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 المدتخلص

والء معطع  تأكيجوذلظ مغ خالل ،في تحخيخ الخخشػم  أثخ دارفػر إضيار إليتيجف الجراسة    
وعدزت مػقف   السيجيةالخرػص قبائل الخزيقات التي ناصخت  وجوزعساء القبائل لمثػرة عمي 

سار الحخب مع السيجي ، وقج ابمي بالء حدشا غ ا معخكة الذاللي عشجما خاض زعيسي يف األنرار
السيجية في جشػب دارفػر و الثػرة غادر رافعا لػالء فعمي قبيمتو ،  أميخامسا جعل السيجي يخسمو 

 .   ياشيخانلمذعال 
 األتخاكمغ حكع  التحخر في   يخغبكان يع معطس ألندارفػر لشجاء السيجية  أىلاستجاب معطع   

 لظ  مغ قػة وبدالة لصخد السدتعسخ ، لح أضيخهحكع الجيغ وما بالسيجي  إليكانػا يسيمػن  أنيع، كسا 
عمي عسػم دارفػر  أميخا  خاصة عشجما تع تعيغ دمحم خالج زقل دارفػر سشجا قػيا لمسيجية  أىلكان 

 شرخ الكبيخ وىػ فتح الخخشػم .لم اتحقيق لخجمة السيجية  دارفػر بحدغ سياستوأىل  خالج  فكدب
 
 
 
 
 
 
  

                                                                            Abstract 

 

              The study aims at revealing the impact of Darfur in conquest 

and libration of Khartoum. This is achieved by confirmation of loyalty of 
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most tribal leaders to the revolution. This was confirmed specially with 

Al-Bagara tribes who backed the partisans the in Al-Shalali Battle when 

their leader, Madibo, triggered war with Al- Mahadi. During this war, 

Madibo had exposed an tremendous courage that let Al- Mahadi to 

admire in his war skills and then appointed him as a prince to his tribe. 

Madibo then came back to south Darfur raising the brigade of Al-

Mahdiya and torched the revolution in it. This revolution had let most 

Durian to accept the Al- Mahdia slogan as they also wanted to liberate 

from Turkish rule.  

The study has revealed that Durfurian was hidden shore for Mahdiya. In 

addition, the Prince Mohammed Khalid Zughal was played a great role 

in gathering Durfurian and directing them for Al-Mahdiya serving. This 

was lead to achieve the great victory of Khartoum libration and expulsion 

of colonist.  
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 مقجمة 

كانت  اإلدارة في إقميع دارفػر تديخ وفقا  لمشطام السمكي السصمق ،وأن الدمصان ىػ مشبع       
 القانػن اللتدامو بالتذخيع اإلسالمي . 

ضمت دارفػر بتمظ الرػرة مدتقمة تساما إلى أن جاء  الخالف و الرخاع السدمح بيغ الدبيخ   
،فأنترخ الدبيخ باشا عمييع فكان ذاك االنترار ىػ بجاية الشياية الستقالل   باشا والخزيقات

 دارفػر.

 جثع الحكع التخكي عمى صجر دارفػر زىاء الدبع سشػات فمع تشعع دارفػر 

خالليا باالستقخار إلى أن جاءت الثػرة السيجية فألتف حػليا معطع أىل دارفػر ،فأسيسػا وشاركػا 
 فتح الخخشػم  بصخيقة غيخ مباشخة في

 وتحخيخىا ،وقج كان لؤلميخ خالج زقل الجور الفاعل في ذلظ .ليحا اشتسمت  

 الػرقة عمى محػريغ السحػر األول كان شخحا  لؤلوضاع في دارفػر قبل 

 السيجية ثع السحػر الثاني عبارة عغ شخحا  مفرال  عغ األوضاع في 

 دارفػر إبان السيجية .
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   األولالمحهر 
 دارفهر قبل المهدية

بعج  األتخاكتخزع لمحكع التخكي . لحا كان ىجف  أنكانت دارفػر مدتقمة سياسيا لعجة قخون قبل 
 عقبا  وخخج مت األمخىارون ، فتدعع سالشيغ  األميخفي دارفػر القزاء عمي  األمختدمسػا قيادة  أن

فخ فحيث قام سالشيغ بتجميخىا ،  مشصقة تقع جشػب شخق الفاشخ ،قي بو  في ىارون ، فالت األميخ
 1ىارون. األميخجير الشػر )عشقخة( وتع قتل  أمامانيدمت جيػشو  أيامىارون ، وبعج عجة  األميخ

وىػ ايصالي الجشدية كان )  مجيخا عمي دارا  عيغ أممياني  ثػرتو وإخسادىارون  األميخعقب مقتل 
غ مجيخا عمي دارفػر بعج حدغ باشا حمسي الزابط االيصالي الحي عي ذلظيعسل معاونا لسدادليو 

 في فتخة التخكية (. 
،  أباالسيجي في  بانتراراتعشجما سسعػا  مشصقتوفي  األىالي أحػالاممياني باضصخاب  أحذ

سالشيغ الحي كان في جػلة  إليرسالة  فأرسل،  األحػالغيخ مصسئشا عمي  جعمووقجيخ ، مسا 
حيث  ادار  إليعاد سالشيغ مدخعا  ا، فدخعان م األخبارظ فييا بتم يعمسوتفتيذية في دار زغاوة 

       .قبل وصػل سالشيغ تػفي اممياني . فتع تعيغ خالج زقل مجيخا لجار  لكغ  الخصخ وشيكا 
بيغ  ات  شػر االجتساع عغ لع يخخج بأنوػقػف س، فقيع الاألمخسالشيغ بحقيقة  اخصخ خالج

 2بيمتي الخزيقات واليبانية في شكاق
كسا كانػا دارفػر كانػا متحمخيغ وساخصيغ عمي الحكع والشطام التخكي ،  أىلن أ في الػاقع لكغ

مادبػ زعيع  رأسيعاستجابػا لشجاء الثػرة برجق وعمي  لحلظ ،في شخد السدتعسخ امآلمتميفيغ لمثػرة 
عغ مشربو في  البعادهلقيادة ثػرة ضج الحكػمة التخكية ،  واألسبابالخزيقات الحي لو الجوافع 

تة ، ىاجخ مغادرا دار لسبايعة السيجي في قجيخ االسيجي وانترار  أخبار بمغوزعامة الخزيقات ، فمسا 
معيشا مغ  أميخا ادار  إليفكانت لو صػلة ووقفة بصػليو رائعة ، فعاد  الذالليفي مػقعة  معووشارك 

 3. الثػرة في جشػب دارفػر إلشعالقبل السيجي 
 هأمجالشاس عمي الثػرة ، كسا  بكتاب يحثالسيجي  زوده أن، بعج  دياره إليل مادبػ عائجا غف 

 4زالو السقبل .في نوذخيخة وجياد تكػن لو عػنا  بأسمحة
                                                           

 .  35 – 34م( ، ص 1988، بيروت ، دار الجيل )  1السيف و النار في السودان ، ط سالطين باشا ، - 1
 .91، ) د.ن( ص  2مكي شبيكة : السودان و الثورة المهدية من موقعة أبا إلى حصار الخرطوم / ج- 2
 .  36مكي شبيكة: مرجع سبق ذكره ، ص  - 3
 .  51، ص  م1898-1881موسى المبارك : تاريخ دارفور السياسي ،  - 4
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 مغػقف سجيارا ، فتحػل العجاء البقارة لمحكػمة   أصبحعقب عػدة مادبػ الي جشػب دارفػر 
 دفعت البقارة  أسبابلقاءات وصخاعات دمػية مدمحة. فيشاك  إليداوية  واحتجاجاتاجتساعات تعقج 

 األسباب ىحهوفي مقجمة  ،شجاء الثػرة السيجية ل تمبية خاصة لسشاىزة الحكػمة التخكية (الخزيقات)
الشطام القبمي في الدػدان ، ولسا كانت قبائل البقارة تدعي  تخفسالتخكية كانت  الحكػمةسياسة  أن

الحكػمة  أفقجت آخخي الحكػمة . ومغ ناحية  وجو في تقف أنياسغ الزخوري لمحخية واالستقالل ف
فخض الزخائب عمييع  إلي إضافةمرجر دخل وىػ محاربتو لتجارة الخقيق  ،  أىعالتخكية البقارة 
فمع يتعػد البقارة  قريخةفتخة الحكع التخكي كانت  أن عالوة عمىفي دارفػر  األخخى كدائخ القبائل 

محكػمة ل معاداتيع حبيع لمفخوسية والحخب فميذ غخيبانطام الحكع السػحج ىحا جانب بعج عمي 
  1في نداع  مدتسخ وقػي. والجخػل معيع التخكية 

مغ جير  عجدا   مشحيععقب ىديسة سميسان بغ الدبيخ الن حدغ باشا عة شازداد البقارة قػة وم
مادبػ عمي حامية  أغارليحا ،  حافدا لسذاركتيع لو بالحخيخة والدالح ومجىع  سميسان )البازتقخ( 

 ، لكشو  الزعيغ إليفعاد   السشيع لتحريشيا يااقتحام وصعب عمي  شكا في ىجػم مكذػف ، لكغ
 . باشا سالشيغ وججىا محتمو بيج 

نطخا  الدياسية في دارفػر نتيجة لجخػل الدبيخ باشا في صخاع كبيخ مع الخزيقات األحػالاضصخبت 
نقزت قبائل الخزيقات   بحلظالقػافل بيغ بحخ الغدال ودارفػر ،  ق لغاراتيع التي اجتاحت شخ 

التعخض ليا شمب  وعجماالتفاقية السبخمة مع الدبيخ بغ سميسان والقاضي بحساية شخيق القػافل 
ولسا رفس  قخض ، إبخاهيعالخزيقات المحان احتسيا بالدمصان  شيخا تدميسوالدبيخ مغ سمصان دارفػر 

يخصخ الحكػمة  أناثخ  وتدميسيسا ، سخعان ما فكخ الدبيخ في مػاجية سمصان الفػر لكش األخيخ
الحكػمة في القاىخة ،  إخصارب ه( الحي قام بجور  أيػب إسساعيل)الحكسجار  آنحاكوكان  بحلظالتخكية 
تكػن سبقت الدبيخ  وبحلظ سمصشة الفػر  إلسقاطخ شنحػ الفا األبيسحسمة مغ  بإرسال فػجيتو

 2سمصشة الفػر . إسقاطلو الفزل في  بأن  يفخخال  حتىباشا 
قج لقخض الحي بادر بحخبو .  إبخاهيعيشجح في تكػيغ حسمة قػية حيث واجو بيا  أناستصاع الدبيخ 

 25قخض في معخكة مشػاشي ) إبخاهيعالدمصان  بقتل دارت بيغ الفخقيغ معارك حامية انتيت 
                                                           

  51موسى المبارك : مرجع سابق ، ص  - 1
  39اموسى المبارسبق ذكره   ، ص  - 2
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م( 1874نػفسبخ 3في ) إمامة أبػابيانحػ الفاشخ التي تفتحت  زحفوثع تابع الدبيخ م( 1874 أكتػبخ
 .  مغ الخخشػم أيػب إسساعيل يأتي أنكامال قبل  أسبػعابيا  وأقام
ػض الدبيخ حكع الدالشيغ في دارفػر بعج ما كانت مدتقمة زىاء الثالث قخون مغ قالرػرة   بيحه

 الدمان .
 1حدغ باشا حمسي مجيخا عاما عمييا . ونربمغ الدبيخ زمام دارفػر  أيػبتدمع الحكسجار 
ششقة ( ثع فخضت الزخائب أم   ،   مجيخيات ىي )الفاشخ ، دارا ، كمكل أربع إليفقدست البالد 
  2.دارفػر أىل أثار غزبمسا بذكل قاسي  تجسع فأصبحتبرػرة باىطة 

غيخ راضيغ عغ الشطام الججيج ،  أىمياضل مزصخبا الن  إذاالتخكية في دارفػر  اإلدارةلع تدتقخ 
حدب  األميخ رأسيعقامػا بعجة ثػرات ضج الحكع التخكي ، عمي  وأحفادىعالدالشيغ  أبشاء أنكسا 

 قخض . إبخاهيعالفػر سمصانا عقب مقتل  بايعوهللا بغ الدمصان دمحم الفزل الحي 
القاىخة . الن الحكسجار  إلي أسيخايخ ىشاك واخح الدب وحدب هللا بجبل مخة لكغ داىس األميخاحتسي 

 3رفس تشريبو عمي العخش . أيػب
بػش وسيف الجيغ لشزال   أخػةالقاىخة . ىب  نحػغادر ركب حدب هللا الفاشخ متجيا  أنبعج 

تخبز ليسا الدبيخ وقتميسا في مشصقة ثع عمي ثػرتيسا باكخا .  الحكػمة قزت  الحكػمة ، لكغ
  4كبكابية .خب مغ قبال

األميخ م ىب 1877حيغ ، ففي عام  إليقػتيع ، فرستػا لكغ  الستتاليةىدائع الفػر  أضعفتلقج 
 أعػام متػاصمةلثالث   ي قػ  بيغ الفػر في ثػرة عارمة كان ليا صجي   ابغ سيف الجيغىخون  

عمي يج  الحكػمة صػالت عجيجة ، لكشو قتل كسا قتل مغ سبقو . قتل ىارون و األميخفييا صال 
 . م( 1881في العام )  خة مجيخ كمكلقالشػر عش

بغ  بشجة ددو  عبجا هللالتي رفعيا لع تدقط لسػتو فقج التف الفػر حػل  الخايةىارون لكغ  األميخقتل 
 بكخ بغ الدمصان الفزل . 

                                                           
 .  8سالطين باشا ، مرجع سبق ذكره ، ص  -  1
 . 83م ، ص 1981نعوم شقيرة ، تاريخ السودان ، تحقيق إبراهيم أبو سليم ، بيروت ، دار الجيل ،  - 2
  81نعوم شقير ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 3
 المرجع نفسه والصفحة .  4
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 كاألميخ دودبشجةلع يكغ ، جف الحي مات مغ اجمو لمي ا  وتحقيق 1. بجأه األميخ ىارون ما  إلكسال
دارفػر  األنراردخل حتى  ىشاك ذاشونبجبل مخة وانحرخ  فأستعرع مثموىارون لع يكػن قػيا 

.2  
 كاألميخالفػر قيادة قػية  وفقجانالستداىل في مشاىزة الحكع التخكي  دودبشجةبالخغع مغ مػقف 

الدخيعة التي ندبة  لمتغيخات  ذلظكان    يغغيخ مدتقخ  يغوساخص يغمتحمخ  ػاما زال عأني إالىارون 
عمي بظ شخيف الحي لع يكسل العام  تشريبم و 1881سجيخ عام كمغ فرل مدادليو فييا .  حجثت

قبل انجالع الثػرة السيجية  ذلظكان  م ، 1881سالشيغ باشا خمفا لو في عام   تعيغتع   حتى
شيغ ا مسا جعل ساليدارفػر تزاعف اضصخاب أىلشيػر ، فمسا بمغ نيخان الثػرة مدامع  بأربعة

حتى انتذخت برػرة واسعة  إنيا  إالالثػرة والقزاء عمييا في دارفػر  إلخسادباشا يدعي جاىجا 
  3. عرفت بو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 . 45موسى المبارك : مرجع سبق ذكره ، ص   - 1
  46موسى المبارك : المرجع نفسه ، ص  - 2
 . 48موسى المبارك ، مرجع سبق ذكره ،ص  - 3
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  المحهر الثاني 
 دارفهر في فتح الخرطهم إسهام

السرخية في دارفػر .  اإلدارةانترار السيجي في شيكان كان لو نتائج ميسة مغ بيشيا انييار  أن
في  يحتموالجعػة السيجية في دارفػر عامميغ ىسا تسخد قبائل الخزيقات ، والسخكد الحي  أفادتوقج 
ولج دمحم خالج زقل بجارفػر ، وتخعخع فييا ، وعشجما صار شابا عسل ) 1اإلقميع دمحم بظ خالج زقل إدارة

شانو وعشجما صارت  عال ثخيا . و صبحأبديصة ، ثع  األمخفي بادي  تجارتوبالتجارة ، وكانت 
التخكية ، فتقمج مشاصب عجيجة ،  اإلدارةدارفػر في قبزة الحكع التخكي ، انخخط زقل في خجمة 

 2. (باإلنابة اصار مجيخا لجار  حتى
 في دار بخقػ حياتوالحي قزي فتخة شػيمة مغ ه والج التجارة عغميشة الججيخ بالحكخ أن زقل  ورث 

 3وقج عاش بيشيع محسػد الديخة ثع رحل عشيع واستػشغ بجارفػر .
كسا ذكخ في بعس  وعس ذولي سوابغ عفأنو ىشالظ صمو رحع ما بيغ زقل والسيجي  كسا أن

 4.(السرادر 
 ة الدمصانالحي تػفي عقب ىديس ألمميانيخمفا   اعيغ سالشيغ باشا زقل مجيخا عمي مشصقة دار 

 5قخض . إبخاهيع
بطيػر السيجي  األنباء تػالت عشجما وازدادبالثػرة ضج الحكع التخكي  عجمشصقة دارة تكانت 

 دارفػر الخغبة في أىل، فعال في نفػس  أيسغوراشج بظ  أباوانتراراتو عمي الحكػمة في واقعتي 
 موجعمسا  الستتاليةالسيجي   قمقا النتراراتكان سالشيغ لحلظ ػرة ضج الحكع القائع ، لمث  االنزسام

الثػرة لع  ىحه إنزقل عمي حقيقة السػقف مػضحا  وشمعأحيث خالج زقل ، ف ايحىب مدخعا لجار 
بعس زعساء القبائل ) الخزيقات واليبانية ( في مشصقة شكا  تخخج مغ شػر اجتساعيات عقجىا 

بجا  األمخعشجما تبيغ لدالشيغ حقيقة .و الخزيقات  قبائل توضيخ  اىشالظ بػادر لمعشف ،لكغ كان 
                                                           

 .  85ب.م هولت : المهدية في السودان / عبد الرحيم مصطفى ، ترجمة جميل عبيد ، الكويت ، دار الفكر العربي ، ص  - 1
 . 22سالطين باشا : مرجع سبق ذكره ، ص - 2
 المرجع نفسه والصفحة . - 3
 . 17ب.م هولت : مرجع سبق ذكره ، ص  - 4
 .48موسى المبارك: مرجع سبق ذكره ، ص  - 5
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يسشع امتجاد نيخان  بل حتى  ل فحتدت أنالدياسية لمقزاء عمي الثػرة قبل  فكخ في وضع الخصطي
 1القبائل االخخي . إليالثػرة 

و الدالح والحخيخة شقري بجانب ما في جشجهالذكػك وعجم الثقة  تداورهكان سالشيغ باشا كسا    
 مغ أىع الخجال والقادة في التخكية ( ىػ)و تخحػ وعسخ مجيخ دارا لخالج زقل ئشانوشساعجم  إضافة إلى

 2الستالحقة . انتراراتولمسيجي عقب وانزسا المحان انجازا 
ششقة التي انجلعت بيا  أممشصقة  إليعسخ  بإرسالقام  لكي يفخق سالشيغ بيغ زقل وعسخ تخحػا و 

 إخزاعقبائل الحسخ وفمحت في  تأديبالحسخ . نجحت الحكػمة في  ةنيخان الثػرة  بقيادة قبيم
الحكػمة  أنلمسيجية ، حيث  األولي السخحمةانترخت الحكػمة في دارفػر وانتيت  بحلظقبائل شكا . 

 3في دارفػر . السيجيةانتذار  باال حخي  أودون انترار السيجي ذلظ حال فما زالت قػية وفتية 
 وإلثباتقػيت شػكة السيجية عشجما وقف زعيع الخزيقات مادبػ نريخا لمثػرة ،  الثانية السخحمة في امأ

، مسا جعل  جيػشوخاض مع السيجي معخكة الذاللي فكان مقاتال بارعا وقائجا مسيدا بيغ  والئو
 .فأصبحت القبائل  الستحالفة ،وعقج لو لػاء الثػرة بيغ قبائل البقارة  قبيمتوعمي  أميخاالسيجي يعيشو 

 4.  والسؤيجيغ  األنرارعجدا مغ  الثػرة تكدب بحلظ و  السيجي مع   صفا   بقارةلم
 إلحكامعدم السيجي عمي حرار الخخشػم وعميو وضع خصط معيشو   ىكذ ىديسةعقب   

بحخ الغدال ، ومغ  أىلوالء  لبتغ لكدبيبعج  حتىكخم هللا الكخكداوي    بتعيغ أوالالحرار . فقام 
خالج زقل  أن إلي لثقتو بو بحكع القخابة ،  إضافةعمي دارفػر اميخا   عيغ دمحم خالج زقل  آخخجانب 

انتيج سياسة المصف خالج  أنكسا ،  لوالسدبقة  تيع دارفػر لسعخف أىلمقاومة مغ  أيةلغ يجج 
 5.  البصر والقدػة بجال عغ والميغ لكدب أىل دارفػر

نػاة لمثػرة في الجشػب  أصبحػاعمييع  أميخاعمي مغ قجيخ متػجا  عشجما عاد مادبػالخزيقات  أما
خالج زقل الحي  أن أخخيجدوا قاعجة الحكػمة في شكا تيجيجا مباشخا ، ومغ جانب ف )جشػب دارفػر(

      دارا  في  يالكان وك
كان ظ ذلفزال عغ  متعجدة بجارفػر واكتدب كثيخا مغ الثخاء والشفػذ  إداريةمشاصب سبق لو تقمج  

حاكسا عاما لجارفػر بعيغ الذظ ومع تقجم  أصبحسالشيغ الحي  إليوالسيجي . وقج نطخ  قخابةمغ 
                                                           

 . 112سالطين باشا : مرجع سبق ذكره ، ص  - 1
 ز48موسى المبارك : مرجع سبق ذكره ، ص  -  2
 .86مرجع سبق ذكره ، ص  ب.م هولت : - 3
 المرجع نفسه ، و الصفحة .  -  4
 .  39، ص 1889، الخرطوم ، دار الخرطوم / 3دمحم إبراهيم ابو سليم ، الحركة الفكرية ، ط - 5
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حخجا عشجما  األمخ، مسا جعل مػقف سالشيغ محخجا ، وازداد   اإلتباع  السيجية وانتذارىا ازداد
مادبػ   فانترخ  الخزيقاتىجػم  ضجقػة لحساية شكا مادبػ نحػ شكا مياجسا فاخح سالشيغ  تػجو

دارا مزصخا ، مسا جعل مادبػ يديصخ عمييا ويتخمز  إليالشرخ عاد سالشيغ  ذلظوبالخغع مغ 
 1الديصخة عمي دارفػر . أنرارتع لالبحلظ مغ حاميتيا ، 

م( . ولكشو ىدم ىديسة فادحة في 1882في العام ) أخخي يدتخجع شكا مخه  أنحاول سالشيغ 
مغ القبائل  ، وفي ذات الػقت ىجدت قػة  اخخى  اخخى دارا مخه  إلية لمعػد واجبخ .ورقات أممعخكة 

 2والفاشخ . األبيسششقة وىي تقع في نقصة عمي الصخيق بيغ  أم
بػجػد  الشتباىو اتجاىو قمبوقام سالشيغ باستجعاء عسخ دمحم خيخ تخحػا لمفاشخ الن الذظ مال 

عصا قػة صغيخة مغ الخيالة تحت قيادة ال عسخ اتراالت بيشو وخالج زقل لخيانة مرخ . فتخك
 السػقع . عغلمجفاع  أصػل

،  نحػه ضباشوبعجاء  أحذسالشيغ بالحخج واالضصخاب كثيخا عشجما  وإحداسلقج تدايج شعػر 
قبائل العخبية الانزست معطع  اإلثشاء، وفي تمظ  األبيسخبخ سقػط  أذيععشجما   صجره  قوضا

 لمثػرة . إشعااللمسيجية 
  3ششتقة. أم بإخالء األوامختمبية  أصػلعشجما رفس العصا   سؤ األمخ ازداد

عمي استخجاع سمصتيا فالتفت  الفػر عدمتدالشيغ عشجما عمع بان قبائل الديئة ل األخبار تتتابعف
 4.واستعرست بجبل مخه بشجة  ددو  هللا األميخ عبجحػل 

اإلسالم وسسي عبج القادر وىػ  باعتشاقوحيمة ماكخة  إلي أيكدب الػقت فمج أنحاول سالشيغ 
الخخشػم  عغتامة عدلة في  أصبحوبحلظ  االسع الحي عخف بو شػال فتخة السيجية في الدػدان . 

 امخأفي الذسال ( الزخائب  ) جسع السال  أصبحكسا ، في جشػب دارفػر  ه نفػذ ضعفومرخ ، و 
فحاول سالشيغ ، بل ضعف نفػذ سالشيغ تدايج نفػذ خالج زقل وبالسقا أخخي مغ ناحية و  مدتحيال 

 السيجي في شكل بعثة . إليزقل  بإرساليكدب الػقت فقام  أن أخخي مخه 
دارا . كسا قاد حسمة ضج حمفاء الخزيقات  حامية لتقػية  قػتوغياب زقل حاول سالشيغ جسع  إثشاء

خاصة عشجما فذل  وقػت مغه الكثيخ ييدم الخزيقات ، لكغ ىحا الشرخ افقج أناستصاع ف لبشي ىمبوا
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 الثػرةالقزاء عمي الثػرة التي اشتعمت في جية شسال دارفػر ، فقج استصاعت تمظ  فيعسخ تخحػ 
 1قصع الصخيق بيغ دارا والفاشخ .أن 
.  ومؤنوسالشيغ فقج نفحت ذخيختو  أماحرار دارا والفاشخ ،  بإحكاممادبػ حيث قام  ذلظ  أفاد

عمي  أقخبائو ألحجلسحاصخيغ ، وكتب لمسيجي عارضا التدميع ولكي يكدب الػقت قام بسفاوضة ا
ورفع  حمفاؤهقبميا   مادبػ الفكخة لكغ  عارض دارفػر .  إدارةيخسل ىيئة كاممة االستالم  أن

 الحرار في انتطار وصػل مشجوب السيجي 
عميو  وأشمقىكذ  ىديسةالسيجي حكػمة دارفػر بعج  وقمجهم 1883في سبتسبخ  األبيسوصل زقل 

 عامل السيجية في دارفػر .  إليم 1884تع تغيخ المقب في مايػ  دارفػر لكغعسػم  أميخلقب 
سالشيغ في  إليششتقة . وكتب  أم فدمست  عمييا مغ قبل السيجي  أميخادارفػر  إقميع إليجاء زقل 

 2.(م 1883 )الة السقاومة فدمع لدقل في سبتسبخحلدالشيغ است فتأكجلمتدميع ،  إياهدارا داعيا 
الفاشخ كانت تحت قيادة ضابط مرخي ىػ الديج بظ جسعة خالل غيبة سالشيغ في  العاصسة أما

عسخ تخحػا لدبعة  وفخض الحرار الحيجشػب دارفػر ، لع يدتدمع الديج بظ جسعة لمسيجية وقاوم 
والعصا كل مغ الديج جسعة وعسخ تخحػا  تقميجم فتع 1884يشايخ  15، لكشيا استدمست في  أيام

 جير السيجية .بمخاكد  أصػل
حػالي احج عذخ  األسخ يوبقي ف لؤلبيس أسيخبان اخح  األمخسالشيغ باشا فانتيي بو  أما    
 3. واستعاد وضيفتو بالجير السرخي  مرخ إليثع ىخب  عاما

 
 الشتائج والتػصيات

 
                                                           

 . 87م.ب: هولت : مرجع سابق ، ص  - 1
 .88، ص ب،م هولت مرجع سبق ذكرها - 2
 . 68موسي المبارك ،)الحاشية( مرجع سبق ذكره ص  -1
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  -اآلتية:الشتائج  إلىخمرت الػرقة 

   إبعاد فييا  ما أعمىمتبايشة ومتعجدة  ألسبابسيجية ميال صادقا لممال أىل دارفػر
 السدتعسخ عغ الدػدان.

 .كانت دارفػر إبان االستعجاد لفتح الخخشػم في حالة ىجوء مسا سيل ميسة قادة األنرار 

 في كدب والئيع . إن الدياسة التي اتخحىا خالج زقل في دارفػر كانت ليا دور كبيخ 
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 ع إعادة كتابة تاريخ السيجية في دارفػر بجقة .مغ السي - أ

 ضخورة تشاول تاريخ الذخريات التي كانت ليا دورا  بارزا  في نرخة السيجية بجارفػر.-ب 
 قائمة المصادر والمراجع
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