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)*( م�ؤرخ فل�سطيني، واأ�ستاذ في جامعة القد�س وفي كلية 

القا�سمي الأكاديمية.

I ــ الأجنا�س التركية )التركمان(
�سهدت فل�سطين، مثلها مثل باقي بالد ال�سام، 

منذ اأوا�سط القرن الخام�س هـ/الحادي ع�سر م، 

تط�رات ديم�غرافية كانت نتيجة مبا�سرة اأو غير

مبا�سرة للتغيرات ال�سيا�سية الكبرى التي اأثرت في 

بالد الم�سرق: اإيران والعراق والجزيرة واآ�سيا 

ال�سغرى، وخ�س��سًا قيام دولة ال�سالجقة وظه�ر 

عن�سر الأتراك وتراجع العن�سر الإيراني المتمثل في 

الدولة الب�يهية. فكان من اأهم تداعيات هذا الحدث 

ال�سيا�سي اأن وقعت بالد ال�سام تحت تاأثير ال�سالجقة، 

ثم تحت حكمهم المبا�سر بعد اأن تقل�س النف�ذ 

الفاطمي فيها اإلى حد كبير، بل اأ�سبح مر�سحًا للزوال 

نهائيًا. وخالل الخم�سين عامًا التي �سبقت الغزو 

ن 
َ
الفرنجي لفل�سطين وبالد ال�سام، ظل ال�سالجقة، م

ن كان من 
َ
كان منهم ممثاًل لل�سلطان ال�سلج�قي، اأو م

ق�ادهم المن�سقين، يترك�ن ب�سماتهم على مجريات 

الأحداث في فل�سطين، وكان من الطبيعي، والحال 

هذه، اأن ي�ؤثر هذا الأمر اأي�سًا في البنية 

خليل عثامنة

 الهجرات الآ�سيوية اإلى فل�سطين في

القرن الحادي ع�سر وما بعده:

الهوية الإثنية والبنية الديموغرافية

تميط هذه المقالة اللثام عن هجرة بع�س المجموعات القبلية التي قدمت اإلى الأرا�سي الفل�سطينية 

ور�سخ  وتعربت  باأهلها  اختلطت  اأن  بعد  الديموغرافي  الن�سيج  من  جزءاً  و�سارت  فيها  وا�ستقرت 

اإ�سالمها، على الرغم من اختالف اأجنا�سها واأعراقها واختالف الأقاليم ال�سرقية الآ�سيوية التي كانت 

قد  خوارزم  اأتراك  من  غيرهم  اأو  وتركمان،  �سالجقة  من  التركي  الجن�س  وكان  لها.  اأ�سليًا  موطنًا 

المجموعات  تلك  اأو  �سهرزور،  اأكراد  بينها  امتاز  التي  الكردية  الأعراق  بع�س  من  غيرهم  �سبقوا 

اإلى  الو�سول  في  اآ�سيا،  اأقا�سي  من  اأتت  متباينة  قبلية  اأ�سول  اإلى  تنتمي  كانت  التي  المغولية 

والتركمانية  المغولية  الب�سرية  الموجات  مختلف  الدرا�سة  هذه  وتتعقب  فيها.  والإقامة  فل�سطين، 

وال�سهل  ويافا  غزة  في  واأقامت  الفاطمية،  الدولة  منذ  �ستى،  لأ�سباب  فل�سطين  اإلى  نزحت  التي 

ال�ساحلي والقد�س، ثم الموجات الكردية التي جاءت فل�سطين على فترات متقاربة، ول �سيما بعد 

�سقوط الدولة الفاطمية، في اأثناء �سعود نجم الزنكيين، وخ�سو�سًا نجم الدين زنكي و�سالح الدين 

الأيوبي، وتوطنت القد�س ونابل�س والخليل وجبل الطور.
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ح�س�ن ياأوون اإليها اإّل �سي�فهم، ولي�س لهم م�طن 

اإّل ظه�ر خي�لهم. فكان من الطبيعي اأن ترافق ه�ؤلء 

الفر�سان عائالتهم فت�ستقر حيث ي�ستقرون وينتهي 

بهم المطاف.

ثم اأتت على فل�سطين فترة زمنية ل تقل عن 30 

عامًا وقعت خاللها تحت �سيطرة التركمان الناوكية 

بزعامة اأحد اأمراء الع�ساكر اأت�سز بن اأوق، الذي ب�سط 

نف�ذه على فل�سطين فاحتل القد�س والرملة في �سنة 

1075، وبعد مقتله في �سنة 1078 انتقلت ال�سيطرة 

عليها اإلى قائد تركماني اآخر. ولم ينته حكمهم اإّل 

قبل عام واحد من بدء الغزو الفرنجي لفل�سطين 

واحتاللها. فكانت هذه ال�سيطرة �سببًا اآخر اأدى اإلى 

تعزيز ال�ج�د التركماني وتكثيفه في فل�سطين، وهذا 

ما يف�سر ذلك ال�ج�د الملم��س للعن�سر التركماني 

في الغارات التي كان ي�سنها حكام دم�سق ومن 

بعدهم ن�ر الدين زنكي و�سالح الدين على الأجزاء 

ال�سمالية من فل�سطين في منطقَتي طبرية والجليل 

)1(
التي كانت اآنذاك جزءاً من مملكة القد�س الالتينية.

بعد انق�ساع النف�ذ ال�سلج�قي التركماني في 

فل�سطين والأجزاء ال�ساحلية من �س�ريا وبالد ال�سام 

ب�سبب الغزو الفرنجي من جهة، وظه�ر الدولة 

الزنكية في الم��سل والجزيرة ثم في حلب ودم�سق 

ب العنا�سر 
ُّ
وم�سر، من جهة اأُخرى، فاإن ت�سر

التركمانية من الم�سرق عبر اآ�سيا ال�سغرى اإلى منطقة 

الجزيرة وبالد ال�سام، واإلى محيط الأرا�سي 

الفل�سطينية، لم ينقطع، اإّل اإنه في هذه المرحلة لم 

يكن ذا طابع ع�سكري، ولم تكن غايته اإن�ساء اإمارات 

ع�سكرية اأو كيانات �سيا�سية انف�سالية عن ال�سلطة 

المركزية، كما كان يحدث في القرن الخام�س        

ب في هذه 
ّ
هـ/الحادي ع�سر م. لقد كان الت�سر

المرحلة ذا طابع اقت�سادي رع�ي ل يختلف ب�سيء 

ا كان يحدث من هجرات قبلية عربية من جزيرة 
ّ
عم

العرب اإلى اأطرافها ال�سمالية وال�سرقية، في بالد 

ال�سام واأر�س العراق، واإلى حد ما اإلى م�سر و�سمال 

اإفريقيا قبل الإ�سالم وبعده، اإذ كانت فل�سطين في 

معظم هذه الهجرات محطة لم�جات الهجرة القبلية 

الأ�سا�سية. من هذا المنظ�ر كانت هجرة التركمان 

الديم�غرافية، فاأ�سبح عن�سر التركمان جزءاً من 

الم�سهد الديم�غرافي في فل�سطين جنبًا اإلى جنب مع 

�سكانها الذين ينتم�ن اإلى العن�سر العربي، اأو 

العنا�سر غير العربية التي خ�سعت لعملية التعريب.

ويع�د اأول ظه�ر للتركمان على اأر�س فل�سطين 

اإلى الن�سف الثاني من القرن الحادي ع�سر، حين قرر 

القائد الفاطمي بدر الجمالي الذي منحته الخالفة 

العل�ية الفاطمية في القاهرة لقب اأمير الجي��س 

وحاكم بالد ال�سام، ال�ستعانة باأحد زعماء التركمان 

المن�سقين على ال�سلطان ال�سلج�قي األب اأر�سالن. 

وكان هذا الزعيم التركماني المن�سق قد اأر�سله 

ال�سلطان في مهمة اإلى اآ�سيا ال�سغرى. وكان بدر 

الجمالي في هذا ال�قت يجابه اأن�سار ال�زير 

الفاطمي المن�سق الح�سين بن حمدان الذي ات�سل 

بال�سالجقة وحثهم على مهاجمة م�سر واأخذها من 

الفاطميين. التحق القائد التركماني المن�سق ببدر 

الجمالي في فل�سطين ومعه ح�سد من الفر�سان 

التركمان الناوكية، ُقّدر عددهم ما بين 6000 فار�س 

و12.000 فار�س. وب�سبب الطبيعة القبلية الرع�ية 

التي تت�سم بها القبائل التركية عامة، فاإن بدر 

الجمالي اأناط بهم مهمة حماية الحدود ال�سرقية 

المحاذية لغ�ر الأردن، ومنع ت�سرب المجم�عات 

القبلية، ول �سيما الطائية التي ُتغير على الريف 

الفل�سطيني وتعيث في المزارع والقرى ف�ساداً. وب�سبب 

طبيعة هذه المهمة اأقطعهم بدر الجمالي المناطق 

الريفية المحاذية لغ�ر الأردن والمناطق الأُخرى 

التي تتاخم البادية، فا�ستقروا فيها. وكانت مجم�عة 

تركمانية اأُخرى و�سلت اإلى فل�سطين قبل ه�ؤلء 

وبلغت المناطق ال�ساحلية الممتدة بين �س�ر وعكا 

بعد اأن ا�ستعان بها حاكم �س�ر الفاطمي الذي تمرد 

على �سلطة بدر الجمالي. وفي اأعقاب خالف بين هذه 

المجم�عة وبين هذا الحاكم المتمرد، تخلت عنه 

وان�سمت اإلى ق�ات بدر الجمالي نف�سه. وتجدر 

الإ�سارة في هذا ال�سدد اإلى اأن المقاتل التركماني 

الذي كان يخرج اإلى القتال اعتاد اأن ي�سطحب معه 

زوجته واأولده واأهله، ولم يكن يتركهم خلفه، اإذ ل 

وج�د لمدن م�س�رة في م�طنهم تحميهم، ولي�س لهم 
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من القبائل التركمانية ت�ّطنت في ال�ساحل 

الفل�سطيني بعد تحريره، واإن كنا ل نعرف على وجه 

الدقة في اأي وقت ا�ست�طن�ا هذه المنطقة. لكن 

ا 
ّ
اأعدادهم لم تكن قليلة، بدليل اأن الظاهر بيبر�س لم

مر بمدينة غزة �سنة 661هـ/1262م، وه� في 

طريقه اإلى دم�سق، اأقر اأمراء القبائل التركمانية على 

اإمرتهم، وخلع عليهم خلع الت�سريف، �ساأنهم في ذلك 

�ساأن اإخ�انهم من اأمراء القبائل العربية التي كانت 

تقيم في منطقة غزة، مثل قبيلة العايد، وقبيلة جرم 

وبن� ثعلبة، فيك�ن بذلك قد األزم ه�ؤلء الأمراء 

بالمهمات التي ت�كل، عادة، اإلى اأمراء العربان، 

كحفظ البالد و�سالمة الطرق والق�افل ونقل البريد 

وت�فير الدواب الالزمة له وجباية زكاة م�ا�سي 

القبائل التي عرفت با�سم العداد. وبعبارة اأُخرى، 

لهم الظاهر بيبر�س اإلى جزء من الهيكلية 
ّ
ح�

الع�سكرية �سبه النظامية التي يناط بها حماية الطرق 

و�سمان الأمن الداخلي. وخط�ة الظاهر بيبر�س هذه، 

اإن دلت على �سيء، فاإنما تدل، من ناحية، على وج�د 

التركمان الكثيف في جن�ب فل�سطين في وقت �سابق 

لقيام دولة المماليك، اأي قبل معركة عين جال�ت في 

�سنة 1260، وعلى اأنهم، من ناحية اأُخرى، كان�ا 

ي�سكل�ن عن�سراً اأ�سا�سيًا من العنا�سر القبلية المقيمة 

في المنطقة. وعندما حرر بيبر�س مدينة يافا من 

الفرنجة نقل جماعات من التركمان اإلى ال�ساحل 

واأوكل اإليهم اأمر حماية البالد، وكان اختياره 

للتركمان دون غيرهم، بل تف�سيلهم على اأبناء 

القبائل العربية، دلياًل على الثقة التي ي�ليهم اإياها، 

وبرهانًا على ك�نهم مالئمين لهذه المهمات اأكثر من 

غيرهم. والأمر الذي ي�ؤكد ذلك ه� اختياره جماعات 

من التركمان لالإقامة في قاق�ن )ال�اقعة جن�بي 

غربي ط�لكرم(، وعمارة قلعتها في �سنة 1267. ولم 

يقت�سر ت�طين التركمان على هاتين الناحيتين، بل 

�سع�ا في مختلف المناطق ال�ساحلية التي تم 
ُ
و

تحريرها اأيام الظاهر بيبر�س من عتليت في ال�سمال 

  ومن خالل الك�سف الذي 
)3(

حتى غزة في الجن�ب.

ي�رده ابن �ساهين الظاهري يتبين اأن القبائل 

التركمانية كانت منت�سرة في جميع البالد ال�سامية 

اإلى بالد ال�سام هجرة رع�ية بحثًا عن م�سادر الرزق 

ال�سرورية للمجم�عات المهاجرة، مثل المراعي 

والمياه. ولهذا ال�سبب لم تنظر دولة الزنكيين اإلى هذه 

الهجرات كهجرات معادية، واإنما اعتبرها عماد 

الدين زنكي هجرة �سديقة، وراأى في التركمان الذين 

دخل�ا بالده �سنداً ورديفًا له في حربه �سد الفرنجة، 

فاأ�سكنهم في ولية حلب لقاء جهادهم �سد الفرنجة، 

وجعل كل اأر�س ي�ستنقذونها منهم ملكًا خال�سًا لهم، 

فن�سط�ا في قتال العدو وا�ست�ل�ا على مناطق وا�سعة 

من اأرياف حلب التي كانت تحت �سيطرة الفرنجة. 

ووفى عماد الدين زنكي ب�عده للتركمان، ول �سيما 

التركمان الإي�ائية، فظل جميع البالد التي حررها 

تحت اأيديهم حتى �سنة 600هـ/1203م. وازدادت 

اأعداد التركمان ومجم�عاتهم القبلية في منطقة 

حلب وقلب بالد ال�سام في اإمارَتي حم�س وحماة، 

وكان�ا عن�سراً اأ�سا�سيًا في الق�ات المحاربة الم�ساندة 

للجهد الع�سكري الذي كان يق�م به ن�ر الدين زنكي 

ومن بعده ال�سلطان �سالح الدين في قتال الفرنجة. 

وبرز من هذه المجم�عات: التركمان البازية؛ 

الأو�سرية؛ البيا�سية؛ الذكرية؛ الأ�سقية؛ الزقية؛ 

والكبكبية. ولم يقت�سر وج�د التركمان على قلب 

�س�ريا، بل و�سلت جماعات منهم وا�ستقرت على 

تخ�م مملكة القد�س الالتينية في فل�سطين في منطقة 

البقاع ووادي التيم ومنطقة بانيا�س والح�لة 

وه�سبة الج�لن. وبحكم قربها من �ساحات 

الم�اجهة مع الفرنجة، فاإنها كانت ت�سارك في 

العمليات الهج�مية والغارات التي كان ي�سنها اأمراء 

دم�سق ومن بعدهم ن�ر الدين زنكي �سد الفرنجة في 

�سمال فل�سطين ومنطقة الح�لة و�س�احل لبنان 

)2(
الجن�بية.

ومع بدء حرب التحرير التي خا�سها �سالح الدين 

بعد معركة حطين، فاإن التركمان، مثلهم مثل القبائل 

العربية والقبائل الكردية، وعلى �سكل ق�ات غير 

نظامية رديفة لجي�س �سالح الدين، برز بينهم ب�سكل 

خا�س اأبناء القبيلة الياروقية، �ساهم�ا في الدفاع 

عن مدينة القد�س �سد محاولت ريكاردو�س ملك 

الإنجليز ا�ستعادة المدينة المحررة. ويبدو اأن عنا�سر 
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للنداء الذي اأر�سله اإليهم ال�سالح اأي�ب لم�افاته اإلى 

م�سر من اأجل ن�سرته �سد التحالف الذي تاأّلف �سده 

من عم�مته مع فرنجة عكا لعزله عن ال�سلطنة.

ت�جهت طالئع الخ�ارزمية نح� م�سر في مطلع 

�سنة 1244 تلبية للنداء الذي وجهه �سيدهم الملك 

ال�سالح نجم الدين اأي�ب، فاجتازوا نهر الفرات 

ودخل�ا البالد ال�سامية وكان�ا قرابة 10.000 مقاتل 

معهم اأهلهم وعيالهم، وكان يق�دهم اأربعة من 

المقدمين على راأ�سهم المقدم ح�سام الدين بركة خان، 

وقد انق�سم�ا على اأر�س ال�سام اإلى جي�سين: الأول، 

اتخذ طريق البقاع القريب من مدينة بعلبك؛ الثاني، 

اتخذ طريق الغ�طة، غ�طة دم�سق. واأدخل نباأ تقدم 

الخ�ارزمية الذعر في نف��س خ�س�م م�لهم الملك 

نجم الدين اأي�ب، واأُغلقت اأب�اب مدينة دم�سق، 

ف�سارت كتائبهم نح� مدينة القد�س التي كان �سّلمها 

الملك الأي�بي ال�سالح اإ�سماعيل للفرنجة ثمنًا 

ا 
ّ
لقب�لهم التحالف معه �سد ابن عمه ملك م�سر. فلم

�سعرت ق�ات الفرنجة المرابطة في المدينة باقتراب 

الكتائب الخ�ارزمية من اأ�س�ار القد�س ان�سحبت منها 

ولذت بالفرار، فاقتحم الخ�ارزمية المدينة وبذل�ا 

في اأهلها المتعاطفين مع الفرنجة ال�سيف، فقتل�ا 

الرجال و�سب�ا الن�ساء والأطفال. وبعد فراغهم من 

مدينة القد�س ت�جه�ا نح� مدينة غزة ينتظرون اأوامر 

�سيدهم نجم الدين اأي�ب. ثم ان�سم اإليهم جي�س قدم 

من م�سر ودارت المعركة الفا�سلة بينهم وبين 

يا �سمالي غزة 
ْ
ب

ْ
الفرنجة وحلفائهم عند قرية ِهر

فاأُفني جن�د الفرنجة واأُ�سر من بقي منهم في قيد 

)5(
الحياة.

الخوارزمية ي�ستوطنون فل�سطين

بعد اأن �سحق الملك ال�سالح نجم الدين اأي�ب 

اأعداءه بم�ساعدة فر�سان الخ�ارزمية، وبعد اأن دانت 

ل�سلطانه بالد ال�سام، نكث بال�ع�د التي كان قطعها 

على نف�سه باقت�سام المناطق التي يتم تحريرها 

معهم، وبدًل من ذلك اأقطعهم بع�س المناطق في 

محيط مدينة دم�سق، اإ�سافة اإلى المناطق ال�ساحلية 

المحررة في فل�سطين. وكان ذلك �سببًا في خيبة 

واأعالي منطقة الجزيرة، من غزة في الجن�ب حتى 

ّد منها �سبع 
ُ
ديار بكر في اأق�سى ال�سمال ال�سرقي، فع

ع�سرة قبيلة كبيرة مع ما يتفرع منها من بط�ن. وقد 

ح�سب الظاهري طاقتهم القتالية فجعلها 180.000 

فار�س، وهي اأعداد كبيرة اإذا ما ق�رنت بالطاقة 

العددية القتالية للقبائل العربية في الحجاز وجزيرة 

العرب وبالد ال�سام والعراق جميعًا، والتي كانت اأقل 

)4(
من 70.000 خيال.

وبعد م�سي ما يزيد على ن�سف قرن من التحرير 

ال�سالحي لمدينة القد�س والأجزاء الداخلية من 

فل�سطين، عادت هجرة الترك ذات الطابع الع�سكري 

اإلى الظه�ر من جديد. وكان اأبطال هذا الن�ع من 

الهجرة �سنف اآخر من اأتراك بالد ما وراء النهر، 

وكان�ا يقطن�ن قبل و�س�لهم اإلى فل�سطين في 

خ�ارزم، فن�سبتهم م�سادرنا اإلى هذا الإقليم    

رف�ا به.
ُ
وع

II ــ الخوارزمية
الخ�ارزمية جن�س من الأتراك تقع بالدهم ما وراء 

بخارى داخل ال�سه�ب القارية الآ�سي�ية التي يعي�س 

اأهلها عي�سة اأهل البراري والقفار. ويع�د تاريخ 

و�س�لهم اإلى فل�سطين، اإلى عهد ال�سالح اأي�ب حين 

ا�ستدعاهم اإلى م�ساعدته في الت�سدي للتحالف 

المعادي الذي قاده عمه ملك دم�سق �سمن محاولته 

عزل ال�سالح اأي�ب عن كر�سي ال�سلطنة في م�سر. 

وكان الخ�ارزمية فروا اأمام زحف التتار واتجه�ا 

غربًا اإلى اأن ُقتل زعيمهم واندثر ملكهم، فا�ستعان 

بهم الأمراء ال�سالجقة في اآ�سيا ال�سغرى )�سالجقة 

الروم( و�سم�هم اإلى ع�ساكرهم. وكان ال�سالح اأي�ب 

حينذاك نائبًا عن اأبيه الملك الكامل في البالد 

ا ا�ستغنى 
ّ
ان وح�سن كيفا، فلم

ّ
ال�سرقية، اآِمد وحر

الملك ال�سلج�قي عن خدمتهم ا�ستاأذن ال�سالح اأي�ب 

اأباه في ا�ستخدامهم فاأذن له، ف�ساروا منذ ذلك 

التاريخ )634هـ/1236م( حلفاءه بعد اأن منح 

قادتهم الإقطاعات في منطقة ديار بكر. ووفاء لهذا 

التحالف لم يتردد الخ�ارزمية لحظة في ال�ستجابة 
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التركمان الذين كان�ا يقيم�ن في �ساحل عتليت، 

  وفي حين اأن 
)9(

والتركمان المقيمين بن�احي قاق�ن.

هذه الم�ا�سع كانت خال�سة للتركمان، لم ي�ساركهم 

فيها اأحد، فاإننا نجد اأن العن�سر التركماني كان 

ينت�سر في مناطق اأُخرى من فل�سطين، اإذ جرت 

الإ�سارة اإلى اأن اإحدى القبائل التركمانية المعروفة 

با�سم قبيلة ''جبنى'' كانت تقيم في ريف مدينة �سفد 

اأيام الدولة العثمانية المبكرة. وب�سبب كبر هذه 

القبيلة وكثرة اأعداد اأبنائها، فاإن ه�ؤلء انت�سروا في 

العديد من القرى ال�ساحلية التابعة لل�اء عكا؛ 

واأ�سارت الم�سادر اإلى وج�د ه�ؤلء التركمان في �ست 

من القرى التابعة لهذا الل�اء، وهي: الّزيب؛ المن�ات؛ 

)10(
اأم الفرج؛ الغاب�سية؛ المزرعة؛ الداع�ق.

III ــ الجماعات الإثنية الكردية: 
الأكراد ال�سهرزورية

كان للتط�رات ال�سيا�سية والأحداث الكبار التي 

�سهدها م�سرق العالم الإ�سالمي منذ نهاية القرن 

الحادي ع�سر الميالدي، والتي تمثلت في هجمة 

فرنجة اأوروبا من ناحية، وفي الغزو ال�سلج�قي الذي 

اندفع من الم�سرق، من ناحية اأُخرى، ثم ما تال هذين 

الحدثين الكبيرين من هجمة التتار والمغ�ل مع 

بداية القرن الثالث ع�سر من ناحية ثالثة، مردود 

مبا�سر اأحيانًا، واآخر غير مبا�سر في اأحيان اأُخرى 

انعك�س على �سكل هجرات اإثنية، اإذ نزحت مجم�عات 

�سغيرة وكبيرة عن اأوطانها في اأر�س الم�سرق باحثة 

عن م�طن جديد. وكما حدث مع التركمان، فاإن 

الجماعات الكردية ا�ستقرت في مناطق متعددة على 

اأر�س بالد ال�سام، وانتهى بها المطاف اإلى ا�ستيطان 

اأر�س فل�سطين. وكان من اأبرز الجماعات الإثنية 

الكردية التي و�سلت اإلى فل�سطين تلك التي ا�سُتهرت 

با�سم الأكراد ال�سهرزورية.

كان ال�سهرزورية طائفة من الأكراد، وكانت 

�سهرزور ال�اقعة بين مدينَتي اأربيل العراقية وهمذان 

ى الي�م، وفقًا للم�سطلح 
ّ
الإيرانية، جزءاً مما ي�سم

الجي� ــ �سيا�سي، كرد�ستان الإيرانية. وكانت هذه 

الأمل التي اأ�سابتهم، فترك�ه وتحالف�ا مع خ�س�مه 

وتمردوا عليه، لكنه ا�ستطاع اأن يق�سي على تمردهم 

وي�ستت �سملهم ويقتل قادتهم، فتفرق مقاتل�هم في 

اأر�س ال�سام، وم�ست جماعة كبيرة منهم اإلى مناطق 

البلقاء والغ�ر، واأقام ح�سد كبير منهم في مدينة 

نابل�س و�س�احيها، بينما ا�ستقر الباق�ن في �س�احل 

)6(
فل�سطين ووادي عربة و�سرقي �سحراء النقب.

كان ا�ستيطان بع�س الفئات من الخ�ارزمية في 

ال�ساحل الفل�سطيني في اإبان �سلطنة الملك ال�سالح 

نجم الدين اأي�ب ي�ؤذن باعتماد ا�ستراتيجيا جديدة 

تبناها فيما بعد �سالطين المماليك الأوائل من اأمثال 

الظاهر بيبر�س وخلفه المن�س�ر قالوون؛ فقد قام 

الظاهر بيبر�س بت�طين جماعات من التركمان 

والأكراد في المناطق ال�ساحلية الفل�سطينية التي 

نجح في تحريرها من يد الفرنجة الغزاة، واأ�سكن 

فيها بع�س هذه الجماعات لحماية البلدات التي 

حررها، مثل مدينة يافا وقلعة قاق�ن ون�احيها، 

  وكانت هذه الم�اقع 
)7(

وكان ذلك في �سنة 1298.

المحررة كثيراً ما تتعر�س لهجمات مرتدة من ق�ات 

الفرنجة في محاولة لإعادة احتاللها كما حدث في 

�سنة 1271 عندما تعر�س تركمان قاق�ن لغارة 

�سنتها ق�ات الفرنجة اأ�سفرت عن مقتل العديد منهم 

  اإّل اإن مخاطر الغارات 
)8(

ونهب كثير من اأمالكهم.

التي كان ي�سنها الفرنجة لم تردع الدولة الممل�كية، 

ول المهاجرين من التركمان، عن ال�ستمرار في 

ا�ستيطان المناطق المحررة من اأر�س فل�سطين، كما 

يظهر في ال�ثائق العثمانية من القرن ال�ساد�س ع�سر 

والبيانات التي ا�ستملت عليها �سجالت ال�سرائب 

ل( العائدة اإلى هذا القرن؛ 
ّ

العثمانية )دفتري مف�س

فقد ورد ذكر لأربع مجم�عات تركمانية كانت تقيم 

في مناطق ال�ساحل الفل�سطيني، وفي مناطق اأُخرى 

في ن�احي ل�اء �سفد في الجليل. وك�سف لنا ال�سجل 

العثماني في هذا ال�سياق عن وج�د تركمان كان�ا 

ا�سين ال�ساحلية اإلى ال�سمال من 
ّ
يقطن�ن في جم

مدينة يافا، والتي تق�م عليها في هذه الأيام جامعة 

تل اأبيب. كما ا�ستمل ال�سجل على ذكر قبيلة تركمانية 

تحمل ا�سم ''عرب ح�سين'' في ناحية �سفد، ف�ساًل عن 



125 درا�سات الهجرات الآ�سي�ية اإلى فل�سطين في القرن الحادي ع�سر وما بعده

ظهر المجن، ف�س�دف و�س�لهم اإلى منطقة البلقاء 

رج�ع الملك المغيث ومعه الفر�سان ال�سهرزورية من 

اإحدى حمالته التمهيدية �سد مماليك م�سر. فتم عقد 

تحالف بين الجماعتين، بين ال�سهرزورية الذين 

ان�سلخ�ا عن ملك دم�سق والمماليك البحرية 

الخارجين على ال�سلطان الممل�كي في م�سر. 

وت�كيداً لهذا الحلف بين الطرفين اأ�سهر ال�سهرزورية 

لالأمير الظاهر بيبر�س زعيم المماليك البحرية، الذي 

ج�ه 
ّ
�سي�سبح �سلطان دولة المماليك في م�سر، فزو

اإحدى كريماتهم.

اأزعج تحالف ال�سهرزورية مع ملك الكرك ملك 

دم�سق النا�سر ي��سف الذي راأى فيه تهديداً مبا�سراً 

لمملكته، فقام ب�سن هج�م وا�سع على الكرك، وحا�سر 

قلعتها. وعندما اأيقن الملك المغيث بعجزه عن 

الت�سدي لهذا الهج�م اأذعن لل�سروط التي فر�سها 

عليه خ�سمه ملك دم�سق، وكانت �سروط ال�سلح 

تق�سي باأن ي�سلم الملك المغيث قادة المماليك 

البحرية اإلى النا�سر ي��سف، وباأن يطرد فر�سان 

ال�سهرزورية ومن معهم من منطقة البلقاء اإلى خارج 

مملكته، وباأن ي�سكنهم المناطق ال�ساحلية في 

فل�سطين. فارتحلت مجم�عة منهم وو�سلت اإلى 

منطقة غزة، كما اأن مجم�عة اأُخرى حاولت اأن تدخل 

م�سر، لكن قبائل التركمان التي كانت تقيم في 

المناطق الممتدة على الحدود بين فل�سطين وم�سر، 

اعتر�ست �سبيل اأفراد هذه المجم�عة ومنعتهم من 

اجتياز الحدود نح� م�سر، فا�سطر ال�سهرزورية اإلى 

البقاء داخل حدود فل�سطين و�سيطروا على الطريق 

ال�سلطاني دم�سق ــ القاهرة. ولم يغادر جميع 

ال�سهرزورية الكرك، وظل فيها جماعة منهم في 

ا ا�ست�لى الظاهر بيبر�س 
ّ
خدمة الملك المغيث. ولم

ان �سلطنته في �سنة 
ّ
على ال�س�بك في اإب

659هـ/1261م، وانتزعها من الملك المغيث، 

ا�ستخدم هذا الأخير فر�سان ال�سهرزورية في مناو�سة 

الحامية الع�سكرية التي اأر�سلها الظاهر بيبر�س 

للدفاع عن ال�س�بك. وعندما تم ال�سلح بين الملكين، 

اأعطى ال�سلطان الممل�كي الظاهر بيبر�س الأمان 

)12(
لل�سهرزورية ومنحهم الإقطاعات.

المنطقة ناحية وا�سعة مترامية الأطراف، ينتمي 

جميع �سكانها اإلى قبائل كردية متعددة الأ�س�ل، 

رف عن اأهلها ميلهم اإلى البط�س وعدم الإذعان 
ُ
وقد ع

  وعندما داهم التتار ن�احي �سهرزور، 
)11(

لل�سلطة.

وبعد اأن دخل قائدهم ه�لك� بغداد قاعدة الخالفة، 

ت جماعات من اأكراد هذه الناحية قّدرتهم الرواية 
ّ
فر

التاريخية بـ 3000 فار�س م�سطحبين معهم عيالهم 

واأهليهم، نح� الغرب، وقطع�ا نهر الفرات، ولذوا 

بمدينة دم�سق التي كانت اآنذاك تحت �سيطرة الأمير 

الأي�بي الذي ا�ستهر با�سم الملك النا�سر ي��سف بن 

اأي�ب. وكان النا�سر ي��سف يخ�سى اأن يب�سط 

المماليك نف�ذهم على دم�سق وعلى بالد ال�سام بعد 

اأن ا�ست�ل�ا على ال�سلطة في م�سر، فراأى في و�س�ل 

الفر�سان ال�سهرزورية فر�سة كي ي�ستق�ي بهم 

ع�ساهم اأن يعين�ه على ا�ستعادة العر�س الأي�بي الذي 

اغت�سبه مماليك م�سر، فاألحق كثيراً منهم بجي�سه. 

وبينما كان يعد العدة لتحقيق هدفه ذاك بلغته اأنباء 

اجتياح التتار لبالد ال�سام وعزمهم على اقتحام 

دم�سق، الأمر الذي حداه على اأن ي�سارع في اإعالن 

ولئه له�لك� قائد التتار وزعيمهم، يحدوه الأمل 

باأن ي�ساعده هذا في ا�سترداد عر�س م�سر المفق�د. 

وكان تحالف النا�سر ي��سف مع ه�لك� مدعاة 

لإثارة مخاوف الأكراد ال�سهرزورية الذين كان�ا 

يخ�س�ن من ال�ق�ع في قب�سة زعيم التتار الذي فروا 

من اأمامه عندما اقتربت ع�ساكره من بلدهم بالأم�س. 

وب�سبب هذه المخاوف، فاإنهم ا�ستجاب�ا للعرو�س 

التي كان يعر�سها عليهم و�سطاء الملك المغيث، ملك 

نيابة الكرك، لالن�سمام اإليه واإلى ع�سكره. وكان 

الملك المغيث، كما ه� معل�م، يطمع في ال�ستيالء 

على دم�سق و�سمها اإلى مملكته، وعند ذاك، تخلى 

ال�سهرزورية الأكراد عن حليفهم ملك دم�سق النا�سر 

ي��سف وترك�ا، في معظمهم، دم�سق، وانتقل�ا اإلى 

الكرك وولية البلقاء ال�اقعة �سمن �سلطة الملك 

المغيث. وفي هذه الأثناء وعلى �سعيد التط�رات 

ال�سيا�سية في مع�سكر المماليك الذين ي�سيطرون على 

م�سر، اتفق اأن ان�سق اأمراء المماليك البحرية عن 

ال�سلطان الممل�كي المعز عز الدين اأيبك وقلب�ا له 
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غزة. ولم يقت�سر وج�دهم على هذه المدن الثالث 

فح�سب، على الرغم من �سك�ت الم�سادر عن ذكرها، 

ذلك باأن مثل هذه الف�سيف�ساء الإثنية كان قائمًا في 

مختلف مدن فل�سطين، �ساأنه في ذلك �ساأن مدن بالد 

ال�سام الأُخرى، ول� اأن هذا ال�ج�د لم يكن قائمًا على 

�سكل حارات منفردة دائمًا، بل كان مبث�ثًا في اأحياء 

المدينة وحاراتها الأُخرى، الكردي اإلى جانب 

التركماني واإلى جانب العربي. وعلى الرغم من اأن 

عدد الأكراد لم يكن ي�ساهي عدد التركمان في بالد 

ال�سام، فاإنهم كان�ا مثلهم منت�سرين في معظم البقاع 

ال�سامية. وقّدر ابن �ساهين الظاهري طاقتهم القتالية 

)15(
بـ 20.000 فار�س اإجماًل.

IV ــ الأويراتية والهجرات المغولية
اإلى جانب النتائج ال�سيا�سية التي اأحدثها الزحف 

المغ�لي نح� الغرب، والتي تمخ�س عنها زوال 

الممالك والنظم الحاكمة في م�سارق العالم الإ�سالمي 

بدءاً ب�سبه القارة الهندية حتى بالد القفقا�س، وقع 

زلزال ديم�غرافي في اآ�سيا المركزية وممالك 

الم�سلمين الأُخرى، كان من اأبرز نتائجه اقتالع 

ال�سع�ب ذات الأعراق والأجنا�س المتعددة من 

م�اطنها الأ�سلية، واتجاهها نح� الغرب فراراً من 

طغيان الزحف المغ�لي الهائل. فكان من تداعيات 

هذا التحرك تغلغل المجم�عات العرقية المتن�عة اإلى 

داخل الإمبراط�رية الأي�بية ثم الممل�كية، فراأينا 

الهجرات التركمانية المتتالية اإلى داخل بالد ال�سام، 

وكيف تاأثرت فل�سطين بها، ثم ما اأعقب ذلك من 

هجرة مجم�عات تركية وكردية اأ�سغر حجمًا واأقل 

�ساأنًا كهجرة ال�سهرزورية والخ�ارزمية.

وبعد اأن ت�قف المد الع�سكري المغ�لي في عين 

جال�ت على اأر�س فل�سطين، وا�ستقر الحكم المغ�لي 

في بالد الم�سرق خارج حدود منطقة الجزيرة وبالد 

ال�سام، جاء دور التغلغل المغ�لي نف�سه عن طريق 

هجرات طبيعية �سلمية، لالأفراد اأوًل، ثم للمجم�عات 

بعد ذلك. وقد حدث هذا التط�ر منذ الأيام الأولى 

التي اأعقبت انت�سار الم�سلمين في عين جال�ت وقيام 

ولم يقت�سر ا�ستيطان العنا�سر الكردية في 

فل�سطين على ال�سهرزورية، اإذ قبل و�س�لهم اإلى 

فل�سطين، كان هناك وج�د كثيف للعنا�سر الكردية 

  وفي جي��س اأخيه 
)13(

في جي�س �سالح الدين،

ن ملك�ا اأر�س ال�سام وفل�سطين. واأ�سارت 
ّ
واأبنائهما مم

الم�سادر في اأكثر من منا�سبة اإلى المدن والقرى 

والأماكن التي اأقطعها �سالح الدين بعد فتحه 

فل�سطين لكبار المقّدمين من قادته الأكراد، وذلك في 

القد�س ون�احيها، وفي نابل�س ون�احيها، وفي مناطق 

الجليل وطبرية وجبل الط�ر الم�سرف على مرج ابن 

عامر. وكان من الطبيعي اأن ت�سفر هذه الإقطاعات 

عن ا�ستقرار القادة والع�ساكر في اإقطاعاتهم بعد 

و�س�لهم اإلى جيل التقاعد، بالإ�سافة اإلى ا�ستقرار 

عائالتهم في هذه الن�احي. لكن مثل هذا ال�ج�د على 

كثرته وكثافته لم يحظ بالتغطية الكافية في 

الم�سادر، لأنه لم يترافق مع حدث مثير ي�سد اهتمام 

الم�ؤرخين، واإنما كان ا�ستيطانًا تراكميًا لم يحدث 

دفعة واحدة، واإنما امتد على عدة عق�د ط�ال اأكثر 

من 70 عامًا في اإبان العهد الأي�بي. ومع ذلك، فاإن 

بع�س المدن الفل�سطينية في الفترة التاريخية التي 

نحن في �سددها، عرف وج�د بع�س التجمعات 

الكردية التي كانت متميزة من باقي اأحياء المدينة اأو 

تجمعاتها ال�سكانية. ففي مدينة الخليل كانت تقيم 

طائفة من الأكراد، وكانت من الكثرة والق�ة بحيث 

تحدت عائلة الداريين التي كان اأبناوؤها من اأحفاد 

جيل ال�سحابي تميم الداري، فُقتل من الفريقين 

ب�سعة ع�سر نفراً. وا�ستقطب هذا ال�سجار، الذي ن�سب 

في �سنة 875هـ/1473 – 1474م، ا�ستنفار 

الأن�سار من �سكان القرى المجاورة الذين اقتحم�ا 

المدينة فخرب�ا م�ساكنها وانتهب�ها. ولم يهداأ هذا 

النزاع اإّل بتدخل ال�سلطان في القاهرة، والذي اأر�سل 

  اإن مثل 
)14(

اأحد كبار الم�ظفين من اأجل اإخماد الفتنة.

هذا ال�سجار يدل على وج�د كردي ل في الخليل 

وحدها، بل في القرى المجاورة اأي�سًا، فبع�س 

الدرا�سات ي�سير اإلى وج�د لالأكراد في عكا وبع�س 

قراها ال�ساحلية. وكانت حارة ال�س�اوين في مدينة 

�سفد حارة كردية، كما كان لهم حارة معروفة في 
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فانحازت هذه الفئة ال�سغيرة ودخلت اأر�س دولة 

المماليك. وب�سبب العالقة الحميمة التي �سادت بين 

بركة خان، الذي اأعلن اإ�سالمه وتمرد على الملك 

المغ�لي الكبير ه�لك�، وبين الظاهر بيبر�س، فقد 

قام هذا ال�سلطان با�ستقبال هذه الفئة المهاجرة 

بنف�سه، ومنح قادتها رتبة الإمرة في ع�سكره، و�سم 

المقاتلين فيها اإلى فئة المماليك البحرية، مماليك 

ال�سلطان. فكان لهذه اللفتة ال�سلطانية مردود اإيجابي 

تف�سى في اأو�ساط المغ�ل، فت�سجعت مجم�عات اأُخرى 

على الهجرة اإلى بالد المماليك.

وفي ال�سنة التالية، في �سنة 1262، قدمت مجم�عة 

اأُخرى من الفر�سان التتار يناهز عددهم 1300 

فار�س، عرف�ا با�سم ال�افدين البهدرية، ن�سبة اإلى ا�سم 

زعيمهم، كما قدمت مجم�عة ثالثة في �سنة 1263، 

وكانت خليطًا من الفر�سان التتار قدم�ا من جهة 

�سيراز بقيادة �سيف الدين بْكَلك، ومعهم مجم�عة من 

الأتراك الخ�ارزمية، يق�دها المقدم الخ�ارزمي 

اإكتبار بك، اأحد كبار م�ظفي الملك الخ�ارزمي 

الراحل جالل الدين ابن خ�ارزم �ساه، وكان يرافقه 

عدد من اأمراء الخ�ارزمية الذين كان�ا في العراق 

على راأ�س فر�سان من تركمان بغداد. ومن الالفت اأن 

هذه المجم�عة من ال�افدية كانت ت�سم بع�س اأمراء 

القبائل العربية من اأهل العراق. وفي �سنة 1276، 

و�سلت م�جة من ال�افدية من تركمان اآ�سيا ال�سغرى 

وبالد الأنا�س�ل ُقّدر عدد اأفرادها بـ 3000 فار�س، 

وقام الظاهر بيبر�س با�ستيعاب ه�ؤلء المهاجرين 

من ال�افدية في مملكته، لكنه ميز بين فئة عرقية 

واأُخرى، ففي حين وّطن العنا�سر التركمانية 

والخ�ارزمية في �س�احل فل�سطين المحررة من اأيدي 

الإفرنج، ا�ست�عب فر�سان التتار وعائالتهم في 

القاهرة و�سمهم اإلى ع�سكره.

وكانت اأكبر الهجرات التتارية التي حلت باأر�س 

فل�سطين هي هجرة �سنة 695هـ/1296م، بعد اأن 

كان تحرير فل�سطين وبالد ال�سام من الحتالل 

الفرنجي اكتمل، وكانت هذه المجم�عة تنتمي اإلى 

جن�س القلمق اأو الأويرات، وقد اأطلقت عليها الم�سادر 

ا�سم التتار الأويراتية. وبلغ عدد فر�سان هذه 

دولة المماليك على اأنقا�س الدولة الأي�بية في م�سر 

وبالد ال�سام.

خت للحقبة 
ّ
واأطلقت الم�سادر العربية، التي اأر

الممل�كية، على هذه العنا�سر المغ�لية المهاجرة ا�سم 

تها في م�ا�سع اأُخرى با�سم 
ّ
ال�افدية اأو ال�افدين، و�سم

الم�ستاأمنة اأو الم�ستاأمنين، وهي اأو�ساف ا�سطالحية 

تعك�س طبيعة هجرة هذه العنا�سر ودوافعها، لأنها 

في اأغلب الأحيان اإنما جاءت بحثًا عن ملجاأ اآمن 

يحميها من اأخطار تهددها، بينما َقِدمت جماعات 

اأُخرى منها بحثًا عن بالد خ�سبة ت�ؤمن لها لقمة 

العي�س بعد اأن �سربت المجاعات بالدها.

واإذا ما قارّنا بين ال�افدية من التتار وغيرهم من 

الأجنا�س التي هاجرت وا�ستقرت في فل�سطين اأيام 

الدولة الممل�كية، فاإننا نجد اأن الأولين حظ�ا 

بمكانة اأعلى في نظر ال�سلطة الحاكمة قيا�سًا 

بالمكانة المتدنية التي انحط اإليها التركمان اأو 

ال�سهرزورية اأو الخ�ارزمية. وانعك�س ذلك في �سماح 

ال�سالطين لكثيرين من زعماء التتار ال�افدية 

بالإقامة في القاهرة مقر ال�سلطنة، والندماج في 

رف با�سم جن�د 
ُ
وحدات ال�سلطان الخا�سة، اأي ما ع

الحلقة. وكانت نقطة ال�سعف ال�حيدة التي كان�ا 

اءها اأنهم كان�ا اأحراراً لم يقع عليهم 
ّ
يعان�ن جر

ق''، اإذ 
ّ
هم الر

ّ
م�س

َ
الرق، اأو كما ت�سطلح الم�سادر ''لم ي

كان الرق �سرطًا لزمًا في نظام المماليك لنيل الرتب 

العالية في الجي�س، اأو لت�سّلم المنا�سب الحك�مية 

الإدارية رفيعة الم�ست�ى.

بداأت هجرات المغ�ل اأيام �سلطنة الظاهر بيبر�س، 

وكانت تاأتي تباعًا على �سكل مجم�عات �سغيرة 

يزداد عددها باطراد، وكانت اأولى هذه المجم�عات 

مجم�عة مك�نة من 200 نفر معظمهم من الن�ساء 

والأطفال و�سل�ا في �سنة 660هـ/1261 – 

1262م، وكانت هذه المجم�عات �سمن مجم�عة 

كبيرة من التتار كان اأر�سلها الملك المغ�لي بركة 

ا ن�سب الخالف بينهما، 
ّ
خان نجدة اإلى ه�لك�. فلم

اأمر بركة خان رجاله بترك مع�سكر ه�لك� والع�دة 

اإلى وطنهم، فحدث ما ت�ّقعه الملك بركة خان، ولم 

ي�ستطع رجاله جميعًا الع�دة اإلى اأماكنهم الأولى، 
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حتى في اأيامنا هذه.

ولم تنقطع هجرات المغ�ل بعد هذه الهجرة 

الكبرى، لكنها كانت هجرات اأقل عدداً، اإذ لم تكن 

تتعدى ب�سع مئات في كل واحدة منها. وقد ُذكر 

منها هجرتان في القرن الثامن الهجري، الأولى �سنة 

704هـ/1304 – 1305م، والثانية �سنة 

ا الهجرة الثالثة 
ّ
717هـ/1317 – 1318م، اأم

فحدثت في الن�سف الأول من القرن التا�سع، �سنة 

ق، 
َ
ْقم

َ
841هـ/1437 – 1438م، في عهد ال�سلطان ج

اإذ تعر�ست بالد الم�سرق لقحط ومجاعة مهلكة، فاأمر 

ال�سلطان حكام ال�ليات ال�سمالية بال�سماح لم�جات 

)16(
المهاجرين بعب�ر الحدود ودخ�ل اأر�س المملكة.

خاتمة

يالحظ القارئ، ومن دون عناء كبير، اأن ال�سمة 

الغالبة على هجرة هذه الجماعات كافة، كانت 

ال�سمة القتالية المحاربة، وهي بال�سرورة �سمة تتفق 

مع طبيعة هذه الجماعات المهاجرة التي خرجت من 

بيئتها الأ�سلية في اأوا�سط اآ�سيا وغربها وهي ل 

تمتلك اإّل �سي�فها وخي�لها، واتجهت نح� العراق 

وبالد ال�سام اللذين اجتذباها، واللذين كانا في تلك 

الحقبة من التاريخ الإ�سالمي م�سرحًا يغلي 

بال�سراعات ال�سيا�سية والمغامرات الع�سكرية التي 

كان اأمراء الحرب من الع�ساكر ال�سلج�قية اأو غيرهم 

رون اأوارها. 
ّ
من زعماء القبائل العربية المحلية ي�سع

وكان ذلك كله على خلفية �سراع البقاء الذي كانت 

جي�ب النف�ذ الفاطمي تخ��سه في بالد ال�سام، وما 

اأعقب ذلك من الجتياح الفرنجي الجارف لفل�سطين 

وبع�س �س�احل بالد ال�سام، ثم ما ا�ستلزمته حروب 

التحرير والجهاد �سد الغزاة الفرنج اأيام الدولة 

الزنكية والأي�بية، ثم دولة المماليك.

كان هذا كله مدعاة لتعزيز ال�سفة الع�سكرية 

المقاتلة لهذه الهجرات، وبالتالي لتحديد وظيفتها 

الع�سكرية ال�سرورية والدور الذي اأدته في الدفاع  

عن المنطقة �سد التهديدات ومخاطر الغزو الأجنبي 

n .الأوروبي لم�سرق العالم العربي

المجم�عة 18.000 فار�س، وفي بع�س الروايات 

10.000 فار�س، معهم عائالتهم وذرياتهم. ووفقًا 

للمعطيات الإح�سائية لعدد اأفراد الأ�سرة الن�وية 

ال�احدة في القرنين الثالث ع�سر والرابع ع�سر، فاإنه 

يمكن تقدير عدد المهاجرين في هذه الدفعة بما 

يتراوح بين 50.000 و90.000 ن�سمة تبعًا 

لختالف الروايات في تقدير عدد الفر�سان القادمين. 

ا و�سلت هذه الجم�ع اإلى فل�سطين ا�ست�طنت 
ّ
ولم

ال�س�احل الفل�سطينية المحررة حديثًا، في �ساحل 

عتليت وناحيتها، بينما تذهب روايات اأُخرى اإلى 

الق�ل اإن ت�طنها كان في قاق�ن وناحيتها، واإن 

بع�سها ا�ست�طن منطقة البقاع بمحاذاة الجليل 

الأعلى. وا�ستدعى ال�سلطان كتبغا مقّدمي ه�ؤلء 

المهاجرين وروؤ�ساءهم اإلى القاهرة حيث التقاهم 

ورحب بهم. ومن الجدير بالذكر اأن مغ�ل هذه 

الهجرة لم ي�سمح لهم بدخ�ل المدن، وعندما �سارف�ا 

نع�ا من دخ�لها، وحتى من 
ُ
�س�احي دم�سق م

الت�س�ق في اأ�س�اقها، وكانت تقام لهم الأ�س�اق خارج 

اأ�س�اق المدينة في الخالء. وهذه الخط�ة اإن دلت على 

�سيء فاإنما تدل على الهدف من ا�ستقدام هذه 

الهجرة، اإذ جرى تجميع اأفرادها جميعًا في ال�ساحل 

الفل�سطيني حيث تم ا�ستيعابهم وت�طينهم كي يمالأوا 

الفراغ ال�سكاني الذي نتج من رحيل الفرنجة، وكان 

تركيزهم في �س�احل فل�سطين التي كانت عر�سة 

لغارات الفرنجة، يهدف في المقام الأول اإلى الدفاع 

عن هذه الأرا�سي ال�ساحلية التي كانت بمثابة الثغ�ر 

التي اقت�سى الدفاع عنها اأن تك�ن م�سح�نة دائمًا 

بالمقاتلين القادرين على م�اجهة المغيرين من 

اأعداء الإ�سالم. وت�ؤكد الم�سادر ال�سرعة التي تم 

اندماج اأفراد هذه الهجرة في ال�سكان المحليين في 

ال�ساحل، كما اأ�ساد بع�س الروايات بالجمال الفائق 

لن�ساء التتار الأويراتية، اإذ ت�سابق الأمراء واأ�سحاب 

الي�سار اإلى الزواج ببناتهم، ولعل ذلك كان اأحد 

اأ�سباب �سرعة اندماجهم في اأهل البالد. وي�ستطيع 

الفل�سطيني العادي اأن يميز الفل�سطينيين من اإخ�انه 

اإذا ما كان�ا يتحدرون من اأ�س�ل مغ�لية، من خالل 

�سماتهم الخلقية التي تبدو على وج�ههم وجباههم 
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