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  مدتخمص: مدتخمص: 
هجفت الجراسة )دور الظخق الذؾؼية في تجخيخ الحخطؾم( إلى الةعخف الجور الظخقي في التؾرة وبجث هجفت الجراسة )دور الظخق الذؾؼية في تجخيخ الحخطؾم( إلى الةعخف الجور الظخقي في التؾرة وبجث 

م، كزا م، كزا 18851885أثخها عمى الزهجية في وحجة مؾضؾعية متمها عخف سؾدان أثخها عمى الزهجية في وحجة مؾضؾعية متمها عخف سؾدان   الةأثيخ الزةبادل بيسها والزهجية، وابخازالةأثيخ الزةبادل بيسها والزهجية، وابخاز
أن تخميط الرؾء عمى دور تمػ الظخق في تمػ الفةخة كؾحجة مةكاممة شاممة .أمخ ضخوري، تدزل حخاكات الديخ أن تخميط الرؾء عمى دور تمػ الظخق في تمػ الفةخة كؾحجة مةكاممة شاممة .أمخ ضخوري، تدزل حخاكات الديخ 

العبيج وود ام حقيؽ وغيخهؼ مؽ رواد الجذار الظخقي . اتبعت الؾرقة الزسهج الةاريحي الؾصفي في تساول العبيج وود ام حقيؽ وغيخهؼ مؽ رواد الجذار الظخقي . اتبعت الؾرقة الزسهج الةاريحي الؾصفي في تساول 
  خاتزةها خاتزةها   هاهاحجاث وتجميمها واعةزجت الؾرقة  عمى الزذادر األولية  جثاب  الزذادر التابؾية ، تةحلمحجاث وتجميمها واعةزجت الؾرقة  عمى الزذادر األولية  جثاب  الزذادر التابؾية ، تةحلماألاأل

Abstract 

The study aimed to identify the role of Suffia in the revolution and to 

investigate the mutual effect between  El mahdia and Suffia. As well as to 

find out it’s affect on it. Also aims to high light the role of suffia at that 

period as exhaustive and completed unit which is necessary. 

This includes the revolution of Sheikh El Ebead and wad Om Hageen. 

The study has adopted historical descriptive method for tackling and 

analyzing the events. The data have been collected from primary sources 

such as documents, beside secondary sources. The study has come to 

some findings, results and recommendation. 
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متمتتت التتتؾرة الزهجيتتة حتتجث فتتارق فتتي تتتاريخ الختتؾدان، فقتتج كابتتت مجذتتمة عتتجة عؾامتتل ابخزهتتا متمتتت التتتؾرة الزهجيتتة حتتجث فتتارق فتتي تتتاريخ الختتؾدان، فقتتج كابتتت مجذتتمة عتتجة عؾامتتل ابخزهتتا       
شحذتتتية مالزهتتتجيم، فهتتتي بةتتتاج بياتتتة استتتالمية. كتتتان مبةدتتتار امستتتالم وتبستتتي الزثةزتتت  وقبؾلتتت  ، شحذتتتية مالزهتتتجيم، فهتتتي بةتتتاج بياتتتة استتتالمية. كتتتان مبةدتتتار امستتتالم وتبستتتي الزثةزتتت  وقبؾلتتت  ، 

الم هللا بتؽ عادتجم وغيتخهؼ الم هللا بتؽ عادتجم وغيتخهؼ والخعي إلى بدخه سببا في وفؾد العجلتج متؽ العمزتاء م حزتج ابتؾ دبابتة، غتوالخعي إلى بدخه سببا في وفؾد العجلتج متؽ العمزتاء م حزتج ابتؾ دبابتة، غت
  خ وراء اسالم الخؾدان.خ وراء اسالم الخؾدان.الكتيالكتي
شهجت البالد اجان تمتػ الفةتخة تجتؾمت يدريتة فتي الزؾاقتا ، كزتا أن تمتػ الةجتؾمت مختت يتؾهخ شهجت البالد اجان تمتػ الفةتخة تجتؾمت يدريتة فتي الزؾاقتا ، كزتا أن تمتػ الةجتؾمت مختت يتؾهخ   

الزثةزتتت . ففتتتي الفةتتتخة الةتتتي كابتتتت فيهتتتا القتتتؾم امستتتةعزارية تبجتتتث عتتتؽ محتتتخج لهتتتا فتتتي شحذتتتية الزثةزتتت . ففتتتي الفةتتتخة الةتتتي كابتتتت فيهتتتا القتتتؾم امستتتةعزارية تبجتتتث عتتتؽ محتتتخج لهتتتا فتتتي شحذتتتية 
  ةز  هؾ التؾرة عمى السغام الرعيف.ةز  هؾ التؾرة عمى السغام الرعيف.الزثالزث  أمامأماممغخدونم كان الزحخج الزةاح مغخدونم كان الزحخج الزةاح 

يؼ       يؼتثمتتى هتتحا الرتتعا كزتتا وصتتف  إبتتخـا فتتؾزي: جظمتت  غتتخدون متتؽ الدتتيخ  العبيتتج الختتزاح لتت  فتتؾزي: جظمتت  غتتخدون متتؽ الدتتيخ  العبيتتج الختتزاح لتت    تثمتتى هتتحا الرتتعا كزتتا وصتتف  إبتتخـا
  الرخاد  الكادسة عمى الزثةز .الرخاد  الكادسة عمى الزثةز .  جإلغاءجإلغاءجامتذال جالةمغخاف وثابيا جامتذال جالةمغخاف وثابيا 

اتبتت  الزهتتجي فتتي صتتخاع  متت  الجولتتة عمتتى عتتجة استتةخاتيثيات تظتتؾرت بةتتخاكؼ الحبتتخة والذتتخا . فقتتج اتبتت  الزهتتجي فتتي صتتخاع  متت  الجولتتة عمتتى عتتجة استتةخاتيثيات تظتتؾرت بةتتخاكؼ الحبتتخة والذتتخا . فقتتج 
الزثةزت  الزثةزت    زعامتاتزعامتات  قاعتجة تكتؾيؽقاعتجة تكتؾيؽ  أنأنإلتى إلتى   جاإلضتافةجاإلضتافةالستاس، الستاس،   متل دمحم احزج محخيا لثزؾ  غفيخة متؽمتل دمحم احزج محخيا لثزؾ  غفيخة متؽ

مبسيتتة عمتتى الدعامتتات م صتتؾؼية/ اهميتتةم الةتتي تجتتيط بهتتا يزتتؾ  الستتاس، كابتتت خامتتجة  م تةجتتجم مبسيتتة عمتتى الدعامتتات م صتتؾؼية/ اهميتتةم الةتتي تجتتيط بهتتا يزتتؾ  الستتاس، كابتتت خامتتجة  م تةجتتجم 
  الخمظة م الدعامات م الةي يرج بها الخؾدان.الخمظة م الدعامات م الةي يرج بها الخؾدان.

  إقامةإقامة، ساعجه في ذلػ وحجة الهجفم ، ساعجه في ذلػ وحجة الهجفم كخ  الزهجي هحه الدعامات كزا تحبخ بحلػ مثزل خظاجات كخ  الزهجي هحه الدعامات كزا تحبخ بحلػ مثزل خظاجات 
  ..إلى ويؾد الفكخة حية بيؽ الزثةز  وفق كةاجات مالقجالمإلى ويؾد الفكخة حية بيؽ الزثةز  وفق كةاجات مالقجالم  جاإلضافةجاإلضافةالجلؽم، الجلؽم، 

 أهداف الدراسة:
 * تهجف الجراسة إلي الةعخف دور الظخق الذؾؼية في تجخيخ الحخطؾم.

 أيرا تجاول الجراسة الؾقؾف عمى اثخها عمى الزهجية جاعةبارها يدء مؽ كل.
ة حتتؾل الحخطتتؾمم العبيتتج ود بتتجر. دمحم اممتتيؽ. الزرتتؾي * تختتميط الرتتؾء عمتتى  الجخاكتتات األهميتت

عبتتج التتخحزؽ. عبتتج القتتادر ولتتج ام مخيتتؾم.الفكي مذتتظفيم وبجتتث العالدتتق الظخؾيتتة كزجتتجد لةجخيتتخ 
 الحخطؾم.
ألشتتةات مةفخقتتة حتتؾل الزؾضتتؾ   يزتت  ؛جقتتجر متتا هتتي الؾرقتتة امتيتتان جالثجلتتج والفتتخادة. * م تتتجعي
  رقة اقخب لمةمحيص الزحةدل لمجور الظخق في تجخيخ الحخطؾم.وبالةالي تكؾن الؾ  .الزبجؾث

تخةزج الجراسة اهزيةها مؽ اهزية الزؾضؾ  ، فتجور الذتؾؼية فتي تجخيتخ الحخطتؾم : أهسية الدراسة
. وهتي يتجلخة جامهةزتام، إم أن دور غظى عمي  امهةزام جالزعارك وضحامة امحتجاث الةتي دارت

 اقالم الباحتيؽ جذؾرة او اخخم يجةاج إلى اكتخ مؽ ججث .الظخق الذؾؼية وإن تعخضت ل  
 مذكمة الدراسة:
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ستتاهزت الذتتؾؼية فتتي بثتتاح التتتؾرة الزهجيتتة، إم ان عالقةهتتا بةجخيتتخ الحخطتتؾم لتتؼ تمتتق حغهتتا متتؽ 
هتل وطخح العجلج مؽ األستامة: البجث ، المهؼ إم اشارات ومؽ هسا تظخح الؾرقة الةخاؤمت الةالية: 

الجور الحي لعبة  الذؾؼية والظخق الذؾؼية في  ؟ وما هؾ في حذار الحخطؾمساهزت الذؾؼية 
 تجخيخ الحخطؾم ؟ 
 مشهجية الدراسة:

اتبعتتت الجراستتة متتسهج البجتتث الةتتاريحي فتتي يزتت  الزتتادة متتؽ الزذتتادر والزخايتت  ومتتؽ ثتتؼ تجميمهتتا 
 .ومقاربةها

 الشطاق الزمشي والسكاني:
  1885عام  خ الحخطؾميزةج مؽ ؾيام التؾرة الزهجية وحةى تجخي

 الحخطؾم م عاصزة الجكؼ الةخكي الخابقم.أما السظاق الزكابي لمجراسة يدزل مسظقة 
  

  

  الطرق الرؽفية والحركة الثؽرية:الطرق الرؽفية والحركة الثؽرية:
وقتتج وقتتج   مستتح القتتخن التتتامؽ عدتتخ اصتتبجت الذتتؾؼية يتتدء متتؽ تدتتكيل الزثةزتت  الزختتمؼ فتتي افخيؿيتتا،مستتح القتتخن التتتامؽ عدتتخ اصتتبجت الذتتؾؼية يتتدء متتؽ تدتتكيل الزثةزتت  الزختتمؼ فتتي افخيؿيتتا،      

لعبت ادوار كبيخة في بدخ امسالم في الزثةزعات الؾثسية جاإلضتافة لةذتجلها لمجخكتة اممبخياليتة، لعبت ادوار كبيخة في بدخ امسالم في الزثةزعات الؾثسية جاإلضتافة لةذتجلها لمجخكتة اممبخياليتة، 
كابتت ختط التجفا  التتابي جعتج الجولتة وقبتل الةثزعتات كابتت ختط التجفا  التتابي جعتج الجولتة وقبتل الةثزعتات عبدد   العدرو  عبدد   العدرو    ففي الزغخب وحخ  تقخيؼففي الزغخب وحخ  تقخيؼ

الظتتخق الظتتخق وبتالظب  ميعستي ذلتػ أن كتل الظتخق قتتج وقفتت ضتج امستةعزار فقتج تؾاطاتت جعتج وبتالظب  ميعستي ذلتػ أن كتل الظتخق قتتج وقفتت ضتج امستةعزار فقتج تؾاطاتت جعتج   الذتغيخة.الذتغيخة.
مت  الزختةعزخ وخاصتة فتي تتؾبذ، والجالتة فتتي الثدادتخ والختؾدان هتي اقتخب لمةدتاجة  فقتج بهرتتت مت  الزختةعزخ وخاصتة فتي تتؾبذ، والجالتة فتتي الثدادتخ والختؾدان هتي اقتخب لمةدتاجة  فقتج بهرتتت 
القادريتتة مزتمتتة فتتي م عبتتج القتتادر الثدادتتخيم ججزتتل لتتؾاء الثهتتاد، ورفعهتتا م دمحم احزتتج عبتتج هللام  فتتي القادريتتة مزتمتتة فتتي م عبتتج القتتادر الثدادتتخيم ججزتتل لتتؾاء الثهتتاد، ورفعهتتا م دمحم احزتتج عبتتج هللام  فتتي 

متتؽ متتؽ   الختؾدان، وكتان متتؽ الظبيعتي أن تقتا الظتتخق الذتؾؼية معت  فتتي يهتاده جامضتافة لزتتؽ عتابؾاالختؾدان، وكتان متتؽ الظبيعتي أن تقتا الظتتخق الذتؾؼية معت  فتتي يهتاده جامضتافة لزتتؽ عتابؾا
  الزخةعزخ.الزخةعزخ.

  الطرق الرؽفية في الدؽدان:الطرق الرؽفية في الدؽدان:
، طبقتات م ود ضتيف هللام. ، طبقتات م ود ضتيف هللام. ((11))ربط البعض ابةدار امسالم في الخؾدان بجخؾل الظخق الذؾؼيةربط البعض ابةدار امسالم في الخؾدان بجخؾل الظخق الذؾؼية      

لسةزتتؾن جذتتؾرة أو جتتأخخم إلتتى طخيقتتة متتؽ الظتتخق،  لسةزتتؾن جذتتؾرة أو جتتأخخم إلتتى طخيقتتة متتؽ الظتتخق،    ويدتتيخ م سبسختتخ تخمسغهتتامم إلتتى أن الختتؾدابيؽويدتتيخ م سبسختتخ تخمسغهتتامم إلتتى أن الختتؾدابيؽ
مت  م حزتج ابتؾ مت  م حزتج ابتؾ   مم14451445  وتفيج جعض الخوايتات إلتى أن اول الظتخق قتجوماى إلتى الختؾدان م الدتازليةموتفيج جعض الخوايتات إلتى أن اول الظتخق قتجوماى إلتى الختؾدان م الدتازليةم

عمتتتى لتتتج تتتتاج التتتجلؽ الهتتتادي البغتتتجادي عمتتتى لتتتج تتتتاج التتتجلؽ الهتتتادي البغتتتجادي م القادريتتتةم م القادريتتتةم أقؾاهتتتا الزثازيتتت .  ثتتتؼ يتتتاءتأقؾاهتتتا الزثازيتتت .  ثتتتؼ يتتتاءتوتفةتتتت وتفةتتتت   ((22))دبابتتتةمدبابتتتةم
بيةم عمتتتى لتتتج احزتتتج الظيتتت  البدتتتيخ الثزتتتؾعي بيةم عمتتتى لتتتج احزتتتج الظيتتت  البدتتتيخ الثزتتتؾعي م وحغيتتتت جابةدتتتار كبيتتتخ. وابةدتتتخت مالختتتزام وحغيتتتت جابةدتتتار كبيتتتخ. وابةدتتتخت مالختتتزا15771577
م الؾحيج الحي كة  في فمخمفة الةذؾف محخ  تجميل القجالم والحي اصبح حفيجه م الؾحيج الحي كة  في فمخمفة الةذؾف محخ  تجميل القجالم والحي اصبح حفيجه 18531853--17931793
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استتةاذ لزجزتتج احزتتج. ولتتؼ يكتتؽ لمظخيقتتة مخكتتد مؾحتتج. ودخمتتت م الحةزيتتةم متت  دمحم عتزتتان الزيخغستتي استتةاذ لزجزتتج احزتتج. ولتتؼ يكتتؽ لمظخيقتتة مخكتتد مؾحتتج. ودخمتتت م الحةزيتتةم متت  دمحم عتزتتان الزيخغستتي 
  اات الةثارية وؾبادل الدخق.اات الةثارية وؾبادل الدخق.م تمزيح احزج بؽ ادريذ. وويجت اسةثاجة بيؽ الفم تمزيح احزج بؽ ادريذ. وويجت اسةثاجة بيؽ الف18191819--18151815

جامضافة إلى ذلػ قجم عمزاء الدخيعة م  الجكؼ الةخكي وكابؾا ادات  في اقامتة امستالم، واصتبجؾا جامضافة إلى ذلػ قجم عمزاء الدخيعة م  الجكؼ الةخكي وكابؾا ادات  في اقامتة امستالم، واصتبجؾا 
جعيجلؽ عؽ الساس وحياتهؼ. فكابت هحه الةيارات الجلسية يزؾج بها الخؾدان قبل ؾيام ثؾرة دمحم احزتج جعيجلؽ عؽ الساس وحياتهؼ. فكابت هحه الةيارات الجلسية يزؾج بها الخؾدان قبل ؾيام ثؾرة دمحم احزتج 

ج ج الزسغتخ مزتتا مهتتجي الظخيتق امتتام دمحم احزتتالزسغتخ مزتتا مهتتجي الظخيتق امتتام دمحم احزتت  ؤمؽ جفكتتخة الزهتتجيؤمؽ جفكتتخة الزهتتجيالختتؾدان الزختتمؼ تتالختتؾدان الزختتمؼ تتوكابتت كتتل جقتا  وكابتت كتتل جقتا  
تعتتابي متتتؽ الجكتتؼ الةخكتتي ففاتتات الةثتتار والتتدرا  وريتتال الظتتتخق تعتتابي متتتؽ الجكتتؼ الةخكتتي ففاتتات الةثتتار والتتدرا  وريتتال الظتتتخق   ومتتؽ يهتتة اختتخم كابتتت الغالبيتتةومتتؽ يهتتة اختتخم كابتتت الغالبيتتة
مزتا ادم إلتى بتخوز صتؾت التخفض مزتا ادم إلتى بتخوز صتؾت التخفض متؽ مختاوا الجكتؼ الةخكتي. متؽ مختاوا الجكتؼ الةخكتي. الذؾؼية بل حةتى امطفتال عابتت الذؾؼية بل حةتى امطفتال عابتت 

ستتاك هتتؾة كبيتتخة تفذتتل بتتيؽ ستتاك هتتؾة كبيتتخة تفذتتل بتتيؽ ويدتتيخ ب.م.هؾلتتت إلتتى أن هويدتتيخ ب.م.هؾلتتت إلتتى أن هالتتحي كةتت  لتت  السثتتاح بةجخيتتخ الحخطؾم.التتحي كةتت  لتت  السثتتاح بةجخيتتخ الحخطؾم.
لفارق إلى لفارق إلى زا يفهز  الخؾدابييؽ. ويخي  ذلػ ازا يفهز  الخؾدابييؽ. ويخي  ذلػ اامسالم كزا يعخف  الثهاز الخسزي لالدارة وامسالم كامسالم كزا يعخف  الثهاز الخسزي لالدارة وامسالم ك

  ((2525--2424الظاج  الزجمى الحي اتححه امسالم اثساء ابةداره مسح عهج الفؾبجم الذؾؼيةم.)الظاج  الزجمى الحي اتححه امسالم اثساء ابةداره مسح عهج الفؾبجم الذؾؼيةم.)
  سياسة اإلخالء:سياسة اإلخالء:

مدد ه سددكان الخربددؽم بيددز.    ؽ دد   مدد ه سددكان الخربددؽم بيددز.    ؽ دد     "ان الكارثددة التددي وععددق عمددل عددؽاه الجشددرا  هكددس"ان الكارثددة التددي وععددق عمددل عددؽاه الجشددرا  هكددس      
العد ددد مددشهػ رلددم رلددل مرددر  أمددا اعزدداء ال عثددة الشسددداوية مددم عبيدددهػ تركددؽا الخربددؽم فددي العد ددد مددشهػ رلددم رلددل مرددر  أمددا اعزدداء ال عثددة الشسددداوية مددم عبيدددهػ تركددؽا الخربددؽم فددي 

م  محعؽظددؽن اول ددغ الددت ؼ انتهددزوا فر دة الهددرن هددت  عبدد  ان تردد   الطددرق م  محعؽظددؽن اول ددغ الددت ؼ انتهددزوا فر دة الهددرن هددت  عبدد  ان تردد   الطددرق 38813881ديددسبر ديددسبر 
      ((11))مغمقة"مغمقة"

خؾدان وتجميخ الزهجي. كزا لبجو خؾدان وتجميخ الزهجي. كزا لبجو ح تأييل امخالء وتجخل بخيظابيا عخكخيا في الح تأييل امخالء وتجخل بخيظابيا عخكخيا في الكان غخدون يقةخ كان غخدون يقةخ 
اذ تحمتتى غتتؾردون عتتؽ سياستتة  اذ تحمتتى غتتؾردون عتتؽ سياستتة    --فبخالتتخفبخالتتخ  2626تبتتجل افكتتاره فتتي بيتتان أعمستت  لختتكان الختتؾدان بةتتاريخ تبتتجل افكتتاره فتتي بيتتان أعمستت  لختتكان الختتؾدان بةتتاريخ 

الخمزية واعمؽ ان قؾات الجكؾمة البخيظابية في طخيقها الي  وأبها سةذل إلى الحخطؾم خالل ايتام الخمزية واعمؽ ان قؾات الجكؾمة البخيظابية في طخيقها الي  وأبها سةذل إلى الحخطؾم خالل ايتام 
الخزاح لمدبيخ جالخفخ إلى الخؾدان ليحمف  في مسذب ، وأرسل جاربج إلى الخزاح لمدبيخ جالخفخ إلى الخؾدان ليحمف  في مسذب ، وأرسل جاربج إلى   .وطم  مؽ جاربج.وطم  مؽ جاربج((44))قميم قميم 

فبخالتتخ لمزؾافقتتة  عمتتى عتتؾدة الدبيتتخ عمتتى ان يزتتسح بيدتتان القجيختتيؽ ميحاديتتل فبخالتتخ لمزؾافقتتة  عمتتى عتتؾدة الدبيتتخ عمتتى ان يزتتسح بيدتتان القجيختتيؽ ميحاديتتل   2828يخابفيتتل بةتتاريخ يخابفيتتل بةتتاريخ 
ويتتؾرج التتحي يحتتؾل حاممتت  لقتت  ستتيخ وعرتتؾ فتتي اممبخاطؾريتتة البخيظابيتتة متتؽ دريتت  فتتارس، وان ويتتؾرج التتحي يحتتؾل حاممتت  لقتت  ستتيخ وعرتتؾ فتتي اممبخاطؾريتتة البخيظابيتتة متتؽ دريتت  فتتارس، وان 

يخةعيؽ ج  في تجبيخ شاؾن وملة  الزخةقمة عتؽ مذتخ ومظالت  اختخم. يخةعيؽ ج  في تجبيخ شاؾن وملة  الزخةقمة عتؽ مذتخ ومظالت  اختخم. يعظى ل  مبمغ مؽ الزال ليعظى ل  مبمغ مؽ الزال ل
ولكؽ لحدتيةها متؽ ولكؽ لحدتيةها متؽ   ولؼ تؾافق الجكؾمة البخيظابية عمى هحا الظم  م ألن الدبيخ كان تايخاى لمخقيقولؼ تؾافق الجكؾمة البخيظابية عمى هحا الظم  م ألن الدبيخ كان تايخاى لمخقيق

متارس رفتض الظمت  بهاديتا متؽ متارس رفتض الظمت  بهاديتا متؽ   1111وفتي وفتي   ..((55))صالجة عؾده وعجم ابؿياده لةسفيح الخياسة البخيظابيتةصالجة عؾده وعجم ابؿياده لةسفيح الخياسة البخيظابيتة
مارس أخظخ بيخبج بةعحر امسةثاجة لكل مؽ مارس أخظخ بيخبج بةعحر امسةثاجة لكل مؽ   1313غياب يالدسةؾن. وفي غياب يالدسةؾن. وفي   قبل مثمذ الؾزراء فيقبل مثمذ الؾزراء في

  األيتاماأليتام  أثبةتتأثبةتتوقتج وقتج   ..((66))اقةخاح غخدون الحاص جامسةعابة جالدبيخ أو ارسال قؾات بخيظابيتة إلتى بخبتخاقةخاح غخدون الحاص جامسةعابة جالدبيخ أو ارسال قؾات بخيظابيتة إلتى بخبتخ
تمػ الزكابة الةي كابت تمػ الزكابة الةي كابت   --الةالية زيف ما ياء مؽ غخدون وبالةالي تأثخت مكاب  غخدون الدحذيةالةالية زيف ما ياء مؽ غخدون وبالةالي تأثخت مكاب  غخدون الدحذية
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حيج. وقج اتحح القخار في الؾقت الحي قظ  ؼي  خط البتخق بتيؽ الحخطتؾم وبخبتخ حيج. وقج اتحح القخار في الؾقت الحي قظ  ؼي  خط البتخق بتيؽ الحخطتؾم وبخبتخ سالح  امخيخ والؾ سالح  امخيخ والؾ 
غتتخدون تختتميؼ الختتؾدان إلتتى تخكيتتا. فكةتت  غتتخدون تختتميؼ الختتؾدان إلتتى تخكيتتا. فكةتت  واقةتتخح واقةتتخح   امتذتتامت جظياتتة.امتذتتامت جظياتتة.  أصتتبجتأصتتبجتومتتؽ ذلتتػ الؾقتتت ومتتؽ ذلتتػ الؾقتتت 

  ((77))لمخمظان يجت  جأن لبعث جثسؾده الداهابية لةخد إلى حغيخة امسالم اقميزاى تزخد وابجم العذيانلمخمظان يجت  جأن لبعث جثسؾده الداهابية لةخد إلى حغيخة امسالم اقميزاى تزخد وابجم العذيان
  ::مقدماه ونتائجمقدماه ونتائج  حرار الخربؽمحرار الخربؽم

م إلتتى الحخطتتؾم وويتتجها معدولتتة لكسهتتا لتتؼ تجاصتتخ م إلتتى الحخطتتؾم وويتتجها معدولتتة لكسهتتا لتتؼ تجاصتتخ 18841884فبخالتتخ فبخالتتخ   1818وصتتل غتتخدون فتتي لتتؾم وصتتل غتتخدون فتتي لتتؾم       
وستةيؾارت بتجوي الزتجاف  متؽ قمعت  ام درمتان والهةتاف متؽ قتادة الجاميتة ومتؽ وستةيؾارت بتجوي الزتجاف  متؽ قمعت  ام درمتان والهةتاف متؽ قتادة الجاميتة ومتؽ   غتخدون غتخدون   جعج. استةقبلجعج. استةقبل
  وهتتتي اختتتالء الختتتؾدان، ويتتتخم ميؾزيتتتف   وهتتتي اختتتالء الختتتؾدان، ويتتتخم ميؾزيتتتف وفتتتي الظخيتتتق اعمتتتؽ فتتتي بخبتتتخ جزهزةتتتوفتتتي الظخيتتتق اعمتتتؽ فتتتي بخبتتتخ جزهزةتتت  ،،((88))تثتتتار الزجلستتتةتثتتتار الزجلستتتة

. وفتي . وفتي ((99))اورفالجر مأن ذلػ امعالن لمالزجلخ حخيؽ جاشا خميفةم كان خظأ فادحا في بخبخ والزةزةاورفالجر مأن ذلػ امعالن لمالزجلخ حخيؽ جاشا خميفةم كان خظأ فادحا في بخبخ والزةزة
  الحخطؾم اعمؽ عؽ بية  في البقاء في الحخطؾم.الحخطؾم اعمؽ عؽ بية  في البقاء في الحخطؾم.

كابتتتت الحخطتتتؾم مجاطتتتة متتتؽ يزيتتت  امتثاهتتتات بةثزعتتتات ستتتكابية ستتتاكسة تتتتختبط معهتتتا ارتبتتتا  كابتتتت الحخطتتتؾم مجاطتتتة متتتؽ يزيتتت  امتثاهتتتات بةثزعتتتات ستتتكابية ستتتاكسة تتتتختبط معهتتتا ارتبتتتا      
كابتت تزتج الحخطتؾم جزتا تجةتاج متؽ غتحاء ، ويزتخ ختط الةمغتخاف وستيمة اتذتالها كابتت تزتج الحخطتؾم جزتا تجةتاج متؽ غتحاء ، ويزتخ ختط الةمغتخاف وستيمة اتذتالها   عرؾي فالثديخةعرؾي فالثديخة

  جالحارج  عبخ تثزعات غجت تؾاقة لمفكاك مؽ مخكدية الجولة. جالحارج  عبخ تثزعات غجت تؾاقة لمفكاك مؽ مخكدية الجولة. 
حذتتار حذتتار   وصتتفاى شتتيقاى حتتؾل خظتتة الزهتتجي لجذتتار الحخطتتؾم: رأي الزهتتجيوصتتفاى شتتيقاى حتتؾل خظتتة الزهتتجي لجذتتار الحخطتتؾم: رأي الزهتتجي  ((1010))ويعظتتي القتتجالويعظتتي القتتجال        

ثؼ عدلها عتؽ الزستاطق الزجيظتة بهتا، ثتؼ ثؼ عدلها عتؽ الزستاطق الزجيظتة بهتا، ثتؼ   الحخطؾم عمى ثالث مخاحل: عدلها مؽ العالؼ الحاريي،الحخطؾم عمى ثالث مخاحل: عدلها مؽ العالؼ الحاريي،
قظتتت  دقستتتة امتذتتتال قظتتت  دقستتتة امتذتتتال ولعزلهدددا خارليدددا ولعزلهدددا خارليدددا   حذتتتارها مباشتتتخة وخسقهتتتا حةتتتى تختتتةمؼ أو يختتتةؾلي عميهتتتا.حذتتتارها مباشتتتخة وخسقهتتتا حةتتتى تختتتةمؼ أو يختتتةؾلي عميهتتتا.

وبثح دمحم الحيخ في قظ  امتذتال شتزام بخبتخ ودبقتال. وتتؾلى مذتظفى هتجل فقتط قظت  وبثح دمحم الحيخ في قظ  امتذتال شتزام بخبتخ ودبقتال. وتتؾلى مذتظفى هتجل فقتط قظت    جخؾاكؽجخؾاكؽ
عبتتج الؾاحتتج بتتؾر التتجايؼ عبتتج الؾاحتتج بتتؾر التتجايؼ طخيتتق كختتال مذتتؾ  أمتتا القرتتارف والقالجتتات فقتتج عتتيؽ الزهتتجي الجختتيؽ طخيتتق كختتال مذتتؾ  أمتتا القرتتارف والقالجتتات فقتتج عتتيؽ الزهتتجي الجختتيؽ 

؛ ؛ ولعدز  الخربدؽمولعدز  الخربدؽم  واعاد دمحم ولج ارباب إلى القالجتات. وبتحلػ عتدل الحخطتؾم عتؽ العتالؼ الحتاريي.واعاد دمحم ولج ارباب إلى القالجتات. وبتحلػ عتدل الحخطتؾم عتؽ العتالؼ الحتاريي.
متتؽ متتؽ   كاتتت  الزهتتجي الدحذتتيات ذات التتؾزن التتجلؽ والقبمتتي م الدتتيخ العبيتتج ولتتج بتتجر فتتي أم ضتتبانكاتتت  الزهتتجي الدحذتتيات ذات التتؾزن التتجلؽ والقبمتتي م الدتتيخ العبيتتج ولتتج بتتجر فتتي أم ضتتبان

والديخ دمحم امميؽ الرتخيخ مزيتد العمزتاء والديخ دمحم امميؽ الرتخيخ مزيتد العمزتاء   ،،مذايخ الطريقة القادرية فر. تاج الد ؼ البهار  مذايخ الطريقة القادرية فر. تاج الد ؼ البهار  كبار كبار 
فتي الحخطتؾم. وامعيتان القتاطسيؽ حتؾل الزجلستة. وابرتؼ الدتيخ الزرتؾي عبتج التخحزؽ التحي هثتتخ فتي الحخطتؾم. وامعيتان القتاطسيؽ حتؾل الزجلستة. وابرتؼ الدتيخ الزرتؾي عبتج التخحزؽ التحي هثتتخ 
صتفؾف الزهجيتتة متتؽ قبتتل إلتتى رايتتة الدتتيخ العبيتج بتتجر.وقام العبتتاس بتتؽ العبيتتج جعبتتؾر السيتتل امزرق صتفؾف الزهجيتتة متتؽ قبتتل إلتتى رايتتة الدتتيخ العبيتج بتتجر.وقام العبتتاس بتتؽ العبيتتج جعبتتؾر السيتتل امزرق 

الدتتزال يهتتة الجمفايتتا. واستتةثاب عبتتج الدتتزال يهتتة الجمفايتتا. واستتةثاب عبتتج   وحاصتتخ الزجلستتة متتسؼ الثخيتتف جعتتج ان حاصتتخها والتتجه متتؽوحاصتتخ الزجلستتة متتسؼ الثخيتتف جعتتج ان حاصتتخها والتتجه متتؽ
معتت  رهتتط متتؽ الؿبادتتل حاصتتخ بهتتؼ الزجلستتة متتؽ الكالكمتتة. معتت  رهتتط متتؽ الؿبادتتل حاصتتخ بهتتؼ الزجلستتة متتؽ الكالكمتتة. القتتادر ولتتج ام مخيتتؾم قاضتتي الكالكمتتة و القتتادر ولتتج ام مخيتتؾم قاضتتي الكالكمتتة و 

واسةثاب مذظفى امميؽ ولج أم حقيؽ مؽ يديخة اسالبج شتزال الجمفايتة. فةثزت  عميت  بجتؾاى متؽ واسةثاب مذظفى امميؽ ولج أم حقيؽ مؽ يديخة اسالبج شتزال الجمفايتة. فةثزت  عميت  بجتؾاى متؽ 
الثزؾعية ججذار الزجلسة متؽ الثزؾعية ججذار الزجلسة متؽ   حزج ابؾ ضفيخة شيخحزج ابؾ ضفيخة شيخالفي شحص بدل بهؼ خؾر شزبات. كزا قام االفي شحص بدل بهؼ خؾر شزبات. كزا قام ا

  أبي سعج يسؾب أم در مان.أبي سعج يسؾب أم در مان.
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واوكتتتل أمتتتخ الثديتتتخة إلتتتى الدتتتيخ دمحم الظيتتت  البذتتتيخ، وهتتتؾ متتتؽ مدتتتايخ الجالويتتتؽ الزةذتتتؾفيؽ. واوكتتتل أمتتتخ الثديتتتخة إلتتتى الدتتتيخ دمحم الظيتتت  البذتتتيخ، وهتتتؾ متتتؽ مدتتتايخ الجالويتتتؽ الزةذتتتؾفيؽ. 
واسةسفخ قبيمتة الدتكخية  والةتي ابرتؼ مسهتا يزاعتة جؿيتادة عبتج هللا عتؾض الكتخيؼ ابتؾ ستؽ إلتى ولتج واسةسفخ قبيمتة الدتكخية  والةتي ابرتؼ مسهتا يزاعتة جؿيتادة عبتج هللا عتؾض الكتخيؼ ابتؾ ستؽ إلتى ولتج 

  البذيخ.البذيخ.
وتزكتتؽ الثزتت  متتؽ عتتدل الحخطتتؾم عتتؽ الزستتاطق الثسؾبيتتة فقظعتتؾا ختتط الةمغتتخاف وبدعتتؾا اعزجتتت . وتزكتتؽ الثزتت  متتؽ عتتدل الحخطتتؾم عتتؽ الزستتاطق الثسؾبيتتة فقظعتتؾا ختتط الةمغتتخاف وبدعتتؾا اعزجتتت . 

التتحلؽ التتحلؽ   وكددتلغ مذددائخ الطددرق الرددؽفيةوكددتلغ مذددائخ الطددرق الرددؽفيةوابرتتؼ إلتتى الزهتتجي شتتيؾخ الؿبادتتل بتتيؽ الحخطتتؾم وستتسار، وابرتتؼ إلتتى الزهتتجي شتتيؾخ الؿبادتتل بتتيؽ الحخطتتؾم وستتسار، 
اليعقؽبددان احددد فدددرو. اليعقؽبددان احددد فدددرو. كتتان جعرتتهؼ قتتج هتتايخ إلتتى الزهتتجي مستتح أيامتت  فتتي قتتجلخ، وفتتي مقتتجمةهؼ كتتان جعرتتهؼ قتتج هتتايخ إلتتى الزهتتجي مستتح أيامتت  فتتي قتتجلخ، وفتتي مقتتجمةهؼ 

. فةجؾلتتتتتت الزسظقتتتتتة الزةاخزتتتتتة لمحخطتتتتتؾم إلتتتتتى ججتتتتتخ بتتتتتجات امؾايتتتتت  تتتتتتةالطؼ . فةجؾلتتتتتت الزسظقتتتتتة الزةاخزتتتتتة لمحخطتتتتتؾم إلتتتتتى ججتتتتتخ بتتتتتجات امؾايتتتتت  تتتتتتةالطؼ   ةةالطريقدددددة القادريدددددالطريقدددددة القادريددددد
  جالزثزؾعات التادخة.جالزثزؾعات التادخة.

  ..ولةسخيق عزمية الجذار جعث دمحم عتزان ابؾ قخية م أميخ البخيؽ والبجخيؽمولةسخيق عزمية الجذار جعث دمحم عتزان ابؾ قخية م أميخ البخيؽ والبجخيؽم
  الذيخ العبيد ود بدر:الذيخ العبيد ود بدر:

ابرتزام  ابرتزام    --جتانجتان  احتج كبتار مدتايخ الظخيقتة القادريتة جقخيتة أم ضتؾااحتج كبتار مدتايخ الظخيقتة القادريتة جقخيتة أم ضتؾا  --اعمؽ الدتيخ العبيتج ود بتجراعمؽ الدتيخ العبيتج ود بتجر      
يؼ فتؾزي رايت  ((1111))لمتؾرة، سبق ذلػ خظاب مؽ الزهجي يجت  عمى قظ  الخكػ والثهادلمتؾرة، سبق ذلػ خظاب مؽ الزهجي يجت  عمى قظ  الخكػ والثهاد يؼ فتؾزي رايت  .ويحكخ ابخـا .ويحكخ ابخـا

ؼيتت  جأبتت  متتؽ أدهتتى أهتتل جتتالده لتتحا لتتؼ بقتتجر عمتتى الجكتتؼ ججؿيقتتة بيةتت  ويدتتيخ إلتتى أبتت  كتتان مكخهتتا. ؼيتت  جأبتت  متتؽ أدهتتى أهتتل جتتالده لتتحا لتتؼ بقتتجر عمتتى الجكتتؼ ججؿيقتتة بيةتت  ويدتتيخ إلتتى أبتت  كتتان مكخهتتا. 
جفتتل متتحكخات جفتتل متتحكخات .وت.وت((1212))وكتيتتخ متتؽ اتباعتت  يقؾلتتؾن ابتت  عتتالؼ جظخيتتق الكدتتا وختتخق حثتت  الزغيبتتات..وكتيتتخ متتؽ اتباعتت  يقؾلتتؾن ابتت  عتتالؼ جظخيتتق الكدتتا وختتخق حثتت  الزغيبتتات..

بحكخ كتيف لمديخ العبيج ود بجر مزا لتجل عمتى متجم تحتؾف غتخدون متؽ الدتيخ فقتج قتام بحكخ كتيف لمديخ العبيج ود بجر مزا لتجل عمتى متجم تحتؾف غتخدون متؽ الدتيخ فقتج قتام   **غخدون غخدون 
اتبا  العبيج بةسفيح تؾييهات الزهجي واعمسؾا العذتيان عمتى الجكؾمتة فتي الحخطتؾم وضتخبؾا حؾلهتا اتبا  العبيج بةسفيح تؾييهات الزهجي واعمسؾا العذتيان عمتى الجكؾمتة فتي الحخطتؾم وضتخبؾا حؾلهتا 

  الجذار القظ  والسه  وتؾيي  السار إلى الةجذيات.الجذار القظ  والسه  وتؾيي  السار إلى الةجذيات.
جاب  ابرؼ إلى قؾات العبيج في الؿبة شخق الحخطؾم، وبعج ثالث جاب  ابرؼ إلى قؾات العبيج في الؿبة شخق الحخطؾم، وبعج ثالث   ويفيج الفكي مرؾي عبج الخحزؽويفيج الفكي مرؾي عبج الخحزؽ

يؼ الدتتاللي وستتعيج جتتػ جعبتتؾر السيتتل امزرق، معهتتؼ حتتؾالي  يؼ الدتتاللي وستتعيج جتتػ جعبتتؾر السيتتل امزرق، معهتتؼ حتتؾالي ايتتام قتتام خدتتؼ الزتتؾس جتتػ وحختتؽ ابتتخـا ايتتام قتتام خدتتؼ الزتتؾس جتتػ وحختتؽ ابتتخـا
  جاإلعتتتجامجاإلعتتتجامريتتل وطخدبتتتاهؼ جعتتتج فقتتتجهؼ مربعتتة ريتتتل وتعخضتتتا لمجكتتتؼ عميهزتتا فتتتي الحخطتتتؾم ريتتل وطخدبتتتاهؼ جعتتتج فقتتتجهؼ مربعتتة ريتتتل وتعخضتتتا لمجكتتتؼ عميهزتتا فتتتي الحخطتتتؾم   40004000

يةهؼ الزتتتؾت. فتتتي الثهتتتة الزقابمتتتة يذتتتا فخابتتتػ بتتتؾر يةهؼ الزتتتؾت. فتتتي الثهتتتة الزقابمتتتة يذتتتا فخابتتتػ بتتتؾر .ويعتتتدم ذلتتتػ لعتتتجم خدتتت.ويعتتتدم ذلتتتػ لعتتتجم خدتتت((1313))بةيثتتتة امبختتتجاببةيثتتتة امبختتتجاب
عمل ظهر لؽاد عادر عمل حس  مائتي رل  مدؼ عمل ظهر لؽاد عادر عمل حس  مائتي رل  مدؼ   " فارس عربي واحد" فارس عربي واحدمؾقف  مؽ الثسؾد الزذتخييؽمؾقف  مؽ الثسؾد الزذتخييؽ

رلالشددا عمددل الهددرون  فيددي اليددؽم الددت  عتدد  فيددا الددداعاتي بيددا هددالػ ثسانيددة رلددا  مدددمحيؼ رلالشددا عمددل الهددرون  فيددي اليددؽم الددت  عتدد  فيددا الددداعاتي بيددا هددالػ ثسانيددة رلددا  مدددمحيؼ 
تداركيؼ تداركيؼ   عمدل اليدؽرعمدل اليدؽر  وعدد فدر الجشدؽدوعدد فدر الجشدؽدبالحران مائتيؼ مؼ رلالشا مددمحيؼ ببشدداياه الريسشغتدؽن  بالحران مائتيؼ مؼ رلالشا مددمحيؼ ببشدداياه الريسشغتدؽن  

عام ضابط أسؽد بالقزاء عمل ثالثة مؼ العرن وعدام الخسددة عام ضابط أسؽد بالقزاء عمل ثالثة مؼ العرن وعدام الخسددة الداعاتي ووكيما ليمقيا حتيهسا  الداعاتي ووكيما ليمقيا حتيهسا  
ال دداعؽن بسطدداردو لشؽدنددا  ولدداء فددارس عمددل لددؽاد  مشدددفعار وسددط الجسددم الهددارن وعزددل عمددل ال دداعؽن بسطدداردو لشؽدنددا  ولدداء فددارس عمددل لددؽاد  مشدددفعار وسددط الجسددم الهددارن وعزددل عمددل 
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س عة مؼ رلالشا  وتسكؼ ال ك اشي ستيؽاره، وكان غير مددم ، تسكدؼ مدؼ الهدرن عمدل فمؽكدة س عة مؼ رلالشا  وتسكؼ ال ك اشي ستيؽاره، وكان غير مددم ، تسكدؼ مدؼ الهدرن عمدل فمؽكدة 
    ((3131)) غيرو دون أن  را  العرن  بسث  هتا الرش  مؼ الرلا    ندتطيم أن نحقق شي ار" غيرو دون أن  را  العرن  بسث  هتا الرش  مؼ الرلا    ندتطيم أن نحقق شي ار"

وبعتتج استتةيالء قتتؾات التتتؾار الزجميتتؾن تجتتت ؾيتتادة الدتتيخ العبيتتج وأومده والدتتيخ الزرتتؾي عمتتى وبعتتج استتةيالء قتتؾات التتتؾار الزجميتتؾن تجتتت ؾيتتادة الدتتيخ العبيتتج وأومده والدتتيخ الزرتتؾي عمتتى         
مارس. أرسل غتخدون حزؾلتة متخكبيؽ متؽ مارس. أرسل غتخدون حزؾلتة متخكبيؽ متؽ   1313عج طخد حامية الدايؿية الذغيخة مسها في عج طخد حامية الدايؿية الذغيخة مسها في الجمفاية جالجمفاية ج

ستبق ستبق   الثسج مسةعادة السقظة . وبعتج ثالثتة أيتام أرستمت قتؾة قؾامهتا أربعتة يمف يستجي إلتى الجمفايتاالثسج مسةعادة السقظة . وبعتج ثالثتة أيتام أرستمت قتؾة قؾامهتا أربعتة يمف يستجي إلتى الجمفايتا
م. تتال م. تتال . اعقت  ذلتػ رد الزهتجي لحظتاب غتخدونم تؾليةت  عمتى كخدفتان. اعقت  ذلتػ رد الزهتجي لحظتاب غتخدونم تؾليةت  عمتى كخدفتانذكخها، اعق  ذلػ فةخة سكؾن ذكخها، اعق  ذلػ فةخة سكؾن 

  ..((1515))ذلػ ارسال دمحم عتزان ابؾ قخية. وعيؽ دمحم الحيخ اميخا عمى بخبخذلػ ارسال دمحم عتزان ابؾ قخية. وعيؽ دمحم الحيخ اميخا عمى بخبخ
يؼ فؾزي م  ميؾزيف اورفالجرم أن غخدون جإتباع  لمخياسة غيخ الجاسزة قج ساهؼ فتي  يؼ فؾزي م  ميؾزيف اورفالجرم أن غخدون جإتباع  لمخياسة غيخ الجاسزة قج ساهؼ فتي ويةفق ابخـا ويةفق ابخـا
فتتخض الجذتتار عميتت  ، ؼبعتتج قظتت  استتالك الةمغتتخاف  عمتتى ستتبيل الزتتتال ارستتل وكيتتل الجكزجاريتتة فتتخض الجذتتار عميتت  ، ؼبعتتج قظتت  استتالك الةمغتتخاف  عمتتى ستتبيل الزتتتال ارستتل وكيتتل الجكزجاريتتة 

ج جتتػ عمتتي يتتالب متتجلخ الحخطتتؾم وستتخ الةثتتار وثالثتتة متتؽ امعيتتان إلتتى العبيتتج ج جتتػ عمتتي يتتالب متتجلخ الحخطتتؾم وستتخ الةثتتار وثالثتتة متتؽ امعيتتان إلتتى العبيتتج وفتتجا بخداستتة احزتتوفتتجا بخداستتة احزتت
، وبةيثتتة ، وبةيثتتة ((1616))وكتتخروا عميتت  الخيتتاء بؾيتتؾب الةذتتخيح جاعتتادة إصتتالح متتا اتمتتا متتؽ تمتتػ امستتالك.وكتتخروا عميتت  الخيتتاء بؾيتتؾب الةذتتخيح جاعتتادة إصتتالح متتا اتمتتا متتؽ تمتتػ امستتالك.

هيبة الجكؾمة سقؾطاى بهاديا مؽ قمتؾب الؿبادتل الزثتاورة لمحخطتؾم وعتجوا ذلتػ هيبة الجكؾمة سقؾطاى بهاديا مؽ قمتؾب الؿبادتل الزثتاورة لمحخطتؾم وعتجوا ذلتػ   لهحه الجادثة سقظتلهحه الجادثة سقظت
ج عميهزتتا لجقتتا الجكؾمتتة . ومتتا اتذتمت الجادثتتة جالزهتتجي حةتتى ايقتتؽ جزتتا عميتت  ج عميهزتتا لجقتتا الجكؾمتتة . ومتتا اتذتمت الجادثتتة جالزهتتجي حةتتى ايقتتؽ جزتتا عميتت  ضتعفاى ووهستتاى م مديتتضتعفاى ووهستتاى م مديتت

الجكؾمتتة متتؽ الرتتعا التتحي يثعتتل وقتتؾ  الحخطتتؾم فتتي ؾبرتتة  ضتتخبة مزب وفتتي غرتتؾن ذلتتػ. الجكؾمتتة متتؽ الرتتعا التتحي يثعتتل وقتتؾ  الحخطتتؾم فتتي ؾبرتتة  ضتتخبة مزب وفتتي غرتتؾن ذلتتػ. 
  ..((1717))وبةيثة لهحه الجادثة قامت يزاعة ود البذيخ جزؾقا العبيجوبةيثة لهحه الجادثة قامت يزاعة ود البذيخ جزؾقا العبيج

  الذيخ مزؽ  عبد الرحسؼ:الذيخ مزؽ  عبد الرحسؼ:
يؼ فؾزي عؽ الديخ مرؾي عبج الخحزؽ  جدئجدئ   يؼ فؾزي عؽ الديخ مرؾي عبج الخحزؽمؽ امسةعالء يكة  ابخـا وفتي تذتجلخ كةابةت  وفتي تذتجلخ كةابةت    ،،((1818))مؽ امسةعالء يكة  ابخـا

: " كددان هددتا العربددي الددت   دددلي : " كددان هددتا العربددي الددت   دددلي عتتؽ امحتتجاث فتتي الحخطتتؾم كةتت  م وبثتتتم عتتؽ الدتتيخ متتا لمتتيعتتؽ امحتتجاث فتتي الحخطتتؾم كةتت  م وبثتتتم عتتؽ الدتتيخ متتا لمتتي
التالية اميرار مهسار وعائدار مؼ عؽاد السهدية  وكان أو  مؼ ألقل الحرار عمل الخربدؽم، التالية اميرار مهسار وعائدار مؼ عؽاد السهدية  وكان أو  مؼ ألقل الحرار عمل الخربدؽم، باإلفادو باإلفادو 
ضرار خال  ما حدث مؼ اشت اكاه م كرو، وعد لعب دورار هامار في الهجؽم عمل الخربدؽم ضرار خال  ما حدث مؼ اشت اكاه م كرو، وعد لعب دورار هامار في الهجؽم عمل الخربدؽم وكان حاوكان حا

يؼ فتؾزي   ((3131))واإلستيالء عميها    الرل  هدؽ اليكدي مزدؽ  )عبدد الدرحسؼ(واإلستيالء عميها    الرل  هدؽ اليكدي مزدؽ  )عبدد الدرحسؼ( يؼ فتؾزي ومهزتا كتان رأي ابتخـا ومهزتا كتان رأي ابتخـا
  فقج لع  الديخ دوراى في تجخيخ الحخطؾم.فقج لع  الديخ دوراى في تجخيخ الحخطؾم.

  دمحم الطيب ال رير:دمحم الطيب ال رير:
تعمتتؼ القتتخين عمتتى لتتج الدتتيخ تعمتتؼ القتتخين عمتتى لتتج الدتتيخ   ،،((2020))الجالويتتؽ الزةذتتؾفيؽالجالويتتؽ الزةذتتؾفيؽرادتتج الجذتتار فتتي الثديتتخة، متتؽ مدتتايخ رادتتج الجذتتار فتتي الثديتتخة، متتؽ مدتتايخ       

الظي  البديخ جام مخحي شزال امجرمانم مؤسذ الظخيقة الخزابية، وتؾثقت عالقة  جالديخ قخشي الظي  البديخ جام مخحي شزال امجرمانم مؤسذ الظخيقة الخزابية، وتؾثقت عالقة  جالديخ قخشي 
عمتتتى  لتتتتج الدتتتيخ احزتتتج البذتتتيخ وزوج ابسةتتت  رؾيتتتة احزتتتتج عمتتتى  لتتتتج الدتتتيخ احزتتتج البذتتتيخ وزوج ابسةتتت  رؾيتتتة احزتتتتج   ود التتتديؽ التتتحي اختتتح الظخيقتتتة الختتتزابيةود التتتديؽ التتتحي اختتتح الظخيقتتتة الختتتزابية

. وكتتان الظيت  البذتتيخ ضتخيخا فختتزاه أستتةاذه . وكتتان الظيت  البذتتيخ ضتخيخا فختتزاه أستتةاذه البذتيخ. قادتتج الزسظقتة الؾستتظى متؽ ييتتؾش الزهجيتةالبذتيخ. قادتتج الزسظقتة الؾستتظى متؽ ييتتؾش الزهجيتة
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. لزتا وصتمت كةت  الزهتجي إلتى ابتؽ البذتيخ ومعهتا شتيء . لزتا وصتمت كةت  الزهتجي إلتى ابتؽ البذتيخ ومعهتا شتيء ((2121))جذيخاى كان ورعاى تؿياى ذا شهخة كبيتخةجذيخاى كان ورعاى تؿياى ذا شهخة كبيتخة
ذ أرستتل لتتجعؾا ؾبادتتل الججاستتيؽ والحؾالتتجة وستتادخ ذ أرستتل لتتجعؾا ؾبادتتل الججاستتيؽ والحؾالتتجة وستتادخ مزتتا غسزتت  متتؽ الزذتتخييؽ فتتي حزمتتة الثستتخال هكتتمزتتا غسزتت  متتؽ الزذتتخييؽ فتتي حزمتتة الثستتخال هكتت

اعيان القخم فايةزعؾا عسجه لؾم الخؾف فةال عميهؼ كةاب الزهجي وامخهؼ جالزبايعتة ؼبتايعؾا وخمعتؾا اعيان القخم فايةزعؾا عسجه لؾم الخؾف فةال عميهؼ كةاب الزهجي وامخهؼ جالزبايعتة ؼبتايعؾا وخمعتؾا 
هحا العخض لبيؽ الزكابتة الكبيتخة الةتي حغتي هحا العخض لبيؽ الزكابتة الكبيتخة الةتي حغتي   ..((2222))ثيابهؼ ولبخؾا الزخقعات ثؼ ضخبؾا طبؾل الجخبثيابهؼ ولبخؾا الزخقعات ثؼ ضخبؾا طبؾل الجخب

  ادية وايزاب  العزيق جفكخة الثهاد باج  مؽ ايزاب  جامسالم.ادية وايزاب  العزيق جفكخة الثهاد باج  مؽ ايزاب  جامسالم.بها الديخ وسط الخكان وشحذية  الؿيبها الديخ وسط الخكان وشحذية  الؿي
وفي مخحمة مةقجمة قام م  ابؾ قخية جالةقجم بجؾ الثخيتف وضتخبا الجذتار عمتى الحخطتؾم متؽ وفي مخحمة مةقجمة قام م  ابؾ قخية جالةقجم بجؾ الثخيتف وضتخبا الجذتار عمتى الحخطتؾم متؽ       

باحية السيتل امزرق. كزتا ضتخب األميتخ فرتؾل والدتيخ عبتج القتادر )ود ام مخيتؾم( الجذتار عمتى باحية السيتل امزرق. كزتا ضتخب األميتخ فرتؾل والدتيخ عبتج القتادر )ود ام مخيتؾم( الجذتار عمتى 
ل امبيض، واشةخك األميخ مذظفى ابؽ الفكي امميؽ ومعت  ل امبيض، واشةخك األميخ مذظفى ابؽ الفكي امميؽ ومعت  الحخطؾم مؽ يهة الكالكمة عمى السيالحخطؾم مؽ يهة الكالكمة عمى السي

ريتتل فتتي حذتتارها متتؽ ضتتفة السيتتل امبتتيض الغخبيتتة . وهكتتحا تتتؼ حذتتار الحخطتتؾم ريتتل فتتي حذتتارها متتؽ ضتتفة السيتتل امبتتيض الغخبيتتة . وهكتتحا تتتؼ حذتتار الحخطتتؾم   50005000حتتؾالي حتتؾالي 
  ..((2323))مؽ كافة الثهاتمؽ كافة الثهات

  )عاضي الكالكمة()عاضي الكالكمة(  عبد القادر ابؼ ام مريؽم:عبد القادر ابؼ ام مريؽم:
عغتؼ متؽ قبتل امهتالي، عغتؼ متؽ قبتل امهتالي، فؿية مؽ أهتالي القتخم الةتي حتؾل الحخطتؾم ، م  فؿية مؽ أهتالي القتخم الةتي حتؾل الحخطتؾم ، م  هؾ هؾ . .   **حفيج الديخ حزجحفيج الديخ حزج      

يتة لجريتة أن غتخدون قتج رصتج يتاددة ؾيزةهتا التا يسيتة لزتؽ  يتة لجريتة أن غتخدون قتج رصتج يتاددة ؾيزةهتا التا يسيتة لزتؽ وقج قذج غتخدون تؾليةت  القرتاء، دـا وقج قذج غتخدون تؾليةت  القرتاء، دـا
  ..لمزهجي لمزهجي   ام ام برزبرزثخ اثخ ا. ا. ا((2424))يأتي بخاس يأتي بخاس 

  اليكي مرطيل:اليكي مرطيل:
، اشددتهر بالدددكيشة وا بتعدداد عسددا   يعشددل مشقطعددا ، اشددتهر بالدددكيشة وا بتعدداد عسددا   يعشددل مشقطعددا مذتتظفى بتتؽ الفكتتي اممتتيؽ بتتؽ ام حقتتيؽ مذتتظفى بتتؽ الفكتتي اممتتيؽ بتتؽ ام حقتتيؽ       

دروسا وارشاد مريديا فارس  لا السهد  كتابدا معشؽندار با دارو مبهسدة هكدتا دروسا وارشاد مريديا فارس  لا السهد  كتابدا معشؽندار با دارو مبهسدة هكدتا   لحراثة أرضا والقاءلحراثة أرضا والقاء
)الل العقالء الكرام( مم رسؽ  زود  بؽ ايا شياهية حيث عا  لا ادفدم لدا الكتدان وعد  لدا بعدد )الل العقالء الكرام( مم رسؽ  زود  بؽ ايا شياهية حيث عا  لا ادفدم لدا الكتدان وعد  لدا بعدد 
ابالعا عميا اذا لػ تكؼ معشا فكؼ عميشا وانا   نجاو لغ بغير أمريؼ رمدا ان تجسدم اليدغ ا ائد  ابالعا عميا اذا لػ تكؼ معشا فكؼ عميشا وانا   نجاو لغ بغير أمريؼ رمدا ان تجسدم اليدغ ا ائد  

مددؼ الجسؽةيددة والجسايددان والدددروران واليتيحددان وتحا ددر الخربددؽم و مددا ان مددؼ الجسؽةيددة والجسايددان والدددروران واليتيحددان وتحا ددر الخربددؽم و مددا ان الزددية الغربيددة الزددية الغربيددة 
  تدخ  مم غردون في السد شة وتكؽن معا عميشا تدخ  مم غردون في السد شة وتكؽن معا عميشا 

. ومهزا يكؽ مؽ رأي فإن خظاب الزهجي لمفكي مذتظفى كتان . ومهزا يكؽ مؽ رأي فإن خظاب الزهجي لمفكي مذتظفى كتان ((2525))وعخكخ جالؿبادل عمى امجرمانوعخكخ جالؿبادل عمى امجرمان
فتتي بتتخوز الزعمتتؼ التتتؾري فتتي فتتي بتتخوز الزعمتتؼ التتتؾري فتتي   قتتا فتتي مؾايهتتة غتتخدون ويكزتتؽ ذلتتػ ججختت  القتتجالقتتا فتتي مؾايهتتة غتتخدون ويكزتتؽ ذلتتػ ججختت  القتتجالمبتتج أن يثعمتت  يمبتتج أن يثعمتت  ي

: فقج بادم جأن كل مؽ مع  فهؾ مخمؼ، ومؽ هؾ ختارج دعؾتت  فهتؾ كتافخ. والتجعؾة : فقج بادم جأن كل مؽ مع  فهؾ مخمؼ، ومؽ هؾ ختارج دعؾتت  فهتؾ كتافخ. والتجعؾة الزهجي الزهجي   رؤية رؤية 
بةكفيخ الزسكخيؽ تخاعج عمى بمؾرة الؾعي اميةزتاعي، ويزت  اشتةات الؿبادتل الزةستافخة تجتت مغمتة بةكفيخ الزسكخيؽ تخاعج عمى بمؾرة الؾعي اميةزتاعي، ويزت  اشتةات الؿبادتل الزةستافخة تجتت مغمتة 

جلؽ دون تسافخ في امهجاف جلؽ دون تسافخ في امهجاف واحجة لسغخون مؽ تجةها معا إلى مخاوا الجكؼ الةخكي الزذخي مةجواحجة لسغخون مؽ تجةها معا إلى مخاوا الجكؼ الةخكي الزذخي مةج
فإذا اقةظفسا مؽ خظاج  لمفكي مذظفى بثج اشارات كتيخة عؽ ببح الجبيا والعزل مؽ فإذا اقةظفسا مؽ خظاج  لمفكي مذظفى بثج اشارات كتيخة عؽ ببح الجبيا والعزل مؽ   ((2626))والزخامي.والزخامي.
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ايل امخخة: مفقج ورد إذا رالةؼ العالؼ يج  الجبيا فتاتهزؾه عمتى دلتسكؼم. مقتال صتمى هللا عميت  وستمؼ ايل امخخة: مفقج ورد إذا رالةؼ العالؼ يج  الجبيا فتاتهزؾه عمتى دلتسكؼم. مقتال صتمى هللا عميت  وستمؼ 
وبتتأمخ ستتيج الؾيتتؾد كاتبستتاكؼ وبتتأمخ ستتيج الؾيتتؾد كاتبستتاكؼ   لزتتاء البقتتلم.ملزتتاء البقتتلم.محتت  الثتتاه والزتتال لسبةتتان السفتتاق فتتي القمتت  كزتتا لسبتتت احتت  الثتتاه والزتتال لسبةتتان السفتتاق فتتي القمتت  كزتتا لسبتتت ا

ابتتت  م امتتتان ام فتتتي الكةتتتاب والختتتسة كزتتتا ورد ان الزتتتؤمؽ مجػيتتتة لتتت  وم ابتتت  م امتتتان ام فتتتي الكةتتتاب والختتتسة كزتتتا ورد ان الزتتتؤمؽ مجػيتتتة لتتت  وم   جاميةزتتتا  معستتتا ومعمتتتؾمجاميةزتتتا  معستتتا ومعمتتتؾم
مظم  ل  ام الجلؽ فزؽ كان مهةزا جايزاب  ودلس  شؽيقا عمى امخ ربت  أيتاب التجعؾة وايةزت  معستا مظم  ل  ام الجلؽ فزؽ كان مهةزا جايزاب  ودلس  شؽيقا عمى امخ ربت  أيتاب التجعؾة وايةزت  معستا 

اه ورداسة وابقاد لمجق وابحم  عتؽ ياهت  ورداستة    اه ورداسة وابقاد لمجق وابحم  عتؽ ياهت  ورداستة    لمزعاوبة عمى تقؾيؼ الكةاب والخسة ومؽ ل  يلمزعاوبة عمى تقؾيؼ الكةاب والخسة ومؽ ل  ي
ولالبؿياد عمى الجلؽ الحالص عؾض  هللا خيخا مس   قال صمى هللا عمي  وسمؼ ،، ابػ لتؽ تثتج فقتج ولالبؿياد عمى الجلؽ الحالص عؾض  هللا خيخا مس   قال صمى هللا عمي  وسمؼ ،، ابػ لتؽ تثتج فقتج 

  شئ تخكة   ،،مشئ تخكة   ،،م
يحاطت  يحاطت  امشارات الختاجقة يدتيخ ان الزهتجي جحظاجت  التجلسي الزختةسج جاألدلتة متؽ الكةتاب والختسة امشارات الختاجقة يدتيخ ان الزهتجي جحظاجت  التجلسي الزختةسج جاألدلتة متؽ الكةتاب والختسة     

  الجلؽ. ويجث عمى رف  راية الثهاد. وقج كان.الجلؽ. ويجث عمى رف  راية الثهاد. وقج كان.مؽ ل  غيخه عمى مؽ ل  غيخه عمى 
  بسثابة خاتسة:بسثابة خاتسة:  دور الطرق الرؽفية في حرار الخربؽمدور الطرق الرؽفية في حرار الخربؽم

تزتتتل أول امدوار فتتي تدتتب  شتتحص دمحم احزتتج جتتالزسهج الذتتؾفي التتحي تزتتتل أول امدوار فتتي تدتتب  شتتحص دمحم احزتتج جتتالزسهج الذتتؾفي التتحي   فتتي شتتحص الزهتتجيفتتي شتتحص الزهتتجي        
فخ فخ وصل قزة  في مسج  اإليازة لمجعؾة، وقج متمت تمػ الفةخة اولى مخاحل الجياة العزمية، ثابيا . و وصل قزة  في مسج  اإليازة لمجعؾة، وقج متمت تمػ الفةخة اولى مخاحل الجياة العزمية، ثابيا . و 

الزخيجلؽ حؾل ، كزا وفتخت الفكتخة جزتا الزخيجلؽ حؾل ، كزا وفتخت الفكتخة جزتا . تخب  خذبة في تجمق . تخب  خذبة في تجمق قبؾل الزثةز  لمذؾؼية وايزابهؼ بهاقبؾل الزثةز  لمذؾؼية وايزابهؼ بها
  لجم الزثةز  مؽ الةفاف الساس حؾل .لجم الزثةز  مؽ الةفاف الساس حؾل .حغيت ج  مؽ ابةدار وقبؾل حغيت ج  مؽ ابةدار وقبؾل 

  لعبت الغخوف الةاريحية ايراى دوراى كبيخا في تهياة الستاس لمتتؾرة متؽ ختالل الةسغتيؼ التجقيق لمظتخق لعبت الغخوف الةاريحية ايراى دوراى كبيخا في تهياة الستاس لمتتؾرة متؽ ختالل الةسغتيؼ التجقيق لمظتخق 
لية الةتتي تفةتتت لزثزؾعتتة طتتخق لية الةتتي تفةتتت لزثزؾعتتة طتتخق الدتتاذالدتتاذ، فقبتتل التتتؾرة الزهجيتتة ويتتجت فتتي الختتؾدان الظخيقتتة ، فقبتتل التتتؾرة الزهجيتتة ويتتجت فتتي الختتؾدان الظخيقتتة   الذتتؾؼيةالذتتؾؼية

عتزتتتان عتزتتتان   ،جؿيادة،جؿيادة. وقتتتج ألتتتجوا التتتتؾرة فتتتي شتتتخق الختتتؾدان. وقتتتج ألتتتجوا التتتتؾرة فتتتي شتتتخق الختتتؾدانم الدتتتاذلية الزثحوبيتتتةم الدتتتاذلية الزثحوبيتتتةفخعيتتتة أقؾاهتتتا الزثاذلتتت فخعيتتتة أقؾاهتتتا الزثاذلتتت 
  ، فكتان، فكتانوتعج الظخيقة القادرية جفخوعها الكتيخة رادجة في كفاح الزخةعزخوتعج الظخيقة القادرية جفخوعها الكتيخة رادجة في كفاح الزخةعزخ    ابؾبكخ في شخق الخؾدان.ابؾبكخ في شخق الخؾدان.

جلؽ، وقبم  فخ  اليعقؾباب الحلؽ هايخوا إلى الزهجي في جلؽ، وقبم  فخ  اليعقؾباب الحلؽ هايخوا إلى الزهجي في احج مدادحها الديخ م ود بجرم فخ  تاج الاحج مدادحها الديخ م ود بجرم فخ  تاج ال
الدتتتيخ الدتتتيخ . مزتتتؽ استتتهزؾا فتتتي تجخيتتتخ الحخطتتتؾم. جامضتتتافة إلتتتى: الدتتتيخ دمحم اممتتتيؽ الرتتتخيخ، . مزتتتؽ استتتهزؾا فتتتي تجخيتتتخ الحخطتتتؾم. جامضتتتافة إلتتتى: الدتتتيخ دمحم اممتتتيؽ الرتتتخيخ،   قتتتجلخقتتتجلخ

ؽ ؽ مذتظفى اممتيمذتظفى اممتيم حفيتج ود امربتابم ، والدتيخ م حفيتج ود امربتابم ، والدتيخ عبتج القتادر ولتج ام مخيتؾم عبتج القتادر ولتج ام مخيتؾم ، ، الزرؾي عبج التخحزؽ الزرؾي عبج التخحزؽ 
كل هؤمء قج كابؾا اليج الراربة في تجخيخ كل هؤمء قج كابؾا اليج الراربة في تجخيخ . . الزةذؾفمالزةذؾفم  ، الديخ دمحم الظي  البذيخم، الديخ دمحم الظي  البذيخمولج أم حقيؽ ولج أم حقيؽ 
  الحخطؾم.الحخطؾم.

في شحص قادج في شحص قادج   ،،  دوراى مهزاى في تقخيخ مذيخ الخؾدان الةخكي الزذخي دوراى مهزاى في تقخيخ مذيخ الخؾدان الةخكي الزذخي مالخزابيةم مالخزابيةم   لعبت الظخيقة لعبت الظخيقة 
انحياز الشاس لمسهد  بترشييهػ رلل انحياز الشاس لمسهد  بترشييهػ رلل   مكي شبيكةمكي شبيكة  عؼعؼ  ويعم  شؽعي عطا   الجس  نقالويعم  شؽعي عطا   الجس  نقالالتؾرة:م التؾرة:م 

فريقيؼ:الستعمسيؼ وات ا. الطرق السختمية التي كانق مشتذدرو فدي الددؽدان ت عدؽ  لندا لدػ يعمدؼ فريقيؼ:الستعمسيؼ وات ا. الطرق السختمية التي كانق مشتذدرو فدي الددؽدان ت عدؽ  لندا لدػ يعمدؼ 
في السبدأ عؼ مشاهزدتا لطدرعهػ واليريدق الثداني كدان بعيددار عدؼ العمدػ وعدؼ الطدرق السختميدة، في السبدأ عؼ مشاهزدتا لطدرعهػ واليريدق الثداني كدان بعيددار عدؼ العمدػ وعدؼ الطدرق السختميدة، 
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سدهػ عمسداء القدرا وال اديدة عدؼ سدهػ عمسداء القدرا وال اديدة عدؼ يردرون في اعسالهػ الد شية عؼ عميد  مدؼ العمدػ بثدا فدي نيؽ يردرون في اعسالهػ الد شية عؼ عميد  مدؼ العمدػ بثدا فدي نيؽ 
فكتان فتي بغتخهؼ فكتان فتي بغتخهؼ الا اداه  ولد هؤ ء في السهدد  مدؼ  دروا ظسداهػ الطبيعدي لحدب الشزدا  ، الا اداه  ولد هؤ ء في السهدد  مدؼ  دروا ظسداهػ الطبيعدي لحدب الشزدا  ، 

يحاطبهؼ جقتجر عقتؾلهؼ، ويرتخب األمتتال يحاطبهؼ جقتجر عقتؾلهؼ، ويرتخب األمتتال   --جظال يزثجون اعزال  وهاديا إلى دلؽ الفظخة والبخاطةجظال يزثجون اعزال  وهاديا إلى دلؽ الفظخة والبخاطة
وكتان وكتان   --يستؾد الجكؾمتةيستؾد الجكؾمتة  جزا ألفؾه في حياتهؼ الظبيعية، وبعج ذلػ قادهؼ مؽ بذتخ إلتى بذتخ عمتىجزا ألفؾه في حياتهؼ الظبيعية، وبعج ذلػ قادهؼ مؽ بذتخ إلتى بذتخ عمتى

  ..((2727))ممهل الغخب غالبيةهؼ مؽ هحا الفخيقهل الغخب غالبيةهؼ مؽ هحا الفخيقا ا 
اسةمهؼ الزهجي تسغيؼ الظخق الذؾؼية في تدكيل رايات  وتكةيكات  الجخبية، فكة  لت  السثتاح مزتا اسةمهؼ الزهجي تسغيؼ الظخق الذؾؼية في تدكيل رايات  وتكةيكات  الجخبية، فكة  لت  السثتاح مزتا   

وفخ ل  مديج مؽ امتبا  وبالةالي امبةقال إلى مخحمة مةقجمتة متؽ التتؾرة، وفتي الثابت  امختخ كتان وفخ ل  مديج مؽ امتبا  وبالةالي امبةقال إلى مخحمة مةقجمتة متؽ التتؾرة، وفتي الثابت  امختخ كتان 
زثةزت  اثتتخ كبيتخ فتي تتتؾفيخ مقتاتميؽ فتتي صتا الزهتجي ، فزتتا أن يعمتؽ الدتتيخ زثةزت  اثتتخ كبيتخ فتي تتتؾفيخ مقتاتميؽ فتتي صتا الزهتجي ، فزتتا أن يعمتؽ الدتتيخ لزكابتة الدتيخ فتتي اللزكابتة الدتيخ فتتي ال

خخوي  عمى الجكؾمة حةى لةبع  مخيجي  ومؽ يعةقجون ؼي . وقج فظست بخيظابيا محقا لهحا اممخ خخوي  عمى الجكؾمة حةى لةبع  مخيجي  ومؽ يعةقجون ؼي . وقج فظست بخيظابيا محقا لهحا اممخ 
  وحاولت امسةفادة مس .وحاولت امسةفادة مس .
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  الهؽامش:الهؽامش:
                                                           

 .29-28، ص1992، 1، دار الجٌل بٌروت)لبنان(، ط1885-1844دمحم سعٌد القدال؛ االمام المهدي دمحم احمد بن عبد هللا  (1)
 .6-3كتاب قٌد النشر، ص،مٌرغنً صالح، حمد ابو دنانة، مخطوط  (2)
م ص 212115، ط-التمدن -جوزٌف أورفالدر؛ عشر سنوات من األسر فً معسكر المهدي، )تر( عوض احمد الضو، السودان (3)

138. 
 .114،ص 1978ب,م.هولت، المهدٌة فً السودان،)تر( جمٌل عبٌد،)مر(احمد عبد الرحٌم مصطفى، دار الفكر العربً،  (4)
بد الجلٌل، معالم تارٌخ سودان وادي النٌل من القرن العاشر إلى القرن التاسع عشر المٌالدي، الشرٌف الشاطر بصٌلً ع (5)

 .218م، ص 2119االكادٌمٌة، الخرطوم )السودان(، 
 .114ب.م.هولت؛ مرجع سابق ،ص  (6)
 .338م، ص1991مكً شبٌكة، السودان عبر القرون، دار الجٌل بٌروت)لبنان(،  (7)
م، 2119، 1كول، سٌف النبً مهدي السودان، )تر( عبد الواحد عبد هللا ٌوسف، مركز عبد الكرٌم مٌرغنً، السودان، طفٌرغٌس نٌ (8)

 .364ص
 .139جوزٌف أورفالدر؛ مرجع سابق، ص  (9)
 ومابعدها. 141م، ص 2113للكتب، دمحم سعٌد القدال؛ اإلمام المهدي دمحم احمد بن عبد هللا لوحة لثائر سودانً، الدار االسودانٌة (11)
 .128من ابا إلى تسلهاي، ص  عبد المحمود ابو شامة؛ (11)
م، ص 112115ابراهٌم فوزي، السودان بٌن ٌدي غردون وكتشنر،تقدٌم عبد الوهاب بكر، القاهرة: دار الكتب والوثائق القومٌة،ج (12)

216-217. 
* A.EGMONT HAKE, THE GOURNALS OF MAJOR-GEN.C.G.GORDON,C.B AT KARTOUM, BOSTON 

HOUGHTON. 1885. 
 .216ص  م2119، 1)تر(دمحم المصطفى حسن، دار عزة، السودان، ط،يونجت، المهدٌة والسودان المصر (13)
 .372فٌرغٌس نٌكول، مرجع سابق، ص (14)
 .115ب,م.هولت، مرجع سابق، ص  (15)
 .211-219ابراهٌم فوزي؛ مرجع سابق، ص   (16)
 .211ابراهٌم فوزي؛ مرجع سابق، ص . (17)
 .213ابراهٌم فوزي، مرجع سابق،  (18)
 .216-215ونجت، مرجع سابق،  (19)
 .143دمحم سعٌد القدال؛ مرجع سابق، ص  (21)
 .214ابراهٌم فوزي؛ مرجع سابق، ص  (21)
 .215المرجع نفسه؛  (22)
 .216مرجع سابق، ص ونجت؛  (23)
 .81طبقات بن ضٌف هللا:ترجمة  *
 .277ابراهٌم فوزي؛ مرجع سابق، ص  (24)
 .311-319المرجع السابق؛ ص  (25)
 وما بعدها. 91القدال؛ مرجع سابق، ص (26)
 .37-36م، ص1981شوقً عطا هللا الجمل؛ تارٌخ سودان وادي النٌل؛ مكتبة االنجلو مصرٌة، (27)


