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 المدتخلص:

البارزيغ و رجل اقترادىا  ولج  السيجية واحج جيػشيااالميخ دمحم عثسان ابػ قخجة ىػ احج امخاء      
فى مشصقة حفيخ مذػ بذسال الدػدان ومشيا ىاجخ لمشيل االبيس وكان مغ اوائل السبايعيغ لمسيجى 

لى فى السيجية والسؤيجيغ لجعػتو وقج فاز بثقة االمام السيجى وعيشو ولكبو اميخ البخيغ والبحخيغ وتػ 
 مػاقع سياسية واقترادية واستخاتيجية ولو الجور االكبخ فى استخاتيجية تحخيخ الخخشػم.

ىجفت الجراسة لسعخفة شخرية اميخ البخيغ والبحخيغ فى تحخيخ الخخشػم وثقتو الكبيخة التى اوالىا     
لجراسة السشيج التاريخى لو االمام السيجى  وعالقاتو الخارجية فى تثبيت اركان السيجية واتبعت ا

 بغخض جسع السعمػمات التاريخية وتحميميا الخاصة باالميخ دمحم عثسان ابػقخجة .
 شسمت الجراسة نتائج مشيا

اوال  االميخ ابػقخجة ىػ السشدق الحكيقى لتحخيخ الخخشػم ثانيا االميخ ابػ قخجة ىػ الجيشسػ السحخك  
 ابػقخجة يسثل انسػذج االمثل لكيادات السيجية.الستخاتيجية تحخيخ الخخشػم ثالثا  االميخ 

 تػصيات الجراسة:
 اجخاء بحػث حػل شخرية االميخ ابػ قخجة .

 جسع مؤلفات ابػقخجة فى مؤلف واحج.
 جسع الػثائق الستعمقة بابػ قخجة.

 
 مذكلة الدراسة:

مغ أبخز الذخريات التى لعبت دورا عطيسا فى  تعج شخرية دمحم عثسان ابػ قخجة     
 نا، قرجالسيجية  االستخاتيجية واالقترادية والعدكخية فى خجمة  والسيجية بفكخه االسالمى وبأشخوحات

حاولتو خ يرػر مفى إنتاج ث لكيسة اإليجابية فى تػجيو حياتو ولحا تجئ سيخة ابػ قخجةمشيا بيان ا
العػامل التى أثخت عميو فى ة و تمظ السحاوالت الفكخي. ح قبػل السيجية حسمتو لصخ  لخجمة السيجية مبيشا  

 ة:لمسيجيصياغة تفكيخه وأخيخا  عمى الفكخة الخئيدية التى تتكػن مشيا فمدفتو 

  



 

3 
 

 أهداف الدراسة:

وحياتو ودوره فى تحخيخ الخخشػم التي لع  ركدت الجراسة عمي معخفة شخرية دمحم عثسان ابػ قخجة  
تخ الشػر أمال ان تمفت نطخ الكتاب إلي ىحا البصل الدػدانى الكبيخ بغخض تقجيع دراسة عمسية 
 متججدة وتتمخز االىجاف في االتي :

 التعخف عمي ااالثخ الدياسى واالجتساعى البػ قخجة. -1

 . معارك السيجية ابخاز دور دمحم ابػ قخجة فى  -2
 ة العمسية لمتاريخ االفخيقي واالسالمي.االضاف -3
 . ى قخجة مي االسيامات السختمفة البالتعخف ع -4
 . الالتو الكيسة في عيج السيجيةالتعخف عمي أعسالو الجميمة ود -5
 تقجيع الديخة الحاتية لسحسج ابػ قخجة . -6

 اسئلة الدراسة:

الدور االستراتيجى لمحمد عثمان ابه الدؤال الرئيس: ما هه تتسثل فخضيات الجراسة في     
 ويشبثق مشو األسئمة التالية: قرجة فى عرر المهدية

 ؟.مامجى تأثيخ ابػ قخجة فى قػات السيجية  -1

 ابػقخجة مخمز لمسيجية ىل  -2
 ؟.لساذا لقب باميخ البخيغ والبحخيغ -3
 ؟.ما ىي عالقات ابػقخجة الجاخمية  -4

 منهج االدراسة:

دمحم  الجراسة عمي السشيج التاريخي بغخض جسع السعمػمات وتحميميا الستعمقة بحياة أعتسجت    
 ثع عخض نتائجو. عثسان ابػقخجة
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 مقدمة:

يعتبخ دمحم عثسان ابػ قخجة الجيشسػ السحخك لمسيجية ومفكخىا ومجبخىا وىػ الحى احكع وضع        
يخة إذا ما إتدست حافمة بالسعاني الكث  حياة البذخسياج الحرار لتخخيخ الخخشػم وبحلظ تربح  

السثابخة والكفاح والشزال كل ىحه االشياء مجتسعة ىي ذخيخة قػية لسػاجية ما تتسخس عشو بصابع 
 مغ أجل رفع  راية الذخيعةلدػان الدشيغ ، ومغ أمثال أولئظ الحيغ ناضمػا وجاىجوا في بالد ا

، وبالخغع مغ ذلظ  البالد اليػمالسعمي فيسا تتستع بو وكان لو القجح دمحم عثسان ابػ قخجة االسالمية 
 افخيكيا.الدػدان و  فإن سيختو ضمت مجيػلة لجي ىحا الجيل الججيج وحبيدة لجي شعب

ابػقخجة وسيختو وأثخه الجيادى في بالد ولحلظ فإن الجراسة محاولة لتدميط الزػء عمي شخرية     
لألخخيغ فيػ نسػذج لمسفكخ، لكل ذلظ فإن سيختو  مثاال   سعادتو في الجياد ، بل أصبحت الدػدان

كتاب وصفحات ندتحكخىا ال لذئ إال لتشكيح معالع حياتو الثخة لذعب افخيكيا ولإلستفاده مشيا في 
  الجروس والعبخ.

 سمه: أ

 م ببالشيل1843الحاج دمحم عثسان ابػ قخجة مغ اىالى الذسال الشيمى لمدػدان ولجعام  دمحم ىػ     

االبيس فى القصيشة قخية غيشع كان ابػه تاجخا فى بحخ الغدال  وعسل الدبيخ باشا فى تجارة الخقيق 

دمحم وتعػد جدور االسخة الى الجديخة وبعجىا استقخ بو السقام فى الجديخة وتدوج مشيا وانجب ابشو 

 (1العخبية الى قبيمتى االوس والخدرج.)

  مبايعته للمهدى:
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ويقف  عشج السيجى الحى وصفو بانو مجبخ ومفكخ السيجية بػقخجة مكانة مخمػقةيحتل االميخ ا      
شخارتيا شامخا بيغ ابكار رجال السيجية الحيغ قادوا الثػرة الى جانب االمام السيجى مشح انصالقة 

ممحسة وششية قادت البالد الى االستقالل  االولى واصبحػا معالع فى تاريخ الدػدان الحجيث انجحوا
 م خالل القخن التاسع عذخ السيالدى1885فى العام 

ثقة االمام السيجى بكان ابػ قخجة مغ اوائل السبايعيغ لالمام السيجى والسؤيجيغ لجعػتو وحاز     
يخ وضل لمسيجية واصبح مغ السقخبيغ لمسيجى واترل بالسيجى فى قج ومتقششا ومتفانيا اوكان مخمر

وكمفو عمى رأس جير معو فى الجديخة  ابا بالشيل االبيس واعجب السيجى بػالئو وصجقو بالسيجية 
كبيخ ولكبو بأميخ البحخيغ والبخيغ ) الشيل االزرق واالبيس( واضيخ ابػ قخجة شجاعة فائقة وعالية 

فس التسخد  ونجح فى م1881عام  وميارة متفػقة وعطيسة عمى القتال ضج متسخدى جبال الشػبة
  (2مشح ذلظ الػقت عخف بأميخ البحخيغ والبخيغ)ومغ 

 به قرجة:صفات االمير أ

 برفات عجيجة نحكخ مشيا اشتيخ أميخ البخيغ والبحخيغ

وجمب لمكبائل السشاوئة لمسيجية فى قسع الجبال بالحشكة الدياسية مع أمخاء السيجية  اوال: اترف 
 ألييع أمػاليع وأراضييع وتعيج بزسان أمشيع وألف قمػبيع لمسيجية  الذخقية ووحج كمستيع واعاد

عػدة الجخحى لمخخشػم قام ابػقخجة بسعالجة الجخحى و  ثانيا: بعج ىديسة حسمة الشجػمى فى تػشكى
 وتقجيع الساء والصعام ليع مسا يؤكج أندانيتو .

لسداكيغ والسعدوريغ بسالو ودمو ثالثا: كان االميخ ابػقخجة يحب الخيخ لمجسيع ويداعج الفقخاء وا 
 حتى عخف بالكخيع السعصاه مسا جعل عالقتو شيبة مع جسيع أىل الدػدان.

رابعا : مغ صفات أميخ البخيغ والبحخيغ االندانية أذ أىتع بدجشاء السيجية فى سجغ الخجاف مغ  
 معاممة حدغ واشعام الصعام .
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جبال الشػبة وحسمة ىكذ وضخب حرار الذجاعة : أضيخ ابى قخجة شجاعة عالية فى خامدا: 
  الخخشػم مسا جعمو يكػنفى مػقع أحتخام وتقجيخ لمسيجى والخميفة

 سادسا : اىتع ابى قخجة باالقتراد النتعاش حياة الشاس.

 سابعا : زاد اىتسامو بالتجارة الخارجية مع مرخ والحبذة

 (3ثامشا: كان ابى قخجة صػفى سسانى)

 فى الجزيرة وكردفان: معارك ابى قرجة

بعج نجاحو فى جبال الشػبة واخساد الثػرة تتبع االميخ ابػ قخجة حسمة ىكذ باشا عبخ       
السشاوشات والزخب مغ بعج مدتفيجا مغ وصية السيجى بأن ال يجخل معيا فى معخكة حقشا لمجماء 

الى كخدفان مرابة وكل ماتخمف أحج مغ الحيػانات كان البى قخجو نريبو ما جعل الحسمة ترل 
م ابيج فييا الجير الغازى وقاتو بسا 1883وكان نياية حسمة شيكان عام  بالجػع والعصر واالرىاق

فييع ىكر باشا وفكان البى قخجة الجور الكبيخ فى تحقيق الشرخ لالسصػرة الكبيخة مسا أضافة فى 
ر باشا فى شيكان تػجو ابى تعديد مكانتو عشج االمام السيجى، بعج االنترار الكبيخ عمى حسمة ىك

وجيد فى ىيئتة العدكخية جبة االنرار السخقعة والجرع والخػذة قخجة الى الجديخة ألستالم الحامية 
ومسدكا ببشجقيتو ووصل الى المػاء صالح ود السكظ الحي يعسل ضابصا فى صفػف الجير التخكى 

نرار فى الجديخة فى حامية فجاسى ورقاه غخدون الى رتبة المػاء بعج ان خاض معارك عشيفو ضج اال
 .التى استعرت مغ قبل وارسمو السيجى ليقػم بتمظ السيسة الرعبة وليفتح فرال ججيجا لمثػرة 

حػالى اثشيغ الف مقاتل وكانػا فخسانا يستصػن صيػات الخيل وتسيدوا  وصل ابػقخجة بجيذة   
بالزبط والخبط والترسيع دون ضػضاء ال يدسع مشيع سػى وقع الحػافخ عمى االرض كانػا 
صامتيغ يتمسطػن تمسظ الحيان ورد فى أىازيجيع جاءت انرارا ما بتتكمع وجيتيا ابػ قخجة وداك 

 .صالح ود السظ سمع
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االميخ ان يحاصخ ود السظ فى فجاسى  التى استعرت لدكان الجديخة وانزسػا لػد  استصاع    
السظ الميع اال الذيخ دمحم الصيبػد البريخ وىػ مغ ابكار رجال السيجية وتحخك ود البريخ لسشاشق 

وىى لع تمتقى  الجديخة ولكغ الخالفات عرفت بو الن جيذو يتكػن مغ الكبائل الحجيثة بالسيجية
وقج فذل ود البريخ فى جسع صفيا وفى ذاك الػقت احذ ود السظ البج مغ السعخكة  السيجىب

الفاصمة وعمع بان ىشاك بحخا مغ الجماء يقػده ابى قخجة وخذى اليديسة وكتب لالمام السيجى يصمب 
مشو مبعػثا يقػم مقامو فى التدميع ولسا كان السيجى حخيرا عمى عجم أراقة الجماء ومياال الى حقشيا 

قج قخر نجب االميخ ابػ قخجة ليقػم بيارغع محاصختو لمحامية وكتب السيجى لػد البريخ يصمب مشو ف
التشجى البى قخجة والتشازل لو لكيادة الجير فى الجديخة ودمج جيذو تحت ابى قخجة وعمى ابى قخجة 

الة برجر ، لع يتقبل ود البريخ االقان يحاول بالتى ىى احدغ االمخ الحي فذل فيو ود  البريخ 
اال ان السيجى ىجء مغ ورعو وذكخه ماكان يحجث لمرحابة وخاصة  تجخبة خالج بغ  رحب فغزب 

الػليج واستبذخ اىل الجديخة خيخا بقجوم ابى قخجة واشمقػا عبارة )بالقييع وبكفييع( ، وكتب ود البريخ 
و بخصػات ابى قخجة لمسيجى متيسا ابػ قخجة بالتداىل مع ود السظ ورد عميو السيجى معمشا تخحيب

بيحا الدمػك الحي يؤلف القمػب ويحقغ الجماء وىكحا تدمع ابػ  قخجة الحامية دون اراقة الجماء بعجتيا 
وعتادىا وتيئ لمػصػل لمسيجى ،حاول ود البريخ ان يكاتب غخدون ولكغ حاصخه االنرار 

اسيخا  ارسل ود السظ م اما1889والسخاقبة وضل بالقصيشة حتى وفاتو عام  وضاعفػا عميو الخشاق
 (4)لكخدفان

 االمير ابه قرجة وتحرير الخرطهم:

ال شظ ان االميخ ابػ قخجة ميشجس حرار وفتح الخخشػم واوكل لو ميسة احكام وحرار      
لعب االميخ ابػ قخجة دورا ميسا فى سقػط الخخشػم وعيغ  الخخشػم وحقأ انو السيشجس فى الكخ والفخ

والبحخيغ بيغ الشيخيغ االزرق واالبيس ونجح ابػ قخجة فى الجديخة ونادى بالجياد وفى  أميخا لمبخيغ
مقجمتيع عذيختو بالقصيشة الحيغ اقبمػا عميو زرافات النيع بايعػا االمام السيجى بالجعػة وبعزيع ادرك 

برػرة  فى الػقت الحى كان فيو بتػىع غخدون باخساد الثػرة السيجيةمعاررك السيجية فى كخدفان 
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سمسية وارضاء السيجى بتشريبو سمصانا عمى كخدفان لعجم معخفتو بالثػرة السيجية وقج سقصت خصصو 
 عشجما وصمتو رسالة مغ االمام السيجى التى حسمت رفزو سمصانا لكخدفان وانو فى شخيقو لمخخشػم.

الخأية بغخض حرار تمقى أبػ قخجة التػجييات والتعميسات واألوامخ مغ االمام السيجى وحسل        
مغ الشيل االبيس ودخػل الخخشػم ومعو اربع فخق تحسل اسمحة نارية وتقميجية وتدايج عجد الجشػد 

وعمع غخدون بشطارتة السكبخة بجحافل الثػار التى يقػدىا ابػقخجة وعشجما اقتخب مغ الخخشػم ارسل 
لبخيغ والبحخيغ وقج أخحت رسالة شجيجة الميجة الى غخدون ) جاء فييا :مغ أىل السيجى أميخ ا

فجاسى وجئت الى الخخشػم فعميظ بجخػل االسالم سمع تدمع وان اسمستع أمشتكع عمى امػالكع وأرواحكع 
ياغخون تدمع سمع ماتخجى دى رار سمع وكانت أىازيج االنوأال فالجخػل يكػن عشػة لمخخشػم 

 (5)االميخ ابػ قخجة.حخابة

وأقام معدكخا فى  ومغ ثع بخى وذلظ لحدغ استخاتيجية  أقام ابػقخجة معدكخا فى الجخيف     
غخدون ىجفا لقدائف االنرار يصمقػن عمييا مغ وراء الحرػن وىى فى شخيقيا الى سشار ديالجخيف 

وباتت السعارك بيغ الجانبيغ محجودة ولكشيا أكثخ عشفا فالفخيقان فى انتطار التعديدات فى سيل 
سيجى البى قخجة تذييج الحرار وضمت السعارك محجودة بيغ السعخكة الفاصمة وكانت تعميسات ال

االنرار وعداكخ غخدون الحيغ يخخجػن لمصػابى ويدتقبمػن البػاخخ لسػاجية قػات ابى قخجة التى 
عمى تذجيج الحرار والخقابة لمسػاد الغحائية وعجم دخػليا .، ضل االميخ ابػ قخجة بانتطار ركدت 

 27تسكغ مغ استخجام الػابػرات فى معاركة السقبمة لفظ الحرار وفى ارتفاع مشدػب الشيل االزرق لي
م جخد جيذا بكيادة االميخ أالى والباشبػزق بكيادة خذع السػس بظ لسحاصخة ابى قخجة 1884يػليػ 

ودمخت كل السشازل فى شابية بخى اال ان االنرمخ صسجوا لسجة ثالثة ايام ابجوا فييا ضخوبا مغ 
ستذيج مشيع ثسانية مائة واندحبػا الى الجخيف وكتب االميخ ابػ قخجة لمسيجى البدالة والذجاعة فا

ػ قخجة الشاس فمبػا أليو زرافات فذخع فى بشاء الحرػن والقالع لسشع واستشفخ ابيصمب مشو السجد 
البػاخخ مغ السخور الى سشار فأنتاب غخدون قمق عطيع وقخر تججيج اليجػم عمى قػات ابى 

 (6قخجة.)
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الجير االنجميدى حػالى خسدة الف مقاتل بكيادة االميخ أالى ومعيع خسذ بػاخخ مجرعة تقجم   
أداء صالة الربح بأشالق السجافع وقابميع  برفائح فػالذية فياجست االنرار بعج فخاغيع مغ

االنرار بثبات عجيب واحتست الحخب وحسى الػشيذ ومازالػ يتبجلػن الكخ والفخ حتى أرخى الميل 
اجعت الجيػش الى مػاقعيا ولع يدفخ ذلظ اليػم عغ نتيجة تحكخ بل بات كل فخيق مشيسا سجولو وتخ 

يخاقب االخخ فى تحخكاتو وما كانت الذسذ تذخق حاجبييا حتى بادر االنجميد باليجػم عمى 
تذيج صفػة الخجال ومغ بيشيع نرخ ومرصفى اخػة ابػ قخجة وأصيب فخس فخس ساالنرار وا

بيغ قتيل  2522الرض فذاع فى االنرار ان قائجىع قتل فتخاجعػا مخمفيغاالميخ حتى سقط عمى ا
وجخيح وعمى رأسيع الذييجة الحاجة ست البشات ام سيف التى ال تدال تسدظ سيفيا بيجىا حتى 
وقعت شييجة عمى االرض.، غشع االنجميد مقاديخ وافخه مغ الحرة والبشادق وصشاديق مغ الحخيخة وعجد 

 صجر الجشخال السحاصخ وبعج اربعة أيام بعث بقػة ججيجة لالنرار. مغ الديػف أثمج ذلظ

أعج غخدون قػة بحخية وبخية عبخ بػابة السدمسية لرج قػات ابػ قخجة ودارت معخكة الثالثاء     
وىدم ابػ قخجة وأنراره ىديسة نكخاء رغع أستساتتيع التى شيج بيا االعجاء قبل  م 1884أغدصذ 

جة لمتخاجع الى قخية ود شكخ هللا وتجسع فمػل االنشرار فى تمظ القخية وكتب االصجقاء وأجبخ ابى قخ 
لمسيجى بسا حجث ليع فى تمظ الػاقعة فخد االمام السيجى بخسالة ليصيب خاشخه ويػاسيو فى اليدائع 
التى مشى بيا فى حرار الخخشػم وقال السيجى ) التيئذ ان هللا اراد ان يسيد بيغ الخبيث والصيب ( 

االنرار أعد الخجال واشجع الفخسان ولكغ كمسات السيجى التى بعث بيا الى االميخ ابػ قخجة  وفقج
حسمت كثيخا مغ السػاساة وجبخ الخاشخ وفى تمظ السعخكة الذخسة بمغ ابى قخجةان دانو أصابت بيتو 

وسخت شائعة استذياده  بانو قتلفترايح االنرار فى السعدكخ وأنصمق يستصى حران ويقػد أخخ 
 (7بيغ الجير فاضعفت السعشػيات ولكشو اصيب اصابو خفيفة فى فخحه.)

نذبت الخالفات بيغ ابػ قخجة والقادة فى التخصيط لحرار الخخشػم وكتب الى االمام السيجى       
راض عشو تساما وان لو مكانة  متقجما باستقالتو ورد االمام السيجى بخفس قبػل االستقالة وأخبخه بانو

عطيسة عشجه وعشج الخمفاء وأبمغو بانو اختاره لكيادة القػات السخسمة لسالقاة الجخدة االنجميدية 
ختع مغ قبل قػات ىكذ باشا ولقج استحدشا مع الخميفة عبج المة عبج هللا ومحاصختيا كسا حاص
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ابػ قخجة وجسع االمام السيجى مجمذ  وشخيف دورك العطيع ، وأخيخا استعان االمام السيجى بفكخة
يشايخ واشمعيع عمى التصػرات وبعجىا وصل ىجانة الستسة وفى التالى تجسعت  24الذػرى فى 

 القػات وشجدت الحرار بكيادة الشجػمى واالميخ عبج هللا ود الشػر وعبج الحميع مداعج .

اء وتجشب ويالت الحخب اال ان دعا االمام السيجى غخدون لمتدميع والدالم حقشا الرقة الجم     
م فػجئت 885يشايخ  26غخدون تخددوتػقع وصػل حسمة االنقاذ مغ القاىخة ، وفى صبيحة االثشيغ 

قػات غخدون بجحافل االنرار تجك استحكساتيا وتمج مجاخل العاصسة وتشتذخ فى شػارعيا بيغ 
االسالمية يا الثػرة السيجية ميمل ومكبخ وانفتحت صفحة اول دولة وششية فى تاريخ الدػدان اقامت

(8). 

مغ السعخوف ان أميخ البخيغ والبحخيغ لع يكغ ييجأ لو بال فى تثبيت دعائع السيجية وبعج        
عسل  رحيل قائج السيجية وتقمجه فييا مدؤليات سياسية واقترادية وادارية ودوره فى الخجمة السجنية

وعمى تحدغ العالقات الخارجية . مسا سجمو التاريخ والسؤرخػن ان  عمى زيادة االنتاج  واالنتاجية
الخميفة عبج هللا التعايذى عمى قشاعة تامة بعبقخية ابى قخجة العدكخية ومقجرتو الكيادية وكان كثيخا ما 

متبعا فى ذلظ وصية السيجى بان  لدساع مذػرتو ورأيو فى السدائل الرعبة  ييخع أليو لدج الثغخات
فجوره يػصف بخجل السيسات الرعبة النو مجبخ المسيجية اى عقميا السفكخ ( مجبخ السيجية  ابى قخجة

طيع عاش معو فى وقت الدمع ومدتذارىا وان السيجى ال يسشحيحا المقب اال لخجل ذو شأن ع
 والحخب.

عبج  بعج وفاة السيجى عسل أالميخ أبػ قخجة مع الخميفة ولكغ بعج فتخة مغ الػقت شظ الخميفة      
وخذى ان يشزع لمخميفة شخيف الحي أراد االنقالب عميو فأرسمو الى  هللا التعايذى فى والء أبػ قخجة

سػاكغ وبعج وصػلو ىشاك دخل فى صخاع مع أميخ الذخق عثسان دقشة وأخبخ اميخ الذخق الخميفة 
كدال وعشجىا  بتجاوزات أبػقخجة فأستجعاه الخميفة الم درمان وبقى حيشا مغ الػقت حيث بعثة الى

تذاجخ مع اميخىا اليبانى مداعج قيجوم وزادت شكػك الخميفة تجاىو وأتيسو مباشخة بالتزامغ مع 
الخميفة شخيف فشفاه الى جبل الخجاف حيث بكيو فيو سجيشا حتى اشمق سخاحو البمجيظ بعج أستعادة 

زقل وبعج سقػط وبعج قخجو لجارفػر غخبا حيث بقى مع االميخ خالج ابػ  الدػدان ، وتػجو ااالميخ
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م بقى االميخ أبػ قخجة لذيػر قميمة بالفاشخ ولع يصيب لو السقام 1916سقػط سمصشة دارفػر عام 
وأصيب بسخض الدل ىشاك ثع ذىب  بالشيل االبيس فييا فأثخ الخحيل الى مػششة ام غشيشع بالقصيشة

 (9)م.1917عام  الى ام درمان حيث تػفى
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