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 في تحرير الخرطوم النمط القيادي لإلمام المهدي 
 

 
 أ.رحاب جالل الدين خالد
يعدداإلمامدددممإلم نمددداًإلفنؾداددملإلعيمددداملإل ودددفكرؼإلم يويددداإلوم ن ادديإلم دددا  ا إلوم ن دددو إلم ا ندددم ا إل
إلم ذًإلينكؽإلأنإلتو فإليؾ هإلمخ وفإلعئمتإلم نج ند إلومتد ؾممتهإلمدؽإلطؾمئدفإل وم قمئاإلم جنمهيًي

إلوميددا إلأوإلتددييدإلوي مددمإلأ ا ؾاردديإلم دد ي ي إلإلإلوانم ددمتإلليوردديإل إلينكددؽإلأن يجنعمددمإلمتجددمرإلعاددًي
إ إلأنإلقرمدةإلمامممإلم نماًإللاإلأس ظم تإلوخاللإلس ؾمتإللويويإلأنإلتجن إلد ػإلم   متإلعاإلأميإل
وميدداة إلومنكددؽإلأ  اددممإلمامددممإلم نمدداًإلمفمجددملإلم نيددفملإلمددؽإللمئدداإلإرددالياإليي دداإلمم وددػإللددامةإل

ندديإلم نادمدًلإلم عقايدديإلوم  اديإلم تددو اإلإ دتإل ندد إلفدمدمةإل ودتإلتييمددػإلم جندمهيي إلمددؽإلخداللإلتيا
إلما نم ا 

منمإليك فإل ؽإلفندإلقرمدةإلمامممإلم نماًإلوهدؾإلمدمإلينكدؽإلأنإليظوديإل وردهإلام كردمدةإلم امممفمرديإل
مارددداليريإلم يؾممددديإلوهددداإلكدددك إلمدددؽإلأكدددكملإلم كردددمدةإلم  يؾموردددي إلتغمددديإلوؾ دددؾحإلعددداإلأ نم دددهإل

ت  دمولإلتعيمداإلم كردمدة إل كردمدةإلتيؾمودي إلوألؾم هإلخاللإلمتييتهإلم كرمديي إلومدؽإله دمإلعدانإلم ؾملديإل
وتددداملإلم عؾممددد إلم  ددداإلكدددكوتإلقردددمدةإلمامدددممإلم نمددداًإلوسدددم اتإل ودددتإلوددديو إلم ددد ندإلم كردددمدًإل

إلم امممفما إلومؽإلثؼإلدممسيإل مممفممإلمامممإلم نماً إلودومإلد ػإلم  ندإلعاإلتييميإلم خيطؾم 

  :التحويليةلقيادة اأوال: 

ولاإلوردفإلادرنبإلوييفدفإلم كردمدةإلا فمدمإلدإلقردمدةإلتيؾمورديدإلتعند إل ودتإلتؾاردهإلم قدؾ إلوم ظملدمتإل
عدداإلمتجددمرإلتيقيدديإلقددرؼإلومميددمتإلم نج ندد إلانددمإل  ظوادده إلد ددػإلمددؽإلإيددامثإلت ييدديمتإلم  ؾ دديإلعدداإل
أو ريإلم نج ن  إلعم قمئاإلم  يؾمواإليعن إل وتإلليرمدةإلم  ماعيؽإلاتدمتنم يإلوادذاإلمكعادممإلم نيم رديإل
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كددؽإلأنإلي دد  إلفنددؾدجإل وكددرؼإلإلو  تددهإلومتدد خامإلوسددمئ إل مم ممتردديإل جددذاإلمكعدديمدإلد ددػإلعافددهإلين
إل (1) مذرإلم كرؼإلويم  م اإل وقمئاإل

إلأميعدديإلأفددؾمةإلمددؽإلم قددمدةإلهددؼإلم ن ادديون إلم رددالييؾن إلم يؾوممددؾن إل وم كرددمدةإلم  يؾموردديإلتي ددًؾ
نإلمؤمددديإل إلعاددد إلفدددؾةإلمدددؽإلمكفدددؾمةإلمكميعددديإلمدددؽإلم قدددمدةإليع نددداوإلأوإلم قدددمدةإلم ادددمممفميؾنإلإلم عغندددمل

تيؾموردديإلعدداإلمجددملإلقرددمدتمؼ إلاييددوإلتاددؾنإلمكمددؾمإلاعدداهؼإل رتددتإل نددمإل مفددتإللدديومؼ إل نددمإلأنإل
م كرمدةإلم  يؾموريإل إلت عمم إلم إلم قمدةإلانكرملإلوميا إلكنإلاعضإلم قمدةإلم  يؾموييؽإلمخ ف ؾمإل  إل

 إلوهددذمإلمدددمإل(2)مكفددؾمةإلم كرمديدديإلعددداإلقرددمدتمؼ إلعاددمفؾمإلم اددديمؽ إلوثددؾمميؽ إلوم ددوييؽ إلو غندددمل
إل عاإلقرمدةإلمامممإلم نماًياثإل

إلم قمئاإلم ن و إل-1

م قمئاإلم ن اي:إلوهؾإلم ذًإليتعتإل  ق إلمكعاممإلوم نيم رمتإلوم كرؼإلإ تإلأمضإلم ؾملد  إلو دمدةإلإل-2
ممإل   فإلام   مؤلإلوم ظغرنمنإلاقدامةإلم جندمهييإل ودتإلم يي ديإلمايجمورديإلم دتإلمدمإلأف ريدتإل مدمإل

إلعيوفإلمالئني إل

:إلوهددؾإلعدداإلم عددمدةإلإل-3 رددميرإلمسددم ي إلأًإلما دديإلاكددرؼإل ورددمإلوينج ندد إلاا ددا إلم قمئدداإلم يددؾًم
إلوم  فإلام قامةإلوم س عامدإل و ضيريإلعاإلسيي إلتيقييإلم  ميمت 

م قمئددداإلم اظددد :إلكددديكريإلهدددذمإلم قمئددداإلمتددد ناةإلمدددؽإلإيندددمنإلم جندددمهييإلاددده إل ندددمإلينوادددهإلمدددؽإلإل-4
إل (3)كخ ريإللؾمي إلوخ مئصإلمييإل مديي إلولامةإل وتإلإدممةإلمك ممت

                                                           

إل242 إلصإل2009دمحمإلأيناإلدمومش إلفغيممتإلومس يمترجرمتإلم س يؾمدإل وتإلم قؾة إلم قمهية إل م ؼإلم ا ر إل(إل(1

إل(2 إلوإل( إلوم اول إلمكمؼ إلعا إلوم  خ رمت إلم ن ملرؼ إلريمة إلوم   ؾد  إلوم توظي إلم ترمسي إلويؽ إلم قمئا إلمييؾيي  ل ا
إل إل79 إلص2010 إلمكهوريإل و  يإلوم  ؾ مغ إل نمن إل1م نؤستمتإل إلط

إل إل79ل اإلمييؾيي إلميا إلسمويإلص(إل(3
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مئداإل  ظوديإلمدؽإلأ ا ؾارديإلسرمسدريإلتيدادإل ونج ند إلم نيم رديإلم عوردمإلم  داإلم قمئاإلمآل ا ؾاا:إللإل-5
يجرإلم تعاإلإ يمم إلومتم ػإلم ل يماإلمؽإلتوػإلم نيم ريإلعموإلم ؾملعريإلم عورم إلوهؾإليقؾدإلت غرنملإل

إل إل(4)أوإليفيملإلسرمسرملإلي ييإلأدمتهإلمكسمسريإلعاإلتيقييإلتوػإلم نيم ريإل

إلهدؾإلم  دمف إل ديدامث إلمععم ده هداإلف دمجإلطملدمتإلوموادمتإلود دملإليدمد إلو ممدةإلإلوم قمئاإلم عاقًي
لؾمدددديإلوكخ ددددريإلاددددمم ة إلأتيدددديإلمنددددمإلهدددداإلف ددددمئ إليددددؾمدثإل مم دددديإلفمتجدددديإل ددددؽإلمؾلعددددهإلعدددداإل

إل إل(5)م توظي

إل وقمئاإلعاإلم  ندإلم  يؾمواإلأميعيإلممممإلمئرتريإل م  م ا:
تيا داإلم يؤمديإلورددؾمةإلم نتد قي إلوهدداإلمكهدؼإلعداإل  مردديإلم كردمدةإلم  يؾموردديإلوعداإلم  ددممم إلإل-1

ماإلفجددداإلد دددػإلوم ددديملإلعددداإلسدددييةإلم يسدددؾلإلردددوتإلاإل وردددهإلوسدددوؼ إلعمدددؾإلدمئدددؼإلم  دددذ ييإلماسدددال
امكخيةإلوم ج يإلوم  اإلهاإلم يؤميإلم  ممئريإلو  داممإل دمنإلم مدافإلم دذًإليقمتد إلمدؽإلأاودهإلم ج داًإل
م نتدددوؼإلوم ددديملإل دددمنإلد دددػإلسدددياملإللؾمدددملإلعددداإلمعددد إلم ددديوحإلم نع ؾمددديإلو لاممدددهإل ودددتإلم ق دددملإلردددمويملإل

إل إل(6)إلمي تاملإل
ملإلم يؤميإل دتامة:إلعالإلقرنيإل ويؤميإلممنمإل مفتإلممئعديإلوانيوديإلإدإل دؼإلي منمدمإلمكتادمةإلأي إل-2

ومؤم ؾإلومم إلوم قمئاإلم  عملإلهؾإلم قمدمإل وتإلإي ملإلم يؤميإل دتامةإلاظيمقيإل مطفردي إلوي دؾمةإل
وم ددييإلتجعومددؼإل يوفمددمإل نددمإل دديونإلوملعمددؼإلعي ينتددؾنإل مددمإلوم ددامععؾنإلفيؾهددمإلومضدديؾنإلمددؽإل

عدداإلم  ددممم إليتدد عنوؾنإلم  عييدديمتإلم و ؾمدديإلم يمئعدديإلكادد إلإيضددمحإلم  ددؾمةإلإلأاومددم إلوفجدداإلم قددمدة
إلم نت قيوريإلوم يؤميإلم ن  ؾدةإل

تظييدديإلم يؤمددي:إلعم قمئدداإلم  عددملإل إليك  دداإلا دديحإلم يؤمدديإلكتام ددهإلعقدددإلودد إليعر ددممإلومعددرشإلإل-3
ويدد مؼإلومعودديإل وددتإل دد إليددمدثإلعيمددمإلمددؽإلخدداللإل الل ددهإلام يؤمدديإلم ن  ددؾدةإلوم  تدداإلمددؽإلتظددمويإل

إلمك نملإلم إلهذرإلم يؤميإلوم كرؼإلوم نامدًلإلم  اإلت كوتإل ويممإلهذرإل
معد إلإ  دفممإلمكتادمةإلتجدمرإلم يؤمدي:إليعند إلم قمئداإل ودتإل مدمدةإلأتام دهإلام يؤمديإلوم ظيمديإلود ددػإلإل-4

                                                           

إل 22م إلص1985م قمهي إلإلااللإل ياإلاإلمعؾض إل الليإلم كرمدةإلام غمهيةإلمافنمئري إلمسم يإلد  ؾممةإلاممعي(إل(4
سافاإلهؾك إلم اظ إلعاإلم  ممم  إلتيانيإلميومنإلم جموًي إلم نؤستيإلمكهوريإل وظام يإلوم   ي إلوييوت إلم قمهية إل(إل(5

إل إل153م إلص1959
إل

إل ((http://www.suwaidan.comطممقإلم تؾمامن إل(إل(6

http://www.suwaidan.com)/
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مؽإلخاللإل:إلم   جر إلوم  ذ ييإلم نت نيإلا خاممإلم تماقيؽإلوم مم يإلمكتامةإلعاإلت كي إلم يؤميإل
ؾمسدعيإلومسد خاممإلأسدوؾاإلم قداوةإلم  دم ييإلم دذًإلهدؾإلألدؾ إلومتخمدإلم قديممإلومد  إلم  داليرمتإلم 

إل (7)فقمطإلم قؾةإلعاإلمكسوؾا
فددي إلأنإلمنممسدديإلم كرددمدةإلم  يؾموردديإلهدداإلمددؽإلأسددبإلم كرددمدةإلام نؾلادديإلوم  دداإلت ظوددرإلدمئنددملإلأنإل
يكؾنإلم قمئاإل ايهإلر متإلفغيميإليت قظرإلومق  إلمؽإلخال ممإلمآلخيمؽإلومدؤثيإلومدؼإلفيدؾإلتيقيديإل

تؼإلم   نمدإل وتإلد ػإلمكسدوؾاإل   ديةإلطؾموديإلدونإلم ه ندممإلوتجا داإلإلمكهامفإلو اؽإلينكؽإلإدم
أسددم يرإلم كرددمدةإلم  ؾايمردديإلأنإلي  قدداإلأنإلم قمئدداإلإلينددمملإلم  ددعمممتإلم ييملدديإلدوونإلإيجددمدإلم يوددؾلإل

إلم  اإلت ظورإلدومملإلمممممتإل نوريإلم قمئا

أنإلردديم هإلإدإل قدداإل ددمنإل المددممإلم نمدداًإلمؤمددم إلثؾممدديإلإلد  ردديإلاعو ددهإلم  دديدملإل وددتإلمعمردديمه إل
تمنإل اإلعئمتإلأا يريإلمت  ويإل)إلم  يكإلإلومافجويف(إلوهذمإلممإلاع إلمؤممرإلت خذإلوامديإلتييممديإل

تني إلم خيوجإلمدؽإلوملد إلم غودؼ إلعداإلم  اإلعايةإلم نماًإلم ن  غيإلهذرإلم يؤممإلتنيوتإلعاإلوط ري إل
إطددممإلمددؽإلم  ددنؾلإلكددك إلأسددملإلاا دداإل إل  خظددتإل دد إلم دديومادإلم نيدداودة إلم قيورددي إلمالورنرددي إل

إل (8)إليإلوم و ؾمي إلو مفتإل   يملإلمؾياملإلكك متإلم كامئ إلوم نجنؾ متإلمكخي إلم عيقر

وتنيدد إلهددذرإلم قدداممتإلم  دد متإلوم نؾمهددرإلم  يديدديإلوم خ ددمئصإلم كرمديدديإلوم جمدوردديإلم  خ ددري إل
وم  دداإلي ددمييممإلكددعؾمإلادد نإلم قمئدداإلم نومددؼإل)إلم امممفمددمتا إلوهددذمإليغمدديإلوؾ ددؾحإل ددا إل  نددملإل

إلوأاظددملإلم يدديواإل إلدإلأنإلم قمئدداإل(9)و  نددملإلمارددالحم  مددؾضإلم يضددمًم  إلإلومضددراإلمددؾف  ًي
إل (10)يجرإلأنإليكؾنإلدمإلإ مممإلومقيؽإلامط ا إليتنؾإلأيرمفملإلعؾقإلم عق دإل

 الجوانب التي شكلت النمط القيادي لإلمام المهدي: ثانيًا: 
                                                           

 واإلامد ؽ إلم يؾمةإلم نماييإلم يوةإلمؤميإلاا اة )إلدممإلإل ياإلم عفمفإليتيؽإلم  مًو إلدمحم(إل(7
إل48 إلصم قؾمريإل ويقمعيإلوم   ي:إلم قمهية(إل)ا إلت(إل 

إل ((http://www.suwaidan.comطممقإلم تؾمامن إل(إل(8
إل(9 إلمك ايإل( إلم ترمسري  إلم  غؼ إلعا إلم قيمم إلر   إلم م  إلم ترمسي  إل وؼ إلعا إليا يي إلمتجمهمت إلوأخيون  إل ويؾة م تيا

إل إل158م إلص1987م  مضيإلم ن يمي إل
إل إل53-52م إلص1983مينؾدإلكيوإلخظما إلويؽإلم عقياةإلوم كرمدة إلدممإلم  اي إلوييوت إل(إل(10

إل

http://www.suwaidan.com)/
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ه م ػإل اةإل ؾمم إلككوتإلم  ندإلم كرمدًإل إلمممإلم نماً إلوهاإلم ييئيإلم  اإلف  إلعيمم إلوم ي ؼ إلإل
إلوت قوهإلعاإلم االدإلم عونملإلومعونمل إل منإلأوإلم ويملإلد  رمل 

ود ديإلد دؽإل يددوإلسدمين  ؽإلدإلأنإله ددمكإلمجنؾ ديإلمددؽإلم عؾممد إلتتددم اإلعداإلعمددؼإلم قدمدةإلوم عاددمليةإل
م عنيإلوموحإلم ع دي إلوم ع دفإلم ترمسدا إلتعود إلعمدؾمهؼإلمي إلتيتيرإلم نرال إلوم ذ ملإلوم  عورؼإلوإل

وم ي ؼ إلومكمثإلم عمئوا إلعنعغؼإلم  ؾمهاإلم نج نعريإلي تإلم يؾمإلتؤماإلمدفم ؼإلأنإلم يد ؼإل دهإلعضد إل
عاإلفندؾإلم عاقيمديإلوم قدمدة إلوهدؾإل  جدمو إل ممد إلم  داعيإل  داإلم عادملية إلإ إلأفدهإل ينكدؽإلم  ادممرإل

عرإلم ييئيإلدومملإلأتييإلاكيييإلمؽإلم ؾممثي إلعدم غيوفإلم نياأإلم يئرتاإلم نتمهؼإلعاإلم  مية إل نمإلتو
م ييئرديإل دسددية إلو ددذ ػإلم نددؤثيمتإلمددمويؽإلمكارددمل إلمدؽإلأهددؼإلعدداإلم عؾمفدد إلعدداإلتظددؾمإلم نيدداةإلأوإل

إل إل(11)إلم قمئاإلم ننكؽ

وتددديتادإلم قدددامةإلم عقورددديإلاكنرددديإلمافجدددم إلوم قدددامةإل ودددتإلم   يدددؾلإلوم  يدددؾلإلم تددديم إلمدددؽإلم جندددؾدإل
رددديإلوعقددملإل وغددديوف إلويم  جدددمحإلطؾمددد إلمكمدداإل  ددداإلم يدددؾمم إل ندددمأنإلم عقمئدداًإلإ دددتإلم نيوفددديإلم عنو

م  ف يإلمكخالقريإلتديتادإلام دذ ملإلوممدمممتإلم كردمدةإل دا إلم قدمدة إلإ إلأنإلمدؽإلم تدم إل ودتإلم قمئداإل
إل (12)إلأنإليي  إلمؾلعملإلدمئنمإلعاإلم  ممم إلسؾملإل منإليييملإلأمإلكي

عني إل إلثؼإل يق هإلأمهإلولداإلأكدممإلعقاإلف  إلدمحمإلأيناإل  رنمل إلتؾعاإلوم ارإلوهؾإلعاإلم خممتيإلمؽإلم 
م ييوفرتدؾمإلمكدداإلكديركيإلإ ددتإلأنإلم يد ؼإللدداإليكدؾنإليددمعفملإل  ادؾمؽإلم  خ ددريإلم نتد قويإلم خاللددي إل
ولدداإليكددؾنإلمددا مةإل  دداهؾمإلم  خ ددريإلافعدداممإلم عظددف إلو فددهإلام  تددرإل نيندداإلأيندداإل مفددتإل ددهإل

 وددتإلم  ددياإل دإلإلومقددؾلإلم قدداملإلمنددمإل إلكددػإلفرددهإلإنإلم سددمةإلم يدد ؼإلأثدديتإل(13)ف ددمئ إلإيجمورددي إل
ا ؾمةإل يييةإلعفمدتإلمؽإلميؾ هإل وخوؾةإلوم  الةإلوم   م  إل ي خذإل   تهإلطيمقدملإلطدؾمالإلمدؽإلم  ندؾإل

                                                           

د ؽإل يوإلسمين  ؽ إلم عاقيميإلوماوامةإلوم كرمدة إلتيانيإلكمتيإل ياإلم ينيا إلم نجوبإلم ؾط اإل ويقمعيإلوم   ؾنإل(إل(11
إلإل69م إلص1993ومآلدما إلم اؾمت إل

إل 97م نيا إلم تموي إلص(إل(12

إل 9م إلدممإلاممعيإلم خيطؾمإل و  ي إلص178 إل1مكاإلكيركيإل إلإلم تؾدمنإلوم يؾمةإلم نمايي إلج(إل(13
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 دإلوعاإلمأًإلأنإلم ي ؼإليني إلدمععمإللؾمملإل دا إلإل(14)م يوياإلوطورإلم عوؼإلما ؾممإلمؽإلامفرإلأخؾته
وهدؾإلمعداإلم قمدةإل إلو  إلممييمإلمسؾلإلاإلروتإلاإل ورهإلوسوؼإلمؽإلوم ايده إل ر ديإلطيمقدملإلو ديملإل

إل كرمدةإلم ا يمي إلويسم يإل م نريإلخم اة إل

أيضملإلمؽإلم جؾمفرإلم  اإلرقوتإلكخ ريإلدمحمإلأيناإلم كرمديي إلتعونهإلر عيإلم عمئوي إلومنممسيإل
ييعديإلرد م يإلم نيمتددرإلم  داإل مفددتإلتن م مدمإلم عمئوددي إلود ديإلوفجددتإلدإلأفدهإل ددمنإلي دممكإلإخؾتددهإل

دمتإلم  داإلدمجإل ويمدمإلم تدالطيؽإل دإلو منإلتعوؼإلييعديإلأيداإلم عدم(15) نومؼإلعاإلر م يإلم نيمتر
إلم عينمفييؽإلعاإلت هي إلمكميملإلومؽإلوي مؼإلم توظمنإلسورنمنإلم قمفؾفاإلم ذًإلمي يفإلم  رممي إلإل

تنددمإلأنإلد ددملرإلم  خ دداإلو ندد إلمكسدديةإلم ييعدداإلم ن قددامإلوعدديوفإلم ن ظقدديإلم  دداإل ددم إلعيمددمإل
مخدددؾمإلسدددييةإل دإلولددداإلأانددد إلإلانرددد إلمدددؽإلأ(16)تومدددمإللمدتدددهإلإ دددتإلإدممكإلأهنرددديإلم  عودددرؼإلوم دددؾ اإلاددده

م نماًإل وتإلأفدهإلأمضدتإلأمودرإلم تد ؾمتإلم  داإلسداقتإلمجمهيتدهإلوا ؾتده إلوم دذإلردامرإلم ادمتيإل
عددداإلم نظم عددديإلوم قددديملةإلوم  ي دددي إلوم  يكردددا إل تقظعمدددمإلإ إلخودددؾمتإلطؾموددديإليقضددديممإلم ددد ماللإل
م ادديمل إلوتوددػإلم   دديةإلم  دداإلأمضددمهمإلم نمدداًإللممئددملإلم دد ماللإلهدداإلم  دداإلأسددمنتإلمسددمممملإلأتيدديإلعدداإل

كخ ددي ه إلعقيمممتددهإلوتخظرظددهإلوي ددتإلخظمامتددهإلدمتإلمكسددوؾ رإلم ن دديفإلتا ددفإل ددؽإلتاددؾمؽإل
 قوريإلرقوتإلوت ييتإلام نعيعيإلم  فمية إلو دمإلأ   مإلإ تإلد ػإلم ذ ملإلم ظيرعداإلم ؾلدمد إلودي تإل

وميددداوإلأنإلدمحمإلأينددداإل دددمنإلإل (17)مؾمرددد متإلتودددػإلم عقورددديإلم سددد يمترجريإلم  يمددداة إلوتودددػإلم نعيعدددي

                                                           

 إلمي فإل ياإلم ايمؼإلمييم ا إل1مماًإلم تؾدمن إلتيانيإل ياإلم ؾمياإل ياإلا إلطإلياسراإلم  عييمبإلفركؾل إل(إل(14
إل 69 إلصم2009أمإلدمممم إل

إل 7ه إلص1319إويملرؼإلعؾً  إلم تؾدمنإلويؽإل اًإلميدونإلو    ي إلإلم قمهية إل(إل(15

إل 32مإل ؾييإل يمئيإلسؾدمفا إلص1885-1844دمحمإلسعياإلم قامل إلمامممإلم نماًإلدمحمإلأيناإلوؽإل ياإلاإل(إل(16

إل(17 إلاممعيإل ( إلوم   ي  إلوم  ياني إلم    را إلدمم إلدمممن  إلأم إل نعي ي إل تكًي إلتيوي  إل يًم إل   ؾ  إليتؽ  نت
إل 45م إلص1973م خيطؾ إل
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 تد ؾمت إليقدؾلإلمتام دهإلأفدهإلي درإلم قدي نإلوهدؾإلعداإلم يمديديإل  ديةإلمدؽإلتونيذمإلميم رملإلخاللإلهذرإلم
إل (18) نيرإلوهذمإل ن إلمييإليتييإلوم ظورإلاماملإلمس ي مئرملإل

عيدددي تإلاؾمفدددرإلمدددؽإلكخ ددد ريإلدمحمإلأينددداإلم قؾمدددي إلعددداإلثالثددديإلمؾملدددفإلوهدددؾإلمدددمويؽإلم تدددماعيإلإلإل
مو ؾمإلم عهإلوم عمكية إلمكو تإل مفتإليؾلإلتيقييإلممي هإلعاإلم عوؼ إلوتنيدرإل وتإلأخؾتهإل  اممإلي

مؽإلم ذهماإل وخوؾة إلع  ياإل ؽإلم ظعمم إلي تإلسدنيؾمإل دهإلام دذهماإل وخودؾة إلوم يدمفاإلمديةإلعداإل
  دداممإلمعددضإلطعددممإلم خوددؾة إلومددي إلم قدداملإلأنإلم ن ددف إلمكسمسدداإل ويددمدثيؽإلمددؽإلم دديعضإلعمددؾإل
م ع ددمد إلوهددذرإلم نؾملددفإلم  يديدديإلم ع يدداةإلعدداإلسددوؾ هإلتيدديؽإللددؾةإلكخ ددي هإلوهدداإلإيددا إلمقؾمددمتإل

ل دد يإلمدد إلم ندديأةإلم  دداإلسددموم هإلعدداإلخ ددرإل  قظيدديإلم خندديإل  دداممإل ددمنإل يردد إلم ف ممددي إلوعدداإل
م خ دددر إلعددد لو إل دددؽإلورددد إلم خ دددر إلوهدددذمإلم نؾلدددفإل دددؽإل اظددد إلرددد م يإلم خندددي إلو فندددمإليكتدددرإل
سوؾ هإلتجمفتملإلم إلمع قامته إلومفم إلم   ملضدمتإل ودتإلم نتد ؾ إلم  خ دا إلعدم نؾملفإلم  يديديإل

  ظودرإللدامملإلمدؽإلم  دجم يإلوم ؾ دؾح إلوم ديدإل اإلم ننممسمتإلم  مئعيإلوم ن عممعيإلويؽإلم  مل إل
رددمياهإل ددؽإلميددير إلو ييدديملإلمددمإليجوددرإلمضددميقمت إلعقدداإل مفددتإلعدديوفإلم ع دديإلهدداإلم ع  دديإل
م يمسددددؼإلم ددددذًإليددددؾلإلمؾمل ددددهإلم  يديدددديإلود  ممركردددديإلكخ ددددي هإلإ ددددتإل عددددمقإلأخددددي إلمددددؽإلم ددددؾ اإل

إليم ا نم اإلو  تإلو اإلإا نم اإلم اممد  إلع خدذإلم   دتإلينيد إلإ دتإلم عف ديإلا دك إلمو دتإل و غد
إل إلو ع إلمنممس هإلم  مايةإلت تاإلمؽإلاماإلم ل مدلإلام يسؾلإلروتإلاإل ورهإلوسوؼ إل(19)

تمنإلدمحمإلأيناإلمؽإلفؾةإلم ياملإلم ذ ؽإليقملإل  مؼإل يخ ؾنإلعاإلم ييإل ؾميإل ئدؼ إلعمدؾإلرديم إل
إلو  ياإل  اإلم نؾلفإلم ذًإل يمرإلريريملإلممنمإل منإلم م يملإلإل ونؾلفإلم عمم إلإل

وتاؾم هإلم نعيعاإل ي ق إلم ملرنهإلإ تإلأمضإلم ؾمل إلم ظوقملإلمؽإلعقاإلمفظويإلمؽإلمع قامتهإلم ا  ريإل
إسدددالمإلم  ددديدإل ر ددد إلإ دددتإلإردددالحإلم نجن نددد إلفرندددمإلاعددداإلإرددداليمتإلأسمسدددريإلكدددنوتإلمردددمد ؽإل

                                                           

إل74سموي إلصم ممإلميا إلعييمبإلفركؾل إل(إل(18

إل(19 إلاممعيإل( إلوم   ي  إلوم  ياني إلم    را إلدمم إلدمممن  إلأم إل نعي ي إل تكًي إلتيوي  إل يًم إل   ؾ  إليتؽ   نت
إل 45م إلص1973 إلمم خيطؾإل
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وهكددذمإلو دد إلدمحمإلأيندداإل   تددهإلأسمسددملإل ويرددمةإلم ددذإليامث دده إلو ددؼإلي دد إلادد نإليييدداإلإل (20)إلمخ و دديإل
أيضدددمإلعمددديتإلم ددد ندإلم كردددمدًإل إل(21)  مدددمإلي دددتإلإدمإلوودددغإلسدددؽإلم  ددداماإلتملدددتإلف تدددهإل و  دددؾف

 المدممإلم نمدداًإلمددؽإلخدداللإلسددنمتهإلم جتدداييإلم  دداإلتن دد إلومددم إلويدديمؼإلأنإلم عوددؼإلم يددا وإلديددضإل
فغيميإلم تدنمتإلم كرمديديإلأوإل ودتإلمكلد إللود إلمدؽإلكد فمم إلوم  داإلتي دفإل ودتإلم تدنمتإلم جتداييإل

ئداإل ع  ديإل وقمدة إلانمإليع اإلأنإلم قمدةإل ؾ اونإلو إلي  عؾنإلام  م اإل   رإلتي يفهدمإل ودتإلم قم
عدددديدإلو إلتمدددد ؼإلام تاددددمة إلإلإ إلأفددددهإليددددا يملإلأرددددا إلم  غدددديإل وكرددددمدةإل عاللدددديإلت م دددد إلودددديؽإلم قمئدددداإل
ومكتادددمة إلعددداونإلمكتادددمةإل دددؽإليكدددؽإله دددمكإلقردددمدة إلإ إلأف دددمإلفدددؤمؽإلا هنرددديإلم تدددنمتإل جدددفلإلمدددؽإل
مكؾفمتإلم كرمدة إلوهاإلاؾمفرإلد يتإلعاإلم قي نإلم اديمؼإل ندمإلادملإلعداإلسدؾمةإلم اقديةإلعداإلل ديإلدإل

إلمكمدديؽدإلو مدرإلا تددظيإلعدداإلم عوددؼإلوم جتددؼدإلوعدداإلسددؾمةإلم ق ددصإلدأنإلخيدديإلمددؽإلمسدد  ايتإلم قددًؾ
أًإلأنإلم قمدةإل ؾ اونإلأو لإلانع تإلأفمؼإل  نيفونإلاتنمتإلومؾمهرإلعظيميإلخ مؼإلوممإلاإلتعم تإل
 وكرممإلانمممإلمييإل مديدي إلإ إلأنإلم قمئداإل دؽإل  ضد إل دؾدرإلإ إلاما دامدإلومت تدماإلم خيديمتإلأمدمإل

ميدديإلم عمديدديإلمددؽإل دد ؼإلوميددير إلوعمدديإلد ددػإلاورددملإلعدداإلقرددمدةإلاعددضإلإلمددؽإلخدداللإلعدديوفإلم   دد ة
مكفيرملإلوأو اإلم عفمإلمؽإلم يس  إلعادمنإلما دامدإلإ مداإل ندمإليداثإلعداإليردمةإلم يسدؾلإلردوتإلاإل
 ورهإلوسوؼ إلعقاإلمي إلم ي ؼإلومم يإلم ي اإلم  اإلتمالإل الفتمنإلم خوؾةإلوم   م إلاما معيإل و عؾدإل

مدمتإلومكخالقإلم ايمندي إلثدؼإلمف قد إل نم ديإلم  جدممةإلومدمإل وتإلم نتؤ ري إلاما معيإل ت تماإلم ع
وممإلمؽإلأس ممإلوم  داإلورد تإلعداإلمقؾ ديإلمد ثؾمةإلدإلأنإلفردهإلسدا إلعؾمئدادإلومدمإليداثإلمد إلفيداإلاإل
مؾسددتإلم ددذًإلتييددتإلعدداإلم ق دديإلوهيئدديإل ددهإلم غدديوفإلأنإليعددرشإلأايدديإلعدداإلأيددا إلم قددي  إلومددمإل

ومآلنإليددا يمإلأرددايتإلإلإليداثإلمدد إلسديافمإل ؾسددفإلمدؽإل يؾديدديإلومقإلويعدداإلد دػإلم نوددػإلم عغدرؼ 
م كرمدةإلمك تايإلمؽإلخاللإلم  عوؼإلوم  اممر إلوم نامسيإلماسالمريإلمكو تإلخييإلمدؽإلسدعتإل دذ ػإل

مؽإلمكورمفإلم جتاييإلد يإلسدالطيؽإلعقاإلاملتإلمعغؼإلأيمتإلم قيمنإلم ايمؼإلتؾرريإلوو رإل إل
إلي مر منإلطؾم  إل يمضإلمكت مفإلخفراإلم تنيةإلم يؽإلم ي ري إلو منإلمأسهإل يييملإلو امكمإلدإلأفهإل

                                                           

إل 110م إلصإل1968 إلدممإلمك ايإلم يرمة إلوييوت إل4 يممإلرم  إل يممإلتممم إلم تؾدمنإلم يا و إلط(إل(20

إل 45صإلم نيا إلم تموي (إل(21
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و مفدددتإل مدتدددهإلم و تدددمميإل ودددتإلم ددداومم إلو دمإلمو تدددؼإلوددداتإلوددديمل يؽ إلو مفدددتإل دددهإل يرددديإلسدددؾدمل إل
أسدددد مفهإلم  مرددددعي إلو ددددمنإلأعودددد إلودددديؽإلث ي رددددهإلعيادددديإل   ددددمللإلومددددمإلم تددددؾدمفيؾنإلومتددددنؾفهإلدإلأوددددؾإل

  إل(22)عوجيد

 القيادة الكارزمية لالمام المهدي
م نؾمهددرإلم  ظيمددي إلوم تددنمتإلم ذمترددي إلوتجوددتإلم امممفمددمإلم كرمديدديإل إلمددممإلم نمدداً إلمددؽإلخدداللإل

وم امممفمددمإلم نغميمددي إلم  خ ددريإلم ا نمكردديإلم  ددعيريإلأوإلم جنمهييمددي إلاما ددمعيإل و خ ددريإل
إل  وتإلمكتامة م ا  ري إلم قامةإل وتإلم   ثيي

عقاإلأان إل د إلمدؽإل مرديإلمامدممإلم نمداًإلعداإلتودػإلمكيدممإلدإلإل  نتإل   ؾولاإل  رإلعاإلد ػإل
 م ن  مطرتدددريإلأوإلم قدددامةإل ودددتإلم  ددد ثييإل ودددتإلم جندددؾةإل)إلإلأفدددهإل دددمنإل  ن ددد إلاقدددامإل ييددديإلمدددؽ

Charismaإليعف هددددمإللددددامإل ييدددديإلادددداملإلمددددؽإلم ؾسددددمميإلم جتدددداييإلتيرظددددهإلهم دددديإلمددددؽإلم جدددداللإل)
ادملإلمؽإلم نعنيمؽإلم دذ ؽإلكدمهاومإلم نمداًإلأوإلتيداثؾمإل جؾاإل م ذًإلمس   ؾإلوأ مفإلإلوم نمماي 

ييتدؾنإلادهإلعداإلإلم  يمرإلم دذًإل دمفؾم ؼإلت و إلهذرإلم ت يؽإلم ظؾملإلعاإلمت إلمكثيإلاقؾ هإلدإلإ ره إل
أنإلوإلإلواؾدإلم نماً إلوم امايإلم عمميإلم  اإلتغ يإلوممإلإلهاإلمانم مؼإل ودتإلأفدهإل)مدمإلو ؾردف( 

 ددهإلرددؾمةإلاذمادديإلوردد متإلإل(23)دإل (م   دد إلهددؾإلف دديرإل دد إلمددؽإلييددمولإلأنإليتدد خوصإلوردد ملإل
إلإل(24)داتاييإلم نيفة إلوهاإلأكرملإل ممإلو فممإلعاإلمج ن إلت سيرإلم   متإلم جتايي

وفرنمإل امإلفغمعيإلثرماهإلوو عدهإلادم عظؾم إلمتتدؼإلمواتدهإلام اتدمطيإلوم ياثإل ؽإلمغميرإللمئال:إلدإل
م  مميإلومل  يإل وتإلم جايإلم نيلعيإلوم تديوملإلوم يدفممإلوم ظمقرديإلم ن تدؾايإلمدؽإلم تدعفإلتيدردإل

                                                           

إل و عورؼإلوم يقمعي إلم قمهية إلإلسالطيؽ(إل(22 إل 132م إلص2012امكم إلم تراإلوم  ممإلعاإلم تؾدمن إلمؤستيإله امًو

إل

إل  نتإليتؽإل   ؾ إلكركمن إلإل((23

إل 82سموي إلصدمحمإلسعياإلم قامل إلميا إل(إل(24
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و ددمنإل وددابإلاادديإلل ددييةإللدداإلأايدداإلمتددومم إلولدداإل ظدديتإلام نتددػإلوم  دد الإلإلإل(25دومددمإلم عنممددي
هإلهذرإلم يمئييإلي تإلرممتإلتتدنتإلدإلمميديإلم نمداًدإلو دمفؾمإليقؾ دؾنإلأفمدمإلوم ؾمد إلومك ميتإل  

إل(26إلتنمث إلممئييإلم  يدولإلإنإل ؼإلعقمم 

تدددنتإلوهدددذمإليعددداإلامفدددرإلمدددؽإلم امممفمدددمإلم نغميمددديإلم  ددداإل  نيدددفإلومدددمإل ييددديإلمدددؽإلم قدددمدة إلوتإلإلإل
دإلييدوإلت  دك إل دا إلم قدمدةإل"Theatrcal Approachأوإلم نتدييريإلم نغميمديإلام امممفممترديإل

)إل ظيمقديإلم ادالم إلوفظديإل إلمال مإل  خ دي مؼإلتمممفممإلميتاظيإلاتوؾكإلمعيؽإلأوإلمغميإلمعيؽ
إلم ايمفمددمإل  نيددفونإلاظيمقدديإلمعي دديإلعدداإل م يدديوفإلوم ن دداإليي ددمتإل نددمإلأنإلأموددرإلم قددمدةإلدًو

يإلت دددؾةإلمدددؽإلأوددداملإلم  عودددإلؼمندددمإل ددداع إلمكتادددمةإلوم ن ددد ثيمؽإلإ دددتإلتقويددداهم  غددديإلإ دددتإلميددداثمؼ (إلإل
مدؽإلأميوديإلد دػإلقاعديإلاكمممفممإلم نغمدي إلمإلةإل مممفممإلم   متإلتنيفوإلو يييإلمؽإللمدإل ام  خ ري

إلم  ميي إلو املإلممفاًإلم ذًإلأ وؽإلاهإلتنيدرإل وتإلم دمف إلوإل إلو  مإلت يك  م  مماإلم م وًي
إنإلمخ ردددممإلمغمددديإلمعددديؽإليعددداإلادددفلإلمدددؽإل نورددديإلتيسدددر إلمأًإلإلوعددداإل (27)م  تدددر إلم ييمظمفردددي إل

إلم فظامةإل  خ رمتمؼ إل

مامددممإلم نمدداًإلام يادد إلم عددمدًإلأدإلما ندد إلفرددهإلم عددم ؼإلوم  كرددهإلومقددؾلإلم  ددؾمإلخم دداإل ددؼإليكددؽإل �
إلإل (28)وم ن و إلم ا نم اإلوم  ؾعاإلهذرإلم   متإلعاإلما إلتؤهوهإلإلااللإلميملإل وكرمدةدإل

                                                           

إل 82دمحمإلسعياإلم قامل إلميا إلسموي إلص(إل(25

إل و عورؼإلوم يقمعي إلم قمهية إلإلسالطيؽ(إل(26 إل 45م إلص2012امكم إلم تراإلوم  ممإلعاإلم تؾدمن إلمؤستيإله امًو

إل

إل(27 إلوإل( إلوم اول إلمكمؼ إلعا إلوم  خ رمت إلم ن ملرؼ إلريمة إلوم   ؾد  إلوم توظي إلم ترمسي إلويؽ إلم قمئا إلمييؾيي  ل ا
إل80-79 إلصإلص2010مكهوريإل و  يإلوم  ؾ مغ إل نمن إل إل1م نؤستمتإل إلط

إل
إل290م  ؾمإلخم اإل)(إلصإل(إل(28

إل
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 دمنإلين ودػإلرد متإلم ياد إلم عغدرؼإلردميرإلإلمممإلم نمداًامأنإلإلته م ػإلمانمةإل و ورهإلعانإل
م امممفمددمإلوهددؾإليع يدديإلمادد إلميدديإل ددمدًإلين وددػإلردد متإلم ددذ ملإلوم يي دديإلوم قددامةإل وددتإلت غددرؼإل

عقدداإلمت ددفإلإلتإلأفددهإلم يدداثملإلوخظياددملإلوم ادديملإل  ددعيعدديإلم ؾمسددعيإلوم ييئدديإلاما ددمعيإلأنم  ددملإلوم 
عداإلسديي إلمدمإل دؤمؽإلادهإلام ييم يإلعاإلم خظماي إلإلوم س عامدإل و ضدملإلو فادممإلم دذمتإلوم  ضديريإل

ومعن إلكاوه إلو هإل مم مي هإلعاإلم   م  إلم إلانمهيي إلعي فهؼإل وتإلم ن دمم يإلم ترمسدريإلمدؽإل
 خاللإلم جممدإل  ييميإلم االد إلإل

مندمإل  ن د إلادهإلمدؽإلرد متإلرداقإلو خدالصإلولدامةإلإل ورهإلعقاإلمسد ناإلمامدممإلم نمداًإل مممفم ده �
م   ديةإلم نن داةإلمدؽإلليد إلم دا ؾ إلإلممإللامهإلمؽإلمفجم متإلإراليريإلت م ورديإلعداوإل وتإلم   ثييإل إل

و دمنإل   مفردهإلعداإلم عادمدةإلإلم نماييإلوخال مم إلوم  اإل   اإلخال ممإل  إلكك إلمؽإلأكدكملإلم  تدمد 
إلإل إل(29)إلمةاو هارإلم غمهيإلأتييإلمكثيإلعاإلف ؾلإلم ذ ؽإلمؽإليؾ ه إلمنمإلأتتاهإلاعضإلمكت

يمفدهإلام فهداإلوم  قدؾ إلولاإلأعميإلدمحمإلأيناإلعاإلتوػإلم   يةإلإخالردملإلكدا املإل ودا ؽإلومكد ميإلوديؽإلأل �
وم ددؾمةإلوم ددؾ لإلم خددم صإل دسدد مد إل نددمإلأعمدديإلتييمددملإلماكدديملإلمددؽإل اللدديإلماددملإلم ددا ؽإلام يكؾمدديإل

وميدداوأنإلت دديعمتإلدمحمإلميندداإلهددذرإللدداإلخوقددتإل ددهإلإل28وليددؾ مؼإلم جيميددمتإلم  دداإلت  قمددمإل ودديمؼ إل
إلفؾ دددملإلمدددؽإلم  قدددؾلييإلوم ونعدددمن إلمندددمإل دددالإل ودددتإلد دددػإلأنإلاعدددضإلأليمفدددهإلعددداإلخودددؾةإلم غددداشإللدددا

إل إلإل(30إمفضنؾمإلإ تإليي  هإلفرنمإلاعاإلوأ ظؾرإلو لهؼإلم امم  إلإل

 المالمح القيادية لالمام المهدي في حصار الخرطوم

وي إلم  ندإلم كرمدًإل إلمممإلم نماًإلاجدالل إلوو دؾح إلعداإلي دممإلم خيطدؾمإلوم دذًإل إلف  مو دهإل
تودددػإله دددمإلمدددؽإلم  ميرددديإلم عتدددكيميإلو ادددؽإلفددد ونبإلم نؾملدددفإلم  ددداإلتدددا  مإل ودددتإلفنددددإلقرمدتددده إلعددداإل

م نعي ددديإلم يمسدددني إلولددداإلد ددديإل   دددؾدإل قددداإلودددي تإلكاقيمددديإلمامدددممإلم نمددداًإلم كرمديددديإلعددداإلإدممتدددهإل
                                                           

إل(29 إل( إلأوؾإلسورؼ  إلم  ايميإلعاإلم تؾدمندمحمإلإويملرؼ إلم قمهية إل3طإلم يي ي إلم خيطؾم  إل و  ي  إلم خيطؾم إلدممإلاممعي  
إل 28م إلص1989

إل(30 إلتياني( إل وتؾدمن  إلم ييمظمفا إلوم ي الل إلم نماً إلم يؾمة إلتممم  إلت يك   إلدممإلإلوم ت ؾن إلمينؾد  إلم ا ؽ  ف
إل38م إلص2006م  يوق إلم قمهية إل

إل
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ك غؼإلمعمم هإل وتإلم طالق إلي ممإلم خيطؾم إلإدإل مدإلأنإلي  إل امايإلم اندملإلمسد يمترجرملإل
إل إل(31)وتا ركرملإل

وفاليددرإلأفددهإل نددؽإلكاقيمدديإلأًإلقرددمدةإلإلتمممخردديإلعدداإلمت  ددمعممإل خ ددمئصإلم  ددعرإلوم نكددمن إلإل
ممومدددمإلإيجموردددملإلمددد إلهدددذرإلم خ دددمئص إل دددمنإلمامدددممإلم نمددداًإلمتددد جياملإل خ دددمئصإلكدددعاهإلوتع

إلو خ مئصإلم نكمنإل منإلععاللإل)إلإممممل(إل)لمئاملإل(إل

وعدداإل دد إلمعددممكإلم نمدداًإلوي ددتإلي ددممإلم خيطددؾمإل ددمنإلم  خظددردإلوم    يددذإل خ رددممإلمكمضإل
م ددذًإلم دديإلوامئردديإلوم ددفمؽإلم ن مسددرإلإل  ؾارددهإلم ضددييمتإلوم ددامدإلم انددمئؽإلمن ددم ملإلوفمايددملإل ويدداإل

م  تددور إلوسددؤإلم   غددرؼ إلم يئددملإل ددؽإلمسدد يمترجريإلأردديويإلد ردديإليقموومددمإلل ددؾمإلو ددعفإلتا ركدداإل
 إلو قدداإلد دديإلهؾ ددتإلد قدداإل ددمنإلم نمدداًإل ددؽإلطيمدديإلم ي ددم إل وددتإل ف دديإلم خيطددؾمإل(32)كدد ر  إل

 إلو إلوددداإلأنإلفعجدددرإل(33)وتدددؾم اإلهجنمتدددهإل ودددتإلم ندددامععيؽإليعددداإلم عددداةإلا عم رددديإل و ددديمةإلم  مدددمئا
نمدداًإلوف ددمطهإلم ن دداعيإلودديؽإلوماامتددهإلم نخ و دديإلم ن عددادة إلومددؽإلأ ددؽإلتددؾعيإل دد إلد ددػإلاييؾمدديإلم 

م ددفمؽإل  ييمدديإلم ن  ددؾممتإلومنممسدديإلوماامتددهإلم ا  ردديإلمددؽإلو ددرإلوممكددمد إلومددؽإلمجددم بإليددياإل
م عمقاددديإلثدددؼإلم  خظدددردإل وعنوردددمتإلم ن  دددويإلومدددمإليتددداقممإلمدددؽإلتددداممرإلثدددؼإلم ه ندددممإلام ؾماادددمتإل

إل (34)او يإلماسالمريإلإلم   يمعريإلومكدممميإل ؾ  إلأسبإلم 

وفت ظر إلأنإلفت الإل وتإلم قاممتإلم كرمدييإل المممإلم نماًإلمؽإلخاللإلم نتييةإلم  دعيريإلم ممئوديإل
م  اإلدممتإل اةإلكمؾمإلمؽإلمكورضإلإ تإلم خيطؾم إلعيدي تإلم عقورديإلم   غرنرديإل إلمدممإلم نمداًإل

مإلموددي تإلم دديوحإلومقامتددهإلم  ددذةإلعدداإلم  عيئدديإلم نع ؾمدديإلوم يويردديإلو  ملتددهإل عقوردديإلمسدد يمترجريإل ندد
 إل  ض إل  إلد ػإلاجداللإلمدؽإلخداللإلإدممتده إل نتديحإل نوردمتإل(35)م جا اإلم  اإلمنيتإلمك ؾفإل

                                                           

إل242 إلصإل  نتإل   ؾ إل يًم إلميا إلسموي(إل(31

إل242 إلصإل إلميا إلسمويكركمنإل  نتإل   ؾ إل(إل(32

إل93صإلهؾ ت إلم او يإلم نماييإلعاإلم تؾدمن إل(إل(33

إل242 إلصإل إلميا إلسمويكركمنإل  نتإل   ؾ إل(إل(34

إل63 إلصإل إلميا إلسمويإل  نتإل   ؾ إل يمإل(إل(35
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 خؼإلمتمي هإلمئمتإلمك دؾفإلمدؽإلمكمردملإلم نييعدي إلمدؽإلألمرداإل يدعدمن إلوهدؾإليضدييإلدمئديةإل
م ي ممإل ؾمملإلاعاإل ؾمإليؾلإلم خيطؾمإلاضييمتهإلم س يمترجريإلوتؾقرعمتهإلم نؾ وفي إلإلاما دمعيإل

 إلمنددمإلمك ددهإلمددؽإل ددفلإلم خيطددؾمإل ددؽإلم عددم ؼإل(36)سدديإلومركمفركردديإل نوردديإلم  قددامإلف تددممإلإ ددتإله ا
إل إلإلإل(37)إلمإل فلإلم خيطؾمإل ؽإلم عم ؼإلم خمماا 1884م خمماا إلو جمحإلامهيملإلعقاإلكماإل ممإل

تنمإلوي تإل مممفممإلمامممإلم نماًإلوكخ ي هإلم نومنيإلعاإلدع إلم ينملإلومع إلم يوحإلم نع ؾمديإل
م االددإلو ي مم إلومقؾلإلأودؾإلكدمميإلأنإلمامدممإلم نمداًإل يديإلم  يد إل وجنمهييإلم يمئيةإلعاإلطؾلإل

لي إل ؾمإلم مجؾمإل درعرإلم  دملإلعداإلأمديإلمل يدممإلم خيطدؾمإلوتييميهدم إلعادمنإلم جنرد إل اكدؾنإلوهدؼإل
 إلإلولدداإلد دديإلسددالطيؽإلأث ددملإلتقدداممؼإلفيددؾإلم خيطددؾمإلدإلإنإلم  ددملإل ددؼإليكددؽإل(38)يتددنعؾنإلم خظاددي

مدددؽإلم  خودددف إلعدددافمؼإل دددمفؾإل مي دددؾنإلإ دددتإلإل ينمسددد مؼإليددداإل دددؼإليكؾفدددؾمإلعددداإليماددديإلإ دددتإلم  يدددذ ي
م ق ددمل إلو دد إلمدد مؼإلطددمم إلعدداإلم   رندديإلم  دداإلت  غدديإلمف  ددممإلم نددؤم يؽ إلو مفددتإلف رجدديإلإ ددالنإل

إل إل(39)إلم نماًإلم جممدإلأنإلهمايإلم  ملإلانوي إلو مفتإلهجيتمؼإل إلميي إل ممإلعاإلتممم إلم تؾدمن

سددػإلعيمقددهإلطددؾملإلأمددمإلأسددوؾاإلم نمدداًإلعدداإلمعممودديإلأ ؾمفددهإلعقدداإلسددم اإلإ ددتإليدداإل ييدديإلعدداإلتنم
م ي ددمم إلو ددؼإلت ف ددفةإلثقدد مؼإلاددهإلو ينددمفمؼإلاددهإل يادد إلم ددا ؽإلم ددذًإل  غدديإلإ دديمؼإلانرعددملإل  فددامدإل

 إلو منإلمامممإلم نماًإل  عمم إلم إلثؾممرإلوأميمئدهإل م جردمدإلم عييرديإل وردهإلأنإلينتدػإلا    مدمإل(40)

                                                           

إل إل74 إلصإلم نيا إلم تموي إل(إل(36

إل إل118 إلصدمحمإلإلسعيام قامل إلميا إلسموي(إل(37

إل ياإلم نينؾدإلأوؾإلكممي إلمؽإلأامإلإ تإلى توممًإلييواإليرمةإلمامممإلم نماً إل468(إل(38

إل(39 إل( إلوم يقمعي إلإلسالطيؽإل إل و عورؼ إلمؤستيإله امًو إلم تراإلوم  ممإلعاإلم تؾدمن  امكم 
إل 132م إلص2012م قمهية إل

مييم اإلينفة إلم  يمةإليؾلإلم خيطؾم إلكي يإلدممإلم يوا إلم خيطؾم إلأفغيإلمرنؾفيإل(إل(40
إل223م إلص2001
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 تد مإل إلإلوهدؾإلف تدهإلمدؽإللدملدإلأيادمواإلمفادؼإلرديتؼإلمدؽإلأف دممإلم دا ؽإلإلورديفمإل(41)إل وتإلم داومم
إل (42)أو تإلاهإلم اؼد

إلم خمتنيإل

م كرددمدًإلم دد ندإلإل  ضدد إلمنددمإلسددييإلأنإلمددؽإلأهددؼإلم   ددمئ إلإلم  دداإلخو ددتإلومددمإلهددذرإلم ؾملدديإلإلإلإلإلإل
 إلمممإلم نماًإل عرإلدومملإل يييملإلعاإلمجيممتإلمكيامثإلعاإلسؾدمنإلم قينإلم  مس إل  دي إلوم دذًإل

ؾمردديإلدمخدد إلمسدد ظمةإلمددؽإلخال ددهإل ددربإلمتددم يةإلمكيددامثإلودد إلردد م  مم إلع  مددرإلثددؾمةإلوط ردديإلل
م قظيإلمؽإلمقاممتإلقرمدييإلفمدمةإلم ياوث إلو  إلد ػإل  ا إلمؽإلم قدؾةإلم امم مرديإلم  داإل  ن د إلومدمإل
مامممإلم نماًإلوم   متإلوم نؾمهرإلم ظيرعريإلاما دمعيإل عؾممد إلم   د ةإلوم  ادؾمؽإلم  داإلردقو هإل
وميوتإل مم إليمسؼإلعاإلت كي إلم  ندإلم كرمدًإل إلمممإلم نماً إلم ذًإلفت ظر إلأنإلفويغهإلمدؽإل

إلاللإليياإلم  ييميإلم ايي  إلوممإلعيممإلمؽإلتيايمتإلأعميتإلد ػإلم  ندإلاجالل إلخ

إل ؾررمت:م 

  م نفماإلمؽإلم اممسمتإلوم ايؾثإلعاإلتممم إلم ا ؾةإلم نمايي �
مددممإلم نمدداًإلاملممدديإلوم إلوم  ددايمتإلدوممدديإلعدداإلمؾ ددؾةإلم نمايدديإلمددؽإلخدداللإلمي ددفإلم �

  واممسمتإلم نماومي 

                                                           

 إلانمدًإل13مؽإلمكف ممإلم نماًإلإ تإل نيإلم رملإلودمحمإلوؽإلم عيميإلومؽإلمعمنم(إل(41
إله 1300أخي

إل- ياإلم نينؾدإلأوؾإلكممي إلمؽإلأامإلإ تإلى توممًإلييواإليرمةإلمامممإلم نماً )إلا(إل(42
إل468ت( إلصإل-ن(إل)ا

إل
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ويإلكاكيإلمؽإلم نخ  يؽإلوم اميييؽإلعاإلم س عمفيإلوؾسمئ إلم  ؾمر إلم ا نم اإلعاإلخ �
سمممإلعاإلت ير إلممإل وديإلاوميإلعاإلفق إلم نعوؾممتإلوتامو ممإل إلمم ناممسمتإلم مجملإل

 مؽإلت ؾهمتإلوتفمراإل ويقمئيإلعاإلتممم إلم تؾدمن 
إل �

�  

إل �

إل

إل

إل

إل

 المصادر والمراجع: 
إله 1319 إلإلم قمهية إلم تؾدمنإلويؽإل اًإلميدونإلو    يإويملرؼإلعؾً  إلإل-1

:إلتيانددددددي:إلانيددددد إل ييددددددا إلدممإلم  اددددديإلم عييددددددا إلم نمايددددديإلعدددددداإلم تدددددؾدمنا إلمإلهؾ دددددت إلإل-2
إلم 1987م قمهية

 إلمسم يإلد  ؾممةإلاممعيإلم قدمهي إل الليإلم كرمدةإلام غمهيةإلمافنمئريااللإل ياإلاإلمعؾض إلإل-3
إلم 1985

 إلتيانددديإلكدددمتيإل يددداإلم ينيدددا إلم نجودددبإلم عاقيمددديإلوماودددامةإلوم كردددمدةد دددؽإل يدددوإلسدددمين  ؽ إلإل-4
إلم إل1993م   ؾنإلومآلدما إلم اؾمت إلم ؾط اإل ويقمعيإلوإل

 إلتياندديإلمدديومنإلم جددموًي إلم نؤستدديإلمكهوردديإل وظام دديإلم اظدد إلعدداإلم  ددممم سددافاإلهددؾك إلإل-5
إلم إل1959وم   ي إلوييوت إلم قمهية إل
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إل و عوددددرؼإلوم يقمعدددي إلم قددددمهية إلم تددددراإلوم  دددممإلعدددداإلم تدددؾدمنسدددالطيؽإلامكدددم إل  إلمؤستدددديإله دددامًو
إل 2012

يا يديإلعداإل ودؼإلم ترمسدي إلمد م إلرد  إلم قديممإلعداإلم د غؼإل إلمتجمهمتإلم تياإل ويؾةإلوأخيونإلإل-6
إلم إل1987 إلمك ايإلم  مضيإلم ن يمي إلم ترمسري

 إلدممإلمك اددددديإلم يردددددمة إلويددددديوت إل4 إلطتدددددممم إلم تدددددؾدمنإلم يدددددا و ددددديممإلردددددم  إل ددددديممإلإل-7
إلم 1968

 ياإلم عفمفإليتيؽإلم  مًو إلدمحمإل واإلامد ؽ إلم يؾمةإلم نماييإلم يوةإلمؤميإلاا اة )إلدممإلإل-8
إلمعيإلوم   ي:إلم قمهية(إل)ا إلت(إل م قؾمريإل ويق

ن(إلإل- )إلامدؽإلأادمإلإ دتإلى تدوممًإليديواإليردمةإلمامدممإلم نمداً ياإلم نيندؾدإلأودؾإلكدممي إلإل-9
إلت( -)ا

إل نعي ديإلأمإلدممدم  نتإليتؽإل   ؾ إلإل-10 إلتيوي إل تكًي ن إلدممإلم  د  راإلوم  يانديإل يًم
إلم 1987وم   ي إلاممعيإلم خيطؾ إل

 إلمي دفإل1 ياإلم ؾميداإل يداإلا إلطإلتؾدمن إلتيانيسراإلم  ياإلمماًإلم عييمبإلفركؾل إلإل-11
إلم 2009 ياإلم ايمؼإلمييم ا إلأمإلدمممم إل

م قمئاإلويؽإلم ترمسيإلوم توظيإلوم   ؾد إلريمةإلم ن ملرؼإلوم  خ درمتإلعداإلل اإلمييؾيي إلإل-12
إل إل2010 إلمكهوريإل و  يإلوم  ؾ مغ إل نمن إل1 إلطمكمؼإلوم اولإلوإلم نؤستمت

 إلدممإلاممعيإلم خيطؾمإل و  دي إل3طإليإلم  ايميإلعاإلم تؾدمن م يي دمحمإلإويملرؼإلأوؾإلسورؼ إلإل-13
إلم 1989م خيطؾم إلم قمهية إل

 إلم قمهية إل م ؼإلم ا ر إلفغيممتإلومس يمترجرمتإلم س يؾمدإل وتإلم قؾةدمحمإلأيناإلدمومش إلإل-14
إل 2009
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 إلم إل ؾيدديإل يددمئيإلسددؾدمفا1885-1844مامددممإلم نمدداًإلدمحمإلأينددا دمحمإلسددعياإلم قددامل إلإل-15
إل 200م ايمؼإلمييم ا إلم خيطؾم مي فإل ياإل

إلم إل1983 إلدممإلم  اي إلوييوت إلويؽإلم عقياةإلوم كرمدةمينؾدإلكيوإلخظما إلإل-16
 إلم إلدممإلاممعددددديإلم خيطدددددؾمإل و  دددددي إل1مكددددداإلكددددديركي إلم تدددددؾدمنإلوم يدددددؾمةإلم نمايدددددي إلجإل-17

إلم 1978

 إلاندددمدًإل13م نمددداًإلإ دددتإل نددديإلم ردددملإلودمحمإلودددؽإلم عيمددديإلومدددؽإلمعمندددمإلمدددؽإلمكف دددممإل-18
إله 1300أخي

إلم إل2001مرنؾفيإلمييم اإلينفة إلم  يمةإليؾلإلم خيطؾم إلكي يإلدممإلم يوا إلم خيطؾم إل

وم تدد ؾنإلت يكدد  إلتددممم إلم يددؾمةإلم نمدداًإلوم يدد اللإلم ييمظددمفاإل وتددؾدمن إلتياندديإل ددفإلم ددا ؽإل
إلم 2006مينؾد إلدممإلم  يوق إلم قمهية إل

إل( (http://www.suwaidan.comطممقإلم تؾمامن إلإل-19
 

 

http://www.suwaidan.com)/

