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 ممخز الجراسة : -

تيجف الجراسة إلي تتبع الجور الحي لعبو تذارلد جػرج غخدون في أحػال بالد الدػدان خاصة فتختو        
ومقتل غخدون نفدو ، وقج اتبع الباحث السشيج األخيخة التي تسيدت بأحجاث مثيخة كان نتاجيا انترار السيجية 

التاريخي ، وتػصل إلي عجد مغ الشتائج أىسيا : إن غخدون باشا صاحب شخرية عدكخية قػية وىحا يطيخ 
والريغ ، كان غخدون الخيار األمثل لإلدارة  إفخيقيامغ الشجاحات التي حققيا في الحخوب التي خاضيا في 

مغ الدػدان ،  رة السيجية التي انجلعت في الدػدان أو إلخالء القػات السرخيةالبخيصانية لمقزاء عمي  الثػ 
وىػ القزاء عمي الثػرة السيجية واضيخ عشادا كبيخ رغع سػء أحػالو  األولخياره  حاول غخدون جاىجا إنجاح

استعسارية امتجت  مسا قاد إلي مقتمو الحي تشاولتو العجيج مغ الكتابات إال الثابت إن مقتمو مثل الشياية لحقبة
لحػالي ستيغ عاما وبجاية لعيج وششي عخف بالجولة أو الثػرة السيجية ، وأصبح  مقتمو في اليػم الدادس 

 يحتفي بو أنرار العيج الججيج .  والعذخيغ مغ يشايخ عيجا
- Gordon and Sudanese issues                                                             
-by d. Mohammed Rahamt alla Ahmed                                                   

Abstract :                                                                                      
 The research study aimed to discuss an important role has been played by Gordon 
basha  about Sudan issues . Especially at last time with distinguishable evens as 
results of al mahadeya victory and Gordon,s death himself .the researcher consulted 
references and curriculm with historical aspect. he found many results it can follow; 
firstly Gordon has strong military character that appeared in his great - Gordon an 
option of British administration in al mahadeya collapsing which it appeared in Sudan 
or     to remove an Egyptians armies from Sudan. Gordon tried to be success in his 
first option that aimed to destroy al mahadeya rebellions because it caused confliction 
against him . in spite of there was bad conditions this reason caused his death and 
many writers wrote about it. Gordon,s death represented a final period of colonialism 
which it has extended for sixty year and beginning of al mahadeya rebellions . 
Gordon,s death day was twenty-six of January the day of his death consider as 
feastivalism for all al mahadeya followers                                  

 أ / أىسية الجراسة :

تأتي أىسية مػضػع الجراسة في انو يتشاول حكبة ميسة مغ تاريخ الدػدان ويسيط المثام عغ أحجاث وقعت أيام     
 مة الدػدانية الثػرة السيجية والتي مثمت تحػال حزاريا كبيخا حيث كان ليا أثخىا في تذكيل مالمح وخرائز األ

 



 الجراسة :  ب / أسباب اختيار

 إبخاز الجور الكبيخ الحي لعبو غخدون في تمظ الحقبة السيسة مغ تاريخ الدػدان . /1 

 إضيار ما تختب مغ نتائج بعج انترار السيجي وإتباعو عمي غخدون باشا  /2

 دراسة شخرية غخدون السثيخة لمججل ./ 3

 ت / نصاق الجراسة : 

 /    نصاق زماني :  

 م 1885يشايخ  26 لي م  إ1874فبخايخ  16مغ تستج الجراسة في الفتخة الدمشية    1

  / نصاق مكاني : 2

 الدػدان    

 تػشئة :  ث/   

م ، وكان والجه جـــشـــــخاال فــــــــي 3311في العام  مجيشة وول ووترتذارلد جػرج غخدون ولج في      
الجير البخيصاني وقج عاش شفػلة عادية ، دخل األكاديسية العدكخية فـــــــــي نفــــــذ مــــجيشتو فــــــي 

 ( 3م وتخخج مشيا بعج أربعة سشػات بختبة مالزم ثان في اليشجسة العدكخية  )3383العام
وىػ رجل نحيل وصمب جانبي وجيو بجيغ وقريخ القامة لو لحية عمي  بأنو وقج وصف غخدون     

متػسط الصػل ذو عيشيغ زرقاويتيغ وقادتيغ وقج تسيد بالجاذبية مع ميل لعريان األوامخ، وصف أيزا 
وقج ذاع صيتو كقائج مسيد في عقج  بأنو عطيع الخحسة والبداشة مقجام محبا لخجمة إخػانو في البذخية ،

  (2الدتيشيات مغ القخن التاسع عذخ   )
وىػ في الحادية واألربعيغ وقج اكتدب شيخة لبالئو الكبيخ في حخب القخم الدػدان  ليجاء غخدون إ     

لعدكخييغ خالل مغامخاتو الخصيخة في الريغ ، ويعج تذارلد مغ أشيخ ا وقيادتو لمجير السطفخ
 وأيزاخ اليتػن ستخاتذي فقج وصفو بالدكيخ التقي يفصخ عمي البخانجي والرػدا يغ ، أما السؤر البخيصاني

ىػ شجاع ومقاتل شخس وخيالي  في شيامتو وكخمو وقجيذ مغ شخاز شاذ أيزا كان مجشػنا بعس 
 ( 1الذئ   )

حيث لعب  حخب الكخيسياعجست عػد الزابط الخخيج  الحخوب التي خاضيا غخدون و أوائلمغ     
فييا دورا شجاعا وكدب ثقة كبيخة ونال إعجاب مغ ىع أقجم مشو في صفػف الجير البخيصاني مثل 

 (8) القائج الذييخ غارنت ولديمي  



م عشجما تصػع لمخجمة في الجير 3381كمف بعج حخب الكخيسيا بسيام متعجدة حتى جاء العام    
مظ الفتخة بمجا متخمفا عمييا حرار اقترادي الريشي التي صشعت شيخة غخدون ، كانت الريغ في ت
الدعيع  أعمغم عشجما 3381انجلع في عام مغ القػي الغخبية كسا كانت تسدقيا الرخاعات أعشفيا 

السديحية وادعي انو شقيق الديج السديح ولقب نفدو بالسمظ الريشي ) ىػنغ سغ تدان ( الحي اعتشق 
  (8)السديحية    إليالدساوي وقخر تحػيل الريغ 

ايبشغ ( إلي العشف والبصر وىدمػا ) الش لع يقبل الريشييغ اعتشاق السديحية فمجأ ىػنغ تدغ وأتباعو   
العجيج مغ الجيػش الحكػمية وذبحػا سكان إقميع نانيكيشغ جسيعيع وأصبحت السحابح والتعحيب 

 (8ايبشغ   )لحخوب الش واإلعجامات ىي الدسة األساسية
حخوب  أصبحتسانج األوربيػن السكيسػن في الريغ آنحاك حخكة ىػنغ التبذيخية ولكغ عشجما    

الشايبشغ تعيق تجارتيع عجلػا عغ مدانجتو وقخروا ان يػقفػه عشج حجه فكػن التجار جير حقق بعس 
ترال وجػد قائج فتع اال بأىسيةاالنترارات بكيادة السختدق األمخيكي فخدريظ وارد ، لكشيع أحدػا 

بالكػلػنيل ستافيمي ليسجىع بزابط يقػد الجير السشترخ أبجا فدسح لسخءوسو تذارلد غخدون بتػلي 
 (7السيسة  )

وقرة عسمو في الدػدان مرادفة بحتة حيث كان في القدصشصيشية في سفارة بالده عشجما التقي بو     
بيكخ كسحافظ  يخمف صسػيل بجيليخشح لو  إنم وسألو 3372نػبار باشا رئيذ وزراء مرخ في سشة 

 أنيقػم ىػ نفدو بالسيسة لػ استصاع  إنأو مجيخ عمي خط االستػاء ، وقج أجاب غخدون انو يسكغ 
  (3مغ الحكػمة البخيصانية  ) إذنيحرل عمي 

كانت أخخ ست سشػات في لشجن رتيبة ومسمة بالشدبة لغخدون حيث كمف ببشاء بعس         
ومشصقة مجاوي فخأي في عخض نػبار فخصة لمخالص مغ العسل  التحريشات حػل نيخ التايسد

 (9الخوتيشي السسل واستبجالو بحياة يصمق فييا العشان لصاقاتو الشفدية والفكخية والعاشفية  )
 

   غخدون مجيخا عمي خط االستػاء :ج/    

لع تذيج مجيخية خط االستػاء الشجاح السشذػد في عيج بيكخ رغع األمػال الصائمة التي أنفقت       
والتسػيل الدخي الحي أنفقو الخجيػي إسساعيل مغ إعجاد أسصػل مغ البػاخخ السدودة بعجالت 

 مغ تقجم كان يذكل الحج األدنى أحخزهالتججيف وتػضيف أكثخ مغ ألف مرخي وسػداني ولكغ ما 
 ( 31الشجاح الحي يأممو الخجيػي  ) مغ

م تاركا األمخ لمحكسجار دمحم رؤوف 3371غادر بيكخ مجيخية خط االستػاء في أواخخ العام        
الخخشػم في  إليسفخه وحزخ لمقاىخة ومشيا  أمخ األخيخفعاود نػبار باشا االترال بغخدون فختب 

 (33)م  3378فبخايخ 



يا القاىخة التي وصم إليمغ حكػمة بخيصانيا وبعجىا شج الخحال  اإلذنتحرل غخدون عمي      
م حيث قابل الخجيػي إسساعيل الحي أنجىر عشج مقابمتو لغخدون 3378/ يشايخ/ 23في يػم 

الخجل غيخ عادي حيث شمب  إن إليبذخرية مثيخة وغخيبة ومتسيدة حيث تػصل الخجيػي 
مبمغ  إلي ( جشية إستخليشي310111مغ )عميو غخدون مغ الخجيػي تخفيس السختب السعخوض 

 (32) أكثخ مغ كافية   أنيا( جشية إستخليشي فقط قائال 20111)
مأمػريتو في تمظ  أىجافم أن 3378/ فبخايخ / 38غخدون في يػم إليتعميسات الصجرت     

ج تحتكخ تجارة العا إنتتسثل في وضع حج لتجارة الخقيق وأن الحكػمة تخي لتشفيح ذلظ  األنحاء
يدتعسل القػة لػضع حج لتجارة الخقيق ،  أن األمخلدم  وإذاوغيخىا التي يدتتخ وراءىا تجار الخقيق 

وان يسشع الجشػد مغ الكيام بأي عسل يدئ لدسعة الحكػمة كاستيالء الجشػد عمي مدتػدعات 
 (31حبػب الكبائل  )

إلي أي مكان أخخ مشاسب ، وان يقػم غخدون أعصي غخدون حق نقل العاصسة مغ غشجكخو     
بعسل سمدمة مغ السحصات العدكخية عمي الشيل األبيس تستج مغ غشجكخو حتى مشابع الشيخ في 

 (38أوغشجا أو ان يزع أوغشجا نفديا وان يكدب مػدة الكبائل خاصة حػل بحيخة ألبخت  )
يشتو في ميشاء سػاكغ ومغ حيث رست سفاألحسخ أنصمق غخدون مغ قشاة الدػيذ إلي البحخ   

لو حفل استكبال مغ قبل  أقيعان وصل الخخشػم حيث  إليركب الجسال ألول مخة في حياتو ىشاك 
الحاكع العام لمدػدان حيث شاىج غخدون عيشة ما سػف يػجيو في  أيػبالحكسجار إسساعيل 

لعاريات تحػلت في ميستو القادمة حيث اختتع الحفل بخقرات قامت بأدائيا مجسػعة مغ الفتيات ا
يذارك فييا الحكسجار نفدو فتخك غخدون  أنمسارسة جشدية جساعية مكذػفة كاد  إلي األمخنياية 

  (  38الحفل وىػ في حالة مغ القخف واالشسئداز  )
م يحسل معو مخسػما واضحا مغ الخجيػي 3378الخخشػم في فبخايخ  إليوصل غخدون      

: السجيخية التي يحسل خارشة ما يجب تشفيحه في ميستو إسساعيل يخاشب فيو غخدون نفدو 
وقت قخيب ، لقج تع استغالليا مغ قبل مغامخيغ  حتىستكػن حاكسا عمييا ىي أرض غيخ معخوفة 

 األمختصبق  أنيا أييا الكػلػنيل ىػ  األساسييتاجخون في العاج والخقيق سػاءا  بدػاء ، اىتسامظ 
خة قصاع الصخق بإمكان العسل التجاري الحخ ان يجخي في دون تغييخ بسجخد انتياء سيص األتي
لغ يكػن سمعة لسجخد كػنو مغ لػن مختمف  اإلندانيعخف الجسيع ىشالظ أن  أن، والبج  أمان

 (38مقجسان   ) أمخانفالحياة والحخية 
لع يتأخخ غخدون في الخخشػم سػي تدعة أيام ثع تحخك بالباخخة بػرديغ إلي عاصسة مجيخيتو      

غشجكخو عمي بعج ألف ميل تقخيبا مغ الخخشػم جشػبا ، وصمت الباخخة بػرديغ إلي مقرجىا وىشاك 
وجج الحامية العدكخية قج فقجت الشطام بعج عام مغ رحيل صسػيل بيكخ حيث أصبح الجشػد 

 (37)قاضػن مختباتيع خسػرا أو جػاري  يت



الخخشػم فانجىر الحكسجار ولكغ غخدون  إليأقام غخدون في غشجكخو خسدة أيام وقفل راجعا     
بخبخ في ذلظ  إليومؤنو وذخائخه التي وصمت  أمتعتوعمي تػصيل  لإلشخافاخبخه ان حزػره 

  (  33الخخشػم   ) إليالػقت وىي في شخيقيا 
يزع ليا نيخ  أنكػن فكخة عغ مجيخيتو  أنبعج  أيػباقتخح غخدون عمي الحكسجار إسساعيل     

غخدون  أرادونيخ الجػر وجدء مغ مجيخية فذػدة وقدع كبيخ مغ بحخ الغدال ، حيث  الدػباط
 (39حدب اعتقاده   ) إبادتيايتسكغ مغ  حتىتجارة الخقيق  أوكارالديصخة عمي كل 

م ولكشيا لع تكغ فتخة 3378م إلي نياية 3378بقي غخدون في مجيخية خط االستػاء مغ أوائل    
اجحة فعػامل الصقذ وفداد السرخييغ وعجاء تجار الخقيق الستػاصل لع تكغ ن أنياسعيجة كسا 

 (21وتػتخه الذخري لع يداعجه عمي تحقيق الشجاح الستػقع   )
 األمخيكيومغ ابخز الشجاحات التي تحققت في عيج غخدون : الخحالت التي قام بيا الزابط   

كخاكة ) نيام نيام ( وفتح الصخيق م إليأوغشجا ورحمة أخخي  إليالكػلػنيل شايبة لػنج الحي ذىب 
بيشيا وبيغ العاصسة الدو ، أيزا رحمة الزابط البمجيكي أرندت ليشان دي بمفػن وىشاك رحالت 

حيث تػج جيػده بخسع  ألبختبحخ الغدال وبحيخة  إقميعااليصالي جيدي الحي تخكدت جيػده في 
نفدو لكذف الصخيق الشيخي  م ، وىشظ رحالت قام بيا غخدون 3378تخصيصي لمبحيخة في العام 

 (23)بحيخة فكتػريا ورسع خخط مفرمة لمصخيق    إلي

  غخدون حكسجارا عمي الدػدان : ح/            

الخجيػي  أعصي أنبعج  إجازتوم  النجمتخا لقزاء 3378العام  أواخخسافخ غخدون في     
تعخض عميو وزارة الخارجية  أن، وقج كان غخدون يسشي نفدو في  أخخي إسساعيل وعجا بالعػدة مخة 

يحو لمعسل في بمغاريا ، فكتب تع تخشفعال  الدػدان و إليالبخيصانية مشربا يعفيو مغ الخجػع 
غخدون إلي فيفيان قشرل بخيصانيا انجمتخا العام في مرخ بأن يخبخ الخجيػي أنو ال يدتصيع 

 ( 22  )ت سياسية الحزػر إلي مرخ ، إال ا ن بعثتو الي بمغاريا لع تشفح لػجػد عكبا
أجبخت االقجار غخدون ان يخجع الي الدػدان حيث كتب اليو الخجيػي إسساعيل مبجيا استغخابو    

مغ رفس غخدون العػدة خاصة وانو أعصي كمسة شخف بالخجػع وكان ضغ الخجيػي في صجيقو اال 
 (21يخمف ما وعج بو   )

/ 31مرخ وقابل الخجيػي إسساعيل في يػم  بعج ان وصمو خصاب الخجيػي عاد غخدون الي    
م بحزػر شخيف باشا حيث تع تعيشو حكسجارا عمي عسػم الدػدان وليذ مجيخا فقط 3377فبخايخ/ 

عمي خط االستػاء بدمصات لع تعصي مغ لحكسجار مغ قبمو ، وشمب مشو الخجيػي ان ييتع بأمخيغ 
الػاسعة غخدون عغ دىذتو لمدمصات  ىاميغ ىسا محاربة وإلغاء الخق وتحديغ السػاصالت ، عبخ



التي وضعيا الخجيػي تحت ترخفو حيث ذكخ: وقع سسػه اليػم عمي الفخمان ولقج انجىذت لمدمصة 
 (28الكبيخة التي وضعيا في يجي   )

وضع غخدون بخنامج لديارة كل مشاشق حكسجاريتو الػاسعة وأبحخ في باخخة عمي البحخ األحسخ   
حمة تفقجية لخعاياه ولحل مدائل الحجود مع الحبذة أن أمكغ ، وفي وأتجو نحػ مرػع ليبجأ ر 

مرػع تػالت عميو البخقيات مغ الفاشخ تشبيو عغ ىجػم قبائل الدغاوة و السيجوب عمي الحاميات 
 (28الحكػمية بكيادة األميخ ىارون أحج أمخاء الفػر   )

م وتع استكبالو بحفل 3377الخخشػم في اليػم الخابع مغ شيخ مايػ سشة  إليوصل غخدون   
، وفي الحال أمخ بعسل صشجوق يػضع خارج الحكسجارية لتمقي الذكاوي وتػضع فيو رسسي 

العخائس والتطمع ومغ ثع الشطخ في السدائل السدتعجمة ، وقج وجج غخدون السذاكل تحيط بو مغ 
 (28كل الجيات   )

جسل سخيع يصارد ويكبس عمي  ضل غخدون يجػب األنحاء الػاسعة مغ حكسجاريتو عمي ضيخ    
تجار الخقيق ونادرا ما  كان يكيع في الخخشػم ، ولتقػية ادارتو انتجب غخدون جيدي باشا في العام 

م وارسمو الي دارفػر وبحخ الغدال ليخسي الشطام ىشاك حيث أصصجم بقػات سميسان بغ 3373
تيت في نياية االمخ لرالح حيث دارت بيغ الصخفيغ عجة معارك ان الدبيخ رحسة في بحخ الغدال

سميسان الدبيخ وقادتو ، أيزا انتجب غخدون رودلف سالشيغ حاكسا عمي دار  وإعجامجيدي باشا 
 باسعثبت جيدي عمي بحخ الغدال وجاء بالصبيب األلساني ادوارد اسكشتدر وعخف  أنفػر بعج 

تػلي مشرب إداري رفيع ليأميغ باشا حاكسا لخط االستػاء ، وبحار بخيصاني يجعي فخانظ ليبتػن 
 (27)  في الخخشػم  

رغع محاولتو لتختيب أوضاعو الجاخمية في الدػدان اال ان غخدون أصصجم بدػء األحػال    
م ، 3378االقترادية في مرخ ، وىحا مأتع بحثو فيسا يعخف بتقخيخ كايف الحي صجر في العام 

عزػ في البخلسان البخيصاني بعث لجراسة الػضع االقترادي في مرخ حيث ورد  ستيف كايف
في تقخيخه ان الخجيػي إسساعيل كان أحسق ومبحرا اال ان الفػائج التي شمبيا السسػليغ األوربييغ 

ان تججول الجيػن ويتع سجادىا في فتخة أشػل تكاد تكػن نػعا مغ الخبا الفاحر و أوصي كايف 
 (23أقل   )وبشدبة فػائج 

رفزت بخيصانيا مقتخح كايف واقتخحت نطاما لمديصخة عمي الذئػن السالية السرخية أشمق عميو    
فخندا( ، اال ان الخجيػي إسساعيل لع يكغ مدتعجا لمتعاون مع  -أسع السخاقبة الثشائية ) بخيصانيا

االنجميد ضغصا مدتسخا الشطام الثشائي مسا قاد في نياية األمخ الي سقػشو إذ مارس الفخنديػن و 
 (29عمي الدمصان العثساني لعدل الخجيػي واستبجالو بابشو تػفيق الميغ الجانب   )

الي استانبػل ، عدل  أبيتوم فغادر مرخ في كامل 3379تع عدل الخجيػي تػفيق في يػنيػ    
في لقمب الخجيػي إسساعيل كان القذة التي قرست ضيخ البعيخ بالشدبة لغخدون الحي كان مثقل ا



عسمو في الدػدان فدشػات العسل السترل والجػ الديئ أجيجتو فػصل الي حالة مغ االكتئاب 
القاتل حيث كتب في محكخاتو : ليذ لي رغبة في أي شي في ىحه الجنيا     وإذا كانت لي أمشية 

 م أرسل غخدون استقالتو لمخجيػي الججيج تػفيق3379فيي ان أنام نػما عسيقا ، وفي يػليػ 
  (11م عاد إلي بخيصانيا    )3331وبحمػل يشايخ 

  الخخشػم : غخدون و سياسة إخالء/ خ 
كل أمل لجي حكسجارية الخخشػم وخجيػية القاىخة في استعادة  اىتدحسمة ىكذ  إبادة بعج   

لحكػمة  في القاىخة الديخ إيفميغ بارنج  سيصختيا عمي كخدفان لحا فقج كتب القشرل البخيصاني
غالدستػن في لشجن بان الدػدان ال يدتحق ما أنفق عميو مغ الجم والسال حيث كتب بعجىا وزيخ 
الخارجية المػرد غخانفيل الي  الديخ بارنج : بانو ليذ باستصاعتشا إرسال جشػد بخيصانييغ أو ىشػد 

 (13    واذا جخت استذارتظ في األمخ فعميظ ان تػصي بالتخمي عغ الدػدان   )
واالندحاب مغ  اإلخالءالػسائل عمي الحكػمة السرخية لتشفيح سياسة  خيصانيا بذتىضغصت ب  

ان االندحاب مدتحيل الن ىشاك جاليات وحاميات الدػدان فكان رد رئيذ الػزراء شخيف باشا 
جشجي خالف عائالتيع  210111مرخية في مختمف أنحاء الدػدان حيث يقجر عجدىع بحػالي 

السيجي وأتباعو ، ثع كيف تتخك حكػمة مياميا لغيخ قػة معيشة ، أيزا فكيف يتخك ىؤالء أليجي 
 (12إخالء شخق الدػدان ودنقال يجعل ميسة الجفاع عغ مرخ نفديا شاقة   )

قزت عمي ثػرة عخابي تعج الحاكع الفعمي عمي مرخ ومغ  كانت حكػمة غالدستػن بعج ان     
مطاىخ االحتالل تدمع الزباط البخيصانييغ تجريب وتشطيع الجير السرخي والذئػن السالية 

اإلسكشجرية ،  أشاللوضعت تحت يج ضابط بخيصاني واألسصػل البخيصاني يخسػ أمام 
 (11لدػدان   )والبخيصانيػن ىع األكثخ قشاعة بأن عمي مرخ الجالء مغ ا

تمقي بارنج والحكػمة البخيصانية الكثيخ مغ االستذارات والتقاريخ حػل الػضع في الدػدان مغ    
الدػدان كان أخخىا عبجالقادر بظ الحكسجار الدابق في الخخشػم الحي  بأحػالمرادر ذات صمة 

ييغ يػدون عسل مدح ثع رفع تقخيخه الحي تزسغ ان ىشاك عذخات اآلالف مغ الجشػد والسجن
الجالء مغ الدػدان ، األمخ الحي يتصمب عجة أالف مغ الجسال وكل ما يسكغ ركػبو عمي الشيل 

 (18وزمشا يتخاوح ما بيغ تدعة أشيخ وسشة كاممة لتشفيح الجالء   )
ان سسع بأن الخجيػي تػفيق  إليكان عبج القادر باشا عازفا عمي الكيام بتشفيح ميسة اإلخالء     

مغ قبل الحكػمة البخيصانية بأن يرجر بيانا يعمغ فيو تخكو الدػدان فسثل ىحا حا قج تمقي نر
السيجي ،  إليالبيان يجعل مغ ميستو مدتحيمة إذ ان الكبائل الرجيقة أو السحايجة ستشحاز فػرا 

 (18عشجىا رفس عبج القادر صخاحة الكيام بسيسة تشفيح الجالء   )



 إليغخدون  إرسالالرحف البخيصانية نادي فيو ان يتع في تمظ الفتخة نذخ )ستيج( مقال في 
ويشجج الحاميات ويفعل ما يسكغ  اإلقميعالخخشػم مدودا بكل الدمصات ليفخض إشخافا مصمقا عمي 

 (18مغ الحصام   ) إنقاذهما يسكغ  إلنقاذفعمو 
االنجميدي عمي الحكػمة فحدب بل لعل غخدون  العام الخأي تأثيخوقرة اختياره لع تكغ مغ    

الخجل السشاسب ليتع اختياره ليحه السيسة حيث أجخي اتراالت  بأنو اإليحاءنفدو لعب بسيارة دور 
 (17الكشغػ   ) إلدارةبسمظ بمجيكا ليػبػلج ليطيخ بسطيخ السخغػب فيو 

بتعيغ غخدون  امخأم 3338يشايخ  28في تمظ الطخوف السعقجة اصجر الخجيػي تػفيق في    
بالتشػيو بشية الحكػمة في  أخخ وامخأالدػدان بصاعتو  ألىاليحاكسا عاما لمدػدان ، كسا وجو نجاء 
 ( 13الدػدان وسحب الحاميات السرخية   ) إخالءاالندحاب جاء فيو : ان ميستو ىي 

فكخة محجدة لتشفيحىا فقج كان تزح جميا ان غخدون قج جاء لمدػدان وليذ لجيو وقج ا      
م عقج اجتساعا مع زعساء الكبائل بالسشصقة 3338فبخايخ  33مزصخبا فعشجما وصل بخبخ في 

صخح ليع فيو بسا أمأله بارنج عمي الخجيػي تػفيق بذأن االندحاب مغ الدػدان وإخالئو مغ 
ىع ان بخيصانيا ال تشػي التجخل في الدػدان ففقج غخدون مدانجة مغ لع القػات السرخية كسا اخبخ 

 ( 19يشزسػا لمسيجي  )
عشج وصػلو الخخشػم مرصحبا الكػلػنيل ستيػارت بجأ في إجخاء إصالحات جحرية         

واحخق دفاتخ الدمامات القجيسة وأعمغ عجم رغبتو في ندع عغ السداجيغ  وأفخجفخفس الزخائب 
أصحابيع ولكغ تأثيخ اإلجخاءات كان وقتيا فقط حيث لع تزعف تمظ اإلجخاءات مػقف  الخقيق مغ
 (81السيجي  )

عدز غخدون استحكاماتو حػل الخخشػم وبات صامجا في حرشو عشجما بجا حرخ الخخشػم      
م ولع يداعجه غالدستػن بأي شي خالف تخك حخية الخيار لو الن يبقي حيث 3338في مارس 

  (83عبخ أي شخيق متاح لو حيث شمب مغ بارنج محاولة االترال بغخدون    ) يشدحبىػ أو 
 تل غخدون : ق/ تحخيخ الخخشػم ومد

لع يكغ مأزق غخدون في الخخشػم مجعاة لميأس السصمق فقج كان معو في السجيشة حػالي     
صمقا ، جشجي لعميع لع يكػنػا أىال الن يعتسج عمييع اعتسادا م 30111شخز بيشيع  180111

لكشيع كانػا مدمحيغ بالبشادق ولجييع أثشا عذخ مجفعا وتدع سفغ تسكشيع مغ القتال في الشيخ ، 
  (82وكان لجيو غحاء يكفي لدتة أشيخ   )

مكانا يدتحيل الجفاع عشو فقج كان يحسييا الشيل األزرق شساال والشيل األبيس لع تكغ الخخشػم    
قمعة أم درمان  عمي الزفة الغخبية لمشيل ، وكانت نقصة غخبا ، وقج تع تعييغ حامية قػية في 

 (81الزعف في الجفاع ىي الشاحية الجشػبية   )



بجأ يتزح أن غخدون قج عدم عمي البقاء في الخخشػم مرسسا عمي القتال ، أما في لشجن فقج     
الحاكع  كانت الحكػمة تدداد قمقا وربسا سخصا  حيث تذعخ بأنيا تعخضت لشػع مغ التيجيج مغ

العام فقج كان باإلمكان تخك الحاميات السرخية لمسيجي ، أما تخك غخدون فمع يكغ ذلظ مسكشا فيػ 
شخرية عامة وقج ذىب إلي الدػدان وىػ تحيط بو ىالة فسغ السؤكج ان تثيخ الرحافة ضجة 

 ( 88مالع يبحل جيج إلنقاذه   )
سخ مجيخىا حديغ باشا خميفة وكبار وأ م سقصت بخبخ في يج األنرار3338مايػ  28في يػم    

ضباشيا وتقجمت قػات األنرار باتجاه الحمفايا بالقخب مغ الخخشػم وانقصعت االتراالت بيغ 
 (88الخخشػم والقاىخة  )

تأكج البخيصانيػن ان غخدون في مأزق كبيخ فياج الخأي العام في انجمتخا عمي ما أسساه الغجر     
م 3338ا اليياج تقخر إرسال حسمة إلنقاذ غخدون في أغدصذ بالجشخال غخدون وتحت تأثيخ ىح

 ( 88وتع تعيغ المػرد ولديمي قائجا ليحه الحسمة   )
كتابو الحي عيشو  إليوأما السيجي فقج تعامل بحدم واعتجاد مع غخدون مشح ان أرسل األخيخ    

حيث ضل السيجي بعجىا ولسجة عذخة أشيخ يقشع في غخدون الغخبي  اإلقميعبسػجبو سمصانا عمي 
 ( 87بالعػدة إلي بمجه بكخامة بجال ان يبجد عسخه في الجفاع عغ مغ يدتحيل الجفاع عشيع   )

ضل السيجي وقػاتو يكيسػن في الخىج حيث يتمقي التقاريخ مغ أمخائو وضل جيذو في ازدياد ومغ    
قخجة ، عبج الخحسغ الشجػمي  وحسجان أبػ عشجة لإلشخاف عمي  الخىج اختار القادة دمحم عثسان أبػ

 (83واالستيالء عمييا   ) حرار الخخشػم 
غخدون عغ شخيق الخسائل بعجم ججوى السقاومة ويمحػن  إقشاعحاول القادة العدكخييغ لمسيجي   

يغ : وال يرجنظ عغ اليػى كالم السػىػماليأس باش أم بخيخ  إليوعميو ليدتدمع فقج كتب 
السدخخفيغ فتيقغ انظ ىالظ     فأعتبخ بسغ ىمظ قبمظ مغ السخالفيغ ، بعجىا أرسل السيجي رسالة 
لغخدون جاء فييا : قج مجد الػقت وأصبحشا عمي عمع بقخارك الحازم ان ال تصيع وال تخزع     

ضيخك لمشرح بدبب نيسظ لدمصة عابخة  وأدرتوعمي الخغع مغ كل ذلظ فقج تساديت في عشادك 
 ( 89البج ان تدقط عشظ قخيبا   )

م قاد ولديمي جيذو الكػن مغ عجة كتائب مغ الجير البخيصاني وكان 3338بشياية سبتسبخ    
لسئات السخاكب وآالف الجسال عجد جشػد الحسمة أكثخ مغ عذخة ألف جشجي فكانت الحاجة الساسة 

 (81لشقل السؤن والعتاد  )
عشجما اقتخبت حسمة اإلنقاذ زاد السيجي وقػاده مغ حرارىع عمي الخخشػم ففي اليػم الخامذ    

م عقج السيجي مجمدا مع خمفائو وكبار أمخائو حيث أصجر السيجي 3338والعذخيغ مغ يشايخ 
أوامخه لذغ ىجػم عمي الخخشػم في الداعات األولي مغ صباح اليػم التالي ، وفي صباح 

مغ األنرار بكيادة عبج الخحسغ الشجػمي  810111خيغ مغ يشايخ زحف حػالي الدادس والعذ



حيث أرشج أحج الزباط حامية األنرار حيث تحجثت األخبار عغ خيانة وقعت بيغ أتباع غخدون 
  (83عمي نقصة الزعف في دفاعات السجيشة فتسكشػا مغ دخػل السجيشة  )

األنرار الحيغ ىاجسػا سخاي الحاكع العام فقج ان  إاليقتل غخدون  إالكانت أوامخ السيجي    
لمسيجي في أم درمان ، وىشاك مغ ذكخ ان مقتل غخدون كان  وأرسمػىا رأسوبادروا بصعشو وحدوا 

عمي يج دمحم نػباوي شيخ بشي جخار أو انو قتل عمي يج إبخاليع صابخ الحي كان يعسل تحت راية 
ل غخدون ىػ بابكخ مرصفي ، عمي العسػم فقج عبج الخحسغ الشجػمي وىشاك قػل ثالث ان مغ قت
    (82م  )3338قتل غخدون في الدادس والعذخيغ مغ يشايخ سشة 

   
 ذ/ الخاتسة :  

وقج اتبعت الجراسة السشيج الػثائقي أو كانت الجراسة بعشػان غخدون والسدالة الدػدانية       
أىجافيا حيث ألقت الزػء عمي البجايات العدكخية لغخدون مغ خالل حخب  التاريخي الثبات

الكخيسيا وحخب الريغ ،  ثع بعجىا عسل غخدون لسجيخية خط االستػاء ثع حكسجارا لعسػم 
 الدػدان . 

 :  الشتائج/1
 تػصمت الجراسة لعجد مغ الشتائج أىسيا :     

سيدة ضيخ ىحا مغ خالل قػة شخريتو أ/ غخدون يعج مغ الذخريات العدكخية القػية والس
 وتسيده بيغ أقخانو .

ب/ لع يحقق غخدون الشجاح السأمػل عشجما تػلي مشرب مجيخ مجيخية خط االستػاء بدبب سػء 
 أحػال الصقذ والفداد اإلداري لمزباط السرخييغ .

سيد عاد غخدون مخة أخخي حكسجارا لعسػم الدػدان وبجأ وضع أسذ لشطام أداري حجيث ومت / 
 ولكغ عدل الخجيػي إسساعيل لع يسشحو الػقت الكافي لتجخبتو .

ث/ جاء غخدون مخة ثالثة لمدػدان في ضخوف بالغة التعقيج وكان متخددا ما بيغ تشفيح سياسة 
 اإلخالء أو القزاء عمي الثػرة السيجية اال أنو قتل في نياية األمخ.  

  
 ر/ اليػامر :  
) اإلمارات ، نيمالنج ، روبغ ، حخوب السيجية ، تخجسة عبج الخحسغ ، )دكتػر( عبج القادر ،  (1)

 41م ( ، ص 2002أبػ ضبي ، مصابع الػحجة ، 
نيكػل ، فيخغذ ، سيف الشبي ميجي الدػدان ، تخجسة يػسف ، )دكتػر( عبج الػاحج ( 2)

 .  117م ( ، ص 2009ميخغشي الثقافي ، عبجهللا ، ) الدػدان ، أم درمان ، مخكد عبج الكخيع 



مػرىيج ، آالن ، الشيل األبيس ، تخجسة  خميل ، دمحم بجر الجيغ ، ) القاىخة ، الييئة العامة  (3)
 . 185م ( ، ص 2011لمكتاب ، 

 . 41نيمالنج ، روبغ ، مرجر سبق ذكخه ، ص  (4)
 42السرجر الدابق نفدو ، ص  (5)
 . 43نفدو ، ص  (6)
 . 188ج ، آالن ، مرجر سبق ذكخه ، ص مػرىي (7)
الجسل ، )دكتػر( شػقي ، تاريخ سػدان وادي الشيل حزارتو وعالقتو بسرخ مغ أقجم  (8)

  509م ( ، ص 2011نجمػ السرخية ، العرػر إلي الػقت الحاضخ ، ) القاىخة ، مكتبة اال 
 . 45-44نيمالنج ، روبغ ، مرجر سبق ذكخه ، ص ص   (9)
 . 46السرجر الدابق نفدو ، ص   (10)
 . 510شػقي ، مخجع سبق ذكخه ، ص  ، )دكتػر( الجسل (11)
 . 45نيمالنج ، روبغ ، مرجر سبق ذكخه ، ص  (12)
 . 509الجسل ، )دكتػر( شػقي ، مخجع سبق ذكخه ، ص  (13)
 . 46نيمالنج ، روبغ ، مرجر سبق ذكخه ، ص  (14)
 . 186مػرىيج ، آالن ، مرجر سبق ذكخه ، ص  (15)
 . 46نيمالنج ، روبغ ، مرجر سبق ذكخه ، ص   -
 . 187مػرىيج ، آالن ، مرجر سبق ذكخه ، ص   (16)
 . 188السرجر الدابق نفدو ، ص  (17)
شبيكة ، )دكتػر(  مكي ، الدػدان عبخ القخون ، )لبشان ، دار الجيل ، بيخوت ،  (18)

 . 210م( ، ص 1991
 . 211السخجع نفدو ، ص  (19)
 .  46نيمالنج ، روبغ ، مرجر سبق ذكخه ، ص  (20)
 . 202 -198مػرىيج ، آالن ، مرجر سبق ذكخه ، ص ص  (21)
 427 الجسل ، )دكتػر( شػقي ، مخجع سبق ذكخه ، -
 . 220-219شبيكة ، )دكتػر( مكي ، مخجع سبق ذكخه ، ص ص  (22)
 . 220السخجع الدابق نفدو ، ص  (23)
 . 51نيمالنج ، روبغ ، مرجر سبق ذكخه ، ص  (24)
 . 221شبيكة ، )دكتػر( مكي ، مخجع سبق ذكخه ، ص   (25)
ماكسايكل ، )الديخ( ىارولج ، الدػدان ، تخجسة صالح ، محسػد صالح عثسان ،  (26)

 . 61م ( ، ص 2009)الدػدان ، أم درمان ، مخكد عبج الكخيع ميخغشي الثقافي ، 



 .  50نيمالنج ، روبغ ، مرجر سبق ذكخه ، ص  (27)
 . 51السرجر الدابق ، ص  (28) 
 السرجر نفدو ، نفذ الرفحة . (29)
 511شػقي ، مخجع سبق ذكخه ، ص  الجسل ، )دكتػر( (30)
 . 342نيكػل ، فيخغذ ، مرجر سبق ذكخه ، ص  (31) 
 . 630شػقي ، مخجع سبق ذكخه ، ص  الجسل ، )دكتػر(  (32)
، تاريخ الثػرة السيجية واالحتالل البخيصاني لمدػدان ، تخجسة  تذخشل ، )الديخ( وندتػن  (33)

 . 51م ( ، ص2006،محسػد ، عد الجيغ ، )القاىخة ، دار الذخوق ، 
 .   127نيمالنج ، روبغ ، مرجر سبق ذكخه ، ص  (34)
 نفذ السرجر ، نفذ الرفحة . (35)
 . 246مػرىيج ، آالن ، مرجر سبق ذكخه ، ص  (36)
 . 632)دكتػر( شػقي ، مخجع سبق ذكخه ، ص  الجسل ، (37)
 . 635نفذ السخجع ، ص  (38)
 . 130نيمالنج ، روبغ ، مرجر سبق ذكخه ، ص  (39)
 .   73ماكسايكل ، )الديخ( ىارولج ، مرجر سبق ذكخه ، ص  (40)
 .   73ماكسايكل ، )الديخ( ىارولج ، مرجر سبق ذكخه ، ص  (41)
  . 268مػرىيج ، آالن ، مرجر سبق ذكخه ، ص  (42)
فػزي ، إبخاهيع ، الدػدان بيغ يجي غخدون وكتذشخ ، ) القاىخة ، مصبعة اآلداب والسؤيج ،  (43)

 . 517ه ( ، ص 1319
 . 135نيمالنج ، روبغ ، مرجر سبق ذكخه ، ص  (44)
 . 646الجسل ، )دكتػر( شػقي ، مخجع سبق ذكخه ، ص  (45)
 .  647السخجع الدابق نفدو ، ص  (46)
 .  359نيكػل ، فيخغذ ، مرجر سبق ذكخه ، ص  (47)
 . 363السرجر الدابق نفدو ، ص  (48)
 . 379( نفدو ، ص 49)
 . 152( نيمالنج ، روبغ ، مرجر سبق ذكخه ، ص 50)
 . 652( الجسل ، )دكتػر( شػقي ، مخجع سبق ذكخه ، ص 51)
 . 412، مرجر سبق ذكخه ، ص  ( نيكػل ، فيخغذ52)
شقيخ ، نعػم ، تاريخ الدػدان ، تحقيق أبػ سميع ، )دكتػر( دمحم إبخاهيع ، ) بيخوت ، دار  -

 . 534م ( ، ص 1981الجيل ، 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                         
             
        

                                                                   


