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 صـمـخـتـــدـم
تدلمي  الزلع ىملى تلاري   ىجفت، الؾرقة البحثية والتى جاءت بعشؾان دور كردفان فى تحرير الخرطؾم ىذه 

تؾضيح إستراتيجية السيدى الجيادية والتى كسا ىدفت ل. حية العمسية والسعرفية كردفان فى السيدية إلثراء الشا
اليلد  اككالر يدعى مؽ خالللو لمؾولؾا اللى مات لاه و  ةجعل الدؾدان باكسمو ميدانًا لسعركة واسعتسثمت فى 

فلى كردفلان وحرلار وتحريلر اك،ليض ، ملاىى ا  حم لة ملؽ ، حيل  أولبحت معاركلة وىؾ تحرير الخرطلؾم 
للى حم ات حرار الخرطؾم الذى ،دأ بذبكة واسعة إمتدت مؽ سؾاكؽ وبربر والجزيرة واك،يض ، ثؼ ضاقت ا

 .الكالكمة والحمفاية وأم درمان
والتحرليل رى اللذى إناشلع ىملى ال لراءة والسظالعلة لتؾضليح فكلر اإلملام ح أحسلد العدلك كما ىـجفت الهرقـة

ىشى واللذكاء إضافو الى اإلستعداد اللذالذى تم اه فى وباه والتثقيف خاوة الديرة الشاؾية والتاري  اإلسالمع 
 .ىؾ ما أسيؼ فى تكؾيؽ شخريتو وى ميتو اإلستراتيجية الفريدة الظايعع ، 
لتؾضليح العسميللات العدلكرية فللى كردفللان ،لدًأ مللؽ اليجلرة ل للدىر ودوافعيللا حتلى تحرللار وتحريللر  كمــا ىــجفت

واسلتراتيجية السيلدى فلى . الايض حي  أوضحت الؾرقة ىؾامل تكؾيؽ وحدات السيدى العدكرية فى كردفان 
وقظع . ايرة الخرطؾم لمسعركة الكإىادة مؽ إنزؼ اليو فى قدىر مبايعًا لسشاط يؼ إلنذاء روافد وجدؾر تسييدًا 

م ، حي  ارسل الفكى السشا لسياجسلة التيلارة ثالل  1882خظؾط اإلتراا بالخرطؾم والتى كانت فاتحة حت 
م والتيلارة ت لع 1882أغدلظس  6الحرلار الخارجيلة حلؾا اك،ليض بدل ؾطيا فلى مدن كردفلان لتكتسلل حم لة 

حرلار وفلتح اك،ليض بعلد الخدلارة ان ثلؼ كل. شرق كردفلان ىملى طريلإل اإلترلاا ملا،يؽ الخرطلؾم واك،ليض 
ذلػ الدرس فى التخظي  الرائع لسعركتة ال ادمة ، شيكان ، وأىؼ مؽ ذلػ إدارتو حريمة وقد تسثمت . اكولى 

كسا ىدفت الؾرقلة لتؾضليح التشغليؼ العدلكرى . كىغؼ معاركة ىمى اإلطالق وىى حرار وتحرير الخرطؾم 
لرايات جيؾش السيدية الؾحدات ال تالية التى وقع ىمييا ىب تؾجيو الزلربات اإلسلتراتيجية وخلؾض السعلار  

 .التكتيكية 
إتدللست الؾرقللو تؾضلليح تحللر  السيللدى نحللؾ الخرطللؾم والخظللؾات الفعميللة لللذلػ ، حيلل   كمــا ىــجفت

يرة الذعاية اليائمة والتى دامت ىلدة شليؾر ، أ،لرزت اللروح الجدىلدة التلى مؽ اك،يض لمخرطؾم بالسد مديرتو
غسرت الملؾ  ملؽ الرجلاا والشدلاء وا طفلاا اللذىؽ سلارىؾا للنزلسام لرلفؾفو ولسبايعتلو كسلا عيلرت خالليلا 

ىمللى أن ىشللا  عاىرتللان تمفتللان الشغللر فللى ت للدم السيللدى نحللؾ . م درتللو الفللذه فللى التعاعللة السعشؾيللة والروحيللة 
إدارة السيلللدى وىلللؾ فلللى : الخرطلللؾم وتالللرزان كفلللا ة السيلللدى والخميفلللة كع ميلللات إسلللتراتيجية ناضلللجة ، أوليسلللا 

ىشدسلللة : وثانيلللًا . أقاولللى كردفلللان ، لسدلللرح ىسميلللات ضلللخؼ مدلللاحتة معلللات ا للللؾ  ملللؽ اكميلللاا السربعلللة 
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 سللا ت للدم بكللل الدللكان ،وإن وميكانيكيللة ىسميللة الت للدم نفدلليا ، فللالسالحى أن السيللدى لللؼ ىت للدم بالس للاتميؽ ف لل 
، وكان  ،د ليذه الجسؾع مؽ محظات لمؾقؾ  ىشدىا تداب ذلػ فى إست راق زمشًا طؾياًل لمؾوؾا لمخرطؾم 

، وسلرىان مللا أخللذت ىللذه السحظللات ىيعللة مللدن معقتللة ، وبالتلالى كللان ىميللو أن ىللؾازن أثشللاء ت دمللو ،لليؽ ىللدة 
ؾد ، وتتفللاوت ىللذه العؾامللل مللا،يؽ إختيللار الظللرق التللى ىؾامللل ، وىللى التللى حللددت التؾقيللت والسدللالػ والحذلل

تسر ىمى السشاطإل ال شية بالحاؾب  طعام الجيش الزخؼ وبيؽ قرب السدافة أو بعدىا مؽ الخرطؾم ، وبيؽ 
كسا ىدفت لتؾضيح السحلاور التلى ت لدم ،يلا السيلدى . إنتغار إنخفاض الشيل الكفيل بعرقمة ت دم جيش العدو 

 .نحؾ الخرطؾم 
تشغيؼ السيدى لمحرار ،تؾجيو لعدد مؽ ال ادة كل الى جيلة معمؾملة قالل الؾرقة لتؾضيح  ىجفت كما

ثللؼ كلللان قظلللع .  ووللؾلو ، أ،ؾقرجلللة أميللر البحلللريؽ والاللريؽ ملللؽ ناحيللة الجشلللؾب ، والذللي  العايلللد مللؽ الذلللرق 
سيللدى لدللرح ثللؼ كللان ووللؾا ال. ح خيللر ،ؾاسللظة ىثسللان دقشللة  ( سللؾاكؽ وبربللر)الظريللإل البحريللة والاريللة 

م وحلل  رحالللة فللى ديللؼ ا،للؾ سللعد بالفتيحللاب وبللدأ الفرللل الختللامع فللى 1884إكتللؾبر 10اكحللداث فللى ىللؾم 
 .ممحسة الخرطؾم 

 

 .الهصفي التحميمي  ...ريخي إتبعت الهرقة المنيج التا
 :خمرت الى عجة نتائج أىميا 

مشلذ ال لدم مسلا جعميلا مظسلع  قؾة جاذبة لكل اكنغسة الدياسية التى تحلي  ،يلامثمت ،يعة كردفان أن 
كسللا مثمللت . التللى أثللرت فييللا وتلل ثرت ،يللا رحللاا لكثيللر مللؽ ال للؾى الدياسللية والحركللات ا جتسا يللة   ومحلل

ىاملة والسيديلة ن تمعب دورًا ميسًا فى تلاري  الدلؾدان الث افية مسا اىميا ك مشظ ة تالقح ث افع كاير بسكؾناتو
 .ي ف شاىدًا ىمع ذلػ تحرير الخرطؾم لودورىا فى السيدية ىمى وجو الخرؾص ، 

اللى أن الدياسلة العدلكرية والتخظلي  اإلسلتراتيجع لسعلار  السيديلة العدلكرية نابعلًا ملؽ تخظلي   كما خمرـت
والتى تجمت فى إىداد الجيؾش وت ديسيا لريات وكل ذلػ للىداد والتجييز . إلمام وم درتو العدكرية الفائ وا

 .  لمسعركة الكارى 
الى أن إنت اا السيدى الى ال رب كردفان كلان نتيجلة خظلة مؾضلؾىة ومدروسلو بعشايلة فائ لو إذ  كما خمرت

وأن معللار  السيديللة فللى كردفللان مللاىى اإل .  ووقللت اليجللرة بعللد اإلنترللار ىمللى قللؾات الحكؾمللة   قامللجللاء 
  اككاللر حم للة مللؽ حم للات اإلىللداد والتجييللز إلحكللام الحرللار ىمللى الخرطللؾم ومللؽ ثللؼ أخللذىا وتح يللإل اليللد

 .وإست الليا مؽ الحكؼ التركى السررى لمثؾرة السيدية ،تحرير البالد 
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 تـمــــيــيــج  

يؽ اللذىؽ أمتلدت مشلاطإل إنتذلارىؼ كردفان قديسًا، سلاللة الزنلؾج الدلؾدانىؼ الدال ت التع استؾطشت مؽ أ 
 اللع تشدلب التلع اآلثلار ملؽ العدىلد وتؾجلد 2والعلش 1ىار الديؾا الؾاسعة جشؾب الرلحراء حتلع إقمليؼ كردفلان

كانلللت و  .6والتشجلللؾر 5واللللداجؾ . 4والشؾبلللة . 3سلللنيان وا،لللؾ فلللاس وا،لللؾ الحلللرازة جالللل فلللع كردفلللان شلللساا العلللش 
كردفللان معروفللة لللدي السللعرخيؽ ىشللد مجللع اليجللرات العربيللة اإلسللالمية إلييللا وكانللت مرللدرًا لمتاللر الخللالص 

وكانللت الديانللة السدلليحية مللؽ الللديانات  .7تابعللة لسسمكللة ىمللؾة السدلليحيةوالحدىللد ، و  شللػ أنيللا إداريللًا كانللت 
السؾجؾدة فع كردفان والراجح أن الت ثير السديحع فع كردفلان كلان ضلايفًا وربسلا إقترلر ىملى ىميلة ال لؾم ، 

 . 8أما الدؾاد اكىغؼ مؽ الشاس فكانؾا ىمع الؾثشية
كان ليا آثار ونتائ  ىع اكىلؼ فلع تلاري  كردفلان  ىشدما وومت اليجرات العربية اإلسالمية الع كردفان

الؾسي  و الحدى  ، فيشا  اكثر الدىشع ، اكثر العرقع ، اكثلر اإلجتسلاىع، اكثلر الدياسلع ،اكثلر اإلداري 
ففلللى أواخلللر ال لللرن الخلللامس ىذلللر السللليالدي تحؾللللت كردفلللان اللللع بحلللر ملللتالطؼ ملللؽ  .9 واكثلللر اإلقترلللادي

جرة بعد إنفتلاح طريلإل وادي الس لدم ووادي السملػ وكلذلػ السجسؾىلات الستدف لة ىالر السجسؾىات البذرية السيا
اراضللع مسمكللة ىمللؾة السدلليحية ، ثللؼ إسللت رت ىللذه القبائللل حللؾا سلليؾا كردفللان الذللسالية والؾسللظع ، بعللد ان 

                                                           

 .  20الحزارات اإلفريقية ، ترجسة ىمى شاىيؽ ، ،يروت ،د ت ، ص: دىشس ،ؾلؼ  ل  1

2-- Arkell , A J : Ahistory of the sudan from Earliest times to 1821 , Unversity of London , 

1961 . P 199 
 .  49 ص ، م2002 ال اىرة ، الدؾدانية الدراسات مركز ، العش  وزمؽ السديحية اك،ؾاب مسمكة : الذي  السعترؼ أحسد ل3
 .  20د ت ، صالسرجع الدا،إل ، الحزارات اإلفريقية ، : دىشس ،ؾلؼ  ل  4

5- Macmichael . H ; A History of Arab In The Sudan , Frank Cass and , CO. Ltp . 1967, P 29   

. 
 16 -3م ، ص 1997، الظبعة اكولع ، مظبعة الحرية ، ام درمان اضؾاء ىمع تاري  التشجر : شؾقار  أحسد حامد ح ل6
 . 

 . 112م ، ص 1987الحدى  ، الخرطؾم  لسسالػ الشؾبية ال ديسة والدؾدانتاري  السديحية فع ا: جيؾفانع فانتيؽ  للللل7

ت ؾا السرادر التاريخية أن اكسرة الحاكسة فع ىمؾة ىاجرت الع كردفان فع نياية ال رن الثال  ىذر السيالدي وىارت لللل ل8
تاري  فع : ىجرتيؼ الع تذاد والشيجر ، وربسا ىؼ الذىؽ نذروا السديحية فع كردفان ، راجع الذاطر بريمع ىاد الجميل 

اخري ت ؾا ان السديحية كانت سائدة فع كردفان ودارفؾر  وان  وىشا  مرادر.  182حزارات الدؾدان الذرقع ص 
 Arkell , Aراجع . ت ثيرىا إضافة الع انو قدم مؽ مسمكة ىمؾة  ف د نفذ الييا ايزًا ىار مسمكة الس رة ىار الظرق التجارية 

. J : History of the Sudan from Earlist untit 1821 , London . the Athlone press . 1961 . P 201 
رية واثرىا فع التذكيل اإلجتساىع فع افريقية ، مشظ ة الشؾبة و حؾض الشيل ، اليجرات البذ: يع ح قسر الحاج ربــ  9

 . 67م ، ص 2006، ديدسار   36مجمة دراسات افريقية العدد 
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وإسللت رت السجسؾىلللات  –إضللظرت بعللض السجسؾىلللات السحميللة الللع اليجلللرة جشؾبللًا واإلحتسللاء بجبلللاا الشؾبللة 
 . 10عربية فع السشظ ة الؾسظع مؽ كردفان حؾا جال كردفان والاركة والرىد فع بادئ اكمرال

تدللجل كتابللات الرحالللة اإلجانللب مالمللح مللؽ أنغسللة سياسللية كانللت قائسللة وتحللدثت ىللؽ اسللت رار 
والرحالة ( م 1817 – 1784) اكوضاع اكمشية ما أدي الع إزدىار الشذاط التجاري ، كالرحالة ،ؾركيارت 

وخزللللؾع ،  م1821 – 1450مذلللليخة ال للللديات سللللمظشة السدللللبعات و  كقيللللام( م 1813 – 1768) ،للللراون 
كسا قامت فييا مسمكة مدت مة فى ،  تارة أخرى  والفؾرتارة السسالػ اإلسالمية كدمظشة الفؾن  السشظ ة ليدظرة 

الجشللؾب الذللرقى مشيللا وىللع مسمكللة ت مللع اإلسللالمية ، بعللض ىللذه الدللمظشات ترللدت لم للزو التركللع السرللري 
سلمب اكتلرا  حريلة اكىلالع وفرضلؾا  .كردفان فيسا بعد ككثر مؽ نرف قرن ملؽ الزملان  ىمىالذي سيظر 

لللدفع برللؾرة جللائرة لللذا اىتاللر الحكللؼ التركللع أسللؾء ىمللييؼ ضللرائب باىغللة كانللت اكحكللام تشفللذ ىمللع رافزللع ا
العيؾد التع شيدىا اكقميؼ مسا ادي اللع فلرار الكثيلريؽ مشلو نتيجلة لدليظرة اكتلرا  ىملع كردفلان وحلدث ت لدم 

حيل  . 11فع اإلقتراد ،تظؾر تجارة الرسغ وإزدىار تجارة الرقيلإل التلع اولبحت مذلكمة الحكؾملة فيسلا بعلد 
كردفان قبائل الب ارة ، الذىؽ أحتجؾا ىمع الزرائب الباىغة التلع فرضليا ىملييؼ  ىارض سياسة الحكؾمة فع

، وشلكمؾا قالقلل واسلعة  ولؼ تخزع ىاتان ال ايمتان لمدمظة السركزيلة. وتسردت ىمييا قايمة الكبا،يش ايزًا . 
إلخزلللاع م قلللام حلللاكؼ كردفلللان بلللاحتالا بعلللض ال لللري ىملللع الحلللدود ملللع دارفلللؾر 1845لللللدارة  وفلللع ىلللام 

وكانلللت اكواملللر ت زلللع بذلللشإل بعلللض مذلللاي  الكبلللا،يش والب لللارة اللللذىؽ ي لللؾدون التسلللرد وارسلللمت .  ال ايمتللليؽ
الحكؾمة كتيبة مؽ الباشاؾذق ، وكان الذي  فزل هللا ود سالؼ شي  الكبا،يش مؾاليًا لمحكؾمة ا  أن ذللػ للؼ 

ذلػ لؼ تدتظيع الحكؾمة أحكلام الدليظرة  يعِف بعض افراد قايمتو الخارجيؽ ىؽ الدمظة مؽ الع اب لكؽ رغؼ
 . 12ىمع القبائل الرىؾية فع كردفان

ا  أن اكتلللرا  اسلللتظاىؾا قسلللع كلللل  (اكضلللية ) مركلللز ولللباحع ب لللرب كردفلللان إنلللتفضكسلللا 
الحركللات وسلليظروا ىمللع اكوضللاع وكللان لمدللالح الشللاري اثللره ، باإلضللافة الللع ضللعف الشغللام ال امللع الللذي 

لتركية ىمع الحكؼ ، وىكذا اثر الحكؼ التركع السركزي الذي فرض ىمع كردفان ىمع اضعفتو سيظرة اإلدارة ا

                                                           

 .   108 صمة فع تاري  السسالػ اإلسالمية والدمظشات اإلسالمية ، م د: ىؾسف فزل  ل10

م 1980جامعة الخرطؾم ، م ، رسالة ماجدتير 1947 – 1921اإلدارة اكىمية فع كردفان : ىاد الرحسؽ  بكركساا أ،ؾ ل11
 .  42 – 41، ص 

 . 79ص م ، 2002 2م ، مركز ىاد الكريؼ ميرغشى ، ط1956لل 1820تاري  الدؾدان الحدى  : ال داا ح سعيد  ل12
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يسلة بلاكترا  فلع أكثلر ملؽ ثالثلة معلار  ع ت ملع الحكلؼ التركلع وانزللؾا اليز قلاوم أىلالكسا . الشغام ال امع فييا 
  .13مسا اضظر الحكام الع تر  ت مع وش نيا 

. الس اومللللة كنيللللا وضللللعت دون مراىللللاة كحللللؾاا الشللللاسكانللللت الزللللرائب دافعللللًا اساسلللليًا كغمللللب حركللللات 
واىتاللرت رمللزًا لللالذ ا وا سللتاباد ، باإلضللافة الللع الظللرق الؾحذللية فللع جسعيللا ىشدئللذ قللرر اكىللالع اإل،تعللاد 
ىؽ أوطانيؼ  ،لدأت اليجلرات اللع اطلرا  اللبالد واىترلسؾا  بحلدود دارفلؾر التلع للؼ تفلتح ، ففكلرت الحكؾملة 

زللرائب دافعللًا اساسلليًا كغمللب حركللات الس اومللة كنيللا وضللعت دون مراىللاة كحللؾاا وكانللت ال .14فللع فتحيللا
واىتاللرت رمللزًا لللالذ ا وا سللتاباد ، باإلضللافة الللع الظللرق الؾحذللية فللع جسعيللا ىشدئللذ قللرر اكىللالع . الشللاس

ففكللرت اإل،تعللاد ىللؽ أوطللانيؼ  ،للدأت اليجللرات الللع اطللرا  الللبالد واىترللسؾا  بحللدود دارفللؾر التللع لللؼ تفللتح ، 
 .15الحكؾمة فع فتحيا

لجسلللع الرقيلللإل  والحسلللالت السرسلللموونتيجلللة لدياسلللة الحكؾملللة الدللليعة فلللع جسلللع الزلللرائب والجسلللار  
والع ؾبات التع فرضت ىمع السؾاطشيؽ وغيرىا مؽ اجراءات الحكلؼ التعدلفع كلل ىلذه اكشلياء سلاىدت ىملع 

ؾرة السيديللة ىللع ثللؾرة الف للراء والسغمللؾميؽ مللؽ قيللام الثللؾرة السيديللة ومشاوللرة أىللل كردفللان ليللا ، لللذا تعتاللر الثلل
ويتزلللح ذللللػ لؾقلللؾ  أىللل كردفلللان ملللع السيلللدي ونيايلللة الحكللؼ التركلللع فلللع كردفلللان خاولللة . اإلدارة التركيللة 
 .والدؾدان ىامة

 :ل ـاتـقـــــام المـــاإلم/1

  : الجعهه الدرية والجيرية
،داء ح احسد دىؾتو كحركة إوالحية ، وىى حركة وستت السرادر ىلؽ تلاري  ،لداىتيا لكلؽ السلرجح أنيلا 
،دأت مع آخر أيام السيدى ملع أسلتاذه ح شلريف حاملد ،لدليل السؾاجيلة التلى تسلت ،يشيسلا ، لكلؽ الثا،لت أن 

ة دىشية تخمؾ مؽ ال رض الدياسع ح أحسد كان ىزور ا قاليؼ ىدىؾ الشاس الى الدىؽ الحإل ، وقد كانت دىؾ 
، ت ؾم ىمى لفلت نغلر الحكلام ورجلاا اللدىؽ اللى السفاسلد اإلجتسا يلة واإلنحظلاط الخم لع وإ،تعلاد الشلاس ىلؽ 

م غيلللر فكرتلللة فلللى اللللدىؾة الدلللمسية وفكلللر فلللى إقاملللة مجتسلللع يذلللابو 1880ا  انلللو ومشلللذ مشترلللف . 16اللللدىؽ 
رتللو اكولللع لكردفللان حيلل  زار رجللاا الللدىؽ واك يللان ووثللإل وفللى ىللذا الرللدد قللام ،زيا. مجتسللع دولللة السدىشللة 

ولللمتو ،يلللؼ وقلللد خم لللت ىلللذه الزيلللارة آثلللارًا واضلللحة فلللى ا وسلللاط الذلللعاية وزىسلللاء القبائلللل ووقلللف ىملللى ملللدى 
                                                           

 . 340، ص  1967، ،يروت ، لاشان ،  نعؾم ش ير : ج رافية وتاري  الدؾدان ل13

 . 58 – 56، ص  3تاري  الدؾدان الحدى  ، الدار الدؾدانية ، الظبعة : ضرار  ل14

 .   58 – 56ص  ،السرجع  نفس ل15
 . 32، ص  3انحركت انفكرٚت فٗ انًٓذٚت ، دار جايعت انخرطٕو نهُشر ، ط: ــ دمحم إبراْٛى أبٕ سهٛى  16
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كسا قام . 17التردع الذى أواب مجتسع كردفان إثر مشافدات ذوى الشفؾذ والحروبات ال امية التى أدت الييا 
فلان جسلع فييلا كلل زىسلاء قبائللل كردفلان كاليلاس أم ،ريلر  حىلؽ العريفلع وأ،شلاء أ،لؾ وللنية ،زيلارة ثانيلة لكرد

وبعلد  .18والسلػ آدم ىسلر وأحسلد الالدىرى وأ،شاء كشؾنة والسشا إسساىيل ومؾسلى ح أحسلد وىدلاكر أ،لؾ كلالم 
برؾرة نيائية فى م ب ن الشاع باشر تريبة ميديًا 1881ىؾتو مؽ كردفان أخظر السيدى أوحابة فى ىؾنيؾ 

خمفللاء الرسللؾا اكربعللة وجسللع مللؽ اكوليللاء وأنللو كمللف بالللدىؾة الللى السيديللة ومللشيؼ ح  حزللرة تسللت بحزللؾر
الظيب البرير ودىاىؼ لمتجسع فى أبا فى رمزان وكان ىدفو ىؾ اليجرة مؽ أبا اللى قلدىرذلػ السكلان اللذى 

رتب ىمى أن يكؾن ،دء اليجرة بعلد رمزلان مباشلرة حدده سمفًا ليكؾن مركز إلقامة الدىؾة ويادو أنو كان قد 
بع أخباره مشذ الاداية وتراقب تتظؾرات السؾقف أرسمت لو لكع يحزر لمخرطؾم لكؽ الحكؾمة التى كانت تت ،

إ  انللو رفللض ف رسللمت لللو قللؾة بقيللادة أ،للؾ الدللعؾد إلحزللاره بللال ؾة ، فكللان الرللدام اكوا وىزمللت قللؾات أ،للؾ 
سيللدى لللدويؼ وكشانللو والعسارنللة فلل تؾه مدللرىيؽ وأخللذو الايعللة وكانللت تمللػ أوا ،يعللة بعللدىا أرسللل ال. الدللعؾد 
    . 19معمشو

  :  فمدفة الميجى وإستراتيجيتة القتالية/ 2
 : ثة أركان لؽ يكتسل إ  ىشدما تتؾفر لو ثال نجاح العسل العدكرى فى أىمى مدتؾياتو

  : البيئيةدوافع معنهية تدتمج من المؤثرات الروحية أو / أ 

أجسللع جسيللع مللؽ أرخللؾ لدلليرة السيللدى ىمللى أنللو أمزللى أغمللب الدللشؾات التللى سللب ت مجاىرتللو ،دىؾتللو ومشللذ 
وباه الباكر فى السظالعة وال راءة والتحريل والتثقيف ،  ت ظعيا اإل خمؾات طؾيمة ي زييا متاماًل مفكلرًا ، 

ظللو وحتللى خظاباتللو ذات ا سللمؾب الفريللد وتمللػ الفتللره ىللى التللى أسلليست فللى تكللؾيؽ شخرلليتو ف راراتللو وتخظي
مؾاولفات إضلافة اللى اللذكاء الظايعلع الؾقلاد ، ،لرزت . تكذف ىؽ ى مية و مت وتذربت بالسعرفلة ال زيلرة 

وإكتسملت تمللػ السعرفلة بانزللسام قلادة ذوي شخرليات وقللدرات قياديلة مسيللزه .تملػ الع ميلة اإلسللتراتيجية الفريلدة 
    .20، شخرية الثؾرة الدىشاميكية كالخميفة ىاد هللا ،ؽ الديد ح

 

 : فكر عدكرى النتاج النغريات والمبادئ العدكرية وتظهيرىا/ ب 

إن الث افلللة واإلسلللتعداد اللللذىشى واللللذكاء الظايعلللى إضلللا  الييلللا دراسلللتو لمتلللاري  اإلسلللالمى وحركلللة الفتؾحلللات 
وطب يلا فلى بعلض اكحيلان تظايلإل حرفلى كسللا والسعلار  العدلكرية لم لادة السدلمسيؽ ، تل ثر ،يلا السيلدى كثيللرًا 

                                                           
 . 26حارٚخ كردفاٌ فٗ انًٓذٚت ، انًجهس انمٕيٙ نآلداب ٔانفٌُٕ ، دث ، ص : ــ عٕض عبذ انٓادٖ عطا  17
 . 33انحركت انفكرٚت ، انًرجع انسابك ،ص : ـــ ابٕ سهٛى  18
 . 34ــ َفس انًرجع ، ص  19
 .45، ص 1973كررٖ ، دار جايعت انخرطٕو ، انخرطٕو : ــ عصًج زنفٕ  20
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فى معركة أبا ، وقد كانت قراءتو لمتاري  مدعؾلة ىؽ إنتراراتو الكثيلرة فلى أغملب اكحيلان ، كسلا أيزلًا كلان 
مدعؾً  ىؽ بعض ىزائسلة ، فاسلتراتيجية الاب ريلة التلى خلاض ،يلا معلر  أبلا وقلدىر وشليكان وأخيلرًا الخرطلؾم 

سلللاتسار فلللى 8ن ال رلللؾر التكتيكلللع الذلللشيع اللللذى ،لللرز فلللى واقعلللة الجسعلللة غفلللرت وأخفلللت فلللى بعلللض ا حيلللا
اك،لليض ، فسبلللادئ اإلسلللتراتيجية   تت يلللر ا  ت يللرًا طنيفلللًا ىالللر ال لللرون وا جيللاا ، لكلللؽ السبلللادئ التكتيكيلللة 

  .21تت ير دوما كشتاج لت ير التدمح والسعدات 
  :القهة العدكرية المادية/ ج

إىتسامًا مشذ الاداية ، ىشلدما قلرر ن لل الثلؾرة لكردفلان ودار فلؾر ،  السيدى أو ىاأما ال ؾة السادية ف د 
ومشلذ زيارتلو اكوللى . فتمػ مشاطإل تكتى بآ   السحاربيؽ اكشداء وال تاا والفروسية ملؽ طايعلتيؼ وغريلزتيؼ 

ؾريلا لالدء الثلؾرة ا  لكرفان دىا أغمب زىساء كردفان وجبلاا الشؾبلة باإلنزلسام اليلو وأ،لدى ىلع حساسلًا قؾيلا وف
وىشدما قرر السيدى ت ير مدار الدىؾة لمسدلار العدلكرى ، . 22أنو طمب مشيؼ اإلتغار الى أن يحيؽ الؾقت 

مؽ أىؽ إسلتسد السيلدى أسلس تشغيسلو ا وللى ملؽ الخلالوى والظلرق . ىشدما نغؼ جيؾشة فى ل اء الجزيرة أبا 
السؾللللد أو السشاسلللبات الدىشيلللة فلللى مؾاكلللب شللللايية ىتجسعلللؾن فلللى ا تبلللاع السريلللدىؽ و الرلللؾفية ، حيللل  كلللان 

ف لد . بالعرض العدلكرى ي دلؼ فيلو ا تبلاع اللى اتبلاع وم لدميؽ تت لدميؼ الظالؾا واكناشليد واكد يلة والتكايلر 
قدللؼ السيللدى رجالللة الللى خسللس رايللات كتللب ىمللى كللل مشيللا إسللؼ واحللد مللؽ مللؽ ا وليللاء ، ثللؼ قدللؼ ال للؾة كميللا 

 . 23جساىة جعل ىمى رأس كل جساىة م دم 30لحؾالى 
ماحدث فى ذلػ اإلشتبا  ىارز سسة تكررت فى إنترارات السيدى اكولى تسثمت فى إست اللو لعاممى   

ىلؽ إختيلار السيلدى لتؾقيلت اليجلرة كلان مؾف لًا ويلشؼ . ا رتبا  واكخظاء العدلكرية  ي لاع اليزيسلة بالخرلؼ 
كللل قراراتللو ، فدللكان دار اليجللرة الجدىللده قؾمللًا ىيللزىؼ الشرللر والشجللاح تفكيللر إسللتراتيجى عللل مالزمللا لللو فللى 

الحربللى لظايعللتيؼ ، خاوللة وأنللو ىللاجر الللييؼ وىللؾ مشترللرًا   فللارًا كسللا كللان يسكللؽ أن يفدللر إذا خللرج قاللل 
 .  السعركة  

 : النذاط العدكرى فى كردفان/ 3

 قلدىر اللى وولل حيل  ركبلو وتحلر  قلدىر اللى  لميجلرة ال ربى الار الى السيدى ىار أبا معركة بعد
 رحلب.24 اللدخؾا فلى يدلت ذنو رسلؾ ً  آدم لمسملػ وأرسلل ت ملع حلدود خارج السيدى وتؾقف جسة وعؾبات بعد
 تحلدى فلى حافلل سلجل للو إذ بالحكؾملة ىالقتلة فلى السيلدى ملؽ حلاا باحدلؽ وضلعو يكؽ لؼ الذى السمػ بو

                                                           
 . 46انًرجع انسابك ، ص  كررٖ ،: ــ زنفٕ  21
 . 47ــ  َفس انًرجع ، ص  22
 . 48ــ َفس انًرجع  ، ص  23
 . 18، ص .1965جٓاد فٗ سبٛم هللا ، يمخطفاث يٍ أٔراق عهٗ انًٓذٖ ، انخرطٕو : ــ عبذ هللا دمحم أحًذ  24
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 ،رجللاا تحتفللى إسللالمية كسسمكللة ت مللع قامللت ،يشيسللا إذ السذللتر  للللرث بالسيللدى رحاللت ت مللع وقللد ، الحكؾملة
الللدىؽ والظللرق الرللؾفية ، إضللافة الللى أنللو لللؼ يكللؽ ىشللا  مللايخؾ  مللؽ حذللد السيللدى الزللعيل م ارنللة ب للؾة 

وىكذا بعد السيدى ىؽ الخرطؾم ولكشو إقترب كثيرًا مؽ حامية فذلؾدة التلى أخلذ حاكسيلا ىملى ىاي لة . 25ت مع
وبح قاب قؾسيؽ أو أدنع مشلو ، فخلرج اليلو فلى قلؾة تزيلد ىملى اللف وملائتيؽ أن ي زى ىمى السيدى الذى ا

ىمللى قللدمييا ىؾمللًا وليمللة دون تؾقللف . رجللاًل ، فامللغ الخاللر السيللدى ىشللدما قامللت رابحللة الكشانيللة التللى سللارت 
/ديدلسار ت لدم باولظفا  ال تلاا خلارج ال ريلة وكلان 28رجلل وفلى ليملة  800إستعد السيدى ب لؾة للؼ تتجلاوز 

ييًا ،تكتيػ السعار  اإلسالمية اآلوللع ، مؾجلات ملؽ السذلاة تكؾنلت ملؽ رجلاا اولظفؾا كرلفؾ  الرلالة شا
 .26بالزب  والفرسان ىمى الجانايؽ وكسؽ لراشد والتحؼ بو فكانت الشتيجة إبادة ال ؾة بكامميا

قدلؼ اللى فى قدىر نغؼ السيدى جيذو مؽ القيادة العميا حتلى أفلراد السذلاة والؾحلدات الرل رى ، ف لد 
كايللرة كانللت اكولللى الرايللة الزرقللاء بقيللادة الخميفللة ىاللد هللا وىللى تتكللؾن مللؽ أىللل ال للرب والرايللة ثالثللة وحللدات 

الخزراء وىى رايلة الخميفلة ىملى ود حملؾ التلى تتكلؾن ملؽ دوليؼ وكشانلة والحدلشات والعسارنلة والرايلة الحسلراء 
يل وكانت ىشا  الراية الايزاء وىى راية القيادة التى وىى راية الخميفة ح شريف حامد وياتى تحتيا أىل الش

بع  رجاً  الى اكقاليؼ التى دخمت فى طاىتلو وسلساىؼ الحمفلاء وأرسلل آخلريؽ يحسميا أخؾه ح ىاد هللا كسا 
 . 27الى أطرا  البالد ليعلاؾ الشاس وي ؾدوا الثؾرات

حسملة الجدىلدة أن ترامت لو أخبلار القزع السيدى بقية الذيؾر التالية فى شبة معدكر لمتدريب بعد 
السرسللمة لم زللاء ىميللو وىللى حسمللة الذللاللع الللذى ووللل وىدللكر فللى جاللل جللرادة ، جسللع السيللدى قؾاتللو التللى 

مع الزريبلة السربعلة واتفلؾا حلؾا الزريبلة أضلأقدام كل قدؼ ليؾاجلو ضلمعًا ملؽ  4وقدسيؼ الى  150000،م ت 
ملر ىالدهللا الحكليؼ مخالفلًا أوامللر أؼ وابلادوىؼ ىلؽ آخلرىؼ ... و ىجسلؾا ىمليي ملؽ الجيلات ا ربعلة وقايلل الفجلر

  .28السيدى بجسع ،شادق ومدافع العدو وىادوا الى جال قدىر
 

    تظهر الجياد والظريق الى األبيض : / أ 

شيدت كردفان فى اكشير التى تمت حسمة راشد أيسؽ نذاطًا قتاليًا محسؾمًا شسل الجزء ا وس  ملؽ 
السدىريلللة ف لللد بعللل  السيلللدى بعالللد هللا ود الشلللؾر لقيلللادة تسلللرد دار حسلللر إنزلللؼ للللو السكلللى ا،لللرا يؼ فلللى ملللارس 

ود الدشجػ شلي   م فتعاونا ىمى طرد قؾة حكؾمية كانت تجسع الزرائب فى السشظ ة . وحاور حامد1882
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، ثللؼ رجللع حامللد الللى مشيللل الاركللة جشللؾب شللرق م1882ا،ريللل 12الادىريللة حاميللة أ،للؾ حللراز فاستدللمست فللى 
،تجريلللد أرسلللميا ح سلللعيد لشجلللدة حاميلللة م 1882ملللاىؾ18ا ،للليض معلللززًا ب ايملللة الحؾازملللة ، فاولللظدمؾا فلللى 

السكلع ود ا،لرا يؼ فلداىؼ أسلحف وىلى  ىلدد قميلل . وىلادالاركة أفمحت فى إجالئيؼ ىشو بعلد أن تدلاق  ملشيؼ 
م ، تمػ اإلشتباكات ميدت لمت دم نحؾ 1882ماىؾ  25حامية و يرة تبعد أمياً  قميمة ىؽ بارا فاقتحسيا فى 

ىؾنيلؾ تسكللؽ فييلا السللدافعؾن ملؽ وللد 17بلارا ، فتسخزلت ىللؽ معركلة ىشيفللة ،ليؽ اكنرللار وحاميلة بلارا فللى 
ندحب ا نرار اللى مشيلل شلتؾرة غلرب بلارا وطمالؾا السلدد ملؽ السيلدى اللذى إكتفلى بارسلاا ىالد إو  . اليجؾم

الذاللى ، وأندحب ىالدهللا ود الشلؾر هللا ود الشؾر ف   ليشدإل العسميات ولؼ يسدىؼ ب ؾات . ف د إنذ ل بحسمة 
   .29الى مشيل ا،ؾ سشؾن ، ثؼ إندحب لسشيل الاركة بعد اإلشتبا  الثانع

نت ىسميات السدرح ال ربلع ، أملا شلرق كردفلان ، ف لد تلؾلى أمرىلا الفكلع السشلا شلي  الجؾامعلة ، تمػ كا 
فؾجللو ضللربة قؾيللة لسحسللد سللعيد لللؼ ت للؼ لللو بعللدىا ، فبعللد أن بللايع الفكللى السشللا السيللدى فللى قللدىر ىللاد لذللرق 

طلؾم قائسلة م اتل . وقد عملت خظلؾط اإلترلاا ،ليؽ اك،ليض والخر 200000كردفان وجسع تحت قيادتو نحؾ 
م ، ف شللار السيللدى ىمللى الفكللع السشللا 1882 ىومفتؾحللة سللؾاء كللان الريللإل الرئيدللى أو التم للرا  وسللميسة حتلل

ليفرمو حتى تكتسل حم ة الحرار الخارجية حؾا اك،يض ، فياجؼ مدىشة التيلارة ، ثالل  ملدن كردفلان ورغلؼ 
ظع سمػ التم را  وا،ملغ السيلدى م وا،يدت حاميتيا وتؼ ق1882اغدظس 6وسؾدىا ا  أنيا س ظت فى ىؾم 

  .30ليت دم بارتياح مؽ الجباا
الؾاضح مؽ ىلذا العلرض شلسؾا فكلرة السيديلة فلى مشظ لة كردفلان وإزديلاد قلؾة السيلدى ىملى الحكؾملة ،  

  .ىذا اكمر فاوبح لزامًا ىمى الحكؾمة أن تفكر فى إسمؾب جدىد لمتعامل مع السيدى
ىمفت نغر الى اإلسلتراتيجية الشاجحلة التلى ىتبعيلا السيلدى دائسلا ىشلدما يدلم  ىيشيلو ىملى س ؾط التيارة  

مدىشلللة معيشيلللة . فدللل ؾط التيلللارة التلللى ت لللع شلللرق الاللليض يعشلللى قظلللع طريلللإل اإلترلللاا ا خيلللر ،للليؽ ا ،للليض 
رر والخرطؾم ، فكال الظري يؽ الذسالى والجشلؾبى يرلبحان تحلت رحسلة ملؽ يفلؾز ،يسلا ، وسلشرى السيلدى يكل

نفللس إسللتراتيجية كردفللان الشاجحللة مللرة أخللرى بعللد ىللاميؽ ىمللى مدللتؾى أكاللر فللى أبعللاده العدللكرية والزمشيللة . 
)حرللار ا ،لليض( و فلل كار السللدن التللى أسلل ظيا السيللدى وىللى الخرطللؾم وا ،لليض إشللتيرت معاركيللا باسللؼ 
يؼ السباشلر ، فيلؾ للؼ )حرار الخرطؾم( وكششلا فلى كلل مشيلا نجلد أن السيلدى للؼ يظالإل الحرلار بسعشلاه الدلق

يخشإل السدن التى حاورىا وىرر ىش يا ،يدية مباشرة ولؼ يظؾقيلا بجيذلة الرئيدلع مشلذ الؾىملة اكوللى تاركلًا 
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بقية أطرافيا لترفس ب قداميا ويدىيا ، ،ل كان ىييع ) ا ختشاق( أو  باشعاا الشيران والدخان فى كل السدرح 
ية مؽ مجاا التشفس الحيؾي حتى تتداىى ا طرا  ويريايا الذمل ثؼ السحي  ،يدفة ، حارمًا ن اط العدو ال ؾ 

بعللد ذلللػ ىتؾجللة بحذللدة الرئيدللع لمللرأس والرقبللة ليدللح يسا ، وكللان نحسللد سللعيد ومللؽ ،للدع غللردون أشللبة بسللؽ 
 .31 ىتخب  فى نديٍ  ىشكاؾتٍ 

ىملى ىتلاد ضلخؼ ملؽ  وبعد كل اإلنترارات الداب ة ، وبعد أن تزاىف جيذو فلى الجبلاا ووضلع ىديل 
 وتلوكانلت ا ،ليض بلالظبع ىلى وجي،  حسمتى راشد والذاللع ، با ضافة لسا غشسو رجاللو فلى معلار  الدليل

 . التالية 
حدر مؽ الجباا نحؾ ىاولسة م ودع ممؾ  الجباا لللل أودقاء الزراء للللل وإن1882ىؾليؾ 28ففى ىؾم 

قلدىر وبقيلة الجبلاا ووجلو أملرًا اللى بعلض أمرائلو وىملى كردفان بعد أن ىيؽ محسلؾد ىالد ال لادر ىلاماًل ىملى 
الشاريللة رأسليؼ ىاللد هللا ود الشللؾر لس ا،متللو بللال رب مللؽ اك،لليض وأخللذ معللة كللل معداتللو الحربيللة ماىللدا اكسللمحة 

لعمو كان يعت د أن الشرر يسكشة ،دونيا أو أن حسميا قد يدلاب للو بعلض السعؾقلات  .32فى قدىرالتى غشسيا 
اللذى خللرج فيللو كلان خريفللًا وللليس للو مللؽ وسللائل الش لل مللا يكفللى لحسميلا ، ووللل السيللدى  خاولة وأن الؾقللت

م ومللؽ ىشللا  أوفللد 1882سللاتسار1بكاملل قؾاتللو الللى مشيللل كابللا ىمللى مدلليرة ثللالث سلاىات مللؽ اك،لليض فللى 
 ثر رسؾليؽ يحسالن خظابًا الى ح سعيد ىدىؾه لمتدميؼ لكؽ ملدىر كردفلان أىلدم رسلؾلى السيلدى ، تلالسيدى 

السيدى لذلػ وواول فى دىؾة اكىالى بالتدميؼ واإلنزسام اليو فياجر اليؾ كثير مؽ أ يانيا وتجارىا وملشيؼ 
الياس باشا أم ،رير ، أما السيدى ف لد ضلرب حرلارًا شلدىدًا حلؾا السدىشلة ثلؼ أولدر أواملره ،الدء اليجلؾم بعلد 

م ىلاجؼ السدىشلة ملؽ أربللع 1882اتسار سلل8أن جسلع أولحابة ودىلاىؼ لمجيلاد واإلستذللياد وفلى فجلر الجسيلة 
فؾجعلت ىلذه ال لؾات ،شيلران تحرلدىؼ حتلى . 33جيات وقد قدرت قؾاتلو السياجسلة بحلؾالع خسدليؽ اللف م اتلل

قتل أكثلر ملؽ ثالثلة اللف ملؽ أولحاب السيلدى .وتحلت الرلدمة إضلظر السيلدى اللى اإلندلحاب اللى مركلزه 
والتزاميللا بالزللب  والللرب  ، كسللا ىرجللع الللى فللى كابللا ، وترجللع ىللذه اليزيسللة الللى ىللدم انتغللام قللؾات السيللدى 

ىيللاجؼ فيللو السيللدى مللؽ أرض مكذللؾفة كانللت قللؾات الحكؾمللة قللد إسللتراتيجية ال تللاا السعقتللة ففللى الؾقللت الللذى 
   . 34تحرشت وأخذت مؾاقع إستراتيجية ساىدتيا فى تؾجية ضربات قاتمة 

جلللاء إختيللللار السيلللدى لة،لللليض ليؾجيلللة الييللللا ضلللربتو تكذللللف ىلللؽ إمكانياتللللو العدلللكرية وتخظيظللللة 
ؽ الخرطلؾم لتدل   غشيسلة سليمة فلى اإلستراتيجع اكويل ، فباحتالليا ىزللت كلل دار فلؾر بزلربة واحلدة ىل
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ىد ماد،ؾ ز يؼ الرزي ات الذى حسل لؾاء الثؾرة فى دارفؾر كسا أوبحت كردفان فى ىده واوضح إحتالليلا أنلو 
قد إختار لت دم ليدفو اكىمى وىؾ الخرطؾم سلمؾ  وت لدم غيلر مباشلر ،لدً  ملؽ الت لدم نحؾىلا مباشلرة وىلى   

السيللدى فلى اك،لليض ) اليزيسللة ( كللان أقليؼ مللؽ آ   الجياديللة الللذىؽ  زاللت مشيعللة ولكللؽ اللدرس الللذى تعمسللو
وىللال  الاشللادق وأطشللان السللعن التللى غشسيللا . ففييللا تعمللؼ أن اإلقتحللام السباشللر فللى وضللح إنزللسؾ لرللفؾفة 

الشيار مريره اإلنكدار ميسلا تفؾقلت قلؾات اليجلؾم ىلدديًا وأن الذلجاىة ليدلت كلل شلع، فعلاد وإنتغلر حتلى 
دىشللة وحللدىا دون أن تتكاللد خدللائر وتسثمللت حرلليمة ذلللػ الللدرس فللى التخظللي  الرائللع لسعركتللو إستدللمست الس

 .35ال ادمة شيكان ، وأىؼ مؽ ذلػ إدارتو  ىغؼ معاركة ىمى اإلطالق حرار وإحتالا الخرطؾم 
كلللان السيلللدى قالللل فلللتح اك،للليض قلللد رفلللض إسلللتخدام الدلللالح الشلللارى ىملللى اللللرغؼ ملللؽ تلللؾفر بعزللليا 
متجاىاًل نريحة ىاد هللا التعايذى ، وقد   تخمؾ وجية نغره مؽ وؾاب فلى ىلذا الذل ن ، فالاشلادق البظيعلة 

أيسلؽ ، وتبلادا  لفى ذلػ العيد وكانلت قميملة اكثلر فلى مثلل ىلذه الكسلائؽ التلى أىلدت ليؾسلف الذلاللع وراشلد
الشيران ،يؽ الجانايؽ ىعدى الى إطالة زمؽ اإلشتبا  مسا يسكؽ الجانب اكقؾى وىؾ قلؾات الحكؾملة ملؽ حدلؼ 
السعركة لرالحيا ، لكؽ اإلن زاض الدريع السفاجع بالدالح اك،يض وإختراق مربع العدو سؾاء كان داخل 

 . 36ن أجدى وأكثر حدسًا اإلشتبا  بالدالح اك،يض كاذرية أو خارجيا لمتسكؽ مؽ 
أثشاء حرار اك،يض تسكؽ اكنرار مؽ الديظرة ىمى حامية الدلش  وأسر الر بان السؾجؾدىؽ ىشا  
واحزروا الى السيدى فى الجشزارة ، كسا كسا تسكؽ ىاد الرحسؽ الشجؾمع ملؽ ال زلاء ىملى حاميلة بلارا التلى 

سيلللإل فلللى أنحلللاء اللللبالد فيلللرع الشلللاس اللللى م . كلللان ليلللذا اإلسلللتعسار ولللدى ى1882ىشلللاىر  5إستدلللمست فلللى 
السيدى ملؽ كلل ولؾب ىبايعؾنلو وإرتفعلت روح أنرلاره السعشؾيلة وزاد اإلىت لاد فلى السيلدى كذخرلية قياديلة 

 برفات نادرة وكرامات خارقة ، كسا أوبح سيد كردفان بال مشازع .
 

  : الخرطهم الى والظريق شيكانب/ 
م كانت ،ريظانيا مدعؾلة مدعؾلو رسسيًا ىؽ مرر ومستمكاتيا بعد مؾقعة التل الكاير 1882فى ىام 
السيدية وملدت مرلر بالزلباط وواف ت ،ريظانيا ىمى مداىد مرر فى ال زاء ىمى الثؾرة ، وىزيسة ىرا،ع 

ف ىللدت  السؾقللف ركللان حللرب الحسمللة ، وكللان ىمللى اإلدارة التركيللة بعللد سلل ؾط اك،لليض أن تؾاجللو تظللؾرات 
ىيشلت ىلالء اللدىؽ باشلا لمترحيلل  5500مؽ الفرسلان وجيلز ليلا  900الف مؽ السذاة و 7حسمة كردفان مؽ
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حكسللدارًا مللدنيًا وسللميسان نيللازى قائللدًا لم للؾات ،وىكللس باشللا رئيدللًا  ركللان الجلليش ، ووللدرت التعميسللات الللى 
الخالفللات ،يللشيؼ وخاوللة ،لليؽ سللميسان  ىكللس فللى السدللائل الفشيللة ولكللؽ ،للدت سللميسان نيللازي بللان يعسللل ،للرأي

نيللازي وىكللس برللؾرة جعمللت نيللازي   يدللتظيع الترللر  ،للدون استذللارة ىكللس ثللؼ ن للل نيللازى وإنفللرد ىكللس 
بالدللمظة العدللكرية ، وبللدأ فللى ترتيللب وإىللداد حسمللة كردفللان ، وىسمللت الحكؾمللة فللى تحرلليؽ العاوللسة ، ف للد 

 . 37اىت دت ب نيؼ ىش مؾن أسرارىا وخظظيا لمسيدىكانت تذػ حتى فى و ء مؾعفييا مؽ الدؾدانييؽ إذ 
م وكللان الخللال  طللابع الحسمللة ،لليؽ قادتيللا وسللاد 1883سللاتسار 27تحركللت الحسمللة مللؽ الللدويؼ فللى 

إخللالء الدللكان ل للراىؼ وإ،تعللاد الحسمللة ىللؽ الشيللل وان ظللاع التللذمر واإلسللتياء فللى أوسللاط الجلليش إضللافة الللى 
ومتيا بالخرطؾم مع ىدم تسكشيؼ مؽ معرفلة قلؾة السيلدى الحقي لة ، وولمت الحسملة اللى الرىلد ومشيلا ت لدمت 
نحؾ ا ،ليض وكلان السيلدى ىملى ىملؼ بكلل تحركاتيلا وىشلدما وولمت الحسملة اللى غابلة شليكان أملر السيلدى 

مف تللل أفرادىللا واست وللمؾا جشؾدىللا ، ولللؼ ىللش  ا  ال ميللل ، وقتللل ىكللس 1883فسار نللؾ  5بللاليجؾم العللام فللى  
 . 38وىالء الدىؽ وىدد مؽ الزباط وبعض السراسميؽ الرحفييؽ 

ترتللب ىمللى ىللذه اليزيسللة أن خدللرت الحكؾمللة جيؾشلليا ولللؼ ىب للى ليللا ا  بعللض الحاميللات فللى وادى 
سلحات حاميلات اللدويؼ والكلؾة وفذلؾدة .وسلمؼ رودللف وخ  اإلستؾاء والخرطؾم وكدال وسؾاكؽ وسلشار و حمفا 

سالطيؽ فى دارفؾر وإتدع السجاا أمام السيدى لمتؾجو نحؾ الخرطؾم ، وجاءتو الؾفلؾد ميشعلة ومبايعلة ، وقلد 
راودتللة فكللرة التؾجللو نحللؾ الخرطللؾم مشللذ أن كللان فللى مشيللل الاركللة بعللد شلليكان مباشللرة فاوللدر خظاباتللو الللى 

 . 39طؾم ىدىؾىؼ الى التحر  لحرار الخرطؾم بعض الزىساء وسكان الخر 
كانت شيكان أىغؼ إنترارات السيلدى العدلكرية فيلى تسثلل ن ظلة التحلؾا الرئيدلية فلى مدلار الثلؾرة 
فسا قاميا كان مؽ معار  كان وعؾدًا تدريجيًا ىمى درب الشرر ا كار الحاسؼ الذى تؾج بو معار  كردفلان 

 .)شيكان( ومابعدىا أى معركة الخرطؾم 
يسكؽ ت ديؼ إستراتيجية السيدى العدكرية فى شيكان لسحؾريؽ رئيدييؽ :اكوا ماقال الرىد . والثانى 
ومابعللد الرىللد .فسشللذ الادايللة لللؼ يكللؽ أمللام السيللدى ا  واحللدا مللؽ ثللالث خيللارات ، أمللا أن ىشدللحب أمللام ىللدوة 

فللى اك،لليض نتغلرًا مللدافعًا . فاختللار ويملؾذ بالجبللاا مللرة أخلرى ، او ىت للدم نحللؾ الشيلل ليحدللؼ الرللراع أو يقبلع 
عشلؾى والتعالؾى اللذى السدمػ اكخير . فيؾ لؾ اندلحب نحلؾ الجبلاا  وليات الثلؾرة ،شكدلة وف لدت اللدىؼ الس

ح  ة مؽ إنتراراتو الداب و ،ولؾ ت لدم لمسؾاجيلة سليجد جليش ىكلس فلى ىشفلؾان حيؾيتلة ولربسلا مشلى بخدلارة 
                                                           

 .39ـــ عٕض عبذ انٓادٖ : انًرجع انسابك ، ص  37
 . 40/41ـــ َفس انًرجع ، ص  38
،بخارٚخ 174، ٔثٛمت 87و ، ص 1969اْٛى ابٕ سهٛى : انًرشذ انٗ ٔثائك انًٓذٖ ، دار انٕثائك انًركسٚت انخرطٕو ـــ دمحم ابر 39

 و ،  يٍ انًٓذٖ انٗ أحبائت أْانٗ نخرطٕو .1883َٕفًبر11
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انلت ،ليؽ مللؾقفيؽ السؾاجيلة واللدفاع ىب لى ىميللة أن يختلار زملان ومكللان فادحلة ، أملا السؾاجيلة الدفا يللة ف لد ك
 .40السعركة فكان ذلػ وح إل الشرر السراد

  إستراتيجية الميجى العدكرية فى معارك كردفان :ج/
م ف لد ملرت 1884للللل1882تحكست ىدة ىؾامل فى إستراتيجية السيدى العدلكرية فلى معاركلة فلى الفتلرة ملؽ  

 : 41ب ربع مراحل 
ىى فتلرة الزلعف واليجلرة وا ندلحاب ىلؽ العلدو ثلؼ الرلسؾد فلى فتلرة دفا يلة / السرحمة اكولى : 1

 ىى تجشب ىدوه ، سؾا حاميات الدؾدان أو كردفان إكتفاءًا لذرىا .كان أىؼ أىدافيا 
/ السرحمة الثانية : التحؾا الى إستراتيجية ىجؾمية حيؽ قؾى ساىده وح  ت الثؾرة أىدافيا العاجمة 2

 فى التعاعة ، وكانت أ،رز سساتيا نزولو مؽ مكسشو بالجباا ومياجسة ا ،يض .
/ السرحمة الثالثة : وىى التى ىاد فييا اللى سياسلة اللدفاع ليدلتجسع قلؾاه حليؽ فاج تلو حسملة ىكلس 3

 وفزل العؾدة الى الدكؾن واإلستكانة لمدفاع ىؽ إنتراراتو ، تاركًا لعدوه الحال ىمى ال ارب ليخترق نرف
 كردفان حتى أشر  ىمى مدىشة اك،يض .

 / ولؼ ىما  ا  أن ىاد مرة أخرى لدياسة وإسترتيجية اليجؾم ،ت دمة العغيؼ نؾ الخرطؾم . 4
، وقللد أفللرزت تمللػ السمحسللة الكردفانيللة الرائعللة التللى إزدحسللت بالسعللار  والحركللات الدللريعة السترللمة 

. ففلللى السدللرح الدلللؾدانى العلللريض أتللليح لمسيلللدى  دروسللًا وىغلللات ىدىلللدة ، أ،رزىلللا كانللت ىسميلللات الحرلللار
تظايللإل ىسميللات الحرللار ،للذلػ الللشس  الفريللد الللذى تسيللز بللو وحللده وىللؾ الحرللار التللدريجع الللذى ىاللدأ ،للدائرة 
واسللعة تزلليإل شلليعًا فذلليعًا الللى أن تظاللإل ىمللى فريدللتيا مللؽ كللل الجيللات . ففللى حرللار ا ،لليض ثللؼ حرللار 

ظلرق ىلتؼ فلى إي لاع زمشلى رائلع يدلير اللى اليلد  اآلكالر وىلؾ إسلل اط الخرطلؾم كلان تدلاق  السلدن ومفلاتيح ال
الخرطؾم . حتى حرلار اك،ليض وإحتالليلا كلان حم لة ملؽ حم لات حرلار الخرطلؾم اللذى ،لدأ بذلبكة واسلعة 

 .42إمتدت مؽ سؾاكؽ وبربر والجزيرة وا ،يض ، ثؼ ضاقت الى الكالكمة والحمفاية وأم درمان
م وىلليؽ محسللؾد ىاللد 1884أ،ريللل4لللؼ ىمالل  السيللدى بعللد ذلللػ أن تحللر  ب ؾاتللو نحللؾ الخرطللؾم فللى 

 ال ادر* ىامال ىمى كردفان . 

                                                           
 . 244/245ـــ زنفٕ : شٛكاٌ انًرجع انسابك ، ص   40
 . 247/248ـــ َفس انرجع ، ص  41
 .248ًرجع انسابك ص ـــ زنفٕ : شٛكاٌ ، ان 42

*يحًٕد عبذ انمادر عى انًٓذ٘ ٔيٍ أائم أَصارِ فٗ انًٓذٚت إشخرن فٗ ابا ، ْٔاجر انٗ لذٚر ، ُْٔان عُّٛ انًٓذٖ أيٛراً فٗ جٛشّ ، 
 إشخٓر بانسْذ ٔانغٛرة عهٗ انًٓذٚت خاصت فأحبت انًٓذ٘ ٔٔثك بّ . 
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كانللت مدلليرة السيللدى مللؽ اك،لليض الللى الخرطللؾم مدلليرة شللعاية ىائمللة دامللت ىللدة شلليؾر ، وأ،للرزت 
لالنزلللسام لرلللفؾفو سلللارىؾا  اللللروح الجدىلللدة التلللى غسلللرت تملللػ ا للللؾ  ملللؽ الرجلللاا والشدلللاء وا طفلللاا اللللذىؽ

عاىرتــان تمفتــان ومبايعتللو ىمللى اإلستذللياد ، كسللا ،للرزت م درتللو الفللذة فللى التعاعللة السعشؾيللة والروحيللة .ىشللا  
 ىسا : كع ميات إستراتيجية ناضجةوتارزان كفاءة السيدى والخمنية  النغر فى تقجم الميجى نحه الخرطهم

 اآلالفمئات  كردفان ، لمدرح عمميات ضخم مداحتو اقاصيوىه فى إدارة الميجى  ىه:  الغاىرة األولى
، و  يسكؽ ا  الشغر باىجاب الى ضرباتو اإلستراتيجية وتؾقيتاتيا السؾزونة وىؾ يزيإل  من األميال المربعة

دائرة الحرار ىؾمًا بعد ىؾم حؾا الخرطؾم . فالظري ة التى وازن ،يا تؾقيتات إرسالو  ،ؾ قرجة كلرأس جدلر 
الخرطؾم وإحتالا الحمفاية ومحاولرة  ضؾاحعالحرار مؽ الجشؾب ، وإشعاا الذي  العايد لمثؾرة فى لعسمية 

الخرطؾم مؽ الذرق ، كل ذلػ ليشد  خيؾط دائرة الحرار الداخمية ليزسؽ إنعزاا الخرطؾم لفترة معقتة ىؽ 
اا ىثسلان دقشلة الثلؾرة فلى باقى الدؾدان ، ثؼ وجو جيده  حكام دائرة الحرار الخارجيلة بلاحتالا ،ربلر وإشلع

  43إتراا الخرطؾم ،باقى العالؼ ىار الظريإل الذرقى والظريإل الذسالى .شرق الدؾدان وبذلػ قظع 
ثللؼ ىللاد مركللزًا جيللده  حكللام الحرللار الللداخمع حللؾا الخرطللؾم ىشللدما دفللع بلل ،ؾ ىشجللة  حللتالا أم 

، ف ولبحت الخرطلؾم قلاب قؾسليؽ او درمان ، وأكسل ود الشجؾمى الحرلار جشؾبلًا ملؽ ناحيلة الشيلل اك،ليض 
أدنى ، ا  أنو لؼ ىيجؼ ،ل فزل ا نتغار اربعة أشلير كامملة اللى أن سل ظت السدىشلة ،لدون خدلائر ت ريبلًا ، 

 ف د وىى درس واقعة الجسعة فى اك،يض جيدًا .
، فلللالسالحى أن السيلللدى للللؼ ىت لللدم  نفدـــيا ىنجســـة وميكانيكيـــة التحـــرك وعمميـــة التقـــجمالثانيـــة : الغـــاىرة 

بالس للاتميؽ ف لل  ،للل ت للدم بكللل الدللكان . وتدللاب ذلللػ فللى اسللت راقة زمشللًا طللؾيال لمؾوللؾا لمخرطللؾم كسللا حللدد 
الؾثبلات او السحظللات التللى ي للف فييللا ، وسلرىان مللا اتخللذت ىللذه السحظللات ىيعلة مللدن معقتللة ، ف للد ووللفت 

بالتلالى كلان ىميلة أن ىلؾازن أثشلاء ت دملو ،ليؽ ىلدة ىؾاملل ، الرىد ب نيلا معدلكر كايلر أشلبو بسدىشلة ول يرة . 
ىملى السشلاطإل ىى التى حددت الؾقت السدالػ والحذؾد ، تفاوتت ىذه العؾامل ،يؽ إختيار الظرق التلى تسلر 

ال شية بالحاؾب  طعام الجيش وبيؽ قرب السدافة أو بعدىا مؽ الخرطؾم وبيؽ انتغار إنخفاض الشيل الكفيل 
جيش العدو ، وقد حدد لكل مجسؾىة مدار معيؽ بحدب حؾجتيا . فالسحؾر الذسالى حي  ي لل  بعرقمة ت دم

العذب خرلص لقبائلل كردفلان ودارفلؾر التلى ترىلع اك،لل ومراكلزه ىلى خرسلى ، ىمبلة ، الترىلة الخزلراء . 
ت لدم  والسحؾر اكوس  ىار محظلات ىلى وشلركيال ، الظيلارة ، شلات واللدويؼ وقلد ىلؾ السحلؾر الرئيدلى اللذى

                                                           
 . 64ــ زنفٕ : كررٖ انًرجع انسابك ،ص  43
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بللو السيللدى والخمفللاء والجياديللة . أمللا السحللؾر الجشللؾبع حيلل  يكثللر العذللب والسللاء ف للد خرللص لمقبائللل التللى 
 .44ترىع الساشية )الب ارة( 

م وكلان لمشبلاء 1884وفى الرىلد وولمت أنبلاء وولؾا غلردون حاكسلا ىاملا ىملى الدلؾدان فلى فاراىلر
د وأن تتبعلة الجيلؾش واإلملدادات وسليعشى ذللػ أثره فى ،مامة ولفؾ  السيلدى فؾولؾا رجلل مثلل غلردون  ،ل

إطالة أمد الحرب ، فادأت مجالس الحرب تتؾالى لمبح  فلى السؾقلف .. ا  أن نفلؾس ا نرلار إطعشلت ىشلد 
و جللو إسللتالميؼ لسشذللؾر غللردون حلليؽ أوللبح معمؾمللًا انللو جللاء وحيللدا ومللؽ أجللل ميسللة محللدده ، ومللؽ الرىللد 
وارسللل السيللدى جيللده لمسرحمللة ا ولللى مللؽ الحرللار الللى ىللزا الخرطللؾم ، حيلل  ،للداء بدللشار مللع ود البرللير 

وا،للؾ قرجللة لسدللاىدتو والزحللف نحللؾ الخرطللؾم مللؽ جيللة الجشللؾب ومللؽ الذللرق الذللي  العايللد الللذى ت للدم وحلل  
ريؽ الللذى ،شللى رحالللو فللى الحمفايللة وىاللر وىدللكر فللى الجريللف كس دمللة لؾوللؾا ا،للؾ قرجللة أميللر البحللريؽ والالل

الظؾا،ع فى ،رى والجريلف وبشلى شلؾنة ضلخسة لم لالا إسلتعدادًا لمجليش الرئيدلى الست لدم بقيلادة السيلدى ملؽ 
ثلؼ وجلو السيلدى جيلده لمخظلؾة التاليلة وىلى ىلزا الخرطلؾم ىلؽ العلالؼ الخلارج ب ظلع طلرق اترلاليا  .ال رب 

لتللى ؽ الرىللد ايزللًا ىمللؼ السيللدى بالزللربة ابالعللالؼ الخللارجع وىسللا طريللإل سللؾاكؽ وبربللر . مللالبحريللة والاريللة 
  .45وقتل الفًا مؽ رجالو  وجييا غردون  ،ع قرجة ورجالو

ىمى رأس ستيؽ ألف م اتل  السيدى الخار ،ثبات وبع  ود الشجؾمع قائدًا ىامًا ل ؾات الحرارقا،ل 
تلل، وولل ود الشجلؾمع مدمحيؽ بالاشلادق والسلدافع وىلزز قؾاتلو بانزلسام ىالد هللا ود الشلؾر بعذلريؽ اللف م ا
ووزع قؾاتلو ىالد ال لادر  وىدكر ب ؾاتو فى ال ؾز ليؾاجو طا،ية الكالكمة التى ،يلا أكالر قلؾة ملؽ الجشلؾد والعتلاد

فى ،ؾابو السدمسية ، ىاد هللا ود الشؾر ،ؾابة ،ري ، أ،ؾ قرجة الزفة اليسشى لمشيلل وارسلل بعلض ال لؾات للدىؼ 
بدأ فؾر ووؾلو فلى قرلف السدىشلة ،شيلران السدفايلة. وأخيلرًا وولل و  .46الذي  العايد ود ،در فى شرق الشيل 

م بكلل جيؾشلة وحل  الرحلاا فلى ديلؼ ا،لؾ سلعد بالفتيحلاب وبلدأ 1884إكتلؾبر 10دى لسدلرح السعركلة ىلؾمالسي
    . 47الفرل الختامع فى ممحسة الخرطؾم

   
  

  
 

                                                           
 . 65جع ، ص ــ َفس انًر 44
 . 74ــ َفس انًرجع ، ص 45
 . 221ــ دمحم سعٛذ انمذال :  انًرجع انسابك ، ص  46
 . 75ـــ زنفٕ : كررٖ ، انًرجع انسابك ،  47
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 ة ــمــاتـــــــــــــخــال    
تسكللؽ اإلمللام ح أحسللد السيللدى بسللا أوتللى مللؽ قللؾة شخرللية نابعللة مللؽ وللفاتو الذاتيللة إضللافة الللى 
دراستو لمعمؾم الدىشية ومشيجة الحياتى فى الزىد الت ذف ملؽ أن يجسلع حؾللة مجتسلع كرفلان اللذى تلتحكؼ فيلو 

لتى أولبحت محل  أنغلار العراية ال امية وتدؾد فيو شريعة الب اء لةقؾى خاوة أنو ىر  بخيراتو الكثيرة ا
العدىللد فاوللبح مجتسللع كردفللان يعلل  بللاآل   السؾلفللة مللؽ الؾافللدىؽ مللؽ مختمللف أنحللاء الدللؾدان بقيللة تح يللإل 
مكاسب إقترادية فالف السجتسع حياة الحرية وىدم الخزؾع لديد واحد خاوة وأن تارجح اإلقميؼ ،يؽ سيادة 

 وضللللاع ا مشيلللة مسللللا أتلللاح مدللللاحة لمجساىللللات وسللليادة سللللمظشة الفلللؾن  أثللللر ىمللللى إسلللت رار اسلللمظشة الفللللؾر 
والكيانات السختمفة لسسارسة حياة الدمب والشيب التى ألفؾىا ، وىشلد خزلؾىيؼ لمحكلؼ التركلى السرلرى اللذى 
فرض ىمييؼ ضرائب باىغو لثراء اإلقميؼ لؼ ىؾاف ؾا ىمييا وثاروا وتسردوا ىمييا بعد إستعسار دام ما ي رب مؽ 

 ىامًا .60
السيلللدى ،دىؾتلللو أىلللده مجتسلللع كردفلللان  نلللو وجلللد فييلللا متشفدلللًا ملللؽ قسلللع وضللل   الحكلللؼ التركلللى وىشلللد عيلللؾر 

السرللرى ، وناوللروا السيللدى وسللاىدوه فللى كللل معاركللة العدللكرية فللى كردفللان وىللى بسثابللة السعللار  اكولللى 
وقد شار  جسيع مجتسع كردفان بفعالية فائ لة فلى الثلؾرة  لمسعركة الكايرة فتح الخرطؾم وإس اط الشغام ال ائؼ .
 السيدية حتى س ؾطيا ونياىتيا فى أم د،يكرات . 

خمرللت الؾرقللة أن الدياسللة العدللكرية والتخظللي  اإلسللتراتيجع لسعللار  السيديللة العدللكرية نابعللًا مللؽ 
سيا لرايات وكل ذلػ للىداد والتى تجمت فى إىداد الجيؾش وت دي. تخظي  اإلمام وم درتو العدكرية الفائ و 

 .   والتجييز لمسعركة الكارى 

كسا خمرت الى أن إنت اا السيدى الى ال رب كردفان كان نتيجلة خظلة مؾضلؾىة ومدروسلو بعشايلة 
وأن معار  السيدية فى كردفان ملاىى .  فائ و إذ جاء وقت اليجرة بعد اإلنترار ىمى قؾات الحكؾمة   قامو

ىداد والتجييز إلحكام الحرار ىمى الخرطؾم ومؽ ثؼ أخذىا وتح يلإل اليلد  اككالر اإل حم ة مؽ حم ات اإل
 .لمثؾرة السيدية ،تحرير البالد وإست الليا مؽ الحكؼ التركى السررى 
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 فيرست المرادر والمراجع          

 
  / رسائل ماجدتير:1
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