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 : مستخلص البحث
ٌتناول هذا البحث نشأة مدٌرٌة بربر والخصائص الجغرافٌة التً تمتاز بها 

ستراتٌجٌة فً العدٌد من النواحً ، إذدادت هذه اوالتً أضفت علٌها أهمٌة 

اجعل لها أثر كبٌر فً توجٌة سٌاسة األهمٌة بعد الفتح التركً المصري ، مم

 الدولة .

كما تناول البحث الواجبات األساسٌة التً أسندها اإلمام دمحم أحمد المهدي 

لشٌخه األمٌر محد الخٌر عبدهللا خوجلً عند تحرٌر الخرطوم ، والمتمثلة 

 فً عزلها وتأمٌن حدود الدولة من الناحٌة الشمالٌة .
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Abstract 
This research deals with establishment of Berber Province and the 

geographical characteristics that distinguishes it. 

After the Turko- Egyptian conquest of Sudan the importance of Berber 

had a large effect on the direction of state policy. 

This paper focuses on fundamental duties given by Imam Muhammed 

Ahmed to Skeikh Prince Mohammed El Khair Abdullah Khojaly when 

Khartoum was liberated. His duties were to keep Khartoum safe and to 

secure the northern borders of Sudan. 
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 مقدمة :

ستخاتيجية ذات السجلػؿ الحجيث العسيق لتكػف مجخال لمبحث لسا ليحه الكمسة مغ معاف ا ستخجـ الباحث لفظا
ومجلػالت في السفيػـ الحجيث فقج تعجدت تدسيات اإلستخاتيجية فسشيا السدتػى الػششي أو السدتػى 

 Militaryستخاتيجية ذات مدتػى تخرري بسجاؿ معيغ كاإلستخاتيجية العدكخية اوىشاؾ الذامل 

strategy واإلستخاتيجية الدياسيةpolitic strategy واإلستخاتيجية االقتراديةEconomic 

strategy .(1) 

عشى بإستخجاـ ي ت  العخبية وىي اإلستخاتيجية التار وىشاؾ إستخاتيجية قػمية تكػف محرمة اإلستخاتيجيات الػششية لألفك
وحساية مرالح الػشغ كل قػى األمو العخبية في ضخوؼ الحخب والدمع ، لتحقيق األىجاؼ القػمية 

العخبي وميستيا تػجيو اإلستخاتيجيات القصخية الجاخمية والخارجية ، واإلقتراديةواإلجتساعية والدياسية 
 Nationalل تأميغ األمغ القػمي والجبمػماسية واإلعالمية والعدكخية ، والتشديق بيشيا مغ أج

Security (. 2لألمة العخبية والػشغ العخبي مغ السحيط إلى الخميج) 

فالعالع العخبي مشصقة واسعة تستج مغ السحيط األشمشصي غخبًا إلى الخميج العخبي شخقًا ومغ                    
آسيا وإفخيكيا يذغل مػقعًا جغخافيًا سػريا شسااًل حتى الدػداف جشػبًا ، فإمتجاده الذاسع في قارتي 

إستخاتيجيا  في العالع إذ أنو يخبط بيغ قاراتو الثالث أال وىي آسيا وإفخيكيا وأوربا يذخؼ ويتحكع عمى 
 السالحة والتجارة ، وأىع السسخات السائية .

أضفت ىحه السيدات أىسية خاصة عمى السشصقة مغ الشػاحي الحزارية واإلقترادية والدياسية                   
واإلستخاتيجية ، جعمتو ميجانًا لمتشافذ والرخاع بيغ اإلقميسية والدياسية الجولية الكبخى ، ومحػر تجور 

 حػلو كثيخًا مغ األحجاث العالسية .

ساعجت عػامل تاريخية وجغخافية عمى قياـ وتكػيغ اإلمبخاشػرية العثسانية ومغ ثع تسكشيا في                 
السشصقة العخبية ، حيث بشى الحكع العثساني إستخاتيجية الحكع فييا عمى أربعة واجبات أساسية ىي : 

، عجا ذلظ تخكتو لمجساعات  حفظ األمغ ، والجفاع عغ البالد ، وجباية األمػاؿ العامة ، والقزاء
وتقاليجىا السػروثة ، ويخى والة الجولة العثسانية أف مػقع  عخافياوالصػائف واألفخاد تجيخىا شبقًا أل

                                                           
(1)
EncyclopediaAmericana : international Edition .VOL.25.P 1829 , P772

 

الدفاع مجلة الموات العربٌة السعودٌة ، ممال اإلستراتٌجٌة العسكرٌة إبراهٌم إسماعٌل كاخٌا : (2)
 1م،ص7113، 137المعاصرة ،العدد
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الدػداني لمعالع العخبي يسثل العسق اإلستخاتيجيػاألمتجاد لسرخ وإف اإلستيالء عميو يحقق الديصخة 
 الكاممة عمى البحخ األحسخ .

ـ فخصة لتحقيق أىجافيع بحكع أىسيتيا 1821بعج الفتح عاـ مجيخية بخبخ اإلستخاتيجيولقج أتاح مػقع 
ة امل شبيعية مغ حيث السػقع والسداحالتاريخية عبخ الدشيغ والشظ أف مجيخية بخبخ تأثخت بسجسػعة عػ 

ي ، وىحه العػامل ليا دور كبيخ في تػجيو سياسة الجولة ، وفوالسشاخ وسصح األرض وعالسيا الحيػي 
 (3)السقػمات االقترادية ، مسا أثخ في نذاشيا وعمى إتجاىات سكانيا وسمػكيا الدياسي

  نذأة المديرية :

يأتي إسع السجيخية مغ إسع مجيشة بخبخ العاصسة ، ويأتي إسع بخبخ مغ الخوايات التاريخية الذفػية     
ف امخأة نػبية تدسى بخبخة تحكع مجيشة بخبخ والقخى السجاورة ليا ومغ والذعبية ، ويقاؿ أنو في سالف الدما

باسع السخيخفأومخيخؼ الشػر ويقاؿ أف الشػر ىحا رجل كاف يخعى إسسياإشتقإسع السجيشة ، كسا أنيا تعخؼ 
 (4)الغشع في فرل الخخيف في تمظ الجية .

 مشحبتخاثيا الحزاري الستػاصل كسا عخفت مشصقة بخبخ ومغ حػليا مشح فجخ التاريخ اإلنداني    
ؽ.ـ( والجاللة عمى ذلظ اآلثار واألدوات 1200  -10000000العرخ الحجخي القجيع في الدػداف )

السػاجية الحجخية التي وججت لإلنداف األوؿ بسشصقة جبل )نخخو( عمى جانبي الشيل مغ الجية الغخبية 
ل وحمقة وصل مابيغ سكاف الشيل بزفتيو قة بخبخ وماحػليا مشصقة تػاصلسجيشة بخبخ ، فكانت مشص

حجاج الجاخل وحجاج غخب القارة وسكاف البحخ األحسخ ومعطع شعػب أفخيكيا ، وكانت ممتقى شخؽ 
 -األفخيكية ، كسا كانت معبخ وممتقى لمصخؽ القجيسة بيغ الدػداف ومرخ ، لحا بشى الحكع التخكي 

إكتساؿ الفتح قدع البالد إلى مجيخيات ، والتداع وبعج  (5)السرخي إستخاتجياتو مشيا لحكع الدػداف 
(ـ ، وشيجت 1873 – 1871مابيغ عامي )مجيخيات اإلقميع الذسالي ، تع فرل مجيخية بخبخ عغ دنقال

السجيخية نفذ السحاولة في فتخة دولة السيجية بزع السجيخيتيغ تحت عشػاف )عسالتي بخبخ ودنقال( ، كسا 
الثشائي تحت إدارة واحجة ، وكحلظ تع الفرل في عيج الخميفة عبجهللا تع الجمج في عيج دولتي الحكع 

 . (6)التعايذي لكغ ىحا الجمج لع يدتسخ شػيالً 

                                                           
م ، تهامة ، 1981،  1(م ، ج1841-1811سلٌمان بن دمحم الغنام :لراءة جدٌدة لسٌاسة دمحم علً التوسٌعٌة )(3)

 48ص

 13، ص 1/11/147إٌداع الوثائك ،  إبراهٌم الفراش : دٌوان الفراش ، الدار السودانٌة للكتب ،(4)

م 7116صالح عمر الصادق :دراسات سودانٌة فً اآلثار والفلكلور والتارٌخ ، عزة للنشر ، الخرطوم (5)
 179،ص

(م ،جامعة 1899 – 1885إبراهٌم عكاشة علً : والٌة بربر فً عهد الخلٌفة عبدهللا ، رسالة ماجستٌر )(6)
  6م،ص1991الخرطوم ، 
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 الموقع واألهمية :

تقع مجيخية بخبخ بيغ الذالؿ الدادس جشػبًا والذالؿ الخابع شسااًل تقخيبًا عمى نيخ الشيل ،       
وعاصستيا بخبخ تحج بحمة بختي مغ الذساؿ إلى حجخ العدل في رأس الذالؿ الدادس جشػبًا ، ويحجىا 

ًا ميتاتيب عمى شخقًا وآبار كػكخيب في شخيق سػاكغ بخبخ ، وجشػب 222شسااًل في الرحخاء خط عخض 
 . (8)وىي تقخيبًا حجود والية نيخ الشيل حالياً  (7)األتبخاوأبػدليق في البصانة ،وغخبًا دنقال

تخكدت أىسية بخبخ مشح العرػر القجيسة في مػقعيا ، فكانت مخكدًا لصخؽ القػافل الحالبة إلى مرخ     

الفػنج كدػؽ لمشخيل والتي تأتي إلييا ودنقال والبحخ األحسخ وبالد بشت ، وقج إشتيخت عمى عيج سمصشة 

مغ دنقال ، وىي كشقصة عمى شخيق القػافل بيغ دنقال وبالد الذايكية ، وبيغ البحخ األحسخ واإلشخاؼ 

عمى السحصات الػاقعة عمى نيخ الشيل والسستجة بيغ بخبخ وقخي والتي تشتيي إلييا القػافل اآلتية مغ 

أوؿ سػؽ لبيع البزائع السرخية ، لعتسػر لحلظ كانت مرخ بعج عبػر صحخاء بيػضة أو صحخاء ا

السرخي ، والسيجية والحكع الثشائي عاصسة لمسجيخية ، فكاف نذاشيا  –وضمت فتخة الحكع التخكي 

التجاري يستج مغ شاشيء بحيخة تذاد غخبًا إلى الجديخة العخبية واليشج شخقًا ، ومغ مرخ شسااًل إلى 

 . (9)والشيل األبيس جشػباً  ةالحبذ

يتزح في إمكاف إستقالليا لمجفاع  (10)إف السػقع الحي قامت عميو مجيخية بخبخ ذا أىسية إستخاتيجية    
قترادية والدياسية والجيشية عغ الدػداف مغ ناحية الذساؿ ، فزاًل عغ السدايا االجتساعية ، واإل

السرخي عشجما جعل دمحم عمي باشا شخيق بخبخ  -والعدكخية واإلدارية ، وإذدادت بعج الفتح التخكي 
سػاكغ ، وىػ شخيق الخخشػـ الصبيعي خارج الدػداف لقرخه مغ أولػياتو ، فإذدادت أىسية الصخيق عاـ 

ـ وميشاء ججة التجاري ، ومغ عػامل إذدياد ـ عشج ربط ميشاء سػاكغ ىسدة الػصل بيغ الخخشػ 1860
ـ حيغ إنتقمت ممكيتيا إلى مرخ لقج 1865أىسية شخيق بخبخ سػاكغ إذدياد نسػ مجيشة سػاكغ مشح عاـ 

                                                           
ر : جغرافٌة وتارٌخ السودان : تمدٌم فدوى عبدالرحمن علً طه ، الخرطوم ، دار عزة للنشر ، نعوم شمٌ(7)

 494م ، ص7117

 19أنظر ملحك ، ص(8)
 39م ، ص7111(م ، الهٌئة المصرٌة للكتاب ، 1885-1871أحمد سٌدأحمد : تارٌخ مدٌنة الخرطوم تحت الحكم المصري )(9)

 1م ، ص1997ر فترة المهدٌة ، رسالة ماجستٌر ، جامعة الخرطوم  ، صالح الدٌن حسن حمد :مدٌرٌة برب(10)



6 

 

كانت مجيخية بخبخ بسػقعيا السسيد ممتقى حزاري لمقػافل البخية ، كسا كسا كانت ميشاء نيخي إستخاتيجي 
 . (11)شسااًل وجشػباً  لمدفغ الراعجة والشازلة مع الشيل

 الخرائص الجغرافية للمديرية :

يغمب عمى مجيخية بخبخ السشاخ الرحخاوي وشبو الرحخاوي ، أما تزاريديا فحات سصح مشبدط       

تخؼ السجيخية السشخفزة والكثباف الخممية ، وتخ برفة عامو ، تشتذخ فييا الدالسل الجبمية ، والتالؿ

والخيخاف السػسسية التي تجخي لترب معطسيا في نيخ الشيل ، وبعزيا في نيخ الكثيخ مغ الػدياف ، 

 . (12)عصبخة ويعتبخ شيخي مايػ ويػنيػ األعمى درجة حخارة خالؿ  العاـ

تشتذخ بالسجيخية مجسػعو مغ الجدر والكتل الرخخية الرمبة تحتل حيدًا مغ السجخى يعػؽ       
والذالؿ ا الذالؿ الخابع بسشصقة السشاصيخ الجخياف ، كسا أف الذالالت التي تتخمل مجخى الشيل مغ بيشي

د الجشػبية الخامذ بسشصقة الخباشاب ، أما الذالؿ الدادس ) شالؿ الدبمػقة( عمى أشخاؼ الحجو 
 . (13)لمسجيخية

ىحه الخرائز جعمت الشقل بخًا وبحخًا يػاجو عجة صعاب ، فالسدافة بيغ الخخشػـ وبخبخ بالشيل ال     

تدتغخؽ أقل مغ إسبػعيغ ، في حيغ تدتغخؽ إسبػعًا واحجًا بالبخ وأكبخ صعػبة ىي مايعتخض الشيل مغ 

خبخ ، وقج إتجو تفكيخ الػالي دمحم عمي في صخػر ، تجعل السالحة خصخة ومػسسية بيغ الخخشـػ وب

القزاء عمى عكبة الرخػر ، بذق قشاة تستج مغ كػرسكػ وتشتيي عشج أبػحسج ، بصػؿ قجره خسدسائة 

 مغ الكيمػمتخات .

                                                           
م 7111(م الهٌئة المصرٌة للكتاب ، 1885-1871المصري ) –أحمد سٌد أحمد : تارٌخ مدٌنة الخرطوم تحت الحكم التركً (11)

 711-711،ص

 18م ، ص7116اإلدارة العامة لإلستثمار : الخارطة اإلستثمارٌة ، والٌة نهر النٌل ، ٌولٌو (12)

 7إبراهٌم عكاشة علً : مصدر سابك ، ص(13)
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كسا إعتشى الخجيػي إسساعيل بصخيق القػافل وأرسل مغ أجميا مبعػث إلييا لجراسة كيفية القزاء عمى    

كحلظ إعتشى بصخيق القػافل بيغ الخخشػـ وسػاكغ عبخ كل مغ بخبخ وصحخاء التاكو  ،عكبات الشقل فييا 

 . (14)، وكحلظ شخيق سػاكغ بخبخ لتػسيع التجارة 

ىحه الخرائز الجغخافية لمسجيخية أدت إلى إستقخار العجيج مغ الكبائل العخبية حػؿ نيخ الشيل ،        

ألفت مجسػعات في شساؿ الدػداف وأصبحت تجعى باسع السجسػعة الجعمية ، وأشمق الشدابة لفظ 

وتزع الحجود الجعمييغ عمى كل السجسػعات التي تدكغ ضفتي الشيل مغ دنقال حتى حجخ العدل جشػبًا 

وىػ حدب الخوايات  (16)والتي تشتدب إلى إبخاليع السمقب بج عل بزع الجيع (15)اإلدارية لسجيخية بخبخ

، ويصمق عمييع أحيانًا بغ سعج ، بغ فزل ، بغ عبجهللا ، بغ عباس ، عع الشبي صمى هللا عميو وسمع 

 . (17)السجسػعة العباسية

السرخي إعتساد نطاـ تقديع البالد إلى مجيخيات برػرة  –خكي إقتزتإعتبارات األمغ في دولة الحكع الت 

تخجـ إحتياجاتيع ، وقدست السجيخيات إلى وحجات إدارية أصغخ وىي القخية ، وجسعت القخى في وحجة 

أكبخ تدسى الخط وعمى رأسو شيخ ويذخؼ عمى كل مجسػعة مغ الخصػط شيخ مذايخ الخط ، وجسعت 

عمييا شيخ القدع ، ويذخؼ عمى كل األقداـ في السجيخية شيخ في مجسػعات تدسى كاشفميظ يذخؼ 

 . (18)مذايخ السجيخية

                                                           
 716-717أحمد سٌد أحمد : مرجع سابك ص(14)

 7إبراهٌم عكاشة : مرجع سابك ، ص(15)

 179م ، ص7114جعفر حامد البشٌر : مملكة الجعلٌٌن الكبرى ، عزه للنشر الخرطوم ، (16)

 7(م ، ص7111-7119األكادٌمٌة للنشر ، )دمحم عوض دمحم : السودان الشمالً ولبائله ، الخرطوم ، (17)

 171، دار المعارف ، الماهرة ، ص 6عبدالرحمن الرافعً : عصر دمحم علً  ، ط(18)
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السرخي فإحتكخت  –اتيا لمحكع التخكي كانت مجيخية بخبخ مغ ضسغ السجيخيات التي قجمت خجم      

ة ، قبيمة العبابجة في ىحه السجيخية الصخيق التجاري بيغ أبػحسجوكخسكػوإعتسج الحكع عمى السؤسدة الجيشي

 . (19)وبعس الصخؽ الرػفية وزعاماتيا

 

السرخي  –ضل الشطاـ اإلداري الحي أرسى دعائسو دمحم عمي باشا سائجًا حتى نياية فتخة الحكع التخكي 

، وفي عاـ في  الدػداف ، بعج أف أجخى العجيج مغ التجارب في الحكع لتحقيق مرالحيع الحاتية 

عشجما أدخل نطاـ الالمخكدية ، بتقديع الدػداف إلى أربع ـ بجأ الحكع يمفظ أنفاسو األخيخة 1881

حكسجاريات ، ونتيجة لتراعج الثػرة السيجية وماصاحبيا مغ إضصخاب حاؿ دوف تشفيح ىحا السذخوع 

 . (20)تشفيحًا شامالً 

وحكاـ الدػداف إلى الدػداف مغ خالؿ مجيخية بخبخ وبشػا إستخاتيجيات حكسيع مغ نفح والة مرخ    

ت مغ حكع البالد ثبت لإلدارة السرخية إف لمحكع السخكدي عيػبو ، رغع السدايا التي تحقق . وأخيخاً داخميا 

عمى مدتػى مجيخي العسـػ ، وتسثمت العيػب في الزخائب والعشف الحي الزميا مسا أدى إلى ندوح 

ذمت اإلدارة في العجيج مغ أىالي مجيخية بخبخ إلى مجيخيتي الخخشػـ وسشار وإلى التخـػ الحبذية ، فف

إعادتيع إلى أوشانيع ، وكانت السجيخية مغ أكثخ السجيخيات تزخرًا فقج بمغ عجد الياربيغ مشيا خسدة 

تجاىيع وأخحت تحداد يػمًا بعج ونتيجة ذلظ ولدػء األوضاع في البالد تػلجت الكخالية (21)ألف شخز

وفي ضل ذلظ تغمغل  (22)سرخيةيػـ ، بيشسا كانت مذكمة الخؽ ذات أثخ كبيخ عمى وجو الدياسة ال

الشفػذ القشرمي واألجشبي في الدػداف نتيجة السعاىجات التي أبخمتيا الجوؿ مع الجولة العثسانية ومشيا 

                                                           
 18-17م ، ص1985إبراهٌم شحاته حسن : إمارة اإلسالم ) المهدٌة ( فً السودان ، دار المعارف ، (19)

  85م ، ص7117،  7، مركز عبدالكرٌم ، ط (م1955-1871دمحم سعٌد المدال : تارٌخ السودان الحدٌث )(20)

 368-367أحمد سٌد أحمد : مرجع سابك ، ص(21)

 631نعوم شمٌر : مصدر سابك ، ص(22)
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فأصبح  (23)ـ تجفق األجانب إلى الدػداف1840اإلمتيازات األجشبية ، وتحت ضل مدايا تدػية عاـ 

السرخية في الدػداف  –التخكية بالجولة حاشت فإجتسعت األسباب وأ. الدػداف يعاني مغ أذى التدػية

 - فجعميا تػاجو ثػرة ججيجة تختمف عغ الثػرات الدابقة ورغع الجيػد التي بحلت مغ حكاـ الحكع التخكي

ـ وحتى 1821السرخي إلختيار نػع الحكع الحي يزسشػف بو إنتطاـ اإلدارة وإستقخارىا شيمة مجتيع مغ 

ـ إلستثسار خيخاتو إال أف جسيع جيػدىع باءت بالفذل نتيجة العجد السالي في ميدانيات حكػمة 1881

تيا ثػرات ثػرات الخخشػـ ، مسا أدى ذلظ إلى إنتذار مػجات التحمخ في جسيع أنحاء الدػداف ، أعقب

عشيفة حاوؿ الحكاـ إخسادىا بقػة الدالح ، وكاف ذلظ متدامشًا مع سػء األحػاؿ في كل واليات الجولة 

وأعمغ الثػرة الكبخى ضج الحكع التخكي  (24)في ىحه الطخوؼ ضيخ دمحم أحسج بجعػتوالعثسانية ، و 

 ـ .1881السرخي عاـ 

 واضحة .فييا سعيو ووضعت فيو برسات  بعج أف رسست مجيخية بخبخ شخريتو وإستكسل   

رغع تحخكات دمحم رؤوؼ الستالحقة لمقزاء عمى دعػتو ، ومحاصختيا لكي التشتذخ في مجيخيات الدػداف 

السختمفة ، وأخيخا  عشجما أحذ بخصخىا أرسل إلى حكػمة الخجيػي في مرخ ، وبعج مذاورات لحكػماتيع 

فمجأ إلى سالح الجعاية إلى جانب  (25)لدػداف بجاًل مغ رؤوؼختيار عبجالقادر باشا حكسجارًا عمى ااتع 

القتاؿ مدتخجمًا فيو الخسائل والسشذػرات والفتاوي مغ الخخشػـ ثع تػزيعيا عمى جسيع أنحاء الدػداف 

، ومغ ضسشيا مجيخية  (26)لمتقميل مغ دعػتو ولفس الشاس مغ حػلو ثع مخاشبة مجيخي السجيخيات بحلظ

ـ أصبح 1870بخبخ التي أوكل أمخ الحكع فييا لقبيمة العبابجة قبل ضيػر األماـ السيجي ، وفي عاـ 

                                                           
 71إبراهٌم شحاته حسن : مرجع سابك ، ص(23)

م ، 1974الطاهر الفحل الفكً : تارٌخ أصول العرب فً السودان ، المركز المومً لألداب والفنون ، (24)
 71ص

 765م ، ص1967شبٌكة : السودان عبر المرون ، دار الثمافة بٌروت ، مكً (25)

 17م ، ص1966عبدهللا علً إبراهٌم : الصراع بٌن المهدي والعلماء ، شعبة أبحاث السودان ، الخرطوم (26)
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وفي فتخة إدارتو لمسجيخية كاف لو  (27)حديغ بظ الخميفو العبادي مجيخًا لبخبخ ودنقال ومشح لقب الباشػية

بعا إلتراالت السيجي بكيادات السجيخية الجيشية دورا بارزا في حػادث السيجية مشح إنجالعيا وكاف متا

ـ في وقت حققت فيو 1884فبخايخ  11حتى حزػر غػردوف إلى بخبخ في  (28)خاصة شيخو دمحم الخيخ

 السيجية إنترارات عجيجة في الذخؽ والغخب .

ج خاشب غػردوف حديغ بظ خميفة بخصاب أخبخه بأنو أصبح واليًا مفػضًا عمى الدػداف ليخبخ العس  

واألعياف بأنو سػؼ يعدؿ جسيع السػضفيغ األتخاؾ والسرخيغ ويػلي حكامًا مغ أىل الدػداف ، ومغ ثع 

السرخي ، ومغ كػرسكػ أرسل رسالة إلى حديغ  –إعادة البالد إلى أىميا كسا كاف مغ قبل الحكع التخكي 

رحػبة بيجية عبارة عغ جبة باشا خميفة رسالة باسع دمحم أحسج السيجي يدسيو فييا سمصانًا عمى كخدفاف م

 . (29)وأرسميا إلى السيجيجػخ حسخاء وقفصاف حخيخ أحسخ وشخبػش أحسخ ، فقاـ حديغ باشا بجوره 

 

 إعالن إخالء الدودان من مديرية بربر : أثر

عشج وصػؿ غػردوف إلى بخبخ عقج مجمدًا مغ العسج واألعياف فقاـ بتالوة األمخ الرادر مغ            

لمحكع بالذػرى وأمخ أف يأتسخ حديغ باشا بأمخىع ،  عذخ عسجة يق ، وشكل مجمدًا مغ إثشالخجيػ تػفي

األىالي ببخبخ مغ  أحذباب السجيشة وفي شػارعيا ، ف وألرق السشذػر عمىوفتح الصخيق بيشو وبيغ بخبخ 

 (30)ىحه الخصػة بزعف الحكػمة السرخية وبجأت ليع قػة السيجي ، ثع غادر غػردوف بخبخ إلى الستسة

                                                           
( مكتبة النهة 1897-1871حمدنا هللا مصطفى حسن : العبابدة تحت اإلدارة المصرٌة فً السودان )(27)

 67م ص1991المصرٌة 

-315م ، ص1991، جامعة الخرطوم ،  1، ط  1دمحم إبراهٌم أبوسلٌم : األثار الكاملة لإلمام المهدي  ، مج(28)
318 

ه ، 1319دار جرٌدة المؤٌد ، صفر ،  1إبراهٌم فوزي باشا : السودان بٌن ٌدي غوردونوكتشنر ، مج(29)
 771ص

 773نفسه ص(30)
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وفي الستسة أعمغ السشذػر اماـ جسيع الشاس معمشًا فيو إخالء الحكػمة السرخية لمدػداف ،    
لذيخ دمحم الخيخ ىحه الطخوؼ وصجاقتو الحسيسة مع حديغ بظ خميفة ، فأفزى بدخه لو ، إستقال

وأشمعو عمى الخصابات التي أتتو مغ السيجي ، فػافقو عمى الحىاب لبيعة السيجي في سخية تامة 
، فإف رأى رجحاف كفة الشجاح يسكشو أف يعمغ لكيال يشكذف أمخه ، ويجرس األمخ عمى كل وجػىو 

والء مجيخ وأىل مجيخية بخبخ وإف رأى أنيا التبذخ بالشجاح مؤكجًا سػؼ يكتع األمخ بالشدبة  لمسيجي
 .(31)لحديغ باشا ويترخؼ ىػ حدبسا يخى 

وبعج بيعة الذيخ دمحم الخيخ إستقخ األمخ في شأف رسالة السيجي فقج آمغ بجعػتو وإكتسمت في      
السرخي ودفعو عمى ذلظ الطمع واإلستبجاد الحي  –روحو كل عشاصخ الثػرة ضج اإلستعسار التخكي 

 .(32)ساد جسيع أنحاء الدػداف

ودنقال ، وتع ذلظ بعج البيعة باألبيس ، فعيغ مغ قبل اإلماـ السيجي أميخًا عمى مجيخيتي بخبخ    
وقاـ السيجي بسخاشبة أىل مشصقة الذساؿ بالعجيج مغ الخسائل والسشذػرات بيحا األمخ ، بكامل 

وأخح البيعة صالحيات الدمصة السصمقة لشذخ الجعػة وإعالف الحخب ، وتعيغ القػات مع الحكاـ 
رجاالت الذساؿ السػجػديغ باألبيس أف يراحبو كل  مسيجية نيابة عغ السيجي ، كسا وجول

وأف يدخع لسحاصخة حامية الحكػمة في بخبخ واإلستيالء عمييا وعمى سالحيا وعتادىا ،  (33)آنحاؾ
السرخية الداحفة لمخخشػـ ، وقج أسفخت الجراسة التي وأف يحخس شخيق الشيل مغ جيػش اإلنقاذ 

السرخي في  –عدكخي لمحكع التخكي تشاوليا التمسيح مع شيخو في األبيس السػقف الدياسي وال
الدػداف عغ حقائق وضحت بعج وصػؿ غػردوف باشا لمخخشػـ . وبعج ذلظ عاد األميخ دمحم الخيخ 

ومعو ركب كبيخ مغ فخساف الذساؿ تحت راية  (34)ـ1884أبخيل  27مغ عشج السيجي في 
لثػرة في الذساؿ مغ السيجية كسا أمخ اإلماـ دمحم أحسج السيجي في الخصة التي رسسيا إشعاؿ ا

 الخخشـػ حتى جشػب مرخ .

ستقبمو فخساف مغ قبيمة الذايكية في مشصقة حجخ اوعشجما وصل الجير مذارؼ مجيخية بخبخ     
العدل والبدابيخ وغيخىا في ود الحبذي وخصب فييع األميخ دمحم الخيخ داعيًا لحخب التخؾ وإتباع 
السيجية ، ثع قجـ نحػ الذيخ أحسج اليجي زعيع الذايكية الجيشي ، وسمسو الديف الحي أرسمو اإلماـ 

                                                           
 م 1/7/7114سنه ، الغبش  77دمحم التجانً بن عبدالماجد ، ممابلة شفاهٌة ، (31)
 776نعوم شمٌر : مصدر سابك ، ص(32)

 47التجانً عامر  : دراوٌش وفرسان ، مطبعة التمدن ، د.ت ، ص(33)

 787نعوم شمٌر : مصدر سابك : ص(34)
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ًا مترعج أف يجاىج بو في سبيل هللا مف رياؿ فتقبل اليجية ، وو دمحم أحسج السيجي ىجية لو ومعو أل
 . (35)اليغسجه إال بعج تحخيخ البالد

ثع واصل األميخ زحفو ، وبرحبتو حذج مغ الذايكية بكيادة الذيخ أحسج اليجي تجاه الستسة ، التي 
حاج عمي ود السيجي الدابقة ، وكاف عمى رأس الجعمييغ الحذجت كل الجعمييشػإستجابت لخصابات 

 سعج الشفيعابي . والحي سبق وأف أرسل أخيو عبجهللا مياجخًا مع دمحم الخيخ لمسيجي باألبيس . 

ػفق التخشيح ، أما أعمغ األميخ دمحم الخيخ تعييغ الحاج عمي ود سعج أميخًا عامًا عمى الجعمييش    
خالط مغ العخب احيغ وأجع وكاف في نرختو عخب البصحسدة الدعجابي عيشو أميخًا عمى قػمو ، فخ 
ي جعمو غػردونسحافطًا عمى السشصقة لسخاقبة  أفشجي ، الحفشدلػا عمى الدبمػقة وحاصخوا فييا دمحم

ة خوره ببخبخ إلى الخخشػـ ، وجعل معو مئتا رجل ووابػر ، فجاءىع أحسج حسد الجعمييغ عشج م
مة فحاصخه أحسج حسدة فييا ػر إلى ششجي وتحرغ في ديػاف الحكػ الدعجابي ففخ دمحم أفشجي بالػاب

إلى حيغ قجوـ األميخ دمحم الخيخ إلى الستسة ، فتسكغ مغ اليخب عبخ الشيل إلى بخبخ بعداكخه ، 
 فإنزع أحسج حسدة إلى األميخ دمحم الخيخ .

واصل األميخ دمحم الخيخ السديخة بسجسػعة مغ رجالو إلى الجامخ فبايعو األميخ أحسج السجحوب      
كبيخ السجاذيب بالجامخ ، ومغ الجامخ كتب إلى حديغ باشا خميفة وضباط الحامية ، ووكالئو 

ثػرة ألخح والحزػر لسقخ قيادة ال سيجيةوأمخىع بالتدميع واإلنزػاء تحت لػاء الثػرة الوقزاة بخبخ 
البيعة فكتب يجعػىع إلى التدميع يقػؿ :)إف خجيػي مرخ قج تخؾ لشا عمى قتالكع حتى نخخجكع 
مشيا( ، وعشجما وصل بخبخ بالغخب وجج جسيع رجاالت 

وسالحيع خيميع بالخباشابػالجعمييشػالسيخفابػالدخيحابػالفاضالبػالعسخاب والسشاصيخ وأىل بخبخ 
ارىع لمجياد فخاشبيع وكاف بيشيع عجد كبيخ مغ أعػاف الحكػمة وذوي ومعشػياتيع السختفعة في إنتط

 ػافقالالصػائف اإلدارية بيا وكاف الذظ يداور بعس األىالي ببخبخ مغ صجؽ دعػة دمحم أحسج 
لسحسج الخيخ :)أنت أميخنا وعالسشا ونحغ نعتسج عمى عمسظ فإف كاف دمحم أحسج ىحا ليذ بالسيجي 

يامة ( فقاؿ :)ويجه عمى لحيتو إذا لع يكغ دمحم أحسج ىػ السيجي السشتطخ فأنت تحسل وزرنا يػـ الك
فجاءه الخباشاب بكيادة أبػحجل  (36)فأمدكػني بمحيتي ىحه وشالبػني بحنبكع أماـ الحق عدوجل(

وجسيع السشاصيخ بدعامة الشعساف ودقسخ ، كسا أنزع عبجالساججأبػلكيمظ في بخبخ زعيع 
 غومؤازري غي بغ أخ الذيخ دمحم الخيخ مبايعيالسيخفابػعبجالساججالغبذاو 

                                                           

1319 7المؤٌد ، جإبراهٌم فوزي باشا : السودان بٌن ٌدي غوردونوكتنشر ، مطبعة (1)
ـه

 77ص
 788نعوم شمٌر : مصدر سابك ، ص(36)
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 تحرير بربر وعزل الخرطوم :

تػافج سكاف السجيخية عمى األميخ دمحم الخيخ مغ كل حجب وصػب ، وبميفة عارمة لمحاؽ بالسيجية ، 
ضج الحكػمة تحت شعارات ديشية قػية ، التقبل السداومة مع الحكػمة التخكية ، فإكتفى بأف عخض 

وأف يمتـد بالبيعة الجيشية وتدميع كل  (37)باشا خميفة التدميع السصمق مغ غيخ قيج أوشخطعمى حديغ 
مستمكات الحكػمة مع إعتبار الجشػد والزباط أسخى حخب يخسمػف لإلماـ السيجي في كخدفاف لمفرل  

ثع قخأ  فمسا جاءه كتاب األميخ دمحم خيخ يصمب مشو التدميع عقج مجمدًا مغ الزباط والدشاجقفي أمخىع 
، قامػا بخفع رأييع  (38)ليع السكتػب ومغ ثع إستذارىع عغ رأييع فقالػا برػت واحج :)السػت وال التدميع(

عبخ مجيخ السجيخية لألميخ دمحم الخيخ ، فأخزع األميخ ردىع لمجراسة ، ورأفة بيع أعاد اإلنحار مخة أخخى 
الحخبية في مرخ ، لسعخفة تعميساتيع ، خفع حديغ بظ خميفة األمخ لغػردوف في الخخشـػ ووزارة ف، 

فجاء الخد مخة أخخى لألميخ دمحم الخيخ بخفزيع لمتدميع بإجساع كل الجيات السدؤولة ، عميو قخر األميخ 
 12يخ الجيػش مغ الجامخ تباعًا ، ثع جاء في آخخىا ، ووصل بخبخ في يدمحم الخيخ الحخب وأمخ بتد

في حمة الجكة وحرخ بخبخ مغ الذساؿ عبجالساججأبػلكيمكـ وندؿ مع الحاج عمي وسعج و 1884مايػ 
وأمخ سعج ود سالع مغ الدعجاب فشدؿ في قػز الفػنج وحرخىا مغ الجشػب كسا حرخىا البذاريػف 

جر جيذو بحػالي أربعػف ألفًا مغ السذاة والفخساف وجدء كبيخ مشيع يغ مغ الذخؽ ، وق  يوأخالط مغ الجعم
شخع حديغ بظ خميفة في حفخ خشجؽ عسيق حػؿ مشصقة السجيخية محرغ  .مدمح باألسمحة الشارية 

يرعب إقتحامو ، كسا أمخ أىل بخبخ بالجخػؿ في حيد الخشجؽ وقج سسى )الكيقخ( في مشصقة بخبخ 
الجشػبية )السخيخؼ( وىحا السػقف يعشي تمسيحًا ألىل بخبخ وماجاورىا أف يشزسػا لمثػرة السيجية ضج 

ر األميخ دمحم الخيخ لبخبخ وتػاصمت كتاباتو لحديغ بظ خميفة شمبًا لمتدميع وحقشًا ، تػاصل حراالحكػمة 
لمجماء ، ثع أرسل عمي باشا وىبي الحي أسخه الخباشاب في بالدىع عشجما أراد الفخار إلى مرخ ، وفي 

عمييع ـ أشمقػا نيخاف السجافع والبشادؽ عمى جيػش السيجية ، فخدوا 1884مايػ  16صبيحة يػـ الجسعة 
مغ كل جيات الحرار ، حتى إف تسكشػا مغ إحتال ؿ القرخ ببدتانو جية الجكة والحي أراد قػمشجاف 
العداكخ ىجمو لسػقعو اإلستخاتيجي وكاف متخػفًا مغ سيصخة قػات السيجية عميو ، فسشعو حديغ بظ 

لحي مشو واصمػا وبالفعل كاف أشج البالء الحي أصاب حامية الحكػمة مغ ىحا القرخ ، وا.(39)خميفو 
 إشالؽ الخصاص عمى العداكخ فػؽ الخشجؽ ففتكػا بيع .

                                                           
 53التجانً عامر : مرجع سابك ، ص(37)

 789نعوم شمٌر : مرجع سابك ، ص(38)
 789نفسه ، ص(39)
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صمى األميخ دمحم الخيخ بأصحابو صالة الربح بسػاصمة ـ 1884مايػ  18وفي فجخ اإلثشيغ    
إشالؽ الخصاص إلى أف فتح مجخاًل لمسياجسيغ ، فجخمػا الخشجؽ مغ جية الشيل وأعسمػا الديػؼ 

تخكػا الخشجؽ ثع ركبػا الػابػر والسخاكب وإجتازوا الشيل إلى الزفة الغخبية  والحخاب في العداكخ إلى أف
ة ، فقاتمػا حتى قتمػا ولع يبقى عمى الخط سػى البمظ الثالث مغ األورشة الثالثة مغ العداكخ الشطامي

 عغ آخخىع إال حديغ بظ خميفة ونفخ قميل .

 مديرية بربر : تحريراآلثار التي ترتبت على  

بظ خميفة دخل مشدلو مع بعس العداكخ وأغمق بابو ، فبعث إليو دمحم  حديغأما  
الخيخ باألماف فدمع وكاف تحت حساية حخس األميخ دمحم الخيخ الخاص ، فقج أضيخ خزػعو فأحدغ 

وتػاصل القتاؿ حتى مشاداة السشادي باإليقاؼ والكف ، وبمغ القتمى حػالي ألف رجل (40)األميخ معاممتو
قيغ كسا تع مرادرة الساؿ الحي كاف بخديشة بخبخ مغ أمانات أخخى ، فكتب األميخ دمحم مع أسخ البا

الخيخ إلى السيجي في اليـػ الثاني مغ الفتح ، يعمسو بو والخديشة وأسخ حديغ بظ خميفة باشا وسألو 
وىع فخد عميو السيجي قائاًل :)ثع نعخؼ الحبيب أنو ورد لشا خصابكع السذعخ  (41)عغ كيفية الترخؼ

مغ اإلخػاف السقخبيغ لكع في هللا إلى إدراؾ ىحا السكدب الحي فيو غاية السصمب وىػ رضاء هللا 
ورسػلو ، وتحكخوا أف حديغ بظ خميفة كاف محبًا لمجعػة ومدمسًا إال أف الزباط خالفػه ولع يستثمػا أمخه 

وقعت الحخابة قفل مشدلو عميو ومعيػدكع فيو الرجؽ  اوما أمكشو التخمز مشيع خذية عمى نفدو ، ولس
واألمانو والعجؿ والجيانة ولخاعي ذلظ رغبتكع مشا تأميشو عمى نفدو ومالو وأوالد أخيو حامج وأمػاليع 

أما حديغ خميفة فعمى مقتزى قائاًل:) أخخى  ألخخ ماذكختع صار معمػمًا( . كسا ذكخ لو في رسالة
وبسػجب رد رسالة االماـ دمحم  (42)عفػنا عشو ومالو وأوالد أخيو وأمػاليع( التساسظ وتخجيو ىػ أيزًا قج

احسج الى دمحم الخيخ ارسل السيجي ابخاليع ودعجالف ، فاحزخ الساؿ مغ الخديشة ، وضسو الى بيت 
يػليػ  4وكيمو عسخ بظ العسخابي لمسيجي في الخىج فػصميا في و الساؿ ، كسا أرسل حديغ باشا خميفة 

يع بإحتفاؿ عطيع وقبل ، فتع ذلظ في ضاىخ الجمخ السيجي الخميفة عمي ودحمػبإستكبالوـ فا1884
ريبو ، وضع جشديخًا مغ الحجيج في عشقو وحث التخاب عمى رأسو ، ثع تقجـ نحػ السيجي د الوصػلو إلى 

 .(43)ذلياًل ، فبايعو وقخبو وجعمو مغ خػاص رجالو

 

                                                           
 51حمدنا هللا مصطفى حسن : مرجع سابك ، ص(40)
 791نعوم شمٌر : مصدر سابك ، ص(41)

 44-43م ، ص1991، ، الخرطوم للنشر  3المهدي ، مجدمحم إبراهٌم أبوسلٌم :اآلثار الكاملة لإلمام (42)

 65-57م ، ص1993، الخرطوم للنشر ،  4دمحم ابراهٌم أبوسلٌم : اآلثار الكاملة لإلمام المهدي : مج(43)
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وقت كانت شسػحات السيجي فتح مرخ والذاـ والقدصشصيشية ، فأضيخ حديغ باشا خميفة والًء لمسيجي في 
ومكة السكخمة وإخزاع جسيع األ مع ، فخأى أف يدتعيغ بحديغ باشا خميفة فدساه عاماًل عمى قػمو 

وشمب مشو أف يػافق السرخييغ حتى يجركو بجيذو وبعث يصمب مشو تبميغ دعػة السيجي إلى  (44)العبابجة
الشاس ، وإعصائيع البيعة ، وإستشفارىع ألحياء الجيغ ، وفػضو في تػلية مغ يخى فيو إصالح السدمسيغ 

إلى أـ درماف  وعدؿ مغ يخى فيو إفدادىع ، أما بكية األسخى كانػا في األسخ إلى أف فتحت الخخشػـ فحىبػا
 إلى بخبخ لصمب الخزؽ في سػؽ السجيشة .وبايعػا السيجي ثع عادوا 

إتيست الحكػمة السرخية حديغ باشا خميفة بأنو لعب دورًا بارزًا في سقػط بخبخ ، فذكمت لو مجمدًا عدكخيًا 
وأف بعس الكارىيغ ، لسعخفة دوافع سقػط بخبخ ، وسبب فقجاف األرواح واألمػاؿ التي كانت يالخدانة ال سيسا 

 .  (45)ا بأف الرجاقة التي كانت بيشو وبيغ الذيخ دمحم الخيخ ىي الدببرأو لو قج شعشػا في أسباب الدقػط و 

سقصت السجيخية بدقػط عاصستيا وبدقػشيا قصعت كل خصػط التمغخاؼ بيغ الخخشػـ وأسػاف ،    
غػردوف في وصػؿ الشججة مغ مرخ  والخخشػـ وسػاكغ ، وإكتسل بالسعارؾ التي دارت وبحلظ قصع آماؿ

كل مغ يخيج اليخب نحػ مرخ ػبإنقصاع شخيق بخبخ أصبحت ىشاؾ خصػرة لسػى عغ شخيق الشيل أوسػاكش
الحكػمة السخكدية في الخخشػـ مسا أدى إلى مػت الكثيخيغ غخقًا في الشيل أوالػقػع في األسخ لجى  أو نحػ

 . (46)الذيخ دمحم الخيخ

يجي أف غادرىا بشحػ ثالثسائة مغ أىل الذايكية ، وخسدػف لع يمبث الذيخ ال ما سقصت بخبخوعشج    
يت ، ونادى بالشفيخ فإجتسع عميو أىل وجاء بالد الذايكية بصخيق الجقاي عدكخيًا سػدانيًا حامميغ البشادؽ

جية الذايكية والذيخ نعساف ود قسخ شيخ السشاصيخ ، وبعس بادية الحدانية واليػاويخ ، فدحف بيع بال
يجي بعث بالخبخ إلى مرصفى باشا فأرسل ولسا سسع وكيل السجيخية بقجوـ الالغخبية لمشيل قاصجًا الجبة ، 

خة مشيع نعساف ودقسخ ، وإندحب سات ، فساتت أعجاد كبيبجورىع إلى مرخ شالبا السجد ، وبجأوا يتبادلػا اليج
أف دخل بالد السشاصيخ ، فخجع عشو وتخؾ  يجي جشػبًا ومعو قػة وشارده مرصفى باشا وكيل السجيخية إلىال

 . (47)عداكخه في الجبة

يجي والحي كاف في الخىج متػجيًا في أف شمب السيجي مغ دمحم الخيخ واليجي إلى مخوي بعج ثع رجع ال
شخيقو صػب الخخشػـ بيشسا إنذغل األميخ دمحم الخيخ بالسحافطة عمى نرخه في بخبخ ، أرسل السيجي 

لسيجي اإلنزساـ اأقاربو مع نفخ مغ أصحابو عمى أف يكػف عاماًل في دنقال وكتب  محسػد ود الحاج مغ
                                                           

 58-57، ص 7إبراهٌم فوزي باشا : مرجع سابك ، مج(44)

 79-78التجانً عامر : مرجع سابك ، ص(45)

 196مرجع سابك ، ص،  1إبراهٌم فوزي باشا ، مج(46)

 77، مرجع سابك ، ص 7إبراهٌم فوزي باشا : مج(47)
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إليو وعشجما عمع مرصفى باشا بقجوـ محسػد ، تػجو بالػابػر إلى الجبة فأخح عداكخىا ومجفعًا واحجًا وسار 
ـ قخب كػرتي فأشعل الشيخاف وقتل 1884سبتسبخ  1فإلتقاىسا في يػـ الخسيذ في يبحث عغ محسػد 

ا ومغ ثع ىجأت األحػاؿ وفي ذات الػقت تحخؾ السيجي صػب الخخشػـ ، سوتذتت جيذيمحسػد واليجي 
وعشجما وصمت شالئع الجير التي أ رسمت ، شالب غػردوف بالتدميع ، ثع شخع في بشاء الصػابي ، وفي 

، حتى أرسل ليا جاسػسًا ليتمقى أخبارىا ، فعشجما وصميا  أثشاء الحػار لع يعمع غػردوف بدقػط بخبخ
وججىا قج سقصت بيج األميخ دمحم الخيخ ، فخجع إليو وأخبخه بأمخه فصمب غػردوف مغ الجاسػس أف يحتفظ 

 .  (48)بيحا الخبخ

ورغع التحفظ عمى الخبخ ، وصل أىل الخخشػـ ، وتشاقمػه مسا كاف لو األثخ في إدخاؿ الخػؼ في      
فذ غػردوف والحكػمة بالخخشػـ ، ونتيجة لحلظ كثخ اليخج والسخج والذغب في السجيشة والسخاكد العدكخية ن

وشاع :)أنو أتى باألمذ جاسػس ومعو بخيج مغ مرخ يشبأ بأف اإلنجميد قج جخدوا حسمتيغ إلنقاذ الخخشـػ 
فخقة أتت بصخيق األتبخة  ،نقدست فخقتيغ اوحسمة بصخيق كدال وأف حسمة كدال ، حسمة بصخيق دنقال ، 
وقتيا أحكع الحرار عمى الخخشػـ بجيػش السيجي وبالخغع مغ ذلظ لع ييأس  (49)بقرج الشدوؿ عمى بخبخ

 ستعجاؿ إنقاذه.اغػردوف فطل يكاتب الحكػمة في مرخ مغ داخل الحرار يصمب مشو 

كسا أرسل وكيمو ستيػرت باشا بػابػر عباس إلى مرخ إلبالغ الحكػمة وبرحبة الػابػر أربعيغ رجاًل     
عمى السخور ببخبخ ، فدار ستيػرت حتى أف وصل ، ووابػر السشرػرة والرافية بكيادة عثساف ليداعجه 

سار إلى أف وصل الجامخ مذارؼ ششجي فبادره أىميا بالخصاص مغ الذػنة األميخية فخماىع بقشبمة واحجه و 
، فػضع لو أىميا الستاريذ والكسايشممػابػرات فشجا مشيع بعج أف شغميع بشيخاف السجافع ، ففمتا مشيع ووصل 
مذارؼ بخبخ فػجج مشيع مقاومة شجيجة حتى تسكغ مغ اإلفالت مشيع ، بعجىا أمخ بإرجاع الػابػريغ إلى 

عة مخاكب ، وعمع بحلظ األميخ دمحم الخيخ بػاسصة التـػ غػردوف في الخخشـػ ، وأبحخ الػابػر عباس وأرب
 .(50)مغ رجاؿ الباشبػزؽ الحي أفمت مغ الػابػر فأعمع األميخ بحلظ

د السخاكب أرسل األميخ دمحم الخيخ بغ أخيو عبجالساجج عمى وابػر الفاشخ الحي غشسو بعج سقػط بخبخ فصار 
وواصل  (51)بػر عباس وىخب فعاد بيا إلى بخبختخكيا واأف يأسخ السخاكب بعج أف ستصاع األربع والػابػر وا

الػابػر عباس الديخ حتى أف دخل شالالت ودقسخفإصصجـ برخخة ودخل الساء فخسى جػار جديخة صغيخة 

                                                           
 98م ، ص1977مٌمونة مٌرغنً حمزة : حصار وسموط الخرطوم ، الترجمة والنشر جامعة الخرطوم ، (48)

 815نعوم شمٌر : مصدر سابك : ص(49)

 877نفسه، ص(50)

 877ر سابك ، صشمٌر : مصدنعوم (51)
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دبخ سميساف ودقسخ مكيجة  (52)ـ بالقخب مغ الدالمات1884سبتسبخ  8جػار قخية لبة في يػـ الخسيذ 
 اى جسيع ميسات ستيػارت التي كانت بالباخخة وأوراقو التي كاف يحسميعم ىوقتميع عغ آخخىع ، كسا إستػل

وصل الخبخ األميخ دمحم الخيخ فأرسل بغ أخيو عبجالساجج إلى ود قسخ فأخح (53)مغ غػردوف إلى مرخ
 ميسات الػابػر وعاد بيا إلى بخبخ ، وأحاشيا بدخية كاممة لكيال يعمع بيا غػردوف فيغيخ مغ خصتو .

كاف خبخ الباخخة عباس ىػ الخبخ األليع الحي ود غػردوف أال يدسعو قط لزياع جسيع أسخاره التي       
جعمتو مكذػفًا تسامًا أماـ السيجي والشظ أف مؤامخة حجثت بجاخل الباخخة وقادت إلى ماحجث ، وكاف 

والسكخ والجىاء والتزميل مابجاخل خصابات غػردوف التي أرسميا مع الباخخة إلى مرخ ، كل انػاع الحيمة 
لكي يتسكغ مغ إبقاء الدػداف مدتعسخة إنجميدية ، كسا كاف بجاخل األوراؽ األختاـ السدورة لتػقيع السيجي 

أصل الختع مغ الخصاب الحي أرسمو لو السيجي ، رافزًا  أخح والتي قاـ بيا غػردوف في الخخشـػ بعج أف
وختسو لتزميل قػاده  ت السيجي لقػات السيجية بخصوخصابافيو سمصشة كخدفاف ، وأراد بحلظ تقميج 

 . (54)وزعدعتيع في الذخؽ والغخب

وبإنذغاؿ السيجي بحرار الخخشػـ واألميخ دمحم الخيخ في تحخيخ وتأميغ بخبخ تػقف الجياد في دنقال ، 
ومغ ثع  يجي ،قاـ بجراسة أسباب ىديسة الذيخ الوإنتيى نذاط الثػرة السيجية السدمح فييا ، وبعج ذلظ 

 تدارعت الخصى لقػات األنرار لتزييق الخشاؽ عمى الخخشـػ .

 :وتأمين الدولةجهود مديرية بربر في صد حملة اإلنقاذ 

أما في أروقة مجمذ العسػـ البخيصاني ، فجارت مداجالت وجمدات متعجدة في مػضػع إنقاذ غػردوف    
 . (55)لكيادتيا الديج تذارلد ولدميختيخ ا، فقخروا إرساؿ حسمة إلنقاذه في الدػداف 

 . (56)وكاف مع ولدمي فخقة عدكخية مكتسمة لحخاسة حجود مرخ مغ حمفا وكخسكػ وأسػاف

أف يحافظ عمي الشرخ  الحي حققتو  يت السدؤولية كبيخة  وعطيسة عمي األميخ دمحم الخيخ  فبجأ        
الجولة السيجية فكاف عميو مػاجية حسمة اإلنقاذ ومشع أي  نججة أنجميدية إلى الخخشػـ ، بيشسا أمخت الحكػمة 

إلى كدال فبخبخ،  وشخيق الشيل  مغ خ البخيصانية إرساؿ  حسالت بأربعة شخؽ إلنقاذ غػردوف، عغ شخيق مر
ى بخبخ وشخيق كخسكػإلى أبي حسج ، وبحثػا في ىحه الصخؽ  ففزل المػرد حمفا إلى بخبخ، وشخيق سػاكغ إل

الجير في مرخ وأختار لو أفزل  ولدمي شخيق الشيل لػفخة مياىو وشيب ىػائو ، واستسخ  في تشطيع 
                                                           

 السالمات لرٌة صغٌرة شمال منطمة المناصٌر غرب جزٌرة شٌري وبها لصر سلٌمان ودلمر شٌخ المناصٌر (52)
 174أحمد صادق مهدي : ت المؤرخ اإلنجلٌزي لبتوناستراتش ، مكتبة الباز السودانً الخرطوم ، ص(53)

 188، ص م1987عبدالمحمود أبوشامة : من أبا إلى تسلهاي ، دار النشر جامعة الخرطوم ، (54)

 355مكً شبٌكة : مرجع سابك ، ص(55)

 38،صإبراهٌم فوزي باشا : مرجع سابك(56)
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وكاف غخضو األساسي إنقاذ  (57)الزباط في الجير اإلنجميدي بسرخ  كسا وضع خصصو إلى دخػؿ الدػداف
ـ  1884أكتػبخ 5ـ ثع وصل حمفا في 1884سبتسبخ 27غ مرخ  ومعو أركاف حخبو  في ردوف . خخج مػ غ

وبعث بأورشة إلى دنقال ،  وقف بشفدو  في حمفا لستابعة سيخ الجيػش  في الذالؿ  بسداعجة كػكػ شيخ 
ـ ،  فجعل كػرتي نقصة  1884نػفسبخ3ـ ،  قاـ إلى دنقال فػصميا  في 1884سبتسبخ 28الذالؿ . وفي 

نػفسبخ 16إلى حمفا ليعجل نقل  الجيػش والسؤف  فػصميا في نصالقةاالساسية  لجيذو  ثع عاد اإل
 .(58)ـ1884

حتي اجتسع الجير  السحارب جسيعو في كػرتي  ـ1884ديدسبخ 13أقاـ المػرد ولدمي في دنقالإلى         
ؿ ، بصخيق  الشيل بكيادة الجشخاؿ أر   ـ ثع قدع جيذو غمى قدسيغ  جيذًا يديخ1884ديدسبخ16،فػصميا في 
وجيذًا نجؿ بالسؤف  في كخسكػ  ثع تديخ القػتاف لفتح بخبخ يخ ،  ويتقجـ ألبي حسج ليػافيو ر لتأديب السشاص

لشججة غخدوف ، وكاف غخض   بكيادة الجشخاؿ الديخ ىيخبخت  ستيػرت ةمى الستسء عيديخ بصخيق الرحخا
لرحخاء  دفعو واحجة ، وجعل محصة في وسط الصخيق  عشج آبار االمػرد ولدمي مغ خصتو أرساؿ جير 

ـ ، نطخ في 1884ديدسبخ30ت  في وارسل إلييا الداد والعداكخ تباعًا ، ثع  سار ستيػار  (59)الجقجوؿ
ـ سار بباقي قػاتو إلى  1885يشايخ 8ـ  وفي 1885يشايخ 4قجوؿ  ثع عاد إلى كػرتي فػصميا  في الج

لسخاقبتيع   الستسة . وقتيا  بث االميخ  دمحم الخيخ  العيػف  والصالئع  في بالد دنقالالجقجوؿ  ومغ ثع نحػ 
ومخاقبة حخكتيع  مع نقل اخبارىا لمسيجي أوؿ بأوؿ ، وعمي اثخ ذلظ أرسل  جيذًا بكيادة عمي ود حمػ وعقج 

الخيخ بإرساؿ  سخية مغ لػائو لألميخ مػسي ودحمػ  لسقابمة االنجميد  في الرحخاء ، كسا أمخ االميخ  دمحم 
 (60)مجيخية بخبخ  لتشزع إلى سخية مػسي ودحمػ لرج اإلنجميد عغ الػصػؿ إلى الشيل . 

 د لمحاج عمي ود سعج مشادبا بالشفيخأعج األميخ دمحم الخيخ حسمة بكيادة إبغ أخيو عبج الساجج دمحم خػجمي وأوع
ج بالستسو نحػ ثسانية أالؼ مقاتل 0 فقاـ بارساؿ العاـ 0 في بالد الجعمييغ 0 فأجتسع عشجه وعشج عبج الساج

نجميد في وقت خخجػ فيو مغ أبار الجقجوؿ إلي أبار أبي شميح في مشترف الصخيق بيغ الصالئع لإل
 (61)الجقجولػالستسو

ـ وصل الجشخاؿ ستيػارتإلي ضاىخ أبارأبي شميح فػجج عشجىا الجعمييغ قج سبقػه إلييا 1885يشايخ 16وفي 
إلي اليػـ الثاني 0 وفي ىحه األثشاء حزخ مػسى ودخل وأنزع الي الحاج عمى ود سعج وفي  فأخخ اليجػـ

ىجع ستيػارت بخصة محكسة بكيادتو وقػتو في معخكة غيخ متكافئيإستبدل فييا ـ 1885يشايخ 17فجخ 
                                                           

 788عبدالمحمودابوشامه :  مرجع سابك ، ص(57)

 38إبراهٌم فوزي باشا :  مج ، ص(58)

 آبار الحمدول : عبارة عن ثالث برن واسعة من التالل  تجتمع إلٌها مٌااه األمطار إثنتان منها وسط تالل شاهمه(59)
 3ـــ 1م ، ص1997،  دار جامعة الخرطوم للنشر ، 1،ط 5دمحم إبراهٌم ابوسلٌم : اآلثار الكاملة لإلمام  المهدي ، مج(60)

 371عبد المحمود أبو شامه :مرجع سابك ,ص(61)
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األنرار وماتت مشيع أعجاد كبيخة وجخحت أعجاد وكاف مغ ضسشيع الحاج عمي ود سعج 0 وعقب ذلظ تقجـ 
و وضع مائة رجل ـ وبشى شابية صغيخة جعل فييا الجخحى 1885يشايخ 18إستػارت نحػ األباربإحتالليا في 

يشايخ 19. ثع تقجـ نحػ الستسة في شخيق شائظ 0وليل مطمع 0 فأشمػ الستسة فجخ(62)يتيع وحساية األبارلحسا
في رحمتيع مغ الذالالت خاصة شالؿ  اـ 0 فقج عانػ 1885يشايخ 24ـ 0 ثع إتجيػ نحػ الخخشـػ يػـ1885
الجمار وإحتذاد األنرار مغ الخخشػـ 0 فباف لػلدمي التخخيب و  اـ إقتخبػ 1885يشايخ028 وفي صباح الدبمػقة

 (63)عمى الذاشئ وصيحاتيع بسػت غػردوف مغ خالؿ مشطاره

فتيقغ عشجما لع يذاىج اثخ لمعمع السرخي عمي سخايا الحاكع 0 فخجع إلي الذساؿ والخصاص يشيسخ عميو    
ـ 1885فبخايخ 9وفي مغ تػتي وامجرماف فأسخع في نقل الخبخ الي حكػمتو ثع رجع بالصخيق الحي جاء بو 

وصل ولدمي إلي كػرتي وأخبخ الحكػميالسرخيو بخحمتو الي الخخشػـ وما جانبيا مغ مخاشخثع عـد عمي 
فتح بخبخ فخخج بجير قػامو ألف وإثشاف وأربعػف مغ العداكخ و ستة وخسدػف ضابصا مغ اإلنجميد وبصارية 

يل افشجى خيخ هللا مغ االشباء بسجفعيغ مغ الصػبجيةالسرخيو وبمػؾ مغ اليجانة السرخية ومعيع الجكتػر خم
الدػرييغ في الجير السرخي 0 ثع وضعت خصة محكسة مغ قبل جير العجو لمقزاء عمي األنرار في جبل 

بإحاشة كاممو وبجاخمو األنرار مغ جسيع الجيات وحػصخوا في الػسط وفتحت فييع أفػاه البشادؽ (64)الكخبكاف
غسخة الحخب ارسل نفخ مغ األنرار رصاصة لمجشخاؿ أرؿ صػب 0 فحرجت األنرار وفي كل والسجافع مغ 

 (65)الحي كاف يقف جػار الكػخ في رأسو فأردتو قتيالً 

فخمفو بخكشبخي في قيادة العداكخ فإستسخ في إدارة السعخكة ضج األنرار الحيغ صسجوا في وجو العجو ،    
ياد حػالي ثسانسائة رجل مغ ودامت السعخكة حػالي أربعة ساعات ونرف الداعة فكانت الخدائخ إستذ

األنرار كاف مغ ضسشيع مػسى ولج حجل ، وقج غشع اإلنجميد مجسػعة مغ أمتعة األنرار بجانب مجسػعة 
مغ األوراؽ مغ السدتشجات والخصابات ، مغ بيشيا كتابًا مخساًل مغ األميخ دمحم الخيخ إلى األميخ عبجالساجج 

فيو وصػؿ خصاب مغ الخميفة عبجهللا التعايذي يخبخه فيو ـ يػضح لو 1885يشايخ  30أبػلكيمظ بتاريخ 
 .(66)بدقػط الخخشػـ وقتل غػردوف 

ـ يأمخ 1885فبخايخ  12الكخبكاف إلى المػرد ولدمي ، فخد عميو بتاريخ أبمغ الجشخاؿ بخكشبخي خبخ واقعة     
شصقة الدالمات شساؿ ـ واصل السديخة بخًا وبحخًا حتى أف وصل م1885فبخايخ  13بالتقجـ نحػ بخبخ وفي 

                                                           
 41إبراهٌم فوزي باشا: مج , مرجع سابك , ص(62)
 881نعوم شمٌر: مصدر سابك , ص(63)

لدم عن سطح األرض فً منطمة المناصٌر وبٌنه وبٌن النٌل مضٌك و فً فم  311ٌل ٌعلو جبل كربكان جبل حصٌن علً الن(64)
 المضٌك أربع أكام صخرٌة متجاورة فً صف واحد أولها علً ضفة النٌل , وطرٌك المارة بٌنها وبٌن األكمة الثانٌة

 887نعوم شمٌر : مصدر سابك , ص(65)

(3) Holt.P.M.Themahedist state in the sudan (oxford_ London),p48 



71 

 

ـ وصل مشدؿ سميساف ودقسخ وعسل عمى حخقو ، فأراد بحلظ 1885فبخايخ  17كبشو بالزفة الغخبية لمشيل وفي 
ـ ومشيا عبخوا الشيل 1885فبخايخ  20ميميع بيحه الفعمة ثع تقجمػا إلى أف وصمػا مشصقة لبة في صباح اء قإشف

ثار ستيػارت ، فسا وججوا إال بعس آبحث والتفتير بحثًا عغ إلى أبػحسج وفي قخية لبة والجديخة أعسمػا ال
فبخايخ  22نتقع مغ أىل القخية ثع قامػا بإحخاقيا كميا ، وفي اأوراؽ الديارة بإسسو وأقسرة ممصخة بالجماء ف

ـ تقجمػا بالبخ والبحخ فػصمػا حمة الحمة بيغ الخباشاب والسشاصيخ ، وعشج السشصقة وصل تمغخاؼ في 1885
ـ مغ المػرد ولدمي يحكخ لو فيو عغ إرجاء فتح بخبخ إلى الخخيف القادـ كسا أمخه 1885فبخايخ  24صباح 

يجًا مغ الجمار إلى مشصقة مخوي عابخًا الشيل إلى أبي دوـ ثع إلى كشبخي محجثًا مد بخ ألبػحسج ، فخجع فيو بإحتال
 نتيى بيع األمخ بسعدكخ بجنقال .اـ و 1885مارس  8كػرتي في 

رجع المػرد ولدمي إلى القاىخة وأراد أف يجعميا مخكدًا لمريف وفييا بمغو تمغخاؼ مغ وكيل نطارة الحخبية   
ـ يبيغ عغ تعجيل خصتو ليذسل فتح الخخشػـ في الخخيف التالي ، وفي ىحه األثشاء 1885أبخيل  13في بمشجف 

سقصت وزارة جالدستػف رئيذ حدب األحخار وتػلى الػزارة المػرد سالبخي رئيذ حدب السحافطيغ ، ونتيجة ليحه 
ـ 1885يػنيػ  1قف عغ الخحيل وفي التغيخات في حكػمة ولدمي قاـ بإصجار تمغخافًا إلى دنقال يػجو فيو بالتػ 

 .(67)أرسمت الػزارة الججيجة خصابًا إلى المػرد ولدمي دعتو فيو بالحزػر إلى لشجف لسجارسة األمخ

ـ 0 1885يػنيػ 15في كسا أرسمت لمجشخاؿ بخكشبخي لستابعة األمخ 0 فحخؾ أخخ جشجي مغ دنقال شسااًل 
كشبخي قيادة العداكخ الي الجشخاؿ غخنغل الحي سسي ـ فدمع الجشخاؿ بخ 1885يػنيػ 21فػصمػا كػشة في 

قسشجانًا عمي جير الحجود بمقب ماجػر جشخاؿ محمي وبحلظ انجمت الحسمة الشيمية وجعمت كػشة أخخ 
 . (68)الحجود السرخية 0 وبشى فييا شابية في مشصقو فخكة وأخخى في عكاشة 

بيشسا كاف المػرد ولدمي يخصط في مخكد قيادتة في القاىخه أخبختو الحكػمة بإحتساؿ إخالء الدػداف    
في األفغاف وتخؾ 0وصخؼ الشطخ عغ الكياـ بعسميات عدكخية والجافع في ذلظ الشداع بيغ روسيا وبخشانيا

 .(69)الدػداف

تعقب الحسمو في دنقال إلي األميخ  وفي دائخة حخكة اإلماـ دمحم أحسج السيجي قاـ بإسشاد أمخ    
عبجالخحسغ الشجػمي واألميخ دمحم الخيخ عامل بخبخ 0 في وقت قج أخالىا اإلنجميد 0 فقاـ األميخ دمحم الخيخ 

تع لو ذلظ 0 ثع أعمغ ضع أراضي دنقال إلي أراضي دولة أخيو عبج الساجج خػجميألحتالليابإرساؿ إبش
لدػداف الذسالي ثع غادرت قػات اإلنجميد الدػداف فقاـ اإلماـ دمحم السيجيو 0 وعقب ذلظ تع إحتالؿ كل ا

                                                           
 78-77التجانً عامر : مرجع سابك ، ص(67)

 887-886نعوم شمٌر: مصدر سابك , ص(68)

 367, ص مرجع سابكمكً شبٌكه : (69)
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أحسج السيجي بسخاشبة حديغ باشا خميفو مجيخ بخبخ الدابق في التخكيو وزعيع قبيمة العبابجة بسشذػر كمفو 
ـ دمحم عمي كافة جساعة العبابجة بالجيات البحخية لتبميغ الجعػة نيابة عغ اإلمافيو بأف يكػف عاماًل عسػميًا 

ـ 0 وعشج وصػلو إلي القاىخة تع 1885مايػ31غ خميفة مغ امجرماف في يفخخج حد (70)أحسج السيجي
الكبس عميو وحػكع بسجمذ عدكخي مغ قبل الدمصات السرخية 0 وكانت التيع السػجية ضجه تتسثل في 

دساح لمذيخ دمحم الخيخ التفخيط والتياوف في سقػط بخبخ 0 وتجسيج األمػاؿ التي أرسمت إلنقاذ غػردوف 0 وال
والتداىل معو مشح خصػاتو األولى التي قاـ بيا لسبايعة السيجي في األبيس 0 أخيخًا اعمغ السجمذ العدكخي 

 ـ . 1886بخاءتو 0 وتع تعيشو مفتذًا في الجاخمية وضل فييا حتي وفاتو في عاـ 

حكامًا و تجارًا و عسجًا يخبخىع  مرخلى سكاف إتبع كل ذلظ اف حخر اإلماـ دمحم أحسج السيجي مشذػرًا    
بعدمو عمي غدو مرخ ويجعػىع لشرختو 0 فكاتب بحلظ خجيػي مرخ 0 كسا أرسل ألي بالد الذاـ 
والسغخب في أواخخ أياـ حياتو 0 والتي كاف مذغػاًل فييا بتػتخ بيشو وبيغ أىمو األشخاؼ وبكية اىل البالد في 

ـ 1885يػنيػ 12شاس في شأنيا في اخخ جسعة صالىا في أمخ العالقات بيغ خمفائو والتي خاشب ال
رمزاف  4وكاف شيخ رمزاف قج حّل في ىحا الذيخ 0 وبعجىا شمب الخاحة واإلنقصاع لمعبادة وفي يػـ 

 8الجسعو وفي سىػ أصيب اإلماـ السيجي بحسى جعمتو يصمب مغ الخميفة عبجهللا أف يرمي بالشا1302
إلى بارئيا عشج الزحى ودفغ عشج الطيخ  الخوح ـ أسمع1885يػنيػ 22السػافق  ىػ1302رمزاف 

 .(71)بحزػر خمفائو و أقاربو وبػفاتو فقجت االمو رجل شيج لو األعجاء أنو كاف يتستع بأذكى عقميو

ًا وقادًا 0 فبمغت بال مشازع 0 فكاف ذكاءوأصجؽ وضػحخؤيا 0 فأصبح في الدػداف صاحب الكمسة العميا 
كتيكية عشج انزساـ قادتة السذيػريغ عمي رأسيع خميفتو األوؿ عبجهللا بغ هللا دمحم عقميتو اإلستخاتجية والت

 .  (72)واألميخ دمحم الخيخ عبجهللا خػجمي

 ةل اإلماـ دمحم أحسج السيجي الشجاح العدكخي في اعمى مدتػياتو واكتسل عشجما تػفخت ليع دعاماتو السعشػيمثّ 
0 فقج  ةوالبيئيةمع إيجاد فكخ عدكخي يشتج الشطخيات والسبادئ العدكخي ةالتي استسجوىا مغ السؤثخات الخوحي

لمتاريخ العدكخي واإلسالمي  ةستفاد اإلماـ مغ إشالعو الػاسع في أمػر الجيغ 0 خاصة دراستو السدتفيزا
 (73)الخسػؿ الكخيع دمحم صل هللا عميو وسمع  ومغ اياميا األولى 0 وكاف قجوت ةاإلسالمي ةوتتبع سيخة الجعػ 

فارؽ اإلماـ الجنيا مصسئشًا بعج أف وفقو هللا عدوجل لتػحيج الكمسة وضع الرفػؼ فخحل قبل أف تكتسل     
أمانيو بسػاصمة الفتػحات التي نػى مػاصمتيا لصخد السدتعسخ مغ البالد العخبية واإلسالمية والتي بجأىا بتحخيخ 

                                                           
 117مرجع سابك , ص 7إبراهٌم فوزي باشا : مج(70)

 931-977نعوم شمٌر : مصدر سابك , ص(71)

 44م , ص1977التمدن , الخرطوم , عصمت حسن زلفو : كرري تحلٌل لمعركة امدرمان , م (72)

 55م , ص1996عبدالغفار دمحم على : أثر العوامل السٌاسٌة واإللتصادٌه فً سموط دولة المهدٌه , جامعة الخرطوم , (73)
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يشايخ  26ستقالليا في اة التي أرسى دعائسيا وأعاد الدػداف فتخؾ ىحه السدؤولية لسغ خمفو في إدارة الجول
التاريخ بالجولة السيجية في الدػداف فأصبحت  اشيج ليـ ( والتي 1885 – 1881ـ في الفتخة مغ )1885

في جسيع  مشيجًا يجرس في جسيع مدتػيات التعميع بالدػداف ، وعجت بكتاباتيا السكتبات الدػدانيةواألجشبية
بالد العالع وأىتع السؤرخػف سػدانييغ وعخب ومدمسيغ وأجانب بالكتابة عشيا وبحلظ أصبحت ثػرة رائجة في تاريخ 

 الذعػب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-لنتائج :  

 تاريخ مجيخية بخبخ في التخكية والسيجية يحتاج مجيػد لتغصية كل جػانبو. .1
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امكانيات استفاد مجيخية بخبخ البذخية والسادية والعدكخية السرخي والجولة السيجية( مغ  -الحكع )التخكي  .2
 وسخخىا الحتياجاتيع.

جعمت مجيخية بخبخ مغ السجيخيات الحجودية بالخغع مغ أنيا لع تكغ كحلظ وجعمػىا تسثل العسق  .3
 االستخاتيجي لمجولو التخكية السرخية ودولة السيجية.

الجولة التخكية السيجية في الدػداف اتخحت مغ عاصسة  معطع القخارات السؤثخة في الحياة الدياسية لحكاـ .4
 السجيخية0 كدياسة االخالء وتقديع السجيخيات وغيخىا مغ القخارات.

تسثمت اىسية السجيخية عشجما فرمت في عيج الخجيػ اسساعيل0 وتبقيتيا راسا لمسعية الدشية بالقاىخة  .5
 لسكانتيا الدياسية واالقترادية.

ة بخبخ التعشي التبادؿ الدمعي فحدب بل تعشي نذاشا سياسيا واجتساعيا وثقافيا كانت التجارة في مجيخي .6
 بكيف حخكة التشسية في السجتسع.

اتزح اف في وحجة العمساء والصػائف والكبائل والدعامات الشرخ في الغخب والذخؽ والػسط والجشػب  .7
 والذساؿ.

 

 -التوصيات:

 لجعػة الي التعاير الدمسي.نبح الرخاعات وكل مايثيخالفخقو والخالفات0 وا .1
 السحافطو عمي االرث التعميسي في ارض السجيخيو ودعسو. .2
 ضخورة االىتساـ بالشقل وتأميغ الصخؽ الخابصيالجداء السجيخية بانحاء الدػداف السختمفو. .3

 تشسية وتصػيخ قجرات السجيخية االقترادية وجمب السدتثسخ العخبي واالجشبي. .4

ياسية واالجتساعية واالقترادية لمسخأة لتحقيق السذاركة الفاعمو في تشسية الػعي في الجػانب الد .5
 السجتسع لسجيخية بخبخ مغ خالؿ تمظ الحقػؽ التي أقخىا االسالـ.

 السرخي والسيجية بارض السجيخية. –اجخاء حرخ وتػثيق الثار دولتي الحكع التخكي  .6
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