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 م2017 -ه1438
 ملخص الدراسة

م ، وتتتىت  1885تزاولت  الرااةتج وثتتىم الرثريتج اتتك حدتاا دحتتل ترثاتراط ل تتب  الجر تىم 
اتريج الرااةج اك تىُلر الرغبتج اتك مااةتج تتلا الرىوتىت واةبحدتاق ححالحتج وال ختل وزتة والبى ات  

وثىم لة مو باب احياق تاايخ الحىمان تحتيلط وتحىيراط ، وبرزت اتراف الرااةج اك البعرف وم  
ختترةيج ، والبعتترف دحتتل  لبتتىماو التاثتتج ال ومتت  ثدتتااال احكتتام اتتك والقبالتتا البتت  هزاتثتتا يتتجالرثر

الثتتر متتو  والحتتىا الحتتىماايج الربثال تتج معثتتا اتتكاتتك الحتتىمان الردتتريج  البرديتتج مااةومتت  وثتتىم اا
واتَّبعت  الرااةتج  اتك للتن ، ه، ومترا اتتاحث تىغا األاداا اك التاثج الخرةيج وحدااته ل حتل
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، واةبعروتت  الرااةتتج الجلتت  البتت   ، وأحيااتتاط الرتتزثا الى تت   متتزثا البثتتت البتتاايج  الى تت  
ومتو الزبتالا البت  تى تم  الاثتا الرااةتج  ،وتتىماو التاثتج الخترةيج اةربثا الرثريج لثداا دحتل 

، لبت  هزاتثتا والقبالتا اان الرثريج اتث  اك احكام الثدتاا ومت  دحتل ب ذتا وثتىم ااادتاا 
ايحاف زحل وأيذاط له تزت  مثاوات اامااة البرديج الردريج مو دحب موه ممن الثبخج يىحزا 

 والرتتمتررات العمريتتج وأو تت  الرااةتتج باوتترام م يتتر متتو الرااةتتاتاألادتتاا اثتتى التاثتتج الختترةيج ، 
وتتتىاار م يتتر متتو الردتتاما حتتىل الرىوتتىت اتتك مكببتتات التامعتتات الحتتىماايج  حتتىل الرىوتتىت ،

 الرجبم ج.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abstract 

The study dealt with Mahdia efforts in the siege of Kassala in 

preparation for the opening of Khartoum in 1885, and the importance of 

the study in generating the desire to study this issue and investigate 

facts, detection and documentation of his door revive the history of 

Sudan recording and assessment and popped objectives of the study to 

identify the Mahdia efforts and tribes that Azrtha in the provisions of the 
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blockade on the Kassala to secure the Eastern front, and learn about 

the Egyptian Turkish administration's efforts in the Sudan and the 

Sudanese forces allied to the reduction of incursions supporters in the 

Eastern front and the siege of Kassala, and the extent of their success 

in it, and the study followed the approach historical research descriptive, 

sometimes descriptive approach, the study reviewed the plans outlined 

by the Mahdia to the siege of Kassala and secure the Eastern front, and 

the results of the study are that Mahdia has succeeded in the provisions 

of the blockade on the Kassala thanks to the efforts of the supporters 

and tribes that Azrtha, and also attempts Egyptian Turkish administration 

did not succeed to gain the support of the king of Abyssinia John to stop 

the advance of the Ansar towards the eastern front, the study 

recommended to prepare further studies and scientific conferences on 

the subject, and to provide more sources on the subject in various 

Sudanese universities and libraries.                                             

 
 
 

 أهمية الدراسة:
تىلتتر لتترا الباحتتت الرغبتتج اتتك مااةتتج تتتلا الرىوتتىت وال ختتل وزتتة والبى اتت  لتتة متتو بتتاب  

 احياق تاايخ الحىمان تحتيلط وتحىيراط.
 أهداف الدراسة:

  لبتىماو دحتل  ومت  ثدتاااحكتام ال اتك اوالقبالتا البت  هزاتثتالرثريتج  وثتىم البعرف ومت
 م.1885ترثاراط ل ب  الجر ىمالتاثج الخرةيج 
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 والحىا الحىماايج الربثال تج معثتا البعرف وم  وثىم اامااة البرديج الردريج اك الحىمان 
اتتاحثه اتك ومترا وحدتااته ل حتل ، اتك التاثتج الخترةيج  تىغتا األادتاااك الثتر متو 

 للن.

 أسباب اختيار الموضوع:
كتتان متتو الذتترواا ااتبرتتام رثتتلب الرااةتتج بلتتري ال ختتل والب دتتاا وتتو ملمتت  حقبتتج  

 مثرج مو تاايخ الرثريج اك الحىمان

 منهج الدراسة:
 الى    ، وأحياااط الرزثا البثمام . مزثا البثت الباايج  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 المقدمة

أ تتراق وميرتتج  وبتتا   البحتتات شتتيكان وماااتتىا وبثتتر اللتت ال كتتان اابدتتااات الرثريتتج اتتك
ارام أاك العاله ااةلم  اللا دان يبىق ال  مو يىخل رارب مو وىا الثكام ، و ِرم وم  الرثرا 

يثزئىاتتة ومتت  اابدتتاااتة ويبايعىاتتة لرثريبتتة ،  وواتتىم متتو محتتمر  الثزتتر ومتتراكل وتتتىا  والثتتتاز
، أمتا  ، ودان للن يثرم مدال  دةار متو الترول ااةتبعراايجوأ بثىا يبببعىن أخبااب بكا شلل 

مريعتتتج ، ألن تتتتلب  تتترمج  برةابتتتج الرثريتتتج ومتتت  ااتتتتراك البتتت  ابدتتتاااتاااتتتك مدتتتر احتتتر دااتتت  
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معثتا ااابدااات  ذ  وم  دا التيل الردرا الحريه ، وأ بث  مدر اك حالج ا تحبليع 
، وادتث  رريلاايتتا  وتتو  ريت  ااةتال وتيل مدترا  وتر الرثترا اتك الحتىماناتجتال أا اوتراق 

اتتتتتتك  اتحتتتتتتبليع أن تلتتتتتتامر رثتتتتتتالتتتتتتلا الحتتتتتتىة ، ولتتتتتته يكتتتتتتو لتتتتتترا مدتتتتتتر  مدتتتتتتر بتتتتتتاخلق الحتتتتتتىمان
 (133م، ص1975الحىمان.)وراا، 

 ت مدتتتربعتتر تعاتتتاو اىبتتاا باشتتتا اليحتتاط لمتتتىزااة الردتتريج بعتتتر اةتتبحالج شتتتري  باشتتا ، رتتترأ
غترمون  الاريلاا  ، اى ع ااخبياا وم  التزرالبثت وو الروا الرزاةب لمقيام بعرميج ااخلق ت

، ودااتت   ، خا تتجط بعتتر أن تثرمتت  مدتتر أمبتتاق الثرمتتج لمقيتتام رثتتلب الرثرتتج بايعتتاز متتو رريلاايتتا
 ومتتو، بعتتر تز اتتل ااختتلق الرثرتتج البتت  ُأودتتا رثتتا ا امتتج حكىمتتج متتو زورتتاق القبالتتا اتتك الحتتىمان 

متتو  اثاليتتاط  رتترأ اامتتام الرثترا اوتترام العتترة والبرتابتتات ل تتب  الجر تىم و تترم األتتتراكالتااتب اخختتر 
 (134، ص1975الحىمان.)وراا، 

 شخصية عثمان دقنة:
 ، ال   اامج التر زاب وةران يزبر ، و اك ا ميه البتجم 1840وةران أرىبكر م زج ةزج ولر  

البثت  وةرتتان اتك ِ تباب بالُ بتاب ، حاتتت و ،  وتتى الترأا اللالتب ، بلتىن  اامتج الثراتتروة رحتأ وتت 
، وت حة اك الريو بحرا ما دان الرحبلات اك للن الحرن ، تمح  ومىمة الريزيج اث ظ الحرهن ال ريه 

، ولرتا البتاويتج  ثتبتةبتااتب ل واخى اك ةىاكو ، حات أ ب  ممراط بالملج العربيج مجا بجط ودبابجط 
ولته ، ولرت  لمته الثكته البردت  الردترا اتك الحتىمان اشبرك مع اخىااة اتك البتتااة  وةران شبِّ 

، ابىوتتة التت  درماتتان وةرتتان م زتتج باامتتام الرثتترا واابدتتااب اتتك معردتتج األرتتي  يحاتتا بتتة ، ةتترع 
، امرت  ييتة الرثترا  ىتتة ووحتااتة ، احمترب اامتااة وم  التثام اك ةااا هللا  وبايع اامام الرثرا

م ، وتتى 1883اتك متايى دباباط ال  الخيخ اللاتر اللاب الرتتلوب ، وأولاب الحىمان  وم  شرق 
يبايعتة الختيخ ومت  اامتااة  ، ال بتابج بالخيخ اللاتر وةمَّرة زالبح  وةران م ، و أحر امىز الخرق 

)وتتتتراا،  .والى تتتتىف  تتت اط واحتتتراط التتتت  وااتتتب التتتتروىة الرثريتتتجالثاوتتتريو ومتتتت  مبايعبتتتة  ، وحتتتتَّ 
 (137م، ص1975

  فتح الخرطوم:قبيل  أحوال المهدية في شرق الدودان
 يثرتتا خلابتتات تتتىمارب، وتتتى  م1883ةتتزج  رز حتتة التت  شتترق الحتتىمان ختترج وةرتتان م زتتج 

ل تتا القبالتتا والخجدتتيات الثامتتج اتتك شتترق الحتتىمان ، ا ةتتيرا اللريحتتج الجبريتتج  متتو ِ اتتا الرثريتتج
دالجمي تتج الدتتاا  خمي تتج الحتتار ا وةرتتان الجتتبه بحتتىاكو ، وتتتى متتو خم تتاق الجبريتتج  ،وخم الثتتا 
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ا بتتن اعمتته الرثرتتاو ، والجمي تتج واتتر هللا حرتتر الزتتىا ، وتتتى خمي تتج خم تتاق الجبريتتج اتتك الختترق ، 
تىاا  مثااظ ةتىاكو بتاألمر ومت  ا تر ابتلا خم تاق الجبريتج لتة بجاتر وةرتان م زتج ، حاتت داات  

تثال تتت  متتتع الثكىمتتتج تىوتتتب الجبريتتتج بالبعتتتاون متتتع الثكىمتتتج برىوتتتب امبيتتتازات دااتتت   لمجبريتتتج
 (37م، ص1974)م زج، ت ذمثه وم  ما ةىاته اك مزلحج شرق الحىمان.

تثرك ا بن تىاا  مو ةىاكو ال  ةز ات بغيج  لع اللري  أمام وةران م زج ، وحرا  
، ااَّ الثذتىا  يلمتب مزثرتا وأحرتر م زتج مو ةز ات خلاباط ال  الختيخ اللتاتر اللاتب الرتتلوب

 بعتت  ، أمتا م1883أغحتتل   15، وو تلب بال عتتا اتك أاثرتا  تراا اااذتترام الت  وةرتتان م زتج 
زورتتاق الجبريتتج احتتر بتتايعىا وةرتتان م زتتج بغيتتج البلملتتا اتتك  تت ىاة لتمتتب معمىمتتات تحتتب ار مزثتتا 

، وياترو أن ول تج األةترة  ه ا دىا ريعبثه لبعا  ثه البام مع الثكىمج  اامااة البرديج الردريج ،
الرارغزيتتج متتع اامااة البرديتتج الردتتريج ومحتتاارتثا لثتتا  تتر أوتتع   مى  ثتتا التتريز  ، حاتتت أاامت 

 ياتتاو وا وحتتكرياط ، وتتتلا زثه متتو محتتاارة الرثتترا ا ميزيتتاط رِكتتالثكىمتتج أن تتعمثتته اتتك مى تتل ا يُ 
 ,Voll)ج ومتتت  دحتتتب ال وامتتتات الريزيتتتج اتتتك الحتتتىمان لبثحاتتت  أغراوتتتثا.حتتترص الثكىمتتت متتترا

1971,P.227)  
زاا ا ةر الجبه الةاا )تى ا ةر الجبه رو الحار ا وةران الجبه( ةىاكو ، وبرترم  

لثتته أن التتروىة الرثريتتج متتا  الرزلحتتج مىوتتثاو و تتىلة أختتل تتتى وخم تتااب اتتك مكاتبتتج وريتتع وربتتان
، وأختل يعرتا وأمترته باااتترام وزثتا ، واللاوتج واالوتان لتلمااة البرديتج الردتريج  ، ت  ااَّ ابزج

وم  امرام الجااواو وم  الرثريج برا يم مثه مو ااةمثج والعبام الثرب  ، وأاةا خلاباط لعةران 
اتترمَّ وميتتة  ،  تتر اوبرعتت  لحرتتع الرثريتتج ال اتترا  ، وأخاتترب أن التترول الرثريتتج م زتتج ادتتثة ييتتة ربتترك

ومت  اةتبعرام لرىاوثتج أا  تىة مثرتا  م زج بجلتاب أكتر لتة ايرااتة بالرثريتج ، وأن األادتااوةران 
 (235م، ص 1981)وراا، كان درثا أو دي ثا.

اشبر حداا األاداا وم   ىدر وةز ات ، وله ير  زمو  ىيا حب  ااتمت  حدتاا  
 تتىتثه بكاممثتتا التت   دتتاا بعتتر للتتنم ، وووتتة األا1884اارايتتر  8ألادتتاا اتتك ةتتز ات لردتتمثج ا

 حدتتاا  تتىدر وةتتىاكو ، ابتترخم  رريلاايتتا معمزتتج ححثتتا اتتك حرايتتج الرتتىاا  الحتتىاحميج ، و تترات
حرايتتج ةتتىاكو واتتن الثدتتاا وتتو  تتىدر، وةتتمر  محالاتتر األمتتىا الررايتتج والعحتتكريج اتتك  ااتمبتترا

م وحتتترت 1884اارايتتتر 12ةتتتىاكو التتت  األماتتترال تىيتتت  بعتتتر أن أاوعتتت  ريكتتتر التتت  مدتتتر، واتتت  
حرمتج ااحتال اوترام  رزران التيل الردرا  ما  يية مو وراتام الثكىمج اااتما يج متمحاط هخر 
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اارايتتتر  24اتتتك أيتتترا األادتتتاا اتتتك  حتتتاماب   تتتىدر وةتتتىاكو، ااَّ أن  تتتىدر دااتتت   تتتر ةتتتحل 
ااَّ أاتتة لتته يبىغتتا التت   م  اتتا و تتىلة ، وبتتالرغه متتو ااابدتتااات البتت  حححثتتا وةرتتان م زتتج1885

م وتتام وراتتتتام التتت  1884أرريتتتا  4دااتت  تزثدتتتر اتتك حاميتتتج ةتتتىاكو، واتت  التتراخا ألن مثربتتتة 
 (754ص  م،1972 مدر بعر أن ترك الرىوىا تخرمار حاكراط وم  ةىاكو.)شحار،

 جهود األنصار في حصار كدال:
م ، 1840يج وتتام كحتتل تتت  وا تترج مريريتتج الباكتتا البتت  وتتربثا اامااة البرديتتج الردتتر 

أرراوتتاط واليتتج ألاثتتا ُترةتتا أتتته الرراكتت  الثربيتتج اتتك حتتروم ااثتتا وأ امت  رثتتا حاميتتج  ىميتتج ، وشتتارت 
، ووزتتر لثتتىا التتروىة الرثريتتج تثتترك وةرتتان م زتتج التت  شتترق  الحتتىمان الختترةيج الرباخرتتج لمثبختتج

تتتثه ااثتتتا ومتتت  ممازاتتتتة ،  ألتتتتال  تمتتتن التثتتتات متتتو الرثتتترا يثرتتتا وتتترة خلابتتتاتالحتتتىمان  يُثذُّ
ااةبتاب لبمن الروىة الثراروة ال ريلب والحررارواب ، و ذىا وم  وبااة أغا الختايح  برتو معتة 

باشا ، احام ااشر  ، حات دااىا اك مثرج لخراق ارا بحدر امرام حرمج تك مو التزىم الباشاىزق 
واب ، وتحتترم لبىميتتب ال رتتيلب ، شتترق الحتتىمان بحتتىة  ذتت  رثتتا ومتت  الحتترارباشتتا  رزتتران وحتتكر 

األمر اللا أ اا حفيمج ا بتن مىةت  اتالر الثراتروة ، ووعمتة يتتىا بالختكىا لردتر تملراييتاط ، 
 .(905صم ، 1972. )شحار، ا ان لثلب الثام ج أ ر بالغ اك اةبز اا الثراروة وتىيارته لمرثريج
 خلابتتاط التت  الرثتتراأاةتتا احتتر  برتتا أن دحتتل تعباتتر الرردتت  األةاةتت  لملريحتتج الجبريتتج ،

أووتتت  لتتتة ييتتتة أاتتتة الرثتتترا الرزبمتتتر و متتتب مزتتتة  الحتتتار ا وةرتتتان رتتتو الحتتتار الثحتتتو الرارغزتتت 
، أو  بتتال ال  تتاا التتليو ، وأن يجبتتاا تتتى ومريريتتة أحتتر أمتتريور امتتا الثتتترة اليتتة البدتتري  برثريبتتة 

، اىاةتا  م ومت  خلتاب الرثتراه يترُ ، ولت الةتاا  لثتلب التروىة، امه يلوو الحار ا وةران  هيمىاث
، وأشتاا الرثترا اتك احترا تمتن وتو ام الجلابتات البت  ت ترات  الرثرا الية يمىمة وم  احتامة

الجلابتتات التت  الحتتار ا وةرتتان الةتتاا  بتتىن والتترب ا الثحتتو الرارغزتت   تتر أشتتاا التت  مثريبتتة ، 
تتتلب الرتترة باااذتترام التت  الختتيخ اللتتاتر ااثتتا خاتترب خلابتتاط هختتر التت  الرارغزتت  أاةتتا الرثتترا و 

،  (189ص ، )الررشتر الت  و تال  الرثريتج(م1969 الرتلوب أو وةران م زج. )أرى ةميه،اللاب 
بعتتر اااذتترامة التت  الختتيخ اللتتاتر اللاتتب الرتتتلوب بالزحتتبج التت  الرارغزتت  ، ودلترتتا خيتتاااط متتراط 

أمتر  ، درتا أن الوااتة الت  وةرتان م زتج الرزتال أمتر بعاترراو اللال باو  الدرات اللىيا اللا دان
 وريتراط  خاتر خلابتاط اتك امب لمرثترا ، اىاةتا اليتة األ الرارغزت  ا تثبرمة مكاابة الريزيتج ، ابرا تا

اثتتى التترايا ، وتحتجار مردتت ب التتريز  لتتللن ، درتتا اتثرتتة أيذتتاط برىااتتتة برامتتة  تتتلب الرتترة اتثرتة ييتتة
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أةتمىب يثرتا اتك  زايتاب البثريتر والىواتر  الرثرا مع الرارغزت  تجلاألتراك والردرياو ، ومو َ هَّ ا
م)مزختتتتىاات 1969. )أرتتتتى ةتتتتميه، لمتتتتتاة والثتتتترايا والىلي تتتتج مكااتتتتاط وا اوببتتتتاااط ، وأمتتتترب بتتتتىاَّ يذتتتتع 

  (165ص  الرثريج(،
 ، بعر ت يرج األاداا لثك  باشا اك معردج شيكان ، حدا الرثرا وم  أوااق الثرمج

متتو ختتلل مراةتتلت الحتتار ا وةرتتان  لتتة واةتتببان لتتة متتو مذتترىاثا معااوتتج اللريحتتج الجبريتتج
ذتاق وماثتا ، محه أن تتلب الرعااوتج تحبذت  الثكرتج ل، اعمتالرارغز  مع اامااة البرديج الردتريج 

 متتو البثريتتر والىواتتر التت  أةتتمىب المتتاو والبرغاتتب ، معتتة اتتر أةتتمىب الرجا بتتجوا يتتبه للتتن اا ربلا
وأاةا الية خلاباط بالع ى وزة مع الثحاو وم ال تراق اللا دان مو أواَّ ومرالة ، درتا أاةتا اليتة 

 (896م، ص 1972)شحار،  أماااط مع الثحو الاروا وم حاش .
أاةتتا الرثتترا األماتتر الثحتتاو واتتر الىاحتتر متتو لايتتج الختتيخ اللاتتب وتتاملط ومتت  دحتتل ، 

الباتتتاا وواتتر هللا اللري تت  التعمتت  والحتتراا  ولتتر حرتتر ، اللتتاتر ا وأ تتثبة رتتةلث أمتتراق تتتهر 
و تتتام األماتتتر الثحتتتاو وم حرتتتر بتتتتىات حا تتتر ااثتتتا ةتتتزثا  ودتتترن والحلبتتتات ، ومك حدتتتىن 

، اى بث  الثكىمج البرديج اك مىزق مع رريلاايا  وم  امبرام الثروم الثبخيج الثكىمج الربراميج
  رازثرا وباو ممن الثبخج ليحتاورتا بحىاتتة اتك اتن اك تلا الدرم ، و ام  رريلاايا رروا الىةي

، ول ت  تحتىم رريلاايتا رثتلب الرثرتج خاتر ةيتام ، أاةتم   تىة بقيتامة األمماترال تىيت   للن الثدتاا
م، 1976)وارالتتتر،  ومااةتتىن اتتتك وتتترم متتتو الذتتتبا  اااتماتتت  لرمتتن الثبختتتج لبز اتتتل تتتتلب الرثرتتتج.

 (12ص
حزتا بقيتامة تىيت  ، ولته تةرتر ااتدتاات رازثرتا أاةم  رريلاايا وار ال  ممن الثبختج يى 

اتتك ربختتتيع ال وامتتات الريزيتتج ودتتا متتا تتته تتتى البى تتيج ،  مختتبردج وحتتكريج احتتراث تثال تتات التت 
م ، لدتتتتر أغحتتتتل  وايتتتتر اوتتتتا األورتتتتال 1885، ا تتتت  أواختتتتر  ارغزتتتت الرزلحتتتتج ا ةتتتتيرا أةتتتترة الر

والتتلا دتتان  تتر اااتت  بعةتتج تىيتت  التت   الاريلتتاا  لو الجاتترة اللىيمتتج اتتك مزلحتتج البثتتر األحرتتر ،
الثبخج ، أن دحب ال وامات الريزيج اك الرزلحج أ تب  وترواة يثبرثتا الىا تع ، و ترَّح ومزتاط أن 

تتى الختجا التلا يتتب أن يبتىل  الثكته اتك الحتىمان ، الا متا  ترر   الحار ا وةران الةتاا 
ألن دا القبالا ةبحبزع بة  حىمانالثكىمج وم  تلاا  ورميج ااخلق واااحثاب الردرا مو ال

يتَرون  ، دتااىادالحتار ايتر اترل رممتر زمتيه الثرمتج الزاميتج، درا أن تزالن بع  الحامة الاريلااااو 
  (Voll, 1969,P.279).أن ت يرج الةىاة الرثريج ا تبه اا رىاةلج الحار ا وةران الةاا 
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الت  أمتريور ت ديتج الرارغزت  ريلاايج ترمت  متو وااق اكاا  دٌا مو الحملات الردريج وال
أولثرتتا اتتن الثدتتاا وتتو  تتىات الثكىمتتج اتتك الرزلحتتج الختترةيج برحتتاورة الحتتار ا وةرتتان الةتتاا  

اعتتتلط بترتتتع الختتتكريج والازتتت  وتتتامر لرحتتتاورة الثاميتتتج الاريلاايتتتج  الرارغزتتت  ، و تتتر  تتتامالعحتتتكريج 
، والتتلا دتتان مبى عتتاط ومتت   الربثال تتج متتع الرثريتتج ةالثراتترو  اامتتج متتو ةتتىاكو لدتتر تتتتىم الحاممتتج 

اثى ان الثداا وو غرمون الا ما تىخرت وزة حرمج اااحال لحاب متو كحل ، أما األمر الةاا  
  (73م ، ص2014األةباب. )وار الل اا، 

أاةا وةران م زج مدل   وم  ترل أماراط وم  مريريج دحل ، ازت ل مدتل   بتاىشتة 
أحرتتر بتتن مىةتت  ، وحتتىا الثبختت   اتتك الرردتت  وتتت  مردتت  الثراتتروة العتتام ، اىوتتر اتتك ا تتا أواط ،

ةتبتابا لروىتتة ، ودىاتا لتة إادباب تتىمارُب ،  اا بن مىة  ، ووري وماثر االر الثراروة وداا
، والتتي  أحرتر بتن و ت  الخردحت   ومتت  دحتل البت  دتان متريرتا و بتتلاك ويختاط وميرتاط زحتل بتة
شتيخ اللريحتج  يىور ماخا الرريزج الحار ا وةرتان الةتاا دان البحلوا ، و  أوا بثا ارج بن و از

الجبريج ، وا  مزلحج الترام بتالحرب متو دحتل ماات احت  أول معردتج رتاو مدتل   ومت  تترل 
راو اللرااو ااثت م  م ، وبعر  بال واا  1884ااراير 12ووزىم الثكىمج بقيامة ارج بن و از اك 

  (74م، ص2014)وار الل اا، .ل الثكىمج شر ت يرجوي
شرت أحرر بن و   مرير دحل اتك تحىيتج اةتبثكامات الرريزتج بعر ت يرج التيل اللازا 

اةبز ر دتا القبالتا  ررواب  اللاو أواط ،  ه  مب بعر للن اامرامات مو الحار ا وةران الةاا  ، 
ر حته أرتى ةتو ، لتبقيتامة الختيخ ورتااة و  ، ااةبتاب لة الخكريج مو اثر ولارةالرثيلج بالرزلحج 

الازت    اامتج ر ال ثتا ،  تهلتشتكريج الحتاب بقيتامة و  اامتج  ،  ته ااذته اليتةر  ماتىل لوالخيخ ارراهيه و 
  اامتتتج  تتتهالحتتتاميو بقيتتتامة أحرتتتر حتتتتاج ،  اامتتتج ، و زتتتالر الختتتيخ ومتتت  بتتتن البجاتتت  الوتتتامر بقيتتتامة 

 الثرران وته وراوج الخيخ وتاا الثرراات  ،  ته وم  اىايو ، و اامجةاراات وته وراوج الخيخ 
ومتتا دااتت  اةتتبتابج تتتلب القبالتتا لتتروىة الحتتار ا  الثمزحتتج بقيتتامة واتتر الحتتاما بتتن ا ايمتتج ،  اامتتج

 ته زحتل مدتل   ومت   وةران الةاا  اا خىااط مو تىةع ا ىل الثراروة الرىالاو لحىات الرثريتج ،
 Salih,1971,P.42)) .ا ، وشرمَّ وماثا الثداترل مو الترام اثى  مىةا  شرال دحل

اةتتتبرر مدتتتل   ومتتت  تتتترل مثا تتتراط ل حتتتل مبجتتتلاط متتتو اىلحتتتا  مردتتت اط امااة معاادتتتة 
 مزتتة حاتتت ااختت  ،وتثرداتتة ،  تته لثتترت ااختتحا ات ماخميتتج اتتك  تت ىاة  ممتت  متتو اعاليتتج الثدتتاا

واتتثىا بتراواتثه اثى واتا تتىدرف  ، ، والثحو ولر حاشاو وبلل الحراروار  ورر ولر واوا 
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ت أوترَّ وبتالرغه متو للتن بغيتج البحتميه ، ، ومو تزاك دتاتاىا مترير دحتل والحتار ا وةرتان الةتاا  
درازتتاط بتتالحرب متتو الحتتاب اتتك مزلحتتج تحتتر   متترير دحتتل ، وادتتب لثتتهلرتتىاوثبثه  الثكىمتتج حرمتتج

م ، 1884ثه ت يرتتج ا تتراق اتتك متتاال ، ووزتترما و عتتىا ييتتة واوثتتبثه  تتىات الثكىمتتج وتتت مبالعختترة 
  (908صم ، 1972وةرا  الرعردج برعردج العخرة. )شحار، 

محتار ا وةرتان الرارغزت  لج بتدراتابلري الةىا لثتلب الث يرتج رترااع  تثرك ال    ميح 
رزحاق ختروو متو زيتااة الحتار ا وةرتان ووزر  ريج الجبريج البح   ، ، ابثرك بتيل مو  مىةا 

و ، وةتتتا  التتتبع  اخختتتر ، مرتتتا أ تتتاا حفيمتتتج الحتتتار ا وةرتتتان متتتاثِ ااةتتتبىل  ومتتت  حُ  الةتتتاا  ،
، وماات معردتتج حاةتترج بتتالحرب متتو  اابحامتتاط مزتتة ، اتتىومو الثتترب ومتت  ال  تت  ميحتت  الرارغزتت 

وزر تلا الثر ، را الحاب اابدر ااثا الرارغز  اابداااط ةاححاط ، وله تحل خلاات  ىات الرثريج 
الجلاتات البت   ترأت رتاو مدتل   وتى اقية مو الثراتروة الحترارواب ن الحراروار  اةبلا باشري

وم  ترل والثحو ولر حاش  وبلل الحراروار  ، وااحمخ برعمه ويل مدل   وزحل بة ومت  
، ابثترك اليتة الحتار ا وةرتان ، وا ل بتثج تربكبياا الرلمج وم  الحتاب تتتاب الجبريتج الجبريج 

  (908م ، ص 1972.)شحار، م1884يىلاى 19ىدرف اك رز حة وت مة اك ت
، ووزترما ةترع مىةت  يتن اتالر  ِبا باشرين اتك تتلب الرعردتج متع وترم دااتر متو اوالتة ُ 
، وةتتتاا اثتتى الجبريتتتج  ومتتت  الرارغزتت  برحبتتتا ارتتو اخيتتتة اتتك تتتتلب الرعردتتج أومتتتو الثتتربالثراتتروة 

، اترمَّ وميتة و اتا و تىلة دبتب خلتاب لمحتار ا وةرتان الةتاا  موتاب ااثتا لمبحتميه  بتيل داار ،
ييتتة) رأت دبابتتن واثرتت  خلابتتن ، اتتان أ رتت  اتتك مكااتتن التت   لتتة الحتتار ا وةرتتان بجلتتاب  تتال

 وحتتكريج المثتتر الثحبتتن بتتارو أخيتتن بعتتىن هللا( ، وو تتم  التت  الحتتار ا وةرتتان الةتتاا  امتترامات
مرتتا موتتا  ، وتترةط ووبتتاماط  اوتتا ، اتتىزمامت  تتىة وتتيل الرارغزتت  ألتتل  رابتتج ىامثتتامتتو متترير دحتتل  

  (201ص  م،1919 )اىزا،مىة  بن ال  اااحثاب.
اوتتع الحتتار ا وةرتتان الةتتاا  التت  دحتتل وتتو  زاوتتج تامتتج بعتترم تركزتتة متتو ااةتتبرراا اتتك 

اتتروا دتتا القبالتتا اتتك مزلحتتج  محاومتتج الرثريتتج البتت  أ تتبث  تثا تتر الجبريتتج متتو دتتا  تتىب ،
الباكتتا اوبرتتات وزتتر ةتت   واتتا تتتىدرف ، اثذتتر اليتتة ورتتع غ اتتر ، اجتتا اثه ماميتتاط ايتتاته التت  

تمتتن الرزتتا    تتر ، وحتتلاته متتو الرحتتار متتو دحتتل التت  مدتتىت مباشتترةط ، ان الجتتروج متتو دحتتل
ج ومزثتا الت  مدتىت  ته ، و ال لثه)اروا رريز ه وغاماوا الباكا ال  بلم الثبخت ألوز  لعةران م زج

الثرتران البت  تحلتو متا رتاو اثتر ولاترة والثتروم و الاز  وامر والثباب ،  ، ما ورا ةبالا ةىاكو(
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والرزبخترة ومت  الثتروم الخترةيج يدتب  اللريت   ااىوتىم تتلب القبالتا الرىاليتج لمرارغزت  الثبخيج ، 
 (.202م ، ص 1919. )اىزا، ومرثراط لمجروج مو دحلمىمىااط 

والبىوتتة التت  مدتتر بعتتر أن احتتر  تترا الحتتار ا وةرتتان الةتتاا  الجتتروج رز حتتة متتو دحتتل 
األمتا اتك دتٌا متو مدتر وبريلاايتا اتك اتن الثدتاا وتو دحتل ، خا تجط وأاتة دتان يىمتا اتك أن 
يبىل  حكه الحىمان بعر ااحثاب الثكته البردت  الردترا متو الحتىمان ، رزتاقط وتو البى تيج البت  

بعتتر أن ةتتتحل  رربتتتر اتتتك يتتتر ا الجاتتتر واتتتر هللا   تتترا الجتتتروج ، وأيذتتتاط اايتتتا ااعثتتا غتتترمون لاريل
الغبختتتاوا ، وتتتت  البتتت  تعباتتتر الاىابتتتج الختتتراليج ، والبتتت  دااتتت  األمتتتا الىحاتتتر لتتترخىل حرمتتتج ااحتتتال 

  (77م، ص2014)وار الل اا، غرمون.
 
 
 
 
 
 

 
 الخاتمة

الحتتتىمان وتتتر  تتتىات خحتتترت اامااة البرديتتتج الردتتتريج اتتتك الحتتتىمان معردبثتتتا اتتتك شتتترق 
 وتتت  الرردتت  الرليحتت  لعرميتتاتثه العحتتكريج ،،  احكتتام الرثريتتج الحتتيلرة ومتت  دحتتل ااادتتاا بعتتر

، واةتتبز ر اةتتبعراماتة العحتتكريج الجر تتىم ااتترأ  اتتب  واادتتب اتبرتتام اامتتام الرثتترا بعتتر للتتن اثتتى
محتتتتبعازجط مان  امتتتتتة متتتتو أ تتتتراف الحتتتتىمان ، و تتتترات اامااة الردتتتتريج تز اتتتتل ةياةتتتتج اختتتتلق الحتتتتى 

  وم  واق بع  القبالا الحىماايج لثا. ، ومعبررةط  بالتزرال الاريلاا  غرمون 
 

 :النتائج
  الحتيلرة ومت  دحتل ب ذتا وثتىم األادتاا والقبالتا احكام ات  وةران م زج اك

 ال  هزاتة.
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 ممتتن الثبختتج يىحزتتا  موتته لتته تتتزت  مثتتاوات اامااة البرديتتج الردتتريج متتو دحتتب
 التاثج الخرةيج. اثىزحل األاداا  ايحاف

  اثتتى دحتتل اتتك حختتر معمتته ةبالتتا الختترق ايحتتاف تحتترم األادتتااالجبريتتج اختتا  ،
 .مرا ةثا مثرج وةران م زج

 :التوصيات
 يى   البثت باخت ر

  ت.اورام م ير مو األوااق العمريج حىل الرىوى 

 اب  الجر ىم. حىل ا امج م ير مو الرمتررات العمريج 

 م ير مو الرداما حىل الرىوىت اك مكببات التامعات الحىماايج. تىاار 
 المراجعالمصادر و 

 2راروت،   -(ر ولراييج وتاايخ الحىمان، ماا الةحااج1972)شحار، اعىم. 

 الجر ىم -ر الررشر ال  و ال  الرثريج ، ماا الى ال م(1969)أرى ةميه، ا ارراهيه. 

  -----(1969ر مزخىاات الرثريج، ج)راروت.2م ، 

 (ر البعةج اااتما يج ال  ممن الثبخج يىحزا ةزج 1976وارالر رىاتال)ت( وار 1887م( ،
 الثرار الثحو، راروت.

 ( رالثردتتتات الريزيتتتج والحاميتتتج الرعااوتتتج لمرثريتتتج 2014واتتتر الل تتتاا ا ومتتت)م1881م- 
 أم مامان. -م، ماا البراث1898

 الثتتتتريت، التتتتراا الحتتتتىماايج لم بتتتتبم(ر تتتتتاايخ الحتتتتىمان 1975وتتتتراا) ،  تتتتال وتتتتراا- 
 .3الجر ىم،  

 ( ر تتتتاايخ ةتتتىاكو والبثتتتر األحرتتتر، التتتراا الحتتتىماايج لم بتتتب1981وتتتراا، ا  تتتال)م- 
 .1الجر ىم،  

 (ا ارتتراهيه أرتتى ةتتميه، ماا البتتىلي  1874م زتتج، وةرتتان )م(ر متتلدرات وةرتتان م زتتج، )ت
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