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 المـــــــــــقدمـــــة
يتناول البحث سيرة حياة السيد عبد الرحمن الميدي صانع استقالل السودان الذي 
ضحى بالغالي والنفيس لممضي قدما في سبيل تحقيق االستقالل , متجاوزا الصعاب 

من قبل سمطات االحتالل البريطاني , والضغوطات التي مورست ضده وضد افراد اسرتو 
 –السيما ان السودان خالل فترة نشأتو كانت قد وقعت تحت االحتالل الثنائي البريطاني 

, وبما ان االحتالل انيى الدولة الميدية وىو ابن مؤسسيا محمد احمد  0454المصري سنة 
راد اسرتو خوفا من الميدي , فكان بطبيعة الحال ان يكون موقفيا سمبي وعدائي اتجاه اف

االنتقام والثأر لوالدىم ولدولتيم والسيما ان البريطانيين قاموا بنبش قبر والده عند دخوليم 
السودان , لذا كانت الضغوطات والمراقبة نصيب عبد الرحمن الميدي والقتل نصيب اثنين 

لميدي العزم من اخوتو والتشريد والنفي نصيب اخيو الصغير , نتيجة لذلك عقد عبد الرحمن ا
عمى اعادة الحرية واالستقالل لبمده دون اراقة دماء شعبو , وكان الجياد السممي ىو نيجو 
الذي سار عميو ومن ثم ميادنة البريطانيين ,إلدراكو التام لو انو اشير السالح بوجو دولة قوية 

كسب ثقتيم في العدد والعدة ستراق دماء شعبو دون ان يحقق النصر الذي يبتغيو, وعمل عمى 
ىو اىداء سيف والده لممك بريطانيا جورج الخامس عندما 0505فكانت بادرتو االولى سنة 

رافق الوفد السوداني الذي وجيت اليو الدعوة  لزيارة لندن لتقديم التينئة بمناسبة انتصار 
العداء بريطانيا , واراد بيذه الخطوة ان يفيم بريطانيا انو حامي لحدود مممكتيم وانو ال يضمر 

ليم , وبدأ يبني طريقو من خالل ايجاد قاعدة اقتصادية قوية وىذا سيمكنو بالتالي من دعم 
نفوذه السياسي والديني, وفعال نجح ببناء اقتصاد قوي ليس لو فحسب بل لمسودان اذ شكل 

 رجل االقتصاد االول في السودان خالل تمك الفترة .
 -.والدتو  وتعميمو ونشأتو:1

, االمام (1)حمن الميدي في أم درمان عاصمة السودان في منزل والدهولد عبد الر 
ىـ الموافق الخامس عشر من  0291, في االول من شوال سنة  (2)محمد بن احمد الميدي

, وبعد والدتو بأيام (3) , وصادفت والدتو بعد وفاة والده بأثنين وعشرين يوماً 0445حزيران سنة 
نعمة بنت القرشي ود الزين شيخ والده األمام محمد  ولد اخوه عمي من زوجة ابيو وىي

, وبذلك يكون لعبد الرحمن الميدي ثمانية أخوة وعشرة اخوات وىم )) الفاضل, (4)الميدي
البشري, الصديق, عبداهلل, الطيب, الطاىر, نصر الدين, عمي, زينب, ام كمثوم, نور الشام, 
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, الى جانب اخوتو المذكورين كان لو (5)(( ام سممة, عائشة, مريم, نفيسة, زىراء, قمر, آمنة
اخًا اخر في الرضاعة لقمة حميب والدة عبد الرحمن أرضعتو جارتيم السيدة زينب بنت شيخ 
ادريس ليكون ىو ازرق مصطفى ولم تمجأ عائمة عبد الرحمن الى استئجار مرضعة وذلك 

لرحمن الميدي منذ لحظة , اصبح عبد ا (6)لتنافييا مع العادات السائدة آنذاك في السودان
والدتو محط اىتمام تام من قبل ثالثة خمفاء ىم الخميفة شريف المشرف عمى شؤون اسرة 
الميدي وباركو باسم عبد الرحمن, والخميفة عبد اهلل التعايشي الذي تأمل بو خيرًا ولقبو باسم 

بد الرحمن الصادق, ليكمل بعده الخميفة عمي ود حمو ويمقبو باألمين وصار يحمل اسم ع
الصادق األمين, لكن مشى عميو االسم األول عبد الرحمن وأشتير بو, ويذكر احد مالزمي  
عبد الرحمن الميدي ابن شقيقو ازرق مصطفى في مقابمة معو في منزلو بتاريخ الخامس عشر 

الى ان والد عبد الرحمن قبل والدتو قد استبشر بو خيرًا قائاًل بأنو ))  0551من ايمول سنة 
 .(7)سيرفع أسم الميدية بعد اندثار (( 

, وقد بمغ من العمر حين ذاك ستة (8)بالخموة 0450التحق عبد الرحمن الميدي سنة  
, وكان ممتزم بشكل  (9)سنوات , وقد أتم حفظ القران الكريم وىو في الحادية عشرة من عمره
تحت رعايتو منذ والدتو مستمر في الذىاب الى مجالس الخميفة عبد اهلل التعايشي, حيث كان 

بعد وفاة والده االمام محمد احمد الميدي وكان شديد الحرص في اإلنصات الى الدروس 
, (10)الدينية والشرعية وكل ما يخص الميدية من امور والتي يمقييا شيوخ وعمماء الدين آنذاك

, (11)من العمماء اما دروس ومبادئ الفقو وعموم الدين تمقاىا عمى يد الشيخ محمد البدوي وغيره
أتقن عبد الرحمن الميدي تجويد القران الكريم مع المواظبة عمى قراءة راتب الميدي, كما درس 

 .(12)المغة واآلداب
نشأ عبد الرحمن الميدي في مجتمع كان ايمانو باآلخرة والشيادة في سبيل اهلل لذا 

ن تكسرىم كممات ونظرات كان ىو واخوتو يتحمون بالصبر عندما ال يجدون قوت يوميم دون ا
العطف ممن يحيطون بيم من عامة الناس متيقنين ان ىذه ايام ستنجمي وما ىي اال خطوة 
عظيمة نحو تحقيق ىدفيم  السامي من التقرب الى اهلل ميذبين لمنفس استعدادًا لمشيادة في 

الفجر  سبيل اهلل, وكان الطابع الديني ىو الذي يطغى عمى مجتمعيم حتى اذا نودي لصالة
  . (13)يكون عامة الناس من الرجال واالطفال يسيرون نحو المسجد حتى يمتأل

 .أثر الحرب العالمية االولى عمى مركز السيد عبد الرحمن المهدي:2
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بقى عبد الرحمن الميدي شغمو الشاغل تعمير الجزيرة ابا وتحويميا الى ارض صالحة 
لعالمية االولى لتتبدل اوضاعو ومركزه لمزراعة, وجمع شمل االنصار حتى قيام الحرب ا

بالنسبة لإلدارة البريطانية ىذا التبديل في سياستيا ازاء عبد الرحمن الميدي والزعماء الدينيين 
السودانيين جاء بعد دخول الدولة العثمانية طرفًا في الحرب مما خشيت منو بريطانيا انو يتبع 

الى جانب الدولة العثمانية استجابة لما  ذلك ان تستجيب السودان وتكون طرفًا في الحرب
, عمى الرغم من (14)اعمنتو الدولة العثمانية لكافة المسممين بما عرف بـ )) الجياد المقدس ((

يقينيا التام ان السودان وبزعامة الدولة الميدية حاربت الحكم العثماني لبالدىم , لكن رأت 
لة محتمة وان الفرصة جاءت ليعمنوا مساندتيم االن ان السودانيين سينظرون الى بريطانيا كدو 

اي السودانيين لمدولة العثمانية ضد بريطانيا وأن الذي سيشجعيم عمى ذلك ىو دعم عدد من 
, لذا سارعت بريطانيا الى كسب ود الزعماء الدينيين لماليم من (15)الدول العربية لمعثمانيين

لميدي مرحمة جديدة اتسمت ا تأثير كبير عمى عامة الشعب وبدأت مع عبد الرحمن
, كون انو سوف لن يحيد عن نيج والده في كرىو ورفضو لألتراك فبدأوا بنوع من (16)بتقريبو

  . (17)الرعاية واالىتمام لحاجتيم اليو في ىذه المرحمة 
, من ضمنيم عمي (18) أستجاب عبد الرحمن الميدي مع بقية الزعماء الدينيين

الذي وجيو الحاكم العام والتقوا معو في سراي الحكومة في السابع من , لمنداء (19)الميرغني
حيث وضح ليم في ىذا االجتماع عن دخول الدولة العثمانية  0590تشرين الثاني سنة 

الحرب ضد بريطانيا وفي صباح الثامن من تشرين الثاني وقع عبد الرحمن الميدي والزعماء 
يطانية, كاظمًا في نفسو حقده عمى البريطانيين فيم من الدينيين عمى وثيقة والء لمحكومة البر 

بخطوتو ىذه تجاوز كرامتو  دنس حرمة قبر والده, وقتموا اخويو الفاضل والبشري وىو يعمم انو
, عمى الرغم من ان استجابة عبد الرحمن الميدي وعمي (20) وكرامة بمده وأنصار الميدية

لنداء حكومة السودان واالدارة البريطانية وتأييدىم الميرغني وبعض العمماء والزعماء الدينيين 
, امثال السمطان عمي (21)في حربيم ضد الدولة العثمانية لكن ىناك بعض المعارضين

ذا مما اثار مخاوف وقمق , في دارفور الذي اعمن تأييده لمسمطان العثماني ى(22)دينار
د الرحمن الميدي, وتقميل الضغوط , فكانت دافعًا ليا عمى تميين سياستيا اتجاه عببريطانيا

المفروضة عميو وعمى االنصار فقد سمحت بذكر اسم محمد بن احمد الميدي, ىذا المين تبعو 
, وبناءًا عمى ذلك اعترف  (23)قيام سالطين باشا بتخفيف سياستو ىو االخر ازاء اسرة الميدي
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حتالل الوجود الرسمي ليم بعبد الرحمن الميدي زعيمًا لألنصار الذين فقدوا خالل سنوات اال
لكنيم موجودين في انحاء مختمفة من السودان, واشترطت بريطانيا ان يكتفوا بزعامتيم الدينية 
وعدم الترويج لألفكار والمبادئ الميدوية واالبتعاد عن اي تنظيم لألنصار من شأنو ان يتحول 

ي اي تجمع عام, وانو بعد ذلك الى نشاط سياسي معارض مع التشديد بعدم قراءة الراتب ف
سوف يتحمل بمفرده اية مسؤولية مخالفة لشروطيم في حالة اعادة تنظيم او عدم اعالم 
الحكومة بأي نشاط يؤدي الى بعث الميدية االولى, ىذا االعتراف من قبل االدارة البريطانية, 

الرحمن ,حقق بذلك عبد  (24)اكسبت عبد الرحمن الميدي مكانة دينية وسياسية في آن واحد
الميدي المكانة التي كان ييدف الى تحقيقيا وانتيز الفرصة المناسبة التي ىيئتيا لو الظروف 

, بذل عبد الرحمن الميدي في آبا جيودًا في الترويج (25)ليكون لو موطئ قدم لدى الحكومة 
لمبريطانيين حول مساندتيم في الحرب حيث اتخذ من ىذا الترويج غطاءًا لنشاطو السياسي 
االساسي وىو حرية االتصال باألنصار واعادة تنظيميم مؤمنًا ان بريطانيا سواء انتصرت او 
خسرت الحرب ففي كال الحالتين فانو سيحصل عمى ثقتيا بو وتقل شكوكيا حولو, ىذه 
الدعاية التي قام بيا عبد الرحمن كانت مصحوبة بتحذيرات سايمز السكرتير الخاص ل 

 يتخذىا فرصة لتنظيم االنصار من جديد في ابا لكن عبد الرحمن وينجت لعبد الرحمن بأن ال
لم يعطي اذانًا صاغية ألنيا كانت فرصتو لمتحرك مع توخي الحذر لئال يثير انتباه الحكومة, 
ونجح بذكائو وقدرتو عمى المناورة في ارضاخ وتطويع الظروف لصالحو حيث كون مجموعة 

الحكومة أنشئ نظامًا لموكالء والمندوبين انتشروا دينية من االنصار, وبدون اية اذن من 
بالتدريج في كردفان ودار فور ومناطق اخرى ليكون ىذا النظام النواة االولى في اعادة تنظيم 
االنصار, اضافة الى التوسع في تعمير اراضي آبا التي اخذت تنتج محاصيل عديدة مثل 

عمى اعمال عبد الرحمن  الميدي  القطن في أراضي السواقي, وكان لمحرب تأثير ممموس
وظير ىذا التأثير عندما ظيرت حاجة الحكومة الى الفحم الحجري الذي كانت تستوردُه من 
اوربا وانقطع بسبب انقطاع المواصالت ,وىنا بدأ دور عبد الرحمن في تزويد الحكومة 

,حقق (26)بوراتباألخشاب من خالل اقتطاع اشجار من غابات آبا وارساليا الى الخرطوم بالوا
ىذا العمل لعبد الرحمن الميدي منفعتين :االولى انو باع خشب االشجار المقطوعة وحقق بيا 
ربح مالي , والمنفعة الثانية ان ازالتو ليذه االخشاب ىيء لو ارض نظيفة صالحة لالستثمار 

,  (27)فوريلذا فقد جنى ربحا كبيرا مكنتو من شراء منزل لو بالخرطوم من الخواجة كا الزراعي
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وتمكن من اقامة وابورًا زراعيًا في منطقة ود ابي حميمة في اراضي النيمين االبيض واالزرق, 
ىذا العمل واالنجاز تم بأيدي المخمصين من القبائل التي ىاجرت من الغرب الى آبا وكانت 
ي غايتيم في ذلك دعم ومساندة عبد الرحمن الميدي ليكونوا قد ساروا عمى خطى ابائيم ف

, متيقنين بما ذكره ليم عبد الرحمن الميدي (28)الوالء واالخالص لألمام محمد احمد الميدي
 .(29)بانو من يجتيد في استصالح شبر من االرض فقد نال الجنة ومن تردد فيو خائن لوطنو

وتأثيرىا عمى تعزيز  0505. سفر السيد عبد الرحمن الميدي الى لندن سنة 2
 -مركزه:

لتشيد مصر و السودان احداثًا قمبت فييا موازين السياسة ففي  0505جاءت سنة  
مصر قامت ثورة ضد الحماية اإلنكميزية عمى مصر بقيادة سعد زغمول وكانت ليا اصداءىا 

, اما السودان فكان وفدىا المؤلف من: عبد الرحمن الميدي وعمي الميرغني (30)في السودان
اشم والشيخ ابو القاسم احمد ىاشم والسيد اسماعيل والشريف يوسف اليندي والشيخ الطيب الي

االزىري والشيخ التوم والشيخ ابراىيم موسى والشيخ ابراىيم محمد فرح والشيخ عوض الكريم 
ابو سن, يتأىب لمسفر الى لندن في الثامن عشر من تموز من العام نفسو استجابة لمدعوة 

في تينئة الممك البريطاني جورج الخامس  التي وجيت الييم من الحكومة البريطانية لممشاركة
النتصارِه في الحرب العالمية األولى, وصمت الوفود المينئة الى قصر باكنغيام واثناء الحفل 
تقدم  السيد عبد الرحمن بعد ان اكمل عمي الميرغني رئيس الوفد من القاء كممتو وىو يحمل 

الذىب واىداه الى الممك سيف والده المعروف بسيف النصر وكان مقبضو مصنوع من 
,قائاًل )) بكل خضوع انتيز ىذه الفرصة الثمينة التي سمح الدىر فييا ألقف  (31)البريطاني

بين يدي جاللتكم بإخالص تام ألقدم لجاللتكم ىذا السيف التاريخي ) سيف النصر ( الذي 
تسميمو  كان يخص والدي كبرىان أكيد عمى سممي و والئي لعرشكم الرفيع ولكي يكون في

لجاللتكم دلياًل قاطعًا ثابتًا لرغبتي أن تجعموني وجميع أتباعي أىمي بألسودان في دائرة سممكم 
وعطفكم بعد مرور ىذه السنين الطويمة التي برىنت فييا لرجالكم العاممين المدربين بالسودان 
عن اخالص بالعمل في ظروف مختمفة ويوجد عدد عظيم من اىالي السودان ينتظرون 

جوعي حائزًا عمى جزيل عطفكم ويرجون ان يكونوا دائمًا من رعاياكم المخمصين ولي الشرف ر 
 .(32) بأن اكون خادمكم المطيع ((
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)) يا حضرة السيد عبد  -كان رد الممك جورج الخامس عمى عبد الرحمن الميدي :
كبرىان عمى الرحمن اني اقبل ىذا السيف وأقدر عاطفة الوالء التي دعتكم الى تقديمو لي 

اخالصكم وعواطفكم نحوي واني سأقبمو منكم وأعيده لكم ولورثائكم من بعدكم لمدفاع عن 
  . (33)عرشي وامبراطوريتي وبصفتو برىان عمى قبول شعائر خضوعكم وخضوع اتباعكم ((

اعتبرت خطوة الممك البريطاني وكالمو لعبد الرحمن الميدي ىو اعالن حقيقي 
, حيث (34)ر الميدوي من جديد )) كمؤسسة وعقيدة وبالسيد زعيمًا ليا ((لالعتراف بوالدة الفك

, وان انضمامو الى الوفد يعني ان اتباعو يشكمون (35)اضافت طابعًا قويًا ومتينًا لو وألنصاره 
,وفي الوقت نفسو (36)قسما ميما من الشماليين السودانيين وال يمكن تجاىمو في وفد تمثيمي

دم تشجيع أي آمال قد تكون لديو في صنع رأس مال سياسي من ىذه كانوا حريصين عمى ع
وقبل مغادرة الوفد منح الممك البريطاني اعضاء الوفد نياشين ,منح عمي الميرغني  ,(37)القضية

نيشان فيكتوريا من درجة فارس مع لقب سير, ونيشان من درجة رفيق لكل من عبد الرحمن 
احمد ىاشم , ونيشان من درجة عضو لكل من شيخ  الميدي ويوسف اليندي وشيخ ابو قاسم

ابراىيم ابو موسى وشيخ عمي التوم وشيخ ابراىيم ابو فرح وشيخ عوض الكريم ابوسن , عاد 
الوفد الى الخرطوم وكان باستقبالو حشود ضخمة وفي مقدمتيم كان نائب معالي الحاكم العام 

من رجاالت الجاليات االجنبية واالعيان واليوزباشي احمد عبداهلل ياور الحاكم العام , وعدد 
,اضف الى ذلك ان منازل اعضاء الوفد امتألت بالمينئين من ابناء الشعب السوداني من 

, (39)فت في التأريخ )) حادثة السيف ((, بعد ىذه الحادثة التي عر  (38)شرائح اجتماعية مختمفة
  -كان ليا تأثير في جانبيين:

لحادثة معارضة كبيرة تزعمتيا الصحف المصرية واوساط الجانب األول: اثارت ىذه ا
المثقفين السودانيين المؤيدين لثورة سعد زغمول ضد المحتل البريطاني, وعارضيا وانتقدىا 
ايضًا الختمين من مؤيدي عمي الميرغني دون ان يعيروا اىتمامًا لمكممة التي القاىا زعيم 

والتي وصفت بريطانيا انيا من اعادة العدل  الختمية عمي الميرغني امام الممك البريطاني
واالمن والسالم لمسودانيين ورعت جميع شؤونيم بما يخدم مصمحة الشعب السوداني وان 
مستقبل تقدم السودان مرتبط ارتباطًا وثيقًا ببريطانيا العظمى ىذه المعارضة كان عبد الرحمن 

اراد ان يبين لبريطانيا ان نواياه الميدي عمى وعي تام لما سيثير موقفو ىذا من جدل لكنو 
سميمة, ومن ثم كسب جانبيم ليتخمص من القيود التي فرضت عميو ابان السنوات االولى من 
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االحتالل ليتمكن من الحصول عمى حريتو المكفولة والمرتبطة ارتباطًا وثيقًا بما ينوي القيام بو 
ني يكشفان بوضوح بأنيم الحول , ان موقف عبد الرحمن الميدي و عمي الميرغ(40)مستقباًل 

ليم في ادارة شؤون بالدىم دون كسب ود بريطانيا صاحبة اليد العميا القوية في السودان, عممًا 
  (41)ان خطوة عبد الرحمن في تقديم سيف والده جاءت بناءًا عمى نصحية مستر شارلس

, (42) ميًا او شخصياً ليكسب بيا ود بريطانيا وكان ىذا صديقًا مخمصًا لعبد الرحمن سواء رس
ان عبد الرحمن الميدي يممك شعبية  0504وىو نفسو الذي قال لممسؤولين البريطانيين سنة 

واسعة بين الشعب السوداني ومؤثرة اكثر من غالبية رجال الدين األخرين وىذا يصب في 
في  صالح حكومتنا , وانو اكثر من يمكن االعتماد عميو, جاء ىذا التصريح وصداقة شارلس

مصمحة عبد الرحمن الميدي ألنو شكل سندًا قويا لُو امام بقية الموظفين البريطانيين في 
السودان ممن يقفون بجانب السيد عمي الميرغني وفي مقدمة ىؤالء السكرتير االداري 
ماكمايكل, ومن الجدير بالذكر ان المرونة في العالقة بين عبد الرحمن الميدي والمسؤولين 

كان مردىا الى التبديل الذي حصل عمى االداريين البريطانيين في السودان ففي  البريطانيين
انتيت فترة حكم وينجت والتي سبقيا استقالة سالطين باشا المعروف بعداءه  0502سنة 

 . (43)0509لمميديين سنة 
 ىذا يدعونا الى القول ان السودانيين كانوا اليزالون يعانون مما تركو االستعمار القديم

التركي رأوا في  بريطانيا ىي السمم القومي المتين  –في انفسيم والمتمثل بالحكم المصري 
 .(44)الذي يمكن ان يحققوا في ظمو استقرار وتقدم وىذا اما دعاىم الى الدفاع عن قضيتيم

الجانب الثاني : عند عودة عبد الرحمن الميدي من لندن ذكر انو لم يحقق ما كان 
سياسيًا, خاصة أن كممة الممك جورج الخامس كما ذكر ويميس ))لم تكن يطمح الى تحقيقو 

ليا أي شرعية رسمية وليس ليا تأثير في إيجاد حل لمصعوبات السياسية الحالية المتعمقة 
, لكنو اجتماعيًا كانت لو فرصة ان اطمع عمى مظاىر الحضارة والتطور (45)بوضع السودان((

,فقد تحقق لو ان زاد اتباعو وضيوفو (46)اجل تقدم السودان  في لندن فزادتو حماسًا لمعمل من
,خاصة بعد ان حصل عمى تسييالت من االدارة البريطانية في حرية التنقل (47)في جزيرة آبا 

بسيولة ويسر بين المدن والقرى وعين وكالء لو في كل من آبا و الدويم و الكوة و القطنية, 
ق النيل األبيض, كما عين وكالء لمديرية كردفان وكوستي لتصبح تحت سيطرتو جميع مناط

في مدن االبيض وام روابة والنيود, في دارفور عين وكالء في مناطق رزيقات وكتم ونياال في 
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مناطق الجزيرة في كاًل من سنجة والكاممين و ود مدني ورفاعة في الشمالية عين مناطق بربر 
بأن اصبح لو مندوبين في مناطق كثيرة ودنقال, سيمت لعبد الرحمن الميدي ىذه الخطوة 

وكانت ميمتيم ترتكز نحو انضمام انصار جدد من خالل توزيع خطاباتو وجمع الزكوات منيم 
وقراءة الراتب واداء فريضة الصالة جماعة, وليم اتصاالتيم مع الطبقة الفقيرة والعمماء 

  . (48) والمشايخ عندئذا زاد اتباعو
صالحو وحقق خالل السنوات التالية تنظيم االنصار سارت الظروف واألوضاع في 

واصبحت لو قاعدة اقتصادية قوية ساعدتو في التأثير واجتذاب ثالث مجموعات رئيسية مع 
 الحفاظ عمى ىدوئو وعالقاتو الطيبة الممزوجة بنواياه السميمة ىذه المجموعات ىي : 

ن اىالي العرب وكان المجموعة األولى : ضمت ىذه المجموعة عدد من المتشددين م
ىؤالء مؤمنين ان عبد الرحمن الميدي ىو ضالتيم في تحرير بالدىم من المستعمرين فانتقموا 
الى آبا بشكل كثيف فزاد عدد سكانيا وىذا انعكس بطبيعة الحال الى زيادة االراضي المزروعة 

دارفور وأنشأ وبالتالي سيمت عمى عبد الرحمن الميدي ان يجد منفذًا الى مناطق كردفان و 
تنظيم لألنصار يقودىم حمفاء تم اختيارىم بدقة, وبذلك يكون قد نجح في ايجاد موطئ قدم 

في  0593لألنصار لنشر افكار الميدية رغم االجراءات االحترازية التي اتخذتيا الحكومة سنة 
ان تحصر ىؤالء المياجرين في قرى محددة في محافظات كسال والفونج والنيمين االزرق 
واالبيض, لكن عبد الرحمن الميدي لم يضجر من ىذه السياسة  بل وجد ضالتو فييا ألنيم 

 كانوا اداة لزرع مبادئ الميدية في تمك المناطق . 
ضمت ىذه المجموعة شيوخ عدد من المناطق الواقعة عمى  -المجموعة الثانية :

المستعمر ليكونوا سدًا وشوكة النير وىؤالء كونوا ما عرف باسم االدارة  األىمية التي اوجدىا 
في جنب عبد الرحمن الميدي والمتعممين , لكن عبد الرحمن الميدي تعامل بعقالنية اتجاىيم 
وتمكن من كسبيم ليكونوا حمفاء لألنصار, وعن طريق العطاء المالي تمكن من كسب مشايخ 

 الطرق الصوفية الذين كانوا معادين لمميدية . 
من ممثمي الرأي العام المتحضر, وىؤالء كسبيم من خالل  المجموعة الثالثة : وىم

اتخاذ اسموب الدعاية لو في المدن الصغيرة و الكبيرة مستغاًل المناسبة الدينية لالحتفال بمولد 
النبي محمد ) صمى اهلل عميو وسمم (, التي اوالىا اىمية كبيرة من خالل صرف االموال 

قيام بزيارات لبعض المدن مثل مدني سنة بسخاء وكرم, اضف الى ذلك حرصو عمى ال
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, االمر الذي اسيم في ازدياد مؤيديو وكانوا الناس يرحبون 0529وجبل اولياء سنة  0520
,  يستنتج من ذلك ان (49) بمقدمو وينظمون استقبال كبير لو اصبح كأنو مناسبة عامة ليم

صبح مؤثرًا في المجتمع عبد الرحمن الميدي نجح في ايجاد قاعدة جماىيرية واسعة وانو ا
 السوداني وحاز عمى المكانة التي كان يتوقع الحصول عمييا . 

ان النجاح الذي حققو عبد الرحمن الميدي لم يكن فقط عمى مستوى االنصار فقد 
اشترك مع مجموعة من المثقفين ومشاركة عمي الميرغني والشريف ىندي في الرابع والعشرين 

صحيفة سياسية وطنية ىي )) حضارة السودان (( واختير  من اصدار 0591من تموز سنة 
السيد حسن شريف رئيسًا لتحريرىا لتكون لسان الناطق باسميم وباسم الشعب السوداني ومنبرًا 

, وكان (50)لمتعبير عن آرائيم وأفكارىم بعد ان قضوا فترة من الزمن مقيدين في ىذا الجانب 
  .(51)يين ((شعارىا السياسي ىو )) السودان لمسودان

وكانت  0505ويذكر محمد سعيد القدال ان البداية االولى لصدور الصحيفة سنة 
تيتم بالقضايا االجتماعية ومسألة دعم التعميم ليشمل الطمبة من الطبقة الفقيرة من خالل انشاء 
صندوق لمتبرعات , ولم يكن ليا اىتمام بالجانب السياسي , وتوقفت عن الصدور في نياية 

م نفسو, لكن تطورات االوضاع  المتمثمة بثورة مصر ودعوتيا الى وحدة وادي النيل , العا
جاءت خطوة الزعماء الثالث الميدي والميرغني واليندي بإعادة فتحيا  باسم حضارة 

  .(52)السودان
 -. نشاط السيد عبد الرحمن المهدي في جزيرة آبا وموقف بريطانيا منو:4

واالدارة البريطانية في بادىء االمر الى اليجرات المتزايدة الى لم تبالي الحكومة 
, لكن ما حصل من (53)الجزيرة آبا طالما أنيا تدعم زعامة عبد الرحمن الميدي االقتصادية

زيادة نشاط األنصار في كل من كردفان ودارفور والفونج, وطباعة اول نسخة من راتب 
لتحمل عبارة الميدي عميو السالم وىي عبارة وجاءت الطبعة الثانية  0590الميدي سنة 

, وفي الوقت نفسو كان عبد الرحمن الميدي يتبع (54)محظورة األستخدام في ذلك الوقت
اسموب التيدئة والمراوغة في ان يحرص ان يكون بصفو األنصار طبقة المثقفين والمتعممين 

وقمق وشكوك وحذر األدارة  , ىذا النجاح والسمعة حققيا اثارة مخاوف(55)فضال عن االنصار
البريطانية والتي زادت وطأتيا التي التقارير التي وصمت من عدة مديريات والتي أكدت عمى 
اليجرات المتزايدة الى آبا والكثير من قطعان الماشية واألطنان من الغالل وىذه كانت عبارة 
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ن حركة تمرد قادىا , وزاد الطين بمة ىي ما شيدتو منطقة نياال م(56)عن ىدايا وزاكوات
شخص اسمو عبداهلل السحيني الذي أدعى أنو النبي عيسى وجمع حولو المؤيدين وشن ىجومو 

حيث قتل  0590عمى مركز المفتش البريطاني في نياال في السادس والعشرين من أيمول سنة 
 في اليجوم المفتش البريطاني وعدد غير قميل من معاونيو وجنوده , وتم القضاء عمى ىذه
الحركة وألقي القبض عمى عبداهلل السحيني وأعدم في األول من تشرين األول سنة 

. وقد رفعت ىذه الحركة شعار الدين منصور وىو شعار كما ىو معروف يعود الى (57)0590
ايام الثورة الميدية لذا ظنت اإلدارة البريطانية ان ىذه الحركة ليا عالقة بعبد الرحمن الميدي 

عالن والئيم لمحكومة كونيا حركة دينيةفأرسمت اليو تط ,كما طمبت (58)مب منو تيدئة الناس وا 
يقاف  منو إن يقوم بسحب وكالءه من مناطق كردفان والنيل األبيض ,وعدم جمع الزكاة , وا 
اليجرة من والى آبا في األعياد واالحتفاالت السنوية , وقد تعدت مخاوف بريطانيا ليس فقط 

السودان ولكن مخاوفيم ارتبطت بأتباع الميدية في نيجيريا  من مؤيدي الميدية داخل
, والتي تعود الى ايام االمام محمد الميدي وعالقتو مع الشيخ حياتو بن سعيد في (59)وتشاد

نيجيريا لتبقى العالقة مستمرة بين عبد الرحمن الميدي وابن الشيخ حياتو, وأىتمت بريطانيا 
ن نفوذ أتباع الميدية ,ففي الوقت الذي تعاممت بيا مع كثيرا بيذه العالقة وحاولت الحد م

إنصار الميدية في السودان بتضييق الخناق كان العنف ىو أسموبيا ضد انصار الميدية في 
عندما تدخل عبد الرحمن  0551في السجن لغاية سنة  0592نيجيريا, وألفت بزعيميم سنة 

, ومما كان يؤكد شكوك  (60)عنو الميدي وطمب من وزارة المستعمرات في لندن لألفراج
نيجيريا ىي تمك  بريطانيا عن وجود صمة بين عبد الرحمن الميدي وانصار الميدية في شمال

التقارير التي كان يرفعيا الموظفون البريطانيون فقد أكدت بعض التقارير ان عبد الرحمن 
ِو وانو النبي عيسى, وعثر الميدي يتمتع بمكانة بين ابناء الشمال النيجيري واعتقادىم بكرامات

ذكرت  0592, وفي سنة  (61)بحوزة ىؤالء األنصار رسائل يعتقد انيا من عبد الرحمن الميدي
ىذه التقارير ان سعيد بن حياتو أوجد موطيء قدم لمدعوة الميدية في دمبمو بمنطقة برنو ومما 

و لمخالفة في الغرب , يؤكد ذلك ىي رسالة مبعوثة من عبد الرحمن الى الشيخ سعيد تبين تولي
ورسالة اخرى مبعوثة من الشيخ سعيد الى عبد الرحمن اخرى كانت بحوزة السمطات النيجيرية 
ىذه الرسائل كانت موجية من عبد الرحمن الميدي والتي تدعوا الى االنضمام الى العقيدة 

يرفعيا فان ىر الميدوية استعدادًا لمثورة ضد المسيحين , يالحظ عمى ىذه التقارير التي كان 
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بالمروس وب ليثم قصدا منيا اثارة اصابع االتيام والشكوك اتجاه عبد الرحمن الميدي ففي 
تقرير جاء ما نصو )) بكممة واحدة فأن الدعاية الميدية في نيجيريا باسم عبد الرحمن تبدوا 

ووكالؤه  شبيية تمامًا بتمك التي يقوم بيا وكالءه المعتمدون في دارفور , وان عبد الرحمن
 . (62)المباشرين مسؤولون عن ىذه كمسؤوليتيم من تمك ((

حققت ىذه التقارير اىدافيا في اثارة مخاوف وقمق بريطانيا اتجاه عبد الرحمن 
والميدوية دعتيا الى االىتمام واتخاذ الحيطة والحذر ازاء اي تطور لمحركة من شأنو ان 

افريقيا لذلك كثفت بريطانيا من مراقبييا  يسبب زعزعة لمتواجد البريطاني والفرنسي بوسط
البريطانيين في نيجيريا ورصفائيم في افريقيا االستوائية الفرنسية , كما عمدت الى تشكيل 
جياز اخر مختص ألعداد التقارير عن اي فعل او تحرك مشبوه لو عالقة بالميدية لكن ىذه 

لميدي الخاصة والمحفوظة في دار التقارير تتنافى مع ما عثر عميو في اوراق عبد الرحمن ا
الوثائق القومية بالخرطوم والتي تكشف عن وجود رسائل موجية من اسرة سعيد بن حياتو الى 
عبد الرحمن الميدي تطمب منو الدعم المادي والتوجو الديني , اذًا ىذه الرسائل تعكس ان 

بأفكار تتنافى مع  عالقة شخصية كانت تربط بين األسرتين وال يمكن ان يفكر عبد الرحمن
مبادئو في الشرعية الدستورية وان ىذه التقارير كان مبالغًا فييا وجاءت بتدبير من بعض 
الموظفين البريطانيين في السودان ونيجيريا قصدوا منيا زعزعة مكانة الموظف البريطاني 

, (63)شارلس ولس المعروف بتعاطفو مع الميدية وصداقتو الشخصية لعبد الرحمن الميدي
ومما يدعم ذلك ىي نفسيا تقارير ليثم التي بين فييا استنتاجو من الرسائل التي عثر عمييا في 
نيجيريا انيا كانت موجية من بعض األشخاص الى المربي الديني في برنو وكتب فييا انو 

كان يسأل  0559ينوب عن عبد الرحمن وان كاتب ىذه الرسالة اثناء زيارة ليثم الى آبا سنة 
ير ما ارسمو الى برنو, اضافة الى وجود رسائل كتبت بشكل فردي وارسمت الى عن مص

نيجيريا وىؤالء كانوا من المتعصبين لمميدية . وليس بالضروري ان عبد الرحمن الميدي كان 
عمى عمم بيا, لكنيم كانوا يعبرون عن حاليم المستقر الذي تمتعوا بو في آبا في ظل عبد 

ئرين من نيجيريا الى الجزيرة الميدي وىذا ما روجو الكثير من الزاالرحمن ابن االمام محمد 
, بذلك يكون ىذا االستنتاج متناقض مع التقارير األولية التي اعدىا ليثم ميما يكن من أمر آبا

اال انو ليا تأثيرىا عمى االدارة البريطانية ألتخاد الحيطة والحذر اتجاه الميدية سواء داخل 
, ومما زاد مخاوفيا ىي تمك الحركة النشطة التي كان يقوم بيا  (64)السودان او خارجو 
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مندوبي عبد الرحمن الميدي والتحاق عدد كبير من القبائل واألسر ورجال الدين وباألخص 
من الفقراء ورجال الدين من المحميين والشيوخ, وىذا اكدتو تقارير المخابرات في كاًل من 

در عمى أثره قرار من السكرتير االداري لحكومة السودان سنة دارفور وكردفان والجزيرة آبا ليص
وجو الى عبد الرحمن الميدي بإيقاف نشاط الوكالء ومنع عبد الرحمن الميدي من  0592

السفر الى كردفان ودارفور وكسال والتوقف عن اي حركة تنظيم لمميديين بأي صورة من 
من التوجو الى الجزيرة آبا بعد صالة عيد  الصور , لكن ىذا القرار لم يمنع الكثير من الناس

وىؤالء الناس حضروا من مختمف انحاء السودان وباألخص من العرب من  0592الفطر سنة 
كردفان و دارفور, ومياجري افريقيا الغربية من العالقة, ىذا االمر اثار حفيظة بريطانيا 

سماح لو مرة اخرى بالعودة وأرسمت الى عبد الرحمن الميدي لمحضور الى ام درمان وعدم ال
الى آبا, ومنعت جمع الزكاة من انصار الميدية وارساليا الى دائرة الميدي بأي شكل من 
االشكال وتحت كل الظروف, واقامت حراسة عمى جميع مداخل الجزيرة آبا لمنع دخول االفراد 

مياجرًا واعادتو او المجموعات الى الجزيرة , كما اصدرت قرار بإخراج جميع من دخل الجزيرة 
, ومنعت من استخدام كممة انصار ومياجرين (65)الى موطنو األصمي الذي جاء منو

, واكدوا عمى ضرورة مراقبة (66)فاستبدليما عبد الرحمن الميدي بكممتي االصحاب والعمال
األوضاع وسجن كل من يعارض القرارات, وبما انو ىناك الكثير لم يمتزم بتمك القرارات فكان 

ره المحاكمة والسجن, وازاء ىذه االجراءات انتقمت حركة ونشاط االنصار من العالنية مصي
الى السرية في العمل , واستمر نشاطيم في جمع الزكاة واليدايا وارساليا سرًا الى دائرة 
الميدي واستمرت اليجرة بشكل سري الى الجزيرة آبا, والذي ساعد بعد ذلك عمى استمرار 

بين عبد الرحمن الميدي والحكومة والسماح بانتقال اعداد  0595تم سنة اليجرة ىو اتفاق 
محدودة من العاممين في الزراعة إلنجاز االعمال الزراعية المختمفة والحصاد عمى ان يعودوا 

 . (67)بعد انتياء موسم الزراعة الى مناطقيم األصمية 
  الخاتمة

ثقة بريطانيا خالل المرحمة  يستنتج مما سبق ان عبد الرحمن الميدي نجح في كسب
االولى من حياتو السياسية , عمى الرغم ان مخاوف بريطانيا لم تنتيي وبقت الشكوك تراودىا 
من ان يثور عبد الرحمن الميدي ضدىا في اي وقت , السيما بعد النجاح الذي حققو في لم 

بناء االنصار او شمل االنصار حولو , ونمو مشاريعو االقتصادية التي تعطيو سند قوي في 
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ربما حسب ظنونيا يعيد تسميحيم من جديد , لذا فكانت تيق عميو الخناق تارة , وتفسح 
المجال امامو تارة اخرى , السيما حاجتيا الى خدماتو خالل الحرب العالمية االولى , 
والقضاء عمى نشاط عمي دينار , لكنو في الوقت نفسو وخالل ىذه المرحمو لم يعارض اي 

تصدره وباألخص حول اليجرة الى آبا , النو اراد ان يكسب ثقتيا اكثر حتى يمضي في قرار 
تحقيق ىدفو وىو الوصول الى االستقالل بالتدريج , دون اشيار السالح واراقة الدماء , 

 لقناعتو بانيا معركة خاسرة.
 -الهـــــوامـــــــش :

الطيب محمد آدم الزاكي , العرش والمحراب , الدور االجتماعي واالقتصادي لألمام عبد الرحمن الميدي  (1)
في تأريخ السودان الحديث , اطروحة دكتوراه , منشورة , جامعة الخرطوم , الشركة العالمية , بال. ط  , بال. 

 .  09ت , ص
,  0492لد في جزيرة لبب في شمال السودان سنة ىو محمد بن عبد اهلل , و  -محمد بن احمد الميدي : (2)

درس الخموة وحفظ القران وتبحر في الفقو وأشتير بالزىد والتصوف , دفعو رفضو لمحكم العثماني لمقيام بالثورة 
, توفي في  0445, وحقق انتصارات عمى الحكومة وأعمن عن قيام الدولة الميدية سنة  0441الميدية سنة 

شيور ليخمفو في حكم الدولة الميدية خميفتو األول عبد اهلل التعايشي . احمد سميمان العام نفسو بعد ست 
 .  031, ص 9105أبكر احمد , أوائل في السودان , المكتبة الوطنية , الخرطوم , بال. ط , 

 .93, ص0552مذكرات االمام عبد الرحمن الميدي ,مركز الدراسات السودانية, القاىرة, بال. ط ,(3)
 .09لطيب محمد آدم الزاكي ,المصدر السابق,صا (4)
 .93عبدالرحمن الميدي, المصدر السابق,ص (5)
. احمد ابراىيم دياب , موسوعة الرموز  09-02الطيب محمد ادم الزاكي , المصدر السابق , ص  (6)

ت ص ( , الدار العربية , السودان . بال. ط , بال.  0525 – 0511والشخصيات الوطنية السودانية ) 
59-55 . 
 . 09الطيب محمد ادم الزاكي , المصدر السابق , ص (7)
الخموة: وىي الوحدة التعميمية الرئيسية في السودان لتعمم القرآن الكريم, اذ كانت تمبي حاجة المجتمع (8)

االسالمي لمتعميم وخاصة في البمدان التي تعيش في وضع اقتصادي واجتماعي بسيط ولم يكن ليم اي 
بالعالم الخارجي, اما لغويا فيي تعني اختالء اذ يتخذ رجل الدين مكانا يختمي بو مع اهلل لممارسة اتصال 

,ترجمة:ىنري رياض وآخرون, دار 0552-0454عباداتو. محمد عمر بشير, تطور التعميم في السودان
 .94,ص0531الثقافة,بيروت,بال.ط,

 .93عبد الرحمن الميدي ,المصدر السابق , (9)
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سم عثمان نور , االمام عبد الرحمن الميدي , رجل القرن العشرين في السودان , تقديم : السيد قا (10)
 .02, ص 9115,  0الصادق الميدي , مركز قاسم , الخرطوم , ط

 .29عبد الرحمن الميدي , المصدر السابق , ص (11)
 . 04قاسم عثمان نور , المصدر السابق , ص (12)
 . 94المصدر السابق , ص عبد الرحمن الميدي , (13)
 . 030, ص 0542, 0, دار الفكر , الخرطوم , ط 9احمد سميمان , ومشيناىا خطى , ج (14)
,  0رواد الفكر السوداني , دار الجبل , بيروت , ط محجوب عمر باشري , رواد الفكر السوداني , (15)

 . 912, ص  0550
 .   030احمد سميمان , المصدر السابق , ص (16)
 .  913محجوب عمر باشري , المصدر السابق , ص (17)
 . 030احمد سميمان , المصدر السابق , ص (18)
عمي الميرغي: ىو عمي بن السيد محمد عثمان الميرغي احد الزعماء الدينيين , وىو زعيم الطائفة الختمية (19)

صر , وحظى باىتمام من قبل التي اسسيا جده عثمان وكانت تعادي العثمانية وتؤيد لوحدة وادي النيل مع م
البريطانيين وقمد عدة اوسمة وكان انصار الميدية يعارضون دعوتو لكن العداء انتيى بعد استقالل السودان 

وشكل مؤيديو حزب االشقاء بدعم منو وتوحد بعد ذلك مع حزب االمة لتشكيل الحكومة ـ ترك  0552سنة 
. عبد الوىاب الكيالي  0524وتوفي في اوائل سنة  0529عمي الميرغي العمل السياسي بعد انقالب عام 

. لمزيد من التفاصيل  049, دار اليدى , بيروت ,بال.ط , بال. ت, ص9واخرون , الموسوعة السياسية ,ج
 . 955, ينظر: محجوب عمر باشري , المصدر السابق , ص

 . 039احمد سميمان , المصدر السابق , ص (20)
 .09د في سبيل االستقالل ,بال. ط , بال. ت , صالصادق الميدي , , جيا (21)

من اسرة سالطين التي  0425(: ىو حاكم سوداني تقميدي ولد سنة 0502 – 0425عمي دينار )  (22)
حافظت عمى استقالل دارفور ولم تخضع لالستعمار االوربي حتى اخر لحظة , اصبح سمطانًا في دارفور 

عمي الدينار نحو دارفور واعمن نفسو سمطانًا عمييا واعترف زحف  0445وعارض الحكم في السودان سنة 
بسمطة الحاكم العام في الخرطوم وتأزمت عالقتو مع البريطانيين وقد دعم الدولة العثمانية في الحرب وساءت 

, وقتل عمي دينار  0520عالقتو بعد تركو دفع الجزية لمبريطانيين وردت بريطانيا باجتياح دارفور في اذار 
 . 042, المصدر السابق , ص 9, د. عبد الوىاب الكيالي , ج 0502لسادس من تشرين الثاني في ا
 . 09الصادق الميدي , المصدر السابق , ص (23)
, ترجمة: ىزي رياض  0525 – 0511محمد عمر بشير , تاريخ الحركة الوطنية في السودان ,  (24)

 . 045-049, ص 0541, دمشق ,  واخرون , مراجعة : د. نور الدين سامي , دار الفكر
 .032أحمد سميمان, المصدر السابق , ص (25)
 .09الصادق الميدي, المصدر السابق ,ص (26)
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 .010الطيب احمد ىارون , المصدر السابق ,  (27)
 .05الصادق الميدي, المصدر السابق , ص (28)
 .011الطيب احمد ىارون , المصدر السابق , ي (29)
0- (30)F.O.371,from Michael Wilford,to Major Edward ford, February, 1952 , 

Buckingham place ,JE1054/1,African Depart,p17       
 وثبة السودان األولى ) اسرار ووثائق تاريخية ( بال. ط , بال. تسميمان كشة , 

 . 09-01, ص
(32)F.O.371,from Michael  Wilford , to Major Edward ford, February, 1952 , 

Buckingham place ,JE1054/1,African Depart,,p18.                 
 .3عبد الرحمن الميدي , المصدر السابق , ص (33)
 .035احمد سميمان , المصدر السابق , ص (34)

(35)F.o.371 ,from IDAN Government  to African Department ,Foreign office , 
London,19th,May,1953, JE 1054/2 ,p14                           . 

(36)F.O.371 , from A.Campbell to Charles Petrie, Colonial 
Office,14th,June,1952,JE 1054/2,p47                                       . 

                                                                                                         
حسن نجيمة , مالمح من المجتمع السوداني ,دار عزة ,الخرطوم , بال.ط  (37)                             

 .52-59, ص 9115, 
 . 3عبد الرحمن الميدي , المصدر السابق , ص (38)

 .032حمد سميمان , المصدر السابق , ا (39) 
ثم شغل وظيفة مساعد  0515موظف بريطاني عمل في حكومة السودان سنة  -شارلس ارمين ويميس: (40)

مدير المخابرات في الخرطوم وكان مممًا بأحوال السودان وباألخص كاًل من كردفان ود نقاًل والبحر االحمر 
ي وقويت العالقة بينيما , وفي العشرين من كانون الثاني سنة عددىا الى التعاون مع عبد الرحمن الميد

اصبح مديرًا لممخابرات قدم حينيا مساعدات لمسيد عبدالرحمن عمى المستوى الشخصي والرسمي  0591
فأتيم  0599وبسبب عقوبتو نقبل ليصبح مدير اعالي النيل بسبب فشمو في اتخاذ االحتياط واالحداث سنة 

, لكنو لم يتوارى من تقديم العون لمعبد الرحمن الميدي والذي استمر حتى بعد االستفالل ,  بتبذير المال العام
 . 032احمد سميمان , المصدر السابق , ص

 . 032احمد سميمان , المصدر السابق , ص (41)
 , 9119, 9محمد سعيد القدال , تاريخ السودان الحديث , مركز عبد الكريم ميرغني , السودان , ط (42)
 . 299-292ص
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- 0455جبرائيل وبر تبيرق , السودان في عيد وينجت ) االدارة االنجميزية المصرية في السودان  (43)
,  9105,  2( , ترجمة : محمد الخضر محمد سالم , مراجعة : عثمان ابو زيد , مطبعة تربل ,ط 0502

 . 909ص
                                                                                         

 (44) F.O.371, from Charles Petrie  to Armine Willis , 11 February 1952 ,Foreign 
Office ,JE 1054/1 ,African Department, p.25.          .            (45)  , الصادق الميدي

 .99المصدر السابق , ص
 . 3عبد الرحمن الميدي , المصدر السابق , ص (46)
 .99-92قاسم عثمان نور , المصدر السابق ,ص (47)

(48)F.O.371 ,from IDAN GOVERNMENT to Department  Afircan ,  19th May 1952 
, Foreign Office , LONDON ,JE 1054/2 , p.31.                      

 . 09-00در السابق , صعبد الرحمن الميدي , المص (49)
 . 09سميمان كشة , المصدر السابق , ص (50)
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