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 :Abstractملخص البحث 

 Title of Researchعنوان البحث 

 م  1885/  / يشايخ 26أثخ استخجام عشاصخ االدارة فى تحخيخ الخخشػم فى العيج السيجوى 

 أىداف البحث: 

ييجف البحث الى الػصػل الى اجابات وحقائق ونتائج عمسية تؤدى الى معخفة أثخ استخجام عشاصخ 
/  26االدارة الخئيدة والعشاصخ الفخعية السشبثقة مشيا فى تحخيخ الخخشػم فى العرخ السيجوى فى 

 م . 1885يشايخ / 

 منيج البحث : 

التحمضمى والتاريخى وذلظ بتحمضل البيانات التى تػصل الضيا بػاسصة  اتخح الباحث السشيج الػصفى
 أدوات جسع البيانات التى سضخد ذكخىا الحقًا.

 أدوات جمع البيانات :

 السخاجع السكتبية والػثائؿية 

 السالحطو وتدشجىا خبخة الباحث العمسية )استاذ االدارة العامو السذارك(

 عامًا( 32الدػدانية لسجة الخبخه العسمية ) بيضئة الجسارك 

 فرض البحث :

استخجم السيجويػن عشاصخ االدارة الخئيدية مغ تخصيط وتشطيع وتػجية ورقابة قبل ومشح اعالن الجعػة 
م برػرة ايجابية أدت فى الشياية الى نرخىع السؤزر بتحخيخ  1881ه مارس  1298فى ربيع الثانى 

 .م وتاسيذ دولتيع 1885يشايخ  26الخخشػم فى 

 محتويات البحث: 

يحتػى البحث عمى السقجمة بسكػناتيا وثالث محاور وخاتسة تزع الشتائج والتػصيات ثع قائسة السخاجع 
 الشيائية والسالحق.
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 عناوين المحاور: 

 عباره عغ اجابو ألسئمو البحث كاالتى: 

 اواًل:

 م  1885م فى يشايخ استخجام محػر عشرخ التخصيط االدارى والتشطيع االدارى فى تحخيخ الخخشػ 

 ثانيًا:

 م . 1885استخجام محػر عشرخ التػجيو االدارى والخقابو االداريو فى تحخيخ الخخشػم فى يشايخ 

 ثالثًا:

 م .  1885يشايخ  26محػر قسة استخجام عشاصخ االدارة فى تحخيخ الخخشػم فى 

 فى خاتمة البحث : 

 تصبيقيا عمى ارض الػاقع ثع تؤتى أكميا.تػصل الباحث الى نتائج عجيجه وتػصيات ميسو يسكغ 

 

 المقدمة :

 الواقع واالحداس بمذكلة البحث:

أحذ الباحث ان ىشالظ مذكمو حؿيؿيو فى مجى استخجام عشاصخ االدارة برػرة فعالو وكفاية مصمػبو 
ضغ فان الشتائج ت، فاذا ماستخجمت ىحه العشاصخ االدارية وعشاصخىا الفخعيو بالفعاليو والكفاية السصمػب

التى سػف تتحقق حتسا تكػن محىمو وايحابيو ، أما إذا أىسل اى عشرخ رئيذ او فخعى فدتكػن 
الشتائج التى سػف تتحقق حتسًا كارثية وتؤدى الى اىجار السػارد الساديو والبذخيو خاصة اذا كان 

ق باالستخائيجيات الحخبيو ليحه العشاصخ فى مجال السعارك الحخبيو والسػاقف الرعبو ويتعماالستخجام 
 مايتعمق باالوشان ومرضخىا الحى يترل بالحياة أو السػت.ى والخصط شػيمو السج

يو ىػ و شة القػات السيجام بػس 1885يشايخ  26أحذ الباحث فى دواخمو ان تحخيخ الخخشػم فى 
 1821السرخى ) اذبتحخيخ الخخشػم يعشى نياييالعيج التخكى عالمة فارقو فى تاريخ الدػدان الحجيث 
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م  1898/  9/  2 –م  1885فى الدػدان وبجاية العيج السيجوى فى الدػدان مغ ) م (  1885 –م 
ثع معخكة كخرى الذيضخه واحتالل العاصسو ام درمان ،وبجاية عيج االستعسار االنجمضدى السرخى ( 

 12/ 19البخلسان فى م وقبمو اعالنو مغ داخل  1956/  1/1انتيى باستقالل الدػدان فى الحى
 م 1955/

م لع يكغ ىجيو تقجم فى شبق مغ ذىب لقػات االمام  1885/ يشايخ /  26إن تحخيخ الخخشػم فى  
اء وعخق وجيج وتزحيات جدام ، استخجم فضيا السيجويػن وسائل مدمحم احسج السيجى وانسا جاء بج

ػدان واصبحت االراضى الدػدانيو وشخق حجيثو فى الدياسات االستخايجيو الحخبيو حتى دان ليع الد
تدشى ليع تأسيذ دولتيع السيجويو كصػر ثالث مغ مخاحل تصػر الثػرة فى ؾبزتيع ،ومغ ثس   

مااذا كان ىشاك استخجام امثل لعشاصخ االداره وعميو فان ىحه الجراسو العمسيو ستكذف لشاالسيجويو،
 استخجام امثل مغ جانب السيجويضغ، العمسيو الخئيدو والعشاصخ الفخعيو ليا اولع يكغ ىشاك ثسة

 صياغة مذكلة البحث : 

والحاسع فى كدب السعارك الحخبية بذخط تذكل عشاصخ االدارة فى السعارك الحخبيو العشرخ االساسى 
ايجابيو والعكذ اذا استخجمت عشاصخ االدارة استخجاميا بكفايو وفعاليو مصمػبو وبالتالى تاتى الشتائج 

الخئيدو والعشاصخ الفخعيو السشبثقو مشيا ، فالتخصيط االدارى والتشطيع االدارى والتػجيو االدارى والخقابو 
عميو فان االداريو دون استعسال عاممى الكفايو والفعاليو فالشتائج الحتسيو خداره السعخكو الحخبيو ، 

فة مجى تاثضخ استخجام عشاصخ االدارة مغ جانب السيجويضغ فى تحخيخ الخخشػم السذكمو تكسغ فى معخ 
 م  1885يشايخ  26فى 

 فرض البحث :

استخجم السيجويػن عشاصخ االدارة مغ تخصيط وتشطيع وتػجيو ورقابو قبل ومشح اعالن الجعػه فى ربيع 
م برػرة ايجابيو ادت فى الشيايو الى نرخىع السؤزر بتحخيخ  1881مارس  ىجخيو 1298الثانى 

 م وتأسيذ دولتيع. 1885يشايخ  26الخخشػم فى 

 تداؤالت البحث : 

 م  1885يشايخ  26كيف تع التخصيط االدارى لخػض معخكة تحخيخ الخخشػم فى 

 م  1885يشايخ  26كيف تع التشطيع االدارى لخػض معخكة تحخيخ الخخشػم فى 
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 م 1885يشايخ  26كيف تع التػجيو االدارى لخػض معخكة تحخيخ الخخشػم فى 

 م 1885يشايخ  26كيف تست الخقابو االداريو لخػض معخكة تحخيخ الخخشػم فى 

 أىداف البحث : 

ئق ونتائج عمسيو تؤدى الى معخفة أثخ استخجام عشاصخ ييجف البحث الى الػصػل الى اجابات وحقا
 م.  1885يشايخ  26دارة الخئيدو والفخعيو السشبثقو مشيا فى تحخيخ الخخشػم فى العيج السيجوى فى اال

 منيج البحث: 

اتخح الباحث السشيج الػصفى التحمضمى والتاريخى وذلظ بتحمضل البيانات التى تػصل الضيا بػساشو 
 البيانات التى سضخد ذكخىا الحقًا.ادوات جسع 

  -أدوات جمع البيانات:

 / السخاجع السكتبية والػثائؿية 1

 / السالحطو وتدشجىا خبخة الباحث العمسية والعسمية . 2

 -الخبرة العلمية:

تتسثل خبخة الباحث العمسية فى الحرػل عمى درجة الجكتػراة فى االدارة العامو اى ادارة الجولو 
 ى الخبخات التجريبيو الستعجده.باالضافو ال

 الخبره العمليو :

 عاماً  32تتسثل فى العسل بيضئة الجسارك الدػدانية لسجة  

 السجال السكانى لمػرقو البحثيو: 

 الدػدان /  الخخشػم 
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 المجال الزمانى: 

يتحجد السجال الدمانى بتحجيج الػقت الحى تجسع ؼيو البيانات لقج حجد الباحث الفتخة الدمشيو لسػضػع 
م ليذ  1885يشايخ  26خًا ان تحخيخ الخخشػم فى عتبم م 1885يشايخ  26م حتى  1881مغ البحث 

 ورقابو  مشعداًل عغ اشػار الثػره السيجويو واستخجام عشاصخ االدارة مغ تخصيط وتشطيع وتػجيو

يشايخ  26فتحخيخ الخخشػم فى  فاالىجاف االستخاتيجيو شػيمو السجى التشفظ مغ عشاصخ االدارة ومغ ثع  
 م ىجفًا استخاتيجيًا مختبصًا بعشاصخ االدارة الخيئدو والفخعية. 1885

 أسباب اختيار المجال الزمانى للبحث: 

 اواًل: 

م كان ليا مابعجىا اذ كانت نياية حؿبو وبجاية حؿبو ميسو  1885يشايخ  26معخكو تحخيخ الخخشػم فى
مغ تاريخ الدػدان الحجيث فضيا تست نيايو الحكع التخكى السرخى عمى االراضى الدػدانيو وتع 

 sovereign tyرأسيا االمام دمحم احسج السيجى واصبحت الديادة  تأسيذ الجولة السيجوية وعمى 
ضغ وبالتالى تحققت اركان الجولة الثالث ارض يدكشيا مػاششضيا وتحكسيع سمصو حاكسو ضوالحكع لمػشش

 مشيع تجيخ شئػنيع الحضػيو.

 ثانيًا: 

م تعتبخ الجولو السيجويو دولو ىػيتيا وفمدفتيا  1885يشايخ  26بشياية الحكع التخكى السرخى فى 
 م ( 1821 –م  1504السجتسع الدػدانى لجولو الفػنج)  اسالميو وىى امتجادًا شبيعيًا التجاىات

حضث الخوح االسالميو ىى الدائجه وانتذار حخكو الترػف وىجخة العمساء مغ العالع العخبى واالسالمى 
 م ) االنجلذ (. 1494تجاه الدمصشو الدرقاء، خاصة السغاربو مشيع حضث سقػط  ) غخناشو ( سشو 

 ثالثًا:

يو بػضػح حضث استعان االمام دمحم احسج السيجى فى معاركو بذتى الؿبائل بخزت القػميو الدػدان
الدػدانيو ومكػنات السجتسع الدػدانى ، واصبحت مجيشة ام درمان العاصسة قبمة ليجخات الؿبائل 
الدػدانيو السختمفو ونسػذجا ضاىخًا لمتسازج القبمى واالنريار الجل تأسيذ وحجة وششيو حقو تشجاح 

 غ.الرجاء الػش
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 رابعًا: 

م بخزت السخحمو الثالثو مغ مخاحل الثػره السيجويو الثالث  1885يشايخ  26بعج تحخيخ الخخشػم فى 
حضث السخحمو االولى عباره عغ حخكو ديشيو تججيجيو لخوح االسالم والسخحمو الثانيو عباره عغ نطام 

 ( 1ديشى عدكخى, ..... )

  -الدراسات الدابقو:

تشاولت مجى تأثضخ استخجام االدارة مغ تخصيط وتشطيع وتػجيو ورقابو فى تحخيخ لع يجج الباحث دراسو 
 م . 1885يشايخ  26الخخشػم فى 

  -السفاـيع والسرصمحات:

 االداره وعشاصخىا مغ تخصيط وتشطيع وتػجيو ورقابو 

 اواًل: 

الحضػيو اختخت مشيا  لالدارة تعاريف كثضخه تشاوليا العمساء حدب رؤيو كل مشيع ليحه العسميو -االدارة:
 (  1ى ( )ػار تعخيف ) الجكتػر سضج الي

وىػ كاآلتى : )) االدارة ىى ذلظ العزػ فى السؤسدو او السشطسو السشاط بو تحقضق الشتائج او 
ربعو رئيدو تتكامل وتتفاعل مع بعزيا البعس وىى أىجاف (( والعسميو االداريو ليا عشاصخ األ

تحت كل عشرخ مغ العشاصخ كسا ان ىشاك عشاصخ فخعيو تشجرج والخقابو،التخصيط والتشطيع والتػجيو 
 الخئيدو

 اواًل: 

  -التخصيط :

خ فى السدتقبل والتشبؤ  بالسذكالت واالمكانيات واالحتياجات واالستعجاد  ضىػ يعشى مخحمة التفك
 لمسدتقبل ويتصمب ذلظ، 

   ) وضع االىجاف والسعايضخ ) السصمػب تحؿيقيا 

  اعجاد السػازنات ) االحتياجات مغ السػاد واالشخاص (التشبؤات  و 
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  ) رسع الدياسات واالجخاءات ) الالئحو 

 ) وضع بخامج العسل والججاول الدمشيو ) التفكضخ فى جديئات العسل والػقت الالزم 

 ثانيًا :

  -التشطيع:

االىجاف السذتخكو السقخره يعشى التشطيع وضع نطام لمعالقات بضغ االفخاد ومشدق اداريًا مغ اجل تحقضق 
 ويتصمب االتى :

  ) ترسيع الييكل التشطيسى ) تحجيج حجع العسل والتبعيو الخئاسيو 

 ) تحجيج السدئػليات ) لمسشاصب االداريو لشتائج مصمػب تحؿيقيا 

  )تحجيج العالقات ) العالقات العزػيو بضغ السشاصب السختمفو 

  ) اختيار السجيخيغ ) وضع السجيخ السشاسب فى السكان السشاسب وتحقضق االستسخاريو 

  -ثالثًا:

  -التػجيو :

يعشى التػجيو ارشاد السخؤوسضغ اثشاء تشفضحىع لالعسال ضسانًا لعجم االنحخاف عغ تحقضق االىجاف 
  -ويتصمب ذلظ :

  مايمدم لتحفضدىع ورفع روحيع السعشػيو(التحفضد ) دراسة دوافع مختمف انػاع السخؤوسضغ واجخاء 

 ) الؿياده ) السبادأة والقجوة والتاثضخ 

1 

 ترال (الاالترال ) بالسخؤوسضغ وباصجاراالوامخ با 

 رابعًا :

                                                           
(
12/  19ص  1891( سٌد الهوارى ، االداره األصول واألسسالعلمٌه ) الماهرة : مكتبة عٌن شمس  1   
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  -الخقابو:

الخقابة االداريو تعشى التأكج مغ ان الشتائج التى تحققت اوتتحقق مصابقو لالىجاف التى تقخرت ويتصمب 
 ذلظ :

 رقابية ) يتع الؿياس بسػجبيا فى السجاالت السختمفو ( وجػد معايضخ 

  ) ؾياس االداء ) متابعة بالتقاريخ السكتػبة والذفػية والديارات السضجانية 

 ) ( 1) تذخيز السذكالت وعالجيا ) باعتبار السذكمو انحخاف عغ شى شئ مخغػب 

  -تبػيب البحث :

 -اواًل :

  -مكػناتيا:و السقجمو 

 قدمو من العناوين االتيو : تتكون مكونات الم

اىجاف  -تداؤالت البحث -فخض البحث  -صياغو مذكمو البحث -الجافع واالحداس بسذكمو البحث 
 –السجال الدماني لمبحث  –السجال السكاني لمبحث  –ادوات جسع البيانات  -مشيج البحث -البحث 

اـيع  والسرصمحات السدتعسمو في السف –الجراسات الدابقو  –اسباب اختيار السجال الدماني لمبحث 
 26ـيكمو البحث وتتسثل في محػري التخصيط  والتشطيع واستخجاميا في تحخيخ الخخشػم في –البحث 
فى م ومحػرى ومحػر آخخ يػضح ؾيسة استخجام عشاصخ االدارة فى تحخيخ الخخشػم  1885يشايخ 

ثع  ات والتػصيات والسقتخحاتم ، ثع الخاتسة وتتسثل فى الخالصو واالستشتاج 1885يشايخ  26
 السرادر والسخاجع واخضخًا السالحق

  -ثانيًا:

  -ـيكمة البحث مغ جانب السحاور:

  -اواًل:

 محػرى التخصيط والتشطيع 
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  -ثانيًا:

 محػرى التػجيو والخقابة 

 -ثالثًا:

 م  1885يشايخ  26تحخيخ الخخشػم فى محػر قسو استخجم عشاصخ االدارة فى 

  -رابعًا:

  -الخاتسة :

 ) أ ( خالصة واستشتاجات

 ) ب ( التػصيات 

 ) ج ( السرادر والسخاجع 

 ) د ( السالحق 

  -اواًل:

 1885يشايخ  26م محػرى عشرخ التخصيط االدارى والتشطيع االدارى فى تحخيخ الخخشػم فى ااستخج
 م

 -:م  1885يشايخ  26م عشرخ التخصيط االدارى فى تحخيخ الخخشػم فى ا) أ ( استخج

ذكخنا ان التخصيط االدارى عباره عغ مخحمة التفكضخ فى السدتقبل والتشبؤ بالسذكالت واالمكانيات 
واالحتياجات واالستعجاد لمسدتقبل ويتصمب ذلظ عجة عشاصخ فخعيو لمتحقضق وىى وضع االىجاف ورسع 

ءات والتشبؤ ات واعجاد السػازنات واالمكانيات واالحتياجات مغ السػاد واالمػال الدياسات واالجخا
 واالشخاص. 
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ان االمام دمحم احسج السيجى ، استخجم عشرخ التخصيط االدارى فى وقت باكخ قبل تحخيخ الخخشػم فى 
ه مارس  1298م عشجما اودع سخه لمخميفو عبجهللا وبؿية تالمضحه مغ ربيع الثانى  1885يشايخ  26

 م  1881

ان فكخة السيجيو تقػم عمى العالسيو اذ ان السيجى السشتطخ يطيخ آخخ الدمان ويسال االرض عجاًل بعج 
واذا ماتجاوزنا نذأة االمام دمحم احسج السيجى الجيشيو الرػؼيو  نجج انو تأثخ ان ممئت ضمسًا وجػرًا ، 

( والحى لو  1241 – 1240ه )  638سشو بكتابات ) محى الجيغ دمحم بغ عمى عخبى ( الستػفى فى 
واخحىا مغ وتادبجال واألباع شػيل فى الفكخ الرػفى حضث نطع دولو لالولياء تقػم عمى القصب واأل

وفى ميا ورتبيا والف فضيا كتابو ) عشقاء مغخب ( االسساعضميو ) الذيعو ( وقج تحجث عغ السيجيو وفر  
 (  1الذيعو فى الترػف ) كتابو ) الفتػحات السكيو ( كثضخ مغ آراء 

ايزًا تأثخ االمام دمحم احسج السيجى بكتب االسخار والصالسع كذسذ السعارف ومجخيات الجيخبى 
واترل ببعس السغاربو واخح مشيع بعس الكتب وقج ذكخ ) محجػب عسخ باشخى ( ان بسحكخات 

عميو الصبضبيالفخنديو الجكتػره فالشتضغ التى كان يعسل معيا ) االمام دمحم احسج السيجى ( ) كان يغسى 
 (  2ولسا يفضق مغ اغسائو يقػل انو كان فى الحزخة الشبػيو( ... ) 

 فى سياق التاريخ االسالمى يسكغ اعتبار الحخكو السيجويو فى الدػدان ضسغ الحخكات االسالميو فى 

العرخ الحجيث فقج مخت بثالث مخاحل كحخكو ديشيو تججيجيو اصالحيو ثع نطامًا عدكخيًا ديشيًا واخضخًا 
شأنياشان حخكو السػحجيغ بالسغخب وحخكو نطاميو لمجيغ أثخ كبضخ فى انطستيا السختمفو ،  دولو

           الرػفػيو فى شسال غخب ايخان والػىابيو فى نجج فى القخن التاسع عذخ ، والدشػسيو فى لضبيا
 ( 3ى .... )و ( وعثسان دان فػديػ فى ) فػالمى ( والختسيو فى الدػدان فى ضل الحكع التخكيش) قػر 

مغ خالل ىحا الدياق والتاثضخ بيحه الفكخه والتفكضخ فى السدتقبل والتشبؤ بالسذكالت واالحتياجات 
سحسج احسج السيجى قج وضع االىجاف ورسع الدياسات واالجخاءات واالستعجاد لمسدتقبل فان االمام

 م  1885يشايخ  26خخشػم فى والتشبؤات واعجاد االمكانيات الساديو والبذخيو فى وقت باكخ لتحخيخ ال

يع سميع ( وىى حػالى ان السشذػرات السيجويو الكثضخه حضث قام بتحؿيقيا البخؼيدػر  ) دمحم  ابخـا

( مػضح  1( مائو وسبعو مشذػرًا نجج ان مشذػر البيان ىػ اقجم مشاشضخ الجعػه ممحق رقع )  107)  
يػنضػ  29 –ه  1298ذلظ ( حضث الجعايو كانت فى شكل انحارات وتاريخ ىحا السشذػر اول شعبان 
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الخسالو م وىشالظ رسالة مخسمو لمذيخ دمحم الصضب البرضخ مغ الحالويغ بالجديخه وتكذف تمظ  1881
عايو السيجويو وقرو السيجى السشتطخ وفى الخؤيا اثشان مغ اتباع دمحم احسج السيجى جالسالمح الخيئدو لم

 (  2احجىسا عبجهللا وبعس األولياء مغ السترػفو .... ) 

لسا كانت عشاصخ االدارة مغ تخصيط ادارى وتشطيع ادارى وتػجيو ادارى ورقابو اداريو تتفاعل مع 
والتعسل ىحه العشاصخ االداريو بسعدل عغ بعزيا البعس كالجدر ، ولسا وتتكامل  بعزيا البعس

 26ن عسميو التخصيط االدارى لتحخيخ الخخشػم فى إكانت ىحه العشاصخ ىى وضائف القائج االدارىف
وخخوجيا مغ الدخيو الى العمشيو ،  –لسيو اعية وىى و م قج كانت مشح بجاية الجعػه السيج 1885يشايخ 
مة السعارك التى خاضيا السيجويػن قبل تحخيخ الخخشػم كميا مقجمو ليحا الحجث الجمل وعسميو فدمد

نتقال لمسخحمو الثالثو مغ تخصيط ادارى تتبعو العشاصخ االداريو االخخى ، وتحزضخ لمسعخكو الخيئدو واال
 التصػر السيجوى فى الدػدان وىػ تأسيذ الجولو السيجويو,

ر اإلليى لسحسج احسج السيجى حدب ماذكخه مغ خالل الحزخه ونقمو ليحا الدخ اذا تجاوزنا سخ االختيا
نفدو ثع  ةلعبجهللا ) الخميفو ؼيسا بعج ( وىػ أول مغ سساه بحلظ وصجقو االمام السيجى ؼيسا بعج فى قخار 

 م ، واذا تجاوزنا استخجام عشاصخ االدارة  1881مارس  –ه  1298تالمضحه فى ربيع الثانى بعج ذلظ 

م  1881/  8/  12ه السػافق  1298رمزان،  16فصدمدمو معارك السيجويضغ فى الجديخه أبا فى 
م بارسال الخسائل لالشخاص  1881يػنضػ  29ه السػافق  1298واعالنو ميجيًا فى أول شعبان 

، السعخوفضغ واالنزسام الى دعػتو متخحًا مغ سمػك الخسػل دمحم بغ عبجهللا صمى هللا عميو وسمع قجوه
م بعج قخار  1881/  10/  24ه السػافق  1298ذو القعجه  30ومعخكة شيخ جبل الجخاده فى 

كسا اشمق عميو االمام السيجى ، الحظ التخصيط الجقضق والتأسى ىجختيع لجبل قجيخ ) جبل معدة ( 
حالو  بيجخة الخسػل صمى هللا عميو وسمع مغ مكو لمسجيشو السشػره والبعج مغ مخكد ثقل العجو وىع فى

ديدسبخ  9ه السػافق  1299محخم  16ابادة حسمة راشج بظ أيسغ حاكع فذػده فى ضعف ، ثع 
..) م  1882مايػ  30ه السػافق  1299رجب  12م وىديسة حسمة يػسف باشا الذالل فى  1881

1 ) 

نيات ان ىحه االنترارات الشظ انيا زادت مغ كدب السيجويضغ والعجاد القػة البذخيو الالزمو واالمكا
ارات الستتاليو أدت الى سسعو رالساديو الستعجده لسجابية قػات الحكػمو فى السدتقبل كسا ان ىحه االنت

ن قػة الجفع الخيئدو لتحخيخ الخخشػم إالإالسزى قجمًا لتحخيخ الخخشػم شضبو لمجعػه السيجويو ومغ ثع 
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م واستدالم ) دمحم باشا  1883راودات السيجويضغ بعج االنترارات السجويو بتحخيخ حاميو بارا فى يشايخ 
م حضث ذكخ )  1883نػفسبخ  5م وتحخيخ االبيس ومػقعو شيكان فى  1883يشايخ  19فى سعضج ( 

الستساع نػرم شقضخ ( ان بعثات وصمت مغ الحجاز واليشج وتػنذ ومخاكر لديارة االمام السيجى وا
 ( 2لتعاليسو ..) 

شج ويػجو ويعمع ويػضح خ رم شقخ ( فاالمام السيجى يعػ الحظ كمسو )تعاليسو ( التى وردت عشج ) ن
 ويذخح فكل ىحه االفعال تجخل فى عشرخ التػجيو االدارى ، اما حكػمو الخخشػم فحدبيا األمخ.

والجويع ( أما االمام السيجى فأخح فبجأت فى سحب الحاميات الخارجيو فى ) فذػده ، والكػه ، وشط ، 
يخصط ويشطع جضػشو لحرار الخخشػم واالستيالء عمضيا ومغ ثع االنصالق الى العالع الخارجى فالجعػه 

 السيجويو ىجفيا عالسى وىحا ماخصط لو. 

  -م : 1885يشايخ  26) ب ( استخجام عشرخ التشطيع االدارى فى تحخيخ الخخشػم فى 

عشى وضع نطام لمعالقات بضغ االفخاد مشدق اداريًا مغ اجل تحقضق االىجاف إن التشطيع االدارى ي
السذتخكو السقخره ويتصمب ذلظ عشاصخ فخعيو مشيا ترسيع الييكل التشطيسى حضث تحجيج حجع العسل 
والتبعيو الخئاسيو وتحجيج السدؤليات لمسشاصب االداريو لتحقضق الشتائج وتحجيج العالقات العزػيو بضغ 

السشاسب وتحقضق االستسخاريو . ب واختيار السجيخيغ ليحه السشاصب بحضث يكػن وضع الفخد السشاص
(1 ) 

  -إن الدولو الميدويو مثليا مثل أى دولو عناصرىا ثالث ىى :

 / االقميع  1

 / الذعب الحى يدكغ فى ىحا االقميع او االرض  2

 (  sovereignty/ الدمصو الحاكسو ليحا الذعب فى ىحه االرض او الدياده ) 3

م (  1885 –م  1821إن كل السؤلفات التاريخيو تذضخ الى أن الدػدان فى العيج التخكى السرخى ) 
م التى أسدت لو اتفاؾية ) نيفاشا (  2011عخف بحجوده الحاليو قبل انفرال الجشػب بسػجب استفتاء 

تى صارت دولو بعج تحخيخ وقفدًا عمى الحخوب السيجويو ومخاحل تصػرىا وانتراراتيا ح م (2005)
فان حجودىا شخقًا القالبات ماعجا سػاكغ ، وجشػبًا الخجاف وبحخ م  1885يشايخ  26الخخشػم فى 
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تػشكى حضث استذيج االمضخ عبجالخحسغ الشجػمى وعبجالحميع مداعج الغدال ، وغخبًا دارفػر ، وشسااًل 
االداره بكفاءه وفعاليو فى معخكو مالع يدتخجم السيجويػن عشاصخ م  1889أغدصذ  3ورفاقيع فى 

م والتيام االراضى الدػدانيو قصعو قصعو مدتعساًل سياسو  1885يشايخ  26تحخيخ الخخشػم فى 
( لع يتع تأسيذ الجولو السيجويو كسخحمو ثالثو فى تصػر الثػره  step by stepالخصػه تمػ الخصػه  )

 السيجويو.

 ػن مغ ؾبائل عجيجه حضث فى الذسال السحذ والجناقمواما الذعب الحى يدكغ فى ىحا االقميع يتك

2 

 والحمفاويغ والذايؿيو والسشاصضخ والخباشاب والسضخفاب والجعمضضغ والعبابجه والكبابير والذكخيو فى

وىجنجوه وبشى عامخ وحمشقو وفى  مخأرالبصانو والبصاحضغ والبجو فى الذخق بسجسػعاتيع مغ بذاريضغ وا 
والبقاره بسجسػعاتيع مغ الجشػب الذمػك والجيشكا والشػيخ والشػبو فى جشػب كخدفان وفى الغخب الفػر 

و فالسجتسع الدػدانى قبمى بجوى متعجد الؿبائل والعذائخ والبحث يذرزيقات وحسخ ومدضخيو ومعاليا وتعا
ضل السثال ال الحرخ ، لكغ االمام دمحم احسج السيجى وعمى سبليذ ىحا مػضػعو ولكغ لالشاره فقط 

( استصاع ان يػحج ىحا الذتات مغ الؿبائل ويقػده نحػ السعخكو  charismaلسالو مغ ) كارزما ( )
 م . 1885/  1/  26الشيائيو فى الخخشػم فى 

فصضمة العيج السيجوى تسثمت فى حاكسضغ ىسا االمام دمحم احسج السيجى )  sovereigntyأما الدياده 
م  1885ه السػافق يػنضػ  1302رمزان  –م  1884أغدصذ  12ه السػافق  1260رجب  27

يا الفكخه السيجويو فى محىب الدشو والذيعو ، ثع بعجه يحغ( ت hallowوىى مكانو عميا ليا ىالو ) 
ميفو الرجيق ايزًا مغ مشصمق الفكخه السيجويو متاسيًا بالخالفو الخاشجه وكحا الخميفو عبجهللا بغ دمحم خ

سضجنا عسخ بغ الخصاب رضى هللا عشو بؿيو الخمفاء وىع الخميفو عمى دمحم ود حمػ خميفو الفاروق 
والخميفو الخابع دمحم شخيف حامج بغ عع االمام السيجى وىػ خميفو الكخار سضجنا عمى بغ ابى شالب 

مضبيا ( واصبحت شاغخه ولع يخد بػب فب عشو اما الخميفو الثالث فاختار ) دمحم الدشػسى فى جرضى هللا
مبعج تحخيخ االبيس  1883/  5/  12ه السػافق  1300رجب  5عمى رسالو السيجى وكان ذلظ فى 

 (...1 ) 

                                                           
(

12/  19( الهوارى ، مرجع سابك ، ص  1  

11/  9( ب. م هولت ، ترجمه جمٌل عمر مراجعه ) أحمد عمر ص  1)   



15 
 

فعاليو حتى ذكخت ان استخجام عشاصخ االدارة يدتمدم تفاعميا وتكامميا مع بعزيا البعس بكفايو و 
كانت االىجاف االستخاتيجيو عباره عغ أىجاف شػيمو السجى تعتخضيا تتحقق االىجاف االستخاتيجيو ولسا

عؿبات ومذاكل جسو ولسا كان اليجف االستخاتيجى االسسى لمجعػة السيجويو ىػ العالسية وماتحخيخ 
خكو السيجويو وقج اليذيجه الخخشػم اال ىجف استخاتيجى ادنى فتحؿيقو قج يذيجه القائج السؤسذ لمح

ولسا كانت الحخكو السيجويو فى الدػدان ذات أشػار ثالث كسا أوضحت سابقًا فإن االمام السيجى 
الحروة والقسو فى والسيجويضغ استخجمػا عشاصخ االداره فى جسيع األشػار الثالث حتى بمغ االستخجام 

ثع حخكو ديشيو عدكخيو ، واخضخًادولو  م )حخكو ديشيو اصالحيو 1885/  1/  26تحخيخ الخخشػم فى 
 (. ىضيا أساسفالجيغ 

م  1885مشح اعالن )االمام السيجى ( لشفدو ميجيًامشتطخًافى أبا وحتى وفاتو فى أم درمان فى يػنضػ 
 يسكغ تػزيع نطع الحكػمو بضغ ثالث عشاصخ ىى : 

 يو العميا و / الؿيادة السيج 1

 / الشطام السالي  2

 القزائي  / الشطام 3

ىحا وقج ضست الؿياده السيجويو العميا االمام دمحم احسج السيجى نفدو والخمفاء الثالث والقػاد مثل 
عبجالخحسغ الشجػمى وعثسان دقشو ودمحم الخضخ عبجهللا خػجمى وحسجان أبػعشجو ، وكان االشخاف أىل 

 . 1وثيقو بالؿيادةالعميا السيجى عمى عالقو

وىػ محدي ومغ اصجقاء االمام حسج سميسان ( أخًا فى قجيخ بػاسصو ) غضص بجأأما الشطام السالي فقج 
م وىػ بسثابة وزيخ  1883ه ابخيل / مايػ  1300جسادى الثانيو  و رسسيًا فىتضبالسيجى ، وقج تع تع

 .الضػمالساليو واالقتراد الػششى 

اما الشطام القزائي فقج عضغ االمام دمحم احسج السيجى قاضي االسالم ) أحسج جبارة وىػ تخكي االصل  
عيج سالشضغ وضل فى )شكا ( فى ثع خمفو ) أحسج عمي ( فى ىحا السشرب وقبميا كان قاضي 

 (  2( عامًا حتى عيج الخميفو ومات سجضشًا )  12مشربو ) 

                                                           
111ب.م. هولت، ترجمة د.جمٌل عبٌد، مرجع سابك ص  

1
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روتيا في تحخيخ الخخشػم فالييكل ذاستخجميا السدئػلػن بمغت ان عشاصخ التشطيع الفخعيو التي 
التشطيسي واضح واالدوار واضحو والسدئػليات محجده والعالقات العزػيو بضغ السشاصب معمػمو 
والخجال الحيغ يذغمػن ىحه السشاصب قج تع اختيارىع بعشايو فائقو وبجقو فيع اصمب الخجال وذلظ بعج 

 والصاعو.اداء قدع البيعو والػالء 

و فالحقائق التاريخيو ثجويو في الدػدان قامت بتصبضق عشاصخ االداره العمسيو الحجييان الثػره الس
فى جسيع تحخكاتيا وفقًا لمخؤيو ية الثػره السيجويةسوالػثائق السػجػده والسحققو بػاسصو العمساء تؤكج عم

عمسا بان بعس العمساء انكخوا ميجية وىحا السعتقج في كتب الدشو وكتب الذيعو السعتقجة  السيجويو
 يعيو الثػره السيجوبو اعشي بيا استخجامسج السيجي( وسساىع عمساء الدمصان  وعماالمام )دمحم احس

 م  26/1/1885في تحخيخ الخخشػم في  يععشاصخ االدارة بكفايو وفعاليو حتي تحقق ىجف

 ثانيا :

 -م:1885/  1/ 26في تحخيخ الخخشػم في استخجام محػري التػجيو االداري والخقابو االدارية

 -م:1885/  1/ 26التػجيو االداري والخقابو االدارية في تحخيخ الخخشػم فيعشرخ استخجام محػر  ( أ)

نحخاف عغ تحقضق التػجيو االداري يعشي ارشاد السخؤوسضغ اثشاء تشفضحىع لالعسال ضسانْا لعجم اال
 دأة الخوح السعشػيو ثع الؿياده التي تترف بالسبا االىجاف ويتصمب ذلظ التحفضد ودراسة الجوافع ورفع

ه والتاثضخ واخضخا االترال بالسخؤوسضغ واصجار االوامخ وفي ىحا العشرخ االداري تتجمي عبقخيو و والقج
جي االمام فارشادة لمسخؤوسضغ تحكي عشو مشذػرات العيج السيجوي التي حققيا البخوؼيدػر يالفتي الس

يع ابػ سميع ( مشذػرا وتجور في الػعظ واالرشاد والتعاليع والتعميسات 170ترل الي حػالي ) ذإ دمحم ابخـا
خخه ورفع الخوح السعشػيو لمسجاىجيغ واعالء شأن الجياد في وادارة شئػن الحياة الجنيا كسصيو لمحياة اآل

ه الفخعيو سبضل هللا لضشالػا الذياده والجشو السبتقاة وتتجمي قسو معاني عشرخ التػجيو االداري وعشاصخ 
خاالمام السيجي الشضل االبيس مغ معدكخه في قخية )حشيظ( ديع ما عب جمغ ؾيادة وتحفضد واترال عش

خ عبج الخحسغ الشجػمي باليجػم عمي الخخشػم ضيشايخ وصخح لالم 25ن في مشترف لضمو سعج اآل ىاب
 ز الخؾبو(.فالقائج في السضجان بشفدو مخاشبا الجير شاىخا سيفو ومكبخا )بايعػني عمي ق

ىجاف اي تػافق اىجاف السشطسو مع اىجاف ان مبادي عشرخ التػجيو االداري تدتمدم تجانذ األ
مغ رئاسة واحجة وىحا ما تع في العيج السيجوي في  وامخالالعاممضغ ووحجة االمخ ويقرج بو تمقي ا
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وفق الخصط جسيع االشػارحضث ان التشطيع االداري السػضػع يدسح بالسخونو الالزمو والتحخك 
ىجاف السػضػعو سيسا في قسو استخجام عشاصخ االداره الخئيدو والعشاصخ الفخعيو ليا في السخسػميػاأل

 م وقج تع شخح ذلظ عشج الحجيث عغ عشرخ التشطيع االداري.26/1/1885تحخيخ الخخشػم في 

يو ػعمي السخؤوسضغ ب بانيا القجره عمي التػجيو والتشدضق والخقابو ان الؿياده االدارية يسكغ تعخيفيا
ىحا   1تحقضق اىجاف التشطيع او السشطسو عغ شخيق االقشاع والتاثضخ او مغ خالل الدمصو عشج الزخوره

ويخي )شارق السجحوب( ان ىشاك مبادي اساسيو يجب ان يتدع بيا القائج االداري الجضج وىي ان يكػن 
حدغ الخمق وان يكػن قجوه حدشو وعادال ورحيسا وعؽيف الشفذ وغضخ مدتبجا بخايو ونرػحا وغضخ 

بيحه الرفات واالمام دمحم احسج السيجي  2اناني وان يكػن ذا كفايو وعمع وحكيسا وفصشا ومحشكا
مغ حػلو استصاع ان يصخد الغازي مغ  وبالسػاقف والسذاىج لدضختو ومدضختو الطافخة باذن هللا وبالخجال

الدػدان بتحخيخ العاصسو الخخشػم ومغ ىع الخجال مغ حػلو ىع الخمفاء الثالث واالمخاء وؾيادات 
ضخ رود الب ودمحم ، خػجمي استاذهودمحم خضخ عبج هللا ،وعثسان دقشو ،فخيسو امثال عبج الخحسغ الشجػمي

وحسجان ابػ  ،والصاىخ السجحوب ،والشػر عشقخه ،والسزػي عبج الخحسغ ،والعبضج ود بجر ،شيخ الحالويغ
فسبجا الذػري حاضخ عشج االمام السيجي ،قال هللا تعالي ))  ولؽيف مغ العمساء والسترػفو ،عشجو

ضشيع ومسا رزقشاىع يشفقػن(( سػرة الذػري أيو شػري بوالحيغ استجابػا لخبيع واقامػا الرالة وامخىع 
 (.38رقع)

يدتسج سمصتو الخسسيو  ان الؿياده االداريو تختمف عغ الخئاسة االداريو فالخئيذ او السجيخ االداري    
ؼيدتسجىا مغ الجساعو التي يقػدىا ويؤثخ في قخاراتيا مغ خالل  بسػجب القػانضغ السشطسو أما القائج

اليجف السشذػد فالدمػك االداري ىػ الؽيرل بضغ القائج االداري والخئيذ االداري ، فميذ  تحفضدىع نحػ
 بالزخوره رئيدا اداريا.، فى حضغ كل قائجًا اداريًا ىػ كل رئيذ اداري قائجا اداريا

 م26/1/1885استخجام محػر عشرخ الخقابة االدارية في تحخيخ الخخشػم في ( ب)

ىجاف التي تقخرت حقق مصابقو لألتمغ ان الشتائج التي تحققت او تالخقابو االداريو تعشي التأكج 
وجػد معايضخ رقابيو وؾياس االداء وتذخيز السذكالت وعالجيا، وعميو فان الخقابو ويتصمب ذلظ 

                                                           
 112م(ص1222-هـ1021دمحم عبدالفتاح الصٌرفً، مبادئ التنظٌم واالدارة،)عمان األردن، الطبعة األولى، 
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االدارية ليا عالقو تكامميو وتفاعميو مع العشاصخ االدارية االخخي وخاصو عالقتيا مع التخصيط 
 واالزمات تعتبخ انحخاف عغ االىجاف السخغػبة. االداري حضث ان السذاكل

ان قسو نجاح العسل االداري ىػ الػصػل الي الغايات واالىجاف االستخاتجيو السػضػعو ولسا كان 
األسسى لع يتحقق ولكغ اليجف مغ الجعػه والثػره السيجوية ىػ العالسيو فأن ىحا اليجف االستخاتيجي 

، وعشجما اذكخ استخجام  1885يشايخ 26وىػ تحخيخ الخخشػم في  االدنيتحقق فعميًااليجف الدتختيجى 
م فقط 26/1/1885عشاصخ االدارة في تحخيخ الخخشػم استخجاما امثل ال اقرج ذلظ اليجػم في فجخ 

برػره مثمي مشح اعالن الثػره السيجوية وحتي تحقضق اليجف  وانسا اقرج استخجام عشاصخ االدارة
الساديو والبذخيو في مقخونا بتصػر مخاحل الثػره السيجويو ، فاالمكشايات  االستخاتيجي بتحخيخ الخخشػم
ة قػات الحكػمة بؿيادة )دمحم ابا الدعػد( ال تقارن باالمكانيات الساديو يمعخكو الجديخه ابا في مػاج

م وبسػجب ذلظ ضيخت مالمح الجولة 26/1/1885والبذخيو السدتخجمو في تحخيخ الخخشػم في 
 ػر ثالث.السيجويو كتص

 -ثالثا:

 م 26/1/1885محػر قسو استخجام عشاصخ االداره في العيج السيجوي في تحخيخ الخخشػم 

 -م(:1885-1821الخخشػم السػقع،والدكان في اواخخ العيج التخكي السرخي )

 1352شخقًا وعمى ارتفاع  32.32شسااًل وخط شػل  15.36خصي عخض تقع مجيشو الخخشػم بضغ 
قجم فػق سصح البحخ وىى فى شكل مثمث رأسو عشج التقاء الشضمضغ وقاعجتو الى الذخق مدتقخه عمى 
الشضمضغ االبيس واالزرق وىى عمى الزفو اليدخى لمشضل االزرق مستجه حتى الجخيف ومتدعو الى 

افو والذجخه والعدوزاب والجخيف وىى ، أضيف الضيا حجيثًا امتجاد الرحالجشػب حتى الشضل االبيس 
آخحه فى االمتجاد جشػبا ، وعمى الزفو اليدخى لمشضل االبيس ونيخ الشضل تقع مجيشو أم درمان مستجه 
شسااًلً  وجشػبًا وفى العيج الثشائي اعتبخت العاصسو الػششيو ، أما الصخف الثاني لمشضل االزرق مجيشو 

ابتمعت السػاقع القجيسو كحمو دكو حجيج فى العيج الثشائى و الخخشػم بحخى التى نذأت حػل محصة ال
جػربسا تستج مدتؿباًل لتذسل الحمفايا والكجرو وأضيف بل الجضمى وىى سحسج وحمو خػجمى وقرخ را

الثالث بالعاصسو السثمثو وتختبط مع بعزيا السخكد الرشاعى األول فى الدػدان وتعخف السجن 
شضل االزرق واالبيس ونيخ الشضل ، كسا أنيا مخكد تجارى وادارى البعس بذبكو كبارى عجيجه عمى ال

 .لالقاليع الدػدانيو مغ حػليا وىى تتػسصيا تقخيبًا بيحا السػقع االستخاتيجى 
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اسساء أما االسع ) الخخشػم( فاختمف الشاس حػل اصمو مشيا مايبجو معقػاًل ومشيا غضخ ذلظ وربسا كان 
 ان كان االسع عخبيًا او نػبيًا او مخويًا أولغو أخخى. السػاقع التفدضخ ليا  ولع يعخف 

والذمظ والجيشكا يقػلػن انو السكان الحى يجتسع ؼيو العضػن واالنيخ و )قخانت واسبيظ السكتذفان لسشابع 
 1ى ... الخ ػ الشضل يقػالن انو مغ القخشع الشبات السعخوف وأبػ سميع يقػل انو ن

العيج التخكي خميصاً  مغ اجشاس عجيجه ويسكغ تقديع ىحه االجشاس ان سكان مجيشو الخخشػم فى اواخخ 
 الى ثالث مجسػعات:

الجاليو الذخؾيو وىع السرخيضغ والذػام والجاليو الغخبيو وىع األوربضضغ محتكخى تجارة الحكػمو ثع 
غ والجناقمو االقاليع القخيبو لمخخشػم كسا وفجت الضيا جساعات مغ الذايؿيو والجعمضالػششضضغ وأغمبيع مغ 

 وسكشت كل مجسػعو فى حى مغ االحياء .

اي خسذ سكان الخخشػم كسا قجرىع ألف ندسو  10عميو فان الدػدانضغ مقارنو بعجد االجانب حػالى 
 احج الخحالو في اواخخ العيج التخكي وكان نرضبيع مغ ثخوه السجيشو ضعيفا فاالجانب 

باشا( رئيذ الػزراء السرخي جخي تعجيل لسيسو  في اجتساع بضغ الخجيػي تػفضق و)يارنج( )ونػبار
)ميجػر جشخال شارلد غخدون( مغ )مدتذار ومقخر( الي )مشطع ومشفح( لمجالء لمقػات التخكيو 

 (1والسرخيو السػجػده في الدػدان بعج ان عست الثػره السيجويو انحاء الدػدان ..)

 مىغ ، وقػاتو ىدمت فخقتضغ مرخيتضغ عوقصع االمضخ عثسان دقشو االترال التمفػني بضغ بخبخ وسػاك
م. اما خط التمفػن بضغ بخبخ والخخشػم فقج تع 1884الداحل بالقخب مغ شػكخ وسشكات في فبخايخ 

 م.12/3/1884قصعو في

( ان عثسان دقشو كان تاجخا لمخقضق وكان يعسل في التيخيب في 2يحكخ)محجػب عسخ باشخي(..) 
وجخد مغ امػالو وىػ في االصل خميط مغ دم اجشبي مع دماء اليجنجوه  غمػاني البحخ االحسخ وقج سح

الؿبائل  عيعاز تش(ولكغ ىحا حال االبصال ت3ويجعي الفخندضػن انو مشيع ويجعي االكخاد انو مشيع.. )
والسمل والشحل، السيع انو سػداني وبخصػاتو ىحه احكع الخشاق والحرار عمي الخخشػم وحخض ؾبائل 

مبايعو االمام السيجي في )شيكان( وتعضضشو ره وحارب الشطام التخكي السرخي وذلظ بعج البجو عمي الثػ 
 امضخا عمي شخق الدػدان .

                                                           
12دمحم ابراهٌم ابوسلٌم، تارٌخ الخرطوم، ص 
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 فكخ )غخدون( في امخ الحكػمو التي تخمفو وىجاه تفكضخه )لمدبضخ باشا( وبضشو وبضغ )الدبضخ باشا( 
مو ان الدبضخ  قج سبق الحكع ولكغ السذك (دعيع سياسيزعيع روحبب ماصشع الحجاد وفي نضتو استبجال

م ولكشو نجا بتقجيسو رشػه ضخسو لمخجيػي اسساعضل ، كسا ان بخيصانيا ال تقبمو 1879باعجامو  عميو
يو شجيجه فقج دمخ جيذو كسا انو ارسل جير لسصارده اتباعو  (غخدون )و يكخه نفد (الدبضخ)كسا ان  كخـا
نفدو يخى ان ) غخدون ( ليذ ىػ الذخز اريخ (بحدب ) فسدتخ فليذ ذلظ  1ابشو سميسان وقج اعجم

 السشاسب لمدػدان . 

م وفضيا حجث تزارب فى ميستو وما يحسل مغ  1884فبخايخ  11وصل ) غخدون ( بخبخ فى 
ودنقال وقاضى بخبخ الغخمان الدخى الحى اعمغ ؼيو خصابات وقج قجم لحدضغ بظ خميفو حاكع اقميع بخبخ 

اخصخ )حدضغ بظ خميفو( بتعضضغ) وقج ميات التخكية والسرخية ،الدػدان مغ الحاالخجيػى إخالء 
تو سم ومغ ثع تحػلت مي1884فبخايخ  18وصل غخدون الخخشػم في غخدون( كحاكع عام لمدػدان،

ي الزخائب واسػاشيع وتخمي عغ مغ استذاريو الي تشفضحيو واستقبل بحفاوه وقام باحخاق دفاتخ محرم
ويخغب في اختيار )الدبضخ باشا( بجيال وحسايو بخيصانيا لمدػدانضضغ،  يو فكخة االبقاء عمي الدياده السرخ 

الخاي العام البخيصاني وحكػمة )جالد ستػن(، ومغ  ولكغ في نفذ الػقت )الدبضخ( غضخ مخغػب ؼيو مغ
وصل رد السيجي رافزا تعضضشو حاكسا لكخدفان وداعيا )غخدون باشا( العتشاق الجيغ  أخخى جيو 

 .1884مارس  5ه السػافق 1301جسادي االولي  7االسالمي وكان ذلظ في

يخغب في تجمضخه ولع تكغ لو معخفو  بال شظ دمحم احسج السيجي( فيػ تكذفت مخادعو )غخدون( )لالمام
تزسشتو الخصابات التي عخضيا )لحدضغ بظ خميفو( في بخبخ، ىحا وقج بالمغو العخبيو حتي يتبضغ ما 

تدارعت االحجاث عشجما عمع الدػدانضػن بسيسو )غخدون( وتخمي )الذيخ العبضج ود بجر( واوالده عغ 
وشخدوا حاميو الذايؿيو في الحمفايا واحتمػا السجيشو في  حياده وانزع اليو الذيخ السزػي عبج الخحسغ

خ)دمحم عثسان ضم ، ونتيجو لفذل رسل االمام السيجي لسيستيع صجر تػجيو اداريمالم1884مارس  13
وتع تجيضد القػات بالعجد واالليات، كسا تع  م وذلظ بتشطيع حرار الخخشػم1/4/1884قخجو( في  ىاب
 استاذ االمام السيجي)دمحمالخضخ عبج هللا الػيذاوي( امضخا عمي )بخبخ( وقج حرل عمي لقب امضخ عضضغت

 .م1884مارس  31ه السػافق 1301جسادي الثانيو 3في 

واصل )دمحم الخضخ عبج هللا الػبذاوي( مدضختو نحػ بخبخ وفضيا )حدضغ باشا خميفو العبادي( حاكسا وقج 
مايػ  12ه السػافق 1301رجب  16، شيخ السجاذيب في انزع )لسحسج خضخ(االمضغ احسج السجحوب
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التدميع وحاصخىا )دمحم الخضخ( وىػجست بعج سبعو ايام مغ الحرار م ،رفس)حدضغ بظ خميفو( 1884
مغ خزػعو )لسحسج  وحجثت مجدره العبابجه وارسل )حدضغ بظ خميفو( الي ) السيجي( بعج شيخيغ

الف جشيو في الخديشو معطسيا االعانو التي ارسمت )لغخدون( وارسل ) االمام   60خضخ( وعثخ عمي 
يع دمحم فظ  عجالن السػضف السالي الحزارىا  اما ) حدضغ بظ خميفو ( فقج السيجي(  االمضغ ابخـا

مل تعبئو العبابجه في الذساليو ولكغ شارده االنرار قبل الحجود السرخيو أساره )السيجي( عمي سا
 .1واحخقػه في مشصقو)دنقال(

خق حضث تازم مػقف ) غخدون( في الخخشػم بعج تحخيخ )مجيشو بخبخ( وتحخكات عثسان دقشو في الذ
كان )غخدون( اصال يشػي تشفضح ميستو ودخػلو الدػدان عغ شخيق البحخ االحسخ ) 

وتحخك في اجداء كبضخه  الخخشػم( ولكغ قصع عميو االمضخ عثسان دقشو  خصػط التمفػن  بخبخ سػاكغ
تازم مػقف  كسا. كسا الخخشػم(ثع  بخبخ  حمفا  مغ شخق الدػدان ، لحا اخح شخيق) القاىخه

 11اكثخ واكثخ عشجما قخر مجمذ الػزراء البخيصاني في غياب رئيدو )جالد استػن(في  )غخدون(
) بالدبضخ باشا( او ارسال قػات بخيصانيو الي ستعانوم رفس شمب )غخدون( نيائيا باال1884مارس 

)بخبخ( وتتسخكد فضيا. ازاء ىحا الػضع السازوم تحخك )غخدون( لفظ الحرار عغ الخخشػم وتػجو نحػ 
)ابػ قخجو( مغ الشضل االزرق وارسل ساتي بظ  مفايا وشخد الذيخ العبضج ود بجر مشيا كسا شخد االمضخالح

لمقصضشو عمي الشضل االبيس ولكشو ىدم وقتل. كسا ارسل )ستضػارت( لالستيالء عمي بخبخ، ولكغ في 
خجيعو ىػ ) سميسان نعسان ود قسخ( وذبحيع جسيعا بم ىجع عميو زعيع قبضمو السشاصضخ18/9/1884

ومغ معو مغ االوربضضغ وقشرمي انجمتخا وفخندا وكانو استجعي )حخيق الباشا اسساعضل ابغ دمحم عمي 
 في ششجي( ولكغ باختالف شؽيف، فالحبح في ششجي لسغ فخ مغ الحخيق.

الف جشيو،  300,000م ارسال حسمو لالنقاذ واعتساد5/8/1884اخضخا قخر البخلسان البخيصاني في 
 3م او 1884جسادي الثاني ابخيل  4تحخك)االمام السيجي( مغ االبيس في  االخخ وفي الجانب

م ، وعدكخ في الخىج حتي نيايو شيخ رمزان، 1884مارس 31ه السػافق 1301جسادي الثاني 
وتػلي محسػد عبج القادر )خال االمام السيجي( مشرب الحاكع العدكخي في االبيس، كسا ارسمت 

يػنضػ  25ه 1301الخحسغ الشجػمي لمخخشػم في اوائل شيخ رمزان شميعو الجير بؿياده عبج
ادر الخىج في غم. اما االمام السيجي ف1884م، ووصل الخخشػم في اوائل سبتسبخ1884

وبجا يخسل  لو سعج جشػب ام درمان معدكخاى بأم اتخح مغ 23/10/1884م وفي 22/8/1884
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ر الخخشػم مغ جيو الحمفايا وخػر شسبات الخصابات)لغخدون( بالتدميع، وقج احكع االنرار حرا
م بسػافقو )غخدون( واستمسيا )حسجان ابػ 5/11885واستدمع السقاتل الدػداني)فخج هللا باشا راغب( في 

عشجو( واحتل دمحم الخضخ عبج هللا وعمي سعج فخح وكضل السيجيو في الستسو ابار ابػ شميح في )صحخاء 
ىحا وقج وقع اشتباك في الؿبو خارج الستسو  (الشػر دمحم عشقخهبضػضو( وتع تعديدىع بقػه بؿياده ) 

واصضب القائج البخيصاني اصابو مسضتو وقاد شابػر الرحخاء)سضخ  م وتذتت االنرار19/1/1885في
 تذارلد ولدػن( واستػلي عمي الستسو 

جشجيا  200بخيصانيا واكثخ مغ 1جشجيا 20م اتجو ولدػن مع 24/1/1885م وفي 21/1/1885
م وغادرىا بعج 28/1/1885في مخكبضغ تجاريضغ لمخخشػم ولكغ وصل مذارف الخخشػم في  سػد()ا

تاخخ  م ، ولع تشجح حسمو انقاذ )غخدون( في تحقضق مخامضيا واىجافيا نتيجو30/1/1885يػمضغ في 
 )ولدػن( يػمضغ في الستسو، كسا ان ىديسو )ابي شميح( كان ليا وقع اليع في نفػس االنرار حضث عقج

االمام السيجي )مجمدا لمذػري(كان غالبضتو يؤيج االندحاب لكخدفان ولكغ انبخي لمسػقف )دمحم عبج 
مؤداه )اذا كان  ىحا  الكخيع( ابغ عع االمام السيجي، وكان لو رايا مخالفا لمغالبيو وعكدو في االجتساع

ه(، واخضخا قخر السجمذ غخدون وحجه سبب الستاعب فكيف يكػن الحال اذا انزع لو جيذا كامال النقاذ
اليجػم عمي الخخشػم كسا دعع قخار اليجػم الفاريغ مغ داخل الخخشػم كاشفضغ وضع الخمل في 
االستحكامات اذا تخاجعت مياه الؽيزان في مشصقو الكالكمو عمي الشضل االبيس، وتع الترخيح لعبج 

السقاومو وذبح غخدون عمي  ( باليجػم عمي الخخشػم وخالل ساعتضغ فقط انتيت1الخحسغ الشجػمي..)
 درج الدخاي وتزاربت االقػال في مغ قتل )غخدون( ولكغ )محجػب عسخ باشخي 

تد راسو جىضغ( الجنقالوي ىػ الحي ذبحو واا( قصع في )مؤلفو معالع تاريخ الدػدان( بان )عيدي ش
ن الشججه وصمت متاخخه وحسمت مغ القرخ مخمفات غخدون وصحائفو ومستمكاتو وغفل اأكس

 (2راجعا..)

م وىػ الضػم الخابع لتحخيخ الخخشػم دخل االمام السيجي العاصسو وصمي الجسعو 1885يشايخ  30في 
في السدجج ضافخا مشترخا محققا اليجف االستختيجي مغ الجعػه السيجويو مدتخجما عشاصخ االداره 

 اليو.الفخعيو ايسا استخجام بكفايو وفع االربعو الكبخي وعشاصخىا
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 -والعيد الفكتوري: ينرجل الر)غردون( 

ان )غخدون( جشخال مغ العيج الفكتػري عيج تػسع واستعسار لمسمكو الستحجه) االمبخاشػريو التي       
التغضب عشيا الذسذ(، فقج ذاع صضتو ولسع اسسو عشجما كان في الرضغ وعشجما عست الثػره السيجويو 

الذخق والغخب والذسال والجشػب واحتالل بخيصانيا  ارجاء الدػدان وذاع صضتيا بانتراراتيا الجويو في
لسرخ وىديسو)احسج عخابي باشا( في مػقعو التل الكبضخ واستجعاء ) عبج القادر حمسي باشا( حكسجار 

ػكان ) الجشخال اختسخت فى الخؤوس فكخة اخالء الحاميات التخكيو والسرخيو مغ الدػدان الدػدان
 رونػبا يخاالختيار لتشفضح ىحه السيسو مغ قبل الخجيػى تػفضق باشا وبار تذارلد  غخدون ( قج وقع عميو 

 خاحاتو لتديضل ميستو .تباشا ، وكانت شخرضتة حاضخه وقج قجم اق

ان غخدون لع يقف مكتػف األيجى ازاء الدحف السيجوى نحػ الخخشػم وحرارىا خاصة بعج رفس 
سو( ليخمفو او ارسال قػه بخيصانيو تتسخكد في )جالد ستػن(القتخاحو بارسال ) الدبضخ باشا رححكػمو 

بخبخ النجاز ميستو وعشج اشتجاد الحرار كان بامكانو الشجاه بشفدو ولكغ يبجو ان االعتجاد بالشفذ 
والذخف العدكخي والكخامو الذخريو مشعتو مغ الفخار وان يتخك الشاس والحاميات تػاجو مرضخىالحا 

ا في تصػيخ الجفاعات في جشػب الخخشػم التي انذاىا )عبج القادر قخر محاربو االمام السيجي ، وقج بج
حمسي باشا( الحي غادر الدػدان بعج استجعائو عشج نذػب الثػره العخابيو في مرخ، حضث حفخ 

ًً غخدون خشجق عسضق يخبط بضغ الشضل االزرق واالبيس وغسخه بالسياه، وثبت اوتا خذبيو مدششو  دًا
و عمي الزفو اليسشي لمشضل وشابيو بخي وشابي ىشاك شابيو السقخن ووضع بعس االلغام كسا كانت 

غام وحػل السشازل لاالزرق، وشابيو ام درمان ، كسا نثخ الدجاج السكدػر حتي اشخاف الشيخ وزرع اال
 عمي االشخاف الي شػابي وزرع االسالك الذائكو واالوتاد السدششو وقشابل الجنامضت والسدامضخ الرجئو.

جشجي مغ السميذيات الدػدانيو مدمحضغ  5,00مرخي ، و جشجي 2,500تتكػن مغ كانت الحاميو
قصعو صغضخه  20رشل وحػالي  20فمخ( ومجفع كخوب تقر)ردببشادق )ريسشجتػن( ومجافع )غاردنخ(وانػ 

( عميو 2خسدضغ الفا...) 50,000خضخه، اما )االمام السيجي( فجيذو حػالي حو)ىاوتدر( ومرشعا لم
فسغ السالحظ ان القػه الزاربو في جير االمام السيجي قج تصػرت كسا ونػعا مسا كانت عميو في 
معخكو الجديخه ابا امام )دمحم ابػ الدعػد( بعس الؿيادات لجييا خبخه سابقو سػاء كانت تعسل في جير 

ا او الجير في الحاميات التخكيو وانزست لجير االمام السيجي امثال حسجان ابػ عشجو الدبضخ باش
 .والداكي شسل
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 -م:5881يناير 62في  محارب وشاىد عيان ليلو تحرير الخرطوم 

 25ه السػافق 1302ربيع الثاني  8ثشضغ انو في لضمو األ 1يحكي الذيخ )بابكخ بجري( في مؤلفو حياتي
تالم حسمو االنقاذ لمستسو جسع )االمام السيجي( مجمذ الذػري واتفقػا عمي م وعشج اس1985يشايخ

التعجضل بتحخيخ الخخشػم وقج تع جسع الجير لالمام السيجي بضغ حمو)الفخقان( وىي تقع جشػب 
الخخشػم قخب حي الذجخه اي ناحيو باب الكالكمو وىػ مغ ضسغ ابػاب استحكامات )غخدون( ومكانو 

قخ) قفضشا وىػ راكبا عمي جسل ))ان اعجاء هللا قج حفخوا حفخه اللحخيو فخصب الضػم مكان كبخي ا
وىى اربعو اشػاك مغ الحجيج تعتسج دائسًا عمى ضخيداء الحجيج فضيا  الخشجق( عخيزو وغخيقو وبثػا

بايعػنى عمى قز الخؾبو وسكت ىشيو فيتف ثالثو وتخفع الخابعو لتجخل فى رجل الخجل أو الفخس ،
بايعشاك عمى قز الخؾبو ثالث مخات ( ، )إذا فتح هللا عميكع ) فغخدون( التقتمػه والذيخ ) الجير 

حدضغ السججى ( التقتمػه والفؿيو االمضغ الزخيخ التقتمػه ، يقػل ) بابكخ بجرى ( أما الخابع فشدضتو ولكغ 
أحج عمساء لدقا (يقػالن ان الخابع ) دمحم ا ىؼيسا بعج سسعت عسى الذيخ احسج حدغ عبجالسشعع وأب

السرخيضغ ، واستسخ ) االمام السيجى ( يخصب ) ومغ رمى سالحو التقتمػه ومغ قفل عمى بضتو التقتمػه 
حجيث االمام السيجى فقال : ) ياسضجى فى بعس  ض( ، ويدتسخ )بابكخ بجري( يحكى ) أن رجاًل عار 

خح سالحو مغ االرض يخمضشا او تعجيشاه أالجخدات التى قاتمشاىا رأيشا العدكخى يخمى سالحو فاذا 
يع شفع( الحى تججونو فى خط الشار اقتمػه ، وقال تعالى ) فمع يظ ياالمام السيجى  )يزخبشا بو ، فقال

إيسانيع لسا رأوا بأسشا( يانعع القائج االمام دمحم احسج السيجى ( يدتذيج فى الحال ألى مػقف شارى 
قخآن الكخيع كالم هللا ، وسخعو اتخاذ القخار السشاسب ىػ أوسؤال ويقخر ، وأى استذياد ىػ استذياد بال

الفخعيو السشبثقو محػر العشاصخ االداريو االربعو مغ تخصيط وتشطيع وتػجيو ورقابو وكحلظ عشاصخىا 
 مشيا . يػاصل ) بابكخ بجرى ( روايتو عغ المضمو السذيػده ) ثع بعج ذلظ بايعشاه البيعو السعتاده ونريا: 

نفخ هللا ورسػلو وبايعشاك عمى االنذخك باهلل شضئا والندخق والندنى والنعريظ فى معخوف واال) بايعشا 
كشت مغ أوائل مغ دخمػا الخخشػم مغ شاك عمى زىج الجنيا واختيار اآلخخه( وربسا زاد بايعمغ الجياد ( 

انػا يغ كناحيو الجشػب الغخبى حضث رجع الشضل االبيس وردم الخشجق ، ووججت السجفع ودخل الح
عمضيع وقتمػا ، ثع التقضشا باالنرار الحيغ دخمػا عغ شخيق بخى وىع مغ يزخبػن فى خيسو فالقػىا 

ا عمى قتمو اذ غزبشجير االمضخ ) ابػ قخجو ( وفى الرخايا وججنا ) غخدون باشا ( ممقى ودمو يجخى ف
يخ بالجامع وعميو جبو وعشج الذخوق رايت الفؿيو االمضغ الزخ قتمو ،  موصى االمام السيجى ، بعج
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صفخاء وعسامو كبضخه عمى شخبػش ، أما الذيخ ) حدضغ السججى ( فقج قتل فتعخف عميو سالشضغ باشا 
شيخ بشى جخار وىػ احج مذػرة االمام السيجى ( ان ) دمحم ودنػباوى ( 535رم شقضخ ص عػ ، ويقػل ) ن

حوه لمشجػمى ثع لمخميفو السيجى نفدو ، ىػ الحى شعغ غخدون اواًل ثع تاله الباقػن ثع قصعػا راسو وأخ
( عغ عمى السيجى قال ان الحى قتل غخدون  83فى ) مؤلفو كخرى صوفى روايو اوردىا ) زلفػ ( 

ىػ شخز يجعى ) مخسال ( يعسل بخيقجار أى حامل العمع لألمضخ مضخغى سػار الجىب ، وقج اشمق 
عمى رجل كان يصل مغ الشافحه فى القرخ وعشجما صعج السخافقػن لسخسال اتزح ان السقتػل  صاصور 

باشا فخاف ) مخسال ( واستحمفيع كتسان االمخ وبعجىا اختفى الى ان قتل فى واقعو كان )غخدون ( 
( ان الحيغ قتمػا غخدون ىسا رجالن  50، كحلظ ورد فى ضخار ) تاريخ الدػدان الحجيث ص كخرى 

  .1قتل غخدون اليدال مجيػاًلتحجيجاً ؾبائل البجا ، عميو ان مغ  مغ

انجمت معخكو تحخيخ الخخشػم فى خالل ساعتضغ وقج عخض رأس )غخدون( )لدالشضغ باشا ( لمتعخف 
عميو وقج كان مقضجًا بالدالسل وقال قػلتو ) انو لجشجى شجاع مغ يسػت فى السعخكو، وىػ سعضج اذ 

 ( 2.) قتل الن عحابو انتيى(..

 

 

 

 

 

 

 

 الخاتمو

  -) أ ( خالصو واستناجات:

 اواًل:
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استخجم السيجويػن عشاصخ االداره الخيئدو مغ تخصيط وتشطيع وتػجيو ورقابو كسا استخجمػا العشاصخ 
الفخعيو السشبثقو مشيا أيسا استخجام فى جسيع أشػار الثػرة السيجويو ) حخكو ديشيو اصالحيو ثع حخكو 

االستخجام يتسثل فى أساسيو وقسو ىحا ديشيو عدكخيو ثع تأسيذ الجولو السيجويو والجيغ فضيا ركضده 
وتحقضق اليجف االستخاتيجى  فى م وتأسيذ الجولو السيجويو  1885/  1/  26تحخيخ الخخشػم فى 

خضخ لع يا لجسيع أنحاء العالع ، وىحااليجف األياحانجومغ ثع عمى نصاق الدػدان ،السيجويو  ةعػ جنذخال
الخميفو عبجهللا شخع فى استكسال مذخوع  يتع فى حياة االمام السيجى وال حياة الخميفو عبجهللا وان كان

عالسيو الجعػة السيجويو حضث أعج الجضػش وأرسميا الى الحبذو التى تسثل الجبيو الذخؾيو وقاد الجضػش 
) والداكى شسل ( ثع جير مرخ ) حسجان أبػعشجو (       فى ىحه الشاحيو كل مغ ) احسج عمى ( 

 م  1889/ 8/  3الجبيو الذساليو بؿياده االمضخ عبجالخحسغ الشجػمى واستذيج فى تػشكى فى 

خسشو وكان حاضخًا معو فى كل السحاور فخض البحث الحى وضع تأسيًذ عمى ذلظ فان الباحث قج 
فعاًل مغ خالل السشيج العمسى الحى اتبعو الباحث وفحػى الفخض ) استخجم السيجويضغ وقج تحقق 

 –ه  1298خ االداره مغ تخصيط وتشطيع وتػجيو ورقابو قبل ومشح اعالن الجعػة فى ربيع الثانى عشاص
يشايخ  26فى الشيايو الى نرخىع السؤزر بتحخيخ الخخشػم فى م برػره ايجابيو أدت  1881مارس 
 م وتأسيذ دولتيع( 1885

 ثانيًا:

اذ كانت نيايو حؿبو وبجايو حؿبو فى م كان ليا مابعجىا  1885يشايخ  26معخكو تحخيخ الخخشػم فى 
 1821)  تاريخ الدػدان الحجيث اذ فضيا تست نيايو الحكع التخكي السرخى عمى االراضي الدػدانيو 

الثالث ، أرض  م (واصبحت الدياده والحكع لمػششضضغ وبالتالى تحققت اركان الجولو 1885 –م 
 –م  1885)     السيجويػن فى الفتخة مغ  يدكشيا مػاششضغ وتحكسيا سمصو حاكسو مغ السػاششضغ ىع

 م ( . 1898

 ثالثًا: 

ان الثػره السيجويو ساىست برػره فعالو فى التسازج القبمى وكان نتائجو ان بخزت القػميو الدػدانيو 
بػضػح شجيج حضث استعان ) االمام السيجى ( فى معاركو ضج الحكع التخكي السرخى بذتى الؿبائل 

السجتسع الدػدانى ، واصبحت مجيشو ام درمان بعج ان كانت قخيو صغضخه قبمو الدػدانيو ومكػنات 
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 1885يشايخ  26ليجخات الؿبائل الدػدانيو السختمفو وعاصسو الجولو السيجويو بعج تحخيخ الخخشػم فى 
 م .

 رابعًا 

لخوح الجياديو ضمت الثػره السيجويو تخكت ارثًا ثقاؼيا ثخًا نابعًا مغ الجيغ االسالمى وتعاليسو ومبادئو فا
/  12/  19م وقبمو اعالنو فى  1956/  1/  1جحورىا مذتعمو حتى نال الدػدان استقاللو فى 

م فيحا االرث الثقافى كان الداد والغحاء لمسجاىجيغ الحيغ ناضمػا مغ اجل االستقالل وفضيع ابشاء  1955
اضخًا بفكخه وجيجه الدضج / عبج الخحسغ بل ابغ االمام دمحم احسج السيجى نفدو حالذيجاء وفضيع احفادىع 

 السيجى رحسو هللا عميو صاحب شعار الدػدان لمدػدانضغ ومؤسذ حدب األمو وكيان االنرار.

  -) ب ( التػصيات :

 اواًل:

يجب استخجام عشاصخ االداره الحجيثو مغ تخصيط وتشطيع وتػجيو ورقابو بكفايو وفعاليو فى جسيع 
 فالشتائج حتسًا ايجابيو.األوجو والجػانب الحضػيو 

 ثانيًا:

يمدم قخاءه تاريخ الدػدان بعشايو فائقو وفيع عسضق لالستفاده مغ الجػانب االيجابيو وتخك الجػانب 
 الدمبيو فى حياتشا السعاصخه فالتاريخ دروس وعبخ وليذ قررًا تحكى.

 ثالثًا :

اب التقجم والخقى ، والعمع مفتاح تقجم يجب عمى الدػدانضغ االستفاده مغ السعخفو االندانيو واالخح بأسب
 الذعػب ونيزتيا وتكامل العمػم مع بعزيا الشظ انو شضئًا ايجابيًا ووالشتج الشيائى ذا فائجه لالندانيو.

 :رابعًا 

ضخوره زياده السبمغ السخرز لمتعميع العام والعالى فى السػازنو العامو وخاصو مرمحة االثار 
 عمػم فتكامل العمػم مجعاه لشيزو الذعػب.والبحػث العمسيو فى جسيع ال

 خامدًا:
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والعمساء مغ الػاجب عمضشا كجولو وحكػمو ومشطسات السجتسع السجنى وكافو السيتسضغ بالذئػن العامو 
والباحثضغ التػثضق لقادة الثػرة السيجويو فى الرف األول أوالثانى أو حتى الثالث ولػ كان العجد كبضخًا ، 

 عثسان دقشو ( وذلظ لمشاشئو لكى يعخفػا تاريخ بمجىع .عمى ندق مدمدل ) 

 سمجسًا:

غضخ السػازنو ت االثار الدػدانيو ، يعتسج اساسًا عمى التبخعات والسشح واليباانذاء صشجوق قػمى لجعع 
 الخسسيو وتذخف عميو مرمحو االثار، ويكػن لو نطام أساسى واىجاف واضحو.

 المرادر والمراجع:

 اواًل : 

 الكخيع  القخآن

 ثانيًا:

 الدشو الشبػيو السصيخة 

 ثالثًا:

 الكتب العخبيو والستخجسو الى العخبيو

بيان لمصباعو والشذخ عبابكخ بجرى ) الخياض: شخكو ال -/ بابكخ بجرى ، حياتى ، تحقضق ومخاجعو د 1
 ه ( 1410الجدء االول 

لرالحػن فى الدػدان ، لبشان وا ء/ ب .م ىػلت تخجسو ىشخى رياض ، الجشضج عمى عسخ ، االوليا 2
 م  1986 –ه  1407بضخوت ، دار الجضل ، الصبعو الثالثو –

/ ب . م  ىػلت تخجسو جسضل عبضج ، مخاجعو د. احسج عبجالخحيع مرصفى ، السيجيو فى الدػدان )  3
 م (  1978القاىخه. مصبعو االستقالل الكبخى 

 1423صفخ  3مصابع الػحجة :  –/ روبغ نضمالنج ، تخجسو د. عبجالقادر عبجالخحسغ ) ابػضبى  4
 م (  2002م ط اولى يػنضػ  2002ابخيل  21السػافق 
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 م (  1982مكتبو عضغ شسذ  –/ سضج اليادى ، االداره األصػل واالسذ العمسيو ) القاىخة  5

الدارية والػضيفة العامة واالصالح االداري )لبشان، بضخوت، /شارق السجحوب، االدارة العامة، العسمية ا6
 م(2005مشذػرات الحمبي الحقػؾية، شبعة اولى 

يع ابػسميع ، مشذػرات السيجيو ) لبشان  7  م (  1979دار الجضل –بضخوت  –/ دمحم ابخـا

يع ابػسميع ، تاريخ الخخشػم ، ) الخخشػم : شخكة مصابع الدػدان لمعس 8 مو السحجوده ( / دمحم ابخـا
 م ( 2008 – 1429الصبعو االولى 

 م ( 2000     / محجػب عسخ باشخى ، معالع تاريخ الدػدان ) الخخشػم : الجار الدػدانيو لمكتب 9

 – 1407االردن: الصبعو االولى  –دمحم عبج الفتاح الرضخفى ، مبادى التشطيع واالداره ) عسان /  10
 م (  2006
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