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 : تحرير الخرطهم استقالل الدهدان االول

 أعجاد 6 د. عبجهللا عبجالعديد ابكخ 
 رئيذ قدع التاريخ -كمية التخبية –جامعة الجلشج 

 
 مقجمة 6

عشجما اشتج ساعج الثػرة السيجية وتػالت انتراراتيا في دارفػر وكخدفان وشرخ  الدرػدان .. قرخرت 
بخيصانيا بالتػافق مع مرخ الخجيػية إرسال الجشخال تذارلد غخدون حاكسا عامرا عمري الدرػدان .. 

تي لع تكرغ غخدون الحي مأل الجنيا وشغل اىل بخيصانيا بانتراراتو الباىخة لسرمحة االمبخاشػرية ال
تغخب عشيا الذسذ .. والتي زخست اآلفا  امتجادا مغ ارض الريغ البعيجة والتي قسع فييرا أكبرخ 
ثررػرة شررعبية الررج االسررتعسار البخيصرراني وانتيررا ا بانترررارتو الترري سرربقت بررارض القررخ  فرري أقا رري 

القصرار عشرجما اسرتقل غرخدون  4441يشرايخ  62أوربا .. ويقػل البخيصاني فيخغذ نكػل     " فري 
جشػبررا مرررغ القرراىخة فررري رحمتررو الشيائيرررة نحررػ الدرررػدان .. كرران يبعرررج حررػالي العرررا  تسامررا  مرررغ حت رررو 

.. كانررت  4441فبخايررخ  44الشيررائي  "   وعشررجما وشررات قررجما غررخدون ارض مجيشررة الخخشررػ  فرري 
تػجييررات االمررا  السيررجي قررج سرربقت ل ميررخ عثسرران دقشررة فرري شررخ  الدررػدان با سررخا  فرري عسميررة 

خيخ مجن الذخ  وقصرع الصخيرق امرا  اي تعديردات بخيصانيرة عرغ شخيرق البحرخ اوحسرخ .. ووجرو تح
السيجي مغ خ ل مشذػراتو االميخ عبجهللا حامج بدخعة تػحيرج قػاترو مرع عثسران دقشرة لتحقيرق ىرحا 
الغررررخض.. واسررررتجاب شرررريػخ السجاذيررررل بييررررادة الذرررريخ الجميررررل الصرررراىخ السجررررحوب لشررررجا ات الثررررػرة 

قاتمػا في   ػفيا.. كسا تقاشخ فخسان اليجنجوة واالمخأر والحباب والح نقة والبشري عرامخ السيجية ف
لقتررال السدررتعسخيغ تحررت إمررخة عثسرران دقشررة ..فكانررت انترررارات دقشررة الدرراحقة عمرري قررػات الجشررخال 

يرخ البخيصاني فالشتايغ بيكخ واختخا  السخبع االنجميدي لمسخة اوولري فري التراريخ .. وأعقرل ذلرظ تحخ 
شرررػكخ وسرررشكات .. ولزا  ذلرررظ يقرررػل وندرررتػن تذختذرررل " رئررريذ وزرا  بخيصانيرررا الحقرررا" فررري كتابرررو 
حخب الشيخ 6 " احذ غخدون بان والعو في الخخشػ   ار ميجدا بدبل العسميات العدكخية فري 
خررا اندررحابو الس تررخض " ويدررخد تذختذررل كيررا ان بخيصانيررا قررخرت إرسررال الدرريخ جخاىررا  بقررػات 

لررة مرغ اليشرج وكيرا ان عثسران دقشرة احرجث وسرا قػاترو خدرائخا  فادحرة شرسمت خيرخة بخيصانية خا
الزربا  البخيصررانييغ ولرع يخررش تذختذررل إعجابرو بعثسرران دقشرة حيشسررا يررر و بالقائرج السحشررظ القررادر 

جشررجيا بخيصانيررا مررغ جررير الدرريخ جخاىررا    144عمرري تش يررح اندررحابات ذكيررة بعررج خدررائخ قاربررت ال 
مشرراورات عثسرران دقشررة العدرركخية الشاجحررة مررع القررػات البخيصانيررة فرري الذررخ  قررج  الجررجيخ بالررحكخ ان

دفعررت الجشررخال االسررتخباراتي البخيصرراني ريجشالررج ونجررت الحقررا عمرري و ررش عثسرران دقشررة الحقررا  " 
بثعبرران السررا  الدلررق" .. كشايررة عمرري عبقخيتررو العدرركخية   .. لقررج كانررت تعميسررات السيررجي السذررجدة 

ة تسامررا  .. وىري البقررا  فرري شررخ  الدررػدان لسشرع اي قررػات بخيصانيررة مررغ التقررج  لعثسران دقشررة واالررح
ريثسا يتع تحخيخ الخخشػ  . لقج شارت أ جا  انترارات الثػرة السيجية عمي القرػات البخيصانيرة .. 
في شخ  الدػدان.. ال رقا  أوربرا البعيرجة فكترل شراعخ بخيصانيرا االول "نرحاي " كبميرشج " .. ارو  

 yzuuF yzuuFغ معاري السيجية مع القػات البخيصانية في شخ  الدرػدان .. بعشرػان قرائجه ع
.. 

 في ما ورا  البحار جالجنا أقػاما  شتى



2 

 

 بعزيع كان باس  .. وبعزيع لع يكغ
 باتان، وزولػ، وبػرمييغ

 لكغ اوشعث كان أعجبيع
 لع يسشحشا معذار فخ ة

 بل لبج را جا  في الحخش.. ثع عقخ خيمشا  
 أر ادنا في سػاكغ مد  

 والعبشا لعبة القصة وال ار
 يا أييا اوشعث الثائخ في وششظ الدػدان

 يا لظ مغ فارس لعيغ ومقاتل مغ الشخل اوول
 ولػ شئت أعصيشاي بحلظ شيادة إقخار
 ولػ شئت أتيشاي لشحت ل سػيا با قخار
جه كاوراقشا  اوشعث ليذ لجيو أورا  تسجِّ

 مقاىا كسكافآتشاال ميجاليات وال مكافآت يت
ن لو كمسات الشرخ  فعميشا نحغ إذن أن نجوِّ
 وىػ يق د كالذيصان بيغ أشجار الحخش

 حام  .. تخسا  وحخبة   
 خح القػل يا أشعث أنت وأ جقا ي الحيغ فقجت
 بخغع أنشا لع نذّيع مغ أ جقائشا قجر ما شيعت

 إال أن الر قة عادلة يا أشعث
 لقج قجمت الحايا أكثخ مسا قجمشا

 لكشظ يا ماكخ... كدخت في الشياية  شجوقشا 
 أخيخا  إليظ يا أشعث في وششظ الدػدان
 أييا ال ارس المعيغ والسقاتل السرص ى

 إليظ يا ذا الذعخ الثائخ..
 تيانيشا يا أحسق يا مغػار فقج كدخت السخبع البخيصاني  

برررجر واوميرررخ الذررريخ وفررري الػقرررت الرررحي ا رررجر ويرررو السيرررجي تػجيياترررو لألمرررخا  الذررريخ العبيرررج ود 
حسرررجالشيل احسرررج الذررريخ يػسرررش ابرررػ شرررخا ي  ررراحل الزرررخيي الذرررييخ بامرررجرمان   واوميرررخ عمررري 
الذرخيا   االمرريغ اليشررجي ..بتػحيررج الجيررػد لحرررار الخخشررػ  .. انزررع الذرريخ عبررجالقادر ود ا  

لمخخشرػ  مرغ مخيػ  ح يج الذيخ حسرج ود ا  مخيرػ  لخكرل الثرػرة السيجيرة مبايعرا لمسيرجي ومحا رخا 
جية الك كمة .. كسا قا  االميخ الذيخ احسج السررص ي االمريغ ود ا  حقريغ بتذرجيج الحررار مرغ 
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جيرررة الدرررخوراب .. وأرسرررل السيرررجي االميرررخ   عثسررران ابػقخجرررة بقرررػات مقاتمرررة وعيرررج اليرررو ميسرررة 
  حرررار الخخشررػ  الرري حرريغ تحخكررو ىررػ ببرراقي الجررير مررغ جيررات كخدفرران نحػىررا .. وتػافررج امررخا

الخزيقررات بييرررادة االميررخ مػسررري مرررادبػ وكػكبررة مرررغ فخسرران الدغررراوة بييرررادة االميررخ شررراىخ إسرررحا  
الدغرراوي و ررحبيع امررخا  السدرريخية بييررادة االميررخ عمرري الجمررة و معيررع عررجد مررغ فخسرران السدرراليت 
ة وتػافررج ال  تررة بخرريميع بييررادة ال كرري الررجاداري .. وتقرراشخ فخسرران الح ويرريغ مررغ الجديررخة تحررت إمررخ 

االميررخ ود البررريخ واوميررخ عبررجالخحسغ القخشرري ود الررديغ وثمررة مررغ فخسرران الذرركخية بييررادة الذرريخ 
عبررجهللا عرررػض الكرررخيع أبػسرررغ .. و وفخسررران العرررخكييغ بييرررادة االميرررخ ادريرررذ ود الذررريخ مررررص ي 

دغريع العخكي وقػات مغ قبيمة الكػاىمة بييرادة االميرخ جرادهللا ود بميمرػ.. كسرا تشرادي فخسران كشانرة و 
والحدررشات والعسارنررة ودويرري بييررادة االميررخ بررابكخ ود عررامخ وود مررجر  وال ييررو سررعيج الررجويحي مررغ 
الشيل االبيس .. ثع ُعيغ اميرخ اومرخا  االميرخ عبرجالخحسغ الشجرػمي قائرجا عامرا لحررار الخخشرػ  

البعيررج لررع .. فاحرراشػا بالسجيشررة إحاشررة الدررػار بسعرررع اليررج   .. ولعررل ترراريخ الدررػدان القخيررل او 
يذيج تشادي أشتات نخبػية وشعبية سػدانية مختم رة لسحاربرة االحرت ل تحرت رايرة سرػدانية مػحرجة 
كرررحلظ الرررحي حرررجث إبررران عسميرررة تحخيرررخ الخخشرررػ .. وفررري ىرررحا الذررران يقرررػل البخوويدرررػر االمخيكررري 

بعشررػان ي ريتذررارد ديكسيجيرران اسررتاذ العمررػ  الدياسررية بجامعررة جشررػب كالي ػرنيررا .. فرري سرر خه اليرريع 
كاريدما الييادة في االس   ، ميجي الدػدان   6 " لقج كانت مقجرة السيجي عمي مخاشبة وتحخيرظ 
الجساىيخ افزل مثال لمبداشة والػالػح السصمػب .. في مجتسع معقج ومتعجد اوعرخا  والثقافرات 

تقرا  لسصرامي كسا ىػ حال الدرػدان فري القرخن التاسرع عذرخ .. كانرت الثرػرة السيجيرة تسثرل نقصرة ال
وامرررال عخيزرررة لقرررػي قبميرررة واجتساعيرررة وسياسرررية مختم رررة قاومرررت االحرررت ل اوجشبررري . لقرررج كررران 
لكاريدمررا الييررادة عشررج السيررجي الررجور اوكبررخ فرري تجرراوز تقاشعررات تمررظ القررػي و استخالررا  اشررتاتيا 

ػرة "  وفرري السختم ررة وتحقيررق التجررانذ واالنررريار بيشيررا ثررع الػحررجة الػششيررة ومررغ ثررع االنترررار لمثرر
و ل االما  السيجي الي الػاحي الخخشػ  بجيذو فاستقبمو كبار اومخا  .. ولحر   4441اكتػبخ

الجسيع تػر  قجميو حيث ان القائرج أ رخ عمري ديرادة الجرير بش درو وىرػ يسذري راجر  مرغ كخدفران 
وابررا الرري الخخشررػ  .. تزررامشا وتذررجيعا لرربعس أنررراره مررغ السذرراة الررحيغ ال يستمكررػن جيررادا او د

لمد خ. ولع ييجر القائج الكثيخ مغ الػقرت فا رجر مشذرػره الذرييخ لقرػات الثرػرة السيجيرة السحا رخة 
لمخخشررػ  حاثرررا عمررري االنزرربا  وعرررج  التعرررخض لمسررجنييغ ..و الرررحي جرررا  ويررو 6 " حيرررث ال يخ ررري 
عمرريكع ان الطمررع دمررار وىررػ محرررخ  كتررل وسررشة ولرريذ مررغ دأب اوخيرررار ولنسررا ىررػ شخيررق الك رررار 

جار . وانتع أنرار هللا وقج خرخجتع فري سربيل هللا ، فاحرحروا مرغ فدراد ىجرختكع و رػنػا أن دركع ال 
مغ التعخض لمشاس في حقػقيع وأمرػاليع وندرائيع برالصخيق لغايرة و رػلكع ذىابرا وليابرا واعمسرػا ان 

و في مغ تعجي عمي احج في ن دو أو مالو أو ندائو فشحغ غيخ رااليغ عميو والبج ان يشتقع هللا مش
الجنيا قبل اآلخخة"  ويدخد فيخغذ نكػل مجيػدات السيجي لحقغ الرجما  و ومحاولرة إقشرا  غرخدون 
بتدرميع السجيشررة حرريغ يقررػل " لقررج شررخ    احسررج السيررجي فرري حسمررة مخاسرر ت مصػلررة امتررجت لدىررا  

فا  عغ ما العذخة أشيخ  قشا  غخدون بالعػدة الي ب ده مكخما  بجال مغ إزىا  باقي عسخه في الج
ال فائررجة فرري الررجفا  عشررو   " .. كسررا بررجأ االميررخ   عثسرران ابػقخجررة حسمررة مخاسرر ت مررع غررخدون 
لتحقيررق ن ررذ الغررخض مررغ دون نجرراح يررحكخ .. وقررج أورد السررفرخ البخيصرراني ال خيررج  يررظ  رراحل 

حي كتاب " يػميات الجشخال غخدون " أورد .. نز خصاب االميخ عبجالخحسغ الشجػمي لغخدون وال
نقمو نيكػل ايزا .. وجرا  ويرو 6 " لقرج مزري زمرغ شػيرل وانرت ال تخيرج ا ذعران والتدرميع .. ولقرج 
أمجنا هللا االن بالخجال اوشجا  الذجعان ومشيع أ حابشا وأحبابشا ..رجال يحبػن السػت في سبيل 

لسررػت أحررل هللا تسامررا  كسررا تحررل انررت الحيرراة   .. يجاىررجونظ شسعررا ويسررا عشررج هللا مررغ ثررػاب .. ا
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الرررييع مررررغ زوجرررراتيع ومررررغ كررررل مررررا يسمكررررػن فررري ىررررحه الررررجنيا ال انيررررة .. ان السيررررجي يعسررررل لخيررررخي 
و  حظ .. وعمي الخغع مغ ذلظ ما زلت انرت فري عشرادي وتكبرخي .. ترجيخ ضيرخي لرحلظ وتعتسرج 
عمرري قررػاي الدائمررة والترري سررتتجخد مشيررا قخيبررا بررعذن هللا     وعػالررا عررغ الررخد عمرري ود الشجررػمي .. 
ارسرررل غرررخدون مجسػعرررة خصابرررات  مبخاشرررػر روسررريا ولمبخاشرررػر الشسدرررا وممرررظ إيصاليرررا والبابرررا ليرررػ 
الثالث عذخ يحثيع عمي دعسو في مػاجية الثػرة السيجية وخصخىا .. ويرػر االمخ عمي انو نػٌ  

-1-42،41مررررغ  ررررخا  الحزررررارت .ي خصابررررات غررررخدون لسمررررػي أوربررررا وبابررررا ال اتيكرررران بترررراريخ
شاحيررة اوخررخي مررغ شررسال الكررخة اورالررية.. يررحكخ "اليتررػن ستخيتذرري" فرري مفل ررو ...وفرري ال4441

بعشررػان " نيايررة الجشررخال غررخدون ".. كيررا بررجأت حسمررة الررخأي العررا  البخيصرراني تزررغا ج دسررتػن 
رئيذ الػزرا  البخيصاني "نحاي .. لمعسل عمي إرسال جير إنقراذ بخيصراني السرتخداد ىيبرة بخيصانيرا 

ارتجرررل ج دسرررتػن خصبرررة عررررسا  فررري  4441خاب الدرررػدان.. وفررري مرررارس التررري تسخمغرررت فررري تررر
مجمرذ العسرػ  البخيصراني ردا عمري ىرحه الحسمرة السحسػمرة وختسيرا بعبارترو اوشريخ عمري ا شر   
.. ممخرا الػالع في الدػدان كسا يخاه ىػ .. " ان ىحا الذرعل يشاالرل مرغ اجرل حخيترو .. ومرغ 

  " ..مسرا اثرار حظيطرة  رقػر مجمرذ العسرػ  البخيصراني  حق ىفال  ان يشاالرمػا مرغ اجرل حرخيتيع
بييررادة المررػرد ىرراريشجتػن وزيررخ الحخبيررة و"خررخيغ.. بيشسررا اسررتبقت السمكررة فكتػريررا الجسيررع بخصابيررا 

.." ان لج لررة السمكرررة  4441لررخئيذ وزرائيررا" ج دسرررتػن" الرررادر مرررغ قرررخ باكيشجيررا  بتررراريخ 
. انيررا تعتقررج انررو البررج مررغ تػجيررو الررخبة قػيررة ليررفال  مذرراعخ قػيررة تجرراه مررا يحررجث فرري الدررػدان .

السدرررمسيغ حتررري يعمسرررػا جيرررجا انيرررع لرررع ييدمػنرررا بعرررج   ىرررفال  اوعرررخاب الستػحذرررػن لرررغ يتساسررركػا 
ليجتخئررػا عمرري الػقررػ  امررا  جيررػش جيررجة ومشطسررة ..ان ج لررة السمكررة لتختجررش مررغ اجررل سرر مة 

ج فري غايرة الدرػ  "  وىكرحا انرجفعت بخيصانيررا الجشرخال غرخدون وان أ رابو اي مكرخوه سرتكػن الشترائ
بقزيا وقزيزيا لقسع الثػرة الدػدانية الػليجة   .. فتسخس ذلظ عغ إرسال جير حسمرة االنقراذ 
البخيصررراني الذرررييخ بييرررادة المرررػرد ولدرررمي عمررري وجرررو الدرررخعة و دون إبصرررا   عشرررجما الحرررت ش ئرررع 

.. رفع اميخ  4441ان في أواخخ اكتػبخ الجير االنجميدي بييادة ولدمي في أقا ي شسال الدػد
الذسال .. االميخ الذيخ   الخيخ " اسرتاذ السيرجي سرابقا" تقخيرخا م رر  عرغ جرير الغرداة لتمسيرحه 
الدابق وقائجه الججيج   احسج السيجي .. كسا عقج السيجي مجمرذ شرػراه بحزرػر الخم را  وكبرار 

شررػ  حيررث كرران يعدرركخ بقػاتررو .. وتقررخر اسررتجراج اومررخا  فرري مشصقررة ابػسررعج بسحرراذاة مجيشررة الخخ 
جير ولدمي لسػاجية واسعة في مشصقة ابػشميي يكػن اليج  مشيا تعصيل تقج  الجير البخيصاني 
الغازي لحيغ تحخيخ الخخشػ .. وقج تع والع خصة محكسة تعتسج عمي استجراج الحسمة البخيصانيرة 

  باالشتباكات الخاش ة الستػا مة حػل اآلبار مغ خ ل الرحخا  الكبخي وحخمانيا مغ مػارد السا
.. ودفغ اكبخ عجد مغ اآلبار في شخيق الحسمة .. وأرسل السيرجي برجوره خصابرا متػعرجا لغرخدون.. 
أورده السفرخ الػششي االستاذ عبجالسحسػد ابػشامة في مفل و الييع " مغ ابا الي تدمياي" 6" واعمرع 

وأحبابشرا السفيرجيغ بالشررخ مرغ عشرج هللا .. وكرغ عمري  انشي حزخت بجيػشرشا السشررػرة وأ رحابشا
يقرريغ انرري عمرري عمررع بحزررػر عدرراكخ االنجميررد بجيررة دنقرر  ، ولكررغ لدررت مباليررا بيررع وال بغيررخىع 
ب زل هللا .. وسريكػن ليرع أسرػة بجيرػش ىكرذ والذر لي ، وال تغخنرظ نررختظ الستػاليرة فكرل مرغ 

لحيغ تررجيقا لقػلرو تعرالي " وال تحدربغ الرحيغ قتمرػا استذيج عغ أمخنرا رأفرة بيرع ليشرالػا درجرة الررا
فررري سررربيل هللا أمػاترررا برررل احيرررا  عشرررج ربيرررع يخزقرررػن " ولرررػال مخاعررراة حدرررع دمرررا  السدرررمسيغ لزرررخبت 
  حا عغ مخاشبتظ وبادرتظ باليجػمات التي ال أشظ في نجاحيرا . فدرمع تدرمع انرت ومرغ معرظ 

  عمي مرغ اتبرع اليرجي   .ويقرػل نيكرػل ان ، وقج نرحتظ وأنرحظ ولال فالحخب بعج ذلظ والد 
االمررا  السيررجي قررج وجررو االميررخ   الخيررخ بتجسيررع قررػات مررغ دبائررل الجعميرريغ والجناقمررة والبذررارييغ 
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والعبابجة تحت ديادة االميخ عبجالساجج   لسػاجية الغرداة فري ابرػشميي .. كسرا اقتصرع قرػات مقرجرة 
خ لسجيشررة الخخشررػ  وأرسررميع كتعديرردات ليررحه القررػات مررغ فخسرران دغرريع وكشانررة مررغ جيذررو السحا رر

بييادة االميخ مػسي ود حمػ شقيق الخمي ة عمي ود حمػ عمري رأس فخسران الخايرة الخزرخا  وأمرخا  
اخخيغ .. عمي ان تبقي البيية البادية مغ الخاية الخزخا  تحت إمخة الخمي ة عمي ود حمػ لحرار 

 44مع مشذرػر السيرجي بخرا يرجه لمخمي رة عبرجهللا بتراريخ الخخشػ  .. ويتػافق ك   فيخغذ نيكػل 
6 " حبيبررري ، ان امرررخ جرررير االنجميرررد ميرررع ، كرررػن تعديرررد الجرررير ويرررو فػائرررج كثيرررخة 4441يشرررايخ 

وتثبيت لمقمػب ، واشسئشان الىرل البمرج وتذرجيع ليرع .. فمريكغ تجييرد اخرػان  رشاديج كشحرػ حدرغ 
اخررري   العخيرررق وبيرررخ  عمررري برررغ الياشرررسي  حدررريغ وجساعترررو وبيرررخ  ابرررغ الترررػيع السرررادح وبيرررخ  

وتذييميع بسا يمد  مغ "لة وجباخيغ وليريخ التشبيو عمي جساعة الررجيق بتذرييميع وال يكرػن فري 
ىررحا االمررخ ترراني والدرر   "   .امررا المررػرد ولدررمي قائررج جررير االنقرراذ البخيصرراني فقررج اسررتيل حسمتررو 

غ  مش اسرتعساري بخيصراني مقيرت .. وىرػ بخصاب غخور لغخدون في الخخشػ .. تعبخ كمساتو ع
القائج السدىػ بييادة جير قارب تعجاده اوربعة عذخة الرش جشرجي بخيصراني   وجرا  فري الخصراب " 

نرػفسبخ وىرػ اول كتراب أخحترو مشرظ وسراكػن فري دنقر  بعرج أربعرة ايرا  ،  1و مشي كتابظ بتراريخ 
أعصيرظ ت رريل القرػات التري يترالش ولدرت  4441يشرايخ  3ويكػن الجير بريغ الجبرة وأمبقرػل فري 

مشيا الجير ولكغ تاكج انيا كاوية لدحق   احسج السيجي وأنراره ومحػ ذكخه مغ الػجػد وكمسا 
زاد عجد مقاتميو زاد سخورنا النو بحلظ يديج عجد قرت ىع ولكرغ المرػرد البخيصراني الستعجرخ  لرع يكرغ 

قررج كرران التشدرريق عمرري اعمرري مدررتػي برريغ يعمررع حجررع اوىررػال الترري تشتطررخ جيذررو فرري الدررػدان ..ف
أمرررخا  الثرررػرة السيجيرررة والسيرررجي ن درررو لتمقيشرررو درسرررا تاريخيرررا.. مسرررا حرررػل ميسترررو الررري كرررابػس ضرررل 

 يصارده شػال حياتو.
عشررجما تحررخي شررابػر الرررحخا  بييررادة الجشررخال سررتيػارت الرري االمررا  مررغ "بررار الجقررجول وجررج قررػات 

.. فكان لداما عميو ان يتحرخي آلبرار  4441يشايخ  42ليمة  السيجية قج احتمت ابار " ابػشميي" في
ابررػشميي حترري يرررل مررػرد السررا  ليبقرري عمرري قػاتررو الترري أنيكيررا الطسررا وكررادت ان تحتررخ  ب عررل 

..  4441يشررايخ  43شررسذ  ررحخا  الدررػدان القاسررية ..فكانررت مػقعررة ابررػشميي ال ا ررمة بترراريخ 
اج حسمرة االنقراذ اليرو ببخاعرة فائقرة ..وىكرحا و رل ذلظ ال خ الحي عسمت قرػات السيجيرة عمري اسرتجر 

االميررخ مػسرري ود حمررػ بقػاتررو لتعزرريج قررػات الجعميرريغ الباسررمة فرري الستسررة بييررادة االميررخ عمرري ود 
سعج واوميخ عبجالساجج   خػجمي .. فعقج لػا  الييادة ل ميرخ مػسري ود حمرػ وبعرج تخديرج دعرا  

ي .. انصمقررت قررػات االنرررار لسياجسررة السخبررع االنجميرردي الحررخب ث ثررا كسررا أو رراىع االمررا  السيررج
الستقرررج  .. ونترررخي السجرررال لمسرررفرخ االسرررتاذ عبرررجالخحسغ الحمرررػ ليخسرررع لشرررا لػحرررة السعخكرررة 6 " قرررا  
االنرار بيجػ  عا ش عمي مفخخة وواجية السخبع االنجميدي فكدخوا المع السخبع وأجبخوه عمي 

جررل . اغتررشع االميررخ مػسرري ود حمررػ ال خ ررة واختررخ  التخاجررع . وتمرري ذلررظ قتررال مػاجيررة رجررل لخ 
السخبررع االنجميررردي وسرررا ذىرررػل أعجائررو حتررري و رررل الررري وسرررصو مسدرركا بخايترررو الخزرررخا  فررري يرررجه 
اليدرخي والسرررحش فرري يررجه اليسشري .. فاسررخ  رجالررو خم ررو فثبتررػا الخايرة بالحجررارة فرري داخررل السخبررع 

قمررل مرغ فعاليررة الشيررخان االنجميديررة ونتيجررة  االنجميردي  وجررخي اشررتباي دامرري بالخمراح والدرريػ  مسررا
مرغ خيرخة  43لحلظ ..ّخخ الكػلػنيل البخيصاني بخنيبي  خيعا بخمي االميخ البذيخ عجل الظيا مرع 

جخيحرررا مرررشيع.    4425مرررغ الجشرررػد البخيصرررانييغ وسرررقا  824الررربا  الحسمرررة وُقترررل مرررا يقرررارب ال 
بػشميي قائ 6 " لقج قاتل الدػدانيػن ببدالة ..وعمق السفرخ البخيصاني تذارلد رويال عمي احجاث ا

عجيبررة وأبررجوا اسررتيانة محىمررة بررالسػت "..  استذرريج مررغ قررػات السيجيررة عررجد مقررجر وكرران أبرررخزىع 
االميررررخ الذررررجا  مػسرررري ود حمررررػ والررررحي ابررررخ بػعررررجه ل مررررا  السيررررجي بغررررخس رايررررة الثررررػرة السيجيررررة 
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ل رارس   برغ االميرخ عمري ود سرعج والرحي الخزخا  في قمل السخبع االنجميدي   واستذيج أيزرا  ا
لع يبمغ العذخيغ بعج   بيشسا جخح والجه االميخ عمي ود سعج في كت و .. لقج اليع ثبات الدػدانييغ 

 iati فررري "ابرررػشميي" الذررراعخ البخيصررراني الدررريخ ىشرررخي نيػبػلرررت فرررشطع قرررريجتو الذرررييخة بعشرررػان 
ataptat ير البخيصراني وفري مقرجمتيع الكػلػنيرل بخنيبري ..التي تخثري ابياتيرا الحديشرة قتمري الجر

 .. وجا  فييا6 
 ىا ىي رمال الرحخا  قج تخزبت بالمػن اوحسخ ..

 حسخا  ىي .. بمػن حصا  السخبع االنجميدي السشكدخ   
 لقج  ست السجفع .. و ُقِتَل الكػلػنيل  

 ُقتل الكػلػنيل .. ُقتل الكػلػنيل    
الستسررة والذرربكات تكبررجت فييررا حسمررة االنقرراذ خدررائخ فادحررة مررا  تمررت ابررػشميي اشررتباكات اخررخي فرري

برريغ جخحرري وقتمرري .. واشررتجت السػاجيررات مررع قررػات االحررت ل بعررج التعديرردات الترري ارسررميا االمررا  
السيجي بييادة االميخ الشػر عشقخة ..وىكحا تحققت اىجا  الثػرة السيجية بتعصيل حسمة االنقاذ التي 

فغ مػتاىررا وسرررا أنرريغ الجخحرري البخيصرررانييغ   وتشاقمررت بخيصانيررا أنبرررا  ترراخخت لتمعررق جخاحيرررا وتررج
مػقعرررة "ابرررػشميي " الخالرررجة .. فاستذررراشت السمكرررة فكتػريرررا غزررربا وسرررصخت خصابرررا شرررجيج الميجرررة 
لمجشررخال ولدررمي قائررج جيذرريا فرري الدررػدان والررحي عقررجت عميررو االمررال  نقرراذ غررخدون .. عبررخت ويررو 

ا   رررادمة عرررغ عجرررد قػاتيرررا عرررغ التقرررج  امرررا  بدرررالة وتررررسيع سرررخصيا الترررا  لسرررا بمغيرررا مرررغ أنبررر
كترررل ولدرررمي السحررربا  4441الدرررػدانييغ فررري مقاومرررة الغرررداة .. وفررري اوسررربػ  الثررراني مرررغ يشرررايخ 

لدوجتو في بخيصانيا ما ىػ نرو 6 " انشي اشعخ بغاية الحشق والزيق مغ خصاب ج لة السمكرة ي 
لشررادر جررجا ان تكتررل السمكررة خصابررا مفذيررا كيررحا لقائررج والررحي أرفقررو لررظ فرري ىررحه الخسررالة  .. فسررغ ا

عدكخي مثمي في السيجان. لقج كانت كمساتيا تعبخ عغ مشتيي ال طاضرة وعرج  التقرجيخ   ولكرغ بسرا 
انيرا ممكررة بخيصانيرا فررعنشي ال أسررتصيع ان اجرادل ج لتيررا لرحلظ قررخرت ان أتػقررش عرغ الكتابررة والررخد 

اخل أسرررػار مجيشرررة الخخشرررػ  السحا رررخة .. وعشرررجما اشرررارت عمييرررا "   .امرررا جشػبرررا .. وتحجيرررجا برررج
.. كانررت انامررل الجشررخال غررخدون  4441يشررايخ  61عقررارب الدرراعة الرري الحاديررة عذررخة مررغ مدررا  

السختعذررة تخررتا اخررخ اسررصخ محكخاتررو .. والترري جررا  فييررا 6 " اذا لررع ترررل القررػات البخيصانيررة عمرري 
ج السيرجي.. لقرج فعمررت كرل مرا بػسررعي فعمرو مررغ وجرو الدرخعة ، فرران مجيشرة الخخشرػ  ستدررقا فري يرر

اجرررل شرررخ  وكخامرررة بخيصانيرررا ... وداعرررا .. وداعرررا .. مخمرررركع تذرررارلد غرررخدون " ... وفررري تسرررا  
عقج االما  السيجي مجمذ شػراه اوخيخ قبل تحخيخ الخخشرػ   4441يشايخ  62الثالثة مغ  باح 

يجررػ  عمرري الخخشررػ  لتحخيخىررا عمرري مررع الخم ررا  وكبررار اومررخا  وخمررز االجتسررا  الرري الررخورة ال
الػ  إ خار غخدون عمي عج  التدميع وحقغ دما  الشاس .. ولتت خغ قػات الثػرة السيجية لسػاجية 
حسمو االنقاذ في الذسال .. وجسعت قػات السيجية لمسيجي ليخاشبيا قبل السعخكة.. ويػرد فيرخغذ 

و ررايا السيرررجي السذرررجدة االخيرررخة  نيكررػل فررري سررر خه ي ميرررجي الدررػدان ومقترررل الجشرررخال غرررخدون  ..
لجير الثػرة الستاىل لتحخيخ السجيشة .. " اذا نرخكع هللا .. الغخدون ال ُيقتل .. ال ييو   االميغ 
الزخيخ ال ُيقتل.. .. كل مغ استدمع و رمري سر حو ال تقتمرػه.. كرل مرغ أغمرق براب بيترو عميرو ال 

خخشررػ  إيررحانا ببررج  اليجررػ  لتحخيررخ عا ررسة الررب د   تقتمررػه " .. ثررع كبررخ السيررجي بدرري و فرري اتجرراه ال
استصاعت قػات االميرخ الشجرػمي واوميرخ ابػقخجرة واوميرخ ود نػبراوي احرت ل الخخشرػ  فري وقرت 
وجيررد .. وفرري خزررع ىرررحه المحطررات الترري عرررادة مررا يرررحبيا الكثيررخ مرررغ االن رر ت الثررػري الرررحي 

سيرررجي الررررخيحة بالح رررات عمررري حياترررو .. يررررعل الدررريصخة عميرررو.. قُترررل غرررخدون خ فرررا ووامرررخ ال
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وحجثت العجيج مغ التجاوزات التي نيي عشيا القائج وكبار اومخا  .. ويقػل نيكػل انرو عمري الرخغع 
مغ ذلظ فان السيرجي وود الشجرػمي كانرا مرغ الحرخص بسكران عمري حيراة السرجنييغ .. وعشرجما دخرل 

غ بيت السرال .. بعرجرا  كرل امرخأة مرغ اىرل السيجي السجيشة ضافخا وجو االميخ احسج ود سميسان امي
السجيشة الي اىميا او اي قخيل ليا قبل غخوب الذسذ   وفي ىحا الذران أيزرا  .. ا رجر السيرجي 
مشذػره الذييخ بعج تحخيخ الخخشػ  6" ان الشدا  الخارجات مغ ققخة الخخشػ  جسيعا قج أحببشا ان 

ابشا ان يتردوج مرشيغ .. فرحوات اوزواج يدرمسغ يعصيغ الزواجيغ وال يجػز وحج مغ أ حابشا وأحب
الزواجيرررغ وكرررل مرررغ ال زوج ليرررا تكرررػن لررررجي امررريغ مرررامػني السقررررػد شرررخز محرررخ    ويجررررخي 
راحررتيغ.. فالحررحر مررغ الترردويج وحررج مررغ ندررا  ألييرراقخ السررحكػرة  ررغيخة او كبيررخة .. ثيبررا او بكررخا 

جرراني عمرري ن دررو والدرر    وبػقررػ  ومررغ ترردوج بػاحررجة مررغ السررحكػرات بررجون نطررخ حكررع هللا فيررػ ال
الخخشررػ  فرري دبزررة الثررػار شررخ  االمررا  السيررجي فرري تذررييج العا ررسة الػششيررة " ا  درمرران" وابتشرري 
لش دو مشدال شيشيا متػاالعا وتبعو الثػار فاعمشت تمظ المحطات مي د الدػدان السدتقل السػحج .ثع 

دىع والررحي ُمشررري بالسديررج مرررغ الخدرررائخ بررجأت مخحمرررة مصرراردة جرررير حسمررة االنقررراذ البخيصرراني السشيررر
الجاميرررة .. فدرررقا الجشرررخال االنجميررردي اوبرررخز " وليرررا  أيرررخل" قتررري  فررري مػقعرررة كخبكررران فررري فبخايرررخ 

. وكترررل ولدرررمي لمرررػرد ىررراريشجتػن وزيرررخ الرررجفا  البخيصررراني "نرررحاي ليررررش حسمرررة التعبئرررة  4441
مي الدرػداني ووحرجة ابشرا  الرػشغ فري الشاجحة لمثػرة السيجيرة والتري أدت الري اشرتعال الذرعػر القرػ 

مػاجية الغداة 6 " انيع يشطخون إليشا االن بكخا ية عسيا .. فشحغ فري نطرخىع ك رار وغرداة جئشرا الري 
ب دىع تمبية لخغباتشا االنانية ويعتقجون انشا ان انترخنا عمييع .. سشاتي بحاكع اجشبي .. يدرػميع 

كسا كان ي عرل الباشرػات السررخيػن" ويعمرق نيكرػل عد ا وضمسا وي خض عمييع الزخائل الباىطة 
عمي ىحا الخصاب قائ  6 " لقج كانت القػات البخيصانية ب   ميي ليقرش الري جانبيرا فري الدرػدان  
وباندحاب قرػات جخاىرا  مرغ شرخ  الدرػدان تحرت الرغا عسميرات عثسران دقشرة العدركخية العبقخيرة 

رفررع  4441قررج  انجميديررة وفرري أواخررخ ابخيررل  السرراكخة.. تررع تحخيررخ معطررع أراالرري الدررػدان مررغ اي
االميرررخ عثسررران دقشرررة تقخيرررخه ل مرررا  السيرررجي قرررائ  6 " لقرررج قرررح  هللا الخعرررل فررري قمرررػب أعرررجا  هللا 
االنجميد ب زل ثبات او حاب وولػا اودبار ىاربيغ "   ويعمرق نيكرػل عمري ىرحه اوحرجاث قرائ  

ي فاقرررت تكم تيرررا الدررربعة م يررريغ مرررغ الجشييرررات 6 " ان حسمرررة بخيصانيرررا العدررركخية فررري الدرررػدان التررر
كتررل المررػرد ولدررمي قائررج حسمررة  4441االسررتخليشية قررج انتيررت الرري ال ذررل التررا  "   .. وفرري فبخايررخ 

االنقررراذ لدوجترررو الميرررجي لرررػيد ولدرررمي .. بسخارة..قرررائ  6 " لقرررج انتررررخ السيرررجي .. وىرررا نحرررغ نبرررجو 
    seh iteai etT e,  o t a eh t    ,,a eh F a,, iTeجسيعررررا .. كاالغبيررررا   " .. ي 

ويحمل السفرخ البخيصاني والسحمل العدكخي دونالج فيثخستػن أسباب انترارات الثػرة السيجيرة عمري 
جيررررػش االسررررتعسار.. حيررررث يخجررررع ذلررررظ لسمكررررات السيررررجي اليياديررررة وتخصيصررررو العدرررركخي الستسيررررد 

اوولي ومقجرتو عمي اختيار مرا يشاسرل  السدتسج مغ اش عو ودرايتو التامة بتاريخ حخوب االس  
ضخوفرررو مرررغ تكتيكرررات عدررركخية مشيرررا ويررررش عبقخيرررة تكتيكاترررو العدررركخية فررري مػاجيرررة الجيرررػش 
البخيصانية ..بكمسات قرار مػجدات .. " لقج كان قادرا عمي االست ادة مرغ ىرحا ا رث فري الرربخ 

الزخبة القاالية .. لقج كان بارعرا عمي العجو واالنتطار بتان حتي تحيغ المحطة السشاسبة لتػجيو 
في االست ادة القرػي مغ لحطات االرتباي الكامل في   ػ  عجوه .. ان السخ  مشا ليجرج قخارترو 

مررحػبة بحرجسع عبقرخي قمسرا يخصرم " ثرع  -فري معطرع اوحيران -العدكخية والدياسية السريخية 
عمري عشررخي الس اجراة والررجمة  يدتصخد قائ  .. " لقج كانت تكتيكات االنرار العدركخية تعتسرج

.. وا حاشرررة الجائخيرررة بالعرررجو مرررغ اتجررراىيغ ".. وال يخ ررري فيثخسرررتػن اعجابرررو الذرررجيج ب كرررخ القرررادة 
العدكخييغ لمسيجية حيغ يقػل عشيع 6 " عمري الرخغع مرغ عرج  تمقرييع ترجريبا عدركخيا نطاميرا اال ان 
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اتميغ رائعرريغ  امررا عررغ عبقخيررة االميررخ تكتيكرراتيع العدرركخية والقتاليررة الستا ررمة قررج جعمررت مررشيع مقرر
عثسان دقشة العدكخية ويقػل السفرخ البخيصاني وليا  رايت 6 " مرغ السسكرغ القرػل بران عثسران دقشرة 
كرران اكبررخ عبقخيررة عدرركخية تكتيكيررة واجيتيررا االمبخاشػريررة البخيصانيررة فرري حررخوب الرررحخا  عمرري 

ػده .. يعخ  جيجا كيرا يقرػ  باالختخاقرات ا ش     . لقج كان بارعا في ا بقا  عمي تساسظ جش
العدكخية السباغتة الشاجحة ويزخب مرفخخة السخبرع العدركخي لمعرجو .. ويعرخ  جيرجا متري يشدرحل 
بقػاترو .. كرران ي يررع جيررجا أىسيررة رفرع الررخوح السعشػيررة لخجالررو فيفكررج ليرع ان االنجميررد قررج فررخوا وولررػا 

ت واالخرر ص فرري القتررال . لقررج كرران دقشررة رائعررا فرري اودبررار فرريميسيع ي اي رجالررو   مديررجا مررغ الثبررا
إلياب حساس جشػده بالخصل الحساسية التي تدتحدشيا اذان الخجال قبل السعخكرة      ولعرل ىرحه 

 التكتيكات ىي التي قادت الدػدانييغ النتدا  استق ليع مغ السحتل عشػة واقتجارا  .
 أصداء انترارات الثهرة السهدية في العالم

في بخيصانيا حمت اخبرار اليديسرة السجويرة التري تمقتيرا جيرػش االمبخاشػريرة التري ال تغرخب الذرسذ 
فرري الدررػدان ومقتررل غررخدون .. كحمررػل الررراعقة تسامررا    ويشقررل السررفرخ البخيصرراني روبررغ نيم نررجز 
..كيا وثق المرػرد بػندرػنبي سركختيخ السمكرة فكتػريرا الخراص ليرحه المحطرات حيشسرا كترل ليررش 

ال السمكرررة فكتػريرررا عشرررج تمقييرررا تمرررظ اونبرررا  .. " لقرررج كانرررت فررري حالرررة سررريئة تسامرررا  بعرررج سرررقػ  حررر
الخخشررػ  وبررجت كررالسخيس الررحي كرران شررخيي فخاشررو.. لقررج كانررت تتاىررل لمخررخوج لمتررػ عشررجما أتانررا 
تمغخافا يحسل اونبا  ..وعشجىا تػجيت ي اي السمكة  الي مدكشي الخراص كران باديرا عمري محياىرا 

ػب فػججت زوجتي التي أفدعيا مشطخ السمكة وىي بتمظ الحالة حيغ خاشبتيا وىي تختعر 6 الذح
  " .. ثررررع يدررررتصخد نيم نررررجز .. " لررررع تكررررغ السمكررررة وحررررجىا  .. عشررررجما  s,,  tahفررررات اووان .. 

و ررمت أنبررا  مقترررل غررخدون لمشررجن ..عسرررت حالررة الحرررجاد جسيررع أنحررا  بخيصانيرررا وُنكدررت االعررر   
يػ  كيػ  حجاد قػمي وسخعان ما تحػلت حالة الحدن العا  الي غزل جار  مػجرو وأعمغ ذلظ ال

لخئيذ وزرا  بخيصانيا ج دستػن  وعمي السدتػي الذعبي راجت تمظ االغشية الذعبية الحديشة عغ 
 s,,  tah a, Ttehمقتل غخدون وىديسة القػات البخيصانية عمي يج قػات الثػرة السيجيرة بعشرػان 

eia  لحشرا شرعبيا معخوفرا يعرد  فري حانرات لشرجن القرخن التاسرع عذرخ بامدريات االنررذ ..فررارت
 أواخخ اوسبػ  ..

 ىشاي في الدػدان غاب عشا ..غاب عشا 
 ىشاي .. شاشات إنجمتخا رأسيا .. وانكدخت 

 مغ ىشالظ .. مغ ىشالظ ..
 ت ذي نبا ارتعذت لو قمػب كل البخيصانييغ ..

 بصمشا العطيع .ُقِتَل بصمشا العطيع .. ُقِتَل 
الجررجيخ بالررحكخ ان حكػمررة ج دسررتػن سررقصت بعررج اقررل مررغ أربعررة اشرريخ ب عررل احررجاث الدررػدان 
والتي تمتيا احجاث سياسية اخخي بايخلشجا . اما المػرد ولدمي قائج جرير االنقراذ البخيصراني السشيرد  

 . 4548فقج عػقل بالحخمان مغ ديادة اي قػة عدكخية الي حيغ مساتو في 
ي الجانرل االخرخ مرغ الجديرخة البخيصانيرة .. فقرج تمقري القػميرػن اويخلشرجيػن اخبرار انتررارات اما ف

الثررػرة الدررػدانية عمرري بخيصانيررا باحت ررا ع مذرريػد .. وش قررت  ررحافتيع فرري تخميررج تمررظ االنترررارات 
جيرة ..فقج كانت الجديخة اويخلشجية ما زالت تخزح تحرت نيرخ االحرت ل البخيصراني حيشسرا حرخرت السي
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" ان أمانيشا الحيييية ىري ان  4441.. في  ytah a, a  ti F itiالدػدان.. فكتبت  حي ة 
ال يزع السيجي أسرمحتو اال بعرج ان يحررل ىرػ و رجالرو السخمررػن اووويرا  عمري نعسرة الحخيرة 
غ التي ال تقجر بثسغ .. يا أييا السيجي ..يا أييا السيجي .. ان مبمغ "مالشا ان تقزي كل واحجة م

فقررج خررررت  d iTe y,  aىجساتررظ بالدرريا عمرري عذررخة مررغ أعررجا  الحخيررة " .. امررا  ررحي ة 
كتبرت ذات الررحي ة 6 "ان  4441فبخايرخ  3  حاتيا الخئيدية بالكامل الخبرار الدرػدان .. وفري 

الثػرة الدػدانية الباسمة تدتحق التعاشش الكامل مرغ كرل أ رجقا  الحخيرة فري شرتي بقرا  العرالع".. 
  . ويقرػل البخوويدرػر مايكرل دي نري  4441-4441ا االلكتخونري لمررحافة االيخلشجيرة ياالرشي

فررري سررر خه اليرررريع " أسرررخعػا بالسيررررجي .. الررررحافة اويخلشجيررررة و رررخا  االمبخاشػريررررة فررري الدررررػداني 
 ".." لقج عسمرت الررحافة اويخلشجيرة ذات السيرػل القػميرة عمري تررػيخ السيرجي و 4448-4441

بصل قػمي سػداني في ثػرتو الج االمبخاشػرية البخيصانية.. بيشسا عسمت عمي وتقجيسو كسشاالل و 
و ش رجال السيجية كسحاربيغ مغ اجل الحخية اكثخ مغ ميميا لػ  يع كخجال ديغ ليع قجاستيع 
". امررا عررغ  ررجي السيجيررة فرري العررالع االشررتخاكي الررحي كرران فرري مخحمررة التخمررق "نررحاي ..فقررج كتررل 

شتخاكية اوبخز عغ "السيجي .. الدعيع الدػداني الحي جابو االنجميد ضافخا فخدريظ انجمد م كخ اال
في الخخشػ  "  كسرا كترل كرارل مراركذ لررجيقو انجمرد فري أواخرخ أيرا  حياترو حريغ كانرت جيرػش 

6 " إن اوخبار التي تاتيشرا مرغ  4448الثػرة السيجية تدتعج لمدحش مغ كخدفان نحػ الخخشػ  في 
يا ، أخبار مثيخة لم كخ، ولنيا ستجفع بشا إلى أن نحيل الشطرخ فري مجسرل بشيرة الدػدان، في ىحه او

السحىل الذيػعي، الحي نجعػ إليو، وستجبخنا عمى إعادة التامل في حجيثشا عغ أن الجيغ إنسا ىػ 
مجررخد إفررخاز لمػالررع الصبقرري،" ثررع يدررتصخد قررائ  ..." فررعن الررجيغ ا سرر مي، بيررحه الررريغة الثػريررة 

لست جرررخة فررري الدرررػدان، أ ررربي، وسيزرررحى وقرررػدا  لمثرررػرة العالسيرررة الرررج ا مبخياليرررة".اما السيجويرررة ا
السفرخ و البخوويدػر الخوسي سيخجي سسخنػ  فقج كتل عغ تحخيخ الخخشػ  قائ  .. " ان الثػرة 
السيجيررة وان كانررت حخكررة ديشيررة لررجي نذررػئيا اال انيررا أالررحت بعررج انترررارىا عمرري حسمررة ىكررذ و 

االبيس وحرار وتحخيخ الخخشػ  ، ثػرة وششية تقجمية الج االستعسار البخيصاني  استي ئيا عمي
والحكع التخكي السرخي وعس ئو مغ كبار ا دارييغ مثل غخدون و بيكخ وأميغ ولبتػن وسر شيغ 

السخكرررد االقتررررادي  -وغيرررخىع " .. كسرررا يرررحكخ سرررسخنػ  ان " عسميرررة حررررار وتحخيرررخ الخخشرررػ 
تتػيجررا لدمدررة انتررارات الذررعل الدررػداني الدراحقة عمرري ا مبخيررالييغ  جرا ت -والدياسري لمررب د 

البخيصرررانييغ " ويررررش حرررخاي الثرررػرة السيجيرررة " بالحخكرررة التقجميرررة التررري وحرررجت م يررريغ الدرررػدانييغ 
لمك رررراح مررررغ اجررررل االسررررتق ل فرررري مػاجيررررة االسررررتعسارييغ " امررررا عررررغ أ ررررجا  تحخيررررخ الخخشررررػ  و 

بخيصانيررا فرري شررسال الررػادي .. فقررج كتررل احسررج عخابرري باشررا قائررج  انترررارات الثررػرة الدررػدانية عمرري
خصابرا الري الميرجي  4441مرارس  6الثػرة العخابية مغ مش اه في مجيشة كمسبػ بجديخة سخي نكا فري 

  .. جا  ويو 6 " لع تكدل بخيصانيا شريئا مرغ محاولتيرا غردو الدرػدان  t  h   z a"ن بمشت ي 
سرسيا وسرسعتيا و خدرخت كرل السدرمسيغ . لقرج فقرجت بخيصانيرا .. لقج خدخت كرل شرم .. خدرخت ا

غررخدون وسررتيػارت وىكررذ و أيررخل وكررع وكررع غيررخىع مررغ الزرربا  البخيصررانييغ . كسررا فقررجت ايزررا 
تعاشش كل القمػب بدبل حخبيا عمي ثػرة التحخر في الدػدان .. ان الدػدانييغ الذرجعان اخرحوا 

الغرررداة ومرررشيع رجرررال ي زرررمػن ان يتجّخعرررػا كررراس  بالثرررار الخرررػانيع السررررخييغ وحسرررػا ب دىرررع الرررج
السررػت عمرري ان يررخوا مدررتعسخا دخرري  عمررييع داخررل حررجودىع . لقررج بررايع الذررعل الدررػداني السيررجي 
بالس ييغ عمي السػت مغ اجل الحخية و كمسرا ازداد العرجوان االنجميردي عمرييع كمسرا ازدادت قرػتيع 

 8، عررجد بترراريخ  seh yhTah    ti F e hTT".. ي ارشرريا الرررحافة البخيصانيررة ،  ررحي ة 
  .وتتػافق رسالة احسج عخابي مع ما خمز اليرو البخوويدرػر ريتذرارد ديكسيجيران و  4441ابخيل 
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مارغخيت وزمػريدكي حيث قاال 6 " لقج كان عخابي باشا مغ ابخز الستزرامشيغ مرع الثرػرة السيجيرة 
وقرج عسرل السيرجي عمري مبادلترو بغرخدون قبرل  الج البخيصانييغ وحم رائيع مرغ اوترخاي العثسرانييغ ..

مقتل اوخيخ في الخخشػ  .. كسا كان ثشا  الذيخ   عبجه عمي   احسج السيجي وحخكتو ضاىخا 
ومعخوفرا تسامرا  كسجراىخة الذريخ السررمي جسرال الرجيغ االفغراني بسدرانجتو لمثرػرة ايزرا .. ولرػ قررجر 

ا ان تذرركل الحخكررة السيجيررة تيجيررجا حييييررا عمرري لمسيررجي ان يعررير اكثررخ .. لكرران مررغ السسكررغ جررج
سرريصخة بخيصانيررا عمرري مرررخ ".. يريتذررارد ديكسيجيرران و مارغخيررت وزمػريدرركي6 مرررجر سررابق ، 

  .. ومع تػالي انترارات الثػرة السيجية في الدرػدان كترل جسرال الرجيغ االفغراني ث ثرة 645ص 
 ال خندية .. تعبخ في مجسميرا عرغ  a i a t Tinh aمقاالت نارية بالمغة ال خندية في  حي ة ي 

اعجابو الذجيج بالثػرة التحخرية الدػدانية وقائجىا .. بل وانرو مرغ فرخ  اعجابرو بالسيرجي فقرج ادعري 
ان السيجي كان تمسيحه في االزىخ  واتبع ذلظ االفغاني بسقال مصػل عرغ و رػل أنبرا  انتررارات 

بخديرررة مرررغ تاشررركشجي شذرررقشج  إلرررى جخيرررجة الدرررانجر الثرررػرة السيجيرررة لقرررارة اسررريا القررررية .. " وردت 
ا نجميديررة م ادىررا أنررو حرررل االررصخاب عطرريع فرري أفكررار السدررمسيغ سرركشة بخررار  عشررجما سررسعػا 
بانتررررار أعرررخاب الدرررػدان وض رررخىع اوول وضيرررخ فرررييع دا  ججيرررج وىرررػ الذررريخ   احسرررج  ررراحل 

الي ا س مية لتػسريع مسرالكيع" .. الحخكة السيجية يحث عمى الحخب ومقاتمة الحيغ يشتيبػن اورا
الررري ان يقرررػل " أن الرررجعػة السيجيرررة فررري الدرررػدان ليرررحه اووقرررات التررري قرررا  السدرررمسيغ فييرررا باشرررباه 
الحػادث الساالية ستجعػ إلى حخكة عامة يريي مشيا الذخقي برالغخبي ويررعل عمرى ا نجميردي 

 وىػ في مجخاىا أن يتشكل عشيا دون ان تعخوه ىدة مغ م دعاتيا.
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 السرادر والسراجع :
للشذررر    nottuSفيررر ن نولررهل :  هرردد الدررهدان و قتررغ الجشرررال  ررردون   دار سررهتهن  -

   4002جلهستارشاير   السسلكة الستحدة 
 4002, ندرخة الكترونورة اتراري   gno iobuO OSMوندتهن تذرتذغ : حرب الشهرر      -
   

  جا عررررة اردرررر هرد   gnoonik ouuy bnuunr  bm aormnor kOauOSMكبليررررش  :    -
     ترررجم الررشع للعراوررة الرردكتهر  ررا د صررال   4004ندررخة الكترونوررة  -السسلكررة الستحرردة 

 الدين  . 

..   ريتذررارد ديلسوجورران و  ار ريررر و  هريدررلي : كاريا ررا الالوررادة فرري االسررالم :  هرردد  -
    0794الدهدان   جا عة نيهريهرك   الهاليات الستحدة 

    0774ااهسلوم : االثارالكا لة لال ام السهدد  دار جا عة الخرطهم للشذر      -

 iobuO Nho ihS nSr  فيرررررر ن نولهل:جالدسرررررتهن و  رررررهردون وحرررررروب الدرررررهدان  -
nruor 4002, ندخة الكترونوة    

  جرهن  0887 -0880روان نيلالند  : حروب السهدية..  ردون وكتذشر في الدهدان    -
     0771 هرد للشذر   لشدن 

     0781ااهشا ة :  ن ابا الي تدلهاد   الخرطهم     -

احب الراية الخزراء   طابع العسلة   عبدالرحسن ااراهوم الحله :الخلو ة علي ود حله : ص   -
 م  4004الخرطهم 

 ghuSnoo iobuO NOSM   0878-0882تذارلا رويال : حرروب السهديرة  الدرهدان    -
 م4002  لشدن 

 أوكدرررر هرد    g aohm iobuO NOSMفيثرسررررتهن: الها ررررة االنيرررررة للجشرررررال  ررررردون     -
 م 0772السسلكة الستحدة 

 ادنبرررة  dntOuSnu gObonom uL niutunSrالذررعبوة البريطانوررة  )  ررن ارشرروغ اي رراني  -
 (.4004ندخة الكترونوة 

  0872   44  العدد  0انجلا :  جلة العرهر الحديثة   السجلد   -

 م 4000اراءة عررية في  شذهرات السهدية   الدكتهر دمحم وقوع هللا     -
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دار الجيغ   ايرروت   ترجسرة رشررد سسرنهف : السهدية  ن وجهة نظر  ؤرخ سهفييتي      -
 م0772رياض   

 م0789د. علي شلش: جسال الدين االفغاني اين دارسوه  دار الذروق   القاررة    -

  ندرررخة 0881 -0882جسرررال الررردين االفغررراني :  جلرررة العرررروة الرررهثقي  االعرررداد  رررن    -
 الكترونوة  

 
 
 
  
 

 


