ Sarkin Misau Ahmadu Alhaji. Op.cit
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مثل عالمة السودان الشیخ عبدهللا بن
فودي واالمیر محمد بلو وأمیر دورا
المعلم إسحاق والقاضي ابوبكر الدان

.)١(الجھادقادةمنوغیرھمرامي
تنقل العالمة غوني مختار الي مناطق

عدیدة في حیاتھ من ورو بوكي الي بلنقا
Balangaغجبيالىثمھدیجیافي

وأخیر غسرغمو.
توفي قوني مختار في غسرغمو في

ھاروناألبناءمنولھم١٨٠٨عام
ومحمد اللذان  توفیا قبلھ . وترك من

األبناء كل من محمد منقا وعلي واحمد
وترك من البنات مریم  منقا وزینب و

قوقو .
___________________

الفوائد.بسطلیمبنقطاطوعثمانالقادرعبد/١
وتقریبا المقاصد  مخطوطة بمكتبة المؤلف
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رحم هللا العالم المجاھد الشھید غوني
مختار.

بعد مقتل غوني مختار عقد
الشیخ عثمان بن فودي رایة الجھاد في

مختارغونيبنمنقامحمداليم١٨٠٨
واسوة بالعدید من قادة الجھاد مثل مالم
ادمو في ادماوا ومالم موسي في زاریا

ومحمد نمودا في غورن نمودا .
جاھد محمد منقا تحت رایة بن فودي

وظل الحرب بینھ سجاال بینھ وبین اھل
برنو . وأخیر تحالف مع أمیر بوشي

یعقوب  وأمیر كتاغم ابراھیم ذاكي
وفتحوا منطقة میساو وبذلك تأسست

إمارة میساو .وتعاقب على اإلمارة العدید
من األمراء بعد  االمیر محمد منقا  مثل

األمیر أحمد بن غوني مختار واالمیر
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عثمان بن محمد منقا ثم األمیر صالح بن
محمد منقا ثم األمیر محمد منقا الثاني بن

األمیر صالح ومن بعده األمیر أحمد
)١(الثاني

ھذا ھو موجز تاریخي عن الخلفیة
التاریخیة السرت األمیر أحمد الثاني .
جاء الموجز مختصرا جدا . واردنا ان
یساھم في فھم طبیعة تاریخ امیر میساو

أحمد الثاني

____________________
1/ Abdullahi Bukhari. Intellectual
Foundation of Sokoto caliphate.
P.259
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الفصل الثاني
میساو -المدینة واالمارة

مدینة میساو
تقع مدینة میساو في والیة
بوشي النیجیریة في الجزء الشمال

وتعتبر مدینة میساو ھي.الشرقي للدولة
حاضرة محلیة میساو إحدى محلیات

٤٠٠حواليمیساووتبعدبوشيوالیة
كیلومتر شمال شرق العاصمة ابوجا .
ومدینة میساو ھي حاضرة ومقر إمارة

میساو وفیھا قصر أمراءھا
تحد محلیة میساو من الشمال محلیة

غماوا ومحلیة كتاغم ومن الغرب محلیة
شرا ومن الجنوب محلیة غیادي ومن

الشرق محلیة دمبم
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اكتسبت مدینة میساو اسمھا من
رجل اسمھ میساو كان یعمل في حرفة
الحدادة وصناعة األسلحة التقلیدیة مثل

السیوف والرماح والحراب وغیرھا الي
جانب صناعة اآلالت الزراعیة البسیطة

واألدوات المنزلیة
اشتھر الرجل من خالل مھاراتھ وإتقانھ
حرفتھ فأصبح قبلة لطالبي خدمتھ  وكان
الرجل قد قدم من منطقة  وأسس مكان
عملھ تحت شجرة اسمھا ریمي وأصبح

الناس تسمي مكان عملھ بمیساو ریمي .
حتي تحول اسم المكان میساو واصبح

اسم البلدة میساو
بعد عدة سنوات استقر في المكان
مجموعة من الوثنیین فترك الرجل
المكان وانتقل إلى غندري علي بعد
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.)١(میساومدینةشرقمتركیلوعشرة
كانت منطقة میساو عبار عن
بلدة صغیرة قلیلة السكان  وسط غابة

كثیفة.
مع ظھور الشیخ عثمان بن فودي
وبدایة حركة الجھاد أخذ عدد من القادة

رایات الجھاد من الشیخ عثمان بن فودي
لمحاربة الوثنیة ونشر اإلسالم الصحیح

بوشيأمیرتحالفم١٨٢٥عاموفي
یعقوب وأمیر كتاغم طن كاو مع محمد

منقا وفتحوا منطقة میساو. ثم بدأ التنازع
حول تبعیة المنطقة وفي النھایة حسم

األمر أمیر المؤمنین محمد بلو بن الشیخ
عثمان بن فودي عندما لمس رغبة أمیر

بوشي بمنح المنطقة لالمیر محمد منقا
___________________

1/Sarkin Misau Ahmadu Alhaji. Op.cit
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لتكون مقر حكمھ . طلب أمیر المؤمنین
محمد بلو مشاھدت المنطقة وعندما

وصل میساو امر بمنح المنطقة لألمیر
محمد منقا بن غوني مختار لتكون مقر

)1(حكمھ

لم تكن مدینة میساو في ھي
عاصمة إمارة میساو بل سبقتھا مدینة

بوري بوري التي كان یقیم فیھا األمیر
محمد منقا قبل فتح منطقة میساو واستمر

في بوري بوري ثالث أعوام وسبعة
.)2(میساومدینةالىینتقلانقبلأشھر

وعندما انتقل علیھا كانت شبھ مدمرة
بسبب الحرب

انتقل األمیر محمد منقا الي میساو في
____________________

1/ Ibid
2/ Ibid
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مدینةأصبحتوبذلكم١٨٣١عام
میساو عاصمة اإلمارة وعاش فیھا

األمیر محمد منقا عامین فقط قبل وفاتھ
)1(م١٨٣٣عامفيفیھا

تم إعادة إعمار مدینة میساو في
عھد األمیر أحمد بن قوني مختار

حصنھابنيالذيوھو)١٨٥٠-١٨٣٣(
)2(األعداءھجماتمنلحمایتھا

تسكن منطقة میساو مجموعة من
القبائل اھما الفوالني والبرنو والھوسا
ومعظمھم یعملون في مھنة الزراعة

والرعي فیزرعون الدخن والذرة الرفیعة
والفول السوداني والقطن واللوبیا

ویربون من الحیوانات الماشیة والضأن
__________________

1/Ibid
2/ Ibid
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)١(واالغنام

یحیط بمدینة میساو عدد من
المدن والبلدات في إطار محلیة میساو
اھمھا مدینة زاداوا وجوندر وجركسا

وكافن سلي وواكوباما والعصب والتوفو
ودنكرمي وجوارام وكولدي وسارما

)٢(البلداتمنوغیرھاوإنما

بعد دخول االستعمار البریطاني
م١٩٠٣عامفياإلسالمیةسكتولخالفة

وسیطرتھ على كل البالد بما فیھا منطقة
میساو . وفي إطار تأسیس حكومات

الوالیات تم وضع مدینة میساو وبلداتھا
كانووالیةمنكجزءم١٩٠٧عامفي

قبل أن یتغیر الوضع بجعلھا جزء من
__________________

ذكرهسبقمیساو-دبجینسركن/١
نفسھ/٢
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)١(م١٩٢٦عامفيبوشيوالیة

یربط مدینة میساو بالمدن
االخري عدد من الطرق المعبدة منھا

الطریق القادم من بوشي من جھة
الجنوب  واخر قادم من غمبي من جھة
الجنوب الغربي  واخر متجھ الي مدینة

ازري الي الشمال ومنھا الي كانو
وغیرھا من الطرق كما تتمتع مدینة

میساو بكل مؤسسات الخدمات األساسیة
وبھا كلیة

ومن اھم معالم المدینة قصر األمیر
والمسجد الكبیر والسوق وفندق شات

)٢(وغیرھاویل

_________________
1/ J.S Hogben. The Emirates of
Northern Nigeria. P 499

ذكرهسبقمیساو-دبجینسركن/٢
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التعریف  بإمارة میساوا
ھي واحدة من اإلمارات

التاریخیة الھامة والتي نشأت إبان حركة
الجھاد والتجدید التي قادھا المجدد الشیخ

عثمان بن في فودي في القرن التاسع
.)١(عشرالمیالدي

ویعرف إمراء  میساو أیضا باسم
(سركن بورنو تاغباس )  وھذه التسمیة

ھي بلغة الھوسا وتعني أمیر برنو
.)٢(الشرقیة

یرتبط تاریخ إمارة میساو. ارتباطا
وثیقا بخالفة سكتو اإلسالمیة فھي واحدة
من اإلمارات والوالیات  المكونة لخالفة

.)٣(سكتو
__________________

1/ Abdullahi Bukhari.op.cit p 259
2/ Sarkin Misau Ahmadu Alhaji. Op.cit

١١٧صذكره.سبقغل-غلبلوالخرشيمحمد/٣
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تأسست إمارة میساو على ید
األمیر محمد منقا بن غوني مختار الذي
حمل رایة الجھاد من بن فودي في عام

محمدفواصلبرنونحووتوجھم١٨٠٨
منقا في الجھود والجھاد الذي بدأه والده

)١(میساوإمارةأنشأحتىفجاھد

تقع إمارة میساو في الجزء
الشمالي الشرقي من والیة بوشي

النیجیریة . وتضم حدود محلیة میساو
الحالیة ویحدھا من الشمال والغرب

)2(بوشيإمارةالجنوبومنكتاغمإمارة

كانت إمارة جمعاري جزء من
میساو. وكان األمیر محمد وابي مؤسس

_____________________
نفسھ/١
ذكرهسبقمیساو.دبجینسركن/٢
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امارة جمعاري كان أحد القادة الذین
جاھدوا مع غوني مختار وساھموا في

اسقاط مدینة غسرغمو. وبعد ذلك عینھ
غوني مختار قائدا لجیشھ. ولكن ال

معلومات  تؤكد  بقولھ ھذا المنصب فقط
المؤكد أن األمیر محمد وابي وبعد وفاة

غوني مختار غادر الى الشیخ عثمان بن
ومنحھم١٨١٢عامفيسیفاوافيفودي

الشیخ عثمان بن فودي رایة الجھاد وعاد
وأسس إمارة جمعاري كإمارة قائمة

)١(بذاتھا

تعتبر إمارة میساو واحدة من
أصغر إمارات خالفة سكتو اإلسالمیة

من حیث المساحة وعدد السكان لذا قام
أمیر المؤمنین محمد بلو بن الشیخ عثمان

____________________
1/ Sarkin Misau Ahmadu Alhaji. Op.cit
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بن فودي  بمنح أمراء میساو حق
تحصیل الخراج من قبیلة فالتة برنو
والبرنو من اإلمارات المجاورة وقد
تعاونت اإلمارات في ذلك مع إمارة

)١(وبوشيكانوخاصةمیساو

میساوأمراء  إمارة
یعتبر أمراء اإلمارات في خالفة

سكتو اإلسالمیة بمثابة وزراء التنفیذ
ألمیر المؤمنین في سكتو وكل أمیر لدیھ
كل سلطات وصالحیات أمیر المؤمنین

في حدود إمارتھ مثل تسییر الجیوش
وتعیین القضاة والمحاسب وأمین بیت

المال ورعایة أمور رعیتھ من كل
النواحي  ولكل أمیر إمارة  مجلس من
المستشارین وھم وزراء التفویض لھ

__________________
1/ Ibid
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یقومون بالمھام التي یفوضھم بھا األمیر
ویقدمون لھ االستشارة والمیر اإلمارة

أیضا وزراء تنفیذ تحتھ وھم حكام
المقاطعات . ھذا ھو النظام الذي وضعھ

امیرالمؤمنین محمد بلو لخالفة سكتو
اإلسالمیة وعلیھ سارت كل اإلمارات بما

)1(میساوإمارةفیھا

ظل كل امراء میساو یمارسون
كل سلطاتھم وصالحیاتھم في حدود

امارتھم و تعاقب علي إمارة
میساوحوالي عشرة أمراء  وجمیعھم
بذلوا قصاري جھدھم من أجل خدمة

الدین اإلسالمي ومن أجل خدمة اتباعھم
وتطویر اإلمارة.  وظل كل أمراء میساو

___________________
اإلمامسیرةفيالوبلالغیث-بلومحمداألمیر/1

العدل مخطوطة بمكتبة المؤلف
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في مكان تقدیر واحترام وتعظیم لدي
أتباعھم ولدي كل المسؤولین في نیجیریا

ولدي كل الناس في مشارق األرض
.)1(ومغاربھا

وفیما یلي قائمة بأسماء األمراء
١٨٣٣-١٨٠٨منقامحمد/األمیر١
مختارغونيبنأحمداألمیر/٢

١٨٥٠-١٨٣٣
منقامحمدبنعثماناألمیر/٣

١٨٦١-١٨٥٠
منقامحمدبنصالحاألمیر/٤

١٨٨٦-١٨٦٢

_________________
1/ Sarkin Misau Ahmadu Alhaji. Op.cit
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صالحبنالثانيمنقامحمداألمیر/٥
١٩٠٠-١٨٨٦

صالحبنالثانيأحمد/األمیر٦
١٩٠٢-١٩٠٠

صالحبنتفیدةالحجياألمیر/٧
١٩٢٦-١٩٠٢

تفیدةالحجيبنالثالثأحمداألمیر/٨
١٩٧٩-١٨٢٦

أحمدبنالثالتمنقامحمداألمیر/٩
٢٠١٥-١٩٧٩الثالث

بنسلیمانبنالرابعأحمداألمیر/١٠
الي٢٠١٥صالحاألمیربنعلي
)1(الیوم

__________________
1/ Abdullahi Bukhari. Op.cit.p 261
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مجلس إمارة میساو
یعتبر مجلس األمیر بمثابة وزراء

التفویض ومستشارین لألمیر یداومون
في حضور مجلسھ وتقدیم المشورة

والرأى السدید لالمیر ویقومون بتنفیذ ما
یوكل لھم من أعمال نیابة عن األمیر
اختلف ھیكل مجلس األمیر في میساو

بین حقبة وأخرى لكنھ لم یخرج من
)1(اإلسالمیةسكتولخالفةالعاماإلطار

وعادة یكون أعضاء المجلس من حملة
األلقاب الملكیة المتوارثة بعدھا موروث

من ممالك بالد الھوسا مثل یریما
قالدیمة شروما وغیرھا وبعضھا تأصیل

استحدثتھ دولة سكتو مثل منصب
__________________

1/ Sarkin Misau Ahmadu Alhaji. Op.cit
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الوزیر والساعي ووالي والمحتسب
وغیرھا وبعض االلقاب ھي خاصة
بقبیلة الفوالني مثل ارطو وجورو.

بعض ھذه المناصب خاصة بأعضاء
األسرة المالكة فقط  مثل یریما شروما.

بنو. سردونا. ایا  مرافا  وأحیانا قالدیما.
وبعضھا خاص بالقادة التاریخین لإلمارة

مثل أمیر الجیش. الوزیر. كیغما.
القاضي . مكاما . جرما وبعض االلقاب

تمنح لمن یكون إضافة حقیقیة لتطویر
اإلمارة مثل غاركوا وشتیما وطلبا

.سركن سودان . كن غیوا   وغیرھا
وبعض األلقاب خاصة بعمال وموظفین
الخدمة في اإلمارة مثل جیكادا وشنتلي
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وشامكي وسركن فادا .وكشال .وسركن
)1(وغیرھادوغري

فمن أھم  أعضاء مجلس األمیر في
میساو عند تأسیس اإلمارة

(یریما)العھدولي/١
ومعظم أمراء میساو قد تقلدوا ھذا

المنصب
قالدیما/٢
تفیدة/٣
برادي/٤
كیغمااو)یاقي(سركنالجیشامیر/٥
االمامالقاضي/٦
)(اجیاالساعي/٧

____________________
1/ Baynin Sarautar Gargajiya Na
Fada Akasar Hausa
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وغیرھا من المناصب
ومع مرور الوقت برزت بعض

المناصب مثل
الوزیر  وھذ المنصب من المناصب

الھامة جدا في خالفة سكتو وعادة ھو
من یرأس أعضاء مجلس األمیر  ولكن

التاریخ لم یسجل لنا ھذ المنصب في
میساو اال في عھد أمیر میساو محمد منقا
الثاني  الذي عین أحمد الثاني في منصب

وزیر میساو وحتي في ذلك الوقت كان
یریما جورو ھمة وابي ھو من یرأس

مستشاري األمیر ومع مرور الوقت أخذ
ھذا المنصب وضعھ الطبیعي ومن أشھر

الذین تقلدو ھذا المنصب
منقامحمدبنصالحبنأحمد/الوزیر١
تفیدةالحجيبنصالحالوزیر/٢
تفیداالحجيبنأحمد/الوزیر٣
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باباجيعمرالوزیر/٥
)1(المناصبمنوغیرھا

فمن أشھر  الذین تقلدوا منصب یریما
في میساو ھم

مختارغونيبنعليیریما/١
مختارغونيبنأحمدیریما/٢
أحمداألمیربنھمةیریما/٣
منقامحمدبنعثمانیریما/٤
منقامحمدبنصالحیریما/٥
صالحبنمنقامحمدیریما/٦
صالحبنوابيھمنیریما/٧
صالحبنأحمدیریما/٨
صالحبنالصغیرأحمدیریما/٩

____________________
1/ Sarkin Misau Ahmadu Alhaji. Op.cit
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تفیداالحجيبنمنقامحمدیریما/10
الثالثأحمدبنمنقامحمدیریما/١١
بنمنقامحمدبنسلیمانیریما/١٢

الحجي تفیدة
)1(سلیمانیریمابنبكرأبویریما/١٣

اما أشھر من تقلد منصب قالدیما ھم
فارماقالدیما/١
شیحوقالدیما/٢
عثماناألمیربنسمبوقالدیما/٣
Ngaiwaنغیواقالدیما/٤
صالحبنمودبوقالدیما./٥
الثانيأحمدبنصالحمحمدقالدیما/٦

اما أشھر من تقلد منصب أمیر الجیش
Sarkin yagi

جمعاري)(سركنوابيمحمد/١
_____________________

1/ Sarkin Misau Ahmadu Alhaji. Op.cit
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یروھمةكیغماالجیشأمیر/٢
وابيھمةجوروالجیشأمیر/٣
صالحبنموسىالجیشأمیر/٤
صالحبنقريميالجیشأمیر/٥

اما أشھر قاضي قضاة میساو ھم
اماھمةالقاضي/١
یعقوبالقاضي/٢

اما أشھر من تولي منصب تفیدة ھم
صالحبنالحجيمحمدتفیدة/١
صالحبنغرقاعليتفیدة/٢

اما أشھر من تولي منصب برادي ھم
باللبرادي/١
غناميبرادي/٢

___________________
1/ Sarkin Misau Ahmadu Alhaji. Op.cit
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وأشھر من تولي منصب الساعي او اجیا
ھم
ابراھیماجیا/١
ھمةاجیا/٢
ممااجیا/٣
ابامحمدالساعي/٤

أمراء المقاطعات في إمارة میساو
لم تتشكل المقاطعات في إمارة میساو
إال في عھد أمیر میساو أحمد. ألنھ أول

من استقر بشكل نھائي في عاصمتھ
میساو ولم تكن مقاطعات میساو كثیرة
نسبة لصغر مساحة اإلمارة فنجد عدد

المقاطعات كبیر جدا في بعض اإلمارات
)1(مقاطعة٥٤بھامثالغندوفامارة

______________________
1/ Abdullahi Bukhari. Op.cit.p.665



68

وامارة ادماوا قبل االستعمار بھا أكثر
العددنجد.لكن)1(مقاطعةأربعینمن

قلیل جدا في میساو .فاول حكام
المقاطعات عند تأسیس إمارة میساو

بوباجرمة/١
فارماقالدیما/٢
بیلودبجيسركن/٣
باللبرادي/٤

جمیع ھؤالء الحكام كانو مجاھدین منذ
عھد غوني مختار فھم اول من مارس

سلطات أمراء المقاطعات وأصبحوا
)٢(مناطقھمفيمیساوألمیرممثلین

ومن بعد ذلك طرأت العدید من التغیرات
واصبح العدد یزید وینقص أحیانا فقد بلغ

____________________
1/ Sa'ad Abubakar. Lamibe Fombina.
A.B.u zaria 2008.pp 237'240
2/ Sarkin Misau Ahmadu Alhaji. Op.cit
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عددھم حوالي تسعة في عھد أمیر میساو
محمد منقا الثاني ومنھم

مماأجیا/١
نیاكوجرمي/٢
بیفابروا/٣
سنغميماال/٤
كیاريلفدي/٥
وازاھمةغركوا/٦
مانوبرادي/٧
ماجيدواكي/٨
)1(زاماایادواكي/٩

اما حكام المقاطعات في عھد أمیر میساو
أحمد الثالث ھم

تفیداالحجيبن/صالحالوزیر/١
تفیدةالحجيبنمنقامحمد/یریما/٢

____________________
1/ Ibid
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/ تفیدة / علي غرقا بن الحجي تفیدة
ادمبنإبراھیمھرداوا/حاكم/٤
یوسفبنطاھردمبم/حاكم/٥
عبدهللا/اكویوحاكم/٦
ابراھیم/زاداواحاكم/٧
محمد/جالمحاكم/٨
یعقوب/میساوقاضي/٩

ابابنمحمد/الساعي/١٠
میساومقاطعةشیروما/11
زاداوامقاطعةأمیر12
)٢٩(ھرداوامقاطعةأمیر13

اما مجلس األمیر الیوم یتكون من
باباجيعمر/الوزیر/١
بابامانواإلمام//٢
موسيبابا/دمبامحاكم/٣
لیليغربةابوبكر/ھرداواحاكم/٤
محمدصالح/جلمحاكم/٥
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محمدبابا/دغوداحاكم/٦
احمدوبافا/شیروما/٧
منقامحمدأحمد/قالدیماطن/٨
تراكيمحمد/تراكي/٩

زورامحمد/زوراسركن/١٠
دیجاطنابراھیمأحمد/دالمي/١١
محمدعلي/ایاطن/١٢
عليالیاس/غباسسركن/١٣
میساوشروما/١٤
)1(دمبممحافظ/١٥

تعاون میساو مع اإلمارات
االخري ایام الجھاد

شھد التاریخ علي إمارة میساو
بأنھا من أمیز اإلمارات في التعاون مع

بقیة مكونات خالفة سكتو اإلسالمیة علي
___________________

وثائق.میساوأمیرسكرتیرانس/١
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مستوي الدولة وفي عالقاتھا مع
اإلمارات األخرى  بل اعتبرھا مؤسس

مشروع التعاون بین اإلمارات فمنذ عھد
غوني مختار الذي أسس للتعاون بطلب
الدعم  من أمیر غمبي بوبا یرو وامیر
ھدیجیا سمبو دقمیسا في اسقاط مدینة

غسرغمو  وكانت میساو طرفا ھاما في
فتح منطقة میساو بتحالفھا مع أمیر

بوشي وامیر كتاغم ومن أھم مظاھر ھذا
)١(التعاون

شارك أمیر میساو محمد منقا
مع أمیر كانو وأمیر ھدیجا وأمیر كتاغم

وأمیر جمعاري .كونوا تحالف كل بقواتھ
وعملوا علي إنھاء تمرد رجل اسمھ

عبدهللا من منطقة شرا قام بجمع عدد من
___________________

1/ Sarkin Misau Ahmadu Alhaji. Op.cit
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المقاتلین وأعلن تمرده على إمارة كتاغم
. تمكن المتمرد عبدهللا من خوض حرب
ضد أمیر ازري وتمكن من ھزیمة أمیر

ازري محمد ویسو بن إبراھیم ذاكي
وقتلھ . ھاجم ھؤالء األمراء على

المتمرد عبدهللا وتمكنوا من ھزیمتھ
وتبعثرت قواتھ وھرب ھو الي منطقة

)1(أمرهوانتھىدمبم

تعاون أمیر میساو أحمد األول
مع أمیر غمبي بوبا یرو بطلب من بوبا

م١٨٣٤عامفيتوالمنطقةفتحفيیرو
حیث قاد األمیر أحمد جیشھ بنفسھ

)2(یروبوبابجانبوجاھد

___________________
1/ Ibid
2/ Ibid
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تعاون األمیر أحمد مع أمیر ھدیجیا
بخاري بطلب من األمیر بخاري في فتح

شرقشمالKusulwaكسلومنطقة
ھدیجیا حیث قاد األمیر أحمد جیشھ

)١(بخارياألمیربجانبوقاتلبنفسھ

شارك أمیر میساو عثمان الي
جانب عدد من األمراء مثل كانو

وجمعاري وكتاغم وغیرھا في تحالف
لوضع حد لتمرد أمیر ھدیجیا  بخاري

على الدولة رغم فشل جھود ھذا
)٢(التحالف

____________________
1/ Ibid
2/Ibid
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تعاون أمیر میساو عثمان بن
محمد منقا مع أمیر غمبي كیرانغا بن

بوبا یرو بطلب من األمیر كیرانغا  على
غزو منطقة تنقیال.  فقاد  األمیر عثمان

جیشھ وحارب بجانب أمیر غمبي اال
.)1(تنقیالفتحمنیتمكنوالمانھم

تعاون أمیر میساو صالح  مع
إمارة بوشي تحت قیادة شروما شیحو

شیني جاغبا فخاض ھو  و شروما
بوشي معركة ضد منطقة نمن وغیرھا

)2(المناطقمن

كلف أمیر المؤمنین ابوبكر الثاني بن
محمد بلو كلف أمیر میساو صالح لقیادة

___________________
1/ Ibid
2/ Ibid
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جیش إلى بعض مناطق في كسینا
شارك أمیر میساو صالح وطلب

من امیرالمؤمنین معاذ بن محمد بلو
ومشاركة أمراء كانو وبوشي وزاریا

وكزوري وكتاغم وجمعاري وغمبي في
وتجمعMadarunfaمدارنفامعركة

األمراء في مدینة غورنمودا وقاد األمیر
)1(المعركةتلكإلىمیساوجیشصالح

قام أمیر میساو صالح بحسم الفتنة
التي اندلعت في بوشي بین أمیر بوشي
عثمان بن إبراھیم ومحمد  خلیل بسبب

التنازع في تولي منصب أمیر بوشي فقاد
أمیر میساو صالح وحسم تمرد محمد

)2(خلیل

_____________________
1/ Ibid
2/ Ibid
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تعاون أمیر میساو صالح مع أمیر
غمبي جیالني بطلب من أمیر غمبي
جیالني حیث ارسل لھ األمیر صالح

جیشا تحت قیادة ابنھ قائد الجیش جورو
وحارب جورو مع جیالني في منطقة

.Kwal)1(كول
منح امیر غمبي جیالني لالمیر
صالح عدد من البنادق تقدیرا لتعاونھ

)2(للعالقاتوتعزیزامعھم

تعاون أمیر میساو صالح مع إمارة
غمبي تحت قیادة یریما غمبي حسن برنا

وحاربوا أھل بورمي لكنھم لم یتمكنوا
)3(االنتصارمن

____________________
1/ Ibid
2/ Ibid
3/Ibid
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بأمر من أمیر المؤمنین عبدالرحمن
بن أبي بكر العتیق شارك أمیر میساو
محمد منقا وأمیر غمبي حسن وأمیر
بوشي عمر في محاربة بورمي وبعد

حصار وقتال توصلوا التفاق لصلح مع
أھل بورمي .لكن أھل بورمي تنكروا

)1(الحقااالتفاقعن

مكانة أمراء میساو
یعتبر أمیر میساو عضوا ھاما في مجلس
أمراء نیجیریا تحت رئاسة سلطان سكتو

أمیریعتبر.كما)2(المؤمنینوأمیر
میساو عضوا أساسیا في مجلس أمراء

____________________I
1/ Ibid
2/Appendix. B.the chife of the nothen
Region of Nigeria. 1969
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.)1(بوشيأمیررئاسةتحتبوشيوالیة
في عھد خالفة سكتو اإلسالمیة

یتم اختیار األمیر في میساو بواسطة
أھالي میساو ودائما یكون من یتولي

منصب یریما (ولي العھد) ھو األوفر
حظا والمرجح في االختیار لمنصب

األمیر  .و  بعد االختیار یحمل الخطاب
بمن تم اختیاره الي السلطان في سكتو

لیتم اعتماده . وعادة یتم االعتماد
بحضور الوزیر االعظم من سكتو
بخطاب من السلطان لتأكید موافقة

السلطان باالختیار ثم یغادر األمیر الي
.)2(السلطانأمامالبیعةلتجدیدسكتو

____________________
م٢٠١٣عامبوشيفيمقابلةبوشي.تاریخسركن/1

1/ Sarkin Misau Ahmadu Alhaji. Op.cit
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أما بعد دخول االستعمار تغیر
األمر كثیرا فقد أصبح والي والیة بوشي

ھو صاحب التوقیع االبتدائي والنھائي
في اختیار األمیر في میساو وفي كل

)١(والیتھ

اھم ازمات االمارة
واجھت إمارة میساو في تاریخ
مسیرتھا العدید من األزمات فمن بین

تلك األزمات
اوال  ھاجم محمد األمین الكانمي

وقتلوام١٨٣٥عامفيمیساوإمارة
الرجال ونھبوا عدد من الخیول رد علي

غزوات األمیر أحمد لمملكة برنو
___________________

ذكرهسبقمیساو-دبجینسركن/١
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ثانیا ھاجم أمیر برنو عمر بن
محمد االمین الكانمي مدینة میساو في
غیاب امیرھا األمیر عثمان  بن محمد

منقا
ثالثا  واجھت میساو أیاما عصیبة في

عھد األمیر عثمان بن محمد منقا مع أھل
ھرداوا  نتیجة لسوء فھم وادي ذلك الي

ھرداوامنرجال٧٠مناكثرموت
فتدخل أمیر المؤمنین علي بابا وأمر

الجمیع لالحتكام للقضاء وأحال األمر
الي قاضي اإلمارة ھمة اما وتم احتواء

)١(األمر

رابعا في عھد األمیر صالح واجھ اھل
میساو تعدیات متكررة من سكان منطقة

تمفافي أثر خالف بینھما فشن األمیر
___________________

1/ Sarkin Misau Ahmadu Alhaji. Op.cit
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صالح حملة تأدیبیة حسم بھا تلك
التعدیات وعادت األمور إلى مجراھا
خامسا االنقالبات وھي أكبر أزمات
إمارة میساو  كانت إمارة میساو ھي
أكثر إمارات خالفة سكتو تكرر فیھا

)1(األمراءعلياالنقالبحاالت

فاول انقالب بدأ مع قیام اإلمارة مباشرة
منقامحمدتنصیببعدم١٨٠٨عامفي

مباشرة حیث أرسل علي بن غوني
مختار خطابا الي سكتو یخبرھم بأن

جماعة غوني مختار ترفض إمارة محمد
منقا وتریده ھو امیرا .فارسلت سكتو

عثمان قطاطو بن لیم الى منطقة غجبي .
وبالفعل قرر الوزیر عزل محمد منقا

وتنصیب اخیھ علي فحدث العكس
_________________

1/ Ibid
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فمعظم جماعة غوني مختار خرجوا من
غجبي وانضموا إلى محمد منقا في

منطقة الفیقي ببرنو . عاد عثمان قطاطو
وأخبر الشیخ عثمان بن فودي بما حدث
فامر الشیخ عثمان بإعادة األمیر محمد

.)1(منصبھإلىمنقا
أمیرتعرضم١٨٦٢عامفي

میساو عثمان بن محمد منقا لالنقالب
بواسطة أخیھ األمیر صالح بن محمد

منقا .وایضا تعرض األمیر محمد منقا
بن صالح لمحاولة انقالب فاشلة من اخیھ

ھمة وابي الذي ھرب الي كانو عقب
م١٩٠٣عامفي.وایضااالنقالبفشل

__________________
1/ Ibid
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تعرض أمیر میساو أحمد بن صالح
لالنقالب بواسطة اخیھ محمد الحجي

)1(تفیدة

لكن المدھش حقا رغم كل ھذه
االزمات وخاصة ذات الصلة باالنقالبات
ظلت أسرة غوني مختار متماسكة وظلت
اإلمارة اكثر تماسكا . فرغم محاولة علي

بن غوني مختار عزل اخیھ محمد منقا
.ظل في منصب یریما ولم یعزلھ األمیر
محمد منقا من منصبھ .وظل الود وروح
االخوة بینھما . بل عندما اقتیل علي قام
شقیقھ أحمد غوني مختار باالنتقام لقتلھ
حیث قتل . جولي الذي تسبب في مقتل

اخیھ . وایضا عندما انقلب األمیر صالح
علي اخیھ عثمان عین أحمد میقنا  احد

___________________
1/ Ibid
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أبناء األمیر عثمان في منصب سكرتیره
الخاص  (برادي) .وابقي معظم ابناء

وایضا.)١(مناصبھمفيعثماناالمیر
عندما نفذ الحجي تفیدة االنقالب علي

اخیھ األمیر أحمد الثاني تولي ھو رعایة
كل أبناء اخیھ األمیر حمد الثاني  بعد
الھجرة. فھو من رباھم وھو من زوج

وغیرھاالحكیمةالمواقفوبھذه.)٣٨(لھم
تجاوزت إمارة میساو الكثیر من

ازماتھا.
إمارة میساو و االستعمار

في فترة االستعمار وما تالھا
تعرضت سلطات وصالحیات أمراء

میساو لتقلیص شدید شأن كل االمارت .
فكان لالمیر سلطات واسعة في عھد
___________________

ذكرھاسبق-الساعيوالدةادموفاطمة/١
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خالفة سكتو اإلسالمیة اشبھ بسلطات
حكام الوالیات بل اقوي الن األمراء

وقتھا ھم من یوقع علي أحكام اإلعدام
الصادرة من القضاة لیصبح الحكم نافذا
وال سلطة أعلى من سلطتھ سوى سلطة

أمیر المؤمنین في سكتو . أما اآلن
أصبحت سلطات وصالحیات األمیر

محدودة جدا اشبھ بسلطة روحیة دینیة
محدودة في مجال القضاء واإلدارة

)١(واألمن

وایضا بسبب دخول االستعمار
البریطاني. فقد غادر إمارة میساو في

أعقاب دخول االستعمار البریطاني
م١٩٠٣عامفياإلسالمیةسكتولخالفة

غادر إمارة میساو عدد كبیر من القادة
___________________

ذكرهسبقمیساو-دبجینسركن/١
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والرموز الكبیرة التي ھاجرت مع
السلطان محمد بلو مایرنو ومن أبرز
القادة الذین ھاجروا أمیر میساو أحمد

الثاني وعدد من أبناءه ومساعدیھ
وغیرھم مثل جورو ھمة وآدم دكا جیغا
وجورو مانو ومقدم بوبا ویریما جرمة

محمد بن األمیر أحمد األول وعبدالقادر
زاداوا  وغیرھم الكثیر . تبعوا ھجرة
محمد بلو مایرنو حتي وصلوا مدینة
مایرنو بوالیة سنار السودانیة ومنھا

انتشروا الي مدن وبلدات سودانیة عدیدة
مثل حلة البئر وجلقني وعبدالخالق

وبجاوي والسراجیة وابوحجر وعمارة
جیالني  وابونورة وفي ودالنیل
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وامدرمان وغیرھا .والبعض وصل
)1(والحجازوالیمنإثیوبیا

أھم مصاھرات أمراء میساو مع
اإلمارات األخرى

لقد حرصت كل إمارات خالفة سكتو
اإلسالمیة على تعزیز عالقاتھا مع

اإلمارات األخرى عبر المصاھرات
.ومن كثرة ھذه المصاھرات تحولت

معظم األسر الحاكمة  عبارة عن عائلة
واحدة كبیرة  فمن بین مصاھرات أمراء

میساو مع اإلمارات األخرى ما یلي
تزوج األمیر محمد منقا من بنت األمیر

محمد وابي وأنجبت لھ األمیر صالح
تزوج أمیر میساو صالح من  غدنغما
بنت أمیر المؤمنین أبوبكر الثاني بن

__________________
مایرنوبلومحمدالسلطانوثائقملف/١
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محمد بلو وانجبت لھ كل من األمیر أحمد
وسركن یاقي موسي واالمیر محمد

الحجي تفیدة وتفیدة علي ومنقا بابا وعمر
ومریم ونانا اسماء وحواء وفرحة
تزوج امیر میساو من بنت أمیر

جمعاري محمد وابي
تزوج محمد منقا الثاني من بنت أمیر

جمعاري محمد وابي الثاني
تزوج امیر جمعاري أحمد وابي الثالث

)1(الثالثمنقامحمدمیساوأمیربنتمن

امتدت مصاھرات أمراء میساو الي
السودان كما یلي

تزوج أمیر میساو أحمد الثاني من بنت
أمیر المؤمنین الطاھر األول

_________________
1/ Sarkin Misau Ahmadu Alhaji. Op.cit
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تزوج سلطان مایرنو محمد بلو مایرنو
بن أمیر المؤمنین الطاھر األول تزوج

من بنت جورو ھمة بن أمیر میساو
صالح

تزوج سلطان مایرنو محمد بلو بن
امیرالمؤمنین الطاھر األول  تزوج من

بنت ادم دكا جیغا بن أمیر میساو عثمان
تزوج وزیر مایرنو محمد بن الوزیر

عثمان شقیق وزیر سكتو جنیدو تزوج
من بنت أمیر میساو أحمد الثاني

تزوج سلطان مایرنو محمد طاھر من
حواء بنت  ابراھیم  حفیدة غوني

)١(مختار

_______________
بمنزلھمقابلةكیري)(بابومحمدجمعةعمر/١

م١٩٩٥عام٢حيبمایرنو
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الفصل الثالث
نبذة  موجز ألمراء میساو قبل

األمیر أحمد الثاني
)١٨٣٣-١٨٠٨منقا(محمداألمیر

ھو محمد منقا بن غوني مختار
وھو أكبر أبناء غوني مختار وكان والده

)١(عصرهفيبرنوفالتةزعیمھو

م١٧٧٢عامحواليفيمنقامحمدولد
بقریة ورو بوكي داخل حدود مملكة كانم

برنو . وفیھا نشأ وتربى ودرس القرآن
والعلوم اإلسالمیة على ید والده غوني

مختار الذي كان عالما كبیرا وشیخا
جلیال یدیر واحدة من أكبر خالوي مملكة

____________________
1/ S.j .hogben. op.cit p.499
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التحقم١٨٠٨حواليوفي)١(برنوكانم
محمد منقا بالشیخ عثمان بن فودي في
منطقة سیفاوا وتتلمذ علي یدیھ ونال ما

حتي.)٢(العلوممنینالانهللاشاء
أصبح محمد منقا أحد كبار العلماء في

برنو. وقد صنف من كبار علماء خالفة
سكتو اإلسالمیة في القرن التاسع عشر

وصنف من علماء الطبقة الثانیة مثلھ
ومثل أمیر المؤمنین ابوبكر العتیق بن
الشیخ عثمان بن فودي ومتل الوزیر

)٣(لیم.بنغطاطوعثمان

عندما اشتد ساعد محمد منقا
أصبح الید الیمنى لوالده غوني مختار في

__________________
1/ Sarkin Misau Ahmadu Alhaji. Op.cit

١١٧صذكره.سبقغل.غلبلوالخرشيمحمد/٢
Iذكرهسبققطاطو.عثمانبنعبدالقادر/٣
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نزاعھ ومواجھاتھ مع ملوك وحكام
)1(برنو.كانممملكة

ظھر الشیخ عثمان بن فودي في
بالد غوبر الواقعة الیوم في شمال غرب

دولة نیجیریا. كعالم جلیل ومجدد
ومصلح وكون جماعة لدعوتھ .انضم
غوني مختار وابنھ محمد منغا وسائر

طالبھ وأتباعھ الي جماعة الشیخ عثمان
)2(فوديبن

واجھ محمد منقا طغیان وظلم
ملوك برنو ضد اتباعھم وجماعة الشیخ

عثمان بن فودي المقیمین في مملكة كانم
برنو وخاض محمد منقا مع والده غوني
ضد ھؤالء الملوك  العدید من المعارك .

___________________
1/ Sarkin Misau Ahmadu Alhaji. Op.cit
2/ S.J.Hogben.op.cit p.499
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حتي تمكنوا من اسقاط عاصمة مملكة
كانم برنو مدینة غسرغمو في عام

.)١(م١٨٠٨
بعد سقوط مدینة غسرغمو واستشھاد

غوني مختار عقد الشیخ عثمان بن فودي
رایة الجھاد ودفع بھا الي األمیر محمد

منقا. وأمره بالتوجھ الي برنو للجھاد في
سبیل هللا ونشر العلوم االسالمیة

وتصحیح عقائد المسلمین مما شابھا من
)٢(الوثنیةالتقالیدخلط

عندما وصل محمد منقا الي مملكة كانم
برنو ووجد كل اتباعھ قد تفرقوا . فذھب

الي مدینة غوجبي واستطاع تجمیع
اتباعھ وطالب والده من جماعة الشیخ
_____________________

صذكرهسبقالحسیني.صالحابراھیم/١
١١٧صذكرهسبقغل.غلبلوالخرشيمحمد/٢
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عثمان بن فودي ثم انتقل الي الفیقي
لست شھور ثم عاد الى غجبي  فعلم
ماي أحمد ملك  برنو بتجمعھم  فشن

علیھم ھجوم في مدینة غجبي واجبرھم
علي مغادرتھا ھو وأتباعھ إلى مدینة

دماتروا التي أسسھا األمیر محمد منقا .
فلحق بھم ھناك ملك برنو واجبرھم على

مغادرتھا وبذلك استمر الحرب بینھم
وظل محمد منقا یتنقل من مكان الى
اخر. وفي النھایة منحھ أمیر بوشي

)1(بھافنزلبوربوريمنطقةیعقوب

أمیربینوبتحالفم١٨٢٨عامفي
بوشي یعقوب وأمیر كتاغم واألمیر
محمد منقا تم فتح منطقة میساو التي

_____________________
1/ S.j .hogben. Op.cit 499
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یسكنھا عدد من القبائل الوثنیة .
)١(حكمھمنطقةواصبحت

خاض األمیرمحمد منقا في حیاتھ العدید
من المعارك الجھادیة ووصف بأنھ

شجاعا جدا قویا ومقدام الیھاب الحرب
ابدا وكان قائدا عسكریا فذ یضع خطط
الحرب بذكاء كبیر وقد استفاد كثیر من

خطط وتجارب أمیر المؤمنین محمد بلو
بن الشیخ عثمان بن فودي . واستطاع
األمیر محمد منقا أن یحول كل طالب
والده وأتباعھ من فالتھ برنو وغیرھم

ممن انضموا لجماعة الشیخ عثمان بن
فودي استطاع ان یحولھم الى مجاھدین

أقویاء وشجعان وساھم في تدریبھم
واعدادھم بشكل جید ووفر لھم كل

____________________
1/ Sarkin Misau Ahmadu Alhaji. Op.cit
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معینات الحرب من الخیول واالسلحة
وغیرھا .وكان محمد منقا یدیر حروبھ

بذكاء وحكمة وعقلیة كبیرة . وكان رجال
محبوبا عند أتباعھ وقواتھ وفي محل
ثقتھم . من خالل روح القیادة الحسنة

التي كان یتمتع بھا . فخاض بھم العدید
من المعارك وكان معظما ضد مملكة

خاضھاالتيالمعاركأھمومن.)١(برنو
ھدیجیافيBalangaبلنغامعركة

دعما ألمیر ھدیجیا سمبو دغمیسا
معركة غسرغمو ضد ملك برنو

معركة دماترو ضد ملك برنو
معركة غوجبي ضد ملك برنو

معركة غوبا ضد ملك برنو
_________________

1/ Ibid
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معركة ازري ضد تمرد عبدهللا
)١(المعاركمنوغیرھامیساومعركة

شارك العدید من القادة في حركة الجھاد
في تأسیس إمارة میساو فقد حفظ لنا

التاریخ بعض منھم مثل
العالم الكبیر ھمة ابري والعالم الكبیر

محمد اباني والعالم واألمیر محمد وابي
وكرما بوبا

وارطو سمبو
وقالدیما فارما
وبرادي بالل

وسركن دبجي بلو
ویریما علي بن غوني مختار ویریما
أحمد بن غوني مختار وغیرھم الكثیر

كان األمیر محمد منقا احد الرجال
__________________

1/ Ibid
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الذین رباھم الشیخ عثمان بن فودي
للغایات الكبیرة مثلھ مثل األمیر محمد

بلو بن الشیخ عثمان ومثل العالمة عمر
الكمو وغیرھم .وظل دائما األمیر محمد

منقا في محل ثقة الشیخ عثمان بن
معممیزةعالقةتجمعھوكانت)١(فودي

األمیر محمد بلو
كان االمیر محمد منقا حاكما عدال تقیا

صالحا وقافا عند حدود هللا عالما عامال
بعلمھ مھتما بالعلم ونشره خادما التباعھ
عطوف علیھم . وكان رجال اداریا من

الطراز الفرید الیقطع أمرا قبل ان
یستشیر مقربیھ ویوزن قراره على

میزان الشرع . حكم اتباعھ وفق مقتضى
____________________

فيالجنانروضلیم.بنقطاطوعثمانالوزیر/١
مناقب الشیخ عثمان . مخطوطة بمكتبة المؤلف
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الشریعة اإلسالمیة ونال رضا واحترام
وتقدیر أتباعھ ولم یسجل التاریخ أي

حادثة تمرد من اتباعھ وھكذا كان أمراء
)١(األوائلفوديبن

تنقل األمیر محمد منقا في حیاتھ
بین أماكن كثیرة جدا أھمھا ورو بوكي
حیث مسقط رأسھ ثم بلنقا ثم الى غجبي

ثم الي غسرغمو ثم الي سكتو ثم إلى
غجبي ثم الي الفیقي ثم الي غجبي ثم

الي دماترو ثم الي غجبي ثم الي غوبا ثم
الي بلنقا ثانیة ثم الي انوبون في شرا ثم

غولو ثم  الي بوري بوري ثم الي
)2(ربھلقيمیساوحیث

____________________
نفسھ/١

2/ Abdullahi Bukhari. Op.cit.p.
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توفي األمیر محمد منقا في میساو في
)١(م١٨٣٣عام

ترك األمیر محمد منغا عدد من األبناء
منھم

ادم وھو أكبر أبنائھ ثم صالح ومصطفي
واحمد وعلي ولول وصالح اخر وموسي

وعثمان وإبراھیم ویحي وترك من
البنات أمینة وحفصة وخدیجة وفاطمة

وحواء واستوا
األمیر أحمد بن غوني مختار

)١٨٥٠-١٨٣٣(
ھو أحمد بن غوني مختار بن ابوبكر
ولد في قریة وروو بوكي في حوالي

ودرسفیھاوتربىونشأم١٧٧٦عام
القرأن والعلوم اإلسالمیة على ید والده

___________________
1/ S.J.Hogben. op.cit.p498
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عثمانبالشیخالتحقثم)١(مختارغوني
بن فودي في سیفاوا ودرس وتتلمذ علي

یدیھ واكتسب منھ الكثیر من العلوم ما
اھلھ ان یكون أحد كبار علماء برنو

)٢(ومیساو

عندما كان أحمد في ریعان شبابھ بدأ
ملوك مملكة برنو یضیقون علي والده

غوني مختار وطالبھ وأتباعھ من فالتة
برنو . وعندما بدأت المواجھات المسلحة
بین غوني مختار وملوك برنو كان أحمد

شابا قویا في حوالي عشرین عاما من
عمره

شارك أحمد بن غوني مختار بجانب
والده في العدید من الحروب

___________________
1/ Sarkin Misau Ahmadu Alhaji. Op.cit

صذكره.سبقغل.غلبلوالخرشيمحمد/٢
١١٧
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والمواجھات بین غوني مختار وملوك
برنو وشارك في كل الضربات الموجعة
التي تلقتھا برنو من غوني مختار شارك

في حروب دعم األمیر سمبو دقمیسا
.كما شارك في معركة غسرغمو عام

)١(م١٨٠٨

م١٨٠٨عاممختارغونياستشھد
ووقتھا كان أحمد في سیفاوا یتلقى العلوم
من الشیخ عثمان بن فودي وعندما منح
أخیھ محمد منقا رایة الجھاد من الشیخ
عثمان عاد أحمد مع أخیھ محمد منقا

.وساھم في إعادة تجمیع وتنظیم اتباع
غوني مختار وتنقل أحمد مع اخیھ محمد
منقا وخاض معھ كل الحروب والمعارك

)٢(الجھادیة

___________________
1/ Sarkin Misau Ahmadu Alhaji. Op.cit
2/ Ibid
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في كل عھد األمیر محمد منقا كان أحمد
أحد أكبر مستشاریھ وفي فترة إقامتھم
في غجبي برز أحمد وبرزت صفات
القیادة فیھ وأصبح األمیر محمد منقا
یعتمد الیھ كما یعتمد على أخیھ علي

الذي تولي منصب یریما منذ بدایة عھد
محمد منقا . وعندما توفي یریما علي في

محمداألمیرعینم١٨١٣عامحوالي
منقا عین أخیھ أحمد في منصب یریما

)1(العھدوليھوأحمدأصبحوبذلك

توفي األمیر محمد منقا في میساو
یریمامیساوأھلفاختارم١٨٣٣عام

أحمد لیكون أمیرا على میساو .وكتبوا
بذلك خطابا إلى أمیر المؤمنین محمد بلو

في سكتو .فأرسل أمیر المؤمنین وفدا
___________________

1/ Sarkin Misau Ahmadu Alhaji. Op.cit
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الي میساو برئاسة الوزیر عثمان قطاطو
بن لیم ومعھ قالدیمة دنشرو  ومنحھ

أمیر المؤمنین رایة الجھاد الي األمیر
أحمد. حضر الوزیر ووفده الي میساو

وتم تنصیب األمیر أحمد وتم تسلیمھ
)1(الجھادرایة

كان األمیر أحمد رجال عالما
وحاكما عادال تقیا نقیا صالحا ورجال

نبیال وكان إداریا حقا وھو أول قام
بتعیین حكام المقاطعات ونصب قاضي

القضاة وخازن المال او الساعي او اجیا
بلغة الھوسا . واھتم بتوفیر الخدمات

قامم١٨٣٤عامففيالتباعھواالمن
ببناء حصن مدینة میساو لحمایتھا من

)٢(األعداء.ھجمات

____________________
1/ Ibid
2/ Ibid
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عاش األمیر أحمد عزیزا محبوبا
بین اتباعھ وكانت عالقتھ قویة وجیدة مع

كل أمراء المؤمنین الذین عاصرھم
وخاصة األمیر محمد بلو بحكم عالقتھ

القدیمة معھ منذ أن كان طالبا عند الشیخ
عثمان بن فودي وكان لھ عالقات جیدا

مع كل من أمیر المؤمنین أبو بكر العتیق
بن الشیخ عثمان بن فودي وأمیر

)1(بلومحمدبنالكبیرعليالمؤمنین

كان األمیر أحمد رجال مجاھدین
قویا صلبا أمضى كل حیاتھ في الجھاد

في سبیل هللا وخاض عدد ال یحصى من
المعارك والغزوات . وظلت الحنین
للعودة الي مملكة برنو مسقط راسھ

____________________
1/ S.J.Hogben. op.cit 498
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حاضرا في معظم غزواتھ فقد شارك في
كل المعارك التي شارك فیھا اخیھ األمیر
محمد منقا اما في عھده فقد قاد المعارك

التالیة
م١٨٣٣عامغمبيبالدفيتوالمعركة

وانتصر فیھا
معركة تنقیال في بالد غمبي عام

فیھاوانتصرم١٨٣٤
ضدم١٨٣٤عامفيمیساومعركة

الشیخ محمد األمین الكانمي وخسرھا
واحرق الكانمي مدینة میساو

م١٨٣٥عامبرنومملكةفيالومعركة
ردا على ھجوم الكانمي علي میساو

معركة وانتصر فیھا
معركة دبوقو في برنو وانتصر فیھا

فيChillamم١٨٣٧عامشلممعركة
بالد برنو وانتصر علیھم
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عامبرنوبالدفيcobalكوبالمعركة
علیھموانتصرم١٨٣٩
بالدفيMazawanمزوانمعركة

علیھموانتصرم١٨٤١عامبرنو
معركة دمبوزم في بالد برنو عام

علیھموانتصرم١٨٤٢
عامفيNgojimنقوجممعركة
المعركةبدایةمعاستسلموام١٨٤٢
Junغیفيجنمعركة gefeدمبمفي

جرميالقائدإلیھاوأرسلم١٨٤٥عام
بلدفيKusulwaكسلوامعركة
فیھاوانتصرم١٨٤٩عامفيھدیجیا

وكانت اخر معاركھ
كان من اھم معاوني األمیر أحمد في

جھاده ھم
سركن دبجي بیلو

برادي بالل
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ارطو سمبو
قالدیما فارما

جرما بوبا
اجیا

القاضي ھمة اما
ابنھ یریما ھمة ویریما عثمان بن محمد

منقا وصالح بن محمد منقا
)1(الكثیروغیرھم

توفي األمیر أحمد في مدینة میساو
كلاألبناءمنوترك)2(م١٨٥٠عامفي

من یریمة ھمة وعلي وإبراھیم وعرفي
موسي وعرفي بیلو ومن البنات مما

وحلیمة وتوأمتھا حلیمة أیضا ومریم مي
غرا ومریم دادا ومریم یایا وشیرومریما
__________________

1/ Sarkin Misau Ahmadu Alhaji. Op.cit
2/S.J.Hogben. op.cit.p 498
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األمیر عثمان بن محمد منقا
)١٨٦١-١٨٥٠(

ھو عثمان بن محمد منقا بن
غوني مختار وھو أمیر میساو الثالث

ولد األمیر عثمان في حوالي عام
ھذافيالنغوجبيقریةفيم١٨٠٦
)٢(غجبيفيمختارغونيكانالتاریخ

ومن المرحوم قد  درس القرأن والعلوم
اإلسالمیة على ید والده محمد منقا وعلي

ید كبار علماء عصره
نشاء األمیر عثمان في ذروة ایام الجھاد

والقتال وتنقل في صباه مع أسرتھ من
مكان آلخر حیث لم تكن األسرة مستقر

)2(میالدهفترةبعد

____________________
1/ Sarkin Misau Ahmadu Alhaji. Op.cit
2/ S.J.Hogben. op.cit.p 498
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نشأ األمیر عثمان كعادة كل أبناء
المجاھدین في خالفة سكتوا وخاصة

أبناء األمراء یتم تنشئتھم وإعدادھم لتولي
القیادة مستقبال فالبد أن یكون األمیر

عثمان قد نال قسطا من ھذا النوع من
التربیة والتدریب وخاصة في مجال

االعداد في فنون  القتال والسلوك العام
)١(المجتمعوقیادةوالصبر

من خالل مجریات األحداث والتاریخ
فإن نجم عثمان قد برز بشكل واضح

كقائد یعتمد علیھ مستقبال في عھد عمھ
األمیر أحمد حیث نصبھ في منصب ولي

العھد بعد وفاة ابنھ الكبیر یریما ھمة
وتولي ھذا المنصب یعني علو كعب

عثمان في القیادة وھذا یعني أیضا تولي
___________________

التجدیدلحركةالتربویة.األسسعبیدهللاعمر/أحمد١
عند الشیخ عثمان بن فودي. جامعة أفریقیا الخرطوم
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مسؤولیات أكبر في إدارة شؤون اإلمارة
وتنظیمھا وفي مجال إعداد الجیوش الي

جانب اإلنابة عن األمیر في بعض
ألن دوراألحداث والمعارك واللقاءات

یریما في میساو في بدایة عھدھا یشبھ
)1(سكتوخالفةفيالوزیردور

م١٨٥٠عامفيأحمداألمیرتوفي
فاجتمع أھل میساو واجمعوا علي اختیار

)٢(لھمأمیرامنقامحمدبنعثمان

.وخاطبوا أمیر المؤمنین علي بابا بذلك
فأرسل وفدا برئاسة طن قالدیمة سمبو
بن أحمد بن قطاطو وحضر الوفد الي

)3(عثماناألمیرتنصیبوتممیساو

_>___________________
4صذكرهسبقاالمین.محمدیحي/١

2/ S.J.Hogben. op.cit p498
3/ Sarkin Misau Ahmadu Alhaji. Op.cit
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بعد ثالثة شھور فقط من التنصیب
طلب أمیر المؤمنین علي بابا طلب من

أمیر میساو عثمان بن محمد منقا  اعداد
جیشا لالنضمام الي تحالف مكون من
أمراء كانو وكتاغم وجمعاري للذھاب
الي ھدیجیا وحسم تمرد أمیر ھدیجیا

بخاري وبالفعل قاد األمیر عثمان جیش
.)1(ھدیجیااليمیساو

كان األمیر عثمان رجال عطوفا
وحاكما عادال لكنھ قویا وحازما ینفذ

مایره صوابا حتي ان خالف رائ
)2(أعوانھ

في عھد األمیر عثمان حدثت
مشكلة كبیرة بین أھل میساو واھل

_____________________
1/ Ibid
2/ Ibid
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ھرداوا في بدایة األمر كانت المشكلة
سوء تفاھم بین أھل ھرداوا ویریما

صالح بن محمد منقا الذي عین للتو في
منصب یریما لكن األمیر عثمان تدخل
في األمر عسكریا وبقوة مما ادي الي

ھرداوامنرجال٧٠حواليمقتل
ووقتھا كانت ھرداوا تتبع إلمارة كتاغم

ھذه الحادثة كادت تشعل حربا مع كتاغم
لوال تدخل أمیر المؤمنین علي بابا الذي
أحال األمر كلھ الي قاضي قضاة میساو

ھمة اما الذي تمكن من حسم األمر
)1(بحكمة

خاض أمیر میساو عثمان العدید من
المعارك الجھادیة في حیاتھ وقد شارك
في العدید من المعارك في عھد األمیر

____________________
1/ Ibid
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أحمد اما في عھده فقد قاد العدید من
المعارك منھا

وخسرھام١٨٥٠عامھدیجیامعركة
معركة ھرداوا انتصر فیھا

معركة تنقیال في أرض غمبي دعما
ألمیر غمبي كیرانغا ضد اھل تنقیال

خسرھا
فیھاانتصرTikauتكومعركة

معركة داوا انتصر فیھا
shimadaniyaشمدانیةمعركة

معركة بسونقو
معركة توفو بالتحالف مع شیروما بوشي

واستشھدوخسرھاBasuباسومعركة
)1(ھمة.جرمةابنھفیھا

قام األمیر عثمان بعزل عددا من
___________________

1/ Ibid
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كبار قادة الجھاد الذین عینھم األمیر
أحمد كحكام المقاطعات ومنھم جرمة

بوبا وبرادي بالل وارطو سمبو وقالدیما
فارما وسركن دبجي بلو وھم من جاھد

منذ عھد غوني مختار . ھذا القرار خلق
أزمة كبیرة حیث اعترض علیھ كل
القادة في میساو ولكن األمیر عثمان

أصر علي قراره في نھایة األمر صار
ھذا القرار واحد من أھم األسباب التي
تسببت في تنفیذ االنقالب علي األمیر

عثمان وقام أمیر المؤمنین أحمد الزروق
بتأكید عزل األمیر عثمان. في عام

حاولالعزلقراروبعدم١٨٦١
األمیر عثمان استعادة ملكھ بالقوة

فحارب اھل میساو لمدة عام ولم یفلح
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وفي نھایة األمر استسلم لألمر الواقع
)1(میساووغادر

غادر األمیر عثمان میساو وتوجھ الي
غورم وأقام فیھا ثمانیة أعوام ثم الي

كفن دلیل وأقام فیھا عام ثم الي بوري
أعوام٦فیھاوأقامبوري

توفي األمیر عثمان بن محمد منقا في
بوريبوريمدینةفيم١٨٧٦عام

١٣منھم٢٢حوالياألبناءمنوترك
ولد وھم أحمد وھو اكبرھم ومنقا وعلي

بابا وصالح ومختار وقالدیمة سمبو
ومینا ھمة واحمد واستامنقا وجارا

)2(اناوماوخدیجةوباباوغاجيوحفصة

____________________
1/ S.J.Hogben. op.cit p 498
2/ Sarkin Misau Ahmadu Alhaji. Op.cit
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األمیر صالح بن محمد منقا
)١٨٨٦-١٨٦١(

ھو صالح بن محمد منقا بن غوني
مختار

ولد صالح في مدینة دماترو في عام
ووالدهكانالتيالفترةوھيم١٨١٤
)1(دماترومدینةفيأسرتھ

نشأ صالح وتربي في فترة عصیبة
وأسرتھ في حالة حرب مع ملوك وحكام

مملكة برنو وظلت أسرتھ تتنقل من مكان
فيم١٨٢٨عامفيإالتستقرولمآلخر
)2(میساومدینة

درس القرآن والعلوم اإلسالمیة علي
ید والده وعدد من علماء عصره حتي

___________________
1/ Ibid
2/ S.J.Hogben. op.cit.p498
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أصبح أحد كبار علماء میساو مما اھلھ
لنیل ثقة اخوه واھل میساو فتولي ارفع

)1(المناصب

برز نجم صالح كقائد كبیر في عھد
اخیھ األمیر عثمان فقد شغل منصب ولي

)2()(یریماالعھد

عرف صالح بقوة الشخصیة وسداد
الرأئ وال یخشي في الحق لومة الئم

وتجلي قوة شخصیتھ عندما رفض
قرارات األمیر عثمان بشأن عزل بعد

كبار القادة واستطاع ان یجمع عدد كبیر
من قادة الداعمین لموقفھ ھذا . ومن

مواقفھ أیضا رفض طلب األمیر عثمان
عندما تدخل في أمر توزیع تركة

___________________
1/ Sarkin Misau Ahmadu Alhaji. Op.cit
2/Ibid
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القاضي ھمة أما الذي توفي في عھد
األمیر عثمان . بل نقل یریما صالح
شكواه ضد األمیر عثمان الي سكتو
واقتنع أمیر المؤمنین أحمد الزروق

)1(صالحیریماموقفوصحةبسالمة

تطور الخالف بین األمیر عثمان
وعدد من القادة في میساو فنفذ صالح

عملیة االنقالب علي أخیھ عثمان
ودعمتھ سكتو في ذلك واصبح صالح بن

محمد منقا أمیر علي إمارة میساو في
)2(م١٨٨٦عام

وصف األمیر صالح بأنھ كان واحد
من اقوي أمراء میساو واشتھر بالشجاعة

____________________
1/ Ibid
2/ S.J.Hogben. op.cit.p.498
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والقوة وكان محاربا یخشاه معظم
أعدائھ.  قضى معظم فترة حكمھ في

الجھاد وكان أكثر أمراء میساو خوضا
للحروب فقد رصد لھ أكثر من سبعین

معركة في حیاتھ ومن أھم معاركھ
معركة كسینا تحت قیادة  أمیر المؤمنین

ابوبكر الثاني بن محمد بلو
معركة مدرنفا في غوبر تحت قیادة أمیر

المؤمنین معاذ بن محمد بلو
Hirھرجلممعركة Japan

غمبيفيjagaleجغليمعركة
Galaغالمنطقةمعركة
Wangeونغيمنطقةمعركةمعركة

)1(تنقیالبالدفي

أظھر األمیر صالح قدرة عالیة في
__________________

1/ Sarkin Misau Ahmadu Alhaji. Op.cit
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العمل اإلداري وتنظیم وتوزیع المھام
لمساعدیھ  . وشھد لھ التأریخ بدور

الدبلوماسي الممیز فكان یتمتع بعالقات
قویة وطیبة مع كل اإلمارات من حولھ
مثل كتاغم وبوشي وجمعاري وغمبي
بل ظل یعین ھذه اإلمارات في الكثیر

من االزمات والمواقف الصعبة فھو الذي
حسم فتنة بوشي عندما احتدم الخالف
حول منصب اإلمارة بین أمیر بوشي

عثمان بن إبراھیم  وخلیل وتطور األمر
نحو المواجھة المسلحة فاستنجدت إمارة

بوشي باألمیر صالح الذي تمكن من
حسم األمر ولوال ذلك الحسم لتحولت
تلك الفتنة الي حرب أھلیة بین أبناء

)1(العمومة

__________________
1/ Ibid
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عاصر األمیر صالح عدد من
أمراء المؤمنین وظلت عالقتھ معھم

جیدة وھم
امیر المؤمنین أحمد زروق
أمیر المؤمنین علي غرمي

امیرالمؤمنین أحمد الرفاعي
أمیر المؤمنین ابوبكر الثاني بن محمد

بلو
أمیر المؤمنین معاذ بن محمد بلو

)1(باباعليبنعمرالمؤمنینأمیر

ومن اھم أعوان األمیر صالح في فترة
حكمھ ھم

یریما محمد منقا بن صالح
قالدیما / مودبو

_________________
1/  Abdullahi Bukhari. Op.cit.pp
261-390
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مینا لول بن محمد منقا بن غوني مختار
مینا موسي بن محمد منقا بن غوني

مختار
برادي میغنا بن األمیر عثمان

اجیا ابراھیم الذي استشھد في معركة
كوغي بالقرب من بتاسكوم

شامكي غادو
جیكادة الیمي

)1(داداسابوساسكن

استشھد أمیر میساو صالح في عام
تنقیالبمنطقةونغيمعركةفيم١٨٨٦

. وترك من األبناء كل من محمد منقا
وھو أكبر أبنائھ وعثمان ویریما جورو

ھمة وابي ومختار وأحمد وسمبو
عبدالقادر قوجي و میقري و موسي

__________________
1/ Sarkin Misau Ahmadu Alhaji. Op.cit
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والحجي ومینا بابا وابوبكر غربة وعمر
سندا وحجي  واالبورا ومنقا غرمي

وعمر وأما بناتھ ھن استاجم وانا وزینب
ویا بورم وبنتا وجمعة وغاجي ودادا
ماري وغدنغما وانا واده سما ومریم

ونانا وحفصة وفوالني وحواء وعائشة
)1(وفناتووجاراوفرحة

األمیر محمد منقا الثاني
)١٩٠٠-١٨٨٦(

ھو محمد منقا بن صالح بن محمد منقا
بن غوني مختار

م١٨٥٧عامحواليفيمنقامحمدولد
في مدینة میساو في عھد عمھ األمیر

)2(عثمان

____________________
1/ Ibid
2/ Ibid
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نشأ وتربى في مدینة میساو بین
أسرة تتمتع بغزارة العلم والحكم والجاه.
درس القرأن والعلوم اإلسالمیة علي ید

كبار علماء میساو ما اھلھ في تولي
)1(الحقااألمیرمنصب

برز محمد منقا كقائد مبكرا فقد
عینھ والده األمیر صالح في منصب

یریما . وعندما استشھد والده في أرض
المعركة من ھناك قاد محمد منقا جیش

میساو وعاد بھ . فاجتمع اھل میساو
وقرروا اختیاره في منصب أمیر میساو
. أرسل خطاب الي أمیر المؤمنین عمر

بن علي بابا . وأرسل ھو بدوره وفدا
برئاسة الوزیر عباس بن الوزیر ابراھیم

الخلیل الي میساو وبالفعل تم تنصیب
___________________

1/ Ibid
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)1(میساوعليامیرامنقامحمد

تولي االمیر محمد منقا منصب أمیر
عمره.ووقتھا)2(م١٨٨٦عامفيمیساو

حوالي عشرون عاما كأصغر أمیر
یتولي ھذا المنصب في ھذا العمر

عمل األمیر محمد منقا منذ. بدایة
عھده علي تنظیم اإلمارة وتوزیع المھام
بدقة وعین اخیھ یریما جورو ھمة وابي

في منصب ولي العھد .كما عین اخیھ
أحمد في منصب وزیر میساو وھو أول

من ادخل منصب الوزیر في إمارة
)3(اإلمارةإداراتكلعملورتبمیساو

كان االمیر محمد منقا اداریا فرید
وحاكما عادال .لكنھ عرف بالشدة

_____________________
1/ Ibid
2/ S.J.Hogben. op.cit.p499
1/ Sarkin Misau Ahmadu Alhaji. Op.cit
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والقسوة والغلظة في قراراتھ وأحكامھ.
فقد اعدم وقتل الكثیرین . وكان یطبق
علي كل من ھرب من أرض المعركة

كان یطبق علیھ حكم اإلعدام. وكان یأمر
أرضمنھاربكلعنالبحثرجالھ⁸

المعركة أینما ذھب لیتم احضاره وتنفیذ
الحكم علیھ أمام الجمھور وكان یطبق

حكم قطع الید علي اي سارق یثبت إدانتھ
وبسبب ھذه األحكام اختفت ظاھرة

السرقة في میساو في عھده . ورغم ھذه
القسوة االن انھ كان كریما جوادا

ووصف بأنھ أكثر أمراء میساو جودا
)1(بسخاءالناسعليیتصدقوكان

یعتبر أمیر میساو محمد منقا
مجاھدا صلبا خاض الكثیر جدا من

____________________
1/ Ibid
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المعارك الجھادیة وحقق الكثیر من
االنتصارات . وبفضل انتصاراتھ

وفتوحاتھ توسعت إمارة میساو في عھده
وكان قد خاض العدید من المعارك في

عھد والده اما في عھده فقد قاد العدید من
المعارك اھما

بالدفيGawniغونيمعركة
Dokoroدوكرومعركة

معركة معركة بورمي بالتعاون مع یریما
غمبي حسن

معركة بورمي بأمر من أمیر المؤمنین
عبدالرحمن وبالتعاون مع أمیر غمبي

حسن وأمیر بوشي عمر
Gaبوكاغامعركة bukkaأرضفي
غمبي

Yandaكتسیندامعركة kutusفي
بالد دمبم
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ورجيبالدفيModaمودامعركة
Warji

معركة زاداو
منبالقربMadabeمادبيمعركة

)1(یوسفكانوقالدیمافیھاساعدكانو

واجھ األمیر محمد منقا تحدیدا كبیر
خاص  بتحصیل الجبایات من اتباعھ

فالتة برنو المقیمین في اإلمارات
المجاورة خاصة داخل امارة كتاغم في

Sambuwalسمبوالمثلمناطق
BileوبیليKatadrwaوكاتبروا
المناطقمنوغیرھاIsawa.وعیساوا

وھذه میزة خاصة منحھا أمیر المؤمنین
محمد بلو ألمیر میساو محمد منقا

فأصبح األمر ساري واجھ محمد منقا
____________________

1/ Ibid
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ھذه المشكلة عندما تخلف عن اجتماعات
أمراء خالفة سكتو في مدینة سكتو

بدعوة من أمیر المؤمنین وتخلف أمیر
میساو في ثالث اجتماعات متتالیة وكان
یرسل إلیھا اخیھ یریما أحمد مما اغضب
أمیر المؤمنین عمر بن علي بابا فاصدر

امر بسحب میزة تحصیل إمارة میساو
جبایات من قري داخل حدود إمارات

اخري فمنعت إمارة كتاغم من التحصیل
داخل حدودھا وادت ھذه المشكلة الي
خالفات حادة مع كتاغم كما أدت الي
أزمة موارد مالیة في اإلمارة.  ولم

تنتھي ھذه االزمة اال بعد أن ذھب أمیر
میساو محمد منقا الي سكتو واعتذر

)1(باباعليبنعمرالمؤمنینألمیر

___________________
1/ Ibid
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توفي األمیر محمد منقا في عام
طریقوفيتوفامنطقةفيم١٩٠٠

عودتھ الي میساو بعد زیارة قام بھا الي
األمیرهللایرزقولم.)1(كانوأمیر

محمد منقا الثاني بزریة

_________________
1/ S.J.Hogben. op.cit.p499
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الفصل الرابع
األمیر أحمد من میساو الي

السودان
دوره قبل تولي اإلمارة

بدأت الشخصیة القیادیة ألحمد
الثاني تتشكل منذ بدایة عھد أمیر میساو
محمد منقا الثاني فبدا أحمد الثاني یلعب

ادوارا ھامة في إدارة شوؤن اإلمارة
وخاصة في المشاركة في المعارك

الجھادیة فاقتنع األمیر محمد منقا الثاني
بأن أحمد الثاني من الرجال الذین یمكن

االعتماد علیھم . وعندما نصب اخیھ
جورو ھمة وابي في منصب یریما اي
ولي العھد نصب أیضا أحمد الثاني في

منصب وزیر میساو وبذلك أصبح
الوزیر أحمد الثاني أحد كبار مستشاري
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تقدمومع.)١(الثانيمنقامحمداألمیر
االیام ازدادت قناعة األمیر محمد منقا

الثاني بھذا القیادي الجدید .
بعد بضع سنوات تھور یریما ھمة

وابي في محاولة انقالبیة فاشلة ضد
األمیر محمد منقا .حیث دخل ھمة وابي
قصر اإلمارة وأعلن نفسھ امیرا وأغلق

ابواب حصن مدینة میساو في وجھ
األمیر محمد منقا الثاني وعندما تمكن
األمیر محمد منقا من اقتحام الحصن

والدخول الي میساو بفضل جھود الوزیر
أحمد قام. ھرب یریما جورو ھمة وابي

الي مدینة كانو . ھذا الحادثة وموقف
الوزیر أحمد الثاني منھا عزز ثقة األمیر
محمد منقا الثاني في الوزیر أحمد الثاني

___________________
1/ Sarkin Misau Ahmadu Alhaji. Op.cit
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فعینھ في منصب ولي العھد وأصبح
)1(میساوفيیریماھوالثانيأحمد

أصبح یریما أحمد المستشار األول
لالمیر محمد منقا الثاني واصبح اكثر

اخالصا لھ في كل أمور اإلمارة . وكان
یرافقھ في معظم تحركاتھ وغزواتھ

ومعظم الغزوات الجھادیة التي خاضھا
األمیر محمد منقا الثاني كان یریما أحمد
معھ حضورا . بل كان یریما أحمد ھو

من یعد الجیوش وینظمھا ویوفر التسلیح
والمؤن وغیرھا . وفي كثیر من المرات
كان یریما أحمد یقود الجیوش ویخوض
المعارك نیابة عن األمیر.  ومنھا عندما

أرسلھ األمیر الي منطقة برندمو
Barandamauازريمقاطعةفي

____________________
1/ Ibid
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كما.)1(علیھموانتصریریمافغزاھم
أرسلھ األمیر عدة مرات الجتماعات

ولقاءات لألمراء فكان یریما أحمد ینوب
عن األمیر محمد منقا فیھا . مثل لقاءاتھ
في بوشي وفي غمبي وكتاغم وناب عن

األمیر محمد منقا الثاني في اللقاء مع
أمیر لنجي عثمان طن یایا . وكان یریما
أحمد قد ذھب الي سكتو ثالث مرات في

اجتماعات علي مستوي أمراء إمارات
خالفة سكتو وفي كل ھذه االجتماعات

المتتالیة كان یریما أحمد ینوب عن
.)2(الثانيمنقامحمداألمیر

كان یریما أحمد في رفقة األمیر
محمد منقا الثاني في رحلتھ األخیرة الي
_____________________

I1/ Ibid
2/ Ibid
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كانو وفي طریق العودة مرض األمیر
محمد منقا الثاني وتوفي في منطقة

.)1(دافو
تنصیبھ  أمیرا

توفي األمیر محمد منقا الثاني في
دافو فاجتمع القادة الذین معھ واختاروا

یریما أحمد في منصب األمیر
تولي االمیر أحمد منصب أمیر

)2(م١٩٠٠عامینایرفيمیساو

كان االمیر أحمد رجال اداریا بامتیاز
فقد اكتسب الخبرة اإلداریة من اخیھ أمیر
میساو محمد منقا الثاني فوزع المھام بین

القادة ونظم عمل الدواوین. ولكن فترة
حكمھ كانت قصیرة جدا عامین وتسعة

___________________
1/ S.J.Hogben. op.cit p.499
2/ Ibid
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بأنمیساوعلماءاحدتنبأوقد.)١(أشھر
فترة حكم األمیر أحمد ال تتجاوز عامین
ونفس ھذا العالم قد تنبأ بأن الحجي تفیدة
ھو من سینفذ االنقالب علي أخیھ األمیر

أحمد وسیغلق أبواب حصن میساو
.)٢(دونھ

قضى األمیر أحمد الثاني فترة
حكمھ في الجھاد وخوض المعارك .

فبعد ثالث شھور فقط من تنصیبھ جھز
بالدفيTayuتایومنطقةوغزاجیشھ

غمبي .
غزا مدینة بورمي ھو وأمیر ھدیجیا

تحت قیادة امیر غمبي عمر وبطلب من
أمیر غمبي عمر

______________________
ذكرهسبقمیساو.دبجینسركن/١
نفسھ/٢
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Soguسوقومنطقةغرا
Maiمدريميمنطقةغزا madiri
معبالتعاونTsaguتسقومنطقةغزا

أمیر كانو
غزا مدینة دمبم

Kwadaتالكودمنطقةغزا talaفي
بالد دمبم وفیھا استشھد احد اعوانھ كشال

بابور
Betiبتيمنطقةغزا

غزا دارازو علي أثر خالف مع حكمھا
sirai)1(سیريمنطقةغزا

بینما كان االمیر أحمد في جولتھ
الجھادیة وبعد غزو منطقة سیري توجھ

ومنبھاونزلKesuكیسومنطقةالي
ھناك أرسل إلیھ أمیر غمبي عمر رسالة

__________________
1/ Sarkin Misau Ahmadu Alhaji. Op.cit
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یخبره بوصول البریطانیین للمنطقة
فتوجھ األمیر أحمد جنوبا الي منطقة

جادا.  وفي جادا عرف أن البریطانیین
بوشي وعینوا مع هللاقد عزلوا أمیر

یطي امیرا في بوشي فقرر العودة الي
بوفدالتقىعودتھطریقوفي)1(میساو.

مبشر بن عمر الفوتي في منطقة زنقا
في طریق ھجرتھ الي الحجاز قادما من

السنغال بعد أن ھزمھمفيتكلور
االستعمار الفرنسي ومنذ تلك اللحظة
فكر األمیر أحمد بالھجرة الي الحجاز

فطلب من مبشر انتظاره لیعود الي
)2(للھجرةویستعدمیساو

عاد األمیر أحمد الثاني الي میساو
___________________

1/Ibid
2/ Ibid
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وبدأ یعد نفسھ للھجرة وفي إطار
توجھ الي بلدة عیساوااستعداداتھ
Isawaفيوایضاكتاغممقاطعةفي

تلك المنطقة علم بان البریطانیین قد
وصلوا منطقة یایو شمال میساو . فأدرك
ان البریطانیین قد أحكموا سیطرتھم علي
كل البالد فاتجھ األمیر أحمد جنوبا ونزل

في بلدة بتي . وكان معھ أخوه الحجي
تفیدا . فخرج الحجي تفیدة دون علم
األمیر أحمد الي منطقة یایو والتقي

بالبریطانیین ھناك وأكد دعمھ ووقوفھ
معھم فمنحوه خطاب الي كانو فأرسل

الحجي تفیدة احد اعوانھ الي كانو  ومن
كانو حول الي بوشي وفي بوشي تم

اعتماد الحجي تفیدة أمیرا علي میساو.
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)1(اعتمادهخطابخادمھلھوأحضر

.عاد الحجي تفیدة بسرعة الي
میساو. وعندما سأل عنھ األمیر أحمد
الثاني عرف ان اخیھ الحجي تفیدة قد
توجھ الي میساو . وھنا تذكر األمیر

أحمد الثاني نبوءة الرجل العالم الذي ذكر
لھ ان الحجي تفیدة ھو الذي سینفذ
االنقالب علیھ .توجھ األمیر أحمد

بسرعة الي میساو فوجد أبواب الحصن
مغلقة أمامھ وان الحجي تفیدة قد أعلن
نفسھ امیرا في میساو . فحاصر األمیر

أحمد مدینة میساو لمدة أربعة أشھر منع
وفي.)2(منھاوالخروجإلیھاالدخول

تلك االثناء وصل ركب الھجرة بقیادة
___________________

1/ Ibid
2/ Ibid
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أمیر المؤمنین الطاھر األول متجھا نحو
الشرق وكانو قبل سویعات في معركة

مع القوات البریطانیة في منطقة زاداو .
فترك األمیر أحمد الثاني امر اإلمارة

)1(الھجرةركباليمعھومنھوفانضم

دخول االستعمار لخالفة سكتو
مع نھایة القرن التاسع عشر
واجھت ممالك غرب أفریقیا توغل

االروبین الراضیھا بغرض االستعمار .
فواجھت خالفة سكتو اإلسالمیة في عھد

أمیر المؤمنین عبدالرحمن بن ابوبكر
جیوشواجھت)١٩٠٢-١٨٩١(العتیق

أربعة دول استعماریة فرنسا وھي التي
طوقت الخالفة من ثالث اتجاھات

واستقطت من الخالفة مناطق في الشمال
____________________

1/Alhaji Shehu Usman. Op.cit
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الغربي وأصبح جزء من بوركینا فاسو
وبنین واستقطعت من الشمال فأصبحت
جزء من النیجر ومالي واستقطعت من

الشرق فأصبحت جزء من تشاد اما
الجیش األلماني والبلجیكي  استقطع جزء
من الجنوب الشرقي فأصبحت جزء من

بدأتفقدبریطانيأما.)١(الكامیرون
توغلھا  من الجنوب فاحتلت إمارة بدأ

عاموفيم١٨٩٧عامفيوالورین
وفيالووسقطتیلواسقطتم١٨٩٨

كنتاغورإمارةسقطتثمم١٩٠٠عام
)2(م١٩٠١فيوادماوا

بوشيإمارةسقطت١٩٠٢عاموفي
___________________

1/ George Amale. The making of
Northern Nigeria. A.B.U. p 9
2/ Elkasum ABBA. Sultans of Sokoto
caliphate. P 240
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أمیرتوفي١٩٠٢أكتوبروفي)١(وكانو
المؤمنین عبدالرحمن بن ابوبكر العتیق

وخلف أمیر المؤمنین  الطاھر األول بن
سكتوقضاةقاضيوأصدر)2(أحمد.

فتوى بضرورة الجھاد ضد الكفار واذا
تنفیذا)3(الھجرةفیجبالدولةسقطت

لقول هللا ( ان الذین تتوفاھم المالئكة
ظالمي أنفسھم قالوا فیما كنتم قالوا كنا
مستضعفین في األرض قالوا ألم تكن

أرض هللا واسعة فتھاجروا فیھا فأولئك
مأواھم جھنم وساءت مصیرا ) سورة

٩٧رقماالیةالنساء
__________________

امیرالمؤمنیندور-شیحوالحاجعبدهللادكتور/1
الطاھر األول في الدفاع عن خالفة صكتو اإلسالمیة

جامعةبحثیةورقة١٩٠٣-١٩٠٢االروبيالغزوضد
م٢٠٠٤فودي.بنعثمان

1/ Elkasum ABBA. Op.cit.p225
.المعاصریناليرسالھ.عليبنعبدهللالقاضي/٣
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سقطت١٩٠٣فبرایرفي
غورنمودا.

مدینةسقطتم١٩٠٣مارس١٥وفي
سكتو عاصمة الخالفة في معركة

)1(غغنجا

ھجرة امیر المؤمنین الطاھر
االول الي بورمي واالمیر أحمد

ینضم إلیھا
١٩٠٣مارس١٨األربعاءیومفي

أعلن أمیر المؤمنین الطاھر األول
الھجرة شرقا فخرج من سكتو وتبعھ عدد

كبیر من القادة والعلماء واالمراء
والقضاة وعامة الناس وكانت محطتھ

االدارةفقررت.)1(بكورامدینةاألول
____________________

1/ Elkasum ABBA. Op.cit.p255
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البریطانیة ضرورة ایقاف الھجرة بقتل
امیر المؤمنین او اعتقالھ فبدات المالحقة

ابریل١٣یوموفيللھجرةالفعلیة
وصلت القوات البریطانیة مدینة غسو
ولكن عندما وصلھا القوات البریطانیا

كان امیر المؤمنین قد غادرھا . فجھزت
القوات البریطانیة قوة عسكریة في كانو

للقضاء علي الھجرة فور وصولھا . وفي
الطریق انضم الي ركب الھجرة العدید

أبریل٢١یوموفيوغیرھمالقادةمن
وصلت الھجرة مدینة كاراي جنوب

غرب كانو ووجدت القوات البریطانیة
في انتظارھا فدارت معركة شرسة
انتصر فیھا المھاجرین علي القوات

البریطانیة التي انسحبت من المعركة .
فطلبت القوات البریطانیة المزید من
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.)1(زاریامنالقوات
انضم حاكم كاراي للھجرة ومن كانو
انضم إلیھا عدد كبیر من القادة مثل أمیر
بدأ ابوبكر شاطا وأمیر كنتاغورا محمد

بلو بن عمر نغامسي وأمیر كفي ابراھیم
مقاجي وانضم إلیھا قاضي قضاة كانو
وشیروما موسي وقائد الجیش كیرانغا
وأمام ودل وأما تسنقیا وعدد كبیر من
قدة قادمین من كسینا ودورا وھدیجیا

الھجرةتقدمت)2(وغیرھاوزاریا
أبریل٢٣یومفيغورميبلدةووصلت

فدارت معركة اخري خسرتھا القوات
البریطانیة.  وصلت الھجرة قریة دیل

رابعةمعركةفدارتأبریل٢٥في
_____________________

1/ Ibid
2/ Abdullahi Nasidi Umaru .Daular
Fulani A Kano .Benchmark kano.p21
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دارتأبریل٢٦یوموفيخامسةثم
معركة في فیجوا ثم معركة سادسة في

ثمأبریل٣٠یومبودياريمنطقة
بلدةفيمایو٢یومفيسابعةمعركة
فيمایو٦فيثامنةمعركةثمیراري

زاداوا ثم اتجھت الھجرة جنوبا الي
لركبانضممیساووفي.)1(میساو

الھجرة األمیر أحمد الثاني والشیخ مبشر
بن عمر الفوتي  ومن معھما . وبعد عن

عبرت الھجرة مساو في المساء
واتجھت نحو نافطا وبورمي وصل
مدینة میساو القائد البریطاني كابتن

Siwithالھجرةیتعقبالذيكانومن
وخسر كل معاركھ معھ وصل میساو .
وطلب دعم األمیر الحجي تفیدا ووافق

____________________
1/ Soure .R.A. Adoleye .the reote of
Attahir Hijra in 1903
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الحجي تفیدة علي دعمھم للقضاء علي
لتعقبجواسیس٢عددفأرسلالھجرة

مسار الھجرة ونقل المعلومات الیھ
Siwithكابتنالبریطانيوالقائد

والجاسوسین ھما مادي انجالمي والرو.
وقام أمیر میساو الحجي تفیدة وأمیر
غمبي عمر بدعم القوات البریطانیة

أمیرلكلوكان)1(بورميعليللھجوم
أسبابھ .أمیر غمبي یتمني ان یتم القضاء

علي األنصار المتواجدین في بورمي
والذین تمردوا ضده وفشلت كل

محاوالت غمبي للقضاء إلیھم.  أما أمیر
میساو یتمني القضاء علي اھل بورمي
حتي یتخلص من رعب احتمالیة عودة
األمیر أحمد الي میساو وحضر أمیر

_____________________
1/ Sarkin Misau Ahmadu Alhaji. Op.cit
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غمبي عمر مع أمیر میساو الحجي
ونزلوا في نافطا القریبة جدا من بورمي

ینتظرون نتیجة معركة القوات
البریطانیة ضد ھجرة أمیر المؤمنین

الطاھر واالنصار في بورمي
واصلت الھجرة مسیرتھا ووصلت
غیادي فانضم إلیھا حاكم غیادي جورو

سلي ووصلت  الغو وغباري وكنكیل و
بھاالتحقدكووفي)1(دكوثمشیطوري

اعداد من المھاجرین بعضھم قادمین من
میساو وغمبي وبوشي . ولكن الذین
التحقوا بالھجرة في دكو قادمین  من

میساو جمیعھم كانو داخل حصن میساو
عندما حاصره األمیر أحمد وجمیعھم
كانوا من أنصار الحجي تفیدة لكنھم

____________________
٨1/ Soure .R.A.op .cit
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اختاروا الھجرة ورفضوا البقاء تحت
حكم المستعمر الكافر. وكانو تحت قیادة

العالم الكبیر  آدم دكا جیغا  . فوجود
ھؤالء بین أفراد الھجرة كان أمرا مزعج

جدا لالمیر أحمد الثاني الذي علي یقین
انھ كان في قائمة المستھدفین  بالتصفیة

.)١(جھةمناكثرمن
وصلت الھجرة الي بورو ثم  نافطا

وبجوقا ثم دارت معركة تاسعة في اشاكا
مایو١٦یومفيبورميمنبالقرب
القواتالمھاجرینوھزمم١٩٠٣

البریطانیا شر ھزیمة وقتلوا من القوات
جندي٣٠٠وحواليقائدھمالبریطانیة
٢٠٠حواليالمھاجرینمنواستشھد

شھید  . فاضطر القائد البریطاني الي
____________________

ذكرهسبق)كیري(بابومحمدجمعةعمر/١
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طلب المزید من القوات من لوكوجا ومن
غوانينحوالھجرةتقدمت)1(غجبي

عاشرةمعركةدارتمایو١٧یوموفي
في غواني بین المھاجرین والقوات

البریطانیة القادمة من غجبي ومن ھناك
عادت الھجرة شماال واحتمت بحصن

المھاجرینوظل.)2(بورميمدینة
واالنصار داخل الحصن لحوالي شھرین
وفي تلك المدة تجمعت القوات البریطانیة
قدمة من لوكوجا وقوة اخري من بوشي
وقوة اخري من زاریا وقوة اخري من

غجبي الي جانب القوة القادمة من
.)٣(كانو

_____________________
1/ Elkasum ABBA. Op.cit.p 257
2/ Soure R.A .adoleye. op.cit
3/ Elkasum ABBA. Op.cit.p257
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منقوةخرجتیولیو٢٧یومفي
المجاھدین من حصن بورمي وھاجمت
معسكر القوات البریطانیة ودارت معھم

المعركة الحادیة عشر وتمكنت من
.)١(الحصنداخلاليالعودة

الساعةتماموفيیولیومن٢٩یوموفي
الحادیة عشر ونصف دارت معركة

بورمي الفاصلة واستمرت المعركة حتى
الساعة بعد المغرب وفیھا استشھد أمیر
المؤمنین الطاھر األول واثنین من أبنائھ

واستشھد قاضي قضاة سكتو والوزیر
عثمان غجیري بن الوزیر محمد

البخاري و وامام بورمي واستشھد عدد
كبیر من القادة وبلغ عدد شھداء بورمي

القواتواعتقلتشھید٦٠٠مناكثر
_____________________

والدهعن.نقالذكرهسبقكاغو.أحمداالمین/1
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البریطانیة أمیر بدأ ابوبكر شاطا والشیخ
مبشر بن عمر الفوتي وغیرھم وذھبت

صباحوفي.)1(لوكوجاسجناليبھم
الیوم التالي أحرقت القوات البریطانیة

كل مدینة بورمي وقتلت االالف من
)2(المھاجرینأبقار

لم یشارك األمیر أحمد الثاني في
القتال في معركة بورمي كما نصحھ

.)٣(مقربیھ
وأعتقد كان ذلك لعدة اسباب كان االمیر

أحمد الثاني حتي قبل شھور قلیلة كان
في حرب للقضاء علي أھل بورمي ھو
وأمیر ھدیجیا متحالفین مع أمیر غمبي
_____________________

1/ Elkasum ABBA. Op.cit.p257
2/ Sarkin Misau Ahmadu Alhaji. Op.cit
3/ Ibid
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عمر الذي یرید إنھاء تمرد غمبي علیھ .
و یعلم األمیر أحمد  یمكن النصار غمبي

داخل الحصن ان یستھدفونھ  والسبب
االخر ھو یعلم بوجود عدد كبیر من أھل
میساو في الحصن وفي أرض المعركة
وكانوا مناصرین ألمیر میساو الحجي

تفیدة ویمكن ان یستھدفوه . وایضا كان
علي علم بان بعض الجواسیس موجودین

داخل الحصن .كما ھو علي علم بان
الحجي تفیدة خارج الحصن ینتظر

الفرصة للقضاء علیھ وكان أیضا علي
علم بأنھ في قائمة المطلوبین لدي القوات
البریطانیة . لذا ظل تحت حراسة بعض

من أعوانھ .
عندما علم األمیر أحمد الثاني

باستشھاد  أمیر المؤمنین الطاھر األول
حضر األمیر أحمد الثاني  أمام حطام
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مسجد بورمي وشاھد جثمان أمیر
)١(غادرثماألولالطاھرالمؤمنین

األمیر أحمد یھاجرالي السودان
مع ھجرة  محمد بلو مایرنو

بعد نھایة معركة بورمي عمل الكل في
دفن الشھداء حتى ساعات متأخرة من

اللیل .ثم  تجمع عدد كبیر من كبار القادة
المتواجدین في بورمي أمام  حطام
مسجد بورمي الذي تعرض للقذف

الشدید أثناء المعركة واستشھد بداخلھ
عدد كبیر وكان من أبرز القادة حینھا ھم

محمد بلو مایرنو بن أمیر المؤمنین
الطاھر األول

محمد بنو بن ألسلطان  الطاھر األول
إبراھیم بن أمیر المؤمنین الطاھر األول

__________________
1/ Ibid
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ابراھیم بن ابوبكر غوقارا بن أمیر
المؤمنین أحمد الزروق

أبوبكر بن عبدهللا بن أمیر المؤمنین
ابوبكر الثاني

ابوبكر بن محمد سمبو بن أمیر المؤمنین
ابوبكر العتیق

عمر مرافا بن یوسف بن أمیر المؤمنین
محمد بلو

عثمان بن نوح بن امیرالمؤمنین ابوبكر
العتیق

الوزیر حسن بن الوزیر ابراھیم الخلیل
عثمان والي بن الوزیر محمد البخاري

أمیر میساو أحمد الثاني
أمیر كفي ابراھیم مقاجي

أحمد بن أمیر بوشي شعیب بن أمیر
أمیر زاریا محمد كاسو

ألفا ھاشم  الفوتي
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قاضي غیا مراطي ابوبكر بن مالم ثاني
أحمد مالم كاغو بن مالم ثاني

وعدد كبیر من القضاة والعلماء وحكام
بلومحمداختیاروتم.)٣٨(المقاطعات

مایرنو في منصب أمیر المؤمنین خلفا
لوالده وعقدت لھ البیعة . ثم اختلف
المجتمعین في امر مواصلة الھجرة

العض قرر العودة الي دیارھم في سكتو
وكانو وكسینا وزاریا وبوشي وغمبي

وھدیجیا وكتاغم وجمعاري ودورا
والبعض قرر مواصلة الھجرة مع

امیرالمؤمنین محمد بلو مایرنو الذي أكد
)2(للھجرةمواصلتھ

انطلقت الھجرة وانضم إلیھا كل
.________________

م١٩٩٥بمایرنوبمنزلھمقابلةكاغو.أحمداالمین/١
نفسھ/٢
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القادة المذكورین انفا بما فیھم أمیر
میساو أحمد الثاني . فخرجت من بورمي

الي جنوب شرق ووصلوا مروة ثم
غروة ثم نغندري ثم تبتال ثم اتجھت
شمال شرق الي موبي ثم عبروا نھر

شاري الي مدینة كسري (انجمینا)
ودخلوا غابة دقنا وعبروھا حتي وصلوا

مدینة ابشي في مملكة وداي ثم دخلوا
دار مسالیط بالقرب من مدینة الجنینة

الحالیة ثم الي نیاال وابوذبد والي األبیض
ثم الرھد ثم تندلتي ثم عبرت النیل

األبیض وعبرت النیل األزرق شمال
سنجة ثم اتجھت شماال حتي وصلت

طلحة واستقرت بین طلحة وقریة
م١٩٠٥عامیونیوشھرفيعریدیبة

١٩٠٦عامینایرفيالخریفنھایةوبعد
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فیھاواستقر.)1(مایرنومدینةتأسیستم
السلطان محمد بلو مایرنو وأمیر میساو

أحمد الثاني ومعظم كبار القادة الذین
)2(الھجرةفيكانوا

رحلة أالمیر أحمدالي الحجاز ثم
تاسیس جلقني

ما ان حطت الھجرة رحالھا في مدینة
مایرنو حتي بدأت مرحلة االنتشار فكر
البعض في تأسیس قري اخري لالنتقال
مع اتباعھم وفكر البعض في تأجیل ھذا
بعض أداء فریضة الحج وفكر اخرین

في ھجرة نھائیا الي الحجاز الداء .
______________________
1/Ahmad Abd Al rahman Nasr
.Maiwurno of the bule nile .Khartoum
University. P 105

منزلھفي.مقابلةبابوكیريوالدمحمدجمعة/١
م١٩٨٠
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)1(ھناكاإلقامةثمالحجفریضة

كان االمیر أحمد الثاني من بین
الذین قرروا الھجرة نھائیا الي الحجاز

القادةمنعددخرجم١٩٠٧عامففي
بغرض االنتقال الي الحجاز بشكل نھائي

وكانوا تحت قیادة محمد بنو بن أمیر
المؤمنین الطاھر األول وھو األخ األكبر

لمحمد بلو مایرنو ومن اھم رواد ھذه
الھجرة ھم

االمیر أحمد الثاني
ألفا ھشم الفوتي

ابراھیم بن ابوبكر غوقارا بن أمیر
المؤمنین أحمد

أمیر شرا عثمان بن أمیر كتاغم
عبدالرحمن

______________________
ذكرهسبق.كاغوأحمداالمین/1
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مقدم بوبا بن سلیمان من كفن سلي
)١(وغیرھم

غادر ركب الھجرة  مایرنو الي
القضارف وكسال ثم سواكن وعبروا

البحر األحمر واسسوا منطقة جرول . ثم
لحقت بھم عدة ھجرات االنتقال للحجاز
مثل ھجرة قاضي غیا مراطي  الكالي

عمرھجرةثمم١٩٠٨عامفيابوبكر
غرن من ادماوا . ثم ھجرة عمر باسمبو
الي الیمن لكنھا في النھایة استقرت في

الحجاز كل ھذه الھجرات وغیرھا
)٢(جرولفياستقرت

اھتم بعض قادة منطقة جرول بتدریس
العلوم اإلسالمیة فاسسوا  حلقات علم

_____________________
ذكره.سبقمحمدجمعةعمر/١
٢حيبمایرنوبمنزلھمقابلة.باسمبوعمرعثمان/٢

م٢٠٢٠
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كبیرة في الحرم المكي وتفرغوا للتدریس
مثل محمد بنو بن أمیر المؤمنین الطاھر
األول والفا ھشم الفوتي والقاضي الكالي
ابوبكر والقاضي عمر غرن . بینما اھتم
بعض القادة بالسیاسة والشأن العام مثل
األمیر أحمد الثاني وإبراھیم بن ابوبكر

غوقارا وعمر باسمبو وأمیر  شرا
)١(الكثیروغیرھمعثمان

في مكة خلق األمیر أحمد الثاني
وبعض ھؤالء القادة عالقة قویة وممیزة

مع شریف مكة حسین وھو الحاكم
الفعلي لمنطقة مكة والحجاز . وكان
االمیر أحمد الثاني قد أسس لھ منزال

_____________________
نفسھ/١
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كبیرا بالقرب من الحرم المكي واصبح
منزلھ قبلة لكل الحجاج القادمین من

غرب أفریقیا.  واشتھر ھناك كقائد كریم
)١(والمحتاجالضیفیعین

ترك األمیر أحمد الثاني عدد كبیر
من اتباعھ الذین قدموا معھ من میساو

تركھم في مدینة مایرنو واسسوا ألنفسھم
منازل واستقروا فیھا واستقرت

المجموعة الثانیة أیضا والتي قدمت من
میساو تحت قیادة العالم الكبیر آدم عثمان

دكا جیغا . ولم تكن العالقة طیبة بین
المجموعتین بسبب المجموعة االولي

لالمیر أحمد الثاني واالخري كانت تساند
األمیر الحجي تفیدة الي جانب موقف

مجموعة ادم دكا جیغا
_____________________

نفسھ/١
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وغیرھم من عدم مشاركة مجموعة
األمیر أحمد الثاني في معركة بورمي

وھذا ترك عدم ارتیاح في اتباع األمیر
أحمد  وإضافة الي كل ھذا انتظام عدد

كبیر من ھجرات تأسیس قري فعدد كبیر
من القادة أخذوا اتباعھم واسسوا لھم

قري تخصھم مثل الشیخ فاروق
الكسیناوي وجورو ھمة اسسوا منطقة
حلة البیر غرب مایرنو وأسس الشیخ

أبكر شندي قریة شندي (التبلدیة ) غرب
مایرنو وأسس الشیخ فاروق الكسیناوي

قریة شموال (دندر كولي ) . ھذه
األسباب مجتمعة جعلت اتباع األمیر

أحمد الثاني یرسلون لالمیر أحمد
بضرورة عودتھ ھو وأسرتھ الي مایرنو

ومن ثم تأسیس قریة تخصھ ھو
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أحمداألمیرعادوبالفعل)١(وأتباعھ.
وفيم١٩١٤عامالحجازفيمنالثاني

الخرطوم حصل علي التصدیق من حاكم
عام السودان بإنشاء قریتین ووصل

مایرنو ثم غادرھا ھو وأتباعھ جنوبا
ورافقھ السلطان محمد بلو مایرنو حتي

وصلوا منطقة دماترو  (جلقني ) وتم
أما)٢(.الخالقوعبدجلقنيتأسیس

مجموعة جورو ھمة وابي فقد استقرت
في مایرنو وحلة البئر واالن أصبحت

المجموعتین وغیرھا من أحفاد
المھاجرین جمیعھم عبارة عن أسرة

)٣(كبیرةواحدةوعائلة

______________________
ذكرهمحمد..سبقجمعةعمر/١
ذكرهسبقصالح.محمدعبدالقادرالعمدة/٢
ذكرهسبق.محمدجمعةعمر/٣
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استقر األمیر أحمد الثاني فترة
قصیرة جدا في جلقني وتم اعتماده عمدة

علي جلقني  ثم عاد الي الحجاز تاركا
جلقني تحت ید ابنھ الكبیر قالدیما محمد

صالح .أما عبدالخالق تركھا علي ید ابنھ
عبدالقادر قوجي . ثم عاد الي جلقني

)١(وفاتھقبیل

مرض األمیر أحمد الثاني ونقل الي
مستشفي سنجة وتوفاه هللا فیھا ونقل

جثمانھ الي جلقني حیث وري الثري في
)٢(جلقنيفي

_________________
ذكرهسبقصالح.محمدعبدالقادرالعمدة/١
م٢٠٢٢بمایرنومقابلة.منقامحمدإبراھیمالشیخ/٢
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الفصل الخامس
أمراء میساو بعد األمیر أحمد

الثاني
األمیر الحجي تفیدة

ھو محمد الحجي بن صالح بن
ووالدتھ)١(مختارغونيبنمنقامحمد

ھي غدا غما بنت أمیر المؤمنین ابوبكر
)٢(بلومحمدالمؤمنینأمیربنالثاني

ولد في مدینة میساو ونشأ وتربي
فیھا ودرس القرأن والعلوم اإلسالمیة

)٣(العلماءكباراحدأصبححتي

___________________
1/ S.J.Hogben. op.cit p499

ذكرهسبقمیساو.دبجینسركن/٢
نفسھ/٣
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ظھر محمد الحجي تفیدة كقائد
مھم یلعب ادوارا ھامة في عھد أخیھ

األكبر محمد منقا الثاني حیث عینھ أخوه
.)1(تفیدةمنصبفيالثانيمنقامحمد

كان محمد الحجي تفیدة واحد من
اھم معاوني األمیر محمد منقا الثاني

ومستشاریھ . وكان یرافق األمیر محمد
)2(وسفریاتھرحالتھمعظمفيمنقا

یعتبر جیل الحجي تفیدة ھو آخر
الذین خاضوا معارك الجھاد قبل ان

تتدخل اإلدارة البریطانیة وتوقف حركة
الجھاد .

كان محمد الحجي محاربا قویا
وقائد عسكریا شجاعا فقد شارك في
___________________

1/ Sarkin Misau Ahmadu Alhaji. Op.cit
2/Ibid
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المعارك التي قادھا أخوه األمیر محمد
)1(الثانيأحمدواألمیرمنقا

لعب الحجي دورا ھاما في
تنصیب أخیھ أحمد الثاني في منصب
أمیر میساو عندما توفي األمیر محمد
منقا الثاني في دافو فكان الحجي تفیدة
من بین من اختاروا یریما أحمد لیكون

أمیرا علي میساو .وكان ھو أیضا وأخیھ
موسي من اقوي المرشحین وبھذا سھل

األمر علي اخیھ أحمد الثاني ثم قاد جزء
من الوفد الذي كان مع األمیر محمد منقا
الثاني وذھب بھم الي میساو كوفد مقدمة

قبل وصول األمیر أحمد الثاني وأخبر
الحجي تفیدة أھل میساو بأن األمیر

محمد منقا الثاني قد انتقل الي الرفیق
_____________________

1/ Ibid
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األعلى وقد تم اختیار یریما أحمد خلفا
اھلمنحشداتفیدةالحجيوجھز.)1(لھ

میساو الستقبال األمیر أحمد الثاني . كما
قام الحجي تفیدة بمخاطبة أمیر المؤمنین

عبدالرحمن بن عتیق بخصوص االختیار
وأرسل أمیر المؤمنین وفدا الي میساو

)2(الثانيأحمداألمیرتنصیبوتم

ظل الحجي تفیدة المستشار األول
لالمیر أحمد الثاني بعد أن عینھ األمیر

)3(یریمامنصبفيالثانيأحمد

محمدیریمانفذم١٩٠٢عامفي
الحجي تفیدة انقالبا علي األمیر أحمد

الثاني وأغلق علیھ أبواب حصن مدینة
میساو وفشلت كل محاوالت األمیر أحمد

_____________________
1/ Ibid
2/ Ibid
3/ Ibid
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الثاني القتحام الحصن وفي نھایة األمر
تبع أمیر المؤمنین الطاھر األول في

)١(الشرقنحوھجرتھ

ففي بدایة عھد األمیر الحجي تفیدة
االستعمارقامم١٩٠٤عامفيوتحدیدا

البریطاني بتحویل إمارة میساو الي
مقاطعة تحت إمارة كتاغم . ولكن بفضل

جھود األمیر الحجي تفیدة المتواصلة
تمكن من اقناع اإلدارة البریطانیة من

إعادة إمارة میساو الي وضعھا الطبیعي
)2(م١٩٠٧العامفيوذلكمستقلةكإمارة

اإلدارةقامتم١٩١٥عامفي
البریطانیة بإعادة رسم حدود  إمارة

_____________________
1/ S.J.Hogben. op.cit.p499
2/ Sarkin Misau Ahmadu Alhaji. Op.cit
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میساو وتم تبادل مناطق من إمارة كتاغم
ومیساو حیث تركت اإلمارة امر

تحصیلھا علي بعض قري فالتة برنو
غدري داخل امارة كتاغم مثل سمبوال
وكاتبروا وعیساوي وبیلي مقابل ضم

مناطق زاداوا وھرداوا الي إمارة میساو
. كما تم ضم دمبم وجلم  الي إمارة

میساو . تم ذلك بعد التوافق مع أمیر
.)١(عبدالقادرالثالثكتاغم

اھتم األمیر الحجي تفیدة كثیرا
بتطویر إمارة میساو فاھتم بالتعلیم

ونظمھ ووسع فرصھ وأسس اول مدرسة
نظامیة في میساو . كما اھتم بالتعلیم

الدیني ونشر القرأن والعلوم اإلسالمیة.
وكان لھ الفضل في تطویر الزراعة

_____________________
1/ Ibid
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)١(میساوأھالي

اكتسب أمیر میساو الحجي تفیدة
مكان كبیرة بین األمراء وبفضل جھوده
وأعمالھ اإلداریة وغیرھا تم اختیاره من
بین األمراء ومنح كسوة الشرف من ملك

)2(م١٩٢١عامفيبریطانیا

كان االمیر الحجي تفیدة رجال تقیا
صالحا محبوبا  من اھل میساو كریما

وعطوفا وكان مولعا بالقرآن وصلة
االرحام

تعرض  األمیر الحجي تفیدة ما
یشبھ االنقالب من ولده الذي اعتمد امیرا

علي میساو وفي حیاة األمیر الحجي
تفیدة بعد اتفاقھ مع اإلدارة البریطانیة في

_____________________
1/Ibid
2/ Ibid
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)1(م١٩٢٥عام

توفي األمیر الحجي تفیدة في یوم
)2(م١٩٢٦عامسبتمبر٢٧الجمعة

وترك العدید من األبناء منھم علي سبیل
المثال أحمد ومحمد منقا وعلي وصالح

)3(ولول

األمیر أحمد الثالث
)١٩٧٩-١٩٠٢٦(

ھو أحمد بن محمدالحجي تفیدا بن
)4(مختارغونيبنمنقامحمدبنصالح

ولد في مدینة میساو في یوم
میساوفيوتربينشأ١٩٠١/٧/٢

______________________
ذكرهسبقمیساو.دبجینسركن/١

1/ S.J.Hogben. op.cit
ذكرهسبقمیساو.دبجینسركن/٣

4/ Sarkin Misau Ahmadu Alhaji. Op.cit
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والتحق  ودرس القرآن والعلوم
اإلسالمیة علي ید وفي خلوة الشیخ محمد

فيواستمرم١٩٠٨عامفيمقاجي
الخلوة ثالث أعوام ثم في ینایر عام

ھوساطنمدرسةوالدهأرسلھم١٩١٠
في كانو واستمر في الدراسة فیھا لمدة

خمسة أعوام ثم عمل بالتدریس في نفس
اليم١٩١٥منالفترةفيالمدرسة
عادم١٩١٨عامینایروفي.م١٩١٧

الي مدینة میساو وفي فبرایر من عام
وزیرومنصبلقبمنحم١٩١٨
)1(میساو

اكتسب الوزیر أحمد العدید من
الخبرات العملیة في إدارة أعمال اإلمارة

وعندما كبر والده في سن كان معظم
______________________

1/ Ibid
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.)1(یدیھتحتاإلمارةأعمال
أحمدیریمانصبم١٩٢٦عامفي

رسمیا امیرا علي إمارة میساو . وفي
عھده نقلت إمارة میساو من تبعیتھا

)٢بوشيوالیةاليكانولوالیة

اھتم األمیر أحمد الثالث كثیرا
بتطویر إمارة میساو. وكان یتمتع

بعالقات واسعة مع كبار المسؤولین
فسخر عالقاتھ وجھده لصالح انسان

إمارة میساو فأعطي أمر التعلیم أولیة
ھامة فعمل على دعم خالوي القرآن.
كما اھتم بعلماء الخالوي وساھم في
توسیع المدارس النظامیة  في میساو
وتشجیع الناس الرسال ابناءھم الي

المدارس. في
_____________________

ذكرهسبقمیساو.دبجینسركن/١
1/ S.J.Hogben. op.cit.499
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وقت لم یكن كل أھل میساو راضیین عن
التعلیم المدرسي كنظام ادخل االستعمار

)1(البریطاني

اھتم األمیر أحمد الثالث بتطویر
الخدمات األساسیة في إمارة میساو

وبفضل جھوده تم تأسیس وتشیید
مستشفى میساو الكبیر وفي عھده

وبجھوده تم ربط مدینة میساو بالطرق
المعبدة الناقلة إلى الوالیات األخرى فقبل

ذلك كان اھل میساو یعانون في السفر
وخاصة في الخریف فھم مضطرین

للسفر في طریق ترابي من میساو إلى
جمعاري ثم الى ازري ثم دمبم ثم الى
بتاسكوم  للتنقل الى مناطق اخرى فتم

تعبید طریق میساو الذي یختصر المسافة
____________________

81/ Sarkin Misau Ahmadu Alhaji.
Op.cit
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عبدم١٩٥٣عامففيوالمشقةوالزمن
الطریق الرابط بین میساو ونیا إلى
غیادي الي كاري ویتصل بطریق

.)1(جوس
اھتم األمیر أحمد الثالث بتطویر

األسواق في العدید من مدن اإلمارة حیث
تم تشید مظالت كبیرة للباعة في أسواق
میساو وزاداوا وھرداوا ودمبم ومدكري

)٢(دقواوسوقوجلمواكویم

في عھد األمیر أحمد الثالث  تم
تكوین مجلس لألمیر بشكل واضح

وأصبحت إمارة میساو بھا ست
مقاطعات وھي
مقاطعة میساو

____________________
1/Sarkin Misau Ahmadu Alhaji. Op.cit
2/ Ibid
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مقاطعة دمبم
مقاطعة ھرداوا
مقاطعة زاداوا
مقاطعة اكویم
مقاطعة جلم

واصبح حكام ھذه المقاطعات أعضاء في
مجلس األمیر باإلضافة الي كل من

الوزیر
یریما
تفیدا

والقاضي
من اھم معاوني األمیر أحمد الثالث

في فترة حكمھ كل من
تفیداالحجيبنصالح/الوزیر/١
تفیداالحجيبنمنقا/محمدیریما/٢
غرقاعليتفیدة//٣
یعقوبالقاضي//٤
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ابراھیم/زاداواحاكم/٥
ادمابراھیم/ھرداواحاكم/٦
یوسفبنطاھر/دمبمحاكم/٧
عبدهللا/اكویمحاكم/٨
محمد/جلمحاكم/٩

)1(ابامحمدالساعي/١٠

توفي األمیر أحمد الثالث في عام
فتراتبینمنمدةأطولوحكمم١٩٧٩

منلناوترك.عاما٥٣میساوحكام
األبناء كل من یریما محمد منقا

علي بفاو
بابا أحمد

یایا عائشة
أمینة یلوا

______________________
1/ Ibid
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اده خدیجة زوجة مي غنا
)١(حلیمة

األمیر محمد منقا الثالث
ھو محمد منقا بن أحمد بن

الحجي تفیدا بن صالح بن محمد منقا بن
غوني مختار

٢٧فيالثالثمنقامحمداالمیرولد
)٢(میساومدینةفيم١٩٣٧عامسبتمبر

نشأ وتربي فیھا ودرس القرأن
والعلوم اإلسالمیة علي ید علماء میساو

ثم التحق بمدرسة میساو االبتدائیة . وفي
انتقلثمتعلیمھفیھااكملم١٩٥١عام

الي مدرسة بوشي المتوسطة ثم التحق
______________________

ذكرهسبقمیساو.دبجینسركن/١
بتاریخ.إفادةالرابعأحمدمیساوأمیرسكرتیرانس/٢

م٢٠٢٢أكتوبر٢٥
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بمعھد اإلدارة في جامعة أحمدو بلو في
زاریا . وعین سكرتیر اإلمارة في عام

م١٩٥٨عامحتيواستمرم١٩٥٥
.)١(یریمامنصبفيعینعندما

واصل محمد منقا تعلیمھ في دولة
م١٩٦٣عامفيبریطانیا

میساوأمیرتوفيم١٩٧٩عامفي
أحمد الثالث فتم اختیار یریما محمد منقا

)٢(لھخلفا

كان األمیر محمد منقا قائدا حقیقیا
یعمل لیال ونھار من أجل اھلھ في إمارة

میساو وفي عھده تحققت العدید من
االنجازات

اھتم األمیر محمد منقا الثالث كثیرا
______________________

نفسھ/١
نفسھ/٢
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بالتعلیم واھتم بتطویر المدارس وزیادتھا
كما اھتم بالطالب والشباب ودعم

أنشطتھم كثیرا . وفي عھده وبفضل
أصدرتم١٩٨٢عامففيجھوده

حكومة والیة بوشي بإعادة إمارة میساو
الي إمارة من الدرجة األولى . وبفضل
جھوده أیضا دخلت خدمة الكھرباء إلى

میساو ودخلت شبكة المیاه . وأنشأت
A.Drofaiاإلسالمیةالدراساتكلیة

college for legalعھدهوفي
تطورت الزراعة اكثر واصبحت میساو

)١(بذاتھاقائمةإداریةمحلیة

عرف األمیر محمد منقا الثالث
بقدراتھ اإلداریة الھائلة في كل المجالت
والمواقع التي عمل بھا مما مكنھ من نیل

_____________________
ذكرهسبقمیساو.دبجینسركن/١
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عدد مقدر من الجوائز جائزة  من معھد
الزمالة اإلدارة.  وجائزة نوبل للتنمیة في

نیجیریا وشھادة الدكتوراة الفخریة في
اإلدارة العامة من جامعة اطلس في

عليحصلكمام٢٠٠٩عامفيانمبرا
)١(الممتازةالطویلةالخدمةجائزة

عرف األمیر محمد منقا الثالث
بالصدق والوفاء واالخالص في العمل

وإتقانھ كما عرف بالتواضع وقضاء
حوائج الناس وكان رجال كریما ینفق كل
مالھ علي الفقراء لدرجة أنھ لم یترك شئ

.)٢(لورثتھ
توفي األمیر محمد منقا الثالث في

.م٢٠١٥عامأغسطس١٧یوم
____________________

ذكرهسبق.الرابعأحمدمیساوأمیرسكرتیرانس/١
نفسھ/٢
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كان لألمیر محمد منقا عدد اربع زوجات
)٣٣(منكلاألبناءمنوترك

الىم٢٠١٥(الرابعأحمداألمیر
االن

ھو أحمد بن سلیمان بن علي غرقا
بن صالح بن محمد منقا بن غوني مختار

داغودامدینةفيم١٩٥٠فيولد
بمحلیة دمبم . نشأ وتربي فیھا ودرس
القرأن والعلوم اإلسالمیة.  ثم التحق

بمدرسة دغودا االبتدائیة في عام
میساومدرسةثمم١٩٦٠حتيم١٩٥٧
م١٩٦٣حتيم١٩٦١مناألولیة

والتحق بمدرسة بوشي الثانویة الحكومیة
)٢(م١٩٦٩حتيم١٩٦٣منالفترةفي

___________________
نفسھ/١
نفسھ/٢
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ومنھا إلى جامعة أحمدو بلو في زاریا
حیث درس العلوم اإلداریة ونال درجة

البكالوریوس.
عمل أحمد الرابع في  العدید من

مؤسسات الدولة والبدایة كانت في مدینة
الغوس حیث عمل مساعد السكرتیر

الثاني في وزارة المعلومات ثم مساعد
السكرتیر األول في وزارة الزراعة

االتحادیة ثم عمل مساعد بوزارة المیاه
والري االتحادیة ثم األمین العام ل -تنمیة

نھر بنوي بیوال ثم عمل نائب رئیس
للمجلس التنفیذي لحكومة والیة بوشي ثم
عمل نائب األمین العام لوزارة األشغال

والیة بوشي ثم األمین العام لوزارة
الصحة والیة بوشي ثم عمل مدیر

شؤون الخدمة والیة بوشي ثم المدیر
العام لوزارة التجارة في بوشي
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ثم األمین العام لوزارة الصناعة
والسیاحة والیة بوشي  ثم عمل االمین

العام لوزارة الحكم المحلي  بوالیة بوشي
ثم االمین اإلداري لحكومة والیة بوشي
ثم االمین العام لحكومة والیة بوشي ثم

المدیر العام لمكتب نائب الوالي في
بوشي . كما عمل في إدارات اخري

والي جانب ھذه المجاالت فقد عمل أحمد
الرابع في عدد كبیر من اللجان الرسمیة

وغیر الرسمیة وعمل رئیس مجلس
)١(ازريكلیةأمناء

اكتسب أحمد الرابع خبرات كبیرة
واسعة في مجال العمل اإلداري واصبح

أحد أمیز االداریین في بوشي
___________________

نفسھ/١
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توفي أمیر میساو محمد منقا في
الرابعأحمدعمھابنونصب.)١(م٢٠١٥

أمیرا علي میساو . ومنذ اللحظة االولى
لىتنصیب سخر األمیر أحمد الرابع كل
جھده ووقتھ من أجل أمتھ وأتباعھ في

إمارة میساو . فعمل علي إعادة ترتیب
وھیكلة العمل اإلداري في اإلمارة
وانعكس ھذا ایجابا علي كل اتباع

اإلمارة فبدأت االنجازات تتدفق كل
السیل فنجح في تطویر الزراعة والرعي

وتطویر البني التحتیة والخدمات
األساسیة واتسعت دائرة األمن.  كما
سخر األمیر كل خبراتھ وعالقاتھ في

إنجازاتھاھمومن)٢(اإلمارةتطویر
استطاع إعادة تشید قصر اإلمارة بأحدث

____________________
ذكرهسبقمیساو.دبجینسركن/١
ذكره.سبقالرابعأحمدمیساوأمیرسكرتیرانس/٢
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طراز وقام بتأسیس القصر بافخم
االثاثات مستفیدا كثیر من حكومة والیة

بوشي التي ظل یعمل فیھا لعشرات
)١(السنین

عمل األمیر أحمد الرابع علي
جمع الصف وتوحید األمة لیتوجھ جھدھا

الي مصلحة اتباعھ فعمل علي معالجة
الكثیر من الخالفات واالختالفات بحكمتھ

وخبرتھ في إدارة الملفات واالزمات
واالن بفضل جھوده تنعم إمارة میساو

)٢(االستقرارمنعالیةبدرجة

اھتم األمیر أحمد الرابع بجمع كلمة
األسرة المالكة من أحفاد غوني مختار
لیس في میساو وحدھا بل جمع كلمة
____________________

ذكره.سبقالرابعأحمدمیساوأمیرسكرتیرانس/١
ذكرهسبقمیساو.دبجینسركن/٢
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معظم أحفاد غوني مختار في اي مكان
وقربھم الیھ ففتح قناة التواصل والتعاون

مع أحفاد غوني مختار  في كانو وفتح
التواصل مع أحفاد أمیر میساو األسبق
األمیر عثمان بن محمد منقا الذي ظلوا

مبعدین عن شؤون اإلمارة فمنحھم بعض
االلقاب الملكیة كما فتح تواصل مع أحفاد
األمیر أحمد الثاني الموجودین في غمبي

وجوس وابوجا ومنح البعض منھم
مناصب في اإلمارة بل قام األمیر

بخطوات أكبر من ذلك عندما ارسل وفدا
الي السودان للوقوف علي أحفاد األمیر

أحمد الثاني الذي ھاجر الي السودان
وأسس مدینتي جلقني وعبدالخالق

وتمكن األمیر من فتح قنوات التواصل
معھم بل قدم ألھلھ في السودان الكثیر

من الدعم . واالن یتأھب عدد مقدر من
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أحفاد غوني مختار من السودان للسفر
ومشاركة اإلمارة احتفاال كبیر بدعوة من

سمو األمیر
یعتبر األمیر أحمد الرابع من اكثر
أمراء میساو كرما واكراما عطفا علي
أمتھ والعمل الجلھم وھو أوسع أمراء

میساو في العالقات مع األمراء اآلخرین
ومع قادة الدولة النیجیریا وھو أكثرھم

مشاركة في المناسبات واألحداث القومیة
وغیرھا وھو عضوا فاعال في مجلس

األمراء علي مستوي والیة بوشي وعلي
مستوي الدولة النیجیریة  وھو یتمتع
بمكانة كبیرة بین نظراءه من األمراء

ولھ مكان كبیرة وخاصة في نفس
السلطان في سكتو

ھذا غیض من فیض عن ھذا األمیر
الھمام
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نسأل هللا لھ دوام الصحة والعافیة والعمر
المدید الحافل بالنجاحات واالنجازات
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الفصل السادس
ذریة األمیر أحمد الثاني

تعتبر ھجرات البشر  وحیاة التنقل
والترحال واحدة من سنن الكون . وھناك

اسباب كثیر تجبر اإلنسان علي ترك
مكانھ وبیئتھ إلى مكان آخر مثل الحروب

والكوارث و رحالت الحجیج او البحث
عن حیاة أفضل .

ھذه األسباب وغیرھا جعلت
ذریة رجل واحد عاش حیاتھ قبل مائة

عام لكن ذریتھ نمت وتكاثرت وتبعثرت
في شتى األنحاء حتى أصبح بعضھم

الیعرف شئ عن بعض . یمكن تقسیم
أماكن تواجد ذریة األمیر أحمد الثاني
إلى مجموعتین رئیسیة وكل مجموعة

في دولة  وھي مجموعة  السودان
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والذین أصبحوا سودانین بالمیالد
ومجموعة نیجیریا حیث األصل

والجذور لألمیر أحمد الثاني
تسكن ذریة األمیر أحمد الثاني في

السودان في عدة مدن وبلدات وابرزھا
مدینة جلقني ثم عبدالخالق ثم مدینة

مایرنو وحلة البئر والخرطوم وخشم
القربة  ومدینة  ومدینة االضیة  في

كردفان إلى جانب أماكن أخرى سنتتبع
ذریتھ في جلقني وعبد الخالق مایرنو

واالضیة مع اشارة لبقیة المناطق .
وأرجو أن یلتمس الجمیع العذر لي الني
ساعتمد على ما یتوفر لي من معلومات
وحتما اعرف البعض واجھل العدید و
سأركز على أبنائھ وأحفاده ابا عن جد

فقط
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ذریة أحمد الثاني في مدینة
جلقني

تعتبر مدینة جلقني ھي المقر
والمعقل الرئیسي لذریة األمیر أحمد

الثاني و ھي المدینة التي أسسھا األمیر
وعاش)١(م١٩١٤عامفيالثانيأحمد

فیھا جزء من حیاتھ وھي المدینة التي
احتضنت جثمانھ الطاھر بعد وفاتھ

تقع مدینة جلقني في والیة سنار
السودانیھ وفي محلیة أبوحجار  وھي

واحدة من الوحدات اإلداریة في
محلیة- وتقع على الضفة الغربیة للنیل

األزرق وتبعد من مدینة مایرنو بحوالي
حواليوتبعدمایرنوجنوبيكم١٤٥
فيالخرطومالعاصمةعنكم٣٧٠

_____________________
ذكرهسبقصالح.محمدعبدالقادرالعمدة/١
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اتجاه الجنوب وتبعد عن الطریق القومي
الخرطوم الدمازین بحوالي -كیلو متر
ویسكنھا الفالتة والبرنو والھوسا ویبلغ

)١(نسمةألف٢٥حواليسكانھاتعداد

قد شارك األمیر أحمد الثاني في
تأسیس جلقني عدد من القیادات منھا

إخوانھ صالح بن أمیر میساو جد العمدة
تاج الدین

عمر سندا بن أمیر میساو صالح ومینا
بن أمیر میساو صالح - وغیرھم من

)٢(أسرتھأفراد

وبعد أن أسس األمیر أحمد
الثاني مسجده اوال قام بتأسیس داره

بجوار مسجده وھكذا فعل معظم كبار
______________________

الشیخعليبمنزل.مقابلھمنقامحمدابراھیم/١
م٢٠٢٢أكتوبربمایرنو

٢٠٢٢أكتوبربمایرنو.مقابلةالمیطوأحمدعثمان/٢
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الشیوخ الذین شاركوا في مرحلة
التأسیس ستجد كل شیخ لھ مسجده أمام

داره  ومن أبرز ھؤالء الشیوخ ھم
الشیخ جورو دوتي القادم من مدینة

Dottiبوشيبوالیةكتاغمإمارةفي
)١(النیجیریة

والشیخ جاتو
والشیخ بیلو بابكر عبدالقادر طن كلبو

الذي انتقل من جلقني وأسس قریة
الكثیروغیرھم)٢(جلقنيشرقابونورة

جدا من الشیوخ
ومن القرى التي تفرعت من مدینة
جلقني ھي قریة عمارة جیالني وقریة

ابونورة في شرق جلقني وھي تابعة
لمحلیة السوكي وایضا عند تأسیس  قریة

_____________________
م٢٠٢١بمایرنوبمنزلھمقابلة.عرابيأحمدبلھ/١
نفسھ/٢
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ابوحجر خرجت أعداد كبیرة من جلقني
و انتقلت الى قریة ابو حجر شرق جلقني

)١(السوكيمحلیةتتبعأیضاوھي

ومعم١٩٢٩عامحواليفي
صدور قانون سلطات المشائخ تم اعتماد
محمد صالح بن األمیر أحمد الثاني عمدة

District(جلقنيمدینةعلى head(
واستمر عمدة علي جلقني حتى وفاتھ في

العمدةابنھوخلفھم١٩٥٠عامحوالي
تاجالعمدةاآلنم٢٠٢١حتىعبدالقادر

الدین محمد صالح . وایضا الشیاخة
م١٩٥٥حواليوفاتھحتىلھمنحت

من بعده محمد منقا بن محمد صالح حتى
بنإبراھیمھوالشیخفأصبح)٢(م٢٠٠٤

محمد منقا
_________________

٢٠٢١كانوميبوبةبمنزل.مقابلھابراھیمفاروق/١
ذكرهسبق.منقامحمدإبراھیمالشیخ/٢
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عمدیةانشطرتم١٩٧٤عاموفي
جلقني عندما اعید تقسیم المدریات

أصبحت جلقني وما حولھا منفصلة عن
عبدالخالق فنشأة عمودیة في عبد الخالق

ذریة العمدة محمد صالح بن
األمیر أحمد الثاني

ففي جلقني معظم ذریة األمیر
أحمد الثاني وخاصة من ابنھ الكبیر

قالدیما محمد صالح وھو أول عمدة في
جلقني

.انجب قالدیما محمد صالح عدد من
األبناء والبنات فبعض منھم لم ینجب

)١(عبدالقادروالعمدةوصالحمختارمثل

______________________
ذكرهسبقمنقا.محمدإبراھیم/الشیخ١
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اما الذین لھم ذریة فھم
أ/ محمد منقا بن محمد صالح بن األمیر

أحمد الثاني
فقد تزوج محمد منقا من خدیجة بنت

عمھ عبدالقادر غوجي بن األمیر أحمد
الثاني وھي زوجتھ األولى   ولھ معھا و

من األبناء كل من
الشیخ إبراھیم بن محمد محمد منقا شیخ

شیوخ جلقني ولھ أیضا مریم وحواء
وعائشة وفاطمة

اما الزوجة الثانیة لمحمد منقا بن محمد
صالح فھي فاطمة المالویة ولھ منھا كل
من محمد وأحمد وبابو ومختار وفائزة

وامونة وزینب
ب/ عثمان بن محمد صالح بن األمیر

أحمد الثاني
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تزوج عثمان بن محمد منقا من
ولھ من األبناء عادل وعمر ونزار

وأحمد وعبد القادر وبابكر وخالد وكوثر
وحنینة

ج/ محمد بن محمدصالح بن األمیر أحمد
الثاني

تزوج وترك  بنت وحیدة وھي عائشة
د/  محمد الصغیر بن محمد صالح بن

األمیر أحمد الثاني
تزوج وترك  من األبناء أبكر وعصام

وفاطمة وزھور
قد انتقل محمد بأسرتھ بشكل نھائي إلى

الخرطوم
ذ/ أبكر بن محمد صالح بن األمیر أحمد

الثاني
تزوج أبكر وترك  من األبناء كل من

عبدالقادر ومحمد وفاطمة الملقبة نجالء
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ر/ عائشة بنت محمد صالح بن األمیر
أحمد الثاني

تزوجت عائشة من ابن عمھا أحمد یریما
ولھا من األبناء ولد وبنت

ز/ حلیمة بنت محمد صالح بن األمیر
أحمد الثاني

تزوجت حلیمة من محمد موسي ولھا
منھ عدد من البنین والبنات

س/ عائشة بنت محمد صالح بن األمیر
أحمد الثاني

تزوجت عائشة من بابكر المشھور جدو
ابویة ولھ منھا عدد من األبناء والبنات
ش/ عائشة بنت محمد صالح بن األمیر

أحمد الثاني
تزوجت عائشة من محمد بلھ باباي ولھا

منھ عدد من األبناء والبنات



205

ص/ عائشة بنت محمد صالح  بن األمیر
أحمد الثاني

تزوجت عائشة من یایارو بن اسماعیل
ولھا منھ عدد من األبناء والبنات

ض/ حواء بنت محمد صالح بن األمیر
أحمد الثاني

تزوجت حواء من عثمان عبدالقادر .ولھا
)١(والبناتاألبناءمنعدد

ذریة احمد الثاني في مدینة عبد
الخالق

تقع مدینة عبد الخالق في محلیة -
بوالیة النیل األزرق  علي الضفة الغربیة
من النیل االزرق عند منحنى النیل وتبعد

جلقنيجنوبمتركیلو8حوالي
الخرطومجنوبيكم٣٧٨وحوالي

____________________
ذكرهسبقالمیطو.أحمد/عثمان١
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وتقع الي الغرب من  قریة باسیس .
ویسكنھا قبائل الفوالني والبرنو وغیرھم

)١(نسمةالف20حواليتعدادھاویبلغ

تأسست عبد الخالق علي ید
عبد القادر غوجي  بن األمیر أحمد

أبرزومن.م١٩١٤عامفي)٢(الثاني
المؤسسین المشاركین مع  عبدالقادر

غوجي عند التأسیس  ھم
الشقیقصالحمیساوأمیربنصالح/١

األصغر لألمیر أحمد الثاني وھو جد
عمدة جلقني الحالي محمد محمد صالح

المشھور تاج الدین
الشقیقصالحمیساوأمیربنمینا/٢

األصغر لألمیر أحمد الثاني . وذریتھ
____________________

ذكرهسبقالمیطو.أحمدعثمان/١

نفسھ/٢
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اآلن في عبد الخالق
.صالحمیساوأمیربنسنداعمر/٣

وھو الشقیق األصغر لألمیر أحمد
األمیرأشقاءالثالثوھؤالء)١(الثاني

أحمد الثاني ووالدتھم ھي الملقبة  غدنغما
بنت أمیر المؤمنین ابوبكر الثاني بن
محمد بلو بن الشیخ عثمان بن فودي

أصبحتم١٩٧٤عامفي
عبدالخالق عمودیة قائمة بذاتھا فعین

عثمان بن عبدالقادر غوجي عمدة علي
عبدالخالق واستمر حتي وفاتھ عام

بنمحمدالعمدةابنھوخلفھ)٢(م٢٠١٨
عثمان الي الیوم  . بینما أصبح محمد

______________________
أیضاانظرذكرهسبقالمیطو.أحمدعثمان/١

Sarkinمخطوطة Misau Ahmadu Alhaji
ذكرهسبق.صالحمحمدبنعبدالقادرالعمدة/2
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صالح بن عبدالقادر غوجي ھو الشیخ
م٢٠٠٨وفاتھحتىم١٩٧٤منواستمر
)١(الیوماليعبدالقادرالشیخابنھوخلفھ

معظم ذریة األمیر أحمد الثاني في
عبدالخالق ھم من ذریة عبدالقادر

غوجي بن األمیر أحمد الثاني
تزوج عبد القادر غوجي من

ولھ من األبناء كل من عثمان واحمد
وآمنة وفاطمة وحواء وخدیجة وعائشة

ومریم
أ/ عثمان بن عبدالقادر غوجي بن األمیر

أحمد الثاني
تزوج عثمان بن عبدالقادر غوجي من

ولھ من األبناء كل من محمد ومحمد

_____________________
ذكرهسبقالمیطو.أحمدعثمان/١
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وعبدالقادر وامجد وعماد وآمنة ومریم
وعائشة وزینب

ب/ أحمد بن عبدالقادر غوجي بن األمیر
أحمد الثاني

تزوج أحمد بن عبدالقادر غوجي من
ولھ بنت وحیدة وھي سلوي

ج/ آمنة بنت عبدالقادر غوجي بن األمیر
أحمد الثاني

تزوجت آمنة من ادم أبكر
لھا منھ خمسة اوالد وبنتین

د/ فاطمة بنت عبدالقادر غوجي بن
األمیر أحمد الثاني

تزوجت فاطمة من ابن عمھا محمد
صالح بن أمیر میساو صالح وأنجبت لھ

العمدة تاج الدین وإخوانھ
ذ/ حواء بنت عبدالقادر غوجي بن

األمیر أحمد الثاني
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تزوجت ولھا ثالث أبناء وبنت منھم
حافظ -

ر/ خدیجة بنت عبدالقادر غوجي بن
األمیر أحمد الثاني .

تزوجت خدیجة من ابن عمھا محمد منقا
بن محمد صالح بن األمیر أحمد الثاني
فقد ذكر ابناءھا عند ذكر محمد منقا بن

محمد صالح
ز/ عائشة بنت عبدالقادر غوجي بن

األمیر أحمد الثاني
تزوجت عائشة من عبدالرحمن سمبو

ولھا ولد وبنت وذریتھا في عبد الخالق
س/ مریم بنت عبدالقادر غوجي بن

األمیر أحمد الثاني
تزوجت مریم من ابن عمھا عمر جرمة

بالسراجیة
ولھا ولد وبنت وذریتھا في عبد الخالق
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مدینة مایرنوذریة أحمد الثاني
تقع مدینة مایرنو في محلیة سنار

والیة سنار ویجدھا من الشمال مدینة
سنار ومن الجنوب عریدیبة ومن الشرق

النیل األزرق ومن الغرب حلة البئر
وتقع علي الضفة الغربیة من النیل

االزرق وتبعد عن العاصمة الخرطوم
بحوالي -كیلو متر الي الجنوب  .
یسكن مدینة مایرنو قبائل

الفوالني وقلیل من الھوسا والصونغاي
واقلیات اخرى ویبلغ تعداد سكانھا

حوالي مائة ألف نسمة
تأسست مدینة مایرنو في عام

.مایرنوبلومحمدھجرةأثرم١٩٠٦
وكان من بین الذین استقروا فیھا  من

القادة األمیر أحمد الثاني قبل ان یغادر
إلى الحجاز .
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كانت مدینة مایرنو المقر األول
لمعظم القادمین في ھجرة السلطان محمد

بلو مایرنو بما فیھم  ذریة األمیر أحمد
الثاني وأتباعھ وقد استقر أھل جلقني

وأھل عبد الخالق لمدة ثمانیة أعوام قبل
أن ینتقلوا الي جلقني وعبد الخالق .

تحتضن مدینة مایرنو عدد مقدر
من أحفاد األمیر أحمد الثاني وخاصة

أحفاده من بناتھ الثالث وھن زینب
المشھورة قوقو دماترو  وعائشة
المشھورة قوقو بولو وبنتھ حلیمة

المشھورة انا حلیمتو
أ/ زینب بنت األمیر أحمد الثاني .

تز جت زینب في مدینة مایرنو من
الوزیر محمد بن عثمان بن محمد

البخاري بن احمد بن الوزیر عثمان
قطاطو بن لیم
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أنجبت زینب بنت األمیر أحمد الثاني
وانجبت ولد وبنتین وذریتھا   بمایرنو

وجلقني وخشم القربة وحلة البئر
ب/ عائشة قوقو بولو بنت األمیر أحمد

الثاني
تزوجت عائشة في مدینة مایرنو من بیلو

بخاري أحمد  المشھور بیلو شنتلي
وانجبت  بنتین فقط وذریتھا كلھم في

مدینة مایرنو
ج/ حلیمة بنت األمیر أحمد الثاني

تزوجت بمدینة مایرنو من أحمد ابرشي
وانجبت لھ عدد مقد من األبناء والبنات

بناتوسبعةاوالد٦
وجمیع ذریة حلیمة بنت األمیر أحمد

الثاني في مدینة مایرنو
جمیع بنات االمیر احمد الثاني

المذكورات زینب وعائشة وحلیمة
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.والدتھن اخت السلطان محمد بلو مایرنو
و ھي صفیة بنت أمیر المؤمنین الطاھر
األول بن أحمد زروق بن ابوبكر العتیق

بن الشیخ عثمان بن فودي
االضیة بكردفان

لالمیر أحمد الثاني عدد مقدر
من األحفاد في مدینة االضیة بكردفان

حیث خرج ابنھ محمد منقا من من میساو
للحاق بھ لكن انتھي بھ األمر في كردفان

حیث استقر في مدینة االضیة وتزوج
وترك من األبناء كل من أحمد ویوسف

.)١(وآمنةالحسنوأمالحسینوأموصالح
وتفاصیل ذریتھ

أ/ أحمد بن محمد بن األمیر أحمد الثاني
تزوج أحمد من زوجتي

_____________________
بتاریخھاتفیةأحمد..مقابلةبنمحمدصالح/الدكتور١

٢٠٢٢/١١/٢
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الزوجة االولي لھ منھا من األبناء كل
من آمنة وامیرة وعفاف ومنیرة وسمیة

وحواء وزینب وجمیلة ومحمد المحبوب
ولیلي ومحمد المختار ومحمد الحسن

ومحمد الحسین ودار السالم وتجانیة .
اما الزوجة الثانیة لھ منھا كل من الفاتح

وصالحة وفتحیة ومحمد صالح وحرم
وكوثر والرضیة ومحمد وخالد ومھا

وعزالدین
ب/ یوسف بن محمد بن األمیر أحمد
الثاني ترك یوسف من األبناء كل من

محمد وصالح وإبراھیم وكمال
ومحمداحمد

ج/ صالح بن محمد بن األمیر  أحمد
)١(الثاني

___________________
ذكرهسبقأحمد.بنمحمدصالحالدكتور/١
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تزوج صالح من ثالث زوجات
الزوجة االولي لھ منھا أحمد ومنیر

وأمیر وعماد الدین ومحمداالمین وبدور
ومختار وبثینة

الزوجة الثانیة لھ منھا كل من امل
الصادق وجعفر والرضیة وأماني

ومحمد
الزوجة الثالثة لھ منھا كل من ازاھر

وعثمان وفیصل وسعدیة وسعاد وفخر
الدین واخالص

د/ ام الحسین بنت محمد بن األمیر أحمد
الثاني

)١(وبنتینأبناءثالثلھا

المعلوم للجمیع أن األمیر أحمد الثاني
ھو حفید غوني مختار . وقد ضمت
___________________

ذكرهسبقأحمد.بنمحمدصالحالدكتور/١
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مدینة مایرنو عدد اخر من ألقادمین من
میساو وأعتقد ھم من أحفاد غوني مختار

وھم أیضا  قدموا مع ھجرة السلطان
محمد بلو مایرنو ولكل منھم عدد مقدر

من االتباع واصبحوا فیما بعض من
شیوخ أحیاء مایرنو االولي . منھم

بنجیغادكاالمشھورادمالشیخ/1
عثمان  وذریتھ بمایرنو حي الشھداء

محمدبنعثمانمانوجوروالشیخ/2
وذریتھ بمایرنو حي النھضة

بنھمةبنجرمةیریماالشیخ/3
األمیر أحمد بن غوني مختار وذریتھ

بمایرنو ثم انتقلت إلى المراجعة
بنبوبامقدمالمشھورأبوبكرالشیخ/4

سلیمان  القادم من كفن سلي وذریتھ
بمایرنو حي النھضة
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ذریة األمیر  أحمد الثاني في
نیجیریا

یتواجد القسم الثاني من ذریة األمیر
أحمد الثاني في دولة نیجیریا . حیث

ترك عند الھجرة أربعة من أبناءه منھم
محمد الذي ھاجر من بعده للحاق بھ

وانتھي بھ المطاف لإلقامة في كردفان
بغرب السودان كما ترك األمیر أحمد

بنتین في ید اخیھ الحجي تفیدا وھن مریم
بابوري وامینة واالثنین لم یرزقھن هللا
بذریة الرابع ھو ابنھ عبدهللا الذي ترك
في ید شیخھ في الخلوة في غمبي حیث
نشأ وكبر ومعظم ذریة األمیر أحمد في

نیجیریا من ابنھ عبدهللا
ذریة عبدهللا بن األمیر أحمد

الثاني
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تزوج عبدهللا بن األمیر أحمد الثاني
في غمبي وترك من األبناء ولدین وبنت

وھم أحمد ومحمد وعائشة
أحمد بن عبدهللا بن األمیر أحمدأ/

الثاني
تزوج أحمد  و ترك أحمد بن عبدهللا بن

األمیر أحمد الثاني عدد سبعة أوالد
وثالث بنات وھم  محمد وعیسى

وإبراھیم ورابح وعبدهللا آدم وآدم آخر
وقد نال اثنین من ابناء ادم مناصب

معتبرة في إمارة میساو وھم ایا میساو
صالح بن آدم بن أحمد بن عبدهللا بن

األمیر أحمد الثاني
وكن غیوا میساو ابراھیم بن ادم بن

أحمد بن عبدهللا بن األمیر أحمد الثاني
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وتتواجد ذریة أحمد بن عبدهللا بن األمیر
أحمد الثاني في كل من غمبي وجوس

وابوجا والغوس
ب/ محمد بن عبدهللا بن األمیر أحمد

الثاني
تزوج محمد وترك من األبناء   ثالث

أوالد وستة بنات وھم. أحمد ومحمد
وابوبكر وفاطمة وخدیجة وحواء

وعائشة وفاطمة وحواء
ومعظم ذریتھ في غمبي وجوس

ج/ عائشة بنت عبدهللا بن األمیر أحمد
الثاني

ولھا ولدین وبنت

ھذا ھو الذي تمكنت من الحصول علیھ
من معلومات حول ذریتھ األمیر أحمد
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الثاني فإذا ھناك تقصیر اقول علي قدر
اھل العزم تأتي العزائم



222

المصادر والمراجع العربیة
ابراھیم صالح الحسیني . تاریخ اإلسالم

وحیاة العرب في مملكة كانم برنو
األمیر محمد بلو . إنفاق المیسور.
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الدكتور عبدهللا الحاج .دور أمیر
المؤمنین الطاھر األول في الدفاع عن

خالفة صكتو اإلسالمیة ضد الغزو
جامعةم١٩٠٣-١٩٠٢األوروبي

عثمان بن فودي
محمد الخرشي بلو غل غل . أمیر

المؤمنین الشیخ عثمان بن فودي
ملف وثائق سلطان مایرنو محمد بلو

مایرنو
یحي محمد االمین . تحفة وزراء صكتو
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