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 الملخـــــص:
كبضخ فى حكع االدارة السرخية لمسجيخية االستػائية لعبت الكبائل السحمية دور 

وكحلظ  ، السرخي  لمحكع ىالىاأل تقبل ، ضيخ ذلظ فى مجى 9681/9668مغ عام 
 مغ أو والذخاء البيع خالل مغ ىالىواأل السرخية الحسمة رجال بضغ كبضخال تفاعلال فى

 اإلدارة سياسة حدغ مجى الجراسة أكجتو ؛  التخجسة فى الجير مع ميععس خالل
 السجنية إدخال أجل مغ فقط السشاشق تمظ إلى قجمت وأنيا ، لىااألى نحػ السرخية
 كانت والتي السشاشق تمظ في مشتذخة كانت التي الخقضق تجارة مغ والحج ، والعسخان

 معاممة األىالى معاممة عمى اإلدارة عسمت لحلظ ، السشصقة تمظ مدتقبل عمى تقزي
 جضجة.

وفى نياية حكع االدارة السرخية فى السجيخية االستػائية ؛ قامت الكثضخ مغ 
 سياسة عغ السجيخية  حكام سياسة فكان بدبب اختالوالتى االضصخابات و التسخدات 

 األوربي . انتسائيع بدبب وذلظ ، الذىء بعس اإلدارة

 اإلدارة السرخية – السجيخية األستػائية –الكبائل السحمية  الكمسات السفتاحية:
Abstract: 

The local tribes played a major role in the Egyptian administration of the 

local community of the Equatorial from 1869/1886, this was reflected in the 

extent to which these people accepted the Egyptian rule, and there was a 

great interaction between the Egyptian campaigners and the people through 

buying and selling, or through the work of the people with the Egyptian army 

either in loading or translation. The study confirmed the extent of the 

Egyptian administration's policy towards the people, and that it was provided 

to those areas in order only to introduce civility and urbanization, and to 

reduce the slave trade that was widespread in those areas and which was 

destroying the future of that region, so the administration worked to treat the 



 اإلستوائية من اإلدارة المصرية.أحمد عبدالدايم دمحم وأخرون، موقف القبائل المحلية  فى المديرية 
_____________________________________________________________ 

 164 

people well. At the end of the Egyptian administration's rule in, the local 

community of the Equatorial many disturbances and rebellions were carried 

out because the policy of the directors of the directorate differed somewhat 

from the policy of the administration, because of their European affiliation. 

 :مقدمة
 عغ عبارة كانت التىو ,  االستػائية السجيخيةب ماعخف مشصقة أىسية تكسغ

 مرخ شخيان تعج والتي الشضل مشابع بو تتخكد الحي السستاز لسػاقعيا ،متفخقة مشاشق
 أمشت فبحلظ لسرخ، كبضخة فائجة السشصقة ىحه ضعوقج مثل  العرػر، مخ عمى السائي

 .السشصقة تمظ إلى الجخػل تشػي  كانت التي االستعسارية القػة ومشعت السائية، مػاردىا

 Gondokoro غشجوكػر مغ بجاية الدػدان جشػب عمى السشصقة ىحه واشتسمت
 صعػبة بدبب,  السشصقة تمظ عشج تػقف قج الدػدان ضع كان حضث أوغشجا، شسال حتى

 بيا قام التي الخحالت مغ بالخغع ، مجيػلة السشاشق تمظ وكانت والسػاصالت، الصخق 
 الشضل مشابع واكتذاف ضع حمع كان فقج م9689 سشة في عمى دمحم عيج في قبصان سميع
 . مرخ حكام يخاود

عغ مػقف الكبائل مغ االدارة  لشا تكذف كػنيا مغ الجراسة تمظ أىسية تأتي
 ، الخجيػية مرخ مجيخيات أىعاحج  ُتعج فى مشصقةوالعالقات فيسا بضشيع السرخية 
بل والتعاون قبػل الحكع السرخي   ى أخخ  تاره، و  تارهحتجاج اال و خفسبال فاتدست 

 .ه عميوثػر التسخد و بالفى نياية فتخة الحكع السرخي و ، معو 
 : واالحتجاج الرفض -1

 مغ العالع في مكان أي في ججيج شىء أي حجث إذا ججل ىشاك يكػن  ما دائسا  
 فقج,  االستػائية السجيخية في حجث ما وىحا ، الحكع نطام في اختالف أو قػانضغ فخض

 السرخية لمبعثة صجام أول فكان ، السشاشق تمظ عمى ججيجا السرخي  الحكع نطام كان
 . قبل مغ غشجكػر مشصقة تدكغ كانت التي الباري  قبائل مع السجيخية في
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 اعتخاض عشج كثضخا   الحكسة إلى يفتقخ samul Baker بيكخصسػيل قج كان و 
 مداعجة الباري  قبائل رفزت عشجما البجاية كانتو  ، السرخي  الحكع عمى لىااألى

 غاللال تقجيع ػارفز أيزاو  ، ذلظ مشيع شمب عشجما معدكخىع إقامة في السرخية البعثة
 بالبيع سػاء ماشية مغ يسمكػن  فيسا الترخف عجم وىيضجىع لاتق وىحه ، لمبعثة الساشيةو 

 .(9)نفدو بيكخ باعتخاف وىحا التشازل أو

 مشو القخيبة أبقارىع عمى ستيالءباإل أمخا   بيكخ أصجر عشجما واتزح ذلظ
 8 في والباري  البمضشيان قبضمتا اتحجت فعل وكخد ، م9689 يػنضػ 5 في عمصيع واليجػم

 .(8)السرخي  السعدكخ عمى وىجستا ، م9689 يػنضػ

 الحي الدعػد أبػ والخقضق العاج تاجخ وىػ الرخاع ىحا في ججيج عامل وتجخل
 في االستسخار عمى الكبائل مغ الكثضخ شجع اسم بيكخ سياسة عغ رضاه عجم أعمغ

 الرجام بيكخ تعجل وبدبب ، السجيخية داخل لمفتشة الجاعسضغ أكبخ مغ كانو  ،السقاومة
 عمى سػيا   وىجسػا ، القجيع عجوىع المػكػيا عذضخة مع تحالفػا  الباري  قبائل مع

 فقج انقحتيا مغ السرخية القػة يقطة لكغو ,  م9689 يػنضػ 89 في السرخي  السعدكخ
 .(3)الخجال مغ الكثضخ

 ، السرخي  الحكع عمى*كباريجا انقالب في الخصأ بيكخ سياسة تدببت أيزا  
 البعثة تجخيج عمى وعسل ، السرخي  الحكع مغ لمتخمز السؤامخات يحيظ كباريجا وبجأ

                                                           

،  ص 9188جسضل عبضج : السجيخية االستػائية ، دار الكاتب العخبي لمصباعة والشذخ بالقاىخة ،  (9)
04 

(2) samul Baker: Ismailia . A Narrative of the Expedirion to Centrai Africa 
for the Suppression of the Slave Trade 2vol (London, Macmillan and 
Co,1874 pp264_267.  
(3) samul Baker: op,cit pp308  

ادس عذخ مغ سمدمة ممػك ، باعتباره السمظ الد 9681كباريجا بجا حكسو لمضػنضػرو فى عام   (*(
والجه كسخازي وتسكغ بعج عجة حخوب عذخ سشة ، عشج وفاة  96، وكان لو مغ العسخ الضػنضػرو

ومؤمخات مغ التخمز مغ أخيو ومشافدة كابكامسضخو ، وكان شجيج التخػف مغ التجخالت االجشبية ، 
واقشعو الرجام االول الحي حجث بضشو وبضغ البعثة السرخية بالحات ان الدالمة فى تحاشي االترال 
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 تذػيو عمى عسل ثع الدعػد، أبي مع يعسمػن  كانػا مسغ فػيخا محصة رجال خجمات مغ
 .(0)السرخية القػة إلى الخجال مغ انزع مغ سسعة

 وريػنجا السرخية البعثة بضغ التقارب بجأ فػيخا إلى السرخية البعثة عػدة وبعج
 كػكضل اختياره وتع ، السرخي  لمحكع التام بالػالء ريػنجا تعيج م9688 يػلضػ 83 وفي
 مخكد لتجعيع جشجيا   85 مغ قػة بيكخ تخك كسا ، كباريجا مغ بجال   يػنضػرو في عشو عام

 . (5)فاتيكػ إلى بيكخ اتجو ذلظ بعج ريػنجا
 السجيخية حجود عمى باليجػم العراة بعس مع الذمظ ممظ جانق قام وقج

 والعداكخ الزباط مغ شخرا   سبعضغ قتلف السرخي  الحكع عمىلى اىاأل تألضبو 
 الدػدان حكسجار أمخ لحلظ شاعتو، يعخفزل وسمب امػاليع، أسمحتيع عمى واستػلى

 جانق يجػمب شػدةاف مجيخ عمع ولسا ، مضتا   أو حيا   وبزبص شػدةاف مجيخ باشا إسساعضل
 العداكخ، جانب مغ القتيحجث  دون أن حيا   ضبصوو  بقتالو قام،  السجيخية حجود عمى
 رسالة ىحه وتكػن  السجيخية أبػاب عمى جانق إعجام الدػدان حكسجار مغ شمب لحلظ
 . (8)الحكػمة أوامخ يعري أن نفدو لو تدػل مغ لكل

                                                                                                                                                      

حذية مغ بضشيا التجريب باجدام االحياء ، ولقج بكل قػة خارجية ، واشيع عشو الكثضخ مغ االعسال الػ 
أدى االترال بضشو وبضغ أمضغ بظ الى أدخال االشسئشان الى نفدو مغ ناحضى أتجاىات مرخ 
االصالحية وأغخاضيا االندانية ، وقػم كباريجا التقجم البخيصانى نحػ يػنضػر بعشف وأستسانة وحارب 

بكيادة كػلػنضل كػلفضل البخيصاني ولكشو أسخ وعدل مغ  قػة مغ الدػدانضضغ والبػغشجا عشجما تقجمػا
م الى الرػمال االيصالي ، ثع الى جديخة 9611مسمكتو وأرسل مشفيا  مع مػانجا ممظ أوغشجا الى عام 

، ولكشو تػفي فى شسال بحضخة  9138سيذل حضث أعتشق السديحية ، ولع يصمق سخاحة اال فى عام 
 .) pp195_C.Falkenrlt : Emin Pasha. Borcaufer in Suodnأنظر :  تشجانيقا .

Stuttgart, 1890 
)4) Samul Bakar : vol pp145  

 01جسضل عبضج : مخجع سابق ، ص  (5)
 811، وراد تمغخافات ، صػرة تمغخاف عخبي الذفخة رقع  80، دفتخ  88محفطة األبحاث ، رقع  (8)

الداعة الخابعة ، مغ حكسجار الدػدان إلى ، مغ  8ورد نسخة  9819بتاريخ غخة ربيع اآلخخ  04ص 
 خضخي باشا .
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 جانق السمظ بإعجام 9819 الثاني ربيع 8 في إسساعضل الخجيػي  أمخ فمحلظ
 عبخة ليكػن  حزػرىع يمدم مغ كل بحزػر ، فاشػدة مجيخية محل بسضجان بالرمب

 . (8)األفعال ىحه مثلارتكاب  عمىآخخ  أحج  يتجخأ ال حتى لمجسيع
 :واإلذعان الخزوع - 2

 لمبعثة قتاليع بخروا الحيغ الباري  بعذائخ بيكخ اترل م9689 نػفسبخ 91 في
 في بيكخ تدخع الكبائل تمظ وأثبتت ، الخقضق لتجار عتسثضمي باعتقادىع قبل مغ السرخية

مسا أدى إلى  ، يػضح ليع شبيعة الحكع السرخى  مغ إلى حاجة في كانػا بضشسا قتاليع
 .(6)شضبة بشتائج أتى ما وىػ بيكخ معاليجايا  تبادل

 أضيخوا الحيغ الذػلي قبضمة السرخي  لمحكع الخزػع أضيخت التي الكبائل ومغ
 فذاركػا ، أجميا مغ جاءت التي أىجافيا عمسػا عشجما السرخية بالبعثة التخحضب كل

 إلى جارما روث الذػلي قبضمة رئيذ وجاء ، وصػليع عقب العدكخي  باالستعخاض الجشج
 لقبضمتو حجث ما ليع ويذكػ بيع لضخحب ، م9688 مارس 98 في السرخية البعثة مقخ
 السرخي  لمحكع ورجالو ىػ التامة شاعتو قجم ثع ، الدعػد أبي أمثال الخقضق تجار مغ

 .(1)حسايتيع مقابل
 بأبي الخاص العقج بأن السرخي  الحكع باسع الدعيع ىحا البعثة رجال شسأن وقج

 تمظ األمغ يعع وسػف ، م9688 أبخيل 6 في قمضمة أيام بعج يشتيي سػف الدعػد
 فاتيكػ وسكان الذػي  أفخاد يعير سػف ىكحا ، أبجا   الخػف إلى داعي وال السشاشق
 .(94)السرخي  الحكع ضل في واالستقخار باألمغ متستعضغ

                                                           

ص   948، صادر تمغخافات ، صػرة التمغخاف بذفخة العخبي رقع  88محفطة األبحاث ، رقع  (8)
 مغ اإلدارة الدشية إلى حكسجار الدػدان . 919ربيع الثاني  3في لضمة  08

)8) S. W. Bakar : isamilia vol pp 418/424. 
 00/05عبضج : مخجع سابق ص جسضل  (9)

)10) Soudan et Afrique Equatoriae dossier General chemin de for cassier 
119 – doss no -72 /1 Masindi baker a ismail pacha 10/5/ 1872 
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 السشاشق في السرخي  الػجػد عمى السعتخضضغ أكثخ الدعػد أبػ كانو 
 ، السشصقة تمظ في ى سرخ ال ػجػدالب تشتيى سػف التي تجارتو بدبب ذلظو  الجشػبية،

 كثضخ حجثت ما ولػاله السرخية اإلدارة عمى لألىالى ضبولأت في األساسى دببال وكان
 .ى لإلدارة السرخيةلأاألى مشاوشات مغ

 في قبل الحيو  كباريجا مشصقة فػيخا إلى البعثة وصمت م9688 مارس 89فيو 
 مغ تحتاجو بسا البعثة إمجاد عمى وعسل,  السرخي  لمحكع التام الخزػعب األمخ بجاية
 .(99)مرخ حكع إلى يػنضػرو مسمكة ضع إعالن إلى أدى اسم مؤن 

 فضيا أعمشػا التي المحطةتمظ  مشح كبضخة فتخة فاتيكػ وسكان الذػلي قبائل ضمتو 
 مغ الكثضخ راضضغ وقجمػا  ، السرخي  لمحكع إخالصيع يثبتػن  مرخ إلى خزػعيع
 مغ السرخية القػة فعمتو ما ألجل وذلظ ، السرخية البعثة لخجال والخجمات اإلمجادت

 .98الخقضق تجار مغ إنقاذىع

 :التعاون  -3

 مع تعاونت التي السشاشق أول مغ كباريجا يحكسيا كان التي فػيخا مشصقة كانت
 العدكخية لمقػة الالزمة السؤن  قبل مغ ذكخنا كسا كباريجا قجم فقج ، السرخي  الحكع
 إقبال مسا ادى إلى ، السرخية البعثة مع التجاري  التبادل عمى عئقا  تعاون  حجث وأيزا  

 .(93)الفضل سغ مقابل السرخية والسشدػجات السرشػعات عمى لىااألى

                                                           

مغ  955صػرة البخقية الذفخة العخبي رقع  –وارد تمغخافات  84دفتخ  –وثائق عابجيغ عخبي  (11)
ه السػافق 9814جسادى الثانى  84ي الدػدان الخخشػم إلى سعادة خضخي باشا بتاريخ مجيخ عسػم قبم

 م .9683أغدصذ سشة  98الػفق  9814جسادى الثانى  89م . وورد بتاريخ 9683أغدصذ   95

(12) S. W. Bakar : isamilia vol pp 219/290. 
الذسال فى تاريخ الدػدان الحجيث  عالقة الجنيكا باالنطسة الدياسية وحكػماتبضتخ أتيع ديشق  : (13)

مخجع سابق  . 8445، رسالة ماجدتضخ ، جامعة الشضمضغ الدػدان ،  9158/  9540فى الفتخة مغ 
31 
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 في كاشتخ ، م9688 فبخايخ يف السرخي  الحكع مع أنفيشا السمك وكحلظ تعاون 
 لصخد"  السمظ ود" بكيادة السرخية الفخقة كانتو  ، مازنجي إلى تػجضييا تع التي الحسمة

 عمى بالسػافقة الكبائل شضػخ قابمو أن بعج أنفضشا وعاد الحسمة ىحه تػقفت وقج كباريجا،
 .(90)السرخي  لمحكع الخزػع

 زعساء قمػب واإلدارة الحكع في الػششية العشاصخ إشخاك سياسة اجتحبت
 تحت الجخػل إلى وعسجوا السرخية الحكػمة إلى فاشسأنػا الكبائل، ورؤساء الدػدانضضغ

 تع الحي رحسة الدبضخ أكثخ الستعاونػن تحت حكع االدارة السرخية كان وكان ،رايتيا
 دمحم عمى وانترخ السرخية الحكػمة ضج حخبا خاض أن بعج ،الغدال لبحخ مجيخا   تعضضشو

 أمام  شػيال يرسج أن يدتصيع ال أنو عمع لكشو السرخية، الحكػمة مسثل البإللى
 حكسجار إلى لو مشجوب مع وىجايا جشيو أالف ثالثة الدبضخ فأرسل مرخ، خجيػي 

 الحكع تحت لمجخػل وإخالصو حبو مجى عغ لو ليعبخ باشا إسساعضل الدػدان
 ىػ كان البإللى وأن والدبضخ البإللى بضغ حرل ما حكيقة الخجيػي  عمع لقج السرخي،

 أن باشا إسساعضل إلى م9683 في خصابا   باشا خضخي  فأرسل الدبضخ، عمى الستجشي
 يخبخه أن إلصو الدبضخ قجوم عشج وأمخه اليجايا، قبمت اإلدارة أن الدبضخ مشجوب يخبخ

 بإنذاء ونرحو إلصو بإعادتيا فأمخ آالف الثالثة أما الغدال، بحخ عمى مجيخا بتشرضبو
 لعخبان يترجى بأن الدبضخ يأمخ وأن الغدال، بحخ في السبمغ بيحا ومكتبة مدجج

 االمغ بتػشضج يقػم وأن السرخية، اإلدارة رجال وجو في الصخيق قصعػا الحيغ الخزيقات
 . (95)الجية تمظ في

 حكسددددددددجار أيددددددددػب باشددددددددا إسددددددددساعضل إلددددددددى أمددددددددخا   إسددددددددساعضل الخددددددددجيػي  أصددددددددجر
 يمدميددددا مددددا وبحددددث عمصيددددا مددددجيخا   الدبضددددخ وتعضددددضغ الغدددددال بحددددخ مجيخيددددة بتذددددكضل الدددددػدان

 الدبضددددخ إلددددى التعمصسددددات ىددددحه الحكسددددجار أرسددددل وقددددج الدبضددددخ، مددددع ومددددػضفضغ جشددددػد مددددغ

                                                           

 .31بضتخ أتيع ديشق  : مخجع سابق ص  (90)
رجب  81بتاريخ  84فخة ، رقع ، صادر تخجسة التمغخافات التخكي الذ 88محفطة األبحاث ، رقع  (15)

 ، مغ خضخ باشا إلى إسساعضل باشا مجيخ عسػم قبمي الدػدان . 99الداعة ، 9814
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 الصخيددددددق فددددددي تددددددأخخ الخسدددددػل ولكددددددغ دارفددددددػر،_  كخدفددددددان بصخيدددددق خدددددداص رسددددددػل مدددددع
 كدددددان الحدددددال ىدددددحه وفدددددي الدبضدددددخ، إلدددددى تػجيدددددو أثشددددداء لدددددو تردددددجوا الخزيقدددددات عخبدددددان ألن

 وإخالصددددددو والئددددددو إلعددددددالن ، الخخشددددددػم إلددددددى بشفدددددددو الددددددحىاب عمددددددى صددددددسع قددددددج الدبضددددددخ
 وغضخىددددددا والددددددخير الدددددددغ تحسددددددل مخاكبددددددو بعددددددس قبمددددددو فدددددددضخ الحكػمددددددة، اتفدددددداق حدددددددب
 الججيددددجة لمسجيخيددددة األمددددػر تشطدددديع إعددددادة فددددي الدبضددددخ شددددخع ذلددددظ بعددددج  .لمحكػمددددة كيددددجايا

 الشددددداس عمصدددددو وفدددددج أن يمبدددددث ولدددددع وتأسيدددددديا، تسدددددجيشيا عمدددددى العسدددددل وسدددددائل وبحدددددث ،
 بددددالده فددددي االتجددددار أو جيذددددو فددددي االنتطددددام إمددددا يصمبددددػن  السجيخيددددة جيددددات جسيددددع مددددغ

 .(98)والدكضشة اليجوء البالد وساد أرادوا ما ليع فكان ،

,  م9689 نػفسبخ 3 في دارفػر  بزع وقام شكا إقميع بفتح أيزا الدبضخ وقام
 تػسيع أجل مغ بإخالص الدبضخ عسل ولقج ، إبخاليع الدمصان مع شػيمة معارك بعج

 إلى وأرسل ، األقاليع ىحه فتح أن بعج الدػداني الجشػب في السرخية األارضي رقعة
 إلى األقاليع ىحه زمام بتدميع يصالب الدػدان في مرخ حكسجار أيػب باشا إسساعضل

 األقاليع ىحه عغ مدئػال الدبضخ يكػن  أن مرخ حكػمة أقخت ذلظ بعج ، السرخي  الحكع
 . (98)حكسو تحت تكػن  وأن

 عمى (96)عامخ أفشجى آدم يدسي سػداني رجل بتعضضغ غػردون  قام أيزاو 
 آدم وأصبح ، السرخي  لمحكع تابعضغ صاروا أنيع السشصقة تمظ أىإلى فأخبخ بػر محصة
 الحكػمة واحتكختيا األىإلى مع التي األسمحة جسع وتع السشصقة تمظ في لمحكػمة وكيال

 .(91)لشفديا

 مجيخا   الحي تع تعضضشو الدبضخ ابغ سميسان  مع االدارة السرخية أيزا مسا تعاون و 
 خمفا   الغدال لبحخ مجيخأ أبتخ إدريذ تعضضغ تع كسا ، الغدال لبحخ مجيخأ ثع لجافػر

                                                           

 60/65مكى شبيكو : الدػدان في قخون  مخجع سابق ص  (98)
 51ص 9183 السرخية، األنجمػ مكتبة ، الدػدان في:  عبجه إبخاليع (17)
آدم أفشجي عامخ : ىػ ضابط سػدانى كان مغ رجال حسمة بيكخ كان مكيسا في مشصقة  (96)

 الخجاف.
 1إبخاليع فػزي : الدػدان بضغ يجي غػردون وكتذشخ مخجع سابق ص  (91)
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 بمغت رشػة لقاء ألسانيا قشرل تػصية عمى بشاء تع قج األخضخ تعضضغ كان وإن لدميسان،
 الحكػمة انقالب في سببا   أبتخ إدريذ كان أيزا القشرل، ليحا إدريذ دفعيا جشيو ألف
 أبتخ إدريذ لتعضضغ ججا   رافزا   سميسان وكان عمصو، لإلدارة تحخيزو بدبب سميسان عمى

 .(84)حقو مغ نطخه في كان الحي السشرب ىحا في

 ىػ االستػائية السشاشق في السرخي  الحكع عمى السقبمضغ أشج مغ كان أيزاو 
 التػاصل أجل مغ بيكخ صسػيل إلى قبل مغ خصابا   أرسل الحي ،أمتيدا أوغشدا ممك
 تع ،م9688يػلضػ 98 وفي غػردون  حكع فتخة في التػاصل وتع السرخية، البعثة مع

 تع أيزا   ممكيا، شمب عمى بشاء أوغشجا عاصسة دوباجا في مرخية محصة أول إنذاء
 وىحا ،أمتيدا إلحاح عمى بشاء ىحا وكان أورنججاني في أخخى  عدكخية محصة إنذاء

 لحكػمة بالده استقالل عغ بشفدو يتشازل أن قبل الحي ىػ السمظ أن عمى يجل
 .(89)مرخ

 يمعب دائسا وكان ،ججا   متقمبة كانت أمتيدا شخرية أن"  ولدػن  الخحالة ذكخو 
 ما دائسا وكان ، ضيافتو أحدغ و أكخمو أمتيدا إلى قجومو عشج أنو ويحكخ ،لرالحو

 مغ السػضػع ىحا رفس وتع ، ويإل والحخضخة األسمحة بجمب يداعجه يجعمو أن يحاول
 مغ أخخجيع أن التغضضخ أول وكان تجاىشا   أمتيدا يتغضخ أن إلى أدى الحي األمخ قبمشا

 إال الخخوج رفزشا ولكششا بائدو، صغضخه أكػاخ إلى إرسالشا تع لقج ، قرخه في أستزافتو
 .(88)لشا مشاسبة أكػاخ إعجاد يتع أن بعج

 مغ استفادة أكبخ عمى الحرػل ىي السرخية اإلدارة تجاه أمتيدا سياسة كانت
 السجيخية مجيخ غػردون  مغ أمتيدا شمب ، االستػائية السشصقة في الججيج الحكع ذلظ

                                                           

 68زاىخ رياض : مخجع سابق ،ص  (84)
 مغ 080صػرة التمغخاف العخبي رقع  –وارد تمغخفات  09دفتخ  -وثائق عابجيغ عخبي   (89)

ه السػافق 9813ن شعبا 98وورد في لضمة  9688أغدصذ  8غػردون باشا إلى خضخي باشا بتاريخ 
 .م9688سبتسبخ  8

(22) C .Wilson . Gandand the egypti ansoudn . London 1882 . pp 111. 
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 مغ بالده إلى العمساء قجوم شمب وأيزا بالده في عدكخية محصات إنذاء االستػائية
 .مسمكتو في السجنية ونذخ شعبو تعمصع أجل

 الدػدان في مباشخ الغضخ الحكع لشطام تشفضحىع في السرخيضغ أن في شظ وال
 البخيصانضضغ ادعاء عمى يخد وىحا ، شبقػه مغ أول كانػا وأنيع ، لغضخىع سابقضغ كانػا
 محاولة إلى أدى قج الشطام وىحا ، أفخيكيا غخب في الشطام بيحا عسمػا مغ أول أنيع

 وأن ، الذخرية مرمحتيع أجل مغ نفػذ مغ ليع أعصى ما استغالل الدعساء بعس
 تقجر الججد الحكام مغ شبقة بعج فيسا لشا ألخخج الكافي الػقت أخح لػ الشطام ىحا

 .مدئػلتيو
 : والتسرد الثورة -4

 الثػارت بجأت ، بظ أمضغ حكع فتخة السرخي  لحكعا استقخار مغ كبضخة فتخة بعج
 جسيع بحبح ػاقامف ، م9663 مايػ في الجنكا أىل بيا قام التي األجار بثػرة الجاخمية
 نيبػا ثع الدػدانى أغا هللا عبج وقادىع جشجيا 84 إلى باإلضافة رومبظ محصة مػضفي

 الحامية عمى قزػا قج مػنجيتا زعيسيع بكيادة الجنكا كان بيا، الشار وأشعمػا السخازن 
 .(83)نيائيا العدكخية

 الحي األمخ وشانبيو بأياك السحيصة السشصقة إلى الثػرة تمظ امتجت ما وسخعان
 وبعج ، لحرارىا والتجسع العريان عمى لمعاصسة السجاوريغ الباري  رجال شجع

 ، رول مأمػر ىػ الثػرة تمظ في السباشخ الدبب أن ثبت بظ أمضغ أجخاه  الحي التحقضق
 .(80)بالقػة مشيع الزخائب بتحرضل قام الحي

 رول ثػرات تأجج إلى بالتبعية أدت الذسال في وانترارىا السيجية ضيػر وبعج
 وكضل أغا مختار مع حجث ما مشيا التسخدات مغ الكثضخ حجثت أيزا   السجيخية، شسال

                                                           

  5فقخة رقع  3، ص  9665صػرة تقخيخ أمضغ بظ ستسبخ  (83)
(24) Georg Schweinfurth , The Heart of Africa: Th ree Years Traveland the 
Unexplored Regions of Central Africa from 1868 to 1871, 2vols. (London: 
Sam pson Marston and Company, 1874pp 151 
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 الحدغ جػق  محصة إلى مخورىع أثشاء لىااألى يوعم اعتجى عشجما,  مختار جػق  محصة
 .(85)رجالو ومعطع ىػ مقتمو ذلظ عمى فتختب  ،

 ورومبظ أياك وبضغ بضشيا والسكيسضغ لذانبيو السجاوريغ لىااألى قام أيزا
 اإلدارة لخجال"  العضشية الزخائب"  السضخي  تدميع وعجم السرخي  لحكععمى ا بالعريان
 النتذار سببا   كان السجيخية في السدئػلضغ بطء أن قبل مغ ذكخنا كسا أيزا,  السرخية

 دمحم أغا إبخاليع وىػ السدئػلضغ أحج اشتخك وإنسا فقط ىحا يكغ لعو  ، الثػرات مغ الكثضخ
 أبخيل 88 في يذتخك بو إذ ، رول أقميع في التسخد حخكة وقف عغ السدئػل السأمػر
 باالعتجاء بالحكػمة الخاصة السخازن  بشيب مكخمة في السػجػديغ الجناقمة مع م9660

 ومحصة مكخمة محصة إحخاق بعج الغدال بحخ إقميع إلى معو يتجو ثع ، لىااألى عمى
 .(88)كبايشجي

 قبضمة أن السرخية اإلدارة إلى غػردون  أرسلم  9685 أغدصذ 83 في
 شالالت مغ بالقخب تعصل قج الحكػمة وابػر وأن ، الحكػمة أعجاء مغ ىع السػجي
 البحخ مغ الػابػر لجمب الزباط مغ اثشضغ فضيع رجال   ثالثضغ أرسمشا لحلظ السػجي
 سػى  ىبق  تي ولع مشيع الكثضخ وقتل العداكخ عمى بالتعجي السػجي قبضمة وقامت ، الذخقى

 لضشان العديد عبج قتل تع أيس   ، أسمحتيع معيع وكانت شاالض وحزخوا مشيع ىخبػا أربعة
 . (88)فاتػكا مغ بالقخب  حتفو لقي الحي

 الذمظىالى أ  بأن بمغو وقج ، غشجكػر مشصقة إلى األبيس البحخ مجيخ تػجو لقج
 إلى وصػلوبسجخد او  السجيخية مغ عدكخي  خسدضغ فأخح ،الػابػر أخحوا قج كاكا بجية

 بعج وتػجو ، بزباشيع أيزا ىشاك مكيسضغ كانػا مسغ عدكخي  سبعضغ أخح الجية تمظ
 عدكخي  وتدعػن  اثشان و يػزباشي اثشان فيو وُقتل كبضخ قتال ووقع لىااألى لسقاومة ذلظ

 ، السجيخية بتمظ أخخىغ بجية نفخا عذخ ثسانية قتل بخالف ، بالػابػر الباقػن  رجع و
                                                           

 .5فقخة رقع  3ص  9665ضغ بظ ستسبخ صػرة تقخيخ أم (85)
 .95فقخة  5نفدة ص  (88)

 .04فقخة  99ص 9665صػرة تقخيخ أمضغ بظ ستسبخ  (88)
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 ثالثة إرسال مشو يصمب باشا خضخي  إلى 9685 أكتػبخ 83 في غػردون  أرسل لحلظ
 .(86)الخخشػم أورشة قائسقام مع بمػكات

 في مػجػدة كانت بمػكات ثالثة إرسال وتع غػردون  لصمب اإلدارة واستجابت
 معيع يحىب وأن,  العداكخ مع اثشضغ أو مجفع بإرسال أيزا اإلدارة ونرحت الخخشػم،

 ، إلضيا تػصضميع السخاد الجية إلى تػصضميع في ةيعم ويعتسج لياقة لجيو يكػن  معاون 
 وخسدػن  مائة مشيع مدمحضغ عدكخي  أربعسائة تخسل سػف أنيا أيزا   اإلدارة وذكخت

 ، دفعات عمى بإرساليع سػاكغ محافظ الخجيػي  وأمخ ، سػاكغ جية في اآلن مػجػدون 
 الذباب أخح يتع وأن االبيس البحخ مجيخ قتل في تػرط مغ كل بقتل الخجيػي  وأوصى
 .(81)الخخشػم إلى وإرساليع لمعدكخية الالئقضغ

 مغ بمػكات بأربعة يعالض تػجو وقج الذمظ لىاوأى فاشػدة مجيخ بضغ قتال وحجث
 مغ والكثضخ نفخ ثالثسائة الذمظ مغ قتل دفعة أول وفي ، الالزمة والسجافع العداكخ
 ثاني وفي ، عداكخ ثالثة جخح و نفخ عذخون  الحكػمة عداكخ مغ وقتل ، الجخحى

 قتل دفعة ثالث وفي ، العداكخ مغ عذخة جخح و نفخ أربعسائة الذمظ مغ قتل دفعة
 الثالثة في العداكخ مقجار وكان ، عداكخ أربعة جخح و الذمظ مغ نفخ خسدسائة

 كان و مجافع وأربعة شايكية صاري  واثشضغ  بزباشيع عدكخي  ستسائة لىاحػ  دفعات
 جسع السجيخية بمغ لسا دفعة رابع وفي ، نفخ آالف ثسانية لىاحػ  الذمظ رجال مقجار

 األلفي يقارب ما ومعيع والحخاب باألسمحة ألفا ثالثضغ لىاحػ  اإلدارة عغ الخارجضغ
 الكافية العداكخ فاشػدة مجيخ فجسع ، السجيخية عمى اليجػم قاصجيغ وأنيع بشجقية

                                                           

،  088، وارد تمغخافات ، صػرة التمغخاف العخبي ، رقع  9، دفتخ رقع  36محفطة األبحاث  (86)
، مغ مأمػرية جيات خط االستػاء إلى خضخي  9818رمزان  80، ورد في  9818رجب  91بتاريخ 

 باشا 
،  88ص  ، 581، صػرة التمغخاف العخبي الذفخة ، رقع  8، دفتخ  39محفطة األبحاث  (81)

 ، مغ قائسقام الدػدان إلى خضخي باشا  9818، ورد في غخة شػال  9818رمزان  80بتاريخ 
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 ذلظ عغ وزيادة أكثخ الجخحى ومغ نفخ ألف لىاحػ  مشيع وقتل السعخكة وحجثت بسخكده
 .(34)بالغابات جسعيع تفخق  بالسجافع ضخبيع ولسا

 عشجما ذلظ بجاية وكانت ، الغدال بحخ في الدبضخ بغ سميسان قاده تسخد وحجث
 الدبضخ بغ سميسان أن يخبخه م 9688 مارس 8في باشا خضخي  إلى بخصاب غػردن بعث
 شكا في مػجػدون  اآلن وأنيع ، أفشجى الغػص و أفشجى أبتخ إدريذ مع متعاون  غضخ

 مغ شمب عمى بشاء شكا إلى حزخ أغا نػر وأن ، الدبضخ ابغ وبضغ بضشيع خالف فحجث
 باشا لمدبضخ يدتحدغ لحلظ يفعل لع لكشو ، الغدال بحخ مغ العداكخ معو ضخسلل  سميسان

 إلى تػجو أغا نػر وأن ، الحكػمة شاعة إلى يخده أن أجل مغ ابشو إلى خصابا   يخسل أن
 .(39)ىشاك العداكخ لسداعجة دارفػر

 إبخاليع ولكغ,  الغدال لبحخ مجيخا   فػزي  بظ إبخاليع تعضضغ ذلظ بعج غػردن أعمغ
 سميسان وبضغ بضشو لمػقيعو فخصتو غػردن عمى ضيع ما سخعان السرخي  الزابط فػزي 

,  التجار جسيع بضغ لمفتغ مثضخ مدتكيع غضخ رجل أبتخ إدريذ أن فأعمغ ، الدبضخ ابغ
 رشػة تقجيع استصاع إدريذ ولكغ,  األحجاث تجاعى مغ لسديج تجشبا   الدجغ في بو وزج

 إبخاليع وقجم سخاحو فػزي  إبخاليع فأشمق ، ببخاءتو غػردن وأقشع بالخخشػم ألسانيا لقشرل
 . (38)الغدال لبحخ كسجيخ عسمو مغ استقالتو بظ

وبالخغع مغ سيصخة االدارة السرخية عمى تمظ السشصقة ، لكغ كان ىشاك دئسا 
مثال سئ لالشخاص الحيغ يعمسػا لجى الحكػمة السرخية ؛ مثل أدريذ أبتخ ىحا وبخغع 
مغ ترخف أبخاليع فػزي الدميع تجاه ىحا الذخز وسجشو ؛ لكشو بجفع الخشػة خخج مغ 

                                                           

،  886، صادر التمغخافات ، صػرة التمغخاف العخبي الذفخة رقع  3؛ دفتخ  39محفطة االبحاث  (30)
 ، معية اإلدارة الدشية إلى قائسقام حكسجار الدػدان . 9818شػال  8بتاريخ لضمة 

، في لضمة  58، ص  394، صػرة التمغخاف العخبي الذفخة ، نسخة  33محفطة األبحاث  (39)
 ، مغ قائسقام حكسجار الدػدان إلى خضخي باشا . 9818ذو الحجة  88الثالثاء 

بتاريخ  944، ص  804، صػرة التمغخاف العخبي الذفخة ، رقع  9، دفتخ  04محفطة االبحاث  (38)
 مشو ، مغ غػردن باشا إلى خضخي باشا 96ي ورده ف 9810جسادى االول  98



 اإلستوائية من اإلدارة المصرية.أحمد عبدالدايم دمحم وأخرون، موقف القبائل المحلية  فى المديرية 
_____________________________________________________________ 

 176 

تقالتو االمخ ساعجه بحلظ السدؤولضغ االوربضضغ ، وترخف أبخاليع فػزي بتقجيع أسىحا 
 . يجل عمى أنو ذو عقل وحكسة

 غضخ الدبضخ ابغ ألن نطخا   السرخية اإلدارة إلى ثاني بخصاب غػردن بعث لحلظ
 كان الحي بظ اسالي يجعل بأن غػردون  نرح لحا ، الحكػمة عداكخ مع متعاون 
 بظ اسالي يعج أيزا ، شكا جية عمى مجيخا   كخدفان مجمذ في أبضخ أدريذ سختجار

 إدراتيا بتشطيع يقػم سػف وأنو مدسػعة الجيات تمظ في كمستو أن و باشا الدبضخ صيخ
 أبخيل 5 في السػافقة وأتت,  مخالفتو الدبضخ البغ يسكغ وال تعضضشو مغ الغخض يتحققو  ،

 أفشجى دمحم ولجه وتعضضغ المػاء بختبة عمصو واإلنعام لذكا مجيخا   بظ ساليا بتعضضغ م9688
 .(33)الثالثة بالختبة يوعم وأنعع لو وكيال  

 بغ سميسان بو قام الحي الغدال بحخ في القمق حػل التقاريخ جاءت ذلظ بعج
 واختار ، أتباعو مع الغدال بحخ في الحكػمة مخازن  ونيب بسياجسة قام حضث الدبضخ

 أن FALKENHORST الخحالة ذكخ لقج لو، الترجي أجل مغ باشا جيدي غػردن
 فتخة مشح ليا مخصصا كان ىحه الذغب أعسال أن عمى أدلة عمى عثخوا الحكػمة رجال

 ىجايا عغ عبارة كانت التي الجسضمة والدضػف الذخقية الدخوج بعس عمى العثػر تع وقج
 . (30)القاىخة في محتجدا كان الحي الدبضخ أرسميا

 عمى يجخؤ ال إنو إذ شىء مغ أبيو يعفي ال سميسان بو يقػم ما أن غػردن ذكخ
 أخح تع وقج ، بضشيسا مخاسالت ىشاك كانت فقج ، أبيو يدتذضخ أن بعج إال شئ فعل

 قجم األخضخ فعمو ما عمى وبشاء ،  الحكػمة لخجال التدميع لحضغ رىضشة سميسان أقارب
 وأشفال نداء مغ وأىمو أقخبائو وأخح ومتعمقاتو أمػالو مرادرة عمى اعتخاضا   الدبضخ
 في غػردن إلى باشا خضخي  بعث لحلظ ، وزرعو تجارتو خخاب عمى تختب ماو  ، ورجال

                                                           

 38، ص  9إبخاليع فػزي : الدػدان بضغ يجي غػردن وكتذشخ مخجع سابق ،  الجدء  (33)
،  948، ص  036، صػرة التمغخاف الذفخة العخبي ، رقع  8، دفتخ  04محفطة األبحاث  (30)

 خضخي باشا .مشو ، مغ غػردن باشا إلى  98وورده في  9810بتاريخ جسادى األول 
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 يتع وإال ابشو مع الدبضخ اشتخاك عمى بجلضل يأتي أن البج أنو 9686 أغدصذ 91
 .(35)وأمػالو أىمو عغ اإلفخاج

 إلى غػردون  حزخ لسا أنو"  شقضخ بشعػم مقابمتو في رحسة الدبضخ ذكخ لقج
 الجير سخدار وورد بارنج أفمغ الدضخ بضت في بو اجتسع م9660 عام في مرخ

 وقتل لىاأمػ  مرادرة سبب عغ فدألتو ، الشطار مجمذ رئيذ باشا ونػبار السرخي 
 لو فقمت الثػرة عمى فيو أحخضو كتابا   ابشى إلى كتبت بأنى مقتشعا   فػججتو سميسان ابشى

 إلى لىاأمػ  ورد ابشى بجم أشالب فإنى إال و لمقتل نفدي أقجم فإني الكتاب ىحا ضيخ إذا
 السجمذ ففس السفدجيغ مخضمة في إال يػجج لع ألنو الكتاب ىحا يطيخ لع وبالصبع ،

 .(38)"شئ يكغ ولع
 مغ الغخض أن م9686 أغدصذ 80 في باشا خضخي  إلى باشا غػردن أرسل

 قيام بسجخد وأنو ، فعل ما أجل مغ رىائغ بأنيع ابشو يعخف أن رىضشة الدبضخ أقارب أخح
 فعمو ما نطضخ أخحىا فتع أمػالو أما ، عشيع االفخاج تع األبيس البحخ إلى الستجو الػابػر

 األمػال ىحه فإن لحا لمحكػمة ماال يعط   لع الدبضخ ابغ وأن العداكخ، وقتل نيب مغ ابشو
 .(38)الحكػمة حق مغ

 وقج ، معخكة الدبضخ ابغ وبضغ بضشو حجثت أنو غػردن إلى باشا جيدي أرسل
 مغ الكثضخ أخح تع وقج نفخ، وخسدسائة ألفضغ قتل وتع الحكػمة عداكخ انترخت
 األمضخاالي بختبة جيدي إلى اإلحدان يتع أن اإلدارة عمى غػردن اقتخح لحلظ األسمحة
 .(36)الدبضخ البغ الترجي في مجيػده أجل مغ الثالثة الجرجة مغ ونيذان

 مغ الخجال مغ الكثضخ يعالض انزع االستػائية السجيخية السيجية دخػل وبعج
 السيجية الكبائل تمظ أمجت بل ، العرابات حخب ويجضجون  القتال يحدشػن  الحيغ الجناقمة

                                                           

،  945، ص  834، صػرة التمغخاف الذفخة العخبي ، رقع  8، دفتخ  04)محفطة األبحاث  (35)
 ، مغ اإلدارة الدشية إلى حكسجار قبمى أقإلصع الدػدان 9813جسادى األول  83بتاريخ 

(36) C . Falkenhorst . Emin Paschas . pp93. 

، ورد  66، ص  869التمغخاف الذفخة العخبي ،رقع ، صػرة  3، دفتخ 08محفطة األبحاث  (38)
 ، مغ غػردن باشا إلى خضخي باشا . 9815رجب  81، السػافق  9686يػليو  81بتاريخ 

 1، بتاريخ  886، رقع ، صػرة التمغخاف الذفخة العخبي  8، دفتخ   08محفطة األبحاث (36)
 إلى غػردن باشا، مغ سعادة خضخي باشا  9815شعبان  84، السػافق 9686أغدصذ 
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 عام أبخيل أول في أمادي في الفػز عمى السيجية ساعج الحي األمخ لجييع التي باألسمحة
 .(31)م9665

 ىجػم وبعج ، أسمحتيع عمى الباري  واستيالء بػر في السرخية القػة ىديسة بعجو 
 األمخ والذضخ والباري  الجنكا قبائل بضغ اتحاد قيام عمى ذلظ شجع السجيخية عمى السيجية

 في السجيخية رجال نجح ولكغ ، والخجاف وغشجكػر الدو عمى ىجػميع إلى أدى الحي
 .(04)اليجػم ذلظ صج في 9665 أكتػبخ أول

كان مغ أسباب ىديسة القػة السرخية فى السجيخية االستػائية كثخة االستعانو 
 برفة باإلنجمضد االستعانة في أخح الخخشػم إدارة غػردن تػلى عشجماباالجانب ؛ ذلظ 

 قال بخسالة الخجيػي  إلى وبعث بحلظ اإلذن يصمب وضل عامة برفة واألوربضضغ خاصة
 إزالتيع الزخوري  مغ ودرافػر والخول الغدال بحخ في السػجػديغ االشخاص أن: فضيا
 الخقضق تجار مع يتعاونػن  وأنيع مدئػلضغ غضخ األشخاص ىؤالء وأن ، الجيات تمظ مغ
 االستػاء بخط بظ أمضغ الجكتػر بتعضضغ قرجنا ولحا ، السضخي   عمى اليحرمػا أنيع كسا

 إلى يتػجو روسيو فخدريظ ومدضػ الغدال بحخ إلى يتػجو جدي ومدضػ ،عمصو وكيال
 .(09)درافػار

ىكحا كانت ادارة السجيخية فى يج االجانب دائسا  لالسف، وأن كال مغ صسػيل 
بيكخ وغػردون وأمضغ باشا لع يكػنػا صادقضضغ الشية فى خجمة أىجاف مرخ؛ إذا أثار 
االول العجاء الػاضح لألىالى الػششضضغ لتمظ السشصقة، والثاني الحي عشجما تشبو الى 

ية تمظ السشصقة وما يسكغ أن يجشية االستعسار مشيا؛ تػقف عغ التػسع السرخي أىس
قة عسل مرخ وسحب القػات مغ أوغشجا و االيػنضػرو، محاوال  ان تقترخ حجود مشص

؛ وبخغع مغ ان أمضغ باشا ساعج كثضخا  فى بجاية حكسة عمى عمى أصغخ مداحة مسكشو
                                                           

 868، ص . 9169، ) بضخوت ، دار الجبل ،  نعػم شقضخ : جغخافية وتاريخ الدػدان (31)
 80، بتاريخ  318، صػرة التمغخاف الذفخة العخبي ، رقع  8، دفتخ  80محفطة األبحاث  (04)

 .، مغ غػردن باشا إلى خضخي باشا م9686سبتسبخ  8، ورد بتاريخ  9686أغدصذ 

 .831شبيكو : الدػدان في قخون ، مخجع سابق ص مكى  (09)
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لسجيخية عغ مرخ فى فتخة الثػرة السيجية؛ تشفضح اىجاف مرخ، أال أنو عشجما أنقصعت ا
جشبية مغ اجل سعى الى تأمضغ مخكده الذخري والعسل عمى االترال بالحكػمات اال

 مجي يج العػن لو.
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 ةـــــخاتم

 ، ججا   بجائية حياة تعير كانت الجشػبية الكبائل أن الجراسة اتزح مغ خالل
 كانػا الحيغ الخقضق تجار جذع بدبب أيزا ، الخارجي بالعالع اتراليا قمة بدبب وذلظ

 وافج أي تجاه األىالى قبل مغ نفػر فحجث ، الكبائل أىالى مغ السؤن  عمى يدتػلػن 
 تمظ عمى السرخية الحسمة بجاية في حجث ما ىحا ، البيزاء البذخة أصحاب خاصة

 وقج ذكخ ذلظ   األىالى؛ مع الترخف يحدغ لع الحي بيكخ صسػيل بكيادة السشصقة
 أنيع اعتقادىع بدبب ىعػ ياجسيو  مشيع يخافػا كانػا االىالى أن كتابو فى فػزي  أبخاليع
 االدارة نػايا أضيارو  غػردون  قجوم مع لكغ ،  أرزاقيع سخقة بغخض بالدىع الى جاءوا

 . السرخي  الحكع تتح الجخػل عمى الكبائل وزعساء االىالى أقبل تجاىيع السرخية

 تفاعل ىشاك كان كسا ، السرخي  لمحكع االىالى تقبل مجى أيزا الجارسة أكجت
 عسل خالل مغ أو ؛ والذخاء البيع خالل مغ واالىالى السرخية الحسمة رجال بضغ كبضخ

 ىحا وجػد مغ ندتفدخ ؛ التخجسة أو التحسضل فى اما السرخي  الجير مع االىالى
 لدشتضغ وضمت والدػدان مرخ عغ البعثة أنقصاع فتخة االداة  ورجال االىالى بضغ التخابط
 .السشصقة تمظ الى السيجية قجوم بجاية أال ؛ مدتقخة االحػال وكانت ؛ العالع عغ مشعدلة

 وأنيا ، لىااألى نحػ السرخية اإلدارة سياسة حدغ مجى الجراسة أكجت كسا
 الخقضق تجارة مغ والحج ، والعسخان السجنية إدخال فقط أجل مغ السشاشق تمظ إلى قجمت

 ، السشصقة تمظ مدتقبل عمى تقزي كانت والتي السشاشق تمظ في مشتذخة كانت التي
  حكام سياسة اختمفت لكغ ، جضجة معاممة األىالى معاممة عمى اإلدارة عسمت لحلظ

 وضحشا كسا األوربي انتسائيع بدبب وذلظ ، الذىء بعس اإلدارة سياسة عغ السجيخية
 العسل أجل مغ اإلدارة في األىالى بعس مذاركة عمى اإلدارة عسمت وأيزا   ، ذلظ قبل

 .جضجا   اإلدارة أمػر يعخف جضل إنذاء عمى
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 المصادر والمراجع

 أواًل : الوثائق الغير مشذورة 
 ، 318 رقع ، العخبي الذفخة التمغخاف صػرة ، 8 دفتخ ، 80 األبحاث محفطة -

 باشا غػردن مغ ، م9686 سبتسبخ 8 بتاريخ ورد ، 9686 أغدصذ 80 بتاريخ
 . باشا خضخي  إلى

 ص ، 869 ،رقع العخبي الذفخة التمغخاف صػرة ، 3دفتخ ، 08 األبحاث محفطة -
 باشا غػردن مغ ، 9815 رجب 81 السػافق ، 9686 يػليو 81 بتاريخ ورد ،66
 . باشا خضخي  إلى

 ، 886 رقع ، العخبي الذفخة التمغخاف صػرة ، 8 دفتخ ،  08األبحاث محفطة -
 باشا خضخي  سعادة مغ ، 9815 شعبان 84 السػافق ، 9686 أغدصذ 1 بتاريخ

 باشا غػردن إلى

 ص ، 036 رقع ، العخبي الذفخة التمغخاف صػرة ، 8 دفتخ ، 04 األبحاث محفطة -
 إلى باشا غػردن مغ ، مشو 98 في وورده 9810 األول جسادى بتاريخ ، 948
 . باشا خضخي 

 ص ، 834 رقع ، العخبي الذفخة التمغخاف صػرة ، 8 دفتخ ، 04 األبحاث محفطة -
 قبمى حكسجار إلى الدشية اإلدارة مغ ، 9813 األول جسادى 83 بتاريخ ، 945
 الدػدان أقإلصع

 العخبي التمغخاف صػرة ، التمغخافات صادر ، 3 دفتخ ؛ 39 االبحاث محفطة -
 قائسقام إلى الدشية اإلدارة معية ، 9818 شػال 8 لضمة بتاريخ ، 886 رقع الذفخة

 . الدػدان حكسجار

 ، 58 ص ، 394 نسخة ، الذفخة العخبي التمغخاف صػرة ، 33 األبحاث محفطة -
 خضخي  إلى الدػدان حكسجار قائسقام مغ ، 9818 الحجة ذو 88 الثالثاء لضمة في

 . باشا
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 ص ، 804 رقع ، الذفخة العخبي التمغخاف صػرة ، 9 دفتخ ، 04 االبحاث محفطة -
 إلى باشا غػردن مغ ، مشو 96 في ورده 9810 االول جسادى 98 بتاريخ 944
 باشا خضخي 

 رقع ، العخبي التمغخاف صػرة ، تمغخافات وارد ، 9 رقع دفتخ ، 36 األبحاث محفطة -
 مأمػرية مغ ، 9818 رمزان 80 في ورد ، 9818 رجب 91 بتاريخ ، 088

  باشا خضخي  إلى االستػاء خط جيات

 ص ، 581 رقع ، الذفخة العخبي التمغخاف صػرة ، 8 دفتخ ، 39 األبحاث محفطة -
 قائسقام مغ ، 9818 شػال غخة في ورد ، 9818 رمزان 80 بتاريخ ، 88

  باشا خضخي  إلى الدػدان

 رقع العخبي التمغخاف صػرة – تمغخفات وارد 09 دفتخ -  عخبي عابجيغ وثائق -
 لضمة في وورد 9688 أغدصذ 8 بتاريخ باشا خضخي  إلى باشا غػردون  مغ 080

 .م9688سبتسبخ 8 السػافق ه9813 شعبان 98

 رقع العخبي الذفخة البخقية صػرة – تمغخافات وارد 84 دفتخ – عخبي عابجيغ وثائق -
 84 بتاريخ باشا خضخي  سعادة إلى الخخشػم الدػدان قبمي عسػم مجيخ مغ 955

 جسادى 89 بتاريخ وورد.  م9683  أغدصذ 95 السػافق ه9814 الثانى جسادى
 . م9683 سشة أغدصذ 98 الػفق 9814 الثانى

 عخبي تمغخاف صػرة ، تمغخافات وراد ، 80 دفتخ ، 88 رقع ، األبحاث محفطة -
 الداعة مغ ، 8 نسخة ورد 9819 اآلخخ ربيع غخة بتاريخ 04 ص 811 رقع الذفخة
 . باشا خضخي  إلى الدػدان حكسجار مغ ، الخابعة

 رقع العخبي بذفخة التمغخاف صػرة ، تمغخافات صادر ، 88 رقع ، األبحاث محفطة -
 حكسجار إلى الدشية اإلدارة مغ 919 الثاني ربيع 3 لضمة في 08 ص  948

 .الدػدان

 :ب: وثائق أجشبية
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- Soudan et Afrique Equatoriae dossier General chemin de for 

cassier 119 – doss no -72 /1 Masindi baker a ismail pacha 10/5/ 

1872_ 

 ثانيًا: السرادر:

 أ : السرادر العربية:

 دار ؛ القاىخة)  جدءان ، وكتذشخ غخدون  يجي بضغ الدػدان ، فػزي  بخاليعإ -
 (9149 ؛ العخبي الفكخ

 لمصباعة العخبي الكاتب دار الشذخ دار,  االستػائية السجيخية:  عبضج جسضل -
 .9188,  بالقاىخة والشذخ

 ب: السرادر االجشبية:
- samel Baker: Ismailia . A Narrative of the Expedirion to Centrai 

Africa for the Suppression of the Slave Trade 2vol ( London, 

Macmillan and Co,1874  

- C.Falkenrlt : Emin Pasha. Borcaufer in Suodn (. Stuttgart, 

1890_C .Wilson . Gandand the egypti ansoudn . London 1882 . 

pp111 

- Schweinfurth , The Heart of Africa: Th ree Years Traveland the 

Unexplored Regions of Central Africa from 1868 to 1871, 

2vols. (London: Sam pson Marston and Company, 1874pp 

 ثالثا: رسائل عربية:
 فى الذسال وحكػمات الدياسية سةباالنط الجيشكا عالقة:  يػم ديشق أتيع بضتخ -

 ، ماجدتضخ رسالة  ،9158/ 9540 مغ الفتخة فى الحجيث الدػدان تاريخ
 .8445 الدػدان، الشضمضغ جامعة


