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 بسم هللا اًرمحن اًرحمي

 

ؿمل اجلَياث جماالث اًبحر يفثدور 
1

 ؿىل كسمني ازيني: -ؿامبضلك – 

وهَفِة ارثباط اًـَياث واًخلاهئا ببـضِا داخي املضجرت  اًيؼر يف مواكؽ اًخحوراث،الأول: 

 اجلًَِة.

( J1اًسالةل )(، واًخلاء F( من اًسالةل )Jوميىٌيا اٍمتثَي ًِذا الأمر؛ بخفرع اًسالةل )

 (.I( كبي اًسالةل )J2ابًسالةل )

ذا الأمر  ؿىل بأكي ثلدٍر من كبي اًباحثني يف – ٌَيلاش ًُس حماًل  -يف ثعوري–ُو

-اذلغ
2

رحىز ؿَهيا؛  -بأساًسا-ًيعَق  (DNAاًـ)؛ وذكل ًىون حفط  من ُذٍ احلَثِة، ٍو

يه اًىضف ؾن اًـالكاث اجلًَِة بني اًبرش،  ؛مفِمة ؿمل اًسالالث اًبرشًة الأوىل

ا ابالؾامتد ؿىل اذلغ اًيووي ًوثوضَح اًلراابث بُهنم ـً ذا ظب فاحط، مما ًؤند لك ، ُو

ـًا–وذكل  غري كابةل ٌَيلاش، ، وموكـِا اجلَينؿىل بأن هدِجة ُذا اًفحط  بـد اختاذ -ظب

دخاًِا من مث يف بأخذ اًـَية، و ؛ من حصة االؤحراءاث اًـمََة، ٌَفحط املـاًري اًـَمَة اكفة اؤ

خل  .يف اخملخرباث... اؤ
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ي ًلأس خاذ اًباحر ؾبد هللا بن فِد ابن خرب ادلورسي  مرشوع  د مؤسيسبأح بأود يف اًبداًة؛ بأن بأثلدم ابًضىر اجلًز

اًيت و بـغ املَحوػاث اًلمية بداء ابؤ كد حىرم كبَةل ادلوارس اجلَين؛ واذلي ثفضي مضىوًرا بلراءت ُذٍ اًوركة كبي ورشُا، و 

 مهنا، فهل مين لك اًضىر واًخلدٍر. اس خفدث  
2

بني هخاجئ اًفحط،  اًلرةوكد ًبدي اًبـغ اس خغرابَ من ثلٍرر ُذا اًالكم، واحللِلة بأين ربأًت  من اكن ٌضىم بدالةل  

بأكرة مه  -(FGC 1696واذلي ُو مذفرع من اًخحور )– (FGC 7944فاكن ٍزمع بأن اًلبائي اًيت يه موحبة ٌَخحور )

من مجَؽ اًلبائي  -(FGC 1696مذفرع من اًخحور ) -بأًًضا–واذلي ُو – (FGC 7موحبة ٌَخحور ) ًلبَةل مـَية يه

 ( !!!FGC 7موحبة ذلاث اًخحور ) -بأًًضا–الأخرى اًيت يه 

ش املرضًة كبي بأن ويك هبسط اًفىرت ٌَلارئ اًىرمي: فِذا اًزمع ُو مبثابة ًو كِي بأأن كبَةل الأزد اًلحعاهَة ثَخلي بلبَ ةل كٌر

  لبَةل متمي املرضًة!!!ب  كبَةل كٌرش املرضًةَخلي ث 
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 اًثاين: حتدًد الأظول اًـركِة واًًسبِة ٌَسالالث اًبرشًة وما ًخفرع مهنا من اًخحوراث.

ذا الأمر  ىل كسمني ازيني: -بأًًضا-ًيلسم  -يف ثعوري-ُو  اؤ

ت رشاكث َسالالث اًبرشًةالأؾراق ٌ حتدًد  -1 ذٍ كد ثًو  (DNAاًـ) اًىربى، ُو

ومرانز اًبحر اًـَمَة املخخععة يف بأورواب واًوالايث املخحدت الأمٍرىِة هممة 

اًىضف ؾهنا، فبـد كِام اخلرباء بفحط ؾرشاث الآالف من اًـَياث حول اًـامل؛ 

اس خعاؾوا اخلروح برمس مضجري ؿام ٍىضف ؾن اًسالالث اًـركِة ًاكفة 

ىل بأماهن وضأأت ُذٍ اًسالال ا حول اًبرش، وكد ثوظَوا بأًًضا اؤ ث، ومواكؽ مترنُز

 اًـامل.

 سبب حرهَبهتمب –حتدًد الأوساة اجلاََُة ٌَخحوراث اجلًَِة، وحبمك بأن اًغرة  -2

ىل مفِوم ؿمل اًًسب ونًفذلد -الاحامتؾَة نام ُو ؾيد اًـرة؛ فلد ثوىل  ادلكِق اؤ

اًباحثون من اًـرة
3

هممة اًىضف ؾن ُذا الأمر، فبـد ؾرش س يواث من  

ػِرث هؼرايث ؿدت يف حتدًد الأوساة  ؛يف ُذا اجملال خوض اًباحثني اًـرة

 ٌَ ىل بأن نثرًيا خحوراث اجلًَِةاجلاََُة  ، واًسبب يف ذكل ًـود ابدلرخة الأوىل اؤ

س امي  من ُذٍ اًخحوراث، واًيت حىذي حتهتا بأغَب ُذٍ اًلبائي يف اًـامل اًـريب،

يف الأمع  اًـامل اًـريب؛ يه خاظة ابًلبائي اًـربَة يف (J1C3Dاًسالةل )من بأبياء 

كًرب خًدا، فسلف بأؿالُا  -غاًًبا– اًـمر اًزمين ًِذٍ اًخحوراث ، نام بأنالأغَب

ذا معر ظغري ملارهة بخارخي وضأأت اًسالالث  (5555)ال ًخجاوز  س ية، ُو
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ىل  ث اجلًَِة، اًباحثني اًـرة يف حتدًد الأوساة اجلاََُة ٌَخحورا بني ةُياك اجتاُاث ومذاُب خمخَف بأن وبأود بأن بأصري اؤ

 اًـربَةمٌخدى اًسالالث ) ٍراُا اًباحثون يف يتاً َرؤًةٌ ، موافق، حتدًًداُذٍ اًوركة يف بأظرحَ وبأان فامي

http://arabiandna.com/vb/) ( 1696ؾن اًخحور FGC). 

ذا –وبأحب بأأن بأًفت هؼر اًلارئ اًىرمي؛  ىل -ظالؾي ومذابـيت ًِذا املوضوعا حبسبُو ال ًوخد من ٌسري وفق بأهَ  اؤ

ـً  من اًباحثني اًـرة غري مهنجَة ؿَمَة مٌضبعة ظروحاث ببـغ الا يتؿدم كٌاؾا مؽ ابحيث مٌخدى اًسالالث اًـربَة، ظب

ىل املوضوؾَة واملهنجَة اًـَمَة من  -يف ثلدٍري–م بأرى بأهن ، ًىينيخدىامل ؿدد من ابحيث  اًيت ًخبٌاُا بأكرة ابحيث اجلَياث اؤ

   .من خمخَف املضارة والاجتاُاث ، مؽ احرتايم وثلدٍري ًاكفة اًـامَني يف اًساحة اجلًَِةغريمه

http://arabiandna.com/vb/
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اًىربى
4

ٌَموروج  -حلد ما-ة عابلم فَِ -بأؾين معر ُذٍ اًخحوراث– ُذا، نام بأن 

بـد  ، واًيت حدزتوضأأت اًلبائي اًـربَة اترخي ادلًين واًخارخيي دلى املسَمني من

براُمي  اًييب ػِور يف الأًفِة اًثاهَة كبي املَالد -ؿَََ اًسالم–اؤ
5

. 

ذلا ػِرث بأظروحاث مذـددت من كبي اًباحثني اًـرة يف حتدًد الاهامتء اًلبيل ًىثري من 

، وال صم بأن نثرًيا (J1C3Dمن اًسالةل ) اًخحوراث املخفرؿة، وحتدًًدا؛ ثكل اًخحوراث

رضَة اًـَمَة اًعَبة اًيت جسدٌد ؿَهيا، ويف امللابي؛  مهنا حمي اؾخبار وثلدٍر؛ وذكل ًلأ

هؼرايث يه بأكرة  -بعبَـة احلال–فِياك هؼرايث يه حمي هؼر وثأأمي، نام ًوخد بأًًضا 

اث واًسخافاثٌَ ُس ًِا بأي كمية ؿَمَة رُت دى ُا لأ ادالفذلوذكل ؛ يف ؿمل اجلَياث، ًو

ًَا ة امللبوةل ؿَم نام بأهنا يف امللابي؛ ال جسري وفق مهنج ؿَمي حمدد  ،ملوماث اًيؼًر

ا؛ اًسبِي اًوحِد يف اًخـاظي مـِا.   ومٌضبط؛ مما جيـي من رفضِا وؿدم اؾخباُر

ن من بأبرز اًيؼرايث املعروحة يف اًساحة ةاً ، واًيت ًِا زلَِا بني اًباحثني؛ اجلًَِة واؤ  يؼًر

(FGC 1696)اًخحور اًيت حرى بأأن 
6

ًةرض امللبائي اجلامؽ ٌَ  خحوراً ُو  
7

، ومتخكل ُذٍ 

ة ؿدت صواُد ث  :، وبأرى بأن بأمه ُذٍ اًضواُد يهكوهتادل ؿىل اًيؼًر
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ىل بأهَ ثوخد احهتاداث من اًباحثني اًغربَني يف حتدًد اهامتء بـغ  ا ُذٍ اًخحوراث مما ًلدر وال بد من االؤصارت اؤ بأأنرث  معُر

 اًباحثني اًغربَني بأهَ خاص ابًـركِة الآرامِة.  بـغ (، اذلي ٍرىYSC0000076س ية؛ اكًخحور: ) 4555 من
5

براُمي   سامؾَي بن اؤ ا ُذا اًخلٍرر مبين ؿىل اؾخبار حتدر مجَؽ اًلبائي اًـربَة مبا فهيا اًلحعاهَة من اؤ ـً نام  -ؿَهيام اًسالم–ظب

 .ُو ربأي بـغ اًًسابني اًـرة
6

ىل اًسالةل الأم ) (،FGC 1696؛ فسَسةل وسب اًخحور )بضلك مبسط املـَومة ثوضَحومن بأخي   يه:  (J1C3Dاؤ

(1696 FGC )( 1721بن FGC( بن )222.2 L( بن )1695 FGC( بن )1723 FGC( بن )1720 FGC بن )

(FGC 1701 )( بنFGC 11بن ) (L 858) ( بنYSC 80( بن )YSC 234( بن )CTS 11741( بن )YSC 235) 

ىل بأسفي ما اهبثق مٌَ من حتوراث؛ FGC 1695(، وحتدًًدا؛ مفن اًخحور )L 147 = J1C3D( بن )Z 2324بن ) هَ ( اؤ فاؤ

لدر خمخعون غربَون معر ُذا اًخحور حبدود )ذا اًخحورال ًوخد ػِور ًخىذالث غري ؾربَة موحبة ًِ ( س ية، 3555، ًو

سامؾَي وٍرحج بـغ اًباحثني اًـرة، هون ُذا اًخحور  ؛ وذكل ًخىذيدٍاحفبأحد بأ َ بأو ائبيبأحد بأ بأو  ،-ؿَََ اًسالم– ُو اؤ

بأؾين حتدًد اًخحور –والأمر ُذا وؿدم خروح حىذالث بأجعمَة بأسفي ُذا اًخحور، اًلبائي اًـدانهَة واًلحعاهَة حتخَ،  مجِور

 ال ٍزال حباخة ملًزد هؼر وحبر. -االؤسامؾَيل
7

ط رسول  ،ًخفرع مٌَ ؿدد من اًلبائي، وؿىل ربأسِا نياهة ،مرض بن ىزار بن مـد بن ؿدانن، خد خاُيل  ومهنا كٌرش ُر

ذًي، هللا ظىل هللا ؿَََ وسمل، ااً واًرابة، و  ومتمي، ُو نثري،  لبائي اًلُس َة؛ وـامر بن ظـعـة، وسَمي، وابُةل، وغرُي

 .(، معر رضا وحاةل3/1157، )"مـجم كبائي اًـرة اًلدمية واحلدًثةًالسزتادت، اهؼر: "
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 الشاهد األول:
ُذا اًخحوررصحية حتت  ةمرضًاحامتع هخاجئ 

8
ىل كسمني رئُسني ُذٍ اًلبائيوسأأكسم  ،  :اؤ

ىل:كوي رضيم وسبئي ذاث كباالأول:   ، وُذا اًلسم ًيلسم اؤ

 :ُا اجلاُيل، ومهناامحزال حتخفغ مبس كبائي ال - بأ 

ًَاس بن مرض نياهة -  .بن خزمية بن مدرنة بن اؤ

ة ؾضي، وؾضي - ًَاس بن مرض :من ذًر  .اًِون بن خزمية بن مدرنة بن اؤ

ًَاس بن مرض. -  ُذًي بن مدرنة بن اؤ

ية - ًَاس بن مرض ،مًز  .ومه بيو ؾامثن وبأوس ابين معرو بن بأد بن ظاخبة بن اؤ

 .بن مٌعور بن ؾىرمة بن خعفة بن كُس ؾَالن بن مرض سَمي -

 .بن معرو بن كُس ؾَالن بن مرض ؿدوان -

 .بن معرو بن كُس ؾَالن بن مرض فِم -

 :كبائي ذاث مسمى حدًر، ومهنا - ة

بة من بين متمي. -  اًُو

 اًـزاؿزي من بين متمي. -

 املياكري من بين متمي. -

 اًـداين من بين متمي. -

ياث من بين متمي. -  اًـًر

 اًـياكر من بين متمي.حزء من  -

 FGCبـ) ٍرمز هلاًرصحية حىذَت حتت حتور  ُذٍ اًلبائي اٍمتميَة؛ بأن مجَؽ واجلدٍر ابذلهر

6.) 
                                                           

8
 ني:َ( ؿىل اًرابعني اًخاً L 222.2) :(، ومرشوعكبائي اًـرةميىن مراحـة هخاجئ ُذٍ اًلبائي يف مرشوع: ) 

(https://www.familytreedna.com/public/Arab%20Tribes/default.aspx?section=yresults ،)

(https://www.familytreedna.com/public/J_L222.2/default.aspx?section=yresults .) 

https://www.familytreedna.com/public/Arab%20Tribes/default.aspx?section=yresults
https://www.familytreedna.com/public/J_L222.2/default.aspx?section=yresults
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ىل مرض، مؽ وحود خالف صاذ بأو ضـَف بًسبهتا ًغري  اًثاين: كبائي مضِورت ابالهدساة اؤ

 مرض، ومن ُذٍ اًلبائي:

 :حزال حتخفغ مبسامُا اجلاُيل، ومهنا كبائي ال - بأ 

 خزاؿة. -

 :كبائي ذاث مسمى حدًر، ومهنا - ة

 ؾخُبة. -

 معري. -

 ؿائذ جند. -

 الشاهد الثاني:
( ٍمترنز يف مٌعلة احلجاز ومٌعلة جند، ومن بأجبدايث اًخارخي FGC 1696)ن اًخحور بأ 

اكهت حمترنز يف ُاثني  -ؿدانن بضلك ؿاممـد بن كبائي و بي –اًـريب؛ بأن كبائي مرض 

امليعلذني مٌذ وكت مبىر من وحودُا
9

. 

وسدٍر،  حمترنز يف مٌعلة اًومشو (، FGC 6جند حتت اًخحور ) يف فدلًيا كبائي متميَة 

ااتن امليعلذا ويف احلجاز؛ ٍمترنز اًخحور مٌاظق ُذٍ اًلبَةل مٌذ اجلاََُة،  من نُو

(FGC 1713) يف مٌازل كُس َة خاََُة( نام ٍمترنز اًخحور ،FGC 7944 يف مٌعلة )

 .كبائي ذاث موروج معروي متميي كوي ؛حيمي ُذا اًخحورممن سدٍر، و 
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"، افرتاق ودل مـد: "ةزمن اجلاََُيف  اًـربَة ـرفة بأماهن اهدضار اًلبائيمل ؛وهبذا اخلعوص؛ ميىن مراحـة املعادر اًخاًَة 

 "، احلسن بن بأمحد اهلمداين.ظفة حٍزرت اًـرةد هللا الأظفِاين، ""، احلسن بن ؾببالد اًـرةُضام بن محمد اًلكيب، "
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 الشاهد الثالث: 
اخفق ( ً FGC 1696ن اًلبائي املرضًة املوحبة ٌَخحور )بأ  يف ادلةل– اًخلاُؤ

15
فامي بُهنا  -

 اًخلََدًة.املضجرت اًًسبِة اًخارخيَة مؽ 

ة مرضًة ُذا اًخحور. ة ثدمع من هؼًر ية كًو  وما من صم؛ بأن مثي ُذا الأمر ًـد كًر

 :رابعالشاهد ال
ر رصحية و وحؿدم  مذىذةل بضلك و  ،من ربَـة وكضاؿة وحقعان -ال خالف ؿَهيا–د مواًر

 (. FGC 1696كًرب من املضجرت اًخارخيَة اًخلََدًة بأسفي ُذا اًخحور )

 الشاهد الخامس:
؛ سواء ( يف هوهَ املمثي ًلبائي مرضFGC 1696بأهَ ال ًوخد حتور مٌافس ًِذا اًخحور )

يف خارهجا، حِر مل جيمتؽ ؿدد من اًلبائي املرضًة ذاث  م(، بأ J1C3Dيف داخي اًسالةل )

 مـني ، حتت حتور(كُسو) فرؿني املرضًني؛ )خٌدف(،من اً ةاملرضًة املخيوؿ الاهامتءاث

ذا مما ًلويبخارخي ملارة ًـمر مرض اجلاُيل؛  ة هوهَ  سوى يف ُذا اًخحور، ُو من هؼًر

ال بأهَ يفاملمثي ٌَلبائي املرضًة آخر  ، اؤ ؿىل املرضًة من  ميخكل بأدةل بأكوىحال ػِور حتور ب

هَ جيب FGC 1696ُذا اًخحور ) ؿىل ظالة احللِلة: ]اًدسَمي ٌَحلائق  -حِهنا–(؛ فاؤ

و اكن اًـَمَة[  ....ؿىل اًيفس وكـِا صدًًدا، ًو

ِي.                                           ؾبد هللا بن ؾبد اًـٍزز بن ؾبد هللا اًــِغــز 

 ُـ(.5/9/1436) -اًرايض                                   
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اًيت جسمل بعحة ُذٍ اجلداول نام  :الأوىل ؛امن ؿدهم جلداول اًًسبِة ٌَلبائي اجلاََُةحول حصة ا سائداتن هؼًرخان ُياك 

ذٍ اًيؼرت اً  يه، اًيت حرفغ ُذٍ اجلداول، وحرى بأهنا  :واًثاهَة ،اًلدماء واحملدزني بـغ ابحيث اًـرةُا اٌخلََدًة اًيت ًخب ُو

ذا اًًسابني اًـرة من وضؽ د حول ُذو اًغربَني،  املسدرشكني ربأي بأغَب اًباحثني، ُو نخاة اًلبائي ًيؼر: " اًلضَة؛ ٌَمًز

حسان اًيط. وما بـدُا(، 1/23) "،اًـربَة  د. اؤ


