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 يفة المز  ومنشوراتها فى شرق أفريقيا  الدولة الريانية المزعومة 

.د.أحمد عبدالدايم محمد حسينأ  
كلية الدراسات األفريقية العليا جامعة القاهرة -أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر  

 
 ”يفةالمز  فى شرق أفريقيا ومنشوراتها الدولة الريانية المزعومة“ دراسةملخص 

الب  لعبت       الباحث    ينمخطوط  ا فى وصولا مهم  حتة دور  الصدفة  االفريقى سنة  إلى يد  القرن  أن دولة نشأت فى منطقة  افريقيا 1626يزعمان  م، وعاشت فى شرق 
ة عنها.  بالدعاية لتلك الدولة ونشر مخطوطات مزيف  2020. بل قامت احدى الصفحات الموجودة على االنترنت منذ سنة  1896وازدهرت إلى أن زالت من الوجود سنة  

وبالتالى نقيم   فرض على الباحث وجوب فضح هذا األمر، وكشفه عوراته وتعريته، حتى ال نصبح ضحايا لهذا التحريف واالبتزاز، أو أسرى لالنتخال والتزييف.األمر الذى 
ا لدولة لم توجد باألساس، ونؤسس لتاريخ غير حقيقى وموهوم. ولهذا   تاريخ القرن االفريقى وشرق افريقيا قبل ظهور    -وال  أ:رئيسية  ة عناصرخمسالورقة إلى    تم تقسيمعماد 

القرن   فى  المزعومة  الريانية  ثاني ا17الدولة  المزيفة  -.  الريانية  الدولة  الريانية.  -ا لث  ثا  .  منشورات  الدولة  تاريخ  دراسة  لفرض  الملتوية  وااَلثار    -ارابع    األساليب  المؤلفات 
االمزعومة والعمالت المزيفة للدولة الريانية  أدلة التزييف والخرافة التاريخية. -. خامس 

Study Summary” The So-Called Ryan State in East Africa and its fake Publications “ 

  

       Pure Chance played an important Role in the arrival of two manuscripts to the hands of  Researcher 

claiming that A Country originated in the Horn of Africa in 1626 AD, lived in East Africa and flourished 

until it ceased to exist in 1896. Indeed, one of the pages on the Internet since the year 2020 has advertised 

for that Country and published manuscripts fake about it. The matter that imposed on the Researcher the 

necessity of exposing this matter, revealing his nakedness and stripping him, so that we do not become 

victims of this distortion and blackmail, or prisoners of fraud and counterfeiting. Thus, We Establish a 

pillar for a state that did not exist in the first place, and establish an unreal and illusory history. For this 

reason,  the paper divided into five main elements: First - the history of the Horn of Africa and East Africa 

before the emergence of the alleged Ryan State in the 17th century. Second - the fake Rianian state 

publications. Third - The Devious Methods of imposing the study of the history of the Rian state. Fourth - 

The Works, Antiquities, and Counterfeit currencies of the alleged Rayanite state. Fifthly - Evidence of 

forgery and historical myth. 
 
 

ى منطقة  أن دولة نشأت ف  يزعمان إلى يد الباحث    ينمخطوط  ا فى وصولا مهم  لعبت الصدفة البحتة دور       
. ولما  1896سنة  من الوجود  وعاشت فى شرق افريقيا وازدهرت إلى أن زالت  ،  م 1626القرن االفريقى سنة  

، وال يعلم قبل ذلك بوجود مثل هذه ا فى تاريخ افريقيا الحديث والمعاصرا متخصص  أستاذ    ل كان الباحث يعم
احد   هطلب من  ث . حيإما جهال منه أو أن األمر وراءه شيئ َاخر  فى البداية  األمر، فقد اعتبر  المزعومة  الدولة

مخطوطين    ه اعطأ ، و قابل مادىفريقى بمالقرن األ  عبر منطقةهذه الدولة الريانية  تاريخ  الكتابة عن  االشخاص  
لى زوالها على  إ  17فى القرن    الملك ريان بن عبد هللا بن حسب النبىبدء ا من مؤسسها    ،هذه الدولةيؤرخان ل
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االوروبيين  المستعمرين  زعمه   1896سنة    يد  حد  معرفعلى  ورغم  الباحث .  هذه    ة  مثل  وجود  بعدم  المسبقة 
لكن    ،فحص هذين المخطوطين بعناية وتدبرب  وعد   هإال أن  ،ى غيرهاال فى شرق افريقيا وال ف  ،الدولة المزعومة

تماما مزورين  المخطوطين  هذين  أن  تبين  والفحص  القراءة  فال    ،بعد  بالمرة.  صحيحين  غير  توجد  وأنهما 
متسقة عدم وجود   داخلهما،  معلومات  متزن، فضال عن  قياس  وال  منضبط  محتوى  تبين صدقهما   وال  شواهد 

بالزنكوجراف. وبطبيعة    عبر الشف أو  ومخطوطات، تمت   لخطوطوأن األمر ال يعدو تقليدا    تهما،قوتقول بحقي 
كون مشاركا فى هذا التزييف واالنتحال. غير أن عرض تلك المغريات المادية على  يأن    الباحث   الحال رفض 

آخرين الدولة،    ،باحثين  هذه  عن  االعالن  تتبنى  بوك  الفيس  على  صفحة  دعوة  وتأسيس  احثين  للبوتوجيه 
األضواءإل   والمتخصصين إلى  المزعومة  الدولة  هذه  ذلك    ،براز  رسميةوعرض  مؤسسات  على   ،على  فرض 

ال   ، حتى بالمخطوطات   خاص عبر مؤتمر رسمى    ،وتعريته  هاتر عو   وكشفه   ،وجوب فضح هذا األمرالباحث  
واالبتزاز التحريف  لهذا  ضحايا  والتزييف  أسرى   وأ  ،نصبح  ع .لالنتخال  نقيم  لدولة  ماد  وبالتالى  توجد  ا  لم 

 ، ونؤسس لتاريخ غير حقيقى وموهوم. باألساس

هذه المنشورات عبر  ، كشف عملية التزييف التى تمت  ولهاأة أمور:  ثالثتهدف الدراسة إلى فى هذا السياق و   
ا  الدولة الريانية عبر تاريخ شرق افريقيما يسمى ب . ثانيهما، تبيان عدم وجود  الموجودة على الصفحة المنشأة

الفترة   تلك  خصوص    قرن وال  ،اعموم  فى  الدولة االفريقى  هذه  إلخراج  تمت  التى  الممارسات  فضح  ثالثها،  ا. 
أن تقيم  ومنتحلة  مزيفة    نشورات رح نفسه للنقاش: هل يمكن لمالمزعومة إلى األضواء. لذا فإن السؤال الذي يط

الدارسين؟    مزعومة  دولةل  اصلب   على  التار أم  أوتفرضها  الحقيقة  الزيفيخية  ن  هذا  حائط  و   ،ستعرى    ا ستقف 
 :ة عناصر رئيسيةخمسالورقة إلى  مت بتقسيمذا التزييف واالنتحال؟ ولهذا قصد أمام هلل

 . 17القرن  انية المزعومة فىظهور الدولة الريقبل وشرق افريقيا تاريخ القرن االفريقى  -ولً أ

 . منشورات الدولة الريانية المزيفة -ثانًيا

 . ساليب الملتوية لفرض دراسة تاريخ الدولة الريانيةاأل -الثً ثا

 . المؤلفات وااَلثار والعمالت المزيفة للدولة الريانية المزعومة -ارابعً 
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 أدلة التزييف والخرافة التاريخية. -خامًسا

 

 -:17القرن الدولة الريانية المزعومة فى   ظهورقبل شرق افريقيا و تاريخ القرن الفريقى   -ولً أ

الريانيةقبل      بالدولة  يسمى  ما  وجود  من  المستفيدون  بها  قام  التى  الممارسات  رصد  فى  نبدأ  بوضع    ،أن 
على اسم ريان وطبيعة وجوده  علينا أن نتعرف فى البداية    ،تاريخ لها فى منطقة شرق افريقيا والقرن االفريقى

أن   يدعون  التى  مصر  صعيد فى  نشأت فى  الريانية  انتقلت    هااألسرة  امنثم  وأسس  لىها  افريقيا  ما    ت شرق 
التى انتقلت اليها تلك األسرة قبل  شرق افريقيا  منطقة  نستعرض بعدها تاريخ  ، ثم  هناك  الريانية  الدولةيسمى ب 

اسم "الريان" او "َال الريان"  من المالحظ أن. فالميالدى 17وجوها فى القرن  تى يستهدفون ظهور هذه الدولة ال
اف شرق  منطقة  تاريخ  فى  يذكر  االطالقلم  على  سنة    ريقيا  وحتى  التاريخ  فجر  بداية  وهى  ،  2020منذ 

عبر التاريخ إال  لم يذكر    ن هذا االسم فى تلك المنطقة. بل إ  بالدولة الريانية  المحاوالت لتدشين تاريخ خاص 
الى مصر فى جزئهفى رحلة أو  حينما تحدث بأن سيدنا يوسف عليه السالم أصبح عزيزا    ،ولاأل  ليا شلبى 

قال " أن الملك ريان هو الذى قام بسجن سيدنا يوسف فى الجيزة، حينما افترت عليه زيليخا، وأنه هو  لمصر ف
الذى استقبل يعقوب عليه السالم حينما جاء الى مصر، فخرج ريان من عزلته وتقدم بحاشيته نحو يعقوب  

ا فى موضوع َاخر  شديدا". مشير    طالبا الدعاء له، وأكرمه غاية الكرم وبعثه الى الفيوم ففرح يوسف بابيه فرحا
أنه "بعد وفاة يوسف هلك أيضا الريان الذى كان ابنه دارم ملكا يجلس على عرش بالد أسوان، وما كان منه 
فى  جثته  بوضع  يوسف  وصيه  تنفيذ  على  والعمل  استقالله  يعلن  أن  إال  يوسف  سيدنا  بوفاة  سمع  أن  بعد 

فبقى الصندوق فى اليم الى عهد سيدنا سليمان عليه السالم،   صندوق من النحاس االصفر، والقى به فى اليم،
فى  تحت عنوان  و فاخرجه وأرسله الى القدس ليدفن بجوار أبيه يعقوب فى جبل حبروت". وفى موضع ثالث  

ه لما طغى دارم وتجبر هذا الملك الريانى بعد وفاة سيدنا يوسف، حيث جنح  نأبيان ال الريان وذكرهم ذكر "ب
وثان واتخذ االصنام الهه حتى غرق فى النيل، فخلفه الملك كاشم بن معدان ثم ابن حريم بن  الى عبادة اال

. هذا ما ذكر عن اسم  (1)كنورب بن زيد موسى، فكان هذا الملك الذى جاء قبل سيدنا موسى بعشرين عاما"
لكنه غريب بالمرة عن  ، هلهاليس غريبا عن مصر وال عن أ وبالتالى فإن االسم  ،ل الريان فى مصرالريان او اَ 
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فاسم الرياينة منتشر فى مصر وفى صعيدها على وجه الخصوص، فهناك وادى    .تاريخ منطقة شرق افريقيا
وفى   الغربية،  بمحافظة  قطور  فى  موجودة  مازالت  بالرياينة،  تسمى  بكاملها  قرى  وهناك  الفيوم،  فى  الريان 

أرمنت بمحافظة االقصر. وهناك َال ريان ببرديس  مركزى طما وساقلتة بمحافظة سوهاج، وفى مركزى القرنة و 
بمركز البيلينا بسوهاج، وهناك ريانية أشراف، وريانية هوارة. وعلى هذا فإن َال ريان الذين نقصدهم فى دراستنا  
وكما يقولون فى منشوراتهم، يوجدون فى قرية برديس بمركز البلينا بمحافظة سوهاج، وهم عائلة ليست بالكبيرة  

عائال يقيمون ضمن  حيث  برديس،  قرى  بنجع  بنجع  ت  يسمى  الصغيرة  نجوع  الأحد  وهو    ،المعيصره  صغير 
. وعلى هذا فإن ما تدعيه هذه األسرة من أنهم كانوا حكاما لدولة بكاملها فى شرق افريقيا، وانهم  برديسلقرية  

فى هذا النجع المغمور   كانوا أصحاب ملك وشأن عظيم فى الدولة العثمانية، ينتفى تماما مع واقعهم المعاصر
فى إحدى القرى. واألمر الذى جعلنا نقول هو أن منشورات هذه الدولة بدأت على يد شخص يدعى عالقته  

،  لوضع تاريخ للدولة الريانية   ه محاوالتولى  أعلى األكثر،    منذ عامين أو ثالث المباشرة بالدولة الريانية، وبدأ  
  8"االيدلوجية الريانية" فى  تسمى بـفحة على الفيس بوك  وهو اسماعيل مسعد غريب. حيث قام بتأسيس ص

  26ذاكرا صلته فى    .فى شرق افريقيا  كل ما يريد نشره عن هذه الدولة المزعومة  لينشر عليها  2020أكتوبر  
اسماعيل بن مسعد   ..انا ادمن الصفحة وهذا نسبي وال فخركالتالى "لهذه الدولة  ، مفاخرا بنسبه  2021مايو  

عبد المحسن بن عبد هللا بن أحمد بن حراز بن أحمد بن السيد جعفر بن ريان ابن عبد هللا بن  بن غريب بن  
وهذا يعنى أنه ينتسب لعبدالمحسن أخر ملوك الدولة الريانية على    .(2) ..الخحسب النبي بن محمد بن سالمة  
 حد زعمه. )انظر صورة الصفحة( 
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االفريقى، والتى تمتد من اريتريا شماال  وحتى موزمبيق جنوب ا،    وفيما يتعلق بتاريخ منطقة شرق افريقيا والقرن  
عالقات منطقة  والتى يزعم صاحب الصفحة السابقة أنها كانت أمالكا لدولة أجداده ومقر ا لملكهم، فسنجد أن  

الجزيرة   شبة  من  خرجت  كثيرة  عربية  هجرات  تخللتها  جدا،  قديمة  عصور  الى  تعود  والعرب  افريقيا  شرق 
بحكم  العربية العالقات  اتسعت  بل  القديمة.  العصور  منذ  المنطقة  تلك  فى  لالستقرار  تحديدا،  اليمن  ومن   ،

من   المناطق  تلك  كانت  االسالم  ظهر  وحينما  واليمن.  االفريقى  القرن  منطقة  بين  المزدهرة  التجارية  الحركة 
االفريقى، كزيلع، بمد نشاطها  أوائل المناطق التى تأثرت به، فقامت المراكز االسالمية على الساحل الشرقى  

للداخل، فبرز ما يسمى بالسلطنات االسالمية السبع التى أحاطت بالحبشة المسيحية من جميع الجهات تقريبا.  
وبنادر   وبربرة  زيلع  عن  بطوطة  وابن  واالدريسى  واليعقوبى  والمسعودى  حوقل  وابن  الحموى  وصفه  وما 

وغيره وبارديرة  وبراوة  ومركة  وهرر  العربية ومقديشيو  واللغة  االسالم  انتشار  وعن  افريقيا،  شرق  مدن  من  ا 
والكثير طول (3) الكثير  على  ومستمرة  قوية  كانت  بأنها  التاريخية  الذاكرة  فى  ويحفظها  العالقات  لهذه  يؤرخ   ،

  ا عربيا لسان، ليؤكد بان هذا البلد كان يمتلك  (4)وما قيل من أشعار باللغة العربية عبر تاريخ الصومال  الخط.
هى ايفات التى عرفت باسم بامارة عدل   ،لمملكة الحبشة سبع امارات   ةقامت فى المناطق المجاور ا. حيث  قويم

ودوارو وارابينى وهيه وشرخا    ،وامارة هرر فى اخر عهدها  ،واودال بالصومالية وعاصمتها زيلع  ،بعد توسعها
طورت فى العصور االسالمية وازدهرت وعلى هذا فإن العالقات بين العرب ومنطقة شرق افريقيا ت.(5) وبالى

 بدرجة جعلت من هذه المنطقة متعربة بشكل شبة كامل، وتسودها الثقافة االسالمية واللغة العربية تماما. 

مام أحمد الجرين بهم  وشرق افريقيا فتعود الى استعانة اإلأما أمر العالقات العثمانية بمنطقة القرن االفريقى     
على مصر يممت وجهها  . فبعد أن سيطرت الدولة العثمانية  16رتغالى فى القرن  ضد التحالف الحبشى الب

بريتغاليين من زيلع، وكذا وطردت ال   ،بشقيه االسيوى واالفريقى، فأنشات الحاميات عليه  ،حمرنحو البحر األ
ضد    . فساعدوه فى حربه(6) كسوم، بعد أن سلحوه، للسيطرة على الحبشة وحرق عاصمتها أحمد جريندفعوا أ

جندى وعشرة مدافع، فانتصر بهم على االحباش الى   900وأرسلوا له مجموعة مقاتلين تتكون من    األحباش
مسلمى المنطقة، فارسلوا فيما بعد    . واستمر التعاون العثمانى مع (7) م1543أن سقط فى احدى المعارك سنة  

تتكون  مقاتلين  بإ1581رجال سنة    80من    جماعة  ووعدوا  عثم،  من االحتالل  رسال أسطول  ليخلصهم  انى 
لبالدهم  و .(8) البرتغالى  العثمانيين  بين  الصالت  ومصوعوتؤكد  وبربرة  األ  زيلع  هذا  حدثت  أن  عندما  تم  مر 
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بربر   ودخلت   .(9) اتصاالت بين البرتغاليين ومملكة الحبشة لتحويل مجرى النيل واقتحام طريق البحر االحمر
اوزيلع   العثمانية  تحت  السيادة  فى  إاالسمية  اليمنيةطارة  المخا  أن  مارة  إلى  مع  ،  واسعة  تجارة  فى  دخلت 

بعد   االنجليز  بأن  (10) فيما  القول  يمكن  هذا  العثمانية  .وعلى  وباالمارات كانت  الدولة  االحمر  بالبحر  مهتمة 
حمد جرين  ناك جند عثمانيون فى جيش االمير أاالسالمية فى الحبشة الى ما قبل مركزية هرر، حيث كان ه

قام العثمانيون بدعم سلطان هرر احمد الجرين للوقوف امام الحلف  و .(11) 16ه الحبشية فى القرن  فى فتوحات
البرتغالى منه  ،الحبشى  ككل  موبدعم  افريقيا  شرق  من  هذا    .حكم  زيلع  ميناء  على  العثمانيون  استولى  وقد 

ثار الساحل    1650وفى سنة    .(12) البرتغاليين وامتد نفوذهم الى بربرة التى كانت تابعة للواء الحديدة العثمانى
البرت ضد  كله  الفريقيا  أالشرقى  إلى  العمانيين  العرب  بمساعدة  نهاية  غاليين  فى  البرتغالى  االحتالل  انتهى  ن 

بموزمبيق فقط  امالكهم    وانحصرت   ،17  القرن  سمى  فاسلدسو   .(13)فيما  الملك  عهد  -1632  الحبشى  فى 
المب  1660 العثمانى على طرد  الشرقى لعدم تسرب اتفق مع حاكم مصوع  الساحل  الكاثوليك ومراقبة  عوثين 

 .(14) اليسوعيين وقطع العالقات مع اوروبا 

الدى، المي  16القرن    حباش على المسلمين أشدها فياال بلغت هجمات    فى هرر، يمكن القول بأنه حينماو    
هم  وضعفت دولتثيرا  ن كعانى المسلمو ،  وابنه من بعده كالديوس  لى ملك الحبشة النجاشي لبنا دنقلتو   ما حين

  ين جر لااو  الغازي أحمد بن إبراهيم  نهوض    اليقضى عليها وتنهار لو   ، وكادت التي جعلوا عاصمتها مدينة هرر
لليمن وجدة، وتوغل في    الحاكمين  االتراكبمؤازرة    ،حبشة هجمات عديدةعسر، فقد شن على أراضي الاالأي  

مدة   ،ف رجلاللحبشة بجيشه البالغ عدده عشرة آ يجاهد في اظل  و قاليم الشمالية،  األ  حتى انتهى إلى  حبشةال
، واستعادوا بالي  وأمحرة والستا  اوبالتالى دخل المسلمون شو م،  1543-1531الفترة من  فى    اثنى عشر عاما  

وسدام تحت اوهديا  الحبشة  أرجاء  كافة  وأصبحت  تجراي،  وغزوا  وجنوبها  الحبشة  وسط  على  وسيطروا   ،
الذى   األمر  بقيادة سيادتهم،  مصوع  في  ونزل  برتغالي  أوربي  جيش  فجاء  بالبرتغاليين،  استنجادهم  يفسر 

استطاع فيها أن يفني نصف    ،كريستوفر دي جاما، فدارت معارك بين التحالف الصليبي والغازي أحمد الجرين
قائدها كريستوفر دي جاما،  وقت  ،القوات الصليبية الح ألى  إل  بشة  ن جرت معركة كبيرة في مرتفعات هضبة 

قرب بحيرة تانا، انتصر فيها االحباش والبرتغاليون واستشهد فيها االمام الغازي أحمد بن إبراهيم، وبقيت إمارة  
 نور بن مجاهد   يرخلفه ابن أخته األموبعد استشهاده    .(15) هرر تحمل على عاتقها نشر االسالم والدفاع عنه
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باألمر حتى  ا  قائم  ظلو  ،م ١٥٥٩  سنة  كالديوس  وهو الذي قتل النجاشي،  رهر   وسلطنة  المجاهدينعلى قيادة  
، وبنى سورا حول جيش الحبشى فى معركة فطجارال  بهزيمةاالمير نور  وقد قام    .(16)   م١٥٦٨سنة     توفى

وزاد م، 1567الوثنيون من الجاال على هرر سنة فى عهده غار وهو الذى أ  .(17)هرر واقام عليه بوابات خمس
ا  ،ضغطهم عليها اجبر خليفته  أالمير عثمان  مما  بأن  ودعم رأيه  معاهدة معهم،  يدخل على عقد  بدا  كثرهم 

كان على اثرها    ، فخرجت عليه مجموعة بقيادة طلحة بن الوزير عباس  ،لكن حدث انقسام داخل هرر  .االسالم
السلطة أتسلم االمير ناصر بن محمد من اسرة عثمان زمام  إلى  الجهاد ضد االمهريين  فتابع  ن قتل سنة  ، 

المغي  ،م1577 ضغط  أفاشتد  الى  عاصمتهم  فنقلوا  هرر  على  جاسى  ،وسارين  محمد  االمير  فحدث   ،فقتل 
وفى سنة    .قية االمارات فكان مركزها مدينة أوساما ب، أخالف بين االمارات االسالمية فانضمت زيلع الى مخا

الحد من انتشار    م حاول يوحنا بن فاسيلدس1676وفى عام    ،مارة هررم أحيا االمير داود بن على إ1647
إ االسالم أياسو  ، فزوج  بنت أحد  ببرزاية  االمهرة  أمير  الجاالاالول  ينجح    ،مراء  لم  كثيرا، فظل االسالم  لكنه 

حتى الجاال  بين  الميالدى  ينشر  عشر  الثامن  االقرن  ناحية  تزحف  قبائلهم  بدات  حين  فى  ،  وتستقر  لشمال 
االمهرة بالد  وفى  االثيوبية  انت  .(18) الهضبة  هرر  وكانت  أحد  ،خيرةاالفاضة  مع  تحالفت  القوات    قادة  حينما 

 ،الرابع آخر أمراء هرر عند نهر وبي  على ملك الحبشة للنيل منه، وحدثت معركة انتهت بمقتل محمد    ةالثائر 
تعاقبوا على    اميرا وسلطانأ  73. وهنا تذكر الوثائق أن هناك  (19)   وبذلك انتهت هرر كقوة سياسية ذات شأن

وهو تاريخ سقوط هرر على    ،م1887سنة    ، كان اخرهم االمير عبدهللا بن محمد جراد انقطاعحكم هرر دون  
 .(20) يد منليك فى معركة جلنقو 

بضم    1557وبالمقابل، لم يكتف العثمانيون بالمساعدات العسكرية ألحمد الجرين فقط، بل قاموا فى عام    
وقرية   الداخل  ،حرقيقومصوع  فى  توسعوا  التالى  العام  ثم    وفى  الحبش،  بوالية  يسمى  ما  وكونوا  االريترى 

المحليين   بحلفائها  العثمانية  الدولة  أ استعانت  فى  عنها  نائبا  منهم  حاكما  واالدارة عماوعينت  الحكومة  ل 
وظل حكمها يتوسع الى داخل الهضبة االثيوبية من جهة    تتولى زمام السلطة،  سرة النواب بمصوع. وظلت أ

االسرة فى نهاية ذلك القرن، . لكن حدث انقسام داخل هذه  16الول من القرن فى النصف اا  خصوص    ،الشمال
حسنفأ بيت  هناك  والساحل  ،صبح  حرقيقوا  الداخل    ،ويحكم  يحكم  االسرة  من  االخر    وحينما   .(21)والقسم 

ه ن هذ ساحل البحر االحمر الغربى وما جاورها ممانية على مصوع وزيلع وغيرها من اقاليم  استولت الدولة العث
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بعدها    عينت ته تابعا لوالية الحجاز،  وجعلفى البداية،  مر حكومتها بطريقة مباشرة البالد، واجتهدت فى توطيد أ 
لخديو مصر    لحاكمها المحلى مرتبا معلوما واشترطت عليه اشتراطات قانونية، الى أن تنازلت عن تلك االيالة

دات الى المقرر السنوى الذى تؤديه مصر الى  فى مقابل ضم ما كانت تتحصل عليه منها من االيرا ،اسماعيل
  .(22) خزينتها السلطانية

 ، حين حدث تحالف بين البرتغال ومملكة الحبشة لتأمين ظهرها فى شرق افريقياتفصيل ذلك يعود الى انه  و   
 تحت قيادة سليمان ريس رسلت الدولة العثمانية قواتها الى زيلع ومصوع  تتواصل مع الهند، على الفور أ  وهى

إ1517سنة   استحدثت  أن  إلى  سنة  ،  الحبش  نهائيا    1555يالة  واالحباش  البرتغاليين  بين  الصلة  لقطع 
أ.(23) هناك  هرروظل  فى  وعرقى  ومعرفى  ثقافى  تركى  ابراهي  ،ثر  احمد  االمام  عالقات  منذ  الجبرز  رين  م 

وقوعها تحت سيطرة  مصوع وزيلع دفاعا عن تلك المناطق وعدم    كانت سيطرة العثمانيين على ، حيث  وصاعدا
: قسم ظل فى هرر يتعرض انشطرت امارة هرر بعد االمير نور بن مجاهد الى قسمينلكن    .(24) البرتغاليين

حيث تعرض لهجمات العفر. فتكونت على اثر    1576م انتقل الى واحة اوسا سنة  وقس  ،رومولضربات األ
العفر والص1647وسا سنة  ذلك سلطنة أ والبليين  م من نخبة سياسية مكونة من  وماليين والعرب الحضارمة 

منهم االمام  و   ،الجدد باالئمة  تلقب الحكامو ،  حكمها فى البداية حراال الصوماليين ثم اشراف دردورى و وغيرهم.  
واالمام سليمان بن    ،واالمام عمر دينى بن االمام ادم بن جراد عيسى  ،واالمام سليمان  ،ابراهيم بن جراد عيسى

محمد  ا  ،جراد  الذى  عهد وهو  فى  سنة  نتهت  دردورى  االشراف  والية  على  ،  1746ه  العفر  استولى  بعدها 
 .(25)السلطة

بل  ، وهم رعاة إدال، أما االحباش فيسمونهم أبالدناكل  ية يعرفون فى البلدان العربف  أنفسهم،   العفر وفيما يتعلق ب 
طنة تاجورة وتتكون من  سل  :مورهم فى سلطنتينكانت تنتظم أوفى جيبوتى    .وهم يعيشون فى جيبوتى والحبشة

كانت  وفى هرر    .وتمتد من جيبوتى الريتريا  ،قبيلة  32وسلطنة راحتييه وهى عبارة عن حلف من    ،قبيلة  36
مسلمون وغالبيتهم فى اثيوبيا    فى نسبهم الى اصول عربية، وجميعهمويرجعون    . ة عويسة الدنكليةنلهم سلط

(26). 
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فى اقليم شوا حول اديس ابابا  م  1285-896مية فى الفترة منظهرت سلطنة شوا االسالوبالتوازى مع ذلك،    
وبعد سقوطها جاءت سلطنة عدل فى الفترة من    ،ه فى بالد الزيلع805-184وفات الحالية، وبرزت سلطنة أ

وهرر  ،م1414-1577 عدل  بين  فطجار  مملكة  ايضا  غربا  ،شرقا  وقامت  وشرخا  دوارو   ،وهدية  ومملكة 
. فى حين كانت ميجرتين  (27) م1500-907مقديشيو فى الفترة من    يضا سلطنةومملكة بالى جنوبا. وظهرت ا

الصومال  الهندى  ،تقع اقصى شمال  والمحيط  وكندلة    ، وتطل على خليج عدن  وعلولة  قاسم  بندر  مدن  وبها 
مما   ،كلم جنوب مضيق باب المندب   50على بعد    . أما مدينة زيلع، والتى تقع(28)وايل وقارضة واسكشوبان

لتجارة الحبشة    احيث كانت منفذ   ،عب دورا مهما فى ربط تجارة الداخل االفريقى وعالم المحيط الهندىجعلها تل
الهندى   المحيط  على  بقية  (29)الوحيد  أما  القرن    ،الصومال.  كانت   15فحتى  مدينة  الميالدى،   تعرف   كل 

 ، لشمالية وهى صحراويةاداخلها، هى المنطقة  ثالث مناطق    . ويمكن تمييز كهرر ومقديشيو وغيرها  ،باسمها
ويسكنها عرب وسومالى ودارود واسحاق   ،اما الوسطى والجنوبية فهى خصبة لمرور نهرى جوبا وشبيلى فيهما

والراحوين والدجل  وجاال  أوبانتو  ويسكن  بربرة،  مدينة  قرب  الشمالية  المناطق  اسحق  يتوزعون و   ،والد  الدراود 
.وظهرت فى (30) صول يمنية   قبائل وغالبيتهم فى االساس من أ الوكذا بقية    ،كثر من منطقةبتقسيماتهم بين أ

صوفية طرق  ست  فرعية  :الصومال  وثالث  رئيسية  الصالحية  ، ثالث  وفرعها  وفرعها    ، االحمدية  والقادرية 
 .(31)  وغيرها  الزيلعية والرازاقية، والرفاعية

ها أصبحت العاصمة لهذه الدولة، وفيما يتعلق بتاجورة التى تدعى مخطوطات الدولة الريانية المزعومة بأن   
ويمتد جنوب مضيق باب المندب أو مدخل البحر   ،المحيط الهندي  على ساحليقع  خليج    فكانت عبارة عن

والذي يعني   ،ُمشتقة من اسم تاجوربالعفرية  تاجوراء  و درجة شرقا .    43.0درجة شماال  و   11.7األحمر بين  
وه الماء،  لنقل  ُمخصص  الماِعز  ِجلد  من  خليج وعاء  سواحل  أغلب  وتقع  بالمنطقة،  الماء  وّفرة  على  َيُدل  و 

  ، تقع على مدخل الخليج جزائر مخا ومسكليو تاجورة داخل جيبوتي باستثناء جزء صغير واقع في الصومال،  
لخليج  تبلغ مساحة او   .يفصلهما عن البر جسر أرضي ضيق  يناللت  ،وبيت وأسالج وفي أسفل الخليج بحيرتي  

ويبلغ  2كلم  347 س،  من  أوبوك  ج طوله  حتى  من    ،كم  58الو  العرض  وصاعدا  24ويختلف  وفيما    .(32) كم 
سلطنة إيفات ثم سلطنة    خالل فترة العصور الوسطىتحكمها  كانت  يتعلق بتاريخها، فتشير كتب التاريخ بأنها  

 اجوراتربع التى ظهرت بعد انقسام سلطنة عدل، وهى  األ العفرية    السلطنات واحدة من    صبحت ، إلى أن أعدال
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كانت وره  كونها  من  وازدهرت  وجوباد.  وأوسا  و   يطة  للسلع  نقطة  ميناء  شوا القادمة  ترانزيت  من 
  ، وكالهما كان الميناء الرئيسي عفي القرن السادس عشر تحت سيطرة زيلسلطنة تاجورة  وأصبحت  .(33)وساأو 
تاجورة حافظت  سلطنة    نعلى الرغم من تراجع الدور السياسي والتجاري لهرر، إال أ و هرر في ذلك الوقت.  ل

ح عشر،  التاسع  القرن  في  األوروبيين  وصول  حتى  السياسية  سلطتها  من على  جزء ا  المنطقة  أصبحت  يث 
ل Walloواللو ةمقاطع المصري ،  االحتالل  عام  ل  كن  تاجورة  مدينة  ثم    1884خليج  في  فرنسية  إدارة  إنشاء 

 .(34)مرن هذا األغير م جيبوتي الجديدة

ناطق شرق افريقيا، فى المنطقة الممتدة من كينيا واوعندا وزنجبار وتنجانيقا ونياسالند، أما بخصوص بقية م  
على عالقة بهذه المنطقة منذ القرن األول الهجري، بدأت بعالقات  كانوا  ن  يالمسلم  أن  فيها  مختصر القولف

ممبسة في نهاية    نةمارة المو شمال مديبدأت بتأسيس إ  .مارات إسالميةالوتأسيس    ات هجر حدثت  تجارية، ثم  
. فى القرن الرابع الهجرى امارات ماندي وأوزي وشاكه قرب دلتا نهر تانا في كينيا ، مرورا بالقرن األول الهجري 

  يون البرتغال   هما د حينما  و . والى سوفاال موزمبيق جنوباوهكذا وصل اإلسالم إلى الساحل الجنوبي من تنجانيقا  
الساحلية االستعماري ت  ،صليبية  حربا  ا  ضده  واوشن  ،االمارات  التنافس  وازداد  الساحل  مدن  معظم   دمرت 

، لكنه سرعان ما عقيدة النصرانيةسة  م اعتنق زعيم مومب1630في عام  ف.  (35)على المحيط الهندي  األوروبى 
برزت قوات إسالمية جديدة من عمان استطاعت القضاء  لكن    .(36)   مرة اخرى   رجع عنها واعتنق دين اإلسالم

ممبسة خمس مرات، ودمروا مدينة المو    البرتغاليون   فأحرق استمر الصراع  لكن    .هناك  لبرتغاليعلى النفود ا
عقبتهم القوة العمانية في الساحل األفريقي حتي  الى ان تحربا  دامت قرنين    واشن، و وقتلوا الشيوخ والنساء  ،وباتا

بعد أن  . و م1740ممبسة سنة  قضت على نفودهم في شرقي أفريقيا. فهزمت البرتغاليين هزيمة ساحقة عند  
البرتغاليين سيطرة  للعرب   ،انهارت  األمر  ثانية  العرب    توغل  ،واستقر  فوصلمرة  الداخل  نياسالند   واإلى  إلى 

) حاليا   الىوصل  كما  ،)مالوي  أوغندا  وا  حيث  البحيرات  وظهر وا  وتوغل  .هضبة  تنجانيقا،  المدن    واداخل  في 
كان منها طابورة،   ،مة إلى دار السالم، وبرزت مراكز إسالمية بالداخلونقل العمانيون العاص ،الساحلية والقرى 

تنجانيقا بحيرة  على  بالبالد  أحد  وتانجا    ،وأوجيجي  العربية  الثقافة  مراكز  أن    .(37)أكبر  هنا،  يعنينا  ما  لكن 
أصبح فى  اوال، ثم    1660قد تحرر من سيطرة البرتغاليين على يد اليعاربة العمانيين سنة  ساحل شرق افريقيا  

تحت حكم المزراعة العمانيين وعاصمتهم ممبسة، ثم تحول فيما بعد ليكون تحت سيطرة دولة   19بداية القرن  
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وعلى هذا يمكن القول بأن تاريخ منطقة شرق افريقيا والقرن االفريقى    .(38) 19فى اربعينيات القرن     البوسعيد 
هذه المنطقة فى غفلة من المؤرخين، ودون ان    هو تاريخ معروف وموثق، وال يمكن ادخال دولة فجأة لتحكم

يلتفت اليها أحد من الرحالة والمستكشفين. فما قصة الدولة الريانية التى يزعم أصحابها أنها حلت فى المنطقة  
بتاسيسها بمساعدة    ابن عبد هللا بن حسب النبي  مع بدايات القرن السابع عشر، حين قام شخصا يدعى ريان 

    الدولة العثمانية؟ 

 -:منشورات الدولة الريانية المزيفة -ثانًيا 

بأنه     القول  عام  يمكن  هناك    2020قبل  يكن  ذكر  ألم  المزعومة  ى  الريانية  الدولة  بهذه  يسمى  على  لما 
أو غيره من وسائل المعرفة المختلفة. لكن جرت هناك محاوالت لتقديمها بشتى الطرق حينما أسسوا  االنترنت  

أكتوبر   فى  لها  نشر  2020صفحة  على  وعملوا  فى ،  ملوكها  عن  شبكة  2021-11-7معلومات  على 
بتاريخ  ومعلومات  .(39) المعرفة الشبكة  نفس  على  تأسيسها  صفحة   .(40) 2021-11-1حولها  قامت    بل 

ا عريضة ومتسعة لها  حدود  خريطة للدولة الريانية تدعى فيها    بنشر  2021يونيو    4فى    االيديولوجية الريانية
بأن  بشكل مدهش وال يصدقه عقل أو منطق،  ا. وذكرت  والدول التى كانت جزء منهجنوبها،  و   فى شرق افريقيا

الريانية   الدولة  افريقيا جنوباإ  ال  ا من اريتريا شمتمتد  كانت  حدود  ليسوتو فى جنوب  ومن هيرجيسيا فى   ،لى 
الى   شرقا  غربأالصومال  وأن  اوغندا  األ.  هى  ولى  العاصمة  اال    وانها  تاجورةلدوتهم  جيبوتى تقع  فى    ، ن 

 قصى اتساع لهاأمن الدولة الريانية فى    االدول التى كانت جزء، وأن  تقع فى كينياو والعاصمة الثانية جاريسا  
دولة تنزانيا ودولة  و جزء كبير من دولة اثيوبيا  و دولة كينيا  و دولة اريتريا  و دولة الصومال  و دولة جيبوتى    هى

بما يشمل   .(41) بوروندى ودولة ليسوتو ودولة زامبيا ودولة زيمبابوى ودولة اوغندا ودولة رواندا ودولة    موزمبيق
 كل دول الشرق االفريقى وغالبية الجنوب االفريقى تقريبا. )انظر الخريطة التى وضعوها على الصفحة(. 
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 www.facebook.com/profile.php?id=100063937453673 نقال عن صفحة االيدولوجية الريانية 

إن المعلومات المذكورة سابقا غير صحيحة بالمرة، ولم ترد فى اى مصدر تاريخى على  وبطبيعة الحال ف  
االطالق. بل إن مجرد االطالع على مصادر تاريخ شرق افريقيا الحديث والمعاصر، ومصادر تاريخ الجنوب 

ى نهاية  وحت  17االفريقى الحديث والمعاصر، واستعراض الدول والقوى التى حكمت المنطقة طيلة القرون من  
، سيتم هدم كل تم ذكره وينعدم ما تم ترويجه بالمرة. فقد كانت دولة اليعاربة هى الحاكمة لشرق (42) 19القرن  

  1890، بعدها حكم المنطقة دولة البوسعيد حتى سنة  18وحتى نهاية القرن    17افريقيا منذ منتصف القرن  
القرن    .(43) منذ  المنطفة  لتاريخ  بعد  فيما  نتعرض  القرن  وح   17وحين  نهاية  هذا   19تى  زيف  سنكتشف 

ا.    المنشور، وندرك بأننا لسنا أمام تزييف وعى فقط، وانما تحريف لتاريخ ونشر الباطيل أيض 

تم  نه  ، مشيرة بأ 2021مايو    20فى  المزعومة تلك  لدولة الريانية  ا لعلمَ نشرت  الصفحة    األدهى من ذلك أنو   
)انظر العلم   .(44) ؟ها لنا مصدر هذه المعلومة؟ ومن أين استقو   ، دون أن يكتبواللميالد   1668تصميمه عام  

وكأنها  لوحة  عن  عبارة  فهو  الصفحة،  منشأ  اختراع  من  هو  العلم  فهذا  صفحتهم(  على  نشروه  الذى  التالى 
مرسومة حديثا جدا، فضال عن أنه ال يوجد فى كتب التاريخ علم بهذا الشكل، وال دولة يمثلها بهذا المسمى 

ا. وبط  بيعة الحال هذا العلم المختلق ما هو اال تقليد للعلم العثمانى االحمر جهة اليسار واضافة بعض  أيض 
 الكالم عليه من اعلى واسفل، وهو ما يعد تضليال وتزييفا وفبركة تاريخية.  
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ما "إانها  و   ،جمعها رياينةن  وأ  "ريان"لكلمة  فى اللغة العربية  نشرت الصفحة تعريفا    2021مايو    26وفى      

بأ   25". وفى  ن كان ذكر او مؤنث إفيقال عليه ريانى او ريانية    ،و الدرعأو الدولة  أالسيف   ن  مايو ذكرت 
عام  األجدهم   جالوت  عين  معركة  فى  اشترك  ابوالجعافر  محمد  بن  حمد  السلطان    ، للهجرة  658مير  وواله 
، وال صحة لهذا الكالم فى كل الكتابات  وبطبيعة الحال ال يوجد أصل لهذا االدعاء  .(45)مارة الصعيد إبيبرس  

تعد    ة العائلة الريانيحول  مايو    24فى   والقصة التى عرضتها الصفحة   .(46)  التاريخية التى أرخت لهذه المعركة
االمام محمد المهدى بن الحسن العسكرى  تعود الى أن    حيث أشار بأن العائلة،  من بنات افكار منشأ الصفحة

الحسين   االمام  فدخلها سنة   الذىحفيد  فاس  مدينة  وبالتحديد   المغرب  بالد  إلى  المنورة   المدينة  من  هاجر 
سنة( حتى قرر  350وعاش بها ابناؤه واحفاده ومنهم حسين الفاسي مدة ثالثمائة وخمسون سنة)  ،هجرية276

مكة   الى  والتوجه  المغرب  من  النزول  حمد  االمير  ابو  ابوالجعافر  واالشتراك  ءداالمحمد  الحج  مع    فريضة 
واوالده جنكيزخان  التتار  او  المغول  لقتال  المسلمين  المسلمين  ،اخوانه  مجازر فى حق  من  يرتكبونه  ثم    ،لما 

سنة   مصر  الى  ابوالجعافر  محمد  ابوالجعافر    ، هجرية  630سافر  محمد  من  أ ويعتبر  مصر  دخل  من  ول 
القرون فيمر اريعمائة سنة فيكون ميالد الملك ريان عام  و   ه،اجداد  دون وجود اى    .(47)  للهجرة  1050تمر 

، فتاريخ الصعيد فى هذه الفترة ال يقول بهذا الكالم  مصدر لهذه الكتابات، او دليل يثبت صحة الكالم المكتوب 
على    2021يوليو    12وفى    .(48) مطلق ا معتمدة  فقالت  والزيف،  الخطورة  غاية  فى  معلومة  الصفحة  نشرت 

مدر   للشيخ  الصالح  الملك  شيرواأمخطوط  انتماءـ"أب  حمد  مظاهر  من  بلده   ن  الى  ريان  بن  جعفر  الملك 
راد  أن لويس الرابع عشر ملك فرنسا  أحيث    ،صلى مصر هو تصدى الملك جعفر لمحاولة تعطيش مصراأل
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المياه عن مصر   الحبشة فى عام  ب قطع  امبراطور  اياسو االول  اتفق مع  النيل األزرق، حيث  تحويل مجرى 
المسيو النوا ردى  1705 بالمهمة، وأرسل  للقيام  بالهدايا  باشا والى مصر   ،رول محمال    فأرسل محمد رامى 

الثالث  العثمانى أحمد  السلطان  الى  السلطان    ،العثمانى استغاثة  لتدارك بفقام  الملك جعفر بن ريان  مخاطبة 
نت  وكا  ،مر الى السلطان المحلى بادى االحمر بن اونسه إلى سلطان سنارأفقام الملك جعفر باصدار    ،االمر

فتم اعتراضه وقتله ومن معه،   ،وقتها سنار سلطنة محلية تابعة للدولة الريانية لقتل هؤالء المبعوثين الفرنسيين
الريانية والدولة  الحبشة  بين  حرب  فى  سببا  الواقعة  األحباش،  وكانت  بهزيمة  ان  .  (49) "انتهت  يعنى  وهذا 
ا الريانية  الدولة  هذه  من  جزءا  كانت  الفونج  ودولة  افريقيا.  السودان  جنوب  فى  باسوتوالند  حتى  امتدت  لتى 

ساسها، ويجعل من كاتبها، ليس جاهال بتاريخ المنطقة فحسب،  وبالتالى مثل هذا الخلط ينسف الرواية من أ
أيض   يكتب  بما  واعى  وغير  والتى  ا.  بل  السودانية،  مملكة سنار  تكن  عام  تأسست  فلم  وكانت    ،م1504في 

على  حملة محمد علي باشا  ، والتى استمر حكمها حتى سقوطها على يد  الزرقاءتعرف بمملكة الُفنج والسلطنة  
بين ما يسمى  (50)   1821لسودان في سنة  ا الريانية أو غيرها، وال يوجد عالقات  بالدولة  لما يسمى  تابعة   ،

 بالملك جعفر والسلطان العثمانى احمد الثالث، وكلها من اختراعات صاحب الصفحة وتحريفاته.  

الترث    2021يونيو    26وفى     كتب  من  بتصرف  الصفحة معلومة  الصالح  ل  ها تنسبنشرت  الملك  مخطوط 
وفى مرة    ،وكان السقاة يجوبون الشوارع لسقاية الناس  ،كان الملك ريان قد أنشأ دار لسقاية الماء  "  تقول فيها 

س فتجمع حوله  يسقي النا  ،وهو عبد حبشي مسيحي  ،خرج بفرسه وكان هناك ساقى ماءيكان جعفر بن ريان  
من علي فرسه وقال له افسح الطريق يا ذو    عاق طريق جعفر بن ريان فنزلأ وهو ما    ،عدد كبير من الناس

وقال له إنك فيك   ،فأرسل ريان إلحضار ابنه جعفر ،فبكى الحبشي وذهب للمك ريان وشكى له  ،الوجه االسود 
وذهب الملك ريان بابنه جعفر والحبشي إلى    ،رارمتى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم اح  ، جاهلية يا جعفر

تنفيذ الحكم وسط دهشة أهل    ، القاضي فحكم علي جعفر بأن يسقي هو الماء مكان الحبشي عشرة أيام وتم 
فما كان من   ،وهو الملك ابن الملك  ،تاجورة وهم يشاهدون جعفر يحمل الماء ويجوب الشوارع لسقاية الناس

ه أسلم  أن  إال  الحبشي  وأوالدهالعبد  وزوجته  احمد   ،و  الي  اسمه  تغيير  ابن    ،وتم  الحبيب  ابنه  حمد  أوأصبح 
وبطبيعة الحال ال توجد مخطوطة لهذا الملك الصالح،    .(51)"شاعر تاجورة الكبير ينافس الملك ريان في الشعر
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ف لقصة  ، والقصة كلها ليس لها اصل اللهم اال توظيوال يوجد هذا الملك الصالح الريانى فى تاجورة اصال
 .(52) الصحابى الجليل ابو ذر الغفارى مع الصحابى الجليل بالل الحبشى

ريان  ت نشر    2021مايو    16وفى     الملك  حول  معلومات  وأالصفحة  عام  نه  ،  برديس    1640ولد  فى 
سوهاج باأل نه  أو   ،بمحافظة  بالتعليم  وعمره  التحق  عام    9زهر  التحق  1649سنوات  ثم  العسكرية  ،  بالجامعة 

عام    1656عام   ةباالستان منها  قائد   1669وتخرج  تعيينه  الرابع   اوتم  محمد  العثمانى  الخليفة    . (53) لحرس 
لنا الكتابات العثمانية ان قائدا بهذا االسم قد تولى قيادة الحرس العثمانى فى عهد  وبطبيعة الحال لم تذكر 

 ،مواقف من حياة الملك حرازل  1202يونيو    3والمدهش فيما نشرته الصفحة بتاريخ  .  (54) مراد الرابع وال غيره
ن أحد من المؤرخين  أوضمها الى الدولة الريانية لم يذكر  ،  عندما دخل الملك حراز مملكة ليسوتوانه  فذكرت "

حد جنوده بقتل طفل او قتل شيخ كبير او يغتصب  أقام    ،وكان يبلغ مائة وعشرين الف جندى  ،الجيش الريانى
او يهدم ك  ينهب جنود نامرأة  الممتلكات يسة ولم  او  المحال  الحرارزةوان    ،ه  ونشرت صورة    "،هذه هى اخالق 

وبطبيعة الحال كل هذه خزعبالت وأباطيل اعتادت الصفحة على نشرها دون وعى او حتى    .(55)للملك حراز
ليسوتو   الحالية،    التى يتحدثون عنهافطنة فى تزييف االفتراءات. فمملكة  افريقيا  تقع داخل جمهورية جنوب 

ن الملك حراز على حد فضال عن أ .(56) م1868حدا قد احتلها قبل االوروبيين عام  أن أها لم يذكر ابدا وتاريخ
م، وانه  1810مايو    7عام  م الى  1748يونيو    5وعاش فى الفترة من    هو رابع ملوك الدولة الريانية  مزعمه 

الحكم   مقاليد  أ   1770فبراير    7تولى  يعنى  وهذا  يتخطى م  أن  البد  كان  الرجل  شرق  دولة    ن  فى  اليعاربة 
افريقيا  ،والبرتغاليين فى موزمبيق  ،افريقيا ناهيك عن ان    ،والهولنديين فى جنوب  ليسوتو،  الى مملكة  ليصل 

 مسماها لم يكن كذلك فى ذلك الوقت، فهى معروفة فى كتب التاريخ باسم باسوتوالند. 

غلبية  أ هودى تسكنه  اقليم يبأنه " هو   "يلاقليم بيتا اسرائ نشرت الصفحة تحت عنوان "  2021يونيو    1وفى     
كان   الظلم  أيهودية  لرفع  ريان  بالملك  اليهود  فاستغاث  المسلمين  تضطهد  كما  اليهود  تضطهد  الحبشة  باطرة 

دولة متعددة العرقيات والقوميات واللغات واالديان  كانت  الدولة الريانية   أن"، مضيفا "ب عنهم وضمهم الى دولته
واو  ريان  الملك  او  وكان  دينية  خصوصية  سواء  لهم  يخضع  شعب  كل  خصوصيات  يحترمون  بعده  من  الده 

حيث كان من عادات شعوب افريقيا اطالق اسم سلطان على رئيس القبيلة او الوالية او حاكم االقليم    ،ثقافية
السالطين سلطان  اسم  الريانى  الملك  على  يطلقون  ا  ،وكانوا  وهو  اسرائيل  بيتا  اقليم  حاكم  لذلك  قليم  ومثال 
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ا عبر كتب  وهو أمر مغلوط فلم يعرف فى القرن السابع عشر حدثا كهذ   .(57) "مرفقة صورة لعملتهم  ،يهودى
، فبيتا اسرائيل هى مسمى يهود الفالشا فى اثيوبيا، فى اثيوبيا معروفا بهذا االسم  ان اقليم التاريخ المختلفة، او أ

عب ريان  بالملك  يسمى  بما  استغاثوا  انهم  عنهم  يعرف  هذه ولم  خالل  اخرى  دولة  تبعوا  انه  أو  تاريخهم،  ر 
 .(58) الفترة

ول كان  ن امبراطور الحبشة يوحانس األأ هل نسيت اثيوبيا  تستفسر الصفحة باالتى "  2021مايو    28وفى    
وهو نوع من الفنتازيا التاريخية المدهشة، ولو    .(59)؟"  يدفع الجزية للمك المصرى السوهاجى ريان بن عبدهللا 

فى مصر مثل هذا الشخص، لكان شخصا معروفا للعامة والخاصة، ولكان سيحتفى به فى ظل هذا   كان لدينا
العراك االعالمى بين مصر واثيوبيا حول مشكلة سد الهضة، لكن لم يعرف التاريخ االثيوبى ان يوهانس االول  

حة معلومة نشرت الصف  2021مايو    31وفى    .(60)قد دفع جزية لملك فى شرق افريقيا من أصول مصرية
لذا يظهر على عملتهم    ،غلب سكان هذا االقليم من المسلمين الشيعةأ كان  تقول فيها " اقليم تنجانيقاعن  غريبة  

حسين الموسوى وانه خادم "  تنجانيقا    " مرفقة صورة لعملتهم المحلية مكتوب عليها سلطان عبارة على ولى هللا
ولم تذكره كتب التاريخ بالمرة،   ،حد من قبلأمر لم يقل به أوهو    .(61) سيدى سلطان السالطين ريان بن عبدهللا"

موسى باسم  سلطان  وجود  عدم  عن  الم  فضال  قبل  لتنجانيقا  حاكما  االستعمارى الموسوى  بعده.   لها  د  او 
سنة   لها  االلمانى  االحتالل  قبل  مطروحا  يكن  لم  تنجانيقا  اسم  ان  الى  فان    .(62) 1886باالضافة  وبالتالى 

 وتخالف الحقيقة والواقع. تماما عن الصحة رة هى بعيدة المعلومة المذكو 

منشئ   صاحبنا  عنوان    ويصل  تحت  يتحدث  حين  قمتها،  الى  خزعبالته  بأن الحروب  الصفحة فى    الريانية 
ن أول  ، وأللميالد العديد من الحروب على مدار قرنين ونصف  1626منذ نشأتها عام  خاضت  الدولة الريانية  

بين الملك   1626معركة وقعت عام    و"بأنهامعركة هرر  ا لمشير    ،الريانية االثيوبية  الحروب   هذه الحروب هى
وقد   ،ثر اضطهاد االخير لمسلمى الحبشةإريان بن عبدهللا بن حسب النبى  ويوحانس االول امبراطور الحبشة  

بين الملك   1709معركة وقعت عام    وانهامعركة الجبل  بعدها يتطرق ل  انتهت هذه الحرب بانتصار الريانيون.
وهو ما لم يحدث على أرض الواقع    .(63) "نتصار الريانيون ا السيد جعفر وثيوفيلوس امبراطور الحبشة وانتهت ب

، مشيرا  ةالحرب الريانية الصيني  وأن ثانى هذه الحروب هى  ولم يرد ذكره فى اى مرجع أو مصدر تاريخى.  
آتت وفود كثيرة ومتتالية من مسلمى    ، وأنهى الصينكان من المآثر العظيمة للملك حراز هو الحرب علبأنه  "
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  -1760نوفمبر    13)  جيناإلمبراطور جياك   وأن  ،الصين يشكون من سوء معاملة امبراطور الصين للمسلمين
تشينغ  1820سبتمبر    2 لساللة  السابع  اإلمبراطور  وهو  الصينوالذى  (،  الفترة    حكم  إلى    1796من  فى 

فى  تبدأ  هذه الوفود  مما جعل    ،ين وقتلهم وهدم مساجدهم واستباحة اموالهمعلى ظلم المسلم  عمل، وأنه  1820
  ، للهجرة مدة عام  1221للهجرة حتى عام    1220التوافد على عاصمة وحاضرة الدولة الريانية تاجورة من عام 

عهد  حراز  الملك  قطع  مع    احتى  ريان  جدة  فعله  بما  اسوة  الصين  فى  المسلمين  اخوانه  بنصره  نفسه  على 
وبالفعل اشتبكت القوات الريانية مع جيش امبراطور الصين فى عدة معارك طاحنه انتصرت    .لمى الحبشةمس

ولكنها احتلت مجموعة من المدن الصينية وجرى تفاوض   ،واخفقت فى بعضها  ،الجيوش الريانية فى بعضها 
راضى التى احتلها الملك  بين الملك حراز وامبراطور الصين النهاء عامين من الحرب والقتال والخروج من اال

وتم عقد معاهدة  سميت معاهدة بحر الصين تم بموجبها الخروج من االراضى الصينية مقابل التعهد   ،حراز
وممتلكاتهم مساجدهم  على  والحفاظ  للمسلمين  العبادة  دور  عام    ،بحماية  تاجوره  الى  الريانى  الجيش  وعاد 

رخى الصين فى هذه الفترة، ولم يعرف عن وفدا اسالميا وهو ما لم يقل به أحد من مؤ    .(64) "للهجرة  1123
وكل ما قال به منشور الصفحة ما هو اال عبارة عن    .(65) قابل ريان هذا وال حروبا قام بها حرازا فى الصين  

  فبركات واختراعات ليس لها اساس من التاريخ والحقيقة.

السلطان العثمانى بتوجيه طلب الى الملك   قام ا  وانه "حينم   ،ةالحرب الريانية الصربي  وثالث هذه الحروب هى  
حدثت فتنه كبيرة فى بالد    نما يح   ع قوات االنكشارية العثمانيةحراز ليوافق على إرسال جيش الى صربيا لقم 

فعهد السلطان سليم الثالث الى والى    ،سببها وقوع ظلم من الجنود االنكشارية على اهل بالد الصرب   ،الصرب 
اال بمحاربة  منهمبلغراد  الظالمين  ومجازاه  وتعقب  السباهيه    ،نكشارية  بفرسان  العثمانى  الوالى  فاستعان 

فطلب الجنود االنكشارية    ،رفع ظلمهم عن العباد و   ،وقام بطرد الجنود االنكشارية من بالد الصرب   ،والمدفعية
ولكنهم ما إن    ،ديد وسمح لهم بالعودة والرجوع الى بالد الصرب من ج  ،العفو من السلطان فعفا السلطان عنهم

بل بلغ بهم الجنون مبلغة فقاموا بقتل والى بلغراد    ،عادوا إلى بالد الصرب حتى عادوا الى الفساد واالنقسام
جيشأوبالفعل    ،نفسه حراز  الملك  البوسنه  ارسل  والى  بجيش  التقى  بلغراد  على   ،الى  القضاء  تم  وبالفعل 

هى أمور كلها ليس لها عالقة بتاريخ الدولة العثمانية من قريب  و   .(66)"االنكشارية واجالئها بالكامل من بلغراد 
أو من بعيد، فصاحب الصفحة يدبج تاريخا من بنات افكاره ليس له عالقة بحروب الدولة العثمانية المعروفة 
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  1878–1876فى الفترة من  الحروب الصربية التركية وليس له عالقة بما حدث فى بالد الصرب او غيرها، ف
نه "حينما  وأ   الحرب الريانية البريطانيةهى    ،رابعها  .(67)   عالقة بهذا الكالم السابق من قريب او بعيد   ليس لها

عقدت هذا الحلف مع روسيا وكان الدافع لهذا التحالف هو اضعاف   ،فكرت إنجلترا فى التحالف مع روسيا
الذى كانت جيوشة تسيطر على م نابليون بونابرت  بقيادة االمبراطور  وانزلت   ،عظم االراضى االوربيةفرنسا 

فارادت    ،وكان هناك قلق كبير من التقارب الفرنسى العثمانى الريانى  ،الهزائم المتتابعة بالدول االوربية الكبرى 
وفى سبيل هذا    ،إنجلترا وروسيا إجبار الدولة العثمانية والمملكة الريانية على التخلى عن التحالف مع فرنسا

وعلى    ،دت الحتالل واليات االفالق والبغدانأن حرب برية كبيرة على الدولة العثمانية  اإلجبار قامت روسيا بش 
  ، الجانب اآلخر عسكرت السفن االنجليزية امام الدرنديل وارسلوا مجموعة من الطلبات الى السلطان العثمانى

اليات االفالق  سيا و ومنها فك التحالف مع فرنسا واجالء الضباط الفرنسيين عن االراضى العثمانية ومنح رو 
العثمانية  ،والبغدان السفن  فرنسا  ،وتسليم  على  الحرب  اعالن  الى  باإلضافه  المدافع   ،هذا  ستنطلق  وإال  هذا 

وتاجورة  االستانه  فى  واليابس  االخضر  على  تقضى  البحرية  االنجليزية  االسطول    ،والنيران  دمر  وبالفعل 
وعاد االسطول االنجليزى بعدها للهدوء انتظار لتنفيذ    ،ردنديلاالنجليزى السفن العثمانية الراسية فى ميناء الد 

الملك حراز االستجابة لطلبات  فرفض    ،تشاور السلطان العثمانى مع الملك حراز فى هذا االمر الجلل  ،طلباته
إنجلترا لطلبات  االستجابة  ضرورة  رأوا  العثمانى  السلطان  مستشارين  كبار  ولكن  السلطان    ،انجلترا  واقنعوا 

برأيهمالع دولة    ،ثمانى  لدى  العسكرى  فرنسا  مندوب  سبستيانى  الجنرال  الى  مندوب  العثمانى  السلطان  فأرسل 
لكن سبستيانى رفض طلب مغادرة    ،يطلب منه مغادرة االراضى العثمانية مع بقيه الضباط الفرنسيين  ،الخالفة

العثمانى السلطان  مقابلة  دون  العثمانية  ال  ،االراضى  ذهب  السوبالفعل  السلطان  ى  واقنع  وقابله  ن  أ لطان 
قام    ،االنجليز لو رآوا مقاومة قوية من الدولة العثمانية لخافوا على تجاربهم من البوار فى واليات دولة الخالفة

وكان الملك   ،الجنرال هوراس سبستيانى بوضع خطه قوية لتأمين وتحصين ميناء الدرنديل وتحصين االستانه
الفرنسى   الجنرال  يوافق  واإلجراءات حراز  الخطوات  هذه  كل  من  ف  ،على  فرقة  تشكيل  فرنسى 200تم  جندى 

وهب الناس فى االستانة    ،جندى ريانى لقتال االنجليز اذا اقتضى االمر ذلك   500واخرى ريانية مكونة من  
وقد شارك الشيوخ واالطفال والنساء فى عمل   ،للمساعدة فى عمل التحصينات حتى تم انهائها فى بضع ايام

بالنهارهذه   الليل  وواصلوا  هذه   ،التحصينات  على  بانفسهم  يشرفوا  حراز  والملك  الثالث  سليم  السلطان  فكان 
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والريانية  ،االعمال الفرنسية  القوات  امام  االنجليزى  االسطول  هزيمة  العثمانية  ،وتمت  السفن  من  تبقى   ، وما 
ة الحال فإن الكالم السابق ال معنى  وبطبيع  .(68)  "وانسحبت فلول االسطول االنجليزى وهى تجر أذيال الهزيم

الدولة   ضد  تمت  التى  االوروبية  التحالفات  عن  تحدثت  التى  التاريخية  الكتابات  كل  فى  له  موضع  وال  له 
الثالث الذى حكم فى الفترة من   م، فالكالم المكتوب مأخوذ 1808-1763العثمانية فى عهد السلطان سليم 

يتعلق بالدولة الريانية عليه، وكذا هم ينقلون على طول الخط فى كل    حرفيا من شبكة ويكيبيديا وتم اضافة ما
 حدث ويضعون ما يتعلق بدولتهم المزعومة وحكامها بن الكالم، والفقرة السابقة مثاال مهما على هذا االقتباس

الي كان السلطان العثمانى قد كتب  ، فيقول "الحرب الريانية المصرية  خامس هذه الحروب يشير بأنها    .(69)
ولكن الملك حراز كان   ،الملك حراز لقتال على بك الكبير الذى استقل بمصر عن الخالفة االسالمية العثمانية

ولكن    ،بالتحضير لحرب الروس فطلب من السلطان العثمانى امهاله حتى يفرغ من حربه فى روسيا  مشغوال
ك ابو الدهب فقاموا بهزيمة على بك  بعد إنتهاء حرب الملك حراز مع روسيا خرج الجيش الريانى مع محمد ب

الدولة  امالك  الى  واعادتها  وسوريا  ولبنان  فلسطين  الريانية  الجيوش  ودخلت  الصالحية  معركة  فى  الكبير 
كل .(70) "العثمانية فى  صاحبها  يضعها  التى  الريانية  بالدولة  يسمى  ما  دور  حول  كتابات  اى  تخبرنا  ولم 

بير فى مصر، فكل ما يتعلق بتفاصيل حركة على بك الكبير  االحداث، فى التخلص من حركة على بك الك
وانفصاله بمصر عن الدولة العثمانية ثم اعادتها الى حضن الدولة العثمانية لم يشر من قريب الى ما تدعيه  

مزورة وتورايخ  اباطيل  من  الريانية  الذى    .(71) منشورات  الثانى  مخطوطه  من  الخزعبالت  هذه  ينقل  هو  وهو 
  ، كل ما ينشره من عناوين ياخذها من مخطوطاته المزورة ويضعها على صفحتهالملوك. بل ان  بعنوان اخبار  

اغلبها مأخوذ من شبكة الويكيبيديا بتصرف منه فى وضه  . وبطبيعة الحال  ،وكأنها حقائق والتاريخ منها براء
ف التواريخ.  هذه  بين  دولته  تتاريخ  وال  المسمى،  هذا  تحت  الصين  حاربت  دولة  توجد  وفود ال  لمسلمين    وجد 

وال يوجد ما يسمى بحرب هرر الريانية، وال معاهدات وال جيش وال قتال بجانب    صينيين ذهبوا للملك الريانى،
محمد بك ابوالدهب، ناهيك عن كون الدولة الريانية التى يتحدث عنها غير موجودة باالساس، وكل ما يطرحه  

 حقيقة او الواقع. هو من بنات افكاره وخياالته وال أصل لها فى ال

 -: لدولة الريانيةتاريخ ل األساليب الملتوية لفرض -ثالًثا 
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على نشر الدعاية بصورة كبيرة لهذه الدولة المزعومة، لدرجة تجعل من  األيديولوجية الريانية  صفحة  عملت    
بتاريخ   يعلن  فنراه  نفسه ويتماهى فى غيه وتضليله دون خوف من مساءلة أو عقاب،    31صاحبها يصدق 

الصوفى  بأن    2021اغسطس   االبداع  بإحياءفرقة  ب  ستقوم  احمد مناسبة  حفلة  بن  حراز  الملك  ميالد  ذكرى 
نشرت الصفحة عن قرب اعالنها   2021يوليو   26. وفى جمادى االخر 9االول بن جعفر بن ريان رحمه هللا 

أعلنت الصفحة عن أن    2120يوليو    4وفى  .(72) ريان  ىوالمسلسل الكرتون  ،حراز  ىمسلسل الكرتونالرومو  لب
وطلب من السيناريست ادخال تعديالت الظهار   ،قرأ سيناريوهات مسلسالت الملك ريان والملك حرازصاحبها  
لزيارة  يدعوهم  شهور    10بعد    ، بأنهالكرام  ومته وبناتهمعم  بناءأ ول من يوليو دعا صاحبها  . وفى األبطوالتهم

حفاد الملك ريان  أحن  ذكر بلغة ركيكة "ن  2021يونيو  29فى    . وقبلهامتحف الملك ريان ومتحف الملك حراز
ونسوا اننا    ،يتعجبون كيف ننجز الف مشروع فى نفس الوقت   ،ومن خلفه الملك حراز الفرد مننا بجيش بدولة

العمالقة وفى  احفاد  أ   27".  بنات  يونيو  يضم  الريانية  المرأة  لجمعية  مجلس  لعمل  اجتماع  عن  علن 
الع  2021ونيو  ي  13وفى  .(73) العائلة االتحاد  الحتفال  لدعوة  صورة  الصفحة  الريانية  نشرت  للملكة  المى 

سنة على ميالد الملك ريان بن عبدهللا بن حسب النبى ملك    380على لالحزاب الريانية بمرور  والمجلس األ
فى   الريانية  بأ  2021يوليو    8وفى  .(74) م1640ديسمبر    31المملكة  الصفحة  عمل  نه  أعلنت    فالمأسيتم 

سلسالت كرتون تحكى قصص حياة الملوك  وكذا عمل م  ،وثائقية تسجيلية عن حياة الملك حراز والملك ريان
الريانية  الدولة  وتاريخ  وعبدهللا  وحراز  فى  وأ .(75)   ريان  الصفحة  االعداد   بأنهم  2021يونيو    2علنت  بصدد 

  25بل أعلنت الصفحة فى    .(76) لمسلسل تاريخي عن حياة الملك حراز ومسلسل اخر عن حياة الملك ريان
العالمىعن    2021يونيو   الريانى  المتحدة  مقره واشنطنو  االتحاد  الفروع فى محافظات  ، وانهالواليات  ليس 

فى بالد الوطن العربي واروبا وامريكا وكندا    ومتهمبل يمتد االمر الى ابناء عم   ،فقط ها  ومراكز   ئهامصر واحيا
بدال من المجئ  الى مصر للمشاركة فى يدعوهم  فى المغرب    ومتهمعم  فمثال ابناء  ،واستراليا والهند والصين

المغرب   ،فاعليات  فرع  فى  الفاعليات  تلك  وانهلتكن  انتهاء    سيتم  ،  فور  الدولية  الفروع  االتحاد أفتح  وراق 
من  العالمى طالبا  عم،  مصر    ومتهابناء  يخارج  حول  بأن  الفروع  عناوين  بها  والتى  المرفقة  االوراق  راجعوا 

يو   ،عالمال التى    واكتبأن  الدولة  فيهاياسم  ،  ورقة  20  فى  ، معلنا الفرع  إلدارة رشحه  يواسم من    الشخص   عيش 
نشرت الصفحة    2021مايو   16وفى    .(77) عناوين الفروع التى ينوون افتتاحها عبر دول العالم المختلفة   تحمل
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مارس    24ونشرت بتاريخ   .(78) سوهاجبطما  مركز  بإلتحاد لبالد الرياينه بساقلته وطهطا والرياينه المعلق  رابطا  
تبدا بالتأليف والتوثيق، وفى الثانية تهتم    :مخططا العادة احياء الدولة الريانية عبارة عن ثالثة مراحل  2021

العالمى االنتشار  تستهدف  واالخيرة  الثالثة  المرحلة  وفى  الوعى،  فى    (.79) بنشر  الصفحة  صاحب  ويتمادى 
فى   عن    2021يونيو    24أباطيله  يعلن  الريانىأجمعية  حينما  التراث  التأسيس  حياء  أبناء  تحت  مناشدا   ،

قنا او    فى  ومته بناء عم، وانه تيسييرا على أالرئيسي فى القاهرة  هامركز عمومته عن تأسيسها، مقترحا أن يكون  
مشاركة  اسوان   تحمل  بالساعات   الجمعية،  فاعليات من  السفر  مشقة  عمله  ،وتحمل  ل  وتعطي  همواسر   موترك 

سيتممصالحه مصر  300انشاء    م،  فى  مركز  او  حى  كل  فى  عم  ،فرع  ابناء  يقوموا   ومتهفمثال  طنطا  فى 
طنطا فرع  فى  المنصورة  ،بفاعليات  فرع  منهم  وكذلك  راجيا  او،  المركز  اسم    كتابة  وكتابة  له  التابع  الحى 

 .(80)فرع الجمعية فى ذلك الحى او المركزل ا ليكون مدير  نهرشحيشخص 

لق    يعلن فى  ويصل  الزيف والتضليل حينما  ل  2021فبراير    27مة  لملك عبدهللا بن احمد  عن لوحة زيتية 
لوحة زيتية   نشروابل انه فى ذات اليوم    .(81) 1879رسمها الرسام االسبانى انتونى كابا عام   الثانى بن حراز

وفى نفس اليوم    .(82) 2518رسمها الرسام االسبانى أغوستين إستيف عام     بن حراز  احمد الثانىاخرى للملك  
 لوحة وايضا    .(83) 1785لملك حراز رسمها الرسام االيطالى فرديناندو بارتيني عام  لأخرىىى  زيتية  لوحة    وانشر 

ل االولزيتية  احمد  جعفر  لملك  عام    بن  گواردي  فرانچسكو  االيطالى  الرسام    لوحة وايضا    .(84) 1761رسمها 
  لملك ريان زيتية للوحة  وايضا    .(85) 1950حمد صبرى عام  لملك عبدالمحسن رسمها الرسام المصرى ال  زيتية 

زيتية  لوحة  وايضا    .(86) ميالدى  1673رسمها الرسام االيطالى جوسپه گريسوني عام    بن عبدهللا حسب النبى
رسمها   ولوحة زيتية للملك ريان  .(87)   1720رسمها الرسام االيطالى توماسو ريدي عام    بن ريان  لملك جعفرل

  كهؤالء عبر التاريخ اللهم   وباالساس ال يوجد ملوك  .(88) ميالدى  1661جوسپه گريسوني عام  الرسام االيطالى  
إال فى خيال صاحب الصفحة، ناهيك عن االداعاءت الكاذبة بأن هؤالء الرسامين العالميين الكبار قد التقوا 

دون وجود   الرسامين  ءبملوكه المزعومين ورسموا لوحات زيتية لهم، فهو يرسم لوحات من خياله وينسبها لهؤال
 وهؤالء الفنانيين العالميين.   الموهومين بين ملوكهحقيقية  عالقة 

    -المؤلفات واَلثار والعمالت المزيفة للدولة الريانية المزعومة: -ارابعً 

http://www.madjalate-almayadine.com/


 almayadine.com-www.madjalate    2022 -العدد الثاني -الثالثالمجلد     مجلة الميادين للدراسات في العلوم اإلنسانيـة

 قيا ومساهمتها في الحفاظ على الهوية اإلسالمية مؤتمر المخطوطات المكتوبة بالخط العربي في إفري
 

29 
 

يبدو أن عدم وجود من يتصدى لهذه المنشورات المزيفة، جعلهم يتوسعون فى نشر االباطيل بشكل أوسع،     
عدة ا ينشرون على صفحة األيديولوجية الريانية إعالنات حول المؤلفات التى تؤرخ لهذه الدولة، مصحوبة بفبدأو 

  12نشرها بتاريخ  تم  منها فقرة  حول تايخها وأهم المصادر والمخطوطات التى نشرت حول هذه الدولة،  فقرات  
قيمت فى تاجورة حاضرة الدولة ها أالتى يدعون ان  مدرسة والة العهد للسالطين المحليينحول    2021اكتوبر  
ومن    1905حمد شيراوغ سنة يدعى أنه لمدر أ 2021اكتوبر    3فى   نشر  كتاب عن عالن ومنها إ   .(89) الريانية

الصفحة  تحقيق   بعنوان  صاحب  غريب  مسعد  الريانية"اسماعيل  الدولة  فى  االسالمية  ومنها   .(90)   "العمارة 
يدعى انه للشاعرة مانا    "الشعر العربى فى العصر الريانى"كتاب  عن    2021اكتوبر    3نشره بتاريخ  تم  اعالن  

الدين جمال  حبيب  غريب   1899  سنة  كتبتهوانها    ،ستى  مسعد  اسماعيل  تحقيق    29وفى    .(91) ايضا  ومن 
علأُ   2021سبتمبر   وجود    ى علن  عن  الموقع  األمجمذات  في  والمفكرين  الباحثين  من  والتاريخ  وعه  دب 

الريانيهة  وكتاب  عداد إل يستعدون  والحضارة   الحضارة  في  شامله  وفى  موسوعه   وانشر   2021سبتمبر    28. 
أاعال مدر  كتبه  الفاتح"  "الملك  لكتاب  سنة  نا  شيراوع  غريب    1885حمد  مسعد  اسماعيل  تحقيق  ومن 

عن    واعلنأ   2021سبتمبر    28يوم  وفى    .(93) الملك حراز بن جعفر بن ريانبه سيرة    قاصدين.(92) عبدالمحسن
الملك الصالح جعفر بن  به سيرة    قاصدين  .(94) وذات المحقق  1885لذات المؤلف سنة    "الصالح  الملك"كتاب  

اعلن.  (95) ريان اليوم  نفس  كتاب    واوفى  الشهيد "عن  سنة    "الملك  المؤلف  وذات   1885لذات 
 .(97) ول بن جعفر بن ريانحمد األأهللا بن احمد الثانى بن حراز بن  الملك عبد به سيرة    قاصدين .(96)المحقق

  قاصدين  .(98)وذات المحقق 1885لذات المؤلف سنة  "الملك العادل"عن نشر كتاب  واعلناغسطس أ  10وفى 
منشور   ا  2021اغسطس    12به فى  األألملك   سيرة  بن ريانحمد  بن جعفر  كتاب  وأ  .(99) ول  الملك  "يضا 

  سيرة   2120اغسطس    16حسب منشور    قاصدين به  .(100) وذات المحقق    1885لذات المؤلف سنة    "التركى
لذات    "الملك الصغير"وايضا نشر كتاب    .(101) الملك احمد الثانى بن حراز بن احمد االول بن جعفر بن ريان

سنة   المحقق    1885المؤلف  منشور    قاصدين  .(102)وذات  حسب  الملك سيرة    2021اغسطس    14به 
سبتمبر    17وفى    .(103) عبدالمحسن بن عبدهللا بن احمد الثانى بن حراز بن احمد االول بن جعفر بن ريان

  1700كتبها الملك ريان عام  نه  والتى يدعى أ  ،مخطوطة منارات الطريقنشر الصفحة االولى من  تم    2021
الدولة الريانية  "الصفحة عن اصدار كتاب    ت علنأ   2021يونيو    23وفى    .(104) للهجرة  1113ميالدى الموافق  
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السقوط الى  التأسيس  اوسا    "من  سلطان  حنفرى  محمد  تأليف  مسعد  1885سنة  من  اسماعيل  تحقيق  ومن 
المعارف دار  وتوزيع  وطبع  إعلنأ   2021يونيو    22وفى    .(105)غريب  عن  الصفحة  كتاب  اصد ت  "صراع  ر 

الريانيةاأل الدولة  مع  الحبشة سنة    " حباش  اياسو ملك  ليج  اسماعيل محمد غريب   1915كتبه  ومن    ،وحققه 
  " ملوك الدولة الريانية "الصفحة عن نشر كتاب    ت علن أ   2021يونيو    21وفى    . (106) طبع وتوزيع دار المعارف

وطبع وتوزيع    ،ومن تحقيق اسماعيل مسعد غريب 1890من تأليف مبارك بن راشد بن سالم المزروعى عام  
النزعة االسالمية لملوك الدولة "عن اصدار كتاب    ت الصفحةعلنأ   2021يونيو    19وفى    .(107) دار المعارف

وتحقيق اسماعيل مسعد    1885على الشهير باسم ميكاييل ملك سيون سنة  من تأليف االمير محمد    " الريانية
كتاب    ت علنأ   2021يونيو    18وفى    .(108) غريب  الريانية"عن اصدار  الدولة  اثار  ليونس محو  تأليف  من   "

ومن طبع    ،اسماعيل مسعد غريب   من تحقيقو ،  1885فى جيبوتى سنة  وبوك الفرنسية  الكارد، قائد محمية أ
المعارف دار  ل  ت نشر   2021مايو    23وفى    .(109)وتوزيع  اعالنا  الملوك"أ  مخطوطالصفحة  لك  للم  "خبار 

بن احمد  بن عبدهللا  موجود    ،عبدالمحسن  الوطنية لالعالم  وانه  للهيئة  التابعة  المعارف  دار  شارع    9بمكتبة 
مخطوطنشر   2021مايو    23وفى    .(110) الفجالة   صدور  حول  خبرا  بن    "الطريق  منارات "  ت  ريان  للملك 

صدور    ا عنخبر   ت نشر وفى نفس اليوم    .(111) وانه من نفس جهة االصدار السابقة    ،عبدهللا بن حسب النبى
وفى نفس اليوم    .(112) من ذات الجهة السابقة  بو بكر حاكم زيلعأبراهيم  إالمير  ل   " تاريخ الدولة الريانية"كتاب  

صدور   حول  خبرا  ا"كتاب  نشرت  الحضارة  باسيه   "لريانيةمظاهر  رينيه  الفرنسي  م  1910سنة    للمستشرق 
وانه غريب،  مسعد  اسماعيل  الريانية  فيه  يروى   وتحقيق  الدولة  منشور    ،تاريخ  القومية  وانه  الشركة  بمكتبة 

عن    ت علنوفى نفس اليوم أ   .(113) شارع رمسيس امام مسجد الفتح  40للتوزيع التابعة لوزارة االعالم الكائنة فى  
العاليةال"كتاب  صدور   المدينة  فى  الدانية  الجبرتى  "قطوف  حسن  اسماعيل  1772سنة    للعالمة  وتحقيق  م 

غريب، الريانية  وانه  مسعد  الدولة  تاريخ  السابقةيروى  الجهة  نفس  من  صادر  وانه  فى    .(114) ،    11ونشرت 
الريان "كتاب    2020اكتوبر   الحكم  ظل  فى  تاجورة"،   ىتاجورة  سلطان  محمد   بن  حامد  وفى .(115) كتبه 

  300من  صفيه    لزوجتهالملك    مغازلة  من كتاب الشعر العربي فى العصر الريانى  وانشر   2021يونيو  16
البراءة  سنة صاحبة  يا  عنوان  هذه   .(116)تحت  كل  أن  أولها،  ثالث:  أمور  لنا  يتبين  سبق  ما  وباستعراض 

ال توجد مصادر المخطوطات وصورها إنما هى فبركات، وليس لها اساس من الصحة والحقيقة التاريخية. ف
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أعلنوا  التى  المؤلفات  هذه  أن  ثانيها،  عناوينها.  وال  المؤلفات  لهذه  مسميات  وال  مخطوطات  وال  الشكل،  بهذا 
عنها لم تصدر بعد وم يتم طباعتها، ولن تصدر ابدا فى المستقبل لعدم وجود اصل تاريخى لها، وانما اقتصر 

بركة بوجود أصل لهذا الدولة. ثالثها، أن شخصية المحقق،  األمر على الدعاية فقط واغراء الباحثين بصورة مف 
وهو اسماعيل مسعد غريب، هى الثابتة فى كل المؤلفات، ولكونه صاحب الصفحة، والمروج الوحيد لتاريخها، 
فهو الوحيد الذى يملك تاريخ هذه الدولة ويستفيد من ترويج ذكرها. وبالتالى نحن أمام محقق مزيف لم نقرأ له 

الواقع أى كتاب محقق، ألنه لم يجرأ على نشر ما أعلنت الصفحة عنه. وهو ما يدين هذا الرجل   على أرض 
 ويجعله على رأس المدلسين المحرفين للتاريخ والمتاجرين به. 

محمد    هو  كتبهن الذى  وأ  ،"الدولة الريانية من التـأسيس حتى السقوط"كتاب  الصفحة عن    هذا، وقد أعلنت    
"يتناول  وأ  ،الكتاب لموضوعات  وألول مرة  ، مشيرة  اسلطان اوس  ،حنفرى  الريانية وعوامل  نه  الدولة  قيام  تاريخ 

دت فى نهاية المطاف  أ  أنها و   ،الضعف واالنكسار  صعودها ونجاحها ومراحل قوتها وازدهارها وكذلك مراحل
الريانية الدولة  زوال  اال"  اقائلة  .الى  المسلمين  على  دولتهم  تأسيس  في  الريانيون  على  عتمد  الناقمين  حباش 

حكام الحبشة الجبارهم علي ترك دينهم واضطهادهم والستبعادهم إياهم من مناصب الدولة والمراكز الكبرى، 
واحتفاظ االحباش المسيحيين بها، كذلك استمال الريانيون السالطين المحليين وسالطين قبائل العفر والعيسى  

تاجورة لتكون   ين اختارواالرياني وان . الراضى بالقرن االفريقىاللمساعدة على زعزعة سيطرة حكام الحبشة على 
انتلقت العاصمة الى  عاصمة الدولة، بعد نجاحهم فى هزيمة يوحانس االول ملك الحبشة فى معركة هرر، ثم  

جاريسا ثالث  مدينة  طيلة  ازدهرت  والتي  العالم  قرون  ،  مدن  افضل  من  وأصبحت   ، الريانية  الدولة  عمر 
رة العلوم والفنون، لكن نجمها أخذ باألفول مع بداية غروب شمس الدولة الريانية ككل، ونقل  وأجملها، وحاض

عرفت و   .بناء القبائلأة جاريسا بعد عدة ثورات قام بها  الملك احمد الثانى عاصمة الدولة من تاجورة الي مدين
عصر  الريانية  االولالدولة  احمد  الملك  خالل  الذهبي  العها  الحركة  نشطت  إذ  كتب  ،  ترجمة  وازدهرت  لمية 

العفر   قبائل  ابناء  يد  على  العربية  اللغة  إلى  والبرتغالية  الفرنسية  مثل  واالروبية  والهندية  اإلغريقية  العلوم 
والعيسى من أهالي الدولة الريانية، وعمل الريانيون على تطوير تلك العلوم وابتكروا عدة اختراعات مفيدة، كما 

اكتمل تدوين المذاهب الفقهية الكبرى: الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية عند ازدهرت الفلسفة اإلسالمية و 
ليلة   ألف  كتاب  مثل  والفنية  األدبية  من األعمال  الكثير  وبرزت  الشيعة،  عند  والزيدية  والجعفرية  السنة،  أهل 
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رية، وبرز منهم علماء  المسيحيين واليهود والصابئة بهذه النهضة الحضا  وليلة وغيرها، وساهم أهل الكتاب من
كبار وفالسفة  المذاهب   ."وأدباء  فكل  البعض،  ببعضه  عالقه  له  ليس  كالم  أى  يحشد  الرجل  أن  يعنى  بما 

الحقيقة   يخالف  ما  وهو  المحلية،  السلطنات  للريانيين كل  وخضعت  تقدمت،  العلوم  وكذا كل  عنده،  انتشرت 
. ثم يصل بنا السباب زوال دولته من الوجود قائال "  التاريخية ويتنافى مع كافة المصادر التى أرخت للمنطقة

تنّوعت األسباب التي أّدت النهيار الدولة الريانية، ومن أبرزها: بروز حركات شعوبية ودينية مختلفة في هذا 
العصر، وقد أّدت النزعة الشعوبية إلى تفضيل الشعوب غير العربية على العرب، وقام جدل طويل بين طرفّي 

الحكم النزاع، وا دينية متعددة عارضت  تكّونت فرق  الشعوبية السياسية،  أبناؤه. وإلى جانب  نتصر لكل فريق 
الريانى. وكان محور الخالف بين هذه الفرق وبين الحكام الريانيين من يكون ملك الدولة. وكان لكل جماعة  

ا هذه  إلى  الدعوة  في  وطريقتها  وشعاراتها  الخاص  ونظامها  الخاصة  مبادئها  لتحقيق  منهم  الهادفة  لمبادئ 
أهدافها في إقامة الحكم الذي تريد. وجعلت هذه الفرق الناس طوائف وأحزاب ا، وأصبح المجتمع الريانى عبارة 
عن ميادين تتصارع فيها اآلراء وتتناقض، فوّسع ذلك من الخالف السياسي بين مواطني الدولة الريانية وساعد  

هي   التي  العقائدية  الوحدة  تصّدع  على  على  شجعت  التي  الداخلية  العوامل  ومن  السياسية.  الوحدة  أساس 
العاصمة بعد  ذلك أن  الريانية،  الدولة  اتساع رقعة  الحركات االنفصالية،  الدولة   ،انتشار  بين أجزاء  والمسافة 

سلطاتهم يتجاوزون  النائية  البالد  في  القبائل  وسالطين  المحليين  السالطين  جعال  المواصالت،    ، وصعوبة 
حركتهم  ويستق إلخماد  الريانية  الدولة  عاصمة  من  القادمة  الجيوش  يخشوا  أن  دون  والياتهم  بشؤون  لون 

إال  ،االنفصالية تصل  تكن  لم  األوان  والتي  فوات  الريانية:    .بعد  الدولة  عن  االنفصالية  الحركات  أبرز  ومن 
للدولة   الرجوع  دون  فرنسا  مع  معاهدات  عقد  والذى  االنفصالية  ابوك  سلطان  سلطان    .الريانيةحركة  وحركة 

العيسىفتاجورة االن قبائل  العفرية وحركة  الريانى فى جاريسا عام  و   .صالية، والحركة  الحكم  م    1896انتهى 
وقتل   ،والذى كان وزير المستعمرات على نهب وحرق المدينة  ،عندما أقدم الجنرال االنجليزى هربرت كتشنر

ل  ب ا مع حصار السواحل الريانية من قوتزامن هذ   ،عبدهللا وأبنائهأغلب سكانها بما فيهم االمير عبد الرحمن بن  
البريطانية االميرال هارى وارسون  البحرية  المج  ،قائد  الريانيةوالذى ارتكب  الدولة  بقي  و .  ازر بحق  انتقل من 

 ا، حيث أقاموا هناك اتحاد رديس بصعيد مصر بعد تدمير جاريساعلى قيد الحياة من بني الريان إلى مدينة ب
الريانى الفكر  معتنقى  يجمع  رمزى  ككيان  الريانية  المملكة  "   امضيف    ."البناء  االثيوبى  بأن  الصليبي  الجنرال 
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وقال انهض يا ملك    ،شالقة ألولة إنگيدة عندما دخل مع الفرنسيين الى تاجورة ركل قبر الملك جعفر بقدمه
ومما سبق يتبين لنا    .(117) "ى لو نسيتموه أنتمهم ال ينسون التاريخ حت  ،بنى ريان فاليوم يوم الذبح للمسلمين

نتائج رئيسية: أ التناول وهشاشة االسلوب المستخدم فأربع  اللغة وسطحية  ثانيها، أ ولها، ركاكة  ن  ى الكتابة. 
الطريق منارات  او  الملوك  اخبار  سواء  المخطوطين  داخل  موجود  هو  ما  تنقل  الويكيبديا    الصفحة  عبر  او 

و وى المكتوب سواء داخل المخطوطات أن المحتسب مع الظرف الحادث. ثالثها، أتنا، وتضيف ما يبتصرفها
الصفحة  عبر  مدون  هو  شرق    ،ما  منطقة  تاريخ  وال  االحداث  منطق  مع  يتفق  وال  تاريخى،  أساس  لها  ليس 

ى  بعها، أن اسباب السقوط تستو . را 19وحتى نهاية القرن    17التاريخ العالمى فى القرون من  مع  وال    ،افريقيا
باالساس، وكونها ال تتفق مع اى من مصادر الفترة او  الدولة المقصودة كونها لم توجد  ،سباب قيام الدولةمع أ

  تاريخها المكتوب. 

ولم تكتف الصفحة بالمؤلفات المزيفة ونشر صور لها على الصفحة، بل حاولت وصاحبها الترويج لوجود    
لتلك الدولة من خالل نشر عمالت ومالبس   َاثار  أصل  الباحثين بوجود  وخوزات وسيوف مزورة لها، اليهام 

مادية ونقدية لها. بل األغرب أن صاحبها قد تواصل مع مؤسسات رسمية فى الدولة، وحاول اقناع المسؤلين  
عنها باغراءات مادية ومساعدات عينية، لدراسة تاريخ لدولته المزعومة واخراجها للنور. بل تواصل فى جرأة  

مع كلية الدراسات االفريقية العليا جامعة القاهرة، وهو بيت الخبرة االفريقى فى مصر، عارضا  يحسد عليها  
بل  عليهم تمويل مشروعات وتقديم خدمات مقابل دراسة تاريخ هذه الدولة عبر رسائل ماجستير او دكتوراه.  

القومية الوثائق  لدار  و وال  المصرية  ذهب  القاهرة  بجامعة  المركزية  دولته هداها  أ مكتبة  مخطوطات  من  نسخة 
ولم يتردد صاحب الصفحة فى  طابا لباحثين يدرسون تاريخها.  من اجل اثبات وجود دولة واستق  ،(118) المزورة

الصفحة عن تحملها لتكاليف اى رسالة ماجستير او    ت علنأ   2021اغسطس    31اعالن ذلك على المأل، ففى  
اهداء   نه تمت بأ علنأ   2021يونيو    10  وفى  .(119)وحراز  دكتوراه عن تاريخ الدولة الريانية وسيرة الملوك ريان

ربعة صور  المصرية مصحوبة بأ  من مخطوطات وعمالت وسيوف ومقتنيات اثرية الى وزارة االثار   هم ما عند 
تزعم انها مضروبة فى   ،بارة  40بارة مضروبة فى تاجورة و    10عبارة عن    ،لعملة الملك ريان والملك عبدهللا

انهم    2021ونيو  ي  10وفى  .(120) جاريسا مؤسسها  لسان  على  الصفحة  الى    مواتقدمأعلنت  بطلب 
فى . وكذا أعلن  لتسجيل الدولة الريانية ضمن التراث العالمى  ،ة االمم المتحدة للثقافة والعلوممنظم ،اليونيسكو
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، وطنىمن الواأل  المصرية  موافقات من رئاسة الجمهورية   واخذ أ  نهمهم أخر مشروع لاَ عن أن  جرأة غير مسبوقة  
اوأ بعد  تم  األمر  الثقافةن  وزارة  مع  الوزارة  ، لتواصل  وادارة  اشراف  تحت  سوهاج  فى  متحفين  وهما    ، النشاء 

ساتذة الجامعات المصرية لتأليف عشر  أاالتفاق مع نخبة من    نه تم، وأمتحف الملك ريان ومتحف الملك حراز
  .(121) عنها كتب 

ا أقنعه بأن وضع عمالت لدولته على الصفحة بأنه قد أتى بالقول وفيما يتعلق بالعملة الريانية، يبدو أن أحد   
، وهو ال يدرى بأن العمالت التى وضعها مزيفة وال قول كل خطيب قطعت  جهيزة  الفصل فى دولته، وكأن  

عملة ريانية من عهد الملك  الصفحة صورة ل  ت نشر   2021مايو    22تقيم صلب ا لبناء لم يقام باالساس. ففى  
نها  ، وأميالدى  1814وافق  مللهجرة ال  1230ن حراز بن احمد االول بن جعفر بن ريان عام  حمد الثانى ب أ

وبنفس    ت الصفحة عمله اخرى مكتوب عليها اسم الملك السابقنشر وفى نفس اليوم    .(122) صادرة فى جاريسا
الضرب  دار  ونفس  فى  .(123)التاريخ  لع  2021يناير    9ونشرت  فى مصورة  الصادرة  عبدالمحسن  الملك    لة 

، مشيرة  نشرت الصفحة عملة الملك ريان بن عبدهللا  2021سبتمبر    3وفى يوم    .(124) ه  1303جاريسا سنة  
 . (1230126ونشرت عملة الملك احمد بن حراز فى جاريسا سنة  .(125) ه1109نها ضربت فى تاجورة سنة  بأ

ة  اعلنت الصفح   2021اغسطس    18وفى    .(127) ه فى عهد احمد بن جعفر1163ت سنة  وعملة اخرى صدر 
وفى .(128)للميالد   1795بارة من عهد الملك حراز بن احمد االول بن جعفر بن ريان عام    30عملة فئة  عن  
عهد الملك احمد  وارجعتها ل  ،بارة  40بارة ريانية فئة  عبارة عن    نشرت الصفحة صورة عملة  2021مايو    20

عام   المتوفى  ريان  بن  جعفر  كامال  .(129)للميالد   1772بن  اسمه  عليها  فى  ومكتوب  مضروبة  وانها   ،
ة، يقدم فيها الوالء مسيحي الناريا  أ قليم  بارة ال  2نشرت الصفحة ايضا عملة    2021مايو    29وفى  .(130) تاجورة

عها  ترجوأ  بارة  30عملة فئة  الصفحة   ت نشر وفى نفس اليوم    .(131) لسلطان السالطين ريان ملك الدولة الريانية  
احمد ل بن  حراز  الملك  فى وأ  ، عهد  مضروبة  المللميالد   1795  ةسن  نها  مكتوب  وجهها  وعلى  بن  ،  حراز  لك 
سنة  أ تاجورة  فى  ضرب  ملكه  دام  العرب  امبراطور  البرين  وخاقان  السالطين  سلطان  وعلى  1210حمد  ه 

    .(132) ه 1210بارة ضربت فى تاجورة   30وجهها االخر 

وم   مزورة  كلها  وهى  الريانية  بالدولة  الخاصة  والمالبس  باال ثار  يتعلق  الصفحة  وفيما  عرضت  فقد  كذوبة، 
المتوفى  ألملك  لخوذة    2021مايو  22  بتاريخ ريان  بن  جعفر  بن  االول  مايو    18وفى  .(133) م  1772حمد 
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  19توفى يوم السبت  نه  وأ  ،قبر الملك ريان بن عبدهللا بن حسب النبي  نشرت الصفحة صورة لشاهد   2021
ن يظهر من الشاهد شيئا اال بسم هللا  دون أ  ميالدى  1701للهجرة عام    1113من شهر جماد األول عام  

للملك  ياحرب  اقميصنشرت الصفحة   2021مايو  17وفى  .(134) سفل، وكلمة هجرية فقط أالرحمن الرحيم أعلى
النبى عام   ل  ت نشر مايو    16وفى    .(135)للميالد   1672ريان بن عبدهللا بن حسب  السيد  صورة  الملك  سيف 

درع الملك ريان بن عبدهللا  ل  ت صورةنشر وفى نفس اليوم    .(136) ميالدى  1735جعفر بن ريان بن عبدهللا عام  
وفى .(138) ةميالدي  1670طرقت عام    تلك التى  ،الملك ريانوايضا سيوف    .(137) م1673بن حسب النبي عام  

ل  2021يوليو    3 الملك حراز بن احمد بن جعفر بن رياننشرت الصفحة صورة  يوليو    6وفى    .(139) خوذة 
يوليو ايضا نشرت    6وفى  .(140) الملك حراز بن احمد بن جعفر بن ريان  درعصورة لنشرت الصفحة    2021

وفى   .(141) من قصيدة دق االطبول لمن سب الرسول منشورة فى كتاب الشعر العربى فى الدولة الريانية  امقطع
ف  حول المتحف الذى سيقام للدولة الريانية وانه سيكون على شاكلة متحمعلومة  الصفحة    ت نشر سبتمبر    12

لعرض المتحفى فى متحف الملك حراز ومتحف الملك أعلنت الصفحة بأن ا  2021يوليو    10وفى  .(142) باردو
نشرت الصفحة معلومة عن   2021يوليو    24وفى    .(143)   تم لنماذج ثالث، عرضت الصفحة صورهم   ريان

دوبــار ُبنــي  نها عبارة عنوبأ  ،قلعــة  دفاعــي  الثا  حصــن  القـرن  فـى  الريانـى  العهـد  فـي خـالل  مـن عشـر ويقـع 
طالل قلعة السلطان المحلى عثمان  نشرت صورة أل  2021يوليو    18وفى    .(144) فــي شــمال الصومــال  دوبـار

،  1878بنيت عام  ،  تابعة للدولة الريانية  في علولةحدى السلطنات الإذاكرة بانها    ،جيرتينسلطان م  ،محمود 
  ة مسجد الجمعنشرت صورة ل  2021يوليو    16وفى    .(145) فى الصومال  جرتينالعاصمة الموسمية لسلطنة م
وبطبيعة الحال كل هذه   .(146) حدى روائع العمارة الريانية االسالميةإ  ، قائلة بأنهافى بورت لويسفى موريشيوس

الصور، سواء للمالبس او السيوف او شواهد القبور او المساجد او االثار االخرى، ليس لها أصل على أرض  
ول وجود.  وال  مقتنياتها  الواقع  وضمن  والجيبوتية،  الصومالية  االثار  قوائم  ضمن  لكانت  أصل  لها  كان  و 

  .(147) وكتاباتها االثرية

 -أدلة التزييف والخرافة التاريخية: -خامًسا

يرصد اى   لممما سبق يتضح لنا بأن ما تم ترويجه حول هذه الدولة ما هو إال محض افتراء وتزييف. ف   
ى قوائم  ، ولم يأت ذكره أبدا بين أ (148) لريانية المزعومةدور لمؤسس الدولة ا  ىمؤرخ من مؤرخى الصومال أ
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.وال يوجد اى ذكر لمخطوطات (149) أو ممن حكموه، أو حكموا المناطق المجاورة  للمؤثرين فى تاريخ الصومال 
تاجورة مخطوطات  بجمع  المكلفة  البعثة  جمعتها  التى  المخطوطات  داخل  الريانية  بلغ   ،الدولة  دها  عد   والتى 

ن تكون  . وال يعقل أ (150)ى اشارة او ذكر لوجود هذه الدولة فى تراث تاجورة مخطوطا، ولم تكن هناك أ  120
وراق  ذكر ال فى المصادر او المخطوطات أو كتب الرحالة أو فى أوليس لها    ،حاضرة دولة وعاصمتهاتاجورة  

وال يوجد شاهد عدل   ،ايطاليا والمانيا  مثل الحبشة او فرنسا او بريطانيا او  ،الدول التى دخلت معها فى حرب 
عبر   هذه الدولة او رموزها، يمكنه أن يقيم صلبا لوجود مثل  الكتابات التاريخيةمن خالل  واحد من المنطقة او  

الدولة  بأن  عرفنا  كما  يروج  والذى  واألوربى،  والعثمانى  المصرى  التاريخ  عبر  أو  افريقيا  شرق  منطقة  تاريخ 
لمواد المتعلقة بالبحر األحمر  لم يرد ذكره في جميع ا  نفسه  ميناء تاجورةرافه.  بل إن  الريانية كانت أحد أط

أدبيات   عشر،  داخل  التاسع  القرن  أوائل  أو  عشر  الثامن  عشر،  بحلكن  القرن  التاسع  القرن  منتصف  لول 
ليس  رة  تم وصف السلطنات الواقعة على طول الساحل على أنها قرى صغيرة متدهو . و تاجورا مزدهرة  أصبحت 

  . تجارية  أو  سياسية  أهمية  بعد،نجاحب  تدين  تاجورة  وأنلها  فيما  رئيسياسوقالمتالكها    ها  يستقبل  ؛  عبيد لل  ا 
السلعة المهمة األخرى التي تم بيعها وأن  .  عزيلا عبر تاجورة و إثيوبيا سنوي    يغادرون شخص    6،000  حوالى

فى  عليو أمبا.  منطقة  ها بواسطة قوافل من  جلبتم  وأنه  ،  عاجهى الفي تاجورة في القرن التاسع عشر كانت  
المصدرةحين   األخرى  السلع  وأن  نعاموريش  ذهب  و   عسلو رة  وذ قمح    شملت    عام   في  تجارتها قدرت   قيمة، 

الصادرات   29656بـ    م  1880 في  الوارد   18.513و    ،روبية  في  و روبية  روشيه    حينماأنه  ات.  استحوذ 
أن هذا الملك لم يكن مالك ا  فى  المشكلة    تمثلت ،  1842ي عام  ديريكورت على مدينة تاجورة من ملك شوا ف

 .(151) ت مع سالطين تاجورة ولهيطة وابوك، لهذا راحت فرنسا تجرى مفاوضات تمهيدا لعقد معاهدالتاجورة
 وهذا بطبيعة الحال يخالف كل ما تم ترويجه عن تاجورة فى منشورات الدولة الريانية.  

ى متخصص ، وال ألم يكتب مؤرخ صومالى واحد لمزيف للدولة الريانية هو أنه  وما يؤكد على هذا التاريخ ا  
الدولة هذه  عن  والمعاصر  الحديث  التاريخ  أ  فى  لها  يوجد  وال  قبل،  ذكر  من  او  لها  ى  الرحالة  كتب  فى 

شعر او ادب كتب  و  أ   وال ذكر فى اى مخطوطة محلية  ،ثر محلى فى المنطقة، وال يوجد لها اى أالمعاصرين
الجواهر الحسان فيما جاء عن هللا والرسول الذى كتب    االزهرى الشيخ احمد الحفنى  ن المؤرخ. حتى أ ملةاو ع

الحبشان في  التاريخ  صفحات 1903سنة    وعلماء  من  صفحة  اى  فى  الدولة  هذه  عن  شيئا  يذكر  لم  م 
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صول مصرية  يكون مؤسسها من أ  نبل ان السؤال الذى يطرح نفسه على االذهان: كيف يعقل أ   .(152) كتابه
صعيدية، وهو غير معروف فى مصر وال صعيدها؟ وكيف أن َال ريان الموجودين فى برديس سوهاج مختلف 

   على أصولهم، وما اذا كانوا من االشراف او من هوارة الصعيد؟ رغم أن المخطوطات تقدمهم من األشراف. 

ب   يتعلق  صفحتهم،  العمالت زيف  وفيما  على  المنشورة  التزييف فعناص  الريانية  المعالم  فيها  ر  فلم واضحة   .
وهى تختلف عن البارة العثمانية النحاسية فى كل    ،ن وجد هذا النوع من العمالت فى المتاحف العالميةيسبق أ 

و   ،عناصرها الشكل  ناحية  إمن  بل  والزخارف.  والرسومات  على  المضمون  يدلل  الشكل  بهذا  وضوحها  ن 
. وواضح أنها مرسومة حديثا على  ثر للتداولمسح او كشط او أ  اى عناصر خدش او  فال يوجد بها  ،تزييفها

ورق ومصورة بالشف، لكن ال يوجد لها اى أصل على أرض الواقع. فال يوجد تداول لها فى أى سوق من  
أسواق العاديات أو العمالت النقدية المعروفة، وال يوجد لها أى ذكر فى معارض العمالت وسجالتها. انظر 

 الت الريانية المنشورة على الصفحة صورة الحدى العم

 

فمن    تاريخها.  من  شيئا  عرفنا  إذا  الصفحة  على  المنشورة  البارة  انواع  فى  التزيف  مالمح  على  ولنتعرف 
سم السلطان العثمانى  كان ينقش عليها اأنه  و العثمانية باألساس،    برز العمالت أمن  المعروف أن البارة والقرش  

الطغراء وهو  بخط  عثمانى،  ومتداخلة  خط  مجدولة  حروف  عن  شعار أ  ،عبارة  بعد  فيما  لصبحت  لدولة ا 
.وتعد أصغر (154)   .وكان وزنها ستة ونصف قيراط(153) فضية    كانت   1520التى بدأت سنة  الباره  . و العثمانية
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نقد  اللفظ بارة أطلقه العثمانيون على  و   .وحدة نقدية في الدولة العثمانية، وكل أربعين بارة تساوي قرشا  واحدا  
وتحوي .  كان متداوال  في مصر منذ القرن السادس عشر، واستمر حتى أوائل القرن التاسع عشرالذى  فضي  ال

راما ج  1.224قطعة منها مائة درهم، وبذلك يكون وزن البارة    250وتزن كل    ،% من النحاس16البارة على  
بدأت فعثمانيه  النحاسيه  البارة الما  أ  .(155)وزانها فيما بعد ثم تطورت أ  ا من الفضة الخالصة رام  ج   1.050تحوي 

عهد  من  الرابع  مراد   في  الفترة  فى  حكم  لكن  1640فبراير    حتى  1612  الذى  بهاأ،  التعامل  في    بطل 
حيث أن قيمه الباره    ،وليس لشيء اخر  فقط  ثريتهاعامل أل  يكون   غالبا   بالنسبه للتزيف في الباره. و ١٨٣٢سنه

  تظهر أنواع البارة المنشورة على صفحة االيديولوجية الريانية    فىالتزيف    عناصرن  يف. غير أالتغري بالتزي
العمله    هنا سمك  المستخدم    وأفي  الموجود   وأالخط  الضرب  فهى  عليهاة  دار  دار  ت ليس،  مدن  سك   من 

يسا لم  فتاجورة ثم بعدها جر   .و حتى من دور سك العملة المعروفة فى ذلك الوقت أ العمالت التابعه للعثمانيين  
عبر    غالبا   ظهر يالعمالت الن تزييف  ا لسك عملة البارة او غيرها. ومع أ ن بها دار عبر التاريخ بأ  تشتهر ابدا

، كونها ال توجد عملة منها على  الحالة عناصر التزييف كبيرة  اال انها فى هذه  احساس بالعينبإنما  و   ،لصورها
 . أرض الواقع

   

البد و    من  شيء  متشابهة في كل  عملة  صنع  هو  المتداولةالتزييف  الصحيحة  للعملة  للنهاية  باستخدام    ،اية 
  .وهو األسلوب المنتشر حاليا  ،األحبار واألوراق والكمبيوتر والطابعات وكل األدوات المستخدمة في هذا العمل

أما التزوير فيتم بإحضار ورقة عملة صحيحة ويقوم المزور بإجراء تغيير فيها لتحويلها من عملة ذات فئة أقل  
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فئة أعلي  إلي عملة الى   17فأين هى المكابس الموجودة فى تاجورة او جريسا عبر القرون من    .(156)ذات 
. فالمتداول هناك هو العمالت الهندية وماريا تريزا والعمالت المصرية والعثمانية واالوروبية،  19نهاية القرن  

لعمالت التى نشرتها الصفحة. فال  كالريال والبارة واالشرفية وغيرها، لكن لم نر ابدا احدا قد تحدث عن هذه ا
، او  في القرن التاسع عشر  بالمكابس الميكانيكية وصوال للمكابس البخارية  صك النقود، بدءاتوجد بها َاالت ل
بلغ صاع الذرة  فعلى سبيل المثال    .(157)   الصب   ثمالتفريز  و   ق الطر المعتادة عبر  طريقة الصك  حتى باستخدام  

الق نهاية  فى  هرر  مناطق  بعض  الهجرى  فى  العاشر  اما  أشرفية  25رن  الهررى  ،  يساوى  فالريال    16كان 
هررية   القرن    .(158)اشرفية  فى  المصرى  األرشيف  وثائق  بأن  19وتشير  المصرية،  بتوحيد   قامت   اإلدارة 

،  مقايضة التجارية التي كانت سائدةالمكاييل والموازين وتعميمها وتداول العملة بين السكان، بدال من طريقة ال
لألسواق للتأكد من أن التعامل يسير بين الناس بنظام وأمانة، مما ادى إلى ازدهار التجارة    امفتش   ت عين  كما

الصومالية.   األسواق  في  بكر  و ورواجها  أبى  إلى  الصادرة  التعليمات  زيلع  شحيم كانت  من    محافظ  بتكليف 
ية في تاجورة مادامت وائد الدخول، ووقف عبدال العملة القديمة بعملة جديدة، تنص على است االدارة المصرية

، وإنشاء برج مراقبة على جهة المالحة الموجودة في زيلع ، والعمل على زيادة إيرادات المالحة تضر األهالي
بقيت مع تجار    التى قيل بأنهاسنويا، وأن تتولى الحكومة مسألة بيع الدخان لمنع االحتكار من جهة النقود  

تداول العملة  لإبطال  فحدث  ريال،    5.000لغاية    3.000مير هرر وقدرها  المضروبة باسم أ  تلك  من  ،زيلع
الحكمداررسل  وأ،  المذكورة باشا  ونحاس  رؤوف  فضة  المذكورة  العملة  بالضربخانة ،  عينات  بحثها    ، وجرى 

كل    واوجد ف العملة    321أن  استبدال  يرغبون  التجار  أولئك  كان  فإذا  فقط،  واحدا  رياال  تساوي  فضة  ملحق 
  321نها على هذا االعتبار، فال بأس من جمعها منهم وصرف بدلها ألربابها بواقع كل ريال واحد  الموصى ع
وبالتالى لم تشر وثائق    .(159) وإرسال العملة المذكورة إلى ديوان المالية ألجل كسرها بالضربخانة    ،ملحقا فضة

التى توسعت الصفحة فى ن الريانية  العمالت  أنواع  بالدليل  هذا األرشيف ألى نوع من  أتت  شرها، وكأنها قد 
القاطع فى وجود دولتهم المزعومة، وباستعراض ما سبق، يتبين لنا بأن هذا الدليل هو أضعف دليل يملكونه  
لدولتهم المزعومة وأوهاه، كونه مزيفا وغير متداول ولم تتحدث عنه المصادر، وال الذين كتبوا عن المنطقة، وال  

 يوجد له أثر فى الواقع. 
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عتقد أن تجاهل كتب الرحالة والمستكشفين االوروبيين لهذه الدولة الريانية فى منطقة شرق افريقيا والقرن  وا    
لم يتحدث االفريقى، وعدم ذكرها فى رحالتهم ومكاتباتهم، يقطع بأن هذه الدولة لم تكن موجودة باالساس. ف

من   سنوات  خمس  الحبشة  فى  قضى  الذى  بروس  جيمس  وكتب    وعاد   1773-1768كتاب  بريطانيا  الى 
رحلته فى خمسة مجلدات، عما يسمى بالدولة الريانية التى تزعم منشوراتها أنها دخلت فى حروب طويلة مع  

وأالحبشة عليها،  كبيرة  انتصارات  حققت  كتابات    .(160) نها  استعرضنا  جوليان  رحالةالواذا   Carloكارلو 
Guillain  الفرنسيةأ البحرية  ضباط  المشو   ،حد  الرواد  و من  الصومال  عن  تحدثوا  الذين  الواقعة  هورين  البالد 

م، وقام  1864  -1846الفترة من    سواحل الصومال فيعبر  بدأ رحالته    فسوف نجد أنهعلى الميط الهندي،  
، ولم يذكر شيئا عما يسمى  وبراوه وغيرها من المدن الصغيرةووارشيخ ومقدشوه ومركه    مدينة حافون لبزيارة  

الريانية إن    .(161)   بالدولة  بل  المزعومين.  حكامها  من  اى  أو  الريانية  الدولة  عن  اشارة  أو  طرف ا  يذكر  ولم 
 طينها، لتؤكد لنا بأنه كان مدركا لكل عناصر السلطة التى تحكم المنطقة. سالاشارته عن السلطنات القائمة و 

حكم مدينة مركة ومن بينهم سلطان قبيلة بيمال الذى كان ي  ،والتقى سالطينها  1847زار بنادر سنة  فحينما  
كسلطان(162) صغير  سلطان  عن  حديثه  أن  واعتقد  الريانية.  بالدولة  يسمى  عما  طرفا  يذكر  لم  قليدي   ، 

يؤكد   ،لطة كاملة على طول وادى شبيلي وأوديقلي وجميع ناحية دافيت وله س  ،أنه رجل مشهوروسلطنته، وب
بدولة ريانية م الرجل لو شاهد أى مالمح عن وجود ما يسمى  المنطقة لذكرها. بل إن  على أن  هيمنة على 

ل عدد  شورى  المجلس  إشارته  عن  عبارة  وانه  قليدى،  سلطنة  فى  يقومالموجود  الزعماء  من   ون من  بإنتخاب 
من حق السلطان تعيين القاضى العالم بالدين األسالمي الحنيف ليحكم بين الناس وأن  يتولى سلطنة البالد،  

والثالثة    ،يين منها على الضفة اليمني للنهراثنت   ،تكون من ثالث ضواحت   السلطنةأن  ، و وفق الشريعة األسالمية
، يؤكد بأنه لم يشاهد أى  .أغلب سكانها رعاة أصحاب ماشية ولهم زراعة في أصناف الذرةوأن    ،إلي الشمال

ومنشوراتها   مخطوطاتها  به  تقول  حسبما  الرادتها،  سالطينها  وتخضع  المنطقة،  تسود  ريانية  لسلطة  مالمح 
رئيس    يقوم بأعمالوبأنه كان    ،السلطان المدعو يوسف بن محمود   شقيق  حول  زيفة. بل إن حديث جوليانالم

في قليدي كان يعد    هخالل فترة وجود أنه  ، و نائبا عن السلطان أثناء غيابه  عملالوزراء لكافة شئون الدولة، وي
، يقطع تماما بأن الرجل كان على  (163)اخضاعهما لنفوذ سلطان قليدييحاول  بارديرا وبراوة و   جيشا لقمع أهل
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علم بكل كبيرة وصغيرة حدثت فى المنطقة فى فترة زيارته لها، وأنه لم ير او يشاهد هؤالء السالطين الريانيين  
 الذين يهيمنون على المنطقة حسب زعم المنشورات الريانية، ولم يراهم أو يشاهد اثرا من اثارهم. 

سة وساحل تنجانيقا  بوممالذى وصل الى زنجبار  و كالو ديوفون ديرديكين  كارلااللمانى    وما كتبه الرحالة   
، وقام نزل عند مصب نهر جوبا، و في منطقة عروسىو توغل في األراضي الصومالية  و ،  م1860  سنةوكينيا  

، يقول بأن الرجل لم يشاهد أى ملمح من مالمح الدولة الريانية التى تتحدث مخطوطاتها  بدارسة رأس كامبوني
الرحالة كينز لباخ  ونفس األمر يتكرر مع    شوراتها بأنها كانت تسيطر على مناطق شرق وجنوب افريقيا.ومن

، لم يرسل شيئا  في محاولة الوصول إلى بارديرا ولكنه مات أثناء سيره  1886سنة    وي شيوصل إلى مقد   الذى
فقد تنقل ما  أما الرحالة برنز    قة.يفيد بوجود دولة ريانية تتنازع سلطتها مع الوجود االوروبى الذى حل بالمنط 

بدأ رحالته  الذى    جيورجيو ريفويلولم يذكر شيئا عنها. وهناك الرحالة الفرنسى    و ويتو   و يش يمالندي ومقد بين  
عام   ومنطقة  1879في  مجرتنيا  لمنطقة  متحدثا  ند وال صومالم  األثرية  ،  التفاصيل  و عن  عن  لمنطقة ميجرتين 

ض القديمة في سهل  الحجرية  وهناك  رورالقبور  المنطقة.  ووجودها فى  الريانية  الدولة  الى  مطلق ا  يشر  ولم   ،
بعدة جوالت  الذى    روبيكي بريكتي  الرحالة االيطالى  ثم  1888في مصر فالسودان فالحبشة عام    هابدأ قام   ،

قام  قد  م    1886في عام  . وكان قبلها  هرر التي غزاها األحباش بقيادة الرأس مكونين قبل وصوله بعام واحد 
إلقامة عالقة تجارية مع    ا  بعدة رحالت لكشف بعض البلدان الصومالية بتكليف من الحكومة األيطالية تمهيد 

، وهو  فيتوريو بوتيجو، ومع ذلك لم يأت بأى ذكر لما يسمى بالدولة الريانية. وهناك الرحالة االيطالى  سكانها
الصومال وكانت رحالته إلي    ،ومة األيطاليةالرواد الذين قاموا بدراسات في بالد الصومال بأمر من الحك  من

ومع ذلك لم يشر من قريب او بعيد لقصة وجود دولة ريانية أو ذكر لسقوطها.    1897،   1890فيما بين عام  
من رجال البحرية اإليطالية الذين زاروا سواحل الصومال وكانت له وهو    وفرانديجأو   وهناك الرحالة االيطالى  

، ومع ذلك لم يذكر منطقة خليج تاجورةلت  عمل رحالب حبشة مما سهل له القيام  عدن وال   أعمال تجارية في
، ثم انتقل إلى دراسة مناطق  اقتصادية لمنطقة هرر  هسات جغرافي قام بدرا  1889في عام  شيئا عنها. بل انه  

بل ذلك ، ولم يحيطنا علما باى تفاصيل عن هذه الدولة المزعومة. وقمجرى نهر جوباو مركه وبراوه وبارديرا  
  ، قام برحالت عديدة في شرق أفريقيا ،  ديضابط بحري بريطاني في الجيش الهنهناك ريتشارد برتون، وهو  

يتمكن من السير    ،إلى الشاطئ الشمالي للصومال  1854منها الرحلة األولى مع زميله سبيك في عام   ولم 
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بعد أنه  لمحطات لهجمات الوطنيين .. و لتعرض أفراد الرحلة في أحد ا  ،داخل اإلقليم الشمالي بعد مدينة بربره
بين   القوافل  طريق  وسار في  هندي  حاج  زي  متخفيا  في  برتون  قام  مدينة فترة  إلى  وصل  حتى  وهرر  زيلع 

  1855امارة هرر سنة    الرجلزار  حين  و .(164)، ولم يقدم لنا أى ذكر عما يسمى بالدولة الريانية ووجودهاهرر
هو اول  كان برتون  و   ،وهو االمير احمد بن ابوبكر بن عبدالشكور  ،اميرها احمد الخامس حاكما عليها  وجد 

حيث كان االمراء الهرريون يمنعون االوروبيين واالحباش من    ،اوروبى يدخلها تحت اسم الحاج عبدول ميرزا
عنهادخولها مطلقا  يتحدث  لم  ذلم  ومع  سنة بل    .(165)   ،  كرستوفر  الرحالة  بقيادة  بريطانية  كشوف  حدثت 
برتون وسبيك سنة  ثم    1848ية سنة  وفرنس  1843 تتحدث عن وجود سلطة ريانية فى  1855بقيادة  ، ولم 

زيلع  وانه تم على اثرها اغتصاب    ،احتالل بريطانيا لمصر  المنطقة، بل تحدثت بأنه عقب هذه الرحالت عن
حمالت سهيل مهمة الفى تقد ساهمت    1855هرر سنة  الى  ريتشارد بيرتون    ورغم ان رحلة .(166) منهاوبربرة  

تستهدفها،   وبطبيعتهاالتى  بسكانها  بأ فاحاط  مشيرا  التركى،  الطراز  على  كبير  مسجد  بها  منارتان  ،ن    ،وبه 
ن اللغة الهررية تشبه اللغة العربية من ناحية التراكيب  ، وأوتكثر بها المساجد وبها كثير من العلماء واالولياء

االسالمية  ،والقواعد  الشريعة  بها  عملة    ،وتطبق  بتاريخ  وبها  الهرر  ضريبة  عليها  مكتوب    1248هررية 
نه ال وجود لهذه انية وهيمنتها على هرر، بم يؤكد بالكنه لم يذكر ابدا شيئا عما يسمى بالدولة الري .(167) هجرية

الرحالة. مصنفات  كل  فى  مخطوطات    الدولة  من  نشره  تم  ما  بأن  يقطع  الذى  الدولة  األمر  عن  ومعلومات 
ض افتراء وتضليل. وأن غياب هذه المعلومات من شهود العيان الذين ذكروا التفاصيل  الريانية ما هو اال مح

الدقيقة عن المنطقة وسكانها وحكامها، يعد دليال مؤكدا عن عدم وجود دولة تسمى بالريانية فى منطقة شرق  
 . مطلقا  افريقيا والقرن االفريقى

 خاتمة: 

 خلصت الدراسة الى عدة نتائج:

ما يسمى بالدولة الريانية ما هو إال أباطيل وإفتراءت يستحق القائمون  أن كل ما تم نشره عبأوضحت الدراسة  -
شورات التى  نلمخطوطات او الم، سواء فيما يتعلق بايجها تقديمهم للمحاكمة بتهمة التزييف المركب و ر على ت

 بثوها على صفحتهم.  
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بالدولة لم تو بينت الدراسة بأن تاريخ شرق افريقيا والقرن االفريقى  - جد به دولة عبر تاريخه الحديث تسمى 
وأن ملوكها وحروبها ما هى   الريانية، وأن مصادر هذا التاريخ من كافة النواحى لم ترصد أى ذكر لهذه الدولة. 

 زيفة.  مال اختراعات من قبل صاحب الصفحة المروجة لكل منشوراتها الإ

و - المصرى  مؤسسها  بين  ما  صلة  وجود  عدم  الدراسة  اأثبت  أالدولة  المؤسس  هذا  وجود  وعدم  و  لعثمانية، 
تاريخ   فى  سواء  المختلفة  التاريخ  أحداث  عبر  أخلفاؤه  مصر  فى  أو  افريقيا  العثمانية.  شرق  الدولة  تاريخ  و 

 وبالتالى ال صحة لكل ما نسبته منشوراتها من أباطيل حول هذه الدولة وملوكها.  

   -هوامش الدراسة:
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(49 )77654919802https://www.facebook.com/100913335129569/photos/a.103123148241921/2696 

http://www.madjalate-almayadine.com/
https://books-library.net/t-History-of-Africa-best-download
https://archive.org/search.php?query=%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D8%B4%D8%B1%D9%82%20%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB&sin=TXT
https://archive.org/search.php?query=southern%20africa%20history&sin=TXT
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، حامعة  2، عدد 7، مجلد قرطاس الدراسات الحضارية والفكرية، م(1821-1504هـ/1237-910قراءة في تاريخ مملكة الفُونج اإلسالمية ) -:طيب بوجمعة نعيمة( 50)

كلية اآلداب والعلوم ، 47ع، لتاريخية واالجتماعيةمجلة الدراسات ا، النظام االقتصادي لمملكة سنار -. وكذلك انظر نجالء عبدهللا محمد يوسف:84-72تلمسان، ص ص 

جتماعي والثقافي في قتصادي واالالنشاط الديني واال -. وكذلك انظر سوزان النور الجيلى:258 – 238، ص ص 2020، موريتانيا، جامعة نواكشوط ، اإلنسانية

ــ ، كلية االداب، م"1821 –م 1505هـ/ 1236 -هـ 910الزرقاء " السلطنة  ، ص ص متفرقات.  2018، السودان، النيلين ـةجامعــ

(51 )https://www.facebook.com/100913335129569/photos/a.103123148241921/253751836512384 

نموذًجا(  52) ذر"  وأبو  بالل  "سيدنا  قصة  العنصرية؟..  اإلسالم  عالج  https://www.masrawy.com/islameyat/others-،  كيف 

islamic_ppl_news/details/2020/6/2/ 

(53 )https://www.facebook.com/profile.php?id=100063937453673 

العز(  54) االنكشار-:وسفي  زيعماد عبد  العثمان  ةيتمردات  الدولة  الموصل-ةياألساس  ةيالترب  ةيكل،  م١٦٤٨-١٤٨١  ةيفي  . وكذلك  311-298، ص ص  2009،  جامعة 

 . 2018ى، دار المنصورو االختالفودار  ضفاف، منشورات دار الرابع سلطان الشرق مراد -:عبدالقادر أوزجانانظر، 

(55 )https://www.facebook.com/100913335129569/photos/a.103123148241921/246483853905849 

(56  )s with Native Treaties Entered Into by Governors of the Colony of the Cape of Good Hope and Other British Authoritie

Chieftains and Others Beyond the Border of the Colony Between the Years 1803 and 1854,Presented to Both Houses of 

Parliament by Command of His Excellency the Governor, April 1857, Saul Solomon & Company, 1857.and see also, Annual report 

on Basutoland, Great Britain. Office of Commonwealth Relations,1946-1966. 

(57 )https://www.facebook.com/photo?fbid=245165520704349&set=pcb.245165594037675 

صديق(  58) سلهم  تاريخية  -:عمر  دراسة  )الفالشاه(  الحبشة  اإلسالمية،  يهود  العلوم  كلية  العدد،  مجلة  السابع  الموص ،  14/2)  المجلد  اإلسالمية،جامعة  العلوم    ل، كلية 

 .  1993مكتبة مدبولي،القاهرة:، يهود الفالشاه أصولهم ومعتقداتهم وعالقاتهم بإسرائيل -، وكذا انظر، محمد جالء ادريس:29-1، ص ص م2013

(59 )https://www.facebook.com/profile.php?id=100063937453673 

، وكذلك  1974، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الصراع الصومالي الحبشي في القرن السادس عشر الميالدي..ان أو فتوح الحبشةـتحفة الزم -:الجيزاني( 60)

وكذلك انظر،   .1991، دار المناهل للطباعة والنشر والتوزيع، حديقة النظر وبهجة الفكر المعروف بسيرة الحبشة -:حسن بن أحمد بن صالح اليوسفي الحيمي انظر، 

 . 2003 ، القاهرة،الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2جو 1، ج1935 – 1855لعالقات المصرية االثيوبية ا -:انتونى سولاير عبد السيد

(61 )https://www.facebook.com/photo/?fbid=244581967429371&set=pcb.244582254096009 

لعربى فى منطقة البحيرات االفريقية الكبرى فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر، مجلة كلية االداب، حامعة حلوان،  الوجود ا  -أحمد عبدالدايم محمد حسين :(  62)

المغيري . وكذلك  2007، يناير    21العدد   القومي والثقافة، سلطنة ،  4، تحقيق محمد على الصليبى، طجهينة األخبار فى تاريخ زنجبار  -:سعيد بن علي  التراث  زارة 

 . 2001، انعم

(63 )https://www.facebook.com/profile.php?id=100063937453673 

(64 )https://www.facebook.com/profile.php?id=100063937453673 

العشرين  -:هيلدا هوخام(  65) القرن  التاريخ حتى  قبل  ما  منذ   .. الصين  العتاريخ  للترجمة،  القومى  المشروع  اشرف محمد كيالنى،  االعلى  477دد  ، ترجمة  المجلس   ،

در  .  وكذلك انظر،   1990، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،  تاريخ العلم والحضارة في الصينموجز    -:جوزيف نيدهام. وكذلك انظر،   2002للثقافة، القاهرة،

http://www.madjalate-almayadine.com/
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،  المسلمون في تركستان الشرقية -:محمد رضا بكين. وكذ انظر، 1974 ،ار اإلنشاء للطباعة النشر ،تاريخ المسلمين في الصين في الماضي والحاضر -:الدين و. ل. حي

 .  2006، إسطنبول-وقف تركستان الشرقية

(66 )https://www.facebook.com/profile.php?id=100063937453673 

(67 )https://ar.wikipedia.org/wiki   العثمانية، وكذا انظر صربياhttps://ar.wikipedia.org/wiki/%D8% 

(68 )https://www.facebook.com/profile.php?id=100063937453673 

(69 )https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84% 

(70 )https://www.facebook.com/profile.php?id=100063937453673 

kabir-al-bey-ali-towards-attitude-https://www.ida2at.com/popular-، (1773-1763ر )الموقف الشعبي من حركة علي بك الكبي ( 71)

movement/   الصعيد فى عهد شيخ العرب همام -ليلى عبداللطيف احمد:وكذلك انظر . 1993، القاهرة، مكتبة مصر،  علي بك الكبير  -:أحمد شوقيوكذلك انظر  ،

 الهيئة المصرية العامة للكتاب.   

(27 )https://www.facebook.com/profile.php?id=100063937453673 

(73 )https://www.facebook.com/profile.php?id=100063937453673 

(74 )os/a.103123148241921/252157323338502https://www.facebook.com/100913335129569/phot 

(75 )https://www.facebook.com/profile.php?id=100063937453673 

(76 )https://www.facebook.com/profile.php?id=100063937453673 

(77 )https://www.facebook.com/profile.php?id=100063937453673 

(78 )https://www.facebook.com/profile.php?id=100063937453673 

 /https://www.facebook.com/groups/252735969336067وكذذلك انظر 

(79 )https://www.facebook.com/100913335129569/photos/a.103123148241921/204269491460619 

(80 )www.facebook.com/100913335129569/photos/a.103123148241921/258663309354570//https: 

(81 )https://www.facebook.com/100913335129569/photos/a.103123148241921/188928962994672 

(82 )https://www.facebook.com/100913335129569/photos/a.103123148241921/188928962994672 

(83 )ttps://www.facebook.com/100913335129569/photos/a.103123148241921/188926926328209h 

(84 )https://www.facebook.com/100913335129569/photos/a.103123148241921/188926109661624 

(85 )https://www.facebook.com/100913335129569/photos/a.103123148241921/188925312995037 

http://www.madjalate-almayadine.com/
https://ar.wikipedia.org/wiki
https://www.ida2at.com/popular-attitude-towards-ali-bey-al-kabir-movement/
https://www.ida2at.com/popular-attitude-towards-ali-bey-al-kabir-movement/
https://www.ida2at.com/popular-attitude-towards-ali-bey-al-kabir-movement/
https://www.ida2at.com/popular-attitude-towards-ali-bey-al-kabir-movement/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063937453673
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(86 )https://www.facebook.com/100913335129569/photos/a.103123148241921/188924512995117 

(87 )https://www.facebook.com/100913335129569/photos/a.103123148241921/188923762995192 

(88 )934https://www.facebook.com/100913335129569/photos/a.103123148241921/188923009661 

(89 )https://www.facebook.com/photo?fbid=250238497117397&set=a.213059820835265  

(90 )https://www.facebook.com/photo?fbid=243932401081340&set=a.213059820835265  

(91 )https://www.facebook.com/photo?fbid=243931914414722&set=a.213059820835265 

(92 )www.facebook.com/photo?fbid=240606581413922&set=a.213059820835265https:// 

(93 )https://www.facebook.com/100913335129569/photos/a.103123148241921/286398829914351 

(94 )https://www.facebook.com/photo?fbid=240606581413922&set=a.213059820835265 

(95 )k.com/100913335129569/photos/a.103123148241921/285357630018471https://www.faceboo 

(96 )https://www.facebook.com/photo/?fbid=240605818080665&set=a.213059820835265 

(97 )https://www.facebook.com/100913335129569/photos/a.103123148241921/287924766428424/ 

(98 ).com/photo/?fbid=240605531414027&set=a.213059820835265https://www.facebook 

(99 )https://www.facebook.com/100913335129569/photos/a.103123148241921/288966869657547/ 

(100 )https://www.facebook.com/photo/?fbid=240605224747391&set=a.213059820835265 

(101 )00913335129569/photos/a.103123148241921/291603802727187https://www.facebook.com/1 

(102 )https://www.facebook.com/photo/?fbid=240604981414082&set=a.213059820835265 

(103 )https://www.facebook.com/100913335129569/photos/a.103123148241921/290272839526950 

(104 )photo/?fbid=233388142135766&set=a.213059820835265https://www.facebook.com/ 

(105 )https://www.facebook.com/100913335129569/photos/a.103123148241921/258004962753738 

(106 )https://www.facebook.com/100913335129569/photos/a.103123148241921/257047396182828 

(107 )100913335129569/photos/a.103123148241921/256462232908011/https://www.facebook.com 

(108 )https://www.facebook.com/100913335129569/photos/a.103123148241921/255818139639087 
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(109 )https://www.facebook.com/100913335129569/photos/a.103123148241921/255143416373226 

(110 )book.com/100913335129569/photos/a.103123148241921/255143416373226https://www.face 

(111 )https://www.facebook.com/100913335129569/photos/a.103123148241921/255143416373226 

(112 )https://www.facebook.com/100913335129569/photos/a.103123148241921/240025881218313 

(113 )www.facebook.com/100913335129569/photos/a.103123148241921/240009667886601https:// 

(114 )https://www.facebook.com/100913335129569/photos/a.103123148241921/240007827886785 

(115 )https://www.facebook.com/profile.php?id=100063937453673 

(116 )00913335129569/photos/a.103123148241921/253748916512676https://www.facebook.com/1 

(117 )https://www.facebook.com/profile.php?id=100063937453673 

(118 )http://lis.cl.cu.edu.eg/search~S0*ara?/X{u0627}{u062E}{u0628}{u0627 

(119 )https://www.facebook.com/profile.php?id=100063937453673 

(201 )https://www.facebook.com/photo/?fbid=250492130171688&set=pcb.250492886838279 

(121 )https://www.facebook.com/profile.php?id=100063937453673 

(122 )https://www.facebook.com/100913335129569/photos/a.103123148241921/239366907950877 

(123 )k.com/100913335129569/photos/a.103123148241921/239365821284319https://www.faceboo 

(124 )https://www.facebook.com/100913335129569/photos/a.103123148241921/159435662610669 

(125 )https://www.facebook.com/photo?fbid=224282476379666&set=a.213059837501930 

(126 )k.com/100913335129569/photos/a.103123148241921/159434442610791https://www.faceboo 

(127 )https://www.facebook.com/100913335129569/photos/a.103123148241921/159433622610873/ 

(128 )https://www.facebook.com/photo?fbid=213061664168414&set=pcb.213062290835018 

(129 )book.com/100913335129569/photos/a.103123148241921/238177578069810https://www.face 

(130 )https://www.facebook.com/100913335129569/photos/a.103123148241921/238176368069931 

(131 )https://www.facebook.com/photo?fbid=243580074196227&set=pcb.243580164196218 
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(132 )cebook.com/photo/?fbid=243574977530070&set=pcb.243576404196594https://www.fa 

(133 )https://www.facebook.com/100913335129569/photos/a.103123148241921/239364681284433 

(134 )https://www.facebook.com/100913335129569/photos/a.103123148241921/238176368069931 

(135 ).facebook.com/100913335129569/photos/a.103123148241921/236548108232757https://www 

(136 )https://www.facebook.com/100913335129569/photos/a.103123148241921/236548108232757 

(137 )https://www.facebook.com/100913335129569/photos/a.103123148241921/235887968298771 

(138 )ps://www.facebook.com/photo?fbid=235886081632293&set=pcb.235887521632149htt 

(139 )https://www.facebook.com/100913335129569/photos/a.103123148241921/266045341949700 

(140 )https://www.facebook.com/100913335129569/photos/a.103123148241921/266044861949748 

(141 )ttps://www.facebook.com/100913335129569/photos/a.103123148241921/265489858671915h 

(142 )https://www.facebook.com/photo?fbid=224282476379666&set=a.213059837501930 

(143 )https://www.facebook.com/100913335129569/photos/a.103123148241921/266045341949700 

(144 )ttps://www.facebook.com/profile.php?id=100063937453673h 

(145 )https://www.facebook.com/100913335129569/photos/a.103123148241921/273494851204749 

(146 )https://www.facebook.com/100913335129569/photos/a.103123148241921/272048134682754 

 https://ar.wikiup.wiki/wiki/Tourism_in_Somalia السياحة فى الصومال،( 147)

 / https://m.facebook.com/%D8%A7%D9%انظر متعلقات المكتبة الصومالية وما عليها من االف الكتب والدراسات، ( 148)

   ص متفرقات. ص 2017عباقرة القرن االفريقى، دار الفكر العربى، القاهرة،  -محمد حسين معلم على:(149)

(150 )6.-The City of Tadjoura Collection, Djibouti 2017,pp.3-Michele Petrone : 

 https://emirate.wiki/wiki/Tadjouraتاجورة، ( 151)

 ، متفرقات. المرجع السابق -أحمد الحفني القنائي األزهري:الشيخ ( 152)

(153 )https://wikiwic.com/%D8% . 

(154 )https://e3arabi.com/?p=338634 
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 ،دراسات سياسية ، م 1900-1850هـ/1318-1267النقود العثمانية في مدينة القدس في النصف الثاني من القرن التاسع عشر   -:محمد الحزماوي( 155)

https://www.prc.ps   

(156 )http://kenanaonline.com/users/consulthamadass/posts/315488. 

 ikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8https://ar.wتاريخ النقود المعدنية ( 157)

   .12، ص 2011نبذه عن تاريخ مملكة هرر االسالمية،   -يوسف بن الشيخ:(158)

  .453 -448 ص ص ،1965قديما وحديثا، الجزء االول، وزارة االستعالمات الصومالية، مقديشيو، الصومال   -:حمدى السيد سالم (159)

  .66 ، صالحبشة المظلومة،  -:سليم خياطة ( 160)

 ، انظر الصراع األوربي األثيوبي وتقسيم بالد الصومال( 161)

 https://sources.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8  

   .4، ص 2011، مركز مقديشيو للبحوث والدراسات،  قة العضوية والروابط التنظيميةالالع .. ثورة بيمال وحركة الدراويش -خالد ابراهيم عبدى:(162)

 ، انظر الصراع األوربي األثيوبي وتقسيم بالد الصومال( 163)

 https://sources.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8  

  نفسه( 164)

   .19، ص 2011نبذه عن تاريخ مملكة هرر االسالمية،   -يوسف بن الشيخ:(165)

   . 68ص  المرجع السابق، -:محمد عبدالمنعم يونس ( 166)

  . 29 ص المرجع السابق، -:محمد احمد  حسن مكى( 167)

http://www.madjalate-almayadine.com/

