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 بدػ هللا الرحسؼ الرحيػ

 22 /12 /2016 

 تحرير الخرطومفي عوامل الدياسية ال

 الملخص:

فوي  السروري  موؼ بلول الح وػ الار وي القورن الااسوع يذور تعرض الدوؽدان لمزو و فوي يذوريشا 
تر يووة و  –بقيووادم مروورية  األجشلوويظوول الذووعت تحووم الح ووػ  و .يهووا الخووايؽي ي يمووي با ووا

العموووػ و القهووور عوووا الذوووعت. و تعووواون  أنوووؽا  أبذوووع مبريطانيوووة. مؽرسوووبقيوووادم  أوروبيوووةحسايوووة 
و حوووواول بعووون الووووؽطشااؼ امنا اعووووة و تووووػ بعووون مووووؼ الدووووؽدانااؼ مووووع تموووغ الح ووووػ الزا ووووػ. 

فووي  ظهوور ايووادم  ووابة أن إلوو  الدووؽدانااؼجووةوم الرووؽرم ماقووام فووي ن ووؽس  ظمووم حدووسهػو و ل ووؼ
هووةا . و  ووان الماإلسووقووؽا الدووؽدانية تحووم رايووة الجسووع و  (السهوواي)هووؽ ي احسووا  الج يوورم ابوواو

  ػ. حاو  بواا الروؽرم فويعوالال األجشلوييسل وطشي لوت نواا ج جسوؽ  الدوؽدانااؼ عوا الح وػ  أول
  انوووم و  .حاووو  واووول الووو  الخرطوووؽم و سوووار  مدوووارم امناروووارا  فوووي  ردفوووان أبوووا الج يووورم

 تحريووور فوووي   لهوووا الووواور ال عالوووةالعؽامووول الدياسوووية الاوووي طنقهوووا  ووول موووؼ السهووواي و  وووردون 
فوووي الحذوووا الجسووواهاري موووؼ الطووورفاؼ فوووي  دوووت  م. و تموووغ العؽامووول الدياسوووية تسرموووالخرطوووؽم
يسووول  وووردون سياسوووة و . ل ووول الطووور  و الاأياوووا  الدياسوووي موووؼ بلووول الجهوووا  الاايسوووة السعووور و

و ل ووؼ لووػ  ماؼ الاأياووا الدياسووي و العدوو ري مووؼ القوواهرم و لشووانأإنقاذيووو و تووو سوومسية وائالةيووة 
فاسووواطا  السهووواي تؽظيووو  تموووغ  ودياسوووا  و ونجحوووم سياسوووا  السهايوووةتوووشجي ايوووة موووؼ تموووغ ال

 .1885يشاير  26في  و تأماؼ تحرير الخرطؽمالدياسية  العؽامل 

 دراسةإشكالية ال

ام هوي   ؟1885يشواير  26خرطوؽم فوي ال معر وة تحريورسياسوية فوي  يؽامل كان هشالغ هل
 فقط يؽامل ادارية ويد رية اساخاماها القؽتان السارارياان في  دت السعر ة.
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 فرضية الدراسة

ان معر ووة الخرطووؽم بوواؼ السهوواي و  ووردون لووػ ي ووؼ يدوو رية و اداريووة فقووط بوول هشووا  يؽاموول 
 بأياي امنرار.سياسية لها الاور ال عال في معر ة تحرير الخرطؽم مؼ الح ػ الار ي 

 اسةهدف الدر 

 1885يشاير  26 الخرطؽم في تحريرالعؽامل الدياسية في  حمالتها  هةج الاراسة إل  ت

 الدراسة أهمية

فوووي  اأهسااهووو و الخرطوووؽم تحريووورفوووي  ةالدياسوووي تحماووول العؽامووولفوووي  هوووةج الاراسوووة أهسيوووةتوووأتي 
 الاطليقا  الدياسية.

 منهج الدراسة

 يعالج بو إ  اليو الاراسة الاحمامية في هةج الاراسة ان السشهج الااريخي الؽا ي هؽ الةي

 حدود الدراسة

 1885يشاير 26في  سؽ  تار   الاراسة يم  ه يسة ه س با ا ال  تحرير الخرطؽم

 وحدة التحليل

  األنرووار موول الدياسووية فووي تحريوور الخرطووؽم الاووي  ووها  ائوور مؽاجهووة بوواؼؽاهووةج الاراسووة لمع
. وهوي فاورم 1885يشواير  إلوي 1884الح ؽمة السررية في الخرطوؽم فوي ال اورم موا بواؼ موارس 

ماؼ الشرور يمو  الح ؽموة أاسواقالل باو أول وها   إنهوا إذهامة فوي تواريا الدوؽدان الدياسوي. 
 السررية في الخرطؽم.

السهواي و سويطرم ال امموة  يقوت اناروارا الخرطوؽم  تحريور العؽامل الدياسوية فويف رم الاراسة 
معر وة  ووي ان هوؽ امسووايال   لمسهواي بعووا ان الهوا  السرحموويو  يمو  ربعوة واسووعة موؼ الوونالد. 
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يموو  الخرطووؽم بؽاوو ها معقوول الدوومطة الح ؽميووة الرةيدووي و سوويعشي ال ووؽز بهووا اكاسووال سوويطرم 
 األنرار يم  الدؽدان بال مية.

 

 

 الخرطومنبذة عن تاريخ 

. و بووا وجووا  فووي األسووسا الخرطووؽم  انووم بريووة اووزارم يخمهووا اوواةاو  إناجسووع السخرئووؽن  
اهاسام موؼ جانوت  بأيلػ تحع   إنها إم 1504الااريا مشة ازمان سنقم ايام دولة ال ؽنج في 

و و لعووول  ووول موووا اكادووولاو فوووي العهوووا الجايوووا هوووؽ ايوووام يوووام ئوووالوي لرجوووال الوووايؼ احوووا الح وووام
 (.Stevenson, 1966, p.3امسالمي في مشطقاها )

  هةج الخالوي في برية تؽتي و  وان موؼ رجالهوا الذويا اربواق العقاةوا الوةي موا للو  ان أفشذ 
بوا سوعؽا الوي (و و يلواو ان بعون امهوالي 217و4و  )ابوؽ سوميػ1691اناقل الي الخرطوؽم يوام

 سوا الاقرق مؼ الذيا فاناقمؽا الي امبامة معو في القرية ام ذلغ لػ ت دلها  هرم توة ر بنقاوم 
 هيو برية لمرياديؼ م تجةق اناناج السدافريؼ امجانت.

بوواا تطووؽر القريووة مووع ال وواي الار ووي فووي يهووا ي يمووي با وواو اذ يووام احووا اح وواد الذوويا اربوواقو 
يشواير  24محسؽد ود يمي باساقنال اسسايال با ا في م وان مقابول لمحم ايوة  يشوا واوؽلو فوي 

ذوويا اربوواق الخرطووؽم ال  ووي اربوواق ود يمووي ئمي ووة ال. و يشووا يلووؽرج الشاوول اسوواقلمو فووي 1821
 (.4و )ابؽ سميػ

ام ان امحا وا   و في اول  مراحل تشعيػ امدارم بعوا ال واي وعوعم الخرطوؽم فوي نطوا  سوشار
ثػ جا  مقال با ا و الساسي الاي  .لحامية ا ارم في  رري اسنغ يم  السشطقة بعن امهسية

ال امل في  ل مؼ مرر و الدؽدان و لػ ي وؼ الا  اور  احلاو لاداحؽذ يم  اهاسام الدمطا 
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و بواأ ت  اور الح وام  في تعسار النالد وارد في تمغ اميام بنقام الخرطؽم بعاام يؼ امعوؽا . 
الجاد ياجو نحؽ ايجواد يااوسة لمونالد بعوا ان اتزوي ان مشواخ سوشار م يالةسهوػ اوحيا. و بوا 

سعاقووا ان ي يمووي با ووا بووا ائاووار  ووشاي مقوورا اسووانعا ود موواني لووش س الدوولت بيسووا بعووا. و ال
لعااووسة بشووا  يموو  نروويحة امطنووا . ام ان مقاوول ابشووو هشووا  جعمووو يروور  الشعوور يشهووا) ابووؽ 

 (.8و  سميػ

مجوي  ئؽر واا با وا تشنوو الو  اهسيوة مؽبوع الخرطوؽم فحواول ان يعسور القريوة بوايؽم اهوالي يشا 
امبامة بها. فاكدلها هةا بعن امهسية و و  السشاطق الساائسة لها و بعن ياةال  سشار ال 

باأ تذااا مناني لمسرالي الح ؽمية و يعاقا انها با ايمشم يااسة  لمنالد في يام  1828في 
و بووووا اوووواحت ايووووالن الخرطووووؽم يااووووسة لموووونالد تؽسووووع فووووي السنوووواني  ) ابووووؽ سووووميػ(. 1830

 الح ؽمية.

بريووة اووزارم لروواةاي امسووسا  الوو  لقووا ئمووق ال وواي الار ووي السرووري الخرطووؽم و طؽرهووا مووؼ 
 يااسة لمنالد تاساع بنعن مقؽما   الحزارم بسقاييس تمغ امزمان.

 لمهديتهاعالن المهدي 

اناذوور  امننووا  لوورؤو  با وواو ح سوواار يسووؽم الدووؽدان بووان  وويخا يوواي  ي  1881فووي يووام 
تووؽج سووار  رؤو  . و مووؼ  Holt, 1958)احسووا بووا ايمووؼ انووو السهوواي السشاعوور فووي ج يوورم ابووا)

با وا لاواماؼ مدووانام يمسوا  السايشوة لووو بلول ان يعمووؼ  انوو لوؼ ياهوواون فوي بسوع مراووري مرول هووةج 
ل وؼ  امديا ا  و مؼ ثػ بع  ي ابؽ الدعؽد ليعؽد بالسهاي ال  الخرطؽم بوالاي هوي احدوؼ.

ي يمو  مهسة ابي الدعؽد الدمسية با   بال ذل فارسل رؤو  با وا  بوؽم يدو رية لاجلور السهوا
امنرووويا  لوووو يشوووؽم. ام ان السهووواي تس وووؼ موووؼ انووو ال ه يسوووة سووواحقة بهوووةج القوووؽم فوووي ا دوووطس 

ن وووس مروووار بوووؽم  1881. و بوووا مبوووم حسموووة حووواكػ فا وووؽدمو را وووا ايسوووؼ فوووي ديدوووسلر 1881
 الج يرم أبا.
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و  ان ان ايقلم ه يسة الح ؽمة في معر ااؼ مااالاااؼ ترايا  لار في  وهرم السهواي. و لوػ 
و  انوم القوؽا   (Holt, 1963,p. 49موؼ امتروال بالقواهرم طمنوا لمعوؽن) ؤو  با ا بواايعا ر 

السررية في الدوؽدان ت اقور الو  السقوارم الحقيقيوة لمارواي لهوةج الروؽرم الاوي ظهور  بؽادرهوا اذ 
 ان  اللية افرادها  انؽا مؼ النا لؽز و  ار الشعامااؼو و  ار السخهماؼ يد ريا.

و مؼ ناحية ائرا جشا السهاي مقاتماؼ و اياناو ه يسة لرا ا أيسؼ ب سية مؼ السال و الدوالح 
فؽجووو بهووةا  1882الذوواللي فووي مووايؽ و الووةئارم. ثووػ ديووػ مؽب ووو اكروور بانارووارج يموو  يؽسوو  

عربة باعية لمح ػ الار ي و ارت عم سسعاو الو  افوا  ابعوا ف رور يواد مخيايوو و بواأ بعزوهػ 
 ؽرم في مشاطقهػ.يذعل نار الر

يشاةوووة ان موووا يجوووري فوووي الدوووؽدان هوووؽ أمووور ئطاووور و ر وووػ هوووةا   ايقشوووم الح ؽموووة فوووي القووواهرم
يم  إرسال فربة مؼ ال نؽج تحوم ايوادم إبورا يػ بوغ فوؽزي و هو م و موؼ ثوػ  ابارر  اساجاباها

. حوال واوؽلو 1882تػ اساايا  رؤو  با ا و ياؼ م انوو يلواالقادر حمسوي با وا فوي مطموع 
و بوا  تعميساتو لاع ي  لاحراشا  في  ل مؼ الخرطؽم و سشار الاويػ و ال ؽم وفذوؽدم. ااار 

باأ واعحا ان القؽا  السؽجؽدم في النالد  انم يواج م يوؼ احوراز اي نرور. ف ورر يلواالقادر 
فمػ يجا اسواجابة اذ  انوم الح ؽموة هشوا   با ا مطاللاو لمقاهرم لاداياج بإرسال  ااةت اعابية

 د مخرج لسذاكمها الاائمية.تدع  إليجا

بعا ان ه م بؽا  الح ؽمة في ثالث معار  برر السهاي الاقام نحؽ بمت  ردفانو سقطم بوار 
و تنعاهسووا السراكوو  الرووزارم الساشوواثرم فووي السايريووة فخزووعم لووو  1883و امبووين فووي يشوواير 

اناذوار مؽجوا  موؼ بأسرها. و لػ ي ؼ نذاط امنرار مقاررا يم   ردفان وحواهاو فقوا لوؽح  
. و تأكووا نذوواط 1882الاسوورد يموو  الدوومطة الار يووة فووي  وول مووؼ بحوور الزوو ال و امسوواؽاةية مشووة 

و  1883. و  انووم سووشار فووي حالووة حرووار مشووة باايووة امنرووار فووي انحووا  ما ربووة مووؼ الج يوورم
سوقطم سوؽاكؼ و انقطوع  1883كدال و القزار  في  نؽفسلر مؼ ن س العوام. و فوي اكاوؽبر 
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بربوور فووي انزووة  –ال بوواؼ السووؽانق و بوورا جنووال النحوور امحسوور و وبووع طريووق سووؽاكؼ امتروو
 امنرار.

واال ح ام الخرطوؽم عوزطهػ يمو  القواهرم لاسواهػ بوالجشؽد و العاواد لؽبو  تيوار الروؽرم. و لوػ 
فووي مؽبوو  يدووسي لهووا بووةلغ. فقووا  ووان الجووي  الجايووا فووي اولوو  مراحوول  الخايؽيووةت ووؼ ح ؽمووة 

الح ؽمووة  فاعووطر مشووو الوو  الدووؽدان. اي وحوواا   بإي ووادؼ بريطانيووا لادووسي الا ووؽيؼ. و لووػ ت وو
ال  أرسال فمؽل جي  يرابي السدرح. و لػ ي ؼ لهخم  رغنة في القاال فقواومؽا ايوادم تجشاواهػ 
فرحمووؽا الدووؽدان يشووؽم. و  ووان ان مشووي هووةا الجووي  الووةي بووادج ه ووس با ووا به يسووة سوواحقة فووي 

يمو  جسيووع افوورادج تقرينوا و  ووان ان اد  هوةج اله يسووة الوو  بزووم  1883الخوامس مووؼ نوؽفسلر 
 (.Holt, 1958, p.66انهيار الح ػ السرري في  ل مؼ دافؽر و بحر الز ال منا رم )

انه م امامو ذا  الجي  الةي يقؽدج عابط و با تزاي م ثقة السهاي في ن دو و مقاتميو بعا 
امتوورا .  ووان واعووي انووو يسمووغ السقووارم بريطوواني بسدووايام مجسؽيووة مووؼ الزووناط امورباوواؼ و 

ليديطر يم  النالد ب اممهوا اذ ان هوةا م يعشوي اكرور موؼ الارواي لحاميوا  اوزارم تزوػ فوي 
مجسؽيها النا لؽز  و بعن الجهادية. فاناذر  مؽجة الةير فوي اوسواط الرسوسية و ايقشوؽا ان 

انووا  لاقؽيووة وسوواةل الخرطووؽم بووال  ووغ سووا ؽن هووا  السهوواي فووي القريووت فاتخووة  جسمووة الارت
 الافا  في السايشة.

فلوواأ  اولوو  مراحوول الحرووار فووي  محااوورم الخرطووؽم حاوو  الادووميػ. هووي السهايووةكانووم ئطووة 
بشذوووؽق ثوووؽرم امهوووالي الوووةيؼ اسووواش رتػ فوووي عوووؽاحي الخرطوووؽمو و بؽاوووؽل ي  1884مطموووع 

ر ثػ اوفا السهاي يرسان ابؽ برجة يم  رأس مقاتميو في يؽناؽ باأ  السرحمة الرانية مؼ الحرا
ار الخرطووؽم و مارسووم م يوواا مووؼ رووبعووا ذلووغ بعلوواالرحسؼ الشجووؽمي بنا وور  بؽاتووو مووؼ تؽهووا ح

حوول ر وواق السهوواي  1884الزووزط يماهووا فووائل الحرووار بهووةا مرحماووو الرالرووةو و فووي اكاووؽبر 
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و بقووؽا فووي  ترووحنو جسووؽ  مخيايووو فاس شووؽا مووؼ الدوويطرم يموو   وول السشوواطق السحيطووة بالعااووسة
 مؽابعهػ تمغ حا  تػ لهػ امسايال  يم  الخرطؽم.

 غردون في الخرطوم

. هوووةا امحووواالل ئموووق ازموووة فوووي  ي يوووة الارووواي 1882احاموووم بريطانيوووا مرووور فوووي سووولاسلر  
لهسوا الدومطة  اواحنة الحول و لمسذ مة الاي نذلم في الدؽدان اذ لػ يعا الخوايؽي و ح ؽماوو 

جها  ائورا بلول اتخواذ ئطوؽم موا. و لقوا اتدوعم ربعوة ن يداذار العقا بل ااني ل اما يميو ا
الدوومطة لاذووسل م اووت السشوواوق اللريطووانيو و ح ؽمووة اوواحنة الجاللووة ن دووها. و باعوواد مراكوو  

 الدمطة تعاد  السقارحا  حؽل الؽسامة السرم  لحل ازمة الدؽدان.

  با مؼ سحت الريايا مؼ ثلم لسراك  الدمطة ان ن ؽذ السهاي ائة في امزدياد و لػ ي ؼ هشا
باأ  السذاورا  تاور حؽل ال ي ية الاي سااػ  1883جشا و مانااؼ مؼ النالد. في نهاية يام 

يموو  ائايووار  ووردون لمعسوول فووي الدووؽدان بعووا ان اسوواقر رأي الح ووؽمااؼ بهووا امندووحاق. و تووػ 
جسوووع . و ان اي ووواد  وووردون بوووا يدووواياهػ فوووي 1884يمووو  ائوووال  الدوووؽدان    مطموووع يشووواير 

و هوؽ  معمؽما  يؼ السؽبو  الوراهؼ فوي الدوؽدان. و ليقاورح لهوػ دائول امطوار العوام لدياسواهػ
امندحاق. ف ان الاعميسا  لزردون ان يقرر افزل الدلل الاوي يس وؼ اتنايهوا لاوأماؼ اندوحاق 
السروورية فووي سووالم. و لعوول الح ؽمووة اللريطانيووة اراد  ان تع ووي ن دووها مووؼ السدووخولية فأو مووم 
لمح ؽمة السررية امر ت ؽين  ردون لاش وة مهسوة امئوال  و تاحسول بالاوالي الانعوا  السارتنوة 

ثوػ  بواؼ  وردون بعوا مزادرتوو للريطانيوا   م  هةا دون ان ت ج الح ؽمة اللريطانية في السدالة.ي
 ان مهساو هي تأماؼ ائال  السانااؼ و الجشا مؼ الدؽدان بدالم.

 الدودان سياسة اخالء

بعووا واووؽل  ووردون الوو  القوواهرم تووػ امت ووا  برووؽرم يامووة بوواؼ امطوورا  السعشيووة يموو  اي ووادج 
ان دون الاعووورض لما ااوووال هشووواو اي هووول سووويخمي  ووول الحاميوووا  الاوووي موووا زالوووم ليخموووي الدوووؽد
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اووامام فووي وجووو بووؽا  السهووايو او انووو سوويخمي حاميووا  بعاشهوواو و هوول ساذووسل العسميووة  وول 
السووانااؼ او فتووا  ئااووة بهووا حووؽل هووةج السدوواةلو امموور الووةي ادا برووؽرم منا وورم الوو  بقووا  

شيووة الوو  امال محوواوم ان يروول مووع امطوورا  السع ووردون دائوول اسوواح اما  الخرطووؽم يامووا  وو
 ات ا  و في حاؼ اسا اد السهاي مؼ يامل ال مؼ و حذا طاباتو حؽل السايشة.

يووايؽ الوو   جوورا ن اوولتزوواربم اارا  مشووة اللاايووة حووؽل مؽعووؽ  امئووال و ف ووي ال اوورم الاووي  ووان 
اي اد  ردون لقيادم يسمية امندحاق  ان رايو ان تذسل  العسمية  ل الحاميا  السؽجؽدم دائل 

تعاقوا بعوا ارسوال  وردون الح ؽموة اللريطانيوة  مالدؽدان باسارشا  مؽانق النحر امحسر. و  انو
 ان مهساو هي سحت جسيع الحاميا .

ق بوواي الحاميووا  يجووت سووحلها. ف ووي الروواني و بيسووا ياعموو آراةوووامووا باوورنج فقووا أبوواا تشابزووا فووي 
بعو  برسوالة الو  جورا ن اول يقاورح فاهوا ان تذوسل يسميوة امندوحاق  1883العذريؼ مؼ نوؽفسلر

حاميوووة الخرطوووؽم و السراكووو  السجووواورم باإلعوووافة الووو  الاجوووار امورباووواؼ و القداوسوووة ال اثؽليوووغ 
ط اللريطوواني الووةي سوواؽفا الوو  السؽجووؽديؼ فووي العااووسة. و ل شووو يوواد و  اوور رايووو بووان الزوواب

 الدؽدان سيعط  االحيا  ليقؽم بائال جسيع الحاميا . 

 إلئووال اوعووحم تمووغ الاعميسووا  ان الخووايؽي لووو رغنووة اكاووام فووي بووةل  وول مووا يس ووؼ مووؼ جهووا 
و لووػ تحواد بالاووالي امواكؼ او فتووا  معاشوة. و واوو   ريايوا الح ؽمووة السرورية دون ارابووة دموا 

ردون بروؽرم فز اعوة هوي ائوال  الدوؽدان و سوحت الجشوا السرورياؼ فرمان الاعاواؼ مهسوة  و
 دون الائؽل في الا ااال.

اذن فقا  انم الدياسوة السقوررم فوي بوادم اممور سوحت  ول الحاميوا  السرورية فوي الدوؽدان و 
بوووا اكوووا هوووةا اباوووراح باووورنج بيسوووا بعوووا الوووراي الووو  الازوووحية بحاميوووا  سوووشار و بحووور الزووو ال و 

م ان هشا  اساحالة فوي ائالةهوا. وهوةا يعشوي ان الخطوة امولو   انوم تذوسمها امساؽاةية اذا ثل
. و بووا 1884يشوواير  22يحسوول هووةا الووراي مشووة ان اوواة اول مووة رم لووو فووي و بووا  ووان  ووردون 
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بعووو   1884جوووا   رسووواةمو موووؼ الخرطوووؽم تحسووول الا اموووا باموووغ الدياسوووة. و فوووي مطموووع موووارس 
طووؽم منا ورم لووؼ ي وؽن فووي مرومحاهػو اذ سووقؽطها فووي للاورنج برسووالة يقوؽل فاهووا ان ائوال  الخر 

اياي امنرار سي ؽن حاسيا و سااعةر وفقا لهةا سوحت الجشوا و السوانااؼ موؼ  دوال وسوشار و 
بحر الز ال و امساؽاةية. و اوعي لو انو لؼ يزادر الدؽدان حاو  لوؽ توػ اسوااياؤج ام بعوا ان 

 نالد.ياأكا مؼ ان جسيع الريايا امجانت با  ادروا ال

موووؼ اللاايوووة الووو  الشهايوووة ولوووػ يعاووورض يميوووو باووورنج و م الح ؽموووة و بوووا  وووان هوووةا راي  وووردون 
اللريطانية. لقا حاثم مراجعوة لمسؽبو  بيسوا بعوا يشواما ئوابرهػ  وردون باسواحالة ائوال  جسيوع 
السشووواطق دون يوووؽن يدووو ري و سياسوووي موووؼ الخوووارج. ايمشوووم بريطانيوووا يشاةوووة اياراعوووها يمووو  

ا  لمدؽدان ووجهم  ردون ال  ايادم حامية الخرطؽم  خريا ال  بربور منا ورم. ارسال اية بؽ 
سوي ؽن هوةا  و  ان رايهػ انو اذا اساطا   ردون مؼ سحت حاميا  الخرطوؽم و بربور و دنقوال

م دووونا  لاووورا. و ل وووؼ  وووردون رفووون هوووةج السراجعوووة و ايموووؼ انوووو لوووؼ يزوووادر الووونالد يعطوووي  ووول 
 ووخي يلازوووي العووؽدم الووو  مرووور ال راووة لي عووول هوووةا. و لقووا نووواج هوووةا السؽبوو  السعقوووا الوووةي 
اوويزم بووو تعميسووا   ووردون فمووػ تحوواد لووو مهساووو بؽعووؽح و لووػ تلوواؼ لووو اي جوو   مشهووا يعالوور 

 انؽيا.رةيديا و ايها ث

 سياسة االنقاذ

كانم القزية الهامة و العاجمة الاي تذزل الح ؽمة اللريطانية في ذلغ الحاؼ ماذا هوػ فوايماؼ 
يشاير يشواما بورروا امندوحاق لوػ يورد  4بالدؽدان اذ ان سياسة امئال  لػ با تقرر بعا. و في 

مووا فووي هووةا العوور  اي تعماووق يموو  مدووألة السدوواقلل الدياسووي. و لووػ تجووا مدووألة الح ووػ اهاسا
بالووةا  من امننووا  الاووي  انووم تاووؽارد مووؼ الخرطووؽم تشووةر بووأن  وورا مدوواطار يمحووق بالريايووا و 

يذوابو ذا  الوةي اناهو  اليوو جوي  ه وس با وا. ف انوم القزوية العاجموة  ي يوة يهادهػ بسرار 
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ؽم امنقواذ نايجوة لاوردد الح ؽموة اللريطانيوة فوي ارسوال بو انقاذ هوخم  و موؼ الوةي ياوؽل  السهسوة.
 لمدؽدان انهار  وفذمم.

 دياستراتيجية الحصار عند المه

فووي  ردفووانو فووي حوواؼ او وول متنايووو  1883انحروور نذوواط السهوواي الذخرووي حاوو  اوائوور 
مهسة رفع راية الرؽرم في انحا  ما ربة مؼ الدؽدان و لػ يدارشي اواسط النالد مؼ هةا الشذواط. 

بالرساةل و السشذؽرا  السؽجهة ال  رجال القناةل و العمسا  كان تقماا السهاي هؽ ت ويا يسالو 
و يلوواو انووو ارسوول مووع ود النرووار بعزووا مووؼ هووةج لدوو ان مشطقووة  يووايؽهػ فاهووا الوو  مدوواناتو.

. فهوووؽ يشووولهػ لهوووةا فوووي 1883نوووؽفسلر   11الخرطوووؽم. و يعوووؽد تووواريا اول رسوووالة لهوووخم  الووو  
رورم ايوووالن الحووورق يمووو  الح ؽموووة فوووي الرسوووالة السذوووار الاهوووا ألنهوووا ا وووار  اوووراحة الووو  عووو

إللقا  حرار يم  الخرطؽم يااساها. و لػ يعا السهاي يايؽ الشاس لمهجرم اليو و حدت بل 
تق ل بو جسيع السدالغ و يسوارس عوزطا يمو  الدو ان حاو  يدادومسؽا ويهم وؽا بواائمها جؽيوا. 

امشم لوو يوام نوؽاحي جا  هةا الشاا  بعا اناحار جي  ه س با ا امام امنرار و هي ه يسة 
  يؼ الجاؽش الاي سلق لمسهاي ان سحقها.

فهةج بؽم ارسمم ئريرا مؼ مرر بزرض القزا  يمو  الروؽرم فه يساهوا تعشوي مقوارم السهواي 
الو  هوةا فمقوا  انوم  باإلعوافةال اةقة يم  دحور الجاوؽش الاوي تشعسهوا ح ؽموة الخوايؽي ن دوها 

الوةيؼ تمقوؽا تعميسوا و توارينا يدو ريا مشاعسوا. و يم  ايادتها مجسؽية مؼ الزوناط اللريطوانااؼ 
كان مؼ الطليعي ان تازاي  ثقة السهاي في ن دو و اتنايو بعا هةا امنارار و بواأ ت  اورج 

 يش اي جايا يم  الديطرم ال مية.

يرفوم بهوا مرور و بريطانيوا  سروال و مؼ الشاحيوة ائورا فقوا اهاو   بعوا  وي ان الروؽرم الاوي 
و اذا  انووم لموواولااؼ ال لاوورتاؼ فووال بووا ان  ت ووؽن هانووة ح ؽمووة الخرطووؽم بووا لمقووؽم و الجلوورو . 

زالووم تسامووا. و لووػ  تعووا هووي تمووغ الح ؽمووة السهابووة الاووي  ووان جشوواي واحووا مووؼ جشؽدهووا يرهووت 
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مجسؽية مؼ امهالي. و لقا  ان في هةا تهاتة ن دية موؼ الارجوة امولو  لمسهواي ليقوؽد حسماوو 
الاهاتوووة الش دوووية اطستشوووان لسؽب وووو العدووو ري فووواذا  انوووم حاميوووة و لقوووا اوووحلم تموووغ  الخااميوووة.

الخرطؽم سااافع يؼ ن دها باألسمحة الشارية فقا  شػ السهاي مؼ جي  ه س با وا ال راور موؼ 
 تمغ امسمحة.

كانووم اموووام السهوواي وسووواماان لمدووويطرم يموو  الخرطوووؽم اومهسووا حذوووا  ووول بؽاتووو فوووي السشطقوووة و 
هجوؽم منا وورو  و الرانيووة القوا  حرووار حوؽل السايشووة و مسارسووة امنقزواض يموو  الحاميوة فووي 

حرق اساش ا  بطاتة ي قا  ردون ئاللها ايااد مؼ بؽاتو السحاربة وياادج و مخنو ويزطر في 
الشهاية اما ال  الادميػ او ال  الافا  الذ مي. و  ان السهاي في اللاايوة انواهج الخيوار الرواني. 

 اي تػ يؼ طريق الحرار  رار.حرامة امنارارا  الذلغ من 

فووي مؽابوع  راوورم فووي الزورق يموو  بايوواتاؼ.  - سووا مارسووها امنروار –اياسوا  ئطووة الحروار 
امولوو  يوو ل السؽبووع السحااوور يووؼ العووالػ الخووارجي برووؽرم تامووة بحاوو  يدوواحال يموو  ح امووو 

الخووارج اي وواد اي منعووؽثاؼ لطمووت امنقوواذ مووؼ مراكوو  ائوورا  سووا يدوواحال يموو  ايووة بووؽم اتيووة مووؼ 
الؽاووؽل اليووو دون ان تاعوورض هووي ن دووها لهجووؽم يشيوو  بووا تقاومووو و تسشوو  باله يسووة او تووخثر 
 الادووميػ بووال ارابووة دمووا . امووا القايووام الرانيووة فهووي الربابووة السذووادم يموو  دئووؽل اي مووؽاد  ةاةيووة
لمسحااريؼ حا  يجلروا يم  اساهال  مخ ونهػ و مع اميام تشخ ن مقارم الجشا يم  القاال 
و تشهار معشؽياتهػ و حاشها يؽجو امنروار عورباهػ فإموا ان يرفوع الرايوة الليزوا  او يؽاجهوؽهػ 

 بسقاومة ه يمة م تذ ل باي مقياس ئطرا يم  السهاجساؼ.

و يؽعي تاريا فاؽحا  السهاي في الزرق ان اول تجربة لمحرار با ن ة  بشجاح فوي مؽبعوة 
اهللا ود الشؽر مساش ار اناةل الحسر و اللايرية و حاشسا بع  السهاي بعل 1882اللر ة في مايؽ

 الحؽازمة لؽعع ذلغ الحرار ثػ ايقنو حرار الطيارم في  ور   ردفوان بقيوادم السشوا اسوسايال
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) 1882ا دوووووطس  6يؽلاوووووؽ الووووو   2و جشوووووا لوووووو موووووؼ بشوووووي بؽموووووو موووووؼ الجؽامعوووووة فووووواام موووووؼ 
Holt,1958). 

فذوريؽا فوي حروار بوارا بإح وام و تس شوؽا موؼ با اباشع امنرار اكرر بإيجابية سياسة الحروار 
ب وول جسيووع الوواروق السخديووة الاهووا و بعووا اووسؽد دام ئسدووة اسووهر اعووطر  بووارا لمادووميػ لش وواد 

لا يا مؼ تجارق السهواي فوي  1882مؽادها الزةاةية. و لقا جا  حرار امبين في مشار  
لارواي لحاميوة الخرطوؽم بيسوا هةا السااانو تمغ الاجوارق الاوي  وان لهوا ابموغ امثور فوي  ي يوة ا

 بعا و امسايال  يم  السايشة.

و لقووا جووا  اسووايال  السهوواي يموو  امبووين لاووخمؼ سوويطرتو الاامووة يموو  الدووؽدان الزربووي فقوووا 
انهار  مؽابع الح ؽمة في دارفؽر تنايا و اانحم سمطة الح ػ الار ي في بحر الز ال  وةلغ 

 آيمة لم وال.

 استيالء على الخرطوم

هاي في تسهاا طريقو نحؽ الخرطؽم بإجرا  اترام  موع  اهوالي السشطقوة. و لقوا  وان  ر  الس
س ان الخرطؽم ابل اهل الدوؽدان حساسوة لاشروات السهواي حاكسوا يمو  الونالد بح وػ ظوروفهػ. 

م ووجووا بعزووهػ فقووا نعووػ هووخم  بسجاووق الح ؽمووة الار يووة فاووؽفر  لهووػ بعوون سوولل الحيووام الر ووا
ويوووؼ الح ؽموووة او بووواؼ بؽاتهوووا السدووومحة. وهوووػ فوووي ذا  الؽبوووم  لوووػ ال راوووة ل وووي يعسووول فوووي دوا

ياعرعؽا لنط  جامعي الزراةت الةيؼ  انؽا يارااون عحاياهػ في الزالت اميوػ بعاواا يوؼ 
ايواؼ الدومطة السر  يوة. فموػ ت وؼ الخرطوؽم تع ووس فدواد الح وػ الار وي  سوا تع دوها امبوواليػ. و 

اترم ماورددم و لوػ ي وؼ موؼ يوري عورورم احوااث تزااور مؼ هشوا جوا   اسواجاباهػ لوايؽم الروؽرم فو
سياسووي فووي الوونالد. و لهووةا فقووا اراد السهوواي ان يجسووع انرووارج حووؽل معدوو رج بعاوواا يووؼ مقوور 

 الح ؽمة بلل ان يقرر مهاجساها.
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و لقووا اتروول السهوواي بوونعن امايووان القوواطشاؼ فووي القوورا السشاذوورم حووؽل السايشووة لانووادروا فووي 
و الح ؽمة بلل واؽلو لهػ.  ف ات يام ئطابا  لمذيا العلاا ود بوار فوي اثارم القالبل في وج

ام عنان و ابشاةو و بعون حارانوو. و يالحو  ان اهوالي تموغ القورا بوا تح عوؽا فوي ابواا  رايهوػ 
. ربسوا  وان مورد هوةا السرومحة السذوار ة الاوي توربطهػ 1884في امحااث الجارية حا  اواةول 
مشاطق الجري  و الحم اية بازدهار مشاؽجاتها ال رااية و الاوي  بالخرطؽم و س انها. فقا يرفم

كانووم العااوووسة مجوووام رةيدووويا لادوووؽيقها. فقيوووام اهمهووا بالوووايؽم عوووا الح وووػ الار وووي سوووارار موووؼ 
امعوووطرابا  مسوووا ياعوووةر معوووو  دوووت رزبهوووػ امساسووويو فعموووؽا يمووو  الحيووواد حاووو   ذووو م لهوووػ 

 بال وال.امحااث ان ح ؽمة الخرطؽم با اانحم مهادم 

فووي انحووا   لألنروواربحاوو  تقووؽم معدوو را   1884لقووا وعووع السهوواي ئطاووو مشووة اواةوول يووام 
نذوواطها بالووائؽل فووي معووار  عوويقة الشطووا  عووا ما ربووة مووؼ السشطقووة الساائسووة لمسايشووة و تلوواأ 

رجووال الحاميووة. و لووػ يقاروور نذوواط امنرووار يموو  مشطقووة الخرطووؽم وحوواها بوول اتدووع نطافووو و 
 شؽا مؼ بطع امترال الامزرافوي بلربور و لوػ ي وؼ باإلم وان السخوابرم يوؼ طريوق اماا  سام فاس

 الرسل.

ر ووػ سوو ان الدووؽدان الذووسالي و الذووربي لووػ يمعلووؽا دورا منا وورا فووي حرووار الخرطووؽم ام انهووػ 
تس شؽا حاؼ رفعؽا راية السهاية في مشاطقهػ مؼ ي ل السايشة ي م ي اد ي ؽن  امال يؼ مرور 

العالػ. فقا  انم مرر هي الشافةم الاي يطل مشها الدؽدان يمو  الوانيا و النواق يؼ  و بالاالي
الةي يأئةج الاها في تموغ اميوام. و اثلوم اسومؽق السهواي فوي اسواش ار ال يسوا  السحماواؼ لالشوي 
ديؽتو في مشاطقهػ فعالااو و ايجابااو في هةا السجال. ف ي الؽبم  الةي  وان انروارج يعسموؽن 

مشطقووة جشووؽبي الخرطووؽم  ووان يسالووو فووي  ووسال و  وور  الدووؽدان يعسمووؽن بووش س لمدوويطرم يموو  
القار لقطع وساةل امترال باؼ الخرطؽم و الخارج. فجا  ي ل الخرطؽم نايجة منا رم لمشذاط 

 دبشو. فقا  انم الطر   اللريوة و الشهريوة الةي بام بو ي الخار ئؽجمي و يرسان بؼ ابي ب ر 
  عافة ال  ئط الامزرا  تسر يلر اراعاها.السخدية ال  مرر باإل
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لقووا  انووم الخرطووؽم تعوواني مووؼ ازمووة حووادم وااووني سووقؽطها نايجووة لا ذووي السجايووة  اموورا ي وواد 
و بؽاووؽل فووؽج السهوواي الوو    .ي ووؽن مخ وواا.  و لعوول حسمووة امنقوواذ لووػ ت ووؼ لا عوول سووؽا القماوول

و الساؽبعوووة. طلوووق واووول مؽبووو  الحروووار الووو  ذروتووو 1884اكاوووؽبر  23مذوووار  السايشوووة فوووي 
طاوو الشهاةيوة فوي تؽزيوع بؽاتوو حوؽل السايشوة. و بواأ الهجوؽم فوي اوليحة السهاي حال واوؽلو ئ

بالار ا  يم  اكرر السشاطق عع ا الاوي موؼ ابرو  الزورق و فوؽجق  1885يشاير  26امثشاؼ 
يزربؽنهػ مؼ الخم  فموػ ت وؼ  هشوا  مقاوموة توة ر بول ا مولهػ وعوع  باألنراررجال الحامية 

 20واوووؽلها الووو  القنوووة يوووؽم  توووارياالدوووالح دون ان يطموووق بةي وووة. اموووا حسموووة امنقووواذ فقوووا  وووان 
 يشاير.

وعووعم  1885بدوقؽط الخرطووؽم فوي ايوواي امنروار فووي  الدوادس و العذووريؼ موؼ يشوواير سوشة 
ال رارو لػ   ي ر تش اةها لزردون. و الةي لػ يحقق  مشها الشهاية العسمية لمسهسة الاي او ل ام

ياس ؼ مؼ ائال  اي مؼ الجشؽد و السانااؼ مؼ ريايا امملراطؽرية العرسانية الةيؼ ير لؽن فوي 
 العؽدم ال  مرر و فذل محاومتو في ابقا  الدؽدان تحم الش ؽذ الار ي و لؽ اؽريا.

 الخاتمة

 عوامل سياسية في تحرير الخرطوم:

لووػ يسوون زمووؼ طؽيوول يموو  واووؽل  ووردون حاوو  تحوواد  معووالػ القزووية الاووي يرووار  حؽلهووا 
يوووؼ طريوووق اسووواالمو  بأكسموووالقؽتووانو تموووغ القزوووية محاولووة  ووول طووور  لدوويطر يمووو  الدوووؽدان 

 لسقالاا الدمطة في الخرطؽم.

و ر ووػ ان العؽاموول الاووي مووؼ  ووأنها أن تحدووػ الروورا  ت سووؼ فووي الارجووة امولوو  فووي السدوواةل 
امسمؽق الةي اتنعو  ول  هؽ اولهسام يجت اهسالها و  اؼياممدارية و العد رية ام ان هشا  ام

موووؼ  ووووردون و السهوووواي لاووواايػ مؽب ووووو ل دووووت م يوووا مووووؼ الاأياووووا موووع السحافعووووة يموووو  بؽايوووواج 
كووان  ووردون يدوواسا بؽتووو مووؼ الاأياووا السعشووؽي و  و الجساهاريووة و تؽثاووق العالبووة باشووو وباشهووا.
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الو  الوايػ العدو ري  باإلعوافةو دنزو يميوو ح ؽماوا الخوايؽي و اواحنة الجاللوةالسادي الةي ت
الوووةي يمقووواج موووؼ القوووؽا  امجشليوووة و الدوووؽدانية الاوووي  انوووم موووا تووو ال تح ووو  الوووؽم  القوووايػ لح وووام 
الخرطؽم و بعون السوانااؼ موؼ امهوالي و ريايوا امملراطؽريوة العرسانيوة. اموا السهواي درج مشوة 

اتنوووا  اسووومؽق تساووو  بالاؽاعوووع و احاووورام الزاووور فهوووؽ يدوووع  الووو  الار اوووت  اللاايوووة ديؽتوووو يمووو 
امئوووريؼ فوووي السهايوووة بوووال ارهووواق او يشووو  لوووةلغ تس وووؼ موووؼ اسووواقطاق تأياوووا جسووواهار القناةووول 
 الدووؽدانية الاووي حققووم لووو اناروواراتو يموو  را ووا ايسووؼ و يؽسوو  الذوواللي و تزوواي م ايوواادها

فوي  ردفوان و دارفوؽر فوواحر  حسموة ه وس با وا فووي كورد فعول مسوايال  يمو  مراكوو  الح ؽميوة 
 ووي ان ووااوومم نذوواطها فووي اجوو ا  ائوورا موووؼ الدووؽدان. ولووػ ت وواؼ و تزوور تمووغ امناروووارا  
السهووواي بووول الاووو م بوووش س السدووومغ حاووو  يحوووا   برقوووة مخيايوووو الووو  ان يدوووا سمؽا السهسوووة ب ووورض 

الووايؽم هووي السشذووؽرا   الدوويطرم ال ميووة يموو  الدووؽدان. و  ووان وسووامة السهوواي اميالميووة للوو 
العامة و الرساةل الخااة ينع  بها لمجسايا  و امفراد سؽا   انؽا مؼ الةيؼ يرفؽا باعواط هػ 

 معو ام بعااوتهػ لو.

الاي مؼ  أنها ان تخمق نؽيا مؼ الارابط و امل وة م  شو  يشهسوا ل ول موؼ وجوا  ا هةج العالب
السدمغ الةي سم و  ل طر  تجاج امئرو  ذلوغ ن دو في ذلغ السؽب . اما ثاني العؽامل فهؽ 

السدمغ الةي لعت دورا  لارا في تعقاا امزمة و الؽاوؽل بهوا الو  نقطوة يدواحال الاراجوع مشهوا 
الاوي وظ هوا  ول ام طورا   و  ان م با ان تداخام القوؽم لاحدوػ الرورا . فجسيوع هوةج العؽامول

الاوي لعلوم و هوي   الار وة امولو   موؼ فوي طليعاهوا سياسوية في الررا  حوؽل الخرطوؽم  انوم
حاو  اسواطا  السهواي توأماؼ  . 1885يشاير   26خرطؽم في لم امنرار في تحرير اهام دورا

الووةي فوورض  الحرووار الدياسووي و امبارووادي و العدوو ري يموو  السايشووة و  الحذووا الجسوواهاري 
 امئوال  اسوةوسي الاوي تسرموم فوي سياسوة الدومسية سياسوا   وردون   ول  افذوال الاي ادا ال  

 امنقاذ وسياسة الافا  يؼ الخرطؽم.و  سياسة
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