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 ُمدتخلص البحث

تيجف ىحه الجراسة إلي إبخاز السجيػدات العدكخية التي قام بيا األميخ حسجان                 
قسة ىحا الشذاط العدكخي في  تأبػ عشجة مغ أجل فتح الخخشػم مغ ِقبل الثػرة السيجية ، وتسثم

محاصختو ألمجرمان أّيام وليالي بعج أن كمف مغ الديج السيجي بفخض الحرار ، حيث تعتبخ 
 يكػن  غ أنأمجرمان مغ أقػي وأعطع الحاميات في العيج التخكي السرخي ، فإذا تّع فتحيا يسك

  ذلظ . مغحسجان أبػ عشجة  الصخيق مسيجًا لفتح الخخشػم وبالفعل تسكغ األميخ

معتسجًا عمى  استخجم الباحث في ىحه الجراسة السشيج الػصفي التحميمي                 
 السرادر األولية والثانػية . وتػصمت الجراسة إلي عجة نتائج مشيا :

بكل تأكيج . كسا تػصمت الجراسة بأنو  أنو تختب عمى فتح أمجرمان فتح الخخشػم               
رمان وفتحيا تبيغ لشا مجي السقجرة العدكخية الفائقة التي كان يتستع بيا مغ خالل حرار أمج

 األميخ حسجان أبػ عشجة في مياديغ القتال السختمفة .
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 الُسقِدمــــــــــــة

تاريخ السيجية مع أىسيتيا رغع الُجيج التي بحل فييا ،  في ُيالحع أّن الجراسات الدابقة          
أو حادثة ميسة تختبت عمييا نتائج لع ُتخرز برػرة مشفرمة ومدتقمة الحجيث عغ معخكة 

 مثل فتح الخخشػم وغيخىا .كثيخة 

 أهسية البحث : *

 تتبع دور أمخاء السيجية في فتح الخخشػم . -1          

 .  الجيادية والشزالية لخمٍد مغ رمػز الجولة السيجيةإبخاز الكيسة  -2         

خبية الػششية وحب الػشغ يسكغ أن ندتفيج مغ ىحه الجراسة في غخس مفاليع الت -3         
 القادمة .                                لألجيال 

 * أهداف البحث :

                                                                    في فتح الخخشػم .عمى دور األميخ حسجان أبػ عشجة إلقاء الزػء  -1           

في فتح حامية أمجرمان باعتبارىا مغ أقػي  داتو وكيفية نجاحوالتخكيد عمى مجيػ  -2          
               الحرػن التخكية . 

مشهجية البحث :*   

معتسجًا عمى السرادر  التاريخي الػصفي التحميمياستخجم الباحث السشيج           
مغ أجل الػصػل لشتائج . األولية والثانػية   
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 * ُخّطة البحث :
(  دور األمير حسدان أبو عشجة في فتح الخرطوم) جاء البحث تحت ُعشػان        
 :. والثانيتشاول نذأتو وانزسامو لمسيجية  :الجراسة مغ مبحثان األول ىحه وتكػنت

واعتسجث ىحه  . فتح أمجرمانتحجث عغ دوره في فتح الخخشػم مغ خالل جيػده في 
مغ أميات الكتب التي تحجثت عغ  الجراسة عمي عجٍد مغ السرادر والسخاجع التي تعتبخ

 السيجية .
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: وانزسامه للسهدية عشجة والسبحث األول: نذأة حسدان أب  

أواًل: نذأته :                

  م1837عام في  بغ حسيجان الحي أشتيخ باسع ابشتو )عشجة( ولج حسجان                 
يل أن حسجان قج لقي معاممة حدشة مغ قبل عبجهللا وقوتخعخع في كشف عائمة الخميفة عبجهللا 

يذة أن يحدشػا معاممة رقيقيع وعائمتو بل اعتبخ كفخد مغ أفخاد تمظ العائمة ، وكان مغ عادة التعا
بل كانػا أحيانًا يدوجػنيع مغ بشاتيع ، فتعمع حسجان مشيع فشػن الفخوسية واشتخك مع القبيمة في 

أما أبػه فسغ قبيمة البخنػ وكان قج نذأ مع الذيخ  كانت أمو )ُمشزمية( (1)حخوباتيا ضج أعجائيا
لدبيخ باشا رحسة فأبمى بالًء حدشًا إلى دمحم الحي أعتقو فيسا بعج . وانزع في شبابو لقػات ا

عميو )مادبػ جانب الدبيخ عشج إغارتو عمى الخزيقات فقتل عجد كبيخ مشيع حتى سقط أسيخًا فحكع 
ن يحسل حساًل ثكياًل ويديخ بو لسدافات شػيمة وعسل عمى إذاللو بذتى عمى( انتقامًا مشو بأ

ػق أفزل رجالو وأشجعيع ، بيج أن أبا الصخق فيػ ال يحتسل أن يقتل أبا عشجة العبج السعت
عشجة تسكغ مغ الفخار فانزع لقػات سميسان بغ الدبيخ ، فقاتل معو في كل حسالتو وبقي معو 

بخابح فزل هللا فطل معو  حتى قبل سميسان ابغ الدبيخ االستدالم ، فغادر حسجان حيشئح ولحق
ووضع أىل الغخب فيو كل أماليع قج حتى سسع خبخًا مجويًا وىػ أن السيجي الحي شال انتطاره 

  (2)ضيخ بالجديخة أبا

حامج أشيخ القادة العدكخييغ في الجولة  ( ةىػ أحسج بغ أحسج أبػ عائذ)                 
شارك في أكثخ مغ مػقعة وعسمية عدكخية خاضتيا جيػش السيجية ضج  –السيجية بالدػدان 

بيشيا تحخيخ األبيس ، معخكة شيكان ، وتحخيخ القػات التخكية والبخيصانية وانترخ فييا مغ 
 (3)الخخشػم 
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بغ عد الجيغ أبػ عائذة حامج ( ولكبو )أبػ ىػ حسجان بغ أحسج سعج الجيغ )                
عشجة( كان ججه ألبيو داعية إسالمي ُيجيخ ويّجرس في خمػة تزع عجدًا مغ الجارسيغ لعمػم 

بعج أن ىاجخت  نبجشػب كخدفا (العباسية وشخ كيال)القخآن والذخيعة ، وكان ُيكيع في مشصقة 
بغ السمظ )آدم السمظ )جيمي(  ججه بابشة( بذسال كخدفان ، حيث تدوج أسختو إلييا مغ )دار َحسخ

تشتسي أسخة حسجان أبػ عشجة إلي قبيمة )الحسخ( فخع  –أم دباّلػا( في مشصقة جبال الشػبة 
ووالجتو ىي الديجة )أم ججيغ بشت الشعسة( وثسة قػل أخخ شائع يشدب حسجان إلي القذيسات 

 (4)قبيمة )السشجلة( إحجى قبائل الشػبة في جشػب كخدفان 

: الخاجح أن حسجان أبػ عشجة قج تدوج بعجد مغ الشداء في عجة أماكغ زواجه وأبشائه أ أما
والبعس األخخ في دار  ، بالدػدان بعُزيا في مػششو األصمي دار حسخ وأبػ زبج في كخدفان

وزوجتو األولي ىي فػر وسشجو وكدال والقزارف والقالبات وارتخيا في مشصقة )كخن وندتشي( 
نجبت لو ابشو األكبخ يػد فأبشت الفكي مشزل مغ قخية الجواك بسجيشة الش الحدغ()الديجة أم 

التي كانت تشتقل مع زوجيا  نفديا أحسج الحي ولج بالقزارف وابشو الثاني اليادي مغ أم الحدغ
حسجان زوجتو الثانية مغ السديخية الدرق مغ  (5)وتدوج  في مياديغ القتال في كخدفان وأمجرمان

وعخف أن لألميخ حسجان عجدًا  مغ أعسامو   )لقاوة( بجشػب كخدفان وأنجبت لو ابشتان .مشصقة 
 (6)السيجية مع األحباش في القالبات شاركػا معو في حخوب الثػرة 

أما وصفو ُيقال أن حسجان كان شػيل القامة غميع الػجو قػي البشية خفيف                 
وكحلظ وصف بأنو كان حدغ الُخمق سجيج الخأي مغ أشّج  ، المحية ، أسػد المػن ُمييب الصمعة

 غ قػاد السيجية ، وىػ مغ األمخاءقػاد السيجية بأسًا وأكثخىع ُجخأة وأكثخ مغ شيج قتااًل مغ بي
الحيغ عيشيع األمام السيجي بشفدو وكان مصيعًا لمخميفة عبجهللا إلى درجة بعيجة ، حيث بمغ عجد 

 (7))ثسانسائة ثالثة وستػن خصابًا( 863ما يقارب الخصابات التي تبادليا معو 
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وتستع حسجان أبػ عشجة بصباٍع شخيفة وأخالق حسيجة ميسػنة الصالع ، ذو دىاء                 
وتسيد حسجان أبػ عشجة  (8)يعخف بو كيف يتسكغ مغ امتالك قمػب الخجال باإلحدان والميغ

برخاحتو وإخالصو لكمستو ، فقج كان ذا ُجخأة تفػق حج الػصف وحدم ال يتدعدع وصبخ عشج 
  (9)السمسات وقج جعمت لو كل ىحه الرفات ميدة خاصة عشج الخميفة عبجهللا 

: ثانيًا: انزسامه للسهدية  

رفقائيسا يبغػن المحاق  انصمق حسجان أبػ عشجة يخافقو الداكي شسل وبعس                
بالسيجي وأثشاء سيخىع التقػا بيعقػب بغ الذيخ دمحم بغ عمى الكخار برحبة أىمو وىػ في شخيقو 

 (11)نحػ السيجي ، ثّع قابمػا دمحم أحسج السيجي وىػ في شخيقو إلى قجيخ فبايعػه حتى السػت 
ة( التي كػنيا السيجي بعج ولسع اسع حسجان أبػ عشجة عشجما أوكمت إليو ميسة قيادة )الجيادي

أن رد ىجػمو األول مغ قبل حامية األبيس في السعخكة التي عخفت )بسعخكة الُجسعة( والتي 
م ، وعّجل عغ رأيو بعج استذارة خمفاءه بقػلو مغ 1883جخح فييا عجد كبيخ مغ األنرار عام 

ال الدالح الشاري فتكػنت قػة عدكخية ُتجيج استعس( 11)أراد الشرخ عميو أن يأخح بأسبابو 
ُعخفػا )بالجيادية( وىع حسمة الدالح الشاري مغ الجشػد السحتخفيغ مغ األصل الدنجي الحيغ 

تباعًا إثخ كل انترار السرخي  ثع أخحوا يمتحقػن بالسيجي  -كانػا في خجمة الحكع التخكي
مٍخ مغ الديج ن تجربػا عمى كيفية استخجامو تحت إشخاف األميخ حسجان أبػ عشجة بأيحخزه بعج أ

السيجي ، ألنو ذو معخفة تامة بفشػن القتال يجيجىا بسيارة نادرة كسا كان خبيخًا بحخب العرابات 
 (12)وحيميا 

وقج اشتخك حسجان أبػ عشجة بجياديتو ىحه اشتخاكًا فعااًل في انترار السيجي                 
ىحه الحسمة فأقمق مزجعيع  ةفيػ الحي أرسمو السيجي لسشاوش (13)عمى حسمة ىكذ باشا

ثع ىاجع  ،ومشعيع مغ الػصػل إلى مػارد السياه مزيقًا الخشاق باستسخار عمى أجشحة جيذيع 
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أبػ عشجة أحج أرباعيع فأصيب حرانو بجخح قاتل فدقط تحتو فتخمز أبػ عشجة بدخعة مغ 
قتل صاحبو  فاستػلى عمى حران بعج أن ، ركابو وانصمق شاقًا شخيقو بحج سيفو وسط األعجاء

فػاصل القتال حتى اندحب العجو إلى زريبتو بال نطام ، واتخح حسجان عشج ذلظ مػقعًا أمام 
الدريبة وقدع رايتو إلى ثالثة مجسػعات فػضع إحجاىّغ عمى يسيغ الدريبة واألخخى عمى يدارىا 

رؤوس  كسا وضع بعس القشاصة عمى، والثالثة أماميا ، وكل مجسػعة تحت قيادة أحج األمخاء 
األشجار السحيصة بالدريبة وقج ضل أبػ عشجة يصمق الشار عمى كل مغ يتحخك داخل الدريبة 

 .  (14)حتى دارت السعخكة وانتيت في أقّل مغ ساعة وأبيج مغ خالليا األعجاء إبادة تامة 

 : دور حسدان أبو عشجة في فتح الخرطوم : السبحث الثاني

بخز دور حسجان أبػ عشجة في التييئة لفتح الخخشػم مغ خالل محاصختو                
وتعخف ىحه الحامية )بصابية أمجرمان(  –لحامية أمجرمان السشيعة حتى اضصخت لالستدالم 

ويػصميا ، متخ  500وىي واقعة تجاه شابية السقخن وبيشيا وبيغ شاشئ الشيل األبيس نحػ 
مفتػحة فيو السداغل غ خشجق عسيق مغ داخمو سػر مشيع بدخايا الخخشػم خط تمغخافي عبارة ع

وعميو األبخاج ، ومغ داخل الدػر بئخ ماء لمذخب وفييا أورشة مغ العداكخ السرخية عمييع 
 (15))فخج هللا بظ قسشجانًا( 

  معدكر السهدي :أواًل:  

مغ شابية  الجشػبيعمى الصخف  في مشصقة أبي سعج عدكخ دمحم أحسج السيجي                 
وأرسل  ، أمجرمان عشج مكان اسسو )الفتيح( عمى ُبعج نحػ عذخة أميال مغ معقل أمجرمان

 تجاسػسًا يحسل نحػ ألف ندخة مغ كتاب يجعػا بو أىل الخخشػم إلي التدميع لو ، ووضع
الكتب في إناء صفيح عمى شكل إبخيق احتسمو ىحا الجاسػس وسبح بو في الشيخ األبيس حتى 

يقػمػن بحخاسة الذاشئ مغ جية الشيل األبيس  حخاسحيث ال ، وصل إلى شاشئ السجيشة 
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وإنسا وضعت الجشازيخ فقط في السزايق لسشع الدفغ البخارية أو الذخاعية مغ ، التداعو 
. ووزع الجاسػس الكتب وألقي بعزيا في الصخقات واألزقة والسشازل ثع الػصػل إلي السجيشة 

 سجيشة حتى قفل راجعًا مغ حيث جاء ، ولع يتيدخ الكبس عميو ومغ ثع أمخنياختفي في ال
نقصع وقػع مثل ىحه اثع  زرق واألبيسغخدون بػضع عدذ في شػاشئ الشيميغ األ )السؤلف(

أمخ بإشالقيع وال يدسح السيجي ، وكان غخدون ي الحادثة وضبط العدذ كثيخًا مغ جػاسيذ
  (16)بسعاقبتيع

  بو عشجة بحرار أمدرمان :تكليف السهدي لحسدان أثانيًا: 

، وقج قمج قيادة  في تػجيو الحرار ألمجرمانالديج السيجي وعمى الفػر بجأ                 
قػاتيا لحسجان أبػ عشجة ، ولكشو لع يجخأ عمى إرسال قػاتو السؤلفة مغ الدػد الحيغ حاربػا في 
الدابق في خجمة القػات السرخية تحت غخدون ضج حامية أمجرمان والخخشػم ، خػفًا مغ 

   (17)قبلاحتسال ىخوبيع وانزساميع إلي غخدون نطخًا لمتأثيخ الحي مارسو عمييع غخدون مغ 

  تشظيم أبو عشجة لقواته وأخذ االحتياطات :ثالثًا: 

كل شابية الصػابي حػل كل السشصقة وكانت أقام األميخ حسجان أبػ عشجة                    
ثالثة مغ جية الذخق واثشتان مغ جية الجشػب  ، وكان عجدىا خسدة تحت قيادة أحج األمخاء

وتػلي قيادة  بكيادة )الداكي شسل( ووتػلي ىػ قيادة احجي الصػابي الذخقية ومعو جياديت
ود إبخاليع( أما الصابيتان الجشػبيتان قج كانتا  الصابيتيغ األخيختيغ األميخان )الشػر عشقخة وعبجهللا

كل ىحه الصػابي تقع تحت خط الشار مغ  كانت شو ، وقجبكيادة األميخيغ أحسج ُسميسان والديج 
، وكان ىع أبػ قمعة أمجرمان وقمعة السقخن باإلضافة لمبػاخخ التي كان تعبخ الشيل بال تػقف 

 (18)عشجة األول أن يجج مشفحًا إلي قمعة أمجرمان 
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 معركة أمدرمان :رابعًا: 

في يػم عشجما تمقي أمخ السيجي بحرار أمجرمان  قيل أّن حسجان أبػ عشجة             
عدم أن ال يشدل مغ حرانو إال عشج مكتب التمغخاف بأمجرمان ليدتمسو ويقصع ومغ ثّع األربعاء 

، فدار في ُمقجمة جيذو بذاشئ الشيخ فانبخت لو سبعة وابػرات كل واحجة صمتيا مع الخخشػم 
مييع نيخان بشادقيع وقشابميع ، وقج سانجتيع مشيا تقصخ أربعة صشادل مميئة بالجشػد فربػا ع

شػابي الحكػمة حتى أن الجخان والعجاج حجبا الخؤيا ووسط ذلظ كان حسجان يذجع رجالو وىػ 
واقتحسو وكان بو اثشان مغ عسال التمغخاف عمى ضيخ حرانو حتى وصل لسكتب التمغخاف 

ًا مغ السكتب فجمذ عميو أمام فتسكغ أحجىع مغ القفد بالذباك وقتل األخخ وأخخج حسجان كخسي
 (19)الباب متجيًا نحػ الخخشػم 

ضمت الػابػرات والصػابي تسصخ جير حسجان بشيخانيا مشح بدوغ شسذ يػم                 
األربعاء حتى الداعة الحادية عذخ نيارًا ، ثع تػقف الصخفان عغ القتال فجسع الذيجاء وكانػا 

م ويبجوا أن 1884مغ نػفسبخ  12وكان ذلظ في ، مغ قػات حسجان بيغ ثالثسائة إلي خسدسائة 
جديسة أما مغ جانبشا نحغ فقج فقجنا الباخخة )الحديشية( بعج أن  الثػار قج خدخوا خدائخ

وقج فقج معيا )اليػزباشي( مرصفي أصابتيا غديفة مجفع وغخقت بالقخب مغ جديخة الذيخ أبػزيج 
بعج  لكغ حسجان تسكغ مغ االحتفاظ بسػاقعو، الخجم وبعس الجشج وبعس الجخحى مغ أفشجي 

السعخكة حػل أمجرمان وأقامػا حرشًا بيغ أمجرمان والخخشػم ، كسا أقامػا محصات مخاقبة عمى 
، وقام غخدون باشا مغ جانبو بعسل حرػن عمي ضفة ضفة الشيخ إلشالق الشار عمى البػاخخ 

واستسخ تبادل  يكسا قام ببشاء حرغ في جديخة تػت الشيخ السقابمة وأقام محصات لمسخاقبة أيزاً 
وأصمت قػات حسجان بشيخانيا  تػاصمت السعخكة في اليػم الخابعو  ، القحف السجفعي بيغ الجانبيغ

 (21)الداعة الثانية عذخ ضيخًا حتى تعصمت إحجى صشادليا إلي
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دخية وحامية أمجرمان وأثشاء السعخكة كانت اإلشارات دائخة بيغ غخدون باشا ب                
وقج كان مغ قػات حسجان مغ لو عمع بخمػزىا فأبمغػه أن قائج الحامية أرسل إشارة لغخدون يقػل 

فان لع ُيدود بالالزم حتى أخخ ىحا األسبػع فديصخ لمتدميع ، فخد عميو  فييا أن مؤنو قج فخغت 
ػرات وصشادل ، وأمخه غخدون بأن سترمو وابػر بعج باكخ تحسل السؤن الزخورية تحخسيا واب

وستكػن الػابػرات ، بأن يتخحوا التختيبات الالزمة فيشدلػا بالججول السترل بالشيل الستالميا 
التي ستحسل السؤن في الػسط وستقف عشج الججول السترل بالشيل ، وأمخه كحلظ أن يخسل قػة 

األنرار إلي أن يتع كافية الستالم السػاد السخسمة لو وبّمغو أن الػابػريغ ستذغالن 
 (21)االستالم

شمب مغ ، بسحتػي ىحه اإلشارة بعج تحخيات دقيقة عشجما عمع أبػ عشجة                  
الخميفة الرجيق أن يُسجه بقػة كافية مغ السذاة وأصحاب الديػف والحخاب وقػة أخخي كافية مغ 

تحكام عداكخ حامية أمجرمان الفخسان ليكػنػا عشج الدخداب السكذػف الحي يخبط بيغ مػقع اس
وشاشئ الشيل داخل الخػر السعخوف )بخػر أبػ عشجة( فأرسل الخميفة الرجيق القػة السصمػبة ، 

وزحف السذاة فخقجوا عشج حامية وقج أبعجت الخيػل عغ الدخداب خػفًا عمييا مغ قشابل الصػابي 
حسي بو حسمة الدالح الشاري الدخداب وحفخوا خشجقًا قخيبًا مغ الدخداب بأمٍخ مغ أبػعشجة لتُ 

، ويدكتػن عشجما تػجو بشادقيا وقشابميا نحػ السذاة أصحاب الحيغ يخدون عمى شابية أمجرمان 
 ػم السعيغ إلرسال السؤن لمحامية ،الدالح األبيس . وجيدت كل قػة في مكانيا لمعسل في الي

المتان تديخ أ وابػرا الحخاسة وفي اليػم السػعػد أقبمت الػابػرات والرشادل عمييا العداكخ وبج
ذلظ ت بيشيسا الػابػرات السحسمة بالسؤونة والحخيخة ترميان قػات أبػ عشجة الّشار الحامية وعدز 

شػابي الخخشػم وأمجرمان ، وخخجت مغ استحكام أمجرمان قػة مغ العداكخ في ىيئة مخبع 
لخػر وقزػا عمى أغمبيع إلي الدخداب ، فانقزت عمييع قػات أبػ عشجة مغ حافتي ا وانحجروا

وىخب بعزيع وأرغست الػابػرات عمى الخجػع ، فتقيقخت إلي الخخشػم بعج أن قتل كثيخ مسغ 
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كانػا عمى ضيػرىا ، رغع مقاومة )دمحم بظ إبخاليع( قائج الػابػرات لكشو لع يتسكغ مغ اختخاق 
أن ُغخدون كان أضصخ لمخجػع إلي الخخشػم ، وقيل مجرمان فقػات أبػ عشجة والتقجم نحػ أ

يذاىج كل ىحه السشاضخ بسشطار عطيع مغ سصح سخايا الخخشػم وقج وصل الشبأ أنو وبخ 
ضباشو كثيخًا وأبجي ليع أسفو بأنيع خيبػا ضشو وأنو يشتطخ رجال الحسمة االنجميدية ليخمرػه مغ 

  (22) السؤلع ىحا السػقف

 ُمحاولة ُغردون لدحب حامية أمدرمان :خامدًا: 

عشجما اشتج الحرار الحي ضل يفخضو األميخ السيجوي حسجان أبػ عشجة                   
بعج أن فذمت محاوالت إمجادىا بالسعػنة ، اترل غخدون بالحامية عغ عمى حامية أمجرمان 

م لسالقاة الباخخة التي سػف 1885شخيق اإلعالم شالبًا مشيع الخخوج في الخابع مغ يشايخ 
. وبالفعل في فجخ الخابع مغ يشايخ أمخ غخدون قائج الباخخة بالتػجو إلي شسال يخسميا إلجالئيع 

تحخكت الباخخة نحػ وبالفعل ، جسيعًا أمجرمان وانتطار قػات الحامية أن يرمػه أو ُيقتمػا 
قػاتو )الكتيبة الثالثة مغ المػاء الخامذ( في ثالثة مخبعات  اأمجرمان وأخخج القسشجان فخج هللا باش

ومتتبع ليحه التحخكات  مخاقباً  ضل قػم بالتغصية والتحخك ، لكغ نيخان أبػ عشجة الحيلكي ي
انيارت عمى الباخخة مغ بصاريات السجافع الثائخة فخجعت ، وانجفعت قػات أبػ عشجة نحػ جشػد 

، حاول غخدون إرجاع الباخخة ولكشيا لع تدتصع اختخاق الشيخان ، في فخج هللا في ىجػم سخيع 
قتمى مغ عجد مغ القػات فخج هللا قج أسخعت باليخب إلي داخل الحامية ، ُمخمفة ورائيا حيغ أن 

 (23)بيشيع الشقيب )أحسج أفشجي فيسي( والسالزم )عبج الشبي أفشجي(

، خالل ىحه األزمة استجعي فخج هللا باشا لمشطخ في أمخ استدالمو مغ عجمو                 
م أجابيع بأن مغ 1885مغ يشايخ  5خاشبػه باإلشارة يػم  افقخروا سؤال غخدون باشا ولس
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األفزل أن يدتدمسػا ، عشجىا قام فخج هللا باشا بالكتابة لحسجان حػل ما استقخ عميو الخأي 
  (24) وأرسل الخصاب بيّج إمام الكتيبة مرحػبًا بأحج الحخاس

 استدالم حامية أمدرمان :سادسًا: 

أبػ عشجة قج ضغ ذلظ خجعة فػاصل الحرار إلي أن خخج إال أّن حسجان                
ضابصان يصمبان األمان ، فصمب مشيسا أن يحزخا الخؤساء ألخح العيج عمييسا فحزخ فخج بظ 
دمحم قسشجان العداكخ بأمجرمان ومعو ضباشو الكبار ، كحلظ الذيخ مػسى األحسجي إمام الحامية 

 تفق الصخفان عمى أن يكػن التدميع صباح األربعاءبعج أن افأخح معيع العيج وأزن ليع بالخجػع 
(25) . 

في صباح األربعاء وىع  اجتسع جسيع أمخاء الصػابي عشج حسجان أبػ عشجة                 
الديج دمحم عبجالكخيع ، الذيخ أحسج ُسميسان ، الشػر عشقخة ، الديج شو ، عبجهللا ود إبخاليع ، 

وفي الُزحي ساروا الستحكام أمجرمان في فخقة مغ الجيادية  يالحاكي شسل وبمل ناقػر الخزيق
ومعو جسيع ضباشو مكػنة مغ نحػ مائتيغ إلي ثالثسائة مقاتل فاستقبميع فخج بظ عشج الباب 

وإمام الفخقة ، وبعج تبادل التحية دخمػا محل الدالح الستالمو فػججوه جسيعو وضع في مكان 
غ بيت السال بأّن جسيع األشياء الذخرية قج سسح ليع واحج ، وىشا خاشبيع أحسج وسميسان أمي

بأخحىا مثل الخقيق واألمتعة والسشقػالت ......الخ ، وأما األشياء التي تخز الحكػمة مثل 
وبعج انتياء  ، الدالح والحخيخة والسيسات .......الخ فيي التي يدتمسيا مشيع أميغ بيت السال

 . (25) عشجة ليبمغ السيجي بسا تعّ الفخز استأذن أحسج وسميسان حسجان أبػ 

أرسل السيجي لخمفائو بأن يشتطخوا في )شجخة الحزخة( والتي سسيت بعج ذلظ                 
حتى يحزخ قسشجان وضباط حامية  (في أمجرمان بحي الذجخة)بذجخة غخدون واآلن تدسي 

، وعشجما وصمػا شجخة الحزخة التي تقع ما بيغ ديع  برفتيع نػاب علي لتدميع أنفديعأمجرمان 
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وانصمق  ،عجدىع بعذخة ألف فارس قجر  غتيحاب انتطخوا ومعيع كل فخسانيع الحيأبي سعج والف
أحسج وسميسان لمحامية حيث بمغيع أن تعميسات السيجي أّن يتخك حسجان أبػ عشجة ومغ معو 

الحخيخة وأن يخخج كل الزباط والعداكخ وما في حخاسة الدالح و مغ أمخاء الصػابي والجيادية 
معيع مغ الخيػل والجسال والحسيخ والخيام في شابػر عدكخي لتدميع أنفديع لخمفاء السيجي ، 

فخج بظ وقابميع الخمفاء بالتخحاب وشكخوىع عمى حقغ  عفػقف العداكخ صفػفًا سار في مقجمتي
وتػلي خميفة السيجي بمة اإلمام السيجي ثع أخح أحسج ود سميسان رؤساء الحامية لسقا الجماء ،

أمخ العداكخ فشرب ليع الخيام وعاد إلييع ضباشيع بعج مقابمة اإلمام السيجي ، وكان مؤذن 
 في عيج حكػمة الحكعمعدكخىع الذيخ دمحم عمػان الحي صار مؤذنًا في جامع الذيخ دفع هللا 

مى الجير ، فزع الجيادية إلي الثشائي ، وأقامػا في مكانيع ذلظ بزعة أّيام ثع وزعػا ع
 (26)الجيادية والسرخيػن إلي السرخيػن وكل جشٍذ لجشدو 

،  يذاىج حخكة التدميع مغ سخاي الخخشػم فذق عميو ذلظ ججاً  وكان غخدون                  
فقيل أنو أخح يزخب األرض بخجميو ودمػعو تجخي عمى خجيو وشيع العداكخ بشطخه إلي أّن 

 نجج أّن السيجي سّخ بيحا الفتح وفخح بو وبذخّ بأنو بمغ مقرػده بيحا (27)غابػا عغ عيشيو 
، وبذخ األنرار أن أمخ الخخشػم بعج أمجرمان قج حان لشا فتحيا بإذن الخحسغ الفتح السبيغ 

 وبذخوهع أنو في حزخة نبػية جاءه )الخسػل صمي هللا عميو وسمع( والخزخ عميو الدالم وأخبخى
 (28)بفتح الخخشػم أو تدميع غخدون 

 وفاة حسدان أبو عشجة :سابعًا: 

وعطيسًا في تاريخ الجولة السيجية بعج  تػفي حسجان أبػ عشجة بعج أّن دورًا ميساً                
مغ خالل مجيػداتو العدكخية التي قام بيا في إقميع دار فػر وكخدفان والجبية فتحو ألمجرمان 

وقيل أنو تػفي فجأة إثخ تػاججه بالقالبات وىػ  –الذخقية التي اشتيخ فييا بقتالو مع األحباش 
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لسخض ألع بو في  خض التجاوي اول عجد مغ الجخعات الكبيخة بغتش بعج أن –يؤدي ميامو القتالية 
ؤلسة لمخميفة ، وقج كان مػتو يسثل ضخبة م م1889يشايخ  29في  وفاتوإلي أدي  بصشو مسا

عبجهللا وفقجًا عطيسًا حدن عميو الكثيخون مغ رجالو وجشػده ، وىشالظ عجة أماكغ جغخافية في 
الدػدان تحسل اسسو مشيا ) وادي خػر أبػ عشجة ، وحي أبػ عشجة في أمجرمان ، وجبل أبػ 

كخدفان ، ووادي أبػ عشجة في والية نيخ الشيل وكحلظ حسمت اسسو الكثيخ عشجة في والية شسال 
 ( 29) مغ السباني والسؤسدات التعميسية والعدكخية والخياضية في ربػع بالدي الحبيبة (
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 الخاِتســــــــة

        

التحق األميخ حسجان أبػ عشجة بالثػرة السيجية أثشاء ىجخة الديج السيجي إلي                
بعج أن أوكل لو  ابح فزل هللا  . وزاع صيتوقجيخ ، قادمًا مغ أواسط إفخيكيا بعج أن كان يتبع لخ 

غ السختمفة نجحت بكيادتو ليا في انترارات السيجية في السيادي جي قيادة فخقة الجيادية التيالسي
 حتى فتح الخخشػم .

بدمدمة مجيػداتو وانتراراتو أدي األميخ حسجان أبػ عشجة دورًا ميسًا وعطيسًا                
لخخشػم وتحخيخىا مغ قبزة الحكع التخكي السرخي ، وذلظ العدكخية التي ساىست في فتح ا

غ أجل مػاجية استحكامات بحراره لحامية أمجرمان بعج أن قام بإعادة تختيب وتشطيع جشػده م
حسجان  األميخ إال بعج أن كمفتليع  الحامية التي استعرت عمييع في البجاية ، والتي لع تدتدمع

سقاومة العشيفة التي واجييا مغ ِقبل مزشية ومثابخات ضمت مدتسخة نتيجة لم أبػ عشجة جيػد
وبذخ بفتح بفتح أمجرمان السشيعة . حيث ُسّخ السيجي سخورًا عطيسًا حخاس الحامية ومرجاتيا 

 الخخشػم في القخيب العاجل .
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 الشتائج والتوصيات
 أواًل: الشتائج :

           
عيشيع السيجي بشفدو .  ُيعتبخ حسجان أبػ عشجة مغ األمخاء الحيغ  -1       
   كمف الديج السيجي األميخ حسجان أبػ عشجة بسيسة حرار أمجرمان لدابق  -2     

        .درايتو بفشػن الحخب ومعخفة حيميا        
وقائج حامية أمجرمان في صج ىجػم أبػ عشجة فذمت كل محاوالت غخدون باشا  -3    

    حتى سحب الحامية . العشيف أو        
م ، مسا 1885يشايخ  5نجح األميخ حسجان أبػ عشجة في فتح قمعة أمجرمان في  -4   

وتحخيخىا النييار أعطع حامياتيا عمى يّج أبػ عشجة .عجل ذلظ بفتح الخخشػم         
 

 ثانيًا: التوصيات :
 دور أمخاء السيجية في صشاعة األحجاث السيجية كحخكة  تدميط الزػء عمى - 1      

  وتحخيخ وششي ضج األتخاك في الدػدان . مقاومة           
 ن مغ مجيػدات األمخاء السيجويػ  لسعخفة السديجإتاحة الفخصة لمباحثيغ  -2     

  ألجميا وألجل الػشغ .ومداىستيع في تاريخيا ن بعج أّن بحلػا أرواحيع رخيرة 
 
 
 
 
 
 

   
 



18 
 

 
 

السرادر والسراجع : قائسة  
 

       
 دمحم سعيج القجال: السيجية والحبذة )دراسات في الدياسة الجاخمية والخارجية لجولة( 1)

الخخشػم  ف والتخجسة والشذخ/جامعةيلأم ، دار الت1973م( ط 1898-1881) السيجية  
أميشة فيفيان ياجي: رجال حػل السيجي ، تخجسة مكي بذيخ مرصفي ، ( 2)
    الخخشػم لمصباعة والشذخ .شخكة     م، 2001ط

f.R.Wingate :lenyears coptivitrin the mahdiscom(1) 1882-  (3 )                       

1892)Release date june8 2010      

Kalifa Abdullah summoned Abu Anga to Omdurman ………(4) 

. 61دابق ، صالسخجع الدمحم سعيج القجال: ( 5)  
  الػىاب بابكخ ، إبخاليع فػزي باشا: الدػدان بيغ يجي غخدون وكتذشخ ، تقجيع عبج (6)

     . 61القػمية/القاىخة ، صم ، مصبعة دار الكتب والػثائق 2015ط  ، 1ج    
   . 62أميشة فيفيان ياجي: السخجع الدابق ، ص( 7)
. 74السخجع نفدو: ص( 8)  
م ، دار 1991م( ط1855 – 1821تاريخ الدػدان الحجيث )دمحم سعيج القجال: ( 9)  

. 136جامعة الخخشػم لمشذخ/ ص       
   . 64أميشة فيفيان ياجي: السخجع الدابق ، ص( 11)



19 
 

. 64السخجع نفدو: ص( 11)  
   م ، دار1965عمى السيجي: جياد في سبيل هللا ، تحقيق عبجهللا دمحم احسج ، ط( 12)

       . 71الخخشػم لمشذخ ، ص جامعة    

     م( د.ت ، 1898 -1881دمحم محجػب مالظ : السقاومة الجاخمية لمحخكة السيجية )  (13)
(171،172، ص ص ) الجيل/بيخوت دار     

في القخن التاسع عذخ          مكي شبيكة : تاريخ شعػب وادي الشيل )مرخ والدػدان(( 14)
       . 82دار الثقافة/ بيخوت ، ص، م 1980ط السيالدي ،      

         م ، دار الثقافة لمشذخ/ بيخوت ، 2007نعػم شقيخ : جغخافية تاريخ الدػدان ، ط( 15)
. 848ص        

( 327، 326، ص ص )السخجع الدابق :  باشا إبخاليع فػزي ( 16)  

  -1882سشػات مغ األسخ في معدكخ السيجي )األب جػزيف أورفالجر : عذخ ( 17)

               م ، دار الثقافة 2008الدفيخ عػض أحسج دمحم الزػ ، طم( تخجسة 1892      
     . 147لمشذخ/بيخوت ، ص   

،قجمتيا عام  دكتػراه )أشخوحة  ياجي : الخميفة عبج هللا حياتو وسياستو فيفيان أميشة (18)  

   م ، ص 1990مكي بذيخ مرصفي ، مخاجعة الخيح عبجالقادر ، ط تخجسة  م ،1990      
      (69،  68ص )       

. 69، صالسخجع الدابق عمى السيجي : ( 19)  
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    م( تقجيع بي . إم . ىػلت ، تخجسة دمحم السرصفي 1891ونجت ) السيجخ إف . آر :( 21)
   . 193م ، السصبعة السرخية/القاىخة ، ص1968حدغ عبج الكخيع ، ط    

. 70دابق ، صالسخجع العمى السيجي : ( 21)  

. 71: ص السخجع نفدو( 22)  

. 216صم ، د.ت ، 1986عبج السحسػد أبػ شامة : مغ أبا إلي تدمياي ، ط( 23)  

. 193سخجع سابق ، صالونجت :  السيجخ إف . آر :( 24)  

. 72دابق ، صالسخجع العمى السيجي : ( 25)  

. 854دابق ، ص السخجع النعػم شقيخ : ( 26)  

   أحسج إبخاليع أبػ شػك : محكخات يػسف ميخائيل )التخكية والسيجية والحكع الثشائي في ( 27)
    118ثقافي/ أمجرمان ، ص ص )م ، مخكد عبج الكخيع ميخغشي ال2007 2الدػدان( ط      
    ،119)  

. 854دابق ، ص السخجع ال: نعػم شقيخ ( 28)  

عبجهللا الدبيخ يػسف : تعميق ، أستاذ مداعج ، جامعة بخت الخضا ، كمية اآلداب ، قدع ( 29)
التاريخ  والحزارة .         

 

 

 


