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 السقدمة 

محاكاًل فخض األكربي يطيخ  االستعساري حيشسا ضعفت اإلمبخاشػرية العثسانية كبجأ التجخل       
ـ بجأت تجتاح العالع 1881غ سيصختو عمى أغمب أجداء العالع اإلسالمي خاصة بعج مؤتسخ بخلي

اإلسالمي الكثيخ مغ حخكات اإلصالح الجيشي ، تمظ الحخكات التي أيقشت كأدركت أنو ال سبيل 
إلصالح ىحه األكضاع الستخدية كال مشاص مغ التخمز مغ اليجسة اإلمبخيالية األكربية إال 

ا حجث في العيج الشبػي بالخجػع ألصػؿ الجيغ اإلسالمي لبشاء الجكلة اإلسالمية الخاشجة مثمس
كعيج الخالفة الخاشجة ، كليحا ضيخت الحخكة الػىابية في جديخة العخب كالدشػسية في الرحخاء 
الكبخى ، كالثػرة السيجية في الدػداف ، باإلضافة لجيػد جساؿ الجيغ األفغاني كعبج الخحسغ 

يجية في الدػداف كاحجة مغ الكػاكبي كغيخىع مغ دعاة اإلصالح كالتحخر ، كليحا كانت الثػرة الس
حخكات البعث اإلسالمي التي حاكلت أف تبشي دكلة إسالمية عمى ىجى الشبػة ، كمغ ثع فقج كاف 
العامل الجيشي ىػ العامل الحي كحّج أىل الدػداف لسؤازرة كاالنزساـ ليحه الثػرة ، كلكل ما سبق 

ة بػسط الدػداف ، لبيانيا كأشيخ تأتي ىحه الجراسة لتػضح الثػرات التي قامت في مشصقة الجديخ 
 ـ .1885قادتيا كالجكر الحي لعبتو في التسييج لتحخيخ مجيشة الخخشـػ آخخ األمخ في يشايخ 

 ممخص الدراسة

ُتعّج الثػرة السيجية كاحجة مغ حخكات اإلصالح الجيشي التي ضيخت في العالع اإلسالمي إّباف         
ضعف كتجىػر اإلمبخاشػرية العثسانية كما صاحب ذلظ مغ بخكز الطاىخة االستعسارية التي حاكلت الشيل 

ية لمديصخة عمى السشاشق مغ العالع اإلسالمي مغ خالؿ اقتصاع أجداء مشو تشفيحًا لجيػد الجكؿ األكرب
السيسة في العالع كخاصة العالع اإلسالمي بغخض التحكع في مرائخىا ، كبعج الشجاحات الستعجدة التي 
حققيا اإلماـ دمحم السيجي عمى الرعيج العدكخي كالستسثل في انتراراتو في معارؾ الجديخة أبا كالسعارؾ 

لالنزساـ إليو كمبايعتو اقتشاعًا مشيع بسبادئ تمظ  التي دارت في جباؿ تقمي فقج تػافجت الػفػد عميو
الثػرة التي مثمت ليع األمل السختجي في إخخاج الحكع التخكي السرخي مغ الدػداف ، كلسا كانت مشصقة 
جباؿ تقمي ال تحتسل مغ الشاحية الجغخافية احتػاء تمظ الػفػد السياجخة صػب السيجي فقج أختّط 

مغ خالليا تحقيق عجة أىجاؼ آال كىي إستخاتيجية إشعاؿ الثػرات في إستخاتيجية ججيجة كاف يخجػ 
مختمف أنحاء الدػداف كخاصة في مشصقة الجديخة ، ألف ىحه الخصة تحقق لو مخاده في شغل الحكسجار 
في الخخشػـ بتمظ الثػرات كمغ ثع فإنيا سػؼ تؤدي لتذتيت جيػده العدكخية عبخ إنياكو حخبيًا ، أما 
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خخى التي كاف يخمى ليا اإلماـ دمحم أحسج السيجي فيي عدؿ مجيشة الخخشػـ عغ مشصقة مغ األىجاؼ األ
الجديخة التي كانت تسثل العسػد الفقخي القتراد الحكػمة التخكية السرخية في تمظ السخحمة مغ عسخه 

قامت  ألنيا كانت التي تسّج عاصسة الجكلة آنحاؾ بسا تحتاج إليو مغ مؤف كغحاء  ، كلكل ما سبق فقج
كبتػجيو مغ السيجي عجة ثػرات في مشصقة الجديخة مشيا ثػرات أحفاد السكاشفية ، فزل هللا ككخّيف ، 
ثػرة ككد الرميحابي ، ثػرة كد بخجػب كالثػرات في مشصقة فجاسي كسشار ، تمظ الثػرات التي مثمت 

لعاصسة كبكية أنحاء كسط عاماًل مغ ميسًا في تحخيخ مجيشة الخخشػـ ألنيا تسكشت مغ قصع الرمة بيغ ا
الدػداف ، كلكل ذلظ تأتى ىحه الجراسة لتبيغ كتػضح اآلثار كالشتائج التي تختبت عمى قياـ تمظ الثػرات 
في مشصقة الجديخة مغ خالؿ التعخض لتمظ الثػرات بالذخح كالتحميل كالجيػد التي بحليا قادتيا في 

داعجة اإلماـ دمحم أحسج السيجي كأنراره في تحخيخ مقاكمة الحكع التخكي كمغ ثع بياف تمظ الجيػد في م
ىحه السجيشة كالتي مّثل تحخيخىا انتقاؿ السيجية مغ ثػرة إلى دكلة كششية لعبت دكرًا كاضحًا كضاىخًا 

 كممسػسًا ليذ في تاريخ الدػداف فحدب كإنسا في تاريخ حخكات اإلصالح الجيشي في العالع اإلسالـ

 : )*(قة الجزيرة الثهرة السهدية مشط انتذار

بعج االنترارات التي حققيا اإلماـ دمحم السيجي عمى الحكػمة التخكية السرخية في معاركو األكلى       
ذاع صيتو كشبقت شيختو اآلفاؽ كسسع بو الفقياء كالعمساء كعامة الشاس فيخعػا  خاصة معخكة الجديخة أبا

زرتو كالػقػؼ إلى جانبو في حخبو ضّج الحكػمة لسبايعتو كمػأمغ كل حجب كصػب  إليو زرافات ككحجانا
.(1)   

ىحا كلقج كاف انتذار الثػرة السيجية بالجديخة قج تّع عمى مخحمتيغ األكلى ىي مخحمة السكاتبات كىي       
تمظ الخسائل التي قاـ السيجي بإرساليا لبعس األفخاد كالجساعات في مختمف مشاشق الجديخة لسبايعتو 

كتيخة  ازديادالتي أدت إلى  كالػقػؼ معو في صخاعو مع الحكػمة التخكية السرخية كىي تمظ السكاتبات

                                                           
كالخخشـػ كتدسيتيا بالجديخة  ، ىي األرض الػاقعة بيغ الشيميغ األزرؽ كاألبيس ، كانت تعخؼ بجديخة سشارالجديخة  )*(

فيو تجاكز ألنيا ليدت محاشة بالسياه مغ جسيع الجيات كإنسا ىي شبو جديخة كلعمو أشمق عمييا مشح عيج اليجخات 
 العخبية إلييا ، كىي مشصقة خربة األراضي ككفيخة األمصار كاإلنتاج .

 . 22ـ ، ص 1987شقيخ ، نعـػ ، جغخافية كتاريخ الدػداف ، دار الجيل ، بيخكت ،  -
 . 52شقيخ ، نعـػ ، السرجر الدابق ذكخه ، ص  (1)



4 

 

مغ أجل تمقي البيعة ، أما السخحمة الثانية فتتسثل في إرساؿ السيجي لبعس  (1)*اليجخة إلية في جبل قجيخ
الخسل إلى أنحاء مشاشق الجديخة السختمفة بغخض إزكاء نار الثػرة بيا كحذج التأييج ليا مغ أجل زعدعة 

 (2)كتقػيس أركاف الحكع التخكي السرخي . 

كمسا سبق يتزح لشا أف السيجي قج أتبع سياسة نذخ نار الثػرة في السشاشق األخخى ألف أعجادًا كبيخة       
خ ليع الغحاء الكافي ، كبالتالي ما عادت مشصقة قجيخ تػفكىاجخت إليو في قجيخ مغ الشاس قج تجسعت حػلو 

ذخة في األقاليع حتى ال تخكد جيجىا عميو بتمظ الثػرات السشتكسا انو رأى أف يذغل بيحه الثػرات الحكػمة 
 (3)في مشصقة قجيخ ، كىي السيمة التي كاف يحتاجيا السيجي لتشفيح إستخاتيجيتو العدكخية ضج الحكػمة .

 في أكلى معاركو التخكية السرخيةدمحم أحسج السيجي عمى الحكػمة  اإلماـبعج االنترارات التي حققيا       
 أنحاءمغ كل  إليوكسسع بو الفقياء كعامة الشاس فأخحكا يياجخكف  فاؽشيختو اآلكشبقت  صيتوضجىا ذاع 

شصقة الجديخة مغ م إليوككاف مغ ضسغ السياجخيغ  مػازنتو في حخبو ضج تمظ الحكػمةالبالد لسبايعتو ك 
 (4)ي .الذيخ أحسج السكاشف

في شكل أحجاث صغيخة كمتفخقة أنرار الثػرة السيجية كبيغ الحكػمة قج بجأ كنجج أف الرخاع بيغ       
في نذخ  الصػلىج ينو كاف ليا ال إالإخ ىحه األحجاث مغ صغ خغعكبال، شخقيا كغخبيا ككسصيا انتقمت بيغ 
التخكية السرخية بالخخشـػ  اإلدارةية كتػشيج أركانيا كسا كاف ليا دكر مقجر في شغل باؿ ك الجعػة السيج

 (5).آخخ األمخ في افياإلضعمغ كقتيا كمػاردىا مسا ميج الكثيخ  كاستشداؼ

يختو قج كإنسا إف ش جبل قجيخ في ييغ حػؿ السيجفعمى السمت ةخ قاصلع تبق  آنحاؾالسيجية  أفكج ؤ كىحا ي   
بيع معيا كمغ ثع ك دعػتو لجى كل الشاس مسا أدى لتجاانتراراتو  قج عست مسا أكج صجؽ  كأخباراعت ذ

                                                           

مياًل مغ األبيس ، كىػ مشصقة جبمية تقع بإقميع كخدفاف ، ىاجخ إليو السيجي  160جبل قجيخ ، يقع عمى بعج نحػ  (1)*
 السرخية القائسة . بأنراره ليكػف بعيجًا عغ نفػذ الحكػمة مغ أجل نذخ دعػتو كاالستعجاد لسحاربة الحكػمة التخكية

 . 109شقيخ ، نعـػ ، السرجر الدابق ذكخه ، ص  -

 مشذػرات السيجي ، األجداء األكؿ ، الثاني ، الثالث . (2)
 . 3-2-1ـ ، األجداء 1964مشذػرات السيجي ، الخخشـػ ،  (3)
 . 352شقيخ ، نعـػ ، مرجر سبق ذكخه ، ص  (4)
 188ـ ، ص 2002ـ ، مخكد عبج الكخيع ميخغشي ، 1855 –ـ 1820د. دمحم سعيج  تاريخ الدػداف الحجيث  القجاؿ ، -
. 

 دمحم ، أحسج عثساف ، الجديخة خالؿ السيجية ، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة مقجمة لكمية اآلداب ، جامعة الخخشـػ ، (5)
 . 80ـ ، ص 1970
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 أيسغالجديخة قج بجأت بعج كاقعتي راشج بظ  فيتحػليا لثػرة شعبية شاممة كليحا نجج أف أحجاث الثػرة 
عامل الثقة في انترارىع  األنراردبت لمسيجية في كل أنحاء الدػداف كأكالمتيغ جمبتا التأييج  يلذاللكا

    (6) . عمى الحكػمة

 -: في الثػرات التالية خصج ىحه الثػرات بسشاشق الجديخة السختمفة ن أفكيسكششا ىحا       

  -أ / ثهرة أسرة السكاشفي :

 إتباعالشاس مغ  تححربعج ازدياد ىجخة الشاس لمسيجي أصجرت الحكػمة مشذػرًا لجسيع الجيات 
كبعج أف عمست  الف ذلظ األمخ ،يخكل مغ  أىاليكمعاقبة  أمػاليعتيع بسرادرة ىجدك  إليوكاليجخة  السيجي

سجشتو لكشو افتجى نفدو بساؿ كخخج الكبس عمى أخيو عامخ ك  ألقتلقجيخ  (*)يالحكػمة بيجخة احسج السكاشف
   (7). عمى الحكػمة كحانقًا عمييا مغ سشار غاضباً 

الكبائل العخبية بالسشصقة رجل مغ  3000بعج خخكج عامخ مغ سشار سخعاف ما جسع حػلو نحػ 
ربيع أكؿ  12لبقارة كالكػاىمة كزعع انو كزيخ السيجي فياجع السجيخية يػـ الخسيذ كا اليػى رفاعة  مثل

ككيمو جػدت بظ كلسا لع يكغ  شكخي حديغ بظ  آنحاؾـ ككاف مجيخىا 1882/ 6/4ىػ السػافق 1299
األمخ  بادئلى عمى خديشة السجيخية في ػ ف يدتمغ أا استصاع عامخ يحل عدكخي  150مغ  أكثخالحامية ب

أخح عامخ  أفغابة الكبػش بعج  إلىيصخدىع  أفكىاجع عامخ كرجالو كاستصاع  أنفاسولكغ السجيخ استخد 
  (8)فخحه . فيبصمق  إليياجخيحًا 

اميا حعجد عغ اقت وكلكش أخخى كىاجع سشار مخة  إصابتوتعافى عامخ مغ  أياـكلسا أنقزت ثالثة 
يخبصيا  الحيع عشيا خط التمغخاؼ صاصخ السجيشة كقكحفاستػلى عمى الذػنة كما بيا مغ غالؿ كبزائع 

                                                           
 . 188، ص القجاؿ ، دمحم سعيج ، مخجع سبق ذكخه  (6)

(*)
ل مخكدًا ديشيًا مذيػرًا بيا حتت كالتيالرػفية الذييخة  يألسخة السكاشف السكاشفيأحسج  يشتسي ، يالذيخ احسج السكاشف  

 كالقبيمة . األسخةكيعتبخ أحسج مغ أشيخ فقياء ىحه  ،ليا  تشتسيككسط قبيمة الكػاىمة التي 
 . 352ص مرجر سبق ذكخه ، شقيخ ،  -
 . 188ص  دمحم سعيج ، مخجع سبق ذكخه ،  ،القجاؿ   -

. 352ص مرجر سبق ذكخه ، شقيخ ،    (7)
  

 .81دمحم ، د.أحسج عثساف ، مخجع سبق ذكخه ، ص  (8)
 . 273شبيكة ، القخكف ، مخجع سبق ذكخه ، ص  -
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بعج فأتى لدشار كرفع عشيا الحرار بالكػة  (2)* لسظأمخًا لرالح ا (1)*باشػا خخشػـ العاصسة فأرسل جيقمخبال
ربيع  19يـػ الخسيذ  في أنرارهخ مع عام تقيقخليا خط التمغخاؼ بعج أف  كأعادمعارؾ شجيجة كقتاؿ مخيخ 

 (9).  الجديخة إلىـ 1882/ 4/ 13ـ السػافق 1299أكؿ 

 سشجةبالقخب مغ مجيشة  بخكة تيقػ إلى أنرارهكلجأ ىػ كبكية  لمحكػمةكلكغ تػاصمت معاداة عامخ       
كشمب مشو مغ سشار كالباشبػزؽ  كرشة مغ العداكخ الشطاميةأخح أجيقمخ باشػا صالح السظ ب فأمخ الحالية
قجيخ  في السيجي إلىجارت بيغ الصخفيغ كاقعة شجيجة انيـد فييا عامخ كىخب ف ػتيقبخكة  إلىبيع  السديخ

مغ أقارب عامخ ششقًا في سػؽ مجيشة سشار ، كاتزح  األسخى عجـ بعس فأ الغشائعك  باألسخى كعاد صالح 
 في كأغخقيعلمخخشػـ  فأحزخىع لألنراركانحيازىع  اب سشارخيانة بعس كتّ  )*(حمسيلعبج القادر باشػا 

 (10). الشيل

                                                           
  مغ الحكسجارية  ؼرؤك الدعػد ، كعشجما عدؿ دمحم  أبػشغل مشرب ككيل الحكسجارية بعج عدؿ دمحم  ، جيقمخ باشػا (1)*

 . حمسيحتى كصػؿ عبج القادر باشػا  باإلنابةجيقمخ حكسجارًا  أصبحـ 1882لخخشـػ عاـ اكغادر 
 . 297، ص  ـ1958، مرخ ، 19القخف  فيالشيل  كاديدمحم فؤاد : مرخ كالدػداف تاريخ كحجة  ، شكخي  -

قػات الحكػمة التخكية غيخ الشطامية ، قاد عجة  فيط خ سجيشة مخكى ثع انخبمغ قبيمة الذايكية ، كلج  ،صالح السظ  (2)*
ييا القزاء عم ميسةلو الحكػمة  أككمتكبعج انجالع السيجية  لختبة الدشجق ، توالزخائب كتست تخقي ايةبحسالت حكػمية لج

يب البريخ في الذيخ دمحم الص حاصخه حتى كبقى مجافعًا عغ الجديخة في الجديخة فقاـ بعجة معارؾ اضيخ فييا مقجرة فائقة
 ـ بالقخب مغ القصيشة .1890سيخًا كقابل السيجي كعاش حخًا حتى تػفى عاـ أـ كسقط 1884فبخايخ 
 . 221سبيل هللا ، الخخشـػ ، بجكف تاريخ كدار الشذخ ، ص  في دجيا ،حدغ ، عبج هللا دمحم أحسج  -
ة عسميع ، الصب أبػ ليعإبخا : تحقيق د.دمحم  سيجيال اإلماـديخه بيجى دتادة السععبج القادر : س إسساعيل ، يالكخدفان -

 . 316ـ، ص 1982الثانية ، 
 . 353ص مرجر سبق ذكخه ، شقيخ ،  (9)

 . 188ص  ، دمحم سعيج ، مخجع سبق ذكخه ، القجاؿ   -
كلج بسجيشة حسز الدػرية مغ أب مرخي كأـ سػرية تمقى تعميسو بالقاىخة  ـ1908 -ـ1837،  حمسيعج القادر باشػا )*(

ثع درس الصب في فييشا ثع التحق بدالح السيشجسيغ بالجير السرخي حتى رتبة الفخيق ، عيُّغ حكسجارًا عمى  كأكربا
كتقاعج مغ الخجمة في  ـ كقج بحؿ جيجًا في القزاء عمى الثػرة السيجية بالجديخة كلكشو استجعى لسرخ1882الدػداف في 

 ـ .1887
 .69ـ ، بجكف دار الشذخ ، ص 1947، القاىخةالجير ،  أعالـ ،زكى ، عبج الخحسغ -
 . 359شقيخ ، مرجر سبق ذكخه ، ص  (10)

 . 57شبيكة ، مكي ، مرجر سبق ذكخه ، ص  -
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خة فجسع العخباف الجدي إلى السيجيعاد مغ  أفبعج  يثع تػلى زماـ الثػرة عمى الحكػمة أحسج السكاشف      
مغ  200ـ ككاف بيا 1882 أغدصذ ق1299 شعبافشات بالقخب مغ الجكيع في  كندؿ عمى مشصقة 

كاف عمييا الدعيج بظ      التيكذخائخىع ، ثع ىاجع الجكيع  أسمحتيعفقتميع جسيعًا كغشع   ؽ كالباشبػز  الجشػد
 (11). رجل األلفقتل مغ رجالو نحػ  أفيخده عشيا بعج  أفاستصاع  كالحي

التحخؾ لمقزاء عمى ىحه  األمخآخخ باشػا يخاقب ىحه السعارؾ فقخره  ككاف الحكسجار عبج القادر
 إلىمغ شخؽ الجديخة  تمظ الثػرات بكخدفاف خاصة بعج انتقاؿ السيجيرات حتى يدتعج  لمقزاء عمى ثػ ال

مخًا بحرار سشار فاتجو أ السيجياصجر لو  الحي يحسج السكاشفأفقاد حسمو لمقزاء عمى  األبيسالشيل 
بظ  يبداش نحاؾآككاف مجيخًا عمى سشار  اجحجبحمة ال السكاشفيحخؽ الجكيع فشدؿ احسج  أفبعج  إلييا

كحاصخ السجيشة كقصع خط تمفػناتيا ، فػصل عبج  األخيخفيدميا  السكاشفيفخقة اشتبكت مع أحسج  فأرسل
انيـد فييا كالتي ـ 1883/ 2/ 24سػافق ال-ىػ 1300ربيع أكؿ  16 في اعيالجالقادر كدارت بيشيا معخكة 

   (12). تمظ السعخكة فيجخح عبج القادر  أفبعج  ةكمػي سقجيجبل  إلىكىخب  السكاشفيحسج أ

 ب/ ثهرة الذريف أحسد ود طه :

شو د حسج ك أالذخيف  لبػا نجاءهك  السيجياستشفخىع اإلماـ الحيغ الجديخة مشصقة  ىاليأ كاف مغ ضسغ      
اجتسع حػلو عجد كبيخ  كالحيحخاز كرفاعة  أبػشخؽ الشيل بيغ  في )*(الدسانية قةكاف مغ مذائخ الصخي الحي

ثػرة الذخيف  ارأخبخارجًا مغ الخخشػـ فمسا بمغتو  كاف جيقمخ باشػا أف كصادؼكغيخىع  مغ قبيمة الذكخية

                                                           
 . 359شقيخ ، مرجر سبق ذكخه ، ص  (11)

إلنجميدي إلى االستقالؿ ، السصبعة الفشية ، القاىخة ، بجكف تاريخ ، ص رياض ، زاىخ ، الدػداف السعاصخ مغ الفتح ا -
111 . 

 . 90 – 89دمحم ، أحسج عثساف ، مخجع سبق ذكخه ، ص  (12)
 . 49ـ ، ص 1947الجابخي ، دمحم احسج ، في شأف هللا تاريخ الدػداف كسا يخكيو أىمو ، نيزة مرخ ، القاىخة ،  -

أنذأىا الذيخ عبج القادر الجيالني ، كتشدب لمذيخ أحسج عبج الكخيع  التيفخع مغ الصخيقة القادرية  الصخيقة الدسانية ، )*(
الدساف ، الحي تتمسح عميو الذيخ أحسج الصيب البذيخ الجسػعي إباف زيارتو لمحجاز بعج أف صحبو لدبع سشػات ، ثع حزخ 

 كنذخىا بيغ الدػدانييغ .
، التاريخ االجتساعي لمدػداف في عيج السيجية ، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة مقجمة  كاب الخقيق ، مرصفي عبج الحسيج -

 . 9ـ ، ص  1976لكمية اآلداب ، جامعة الشيميغ ، 
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كقتميع شخ  فبيع الذخي فأحاط جشجي 100الذايكية كمعو  سشاجقالسظ يػسف مغ  إليو أرسلكد شو حسج أ
 (13).  قتمو

د حسج ك أبشفدو لسحاربة الذخيف  بّ ىحا التصػر ى كأماـلجشػده  اليديسةبعج أف عمع جيقمخ باشػا بيحه      
، فأرسل جيقمخ  أفشجي ربكيادة سخك  (1)*نججة مغ القالبات حتى أتتوحخاز كعدكخ ىشاؾ  أبى إلىشو كاقمع 

الصخيق كىدميع  فيبيع  التقى األخيخلقتاؿ الذخيف لكغ  فشجيأعدكخي كمجفع بكيادة سخكر  700ػا باش
 (14).  ـ4/5/1882ىػ السػافق 1299 اآلخخ/جساد 5يـػ الخسيذ  فيمجفعيع كذلظ كغشع 

  أتباعوكبيخ مغ  دفحزخ بعج )*(سغ أبػخبخًا لذيخ الذكخية عػض الكخيع  جيقمخ أرسلعشج ذلظ       
جيقمخ كأبػ سغ  حزخـ 1882/ 6/5ىػ السػافق 1299خخ ألجساد ا 17لسحاربة الذخيف كفى فجخ 

بالخصاص ككاف الذخيف راكبًا  عمييع بخجالو فتمقتيع العداكخ حسل الحيكحاصخا حمة الذخيف  ابجيػشيس
حػلو كسقط ىػ شييجًا  ىالقتمجثث تخاكست  حتىالخصاص عشو ثالثة مخات  فأجالىعمحاشًا بخجالو  دهجػا
 (15).  يامًا عجةألمخخشـػ فعمق بيا  كأرسموحخاز كعمق جيقمخ رأسو بيا  ألبىقخيتو كحسمت جثتو  أحخقتثع 

 : ثهرة دمحم الزين التكرورى ت/ 

                                                           
 . 188القجاؿ ، دمحم سعيج ، مخجع سبق ذكخه ، ص  (13)

بيغ الدػداف كشساؿ الحبذة القالبات ، تقع عمى خػر  أبى نخخة في سفح   اليزبة الحبذية عشج الصخيق الحي يخبط  (1)*
 ، كقج أسذ ىحه السجيشة ممػؾ الفػنج ، ثع أصبحت مخكد تجاريًا ميسًا بيغ الدػداف كالحبذة 

إبخاليع ، نػر الجيغ دمحم ، عالقات السيجية بالحبذة كأثخ العػامل الجكلية عمييا ، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة مقجمة  -
 .26ـ ، غيخ مشذػره ، ص 1977لكمية اآلداب ، جامعة القاىخة ، 

 

 . 354شقيخ ، نعـػ ، مرجر سبق ذكخه ، ص  (14)
  23ـ ، ص 1959لشيزة ، القاىخة ، يحي ، جالؿ ، الثػرة السيجية كأصػؿ الدياسة البخيصانية في الدػداف ، مصبعة ا -

لكشو تخقى في العيج التخكي  ـ1872عػض الكخيع أبػ سغ ، مغ أشيخ زعساء الذكخية ، خمف كالجه بعج كفاتو عاـ  )*(
لسشرب في الحكػمة السخكدية ، كعشجما ىبت الثػرات في الجديخة عاد لسسارسة شؤكف نطارتو لمقزاء عمييا فشجج جيقمخ 

ـ عيشو غخدكف مجيخًا عمى الخخشـػ كلكشو لع 1884ـ ، كفى عاـ 1882باشػا في حخبو مع الذخيف أحسج كد شو عاـ 
 ـ .1886ىػ السػافق 1304ي الحي عفا عشو لكغ الخميفة عبج هللا شّظ بو كسجشو عاـ يدتسخ شػياًل فدمع لمسيج

 221حدغ ، عبج هللا دمحم أحسج ، مخجع سبق ذكخه ، ص  -
 . 274شبيكة ، مكي ، مخجع سبق ذكخه ، ص  (15)

 . 24عبج الشػر ، عبيج ، الثائخ األكؿ ، مصبعة التسجف , الخخشـػ ، بجكف تاريخ ، ص  -
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فعشجما كاف  شػكة ػأبيزًا ثػرة دمحم زيغ التكخكرى بسشصقة أالجديخة  فيت عانجل التيمغ الثػرات       
 السيجيباسع  ىالياأل في نادى الحيك  نةالتكار  ءفقياأحج  بثػرة دمحم زيغ خباراأل أتتوجيقمخ باشػا بدشار 

ػ سشار ، فأرسل جيقمخ باشػا خح يدتعج لمدحف نحأك  يػى مجسػعة كبيخة مغ عخب رفاعة الفالتفت حػلو 
مجيشة سشار كقج  إلىرأسو  اكأرسمػ رجل مغ الجشػد فيدمػه كقتمػه 100ا كاشف عمى رأس غالدخسػارى عمى أ 
 (16).  ـ25/5/1882ىػ السػافق 1299جساد آخخ  26 فيكانت ىحه الػاقعة 

 

 

 الرميحابي وود برجهب :ث / ثهرة ود 

الجكيع لكشو ىجخ صفػؼ  فييقػد الثػرة ل )*(عبج الخحسغ السزػي الذيخ  أرسلقج  السيجيكاف       
كاف مغ  الحي، ليحا تػلى قيادة الثػرة بيا الذيخ الرميحابي  مغ فقياءاألنرار كأنحاز لرف الحكػمة 

ا يجسع أف احيث استصاعالحي كاف مغ فقياء مشصقة الحالكييغ كتبعو كد بخجػب  يػى فقياء رفاعة ال
جسيعابي بالجكيع مشصقة الجبميغ كصادما بيسا قػات الحكػمة بكيادة الدعيج بظ ال في األنرارحػليسا بعس 
فأرسل لمحكػمة  لألنراراميع زسلخخكج قػمو كان مالظ أبى ركؼ السجيشة ، ىحا كقج الؿاحتلكشو لع يدتصع 

بكيادة الدعيج بظ ثع دارت معخكة شخسة بيغ  جشجي 1200جد حيث أمجتو بقػة حكػمية بمغت شالبًا الس
ـ 1882يػليػ  أكاسطىػ السػافق 1299 شعباف كاخخالجبميغ في أالجبميغ سسيت بسعخكة مشصقة  فيالصخفيغ 

 500سػى مشيع  ػا بيع حتى لع يبقفتكك  األمخأكؿ  فيالسيجية ىـد جشػد الحكػمة  ، كقج استصاع ثػار
 (17).  الجكيع إلىرجل فعاد بيع الدعيج بظ 

                                                           
 . 673شقيخ ، نعـػ ، مرجر سبق ذكخه ، ص  (16)

 . 198القجاؿ ، دمحم سعيج ، مخجع سبق ذكخه ، ص  -
، تعمع  األربابكد  إدريذـ كىػ مغ ذرية الذيخ 1857ىػ السػافق 1273عاـ  في العيمفػف بكلج  ،عبج الخحيع  السزػي  )*(

 السيجي أرسموثع  ،كثخت كخاماتو  أفـ بعج 1883قجيخ عاـ  في لمسيجيـ ، ىاجخ 1896عاـ  والذخيف حتى أتسّ  باألزىخ
 مرخ. إلىالحبذة كمشيا  إلىلفتح سشار لكشو ىخب 

درماف  أـجامعة  غيخ مشذػرة مقجمة اآلداب ،ماجدتيخ رسالة الحخكات السعارضة لمسيجية ،  ،ار دمحم غفعمى ، عبج ال -
 .126، ص  اإلسالمية

اف أبػ قخجة في السيجية ، رسالة دكتػراه غيخ مشذػرة مقجمة لكمية التخبية عمي ، عمي عسخ ، دكر األميخ دمحم عثس (17)
 . 57حشتػب ، جامعة الجديخة ، ص 



11 

 

  (1)* ىكذ باشػا ىدموضل مخابصًا بالجبميغ حتى  كالحي بخجػببعج ذلظ تػلى قيادة الثػرة بالسشصقة كد       
 (18).  ـ1883/ 29/4ىػ السػافق 1300جساد اآلخخ  21 فيدارت  التيمػقعة السخابيع  في

 :ج / ثهرة فزل هللا ود كّريف 

كقج نادى بالثػرة غخب الجديخة كمغ رجاؿ الصخيقة الدسانية مشصقة يف مغ فقياء كاف فزل هللا كد كخّ       
يقصع خط التمغخاؼ بيغ الكػة كالسدمسية  أفيجًا لمثػرة السيجية كحذج حػلو الشاس كاستصاع أيعمى الحكػمة ت

ىػ 1300عاـ  فيادر الخخشػـ غىؤالء الثػار فالحسالت بشفدو ضج ، كلكغ عبج القادر باشػا رأى أف يقػد 
ثع أصجر  يف،لسقاتمة كد كخّ مغ الجشػد  حاميتيا في خح ماحيث أعبػد  إلىـ كمشيا 1883السػافق يشايخ 

صة سشي أـ فييف كالتقى بػد كخّ  جشجي 500خخج مغ الكػة كمعو الحي  الكختيمي حدغ عثساف لمبكباشيمخًا أ
 (19).  ييـد فييا جشػد الحكػمة أفيف د كخّ كدارت بيشيسا معخكة استصاع ك 

يف فدو بعج أف رأى اشتجاد الثػرة بالجديخة ، كتقجـ نحػ فزل هللا كد كخّ شعبج القادر باشػا ب بّ ا ىعشجى      
محق ي أف عبج القادر باشػا تكسغ فيياكدارت بيشيسا معخكة شجيجة  مشصقة معتػؽ  غابة بالقخب مغ في ىكالتق

 (20).  ببكية جيذو فخّ  الحييف كد كخّ  ةسييد ال

 : )*(الذيخ دمحم الطيب البريرح/ ثهرة 

                                                                                                                                                                      

 . 59شقيخ ، نعـػ ، مرجر سبق ذكخه ، ص  -
 . 188القجاؿ ، دمحم سعيج ، مخجع سبق ذكخه ، ص  -
يشج كالحبذة العسمياتو ب فيكاشتخؾ  ـ1849عاـ  بػمبايالتحق بجير  نجميدي إاؿ شخ ج، كليع ىكذ ،  ىكذ باشػا (1)*

 السيجيالستجية لحخب  القػى كيادة لجيذيا  فيالسرخية  مشو عيشتو الحكػمةاستقاؿ  أفـ كبعج 1868 -1867عاـ 
لو  فأعصيتبالدػداف   العدكخي  باشا القائج ي ، كقج اختمف مع نياز  غكركبييأب الدػداف حيث ذىب معو عجة ضباط بغخ 

 ـ .1883معخكة شيكاف  في حتفو كلكشو لقيالكيادة ، 
 .219مخجع سبق ذكخه ، ص  ،حدغ ، عبج هللا دمحم أحسج  -
 . 103ـ ، ص 1848الخافعي ، عبج الخحسغ ، مرخ كالدػداف في أكائل االحتالؿ ، مرخ ، بجكف دار الشذخ ،  (18)

 . 86دمحم ، أحسج عثساف ، مخجع سبق ذكخه ، ص  -
 . 360مرجر سبق ذكخه ، ص  شقيخ ، نعـػ ، (19)

 . 189القجاؿ ، دمحم سعيج ، مخجع سبق ذكخه ، ص  -

 . 361شقيخ ، نعـػ ، مرجر سبق ذكخه ، ص  - (21)
 . 32يحي ، جالؿ ، مخجع سبق ذكخه ، ص  -
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 أرسل السيجيدمحم أحسج  لإلماـيا مشالسيجية بالجديخة ككثخ الػفجيغ الثػرة  أمخ فحلما استعشج
 السيسةليحه  السيجيجسع شسميع كقج اختاره قـػ بلي أنراره أمػرمذيخ دمحم الصيب البريخ لتػلى ل

 ات مشيا :عتبار لعجة ا 

 خيا . شيػ لو شبيو بيغ فقياء الجديخة ك  لمسيجية لع يكغ هتأييج .1

مغ  ألنو إعالنياتختيبات  في خكوشكأبجعػتو  السيجيليع  أباحيغ حعج مغ أكائل الي .2
 خػاصو .

خه بشت الذيخ دمحم الصيب الديجة الدُّ مغ كاف متدكجًا  السيجيف ركابط الشدب بيشيسا أل .3
 . البريخ

كاف شيخًا  الحيكد الديغ  القخشيالذيخ  حفيجنو أ إذبيشيسا  ية كعقجيةفكخ كجػد ركابط  .4
 (21). لمسيجي

 هللا بغ حسج الذيخ عبج كأرسل إليوالجديخة  في مارةاإل السيجي أعصىفقج  مجتسعة كليحه االعتبارات      
سغ  أبػلعبج هللا عػض الكخيع  رسالةكمعيسا  ةشيخ الكػاىم البحخ الشيل شيخ العخكييغ كالذيخ عبج هللا كد

يشزسػا لػد البريخ أف عمى  أىالييععمى  اإلمارة كأعصاىع السدمسية فيناضخ الجعمييغ  كف كالصيب كد حسج
 (22). عتباره السدئػؿ عغ الثػرة ضج الحكػمة بالجديخةبا

كغسذ كل مشيع فقتمػه  الحالكييغسػؽ  فيصادفػا عدكخيًا  أعالهاجتسع الثػار السحكػريغ  أفكبعج       
ربيع  أكاخخ فينزساميع لمثػرة السيجية ككاف ذلظ اًا بخ التخكية كجي حخبتو في دمو إعالنًا لعريانيع لمحكػمة

                                                                                                                                                                      
،  بالسيجيكد الديغ كاجتسع عشجه  القخشيالذيخ  تالميحمغ قبيمة الحالكييغ كىػ مغ  ،الذيخ دمحم الصيب البريخ  )*(
ة نيابة البيع إعصاء السيجيثع مشحو  ، السيجية أبكارمغ  كأصبحمعو  خخطشجما أعمغ دمحم أحسج ميجيتو لبى دعػتو كانعك 

 فيلمجياد ، صادـ قػات الحكػمة بكيادة صالح السظ كىدميا قخب السدمسية  اتياجيميخًا عمى أعشو ألىل الجديخة كجعمو 
حرار الخخشـػ كعمى الحجكد الذخقية كالذسالية ، ثع انزع ألحسج فزيل بسشصقة  في ـ ، كسا لعب دكرًا قيادياً 1884

 ـ .1908عاـ  فيسخاحو كتػفى  أشمقثع  خكأسـ 1898عاـ  فيالقزارؼ 
 .220مرجر سبق ذكخه ، ص  ،حدغ ، عبج هللا دمحم أحسج  -

 

 . 59عمي ، عمي عسخ ، مخجع سبق ذكخه ، ص  (21)
 . 56مخجع سبق ذكخه ، ص  دمحم ، أحسج عثساف ، -
 . 89ـ ، ص 1972حسدة ، ميسػنة ميخغشي ، حرار كسقػط الخخشـػ ، الخخشـػ ، بجكف دار نذخ ،  (22)

 . 59عمي ، عمي عسخ ، مخجع سبق ذكخه ، ص  -
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ػشو عمى كد يجب استعج كزحف  األمخذلظ  السظ صالح فمسا بمغـ 1883/ 12 ق السػافق1301األكؿ 
 في مجنيكد البريخ قخب بأصحاب   ى بوكالتق الشارية باألسمحةغ حيجشجى مدم1400  نحػ كمعوالبريخ 

رجل كمشيع الصيب حسجكف  500ـ فقتل مشيع نحػ 1884/ يشايخ / 17السػافق  ىػ1301كؿ األ/ ربيع 18
صمب يرسل لدشار ثع أ بو حرغبيا كحفخ بيا خشجقًا كت كىـد الباقيغ ، ثع تقجـ صالح نحػ فجاسي كعدكخ

خيخة حكمغ ال صشجكؽ  100دمحم عمى كمعو عمى الػابػر ا أغدمحم  راغخ لو الزالشججة لسحاربة الثػار فح
 (23).  بػزؽ جشجيًا مغ الباش 75ك

جسع  كليحاكد البريخ لع ييأس مغ الشرخ عمى قػات الحكػمة بجشػد لحقت  التيبعج ىحه اليديسة      
أف بعج  عشيارّده كلكغ تسكغ صالح السظ مغ  فجاسي في السظ رالحب ججيج كحذجىع كلحقجشػده مغ 

الحرار ضج     أسمػب إلتباعلجأ كد البريخ  السحاكلةكبعج ىحه  أنرارهاأللف رجل مغ  حػالي خدخ
ذلظ األمخ ببعس السذائخ السؤيجيغ  فيشًا عيرار عشو مدترفع الح الدبل ذتىبحاكؿ  كالحي صالح السظ

، كمسا سبق  أغخاضوظ الشفػذ لتحقيق مدتفيجًا مغ ذل أىالييعكبيخ كسط بشفػذ  كالستستعيغلمسيجية بالسشصقة 
حسالت صالح السّظ قج حققت بعس االنترارات عمى األنرار في الجديخة كىحا يخجع ألنو كاف  أفيتزح 

 (24). يدتخجـ الدالح الشاري بيشسا كاف األنرار يدتخجمػف الدالح األبيس 

 سقهط فداسي :خ/ 

حكع أىديستو أكؿ األمخ ، حيث  فيو بعج فذم فجاسي فيكد البريخ حراره عمى صالح السظ  أحكع      
 ساجادات مغ سشار ، بيشمترمو اإل ال حتىالذيخ عبج هللا كد حسج الشيل  فجاسي الحرار مغ ناحية جشػب

سغ  أبػسا ندؿ الذيخ عػض الكخيع بيش الخخشػـ إلىكد البريخ مغ شساليا يقصع الصخيق عميو  صخهحا
 فأكلكشو اتفق سخًا مع صالح السظ ب لفجاسينو محاصخ أ لألنرارضيخ ألمشيل ك لزفة الذخقية عمى ابخجالو 
ليسا  تذجيعاً  ا بخقية تتزسغ تخقيتيا كذلظسأرسل لي )*( خدكف باشػاغ، كلكغ  دشمب السج فيلمخخشـػ  يبعث
 (25). السجد بإرساؿمغ ذلظ مع كعج مشو  أكثخ مظلع يكغ يس ألنو

                                                           
 . 469شقيخ ، نعـػ ، مرجر سبق ذكخه ، ص  (23)

 . 56دمحم ، أحسج عثساف ، مخجع سبق ذكخه ، ص  (24)
 . 117التجاني عامخ ، دراكير كفخساف ، مصبعة التسجف ، الخخشـػ ، بجكف تاريخ ، ص أحسج ،  -

عامًا 15ـ مغ أصل اسكتمشجي ، دخل الكمية الحخبية كعسخه 1833/ 1/ 28كلج في  ذتذارلغخدكف باشػا ، جػرج  )*(
ل إلى حخب   القـخ بيغ تخكيا عامًا ، بعج أف عسل بعجة مػاقع بإنجمتخا أرس19بقدع السيشجسيغ كأصبح ضابصًا كعسخه 
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ج الحرار حخائخ ، كليحا اشتّ كال نججتو بالجشػد كالسؤف عغ الخخشػـ لعجده  إلىسشار  كسا أحاؿ مجيخ      
دكف تختيبات لحلظ ، حجث ف الحرار قج كأ خاصة عمى صالح كعانى مغ الشقز الحاد في السؤف كالحخائخ

 ...) ؽ الػضع تست الحرار قائالً بػز ج الباشأحرار، ىحا كقج كصف حشخيقة لفظ ذلظ ال فيفجعل يفكخ 
كلسا فخغت التعييشات كالحخيخة السحاربة الذجيجة  بادية الحكخ حاصخكىا األشكياء كحاربشاىعبالشقصة  يبػجػد

 (26).  كضعفت قػة العداكخ صار سقػط الشقصة بيج األشكياء ...(

الدبل بو  تالسؤف كتقصعكنقز مغ اشتجاد الحرار  يحدج عميو كضع ال فيكليحا كجج صالح نفدو       
ردًا عمى  السيجي لإلماـف يكتب بجًا مغ أج جلع يكليحا ،  إليوكصػؿ الشججة  استحالةخاصة مع بجشػده 
لو السيجي عجد  حيثـ 1884فبخايخ  أكائلىػ السػافق 1301خخ ألربيع ا فيكاف  الحي إليواألخيخ  خصاب

 (27).  ػد البريخاالنزساـ ل أك إليو اليجخةخه بيغ ذلظ الخصاب انتراراتو عمى جشػد الحكػمة كخيّ  في

 بحكع جيذولػد البريخ فيو خصػرة عميو كعمى  التدميع أف أدرؾالحاؿ برالح السظ  ضاؽ أفكبعج       
 إلىعمى الكتابة  جافقجه فييا الكثيخ مغ رجالو فعس التيحكع السعارؾ األخيخة بضجه  صاحب ثأر خياألخ أف

فػقع اختيار  األبيس في إليو ثع يقتادهية ميدمع لو الحا قبمو حتىمغ  أميخيخسل لو  أفشالبًا مشو  السيجي
جساد  في يسباأل قخجة أبىادر غلتشفيح ىحه السيسة ، ف )*( قخجة أبػدمحم عثساف  ألميخا عمى السيجي

                                                                                                                                                                      

، ثع عخض عميو نػبار  باشا   1864ـ إلى الريغ كرجع مشيا عاـ 1860كركسيا حيث أصيب ىشاؾ ، ثع أرسل عاـ 
ـ كعاد حاكسًا عمى الدػداف ثع رجع لجشػب 1877رئيذ كزراء مرخ العسل في خط االستػاء ، ثع رجع النجمتخا عاـ 

 ـ.1885ـ لتشفيح سياسة اإلخالء ، قتل عشج فتح الخخشـػ عاـ 1884عاـ  أفخيكيا كفمدصيغ ثع عاد لمدػداف
 . 360شقيخ ، نعـػ ، مرجر سبق ذكخه ، ص  (25)

 . 189دمحم ، أحسج عثساف ، مخجع سبق ذكخه ، ص  -
 . 60عمي ، عمي عسخ ، مخجع سبق ذكخه ، ص  (26)

 . 107، مغ السيجي إلى صالح السظ ، ص  209رقع  أبػ سميع ، دمحم إبخاليع ، السخشج إلى كثائق السيجية ، (27)
دمحم عثساف أبى قخجة ، مغ أبكار الثػرة السيجية ، أصمو مغ قبيمة الجناقمة ، بجأ حياتو بالعسل التجاري في شخكة العقاد  )*(

دكر قيادي في كمع الدبيخ باشػا رحسو ، كعشج ضيػر السيجي ىاجخ إليو كأبمى البالء الحدغ في معارؾ الجباؿ كسا أدى 
القزاء عمى حسمة ىكذ باشػا ، لكبو السيجي بأميخ البخيغ كالبحخيغ كأرسمو لحرار الخخشـػ ، ثع لمجياد في شخؽ 
الدػداف مع عثساف دقشة ، ثع استجعاه الـ درماف كأرسل سجيشًا لمخجاؼ  كأقاـ بالدجغ حتى مجئ االحتالؿ اإلنجميدي ثع 

و األصمي  حيث أصبح عسجة عمى أىمو ،  ثع أتى الـ درماف كبقى بيا حتى كفاتو في تػجو لجارفػر كمشيا الـ غشيع مػشش
 ـ .1916عاـ 

 .220حدغ ، عبج هللا دمحم احسج : مخجع سبق ذكخه ، ص  -
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/ 17السػافق  خخاألجساد  8ـ ، كتع لو استالـ الحاشية فى1884مارس  أكاخخىػ السػافق 1301االخخ
 (28).  /مغ نفذ العاـ4

عسيقة األثخ في مجخيات نتائج  لمسيجيفجاسي كتدميسيا  حامية ىحا كقج تختب عمى سقػط
 ىحه الشتائج : كمغ األياـمقبل  في األحجاث

 التيكالحخائخ كالسؤف ككسائل الشقل كالجشػد كالغشائع كىى  األسمحةالكسيات الزخسة مغ  .1
 ج ذلظ.ليا لحرار الخخشػـ بع إضافتوقخجة مؤىاًل بسا  أبىجير  جعمت

فأصبح جيذًا ضخسًا مسا  ةقخج أبػجير لخة لفجاسى صحامكانت  التيانزساـ الجيػش  .2
 (29). الخخشػـ يغخدكف باشػا كمػاشش أفدعت التي القػة أعصاه

السؤف كالغحاء  فيتعتسج عمييا كانت عمى ثػرات الجديخة ألف الخخشػـ  السيجيد يخكت .3
مغ نقز السػاد الغحائية فأصبح لدامًا عمى العاصسة    فجاسيمسا جعميا تعانى بعج سقػط 

 (30).  أف تسػت جػعاً  أكلمحرػؿ عمى الغحاء 

 أفيا خاصة بعج شسقػ  أماـسشار تسامًا عغ العاصسة كذلظ االنعداؿ ميج الصخيق  انعداؿ .4
الػجػد  ءإلنياية ناثالسحصة ال ىيفأصبحت  كأسقصيالحرار الخخشػـ  السيجياتجو 
 (31).  مغ كسط الدػداف السرخي  التخكي

 سقهط سشار : خ/ 

االستيالء عمى مشصقة الجديخة سػاء  في األنراراتبعيا  التيمسا سبق يتزح أف الخصة       
 أدت التيبحخكات التسخد كالعرياف  تبجأ ألنياكانت مغ انجح الخصط  عفػية أـكانت مخسػمة 

قخب أ ىي كالتيالجديخة  أنحاءكل  في السيجيةشذخ فكخة ب كسا قامتجير الحكػمة  إلجياد
قخجة بكيادة  أبىقخجة انفرمت فخقة مغ جير  ألبىالسشاشق لمعاصسة ، كبعج تدميع صمح السظ 

                                                           
 . 160ـ ، ص 1889سالشيغ باشا ، الديف كالشار في الدػداف ، بيخكت ، الصبعة الثالثة ،  (28)

 . 67، ص  عمي ، عمي عسخ ، مخجع سبق ذكخه -

 . 798شقيخ ، نعـػ ، مرجر سبق ذكخه ، ص  (29)
 .317الكخدفاني ، محسػد عبج القادر ، مرجر سبق ذكخه ، ص  -
 . 160سالشيغ باشا ، مرجر سبق ذكخه ، ص  (30)
 . 101القجاؿ ، دمحم سعيج ، مخجع سبق ذكخه ، ص  (31)

 . 113حسدة ، ميسػنة ميخغشي ، مخجع سبق ذكخه ، ص  -
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سشار محاكاًل حرارىا لكشو ىـد كتع تذتيت جيذو مجيشة  صػب كاتجو )*(ىباليعقػبا ىالحدش أبى
 (32). ـ1882ىػ السػافق يػليػ 1301رمزاف  فيكذلظ 

ليا ، كلكغ االستقخار لع  األنرار مشاكشة مغ رغعباأل تشعع ذلظ الحيغ فيككانت السجيشة       
 أبيلمسخضى  أكامخهشخيقو مغ الخىج لحرار الخخشػـ اصجر  فيىػ ك  السيجي أف إذيجـ بيا 

 10كندؿ بحمة عابجيغ عمى بعج نحػ باألمخصجع  الحيك بسحاصخة سشار  رفاعة قبيمة شيخ ؼرك 
 (33) . ـ1884نػفسبخ  -ىػ 1302محـخ  أكاسط في مغ سشارأمياؿ 

السجيشة كبيغ حرار استسخ  كالحيركؼ  أبػالسشاكشات دائسة بيغ السخضى  كلقج كانت      
صادؽ كانحياز الجشػد  مع حديغ بظ  صخاعوعمى السجيشة بعج  اً مديصخ  أصبح الحيبظ  الشػر
الشػر بظ  أدرؾـ  1885/ 16/1ىػ السػافق 1302 ثانيالربيع 9 فيالخخشػـ  تحخيخكبعج  إليو ،

 كإزالةبتػحيج صفػفو  الإسبيل ليديستو  أنو ال فأدرؾعجـ مقجرتو عمى مػاجية السخضى لػحجه 
 ااربف يحأخ ك يختػكل قيادة الجير لأل أفاتفقا عمى فبظ   الخالؼ بيشو كبيغ حديغ أسباب

  (34).  لفتح مجيشتيع هأعجّ قج  السيجيأف  عبمغي الحي )*( دمحم عبج الكخيعوالسخضى 

لقاء  أكؿ في ىديستوفقاد حديغ بظ الجير كخخج لسالقاة السخضى كلكشو األخيخ استصاع       
ضيخ أسشار فمجأ السخضى لمحيمة ك  إلى الجالي كعثساف الشػر بظ قتل حديغ بظ نفدو كفخّ ك يسا بيش
أنو انيـد ،           فحدب األنرارسشار خب مغ قبالكبػش داخل غابة الكتػغل  كالفخار مشيع يقخقتال

                                                           
خ معو زكح السيجي إلى، ىاجخ  ةالدسانيالصخيقة  أتباع، كىػ أحج  يعقػبابال خػ شيمغ  ، الحدشى أبىالذيخ  )*(

 فجاسي ثع جيد جيذًا لفتح سشار.حزخ معو تدميع قخجة ك  أبىمغ كخدفاف مع  أتىمػقعة شيكاف ثع 
 .471مرجر سبق ذكخه ،ص  ،شقيخ ، نعـػ   -
 . 808السرجر الدابق نفدو ، ص  (32)

 .808شقيخ ، نعـػ ، مرجر سبق ذكخه ،ص  (33)
الترجيق بجعػتو  في بقالد أصحاب، كمغ  بارزيغج مغ أمخاء الثػرة العّ كيُ  السيجي بغ ععّ  ،دمحم عبج الكخيع  )*(

 أثشاء أرسلالخميفة عبج هللا  عيجمعاركيا ، كفى  في كحخجلفتح سشار  السيجي أرسموالخسدة ، األمشاء  مغككاف 
 ـ .1891 فيأعجمو  الحيمجيشة فذػدة  في  لمداكي شسل األشخاؼامخة ؤ م
 حدغ عبج هللا دمحم أحسج : مخجع سبق ذكخه ، ص -
 . 96دمحم ، أحسج عثساف ، مخجع سبق ذكخه ، ص  (34)
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بخجالو كىدميع تحت شجخة عخديب كبيخة فجاىسيع السخضى  الجشػد كجمذ القادةفخجعػا كفخقػا 
 (35).ليحه الذجخةندبة كسسيت ىحه الػاقعة بسعخكة العخديبة 

فاختار ابغ حكع قخبيا مغ العاصسة ب السيجي أكلػياتبعج فتح الخخشـػ صارت سشار مغ ك       
ىػ 1302 خخاألجساد  2يػـ الخسيذ  فيخخج بجير كبيخ  يالح ، عسو دمحم عبج الكخيع لفتحيا

/ مغ نفذ العاـ كمعو عجد 4/ 8رجب السػافق  فيككصل لدشار  ،ـ 1885/ 3/  19السػافق  
 (36). دمحم عمىالػابػر  األمخاءمغ 

 ل سشار يفاكضيعىخصاب أل كأرسلجشػب بالسجيشة مغ جسيع الجيات  كأحاطندؿ دمحم عبج الكخيع 
 خ أبػ زىانةعس األميخكلكشو  ألمخه ىع أذعشػا كانراعػا إفعمى التدميع كيعجىع بالسعاممة الحدشة 

شػر بظ فشرحو بعجـ بيغ الصخفيغ ككانت لو سابق معخفو بال ة السفاكضاتكاف كاسص الحي
مجيشتو    تحريشاتزيادة  إلىكعسج  اإلجابة في ةمسساشمل األخيخعسج بو ، فخػؼ التشكيل التدميع 

 (37).كحسايتيا بشفدو

حراره عمييا  لدشار شجدّ  حرارهدمحم عبج الكخيع لتحايل الشػر بظ كشػؿ مجة فصغ  كلسا        
تدمل بعس  ـ1985/ 17/6السػالفق 1302 شعباف 2كركد الساء كفى فجخكمشع الشاس مغ 

آخخ  ػالكشيع ىدم أكشكػا عمى ىديسة جشػد الحكػمةرجل لمسجيشة ك  2000 حػالي ككانػا األنرار
الحرار  تو مغ اليجػـ عمى السجيشة إلى تذجيجبسحسج عبج الكخيع لتشفيح خص مسا حجا األمخ

 (38).السعشػية ركح سكانيا إلضعاؼ

الجمػد كالحسيخ  بأىميا فأكمػاضاؽ الحاؿ حتى مى السجيشة اشتج الحرار ع أفكبعج       
ضج الحخب نتيجة ليحه الطخكؼ السأساكية التي تعيذيا مجيشتيع خػض قخركا كليحا فقج  كالكالب

حتى قاد ىػ 1302شػاؿ /7ـ السػافق 1985/ 7/ 20 جيػش األنرار كليحا ما أف جاء يػـ

                                                           
 .665شقيخ ، نعـػ ، مرجر سبق ذكخه ،ص  (35)

 . 97دمحم ، أحسج عثساف ، مخجع سبق ذكخه ، ص  -
 .919رجر سبق ذكخه ،ص شقيخ ، نعـػ ، م (36)

 .291ص  إبخاليع ، مرجر سبق ذكخه ،أبػ سميع ، دمحم  -
 . 99دمحم ، احسج عثساف ، مرجر سبق ذكخه ، ص  (37)
 . 657شقيخ ، نعـػ ، مرجر سبق ذكخه ، ص  (38)
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جشػد  الشػر بظ ىجػمًا عمى قػات األنرار تسكغ مغ خاللو تجميخ شابيتيغ مغ شػابييع ثع اتجو
الحكػمة لسالقاة دمحم عبج الكخيع في حمة البقخة كفييا دارت معخكة حامية الػشيذ بيغ الجانبيغ 

 (39).غشائع كثيخة جخح فييا الشػر بظ كتقيقخ بعجىا دمحم عبج الكخيع كمغ ثع فقج غشع جشػد الحكػمة

 أعادكاغ جشػد الحكػمة السجيشة كلك حرار كأعاد جشػدهعبج الكخيع لع ييأس فجسع  دمحملكغ       
غ بظ نائب السجيخ كحد مكػارحسج بظ أ ػا في ىحه السخحمة بكيادةمخة أخخى ككانعميو  اليجػـ
مغ عداكخىا كمات  120يا الحكػمة نحػ ثالثة ساعات فقجت فيبيشيسا كاستسخت السعخكة  الجالي

     فييع دمحم عبج الكخ  كأصيبرجل  2000نحػ  األنرارجخيحًا كفقج  مكػارحسج بظ أ
الكيادة فجسع  بتػلي إدريذخ يحسج شأأمخ دمحم  أفبعج  في فخحه فشقل إلى قخية البخّياببخصاصة 
 (40). مخة أخخى  السجيشةحرار  كأعادالجيػش 

مع دمحم  عكدبػه مغ معاركي الحيسشار كفخغ الداد  بحامية مجيشةضاؽ الحرار  أفبعج       
حدغ بظ  فجيد )*(ابكدّ قخية خدف لمغالؿ بمبػجػد  الحكػمةءت األخبار لجشػد عبج الكخيع جا

   تػغلال فأرادشيئًا  يجج بيالع  كلكشو اب صجًا كدّ قاكخخج بيع شخقًا  عدكخي  100نحػ   فعثسا
يصيعػه في تمظ الخصػة التي ربسا تشبشي عمى مخاشخ لع  جشػدهجشػبًا بحثًا عغ الغالؿ كلكغ 

 400 أفكجج  ىػ1302ك القعجة ذ 6 ـ السػافق1885/ 8 /17فبات بكّداب كفي صباح  كبيخة 
بكيادة  األنرارفخجع قاصجًا سشار ، كلكغ جيػش  السيجيةجيػش كانزسػا لمغ جشػده قج ىجخكه 

كاشتبكت معو في معخكة تسكشت فييا مغ ىديسة اب بيغ سشار ككدّ   كسشت لو كد جبارةمرصفى 
جير الحكػمة الحي لع يشج مغ عداكخىا سػى العجد البديط كالحيغ عبخكا الشيل سباحة قاصجيغ 

 (41).مجيشة سشار 

الحخب ، كلسا كانت  أكسشار شالبًا مشيع التدميع  ىاليأل إدريذشيخ حسج أثع كتب دمحم       
عمى  حسج ككقعّ أالتدميع فكتبػا بحلظ لسحسج  فقج رأكا أال مفخ إالمؤنيا كغالليا جت نفالسجيشة 

                                                           
 . 101دمحم ، احسج عثساف ، مرجر سبق ذكخه ، ص  (39)

 . 41ـ ، ص 1959الجدء األكؿ ، بجكف دار الشذخ ،  بجري ، بابكخ ، تاريخ حياتي ، أـ درماف ، (40)
 مشيا  أمياؿ  10 الذخؽ مغ سشار كعمى بعج إلىاب مغ الزفة الذخقية لمشيل األزرؽ تقع حمة كدّ  ،اب كدّ  )*(
 .660، ص  شقيخ ، نعـػ : مرجر سبق ذكخه -
 . 991شقيخ ، نعـػ ، السرجر الدابق نفدو ، ص  (41)



18 

 

ىػ 1302 القعجة ذك 8 السجيشة في يّج األنرار فيسقصت كبيحا عياف سشار أ ظ ك الػثيقة الشػر ب
كصادركا  نيبػىاسشار  األنرار، فجخل  أشيخـ بعج حرار داـ تدعة 1885/ 8/ 19السػافق 

 (42).أىالييا أمػاؿ

 ةقخج ػأبدمحم عثساف  بعج تػليتو خالفة الجكلة السيجيةالخميفة عبج هللا  قج استجعىىحا ك       
ليا حسمو  عجّ أ فتح سشار ك  في تباشأدمحم عبج الكخيع قج  أفبعج أف رأى  (1)* ػميكعبج الخحسغ الشج

مغ تدميسيا  أياـلفتحيا كلكشيع كصمػا سشار بعج ثالثة  كابػراتكمعيع ثالثة  جشجي 1300قػاميا 
فقاـ عبج الخحسغ ىميا أ  ة كتعحيبالسجيش ما زالػا مذغػليغ بشيبدمحم عبج الكخيع  أنرارككججكا أف 

 (43). الشجػمي بسشيع عغ ذلظ الرشيع كقاـ بتأميغ سكانيا

 ىػ 1302ذى الحجة 2 فيدرماف فػصميا  أـ إلىككابػراتو بجيذو  ػميعاد الشجبعجىا       
 (44).خخابيا كأتعف احخؽ سشار بعج أـ ثع لحقو دمحم عبج الكخيع 1885/ 9/ 12السػافق 

التي أشعميا الثػار كالقادة الجيشييغ كالدعساء في مختمف مشاشق ثػرات النجج  كلكل ما سبق      
 أنياليذ بيشيا تشديق رغع متفخقة ك أنيا كانت  عمى الخغع مغنسػذجًا آخخ لمسيجية أالجديخة تعج 

 عمى جيػش تذتتيا كعجـ التشديق بيغ قادتيال كاحج كفى مشصقة كاحجة ، كقج سيّ  مشبعمغ 
     جيػش قخيبة مغ الخخشػـ العاصسة حيث تػجج الكانت أنيا خاصة ك القزاء عمييا  مغالحكػمة 

  في مشصقة الجديخة ألنيا سيجيةمبجاية ناجحة لكانت تسثل أف تمظ الحخكات  إالالزخسة ، 
بكثخة السعارؾ ش الحكػمة ػ جي كأضعفتت الشاس لػجػدىا نبيّ ك السشصقة  في الثػرة أضيخت

، كسا أف كالتحخكات الستػاصمة إلخسادىا خاصة كأنيا نذبت في مشاشق مختمفة مغ الجديخة 
قادة الثػرة السيجية  كل ذلظ ألف،  سادىاإخ فيالحكػمة العدكخية ففذمت  شتت شاقة انجالعيا

                                                           
 . 103، مخجع سبق ذكخه ، ص دمحم ، أحسج عثساف  (42)

كىػ مغ أكائل الحيغ اعتشقػا السيجية ، الخاية الحسخاء  أمخاء أميخ ػمييعتبخ الشجػمي ، عبج الخحسغ الشج (1)*
 التيميخًا لخاية الخميفة شخيف أبكخدفاف ، ثع عيغ  األكلىمعاركيا  فيدكرًا قياديًا  لعبكلقج  أبكارىاكيعتبخ مغ 

 ؿاالذس إلىخخشـػ ال إنقاذالسدمػؿ ، كشارد حسمة  بديف هللا السيجيلكبو ، تحيا تػلت حرار الخخشـػ كف
 ـ . 1889 تػشكيمعخكة  فيحسمة غدك مرخ كاستذيج  ، ثع تػلى السحاصخةالستالـ سشار  كأرسل

 .223مخجع سبق ذكخه ، ص ، حدغ ، عبج هللا دمحم أحسج  -
 ـ .2/8/1885ىػ السػافق 1302/ شػاؿ 22مغ الخميفة لمسحكػريغ ،  ، 2/177ميجية صادر ،  (43)
 ـ 6/9/1885ىػ السػافق 1302/ ذك القعجة / 28، مغ الخميفة لمشجػمي كأبػ قخجة ،  3/10ميجية صادر ،  (44)
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الستستعيغ بالشفػذ كالسكانة غ رجاؿ الصخؽ الرػفية لجديخة كانػا مباالحيغ قادكا ىحه الثػرات 
الدامية بيغ الدكاف كليحا فقج التفػا حػليع في صخاعيع ضج الحكع التخكي السرخي ، كسا أف 

سخعة استجابة  مداعجة كبخى فيساعج كسابق معخفتو بيع قج السذائخ  بأكلئظ السيجياحتكاؾ 
 (45). الشاس لجعػتو

 

 

  الخاتسة

الثػرات التي قامت في مشصقة الجديخة بػسط الدػداف تأييجًا لمثػرة السيجية تشاكلت الجراسة       
خاصة في الفتخة التي أعقبت ىجخة السيجي إلى جبل قجيخ ، ألف تمظ الفتخة قج شيجت تػافج الشاس 

أف مشصقة  لثػرتو ضج الحكع التخكي السرخي ، كحيشيا أدرؾ السيجي كاالنزساـإليو لسبايعتو 
جباؿ قجيخ بإمكانياتيا الصبيعية ال تدتصيع أف تتحسل ىحا العجد الكبيخ مغ السياجخيغ إليو كليحا 

الثػرات في بعس مشاشق الدػداف السختمفة لتحقيق عجة أىجاؼ مشيا تػزيع ذلظ  إشعاؿفكخ في 
ة السرخية بعجد العجد الكبيخ مغ الحيغ يخغبػف في االنزساـ إليو كبغخض إنياؾ الحكػمة التخكي

كبيخ مغ الثػرات كفي مختمف السشاشق حتى ال تمتفت إليو خاصة في تمظ الطخكؼ كالسيجية في 
كلكل ما سبق فقج كانت تمظ الثػرات التي قامت في مختمف مشاشق بجايات تكػنيا كتجسعيا ، 

ـػ مغ أيجي الجديخة مغ أعطع الثػرات التي لعبت دكرًا بارزًا في التسييج لتحخيخ مجيشة الخخش
جعمت الحكسجار في شغل شاغل بالقزاء عمييا ، الحكع التخكي السرخي ألف تمظ الثػرات قج 

كسا بجأت تؤتي أكميا في ذيػع شيخة الثػرة السيجية في كل أنحاء الدػداف كمغ ثع سخعة كتيخة 
غ دكر فيػ انزساـ الشاس إلييا كااللتفاؼ حػليا ، أما أىع ما قامت بو تمظ الثػرات بالجديخة م

حخماف الخخشػـ مغ السؤف كاإلمجادات ألف السشصقة بصبيعتيا الدراعية كاإلنتاجية فقج كانت 
العاصسة تعتسج عمييا في غحائيا ، كليحا مثمت ثػراتيا السختمفة بسثابة الحرار األكؿ ليحه 

 السجيشة مسا ميج الصخيق لدقػشيا في أخخ األمخ .

 
                                                           

 . 189القجاؿ ، دمحم سعيج ، مخجع سبق ذكخه ، ص  (45)
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  الشتائج :

 لجراسة لعجة نتائج مغ أىسا :تػصمت ا      

، أف أىل الجديخة كانػا أسخع الشاس في االنزساـ لمثػرة السيجية عقب قياميا مباشخة  .1
 .بحكع معخفتيع الدابقة لو كلمرفات التي تستع بيا مغ زىج ككرع كقػة الذخرية 

أف انزساـ أىل الجديخة لتمظ الثػرات السؤيجة لمسيجية يأتي مغ أف قادتيا كانػا مغ رجاؿ  .2
 الجيغ كالعمساء كالسترػفة كزعساء الكبائل مسغ تستعػا بالسكانة السخمػقة بيغ أىالييع .

أف اإلماـ دمحم أحسج السيجي قج أدرؾ بخبختو العدكخية ضخكرة إشعاؿ الثػرات في مختمف  .3
 داف لتذتيت جيػد الحكػمة التخكية السرخية .أنحاء الدػ 

أف تمظ الثػرات قج مثمت عبئًا عدكخيًا كبيخًا كضاغصًا عمى الحكسجارية ألنيا كانت  .4
 متفخقة في مختمف أنحاء الجديخة كمغ ثع فقج كاف القزاء عمييا ميسة شاقة كعديخة .

نيا حخمت العاصسة أف تمظ الثػرات قج كاف البجايات األكلى لحرار مجيشة الخخشػـ أل .5
 مغ السؤف كالغالؿ .

تمظ الثػرات لعبت في أخخ األمخ دكرًا بارزًا ككبيخًا في تحخيخ الخخشػـ مغ الحكع التخكي  .6
 السرخي مغ خالؿ جيػد قادتيا التي بحلػىا في ىحا الخرػص .

 التهصيات :

 تػصي الجراسة بالتالي :      



21 

 

صة في جػانب أسمػب الحرار الحي الػقػؼ عمى إستخاتيجية السيجي العدكخية خا .1
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