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 الحرار عشد االمام السهدي أسلوب
 )الخرطوم نسوذجًا(

 :مدتخلص 

السرخي في  –م ضج الحكع التخكي 1881قامت الثػرة السيجية في العام          
الدػدان ولع يكغ أمام ىحه الثػرة إال أن تجخل في معارك متػاصمة لثبيت أقجاميا ثع 
شخد ىحه السجسػعات الحاكسة مغ الدػدان لحلظ وجج االمام السيجية نفدو في أول 
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السعارك في أبا ثع تصػر األمخ بعج ذلظ وتػالت الشجاحات حتى ىاجست قػات السيجي 
ليديسة في ىحه السعخكة إال أن السيجي استصاع تجسيع قػاتو مجيشة األبيس ورغع ا

وتغيخ اسمػبو العدكخي حيث اتجو إلى اسمػب الحرار بجال عغ اليجػم وبحلظ أمدظ 
السيجي بخيػط الشجاح وتػالت االنترارات في جسيع الجبيات فكانت انترارات 

ثع كان تحخيخ عثسان دقشة في الذخق ومعارك السيجية في الػسط والغخب والجشػب 
 م . 1885يشايخ  26الخخشػم في 

Abstract 

The Mahdi's revolution occurred in 1881 against the Turkish – Egyptian 

rule in Sudan . this revolution had nothing to do other than engaging in  
continuous  battles to get foothold then ousting the ruling groups from 

Sudan. The Mahdi's first battle was Aba, then successes continued until 

the Mahdi's forces attacked Ubaid city and despite the defeat in this 

battle, Mahdi succeeded in  regrouping  his forces and changing his 

military tactics where he opted to seizure instead of assault, and 

therefore he won in different fronts, Osman Degna's victory in the east 

and Mahdi's battles in the center, west and south then the liberation of 

Khartoum in 26th of January 1885. 

 

 مقدمة

اىتست الجيػش مشح القجم بػضع الخصط الحخبية واالستخباراتية بغخض تحيق         
وقج تتبع االمام دمحم أحسج السيجي مشح السعارك االولى خصػات الخسػل الكخيع في  االنترارات ،

وضع خصصو الحخبية.  وسعى الى  االستفادة  مغ استخباراتو في معخفة تحخكات العجو ولحلظ  
 نجح في  تحقيق العجيج مغ  االنترارات ضج قػات الحكع التخكي السرخي.
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والتشطيسية والحخبية في وضع الخصط الحخبية التي حقق بيا  وقج تجمت مقجرة السيجي العدكخية  
 انتراراتو ضج أبػ الدعػد وراشج بظ ايسغ والذاللي وبعج ذلظ تحخيخ  االبيس والخخشػم  .

الخصة التي وضعيا السيجي لزخب قػات أبػ الدعػد، اعتسجت عمى السباغتة رغع قمة  
سحكسة، الذيء الحي حقق لو الشجاح عمى قػات أتباعو، وقج استصاعت قػاتو تشفيح ىحه الخصة ال

 (1)الحكػمة.
ىجست قػات السيجي عمى قػات أبػ الدعػد، وقتمػا معطسيع، ويخجع الفزل النترار  

السيجي عمى قػات أبػ الدعػد إلى الحزػر الحىشي لمسيجي ولقجرتو التشطيسية وتػزيع قػاتو إلى 
 (2)تشترخ عمييع.مجسػعات استصاعت أن تحاصخ قػات أبػ الدعػد و 

 خظة السهدي للقزاء على قوات راشد:
استقخ السيجي في قجيخ بعج أن تحخك مغ الجديخة أبا، وقج بمغت قػات السيجي في قجيخ)  
(مقاتل. وبعج أن وصمتو أخبار تحخك راشج نحػه في قجيخ، تحخك السيجي بقػاتو إلى  8000

يق الػحيج السفزي إلى الجبل، وبعج أن غابة بالقخب مغ جبل قجيخ، وىحه الغابة تعتبخ الصخ 
وصل السيجي عسل عمى صف راياتو ووقف معيع وحثيع عمى الجياد، واعتسج السيجي عمى 

 (3)الدخعة التي تستاز بيا قػاتو والسفاجأة قبل أن تتذكل قػات راشج في شكل مخبع.
الحي يتذكل قاتل السيجي ضج قػات راشج بالصخيقة اإلسالمية، والتي تعتسج عمى القمب  

 (4)مغ األنرار والسذاة، وأّما الخيالة فقج كانػا في الجشاحيغ لكي تصبق عمى العجو.
كان ىجػم األنرار عمى قػات راشج مفاجئًا، حتى أّن قػات راشج السدمحة باألسمحة  

 (5)الشارية لع تتسكغ مغ إشالق صاروخ واحج.
لجأ السيجي إلي أساليب الحخب اإلسالمية مغ حيث استثسار عشرخ السباغتة ومعخفتو 
لشقاط القػة في جيذو، ونعتقج بأّن السيجي عخف أّن عشرخ الدخعة والحساس لجى قػاتو أفزل 
مغ الدالح الشاري السػجػد مع قػات راشج، واعتسج السيجي عمى بطء قػات راشج الذيء الحي 

 كيميع عشجما ىاجستيع قػات السيجي.أكجه عجم سخعة تذ
                                                           

، م7002الخخشووػم، دار عوودة لمصباعووة و الشذووخ،  )تحقيق ( فووجوى عبووج الووخحسغ عمووى شوووجغخافيووة وتوواريس الدووػدان، ،( نعووػم شووقيخ،  1) 
 .456ص

(
2
)  Wenqet, Mohdism and the Equption & Sudan (London, 1968, p. 52 

 .452، صم شقيخ، مرجر سابق( نعػ  3)
 .281، ص م7002القاىخة ،، األصػل الفكخية لحخكة السيجي الدػداني ودعػتيو، كمية اآلداب، ( عبج الػدود شمبي 4)
 .205م، ص7008( سالشيغ، الديف والشار في الدػدان، تخجسة دمحم السرصفى حدغ، دار عدة لمصباعة والشذخ، الخخشػم،  5)



4 

 

 التكتيك القتالي لقوات السهدي:
كان التكتيظ القتالي لألنرار يعتسج عمى التحخك إلى األمام نحػ التكػيشات الصبيعية  

حتى يتسكشػا مغ شغ ىجػم جساعي وااللتحام السباشخ والعشيف ومباغتة الخرع، ولقج امتاز 
خ انترارات السيجي في السعارك األولى، باإلضافة إلى ذلظ األنرار بالقتال اإللتحامي، وىػ س

الذجاعة التي تسيدت بيا قػاتو، عكذ قػات الحكػمة التي اتدست بعجم ضبط الشفذ، حيث 
 (6)كانػا ييخبػن مغ أمام قػات السيجي في معطع السعارك.

 خظة السهدي للقزاء على قوات الذاللي:
خادة، وضع السيجي خصة محكسة استيجف بيا بعج أن عدكخت قػات الذاللي بجبل الج 

الدريبة التي شيجىا الذاللي، واعتسجت الخصة عمى اقتحام الدريبة بػاسصة األنرار مغ كل 
جياتيا. تحخكت قػات السيجي نحػ السعدكخ وىجفيا ندف ىحا السعدكخ، وكان اليجػم عمى 

ليجػم كاسحًا، قتل فيو م، وقج كان ا1882مايػ  28ه فجخ االثشيغ 1211قػات الذاللي في 
 (7)معطع قػات الذاللي.

اعتسج السيجي عمى اليجػم فجخًا ووضح ذلظ في جسيع مػاجياتو ضج قػات الحكػمة،  
ونعتقج بأّن السيجي قج وجج أّن ىحا التػقيت ىػ األندب لتحقيق الشرخ، وذلظ ألّن قػاتو تكػن 

 والعدكخي، عكذ قػات الحكػمة. في ىحا الػقت في كامل حزػرىا الحىشي والبجني 
 وىشاك مالحطة أخخى وىي أّن السيجي ىػ الحي يتابع ويتخصج قػات الحكػمة وليذ العكذ.

 أسلوب الحرار عشد االمام السهدي:
نجج أّن تكتيظ السيجي العدكخي قج تحػل مغ التكتيظ اليجػمي عمى قػات الحكػمة إلى 

حا األسمػب في حرار الصيارة وبارا واألبيس تكتيظ مغ نػع آخخ وىػ الحرار، وقج تجمى ى
 والخخشػم.

 م:2881أغدظس  6حرار وتحرير الظيارة 
استصاعت قػات السيجي أن تديصخ عمى أسحف وذلظ تحت قيادة السشا إسساعيل وأبػ 
القاسع صالح، وأحسج ششبػل، واستصاع كحلظ السشا إسساعيل أن يجسع القبائل السجاورة باإلضافة 

لجسع، وقج بمغ العجد الكمي لقػاتو عذخيغ ألف مقاتل، وتحخك بيع نحػ العيارة وعشجما إلى قبيمة ا
                                                           

(
6   ( Robin Neillands. The Dervish wars (London, 2002) p. 92-93 

. 

 .444-455ص ( نعػم شقيخ، مرجر سابق ، 7)
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وصل عسل عمى إنحار أىميا وسكانيا مغ األتخاك الحيغ عسمػا عمى تحريغ السجيشة بػاسصة 
 (8)خشجق تع حفخه لحسايتيا.

يدتصع  ششت قػات السشا إسساعيل ىجػميغ عمى السجيشة، بعج أن رفس أىميا التدميع ولع
اختخاق الجفاعات ودخػل السجيشة، وفي اليجػم الثالث نجحت السحاولة، واستصاع دخػل السجيشة، 

 (9)وأعسل القتل في كل مكان، وعسل عمى قصع خط التمغخاف الػاصل بيغ األبيس والخخشػم.
ساىع سقػط العيارة في رفع الخوح السعشػية لألنرار، وتع عدل كخدفان عغ السخكد بعج 

 قصع خط التمغخاف الػاصل بيغ األبيس والخخشػم. أن تع
 م:2881يشاير  6حرار بارا 

 340تست محاصخة السجيشة بػاسصة قػات األنرار، وقج كانت القػات داخل السجيشة تتكػن مغ 
، وأّما قػات األنرار فقج كانت تحت *مغ قػات الحكػمة تحت قيادة سخور أفشجي والشػر عشقخة

واألميخ رحسة ود مشػفمي، وقج وجو السيجي قػاده السحاصخيغ لمسجيشة بأن قيادة السشا إسساعيل 
 (10)يشقزػا عمييا ويقتمعػىا مغ قػات الحكػمة.

وباغت قػات  شجد األنرار الحرار عمى بارا، ونتيجًة ليحا الحرار خخج الشػر عشقخة
السشا إسساعيل وقتل مشيع عجد مغ األنرار واستصاع أن يدتػلى عمى عجد مغ الغشائع التي 

 معيع، ثع رجع إلى داخل السجيشة.
وبعج أن أحزخ السيجي األسمحة الشارية مغ قجيخ لمسداىسة في تحخيخ األبيس، عسل 

 (11)اىع في تحخيخ السجيشة.عمى إرسال أعجاد مشيا إلى القػات السحاصخة لبارا وذلظ لكي تد
كان اىتسام السيجي بالسجيشة واضحًا، وما يجل عمى ذلظ تػجيياتو لمسشا إسساعيل واألميخ 
رحسة ود مشػفمي باالنقزاض عمى السجيشة وفتحيا، والذيء الثاني إرسال األسمحة الشارية إلى 

                                                           

صلوْصااْتتث  (  لصاذلر لصوييياات2818 -2882  دّر لألهيااي دمحموباْي اااه لصوِذدمحماات  )ذحااتحن لصدااذدمحم  ح دحوا( حاتحن لصدااذدمحم  ح دحواذ   8)
 .46ص،  م.7001-2640ٍ يييّث  

 .46( لصويجع ًفضَ  ص 9)
م ّحخلام تاي 2847لصخحا  ياتصشيا لصوداي، دّ لصخيكاه كشٌاذ،  توال هاع هْصام يتعات حواذ، تاتم  لصٌْر تٌبية هي دصل دًباوّ،  *

لصخذهت لصوضكيدمحمت هع لصحكْهت ّلصخح  يخذهت لصزييي يتعت رحوات ااه يحاي لصلازلط  الاي لصزيياي يتعات صولُوحاَ لصحيييات اشولاَ ر ايش 
صفي لصزييي إصم هدي ححْط إصام دذهاَ ليٌاَ صاليوتى  خان حخلام م  ّيوذ 2826دركتى حييَ اه لصحولت لصوخحيكت صفخح دلراْر اه تتم 

هبتحال لصياها لصااف، داايو  اايدّى ّهٌحاَ صباا  يار ّتيٌاَ هااذدمحميلف تلام )لصااودّ( ااه تااتم  7000تاي صاليوتى ّلً اان صلحكْهات ّهوااَ 
تى ُاترّى ّتخلاَ  م حوكاي هاي ُزدمحموات لصضالل2880م ًُبل هذدمحميلف تلم )كبكتييت( اه  يي دلرااْر  ّااه تاتم 2828م ّاه تتم 2822

م صالوج لصحتهيات ّياتدمحمع لصوِاذ، 2884م كتى تت ذ تْلث لصحكْهت اه حتهيت يترل لصخاه حتصايُت لألًداتر  ّااه دمحمٌاتدمحمي 2887ّاه تتم 
ف ااه حياتة لصوِاذ، ّلصخليفات تباذ   هاي يواذٍ.  Hill, R, Bioqraphical, Dictionary of the اويٌاَ دهيايلف ّكاتى صاَ دّرلف هِوات

Anqlo-Eqyption Sudan. p. 297.. 
 .412-414، صمرجر سابق غخافية وتاريس الدػدان،( نعػم شقيخ، ج 10)
((

 .412، صنعػم شقيخ ، مرجر سابق  11
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ي الديصخة عمى السجيشة السشا إسساعيل مغ ِقَبل السيجي الذيء الحي يؤكج بأّن السيجي يصسح ف
 بأسخع وقت مسكغ.

ويسكغ أن نقػل بأّن السيجي كان يخغب في تحخيخ السجيشة القخيبة مغ األبيس وذلظ 
إلدخال الخػف في نفػس سكان األبيس، الذيء الحي سػف يداىع وبرػرة كبيخة في الديصخة 

 عمييا.
ج الحرار عمى السجيشة، بعج الجعع الحخبي الحي أرسمو السيجي لمسشا إسساعيل، تع تذجي

عشجىا تكّػن مجمذ مغ الزباط والدشاجق السحاَصِخيغ في داخل السجيشة، واتفقػا عمى التدميع 
بذخط أن ال يتع لمسشا إسساعيل، لخػفيع مغ أن يعسل عمى إساءة معاممتيع، وكتبػا لمسيجي بيحا 

 25، وتع استالم السجيشة في بقػة كبيخة *األمخ. قام السيجي بإرسال األميخ عبج الخحسغ الشجػمي
م. وعسل الشجػمي عمى إحزار جسيع الدكان إلى مجيشة 1883يشايخ  6ىو/ 1300صفخ 

 (12)مجفعا ابتياجًا بالشرخ الحاسع. 21الجشدارة حيث قابميع السيجي الحي أشمق 
تقجم الشػر عشقخة وجسع الزباط وبايعػا السيجي، وقج كان لتدميع بارا األثخ اإليجابي في 

فذ السيجي ألنو اعتبخه بسثابة تعػيس عغ الخدائخ التي لحقت بقػاتو في ىجػم الجسعة الفاشل ن
 (13) عمى األبيس.

 م:2881حرار األبيض وتحرير األبيض 
بعج أن فكخ السيجي في حرار األبيس وتحخيخىا أرسل إلى أتباعو القاششيغ حػل  

وذلظ لكي ال  *قيادة عبج القادر باشا الخخشػم بيجف مشاوشة الحكػمة السخكدية التي كانت تحت

                                                           
م  دمحموخبي هاي لصباْلد 2882تبذ لصيحوي لصٌشْهه  دمحمٌخوه إصم تبيلت لصشولييي  درس لصبيآى لصكيدمحمن ّدرصَ صآلديدمحمي  لً ن صلوِذ، اه ديت  *

هواترك لصوِاذ، لصِتهات  حاتز لصٌشاْهه تلام إتشاتي لصوِاذ، ًخيشات لصحٌكات ّلصوُْبات لصخاه نِايث ااه عايكتى  لصبترزدمحمي  لعخيك ااه
ّحدتر لألييض  ّيوذ ح ْرٍ هي جبل لصذل ي ًذيَ لصوِذ، صحدتر لصخيطْم ّدى دمحمكاْى دهيايلف تلام كال تاْلث لصوِذدمحمات  صوا  دّرلف 

ف اه ححيدمحمي لصخيطْم ّهلتردة تْلث لإلًشليز ّلصببتا ف صلزّ هدي. دًظي هشلت لصذرلصاتث لصضاْدلًيت    هِوت   دمحمًْياْ 2اه لصوخوت هخأُبت
 .241-248م  ص2124

 .412، صمرجر سابق( نعػم شقيخ، جغخافية وتاريس الدػدان،  12)
 .412، صنعػم شقيخ مرجر سابق (  13)
م تسوت تخقيتوو 2826ثوع التحوق بالخجموة العدوكخية، وفوي عوام  باشا، مغ أب مرخي وأم سػرية، تمقوى تعميسوو فوي أوربوا، حمسىعبج القادر  *

م ونقوول 2828م أصووبح السدوئػل عووغ إنذوواء الدووكة حجيووج موا بوويغ حمفووا ودنقووال، ثووع رقوي إلووى رتبووة فخيووق عووام 2824إلوى لووػاء وفووي عووام 
ى السيجيوة تقوخر أن يتوػلى ليكػن مجيخًا عمى بػرسعيج والدػيذ، ولسوا قػيوت شوػكة الثوػرة السيجيوة، وثبوت عجود رؤوف عوغ القزواء عمو

م عشجما وصل إلى الخخشػم شخع فوي تحرويشيا وسرسوال 2887 لقائج العام بالدػدان، وفي مايػعبج القادر باشا مشرب الحاكع العام وا
الحسالت إلى الجديخة لمقزاء عمى الثػرة السيجية ىشاك، ولكغ سخعان ما اختمف موع الحكػموة السروخية حوػل حسموة ىكوذ، وكوان موغ 

رار الخصة الجفاعية والكف عغ مياجسوة السيوجي فوي كخدفوان، ونتيجوًة لوحلظ أعفوي موغ مشروبو ليخمفوو عوالء الوجيغ باشوا فوي فبخايوخ أن
 .772م. أنطخ عبج هللا دمحم أحسج حدغ، مخجع سابق، ص2884
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يدتصيع مج العػن إلقميع كخدفان، وقج نجحت سياسة السيجي برػرة واضحة حيث انذغل عبج 
 (14)القادر باشا عغ كخدفان وأصبح يػاجو الثػرة في السشاشق القخيبة مغ الخخشػم.

لحرار عمى تحخك السيجي نحػ األبيس، ونتيجًة لمتحريشات القػية، عسل عمى تذجيج ا 
السجيشة بغخض انييارىا مغ الجاخل، وذلظ مغ خالل الجػع والخػف والسخض. وبعج أن نير 
الجػع أجداد السحاَصخيغ اختار بعس الدكان االستدالم، وكان السيجي يصسع في الحرػل 

 (15)عمى السجيشة بأقل الخدائخ.
لجسشتاريا، وقج كانت ارتفعت ندبة الػفيات وسط الدكان نتيجًة لتفذي مخض فقخ الجم وا 

شخز، وبعج أن اشتج الحرار  20-10حريمة السػتى في اليػم وفي داخل السجيشة ما بيغ 
أخح الدكان في التدمل إلى خارج السجيشة، وااللتحاق بسعدكخ السيجي، وقج كان مغ أبخز َمغ 

 (16).*خخجػا إبخاهيع ود عجالن
ولكغ لع يتع التدميع، عشجىا صسع السيجي عمى  كان رضػخ الدكان لمتدميع شيئًا قخيبًا، 

مياجسة السجيشة، وأمخ بإحزار الخايات، أمخ كحلظ بأن تجخل راية أخيو دمحم عبج هللا مغ القبمة ثع 
 (17)تتبعيا بقية الخايات، وبعج صالة صبح الجسعة تحخكت القػات نحػ السجيشة.

عة عشيا استصاعت أن ترج ىجست قػات األنرار عمى السجيشة، ولكغ القػات السجاف 
ألف مقاتل مغ األنرار، بعج ىحا اليجػم الفاشل  20-12اليجػم الكاسح الحي ُقتل فيو ما بيغ 

أو اليديسة تخاجع السيجي مع قػاتو إلى )كابا(. وكانت فكخة بعس أتباع السيجي التحخك نحػ 
لف لخأي الخميفة وىػ دارفػر، ومغ أنرار ىحا الخأي الخميفة عبج هللا، وكان ىشالظ رأي مخا

التقجم نحػ السجيشة مخًة أخخى وصاحب ىحا الخأي الياس باشا أم بخيخ، وبعج التذاور مع أصحابو 
والتجار قخر السيجي مياجسة السجيشة مخًة أخخى، وعشجما وصميا لمسخة الثانية ضخب حػليا 

                                                           

 .204-202( نعػم شقيخ، جغخافية وتاريس الدػدان، ....، ص 14)
 .42-44ابق، ص( حاتع الرجيق دمحم أحسج، مخجع س 15)
إبوخاهيع ود عووجالن، كوان توواجخًا فوي العيووج التخكوي، انزووع لمسيوجي عشووج حرووار األبويس، عسوول موع أحسووج سوميسان فووي بيوت السووال، أرسوومو  *

السيجي لتشطيع بيت مال القزارف، اكتدب خبخة واسعة في إدارة السال، استصاع أن يكدب محبوة الشواس، دخول فوي صوخاع موع األميوخ 
 .17-12سابق، ص مخجع ي نياية األمخ إلى دخػل الدجغ والقتل. أنطخ حاتع الرجيق أحسج،يعقػب أدى بو ف

 ىوووو،7،2421جإبوووخاهيع فوووػزي، الدوووػدان بووويغ يوووجي غوووخدون وكتذوووشخ، )جووودئييغ(، مصبعوووة  جخيوووجة السؤيوووج، القووواىخة، إبوووخاهيع فوووػزي، (  16)
 .202ص

 .42-44( حاتع الرجيق دمحم أحسج، مخجع سابق، ص 17)
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مصمع سشة  حرارًا محكسًا بعج أن أمخ بإحزار األسمحة مغ قجيخ، واستسخ الحرار حتى
 (18)م.1883ىو/ 1301

بعج فذل اليجػم األول عمى األبيس أصجر السيجي تعميساتو السذجدة بعجم اليجػم عمى  
أي مجيشة عشج بجاية الحرار، وسنسا عمييع االنتطار حتى تعسل السجاعة واألمخاض عمى إنياك 

 (19)سكان السجن السحاصخة، وبعج ذلظ يتع اليجػم.
السيجي استخاتيجية ججيجة لكي تتشاسب مع الدالح الشاري، وقام  م أدخل1883وفي العام  

 (20)بتذكيل مجمذ حخبي ضل في انعقاد دائع.
بعج إحزار الدالح الشاري أصبح التفػق الػاضح لقػات السيجي، وذلظ بعج تكػيغ فخقة  

وقج ساىست ىحه القػة في تحخيخ السجيشة بعج أن  الجيادية الدػد تحت قيادة حسجان ابػعشجة،
م استدمست السجيشة ودخميا 1883ىو/ 1301أضيف عجد مشيا إلى قػة الخايات، وفي سشة 

 (21)السيجي دخػل الفاتحيغ.
كان التكتيظ العدكخي والحخبي لمسيجي يتغيخ مغ معخكة إلى أخخى، حيث نجج بأّن  

كخي ضج قػات راشج والذاللي وكان السيجي يبادر التكتيظ في أبا يختمف عغ التكتيظ العد
 باليجػم، لحلظ نعتقج بأنو قج حقق العجيج مغ السكاسب التي كان في أشج الحاجة إلييا.

ساىع الدالح الشاري في تحخيخ األبيس وبقية السجن السحاصخة األخخى في كخدفان.  
حت القػة الزاربة في جير صاَحب استخجام الدالح الشاري، إنذاء فخقة الجيادية التي أصب

 السيجي.
 الخظة التي وضعها السهدي للقزاء على حسلة هكس:

بعج الديصخة عمى األبيس، وصمت األخبار لمسيجي بأّن الحكػمة قج أرسمت قػة عدكخية  
ضخسة لمقزاء عميو في األبيس، وليحا وضع السيجي قػات ىكذ تحت السخاقبة، وبعج أن 

نقل السيجي جسيع قػاتو مغ األبيس إلى السشصقة الػاقعة في تحخكت قػات ىكذ مغ الجويع 
 .(22)شخق السجيشة.

                                                           

 .48-42السخجع نفدو، ص ( 18)
(

19
)   Winqte,F.R.op.cit. p. 57. 

 .57( مجمة الخخشػم، مخجع سابق، ص 20)
-274ص، م2116، بيوووخوت، دار الجيووول، (2885 -2866) ،هللا اإلموووام دمحم بوووغ عبوووج ( دمحم سوووعيج القوووجال، دمحم أحسوووج بوووغ عبوووج هللا، 21)

275. 
 .221، صسابقمرجر ( نعػم شقيخ، جغخافية وتاريس الدػدان،  22)
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 التكتيكات التي استخدمها السهدي لزرب معشويات قوات هكس:
استخجم السيجي عجدًا مغ التكتيكات لزخب معشػيات العجو مدتخجمًا الصالئع لتشفيح تمظ  
مشيا الغارات الستكخرة واليجػم عمى األجشحة والكسائغ واليجػم السفاجئ في السكان  السيام،

 (23)والدمان السشاسب، وتخحيل األىالي مغ أمام الحسمة، وتػزيع السشذػرات التي تشادي بالتدميع.
الحي تسكغ مغ  *أناط اإلمام السيجي ميسة مشاوشة قػات ىكذ باشا لمقائج أبػ قخجة 

م وأصبح مالزمًا 1883أكتػبخ  11ىو/ 1301ػات الغازية في مشصقة العقيمة في سشوااللتحام بالق
ليا كالطل، وقج نجحت ىحه القػة في مشاوشة الحسمة وقتل كل مغ يتحخك خارج نصاق السخبع، 
ألّن قػات ىكذ كانت تتحخك في شكل مخبع، حتى دواب الحسمة لع تدتصع الخعي خارج السخبع 

خل الخػف في نفػس الجشػد كمسا تػغمػا في داخل البالد، واستسخت ومات العجيج مشيا، ود
أكتػبخ عام  20ىو/ 1301السشاوشات حتى وصمت قػات ىكذ مشيل الخىج في سشو 

 (24)م.1883
اىتع السيجي بإعجاد الخايات، وأوكل لمخاية الدرقاء ميسة االقتحام ضسغ قػة االقتحام  

يادة كل مغ األميخ عبج الخحسغ الشجػمي واألميخ الخئيدية، وتحخكت الخايات الثالث تحت ق
 (25)يعقػب واألميخ مػسى ود حمػ ومعيع جيادية حسجان ابػعشجة.

استصاعت قػات السيجي أن تمتحع مع قػات ىكذ في غابة شيكان، وحققت عمييع نرخًا  
 (26)حاسسًا، بعج أن أبيجت جسيع قػات الحسمة وانكدخ السخبع الحي شكل قػات ىكذ.

القزاء عمى حسمة ىكذ أخح يدتعج لمتحخك نحػ الخخشػم والديصخة عمييا، ولتأكيج بعج  
ذلظ بجأ في إجخاء عجد مغ االتراالت مع األىالي ورجال الجيغ وىػ يدعى بحلظ إلى كدب 
أكبخ عجد مغ األتباع والسؤيجيغ، وكتب إلى رجال القبائل القاششيغ حػل الخخشػم وأمخىع بإثارة 

عجم األمان وسثارة القالقل و تحخكت قػات السيجي تحت قيادتو نحػ الخىج حالة مغ الفػضى و 
بجير كبيخ، ومغ الخىج قام السيجي بإرسال األميخ عبج الخحسغ الشجػمي عمى رأس جير مدمح 

                                                           

سويخجى سوسخ نوػف، دولوة السيجيوة موغ وجيوت نطوخ موؤرخ سوػفيتي، تخجسوة، ىشوخي ريواض، دار الجيول بيوخوت، سيخجي سوسخنػف، (  23)
 .258، صم2116

 

 .221( نعػم شقيخ، جغخافية وتاريس الدػدان، ....، ص 24)
شووخكة كووخري لمصباعووة والشذووخ، السصبعووة العدووكخية  ،7شوويكان، تحميوول عدووكخي لحسمووة الجشووخال ىكووذ، ط عرووست حدووغ زلفووػ، شوويكان، ( 25)

 .247، صم.2186سابقا، امجرمان، 
 .702( السخجع نفدو، ص 26)
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بالبشادق والسجافع، وأخخج السيجي جيذًا آخَخ مع الشجػمي تحت قيادة عبج هللا ود الشػر ىجفو عدل 
 (27)الخخشػم.
سج السيجي عمى عجد مغ أنراره في تذجيج الحرار عمى الخخشػم، وقج شبق نفذ اعت 

األسمػب الحي شبقو في األبيس، حيث اعتسج عمى العبيج ود بجر في حرار السجيشة مغ الذخق، 
ومغ الجشػب الفقيو مزػي، ومغ جية أم درمان مرصفى األميغ ود أم حقيغ، ومغ جية الشيل 

الحي قام بسحاصخة قػات الذايقية واألتخاك بالقخب مغ الشيل  األزرق دمحم الصيب البريخ
 (28)األزرق.
وكحلظ قام الذيس أحسج أبػ ضفيخة وىػ شيس قبيمة  الجسػعية  في أم درمان بحرار  

السجيشة مغ جية أبػ سعج، وأوكل السيجي ألميخ دمحم عثسان أبػقخجة ميسة اإلشخاف عمى جير 
معو ومدانجة القبائل أن يديصخ عمى مشصقة فجاسي، ومشيا تحخك الجديخة، واستصاع بالقػات التي 

نحػ الخخشػم وعدكخ بالجخيف وبجأ في إعجاد العسميات العدكخية نحػ الخخشػم. وججت قػات 
أبػ قخجة بعس السقاومة مغ قػات غخدون، وُمِشَي كحلظ ببعس اليدائع ولكغ استسخ في اليجػم 

 (29)عمى السجيشة والزغط عمييا.
أغدصذ، وقج كانت قػاتو تدمظ ثالثة شخق مختمفة،  22السيجي بقػاتو مغ الخىج في تحخك 

الصخيق األول اتخحتو القبائل التي تدتخجم الجسال وىػ الصخيق الذسالي، أّما الصخيق األوسط 
الحي يسخ عبخ مشاشق) الصيارة ، شخكيمة ، الجويع ( فقج سمكو السيجي وخمفاؤه واألمخاء، أّما 

جشػبي فقج سمكو البقارة والقبائل األخخى صاحبة السػاشي، وفي الصخيق نحػ الخخشػم الصخيق ال
 (30)لحق بالسيجي شيخو دمحم شخيف نػر الجائع وكحلظ لحق بو )أوليفخ بايغ (الرحفي الفخندي.

نالحظ التشديق الػاضح في حخكة قػات السيجي وتحخكيا نحػ الخخشػم، وىحا التشديق قج وضح 
ونعتقج بأّن اختيار الصخيق بالشدبة لمقبائل التي تخعى اإلبل قج تع بصخيقة  في سمظ الصخق،

مجروسة لتػفخ السخعى الرالح والحي يتشاسب معيع. وكحلظ بالشدبة لمصخيق األوسط الحي تع 
اختياره لمخمفاء واألمخاء، نجج بأّن ىحا الصخيق غيخ مددحع بالقبائل الستحخكة مع السيجي مسا 

شدبة ليع ولبقية الخمفاء واألمخاء. أّما الصخيق الثالث فيػ الصخيق الحي تع اختياره سيل الحخكة بال
                                                           

 .62ص، مخجع سابق، (  حاتع الرجيق دمحم أحسج 27)
 .4م،  ص2886ىو، سبتسبخ 2402الحجة  6مغ دمحم أحسج السيجي إلى دمحم خالج زقل،  8/2/6. خ/ ميجية ق( د. و.  28)
 .64حاتع الرجيق دمحم أحسج، مخجع سابق، ص ( 29)
 .244، صمخجع سابق( دمحم سعيج القجال، اإلمام دمحم أحسج السيجي،  30)
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لقبائل البقارة والقبائل التي ليا مػاشي، ونعتقج أّن ىحا االختيار قج تع لػفخة السياه والعذب الحي 
 يتشاسب مع ىحه السػاشي.

 م:2881حرار أم درمان 
أبػ ِسِعج، والتي مكث فييا ثالثة أشيخ  استسخ تقجم السيجي نحػ الخخشػم حتى وصل

ومشيا بعث العجيج مغ السشذػرات إلى سكان الخخشػم، حيث فعمت ىحه السشذػرات مفعػل الدحخ 
بيغ سكان السجيشة السحاصخة، فمحق بعزيع بالسيجي وبايعػه، ثع بجأ في إرسال الخسائل إلى 

 (31)غخدون باشا بمغت ثساني رسائل وممحقيغ.
كمف السيجي حسجان ابػعشجة، بأن يقػم بحرار السجيشة، وأن يعسل درعًا تخابيًا ضج 

 (32)الخصاص، وحفخ خشجق يداعجىع عمى االختباء.
 م:2881-2881حرار وتحرير مديشة الخرطوم

ضخب السيجي الحرار عمى السجيشة لسجة ستة أيام، بعجىا سمست السجيشة بعج أن 
قػة، ولكغ الذيء الحي أضعفيع عجم وصػل السجد مغ استبدمت قػات الحكػمة وحاربت ب

الخخشػم، وبعج أن سمست أم درمان أعصاىع السيجي األمان، وأمخ حسجان ابػعشجة جسع األسمحة 
واألمػال. بجأت عالمات الدخور عمى السيجي بعج الديصخة عمى أم درمان، وأصبح يبذخ 

 (33)األنرار بفتح الخخشػم بعج أم درمان.
خة عمى أم درمان في رفع الخوح السعشػية لمسيجي، الذيء الحي انعكذ ساىست الديص

إيجابًا عمى قػاتو، وأصبحت الديصخة عمى أم درمان ىي السفتاح الحقيقي لمديصخة عمى الخخشػم 
بعج ذلظ، بعج أن ازداد الزغط عمى السجيشة بفزل الخصة السحكسة التي وضعيا السيجي لخشق 

 السجيشة.

                                                           

 .245-246( حاتع الرجيق دمحم أحسج، مخجع سابق، ص 31)
ابػشػك، مخكد عبج الكخيع يػسف ميخائيل، التخكية والسيجية والحكع الثشائي، شاىج عيان، تحقيق، أحسج إبخاهيع ( يػسف ميخائيل،  32)

 .228صم  7006ميخغشي، امجرمان 
 .221-228( السرجر نفدو، ص 33)
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أم درمان، عسل السيجي عمى تذجيج الحرار أكثخ عمى الخخشػم، بعج الديصخة عمى 
في الفاشخ مج قػات السيجية باألسمحة السػجػدة  *ولحلظ شمب الخميفة عبج هللا مغ دمحم خالج زقل

 (34)معو، وقج حجد الخميفة عبج هللا لسحسج خالج زقل سالح )الخمشتجػن(.
ألح الخميفة عمى دمحم خالج زقل  م1882ىو/1302صفخ  20وفي خصاب آخخ بتاريس  

في شمب األسمحة ألّن تحخيخ السجيشة يحتاج إلى السديج مغ األسمحة، وألّن الحرار مزخوب مغ 
 (35)ثالثة جيات ولحاجة القػات لمبارود عميو أن يخسل بارود السجافع والُجَمل.

 دارفػر.وشمب الخميفة مغ دمحم خالج أيزًا االستعانة باإلبل واستئجارىا مغ عخب 
وحجد الخميفة عبج هللا حاجة القػات مغ األسمحة لسحسج خالج زقل بأن ال تقل عغ حسػلة 

 (36)ألفيغ بعيخ، وىي الكسيات التي شمبيا السيجي.
كان شمب الجعع العدكخي والحخبي مغ دمحم خالج زقل ترخفًا عدكخيًا ميسًا وذلظ لتذجيج 

ج مغ األسمحة والحخيخة يعسل عمى رفع الخوح الحرار عمى السجيشة الستيالكة، وسحزار السدي
 السعشػية لقػات السيجية الستخبرة بقػات غخدون.

ونجج بأّن الفاشخ قج ساىست برػرة كبيخة في مج قػات السيجية باألسمحة وفي تحخيخ السجيشة، 
 وتدخيع عسمية نقل األسمحة مغ دارفػر إلى الخخشػم.

خميفة عبج هللا مغ دمحم خالج زقل، شمب مشو إرسال إضافًة لألسمحة والبارود التي شمبيا ال
مػا بإرسال  أعجاد مغ قػات )البازنقخ والجيادية (، وذلظ لجعع القػات السحاِصخة لمسجيشة )... عجِّ

 (37)جانبًا مغ الجيادية وجانب مغ البازنقخ بأسمحتيع الصخفيغ وجانب مغ الخيػل ...(.
ي أبػ شميح إلى السيجي، عقج مجمذ حخبي بعج أن وصمت أخبار ىديسة قػات السيجية ف

فيو الخمفاء وكبار األنرار وأقاربو، ُشخحت فكخة االندحاب إلى كخدفان، وججت الفكخة في البجاية 

                                                           
دمحم خالووج زقوول، مووغ كبووار أمووخاء السيجيووة وىووػ ابووغ عووع السيووجي، بووجأ حياتووو كتوواجخ ثووع أصووبح مػضفووًا فووي الحكػمووة التخكيووة السرووخية فووي  *

فووي قسووع ثووػرة سووميسان بووغ الدبيووخ ضووج الحكػمووة التخكيووة، وفووي عووام  دارفووػر، وذلووظ بعووج أن تووع فتحيووا، وتووػلى مووجيخ )شووكا(، وقووج سوواىع
م كوووان ىوووػ القوووائع بأعسوووال مجيخيوووة دارفوووػر، موووشح لقوووب بوووظ، وبعوووج أن توووع تحخيوووخ األبووويس قوووام سوووالشيغ بإرسوووالو إلوووى األبووويس 2887

عدلوو جيخيوة موغ سوالشيغ، توع ن يتدومع السلالستصالع ومعخفوة أخبوار السيوجي، عواد زقول موغ السيوجي أميوخًا عموى كول دارفوػر واسوتصاع أ
الجولووة =مووغ إقموويع دارفووػر فووي عيووج الخميفووة عبووج هللا وأصووبح مالزمووًا لمخميفووة فووي أم درمووان ثووع عوويغ عمووى الذووسال، عوواش حتووى نيايووة 

 .721م. أنطخ عبج هللا دمحم أحسج حدغ، مخجع سابق، ص2104السيجية وذىب بعج سقػشيا إلى دارفػر حيث ُقتل ىشاك عام 

 .700م، ص2886ىو،  نػفسبخ 2407صفخ  8مغ الخميفة عبج هللا إلى دمحم خالج زقل،  2/20A/7ميجية  .خ/د.و.ق ( 34)
 .707م،  ص2886ىو، نػفسبخ 2407صفخ  70مغ الخميفة عبج هللا إلى دمحم خالج زقل،  2/20A/7ميجية  د.و.ق.خ/ ( 35)
 .704م،  ص2886ىو، نػفسبخ 2407صفخ  77مغ الخميفة عبج هللا إلى دمحم خالج زقل،  2/20A/7ميجية  د.و.ق.خ/ ( 36)
 .252م،  ص2884ىو، ديدسبخ 2402ربيع أول  78مغ الخميفة عبج هللا إلى دمحم خالج زقل،  2/20A/7خ/  ميجية ق.( د. و.  37)
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بعس التأييج، وكان أكبخ السعارضيغ ليا دمحم عبج الكخيع خال السيجي، ونتيجًة لسعارضتو قخر 
عدز فكخة اليجػم ما ورد عمى لدان بعس السجمذ اليجػم قبل أن ترل قػات اإلنقاذ، وما 

 .(38)الياربيغ مغ السجيشة.
 معركة ابوطليح وتحرير الخرطوم :

رغووع اليديسووة التووي تعخضووت ليووا قووػات السيجيووة فووي ابووػشميح وىووي تدووعى لسشووع وصووػل حسمووة         

انيووا تعووج مووغ السعووارك السيسووة فووي توواريس السيجيووة حيووث أن ىووحه السعخكووة  االنقوواذ إلووى الخخشووػم اال

 نجحت في تأخيخ حسمة االنقاذ مسا ساعج السيجي عمى االنقزاض عمى الخخشػم.

بعج أن وصمت أخبار ىديسة قػات السيجية في أبػ شميح إلى السيجي، عقج مجمذ حخبوي فيوو الخمفواء 

ندوووحاب إلوووى كخدفوووان، وجوووجت الفكوووخة فوووي البجايوووة بعوووس وكبوووار األنروووار وأقاربوووو، ُشخحوووت فكوووخة اال

التأييج، وكان أكبخ السعارضويغ ليوا دمحم عبوج الكوخيع خوال السيوجي، ونتيجوًة لسعارضوتو قوخر السجموذ 

اليجػم قبل أن ترل قػات اإلنقواذ، وموا عودز فكوخة اليجوػم موا ورد عموى لدوان بعوس اليواربيغ موغ 

بعووس السشوواشق والتووي يسكووغ مووغ خالليووا دخووػل  السجيشووة حيووث أوضووح لمسيووجي نقوواط الزووعف فووي

 .(39)السجيشة.

 انهيار استحكامات الخرطوم:
كانت الخخشػم تحيط بيا العجيج مغ االستحكامات، مثل الكالكمة وبخي، والقػات التي تع 

أوردي مغ الباشبػزق  25تػزيعيا عمى ىحه االستحكامات بمغ عجدىا خسذ أورشات مغ الجشػد و
فخ خشجق بيغ الشيميغ األبيس واألزرق لحساية السجيشة ووضعت عميو األسالك والذايقية، وتع ح

، وكان اليجف مغ وضع الزخيدة والتحريشات أن *الذائكة والسداميخ الحجيجية )الِزخيَدة(
تعيق الجخػل إلى داخل السجيشة، ولكغ السيجي كان يعخف كل شيء وذلظ عبخ الحيغ فخوا مشيا. 

م َعَبَخ السيجي الشيل األبيس إلى 1885يشايخ  25ىو/ 1305ول في مداء األحج جساد األ
                                                           

 .272، صم.2187بيخوت ،الفكخ العخبي، ب.م ىػلت، السيجية في الدػدان، تخجسة، جسيل عبيج، دار ( ب.م ىػلت،  38)
 .277، ص( السخجع نفدو 39)
الزخيدة، ىي عبارة عغ قصع الحجيج التي يتع تجسيعيا مع بعزويا، وىوي ذات رؤوس حوادة اسوتخجميا غوخدون باشوا لموجفاع عوغ مجيشوة  *

 .68، صاتع الرجيق دمحم أحسج ،مخجع سابقانطخ ح، حيث قام بغخسيا في الصيغ لسشع األنرار مغ دخػل الخخشػم، الخخشػم
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معدكخ الشجػمي وتذاور معو في شأن اليجػم، استقخ الخأي عمى أن يكػن اليجػم في فجخ 
م، وعشج الفجخ بجأ اليجػم عمى السجيشة، واختار 1885يشايخ  26ىو/ 1305االثشيغ جساد االول

ت الحكػمية مغ إلحاق الخدائخ بجشػده. كان الشجػمي السيجي ىحا التػقيت لكي ال تتسكغ القػا
ألف مقاتل، واستصاع اختخاق الجفاعات  40صاحب قيادة اليجػم مغ جية الشيل األبيس ومعو 

ألف جشجي مشتذخيغ في مػاجية  20عبخ فتحة صغيخة بيغ االستحكامات، وكان ىشاك ما يقارب 
سػاِجية لالستحكامات في اليجػم، الجفاعات. وبعج وصػل جير الشجػمي بجأت القػات ال

واستصاعت السجسػعة األولى مغ قػة األنرار الػصػل إلى مقخ غخدون وتحخرت السجيشة في 
 (40)وقت وجيد.

نخى وبرػرة واضحة أّن معطع مػاجيات السيجي ضج قػات الحكػمة، قج اختار ليا السيجي 
لدعػد كان فجخًا، وكحلظ راشج والذاللي تػقيتًا واحجًا وىػ الفجخ، والجليل القزاء عمى قػات أبػ ا

 .واليجػم عمى الخخشػم

 

 الخاتسة :
كانووت الثووػرة السيجيووة نقصووة تحووػل واضووحو فووي توواريس الدووػدان الحووجيث مووغ خووالل مووا حققتووو مووغ  

نتوووائي حيوووث اسوووتصاع أن تخوووػض العجيوووج موووغ السعووووارك الذخسوووة ضوووج الحكوووع التخكوووي فوووي السووووجن 
كسوووا أنيوووا وضوووحت بروووػرة جميوووة السقوووجرات الحاتيوووة بالشدوووبة لمسيوووجي . كوووان  واالريووواف الدوووػدانية ،

النترووارات السيووجي الستػاليووة عمووى قووػات الحكػمووة وشخرووية السيجيووة واوضوواع الدووػدان فووي ذلووظ 
الػقوت األثوخ الكبيوخ فووي تػافوج السقواتميغ الووى السيوجي فوي السشوواشق التوي اقوام فييووا أو موخ بيوا وقووت 

 مة الػقػد الحقيقي لمثػرة السيجية .مثمت تمظ القػات السقات
وكوحلظ فوي  تجمت عبقخية السيجي القتالية في معخكة أبا وفى القزاء عمى حسموة راشوج والذواللي  

تحخيوووخ االبووويس رغوووع االنتكاسوووة التوووي واجييوووا فوووي اول األموووخ  وبعوووج ذلوووظ انوووجلعت الثوووػرة فوووي كووول 
مشووواشق الدوووػدان بغوووخض التحوووخر ونيووول االسوووتقالل الوووحى تكمووول بتحخيوووخ الخخشوووػم واعوووالن الجولوووة 

 السيجية .
ذلوظ الػقوت  نجج بأن السيجي نجح والى حج بعيوج فوي تدوخيخ كول االمكانيوات الساديوة والبذوخية فوي

 لخجمة ىجفو االساسي الستسثل في شخد االتخاك مغ الدػدان.
 نتائج البحث:

                                                           

 .68، صمخجع سابق، حاتع الرجيق دمحم احسج (  40)
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لعبووة شخرووية السيووجي الووجور األسوواس فووي تحقيووق االنترووارات الستػاليووة عمووى قووػات الحكػمووة  -
 التخكية في الدػدان .

نجوووووح السيوووووجي فوووووي االسوووووتفادة موووووغ العشاصوووووخ البذوووووخية والساديوووووة والسعشػيوووووة فوووووي تحقيوووووق تموووووظ  -
 ترارات.االن

تحػل السيجي مغ اسمػب اليجػم الى اسمػب الحرار كوان تحوػل اقتزوتو الطوخوف السكانيوة  -
 والدمانية في ذلظ الػقت.

نجح السيجي في استخجام الدالح الشاري العشرخ الفاعل في تصبيق اسمػب الحرار كسا أنوو  -
ضوووسغ القوووػات اسوووتفاد موووغ العشاصوووخ القتاليوووة مثووول الجياديوووة والعشاصوووخ السروووخية التوووي كانوووت 

 التخكية في الدػدان .

تعتبوخ الثوػرة السيجيوة فوي الدووػدان ثوػرة سوػدانية خالروو نجوت فووي تأسويذ دولوة عموى انقوواض  -
الحكع التخكي في الدػدان بفزل مقجرات السيجي واتباعو الحيغ ضحػا مغ أجل شوخد االتوخاك 

 مغ الدػدان.
 التوصيات:

 مغ التػصيات التي خمُرت الييا الجراسة 
عارك السيجية واالساليب العدكخية التي استخجميا السيوجي تحتواج الوى السديوج موغ البحوث أن م -

 والتشقيب.

االىتسووووام بالجػانووووب األمشيووووة والعدووووكخية واالسووووتخبارية فووووي اثشوووواء حيوووواة السيووووجي وقيووووام الجولووووة  -
 السيجية.

دة عجد العسل عمى دراسة اسمػب االستشفار عشج السيجي كػاحج مغ العػامل التي نجت في زيا -
 السقاتميغ.

العسل عمى إجخاء العجيج مغ الجراسات لتػضيح االسمػب القتالي عشج السيجي واالستفادة مشو مغ 
 .قبل الجيات السخترة

 

 


