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سالطین مایرنو خلفاء الشیخ عثمان بن فودي

The Sultans Of Maiwurno

تألیف
السردونا / مصطفي بلھ محمد طاھر مایرنو

م٢٠٢٣فبرایر
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قال تعالي ( ان الذین قالوا ربنا ثم استقاموا تتنزل
علیھم المالئكة اال تخافوا وال تحزنوا وابشروا

بالجنة التي كنتم توعدون ) صدق هللا العظیم  سورة
٣٠اآلیةفصلت
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اھداء
اھدي ھذا العمل المتواضع الي

_روح والدي السلطان بلھ محمد طاھر سبب وجودي في ھذه
الحیاة

_ روح عمي وصنو ابي السلطان ابوبكر محمد طاھر
لن انسي فضلھ وثقتھ بي

_ روح الحاج االمین أحمد كاغو
الذي غمرني بحبھ ونصائحھ ومعلوماتھ

_ عمي واستاذي الطیب محمود أحمد عبده
صاحب الفضل الكبیر في مسیرتي التعلیمیة
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شكر وعرفان

أتقدم بخالص شكري وعرفاني الي كل الذین اعانوني في اعداد
ھذه المادة وھذا الكتیب واشكر كل الذین أجریت معھم

الحوارات في موضوع ھذا الكتاب اشكرھم علي ما منحوني من
وقت عزیز وغالي وما غمروني بھ من معلومات ثرة بسخاء

واریحیة وأخص بالشكر منھم الحاج المرحوم االمین أحمد
كاغو علي المعلومات الغزیرة التي افادني بھا وایضا شكري

وتقدیري للحاج عمر جمعة محمد ( بابو كیري) والستاذي
وصدیق والدي وزمیلھ االستاذ الطیب محمود أحمد وللعم

المرحوم أحمد عمر الكفاح  والشكر موصول الي عمي بلھ
أحمد عرابي  فالجمیع قد افادني غایة اإلفادة بالمعلومات الثرة .
ویمتد شكري الي الدكتور شعیب علي مدیر مركز اریوا ھاوس

في مدینة كدونا علي ما مدني بھ من وثائق كثیرة جدا وكانت
مفیدة جدا في ھذا البحث .وشكري لكل من أعان وساعد وساھم

في إتمام ھذا العمل .
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مقدمة
الحمد � الذي من علي ھذه النعمة باتمام ھذا البحث المتواضع

جدا عن رجال عظماء قدموا الغالي والنفیس في خدمة الدین
واألمة والوطن اال وھم سالطین مایرنو.  فكانوا حقا خیر خلفا

لخیر سلف وكیف ال وجمیعھم رضعوا المجد واالباء والعز
والشموخ والجد واالجتھاد كابر عن كابر وحافظوا علي تاریخ

ناصع توارثوه عبر قرون من األزمان. وادوا دورھم كامال غیر
منقوص حتي رحلوا عن ھذه الفانیة راضیین عن أنفسھم

واداءھم ورضي عنھم معاصریھم ولسان حالھم یقول لیس
باإلمكان اكثر مما كان ونسأل هللا لھم الرضي وقبول الصالحات

من األعمال.
اعلم علم الیقین ان بحثي ھذا دون مقام ھؤالء العظماء

الذین خصصت بحثي ھذا عنھم ولیس بمقدوري ایفاءھم حقھم
كامال ولكن فالیلتمس الجمیع لي العذر . لقد توفرت لدي بعض
المعلومات الموثقة  عنھم بطریقة او باخري واردت ان اوثقھا
تحت ھذا العنوان سالطین مایرنو في ھذا الكتیب الفتح الباب
أمام الكثیرین ممن لدیھ معلومات أكثر وقدرات ارفع لتوسیع

ھذا البحث وصیاغة ما یوفیھم حقھم
ھدف اخر دفعني لكتابة ھذه السطور وتحت ھذا العنوان ھو
استنھاض ھمم القادمین من االجیال لمعرفة جھود ومجاھدات
من سبقھم من الرجال واالسالف واالجداد ومعرفة كیف بني

ھؤالء ھذا المجد وھذه الحضارات لتقفي اثرھم والمضي علي
دربھم والتشبھ بھم . واردت ان تعي االجیال كیف حافظ ھؤالء
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علي مجد من سبقھم وما یجب علیھم فعلھ للحفاظ علي ھذا
اإلرث التاریخي العظیم وتسلیم الرایة لألجیال التي تلیھم

واردت ان تعریف المجتمع ان بالعلم وتقوي هللا واالخالص
والتفاني والتعاون والتضحیة ووضع األھداف السامیة وامتالك
الرؤى والنظرة الثاقبة وحسن التخطیط والتدبیر واجادة إدارة

االزمات وفق األحوال واالزمان والظروف واالمكنة بھذه
المقومات وغیرھا تبني االمجاد .

لقد عمدت الي تقسیم ھذا البحث المتواضع الي ست فصول
الفصل االول تحت عنوان الخلفیة التاریخیة  وفصلت تحتھ

الخلفیة التاریخیة ألسرة سالطین مایرنو ثم موجز عن جدھم
االعلي المجدد الشیخ عثمان بن فودي  ثم موجز عن خالفة
سكتو وتناولت تحدیات خالفة سكتو مع االستعمار االروبي
وختمت الفصل بقائمة بأسماء أمراء المؤمنین لخالفة سكتو

اإلسالمیة
اما الفصل الثاني

خصصتھ للحیاة المبكرة المیر المؤمنین محمد بلو مایرنو
مؤسس سلطنة مایرنو وسلطانھا األول تناولت نشأتھ وجھاده

وتنصیبھ وھجرتھ من سكتوفي غرب أفریقیا الي مدینة مایرنو
في السودان

الفصل الثالث خصصتھ عن تأسیس مدینة مایرنو والقري
والبلدات ذات الصلة والمكونة لمجتمع السلطنة  ثم تناولت

تأسیس السلطنة وھیاكلھا اإلداریة وافردت عنوان للتحدیث التي
صاحبة محمد بلو مایرنو مع االستعمار البریطاني ثم الفصل
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الخامس عن دوره في خدمة وتطویر اتباع السلطنة في مایرنو
وخارجھا وقبل الختام تناولت عالقاتھ مع مكونات السودان

االخري وخارج السودان وختمت الفصل باالیام األخیرة من
حیاتھ

اما الفصل الخامس كان مخصص لخلفھ من بعضھ السلطان
محمد طاھر من میالده حتي تنصیبھ  وفي الفصل السادس
خصصتھ للخدمة  التي قدمھا التباعھ  والفصل السابع  عن

السلطان بلھ محمد طاھر  بینما الفصل الثامن  واألخیر للسلطان
ابوبكر محمد طاھر

ارجو ان اكون قد قدمت مایفید القارئ والباحثین في ھذا المجال
(ربنا ال تؤاخذنا ان نسینا او أخطأنا ربنا وال تحمل علینا اصرا
كما حملتھ علي الذین من قبلنا ربنا وال تحملنا ما ال طاقة لنا بھ
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت موالنا فأنصرنا علي القوم

٢٨٦اآلیةالبقرةسورةالعظیمهللاصدقالكافرین)
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محتویات الكتاب
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موجز تاریخي عن الشیخ عثمان بن فودي
موجز عن خالفة سكتو اإلسالمیة
خالفة سكتو واالستعمار االروبي

الثانيالفصل/٥
٧٢………………مایرنوبلومحمدالمؤمنینأمیر
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١٦٦………اتباعھتجاهمایرنوالسلطانأدواراھم
دور السلطان مایرنو في خدمة اتباعة

عالقات السلطان مایرنو داخل وخارج السودان
االیام االخیر لحیاة السلطان محمد بلو مایرنو
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٢٥٤…………………….طاھرمحمدبلھالسلطان
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٣٢١…………………….والمراجعالمصادر/١١
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الفصل االول
الخلفیة التاریخیة

تاریخ األسرة
تنحدر أسرة سالطین مایرنو من جدھم األعلى الصحابي الجلیل

أدخلالذيوھو.)١(نسبھمینتھيوإلیھالفھرينافعبنعقبة
شمالفتحأثناءووصل.)٢(أفریقیاوغربشمالإلىاإلسالم
.)٣(السنغالنھرحوضعلىفوتاتورومنطقةإلىأفریقیا

المؤكد ان سالطین مایرنو ھم أحفاد المجاھد والمجدد الكبیر
الشیخ عثمان بن فودي. مؤسس الخالفة السكوتیة في غرب

أفریقیا في القرن التاسع عشر المیالدي.  والمؤكد نسبا أن الشیخ
عثمان بن فودي ھو الحفید المباشر للعالمة القائد موسى

وایضا.)٥(عشرالحاديجدهھوجكلووموسى)٤(جكلو
_____________________________

المؤلفبمكتبةمخطوطةالنسب-كتاب-فوديبنعبدهللالشیخ)١(
الثامنالمجلدوالنھایةالبدایة-قیسبنعلقمة)٢(

النسبكتابفيوردةقصیدةفودي-بنعبدهللالشیخ)٣(
المؤلفبمكتبةمخطوطاألنساب-مجموعكتاب-بلومحمداألمیر)٤(
فودي-بنعثمانالشیخعندالسیاسيالفكرمكوناتالشاذلي-بھیجةالدكتورة)٥(

ورقة بحثیة بندوة جامعة أفریقیا العالمیة بالتعاون مع االیسسكو الخرطوم نوفمبر
م١٩٩٥
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المؤكد نسبا أن موسى جكلو ھو الحفید المباشر للصحابي عقبة
مناألفریقيالغربھجراتأكبرمنواحدقاد.الذي)١(نافعبن

فوتا تورو على نھر السنغال إلى بالد الھوسا في القرن الخامس
)٢(المیالدي.عشر

ان العدید من المصادر والمراجع التاریخیة قد تحدثت عن
الصحابي الجلیل عقبة بن نافع وعن تاریخھ . وجھاده ونحن ھنا
لسنا بصدد تكرار ذلك التاریخ الذي تعج بھ المصادر . لكن نقدم

ھنا إشارات بسیطة عن ذلك التاریخ .
قاد الصحابي الجلیل عقبة بن نافع جیش الفتح اإلسالمي
لشمال أفریقیا.  حیث أمره علیھ یزید بن معاویة وعینھ والیا

.)٣(مصرفتحبعدأفریقیةعلى
قاد عقبة بن نافع مجاھدیھ واتجھ غرب مصر وخاض بھم
عدد ال یحصي من المعارك على طول الشریط الساحلي  بین

مصر والمغرب األقصى وحقق انتصارات كثیرة وفتوحات
.)٤(المغرببالدفيالغربأقصىوصلحتىلإلسالمواسعة

ومن ھناك اتجھ جنوبا مع مجاھدیھ داخل مملكة غانا القدیمة
__________________________

ذكرهسبقمصدرفودي-بنعبدهللالشیخ)١(
ذكرهسبقمصدرالشاذلي-بھیجةالدكتورة)٢(
ذكرهسبقمصدرقیس-بنعلقمة)٣(
ذكرهسبق)٤(
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عليواسلم.)١(السنغالنھرعلىتوروفوتامنطقةوصلحتى
یدیھ زعیم قبیلة الفالتة  وتزوج عقبة بن نافع من بنتھ بجو

.)٣(األبناءمنعددمنھاوأنجبالعظیم)الجمال()٢(منغو
وكانت قبیلة الفالتة  إحدى المجموعات االثنیة المؤسسة لمملكة

.)٤(القدیمةغانا
تؤكد العدید من المصادر والمراجع بأن وصول عقبة بن
نافع الي منطقة فوتا تورو علي حوض نھر السنغال كان في
القرن األول  الھجري وتؤرخ بعض المصادر لھذا الوصول

منطقةاليعقبةمجاھديطالئعوصلتعندما)٥(ه٤٦بعام
كوار (نھر النیجر) تؤرخ بعض المصادر بأن عقبة تزوج بنت

)٦(ه٦٠بعامبرمنداناملك

عاد الصحابي عقبة بن نافع إلى شمال أفریقیا وواصل
جھاده وفتوحاتھ حتى انتھى بھ األمر شھیدا في منطقة تھودا في

الجزائریة.بسكرةبوالیةعقبةسیديبمدینةودفنه٦٣عام
__________________________

ذكرهسبقمصدر-فودي.بنعبدهللالشیخ)١(
للتالیفالمصریةالداراألفریقیة-السالالت-محمدعوضمحمددكتور)٢(

٥٣صم١٩٦٥القاھرةوالترجمة
ذكرهسبقمصدرفودي-بنعبدهللالشیخ)٣(
م١٨٥٧الجزائر،والمغربأفریقیةذكرفيالمغرب-البكريهللاعبیدابو)٤(

١٧٩ص
وانعكاسالھوسالحضاراتالتاریخیةالجذور-صالحسآتيمھدياالستاذ)٥(

ذلك علي حركة الشیخ عثمان دان فودیو.  ورقة بحثیة بندوة جامعة أفریقیا
م١٩٩٥نوفمبرالخرطوماالیسسكومعبالتعاونالعالمیة

ذكرهسبقمصدر-محمدعوضمحمدالدكتور)٦(
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ترك عقبة بن نافع أبناءه من بجو منغا في فوتاتورو مع
امھم ونشأوا ھناك وتحدثوا لغة امھم(الفلفلدي) وكونوا مایعرف

.)١(الفالتةفروعمنالتوردببفرع
)٢(المجاھدینطالئعبعضوأبناءنافعبنعقبةأحفادحمل

في فوتا تورو والجیل األول من المسلمین حملوا واجب الدعوة
الي هللا ونشر اإلسالم وعلومھ وتعالیمھ .  ووصف كل

المؤرخین بأن الفوالني او الفالتة ھم أول مجموعة عرقیة
إلیھمویرجع.)٣(الصحراءجنوبأفریقیافياإلسالمتعتنق

الفضل في نشر وتركیز دعائم اإلسالم في كل من ممالك  غانا
.)٤(وصنغايومالي

ساھمت قبائل كثیرة في نشر اإلسالم في غرب أفریقیا
وخاصة الطوارق والصنھاج البرابرة ولكن جھود الفالتة علي
مدي قرن واحد في نشر اإلسالم كانت تفوق جھود كل القبائل

.)٥(النتائجحیثمناإلسالمیةوالثقافةاإلسالمنشرفي
یسجل التاریخ بأن الفوالني ظلوا یحملون رایة الدعوة الي

_____________________________
ذكرهسبقمصدرفودي-بنعبدهللالشیخ)١(
االفریقيالغربفياإلسالمیةالحضاراتجذور)٢(
للعواملاإلشارةمعفودیودانعثمانالشیخسیرةسعید-عبداللطیفاالستاذ)٣(

التي ساھمت في تكوین شخصیتھ- ورقة بحثیة بندوة جامعة أفریقیا العالمیة مع
م١٩٩٥نوفمبرالخرطوماالیسسكو

ذكرهسبقمصدرالشاذلي-بھیجةالدكتورة)٤(
الشیخحركةفيعبدالوھاببنمحمدالشیخدعوةأثر-مسعدمصطفي)٥(

عثمان بن فودي اإلصالحیة- جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة-الریاض
٦-٥صم١٩٨٠
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اإلسالم. ففي ممالك غانا ومالي وصنغاي كانوا من أبرز
المطالبین دوما باالھتمام بالدین اإلسالمي وتعالیمھ وكانوا ھم
أكثر فئات المجتمع اھتماما بتشید المساجد والمدارس القرآنیة

مراكزأھمازدھارفياسھاملھمو.)١(الدینعلومونشر
اسسواكما)٢(وتمبكتوجنيمثلالوقتذلكفيالعلمياإلشعاع

ثالث مراكز إشعاع علمي أخرى وھي فوتا تورو وفوتا جالون
.)٣(بونديوفوتا

كان موسى جكلوا حفید الصحابي الجلیل عقبة بن نافع
كان أحد رؤساء وزعماء الفالتة التوردب وحامل رایة الدعوة

ونشر اإلسالم في منطقة فوتا تورو في القرن الخامس عشر
الوثنیینبعضمنوشرسةقویةمعارضةوواجھ.)٤(المیالدي

حتي من قبیلة الفالتة الذین لم یدخلوا اإلسالم. وعلي رأسھم
قیاداتبعضأسسھاوثنیةدولةوھى)٥(دنینكوبيدولةزعماء

الفالتة قائمة على قیم أخالقیة سمحة یدعمھا اإلسالم وسمعوھا
قیم الفالكو  اي قیم الفالتة ولكن امور الدین اإلسالمي وشعائره

.)٦(ابداتعنیھمالوالحجوالزكاةوالصومالصالةمثل
_________________________

ذكرهسبقمصدرالشاذلي-بھیجةالدكتورة)١(
ذكرهسبق)٢(

(3) David Robinson- I'AImamy Abdulkadir
ذكرهسبقمصدرفودي-بنعبدهللالشیخ)٤(
ذكرهسبقمصدرالشاذلي-بھیجةالدكتورة)٥(
المؤلفبمكتبةمخطوطةالملتقطات-ضبطالبخاري-محمدبنجنیدالوزیر)٦(
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وعندما)١(دنینكوبيدولةقیاداتمعجكلواموسىاصتدم
غلب على أمره قرر الھجرة شرقا فقاد اتباعھ في ھجرة كبیرة

وھيقنمنطقةفيواستقر.)٢(الھوسابالدإلىتوروفوتامن
)٣(نیجیریادولةمعالجنوبیةحدودھاعلىنیجردولةداخلاآلن

. وترك موسى جكلو بعض من أفراد أسرتھ لمواصلة مسیرة
.)٤(توروفوتامنطقةفيالدعوة

یعتبر موسي جكلو ھو أول من عمر منطقة قن الواقعة
مشروعھجكلوموسىوواصل.)٥(غوبرمملكةحكمتحت

الدعوي في التخوم الشمالیة لمملكة غوبر في قن وما حولھا
فاسسوا العدید من المساجد والمدارس القرآنیة وعملوا على نشر

الھوسابالدإلىھجرتھموكانت)٦(اإلسالمیةوالتعالیماإلسالم
نقلة نوعیة كبیرة جدا في تاریخ انتشار اإلسالم في بالد

.)٧(الھوسا
واصل أبناء وأحفاد موسي جكلو حمل رایة الدعوة

__________________________
ذكرهسبقمصدرالشاذلي-بھیجةالدكتورة)١(
ذكرهسبقمصدرفودي-بنعبدهللالشیخ)٢(
سلطانبقصرسكتومدینةفيم٢٠١٣عامفيمقابلة-تكاتكوغرباشیحو)٣(

سكتو
ذكرهسبقمصدرالبخاري-محمدبنجنیدالوزیر)٤(
ذكرهسبقمصدرالشاذلي-بھیجةالدكتورة)٦(
ذكرهسبقمصدرصالح-سآتيمھدياالستاذ)٧(



21

ووصفوا بالذكاء الحاد وقوة الحفظ و غزارة العلم وكثرة العلماء
منواصبحوا.)١(وعلومھاإلسالمنشرفيالعالیةوھمتھمبینھم

كبار اعالم بالد الھوسا وقبلة لكل طالبي العلم
شعر أمیر منطقة  قن محمد دمك التابع لمملكة غوبر شعر
بخطورة ھذه الحركة الدعویة التي تقوم بھا أحفاد موسي جكلو
وبتعالیم ھذا الدین الجدید . فقرر طردھم من منطقة قن فھاجم
أمیر المنطقة بلدة قن وقتل عدد كبیر من الناس بینھم أكثر من
أربعین عالم كبیر داخل مساجدھم وأمر البقیة بمغادرة منطقة

.)٢(قن
م١٦٥٠عامحواليفيقنمنجكلوموسيأحفادخرج

وانقسموا الي خمسة مجموعات أحفاد عال وجب  واحفاد كغ
واحفاد بلیري واحفاد رنیري واحفاد برنغ . استقر بعضھم  في
منطقة مرتا الواقعة بالقرب من غلما وكانوا تحت قیادة الزعیم
العالمة محمد بن سعد جد الشیخ عثمان بن فودي من جھة امھ

ونزل جزء من أحفاد عال في منطقة قلب والبعض من بنو تحند
نزل في تواغام في  زمفرا . وتوزع بقیة االحفاد في مناطق

.)٣(الھوسابالدمنعدیدة
واصل أحفاد موسى جكلو دورھم الدعوي في نشر اإلسالم

وتوسعت معاھدھم اإلسالمیة في مرتا وقلب وكثرة مساجدھم
________________________

ذكرهسبقمصدر-البخاريمحمدبنجنیدالوزیر)١(
صالقاھرةتحقیقالتكروربالدتاریخفيالمیسورانفاقبلو-محمداألمیر)٢(

١٠١
١٠١صذكرهسبق)٣(
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)١(الكثیرینیدیھمعلياإلسالمودخلالمجاورة.والمناطقفیھا

.وعملوا على تصحیح عقائد الناس . وصحیح أن اإلسالم وصل
بالد الھوسا منذ القرن الثالث عشر المیالدي ولكن ظل عدد

كبیر ممن اعتنق اإلسالم یخلطون الشعائر اإلسالمیة بعاداتھم
منھمالكثیروظلواالمراءالملوكخاصة)٢(الوثنیةوتقالیدھم

یمارسون السحر والشعوذة وغیرھا من الكبائر والمكفرات من
منوغیرھمجكلوموسىأحفادمنالعلماءوتمكن.)٣(األعمال

العلماء المسلمین من تصحیح عقائد عدد مقدر من ھؤالء
المسلمین المخلطین لالسالم بالتقالید الوثنیة

ظلت شعلة الدعوة الي هللا متقدة في فوتا جالون وفوتا تورو
استطاعم١٧٢٥عامففي.الھوسابالدفيالنسقذاتعلي

الفقیھ إبراھیم من تأسیس كیان سیاسي إسالمي تحت امرتھ
م١٧٥٠عاموبحلول.صغیرةإسالمیةإماراتتسعوكون

تمكن سلیمان بال من تكوین كیان سیاسي قوي جدا في منطقة
فوتا تورو وعمل علي نشر تعالیم اإلسالم وسط دولة دنینكوبي
وتمكن في النھایة من طرد الدنینكوبي وتكوین الدولة االمامیة

عبداإلماموخلفھالعامنفسفيتوفيولكنھم١٧٧٠عامفي
حتيم١٧٧٠منالفترةفياإلمامیةالدولةقادالذيالقادر

.)٤(م١٧٩٦
__________________________

ذكرهسبقمصدرصالح-سآتيمھدياالستاذ)١(
٥٨صالقاھرة-المیسورأنفاقبلو-محمداألمیر)٢(
مخطوطةالسودانأرضأحوالعلياإلخوانتنبیھفودي-بنعثمانالشیخ)٣(
ذكرهسبقمصدرالشاذلي-بھیجةالدكتورة)٤(
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قبل ظھور المجدد الشیخ عثمان بن فودي فقد برز في بالد
الھوسا عدد كبیر من كبار العلماء من أحفاد العالمة موسى

جكلو منھم على سبیل المثال
بنإدریسبنالدانمحمدبنسعدبنمحمدالعالمةالعالم/١

إسحاق بن ماسران بن بوبا بن موسي جكلو
سعدبنمحمدبنعبدهللالعالمةالعالم/٢
سعدبنمحمدبنعبدهللابنسمبومحمدالعالمةالعالم/٣
سعدبنمحمدبنعبدهللابنسعدمحمدالعالمةالعالم/٤
بنمحمدبنعبدهللابنسعدمحمدبنزیدالعالمةالعالم/٥

سعد
إدریسبنالدانمحمدبنسعدبنرنقامودبوالعالمةالعالم/٦
سعدبنرنقامودبوبنمحمدالعالمةالعالم/٧
رنقامودبوبنمحمدبنالفربريمحمدالعالمةالعالم/٨
الدانمحمدبنھمايبنكاورديبناالمینالعالمةالعالم/٩

بنكاورديبناالمینبنبندورعثمانالعالمةالعالم/١٠
ھماي

ھمايبنكاورديبناالمینبنمحمدالعالمةالعالم/١١
جبوبنعالبنھمةبنعثمانبنمحمدالعالمةالعالم/١٢
عالبنھمةبنعثمانبنمحمدبنعبدهللالعالمةالعالم/١٣
جببنعالبنھمةبنعثمانبناألمینالعالمةالعالم/١٤
عالبنھمةبنالحسنبنمحمدبنعبدهللالعالمةالعالم/١٥
جببنعالبنھمةبنمودبوالعالمةالعالم/١٦



24

عالبنھمةبنمودبوبنراجيالعالمةالعالم/١٧
ھمةبنمودبوبنراجيبنمحمدالعالمةالعالم/١٨
جببنعالبنھمةبنجبریلالعالمةالعالم/١٩
جببنعالبنعثمانبنسمبوالعالمةالعالم/٢٠
عالبنعثمانبنسمبوبنالدانيالعالمةالعالم/٢١
بنعثمانبنسمبوبنالدانيبنزنقاأمامالعالمةالعالم/٢٢
عال
بنغورديبنحجيبنمانوبنابراھیمالعالمةالعالم/٢٣
جب
حجيبنمحمدبنمحمدبنعثمانالحاجالعالمةالعالم/٢٤

بن غوردي بن جب
غورديبنھارونبنصالحبنعثمانالعالمةالعالم/٢٥
ھارونبنصالحبنعثمانبنفوديمحمدالعالمةالعالم/٢٦

بن غوردي
ومن النساء

بنسعدبنمحمدبنعبدهللابنتعائشةالعالمةالعالمة/١
محمد الدان

الدانمحمدبنسعدبنمحمدبنتفاطمةالعالمةالعالمة/٢
الدانمحمدبنسعدبنمحمدبنترقیةالعالمةالعالمة/٣
الدانمحمدبنھمايبنكاورديبنتحبیبةالعالمةالعالمة/٤

__________________________
انفاقكتابأیضاوانظرالمؤلفبمكتبةمخطوطةالنسوخإیداعكتابفودي-بنعبدهللالشیخ)١(

المیسور وكتاب مجموع األنساب كالھما لالمیر محمد بلو
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عالبنھمةبنعثمانبنمحمدبنتحواءالعالمةالعالمة/٥
عاللبنھمةبنجبریلبنتمریمالعالمةالعالمة/٦

)١(الكثیرغیرھموھناك

)١(فوديبنعثمانالشیخولدمرتاببلدةم١٧٥٤عامفي

ابنا وحفیدا للعلماء المذكورین أعاله ومن معظمھم نھل العلم
ومن نسلھ اتي سالطین مایرنو

ھذا موجز تاریخ قلیل عن الخلفیة التاریخیة ألسرة سالطین
مایرنو قبل عھد جدھم الشیخ عثمان بن فودي

موجز عن الشیخ عثمان بن فودي
إن الحدیث عن المجدد الشیخ عثمان بن فودي یحتاج إلى

مجلدات كثیرة لكن الضرورة تحتم علي ان أبرز شئ یسیر جدا
عنھ الن الكتاب یتناول سالطین مایرنو وھم أحفاده ونسلھ

وخلفائھ ونوره وبركتھ لذا سنتناول باختصار مراحل من حیاتھ
ھو عثمان بن محمد الملقب بفودي  بن عثمان بن صالح بن
ھارون بن محمد غوردي بن جب بن محمد سنب بن أیوب بن

ماسران بن بوباباب بن أبو بكر  بن موسي جكلو . وینتھي نسبھ
)٢(الفھرينافعبنعقبةالجلیلالصحابيالي

___________________________
ذكرهسبقاألنسابمجموعبلو-محمداألمیر)١(
نفسھ)٢(
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ولد الشیخ عثمان بن فودي بقریة مرتا ضمن حدود
دولة غوبر في ذلك الوقت وتقع اآلن داخل حدود دولة النیجر
علي حدودھا مع دولة نیجیریا. ولد في یوم األحد آخر یوم من

)١(م١٧٥٤دیسمبر١٥الموافقه١١٦٨عامصفرشھر

نشأ الشیخ عثمان بن فودي في حجر والدین الصالحین
وكان لھما الفضل في توجیھ الي الدین والعلم والعبادة وكانت

)٢(وغزارتھالعلموحبالحادبالذكاءتشتھرأسرتھ

نشأة الشیخ في بیئة علمیة واسعة الفضاء فكل أسرتھ من جھة
)٣(اجلھومنللعلمویعیشونالعلماءكبارمنأبیھجھةومنامھ

بدأ الشیخ عثمان مسیرتھ العلمیة مبكرة فأخذ مبادئ العلم
من والده العالمة محمد فودي ومن والدتھ العالمة حواء بنت

محمد بن عثمان بن ھمة بن عال واخذا من جدتھ ألمھ العالمة
رقیة بنت محمد بن سعد بن محمد الدان .

درس العشرینیات وبعض كتب الفقھ مثل العزیة والعشماوي
وغیرھا علي ید والده في مرتا ومرنونا قبل ان تنتقل أسرتھ الي

.)٤(م١٧٧٠حواليطغل
درس الشیخ عثمان كتب اإلعراب والنحو علي ید شیخھ

ببدو الكبوي ودرس علي ید شیخھ عبدالرحمن بن حمدا ثم انتقل
________________________________

المیسورانفاقبلو-محمداألمیر)١(
الموعودةالمھدیةادعاءمناإلخوانتحذیركتابفودي-بنعثمانالشیخ)٢(

اخر الزمان- مخطوطة بمكتبة المؤلف
٦٦صذكرهسبقالمیسور-انفاقبلو-محمداألمیر)٣(
ذكرهسبقالنسوخ-إیداعفودي-بنعبدهللالشیخ)٤(
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الي عمھ العالمة الحاج عثمان بن محمد ودرس علي یدیھ
مختصر خلیل وشرح الخراشي وغیرھا ودرس بعد ذلك علي

ید عدد كبیر من علماء طغل ووقتھا كانت طغل عبارة عن
مركز إشعاع علمي كبیر وكل ساكني قریة طغل اما علما
أصحاب معاھد أو طالب علم و حتى كلمة طغل ھي بلغة

.)١(الكبرىالمدرسةوتعنيالفلفلدي
من طغل ھاجر الشیخ عثمان بن فودي الي اغدس لطلب

المزید من العلوم وھناك تتلمذ علي ید شیخھ وشیخ شیوخھ
جبریل بن عمر الطارقي وسلك علي یده الطریقة القادریة.

ودرس العدید من الكتب وأجازه شیخھ جبریل علي كل مرویاتھ
من كتب الفقھ والتصوف وغیرھا .

انتقل الشیخ عثمان بن فودي الي مدینة تمبكتو ونھل العلم
من كبار علمائھا وعاد الشیخ عثمان بن فودي الي بلدتھ طغل
واخذ التفسیر من خالھ العالمة أحمد بن محمد بن عثمان بن

ھمة بن عال ثم انتقل الي الشیخ ھاشم الزنفري وأخذ منھ أیضا
علم التفسیر واخذ علم الحدیث من خالھ العالمة محمد سعد بن
عبدهللا بن محمد بن سعد بن محمد الدان. ودرس عنده صحیح
البخاري وعدد من كتب علم الحدیث واجازه علي كل مرویاتھ
ثم انتقل الي ابن خالھ العالمة محمد بن محمد سعد بن عبدهللا

درسثم)٢(الكتبمنوغیرهالحریريمقاماتعندهودرس
______________________________

ذكرهسبقالنسوخ-إیداعفودي-بنعبدهللالشیخ)١(
نفسھ)٢(
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ید شیخھ ابراھیم البرناوي كتب اللغة العربیة ثم انتقل الي شیخھ
ابراھیم المندري ودرس الدرر اللوامع وعلم التصریف

والتریاق في االوقاف واخذ منھ علم المنطق وعلم العروض
والمعلقات السبعة ثم انتقل الي ابن خالھ العالمة محمد الفربري
بن محمد بن مودبو ودرس عنده علم أصول الفقھ واجازه علي

كل مرویاتھ ودرس أیضا علي ید خالھ العالمة  الحاج محمد بن
راجي بن مودبو بن ھمة بن عال  ثم انتقل الي محمد الزنفري

ودرس علم القراءات . ودرس الشیخ عثمان علي ید علماء كثر
یصعب حصرھم ھنا ولم أراد معرفة  المزید من شیوخ الشیخ

عثمان  فالینظر كتاب إیداع النسوخ للشیخ عبدهللا بن فودي.
لقد تدرج الشیخ عثمان بن فودي في طلب العلم من

طالب الي متعلم الي عالم ثم الي مجتھد الترجیح ثم الي مجتھد
.)١(التأصیلمجتھداليوصوالالتفریع

كان الشیخ عثمان بن فودي مالكي المذھب وصوفیا
قادري الطریقة وتدرج في التصوف من مرید الي مقدم وصوال

.)٢(القطبدرجةالي
اكتسب الشیخ عثمان بن فودي مكانة كبیرة وشھرة عالیة

بعلمھ وأصبح احد أشھر واكبر علماء عصره فكان أسطورة
أفریقیا وعالمھا األعظم . واصبح قبلة لطالب العلم داخل بالد

______________________
٦٦صذكرهسبقالمیسور-انفاقبلو-محمداألمیر)١(
نفسھ)٢(
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الھوسا وخارجھا وتخرج علي یدیھ الكثیر جدا من كبار العلماء
من الذین بلغوا درجة االجتھاد في الفقھ المالكي . وكان قدوة

)١(والعملوالقولالعلمفيحسنة

تعتبر مرحلة بدایة العمل الدعوي ھي المرحلة الثانیة الھامة
من حیات المجدد الشیخ عثمان بن فودي.  عمل الشیخ عثمان

بن فودي جاھدا علي محاربة كل الموروثات الوثنیة القدیمة في
بالد الھوسا قبل دخول اإلسالم وفي قرونھ األول حیث وجد في

عصره عدد كبیر من المسلمین الیزالون یمارسون العادات
الوثنیة والسحر والشعوذة والبعض الیزال یعبد الكھوف

والشجر والجبال ویقدسون األنھار وبعض األماكن ویذبحون لھا
الذبائح ووجد حكام وملوك یمارسون كل ھذه التقالید الي جانب

ظلمھم الجائر علي الرعیة واستبدادھم الالمحدود والضرائب
)٢(الفقیرةالطبقاتعليیفرضونھاالتيالباھظة

بدأ الشیخ عثمان بن فودي دعوتھ بتعلیم الناس أمور دینھم
في معھده في طغل ثم بدأ یعقد جلسات مفتوحة للوعظ واالرشاد

م١٧٩٨عاموفيطغلبلدةخارججوالتفيیتحركبدأثم
انتقل الي بالد زمفرا وجال مناطق كثیرة یعظ الناس ویعلمھم
أمور دینھم ویبین لھم البدع والشركیات التي یمارسھا بعض

المسلمین واالسالم برئ منھا وبدأ یطالب الحكام بالعدل والرفق
علي الرعیة . فوصل منطقة دوس وفارو وغیرھا الكثیر في

________________________
نفسھبلومحمداألمیر)١(
ذكرهسبقمصدراإلخوان-تنبیھفودي-بنعثمانالشیخ)٢(
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بالد زمفرا وعاد الي بلدتھ طغل ثم شد الرحال غربا الي داخل
مملكة غوبر وكبي یعظ الناس حتي وصل ما بعد نھر

النیجرمناطق دندي والو الزبرما  وغیرھا  وعاد الي طغل
)١(جوالتھوتكررت

كسب الشیخ عثمان بن فودي من خالل جوالتھ عدد كبیر
من االتباع المؤیدین لدعوتھ وانتظم ھؤالء االتباع في شكل

جماعة منظمة متواصلة . واختار الشیخ عثمان منھم صفوة لھم
علم وافر وكلفھم بنشر دعوتھ وافكاره الي المناطق التي لم

یصلھا بنفسھ وھكذا انتشرت دعوتھ وكانت دعوة شاملة للرجال
والنساء ولكل األعمار وكان یخاطب الناس بلغاتھم وكان یجید

ووصلت.)٢(التماشكالطوارقولغةوالفلفلديوالھوساالعربیة
دعوتھ الي بالد الیوربا وبرقو والي بالد مروة وغروة في

الكامیرون والي بالد برنو في مملكة كانم برنو ووصلت إقلیم
دمغرم وأرض أدر وبالد اھیر والي اغادیس وتمبكتو ومنطقة

كنتا والي ماسینا ولبتاكو وداس في فولتا العلیا .
بدأ ملوك بالد الھوسا یتوجسون من ھذه الدعوة وبدأو

بمحاولة استمالة الشیخ عثمان وصرفھ عن انتقادھم بالھدایا
والرشاوي وكلھا رفضت من قبل الشیخ عثمان بن فودي وكبار

جماعتھ ثم تحول االمر وبدأت عملیة اضطھاد جماعة الشیخ
________________________

الطبعةفوديبنعثمانوالشیخنیجیریافياإلسالم-االلوريعبدهللاآدم)١(
١٠٥-١٠٤صالثانیة

فوديبنعثمانللشیخالدعوةفيالتربويالمنھجقدرماري-حسنبابكر)٢(
م١٩٩٥الخرطوماالیسسكومعالعالمیةأفریقیاجامعةندوةفيبحثیة.ورقة



31

عثمان بن فودي والتضییق علیھم . ووصل األمر الي مھاجمتھم
في نھار رمضان  وتمزیق المصاحف وتدنیسھا  في خالویھم

.)١(النساءوأسراأللواحوحرق
تعتبر مرحلة تحول دعوة بن فودي الي مرحلة المواجھة

المباشرة للدفاع عن النفس ھي المرحلة الثالثة والھامة في تاریخ
الشیخ عثمان بن فودي

غوبرباوملكدعيه١٢٠٢عاممناالضحيعیدفي
عدد كبیر من كبار علماء مملكتھ من بینھم الشیخ عثمان بن

فودي. ووقتھا كان الشیخ عثمان الیتواصل مع الملوك لكنھ قرر
تلبیة الدعوة فخرج من طغل حوالي الف من كبار العلماء

مرافقي  الشیخ عثمان بن فودي الي مدینة الكاالوا حاضرة
مملكة غوبر . وفي اللقاء قدم ملك غوبر ھدایاه لكل العلماء

وكانت عبارة عن سبائك من الذھب وعندما حان دور الشیخ
عثمان بن فودي  رفض الھدیة وقال للملك لھ  مطالب بدال عن

ھدیتھ فكانت مطالبھ
نظامفيحیاةكمنھجاالسالميالمنھجقبولالملكعلي/١

دولتھ
الدعاةواحتراماإلسالمیةالدعوةحریةإطالق/٢
لالسالمالدخولیریدمنمنععدم/٣

_______________________
٩٧صذكرهسبقالمیسور-انفاقبلو-محمداالمیر)١(
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حقوجھبغیروالمسجونیناألسرىسراحإطالق/٤
الضرائبمنالتخفیف/٥
العمامةلبسالنبھماالستھزاءوعدمالعمائمالبسيتقدیر/٦

)١(الصالة.علیھالرسولسنةمن

ھذه المطالب زادت من تأیید وشعبیة الشیخ عثمان بن فودي
وزادت من غضب وحنق الملك علي الشیخ عثمان وجماعتھ .

وحاول الملك اغتیال الشیخ عثمان بن فودي لكن محاولتھ فشلت
ونجي الشیخ عثمان بن فودي وصاحبھ عمر الكمو وأخیھ الشیخ
عبدهللا بن فودي من المكیدة. توفي ملك غوبر باوا وخلفھ الملك
ینفا فقرر الملك ینفا مھاجمة جماعة الشیخ عثمان بن فودي في

قریة غمبینا في نھار رمضان وقتل منھم عدد كبیر ومزق
المصاحف ودنسھا ھي والواح قراءة القرآن وسبا النساء ونھب

أموالھم.  وأمر بطرد الشیخ عثمان بن فودي من مملكتھ .
فطلب محمد بلو بن الشیخ من والده ضرورة الھجرة بشكل
عاجل وترك مملكة غوبر . فكانت ھجرة الشیخ عثمان بن

فبرایر٢١فيالصحراءأطراففيغدواليطغلمنفودي
منكبیرعددمععثمانالشیخمعفھاجر.م١٨٠٤عام

الشیخجماعةھجرةإیقافالملكوحاول)٢(غدواليجماعتھ
الي غدو حیث الشیخ لكنھ فشل فقرر الملك ینفا  شن حربا

علیھم فارسل جیشھ . فعقدت الجماعة البیعة للشیخ عثمان بن
فودي امیرا

_____________________________
ذكرهسبقالمیسور-انفاقبلو-محمداألمیر)١(
نفسھ)٢(
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للمؤمنین وعین الشیخ وزراءه وقائد الجیش وغیرھم ففي ذلك
الیوم تشكلت اول حكومة لخالفة سكتو اإلسالمیة  ووصل جیش
ملك غوبر الي حفیرة اسمھا كتو فدارت معركة كتو وقاد الشیخ

عبدهللا بن فودي جماعة الشیخ عثمان في المعركة  وكان النصر
حلیف جماعة الشیخ عثمان بن فودي.  وانتشر الخبر في كل

مكان وكانت مملكة غوبر وقتھا اقوي ممالك بالد الھوسا
وتوالت المعارك بین الطرفین ودارت حوالي خمسة معارك في

فترة خمسة شھور االولي في غدو ثم انتقل الشیخ عثمان بن
فودي الي منطقة مقبش ومن ھناك خاطب الشیخ عثمان بن

فودي كل ملوك بالد الھوسا یطلب منھم نصرة دین هللا الحق .
ولم یستجیبوا لدعوتھ وعقد الشیخ عثمان بن فودي عدد من

رایات الجھاد لكبار العلماء وصفوة جماعتھ وزعماءھم
فوصلھ الدعم والتایید من السلطان محمد الباقر الطارقي سلطان

مملكة اھیر وانطلق برایات الشیخ عثمان بن فودي كل من
كسینااليعبدالمؤمنبندالجيعمرو/١
كانواليھمةابابنسلیمان/٢
كبياليمویجيمحمد/٣
بوشياليداطبنیعقوب/٤
دورااليإسحاقالمعلم/٥
كتاغماليذاكيابراھیم/٦
زاریااليسلیمانبنموسيمالم/٧
میساواليمختارقونيبنمنقامحمد/٨
ادماوااليحسناارطوبنادمامودبو/٩
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ھدیجااليدقمیسا.سمبو/١٠
مرماراليدرنیماسمبو/١١
غمبياليیروبوبا/١٢
نوفياليذكيعثمان/١٣
الوریناليالميصالح/١٤
جمعارياليوابيمحمد/١٥
زرماليحامدأبيابن/١٦
غوراالينمودامحمد/١٧
كزورياليتنكوطنابراھیم/١٨

وانطلق بعدھا العدید من رایات الجھاد في سبیل هللا وقام ھؤالء
القادة بمنح عدد كبیر من رایات الجھاد لمعاونیھم للجھاد تحت

)١(رایاتھم

انطلقت حركة الجھاد في كل االتجاھات ودارت مئات
عاموفيزمفرامملكةسقطت١٨٠٥عاموفيالمعارك
مملكةسقطتم١٨٠٨عاموفيكبيمملكةسقطتم١٨٠٦
الھوسابالدممالككلسقطتم١٨٠٨عامنھایةوبحلولغوبر

في ید اتباع بن فودي وعین الشیخ عثمان بن فودي حملت
وھم)٢(فتحوھاالتيالوالیاتفيأمراءباعتبارھمالرایات

بدورھم عینوا حملت الرایات منھم من معاونین في مناصب
أمراء المقاطعات . وبذلك قامت الدولة وتكونت والیاتھا

ومحلیاتھا ثم استمرت الدولة في التوسع .
________________________

ذكرهسبقمصدرالمیسور-انفاقبلو-محمداألمیر)١(
نفسھ)٢(
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فوديبنعثمانالشیخقسمسیفاوامدینةومنم١٨٠٩عاموفي
الدولة الي قسمین قسم شرقي وضع علیھ محمد بلو وقسم غربي

وضع علیھ الشیخ عبدهللا بن فودي. وتفرغ الشیخ عثمان بن
فودي للتدریس والوعظ وتالیف الكتب . لذا كانت معظم مؤلفاتھ

كتبھا أثناء وجوده في مدینة سیفاوا وقد بلغ عدد مؤلفاتھ اكثر
)١(مؤلفوخمسونمائةمن

ان الشیخ عثمان بن فودي عالم عالمة ومعلما ومفكرا
كبیرا ومجددا ومصلحا اجتماعیا اسالمیا حقا وقائدا عسكریا فذا

وضع الخطط العسكریة  وقاد الجیوش ودك حصون الكفر
والشرك والطغیان وفتح اقوي القالع   وحارب البدع واالوثان

وصحح العقائد وربي مجتمعا علي قیم الدین ثم كان حاكما
عادال وزاھدا . أسس دولة تحكم بالشریعة اإلسالمیة علي نمط

الحكم في الخالفة العباسیة في صدر اإلسالم وجعل اللغة
العربیة ھي اللغة الرسمیة للدولة . وقد ادي دوره كامال

ورسالتھ شاملة في خدمة الدین اإلسالمي الذي وقف حیاتھ
م١٨١٧عامفيسكتومدینةفيهللاتوفاهانواليلنصرتھ

وقد سعت العدید من الدول اإلسالمیة في تخلید ذكراه بشتي
الوسائل والسبل

______________________
(1)Abdullahi Muhammad Sifawa- Sifawa in the history

of 19th century Jihad of Haualand- p 73
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خلفیة تاریخیة عن خالفة سكتو اإلسالمیة
ھي اإلمبراطوریة اإلسالمیة التي انشأھا الشیخ المجدد

الشیخ عثمان بن فودي في غرب أفریقیا في القرن التاسع
م١٩٠٣حتيواستمرتم١٨٠٤عاممنذوبدأتعشرالمیالدي

وال تزال آثارھا باقیة الي یومنا ھذا .
الصحراءأطراففي)1(غدوبلدةفيكدولةنواتھابداة

وھي تقع الیوم في والیة سكتو في أقصي شمال نیجیریا في
حدودھا مع دولة النیجر . وامتدت الدولة وتوسعت في زمن

قیاسي حتي شملت معظم دولة نیجیریا الحالیة وثلثي دولة
الكامیرون وجزء من أفریقیا الوسطي وتشاد والنیجر ومالي

وبوركینا فاسو وبنین
كانت معظم البالد التي شملتھا خالفة سكتو اإلسالمیة كان

معظمھا یعرف ببالد الھوسا وفي حدود ممالكھا القدیمة دورا
كسینا زاریا كانو رنو بیرم غوبر زمفرا وكبي وغیرھا اما

األجزاء االخري من الخالفة كانت عبارة عن ممالك وثنیة مثل
جكون ومندرة وكرشي ومرقي وغیرھا . وكانت مجتمعات ھذه
الممالك مھیئة للثورة والتغییر خاصة المجتمعات المسلمة نتیجة
لعملیة الدعوة واإلصالح والوعظ التي قام بھا الشیخ عثمان بن

_______________________
١٠١-٩٨صذكرهسبقالمیسور-انفاق-بلومحمداألمیر)1(
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فودي وطالبھ الذین عملوا علي نشر تعالیم اإلسالم الصحیحة
وحاربوا كل أشكال الظلم والطغیان .

لم یكن الشیخ عثمان بن فودي یخطط القامة دولة
وامبراطوریة إسالمیة بل كان ھدفھ إصالح عقائد الناس

)١(وغیرھاوالشعوذةالسحرواعمالالبدعومحاربة

ارتكب ملك غوبر ینفا خطأ استراتیجیا عندما قام بتكوین
)٢(وجماعتھفوديبنعليللقضاءوارسلھاعسكریةقوة

اإلصالحیة.  كان یمكنھ قبول الدعوة وإجراء إصالحات لكنھ
قرر الدخول في الحرب مع جماعة الشیخ عثمان بن فودي

وشاءت االقدار ان تنتصر جماعة الشیخ علي جیشھ وتغیرت
المعادلة حیث بایعة الجماعة شیخھا امیرا للمؤمنین وتكون

ھیكل الدولة الولیدة من وزراء وقضاة وقادة جیش وانتظمت
الجماعة في تشكیالت مجاھدین وانضم إلیھم السواد العظم من

شعب بالد الھوسا وغیرھا . وحققت انتصارات سریعة وحاسمة
علي كل الممالك الوثنیة ووضعت كل المنطقة تحت حكم وإدارة

موحدة بعد أن كانت مجموعة ممالك صغیرة تحارب بعضھا
البعض وتفاءل كل المجتمع مع الدولة الجدیدة . صحیح ان قائد

الحركة التصحیحیة ھو الشیخ عثمان وھو من قبیلة الفوالني
وجاھد معھ عدد مقدر من القادة الفوالني اال ان قیام خالفة

سكتو اإلسالمیة ال صلة لھا بالقبیلھ ابدا وال بالقبلیة بل كانت
حركة إسالمیة ھدفھا تصحیح الدین وإنزال أحكام الدین

____________________________
المیسورانفاقبلومحمداألمیر)١(
نفسھ)٢(
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اإلسالمي في واقع المجتمعات وحیاتھم فكان في تأسیس ھذه
الخالفة قادة من كل المجتمعات فكان  من داعمي قیامھا من

القادة السلطان محمد الباقر الطارقي . والشیخ جبریل بن عمر
الطارقي ومن قادة الدولة الفعلین الشیخ اغال الطارقي واألمیر

)١(الطارقيوشسمیصالطارقيجیالنيمحمدالعسكريوالقائد

وغیرھم من قادة الطوارق  . ومن القادة الھوسا عبدالسالم
صاحب غمبینا وھم أول من ھاجمھم ملك غوبر ینفا في نھار

القادةومن)٢(نساءھموسبيمصاحفھمودنسومزقرمضان
في قبیلة الھوسا األمیر عثمان بن أمیر كبي الذي تمرد علي

والده ودعم دعوة الحق واالسالم الصحیح وكان أول أمیر
الذيباواغوبرملكحفیدحلیمةطنوایضا)٣(سیالميلمنطقة

انضم الي حركة بن فودي وأصبح أول أمیر لمنطقة صابون
برني طن حلیمة ومنھم القاضي محارزو من ھوسا كبي  ومنھم

الوعدد)٤(جیغامنطقةامیراصبحالذيعبدالسالمبنبخاري
حصر لھم  من القادة والمجاھدین الھوسا الذین نصروا ھذه

الدعوة ومن القادة ذو األصول العربیة أمیر إمارة كتاغم ابراھیم
وایضا)٥(عفانبنعثمانسیدناالينسبھینتھيوالذيذاكي

__________________________
المیسورانفاقبلو-محمداألمیر)١(
نفسھ)٢(
نفسھ)٣(
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الشریف عبدهللا المشھور ید الفیل ( ھنن غیوا) وھو شریف
ینتھي نسبھ الي السیدة فاطمة الزھراء بنت الرسول علیھ

الصالة والسالم ومن القادة العرب أحفاد المختار الكنتي الذین
ھاجروا من كنتا وما حولھا وجاھدوا مع الشیخ عثمان بن

بناديألفاجنجوإمارةأمیرالعربالقادةومن)١(فودي
إبراھیم ومن العرب اإلشراف أیضا أمیر إمارة ساي محمد جبو
. ونجد أمیر إمارة بتقي معاذ بن إدریس بن جمدا ھو من قبیلة

.)٢(نوفي
أسرتینمعیتشاركوھو)٣(برنوقبیلةمنیاموسيزاریاوأمیر

أسرة مالم موسى المالوي وعبد الكریم الكسیناوي  في حكم
إمارة زاریا . ومن اوائل القادة الذین بایعوا الشیخ عثمان بن

فودي وجاھدوا تحت رایة مالم ادمو في ادماوا ھو أمیر قبیلة بتا
المصادربعضداطبنیعقوببوشيوأمیر)٤(االمیركاكومي

تقول ھو من أصل ھوسا غوبر وبعض المصادر تقول ان
جزوره ترجع  لقبیلة المندرة. و أمیر إمارة دوسا حسن من قبیلة

الزبرمة . وھناك عدد كبیر من القادة علي مستوي حكام
______________________

المیسورانفاقبلو-محمداألمیر)١(
(2) Usman Dalhatu. Daular Gwandu da Tarihin

Sarakunan da Suka Mulkin ta Zuwa Yanzu 2016
p84-90

(3)Abbas Muhammad Fagachi- Tarhin Sarautu da Al
adu na Masarautar Zazzau _2015 p 41

(4)Sa'ad Abubakar- Lamibe Fombina- 2008 p105
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الیوروبامثلاالجتماعيالطیفكلمنالمقاطعات .
وكانالمجتمعكلومنومرقيوكتكووجكونوبوسا

العتاةبعضبینماالمجاھدینمنكبیرعددیمثلونالھوسا
التصحیحیةالجھادیةالحركةھذهضدوقفواالفالتةمن

خالصة القول ان حركة بن فودي كانت إسالمیة تصحیحیة
شارك فیھا كل مجتمعات تلك الخالفة ولألسف بعض الكتاب

من أصحاب األھداف او اجندات اخرى او من محدودي
المعرفة بخالفة سكتو اإلسالمیة وطبیعة تكوینھا یصفونھا بأنھا

حضارة الفوالن . وال احد ینكر ان للفوالن نصیب األسد في
ھذه الحضارة ولكن لیس وحدھم من أسس ھذه الحضارة وحتي
وجود الفالتة الطاغي فیھا جاء من خالل عطائھم ومجاھداتھم

الدینیة ولیس من باب انتماءھم القبلي
لخالفة سكتو اإلسالمیة نظام إداري مأخوذ من تجربة

الدولة العباسیة ویتشكل النظام كالتي
أمیر المؤمنین في سكتو  وھو أعلى ھرم الدولة وھو صاحب

السلطة والنفوذ  االبرز في الدولة فھو المسؤل عن الموافقة علي
إعالن الحرب في الدولة وإرسال السفراء للخارج وھو من

یجیز اختیار أمراء غندو ویجیز اختیار امراء االمارات الشرقیة
ولھ سلطة عزل األمراء ومنح أمراء غندو سلطة اجازة اختیار

أمراء القسم الغربي من الدولة ولھم أیضا سلطة عزل أمراء
القسم الغربي . ومن سلطات أمیر المؤمنین تعیین الوزیر
األعظم وبقیة  وزراء الدولة المفوضین  وقاضي المظالم

وقاضي القضاة وقادة الجیش ووالي الشرطة وقاضي الحسبة
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والحمى وكل المناصب اإلداریة الكبرى في الدولة كما لھ سلطة
عزلھم .ویقوم أمیر المؤمنین احیانا بقیادة الجیوش بنفسھ او
تكلیف من یراه ویقوم بزیارات راتبة للوالیات لتفقد األحوال
ویتلقي أمیر المؤمنین تقاریر دوریة من أمراء الوالیات من

األمراء ویستلم نصیب الدولة من إیرادات كل والیة بعد تقوم
الوالیة بتحصیلھا ویحولھا الي بیت المال تحت إدارة الساعي
ھناك مستوى آخر ویتكون من مجلسین ھما مجلس الوزراء

.)١(االستشارةومجلس
ویتكون مجلس الوزراء من الوزیر االعظم وعدد من الوزراء

وكان المجلس األول للوزراء تكون من كبار قادة الدولة
المشاركین في تأسیس خالفة سكتو اإلسالمیة وظل أبنائھم

واحفادھم یتوارثون ھذه المناصب كحق تاریخي لكن ظلت كل
أسرة تعد عدد كبیر من أبنائھا للتنافس علي تولي ھذه المناصب

وكان لكل وزیر مھام معلوم یؤدیھ في الدولة وایضا یكون
مشرفا علي عدد من اإلمارات بالدولة ویتحول ھذا المجلس الي

مجلس الحل والعقد في حالة خلو منصب أمیر المؤمنین فیقوم
باختیار أمیر المؤمنین الجدید .ولھ سلطة تقدیم النصح والمشورة
المیر المؤمنین ولفت نظره في اخطاءه بل لھ سلطة عزل امیر
المؤمنین اذا لم یستجیب للمشورة واصبح مھدد لمصالح االمة

والدولة ویراس اجتماعات المجلس في ھذه الحالة الوزیر
.)٢(االعظم

_______________________
الصكتیةالخالفةفيالحكمنظام-العراقيسیدالسر)١(
نفسھ)٢(
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استخدم في مجلس الوزراء بعض األلقاب الملكیة التي كانت
شائعة في ممالك بالد الھوسا مثل مقاجي وقالدیمة وغیرھا كما

استحدثت الدولة مسمیات إسالمیة جدیدة مثل األلقاب  الوزیر
والساعي واالمیر وغیرھا  . وكان أول مجلس وزراء بعد

وضع الشرائع الثابتة ھم
لیمبنقطاطوعثمان/االعظمالوزیر/١
جادةطنابوبكر/غريمقاجن/٢
الكموعمربنموطغلعثمان/رافيمقاجن/٣
دوشرومحمد/قالدیمة/٤
جیدوعلي/الجیشقائد/٥
مویجيمحمد/یابوأمیر/٦
مشوغامحمد/وامكوبرادي/٧
توتاابراھیم/الساعي/٨
سیبونيميمحمد/دندیاأدرأمیر/٩

نمنامحمد/دنجاديارطو/١٠
)١(كداديعمر/شونيارطو/١١

اما مجلس االستشارة فیتكون من مجلس الوزراء المفوضین
باإلضافة الي كل أمراء اإلمارات. ولھ سلطة اعالن الحرب
ورسم السیاسات العامة للدولة وھو الذي یجیز اختیار أمیر

.)٢(بالبیعةالمؤمنین
________________________

(1)Abdullahi Bukhari- Intellectual Foundation of
Sokoto caliphate- UDU press 2014 p588- 633

ذكرهسبقمصدرالعراقي-سید)السر٢(
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اما اإلدارة على مستوى اإلمارات لال میر سلطات وصالحیات
تماثل سلطات أمیر المؤمنین ولكن علي مستوي إمارتھ . وایضا

لألمیر مجلس وزراء بسلطات وصالحیات تماثل سلطات
وصالحیات مجلس الوزراء لكن على مستوى اإلمارة فقط

وایضا لإلمارة مجلس استشارة یتكون من مجلس وزراء في
اإلمارة باإلضافة إلى أمراء المقاطعات في اإلمارة ولھ ذات
السلطات والصالحیات لمجلس االستشارة لكن على مستوى
اإلمارة.  وعلي ھذا النسق تكون أجھزة الحكم علي مستوي

المقاطعات ثم علي مستوي القري والبلدات . احیانا ھناك
اختالفات في استخدام االلقاب من منطقة ألخرى كل حسب

)١(ثقافتھ

حكمت خالفة سكتو اتباعھا وفق نظام إداري محكم وجعلت
الشریعة اإلسالمیة ھي مصدر التشریع فیھا واللغة العربیة ھي

اللغة الرسمیة للدولة مما ساھم في نشر وتوطید الثقافة
اإلسالمیة والعربیة في كل أنحاء غرب أفریقیا وال یزال أثر ھذا

.)٢(باقيالثقافةتلكوأثراإلداريالنظام

_______________________
ذكرهسبقمصدرالعراقي-أحمدسیدالسر)١(
نفسھ)٢(
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إمارات خالفة سكتو اإلسالمیة
المعلوم تاریخیة بعد  قیام  دولة سكتو اإلسالمیة قام الشیخ

عثمان بن فودي بتقسیم الدولة الي قسمین قسم شرقي وتحتھ
عدد من اإلمارات وضعھ تحت إدارة محمد بلو وخلفاءه من

بعده وھم أمراء المؤمنین وعاصمتھ مدینة سكتو وفیھا السلطة
المركزیة للدولة  وقسم غربي وتحتھ أیضا عدد من اإلمارات
وضعھ تحت إدارة الشیخ عبدهللا بن فودي ومن خلفھ من بعده

وھم المشرفین على اإلمارات الغربیة مع والئھم ألمیر المؤمنین
في سكتو وعاصمتھ مدینة غندو

تعتبر اإلمارات بمثابة الوالیات وبعض ھذه اإلمارات
لھا مساحات أكبر من مساحة العدید من الدول وكل إمارة لھا

عدد كبیر من المقاطعات اإلداریة وھي مثل المحلیات او
المحافظات . أما المساحة الكلیة لخالفة سكتو اإلسالمیة اكثر

من ملیون وخمسمائة میل مربع موزعة في ثمانیة دول أفریقیة
الیوم وھي نیجیریا الكامیرون أفریقیا الوسطي وتشاد والنیجر

ومالي وبوركینا فاسو وبنین
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موجز عن اإلمارات الشرقیة
شؤونھاوتدارالخالفةفياإلماراتأكبروھي:سكتو/١

مباشرة من أمراء المؤمنین والسلطة المركزیة للخالفة . وتضم
مساحة والیة سكتو وجزء من والیة زمفرا النیجیریة

علىوتأسستسكتو.خالفةإماراتاغنيوھي:كانوإمارة/٢
ید األمیر سلیمان بن ابا حم وھو الذي حمل رایة الجھاد إلیھا

اليوفاتھبعداإلمارةوالت.)١(فوديبنعثمانالشیخمن
االمیر ابراھیم دابو والتزال اإلمارة علي ید أحفاد إبراھیم دابو

وعند التأسیس  تضم مساحة والیة كانو وجزء من والیة جیغاوا
.عسكریااإلماراتأقوىمنواحدةوھي:بوشيإمارة/٣

رایةحملوھوالذي.)٢(داطبنیعقوباألمیریدعليتأسست
الجھاد إلیھا من الشیخ عثمان بن فودي.  وال تزال اإلمارة علي
ید احفاده وعند التأسیس تضم االجزاء الجنوبیة من والیة بوشي

وجزء من والیة بالتیو .
سكتوخالفةإماراتأكبرمنواحدةوھي:ادماوإمارة/٤

اإلسالمیة من حیث المساحة .تأسست على ید مودبو آدم بن
ارطو حسنا.  وھو الذي حمل رایة الجھاد إلیھا من الشیخ

وعند.احفادهیدعلىاإلمارةتزالوال.)٣(فوديبنعثمان
تأسیسھا تضم والیة ادماوة النیجیریة وجزء من والیة ترابا

__________________________
ذكرهسبقمصدرالمیسور-انفاقبلو-محمداألمیر)١(
نفسھ)٢(
نفسھ)٣(
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النیجیریة وتضم إقلیم مروة في الكامیرون واقلیم غروة في
الكامیرون واقلیم ادماوا في الكامیرون وجزء من أفریقیا

الوسطى وجزء من تشاد
خالفةفيجداالھامةاإلماراتمنوھي:كسیناإمارة/٥

سكتو.  تأسست علي ید األمیر عمرو دالجي وھو الذي حمل
أبناءهوحكم.)١(فوديبنعثمانالشیخمنإلیھاالجھادرایة

ھذه اإلمارة من بعده حتي لحظة دخول االستعمار ثم الت
اإلمارة الي أحفاد أحد مساعدیھ في فترة الجھاد أحفاد ارطو

شوني سراج وتامر علیھا محمد دكو والتزال على ید احفاده .
وتضم جزء من والیة كسینا النیجیریة وجزء من دولة النیجر

منسكتوخالفةإماراتأكبرمنواحدةھي:زاریاإمارة/٦
حیث المساحة . تأسست علي ید ثالث قادة وھم مالم موسي

المالوي وكان اول امراءھا ویاموسي البرناوي ثاني امراءھا
وعبدالكریم الكسیناوي ثالث امرائھا وھم الذین أخذوا رایة

اإلمارةوالتزال.)٢(فوديبنعثمانالشیخمنإلیھاالجھاد
متداولة بین أسر القادة الثالث . وقد انفصل منھا بعد التأسیس
عدة مقاطعات واصبحت إمارات قائمة بذاتھا مثل إمارة كفي
وإمارة نصراواة وإمارة الفیا . تضم اإلمارة بعد انفصال ھذه

اإلمارات تضم والیة كادونا وجزء من والیة بالتیو

_____________________
ذكرهسبقمصدرالمیسور-انفاقبلو-محمداألمیر)١(
١١٨صفوديبنعثمانالشیخالمؤمنینأمیرغل-غلبلوالخرشيمحمد)٢(
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.التاسیسفياإلماراتاوليمنواحدةوھي:غمبيإمارة/٧
تأسست علي ید األمیر بوبا یرو  وھو الذي حمل رایة الجھاد

یدعلىاإلمارةوالتزال.)١(فوديبنعثمانالشیخمنإلیھا
احفاده وتضم عند التأسیس  مساحة والیة غمبي النیجیریة

عليتأسست.الھامةالشرقیةاإلماراتمن:كتاغمإمارة/٨
ید األمیر ابراھیم ذاكي . وھو حامل رایة الجھاد إلیھا من الشیخ

وتضماحفادهیدعلىاإلمارةتزالوال.)٢(فوديبنعثمان
مساحة الجزء الشمالي من والیة بوشي

حیثمنالصغیرةاإلماراتمنواحدةھي:میساوإمارة/٩
المساحة . تأسست علي ید األمیر محمد منقا بن قوني مختار.

.)٣(فوديبنعثمانالشیخمنإلیھاالجھادرایةحملھوالذي
وال تزال اإلمارة علي ید أحفاده . وتضم مساحة محلیتین من

شمال شرق والیة بوشي
الھامةالشرقیةالشمالیةاإلماراتمنوھي:ھدیجیاإمارة/١٠

في خالفة سكتو.  تأسست علي ید األمیر سمبو دقمیسا وھو
)٤(فوديبنعثمانالشیخمنإلیھاالجھادرایةحملالذي

_________________________
(1)Al hajj Yuguda Dan buram gombe and other's-

Tarihin kassar Gombe -1981
(2)Abdulkadir Umar- Tarihin Kafuwar Masarautar

katagum- 2009
(3)Sarkin Misau Ahmadu- Tarhin Falata Borno- 1925
(4)S.J.Hogben- the Emirate of Northern Nigeria-

Oxford- 1966 p 484
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وقامت بجوارھا إمارة مارما علي ید سمبو درنیما الذي حمل
رایة الجھاد ھو اآلخر من الشیخ عثمان بن فودي الي مرما

وأسس إمارة مرما  ومؤسس امارة ھدیجا ومؤسس امارة مرما
ھما أبناء عمومة ولكن بعد فترة وجیزة قام أمیر ھدیجا بخاري
بن سمبو دقمیسا بضم إمارة مارما إلى إمارة ھدیجا وأصبحت
إمارة واحدة . وال تزال اإلمارة على ید أحفاد سمبو دقمیسا .

وتضم الجزء الشمالي من والیة جیغاوا وجزء من دولة النیجر
سكتو.خالفةفيالشمالیةاإلماراتمنھي:دوراإمارة/١١

تأسست علي ید المعلم إسحاق. وھو الذي حمل رایة الجھاد إلیھا
دخولحتىأحفادهوحكمھا.)1(فوديبنعثمانالشیخمن

االستعمار ثم الت الي األسرة الحاكمة قبل قیام خالفة سكتو وال
تزال على یدھم . وتضم الجزء الشمال الشرقي من والیة كسینا

حیثمنالصغیرةاإلماراتمنھي:كزوريإمارة/١٢
المساحة . تأسست علي ید األمیر ابراھیم طن تنكو یریماري .

.)2(فوديبنعثمانالشیخمنإلیھاالجھادرایةحملالذيوھو
وال تزال اإلمارة علي ید احفاده وھي جزء من والیة ….

حیثمنالصغیرةاإلماراتمنوھي:جمعاريإمارة/١٣
المساحة . تأسست علي ید األمیر محمد وابي . وھو الذي حمل

الجزءوتضم.)3(فوديبنعثمانالشیخمنإلیھاالجھادرایة
______________________

ذكرهسبقمصدرالمیسور-انفاقبلو-محمداألمیر)١(
نفسھ)٢(
نفسھ)٣(
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الشمالي الغربي من والیة بوشي النیجیریة
تأسست.التياإلماراتأولىمنوھي:زنفراإمارة/١٤

تأسست علي ابن أبي حامد . وھو الذي حمل رایة الجھاد إلیھا
احفادهیدعلىاإلمارةتزالوال.)١(فوديبنعثمانالشیخمن

. وتضم جزء من والیة زمفرا النیجیریة
خالفةفياإلماراتاوليمنھي:غورنموداإمارة/١٥

سكتو.  تأسست علي ید محمد نمودا . وھو الذي حمل رایة
علياإلمارةوالتزال.)٢(فوديبنعثمانالشیخمنإلیھاالجھاد

ید احفاده . وتضم الجزء الشمالي من والیة زمفرا النیجیریة
فيالصغیرةالجنوبیةاإلماراتمنوھي:موريإمارة/١٦

خالفة سكتو اإلسالمیة. تأسست علي األمیر محمد روا وھوالذي
أخذ رایة الجھاد إلیھا من أمیر المؤمنین محمد بلو بن الشیخ

انفصلتثمغمبيإمارةمنجزءموريإمارةكانت.)٣(عثمان
والتزال اإلمارة علي ید أحفاد محمد روا .

وتضم الجزء الشمال الشرقي من والیة ترابا النیجیریة
یدعليتأسست.الجنوبیةاإلماراتمنھي:كفيإمارة/١٧

األمیر عبدهللا زنقا . وھوالذي اخذ رایة الجھاد من أمیر زاریا
كانتلذا.)٤(فوديبنعثمانالشیخمنبتوجیھموسيمالم

____________________________
ذكرهسبقمصدرالمیسور-انفاقبلو-محمداألمیر)١(
نفسھ)٢(

(3) S.J.Hogben- pt  p 447
(4) Ibid ' p 529



50

إمارة كفي جزء من إمارة زاریا ثم انفصلت .والتزال اإلمارة
علي ید أحفاد عبدهللا زنقا .

تضم اإلمارة أجزاء من والیة نصراوة ووالیة ترابا ووالیة
بنوي
عليتأسست.الجنوبیةاإلماراتمنھي:نصراوةإمارة/١٨

ید األمیر أحمد دوقو الذي انفصل عن إمارة كفي .والتزال
والیةمنأجزاءوتضم.)1(دوقوأحمدأحفادیدعلياإلمارة

نصراوة النیجیریة
.الجنوبیةاإلماراتمنوھي:الفیاإمارة/١٩

زاریاإمارةحدودفيوكانت.)2(دونمااألمیریدعليتأسست
ثم انتقلت في حدود إمارة بوشي . وال تزال اإلمارة علي ید

أحفاد األمیر دونما
وتضم جزء من والیة نصراوا النیجیریا

الجنوبیةاالماراتمنواحدةھي:جمعاإمارة/٢٠
.تأسست علي ید األمیر عثمان كبي .الذي حمل رایة الجھاد

وحكم.)3(فوديبنعثمانالشیخمنبتوجیھزاریامنإلیھا
الياإلمارةالتحیثم١٨٤٦حتي١٨١٠مناإلمارةأبناءه

األمیر  عبدالرحمن اتونا .وال تزال اإلمارة علي ید أحفاد
عبدالرحمن اتونا. وتضم اإلمارة أجزاء من والیة بالتیو

النیجیریة
_________________________

(1)Ibid p 536
(2)Ibid p 544
(3)Ibid p 551
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منجزءوكانتالجنوبیةاإلماراتمنھي:ویسوإمارة/٢١
إمارة بوشي .تأسست علي ید األمیر حسن غیوا الذي حمل رایة

األمیرخلفھحسنوفاةوبعد)1(یعقوببوشيأمیرمنالجھاد
عبدهللا الذي انفصل عن بوشي .وأصبح أمیر دوسي  والتزال

اإلمارة علي ید أحفاد األمیر عبدهللا غیوا
وتضم أجزاء من والیة جیغاوا

ومن لحظة دخول االستعمار االروبي الرض خالفة سكتو
اإلسالمیة الي الیوم فقد تحول عدد كبیر من المقاطعات الي

إمارات لذا نجد الیوم عدد أكبر من اإلمارات في الجزء الشرقي
من خالفة سكتو اإلسالمیة.

تأسستسكتوخالفةإماراتاوليمنوھيیندتو:إمارة/٢٢
یدعلياإلمارةوالتزال.)٢(الشفابنمحمداألمیریدعلي

احفاده وتضم جزء من والیة زمفرا النیجیریة

إالمارات الغربیة لخالفة سكتو
فياألھمیةحیثمنالثانیةاإلمارةوھي:غندوإمارة/٢٣

خالفة سكتو بعد سكتو مباشرة وتاسست بواسطة الشیخ عبدهللا
بن فودي وتحكم اإلمارة من السلطة المشرفة علي كل اإلمارات
الغربیة . وال تزال اإلمارة علي ید احفاد الشیخ عبدهللا بن فودي

__________________________
(1) Ibid p 557

المیسورانفاق-بلومحمداألمیر)٢(
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وتضم عند تاسیسھا أجزاء من والیة كبي ووالیة النیجر
سكتو.خالفةفيجداالھامةاإلماراتمنوھيبدأ:إمارة/٢٤

تأسست علي ید األمیرعثمان ذاكي  مالم دندو  . وھو الذي
تفرعتوقد)١(فوديبنعثمانالشیخمنإلیھاالجھادرایةحمل

منھا عدة إمارات مثل الباي والفیني وغیرھا
.جداالمھمةالجنوبیةاإلماراتمنھي:اللورینإمارة/٢٥

تأسست علي ید األمیر صالح المي . وھوالذي اخذ رایة الجھاد
احفاده.یدعليتزالوال.)٢(فوديبنعثمانالشیخمنإلیھا

وتضم والیة كوارا النیجیریة
بدأ.منتفرعتالتياإلماراتمنھيالفیقي:إمارة/٢٦

وتاسست علي ید األمیر مانزما بن أحمد. الذي اخذ رایة الجھاد
یدعلياإلمارةتزالوال.)٣(فوديبنعبدهللالشیخمنإلیھا

احفاده.  وتضم عند التاسیس مساحة من والیة كوارا النیجیریة
منتفرعتالتيالجنوبیةاإلماراتمنوھي:شونغإمارة/٢٧

وھو.)٤(باريمالمبنمالكاألمیریدعليتأسستبدأ.إمارة
الذي أخذ رایة الجھاد إلیھا من الشیخ عبدهللا بن فودي. والتزال
اإلمارة علي ید احفاده. وتضم مساحة من والیة كوارا النیجیریة

یدعليتأسستالجنوبیة.اإلماراتمنھياغاي:إمارة/٢٨
األمیر مالم بابا . وھو الذي أخذ رایة الجھاد إلیھا من أمیر غندو

________________________
نفسھ)١(
نفسھ)٢(

(3) S.J.Hogben- p 524
(4) Usman Dalhatu p 73
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احفاده.یدعلياإلمارةوالتزال.)1(فوديبنعبدهللابنمحمد
وتضم مساحة من والیة النیجر النیجیریة

فيالصغیرةالجنوبیةاإلماراتمنوھي:البايإمارة/٢٩
المساحة . تأسست علي ید األمیر دودو مزا بن جورو . الذي

تزالوال.)2(فوديبنعبدهللالشیخمنإلیھاالجھادرایةحمل
اإلمارة علي ید احفاده. وتضم مساحة من والیة نیجر النیجیریة

عليتأسستوالجنوبیة.اإلماراتمنوھي:بتقيإمارة/٣٠
ید األمیر معاذ بن إدریس بن جمدا. وھو الذي حمل رایة الجھاد

یدعلياإلمارةتزالوال.)3(فوديبنعبدهللالشیخمنإلیھا
احفاده.  وتضم مساحة من والیة نیجر النیجیریة

.الغربیةالشمالیةاإلماراتمنوھي:دوساإمارة/٣١
تأسست علي ید األمیر حسن . وھو الذي حمل رایة الجھاد إلیھا

احفاده.یدعلياإلمارةتزالوال.)4(فوديبنعبدهللالشیخمن
وتضم مساحة من األجزاء الجنوبیة من جمھوریة النیجر

الغربیةالشمالیةاإلماراتمنوھي:نغورابرننإمارة/٣٢
.تأسست علي ید األمیر أبو بكر لدجي بن سمبو . وھوالذي

والتزال.)٥(فوديبنعثمانالشیخمنإلیھاالجھادرایةحمل
اإلمارة علي ید احفاده. وتضم مساحة من جمھوریة النیجر

___________________________
(1)S.J.Hogben.  p 512
(2)Ibid p 515
(3)Ibid p 519
(4)Usman Dalhatu p 81
(5)Ibid 79
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تأسست.الغربیةالشمالیةاإلماراتمنوھي:سايإمارة/٣٣
علي ید األمیر محمد جبو . وھو الذي حمل رایة الجھاد إلیھا

احفاده.یدعلياإلمارةتزالوال.)١(فوديبنعثمانالشیخمن
وتضم مساحة من جمھوریة النیجر

.الغربیةالشمالیةاإلماراتمنوھي:جنجوإمارة/٣٤
تأسست علي ید األمیر ألفا ادي بن إبراھیم. وھو الذي حمل

والتزال.)٢(فوديبنعثمانالشیخمنإلیھاالجھادرایة
اإلمارة علي ید احفاده.  وتضم مساحة من جمھوریة النیجر

الشمالفيجداالھامةاإلماراتمنوھي:تورديإمارة/٣٥
الغربي . تأسست علي ید األمیر معاذ بتا . وھو الذي حمل رایة

علياإلمارةوالتزال.)٣(فوديبنعبدهللالشیخمنإلیھاالجھاد
ید احفاده.  وتضم مساحة من جمھوریة النیجر

الشمالفيالھامةاإلماراتمنوھيبتمكوجي:إمارة/٣٦
الغربي.  تأسست علي ید األمیر مالم سوري . وھو الذي حمل

اإلمارةوالتزال.)٤(فوديبنعبدهللالشیخمنإلیھاالجھادرایة
علي ید احفاده.  وتضم مساحة من جمھوریة النیجر

منوالكبیرةجداالھامةاإلماراتمنھي:لبتاكوإمارة/٣٧
حیث المساحة من بین إمارات الشمال الغربي . تأسست علي ید

___________________________
(1)Usman Dalhatu  p 82
(2)Ibid p 84
(3)Ibid 85
(4)Ibid p 86



55

وتضماحفاده.یدعلياإلمارةوالتزال)1(سعیدابراھیماألمیر
مساحة من جمھوریة النیجر وجزء من دولة مالي وجزء من

دولة بوركینا فاسو.
.الغربیةالشمالیةاإلماراتمنوھي:یاقاإمارة/٣٨

تأسست علي ید األمیر ھمة ثیني.  وھو الذي حمل رایة الجھاد
یدعلياإلمارةوالتزال.)2(فوديبنعثمانالشیخمنإلیھا

احفاده.  وتضم مساحة من دولة بوركینا فاسو.
الشمالفيالھامةاإلماراتمنھي:كوناريإمارة/٣٩

الغربي . تأسست علي ید األمیر حمدو جلوجو.  وھو الذي
حمل رایة الجھاد إلیھا من أمیر غندو ابراھیم الخلیل بن الشیخ

وتضماحفاده.یدعلياإلمارةوالتزال.)٣(فوديبنعبدهللا
مساحة من دولة بوركینا فاسو.

.سكتولدولةاالولياإلماراتمنھيماسینا:إمارة/٤٠
تأسست علي ید األمیر أحمد لبو الماسني الذي اخذ رایة الجھاد

حواليفيانفصلتانھااال.)٤(فوديبنعثمانالشیخمنإلیھا
علیھایقضيانقبل.ماسینادولةواصبحتم١٨٤٠عام

الشیخ عمر بن سعید الفوتي. واصبحت جزء من الدولة التجانیة
تأسست.صغیرةإمارةھيبرقو:فيكوجيالوإمارة/٤١

________________________
(1)Ibid p 87
(2)Ibid  p89
(3)Ibid p 90

بنالعتیقبكرابيالمؤمنینأمیراجوةالعتیق-ابوبكرالمؤمنینأمیر)٤(
الشیخ امیر المؤمنین عثمان عن كتاب الفقیھ أحمد بن أحمد أمام ماسینا
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علي ید األمیر محمد الو . وھو الذي حمل رایة الجھاد إلیھا من
علياإلمارةوالتزال.)١(فوديبنعبدهللابنمحمدغندوأمیر

ید احفاده. وتضم جزء صغیر من بالد برقو بدولة بنین
غربفيالقویةاالماراتمنواحدةھي:یاوريإمارة/٤٢

خالفة سكتو اإلسالمیة وكانت مملكة بذاتھا ثم قام ملكھا محمد
طن اي بمبایعة الشیخ عثمان بن فودي. واصبحت جزء من

محمداحفادهیدعلياإلمارةوالتزال.)٢(سكتوخالفةإمارات
طن اي . وتضم جزء من والیة النیجر النیجیریة وجزء من

دولة بنین .
ھذه ھي جملة إمارات ووالیات خالفة سكتو اإلسالمیة

المترامیة األطراف.
خالفة سكتو واالستعمار األوروبي

بدأت أطماع الدول االوروبي علي خیرات القارة
األفریقیة منذ وقت مبكر فعملت الدول األوروبیة علي إرسال
مستكشفین ورحالة یجوبون القارة ویجمعون المعلومات عن

أفریقیا ومجتمعاتھا وحضارتھا وثرواتھا فمن تلك الجوالت ما
قام بھ الرحال كلیبیرتون ورفاقھ وما قام بھ الرحالة بارث

وغیرھم الكثیر
__________________________

(1)Usman Dalhatu p 95

(2) Ibid p 92
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الدولمعظمبحضوربرلینمؤتمرانعقدم١٨٨٤عاموفي
االروبیة االستعماریة ووضع المؤتمر الصیغة الجدیدة

لالمبریالیة الجدیدة واستعمار الدول .بل قامت بتقسیم أفریقیا الي
.)١(بینھافیمانفوذمناطق

بدأ االستعمار االروبي الفریقیا بأشكال مختلفة أبرزھا
إرسال شركات استثماریة تنھب الثروات وتتجسس علي

المجتمعات ثم كونت الشركات قوات عسكریة تفرض اوامرھا
علي السكان المحلیین . وختمت أروبا صور االستعمار بتعیین
الحكام العامیین كحكام فعلیین علي محمیات استعماریة تتقاسم

)٢(أفریقیاأرض

ففي خالفة سكتو اإلسالمیة حدثت كل ھذه الصور بزیارة
كالبیرتون وبارث وغیرھم وتأسیس شركة النیجر الوجھ

.)٣(البریطانيلالستعمارالحقیقي
وقبیل بدایة  االستعمار المباشر للخالفة نزل االستعمار

الفرنسي في أقصي غرب القارة األفریقیة في الدولة التجانیة في
عليسیطرتھفرضاالستعماروحاول)٤(م١٨٩٠عامتكلور

_______________________________
)1(

(2)M Junaidu, cited in U.A.Daniya, Calipha
oAbdurahman ( c.1891-1902) his life & Reign over the
Sokoto caliphate May 1983
(3)Johnston the Fulani Empire of Sokoto ……p 229
(4)Adoleye R.A-power and Diplomacy p171
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علي الدولة ودخل في مواجھات مسلحة مع الدولة التجانیة
وتفوق علیھا رغم مقاومتھا الشرسة بفعل األسلحة النوعیة التي
یملكھا االستعمار الفرنسي ادت المواجھات في النھایة الي فقدان

الشیخ عمر الفوتي السیطرة علي دولتھ الولیدة واستشھاده في
)1(األمر.نھایة

مدینةفيفرنسیةقواتاستوطنةم١٨٨٣عامحواليفي
ھجومألولسكتوخالفةتعرضتم١٨٩٣عاموفي.باماكو

من القوات الفرنسیة حیث احتلت امارتي ساي ودوسا في أقصي
شمال غرب الخالفة ونزح منھا اعداد من مواطنیھا الي سكتو

)2(وغندو.

سیطرتھافرضالفرنسیةالقواتتمكنت1891عاموفي
علي الدولة التجانیة فخرجت ھجرة من تكلور متجھة نحو

الشرق تحت قیادة أحمد بن عمر الفوتي ووصلت الھجرة الي
خالفة سكتو ووصلت منطقة میكلكي بالقرب من مدینة  بنجي

)3(سكتواليوصولھقبلفیھاالفوتيعمربنأحمدتوفيحیث

وخلفھ علي جماعتھ اخیھ مبشر بن عمر الفوتي.  وصلت قافلة
مبشر الي سكتوا واستقبلھا أمیر المؤمنین عبدالرحمن بن ابوبكر

عتیق واكرمھم غایة اإلكرام ومنحھم منطقة كرن تدو لإلقامة
_________________________

غربفياإلسالمیةالثقافةفيالفرنسياالستعمارآثاریعقوب-عليالدكتور)١(
٢٧العربیةللغةالدوليالمجلسرعایةتحتالعربیةاللغةبصحیفةمقالأفریقیا-

م٢٠٢٣ینایر
(2) Marry last- Sokoto caliphate- p137
(3) Ibid
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فیھا . واكید شرحوا المیر المؤمنین كلما دار في تكلور
والوحشیة التي استخدمھا ضدھم القوات الفرنسیة. واقامت

جماعة مبشر في كرن تدو عدة أعوام وعندما كثر النازحین من
اإلمارات الشمالیة الغربیة لخالفة سكتو في التدفق نحو سكتو

بعد سقوط مناطقھم وبدایة شركة النیجر في التعدي علي
اإلمارات الجنوبیة لخالفة سكتو  فھم مبشر وجماعتھ ما سیحدث

في مقبل االیام من االروبین . فاستاذنوا أمیر المؤمنین
عبدالرحمن بن ابوبكر العتیق للمغادرة ومواصلت ھجرتھم الي

األراضي المقدسة.فتركوا منطقة كرن تدو  وغادروا نحو
الشرق

ان التطور االبرز من قبل القوات الفرنسیة تجاه خالفة
سكتو اإلسالمیة كان بتعین القائد الفرنسي فالي ومساعده

)١(والمدنوالبلداتالقريالحتاللعسكریةحملةلقیادةشانوان

. فانطلقت الحملة من مدینة باماكو علي مناطق وامارات خالفة
سكتو.  وكانت الحملة في غایة البشاعة حیث عملت علي حرق

وابادة القري ودمرت وقتلت قري باكملھا ودخلت منطقة
تالبیري واحرقوا عدد الیحصي من القري وقتلوا آالف البشر
وادخلوا الھلع والزعر الي كل المنطقة وفر االالف من جحیم

سنسنبلدةالفرنسیةالقواتدخلتوعندما.)٢(الفرنسیةالحملة
________________________

ذكرهسبقمصدریعقوب-عليالدكتور)١(
نفسھ)٢(
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ھوسا في منطقة تالبیري وبعد أن أحرقوا القریة اعدموا اكثر
من مائة رجل رمیا بالرصاص ألنھم رفضوا تنفیذ أوامر قائد

الحملة بحمل منھوبات القوات الفرنسیة من قریتھم لصالح
القوات الفرنسیة وعلي ظھورھم  الي حیث ترید القائد الفرنسي

. ثم توجھت القوات الفرنسیة الي قریة سرونیا في منطقة
دوتشي فتم إبادة القریة علي بكرة ابیھا وقتلوا ما ال یحصي من

الرجال ثم توجھوا الي مدینة قن في والیة طاوا ودمروھا
تدمیرا كامال واعدموا االسري فیھا وواصلوا قتال وحرقا في كل
المناطق حتي وصلوا مدینة زندر . وھرب الناس بإعداد كبیرة

بعضھم لجا الي سكتو وغندو والبعض االخر الي مناطق
)١(اخري

واصلت القوات الفرنسیة حملتھا حتي وصلت حوض
بحیرة تشاد وقتلوا رابح فضل هللا وجنوده شر تقتیل واحتلوا

.ادماواإمارةمنوالشرقیةالشمالیةاألجزاءواحتلوا)٢(المنطقة
بینما تواجھ إمارات خالفة سكتو القوات الفرنسیة من

الشمال والشرق نزلت أیضا القوات االلمانیة بقوة في شرق
الیقلماواالعداماتوالتشریدالقتلومارست)٣(سكتوخالفة

بشاعة عن ما فعلتھ الحملة الفرنسیة فسقطت معظم مقاطعات
__________________________

نفسھ)١(
نفسھ)٢(

(3)Sa'ad Abubakar LamibeFombina 2008.p309
(4) Ibid pp.324-330
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إمارة ادماوا في ید القوات االلمانیة وفر من الدیار آالف
المواطنین نحو الشرق والبعض ھرب في اتجاه مدینة یوال .
واحتل الجیش البلجیكي جزء من المناطق في ادماوا  قبل ان

تتنازل عنھا للقوات االلمانیة
الحتاللفرنسیةعسكریةقوةتحركتم١٨٩٧عاموفي

المناطق اإلمارات الغربیة لخالفة سكتو لتكوین مستعمرة فولتا
العلیا فھاجمت إمارات توردي ولبتاكو ویاقا وكوناري ومارست

فیھا كل أنواع العنف والقتل وھرب الناجین نحو غندو وما
حولھا .ثم توجھت الي بورقو ویاوري واحتلت اجزاءھا

منسكتوخالفةالفرنسياالستعمارطوقوبذلك.)1(الغربیة
ثالث جھات من الغرب والشمال والشمال الشرقي واالستعمار

األلماني والبلجیكي من الشرق والجنوب الشرقي .
اما شركة النیجر البریطانیة عملت علي تكوین قوة عسكریة
ثم بدأت تفرض علي أمراء اإلمارات الجنوبیة قراراتھا وتطور

النیجرشركةقواتقامتم١٨٩٧عامینایر٢٦ففياألمر
بمھاجمة إمارة بدأ وسیطرت علیھا وعزلت أمیر بدأ ابوبكر

١٦وفي)٣(عمربنمحمداألمیرعمھبنوعینتشاطا
__________________________

(1)Usman Dalhatu op.cit.p204
(2)Sule Mohammed- history of the Emirate of

Bida- 2011- p 297
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الورینمدینةالنیجرشركةقواتھاجمت١٨٩٧فبرایر
م١٨٩٨عاموفي)١(والبايواغايالورینإمارةوسقطتت
م١٨٩٩وفيواحتلتھایاوريامارةفيیلوامدینةھاجمت
)٢(غندوالمارةتتبعوھيوكلغوراحامدناحتلت

وھوبریطانیامنجداكبیرتطورحدث١٩٠٠عامفي
تعین فردریك لوغارد حاكم عام لشمال نیجیریا وجعل لوغارد

قواتاحتلتم١٩٠٠وفي)٣(الدارتھمقرالوكوجامدینة
إمارةاحتلتم١٩٠١عاموفي)٤(موريإمارةلوغارد

كنتاغورا وعزلت امیرھا ابراھیم بن عمر نغامسي وأخذتھ الي
سجن لوكوجا  وعینت اخیھ محمدبلو وعزلتھ ھو االخر ونزح
األمیر محمد بلو الي مدینة زاریا حیث نزح أمیر بدأ المعزول

ابوبكر شاطا بن مصعب ثم احتلت القوات البریطانیة إمارة
١٩٠١فيشرسةمقاومةبعدادماوا

منطقةفيعسكریةقوةغاردلووضع١٩٠١یولیو٢في
ابوجا . وتوجھ من ابوجا القائد البریطاني مولوني الي إمارة
كفي لفرض سیطرتھ علي أمیر كفي ابراھیم بن یاموسي لكن

أمیر كفي رفض اوامره بل تمكن من قتل القائد البریطاني
__________________________

(1)Johnston op.cit …p 229
(2)P.G Harris Sokoto provincial Gazetteer ….p76

الدفاعفياألولالطاھرالمؤمنینأمیردور-شیحوالحاجعبدهللا)٣(
م١٩٠٣_١٩٠٢االروبيالغزوضداإلسالمیةصكتودولةعن

(4)PG Harris op Cit.p 76
(5) S.J.Hogben op.cit.p  452
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كفيأمیرونزحواحتلتھاكفيعسكریةقوةفھاجمتمولوني
نصراواإمارةالبریطانیةالقواتواحتلتأیضازاریاالي

شرسةمعركةبعدواحتلتھازاریانحوونزحت)1(والفیاوجمعا
وكنتاغورابدأأمراءونزحكاسومحمدزاریاأمیرواعتقلت

واحتلتالبریطانیةالقواتنزحتثم.كانواليزاریامنوكفي
یومفيمقاومةبدونغمبيإمارةلھاواستسلمتبوشيإمارة
ابوبكربنعبدالرحمنالمؤمنینأمیرتوفيم١٩٠٢أكتوبر١٣

أحمدبناألولالطاھرالمؤمنینأمیرتنصیبوتمالعتیق
ومعظمصعبةظروففيالدولةاألولالطاھرتولي.)2(زروق
.االروبياالستعمارحكمتحتسقطتقدالخالفةإمارات
لھفارسلوامطالبھملتنفیذاستمالتھالبریطانياالستعمارحاول
جمعالقتالسويوبینھمبینھلیسوقالذلكرفضلكنھالھدایا
أزمةحولللتشاورالدولةقادةاألولالطاھرالمؤمنینأمیر

عبدهللالقاضيالخالفةقضاةقاضيفاخرجاالروبياالستعمار
فالالمسلمینانھزمواذاالكفارقتالعليتحثفتويعليبن

(تعاليلقولھامتثاالالھجرةعلیھمفوجبابداللمھادنةمجال
كناقالواكنتمفیمقالواأنفسھمظالميالمالئكةتوفاھمالذینان

فتھاجرواواسعةهللارضتكنالمقالوااالرضفيمستضعفین
العظیمهللاصدق.)مصیروساءتجھنممأواھمفأولئكفیھا

الناجماعاتجدلمالفتويھذهلكن.٩٧اآلیةالنساءسورة
_________________________

(1) S.J.Hogben op.cit p 534

ذكرهسبقمصدر-صكتوشیحوالحاجعبدهللا)2١
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اليتدعوااخريفتوياخرجقدبخاريمحمداالعظمالوزیر
شوكتھمتقويوحتياإلسالمبالدعليللحفاظالكفارمھادنة

منكلالوزیرفتويوایدالكفارقبضةمنبالدھمفیستعیدوا
أمیرعندقبولووجدتوآخرینسعدبناحمدغندوقاضي
القواتھاجمتالفقھيوالسجالالخالفھذاوسطوفيغندو

امیرھاغیابفي)١(م١٩٠٣فبرایر٤فيكانوإمارةالبریطانیة
.الجدیدالمؤمنینأمیرلمبایعةسكتواليذھبالذيباباعلي
وذھبتالبریطانیةالقواتاعتقلتھكانواليعودتھطریقوفي

استسلمت)٢(م١٩٠٣فبرایر١٢یومفيلوكوجاسجناليبھ
واتفاقصلحفيالدخولوقررتالبریطانیةللقواتغندوإمارة

المؤمنینأمیراقناعغندوأمیر.وحاولالبریطانیةالقواتمع
القواتمعصلحفيوالدخولباالستسالماألولالطاھر

واختارذلكرفضاألولالطاھرالمؤمنینأمیرلكنالبریطانیة
البریطانیةالقواتوصلت)٣(فبرایر٢٧یومفيالمواجھة

قیادةتحتوغیرھاكسیناإمارةاحتلتأنبعدغورنموداإمارة
منبریطانیةعسكریةقوةوتحركت.مورالندالبریطانيالقائد

میرركيقیادةتحتسكتونحوغندو .
میرركيوقواتمورالندقواتوصلتمارس١٣یومفي

__________________________
(1)Abdullahi Nasidi Umaru- Daular Fulani A Kano

2008- p 65
(2)Usman Dalhatu op.cit.p207
(3)Alkasum Abba & others Sultans Of Sokoto .p 255
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اجتمعمارس١٤الجمعةیوموفيسكتومدینةأسوارخارج
أمیر المؤمنین الطاھر مع بعض القادة لمواجھة القوات

البریطانیة لكن العدید من القادة خزلوه وقرروا عدم الدخول في
الحرب مع القوات البریطانیة یعتبرونھا خاسرة .لكن الطاھر

األول تمسك بخیار الحرب فأرسل أمیر المؤمنین كتیبة
لالستطالع لكن تمكنت القوات البریطانیة من قتل جمیع أفراد

كتیبة االستطالع . وفي صباح السیت قرر أمیر المؤمنین
الخروج لمقاتلة القوات البریطانیة  فدارت معركة غغنجي والتي

)١(األول.الطاھرالمؤمنینأمیرخسرھا

الطاھرالمؤمنینأمیرأعلنمارس١٨األربعاءیوموفي
األول ھجرتھ نحو الشرق فخرج من سكتو تبعھ عدد كبیر من

.)٢(بكورامدینةاالوليمحطتھوكانتالناسوعامةالدولةقادة
شعر لوغارد بأن ھذه الھجرة ستشكل خطورة علیھ فاصدر
اوامره لقواتھ بضرورة إلحاق بأمیر المؤمنین الطاھر األول

وقتلھ او اعتقالھ وللحد من خروج المھاجرین للحاق بركب أمیر
المؤمنین الطاھر األول قام لوغارد بتعین الطاھر الثاني بن علي
الكبیر امیرا للمؤمنین في سكتو خرجت قوات بوردن  من سكتو

تتعقب الھجرة وعندما وصلت القوات البریطانیة لمدینة غسو
فيكسینانحوللتو)٣(غادرتھاقدالھجرةقافلةكانت

__________________________
(1) Alkasum Abba & others op.cit p 256

المؤلفمكتبةفيیدهبخطوثیقةمایرنو-بلومحمدالسلطان)٢(

(3) Alkasum Abba. Op.cit p 256
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الشمال الشرقي واستمرت القوات البریطانیة تتعقب الھجرة وتم
تحریك قوات من كانو تحت قیادة كابتن سوارد وقوات من

زاریا تحت قیادة كابتن غروزیر وصدرت اومر لقائد القوات
البریطانیة  في  بوشي لتجھیز قوة العتراض الھجرة . وفي یوم

الھجرةطریقفيالمعاركاوليدارت)١(م١٩٠٣أبریل٢٢
بین القوات البریطانیا وجماعة امیرالمؤمنین الطاھر األول
المھاجرة وكان في منطقة غاراي جنوب غرب كانو وكان

النصر المیر المؤمنین الطاھر األول وقتلوا عدد من القوات
انضمغارايوفي)٢(شھیداستونحواليواحتسبواالبریطانیة

أمراء بدأ ومقاجن كفي وأمیر كنتاغورا وشعیب بن أمیر زاریا
محمد كاسو وانضم للھجرة أمیر غاریا وعدد كبیر من قیادات

كسینا وامارة كانو وتضاعف العدد الذي خرج مع امیر المؤمني
الطاھر االول من سكتو الي اربعة اضعاف وكون امیر

المؤمنین الطاھر االول لجنة الدارة الھجرة تحت رئاسة الوزیر
االعظم عثمان غجیري بن الوزیر محمد البخاري والذي عینھ
امیر المؤمنین في منصب الوزیر االعظم لتخلف والوزیر عن

)٤(أبریل٢٥یوموفيتقدمھاالھجرةوواصلت)٣(الھجرةركب

___________________________
(1)R.A Adoleye op.cit.p257
(2)Alkasum Abba & others op.cit.p257

المؤلفبمكتبةوثائقمایرنو-بلومحمدالسلطان)٣(
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)١(دلجنوبمنطقةفيالمھاجرینالبریطانیةالقواتھاجمت

وانتصر فیھا جماعة الطاھر األول وتقدمت الھجرة ووصلت
بعد)٢(أبریل٢٦یومفيھناكشرسةمعركةودارتفجووابلدة
معركةدارت)٣(أبریل٣٠یوموفيدلمعركةمنواحدیوم

رابعة في منطقة اري بودا جنوب غرب مدینة برنن كدو وفي
شرقشمالیرارابلدةفيخامسةمعركةدارت)٤(مایو٢یوم

مدینة برنن كدو وعبرت الھجرة بمدینة شرا ومدینة كفن ماداكي
واتجھت نحو زاداوا  كل منطقة تعبر بھا الھجرة ینضم إلیھا

اعداد كبیرة وأحیانا تتبعھا قري باكملھا . وفي زاداو لحقت بھا
٦یومفيأیضاشرسةسادسةمعركةودارتالبریطانیةالقوات

میساوبمدینةالھجرةعبرتثمالمھاجرینفیھا.انتصر)٥(مایو
وانضم إلیھا أمیر میساو أحمد الثاني وانضم إلیھا مبشر عمر

الفوتي وجماعتھ ومرت الھجرة بمدینة الغو وكونكیل وغباري
وغواندم ومالال وشیطوري ودكو الي نافدا وبجوقا ثم اشاكا

وفي اشاكا دارت معركة سابعة ثم دارت  بعد بورمي االولي
ومنتاسعةمعركةفیھادارت)٦(مایو١٨فيغوانيبمدینة

غواني رجعت الھجرة نحو بورمي ودخلت حصن بورمي
_______________________

(1)R.A Adoleye op.cit.p257
(2)Ibid
(3)Ibid
(4)Ibid
(5)Ibid
(6)Ibid
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فدارت معركة تاسعة وھي معركة بورمي االولي وشارك فیھا
حتي النساء في الخطوط االمامیة وسجلوا بسالة لم یالفھا تاریخ

الحروب وفي ھذه المعركة  تكبدت القوات البریطانیة خسائر
كبیرة وقتل قائدھا بولمر وانتصر فیھا جماعة الطاھر األول

)١(أفریقیاانحاءكلفياالستعماراركانزلزلكبیرةانتصارا

وبینما المھاجرین داخل حصن بوري بعد بورمي االولي عمل
لوغارد علي استدعاء قواتھ من جھات عدیدة فحرك قوة كبیرة

من لوكوجا تجاه بورمي وقوة كبیرة من بوشي تجاه بورمي
وھناك قوة قدمت من غوجبي كلھا انضمت الي قوات كابتن

معركةدارتیولیو٢٧یوموفيغرویزروقواتسوارد
بورمي الفاصلة وھي المعركة العاشرة علي طریق الھجرة

القواتضداألولالطاھرالمؤمنینأمیربین١١رقموالمعركة
البریطانیة وفیھا انتصرت القوات البریطانیة واستشھد أمیر
المؤمنین الطاھر األول وعدد كبیر من قادة دولة سكتو ومن

جماعة مبشر بن عمر الفوتي واعتقلت القوات البریطانیة أمیر
بدأ ابوبكر ومبشر بن عمر الفوتي واستشھد في المعركة اكثر

.)٢(شھیدستمائةمن
واجھت خالفة سكتو اإلسالمیة أربعة دول استعماریة

تتفوق علیھا من حیث عدة وادوات الحرب ومع ذلك دافع
مجتمع الخالفة عن دولتھم ودارت المئات من المعارك وقدمت

___________________________
(1)Alkasum Abba Op.cit pp257- 258
(2)Ibid
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االالف من الشھداء دفاعا عن دینھم وعقیدتھم وسجلوا أروع
مشاھد الفداء والتضحیة وابھروا العدوا المستعمر بالبسالة

والشجاعھ ونالوا منھ ومن قواتھ كثیرا رغم سقوط خالفتھم .
وقعت خالفة سكتو تحت سیطرت االستعمار االروبي

وتوزعت اراضیھا واماراتھا علي ثمانیة دول حدیثة من الدول
التي قامت بعد فترة االستعمار احتلت فرنسا أجزاء من الغرب

وضمتھا الي دولة بنین واجزاء اخري ضمتھا الي دولة بوركینا
فاسو واستقطت فرنسا أجزاء في الشمال الغربي وضمتھا الي

دولة مالي كما استقطعت مساحات في الشمال وضمتھا الي دولة
النیجر واستقطعت مساحات في الشمال الشرقي والشرق

وضمتھا الي تشاد وافریقیا الوسطي بینما ضمت ألمانیا وبلجیكا
مساحات كبیرة في الشرق وانشأت علیھا دولة الكامیرون.
وسیطرت بریطانیا علي بقیة اراضي خالفة سكتو وانشأت

علیھا دولة نیجیریا الحالیة

قائمة بأسماء أمراء المؤمنین الذین تعاقبوا علي
خالفة سكتو اإلسالمیة

م١٨١٧-١٨٠٤فوديبنعثمانالشیخ/١
م١٨٣٧-١٨١٧عثمانالشیخبنبلومحمد/٢
م١٨٤٢-١٨٣٧عثمانالشیخبنالعتیقابوبكر/٣
م١٨٥٩-١٨٤٢بلومحمدبنالكبیرعلي/٤
م١٨٦٦-١٨٥٩العتیقابوبكربنالزروقأحمد/٥
م١٨٦٧-١٨٦٦بلومحمدبنالصغیرعلي/٦



70

م١٨٧٣-١٨٦٧عثمانالشیخبنالرفاعيأحمد/٧
م١٨٧٧-١٨٧٣بلومحمدبنالثانيابوبكر/٨
م١٨٨١-١٨٧٧بلومحمدبنمعاذ/٩

م١٨٩١-١٨٨١الكبیرعليبنعمر/١٠
م١٩٠٢-١٨٩١العتیقابوبكربنعبدالرحمن/١١
م١٩٠٣-١٩٠٢زروقأحمدبناألولالطاھر/١٢

في عھده استولي االستعمار البریطاني علي الدولة لكن استمرت
الخالفة في سكتو وفي مایرنو بعد الھجرة

سالطین سكتو
١٩١٥-١٩٠٣الكبیرعليبنالثانيالطاھر/١٣
١٩٠١٥-١٩٢٤-زروقأحمدبنمیتوراريمحمد/١٤
١٩٣١-١٩٢٤اريتورميمحمدبنطمبريمحمد/١٥
١٩٣٨-١٩٣١معاذبنحسن/١٦
م١٩٨٨-١٩٣٨شیحوبنالثالثابوبكر/١٧
م١٩٩٦-١٩٨٨خضربنالدسوقيابراھیم/١٨
٢٠٠٦-١٩٩٦الثالثابوبكربنمشطومحمد/١٩
االنالي٢٠٠٦الثالثابوبكربنسعدمحمد/٢٠

سالطین مایرنو
م١٩٤٤-١٩٠٣األولالطاھربنمایرنوبلومحمد/١٣
١٩٦٩-١٩٤٤مایرنومحمدبلوبنالطاھرمحمد/١٤
م١٩٧٣-١٩٦٩الطاھرمحمدبنبلھ/١٥
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م٢٠١٦-١٩٧٣الطاھرمحمدبنابوبكر/١٦
الیومالي٢٠١٦الطاھرمحمدبنعلي/١٧
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الفصل الثاني
أمیر المؤمنین محمد بلو مایرنو

(نشاتھ وجھاده وتنصیبھ وھجرتھ )

مولده ونشأتھ
ھو محمد بلو الملقب مي ورنو بن أمیر المؤمنین الطاھر األول

بن أحمد زروق بن أمیر المؤمنین ابوبكر العتیق بن الشیخ
عثمان بن فودي.  لقب بمي ورنو تیمنا بأمیر المؤمنین محمد
بلو بن الشیخ عثمان بن فودي الذي بني مدینة ورنو وجعلھا

مكان رباطھ حتي وفاتھ ودفن فیھا لذا حمل محمد بلو بن الشیخ
عثمان بن فودي لقب مي ورنو وجرت العادة في سكتو عندما

یسمون ابناءھم باسم محمد بلو  یحمل عادة لقب مي ورنو تیمننا
بأمیر المؤمنین محمد بلو بن الشیخ عثمان بن فودي .

وفيه١٢٩٩عاممحرم١٥یومفيمایرنوبلومحمدولد
شموالمدینةفيولد.)١(صباحاوالنصفالتاسعةالساعةتمام

سكتو.مدینةشرقشمالمتركیلو٣٦حواليتبعدوالتي)٢(
وكانت شموال ھي العاصمة الثالثة لخالفة سكتو اإلسالمیة

والثانیة ھي مدینة ورنو التي عاش فیھا عدد من أمراء المؤمنین
____________________________

القومیةالوثائقبداروثیقة_البخاريمحمدالوزیربنواليعثمانالوزیر)١(
تحت الرقم

مایرنوبلومحمدعننقال_إفادة)كیريبابو(محمدجمعةعمر)٢(
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ودفن فیھا خمسة من أمراء المؤمنین وشموال العاصمة الثالثة
كانت مكان رباط أمیر المؤمنین أحمد زروق ومنھا حكم خالفة

سكتو وتوفي فیھا ودفن فیھا .
والدة محمد بلو مایرنو ھي زینب الملقبة .  بأنا مدنكي
وھي بنت أمیر صابون برني غودي.الملقب كورا   بن أمیر

.)١(بباريابراھیمغوبرملكبنغومكيبرنيصابون
ولمحمد بلو عدد من األشقاء وھم أحمد وابوبكر ومیمونة

وإبراھیم الصغیر ولوالده أمیر المؤمنین الطاھر األول زوجة
ثانیة وھي عائشة وھي  فوالنیة  الباویة من غورنمودا وھي

والدت اخوان محمد بلو ابراھیم الكبیر ومحمد بنو وصفیة
وسیدة . أما الزوجة الثالثة المیر المؤمنین الطاھر األول  فھي

خدیجة من قبیلة الطوارق وھي والدة عبدهللا الملقب غوشن بنجا
نشأ محمد بلو مایرنو في مدینة شموال حیث تقیم كل

)٢(.وترعرعكبروفیھاأسرتھ.أفراد

تلقي محمد بلو مایرنو مراحلھ التعلیمیة االولي كعادة كل
أبناء األسرة الفودیة الذین یولون تعلیم ابناءھم اھتماما كبیرا

فتلقي قرأة القرآن الكریم والعلوم اإلسالمیة علي ید كبار علماء
.)٣(الوقتذلكفيشموال

____________________________
ذكرهسبقمصدر_محمدجمعةعمر)١(
نفسھ)٢(
نفسھ)٣(

عمر بن جمعة بن  محمد بن عمر بن إدریس  بن جمدا نشأ وتربي علي ید علي
ید محمد بلو مایرنو وظل مالزما  للسلطان محمد بلو مایرنو حتي وفاتھ .
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انتقل محمد بلو مایرنو الي مدینة غدباوا في السنوات
االولي لصباه حیث سلمھ والده الي عمھ محمد میتوراري لیقوم

فيومنتشرشائعتقلیدوھذا)١(للمستقبل.واعدادهبتربیتھ
األسرة الفودیة . فكثرا ما یقوم االب بارسال ابنھ لینشأ تحت

تربیة ورعایة خاصة علي ید عمھ . والذي یقوم بإعداد وتربیة
ابن اخیھ احسن تنشأة لیكون من قادة وزعماء الغد .وھذا ما

حدث عندما قام العالمة محمد فودي بترك ابنھ الشیخ عبدهللا بن
الشیخقاموایضا)٢(فوديبنعثمانالشیخاخیھیدعليفودي

عثمان بن فودي بتسلیم ابنھ محمد البخاري لینشأ علي ید عمھ
بتسلیمفوديبنعبدهللالشیخوقام)٣(فودي.بنعبدهللالشیخ

الشیخ عثمان بن فودي ابنھ ابراھیم الخلیل لینشأ تحت یدیھ
عليلینشأمودبومحمدابنھبتسلیمفوديمحمدابنعليوقام)٤(

أمیربنغوغاراابوبكروقام)٥(فودي.بنعثمانالشیخید
المؤمنین احمد زروق بتسلیم ابنھ ابراھیم لینشأ علي ید عمھ

اعداداحسنربیبھبإعدادالمربيویقوم.)٦(األولالطاھر
لیكون جاھزا لقیادة المجتمع في المستقبل ویتم االعداد من كل

النواحي التعلیم السلوك والتدریب العسكري وغیره .
_____________________________

جمعةوعمرتوراريميبنجاتووالدهعننقال_زیانمحمدغدباواأمیر)١(
نقال عن محمد بلو مایرنو

النسوخإیداعفودي-بنعبدهللالشیخ)٢(
(3)Rufa'i Abubakar Na'abu- Muhammad Bukhari dan

Shehu p12
(4) Usman Dalhatu op.cit.p148

بالفلفلديقصیدة-عليطنمودبومرثیةعثمانالشیخبنتاسماءنانا)٥(
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غوغاراابراھیموالدهعننقال_غوغاراابوبكربنإبراھیمبنبیلو)٦(
نال محمد بلو مایرنو المزید من التعلیم علي ید عمھ محمد

مي توراري بن أمیر المؤمنین أحمد زروق فدرس مایرنو علي
ید العدید من علماء غدباوا وتعرف بشكل جید ھناك علي العدید

من اقرانھ وأبناء عمومتھ ومن اقرانھ في تلك الفترة محمد
فيالمؤمنینامیراصبحالذي)١(توراريميمحمدبنطمبري

محمدالوزیربنعمرمقاجياقرانھومن)٢(الحقاسكتو
البخاري ومالم مشطو عبدالرازق بن عثمان بن عبدالقادر بن

منوجزء.وغیرھم)٣(بخاريبنبیلوشنتليوایضاالمصطفي
أھداف عملیة التبني ھذه ھو خلق عالقات وصالة اقوي بین

أبناء العمومة
كان محمد مي توراري رجال عالما مشھورات  وقائدا

عظیما اشتھر بالكرم وحسن الخصال وكان قائدا عسكریا فذا
تھابھ الرجال.  وكان اقوي رجل ومقاتل في خالفة سكتوفي

عصره . مما مكنھ تولي منصب أمیر المؤمنین الحقا رغم قوة
)٤(.الفودیةاألسرةأفرادبیندائماالمنصبھذافيالمنافسة

علي ید ھذا القائد نشأ وتربي وتدرب محمد بلو مایرنو لذا
فلیس غریبا ان یشھد كل معاصري محمد بلو مایرنو  شھدوا لھ

بالكاریزما البارزة والشجاعھ والھیبة والوقار والكرم الفیاض
_____________________________

ذكرهسبقمصدر_زیانمحمدغدباواأمیر)١(
(2) Alkasum Abba op.cit p 307

ذكرهسبقمصدر-محمدجمعةعمر)٣(
(4) Alkasum Abba Op.cit p. 283
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وسماحة األخالق.  وكان الجمیع یري فیھ روح رجل الدولة من
شبابھ فھو شبل من تلك األسود فقد احسن والدیھ وعمھ محمد

مي توراري وكل اعمامھ وأفراد أسرتھ لقد أحسنوا تربیتھ
واعداده .ومن أھم اعمامھ وعماتھ

زروقأحمدبنغوغاراابوبكرزمفراأمیر/١
زروقأحمدبنابراھیمزمفراأمیر/٢
)١(زروقأحمدبنعبدهللازمفراأمیر/٣

)٢(زروقأحمدبنتوراريميمحمدالمؤمنینأمیر/٤

الزروقأحمدابنياحمد/٦عمر/٥
حسناالعظمالوزیروالدةزروقأحمدبنتتمبةفاطمة/٧

ابرھیم الخلیل والوزیر االعظم عادل ابراھیم الخلیل
ابوبكراالولطوكرعمدةزوجةزروقأحمدبنتاسماء/٨

بن أمیر زمفرا محمد سمبو بن أمیر المؤمنین ابوبكر العتیق
مشطومالمعبدالرازقالعالمةوالدةزروقأحمدبنتمریم/٩
.)٣(المصطفيبنعبدالقادرالعالمةبنعثمانبن

عندما بلغ محمد بلو مایرنو مبلغ الرجال قام عمھ محمد
مي توراري بتزویجھ من عائشة بنت عمھ أمیر زمفرا عبدهللا
بن أحمد زروق وھي والدة بنتھ فاطمة التي عاشت كل حیاتھا

.)٤(وسكتوغدباوابین
_____________________________

زمفراسركنمنصبتولومناسماءقائمة-سكتوالوثائقدار)١(
(٢)Usman Jabo op.cit p ١٩

ذكرهسبقمصدرمحمد-جمعةعمر)٣(
نفسھ)٤(



77

جھاده
قال تعالي( ان هللا اشتري من المؤمنین أنفسھم واموالھم بأن لھم
الجنة یقاتلون في سبیل هللا فیقتلون ویقتلون وعدا  علیھ حقا في
التوراة واإلنجیل والقرآن. ومن اوفي بعھده من هللا فأستبشروا

ببیعكم الذي بایعتم بھ وذلك ھو الفوز العظیم ) صدق هللا العظیم
.١١١اآلیةالتوبةسورة

وعن ابي ھریرة رضي هللا عنھ قال قلت یارسول هللا اي
األعمال افضل قال ( اإلیمان با� والجھاد في سبیلھ ) متفق

علیھ .
لقد أكدت العدید من  المصادر التاریخیة بأن الفوالن

التوردب ھم أول من اعتنق اإلسالم في أفریقیا جنوب الصحراء
المصادروتؤكد.)١(هللاسبیلفيالجھادرایةحملمنأولوھم

والمراجع التاریخیة ران الجھاد الذي قام بھ الشیخ عثمان بن
فودي كان جھادا في سبیل هللا وعلي ھدي القرآن والسنة

الشیخقالالجھادذلكامروفي.)٢(الصالحالسلفواجماع
عبدهللا بن فودي. عن معركة تبكن كتو

___________________________
فيفودیوبنعثمانالشیخجھادالصافي.حاجعبدالقادرمحاسنالدكتورة)١(

ندوةورقة١٩٩٥الصومال-فيحسنعبدالھمحمدالسیدوجھادأفریقیاغرب
بالتعاون مع االیسسكو جامعة أفریقیا العالمیة

فيأفریقیاغربفياإلسالميالجھادحركةكأنيمحمدأحمدالبروفسیر)٢(
القرن التاسع عشرالمیالدي االستراتیجیة المنھجیة األھداف ورقة  ندوة جامعة

م١٩٩٥نوفمبرالخرطوماالیسسكومعبالتعاونالعالمیةأفریقیا
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طرناھم وسط النھار فلم * لھم غیر غیل دجي اللیل مفزع
لكل الجھات قد تفرغ جمعھم * بدأ لیوم الجمع الیتجمع

فخلوا لنا أموالھم ونساءھم * علي رغمھم وهللا یعطي ویمنع
ونحن علي اإلسالم جمع تناصروا * ولسنا بشئ غیره نترفع

قبائل اسالم فتوردب قبیلنا * فالتینا ھوسینا الكل مجمع
وفینا سواھم من قبائل جمعت * علي نصر دین هللا كان التجمع

وقال أیضا
یا أمة اإلسالم جدوا وجاھدوا * فال تھنوا فالصبر للنصر مرجع

فقتالكم في جنة الخلد دائما * وراجعكم بالعز والمال یرجع
)١(مرجعجاءانهللاألمرولیس*ھدماهللایدتبنيلمافلیس

ھذه األبیات تبین لنا أھداف ھذا الجھاد وأھلھ وعلي ماذا تجمعوا
وفي سبیل هللا كان جھادھم .

كان الشیخ عثمان بن فودي وأخیھ عبدهللا وابنھ محمد
بلووغیرھم من قادة الجھاد قد  قادوا الكثیر من المعارك بنفسھم
والتاریخ وثق لھم ذلك . ومن أھم المعارك التي خاضھا الشیخ

عثمان بن فودي
متنكريمعركة/١
كونيمعركة/٢
كتومعركة/٣
ثنثوامعركة/٤

_____________________________
١٠٧صالقاھرةالمیسور-انفاقبلو-محمداألمیر)١(
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الوسامعركة/٥
.)١(كبيبرننمعركة/٦

شھد التاریخ ان الفودیین في عھد دولة سكتو كانوا
یعدون ابناءھم علي حب الجھاد واالستعداد لھ بالتدریب  وكان
الجھاد في سبیل هللا من أحب األعمال إلیھم.  وعندما منح أمیر

المؤمنین محمد بلو رایة الجھاد الي اخیھ عبدالقادر بن الشیخ
عثمان بن فودي  وضمھ للجھاد مع ابن عمھ محمد بن الشیخ

عبدهللا بن فودي. في بالد نفي فرح عبد القادر غایة الفرح وفي
وأثناء تلك المعارك رأي الرسول صلى هللا علیھ وسلم في المنام

)٢(شعریةقصائدعدةفيذلكووثقفرحافازداد

ووثق لنا التاریخ العدید من المعارك التي خاضھا أمیر
المؤمنین ابوبكر العتیق بن الشیخ عثمان الجد االعلي  لمحمد
بلو مایرنو . فقد شارك في معظم المعارك االولي في تأسیس

دولة سكتو وحتي عندما نصب امیرا للمؤمنین ورغم تقدم سنھ
لكنھ قاد بنفسھ العدید من المعارك مثل

بورميمعركة/١
كسینامعركة/٢
كاجيشيمعركة/٣
زومامعركة/٤

___________________________
(1)Usman Jabo op.cit p5

عثمان-الشیخبذكرالتبركفيالریحانعرق-جنیدالوزیر)٢(
مخطوطة بمكتبة المؤلف
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غوبرمعركة/٥
غومیزمعركة/٦
.)١(وغیرھاتسبیريمعركة/٧

ایضا أمیر المؤمنین أحمدالزروق وفي فترة خالفتھ قاد العدید
من المعارك بنفسھ مثل

زونكرنمعركة/١
زندممعركة/٢
تساوامعركة/٣
اریوامعركة/٤
ساوامعركة/٥
بوريرونمعركة/٦
.)٢(غوميمعركة/٧

وكان المیر المؤمنین الطاھر األول  والد محمد بلو مایرنو عدد
كبیر من المعارك التي شارك فیھا مثل

ارغنغنمعركة/١
بوريرونمعركة/٢
توریتامعركة/٣
كشيكزامعركة/٤
)٣(بنغاوا/٥

_________________________
(1)Usman Jabo op.cit p12

(2)Ibid
والدهنقال_جابوعثمان)٣(
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الھجرةطریقفيمعركة١١وعدد)١(غغنجامعركةبنفسھوقاد
)٢(بورمياليسكتومن

من ھؤالء رضع محمد بلو مایرنو حب الجھاد في سبیل هللا
وقد نجح عمھ محمد مي توراري في اعداده للجھاد فدربھ علي
كل فنون القتال من ركوب الخیل والرمایة والسباحة واستخدام
السیوف والرماح والسھام وغیرھا من أدوات الحرب في ذلك
الوقت وبرع في فنون القتال كلھا وكان بھ شغفا كبیرا للولوج

في معارك الجھاد . وكان اولي مشاركتھ وھو مازال صغیر ال
یتجاوز عمره سبعة عشر عاما .

١٤عددفيالمشاركةمایرنوبلولمحمدالتاریخسجللقد
معركة وھي علي النحو االتي

:تسفیيمعركة/١
ھي اولي المعارك التي شارك فیھا محمد بلو مایرنو  ودارت

العتیق.ابوبكربنعبدالرحمنالمؤمنینأمیرعھدم١٨٩٨في
ضد تمرد بعض قبائل زمفرا علي الخالفة وتم حسم ذلك التمرد

حدودضمناالنتسفیيمدینةوتقع.)٣(الساحقباالنصار
والیة زمفرا النیجیریة وھي حاضرة محلیة تسفیي وتقع علي

الحدود الشرقیة للوالیة مع والیة كسینا وشمال مدینة غسو
_____________________________

(1)Alkasum Abba Op.cit p 255
(2)Adoleye R.A op Cit.p 303

ذكرهسبقمصدر-زیانمحمدغدباواأمیر)٣(
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:غغنجامعركة/٢
ھي المعركة الثانیة لمحمد بلو مایرنو ودارت خارج حصن

المؤمنینأمیربینم١٩٠٣مارس١٥فيالقدیمسكتومدینة
الطاھر األول والقوات البریطانیة تحت القائد موریالند والقائد

میررك . وانتھت بانتصار القوات البریطانیة علي جیش خالفة
نتیجةسكتوأحیاءداخلغغنجامنطقةأصبحتواالن.)١(سكتو

للتمدد السكني لكن ال تزال مقابر شھداء المعركة من معالم
)٢(المدینة.

:كارايمعركة/٣
شارك محمد بلو مایرنو في معركة كاراي في طریق ھجرة
أمیر المؤمنین الطاھر األول من سكتو الي بورمي بین أمیر
المؤمنین الطاھر األول والقوات البریطانیة تحت قیادة كابتن

غرویزر . وكانت القوات  تحاول إیقاف الھجرة بقتل أمیر
٢٠یومفيالمعركة.دارتاعتقالھأواألولالطاھرالمؤمنین

األولالطاھرالمؤمنینأمیرفیھاوانتصرم.١٩٠٣عامأبریل
جماعةمنواستشھد)٣(البریطانیینالجنودمنعددفیھاوقتل

وعددكارايأمیر.وانضم)٤(شھیداستینحوالياألولالطاھر
كبیر من اتباعھ لركب الھجرة

_______________________________
(1)Alkasum Abba Op.cit p 256

بسكتوم٢٠٢٢فيإفادةسكتومن-تكاتكوغرباشیحو)٢(
(3) Adoleye R.A op Cit.p 303

ذكرهسبقمصدرتكاتكو-غرباشیحو)٤(
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وتقع كاراي جنوب غرب مدینة كانو وھي حاضرة محلیة
كاراي التابعة لوالیة كانو

:غورميمعركة/٤
أبریل٢٣یومفيغورميمعركةفيمایرنوبلومحمدشارك
تحتالبریطانیةوالقواتاألولالطاھرجماعةبینم١٩٠٣

قیادة كابتن سوارد . وانتصر جماعة امیرالمؤمنین الطاھر
)١(سوارد.كابتنعلياألول

تقع منطقة غورمي في جنوب غرب مدینة كانو وفي محلیة
كاراي بوالیة كانو

ودلل:معركة/٥
شارك محمد بلو مایرنو في معركة ودلل التي دارت في یوم

األولالطاھرالمؤمنینأمیرجماعةبینم١٩٠٣أبریل٢٥
والقوات البریطانیة تحت قیادة كابتن سوارد واضطرت القوات

البریطانیة من االنسحاب من المعركة لبسالة جماعة أمیر
)٢(األول.الطاھرالمؤمنین

)٣(ودللاھلمنكبیروعددودللأمامللھجرةوانضم

تقع مدینة ودلل في جنوب شرق مدینة كانو . وھي حاضرة
محلیة ودلل بوالیة كانو .

__________________________
(1) Ibid
(2) Ibid
(3)Yuguda Dan buram gombe Op.cit
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:فیجووامعركة/٦
شارك محمد بلو مایرنو في معركة فیجووا التي دارت في یوم

األولالطاھرامیرالمؤمنینجماعةبینم١٩٠٣أبریل٢٦
والقوات البریطانیة تحت قیادة كابتن سوارد  وھزمت قوات

)١(المعركةفيسوارد

وتقع بلدة فیجووا في محلیة غیا في والیة كانو وتقع جنوب
شرق مدینة كانو بالقرب من حدود والیة كانو مع والیة جیغاوا

:اریبودامعركة/٧
شارك محمد بلو مایرنو في معركة اریبودا التي دارت في یوم

األولالطاھرامیرالمؤمنینجماعةبینم١٩٠٣أبریل٣٠
والقوات البریطانیة تحت قیادة كابتن سوارد وانتصر جماعة

)٢(األول.الطاھر

تقع منطقة اریبودا في جنوب غرب مدینة برنن كدو في محلیة
برنن كدو بوالیة جیغاوا .

یایاري:معركة/٨
شارك محمد بلو مایرنو في معركة یایاري التي وقعت في یوم

األولالطاھرالمؤمنینأمیرجماعةبین١٩٠٣مایو٢
والقوات البریطانیة تحت قیادة كابتن سوارد وخسرت القوات

.)٣(المعركةالبریطانیة
________________________________

(1)Adoleye R.A op Cit.p 303
(2)Ibid
(3) Ibid
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تقع بلدة یایاري في شمال مدینة برنن كدو ضمن حدود محلیة
برنن كدو بالقرب من مدینة ومحلیة بوجي في والیة جیغاوا

:زاداوامعركة/٩
شارك محمد بلو مایرنو في معركة زاداوا بین جماعة أمیر
المؤمنین الطاھر األول  ضد القوات البریطانیة تحت قیادة

ببسالةالجماعةمعزاداوااھلوقاتل)١(استوردكابتن
واضطرت القوات البریطانیة لالنسحاب. وبعد المعركة التحق
أمیر زاداوا عبدالقادر  بركب الھجرة وكذلك أمیر میساو أحمد

الثاني والشیخ مبشر بن عمر الفوتي أمیر جاماري عیسي
)٢(ومیساوكتاغممنغفیرةوجموع

تقع مدینة زاداوا شمال مدینة میساو وفي محلیة میساو داخل
والیة بوشي

:اشكامعركة/١٠
١٢یومدارتالتياشاكامعركةفيمایرنوبلومحمدشارك
والقواتالثانيالطاھرامیرالمؤمنینجماعةبینم١٩٠٣مایو

البریطانیة تحت قیادة كابتن سوارد وانتصر فیھا جماعة الطاھر
)٣(األول

تقع مدینة اشكا جنوب شرق مدینة بجوقا في محلیة فونا كاي
___________________________

(1)Adoleye R.A op Cit.p 303
(2)Sarkin Misau Ahmadu- Tarihin kassar faltata Borno
(3)Adoleye R.A op Cit.p 303
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بوالیة غمبي النیجیریة وعلي الحدود الشرقیة لوالیة غمبي مع
والیة یوبي

:االوليبورميمعركة/١١
شارك محمد بلو مایرنو في معركة بورمي االولي والتي دارت

الطاھرالمؤمنینأمیرجماعةبینم١٩٠٣مایو١٣یومفي
األول  والقوات البریطانیة تحت قیادة میجور بللمر . واشترك

في المعركة حتي النساء ووصلن حتي الخطوط االمامیة
للمعركة وقاتل الجمیع ببسالة وفدائیة علیة وھزموا القوات

البریطانیة شر ھزیمة وقتلوا القائد البریطاني وعدد كبیر من
جنوده واحتسبت جماعة أمیر المؤمنین الطاھر األول حوالي
مائتین شھید . وكانت ھذه الھزیمة مكان سخریة وتندر ضد

.)1(العالمأنحاءكلفيالبریطانیةالقوات
وتقع مدینة بورمي شرق مدینة اشاكا وجنوب شرق بجوقا  في

محلیة فونا كاي بوالیة غمبي
:غوانيمعركة/١٢

شارك محمد بلو مایرنو في معركة غواني التي دارت في یوم
مایو١٨یومفيانھاالمصادربعضتفیدبینمامایو١٨

ودارت بین جماعة امیرالمؤمنین الطاھر األول والقوات
البریطانیة تحت قیادة كابتن بارلو القادم مع قواتھ من غجبي

____________________________
(1)Alkasum Abba Op.cit p.259
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وتحت كثافة نیران القوات البریطانیة انسحبت جماعة أمیر
المؤمنین وعادت شماال الي حصن مدینة بورمي دون أي

)1(االرواحفيخسائر

تقع منطقة غواني جنوب مدینة بورمي  في محلیة جورارا في
والیة غمبي .

مایرنوبلومحمدشاركم١٩٠٣یولیو٢٥لیلةفيمناوشة/١٣
ومعھ عدد من الفتیان في مناوشة عندما خرجوا لیال من حصن
بورمي لالستطالع عندما علموا بتجمع كبیر للقوات البریطانیة

خارج حصن بورمي فتسللوا في الظالم وقاموا بمھاجمة القوات
)2(الحصنداخلاليوعادواالجنودمنعددوقتلالبریطانیة

:الثانیةبورميمعركة/١٤
٢٧یومفيالثانیةبورميمعركةفيمایرنوبلومحمدشارك
الطاھرامیرالمؤمنینجماعةبیندارتوالتيم١٩٠٣یولیو

األول من جانب وانصار المھدیة في بورمي من جانب اخر
ضد القوات البریطانیة تحت قیادة كابتن سوارد . وكانت معركة
في غایة الشراسة وقاتلت المجموعتین بشجاعة وبسالة وفدائیة

حیرت حتي القوات البریطانیة. انتھت المعركة بانتصار القوات
البریطانیة واستشھاد عدد كبیر من القادة وعلي رأسھم أمیر

)3(شھیدستمائةمنأكثرفیھاواستشھداألولالطاھرالمؤمنین

.
___________________________

(1)Yuguda Dan buram gombe op Cit
(2)Adoleye R.A op Cit.p 303
(3)Alkasum Abba Op.cit p ٢٥٩
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رغم قساوة الھزیمة ومرارة نتیجة المعركة علي محمد بلو
مایرنو وكل من شھد المعركة وعلي كل جموع خالفة سكتو

اإلسالمیة. رغم كل ھذا ظل محمد بلو مایرنو صامدا قویا
محتسبا راضیا بقدر هللا وحكمھ . وكان علي یقین بأن كل أفراد
األسرة الفودیة وغیرھم ھم عبارة عن مشروع جھاد واستشھاد

وفي ھذا قال أمیر المؤمنین محمد بلو بن الشیخ عثمان بن فودي
منذ بدایة حركة الجھاد في ابیات من الشعر

ان سرھم مانالنا من شھادة * فلك المني نخب المأثر
ومن قتلوه بلغوه مراده * فطوبي لھ واللطف والمسك اظفر

)1(حرائرنساءمنحوراوورث*خلدهوجنةوریحانوروح

وقد قدمت األسرة الفودیة العشرات من الشھداء في سبیل هللا
ومنھم علي سبیل المثال

عامفوديبنعثمانالشیخبنالعتیقابوبكرالمؤمنینأمیر/١
)2(كاتورومدینةفياالنوقبرهتسبیريمعركةم١٨٤٢

)3(ثنثوامعركة١٨٠٤عامفوديمحمدبنسعدار/٢

.معركةه1250عامفوديبنعثمانالشیخبنعبدالقادر/٣
4(زمفرابالدفيانكا

______________________________
142صالقاھرةالمیسورانفاقبلو-محمداألمیر)١(

(2) Alkasum Abba op.cit p.103
..صالقاھرةالمیسورانفاقبلو-محمد)٣(
ذكرهسبق-مصدرالریحانعرق_البخاريمحمدبنجنیدالوزیر)٤(
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كركريمعركةفودي.بنعبدهللابنخضرغندوأمیر/٤
)١(تليبمنطقة

بالدفيتكینامعركةفودي.بنعبدهللالشیخبنسمبومحمد/٥
)٢(زورو

ببالدبورتليمعركةفودي.بنعبدهللالشیخبنإسحاق/٦
)٣(برغو

م١٨٨٢عامبلومحمدبنابوبكربنعبدهللاراباأمیر/٧
)٤(رابامعركة

معركةالعتیقابوبكربنالرفاعيأحمدبنغريميمحمد/٨
)٥(غغنجا

١٩٠٣فوديمحمدبنعليبنمودبومحمدبنجعفر/٩
معركة بورمي

١٩٠٣زروقأحمدبناألولالطاھرالمؤمنینأمیر/١٠
معركة بورمي

معركة١٩٠٣زروقأحمدبناألولالطاھربنأحمد/١١
بورمي

بورمي١٩٠٣زروقأحمدبناألولالطاھربنابوبكر/١٢
وغیرھم الكثیر جدا

________________________________
(1)Usman Dalhatu op.cit p 165
(2)Ibid
(3)Ibid
(4)Alkasum Abba Op.cit p 161

ذكرهسبقمصدرتكاتكو-غرباشیحو)٥(
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تنصیبھ أمیرا للمؤمنین
تفرد محمد بلو مایرنو بالعدید من الخصال جعلتھ یكون
خلیفة لوالده أمیر المؤمنین الطاھر األول  . فقد كان لھ دور

كبیر وبارز في خالفة سكتو اإلسالمیة منذ عھد أمیر المؤمنین
عبدالرحمن بن ابوبكر العتیق حیث كان من الشباب القادة

الواعدین أصحاب الطموحات الكبیرة وكان من المجاھدین الذین
یعتمد علیھم مستقبال

عندما تولي والده الطاھر األول منصب أمیر المؤمنین
وعلي رغم قصر تلك الفترة كان محمد بلو مایرنو یمثل الساعد

األیمن لوالده وكان احد الذین یستانس أمیر المؤمنین الطاھر
)١(برأیھماألول

كان محمد بلو مایرنو  وھو الذي اوكل الیھ والده ترتیب
وایضا.)٢(الھجرةانطالققبیلالشخصیةمتعلقاتھمنالعدید

لعب دورا ھامة في إدارة الھجرة وتوفیر متطلباتھا
كان دوما متواجد في الملمات واغاثة الملھوفین واعانة

المرضي والضعفاء في الجزء االول من رحلة الھجرة بین
سكتو وكانو فكانت الھجرة في ذروة الصیف والحر وكانت

المیاه منعدمة في معظم البرك علي الطریق والغذاء شحیح فكان
____________________________

ذكرهسبقمصدر_محمدجمعةعمر)١(
نفسھ)٢(
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محمد بلو مایرنو من بین الذین یستنفرون القري والبلدات
.)١(المھاجرینالغاثةالھجرةطریقعليوالمدن

كانت الھجرة من سكتو الي بورمي فرصة طیبا أظھرت
أصالة معدنھ وابرزت حكمتھ وقیادتھ وحسن إدارتھ وكان عند

الھجرةقادةمنالعدیدمناإلشادةمكانوفيوالدهظنحسن٩
وغیرھم .

وفي حصن بورمي وقبل وقوع معركة بورمي كان أمیر
المؤمنین الطاھر األول یتوقع استشھاده من خالل ما ظل یردده
من أقوال و وصایا البناءه وكان أربعة من أبناءه یكبرون محمد

بلو مایرنو سنا وكان یقول أمیر المؤمنین الطاھر األول في
حضرة أبناءه حولھ ومن ماقال مخاطبا ایاھم فردا فردا قال

أحمد انت ورثت مني الشجاعة والقوة والبسالة وانت یا ابوبكر
ورثت مني الكرم وحب الفقراء والمساكین وانت یا ابراھیم

ورثت مني القیادة وحسن التدبیر وانت یابنو ورثت مني العلم
والتقوي والصالح  والزھد وانت یا مي ورنو الوحید الذي

.)٢(الصفاتھذهكلفیھاجتمعت
وقیل ان أمیر المؤمنین الطاھر األول قد اوصي في

حضور كبار القادة في حصن بورمي وفي صبیحة یوم  معركة
بورمي الثانیة قائال لھم اذا دارت المعركة وقدر لي الشھادة

وبقي ابني محمد بلو مایرنو حیا فھو اولي بخالفتي
______________________________

الھجرةرواداحدكاغوأحمدوالدهعننقالكاغو-أحمداالمینالحاج)١(
نفسھ)٢(
نفسھ)٣(
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دارت معركة بورمي وانتھت باستشھاد أمیر المؤمنین
الطاھر األول وغیره من القادة وتوقف القتال الذي بدأ من

.)١(مساءالسادسةالساعةحتيصباحاعشرالحادیةالساعة
ومنذ توقف القتال تفرغ القادة ومن بقي حیا وعملوا علي دفن

الشھداء وبالرغم من كثرة الجموع في بورمي لكن عملیة الدفن
استمرت من المغرب حتي الساعات االولي من فجر الیوم التالي

تناديالدفنمناالنتھاءالدفنعملیةاكتمالوبعدیولیو.٣٠
القادة وتجمعوا أمام الساحة الخارجیة لمسجد بورمي وكان
المسجد قد اصبح ركام بسبب القذف المدفعي لھ من القوات
البریطانیة مستھدفة الرجال والنساء الذین لجأو الي المسجد

إلنقاذ أرواحھم. تجمع القادة في الساحة وعزوا بعضھم البعض
وتفاكروا في أمرھم ومصیرھم وانقسم الرئ واصبحوا

مجموعتین مجموعة قررت العودة الي الدیار كل من حیث اتي
وخرجوا نحو دیارھم بعضھم الي سكتو وآخرین الي كسینا
وھدیجیا ودورا وكتاغم وجمعاري ومیساو وبوشي وزاریا

وغیرھا . أما الغالبیة فقررت مواصلة الھجرة . وقبل ذلك یجب
.)٢(األولالطاھرالمؤمنینألمیرالخلیفةاختیار

كان النظام الدستوري والشرائع الثابتھ لخالفة سكتو
اإلسالمیة تقول في حالة خلو منصب أمیر المؤمنین ینعقد

______________________________
(1)Alkasum Abba Op.cit 259

ذكرهسبقمصدر_كاغوأحمداالمینالحاج)٢(
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مجلس الحل والعقد تحت رئاسة الوزیر االعظم فیختار أمیر
المؤمنین الجدید ویقوم مجلس الشوري باجازة االختیار .

افرزتبورميمعركةلكن.)١(الجدیدالمؤمنینأمیرومبایعة
واقعا جدیدا وھو استشھاد أمیر المؤمنین الطاھر األول

واستشھاد الوزیر االعظم عثمان غجیري واستشھاد الساعي
عمرالثاني  بن محمد بن إبراھیم توتا حامل رایة معركة بورمي

وغاب عن الھجرة العدید عن من أعضاء مجلس الحل والعقد
وایضا غیاب العدید من أعضاء مجلس الشوري . فكان

الموجودین من أعضاء مجلس الحل والعقد بعد المعركة اثنین
وھما مقاجن رافي محمد ماحي الملقب محمد  مكة بن عثمان
مطغل بن عمر الكمو وھو االخر كان ینتظر اختیار الخلیفة

)٢(الدیاراليالعودةقررواالذینمنالنھسكتواليللعودة

والعضو الثاني من أعضاء مجلس الحل والعقد ھو ارطن
دنجادي ابوبكر المشھور باسم بوبي جبوبن علي رغو بن نمنا

كبارمنبعدداالستعانةوالعقدالحلمجلسعضويفقرر.)٣(
الزعماء في قافلة الھجرة وعلي راسھم نائب الوزیر االعظم

طن قالدیما حسن بن الوزیر ابراھیم الخلیل فانعقد مجلس الحل
والعقد من اآلتیة اسماءھم

______________________________
صالصكتیةالخالفةفيالحكمنظامالعراقي-أحمدسیدالسر)١(

(2)Ahmad Abdalrheem Nasr Maiwurno of the bule nile
p101

(3)Abdullahi Bukhari op Cit.p
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عثمانبنماحيمحمدرافي/مقاجن/١
عليبنجبوبوبيابوبكردنجاطي/ارطن/٢
الخلیلإبراھیمبنحسن/قالدیماطن/٣
صالحبنالثانيأحمد/میساوأمیر/٤
یاموسبنمقاجيابراھیم/كفيأمیر/٥
ثانيمالمبنابوبكر/مراطيغیاقاضي/٦
الفوتيسعیدبنأحمدالفاھاشم/التجانیةزعیم/٧
بوشيیعقوببنعمربنأحمد/بوشيأمیرابن/٨
سعیدباباالخالفة/قضاةقاضيمساعد/٩

عبدالقادربنفاروق/الشیخ/١٠
ماسیناملي..زعیماسماعیل/الشیخ/١١
الھاديالشریفالشیخ//١٢
الفیلیدعبدهللاعثمانابراھیم/الشریف/١٣
كاسومحمدبنشعیب/زاریاأمیرابن/١٤
)1(القادةمناخروعدد/١٥

واختلفت الروایات بشأن حضور أمیر میساو أحمد الثاني
فھناك روایة تقول انھ خرج من بورمي لیال قبل الفجر ولم یشھد

الھجرةطریقفيبایعھلكنھ)٢(مایرنوبلومحمداختیارلحظة
)٣(تیلديمنطقةعند

__________________________
ذكرهسبقمصدركاغو-أحمداالمینالحاج)١(

(2) Sarkin Misau Ahmadu op Cit.
ذكرهسبقمصدركاغو-أحمداالمینالحاج)٣(
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وقد تقدم لمنصب أمیر المؤمنین عدد من المتنافسین وھو
أیضا من األسس الثابتھ في سكتو یتقدم الراغب في المنافسة من

ابناء واحفاد الشیخ عثمان بن فودي فتقدم عدد من المتنافسین
وھم

زروقأحمدبناألولالطاھربنمایرنوبلومحمد/١
زروقأحمدبنغوغاراابوبكربنابراھیم/٢
بلومحمدبنیوسفبنمرافاعمر/٣
زروقأحمدبناألولالطاھربنبنومحمد/٤
زروقأحمدبناألولالطاھربنالكبیرابراھیم/٥
بلومحمدبنأبوبكربنعبدهللابنابوبكر/٦
العتیقابوبكربنسمبومحمدبنابوبكر/٧

اما البقیة من كبار القادة من أحفاد الشیخ عثمان بن فودي لم
یترشحوا للمنافسة وابرزھم

نغامسيعمروبنمحمدبلوكنتاغوراأمیر/ابن١
بلومحمدبنإبراھیمبنابوبكربنسلیمان/كریادودون/٢
العتیقابوبكربننوحبنعثمان/٣
زروقأحمدبنغوغاراابوبكربنبشرو/٤
العتیقابوبكربنالرفاعيأحمدبنتكوبيميابوبكر/٥
الشیخبنحسنبنخلیلبنمحمدبنأحمدعارابومالم/٦

)١(فوديبنعثمان

وغیرھم ممن شھد معركة بورمي
__________________________

نفسھ)١(
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تداول مجلس الحل والعقد في امر اختیار أمیر المؤمنین
الجدید واجمعوا علي اختیار محمد بلو مایرنو لیكون ھو أمیر
المؤمنین الجدید خلفا لوالده وتم استدعاء المترشحین وابالغھم
بمن وقع علیھ االختیار وكان اول من بایعھ ھو عمر مرافا بن
یوسف ثم بقیة المترشحین وغیرھم من أحفاد الشیخ عثمان بن
فودي ثم بایعھ أعضاء مجلس الحل والعقد.وتم الباسھ عمامة

وفق التقالید الموروثة ثم تم استدعاء ابوبكر بوصة
المتخصص في نفخ آلة كاكاكي للنفخ واعالم الجمیع باكتمال

عملیة اختیار الخلیفة . ومنذ ذلك الیوم اشتھر ابوبكر بوصة بھذا
االسم وبوصة كلمة بلغة الھوسا تعني النفخ  ثم اتي زعماء
مجموعات المھاجرین كل مع مجموعتھ   بایع كل زعماء

المجموعات  أمیر المؤمنین الجدید محمد بلو مایرنو .
)١(للمؤمنینامیرامایرنوبلومحمدتنصیبتموبذلك

ھجرتھ من بورمي الي مایرنو
تعتبر الھجرة في سبیل هللا واجبة علي المسلم من دار

الحرب الي دار اإلسالم اذا ھو قادر على الھجرة والیتمكن من
إظھار دینھ في دار الحرب وتكون مستحبة ومندوبة للمسلم من
دار الحرب الي دار اإلسالم اذا كان قادر علي الھجرة ویتمكن

.)٢(الحربدارفيدینھإظھارمن
____________________________

ذكرهسبقمصدركاغو-أحمداالمینالحاج)١(
العبادعليالھجرةوجوببیانفودي-بنعثمانالشیخ)٢(
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وكان صحابة رسول هللا  ( ص) ھم أول من نفذ الھجرة في
سبیل هللا في اإلسالم من مكة الي الحبشة  ثم اعقبھا ھجرة

دخلوعندما.)١(المنورةالمدینةاليمكةمنص)(الرسول
اإلسالم في غرب أفریقیا فقد شھدت القرون االولي بعد ذلك

ھجرة موسي جكلو في سبیل هللا ومعھ جماعة كبیرة من فوتا
تورو علي نھر السنغال الي بالد الھوسا فرارا بدینھم عندما

وایضا.)٢(توروفوتاعليالوثنیةدنینكوبيدولةسیطرت
یسجل لنا التاریخ ھجرة الشیخ عثمان بن فودي في سبیل هللا من

.)٣(م١٨٠٤فيغدواليطغل
وفي أواخر القرن التاسع عشرالمیالدي وبدایة القرن العشرین

ھاجمت القوات البریطانیة االستعماریة علي خالفة سكتو
اإلسالمیة وتمكن ھؤالء النصاري من فرض سیطرتھم علي كل

ارجاء الخالفة بعد سلسلة طویلة من مئات الحروب والمعارك
افتيافتي.منبینمنسكتوخالفةقضاةقاضيافتيلذا.)٤(

علي وجوب الھجرة في الوضع الذي فیھ المسلمون في الخالفة
التيالسنغالتجربةكبیرةقبوالالفتويھذهاعطيماومن.)٥(

وقعت في ید االستعمار الفرنسي وما صاحب ذلك من عمل
__________________________

الحلبیةالسیرة-.الحلبياحمدبنابراھیمبن)علي١(
ذكرهسبقمصدر_الشاذليبھیجةالدكتورة)٢(
صالقاھرةالمیسورانفاقبلو-محمداألمیر)٣(
ذكرهسبقمصدرشیحو-الحاجعبدهللا)٤(
سكتوبلوعمردكتورتحقیقالمعاصریناليرسالةعلي-بنعبدهللالقاضي)٥(
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تبشیري تمكن من تحویل بعض األطفال من اإلسالم الي
)١(الترھیبوبعضاإلغراءاتمنبالعدیدالمسیحیة

كان أمیر المؤمنین الطاھر األول من بین الذین اقنعوا
.)٢(المقدسةاألراضياليالھجرةتنفیذعليوعزمالفتويبھذه

وخرج مھاجرا من سكتو متجھا نحو الشرق حتي انتھي
بھ األمر شھیدا في منطقة بورمي . وفي بورمي اصبح محمد
بلو مایرنو امیرا للمؤمنین والمسؤل عن الھجرة واتخذ قراره

)٣(الھجرةلمواصلة

لم تكن ھجرة محمد بلو مایرنو نحو الشرق ( السودان او
الحجاز ) ھي االولي الحفاد الشیخ عثمان بن فودي. فقد سبقھا

عدة ھجرات ولعدة  اسیاب ومن تلك الھجرات
اوال ھجرة ابراھیم بن الشیخ عثمان بن فودي والذي خرج من

الحجأداءوبعدالحجاليمتجھام١٨٢٠عامحواليسكتو
عليتعرفوھناكالمدینةوفي)٣(المنورةالمدینةاليتوجھ

الشیخ أحمد الطیب البشیر مؤسس الطریقة السمانیة في السودان
وعادا الي السودان معا ونزل الشیخ إبراھیم بن الشیخ عثمان

بن فودي ضیفا علیھ في منطقة امرحي بشمال الخرطوم
واكرمھ الشیخ أحمد الطیب وفي النھایة  وزوجھ الشیخ أحمد

___________________________
نموزجالسنغالالمسلمینبالدفيالتنصیرحركةم٢٠٠٢خدیم.امباكي)١(

النیجراإلسالمیةالجامعة٨العددالمنظومةمجلة
صالنیلوبحرالنیجرنھرابومنقا-االمینالبروفسیر)٢(
وایضافوديبنعثمانالشیخبنابرھیمالشیخحفیدالطیب.عبدالمطلب)٣(

وثیقة بذلك
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الطیب البشیرمن بنتھ رقیة واستقر ھناك یعلم الناس القرآن
)١(اإلسالمیةوالعلوم

وعاش ھناك حتي وفاتھ في منطقة ود رملي وضریحھ ھناك
یزار واالن ذریتھ من رقیة منتشرین في ودررملي والخرطوم

)٢(عبدالمحمودالشیخوطابت

ثانیا ھجرة محمد الداداري بن علي بن محمد فودي
وھو شقیق موسي داداري . ھاجر نحو الشرق ضمن ھجرة
المتشوقة لظھور المھدي لمناصرتھ علي اثر نبوءت الشیخ

عثمان بقرب ظھور المھدي في الشرق وكان من أكبر زعماء
المھدیة في السودان . واالن احفاده في منطقة حمدنا� وطلحة

.)٣(سنارشرقبمحلیة
ثالثا ھجرة حیاتو بن سعید

بالرغم من عدم تمكن حیاتو بن سعید بن محمد بلو من وصول
والبعض)٤(السودانوصلذریتھمنالبعضاناالالسودان

ممن معھ من أحفاد الشیخ عثمان وصلوا السودان
مثل العالمة محمد بن إسحاق بن ابوبكر العتیق بن الشیخ

عثمان. واالن ذریتھ في الجزیرة ابا وفي ودنوباوي
اباالجزیرةفيسعیدبنحیاتوأحفادنجدكما)٥(بامدرمان.

___________________________
فوديبنعثمانالشیخبنابراھیمحفیدي.ویاسرأحمدالطیبالمطبعبد)١(
نفسھ)٢(
ص-النیلوبحرالنیجرنھرابومنقا-االمینالبروفسیر)٣(
ذكرهسبقمصدرالفالتي-عبدالرحیمالطیب)٤(
م٢٠١٥مایرنوفيإفادةاسحاقبنمحمدفكيبنعثمانبنعمربنخالد)٥(
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أیضا وفي ام دیسا بجنوب شرق والیة القضارف وفي قریة
.)١(األزرقالنیلجنوبفيكرمة

كانت مدینة بورمي ھي نقطة االنطالق لھجرة محمد بلو
مایرنو. وكانت مدینة بورمي عبار عن معقل أنصار المھدیة في
غرب أفریقیا وتقع في مقاطعة بقي بإمارة غمبي واالن ھي في
محلیة فونا كاي بوالیة غمبي وقد تأسست علي ید العالمة مالم
جبریل بن مالم غوسا احد اكبر اعوان حیات بن سعید انتقل مع
اتباع المھدیة من كتاغم الي نافدا ثم الي بقي ثم طلب من أمیر

بقي منحھ منطقة بورمي فمنحھ ایاھا فبني فیھا حصنا كبیر
وعالیة وتجمع فیھا األنصار من كل جانب . بعد ذلك دخل مالم
جبریل في خالفات مع أمراء غمبي النھ رفض دفع الخراج لھم

وأكد ان والءه لحیات بن سعید ولیس المراء غمبي .وفي تلك
الفترة وصلت القوات البریطاني إمارة غمبي فاستسلم امیرھا
دون مقاومة فقررت القوات البریطانیة غزو حصن بورمي .

وفجأة وصلتھم معلومات تفید ان مالم جبریل بن غوسا واإلمام
موسي داداري ذھبا الي منطقة تنقو لمقابلة یریما موسي بن مالم
جبریل فتوجھت القوات البریطانیة الي تنقوا وھناك تمكنوا من

اعتقال مالم جبریل وموسي داداري ذھبوا بھم الي سجن
اعتقالخبربورميفياألنصارعلمعندما.)٢(لوكوجا

___________________________
م٢٠١٥بمایرنوإفادةسعیدبنحیاتوبنسعیدبنمحمدبنعلي)١(

(2) Yuguda Dan buram gombe op Cit.
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زعیمھم ققروا الدخول في حرب ضد القوات البریطانیة وفي
تلك اللحظة وصلت قافلة ھجرة أمیر المؤمنین الطاھر األول
الي بورمي فتحالفت المجموعتین لمقاتلة العدو المشترك وھو

)١(الثانیةبورميبمعركةاألمروانتھيالبریطانیةالقوات

اختار محمد بلو مایرنو لھجرتھ طریق الحج والقوافل
الذي عادة یبدأ من كانوالي یوال في ادماوا الي باقرمي ثم وداي

ثم دارفور وكردفان وسنار الي الحجاز عبر مینائي سواكن
)٢(أفریقیاوشرقغرببینالتجاریةالطرقاقدم.وھوومصوع

خرجت قافلة الھجرة من بورمي وكانت وجھتھا شرقا والي
األراضي المقدسة وكان عدد المھاجرین في خروجھم االول

مقدر باكثر من خمسین الف نسمة وتوالت المجموعات االخري
في اللحاق بركب الھجرة وخرجت من مدینة بورمي علي عجل

وكان لدیھم معلومات تفید ان القوات البریطانیة تنوي مھاجمة
المدینة لتدمیرھا فتحركت القافلة الرئیسیة بقیادة أمیر المؤمنین

محمد بلو مایرنووخرجت من بورمي عند الساعة الحادیة عشر
وتبعتھام١٩٠٣یولیو٢٨یومللمعركةالتاليالیوممنصباحا

بقیة المجموعات وبحلول الساعة الواحدة ظھرا قد غادر معظم
بمھاجمةالبریطانیةالقواتقامتوبالفعل)٣(المدینةالمھاجرین

المدینة عند الواحدة ظھرا واحرقوا المدینة بالكامل وھدموا كل
__________________________

(1)Yuguda Dan buram gombe op Cit
المھدیةدعوةعليعثمانالشیخحركةأثر-فضلیوسفبروفسور)٢(
ذكرهسبقمصدركاغو-أحمداالمینالحاج)٣(
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منازلھا وحولوھا الي ركام ومنعوا كل الناس من االقتراب او
اللحظةھذهحتيخالیةوظلت)١(فیھاللسكنالعودةمحاولة

كانت المحطة االولي للھجرة ھي  بلدة تیلدي جنوب
بورمي ومكثت الھجرة فیھا یومین  وفیھا تم ترفیع نائب الوزیر

طن قالدیمة حسن الي الوزیر أالعظم واختار عمر شائب في
منصب مقاجن رافي بدیال البن عمھ عمھ محمد مكة الذي عاد

الي سكتو واختار بابا سعید اخ الشھید قاضي القضاة  عبدهللا بن
علي في منصب القاضي وغیرھا من المناصب . ثم قام أمیر
المؤمنین محمد بلو بإعادة تكوین اإلدارة العامة للھجرة والتي

كونھا أمیر المؤمنین الطاھر األول والتي استشھد معظم
أعضاءھا بما فیھم الرئیس الوزیر االعظم عثمان غجیري فعین

الوزیر الجدید حسن رئیس اإلدارة العامة للھجرة وتم تسلیمھ
مستندات اإلدارة السابقة خاصة ما یلي قوائم زعماء القوم

والمجموعات التي انضمت للھجرة وتم تعین عمربن حسین
باش كاتب في منصب كاتب اإلدارة وعضویة معظم كبار القادة

اھمومن)2(بورميفيوالعقدالحلمجلسفيكانوالذین
مھامھم حصر كل القادة والزعماء وحصر قادة المجموعات

المكونة للھجرة فكانت الھجرة عبارة عن مجموعات كثیرة جدا
_____________________________

(1)Sarkin Misau Ahmadu op Cit
ذكرهسبقمصدركاغو-أحمداالمینالحاج)٢(
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حسب اإلمارات والمقاطعات التي خرجوا منھا وھذه اإلدارة
ھي المسؤولة عن كل شؤون الھجرة والمھاجرین امام امیر

المؤمنین محمد بلو مایرنو وھي حلقة وصل بین أمیر المؤمنین
وكل جموع المھاجرین وتم تكوین تحت ھذه اإلدارة مجموعة
من االدارات متخصصة وضع علي راس كل إدارة احد كبار

القادة . ووضعت اإلدارة العامة قواعد عامة لسیر الھجرة وھي.
مجموعاتشكلوفيواحدطریقعليالسیر/١
الفجرصالةبعدتبدأمرحلتینعليفقطالنھارفيالسیر/٢

حتي وقت صالة الظھر ثم االستراحة في ظل األشجار
لمواصلة السیر بعد صالة العصر حتي موعد صالة المغرب
وتبیت المجموعات حیث صلت المغرب لتستأنف السیر بعد

صالة الفجر .
بلومحمدالمؤمنینأمیربھاوالتيالرئیسیةالمجموعةوضع/٣

مایرنو في وسط المجموعات تتقدمھا مجموعات وتتاخر عنھا
اخري

سببأليالھجرةركبعنتتخلفمجموعةأيعناالبالغ/٤
من األسباب

معھالذینوالقادةمایرنوبلومحمدالمؤمنینأمیرإبالغیتم/٥
عن أي معلومات او أحداث وتطورات تحدث بشكل یومي

)١(توجیھاتھ.وتنفیذ

___________________________
نفسھ)١(
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اما االدارت  المتخصصة التي كونت ھي
والرعایةالغذاءتوفیرإدارة/١

وھي المسؤلة عن توفیر المواد الغذائیة والماء وعالج المرضي
وحرجي معركة بورمي ورعایة األرامل واالیتام ووضعت

تحت إدارة الشیخ فاروق ( فاروكو) بن عبدالقادر .وكان اغني
رجل في الھجرة بما یملكھ من االبقار والضأن وسبائك الذھب .

معھ في اإلدارة  عدد كبیر من معاونین وكانت ھذه اإلدارة
تتحصل علي كمیات من المواد الغذائیة التي تساھم بھ القري

والبلدات التي تعبر بھا الھجرة من األرز والدخن والذرة الشامي
والذرة الرفیعة وتقوم بتوزیعھا علي رؤساء المجموعات وكانت

تستفید من اللبان ماشیة المھاجرین وتعمل علي توزیعھ
للمجموعات التي التملك مواشي. وكانت توفر كمیات كبیرة من

البخص لحمل الماء .وتعاود المرضي والجرحي واالیتام
)١(یومیاواالرامل

الھجرةتأمینإدارة/٢
كانت قافلة الھجرة تتوقع ھجوم القوات البریطانیة او االلمانیة

او الفرنسیة في اي وقت كما ظل یحدث للھجرة منذ خروجھا
من سكتو حتي وصولھا الي بورمي وكانت تتوقع أیضا ھجوم
بعض القبائل الوثنیة علیھا وھجوم قطاع الطرق وتجار الرقیق

وضع محمد بلو مایرنو ھذه اإلدارة تحت قیادة قاضي غیا
_____________________________

فاروقمحمدعليالشیخوایضاذكرهسبقمصدركاغوأحمداالمینالحاج)١(
حفید الشیخ فاروق
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القادةمنكبیروعدد)١(ثانيمالمبنابوبكرمراطي
والمجاھدین وكانت لھا مجاھدین مسلحین وفي جاھزیة كاملة
یحرسون مقدمة القافلة ومؤخرة القافلة وبین جانبیھا وتتناوب

في الحراسة في السیر او عند التوقف وفرعت ھذه اإلدارة
مجموعة خاصة لتامین وحراسة أمیر المؤمنین محمد بلو

مایرنو تحت قیادة الشیخ عمر دامنة وآخرین كانو یتوقعون
استھدافھ أیضا من قبل القوات االروبیة كما حدث المیر

)٢(األول.الطاھرالمؤمنین

الطریقاستكشافإدارة/٣
وھي عادة في مقدمة الطریق ویتحرك بعض افرادھا حتي

عندما تنزل قافلة الھجرة عند الظھر وكانت ھذه اإلدارة تحت
قیادة أمیر كفي ابراھیم مقاجن یاموسي ومعھ مجموعة من القادة

وساھمت في توفیر العدید من المعلومات وتحاشي العدید من
)٣(الھجرةطریقفياالشتباكات

المجموعاتوتفقدللتواصلإدارة/٣
وضعت ھذه اإلدارة تحت قیادة احمدو بوشي بن أمیر بوشي

)٤(یعقوببنعمر

______________________________
ذكرهسبقمصدركاغو-أحمداالمینالحاج)١(
منزواباالحاجوایضاذكرهسبقمصدركاغوأحمداالمینالحاج)٢(
ذكرهسبقمصدركاغو-أحمداالمینالحاج)٣(
نفسھ)٤(
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وكانت مسؤلة عن تفقد أحوال المجموعات والتعرف علي التي
تخلفت واالسباب وكانت لھا مجموعة تركت في المؤخرة

وآخري تركت في مدینة اشاكا  بالقرب من بورمي لتوجیھ
المجموعة التي تأتي الحقا للحاق بركب الھجرة یتم توجیھم

)١(الھجرةطریقعلي

النزاعاتفيللفصلإدارة/٤
وضعت ھذه اإلدارة تحت قیادة قاضي القضاة بابا سعید

وعدد من ذوي الخبرة في العمل القضائي للفصل في اي نزاع
او خالف ینشأ بین المھاجرین او مجموعاتھم وعادة یتم تسویة

)٢(وتراضيبرضاالخالف٨

واالرشادالوعظإدارة/٥
وضعت ھذه اإلدارة تحت قیادة الفاھاشم أحمد بن سعید الفوتي

ومعھ عدد كبیر من كبار القادة العلماء
ومھمتھا وعظ الناس وارشادھم وتذكیة نفوسھم وتوجیھھم في

مجموعتھانفصلتعندماحتيدورهیؤديوظل)٣(دینھمأمور
عن طریق القافلة الرئیسیة تولي األمر بعده مالم اغا الذي

اختاره محمد بلو مایرنو إماما للصالة منذ خروجھم من
)٤(بورمي

_________________________
ذكرهسبقمصدركاغو-أحمداالمینالحاج)١(
كاغوأحمداالمینالحاجوایضاذكرهسبقمصدرمحمدجمعةعمر)٢(
ذكرهسبقمصدرمحمدجمعةعمر)٣(
نفسھ)٤(
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وبعد ھذه االدارت طلب محمد بلو مایرنو من بعض
المجموعات التي استشھد زعماءھا ان تامر أحدھا علي

المجموعة فتم اختیار بقیة زعماء المجموعات وتم اعالم اإلدارة
ھناكالقوائمتلكفيوجدتھاالتيالغرائبومن.)١(بذلكالعامة

مجموعة من الكسینا القادمین من منطقة ماني بإمارة كسینا وقد
استشھد أمیر مقاطعة ماني فقد قامت باختیار زوجتھ  اسمھا دادا

والدة مقاجي كركوج زعیمة لمجموعتھم وظلت تدیر امر
افردجمیعوكان)٢(مایرنومدینةبھاوصلتحتيالمجموعة
.)٣(بنھیھاوینتھونبامرھاتاتمرالمجموعة

كان تنقل مجموعات الھجرة یتم بالوسائل المتاحة في ذلك
الوقت فكانت عبارة عن جمال وخیول وثیران  وحمیر وبقال

وھناك عدد كبیر من الفقراء كانو یمشون راجلین والبعض
.)٤(المھاجرینلكلالنقلوسائلكفایةلعدمبالتناوبیركب

واجھت الھجرة في طریقھا العدید من التحدیات
وتمثلت في االتي

األبقارمنكبیرعددواعدامقتل/١
ھذا ھو أول تحدي واجھ الھجرة فعندما خرجت قافلة الھجرة من

_________________________
ذكرهسبقمصدركاغو-أحمداالمینالحاج)١(
حفیدھامقاجيیوسفعمرإفادةوایضامایرنوبلومحمدوثائق)٢(
مقاجيیوسفعمر)٣(
الھجرةرواداحدمنزوابامحمد)٤(
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حصن بورمي وجدت ان القوات البریطانیة قد قامت باعدام عدد
كبیر من ماشیتھم وبعضھا قتل بالرصاص وكانت الماشیة

المھاجرینمنمجموعاتبھااتي)١(بورميحصنخارج
قدرتوقد.)٢(الھجرةطریقفيوالغذاءالركوبفيلتعینھم

بعض المصادر عدد الماشیة المقتولة حول مدینة بورمي بأكثر
العددبأناخريمصادرذكرتبینما)٣(راسالفعشرةمن

)٤(بكثیرذلكمنأكبر

كان ھذا اول تحدي واجھ الكثیرین ومع ذلك توكلوا علي هللا
ومضوا في عزمھم

االروبیةالقوات/٢
كانت القوات البریطانیة وااللمانیة والفرنسیة منتشرة بكثرة
علي طول طریق الھجرة وكانت قافلة الھجرة تتوقع ھجومھم

واالشتباك معھم  ففي اكثر من موقع اضطرت قافلة الھجرة الي
ترك الطریق الرئیس للحج لاللتفاف عبر الغابات والمستنقعات

دخلتوعندما)٥(االروبیةالقواتمعاالصتداملتفاديوالجبال
الھجرة اراضي تحت سیطرت القوات الفرنسیة ( تشاد) ظلت

تتعقبMosheموشيكابتنقیادةتحتفرنسیةكتیبة
__________________________

(1)Sarkin Misau Ahmadu op Cit
م٢٠١٣بورميمعركةموقعاليوزیارةمقابلةغمبيمنكابريادمومالم)٢(

(3) Sarkin Misau Ahmadu op Cit
م٢٠١٣غمبيفيإفادةغمبيكدونوسركنغمبيیریما)4(
ذكرهسبقمصدركاغوأحمداالمینالحاج)٥(
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الھجرة من منطقة دغنا  في غرب تشاد حتي وصلت الھجرة
.)١(معھااشتباكحدوثعدمرغمابشيمدینة

والغذاءالماءنقص/٢
ظل عدم توفر الغذاء الكافي تحدي یالزم الھجرة منذ
انطالقتھا من سكتو  حتي وصولھا مایرنو رغم جھود إدارة

توفیر الغذاء ورغم مساھمات القري والبلدات لھم بسخاء لكن
كثرة العدد في قافلة الھجرة كان أكبر مما یتوفر وأحیانا تتناول

المجموعة وجبة واحدة وبسیطة جدا یتم اعدادھا في لحظات
االستراحة ولكن التحدي األكبر كان في منطقة دغنا حیث انقطع
الماء عن القافلة بشكل كامل والكل دخل في حالة عطش إلبشر
والحیوانات وبدأت الحیوانات في النفوق وفشلت كل المساعي

في الحصول علي مورد میاه قریب وظن الجمیع انھ الھالك ال
محالة فتجمع القادة اما أمیر المؤمنین محمد بلو مایرنو وابلغوه

بفشل كل المحاوالت للحصول علي مصدر للماء فاستاذن
الجمیع لالبتعاد عن القافلة لمناجاة ربھ فخرج بعیدا وصلي ودعا

هللا وفي لحظة ظھرت االستجابة فتكثفت السحب ولبدة السماء
ونزل الغیث وامتألت الحفائر واالودیة وشرب الناس

والحیوانات ومكثوا في ذلك المكان سبعة ایام وتزود الجمیع بما
)٢(الھجرة.قافلةوانطلقتالماءمنحملھلھتیسر

_____________________________
(1)Ahmad Abdurahman Nasr op Cit.p 101
(2) Ibid روادمنداداواحدةجدتھعننقالمقاجيیوسفعمروایضا

الھجرة



110

المفترسةالحیونات/٣
كان انتشار الحیوانات المفترسة مثل األسود والنمور

والضباع والذئاب والفیلة وغیرھا علي طول طریق الھجرة
واحدة من التحدیات وكثیرا ما ھاجمت الحیوانات المفترسة

بعض مجموعات الھجرة في اللیل أو في النھار وتسبب ذلك في
فقدان العدید من ضحایا االفتراس وایضا كان ھناك خسائر

)١(لالفتراس.نتیجةاالنعامفيكثیرة

الرقیقوتجارالطرققطاع/٤
ھي أیضا من التحدیات التي واجھت الھجرة خاصة في

أماكن القبائل الوثنیة في طریق الھجرة فقد تصدت مجموعات
الھجرة للعدید من ھذه المحاوالت وتعرضت لفقدان ممتلكات
خاصة االنعام اكثر من مرة كما تم اختطاف االطفال من قبل

)٢(مرةمناكثرأیضاالرقیقتجار

الھجرةمجموعاتاستغالل/٥
تعرضت العدید من مجموعات الھجرة لالستغالل من بعض

المجتمعات وسكان البلدان الذین یقومون باعتراض سیر
المجموعات وعدم السماح لھم بالعبور اال بعد دفع مقابل وعادة

عدد من األبقار وأحیانا باالصرار بترك عدد من العلماء لإلقامة
معھم لتدریس ابناءھم مقابل عبور البقیة او االصرار علي
دعمھم في حرب مع أعدائھم مقابل العبور او أداء بعض

.)٢(الزراعةأعمالخاصةاألعمال
_________________________

ذكرهسبقمصدرمحمدجمعةعمر)٣(+)٢(+)١(
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كما تأسست خالفة سكتو اإلسالمیة بجھود كل المسلمین
فیھا بمجموعاتھم االثنیة المختلفة من فوالني وھوسا وبرنو
وكتكو وزبرمة وطوارق ونفي ویوربا وجكون وبتا ومندة

وكرشي وغماوا وبوسا وغیرھم شاركوا في جھاد التأسیس
وكانوا حضورا قویا في معارك الدفاع عنھا ضد الغزو االروبي

كانوا أیضا حضورا في تنفذ امر هللا بالھجرة والتعبیر عن
رفض االستعمار فكانت الھجرة عبارة عن تشكیلة اجتماعیة من

.)١(أفریقیاغربمكوناتمعظم
خرجت الھجرة من بورمي الي تیلدي جنوبا الي مدینة

جورارا ثم الي كلتنقو عبورا ب دبن فوالني الي مدینة یوال ثم
الي غروة ومنھا الي غودري ثم مروة ثم بقو ثم كسري وبوكرو

وأم خدیجة الي ابشي حیث اقامت ھناك مایقارب عاما كامال
عند سلطان وداي السلطان محمد صالح الملقب دود مرة   ثم

انطلقت الي دار المسالیت منطقة الجنینة فوقتھا لم تتاسس مدینة
اليثم)٢(كامالاسبوعاالمسالیتسلطانعندفنزلتالجنینة

نیاال ومن الجنینة سلكت مجموعات اخري طریق الفاشر ومن
نیاال توجھت القافلة الرئیسیة الي الضعین  ومن نیاال انفصلت

مجموعات اخري الي جنوب السودان منطقة واو وكفیا غمجي
)٣(ابوذبدمدینةثمالفولةمنطقةوفيالفولةاليالضعینومن

__________________________
ذكرهسبقمصدرمحمدجمعةعمر)١(
ذكرهسبقمصدرمنزوابامحمد)٢(
نفسھ)٣(
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ومكث فیھا أمیر المؤمنین محمد بلو مایرنو شھرا كامال ومنھا
انفصلت مجموعة وتوجھت  نحو تلودي واالدیة وغیرھا

وتوجھ بعض الرحل بابقارھم نحو مناطق ابو جبیھة وما حولھا
وفي منطقة ابوذبد انضم للھجرة مجموعات اخري كانت قد

ھاجرت من قبل لمناصرة المھدي واستقرت بعض سقوط
المھدیة في كردفان  ووصلت القافلة مدینة األبیض وفي األبیض
انضم لركب الھجرة مجموعة قادمة من الحج متجھ الي اراضي
خالفة سكتو وعلمت بكل ما دار في الخالفة فانضمت للھجرت

وكرت عائدة حتي وصلت مدینة مایرنو وتوجھت جنوبا الي
الرھد واقامت  القافلة شھرا كامال في الرھد ومنھا انفصل

البعض الي ابو كرشولة و مناطق لقاوة وغیرھا  وفي منطقة ثم
محمدالمؤمنینأمیراستقبلوفیھا)١(شركیالاليالقافلةتوجھت

بلو مایرنو وفدا قدم الیھ من الشیخ محمد توم في طلحة وفق
ھناكومكثتتندلتياليالقافلةفتوجھت)٢(المصادربعض

شھرا ومن تندلتي انفصلت مجموعة توجھت  الي كوستي ومنھا
الي سنار البعض منھا استقر في دار السالم والبعض االخر

استقر حول ودھاشم في انتظار وصول القافلة الرئیسیة
سواكنعبرالحجاراليطریقھاواصلتاخريومجموعات)٣(

ومصوع اما القافلة الرئیسیة عبرت النیل األبیض  بالقرب من
__________________________

ذكرهسبقمصدرمنزوابامحمد)١(
م٢٠٠٩بمایرنوبمنزلھإفادةجافونعليعبدالرحمن)٢(
ذكرهسبقمصدرمنزوابامحمد)٣(
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الجبلین ومنھا اتجھت شرقا  وعبرت النیل األزرق بالقرب من
منطقة المرفع واتجھت شماال حتي وصلت طلحة في شھر یولیو

الھجرةانتقلتم١٩٠٦عاممنینایروفي)١(م١٩٠٥عاممن
)٢(مایرنومدینةالي

الفصل الثالث
توطید السلطنة

تأسیس مدینة مایرنو
اھلبعد أن وصلت قافلة الھجرة الي قریة طلحة استقبلھا

وبعد)١(طلحةالشیخبنتوممحمدالشیخقیادةتحتطلحة
مایرنو الياسبوع اصطحب الشیخ طلحة السلطان محمد بلو

كثیفةغابةعند)٢(طلحةقبالةاألزرقللنیلالغربیةالضفة
ھذهبأنوأخبره)٣(رقبةامفرخةوامتدادھافتیحغابةاسمھا

المنطقة لھ ویمكنھ تأسیس بلدتھ ھنا وكان ذلك في فترة الخریف
والغابة وقتھا ملیئة بالحیوانات المتوحشة من اسود وذئاب

_____________________________
(1)Ahmad Abdalrheem Nasr op Cit.p
(2)Ibid

م٢٠٠٩مایو١٧بمنزلھمقابلة-جافونعليعبدالرحمن)٣(
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وضباع ونمور وحتي الفیلة عاد الشیخ محمد توم ومكث
السطان محمد بلو مایرنو لوحده لمدة ثالث ایام یصلي ویستخیر
ویناجي ربھ وفي الیوم الثالث عاد الي الضفة الشرقیة في طلحة
وأخبر جماعتھ بأن ھذه الغابة ستكون مقر سكنھم واخبرھم ان

)١(االنتقالسیكونالحصادعملیةوبنھایةللزراعةینصرفوا

االنتقالعملیةبدأت١٩٠٦ینایروفيالخطوةالجمیعوبارك
وعندما وصل مایرنو الضفة الغربیة مع عدد من خاصتھ اختار

اوال مكان مسجده وطلب من مقاجي عمر بن محمد البخاري
منوبناءهالمسجدمكانتنظیفتموبعدھا)٢(االذانرفع

الحطب والنال ثم اختار مكان منزلھ بجوار مسجده وقام اتباعھ
بتشید المنزل وفعل ھذا اقتداءا بسنة النبي علي الصالة وأفضل
تسلیم عندما ھاجر من مكة الي المدینة فكان اول ما فعلھ اختار

.)٣(منزلھبجوارمنزلھثماالذانفیھورفعمسجدهمكان
واول ما شید في منزل السلطان محمد بلو مایرنو ھو راكوبة

كبیرة جدا  لوالدتھ زینب ومنذ ذلك الیوم عرفت بلقب انا
وانا)الراكوبةوتعنيالفلفلديبلغةكلمةدنكي()٤(مدنكي

مدنكي تعني امنا ست الراكوبة .وبعد تشید منزل السلطان قام
السلطان محمد بلو مایرنو بتحدید مناطق سكن كبار القادة معھ

____________________________
(1)Ahmad Abdalrheem Nasr op Cit.p

م٢٠٢١فبرایر٧یومبمنزلھاھمة.مقابلةتجانيزوجةزھرة)٢(
صالحلبیة.السیرةالحلبياحمدبنابراھیمعلي)٣(
ذكرھاسبقمصدرھمةتجانيزوجةزھرة)٤(
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فوضعھم جمیعھم حولھ وبالقرب منھ اولھم الشریف ابراھیم
عثمان وابن والوزیر االعظم حسن ابراھیم الخلیل وأبناء

عمومتھ ثم احمدو بوشي ابن أمیر بوشي ثم قاضي غیا مراطي
ابوبكر وإخوانھ ثم أمیر كفي مقاجي ابراھیم یاموسي ثم آدم

الشیخ عمر دامنا وابكر جبریل بن أمیر غیا ثم شعیب ابن أمیر
زاریا محمد كاسو وأبناء عمومتھ ثم مكاما برنو واحفاد ملوك
غوبر ثم الشیخ عمر مركتا ابن أمیر باقدو وأبناء عمومتھ ثم
مقاجن رافي عمر شایب ثم بیلو شنتلي وأسرتھ ثم بقیة القادة

برئاسةلجنةكونذلكوبعد.جمیعالذكرھمالحدیثیطول)١(
الوزیر االعظم وعضویة مقاجن كفي ابراھیم ومقاجن رافي
عمر شایب والعمدة عبدهللا خضر وآخرین وكلفھم بتسلیم كل

زعیم قوم ومجموعة مساحة كبیرة تكون لھ حیا یسكن فیھ ھو
وأتباعھ وعلي ھذا المنوال تم تسلیم كل زعیم مجموعة مكانھ

وذھب مع اتباعة واختار مكان مسجده ثم داره بجوار منزل ثم
منازل اتباعھ حولھ تطبیقا للسنة الشریفة في العمارة وتم تشید

.)٢(والنالوالقناالحطبمنالمنازلكل
ھكذا تأسست مایرنو لذا كانت األحیاء االولي حملت اسم

مؤسسیھا مثل فریق فارق وفریق جورو الدان وفریق جورو
ھمة وفریق دقرا وفریق بوجي وفریق مالوم وفریق مالم كویني

__________________________
محمدالسلطانوملفاتوثائقأیضاانظرذكرهسبقمصدر.ابامنزومحمد)١(

بلو مایرنو
ذكرهسبقمصدرمحمد-جمعةعمر)٢(
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وھكذا .وتوالت وصول المجموعات وتأسیس أحیاء جدیدة
غادروبعضھاكثیرةمجموعاتوصلتم١٩٣٠عاموبحلول
اھمكانالوقتذلكفيولكن)١(جدیدةقريلتأسیسمایرنو

زعماء المجموعات المستقرین والذین اعتمدھم السلطان محمد
بلو مایرنو شیوخا علي احیائھم ھم

الشیخ عمر مركتا خلفا للشیخ احمدو بوشي
الشیخ عمر دامنا

الشیخ الشیخ أبكر غیا
الشیخ فاروق عبدالقادر

الشیخ مي ساجي
الشیخ علي عثمان مالوا

الشیخ بوبي جبو
الشیخ عمر شائب

الشیخ أحمد حسن مادواكن بوشي
الشیخ إبراھیم برقوبي

الشیخ محمد مودي
الشیخ إبراھیم بوجي

الشیخ عیسي جاماري
الشیخ داوود عبدهللا  غباري

الشیخ اسماعیل ابراھیم محمد المالوي
_____________________

ذكرهسبقمصدرمحمد-جمعةعمر)١(
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الشیخ خلیل المالوي
الشیخ إبراھیم سلیمان مالم كویتي

الشیخ عبدالقادر أحمد صالح یدوبو
الشیخ تفیدا محمد جادا

الشیخ محمد عثمان جورو ھمة
الشیخ سلیمان جورو بوشي

الشیخ جرمة محمد احمد
الشیخ بیلو جغي علي الزبیر

الشیخ أبكر آدم بابابري
الشیخ محمد عثمان جورو مانو

الشیخ عثمان آدم مالم مانوا
الشیخ عبدهللا داوا

الشیخ أبكر محمد شندي
الشیخ جوروعیسي آدم الدان

الشیخ أبكر إسحاق
الشیخ محمد زینوبة

الشیخ صالح علي باقو
الشیخ عبدالقادر زاداوا

الشیخ باسمبوعثمان نوح ابوبكر العتیق
الشیخ أحمد عثمان ابراھیم دورا

الشیخ مقدم بوبا سلیمان محمد
الشیخ ابوبكر صحابي محمد ابوبكر نغورا

الشیخ یوسف ابراھیم جبریل مقاجي
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الشیخ أحمد طوطو محمد عمر
الشیخ محمد احمد عثمان جورو بكري

الشیخ إبراھیم محمد وابي جمعاري
الشیخ عثمان یوسف صدیق مالوم

الشیخ بافیتو
الشیخ إبراھیم ابرغا

الشیخ محمد ھجو محمد علي
الشیخ أحمد إبراھیم الفنجري

الشیخ أحمد آدم عثمان دكا جیغا
الشیخ أبكر قبا

الشیخ إبراھیم صالح قراما
الشیخ باصالح محمد أبكر عباس

الشیخ آدم بكري
الشیخ حسن نبكورا

الشیخ عثمان جنغي غادر الي ابوزور
الشیخ أبكر صادق غادر الي ابوعشر

)١(فیلةاماليغادرزبرماحسنعمرالشیخ

وھناك غیرھم الكثیر ممن غادر الي مناطق اخري
المؤكد ان كل  ھؤالء القادة المذكورین ومؤسیسي األحیاء

________________________
نفسھ)١(
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والذین أصبحوا شیوخا في احیائھم جمیعھم كانوا من كبار
حوتالھجرةاناالاالجتھاددرجةبلغقدومعظمھم)١(العلماء

عدد اخر من كبار العلماء الذین وھبوا حیاتھم من اجل العلم
ومعظمھم أیضا بلغوا درجة االجتھاد وقد اختاروا االستقرار في

مایرنو ومنھم
العالم العالمة مالم غباري

العالم العالمة ابوبكر القاضي
والعالم العالمة عبدهللا زیدي

العالم العالمة عبدالرازق مالم مشطو
العالم العالمة فكي موسي بابكر  العالم العالمة علي مالم اغا

العالم العالمة مالم محمد حفید تكر طن بنتا
العالم العالمة عبدهللا ابوبكر مي غاتري

العالم العالمة أحمد كاغو مالم ثاني
العالم العالمة محمد ابرشي

العالم العالمة محمد علي بنكري
العالم العالمة آدم الخطیب

العالم العالمة فكي بشیر أحمد
العالم العالمة فكي محمود أحمد

العالم العالمة فكي یحي محمد المالوي
العالم العالمة مالم بیلو نبركني

_______________________
ذكرهسبقمصدرمحمد-جمعةعمر)١(
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العالم العالمة احمدو غندو
العالم العالمة موسي نافطا

العالم العالمة فكي خلیل
العالم العالمة محمد أیوب حكیم
العالم العالمة ابوبكر مي بوالال

العالم العالمة الفكي مكاوي
العالم العالمة ابراھیم برا
العالم العالمة مالم سولي
العالم العالمة فكي تمبول

العالم العالمة فكي عبدهللا المالوي
العالم العالمة محمد جدة

العالم العالمة آدم جاللیني
العالم العالمة مالم عیسي ابوبكر غدباوا

العالم العالمة طن مالم عیسي محمد
العالم العالمة فكي محمود ابوبكر كیغما

العالم العالمة عیسي آدم جاتو
العالم العالمة عمر الزبیر علي الكسناوي

العالم العالمة عثمان مالم أدوا
العالم العالمة موسي دبا

العالم العالمة فكي یونس القادري
_________________________

ذكرهسبقمصدرمحمد-جمعةعمر)١(
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وغیرھم من كبار العلماء
ومن النساء

العالم العالمة زینب انا مدنكي والدة السلطان محمد بلو مایرنو
العالمة العالمة حجة عرفة علي

العالمة العالمة مودبو حواء
العالمة العالمة مودبو حواء بوبي جبو

العالمة العالمة عائشة الشیخ فاروق عبدالقادر
العالمة العالمة نانا أسماء عبدهللا زیدي

العالمة العالمة عائشة  احمدو بوشي
العالمة العالمة یوسف جبریل اني
العالمة العالمة حواء عثمان والي

)١(مكاويادهعائشةالعالمةالعالمة

وھناك عدد مماثل لھم انتشروا في قري الھجرة المختلفة
استقبلت مایرنو في السنوات االولي من تاسیسھا عدد  من

الھجرات الداخلیة لمجموعات انطلقت من مناطق السودان
المختلفة من أمدرمان وكسال وطوكر والجزیرة ابا ومن كردفان

وغیره قدمت لإلقامة في مایرنو بغرض التبرك بمجاورة
.)٢(فوديبنعثمانالشیخأحفادومساكنة

__________________________
م١٩٨٥عاممنزلھفيإفادة-خلیلحسنالنور)١(
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تأسیس البلدات والقري انطالقا من مایرنو
مجرد ان وصلت  قافلة ھجرة محمد بلو مایرنو الي مملكة

الفور حتي بدأت بعض المجموعات في االستقرار في بعض
مدن مملكة الفور الكبیرة فاستوطنت مجموعات في الفاشر

)١(غمجيكفیاومنطقةونیاالوزالنجي

ومجرد ان دخلت القافلة الحدود السودانیة  مع المالحظة ان
فبدخولم١٩١٦عامحتيالسودانمنجزءلیستدارفور

السودان بدأت في االستقرارفي المدن السودانیة وقد استقر
معظم مجموعات ھذه الھجرة في المدن مثل األبیض والرھد وأم

روا بة  وتندلتي كوستي وربك والخرطوم وسنار ومدني
والقضارف وكسال وبورتسودان وطوكر والبعض استقر داخل

إثیوبیا واریتریا ومجموعات وصلت الیمن والحجاز وحتي
للسلطانالرئیسیةالقافلةمنانفصلتالمجموعاتوبعد)٢(بغداد

محمد بلو مایرنو قبل ان تصل القافلة لمحطتھا في مایرنو
فاسست قري وبلدات خاصة بھم تحفظ لھم خصوصیاتھم

االجتماعیة والثقافیة مثل بعض قري الملي خاصة القادمین من
ماسینا والقادمین من تكلور في السنغال واسسوا البردانة ودار

اليوصلواسكتوخالفةمنالقادمینالمليوبعض)٣(السالم
_________________________

ذكرهسبقمصدرجافون-عليعبدالرحمن)١(
ذكرهسبقمصدر-منزواباابراھیمآدممحمد)٢(
م٢٠٢٠مایرنوفيمقابلة-عبدهللایحيمحمدالشیخ)٣(
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مایرنو  بعضھم استقر فیھا وبعضھم استقر في  مناطق
.)١(اخري

كانت السنوات االولي من تأسیس مایرنو حافلة
باستقبال ھجرات مجموعات إلیھا وخروج مجموعات اخري

.)٢(اخريوبلداتقريتأسیسبغرضللھجرة
كان قدة الھجرة وعلي راسھم السلطان محمد بلو مایرنو قد

وضعوا بعض القواعد األساسیة یجب مراعاتھا وتطبیقھا عند
)٣(منھاالقريتأسیس

اوال یجب إرسال فریق استكشاف للموقع الختیار الموقع یراعي
فریق االستكشاف االتي

لتفادينسبیامرتفعمكانفيالقریةمساكنموقعیكونان/١
السیول والغرق

للمیاهدائممصدربالموقعیكونان/٢
للزراعةتصلحواسعةمساحاتالموقعحولیكونان/٣

واخري للرعي
ثانیا عند االنتقال یراعي االتي

االنتقالقافلةفيالعلماءمنعددأصطحاب/١
المسجدمكانباختیارالھجرةفيص)الرسول(سنةتطبیق/٢

________________________
ذكرهسبقمصدرمحمد-جمعةعمر)١(
نفسھ)٢(
مایرنوبلومحمدالسلطانوثائق)٣(
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واعماره اوال ثم منزل الشیخ بجوار المنزل ثم منازل اتباعھ
حولھ

اراضياستثناءبالاألسركلتملیكیتمالمساكنتوزیعبعد/٣
)١(للفالحةزراعیة

ضفافعليمنھا%٩٠تجدالقريتأسیسفيماتموھذا
األنھار ودائما یندر ان تجرفھا السیول  ودائما منزل الشیخ

بجوار مسجده وكل قریة ال تخلو من خلوة وعلماء
كانت حلة البئر اول بلدة تم تاسیسھا بعد مایرنو ففي عام

وكانللتوسعاالنتقالعبدالقادربنفاروقالشیخطلب١٩٠٩
یملك عدد كبیر من قطعان الماشیة فكان یرید مساحة كبیرة

)٢(فاروقالشیخمرافقةھمةجورومنالسلطانفطلبتناسبھ

وبعد االستكشاف تم اختیار المكان لكن بال مورد ثابت للمیاه
فتكفل السلطان مایرنو وفاروق وجورو ھمة بحفر البئر وبعد

كثیروعائالتأسرتبعتھاثم)٣(األسرانتقلتالبئرحفرتمأن
وانتقل معھم عدد من الشیوخ منھم

الشیخ إبراھیم محمد المالوي
الشیخ عثمان واك من سكتو

الشیخ إبراھیم بورا من میساو
_________________________

مایرنوبلومحمدالسلطانوثائق)١(
ذكرهسبقمصدرمحمد-جمعةعمر)٢(
نفسھ)٣(
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الشیخ إسحاق صالح من كسینا
الشیخ محمد آمالي من بوشي

الشیخ محمد المالوي
)١(سیكامنمالواعليالشیخ

ولحق بھم الشیخ ابرھیم تفیدا من كانو وتوالت المجموعات
)٢(السكانیة

وفي نفس العام طلب الشیخ أبكر شندي االنتقال لتأسیس منطقة
اخري فاختار قریة شندي جنوب غرب مایرنو وجنوب حلة
البئر ولكن تركھا الحقا بسبب الجفاف وعاد الي مایرنو ھو

باسمسمیتوالحقاشنديعثمانابنھفیھاوترك)٣(وأتباعھ
١٩٠٩عامنفسوفي)٤(التبلدیةتصبحانقبلشنديعرب

خرجت مجموعات من مایرنو ومعھا مجموعات من أنصار
المھدیة التي نزحت الي حمدنا� وطلحة ومایرنو خرجت الي

جنوب النیل األزرق فاسست قریة جزائر قطاطوتحت قیادة
الشیخ محمد قطاطو  وامدرمان فالتة تحت قیادة  العالم محمد

)٦(سكتومنبالقربمالوابلدةمنالقادم)٥(المالويعمر

ومعھ الشیخ محمد اده الذي ترك امدرمان فالتة الحقا واستقر
__________________________

مایرنوبلومحمدالسلطانوثائق)١(
م٢٠١٩البئرحلةبمنزلھإفادة-ابراھیمشعیبالشیخ)٢(
م٢٠٢٠شنديمصطفيحمزةمنزلفيإفادةمحمدصالححسنالھادي)٣(
نفسھ)٤(
ذكرهسبقمصدرمحمد-جمعةعمر)٥(
مایرنوبلومحمدالسلطانوثائق)٦(



126

والشیخحسنالشیخقیادةتحتالسریوتاسیسوتم)١(دیوافي
ھجرةلركبانضمواالذینالجورارامعظمإلیھاوانتقل)٢(تكرا

محمد بلو مایرنو عندما عبرت الھجرة بمدینة جورارا جنوب
.)٣(بورمي

ومعھاألولالطاھربنبنومحمدخرج١٩٠٩عامنفسوفي
محمد قالدیما بن مالم جولي (قالدیمة بورمي ) من كبار اعوان

حیاتو بن سعید زعیم المھدیة في غرب أفریقیا ومعھما اإلمام
موسي أمام مدینة بورمي ومعھم عدد من أنصار بورمي

وتوجھوا جنوبا واسسوا قریة عنیكلیبة ثم تركوھا واسسوا قریة
قریةبنومحمدأسسثموتركوھاسنجةفي١٤حيموقعفي

قالدیمة بجوار قریة صابون ثم غادرھا محمد بنو وتركھا علي
ید قریبھ محمد قالدیما وتوجھ الي الحجاز وأسس منطقة جرول

.)٤(امیرھاوأصبحمكةفي
السلطانمنعبدالقادرفاروقالشیخطلبم١٩١٤عاموفي

مایرنو االنتقال من حلة البئر بحجة انھا أصبحت مكتظة وال
تسع قطیعھ فمنحھ السلطان منطقة علي نھر الدندر فاسس حلة

بوبيدنجاطيارطنومعھإلیھافانتقل)كوليدندر()٥(شموال
_______________________

م٢٠٢٠بمایرنوالسلطانبمنزلإفادةدیوة-عثمانبیلواالستاذ)١(
ذكرهسبقمصدرمحمد-جمعةعمر)٢(
مایرنوبلومحمدالسلطانوثائق)٣(
ذكرهسبقمصدرمحمد-جمعةعمر)٤(
نفسھ)٥(
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جبو والشیخ أبكر محمود والشیخ أحمد محمد والعالمة الحجي
)١(وغیرھمتندما

محمدابراھیماسماعیلالفكيوصلم١٩١٤عاموفي
المالوي علي راس عدد من اتباعھ وأسس قریة ودھاشم ملي
جنوب شرق ودھاشم قبل ان تنتقل ألكثر من مرة الي موقعھا

)٢(الحالي

أحمداألمیرالمقدسةاألراضيمنعادم١٩١٤عاموفي
الثاني أمیر میساو ( المیطو جلقني) واخذ جزء من اتباعھ الذین

جورومثلاخريمجموعاتالیھوانضم)٢(مایرنوفيتركھم
محمدتراكيالیھوانضمكتاغمفي)٣(دوتيمنالقادمدوتي

جبریل القادم من بورمي وھمة جاتو ومحمد جادا القادم من
مدینةفاسسالمجموعاتمنالكثیروغیرھمكتاغمفي)٤(جادا

تراكيعادوالحقا.)٥(الخالقعبدومدینة)جلقني(دماتورو
الحجازاليأحمداألمیروعاد.)٦(مایرنواليمجموعتھمع

وترك جلقني علي ید قالدیما محمد صالح بن األمیر أحمد الثاني
)٧(الثانياألمیرأحمدبنقوجيعبدالقادرعبدالخالقفيوترك

_____________________________
ذكرهسبقمصدرمحمد-جمعةعمر)١(
م٢٠٠٩الزھورحيبمایرنوبمنزلھإفادة-جمومحمدمحمدالشیخ)٢(
م٢٠٢٠النھضةحيبمایرنوبمنزلھإفادة-عرابيأحمدبلھالنقیب)٣(
م١٩٨٩الفاروقحيمایرنوبمنزلھإفادةمنزواباابراھیمادممحمد)٤(
نفسھ)٥(
نفسھ)٦(
نفسھ)٧(
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ثم طلب السلطان محمد بلو مایرنو اعمار منطقة ام كتر فخرج
الشیخ جبریل مقاجي من سكتو والشیخ بشیر إدریس من سكتو

)١(كترامقریةواسسواالمالويالھاديمحمدوالشیخ

)٢(مایرنوفينظامیةمدرسةاولتأسست١٩١٤عاموفي

واعتبر عدد كبیر من زعماء المجموعات قبول السلطان محمد
بلو مایرنو لتأسیس مدرسة بواسطة المستعمر البریطاني

اعتبروه نكوصا عن أھداف الھجرة فقرروا مغادرة مایرنو فمن
بین ھؤالء عالم كبیر وجلیل العالم العالمة مالم علي بن آدم بن

كنطيبلدةمنالھجرةمعالقادم)٣(كنطيعليمالمالملقبعلي
مایرنوللسلطانجداالمقربینمنوكان.)٤(بوشيبوالیة

وفشلت كل المساعي القناعھ للعدول عن قرار المغادرة فخرج
واتجھ جنوبا واستقر في قریة ابوحجر علي الضفة الشرقیة

)٥(وكنیزةموقياحمرقریتيبمحازاتاألزرقللنیل

أیضا خرجت مجموعة اخري رافضة لتأسیس مدرسة
نظامیة في مایرنو ومنحھم السلطان محمد بلو مایرنو منطقة

_________________________
مایرنوبلومحمدالسلطانوثائق)١(
١٩٨٥النیلحيبمایرنوحسنالنوربمنزلمقابلة-ابراھیمعثمانالشریف)٢(
ذكرهسبقمصدرمحمد-جمعةعمر)٣(
مایرنوبلومحمدالسلطانوثائق)٤(
م٢٠٢٠كانوميبوبةمنزلبمایرنومقابلة-ابوحجرمنابراھیمفاروق)٥(
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علي نھر الرھد فخرج كل من الشیخ عبده عثمان القادم من
دوساإمارةمنقادمالزبرمةمنصالحطلحةوالشیخ)١(كانو

)٣(سايإمارةمنالقادمالزبرمةمنحسنعمروالشیخ)٢(

حامدوالشیخ)٤(سكتومنالقادمالمالويعبدهللاجبریلوالشیخ
قريتأسستوالحقا)٥(ابوعروققریةفاسسواالمالويحقو

)٦(فیلةوأمعروةوابووالقویصيووداالبیضارباس

مایرنوبلومحمدالسلطانمنحم١٩١٨عامحواليوفي
أماكن  لعدد من الشیوخ لتأسیس قري علي نھر الدندر فخرجت

مجموعات متتالیة من مایرنو واسست قري
فخرج الشیخ  جورو سلي مع اتباعھ وأسس حلة سلیمان
وخرج الشیخ أبكر ساجو مع اتباعھ وأسس قریة ساجو

وخرج الشیخ بشیر محمد مع اتباعھ وأسس قریة رغاي باباوا
وخرج الشیخ محمد ابراھیم مع اتباعھ وأسس قریة رغاي
وخرج الشیخ ھارون مع اتباعھ وأسس قریة دقاق ھارون

وخرج الشیخ بشیر عثمان محمد عبدالرحمن مع اتباعھ وأسس
)٧(بشیرحلة

_______________________________________

مایرنوبلومحمدالسلطانوثائق)١(
م٢٠٢٠عروةابوبقریةبمنزلھإفادة-صالحمحمدالشیخ)٢(
م٢٠٢٠مایرنوسلطانبمنزلإفادة-ھاشممحمدعبدهللالشیخ)٣(
مایرنوبلومحمدالسلطانوثائق)٤(
نفسھ)٥(
ذكرهسبقمصدر-ھاشممحمدعبدهللالشیخ)٦(
مایرنوبلومحمدالسلطانوثائق)٧(
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مع توالي تدفق مجموعات الھجرة الي مایرنو وانتقالھا
لتأسیس قري جدیدة ففي سنوات قلیلة خرجت مجموعات كثیرة

من مایرنو وتاسست القري التالیة
مجموعة الشیخ  مالم فري وغیرھا انتقلت الي مرفع عمدة

مجموعة الشیخ  مالم بوي انتقلت الي ام شوكة
مجموعة الشیخ حسن نبكورة اسست مرفع ثاني

مجموعة الشیخ مجي داطي اسست سیفاوا
مجموعة الشیخ  بیلو تناشي اسست حلة بیلو محلیة حاج عبدهللا

مجموعة الشیخ عثمان نباي الي اروما
مجموعةالشیخ  أبكر سمبو حفید دان فودیو الي طوكر

مجموعة الشیخ  أحمد عرابي اسست شام دندي
مجموعة الشیخ عثمان قربي اسست كساب قربي

مجموعة الشیخ  تكرا الي تلوبة
مجموعة الشیخ مرافا أحمد جوال اسست امبارد

مجموعة الشیخ إبراھیم سمبووغیرھا  اسست بجاوي
مجموعة الشیخ عثمان جنغي اسست ابوزور

مجموعة الشیخ أبكر فوناري الي حمدة
مجموعة الشیخ أبكر داؤود الي قندیل

مجموعة الشیخ  كوتي عثمان الي بیداء
مجموعة الشیخ أحمد مالم بابا اسست شمار

مجموعة الشیخ جبو كلتنقا اسست جبو وباسیس
مجموعة الشیخ عمر اسست ابوعشر والیة سنار

مجموعة الشیخ قلورو اسست قریة قلورو
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)١(بدماسقریةاسستبدماسالشیخمجموعة

مجموعة الشیخ مالم باوا وسركن مفرا ومالم كلكلي الي
)٢(حمراء

ومجموعة الشیخ ابا عمر محمد سلیمان عبدالرحمن دیوا  كانت
في قافلة الھجرة وذھبت للحج و من الحجاز بعد أداء فریضة

)٣(دیوااسستالحج

وھناك غیرھا الكثیر من المجموعات وھناك العدید من ھذه
القري التي تأسست انشطرت منھا قري وبلدات كثیرة علي

سبیل المثال
قریة التكینة شرق سنار انشطرت من دار السالم وتاسست علي

ید   الشیخ  أحمد الرفاعي ثم انشطرت الحجیرات أیضا
)٤(الرفاعيأحمدالشیخیدعليوتاسست

وقریة روینا انشطرت من قریة ودھاشم ملي وتاسست علي ید
)٥(محمدمعاذأبكرالشیخ

قریة السراجیة انشطرت من حلة البئر وتاسست علي ید الشیخ
محمد عثمان محمد ھمة اوال وتنقلت من موقعھا ثالث مرات

)٦(تستقرانقبل

____________________________
ذكرهسبقمصدرمحمد-جمعةعمر)١(
م٢٠١٥حمراءقریةبمنزلھمقابلة-باوامالمبنشافعيالشیخ)٢(
ذكرهسبقمصدردیوة-عثمانبیلواالستاذ)٣(
ذكرهسبقمصدرعبدهللا-یحيمحمدالشیخ)٤(
نفسھ)٥(
م٢٠١٤مایرنوسلطانبمنزلإفادة-قسكیاميآدمتكرمحمدصدیق)٦(
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قریة ابونورة انشطرت من جلقني وتاسست علي ید الشیخ بیلو
)١(كلبوطنعبدالقادربابكر

قریة العمارة جیالني انشطرت من جلقني تأسست علي ید الشیخ
)٢(جلقنيمنانشطرتالقريمنوغیرھاجیالني

قریة خرشت انشطرت من دندر كولي وتاسست علي ید الشیخ
)٣(الكسیناويعليمحمدآدمسعد

قریة قدورة االولي انشطرت من دندر كولي وتاسست علي ید
العمدة علي فاروق والحقا تركوھا وأعاد اعمارھا سكانھا

)٤(الحالیین

قریة خلیفة الحواتة تفرعت من دندر كولي تأسست علي ید
)٥(جبوبوبيأحفاد

قریة تنوبة انشطرت من ابو عروق ثم انشطرت من تنوبة ام
)٦(الزبرماويحسنعمرالشیخیدعليوتاسستفیلة

قریة جاوري شرق السودان انشطرت من رغاي باباوي
)٧(جاوريتكرالشیخیدعليوتاسست

)٨(سیفاوامنانشطرتقريوعدةثالثةقریة

_______________________
م٢٠٢٠مایرنوسلطانبمنزلإفادة-كلبوطنبابكربیلومحمد)١(
ذكرهسبقمصدرصالح-محمدعبدالقادرالعمدة)٢(
ذكرهسبقمایرنوسلطانبمنزلإفادة-سعداالمینمحمدمحمد)٣(
م٢٠٢٢فاروقمحمدعليبمنزلإفادة-فاروقعليالطاھرالعمدة)٤(
نفسھ)٥(
ذكرهسبقمصدرھاشم-محمدعبدهللالشیخ)٦(
م٢٠١٩برغايبمنزلھإفادةشكرهللالشیخ)٧(
م٢٠١٩بالخرطومإفادة-داطيمجيالعمدة)٨(
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قریة ابوعشر محلیة والحلیو انشطرت من میلقا وتاسست علي
)١(فریداالشیخید

قریة بورناوي انشطرت من میلقا وتاسست علي ید الشیخ محمد
)٢(بودا

مجموعة الفالتة في الرواجاب انشطرت من حلة بشیر علي نھر
الدندر تحت قیادة الشیخ بیلو ابراھیم واستقرت جنوب شاشینا

)٣(الرواجابفيتستقرانقبل

وقریة بركة نورین في والیة القضارف ھي أكثر قري
الھجرة تنقال من مكان آلخر خرجت من مایرنو تحت قیادة

الشیخ عثمان حسین حسن المشھور ابوعیال والشیخ بیلو
یوالوي استقرت في صرف األحمر ثم انتقلت الي دوكة ثم
انتقلت الي قریة عبدالرحمن ثم اسست قریة كاو ثم انتقلت

)٤(نورینبركةواسست

ھذه مجرد نمازج فقط الوقت الیسع لتناول مایقارب خمسمائة
بلدة في كردفان والنیل األبیض واألزرق وسنار والجزیرة
والخرطوم والقضارف وكسال والبحر األحمر ونھر النیل

وداخل األراضي اإلثیوبیة مثل قدیري وأحیاء في أدیس أبابا
وفي داخل إریتریا مثل بارینتو ودوما  وكونا وكرن وحقار

_________________________
م٢٠٢٠مایرنوسلطانبمنزلإفادة-لقاميبوبةعثمانالشیخ)١(
نفسھ)٢(
٢٠١٩مایوالرواجابإفادة--مالكعثمانالشیخ)٣(
م٢٠٢١أبریل٢٠الثالثاءبتاریخإفادة-عیالابوعثمانبیلوالشیخ)٤(
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تسنيمدنفيالبعضواستقرالقريمنوغیرھا)١(وھمشال
فياخرینواستقرالحجطریقفيوكلھا.)٢(ومصوعواسمرا

اراضي الیمن والحجاز ووصل البعض الي البصرة و بغداد في
العراق   تحت قیادة ابراھیم الصغیر بن أمیر المؤمنین الطاھر

)٣(األول.

حوت ھجرة محمد بلو مایرنو عدد كبیر من كبار العلماء
الذین استقروا في قري الھجرة المختلفة وبعضھم استقر في

األراضي المقدسة . ونسبة لكثرتھم اذكر ھنا نمازج تبركا ولیس
حصرا

مجموعة األراضي المقدسة :
العالم العالمة محمد بنو بن الطاھر األول صحب حلقة للتدریس

في الحرم المكي
العالم العالمة الفاھشم بن أحمد سعید الفوتي صاحب حلقة

للتدریس بالحرم المدني
العالم العالمة ابوبكر قاضي غیا مراطي صحب حلقة للتدریس

بالحرم المكي
العالم العالمة القاضي عمر قرن صاحب معھد للتدریس في

)٤(جدةمدینة

______________________
طاھرمحمدالسلطانوثائق)١(
نفسھ)٢(
ذكرهسبقمصدر-ابامنزوادممحمد)٣(
ذكرهسبقمصدركاغو-أحمداالمینالحاج)٤(
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مجموعة كردفان
العالم العالمة مودي عبده صاحب القضاء في ادماوة - االدیة

العالم العالمة الشریف  برداب
العالم العالمة ألفا ابوبكر بن مودبو راجي بن علي - االدیة

)١(الرھد-كیغماابوبكرالعالمةالعالم

مجموعة الجزیرة
العالم العالمة مبشر بن أحمد بن عمر الفوتي- دار السالم

العالم العالمة علي بابكر جافون مدني
)٢(الجزیرةناباباعثمانالعالمةالعالم

وتجدھم في كل انحاء السودان العالم العالمة مالم علي كنطي -
)٣(ابوحجر

العالم العالمة فاروق عمر قرن ابوحجر
)٤(الرصیرصقرنعمرسادةمالمالعالمةالعالم

العالم العالمة الحجي تندما دندر كولي
العالم العالمة محمد بابا - رغاي باباوا

العالم العالمة عثمان محمد عبدالرحمن- حلة بشیر
العالم العالمة عثمان آدم- خرشت

)٥(شوامودبوالعالمةالعالم

________________________
م٢٠١٢بمایرنوبمنزلھإفادةأحمد-بشیراالمینالحاج)١(
ذكرهسبقجافون-عليعبدالرحمن)٢(
ذكرهسبقمصدرمحمدجمعةعمر)٣(
م٢٠٢٠مایرنوبدربلھبمنزلإفادة-نعیممحمدمصطفي)٤(
ذكرهسبقمصدرمحمدجمعةعمر)٥(
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العالم العالمة مالم عثمان -بنزة
العالم العالمة مالم باوا محمد أبكر ابراھیم - حمراء

العالم العالمة مالم كلكلي - حمراء

تسجیل الحواكیر
بعد تأسیس مدینة مایرنو وعدد من بلدات الھجرة اھتم
السلطان محمد بلو مایرنو بتسجیل عدد من الحواكیر لیستقر

فیھا اتباعھ وایضا العدید من قادة الھجرة فعملوا الشئ ذاتھ ففي
منالعدیدتسجیلتمم١٩٣٠اليم١٩١٤عامبینالفترة

الحواكیرمنھا
حاكورة مایرنو الرئیسیة :

وھي أكبر حواكیر سلطنة مایرنو . ومن خالل الخرطة
والتسجیل تبدأ من غرب حلة البئر علي الخط الفاصل بین خط

السكة حدید سنار ربك تتجھ شرقا عبر مایرنو وقري الضفة
الشرقیة لمایرنو مرورا بقري حمدنا هللا والشام وبدماس

وغیرھا  الي قري نھر الدندرمثل دندر كولي وما حولھا من
.)١(القريمنحولھاوماوداالبیضمثلنھرالرھدالقري

حاكورة سیفاوا:
وھي واحدة من الحواكیر الھامة جدا و التي سجلھا السلطان

محمد بلو مایرنو في أعالي نھر عطبرة بشرق السودان وكانت
ھيم١٩٢٢عامحوالياالستعمارعھدفيالبریطانیةالسلطات

_______________________
مایرنوبلومحمدالسلطانوثائق)١(



137

التي طلبت منھ اعمار تلك المنطقة إلیقاف تمدد الطلیان علي
األراضي السودانیة فزارھا السلطان محمد بلو مایرنو بنفسھ

ومعھ عدد من وزراءه مثل عثمان والي وعبدهللا خضر ووضع
اللبنة االولي لتأسیس سیفاوا باختیار مكان المسجد ورفع االذان

ونظافة مكان المسجد وصلوا فیھ وفي العام التالي ارسل
السلطان محمد بلو مایرنو الشیخ مجدادي ومعھ إخوانھ وأبناء

عمومتھ من فالتة دكو و عدد  من االتباع العمار المنطقة
والحقا انضمت الیھم عدد من مجموعات الھجرة .وعند تسجیل

حاكورة سیفاوا كانت مساحتھا حوالي خمسین كیلو متر مربع ثم
)١(وتضاعفتالمساحةتمددت

حاكورة نھر الرھد :
تقع ھذه الحاكورة علي ضفتي نھر الرھد قبالة قریة

وداالبیض وبعض قري الھجرة في شرق النھر وعند تسجیل
ھذه الحاكورة كانت تتبع مدیریة كسال حسب الخرط والمكاتبات

بملفات السلطان محمد بلو مایرنو والحقا استقطع جزء منھا
الذي بالضفة الغربیة  وفق الخرط في ملفات سلطان مایرنو

)٢(األزرقالنیلمدیریةتحتوأصبح

حاكورة حمراء :
تقع حاكورة حمراء في جنوب شرق والیة القضارف

________________________
مایرنوبلومحمدالسلطانوثائقملف)١(
نفسھ)٢(
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وتشمل الیوم عدد من القري بما فیھا قریة حمراء وغیرھا وھي
)١(مایرنو.بلومحمدالسلطانسجلھاالتيالحواكیرمن

حاكورة خرشت :
تقع حاكورة خرشت في شرق السودان في منطقة الفشقة
وعندما تأسست قریة خرشت خارج حاكورة سیفاوا اعترض

مفتش مركز الفشقة علي قیام القریة في تلك المنطقة وطلب من
الشیخ سعد إزالت قریتھ خرشت فرفض الشیخ سعد إزالتھا

فحدده مفتش المركز بحرق القریة فتحرك الشیخ سعد من ھناك
الي مایرنو وأخبر السلطان محمد بلو مایرنو فتحرك السلطان

الي حاكم عام السودان وقام بتسجیل حاكورة خرشت وسلم
الشیخ سعد نسختین من المستندات والخرط نسخة لھ ونسخة
لمفتش مركز الفشقة واحتفظ ھو بنسخة . وبذلك ثبتت قریة

)٢(حولھاوماخرشت

حاكورة حلة بیلو الجزیرة :
عندما طلبت اإلدارة البریطانیة من السلطان محمد بلو مایرنو

إرسال اتباعھ للمساھمة في اعمار مشروع الجزیرة تقدم
السلطان لھم بتسجیل العدید من الحواكیر التباعھ فتم تسجیل
حاكورة حلة بیلو وأرسل الشیخ بیلو تناشي العمار المنطقة

ولكن لألسف لم یتم تسجیل بقیة حواكیر الجزیرة ومن خالل
_________________________

مایرنوبلومحمدالسلطانوثائقملف)١(
خورشتفياالمینمحمدمحمدوالشیخمایرنوبلومحمدالسلطانوثائقملف)٢(
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المراسالت یبدوا ھناك تدخل جھات ما منعت تسجیل بقیة
)١(وغیرھاحوشحاكورةمقترحخاصةالحواكیر

حاكورتي  الفالتة الرحل
ھي حاكورتین للفالتة الرحل طلب السلطان محمد بلو مایرنو
ان یتم تسجیلھا لشیخ الفالتة الرحل في ذلك الوقت الشیخ عمر

عیسي من الویال حاكورة في أقصي جنوب النیل األزرق
بالقرب من مدینة بوط وحاكورة داخل أعالي النیل وتم التسجیل
الحاكورتین والحقا تركھا الشیخ عمر عیسي في رحالتھ للبحث

عن مراعي افضل فاستوطنتھا قبائل جنوب النیل األزرق
واعالي النیل وحتي عند انفصال دولة جنوب السودان طلبت من

العمدة مصطفي عمر عیسي للذھاب الي جنوب السودان بشأن
.)٢(یذھبلمولكنھوالدهحاكورةمساحةمنتبقيما

حاكورة كریمة البحر:
تقع ھذه الحاكورة في شرق خزان سنار وتمتد شمال شرق

وقام بتسجیلھا بایعاز من السلطان محمد بلو مایرنو الشیخ عمر
مرافا بن یوسف بن محمد بلو بن الشیخ عثمان وكان معھ قریبھ

سركن رافي ( قلورو)  واسسا قریة مرافا وفي النھایة تركا
الحاكورة اتجھ عمر مرافا مع جماعتھ  الي جنوب النیل األزرق

________________________
مایرنوبلومحمدالسلطانوثائقملف)١(
عیسيعمرمصطفيالعمدةووثائقمایرنوبلومحمدالسلطانوثائقملف)٢(
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واستقر ھناك واتجھ سركن رافي مع جماعتھ الي شرق السودان
)١(الھجرةمجموعاتبعضبینھممناخرینالمكانواستوطن

حاكورة طوكر :
تقع في طوكر بشرق السودان وسجلھا بایعاز من السلطان

محمد بلو مایرنو الشیخ ابوبكر بن محمد سمبو بن ابوبكر
العتیق بن الشیخ عثمان

وبعد تسجیلھا ترك علیھا أبناءه وعاد واستقر في مایرنو والیوم
)٢(طوكرفيالفالتةعمودیةمقرھي

حاكورة اروما :
أیضا تم تسجیلھا بایعاز من السلطان محمد بلو مایرنو وقام

بتسجیلھا الشیخ عثمان نا باي والیوم ھي مقر عمودیة الفالتة
)٣(كسالبوالیةارومافي

حاكورة جلقني :
تقع في والیة سنار في مدینة جلقني وما حولھا سجلھا

األمیر أحمد الثاني أمیر میساو ( المیطو جلقني) وھو من سجل
قریتي جلقني وعبد الخالق ووضع علي جلقني ابنھ قالدیما

محمد صالح وفي عبدالخالق ابنھ عبدالقادر قوجي واالن ھي
)٤(الخالقعبدوعمودیةجلقنيعمودیةمقر

_______________________
مرافاأسرةووثائقمایرنوبلومحمدالسلطانوثائقملف)١(
طوكرعمودیةوملفمایرنوبلومحمدالسلطانوثائقملف)٢(
اروماعمودیةوثائقوملفمایرنوبلومحمدالسلطانوثائقملف)٣(
جلقنيعمودیةوثائقملف)٤(
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حاكورة قدیري :
تقع حاكورة قدیري داخل الحدود اإلثیوبیة واسسھا أحفاد
قاضي قضاة خالفة سكتو الذي استشھد في معركة بورمي
وتاسست عندما حمل احفاده خطابا من السلطان محمد بلو

منطقةفمنحواإثیوبیاداخللالستقرارم١٩٢٥عامفيمایرنو
قدیري علي الحدود السودانیة اإلثیوبیة ونسبة لوعورة المنطقة
تركوھا وغادروا الي أدیس أبابا واستقروا في حي كشنكس اما

حاكورتھم فقط استوطنھا قبیلة التغراي اإلثیوبیة.  لقد زارھم
فياناوزرتھمم١٩٧١عامفيطاھرمحمدبلھمایرنوسلطان

)١(م٢٠١٨عامفيكشنكس

حاكورة بارنتو :
تقع ھذه الحاكور داخل األراضي االریتریة وتاسست عندما

حمل الشیخ أبكر قمبو خطابا من السلطان محمد بلو مایرنو
واستقر في بارینتو وتم اعتمادھا لھ بواسطة السلطات االریتریة

وكانت محطة مھم للحجاج في طریق الحج ومنھا نزح بعض
اتباعھ واستقروا في كونا ودوما شرق بارینتو . وقد زارھم

كمام١٩٥٨عاممایو١٦یومفيطاھرمحمدمایرنوسلطان
ضمنم١٩٧١عامفيطاھرمحمدبلھمایرنوسلطانزارھم
)٢(اتباعھملتفقدمایرنوسالطینجوالت

_________________________
وثائقطاھرمحمدالسلطانوملفمایرنوبلومحمدالسلطانوثائقملف)١(

السلطان بلھ محمد طاھر
نفسھ)٢(
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حاكورة كرن :
تقع حاكورة كرن داخل األراضي االریتریة وتقع كرن شمال
اسمرا علي طریق الحج نحو مصوع . وقد ھاجر الشیخ عمر
مالم مودي من مایرنو ووالدتھ مریم بنت حسن دقي بن أمیر

المؤمنین ابوبكر العتیق بنالشیخ عثمان. واستقر عمر مالم
مودي ھناك بجماعتھ وبعد عامین بدأت السلطات في مضایقتھ

للمغادرة الي الحج او العودة داخل السودان فعاد الي مایرنو
وحمل رسالة من السلطان محمد بلو مایرنو الي السلطات

اإلیطالیة فتم اعتماده واعتماد الحاكورة لھ ومن كرن استوطن
البعضوغادر.)١(وھمشالحقارمنطقةجماعتھمنالبعض

كرن واستقروا في مصوع  ومنھم أحفاد بخاري بن محمد بلو
بن الشیخ عثمان.  وقد زارھم سلطان مایرنو محمد طاھر في

التياغورداتفيیومینقضيأنبعدم١٩٥٨مایو١٩یوم
استوطنھا عدد من جماعات ھجرة محمد بلو مایرنو لكن لیس

)٢(فیھاحاكورةلدیھم

حاكورة جرول :
تقع حاكورة جرول في األراضي المقدسة بمكة وتاسست

ھذه الحاكورة عندما حمل العالمة محمد بنو بن أمیر المؤمنین
الطاھر األول رسالة من اخیھ السلطان محمد بلو مایرنو الي

________________________
مایرنوبلومحمدالسلطانوثائقملف)١(
نفسھ)٢(
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شرف مكة حسین فمنحھ شریف مكة منطقة جرول وعینھ امیرا
علیھا فاستوطنھا ھو وأتباعھ ومن بعد ذلك التحق بھم ھناك
اعداد كبیرة من مواطني غرب أفریقیا وظلت منطقة جرول

حتي قامت السلطات السعودیة بإعادة تخطیط المنطقة وضمھا
)١(مكةأحیاءداخلسكانھاوتعویضللحرم

حاكورة قنفدة :
متركیلو٣٦٠بحواليمكةجنوبقنفدةحاكورةتقع

وتاسست عندما قررت مجموعة من اھل مایرنو الھجرة الي
الیمن تحت قیادة الشیخ عمر باسمبو بن ابوبكر بن أمیر

المؤمنین أحمد الرفاعي وكان ھدف الھجرة تنفیذ نبوءة ان
ھجرة محمد بلو ستستكمل یوما ما الي الیمن ومن الیمن

سیكونوا الطالئع المناصرة للمھدي المنتظر عند ظھوره وھم
حاملین رایات الشیخ عثمان بن فودي فخرجت مجموعة للیمن

لھذا الھدف .  فمنحھم سلطان مایرنو خطاب لشریف مكة
لمنحھم منطقة في الیمن وعندما التقوا شریف مكة اعتذر لھم

بحجة ان الیمن لیست تحت حكمھ فھو یحكم نجد والحجاز
فمنحھم منطقة وادي فاطمة منطقة بین مكة وجدة منطقة غنیة

وفیرة المیاه خصبة وغیر مأھولة في ذلك الوقت فرفضھا الشیخ
عمر باسمبو وأتباعھ ألنھا ال تتوافق مع النبوءة التي قدموا علي

اثرھا وبعد ذلك منحھم شریف مكة منطقة قنفذة جنوب مكة
علي حدود الیمن وسجلھا لھم فانطلق الھجرة الي منطقة قنفذة

_______________________
(1)Shaibu Ali op Cit.p
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واستقروا فیھا لمدة عامین لكنھم وجدوھا وعرة وشبھ
صحراویة وقاحلة واجھوا فیھا صعوبات كثیرة للعیش فیھا وبعد

عامین تركوھا وعادوا الي مكة وفي مكة اختلفوا مع شریف
مكة وحدثت بعد األحداث المؤسفة منھا مقتل العالمة عمر قرن
فقرروا العودة الي مایرنو واخیرا استقروا في مایرنو ومن أھم
رواد ھذه الھجرة ھم قائدھا عمر باسمبو والعالمة علي مالم اغا
والعالمة محمود ابوبكر كیغما والعالمة ابوبكر الزبیرشیخ نافطا

وغیرھم الكثیر وفي مكة انضم إلیھم العالمة عمر قرن
)١(وآخرین

ھناك مساعي اخري للسلطان مایرنو في تسجیل ثالث
حواكیر داخل مدیریة  الفونج  وھي حاكورة قالدیما وحاكورة

منطقة تریرة وحاكورة منطقة شاشینا ولكن المستندات والوثائق
في ملفات سلطان مایرنو تدل علي ان حاكم مدیریة الفونج قد

رفض تسجیلھا لھ . والمرجح ان یكون السبب ألنھا داخل
.)٢(الفونجحاكورة

ھذه الحواكیر تمثل بعض من الحواكیر التي سجلت من
مجموعات الھجرة ھناك تسجیل لمناطق عدیدة لم أقف علي

تفاصیل إجراءات تسجیلھا مثل اولي قري الھجرة في التاسیس
البرداب التي اسسھا الشیخ العالمة الشریف المالوي

_________________________
م٢٢٠٢٠حيبمایرنوبمنزلھإفادةباسمبو-عمرعثمانالشیخ)١(
مایرنوبلومحمدالسلطانوثائق)٢(
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ومدینة دار السالم التي اسسھا الشیخ العالمة مبشر بن أحمد بن
الشیخ عمر الفوتي وربما یكون ھناك حواكیر اخري سجلت ولم

أقف علیھا او ھناك محاوالت اخري لم تتم
.

ھیاكل السلطنة
بعد إكمال مرحلة توزیع األحیاء مباشرة عمل السلطان
محمد بلو مایرنو علي ارساء دعائم حكمھ وعمل علي نقل

تجربة خالفة سكتو اإلسالمیة وھیاكلھا اإلداریة وعمل علي
تطبیق الشرائع الثابتة للخالفة مع استحداث بعض األشیاء تالئم

الواقع الماثل امامھ فكون مجلس للوزراء المفوضین الذین
یالزمونھ ویقدمون لھ الرأى والمشورة وینوبون عنھ في بعض

األحداث ویعدون برامج زیاراتھ ویرافقونھ  ویؤدي مجلس دور
مجلس الحل والعقد كما ھو في سكتو فكون مجلسھ األول علي

النحو االتي
الخلیلإبراھیمبنحسن/االعظمالوزیر/١
شائبعمر/رافيمقاجن/٢
موسيیاابراھیممقاجي/قريمقاجن/٣
بلومحمدیوسفعمر/مرافا/٤
عبدالرازقمشطومالم/قالدیما/٥
ابوبكرنوحعثمان/الساعي/٦
البخاريمحمدعثمان/والي/٧
ابوبكرعبدهللابوبكرقالدیما/طن/٨
باسمبوابوبكرعمر/الشیخ/٩
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غوغاراابوبكرقنديميابراھیم/الشیخ/١٠
)١(العتیقالمسجدأمام/١١

منباسمبوعمروصلوعندما٩األعضاءكانالبدایةفي
سكتو بعد بضع سنین من تأسیس مایرنو تم ضمھ للمجلس

وایضا عندما عاد ابراھیم میقندي من ھجرتھ للحجاز تم ضمھ
للمجلس

واختار السلطان محمد بلو مایرنو لنفسھ مستشارین خاصین
وھم

الحاج أحمد كاغو بن مالم ثاني
مقاجي عمر بن محمد البخاري

)٢(غوغاراابوبكربنبشرو

وفي عھد السلطان محمد بلو مایرنو حدثت بعض التعدیالت
في المجلس فعندما توفي الوزیر حسن عین عثمان والي خلفا لھ

ثم محمد بن عثمان والي ثم عبدالقادر بن عثمان والي .
وعندما غادر مقاجن كفي ابراھیم عین تركي محمد جبریل بدال

)٣(عنھ

وعندما توفي عثمان نوح عین أحمد عرابي بدال عنھ وعندما
)٤(خلفاقنديميابراھیمبیلوعینقنديميابرھیمتوفي

_________________________
سبقمصدركاغوأحمداالمینوالحاجذكرهسبقمصدرمحمدجمعةعمر)١(

ذكره
ذكرهسبقمصدركاغوأحمداالمینالحاج)٢(
سبقمصدرمحمدجمعةعمر)٣(
نفسھ)٤(
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وفي عھد السلطان محمد بلومایرنو غادر عمر یوسف  مرافا
الي جنوب النیل األزرق وعین بدال عنھ بیلو عمر مرافا

والحقاشنديثمامدرماناليقالدیماطنوابوبكروغادر)١(
عاد أبنھ عبدهللا عبدقا  وتولي  المناصب خلفا لوالده

وكان لكل عضو في المجلس مھام خاص بھ الي جانب
مھامھ العام في المجلس ووزع أیضا علي نمط خالفة سكتو

حیث یكون كل عضو مشرف علي بعض المناطق
فمثال كان عمر مرافا ھو المشرف علي قري جنوب النیل

األزرق وكان عمر شائب ومن بعده عبدهللا خضر مشرف علي
قري نھر الدندر

وكان أحمد عرابي مشرف علي قري نھر الرھد وإبراھیم
میقندي مشرف علي قري الجزیرة المرویة وعمر باسمبو

مشرف علي قري نھر عطبرة وسیتیت وشرق السودان عموما
وعبدالرزاق مالم مشطو مشرف علي قري النیل األبیض

وكردفان
واإلمام ھو ممثل ورئیس العلماء  ومقاجن قري مشرف علي

شوؤن مدینة مایرنو وشیوخھا
ووالي مشرف علي  والشؤون الدینیة  والوزیر االعظم مشرف

.)٢(وزرائھأداءعلي
__________________________

مایرنومحمدالسلطانوثائق)١(
ذكرهسبقمصادرعرابيأحمدوبلھباسمبوعمروعثمانمحمدجمعةعمر)٢(
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كان لمجلس الوزراء جلسات یومیة عدا یوم الجمعة ویبدأ
البرنامج الیومي بوصول كل موظفي قصر السلطان عند

الساعة السابعة صباحا  فكان للسلطان قصرا مبنیا من طابق
ارضي وطابقین اعلي مبنیا من الطین. وبعد وصول موظفي

القصر یصل االمین العام الكاتب وھو عمر باش كاتب
. وعند الثامنة صباحا یصل كل الوزراء أعضاء المجلس وعند
التاسعة صباحا الكل یسمع صوت آلة النفخ اسمھا كاكاكي ایزانا

بخروج السلطان من داخل منزلھ الي صالة جلوس المجلس
الرئیسیة  فالكل ینتصب واقفا في انتظار وصول السلطان

ویدخل السلطان ویجلس في المكان المخصص لھ ثم یجلس كل
الوزراء علي یمینھ ولكل مكان مخصص لھ بالترتیب یجلس

الوزیر االعظم ثم مقاجن رافي ثم البقیة بانتظام ویجلس االمین
العام یسار السلطان ومعھ محاضره ومستنداتھ المطلوبة للجلسة

ویكتب كل المداوالت والقرارات ویقرأ للمجلس المكاتبات
الواردة  وتظل بقیة المساحة یسار السلطان مخصصة للضیوف

والزوار وأصحاب الحاجات الذین یقدمون حاجاتھم للمجلس
وال یحق ألي شخص دخول جلسة المجلس اال بإذن من

السلطان اما الضیوف وأصحاب الحاجات یتولي شنتلي ایصالھم
من االستقبال الي صالة المجلس واحد تلو االخر ویتخذ المجلس
قراره حسب الموضوع تحال الشكاوي القضائیة للقضاء وتعالج

اإلداریة او تحال حسب االختصاص وتحال طلبات اإلعانة
بقرار الي بیت المال وھكذا وتنتھي الجلسة الیومیة عند اذان

الظھر وبین الظھر والعصر وقت استراحة السلطان غیر
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مسموح الحد مقابلتھ وبعد العصر یكون السلطان في قصره مع
عدد اقل من وزرائھ یتلقي تحایا الناس وبعض الزوار وبعض

.)١(المجلسلجلسةبعضھاإحالةویتمالشكاوي
اما یوم الجمعة فھو یوم خاص ذو طعم خاص یبدأ بعد صالة

الفجر حیث تتجمع فرق الكیتھ وكاكاكي وغیرھا من الفرق
الموسیقیة وتبدأ في العزف مزكرة كل البلدة بیوم الجمعة

ویتجمع أمام منزل السلطان الكثیر من الناس یدفعون العطایا
للفرق ویتجمع األطفال وعند الثامنة صباحا یخرج السلطان

فیوزع الھدایا لألطفال ویوزع لھم أیضا الزالبیة والوینا وعند
التاسعة صباحا ینصرف الجمیع ویتناول السلطان وجبة اإلفطار

.)٢(وخاصتھاقربائھمع
وبعد صالة الجمعة مباشرة یحضر الي القصر وزراء السلطان
لتقدیم تحیة الجمعة لھ ومن بعدھم كبار العلماء وشیوخ األحیاء

ورموز البلد ویدخلون في شكل مجموعات ویجلسون أمامھ
للتحیة وال مصافحة یدویة فیخرجون لتدخل مجموعة اخري
وبعدھم یبدأ طالب الخالوي من الجنسین  في الدخول وكل

مجموعة مع شیخھا وبحلول العصر یكون برنامج التحایا قد
انتھي فینصرف الوزراء بعد صالة العصر والبرنامج التالي بعد
العصر ھو خاص باالیتام فقط فیقفون في صف طویل ویدخلھم

شنتلي للسلطان واحد تلو االخر فیجلس الیتیم أمامھ فیمسح راسھ
___________________________

ذكرهسبقمصدرمحمدجمعةعمر)١(
نفسھ)٢(
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ویسلم ھدیة ویغادر وبعد المغرب یتفرغ السلطان لشؤونھ
الخاصة او زیارات . وال مقابلة للسلطان مطلقا بعد صالة

.)١(االیامكلفيالعشاء
منصب قاضي القضاة :

ھو من المناصب الھامة جدا وذات استقاللیة كاملة ونزاھة
عالیة مكونة من عدد من القضاة یراسھم قاضي قضاة واول

قاضي قضاة ھو بابا سعید ثم خلفھ ابوبكر القاضي بن محمد بن
عبدالقادر  وتحتھ القاضي یوسف دنشي بن إبراھیم جبریل
والقاضي بیلو بدر والقاضي فكي بشیراحمد عبده والقاضي

یوسف أحمد مادواكي  والقاضي فكي محمود أحمد عبده
وجمیعھم انحدروا من أسر ظلت تتولي منصب القضاء في
خالفة سكتو لعشرات السنین وكل واحد منھ لھ من العلم ما

یمكنھ تولي منصب قاضي القضاة وكانت المحكمة تفصل في
شكاوي كل قري الھجرة من طوكر حتي كردفان ودارفور
وتنظر في كل القضایا مدنیة جنائیة وشرعیة وكانت تصدر
احكامھا وفق أحكام الشریعة اإلسالمیة.وكان القضاة ھم من

یقوم بتدوین المحاضر واخذ أقوال المدعي والمدعي علیھ
والشھود ویكملون كل المطلوبات ثم یحملون المحضر الي

قاضي القضاة لیتخذ قراره بالحكم او طلب افادات اخري وبعد
اصدار الحكم یؤخذ المحضر للسلطان مایرنو للتوقیع ویامر

.)٢(الحكمتنفیذامربتوليالشرطةوالي
_________________________

ذكرهسبقمصدرمحمدجمعةعمر)١(
نفسھ)٢(
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اشتھرت محكمة السلطان بالعدالة والنزاھة وكانت قبلة لطالبي
العدالة والحق من كل أنحاء السودان وكانت ھي التي تقوم
باالفتاء في العدید من المسائل الدینیة لكل  قري الھجرة .
والحقا نتیجة لتدخالت االستعمار البریطاني في امر ھذه

المحكمة ومحاولتھم اقحام بعض األحكام الوضعیة استقال
قاضي القضاة ابوبكر وعین السلطان بدال عنھ القاضي یوسف

.وم١٩٢٧لعامالمشائخسلطاتقانونصدورومع)١(دنشي
بنص امر تأسیس المحكمة الصادر من حاكم عام السودان السیر
جون لورد مفي اصبح السلطان  ھو رئیس المحكمة وجاء امر

)٢(فیھاللنظرواختصاصاتاختصاصبدائرةلھامقیداالتأسیس

فنشأة محكمة بدیلة لتلبیة حاجة الناس وھي محكمة السلطان
للجودیة واصبحت اكثر اداءا وظلت تنفذ المصالحات

والتسویات وتعالج الكثیر من المشاكل وظلت محكمة للجودیة
في عھد السلطان مایرنو تستقبل اكثر من خمسین دعوي یومیا

)٣(السودانأنحاءكافةمن

اما أعضاء المحكمة الرسمیة تحت رئاسة السلطان محمد بلو
مایرنو فھم

________________________
نفسھ)١(
م١٩٢٧عامفيمایرنومحكمةتأسیسامر)٢(
ذكرهسبقمصدرمحمدجمعةعمر)٣(
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واليعثمان/الوزیر/١
شایبعمر/رافيمقاجن/٢
غوغاراابوبكربنمیقنديإبراھیمالشیخ/٣
العتیقابوبكرنوحعثمان/الساعي/٤
باسمبوعمر/الشیخ/٥
بخاريبیلو/شنتلي/٦
العتیقابوبكرسمبومحمدابوبكر/الشیخ/٧

عندما توفي عثمان والي عین ابنھ محمد بدال عنھ
وعندما تقدم السن مع عمر شایب عین العمدة عبدهللا خضر
بدال عنھ وعندما توفي ابوبكر محمد سمبو عین محمد طاھر

)١(عنھبدالمایرنوبلومحمد

العمد والوكالء:
بعد تكوین مجلس الوزراء والنظام القضائي كون السلطان
مایرنو عدد من العمودیات وعین عدد من الوكالء في كافة

الھجرةومناطققريكانت١٩٣٠عاموبحلولالسودانأنحاء
لھا العدید من العمودیات تعمل علي معالجة الكثیر من المشاكل

من تلك العمودیات
عمودیة مایرنو
عمودیة الدندر

عمودیة حلة البئر
__________________________

ذكرهسبقمایرنومحكمةتأسیسامر)١(
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عمودیة كساب
عمودیة حمدنا�
عمودیة سیفاوا
عمودیة اروما
عمودیة طوكر
عمودیة جلقني

)١(البردابعمودیة

وھناك عدد كبیر من وكالء السلطان محمد بلو مایرنو في
مختلف أنحاء السودان

تعین بعض المناصب اإلداریة:
من المناصب اإلداریة الھامة التي عینھا السلطان محمد بلو

مایرنو
مالمالعالمةومعھعلياغامالمالعالمةالعالمالحسبةوالي/١

كویني ویساعدھم محمد عثمان باقون دري
مجلسكاتبكاتبباشعمرالعالمةالعالمالحميوالي/٢

السلطان
اسطاسلیمانومساعدهداروابراھیمالقائدالشرطةوالي/٣
ثمنوحعثمانالساعيھوالعاموالمدیرالمالبیتإدارة/٤

أحمد عرابي من بعده  ومعھ عدد من المساعدین وھم
عبدالقادر حسي وھو المسؤل عن مخازن وضبط الحبوب (ذرة

_______________________
ذكرھاسبقمصادركاغوأحمداالمینوالحاجمحمدجمعةعمر)١(
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دخن وغیرھا )
عثمان ابراھیم شریف

ھو المسؤل عن االنعام وذكاة االنعام وھو المسؤل عن ضبط
الحسابات ومعھم عدد من الكتبة ویعینھم في جمع اإلیرادات

العمد و شیوخ األحیاء
السلطانقصرإدارة/٥

العمدة عبدهللا خضر قبل ان ینتقل عمدة علي دندر كولي
ومساعده عمدة أبكر قربا ثم توالھا  عمدة غربا

ھو المسؤل من تنظیم وضبط وإدارة قصر السلطان وھو من
یضع برنامج السلطان بالتنسیق معھ ویحدد المقابالت

)جیكادة(السلطنةسفیر/٦
أبكر سلیمان جیكادة

وھو المسؤل عن العالقات والمراسالت مع العدید من الجھات
)شنتلي(السكرتیرالخاص/٧

الشیخ بیلواحمد بخاري  شنتلي
شامكي)(القصراستقبال/٨

محمد خالد
الخدماتمدیر/٩

)مراسم(داطيمجي/١٠
محمد بیلو مجداطي وبعد أن غادر الي سیفاوا تولي األمر

عثمان طن یایا
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وكانت المراسیم في قصر السلطان محمد بلو مایرنو تماثل
مراسیم رؤساء الدول الیوم فكان عند سفره یحتشد كل شیوخ

األحیاء وكبار العلماء واالعیان وحتي الشباب فیقف الجمیع في
صفین صف للقیادات وصف لعامة الناس فیودعھ الجمیع وعند

عودتھ كذلك یحضر المراسیم المستقبلبن بنفس صورة لحظة
الوداع ومدیر المراسم ھو المسؤل من ترتیب كل االحتفاالت

وتقوس التنصیب وخالفھ
ابندواكي/١١

سعید علي
ھو المسؤل عن خیول السلطنة واسلحتھا وتدریب الشباب

علي استخدام السالح
الحرسرئیس/١٢

موسي طن نانا ومن بعده عمر محمد املس
السائق الخاص

في البدایة كان موسي طن نانا ھو من یقود جمل السلطان محمد
بلو مایرنو عند ذھابھ لمكان بعید

ثم عین عمر بیازة  سائق خاص وكان یعمل سائق مع الجیش
السلطاناشتريعندما١٩٢٩عامحواليفيعیناإلیطالي

محمد بلو مایرنو عربة كأول عربة في المدیریة بعد حاكم
المدیریة ووقتھا لم تكن ھناك شوارع محددة لسیر العربة فھي

تسیر علي طرقات المشاه الضیقة وكانت اطاراتھا مصنوعة من
الخشب

اإلعالم/١٣
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موسي مي تنكا
)الشبابأمیر(سماريسركن/١٤

عباس دقرا جد كریوا
)السوقشیخ(كاسواسركن/١٥

الشیخ بیلو شنتلي واصال كان ھو شیخ سوق مدینة شموال شمال
شرق سكتو قبل الھجرة وخلفھ بعد ذلك مي ساجي

ثم وضع لكل مھنة رئیس
الحدادین والمزارعین والرعاة والصیادین وناسخي الكتب

والحالقین والمكفوفین وكل شرائح المجتمع وكل رئیس شریحة
ھو ا ل مسؤل عن نقل ھموم وقضایا شریحتھ أمام السلطان

)١(ومجلسھ

ظلت ھذه ھیاكل السلطنة ھذه طوال عھد السلطان محمد
بلو مایرنو تعمل من أجل الدین اإلسالمي والدعوة الیھ ومن

اجل اتباع السلطنة من مجموعات الھجرة وظل السلطان یبذل
كل جھده لمواصلة مسیرة اآلباء واالجداد وفي المقابل ظل

مكونات قري الھجرة تكن لھ االحترام والتقدیر وظلت تضع بین
یدیھ معظم ھمومھا وقضایاھا . وكان یزورقري الھجرة بانتظام

وھي تزوره في زیارات راتبة سنویا وزیارات خاصة في
األعیاد لتقدیم تھاني العید وظل قصر السلطان یعج بالضیوف

)٢(الحاجاتوأصحابوالزوار

__________________________
ذكرهسبقمصدرمحمدجمعةعمر)١(
نفسھ)٢(
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وكان السلطان محمد بلو مایرنو رجال قویة ذوھیبة وكانت
قرارتھ مصوبة نحو مصلحة اتباعھ لذا كانت  عند سمع

)١(القراراتتلكنمازجومنوطاعتھم

متھمیناتباعھمنالقیاداتمنرجالأربعةقبضعندما/١
في قبض ثالث أطفال وبیعھم كرقیق ولم تكتمل االدلة ضدھم

عملیةفيمنھماثنینعليقبضشھور٦وبعدبانذارھمقام
تجارة الرقیق فاصدر السلطان محمد بلو مایرنو قرارا بطردھم
من مایرنو فغادروا جمیعھم علي الفور غادر أحدھم الي جنوب

)٢(الجزیرةاليواآلخراألزرقالنیل

لعدةاألبقارمالكاحدمنالزراعةعليالتعديتكررعندما/٢
مرات فانذره السلطان وعندما قبض مرة ثانیة حكم وقرر

)٣(بوطمنطقةفيبالرحلوالتحقبابقارهفغادرطردهالسلطان

فيالقريمسجدوأمامالقریةشیخبیننزاعحدثعندما/٣
احدي قري الھجرة علي  نھر الدندر  وفشلت المساعي في

القریة احتواء النزاع ارسل إلیھما السلطان وفض إلصالح ما
بینھما فتم الصلح وبعد شھر واحد عاد الخالف اكثر شدة فذھب
السلطان محمد بلو مایرنو بنفسھ وأصلح بینھما وبعد عودتھ الي
مایرنو بأقل من شھر عاد الخالف بینھما وحشد كل طرف عدد

________________________
ذكرهسبقمصدرابامنزوادممحمد)١(
نفسھ)٢(
نفسھ)٣(
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من أفراد أسرتھ وكادت تحدث فتنة فعاد السلطان محمد بلو
مایرنو بنفسھ الي القریة وبعد أن استمع للطرفین أصدر قرار

بطرد الشیخ واإلمام من القریة وامرھم مغادرة القریة فورا
)١(الفتنةوانتھتاألبدواليفوراالقریةاالثنینغادروبالفعل

ھكذا انتقلت سلطنة مایرنو بكل ھیاكلھا ومؤسساتھا من خالفة
سكتو الي مدینة مایرنو لتعلن استمرار مسیرة الدعوي الي هللا

والقیادة والریادة وصناعة الحضارات منذ الجد االعلي عقبة بن
نافع الي عھد موسي جكلو ثم المجدد الشیخ عثمان بن فودي ثم

أمیر المؤمنین الطاھر األول ومنھ تسلم الرایة السلطان محمد
عاما١٤٠٠عمرھامسیرةلتمضيمایرنوبلو

السلطان مایرنو واالستعمار البریطاني في السودان
كان عنوان العالقة بین السلطان محمد بلو مایرنو

واالستعمار البریطاني في السودان یمكن تلخیصھ في
المؤامرات والغش والخداع ودس السم في الدسم من قبل

االستعمار للسلطان محمد بلو مایرنو والعداء والكراھیة وعدم
الثقة من السلطان نجاه المستعمر البریطاني.

مجرد ان غادرة ھجرة محمد بلو مایرنو األراضي التي
وقعت تحت سیطرت البریطانیین ( نیجیریا ) ودخلت الھجرة

في اراضي تحت سیطرت ألمانیا ( الكامیرون) ثم اراضي تحت
سیطرت الفرنسین ( تشاد )  فقد القوات البریطانیة فرصة

__________________________
ملف مایرنو دار الوثائق)1(
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مراقبة الھجرة وعناصرھا كما كانت تفعل منذ خروج الھجرة
من سكتو لكن اإلدارة البریطانیة في نیجیریا تحت قیادة

فریدریك لوغارد كانت علي علم تام بوجھت الھجرة التي سلكت
طریق الحج للتوجھ لألراضي المقدسة وبالتالي البد من المرور

باالراضي السودانیة فمنذ تلك اللحظة بدأت عملیة إرسال
المعلومات والتقاریر من حاكم عام نیجیریا لوغارد

عامحاكمونجتریجنالدفرنسیسسیرالي)١٩٠٦-١٩٠٠(
خرجتأینومنوقیاداتھاالھجرةعن)١٩١٦-١٨٩٩السودان(

والشخصیات الخطرة فیھا والقبائل المكونة للھجرة وایضا
مقترحات في كیفیة التعامل مع ھذه الھجرة . فوضعت اإلدارة

البریطانیة عدة نقاط للتعامل مع السلطان محمد بلو مایرنو
وھجرتھ منھا االتي

السودانیةاألراضيدخولھامنذالھجرةلمراقبةنقاطوضع/١
وتوفیر كافة المعلومات عنھا

التياالعدادوتقلیلالسودانداخلالھجرةاستیعابضرورة/٢
یمكن أن تصل الي الحجاز خوفا ان تتحالف عناصر الھجرة مع

شریف مكة ضد الوجود  البریطاني ھناك
وابعادالمھدیةالثورةقیاداتمعالھجرةقیاداتتحالفمنع/٣

مسار الھجرة عن أماكن نفوذ المھدیة
فرصلتقلیلالبعضبعضھامنبعیدالھجرةقیاداتتسكین/٤

اي تضامن عسكري او ثوري ضد الوجود البریطاني
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وسیطرتھمایرنوبلومحمدالسلطانوسلطاتنفوذتقلیل/٥
علي اتباعھ لحمایة مصالح بریطانیة مستقبال باعتبار انھ یكن
الكراھیة والعداء للقوات البریطانیة التي خربت دولتھ وقتلت

أسرتھ وأتباعھ
منھموالرموزالقیاداتتحركاتعليالرقابةأحكام/٦
أصحابومنالحیوانیةثروتھممناالستفادةضرورة/٧

الخبرة الزراعیة منھم في أعمال الزراعة
بلومحمدالسلطانمعمعاویةشعرتعليالحفاظضرورة/٨

مایرنو وعدم الدخول في الحرب معھ فھم جھادیون خطرین ال
یھابون الموت واي حرب معھم ستاخذ طابع الجھاد وھذا یوقظ

مشاعر السودانیین وخاصة أنصار المھدیة للتحالف معھم
إعالمیاومحاربتھمواجتماعیااقتصادیامحاصرتھمضرورة/٩

والتقلیل من شأنھم رغم تاریخھم اإلسالمي الكبیر
ھذه ھي أبرز النقاط التي استخلصتھا من العدید من الوثائق

.)١(علیھااطلعتالتيالبریطانیةوالتقاریر
وصلت الھجرة األراضي السودانیة وعرف السلطان

محمد بلو مایرنو ان االستعمار االروبي اصبح جاثما علي بالده
التي اتي منھا وعلي تشاد في طریق ھجرتھ وفي السودان التي

وصلھا وفي الحجاز وجھتھ .فخلص الي البد من التعامل مع
ھذا الواقع فحدد نقاطھ في التعامل مع االستعمار البریطاني في

السودان
________________________

الوثائقدارملف)١(
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لالستعمارمطلقةوطاعةاستسالمال/١
األولعدوهھواالستعماراعتبار/٢
حدودوفيفقطواقعكامرالمستعمرمعالتعامل/٣
بحذرمعھموالتعاملبھمالوثوقعدم/٤
العسكریةللمواجھةواستعدادیقظةحالةفيإلبقاءضرورة/٥
)١(ذلكالظروفاقتضتاذا

عملت اإلدارة البریطانیة في السودان علي تنفیذ نقاط
خططتھا في التعامل مع ھجرة محمد بلو مایرنو.

وضعت اإلدارة البریطانیة العدید من النقاط لمراقبة الھجرة في
كل من األبیض ألنھا لم تكن تملك السیطرة علي مملكة الفور

في ذلك الوقت ووضعت نقاط اخري في كل من كوستي
أمدرمان سنار مدني القضارف كسال سواكن وغیرھا وبحلول

عنكاملةمعلوماتالبریطانيللمستعمركانم١٩٣٠عام
الھجرة واماكن استقرارھا واعدادھم فیھا وقیاداتھم وتصنیفات

)٢(قیاداتھموأھمالحجازاليعبرواالذینوعددقبائلھم

ھناك تحلیل وانا امیل الیھ كثیرا  یشیر الي ان االستعمار
البریطاني قد استخدم بطریقة او باخري عدد من الرموز

السودانیة وخاصة زعماء الطرق الصوفیة في المساھمة علي
استیعاب مجموعات الھجرة في المناطق المخطط لھا مثل جھود

الشیخ الصوفي الصالح أحمد البدري في األبیض والشیخ
_________________________

مایرنوبلومحمدالسلطانوثائق)١(
الوثائقدارملف)٢(
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الصالح محمد توم بن الشیخ طلحة وغیرھم الكثیر مع تاكیدي
علي حسن نوایا ھؤالء الشیوخ ومع احترامي وتقدیري لكل

الفرضیات االخري ذات طابع شطحات الصوفیة وغیرھا
فجھود ھؤالء الشیوخ والقادة ساھمت بشكل كبیر في توطین
العدید من مجموعات الھجرة في السودان ونجحت في أبعاد

مسار الھجرة عن معظم مناطق قیادات المھدیة وایضا نجحت
في تسكین معظم قیادات الھجرة بعیدة عن بعضھم البعض ثم

اكملت اإلدارة البریطانیة خطتھا بنفسھا عن طریق الخداع
والمؤامرة لسلطان مایرنو عندما بادرت بمنحھ اراضي

لتسجیلھا حواكیر لتسكین اتباعھ وبعد أن سجلھا وعمرھا قامت
بفصل تلك الحواكیر البعیدة عن إدارتھ المباشرة وبذلك نجت في

أبعاد القیادات عن بعضھا البعض ونجت في تقلیل فرص
التحالف ألي عمل ثوري او عسكري ضدھا ونجت في تقلیل

نفوذ السلطان وسیطرتھ علي عدد من اتباعھ
وعندما طلبت اإلدارة البریطانیة من السلطان محمد بلو

مایرنو إرسال عدد من اتباعھ للعمل في مجال الزراعة مشروع
الجزیرة ووقتھا معظم قبائل الجزیرة قبائل رعویة وخبرتھا في

الزراعة قلیلة .فطلب منھ السلطان تسجیل حواكیر وبلدات
التباعھ فوعدوه وفي النھایة تنصلوا عن ذلك ولم تسجل سوي

حاكورة صغیرة لحلة بیلو وتركوا البقیة في كنابي الجزیرة
وعلي ایدیھم قام ونجح مشروع الجزیرة بل رفضوا حتي

تملیكھم مزارع وحتي الذین امتلكوا المزارع كان ذلك بالشراء
وتركوا في أوضاع اجتماعیا بالغة التعقید الي یومنا ھذا .
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ظل السلطان محمد بلو مایرنو یتعامل مع االستعمار
بالمبادئ التي وضعھا وكان اكثر الناس كرھا لالستعمار

البریطاني وعندما قامت بعض  من القیادات من اتباع السلطان
بالثورات واالشتباكات مع القوات البریطانیة في أماكن متفرقة
قامت اإلدارة البریطانیة بتوجیھ أصابع االتھام للسلطان مایرنو

وافادت في تقاریرھا بأن كل ھؤالء القادة كانوا قد زاروا
السلطان مایرنو قبیل تنفیذ ثوراتھم وقد ارسل السلطان وفود

إلیھم بعد ثوراتھم مباشرة وھذا أیضا یوضح تنفیذ تتبع تحركات
م١٩١٤عامعطبرةنھرانتفاضةالثوراتتلكومنالقیادات

والتي قدھا الفقیھ أبكر والذي تمكن من القضاء علي عدد من
الجنود البریطانیین وعلي رأسھم الكولونیل كوربیة. وانتفاضة

الوجودزعزعوالذيم١٩١٩عامكسالفيسمبوالشیخ
)١(الحبشةفيواالیطاليالسودانفيالبریطاني

وتفید بعض المصادر بأن السلطان محمد بلو مایرنو قد
خاطب العدید من القادة في العالم اإلسالمي لتنسیق الجھود

لمناھضة االستعمار البریطاني حیث خاطب شریف مكة حسین
وحمل شقیقھ ابراھیم الصغیر خطاب بھذا المعني الي والي

بغداد تحت التاج اإلمبراطوریة العثمانیة في تركیا وھو الوالي
السلطاناليثالثةورسالة).١٩١٣-١٩١٢(باشاذكيمحمد
)٢(استنبولفي)١٩١٩-١٩٠٩(الخامسرشادمحمد

_________________________
(1)Ahmad Abdalrheem Nasr op Cit.p

والدهعننقالباسمبوعمرعثمان)٢(
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.وعندما عادة القیادات التي حملت تلك الرسائل عدا ابرھیم
الذي تخلف في بغداد والقیادات نفسھا كانت تنوي الھجرة الي

الیمن لكن في النھایة عادت الي السودان ومجرد وصولھا
السودان قامت االستخبارات البریطانیة باعتقالھا وحجزھا في
منطقة العیلفون لما یقارب شھرین وعندما علم السلطان محمد

بلو مایرنو باعتقالھم دارت العدید من المناقشات بینھ وحاكم عام
السودان تسببت في توتر حاد بینھما وفي نھایة األمر امر

)١(مایرنواليوإرسالھمسراحھمبإطالقالعامالحاكم

وایضا عندما سقطت مدینة مكة في ید الملك عبدالعزیز آل
سعود المدعوم من بریطاني . عقب ذلك أبعاد العدید من رموز
الھجرة من مكة مثل الشیخ ابراھیم میقندي بن ابوبكر غوغارا

.)٢(میساوأحمدواالمیریایاطنعثمانوالشیخ
ثم تم أبعاد العالمة احمد بن عمر قرن و شاطا وحاولت

االستخبارات البریطانیة اعتقال شاطا  لكنھ تمكن من األفالت
)٣(لیبیااليومنھامصراليوھرب

ولكنھا تمكنت اعتقال العالمة أحمد قرن وحبستھ في سنكات
)٤(عاما١١لمدة

نجح االستعمار البریطاني في السودان نسبیا في تنفیذ
___________________________

ذكرهسبقمصدرباسمبوعمرعثمان)١(
نفسھ)٢(
م٢٠٢١النصرحيبمایرنوبمنزلھإفادةالقاضيالمنعمموالناعبد)٣(
ذكرهسبقمصدرنعیممحمدمصطفي)٤(
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مخططاتھ تجاه ھجرة محمد بلو مایرنو وحتي عملیة تسجیل
الحواكیر ومنحھ كسوة الشرف من الدرجة األول وتعینھ قاضیا
من الدرجة الثالثة واستیعاب عدد من اتباعھ للعمل الزراعي في
مشروع الجزیرة وغیره وتسكینھم في كنابي كل ذلك كان عبارة

عن دس السم في الدسم
نجح السلطان محمد بلو مایرنو وقیادات الھجرة نجحوا في

إفشال العدید من مؤمرات االستعمار البریطاني ضده وضد
بعض قیادات الھجرة وایضا وقعوا في العدید من المؤمرات

والخدع
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الفصل الرابع
اھم ادور سلطان مایرنو تجاه اتباعھ

اھتم السلطان محمد بلو مایرنو كثیر بخدمة اتباعھ في
شتي المجاالت وتمكن من تحقیق العدید من األعمال التي

انعكست ایجابا علي حیاتھم
دوره االقتصادي

انتقلت ھجرة السلطان محمد بلو مایرنو من بیئة ذات
خصائص اقتصادیة افضل الي بیئة جدیدة اقل بكثیر من موطنھ
األصلي اقتصادیا وقد خرجت الھجرة وترك روادھا من خلفھم
المال والجاه والقصور واألراضي الزراعیة الخصبة وعدد ال

یحصي من قطیع الحیوانات والمراعي العالیة الخصوبة وحركة
تجاریة نشطة نزلوا بقري تحتاج الي التأسیس من الصفر ھذه
وكانوا قد واجھوا صعوبات اقتصادیة جمة في طریق الھجرة
لذا كان امر البحث في تحسین الوضع االقتصادي علي راس
أولویات السلطان محمد بلو مایرنو وكل قادة الھجرة لذا كان

البنود االقتصادیة كانت حاضرة في القواعد األساسیة التي
وضعوھا لیتم مراعاتھا عند تأسیس اي قریة من قراھم مثل
تأسیس قري في أماكن تتوفر فیھا مورد دائم للمیاه وحولھ

اراضي زراعیة ومراعي جیدة والمساكن في ھضاب عالیة
نسبیا تفادي للخسائر االقتصادیة . وعلي ھذه القواعد نشأت كل
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قري ھجرة محمد بلو مایرنو داخل السودان وحتي خارجھ في
إثیوبیا واریتریا.

وكان السلطان محمد بلو مایرنو اول من طبق ھذه
القواعد عملیا لتكون مثاال لالخرین وبمجرد ان اكمل تقسیم

المنازل باشر عملیة تملیك األراضي الزراعیة حیث كون لجنة
برئاسة الوزیر االعظم حسن ابراھیم الخلیل وعضویة كل من

مقاجن رافي والعمدة عبدهللا خضر وآخرین وكلفھم بتسلیم
اراضي مطریة لكل شیخ لیقوم ھو وجماعتھ بتنظیف األرض

من األشجار اوال ثم یقوم الشیخ بتوزیع األرض علي كل األسر
من جماعتھ دون استثناء ألي أسرة وبالفعل ھذا ماتم . فأصبح

لكل أسرة أرض زراعیة توفر منھا قوتھا من الذرة والدخن
والسمسم واللوبا والویكة وغیرھا من المنتجات الغذائیة
األساسیة ثم أمرھم بترك مساحة واسعة لتكون مراعي

النیلیةاألرضبتوزیعاللجنةنفسالسلطانكلفثم.)١(لالنعام
وھي عبارة عن شریط ضیق بمحازات النیل یصلح لزراعة

.)٢(النیلفیضانانحساربعدالحوضيالري
بعد قیام خزان سنار وقعت العدید من المنازل في

حوض الخزان وتركت منازلھا واستقرت في مناطق اخري
غرب أحیاء مایرنو االولي فكلف السلطان محمد بلو مایرنو

__________________________
مایرنوبلومحمدالسلطانوثائق)١(
نفسھ)٢(
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ذات اللجنة لتوزیع المساحة الجدیدة التي تغمرھا میاه حوض
الخزان علي الشیوخ لیملك كل شیخ اتباعھ فنشأت مزارع

معظموطبقھنقلھالذيھواألولالنموذجھذا.)١(الجروف
شیوخ القري عند تأسیس قراھم وكان لھذا النموذج األثر الكبیر

.)٢(فیھاالمعیشیةالظروفوتحسینالقرياستقرارفي
كانت الخطوة االقتصادیة  الثانیة للسلطان ھو تكلیف لجنة
لتأسیس وتخطیط سوق تجاري فتم توزیع المتاجر للراغبین في
العمل التجاري فكان السوق األول شمال منزل السلطان محمد

غربوأنشأ)٣(النصربحيریقامسجدوشرقالقدیممایرنوبلو
داخلالسوقاصبحوعندما.)٤(القدیمةمایرنوسلخانةالسوق

حوض الخزان تم نقلھ غربا قبل ان ینقل للمرة الثانیة في مكانھ
بعددالسوقبربطمایرنوبلومحمدالسلطانوقام.)٥(الحالي

من المعدیات ( المراكب ) ومنذ تلك اللحظة اصبح سوق مایرنو
السلطان.واھتم)٦(الشرقیةالضفةقريمنلعددمركزیةسوقا

محمد بلو مایرنو بتشجیع الصناعات الیدویة وغیرھا وأمر ان
یفرد لكى مھنة مساحة في السوق وفي األماكن التي تالئم المھنة

ومن أھم تلك األنشطة
___________________________

ذكرهسبقمصدركاغوأحمداالمینالحاج)١(
نفسھ)٢(
ذكرهسبقمصدرجافونعليعبدالرحمن)٣(
ذكرهسبقمصدرمحمدجمعةعمر)٤(
نفسھ)٥(
نفسھ)٦(
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الحرابمنالتقلیدیةاألسلحةوبیعصناعة.الحدادین/١
والرماح والسیوف والسكاكین وادوات الزراعة واحتیاجات

المنازل وغیرھا
القصبمنالمنازلوأبوابالشرقانیاتوبیعصناعة/٢
الصیدشباكوبیعصناعة/٣
وقداحوحللازیارمنالفخاروبیعصناعة/٤
وماليوبروشسباتاتمنالسعفأدواتوبیعصناعة/٥

ومصالي وطباق وعمرة
تحضیرمناشیرمثلالخشبیةالمصنوعاتوبیعصناعة/٦

الخشب وصناعة الصحارات والترابیز والكنب واألبواب
وغیرھا

وشنطأحذیةمنالجلدیةالمصنوعاتوبیعصناعة/٧
وطعمیةالزالبیةمثلالجاھزةالغذائیةالمنتجاتلبیعأماكن/٨

وینا اباكورو مندقو وقدوقدو وروب وسمن وسمك بندا وغیرھا
قصاصاتومنالسعفمنالحبالوبیعلصناعةأماكن/٩

القماش ( راندي )
النیلعليالجلودلدبغأماكنخصص/١٠
والمعدیاتالمراكبلصناعةأماكن/١٢
)١(األحمرالطوبلصناعاتأماكن/١٣

________________________
م٢٠٠٩عامفيإفادةالدباغعبدهللامحمدسلیمان)١(
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ھذه التدابیر ساھمت في انعاش اقتصاد المنطقة وازدھارھا
)٢(.القريمنالعدیدالينقلھاتمتجربةوكانت

لم یكتفي السلطان محمد بلو مایرنو بھذه التدابیر بل ساھم في
إیجاد فرص عمل التباعھ وخاصة عندما طلب منھ إدارة تشید

خزان سنار طلبوا مدھم بالعمالة فكون لجنة برئاسة عثمان
ابراھیم كنو حي واحد  ( جد مصطفي بابكر عثمان )

وعضویة
ابوبكر)محمدنجارعمرحیدالمقدمجد(ابوبكرمحمد/١
واليعثمانشویةمحمد/٢
واليعثمانعبدالقادر/٣

وغیرھم
عملت اللجنة  علي استقطاب عمالة للعمل في تشید خزان سنار

م١٩٢٤عامحتيم١٩١٣منالشبابمنالمئاتفیھوعمل
من مایرنو والقري المجاورة و عند اكتمال عملیة تشیید الخزان

وواصل البعض في عملیات تشیید مباني و مساكن إدارة
.)٢(الري

كما ساھم في توفیر فرص العمل في مشروع الجزیرة
فانتقل الكثیر من الشباب من مایرنو ومن العدید من قري

الھجرة للعمل في مشروع الجزیرة وكان البعض منھم یمكثون
شھور في أیام الزراعة قبل ان یعودوا الي الدیار ثم یستانفوا

_________________________
نفسھ)١(
ذكرهسبقمصدرجافونعليعبدالرحمن)٢(
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)١(الحصادلموسمالعودة

ھناك تقلید موروث في خالفة سكتو اإلسالمیة ذو فائدة
اقتصادیة وتشجیعیة للمزارعین وتسمي بلغة الھوسا ( شن راني
) نقلھا السلطان محمد بلو مایرنو الي مایرنو فكان یقیم احتفاال

سنویا یكرم فیھ أفضل المزارعین انتاجا  وانتقل ھذا التقلید  الي
كل قري الھجرة وتوسع في قري القضارف واخیرا تبنتھ الدولة

باسم عید الحصاد . فالسلطان محمد بلو مایرنو ھو من نقل
)٢(السوداناليالحصادعیدتجربة

ھناك ظواھر ظلت مھددة القتصاد مایرنو وقري الھجرة
تصدي لھا السلطان محمد بلو مایرنو فاتخذ بشانھا قرارات

عممت في معظم قري الھجرة وھي ظاھرة الحرائق . وكانت
وقتھا كل المنازل مشیدة من الحطب والنال والقصب ومخازن
المحاصیل عبارة عن عدد من السویبات تصنع بالقش وعندما
یحدث حریق یقضي علي المساكن ومخازن الغذاء وقد حدث

وفيم١٩٣٦عاموفيم١٩٢٤عامفيمایرنوفيمرتین
المرتین احترقت اكثر من نصف منازل مایرنو فاصدر قرار

تحفرذلكعنوعوضا)٣(السویبةفيالمحاصیلتخزینبمنع
مطامیر لدفن المحاصیل والمطامیر لم تكن جزء من ثقافة

________________________
نفسھ)١(
ذكرهسبقمصدرمحمدجمعةعمر)٢(
ذكرهسبقمصدرجافونعليعبدالرحمن)٣(
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المھاجرین ثم أصدر قرار بتخطیط المنطقة وفتح الشوارع
لتقلیل الحرائق وتسھیل التحركات الحتوائھا  فتم فتح الشوارع

تموعندما)١(البئروحلةكوليودندروجلقنيمایرنومنكلفي
تخطیط ھذه البلدات لم یكن في والیتي سنار والنیل األزرق

مدینة واحدة مخططة حتي مدینة سنار تم تخطیطھا بعد مایرنو
بشكلساھمتالقراراتوھذه.)٢(عاماوعشرونبخمسة

كبیرفي تقلیل  الدمار االقتصادي الذي تسببھ الحرائق
وبشكل عام فإن ھجرة السلطان محمد بلو مایرنو قد

ساھمت بشكل كبیر في تطویر اقتصاد السودان بزیادة القطیع
القومي من األبقاروغیرھا من االنعام  التي دخلت السودان من
الرحل وخاصة الفالتة الرحل وساھمت ھذه الھجرة في تطویر

القطاع الزراعي المروي في الجزیرة والرھد والمناقل
والزیداب والقاش وساھمت في تطویر الزراعة المطریة في
القضارف وسنار والنیل األزرق وكردفان وطورت الزراعة

.)٣(كردفانوفياالخريواالنھاراألزرقالنیلعليالبستانیة
وأدخلت ھذه الھجرة العدید من األصناف الزراعیة التي لم تكن

موجودة قبل الھجرة مثل فول الصویا البامبي البافرا الكبكبي
وأنواع كثیرة من اللوبا وغیرھا من األصناف وأدخلت زراعة

_______________________
مایرنوتخطیطلجنةوعضوذكرهسبقمصدرابامنزوادممحمد)١(
سنارمدینةتخطیطلجنةوعضوذكرهسبقمصدركاغوأحمداالمینالحاج)٢(
ذكرهسبقمصدرابامنزوادممحمد)٣(
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)١(السودانفياألرز

خالصة القول ان السلطان محمد بلو مایرنو قد ساھم
بشكل كبیر ومقدر في دعم وتطویر اتباعھ اقتصادیا بل قد ساھم

ھو وأتباعھ  فب تطویر اقتصاد السودان عامة
دوره في مجال التعلیم

حضرت ھجرة محمد بلو مایرنو وكان في قوامھا عدد
الحصر لھ من كبار العلماء في شتي فنون العلم وعلي مستوي

كل غرب أفریقیا في ھجرة اقل ما یمكن أن توصف بھ ھو
قريفيالھجرةاستقرتانوما)٢(والعقولالعلماءھجرة

الھجرة والمدن السودانیة االخري حتي واصل ھؤالء العلماء
دورھم فتم فتح عدد كبیر جدا من خالوي تدریس القرآن

وحلقات العلوم اإلسالمیة ومعاھد علمیة عالیة تدرس مناھج
تماثل مناھج  الدراسات العلیا بمسمیات الیوم وانطلقت مسیرة

)٣(االرجاء.كلفيالتعلیم

كان لھؤالء العلماء مناھج تعلیم وتدریس معلومة وواضحة
ومتوارثة منذ مئات السنین ولھا القدح المعلي في صناعة كل

)٤(أفریقیا.غربفيقامتالتياإلسالمیةالحضارات

واصل سلطان محمد بلو مایرنو دوره الطبیعي الموروث
___________________________

نفسھ)١(
ذكرهسبقمصدركاغوأحمداالمینالحاج)٢(
نفسھ)٣(
فودیو-دانعثمانالشیخلحركةالتربویةاألسسعبیدهللا-عمراحمددكتور)٤(

م١٩٩٥الخرطوماالیسسكومعبالتعاونالعالمیةأفریقیاجامعةبندوةبحثیةورقة
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كشأن كل أمراء المؤمنین في خالفة سكتو تجاه العلم والعلماء
ومؤسسات التعلیم واصل دوره في دعم وتشجیع نشر العلوم

اكثرمایرنوفيتوجدم١٩٣٠عامبحلول.وكان)١(االسالمیة
من خمسین  خلوة لتعلیم الصبة ومن الجنسین القرآن والعلوم

فيالعلمحلقاتمنالعشراتوتوجد)٢(األساسیةاإلسالمیة
یوجدھذاوفوق)٣(كبارعلماءتخرجالمختلفةاإلسالمیةالعلوم

معھدین أحدھم للعالمة ابوبكر القاضي واآلخر للعالمة عبدهللا
ذیدي یدرس فیھا كبار العلماء  دروس وعلموم تماثل الدراسات

.)٤(العلیا
كانت جمیع ھذه الخالوي وحلقات العلم والمعاھد العلیا كانت

جمیعھا  تحظي باھتمام السلطان محمد بلو مایرنو یدعم ویعین
ویشجع قیامھا  ویتفقدھا    ویحترم ویقدر ویقدم االعانات

كانالسلطانمنصبفيوھووحتيالوكیف)٥(لعلمائھا
یدرس علوم علي مستوي ارفع علي ید العالم العالمة ابوبكر
القاضي  وكان السلطان یكرم طالب العلم خاصة المبرزین

والمتفوقین وكان للقرآن الكریم مكانة عظمي عنده فقد شھد لھ
)٦(وترحالھحلھفيالقرآنلقرأتمالزمبأنھمعاصریھجمیع

_________________________
ذكرهسبقمصدرمحمدجمعةعمر)١(
نفسھ)٢(
نفسھ)٣(
صذكرهسبقمصدرابومنقا-البروف)٤(
ذكرهسبقمصدرمحمدجمعةعمر)٥(
نفسھ)٦(
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كان السلطان محمد بلو مایرنو یخص كبار العلماء بزیارات
خاصة عندما یزور قري الھجرة ویشجع الجمیل في مسیرة

)١(المناطقمختلففيالخالويعشراتشیدوقدالعلم

التعلیممسیرةفيجداكبیرتطورحدث١٩١٤عامففي
في مایرنو عندما وافق السلطان محمد بلو مایرنو علي

االستعمار البریطاني لفتح اول مدرسة نظامیة في مایرنو فكان
األمر بمثابة ثورة ضده فوقف السواد االعظم ضد ان شاء

المدرسة  لكن السلطان محمد بلو مایرنو قد اتخذ قرار بقبول
فتح المدرسة فعندما حان وقت تسجیل طالب المدرسة امتنعت

األسر في إرسال أبنائھم وكان ذلك خوفا من تنصیر ابناءھم
فكانت الدفعة االولي للمدرسة من ثالث أسر فقط

أسرة السلطان محمد بلو مایرنو والذي سجل للمدرسة ست
إخوانھوأبناءابنھفسجلاألوليالدفعةمن٩أصلمنطالب

وأخواتھ وھم
األولالطاھربنبلومحمدبنطاھرمحمد/١
األولالطاھربنإبراھیمبنحیاتو/٢
)مكشابرھیمالبوفسیروالد(مكشعمرأحمد/٣
)قريميبیلووالد(عمرغرباابوبكر/٤

__________________________
ذكرهسبقمصدرمحمدجمعةعمر)١(
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بخاريمیقنديابراھیم/٥
مشطوأبكر/٦

أسرة الشیخ جورو ھمة
وسجل الشیخ جوروابنیھ وھما

ھمةجورومصطفي/٧
ھمةجوروأحمد/٨

أسرة الشریف ابراھیم
سجل ابنھ

)١()شریفوھاشمابراھیموالد(شریفابراھیمعثمان/٩

شید السلطان محمد بلو مایرنو المدرسة شرق مسجد ریغا
وغرب السلخانة القدیمة بحي النصر من المواد المحلیة والحقا

)٢(والزنكالحدیدمنالمركزمفتششیدھا

استمرت المدرسة لثالث سنوات وفجأة حدث تطور وخطأ
كبیر من مدیر المدرسة جلب الثورة علي مدیر المدرسة وانتھت

بطرد المدیر وفي اللیل قام المواطنین بإزالة المدرسة من
الوجود . وخطأ المدیر. كان كلما یطلب شئ من الطالب یقولون

لھ ان شاء هللا او اذا اراد هللا سنفعلھ فذات یوم ھاج المدیر في
فھاج.)٣(مكانھ)ویندههللاورونيهللاهللا(لھمقائالطالبھ

الطالب ضد مدیرھم واعتبروا حدیثھ ھذا إساءة للذات األلوھیة
________________________

ذكرهسبقمصدرابراھیم-عثمانالشریف)١(
ذكرهسبقمصدرمحمدجمعةعمر)٢(

(3) Ahmed Abdalrheem Nasr op Cit.p 108
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فسمع البعض الھرج فھرعوا نحو المدرسة وعلموا بما حدث
فكبرت الثورة ضد المدیر مع العلم بأن الجمیع ضد قیام

المدرسة اصال وذكرت بعض المصادر ان بعض المواطنین
استدعي.)١(.الحناءشجرمنبالسیاطالمدیرعليتعدوا

السلطان محمد بلو مایرنو الجمیع واستمع لكل مادار وسأل
قرارالسلطانفاصدر.)٢(قولھالمدیرینكرولمالمدرسةمدیر

بطرد المدیر وارسلھ الي سنار في حراسة حتي الیتعدي علیھ
بعض المتجمھرین في المكان وكان ھذا الحدث ھو نھایة عمر

)٣(المدرسةتلك

وبعد عدة أعوام وبجھود من عدد من قیادات المنطقة التي
اقتنعت بأھمیة التعلیم النظامي تمكن محمدطاھر بن السلطان

محمد بلو مایرنو من اقناع والده بقبول فتح مدارس نظامیة في
بلومحمدالسلطانوبموافقة.)٤(الھجرةقريوبعضمایرنو

مایرنو تم اختیار عدد من إبناء مایرنو وبعض قري الھجرة
والبعض من الخرطوم  وتم ارسالھم مراكز تدریب المعلمین في

ومنھم)٥(وكادقليرفاعةمنكل
___________________________

ذكرهسبقمصدرابراھیمعثمانالشریف)١(
نفسھ)٢(

(3) Ahmed Abdalrheem Nasr op Cit.p 109
ذكرهسبقمصدرجافونعليعبدالرحمن)٤(
م٢٠١٦النصرحيبمایرنوبمنزلھإفادةعبدهأحمدمحمودالطیباالستاذ)٥(
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والد(مایرنومن-البخاريمحمدعمرمحمد/االستاذ/١
الدكتور حسن جولط ) وكان یعمل محاسبا

وكانمایرنومن-البخاريمحمدعمرابراھیم/االستاذ/٢
یعمل مفتش غابات

تمرجيیعملوكان.عثمانآدمصالحعمراالستاذ//٣
السریومنسعیدمحمد/عبدهاالستاذ/٤
جلقنيمنصالحمحمد/عبدالقادراالستاذ/٥
سنجةمنفالمحمدبنفال/أحمداالستاذ/٦
القضارفمنصدیقحسن/االستاذ/٧
)١(جلقنيموسيمحمداالستاذ//٨

تم جلب السلطان محمد بلو مایرنو اثنین أساتذة من الخرطوم
وھم

االستاذ / علي عثمان اسماعیل
)٢(اباريابراھیم/االستاذ

وبعد تخرج ھؤالء من التدریب تم توزیعھم علي قري الفالتة
لتأسیس المدارس ھناك

االستاذ / أحمد فال محمد فال لتأسیس مدرسة مایرنو الثانیة
ولحق بھ االستاذ / علي عثمان اسماعیل

االستاذ / محمد عمر بخاري الي سیفاوا لتأسیس مدرسة سیفاوا
__________________________

نفسھ)١(
نفسھ)٢(
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االستاذ / حسن صدیق لتأسیس مدرسة حلة البئر لكن كل
المواطنین رفضوا إرسال ابناءھم للمدرسة فعاد وارسلھ

السلطان محمد بلو مایرنو الي سیفاوا لمساعدة االستاذ محمد
عمر

االستاذ / ابراھیم اباري الي دندر كولي لتأسیس مدرسة دندر
أیضا فشلت جھوده وعاد الي مایرنو وتم ضمھ لمدرسة مایرنو
وأرسل للمرة الثانیة الي دندر كولي االستاذ / عبد المتعال من

سنار وفتح وأسس المدرسة وبعد عامین انسحب كل طالب
)١<(السلطانوبلغوعادوتركھاالمدرسة

االستاذ / عبده محمد سعید الي السریو
االستاذ / ابرھیم عمر الي بجاوي لتأسیس مدرسة بجاوي ومن

بجاوي الي جلقني ثم ارسل لتأسیس مدرسة كدالو ثم أسس
مدرسة ثم أسس مدرسة یاردا

االستاذ / عبدالقادر محمد صالح واألستاذ/ عمر صالح آدم
)٢(موسيمحمد/االستاذبھملحقثمجلقنياليعثمان

وبعد ھذه الدفعة من المعلمین ثم ارسال الحقا اثنین  الي مركز
تدریب المعلمین في رفاعة وھما

االستاذ / بلھ محمد طاھر مدرسة مایرنو
)٣(البئرحلةاليأحمدمحمودالطیب/االستاذ

_______________________
نفسھ)١(
نفسھ)٢(
نفسھ)٣(
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بھذه الجھود لقد وضع السلطان محمد بلو مایرنو ھو
والزعماء الذین ارسلوا أبنائھم للعمل في مھنة التعلیم وھؤالء
المعلمین االجالء واباء الدفعة االولي من طالب ھذه المدارس

قد وضعوا اللبنة االولي لھنضة التعلیم النظامي لكل قري
الھجرة .

من مظاھر اھتمام السلطان محمد بلو مایرنو بالتعلیم النظامي
وطالبھ عین حراس لمیز المعلمین بمایرنوعلي نفقتھ الخاصة

وھو عمر جمعة محمد ( بابو كیري ) لحمایتھم من تعدیات
رافضي قیام التعلیم النظامي ولحمایتھم من الحیوانات المتوحشة

.)١(والضباعالذئابمثلالطعامعنبحثالیالالبلدةتدخلالتي
وكان یوفر أیضا طشت كبیر من الزالبیة وطشت اخر من الوینا

وكمیات من السمن والعسل بشكل یومي وكان ذلك عبارة
)٢(المدرسةطالبفطور

وكان یرسل الطعام من منزلھ الي میز المعلمین
وكان یشجع الشعراء واالدباء وكل من یكتب قصیدة او اي

عمل أدبي یذھب بھ الي السلطان فیتم تكریمھ بھدیة تشجیعیة
ھذا موجز عن مساھمات السلطان محمد بلو مایرنو في دعم

مسیرة العلم والتعلیم واستفاد من ذلك اتباعھ في العدید من
)٣(أیضاالسودانمنھواستفادالقري

______________________
ذكرهسبقمصدرمحمدجمعةعمر)١(

م٢٠٠٨مایرنوسلطانبمنزلافادةانغا-أحمدوبشیرأحمداالمینالحاج)٢(
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دوره الثقافي االجتماعي الریاضي
ففي الجانب االجتماعي اھتم السلطان محمد بلو مایرنو

بتقویة التواصل بینھ وبین أتباعھ . فكان یزورقري اتباعھ بشكل
دوري ویتفقدھم في األفراح واالتراح وكان أیضا یوفد لھم

ممثلیھ واعضاء مجلسھ في كل ھمومھم وقضایاھم وكان علي
وقیاداترموزكانوایضا.)١(عندھماألمرمجریاتبكلعلم

قري اتباعھ یبادلونھ الزیارات الراتبة وكان لكل قریة اكثر من
)٢(العیدلتحیةعیدكلفيیحضرونوكانواسنویةزیارة

یعتبر رعایة األیتام واالرامل والشرائح الضعیفة من اھم
اعمالھ االجتماعیة لقد تركت لھ معركة بورمي والمعارك التي

قبلھا تركة  ثقیلة فتبني معظم أیتام وارامل وأبناء شھداء بورمي
وغیرھم فقد قدرت بعض المصادر بأن حوالي مئتان من ھؤالء

سنويبشكلیقیموكان)٣(دائمبشكلدارهفيیعیشونكانوا
زواجا جماعیا لعدد من الراغبین في الزواج ویتحمل كل تكالیف

السلطانبأنكثیرایفتخرونیعتزونظلواالذینومن)٤(الزواج
محمد بلو مایرنو ھو الذي رباھم وزوج لھم

مملكةملوكساللةمنوھمجمدابنإدریسبنمحمدجمعة/١
نفي وكان والدھم من بین الذین خرجوا من منطقة جمي في نفي

__________________________
ذكرهسبقمصدرمحمدجمعةعمر)١(
نفسھ)٢(
نفسھ)٣(
نفسھ)٤(
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وھاجر مع امیر بدأ ابوبكر بن مصعب واستشھد محمد بن
إدریس في معركة بورمي واعتقلت القوات البریطانیا ابوبكر

أمیر بدأ ووقتھا كان جمعة محمد واختھ خدیجة المشھورة حبوبة
جدة في ریعان شبابھم فاخذھم السلطان محمد بلو مایرنو من

بورمي الي مایرنو وفي مایرنو زوج لھم ومن باب رد الجمیل
منح جمعة ابنھ عمر جمعة بابو كیري للسلطان محمد بلو

مایرنو لیقوم عمر بخدمتھ وفعال الزمھ عمر جمعة حتي وفاتھ
وأكرم السلطان محمد بلو مایرنو عمر واستقطع جزء من منزلھ

)١(ایضالھوزوجلھومنحھ

دلیلي)عثمانوالدة(سرةداداالمشھورةخالدموسيمریم/٢
الثالثالشقیقاتاألخوات/٣

حواء زوجة عمر محمد  املس
أمینة زوجة محمد سلیمان اسطا

فاطمة والدة ود اللول
وھن من فوالني تورنكاوا وعلي صلة قربي بالسلطان محمد بلو

مایرنو تركھن والدھن مع السلطان محمد بلو مایرنو وذھب
الداء الحج وفي طریق عودتھ من الحج توفي فرباھن السلطان

)٢(مایرنوبلومحمد

املسمحمدعمر/٤
_________________________

ذكرهسبقمصدرمحمدجمعةعمر)١(
نفسھ)٢(
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غرباأبكرعمر/٥
مكوشيعمرأحمد/٦
عليعرفةحجة/٧
محمدزوجةالعتیقابوبكرسمبوبنمحمدابوبكرفاطمة/٨

علي زبرما
الدینعلمجدةالعتیقابوبكرسمبوبنمحمدابوبكردیدي/٩

حسن والدة والده
)١(جداالكثیرھؤالءوغیر

كان السلطان محمد بلو مایرنو  یقیم البناء األیتام
والفقراء ختانا سنویا. ولالیتام برنامج أسبوعي في عصر كل

جمعة یتلقون ھدایا منھ كما لألطفال عموما عنده برنامج في كل
صباح عدد اثنین  طشت من الزالبیة واخر من الوینا مع العسل
والسمن  لألطفال في منزلھ وعرف عنھ تقدیم الھدایا لكل شیوخ

األحیاء والعلماء عبارة عن اقمشة وعطور ومبلغ من المال
توزع لھم في الخامس عشر من شھر رمضان مساھمة منھ في

تكالیف العید وفي كل عید اضحي كان یشتري عدد من الخراف
لألیتام والفقراء كما درج علي إرسال مجموعة الي الحج سنویا

علي نفقتھ وقد وصفھ كل معاصریھ بأنھ كان غایة في الكرم
كریم كرم من الیخشي الفقر وعندما ینفذ زیارة تفقدیة لسوق

مایرنو كان یشتري كمیات من االقمشة لیتم توزیعھا علي
الحاضرین من األطفال.

__________________________
ذكرهسبقمصدرمحمدجمعةعمر)١(
نفسھ)٢(
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كلتعرضتم١٩٣١وعام٣٠و١٩٢٩أعوامفي
المنطقة لحالة جفاف وفشل ثالث مواسم زراعیة علي التوالي

وفساءت أحوال الناس فاشتري كمیات كبیرة من الذرة من
منطقة القضارف وتم توزیعھ علي مایرنو والقري المجاورة كما

استعان بحاكم عام السودان وتم إرسال كمیات اخري وزعت
.)١(القريعلي

كان لبیت المال في السلطنة دورا ھاما في جمع وتوزیع
)٢(الخراجوجمعمستحقیھعليالزكاة

عرف في السلطان محمد بلو مایرنو وصایاه لشیوخ
)٣(أحوالھموتفقدودعمھمبالفقراءباالھتمامالقري

كان السلطان محمد بلو مایرنو  حریصا علي كل القیم
والتقالید السمحة الموروثة خاصة نجدة الملھوف والفزع عند
الشدة والمالمات والكوارث ودائما تجده اول من یحضر في

)٤(األحداثھذهمثل

وكان ھناك تقلید اجتماعیا تكافلیا ظل یحرث علیھ طوال حیاتھ
وھو النفیر وارسي مجموعة من عملیات النفیر السنویة اولھا

نفیر الزراعة ففي موسم الزراعة یقیم الشیوخ نفیرا كبیرا
__________________________

ذكرهسبقمصدرابامنزوادممحمد)١(
نفسھ)٢(
محمدجمعةعمر)٣(
نفسھ)٤(
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لفالحة مزارع السلطان ومزارع بیت المال وبعد ذلك ینتقل
النفیر علي مستوي األحیاء فیقوم  كل سكان الحي بتنفیذ نفیر

فالحة مزارع الشیخ وبعد ذلك یقوم كل طالب خلوة بنفیر
فالحة مزارع شیخھم ثم نفیر عام للمزارعین  الفقراء الذین

)١(وحدھممزارعھمفالحةعنعجزوا

والتقلید الثاني ھو نفیر إعادة األعمار ویبدأ بعد الحصاد مباشرة
یحث یحضر الشیوخ وأتباعھم مواد البناء من حطب وقصب

ونال ویتم تنفیذ نفیر إعادة اعمار وصیانة المسجد العتیق (
مسجد السلطان) ثم ینتقل النفیر الي اعمار منزل السلطان محمد
بلو مایرنو  ثم كل اھل حي ینفذون نفیر إعادة اعمار مسجدھم

ثم منزل شیخھم ثم طالب الخالوي كل مجموعة تنفذ إعادة
.)٢(الفقراءمنازلاعمارنفیرثمواستاذھمشیخھممنزلاعمار

والتقلید الثالث ھو نفیر فتح الشوارع ویحدث بعد النفیر الثاني
وعادة بفعل الخریف وتوقف الحركة في الخریف تكون

الشوارع بین القري شبھ مقلقة بسبب نمو الحشائش والشجیرات
علیھا فیتم التنسیق بین القریتین ویحدد یوم النفیر ویحضره

السلطان وعادة مفتش المركز فیبدا نفیر وشباب كل قریة یدأؤن
من قریتھم وتواصلوا العمل حتي یلتقوا مجموعة القریة االخري

منالعدیدالنفراتھذهیحضروعادة)٣(الطریقمنتصففي
__________________________

ذكرهسبقمصدرمحمدجمعةعمر)١(
نفسھ)٢(
ذكرهسبقمصدرابامنزوادممحمد)٣(



186

الفرق الموسیقیة التي تعزف وتغني وتشجع الشباب علي العمل
)١(والمشروباتالماكوالتبتوفیرالسلطانویقوم

وھناك بعض النفرات الخاصة مثل نفرات العائالت واألسر
لمساعدة احد افرادھا ونفرات أصدقاء العریس الذین یقومون

بتجھیز منزل العریس قبیل یوم الزواج ببضع إیام وأحیانا أثناء
)٢(الزواجمراسم

ھناك تقلید اخر ظل لقرون في صدارة اھتمامات كل
مواطني خالفة سكتو اإلسالمیة وھو تعظیم القرآن وحفظتھ
وعرف في السلطان محمد بلو مایرنو حبھ وولعھ في تالوة
القرآن وتعظیم وتكریم حفظة القرآن وكان لھ اھتمام خاص

)٣(الدعاء)(اسمھبتقلید

وھو عبارة عن احتفال خاص تقیمھ األسرة عندما یحفظ احد
أبناءه القرآن وایضا عندما یكمل القراءة الصحیحة علي ید

الشیخ وھي دائما مناسبة مشھودة ومحضورة تذبح لھا الذبائح
ویحضر لھا االطعمة فھي أعظم عندھم من مناسبة یوم الزواج

. وكان السلطان محمد بلو مایرنو یحرص دائما  علي
حضورھا وال یوكل لھا عنھ احد فیحضر الفتي الذي حفظ

القرآن او اكمل ختمھ بطریقة صحیحة وھو مرتدیا زیا جدیدا
ابیض اللون وعلي راسھ عمامة مھما صغر سنھ   ویجلس أمام

________________________
ذكرهسبقمصدرمحمدجمعةعمر)١(
نفسھ)٢(
ذكرهسبقمصدرابامنزوادممحمد)٣(
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السلطان ومعھ لوح مزین بزخارف ملونة ویكتب فیھ اآلیة
األخیرة من سورة البقرة ویطلق علي اللوح الشرافة وحقا ھو

شرف عظیم لالسرة ان یحفظ احد ابناءھا كتاب هللا الكریم
ویحضر شیخة الذي درسھ ویلتف حولھم عدد كبیر من كبار

العلماء واالعیان وسط حشد كبیر من الناس والبعض یأتي من
القري المجاورة تعظیما للقرآن الكریم وحفظتھ فیتلوا الشیخ
علي الطالب اآلیة األخیرة من سورة البقرة ثم ترفع األدعیة

لحافظ القرآن وتنطلق زغارید الفرح داخل منزل أسرتھ ویقدم
لھ السلطان ھدیتھ الخاصة ویفعل الشئ نفسھ معظم الحضور

ویحملھ أقاربھ علي االعناق فرحا بھذا الشرف الذي نالھ ابنھم
ویحاول الجمیع مسح راسھ تبركا بالقرآن وایضا مسح لوح

الشرافة وفي تلك اللحظة تقدم أسرتھ كمیات مھولة من االطعمة
للحاضرین والكل یحرص علي التناول من ھذا الطعام والبعض
یحمل منھ الي منزلھ الطفالھ علي امل ان یوفق لحفظ القرآن بل

البعض یحمل من ھذا الطعام الي القري المجاورة بحثا وامال
)١(.الكریمالقرآنبركاتفي

یظل لوح الشرافة مع حافظ القرآن لفترة طویلة والناس تتبرك
باللوح وتقدم الھدایا للحافظ ویظل لحافظ القرآن مكانة اجتماعیة

)٢(ویقدرهیحترمھوالكلكبیرة

_________________________
ذكرهسبقمصدرابامنزوادممحمد)١(
نفسھ)٢(
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دوره في الجانب الثقافي
یعتبر عھد السلطان محمد بلو مایرنو العھد الذھبي

للثقافة والفنون فقد تجمعت كل انماط الثقافة في غرب أفریقیا
في منطقة واحدة فكان عھده زاخر بعدد كبیر من الفنانین

والفرق الموسیقیة وأنواع متعددة من فنون الغناء والرقص
والشعر وعدد الحصر لھ من آالت وادوات الموسیقي

)١(المتفردةواالیقاعات

ظلت كل أنماط ھذه الفنون تقدم في المناسبات العامة في
قصر السلطان ولسنوات طویلة ظل زوار السلطان دائما

مبھورین بما یشاھدونھ وظل السلطان محمد بلو مایرنو یرعي
ھذه الفنون ومؤدیھا فكان یدعمھا ویقدم لھا العطایا والھدایا قد

الیسع المجال ھنا لذكرھا ولكن نذكر نمازج من أنماط تلك
)٢(الثقافات

كرمماالفنان/١
وھو من الفنانین الذین قدموا مع الھجرة وكان مشھور علي
مستوي كل قري الھجرة ویزورھا بین فترة واخري لتقدیم

اعمالھ .ویؤدي أغانیھ بلغة الفلفلدي وكان مغني وعازف في
نفس الوقت ویستخدم آلة وتریة اسمھا قوقیرو وھو الفنان

الرئیس في االحتفاالت ومداوم لبرنامج صباح الجمعة أمام
وانتقلمایرنوغادرم١٩٢٢عامحواليوفيالسلطانقصر

________________________
ذكرهسبقمصدرمحمدجمعةعمر)١(
نفسھ)٢(
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الي قري الھجرة بالنیل األزرق واعتزل الغناء بسبب معارضة
)١(الغناءأداءاھلھ

نبوتةالفنان/٢
وھو فنان ذو مھارة علیة وكان یلقب سركن مقنا بلغة الھوسا
وتعني ملك الكالم ویغني بلغتین فلفلدي والھوسا ولھ قدرة عالیة

في تألیف األغنیة وتلحینھا وتادیتھا والعزف ارتجالیا وكان
موھبة كبیرة وبارع في مدح اإلنسان او ذمھ وكان یؤدي أغانیھ

أمام منزل السلطان والوجھاء فقط ویستخدم آلة اسمھا كوزو
یؤدونمنبینمنمایرنوالسلطاناختارهم١٩٤٠عاموفي
)٢(یعدولمھناكفاستقرللحجفغادرنفقتھعليالحج

وفرقتھزقندةالفنان/٣
وھو من الفنانین المشھورین والموھوبین جدا كان یؤدي

الحفالت العامة والخاصة ویغني بلغة الفلفلدي والھوسا ویؤدي
اداءا مسرحیا درامیا  مقلدا لكل األصوات صوت الرجل المرأة

األطفال الحصان العصافیر وغیرھا في نفس الوقت ھو من
یقوم بالعزف ومعھ فرقتھ تودي بعض األدوار الجماعیة من

حدیث وجدال ونقاش حاد وفق ما یطلب المشھد وكان یستخدم
)٣(قرایااسمھاالھ

___________________________
محمدجمعةعمر)١(
نفسھ)٢(
نفسھ)٣(
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الدابوريرقصة/٤
وھي تؤدي بواسطة مجموعتین من الجنسین  في صفین

متوازیین وھي من أكثر الرقصات الشائعة في ذلك الوقت ولھا
اغانیھا الخاصة وبرع فیھا أشخاص ونالوا شھرة بھا لسنین

)١(طویلة

نریدورقصة/٥
وھي رقصة جماعیة تودي بالغناء والرقص وضرب االرجل

)٢(السمرولیاليالحصادفيعادةوتنشطاالرضعلي

النقتورقصة/٦
وھي رقصة یودیھا الشباب من الجنسین ولھا اغانیھا بلغة

الھوسا وھي من الرقصات الجمیلة المحبوبة لكنھا كانت من
اوائل الرقصات التي اندثرت بعد زواج  اعضاء الفرقة

)٣(.الرئیسیة

ھناك عدد كبیر من فرق وغیرھا وھناك فرق االنشاد الدیني
اكثر من عشرة فرق تلحن وتؤدي قصائد الشیخ عثمان بن

)٤(الفلفلديبلغةفودي

كل ھذه الفرق كانت تجد الرعایة من السلطان واثرت الحیاة
)٥(الفترةلتلكالثقافیة

___________________________
ذكرهسبقمصدرابامنزوادممحمد)١(
نفسھ)٢(
ذكرهسبقمصدرمحمدجمعةعمر)٣(
نفسھ)٤(
نفسھ)٥(
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كانت المعارض التراثیة التي تعكس ثقافة االتباع واحدة من
األعمال التي منحھا السلطان محمد بلو مایرنو اھتمامھ

وشاركت سلطنة مایرنو في معرض تراث أقیم في مدینة سنجة
األعمالمنالكثیرالمعرضوحويم١٩٢٧منأبریلفي

الیدویة التراثیة وكان في مكان إعجاب واشادة من كل الذین
ھومایرنوبلومحمدالسلطاناھتماماتومن)١(شاھدوه

الشباب وبرامجھم حیث  ساھم في تأسیس اول نادي للشباب في
حاولوعندماأرضقطعةومنحھمم١٩٤٠عامفيمایرنو

البعض إیقاف نشاط الشباب فیھ ووصلھ األمر تدخل وحسم
األمر لصالح استمرار الشباب في أعملھم الثقافیة وذلك النادي

)٢(الحاليمایرنوشبابنادينواةھو

اما صالة العید وموكب السلطان محمد بلو مایرنو للصالة
فذلك أكبر تظاھرة ثقافیة علي مستوي مدیریة النیل األزرق

وكان كبار المسؤلین یحرصون لحضور ھذا الموكب
یعتبر موكب السلطان محمد بلو مایرنو لصالة العید من اھم
التقالید والقیم السلطانیة المتوارثة والموكب عبارة عن تظاھرة

)٣(وثقافیةاجتماعیةدینیة

یبدأ االعداد لھا قبل العید بفترة كافیة من لجنة مختصة
باالحتفاالت الدینیة ویحرص معظم سكان مایرنو وسكان العدید

___________________________
م١٩٢٧عامأبریل٢٦بتاریخسنارمركزمفتشمنخطاب)١(
ذكرهسبقمصدركاغوأحمداالمینالحاج)٢(
ذكرهسبقمصدرمحمدجمعةعمر)٣(
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من القري حضور ھذا الموكب ویحرص بالمشاركة فیھ كبار
قیادات الدولة في مدیریة النیل األزرق ویحرص الكبار

والصغار علیھ بل ینتظرونھ بشغف ویبدأ برنامج الموكب
بحضور كل الفرق الفنیة الكثیرة في ذلك الوقت في الصباح
الباكر الي قصر السلطان مثل فرق الكیتا وكاكاكي والقرایا

والقرمي وكوزو وفرقة قوقیرو وتحضر فرق الرقص
االستعراضي ومجموعات االھازیج وفرق االنشاد الدیني وفي

البدایة  لم تكن ھناك طبول النوبة لكنھا دخلت مؤخرا وعادة
لكل فرقة زیھا التمییز  ویتناول الجمیع شاي الصباح وتبدأ كل

فرقة في تقدیم أعمالھا ویتحلق حول كل فرقة روادھا ومعجبیھا
وثم یصل كل أعضاء مجلس وزراء السلطان وبقیة القادة وعند

التوقیت المحدد لخروج السلطان للصالة یعزف العازف الخاص
بالسلطنة آلة كاكاكي بنغمة خاصة وھي ایزانا بخروج السلطان
وعندھا تتوقف الفرق عن ادائھا وینتصب الجمیع واقفا فیخرج

السلطان بكامل ابھتھ وھیبتھ ومن خلفھ الوزیر االعظم وفي
السنوات االولي من تأسیس مایرنو كان السلطان محمد بلو

مایرنو یركب حصانا مزین بكامل ادوات الزینة وكذلك وزراءه
وحتي العازف الخاص الذي یتقدم الموكب وھذا تقلید متوارث

في خالفة سكتو ولكن تخلي عن ھذا التقلید حتي یتمكن من تلقي
تحایا العید من كل الناس . وبعد خروج السلطان .یتقدم عازف

السلطنة ومن خلفھ صف من حرس السلطان یحمل معظمھم
أسلحة تقلیدیة من السیوف والرماح والسھام ویتبعھم مدیر

مراسم القصر  ویسیر السلطان خلفھم ومن خلفھ وزراءه وكبار
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قادة الدولة المشرفین للموكب ثم صفوف من القیادات ومن
بعدھم عدد كبیر من الجمھور والفرق الثقافیة وكل فرقة تعزف

وتقدم أعمالھا للجمھور وفي طریق الموكب تتعالي زغارید
النساء وتشرئب اعناقھن من داخل البیوت لمشاھدة السلطان
وموكبھ وعند وصول الموكب الي الساحة الكبیرة حیث تقام
صالة العید تبدأ الصالة وكان یحضرھا عدد كبیر من النساء
وخاصة كبار السن منھن وبعد الصالة والخطبتین تبدأ تھاني
العید فیتجھ السلطان الي صفوف النساء ویدعوا لھن ویأمر

بتوزیع مبلغ من المال لھن ثم ینطلق الموكب عائدا الي قصر
السلطان ولكنھ في طریق العودة یسلك الموكب طریقا اخر وھذا

من السنة ویعود  الموكب الي القصر وتتواصل التھاني
ویحضر شیوخ األحیاء وكبار العلماء  مع اتباعھم تباعا وشیوخ
الخالوي مع طالبھم وتواصل الفرق تقدیم عروضھا حول منزل

السلطان وكل الناس تجود لھا بالعطایا حتي صالة الظھر ثم
تتفرغ الي الساحات العامة وأمام منازل الوجھاء ویكون یوما

ثقافیا مفتوح للجمیع واألطفال اكثر استمتاعا وفرح بالعید وفي
قصر السلطان تتواصل تھاى العید وفي الیوم التالي تبدأ وفود

)١(أسبوعلمدةھكذاوتستمرللتھنئةللحضورالقري

دوره الریاضي
كان للسلطان محمد بلو مایرنو اھتماما خاصا

بالریاضة وخاصة التي ینظمھا الشباب تحت قیادة امیر الشباب
___________________________

ذكرهسبقمصدرمحمدجمعةعمر)١(
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( سركن سماري ) في شكل منافسات وكان یحضر ختام معظم
المنافسات بنفسھ ویحضرھا معھ مفتش المركز وكبار القادة

یمنح جوائز للفائزین في نھایة المسابقات وھناك بعض
المنافسات تجري علي مستوي كل قریة ثم تختم علي مستوي

كل القري وكان من اھم ھذه الریاضات
باراریاضة/١

ھي  إجادة إصابة الھدف وعادة یستخدم فیھا النشاب
والرماح وكان لھذه الریادة مدربین مشھورین وتقام المنافسة
علي مستوي كل قریة منفردة ثم یجمع الفائزین في كل قریة
للمنافسة فیما بینھم وفي نھایة المنافسة یكرم الفائزین ولھذه

)١(عالیةشعبیةالریاضة

كاراریاضة/٢
وھي تعتمد علي مھارة صرف وابعاد الضربات الموجھة

للشخص فھي مثل المبارزة ویتم التدریب بالسیوف وللمبتدئین
)٢(العشرشجرمنسیوف

المصارعةریاضة/٣
وھي الریاضة األكثر شعبیة واألكثر حضورا وتقام بین
الشباب األقویاء في كل قریة ولھا مجموعات حسب الفئات

العمریة  وعادة تقام علي إیقاع مشھور لھ متخصصین فیھا ویتم
___________________________

ذكرهسبقمصدرابامنزوادممحمد)١(
نفسھ)٢(
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عادة علي الصفیحة ویعرف بایقاع ككتي ولھذه الریادة روادھا
وابطالھا نالوا الشھرة بسببھا بعضھم من مایرنو وآخرین من

حلة البئر والمرفع وأم شوكة
ودائما نھایة المنافسة بین القري یحضرھا السلطان محمد بلو
مایرنو بنفسھ ویدعوا لحضورھا كبار المسؤلین في المدیریة

ھناك ریاضات كثیرة مثل السباحة بأنواعھا والعدو وسباق
الزوارق وسباق الخیل وحتي سباق الحمیر والقفز غیرھا من

المنافسات التي ینظمھا سركن سماري ومعانیھ ویدعمھا
)١(ختامھاویشرفمایرنوبلومحمدالسلطان

وفي السنوات األخیرة برزت ریاضة كرة القدم في مایرنو
بواسطة طالب المدارس ولكن لم تكن منتشرة ولم تكن محبوبة
بل العدید من األسر یمنعون أطفالھم ممارستھا ویشبھونھا بما

)٢(طالبأبيبنعليبنالحسینسیدنابرأسالخوارجفعل

دوره الصحي والخدمي واالمني
ففي المجال الصحي فقد نقلت ھجرة سلطان مایرنو محمد

بلو مایرنو الي قرأھا نظاما صحیا عالجیا ووقائیا متكامل
لصحة اإلنسان والحیوان نظام موروث منذ مئات السنین ولھ
مختصیھ اغنیاء بتجاربھم العلمیة والعملیة ورثوھا ابا عن جد
واصبحت تخصص ألسر وعائالت كل برع في مجال معین

ومن الطبیعي ان یواصل كل ذو مھنة عملھ بعض ان استقرت
___________________________

ذكرهسبقمصدرابامنزوادممحمد)١(
ذكرهسبقمصدرمحمدجمعةعمر)٢(
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الھجرة وكل ذو مھنة وخبرة سمح لھ بمواصلة عملھ وقام
السلطان محمد بلو مایرنو بتعین من بینھم  مشرفا علیھم لضبط
عملھم ثم قام بتعین مسؤل صحة البیئة لالشراف علي الصحة

العامة وصحة الحیوان والتاكد من سالمة اللحوم واالغذیة وھي
من الوظائف األساسیة  والمتوارثة في خالفة سكتوكل ھذا تم

قبل ان تتدخل سلطة االستعمار البریطاني وحتي عندما تدخلت
اكتفت باعتماد القائمین علي األمر اوال والحقا إضافة علیھم

)١(اخرین

كان للسلطان محمد بلو مایرنو ادوارا مشھودة في
التوجیھ والتدخل بالقرارات خاصة في اوقات الكوارث واالوبئة

وعندم١٩٣٦عامالجدريوباءانتشرعندمابقوةتدخلوقد
مرشدینیرسلوكانم١٩٣٨عامأیضاالراجعةالحمةانتشار

.)٢(اصابتھممخاطرلتقلیلومثقفین
من مظاھر اھتمام السلطان محمد بلو مایرنو بالصحة تبرع

بمنزلھ األول لیكون مقرا ألول شفخانة في مایرنو بعد أن صدق
شفخانتین واحدة في مایرنو واخري في الدندر ومنح ما تبقي

مشروعوحتي)٣(الطبيللطاقمسكنالیكوناألولمنزلھمن
تخطیط مایرنو وبعض القري وجلب الیھ المھندسین مثل مستر
ھسي وجفرسون وغیرھم وقاموا بتخطیط مایرنو والعدید من
بلدات الھجرة كان جزء من أھداف التخطیط ھو تقلیل انتشار

____________________________
سبقمصدرابامنزوادممحمد)١(
ذكرهسبقمصدركاغوأحمداالمینالحاج)٢(
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)١(المعدیةاألمراض

ومن الخدمات االخري الجلیلة التي قدمھا السلطان محمد بلو
مایرنو ھي خدمة توفیر المیاه الصالحة لشرب اإلنسان

والحیوانات فحفر عدد كبیر من آبار المیاه والحفائر علي نفقتھ
الخاصة منھا

ودتكتوك٤٤مستشفيداخلاآلنوھيودتكتوك٤٤بئر/١
كوليدندرفيوحفیربئر/٢
رغايقریةشرقوحفیربئر/٣
البوسخورتمایامنطقةفيوحفیربئر/٤
مقدور)(سقروتابومنطقةفيوبئر/٥
بدماسقریةوبئرفي/٦
جورووالشیخفاروقالشیخمعباالشتراكالبئرحلةوبئر/٧

)٢(ھمة

وفي مایرنو عندما انتقل من منزلھ القدیم علي ضفاف النیل الي
منزلھ الخالي حفر داخل منزلھ وغرب ضریحھ حفر بئر لھ

ولكل الذین رحلوا معھ بسبب حوض الخزان
وفي وسط مزارع مایرنو المطریة  حفر حفیر غیا في وحفیر
یلوا وحفیر التبلدیة وغیرھا . ومن خدماتھ شید العشرات من

)٣(الھجرةقريبعضفيوالخالويالمساجد

___________________________
ذكرهسبقمصدرابامنزوادممحمد)١(
مایرنوبلومحمدالسلطانوثائق)٢(
محمدجمعةعمر)٣(
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اما دور السلطان محمد بلو مایرنو في ارساء األمن قد اعتمد
علي مرتكزات مھمة

اوال .زرع الواعظ الدیني في النفوس وبالتالي تقلیل فرص
ارتكاب الجرائم وزعزة األمن وعزز فیھم روح التسامح

)١(والعفو

ثانیا . اعطي شیوخ األحیاء والعمد حق إیقاع العقوبة علي
)٢(الصغیرةالجرائم

ثالثا . عزز دور المجتمع في محاربة الجریمة وانكارھا وحتي
في إیقاع العقوبات التادیبیة لمرتكبي الجرائم وان یلعب كل

المجتمع دور األمر بالمعروف والنھي عن المنكر واإلصالح
)٣(الناسبین

رابعا . كان لدیھ مجموعة من افرد الشرطة لمنع ومحاصرة
)٤(الجرائمانتشار

خامسا  . كان یوقع عقوبات رادعة للعصاة المجرمین المعاندین
وعقوبتھ للمجرمین تخاطب عقول الجمیع بأن العاقل من اتعظ

)٥(بغیره

ھذه المرتكزات التي ظل السلطان محمد بلو مایرنو  یرسخھا
_________________________

ذكرهسبقمصدركاغوأحمداالمینالحاج)١(
نفسھ)٢(
نفسھ)٣(
نفسھ)٤(
نفسھ)٥(
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عند اتباعھ ساھمت بشكل كبیر في توفیر األمن وسط اتباعھ
والي الیوم تجد قري ھجرة محمد بلو مایرنو اكثر المناطق امنا

واقالھا في عدد الجرائم ویندر فیھا الجرائم الكبیرة كالقتل
وینعدم فیھا بعض تصرفات الجاھلیة مثل الثأر واللجوء ألخذ

الحق بعیدا عن القانون . والي الیوم العدید من قري الھجرة لم
)١(بعدالشرطةأقساملفتحتحتاج

عالقاتھ الداخلیة والخارجیة
كان للسلطان محمد بلو مایرنو عالقات داخلیة وخارجیة

واسعة .
داخلیا كان لھ عالقات قویة مع كل كبار مسؤلي
الدولة ابتداءا بالحاكم العام ومرور بحكام المدیریات والي

مفتشي المراكز رغم تارجح ھذه العالقات بسبب كرھھ
للمستعمر البریطاني  كما كان لھ عالقات قویة مع العدید من

رموز السودان مثل قادة األنصار والختمیة وال الشریف الھندي
كما لھ عالقات واسعة مع زعماء القبائل والطرق الصوفیة

فجمیع ھذه الفئات والمجموعات زارتھ وبادلھم الزیارات وكان
اكثر شیوخ الطرق الصوفیة التردد الیھ في الزیارات ھوالشیخ

المكاشفي والذي كانت تربطھ مع السلطان محمد بلو مایرنو
عالقة ممیزة وبسبب عالقتھ االجتماعیة مع احب أصدقائھ انتقل

___________________________
ذكرهسبقمصدركاغوأحمداالمینالحاج)١(
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صدیقھ الجعلي ابن عوف الي مایرنو وزوجھ السلطان محمد
بلو مایرنو من اختھ سیدة بنت أمیر المؤمنین الطاھر األول

)١()زینةحبوبة(خدیجةبنتھمنھاوانجب

اما عالقاتھ الخارجیة فكان أبرزھا مع شریف مكة حسین حاكم
الحجاز ونجد قبل قیام الدولة السعودیة وایضا لھ عالقة ممیزة
مع والي بغداد ذكي باشا وسلطان الدولة العثمانیة في استنبول

الخارجیةعالقاتھأمیزومن)٢(الخامسرشادمحمدالسلطان
كانت في مصر وخاصة مع شیوخ األزھر وبسبب تلك العالقات

زاره العدید من علماء األزھر والغراض مختلفة ومنھا إجراء
مناظرة حول االختالفات الفقھیة في بعض المسائل ومن خالل

ھذه المناظرات اعترف علماء األزھر بعلو كعب العدید من
علماء مایرنو في العلم والذین تفوقوا علیھم في المناظرات

)٣(القاضيابوبكرالعالمةوخاصة

االیام االخیرة من حیاة السلطان محمد بلو مایرنو
بدأت رحلتھ عند مسقط راسھ مدینة شموال فانطلقت

رحلة حیاتھ أخذتھ الي سكتو ثم معارك الجھاد والھجرة وتأسیس
مایرنو وسلطنتھا ورعایة ھموم وقضایا اتباعھ وبعد رحلة

طویلة وشاقة ورسالة سامیة في الحیاة عنوانھا الدعوة الي هللا
تقدم العمر بالزعیم والسلطان والقائد المجاھد المھاجر في سبیل

__________________________
ذكرهسبقمصدركاغوأحمداالمینالحاج)١(
والدهعننقالباسمبوعمرعثمان)٢(
ذكرهسبقمصدركاغوأحمداالمینالحاج)٣(
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هللا وبدأ الضعف البدني یتسلل الیھ فاختار ان یعطي الفرصة
والدور للشاب القوي الواعد الطموح الذي رباه بنفسھ وخط لھ
معالم الطریق ونقل الیھ تراكم الخبرات من الجد االعلي عقبة

بن نافع فتنازل عن إدارة كل شؤون السلطنة وأتباعھ وقبیل
وفاتھ بأربعة أعوام  عھد األمر الي ابنھ محمد طاھر بن محمد

بلو مایرنو لیدیر األمر ھو مستشاریھ وتفرغ ھو لعبادة ربھ
)١(ومناجاتھ

وصف السلطان محمد بلو مایرنو بأنھ اسمر اللون متوسط
اولھنزوجاتعدةحیاتھفيوتزوج.)٢(الجسمنحیلالقامة

عائشة بنت عمھ أمیر زمفرا عبدهللا وانجب منھا بنتھ فاطمة
خدیجةمنتزوجثم)٣(.الھجرةعندسكتوفيتركھاالتي

دوقرا وانجب منھا محمد طاھر وامونة والدة البروفسیر ابراھیم
دودصالحمحمدودايسلطانبنتمیرمتزوجثم)٤(مكوشي

فتزوج)٥(الھجرةبعداالوليالسنواتفيتوفینوزوجتیھمرة
أربعة اخریات دفعة واحدة وھن

حواء بنت ارطن دنجاطي بوبي جبو
عائشة بنت الشیخ فاروق

_________________________
ذكرهسبقمصدركاغوأحمداالمینالحاج)١(
ذكرهسبقمصدرمحمدجمعةعمر)٢(
ذكرهسبقمصدرزیانمحمدغدباواأمیر)٣(
ذكرهسبقمصدرباسمبوعمرعثمان)٤(
ذكرهسبقمصدرمحمدجمعةعمر)٥(
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زینب بنت الشیخ جورو ھمة
زھرة بنت الشیخ آدم دكا جیغا

)١(األربعةمنھنینجبولم

مایرنوبلومحمدالسلطانمرضم١٩٤٠عامحواليفي
الثامنةالساعةتماموفي)٢(بیتھالزمالمرضعلیھاشتدوعندما
عنترجلم١٩٤٤عاممنفبرایر٢٦السبتیوممنصباحا

بدارهاالنوضریحھ)٣(االعليالرفیقاليوانتقلالحیاةجواد
یزار

ونسال هللا لھ الرحمة والمغفرة

_____________________________
ذكرهسبقمصدرمحمدجمعةعمر)١(
نفسھ)٢(
ذكرهسبقمصدراحمدمحمدانغاأحمد)٣(
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الفصل الخامس
السلطان محمدطاھر

( من المیالد والي التنصیب )
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اسمھ ونسبھ
ھو محمد طاھر بن محمد بلو مایرنو بن الطاھر

األول بن أحمد زروق بن ابوبكر العتیق بن الشیخ عثمان بن
فودي  ووالدتھ ھي خدیجة المشھورة دوغرا بنت موسي

فتزوجھا)٢(بورميمعركةفيوالدھااستشھد)١(كانوشیروما
اليالھجرةقافلةوصلتوعندما)٣(مایرنوبلومحمدالسلطان

منطقة وداي كانت خدیجة دوغرا حامل وكان امر مواصلة
الھجرة في غایة الصعوبة علیھا فنزل السلطان محمد بلو مایرنو

)٤(.)١٩٠٩-١٩٠٢(مرةدودصالحمحمدودايسلطانعلي

وفي وداي تزوج السلطان محمد بلو مایرنو من أیضا من میرم
.)٥(مرةدودصالحمحمدودايسلطانبنت

في یوم الجمعة وفي تمام الساعة السادسة مساء من یوم
طاھرمحمدابنھادوغراخدیجةأنجبتم١٩٠٤ینایر١٥

.وكانت مدینة ابشي علي الحدود السودانیة التشادیة ھي مسقط
راسھ ثم انتظر السلطان محمد بلو مایرنو قلیال ریثما قوي
زوجتھ علي مواصلة رحلة الھجرة .ثم انطلقت الھجرة الي

)٦(مایرنو

________________________
طاھرمحمدالسلطانوثائق)١(

(2)Yuguda Dan buram gombe Op.cit p
مایرنوبلومحمدالسلطانوثائق)٣(
نفسھ)٤(
نفسھ)٥(
نفسھ)٦(
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عاش محمد طاھر ایام طفولتھ االولي في بیئة صعبة
جدا ملیئة بالتعب والمشقة رحلة الھجرة ثم مرحلة تأسیس

مایرنو ومع ذلك حظي بالكثیر من العنایة واالھتمام كونھ الولد
الوحید للسلطان محمد بلو مایرنو والوریث المحتمل لعرش

)١(.خاصنوعمنعنایةوجدلذاالسلطنة

بدایة تعلیمھ الدیني
كعادة كل أفراد األسرة الفودیة یعتبر تعلیم أبنائھم من
األشیاء الھامة جدا وال تھاون فیھا وما ان مرت بضع سنین

حتي بدأ مسیرة اعداد األمیر الصغیر علمیا فتعلم مبادئ الكتابة
حفیدھاتوليكانتوالتي)٢(مدنكيانازینبجدتھیدعلي

عنایة خاصة فقرأ علیھا القرآن ثم نقل الي عمھ وشیخھ
عبدالرازق مالم مشطو فحفظ القرآن علي یدیھ ودرس علي یدیھ
العدید من كتب الفقھ  والتي ھي من أساسیات المنھج االسالمي

في خالفة سكتو اإلسالمیة مثل كتب االخضري والعشماوي
والعزیة ثم االجرومیة ثم منظومة عبدالواحد بن عاشر ودرس
علي ید مالم مشطو العدید من الكتب خاصة من مؤلفات الشیخ

درسثم)٣(الفودیةاألسرةمؤلفاتمنوغیرھافوديبنعثمان
علي ید العالمة عثمان والي رسالة ابي زید القیرواني ومختصر
خلیل وغیرھا  ثم درس علي ید العالمة مالم علي اغا العدید من

__________________________
ذكرهسبقمصدرمحمدجمعةعمر)١(
نفسھ)٢(
طاھرمحمدالسلطانوثائق)٣(
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وكان)١(القادریةالطریقةمنھواخذوالسیرةالتصوفكتب
معظم أفراد األسرة الفودیة یاخذون الطریقة القادریة منھ او من
الشیخ العالمة أحمد كاغو او الشیخ العالمة آدم الخطیب فكانوا

من أكبر شیوخ الطریقة القادریة ولھم سلسلة في التصوف
متصلة بالشیخ عثمان بن فودي

تعلیمھ النظامي
عبرالبریطانياالستعمارتمكنم١٩١٤عامحواليفي

مفتش مركز سنار من اقناع السلطان محمد بلو مایرنو لقبول
فتح اول مدرسة نظامیة في مایرنو ووقتھا عارض ذلك السواد
االعظم من اھل مایرنو قیام المدرسة فبادر السلطان محمد بلو
مایرنو بتسجیل اسم ولده محمد طاھر كأول طالب نظامي لتلك

لقبولالناسبھالیقنع)٢(اقربائھبناءمنعددسجلثمالمدرسة
المدرسة لكن لم یقتنع اال رجلین فقط كما ذكرنا سالفا

درس محمد طاھر في تلك المدرسة مع زمالئھ واستمرت
الدراسة لحوالي ثالثة أعوام ثم توقفت المدرسة بسبب الثورة
التي قامت ضد مدیر المدرسة وعندما علم السلطان محمد بلو

مایرنو بما حدث من مدیر المدرسة طرده وتوقفت الدراسة
وفي تلك الفترة كان االستعمار البریطاني قد أنشأ كلیة غردون
والحقا أصبحت جامعة الخرطوم  وكان االستعمار البریطاني

فتمكن.)٣(العشائرزعماءالبناءفیھاالدراسةفرصیخصص
__________________________

طاھرمحمدالسلطانوثائق)١(
ذكرهسبقمصدرابراھیمعثمانالشریف)٢(
ذكرهسبقمصدركاغوأحمداالمینالحاج)٣(
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الشیخین وھما العالمة أبكر مالم باوا بن مالم ثاني شقیق العالمة
أحمد كاغو وكان یسكن حي العباسیة أمدرمان وھو أمام مسجد

عباس قدح الدم ومقرب جدا من السلطان محمد بلو مایرنو
تمكن ھو والشیخ العالمة سلیمان دودن كریا بن ابوبكر بن

إبراھیم بن أمیر المؤمنین محمد بلو. تمكن الشیخین من اقناع
السلطان محمد بلو مایرنو إرسال ابنھ محمد طاھر للدراسة في

)١(ومراقبتھماشرافھمتحتغردونكلیة

في كلیة غردون كان من بین زمالء محمد طاھر سرالختم
الخلیفة ومحمداحمد محجوب وإبراھیم المغربي ومحمد نجیب

وكان من أكثر األصدقاءالذي اصبح رئیس جمھوریة مصر
فيطاھرمحمددراسةوأثناء.)٢(طاھرمحمداليالمقربین

كلیة غردون توثقت عالقاتھ مع االستاذ ابراھیم الخلیل ومع
عمھ ابوبكر عبدهللا ابوبكر والحقا تزوج حواء بنت ابراھیم

)٣(عبدهللابوبكربنتوفاطمةالخلیل

بعد الدراسة في كلیة غردون أرسلھ عمھ سلیمان دودن
كریا الي مصر لتلقي كورس في اللغة اإلنجلیزیة في جامعة

(٤(لمایرنووعادالشریفاألزھرفيدرسوبعدھااإلسكندریة

_________________________
ذكرهسبقمصدركاغوأحمداالمینالحاج)١(
نفسھ)٢(
نفسھ)٣(
طاھرمحمدالسلطانوثائق)٤(



208

في مایرنو واصل دراسة العلوم اإلسالمیة علي مستوي
ارفع فالتحق بمعھد العالمة ابوبكر القاضي بن محمد بن

عبدالقادر فدرس  علي یدیھ العدید من الكتب مثل مدونة اإلمام
مالك وكتاب الشفاء للقاضي عیاض ومقامات الحریري وروح
المعاني في تفسیر القرآن وكتاب علوم المعاملة المیر المؤمنین

وكان.)١(الكتبمنوغیرھاعثمانالشیخبنبلومحمد
السلطان محمد طاھر یكتب تعلیقا في الصفحة االولي في كتبھ

بمكتبتھ مفاد التعلیق ( درستھ علي ید الشیخ فالن) وكان من بین
الذین درس علي یدھم فكي أبكر محمد وجدت تعلیقات عدیدة

باسم فكي أبكر محمد ولكن لم أتمكن من معرفة ھویة فكي أبكر
محمد ھذا وقادني تفكیري ربما یكون ھو شیخھ القاضي ابوبكر

محمد .وهللا اعلم
وایضا درس المعلقات لشعراء الجاھلیة علي ید عمتھ الحاجة

عرفة علي كما ورد في تعلیقھ ودرس أیضا تفسیر الجاللین
علي ید  مودبو آدم تكر كیرانغا كما ورد في تعلیقھ وھو یقصد
الشیخ آدم الخطیب . ومعظم مخطوطاتھ في مكتبھ منسوخة بید

فكي محمود  احمد عبده والشیخ فكي سبیل ولكلیھما خطأ جمیال
ترك السلطان محمد بلو مایرنو والسلطان محمد طاھر مكتبة
كبیرة ال یقل عدد كتبھا من أربعة الف كتاب قبل ان یتسرب

معظمھا
__________________________

طاھرمحمدالسلطانوثائق)١(
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نشأتھ
نشأ محمد طاھر بن السلطان محمد بلو مایرنو في حیاة

دعة وعز ووفر لھ والده والذین عاش جزء من حیاتھ علي
یدیھم كل سبل الحیاة الكریمة . وكان األمیر الصغیر زینة

شباب عصره وعاش في بیئات عدیدة ومختلفة ساھمت في تفتح
افاقھ ومداركھ من مایرنو الي أمدرمان وخرطوم الي

اإلسكندریة ثم القاھرة وفي كل منطقة تعرف علي بیئة مختلفة
ونمط عیش مختلف وزمالء واصدقاء من ثقافات مختلفة

ساھمت جمیعھا في تكوین شخصیتھ
أصدقائھ وزمالئھ

من أبرز أصدقائھ منذ الصبا ھم
اوروالمشھورمحمدعليمحمد/١

كان من اعز أصدقاء محمد طاھر وظلت العالقة بینھا من أمیز
العالقات واصدقھا وحملت في طیاتھا العدید من القصص

والحكاوي فھذه العالقة وحدھا تحتاج لكتاب البراز مدي عمق
وصدق واخالص ووفاء كل لآلخر وظلت عالقتھما حتي فرقت

)١(بینھماالمنیة

كاغوأحمداالمینالحاج/٢
ھو من اعز أصدقاء محمد طاھر وأكثرھم وفاءا لھ والسرتھ

من بعده . وكما اختار السلطان محمد بلو مایرنو العالمة أحمد
كاغو مستشارا خاصا لھ ایضا انتقلت الصداقة والمحبة والود

___________________________
ذكرهسبقمصدرمحمدجمعةعمر)١(
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والوفاء البنیھما . فكان الحاج االمین أحمد كاغو صدیقا
ومستشارا خاص للسلطان محمد طاھر رافقھ في معظم مقابالتھ

الرسمیة مع قادة الدولة ورافقھ في  معظم رحالتھ خارج
السودان وخاصة رحالتھ الي مصر والتي بلغت اربع رحالت
ورافقھم في اإلثنین منھا العالمة فكي بشیر أحمد عبده  ولكل

رحلة حكایة وقصة یطول الحدیث حولھا ولكن عنوان كل ھذه
الرحالت .( انھم عظماء ورجال دولة) بكل ما تعنیھ ھذه

.)١(الكلمات
عبدالسالمحمزةالشیخ/٣

ھو االخر احد اعز أصدقاء محمد طاھر منذ مرحلة الصبا
وظلت العالقة ممیزة بینھما وكان حمزة عبدالسالم ھو وكیل

السلطان محمد طاھر في الجزیرة وداره ھو مقر السلطان عندما
یزور قري الجزیرة او رئاسة المدیریة . وتواجا ھذه العالقة

بمصاھرات
تزوج الشیخ حمزة عبدالسالم من عائشة بنت السلطان محمد

طاھر
ثم بعد عدة اعوام تزوج السلطان محمد طاھر من ….یمة بنت

)٢(عبدالسالمحمزةالشیخ

اما زمالء دراستھ فھم كثر وفي كل مرحلة اكتسب زمالء
أوفیاء وجمیعھم كانوا خیر عون وسند لھ في حیاتھ فزمالء

__________________________
ذكرهسبقمصدركاغوأحمداالمینالحاج)١(
ذكرهسبقمصدرمحمدجمعةعمر)٢(
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دراستھ في مدرسة مایرنو االولي وزمالئھ في كلیة غردون قد
ورد ذكرھم وجمیعھم أصبحوا قادة علي مستوي دولة السودان

ومصر
ومن األصدقاء اآلخرین في مصر منذ فترة دراستھ في مصر

امیزھم  الصاغ صالح مصطفي سالم والذي اصبح وزیر
الوزارةتولیھفترةوفي)١٩٥٥-١٩٥٣(مصرفياإلرشاد

زار السلطان محمد طاھر مصر مرتین مرة بدعوة من الرئیس
اللواء محمد نجیب  ومرة بدعوة من الرئیس جمال عبدالناصر

)١(صالحالصاغمنبدعوةكانتالثالثةالزیارة

وفي مسیرة حیاة السلطان محمد طاھر كون صداقات جدیدة
ومفیدة وكان من اقرب اصدقاءه من قادة الدولة السودانیة

اإلمام الصدیق عبدالرحمن المھدي
اإلمام الھادي المھدي
السید علي المرغني

الزعیم اسماعیل االزھري
السید داؤود الخلیفة

والسید محمد طلعت فرید وغیرھم الكثیر الي جانب عدد من
)٢(وغیرھمابوسنوالناظرتركمثلالنظار

اما أصدقائھ علي مستوي مدیریة النیل األزرق ھم
السید الباقر محمد ابواذنین

__________________________
ذكرهسبقمصدركاغوأحمداالمینالحاج)١(
نفسھ)٢(
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السید مصطفي سآتي
السید عثمان سآتي

السید أحمد العبید صالح
السید محمد علي حمیدة
الشیخ الجیلي المكاشف
ألناظر منصور العجب

ألمك حسن عدالن
السید خضر أحمد نایل

السید الطیب الشامي
السید مصطفي المنصوري
السید الطیب الخلیفة حسن

السید علي جافون
)١(وغیرھمالدبةتورفضلالسید

وصفھ
وصف محمد طاھر بأنھ كان اسمر اللون وطویل القامة
واعطاه هللا بسطة في الحجم والطول وكان قوي البنیة ذو قوة

جسمانیة مذھلة یضع نوي التمر بین اصبعیھ ویضغط علیھ
بابھامھ فیكسره یمسك الجمل الھائج من سنامھ فیجزه ویردیھ
أرضا. وكان قوي الشخصیة ذو ھیبة ووقار شجاعا صلبا ال

______________________
ذكرهسبقمصدركاغوأحمداالمینالحاج)١(
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یخشي في هللا لومة الئم ورجال حكیما ومالزما للقرآن وقافا عند
)١(رأیھخالفولومشورتھاھلرأيعندینزلهللاحدود

مواھبھ وھوایاتھ
یتمتع محمد طاھر بالعدید من المواھب والھوایات

كان سباحا ماھرا یشھد لھ اقرانھ انھ یعبر النیل سابحا من
الضفة  حتي یصل الضفة الشرقیة ویعود مباشرة دون اخذ اي

قسط من الراحة او التوقف من السباحة ومن مھاراتھ دقة إصابة
الھدف سواءا كان بالنشاب او الرمح او بالسالح الناري وكان

لدیھ ھوایة صید الحیوانات البریة مثل الغزالن والحبار وغیرھا
فكان یخرج الي الصید بشكل راتب ولھ مھارة عالیة في

الفروسیة والھجن فمنذ طفولتھ كان یمتطي ویتدرب علي خیول
والده وجمالھ فبرع في ذلك ونال العدید من الجوائز في

مسابقات الفروسیة والھجن والتي یقیمھا مفتش مركز سنار
وكان معظم المشاركین من أفراد الشرطة ولھ قدرة مذھلة في
ترویض الجمال الھائجة ومن ھوایاتھ تربیة الحیوانات البریة

فكان لھ حظیرة كبیرة ملیئة بالحیوانات فكان یربي النعام
والغزالن بأنواعھا ویربي األرانب البریة والتعالب ودجاج

الوادي والطیور النادرة  وغیرھا الكثیر ودائما حظیرتھ تستقبل
)٢(األطفالخاصةالزوارمنالعدید

_________________________
ذكرهسبقمصدركاغوأحمداالمینالحاج)١(
نفسھ)٢(
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تنصیبھ
كان لمحمد طاھر ادوارا كثیرة ورئیسیة في إدارة

سلطنة مایرنو منذ بدایة شبابھ وأصبح مع مرور الوقت
ونضوجھ الساعد األیمن لوالده وكثیرا ما كان ینوب عن والده

داخل مایرنو وخارجھا ویقود العدید من الوفود الي قري الھجرة
كما كان ینوب عنھ في بعض المقابالت الرسمیة وكان ھو

المترجم الخاص لوالده للكثیر من المراسالت والمكاتبات التي
ترد من الجھات الرسمیة باللغة اإلنجلیزیة رغم ورود بعض
المكاتبات باللغتین العربیة في شطر واإلنجلیزیة في الشطر

)١(.الورقةمناالخر

عندما تقدم العمر بالسلطان محمد بلو مایرنو اعتزل شوؤن
الحكم والسلطنة وعھد األمر الي ابنھ محمد طاھر وكان األمیر
محمد طاھر ھو الذي یدیر شوؤن الحكم بشكل مطلق قبل وفاة

.)٢(سنواتثالثبحواليرسمیاوتنصیبھوالده
توفي السلطان محمد بلو مایرنو ولم یكن لھ من األبناء
الذكور سوي ابن واحد وھو محمد طاھر وقبل ذلك ببضع

سنوات  ھو السلطان الفعلي لذا كان األمر في غایة السھولة
العضاء مجلس الحل والعقد في اختیاره فلم تكن ھناك منافسات
وال مناقشات مطولة حول من یخلف السلطان محمد بلو مایرنو

___________________________
ذكرهسبقمصدركاغوأحمداالمینالحاج)١(
ذكرهسبقمصدرمحمدجمعةعمر)٢(
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وخاصة إرث خالفة سكتو اإلسالمیة یسیر علي التوریث
منصب أمیر المؤمنین او السلطان ودائما تعمل األسرة الفودیة

علي اعداد أبنائھا لتولي ھذا المنصب بكفاءة واقتدار ووقتھا كان
األمیر محمد طاھر في جاھزیة عالیة لخالفة والده فعقدت جلسة

مبایعة بواسطة أعضاء مجلس الحل والعقد وھم
واليعثمانبنعبدالقادراالعظم/الوزیر/١
سنھكبررغماستدعيشائبعمر/رافيمقاجن/٢
میقنديابراھیمبیلوالشیخ/٣
باسمبوعمرالشیخ/٤
مشطومالمعبدالرازق/٥
جبریلمحمدتراكيالعمدة/٦
عرابيأحمدالساعي/٧
مرافایوسفعمربیلوالشیخ/٨
)١(الخطیبآدماإلمام/٩

)٢(شنديفيھوفوقتھاعبدهللابوبكرقالدیماطنوغاب

عقدت البیعة بایعھ مجلس الحل والعقد ثم كبار العلماء
والشیوخ ثم اھل المنطقة وتقاطرة وفود قري الھجرة وغیرھا

ثماالختیارللمدیریةالرسمیةالسلطاتواعتمدت.)٣(مبایعة
وارسل)٤(ھادلستونجرفویسھیوبرتسیرالسودانعامحاكم

_____________________________
ذكرهسبقمصدرمحمدجمعةعمر)١(
نفسھ)٢(
نفسھ)٣(
طاھرمحمدالسلطانوثائق)٤(
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خطاب االعتماد وأمر تأسیس جدید للمحكمة بترفیع السلطان
محمد طاھر من عضو المحكمة الي رئیس المحكمة خلفا

)١(لوالده

كان اھم أعضاء ھیاكل السلطنة في عھد محمد طاھر ھم
اوال مجلس وزرائھ

وھم أعضاء مجلس الحل والعقد والحقا حدثت بعض التعدیالت
واإلضافة منھا

توفي الوزیر عبدالقادر وخلفھ الوزیر بیلو حسن خلیل ثم توفي
)٢(خلیلحسنالنوروخلفھبیلو

)٣(شائبعمربیلووخلفھشائبعمررافيمقاجنتوفي

وصل العمدة  تراكي محمد جبریل سن المعاش وخلفھ بلھ محمد
)٤(طاھر

غادر مرفأ  بیلو یوسف عمر الي شرق السودان وعاد یوسف
عمر مرافا من جنوب النیل األزرق وتولي العضویة بدال عن

)٥(مرافاعمرابوبكروخلفھمرافاعمریوسفوتوفيأخیھ

تم تغییر اإلمام آدم الخطیب  بسبب تقدم في العمر وخلفھ اإلمام
________________________

م١٩٤٤لعاممایرنومحكمةتأسیسامر)١(
م٢٠١٧عامبمنزلھإفادةحسنالنورالدینشرفالشیخ)٢(
طاھرمحمدالسلطانوثائق)٣(
نفسھ)٤(
م٢٠٢٠عامبمنزلھإفادةمرافاعبدهللابیلوالشیخ)٥(
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)١(الخطیبآدماالمین

وأعضاء المجلس ھم نفسھم أعضاء المحكمة عدا بیلو عمر
شائب لتقدمھ في السن حیث عین السلطان محمد طاھر العمدة

)٢(عنھبدالخضرعبدهللا

وعین السطان محمد طاھر فكي بشیر أیضا عضوا
)٣(غرباعمرأبكرالعضوطاھرمحمدالسلطانعینوایضا

ظلت أیضا معظم المناصب القیادیة اإلداریة التي كانت في
عھد السلطان محمد بلو مایرنو كما ھي مع بعض التعدیالت

التي حدثت الحقا معظمھا بسبب الوفیات ومن أبرز التعدیالت
تنیمآدملھواضیفالحرسرئیساملسمحمدعمراصبح/١
الحسبةواليباقندريعثمانمحمداصبح/٢
السلطانلقصرمدیراغرباأبكراصبح/٣
محمدیوسفوحسینجیكادةعثمانللشرطةانضم/٤

)٤(وغیرھم

سركن(الشبابمنعددالشبابأمیرمنصبعليتعاقب/٥
سماري )

عھدفي-والدتھعمكریوجد-دقراعباس/الشبابامیر/١
السلطان مایرنو

>>______________________
م١٩٩٥عامالسلطانبمنزلإفادةالخطیبآدمبشیرالشیخ)١(
مایرنومحكمةوثائق)٢(
نفسھ)٣(
ذكرهسبقمصدرمحمدجمعةعمر)٤(
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فيالسوكي-اليرحل-ناناطنموسي/الشبابأمیر/٢
عھد السلطان مایرنو

مایرنوالسلطانعھدفي-صوامیلسندا/الشبابامیر/٣
محمدالسلطانعھدفي-..محمد…یقده/الشبابأمیر/٤

طاھر
محمدالسلطانعھدفي-خلیلحسنالنور/الشبابأمیر-٥

طاھر
)١()كانوميبوبة(عثمانمحمدابوبكر/الشبابأمیر/٦

وجمیعھم ینحدرون من أسر وعائالت لھا سلطاتھا وداخل
خالفة سكتو اإلسالمیة

وبعض القادة عاصروا السلطان محمد بلو مایرنو وعاصروا
السلطان محمد طاھر مثل الشیخ عثمان طن یایا والكاتب عمر

)٢(كاتبباش

مجلستنظیمطاھرمحمدالسلطانأعادم١٩٥٣عاموفي
شوريمجلسفكون)٣(للمناطقتمثیلبنظاموجعلھالشوري

ضم عضویة من كل أنحاء السودان تحت رعایتھ ومن بین
أعضاء المجلس حسن صدیق السكرتیر العام

الوزیر النور حسن واألمین أحمد كاغو وبشیر أحمد عبده وبیلو
شنتلي وآدم صالح  والشیخ أحمد محمد مودي من أمدرمان

_________________________
ذكرهسبقمصدرمحمدجمعةعمر)١(
نفسھ)٢(
طاھرمحمدالسلطانوثائق)٣(
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وإبراھیم جاللین من األبیض والعمدة عبد العزیز آدم األبیض
وحسن عبدهللا و عمر اسحاق من كسال العمدة محمد سمبو

وعلي الشناوي طوكر الناظر عیسي السماني دارفور الشیخ
یحي عبدهللا ود ھاشم بخاري محمد عثمان ام روابة العمدة

عبدالقادر محمد صالح جلقني جیالني آدم تكر وعبدهللا قصابي
مدني الشیخ محمد عمر تندلتي التجاني مبشر دار السالم السید

حامد بابكر السوكي عبدهللا داوؤد وابوبكر حبیب القضارف
العمدة عباس الرھد عبدهللا حمزة النھود العمدة كبیرة سیفاوا
الشیخ أمام مالك ام شوكة الشیخ بیلو واحمد عیسي كوستي

السید امین بدین سنجة عثمان نبابا الحوش حمادي رابح األبیض
م١٩٥٧عاممایوفيثانیةدورةتكوینوأعیدالكثیروغیرھم

ومعظم المذكورین في الدورة األولى ظلوا أعضاء في الدورة
الثانیة أیضا ونجح المجلس االستشاري في ربط الجمیع وإدارة
ھموم وقضایا كل اتباع السلطنة وكان لھذا المجلس مكتب ثابت

)١(بمایرنوالسلطانقصرفي

اھتم السلطان محمد طاھر كثیرا بكل جوانب السلطنة
وانتقلللسلطنةجدیدقصرتأسیسعليعملم١٩٤٥عاموفي

الیھ وبناه من الطوب األحمر وكان اول مبني بالطوب االحمر
اصبحالذيوھو)٢(الزمنذلكبمقیاستحفةوكانمایرنوفي

االن منزل االستاذ المحامي الدكتور بابكر عثمان محمد طاھر
__________________________

طاھرمحمدالسلطانوثائق)١(
ذكرهسبقمصدرمحمدجمعةعمر)٢(
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محمدالسلطانشیدالمواكبةمنلمزیدم١٩٦٠عامفي
طاھر قصر جدیدا أكبر وأوسع وكان حدثا كبیر وسمي سرایا

السلطان وكان حدثا على مستوى مدیریة النیل األزرق وال یزال
فیھتقدمالتيالخدماتوكانت)١(الیوماليالسلطنةمقرھو

لكبار الزوار رفیعة جدا حیث تتولى طواقم أكبر فنادق
الخرطوم تقدیم الخدمة في القصر وكان للسلطان تعاقدات مع
العدید من الفنادق وھي جاھزة لتلبیة الخدمة المطلوبة في اي
وقت ومن تلك الفنادق فندق غراند فلیج ومنسق السلطان مع
ھذه الفنادق ھو مستشاره الحاج االمین أحمد كاغو . وظلت
الخدمات التي تقدم لكبار الزوار لقصر السلطان مدھشة جدا

)٢(الزمنمنطویلةلفترةالجمیعحدیثومكان

لقد تمتع السلطان محمد طاھر بقدر عالي من الثراء من
خالل استثماراتھ الشخصیة ووصفتھ العدید من المصادر بانھ

كان اغني رجل في مدیریة النیل األزرق وكان شریك لعدد من
الشركات والمؤسسات وكان لھ تعامالت مع كبریات الشركات

والمصارف العالمیة مثل شركة فورد االنجلیزیة وشركة سودان
ووثائقملفاتوحجم)٣(البریطانيباركلیزوبنكمكنتایر

وفواتیر وشیكات ومستندات ھذه الشركات من بین ملفات
ووثائق السلطان محمد طاھر تؤكد كان عمال استثماریا ضخم

یجري بینھما
___________________________

ذكرهسبقمصدرمحمدجمعةعمر)١(
سبقمصدركاغوأحمداالمینالحاج)٢(
نفسھ)٣(



221

كان للسلطان محمد طاھر اسطول من ارقي انواع
السیارات الخاصة منھا عربة شفرلیت وعربة ناش والندروفر

والندروفر معونة وعربة صالون وعربة تایوتا وكان كریما
جوادا وفي اكثر من مرة اھدي ضیوفھ ھدایا قیمة جدا فمن تلك

الھدایا احدي احد أبناء أمراء كانو كان في زیارة للسلطان محمد
)١(جدیدةناشعربةالسلطانفاھداهطاھر

)٢(جداحدیثةصالونعربةنیجیریادولةسفراءاحداھديكما

وكان حاكم المدیریة یعتمد علي اسطول سیاراتھ عندما
یكون للمدیریة كبار الزوار ومن تلك الزیارة زیارة الرئیس
ابرھیم عبود للمدیریة حیث ساھم السلطان بعدد من سیاراتھ
منھا عربة شفرلیت التي استغلھا الرئیس عبود طوال فترة

الزیارة وكان في تلك الفترة یتحرك الرؤساء الي المدیریات
)٣(الداخلیةالتنقلوسائلالمدیریةوتوفربالقطار

عرف عن السلطان محمد طاھر التقوي والصالح وكان
مداوم علي  قراءة القرآن وصالة الجماعة في وقتھا وكان كثیرا

ما یشكي عن مواقفھ حكام المدیریات فإذا كان معھم السلطان
محمد طاھر في اجتماع فمجرد ان یرفع نداء الصالة یخرج من

االجتماع وبدون استئذان مھما بلغ أھمیة موضوع االجتماع
___________________________

ذكرهسبقمصدرمحمدجمعةعمر)١(
نفسھ)٢(
ذكرهسبقمصدركاغوأحمداالمینالحاج)٣(
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وعادة یرد علي حاكم المدیریة الذي یلتمس منھ االنتظار بعبارة
)١(مخلوقاينداءمنیلبياناوليالخالقنداء

من بین  ما تركھ السلطان محمد طاھر لسلطنة كمیة من
األسلحة الناریة المسجلة والمرخصة رسمیا وھي معلومة

ومرصودة بتفاصیلھا  ومحفوظة االن   كامانات برئاسة شرطة
)٢(سنارمحلیة

قلد السلطان محمد طاھر في مسیرتھ بالعدید من األوسمة
وكساوي الشرف ففي عھد الرئیس ابراھیم عبود فقط قلد كسوة

وظل)٣(والرابعةوالثالثةوالثانیةاالوليالدرجةمنالشرف
علي مدي سنوات في صدر صفحات الدلیل العصري الحدیث

وھو اشبھ ب موسوعة سنویة عن أبرز شخصیات الشرق
)٤(القاھرةمنسنویاتصدراألوسط

_____________________
ذكرهسبقمصدركاغوأحمداالمینالحاج)١(
وایضام١٩٩٥مایرنوسلطانبمنزلإفادةمحمدطاھرابوبكرالسلطان)٢(

مستندات األمانة
م٢٠٠٨النھضةحيبمایرنوبمنزلھإفادةالكفاحعمرأحمدالسید)٣(
م١٩٥٦الي١٩٥٠منالحدیثالعصريالدلیلكتبسلسلة)٤(
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الفصل السادس
السلطان محمدطاھر وخدماتھ  التباعة

خدماتھ االقتصادیة
كان معالجة القضایا االقتصادیة وتحسین الوضع

االقتصادي في قري الھجرة  كان من اھم  أولویات السلطان
محمد بلو مایرنو وأیضا كانت في قمة  أولویات السلطان محمد

طاھر فاھتم باالتي
األسواق:

اھتم السلطان محمد طاھر مایرنو بتطویر األسواق فبدأ
بسوق مایرنو فامر بتخطیط سوق جدید تحت رعایة مجلس

ریفي سنار ونقلھ من مكانھ القدیم الي مكانھ الحالي فأصبح أكبر
بكثیر وأوسع وجلب لھذا السوق عدد من كبار التجار من

مختلف السودان وامتلكوا متاجر في السوق أسوة بابناء
التجارھؤالءأبرزومن)٢(مایرنو

خضر أحمد نایل
الطیب الخلیفة حسن
مصطفي المنقوري

__________________________
ذكرهسبقمصدركاغوأحمداالمینالحاج)١(
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حسین الیاس
الطیب الشامي

)١(سقرةابو

فشیدوا متاجرھم بطریقة حدیثة وضخوا فیھا األموال وفعل
الشئ ذاتھ كبار تجار مایرنو مثل محمد ابرشي وابكر غربا
وابكر بخاري وابكر باباورو ومحمد جنقطو والحاج ذكریا

موسي واحفاد عبدهللا مي قاتري وغیرھم الكثیر فازدھر السوق
ونشطت التجارتھ فیھ وأصبح السوق المركزي األول علي

مستوي منطقة سنار وأصبح كل كبار تجار الجملة والموردین
تنطلق انشطتھم من مایرنو واصبحت كل القري المجاورة شرقا

وغرب جنوبا وشماال وحتي سوق سنار یستورد بضائعھ من
مایرنو والورادات تأتي من الخرطوم وامدرمان وبورتسودان

مباشرة ومنتوجات جنوب النیل األزرق من الحطب والقنا
والفحم والسعف واالخشاب ورصاصات السقف والجبال

المصنعة من السعف وغیرھا ترد الي مایرنو حتي منتجات
القري المجاورة من الخضر واالسماك تسوق في مایرنو وفي
تلك الفترة اصبح حتي اتحادات المھن التجاریة معظمھا علي
ایدي أبناء مایرنو وشاغلي بعضھا یعملون في مایرنو فكان

محمد جنقطو ممسك باتحاد التجار وسلیمان محمد عبدهللا  دباغ
____________________________

نفسھ)١(
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ممسك اتحاد منتجي الجلود علي مستوي المدیریة وغیرھم من
)١(التجاريالعملقادة

ثم اھتم بوسائل ربط المناطق االخري بسوق مایرنو وتمكن من
التصدیق وإحضار بنطون مایرنو طلحة من الرئیس ابراھیم

.)٢(عبود
وبعد سوق مایرنو  قام السلطان محمد طاھر  بتخطیط سوق
الدندر كولي وأصبح سوق الدندر كولي ھو السوق المركزي

منتتسوقودتكتوك٤٤مناطقوكلسنارشرقمنطقةلكى
دندر كولي وأصبح سوق كولي المركز الرئیس لتجارة

.)٣(المواشي
ثم نقل  السلطان محمد طاھر احدي تجارب غرب أفریقیا

األسواق االسبوعیة المتجولة فنشأة أسواق أسبوعیة وانتشرت
الفكرة في كل قري الھجرة وازدھرت أسواق عدیدة  مثل سوق

ام شوكة وسوق جلقني وسوق جمیزة وسوق بازورة وسوق
حمراء وسوق كسیبة غیرھا من االسواق واستفادت العدید من
قري ومدن السودان من األسواق االسبوعیة ونشطت التجارة

)٤(االقتصاديالوضعوتحسنالھجرةقريفي

____________________________
ذكرهسبقمصدرالدباغعبدهللامحمدسلیمان)١(
ذكرهسبقمصدركاغوأحمداالمینالحاج)٢(
نفسھ)٣(
نفسھ)٤(
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الزراعة :
الزراعة من األنشطة االقتصادیة التي اھتم بھا السلطان محمد

طاھر خاصة بعد أن ضرب المنطقة الجفاف ثالث سنوات
واصبحتم١٩٥٠وعام١٩٤٩وعامم١٩٤٨عاممتتالیة

مایرنو نفسھا مھددة بھجرة كل مواطنیھا وبالفعل غادرھا ما
)١(العملفرصوقلةالغذاءنقصبسببسكانھانصفیقارب

فنشط السلطان محمد طاھر من أجل تأسیس مشاریع اعاشیة
مرویة فنجح في الحصول علي   ثالث تصادیق لثالث  مشاریع
مرویة وأصبح التحدي الحصول علي ممولین إلنشاء المشاریع
فنجح في اقناع السید محمد داوؤد الخلیفة لتنفیذ المشروع األول

عملوایضا)٢(م١٩٥١عامفيالمرويشمالمایرنومشروع
السلطان محمدطاھر مع مصطفي سآتي كشركاء في تأسیس

عاموفي)٣(م١٩٥١العامنفسفيجنوبمایرنومشروع
عثمانمعاخريشراكةفيطاھرمحمدالسلطاندخلم١٩٥٣
)٤(األوسط.مایرنومشروعلتأسیسسآتيالخیرومحمدسآتي

فقامت المشاریع المرویة وتم وتملیك المواطنین الحواشات وفق
)٥(معینةأسس

_________________________
ذكرهسبقمصدرجمومحمدمحمد)١(
ذكرهسبقمصدرباسمبوعمرعثمان)٢(
نفسھ)٣(
نفسھ)٤(
نفسھ)٥(
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انطلق المشاریع في العمل واحدثت نقلة نوعیة كبیرة في اقتصاد
المنطقة واستقرارھا ونجاح تجربة المشاریع الثالث فتح الباب

أمام قیام العدید من المشاریع منھا مشروعي ودھاشم شمال
وجنوب بواسطة نقدهللا ومشروع الحجیرات بواسطة أحمد

العبید صالح وانتشرت المشاریع مثل مشروع البساطة وغیرھا
)١(األزرقالنیلجنوبحتيالمشاریعووصلت

بعد نجاح مشاریع مایرنو اتجھ السلطان محمد طاھر نحو نھر
الدندر فاسس مشروع شموال المروي علي نھر الدندر قبالة
دندر كولي وساھم المشروع في استقرار قري الھجرة علي

قبلمنالجھدھذاكلبعدالشدیدولألسف.)٢(الدندرنھر
المستثمرین وما اتفقوه من أموال لتأسیس ھذه المشاریع جاءت
حكومة مایو في عھد الرئیس جعفر محمد نمیري لتتخذ قرار

قانونسنوقررتم١٩٧٢عامفيالمشاریعھذهبتعمیم
اإلصالح الزراعي والذي یحدد كیفیة تعویض ھؤالء

عام٦٠مناكثرمروروبعدھذایومناوالي)٣(المستثمرین
مازال أحفاد المستثمرین یلھثون وراء تعویضات اجدادھم
اھتم السلطان محمد طاھر بتنفیذ بعض المشروعات

االقتصادیة والخدمیة في العدید من مناطق قري الھجرة ھي
بسیطة بمفھوم الیوم لكنھا كبیرة جدا بمعطیات فترة تاسیسھا

___________________________
ذكرهسبقمصدرجمومحمدمحمد)١(
ذكرهسبقمصدرباسمبوعمرعثمان)٢(
ذكرهسبقمصدرجمومحمدمحمد)٣(
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وھي عبارة عن طواحین كبیرة كانت تعمل بالجازولین الن
التیار الكھربائي لم یكن متاح في ذلك الوقت فنفذ عدد من

الطواحین علي النحو االتي
م١٩٥٣عاممایرنوطاحونة
م١٩٥٣عامالجبلفنقوقةطاحونة
م١٩٥٤عامجلقنيطاحونة
م١٩٥٥عامبدوسطاحونة
١٩٥٨عامكوليدندرطاحونة
ھذهجانبواليم١٩٦٠عاموالتبلدیةالبئرحلةبینطاحونة

الطواحین أنشأ عدد من جنائن وبساتین كبیرة  النتاج الخضر
والفاكھة في بعض قري الھجرة مثل جلقني ودندر كولي

.)١(وغیرھاوبدوس
ھذه المشروعات البسیطة جعلت تلك المناطق قبلة لكل المناطق
المجاورة لھا وساھمت في تنشیط حركة التجارة والنقل الي تلك

)٢(المناطق

ومن جھوده وقع اتفاقیة مع حكومة أعالي النیل وفي مدینة
المابان تحدیدا  وكانت السلطات ھناك قد  اعترضت علي دخول

منكبیروبجھد)٣(مراعیھماليبابقارھمالرحلالفالتة
___________________________

ذكرهسبقمصدرباسمبوعمرعثمان)١(
نفسھ)٢(
طاھرمحمدالسلطانوثائق)٣(
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السلطان محمد طاھر بعد سلسلة من الحوارات وصل التفاق
معھم سمح بموجبھ للفالتة الرحل دخول أعالي النیل واالستقرار

فیھ فتم نقل اعداد كبیرة من قطعان االمبرورو وغیرھم الي
)١(النیلأعالي

ھذه نمازج بسیطة للجھد االقتصادي الذي قام بھ السلطان
محمد طاھر تجاه اتباعھ

دور السلطان محمد طاھر في تعلیم اتباعھ
استمر السلطان محمد طاھر في دعم و تأسیس
خالوي  القرآن ودعم العلماء في إطار الدور الموروث في
خالفة سكتو اإلسالمیة ویشھد العدید من شیوخ القري بأن

ویشھد)٢(خالويلھمأسسالذيھوطاھرمحمدالسلطان
بعضھم بأنھ أسس وتكفل بصیانة عدد الحصر لھ من المساجد

وكان یحضر بنفسھ احتفاالت حفظ القرآن ( الدعاء) ویقدم
النظاميالتعلیمبخصوصأما.)٣(بنفسھالقرآنلحظةھدایاه

فقد وردت اجتھاداتھ في المساھمة في تأسیس مدارس نظامیة
في العدید من القري وبلدات الھجرة في عھد والده فكان ھو

المنفذ الفعلي لكل الخطوات التي ادت لتأسیس مدارس مایرنو
السریو وبجاوي وجلقني وغیرھا وفي عھده أیضا ارسل

___________________________
طاھرمحمدالسلطانوثائق)١(
م٢٠٢٠الدندرنھرعليرغايبقریةإفادةهللاشكرالشیخ)٢(
م٢٠٢٢فاروقمحمدعليبمنزلإفادةفاروقعليالطاھرالعمدة)٣(
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مجموعة للتدریب في معھد المعلمین في رفاعة وعملوا في
التدریس بقري الھجرة ومنھم االستاذ بلھ محمد طاھر واألستاذ

طاھرمحمدالسلطانوقام.)١(عبدهأحمدمحمودالطیب
م١٩٥٦عاماألزرقالنیلمدیریةفيروضةاولبتاسیس

لھذهوجلباسماعیلعثمانعلياالستاذمنبایعازوذلك)٢(
الروضة االستاذ مصطفي جعفر ابراھیم وأسس خلوة قرانیة

مصاحبة للروضة وجلب لھا فكي سبیل لمساعدة طالب
المدرسة في القراءة الصحیحة للقرآن ولتقلیل ھجوم المعارضین

)٣(المدرسةقیامعلي

یعتبر السلطان محمد طاھر ھو الذي فجر النقلة الكبري في
تاریخ تعلیم البنات في قري الھجرة. وكیف ال وھو من اوائل

الذین ساھموا بسخاء بمالھ في تأسیس اول مدرسة تعلیم البنات
عام.ففي)٤(بدريبابكراالستاذاسسھاوالتيالسودانفي

بعضمنكبیربدعمللبناتمایرنومدرسةتأسیسقرر١٩٦٣
)٥(ابرشيومحمددبلووحاجبشیرفكيمثلالمنطقةقادة

ومصطفي شندي وفكي محمود وغیرھم الكثیر  فواجھت ھذه
المبادرة أیضا معارضة شدیدة . ومن صور ھذه المعارضة

___________________________
ذكرهسبقمصدرعبدهأحمدمحمودالطیباستاذ)١(
نفسھ)٢(
نفسھ)٣(
طاھرمحمدالسلطانوثائقبملفالمساھمةواتصاالتوثائق)٤(
ذكرهسبقمصدرعبدهأحمدمحمودالطیب)٥(
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ھناك رجل ترك مایرنو وغادرھا نھائیا بسبب إعادة  تأسیس
سیفاوامنطقةاليوغادرم١٩٣٨عامللبنینمایرنومدرسة

ترك اخیھ في مایرنو وعندما علم ان السلطان محمد طاھر
أسس مدرسة جدیدة للبنات في مایرنو وان شقیقھ من بین الذین

ارسلوا بناتھم للمدرسة تحرك الرجل من ھناك والي مایرنو
ومباشرة الي مدرسة البنات ومن المدرسة اخذ بنت اخیھ

ومباشرة عاد بھا الي منطقة سیفاو بذل كل ھذا الجھد حتي ال
)١(النظاميالتعلیمفياخیھبنتتقرأ

من اجل إنجاح تجربة مدرسة البنات تلك بادر السلطان محمد
طاھر بتسجیل بناتھ وعدد من قریباتھ فسجل بعض القادة بناتھم

فمن أبرز طالبات الدفعة االولي
خدیجة محمد طاھر
أمونة محمد طاھر
صفیة محمد طاھر

مریم عثمان محمد طاھر
عائشة آدم تنیم

عائشة مصطفي دارو
عائشة مصطفي شندي

اسماء بیلو بخاري
حلیمة بیلو بخاري
مریم بیلو بخاري

_________________________
ذكرهسبقمصدرعبدهأحمدمحمودالطیباالستاذ)١(
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الرضیة محمد دبلو
زینب الطاھر دبلو
فتحیة الطاھر دبلو
صفیة موسي دبلو

عزیزة االمین أحمد كاغو
)١(وغیرھن

بعد قیام مدرسة مایرنو كون السلطان محمد طاھر وفدا فیھ
فكي بشیر أحمد عبده

الحاج االمین أحمد كاغو
االستاذ علي عثمان اسماعیل وغیرھم فطاف الوفد العدید من

قري الھجرة یبشر الناس بأھمیة تعلیم بناتھم في المدارس
النظامیة ویذكر حاج االمین أحمد كاغو  ان معظم ردود أفعال

قیادات الھجرة تترجم بعبارات ( انتوا سالطینا وعلمائنا وما
)٢()معكمفنحنصحیحارایتموه

مجلساقنعالسلطانمنكبیرةوبجھودم١٩٦٠عاموفي
ریفي سنار بتبني تشید مدارسة مایرنو الصغري وعند اكتمال

التشید تم نقل مدرسة البنات إلیھا وھي مدرسة خدیجة بنت
خویلد وتم نقل البنین الي مدرسة بالل بن راح الحالیة وھي

االخري شیدة بجھود العدید من قیادات مایرنو وبدعم من
)٣(عبودابراھیمالرئیسحكومةعھدفيطاھرمحمدالسلطان

________________________
م٢٠٢٠عامفيبمنزلھاإفادةطاھرمحمدعثمانمریم)١(
ذكرهسبقمصدرمحمودالطیباالستاذ)٢(
نفسھ)٣(
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وبعد قیام مدرسة بالل بن رباح الحالیة نشط مجموعة من
قیادات المنطقة  من أجل تأسیس مدرسة جدیدة وھم عثمان
شانوة والطیب الشامي وابكر میكاتورو بخاري وآدم صالح
وبوبة عصارة وابومنقا محمد ابراھیم وعمر جمعة وغیرھم
ومع بدایة العمل قامت مجموعة من رافضي التعلیم النظامي
بتحریض رجل كان یسكن في موقع المدرسة وترك الموقع

بسبب میاه الخریف التي تركد في المكان  لیرفع دعوي قضائیة
أمام السلطان  مطالبا بإزالة مباني المدرسة واعادة القطعة الیھ

وكان الھدف إعاقة عملیة تشید المدرسة  فقام السلطان محمد
)١(.المبلغلھودفعنقديتعویضلقبولباقناعھطاھر

منبدعوةم١٩٥٣مصرطاھرمحمدالسلطانزارعندما
الرئیس المصري اللواء محمد نجیب كان من نتائج الزیارة

وفقعربیةمدرسة٥٠عددبتاسیسللسلطانالرئیسمنمنحة
تقریر مكتوب عن الزیارة بینما أفاد مصدر اخر نقال عن عضو
الوفد في تلك الزیارة ان المنحة مائة مدرسة ولكن الخالف بین

الرئیس محمد نجیب وجمال عبدالناصر اطاح بالرئیس محمد
)٢(الزیارةمنشھوربعدالمنحةمقدمنجیب

_________________________
نفسھ)١(
ذكرهسبقمصدركاغوأحمداالمینالحاج)٢(
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ومن المؤكد لو تمت ھذه المنحة لنالت قري الھجرة نصیب من
ھذه المدارس اي كان عددھا .وھذا جھدا مقدر یحسب للسلطان

محمد طاھر واعضاء وفده
دوره االجتماعي الثقافي الریاضي

دائما التواصل االجتماعي ھو راس الرمح في اعمال
سالطین مایرنو االجتماعیة  مع اتباعھم فعرف السلطان محمد
طاھر مواصال اتباعھ ومشاركا لھم في السراء والضراء ولھ

زیارت راتبة یتفقد فیھا أحوالھم ویقف علي ھمومھم وقضایاھم
ویساھم معھم في  حلھا ویوفد الوفود لتنوب عنھ في بعض

وتجاوزت)١(الصنیعھذالھتحفظالھجرةقريوكلالمناطق
داخلاتباعھزارم١٩٥٨عامففيالسودانحدودزیاراتھ
)٢(ایامعدةمعھمواقاموارتریاإثیوبیا

وكان دائما اول من یصل االتباع عند الشدائد واول المبادرین
لمشاریع إصالح ذات البین وھناك عدد الحصر لھ من

المصالحات التي تمت علي یدیھ
ورث السلطان محمد طاھر من والده رعایة األیتام وایواء

الفقراء وابن السبیل وظلت داره مفتوحة للجمیع وایضا ھناك
عدد كبیر االن ممن یفتخر بأن السلطان محمد طاھر ھو من

رباھم وزوج لھ ومنھم
سعادة عمر محمد املس

_________________________
ذكرهسبقمصدرمحمدجمعةعمر)١(
طاھرمحمدالسلطانوثائق)٢(
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فاطمة عمر محمد املس
فاطمة محمد سلیمان

عائشة عبدالقادر ھسي
حواء الشام

حلیمة تبي في ام شوكة
بخیتة سلیمان

بولو أبكر غربا
غزل بریدو عمر سنار المدینة

بالل سلیمان
حسن یوسف محمد
حسین یوسف محمد

أحمد سعید علي
آدم سعید علي

عمر أحمد زروق
أبكر أحمد زروق
علي أحمد زروق

عبدالقادر إدریس قریة درویش
)١(كریادودنسلیمانھاجر

___________________________
ذكرهسبقمصدرمحمدجمعةعمر)١(
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وعدد اخر یفتخرون بأنھ ھو من زوج لھم مثل
أحمد عمر باسمو

)١(نوحعثمانالمیطوأحمد

كما درج علي إقامة الزواج الجماعي والختان الجماعي وایضا
درج علي إرسال بعض اتباعھ الداء الحج علي نفقتھ ومن الذین

نالوا ھذا التكریم
یوسف عمر مرافا

عبدالقادر عمر مرافا
أبكر مي تكوبي  بن أحمد الرفاعي

الطاھر عمر مرافا
عبدهللا عمر مرافا
مالم فري المرفع
أبكر عمر مرافا

سیدة الطاھر األول
عابدین حسن خلیل
خدیجة ابن عوف

)٢(بخاريكاتوروميأبكر

ومن الجھود االجتماعیة االخري للسلطان محمد طاھر عندما
منتقلینالمواطنینمجموعةالمنطقةاليوفدم١٩٦٠عامففي

__________________________
ذكرهسبقمصدرباسمبوعمرعثمان)١(
نفسھ)٢(
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باحثین عن بیئة افضل للسكن استقبلھم السلطان محمد طاھر
واكرمھم ومنحھم منطقة مجاورة لقریة التبلدیة في غرب مایرنو
واسسوا بلدة سموھا مایرنو الغربیة وفي عھد مایو غیروا االسم

الي مایو الثورة والیوم اسمھا جودة ونسبة لبعدھا عن موارد
الماء الدائمة كلف ابنھ ابوبكر محمد طاھر بنقل المیاه بالتانكر

إلیھم یومیا في كل شھور الصیف علي مضي عدة سنین والحقا
قام السلطان بإعادة حفر حفیرة تبلدیة حتي تكون لھم مورد للماء

والحقا حفرت لھم بئر وجزء من ھؤالء منحھم السلطان محمد
طاھر منطقة شام فاسسوا قریة شام بجوار شام دندي وبعضھم

)١(وغیرھابدماسقریةفياستقر

ومن جھوده االخري قام بإعادة تشید مسجد مایرنو العتیق
الذي كان مشیدا بالطین فشیده بالطوب االحمرووسع مساحتھ
وظل طوال عھده یساھم في تشید المساجد وكان دائما ضیف
شرف األول في افتتاح العدید من المساجد في قري الھجرة

)٢(وخارجھا

كان للسلطان محمد طاھر القدح المعلي في تأسیس نادي
للناديالفخريالرئیسھووكانم١٩٤١عامفيمایرنوشباب

والحاج االمین أحمد كاغو  رئیسا للجنة النادي ومنذ ذلك الوقت
رادیوبھوكان)٣(الیومیةالصحفلروادهیجلبالناديكان

یتحلق
__________________________

نفسھ)١(
ذكرهسبقمصدرمحمدجمعةعمر)٢(
ذكرهسبقمصدركاغوأحمداالمینالحاج)٣(
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حولھ الشباب لسماع االخبار واالستمتاع ببرامج اإلذاعة كان
ذلك في وقت لم تكن معظم قري السودان تعرف الرادیو ولم

یكتف السلطان بھذا الدور فقط تجاه النادي بل دافع عنھ كثیرا
ضد الذین كانو ضد انشاء النادي للشباب وبعد عدة سنوات من

تاسیسھ منح السلطان محمد طاھر قطعة أرض لتكون مقرا دائما
)١(للنادي

طاھرمحمدالسلطانمنبتشجیعوم١٩٥٥عاموفي
تكونت اول رابطة طالب لمایرنو برئاسة ابراھیم مكوشي

وعضویة كل من حسن ابراھیم برا وعبدالرحمن حمزة
عبدالسالم وبلھ أحمد عرابي وابوبكر أحمد عرابي واحمد محمد

)٢(وآخرین.طاھر

عمل السلطان محمد طاھر علي ترسیخ العدید من القیم
السمحة وعمل علي محاربة العادات والتقالید الدخیلة ودعم

استمرار برامج النفیر السنویة الخاصة بالزراعة واعمار
المنازل واغاثة الملھوفین وواصل تقدیم برنامج األطفال

الصباحي والخاص بتوزیع الزالبیة والوینا وفي مراحل استبدل
األمر بأنواع الحلوي والبلح كما ظل یقدم دعمھ المباشر للفقراء

والمساكین وظل یقدم خراف األضاحي لألیتام كما واصل في
)٣(متوارثكتقلیدالعلماءوكباراألحیاءلشیوخالعیدھدیةتقدیم

___________________________
ذكرهسبقمصدركاغوأحمداالمینالحاج)١(
ذكرهسبقمصدرعرابيأحمدبلھ)٢(
ذكرهسبقمصدراحمدمحمدانغاأحمد)٣(
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كان للسلطان محمد طاھر اھتمام خاص بالمبدعین
والفنانین والفرق الثقافیة ودعم تأسیس فرقة دنیا فرندقس

وكانت الفرقة تقدم العدید من فقراتھا في برنامج من كل بلد
)١(السودانیة.باإلذاعةغناء

كان لرواد الریاضات مكانة خاصة عند السلطان محمد
طاھر وكان یدعم منافساتھم بالجوائز ویسجل حضورا خاصة
في منافسات كارا وبارا والمصارعة بل ویقدم الدعوة لمسؤلي
الدولة لحضور ختام ھذه المنافسات وفي عھده ظھرت ریاضة

)٢(القدمكرةریاضةوانتشرتالمدرسةطالبمنألجمباز

دوره السیاسي
في عھد السلطان محمد طاھر بدأ الحراك السیاسي النشط

في الدولة السودانیة فتكونت الحركة الوطنیة السودانیة في
والعمالواالنصارالختمیةمنم١٩٥٢حتيم١٩٤٨منالفترة

والطالب  وزعماء القبائل وكان من بینھم السلطان محمد
االتحاداوبالستقاللالسودانمصیرلجنةوتكونت)٣(طاھر.

مع مصر وكانت مصر ترید بقاء السودان في اتحاد معھا فظلت
تضغط في كل االتجاھات القناع رموز السودان علي االتحاد

ومن بینھا السلطان محمد طاھر ولم یكن االستعمار البریطاني
محمدالسلطاندعوةفتم)٤(مصرمعالسودانالتحادمتحمس

__________________________
ذكرهسبقمصدرجافونعليعبدالرحمن)١(
نفسھ)٢(
نفسھ)٣(
نفسھ)٤(
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محمدالرئیسبواسطةم١٩٥٣فيمصرلزیارةرسمیاطاھر
اتفاقیةتوقیعحفلفيطاھرمحمدالسلطانوشارك)١(نجیب
عرفماوھوبالقاھرةم١٩٥٣فبرایر١٢یومفيالحكم

بعملیة السودنة وھي انتقال إدارة الدولة السودانیة من ایدي
البریطانیین والمصریین الي أبناء السودان وقد وقع عن

الحكومة البریطانیة السر رالف ستیفنسون سفیر بریطانیا في
مصر ووقع عن مصر الرئیس اللواء محمد نجیب رئیس مجلس

ووقعالمصریةیولیو٢٣ثورةقیادةمجلسورئیسالوزراء
أقامالتوقیعوبعد)٢(ھاوروبرتسیرالعامالحاكمالسودانعن

شیخ األزھر عبدالمجید سلیم حفل تكریم في األزھر للسلطان
محمد طاھر وبعد التوقیع عاد السلطان محمد طاھر الي
السودان بعد ان ودعھ في مطار القاھرة الصاغ صالح

)٣(فوزيمحمودوالدكتوراإلرشادوزیرسالممصطفي

ومجرد عودة السلطان محمد طاھرالي مایرنو  من توقیع اتفاقیة
الحكم الذاتي حتي بدأت سلسلة من زیارات عدد من القادة الیھ

في مایرنو بغرض الحصول علي دعم وتایید السلطان لھم
.وفيم١٩٥٤عامفياالزھرياسماعیلالزعیمفزارهسیاسیا

مصراليطاھرمحمدالسلطاندعوةتم)٤(م١٩٥٥عام
__________________________

١٩٥٤القاھرة-الحدیثالعصريالدلیلإصدارات.سلسلة)١(
طاھرمحمدالسلطانوثائق)٢(
نفسھ)٣(
ذكرهسبقمصدرالكفاحعمرأحمدالسید)٤(
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بواسطة الرئیس جمال عبدالناصر ومعھ عددمن زعماء
السودان بشأن امر االستقالل ومجرد عودتھ أیضا زاره الرئیس

)١(م١٩٥٥العامنفسفياالزھرياسماعیل

واصل السلطان محمد طاھر عملیة مناھضة االستعمار
البریطاني مع كل القادة السودانیین وعند االستقالل كان من بین
الذین تم دعوتھم لحضور حفل توقیع استقالل السودان بالقصر

اسماعیلالسیدعاداالستقاللتوقیعوبعد.)٢(الجمھوري
االزھري لزیارة السلطان محمد طاھر  في  مایرنو  عام

الخرطومفيبینھمااللقاءاتمنالعدیدوجرتم١٩٥٧
)٣(السودانومستقبلاالستقاللإطارفيجمیعھا

فيكبیراحراكابدأم١٩٥٣عامفيباندوغمؤتمروبعد
تسجیل العدید من االحزاب وسعت جھات كثیرة القناع السلطان
محمد طاھر لتسجیل حزب خاص بھ كما فعلت بعض البیوتات

مثل أسرة المیرغني والمھدي وأسرة الشریف الھندي لكن
السلطان محمد طاھر رفض الفكرة وفضل عدم اقحام نفسھ في

كتببل)٤(اتباعھشوؤنرعایةواختارالسیاسیةالصراعات
قريكلفيوزع)٥(اإلعانةنبھباسماتباعھاليمنشورا

________________________
م١٩٥٤الحدیثالعصريالدلیلوایضاطاھرمحمدالسلطانوثائق)١(
الكفاحعمرأحمدوایضاطاھرمحمدالسلطانوثائق)٢(
ذكرهسبقمصدرالكفاحعمرأحمدالسید)٣(
نفسھ)٤(
طاھرمحمدالسلطانوثائق)٥(
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الھجرة یدعوھم للتعامل مع السیاسة بحكمة وحذر وخاصة
والكل حدیث التجربة والعھد بالعمل السیاسي وحذرھم من

الدخول في صراعات وعداوات سیاسیة واختار لنفسھ موقف
تقولالمصادربعضانرغم)١(السیاسیةاالحزابمنالحیاد

)٢(المراحلمنمرحلةفياألمةحزباليیمیلكانانھ

ترك السلطان محمد طاھر الساحة السیاسیة في مایرنو
مفتوحة لكل االحزاب لكي تتنافس فیما بینھا في استقطاب

المؤیدین والمنتسبین لھا فكان یستقبل جمیع قادة االحزاب في
داره ثم یتركھم مع أعضاء حزبھم لترتیب شوؤن حزبھم
كان حزب األمة اول االحزاب التي وصل قادتھا الي

مایرنو حیث وصل وفدھم برئاسة السید الصدیق عبدالرحمن
المھدي وبعد تحیة السلطان انصرف قیادات الحزب الي منزل

عبدهللا عمر بكري وعقدوا مؤتمر الحزب التاسیسي وكونوا
مكاتبھم وكان من أبرز قیادات الحزب في مایرنو عمر عبدهللا

بكري والحاج االمین أحمد كاغو والسید محمد وكیل وعمر دكو
محمد وبیلو أبكر عتیق وعمر جمعة محمد وأفراد من أسرة بیلو

)٣(وغیرھمبدر

قیادةتحتاألشقاءحزبوفدوصلم١٩٥٧عاموفي
___________________________

طاھرمحمدالسلطانوثائق)١(
ذكرهسبقمصدرالكفاحعمرأحمدالسید)٢(
نفسھ)٣(
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یحي الفضلي ومحمد جبارة العوض ومدثر علي البوشي وبعد
تحیة السلطان عقد الحزب مؤتمره في دار الختمیة وكون

الحزب مكاتبھ برئاسة الطیب الشامي ومن أبرز قیادات الحزب
من ابناء مایرنو فكي بشیر أحمد عبده وخضر أحمد نایل وبیلو

بخاري وعابدین حسن خلیل وبوبة عصارة وعثمان شانوة
)١(وغیرھمتراكيوشندو

جدیدةأحزابتكونتم١٩٦٤عامأكتوبرثورةقیاموبعد
ووصلت  الي مایرنو منھا حزب المیثاق الذي كسب تأیید آدم

صالح واألستاذ مصطفي محمد علي سعید وأخیھ خلیل والتحق
)٢(تكونتأنسبقالتيباالحزابالشبابمنعدد

ظلت الساحة السیاسیة في مایرنو وكل قري الھجرة
مفتوحة لكى حزب فنشطت االحزاب في تكوین قواعد سیاسیة

في كل األماكن وانتھت تلك الفترة الدیمقراطیة بثورة مایو
الثورةمنالثانياالسبوعوفيالسلطانوفاةوقبیل١٩٦٩

تحرك وفد من مایرنو برئاسة السلطان محمد طاھر وعضویة
عمردكو محمد وفكي محمد أیوب وبشیر آدم الخطیب وفكي
محمد وانضم إلیھم في الخرطوم أبكر ابراھیم المشھور أبكر

یونیو٧یومفينمیريمحمدجعفرالرئیسالوفدفقابلنیجیریا
مذكرةطاھرمحمدالسلطانسلمالمقابلةتلكوفي)٣(م١٩٦٩

_____________________________
ذكرهسبقمصدرجافونعليعبدالرحمن)١(
نفسھ)٢(
ذكرهسبقمصدرالكفاحعمراحمدألسید)٣(
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مكتوبة من عدة صفحات تحمل ھموم وقضایا اتباعھ في كل
ارجاء السودان وفي لحظة وداع السلطان للرئیس نمیري قال لھ
شفاھة ( اوصیك بتقوي هللا وتبقي عشرة علي البلد وعلي اھلي

)١(بساعاتطاھرمحمدالسلطانوفاةقبلذلكوكان)الفالتة

لقد زار  السلطان محمد طاھر في مسیرتھ السیاسیة
عدد كبیر من القادة منھم

١٥یومفيوزوجتھھوتیتومارشالالیوغسالفيالرئیس/١
)٢(م١٩٥٩فبرایر

زیاراتثالثاالزھرياسماعیلالسید/٢
المھديعبدالرحمنصدیقالسید/٣
الفضليیحيالسید/٤
الدیمقراطيالشعبحزبرئیس-عبدالرحمنعليالسید/٥
اتحاديوزیرحمزةمیرغني/٦
)٣(اتحاديوزیرنورالدینمحمد/٧

دوره الصحي الخدمي األمني
كان السلطان محمد بلو مایرنو قد منح منزلھ األول علي
ضفاف النیل لیتم تشید اول شفخانة في مایرنو لكن المنیة عجلت

____________________________
ذكرهسبقمصدرالكفاحعمرأحمد)١(
طاھرمحمدالسلطانوثائق)٢(
ذكرهسبقمصدرالكفاحعمرأحمد)٣(
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بنھایھ أیامھ وتولي األمر السلطان محمد طاھر الذي ساھم بقدر
صدقبعدهومن)١(م١٩٤٤عامفيالشفخانةتشیدفيكبیر
منعددتعینفيسعيذلكوبعد)٢(كوليدندرشفخانةوشید

ابناء االھل للعمل فیھا فجلب لشفخانتي مایرنو ودندر كولي
كوادر من األھل منھم حسن قدرماري ومن بعده موسي بابكر

)٣(.حمدونالغنيعبدعملوبعدھما

للتدریبالنساءمنمجموعةم١٩٦٠عامفيارسلثم
وللعمل في مجال القبالة منھن قابلة مایرنو االولي رسمیا وھي

اولتعیینفياجتھدذلكوبعد)٤(بوصةإبراھیمأحمدفاطمة
مالحظ صحة من ابناء المنطقة فتم تعیین االمین بشیر أحمد

موظفيمنعددتعیینتمذلكبعدومن)٥(صحةمالحظعبده
الصحة والحقا سعي لتشیید منزل لموظفي الصحة وھو دار

)٦(بناتنسیبةمدرسةشمالالحاليمایرنوطالب

وفي إطار صحة البیئة عمل علي تصدیق عدد اثنین
حمامات عامة فشیدت حمامات عامة في سوق مایرنو جنوب
دكان یوسف مصطفي دارو وحمامات اخري بجوار شفخانة

وبعداآلنلھاالوجودالحماماتھذهوكل)٧(النیلبحيمایرنو
__________________________

ذكرهسبقمصدركاغوأحمداالمینالحاج)١(
نفسھ)٢(
نفسھ)٣(
نفسھ)٤(
نفسھ)٥(
نفسھ)٦(
نفسھ)٧(
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ذلك سعي في تعیین عدد من ابناء االھل للعمل في مجال
الصحة الوقائیة مع منظمة الصحة العالمیة للحد من انتشار

الكثیر من االوبئة واالمرض مثل الجدري وامراض الطفولة
وغیرھا فتم تدریب كل من شرف الدین النور حسن واحمد

جبریل وبشیر ھفعملوا في مایرنو وفي  مناطق قري الھجرة
)١(وغیرھا

كان للسلطان محمد طاھر دورا كبیرا في توعیة اتباعھ
من بعض األمراض واالوبئة فكثیرا ما استعانة بھ المؤسسات
الصحیة لیوجھ اتباعھ التباع اإلرشادات الصحیة وقد اشادت

العدید من الجھات بجھوده وبعثت لھ بخطابات شكر منھا
خطاب  مفتش طبي سنار وخطاب شكر من مفتش طبي الفونج

علي جھوده في توعیة اھل ام شوكة من مرض الجدري في
)٢(م١٩٤٨ینایر

اما في مجال الخدمات االخري فقد بزل السلطان محمد
طاھر جھدا كبیرا في توفیر العدید من الخدمات لمایرنو وبعض
قري اتباعھ والعدید من الخدمات وصلت مایرنو وقري الھجرة

قبل الكثیر من مدن السودان االخري فمثال تم تخطیط مایرنو
سنارومدینة١٩٤٠عامفيوغیرھاجلقنيمثلالمناطقوبعد

وادخل)٣(عاماوعشرونخمسةبعد١٩٦٥عامتخطیطھاتم
__________________________

ذكرهسبقمصدرحسنالنورالدینشرف)١(
طاھرمحمدالسلطانوثائق)٢(
ذكرهسبقمصدركاغوأحمداالمینالحاج)٣(
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م١٩٥٤عامفيلمایرنوالبریدخدمةطاھرمحمدالسلطان
لھذهوعین)٢(م١٩٥٤عامفيالثابتةالتلفوناتخدمةوادخل)١(

الخدمات عدد من ابناء مایرنو مثل بلھ أحمد عربي واحمد بشیر
)٣(وغیرھمباسمبوعمروابوبكرعبدهأحمد

التصدیقفيطاھرمحمدالسلطاناجتھدم١٩٦٠عاموفي
وبعدوفاتھحتيتنفذلملكنھالمایرنوبئر٢بعددوتركیبلحفر

ذلك عمل المھندس سعد عمر في إدارة میاه سنار فاكتشف
ولمطاھرمحمدالسلطانبواسطةمصدقةبئر٢عددوجود

الطیبواألستاذكاغوأحمداالمینالحاجفاخطر)٣(تنفذ
محمود فنشطوا في متابعة األمر معھ حتي تم تنفیذ بئر مایرنو
الوسطي وبئر حي بانت وكان في ذلك الوقت الحصول علي

تصادیق آبار المیاه او تأسیس مدرسة امر في غایة من
)٤(والعقیدالصعوبة

االزھرياسماعیلزیارةبرنامجوعقب١٩٦٩عاموفي
)٥(لمایرنوالكھرباءإدخالتمطاھربمایرنومحمدللسلطان

ظلت القیم واألخالق والوازع الدیني ھي الحارس االمین
المن وسالمة مجتمع مایرنو وكل قري الھجرة وظلت القیادات
وكبار العلماء والمجتمع كلھ قابضا بقوة علي ھذه القیم الجمیلة

___________________________
ذكرهسبقمصدرعرابيأحمدبلھ)١(
نفسھ)٢(
طاھرمحمدالسلطانوثائق)٣(
ذكرهسبقمصدرعبدهأحمدمحمودالطیباالستاذ)٤(
ذكرهسبقمصدرالكفاحعمرأحمد)٥(
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والسلطان محمد طاھر علي رأسھم بتوجیھ واصالح بعض
الحنات وتسویة بعض الخالفات ومعاقبة العصاة الطغات

فتمتعت قري الھجرة باعلي درجات األمن واألمان والتسامح
والوحدة . وتسھیل بعض اإلجراءات ظلت شرطة محكمة

السلطان تتدخل وتضبط بعض التفلتات وعلي راسھا ابراھیم
دارو ومحمد سلیمان اسطا وعثمان جیكادة وحسین یوسف

)١(وآخرینمحمد

عالقات السلطان الخارجیة
كان للسلطان محمد طاھر عالقات خارجیة قویة وممیزة مع

عدة دول
واستقبلم١٩٥٣عامفيالسعودیةالعربیةالمملكةزارفقد

استقبال رسمیا في جدة بواسطة امیرھا وفي مكة نزل ضیفا
علي امیرھا والتقي بالملك سعود بن عبد العزیز في مكة وقدم

لھ التھاني بتولي عرش المملكة العربیة السعودیة وقدم لھ
التعازي في وفاة الملك عبدالعزیز آل سعود واكرمھ الملك غایة

)٢(اإلكرام

كان للسلطان محمد طاھر عالقة قویة جدا  مع رؤساء
دولة مصر فقد زار مصر أربعة مرات بدعوة رسمیة من

م١٩٥٣عامفيكانتاالوليالرسمیةزیارتھالدولةقیادات
وبدعوة من الرئیس اللواء محمد نجیب وكان ذلك قبیل العید

___________________________
ذكرهسبقمصدرمحمدجمعةعمر)١(
ذكرهسبقمصدركاغوأحمداالمینالحاج)٢(
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بأیام واكمل برامج زیارتھ و الیوم التالي یوم عید ولم تكن ھناك
رحلة طیران بین القاھرة والخرطوم فجھز لھ الرئیس المصري

طائرة عسكریة خاصة اقلتھ من القاھرة الي مطار الخرطوم
وفي ختام ھذه الزیارة عقد السلطان محمد طاھر مؤتمر صحفیا
ادلي فیھ بتصریحات تناقلتھا كل الصحف والقنوات واالذاعات

)١(.العالممستويعلي

بدعوةم١٩٥٥عامفيمصرطاھرمحمدالسلطانزار
من الرئیس المصري جمال عبدالناصر بشأن استقالل السودان

زار مصر بدعوة من وزیر اإلرشاد الصاغ صالح مصطفي
سالم.  وزار مصر في زیارتھ الرسمیة الرابعة بدعوة من شیخ

)٢(الحسینالخضرمحمدالشریفاألزھر

الحبشةبالدمحمدطاھرالسلطانزارم١٩٥٨عامفي
واریتریا   بغرض زیارة قري اتباعھ ھناك و استقبل في مدینة
تسني استقبال رسمیا ووفرت لھ السلطات كل متطلبات إنجاح

الزیارة ورافقھ عدد من القیادات الرسمیة فزار مناطق اغوردار
)٣(وغیرھاوكرنودوما

ثم عاد الي تسني ومنھا الي كسال
رئیسمندعوةطاھرمحمدالسلطانتلقيم١٩٦٣عامفي

وزراء اتحاد دولة نیجیریا السیر ابوبكر تفاوا بلیوا للحضور
__________________________

ذكرهسبقمصدركاغوأحمداالمینالحاج)١(
نفسھ)٢(
محمدالسلطانوثائق)٣(
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والمشاركة في التوقیع علي استقالل دولة نیجیریا فغادر علي
راس وفد الي مدینة الغوس وفي احتفال التوقیع كان من بین

اوائل الموقعین باعتبار ان االستعمار البریطاني قد فرض
سیطرتھ علي خالفة سكتو التي تضم معظم دولة نیجیریا في

عھد جده أمیر المؤمنین الطاھر األول. وبعد االحتفال زار
)١(سكتومدینةراسھاوعليالمناطقمنالعدید

االیام االخیر للسلطان محمد طاھر
عاش السلطان محمد طاھر حیات ملیئة باألحداث التاریخیة

الھامة وادي فیھا دوره كامال وتجاه وأتباعھ ووطنھ ومحیطھ
اإلقلیمي حافظ علي العدید من القیم السلطانیة الموروثة من

خالفة سكتو اإلسالمیة واستطاع التعامل مع كل متطلبات الحیاة
الحدیثة بوعي وفھم وادراك وسخر كل جھوده لخدمة الدین

والوطن والعباد
ففي عھده اختفي  تقلید وقیمة من قیم خالفة سكتو وھي اجازة

كبار العلماء لدرجة االجتھاد وھو تقلید عندما یصل العالم
لدرجة عالیة من العلم یخضع المتحان واختبار من قبل لجنة من

علماء ارفع فیتم امتحانھ وتجري االمتحانات عاي معاییر الفقھ
المالكي واذا تجاوز ونجح یرفع األمر للسلطان فیتم اعتماده
كعالم یحق لھ االفتاء في الدین واالجتھاد ویتم الباسھ عمامة
بطریقة معینة تدل علي انھ عالم یستفتي  یالزم لبس العمامة

________________________
كاغوأحمداالمینالحاجوایضاطاھرمحمدالسلطانوثائق)١(
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بذات الطریقة  كل عمره.  كان آخر من اجیز بھذه الطریقة ھو
)١(التقلیدھذااختفيثمزینوبةمحمدصادقالعالمة

وایضا تراجع االھتمام بااللقاب الملكیة القدیمة الموروثة من
غرب أفریقیا مثل مقاجن قري ومقاجن رافي وشنتلي وغیرھا

وبعضھا تم تعریبھ مثل منصب مقاجن قري اصبح مسماه
)٢(العمدة

ومن خالل مسیرة السلطان محمد طاھر  تزوج من عدة
نساء كغیره من البشر وبعدھن توفین وفارق البعض وتزوج

اخریات من بعد ھن فزوجاتھ ھن
غوغاراابوبكرابراھیمحواء/١
محمدالخلیلابراھیمحواء/٢
عبدالقادرخلیلحسنمریم/٣
ابوبكرعبدهللابوبكرفاطمة/٤
ابوبكرعمرباسمبوصفیة/٥
عثمانمھديمحمدذبیدة/٦
)٣(عبدالسالمحمزةاسماء/٧

للسلطان محمد طاھر عدد من األبناء والبنات وأبنائھ ھم
طاھرمحمدالكبیرعثمان/١
طاھرمحمدبلھ/٢

_________________________
ذكرهسبقمصدرمحمدجمعةعمر)١(
نفسھ)٢(
باسمبوعمرعثمان)٣(
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طاھرمحمدأحمد/٣
طاھرمحمدابوبكر/٤
طاھرمحمدالصغیرعثمان/٥
طاھرمحمدعلي/٦
طاھرمحمدعبدالرحمن/٧
طاھرمحمدابراھیم/٨
طاھرمحمدعمر/٩

طاھرمحمدالطاھر/١٠
ولھ من البنات

طاھرمحمدحواء/١
طاھرمحمدعائشة/٢
طاھرمحمدفاطمة/٣
طاھرمحمدصفیة/٤
طاھرمحمدخدیجة/٥
طاھرمحمدأمونة/٦
طاھرمحمدكلثومام/٧
طاھرمحمدمریم/٨
طاھرمحمدرابحة/٩

طاھرمحمدزینب/١٠
طاھرمحمداسماء/١١
طاھرمحمدحلیمة/١٢
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طاھرمحمدالسلطانغادرم١٩٦٩عامیونیو٥یومفي
مایرنو متجھا الي الخرطوم علي راس وفدا لمقابلة الرئیس

جعفر محمد نمیري وبعد وصولھ الخرطوم شعر باعیاء شدید
علیھاشتدالمقابلةوبعدیونیو٧یومفيالمقابلةوتمتفصمد

المرض فعاد الي مایرنو وفي تمام الساعة الرابعة عصرا من
مایرنوفيودفنالحیاةفارق)١(١٩٦٩عامیونیو٩االثنینیوم

بجوار ضریح والده السلطان محمد بلو مایرنو. غفر هللا للجمیع

____________________
ذكرهسبقمصدرباسمبوعمرعثمان)١(
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الفصل السابع
السلطان بلھ محمد طاھر
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اسمھ ونسبھ ونشأتھ
ھو بلھ بن محمد طاھر بن محمد بلو مایرنو بن الطاھر
األول بن أحمد زروق بن ابوبكر العتیق بن الشیخ عثمان بن

فودي
وأمھ مریم بنت حسن بن إبراھیم الخلیل بن عبدالقادر بن عثمان

قطاطو بن لیم
النیلحيبمایرنوولدم١٩٣٠عام.منیونیو٥یومفيولد

)١(.خلیلحسناالعظمالوزیرجدهمنزلفي

نشأ في حجر والدیھ وبیت عز وجاه وعلم وسلطان
تربي علي ید والده السلطان محمد طاھر ومن اقرانھ في الصبا

ابراھیم احمد مكوشي وبلھ أحمد عرابي ومحمد عمر الكفاح
واحمد عمر الكفاح واحمد عثمان نوح وعبدهللا ابوبكر عبدهللا (

عبدقا) وغیرھم
تعلیمھ

تعلم مبادئ الكتابة والقراءة علي ید جدتھ عائشة الشیخ
فاروق ( دادي ) وجدتھ حواء ابوبكر جب ( اده دندر) زوجتي

حفیداحمدمحمدمالمبخلوةالتحقثم)٢(مایرنوبلومحمدجده
الكریمالقرآنیدیھعلي.ودرس)٣(بنتاطنتكرالمكاشف

____________________________
بولوقوقو(خلیلحسنعائشةإفادةوایضاالرسمیةمستنداتھ)١(
ذكرهسبقمصدرالكفاحعمرأحمد)٢(
نفسھ)٣(
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وبعض الكتب الفقھیة مثل االخضري والعزیة والعشماوي ثم
االجرومیة ثم انتقل الي  عبدالرازق مالم مشطو ودرس علي یده

رسالة أبوزید القیرواني ومختصر خلیل وغیرھا ثم انتقل
ودرس علي ید الشیخ مالم عمر أمام المسجد العتیق ودرس علي

یده كتب السیرة وتفسیر القرآن ودرس علم النحو والعروض
)١(عبدهأحمدمحمودفكيیدعلي

مدینةاليعثماناخیھمعوالدهأرسلھم١٩٣٦عامفي
سنار للدراسة في مدرسة سنار االبتدائیة بنین ( تكتوك

األساسیة) وسكنا في منزل صدیق والدھا عثمان سآتي وبعد عام
م١٩٣٧عامفيالصغريمایرنومدرسةتأسیستمدراسي

فعاد بلھ محمد طاھر وأخیھ عثمان الي مایرنو وسجلھما والدھم
في مدرسة مایرنو الصغري كأول دفعة في  مدرسة مایرنو

وبلھمحمودالطیبالمدرسةفيزمالءهمنوكان)٢(الثانیة
أحمد عرابي وعثمان محمد طاھر واألمین بشیر أحمد

وعبدالعزیز ابرشي ومصطفي ابرشي وعابدین حسن واحمد
المدرسةفيثالثوبعد)٣(الكثیروغیرھمالكفاحعمر

مدرسةاليم١٩٤٠عامفيطاھرمحمدبلھعادالصغري
سنار لتكملة السنة الرابعة واالخیرة في مدرسة سنار االبتدائیة

المرحلةدرسوبعدھاالوسطيللمرحلةاالنتقالقبل)٤(
__________________________

ذكرهسبقمصدرالكفاحعمرأحمد)١(
ذكرهسبقمصدرعرابيأحمدبلھ)٢(
ذكرهسبقمصدرعبدهأحمدمحمودالطیباالستاذ)٣(
نفسھ)٤(
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اليثمم١٩٤٧-٤٥منالرضابختاليانتقلثمالوسطي
معھد تدریب المعلمین في رفاعة ذھب مع صحبة زمیلھ الطیب

مایرنواليوعادالمعھدمنتخرجم١٩٤٩-١٩٤٧محمود
)١(م١٩٥٣الي١٩٥٠االبتدائیةمایرنوبمدرسةمعلماوعمل

شخصیتھ
وصف بلھ محمد طاھر بأنھ اسمر اللون متوسط القامة
والحجم قوي الشخصیة ذوھیبة وقور شجاعا في قول الحق

وحازما في قراره  غایة في األناقة وحسن المظھر وكان كریما
جوادا وشھد لھ معاصریھ بأنھ الیدخر ماال لیوم غدا بل یتصدق

بكل ما فاض عن حاجتھ الیومیة وشبھ في كرمھ مثل جده
السلطان محمد بلو مایرنو كما یشھد لھ معاصریھ بأنھ اكثر

)٢(لالرحاممواصلةالناس

مواھبھ وھوایاتھ
فكانكان مثل والده في العدید من المواھب والھوایات

یجید ركوب الخیل والھجن ویتفوق علي كل اقرانھ في ذلك
مستفیدا من خیول وجمال والده وایضا كان یحب الخروج

للصید ولھ مھارة عالیة في دقة التصویب ودائما یعود بكمیات
ھوایاتھومن.)٣(المختلفةالطیوروأنواعالغزالنمنكبیرة

.__________________
ذكرهسبقمصدرعبدهأحمدمحمودالطیباالستاذ)١(
ذكرهسبقمصدرباسمبوعمرعثمان)٢(
نفسھ)٣(



259

االخري تربیة الحیوانات البریة مثل الغزالن والنعام والثعالب
ودجاج الوادي وحتي انواع عدیدة من الثعابین ومن ھوایاتھ

لعب الجمباز وكرة القدم والتي انتشرت مع قیام مدرسة مایرنو
)١(الصغري

كان بلھ محمد طاھر اجتماعیا بامتیاز ولھ شبكة واسعة من
األصدقاء  الي جانب أصدقاء صباه كان من اصدقاءه أیضا

محمد برؤ بن عمر شایب والحاج یوسف محمد وعبدالرحمن
علي جافون واألمین بشیر و عثمان محمد عبدهللا  وابوبكر

عثمان عبدالرحمن ومحمد أحمد عبدالماجد من مدني وناظر
السكة حدید عبدهللا ابراھیم وحامد حمیدة بسنار محمود عبدهللا

احمد من أمدرمان مدیر الشرطة سنار ھاشم بابكر واألمین آدم
)٢(الكثیروغیرھمالمزموممنزالنجي

تنصیبھ عمدة علي مایرنو
اليجبریلمحمدتراكيالعمدةإحالةتمم١٩٥٢عامفي

المعاش وبعد التشاور اختار السلطان محمد طاھر بلھ لمنصب
عمودیة مایرنو ووقتھا كان بلھ محمد طاھر یعمل معلم فاضطر
علي تقدیم استقالتھ من مھنة التعلیم الن منصب العمودیة أیضا

عمودیةووقتھا)٣(الوقتذلكفيرسمیةوظیفةعنعبارة
__________________________

ذكرهسبقمصدراحمدمحمدانغاأحمد)١(
شایبعمربرؤمحمد)٢(
عبدهأحمدمحمودالطیباالستاذ)٣(
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مایرنو تشمل مدینة مایرنو وبعض القري مثل روینا ابوكتر وأم
لبن وغیرھا الكثیر والي جانب الفالتة الرحل بادیة مایرنو

المنتشرین في جنوب النیل األزرق واعالي النیل فتولي منصب
العمودیة وزادت مسؤلیاتھ ظل في حالة تنقل بین مایرنو وقري
العمودیة وفرقان الفالتة الرحل واستمر علي ھذا الحال من عام

)١(م١٩٦٩عاموحتيم١٩٥٢

تنصیبھ سلطان علي مایرنو
عمودیةمنصبفيعام١٦لمدةطاھرمحمدبلھعمل

وایضا كان الساعد األیمن لوالده في إدارة السلطنة كما كان
عضوا في المحكمة لفترة طویلة وكان یدیر محكمة العمدة

للجودیة وعمل عضوا في العدید من اللجان الخاصة مثل لجان
تسویات ولجان صلح وغیره وقاد العشرات من الوفود ممثال
لوالده كل ھذه الخبرات مضاف الیھ كونھ اكثر أبناء السلطان

محمد طاھر نضجا وأكثرھم علما وفھما وادراكا لمھام السلطنة
كل ھذه األسباب سھلت امر تولیھ منصب السلطان بعد وفاة

لجنةعليصعبااألمریكنلملذا)٢(م١٩٦٩عامفيوالده
الحل والعقد ولم تحتاج الي وقت طویل للمناقشات ودراسة

المنافسین فانعقد مجلس الحل والعقد من اآلتیة أسمائھم
خلیلحسنالنوراالعظم/الوزیر/١
شایبعمربیلو/رافيمقاجن/٢

__________________________
ذكرهسبقمصدرباسمبوعمرعثمان)١(
ذكرهسبقمصدرعبدهأحمدمحمودالطیباالستاذ)٢(
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میقنديابراھیم/بیلوالشیخ/٣
ابوبكرباسمبوعمر/الشیخ/٤
مشطومالمعبدالرازقبیلو/الشیخ/٥
مرافاعمرابوبكر/الشیخ/٦
عبدهللابوبكرعبدهللا/الشیخ/٧
)١(الخطیبآدماالمیناإلمام//٨

وغاب عن الجلسة
المنطقةخارجالنھعرابيأحمدبلھ/الشیخ/١

اجمع مجلس الحل والعقد علي اختیار بلھ محمد طاھر
وبایعھ مجلس الحل والعقد ثم بایعھ شیوخ أحیاء مایرنو وكبار

العلماء ثم العمد وشیوخ القري واستمرت المبایعة ألكثر من
)٢(شھر

كان أعضاء مجلس الحل والعقد ھم نفسھم أعضاء مجلس
وزراء السلطان بلھ محمد طاھر وفي مرحل . وظل معظم قادة

المناصب اإلداریة في مناصبھم في فترت السلطان بلھ محمد
طاھر وبعد وفاة والي الحمي عمر باشكاتب تولي منصب والي

الحمي ووكیال علي شؤن الرحل الكاتب بیلو عمر باشكاتب
وانضم في خدمة القصر كل من عمر أحمد زروق و علي

)٣(طوكرعليسمبومحمد

_________________________
م١٩٩٣عامبمنزلھإفادةعبدقاعبدهللابوبكرعبدهللا)١(
نفسھ)٢(
نفسھ)٣(
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عمل السلطان بلھ محمد طاھر علي إعادة ترمیم قصر السلطنة
وخصص القصر األول الذي شیده السلطان محمد طاھر لیكون

مقر سكن كبار الضیوف بعد أن أعاد تاھیلھ ووفر االثاثات
الالزمة فیھ . أما السرایا الرئیسیة جعلھا مكان لمقابلة كبار

الزوار واستقر ھو في بیتھ شرق السرایا للمقابالت الروتینیة
)١(وزرائھوجلساتالیومیة

دوره االقتصادي تجاه اتباعھ
لعب السلطان بلھ محمد طاھر العدید من األدوار

االقتصادیة لمصلحة اتباعھ داخل مایرنو وخارجھا ومن تلك
األدوار والتدابیر

كان ھو عضوا في لجنة تنظیم وتوزیع الحواشات عند
)٢(واالوسط)وجنوبيشمالي(المرویةمایرنومشاریعتأسیس

وكانت اللجنة علي النحو التالي
رئیساحسنالنوراالعظمالوزیر/١
عضواطاھرمحمدبلھ/مایرنوعمدة/٢
ومنھاالمطریةمساحاتھمالمشاریعضمنالذینالشیوخ/٣

شیاخات
الشیخ صالح باقو
الشیخ تفیدا جادة

الشیخ أبكر بردانھ
________________________

نفسھ)١(
ذكرهسبقمصدرباسمبوعمرعثمان)٣(
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الشیخ لدان عیسي
الشیخ إبراھیم برقوبي

الشیخ بیلو غجي
وشیخة فاروق جزئیا

وشیخة عمر دامنة جزئیا
وشیاخة جورو مانو جزئیا

وبقیت مجموعة من الشیاخات خارج حدود المشروع مثل
شیاخة مالوم والتي قامت علیھا قریة كوة الحقا وشیاخة غیا

وشیاخة أبكر شندي وشیاخة النور حسن وغیرھا من التي بقیت
)١(مطریةاراضي

فوضعت اللجنة أسس لتملیك الحواشات من بین تلك األسس
للمحصولدورةدوراتثالثبنظامالمشاریعتكونان/١

النقدي ودورة محصول یختاره المزارع لنفسھ ودورة تكون بور
فدان٥الحواشةمساحةتكونان/٢
منوكلدوراتثالثعليالمطریةالمزارعمساحةتقسم/٣

الدورةثالثیةحواشةیمنحفدان٢٢منوأقلفدان١٥یملك
یمنحونصففدان٧مناقلمطريمساحةیملكمنوكل

نصف حواشة مقسمة في كل دورة من الدورات الثالث
المنطقةعلماءكبارعليتوزعتوزعالحواشاتمنالفائض/٣

وعلي األسر التي وصلت متأخرة في الھجرة والتملك اراضي
مطریة

________________________
نفسھ)١(



264

أشرفت اللجنة علي العمل حتي نھایتھ ومنح كل أصحاب
األراضي المطریة المتاثرة بالمشاریع حواشات وفق األسس
وانطلقت المشاریع الثالث وساھمت بشكل كبیر في تحسین

)١(االقتصادیةالظروف

عمل السلطان بلھ محمد طاھر  علي توزیع األراضي
المطریة الغیر مستغلة في غرب قریة تبلدیة فعمل علي تملیك
اراضي مطریة للمزارعین القادرین علي فالحة تلك المنطقة

البعیدة نسبیا فمنحھم مساحات أكبر تتراوح بین خمسین فدان فما
فوق ومن الذین حظیوا بمساحات في ھذا التوزیع

بیلو عثمان شیحو
بیلو أولو

عثمان أبكر شندي
مجموعة من عرب التبلدیة

مجموعة من سكان مایو الثورة
یوسف عثمان نوح

أحمد عمر الكفاح وإخوانھ
خضر أحمد نایل

محمد ابراھیم ابا شایب
حسن وحسین بلھ رابح

عثمان عمر باسمبو
عثمان عمر نشرة

________________________
ذكرهسبقمصدرجمومحمدمحمد)١(
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عثمان دونا
مجموعة من حلة البئر

)١(الكثیروغیرھم

بعد أن وزع السلطان بلھ محمدطاھر اراضي مطریة
ألھل مایرنو انتقل الي قري الھجرة علي نھر الدندر فوزع

مساحات شاسعة من داخل حاكورة سلطان مایرنو علي
الھجرةقريكلیناشدوظل)٢(الدندرنھرقريمزارعي

بضرورة االستفادة من األراضي الزراعیة المطریة حول قراھم
)٣(لھماآلخرینباستغاللیفقدوھاانقبل

ومن جھوده االقتصادیة كان من بین مؤسسي جمعیة
مایرنو التعاونیة للطحین ومعھ عدد من قیادات المنطقة مثل
أحمد مكوشي وحسن برا واألمین بشیر ومحمد دبلو وغیره

وھو الذي منح الجمعیة قطعت أرض شمال محطة بئر المیاه
)٣(٢حيبمایرنوالوسطي

التجاریةالدولةمؤسسةطلبوعقبم١٩٧١عاموفي
لعمال الھندسة والتي كانت بحاجة لعدد كبیر من العمال فعمل
علي استجالب عدد كبیر من أصحاب المھارات الھندسیة من

)٤(المؤسسةفيللعملالھجرةقري

>>>>>______________________
ذكرهسبقمصدرباسمبوعمرعثمان)١(

ذكرهسبقمصدرشكرهللالشیخ)٢(
ذكرهسبقمصدراحمدبشیراالمینالحاج)٣(
طاھرمحمدبلھالسلطانوثائق)٤(
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لعب السلطان بلھ محمد طاھر بعض األدوار السیاسیة في
االنتماءاتعنبعیدالكنم١٩٧١عامفيمایوعھدبدایة

الحزبیة ووقتھا لم تكن كل توجھات نظام مایو قد انجلت فكان
عضو لجنة التعبئة السیاسیة لالستفتاء لرئاسة الجمھوریة علي

مستوي مدیریة النیل األزرق.  وكان ھو المشرف علي تسجیل
الناخبین للتصویت علي االستفتاء في دائرة منطقة مایرنو وحلة

البئر وودھاشم ومایو الثورة وكان التسجیل كاآلتي
٣١٥٤رجالمایرنو
٢٥١٨نساءمایرنو

١٥٣٦البئرحلة
٨١٠ودھاشم

)١(٦١٧الثورةمایو

اما في الجانب االجتماعي كان من اھم جھود السلطان
بلھ محمد طاھر ھو اھتمامھ بالتواصل مع اتباعھ في كل

افراحھم واتراحھم علي مستوي مایرنو وعلي مستوي قري
الھجرة باإلضافة الي البرنامج السنوي لزیارات قري الھجرة
وبوادي وفرقان الرحل وكما ظل یستقبل وفود قري الھجرة

التي تزوره والتي تنشط عادة بعد فصل الخریف وفي األعیاد
واالحتفاالت الكبیرة بینما تنشط وفود الفالتة الرحل الزائرة لھ

)٢(الخریففصلفي

___________________________
طاھرمحمدبلھالسلطانوثائق)١(
ذكرهسبقمصدرمحمدطاھرابوبكرالسلطان)٢(
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ومن جھوده االجتماعیة اھتمامھ بالفقراء والمساكین ودعمھم
وكان یكفل عدد مقدر من أسر األیتام ویقدم لھم الدعم ویوزع

توزیععھدهفيسنارمستشفيلھوتشھد)١(العیدكسوةلھم
الدعم المالي والعیني لكل مرضي المستشفي والموظفین في

زیاراتھ لھا وكان عضوا في لجنة المستشفي والعدید من
)٢(بشقفللمرضياالجتماعیةبرامجھینتظرونالموظفین

وخراف األضاحي وقد نفذ في فترة تولیھ منصب السلطان
مشروعین للزواج الجماعي بعشرات الزیجات باإلضافة الي
الزیجات الفردیة كما نفذ مشروعین للختان الجماعي لألیتام

)٣(الفقیرةاألسروأبناء

حافظ السلطان بلھ محمد طاھر علي بعض التقالید
االجتماعیة الموروثة مثل البرنامج الصباحي لألطفال یحیث

یوزع یومیا كمیات كبیرة من الحلوي والبلح لألطفال مثلما كان
یفعل سابقیھ من سالطین مایرنو وخالفھ سكتو اإلسالمیة وایضا
حافظ علي تقلید فرحة وھدیة العید لكبار العلماء وشیوخ األحیاء

المتمثلة في مقطع قماش وعطر ومبلغ من المال وحافظ
السلطان بلھ محمد طاھر علي تقلید نفیر الزراعة ونفیر األعمار

)٤(.الحصادبعضالمساجدفيخاصة

__________________________
ذكرهسبقمصدرعبدقاابوبكرعبدهللا)١(
التمرجيبخاريعمرعبدهللافادةوایضامحمدطاھربلھالسلطانوثائق)٢(
ذكرهسبقمصدرعبدقاابوبكرعبدهللا)٣(
نفسھ)٤(
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یعتبر السلطان بلھ محمد طاھر اكثر سالطین مایرنو العمل
في مجال الصلح في الجرائم الكبیرة والنزاعات بین القبائل
فكان ھو المسؤل عن المصالحات في السلطنة منذ أن تولي

منصب عمدة مایرنو وقبل ذلك واستمر في المصالحات حتي
نھایة عھده والمئات من المصالحات والعفو تمت علي یدیھ

باإلضافة الي محكمة السلطان للجودیة والتي كانت اكثر نشاطا
مما ھو علیھ الیوم فكان یستقبل ما الیقل عن ثالثون شكوي

یومیا یعمل ھو وأعوانھ علي معالجتھا ومعظمھا خالفات اسریة
واجتماعیة وبعضھا شرعیة مثل التركات وكان معظم ھذه

الشكاوي تجد طریقھا للحل الودي والقلیل منھا یتم فصلھ عبر
)١(االخريالمحاكماوالرسمیةالسلطانمحكمة

وفي عھده قام بمنح عدد من الشیوخ مساحات اضافیة
لشیاخاتھم لیتم توزیعھا مساكن علي اتباع تلك الشیاخات فمن

بین الذین منحوا إضافات من المساحات الشیخ آدم سلیمان آدم
شیاخة جورو ھمة حصل علي مساحة في حي أحمد طوطو

وزعھا علي اتباعھ وكذلك الشیخ علي أحمد شیخة دكا جیغا منح
مساحة في حي أحمد طوطو وتم تمدید مساحة للشیخ ابراھیم

احمد طوطو ومنح الشیخ محمد ابراھیم جمعاري امتداد في حي
باق الحساب ومدد للشیخ داوؤد غباري والشیخ تكر بوجي

)٢(المیطوعثمانأحمدوالشیخیاباعليوالشیخ

_________________________
ذكرهسبقمصدرباسمبوعمرعثمان)١(
آدمسلیمانآدمالشیخ)٢(
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تمیز السلطان بلھ محمد طاھر بزیاراتھ الكثیرة لقري االتباع
خاصة الفالتة الرحل في كل بوادي جنوب النیل األزرق

واعالي النیل في جنوب السودان وبل تجاوزت زیاراتھ حدود
الوطن فقد زار اتباعھ في داخل األراضي اإلثیوبیة وارتریا في

حتيوكرنودوماواغورداتتسنيمناطقفطافم١٩٧١عام
)١(ومصوعاسمرا

رغم قصر فترة السلطان بلھ محمد طاھر في منصب
السلطان لكن جھوده بدأت منذ أن كان عمدة علي مایرنو

والعدید من الخدمات التي تمت في عھد والده السلطان محمد
طاھر كان العمدة بلھ محمد طاھر مساھما في إنجازھا مثل

)٢(وغیرھاالثابتةوالتلفوناتوالبرقالبرید

في  بدایة عھد مایو زاره الرئیس جعفر محمد نمیري في
عليالتصدیقطلباتقدمتالزیارةتلكوفيم١٩٧١عام

بعض المؤسسات الخدمیة منھا مركز صحي مایرنو من الدرجة
عمرأحمدنشطحیثوفاتھبعداالینفذلمولكن)٣(االولي
وایضاالعملاكتملحتيم١٩٨١فيتنفیذهمتابعةفيالكفاح

من جھوده الخدمیة االخري كان السلطان بلھ محمد طاھر
الذيوھواىمستشفي)٤(دوراتسنارلعدةمستشفيللجنةعضوا

_________________________
محمدطاھربلھالسلطانوثائق)١(
ذكرهسبقمصدرالكفاحعمرأحمد)٢(
نفسھ)٣(
محمدطاھربلھالسلطانوثائق)٤(
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تحول االن الي مستشفي تعلیمي وبعض اقسامھ أصبحت
مستشفیات قائمة بذاتھا فعلي یدیھم تمت العدید من األعمال

واالنشاءات
عالقاتھ الداخلیة والخارجیة

معكان للسلطان بلھ محمد طاھر عالقات كبیرة وواسعة
عدة جھات خاصة رموز الدولة من حكام المدیریات ورؤساء

االحزاب وقادة العمل في الدولة وعدد كبیر من مدراء الشرطة
في المدیریات كما لھ عالقات مع عدد من زعماء اإلدارة

االھلیة وشیوخ الطرق الصوفیة وزاره العدید منھم ومن الذین
زاروه

الرئیس جعفر محمد نمیري
م١٩٧٢عامنیجیریادولةسفیر

سفیر إثیوبیا في نفس العام  وغیرھم وزار ھو دولة نیجیریا عام
ظلتأعوامعدةمديوعلي.م١٩٧١عامواثیوبام١٩٧٣

الموسوعة المصریة المسماة الدلیل العصري الحدیث كانت
تعرض صورتھ وسیرتھ كأحد اھم الشخصیات في الشرق

)١(األوسط

السلطان بلھ محمد طاھر والفالتة الرحل
تعتبر مجموعات الفالتة الرحل جزء من مجموعات

ھجرة محمد بلو مایرنو التي رافقت الھجرة من سكتو وانضمت
_______________________

محمدطاھربلھالسلطانوثائق)١(
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)١(للھجرةوبجوقابورميمنطقةفياخريمجموعات

)٢(ادماوابإمارةالھجرةمرورعندمجموعاتوانضمت

ولحقت بالھجرة أیضا مجموعات الحصر لھا وعندما وصلت
الھجرة كردفان انفصلت عدة مجموعات وتخلفت في كردفان

)٣(وغیرھاولیريابوجبیھةحولفاستقرتالمراعيلجودة

ومجموعات اخري عبرت النیل مع قافلة ھجرة محمد بلو
مایرنو ثم اتجھت جنوبا نحو مناطق الرنك وجنوب النیل

اليتوجھتثممایرنووصلتالمجموعاتوبعض)٤(األزرق
جنوب النیل األزرق تحت قیادة الشیخ عمر عیسي والشیخ أبكر

)٥(شعیب

ماشیةقطعانمنكبیرةاعدادھناككانم١٩٣٠عامبحلول
الفالتة الرحل في جنوب النیل األزرق ونتیجة لذلك قامت

خاصةحاكورة٢عددبتسجیلالبریطانياالستعمارسلطات
بالفالتة الرحل للشیخ عمر عیسي وھو اول شیخ للفالتة الرحل

بجنوب النیل األزرق واعالي النیل وتم تسلیمھ التصدیق
والخرط عن الحاكورتین واحدة قریبة من منطقة بوط والثانیة

البحثرحلةفيالحقاتركھا)٦(والمابانبونجمنطقةمنقریبة
_________________________

(1)Yuguda Dan buram gombe Op.cit p
م٢٠٠٣مایرنوسلطانبمنزلإفادةجمدیل-عليمحمدالشیخ)٢(
نفسھ)٣(
نفسھ)٤(
عیسيعمرمصطفيالعمدة)٥(
مایرنوبلومحمدالسلطانوثائق)٦(
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عن المراعي الجیدة  غادر الشیخ عمر عیسي الحاكورتین
فسكن مجموعات سكانیة تلك المناطق

الرحلالفالتةمنمجموعاتأرادتم١٩٥٤عامفي
االنتقال من جنوب كردفان للحاق بمجموعات النیل األزرق
فواجھت اعتراض السلطات في الرنك وفي منطقة الجبلین

فحضر وفد من شیوخ الفالتة الرحل وطرحوا األمر للسلطان
محمد طاھر فكلف العمدة بلھ محمد طاھر ومنحھ عدة خطابات

للجھات المسؤلة وفي النھایة سمح لمجموعات الفالتة الرحل
)١(النیلأعاليومنطقةاألزرقالنیلجنوباليلالنتقال

فواصلت المجموعات االنتقال الي جنوب النیل األزرق وازداد
عددھا بشكل كبیر وعین العمدة بلھ محمد طاھر لكل مجموعة

شیخ خاص بھم وأصبح عدد الشیوخ مع مرور الوقت من شیخ
تلكفيالرحلالفالتةشیوخأبرزومنشیخا٤٠اليواحد
الفترة

شعیبأبكرعیسي/الشیخ/١
عیسيعمر/الشیخ/٢
كيسعليمحمد/الشیخ/٣
جبریلعیسي/الشیخ/٤
وزیريعبده/الشیخ/٥
باقوشيأبكر/الشیخ/٦
میناأبكر/الشیخ/٧

___________________________
محمدطاھربلھالسلطانوثائق)١(
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بودوريمحمد/الشیخ/٨
ماداكيآدم/الشیخ/٩

قرفيبودا/الشیخ/١٠
شندوعلي/الشیخ/١١
صالحداؤود/الشیخ/١٢
حوليمحمدأحمد/الشیخ/١٣
جاتومحمد/الشیخ/١٤
مؤمنعثمان/الشیخ/١٥

)١(الكثیرینوغیرھم

عليتنھالوالمتاعبالمصاعببدأتم١٩٧٠عامفي
الفالتة الرحل في جنوب النیل األزرق واعالي النیل حیث
طمعت مكونات سكانیة كثیرة في ثروتھم وبدأت عملیات

االستغالل واالبتزاز وحتي السرقات ومما زاد الحال سوء
اصدرت العدید من المجالس الریفیة عدم السماح للفالتة الرحل

بدخول مراعیھم اال بعد سلسلة من اإلجراءات العقیمة ودفع
مبالغ عالیة كرسوم علي المراعي وعندما حاولت بعض أفراد

الرحل تجاوز القرار والدخول الي تلك المراعي تم القبض
علیھم ومصادرة ابقارھم فتحرك وفد من شیوخ الفالتة الرحل

)٢(عیسيعمروالشیخشعیبأبكرعليالشیخمایرنووھمالي

_______________________
محمدطاھربلھالسلطانوثائق)١(
نفسھ)٢(
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والشیخ عبده وزیري وقابلوا السلطان بلھ محمد طاھر وطرحوا
لھ األمرفذھب معھم السلطان بلھ محمد طاھر الي جنوب النیل
األزرق وخاطب رسمیا الثالث  مجالس التي منعتھم وحصل

لھم علي التصدیق والسماح لھم بالرعي في كل من
مجلس ریفي الرصیرص

مجلس ریفي الكرمك
مجلس ریفي الرنك

)١(المشكلةھذهطيوتم

فرقانمنالعدیدتعرضم١٩٧١عامخریففي
الفالتة الرحل لالعتداء والھجوم من قبل بعض المكونات

السكانیة في المنطقة وتم سرقة األبقار.  خاطب السلطان بلھ
محمد طاھر كل الجھات الرسمیة بھذه التعدیات للتدخل بایقافھا
مثل محافظ المدیریة ومدیر الشرطة وغیرھم وفي نھایة األمر

)٢(التوترانھيصلحاليالوصولتم

وفي نفس العام في شھر أكتوبر عادت موجة التعدیات علي
فرقان الفالتة وسرقة األبقار وفي تلك األحداث قتل أفراد من
االمبرورو فإزداد التوتر وتدخلت الشرطة تدخال سلبیا حیث

عملت علي نزع سالح الفالتة الرحل ( النشاب ) واصبحوا بال
سالح یدافعون بھ عن ابقارھم فعاد النھب والتعدي في عدة

_________________________
محمدطاھربلھالسلطانوثائق)١(
نفسھ)٢(
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مناطق منھا
منطقة البونج

منطقة خور یابوس
منطقة كدالو

منطقة المزموم
حضر الشیخ علي أبكر عیسي والشیخ عمر عیسي الي السلطان
بلھ محمد طاھر فاصتحبھم السلطان بلھ معھ الي الخرطوم وفي

وزیرقابلواثمالوزراءمجلسرئیسقابلوانوفمبر١٣یوم
الداخلیة ووزیر الحكومات المحلیة وقابلوا حاكم مدیریة النیل

األزرق في مدني في یوم وتم مخاطبة الجھات المسؤلة من
مدراء المجالس الریفیة ومدراء الشرطة واخیرا تم حسم تلك

)١(األحوالوھدأتللمحاكمةالجناةمنعددتقدیموتمالتفلتات

طاھرمحمدبلھالسلطانقررتم١٩٧٢عامینایروفي
عقد جولة الي قري وفرقان الفالتھ الرحل في أعالي النیل

وصلم١٩٧٢ینایر٨یوموفيأحوالھمعليللوقوفاألزرق
السلطان بلھ محمد طاھر الي منطقة المابان مركز الدنكا

واجتمع مع قیادات الفالتة الرحل ثم اجتمع مع كبار المسؤلین
في منطقة المابان ومنطقة دوتي في مركز الناصر وغیرھا ثم
انتقل السلطان بلھ محمد طاھر الي منطقة غابات التیلة التابعة

لنقطة منطقة دنیا ناج ووجد عدد من المتمردین في غابات تیلة
__________________________

محمدطاھربلھالسلطانوثائق)١(
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وعقد معھم اتفاق بعدم التعرض للفالتة الرحل وثروتھم . وفي
مدیرمعاجتماعاطاھرمحمدبلھالسلطانعقدینایر١٠یوم

شرطة ملكال بحضور شیوخ الفالتة ارحل وأكد مدیر شرطة
)١(.الرحلالفالتةلھایتعرضتفلتاتاواعتداءايبحسمملكال

عقد السلطان بلھ محمد طاھر اجتماعا تریخیا في یوم
الغنمجماممنبالقربالكدومنطقةنقطةفيم١٩٧٢ینایر١٥

داخل حدود منطقة البونج  حضره كل من
حكمدار النقطة محجوب

العمدة لولو
العمدة ایقا

الشرطي عبدهللا محمد الخضر
وحضره من شیوخ الفالتة الرحل

الشیخ عمر عیسي
الشیخ علي أبكر شعیب

الشیخ أبكر باقوشي
الشیخ محمد علي وغیرھم الكثیر

وفي ھذا االجتماع تم تنصیب اول عمدة لكل  للفالتة   الرحل
في النیل األزرق واعالي النیل  وھو العمدة عمر عیسي ثم

وكیل العمدة الشیخ علي أبكر شعیب
وقام العمدة لومو والعمدة أیقا بتھنئتھ واكدوا للسلطان التعاون

__________________________
محمدطاھربلھالسلطانوثائق)١(
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معھ واجمع شیوخ الفالتة علیھ ألنھ ھو الوحید الذي یملك حاكوة
مسجلة باسمھ للفالتة الرحل وبایعھ جمیع شیوخ الفالتة الرحل

انطلقثم)١(العمودیةعمامةطاھرمحمدبلھالسلطانوالبسھ
جمیع الحاضرین الي فرق الشیخ أبكر باقوشي الذي أكرم

الجمیع بسخاء ثم عاد السلطان بلھ محمد طاھر الي مایرنو وبعد
تكملة كل إجراءات العمودیة  استدعي  العمدة عمر عیسي

ووكیل العمدة علي أبكر شعیب والشیخ أبكر باقوشي والشیخ
عبده وزیري وتم اعداد تقریر عن التنصیب وغیره وتم تسلیم

وتمم١٩٧٢مایو٢یومفيالتقریرالوزارمجلسرئیسالسید
تسلیم صورة من التقریر الي حاكم مدیریة النیل األزرق في

فيالریفیةالمجالسمدراءسلمثمم١٩٧٢مایو٤یومفيمدني
)٢(.النیلأعالي

ظلت قضایا الفالتة الرحل من اھتمامات السلطان بلھ محمد
طاھر منذ أن كان في منصب عمدة مایرنو وكان حریصا علي

تعین ضامنین لھم في اسواق الماشیة الرئیسیة في كردفان
والنیل االزرق وغیرھا

ومن نمازج ھؤالء
محمد دلیل ضامن الفالتة الرحل  سوق  الماشیة سنار عینھ

م١٩٦٦عامینایر١یومفيطاھرمحمدبلھالعمدة
________________________

عیسيعمرمصطفيالعمدة)١(
طاھرمحمدبلھالسلطانوثائق)٢(
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عبد القادر عثمان ضامن الفالتة الرحل بشوق الماشیة كوستي
عینھ العمدة بلھ محمد طاھر بتوصیة من ناظر عموم البقارة

م١٩٦٨یونیو٢٠یومفيعساكرأحمدالمكيالشریف
خلیل جبریل ضامن الفالتة الرحل عینھ السلطان بلھ محمد

م١٩٧٠عاممارس١یومفيطاھر
)١(الكثیروغیرھم

ھذه نمازج قلیلة مما قدمھ السلطان بلھ محمد طاھر ألھلھ الفالتة
الرحل

االیام االخیرة في حیاة السلطان بلھ محمد طاھر
یعتبر السلطان بلھ محمد طاھر ھو صاحب اقصر فترة

)١٩٧٣-١٩٦٩(مایرنوسالطینبینمنالسلطنةعرشعلي
أربعة أعوام وقبلھا قضي ستة عشر عاما علي منصب عمودیة

مایرنو وكانت فترتھ حافلة بالعمل واإلنجاز.
ترك السلطان بلھ محمد طاھر عدد من األبناء والبنات من

زوجتھ اسماء أحمد عرابي ومن عائشة محمد یوسف  أبناءه
الذكور

نصرالدین بلھ محمد طاھر
مصطفي بلھ محمد طاھر

عبدهللا بلھ محمد طاھر
عیسي بلھ محمدطاھر

وترك من البنات
اسماء بلھ محمد طاھر
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فاطمة بلھ محمد طاھر
خالدة بلھ محمد طاھر

خدیجة بلھ محمد طاھر
مریم بلھ محمد طاھر
سعاد بلھ محمد طاھر

عائشة بلھ محمد طاھر
كان السلطان بلھ محمد طاھر في زیارة لدولة نیجیریا في مطلع

وشموالسكتومدینةومنھاكثیرةمناطقفیھاوزارم١٩٧٣عام
وغیرھا وزار ضریح جده الشیخ عثمان بن فودي.  وعاد الي
السودان وفور عودتھ بدأ یشعر باالعیاء ثم اشتد علیھ المرض
ونقل الي مستشفي سنار . وفي تمام الساعة الرابعة فجر یوم

عنشبابھریعانفيوھولبارئھاروحھأسلمتم١٩٧٣….
السلطانوجدهمحمدطاھرالسلطانوالدهبجوارودفنعاما٤٣

محمد بلو مایرنو. رحم هللا الجمیع
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الفصل الثامن
٢٠١٦-١٩٧٣طاھرمحمدابوبكرالسلطان
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اسمھ ونسبھ ونشأتھ
ھو ابوبكر بن محمد الطاھر بن محمد بلو مایرنو بن
الطاھر األول بن أحمد زروق بن ابوبكر العتیق بن الشیخ

عثمان بن فودي
وأمھ ھي مریم بنت حسن ابراھیم الخلیل بن عبدالقادر بن

عثمان قطاطو بن لیم
وتربينشأوفیھا)١(م١٩٤٧عامفيمایرنوبمدینةولد

ومن اقران صباه سمیر الشامي وعبدالقادر عثمان جیكادة
تعلیمھ

جبودرس مبادئ الكتابة والقراءة علي ید جدتھ حواء ابوبكر
وعائشة الشیخ فاروق زوجتي جده السلطان محمد بلو مایرنو ثم

التحق بخلوة مالم محمداحمد حفیظ تكر طن بنتا ودرس علي
یدیھ بعض كتب الفقھ األولیة مثل االخضري والعزیة

والعشماوي واالجرومیة ثم درس علي ید الشیخ عبدالرازق مالم
مشطو مختصر خلیل وغیرھا ثم درس بعض كتب التصوف

علي ید الشیخ االمین  آدم الخطیب واخذ منھ الطریقة القادریة
ثم درس رسالة ابي زید القیرواني علي ید الشیخ بیلو نافطا

اما تعلیمھ النظامي فقد التحق بمدرسة مایرنو االبتدائیة بنین
بابكرآدممنكلفیھادراستھزمالءومنم١٩٥٤عامفي

وعبده الكھربائي آسطا وعبدهللا سندا .وبعد تخرجھ منھا انتقل
المعھدفيأعوامأربعةوبعد)١(المتوسطالدینيسنارمعھدالي

___________________________
م٢٠٠٨مایرنوسلطانبمنزلإفادةطاھرمحمدابوبكرالسلطان)١(



282

ضونباناملشیوخالدینيالمعھداليانتقلم١٩٦٢عاموفي
ومكث ھناك ثالث أعوام یتلقي فنون العلوم اإلسالمیة وفي عام

المشرفھووأصبحمایرنومدینةفيواستقرعادم١٩٦٥
)١(وسائقالوالدهالزراعیةاآللیاتبعدعلي

وصفھ
كان ابوبكر محمد طاھر طویل القامة متوسط الحجم اسمر

اللون متواضع جدا لكنھ قویا وحازما ذو ھیبة كریما جوادا یعین
الفقراء والمساكین

ھوایاتھ ومھاراتھ
كان سباحا ماھرا یجید الكثیر من انواع السباحة ویحب

الخروج الي الصید ودائما ما یعود بكمیات من الحبار
والوزوانواع من الطیور وعادة یرافقھ في رحالت الصید

صدیقھ ابوبكر عثمان شیحو المشھور ابا انا وأحیانا یخرج معھ
مجدي ھجو من سنار وایضا احیانا علي محمد أبكر نومة

كان العب جمباز ماھر تعلم الجماز في المدرسة
االبتدائیة ثم واصل ممارسة ھذه الریاضة وكان أیضا یلعب كرة

القدم وھو حارس مرمي فریق مایرنو في عصره
تصوفھ وزھده

كان صوفیا فرید ملتزما بالتصوف ویحب المتصوفة وھو
قادریا علي الطریقة الفودیة

عرف السلطان ابوبكر محمد طاھر بأنھ رجال ذاكرا كثیرا
وعرف باوراده الطویلة التي تبدأ بعد صالة الفجر ویستمر في
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ذكر هللا باستمرار صائما عن الكالم مع أي شخص مھما عال
شأنھ ومقامھ ومھما كان أھمیة الكالم فقط یمكن أن یحیلك لمن
ینوب عنھ باالشارة ولكن الیقطع اوراه حتي صالة الظھر عدا

یوم الخمیس الذي ینھي فیھ اوراده عند الحادیة عشر نھارا النھ
ھو الیوم الذي خصصھ للنظر في شكاوي الناس ومن الظھر
حتي صالة المغرب ھو متاح الصحاب الحاجات واالقضیة

وعندما یصلي المغرب یستانف ذكره حتي منصف اللیل وھذا
البرنامج ال یتغیر في حلھ وترحالھ ونحسبھ من الذین قال هللا

تعالي فیھم ( والذاكرین هللا كثیرا والذاكرات ) سورة ….
والي جانب اذكاره المتصلة عرف عنھ الزھد الشدید عن ملذات

الحیاة وزخارفھا وعرف عنھ حبھ للفقراء وكان یزورھم في
دیارھم وحتي عندما یزور قري الھجرة وأتباعھ البد أن

یخصص الفقراء وقتا لیزورھم في بیوتھم ویاكل من أبسط
موائدھم

شقیقھفالزمعام٢٣شبابھریعانفيوھووالدهتوفي
الكبیر السلطان بلھ محمد طاھر وأصبح ھو سائقھ الخاص

ساعده األیمن في العدید من المھام واالعمال
تنصیبھ سلطانا علي مایرنو

كانت فترة اخیھ السلطان بلھ محمد طاھر قصیرة لكنھا
كانت درسا مفیدا جدا البوبكر محمد طاھر فیھا تعرف علي

الكثیر من أعمال وادوار السلطنة وتعرف من خالل جوالتھ مع
السلطان بلھ محمد طاھر تعرف علي مناطق وقري االتباع
وقیاداتھم وتعرف علي قري وفرقان الفالتة الرحل . فعندما
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انعقدم١٩٧٣عامفيطاھرمحمدبلھالسلطاناخیھتوفي
مجلس الحل والعقد الختیار السلطان الجدید ووقتھا أعضاء

مجلس الحل والعقد ھم
خلیلحسنالنوراالعظم/الوزیر/١
شایبعمربیلو/رافي/مقاجن٢
میقنديابراھیمبیلوالشیخ/٣
ابوبكرباسمبوعمرالشیخ/٤
مرافاعمرابوبكر/٥
عبدالرازقبیلوالشیخ/٦
نوحعثمانأحمدالشیخ/٧
عرابيأحمدبلھالشیخ/٨
عبدهللابوبكرهللاعبدالشیخ/٩

الخطیبآدماالمیناإلمام/١٠
كان انسب من یمكن أن یتولوا منصب السلطان ھما أحمد

محمد طاھر وابوبكر محمد طاھر وكل بقیة أفراد األسرة وقتھا
في اعمار صغیرة

كان معظم أعضاء مجلس الحل والعقد یفضلون اختیاراحمد
محمد طاھر باعتباره اكثر علما ونضجا وخبرة لكنھ غائبا في

لحظة وفاة اخیھ ووقتھا ھو موظف دولة ویعمل في وظیفة امین
مخازن وفي نھایة األمر قرر مجلس الحل والعقد اختیار ابوبكر

محمد طاھر لكن بشكل موقت الي حین وصول اخیھ األكبر
أحمد محمد طاھر وبعد وصول أحمد محمدطاھر قرر السلطان
ابوبكر محمد طاھر التنازل عن منصب السلطان لصالح اخیھ
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أحمد محمد طاھر لكن أحمد رفض ذلك وبادر بمبایعتھ وامسك
یده واجلسھ علي عرش السلطنة فاستمر ابوبكر محمد طاھر

سلطانا علي مایرنو
وفي فترة السلطان ابوبكر محمدطاھر توقفت الجلسات

المنظمة والیومیة لمجلس وزرائھ ومستشاریھ وفي عھده حدثت
تعدیالت في مسیرة المجلس معظمھا بالوفاة

حسنعابدینوخلفھخلیلحسنالنوراالعظمالوزیرتوفي/١
خلیل ثم تنازل عابدین حسن عن منصبھ ونصب ابوبكر عثمان

حسن خلیل
ابراھیمبیلوابراھیموخلفھمیقنديابراھیمبیلوالشیختوفي/٢

میقندي
باسمبوعمرعثمانوخلفھباسمبوعمرتوفي/٣
حافظابنھوخلفھعبدهللابوبكرعبدهللالشیختوفي/٤
بیلوبنبراؤمحمدوخلفھعمرشایببراؤبنمحمدتوفي/٥

بن عمر شایب
بیلوعبدالرازقابنھوخلفھعبدالرازقبیلوالشیختوفي/٦
توفيثممرافاطاھریوسفوخلفھمرافاعمرابوبكرتوفي/٧

طاھر مرافا وخلفھ أحمد یوسف مارافا
ثمفاروقاإلماموخلفھالخطیبآدماالمیناإلمامتوفي/٨

توفي اإلمام فاروق وخلفھ اإلمام معاذ االمین آدم الخطیب
والعقدالحلمجلسفيعضویتھمجیدوعليأحفاداستعاد/٩

كحق متوارث منذ تأسیس خالفة سكتو اإلسالمیة
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ومن التغیرات توفي العدید من أصحاب المناصب اإلداریة ولم
یتم تعین خلفاء لھم
مثل والي الحسبة

والي الحمي
والي الشرطة
ومدیر القصر

وغیرھا
كان السلطان ابوبكر محمد طاھر ھو أكثر سالطین

مایرنو بقاءا علي عرش السلطنة الطول مدة
وترتیب سنوات حكمھم كاالتي

عام٤٣طاھرمحمدابوبكرالسلطان
عام٤١مایرنومحمدبلوالسلطان
عاما٢٥طاھرمحمدالسلطان
أعوام٤طاھرمحمدبلھالسلطان

نتیجة لتراجع دور مجلس وزراء السلطان ومستشاریھ تم
تنشیط ھیكل المجلس االستشاري وھو الذي حقق معظم

االنجازات التي تمت في عھد السلطان ابوبكر محمد طاھر
وساتناول اھم أعمال المجلس االستشاري في عھد السلطان

ابوبكر محمد طاھر
اھم اعمال السلطان ابوبكر محمدطاھر في خدمة

اتباعھ
كانت الخدمات االجتماعیة علي من اھم اعمال السلطان
ابوبكر محمدطاھر فقد عرف عند الجمیع حبھ مشاركة كل



287

االھل وقري االتباع في السراء والضراء ومن شبھ المستحیل
ان یمكث اكثر من اسبوع في مایرنو دون أن یزور قریة من

قري اتباعھ تعرفھ جیدا قري الجزیرة المرویة وقري االتباع في
كردفان وجنوب النیل األزرق وعلي نھر دندر والرھد وعطبرة
وسیتیت وكان یعرف كل قري وفرقان الفالتة الرحل ویزورھم
ویتفقد أحوالھم وكان لدیھ العدید من الزیارت في اللیل یقدم فیھا

دعمھ ومساعداتھ لألسر الفقیرة في مایرنو كما عرف عنھ
رعایتھ لألیتام وعند وفاتھ ظھرت اكثر من أربعین من أسر

األیتام تذكر انھ كان یقدم لھم الدعم بشكل منتظم
نفذ السلطان ابوبكر محمد طاھر في عھده ثالث

مشروعات زواج جماعي وعبرھا یسر لعدد كبیر من الشباب
م٢٠٠٥ینایر٦یومفيالثانيالجماعيالزواجوكانللزواج

وھناكزیجة١٧لعددالثانيالجماعيوالزواجزیجة٥٠لعدد
العشرات من الزیجات الفردیة التي اقامھا ونفذ أیضا عدد أربعة

مشاریع ختان جماعي لألیتام وأبناء الفقراء
ظل السلطان ابوبكر محمد طاھر محافظا علي تقلید صدقة
األطفال الصباحیة علي مدي ثالث وأربعین عاما في كل صباح

یوزع كمیات من البلح والحلوي لألطفال واھتم أیضا بتكریم
المبرزین من كبار العلماء والمبدعین ومن نمازج الذین نالوا
التكریم البروفسیر ابراھیم مكوشي عندما حصل علي درجة
الدكتوراة والبروفسیر االمین ابومنقا والدكتور محمد صالح

حسین عندما ناال درجة الدكتوراة أیضا وأكرم وفد كبار علماء
السودان من مختلف جامعات السودان عندما زاروا منطقة سنار
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وزاروا السلطان ابوبكر محمد طاھر إبان االحتفال بمرور
وزیرأیضاوكرمالزرقاءالسلطنةدولةتأسیسعليعام٥٠٠
م٢٠٠٩عامیونیو١٤فيعبدالقادرأحمداألسبقسنارمالیة

وشارك ودعم احتفالیة رابطة طالب وخریجي مایرنو عندما
منجامعيخریج٣٠٠منألكثراألولالخریجكرنفالنظمت

ابناء مایرنو  وھناك الكثیر جدا ممن نالوا تكریم السلطان
ابوبكر محمد طاھر ونال ھو أیضا تكریم جھات الحصر لھا

منھا
رئاسة الجمھوریة

حكومة والیة سنار
الجمعیة الوطنیة لمحاربة العادات الضارة بصحة االم والطفل

منظمة الصحة العالمیة
الكلیة الحربیة السودانیة

المنسقیة العامة للدفاع الشعبي وغیرھا الكثیر جدا
كرس السلطان ابوبكر محمد طاھر جل وقتھ في

اإلصالح بین الناس فظلت محكمة الجودیة في عھده نشطة جدا
یصلح بین الناس وكان یستقبل ماالیقل عن ستون شكوي

أسبوعیا ومعظمھا یتم حلھ ودیا باإلضافة الي الدعاوي التي
تصل محكمتھ وكثیرا ما یعقد جلسات الجودیة في قري االتباع

عندما یزورھم ویعالج الكثیر من الخالفات وظل طوال فترة
عھده یقود مؤتمرات الصلح بین مكونات الشعب السوداني فعدد

الحصر لھ من المصالحات الكبیرة تمت علي یدیھ
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للسلطان ابوبكر محمد طاھر جھود مقدرة في انشاء
وإقامة مدرسة عثمان بن فودیو بمایرنو ومدرسة مایرنو الثانویة
للبنین والثانویة بنات القدیمة وكذلك في التصدیق وبدایة تأسیس
الثانویة بنات الجدیدة  وكان ھو من وضع حجر اساس مدرسة
نسیبة بنات بمایرنو واول الداعمین من أجل تاسیسھا  ویرجع
الیھ الفضل في حسم العدید من الخالفات حول تأسیس مدارس

بعض القري بعضھا برفض اھل القري للتعلیم النظامي وبعض
الخالفات كانت حوى لجان تأسیس تلك المدارس فمن اھم

المدارس التي لعب دور في استقرارھا
مدرسة وداالبیض علي نھر الرھد

مدرسة مرفع ثاني
مدرسة رقیبة

مدرسة أم فیلة
مدرسة قدورة وغیرھا  وایضا یرجع الیھ الفضل في قبول

العدید من فرقان الفالتة الرحل لبرنامج تعلیم الرحل والذي بذل
فیھ عمدة جلقني ومدیر تعلیم الرحل بوالیة النیل االزرق

محمدمحمد صالح جھود كبیرة ومقدرة
كان للسلطان ابوبكر مساھمة كبیرة في توعیة اتباعھ

بمخاطر االوبئة وارشادھم علي اتباع اإلرشادات الصحیة من
جھات االختصاص وكان دائما داعما لبرامج وزارة الصحة

والمنظمات العالمیة والسودانیة العاملة في مجال صحة اإلنسان
والحیوان
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للسلطان ابوبكر محمد طاھر الفضل الكبیر في تعدیل مسار
الطریق القومي سنار سنجة حیث كان مسار الطریق ان یسیر

بمحازات خط سكة حدید سنار سنجة فقاد السلطان ابوبكر محمد
طاھر وفدا من قیادات مایرنو وتحدث مع الرئیس جعفر نمیري
الذي استجاب لطلب السلطان واصدر قرار بتعدیل المسار لیمر
الطریق القومي عبر حلة اسماعیل وودھاشم ومایرنو حتي خط

السكة حدید جنوب مایرنو لیستمر وفق مساره المخطط
للسلطان ابوبكر محمد طاھر دورا كبیرا في تعبئة كل

اتباعھ للمشاركة والتفاعل مع كل قضایا وھموم الوطن القومیة
خاصة التي تفید كل اھل السودان او التي ذات طابع سیادي

وقضایا الحرب والسالم والدستور والدیمقراطیة وغیرھا
ظل السلطان ابوبكر محمد طاھر زاھدا عن كل زخارف

الدنیا ومظاھرھا وظل بعیدا عن كل الصراعات والتجاذبات
السیاسیة وحصن نفسھ من اي انتماء حزبي واحتفظ بعالقات
جیدة مع معظم قادة ورؤساء االحزاب السیاسیة في السودان
ونجد معظم رؤساء االحزاب السودانیة في عھده  قد زاروه

مرارا وتكرارا مثل السید الصادق المھدي والشیخ حسن عبدهللا
الترابي وزاره نائب الرئیس األسبق جون كنغور اروب ونائب

الرئیس حسبو محمد عبدالرحمن  وغیرھم الكثیر
كان للسلطان ابوبكر محمد طاھر عالقة قویة وممیزة مع

الرئیس السوداني األسبق عمر حسن أحمد البشیر كرئیس
الجمھوریة ورمز السیادة الوطنیة وقد زاره الرئیس البشیر عدة

عشرینضمنالبشیرالرئیساختاره٢٠١٠عاموفيمرات
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شخصیة قیادیة علي مستوي السودان لتقوم لتذكیة ترشحھ
النتخابات رئاسة الجمھوریة

تمتع السلطان ابوبكر محمد طاھر بمكانة كبیرة وكان قبلة
للعدید من الجھات العالمیة فزاره كل من

رئیس دولة النیجر ابراھیم مي نصرا
رئیس القضاء القطري

سفراء دول( قطر - السعودیة - الیابان - باكستان - اندونیسا -
مالیزیا - المغرب )

كل سفراء دولة نیجیریا في عھده
السفیر ابراھیم غمباري النیجیري ممثل الیونامید بالسودان

السفیر محمد بن شماس الغاني ممثل الیونامید بالسودان
وزیر التربیة لدولة نیجیریا

حاكم والیة بورنو النیجیریة مودي شریف
حاكم والیة سكتو النیجیریة علي وامكو

أمراء جماعة الشیخ عثمان بن فودي من امریكا وبریطانیا
والسوید

عدد الحصر لھ من المنظمات الدولیة ومؤسسات اعالمیة
عالمیة مثل الجزیرة والعربیة وغیرھا  وتلقي السلطان العدید

من الدعوات لحضور فعالیات واحداث عالمیة منھا
وتحالفالسودانحكومةبین٢٠٠٥عامالقاھرةاتفاقیة*توقیع

المعارضة تحت رئاسة المیرغني ولكنھ لم یلبي الدعوة لظروفھ
٢٠٠٥عامنیفاشاالشاملالسالماتفاقیة*توقیع
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-٢٠٠٧اغدیس(والصحراءالساحلدولمنظمة*مؤتمرات
)وغیرھا٢٠٠٧یوغندا-٢٠٠٦تمبكتو-فاس

نیجیریافيبورنوأمیرتنصیبعليعام٢٠مرور*احتفالیة
نیجیریاغدباواأمیرتنصیبعليعام٢٠مرور*احتفالیة

دعوة رسمیة لزیارة دولة نیجیریا
منوغیرھام٢٠٢٠اكتوبرللسالمجوبااتفاقیة*توقیع

األحداث العالمیة
دوره الدعوي

اليظل السلطان ابوبكر محمد طاھر یولي امر الدعوي
هللا جل اھتمامھ  كغیره من سالطین مایرنو وخلفاء خالفة سكتو
اإلسالمیة والعمل الدعوي ھو صمیم وأساس عمل السالطین في

مایرنو
أسس السلطان ابوبكر محمد طاھر عدد من خالوي القرآن

فاسس خلوة ومسجد  السلطان بمایرنو فریق أحمد طوطو ثم
منتشرةخلوةثالثینمنوأكثر٣مربعالزھوربحيخلوةأسس

في قري الھجرة وساھم في تأسیس عدد مقدر من مساجد قري
الھجرة وھو اول من بدأ في المساھمة المالیة في  تأسیس معھد

شیخ محمد ساجو بمایرنو غرب الزلط
كان السلطان ابوبكر محمد طاھر مولع بحب القرآن

اناستطاعم١٩٨٠عامحواليوفيعلومھونشروتدریسھ
یحدث نقلة ممتازة بتاسیس عدد من خالوي القرآن في جنوب

النیل األزرق واعالي النیل مثل الرنك وبوط والبونج وسلك
وفي ملوة ویا غورو  وغیرھا ودرس في تلك الخالوي عدد
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مقدر من طالب العلم . وكان للسلطان ابوبكر محمد طاھر
اھتمام كبیر بحفظھ القرآن الكریم ودائما یشارك في احتفاالت

معاھد تخریج حفظة القرآن في معظم أنحاء السودان
الدعويالعملفيالكبیرالفتحجاءم١٩٨٥حواليوفي

لیتجاوز حدود دولة السودان وكان ذلك بقدوم الداعیة اإلسالمي
محمد شریف بن فریدا وھو احد محبي العمل الدعوي ومحبي
الشیخ المجدد الشیخ عثمان بن فودي فاعلن انضمامھ لجماعة
الشیخ عثمان بن فودي وبایع السلطان ابوبكر محمد طاھر ثم
اخذ الطریقة القادریة علي ید الشیخ اإلمام االمین آدم الخطیب

وتتلمذ علي یدیھ وعلي ید العدید من علماء مایرنو ودرس
بعض مؤلفات الشیخ عثمان بن فودي ثم اخذ االذن لمواصلة
الدعوة باسم السلطان وفي أمریكا عمل وصابر واجتھد في

العمل الدعوي فدخل اإلسالم  علي یدیھ آالف وتكونت جماعة
الشیخ عثمان بن فودي ھناك وانضم إلیھا الكثیرین من المسلمین

في أمریكا وتوسعت الدعوة فوصلت كندا وبریطانیا والصین
وجنوب أفریقیا ودخل في دین هللا افواجا من المسلمین و�

الحمد
مجلس سلطان مایرنو االستشاري

یعتبر مجلس الشوري او المجلس االستشاري واحدة من
ھیاكل الحكم المھمة في خالفة سكتو اإلسالمیة ولھا تكوین
واضح ومعلوم وھي من الھیاكل التي نقلتھا سلطنة مایرنو

لتسھیل إدارة العمل وكان مجلس الشوري في البدایة واسع یضم
كل العمد وشیوخ األحیاء وعدد كبیر من العلماء وكان السلطان
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محمد طاھر ھو أول من جعل تكوینھ تمثیل للمناطق حتي یسھل
انعقاده ووسع تكوینھ لیشمل حتي بعض المناطق خارج قري

الھجرة  وشملت عضویتھ عناصر حتي من دارفور
عندما تراجع دور ونشاط مجلس وزراء السلطان رأي

االتباع ضرورة تنشیط المجلس االستشاري لیؤدي ادوارا أكبر
فتم تكوینھ باسس وتمثیل لكافة المناطق وفق نظام اساسي

ولوائح وفي شكل دورات ووضع أربعة أعوام ألجل كل دورة
والتداولواالنعقادالتناديلیسھلعضو١٠٠حواليوبعضویة

.
المجلسرعایةتحتم١٩٩١عامفياالوليالدورةانطلقت

الوطني القومي للسودان وشرف الجلسة االفتتاحیة ….
البصیري نائب رئیس المجلس الوطني السوداني وشارك في

الجلسة والي سنار الجیلي أحمد الشریف وعدد كبیر من زعماء
القبائل وشیوخ الطرق الصوفیة

انطلق عمل المجلس االستشاري واستطاع ان یكون واجھة
ومنصة اجتماعیة وثقافیة وخدمیة واجھت كل ھموم وقضایا

اتباع السلطنة وغیرھم في مختلف ربوع السودان وتفاعل مع
أعمالھا وبرامجھا كل القیادات في مایرنو وقري الھجرة

وغیرھا وطلب طیف واسع من مجتمعات الشعب السوداني
االنضمام الیھ ومن نمازج الذین نشطوا في عمى المجلس في

الدورة االولي االستاذ عبدالعزیز حمزة موسي وموالنا
عبدالمنعم القاضي واألستاذ صالح عمر إدریس والیاس عبد

الحمید والمھندس یعقوب أحمد موسي واألستاذ الطیب محمود .
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الثانیةالدورةانطلقتثمم١٩٩٥فياالوليالدورةانتھت
ومن نمازج نشطاءھا االستاذ عبدالفتاح كندة واألستاذ أبكر
داؤود واألستاذ مصطفي محمد علي سعید وغیرھم وانتھت

فیھاونشطالثالثةالدورةوانطلقت١٩٩٩عامفيالدورة
التجاني سلیمان نوح من القضارف ومع محمد أبكر وعمر

عثمان مي تاكلمي وعبد الرحمن احمد عمر الدمازین والعمدة
مجي داطي والدكتور محمد صالح حسین والدكتور أحمد

م٢٠٠٣عامفيالدورةانتھتوغیرھمصالحعبدالقادر
وانطلقت الدورة الرابعة وممن نشط فیھا یوسف مالك ام شوكة

واحمد المیطو جلقني وفاروق الدقیل الدمازین والعمدة بشیر
أحمد واراھیم الحرمین والعمدة الطاھر علي فاروق ویوسف
جیادة من بورتسودان ومحمد عیسي حلة البئر و محمد اشول

مدني وإبراھیم نقالدي وحسین محمد طاھر وایوب بوي ومحمد
داوؤد من القضارف وادریس عثمان بیلو بابكر بزقلي وكمال
آدم صالح  ومنصور قالدیمة وعبدهللا ابوكروك ومحمد عیسي

ثابت وعبدالرحمن جریوة وتجاني أبكر اودي وجعفر مالم فري
ومختار ابوبكر وغیرھم انتھت دورة ألرابعة عام

بشیراالمینبشیرفیھاونشطالخامسةالدورةموتالھا٢٠٠٧
السناري ومول معظم انشطتھا من مؤتمرات وسمنارات ووفود

تنقلت مؤتمراتھا الي العدید من المدن السودانیة ونشط في
الدورة الخامسة أیضا البروف ابومنقا وسعد عمر وسیف الدین
أحمد خالد ومبارك من الجزیرة ابا وحسین آدم مدني واألمین
ابودقن الدندر وعبدالرحمن باسیس وفضل السید شعیب وعمر
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قدس السوكي أحمد محمد سلیمان جلقني موالنا ابوذید  عبدهللا
الطویل سنجة والمھندس محمد االمین حسن ابراھیم ورضوان
الفكي ام شوكة والیاس عیسي والخیر عیسي ثابت وعبده من

السادسةالدورةانطلقت٢٠١٠عاموفيالكثیروغیرھمكریمة
ونشط فیھا علي نصر والعمدة محمدمحمد صالح  واحمد علي

بریمة واحمد عثمان قالدیمة وفیصل مانو وعثمان لیري
والدكتور عمر التجاني مالك والعمدة صدیق الحواتة

وعبدالوھاب رابح كسال
السلطانمرضولظروفم٢٠١٤فيالدورةھذهانتھت

ابوبكر محمد طاھر تم تكوین لجنة تسییر الي حین تحسن
هللاتوفاهم٢٠١٦عاموفيللسلطان.الصحيالوضع

حقق المجلس االستشاري إنجازات كبیرة یصعب حصرھا
ھنا . اجتماعیة وثقافیة وسیاسیة  فھي وحدھا تحتاج لمجلدات

ولكن نشیر ھنا لنمازج بسیطة وساقدم نمزج واحد فقط أو اثنین
لكل دورة

وغیرھاوطرفةوملوةكرمةأحداث/١
حدثت ھذه األحداث في عام ….عندما تعرضت كل قري

المنطقة الشرقیة من یاقورو حتي ملوة  لھجوم كبیر وواسع من
قوات الحركة الشعبیة وراح ضحیتھ عدد كبیر من المواطنین

خاصة في كرمة حیث قتل الكثیرین وھم في شھر رمضان وفي
لحظة االفطار وادي ھذا الھجوم  الي نزوح اعداد كبیرة الي

الدمازین والرصیرص وبدوس  ووصل النزوح الي أمدرمان
فالتة تحرك المجلس االستشاري بسرعة ووصل المتضررین
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في زیارة اولیة ووقف علي اوضاعھم ونقل صوتھ الي الحكومة
االتحادیة واإلمم المتحدة عبر منظماتھ وضرب موعدا عاجال

الغاثة المتضررین فسیر المجلس االستشاري قافلة ضخمة  من
الذرة والمواد الغذائیة االخري  والملبوسات واالواني حملتھا

عدد كبیر من اللواري ووصلت كل مناطق النزوح ووزعت لھم
اإلغاثة

الدمازینأحداث/٢
حدثت عندما قرر والي النیل األزرق مالك عقار ترك مدینة

الدمازین والعودة للعمل المسلح ضد حكومة اإلنقاذ ھذه األحداث
ادت الي ماصدمات ومقتل العدید من المواطنین ونزوح االالف

خارج الدمازین وما حولھا . جھز المجلس االستشاري قافلة
عاجلة جدا من المواد الغذائیة الجاھزة لالوضاع الماساویة التي
كان علیھا النازحین فتم تحمیل عدد من الشاحنات ( دفارات )
من الرغیف والطحنیة والبسكویت والكیك والفاكھة والشعریة

وانطلقت بسرعة وكانت اول قافلة تدخل الدمازین بعد تلك
األحداث ووجدت في الطریق االالف النازحین ووزعت لھم
اإلغاثة ووصلت الدمازین ووزعت إغاثة حتي لبعض أفراد

القوات المسلحة واطمأن المجلس علي الوضع بتنویر من قادة
الوالیة ثم توجھت القافلة الي مدینة السریو حیث تجمعت اعداد

كبیرة من النازحین في مدارسھا وتم تفریق معظم عربات القافلة
ھناك

اباالجزیرةأحداث/٣
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حدثت عندما قامت مجموعة من شباب قبیلة الزیادیة بقتل شباب
من قبیلة الفالتة واضطربت األحوال األمنیة ھناك تحرك

المجلس االستشاري بسرعة وأرسل وفد كبیر الي ھناك نجح
اوال في تھدئة األحوال األمنیة وتم اقناع الناس للجوء للقضاء

وتم تكوین غرفة العملیات من المجلس االستشاري لمتابعة
القضیة وتابعت الغرفھ حضوریا كل مراحل التقاضي في

محكمة ربك وواصلت المتابعة حتي نھایة االزمة
شوكةامأحداث/٤

حدثت عندما غرقت عبارة تحمل عدد من الصبیة وراح
ضحیة للحادثة العشرات من الصبیة تحرك المجلس االستشاري

ووصل الي موقع الحدث فور وقوعھ وتكونت غرفة عملیات
ساندت ودعمت األسر المنكوبة معنویا ومادیا

كدالومنطقةالرحلالفالتةأحداث/٥
حدثت عندما قلتل عدد من ابناء الفالتة الرحل في منطقة

الكدالو تحرك وفد المجلس فورا وقدم التعزي والمواساة وكونت
غرفة عملیة تابعت القضیة في كل مراحلھا

الحواتةأحداث/٦
حدثت عندما حدث نزاع كبیر بین الھوسا وبعض القبائل

العربیة تحرك وفد المجلس االستشاري الي ھناك وتم تھدئة
األوضاع وكونت غرفة عملیات تابعت القضیة حتي نھایتھا

المرفعقریةأحداث/٧
حدثت عندما حدثت مشكلة ونقلت الي نقطة  شرطة المرفع

وبعدھا ثار شباب الھوسا علي نقطة الشرطة واحرقوھا بالكامل
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واستولوا علي السالح فیھا تحرك وفد المجلس االستشاري
بشكل عاجل وكونت غرفة الدارة االزمة حتي نھایتھا

لجلقنيالرئیسزیارة/٨
كون المجلس االستشاري لجنة علیا لدعم اھل جلقني في

الزیارة
فتم تعبئة مایرنو وكل المناطق المجاورة وتم تسیر قافلة بھا

اكثر من خمسین عربة تحمل المواطنین للمشاركة وتحمل أیضا
الدعم العیني لھم

عليعبدالرحیمالبروفسیرحادثة/٩
حدثت عندما تعدي بعض المجرمین علي البروفسیر

عبدالرحیم علي ووقتھا كان مدیر جامعة اإلمام الھادي في
كوستي في محولت اغتیال نجي من االغتیال لكنھ احترق كثیرا
وتضرر ضررا بلیغا تحرك وفد المجلس االستشاري فورا  الي

كوستي وباشر متابعة حالتھ مع جھات عدیده وقدم دعمھ
المعنوي والمادي

عقد المجلس االستشاري اكثر من عشرة مؤتمرات كبیرة
وعامة ضمت حضور من كل أنحاء السودان وعدد كبیر من

ورش عمل وملتقیات وزیارات اجتماعیة الحصر لھا
السلطان ابوبكر محمد طاھر والفالتة الرحل

تمیزت شریحة الفالتة الرحل باعتبارھا من اھتمامات
السلطان ابوبكر محمد طاھر وبدأت عالقتھ بھم منذ عھد شقیقھ

السلطان بلھ محمد طاھر وتعتبر مجموعة الفالتة الرحل من
أكثر مجموعات الھجرة التعرض للظلم واالستغالل في البوادي
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البعیدة وظلت ثروتھم من األبقار والضأن تحت نظر العدید من
الطامعین لذا تجد السلطان ابوبكر محمد طاھر دائما یھب

مسرعا لنجدتھم ان أصابھم مكروه كما یزورھم دوما لالطمئنان
علیھم خاصة في النیل األزرق واعالي النیل وفي جنوب

القضارف اما الفالتة الرحل في جنوب وغرب كردفان فھناك
السلطانبینم١٩٢٣عاممنذتوقیعھاتمموثقةقدیمةاتفاقیات

محمد بلو مایرنو وعدد من زعماء  االدارات االھلیة  واحدة من
ھذه االتفاقیات. مع الناظر راضي كمبال ناظر اوالد حمید في

كردفان بأن تظل الفالتة الرحل داخل حاكورتھم وتحت حمایتھم
ویدفعون رسوم القطعان عبرھم ویتمتعون بكل حقوق وواجبات
اوالد حمید في الحاكورة واالتفاقیة الثانیة بذات البنود والتاریخ
مع ناظر عموم البقارة مع الشریف أحمد عساكر وبموجب ھذه
االتفاقیات منح الفالتة الرحل شیوخ  عمودیات تخصھم ومنحوا
عضویة في محاكم ھذه االدارات  لذا معظم قضایاھم العادیة تتم

معالجتھا ھناك ویلجأؤن للسلطان مایرنو في القضایا والجرائم
الكبیرة ولكن یتم تنسیق وتنویر السلطان بكل مایدور ھناك

وشیوخقیاداتمنمجموعةطلبتم١٩٧٤عامحواليفي
الفالتة الرحل االنتقال الي مراعي جنوب القضارف فذھب

السلطان ابوبكر محمد طاھر مع عدد من شیوخ الفالتة الرحل
وتم مقابلة الجھات المسؤلة في القضارف وتم االتفاق علي

انتقال تلك المجموعات الي بادیة جنوب القضارف وتم تحدید
حدود تجوالھم حتي الیحدث تصادم بینھم والمزارعین وفي عام

القضارفجنوبالياالنتقالالمجموعاتبدأتم١٩٧٥



301

الفالتةمنكبیرةمجموعاتاستقرتقدم١٩٨٠عاموبحلول
الرحل في جنوب القضارف ومن تلك المجموعات

واستقرتمرنيأبكرالشیخقیادةتحتویالمجموعة/١
غرب بازورة

واستقرتحجرینموسيشیخقیادةتحتویالمجموعة/٢
شمال  قریة كتكو

بازورةغربواستقرتلیليشیخقیادةتحتویالمجموعة/٣
واستقرتشاوليميعبدهللالشیخقیادةتحتویالمجموعة/٤

في حلة بیلو غرب ام كراع
عبیدفيواستقرتشولديعمرقیادةتحتاودامجموعة/٥

شولدي
منطقةفيواستقرتعليعمدةقیادةتحتبرورومجموعة/٦

القالبات
عیسيعمرمصطفيالعمدةقیادةتحتویالمجموعة/٧

واستقرت حول رمیلة بالقرب من القالبات وانتشرت حول
بابكري وفزرا

تم توالت المجموعات في االلتحاق بھم وبعضھا وصل داخل
األراضي اإلثیوبیة وعندما كثر عددھم قرر السلطان ابوبكر

تنظیمھم اكثر فعین لھم المزید من الشیوخ وعین لھم عدد من
العمد فمن اھم عمد الفالتة الرحل جنوب القضارف في عھد

السلطان ابوبكر محمد طاھر
عیسيعمرمصطفيالعمدة/١
البروراويعليالعمدة/٢
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مرنيأبكرصالحالعمدة/٣
تفنجالعمدةوخلفھشاوليميعبدهللالعمدة/٤
عمرعبدهللالعمدةخلفھالذيشولديعمرمحمدالعمدة/٥

شولدي
واصل السلطان ابوبكر محمد طاھر جھوده تجاه الفالتة

الرحل في جنوب القضارف وحصل علي التصدیق بمنح الفالتة
الرحل علي معسكر النازحین االثیوبین في منطقة دنقرار بعد

أن عاد النازحین االحباش الي وطنھم وكان معسكر جاھز
بمنازلھ ومدارسھ وابار المیاه ووحدة صحیة ومسجد فانتقل الیھ
الفالتة الرحل واستقروا في منطقة دنقرار وتولي الشیخ العالم
صدیق تأسیس خلوة بایعاز من السلطان ابوبكر محمد طاھر

الذي وضع برنامج سنوي لزیارة تلك الخلوة
كما صدق لھم السلطان ابوبكر بالسماح لھم باالنتقال الي

بركة سانتروك الكبیرة ذات المیاه علي مدار السنة ینتقلون إلیھا
عندما تجف میاه نھر الرھد في ذروة الصیف

وایضا عین لھم السلطان ابوبكر محمد طاھر عمر حمیدة
لیكون ضامنا للفالتة الرحل في سوق الحواتة للمواشي وعین

لھم عبدالرحمن ابو ساعة ضامنا للفالتة الرحل في سوق
بازورة للمواشي . واھتم السلطان ابوبكر محمد طاھر بمشاكلھم

وقضایاھم خاصة مع المزارعین وأحیانا تحدث مشاكل بینھم
وبین المزارعین االحباش داخل حدود إثیوبیا وكثیرا ما ارسل

السلطان ابوبكر محمد طاھر وفود لتسویة مشاكلھم داخل إثیوبیا
بتنسیق بین حكومة والیة القضارف وحاكم إقلیم قندر اإلثیوبیة
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وایضا تمكن السلطان ابوبكر محمد طاھر من الحصول علي
موافقة حاكم إقلیم قندر اإلثیوبیة للسماح لھم بالرعي في الغابات

اإلثیوبیة الغربیة من الحدود اإلثیوبیة السودانیة .
اما الفالتة الرحل في جنوب النیل األزرق كان من أكبر

التحدیات التي واجھتم ھو تحول مراعیھم الي ساحة حرب بین
جیش الحركة الشعبیة والقوات المسلحة السودانیة وفي كثیر من

األوقات یقعون ضحیة لھذه الحرب وسلبت منھم المئات من
قطعان ابقارھم  فكروا في تكوین كتیبة مسلحة لحمایة ثروتھم

في ظل عجز الدولة عن توفیر الحمایة لثروتھم في تلك البوادي
النائیة فبارك لھم السلطان ابوبكر محمد طاھر ھذه الخطوة

ودعم قائدھا صالح بنك وكان القائد صالح بنك یتردد كثیرا علي
السلطان ابوبكر محمد طاھر ویطلعھ علي كل ما یدور وأحیانا
یستغل سیارة السلطان للتجوال بین فرقان الفالتة الرحل شھور

عدیدة قبل ان یعیدھا وفي النھایة استفادت كثیرا القوات المسلحة
من ھذه الكتیبة وكانت لھم سند وعون وصبحت جزء من
منظومة الدفاع الشعبي وقدمت ھذه الكتیبة عدد مقدر من

الشھداء وعلي رأسھم قادة كتیبة ما ینوم وھما صالح بنك وابكر
كرندي . وعندما وقعت اتفاقیة السالم الشامل في نیفاشا تم

استیعاب القلیل جدا من عناصر كتیبة ماینوم في القوات
المسلحة ولفترة قصیرة جدا وتم احالتھم الي المعاش ومنھم

النقیب یوسف المشھور یوسودو
اھتم السلطان ابوبكر محمد طاھر بتنظیم شوؤن الرحل
فسعي في توسیع ھیاكلھم اإلداریة بمنحھم فرصة اختیار عدد
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من الشیوخ والعمد لیتم اعتمادھم رسمیا وخاصة العمدة الوحید
لھم وھو مصطفي عمر عیسي قد انتقل الي جنوب القضارف .

وكان أول عمدة تم اختیاره ھو العمدة آدم سلیمان أبكر والذي
حمل خطاب من السلطان أبوبكر محمد طاھر الي محافظ محلیة

قیسان وتم اعتماده رسمیا وتلي ذلك قیام عمودیتین وھما
دنجيفالتةعمدةعبدهللاسلیمانعبدهالعمدة/١
عربيعثمانالعمدة/٢

وخاطب السلطان ابوبكر محمدطاھر السلطات وتم اعتمادھما
وبعد فترة نشطت بقیة فروع الفالتة الرحل في اختیار عمدھم

وفعال تم اختیار مجموعة من العمد بواسطة أھلھم وخاطب
السلطان ابوبكر محمد طاھر الجھات العتمادھم

من ھؤالء العمد المختارین
اوداعمدةعمرأبكرعثمانالعمدة/١
كنساویالعمدةقويأبكرمحمدآدمالعمدة/٢
ویالعمدةھمبيابراھیمعبدهللاعمرالعمدة/٣
جافونعمدةآدمابوبكرعثمانالعمدة/٤
ویالعمدةابراھیمعثمانداوؤدالعمدة/٥
ویالعمدةشعیبأبكرعليإدریسالعمدة/٦
المراحیلعمدةھارونعمرمحمدموسيالعمدة/٧
جافونعمدةجبریلعثمانبیلوالعمدة/٨
قرأعمدةآدمموسيأبكرالعمدة/٩

بروروعمدةأبكرمحمدعمرإدریسالعمدة/١٠
بروروعمدةعمربابوالعمدة/١١
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بوطيعمدةقابطوآدممحمدآدمالعمدة/١٢
غمباعمدةموسيمحمدحسینالعمدة/١٣
ویالعمدةبلیدةعثمانأبكرالعمدة/١٤

وعین السلطان ابوبكر محمد طاھر عبدالرحمن أحمد عمر
وكیل السلطان لشؤون الرحل ومن بعده ھارون بادا

ظل شیوخ وعمد الفالتة الرحل یسجلون زیارات متكررة
للسلطان ابوبكر محمد طاھر خاصة في فصل الخریف عندما
تعود المراحیل من أعالي النیل الي شمال والیة النیل األزرق

والي والیة سنار وفي كل زیارة یتم مناقشة ھموم وقضایا
الرحل ووضع الحلول لھا

االیام االخیرة لحیاة السلطان ابوبكر محمد طاھر
قضي السلطان ابوبكر محمد طاھر مسیرة طویلة علي عرش

سلطنة مایرنو حافلة بالكثیر من األعمال واالنجازات
والزیارات ومتابعة ھموم االتباع دون كلل او ملل علي مدي

ثالث وأربعون عاما وادي دوره كامال تجاه اتباعھ وفي عھده
اختفت بعض القیم الموروثة من خالفة سكتو اإلسالمیة منھا

السلطنةومستشاريوزراءلمجلسالراتبةالجلسات/١
األعمارواعادةالزراعةنفیري/٢
األحیاءوشیوخالعلماءلكبارالعیدوفرحةھدیة/٣
السلطنةمراسیم/٤
الحسبةوواليالحميواليمثلاإلداریةالمناصببعض/٥

ووالي الشرطة ومدیر القصر وغیرھا
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فيالسلطانلموكبوغیرھاوالكیتھالثقافیةالفرقمرافقة/٦
العید

اما بعد وفاتھ فقد حدث فقدان مریع للعدید من القیم
في خالل مسیرة السلطان ابوبكر محمد طاھر تزوج أربعة

زوجات وترك العدید من األبناء وزوجاتھ ھن
جافونبابكرعليآمنة/١
ابوبكرعیسيفاطمة/٢
نباباعثمانبتول/٣
آدمأمینة/٤

ولھ من األبناء الذكور
ابوبكرالطاھر/١
ابوبكربلھ/٢
ابوبكرأحمد/٣
ابوبكرعبدالقادر/٤
ابوبكرعبدهللا/٥
ابوبكرعبدالرحمن/٦
ابوبكرعثمان/٧
ابوبكرعلي/٨

ولھ من البنات
ابوبكرحواء/١
ابوبكرأمونة/٢
ابوبكرنعمات/٣
ابوبكرنصرة/٤
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ابوبكرصفیة/٥
ابوبكرحلیمة/٦
ابوبكرفاطمة/٧
ابوبكرخدیجة/٨
ابوبكرعائشة/٩

ابوبكرفتحیة/١٠
مع تقدم عمر السلطان ابوبكر محمد طاھر بدأ المرض

وفشلتمرضھوتطور٢٠١٤عامحواليمنذجسدهاليیتسلل
كل جھود األطباء داخل السودان وخارجھ من إیقاف تدھور
صحتھ وفي مستشفي سنار التعلیمي وفي تمام الساعة الثالثة

محمدابوبكرالسلطانفارقم٢٠١٦مایو٣….یوممنعصرا
طاھر الحیاة ودفن في مایرنو بجوار جده السلطان محمد بلو

مایرنو وبجوار والده السلطان محمد طاھر وبجوار شقیقھ
السلطان بلھ محمد طاھر
الرحمة والمغفرة للجمیع
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مالحق

قائمة بأسماء الوزراء لسالطین مایرنو

یعتبر منصب الوزارة في مایرنو امتداد لمنصب الوزارة في
خالفة سكتو

١٨١٨-١٨٠٤فوديبنعبدهللالشیخ/١
١٨٤٢-١٨١٨لیمبنقطاطوعثمان/٢
١٨٥٩-١٨٤٢قطاطو.عثمانبنعبدالقادر/٣
١٨٧٤-١٨٥٩عبدالقادر.بنالخلیلابراھیم/٤
١٨٨٦-١٨٧٤قطاطوعثمانبنبایروعبدهللا/٥
١٩١٠-١٨٨٦قطاطوبناحمدبنالبخاريمحمد/٦

في عھده حدثت الھجرة ثم تأسیس مایرنو فانشطرت الوزارة
في سكتو وفي مایرنو

١٩٠٣-١٩٠٣البخاريمحمدبنقجیريعثمان/٧
١٩٢٣-١٩٠٣الخلیل.إبراھیمبنحسن/٨
١٩٣٥-١٩٢٣البخاري.محمدبنواليعثمان/٩

١٩٣٧-١٩٣٥البخاريمحمدبنمحمد/١٠
١٩٥٣-١٩٣٧البخاري.محمدبنعبدالقادر/١١
١٩٦٦-١٩٥٣الخلیل.إبراھیمبنحسنبنبیلو/١٢
١٩٨٨-١٩٦٦الخلیل.إبراھیمبنحسنبنالنور/١٣
١٩٩٥-١٩٨٨الخلیل.إبراھیمبنحسنبنعابدین/١٤
—-----١٩٩٥حسنبنعثمانبنابوبكر/١٥
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قائمة الذین تولوا منصب مقاجن رافي في سلطنة مایرنو

ھو امتداد لمنصب مقاجن رافي في خالفة سكتو
١٨٣١-١٨١٧الكمو.عمربنموطغلعثمان/١
١٨٧١-١٨٣١الكمو.عمربنجیدو)اوتن(محمد/٢
١٨٨١-١٨٧١موطغل.عثمانبنأحمد/٣
١٨٩٣-١٨٨١موطغل.عثمانبنعبدالرحمن/٤
١٩١٠-١٨٩٣مطغل.عثمانبنمكةمحمد/٥

في عھده حدثت الھجرة واستمر المنصب في سكتو وفي
مایرنو

١٩٤٦-١٩٠٣الكموعمربنابرھیمبنشائبعمر/٦
١٩٩٠-١٩٤٦شائب.عمربنبیلو/٧
٢٠١٨-١٩٩٠شائب.عمربنبراؤمحمد/٨
-٢٠١٨شائب.عمربنبیلوبنبراؤمحمد/٩
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قائمة الذین تولوا منصب امیر الجیش في مایرنو

ھو امتداد لمنصب أمیر الجیش في خالفة سكتو
١٨٤٧-١٨١٢جیدو.علي/١
١٨٧٣-١٨٤٧جیدو.عليبنابوالحسن/٢
١٨٨٨-١٨٧٢ابوالحسنبنزروقأحمد/٣
١٩٠٣-١٨٨٧بن.األولعبدالوھاب/٤

حدثت الھجرة واستمر المنصب في سكتو وتوقف في مایرنو
لبعض الوقت

—---٢٠٠٨جیدوعليحفیدأبوالقاسمعبدالرحیم/٥
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قائمة الذین تولوا منصب قالدیمة في مایرنو
ھو امتداد لمنصب امیر زمفرا

١٨٥٩-١٨١٧العتیق.ابوبكربنالزروقأحمد/١
١٨٦٣-١٨٥٩العتیق.ابوبكربنسمبومحمد/٢
١٨٦٨-١٨٦٣العتیق.ابوبكربنالرفاعيأحمد/٣
١٨٧٣-١٨٦٨العتیق.ابوبكربنحسن/٤
١١٨٨٥-١٨٧٣الزروق.أحمدبنغوغاراابوبكر/٥
١٨٩١-١٨٨٥الزروق.أحمدبنابراھیم/٦
١٩٠٣-١٨٩١الزروق.أحمدبنعبدهللا/٧

استشھد في بورمي فاستمر المنصب في مایرنو باسم قالدیمة
وفي سكتو باسم سركن زمفرا

١٩٣٩-١٩٠٣غوغاراابوبكربنمیقنديابراھیم/٨
٢٠٠١-١٩٣٩قندي.ميإبراھیمبنبیلو/٩

٢٠١١-٢٠٠١میقند.ابراھیمبیلوابراھیم/١٠
—---٢٠١١قندي.ميابراھیمبیلومختار/١١
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قائمة الذین تولوا منصب باسمبو في مایرنو
ھو امتداد لمنصب سركن كبي سیالمي

١٨٦٧-١٨٥٧فودي.بنعثمانالشیخبنالرفاعيأحمد/١
١٨٩٠-١٨٦٧الرفاعي.أحمدبنابوبكر/٢
١٩٠٢-١٨٩٠الرفاعيأحمدبنعمر/٣
١٩٠٤-١٩٠٢الرفاعي.أحمدبنسعید/٤
١٩٠٦-١٩٠٤الرفاعي.أحمدبنعبدلیلي/٥
١٩١٤-١٩٠٦الرفاعيأحمدبنابوبكربنالمیطو/٦

وفي عھده ھاجر عمر باسمبو الي مایرنو فاستمر المنصب في
سكتو وفي مایرنو

١٩٧٧-١٩١٢ابوبكر.بنباسمبوعمر/٧
-١٩٧٧باسمبوعمرعثمان/٨
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قائمة الذین تولوا منصب مرافا في سلطنة مایرنو
ھو امتداد لمنصب مرافا في كومنا بسكتو

١٨٨٢-١٨٣٥عثمانالشیخبلوبنمحمدبنیوسف/١
١٨٩٦-١٨٨٢بلومحمدبنیوسفبنشیحو/٢
١٩٠٨-١٨٩٦بلومحمدبنیوسفبنعمر/٣

ھو الذي ھاجر مع محمد بلو مایرنو واستمر المنصب في سكتو
١٩٥٠-١٩٠٨بلومحمدبنیوسفبنعمربنبیلو/٤
١٩٥٩-١٩٥٠یوسف.بنعمربنیوسف/٥
١٩٨٨-١٩٥٩یوسفبنعمربنابوبكر/٦
٢٠١٥-١٩٨٨عمر.بنیوسفبنالطاھر/٧
-٢٠١٥یوسفبنالطاھربنعمر/٨



314

قائمة بالذین تولوا منصب الساعي في سلطنة مایرنو
ھو امتداد لمنصب سردونا مرنونا في خالفة سكتو

١٨٦١-١٨٣٦عثمانالشیخبنالحسنبنخلیل/١
١٨٧٤-١٨٦١عثمان.الشیخبنالحسنبنابوبكر/٢
١٨٩٠-١٨٧٤الحسن.بنابوبكربنخلیل/٣

في عھده ھاجر محمد مي قري عارابو مع حیاتو بن سعید الي
بلدا والحقا استشھد میقري في بورمي

١٩٠٣-١٨٩٠الحسنبنخلیلبنعارابومیقرياإلمام/٤
١٩٦٧-١٩٠٣خلیلبنعارابومیقريمحمدبنأحمد/٥
—------١٩٦٧عرابيأحمدبنبلھ/٦
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قائمة الذین تولوا منصب طن قالدیمة في سلطنة مایرنو
ھو امتداد لمنصب امیر منطقة رابا

١٨٤٥-١٨٤٠عثمانالشیخبنبلومحمدبنابراھیم/١
١٨٧٣-١٨٤٥بلومحمدبنالثانيابوبكر/٢
١٨٧٥-١٩٧٣الثاني.ابوبكربنعثمان/٣
١٨٧٩-١٨٧٥.الثاني.ابوبكربنبایروعبدهللا/٤
١٨٩٢-.١٨٧٩الثاني.ابوبكربنانومي/٥
١٩٠١-١٨٩٢الثاني.ابوبكربنزرتوعلي/٦
١٩٠٦-١٩٠١الثاني.ابوبكربنابراھیم/٧

في عھده ھاجر طن قالدیمة ابوبكر بن عبدهللا بایرو الي مایرنو
١٩٤٠-١٩٠١بایرو.عبدهللابنابوبكر/٨
٢٠١١-١٩٤٠بایروعبدهللابنابوبكربنعبدقاعبدهللا/٩

-٢٠١١ابوبكر.بنعبدهللابنحافظ/١٠
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قائمة الذین تولوا منصب طن مقاجي في سلطنة مایرنو
ھي امتداد لمنصب طن مقاجي في سكتو مع المالحظة ان احفاد

عبدالقادر بن المصطفي یتولون منصبین ( سركن اریوا في
ساالمي ومنصب طن مقاجي في سكتو )

١٨٩٣-١٨٧٥المصطفيبنعبدالقادربنعثمان/١
١٩٠٣-١٨٩٣المصطفي.بنعبدالقادربنعبدالرازق/٢

استشھد في بورمي
١٩٦٥-١٩٠٣عبدالقادر.بنعثمانعبدالرازق/٣
٢٠١٠-١٩٦٥عثمانبنالرازقعبدبنبلھ/٤
-٢٠١٠عبدالرازقبنبلھبنعبدالرازق/٥
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المصادر والمراجع العربیة
ابيالمؤمنینامیراجوبة:عثمانالشیخبنالعتیقابوبكر/١

بكر العتیق
افادة:طاھرمحمدابوبكر/٢
والمغربافریقیةذكرفيالمغرب:البكريابوعبیدة/٣
افادة:احمدمحمدانغااحمد/٤
افادة:الكفاحعمراحمد/٥
افریقیاغربفياالسالميالجھادحركة:كانيمحمداحمد/٦
عثمانالشیخلحركةالتربویةاالسس:هللاعبیدعمراحمد/٧

بن فودي
نیجیریافياالسالم:االلوريعبدهللادم/٨
افادة:ادمسلیمانادم/٩

افادة:غمبيكابريادمو/١٠
عليمودبومرثیة-عثمانالشیخبنتاسماء/١١
مقابلة:كاغواحمداالمین/١٢
افادة:احمدبشیراالمین/١٣
النیلوبحرالنیجرنھر:ابومنقااالمین/١٤
الصكتیةالخالفةفيالحكمنظام-العراقياحمدسیدالسر/١٥
افادة:فاروقعليالطاھر/١٦
مقابلة:احمدمحمودالطیب/١٧
محمدفكينسبوثیقة:الفالتيعبدالرحیمالطیب/١٨
السنغال-المسلمینبالدفيالتنصیرحركة:خدیمامباكي/١٩

انموزج
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مایرنومحكمةامرتاسیس/٢٠
افادة-خلیلحسنالنور/٢١
مقابلة:صالححسنالھادي/٢٢
للشیخالدعوةفيالتربويالمنھج:قدرماريحسنبابكر/٢٣

عثمان بن فودي
افادة-الخطیبادمبشیر/٢٤
مقابلة-عرابياحمدبلھ/٢٥
عثمانالشیخعندالسیاسيالفكرمكونات-الشاذليبھیجة/٢٦

بن فودي
افادة-مرافاعمرعبدهللابیلو/٢٧
افادة-دیواعثمانبیلو/٢٨
افادة-محمدفكيعثمانعمرخالد/٢٩
١٩٢٧ابریل٢٦بتاریخسنارمركزمفتشخطاب/٣٠
الملتقطاتضبط-البخاريمحمدجنیدو/٣١
الریحانعرق-البخاريمحمدجنیدو/٣٢
افادة-ھمةتجانيزوجةزھرة/٣٣
افادة-الدباغعبدهللامحمدسلیمان/٣٤
الحدیثالعصريالدلیلسلسلة/٣٥
افادة-باوامالمبنشافعي/٣٦
افادة-ابراھیمشعیب/٣٧
افادة-باباوارغايشكرهللا/٣٨
مقابلة-حسنالنورالدینشرف/٣٩
مقابلة-تكاتكوشیحوغربا/٤٠
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افادة-تكرمحمدصدیق/٤١
النسوخایداعفوديبنعبدهللا/٤٢
النسبكتاب-فوديبنعبدهللا/٤٣
قصیدة-فوديبنعبدهللا/٤٤
االولالطاھرالمؤمنینامیردور-شیحوالحاجعبدهللا/٤٥

في الدفاع عن خالفة صكتو
افادة-عبدهللابوبكرعبدهللا/٤٦
المعاصریناليرسالة-عليبنعبدهللا/٤٧
افادة-ھاشممحمدعبدهللا/٤٨
معفوديبنعثمانالشیخسیرة-سعیدعبداللطیف/٤٩

االشارة الي العوامل التي ساھمت في تكوین شخصیتھ
افادة-الطیبعبدالمطلب/٥٠
افادة-القاضيعبدالمنعم/٥١
مقابلة-جافونعليالرحمنعبد/٥٢
افادة-صالحمحمدعبدالقادر/٥٣
العبادعليالھجرةوجوببیان-فوديبنعثمان/٥٤
المھدیةادعاءمناالخوان-تحذیرفوديبنعثمان/٥٦

الموعودة اخر الزمان
ارضاحوالعلياالخوانتنبیھفودي-بنعثمانالشیخ/٥٧

السودان
مقابلة-باسمبوعمرعثمان/٥٨
الوثائقبداروثیقة-بخاريعثمان/٥٩
افادة-رواجابمالكعثمان/٦٠
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افادة-جابوسكتوعمرعثمان/٦١
افادة-لقاميبوباعثمان/٦٢
افادة-شریفابراھیمعثمان/٦٣
الثقافةفيالفرنسياالستعماراثار-یعقوبعلي/٦٤

االسالمیة في غرب افریقیا
الحلبیةالسیرة-الحلبياحمدبنابراھیمبنعلي/٦٥
افادة-حیاتوبنسعیدبنمحمدبنعلي/٦٦
افادة-فاروقمحمدعلي/٦٧
مقابلة-محمدجمعةعمر/٦٨
مقابلة-مقاجيیوسفعمر/٦٩
مقابلة-ابوحجرابراھیمفاروق/٧٠
بنعثمانالشیخجھاد-الصافيحاجعبدالقادرمحاسن/٧١

فودي في غرب افریقیا وجھاد السید محمد عبدهللا في الصومال
المیسورانفاق-عثمانالشیخبنبلومحمد/٧٢
االنسابمجموع-عثمانالشیخبنبلومحمد/٧٣
بنعثمانامیرالمؤمنین-غلغلبلالخرشيمحمد/٧٤

فودي
مقابلة-غدباواذیانمحمد/٧٥
االفریقیةالسالالت-محمدعوضمحمد/٧٦
مقابلة-منزواباادممحمد/٧٧
مقابلة-جمومحمدمحمد/٧٨
افادة-شایبعمربراؤمحمد/٧٩
مقابلة-سعداالمینمحمدمحمد/٨٠
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افادة-كلبوطنبابكربلومحمد/٨١
افادة-جمدیلعليمحمد/٨٢
افادة-عروةابوصالحمحمد/٨٣
افادة-عبدهللایحيمحمد/٨٤
داطيمجيكبیرةمحمد/٨٥
مقابلة-طاھرمحمدعثمانمریم/٨٦
مقابلة-نعیممحمدمصطفي/٨٧
حركةفيعبدالوھاببنمحمددعوةاثر-مسعدمصطفي/٨٨

الشیخ عثمان بن فودي
السودانیةالقومیةالوثائقبدارمایرنوسلطانملف/٨٩
الھوسالحضاراتالتاریخیةالجذور-ساتيمھدي/٩٠

وانعكاس ذلك علي حركة الشیخ عثمان بن فودي
مایرنوبلومحمدالسلطانوثائق/٩١
طاھرمحمدالسلطانوثائق/٩٢
طاھرمحمدبلھالسلطانوثائق/٩٣
افادة-غمبيیریما/٩٤
عليفوديبنعثمانالشیخحركةاثر-فضلیوسف/٩٥

المھدیة
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المصادر االجنبیة
1/ Abbas Muhammed Fagachi -  Tarhin
sarautu da Al adu na masarutar zazzau
2/ Abdullahi Muhammed Sifawa - Sifawa in
the history of Sokoto caliphate
3/ Abdullahi Bukhari - intellacuall
4/ Abdullahi Nasidi - Daular fulani A kano
5/ Abdulkadir Umar - Tarihin kafuar
masarutar Katagum
6/ Adoleye R.A power and Diplomacy
7/ Al haji Yuguda dan buram gombe -
Tarihin kassar gombe
8/  Al kasum Abba & others Sultans of
sokoto
9/ David Robinson ALImam Abdulkadir
10/ Johnston - The fulani Empire of sokoto
11/ M.Junidu cited in D.A Daniyar- calipha
Abdurahaman
12/ Marry last - Sokoto caliphate
13/ P.G.Harris - Sokoto provincial Gazetteer
14/ Rufai Abubakar Naabu Muhammed
Bukhari dan shehu
15/ Saad Abubakar - lamibe fombina
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16/ Sarkin Misau Ahmadu - Tarihin falata
Borno
17/ S.J.Hogben - the Emirates of Northen
Nigeria
18/ Sule Mohammed - history of the Emirate
of Bida
19/ Usman Dalhatu - Daular Gwandu


