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 م1885يىويى66م إلى 1885يىاير  66دولة المهدية مه

The Mahadia country Form 26 january 1885_22 June 

1885. 

 اعداد :                  د. عادل على وداعة عثمان                 جامعة سىار ـ كلية التربية

 مدتخلز الجراسة

إلى 1885يشايخ 26بخاز التاريخ الدياسي للجولة السيجية في الفتخة مغ ىجفت ىحه الجراسة إلى ا   
وىي الفتخة التي تػلى فييا دمحم أحسج السيجي قيادة الجولة بعج تحخيخ الخخشػم  1885يػنيػ22

حيغ أدار بيسا السيجى الجولة والفتخة رغع قرخىا إلى أنيا تعصى مؤشخات للصخيقة واألسلػب الل  
لتاريخية السيسة ، ففي مجال الدياسة الجاخلية بحل السيجي مجيػدا كبيخا في في تلظ السخحلة ا

ومجلذ األمشاء ، والتخصيط  ،  مثل القيادة العليا للجولة،  تأسيذ مؤسدات لحكع البالد 
الجولة الخسالية الستكاملة ،  إلى والذارع الدػداني وصػلا وتشطيع حخكة السجتسع  ،  األقترادى

 عغ محاولة ربط البالد بالسجتسع األقليسي والجولي وفق فلدفة وأيجولػجيا الثػرة السيجية . فزالا 
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 ة  :ـمقجم ( أ)

م ، بـــجأ فـــي و ـــع 1881فـــي أبتـــػبخ  بعـــج ىجـــخة واســـتقخار السيـــجي واتباعـــو فـــي جبـــل  قـــجيخ    
وقــج وفــخت تلــظ اليجــخة اســتخاتجية تشطيسيــة  التــجابيخ األوليــة لذــكل الجولــة والشطــام الســخاد تصبيقــو ،

اإلنترــار الـحى تحقـق علـى حسلـة راشـج بـظ أيســغ  للثـػرة وىـى فـي شـػر مخاحليـا األولـى ، كسـا أن  
،  شــكال بجايــة لتصبيــق أســذ الجولــة الججيــجة ، وجــاء تحخيــخ األبــيس فــي  ويػســب باشــا الذــاللي

للسيــجي ، وأ ــحت األبــيس عاصــسة  والــحي تختــي عليــو أن دان كــل أقلــيع كخدفــان م1883يشــايخ 
 .( 1)للجولة ، فذخع السيجي في تختيي وتشطيع دواويغ الحكػمة الججيجة 

إن  فكــخة السيجيــة وفلدــفتيا قاىســة علــى  ال ــة أصــػل، فكــخة السيــجي السشتطــخ وىــػ الذــخز الــحي 
اواة وسـيادة يطيخ في آخخ الدمان ليسأل األرض عجل بعج أن ملئت جػراا، ويقيع دولة العـجل والسدـ

ط بــو قيــادة األنرــار الســؤمشيغ بــو بحكــع الػاقــع قيــادة كاملــة القــانػن ، واألمــام ىــػ الذــخز السشــا
وشاملة ديشية ودنيػية ،  ع ىشاك الخالفة وىي أمخ مختـي ومػ ـػع علـى نسـط مخاتـي الرـػ ية ، 

الخسـػل صـلى ، فسشح الػىلـة األولـى تذـبو السيـجي ب(2) فالسيجي و ع أتباعو في مخاتي متفاوتو 
في جسيع اعسالو وأفعالو وجعل غايتو إعادة اإلسالم ودولتو إلى مابانـت عليـو فـي  هللا  عليو وسلع

صــجر اإلســالم فــشطع حكػمتــو علــى ماتقتزــيو ىــحه النايــة فــي  كــل الــشطع الدياســية واإلقترــادية 
 ( .3) والعدكخية والتذخيعية

 القيادة السخكدية والسحلية للجولة السيجية وسياستيا الجاخلية : )ب(  

بانـــت سياســـة السيـــجي وفلدـــفتو تخمـــي إلـــى إقامـــة دولـــة إســـالمية وفـــق مشطـــػر ديشـــي يدـــتػعي   
متصلبــات العرــخ ، فاصــبا الجيــاز السخكــدي للجولــو السيجيــة ، يتكــػن مــغ السيــجى نفدــو خليفــة 

ــو أربــع خلفــاء فــي مقــا عبــج هللا بــغ الدــيج دمحم فــي مقــام م الخلفــاء الخاشــجيغ ، رســػل هللا ) ( ول
ســــيجنا أبــــػ بكــــخ الرــــجيق ، وعلــــى ود حلــــػ فــــي مقــــام ســــيجنا عســــخ بــــغ الخصــــاب  دمحم السيــــجي 

السيجيـة ،  دمحم شــخي   غ عفــان ولكشـو لـع يتجـاوب مــع الـجعػةثسـان بـالدشػسـي فـي مقـام ســيجنا ع
ومغ  ع  تـأتي السشاصـي السخكديـة األخـخى وعلـى  .(4) حامج في مقام سيجنا علي بغ أبي شالي 

ى رأسيا الجياز القزاىي والقانػني فيػ مغ أىع  السؤسدات السخكدية في الجولة السيجية ويقب عل
ــ اا وو ــع بيــت الســال مشرــباا  رأســو قا ــي اإلســالم ، ويحتــل أمــيغ   ا فــي إدارة الجولــة السيجيــةميس 



3 
 

رادي والسالي واإلشخاف على الحخكة التجاريـة ، كسـا فيػ الحي يديصخ على مجسل الشذاط اإلقت
بـــان للقـــادة العدـــكخييغ أمثـــال  عبـــج الـــخحسغ الشجـــػمي ، وحســـجان أبـــػ عشجـــة ، وعثســـان دقشـــة ، 
 والدابـــي شســـل و ـــعيع الدياســـي الستسيـــد فـــي الجيـــاز السخكـــدي للجولـــة السيجيـــة ، فســـازال الـــدخع

 . (5)انيا ىسيا وأركوالجولة في مخحلة تثبيت دعا الثػري يسأل األفاق

عسليـــة التحخيخوترـــحية الحكـــع التخكـــى  وىشـــاك مجلـــذ األمشـــاء والـــحي جـــاء تكػيشـــو بعـــج اســـتكسال
ا دفـع عليو نياىياا ، فقج تذعبت األعباء اإلدارية عسا كانت عليو أيام الثػرة مس   السرخي والقزاء

ة، وأمـخىع أل اريـة والتشفيحيـالسيجي إلختيار سبعة أمشاء عيج إلـييع الشطـخ فـي جسيـع السدـاىل اإلد
ل بعج عخ و على الخليفة عبج هللا التعايذي وأخح رأيو  يو ، واألمشاء الدبعة ىع : يقصعػا أمخ إ

فــػزي محســػد كاتبــو وأمــيغ ختســو وىــػ السدــؤول عــغ جسيــع السخاســالت والسكاتبــات الرــادرة مــغ 
ســال والذــحيع رحســة الذــايقي مجلــذ األمشــاء ،  دمحم ســليسان شــقيق أحســج ســليسان  أمــيغ بيــت ال

خ الخيخي الجنقالوي ، وأحسج ودالشػر ، خػجلي وىػ مغ العلساء ، واسساعيل شجوعلى ود الفقيو 
 بسثابــة الــػزارة التشفيحيــة للجولــة باإل ــافة إلــى الخليفــة عبــج هللا التعايذــي ، فقــج كــان ىــحا الجيــاز

 .( 6)السيجية 

لقج و ع السيجي وىػ في شػر إعجاد اللبشات األولية لسذخوع دولتو الخسالية اتباعو وانراره في 
مخاتي متفاوتو ، جعـل خلفاىـو الكبـار فـي مخاتـي الخلفـاء الخاشـجيغ ، وزوجاتـو فـي مخاتـي زوجـات 
الخســـػل ) ( ، وشـــاعخه ود التـــػيع فـــي مختبـــة حدـــان بـــغ  ابـــت شـــاعخ الخســـػل ) ( وأتباعـــو 

عبــج القــادر الجيالنــي مؤســذ ي مختبــة الرــحابة ، والعــامي مــشيع فــي مختبــة الرــػفي عسػمــا فــ
. وعلــى ىــحا األســاس تعــج ( 7)الصخيقــة القادريــة ، أمــا ىــػ نفدــو ففــي مختبــة  خليفــة الخســػل) (

الجولـــة السيجيـــة دولـــة ديشيـــة  مشيجـــاا وفكـــخاا وســـلػكاا تتخســـع خصـــى الدـــلب الرـــالا وتعســـل جاىـــجة 
 اإلسالمية . إلعادة مجج الجولة

م ، تحــخك السيــجي مــغ ديــع 1885يشــايخ  26وبعـج إحكــام الحرــار علــى الخخشــػم وتحخيخىــا فــي 
م ، وضــل يــجيخ دولتــو 1885يشــايخ  30أبــي ســعج متجيــا الــي الخخشــػم والتــي صــلى  يــو الجسعــة 

م ، وبشى فييا مدججا صنيخا بالدنظ 1885فييا حتى انتقل إلى أم درمان في أواخخ شيخ فبخايخ 
 ػر وصــػلو ليــا ، ومــغ  ــع  شــخع فــي تأســيذ السشــازل مــغ الصــيغ والحجــخ والقــر  ، فتػافــج إلييــافــ
أم درمـان مليــػن  تـو ومشاصـختو حتـى بلـد عـجد سـكانألنرـار واألتبـاع مـغ كـل فـق عسيـق لسبايعا
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عاصــسة الجولــة السيجيــة والتــي أشلــق عليــو . تلــظ كانــت بجايــة تأســيذ مجيشــة أم درمــان (8)ندــسو 
ومـــغ  ام درمـــان ، ت الجولـــة السخكديـــة مـــغ الخخشـــػم إلـــىع البقعـــة ، فأرتحلـــت مؤسدـــاالسيــجي أســـ

ترــحية بقايــا الحكــع التخكــي  القــخارات الدياســية التــي أتخــحىا السيــجي عذــية قجومــو إلــى أم درمــان
السرخى افـخادا ومؤسدـات ، وتثبيـت دعـاىع الجولـة الججيـجة ، وتـأميغ جيازىـا الدياسـي واإلداري، 

الستسيد دمحم عبج الكخيع إلحتالل سشار، وحسجان أبػعشجـة الـى جبـال الشػبـة ، وأرسـل فأرسل قاىجه 
.إن  النخض مغ إرسال ىحه البعثـات العدـكخية تـأميغ (9ػعة مغ األمشاء والثقات الى كدال )مجس

رات الدياســـية اقـــخ لكافـــة السشـــاشق الدـــػدانية ومـــغ ال أشـــخاف الجولـــة ، واســـتكسال الدـــيادة الػششيـــة
التـــي اتخـــحىا السيـــجي اصـــجار عسلـــة قػميـــة فكـــان ىـــػ أول حـــابع ســـػداني يرـــجر عسلـــة الكبـــخى 

. ويعـــج تأســـيذ مجيشـــة (10)م 1885وششيـــة مػحـــجة علـــى نصـــاق الجولـــة ، كـــان ذلـــظ فـــي فبخايـــخ 
نترار يغ لرمديغ ميس    ،يجة ، واصجار عسلة وششية للبالدأمجرمان واتخاذىا عاصسة للجولة الػل

فقــج تحػلــت أمــجرمان مــغ قخيــة صــنيخة لسػلــج الجولــة السيجيــة السدــتقلة ،  النــاا الثــػرة السيجيــة ، و ع
لــى  مجيشــة امتــجت الــى ســتة أميــال ، وتعــير فــي وســصيا قباىــل لــى ســيل رملــى فدــيا  إقاىســة ع

متعجدة، والقػافل التجارية لتشفظ ترل إلييا  مغ الصخيقيغ التجارييغ كخدفان في النخب ، وبخبـخ 
وبيحه التخكيبة السختلصة كانت أم درمان مؤىلة وبيئـة مثاليـة لسػلـج الحخكـة الػششيـة  في الذسال ،

 .الدػادنية بذكليا الحجيث 

ىـا السيـجي اىتسامـو فـي قزية اإلنريار الػششي والقـػمي كانـت مـغ األمـػر السيسـة التـي أولو   
علـــى ذلـــظ، فاختيـــار  بجايـــة تأســـيذ دولتـــو ، فجـــاء تكـــػيغ القيـــادة العليـــا للجولـــة السيجيـــة مذـــتسال

السيــجي لخلفاىـــو اعتســـج علــى معيـــار الكفـــاءة السختبــخة فعليـــاا  ـــسغ معــاييخ أخـــخى ، بحيـــث جـــاء 
اختيــار خليفتــو األول مــغ مشصقــو بعيــجة جنخا يــاا وعاىليــاا وقبليــاا عــغ الػســط الشيلــي الذــسالي الــحي 

فـــالسالحن ان إختيـــار  يشتســـي إليـــو السيـــجي ، وكـــحا الحـــال فـــي اختيـــار القـــادة والخلفـــاء ا خـــخيغ ،
  الخلفـــاء الثال ـــة شـــسل جيـــات الدـــػدان النخبيـــة والػســـصى والذـــسالية ، مـــع إعصـــاء و ـــع متسيـــد

ا يعكذ قجرة السيجي وتػجيو الػششى والقـػمي فـي مس   وعدكخياا  ألميخ الذخق عثسان دقشو سياسياا 
 .(11) إرساء قػاعج الجولة الدػدانية الستساسكة

م السيـــجي ببشـــاء قاعـــجة سياســـية تشطيسيـــة يدـــتشج إلييـــا متسثلـــة فـــي كيـــان ولينيـــي عـــغ بالشـــا اىتســـا
األنرــار الدــشج الذــعبي للجولــة السيجيــة ، نتيجــة للحــخاك اإلجتســاعي فــي وســصيع اصــبحت ليــع 
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لــى وأنرــار قــجيخ وىكــحا فــأدي كــل ىــحا إترــشيفات وأقدــام فيشــاك أبكــار السيجيــة ، وأنرــار أبــا ، 
 ية وساىع في بلػرة القػمية الدػدانية .ذوبان التخكيبة القبلية والجيػ 

لــى السيــجي الــبالد مشــح بجايــة دعػتــو إ و يســا يلــي الشطــام  اإلداري والسحلــى  واإلقليســي ، فقــج قدــع
يحســا لــػاء الثــػرة فييــا وعخفــت ىــحه األقدــام باإلمــارات ،  أقدــام متعــجدة جعــل علــى كــل مشيــا أميــخاا 

خ واســـتبجلو ب ســـع العامـــل وبـــحلظ عخفـــت كـــل م أمـــخ السيـــجي بتنييـــخ أســـع األميـــ1884وفـــي ســـشة 
الػحـجات اإلداريـة ب سـع العسـالت ،  وتصابقـت تقدـيسات تلـظ العسـالت  لحـج كبيـخ مـع تقدـيسات 

يخات التي اقتزتيا ضخوف الجولـة السيجيـة يالشطام التخكي السرخي اإلدارية مع إدخال بعس التن
. فالعامـل فـي عسالتـو يشـػب عـغ السيـجي (12)لتتالىع مع األو اع الدياسية والعدكخية الججيجة 

ــ و يقزــي بــاألحػال الذــخعية ويشفــح ويتستــع بكــل ســلصاتو وليخجــع الــي الدــلصة السخكديــة شالســا أن 
 مايرجر إليو مغ الدلصة السخكدية .

فعســل جاىــجا  وأولــي السيــجي اىتسامــو بالقزــايا اإلجتساعيــة والتخبػيــة بعيــة خلــق مجتســع مثــالي ،
لتدييخ الدواج وذلظ بتخحيس السيػر وبداشة ولىع األعخاس ، وأبصل بجعة الشـػاح والبكـاء علـى 
السيت والسبالنة في الحدن ، كسا أىتع بقانػن الشطـام العـام ، وذلـظ بسشـع الشدـاء عـغ لـبذ الحلـى 

لنشـــاء و ـــخب الحىبيـــة والفزـــية والتبـــخج ، وســـسا ليـــغ بالديشـــة داخـــل بيـــػتيغ ، وحـــخم الـــخقز وا
، وتعــاشي ســاىخ السكيفــات  مثــل التسبــاك والدــجاىخ وغيخىــا و جســال فقــج شبــق السيــجي الــجفػف 

. ويسكششـا القـػل (  13)حجود الذخيعة اإلسالمية  في كافة السحخمات مثل  الخسخ والدنـا والدـخقة
 السيجي قج و ع اللبشات األولى لقانػن الشطام العام في الدػدان . أن  

اىل الفكخيــة التــي جابيــت الجولــة السيجيــة صــخاعيا مــع العلســاء ، ذلــظ الرــخاع الفكــخى مــغ السدــو 
مــغ تـاريخ الثــػرة والجولــة السيجيــة ، فحــاول السيـجي إيجــاد تػليفــة بــيغ الفكــخ  كبيــخاا  الـحي أخــح حيــداا 

، مرـــادره األوليـــة  القـــخان الكـــخيع والدـــشة الشبػيـــة لرـــػفي قػاميـــا العـــػدة باإلســـالم إلـــىالدـــلفي وا
مــــغ مطــــاىخ البــــجع واإل ــــافات ، فقــــخر النــــاء األنقدــــامات الرــــػ ية وابصــــال العســــل وترــــفيتو 

بالســـحاىي الجيشيـــة ، ليـــخبط التذـــخيع اإلســـالمى بـــالطخوف الدمانيـــة والسكانيـــة الستنيـــخة ، فالسيـــجي 
يع رجـال األىسـة السجتيـجيغ الدـابقيغ بـأن   يعتقج بأن التججيج حخكة تخزع لسرلحة الشاس  واصـفاا 

  .(14) ولػ أدركػنا ألتبعػنا فلكل وقت ومقام حال ولكل زمان وأوان رجال حغ رجالون
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و لـع تتـػفخ  يـو الذـخوط  السعخوفـة وتأتي معار و العلساء لـجعػة السيـجي لدـبي ديشـي قـاىليغ أن ـ 
 عغ السيجي كسا وردت في الكتي الجيشية ، فيػ مثال لع يػلج بالسجيشة ، ولـع يطيـخ بجبـل ماسـا ،
 ،لـــحلظ عـــجوه كـــحاباا، وخـــارج عـــغ الشطـــام الذـــخعي الستفـــق عليـــو وعلـــى ســـلصة خليفـــة السدـــلسيغ 

لــى اإلنفزــاض مــغ حػلــو ، و ل بــحبت اقــػال السيــجي ، ودعــت الشــاس إ فاصــجر العلســاء رســاىالا 
أصــبحػا كفــخة مشــافقيغ ، ومــغ أبــخز العلســاء الــحيغ عار ــػا السيــجي أحســج األزىــخي شــيخ عســػم  

على ىؤلء العلساء أصجر  ، والسفتي شابخ الندي واألميغ الزخيخ وغيخىع ، ورداا غخب الدػدان 
يــا رســالة كلفــو هللا السيـجي عــجدا مــغ السشذــػرات التــي تتحــجث عــغ أحقيتـو بالسيجيــة ، قــال فييــا أن  

والخســػل بيــا لبعــث الــجيغ مــغ ججيــج و حيــاء ســشو السرــصفى ) ( و زالــة الشطــام التخكــي ودولتــو 
غ الصخيــق  القــػيع واســتبجلت القــػانيغ الذــخعية بقــػانيغ و ــعية ، وعليــو فــ ن مــغ التــي حــادت عــ

 عغ السلة اإلسالمية . خارجاا  أنكخ ميجيتو يعتبخ كافخاا 

ـــة كػنيـــا قزـــية  وتعـــج قزـــية األشـــخاف مـــغ أخصـــخ القزـــايا ـــة السيجي واألزمـــات فـــي تـــاريخ الجول
ج اسـتقخار السيـجي فـي عذـيختو ،  بعـف ىـع أقخبـاء السيـجي و واألشـخا،  إجتساعية وسياسية معقـجة 

عـغ األخذـاب الجيـجة  الجديخة أبا لحقت بو أسختو وأىلو الحيغ كانػا يتشقلػن مغ مكـان  خـخ بحثـاا 
ـــا أن نـــؤرخإلســـتخجاميا فـــي صـــشاعة السخابـــي ميشـــة األســـخة التقليجيـــة ،  اســـتقخار ىـــحه أن   ويسكشش

وميسـا يكـغ مـغ أمـخ فـ ن األشـخاف  م،1867بان فـي عـام  أباالجساعة بذكل رسسي في الجديخة 
شـــــكلػا قـــــػة اجتساعيـــــة متسيـــــدة فـــــي حخكـــــة السيجيـــــة ، ونطـــــخا لعالقـــــاتيع مـــــع السيـــــجي وو ـــــعيع 

خابـــد الدياســـية لـــى اإلمتيـــازات والييسشـــة علـــي السوالصبقـــي ، فـــ نيع كـــانػا يتصلعـــػن إ اإلجتســـاعي
لتــي تــخبصيع  بالسيــجي ، صــلة قخابــة الــخحع ا جولــة اإلداري ، مدــتشجيغ علــىال والقياديــة فــي جيــاز

ــــة فــــأدى ىــــحا إ ــــانيع وفدــــادىع واســــتحقارىع للسكػنــــات اإلجتساعيــــة األخــــخى داخــــل الجول لــــى شعي
، وقــج حــاول السيــجي ردىــع وتقــػيع ســلػكيع ىــحا، ولســا يــئذ مــغ ذلــظ اســتاء مــشيع،  (15)السيجيــة

م وبعـــج أن فـــخ  مـــغ 1885يػنيـــػ  12ىــــ  السػافـــق 1302وفـــي آخـــخ جسعـــة مـــغ شـــيخ شـــعبان 
ي مللـت مــغ ن ـيـا الشــاس إليـع : أي   وقـال لـى جســػع السرـليغ فـي السدـجج بــالجلػسلخصبـة أشـار إا

السيجية ليـع وحـجىع  الحيغ تسادوا في الصير والعباء وضشػا أن   الشرا والسحابخة ألقاربي األشخاف
  ــع مدــظ تػبــو ونفزــو  اللــث مــخات وقــال أنــا بــخ  مــشيع وكػنــػا أنــتع شــيػدا علــى  بــيغ يــجي هللا
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وقـخار تجـاوز  يـو السيـجي روابـط الـجم  . وكان ىحا السػقب وماتختي عليو مغ إجخاء  ( 16)تعالى 
 مكػناتيا .و  ألشخاف لبشاء دولة ميدانيا العجل والتداوي بيغ جسيع  عشاصخىا باوالقخابة 

 )ت ( الشطع السالية والعدكخية والقزاىية للجولة في عيج السيجي

اىــتع السيــجي مشــح البجايــة بتشطــيع اإلدارة الساليــة علــى أن تصــابق الذــخع اإلســالمي فــي شخيقــة   
جسعيا وتقديسيا ، فكـان الـجخل يجسـع بـيغ مرـجريغ ، الدكـاة كـخكغ مـغ أركـان اإلسـالم والنشـاىع 
التـــي يتحرـــل علييـــا مـــغ الســـجن السفتػحـــة فترـــادر أمـــػال الحكػمـــة الدـــابقة ومـــا كـــان يستلكســـو 

ن السرـــخيػن واألتـــخاك مـــغ امـــػال فـــي بيـــػتيع ب عتبـــار أنيـــع تحرـــلػا علييـــا عـــغ شخيـــق اإلداريـــػ 
، وبعــج جســع ىــحه األمــػال بــجأ الشطــخ فــي شخيقــة حفطيــا وتقدــيسيا ، إن  بجايــة  الخشــاوي والطلــع 

م 1883تأسيذ بيت السال تعػد الى أيام السيجي في جبل قجيخ ، وبعج تحخيخ األبيس في عـام 
 .(17)ا لبيت السال وىػ أحسج سليسان ومشحو سلصات واسعة عيغ السيجي أميش

مغ وراء ذلظ الخخوج  راميةا  وتجارياا  سعت الجولة السيجية سعيا حثيثا لتشطيع حخكة األسػاق إدارياا 
بالسجتسع الدػداني مغ البيئة الخعػية القبلية الى مذارف مجتسع اإلنتـاج الدـلعي البدـيط وكانـت 

جود ج علــى قاعــجة اإلنتــاج الدراعــي السحــاقترــاد الدــػق البدــيط السعتســنذــأة األســػاق تــجور حــػل 
وعلـــى الـــخغع مـــغ أن فتـــخة  مدـــتجيسة  أســـػاق إلشـــار تصـــػرت األســـػاق السػســـسية إلـــىوفـــي ىـــحا ا

مشيـا أيلػلـة كـل إجخاءات كبخى لتشطيع الدػق و نسـا كانـت ىشـاك مؤشـخات عامـة  جالسيجي لع تذي
ريــة لبيــت الســال ، وكــان اليــجف مــغ ذلــظ إخزــاع الشذــاط السؤسدــات والسرــالا والسحــال التجا

التجـــاري واإلقترـــادي لدـــلصة الجولــــة ويقػدنـــا الحـــجيث عـــغ الشطــــام الســـالى واإلقترـــادي للجولــــة 
السيجية  عغ نطام ملكية األرض في عيج السيجي  فقج كانت فتخة تجخل واسـع مـغ جانـي الجولـة 

 علـــى ســـلصتو الجيشيـــة ونطـــام ملكيـــة األرضواعتســـج السيـــجي فـــي تجخلـــو  فـــي نطـــام ملكيـــة األرض
رــخف فييــا ، وقــج السدــتسج مشيــا ، فــاألرض ملــظ ه ، والسيــجي خليفــة هللا فــي األرض  فيــػ الست

لى فتا أرا ي الدػدان  األوسط الدراعية أمام القباىل الخعػية لتترخف فييا  أدت ىحه الدياسة إ
قترـادي األرض لسـغ يفلحيـا سل بالسبجأ اإلا يكػن السيجي قج ع، وبيح( 18)وتدتفيج مغ خبخاتيا

 ويدترلحيا .
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م وبعـج قيـام 1885 ــــــم 1881بان سشػات الثػرة إللجير مكانة عطيسة في جياز الجولة السيجية 
 ،فــي تثبيــت أركــان الجولــة وتأميشيــا السختلفــة م ، فذــارك الجــير بفرــاىلو1885الجولــة فــي يشــايخ 

وفــي الحخوبــات الجاخليــة والخارجيــة ، ويعتبــخ السيــجي أول ، وفــي الرــخاع حــػل الدــلصة والحكــع 
فأصـجر السيـجي فـي  على الشدق الحجيث فـي تـاريخ الدـػدان ، حابع سػداني يكػن جيذا متفخغاا 

أقدــام وجعــل كــل قدــع تحــت  ة ــشطــيع الجــير ، فقدــع الجــير الــى  القــجيخ أول مشذــػر خــا  بت
يقػدىـــا الخليفـــة عبـــج هللا وىـــى لقباىـــل غـــخب و  قيـــادة أحـــج خلفاىـــو ، كســـا جعـــل لكـــل خليفـــة رايـــة ،

لقباىـل وسـط الدـػدان ، الخايـة  الخزخاء ويقػدىا على ود حلػ  وىى الخايةالدػدان الخاية الدرقاء 
لـى أربـاع ، وقدست الخايات إ(19)لقباىل شسال الدػدان  وىىالحسخاء يقػدىا الخليفة دمحم شخي  

ديسات تقػم على أساس قبلي ، رغع أن الجير كان ، واألرباع الي راس مئات ، وكانت تلظ التق
جـحور الـػلء القبلـي والجيـػي وذلـظ و حسـل فـي تكػيشـو لجولة مخكدية تدعي لتػحيج الـبالد ، إل أن ـ

 .( 20)علي حداب الشدعة القػمية 

وخالل األشيخ الخسدة التي حكسيا السيجي تحػل الجير الي ميام تأميغ الجولة وبث الصسأنيشة 
إخزـاع الحاميـات  التـي لـع  ي ىسـو بعـج إقامتـو فـي أم درمـان إلـىاىيـا  ، فقـج وجـو السيـجفـي أنح

لـى جـة إلـى سـشار وبعـث حسـجان أبػعشفج دمحم عبج الكـخيع علـي رأس قـػة إتخزع لحكسو بعج ، فأو 
جبال الشػبة إلخزاع أىالي الجبال الحيغ تسخدوا وقصعػا الصخيـق  بعـج ارتحـال السيـجي مـغ قـجيخ 

وأمـــخ السيـــجي حســـجان أبـــػ عشجـــة أل يبـــادرىع بـــالحخب بـــل يـــجعػىع للصاعـــة فـــان رفزـــػا  (21)
كدــال وكانــت كدــال فــي تلــظ الفتــخة  م بعــث السيــجي بكتيبــة إلــى1885حــاربيع ، وفــي شــيخ مــايػ

أن يبعــث إلــييع أمشــاء مــغ عشــجه فأجــابيع السيــجي يدــؤلػنو  وكتــي أىليــا إلــى تعــاني مــغ الحرــار
أرسـل قـػة عدــكخية علـي راسـيا عبــج و األخبـار أن اإلنجليـد ىــجدوا دنقـال علـى ذلـظ ، وعشـجما وافتــ

وشلــي مــغ دمحم  الخيــخ فــي  فــي الستســة ، م وأمــخه أن يعدــكخ1885الــخحسغ الشجــػمي فــي مــارس 
بخبــخ اســتشفار جيذــو والســتعجاد لسصــاردة النجليــد وبيشســا ىــػ فــى ىــحه الســتعجادات اتــاه الخبــخ 

ـــ ـــو دنق ـــد لسجيخي ـــ خالء النجلي ـــالدحب علييـــا واحتالليـــاب ـــامخ السيـــجى ب ـــا (22)ال ف ـــو يسكشش   .  وعلي
جـير الجولــة السيجيـة ضـل مػاصــال لصبيعتـو الحخبيـة القتاليــة ولكـغ بـػتيخة اقــل مسـا كــان  ن  القـػل أ

        ان سشػات الثػرة .          ب  إعليو الحال 
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دولـة اسـالمية مسا لـة للشطـام ول ىـػ اقامـة قزاء والتذخيع كان ىجف السيـجى األوفي مجال ال   
ى دولتـو علـى القـخان والدـشة ،غيـخ أن الشطـام القزـاىى فـ الحى كان فى عيج الشبـى ) ( فاعتسـج

صــجار تذــخيعات فــى بعــس السدــاىل اعتبــخت الطــخوف ا ــصخت السيــجى فــى بعــس األحيــان إل
األرض فقــج علقــت بػ ــع الســخاة ونطــام ملكيــة ىــحه التذــخيعات ىــى التــى ت ىــع  ، وأ  ســػابق قزــاىية

ذـخعية بـيغ الشدـاء ال لـى زيـادة ندـبة الصـالق والعالقـات غيـخإدى نذاط الثػرة السيجية العدـكخى أ
تقخار ســلكــى يعــػد اإلالسيــجى عــجدا مــغ القــػانيغ والتذــخيعات فــى ىــحا الذــأن ،  صــجروالخجــال  فأ

انيػن مــغ التـى تسكــغ فييـا الدـػدتعـخض ليـدات عشيفــو خـالل الفتـخة  الـى السجتسـع الدـػدانى الــحي
 .(23)زالة الحكع التخكى السرخي إ

ـــة السيجيـــة مـــغ أىـــع مؤسدـــات الحكـــع السخكديـــة ، ويتـــػلى    تعتبـــخ السؤسدـــة القزـــاىية فـــي الجول
اإلشـــــخاف علييـــــا  قا ـــــي اإلســـــالم  وىـــــػ الـــــحي يشطـــــخ فـــــي الـــــجعاوى مـــــغ األفـــــخاد ويشطـــــخ فـــــي 

األسـالم أحسـج ود جبـارة   ل مغ تـػلى قا ـي، وأو   اإلستشئشافات ،  ويرجق على أحكام القرا 
تػلى السشري أحسج ود  وكالىسا استذيج في معارك الثػرة السيجية ،   ع  ، عبج هللا ود جالب   ع  

 .( 24)على في عيج الخليفة عبج هللا التعايذي 

 الدياسة الخارجية للجولة السيجية في عيج السيجي )ث (  

لييا وصـانعي قخارىـا فـي و الدياسة الخارجية ىي ذلظ الدلػك الحي تتبعو إحجى الجول عبخ مدؤ   
و بقرــــج انجــــاز ىــــجف أو اىــــجاف سياســــية أ، وقــــت معــــيغ خــــارج حــــجودىا الدياســــية والجنخا يــــة 

و تقليــل ولــة فــى  تشفيــح سياســتيا الخارجيــة إلــى حسايــة مرــالحيا أاســتخاتيجية خارجيــة وتدــعى الج
تتــجاخل فييــا السرــالا وتتذــابظ فييــا  الجوليــةدــاحة ال خىــا بســا يجــخى علــى مــغ تأئ الزــخر الشاشــ

ن يشصلـــق مـــغ لخارجيـــة يجـــي أشـــار سياســـة  الجولــة اإ أي قـــخار يؤخــح فـــي وعليـــو فـــ ن   ، العالقــات
 . (25قترادية والعدكخية )اإلاعتبار شبيعة السجتسع الجولى و تعقيجاتو الدياسية 

، فيشالـــظ عػامـــل  لدياســـتيا الجاخليـــة ى دولـــة ىـــى فـــى الســـاس انعكاســـاا الدياســـة الخارجيـــة ألإن  
اقترــادية واجتساعيــة وتاريخيــة وجنخا يــة وذاتيــة تــتحكع فــى صــياغة العالقــات الخارجيــة للسجتســع 

 ألن  الجولــة السيجيــة دولــة ناشــئة فــى الخبــع األخيــخ مــغ القــخن التاســع عذـــخ (. ونطــخاا 26السعشــى)
سـع الـجولي بعـج صـخاع عشيــ  مـع الشطـام التخكـي السرـخي فـي الدــػدان وخخجـت للسجت السـيالدى ،
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ت نفدـيا فـي جولع تجج الفخصة الكا ية لبشاء قجراتيا الحاتية السػ ػعية ، واستكسال وحجتيا ، فػجـ
مػاجية دول متقجمة علييا حزارياا وتقشياا ، وىي تتقجم نحـػ السشـاشق اإلسـتخاتيجية فـي العـالع فـي 

س ، فترــادمت مرــالحيا مــع السرــالا اإلســتعسارية ، وتزــافخت كــل ىــحه تدــابق اســتعساري شــخ 
ــ ــة السيجيــة العػامــل وأ ــخت علــى تــػازن القــػى العالسيــة ، مس  ا عخقــل مــغ عسليــة ســيخ سياســة الجول

 .(27) واإلقليسيالخارجية وبخنامجيا الػششي 

دــلصان دمحم يػســب لــى الاســقخاره فــي جبــل قــجيخ  بعــث رســالة إبــجأ السيــجي سياســتو الخارجيــة مشــح 
دمحم أحسج الدشػسي  زعيع الصخيقة الدشػسية في  كة وداي في تذاد ، وبعث رسالة إلىسلصان مسل

ثسان بغ عفان، وبعث كحلظ بخسـالة ليبيا ، وعخض عليو أن يكػن خليفتو الثالث في مقام سيجنا ع
كسـا بعـث بخسـالة  سال نيجيخيـا ،شـفـي  فـجيػ  سـعيج حفيـج الذـيخ عثسـان دان لى الذـيخ حيـاتػ بـغإ

فالسالحن أَن جسيع ىحه الخساىل كانت وجيتيا  سط غخب أفخيقيا ،الذيخ رابا فزل هللا في و  إلى
تــالي تجــج وبال ؟انتذــار فكـخة السيــجي السشتطــخ فــي غـخب أفخيقيــا ىــل يخجـع ذلــظ إلــى غـخب أفخيقيــا،

لـى غـخب أفخيقيـا القخيـي إ الجنخافـي دوره فـي تػجيـو الخسـاىلن  للعامـل التخبة الرالحة للقبػل، أم أ
دوره في تػجيو الشذاط الخـارجي  التعايذيمغ السجتسع السيجوي في قجيخ ، أم كان للديج عبج هللا 

 .(28)لى غخب أفخيقيا إلدرابو بطخوف وشبيعة السشصقة إ

م، التفـت 1885والحكـع فـي يشـايخ وآلـت اليـو مقاليـج الدـلصة  ستتي األمخ للسيجي داخليـاا وبعج أن ا
لـى الػاقـع العسلـي السلسـػس  و والخخوج بيا مغ مخحلـة التشطيـخ إتشطيع العالقات الخارجية لجولت إلى

وســلظ فــي بجايــة أمــخه مدــلظ التبذــيخ والــجعػة الدــلسية ، ب عتبــار أن الــجعػة السيجيــة دعــػة عالسيــة 
ي تػفيق غ الخجيػ لى كل ممغ الخساىل إ سالمي ،  فكتي عجداا أرجاء العالع اإل يجي أن تدػد كل  

أىــالي  خاشــػر الحبذــو يػحشــا الخابــع ، و لــىلــى أمبخــجيػي مرــخ ، و لــى علساىيــا وســاىخ أىليــا ، و 
غ ليــع دمحم النــالي أميــخاا، كســا خاشــي والــي فــأس الحدــغ بــغ دمحم بــغ عبــج السنــخب ومــخابر بــل عــي  

خة مــغ أمــخاء عذــ وأيزــا إلــى،  تعيــيغ دمحم النــالي واليــاا  إلــىاألســباب التــي دعتــو  الــخحسغ  مػ ــحاا 
 اإلنخخاط في دعػتو  ويعلسيـع بتعيـيغ دمحم تقـي الـجيغ عـامالا  شي ششقيط  في مػرتانيا يجعػىع إلىب

غ ليع عثسان نػر وخارج افخيقيا خاشي السيجي أىالي الحجاز عشجما أتاه وفجا مشيع وعي    علييع .
 .(29)د الذام بال على ال عامالا عبج هللا الكح   علييع ، وأرسل الحاجالجيغ عامال ا 



11 
 

،  وشػعــــاا  ومزـــسػن ىــــحه الخســـاىل يحتــــػي عالسيـــة الــــجعػة السيجيــــة واإلنخـــخاط فــــي دولتيـــا ســــلساا 
ــ باإلعتســاد علــى الدعســاء والقــادة فــي كــل السشــاشق  ا يؤخــح علــي الدياســة الخارجيــة للسيــجي  ، ومس 

  الجولـــة خرػصـــاا وأن  يـــا ألقـــت أعبـــاء وميامـــاا  فـــػق قـــجرات الجولـــة السيجيـــة التاريخيـــة والفكخيـــة أن  
السيجية مازالت في مخحلة تكػيشيا  وتثبيت دعاىع حكسيا الجاخلي ،  وقج عبخ السيجي عغ جـػىخ 

مدـجج  سياستو الخارجية  في قػلو :  وكسا صليت بسدجج األبـيس ترـلي بسدـجج الخخشـػم ،  ـع  
مدـجج الكػفـة ، ويػ ـا  مدجج مرخ  ـع مدـجج العـخاق ،  ـع   مدجج السجيشة السشػرة ،  ع   بخبخ،  ع  

ىـــحا القـــػل اتجـــاه الدياســـة الخارجيـــة صـــػب العـــالع اإلســـالمي  فـــي أول األمـــخ ،  تعقبيـــا مخحلـــة 
لـى حدـيغ باشـا زعـيع قبيلــة مـع قػلـو فـي رسـالتو إ الفتػحـات السيجويـة علـى مدـتػى العـالع ، تسذـياا 

 ، وقج انتيى أمخىع في الدـػدان عجاء هللامػ ػع أمخنا الجيغ وجياد أ  العبابجة  والتي ذكخ فييا أن  
 .( 30)،  فعدمشا ب رادة هللا على التفخ  لنيخىا مغ البلجان

 يـا ارتكـدت أساسـاا وصفػة القػل عغ الدياسة الخارجيـة للجولـة السيجيـة فـي عيـج السيـجي  ، نجـج أن  
اإلنصـالق   ـع   ،  أولا  يلعالسيـة الـجعػة السيـجي وسـيادتيا علـى العـالع اإلسـالم  على الفيع التقليـجي

عبخ الفتػحات  السيجوية لشذخىا عالسيا ، وىكحا بجأ السيجي رسع سياستو الخارجية عبـخ مشذـػراتو 
م حالت دون تصبيق ىـحه الدياسـة علـى الػاقـع 1885يػنيػ  22ورساىلو ،  لكغ وفاتو السبكخة في 

 العسلي .
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  ة ـ)ج( الخاتس

م وحتـي 1885يشـايخ  26تشاولت ىحه الجراسة التاريخ الدياسي للجولة السيجية خالل الفتـخة مـغ    
ادة الجولة ، والفتخة رغع قرخىا م، وىي الفتخة التي تػلى فييا دمحم أحسج السيجي قي1885يػنيػ 22
يــج  ػاقــع علــىلسيــجي السشتطــخ علــى أرض اليـا تعــج مؤشــخاا قػيــاا ومحكــاا حقيقيــاا لتصبيــق فكــخة ال أن  إ

 مشطخىا  في أرض الدػدان ، وتػصلت الجراسة الي الشتاىق ا تية :

سياسيا ا متكامالا تسثل في القيادة العليا للجولة  والتي ىـػ  : استصاع السيجي أن يؤسذ نطاماا  أولا 
ومجلذ األمشاء السؤسدة التشفيحية للجولة  ويقب علييا الخليفة عبج هللا  والسؤسدات  ،علي رأسيا 

 وقا ي اإلسالم . السخكدية األخخى  مثل بيت السال ،

 انياا : على الرعيج السحلي واألقليسي قدست البالد الى عسالت ووحجات  ادارية صنيخة لتدييل 
 عسلية إدارتيا  ومخاقبتيا مخكدياا .

اا :  ركد السيجي جيجه لإلىتسـام بحخكـة السجتسـع  وفـق الزـػابط األخالقيـة  الذـخعية ، وذلـظ  الث
 للشيػض باألمة الدػدانية .

ان ســـشػات الثـــػرة  وفـــق السشطـــػر الجيـــادي ميامـــو ب ـــ:  واصـــل الجـــير الـــحي أعـــجه السيـــجي إرابعـــاا 
 وية .الحخبية  لتأميغ الجولة عدكخياا واإلستعجاد لحخكة الفتػحات السيج

خامدـــاا:  كانـــت الدياســـة الخارجيـــة للسيـــجي مشدـــجسة مـــع الترـــػر الفلدـــفي  واأليـــجولػجي لفكـــخة 
 السيجي السشتطخ وعالسيتيا .

اعية والفكخية واإلقترادية للجولة لتشقيي في السجالت األخخى اإلجتستػصي الجراسة بالبحث وا   
 السيجية  ابان تػلي السيجي وترجيو لقيادة الجولة .

 

 

 

 



13 
 

 

 )ج( السرادر والسخاجع : 

دار  1م، ط1898م ـ 1881(  مالـــظ ، دمحم محجـــػب : السقاومـــة الجاخليـــة لحخكـــة السيجيـــة  1)
 .65م،  ، 1987ىـ /1407الجيل بيخوت 

، دار جامعـــة الخخشـــػم للشذـــخ 3( أبــػ ســـليع ، دمحم إبـــخاليع :  الحخكــة الفكخيـــة فـــي السيجيــة ، ط2)
 .81م ،  ، 1989

ػم  : تــاريخ الدــػدان ، تحقيــق الــجكتػر دمحم إبــخاليع أبــػ ســليع ، دار الجيــل بيــخوت ( شـقيخ ، نعــ3)
1981  ،349. 

م ، 1988ىــــ ،  1408(  ـــخار،  ـــخار صـــالا : تـــاريخ الدـــػدان ، الـــجار الدـــػدانية للكتـــي  4)
 158. 

 .601( شقيخ ، نعػم : السرجر الدابق ،   5)

شباعـــة ،   شـــخكة األمـــل 1955م ـ 1820دمحم ســـعيج : تـــاريخ الدـــػدان الحـــجيث  ( القـــجال ،6)
 .158للصباعة   

 .81أبػ سليع ، دمحم إبخاليع : السخجع الدابق  ( 7)

 .364م ،  1991( شبيكة ، مكي الصيي : الدػدان عبخ القخون ، دار الجيل بيخوت 8)

 .158( القجال ، دمحم سعيج : السخجع الدابق   ، 9)

 .159( القجال ، دمحم سعيج : السخجع الدابق  ، 10)

رؤيـة ججيـجة ، مذـخوع  (  الراوي ، عبج العديـد حدـيغ  دمحم علـى جـاديغ :  الثـػرة السيجيـة 11)
 .59م،  1987ىـ / 1407شخكة الفارابي للشذخ  1ط

 .69م،  ، 1976( ابخاليع ، حدغ أحسج : تاريخ الدػدان الحجيث ، الخخشػم 12)

 . 379، كة ، مكي الصيي : السخجع الدابق  ( شبي13)
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 .81( أبػسليع ، دمحم ابخاليع : السخجع الدابق    ،14)

 .194( مالظ ، دمحم محجػب : السخجع الدابق  ، 15)

 .598( شقيخ ، نعػم : السرجر الدابق   ، 16)

 . 159(  خار ،  خارصالا  : السخجع الدابق  ، 17)

 .176سخجع الدابق   ، ( القجال ، دمحم سعيج : ال18)

 .  158(  خار ،  خار صالا : السخجع الدابق   ، 19)

 . 172( القجال ، دمحم سعيج : السخجع الدابق   ،20)

 .364( شبيكة ، مكي الصيي : السخجع الدابق   ، 21)

 ,588( شقيخ ، نعػم : السخجع الدابق  ، 22)

 .70( ابخاليع ، حدغ أحسج : السخجع الدابق  ، 23)

 .170( القجال ، دمحم سعيج : السخجع الدابق  ، 24)

( الذــيخ ، رحــاب جــالل الــجيغ خالــج :  الخليفــة عبــج هللا وصــشاعة القــخار الدياســي فــي الجولــة 25)
 .15، 14م ،  ، 2008م، مصبعة آفاق للصباعة والشذخ1899م ـ 1885السيجية 

 .190( القجال ، دمحم سعيج : السخجع الدابق   26)

 . 190الذيخ ، دمحم رحاب جالل الجيغ خالج : السخجع الدابق   ( 27)

 ,191( القجال ، دمحم سعيج : السخجع الدابق   ، 28)

 .41( أبػسليع ، دمحم ابخاليع : السخجع الدابق  ، 29)

 .364( شبيكة ، مكي الصيي : السخجع الدابق   ، 30)
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