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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا                                   

  )  أسباب و تجاعيات الشريحة البخيطانية لمحكومة السرخية بإخالء الدودان (: بحث بعنوان 

كمية االمام اليادى. بسجيشة  -الجراسات السيجوية العمسي الجولي الثاني  مقجم لسؤتسخ 
 امجرمان. 

 فتح الخحسن دمحم االمين العخاقى . اعجاد : أ 

 جامعة الجديخة . كمية اآلداب و العمػم االندانية. قدع التاريخ

 

 مقجمة 

يتحجث مػضػع البحث عغ الدياسة البخيصانية في الدػدان خالل سيصخة الحكػمة التخكية 
يحاول الباحث تقجيع صػره وافيو عغ تمظ الدياسة و تقمباتيا مابيغ االىسال و  السرخية عميو،

عجم االكتخاث إلى تغيخىا بفخض االخالء عمى الحكػمة السرخية و اقخار مبجاء التجخل العدكخى 
الحقا عشجما تقخر استعادة الدػدان، و يحاول الباحث تقجيع الشتائج التى تختبت عمى الشريحة 

 .و اثخىا عمى فذل الخصة لمحكػمة السرخية الخالء الدػدانالبخيصانية 

  أىجاف البحث:

 لمحجيث عغ مايعخف بالشريحة البخيصانية لمحكػمة السرخية الخالء الدػدان.  ييجف البحث/  1

/ ابخاز الشتائج و التجاعيات لتمظ الدياسة و اسباب فذميا عشجما كمف غخدون باشا بتشفيحىا في  2
 الدػدان.

 البحث:  مشيج

استخجم الباحث السشيج التاريخى ) الػثائقى( و ذلظ بسحاولة االستفادة مغ السرادر االولية 
 لبعس السعاصخيغ و كحلظ باالستفادة مغ الجراسات الدابقة في السػضػع. 
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 أسباب و تجاعيات الشريحة البخيطانية لمحكومة السرخية بإخالء الدودان 

بخيصانيا في الديصخة عمى مرخ بعج إنترارىا عمى الجير السرخي في معخكة التل نجحت     
ىحا اإلنترار الديصخة عمى قشاة الدػيذ ليا كفل  قج و م،1882/ سبتسبخ سشو 14الكبيخ في 

ليبجاء االحتالل البخيصانى لسرخ و الحى  الذخيط السالحى الػحيج السؤدى لسدتعسخاتيا فى اليشج،
سبعيغ عامًا عمى الخغع مغ التعيجات البخيصانية الستكخرة بالجالء عغ مرخ  استسخ اكثخ مغ

عشج استباب االمغ، و في اعقاب ذلظ قامت بخيصانيا باستجعاء سفيخىا في االستانة المػرد دوفخيغ 
 (Duffrin ًليقػم بتشطيع االوضاع الدياسة و االقترادية وفقا )  لسرالح بخيصانيا العطسى

ذلظ لػضع ترػر عام لالصالحات الزخورية و السصمػبة في كافة السؤسدات و  االستعسارية،
   1السرخية و تقجيع االقتخاحات الالزمة الدارة شئػن مرخ.

و قج قام المػرد دوفخيغ بػضع ترػر عام لالصالحات السصمػبة الدارة الذئػن السرخية فيسا 
م، و كانت اىع 1883يخ مايػ عخف الحقًا بسدسى ) القانػن االساسي( الحى صجر في أول ش

 2مالمح ىحا القانػن الججيج عمى الشحػ االتي: 

 تدخيح جير احسج عخابي الحى قام بالثػرة عمى أن يعاد تذكيمو تحت اشخاف بخيصانيا.  / 1

اال تتػلى انجمتخا الحكع السباشخ في مرخ، بل تبقى الدمصة في أيجى الخجيػى ووزرائو تحت  / 2
 إشخاف بخيصانيا.

 استسخار الديادة العثسانية عمى مرخ خػفا مغ اثارة مذاكل مع الدمصان العثسانى.  / 3

 العسل عمى صبغ اإلدارة في مرخ بالربغة االنجميدية) سياسة االجمشدة(. / 4

 الغاء السخاقبة الثشائية اكسااًل النفخاد بخيصانيا بسرخ  / 5

الغاء مجمذ الشػاب و اقامة مجمذ صػرى عخف الحقا باسع ) مجمذ شػرى القػانيغ( الحى  / 6
 عزػًا. 14عزػًا تعيغ الحكػمة فيو  33يتكػن مغ 

و لكغ نجج أن بخيصانيا لع تحتفي بانترارىا و سيصختيا عمى مرخ بعج أن تشاىت إلي  
م ثػرة ديشية تيجف الجتثاث الحكع مدامعيا الحػادث الجاىسة التى تجخي في الدػدان نتيجة لكيا

التخكى السرخي مغ الدػدان، بل وججت أن ىحه الثػرة ليا أىجاف تتعمق بتحسميا لسدئػلية 
 تخميز السدمسيغ مغ الحكع التخكى في العالع العخبى اجسع.
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 سياسة الدمبية و عجم االكتخاث البخيطانية لسا يحجث فى الدودان :

وججت أن الحكسجار دمحم رؤوف قج سعي النتياج خالل مخاقبة بخيصانيا لسا يحجث في الدػدان 
سياسة الترعيج العدكخى وقج قام بػضع خصة تيجف إلي إعتقال دمحم السيجى في الجديخة ابا في 

بجاية االعالن عغ ميجيتة عبخ السشذػرات و لكشو لع يشجح وواجو أول ىديسة عدكخية اخمت  
القػى السحمي حيث تدببت السحاولتيغ المتيغ دبخىسا في اواخخ عيجة ضج السيجى في  بسيدان

، نجج أن الدياسة التى كانت بخيصانيا تتبعيا فيسا يخز خدارة مشربة، ورغع تمظ االحجاث
سياسة الدمبية و ) تصػر االوضاع الثػرية فى الدػدان عشج إنجالع الثػرة السيجية كانت ىى 

حتى بعج أن تست إثارة مدألة الدػدان في مجمذ العسػم ( ا يحجث فى الدودانعجم االكتخاث لس
البخيصاني عبخ تقجيع حػالي سبعو عذخ مدألو مدتعجمة في فتخة لع تتجاوز الذيخيغ مسا اعتبخه 
 رئيذ الػرزاء الديخ غالدستػن مزيعة لدمغ السجمذ و عخقمة الداء الحكػمة عغ تشفيح مياميا،

لبخيصانى في مرخ كان مذغػاًل بترفيو السذكالت التى خمفتيا الثػرة و كسا أن السعتسج ا
تعػيس االجانب عسا لحق بسستمكاتيع مغ اضخار نتيجو لمحخائق التى حجثت فى مجيشة 
االسكشجرية، ىحا باالضافة لسا تعانيو مرخ مغ ضعف مالى و ارتباك إدارى و إقترادى عجدت 

  3ان.معو عغ مج ايجى العػن لحكسجار الدػد

اكتفت بخيصانيا بارسال الكػلػنيل ستيػرات لمتقرى و اإلستصالع عغ االحػال  في ىحه السخحمة 
فى الدػدان و مغ ثع كتابة تقخيخ عغ االوضاع فى الدػدان لمحكػمة البخيصانية، و بالفعل وصل 

جار دمحم الكػلػنيل ستيػارت الدػدان في عيج الحكسجار عبج القادر حمسى الحى جاء خمفًا لمحكس
رؤوف باشا الحى خدخ مشربو بدبب اليدائع الكبيخة التى اندليا دمحم احسج السيجى عميو و عمى 

و قج حاول الكػلػنيل ستيػارت أن يكتب تقخيخًا شاماًل يحتػى عمى كل ما ، جشػد حكسجاريتة
ج عب يخز شئػن الدػدان اإلقترادية و اإلجتساعية، مسا اوقعة تحت دائخة شكػك الحكسجار

القادر حمسى الحى لع يكغ ممسًا بصبيعة السيسة التى يقػم بيا استيػارت، مسا ادى الستفداره لجى 
الحكػمة السرخية التى تػصمت إلي نتيجة أن ميسة الكػلػنيل ميسة استخبارية تتعمق بجسع 

مغ  أنيا شمبت تفيسيا لصبيعة ميسة استيػارت إال معمػمات عغ الثػرة السيجية، و لكغ الخغع مغ
 4أن يزعو تحت السخاقبة. بعج أن يتعاون معوالحكسجار عبج القادر حمسى 

و لكغ الباحث يعتقج أن ىحه السيسة كانت تخجم نػايا بخيصانيا فيسا يتعمق بتخصيط بخيصانيا  
وعمى الخغع مغ أن ابخاليع فػزى باشا كان قج ذكخ أن ىشاك  ،الحقاً  لمديصخة عمي الدػدان

ث شسمت التقرى عغ اخبار تتعمق يمعمػمات راجت بأن شبيعة السيسة كانت مددوجة بح
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بالكذف و التجقيق في نػايا و تخصيط عبج القادر حمسى الحى تحجثت و راجت بعس االخبار 
تقخيخ الحى كتبة الكػلػنيل ستيػرات ضسغ عغ عدمو لالستقالل بالدػدان، و كانت نتيجة ذلظ ال

تقخيخيغ احجىسا كان عغ احػال الدػدان الذخقى و االخخ عغ الدػدان عسػما فيسا يعخف 
  5بالدػدان التخكى السرخى و قج تػصل فيو لالتي:

 اكج عمى أن مرخ راغبة فى التسدك بسستمكاتيا فى الدودان .  / 1

تشوى بخيطانيا طخحو عمى مرخ لن يجج القبول الن و إن مذخوع إخالء الدودان الحى  / 2
 الحكومة السرخية و الذعب السرخى يخفزان فكخة إخالء الدودان بأى حال من االحوال . 

و الججيخ بالسالحطة أن تقخيخ ستيػارت و كحلظ تقخيخ المػرد دوفخيغ سفيخ بخيصانيا فى االستانة 
بخيصانى لع يػصيا بزخورة تخك مرخ و الحى كمف بتشطيع اوضاع مرخ بعج االحتالل ال

لسستمكاتيا في الدػدان رغع الثػرة السشتذخة في ربػعة و ىدائع الحكػمة التخكية السرخية العدكخية 
عمى ايجى انرار السيجى، و لكغ الكػلػنيل استيػارت قج تشاول االسباب التى ادت لكيام ىحه 

مصان الحكػمة في االقاليع القميمة التى الثػرة و ما يمدم مغ إصالحات حاسسة سخيعة لتػشيج س
 6بقيت فى حػزتيا.

اما المػرد دوفخيغ فقج كان كل ما اشار بو االعتخاف باالمخ الػاقع و ذلظ بأن تتخمى مرخ عغ  
اقميع دارفػر و اجداء مغ اقميع كخدفان التى يدػدىا االضصخاب عمى أن تكتفى بحفع سمصانيا 

لتى ما زالت حتى ذلظ الحيغ فى حػزتيا بل كان المػرد في سشار و الخخشػم اي االجداء ا
دوفخيغ ضج فكخه االخالء و يعتبخىا امخًا يتعارض مع مرالح مرخ االقترادية، و كانت رؤية 
المػرد دوفخيغ تتساشي مع رؤية الحكػمة السرخية و تتختمف مع رؤية الحكػمة البخيصانية التى 

ػمة البخيصانية تحجع عغ تقجيع اي مداعجة فشية او كانت تخي ضخورة االندحاب، مسا جعل الحك
عدكخية لجير ىكذ باشا عشج انعقاد لػاء مذاركة في السعارك التى كانت تجخي داخل 

 7الدػدان.

وعمى الخغع مغ أن تاريخ التجخل البخيصانى في الدػدان لع يكغ باالمخ الججيج و إن كان لع  
اشج انػاع الزغط  ست بخيصانيا عمى مرخمار  حاالتبعس اليتجاوز إسجاء الشرح و فى 

الدياسى و التيجيج لمحاكع مغ اسخه دمحم عمى و خاصة الخجيػى اسساعيل الحى اسخف فى 
و خاصة فيسا يخز محاربة تجارة  ،استخجام االوربييغ بشاء عمى رغبة بخيصانيا و ضغصيا
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االستػاء استجابة  الخقيق حيث فخضت عمى الخجيػى تعيغ صسػيل بيكخ حاكسا عمى مجيخية خط
لجسعية محاربة الخقيق فى بخيصانيا و كحلظ فخضت عميو تعيغ غخدون بعج انقزاء اجل بيكخ 
لسػاصمة الجيػد فى مجال مكافحة تجارة الخقيق و خاصة أن الخجيػى اسساعيل قج وقع مع 

في م و قج اتبع سياسة لع تكغ في مرمحة مرخ و ال 1877بخيصانيا اتفاقية ليحا الغخض فى 
مسا جعل التجخل االوروبي في  8كبيخة. ن بل اساءت إلي شصخى وادي الشيل إساءهمرمحة الدػدا

شئػن مرخ الجاخمية بجعػى حساية الجائشيغ مغ تبحيخ الخجيػى اسساعيل و مغ سياستة السالية 
شو الخخقاء امخًا محتػمًا، حيث بجاء التجخل استذاريًا عغ شخيق لجان لمتحقيق و التدػية، و لك

ارتكد عمى سيصخة كاممة عمى السػارد السالية مثل إنذاء صشجوق لمجيغ و دخػل وزيخيغ احجىسا 
انجميدى و االخخ فخندي لمسالية و االشغال بجانب مدئػلية كاممة عمى سمصات الدكة الحجيج و 
الجسارك حيث كان اليجف تخميز االدارة السالية مغ الخجيػى اسساعيل و حرخىا في وزارة 

 9خك فييا اوربيػن أو تكػن تحت رقابة االوربييغ.يذت

لحلظ كان جػىخ الدياسة البخيصانية فيسا يخز السدألة الدػدانية و ىى في شيػرىا االوائل مغ 
احتالليا لسرخ يكتشفو الحيصة و الححر يقػم عمى عجم التػرط فى الكيام باعسال حخبية في 

حمية الدػدانية مغ جيػد فى محاربة الثػرة السيجية، بل الدػدان و االكتفاء بسا تقػم بو اإلدارة الس
لع يكغ لجى االدارة البخيصانية ما يسشع مرخ مغ التخمى عغ اجداء مغ الدػدان و خاصة تمظ 
التى تذيج التسخد ضج الحكػمة التخكية السرخية و أن تخكد اىتساميا عمى الحفاظ عمى امغ و 

لدياسة فى الشياية لسقتل غخدون باشا حكسجار سالمة العاصسة الخخشػم، ولكغ ادت ىحه ا
   10الدػدان كسا سيأتي الحقا.

 تخاجع بخيطانيا عن سياسة الدمبية و عجم اإلكتخاث تجاه ثورة الدودان:

بعج  بجأت بخيصانيا فى التخاجع عغ سياسة الدمبية و عجم االكتخاث لسا يحجث في الدػدان،    
العجيج مغ الحػادث الجارية في الدػدان التى في مقجمتيا إنترارات دمحم السيجى في كخدفان 
خاصة إنتراره عمي حسمة وليام ىكذ باشا في معخكة شيكان التى إعتبخىا االوربييغ بأنيا كانت 
ضخبًا مغ الجشػن، بل اورد الخائج عرست زلفػ بأن احج لػردات مجمذ العسػم قج وصف تمظ 

ليديسة الكبيخة قائاًل ) لعل التاريخ لع يذيج مشح أن القي جير فخعػن نحبو في البحخ االحسخ ا
كارثة مثل تمظ التى حمت بجير ىكذ باشا في صحارى كخدفان حيث افشي عغ آخخه و قزي 
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م بجايو 1883عميو قزاء مبخمًا( و بالفعل اعتبخ بفشاء ىكذ و حسمتة فى كخدفان فى عام 
  11التخكي في الدػدان. الشياية لمحكع

حيث تجاىل ىكذ كل الشرائح التى قجميا لو السعاونػن لو و مبعػثى بخيصانيا بعجم التػغل فى 
كخدفان و عجم مفارقة الزفة الغخبية لمشيل و لكغ الغخور و عجم التػافق بيشو و بيغ قادتة ادى 

غازية و قج تبيغ ليكذ باشا لدعدعة الثقة وسط الجشػد مسا ادى لخفس الخوح السعشػية لمقػات ال
سػء تجبيخة بعجم االخح بأراء القادة االنجميد و السرخييغ الحيغ عسمػا فى تمظ الجيات ولكغ لع 
يكغ لجية خيار سػى السػاصمة فى السغامخة، و قج خاشبة االمام السيجى و قجم لة الجعػة العتشاق 

قج رد عمى ىحة الجعػة ردا غارقا فى االسالم و السيجية و تفزيل الدالمة عمى اليالك و لكشة 
الغخور و بعيج كل البعج عغ الػاقعية ) بانو قادر عمى إمداك الدساء بديفة اذا وقعت وأنو قادر 

بخفقة عذخة الف مغ الجشػد  ذا تدلدلت ( و لحلظ ذىب الى مريخهعمى بدصت االرض بححائة ا
 الغداة .

كان و قج ارجعػا ة جير ىكذ باشا في شيو قج تحجث العجيج مغ السؤرخيغ عغ اسباب ىديس 
دارية التى حجثت في ىيئة الحكع في الدػدان، حيث قام الخجيػي بدحب اصمب ذلظ لمتغيخات اإل

العشاصخ في الدػدان وىػ عبج القادر باشا حمسي وعيغ بجاًل عشو عالء الجيغ باشا حكسجارًا عمى 
دػداني، وقج اثارت مدألة اعفاء عبج الدػدان وعيغ ىكذ باشا رئيدًا لالركان في الجير ال

القادر حمسى العجيج مغ التداؤالت باعتباره كان الذخز السشاسب لسيسة القزاء عمى الثػرة 
السيجية و قج استصاع ان يحرخ نفػذ االمام السيجى فى نػاحى كخدفان مسا جعل االمام السيجى 

 12خ عبج القادر (.يجعػ انرارة لالبتيال و الجعاء قائميغ ) يا قادر اكفشا ش

كسا إستصاع أن يحاربو بدالح الجيغ و ذلظ عبخ حث مجسػعة مغ العمساء السدمسيغ داخل و  
و قام بتذجيع السرخييغ  13خارج الدػدان عمى إصجار بيانات تثبت بصالن الجعػة السيجية.

بيع بشفدو السكيسيغ فى الخخشػم عمى التصػع لمعسل العدكخى و ىع و اسخىع و رقيقيع و قام بتجري
 14تعديدًا لجيذة و يأسًا مغ الحكػمة السرخية التى كانت فى مػاجية الثػرة العخابية.

العدكخية، و قج  تقخيخه و إستحدغ إدارتة و أعسالو و كحلظ اثشي عميو الكػلػنيل استيػارت في
حكسجار تحدخ عمي إعفائو و قج قام بتفشيج تمظ الجعاوى التى اشخنا ليا و التى تحجثت عغ عدم ال

الدػدان عغ الحكػمة السرخية عمى خمفيو مصالبتة لمحكػمة السرخية بفرل عبج القادر حمسى 
                                                           

11
                                 54ص الخرطوم، للطباعة، كررى شركة باشا، هكس لحملة عسكرى تحلٌل شٌكان زلفو، حسن عصمت 
12
 ص م،1997 الماهرة، للنشر، الثمافة دار المعاصر، و الحدٌث السودان و مصر تارٌخ الرازق، عبد هللا عبد و ، الجمل شولً 

317 
13
 نفسه المرجع 
14
 20 ص م،1935االسكندرٌة، السفٌر مطبعة السودان، فً مصر ضحاٌا ، محزون 
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بأرسال خسدو عذخ الف جشجى ليتسكغ مغ القزاء عمى ثػرة دمحم احسج السيجى، بل اعتبخ ذلظ 
 15و شايو و سػء قرج مغ الحيغ روجػا ليا عشج الخجيػى تػفيق.

 حسمة ىكذ باشا : الشتائج التى تختبت عمى ىديسة 

وقج تختب عمى ىديسة ىكذ باشا زيادة نفػذ الثػرة السيجية و االمام دمحم احسج السيجى كسا كذفت 
ضعف )سياسة الدمبية وعجم اإلكتخاث لسا يحجث في الدػدان( التى كانت تتعامل بيا بخيصانيا 

ج وصػلة لسرخ فى مع تصػر اوضاع الدػدان الثػرية االمخ الحى دفع الديخ ايفميغ بارنج بع
مشرب القشرل العام لبخيصانيا حيث راى ضخورة أن تتفاعل دولتة مع احجاث الدػدان و أن 
تعتخف باىسية السدألة الدػدانية، و بالفعل إستجابت بخيصانيا لحلظ و بجأت خصػات لترحيح 

انقاذ  مدار سياستيا و لكغ تحفطت عمى إرسال جشػد لمدػدان مسا اوقعيا فى تيسة التقاعذ عغ
غخدون باشا الحقا و بجأت خصػات ترحيح سياستيا عبخ إسجاء الشرح لسرخ باتباع سياسة 

   16تشتيى باخالء الدػدان.

و تدارعت االحجات نحػ اخالء الدػدان عقب ىديسة جير ىكذ باشا فى معخكة شيكان عمى 
خ إضصخبت و نػفسب 23وعشجما عمست الحكػمة السرخية  بخبخ ىحه اليديسة فى  ارض كخدفان،

ارتاعت و ارسمت الخبخ إلي مرخ عبخ التمغخاف و بعثت وابػراتيا في الشيل االبيس و نذخت 
قػاتيا مغ فذػدة الي الكػة و شات و الجويع و شخعت في زيادة تحريغ العاصسة الخخشػم، كسا 

   17إتخحت عجة قخارات سخيعة تسثمت فى العسميات التالية:

إجالء الحاميات العدكخية السرخية مغ مشاشق خط االستػاء ودارفػر و بحخ الغدال و  / 1
 تجسيعيا فى العاصسة الخخشػم لتقػية الحامية السػجػدة  . 

 و اإلبقاء عمى حامية اخخى فى سشار و فتح شخيق بخبخ سػاكغ. / 2

قاليع فى الػسط و مسا يجل عمى ان خصة الحكػمة السرخية قج بشيت عمى السحافطة عمى اال 
الذخق و الذسال، بيشسا ادت ىحه اليديسة الحجاث حخاك سياسي كبيخ في دار السشجوب الدامي 
في مرخ حيث عقج ثالثة مغ كبار العدكخييغ البخيصانييغ في مرخ اجتساعًا مع السشجوب 

ذلظ الدامي البخيصانى و ذلظ لرياغة مػقف و رأي مػحج تجاه ما يحجث في الدػدان و تسميظ 
( و الديخ stephensonواستفشدغ )  ( E Woodالخأي لمحكػمة البخيصانية، و ىع افمغ وود)

( فخخج االجتساع بأن الحكػمة السرخية لغ تدتصيع إبقاء الدػدان تحت Bekarصػميل بيكخ )
                                                           

15
 123 ص ، السابك المرجع ، فوزى ابراهٌم 
16
 401 ص ، م1980  بٌروت الجٌل دار ابوسلٌم، ابراهٌم دمحم تحمٌك السودان، تارٌخ شمٌر، نعوم 
17
 402 ص ، السابك المرجع شمٌر نعوم 
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سيصختيا، بل ربسا يتصػر االمخ إلي كيفية االحتفاظ بسرخ نفديا، لحا خخج االجتساع بأن البج 
إلي حجود مرخأ فأبخق المػرد كخومخ السشجوب الدامى  (Withdrawalمغ اإلندحاب )لسرخ 

في مرخ وزيخ الخارجية البخيصانى بفحػى ىحا القخار الحى الحق معو تشبيو لحكػمة بالدة بانيع 
  18في دار السشجوب الدامى ال يسكشيع التدام الرست تجاه الػضع في الدػدان .

غشى حسدة عمى ذلظ قائمة بأن فحػى القخار السخسل الحى في ضاىخه و عمقت بخوفيدخ ميسػنة ميخ 
اإلخالء و في باششة التخمي ليذ بججيج، حيث سبق لمسشجوب الدامى البخيصانى كخومخ الكيام 
بتقجيسة مغ قبل، و ذلظ عشج ورود اخبار عغ الرعػبات التى تػاجو حسمة ىكذ باشا في 

جة مغ فخق بخيصانية أو ىشجية أو وحجات مغ الجير الدػدان و رأى كخومخ استحالة إرسال نج
السرخي الحى بجاء تذكيمة تحت قيادات بخيصانية، و ىشا اقتخح كخومخ الحل الحى يتسثل في 
االندحاب مغ الدػدان إلي أي نقصة عمى الشيل يسكغ الجفاع عشيا و استخجم ىشا مرصمح 

(Withdrawal التى تعشى سحب و لكغ دون أن يػضح أو ي ) حجد ما اذا كان ىحا االجخاء
( لمدمصة السجنية و الحاميات ام أنو تخمى Evawationيعشى مجخد إخالء ) 

(Abndonment)  عغ الدػدان، و اوضحت بخوفدخ ميسػنة بأن ىشاك فخق في استخجام
 19السرصمحيغ حيث يعشى االول حالو مؤقتة و بيشسا يعشى الثانى حالة دائسة.

نػفسبخ  5نجج بعج ىديسة ىكذ باشا مغ قػات االمام السيجي في يػم و في الجانب البخيصانى 
و رفس كل م نبح الديخ غالدستػن رئيذ الػزراء البخيصاني تمظ الدياسة الدمبية 1883

ث تشتيى يعمييا باخالء الدػدان بح السقتخحات التى تقجمت بيا الحكػمة السرخية و اشار
م، و كانت ىحه الشريحة مشذأ االزمة 1883ظ في حجودىا الجشػبية عشج وادى حمفا و كان ذل

التى اودت بػزارة شخيف باشا الى نيايو اعساليا، و اوضحت بخيصانيا رؤيتيا فيسا يخز تجىػر 
 االوضاع في الدػدان باالتي:

إن إحتالل قػاتيا لسرخ ال يفخض عمييا االشتخاك فى عسميات عدكخية بقرج إحتفاظ مرخ  / 1
 بالدػدان  

إنيا ال تتحسل أى مدؤلية عسا تتخحة الحكػمة السرخية مغ إجخاءات بذأن التعيشات  / 2
 لحكسجارية الدػدان او لمقػات السخسمة لمدػدان  

/ و كل ما يسكشيا عسمة ىػ ان تشرح حكػمة مرخ بالتخمى عغ االقاليع الدػدانية عمى  3
 غ مرخ.               االقل حتى تكػن قادرة تدتصيع الجفاع عشيا كسقجمة لمجفاع ع

                                                           
18
 9م، ص2337، نشر جامعة السودان المفتوحة، 2مٌمونة مٌرغنى حمزة ) بروفٌسر( تارٌخ السودان الحدٌث  
19
 9مٌمونة مٌرغنً حمزة، المرجع السابك،  ص 
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ولكغ رفس شخيف باشا رئيذ الحكػمة السرخية ىحا السذخوع و قام باالترال بالحكػمة   
التخكية و شمب مداعجتيا لالحتفاظ بالدػدان و لكغ لع تدتجيب الحكػمة التخكية و كحلظ شمب 

ان و لكشيا رفزت مغ حكػمة بخيصانيا أن تقجم لو جشػد ىشػد او بخيصانييغ لقسع الثػرة في الدػد
و اصخت عمى إخالء الدػدان الن مرخ حدب وجيو نطخىا لع تعج كسا كسا اسمفشا القػل، ذلظ 

في الدابق تتػفخ ليا االمكانات السادية و العدكخية التى تسكشيا مغ ىديسة قػات دمحم احسج 
  20السيجى.

وقام شخيف باشا رئيذ الحكػمة السرخية بتقجيع محكخة لمقشرل االنجميدى في مرخ ايفميغ بارنج 
وضح فيو وجيو نطخ حكػمتة حيث قال ان الحكػمة السرخية ال يسكغ ان تػافق عمى التخمى 

و أن إخالء الدػدان يتشافي مع  عغ اراضي ال غشى عشيا قط لزسان سالمة مرخ و حياتيا،
عثسانية التى تسشع خجيػى مرخ مغ التخمي عغ اى جدء مغ اراضيو، و اتبع ذلظ الفخمانات ال

م اضيخ فييا استعجاده العادة الدػدان الذخقي و مػاني البحخ 1884يشايخ  2بسحكخة اخخي في 
االحسخ الى الدمصان العثساني و أن الحكػمة السرخية سػف تخكد جيػدىا لالحتفاظ بػادى 

 21ًا.الشيل حتى الخخشػم جشػب

و لكغ تمظ السقتخحات السرخية لع تجج مػافقة مغ حكػمة بخيصانيا بل ارسل المػرد جخانفيمج  
م وقال فييا ) ال اري حاجة الي أن اوضح 1884وزيخ السدتعسخات بخقيتة الذييخة في يشايخ سشة 

اللة ن تتأكج حكػمة جالبخيصاني السؤقت قائسًا في مرخ ألكع انو مغ الػاجب مادام االحتالل 
السمكة مغ ضخورة إتباع الشرائح التي تخى مغ الػاجب إسجاءىا لمخجيػي في السدائل اليامة 
التي تدتيجف فييا ادارة مرخ وسالمتيا مغ الخصخ، ويجب عمي الػزراء والسجيخيغ السرخييغ 

 ليعاتق الحكػمة البخيصانية تزصخىا إأن يكػنػا عمي بيشة مغ أن السدؤولية السمقاه االن عمي 
أن ترخ عمي اتباع الدياسة التي تخاىا ومغ الزخوري أن يتخمي عغ مشربة كل وزيخ او مجيخ 

  22ال يديخ وفقًا ليحة الدياسة(.

 :ىجاف بخيطانيا من اقخار سياسة اخالء الدودانأ 

وقج اختمفت االراء حػل ىجف بخيصانيا مغ اقخار سياسة اخالء الدػدان و إلدام مرخ بيا   
  23وكانت كاالتى:

                                                           
20
 64 ص م،1986 السودان، التربوى، النشر دار الحدٌث، السودان تارٌخ( بروفٌسر)  ابراهٌم احمد حسن 
21
 65  ص نفسه، المرجع 
22
 34ص الماهرة، النشر، و للثمافة هنداوى مؤسسة ، البرٌطانٌة السٌاسة مطامع و المصري السودان بركات، داود 
23
 للكتاب،ص العامة المصرٌة الهٌئه الثنائً، االتفاق ظل فً السودانٌة المصرٌة العاللات( دكتور)  منصور الصمد عبد الفتاح عبد 

20 
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قج ارجع البعس بأن االنجميد ارادوا مغ استخجام ىحه الدياسة متعسجيغ أن يخمقػا فى  اواًل:
و إستغالل ذلظ  بتطبيق) نظخية االرض الخالء التى ال صاحب ليا(الدػدان حالة تدسح ليع 

 لخمق اساس قانػنى تدتشج عميو فى اإلستيالء عمى الدػدان امام الجول االوربية السشافدة ليا او
 غيخ الجول االوربية مثل تخكيا ابخز الصامعيغ فى الدػدان . 

رأى آخخ يقف عمى قجم السداواة مع الخأى الدابق و يدتشج ىحا الخأى لتعخض  وىشاكثانيا: 
حكػمة جالدستػن فى بخيصانيا لزغط شجيج مغ المػرد ىارتشجتػن احج زعساء حدب االحخار 

ػخد الزسيخ عمى خمفية مذاركتة فى اختيار غخدون الحاكع فى بخيصانيا  الحى كان مجفػعا ب
لحكع الدػدان، و نتيجة لحلظ قام بتيجيج الحكػمة باالستقالة اذا لع تتبشى مذخوع النقاذ غخدون، 
والنو كان احج االثخياء البارزيغ و السؤثخيغ فى الحياة الدياسة و باعتبارة احج اصحاب )ذوى 

ة إضصخ جالدستػن لمسػافقة عمى تغيخ سياسة بخيصانيا الذعخ السدتعار( و يتدعع جساعة نافح
مغ )سياسة الدمبية ( ) لدياسة التفاعل مع احجاث الدػدان( و بجأت الحكػمة البخيصانية عازمة 
عمى انقاذ غخدون بأرسال حسمة ليحا الغخض و لكغ ايجى االنرار كانت قج استبقت ىحة الحسمة 

 و استصاعت اغتيال غخدون عمى قرخة. 

ىحا بجانب العجيج مغ التصػرات الجولية و الدباق االستعسارى الحى جعل بخيصانيا تغيخ  لثا :ثا
  24سياستيا تجاه الدودان  و التي عمى رأسيا االتى :

بجأت فخندا تحاول الػصػل لسشاشق اعالى الشيل مدتيجفة بخيصانيا التى انفخدت باحتالل  / أ
 مرخ.  

 كانت ىشاك السانيا تحاول احتالل يػغشجة لمػصػل لسشابع الشيل.   / ب

 وكان ايزا ممظ بمجيكا يحاول الػصػل لسشاشق الكػنغػ و بحخ الغدال .   / ج

و نتيجة ليحة التصػرات االستعسارية فى افخيكيا اصبح لبخيصانيا العجيج مغ االسباب لمتخاجع عغ 
ن الدياسة البخيصانية و بالفعل نالحع أ ى افخيكيا عسػما،سياستيا الدمبية فى الدػدان خاصة و ف

حيث قخرت بخيصانيا  ،قج تغيخت فى جشػب افخيكيا و فى غخبيا فى غانا و نيجخيا و فى الدػدان
ىحا بجانب الشذاط لالشاحة بحكػمة الجولة السيجية، مبجاء التجخل العدكخى السباشخ تشفيح

يج مغ االشكال الدياسية و حدب ما يقتزي الحال و الجبمػماسى البخيصانى الحى يتخح العج
حيث نججىا عمى الخغع مغ تبشييا لدياسة االرض الخالء  ،حدبسا تػاجو مغ ضخوف و مذكالت

التى ال صاحب ليا و محاولتيا اذاعة و نذخ ذلظ نججىا تتسدظ) بدياسة تكامل الجولة 
                                                           

24
 21 ص ، السابك المرجع منصور، الصمد عبد الفتاح عبد 
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الدػدان و تخفس اعتبار  عثسانية عمىالعثسانية( و التى مغ ضسشيا تتسدظ بالديادة السرخية وال
ليا فى وادى الشيل  او مشافداً  ارض فزاء ال صاحب ليا و خاصة عشجما تػاجة عجواً  الدػدان

الدياسة الستشاقزة و ذات الػجيييغ و ما نجع  ع اجداء مغ الدػدان، و نتيجة ليحهيخيج اقتصا
   25عشيا قخرت بخيصانيا سياسة استخجاع الدػدان الحقًا. 

 وزارة نوبار باشا و إخالء الدودان:  

لتمظ البخقية التى ارسميا وزيخ الخارجية الديخ قخانفيل و التى في ضاىخىا الشريحة و لكغ ونتيجة 
شخيف باشا مغ رئاسة الحكػمة السرخي استقال رئيذ الػزراء تحسل في شياتيا االمخ و التيجيج 

و تقجم شا الدودان فالدودان لن يتخكشا( ) اذا تخكم قائاًل 1884/ يشايخ سشة7السرخية في 
عساًل بالقاعجة التى سشيا المػرد غخانفيل وزيخ الخارجية البخيصانى وىى )إما أن يخزع باستقالتة

باستعجاد  السشجوب الدامى البخيصاني السػضف أو يدتقيل، ثع ما لبث أن ابخق الديخ افميغ بارنج
الحكػمة البخيصانية لتعيغ وزراء انجميد إذا تعحر وجػد مرخييغ يقبمػن تشفيح اوامخ الخجيػى تحت 

  26خيصانى في مرخ( بارشاد و تػجية انجمتخا عبخ مشجوبيا الدامى ال

/ يشايخ و 13و قام بتذكيل الحكػمة السرخية بعج استقالة شخيف باشا نػبار باشا االرمشي في 
تة خاضعة لالحتالل البخيصاني مػافقة عمى اوامخه و نججىا قج وافقت عمى تشفيح كانت حكػم

تعميسات بخيصانيا بأخالء الدػدان وال شظ أن ذلظ الخزػع إلرادة الحكػمة البخيصانية كان ضخبة 
  27قاضية لكخامة الخجيػى و حكػمتة التى اصجرت تعميساتيا التالية:

 الف جشجي 25333وسحب الحاميات السرخية التي بمغت  / إخالء الدػدان وتخحيل السػضفيغ 1

يشايخ يشز عمى إلحاق إدارة الدػدان بػزارة الحخبية  15/  كسا صجر صجر مخسػم آخخ في  2
 بجأل مغ رئاسة الػزراء.

/ شخعت الحكػمة السرخية في دراسة مجسػعة مغ االسساء الختيار حاكع مشاسب لمدػدان  3
 ء مغ الدػدان.يدتصيع تشفيح سياسة اإلخال

مغ بيغ االسساء التى تع اقتخاحيا لتشفيح االخالء كان الحكسجار السرخى الدابق عبج القادر   
حمسى باشا و ذلظ لخبختو الدابقة في العسل في الدػدان حيث يحكخ لو تحقيق العجيج مغ 

فى وسط الشجاحات في حرخ الثػرة السيجية في كخدفان و تحقيق العجيج مغ االنترارات عميو 

                                                           
25
 نفسه المرجع 
26
 222 ص الماهرة، العربى، الفكر دار السودان، على السٌادة و مصر شكرى، فؤاد دمحم 
27
  22 ص السابك، المرجع شكرى، فؤاد دمحم 
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الدػدان و كان ذلظ مشدجسًا مع ارادة بخيصانيا التى كانت راغبة فى تعيغ احجى الذخريات 
السرخية ليحه السيسة، و لكغ فذل التفاىع بيغ عبج القادر حمسى و الديخ ايفميغ بارنج السشجوب 

ن عمى الدامى البخيصانى الحى اخبخ عبج القادر باشا حمسى بأن ميستة تشحرخ فى إخالء الدػدا
أن يتع إعالن تمظ الدياسة بسجخد وصػلة لمخخشػم، و لكغ عبج القادر حمسى اعتخض عمى ذلظ 
بحجة أن االعالن و الكذف عغ نػايا الحكػمة السرخية الخالء الدػدان يقػد إلي االرتباك و 

 28عخقمة االندحاب نفدو.

يفميغ بارنج لتعيغ ضابط و نطخًا ليحا االختالف تع صخف الشطخ عغ الحكسجار الدابق و سعى ا 
بخيصانى لتشفيح ىحه السيسة، و تحت ضغط الخأي العام و الرحافة البخيصانية تع تعييغ غخدون 
باشا حكسجارًا عامًا لمدػدان لتشفيح سياسة إخالء الدػدان و ذلظ لخبختة الدابقة و لسعخفتة باحػال 

الجيشية الستعربة، و ذلظ  الدػدان و لخبختة الدابقة في الريغ فى القزاء عمى الحخكات
 29الرجاع الجشػد والسػضفيغ السجنييغ والتجار إلي مرخ. 

  خالء الدودان: غخدون باشا و تشفيح سياسة إ   

بتعيشة حكسجارًا عامًا عمى  فخماناً  قجم لوالخجيػى تػفيق و  وصل غخدون الى القاىخة و استقبمو 
خالء الدػدان مغ الجشػد و االدارييغ السرخييغ و يصمب مشو تشفيح إ خخاً آ الدػدان و مشحة فخماناً 

االجانب و تجبيخ وسائل اجالءىع بأمان مغ الدػدان و بعج اكسال ىحة السيسة شمب مشو الخجيػى 
 تذكيل حكػمة نطامية تسشع تػاصل الفػضى و الثػرة فى انحاء البالد.

دون باشا و الخجيػى كان تحريل حاصل الن و لكغ ىحا التفاىع و االتفاق الحى حجث بيغ غخ  
التفاىع كان قج تع مدبقا بيشو و بيغ حكػمة بخيصانيا عمى أن تكميفة بيحه السيسة باسع جاللة 
ممكة بخيصانيا و ليذ باسع خجيػى مرخ، النو يعتقج بأنو ضابط بخيصانى عطيع يشفح االوامخ 

خضى باي حال مغ االحػال أن يكػن التى يكػن لو شخف تمقييا مغ جاللة السمكة و ىػ الي
مسثاًل لخجيػى مرخ، فاجابتو الحكػمة البخيصانية بانو سيحىب لمدػدان مسثاًل لمحكػمة البخيصانية 
و ليذ لو اقل شآن مع الخجيػى، و لكى يكػن ذلظ واضحًا فيػ عميو الدفخ لمخخشػم مباشخة عغ 

امى البخيصانى ىشاك، وقج تمقى بعس شخيق الدػيذ الي ميشا سػاكغ و سػف يقبمة السشجوب الد
  30االوامخ الدخية التى يجب أن يشفحىا في الدػدان وىى:

 / إخالء مرخ لسستمكاتيا في الدػدان. 1

                                                           
28
 223 ص نفسه المرجع 
29
 23 ص الماهرة، النشر، و للثمافة هنداوى مؤسسة ، البرٌطانٌة السٌاسة مطامع و المصري السودان بركات، داود 
30
 35 ص ، نفسه المرجع 



 

13 
 

 / إجالء الجشػد و السػضفييغ السرخييغ.  2

 / إستعادة الدػدان لسرمحة بخيصانيا وحجىا الحقاً  3

م وقج صحبة 1884يشايخ  26فى  و بالفعل غادر غخدون القاىخة صػب الخخشػم      
الكػلػنيل ستيػارت واخخييغ فى ميسة لع تتجاوز العام و لكغ عمى الخغع مغ الرالحيات الػاسعة 

ن التى اكتدبيا مغ خالل العسل في مجيخيات الدػدان إال أ و الخبخة الصػيمة التى مشحت لو
لة انقاذه عمى راس غخدون فذل فى ميسة إخالء الدػدان وتعقجت ميستة حتى اصبحت مدأ

لمعشاصخ السػجػدة، وقج ارتكب مجسػعة مغ االخصاء الجديسة  عغ انقاذه االولػيات بجالً 
خالء الدػدان( ووقػع العجيج مغ االوربييغ و فذل سياسة إوالفادحة التى حسمتة شخريا مدؤلية )

ارتكبيا غخدون  السرخييغ فى اسخ الجولة السيجية، و يحاول الباحث ىشا رصج ىحه االخصاء التى
او البعس مشيا وقج ادت فى مجسميا الى فذل سياسة االخالء وسقػط الحكع التخكى السرخى 

  31فى الدػدان و مقتل غخدون نفدو مسا فتح الباب لكيام الجولة السيجية.

 اسباب فذل سياسة إخالء الدودان:

عدكخى و السجني ػجػد اللدػدان مغ ال/ اكبخ ىحة االخصاء التي ادت لفذل سياسة إخالء ا اوال
ن يرحبة جير و لػ مكػن مغ عجد إلي ذىاب غخدون لمدػدان دون أيخجع التخكى السرخي 

كسجار عبج القادر ن الحء الجىذة مغ ذلظ الترخف حيث نجج أقميل مسا فتح الباب لسخافكية البجا
و رد غخدون  ،لػ تكػن مغ الفيغ جشجى حمسى قج نرحة بأن يرصحب معو جير حتي

خصاء ترخفة و  و لكغ عشجما وصل الخخشػم تبيغ لو بأن هللا معى،قج سخخ مغ ذلظ و  تدمساً مد
يعتسج عمييع فى  جػد قػات بخفقتة و لكشو استجرك بأن قال ليع انوستعجب االىالى لعجم و إو 

عتساد عمى نفػذة الذخرى و لكغ سالشيغ باشا ، و وضح أن غخدون يحاول اإلانجاز ميستة
  32.نياء ميستة دون جيرقصخة فى محيط و انو لغ يتسكغ مغ إوصف ذلظ بانة 

االكثخ خصػرة التى ارتكبيا غخدون كان تشػيخه لمسدؤلييغ فى الخاشئة / ومغ االجخاءات  ثانيا
خالء الدػدان وقج اعمغ غخدون ذلظ فى ثانية و ىى عدم الحكػمة السرخية إبخبخ عغ ميستة ال

وكان العالن تمظ الدياسة نتائج  خ بخبخ و عجد مغ العسج و السذائخ،اجتساع سخى حزخة مجي
و  ،مجمخة عمى ميسة غخدون و عمى حياة الحيغ تخغب حكػمة مرخ فى اجالءىع عغ الدػدان

قرج مغ اعالنة لدياسة االخالء كدب والء الكبائل الدػدانية فى صخاعة ضج السيجى و لكغ 
ن الحكػمة ، حيث رأت الكبائل بأالى حريف تػقعياجاء االعالن بشتائج عكدية كان يسكغ 

                                                           
31
 399ص السابك، ،المرجع المرون عبر السودان شبٌكة، مكً 
32
 67 ص ، م2012الماهرة، مصر، الثمافة، و للتعلٌم هنداوى مؤسسة النار، و السٌف باشا، سالطٌن 
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السرخية سػف تغادر و سػف تتخكيع لسريخىع فى مػاجيو قػات السيجى لحلظ سارع العجيج مغ 
عسمػا عمى االلتحاق بجيػش السيجى، و قج بأن ن تكذفت ليع نػايا الحكػمة رجال الكبائل بعج أ

ء بانيا مغ االخصاء الكبيخة التى ارتكبيا غخدون خالرنج بأن إعالن سياسة اإلصخح المػرد ايفمغ با
لمجسيع عجم ججوى الحكػمة التى تحقب فى اغخاضيا الحى اضيخ و استفاد مشيا االمام السيجى 

و بالفعل ربح السيجى العجيج مغ العشاصخ التى تدخب نقران  ،مدخعة و راغبة فى تخك الجسيع
  33االمل فى التغيخ الى نفػسيع .

فكان أول ما عسمو أنو أذاع مشذػرًا بتعيغ فبخايخ وصل غخدون إلي الخخشػم  18في  ثالثا/
السيجى حاكسا عمي كخدفان و اقتخح الجخػل معو في مفاوضات وشمب مشو االفخاج عغ االسخى  
و ارسل إليو ىجايا مغ السالبذ الثسيشة، و قج عمق سالشيغ باشا عمى ىحه الخصػة بانيا كان 

ة إذا كانت معو قػة عدكخية سار بيا لكخدفان لتع لو ذلظ، و لكغ ىحه يسكغ أن تكػن ليا قيس
الن االخبار بمغت السيجى في كخدفان و اصبح يعمع  34الخصػة كانت عجيسة الججوى و الشفع.

عمسًا تامًا بسا يجور في مرخ ذاتيا حيث كان لو مغ يػافيو باحػاليا و قج كتب لو احج اعػانو و 
ياسة في مرخ تشتقل مغ سػء إلى اسػاء و أن حكػمة مرخ التقػى اوضح لو بأن الحالة الد

  35عمى تقجيع السداعجة إلي حكػمة الدػدان.

و كحلظ عمع السيجى بأن غخدون جاء إلي الخخشػم و ليذ معو سػى عجد قميل مغ الحخس، بل  
ل أن السيجى قج تعجب مغ ترخف غخدون بأن كيف يسشحة ممكًا عمي كخدفان بالكالم و قج حر

عميو بشفدو بقػة الديف و أنو )أي( غخدون نفدو غيخ قادر عمى أن يدتخده مشو، مسا جعل 
السيجى يخد عميو و يصمب مشو أن يدمع الخخشػم و يحقغ بحلظ دمو و دم مػاششيو مغ السرخييغ 

 36و االجانب.

كدية ولع يحدغ تقجيخىا و جاءت نتائجيا ع / مغ االجخاءات الرادمة التى اتخحىا غخدون  رابعا
ن تع ابصاليا فى الدابق حيث ابمغ بغيخ ما تػقع حيث ال يغفخ لو )اباحتة لتجارة الخقيق ( بعج أ

السدؤلييغ فى بخبخ رسسيا تعميق العسل باالتفاقية السػقعة بيغ مرخ و بخيصانيا الخاصة بالغاء 
ولع يجرى بأن ىحا  ،خار يبيح العسل بتجارة الخقيقتجارة الخقيق بل اكج عمى عدمة عمى إصجار ق

و اكبخ الحاقجيغ عميو، حيث  يخجم سػى تجار الخقيق ابخز مشاصخى الثػرة السيجية، لغاالجخاء 
ىع الحيغ لع ندػا لو بأنو ىػ مغ قام بصخد الجالبة مغ الجشػب في حخبو ضج الدبيخ و خاصة 

                                                           
33
 25 ص السابك، المرجع منصور، الصمد عبد الفتاح عبد 
34
 67 ص السابك، المرجع باشا سالطٌن 
35
 الخرطوم، جامعة المهدٌة، لتارٌخ العالمى المؤتمر بحوث المصرٌة، السودانٌة العاللات و المهدٌة الثورة حامد، هللا عبد موسً 

 53ص م،1981 النمر، الرازق عبد عمر تحرٌر المهدٌة، تارٌخ فً دراسات
36
 65 ص ، السابك المرجع باشا، سالطٌن 
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أن يتعػنػا معو و ىع الحيغ فقجوا الكثيخ مغ آباىع و عذائخ الجعمييغ الحيغ يتػقع أن يكخىػه ال 
ثار الخاى العام فى بخيصانيا  كسا ابشائيع أو اقاربيع و لع يشدػا أن غخدون كان الدبب في ذلظ،

مقػلتو )بعجم قجرتة  وضج االجخاء بل تع إعتبارة ردة كبيخة فى مجال الحقػق االندانية، وال يغفخ ل
  37عمى مػاجيو تجارة الخقيق (

القريخة كحاكع عام عمى  خالل فتختو/ مغ االخصاء الكبيخة التى صاحبت اداء غخدون  خامدا
الدػدان اضاعتة لمكثيخ مغ الػقت فى امخ تذكيل حكػمة وششية نطامية مسا خمق الكثيخ مغ 
الخبكة التى شككت فى نػايا مغادرتة لمدػدان وجعل السدتيجفيغ مغ االخالء غيخ راغبيغ فى 

ن غخدون اضاع الكثيخ مغ الػقت، و إن إخالء الدػدان كان الشيغ باشا بأة و يقػل سالسغادر 
فى  حكسجاراً  ن يتع بقميل مغ الجيج و السال و الخجال و دون الحاجة لػجػد غخدون باشايسكغ أ

  38الخخشػم. 

 س الحكػمة الػششية فى الدػدان و اقتخحدون نفدة بسدألة مغ سيخمفة عمى رأ/ شغل غخ  سادسا
و كان فى  ،عمى الحكػمة البخيصانية شخرية الدبيخ باشا رحسة بل اسخع فى شمبة مغ القاىخة

سميسان و لكغ ىحة الرفحة قج  لعالقات بيشيسا عمى اثخ مقتل ابغ الدبيخالدابق قج ساءت ا
ن الخأى العام فى صانية ابمغتة عبخ القشرل فى مرخ بأشػاىا الصخفان، ولكغ الحكػمة البخي

مسا جعل غخدون يقػل مغ العار  ،ا اليحتسل وال يقبل فكخة وصػل الدبيخ لحكع الدػدانبخيصاني
عمى حكػمة صاحبة الجاللة عجم السػافقة عمى عػدة الدبيخ باشا لمخخشػم النة يعخف كيف 

    .ادى ىحا الخفس لشقران ثقة غخدون فى حكػمتة البخيصانية يتعامل مع الدػدانييغ و

ن محاولتة تيجيج الجسيع بانة يسكغ ألة التى تعامل بيا غخدون الغيخ مدئػ مغ االفكار  / سابعا
يبحخ بسا لجية مغ سفغ و يجخل فى خجمة ممظ بمجيكا ليػبػلج اذا اصخت الحكػمة البخيصانية 

  39.عمى تشفيح سياسة االخالء

مشيا و يسكغ القػل ختاما إن غخدون قج اضاع الكثيخ مغ الػقت فى البحث فى قزايا ال شائل 
ال ججوى مشيا، و ان الحكػمة السرخية و البخيصانية  و فى حػار و مكاتبات مع االمام السيجى

كانتا عمى خصأ عشجما اعتقجتا بأن معخفتة الدابقة بالبالد التى خجم فييا و بعس الرفات 
الذخرية الخاصة بو )غخدون( مثل شجاعتة ومثل إشتياره بالخفق بالفقخاء قادرة عمى تدكيغ 

لتجسيع الصخيق لمسيجى الختبار قػاتة و  تفتح و لكغ تمظ االخصاء ثػرة و تيجئو االحػال،ال
تل غخدون داخل قرخه و و قام بزخب حرار قاسى عمى العاصسة الخخشػم انتيى بسق انراره

                                                           
37
 63سالطٌن باشا، المرجع السابك، ص  
38
 27 ص منصور، الصمد عبد الفتاح عبد 
39
 333مكى شبٌكة ، المرجع السابك، ص  
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 م1885يشايخ  26بارسال حسالت االنقاذ التى وصمت بعج يا النقاذهمحاوالت بخيصان لع تدعفو
حيث سقصت العاصسة الخخشػم فى ايجى الغداة و السدتعسخيغ ليعخف ىحا الحجث و يرحح  

  .بفتح الخخشػم
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 اد شكرى، مصر و السٌادة على السودان، دار الفكر العربً ، مصر.دمحم فؤ / 5

عبد الرحمن الرافعى، مصر و السودان فً اوائل عهد االحتالل، دار المعارف، مصر،  / 6

 م.1983

دمحم محمود السروجى ) دكتور( دراسات فً تارٌخ مصر و السودان الحدٌث و /  7

 م.1998المعاصر،جامعة االسكندرٌة، 

عصمت حسن زلفو، شٌكان تحلٌل عسكرى لحملة هكس باشا، شركة كررى للطباعة، /  8

 الخرطوم.

شولً الجمل، )دكتور( و عبد هللا عبد الرازق،)دكتور( تارٌخ مصر و السودان الحدٌث و /  9

 م.1997المعاصر، دار الثمافة للنشر، الماهرة، 

 م.1935كندرٌة،محزون ، ضحاٌا مصر فً السودان، مطبعة السفٌر االس/  13

 م.1983نعوم شمٌر، تارٌخ السودان، تحمٌك دمحم ابراهٌم ابوسلٌم، دار الجٌل بٌروت  /  11

، نشر جامعة السودان 2مٌمونة مٌرغنى حمزة ) بروفٌسر( تارٌخ السودان الحدٌث /  12

 م.2337المفتوحة، 

التربوى، السودان، حسن احمد ابراهٌم ) بروفٌسر( تارٌخ السودان الحدٌث، دار النشر /  13

  م.1986

داود بركات، السودان المصري و مطامع السٌاسة البرٌطانٌة ، مؤسسة هنداوى للثمافة و /  14

 النشر، الماهرة.
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عبد الفتاح عبد الصمد منصور ) دكتور( العاللات المصرٌة السودانٌة فً ظل االتفاق /  15

 الثنائً، الهٌئه المصرٌة العامة للكتاب.

 م. 2312ٌن باشا، السٌف و النار، مؤسسة هنداوى للتعلٌم و الثمافة، مصر، الماهرة،سالط/  16

 المؤتمر بحوث المصرٌة، السودانٌة العاللات و المهدٌة الثورة حامد، هللا عبد موسً/  17
 الرازق عبد عمر تحرٌر المهدٌة، تارٌخ فً دراسات الخرطوم، جامعة المهدٌة، لتارٌخ العالمى
 .م1981 النمر،
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