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 السكا�جغرافيا السودان و التكوين 
للقارة األفريقية ، يحدها  ىالش�ل الرشق تقع السودن ىف

 الش�ل مرص ، و ىف من الرشق البحر األحمر ، و ىف

الغرب دولة تشاد  ، و ىف  ١الجنوب دولة جنوب السودان

 جمهورية افريقيا الوسطى ، و ىف الجنوب الغر� ، و ىف
أثيوبيا و ارتريا ، مساحة السودان مليون  ىالجنوب الرشق

من  ١٦تعترب الدولة رقم  ،الف كيلو مرت مربع  ٨١٦و 
يتكون السودان من مجموعات العا� ،  يث املساحة ىفح

البيجا و الفالتا و الفور و  كالتاىل ىأثنية مختلفة ، ه
% تقريبا من السكان ، بين� ٧٠النوبي� ، و هم �ثلون 

ب و جن ىفن و %  يتمركز ٢٧ ىفريقيحتل الجنس األ 
حصائية إ % من اثنيات مختلفة ـ عدد السكان حسب آخر ٣أنفصل في� بعد عنها ، و هناك  ىالسودان الذ

النسب % سنوياً  و توضح الجداول التالية ١٫٧٨ نسبة النمو السكا� مليون نسمة ، ٣٥٫٤٨٢٫٢٣٣ ٢رسمية

  -:  للسكان العمرية

  

  

  

  

  

  

  عدد اإلناث  عدد الذكور  النسبة املئوية  الفئات العمرية
  ٧٫١٣١٫٤٩٧  ٧٫٣٥٦٫٠٥٩  %٤٠٫٨  ١٤إىل  ٠من سن 
  ٣٫٤٧٦٫٨٤٧  ٣٫٧٠٤٫٧٠٠  %٢٠٫٢  ٢٤إىل  ١٥من سن 
  ٥٫٨٠٠٫٦١٩  ٥٫٤٦٥٫٨١٦  %٣١٫٨  ٥٤إىل  ٢٥من سن 
  ٦٥٢٫٤٢٨  ٧٣٧٫٨٣١  %٣٫٩  ٦٤إىل  ٥٥من سن 

                                                 
التي اقرت بحق الجنوبي� يف  ٢٠٠٥ وقعت يف التاسع من يناير أسفرت عن إتفاقية نيفاشا عاماً  ٤٠أستمرت أك� من  دولة جنوب السودان أنفصلت عنها بعد حرب أهلية ١

  األستقالل
 �عاونة األمم املتحدة و مفوضية االتحاد اإلفريقي ٢٠١٣عام  تمحصاء سكا� إ آخر  ٢
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كيلو  ٨٠٠لبحر األحمر و بطول إال عىل ا ىمنفذ بحر كون دولة مغلقة فال يوجد لها تيالحظ أن السودان تكاد 

  -:  ، ه� كالتاىل ٣والية ١٨عدد واليات السودان (املحافظات)  يبلغمرت ؛ 

  والية نهر النيل  والية البحر األحمـر
  والية خرطوم  والية الش�لية

  والية ش�ل دارفور  والية ش�ل كردفان
  والية كسال  والية الجزيرة

  والية سنار  الغضارفوالية 
  والية النيل األزرق  والية النيل األبيض
  والية غرب كردفان  والية جنوب كردفان
  والية جتوب دارفور  والية رشق دارفور
  والية غرب دارفور  والية وسط دارفور

 

   

                                                 
  ٢٠٠٥نيفاشا يناير  أتفاقية بعد إداري تقسيم أحدث ٣



  

 

 ٥  
 

 ىالتكوين السكان

  -السودان من عدم وجود أحصاء دقيق للسكان خالل فرتات طويلة ألسباب متعددة أهمها :  عا�

v يتم تجميعها من السكان أو من الوثائق  ىباألحصاء و عدم دقة البيانات الت ىأنخفاض درجة الوع
 الحكومية

v من فصل  البداوة و سيطرتها عىل مساحات كب�ة و قطاعات برشية تلتزم بالحركة الفصلية و الهجرة
 إىل آخر

v  أتساع مساحة السودان إىل حد نتب� فيه أ�اط من التشتت و العمران املتناثر م� يرتتب عليه زيادة
 تكاليف جمع البيانات ىف

 عدد و توزيع السكان

مساحة  ىفنسمة و يعيشون  ١٠٫٢٦٢٫٥٣٦أن السودان عدد سكانه  ١٩٥٦يناير  ىفلسكان لتعداد أول أظهر 
للسكان  ىمن النقص العدد تعا� ىمن البالد الت امليون كيلو مرت مربع ، و هذا معناه أنه ٢٫٥ تقدر بحاوىل

  .٤من التخلخل السكا� بالنسبة للمساحة ، ك� أنها تعا�

تضبط هذا التوزيع و  ى، و تكون مجموعة من العوامل الت ىالطبيع ىفتأثر توزيع السكان بالواقع الجغرا
  -:  الكثافات و الحصص و �كن أن نالحظ ذلك من خالل اآل� ىفالتباين 

زيادة املطر بشكل ،  و الرشقية املناطق الش�لية و الش�لية الغربية ىفاملساحات الصحراوية الكب�ة خاصة 
إىل  ى، و هذا بدوره يؤد الجنو� يسقط فيها عىل املحور العام الش�ىل ىرتيب من حيث عدد الشهور الت

 ىفاملناخ إىل فصل� فقط أوله� تتوفر فيه املياه بسخاء م� يوفر فرص الحياة ، و ثانيهم نقص و شح  أنقسام
املياه م� يؤثر عىل فرص الحياة ، هذا التناقض من شأنه أن يواجه أحت�الت الحياة بالعديد من التحديات و 

 رشقية غربية. محاور متعددة و عىل ىمن ثم تظهر بشكل واضح الهجرات الفصلية عىل املستوى األفق

متغ� من فصل إىل آخر ، و يتيح هذا  ىيراد سنو إ الرتيب له ب أمتداد النيل و راوفده الهامة و الجريان املا�
الزراعية الفيضية القابلة للزراعة و  الجريان الرتيب الفرصة للسكان أن يلتصقوا بالنيل و أن يتعلقوا باألراىض

يكون النيل هو أمل للحياة ، هذا يوضح أنه إذا تم ترويض هذا الجريان و تهذيبه و من ثم يكون األستقرار و 
 توزيع السكان و لألقتصاد. ىفإىل نتائج  عظيمة  ىالزراعية سيؤد تحس� اساليب األنتفاع باألراىض

  -يتمحور حول :  �ط التوزيع السكا� أن يتضح من ذلك

v  الجنوبمحور النيل و روافده من الش�ل إىل 
v  غر� ى�تد �حاذاة والية الخرطوم عىل أتجاه رشق محورعرىضو 

                                                 
الصالحة للزراعة أو ندرة يف املياه ولكن عدم وجود خطط تنموية حقيقية تستطيع استغالل املوارد الطبيعية أدى إىل خلل يف أستغالل ال يعا� السودان من ندرة يف األرايض  ٤

 البنية الجغرافية و تنوعها كذلك تنمية الوعي السكا� لدى املواطن السودا� ألستغالل املوارد املتاحة له
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  محور النيل و توزيع السكان
 السودان ، فإذا أخذنا القطاع الش�ىل ىف التوزيع السكا� ىفأثرت  ىيعترب محور النيل من أهم املحاور الت

النيل ن بها ، و بسبب طبيعة جريايعرب الصحراء و يتوغل  بداية من ش�ل الخرطوم ، نجد أن النيل النو�
الرتيب جدا م� يؤثر بشكل واضح عىل نسب فقدان املياه سواء عن طريق البخر أو الرتسيب لتصل إىل  النو�

 ىفالخالية من السكان تقريبا  ح األمطار أدى إىل وجود مساحات شاسعة من األراىضأعىل معدالتها ، كذلك شُ 
منطقة جبال البحر األحمر من تكرار لنفس  ق رشق النيل حيث تعا�مناط ىفمناطق غرب النيل ، كذلك 

اثر لحياة سكانية مستقرة ، لكن نالحظ أن  ىالصورة حيث ندرة الحياة حتى أنها تكاد تخلوا تقريبا من أ 
للمنطقة  ىقامت الطبيعة بتخزين كمية من مياه األمطار عىل مدار التاريخ الجيلوج ىهناك بعض الوديان الت

صورة من التشتت و فرضت عليهم هجرات فصلية  ىفطون الوديان الجافة جذبت بعض السكان و لكن ب ىف
  عىل محاور ش�لية جنوبية و أخرى غربية رشقية.

النهر ليست متصلة بل  ىفالسهول الفيضية عىل جانب السكان الرتكيبة الطبيعية لألرض عىل توزيع اثرت أيضاً 
الكيلو مرتات من االرض الصحراوية ، لذا نجد أن توزيع السكان يقترص عىل تصل إىل مئات ن هناك فواصل إ 

 ىو توفر السهول الفيضية الطينية ، مثاالً عىل ذلك منطقة واد مجموعة من الجيوب �تاز بسهولة االراىض
 ىفالطينية الناتجة من فيض النهر ، كذلك  خصب بسبب االراىض عبارة عن جيب فيىض ىحلفا و ما حولها ه
الفيضية  ، و ايضا ما ب� الشالل السادس و عطربة ش�الً ، فكل� زادت مساحة األراىض ىحوض دنقال و شند

  تزداد الكثافة السكانية.

  األمطار و تأث�ه عىل توزيع السكان محور
األنهار و روافدها ، فمع  ىاملناطق البعيدة عىل مجار  ىفللمطر دور مؤثر عىل توزيع السكان خصوصا 

عىل العكس من النيل  ىالصحراوية يكفل املطر حياة البداوة من خالل الرتحال الدائم بحثاً عن املراع اىضاألر 
عىل  �ط التوزيع السكا� ىفو هذا يتضح ،  ٥و األستفادة منها زراعة األراىض ىفيكفل األستقرار طمعاً  ىالذ

الوضع مختلف  ىفالجنوب  ىفء الكربى ، أما ، و يزداد كل� أتجهنا رشقا حيث الصحرا الغر� ىاملحور الرشق
األنهار أدى إىل نشوء مستنقعات مائية كب�ة ساعدت عىل تواجد  ىفتوافر املطر بكميات كب�ة و مجار 

  .ىالصالحة للرع السافانا حشائش تنمو بها ىالت مساحات شاسعة من االراىض

 ىو هو حصيلة الرطوبة املتجمعة من األنهار و الروافد املائية م� يؤد ،السودان فصليا بصفة عامة  ىفاملطر 
فإذا بدأ الزحف و  عمليات الهجرة الفصلية ، ىف، و هذا يكون واضحا  ىإىل تاث� كب� لتوزيعات الضغط الجو 

 ىفو الش�ل  ىفالجنوب عنه  ىفأتجاه الش�ل هذا معناه بداية مبكرة لفصل املطر  ىفالتقدم من الجنوب 
الجنوب �تد إىل عرشة  ىفالجنوب ، ففصل املطر  ىفالش�ل عنه  ىفاملقابل تراجع و نهاية مبكرة لفصل املطر 

  الش�ل ال يتجاوز شهران. ىفبين�  ،قريبا تأشهر 

                                                 
  � كب� عىل الرصاعات سواء يف الجنوب أو يف الغربس�ى في� بعد كيف كان للمراعي تأث ٥
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املناطق الجنوبية و بعض املناطق الش�لية الرشقية القريبة من جبال البحر  ىفالسودان خاصة  ىفاألمطار 
  تقرتن بعواصف رعدية شديدة و تكون األمطار غزيرة للغاية أقرب إىل السيول.األحمر 

املعدالت ترتاوح املناطق الش�لية أنها عرضة دا�ا لظواهر أنحراف عن  ىفالسودان خاصة  ىفمشكلة األمطار 
خطر  إىل ى، هذا يؤد“ أبو حمد”نطقة � الش�ل ىف% ١٠٠لتصل إىل “ جوبا”الجنوب عند  ىف% ١٢ما ب� 

  أحيان كث�ة. ىفدا�ا يهدد القيمة الفعلية لألمطار و ارتباطها بالحياة 

 و األثنيات العرقية و القبلية ىاإلجت�عالبنيان 

جانب خاص ملا له من تأث�  ىااإلجت�عللبنيان ثرت أن أترك آ و قد  عامالبداية عن السكان بشكل  ىفتكلمت 
ثنيات مختلفة كان لتلك إ قبل من  ىذكب� عىل الرتكيبة السياسية للدولة ، فالسودان يتكون ك� قلت 

تشكلت في� بعد ، و هذا يساعدنا عىل استكشاف مدى  ىث� كب� عىل الرتكيبة السياسية التأ ثنيات تاإل 
 ىف� أنها تفتح لنا نافذة للتعرف عىل الوضع العام الد�وجراعام موحد ، ك هيكل سكا� ىفو القبول   الرتابط

، كذلك مدى التناسق و  شكلت التجمعات و الكثافات السكانية ىلتقدير و تقييم كل العوامل و الضوابط الت
دائرة واسعة لتكوين مجتمع موحد تقوم عليه الدولة ،  ىفو األنخراط  سياسية يةهيكل ىفالقبول واألنخراط 

تشكل حضارات تلك األثنيات و املجموعات البرشية ، لذا نستطيع  ىاألضافة إىل الخلفيات التاريخية التهذا ب
  ... سسأ ثالثة  ىفحددها نأن 

v تفرض عوامل املصلحة املشرتكة ب� التجمعات املختلفة لتكون الوالء و  ىالروابط و الجسور الت
 .املواطن السودا�األقتناع بالقدر املشرتك لتكوين األنت�ء لدى 

v والئها لذاتها ، و ب� والئها للكيان  درجة التجانس و التناسق ب� أعتزاز كل جموعة أثنية أو قبلية و
 يضم السودان بأكملها. ىاألكرب الذ

v  ىفمدى القدرة عىل األنتفاع من املوارد الطبيعية و التفاعل معها ، و ما يتم البناء عليه من أ�اط 
و   تحول من خالل املجتمعات القبلية ىالذ طبقياً  تشكل رصاعاً  ىو األنتاج التعالقات امللكية 

أو  أو قبىل ىثنإ ولكن يتم تغليفه بغالف  اً طبقي اً هو رصاع أساسه ىف األثنية إىل رصاع أك� تعقيداً 
 أو الثالثة معاً. ىدين

 ىفو هذا الخليط أدى إىل تقلبات  ليط ما ب� الحضارة و البداوة ك� ذكرت من قبل ،خ�تاز السودان بوجود 
الرتكيبة السكانية من منطقة إىل أخرى و هنا أتحدث عن الرتكيبة العرقية ، فعمليات التحرك و الهجرات 

، ك� كان لها تأث� بالغ عىل الرتكيبة  كان لها أثر بالغ التشكيالت القبلية و األثنية ثالث أ�اط ىف�ثلت 
  -: كالتاىل ىه السياسية و

 هجرات مؤقتة

، و  بشكل رئيىسالقطن  ىة من السنة ، و ترتبط عادة بفرص العمل مثل جننفرتات معي ىفتلك الهجرات  تأ�
 السودان إىل حواىل ىفى القطن يحتاج نهو املحفز لتلك الهجرات ، فموسم ج ىهنا يكون الدافع األقتصاد



  

 

 ٨  
 

 شهر يناير و أبريل من كل عام ، و أغلبها الفرتات ما ب� ىفتنحرص  ى، و ه ٦ألف شخص تقريباً  ٢٥٠٫٠٠٠
من  لزراعة القطن و تلك الهجرات تأ� �ثل املحور الرئيىس ىنطقة الجزيرة الت�يتجه إىل والية النيل األزرق 

فرتات  ىف و كان يأ�، بل مجموعات للعمل من تشاد و أثيوبيا  فتأ� ، هاشتى مناطق السودان وخارج
كتشافات البرتولية يا و لكن مع اإل �حتى أواخر الستينات مجموعات للعمل من نيج األربعينات والخمسينات

  .معدومة حالياً  تضاءلت تلك الهجرات حتى اصبحت تقريباً يا �نيج ىف

�ثل الجزء األكرب منها حيث  ىعادة من مناطق غرب السودان الت مجموعات الهجرات الداخلية تأ�أما 
٪ من ٧٥األساس عىل الحياة الرعوية ، حيث �ثل البداوة بها أك� من  ىفتعتمد  ىو دارفور الت نمناطق كردفا

حيث  وقت الجفاف ىف نه يأ�أ القطن فرصة لزيادة الدخل خاصة و  ىالسكان ، وتكون فرص العمل أثناء جن
سم إىل ثالثة نرى من هذا ان الهجرات املؤقتة تنقتعتمد عىل األمطار،  ىالزراعية التتقل املناطق الرعوية أو 

  مجموعات

v تتضمنها والية النيل األزرق خارج ارض  ىمجموعة السوداني� املحلي� من سكان املساحات الت
 املرشوع

v ثل الجزء االكرب خصوصا من غرب  ىمجموعة السوداني� الوافدين من املناطق الرعوية و ه�
 السودان

v من الغرب إىل الرشق من نطاقات  مجموعات التشادي� و النيج�ي� و تحملهم تحركات رتيبة
 غابات السافانا

   

                                                 
  ٢٠٠٧إحصاءات وزراة الزراعة السودانية عام  ٦



  

 

 ٩  
 

 هجرات إستطيانية

أك� تعب�ا عن معنى الهجرة و تستهدف االستيطان و األمل لحياة أفضل ، لذا نجد األستطيانية  الهجراتتعترب 
  أتجاه� ه� ىف ىالدرجة األوىل ب� مناطق الجذب و الطرد و ه ىفتكون أن محاور تلك الهجرات 

v من الريف إىل املدينة هجرات 
v هجرات من املناطق الرعوية إىل املدينة 

متداد الريف ملساحات واسعة و القدرة عىل األنتفاع إبالرغم من  نرى أن تلك الهجرات أختيارية لألفراد ، و
داخلها عوامل لطرد  ىفالغابات العشبية إال أن تلك املناطق تكمن  ىف ىاالرض من خالل الزراعة أو الرعب

، توفر الحياة الحديثة و  املدن الرئيسية مثل الخرطوم و بورسودان و مد� ىفالسكان منها ، فربيق الحياة 
التعليم و الرعاية الصحية ، كذلك البحث  الخدمات و الصناعات و ىفوسائل الرحة و الرتفيه و فرص العمل 

لجذب تلك الهجرات األستيطانية ،  له العامل األساىس أقضل كان كفل مستوى معيىش ىعن دخل منتظم الذ
املدينة مه� واجهتهم من صعوبات ، و لكن هذا أدى إىل  ىففاملالحظ أن هؤالء املهاجرين يتشبثون بالحياة 

الع�لة  ىفحاد النقص المن صعوبات  تواجه املرشوعات الزراعية اعداد الع�لة الزراعية و بالتاىل ىفخلل كب� 
  عية بسبب تلك الهجرات.الزرا

حيث تواجه تلك املناطق تحديات للحياة بها بسبب أنتشار املناطق كذلك الهجرات من املناطق الرعوية 
ذكرت من قبل أنها  ىالصحراوية و صعوبات األستيطان بسبب عدم استغالل املياه الناتجة من األمطار و الت

طويلة فموسم الجفاف الفرتات  باإلضافة إىلللسكان ، مشاكل كب�ة  ىفتتسبب  ىتصل إىل درجة السيول الت
املطر قص� للغاية ال يتعدى شهرين من العام و املياه تترسب إىل باطن األرض أو تهدر بسبب عامل التبخر ، 

من ش�ل رشق السودان إىل الخرطوم و النيل األزرق ، و  ٧أنتقال القبائل النوبية ىفو تتمثل تلك الهجرات 
كردفان إىل واليات النيل  ، و قبائل غرب السودان من دارفور و “حلفا ىواد”ة إىل الش�لية جئل الباانتقال قبا

، كذلك شهدت املدن الش�لية هجرات من الجنوب و ظهرت تلك الهجرات بشكل  األزرق و كسال و الخرطوم
للرصاعات السياسية  نظراً الخمسينات و الستينات  و زادت ىف فرت� واضح بداية من ثالثينات القرن املاىض

  نشبت ب� الش�لي� و الجنوبي�. ىالت

املرصي� و  ىفهجرات لغ� السوداني� �ثلت  ىطانية من نوع آخر و هيستإ شهدت السودان هجرات 
فريقية املتاخمة من الدول األ  جاءت ىالهجرات الت ىه رات تاث�اً جاليمني� و الهنود ، لكن كان أك� تلك اله

نشبت ، و  ىالستينات بسبب الرصاعات السياسية الت ىفللسودان ، فالسودان شهدت مثالً هجرات من أرتريا 
يعيش عدد كب�  ىالت“ البجاة”فأك� هؤالء يندرجون تحت قبيلة  إن كان لتلك الهجرات تأث� لألنت�ء القبىل

الدور األكرب فجاءت هجرات من الدول عىل  ىجانب الدينلعب فيها ال ىمنهم بالسودان ، كذلك الهجرات الت

                                                 
 هناك جزء من تلك الهجرات أتجهت إىل مرص خاصة يف فرتات االربعينات و الخمسينات و الستينات ٧



  

 

 ١٠  
 

 نيجريا و ماىل ىفاملتواجدة  ٨“الفالتة” أغلبهم من قبائلالحدود الغربية مثل تشاد و النيجر و نيجريا و هؤالء 
و كان هؤالء أغلبهم  بدولة ماىل“ �بكت”، كانت تلك الهجرات ترتكز عىل طريق الحجاج بداية من منطقة 

فرتة  ىفعطربة و النيل األزرق ، و ظهر ذلك واضحا  ىمنطقت ىف طريق العودة خصوصاً  ىفلسودان ابيستقر 
حيث تأثرت السودان باألزمة األقتصادية العاملية و كان هؤالء املهاجرين الفالتة يقنعون بأجور الثالثينات 

الفرتة قد ساعدت عىل  تلك ىفزهيدة للعمل مقابل الحياة و االستيطان ، و كانت الحكومة السودانية 
٪ تقريباً ، ١٣مرشوع الجزيرة حتى وصل نسبتهم من عدد السكان إىل  ىفتوطينهم ألستغالل أجورهم الزهيدة 

مناطق  ىفو يرتكزون  ىالرشق لذلك نالحظ أن العنارص األفريقية املهاجرة قد أنترشت عىل املحور العام الغر�
 دارفور و كسال.

 هجرات توطينية

كانت  ىعملية تهج� للسكان من منطقة إىل أخرى بسبب املرشوعات التنموية الت ىالتوطينية هالهجرات 
أثناء أنشاء سد جبل األولياء  ثالثينات القرن املاىض ىفتقام عىل األنهار عادة و من أهم تلك األمثلة ما خدث 

تم تهج�ها و  ىنية التحيث ألتزمت الحكومة املرصية بأعداد و تجهيز املوطن بديل للمجموعات السكا
 ١٩٦٤عام  مرشوع السد العاىل ىف، و تكرر ذلك  “عبد املاجد”الوقت �رشوع  لكذ ىفعرف هذا املرشوع 

مرت بدأ ترحيل السكان من املناطق الغارقة باملياه  ١٨٢عندما بدأ يرتفع منسوب املياه أمام السد إىل أرتفاع 
تعويضات للحكومة السودانية ك ملون جنيه ١٥ رصية بدفعالحكومة امل إىل مناطق أخرى و التزمت ايضاً 

، ك� أنىشء مرشوع  قيمت حلفا الجديدة املوجودة حالياً أ أماكن اخرى و تم فعال ذلك و  ىفلتوط� السكان 
  منطقة خشم القرية. ىفكب�  ىزراع

   

                                                 
عن الرصاعات و التشكيالت السياسية ، و كانت الحكومة السودانية قد بدأت منذ عام تلك القبائل سيكون لها دور كب� يف الرصاعات السياسية يف السودان عند الحديث  ٨

بتمليكهم األرايض وأعفائهم من الرضائب ، لكن  ١٩١١تشجيع توط� الفالتة عىل نهري الدفور و الرهد و إنشاء مستعمرات لهم ، و مرشوع آخر لتوطينهم بدأ عام  ١٩٠٨
  صف العرشينات لتوف� الع�لة الرخيصة الالزمة لزراعة و جني القطن.ذروة عمليات التوط� كانت يف منت



  

 

 ١١  
 

 السودان ىف ا�جموعات األثنية

 جرت ألخراجه من هذا الشكل الوال� ىاملحاوالت التاالساس بالرغم من كل  ىف قبىل املجتمع السودا�
إال أن كل تلك املحاوالت باءت بالفشل ، و كانت التقسي�ت القبلية لها تأث� كب� عىل  املتخلف حضارياً 

  الحياة السياسية السودانية بشكل عام.

فالسودان عىل مدار التاريخ شهد مجموعة من الهجرات  تكويناته البرشية ىفأثر كب�  كان ملوقع السودان
، فموقع  ىالجنوب و الغرب يسود العنرص الزنج ىفبين�  ىالعنرص القوقاز  هألجناس مختلفة فالش�ل يسود

الصالحة للزراعة بك�ة من  راىضو توفر املياه واأل  و أعتدال مناخه نسبياً عن وسطها ق القارةرش  ىفالسودان 
ستقبل أ عن طريق ميناء السويس و ،  ر املتعددة كان عامل جذب منذ بداية التاريخ األنسا�خالل األنها

جنوب مرص ، كذلك مواجهة السودان لشبه  ىفنترشت أيضا أ  ىو الت سامية و حاميةالسودان هجرات متتابعة 
ملندب مروراً بأثيوبيا أستقبال هجرات من خالل البحر األحمر و مضيق باب ا ىفثره أ الجزيرة العربية و اليمن 

يا مروراً بالصحراء للوصول إىل مناطق األنهار حيث �و تشاد و نيج و أرتريا و الصومال ، و الغرب من ماىل
  األستقرار.

 
  ينات القرن املاىضسخم ىف ىاليهود ىالناد

القادم� من غرب  ينراملرتبة الثانية من حيث العدد باملقابل للمهاج ىف كانت توجد جالية مرصية كب�ة تأ�
و أغلبهم من االقباط و كان بينهم عدد ليس  متواجدة من عرشينات و ثالثينات القرن املاىض ىأفريقيا و ه

أغلبهم الخرطوم و تجنسوا بالجنسية السودانية إال أن عدد كب� منهم  ىفبالقليل من اليهود و كانوا يسكنون 
للحكم و أتجه عدد منهم إىل مرص و لكن  ىر اإلسالمو وصول التيا ٨٥هاجر من السودان بعد أنتفاضة 

لهم جذور مرصية خاصة  “حلفا ىواد” ىفأوروبا و أمريكا ، ك� نالحظ أن غالبية السكان  ىفستقرت أ البية الغ
 ىفاملؤسسات الحكومية  ىفعملون يمن الصعيد و هم يشتغلون بالتجارة ، أما من سكن الخرطوم فكانوا 

منطقة  ىفالذين سكنوا بالقرب من الخرطوم  ىالر  فىفة إىل البعثات التعليمية و موظغالبهم ، هذا باألضا
ك� تواجدت جاليات يونانية و قربصية و املرصي� ،  ىطلق عليه للسوداني� حالشجرة أو ك� كان يحلوا أن ي

  التجارة. ىفمدينة الخرطوم و كسال و كانوا يعملون  ىفإيطالية و سكنت 



  

 

 ١٢  
 

  النوبي�
جنوب مرص و ش�ل السودان في� ب� أسوان و الُدبه و ينقسمون إىل  ىفاملجموعات القبلية النوبية تعيش 

مرص فتوجد  ىفالسودان و هم الدناقلة ، و املحص ، و السكوت ، أما  ىفخمس مجموعات رئيسية ثالثة منها 
بعض الس�ت  ىفيظهر ذلك  و ىة ، و النوبي� ينحدرون من العنرص الحامكالكنوز و الفادج ىمجموعت

الفسيولوجية مثل تدرج اللون ما ب� السمرة الخفيفة إىل إىل الداكنة بتأث� أختالطهم بالعرب و األتراك و 
تنقسم إىل لهجت� األوىل يتكلمها الدناقلة و  ىاألفارقة ، يتحدث النوبي� العربية بجانب لغاتهم املحلية و الت

 ىف، يرتكز النوبي�  ة املرصيةكقريبة من لهجة الفادج ىو األخرى املحس و همرص ،  ىفيفهمها أهل الكنوز 
  .ش�ل السودان و إن هاجر عدد كب� منهم إىل الخرطوم بحثأ عن الرزق و أستوطنوها

  الباجة
تنترش عىل مساحات كب�ة تبدأ من منحدرات الهضبة األثيوبية عشائرية  بطون ةيطلق هذا األسم عىل أربع

سوان ش�الً ، و من عطربة و غرب النيل إىل البحر األحمر رشقاً ، و قد أحتفظ الباجة بلغتهم أ ىل جنوباً إ
  بجانب العربية.“ التبداوية”األصلية 

  البشارية

“ بشارية أم عىل”املنطقة الحدودية ب� مرص و السودان و هم ينقسمون إىل قسم� ه�  ىفيعيش البشارية 

املنطقة ما ب�  ىفو هؤالء يتمركزون “ ىبشارية أم ناج”وان و البحر األحمر ، و ما ب� اس، و هؤالء يعيشون 
  األبل و الزراعة و تجارة التمر ىرع ىفمن سهل البطانة ، و يشتغل معظمهم  ىالرشق عطربة و الجزء الش�ىل

  األمرأر
  و هم يتمركزون جنوب البشارية ما ب� مس�ر و بور سودان.

  الهدندوة
من ب� قبائل الباجة حيث يشكلون الثلث تقريباً أو يزيد و �تدون ما ب� سواكن حتى سنار هم األك� عددا 

  دلتا القاش ضمن أراضيهم حيث أمتداد خط السكة الحديدية ب� خشم القرية و بورسودان ، لتقع اراىض

  بنو عامر
قبائل الباجة حيث يتكلمون لغة  ىن عن باقمنطقة خور بركة و دلتاها و هم يتميزو  ىفبطن بنو عامر يرتكز 

  أرتريا. ىفتيجرة السامية و قبائل بنو عامر يعيش الجزء األكرب منها 

منها الشيعاب و األرتيجا و “ الباجة”تعترب من  ىبطون أخرى صغ�ة و الت من كذلك توجد مجموعات
 ون الباجة ترتكز بوالية كسال ، ثم تأ�و بط لعشائر ىفالحالنقا و الكميالب ، من هنا نجد أن التوزيع الجغرا

  النيل األزرق و الخرطوم.فوالية الش�لية ، 



  

 

 ١٣  
 

  القبائل العربية
شبه الجزيرة  ىفمع ظهور اإلسالم  ىأ  ىترجع الهجرات العربية للسودان ليس فقط من القرن السابع امليالد

العربية و لكن من قبل ذلك ، فقد كانت هناك تجارة رائجة للذهب و العاج و الحبوب من خالل باب 
السودان ، و كان هناك قبلهم  ىفاليمن أو عرب البحر األحمر ، و استقر عدد ليس بالقليل منهم  ىفاملندب 

البداية قوتان كب�تان ه�  ىف، واجه العرب الحم�ي� اللذين توجهوا بعد ذلك إىل الحبشة و استوطنوا بها 
قبائل الباجة و م�لك النوبة املسيحية ، و لكن استطاع العرب مع تكوين الدولة اإلسالمية و سيطرتهم عىل 

 ىالكث� من البلدان و خصوصا بعد سيطرتهم عىل مرصزادت معها الهجرات العربية و اصبح لهم وضع قو 
استطاعوا فرض سيطرتهم عىل قبائل الباجة و م�لك النوبة و تحولت تلك املناطق الرشقية و  ىفخاصة 

  -السودان عدة قبائل أهمها :  ىفالقبائل إىل اإلسالم بعدها ، و تنقسم القبائل العربية 

  الجعليون
ينقسمون إىل عدة  الجنوب ىف ٩الدنكا راىضأالش�ل إىل حدود  ىفو استوطن هؤالء املنطقة ما ب� دنقلة 

، ، و الجموعية  الركابية ، الجوابرة ، البديرية ، الشايقية ، املناص� ، الرباطاب ، امل�قاب ىر و بطون هعشائ
  .ديات ، البديرية ، و البطاح�كردفان فنجد الجوامعة ، العَ  ىفأما 

  الجهينيون
و يرجع ذلك إىل أن الهجرات العربية أتخذت عدة طرق و الجهينيون غرب النيل  ىفتلك العشائر تنترش 

مرص و من أهم عشائرها و بطونها الشكرية ، فزارة ، الزيادية ، البذعة  ،  ىفأتخذوا طريق الصخراء الغربية 
الحمر ، الشنابلة ، املسلمية ، املحاميد ، الكبابيش ، الحمر ، البقارة ، الهبانية ، الحوازمية ، املس�ية ، 

  هبلة. ىالرزيقات ، التعايشة ، و بن

  الكواهلة
تلطوا بقبائل الباجة و نرشوا اإلسالم بينهم خهؤالء هم بطون صغ�ة من الجعليون و الجهنيون أتحدوا معا و ا

تجارة اإلبل ، و  ىفاملناطق من ش�ل كردفان إىل جنبو ارض الكبابيش و عمل هؤالء  ىف، استوطن جزء منهم 
أتجهت مجموعات أخرى منهم إىل النيل األبيض هم الحسانية و الحسينات و اشتغل هؤالء بالزراعة بجانب 

  .األبل ، و مجموعة ثالثة اتجهت إىل النيل األزرق و عطربة و غالبهم مازلوا يعيشون معيشة البداوة ىرع

  الفونج
، و جذبت منطقة الجزيرة و كردفان أعداد كب�ة العربية  أزدادت الهجرات ىالقرن الرابع عرش امليالد ىف

كانت عاصمتها سوبا بالقرب من الخرطوم  ىمنهم ، لكن تلك الهجرات أصطدمت �ملكة علوة املسيحية الت
رصاعات مع مملكة علوة  ىفالحالية ، تحالف هؤالء العرب املهاجرين مع قبائل الفونج الجنوبية و دخلوا 

عاصمة لها ، و فرضت تلك  ١٠يها لتحل محلها مملكة الفونج اإلسالمية لتصبح سنار القد�ةحتى تم القضاء عل

                                                 
 الدنكا هي أكرب قبائل جنوب السودان ٩

 تقع سنار القد�ة ش�ل سنار املوجودة حاليا بحوايل ثالثة أميال ١٠
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أختلف املؤرخ�  هؤالء املهاجرين العربفوذها حتى وصلت إىل جبال النوبة ش�الً ، و ناململكة الجديدة 
قيام الدولة العباسية عىل أصولهم لكن يرجح أنهم من بني أمية اللذين هربوا من الشام بعد أنهيار دلوتهم و 

  و لجأ عدد كب� منهم إىل الحبشة ثم بدأت عمليات الهجرة إىل السودان.

  النوباويون
جنوب رشق والية  ىفو استقروا  هم مجموعات من الزنوج لجأوا إىل التالل العالية هرباً من الزحف العر�

و األرض الزراعية ليستقروا هناك ، لكن كردفان حث تقع جبال النوبا ، ساعدهم عىل ذلك توافر موارد املياه 
أختلطوا بالعرب و تصاهروا معهم و أنترش اإلسالم و اللغة العربية بينهم  مع الوقت و زيادة الزحف العر�

  لكن مازالوا يحتفظون بلهجتهم و لغاتهم الخاصة.

  قبائل دارفور

 “البقارة”غرب كردفان و دارفور عرفوا بأسم  ىفاملنطقة الغربية من جبال النوبا ظهرت مجموعات عربية  ىف

،  و هؤالء تغلب عليهم الس�ت القوقازية “األبالة”الش�ل فعرفوا بأسم  ىفاملنطقة الجنوبية منها ، أما  ىف
أكرب قبائلهم  “الفور”حيث �تازون بالس�ت الزنجية األفريقية و شعب “ الفور”لكن السكان األصلي� و هم 

و كانوا يشتغلون بالزراعة ، و هناك شعبة  األسالم مع زيادة الزحف العر� “الفور”عتتنق أ ،  “ك�ا”قبيلة  ىه
متد نفوز تلك السطلنة إىل أ منها سالط� دارفور �تازون بالس�ت القوقازية و  ظهرأو بطن من ابناء الفور 
ى ذات س�ت أفريقية منها دارفور قبائل أخر  ىفالقرن الثامن عرش ، و توجد  ىفكردفان و النيل األبيض 

 هناك الداجو و البيقو و الربقد ، وقبائل تظهر عليها التأث�ات النوبية مثل امليدوب و التنجور و الربقو ، و
 أقىص الش�ل الغر� ىفج�عات رعوية من جنوب ليبيا و ش�ل تشاد ، و  ىقبائل القرعان و البدايات و ه

  املساليت و القمر و التاما. ىتشاد هتوجد عدة قبائل تعيش عىل الحدود مع 
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 قبائل جنوب السودان

دراسة جنوب السودان وجدوا صعوبات و تعقيدات عديدة لتحديد األصول  ىعندما حاول عل�ء األن�بولوج
أحيان كث�ة الس�ت  ىفو إن كان هذا التصنيف يعيبه تجاهله  ىو األنساب فلجأوا إىل التصنيف اللغو 

،  ىإن كان سيغلب التصنيف اللغو الحضارية األخرى ، لكن هنا سأحاول الجمع ب� األثن� بقدر األمكان و 
  : كالتاىل ىثالثة أقسام رئيسية هجنوب السودان إىل  ىفالسكان  ينقسمف

v النيليون 
v النيليون الحاميون 
v السودانية 

يلية و النيلية الحامية ذات أصول أفريقية خالصة و لكنهم أصحاب رب األن�بولوجي� املجموعات النتال يع
األصل جاءت من  ىفالحامي� ، و هناك أفرتاض أن تلك املجموعات  أصول مختلطة ما ب� الزنوج األفارقة و

إىل الش�ل حيث منطقة بحر رشق البح�ات العظمى حيث خرجت موجات من الهجرة حيث أتجه بعضها 
  .الغزال

 نالنيليو 

لك ، األنواك ، البورون ، الباالندا ، الجور و اللو ، جموعات القبلية النيلية من الدنكا ، النوير ، الشُ املكون تت
معظمها داخل حدود السودان قبل األنفصال ، ما  ىفراضيها أ، و الالنجو ، كانت كل تلك القبائل تقع  األتشوىل

غندا ، و النيليون هم األك� و ود ما ب� السودان و أ دالح و الألنجو فهم يعيشون عىل عدا قبائل الالتشوىل
القبيلة  ىه“ الدنكا”، و يبلغ عددهم ما يقرب الثالثة مالي� نسمة و تعترب قبائل  ان الجنو�السود ىفعدداً 

من حيث العدد و “ النوير”قبائل  ثم تأ� ،الجنوب تقريباً  ىفتشكل ثلث عدد السكان  األك� عدداً و قوة
 ٢٥٠ و تعدادهم حواىل“ لكالشُ ”بعدهم  القوة إذ يبلغ عددهم ما يقرب من النصف مليون أو يزيد ، ثم يأ�

أو  “النوير”أك� القبائل تنظي�ً سياسياً فال توجد بها تعدد للقيادة مثل  “لكالشُ ”ألف نسمة ، و تعترب قبيلة 
“ األنواك”هذا  ىفالقبيلة ملك يتم أختياره من قبل مجلس خاص و يشبهم  ىفيادة سلم الق و يعتىل“ دنكاال”

و من الطريف قد�اً أن ذلك امللك كان يتم إعدامه إذا وصل إىل سن الكهولة فقوة القبيلة و حيويتها من قوة 
  وحيوية ملكها و ال أعرف إذا كان هذا التقليد مازال مستمراً أم ال.

 النيليون الحاميون

، و هم ينترشون حتى خارج  الجنوب السودا� ىفمن حيث العدد  املركز الثا� ىف لقبائل النيليلة الحامية تأ�ا
، أهم ، و تنقسم لغتهم إىل ثالثة لهجات  أوغندا و كينياالسودان ليصلوا إىل أواسط تنزانيا ، كذلك 

، النيانجيارا ، الفاجيلو ،  ىقبائل املندار تشمل و  ىو تسمى بالبار  املجموعة الش�لية ىاملجموعات القبيلة ه
الكاكوا ، الكوكو ، اللوكويو ، لوالبا ، لوتوكو و الالنجو و توجد قبائل أخرى لكنها صغ�ة العدد ، و املجموعة 

، و التورباكا ، و تلك القبائل  ىالوسطى عددها أقل من الش�لية و تشمل قبائل التوبوسا ، الدون� ، الج
الدون� و التوبوسا لها عالقات قوية مع الحكومة  ى� السودان و أوغندا و رشق كينيا ، و قبيلتمنترشة ما ب

  الكينية.
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 املجموعة السودانية

 ىهم قبائلها هأ تسكن املناطق الغربية و  ىو تتألف من مجموعة قبائل صغ�ة الحجم و التأث� و الت
خليط ما ب� املجموعات النيلية و النيلية  ىتلك القبائل ه ،و املورو و البونقو و كريش  ىالزاند املس�ية و

  الحامية.
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 و الحركات الثورية السودانية السياسية الرصاعات
له فالدولة  ىالتاريخ ىداخل السودان يجب التعرف عىل التقسيم الطبق للتعرف عىل الرصاع السياىس
لذين كانوا يستولون عىل الفائض لطبقت� ه� األعيان ا منقبة التاريخية حالسودانية تشكلت خالل ال

يسوده األحتكار من األعيان عىل  ىال مركز  ، و العامة كمنتج� مزارع� و رعاة ، الكيان السودا� ىالزراع
و محاولته فرض سيطرة الدولة  للسودان“ محمد عىل”لكن مع دخول و ماشية ،  راىضأاملوارد األساسية من 

 ىالحقيق هذا كان بداية الرصاع السياىسو  زمام األمور و تنظيم التجارة كرس أحتكارات األعيان املركزية عىل
 مناألساس هو غضب األعيان  ىفطابعاً قومياً من حيث الشكل و لكنه  أحياناً  يأخذفأخذ منحى آخر  ىالذ

، كذلك  عىل أمتيازاتهم و سيطرتهم األقتصادية عىل البالد هؤالء أنها سوف تقىض ىرأ  ىالسيطرة الحكومية الت
بدأت منذ  ىو الت فرضها عىل األراىض ىفأتبعتها الدولة الرتكية و املرصية  ىمنظومة الرضائب املبالغ فيها الت

ن نفس العام أعل ىف، و  إحالل امللكية الخاصة أمام امللكيات القبلية و العشائرية ىف، و التوسع  ١٨٢٠عام 
أعيان ذلك العبيد و العاج و الصمغ  م� همش  ىفأحتكار الدولة لكل واردات السودان �ا “ محمد عىل”

  ش�ل السودان و غربه. ىفالقبائل و العشائر ، أدى هذا إىل بروز مقاومة واسعة النطاق 

لقبلية القا�ة عىل قدم بديالً معاكسا ل ىنقطة أرتكاز قوية و هو دخول األسالم الذ شهد التاريخ السودا�
و ما  ىفرتة الحكم الفاطم ىفتكونت خاصة  ىسهمت الطرق الصوفية التأ ، و  ىقرابة النسب إىل اإلنت�ء الدين

 ىفاألزهر و تأثروا بالفكر الصو  ىفتلك الفرتة عدد من السوداني� اللذين درسوا  ىفأستقبل  ىمرص الذ ىف بعده
 ىفدور كب�  مكان له اللذين و املرَغنية درية و الخا�ية و التيجانيةالق ىمرص لتتكون طرق صوفية كب�ة ه ىف

بعده اإلنت�ء  قبل فأصبح الدين هو مركزية األنت�ء ثم يأ� ىعن ذبشكل مغاير  تأسيس املجتمع السودا�
 نشأة األحزاب السياسية السودانية بعد ذلك. ىفألحد تلك الطرق الصوفية و هذا سيكون له تأث� كب� 

 الثورة ا�هدية

للسودان ، منذ بداية دخول القوات  ىاملرص  واضح ضد الحكم العث�� تعترب الثورة املهدية أول تحرك سياىس
فرض  ىفللبيئة اإلجت�عية السودانية فبدأت  ىاقتصاد املرصية و الرتكية للسودان بدأت عملية تحول سياىس

املركزية ، فكانت   التابع للدولة بالحكم القانو� م القبىلرضائب قاسية عىل األعيان و العامة ، إبدال الحك
 ؛ ١٨٤٤أسس الحركة املهدية بداية من عام  ىالذ ١٨٨١ثورة املهدية بقيادة محمد بن عبد الله عام 

حيث أنخرط  ىللرتكيبة السكانية إعت�داً عىل الوالء الدين ستطاعت الثورة املهدية أن تتجاوز الشكل القبىلأ 
و  فرضتها الدولة الرتكية  ىيد من فقراء القبائل و الفالح� اللذين عانوا من الرضائب الباهظة التفيها العد

أنضم لها بعد ذلك زع�ء القبائل و مشايخ الطرق الصوفية لتصبح الحركة املهدية أول التحركات السياسية 
  .العابرة لألثنيات القبلية

السودان ”كتابه  ىفباشا  ىركة دينية دموية فيقول ابراهيم فوز � تكن الثورة املهدية مساملة لكنها كانت ح
  قائالً ... عن دخول املهدية للخرطوم منه الجزء الثا�ب “جوردون و كتش� ىب� يد

ص� السودان كله  ىقبضة املهد ىففسقوطها  ىملا كانت مدينة الخرطوم عاصمة أقليم السودان املرص « 
كان وقتئذ مقر الحملة األنجليزية ، ك� كانت توجد مدينتان �  ىخاضعاً له و ال عربة بأقليم دنقلة الذ
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تخضعا له بعد و ه� مدينة سنار عاصمة اقليم سنار و 
مدينة كسال عاصمة مديرية التاكا ، و مه� يكن األمر فإن 

  ه� ...حالة تلك املدينت� كانت منذرة بقرب سقوط

بلغ عدد القتىل من سكان الخرطوم يوم سقوطها أربعة و 
لو كان  عرشين ألف رجل و قتل األطفال و كل ذكر و

أبتدأت هذه املذبحة  ؛ غ� أن النساء � يقتلن، رضيعاً 
صدر الخليفة أ عند طلوع الفجر و ب� غروب الشمس 

خرج السكان من منازلهم أ بالكف عن القتل و  ىاملهد
إىل الحاج خالد  صدر أم� بيت املال أمراً أ النوم و �البس 
بالوقوف عىل باب الخندق لتفتيش كل خارج  العمرا�

بقعة ب�  ىفذين أمروا بالبقاء لمن سكان املدينة ال
 ىفمعرض� للربد القارس و الحر املحرق ، و استوىل الدراويش عىل املنازل و  ىالخندق و معسكر ابن النجوم

حيث يستدعون صاحب املنزل و كبار أفراد عائلته إىل منزل األم� و   تعذيب الناس  ىف أبد اليوم التاىل
فقد اهدر الله دمك و حرم  ىحاربت املهدو مكاملته بقولهم له حيث أنك كفرت بالله و رسوله  ىفيبتدئون 

خرة إال بتسليم جميع الدنيا و اآل  ىفعفا عن دمك و ال سالمة لك  ى، و املهد ىمالك عليك و ص�ه حقاً للمهد
أموالك حتى الخيط و املخياط ، وسواء اذعن لهذه األكاذيب و سلم ماله أو � يسلم فالبد من رضبه ألف 

  ....»الليل  ىفسوط و املرأة نصفها و توثق يداه و رجليه و يلقى عىل األرض و يصب عليه املاء البارد 

 أنها � تستمر طويال فمع وفاة مؤسسها محمد بن عبد الله أن تشكل دولتها إال الثورة املهدية بهذا ستطاعتأ 
الدخول للسودان  ىستطاع اإلستع�ر األنجليز إ ركان الدولة الوليدة حتى أ ىفاألنقسام يدب  أبد ١٨٨٥عام 

، و اصبح الشغل الشاغل لكتش� هو أستئصال املهدية من  ىنفس عام وفاة املهد ىف“ كتش�”بقيادة الج�ال 
السيطرة عىل ش�ل  بذلك “كتش�”أستطاع  ؛بإعادة سلطة القبائل و الهويات القبلية  املجتمع السودا�

مدنية الخرطوم و أعطى لزع�ء القبائل و العشائر بعض  ىفو جعل مركز الحكم السودان و جنوبه معاً 
ى يضمن والئهم ، ك� حرص اإلنجليز عىل الفصل ما ب� الش�ل و الجنوب فدعموا السلطات املحدودة حت
الجنوب حتى يصبح العامل  ىفالش�ل و فتحوا املجال لبعثات التبش� املسيحية  ىف ىأنتشار الدين اإلسالم

طاعت فبعد رؤيتهم للحركة املهدية و كيف أست اإلثنيةجزء من عملية الرصاع بجانب الرصاعات  ىالدين
تعلموا أن اإلعت�د فقط ،  ىالعامل الدينتحت لواء  ، ليتوحدوا أوقات كث�ة ىفتوحيد قبائل كان بينها أقتتال 

كانت مساحتها تعادل عرشة  ىلن يكون كافياً للسيطرة عىل كافة أنحاء السودان الت عىل العامل القبىل
  . الش�ل و الجنوبفات الدينية ب�اململكة املتحدة فغذوا األختال مساحة أضعاف 
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 السودان ىفالحركة الوطنية 

ضطرابات أ من  للسودان يعا� ىاملرص  ىأستمر الحكم األنجليز 
 ىبعاد الجانب املرص إ  ىفعديدة بسبب رغبة االنجليز دا�ا 
 ىعن الرصاعات القبلية الت لألنفراد بحكم السودان ، هذا فضالً

من ناحية ، و عدم رضا  ىكانت تحدث نتيجة للرصاع عىل املراع
 ، حتى من تواجد األنجليز من جهة أخرىالعديد من السوداني� 

و  ىقامت عىل الشعور الوطن ىمرص الت ىف ١٩١٩ثورة  أنطلقت
تجاوزت األختالفات الدينية م� جعل األنجليز يعجلون بسياسة 
فصل جنوب السودان عن ش�له خاصة بعد أن بدأت الحركة 

السيادة عىل السودان ، و  ىفالوطنية املرصية باملطالبة بحق مرص 
السودان ”للوقوف أمام هذا املطلب رفع األنجليز شعار 

بأستبدال  ىوذ املرص ، و عملت عىل أضعاف النف “للسوداني�
عار حق يراد به باطل و إن شالسودان علموا أن هذا ال فىاملوظف� املرصي� بسوداني� ، إال إن اك�ية مثق

ن السودان لن يستقل إال بالتعاون مع مرص ، ليبدأ إ بريطانيا تريد األنفراد بحكم السودان ، و لهذا أعتقدت 
 “جمعية االتحاد السودا�”ما كون خمسة من الشبان املثقف� عند ١٩٢٢السودان عام  ىف أول تنظيم حز�

،  ىتوزيع منشورات تندد فيها باألستع�ر اإلنجليز  ىف، و بدأت  ىكان نشاطها معادياً لإلستع�ر اإلنجليز  ىالت
ء و أنقسمت إىل مجموعت� مجموعة معتدلة و هؤالء شكلوا غالبية األعضا إال أن تلك الحركة � تستمر طويالً

رادت مواجهة مسلحة ضد اإلنجليز ، و قاد هؤالء أ، و املجموعة األخرى  ىالشعب اللذين آثروا العمل السياىس
“ الحضارة”جريدة  ىفنرش مقاالً  ىالذ “عبد اللطيف عىل”ترجع أصوله إىل قبيلة الدنكا هو  ضابط سودا�

عدد من املوظف� و الضباط املرصي�  فصله من الخدمة ، أنضم ىفتسبب  “مطالب األمة السودانية”بعنوان 
نص دستور تلك الجمعية عىل  ىو الت ١٩٢٣عام “ اللواء األبيض”عبد اللطيف و كون هؤالء جمعية  إىل عىل

ظلت و تلك الجمعية � تستطع النفاذ إىل كل السودان  إال أنالوحدة مع مرص لكن دون أن يحدد نوعها ، 
  املدن الكربى فقط. ىفحبيسة العمل 

أرسل أربعة و عرشون من القادة السياسي� السوداني� املتعاون� مع األنجليز عريضة للحاكم  ١٩٢٤عام  ىف
عىل أن تكون بريطانيا وصية عىل السودان �هيداً الن يحكم السوداني�  العام طالبوا فيها بإلغاء الحكم الثنا�

  أنفسهم.

تلك الفرتة  ىفإىل سعد زغلول رئيس الوزراء  “األبيض اللواء”رسلت جمعية أرد فعل عىل تلك الوثيقة  ىف
خليفة ، و زين الدين عبد التام ، غ� إن  ىعريضة والء ملرص حملها أثن� من أعضائها ه� محمد املهد

السلطات الربيطانيا أعتقلته� عىل الحدود املرصية السودانية و اعادته� إىل الخرطوم م� أثار حفيظة 
بالخرطوم ، ك� أندلعت   ١٩٢٤شهر يونيو  ىفتاريخ السودان  ىفأول مظاهرة سياسية  السوداني� لتخرج
عبد  عىل”عدد من املدن الرئيسية ، فأنزعجت حكومة السودان و تم الحكم عىل  ىفمظاهرات أخرى 

،  الحكومة ىفبالسجن ثالث سنوات ، و فصل سكرت� الجمعية السيد عبيد الحاج األم� من الخدمة “ اللطيف

املصدر أرشيف ،  ١٩٢٤املوقع� عىل العريضة املؤيدة لألحتالل ضد ثورة 
 ٧٠٥حكومة السودان ملف رقم 
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 ىف، لتخرج مجموعة من املظاهرات  الحكومة إىل األقاليم ىفلعامل� ت عدد من أعضاء الجمعية ادك� أبع
عة من العسكري� و ، و أنضم لهم مجم ىاملدن الرئيسية الخرطوم و عطربة و بورسودان و األبيض و شند

السودان ، و  ىفالربيطانية املتواجدة  السوداني� املنتم� إىل قبيلة الدنكا وصلت إىل حد اإلشتباك مع القوات
 ىرسال املنودب السامإ، أعقبه “ ستاك الس� ىل”أغتيل رسدار الجيش املرصي بالسودان  ١٩٢٤فمرب و ن ىف

عدة مطالب أهمها أخراج ضمن أنذار إىل سعد زغلول رئيس الوزراء حينها يت “ىاللورد اللينب” الربيطا�
  بعة و عرشين ساعة عىل أن تحل محله وحدات سودانية.من السودان خالل أر  ىالجيش املرص 

توجهاتها و محتواها إال أنها تركزت فقط  ىفعن الدين  بعيداً  أخذت منحى عل�نياً  ١٩٢٤ن أنتفاضة إ يالحظ 
التعامل مع  ىفييد األقاليم أو املناطق الريفية ألنها � تكن ترغب أ املدن الرئيسية و � تستطع كسب ت ىف

عابرة لهذا املفهوم الضيق لرؤية أك� رحابة تضم  نفسها ىفترى  كانت ىاملنظومة القبلية أو الدينية فه
، فقادتها ينتمون للجنوب و الش�ل بدون تفرقة  ، مسلم� و مسيحي� السوداني� جميعا ش�لي� و جنوبي�
حاجة ملزيد من الجهد عىل األرض  ىفوداني� كان لدى الس ىالوطن ىبينهم ، إال أنها برهنت عىل أن الوع

� يتحرك تقريباً ، ك� أنها � تحاول جذب القادة  ىاملناطق الريفية الذ ىفلكسب التأييد العام خاصة 
نشقاق بعد ذلك فأنقسمت الحركة الوطنية حول مفهوم األستقالل ما ب� إ السياسي� التقليدين فحدث 

و “ السودان للسوداني�”هذا الشعار مجموعة من األحزاب األتحادية ، و شعار و تبنى “ النيل ىوحدة واد”
  .و أحزاب أستقاللية أخرىتبنى هذا حزب األمة 

فزادت البعثات  ىتلك الفرتة سياسة فصل الجنوب عن الش�ل عن طريق العامل الدين ىفبدأ األنجليز 
املكاتبات  ىفاالنجليزية محل العربية كلغة رسمية  ، استبدلوا اللغة جابت الجنوب السودا� ىالتبش�ية الت

ألضفاء الصفة  املجتمع الجنو� ىفالحكومية ، شجعت الحكومة االنجليزية عىل أستعادة القبيلة مكانتها 
الحكومة الربيطانية  ىمذكرة رفعها أحد مستشار  ىفالتصنيفات عربية و غ� عربية ، و يتضح ذلك  ىفالعرقية 

  -:  قائالًالجنوب  ىف

الجنوب كلغة مشرتكة ما ب� الطبقة الحاكمة و املحكوم� ، أو  ىفاملشكلة هل نشجع إنتشار اللغة العربية «
، و  نرش الفكر العر� ىالجنوب يعن ىفإن نرش اللغة العربية ب� الزنوج » ... « نقاومها عىل أسس سياسية ؟

السالك� إىل مخاطر شديدة ، و اك�ها خطورة التوسع  ، فهذا املسار سنقل الثقافة العربية ، و الدين العر�
إىل منطقة مساوية حج�ً و أك� تعداداً سكانياً ، و  ىيستوطن فيها التعصب اإلسالم ىللمنطقة الت التلقا�

الجنوب هو ذر  ىفغ� ذلك ، �كن ان يغ� املرء املجاز بالقول إن تشجيع نرش العربية  الوقت الحاىل ىف ىه
، لتبدأ  ١١»البارود بجوار مخزن للبارود ، أو زرع األعشاب الضارة ألنها تنمو برسعة أكرب من رسعة �و الحبوب

أحتضان عدد من النخب  ىفالسياسة االستع�رية تأخذ شكالً آخر لفصل الجنوب عن الش�ل فبدأت 
املقابل أدانت الحركة  ىف،  العر� لش�لعن ا ىاألفريق الجنوبية و نرشت بينهم فكرة أنفصال الجنوب

                                                 
١١ Mac Michael, Harold.A.A History of Arabs in the Sudan: and Some Account of the People 

Who Preceded Them and of the Tribes Inhabiting Darfur. Cambridge, MA: Cambridge 
University Press, 1922. 2vols, Sudan 

Archives SAD586/1/52,10.3.28  
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و  ىالش�ل السياسات الربيطانية اإلستع�رية ألنها تشكل خطراً عىل النسيج الوطن ىفالوطنية السودانية 
الش�ل تاركة  ىفو الدولة املركزية ، � تقف السياسة اإلستع�رية الربيطانية  للكيان السودا� ىاملجتمع

ة الوطنية كان البد من أن تتدخل لتفتيتها ، فبدأت عمليات أستقطاب للنخب الدينية الحرك ىأيد ىفاالوضاع 
 ىفجتمعات خاصة امل ىفو إستغالل تغلغلهم  – ى، و الهند ى، املرغن ىاملهد –خاصة مشايخ الطرق الصوفية 

املسلم و الجنوب  ثقافة التفرقة ب� الش�ل العر� ىف، و بدأ هؤالء وضع البذرة االوىل  األرياف و القرى
  .ىاملسيح ىاألفريق

 مشكلة جنوب السودان

ب� الش�ل و الجنوب أستغالالً للعامل  الُفرقةالسودان وضعت أسس  ىفالسياسة اإلستع�رية الربيطانية 
 ىثالثة مجموعات ه ىفالجنوب كان يتمثل  ىف ؛ الوجود العر�و املشاكل األثنية و القبلية بينه�  ىالدين

، املوظف� الحكومي� املرصي� و السوداني� الش�لي� املتواجدين لترصيف األع�ل  ىقوات الجيش املرص 
الجنوب ، و كانت أوىل تلك الخطوات  ىفالتجار الش�ليون اللذين عملوا و عدد من الجنوب ،  ىفالحكومية 

عام  ىف، و بالفعل  ١٩١١وائية عام تجنيد السوداني� الجنوبي� و تشكيل ما عرف بأسم الفرقة األست ىه
ستبدال أ خرج من الجنوب آخر تواجد للقوات السودانية الش�لية ، ك� سعت الحكومة الربيطانية إىل  ١٩١٧

املوظف� الش�لي� بآخرين جنوبي� ، فشجعت الجنوبي� عىل األلتحاق باملدارس الحكومية لكن تلك الخطوة 
املناهج  ىفالتعليم لالرساليات التبش�ية ، و فرضت اللغة األنجليزية  � تحظى بنجاح كب� فرتكت مهمة

  الجنوب. ىفوضع العراقيل أمام التجار الش�لي� اللذين كانوا يعملون  ىفالدراسية ، كذلك بدأت 

 ىف، فرض هذا الحراك تغ�ات  ١٩١٩عام  ىالثور  ىكانت تعج فيه مرص بالحراك الشعب ىالوقت الذ ىف
فعندما شكلت الحكومة الربيطانية لجنة السودان أيضاً ،  ىفمرص و لكن  ىفالسياسة الربيطانية ليس فقط 

   خصت جنوب السودان بثالث مذكرات ى، الت ١٢عرفت بأسم لجنة مل�

v  عن األراىض بهدف فصل الزنوج “السودان ىفالالمركزية ”بعنوان  ١٩٢٠فرباير  ١٥األوىل بتاريخ 
الغرب ويس� مع أنهار  العربية �تد من الرشق إىل العربية بإقامة خط يفصل الزنوج عن األراىض

 .النيل األبيض وبحر الجب السوباط و بارو و
v لقبول  ستعدادإ عىل  ى، فه أعدتها حكومة السودان أنه في� يخص الزنوج ىاملذكرة الثانية الت

لوسط  إقامة اتحاد رشق أفريقيا و مثل أوغندا و،  حكومات أمالك أفريقية أخرى ىفندماجهم إ 
 � الجنوبي�.أفريقيا تحت اإلدارة الربيطانية يضم بالطبع السودان

v إن سياسة ” جاء فيها بالنص ، و ١٩٢٠مارس  ١٤أك�ها رصاحة كتبت يوم  آخر هذه املذكرات و
، الش�ل  ىف املسلم العر� عن التأث� الحفاظ بقدر اإلمكان عىل جنوب السودان بعيداً  ىالحكومة ه

املرصي� يختارون من  الرضورة إرسال كتبة من ، وعندما تقتىض ففيه يتم توظيف املأمورين السود
 “من يوم الجمعة يوم األحد هو يوم العطلة بدالً أن يكون عىل،  األقباط

                                                 
 وزير املستعمرات ، و عضوية كل من ديسمرب من نفس العام ، و تشكلت برئاسة س� الفرد مل� ٢٢يف ١٩١٩لجنة شكلتها الحكومة الربيطانية للوقوف عىل أسباب ثورة  ١٢

ن موظفي وزارة الخارجية سكرت�ا الج�ال جون ماكسويل ، س� سسل ج. ب. هرست من وزارة الخارجية ، السيد ج. أ. سبندر ، السيد أ. ت. لويد ، و السيد أ. م. ب. أنجرام م
 للجنة
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سبتمرب من  ىفأعرتف فيه بأستقالل مرص ، و  ىصدر ترصيح الحكومة الربيطانية الشه� الذ ١٩٢٢فرباير  ٢٨ ىف
 السودان ىولة عن باقجعل الجنوب منطقة شبه معز  ىالذ املغلقةنفس العام صدر ما عرف بقانون املناطق 

، و حدد مديريات بحر الغزال ، و مديرية منجاال ، و مناطق السوباط ، و مركز بيبور رشقاً و املديرية 
السودان أن يدخلها أو يبقى فيها إال إذا كان حامالً لترصيح  غ� أهاىل من شخص ىاألستوائية أنه ال يجوز أل 

السودان من دخول تلك املناطق  شخص من أهاىل ىمنع أ  ىخاص و يجوز ملدير املديرية أو السكرت� اإلدار 
  أو البقاء بها.

�دينة  ىمؤ�ر لغو مناطق كث�ة بالجنوب تم عقد  ىفكانت منترشة  ىلص من اللغة العربية التخو للت
الرجاف تم خالله أختيار مجموعة من اللغات و اللهجات املحلية لوضع الكتب و املراجع بها ، ك� تم 

  التعامالت الحكومية. ىفاستبدال اللغة العربية باالنجليزية 

  -:  بدأت األجراءات التنفيذية لفصل الجنوب عن الش�ل �ا يىل ١٩٢٩يناير  ىف

v ىأو القبلية ذات الهياكل والنظم القا�ة عىل الت�يز العنرص  اإلثنيةوحدات بناء سلسلة من ال 
لو كانو جنوبي� وجعل  ذلك بإبعاد املوظف� املتحدث� بالعربية و عىل أن يتم ىوالدين

وحرص  -وامر العسكرية ... الخ وجعلها لغة األ  اإلنجليزية لغة املكاتبات الرسمية بالنسبة للكتبة
 .املسيحي� تشجيع التجار اليوناني� والسوري� الش�لي� وهجرة التجار 

v جانب  ىفيوضح  ىجدول سنو  عن طريق تنفيذ السياسة املذكورة ىفوسائل قياس التقدم  إعداد
الجنوب ثم عدد املوظف� الربيطاني�  ىفالحكومة  فىبالنسبة ملجموع موظ عدد املسلم� همن

الجنوب ثم عدد  ىفد التجار الش�لي� اعدأ ذلك تطور  يىل ، الذين أجادو تعلم اللغات املحلية
 تنفقها الحكومة عىل التعليم. ىاألموال الت و اإلرسالياتمدارس 

v مديريات الجنوب ىفة عدد اإلرساليات املسيحية دزيا. 
v  مدارس  ٣و  العام لتعليملمدارس  ٥إقامة مدرسة لتدريب املعلم� أضيف إليها في� بعد

بخالف ما يسمى �دارس  لتخريج معلم� للتعليم األوىل مدرست� لحرف وللتعليم عىل ا
يل أبناء القرية وكان ذلك من خالل �و د املعلم� منحالقرى يتوىل التدريس بها أ  ىفالشجرة 

 .قدمته اإلرسالية الكاثوليكية
v  ض عبلغات لقواعد  أسس و علها إىل لغات مكتوبة مع وضيستخدام لهجات الجنوب بعد تحوأ

 القبائل.
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 ١٩٤٧مؤتمر جوبا 

الس�  ىجنوب تحت رئاسة السكرت� االدار ملناقشة مسألة ال “جوبا”دينة مؤ�ر � ١٩٤٧يونيو  ١٣ ىفعقد 
سبعة عرش  ، و ، ومدير شئون الخدمة املديريات الجنوبية الثالث اقد حرضه مديرو  ، و “جيمس روبرتسون”

 ىان رغبة الجنوبي� ه قد توصل املؤ�ر اىل و ، ستة من الش�لي� و،  املثقف� و من زع�ء القبائل جنوبياً 
 لسياستها الجديدة جعلته أساساً  قد قبلت الحكومة هذا القرار و .. و. سودان موحد ىفالش�لي�  االتحاد مع 

 ىففأدخلت تعليم اللغة العربية  ،  الجنوب اصطنعتها ب� الش�ل و ىحاولت إزالة بعض الحواجز الت ، و
  .١٩٥٠مدارس الجنوب فوق األولية سنة 

من  نهاية األمر، اال أن تلك السياسة قد تركت جواً  ىفورغم أن بريطانيا قد غ�ت من سياستها نحو الجنوب 
ب� الرصاع  أسباب الفرقة و إرثاء ىفتسببت  ىفه،  عدم الثقة عند الجنوبي� نحو الش�لي� ، و التشكيك
 حرب أهلية طويلة أدت فيه اىل ىذالحد ال اىل وتتفاقم  جعل مشكلة الجنوب تستمر�الجنوب م الش�ل و

...  

للمستعمرات األنجليزية الجنوبية لوزراة  ىمذكرة رفعها السكرت� اإلدار عىل املؤ�ر بهذا الشكل بناء جاء 
 ىفة جكانت منته ىالت ىياسة الفصل العنرص دعى فيها أستبدال س ١٩٤٦ديسمرب  ١٦ ىفالخارجية الربيطانية 

نهاية  ىف ىذلك اإلتجاه كان قد عقد مؤ�ر إدار  ىف والقطر ،  ىفهذا الوقت إىل سياسة تهدف إىل توحيد طر 
 ن عدداً من اإلداري� الربيطاني� قد إعرتض عىلإ ، إال  بربط الجنوب بالش�ل أوىص و، م ١٩٤٧مارس 

 ىاالعتبار تخلف الجنوب عن الش�ل الذ ىفأنها � تأخذ  ، و الجنوبي� فيهشرتاك إ توصياته بحجة عدم 
،  للجنوب ىبعقد مؤ�ر إدار  ى، لذلك طالبوا السكرت� اإلدار  يستوجب وضع ض�نات كافية لح�ية مصالحه

يمس ج” ىم برئاسة السكرت� اإلدار ١٩٤٧يونيو  ١٣و ١٢ ىعقد املؤ�ر بجوبا خالل يوم ، و ذلك فوافق عىل
 سبعة عرش جنوبياً  مدير شئون الخدمة و املديريات الجنوبية الثالثة و ىحضور مدير ب ، و نفسه “روبرتسون

  زع�ء عشائر، هذا باإلضافة إىل ستة أعضاء من الش�لي�. منهم متعلم� و

 توصيات املؤ�ر جدال حول نتائج و

عىل  “١٩٤٧جوبا ”العامة الش�لي� إىل أن الجنوبي� قد وافقوا من خالل مؤ�ر  يش� الكث�ون من الكتاب و
  -  : هذه بعض األمثلة و ، الوحدة مع الش�ل

إعرتف جميع األعضاء ما عدا عضو أو «:  يقول“ مشكلة جنوب السودان”كتابه  ىف ١٣محمـد عمـر بشـ�
أيدوا الفكرة  ، و الجنوب رضورة ال بد منها الش�ل و، بأن الوحدة السياسية ب�  عضوين من زع�ء اإلستوائية

أن  ، و ن اإلدعاء بأن املؤ�ر � يكن سوى خدعةإ «يضيف  و ،» القائلة بأن الفصل بينه� أمر غ� وارد

                                                 
 عمل مدرساً ،  ١٩٩٢وتوىف عام  ١٩٢٦لش�لية عام ولد �دينة كر�ة بالوالية ا،  معة أم درمان األهليةبتأسيسه لجا عرف بكتاباته عن الجنوب و سودا� ىأكاد� و أديب ١٣

ن مدير اإلدارة اإلفريقية م ، عّ� سف�اً بوزارة الخارجية ، لجامعة الخرطوم ىيشغل منصب السكرت� األكاد� أول سودا� ، أستاذ جامعة الخرطوم محارض و ، باملدارس الثانوية
أرشف عىل عدد من رسائل  ، دولية إقليمية و مؤ�رات محلية و قّدم العديد من أوراق العمل ىف،  لية الدراسات األفريقية األسيويةأول عميد لك ، م١٩٧٢حتى  م و١٩٧٠عام 

  م.١٩٨٤التحاد الجامعات العربية واإلفريقية عام  عمل مستشاراً  ، اخت� سكرت�اً ملؤ�ر املائدة املستديرة لجنوب السودان ، الدبلوم واملاجست� والدكتوراة
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، إذ ال يوجد ما يحمل عليه من  ، ال يسنده دليل الجنوبي� � يوافقوا عىل اإلنض�م للش�ل كقطر واحد

  .»َأعقبته ىو بالنسبة لألحداث التأوراق املؤ�ر أ 

وبعد نقاش مستفيض  « “تطورها مشكلة جنوب السودان طبيعتها و”كتابه  ىف ١٤يقول مدثر عبدالرحيم و

سودان  ىف�ر إىل تقرير رغبة الجنوبي� ؤ إنتهى امل –ناقشها املؤ�ر  ىيقصد النقاط الت –حول هذه النقاط 
  .»الجمعية الترشيعية املقرتحة ىفبناء عليه قرر املؤ�ر وجوب �ثيل الجنوب  و ، موحد

 هذه بعض األمثلة ، و املؤ�ر كان تحصيل حاصل ى، أ  أنه نزاهة املؤ�ر و ىف شككواالجنوبي�  لكن الكث� من
 :-  

أن  ى... لقد قرر السكرت� اإلدار  «:  يقول“جنوب السودان ىفقضايا الحرب والسالم ”كتابه  ىف ١٥أبيـل ألـ�
القائل أن  ىوالرأ « :  يقول أيضاً  و ، » إنعقاد املؤ�ر ىف الش�ل قبل التفك� تكون هناك وحدة ب� الجنوب و

 ىف، يتعذر أيضاً استخالصه م� ورد  املؤ�ر كانت تريد إنشاء جمعية ترشيعية واحدة ىفأغلبية الجنوبي� 
منذ أن أتخذ ذلك  و « يقول“ املواثيق نقض العهود و ىف ىجنوب السودان الت�د”كتابه  ىفأما  ،» املداوالت

مؤ�ر جوبا  ىفالجنوب  قن ملمثىللُ  – ىاملؤ�ر اإلدار  ىفأتخذ  ىيقصد قرار ربط الجنوب بالش�ل الذ –القرار 
  ».تلقيناً  ١٩٤٧عام 

كان قاضياً  ىالذ – ىكان محمد صالح الشنقيط“ « رصاع الرؤى”كتابه  ىف ١٦قوعن املؤ�ر يقول فرانسيس دين
وراء ليلة العمل  املحرك األساىس –أك� الشخصيات نفوذاً  ، و ، ثم رئيساً ملجلس النواب للمحكمة العليا

 و ، استعدى اإلداري� الربيطاني� املتعاطف� مع الجنوب ىالذ ئ، الش يها رسور رمىللأشار إ ىالت ، الكاملة
تولد بسبب األساليب الالحقة لعمليات إفساد الساسة الجنوبي� بواسطة الش�لي� عن  ىالشك العام الذ

النفوذ من أعضاء  ىأن الشخصيات من ذو  ىفتمثل تطريق بذل العطايا واملزايا �ا فيها الرشوة املبارشة الفجة 
، إما عن  ومكراً  فطنة و الش�ل األك� حنكة قد أخضعوا لضغوط غ� عادية من جانب ممثىل الفريق الجنو�

يورد  و ، » ، أو عن طريق بذل الوعود لتحس� أوضاع الجنوبي� طريق الحجج النبيلة الداعية إىل الوحدة
من أن تغي� وجهة النظر لألعضاء املتعلم�  “ريتشارد أوين”فرانسيس دينق ما كتبه نائب حاكم بحرالغزال 

،  ىالشنقيط وا آراءهم الحقاَ نتيجة دردشة مع سعادة القاىض، الذبن غ�  الجنوبي� من غ� زع�ء القبائل
الرثاء لعدم قدرتهم الدفاع عن أنفسهم ضد اإلحتيال  ، يدعوا للشفقة و كان تعب�اً صادقاً من الدرجة األوىل

املؤ�ر وبخاصة  ىفتوجيه نظرة الجنوبي�  ىفن العديد من العوامل قد تدخلت إ  - فرانسيس –يرى  و ،املاكر

                                                 
العلوم  نال درجة الدكتوراة ىف، حصل عىل املاجست� من جامعة توتنجهام ، تخرج من كلية اآلداب جامعة الخرطوم ،  ١٩٣٢سياىس و أكاد�ى سودا� ولد �دينة الدامر عام  ١٤

 جامعة ماكريريبأستاذ زائر ،  عمل رئيساً لقسم العلوم السياسية جامعة الخرطوم،  م١٩٦٥م وحتى ١٩٦٠عام حارض يف جامعة مانشسرت ،  جامعة مانشسرت من السياسية
 فنلندا و عمل سف�اً للسودان ىف، ك�  م١٩٧٥حتى  م و١٩٧٤جامعة الرباط منذ عام بالتاريخ الحديث  أستاذ العالقات الدولية و،  م١٩٧١م وحتى ١٩٧٠وغندا منذ عام أ 

 السويد.  وال�ويج 
وقع إتفاقية أديس أبابا نيابة عن  قاد جهود حكومة مايو إلنهاء الحرب األهلية يف جنوب السودان و ترأس وفد الحكومة ملفاوضات أديس أبابا و جنو� سودا� سياىس ١٥

 الحكومة.
الج�عية و مدير مرشوع دعم السالم يف السودان يف معهد الواليات املتحدة الفظائع  ألم� العام لألمم املتحدة عن منع اإلبادة ول فرانسيس دينق هو املستشار الخاص ١٦

يحمل شهادة  ز وجمعهد بروكين دراسات السياسة الخارجية ىف زميل غ� مقيم ىف جامعة جونز هوبكنز و املجتمع ىف القانون و السياسة الدولية و أستاذ باحث ىف للسالم و
هو أول مواطن من جنوب السودان يحصل عىل درجة  ) من جامعة ييل و١٩٦٨) ودكتوراه (١٩٦٥، ماجست� يف القانون ( )١٩٦٢ليسانس الحقوق من جامعة الخرطوم (

  أي مجال. ىف ةالدكتورا
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العادل وعدم فهم القضايا  ر�ا كان العامل الحاسم هو عدم التمثيل الجنو� أنه ايضاً  ، ويرى ملتعلم�ا
اإلداري� الربيطاني�  مستوى الش�لي� و ىف، كان واضحاً بأن املمثل� الجنوبي� � يكونوا  الحقيقية املطروحة

 سهل إقناعهم ليؤيدوا األجندة املشرتكة للش�لي� و ، و وضع ضعيف ىفكانوا  ، الحنكة الخربة و و التعليم ىف
عن زع�ء القبائل األقل  و ، للوحدة الوطنية يفرس التأييد الجنو� ىكان ذلك هو السبب الذ الربيطاني� و

إمتنعوا عن تأييد التكامل املبارش مع  ، و إنهم قد حافظوا عىل مواقفهم السابقة”إملاماً يقول  تعلي�ً و
  “.الش�ل

االستاذ فيها  ترجم الجزء الخاص بالسودان ىمذكراته الت ىف “جيمس روبرتسون” ىيتحدث السكرت� اإلدار 
، حيث  “املبارش إىل فجر االستقالل السودان من الحكم الربيطا�”كتاب بعنوان  ىف ىمصطفى عابدين الخانج

مبيناً الغرض  كيف سارت مناقشاته و موضحاً ما دار فيه و دعت إليه و ىاملؤ�ر شارحاً الظروف التتناول 
مبدياً رأيه فيه  و ، هل وافق الجنوبيون فيه عىل البقاء مع الش�ل كان يهدف إليه من ذلك املؤ�ر، و ىالذ

كانت « كمدخل للحديث عن املؤ�ر يبدأ روبرتسون بقوله،  أك� من عرشين عاماً من إنعقاده بعد مىض
أوىص  ، ذلك املجلس أم ال ىفهل �ثل الجنوبيون  ، و املقرتح ىلترشيعهناك مشكلة بارزة تتعلق باملجلس ا

ن الحكمة من إنتهاج سياسة ، لكن �ة شكوك أبدتها بعض الدوائر ع بإرشاك الجنوبي� “ىاملؤ�ر اإلدار ”
قمت بالتخطيط للمرحلة التالية لتنفيذ  «، ثم يبدأ روبرتسون الحديث عن التحض� للمؤ�ر قائالً » كهذه

الجنوبي�  بعقد مؤ�ر مع ممثىل - مقدمة املوضوع  ىفإليه  راأش ىالذ ىيقصد املؤ�ر اإلدار  - تقرير املؤ�ر
كان جنوب « قائالً “ روبرتسون”، ثم يستطرد  »جوبا ، عاصمة املديرية اإلستوائية �دينة ةيوني ىفيعقد 

إيجاد حل  ىفلقد أدى الفشل  ، إدارياً كنت أعالجها عندما كنت سكرت�اً  ىالسودان من أصعب املشاكل الت
السياسات الخاصة  ىفالجنوب تكمن  ىفإن املشاكل ،  م١٩٥٥عام  ىفرسيع لتلك املشكلة إىل الحرب األهلية 

قد قامت بوضع قانون  -السودان ىفيقصد اإلدارة الربيطانية  -كانت الحكومة  ، أنشئت لتلك املنطقة ىالت
بناء عىل ذلك القانون فقد كان لزاماً عىل التجار  ، و محاولة لكسب ثقة الجنوبي� ىف غلقةاملناطق امل

كان الهدف من ذلك هو تحديد عدد  ، الجنوب ىفالش�لي� الحصول عىل تصاريح خاصة للعمل بالتجارة 
تطور الجنوبيون من التجوال باملراكز الجنوبية ... كان من املؤمل أن ي ١٧“الجالِّبة”، ومنع  التجار الش�لي�

كانت  ،يقابلوا الش�لي� عىل قدم املساواة  ، و خلف هذه الحواجز حتى يستطيعوا الوقوف عىل أقدامهم
، و » من خلف الحواجز تزيدأنها كانت  الكن يبدو  املشكلة صغ�ة جداً حتى وقت الحرب العاملية الثانية ،

توجيه اللوم علناً لحكومة السودان  ىفاملرصيون  و منتصف األربعينات ، بدأ السودانيون ىف« يواصل القول 
 ىلكن عىل نواح و ، � تركز املعارضة عىل قانون املراكز املقفولة فحسب ، الجنوب ىففي� يتعلق باملوقف 

 ىعدم الس�ح لذلك املجلس حتى �ناقشة أ  ، و ىأخرى من السياسة كإستثناء الجنوب من املجلس اإلستشار 
،  اللغات املحلية إستع�ل اللغة اإلنجليزية و ، و وجهت إنتقادات أخرى للتدريس ، وبأمور تتعلق بالجن

وغندا بدًال من إرسالهم إىل كلية أ  ىفإرسال الطالب للتعليم  ، و كلغات رسمية مفضلة عىل اللغة العربية

                                                 
الذين كانت لديهم بعض " مستقاه من جلب يجلب و هى فئة اجت�عية اقتصادية قد تكون من قبائل مشرتكة من الش�ل النيىل و بعض الجنوبي� ةتا� كلمة "الجالب ١٧

  ذهبت لدارفور و جبال النوبة توسعت هذه املجموعة و الحظوة املالية و اصبحوا ضمن هذه املجموعة واصبحت هذه  املجموعة عىل عالقة بالنشاط السياىس و السلطة و
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يحظى فيه التبش�  ىالوقت الذ ىف،  ىفوق كل هذا غياب التبش� اإلسالم ، و الخرطوم ىفردون التذكارية و ج
بطريقة غ� رسمية  كانت تقدم من وقت آلخر و ىباإلضافة إىل ذلك فإن املالحظات الت ، بالتشجيع ىاملسيح

أصبحت املشكلة عاجلة ؛  إهت�ماً أك� م� تستحق ى، كانت تعط وغنداأ حول إمكانية ضم الجنوب إىل 
ؤ�ر بتعي� لجنت� لعمل توصيات حول الحكومت� قام امل ، ىبصورة خاصة نتيجة ملناقشات املؤ�ر اإلدار 

يتمتع  ى، تأسيس مجلس ترشيع ون القوميةئالش ىفلقد إختارت اللجنة املناط بها النظر  و املحلية املركزية و
 ، و بل املؤ�ر تلك التوصيةقَ  ، ذلك الجنوب ىف، من جميع السودان �ا  يتكون من ممثل� ، و بسلطات كب�ة
هل يصبح الجنوب كلياً جزءاً من  ، الحكومة الحاجة إلتخاذ قرار بصدد هذه املشكلة الحادة لهذا واجهت

أن هناك  يبدو ىل ، ؟ طريقة أخرىبيدار  ، أم يبقى منفصالً و منطقة أخرى ى، ويدار مثله مثل أ  السودان
إبقاء الجنوب بعيداً عن ، مع هدف بعيد هو  ما كنا نقوم به ىف: األول هو أن نستمر  ثالثة حلول ممكنة

هو أننا من املمكن أن نؤسس الجنوب كإدارة منفصلة  الثا� ؛ أو عىل األقل ترك هذا اإلحت�ل مفتوحاً  الش�ل
والً لدى ئمنفصل يكون مس ىمجلس إستشار  ، و يكون لها حاكمها ، و ترتبط فيدرالياً مع السودان الش�ىل

إنهاء  ، و من السودان منفتح للتنمية ىعاملة الجنوب كجزء عاداإلحت�ل األخ� هو م ؛ حكومته املحلية
  ».، حسب توصيات املؤ�ر ىاملجلس الترشيع ىفإدخال ممثليه  ، و قانون املناطق املقفولة

الخيار الثالث فقد كتب  و�يل إىل ملا كان روبرتسون وألسباب ذكرها يرى عدم إمكانية الخياري� األول والثا�
ترك  ، و موحد ىمجلس ترشيع ىف�ثيل الجنوب  ىه و – يقصد الخيار الثالث –السياسة الثالثة «  عنه قائالً

ومتخلف� سياسياً باملقارنة  وهو أن الجنوبي� أساساً غ� متعلم� عىل عيب ى، تحتو  العمل بقوان� الح�ية
املشاريع  و بتطوير التعليم  ، و كنت آمل أنه بالخربة املكتسبة خالل عدد من السن� ، مع الش�لي�

أثناء ذلك يجب أن  ىفلكن  ، و ، فإنهم من املمكن أن يكونوا أك� إعت�داً عىل النفس الجنوب ىفاإلقتصادية 
ملا كانت تلك ،  ش�لية من إساءة إستع�ل تلك الترشيعاتالحكومة الالترشيعات ملنع  ىفتكون هناك ح�ية 

،  عن ذلك املوضوع ىاملجلس اإلستشار  ىفل تقديم املشورة للحاكم العام جدت أنه قب ، و العامة ىأفكار  ىه
 ىفلعب دور بناء  و ىمجلس ترشيع ىففي� يتعلق بقدرة الجنوبي� عىل الجلوس  أن أقوم بإقناع نفىس عىل

 - الجنوب  ىفبالتعاون مع املوظف� الربيطاني� الثالثة الكبار  - قمت  و ، ما يتوصل إليه من أفكار مناقشاته و
املجلس  ىفم ملناقشة كل املوضوع املتعلق بإشرتاك الجنوبي� ١٩٤٧يونيو  ىفجوبا  ىفبالرتتيبات لعقد مؤ�ر 

، لذا � تكن هناك وسيلة  ذلك الوقت ىف� تكن هناك مجالس إستشارية للمديريات  ،املقرتح  ىالقوم
 ، و ذلك طلبنا من زع�ء القبائل البارزينبدًال من  ، مؤ�ر جوبا ىفإلنتخاب ممثل� للحضور لإلشرتاك 

مناقشات  ىف، الحضور لإلشرتاك  ، حسب تقدير حكام املديريات الذين نالوا تعلي�ً كافياً  ، و املوظف� األذكياء
لهذا � يكن بعض الناس  ، و ، كوسيلة إلكتشاف قدرات الجنوبي� نظرت إىل املؤ�ر من ناحية واحدة ، املؤ�ر

، قد وافقوا عىل البقاء مع  مؤ�ر جوبا ىفالجنوب  ثىلم، عندما قالوا في� بعد إن م الدقة إطالقاً يلتزمون 
كنت قد إتخذت  ، ، إذ أن األعضاء � يكن لديهم تفويض من ج�عاتهم � يتخذ املؤ�ر أيه قرارات ، الش�ل

 ىفيته من الجنوبي� الذين إشرتكوا قد إستطعت بعدما رأ  ىقررت أنن ، نتج عنه املؤ�ر ىالقرار الوحيد الذ
أن أطلب من الحاكم العام قبول اإلقرتاح املقدم من املؤ�ر  ، و ى، أن أوافق عىل توصيات املؤ�ر اإلدار  املؤ�ر
مؤ�ر جوبا أن عدداً من  ىفلقد وجدت  و ، الجديد ىاملجلس الترشيع ىفأن �ثل كل السودان  ىف ىاإلدار 
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أنهم ليسوا أقل ذكاًء  ، و مناقشات من ذلك النوع ىفأن يشرتكوا  ىف مثل الش�لي� قدرةعىل مالجنوبي� كانوا 
  ».ناله الش�ليون م�مستوى أعىل  ىف، مع أن عدداً قليالً جداً منهم نال تعلي�ً  مقدرة و

 ىفطرأت  ىاآلراء الت ىفاملؤ�ر و كيف واجه روبرتسون التغ�ات  ىفحدثت  ىيأخذنا هذا إىل التغ�ات الت
طرأت أثناء إنعقاد  ىاألفكار الت ىف ئحال منزعجاً نسبة للتغي� املفاج ىكنت عىل أ « قالمنه ف اليوم الثا�

 منفصل للجنوب ىالسائد هو أنه من األفضل البدء �جلس إستشار  ىاليوم األول كان يبدو أن الرأ  ىف ، املؤ�ر
 اليوم الثا� ىف ، كامل ىالوصول إىل مجلس ترشيع ، و ل، ثم بعد بضع سنوات يكون باإلمكان اللحاق بالش�

، لكن كل األعضاء من الجنوبي�  ىقلة من زع�ء القبائل إستقرت عىل نفس الرأ  ، تغ�ت هذه الفكرة �اماً 
محمد صالح  ىذلك الوقت خمنت أن صديق ىف ، الحال ىف ىاملتعلم� فضلوا الذهاب إىل املجلس الترشيع

،  إقناع املوظف� الجنوبي� ىف، قد قىض الليل يعمل  ىالش�ل الذين جئت بهم مع ممثىل، أحد  ىالشنقيط
لقد  و ،الجنوب بالتأكيد إذا وافقوا عىل املجئ للش�ل  ىفالش�ل سوف تطبق عليهم  ىفأن فئات املرتبات 

بعد  ، كمنطقة واحدةآخرين أنه سيكون من األفضل لهم إذا أديرت البالد  و “كلمنت أمبورو”أقنع هذا 
  ».تم تحسينها عىل أثر ذلك ىاملؤ�ر كانت لنا مناقشات أخرى عن فئات األجور الت

، قام  ىنقاش أخ� حول املجلس الترشيع ىفيوليو من نفس العام أجتمع مجلس الحاكم العام  ١٩يوم  ىف
  : لإلجت�ع عن الجنوب نورد بعضاً م� جاء فيها ك� يىلروبرتسون برفع مذكرة 

إحدى املشاكل الرئيسية للتقرير،  ىكانت التوصيات الخاصة بإرسال ممثل� جنوبي� للمجلس الترشيع ، ه«
سيقوم بدفع  ى، الذ ، فقد تم زفاف الجنوب للسودان الش�ىل وسواء كان ذلك من األحسن أو من األسوأ

عن  ىبإصدار خطاب دور  يسمرب املاىضد ىفقد قمت  ىأش� إىل أنن ، املهر للجنوب بالكث� من ثروته الكالمية
 -ذلك الخطاب أن الجنوب  ىفلقد وضحت  ، و طلبت فيه آراء عن الجنوب ىالذ ، و الجنوب ىفالسياسة 

، لكن الجميع  أغلب الردود أيدت هذه الفكرة،  ظل مرتبطاً قرساً بالش�ل -ياً إقتصاد تاريخياً وجغرافياً و
سوء إدارة حكومة  اإلجت�عية للجنوب ضد سيطرة و ة الثقافية وأكدوا عىل رضورة الحفاظ عىل الوحد

، ك� أن  ، فبدون ح�ية ال يستطيع الجنوبيون أن يتطوروا تبعاً لتقاليدهم تتكون أساساً من الش�لي�
يجلبوا  سوف يتدهورون ليصبحوا مجتمعاً من الخدم يحتطبوا و ، و عليهم ىيغط الش�ل سوف يبتلعهم و

  .»لإلرستقراطية الش�لية!املاء 

 ىفالجنوب بعد ذلك ، و تبع ذلك إجراءات أدت إىل أنفجار الوضع  ىفو بهذا تغ�ت السياسة الربيطانية 
، حيث أقيمت أول مدرسة  الجنوب ىفالسياسة التعليمية  ىفتغ� ملحوظ  ١٩٤٨فقد تم بعد عام الجنوب 
 استبدلت بكلية ىأوغندا الت ىف ىبي� إىل كلية ماكرير ل إرسال طالب املدارس العليا الجنواأبط و ثانوية

الجنوب  ىفنفس الوقت أقرت الجمعية الترشيعية خطة السنوات الخمس للتعليم  ىف،  الخرطوم ىفوردن ج
كان هناك بعد ذلك ما ترتب عىل  و،  بتخريج املدرس� الالزم� للجنوب"بخت الرضا"  ىفوكلف معهد الرتبية 

ترتب عليها نتائج عكسية عىل  ىمص� السوداني� والت ب� مرص وبريطانيا لتقرير ١٩٥٣يرتفاقية فرباإ عقد 
 ىف، ثم ما جرى  � يسع أحد من املتفاوض� ملعرفة آرائهم ، كان منها غضب الجنوبي� من أنه الجنوب
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قطعت لهم سواء من جانب األحزاب الش�لية أو  ىإرساف للوعود الت أعقبت املعاهدة من ىاالنتخابات الت
  ئ.يتحقق منها ش�  ىالوعود الت ىه من جانب املرصي�، و

  إعادة تنظيم القوات العسكرية ىف ١٩٥٥وصلت الشكوك إىل ذروتها عندما بدأ الش�ليون عام 

التمرد  هو ، و هؤالءانتهى بتمرد  ى، األمر الذ تقرر نقل بعض مجموعات الفرقة االستوائية إىل الش�ل و
السودان  حكم ىالذ ىتحت الحكم العسكر  كان بداية لتفجر مشكلة الجنوب ثم تحولها بعد ذلك و ىالذ

  ودان.جنوب الس ىفكانت �ثابة الحصاد املر للسياسة االستع�رية  ، و حرب أهلية واسعةإىل  ١٩٥٨منذ عام 
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 أستقالل السودان

نادى  ىالذ ىعىل غرار املؤ�ر الهند - كلية جوردون مؤ�راً  ىملتعلم� خريجاقام عدد من أ  ١٩٣٨عام  ىف
 ، كان الهدف السياىس ىت� هذا املؤ�ر السيد أس�عيل األزهر ر ، كان سك -  بأستقالل الهند عن التاج الربيطا�

 ١ ىفودان استقالله منها نال الس ىالنواة التو يعترب  من هذا املؤ�ر هو تحرر السودان من الحكم الربيطا�
  م. ١٩٥٦يناير 

املجاالت  ىفنتيجه لنشاط املثقف� السوداني�  فكرة مؤ�ر الخريج� عىل املرسح السياىس تظهر بدأت
جريدة السودان عام  ىفمقال لخرض حمد  ىفقد بدأت الدعوة لتجمع الخريج�  الثقافية واالجت�عية و

م  ١٩٣٧عام  ىف د مد�االخريج� بو  ىناد ىفمحارضة له  ىف نادى بها أحمد خ� م ثم أبرز الفكرة و١٩٣٥
عرضت الفكرة عىل لجنة نادى الخريج�  و ةقد نرشت مجلة الفجر املحارض  و ، ىحيث نادى باالتحاد الفكر 

 ىفالندوات  مر، ثم عقدت املؤ�رات واأل  ئباد ىف� يتحمس للفكرة  ىالذ ىبأم درمان برئاسة أس�عيل األزهر 
 ، و بعد مجهودات عدة وافقت الحكومة عىل قيام املؤ�ر و ، د مد�او  بورسودان و كل مكان من أم درمان و

ر عىل أمل أن يكون هذا املؤ�ر بداية للفصل ب� م الداع� للمؤ�عمنشوراً بد ىأصدر السكرت� اإلدار 
تقدم بها  تلمت عىل مطلب سياىسهذه أول مذكرة اش، و  السودان و مرص لينفرد األنجليز بحكم السودان

  : املؤ�ر نقتطف منها اآل�

  حاكم السودان العام حرضة صاحب املعاىل

  يا صاحب املعاىل

الجاللة امللك جورج  ىصاحب ىيترشف مؤ�ر الخريج� العام بأن يرفع ملعاليكم بصفتكم ممثل� لحكومت «
 املذكرة التالية التى تعرب عن مطلب الشعب و امللك فاروق األول ملك مرص ىالسادس ملك بريطانيا العظم

  » الوقت الحارض ... ىف السودا�

أقرب فرصة ممكنة من الحكومت� االنجليزية واملرصية �نح السودان بحدوده  ىف... إصدار ترصيح مشرتك  «
  » الجغرافية حق تقرير مص�ه بعد الحرب مبارشة

هذه مذكرة أخرى  و؛  ابراهيم أحمد رئيس مؤ�ر الخريج� العامبتوقيع  ١٩٤٢/  ٤/  ٣كانت املذكرة بتاريخ 
  : بواسطة حكومة السودان ، جاء فيها الحكم الثنا� ىتخاطب دولت

  الدولة ىيا صاحب

تقرير مص�هم فاننا لنتقدم اآلن بهذه املطالب راج� و  ىفملا كان السودانيون هم أصحاب الشأن األول 
الطلب أن تصدر عىل الفور الحكومتان الربيطانية و املرصية ترصيحاً يتضمن املوافقة عىل رغباتنا  ىفملح� 

قاتلت من أجله  ىالعمل عىل وضعها موضع التنفيذ فبأسم العدل و بأسم الرخاء الذ ىفهذه و االرساع 
اتحاد مع  مرص  ىفية قيام حكومة سودانية د�قراط”الد�قراطية يطلب مؤ�ر الخريج� العام بالسودان 

  الله وحده وىل التوفيق . و“  ىتحت التاج املرص 

  املخلص
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  ىس�عيل األزهر إ 

  رئيس مؤ�ر الخريج� العام

  م٢٣/٨/١٩٤٥

نتائج املؤ�ر ك� �نى الربيطانيون ، فاملذكرة الثانية توضح لنا أن املجتمع� يرصون عىل أستمرار  تأ�� 
كرد فعل ملطالب و ،   –فيدرالية او كونفيدرالية  ىتلك الوحدة هل ه و إن � تسمى  –الوحدة مع مرص 

 عام ىف و،  تأسيس نظام للحكم الذا�لش�ل لل مجلساً استشارياً  الربيطا� مؤ�ر الخريج� أنشأ الحاكم العام
 ىالذ “حزب األشقاء”تأسس  و التام عن مرص و بريطانيا ستقالل السودانإ بهدف  “حزب األمة”تأسس  ١٩٤٥
تقاوم به مطالب  واجهة “حزب األمة”إتخذت اإلدارة الربيطانية من  الوحدة مع مرص و بالحفاظ عىل نادى

نصت عىل أعرتاف بريطانيا بالتاج  ىو الت ١٩٣٦جددت بريطانيا أتفاقية  ١٩٤٦عام  ىفالوحدة مع مرص، 
  / بيجن.ىرف هذا األتفاق بربوتوكول صدقاملشرتك ملرص و السودان و عُ 

دفعت بحزب األمة  الربوتكول و عىل “وليم لوس”السودان بقيادة الس�  ىفعرتضت مجموعة الحاكم العام أ 
 إىل ىالسودان وقام السيد لوس باصطحاب السيد عبد الرحمن املهد مناطق عدة من أنحاء ىفللتظاهر 

  القاهرة ثم لندن لالحتجاج ضد االتفاقية.

بريطانيا بأنه ما � تلغ هذه  مهدداً  “الس� هدلستون” إىل السودان ىفنفس الوقت أبرق الحاكم العام  ىف
 ىعاد عبد الرحمن املهد نتيجة لذلك سقطت اإلتفاقية و و ، االتفاقية فإن البالد ستتعرض ملذابح األنصار

 “وليم لوس”يعترب ،  - يقصد بذلك مرص -براثن االستع�ر  أخراج السودان من ىفأنه نجح  ليرصح ملستقبليه
،  املدبر للمعركة نحو تحقيق استقالل السودان عن مرص اسقاط اإلتفاقية هو العقل املخطط و ىفنجح  ىالذ
  .العامالخارجية للحاكم  ن الدستورية وئو ع� مستشاراً للش ثم ١٩٤١قد كان لوس حاك�ً للنيل األزرق  و

بعقد مؤ�ر أعلن فيه إنشاء مجلس  باشا املفاوضات مع اإلنجليز حول السودان قطع النقراىش ٢٥/١/١٩٤٧ ىف
من  ى، أصدر الحاكم قراراً بتشكيل املجلس التنفيذ ١٩٤٨ ىف و،  جمعية ترشيعية للسودان و ىتنفيذ

  .ىأصبح عبد الله خليل وزيراً للمجلس التنفيذ عضواً و ٧٩بريطاني� وجمعية ترشيعية من 

ثم  هو تحت واجهة الحكم الذا� و ، أتبع ىالذ كونها تعكس التكتيك السياىس ىف ىطورات هأهمية هذه الت
بعد أن طلبت الحكومة الربيطانية من  اتم اللجوء إليه ىاإلٍسرتاتيجية الت ىتحويله إىل اإلٍستقالل التام وه

ذكرة أكدوا فيها أحقية قد تقدم املستشارون � و، السودان  ىفمطالب مرص توضيح مستشاريها القانوني� 
هذا الخصوص يجئ الحكم فيه بعد تقيمهم للخيارات  ىف نزاع قانو� ىأشاروا إىل أن أ  السودان و ىفمرص 

  -:  ن هناك ثالث نظريات بشأن السيادةا املطروحة بشأن السودان املقدمة اىل مجلس الوزراء الربيطا�

صار  ، و السودان ىفكان له�  ىالذ ىلحق الرشعمرص ا و ، فقد السلطان العث�� ىبعد ثورة املهد .١
حملة بريطانية مرصية  ىفتح السودان قد فُ  و ، إما أرض بال صاحب أو مالك السودان إما مستقالً و

رشط بشأن السيادة العليا  ى� تورد أ  دارة مشرتكة وإ عىل  نصت اتفاقية الحكم الثنا� ، و مشرتكة
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، تكون  يوجد حق السيادة بل مجرد ترتيبات لإلدارة املشرتكة إذا � ، و عىل االطالق ١٨٩٨عام 
 السيادة مشرتكة مثلها مثل اإلدارة.

، لكن السودان أعيد  بداً أ إن سيادة مرص عىل السودان املستمدة من السلطة العث�نية � تسقط  .٢
ون ملرص كامل وفقاً لهذه النظرية يك ، و هناك إتفاقية تنص عىل أن اإلدارة مشرتكة ، و فتحه ملرص

 السيادة عىل السودان ، غ� إنها ملتزمة بإتفاقية االدارة املشرتكة.

 إن سيادة مرص عىل السودان املستمدة من السلطة العث�نية � تسقط كلية بعد ثورة املهدى و .٣
 مجرد إتفاقية لإلدارة املشرتكة و ىإتفاقية الحكم الثنا� ه سم الخديوى وأ إعادة فتح السودان تم ب

نتيجة  الحرب العاملية االوىل و بعدلكن  ،للباب العاىل العث��  ىإن السيادة العليا عىل السودان ه
مكان  - كسلطة ح�ية - عىل مرص ، فقد حتلت اململكة املتحدة  لها � يعد للباب العاىل سيداً 

لت مرص عىل عندما حص ١٩٢٢ىف عام  السلطان العث�� من حيث السيادة العليا عىل السودان ، و
حتفظت بحق السيادة العليا الذى إ بذلك  اإلستقالل تحفظت اململكة املتحدة عىل مسألة السودان و

  عىل ذلك تكون السيادة العليا عىل السودان للمملكة املتحدة. أخذته من تركيا بحرب ناجحة و

التى  و الثانية بأن النظرية أعلنت لجنة القانوني�بعد إستعراض املذكرة للنظريات الثالث بشأن السودان 
محكمة دولية ، ك� إن  ىالنظرية التى يرجح ان تقرها أ  ىتقول بأن ملرص السيادة العليا عىل السودان ه

كول السودان ىف معاهدة ( و تو مرص ىف ظل التاج املرصى التى وردت ىف بر  اإلشارة إىل الوحدة ب� السودان و
نتيجة لهذه املذكرة  و ،رار من بريطانيا بوجهة النظر املذكورة ن ) �كن اإلستشهاد بها كإقجبي /صدقى

ني� للمطالبة باإلستقالل إتجهت السياسة الربيطانية اىل إتباع طريق آخر بشأن السودان وهو اعداد السودا
  .من مرص

و أعلنت عن وحدة مرص و  ١٩٣٦وقعت عام  ىالت ألغت مرص أتفاقية الحكم الثنا� ١١/١٠/١٩٥١ ىف
دان و عن ترتيبات سياسية و دستورية إلعادة السيادة املرصية الكاملة عىل السودان وفقاً لفرمانات السو 

 .١٨٤١و  ١٨٤٠ ىعام الباب العاىل

الضغط عىل الحكومة املرصية إللغائه ،  ىفبشأن السودان وبدأت  ىرفضت الحكومة الربيطانية القرار املرص 
، أهمها إعالن الحاكم العام للسودان مرشوع دستور أللغاء كذلك عمدت إىل تنفيذ عدد من األجراءات 

، تشكيل برملان من  ، تشكيل مجلس وزراء سودا� املوقعة ب� مرص و بريطانيا بشأن السودان ١٨٩٨أتفاقية 
عضو ، و أن يكون الحاكم العام  ٥٠عضواً و آخر للشيوخ يتكون من  ٩٧مجلس� أحده� للنواب يتكون من 

  دستورية العليا.هو السلطة ال

للموافقة عليه خالل ستة أشهر و املرصية ،  أرسل الحاكم العام نسخة من املرشوع إىل الحكومت� الربيطانية
تعترب  ألغت اإلتفاقية و وافقت بريطانيا عىل مرشوع الدستور بين� رفضته مرص متعللة بأنها،  نافذاً  وإال أعترب

مواجهة  ىف ألول مرة إذ أصبحت مرص الرصاع السياىس ىف دستور تحوالًأحدث مقرتح ال السودان جزءاً منها ، و
  .السوداني�
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 الربيطا� ثورة يوليو و الدهاء السياىس

قرتحت أ  الضباط األحرار زمام الحكم و أستلم، أطيح بامللك فاروق  يوليو و ٢٣ هذا األثناء قامت ثورة ىف
الحجج  عن أسلوب التمسك بالوثائق و الخاصة بالسودان التخىل - كلفها مجلس قيادة الثورة ىالت - اللجنة

 ىفالحق  الشعب السودا� ىيعط ىاملقرتح الذ �رشوع الدستور السودا� و القبول التاريخية القانونية و
حرية لسودان لقد قبلت مرص بهذه السياسة عىل أساس قناعتها الراسخة بأنه إذا ترك  و تقرير مص�ه

 و اإلداري السياىس تضمن نجاح هذه العملية رأت رضورة إبعاد الجهاز � ار اإلتحاد ، وسيختاألختيار 
تعديل مرشوع  ىهذا يعن ، و إختيارات الشعب السودا� ىففرتة تقرير املص� حتى ال يؤثر  ىف الربيطا�

  الدستور املقرتح لينص عىل الحرية التامة للسوداني� لحظة م�رسة حق تقرير املص�.

 ، مرص تريد إنهاء الوجود الربيطا� بهذه التطورات أصبح مرشوع الدستور املقرتح هو محور الرصاع السياىس
بريطانيا تحاول اإلبقاء عىل نفوذها لتوجيه تقرير املص�  ، و سلطات الحاكم العام أثناء فرتة الحكم الذا� و

ضغطت  يالً إىل أن تدخلت الواليات املتحدة وأخذ الرصاع حول تعديل الدستور وقتاً طو نحو اإلستقالل ، و
  عىل بريطانيا للقبول باملقرتحات املرصية.

العا� ،  ىفعقب الحرب العاملية الثانية تغ�ت خريطة السياسة العاملية فلم تصبح بريطانيا الدولة العظمى 
غط عىل الحكومة الض ىفو بدأت  ىفالواليات املتحدة أخذت زمام القيادة منها و كونت حلف األطلنط

ت املتحدة تشكيل حلف تكون قاعدته مرص االربيطانية لقبول املقرتحات املرصية ، فقد كانت خطة الوالي
عىل  رضت الفكرةعندما عُ  ، وذلك الوقت   ىفالقوة العظمى الجديدة الصاعدة  ىلحصار األتحاد السوفيت
منذ ذلك  لقوات الربيطانية عن السودان ، وربطت موافقتها إلنشاء الحلف بجالء ا القيادة املرصية بهذا

رص مقابل تركيا للتنازل عن السودان مل فرنسا و الوقت تعرضت بريطانيا لضغوط قوية من الواليات املتحدة و
 الربيطا� ىنفس الوقت كان هناك رصاع داخل الحكومة الربيطانية فالجهاز األدار  ىف،  إتفاقية الدفاع املشرتك

مارسوا ضغوطاً شديدة حتى يحافظوا عىل السودان  الكالسكي� وعة السياسي� القدماءالسودان و مجم ىف
يوم  ىف إزاء هذا الوضع قبلت بريطانيا بالتعديالت املرصية عىل الدستور وتحت الح�ية الربيطانية ، 

  - :  التاىل إتفقت الدولتان عىل ١٢/٢/١٩٥٣

  سنواتل فرتة إنتقال مدتها ثالثة خال إقامة حكم ذا� .١

  مجلس للوزراء اب ، ومجلس للشيوخ وشكيل مجلس للنو ت .٢

  الثالث سنوات لتقرر مص� السوداننهاية  ىفيتم إنتخاب جمعية تأسيسية  .٣

  ام بتكوين لجنة توافق عىل قرارتهتقييد سلطات الحاكم الع .٤

تحول مص� السودان  و، قد سقط نهائياً  ١٨٩٨ عام حكم البالد منذ ىالذ بهذه االتفاقية يكون الحكم الثنا�
ستشكل الربملان  ىستكون اإلنتخابات القادمة الت سيقرر إما الوحدة أو اإلستقالل التام ، و ىإىل الربملان الذ

للفوز بنتيجة اإلنتخابات إلعالن  “حزب األمة”ـ دفع ببال بدأت ربيطانيافالتنافس ،  ساحة الرصاع و ىه
  ز إلعالن الوحدة.للفو  “حزب األشقاء” ساندتمرص  اإلستقالل و



  

 

 ٣٣  
 

 حفل كوكتيل ىفاإلستقالل 

،  ١٩٥٣عام  ىفإستعداداً لإلنتخابات تلقى حزب األمة دع�ً مالياً من بريطانيا عرب اإلتفاق املوقع ب� الطرف� 
منذ أن قررت الدفع بحزب األمة إىل اإلستقالل ألغت قرار التحفظ عىل السيد عبد  قد كانت بريطانيا و و

منح لقب س� من الحكومة  ، و ١٩١٩ذهب املهدى مع وفد األعيان إىل بريطانيا عام  ، و ىالرحمن املهد
سافر إىل بريطانيا مرة  ساعدته الحكومة باملهندس� الزراعي� إلقامة املشاريع ، و ، و ١٩٢٦الربيطانية عام 

تجاج ضد بروتوكول لإلح ١٩٤٦ و ١٩٤٢ ىفثم مرة أخرى   م ،١٩٣٦أخرى مع وليم لوس للوقوف ضد معاهدة 
  .ان  حتى أسقطهجبي / ىصدق

إعرتف السيد خلف الله خالد  فقددع�ً مالياً لإلنتخابات عن طريق صالح سا� ،  ىاإلتحادكذلك تلقى الحزب 
 رصفها عىل الحزب و إستلمها من مرص و ى، باملبالغ الت ١٩٥٥أم� املال بالحزب الوطنى عام  وزير الدفاع و

مبالغ ، إىل أن مرص رصفت  ٢٠٠٦/ ٦/١٠هيكل ىف برنامجه بقناة الجزيرة بتاريخ إليها  رقادته ، كذلك أشا
  السودان. ىف ىكب�ة عىل الحزب األتحاد

 جناح محمد نور الدينو محمد نجيب بدعوة جميع األحزاب اإلتحادية : حزب األشقاء ،  ىقام الرئيس املرص 
بعد مفاوضات قص�ة  تحادي� ، حزب الجبهة الوطنية ، و، حزب اإلتحادي� ، حزب األحرار اإل  بنفس الحزب

  رئيساً. ىوإختار له األزهر  ىاالتحاد ىدمج جميع هذه األحزاب تحت إسم الوطن ىفنجح محمد نجيب 

حصل عىل  باألغلبية املطلقة و ىاإلتحاد ىفاز الحزب الوطن ، و ١٩٥٣ ىفالسودان  ىفجرت أول إنتخابات حرة 
مقعدا ،  ٣٠مجلس الشيوخ من أصل  ىفمقعد  ٢٢عىل  و مجلس النواب  ىفمقعد  ٩٧مقعداً من أصل  ٥١

الشيوخ ، بين� حصلت األحزاب  ىفثالثة مقاعد  النواب و ىفمقعد  ٢٢حصل عىل  بين� سقط حزب األمة و
بهذه النتيجة يفرتض أن ،  املقاعد ى�ر واملستقلون عىل باقاألخرى ، الشيوعيون ، الجبهة املعادية لالستع

يكون مص� السودان قد تقرر وهو اإلتحاد مع مرص لتنتهى بذلك الجهود الطويلة املتواصلة لإلدارة الربيطانية 
  السودان ملنع هذه الوحدة. ىف

 ىمجلس اللوردات بالتدخل العسكر  ىفعىل هذه النتيجة ، طالب عدد من النواب  أول رد فعل بريطا� ىف
كرر الحاكم  إجراء إنتخابات أخرى و قرار، وطالب حزب األمة بإلغاء النتيجة و ىمان الربملان من إتخاذ أ لحر 

يرى رضورة إك�ل هذه  ىالذ العام نفس املطالب إال أن جميع هذه املقرتحات إصطدمت بالرفض األمري�
  املشرتك املعلقة. العملية السياسية لحسم موضوع السودان من أجل حسم مرشوع إتفاقية الدفاع

هو إستخدام  السودان إىل تكتيك آخر إلفشال نتائج اإلنتخابات و ىفاإلدارة الربيطانية  لجأ حزب األمة و
 ، ب� بريطانيا و١٩٥٣نوفمرب ١٣صالحيات الحاكم العام الدستورية الخاصة بالطوارئ ، فقد نصت إتفاقية 

 ىف، عىل أنه يجوز للحاكم العام إعالن حالة الطوارئ  ١٠٢قامت اإلنتخابات �وجبها ىف املادة  ىالت مرص و
إنتقال السلطات إىل  مجلس الوزراء و اإلعالن عنها حل الربملان و حاالت الشغب أو عدم التعاون ، ويقىض

  الحاكم العام.

نصاره من أ حشد  لحضور إفتتاح الربملان و “محمد نجيب” ىإنتهز حزب األمة دعوة الرئيس املرص بالفعل 
رافقه كل من صالح سا� و  حيث و الوفد املرافقالخرطوم ، وعندما وصل الرئيس  ىفجميع واليات السودان 
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أن  ، إال املطار ىف “محمد نجيب”استقبال  ىفكان  “ىالصادق املهد”ن إ رغم  و،  ىالشيخ احمـد حسن الباقور 
 فتتاح الربملان السودا�أ حتفال بلبوليس مظهر األ صطدام الج�ه� باأ أفسد  و اً املظاهرات أخذت شكالً معادي

بالسيد عبد  ، يحاول االتصال عبثاً  ىالقرص الجمهور  ىفكان محمد نجيب  و أماكنهم ىفرص املدعوين حُ  ، و
، فأجمعوا عىل أن استفزازات البوليس  ، ملناقشة طبيعة املظاهرات جتمع بالسفراء العربأ  و ىالرحمن املهد

كان ب� القتىل  و بجراح  ١١٧أصيب  ، و سقط ثالثون قتيالًحيث   حولته إىل مجزرة وقد شوهت املوقف 
 أن املدبرين الرئيسي� كانوا كلهم من التحقيق ظهر و حكمدار املدينة السودا� و ىمدير البوليس اإلنجليز 

تحرير جريدة كان من املتهم� رئيس  و  حكم بالسجن عىل أغلبهم و ، “ىعبد الرحمن املهد”من أنصار 
التابعة لحزب  عىل عدد من ج�عة األنصار ، و ىآخر من أتباع املهد فىصح ، و األمة لتحريضه عىل الفتنة

  كانت هذه املؤامرة بغرض القضاء عىل فكرة الوحدة مع مرص. ، و األمة

إ�ام  ىفلها كب� كان أم ىم� الشك فيه أن هذه األحداث كان لها تأث� بالغ السوء عىل القيادة املرصية الت
شجعت عىل مثل  ىالت ىه - ١٩٥٤أزمة مارس  – مرص ىفن الخالفات الداخلية إ ك�  ، الوحدة مع السودان

، ك� غادرها  الخرطوم مع الفجر الوفد املرافق له غادر محمد نجيب وف ، السودان ىفهذه األحداث الدامية 
ذلك  ىف، و عرفت القيادة املرصية الجديدة  الربملان السودا�� يُفتتح  و �كذلك سلوين لويد الوزير الربيطا 

  الوقت أن حكم السودان مستنقع �كن ان تغوص فيه و سيكون بوابة ملشاكل عديدة.

عن حزب األمة و التحول  نفس الوقت بدأت بريطانيا اسرتاتيجية جديدة حددها الس� وليم لوس بالتخىل ىف
 نستخلص من و تشجيعه عىل فكرة األستقالل لزيارة لندن ىعوة األزهر لكسب ود الحزب الفائز و اقرتح د

  : كالتاىل ىهمجموعة نقاط  املذكرة اىل ارسلها اىل لندن

v  الجيش والرشطة  حكومة األزهرى بأتباع سياسة السودنة وتشجيع 
v  إستمرار الحاكم العام الربيطا� ىف املرحلة اإلنتقالية ألن نفوذه  ىاألتحاد ىالوطن حزباليؤيد أن

 يدعم قوته يحميه من عنف األنصار و
v لكننا ال نتوقع إنقساماً حقيقياَ ىف صفوفه ، ألن كل جناح فيه سيخرس،  ، و هناك توتر داخل الحزب

 سيتضامنون جميعاً مه� كان الثمن و
v  زادت قوتهم ، فإن  كل� ذاقوا السلطة و و ،نوا وحدوي� وطنيون قبل أن يكو  اإلتحادرجال حزب

 التخلص من هذا النفوذ ووال يجب أن نتوقع منهم اإلستغناء عن الدعم  شعورهم الوطنى سيتصاعد
v  لقد أيدنا حزب  ،أو حزب األمة  األتحادال يعنى الحكومة الربيطانية أن يجئ االستقالل عىل يد حزب

 األتحادبل هناك عدة حجج تؤيد نظرية أن اإلستقالل عىل يد حزب  ، علنااألمة ألنه أيد االستقالل 
يستطيع  األتحادفحزب  ،يحقق أهداف الحكومة الربيطانية أك� م� لو جاء عىل يد حزب األمة س

ستقالله عىل يد املهدي� سيكون ضحية ملؤمرات إ الرشطة ، فضال عن إن  اإلعت�د عىل الجيش و
 الختمية مرص و

v  واإلحتفاظ بصداقة  األتحاد، من إقامة الجسور مع حزب  ١٩٥٤السياسة التى حددها أنتو� ىف يناير
ألن هذين الهدفان متعارضان ، لقد  ،السيد عبد الرحمن املهدى ، تعنى الوقوف موقف املتفرج 
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  بعد إعالن اإلستقالل ري يرفع علم السودانزهالزعيم األ

ن يتم ذلك عىل أ  ، األتحاداإلرتباط بحزب  حزب األمة ، و حان الوقت لنقلل من إرتباطنا باملهدى و
دعوة األزهرى  ىوىل هالخطوة األ  إال أدت للفشل ىف تحقيق أهدافها ، و ، و درجةبطريقة غ� مت

 لزيارة لندن
v عمل عنيف رغم معرفتنا إننا  ىم�رسة نفوذنا ملنعه من القيام بإ يجب أن نستمر ىف إقناع املهدى و

لكن يجب أن  و، د عبد الرحمن املهدى ذلك خيانة سيسمى السي و ،بذلك ننهى حياته السياسية 
 لسنا مدين� للمهدى أو حزب األمةنحن  نواجه الحقائق ، و

v  حكومة السودان ستحتاج لخمس� مليون من الجنيهات عدا مواردها خالل السنوات العرش القادمة
 يارة األزهرى للندنملجال اثناء زيجب أن تقدم بريطانيا مبادرة ىف هذا ا و ،ملرشوعاتها الحيوية 

v وزير الط�ان املد� رؤية وزير املواصالت السودا� مبارك  نأمل أن يستطيع رئيس مكتب التجارة و
 ىف مجلس الوزراء السودا� زروق عندما يأ� لهذا البلد ىف سبتمرب إذ له تأث� كب�

v  الربملاني� السوداني� إىل لندنكذلك نأمل ىف دعوة من 

 ىكانت نقطة التحول ليعود بعدها األزهر  ىلزيارة لندن و وافق عىل الزيارة الت ىبالفعل تم دعوة األزهر 
قد كان األزهرى قد أدىل  و، مؤيداً لألستقالل 

بترصيحات إلذاعة لندن عكس فيها التحوالت 
مع مرص الجديدة التى توصل إلها بشان العالقة 

 الشخىص الذى توصلت إليه اآلن و ىرأي: حيث قال
يذية أريد أن أعرضه عىل لجنة الحزب التنف

األخذ به أو  بغرض ملناقشته مع غ�ه من اآلراء
تعديله أو تبديله ثم عرض ما توصل إليه اللجنة 
التنفيذية عىل الهيئة العامة والهيئة الربملانية 

  - هو: ١٨للحزب إلقراره

  مجلس وزرائها ك� أن مرص جمهورية سودان جمهورية برئيسها وأن يكون لل .١

أن يكون االتحاد أو الرباط الذى يربط السودان �رص ىف اتحاده� هو مجلس أعىل يضم مجلس  .٢
مجلس الوزراء املرصى ، يجتمعان معا مرة او مرات كل عام لبحث املسائل  الوزراء السودا� و
  مياه النيل جية والسياسة الخار  املشرتكة كالدفاع و

 تعرض قرارات املجلس األعىل عىل الربملان إلقرارها أو نقضها أو تعديلها .٣

تلك الفرتة � تكن األوضاع قد أستقرت بالقاهرة بعد الثورة  فىرتباك فهنا لكث� من األ  ىتعرض املوقف املرص 
ر الوحدة ب� مرص و السودان لح�سته من قبل ألستمرا ىالسيد إس�عيل اإلزهر  ىفو القيادة املرصية وثقت 

                                                 
اإلفراج عن جميع  عدم اإلفراج عنها عىل الرغم من إنقضاء املدة القانونية ومن الواضح أن تلك الزيارة من األهمية لدرجة �سك بريطانيا إىل اآلن بالوثائق الخاصة بها و  ١٨

  الوثائق األخرى
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القاهرة أن تلك الترصيحات  ىفللقاهرة فور عودته من لندن و ترصيحه للمسئول�  ى، كذلك زيارة األزهر 
كانت تتهمه بالخضوع  ىإلسكات املعارضة الت أدىل بها لإلذاعة الربيطانية ليست إال لألستهالك املحىل ىالت

  بأستقالل السودان. الربملان السودا� ىفبعد ذلك  ىعالن األزهر تفاجئت الحكومة املرصية بإ لكن ،ملرص 

ن إ من غ� املعروف حتى االن اللحظة اىل عرفت فيها مرص بنوايا االزهرى الحقيقية حول االستقالل ، مع 
 يضاً أ نه من املحتمل أ ال إ زهرى ىف الربملان عالن األ إ ستقالل بعد ن مرص قد تفاجئت باأل أ ىل إالكث�ين يش�ون 

، فوفقا  ١٩٥٥بالتحديد قبل اندالع التمرد االول ىف اغسطس عام  دراك مرص لذلك قبل التاريخ املذكور وإ 
ىف هذا  “صالح سا�”عن دور مقال له بجريدة الجمهورية  ىف ورده الكاتب محسن محمدأ للمعلومات التى 

و رافقت التمرد تش� اىل أ سبقت  حداث التىاملسبق بتحوالت االزهرى ، فقد كانت األ  التمرد يؤكد علم مرص
  - : ىالدور املرصى ه

v  رئيس نقابة ع�ل مشاريع  ،  - مرصى الجنسية -  “و أفندى يوسف كوزمةصلفنأ ”قيادة السيد
بسبب وثيقة قيل أنها مزورة  ىملظاهرات ضد السيد إس�عيل األزهر ،  “نزاراأ ”اإلستوائية ألحداث 

وزعت هذه الوثيقة بصورة واسعة ىف الجنوب قبل إندالع قد  يأمر فيها بإضطهاد الجنوبي� ، و
�ثابة التأكيد العمىل حيث أعترب الجنوبي� أن إطالق النار عىل  “أنزارا”أحداث  تكان التمرد ، و

 .املنشور ىفت الحكومة التى جاءت املتظاهرين يؤكد توجها
v  املذيع بإحدى اللهجات الجنوبية ىف إذاعة القاهرة ضمن “ىدانييل جوم”القبض عىل السيد 

 حكم عليه باإلعدام املتظاهرين و
v  مذكرة اللواء أحمد محمد قائد قوات دفاع السودان إىل الحكومة بخصوص قيام طائرات مرصية

 كذلك مذكرة حاكم اإلستوائية بخصوص تزايد األنشطة املرصية و ىف الجنوب ، و منشوراتبإلقاء 
 رى املرصى باملواطني� الجنوبي�ال عات مهندىسإجت�

v  بخصوص الرشاوى املرصية ىف الجنوبشكاوى الحاكم العام الربيطا� ىف السودان إىل حكومته 
v  إىل الحكومة السودانية و “وزراء ، برملاني� ، أعضاء لجنة الحاكم العام”مذكرة السياسي� الجنوبي� 

كذلك مطالبة حزب األحرار الجنو� إىل اإلتحاد  جنوب إىل مرص ، واملطالبة بتحويل مسئولية تنمية ال
  مع مرص.

لندن ، إجتمع مع محمد أحمد محجوب زعيم  ىف�ت  ىبعد موافقة األزهرى باإلستقالل وفقاً للمحادثات الت
قوم بإعالن ي ذلك بجعل الربملان الحاىل إتفقا عىل رضورة إختصار إجراءات اإلستقالل و الربملان و ىفاملعارضة 

  م لتقرر مص� السودان.١٩٥٧ ىفاإلستقالل بدالً من إنتظار قيام جمعية تأسيسية 

لهذا الحدث قامت اإلدارة الربيطانية من جانبها أيضاً بإختصار إجراءات السودنة لتتم  لتهيئة املناخ السياىس
قد كان  إجازة إىل أوربا و ىفذهب  تسعة أشهر بدالً عن ثالث سنوات ك� قدم الحاكم العام إستقالته و ىف

شبهة عن  ىمن جهة أخرى إلبعاد أ  الهدف من هذه الرتتيبات ط�نة مرص حتى ال تنتبه إىل ما يجرى و
  الحكومة الربيطانية عند إعالن اإلستقالل.
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جلسة  ىفأثناء إجاباته ألعضاء الربملان حول القضايا الخارجية  ىمع إكت�ل هذه الرتتيبات إنحرف األزهر 
قد �ت  السودنة و قد تم و ، إىل موضوعا آخرا قال فيه : إن مهمة حكومتى محددة بالجالء و ١٥/١٢/١٩٥٥
  .١٩/١٢/١٩٥٥سوف أعلنه يوم األربعاء  � يبق إال اإلستقالل وقد تم أيضاً و و

يام املتبقية ليست أن األربعة أ  كذلك نواب الربملان و كان ذلك أول مرة تسمع مرص فيها بإستقالل السودان و
، أقيم إلستالم مفاتيح “ حفل كوكتيل”نال السودان بذلك إستقالله ىف  جهة لتعطيل اإلستقالل ، و ىكافية أل 

قبل اك�من عام  ، و ١٩٥٦وداع الحكومة املدنية الربيطانية ىف يناير  ثكنات الجيش وإلنزال العلم الربيطا� و
  .١٩٥٧م هذه اإلجراءات ىف كامل من الوقت املحدد حيث يفرتض أن تت

 الرصاعات الدولية و إستقالل السودان

داخل  القاهرة و الرصاع السياىس ىفكانت منهكة باألوضاع  ىكان من الواضح قلة خربة القيادة املرصية الت
جيداً  ىأغلب األحيان ، كذلك � تكن تع ىففكانت ردود أفعالها ذات نتائج سلبية  ، مجلس قيادة الثورة

داخل السودان فلم تكن بريطانيا وحدها  مربياليةكان يتشكل ، و رصاع القوى األ  ىالجديد الذ ىاع العاملالرص 
  .املعنية

  التدخالت النمساوية الصهيونية
كب�ة داخل السودان من خالل دولة  ىكانت له أياد ىالحركة الصهيونية الذ ىفمتمثالً  الكيان الصهيو�

عىل الرغم من عدم كفاية ،  ١٨٤٨/١٨٩٨الفرتة ما ب�  ىفللسودان و بدأت  النمسا منذ دخول محمد عىل
 ىالحركة الصهيونية الت املعلومات إال أنه �كن إفرتاض وجود صلة ما ، ب� الجالية النمساوية ىف السودان و

  .١٨٩٨حتى  و ١٨٤٨، خصوصا منذ الفرتة  كان مقرها النمسا

اإلنتباه إىل الصالت ب� الهويت� إال أن  تقد لفت �١٩ باشا النمساوىمع أن إنكشاف الهوية اليهودية لسالط
؛  لعامل األهم ىف إفرتاض تلك الصلةا ىاملوضوعات التى إهتمت بها الجالية النمساوية ىف السودان كانت ه

 كذلك ىف منطقة النمساوية أول من أدخلت املسيحية إىل جنوب السودان و “آباء ف�ونا”فقد كانت كنيسة 
 الحكم الثنا� فرتةىف  “سالط�” و “ونجت”الكنيسة التى حظيت بالتفضيل لدى كل من  ىه جبال النوبة و

جمعية  ، و ١٨٩٨عىل العكس من الكنيست� األخريت� ، الربوتاستينية األمريكية التى دخلت البالد عام 
لقنصلية النمساوية ىف القاهرة قد ويضاف إىل ذلك إن ا،  ١٨٨٥ى الربيطانية التى دخلت عام التبش� املسيح

قد إحتجت ىف وقت مبكر جدا عىل زيارة محمد عىل باشا  إهتمت أك� من غ�ها �وضوع السودان و
، عىل أساس أن تلك الزيارة تعطى الطابع الرسمى إلنض�م السودان ملرص وفقا لنظرية  ١٨٣٩للسودان عام 
  األرض الخالء.

                                                 
لكن � �ِض عليه  و م ،١٨٨٤ردون باشا حاك� لدارفور سنة جو دخل يف خدمتها فعينه  م ، و١٨٧٨م يف فيينا وجاء إىل مرص سنة ١٨٥٧سالط� باشا ضابط �ساوي ولد سنة  ١٩

أم  اشرتك يف اسرتداد دنقال و،  حينئذ فر إىل الجيش املرصي م و١٨٩٥اإل�ان باملهدية إىل سنة  حتى اعتقلته جيوش املهدى فبقي اس�اً يّدعي اإلسالم و يف منصبه هذا قليل
النمسا عىل طرف� متقابل� يف  بريطانيا وكانت  م ثم أُعلنت الحرب العاملية األوىل و١٩١٤م وسنة ١٩٠٠بقي سالط� بعد ذلك موظفاً يف حكومة السودان ما ب�  درمان و

كتب سالط� كتابه  ،م انتدب عضواً يف بعثة الصلح يف باريس ١٩١٨ملا عقدت الهدنة سنة ،  دخل يف خدمة الصليب األحمر عاد إىل النمسا و النزاع فرتك الخدمة يف السودان و
 .أثناء عملية الستئصال الرسطان يف فيينا ١٩٣٢تويف سنة ،  اخرون العربية وترجمه عبد الله الطيب ايل  النار يف السودان و املسمي السيف و
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خبار رحلته اىل أ ىف مرص اىل حكومته قائال : ان مقصد الباشا من نرش  “الورين”كتب القنصل النمساوى 
كل حقوق السيادة التى يطلبها لنفسه عىل تلك االقاليم  اىل املأل ن يذيعأ هو  يةالرسم ريدةالسودان ىف الج

عىل أحقية محمد عىل  ١٨٥٢عام  “هوبر”كذلك إحتج القنصل النمساوى ،  ال �لكها احد اىل يعتربها خالية و
لكن ملحقة  من حقوق أرسة محمد عىل و وراثياً  إن حكومة السودان ليست حقاً « � قال : حباشا بالسودان 

  ». ٢٠الباشا هو الذى يع� الحاكم العام ىف الخرطوم و، بإدارة الباشا ىف مرص 

السبب وراء قرار بريطانيا  ىكانت هجدير بالذكر أن نظرية األرض الخالء التى أشار إليها القنصل النمساوى 
، بحجة عدم القدرة عىل مواجهة قوات املهدية بين� كان الهدف  ١٨٨٤بإجبار مرص عىل إخالء السودان عام 

املشاركة ىف حكمه بدعوى أنه عند و الحقيقى هو إخالء السودان حتى يتسنى عند العودة إليه في� بعد 
  ذلك فعال. قد تم خالء و إعادة فتحه كانت أرضاً 

بالتاىل فإن كل املوضوعات التى إهتمت بها الجالية النمساوية ىف السودان أو ىف القاهرة أصبحت من قضايا 
ى اصبحت محل إهت�م تباألخص قضية العالقات السودانية املرصية ال السودان الرئيسية منذ ذلك الوقت و

 و،  ىل جانب دعاوى م�رسات الرقإالجنوب  يةكل القناصل النمساوي� سواء ىف السودان أو مرص وكذلك قض
الحركة الصهيونية ىف الفرتة  لذلك فإن اإلفرتاض بوجود صلة ما ب� الجالية النمساوية أو نشاطها ىف السودان و

  .معقوالً قد يكون إفرتاضاً  التى سبقت الحكم الثنا�

من منصب الحاكم العام  دية إبتداءاً وقع السودان مبارشة تحت حكم العنارص اليهو  ىف عهد الحكم الثنا�
 ١٩٩٣عام  ٢١فقد كشف الكتاب الذى أصدرته وزارة الدفاع االرسائلية،  ه إىل الوظائف اإلدارية الرئيسيةونائب

ونجت الذى  زقال بأن شارلو ،  الحاكم العام للسودان “ريجالند ونجت”إبن أخ  “ونجت زشارل”عن هوية 
عمل ىف التنظي�ت  ، قد عاد إىل فلسط� و ١٩٢٨/١٩٣٦عمل ىف الحكومة الربيطانية ىف السودان ىف الفرتة من 

لكل من  كان صديقاً  ، و “SNS”لوحدة  ، و “ةللهجان” بعد فرتة وجيزة أصبح قائداً  اليهودية الرسية و
قال عنه ديفد  بحوا قادة إرسائيل في� بعد والذين أص “وريونجبن ” و “موىش شاريت” و “حاييم وايزمان”

  » ألصبح القائد العام لجيش الدفاع اإلرسائيىل ونجت كان حياً  زلو أن شارل«  وريونجبن 

، الضوء  “أطفال يعقوب ىف بقعة املهدى” نرش أيضاً بعنوان ىالذ “الياهو سولومون ملكا”كذلك يلقى كتاب 
 يطا� ىف السودان فقد كانت وحدة سالح الجو املل� ىف الخرطوم وعىل الوجود اليهودى ىف جهاز الحكم الرب

  حكام الواليات هم من العنارص اليهودية. الخدمات و الصحة ، و قيادة جهاز الرشطة و

للجالية اليهودية ىف السودان يطلب منه اإلذن  قد أشار ملكا إىل أن الحاكم العام إتصل به بوصفه رئيساً  و
 و،  درمان ألنهم من اليهود لدفن إثن� من الضباط الطيارين الذين تحطمت طائرتهم العسكرية ش�ل أم

اإلرسائيلية  وقعت الحكومتان السودانية و رسمية و بقيام الدولة اإلرسائيلية أصبحت العالقات أك� عالنية و
  .١٩٥٥وحتى  ١٩٤٨رسائيل منذ العام بدأت الصادرات السودانية تتجه إىل إ ون التجارى وعىل إتفاقيات للتعا

                                                 
  ).٦٢مرص والسودان ، تاريخ وحدة وادى النيل السياسية ، (ص ٢٠
٢١ Akavia, Wingate: his life and mission, by Israel Minstry of defence,Tel Aviv  
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ىف ذروة الرصاع حول إستقالل السودان إقرتح السيد وليم لوس مستشار الحاكم العام إىل  ، و ١٩٥٣ عام ىف
السفارة اإلرسائيلية ىف  عرب غادر الوفد إىل بريطانيا و قيادة حزب األمة التنسيق مع إرسائيل حول اإلستقالل و

الواليات املتحدة  طلب فيه حزب األمة إستخدام إرسائيل لنفوذها ىف بريطانيا و لندن ، عقد الطرفان إتفاقاً 
  .دعم الحزب مالياً  لصالح إستقالل السودان و

� شارك من تواصلت اللقاءات ب� الطرف� ىف إسطنبول ، قاد الوفد اإلرسائيىل السيد بالومى بين ١٩٥٤ عام ىف
عقب نهاية اإلجت�ع طلب رئيس الدولة اإلرسائيىل ديفد بن  الجانب السودا� قادة الجبهة اإلستقاللية ، و

  وريون إحضار أحد أعضاء الوفد السودا� ملقابلته.ج

وريون ، وبعد اللقاء قال الرئيس جإصطحب بالومى السيد محمد أحمد عمر إىل تل أبيب ملقابلة بن 
بن ” اإستخدمه ىتصيغة الجمع النرى أن ،  “They are Muslims and Speaks Arabic”معلقا اإلرسائيىل 

  ش� إىل أن اللقاء قد يكون ضم أك� من شخص.ت “ورينج

املرصى ىف جامعة حيفا عن العالقات  أستاذ التاريخ السودا� و “جربائيل وربورج”ىف تقرير نرشه الربوفيسور 
محارض  ، أشار ىف هوامش الدراسة إىل وثائق و ١٩٩٢دورية الرشق األوسط عام السودانية اإلرسائيلية ىف 

ىف وزارة  محفوظة ىف دار وثائق الدولة ىف إرسائيل و ىه إجت�عات كث�ة حول التنسيق ب� الجانب� ، و
عن العالقات السودانية  مطوالً ، تقريراً  “Highbeam Research Center”يعرض مركز ، و  الخارجية

مع أنه �  ، و “Israel and Sudan : The saga of an Enigmatic Relationship”إلرسائيلية تحت عنوان ا
 إال أنه يستشف من العنوان مكتبة املركز ىف اإلشرتاك صعوبةبسبب  بكامله يتم الحصول عىل نص التقرير

أن هناك  استطعت الوصول لها  ، و املقتطفات التى “لغز العالقات البطولية الغامضةإرسائيل و السودان ”
  الكث� من املعلومات حول اإلرتباط اإلرسائيىل بالسودان.

أن إرسائيل الدولة الوحيدة التى تطابقت مصلحتها مع إستقالل  ىهباألخذ ىف األعتبار النقطة الجديرة 
كانت لها متابعات لذلك  مرص ، و و السودان عىل العكس من القوى األخرى ، بريطانيا ، الواليات املتحدة 

  من أعىل املستويات السياسية ىف الدولة اإلرسائيلية.

  »١٨٧٤/١٩٥٦« ىاليهود اللو�
ياسية مع كل التطورات السياسية التى مرت عىل السودان كانت تدور حول موضوع واحد هو العالقات الس

 ، ١٨٧٤/١٩٥٦مختلف املراحل قد كانت القوة التى تبنت هذا املوضوع ىف  و،  اإلنفصال مرص ، الوحدة و
ليست دول فمنذ الفرتة التى بدأت فيها التشه� بالحكم الرت� املرصى ىف السودان ثم  عبارة عن ج�عات و

جمعيات محاربة الرق  اإلنجليكان املسيحي� و و  ل تيار من اإلعالمي�كَ شْ املهدية ثم التعبئة إلعادة الفتح ، تَ 
أعضاء ىف مجلس اللوردات الربيطا� ، نظموا الحمالت التى نادت بتخليص  أصحاب الياقات البيضاء ، و و

  ىف املرحلة التالية من فظائع املهدية. السودان من مساوئ الحكم املرصى و

قادتها إىل التعاطى مع الشأن السودا�  سياسته عىل الحكومة الربيطانية و ىف فرض رؤيته و “اللو�”نجح ذلك
، تولت الحكومة الربيطانية ىف السودان إىل جانب مجموعة أخرى سميت  “الحكم الثنا�”ىف املرحلة الثانية  و
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تنفيذ التطورات السياسية التى  باملجموعة الربيطانية ىف السودان تحت قيادة السيد وليم لوس تخطيط و
  أدت إىل اإلستقالل.

 إبقاء السودان بعيداً  ىه ، و “اللو�” هذا ية التى تبناهاصاحبة املصلحة األوىل ىف القض ىألن إرسائيل ه و
أن هذا اللو� قد يكون ”ب� أجيالها ، فإن اإلستنتاج هو   إن العالقات متداخلة عنه و مستقالً  عن مرص وكياناً 

اللوبيات القوة التى �تعت بها  هذا وحده يفرس الصمود و و، “ صهيونياً أو يعمل لصالح الحركة الصهيونية
كذلك يؤكد قوة هذا اللو� الحوار الذى جرى ب� ضابط اإلتصال ،  القوى العظمى ىف مواجهة الحكومات و

، فقد  ١٩٥٣ن الخارجية عند زيارته للسودان ىف ئو وزير الدولة الربيطا� للش األمري� ىف الخرطوم سوينى و
كم غ� مطلع� إال عىل جانب واحد من الصورة إن”عىل السياسات الربيطانية السودانية  قال سوينى محتجاً 

 من الحاكم العام و وال تدرون حقيقة ما يجرى ىف السودان وإ� أشك ىف إدارتكم املدنية ىف السودان إبتداءاً 
  “حتى جميع موظفيه

أما « حيث قال  “طموحات السالم السودان : الحرب األهلية و”أيضا ما أشار إليه منصور خالد ىف كتابه 
صوص السياسة الربيطانية تجاه السودان ، من الصعب أن يقول املرء بأنها كانت متسقة خاصة منذ أوآئل بخ

 ، و “الحكومة”األربعينات ، لقد كان يتجاذب تلك السياسة قطبان ، القطب األول هو دوائر الهوايت هول 
القطب الثا� �ثله اإلداريون  التى تنظر إىل السودان �نظار إسرتاتيجى تلعب فيه مرص الدور األهم ، و

 ألنهم كانوا يحسبون أنفسهم أوصياء عىل السوداني� فقد إستطاعوا نقد و الربيطانيون ىف السودان ، و
التى دفعت بهم اىل  ىالسوداني� ه إن العالقات الودية التى نشأت بينهم و محاربة رؤساءهم ىف لندن و

  »محاربة لندن

 ىمع أنه أكد أن سياسة الهوايت هول ه ور مهمة لكونه معارصا لتلك األحداث واإلفادات التى أدىل بها منص
قوة اإلدارة املدنية ىف السودان التى تستطيع أن تحارب لندن إال أن  أكد أيضاً  مع مرص ألسباب إسرتاتيجية و
ردون لها ىف جو محاربتها بدأ منذ تحدى  فالضغوط عىل لندن و،  غ� صحيح التربير الذى قدمه غ� كاف و

ضغوط املجموعة الربيطانية ىف السودان ما هو إال إمتداد  إستمرت حتى إعالن إستقالل السودان و ، و ١٨٨٤
ن التقرير الذى قدمه وزير املستعمرات بشأن إنض�م السودان للكومنولث قد إشار بوضوح ىف إ لذلك ك� 

من جهة اخرى  و ،عالقات طيبة مع السوداني�  إحدى فقراته إىل فشل الجهاز اإلدارى ىف السودان من إقامة
ورد الحوار الذى دار ب� الس� أ ستقاللية االدارة الربيطانية ىف السودان ح� إ راهام توماس اىل جشار السيد أ ، 

السيد سول� لويد وزير الدولة ىف الخارجية الربيطانية  جيمس روبتسون السكرت� املد� لحكومة السودان و
 الس� روبتسون ابطاء عملية السودان حتى ترتتب االوضاع ، و منلسودان ، طلب السيد لويد  عند زيارته

قال جراهام  ليست للخارجية الربيطانية ، و قال بانه يتبع للحاكم العام و رفض الس� روبتسون الطلب و
  “نهذه نقطة مهمة تش� اىل استقاللية االدارة الربيطانية ىف السودا”تعليقا عىل ذلك 

  - : اإلستنتاجات فإن عىل أساس هذه الحيثيات و

مشارك فيها  ىاليهود اللو�كان  ١٩٥٦وحتى  ١٨٧٤التطورات السياسية التى شهدها السودان منذ  .١
  أو بآخربشكل 



  

 

 ٤١  
 

لتكون  استخدمها هذا اللو�مرص ،  بريطانيا و إن نظام الحكم الذى عرف ىف السودان بالحكم الثنا� .٢
  رصاعات املرصية الربيطانيةواجهة أستغالالً لل

التى منحت  ىر�ا ه و صهيونية وقعت تحت ضغوط و مؤامراتإن اإلدارة الربيطانية ىف السودان  .٣
  أو الفرتة السابقة للحكم الثنا�السودان حدوده الجغرافية التى �ت ترسيمها خالل هذه الفرتة 

دعم الحكومة  هذا اللو� و �شاركة منإن إستقالل السودان بكل تطوراته الداخلية والخارجية جاء  .٤
  اإلرسائيلية

  ية و تأث�هااألمريكالتدخالت 
نتج عن  و العاملية الثانيةعىل السياسة الخارجية األمريكية منذ إنتهاء الحرب  ىسيطر مفهوم األمن الج�ع

للدفاع عن  للدفاع عن أوربا ثم أعقبه تأسيس حلف البلقان ١٩٤٩ ىف ىذلك توقيع معاهدة حلف األطلنط
توقعت هيئة األركان املشرتكة ،  بقيت منطقة الرشق األوسط كذلك منظمة جنوب رشق آسيا و رشق آسيا و

 ، وة أن تقوم روسيا بالتقدم نحو مناطق ىف الرشق األوسط عىل إعتبار أنها مواقع سهل ىلحلف ش�ل األطلنط
مة منظمة الدفاع اإلقليمى عن الرشق التخطيط إلقا ىحلف األطلنط من ثم بدأت الواليات املتحدة و

ربطت مرص موافقتها إلنشاء الحلف بجالء القوات ،  أخت�ت مرص لتكون قاعدتها ، و “MEDO”األوسط. 
الربيطانية عن قناة السويس وعن السودان وبذلك إرتبط موضوع السودان مبارشة بالتطورات السياسة 

  للرشق األوسط.

عىل الواليات املتحدة أن تقبل بوجهة النظرة  ىنشاء منظمة الدفاع اإلقليمفرضت الرغبة اإلسرتاتيجية ىف إ 
  املرصية بشأن السودان وبدأت الواليات املتحدة الضغط عىل بريطانيا للتخىل عن السودان مقابل اإلتفاقية.

سودان عىل مسألة ال ىف، طلبت الخارجية األمريكية إىل الحكومة الربيطانية ، إعادة النظر  ٢١/١١/١٩٥٠ فىف
  السودان. إعرتاف بريطانيا بوحدة مرص و ى، الذى يعن “نجبي/صدقي”أساس برتوكول 

اف باللقب املشرتك بارود وكيل الخارجية إلقناع بريطانيا باإلعرت  ى، أوفدت الواليات املتحدة ه�  ٩/٦/١٩٥٢ ىف
وكيل وزارة الدفاع إىل  ىف، أوفدت الواليات املتحدة السيد ريتشارد م�  ٢٣/٦/١٩٥٢ ىف، و  ملرص والسودان

 ىوظيفة نائب خديو  و ىللسيد عبد الرحمن املهد ىكراتب سنو  مليون جنيه ٣مبلغ  ىفالسودان وعرض م� 
  إذا ما وافق عىل الوحدة مع مرص.

  رة إىل بريطانيا تعرتف فيها باللقب املشرتك.بارود وكيل الخارجية األمريكية �ذك ى، تقدم ه�  ٢١/٧/١٩٥٢

ووزير الخارجية  ضمت وكيل الخارجية األمري� ىاملباحثات الت ىفإىل لندن  ، إنذار أمري� ١٠/١١/١٩٥٢
أن أمريكا تحتفظ  أن املباحثات بشأن السودان غ� مثمرة و قال املبعوث األمري� مساعده و و الربيطا�

  بريطانيا. لنفسها بحرية الحركة عن

، بدأت الواليات املتحدة التفك� جدياً باإلعرتاف وحدها باللقب وقدم ويلز شايلر مدير القسم  ١٩٥٢يناير 
ىف  بوزارة الخارجية مذكرة إىل وزير خارجيته دين أسيتشوس قال فيها : نحن نرى قبول اللقب املل� ىاملرص 



  

 

 ٤٢  
 

واقعية  الدفاع املشرتك مع مرص دون مواجهة رصيحة و إتفاقية ىفيجب أن ال نأمل  إطار حق تقرير املص� و
  للمسألة السودانية.

وقعت إتفاقية بهذا  أثناء هذه التطورات والضغوطات وافقت كل من مرص وبريطانيا بحق تقرير املص� و
  تحول مص� السودان إىل السوداني� ألول مرة. ، و ١٩٥٣فرباير  ١٢املضمون ىف 

حزب األمة إلغاء نتيجة اإلنتخابات بعد خسارتهم لها رفضت  العام وبريطانيا ولذلك عندما حاول الحاكم 
  ضغطت إلك�ل العملية السياسية. الواليات املتحدة هذه الخطوة و

، بشأن موضوع جنوب السودان  ١٩٥٣ ىفإحدى مراحل تع� املفاوضات  ىفقال وزير الخارجية األمريكية 
النقطة الجديرة  و، » وسط كله ، بسبب كلمة واحدة إسمها الجنوبأن يتغ� مص� الرشق األ  غ� مقبول«

لكن  ، الوحدة ىه ملرصية بشأن السودان وأن الواليات املتحدة كانت مع وجهة النظرة ا ىباإلستخالص ه
كنت بدأت تتكون بعد الحرب العاملية  ىحربها مع الكتلة اإلشرتاكية الت ىفها هألسباب أسرتاتيجية تفيد توج

  “.جوزيف ستال�”الثانية عىل يد 

   



  

 

 ٤٣  
 

 و أنقالب عبود حرب الجنوب األوىل

السودان تس� إىل األفضل بعد األستقالل ، و لكن زادت الخالفات السياسية خاصة ب�  ىف� تكن األوضاع 
رشحها  ىالجنوب بسبب تهميشه ، فالعالقة التبادلية الت غضبمن جهة ، و  ىحزب األمة و الحزب األتحاد

و  القوى الطائفيَّةو  خلل بسبب هذا الرصاع الحز�الشابها  الرعيةالسلطة السياسية و  العالقة ب� ىف أرسطو
هذا فضًال عن  بكافة أطيافه الجنوب باتت ضاغطة عىل املجتمع السودا� ىفإىل أخفاقات تكررت  أدى اإلثنية
و شعر الجميع أن املوقف أصبح عىل شفى األنهيار خاصة و أن املؤسسة  الخدمات اليومية للمواطن� تد�

الجنوب  ىفأنفجرت  ىأخفاقات باملعارك الت ىفتسبب هذا  حيث من الرصاعات السياسية نئالعسكرية باتت ت
جرت عملية ىل السلطة و �اماً ع واأن استولبعد أن شعر الجنوبي� أن الش�لي� خدعوهم بعد  ١٩٥٥عام 

  .تهميش لكل ما هو جنو�

 ىالحزب الوطن ىفحدث  ىاألنشقاق الذ ىطغت عىل سطح األحداث ه ىكانت أوىل الخالفات السياسية الت
 و يتحالف مع الطائفة املهدية  ىاألتحاد ىالوطن زعيم الطائفة الختمية من الحزب ى، ليخرج امل�غن ىاألتحاد

و بالفعل تكونت حكومة إئتالقية ضمت كل من  ىليطيحوا بحكومة إس�عيل األزهر حزب الشعب  يأسسوا و
نفس الوقت تحالف الحزب  ىف ؛لطائفة األنصار  ىاألمة و الشعب برئاسة عبد الله الخليل املنتم حز�

قادها عدد  ىمع حزب األمة إال أن هذا التحالف � يستمر طويالً بسبب األحتجاجات الت السودا� ىالشيوع
لف عن ثوابته الفكرية ، كذلك موافقة حزب األمة دخول ابسبب خروج هذا التح ، من أعضاء الحزب

  تحالفات عسكرية غربية. ىفالسودان 

كان  ، و عىل املستوى السياىسسودانية سيطرت عىل الحياة الحزبية ال ىالت ٢٢بدأت نزاعات ب� الطوائف
، و  ٢٣ن أطار مرشوع إيزنهاورمحزب األمة يشجع التقارب مع الواليات املتحدة األمريكية و قبول املعونة ض

نفس الوقت  ىف،  ٢٤عىل العكس كان حزب الشعب يحث عىل التقارب مع مرص و إتباع سياسة الحياد اإليجا�
ض الطلب عليه و أتخذت الحكومة قرار انخفاض سعر القطن و أنخفقتصادية كب�ة بعد أ إحدثت أزمة 

ترضرت من  ىبإيقاف تصدير القطن أليقاف أنخفاض سعره ، هذا أدى إىل غضب الرأس�لية السودانية الت

                                                 
  الحظ أن كل تلك الطوائف صوفية ٢٢
هو املرشوع الذي  ، و“ مبدأ أيزنهاور” أو “مرشوع أيزنهاور”سم أ عرف باً قرار  ١٩٥٧ سياق الضغوط التي �ارسها عىل االتحاد السوفيتي أصدر يف ديسمرب يف “أيزنهاور”كان  ٢٣

 ، و من خالله السياسة العامة ألمريكا يف الرشق األوسط “أيزنهاور”وضع  ، و“ دولس”الذي وضعه وزير الخارجية  ، و عني بوقف املد السوفيتي يف منطقة الرشق األوسط
، مللء الفراغ االستع�ري بدالً من اً كان هذا املرشوع يهدف أيًضا إىل أن تبذل أمريكا املزيد من الجهود واملساعي واملساعدات أيض،  ١٩٥٧يناير  ٥يف  “الكونجرس”وافق عليها 

ح�ية  ، و الرئيس األمري� سلطة استخدام القوة العسكرية يف الحاالت التي يراها رضورية لض�ن السالمة اإلقليمية ع تفويضم� تضمنه هذا املرشو  ، و فرنسا إنجلرتا و
له من قبل  ، إذا ما طلبت هذه الدول هذه املساعدة ملقاومة أي اعتداء عسكري سافر تتعرض مجموعة من الدول يف منطقة الرشق األوسط ، أو االستقالل السيايس ألي دولة

 تقديم املعونات االقتصادية لهذه الدول ، و تقديم املساعدة العسكرية ألي دولة أو مجموعة من دول املنطقة إذا ما طلبت ذلك ، و أي مصدر تسيطر عليه الشيوعية الدولية
 مع األتحاد السوفيتي. الحرب الباردة و كان هذا جزء من،  حفاظًا عىل استقاللها الوطني ، و ، دعً� لقوتها االقتصادية

 “عدم االنحياز”كان النواَة األوىل لنشأة حركة  ، و استمر ملدة ستة أيام ، و آسيوية دولة أفريقية و ٢٩الذي حرضته وفود  ، و بإندونيسيا “مؤ�ر باندونج”عقد  ٢٤

، الدولة سلطان  العا� بستان سياجه الدولة«سفر السياسة  مخطوطته يقول الفيلسوف اإلغريقي أرسطو يف
ة ة سياسة يسوسها املُلك تحيا به الُسنَّ ، املال  يكفلهم املال، الُجند أعوان  ، املُلك نظام يعضده الُجند ، الُسنَّ

 ». به قوام العا� ، العدل مألوف و ، الرعيَّة عبيد يكنفهم العدل رزق تجمعه الرعيَّة



  

 

 ٤٤  
 

 أثر بشكل كب� عىل األقتصاد السودا� ىالذ ٪٩٣النقد بنسبة  ىقرار وقف التصدير ، كذلك أنخفاض أحتياط
تحالفت التيارات فالجنوبي� حراك سياسياً  أبد ىعىل التواز و ،  تفعت األسعار بشكل جنو�بشكل عام فأر 

، و  ٤٦الـ ة للجنوبي� صصمقعد من املقاعد املخ ٤٠حصل عىل استطاع أن يتكتل واحد  ىفالسياسية الجنوبية 
يانة املسيحية كديانة رسمية و أن يتم األعرتاف باللغة األنجليزية كلغة رسمية و الد طالبوا بأتحاد فيدراىل

  بجانب األسالم.

أرضبت  ١٩٥٨أكتوبر  فىو فقد العديد منهم وظائفه ف أثرت األزمة األقتصادية عىل معيشة املواطن السودا�
٪ من قوة العمل كذلك طالب جامعة الخرطوم تضامناً مع ٩٨و مهنية تشكل أك� من  نقابة ع�لية  ٥٨

 ىفالع�ل و أصبح املوقف شديد الحرج للنخبة السياسية م� فتح املجال للمؤسسة العسكرية للدخول 
  الرصاع.

 ١٩٥٥/١٩٧٢ األوىل األهلية الحرب

 ىفو القيادات الجنوبية إىل مرشوع الوحدة ،  أستطاع الش�ليون أن يستميلوا عدد من ١٩٤٧مؤ�ر جوبا  ىف
 رفض زع�ء الش�ل أية ، قيام الجمعية التأسيسية إعداد مواد الدستور الدائم و تأليف لجنةعند  ١٩٥٨عام 

انسحاب  دىإذ أ  ، السياىس مر السودان بظروف معقدة منذ نيل استقاللهلي ، إشارة لتناول الوضع الفيدراىل
نضم حيث أ  أنشئت عشية االستقالل ىالحكومة االئتالفية الت ىفكب�   أول انشقاق سياىسالنخبة الجنوبية إىل

جوبا  ىف نعقدأ مؤ�ر  ىف، إىل األحزاب الجنوبية  غرب البالد ىفاألساسية  هقاعدة تأييد توجد ى، الذ حزب األمة
 ىالذ ىاالتحاد ىالحزب الوطنقرر  و ، وضعية فيدرالية دعا إىل إكساب الجنوب و ، ١٩٥٤عام  أكتوبر ىف

 سم املحافظة عىل وحدة البالدأ ، معارضة مرشوع الفيدرالية ب ىالنهر  الش�ل ىفتوجد قاعدته األساسية 
فتحول �ردها  ، أعقبت االستقالل ىالت ظل هذه الوضعية ىفالجنوب مشلولة  ىفالسياسية  الطبقةفأصبحت 

،  الجنوب ىفكب�ة أذنت ببدأ مرحلة من الكفاح املسلح  ورةإىل ث ١٩٥٥عام  ىفتوريت  مدينة ىفبدأ  ىالذ
أستخدام القوة املسلحة  ىفأفرطت  ىما حدث من الحكومة السودانية الت هذاساعد عىل وصول املوقف إىل 

  للرد عىل هذا التمرد. ىو القمع العسكر 

الش�ل ب� النخبة السياسية املدعومة من الطوائف الدينية و الربجوازية  ىفكل هذا واكب رصاعات 
القيادة العسكرية أدت إىل خسائر كب�ة أمام  ىف، م� أدى إىل اضطرابات  بينها و ب� بعض السودانية

 بالجنو  ىف و الش�لي� املتواجدين بدأت عمليات مسلحة ضد الحكومة السودانية ىمجموعات الجنوبي� الت
م� أغضب العديد من الضباط و كان  عا� منها السودان ، ىهذا فضالً عن األزمة األقتصادية الطاحنة الت ،

  .سودا� ىهذا نذير بأول أنقالب عسكر 

 ١٩٥٨األول أكتوبر  ىالعسكر األنقالب 

�  ىالذ الجنوب و الخسائر املستمرة ، كذلك الرصاع السياىس ىفكان الفشل الذى واكب الحمالت العسكرية 
الحكم بغض النظر ع� يقدمه ، حدث تقارب ب� عدد من كبار الضباط  يكن هدفه السودان بل هدفه كرىس

حيث كان رئيس الوزرء السيد عبد الله  – حزب األمة ، رغم أن الحزب رأس الحكومة الجيش مع مسئوىل ىف
عىل أشده و أتفق الطرفان عىل وجوب كان  تلك الفرتة لكن الرصاع السياىس ىف  -الخليل أم� حزب األمة 



  

 

 ٤٥  
 

 ىحدة األضطرابات الع�لية و النقابية التزيادة الجنوب و  ىفالقيام بتحرك رسيع خاصة مع تزايد األخفاقات 
و عبد الله  ىامل�غن ، و عىل ى، و اتفق كل من السيد عبد الرحمن املهد السودا� ىقادها الحزب الشيوع

تأيده من خالل ج�ه� حزب األمة و  الفريق أبراهيم عبود برضورة األنقالب فوراً و أن يتم مع الخليل
  الطوائف الدينية املهدية و الختمية.

  لكن من هو الفريق عبود ؟
إىل  ىينتمم  ٥/١٠/١٨٩٩ ىفع�ل البحر االحمر بالسودان إب “محمد قول”ببلدة  “الفريق ابراهيم عبود”ولد 

 األوسط �دينة و األوىلكمل تعليمه أ، قبيلة الشيقية 
 م و١٩١٤ردون جو سواكن ثم التحق بقسم املهندس� بكلية 

لتحق بالكلية الحربية اثم ، م ١٩١٧نهاية عام  ىف منهاتخرج 
الرتب  ىفتدرج  ،م ١/٧/١٩١٨ ىف تخرج برتبة مالزم ثا� و

 ىلإم ثم ١٥/٨/١٩٥٤ ىفرتبة لواء  ىلإن وصل أ  ىلإالعسكرية 
عند تخرجه من الكلية ، م ٦/١/١٩٥٧ ىفرتبة الفريق 

الحربية عمل كضابط مهندس بقسم االشغال العسكرية 
م عندما تم تكوين قوة ١٧/١/١٩٢٥ ىظل به حت املرصى و

دفاع السودان نقل لسالح الحملة امليكانيكية التابع لسالح 
فرتة من الوقت بسالح فرقة العرب  سالح الخدمة ، ك� عملبفي� بعد  ىسم ىالنقل الذ التعيينات و

م ٩/٣/١٩٤٩ ىف و ١١/٤/٤٨ ىفركان حرب السالح أنقل لسالح الهجانة بصفة  الرشقية كأركان حرب للقيادة و
م نقل لرئاسة قوة دفاع ٢٩/٥/١٩٥٢ ىف و، يتقلد هذا املنصب  ول سودا�أ كان  نقل قائداً لسالح الخدمة و

 و م تقلد منصب القائد العام للجيش السودا�٤/٤/١٩٥٦ ىف العام و السودان حيث تقلد منصب نائب القائد
حتى االنقالب ، حيث تقلد منصب القائد العام للقوات ستمر أ  للجيش و قائد عام سودا� ثا� أصبحبهذا 

   املسلحة و رئاسة مجلس الوزراء.

 ، -كفره  -ريرتيا أ ىف ق افريقيارش  ىفخارج البالد  ىفمواقع حربية عديدة  ىف “الفريق ابراهيم عبود”شرتك أ 
 منها النياش� وسمة واأل من  العديد يحمل ،ش�ل افريقيا خالل الحرب العاملية الثانية  ىفطرابلس  طربق و

مرباطورية الربيطانية من درجة ضابط األ وسام االستحقاق من الطبقة الثانية للجمهورية املرصية ، نيشان 
ميدالية  و ميدالية نجمة افريقيا ، ،م ١٩١٠ عامميدالية السودان  ،نيشان الخدمة الطويلة املمتازة للضباط 

  بالخرطوم. ١٩٨٣ديسمرب  ٨ ىف، توىف الفريق عبود  الخدمات العامة الطويلة

  و موقفه من األنقالب ىالحزب الشيوع
 السياىس املكتب أصدر ١٩٥٨ نوفمرب ١٨ فىف ، منذ اليوم األول ىالشيوع الحزب من معارضة االنقالب وجد

  :  يىل ما البيان ذلك ىف جاء ،“ اً رجعي اً انقالب نوفمرب ١٧” بعنوان بياناً  ىالشيوع للحزب



  

 

 ٤٦  
 

 ثورة تكن � و ، مصالحه و شعبنا مطالب مع متجاوباً  يكن � نوفمرب ١٧ صباح جرى ىالذ االنقالب إن« 
 تسلي�ً  كان بل ، ستع�ري�اإل  و اإلقطاعي� تحكم ضد الد�قراطية الوطنية التحوالت من جزء ىه الجيش
  » باكستان ىف ٢٥“م�زا إسكندر” فعل ك� �اماً  الجيش لقيادة خليل عبدالله يد من للسلطة سلمياً 

 مقاالً  ١٩٥٨ نوفمرب ٧قد حذرت  السودا� ىمن قبل ذلك كانت جريدة امليدان الصادرة عن الحزب الشيوع
  :“ السودان ىف النقالب أمريكا تخطط: عيونكم  افتحوا” عنوانه

 مؤخراً  وقعت الالتينية ، أمريكا دول ىف األمريكية اإلمربيالية تنظمها ىالت العسكرية االنقالبات خطى عىل« 
  و تايالند ... بورما ، باكستان ، ىفاألمريكية  اإلمربيالية بتخطيط أيضا آسيا ، ىف عسكرية إنقالبات ثالثة

 بالد�قراطية ، و تتمتع مدنية ، حكومات هناك أن الحظوا أن بعد العسكرية اإلنقالبات إىل األمريكيون لجأ
 ىف الوضع و يشبه ، ىعسكر  إنقالب بها أطاح ىالت الد�قراطية باكستان حكومة مثل أوامرهم ، تطيع ال لكنها

 تكرر لكن األمة ، حزب طريق عن السودان عىل السيطرة أمريكا و تريد باكستان ، ىف الوضع السودان
 معلوماتنا و توضح ،  ١٧/١١/١٩٥٨ يوم جلساته يستأنف عندما الربملان ىف سيسقط األمة حزب أن التوقعات

 حكم عىل سيطرتها ألستمرار ىعسكر  النقالب األمة حزب مع تخطط الخرطوم ىف األمريكية السفارة ان
  »تنفذ  أن قبل إفشالها عىل العظيم السودا� الشعب قدرة عىل يعتمد الخطة هذه فشل أو نجاح السودان ،

 ألنقالب ىالشيوع الحزب معارضة مقال له عىل موقع الحوار املتمدن إن ىف ٢٦عث�ن الرس تاج و ذكر األستاذ
 ديكتاتورية أو إنقالب ىأ  من مبد� موقف من املعارضة تنبع و � رجعياً ، انقالباً  لكونه جاءت نوفمرب ١٧

 إستعادة موضوع يطرح � الحزب إن ك� تقدمية ، أو رجعية كانت سواء الد�قراطية ، تصادر عسكرية
 أنقالب ىأ  يشجع برنامجاً  طرح و لكنه مبارشة ، األنقالب وقوع بعد األساسية ، و الحريات الد�قراطية

 تحدد ىالت ىه االنقالب طبيعة فإن لذا نوفمرب ، ١٧ انقالب نّفذت ىالت الرجعية باملجموعة يطيح ىتقدم
 إن ىأ  يسارياً ، أو وطنياً  كان إذا “املرشوط و غ� املرشوط” و التأييد رجعيا ً، كان إذا املعارضة منه ، املوقف
 من اإلنقال� للتفك� و معارضاً  الد�قراطية عن للدفاع مت�سكاً  و مبدئياً  نظرياً  موقفاً  يبلور � وقتها الحزب
  .تقدمياً  أو رجعياً  كان سواء املبدأ ، حيث

القيادات العسكرية إال أنه رسيعاً بدأ الخالف  ن األنقالب بدأ نتيجة تعاون ب� السياسي� و عدد منإ رغم 
األحزاب بدون وضع متميز ، و نقدوا  ىكباق“ حزب األمة”معاملة  ىفيُدب بينهم ، و بدأ قادة األنقالب 

  .لجمهوريةا اسةرئ ٢٧ىعبد الرحمن املهد يتوىلأن  ىو ه بينهم كانت ىالت الوعود

                                                 
قبل ذلك كان آخر حاكم عريف لباكستان من  و ، ١٩٥٨أكتوبر  ٢٧الرئاسة يف حتى أجرب عىل ترك  ١٩٥٦مارس  ٢٣، حكم من  هو أول رئيس لباكستان إسكندر عيل م�زا ٢٥

 .١٩٥٦إىل  ١٩٥٥
 مقاالت منشورة يف الصحف السودانية ، و عضو اللجنة املركزية للحزب الشيوعي السودا�. كاتب صحفي له عدة دراسات و ٢٦
م سمحت له السلطات بزراعة أرايض املهدي يف ١٩٠٨م محمد أحمد املهدي ببضعة أسابيع ، يف عام عبد الرحمن محمد أحمد املهدي ولد بأم درمان بعد وفاة والده اإلما ٢٧

كانت تلك البداية ألع�له الزراعية  ، و املهدية بال أجر تقريبا تحت شعار "بليلة وبركة" امريدو  عاونه أنصاره و الجزيرة أبا �نطقة النيل األبيض، حيث رشع يف تعم�ها و
املناداة  مرشوعاته الزراعية م� وفر له عائدا ماليا مجزيا استخدمه يف دعم الحركة االستقاللية و بعد نهاية الحرب العاملية األوىل، عمل يف تطوير أع�له و،  ةواالقتصادي

 قام برهن العقارات و الحركة الوطنية و املايل عىل أرسته و رصف كل عائدها التجارية و التي ظلت تقود أع�له الزراعية و باستقالل السودان. أنشأ دائرة املهدي االقتصادية و
 - ١٩١٤عند وفاته كانت الدائرة مدينة لعدد من البنوك التجارية ، خالل فرتة الحرب العاملية األوىل  األرايض الزراعية للحصول عىل التمويل الالزم لخوض املعارك السياسية و

فكان  ١٩١٩بعد نهاية الحرب كان ضمن الوفد الذي سافر إىل بريطانيا بقيادة السيد عيل امل�غني عام  و ، رجل مال يايس وم بزغ نجم عبد الرحمن املهدي كزعيم س١٩١٨
قالل عرب قد التزم يف خطته لنيل االست ، و إىل أنه هجر الجهاد بالسيف الذي دعا له والده كرمز،  حينها أهدى امللك جورج الخامس سيف والده ، أصغر أعضاء الوفد سنا

  و اتهموه بالع�لة لإلنجليز. ذلك الترصف نال النقد من الكث�ين الذين كانوا يحبذون مواجهة االستع�ر بالقوة. ، الوسائل السلمية



  

 

 ٤٧  
 

  “عبود”أضواء عىل حكم 
تظهر عىل العلن أنها سياسة سياسة خارجية  “عبود”أنتهج 

قبل فيه  ىالوقت الذ فىب� الرشق و الغرب ف متوازنة ما
نفس الوقت فتح املجال أمام االتحاد  ىفاملعونة األمريكية ، 

لكنه  ،  بينهم ىو الكتلة الرشقية للتعاون األقتصاد ىالسوفيت
نفس الوقت قام بحل الربملان و إيقاف عمل النقابات  ىف

للحركات  قمع وحىش و شهدت فرته،  الع�لية و املهنية
 الجنوب ، و فرض نظام تعريب و أسلمة للجنوب ىفالسياسية 

الجنوب  ىفو زادت حدة املعارضة  ، ائل الجنوبيةأغضب القب
  لتزداد مشكلة الجنوب تعقيداً.و 

 “األخوان املسلم�”لتنال رضا التيارات الدينية خاصة  الجنوب ىف “عبود”أتبعها  ىتلك األجراءات الت فى� تك
 اإلهت�م و أقرتح مرص، ىف املسلم� األخوان بتجربة متأثراً  كان ىالذ “بكر الطاهر الرشيد”، و كان من بينهم 

 شباب بدأ لذلك و نتيجة مرص ، ىف الخاص لألخوان النظام تجربة من العسكرية و اإلستفادة باملؤسسة
 ٩ ىف له مخططاً  كان ىالذ اإلنقالب مرشوع ىف الطاهر الرشيد مىض الحربية ، بالكلية اإللتحاق ىف اإلخوان
 موقف من و يتضح  التنفيذ ، يوم صباح لمخطط�ل إعتقال الخطة و جرى كشفت لكن ، ١٩٥٩ نوفمرب

 إطاحته عىل تتأسس � عبود لنظام معارضتهم أن ، ١٩٥٩ نقالبإ  ملحاولة العام املراقب و تخطيط األخوان 
أو  فكر مؤسسبال رصف  االنقالب بل هو تفك� أنقال� ضد مبد� موقف أنه أو د�وقراطياً ، نظاماً ل

  . “أنقالب لألنقالب ” أسرتاتيجية واضحة

ملعونات األمريكية ا بسببأنفراجة أقتصادية  تهشهدت فرت “عبود”أنتهجها  ىنتيجة لألجراءات األقتصادية الت
، كذلك تقربه من الكتلة اإلشرتاكية شهدت مجموعة من أحتواء األزمة األقتصادية  ىفساعدته  ىو الغربية الت

املشاريع و يوغسالفيا فمن  ىكانت أغلبها مع كل من األتحاد السوفيت ىاملرشوعات الخدمية واإلنتاجية الت
  -عهده :  ىفأقيمت  ىالت الخدمية

 الطريق ىبحر  الخرطوم ىف ش�الًو  ، أولياء جبل / الخرطومو  ، مد� / الخرطوم طريق تشييد .١
 .شمبات ىبر وك تشييد و املعونة بشارع اآلن إىل املسمى

                                                                                                                                                  
أسس صحيفة "حضارة السودان" يف عام  ، املثقف� وكان يدفعهم نحو مطلب االستقالل التام التف حوله عدد من الخريج� و لعب دورا بارزا يف حركة "مؤ�ر الخريج�" و

الدخول تحت التاج  قد عارض الدعوة إىل االتحاد مع مرص و و ، م١٩٤٥حزب األمة الذي كان شعاره "السودان للسوداني�" يف عام  م و١٩٣٥صحيفة "النيل" يف عام  م و١٩١٩
  املرصي.

صاحبته ندوة  ، و١٩٩٦قد �ثل ذلك يف االحتفال بالعيد املئوي ملولده الذي تم يف عام  قامت حركة لتربأته و ، بجمع ال�وة باستغالل األتباع السذج أتهم بالع�لة لإلنجليز و
 وريونجمع بن  لقائه معه و ، إىل إرسائيل و يكشف موشيه شاريت يف مذكراته عن زيارة رئيس حزب األمة السودا�، و  العديد من األوراق التي انصبت عىل تربأته علمية بها

: تعهدت له �بلغ مايل لرشاء ماكينة  يضيف شاريت و ، هو الرئيس املرصي ج�ل عبد النارص يقول إن السودا� رشح لإلرسائيلي� أن لديه� عدو مشرتك و و ، جولدا مائ� و
 بدأنا مع محدثنا من حزب األمة بأمور بسيطة و ، تورطنا: "أخىش أن نكون قد  وبعد أيام عاد شاريت ليكتب ، بإرسال شخص لفحص إمكانية فتح بنك يف الخرطوم طباعة و

من  ، اآلن يتطلب منا تجنيد اعت�د مايل �بلغ كب� لزراعة القطن لزعيم األمة سيد عبد الرحمن املهدي، واألمر منوط بخسائر لحكومة إرسائيل ، وصلنا إىل صفقات كب�ة
، جدير بالذكر أن املهدي � يرش لتلك الزيارة يف مذكراته التي نرشها مركز الدراسات السودانية  تسبب يف خيبة أملالواضح أننا لن ال نستطيع منح الض�ن ولكن رفضنا سي

  بالقاهرة.



  

 

 ٤٨  
 

 و “الدمازين” األزرق النيل جنوب إىل اإلنتاج مناطق أهم إىل ديةالحدي السكك خطوط �ديد تم .٢
 بأن العلم مع ، آنذاك الغزال بحر مديرية عاصمة “واو” إىل جنوباً  و ، دارفور جنوب “نياال” إىل غرباً 

 ىالنهر  النقل تطوير إىل إضافة ، �اماً  حديد السكة خطوط مع مرتابطة كانت فونيالتل خطوط
 .الجنوب إىل “ىكوست” من املتحرك

 و السودان ب� املتميزة للعالقة �رة كانت قد و ، السودانية البحرية الخطوط رشكة أنشئت .٣
 إدارة عىل اإلرشاف و تجارية سفن ألربع يوغسالفيا بناء عىل البلدين ب� االتفاق تم حيث يوغسالفيا

 و فرتة بعد األمر لزمام ستالمهمإ  و ، مهندس� و قيادة ضباط من األطقم كل تدريب مع السفن تلك
 الناجح ىاإلدار  بقيادة النظ� منقطع نجاحاً  الرشكة هذه حققت قد و ، بنجاح ذلك تم قد
 نقل ىف مقدر إسهام لها كان و ، بعد في� زيدت ثم بواخر بأربع بدأت ،“ بخيت محمد اس�عيل”

 غرب و السودان ب� ربطت و ، بالتنمية تعلقت ىالت الحكومية خاصة السودان واردات و صادرات
 .املجاالت مختلف ىف املعدة املرشوعات تنفيذ رسعة ىف الواضح األثر له كان منتظم بخط أوروبا

  و الزراعة والكهرباء املياه مرشوعات مجال

 ١٨٫٥ قدرها و النيل مياه ىف السودان حصة من القصوى ستفادةلإل  ،“ الروص�ص خزان” إنشاء تم .١
 م� ١٩٥٩ نوفمرب ىف املرصية و السودانية الحكومتان وقعتها ىالت االتفاقية حسب كعب مرت مليار
 .الكهربائية الطاقة توليد و املناقل و الجزيرة مرشوع ىلر  املطلوبة املياه وفر

 من صاحبه ما و “فدان ألف ٤٠٠” ىالزراع الجديدة حلفا مرشوع و القربة خشم خزان إنشاء تم .٢
 .حلفا امواطنو  إليها ُهجر ىالت القرى بناء

 كانت ىالت األخرى الرتعة بجوار سنار خزان من الرئيسة ترعته شقت ىالذ املناقل امتداد مرشوع .٣
 الحقيقة و ، املناقل و الجزيرة مرشوع مسمى يحمل أصبح لذا ، الجزيرة مرشوع قبل من تروى
 ىف إضافية فدان ألف ٨٠٠ـ ب الزراعية الرقعة دتاز  ، الكب�ة املرشوع مساحة يرويان نهران أنه�

 ، الكب� االمتداد ذلك ىف عديدة قرى و عبود ٢٤ أو املناقل مدينة مثل جديدة مدن قامت و املناقل
من  أغلبه كان الفرعية و الرئيسة الرتع شق و الحفريات من الكب� الحجم هذا أن بالذكر الجدير و

 .طويلة لفرتة اً مستمر  عليها االعت�د ظل قد و ،خالل املعونة األمريكية 

  مجال الصناعة

 � إن و ملوط ىف و الجديدة حلفا مصنع ثم الجنيد �صنع السودان ىف السكر لصناعة البداية أرسيت .١
 و ، اإلدارية و الفنية الكوادر قلة مثل الخطوة هذه صاحبت ىالت العوائق رغم و ، تشييده يكتمل
 يعترب ذلك أن إال ، وقتها الجديدة التجربة تلك صاحبت عديدة ملشكالت نتيجة اإلنتاج تأثر بالطبع
 سنار ىف بعد في� توسعت قد و الصناعة لهذه شك بال متينة قاعدة أرىس ألنه التقدير يستحق عمالً

 .الهامة السلعة لهذه املتزايد للطلب نسبة الطريق ىف املزيد هناككان  و كنانة و عسالية و

 “واو” و “كر�ة” ىف والفاكهة الخرض تعليب مصنعا .٢
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 بابنوسة ألبان مصنع .٣

 بكسال البصل تجفيف مصنع .٤

 بأروما الكرتون مصنع .٥

 ذلك ىف الصناعية الطفرة أن الحقيقة،  اإلشرتا� املعسكر مع املتوازية للعالقة نتيجة كان املصانع هذه أغلب
 تم و كث�ة متيازاتإ ُمنح و الحكومة من دع�ً  الخاص القطاع وجد بل ، العام القطاع عىل تقترص � العهد
 حقق م� والصابون الزيوت و النسيج كصناعة املحلية الخامات عىل تعتمد ىالت الصناعات ىف ملحوظ توسع
 قد آنذاك الحكومة عالقات فإن العهد ذلك ىف النظر بتدقيق و،  مناسبة بأسعار و السلع هذه ىف واضحة وفرة

  . ىفريسة للغرب بشكل كب� رغم تعاونه املثمر مع االتحاد السوفيتإال أنه وقع  نفتاحاً إ  و �دداً  شهدت

كانت تحذره دا�اً إن قبول املساعدات  ىفكان عىل أتصال دائم بالقيادات األمريكية و السفارة األمريكية الت
ستكون مهددة لحكمه ، و  ىو يوغسالفيا و الص� سيساعد عىل نرش الشيوعية والت ىمن األتحاد السوفيت

تلك الفرتة حدثت تطورات  فىالكنغو ، ف ىفموقفه من الحرب األهلية  ىفتضح أنحيازه األكرب للغرب ي
 مع و بتوافق “لوممبا”عسكرية هناك و زادت الحرب أشتعاالً ب� الحكومة الكنغولية و املتمردين بقيادة 

 كانت لوممبا ، باتريس الكونغوىل للزعيم املوال� الثوار إىل أسلحة ملرور الس�ح “عبود” حكومة أم�كا رفضت
 و هجوم مرص من كب�ة ضغوط دائرة تحت وضعه هذا أدى إىل مرص ، أو روسيا من االسلحة هذه غالبية
من  موقفه كذلك موقفه ،  عىل أرص و لكنه ، ىاملرص  و اإلعالم السوداني� الشيوعي� من مركز ىإعالم

 قمعها تم لكن أعرتاضاً عىل تهج�هم مظاهرات ىف ضده خرجت ىالت حلفا القد�ة سكان مدينة أحتجاجات
  .حكومته شعبية و شعبيته عىل أثر م� شديدة بوحشية

 جنونية قرارات هبحق أصدر حيث السودان جنوب مشكلة ىه عبود إلبراهيم القاضية الرضبة كانت أخ�اً 
 جنوب من األجانب املسيحي� طردو  قرسا اإلسالم ىف و إدخالهم العربية للغة الجنوبي� تعلم بإلزامية
 مشكلة شكل م� باملال باإلغراء أو بالقوة إما اإلسالم ىف الجنوبية القبائل زع�ء إدخال و محاولة السودان
 اللجوء طلب و أتباعه من مجموعة و معه كاثوليكية لكنيسة أسقف و هو سارتينو األب فهرب كربى ،
  .أوغندا ىف الربيطا� اإلحتالل حكومة لدى السياىس

كانت تروج عن رغبة  ىتلك الفرتة بسبب التقارير الغربية الت ىفكانت العالقة املتوترة ب� القاهرة و الخرطوم 
و أنه سوف يضع حداً لطموحات عبد النارص ، و قد  ٥٩تفاقية النيل املوقعة عام إ تعديل  ىفحكومة السودان 

أفتتاحيتها الرئيسية توضح األوضاع املتوترة ب� الحكومت�  ىفتلك الفرتة  ىف “األنوار اللبنانية”صحيفة خرجت 
يجب أن يعرف الفريق  ، الشك هذا يدعونا للتساؤل و ، و واشنطن باالنقالب رحبت لندن و” فجاء فيها 

  “.قسمته� ىالت ىأن االمربيالية ه السودان ولدا دولة واحدة و عبود أن مرص و

للمخابرات املركزية األمريكية لألنطالق منها إىل مرص و دول أفريقية كذلك تحولت الخرطوم إىل محطة 
  عديدة ، ليصبح عبود أس� لألرادة األمريكية.
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 و حزب ىاالتحاد ىالوطن الحزب ب� التقريب ىمساع أن إىل تش� السياسية قبل األنقالب األوضاع كانت
 خليل عبدالله بقيادة األمة حزب تقىص جديدة حكومة تشكيل ىف تنجح أن وشك عىل ىالد�وقراط الشعب

  .الجديدة الحكومة السلطة تعتىل أن قبل ىالد�وقراط بالنظام التضحية خليل عبدالله قرر لذا الحكومة ، من

قة املتوسطة املتشبثة بأوهام الربجوازية أن األنقالب بيرى البعض خصوصاً أصحاب الياقات البيضاء من الط
 � تكن موه بد�قراطيةسة عىل الد�قراطية لكن الحقيقة غ� ذلك فلم تكن ما جاء ليعصف باآلمال املعقود

الشعب سوى مجموعة من املؤامرات و التحالفات املشبوهة ب� القيادات الدينية و السياسية � يستفد منها 
تلك الفرتة و � يستطيعوا أحتوائها ، مشكلة  ىفبل كانت عبء عليه فاألزمة األقتصادية تفجرت  السودا�

الجنوب تحولت من مشكلة داخلية إىل مشكلة سياسية تتدخل فيها قوى خارجية عديدة و توجهت إىل 
يضم كل السوداني� بل تجذرت أك�  ىالعنف املسلح ، � تتبلور تلك الد�قراطية إىل مرشوع اجت�ع

ى األحزاب تشكلت وفقاً للطوائف و القبائل أك� م� تشكلت عىل الطوائف الدينية و النزعات القبلية حت
نفسها أنقلبت عىل ذاتها بعد دعوة عبد الله خليل  ىتى أنها هح،  أسس فكرية أو مشاريع سياسية تقدمية

  .ىلحزب األمة لقيادات بتسلم السلطة عن طريق أنقالب عسكر  ىرئيس الوزراء املنتم

بأجراءات  السودا� ىالحزب الشيوع ىفخص التيارات اليسارية املتمثلة  لكنه عامة نكل نظام عبود باملعارضة
و شهدت فرتته عمليات أعتقال و تعذيب لعدد من القيادات عنيفة مثل إيقاف جريدة الحزب الرسمية 

تفاقمت أك� و زادت حدة  ىأحتواء مشكلة الجنوب الت ىففشل عبود  ك� الشعبية خاصة اليسارية منها ،
، فعبود  ارضة العسكرية و تكبدت القوات السودانية خسائر كب�ة و صلت أخبارها إىل الشارع السودا�املع

عت�ده عىل القوة العسكرية بدون إ جاء عىل خلفية حل مشكلة الجنوب و أنهائها إال أن الفشل املتكرر و 
تحاد طالب جامعة إ رفعها  ىلتاملذكرة ا ىفحقيقية ، و قد ظهر ذلك  و تنموية إصالحات سياسية ىفالدخول 

طالبت بإقامة حكومة وطنية  ىالت و “قبيل الذكرى األوىل النقالب عبود ىا” ١٩٥٩سبتمرب  ىفالخرطوم 
 ذلك الصحافة و ىفتشرتك فيها كافة األحزاب وأن تطلق الحكومة العسكرية جميع الحريات الد�قراطية �ا 

جميع القوان� املقيدة للحريات الد�قراطية املوضوعة  ىتلغأن  تحادات واإل  النقابات و عودة األحزاب و
 كّونت الجبهة الوطنية املتحدة ىتال قد عكست هذه املذكرة موقف األحزاب أيضاً  و ، بعده قبل االستقالل و

  ها.و سطر أول حروف“ عبود”، كل هذا كان رشارة البداية للثورة عىل حكم 

قد يراها البعض وليدة إال أنها كانت أقرب إىل الفوىض  د�وقراطيةب ليعصف ىالعسكر  نقالباإل  جاء هذا
 العالقات ىف جديدة سابقة هذا األنقالب شكلنفس الوقت  ىف ، غلفة بشعارات سميت د�قراطيةامل

 السودان ىف الربيطانية املؤسسة تقاليد تر� عىل عبود فإبراهيم ، الصحراء جنوب إفريقيا ىف املدنية العسكرية
 التقاليد عىل و ترعرع نشأ جيشاً  استخدم قد و االستقالل ، الذا� الحكم فرت� ىف املناصب أرفع تبوأ ىالذو 

و  السياسة ، ىف الجيش تدخل عدم عىل تؤكد ىالت الربيطا� الجيش تقاليد و معه النظام كل ليهدم الربيطانية
 ىف و العسكري� املدني� تعاقب أو" الدّوار الباب" ظاهرة ىف األوىل الحلقة ليشّكل ١٩٥٨ نوفمرب نقالبإ  جاء

دان، كذلك نرى أن تأييد  بالسودان السلطة  ىالذ األمر ، نقالبلإل  ىاملهد عبدالرحمن و ىامل�غن عىل السيّ
 ىالت التحقيق للجنة عبود إبراهيم الفريق يقولو ،  االنقالب ىملنفذ املحافظ السياىس التوجه إىل يش�
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 رئيس � أتصل ألع�له ، الربملان استئناف من أيام قبل« قائالً  نوفمرب ١٧ انقالب وقوع ىف للتقىص شكلت
 قد و مهمة خط�ة أحداثاً  و أن أسوأ ، إىل سيئ من يس� السياىس الوضع أن و أخرب� خليل ، عبدالله الوزراء
  ».للسلطة الجيش إستالم غ� مخرج يوجد و ال الوضع ، لهذا نتيجة تنشأ
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 ١٩٦٤ثورة أكتوبر 

مفاجئة للجميع خاصة جاءت ثورة أكتوبر 
النخب السياسية التقليدية ، جاءت كاألنفجار 

 طه ثر حادثة مقتل الطالب أحمد القرىشأ عىل 
مساء  ىفالرشطة برصاصة من أحد جنود 

 و ١٩٦٤العرشين من اكتوبر عام  و ىالحاد
 ىالت–بجامعة الخرطوم  “الربكس”بداخلية 

 ٨٠نترش أ  -  لطالباتلياً لداخلية تحولت حال
الغاز و بنادق الرشطياً خمسة منهم يحملون 

قرر اتحاد الطالب  ىتحركت تلك القوة بهدف فض الندوة الت و حمل اآلخرون العىص املسيل للدموع و
  اصدرته السلطات. ىقرار منعها الذ ىتحد تنظيمها حول قضية جنوب السودان و

يجب ”تقول  ىالت و ىالرشطة كانت واضحة من القمندان عبد الله عبد السخ التعلي�ت الصادرة من رئاسة
نرش بالصفحة الدورية  فىحوار صح ىفوردت لتعلي�ت  و ،“ بأقىص رسعة ممكنة تفريق الندوة بالقوة و

محمد حيث تولت تلك القوات  ضباط الرشطة مع قائد قوات الطوارئ العقيد محمد عىل ىتحاد متقاعدأل 
مر الجنود الخمسة أ يضاً بأنه حين� اشتد قذفهم بالطوب من قبل الطالب فقد أ ضاف أ  ىوالذ فض الندوة

، مبيناً أن هذا األمر يقود  ليس إطالقها عىل الطالب الهواء و ىفالذين يحملون البنادق بإطالق الرصاص 
،  ة احد الطالب بطلقةدى إلصابأ حت�ل واحد وهو أن احد الجنود � يرفع بندقيته للمستوى املطلوب م� أل 

بطلقة  صيب القرىشأ ذكر بأنه حسب علمه فقد  و ، أو استهدافه مؤكداً عدم التنش� املبارش تجاه القرىش
  طائشة داخل غرفته.

طالب آخرين  ٦ستدل بإصابة أ  عتربها غ� منطقية وأ  و ذلكستنكر أ عبد املتعال  إال أن شقيق الشهيد القرىش
خالد نجم الدين مضيفاً أن  و ، ، عز الدين الفاتح بركات الطالب عث�ن األم� البلكمنهم  بطلقات نارية و

سوى  و � �ىض ثار الطالب أثر علمهم �قتل زميلهم القرىش،  مقدمة رأسه بطلقة نارية ىفصيب أ  القرىش
م مركزاً باتت مدينة الخرطو  حتى ساحة جامعة الخرطوم ىف من لحظة سقوط أحمد القرىشخمسة أيام عىل 

نفجارها أ  إلرادة الثورية واستج�ع ، كان أ  ىضد حكم عسكر  تاريخ املنطقة العربية ىف للثورة الشعبية األوىل
ميدان عبد املنعم عند تشييع  ىفأكتوبر  ٢٢عندما حانت لحظتها لّخصه موقف تجّمع يوم الخميس  ىالفور 

 سمعتها بنفىس رأيتها و ىالحقيقة الت و« ائال مذكراته ق ىف ٢٨مالىس ىعنه شوق يح� ىالذ و جث�ن القرىش

                                                 

عد إنتظار طويل  ، يف ، أكمل تعليمة الثانوي �درسة فاروق الثانوية يف الخرطوم " البعثة التعليمية املرصية " ب ٢٨/١٠/١٩٣٣ولد يف بورسودان يف محامي و سيايس سودا�  ٢٨ 
، و فيها شارك يف  النشاط  ١٩٥٦م إلتحق بجامعة ع� شمس بالقاهرة يف كلية القانون . وبعد عام واحد تحول إىل جامعة القاهرة فرع الخرطوم عند تأسيسها يف  ١٩٥٥عام 

ساهم يف بناء تنظي�ت التيار القومي اإلشرتا� السودا� يف الثانويات و جامعة الطال� السيايس و الريايض ، شارك يف تأسيس حزب البعث العر� اإلشرتا� يف الجامعة و 
، بعد تخرجه عمل  ٢٠١٠يونية  ١٤الخرطوم ، توىل منصب سكرت� حزب البعث السودا� يف بداياته األوىل عدة أعوام و ظل عضواً بقيادته العليا منذ تأسيسه حتى وفاته يف 

  ط يف العمل العام من خالل نقابة املحام� السوداني� و ظل عضواً يف مجلسها لعدة دورات.باملحاماه يف الخرطوم و إنخر 
من خالل موقعه يف نقابة املحام� و قيادة حزب البعث السودا� ، بعد القضاء عىل إنقالب يوليو و عودة ��ي يف  ١٩٦٩مايو  ٢٥كان موقفه واضحاً منذ البداية من إنقالب 

، نتيجة لظروف القهر واإلستبداد  ١٩٧٣عتقلته سلطات األمن مع املئات من الشيوعي� و الد�قراطي� و البعثي� و ظل يف سجن كوبر حتى بداية عام إ  ١٩٧١يوليو  ٢٢
للمثقف� السوداني� �ختلف  م ليستقر يف لندن مسئوالًعن العمل الخارجي يف حزب البعث ؛يف الخارج كان منزلة و مكتبة مركزاً  ١٩٧٥السيايس غادر السودان يف عام 

م قام بتأسيس  ١٩٧٥م  ، يف  ١٩٧٩إهت�متهم و إنت�ءاتهم ، كان له دور هام يف قيام تحالف حزب البعث والحزب اإلتحادي الد�قراطي بقيادة املرحوم الرشيف الهندي يف 
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وقفا عند  ىالسيد الصادق املهد و أن األخوة الدكتور حسن الرتا� ىيجب أن تقال ه مع آالف السوداني� و
أنه� سيقومان �عالجة املوقف  تحدثا مخاطب� الج�ه� راج� منهم أن يتفرقوا بهدوء و عربة الجث�ن و

صعد عىل ظهر عربة  ح�س و بقوة و ىاالتحاد ىهنا تقّدم األخ بش� الطيب عضو الحزب الوطن ، بحكمة
نفجرت أ هنا  و ،“ ، إىل الجحيم يا عساكر إىل الجحيم يا عبود” خاطب الحشود باملايكرفون هاتفاً  الجث�ن و

 ىفرضمت الن�ان أ  قلبت بعضها و الجيش و هجمت عىل سيارات الرشطة و و ح�ساً  و الج�ه� غضباً 
  ».، ليتحول التشييع إىل ثورة شعبية ...  البعض

إن لحقا بها في�  و –� يستشعرا نبض اللحظة التاريخية  ىوالصادق املهد حسن الرتا�كّل من  أن كان واضحً 
فريد  ىثور  نبض هذه اللحظة بحّس  كان تعب�اً عن أنطلق بعفوية ىبهتافه الذ إال أن بش� الطيب -  بعد

 ثورة أكتوبر أن ىفنالحظ  ك� ، يندفع من غ� رجعة للخلف الحال لينفجر املوقف و ىفعّرب عنه  ترجمه و
تبلور ذلك ،  رحم لحظة االنفجار ىف تلقا� و ىُولدت بشكل عفو  ىهو القيادة الت لنجاح الثورة العامل األول

تصميمهم عىل  جاح كامل َعَكَس إج�ع السوداني� وتّم تنفيذه بن ىالذ العصيان املد� و اإلرضاب السياىس ىف
 شوقاً  كامنة و هو األستجابة الرسيعة من الشارع كأن الثورة كانتأكتوبر  ىفاملذهل  و ، أقصاء نظام عبود

  كل مدينة. كل شارع و ىفتنطلق حشودها  داخل كل فرد تنتظر هذه اللحظة لتنفجر و ىف اً قمتحر 

، و تشكلت حكومة أنتقالية من فعادت األحزاب مرة ثانية  التحول السياىس بدأ السودان مرحلة جديدة من
يليه ، و �  ىحيث دعت ألنتخابات برملانية لكنها � تتم إال فرباير من العام الذ التكنوقراطالسياسي� و 

 ىو الوطن األمة يستطع أياً من األحزاب الكربى تشكيل الحكومة منفرداً ، فتشكلت حكومة أئتالفية ب� حز�
 بحزب األمة ىالقياد ، لكنها � تصمد كث�اً ، لتستقيل الحكومة و يشكل محمد أحمد محجوب ىاألتحاد

 ىنها � تصمد كث�اً ، لتتشكل حكومة إئتالفية جديدة برئاسة الصادق املهدأ ، إال  ١٩٦٥يونية  ١٠ ىف الحكومة
لتشكيل حكومة جديدة لكنها � تكن  ىاملهدالصادق د ، و يعو  واحداً  اً ، � تكمل الحكومة عام ١٩٦٦يوليو  ىف

تشكلت بعد ثورة  ى، و كسابقاتها من الحكومات الت ىاألتحاد ىائتالفية فتقلد مناصبها قيادات الحزب الوطن
  .١٩٦٩حتى أنقالب مايو  أستمرت الحكومات تتعاقب و هكذا أكتوبر � تكمل العام

أتهم عنيفة فقد  و مؤامرات ملعروف ، بل كانت فرتة رصاعات سياسية� تكن تلك الفرتة د�قراطية باملعنى ا
و  ، اجت�ع عام ىفباإلساءة إىل اإلسالم  السودا� ىأحد أعضاء الحزب الشيوع١٩٦٥األخوان املسلمون عام 

الربملان  ىفنتهت بقيام الحكومة بطرح املوضوع أ  و السودا� ىدعت إىل حل الحزب الشيوع نظموا تظاهرات
طرد نوابه من الربملان بسبب  وحظر نشاطه و ىأجاز بأغلبية مرشوع قرار يدعو إىل حل الحزب الشيوع ىالذ

� يكن ممكنا  ىتعديل الدستور املؤقت عىل نحو يتيح تنفيذ القرار الذ ، و ىما أبداه الحزب من فكر إلحاد
دعوى قضائية ضد رشعية قرار  أثار إىل املحكمة العليا و ىلجأ الحزب الشيوع؛  ظل الدستور املؤقت ىف

                                                                                                                                                  
اً يف الدفاع عن حقوق اإلنسان و الحريات العامة يف السودان خالل فرتة الحكم املايوي ، منظمة " أمنستي سودان " التي إستمرت طوال السنوات الالحقة و لعبت دوراً كب� 

، يف الفرتة  ٣٠/٦/١٩٨٩عاد للسودان و واصل نشاطه العام من خالل حزب البعث السودا� و نقابة املحام� السوداني� حتى إنقالب  ١٩٨٥بعد إنتفاضة مارس / ابريل 
، ظل مواصالً لعالقاته مع  ١٩٩٥م كممثل لحزب البعث حتى العام  ١٩٩٠ادة التجمع الوطني الد�قراطي باململكة املتحدة عند تأسيسة يف عام الالحقة واصل نشاطه يف قي

بالنشاط الفني حيث تربطه عالقات ات رفاقه وزمالئه يف كافة أحزاب املعارضة السياسية ويف مجاالت النشاط الثقايف والفني املختلفة ، بجانب نشاطه السيايس العام له إهت�م
العرب ببورتسودان خالل الخمسينيات ، و متينة �عظم الفانان� و املوسيقي� السوداني�  ، ك� كان له إهت�مات بانشاط الريايض حيث كان عضواً و العباً بارزاً يف نادي حي 

  شارك يف تأسيس نادي الشعلة ببورسودان
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 ى، لكن حكومة الصادق املهد بطالنه حكمت لصالحه يؤكد عدم دستورية قرار الحكومة و ىالحكومة الت
 ىف ىشارك الحزب الشيوع ١٩٦٧يناير  ىف و ، تنفيذ قرارها ىفمضت  تجاهلت حكم املحكمة العليا و

  .عىل قرار الحظر التفافاً  االنتخابات العامة تحت اسم الحزب االشرتا�

و يرصد  السودا� الشارع السياىس ىفبعد ثورة أكتوبر قد استطاع أن يؤكد وجوده  ىكان الحزب الشيوع
معلوم أنه كان من اهم معا� بداية هذه الفرتة ضيق القوى اليمينية « ما حدث  تاج الرس عث�ناألستاذ 

 والجمهورية الرئاسية، وكان الهدف ىاالسالمرفعت شعار الدستور  ىالد�قراطية والت بالحقوق والحريات
 ىفالخالق محجوب  ليس تحقيق العدالة االجت�عية وتوف� االمن من الجوع والخوف، ك� أشار عبد االساىس

، ولكن كان الهدف ىالدستور االسالم حول ١٩٦٨العام  ىفصحيفة اخبار االسبوع  ىفسلسلة مقاالت كتبها 
مصادرة  ، و املعتقد الضم� و مصادرة حرية الفكر و و ، األساسية باسم االسالممصادرة الحقوق والحريات 

يحكم  ىديكتاتور  و نظام شموىل فرض طريق التنمية الرأس�ىل و القانو� السودا� ىنشاط الحزب الشيوع
محكمة  ضد كل القوى الد�قراطية واملستن�ة و السودا� ىك� وقف الحزب الشيوع ، االسالم سمأ ب بالقهر و

كانت  ىفكاره التأ ب  السلفية الظالمية ى، بعد أن ضاقت القو  ١٩٦٨الردة لالستاذ محمود محمد طه عام 
 واستخالص املساواة ب� املرأة و �ا يناسب العرص ىتجديد الترشيع االسالم العدالة االجت�عية و تدعو اىل
  الم.االس الد�قراطية من اصول العدالة االجت�عية و الرجل و

  قامة دولةإل “ ىتحادإ ،  ، أخوان مسلم� أمة” أى كانت هناك محاوالت من قبل االحزاب التقليدية

والحريات الد�قراطية  ومصادرة الحقوق لتكريس طريق التطور الرأس�ىل دينية تحكم بالرشيعة االسالمية و
كان من نتائج ذلك  ، و حرب الجنوب تعميق املجتمع و ىفباسم االسالم، م� زاد من حدة الرصاع واالنقسام 

  .٢٩»١٩٦٩مايو٢٥انقالب 

تلك املرحلة التاريخية و من خالل عمله الجاد ب� صفوف الج�ه� أستطاع أن يجد طريقاً له  ىففالحزب 
خاصة ب� طالب الجامعات ، فقد استطاع  سيطرت لعقود طويلة عىل الشارع السودا� ىوسط األحزاب الت

ستطاعت أ أنتخابات الخريج� ، و  ىفمقعد  ١٦مقعداً من  ١١عد الثورة أن يحوز عىل أول أنتخابات ب ىف
هذا �  الحزب ،  ىفحيث كانت عضوا نشطاً الربملان  ىف امرأةالسيدة فاطمة أحمد إبراهيم أن تكون أول 

 علم� العاىلطالب معهد امل من خالل مؤامرة الرتا� حسن نفذ األخوان املسلمون بقيادة د.يعجب االخوان ؛ 
علن أ  ، و ىالدين اإلسالم ساء فيها إىلأ  ، و ندوة معهد املعلم� العاىل ىفتحدث  ىالذ “محمد عىل ىشوق”
 ىالت ؤامرةامل كانت ، و األخوان املسلم� ىفبل كان عضوا  ىالحزب الشيوع ىف هو ليس عضواً  ، و ىنه شيوعأ 

 و ىالحزب الشيوع مقارنصار األ طائفة  املسلم� و هاجمت مجموعات مسلحة من األخوان، األخوان  دبرها
  �ت هز�ة تلك املجموعات.لكن ،  قاومها الشيوعيون ببسالة ىالت

                                                 
  http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?t=0&aid=183659  ٥/٩/٢٠٠٩خ موقع الحوار املتمدن بتاري ٢٩
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 و ، ى، بحل الحزب الشيوع ٢٥/١١/١٩٦٥جلستها بتاريخ  ىفالجمعية التأسيسية  ىفبعد ذلك تم إتخاذ قرار 
تعديل الدستور لطرد نوابه من الربملان 

  : تم طردهم همالنواب الذين  ، و

 ، عزالدين عىل حسن الطاهر زروق
، عمر  ، محمد ابراهيم نقد عامر

، الطاهر  ، الرشيد نايل مصطفى امل�
،  ، عبد الرحمن الوسيلة عبدالباسط

بعد ،  جوزيف قرنق و ، احمد سلي�ن
ذلك ك� هو معلوم رفع الحزب 

  : ثالث قضايا دستورية ىالشيوع

  : ضد تعديل الدستور اوال

  ى: ضد حل الحزب الشيوع ثانيا

  : ضد طرد النواب الشيوعي� ثالثا

 ىف، أن الحريات  املحكمة العليا ، أعلن صالح حسن قاىض ١٩٦٦مع نهاية سنة  ، و بعد سنة كاملة تقريبا
لكن عارض قادة االحزاب ،  ان كل ما حدث كأن � يحدث و ، الدستور ال يجوز تعديلها ىفاملادة الخامسة 

 قال الصادق املهدى رئيس الوزراء و و،  ، قرار املحكمة العليا االخوان املسلم� و  ىاالتحاد ، االمة و ةالثالث
  “.ىتقرير ”، أن الحكم  رئيس حزب األمة

:  ىستقالته اىل الرئيس االزهر إ خطاب  ىفكتب  و بابكر عوض الله  ستقالة رئيس القضاءإ كان من نتائج ذلك 
ال  و ، ميثاق أكتوبر ىفرشف تضم� ذلك املبدأ  لصيانة إستقالل القضاء منذ أن كان ىل ىوسع ىف عملت ما”

كتابة الفصل  ، و تقطيع أوصاله ، و آلشهد عملية تصفيته رأس الجهاز القضا� عىل ىأن أبق أريد لنفىس
تعديل  و ىمن قادة االحزاب الذين رفضوا حل الحزب الشيوع و، “ املحزن األخ� من فصول تأريخه ...

  ، االستاذ محمود محمد طه. يدوا قرار املحكمة العلياأ  الدستور و

  

 ١٩٦٩أنقالب مايو 

، و  من ناحية حدة الرصاعات ب� القوى السياسية التقليدية بينها و ب� بعض فيه تزايدت ىالوقت الذ ىف
 ىفو طمعهم الدائم  تدش� إستقرار سياىس ىف هامن ناحية أخرى ، و فشل ىبينها و ب� الحزب الشيوع

الحكم بدون تقديم مرشوع متكامل لحل مشاكل السودان التقليدية ، كان هناك حراك يدور  السلطة و كرىس
الجنوب كان  ىفرتفاع األسعار ، و الفشل املتكرر إالبطالة و نقص السلع األستهالكية و  ى، فتنامخلف األضواء 

 ىالت “الضباط األحرار”يد ، و بالفعل كان هناك تفاهم ب� مجموعة سميت بأسم محفزاً لحدوث أنقالب جد
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من القيادات الشيوعية و القومية عىل التحرك فالشيوعي� كان لديهم  و عدد ٣٠ىكان يقودها جعفر �� 
لقومية حل الحزب ، و القومي� أرادوا اللحاق بطوفان اأسبابهم ، فقد عانوا بشدة من تضيق الخناق عليهم و 

رأت أن  ىالقاهرة ، الت ىفاملنطقة ، لذا كانت هناك أتصاالت بينهم و ب� القيادة السياسية  ىفالعربية الجارف 
موقفها امللحوظ لحركة األخوان عىل حدودها الجنوبية غ� مستحب و ال يجب أن يتنامى فكان  صعودال

كان  ىإال أن األوضاع الت ىاألتحاد ىالحزب الوطن ب� ، بالرغم من العالقات الجيدة بينها و مؤيداً لألنقالب
غ� ذات جدوى و يجب التخلص منهم أو عىل أصبحت عليه أثبتت أن األعت�د  منها الشارع السودا� يعا�

 ىكان بدأت مالمحه تظهر من خالل تزمر القيادات العسكرية خاصة الت ىاألنقالب الذ ىفاألقل دمجمهم 
  الفشل املتكرر بسبب التقاعس عن توف� األسلحة و املعدات الالزمة ملواجهة التمرد.أثر  الجنوب ىفتخدم 

 ٣١سيةنبجريدة الليموند الفر  تله نرش  دراسة عىل عدة حلقات ىفآالن جريش  رنىسفال فىيقول الصح
  -عن إنقالب مايو قائالً :  ايتحدث فيه

، قد  ىالسوفيت ىاملؤ�ر العرشين للحزب الشيوعملا قرره  وفقاً  ، و الستينيات ىفكان الشيوعيون العرب « 
ذلك الطريق ألبعد  ىف ىاملرص  ىمىض الحزب الشيوع و ، قدموهم كقادة لهم و “القومي� العرب”تحالفوا مع 

قامت األحزاب الشيوعية  و ، أنشأه عبد النارص ىالذ العر� نَضمَّ لالتحاد االشرتا�إِ مدى فحل نفسه �اما و 
 ، و رضيت بقدر ضئيل من السلطة ، و بدور الوصيف للقومي� العرب -  مثل سوريا -بلدان أخرى  ىفاألخرى 

 واإلصالحات الزراعية املحدودة شملت التأميم الكاسح ىالت ، و كتفت ببعض اإلصالحات االقتصادية الرسميةأ
  ... » الدول االشرتاكية األخرى و ىالتعاون اللصيق مع االتحاد السوفيت ، و

 عامالً  السودا� ىلقد كانت قوة الحزب الشيوع«  قائالً السودا� ىالحزب الشيوع عن “جريش”يصف  و
كيف لواحد من أك� األقطار العربية تخلفا أن ” :  قد يقول قائل و ، مايو ٢٥أعقب  ىالوضع الذ ىف حاس�ً 

لقد ؛ “ ؟ ر لهل نصيب من السلطةصا ىالت ، و العا� العر� ىفيكون فيه واحدا من أقوى األحزاب الشيوعية 
لذا فلم  ، - ١٩٤٥/  ١٩٤٠ب�  ىأ  -قامت فيها األحزاب الوطنية  ىذات السنوات الت ىف ىنشأ الحزب الشيوع

الحزب  ىكانت لد ىادعاء أقدمية أو رشعية أك� من تلك الت ىفالحق  “الطائفية”يكن لتلك األحزاب 
  لعبت القيادة املتميزة و ، الهند بعض دول العا� الثالث األخرى مثل مرص و ىف، ك� كان الحال  ىالشيوع

املثقف� للحزب  جذب كث� من املتعلم� و ىفمهمة  لذلك الحزب من رجال مثل عبد الخالق والشفيع أدواراً 
تخابات نإ  ىف ىلذا ظفر الحزب الشيوع ، ألحزاب طائفيةلمن الذين � يكن يستهويهم االنض�م  ىالشيوع

كانت هنالك  و ، -  من جملة خمسة عرش مقعدا مخصصة للخريج� -الجمعية التأسيسية بأحد عرش مقعدا 
الجزيرة والطالب والخريج� من  ىوالحركة الع�لية ومزارع ىب� الحزب الشيوع Symbioticعالقة تكافلية 

                                                 
بعد ذلك تقدم لكلية الخرطوم  مدرسة حنتوب و الوسطى االبتدا� �درسة ود مد� األم�ية ثم درس النم�ي �درسة الهجرة بأمدرمان و،  ١٩٣٠إبريل  ٢٦ولد بأم درمان يف  ٣٠

حصل عىل املاجست� يف العلوم العسكرية  ، و ١٩٥٢تخرج يف الكلية الحربية بأم درمان عام  ، ١٩٥٠لكنه آثر االلتحاق بالكلية الحربية السودانية ألسباب مادية عام  الجامعية و
بتدب� انقالب  ١٩٥٥تهم عام أ  ، جنوبا تنقل ��ي يف عدة مواقع عمل يف الجيش السودا� ش�الً و،  ١٩٦٦سنة من فورت ليفنورث بأركنساس الواليات املتحدة األم�كية 

 ، قيقبعدما تب� لها ذلك ُحفظ التح ، غ� انه تب� للقيادة بعد التحقيق معه ان االمر ليس أك� من وشاية و عسكري عىل النظام الد�قراطي القائم يف البالد يف ذلك الوقت
، توىف النم�ي بأم  املحاولة الفاشلة أجرى التحقيق معه مرًة أخرى حول محاولة انقالبية فاشلة قادها ضابط اسمه خالد الكد غ� ان التحقيق � يتوصل إىل ما يجرِّم ��ي يف

 .٢٠٠٩مايو  ٣٠درمان يف 
٣١ The Free Officers and the Comrades: The Sudanese Communist Party and Nimeri Face to 

Face 1969 – 1971   



  

 

 ٥٧  
 

� تكن تشكل إال  ىؤيدة للحزب الشيوعيعتقد الربوفيسور ج. وارب�ج أن تلك الج�عات امل و ، قوى الحداثة
، أما بقية السكان فهم من أتباع الطائفت�  من سكان السودان -  املائة ىف ١٠أقل من  -نسبة قليلة نسبيا 

أوساط قطاعات  ىف ى، فقد كان نفوذ الحزب الشيوع ليس دقيقا �اما ىرأي ىفغ� أن ذلك  ، التقليديت�
، هو مجتمع � يتحرض  عىل أية حال املجتمع السودا� و ، كب�اً  – املثقف� و مثل الجيش - املجتمع العرصية 

 لعب ذلك الحزب دورا مه� و و ، الخرطوم ىفسلطته السياسية ترتكز  ، و يعيش مكتفيا ذاتيا ، و إال قليال
نه ولد من رحم أ  أيضاً  ىم� أفاد الحزب الشيوع و ، ١٩١٧الثورة الروسية عام  ىف، يشابه ما حدث  حاس� فيه

 ىف ى� يولد من رحم حزب شيوع ، و ىناضلت من أجل نيل االستقالل الوطن ىالحركة الشيوعية املرصية الت
األحزاب الشيوعية  ىفنشطائه يختلفون عن نظرائهم  كان كادره و و وطنياً  لقد كان حزباً  ، ىقطر استع�ر 

كان الشيوعيون  و ،� يكونوا من األقليات  ، و عن املجتمع - أجانب –أنهم � يكونوا غرباء  ىفالعربية 
 ىكان من حسن حظ الحزب الشيوع و ، حتى أعىل التنظيم من القواعد و �تازون بحسن التنظيم الداخىل

نتصار السوفييت إ شهرة عاملية بسبب  زمن كانت فيه الحركة الشيوعية العاملية تحظى بهيبة و ىفأنه نشأ 
ستينيات  و خمسينيات  ىفالشعوب املستعمرة األخرى  و لتقد�هم مساعدات ضخمة للعرب  و،  عىل النازية
  .... » القرن املاىض

 الضباط قالب نفس من مايو ةثور  قادة من األحرار الضباط كان لقد« أما عن تنظيم الضباط األحرار فقال 
 حزب نقالبإ  و ، ١٩٦٩ سبتمرب من الفاتح ىف ليبيا نقالبإ  و ، ١٩٦٨ يوليو ىف العراق بانقالب قاموا الذين
 األمثلة تلك كل تعكس و ، ١٩٧٠ عام من نوفمرب ىف األسد حافظ بقيادة سوريا ىف -  ىالتصحيح – البعث
 نفس و ، لإلمربيالية ىادعَ املُ  باالخط ذات و لوجيةو يدياأل  نفس و ، العسكريون بها قام ىالت األدوار نفس

 عدا ذكرناها ىالت األنظمة تلك كل بقيت عام عرشين مرور بعد و ،“ اإلرسائيىل العدوان آثار” إلزالة الدعوات
  ... ». ما حد إىل السودا� ىالشيوع للحزب عدائه بسبب سقط ىالذ ى��  نظام

 فكرة للنقاش حول اً عجت�إ  “األحرار الضباط” من ضابطاً  عرش ثالثة عقد« قال  ىالحزب الشيوع دورو عن 
 الحزب ىلرأ  متبن� نقالباإل  فكرة الضباط أولئك من سبعة رفض جت�عاإل  ذلك ىف و ، السلطة عىل نقالباإل 

 عىل ىالشيوع للحزب السياىس املكتب أكد ١٩٦٩ مايو من التاسع ىف و ، ٣٢منهم ستة أيده بين� ىالشيوع
 الشفيع ىالشيوع و الع�ىل ىبالقياد ى��  جعفر التقى الشهر نفس من ٢٤ مساء ىف و ، نقالبلإل  رفضه
 لالنقالبات حزبه رفض عن الشفيع عرب أخرى مرة و ، وشيك ىعسكر  بتحرك محذراً  أخربه و الشيخ أحمد

 �ناصب قبل الحزب أن إال نقالباإل  بخصوص ىالشيوع الحزب لنصيحة العسكري� رفض رغم و،  العسكرية
 ضم و الحركة نجاح لض�ن الثورية لقوىل له بيان ىف دعا و  - الوزراء و الثورة قيادة مجلىس ىف - مختلفة
 ضم بين� ، الله حمد فاروق و النور بابكر و العطا هاشم هم شيوعي� ضباط ثالثة الثورة قيادة مجلس
 للحزب السياىس املكتب عضو ٣٣قرانق جوزيفالدكتور  بينهم من كان شيوعي� وزراء أربعة الوزراء مجلس

                                                 
  ١٩٨٧ نرش عام“ السودان يف ال�وة و السلطة رصاع”الذي نرش بالعربية بعنوان " السودان يف السلطة و الطبقة" نبلوك تيم كتاب ذكر هنا كاتب املقال عن مرجعه �ا ورد يف ٣٢
 إىل ١٩٥٥ يف عام انضم،  منها تخرج و الخرطوم بجامعة القانون بكلية التحق،  واو مدينة قرب التونج اطراف يف جنوبية قرية يف ولد جنو� سودا� سيايس قرنق جوزيف ٣٣

عىل خلفية  ��ي جعفر حكم ابان ١٩٧١ يوليو يف ، أعدم الجنوب لشئون وزيرا عمل و ، ١٩٦٥/١٩٦٩ الربملان يف الشيوعي الحزب عن نائبا كان ، السودا� الشيوعى الحزب
 يوليو رغم عدم مشاركته به ١٩أنقالب 



  

 

 ٥٨  
 

 الحزب ىف أعضاء دخول أن غ�، “ الجنوب شئون وزارة” اسموها جديدة وزارة تقلد ىالذ و ، ىالشيوع
 منشوراً  الحزب أصدر بل ، االنقالب ىف الحزب قيادة ىرأ  يغ� � الوزراء و الثورة قيادة ملجلىس ىالشيوع
 عن ١٩٦٧ ىف الصادر الرابع املؤ�ر مقررات عىل فيه يؤكد“ ١٩٦٩ مايو ٢٥” االنقالب يوم مساء ىف ألعضائه
 و املثقف� و  الوطنية الربجوازية و املزارع� و الع�ل تضم ىالت - “الد�قراطية الوطنية الجبهة” و السلطة
 نقالبإ  طريق عن تتم أن �كن ال ىالت و ، االشرتاكية تحقيق سبيل ىف مهامها و – الثوري� الجيش رجال

 أنه عىل مايو ٢٥ ىف حدث ما الحزب صنف ذاهب و ،“ صغ� ىبرجواز ” تفك� محض هو ىالذ و ، ىعسكر 
 املهمة و  الحساسة املناصب من للثورة املناهضة الرجعية قوى كل عزل تم؛  “ثورة” وليس “ىعسكر  نقالبإ ”

 النظام ح�ية ىف فقط ليس ، حاس�ً  الحزب دور كان و ، الد�قراطية الثورة لنمو أفضل ظروفاً  خلق م�
 مهمة لها منشور ىف املركزية اللجنة لخصت و ، العاملة للطبقة السلطة نقل ىف بل ، املعارض� وجه ىف الجديد
 ىلق و ، الصغ�ة الربجوازية نفوذ مقاومة و املاركسية باأليديلوجية ىالوع بث و الج�ه� تنظيم ىف الحزب
 معاوية و امل� مصطفى عمر من قوية �عارضة جهاو  لكنه و ، محجوب الخالق عبد تأييد املنشور ذلك

 مثل - املركزية اللجنة ىف أعضاء من و ، - أعضاء �انية ب� املكون السياىس املكتب ىف اثنان وه� - إبراهيم
 بأن يؤمنون  املعارضون هؤالء كان و ، -“ األرض تحت” الحزب نشاط عن املسئول سلي�ن أحمد محمد
 و ،“ صغ�ة برجوازية” بأنهم قادته بوصف و ، االنقالب ىف املشاركة بعدم شنيعاً  خطأ أخطأ قد الحزب
  » الجديدة الثورية الحركة قدرة و قيمة من بالتقليل

من جهة و ب�  ىو يستمر الخالف و الرصاعات ليست فقط ب� أعضاء الحزب و لكن ب� الحزب و النم� 
وقت � يكن هذا مال�اً ويقول  ىفالحزب و القوى التقليدية من جهة أخرى فأنفتحت جبهات عديدة للرصاع 

 السياىس املكتب يستطع � و ، عديدة لشهور املوقف� ب� يتأرجح السودا� ىالشيوع الحزب ظل...  « جرش
 ، الحسم عدم و بالرتدد يتميز السياىس املكتب أعضاء بعض موقف كان و ، املوقف حسم املركزية اللجنة ال و
 االتحاد قائدة إبراهيم أحمد فاطمة و ، الع�ىل القائد الشيخ أحمد الشفيع املرتددين هؤالء ضمن من كان و

 - املسلم� اإلخوان و األمة حزب خاصة - اليم� قبل من خط�ا تحديا النظام واجه لذلك باإلضافة و ، النسا�
 قام حيث ، ى��  و ىالشيوع الحزب ب� الرصاع تواصل ثم،  الفريق� أحد يختار أن الحزب عىل لزاماً  كان و ،

 و ، مايو ىف الخالق عبد آلراء املعارض الجناح من معظمهم كان ، حكومته ىف شيوعي� وزراء بتعي� األخ�
 : بأن ٣٠/١٢/١٩٧٠ ىف الب�وتية األنوار لصحيفة - الخالق لعبد املعارض� كبار أحد - سلي�ن أحمد رصح

”  الثورة قيادة مجلس يقوم أن ىالطبيع من فإنه لذا انقال� داعية ىبأنن ىيتهمن دوما كان الخالق عبد”
 ىالشيوع الحزب شكوك من زاد و ، صفه ىف وليس فىص ىف بالوقف “االتهام بذات الخالق عبد يتهمه ىالذ
 الشكوك تلك من زاد و ، - آخر بانقالب قيامهم خشية ر�ا -األحرار الضباط تنظيم بحل قيامه ى��  تجاه

 نشاط مع الجديدة السلطة تسامحت و ، ١٨/٩/١٩٦٩ ىف الحزب كوادر من لعدد الداخلية وزارة ستدعاءإ 
 تحت ىبق و ، ىرشع غ� حزباً  - سابق قضا� بحكم و – ظل ىالشيوع الحزب أن غ� ، السوداني� الشيوعي�
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 زواج” كان ، ١٩٧٠ عام من نوفمرب حتى قا�اً  ى��  و الشيوعي� ب� التحالف ظل،  ٣٤د�وقليس سيف
إن  جدال ال و ، التقليدية القوى مجموعات هو و أال مشرتك عدو بسبب الطرف� عىل فرض ذلك “املصلحة
 و النقابات عىل يسيطر حزب من خاصة ، يأتيه عون لكل حتياجاإل  أشد ىف و ضعيفاً  كان الجديد النظام

 ىف للشيوعي� ممثل� بضم ى��  قبل األسباب لتلك و ، نفوذ و أذرع الجيش أوساط ىف له و التنظي�ت
 النقد ب� يتأرجح ىالشيوع الحزب ظل و ، املجلس أعضاء ىباق لنصيحة متجاهالً ، الثورة قيادة مجلس
 فقد ، ١٩٦٩ أكتوبر ما حدث ىفيتضح ذلك  و ، قياداته ب� الداخلية للرصاعات تبعاً  الحاكم للنظام والتأييد
 ١٩٦٩ أكتوبر من التاسع و الرابع ب� الد�قراطية املانيا إىل له زيارة إبان الوزراء رئيس الله عوض بابكر رصح
 نفى بياناً  فأصدر الثورة قيادة مجلس حفيظة الترصيح ذلك أثار و ، الشيوعي� بغ� تس� لن “مايو ثورة” بأن
 ذلك أعقب و ، األول يومها من األحزاب جميع حلت قد الثورة بأن أكد و الله عوض بابكر مقولة صحة فيه

 اجت�عا السياىس املكتب عقد باألحداث املشحونة األيام تلك ىف و ، الوزراء مجلس تركيبة ىف تغي� بأسابيع
 سالمة لتأم� التوجيهات من عددا أصدر و الثورة قيادة مجلس قرار فيه شجب ٩/١٠/١٩٦٩ يوم عاجال
 رغم آخر فعل رد ىأ  منع ىف أفلحت للحزب السياىس املكتب ألعضاء الداخلية الرصاعات أن غ� ، الحزب
 محجوب الخالق عبد الحزب سكرت� أصدر ١٠/١٩٦٩/ ١٧ يوم ىف و ، األيام تلك ىف اجت�عات لعرشة عقده
 الحركة و الحزب أعضاء عىل عرضها و للمشكلة ماركىس تحليل نرش:  فيها جاء املقرتحات بعض ضمنه بيانا

 و مفاوضات عقد و ، الحزب سالمة تأم� و ، ىوزار  تغي� ىأ  منع عىل العمل و ، العموم وجه عىل الشعبية
 الحزب أعضاء تعبئة و ، استقالته قدم إن معه سيقف الحزب بأن إعالمه و  الله عوض بابكر مع رصيح نقاش
 املكتب كان بين� و ، نوفمرب ١٨ يوم ىف؛  اليم� قوى ضغط من النظام لتخليص الج�ه� أوساط ىف للعمل
 املكتب فجمد ، يحدث لن ىالوزار  التغي� بأن املجتمع� ىاملهد عمر أخرب ، موقفه لحسم يستعد السياىس
 ذلك جاء و ، الوزراء مجلس لرئاسة توليه فيه أعلن نوفمرب ٢٨ ىف قرارا أصدر ى��  أن غ� ، مطالبه السياىس
 مع خاصة ، اليم� اتجاه ىف الخطوة تلك إزاء ئش فعل فرصة ىالشيوع للحزب ترتك � مفاجئة بصورة اإلعالن
 أغسطس ىف جت�عهاإ  بعد أخرى مرة للحزب املركزية اللجنة تنعقد � و ، الحكومة عىل الجيش سيطرة تزايد
 ىف الرصاع لحسم القيادة جت�عإ  موعد تأجيل االجت�ع ذلك ىف تم حيث ، ١٩٧٠ عام من مارس ىف إال ١٩٦٩
 و ، محجوب الخالق عبد موقف من عضدت قد كانت “أكتوبر أزمة” أن غ� ، ١٩٧٠ أغسطس إىل الحزب

 السودان هتزأ  األيام تلك ىف و ، الحزب ىف “اليمينة العنارص” يسميهم كان ممن التخلص إىل ىيرم كان ىالذ
  ».ىالشيوع الحزب و ى��  ب� التوتر من زادت أخرى بأحداث

 ٢٧ ىفأعلن  ىأتحاد الجمهوريات العربية مع كل من مرص و ليبيا الذ ىفالدخول  ىفيأمل  ىكان النم� 
تلك الفرتة إال أن  ىف ىكونه النم�  ىالذ العر� األتحاد األشرتا� ىف، و حل األحزاب و دمجها  ١٩٦٩ديسمرب 

اء كل بأقص ىقام و قتها النم�  ١٩٧٠نوفمرب  ١٦ ىفالحزب رفض األنض�م لهذا األتحاد و وصل األمر ذروته 

                                                 
 أن أراد الذي و ، د�وقليس يسمى تابعيه ألحد أمنية يحقق أن أراد ، س�اكوسة يف عام ٢٥٠٠ قبل عاش الذي ، ديونيسيوس الصقيل امللك أن هو “د�وقليس سيف” قصة ٣٤

 يومه د�وقليس عاش هكذا ، واحدة حصان بشعرة معلقاً  سيفاً  د�وقليس رأس فوق يضع أن هو و واحداً  رشطاً  ذلك لتحقيق اشرتط امللك أن غ� ، واحد ليوم لو و ملكاً  يصبح
  يقتله و عليه السيف ويسقط الشعرة تنقطع أن من مرعوباً  املل�



  

 

 ٦٠  
 

 عث�ن النور املؤسسات الحكومية و قام بأعفاء كل من بابكر ىفاملوجودة  ىالقيادات املنتمية للحزب الشيوع
  الله م� عجل باألنقالب عليه ...  حمد عث�ن العطا ، و فاروق ، هاشم

 يوليو  ١٩أنقالب 

 ىفو األرتجالية  املحكم تخطيط، �وذج لعدم ال“ هاشم العطا”يعرف بأنقالب  ىيوليو و الذ ١٩كان أنقالب 
لذا � يستمر سوى  ، كذلك القوى املضادة لهم ، هاتقيمو  املواقف الدولية الخارجية أتخاذ القرار بدون دراسة

كان برتبة  ىيقول السيد عمر أحمد وقيع الله الذ ؛ أن يعود للسلطة مرة أخرى “ى� �”ستطاع أ ثالثة أيام و 
  - :  ٣٥نرش عىل موقع الحوار املتمدن أجراه معه األستاذ ماجد القو� حوار ىف بهذا األنقال  ىفمالزم و شارك 

 للحزب مؤرخون صنيعة حسب عىل يوليو ١٩ و ىالد�قراط ىاالتحاد للحزب ىتنتم إنك املعروف من *« 
  ؟ األمر يستقيم كيف. .. ىالشيوع

 الحزب صنيعة أنها و يوليو، ١٩ وحركة األحرار، الضباط تنظيم حول الناس من العديد أذهان ىف خلط هناك
 القوى مختلف من ضباط يضم كان األحرار الضباط تنظيم أن ىه الحقيقة لكن ، السودا� ىالشيوع

 عىل دوراً  ىالشيوع للحزب وكان التنظيم مستوى عىل مؤثرين لكن قلة كانو الشيوعي� و الد�قراطية
 األحرار الضباط تنظيم اجت�عات داخل ىف لكنهم ، املنشورات توزيع و طباعة و االجت�عات تأم� مستوى
 من نوابه طرد و ىالشيوع الحزب حل قرار أدنت ىأنن إال “ىالختم” إنت�� من بالرغم وللعلم.. أعضاء مجرد
 �كن و ، الد�قراطية عىل ىتعد يُعترب ذلك أن أعتقد كنت و ، ىثانو  الثا� الصف ىف وقتها كنت ،و الربملان

 الناطقة امليدان جريدة و الحزب دار حراسة ىف أشارك كنت و ، الد�قراطية العملية ىف تتحكم أن أغلبية ىأل 
 ثورة لتصحيح يوليو ١٩ حركة ىف للمشاركة ىدفعن ما هذا و ، بالد�قراطية مؤمن أل� فقط.. . الحزب بأسم
  ... مايو

  يوليو؟ من عرش التاسع ىف التحرك توقيت عىل االتفاق حول إج�ع هنالك كان هل *

 ذلك ىف ألنه تأجيله تم و ، يوليو من عرش ىالحاد ىف توقيته بداية كان حيث ، مرت� تغي�ه تم التحرك توقيت
 التوقيت تأجيل تم و ، للجنوب طريقها ىف كانت االقاليم من قادمة قوات وجود الخرطوم شهدت الوقت

  .التنفيذ دون حالت الخرطوم جامعة رضاباتأ  و أحداث لكن عرش للخامس

  ؟ يوليو ١٩ بتحرك عّجل ىالذ ما* 

 إضافة ، الوطني� الضباط من انقالباً  يحدث أن نخىش وكنا الجيش، داخل وتكتالت رصاعات شبح هنالك كان
 و السودان و مرص تحركات بدأت الوقت ذلك ىف نهأل  و ، األحرار الضباط بتحرك أحست االستخبارات أن إىل
 لذا ، الثالثة الدولة ضد تحرك ىأ  إلجهاض الدولتان تدخل عىل ينص ىالذ ، طرابلس ميثاق عىل للتوقيع ليبيا
 ظهراً  عرش الثانية الساعة ىف و يوليو من عرش التاسع يوم.. . معروفة تكن � الساعة ، االستعجال من البد كان

                                                 
  ٣٠/٧/٢٠١٥الله نرش يف  وقيع أحمد املالزم عمر يحكيها السودانية يوليو ١٩ حركة حول إفادات ٣٥

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?t=0&aid=478250  
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 و ، األول اللواء ىف يجتمعوا أن وعليهم اإلنرصاف بعدم الضباط إخبار األول اللواء قائد عبداملنعم ىمن طلب ،
  .ضباط ثالث التوقيت هذا عن تخلف

  السلطة ؟ عىل للسيطرة التنفيذ مطلوبات ىه ما* 

 منه مطلوب مدرعات األول اللواء ، بها تقوم محددة مهام لديها جهة كل و محددة كانت التعلي�ت -
 الحرس و املايوي� الضباط أعتقال و ىالجمهور  الحرس مساعدة ، ىالكبار  ، اإلذاعة ، الثا� اللواء إحتالل

 عىل لسيطرةل األول اللواء مدرعات من ساعدةو � ، جعفر كتيبة عىل السيطرة منه مطلوب كان ىالجمهور 
 و الثورة مجلس أعضاء و رئيس اعتقال ، شمبات مظالت عىل السيطرة ، االتصاالت قطع ، العامة القيادة
 الخرطوم و الخرطوم ةنبياك ىف االتصال بقطع قاسم زه� املالزم قام عندما التحرك بدأ و،  االسلحة قيادات
 قوات لدعم – حس� أحمد املالزم و  مبارك هاشم مالزم -  دبابات بخمس األول اللواء تحرك و ، جنوب
 ، ىالح عبد معاوية للنقيب موكولة كانت ىالجمهور  الحرس قيادة ، شمبات إىل املتجهة ىالجمهور  الحرس
 ، و لإلذاعة بدبابت� بعدها هاشم تحرك و ، الغفار عبد أبوبكر املالزم �ساعدة ، السيطرة له �ت حيث

 أعضاء اعتقال تم و ، مقاومة دون ذلك كل  حدث و ، الرازق عبد بش� النقيب عليها سيطر العامة القيادة
 بعدم واضحة التعلي�ت كانت و.. . إبراهيم أحمد القاسم وأبو رسور عوض العظيم عبد منهم الثورة مجلس
 املالزم ، ملحاكمتهم الكافية األدلة �تلك أننا ترى القيادة كانت و ، الثورة  مجلس قيادة من ىأ  قتل و تصفية
 بقيادة - مستجدين – بقوة عليها السيطرة �ت جعفر كتيبة.. . آخرين و ىالنم�  بإعتقال قام جبارة أحمد

  .كنب عث�ن الرائد بقيادة الكتيبة كانت و كبلو فيصل و الس�� صالح  النقيب

  ؟ يوليو ١٩ حركة ىمنفذ واجهت ىالت املقاومة ىه ما* 

 و نار، إطالق بدون األول اليوم إنتهى و.. . التحرّك أيدو الضباط كل التنفيذ لحظة ، مقاومة هنالك تكن �
 الضباط كل و ، ساعت� خالل تحقق االنتصار.. . اآلخرين مع االشتباك بخصوص واضحة التعلي�ت كانت
  »... املرصية الجبهة ىف املوجودين حتى التحرك اباركو 

  -و عن كيفية سقوط األنقالب قال : 

  تلقيته ؟ كيف.. التصحيحية بالحركة أسميتموه ما إجهاض خرب* « 

 القذائف من عدداً  أطلقت و نحونا تس� بدبابة تفاجأت “ح�مة أبو” منطقة ىف أنا و ىجولت من عود� أثناء
 من أعتقاىل تم و ، الثا� اللواء من احتالله تم أنه وجدنا األول اللواء بوابة من دخلنا و تجاهناإ  بتغي� قمنا ،

 حمدناالله فاروق و النور بابكر طائرة اختطاف تم حيث ، التحرك بإجهاض عجلت أخرى أحداث.. . هناك
 و ليبيا سفارات أعضاء بإعتقال نقوم أن الضباط من عدد وقتها رأى و،  والليبية املرصية املخابرات طريق عن
 إنه قال و ، الدولية لإلتفاقيات إحرتاماً  ، الخطوة هذه عىل أعرتض “العطا هاشم”  أن إال بريطانيا و مرص
  ... رساحهم إلطالق التوسط سيتم

  ... يوليو من التاسع عرش ىف بدأت ىالت التحركات مجمل عن عزله �كن ال.. . الضيافة بيت ىف حدث * ما
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 كان ىالذ ، السودا� الجيش عىل طرأت ىالت التحوالت مجمل عن الضيافة بيت ىف حدث ما عزل �كن ال -
 األمة حزب ضباط يضم و الوطني� الضباط تنظيم و األحرار، الضباط تنظيم كان حيث ، تنظيم من أك� يضم

 بيت ىف الحراسة قوة ألعضاء التعلي�ت كانت و،  جهوية تنظي�ت و ، التقليدي� الضباط ، سالمي�اإل  و
 املظالت و الثا� اللواء من أغلبهم و الوطنيون الضباط ليتحرك ، للمعتقل� الراحة سبل كل توف� الضيافة
 الوقت ىف ، خارقة حارقة بذخ�ة كب�ة بدانات القصف بدأ و ، الضيافة بيت و القرص لرضب بدبابت� تحركوا

 تلك ىف موجودين يكونا � جبارة وأحمد الحردلو ، خفيفة بأسلحة تتسلح الحراسة قوة فيه كانت ىالذ
  ... يوليو ١٩ بضباط التهمة إلصاق تم ذلك مع اللحظة

  ؟ تصفها كيف يوليو ١٩ حركة عىل للقضاء ىالنم�  نفذها ىالت املحاك�ت* 

 نفذها ، ساعة نصف من ألك� تستمر � و شجرة تحت ، املعروفة باألعراف عالقة ماعندها املحاك�ت -
 رئيس “النور بابكر”فـ  يوليو ١٩ ىف التحرك امنفذو  ضمن أس�ءهم ترد أن من الخوف �لئهم كان ضباط

 لكن ، سجن سنوات ٤ بـ بابكر عىل حكم و ، ١٩٧٦ ىف املدرعات سالح قائد “مقبول الرس تاج” كان محكمته
 خاطبه الذي ىلنم�  أعاده و ، سنوات٦ لـ الحكم الرس تاج فزاد ، أرجعه و الحكم عىل التوقيع رفض ى�� 
 ، الضباط ضمن يكن � أنه بحجة بابكر إعدام الرس تاج فرفض “؟ يعني أنا أعدمه عايز� دا الزول”:  قائالً
 حرض األخ� أن األمر ىف الغريب ، النور بابكر بإعدام قام الذي “مربوك عبدالعال صالح” بتعي� ��ي فقام
 ؛ العامة القيادة ىف “العطا هاشم” مع كان و يوليو ١٩ تحرك ىف للمشاركة استعداده أبدى و األول اليوم منذ
 جنوب منطقة ىف الشجرة معسكر داخل العسكري� إعدام تم و..  فاروق بإعدام  قام الحسن محمد أحمد و

 طلقات عىل أسلحتهم تحتوي عسكري ١١ عرب تنفيذه يتم إالعدام بأن املواثيق تنص حيث و ٣٦الخرطوم
 ، رصاصة “٣٠٠” من أك� تلقى الضابط جسد أن حدث ما لكن ، حية طلقة أحدهم يحمل بين� فشنك
 للهتاف اإلعدامات منفذوا أجربت بسالة و بشجاعة ماتوا ... نصف� إىل أجسامهم انقسمت ضباط أن لدرجة

  ...». وتحيتهم بشجاعتهم

زب الشيوعي حيوليو أك� من ثالثة أيام و انتهى بأعدام العديد من قيادات ال ١٩ و هكذا � يستمر أنقالب
  .محاكمة توصف بالهزلية ىفعىل رأسهم األستاذ عبد الخالق محجوب و هاشم العطا و آخرين 

رغم أن فشل ال أن أغلب تلك املرشوعات حكمه �جموعة من املرشوعات التنموية إ  ضحاول النم�ي تعضي
، فبدأ سلسلة فباتت عبء عىل الدولة و املواطن�  ىفاألفكار كانت جيدة إال أنها � تكن مدروسة بالقدر الكا 

نه تعرض الك� من محاولة أ محاولة لتجنب أية إنقالبات عسكرية ضده ، خاصة و  ىفمن التحالفات السياسية 
 ىف، و  ١٩٧٦، و أنقالب محمد نور سعد عام  ١٩٧٥م أنقالب حسن حس� عام أنقالب فشلوا جميعا أهمه

الجنوب مرة أخرى و أصبح املوقف مرتبكاً ، فلم تستطع القوات السودانية  ىفتجددت املعارك  ١٩٨٣عام 
املنتمي  “حسن الرتا�”صبح موقف ��ي شديد الحرج ، و � يجد أمامه سوى أ السيطرة عىل الجنوب ، و 

                                                 
  (ملحوظة من املحاور) موجودة اإلعدام فيها نُفذ التي الدروة مازالت و الحالية مايو منطقة ٣٦
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ليشهد السودان أول مراحل التحول ، و يسطر النم�ي بهذا مرص ،  ىفلتنظيم األخوان املسلم�  ئدياً عقا
  التحالف أوىل خطواته نحو الهاوية.

 قوان� سبتمرببداية النهاية و 

، أو ك� يحب  السودان ىف الرشيعة تطبيق بدء عن رسمياً  النم�ي جعفر الرئيس أعلن ، ١٩٨٣ سبتمرب ىف
ساخرين منها ، فإعالنها جاء مفاجئاً بدون  ٣٧السودان أن يطلقوا عليها قوان� بدرية سلي�ن ىفاألخوة 

عىل بيان تذيعه اإلذاعة الرسمية  ١٩٨٣سبتمرب  ١٤، حيث صحا الشعب السودا� يوم تخطيط أو �هيد 
و التي بدأت قوان� إسالمية تحل محل القوان� الوضعية ، �وافقة الرئيس جعفر ��ي عىل تطبيق 

بأستعراض مرسحي عىل شاطئ النيل حيث صادر جهاز األمن زجاجات الخمور من املحالت و التي قدرت 
تنفيذ الحدود ، ثم  ىفالنيل ، ثم تال ذلك البدأ  ىفمليون جنيه سودا� و قام ��ي بإلقائها  ٣٠٠قيمتها بحوايل 

، و أستبدال رضيبة  الدخل و الرضائب “ اإلسالمي األقتصاد”تنفيذ ما يسمى بـ  ىف ١٩٨٤فرباير  ىفأعقبها 
 له والبيعة الوالء قسم بأداء ضباطه جميع النم�ي أمر ، نفسه العام من يونيو ىف، و “ الزكاة”األخرى بـ 

   ٣٨أعدم النم�ي زعيم حركة األخوان الجمهوري� ١٩٨٥يناير  ١٨ ىف، و  السودانية لألمة “إمام” كـ شخصياً 

 بالرغم الردة بتهمة عاماً  ٧٦ العمر من البالغ الجمهوري الحزب رئيس طه محمد محمود واملفكر املهندس
  . الدويل املجتمع من و اإلسالمي العا� داخل من سواء للرحمة املتكررة املناشدات من

  : السودان ىف “املسلم� اإلخوان” ج�عة عن التالية النبوءة ١٩٧٧ عام كتب طه كان

 مفيدة تجربة تكون سوف و.. . الديني الهوس ج�عة حكم بتجربة �ر أن السودا� للشعب األفضل من «
 الج�عة هذه تسيطر سوف و..  الج�عة هذه شعارات زيف مدى تكشف سوف شك بال إنها إذ – للغاية
 سوف و ، األمرين الشعب تذيق وسوف – العسكرية بالوسائل لو حتى اقتصادياً  و سياسياً  السودان عىل

 رضأ من قتلعونيُ  سوف و – بينهم في� بهم تنتهي سوف و – ليل إيل نهارها تحيل فتنة ىف البالد يدخلون
  » اقتالعاً  السودان

 “حسن الرتا�”كان املخطط لكل تلك التحوالت الدرامية هو 
حينها أستاذاً للقانون بجامعة الخرطوم ، و تحالف الذي كان 

أنقالبه عىل الحزب الشيوعي بعد  ١٩٧٧مع النم�ي عام 
 هي و “اإلسالمية امليثاق جبهة”السودا� ، كان الرتا� يقود 

 التي و السودانية اإلسالمية الحركة تؤسسه حزب أول �ثل
؛ � يستمر شهر العسل السيايس  املسلم� فكراإلخوان تحمل

 ىفعتقل عدد كب� منهم ، عا� النم�ي أ ب� الرتا� و النم�ي طويالً حيث أنقلب ��ي عىل جبهة امليثاق و 
                                                 

وق من جامعة لندن ، عملت يف ديوان النائب العام كمستشارة ، ك� عملت كأستاذة للقانون الدستوري بكلية الحقوق بدرية سلي�ن محامية حاصلة عىل إجازة الحق ٣٧
و هي حاليا مستشارة للرئيس جامعة الخرطوم و أحد الذين شاركوا يف كتابة قوان� سبتمرب ، ك� أنها تعترب أول سيدة تشارك يف أنقالب عسكري بالسودان مع البش� ، 

 لسودا�.ا
األستاذ محمود محمد طه  حركة األخوان الجمهورين هم مجموعة من السياسي� اإلسالمي� الذين أنفصلوا عن حركة األخوان املسلم� ليشكلوا حركة مضادة بعد أن نرش ٣٨

جديد حاول أن تكون أك� رحابة و د�قراطية و تت�ىش مع مؤسسها مجموعة من املقاالت تنتقد فكر الج�عة األصلية التي رأى أنها إىل فناء ليشكل ج�عة أخرى بفكر 
  العرص و يف نفس الوقت تحافظ عىل التقاليد الدينية 
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تلك الفرتة من مشكالت جمة � يستطع السيطرة عليها و شهدت البالد أزمة اقتصادية حادة فالجنيه 
الجنوب املشكلة إزدادت  ىف٪ من قيمته ، الشارع السودا� � يرىض عن قوان� سبتمرب ، و ٨٠السودا� فقد 

كنه أغلبية مسيحية و وثنية و بالتايل زادت سالجنوب الذي ي ىفتعقيدا فالحكومة حاولت تطبيق القوان� 
معارضة الجنوب لحكومة الش�ل ، زيد عىل ذلك إعدامه للمفكر محمود محمد طه الذي كان يحظى �كانة 

فرتة أضطربات و أنتكاسات لنظام  ٨٥و  ٨٣ة ما ب� عامي املجتمع السودا� ، و بالفعل كانت الفرت  ىفكب�ة 
رحلة عالج إىل الواليات املتحدة و �  ىفم�ي نسافر ال ١٩٨٥مارس  ىفو سواء كان هذا جنوباً أو ش�الً ، مايو 

من العاصمة ، �  ربوع السودان بدأً  ىفأيام حتى بدأت األضطرابات تنترش �يض عىل رحلته العالجية سوى 
   رأسهم حليفه األول حسن الرتا�.النم�ي حلفائه من اإلسالمي� بل كانوا أول من خانوه  و عىل يحمي

  كتابة سطور النهاية لحكم مايو ىفالدور السعودي 
 و ، ١٩٧١ عام أواخر ىف الحج فريضة ألداء املكرمة مكة بزيارة النم�ي قام  ، الشيوعي� الزع�ء إعدام بعد
 األوىل املحاولة كانت تلك السودان من فروا الذين املسلم� اإلخوان قادة مع اجتمع ، جدة ىف توقفه خالل

 ىف وجوده أثناء و ، الخرطوم إىل عودته عقب النم�ي امستشارو  رفضها و قد اإلسالموي� مع للمصالحة
 إسالمية مرحلة قيام  حتمية بشأن فيصل امللك مع مناقشات ىف النم�ي دخل ، السعودية العربية اململكة
 ج�عة بعودة يتعلق ما ىف فورية متابعة هناك يكن � أنه من بالرغم و ، السودانية السياسة ىف جديدة
  .الجديد ١٩٧٣ مايو لدستور الطريق مهدت االجت�عات تلك أن إال ، السيايس النشاط إىل املسلم� اإلخوان

 إسالمية دولة إىل السودان سيحول الجديد الدستور أن فيصل امللك النم�ي وعد ، منشور لتقرير وفقاً  و
 عليها املوافقة �ت التي املعدلة الدستور نسخة لكن و ، مستشاريه أقرب بعض معارضة من بالرغم ، مثالية

 الذي املايل الدعم دون من النجاة يحاول أن مالياً  املفلس السودان عىل كان و ، السعودي� تُرِض  � النهاية ىف
  :  )��ي مثنى( ��ي� ب� أيديولوجية فجوة اتضحت ، ١٩٨٣ سبتمرب بعد و فيصل امللك به وعد

   جهة من ١٩٦٩ عام مايو لثورة العل�� اليساري الزعيم أ) 

  .أخرى جهة من أتباعه من بالبيعة واملطالب الرشيعة مطبق “النم�ي اإلمام” ب)

 نتهىأ  و ١٩٧٧ عام ىف الوطنية باملصالحة بدأ والذي – النم�ي ادعاه الذي “اإلسالمي النهج” نافحص إذا
 الرتا� حسن املسلم� اإلخوان زعيم عتقالأ  و ١٩٨٣ سبتمرب ىف املهدي الصادق السابق الوزراء رئيس باعتقال

 و ، األنصار طائفة مثل الطبيعي� مؤيديه ب� حتى ، له الكامل الفشل من سيدهش فإنه – ١٩٨٥ مارس ىف
 النهج” األول تأليفه من منه� اثنان ، كتب ثالثة ىف للنم�ي اإلسالمية السياسات و املعتقدات ُوصفت قد

 اليساري القومي التيار من النم�ي تحول أسباب وصف و ، ١٩٨٠ عام ىف القاهرة ىف نرش و،  “؟ ملاذا اإلسالمي
 املنسوب الثا� الكتاب و ، السبعينيات منتصف ىف باإلسالم الصارم التقيد إىل حكمه من األوىل السنوات ىف

 ىف نرش لكنه و ١٩٨٣ أغسطس ىف ينرش أن املقرر من كان و ، “؟ كيف اإلسالمي النهج” بعنوان هو للنم�ي
 ، اإلسالمي النهج تنفيذ كيفية توضيح منه املقصود كان و ، النم�ي فيه خلع الذي الشهر ىف أي ، ١٩٨٥ أبريل

 م ١٩٨٤ سبتمرب ىف الخرطوم ىف عقد الذي ، العاملي اإلسالمي املؤ�ر وقائع عىل يحتوي الثالث الكتاب
 من نرش قد و ، النم�ي جعفر “األعظم اإلمام” تبجيل و الرشيعة لتطبيق األوىل السنوية بالذكرى حتفاللأل 
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 اإلسالمي النهج” ىف و ،“ السودان ىف اإلسالمية الرشيعة تطبيق عىل عام” عنوان تحت السودا� الربملان قبل
 و ، بحسم اإلسالم نحو تحوله بداية كان ١٩٧١ يوليو ىف الفاشل الشيوعي االنقالب أن النم�ي عتربأ  “؟ ملاذا
 لعون النم�ي كتاباً  ينسب و ، املهدي أحمد محمد ، مؤسسها و عرش التاسع القرن مهدية بتمجيد قام

 كاتب و املرصي مستشاره ، محجوب ملحمد أو ، اإلسالموية املرحلة خالل معاونيه أقرب أحد ، الرشيف
 إىل “اإلسالمي النهج” من النهائية النسخة الرشيف عون قدم عندما أنه الخرطوم ىف نكتة شاعت و ، خطبه
  “.؟ ملاذا” كلمة إضافة هي الكتاب تأليف ىف الوحيدة األخ� مساهمة كانت ، النم�ي

 إمامهم و ،“ مهدية النيو” املعارصين املهدية أتباع األنصار، طائفة تجاه النم�ي موقف كان دهشة واألك� بل
 حاول و البداية من النم�ي لنظام مفتوحة معارضة ىف كان األخ� بأن شخص فكر إذا ، املهدي الصادق
 تحول من كجزء إال إليه ينظر أن �كن ال كتابه ىف املهدية عىل النم�ي ثناء فإن ، ١٩٧٦ يوليو ىف به اإلطاحة

 مايو لثورة “الطائفي� األعداء” مع واملصالحة إسالمي حياءاإل  ب� العالقةف ، السيايس النم�ي نهج ىف كب�
 إيران ىف قدماً  �يض الراديكايل السيايس اإلسالم فيه كان وقت ىف وقعت لقد ، املصادفة قبيل من ليس ١٩٦٩

 حكم أثناء -بل و الربط بينهم  –مرص  ىف حدث ما شأن من التقليل ينبغي ال ك� ، أخرى إسالمية دول و
  .بقوة اإلسالمية الطالبية املنظ�ت و املسلم� لإلخوان صعود من السادات أنور الرئيس

  ١٩٧٢أتفاقية أديس أبابا 
حكومة لة أخرى للمشكلة الجنوبية ، فار حكم النم�ي يجب أن أعود م طكيفية إسقا ىفسرتسل أ قبل أن 

 السودان جنوب ىف التمرد قادة و الخرطوم حكومة ب�أن تتوصل إىل أتفاق  ١٩٧٢ستطاعت عام إ السودانية 
 سرتضاءإ  حيث أرادت الحكومة السودانية الش�لية ، املتبادلة التنازالت من سلسلة كانت و ، أبابا أديس ىف

 منح تم بهذا ، الخرطوم لحكومة الثمن باهظة كانت معارك عدة بعد السودان جنوب ىف التمرد قادة
 االتفاقية ألغيت ١٩٨٣ عام ىفلكن  و ، النسبي السالم من فرتة تالها قد و ، السودان لجنوب الذا� ستقاللاإل 
  .البالد كامل عىل اإلسالمية الرشيعة فرض تم عندماالش�ل  ىفالحكومة السودانية  ِقبل من

 قوات دمجت ها�وجب و ، واليات ثالث من مكون واحد كإقليم الجنو� لإلقليم الذا� الحكم االتفاقية أقرت
 ىف ستقراراإل  عم و الحرب إنهاء إىل تفاقيةاإل  أدت قد و ، السودا� الجيش صفوف ىف الجنوبية األنانيا حركة
 �وجب و، بهذا  الجنوب و الش�ل ىف التنمية خطط وت�ة تسارعت و التمرد ندالعإ  منذ مرة ألول الوطن كل

 هذا منضَ  و ، كونفيديرايل إطار ىف نسبي ذا� ستقاللإ  عىل الثالث الجنوبية املقاطعات حصلت السالم تفاقإ 
آبل ”الزعيم الجنو�  أبابا أديس ىف ��ى حكم عن تفاقاإل  وقع وقدأهل الجنوب ،  �ثيل حرتامإ  االتفاق

 مجلس وجود و ، للدوائر مرض توزيع مع اً موحد إقليمياً  ربملانعىل أن يكون ال االتفاق نص و،  ٣٩“أل�

                                                 
 يلتحق أن قبل السودا� بالجنوب رمبيك مدينة يف الثانوي و االبتدا� تعليمه تلقى،  الدينكا قبيلة من بروتستانتي مسيحي وهو السودان، جنوب يف ١٩٣٣ عام أل� أبل ولد ٣٩

،  املتحدة بالواليات إيل جامعة من الدويل القانون فقه يف آخر دبلوم و ، لندن جامعة يف العليا الدراسات دبلوم عىل حصل ، الحقوق كلية يف العليا دراسته ليتابع بالخرطوم
 حركة زعيم مع املفاوضات طاولة عىل فجلس ، الجنوبي� مع مفاوضاتها يف الخرطوم حكومة مثل،  بالهاي الدولية العدل محكمة يف قاضيا يعمل أن قبل باملحاماة اشتغل
 أقنعهم و كونفدرايل بنظام الجنوبي� مطلب عارض إذ ، "عنيد" مفاوض بأنه حينها أل� ُوصف،  ١٩٧٢ فرباير يف أبابا أديس يف املتمردين باسم املتحدث وجال  جوزيف األنيانيا
 ك� النم�ي، عهد يف السودان جمهورية لرئيس نائبا ، ع� عاما ١١ استمرت هدنة عنها نتجت التي أبابا أديس اتفاقية عىل بالتوقيع مساعيه تّوجت و ، الذا� الحكم بصيغة
 أل� رئاسة تكن ، � الجنوب دوائر إحدى عن نفسه رشح أن بعد ١٩٦٨ عام السودا� الربملان يف عضوا انتخب ، و كان لفرتت� الجنوب إلقليم األعىل التنفيذي املجلس ترأس

 جميع عىل الدينكا و قبيلته) النم�ي الرئيس نائب( أل� سيطرة من املتربم الجو جوزيف خاصة الجنوب ، أبناء من لخصومه تروق الجنوب إلقليم األعىل التنفيذي للمجلس
الجو  جوزيف لرغبة تلبية) و االستوائية الغزال و بحر النيل أعايل( واليات ثالث إىل واحدة والية كان الذي الجنوب بتقسيم ١٩٨٣ عام الخرطوم حكومة فقامت الجنوب ، أمور
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 نعكاسإ  و الحكومة و الربملان ىف بالش�ل نفسه ياملركز  الحكم ىف ذلك �ثيل ثم ، الجنوب ىف يتنفيذ وزراء
 بهذا و ، الجنوب ىف املجتمع واقع ملحوظة بدرجة حرتمأ  الذى ىفالثقا  النشاط و يالتعليم النظام عىل ذلك
 ىف حتى الجنوب ألهل مطمئنة تفاوضية قوة و ياالجت�ع السيايس الحوار ستمرارإ  من قدراً  االتفاق ضمن
 �نع � ذلك لكن ، االتفاق إطار ىف الوقت لبعض الش�لية/  الجنوبية ثم ، الجنوبية / الجنوبية الرصاعات ظل

 ىف الرصاع نتيجة فقط ليس و الش�ل ىف املركزية السلطة قبل من االتفاق هذا نتهاكإ  مظاهر تفجر رسعة
  .يقال ك� الدينكاوية النخبة و االستوائية املديرية نخبة ب� الجنوب

 الجنوب عالقات تعالج التى و الدراسات السودانية األدبيات بوفرة املايض القرن من السبعينيات عقد �يز
 ذلك و ، موحد سودان خلق اتجاه ىف عليه البناء أو أبابا أديس تفاقإل  نقدها ىف سواء جرأة و بحرية بالش�ل

 قضية حول سوسيولوجية دراساتتلك الفرتة  ىف ظهرت ك�،  السواء عىل ش�لي� و جنوبي� كتاب قبل من
 عالقة ربط ىف املتنوع السودان بدور يبرش بعضها راح بلاملجتمع السودا�  بنية ىف االجت�عى الثقاىف التنوع
من الجنوبي� عىل نقد النظام من الداخل لبناء سودان  جرأة الفرتة تلك ىف الخرطوم شهدت و بأفريقيا العرب

 ما إذا سي� ال ، املوحد السودان اتجاه ىفحسن النية لدى الجنوبي�  توفر عىل داللته لذلك كان وموحد ، 
 أن قبلبه  برشي أن أيامه مطلع ىف مايو أنقالب كاد ، جديد وطنى مرشوع ىف جديدة لنخبة الفرصة أتيحت
  .اإلثنية الطائفية الربجوازية النزعة أخرى مرة تلتهمه

 السياسة و  االجت�ع عا� ، “دينق فرنسيس” أع�ل الفرتة تلك ىف املتميزة الكتابات تلك أبرز من
، و  العر� والش�ل األفريقى الجنوب ب� الوصل همزة نفسها تعترب التىالدينكا  قبيلة بنإ  و ، األن�وبولوجي

 املدرسة نهج مقابل السودانية الدراسات ىف كب�ة أهمية وغ�ها الدينكا عن دينق فرنسيس أدبياتتحتل 
دور الحمر و  ىفه دينق عرض الذى االجت�عى دور التاريخ متجاهلة تقليدية ظلت التى الش�لية التاريخية
  وحدة السودان. ىفالدينكا 

من دراسته عن قبائل الدينكا أساساً و  السبعينيات من املبكرة الفرتة تلك ىف “دينق فرنسيس” انطلق لقد
  هو األساس.ثقافات الجنوب بصفة عامة معتربا تكوين الهوية املشرتكة 

 جت�عياإ  الذات حول التمركز تجمع لبوتقة مثاالً أول ، نسمة مالي� ثالثة وهمدينق  عند الدينكا عا� ويعترب
، عا� يعكس تراثهم  املجاورة العربية و بل األفريقية العوا� اىل الحركة و التفك� و باألسطورة نطالقاإل  و ،

 االجت�عى الرتكيب ىف التنوع تجسدب� األسطورة األفريقية جنوباً و األديان الس�وية الرشق أوسطية ش�ًال 
 العرب تعزل التى املتعسفة الثنائية هذه تعرف ال تفاعل عملية ىف العروبة و أفريقيا بعاملى الروحى والرتاث

  األفارقة. عن

و الدينكا مثلها مثل املجتمعات البرشية تحتوي عىل قدر من التنوع و الخالفات و الرصاعات حيث يغوص 
تاريخها و تراثها الشعبي و يتصل بالرتاث املرصي الفرعو� و الرتاث املسيحي و األسالمي و يتواصل تاريخياً و 

و املايس ليشاركوهم مشكالت الهوية و التكامل و من ثم  ميثيولوجياً مع الُشلك و النوير و الُحمر و ِشندي

                                                                                                                                                  
و  صمته عن خرج إذ ، ١٩٩٦ عام حتى نشاط له يذكر و � الزمن ، من عقدا السيايس العمل أل� ترك ١٩٨٥ عام عسكري انقالب يف النم�ي جعفر حكومة سقوط ، و مع
 الجنوب. مصلحة يخدم ال االتفاق ذلك أن و رأى البش� ، حكومة مع للسالم الخرطوم اتفاق عىل توقيعه� بسبب كوان� و كاربينو مشار رياك عارض
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ب� ثنائية األفريقي و العر� ليس عىل أثاث أثني و لكن هي  -عند فرانسيس دينق  - تلتقي نقط الرصاع
  مشكلة تسلط و هيمنة.

 ١٩٨٥أنتفاضة مارس 

فاقية أديس أبابا مع الجنوب التي األخفاقات األقتصادية املتتالية لنظام مايو ، و قوان� سبتمرب ، و نقده ألت
تغلل عنارص األخوان املسلم� و  و إشعال الحرب األهلية مع شعب جنوب السودان مرة أخرى ، ىفتسببت 

و خيانتهم لنم�ي الجيش و الرشطة  ىفاملؤسسات الحكومية حتى وصلوا إىل مراتب عليا  ىفالحركة اإلسالمية 
 راكمت التي والعسكري� املدني� من طفيليةال رأس�ليةال رشيحةها ، الرغم أنه فتح لهم األبواب عىل مرصاعي

الحياة  ىف، باألضافة إىل الفساد الذي تفىش بشكل غ� مسبوق  منتجة غ� القطاعات ىف النشاط من ثرواتها
 ىف ��ي نظام فرط ك�مليار دوالر ،  ٩السودانية ، تضخم الديون الخارجية حتى وصلت إىل أك� من 

 النقد صندوق مثل الدولية الرأس�لية للمؤسسات هجمة كربأ أمام مرصاعيه عيل الباب فتح و البالد ستقاللأ 
م� أدى إىل موجة  البالد شهدتها نهب عملية أكرب ىف واللصوص  الس�رسة أمام فتحها ك� ، توابعه و الدويل

، أسباب تراكمت أدت  ٤٠عملية تهج� يهود الفالشا إىل ارسائيل ىفمشاركة النظام كذلك غالء غ� مسبوقة ، 
  إىل أشعال الثورة.

مظاهرات أحتجاجية بسبب موجة الغالء و  ىفمارس بخروج ع�ل سكة حديد عطربة  ٧بدأت األنتفاضة يوم 
مارس ،  ٢٦أرتفاع األسعار ، تبعتها مظاهرات طالبية خرجت من جامعة الخرطوم وصلت ذروتها يوم الثالثاء 

مارس تجددت املظاهرات ولكن بشكل أك� توسعاً لينضم ع�ل املنطقة الصناعية للطالب و أصحاب  ٢٧يوم 
الحرف الصغ�ة و العاطل� عن العمل ليهاجموا مقرات االتحاد اإلشرتا� ، و حارصوا السفارة األمريكية 

 الغاز و للدموع املسيل بالغاز هريناملتظا االمن قوات واجهت، مرددين هتفات ضد صندوق النقد الدويل 
 وصل و مواطن� خمسة لالنتفاضة الثا� اليوم بنهاية القتىل عدد لغب ، الرصاص و الكهربائية العيص و الخانق
 ملحاك�ت قدموا الذين املعتقل� عدد بلغ ك� مواطن� الثالث� للعالج باملستشفيات املحتجزين الجرحى عدد

،  ٢٦٤٢اليوم الرابع تجددت املظاهرات و أرتفع عدد املعتقل� إىل  ىف، و  مواطن ٥٠٠ حوايل فورية ايجازية
 عن رضاباإل  ، التجا� أحمد. د برئاسة الخرطوم مستشفيات الطباء النقابية الهيئة عالنتواكب هذا مع إ 

 يحوي لها بيان نرش و مارس ٣٠ حتى و “لالنتفاضة الثالث اليوم” مارس ٢٨ الخميس يوم من أً ابتد العمل
 .نتفاضةلإل  الثا� اليوم جرحى عدد و شهداء اس�ء

 ، الدولة امن جهاز ، بالعاصمة االشرتا� االتحاد مانةأ  فيه تاصدر  هادئاً  يوماً  مارس ٢٩ الجمعة يوم كان
 التخريب و بالشغب املظاهرات فيها وصفت عدة بيانات السودان شباب تحادإ  و ، الع�ل نقابات اتحاد

 املرشدون به يقوم و الشيوعيون و املسلمون خواناأل  اله يحرض يتال الخاصة املمتلكات و العامة للمنشئات
 تنوعت و فورية ملحاك�ت منهم ٨٥١ تقديم تم مته�ً  ٢٦٤٢ عىل القبض تم انه علنتأ  و املتبطلون و

                                                 
نات كر الوثائق أو خرحت بياكان موقف الحركة اإلسالمية يف السودان و عىل رأسها حسن الرتا� من عملية تهج� يهود الفالشا مخزيا حيث وقفوا موقف سلبيا حيث � تذ  ٤٠

 لهم تدين هذا الترصف عىل األقل
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 نفيهم بقصد شخصاً  ١٧٩١ عىل التحفظ تم ك� ، الغرامة و الجلد و السجن ب� ضدهم الصادرة حكاماأل 
  .العاصمة خارج

 و اخرين يوم� ملدة العمل عن ارضابها �ديد الخرطوم الطباء النقابية الهيئة تعلنمارس أ  ٣٠يوم  ىف
  .املوقف تطورات لتقييم الدائم نعقاداإل 

إبريل ، إال أن  ٢حاول النظام إظهار أن له قوة شعبية عىل األرض فنظم ما سمي �وكب الردع يوم الثالثاء 
إبريل نظمت  ٤يوم األربعاء  ىفالحضور كان ضعيفا و ظهر أن السلطة فقدت أية تعاطف ج�ه�ي معها ، و 

الج�ه� حتى وصل عدد القوى النقابية تظاهرة هادرة بدأت من مستشفى الخرطوم و تجاوب معها 
عمر عبد العاطي الذي  و نقيب املحام� ألف مواطن ، و فيها أعلن النائب العام ٥٠املشارك� إىل أك� من 

إلنقاذ الوطن موجهة إىل رئيس الجمهورية تطالبه شارك ضمن التظاهرة عن مذكرة بأسم التجمع النقا� 
مساء نفس اليوم قرارات أقتصادية بتخفيض  ىففأصدرت بالتنحي ، حاولت السلطة الحاكمة أحتواء املوقف 

أسعار السلع األساسية و تشكيل لجنة لدراسة أسباب ارتفاعها و العمل عىل تخفيضها ، و أعلنت أن الرئيس 
  سيعود من رحلته للواليات املتحدة و معه مالي� الدوالرات لحل املشكلة االقتصادية.

بيان يدعون  السياسية حزاباأل  عدد من أرصداسية األلتحاق بالثورة فمساء نفس اليوم بدأت القوى السي ىف
 االتحادي الحزب و ، السودا� الشعب تجمع فيه للعصيان املد� و إسقاط النظام و وقع البيان بأسم

  .البعث حزب و ، السودا� الشيوعي الحزب و ، مةاأل  حزب و ، الد�قراطي

 و الكهربا� التيار نقطعأ  و املظاهرات ستمرتأ  و السيايس رضاباإل  تنفيذ مت أبريل ٤ الخميس صبيحة منذو 
 ، االسواق أغلقت و الجوية املالحة حركة توقفت و العامة املواصالت و تصاالتاأل  و الهاتف خطوط تعطلت

 ليشمل االرضاب متدأ  ك� ، أبريل ٤ الخميس صباح من العارشة ىف الخرطوم مطار غادرت طائرة اخر كانت و
 بالوكالة املوجود مييل الفاكس جهاز طريق عن النم�ي مع تصالاأل  نقطاعأل  دىأ  م� ، لالنباء السودان وكالة

  .االرضاب ىف يشارك � واحد �ذيع كتفىالذي أ التلفزيون و ذاعةلأل  رضاباأل  متدأ  و ،

 الجمعة يوم مر،  بورسودان و مد� و عطربة مثل االخرى املدن بعض ىف العفوية الشعبية املظاهرات نترشتأ 
 محمد عمر كان و السبت يوم الدبلوماسي� و القضاة ملس�ة يجهز النقا� التجمع كان و هادئاً  أبريل ٥

 كانت و الكباري باغالق املس�ة ضعافأل  يخطط االمن جهاز رئيس و الجمهورية لرئيس االول النائب ، الطيب
 ايضاً  اليوم هذا ىف و ، بالجيش نقساماتأل  يقود ال موحد موقف لتشكيل مكثفة مشاورات ىف الجيش قيادة
 رئيس الزلت ناأ  و موقعي عن تزحزحني قوة توجد ال انه” قائالً تا�ز نيويورك لصحيفة النم�ي رصح

 ىف،  الشعب لصالح للتدخل الجيش نوباوي ود �سجد الجمعة خطبة ىف املهدي الصادق ودعا، “ الجمهورية
 القوى تجمع” ميثاق عىل التوقيع تم و نتفاضةلأل  موحدة حزبية و نقابية قيادة تكوين تمنفس اليوم 

 و االمة هي أحزاب ٣ امليثاق عىل وقع ، عبداللطيف سعيد محمد املحامي منزل ىف “الوطن النقاذ الوطنية
 و الخرطوم جامعة ساتذةأ  و املهندس� و الصيارفة و املحام� و االطباء هي نقابات ٦ و الشيوعي و تحادياأل 

  .االجت�عية التأمينات فىموظ و املصارف فىموظ
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األحداث و أعلن إنتهاء  ىفإبريل تدخل الجيش بشكل مبارش  ٦التاسعة و النصف من صباح يوم السبت  ىف
 العارشة عند تبدأ ان املفرتض من كان التي والدبلوماسي� القضاة ملس�ة استباقاً  ذلك والحقبة النم�ية 

 بالتطورات هناك خطرأ  و القاهرة كان النم�ي قد وصل قادماً من الواليات املتحدة ىفتلك األثناء  ىف،  صباحاً 
  ، لتنتهي فرتة نظام مايو بأنتفاضة شعبية ناجحة إىل حد ما. القاهرة ىف ومكث االخ�ة

  االنتفاضة دروس
 حتي يومياً  ترتاكم كانت التي للنظام العسكرية و الج�ه�ية املقاومة شمول و عمق يتضح اعاله الرسد من

 الغضب فجرت التي الرشارة كانت الجامعة طالب مظاهرات نإ  و ، النظام ضد الشامل االنفجار لحظة
 ، سابقا لها أرشنا كالتي ج�ه�ية نتفاضاتإ  و مظاهرات قامت طالبال مظاهرة فقبل ، النظام ضد املكنون
  ؟ النظام ضد الشاملة االنتفاضة تقم � فل�ذا

 ظروفها تتوفر عندما تقوم االنتفاضة أن السودان ىف  م١٩٦٤ اكتوبر ثورة و املهدية الثورة تجربة توضح
  : ىف تتلخص التي و الذاتية و املوضوعية

v تطيق ال بحيث السخط من لحالة الج�ه� ووصول بارسه، املجتمع تشمل التي العميقة األزمة 
 .القديم النظام ظل تحت العيش

v صفوفها ىف الرصاع و نقساماإل  ايل تؤدي التي و الحاكمة الفئة أو الطبقة تشمل التي العميقة األزمة 
 التضليل أجهزة و القهر، ىف وظائفها اداء عن القمع جهزةأ  تشل و ، األزمة من الخروج طريقة حول

 .للج�ه� يديولوجياأل 
v النرص حتي تقودها و الج�ه� تلهم التي الثورية القيادة وجود أخ�ا  

 حتي االنتفاضة مواصلة رضورة التجربة اكدت ك� ، م١٩٨٥ ابريل -مارس انتفاضة دروس أهم من كانت تلك
 القديم النظام رموز كل يشمل أن يجب لكن و ، فوقيا التغي� يصبح ال بحيث ، النهائية هدافهاأ  تحقيق
  .االنتفاضة تنتكس ال حتي ، للحريات املقيدة قوانينه و الفاسدة
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 و حقبة ديمقراطية حزبية جديدة ا�رحلة اإلنتقالية

و  السودان ىف انتقاليه مرحله قيام و النم�ي خلع عن الذهب سوار حسن محمد الرحمن عبد الفريق اعلن
، و أعلن املجلس عن فرتة أنتقالية  الذهب سوار الفريق برئاسة االنتقايل االعىل العسكري املجلس نشاءإ  تقرر

 السودا� املجتمع داخلمدتها عام تنظم فيها األحزاب و تعقد املؤ�رات العامة ، و لكن تعالت األصوات 
 االسالميه القوميه الجبهه ىف االسالمي� قوة تنامي هو السبب كان و،  قليال االنتخابات هذه بتأجيل مطالبه
 كان النه رأيه عىل ارص الذهب سوار لكن و،  الدوله نواحي كل ىف القوي تغلغلهم و،  الرتا� حسن بزعامة

  جدا غريب لسبب ةالسلط عن عازفاً 

  النم�ي السابق للرئيس ةبيع عنقه ىف ان يرى كان ومتدينة  اسالميه ثقافه ذو كان الذهب سوارف

 حكم ىف تفك�ه عدم ىف سبباً  البيعه هذه ظلت و ��ي يخلع حتى طويال وقتا منه احتاج السبب لهذا
 برملانيه انتخابات وللتقوم أ  العام مرور بعد الحكم ىف باستمراره املناديه االصوات تعايل من بالرغم السودان

، من هنا نرى أن سوار الذهب كان مياًل لتيار اليم� الديني و لو عىل  ١٩٨٥ ابريل انتفاضه بعد السودان ىف
اإلرساع باإلنتخابات  ىفإال أن الكث�من السودان� يؤكدون تآمره مع الرتا� و الصادق املهدي  فىعاطاملستوى ال

خاصة و أن أحد  فستهم ،اتنظيم صفوفه ومن –خاصة الحزب الشيوعي  – تى ال تستطيع القوى املدنيةح
التي ال تحتلف عن رؤية اإلسالمية التوجه و  “قوان� سبتمرب”األسباب الرئيسية لألنتفاضة عىل النم�ي هي 

بضم  – ستقيلحسن الرتا� الذي كان أحد مهنديس عملية التحول لدى النم�ي ، و هناك رأي آخر أنه أُ 
من قبل التيارات الحزبية التقليدية و التيارات الدينية التي  أي أجرب عىل قرار اإلبتعاد و اإلنسحاب –الهمزة 

ور ستطيح بهم خارج الدائرة لذا كان البد من اإلرساع بالدعوى األنتفاضة إذا أخذت الفرصة للتبل ىفرأت 
لألنتخابات ، خاصة و ان التيارات الدينية حصلت عىل دعم مايل هائل من دول الخليج كذلك دعم سيايس 

الحزب الشيوعي  ىفمن الدول األوروبية و أمريكا التي رأت فيهم فرصة إلبعاد التيار اليساري الصاعد املتمثل 
قوى يسارية تقف أمام  -و لو حثيثاً  – أستطاع اللحاق باألنتفاضة و قيادتها و بدأت تظهر عىل السطحالذي 

الحظ هنا  –الربجوازية الدينية املسيطرة ، و بالفعل تم الدعوة لألنتخاب بعد سنة واحدة من تنحي ��ي 
آخر  ىفدائرة  ١٤ج� بعد أن كانت دائرة للخري ٢٨و تم تخصيص  –يناير  ٢٥ ىفنفس سيناريو الثورة املرصية 

تاريخ اإلنتخابات الربملانية من دوائر الخريج�  ىفستفاد األسالم� ألول مرة أ  ، ١٩٦٨عام  ىفأنتخابات حزبية 
و توزعت مقاعد  ٣ لها سوى املقاعد املخصصة فالعاصمة الخرطوم � يتم تخصيص ىفتالعب العن طريق 

  -ألنتخابات عن النتائج التالية : اسفرت أ ناطق الريفية و النسبة األكرب عىل االقاليم و امل

 مقعد ١٠٠ عىل االمه حزب •
 مقعد ٦٣ االتحادي الحزب •
  مقعد ٥١ القوميه االسالميه الجبهه •

عدد املقاعد  ىفنالحظ أن الجبهة األسالمية القومية التي قادها الرتا� أستطاعت أن تحصل عىل املرتبة الثالثة 
حوز عىل نسبة يأن  يستطع أحداهاتشكيل الحكومة ، فاألحزاب التقليدية �  ىفو أصبح وجودها مؤثرا 
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أن يختار إما أن يتحالف مع  -وهو حزب األمة  –مرجحة و اصبح عىل الحزب الحاصل عىل النسبة األعىل 
  .الجبهة اإلسالمية ىفديدة املتمثلة غر�ه التقليدي الحزب األتحادي أو يتحالف مع القوة الصاعدة الج

الحزب األتحادي و تشكلت الحكومة األوىل بعد األنتفاضة الشعبية حكومة إئتالفية ب� كل من حزب األمة و 
، و راس الوزارة محمد صادق املهدي رئيس حزب األمة  “جناح ألدو أجو” التجمع السيايس لجنوب السودان 
سواء الداخلية و عجزت عن مواجهة التحديات التي واجهتها يصمد طويالً  إال أن هذا التحالف � يستطع ان

، لتمر السودان بفرتة أخرى من عدم األستقرار و تعاقبت الحكومات الواحدة تلو األخرى و كل  أو الخارجية
  منها يأ� و يخرج بال جديد يذكر و اصبح الوضع مشابه ملا كان قبل أنقالب عبود.

  ١٩٨٩/  ١٩٨٦لفرتة ما ب� ا ىفجدول الحكومات 

  التاريخ  الحكومة

  ١٩٨٦مايو   حكومة إئتالفية ب� األمة و األتحادي و التجمع السيايس لجنوب السودان

  ١٩٨٧يونية  ٣  حكومة إئتالفية ب� األمة و اإلتحادي الد�قراطي

  ١٩٨٧أغسطس  ٢١  الحزب اإلتحادي الد�قراطي ينسحب من الحكومة

  ١٩٨٧أكنوبر  ٤  التحالف ىفقرار األمة و اإلتحادي األستمرار 

 وأحزاب القومي و الحزب اإلسالمية و الجبهة و االتحادي حكومة إئتالفية جديدة (األمة
  جنوبية)

  ١٩٨٨مايو  ١٦

  ١٩٨٨ديسمرب  ٢٨  الحكومة من ينسحب الد�وقراطي االتحادي

  ١٩٨٩فرباير  ١  )جنوبية و أحزاب القومي و الحزب اإلسالمية و الجبهة األمة( جديد وزاري تشكيل

  ١٩٨٩مارس  ٢٢  )جنوبية وأحزاب والشيوعي القومي والحزب واالتحادي األمة( جديدة ائتالفية حكومة

  ١٩٨٩يونية  ٣٠  أخ�اً أنقالب عسكري 

ثالث سنوات � تحظى السودان بأستقرار رغم الشكل الد�قراطي الظاهر بل رصاعات و مؤامرات حزبية 
، و بالتايل أصبح  كرة األحزابفتؤكد لنا للمرة الثالثة فشل املنظومة الد�قراطية الربجوازية القا�ة عىل 

حيث أجتمع  ١٩٨٩مع بدايات عام املجال مفتوحا للجيش مرة أخرى أن يتدخل ، لتبدأ أوىل خطوات النهاية 
و أصدروا مذكرة طالبوا فيها “ الفريق فتحي أحمـد”من ضباط الجيش بقيادة رئيس هيئة األركان  ١٥٠

  الحكومة الوصول إىل حلول للمشكالت التي بدأت تعصف بالسودان ككل و حددوا ستة نقاط هي كالتايل :

  الوطنية القضايا عىل وأثرها الخارجية السياسة .١

  األسعار وارتفاع والتضخم االقتصادي تدهورال .٢

  األمني واالنفالت املليشيات .٣

  الفساد وانتشار السودا� املجتمع تفكك .٤
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  دارفور ىف املسلح الرصاع تأث� .٥

  لتشمل كل التيارات السياسية الحكومة توسيع .٦

 بياناً  األركان هيئة أصدرتفرباير  ٢٨ ىفأعطى الضباط املجتمع� مهلة مدتها أسبوعاً لتنفيذ تلك املطالب ، و 
دت التجمع محاولة منها لإلفالت من املأزق و أنقالب  ىف، م� دعا األحزاب أن ترسع  املذكرة ىف ورد ما فيه أكّ

و  النقابات قادة من الجيش عليهم ، و بالفعل تم الدعوة ألجت�ع ضم معظم األحزاب السياسية و عدد
جديدة موسعة ك� جاء املذكرة ، إال أن هيئة األركان  لحكومة قاطن سبع من برنامج عىل مارس ١٠ ىف وقعوا

 مارس ١٢ ىفمارست مزيد من الضغوط فأرسلت إىل رئيس الدولة خطاباً تتسائل فيه عن الوضع السيايس و 
  م و اصبح الطريق مفتوحاً ألنقالب عسكري جديد.استقالته الوزراء قدم
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  ١٩٨٩يونية  ٣٠أنقالب 

غاية  ىفو لها قصة  - التمويه  من فرتة بعد إسالمياً  آيديولوجياً  توجهاً  يحمل ١٩٨٩ يونيو ٣٠ انقالب جاء
 بلدها ىف السلطة إستالم من معارصة إسالمية حركة فيه تتمّكن سابقة أول االنقالب نجاح ، شّكل - الغرابة 

  .ىعسكر  انقالب عرب

 و رأت و التمك� ، السلطة أستالم ملرحلة - ىالنم�  عمنذ تحالفها م –تخطط  اإلسالمية الحركة قيادة كانت
 فىيك ما االنقالب محّفزات من شهدت يونيو ٣٠ ىف الصفر ساعة سبقت التي القليلة الشهور أن القيادة
 العام السيايس و الجو الجيش ، مذكرة سبقت التي املحّفزات أمثلة و من السلطة ، الستالم العام ىالرأ  لتهيئة
 سكوت و رغم عسكرية ، انقالبات عرب السلطة الستالم السياسية القوى عضب خطط من صاحبه و ما

 القادة بعض دفع قد اإلسالمي� نشقاقأ  أن إال األوىل ، سنواته ىف باالنقالب صلة ألية و نفيهم اإلسالمي�
 عىل االستيالء قرار أن “الحاج عيل”األستاذ  كشف فقد و خططه ، االنقالب ترتيبات عن بوضوح للحديث
 الشورى هيئة املدني� ، من عضويته و كل تقريباً  عضواً  ٦٠ يضم و هو الشورى مجلس ىف اتخاذه تم السلطة
 هيئة إخطار بالرضورة و ليس التنفيذ ىف يشاء من واختيار القرار تنفيذ حق العام األم� أعطت التي هي

القرار ، فلم يكن للقوات  أصحاب عن أتحدث و أنا القرار ، من جزءاً  كنا نحن التفاصيل ، بكل الشورى
 القرار اتخاذ دائرة أن إىل أنبه أن و أود فقط ، هتنفيذ عليهم كان بل القرار، اتخاذ دائرة ىف املسحلة دور

 هو يونيو ثالث� ىف حدث ما أن الرئييس االنقالب مخطط الرتا� حسن رصح عاد و و قد جداً ، محدودة كانت
  .اإلسالمي� خطيئة

 الحديث و جاء اإلسالمية ، الحركة أدبيات ىف عنه مسكوتاً  عسكري انقالب عرب السلطة عىل االستيالء أمر كان
 النقاش هذا إىل �الرتا أشار و الثورة و قد السياسة ب� املفاضلة عىل أساسية بصورة منصباً  اإلصالح منهج عن
  : التاىل النحو عىل

 الحز� و العمل البناء م�رسة أن فذلك بالثورة ، أم بالسياسة اإلصالح منهج قضية املرحلة هذه ىف برزت« 
 أن ذلك يعني و ال و تدرّجاً ، مسايسة املجتمع إصالح ىف عليه تعّول الحركة كانت إذا عّ�  التساؤل إىل دعت
زت قد الحركة قيادة  و من القضية ، بتلك مشغولة أصبحت عنارصها و لكن السيايس ، املذهب ذلك إىل تحيّ
  »نظامه ...  �ك� ىف أو اإلسالم ، قاعدة بسط ىف التنافيس السيايس العمل جدوى بتقديرات ثم

 د عيان)هتفاصيل ألنقالب (شا

للتعرف عىل كافة الجوانب الخاصة به و كيف تم خداع الشعب  هنا يجب العودة إىل قصة األنقالب
العقيد  لنا يرويها و أيديولوجية فاشية دينيةالد�قراطية و لكنه كان أنقالب عسكرياً يحمل السودا� بشعار 

الذى توىل مهام وزارة الداخلية و عضو مجلس قيادة الثورة (األنقالب) ، و الذى  “فيصل عىل”أركان حرب 
أنقلب عليها نتيجة خالفات حدثت بينه و ب� باقى قيادات األنقالب و أستطاع أن ينرش مذكراته عن أحداث 

 و نرشت تحت عنوان  ١٩٩٢يوليو  ٢٥بتاريخ  ٣١٢اللندنية ىف العدد رقم  “لعا� اليوما”تلك الفرتة ىف جريدة 
  »البشيـر النقالب الحقيقية القصـة ىهـ السابق ، هذه الداخلية وزير اعرتافات«

  :فيصل  العقيد يقول
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 و أنا ، مختار ، عىل ك�ل: و هم االستوائية ىف فقط أربعة" االسالمى التنظيم لواء" تحت املنضوين الضباط كنا
 التنظيم من املقرب� الضباط من اخر عدد هناك كان و محمود ، و يونس الحاج ، احمد محمد و عبدالقيوم

  .عظيمة عبدالله و صالح مد� ، و فيصل الطاهر ، آدم التيجا� و هم ، "قلوبهم املؤلفة"  عليهم نطلق ممن

 و كانت بالجمعية ، املعارضة زعيم بصفته اإلستوائية العسكرية املنطقة عث�ن عىل زار منا توجيه عىل بناء
 التنظيم و أن بالخرطوم وجودنا برضورة و أبلغنا عث�ن عىل بنا أنفرد ؛اإلعداد  خطوط اوىل الزيارة هذه

و  الحربية ، بالكلية عبدالقيوم و نقل مشاة ،" ٢٠" اللواء انا نقلت شهر من اقل ىف و بالفعل ذلك ، س�تب
 رشكةل السل� جهاز مستخدماً  بنا اتصال عيل و كان محسوب ك�ل و بقى بالخرطوم ، املعنوى للتوجية يونس
و  ملكال ىف البش� عمر ملحادثة مرة من اك� أستغل الذى الجهاز نفس و هو اإلسالمي� أحد �لكها ىجو  نقل

  ميوم.

 مصادرنا حدأ  من علمت و ، الخرطوم جنو� اركويت �نطقة العرشين اللواء مقر إىل ٢/١/١٩٨٨ مساء وصلت
 من و ناآل  عدادهإ  القيادة هيئة ىتجر  للمعاش حالةإ  كشف هناك ان ، العامة بالقيادة الضباط شئون ىف

 عقب التلفزيون ىف البش� لعمر ىاالعالم الظهور ان ايبدو  و ، البش� عمر العميد املرشحة االس�ء ضمن
حزبتاً  وراءه ان القيادة هيئة شـكت ر�ا و ، القيادة هيئة ىلد الحسن القبول يجد � ميوم معسكر عملية
 الضباط حدأ  من طلبت و ،صحيحاً  كان االستنتاج هذا نأ  ايبدو  و ، للمعاش احالته قررت لذا مع� سياسياً 

 ، الكشف ذلك من عمر اسم حذف هو ناآل  فيه يفكر ما ولأ  نأ  فقال ، بذلك يفاجأ ال ىحت البش� عمر بالغإ 
  .روتينية مهمة ىف االك� عىل الثالثاء يوم القادم االسبوع الخرطوم ىف سيكون عمر ان كل عىل ضافأ  و

 ىحدإ  خالل ١٩٨٤ عام الخرطوم ىف به التقيت مرة خرآ  كنت و املحدد اليوم ىف البش� عمر وصل بالفعل
 يعلم انه وجدت التحايا بعد و ، لكالنا متواصلة خبارناأ  كانت لكن و ،ى االسالم ىاالفريق باملركز الدورات
 سيقومون االخوان بقية يف يثق وهو لله امره سيفوض فإنه تنجح � اذا اخ�ة محاولة لديه ان وقال باالمر
 الوزير شقيق سعد عبدالرحمن باللواء عالقته مستغالً اً خاص ترتيباً  اجري اذ مساعيه نجحت بالفعل و ، بالالزم
  .لمعاشل عمر لايح � و بالنجاح كللت تصاالتإ  االخ� هذا ىفاجر  ، عمر سعد احمد بالقرص

 "واو" فمدينة ، محبطة العمليات مناطق خبارأ  كل نإ  و اً خصوص ما بشئ ينذر الجيش داخل العام الجو انك
 هناك و ، توريت عيل املتمدون استوىل و كيسويتا مدينة خلتأ  ىالبشار  قوات ،و التام الحصار تحت

 و اً �ين تتخبط العامة القيادة هيئة و اً �ام عاجزة بقيت السياسية القيادة و قيسان و الكرمك عيل مناوشات
  .الصفر تحت املعنوية الروح و ش�الً

 من االخرض الضوء تلقينا ىحت التنظيم ضباط ىلد العام الشعور هو هذا كان ، شئ عمل من البد كان
 كافة اخطار ثم من و ، للتغي� ىالحقيق االعداد بدأ و ،الجنا�  القانون مرشوع سقوط بعد ،ى الشور  مجلس
 عاد فقد الخرطوم يف وقتها البش� عمر يكن و� املناسب، الوقت يف للتحرك فوق ف� مقدم رتبة من الضباط

 و� الحساسيات، بسبب االس�ء هذه استبعاد وتم التحرك، لقيادة االس�ء من عدد استعراض وتم ملكال ايل
 �امآ، يعرفونه الط�ان سالح افراد الن اوآل للخرطوم حضوره من البد وكان البش�، عمر غ� العمداء من يبق
  .مؤثر وغ� قليل وجودنا او بينها لنا الوجود التي االفرع بعض وب� بيننا ينسق ان �كن انه وثانيآ
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 عث�ن محمد العميد اقنعنا فقد للظروف شيئآ نرتك فلم البش� عمر وصول عدا الخطة عنارص كتملتأ و
  .مضـض عيل فوافق القيادة يأخذ ان عليه عمر العميد وصول عدم حالة يف انه سعيد محمد

 مع عالقة له و الدين شمس ابراهيم الرائد يقوده املدرعات من تحرك ى،ه جـدآ بسيطة الخطة كانت
  ... ابوالقاسم جعفر يدعي دفعته من الضباط احد يقودها حيث الخرطوم مطار مدرعات

 عظيم بضابط األمن جهاز مبني يؤمن و،  خليفة االم� محمد هو عظيم ضابط بواسطة العامة القيادة تؤمن
  ... عث�ن محمد او البش� عمر اما يقوده املظالت سالح من االساىس التحرك و،  بكري محمد عبدالعظيم هو

ى الواد و منطقةامدرمان وسوبا ،  منطقةاىل  الجنوب من الخرطوم م�أ ت فيصل حرب اركان العقيد عىل ان
  احمد  محمد عبدالقيوم و حس� محمد عبدالرحيم ارشاف تحت

 التاكد يتم عندما املحدد اليوم نفس من اً مساء الثالثة ىف تنفذ و)  ب(  الخطة اسميناها ىاخر  خطة هناك و
 خلق و السياسي� بعض تصفية تتضمن و) النافع(ج�عة الخطة هذه بتنفيذ سيقوم و ، فشلت الحركت ان
 عبدالله الدين تاج ، الدهب سوار املش� مثل بارزة عسكرية شخصيات من تدخل يعقبه الفويض من جو
  .السلطة عيل لالستيالء فضآل

 بعثة التنظيم قيادة له دبرت ان بعد ١٩٨٩ يونيو من العرشين و السابع ىف الخرطوم البش� عمر وصل
 صباحآ ١٫٥ الساعة يونيو ٣٠ يوم تحدد و الخرطوم، إىل به وصل ىالذ القطار ىه كانت و للقاهرة دراسية
  .االخ� التحرك يف مختار عىل ك�ل يشارك و� ، معروفة بقيةالقصة و ... الصفر ساعة

السودان ألول مرة بال و بهذا أستطاع األنقالب السيطرة عىل األوضاع ، ليبدأ األسالمي� ىف وضع أيديهم عىل 
 العمل ملناهج تتبعرشيك عن طريق أنقالب عسكرى ألول مرة ىف تاريخ التيارات اإلسالمية ىف املنطقة ، فامل

ز مناهج من ورد ما أن يالحظ ، “السودان ىف اإلسالمية الحركة” كتاب ىف الواردة السياىس  ما عىل ركّ
 إىل إشارة و فيه السياسية ، املجاهدة منهج عن الحديث عند ورد ما و بخاصة السابق ، ىف الحركة أستخدمته

  .السياىس التغي� وسائل من كوسيلة العسكري االنقالب من املوقف إىل إشارة أية ترد � لكن و القتال أع�ل

 اإلسالمية الرتا� و خطة الخداع

خاصة مع خطة الخداع و التمويه ىف البداية � يعرف الشعب السودا� هوية الضباط الذين قاموا باألنقالب ، 
  التى وضعها الرتا� للبش� بأن يتيم القبض عليه و يظل حبيسا حى تستب األمور.

 عىل" الهوية و الهوى رصاع - واملنشية القرص" كتاب ىف الدين محي عمر الرحيم عبد ىاالسالم القيادي ويقول
 والء و تام� قسم ، القسم باداء قمنا التنفيذ من شهرين قبل" حس� محمد الرحيم عبد الدفاع وزير لسان

 اذاللرتا�  سؤال بتوجيه البش� حسن عمر العميد قام الح� ذلك ىف و ، الرس نفىش ال نأ ب هو و ، للحركة
 عن السؤال أن حس� يرى و ؟ االسالمية بالحركة االنقالبية الحركة هذه عالقة تظهر فمتى االنقالب هذا نجح
 سالمي�اإل  ب� العالقة معرفة و ، الرس افشاء عدم عىل حريص بأنه الرتا� فرد ؟ ارداً  و أمراً  يظل الحركة هوية

 الجنوب أحراش وسط يحارب البش� حسن عمر العميد وقتها كان و ، سنةً  ٣٠ بعد لو و ، العسكري التحرك و
 الصادق صهره يرتأسها كان التى الد�قراطية بالحكومة لالطاحة يخططون وقتها ج�عته و الرتا� كان و
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 الجبهة" مشاركة بعد تحركاتهم بتخفيف العسكري� هجو  الرتا� أن إال ىالقوم األمة حزب زعيم املهدي
 الجيش، قواعد وسط ترحكهم واصلوا العسكري� أن إال ، ١٩٨٧ عام الوفاق حكومة ىف" القومية االسالمية
ى املهد الصادق الوزراء لرئيس ١٩٨٩ عام يف السودا� الجيش قادة قدمها مذكرة بعد التحركات وت�ة لتتصاعد

  الخارجية وزير منصب فيها يشغل كان التى الحكومة من الرتا� ابعاد املذكرة �وجب تم و ؛

 ىاالسالم الزعيم هو هنا املتحدث و  ،"حبيسا السجن اىل أذهب أنا و ، رئيسا للقرص اذهب" للبش� قلت
  الرتا�. الله عبد حسن

 طالت اعتقاالت حملة العسكريون نظم" االنقاذ"  عشية ىأ  ١٩٨٩ عام يونيو من العرشين و التاسع ليلة ىف
 و  الداخلية املعارضة عىل التمويه بغرض ، الرتا� حسن الدكتور رأسهم عىل و ، السياسية األحزاب زع�ء كل

 مرسالً  كان كتاب وسط ىف مذكرة ضبط السجن حراس أحد أن املصادر تكشف و ، الدويل و االقليمي املجتمع
 االسالمية الحركة صلة الضابط يدرك أن دون للزنزانة الرتا� ادخل السجن ضابط عليها ع� عندما و للرتا�

 احد ىف به نكتب و للرتا� رسائلنا به نرسل و املر� غ� الحرب نستعمل كنا يقول و ، الجديدة بالحكومة
  غطاء تحت سجنه داخل من للحكومة مقرتحاته قدمي الرتا� كان ك� ، للشمس يعرض و الفارغة الصفحات
، و ىف النهاية يخرج الرتا� من السجن بعد أن ترسبت أرسار العالقة ب� الحركة اإلسالمية و  معه التحقيق

، لتوىل منصب قادة األنقالب و أصبح وجود الرتا� مسجوناً أقرب إىل النكتة التى كان يتندر بها السوداني� 
األم� العام للمؤ�ر األسالمى الشعبى العر� و هى مؤسسة غ� حكومية ، إال أنها كانت حلقة وصل ب� 
الخرطوم و الحركات اإلسالمية ىف كل من تونس ، الجزائر ، فلسط� ، افغانستان ، الصومال ، ارتريا ، اثيوبيا ، 

قات ب� السودان و تلك الدول ك� أنها خلقت أزدواجية ىف و مرص ، و كانت تلك املؤسسة سببا ىف توتر العال 
  املواقف السياسية بينها و ب� الحكومة الرسمية.

ىف منتصف التسعينات توىل الرتا� رئاسة السلطة الترشيعية حيث أنتخب رئيسا للمجلس الوطنى (الربملان) ، 
دأ أوجه أخرى للرصاع السياىس ، و لكنه و شغل ىف نفس الوقت منصب أم� عام حزب املؤ�ر الوطنى ، لتب

وجه اسالمى / إسالمى ب� كل من البش� و الرتا� فكل منه� يرى ىف اآلخر حائط أمام أط�عه السياسية 
، حاول الرتا� بدهائه السياىس ان يسبق البش� فهو شعر بحسه و دهائه أن املوقف  ١٩٩٤حتى أ� عام 

فقام بإعالن حل مجلس قيادة الثورة بدون الرجوع لرئيس الجمهورية  وصل للنقطة الحرجة و يجب التحرك
ووضع الرتا� البش� ىف موقف حرج و أضطر أن يوافقه عىل ذلك و بالفعل تم حل املجلس إال أن البش� ىف 

 لتام� ض�نة يشكل الجيش ىف وجوده بأن و�سكاملقابل رفض أن يتم أحالته للتقاعد من منصبه العسكرى 
 وفاة بعد االسالمي� بعض به تقدم اقرتاح بعد الحكومة ىف له أوالً نائباً  الرتا� تعي� البش� رفض ك� رة،الثو 

 ثالثة املقرتح تضمن و ، ١٩٩٨ فرباير يف طائرة سقوط حادثة ىف صالح محمد الزب� دربه رفيق و البش� نائب
 قبل الرئيس أن البش� من مقربون ويقول ، محمد الحاج عىل و ، طه محمد عث�ن عىل ، الرتا� هي ؛ أس�ء
  مرتبة ! شيخه من أعىل يكون أن �كن ال أنه بحجة الرتا� رفض و ، طه ترشيح

عمل إصالحات حزبية ، الغرض ل� �ر عام و تقدم عرشة من القيادات اإلسالمية داخل حزب املؤ�ر �ذكرة 
 للجميع األوامر يوجه ىالذالروحى  األب و ، الربملان رئيس و ، العام األم� هو ومنها تقليص سلطات الرتا� 
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نفسه ، و من الواضح أن تلك املذكرة كانت جزء من عملية الرصاع ب� الحليف�  البش� عمر الرئيس فيهم �ا
  الغر�� ...

موقف  أصبح املوقف مشتعالً و الرصاع أصبح حديث العامة ىف الشارع و رأى البش� أن الرتا� أصبح ىف
املحارص خاصة و أن البش� أستطكاع است�لة العديد من قيادات الحركة باألضافة إىل والء القوات املسحلة له 
بعد عملية تطه� واسعة تم القيام بها منذ اللحظة األوىل للثورة و أستبدال كل القيادات القد�ة أخرى والئها 

األطاحة بالرتا� ، فقام بحل املجلس الوطنى (الربملان) ثم  للتنظيم و لقادة األنقالب ، و بالفعل قرر البش�
اصدر قرار بتجميد منصب األم� العام لحزب املؤ�ر الوطنى ، فلم يعد أمام الرتا� من بد سوى ترك الحزب 

ولد من افكاره بات جالساً ىف  و الحكومة و الجلوس ىف مقاعد املعارضة ، و بعد أن كان مرشد لألنقالب الذى
  عد املعارضة يواجه هو نفسه أفكاره السابقة و ينقدها !مق

بدأ الرتا� بعد ذلك سلسلة من التحركات ألحراج البش� ، فوقع مذكرة تفاهم بينه و ب� زعيم الحركة 
م� دفع البش� ألعتقاله ليعود الرتا� ملوقعه املفضل  ٢٠٠١الشعبية لتحرير جنوب السودان جون جارنج عام 

نازين ملدة ثالث� شهر تقريبا ، و ما فتىء أن خرج حتى بدأ سلسلة أتصاالت مع حركة العدل و من داخل الز 
إىل زنزانته حتى أن جون جارنج قال عن ما  ٢٠٠٤املساواة املتمردة بأقليم دارفور ... ليعود مرة أخرى عام 

ة األوىل التى نسمع فيها بأن يحدث ىف السودان ساخراً  "نسمع عادة أن الثورات تأكل أبنائها ، لكنها املر 
  .الثورات تأكل آبائها"

و ال يزال الرصاع ب� الشيخ و العقيد مستمرا حتى تلك اللحظة ... لكن هل الرصاع عىل أختالف أيديولوجى 
  أو رؤية سياسية ال أعتقد فمنهج األثن� تقريبا ال أختالف بينهم ولكن الرصاع عىل السلطة ليس إال ...
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 ن و خيار األنفصالجنوب السودا

كانت أتفاقية نيفاشا من املفرتض أن تكون خطوة جيدة للوصول إىل حلول جيدة للسودان و الحفاظ عىل 
وحدة أراضيه إال أن عدم الثقة املتبادل ب� حزب املؤ�ر الوطنى الحاكم ىف الش�ل و الحركة الشعبية التى 

جون جارانج التى حامت حولها الكث� من الشبهات  قادت الكفاح املسلح و املفاوضات ، كذلك حادثة موت
ىف تدخل جهات غربية رافضة لوحدة الدولة السودانية ، فجارانج كانت ترصيحاته كلها تصب ىف وحدة 

ب� الجميع ، إال أن تلك الترصيحات كانت ضد مصالح العديد السودان و لكن عىل أساس املواطنة و املساواة 
املواطنة العادلة جزء من  مفهوم ياسية خاصة اإلسالمية منها التى ال ترى ىفمن الدول و التيارات الس

اة أو مقتل جارانج ىف حادث طائرة و ال أدل من شكوك حول ف، لذا فجاءت حادثة و أيديولجيتها الدينية 
الحادث من التحقيقات الصحفية و الترصيحات التى أطلقها املسئول� عقب الحادث من أمثلة ذلك ىف 

 ABC كب� مراسىل محطة كارل جوناثان ث تلفزيو� للسيدة ربيكا جارانج زوجة القائد الجنو� معحدي
 حادث و لكن تقع ، أن لها مقدر الحوادث إن”األمريكية عند زيارته لجوبا ىف األسبوع التاىل للحادث قائلة 

 األحوال كانت نعم ”، و عن سؤال عن سوء األحوال الجوية قالت  “و مث�اً  غريباً  كان جارانج جون. د طائرة
خط�  سؤاالً ربيكا و تطلق السيدة،  “العسكرية املروحية تلك يحطم الذى السوء بذاك تكن � و لكنها سيئة ،

األجابة عىل لسان  هنا ، و تأ� “!حقاً ؟  ميكاني� خطأ هو و هل الطائرة ، داخل جرى ما أعرف أن أريد”: 
 ىف فنية مشكلة هناك تكن �”السيد رودلف رازوف املدير الفنى للجنة الط�ان و مقرها موسكو قائالً 

 لحظة حتى) عادية( كانت القيادة بقمرة الصوتية و املحادثات سليمة ، كانت املروحية نفسها ، املروحية
  .“الطائرة تحطم

لتى تلت خاصة من قيادات حزب املؤ�ر الوطنى كانت مخزية الشكوك تحوم حول الحادث و التحركات ا
فهى ىف العلن تتحدث عن الوحدة و لكنها تحت الطاولة كانت تؤسس لألنفصال ، كذلك ترأس الحركة بعد 
جارانج السيد سلفا ك� الذى كان  يرى أن األنفصال رضورى و حتمى و ال يجب هنا أن نضع العديد من 

ك� خاصة عندما نعرف أنه كان عىل عالقة قوية بالكيان الصهيو� و الواليات الخطوط حول توجه سلفا 
  .املتحدة األمريكية و هم اللذين دفعوا به لقيادة الحركة بعد قائدها التاريخى

من التحركات التى دفعت الجنوب لألنفصال هو ترصيحات القيادات السودانية ىف حزب املؤ�ر الوطنى و 
ة موقوتة فكان البد من أطفاء هذا الفتيل بقرار األنفصال و أذكر هنا ترصيحات دكتور التى كانت تشكل قنبل

نافع عىل نافع نائب رئيس الحزب ىف مؤ�ر ج�ه�ى خرضه اآلالف من السوداني� الجنوبي� بعد توقيع 
جنوبياً و  اتفاقية نيفاشا يطرح ىف خطابه برضورة تصويتهم للوحدة إال أنه أستطرد قائال سيظل الجنو�

الش�يل ش�لياً ، فهم منها الجنوبي� أن األوضاع لن تتغ� مه� حدث ، كذلك تهديده بسحب الجنسية 
مليون مواطن  ٣٫٥السودانية من الجنوبي� املستقرين ىف املناطق الش�لية و التى كان يبلغ تعدادهم حواىل 

  .ة معهاأغلبهم نزح بسبب قسوة املعارك ىف الجنوب و صعوبة املعيش

و جاء الرد من رئيس الحركة الشعبية سلفاك� ىف زيارة له للواليات املتحدة أن الحركة تصب أولويتها عىل 
 سنة نهاية يف األم�كية املتحدة الواليات إىل بها قام زيارة ففي قيام دولة مستقلة ىف جنوب السودان ، و ،
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 أمام قوله ىف و ذلك عن ش�له ، السودان جنوب انفصال حدوث احت�ل إىل سلفاك� الفريق أشار ٢٠٠٧
 حدث إذا جيدين جارين سيكونان والجنوب إن الش�ل واشنطن ىف جنوبي� و نشطاء الحركة من كوادر

 العروس مثل لكنها أولوية قصوى ، الوحدة إن قال االنفصال ، إىل دعوة ترصيحه لفهم االنفصال ، ودفعاً 
 ىف إشارة إىل حزب املؤ�ر الوطنى الحاكم “الثا� الرشيك”س�ه  ما وحمل جاذبة ، لتكون تجميل إىل تحتاج

 السودا� الرئيس و كان. املص�  تقرير استفتاء ىف السودان جنوب مواطنو اختاره إذا االنفصال هذا مسئولية
الحركة  مكتب بها قام برتتيبات �ت إنها و قال املتحدة ، الواليات إىل زيارة سلفاك� انتقد قد البش� عمر

املتحدة و أضاف ىف  ىف الواليات السودانية السفارة أو الخارجية وزارة عرب و ليس واشنطن ، ىف الشعبية
و  كأنها سفارات تعمل الخارج يف الشعبية الحركة مكاتب أن ٢٠٠٧نوفمرب  ١٤ترصيح لقناة الجزيرة بتاريخ 

  .فقط �ثيل مكاتب ليست

 األخ�ة قبل األستفتاء و بعد حادث مقتل جون جارانج السنوات طيلة سلفاك� ترصيحات أن املالحظ من
 الزعيم شخصية جارانج ب� اختالفاً  هناك أن املعروف فمن السياسية ، أفكاره و منهج مع شخصيته تتسق

 حادث ىف مرصعه لقى ازعيم السابق للحركة و الذى كان لقد سيلفاك� ، و شخصية الشعبية للحركة التاريخي
 وفق الشعبية الحركة الطموح� ، إذقاد الزع�ء من ، ٢٠٠٥ ىف أغسطس أوغندا من أقلته التي ئرةالطا

 الصعاب رغم أطروحة وحدوية يتبنى و كان الجنو� ، الفضاء هو الطبيعى فضاءها أن رغم مضام� الوحدة
 جنوبية قيادة فهي ، عسكرية له إمكانيات بسيلفاك� الذى متمثلة الجديدة القيادة أما بها ، مرت التى

 بينه ظهر الذي الخالفات منشأ ذلك كان و ر�ا الجنوب لغ� قضايا ح�ساً  يظهر � ك� سلفا و القائد التوجه ،
 قيادة كانت الجنوب ،  ففي� عىل ذلك تأث� خالل من إال الش�ل ىف يحدث �ا معنى و هو غ� جارانج ، وب�

 السودان ، و غرب رشق ىف عديدة مناطق ىف السودان القومية قضايا مختلف مع تتعاطى جارانج ، الدكتور
ارتباطها  ىف جذرياً  تحوالً أحدثت إنها بل السابقة ، القيادة جينات بالطبع ال تحمل سلفاك� قيادة أن نجد

 مع عالقاتها ىف و حتى يف الجنوب السياسية القوى مع و تحالفاتها عالقاتها و ىف القومى الطابع ذات بالقضايا
 مفهوم ، أمر و هذا. أساساً  بالجنوب املتعلقة القضايا عىل السياىس يركز خطابها أصبح حيث الجنوبية ، القوى
 أن فمنذ،  السودان أنحاء بقية من أك� الجنوب عىل ئمنكف فهو جارانج ، مثل ليست سلفا ك� شخصية ألن
 لرئيس األول النائب موقع عن فضالً ، الجنو� اإلقليم حكومة رئاسة و ، الشعبية الحركة زعامة سلفاك� توىل

 الذين بعض من انتقاد محل السلوك هذا كان و ، الرتاجع ىف جارانج جون تبناه الذي مرشوع بدأ ، الجمهورية
 صالحياته م�رسة عن منرصف سلفاك� أن يرون كانوا الذين و الجديد، السودان مرشوع عىل يعولون كانوا

  .الجمهورية لرئيس أول كنائب

 و ر�ا الوحدة ، أجل من الكث� ئالش � يفعل الوطىي املؤ�ر حزب أن و العرب ، السودانيون املحللون يجمع
األجنحة  بعض هناك أن املراقب� من للكث� يبدو بل الوحدة ، عىل واضحة للحفاظ اسرتاتيجية �تلك ال ألنه

 عام بشكل و الجنوبي� الحركة الشعبية مع العالقة أن و ترى الوحدة ، عىل لإلبقاء متحمسة غ� املؤ�ر داخل
 و شعورهم الجنوبي� شكاوى ك�ة بسبب مستقرة ، إىل تفاه�ت تفىض أن الصعب و من إيجابية ، تكون لن

  .الثانية الدرجة من كمواطن� بأنهم يعاملون الدائم
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مه الربوفيسور أبراهيم غندور األم� السياىس  ١٣/١٠/٢٠١٣و ىف حديث لصحيفة الرشوق القطرية نرش ىف 
للمؤ�ر الوطنى و املسئول عن ملف الحوار ب� الرشيك� الجنو� و الش�ىل ىف سؤال له حول رؤية الحزب 

 بإذن السودان ملستقبل بالنسبة ”بشأن مستقبل السودان بعد األستفتاء و حق تقرير املص� للجنوبي� قال : 
 قضية ذاته حد ىف و هذا سينفصل الجنوب أن البعض يرى مرتب ،ر�ا هو ك� ستس� األمور إن توقعاتنا الله
 زالت ما آفاق الوحدة أن إذ �اماً  لذلك نركن ال لكننا االنفصال ، يرى و هو باأل� فيها يحس املرء كب�ة

 نستبق لن و لذلك نصيبها و لها أيضاً راجحة ، فالوحدة اآلن ، األرجح هو االنفصال تيار إن مع متوافرة ،
 سالم ، ىف يعيشا أن ، هو »بلدين أو واحد بلد«االنفصال  أو حالتى الوحدة ىف له نتطلع ما و لكن األحداث ،
 عامها نهاية تقرتب من و هى أنها ك� ذلك ، ىف نجحت و قد الحرب إليقاف أساساً  جاءت السالم و اتفاقية
 أو شقيقت� ، دولت� ب� السالم هذا تثبيت أركان هو املطلوب ىلو بالتا السالم ، تثبيت ىف نجحت السادس
  للحرب. عودة ال و أنه السودان تأم� عىل موضعة كل ترتيباتنا هنا ومن واحدة ، دولة داخل

 أى إىل.. وقع . إذا الجنوب مسئولية إنفصال الحاكم الوطنى املؤ�ر الحزب يحمل البعض و ىف سؤال حول أن
  السودان ؟ تقسيم يف �سؤوليته تعتقد مدى

 القارة ىف أهلية حرب أطول الدم ىف نزيف الحرب و أوقف أوقف الذى الحزب نحن:  الغندور يجيب
 فقدوا و الذين و القتىل.. املنسية . الحرب البعض القارة ، و س�ها حروب أطول البعض س�ها اإلفريقية ،
من  اآلن حتى أحد يستطع � األهلية الحرب جراء من الغذاء و نقص لألمراض و األوبئة نتيجة أرواحهم
 االستقالل قبيل الحرب األهلية تفجرت أن فمنذ.. و جنوباً . ش�الً السودان مواطنى يشملون و هم إحصائهم

 ىف الحكم البش� عمر الرئيس توىل منذ كان القرار و بالتاىل لديه ، عزيزاً  فقد و إال سودا� بيت هناك ليس
 الحكومة بذلت و قد.. السودان . جنوب ىف السالم و تحقيق األهلية لوقف الحرب األولوية أن ١٩٨٩ عام

 و عند.. نيفاشا . السالم ىف اتفاق بتوقيع ذلك كل تكلل حتى الدنيا عواصم كل ىف السالم عن جهوداً و بحثت
 و من لالستفتاء ، النهائية النتيجة هو االنفصال سيكون أو وحدة الخيارين أحد أن معلوماً  كان االتفاق توقيع
 اتفاق عىل للتوقيع اآلن الحكم ىف و رشيكنا حينها التمرد لحركة رشطاً أساسياً  كان املص� تقرير أن املعلوم
 لحركة الدعم الدوىل فيه يزداد وقت ىف الدماء و شالالت الحرب استمرار إما خياران أمامنا . و كان..السالم 
 حق الجنوب منح عىل املوافقة من خالل السالم و تحقيق السوداني� دماء و حقن لحربا إيقاف أو التمرد،
 مبدأ فهو املص� تقرير أما الحرب ، أوقف سالماً  أنجزنا كوننا بالفخر و االعتزاز نشعر و نحن. ..املص�  تقرير

 حريصون لذا نحن السالم انجاز واملهم. الوطنى  املؤ�ر قبل السودان يف السياسية القوى كل وافقت عليه
  يحمله. التى املعا� بكل السالم هذا استمرار عىل

إال أنه ىف املقابل ينتقد الكث� من املحلل� موقف األنقاذ فهو الذى أقر حق تقرير املص� ىف األتفاقية و هذا 
أغراضه األنفصالية ، الحق كان املدخل الذى أتاح الفرصة لتيار األنفصال ىف الجنوب أن ينفذ منه لتحقيق 

كذلك ينتقدون التجمع الوطنى الد�قراطى املعارض الذى وافق عىل تلك التفاه�ت و أعرتافها بحق تقرير 
حتى يضمنوا التحاق الحركة الشعبية ضمن تجمعهم ، و قبل األستفتاء  ١٩٩٥املص� ىف مؤ�ر أسمرا عام 

ركة الشعبية لتحرير السودان أتفاقاً أمنياً يضمن بشهر تقريباً وقع حزب املؤ�ر الوطنى الحاكم و الح
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 الحركة الرتتيبات الخاصة بأوضاع القوات و األجهزة األمنية ىف مرحلة بعد األستفتاء ، و قد رصح عضو
 فيها �ا الش�ل و الجنوب ب� الحدود أزمات حل يف اإلسهام االتفاق شأن من مطوك إن سفا الشعبية السيد

نا أن السيد مطوك أستخدم لفظ الحدود ىف اشارة واضحة إىل أنفصال الجنوب كدولة ، نرى هأبيي  منطقة
عىل أحمد حامد عضو  دمستقلة و ليس ضمن الدولة السودانية و � يعرتض نظام األنقاذ بل جاء ترصيح السي

  .الجانب� ب� مرتبة أمنية لعالقة األساس االتفاق يضع الحزب الوطنى الد�قراطى مائعاً بقوله

و عىل هذا أنفصل الجنوب عن الش�ل و بات السودان يخطو أوىل خطوات التقسيم بأنفصال الجنوب و 
سيتبعه بالتأكيد تقسي�ت أخرى بسبب السياسة الخاطئة التى ينتهجها نظام قائم أساساً عىل فكر عنرصى 

  قبىل/دينى.

يار سكان الجنوب األنفصال عن الجنوب و جاءت نتائج األستفتاء عىل حق تقرير املص� بأخت ٢٠١١يناير  ٩ىف 

، ليخطو الجنوب مشكالً أول دولة ىف العا� تؤسس ىف القرن  %٩٨٫٨٣وصلت نسبة املوافقة عىل األنفصال بـ 

الواحد و العرشين ، و فور األنتهاء من األستفتاء أعرتفت الواليات املتحدة بالدولة الجديدة و بدأت عملية 
لدول الراعية لألرهاب ، و قد رصح السيد عمر البش� للتلفزيون السودا� فور ظهور رفع السودان من قا�ة ا

 نتائج إعالن و بعد،  “الجنوب أهل إرادة �ثل ألنها مرحب بصوت ونقبلها النتيجة تسلمنا اليوم”النتائج قائالً 
، ثم تال ذلك بيان  كلينتون هيالرى األم�كية الخارجية لسان وزيرة عىل األول الدوىل املوقف صدر االستفتاء ،

 السودان جنوب شعب إىل تها�ال شعب الواليات املتحدة أبعث عن نيابة”صادر عن البيت األبيض ذكر فيه 
 عزم أن أعلن يسعد� ثم من و ، االستقالل الناخب� من كاسحة غالبية فيه اختارت الناجح الذى باالستفتاء
  “سيادة ذات دولة مستقلةك السودان بجنوب رسمياً  تعرتف أن عىل املتحدة الواليات

الذى  البالد تاريخ ىف فقط ليس منعطفاً ، السودان جنوب ىف جرى الذى التاريخى االستفتاء شكل هذا قدل
 األوىل فللمرة: �جملها  القارة اإلفريقية إىل بالنسبة أيضاً  بل قرن ، نصف من أك� منذ األهلية الحروب مزقته
التاريخية للدول و سيتبع ذلك تغ�ات  السياسية بالحدود بعدم املساس القائل املقدس املبدأ يف النظر يعاد

كث�ة اخرى أهمها كان أتفاقية نهر النيل التى رفضتها أثيوبيا و استطاعت بذلك محارصة ليس مرص فقط و 
  لكن السودان أيضاً بتحكمها ىف مياه هذا النهر.

 ات الدولة ؟هل �تلك مقوم “جنوب السودان”

بعد أن قرر الجنوبي� األنفصال أجمع العديد من الخرباء ىف علم األتقتصاد و التنمية أن تلك الدولة الوليدة 

م� يجعل  ٢٠١٢من ميزانيتها عام  %٩٨ستعتمد باألساس عىل املبيعات النفطية و التى قدرت بحواىل 

املشكلة األخرى أن دولة جنوب السودان ليس أقتصادها معرضاً ألى تقلبات تحدث ىف سوق النفط ، كذلك 
  لها أى منافذ بحرية تستطيع من خاللها التحكم ىف عمليات التصدير.

بسبب عمليات التهميش املتعمدة تاريخياً يفتقد الجنوب إىل البنية التحتية األساسية و ستواجه مشكلة 
لهم ، كذلك تحملها حسب اتفاقية  عودة الالجئ� خاصة ىف علميات إعادة التوط� و توف� فرص العمل
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مليار والر ، أستطاع الش�ل االستحواذ  ٣٥األنفصال ثلث مديونية السودان الش�ىل و التى تصل حجمها إىل 
  مليار دوالر. ٧عىل األحتياطى املاىل و الذى يبلغ حواىل 

 ىف شديد نقص هناك و ، السكان أج�ىل من% ١٥ عن يزيدون ال فهم املتعلم� نسبة قلة هذا عن فضال
تخصصات مثل الطب والهندسة بفروعهم املتعددة ، باألضافة إىل النعرات القبيلة التى تسببت بعد األنفصال 
إىل حدوث أشتبكات عنيفة ب� قبائل بسبب الرصاع عىل مناطق الرعى و الزراعة و املجارى املائية ، كذلك 

عىل نصيب من هذا األنفصال متمثال ىف مناصب حكومية ،  التنافس الشديد ب� القبائل الكربى ىف األستحواذ
  ودة من األساس فهى دولة بال دولة ...فالبيئة السياسية ليست موج
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 الحركات السياسية ىف السودان

ال  حزب و حركة سياسية ، ١٥٢السياسية يصل عددها إىل يعج املشهد السياىس ىف السودان بتعدد الحركات 
حركة سياسية معارضة ترفض الحوار مع  ٣٨يعرف املواطن السودا� العادى أس�ء أك�ها ، تلك الحركات منها 

حركة و حزب آخرين يحاولون التفاوض من الحزب الحاكم و الحوار معه للوصول إىل  ٤٥النظام الحاكم ، و 
حركة و فصيل أختاروا النضال املسلح منترشة ىف ربوع السودان ما ب�  ٦٩لحكم ، يتبقى شكل د�قراطى ل

  رشقه و غربه و جنوبه.

بالطبع هذا العدد يجعل الباحث ىف ح�ة من أمره كيف �كن متابعة كل هذا الحشد من التيارات السياسية 
، خاصة عندما نعرف مثال أن حركة العدل  و ما هى األختالفات بينهم و ما أسباب ظهور هذا الكم الغ� مربر

حركة مسلحة أخرى و هكذا ستجد باقى الحركات  ١٤عبد الواحد محمد نور أنبثقت منها  فصيلو املساواة 
، ذكرت من قبل أن السودان بلد تسيطر عليه  و األحزاب هى مجموعة أنشقاقات ىف أحزاب أو حركات

و أحيان أخرى تكون  شكل كب� عىل التنظي�ت السياسيةالشكل القبىل و األثنى و هذا يكون مؤثر ب
  طموحات شخصية ألحد قادة الحركة.

سأحاول بقدر األمكان وسط تلك الغابة القاء الضوء عىل أهم الحركات السياسية من خالل الرتكيز عىل 
، أو ىف أقليم  دارفور أقليمالنزاعات املسلحة التى تعج بها األراىض السودانية سواء ىف جنوب السودان ، أو ىف 

  كردفان و النيل األزرق فهى أهم مناطق النزاع و أك�ها دموية ...

 النزاع ىف الجنوب السودا�الحركة الشعبية و 

النزاع ىف الجنوب مررت عليه أك� من مرة من قبل 
ولكن ىف تلك املرة سوف أركز عىل الفرتة من ما بعد 

بتطبيق الخائبة عندما بدأ النم�ى مغامرته  ١٩٨٣عام 
كلمة الرس ىف الجنوب  ... ما يسمى بالرشيعة اإلسالمية

العسكرى هذا القائد  “جون جارانج”هى هذه املرة 
السياىس صاحب الكريزما الغ� عادية أستطاع أن 
يشكل أكرب جبهة مسلحة مناوئة للنظم الحاكمة ىف 

  ، لكن من هو جون جارانج. الخرطوم

 ، و الثورة قارة مليئة بجميع أنواع التمرد و ىف ن أك� الشخصيات املتمردة تعقيداً م واحداً  جارانجيعترب جون 
، قىض  برشة سوداء داكنة مثل أقرانه من عرق الدينكا لحية و من الناحية الجسدية كان �تلك بنية ضخمة و

قلب الرصاع لفرتة رغم أنه كان يف  ، و البرتولبار آ غابات الجنوب يخطط لنسف  منتصف حياته ىف بداية و
يقول املتخصصون يف تغطية أخبار الحرب األهلية السودانية إنه  ، و ال يزال قليالًفإن ما يعرف عنه  ؛ طويلة

من الصعب إقامة عالقة  ، و قدرات قيادية واضحة ذو كاريزما و ، واً محرتف اً عسكري ، واً كان رجالً فخور 
  االنطباع أنه فوق الجميع.، ألنه يعطي  شخصية معه بسبب مظهره البارد
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�قاطعة "بور"  ١٩٤٥يونيو عام  ٢٣يف  John Garang De Mabiorدي مابيور  جارانجولد الدكتور جون 
، ألرسة مسيحية ميسورة من  النيل األعىل ىف (البح�ات) ىلجوالية جونب،  Wanglei ىل، يف قرية وانج النائية

 ىفمن األطفال القلة  جارانجقبيلة دينكابور أكرب قبائل جنوب السودان (حوايل ثالثة مالي� نسمة) كان 
  عهد اإلدارة الربيطانية. ىفجنوب السودان الذين �كنوا من الذهاب إىل املدرسة االبتدائية 

 اً عمل خف�  ، و ، ثم انتقل للخرطوم �لكها األرسة ىشية التلل� عمل راعياً  ، و درس املراحل األولية يف منطقته
التحق بالدراسة  ، و منطقة الدمازين بالنيل األزرق ىفمنها ذهب للعمل  ، و الهيئة القومية للكهرباء ىف

 ى، ثم أغلقت املدرسة بسبب الثورة الت السودان ىفمدرسة "رومبيك"، من أعرق املدارس الثانوية  ىفالثانوية 
، حيث أكمل دراسته  تنزانيا بعدها بفرتة وجيزة انتقلت أرسته لتعيش ىف ، و١٩٥٥الجنوب عام  دلعت ىفان

،  كلية جرينيل كوليدج ىف من هناك أرسلته عائلته إىل الواليات املتحدة ملتابعة دراسته الجامعية ، و الثانوية
  .١٩٧١العلوم عام  يث نال إجازة ىف، ح بوالية أيوا األمريكية

السابعة عرش من  هو ىف ، و١٩٦٣جنوب السودان للمرة األوىل عام  د ىفبحركات التمر  جارانجارتبط جون 
، مفضالً حمل السالح ضمن قوات حركة أنانيا، راسية من جامعة كاليفورنيا ب�كىل ، عندما رفض منحة د عمره

إىل السودان مع بداية الحرب  أي "الثعبان السام"، أول حركة �رد جنوبية ضد نظام الخرطوم، حيث عاد
املتمردة ،  األسبق نائب الرئيس السودا� ، وجنضم إىل حركة جوزيف ال أ  و ، األهلية مع حركة أنانيا الجنوبية

 مرة ثانية لتلقى ، ثم عاد إىل الواليات املتحدة األمريكية بعد ثالث سنوات لزعيم الحركة اً � مساعدفعُ 
كان أول اختبار  ، و دورة عسكرية دامت عام� ، ىف ، بوالية جورجيا نينجقاعدة فورت بي ى ىفتدريب عسكر 

، وقعت  بعد ذلك بعرش سنوات ، و بداية الحرب األهلية مع حركة أنانيا الجنوبية معحرب العصابات  له ىف
  صار الجنوب منطقة حكم ذا�. ، و الحكومة املركزية اتفاقًا مع أنانيا

بإرشاف إمرباطور أثيوبيا الراحل (هيال  ، و ته، �شارك ١٩٧٢أديس أبابا عام  ىفبعد اتفاق السالم الذي وقع 
القرن العرشين  خمسينيات تأسست ىف التى نفصاليةاال تمرد الحركة أنانيا  جوزيف الفو زعيم ب�) سيالىس

الجنوب  منح ىالذ ، و بالخرطوم ىجعفر النم� الحكومة السودانية املركزية بزعامة  و ، بجنوب السودان
 صفوف الجيشالتحق ب ، و الخرطوم األكاد�ية العسكرية ىف ، انضم جون إىل واسع النطاق ذاتياً  ك�ً حْ 

الدفعة التى التحق بها الرئيس السودا�  نفسهى  ، و الدفعة الثامنة عرش ىف برتبة نقيب النظامى السودا�
، ثم عاد  الخرطوم رين حيث انتقلوا للعيش ىفآخ و جنار جا ستوعب الجيش السودا�أ  ، و الحايل عمر البش�

والية بدورة تدريبية ملدة سنتان  ىف ١٩٧٤الدراسة عام  ، وى إىل الواليات املتحدة األمريكية للتدريب العسكر 
  ش�ل الخرطوم. ، ليسكن إبان وجوده بها �دينة الحاج يوسف جورجيا قبل أن يعود إىل الخرطوم مرة أخرى

وضح تاثر جارانج باألفكار اليسارية و األشرتاكية و كانت له عالقات جيدة مع العديد من قادة  البدايةىف 
الحزب الشيوعى السودا� ، لكن تلك العالقة شابها بعض األضطراب بعد أنقالب النم�ى عليهم ، و أستمر 

ات ىف توجه النم�ى فبعد ، كانت تلك الفرتة تعج بالتغ�  ١٩٨٣جارانج يخدم ىف املؤسسة العسكرية حتى عام 
زعيم الحركة القومية اإلسالمية و املنتمى فكرياً لحركة  بحسن الرتا� تقربهأنقالبه عىل الحزب الشيوعى و 

اإلخوان املسلم� ، بات واضحاً أن املوقف ىف الجنوب سيشتعل مرة أخرى خاصة و أن النم�ى و حليفه 
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ا أطلقوا عليه الرشيعة اإلسالمية و فرضها فرضأ عىل املجتمع الجديد الرتا� بدؤا حملة واسعة لتطبيق م
رابات مرة أخرى تزداد ، و ىف عام ضطالسودا� خاصة ىف الجنوب ذو األغلبية املسيحية و الوثنية فبدأت األ 

 السابق السودا� الرئيس إعالن إثر السودا� جنوبال ىف املسلحة العسكرية الكتائب إحدى �ردت ١٩٨٣
 جون العقيد ى��  فأوفد ، بالجنوب القتال من عاما ١٧ أنهت ىالت أبابا أديس اتفاقية إلغاء ي��  جعفر
قاد  التمرد إخ�د من بدالً  و هلكن ، املتمردة الكتيبة مع للتفاوض آنذاك السودا� بالجيش الضابط جارنج
  .املسلح ذراعها ليكون ىالشعب الجيش شكل و السودان لتحرير الشعبية الحركة أنشأ  و املتمردين هؤالء

 فيه الحكم منهج صياغة بإعادة إ�ا و ، “الجنوب بانفصال” تطالب ال الحركة هذه أن ىف البدايةجارنج  أعلن
 لكن ، بداياتهاب الحركة خطاب ىف واضحة و الوطنية اليسارية النربة كانت،  األقاليم عىل املركز قبضة تفكيك و

 بالواليات وثيقة عالقات ذلك بعد لتقيم خطابها مفردات غ�تت ما رسعان ىالسوفييت االتحاد تفكك بعد
  .الغربية أوروبا و املتحدة

و هنا رأت الواليات املتحدة ىف الحركة فرصة ال تعوض إلحكام سيطرتها عىل القارة ىف تفس الوقت كانت 
املجال لكل من أمريكا و إرسائيل ألن القيادة السياسية ىف القاهرة تبتعد بخطوات واسعة عن افريقيا لتفتح 

  تأخذ مكانها.

عىل  –و تشكيل حكومة إنتقالية بقيادة سوار الذهب ، � يخدعها  ١٩٨٩و رغم سقوط نظام النم�ى عام 
توىل الصادق املهدى و محمد عث�ن امل�غنى بعد ذلك قيادة الحكم فهى رأت فيهم  –حسب قول الجنوبي� 

نم�ى ، فالتوجهات العنرصية الدينية و اإلثنية �  ترتاجع عنها تلك الحكومات و � أمتداد لنفس �ط حكم ال
تحاول أن تتحرك بجدية عىل األقل للعودة ألتفاقية أديس أبابا ، و استمر القتال و استطاع جارانج أن يحقق 

القومية اإلسالمية  أنتصارات حتى بات الجنوب السودا� تحت سيطرته تقريباً ، ىف نفس الوقت كانت الحركة
، و كانت الحجة األساسية هى  “الد�قراطية املنتخبة”بقيادة الرتا� و البش� تتحرض لألنقالب عىل السلطة 

الهزائم املتتالية ىف الجنوب و فشل الحكومات املدنية ىف إدارة الحرب ، لينفجر املوقف و يصبح أك� رشاسة 
ش الشباب السودا� بدعوى الدفاع عن الدين ك� بدأ حملة خاصة و أن الرتا� بدأ حملة واسعة لتجي

ألجتذاب عدد من املجاهدين من عدة دول أسالمية للقتال بجانب القوات السودانية و كون مليشيات عرفت 
  حينها بالجيش الشعبى و حظى وقتها �ساعدات إيرانية و خليجية خاصة من السعودية و قطر.

 جنوبية فصائل عدة وتشكلت صفوفها ، يف عديدة إلنشقاقات السودان لتحرير الشعبية الحركة تعرضت
 بإلقاء ��ي نظام سقوط يقنعها � إذ الخرطوم ، ىف املتعاقبة الحكومات تقاتل ظلت ذلك و رغم لها ، منافسة
 بقيادة تعددية ليربالية حكومة قيام و ال الذهب سوار املش� بقيادة انتقالية حكومة تشكيل و ال السالح ،
  .امل�غنى عث�ن و محمد املهدى الصادق

استمر القتال مشتعالً ىف الجنوب حتى أنقلب البش� عىل الرتا� ، و كان البد له من إنجاز يتحقق حتى 
يستطيع مواجهة مرشد األنقالب السابق و أبوه الروحى الذى أنقلب هو عليه ، و وجد ىف مشكلة الجنوب 

دأ مفاوضات بينه و ب� الحركة راعتها عدد من العواصم األفريقية و منها القاهرة فرصة لتحقيق هذا املراد فب
ىف فرتة من الفرتات ، لكن كان يغلب عىل تلك املفاوضات الفشل ىف أوقات كث�ة ، فالتوجه اإلسالمى األصوىل 
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و أصبحت املطالب  الذى يتبناه البش� كان دا�اً محل شك و تخوف من القيادات الجنوبية ، ليتغ� املوقف
  بدالً من العودة ألتفاقية أديس أبابا إىل الدعوة لألنفصال.

و رغم بدأ املفاوضات إال أن القتال � يتوقف فكل من الجانب� كان يحاول أستغالل موقفه العسكرى لتعزيز 
ملرصية ىف الجنوب وضعه ىف التفاوض ، و هنا يظهر الدور األرسائيىل الذى أهتم أك� بإحداث الرضر باملصالح ا

السودا� خاصة مرشوع قناة جونجىل الذى بدأ تنفيذه بعد توقيع أتفاق ب� كل من الحكومت� املرصية و 
من  ٪٧٥بسبب أندالع القتال ىف املنطقة ، و رغم أن  ١٩٨٣، لكن املرشوع توقف عام  ١٩٧٤السودانية عام 

كيلو مرت فقط ، و هنا يتضح دور  ١٠٠قى سوى حاوىل و � يب -كيلو مرت  ٢٦٠ –أع�ل الحفر تقريباً منتهى 
األمربيالية العاملية خاصة صندوق النقد و البنك الدوىل اللذين وقفوا ضد إقامة املرشوع و بدأ إطالق حملة 
شائعات و تقليب القائل الجنوبية ضد املرشوع أنه سيحرمهم من مصايد األس�ك و اراىض الرعى ، و استغالل 

وا أنفسهم بأحزاب الخرض ألطالق حمالت ضد املرشوع بدعوى الحفاظ عىل البيئة ألنه سيؤثر سذاجة ما يسم
، و بالفعل شهدت مناطق العمل ىف القناة هج�ت مسلحة عىل ايدى  املهاجرة والطيور املائية األحيـــاءعىل 

ض إلعادة العمل فيه مليشيات عدد من القبائل ىف املنطقة ليتوقف املرشوع حتى اليوم رغم محاوالت البع
  مرة أخرى أثر مشكلة سد النهضة ...

� تكن الحرب ىف الجنوب السودا� مشكلة سودانية فقط لكن تم أستغاللها للدفع �نطقة البح�ات 
األفريقية للدخول ىف رصاعات مسلحة أصاحب املصلحة الوحيدة ألندلعها هى الرأس�لية األستع�رية التى ال 

قة يحل فيها السالم بل يجب دا�ا أطالق الرصاعات السياسية داخل دول تلك املنطقة تستطيع أن ترى منط
حتى تبقى دا�ا تحت سيطرتها ، ليظهر فجأة ما سمى وقتها بجيش الرب و هى حركة �رد مسيحية ىف ش�ل 

 باإلطاحة او أمرته خاطبتها املقدسة الروح أن الكوينا أعتقدت “الكوينا أليس”أوغندا تنسب ألمرأة تدعى 
 كمعارضة الرب جيش تأسس األشوىل ، و شعب قبائل ضد و جور ظلم من �ارسه ملا األوغندية بالحكومة
 الذى العام نفس و هو كو� جوزيف يد عىل ١٩٨٦ عام و بالتحديد الث�نينات ىف من تلك القبائل أوغندية
 بإه�ل دعاوى عىل تحركها ىف أستندتو  كمباال ، ىف السلطة عىل موسيفينى يورى الرئيس فيه استوىل

 أن إال أوغندا ، ش�ل ىف ١٩٨٨ عام منذ نشاطه وبدأ أوغندا ، ش�ل الواقعة للمناطق األوغندية الحكومات
 و الوسطى أفريقيا و ىف الد�وقراطية الكونغو جمهورية رشق ش�ل أطراف ىف باالنتشار اخذوا مقاتليها
 األوغندى الرئيس بنظام اإلطاحة وهو رئيىس هدف إىل الرب جيش ، و يسعى ٢٠٠٥ عام منذ السودان جنوب
و  الجديد العهد/املقدس الكتاب عىل يتأسس) دينى حكم( ثيوقراطى نظام إقامة عن فضال موسفينى ، يورى

كان العرش ؛ الطريف أن حكم البش� الذى يدعوا لتطبيق الرشيعة األسالمية و يكفر األديان األخرى  الوصايا
أكرب الداعم� لجيش الرب املسيحى الذى تأسس عىل أفكار سلفية مسيحية ، و حجته ىف ذلك أن حكومة 
أوغندا كانت تغض النظر عن تحركات مليشيات القابئل الجنوبية ما ب� حدود  البلدين ، و تناىس أو أهمل 

قبائل الجنوب السودا� لها أمتدادات هذا البش� أن الحدود الجغرافية و السياسية ىف تلك املنطقة متداخلة ف
ليس فقط مع أوغندا لكن حتى كينيا و الكنغو و أثيوبيا و من الصعب و لن أقول من املستحيل إيقاف تلك 

  التحركات فتلك منطقة قبائل ال وجود ألنظمة الحكم الرئيسية لتلك البلدان سيطرة حقيقية عليها.
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 ٢٠١١ية فالواليات املتحدة أرسلت عنارص من قواتها الخاصة عام لكن مع الوقت بدأت تظهر أيادى األمربيال
كو� ، لكن الحقائق بدأت ىف الوضوح فالسبب الحقيقى  بدعوى أعتقال و تصفية زعيم جيش الرب جوزيف

هو �هيد الطريق لتنفيذ مرشوع مد أنابيب برتول من جمهورية جنوب السودان الجديدة إىل كينيا لتمتد إىل 
يط الهندى ، كذلك الوقوف أمام التوسع الصينى ىف املنطقة الذى بات منافساً رشساً لها ، ىف وسط سواحل املح

  و رشق و غرب القارة.

، و لجأ أك�  شخص مليو� من أك� قُتلنعود مرة أخرى إىل الحرب السودانية التى باتت كارثة أنسانية فقد 
لوقت كانت السودان ك� ذكرت تعج برصاع ب� ألف خارج مناطق القتال املتصاعد ، و ىف نفس ا ٦٠٠

الحليف� السابق� الرتا� و البش� الذين أصبحوا متنافس� ، ليأخذ البش� خطوة لحل املوقف تحت ضغط 
بتوقيع اتفاقية السالم  ٢٠٠٥، و بدأت سلسلة طويلة من املفاوضات أسفرت عام  IGAD٤١من منظمة ايجاد 

  أتفاقيات هى كالتاىل : ٦أحتوى عىل الشامل ب� الجانب� و الذى 

v عىل الطرفان وافق حيث م ،٢٠٠٢ يوليو ٢٠ بكينيا ىف �شاكوس ُوقع:     مشاكوس  بروتوكول 
 تقرير ىف الحق إىل باإلضافة الحكم ، و هياكل االنتقالية ، و العملية للحكم ، مبادئ عام يضع إطار
  و الدولة الدين موضوع يتناول ك� السودان ، جنوب لشعب املص�

v م٢٠٠٣ سبتمرب ٢٥ ىف بكينيا بنيفاشا ُوقع:   األمنية  الرتتيبات بروتوكل  
v م٢٠٠٤ يناير ٧ ىف بكينيا بنيفاشا ُوقع:     ال�وة تقاسم بروتوكول  
v م٢٠٠٤ مايو ٢٦ يف بكينيا بنيفاشا ُوقع:   السلطة تقاسم برووكول  
v ىف بكينيا بنيفاشا وقع: األزرق  النيل اليةو و  النوبة جبال/ كردفان جنوب ىف النزاع حسم بروتوكول 

  م٢٠٠٤ مايو ٢٦
v م٢٠٠٤ مايو ٢٦ ىف بكينيا بنيفاشا ُوقع: أبيي  يف النزاع حسم بروتوكول  

  :الشامل  للسالم اتفاقية إىل ك� تم توقيع ثالث أتفاقيات بروتوكولية و أمنية مكملة للوصول

  الدائم النار إطالق وقف ترتيبات:     األوىل االتفاقية 
 تبقى الذى االتفاق و إبرام توقيعها تم التى الربوتوكوالت كافة تطبيق بشأن:     الثانية االتفاقية 

  الدائم النار إطالق وقف ترتيبات بشأن
  اإلقليمية/الدولية الض�نات بشأن:  الثالثة االتفاقية 

 النار إطالق وقف بروتوكولإال أن تلك األتفاقيات � �نع من وجود عدد من نقاط الخالف و كان أهمها 
م حيث كان الخالف عىل إعادة نرش القوات ٢٠٠٤ يوليو يف بنيفاشا ُعقدت التي املحادثات جولة يف الدائم

رشق السودان ، و وقف �ويل مليشيات الحركة الشعبية لتحرير السودان ، إال أن الطرفان ىف النهاية تحت 
االتحاد األفريقى ممثلة ىف منظمة إيجاد ، لتبدأ جولة ضغط املجتمع الدوىل و مجلس األمن و منظمة 

                                                 
 التصحر و لإل�اء الدولية الحكومية السلطة محل فحلت ١٩٩٦ عام ىف تأسست ، �جيبو  دولة مقرها أفريقيا ىف إقليمية شبه منظمة ىه IGAD للتنمية الحكومية الهيئة ٤١

IGADD جيبو� مثل األفريقية الدول من عدد منه تعا� كانت ىالذ التصحر و الجفاف مقاومة هدفه ١٩٨٦ عام الحكومية السلطة إنشاء كان و ، ١٩٨٦ عام أنشئت ىالت ، 
  .للتنمية الحكومية الهيئة إىل إسمها تغي� و املنظمة ميثاق تعديل عىل اتفقوا و ن�و� ىف األعضاء الدول اجتمع ١٩٩٦ عام ىف و ، غ�ها و ، كينيا ، الصومال ، السودان
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مفاوضات أخرى ب� كل من عىل عث�ن طه مائب الرئيس السودا� و جوج جارانج رئيس الحركة الشعبية 
أكتوبر صد بيان صحفى من الجانب� أعلنا فيه أن الحل الدائم سيمر بفرتت�  ١٦لتحرير السودان ، و ىف 

 ملفاوضات الفنية اللجنة تستمر عىل أن الطرفان اتفق الهدوء ىف املناطق القتالية ، ك�أنتقاليت� ألستعادة 
 و إدماج استيعاب و وقت املسلحة القوات �ويل ذلك يف �ا متبقية مواضيع أية مناقشة ىف النار إطالق

 الشعبية مليشيات الحركةو  السودانية املسلحة القوات ىف الصلة ذات الهياكل ىف األخرى املسلحة املجموعات
 فوراً  أع�لها اإلقليمية/ الدولية و الض�نات التنفيذ وسائل بشأن الفنية اللجنة تبداً  السودان ، و لتحرير
 ىف الشامل السالم اتفاقية إلك�ل بعدها السودان لتحرير الشعبية الحركة/ الجيش و قائد األول النائب ليعود
  .اإليجاد يةو سكرتار الطرفان يُعلنه تاريخ

  الحركة الشعبية و وحدة السودان
أعلنت ميثاقها األساىس و من أهم  ١٩٨٤فإذا تتبعنا الحركة الشعبية لتحرير السودان من البداية ففى عام 

  -النقاط التى تتبلور من خاللها الرؤية و األهداف نجد اآل� : 

 السواء، عىل و الخارجى الداخىل ضد القهر مقاومة تاريخ الطويل ، السودا� التاريخ أن عن اإلعالن يعرب -١
  cliqueالعصبة  ويسميها الخرطوم ىف الحاكمة و النخب جهة من و املرصى و اإلنجليزى الرت� القهر إىل مش�اً 

 ب� التفرقة لتطبيق سياسة والعرقى والدينى العنرصى التعدد استغالل عىل دا�ا معتمدة أخرى من جهة
و رشقي� و  غربي� إىل أنفسهم و تقسيم الش�لي� بل وجنوبي�، ش�لي� ب� والتقسيم السوداني�،

حلفاوي� و أوالد البلد ممن يتحكمون ىف السلطة السياسية بالخرطوم ، ك� تم تسيس تقسي�ت الجنوب إىل 
فضالً عن تقسيم آخر إىل وحدة الدينكا ، و األستوائية الكربى ، و املتخدث� بلغة بارى ، و وحدة اللو ، هذا 

يعدموا عن إيجاد تقسي�ت  مسلم� و مسيح� و إىل عرب و أفارقة ، و تؤكد الوثيقة عىل أن هؤالء لن
تقبل ألستبدال التقسي�ت القد�ة ، و قد أتهمت الوثيقة الرجع� من األنفصالي� و املتعصب� أخرى ىف املس

 الحركة" قيام فإن �) ، بتهديد وحدة الشعب السوا� ، و لذا(و تش� هنا إىل كل من الش�لي� و الجنوبي
و  التقسيم و التفتيت مرشوعات كل عىل املسلح الرد هو طليعية كحركة و جيشها" لتحرير السودان الشعبية
 أن �كن و ال السودا� ، وحدة الشعب ىف جازما اعتقادا تعتقد الحركة ألن السودا� ؛ للشعب اإلضعاف
  .القوميات مختلف تنمية مخططاتها أوىل ىف و تضع حال ، الدينية بأى أو العنرصية لإلعتبارات انضاله يخضع

و  وحدته ، قوة من حرمانه و مخاطره بهدف الجنوب تقسيم مسألة ١٩٨٤ عام منذ الحركة بيان يعالج -٢
 لتعطيل" الحركة خطة جاءت هنا و من الش�لية ، إىل املحافظات البرتول مناطق بضم و ذلك ، ثرواته من

 -جارانج  تقدير ىف - الحركة تث�ها التى املشاكل جميع لكن جونجىل ، قناة شيفرون و مرشوع رشكة عمل
 ك� القوميات لكل الد�قراطية و اإلنسانية الحقوق يوفر اشرتا� و نظام املوحد السودان إطار ىف حلها �كن
 من منطلقاً  املدى طويل املسلح الكفاح ما سيكفله هذاو  املعتقدات ، و حرية الدينية الحريات يوفر

  .العنيف بالقهر دا�ا قد وجه السلمى الكفاح ألن الجنوب،
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حيث التقارب مع األتحاد السوفيتى ىف بداية تكوينها بالث�نينات و التأثر كانت تلك رؤية الحركة ىف البداية 
بالتحديد ىف شهر مارس أصدرت الحركة  ١٩٩٨ عام باألفكار اإلشرتاكية و مفاهيم التحرر الوطنى ، لكن ىف

  -:أهمها ىف النقاط التاليةبها العديد من األختالفات عن الوثيقة األوىل وثيقة جديدة بعنوان الرؤية و الربنامج 

 سودان جديدة ، موحد ، لكنه موحد عىل أسس أجل سودان من هو انضاله أن عن الحركة عربت  - أ
 كلف الذى القديم السودان وليس السودا� الواقع حقائق عىل تقومبالتزامات سياسية  جديد

 الحروب من عاماً  ٣٢الشعب 

 ويضع القومية ، دعاءإب السياسية السلطة إىل فقط الساعية تحكم النخبة املحلية الالمبدئية رفضن  - ب
 وحدة ىف جديد سودان إما و ، املستقلة) الواليات(الدول  من لعدد مفتتة دولة إما ثنائيا خياراً 

 النوع أو الدين أو القبيلة أو للجنس عتبارأ  دون نحوها التزامنا و لها والؤنا يتوحد سياسية اجت�عية
 النظام يعتمد و ، القانون حكم و الطوعية الشعبية اإلرادة عىل يقوم د�قراطى سودان فهو ،

 .الشعبية املشاركة و العل�� الد�قراطى

 حكومة و بعد قبل السودان ىف سودان جديد املص� للشعب تقرير تطبيق حق الحركة تستهدف  - ت
  اإلسالمية  الجبهة

يدكالية السابقة ، و بدأ امسة عرش مطلباً عدل فيها عن افكاره األجت�عية و األشرتاكية الر خثم يضع الربنامج 
اد ، و دعم افكار الربجوازية ، و وقف الفس الليربالية يتحدث عن أقتصاد مشرتك ، و تعزيز للد�قراطية

  الوحدة األفريقية.

 بالسودان و يطالب » املحررة املناطق« ىف  والسالم الوطنية الوحدة عن الحديث الوثيقة عاودت .١
  .و الدينى و الثقاىف العرقى بالتنوع االعرتاف مع سياسية وحدة الجديد

) الخرطوم( ىف املركز ككل السودا� املوقف عن نفسها تعزل لن الشعبية الحركة أن الوثيقة رىثم ت .٢
 تستمر بل السواء ، عىل الجنوبي� و الش�لي� بعض يرغب ك� إقليمية حركة إىل نفسها تحول و لن

 أن الش�لي� مناشدة ىف تستمر و لذا الجديد سياق السودان ىف قومية أهداف ذات وطنية كحركة
 .إليها تصل � التى ودا�الس الش�ل مناطق ىف ستقيم قواعدها التى بالحركة ، يلتحقوا

 الخرطوم ىف القا�ة مع الحكومة سلمى حل أجل من السالم محادثات ىف الدخول الحركة ستواصل .٣
و  الجديد املص� و السودان تقرير و حق الكونفيدرالية (� يذكر ىف الوثيقة األوىل) ، أساس عىل لكن

و  التنظيمى أستقاللها استمرار مع أسمراو ميثاق  الد�قراطى الوطنى بالتجمع عضواً  الحركة ستظل
 .و العسكرى السياىس

 هو ك� العسكرى النضال التوحد ىف لتحقيق الد�قراطى الوطنى التجمع مع العمل الحركة ستواصل .٤
 ىف اإلسالمية الجبهة حكم إلسقاط الحرضية ىف املناطق االنتفاضة و إنجاز الريفية ، املناطق ىف قائم
 تجمع( الد�قراطى الوطنى التجمع يطرحها التى البدائل خالل سودان جديد و إقامة وقت ، أقرب

 ).املعارضة
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 الظروف املوضوعية له سيوفرون بأنهم املص� تقرير حق مطلب إىل الوثيقة الجديدة دفعو ت .٥
 يتم و إ�ا الناس عىل أن يفرض �كن ال ألنه الحق ، لهذا الجديد السودان شعب مل�رسة الرضورية

 كل به اعرتفت الحق و هذا... دولية  رقابة استفتاء تحت ىف ليقرروا به املعني� ب� التوافق حوله
) املعارضة( الد�قراطي الوطنى التجمع و ميثاق" إيجاد" السودان ، و منظمة ىف السياسية القوى

 الجبهة تتصور حكومة ك�" عطىيْ " ال و �ارس حق هو و اإلسالمية ، الجبهة حكومة به ك� أعرتفت
 .اإلسالمية

 و منظمة و حركة و التكامل األفريقى ، التعاون فيذكر الخارجية مرجعيته عن الحديث إىل ثم يعود .٦
 القارة تسكن التى الشعوب كل يعنى" الشعب األفريقى" ألن األفريقية ، و النهضة األفريقية الوحدة

 الرشق ثقافات مع العنرصية غ� تالعالقا تقوم بل للفهم العنرصى أساس ال ثم و من األفريقية ،
و هنا ( األفريقية العربية والعالقات العر� العا� ىف الخاص و الدور بل و العالقة الخاصة األوسط ،

 !).املناقشة  يستحق م� السودان و أفريقية العروبة الحركة ملفهوم فهم نرى حدود

 حركتها ىف القومى الطابع السياسية الش�لية  ذات القوى كافة الشعبية الحركة شاركت املنطلقات بهذه
 املص� ، تقرير بحق االعرتاف عىل ١٩٩٥ منذ أسمرا نصت مواثيق وقد – السودا� للنظام املعارضة لتوحيد
 و تبع ذلك االنفصاىل ، الطابع ذوى املنتسق� مع اتفاقيات ىف الخرطوم حكومة قبلها وبعدها اعرتفت مثل�
و  و جنوب )النوبة جبال( جنوب غرب ىف أخرى مناطق إىل السودان لتحرير الشعبية الحركة نفوذ امتداد
في� عرف بقوات الدفاع السودانية بقيادة الفريق عبد العزيز » أبيى« وسط  جنوب السودان و  رشق ش�ل

، غ� منطقى غال أن هذا  خالد ، و يرى البعض أن ذلك أعطى الفرصة لألنفصالي� لتوسيع قاعدة نفوذهم 
فالحركة الشعبية و حلفائها أعرتبت تلك الوثيقة أمتداد لفكرتها االساسية حول التحلف الشعبى الوطنى و 

عند أنعقاد مؤ�رها الوطنى األول عن  ١٩٩٤بناء السودان الجديد ، و ال أدل من اإلعالن اىل صدر ىف عام 
وداني�. ، و كان هذا املؤ�ر سببا ألصدار مساندتها لبناء سودان جديد موحد تحت مرشوع يضم كل الس

  الوثيقة الثانية.

 الجبهة األسالمية القومية

و عقد مصالحة وطنية مع النم�ى وقتها ،  ١٩٨٥اسس تلك الجبهة الدكتور حسن الرتا� عقب أنتفاضة 
موقف األخوان  راجع – ئفالرتا� دا�ا ما تحركه نزعته الرباج�تية السياسية التى تسبق القيم و املباد

، و يتضح ذلك ىف موقفه من أتفاقية كامب   -يناير و بعد تنحى مبارك ووصلهم للحكم  ٢٥املسلم� أثناء 
 الذى النظام رأس بايع اإلسالميون االقتصادية اإلمرباطورية بناء سبيل ديفيد التى ايدها جعفر ��ى ، ففى

 القرن ىف لإلسالم مجدداً  واعتربوه اإلسالمية ، الرشيعة الله و تطبيق رشع إقامة عيل ��ى جعفر يرأسه كان
  عرش ! التاسع القرن ىف املهدى اإلمام أسوًة بتجديد العرشين

و  عقيدة اإلسالم سيادة إىل مثل الدعوة األهداف من الكث� تكوينها عند القومية اإلسالمية الجبهة طرحت
 و آدابه و شعائره الدين روح و بث و مراقبة ، توجيهاً  نظام االقتصاد عىل املجتمع قوامة و تأكيد رشيعة ،
النفسية و  الدواعى و إلزالة االجت�عية و األوضاع السلوك أ�اط ىف السيئة البدع التدين من أعراف لتطه�



  

 

 ٩١  
 

 و بسط الثقافة نرش وإىل ىف املجتمع العلم مكانة رفع إىل الجبهة دعت ك� و العصبية ، للشقاق االجت�عية
  .العلم

 ترى ال -  طرحها حسب - و لذلك فهى االسرتاتيجية ؛ أهدافها عىل بالرتكيز القومية اإلسالمية الجبهة �يزت
 هذا و من اإلسالمى ؛ للمرشوع التمك� فرصة و يتيح أهدافها سياىس يحقق نظام أى ىف االشرتاك ىف غضاضة

و  الثالثة ، فرتة الد�قراطية إبان األحزاب مع ائتالف ىف ودخلت ��ى جعفر نظام مع املنطلق تصالحت
 الذى اإلسالمى لطرحه ١٩٨٩ عام السلطة استوىل عىل الذى البش� الفريق بقيادة اإلنقاذ حكومة مع تحالفت
 معظم فإن األحزاب كبقية رسمياً  الجبهة حل رغم أنه فنجد اً ،خارجي و ياً داخل له الجبهة تدعو ما مع يتوافق
 بفعالية البش� الفريق نظام مع املشاركة ىف انخرطوا قد - الرتا� الله عبد حسن مؤسسها فيهم �ن - أعضائها
 هوو  جديد اسم تخذتأ  و الجهادية و الدعوية و الطوعية باملهام القيام أو ، الحكم إدارة خالل من سواء
  الوطنى. املؤ�ر

كرشط  اإلسالمية بتجميد القوان� جارانج جون بزعامة السودان لتحرير الشعبية الحركة طالبت وعندما
 الجبهة رفضت املسلم� ، غ� لحقوق احرتامها عىل مدى االطمئنان ح� إىل السالم عملية ىف لالنخراط
 الرشيعة( بشعاراتهم أجلها هاتف� من الدنيا اإلسالميون أقام إذ ؛ اإلسالمية قوان� الرشيعة تجميد اإلسالمية

  !).القوت قبل اإلسالم �وت و إال

 التنظيم عن - إيران  ىف بالثورة اإلسالمية آنذاك املنبهر -الرتا�  الدكتور بقيادة اإلسالمية الجبهة أنفصلت لقد
 اإلسالمية الحركات ب� و التعاون التنسيق عىل تقوم اسرتاتيجية بديلة تبنى حيث املسلم� ، لإلخوان العاملي

 الحركات يضم اإلسالمية للحركات دائم عاملى ملؤ�ر و دعا لإلخوان العضوية عن العالقة بديالً - الراديكالية
  .البلدان مختلف من اإلسالمية و الشخصيات املتخصصة ، و التنظي�ت الوظيفية العامة

أطلق الرتا� مرشوعه املتأثر بالحكم اإلسالمى اإليرا� ليس فقط بإقامة دولة إسالمية ىف السودان و لكن 
إىل الدول املجاورة عن طريق التنسيق ب� الحركات اإلسالمية األخرى ىف تلك الدول بتصدر مرشوعه هذا 

لكن كعادة اإلسالمي� كان مرشوعهم بعيد  املنطقة ؛ شعوب كافة أسلمة إىل �تد قد مقبلة �هيداً لفتوحات
 العا� يسمى ب�فىف املجتمعات القا�ة حالياً و قرص استيعابهم ملعطيات العرص  �اماً عن واقع الحال

 تحكمها الدول هذه أصبحت ودويالت ،  إىل تجزأ قد العث�نية الخالفة سقوط منذ و –فرضاً  –ى اإلسالم
 الروابط قويت مه� دولة ألي الداخلية ونئالش يف للتدخل مجال �ة يوجد ال إذ ؛ القطرية الدولة قواعد
 ؛ حدود تحده ال اإلسالم أن عتربالحقائق بل أ  تلك هذا الرتا� � يركن إىل لكن و ، اإلثنية و الثقافية و الدينية

 ك� لهم مؤيدة اعتربوها عنارص خالل من املجاورة الدول ىف الحاكمة األنظمة تغي� إىل سعوا املنطق بهذا و
 ذلك أدى قد و ىف اثيوبيا ، مبارك حسنى اغتيال محاولة بعد مرصىف  فشل لكنه و ، إرتريا و تشاد يف حدث

السودان  عالقات تعويق إىل أدت دولية قرارات صدرت ك� و ج�انه ، السودان ب� العالقة إساءة إىل
  .لإلرهاب الراعية الدول قا�ة ىف مرة ألول السودان و إدراج باملجتمع الدوىل ،
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 الحركات املسلحة ىف دارفور

 و حركة السودان تحرير حركة ه� سياسي� عسكري� فصيل� الحالية � يكن هناك سوى األلفية بدايات ىف
و املساواة ، و ك� هى عادة الحركات و التيارات السياسية ىف السودان تفككت تلك الحركات و  العدل

بعضها ألسباب حالفية بسبب التوجهات السياسية و بعض تلك األنشقاقات حدثت بسبب ترشزمت 
ر هو األنشقاقات التى حدثت بسبب تدخل قوى خارجية لتنفيذ الرصاعات األثنيةو القبائلية ، و األخط

أجندتها الخاصة ، و بسبب هذا الترشذم سأركز عىل الحركت� األساسيت� و سأش� من خالله� للحركات التى 
  أنبثقت عن كل منه� كل حسب موقعه من الحركة و قوته عىل األرض

  السودان تحرير حركة
 كانت و" دارفور تحرير جبهة" باسم البداية ىف الحركة عرفت ، الفور و املساليت و الزغاوة أبناء بعض أسسها

 باإلقليم األخرى القبائل أبناء عىل انفتحت بعدما و ، األفريقية الفور قبيلة أبناء بعض عىل مقصورة عضويتها
 نور محمد الواحد عبد، قادها ىف تلك الفرتة  ٢٠٠٣ مارس ١٤ يوم وذلك ىلالحا االسم نفسها عىل أطلقت

 تعليمه الفور ، تلقى قبيلة من تنحدر ألرسة دارفور ، بجنوب زالنجي مدينة يف ١٩٦٩ عام الذى ولد ىف
 ، ١٩٩٠ عام الخرطوم جامعة يف الحقوق بكلية و التحق و دارفور ، زالنجى ىف و الثانوى واملتوسط االبتدا�
 رأسه مسقط ىف محامياً  عمل الحقوق كلية من تخرجه بعد،  القانون ىف البكالوريوس شهادة عىل منها فحصل
 تحرير لحركة رئيسا السودانية ، أصبح الحكومة ضد املسلح بالعمل يشتغل أن قبل سنوات ، عدة زالنجى
 عصفت كث�ة انشقاقات قليلة بسنوات تأسيسها بعد عرفت الحركة لكن ، ٢٠٠٢ عام تأسيسها عند السودان
  .و زعامته �وقعه

 الحكومية ىف القوات أيدى من دارفور غرب جولو بلدة انتزاع أستطاعت عندما عسكرى حضور للحركة أصبح
 ب� نخلط أال و ينبغى التاىل ، مارس نهاية التشادية الحدود عىل الطينة بلدة احتلت ك� ، ٢٠٠٣ فرباير نهاية
 بزعامة السودان لتحرير ىالشعب الجيش /الشعبية  الحركة و ب� دارفور بإقليم الخاصة السودان تحرير حركة
  .الجنوب ىف جارانج جون

و  الفور قبيلة من و هو بوالد يحيى املهندس برئاسة هناك حركة متمردة كانت قبل حركة تحرير السودان
 مرة بجبل تحصنه كان و جارانج حركة إىل انض�مه ثم أعلن ،سابقاً اإلسالمية  القومية الجبهة كوادر من

 قائدها بإعدام و أنتهت برسعة حورصت بوالد حركة أن و مع املسلح التمرد اندالع ىف دارفور عامالً  بإقليم
 فكانت شارة البداية ىف باإلقليم ، األفريقية القبائل ىف التمرد روح انتشار من �نع � ذلك فإن ١٩٩٢ عام

  .ماإلقلي ىف عسكرية بأع�ل السودان تحرير حركة متمردى قيامل التسعينات

بضم  - "ىمن"ب الشه� ىمناو  أركو سلي�نمناوى ، اسمه الحقيقى  اركو األنشقاق األكرب كان بقيادة منى
 العام األم� منصب شغل سودا� سياىس هو دارفور ش�ل كتم دينة� ١٩٦٨ مواليدمن  -امليم و كرس الياء 

 إقليم ىف املسلحة للميليشيات السابق امليدا� القائد و نور محمد الواحد عبد بجانب السودان تحرير لحركة
 الرئيس ىمساعد كب� شغل و الخرطوم حكومة إىل انضم و الحركة عن انشق حيث مرة جبل و دارفور
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 اإلقليمية دارفور سلطة رئيس و الدستور بحسب تقنياً  الرئاسة ىف منصب أكرب رابع البش� عمر السودا�
  دارفور، قضية ىف مساعى له و اإلريرتى بالنظام وثيقة عالقات له كانت و ميدا� كقائد اشتهر االنتقالية

 تشاد ىف الفرنسية اللغة درس إنجليزيةو لغة تخصص الجوس جامعة من تخرج الزغاوة لقبيلة ى مناوىينتم
 و ليبيا ب� بالتجارة عمل ثم من و بويا منطقة ىف األساس ملدارس كمعلم عمل و ١٩٩٤/١٩٩٥ عامي

 عبد ىاملحام مع السودان تحرير حركة راية تحت ٢٠٠١ عام ىف ىالعسكر  بالعمل التحق نيج�يا و الكام�ون
  .نور محمد الواحد

  املساواة و العدل حركة
 هم الفور كان إذا و ، السودان تحرير حركة بعد ىعسكر  سياىس تشكيل أهم ثا� دارفور بإقليم تشكل كانت
 هذه رأست و،  املساواة و العدل حركة أسسوا قد الزغاوة قبيلة أبناء فإن السودان تحرير حركة أسس من

،  البش� عمر السودا� الرئيس حكومة ىف لألمن سابق وزير هو و ، محمد إبراهيم خليل الدكتور الحركة
 تحرير حركة جانب إىل ٢٠٠٣ فرباير يف ىالعسكر  نشاطها بدأت و ٢٠٠١ عام التأسيىس بيانها الحركة أصدرت
 بقيادة التنمية و لإلصالح الوطنية الحركة ٢٠٠٤ مارس ىف املساواة و العدل حركة عن انشقت قد و،  السودان
 العدل حركة مكونا حربة صالح محمد املهندس عنها انشق، ك�  الله عبد خليل و ىبار  الكريم عبد جربيل

و التى . السالم جناح املساواة و العدل حركة مكونا ريشة أبو الرحيم عبد، كذلك  امليدانية القيادة -واملساواة
  . أزرق إدريس الدكتور مجموعة عنها انشقت

  دارفور ش�ل قادة
 برئاسة أحده� مسلحان فصيالن معه اتحد قد و ، يونس القادر عبد ىالنب جار القائد التنظيم هذا يتزعم و

 كانوا الجميع و ، دارفور ش�ل قادة تنظيم ليشكلوا ىكالع عىل محمد بقيادة اآلخر و الكريم عبد صديق
  .االنشقاقات بها تعصف أن قبل السودان تحرير حركة ىف أعضاء

  املوحدة السودان تحرير حركة
 كان ىالذ الشاىف عبد أحمد القائد الفصيل هذا يتزعم و السودان تحرير حركة عن منشقة حركة ىه و

 و السياسي� من مجموعة مع شكل قد انشقاقه عند كان و ، بدارفور نور الواحد عبد لقوات امليدا� القائد
 ثم ، الواحد عبد صالحيات مجمدين) ١٩ الـ مجموعة( السودان تحرير حركة عليه أطلقوا تنظي� العسكري�

  .املوحدة السودان تحرير حركة مشكال) ١٩الـ مجموعة( السودان تحرير حركة عن الشاىف عبد أحمد انشق

 بخيت آدم مجموعة،  املوحدة القيادة فصيل/واملساواة العدل حركةو هناك حركات أخرى عديدة مثل 
  يصعب تتبعها و أسباب أنشقاقها عن الحركات الكربى.
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 الخالصة

ما هو املوقف املرصى من الناحية الجيوسياسية و األقتصادية ، فالسودان يشكل عمق أسرتاتيجى للدولة 
فالرصاعات و األزمات التى يعا� منها السودان له تداعيات مبارشة عىل األمن القومى املرصى ، املرصية ، 

 واىل قادها التي األوىل النهضة لحركة بالنسبة اسرتاتيجية مكانة فمنذ أوائل القرن التاسع عرش أحتاللسودان
لة املرصية من األموال ىف أنفقت الدو  ١٨٢٠/١٩٥٦باشا و عىل أمتداد قرن و نصف  عىل محمد مرص آنذاك

 لتقوم مرة ألول املرصية الدولة جيوش تقدمت ١٨٢٠ عام السودان ما � يتم أنفاقه ىف مجال آخر ، ففى
 هذا كل لتصنع من السودان ، قبائل و م�لك سلطنات ىف ممثلة جنوبها ، الواقعة املناطق بلملمة أطراف

 خالل املرصى العمل انصب بالسودان ، و بين� تسميته عىل اصطلح الذى و هو واحداً ، و سياسياً  إدارياً  كياناً 
 عينه القرن و سبعينيات ستينيات خالل انطلق فإنه توحيد السودان ، عىل عرش التاسع القرن من العرشينيات

الحبشة ، و  و إريت�يا الصومال إىل رشقاً  بالتقدم أو أوغندا ، حتى جنوباً  باالندفاع السودان ، سواء هذا لتأم�
الدولة  أعباءاً مالية كب�ة ، و ىف ظل املرحلة النارصية كانت املرصية الحكومة كلفت التى املحاولة و هى
الصعود ، و نظراً ألن النخبة املرصية  طور ىف كان الذى العر� اإلقليمى للنظام قيادى بدور تضطلع املرصية

مياً مكنها هذا من لعب دور أقليمى فاعل ىف القارة الحاكمة ىف تلك الفرتة أمتلكت مرشوعاً وطنياً و قو 
  األفريقية.

و هنا أقصد بالجنوب السودان و الش�ل مرص  –تعمد األستع�ر عىل ترك الجنوب دا�ا متخلفاً عن الش�ل 
عبء هذا امل�اث التاريخى األستع�رى ، هناك الكث�ين يرون أن النخبة الحكامة بعد حتى يتحمل الش�ل  –
تحلت عن السودان إال أن األوضاع التى كان السودان يعج بها من رصاعات أثنية و قبيلة و تشكيلة  ٥٢

أجت�عية تنتمى لعصور ما قبل الحداثة و حدود سياسية متداخلة مع العديد من الدول املجاورة باألضافة 
اقبة التتغ�ات السياسية إىل تدخالت الغرب األستع�رى جعلت النخبة تقر بأنفصال الجنوب عىل ان يتم مر 

التى �كن أن تحدث فالسودان جزء أساىس من ملنظمة األمنية للدولة املرصية فهو رشيك أساىس ىف مياه نهر 
النيل ، و قد وضح ذلك بعد إنشاء السد العاىل و كيف حاولت النخبة السياسية األثيوبية أيقاف هذا املرشوع 

بالتهديد بأنشاء سدود �نع املياه عن مرص و هاذ ما  نجحت فيه بعد  بإيهاز من القوى األمربيالية العاملية
  سنة من انشاء هذا املرشوع الكب�. ٥٦مرور 

بعد وصول السادات للحكم الذى تسبب ىف تراجع الدور األقليمى املرصى بتوقيعه ألتفاقية السالم مع العدو 
ة املتمثلة ىف تنظي�ت مثل األخوان املسلم� و الصهيو� و مساهمته ىف صعود التيارات اإلسالمية اإلرهابي

ج�عة الجهاد و الج�عة اإلسالمية أعطى الفرصة للتيارات املكافئة لها ىف الجنوب مجاالً ساعدهم عىل ذلك 
الرصاع الذى حدث ب� النم�ى و الحزب الشيوعى السودا� و تحالف النم�ى مع تلك التيارات ، ليسقطوه 

 الدكتور ب� التحالف من املتشكل اإلسالمى اإلنقاذ نظام ظل حكم ودان مالذاً آمناً  ىفبعد ذلك لتصبح الس
 إسالمية متطرفة ج�عات و كوادر لقادة البش� ، حسن عمر الفريق بقيادة و ب� العسكري� الرتا� حسن
 العوامل هذه أسهمت اإلسالمية املرصيت� ، والج�عة الجهاد ج�عة قادة و لبعض الدن ، بن كأسامة عديدة

و  مرص ب� العالقات تعرضت و قد و األمن ، املياه قضايا ىف املرصية السودانية العالقات اختزال يف مجتمعة
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إال أنها  ١٩٩٥عام  أبابا أديس ىف مبارك حسني املخلوع الرئيس اغتيال محاولة عقب قطيعة لفرتة السودان
  عادت بعد محاوالت عديدة لتحسينها.

األخطاء التى وقعت بها السياسة الخارجية املرصية أنها � تستطع قراءة األزمات السودانية قراءة من 
 املحرتف� السياسي� مع تتعامل و ظلت إسقاطاتها املدمرة ، تدرك أن دون صحيحة خاصة ازمة الجنوب و من

ملسحلة املنترشة و التى تهدد كيان الكب�ة ، و � تحاول فتح قنوات اتصال مع الحركات ا التقليدية و األحزاب
السودان ، كذلك أهملت دور منظ�ت املجتمع املد� التى باتت لها موضع قدم ىف الوضع السياىس هناك 

  بعد أن قويت عالقاتها مع الواليات املتحدة و االتحاد األورو� و الدول األفريقية املجاورة للسودان.

عىل  السودانية القيادة وقعت رصى من قبل نظام حسنى مبارك ،امل للدور غياب أعتقد أنه متعمد و ىف
و  رعايتها ىف تشارك املمكن أن من كان التى ، مرص حضور دون والجنوب من الش�ل ب� نيفاشا أتفاقية
 بعد مرص بها جاءت التى الفكرة و هى ، الفرتة  االنتقالية بعد بالكونفدرالية القبول الطرف� إقناع عىل تعمل
 عن التام باالنفصال املص� تقرير حق الجنوب أعطى أن بعد كادت االتفاقيات أو نتهتأ  و األوان فوات

 ىالت الفرصة الثالثة ىه و جاذبة وحدة خلق عىل العمل الطرف� عىل اشرتطت قد كانت و إن .الش�ل
عىل  الحفاظ و السودان وحدة الحفاظ عىل عىل مساعدته� و الطرف� حث بإمكانها و كان مرص أضاعتها
  .لها االسرتاتيجى األمن عىل ثم من الوحدة

 جنوب مشكلة لحل تطبيق الكونفيدرالية اقرتح الغيط ىف تلك الفرتة أبو أحمد السيد الخارجية وزير كان
 ال ألنه له قيمة ال االقرتاح هذا إن: الرتا�  الدكتور قال هذا االقرتاح عىل تعليقاً  و االنقسام و تجنب السودان

 القرن كتب الخارجية املرصى وزير يقرأ هل.. بالكونفيدرالية . تسمى دول ب� عالقات اليوم ىف العا� توجد
 حقه من انفصل إذا الجنوب فإن و عليه. ..ىف فرنسا  للنقابات تستعمل اليوم و الكونفيدرالية. عرش؟ . التاسع

 أو سوقا حربا تكون قد الدولت� ب� و العالقة.. املتحدة  األمم يف مقعد و له و له جوازاته جيشه له يكون أن
 كونفيدرالية ؟ و مرص السودان ب� و مرص فهل السودان ب� الحال هو ك� فيزا دون من الدخول أو مشرتكة
، بهذا قطع الرتا� أية  ثالث خيار يوجد وال االنفصال أو الوحدة إما الدستور السودا� حدده الخيار إن و قال

للتواصل فمن املعروف ان الرتا� كان أحد مؤسىس تيار األخوان املسمل� ىف السودان و رغم أنه خيوط 
أنفصل عن تنظيمهم العاملى و حاول تشكيل تنظيمه الخاص إال أن تلك التنظي�ت األسالموية اسرتاتيجيتها 

مكان ىف العا� ، فهى ترى  األساسية قطع الطريق أمام أى دور مرصى ليس فقط ىف املنطقة العربية بل ىف أى
ىف الدولة املرصية بتاريخها و نفوذها الذى تم بنائه عىل مدار عقود طويلة مهدد دائم لها و ملرشوعها و هى 
تتفق ىف ذلك مع الفكر األمربياىل األستع�رى و لذا سنجد دا�ا تعاون اتفاقات بينهم و ب� الواليات املتحدة 

  ت الخليجية عىل هذا.الدويال  مجموعة و حلفائهم من

و تسيد  امنا مع أنهيار املعسكر اإلشرتا�ال �كن أغفال وصول التيار اإلسالمي للحكم ىف السودان متز كذلك 
 ضية ىف البداية عن وصول تيار دينىالواليات املتحدة العا� ، و برغم أن الواليات املتحدة � تكن من را

لها ، و قد تبلور ذلك بداية من  أنه سيكون كأحتياطى أسرتاتيجىا رأت بعد ذلك متشدد ىف السودان إال أنه
�ثلت ىف تشكيل كتلة غ�  يكية الجديدة تجاه افريقيا و التىحيث بدأت تتشكل السياسة األمر ١٩٩٦عام 
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 املحاكمرشقاً إىل السنغال غرباً لتظهر مجموعات مثل حركة  �تد من القرن األفريقى مستقرة سياسياً 
اإلسالمية ىف الصومال ، و بوكو حرام ىف ماىل و نيجريا و غ�ها من الحركات التى كان دورها األساىس وضع 
املنطقة دا�ا ىف حالة توتر و عدم أستقرار ، وبذلك يكون لها السيطرة الكاملة عىل مصادر املياه ىف البحريرات 

حكم بأمتداد تلك املنطقة التى بوجودها العظمى و الهضبة األثيوبية و يجعلها تتحكم ىف أى نظام ي
النيل و  ىالجيوسياىس تسيطر تقريباً عىل القارة األفريقية بأكملها ، و كذلك تفرض سيطرتها عىل منطقة واد

خاصة مرص ، كذلك ساعدت بالتجاهل أو بالدعم غ� املبارش عن طريق العربية السعودية عىل تنامى تلك 
الغنية ىف البرتول خاصة ىف نيجريا ، كل هذا يتواكب مع أنهيار األتحاد السوفيتى التيارات الدينية ىف املناطق 

و ابتعاد الدول األفريقية عن األقتصاد املوجه و التى كانت ىف كث� من األحيان تتبنى شعارات إشرتاكية ذات 
ليسار مثل مع حرب إعالمية و سياسية رشسة عىل أنظمة �يل إىل ا ايضاً يتواكب و خصوصية وطنية ، 

أنهيار التجربة املاركسية  نشاهدىف تنزانيا ، ىف نفس الوقت “ جوليوس ن�يرى”ىف زامبيا و “ كينيث كاوندا”
اللينينية ىف كل من أثيوبيا و انجوال و بين� ، هذا أعطى دفعة قوية للتيار اإلسالمى ىف السودان أن الساحة 

عىل السطح للتيارات الدينية السودانية إال إن ما تحت أصبحت خالية له و رغم العداء األمري� الظاهر 
 –سطح األحداث مختلف �اماً ، فالواليات املتحدة أستخدمت تلك التيارات لنرش القالئل ىف كل من ماىل 

تلك الج�عات املتطرفة  - إن � يكن جميعهم  - ، فأغلب قيادات -الغنية باليورانيوم و نيجريا الغنية بالرتول 
اخل الحركة اإلسالمية السودانية خاصة ىف الجامعة اإلسالمية بالخرطوم التي كانت تعطى منح تربوا د

للمسلم� ىف الدول األفريقية للدراسة بها و تلك الجامعة �ول خليجيا حتى تلك اللحظة و تتبنى منهجاً 
  وهابياً ىف التعاليم الدينية.

األحداث السودانية و لكن ىف القارة األفريقية ،  دفعت مرص الثمن غالياً ليس فقط  لعدم تواجدها ىف
فأستطاعت دول أخرى أن تضع لها موضع قدم هناك ، مثل قطر و السعودية و إرسائيل و الواليات املتحدة ، 
و تلك الدول تتعارض مصالحها مع املصالح املرصية ، بل عملوا عىل أضعاف الدور املرصى بل و أخراجها 

ذها الذى يؤمن لها مصالحها و ال أدل من ذلك من قضية سد النهضة التى تعترب تقريباً خارج حدود نفو 
مقياس لتخبط السياسة املرصية الفاشلة بداية من الحقبة الساداتية املستمرة حتى وقتنا هذا ، فرؤية 

ل التقرب الدبلوماسية الرصية تشوبها الكث� من املآخذ ، ففى الوقت الذى كان النظام األثيو� تقريباً يحاو 
منك ىف فرتة حكم منجستو ذو التوجهات املاركسية ، تركته الحكومة املرصية يسقط ليصعد نظام أقل ما 
يوصف أنه يحمل من الكراهية ملرص و املرصي� الكث� فضال عن ع�لته لألمربيالية األمريكية ، فقد بدأ فور 

تح سفارة أنيقة بالعاصمة السودانية الخرطوم ، و أفتتسيده للموقف فتح عالقات قوية مع الجانب السودا� 
، و فتح قنوات اتصال عديدة مع كل القوى السياسية السودانية الرسشمية منها و الشعبية و املتمردة ، حتى 

  استطاعت الحكومة األثيوبية توقيع أتفاق مع حكومة األنقاذ بتوريد البرتول ألثيوبيا بأسعار تفضيلية.

أن أنفصال الجنوب السودا� ق د يفتح لديه الكث� من نعرات األنفصال خاصة و ان الجانب األثيو� يشعر 
الدستور األثيو� ينص عىل حق القوميات ىف األنفصال عن الدولة املشكلة ، ففى أثيوبيا تصل نسبة املسلم� 

ملشاكل العرقية من مجموع السكان ، و توجد حركات أنفصالية عديدة أهمها ىف أقليم أوجادين املىلء با %٣٤
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و األثنية و السياسية بل إن أك� سكان هذا األقليم يعتربون أنفسهم صومالي� و ليسوا أثيوبي� بل إن العديد 
منهم أرتبطوا سياسيا �فاهيم القومية العربية ىف الستينات و السبعينات نتيجة للسياسة املرصية و 

  وار الصومالي� ىف فرتة األحتالل.توجهها للث ىف الستينات املساعدات التى كانت مرص

هناك مشكلة أخرى نراها متواجدة لدى العديد من النخبة املثقفة السودانية التى تكونت ىف السعبينات و 
الث�نينات فتشعر عند لقائك بهم بحالة سلبية تجاه الدولة املرصية و دا�ا ما يصفون الحكم املرصى 

رصية تسببت في� وصل السودان إليه ، و هذا الرأى تسبب فيه أوال للسودان باملستعمر ، و أن السياسة امل
األسرتاتيجية العامة للسياسة املرصية تجاه السودان التى ذكرت من قبل أنها أقترصت فقط عىل النخبة 
الكالسيكية و � تحاول التواصل مع القواعد الشعبية عىل العكس من فرتة الستينات فالتواجد املرصى أستطاع 

خالل أنشاء املدارس املرصية و الجامعة املرصية بالخرطوم ، و فروع رشكة بيع املصنوعات و قوافل  من
و موظفى الرى ، هذا فضالً عن  السودانية التى كانت تجوب السودان ملساعدة الحكومة و املدرس� األطباء

تظاهرات الثقافية و الفنية ن الالعديد م التجاهل اإلعالمى و الثقاىف بعد أن كانت الخرطوم تستقبل سنوياً 
املرصية التى تقريباً توقفت من �انينات القرن املاىض ، حتى ��ى الذى كان من املمكن املحافظة عىل 
وجوده عىل رأس الدولة بدالً من فتح الباب أمام أمثال الرتا� و البش� بل تخلينا عنه بشكل مزرى و سخيف 

  ا كان من املمكن تجنبها بسهولة لو وجد النصيحة السياسية الجيدة.رغم أن أغلب األخطاء اىل وقع فيه

حتى بعد وصول نظام األنقاذ إىل الحكم � تحاول الدبلوماسية املرصية أن تستثمر الرصاع السياىس داخل 
السودان ب� البش� و الرتا� بل وقفت متخاذلة لتفتح الباب لدولة مثل قطر أن تقفز و تصبح هى الراعية 

  سياسات السودانية.لل

ىف النهاية مازال الباب مفتوح أمام الدولة املرصية أن تعيد عالقتها بالجانب السودا� عىل رشط أن تفتح 
قنوات أتصال بكل األطراف السودانية بقدر األمكان و ان تعود مرص متواجدة مرة أخرى ىف الشارع السودا� 

ضاغطاً عىل أى نظام حاكم مه� حمل هذا النظام من  من خالل جوانب عديدة ، فالشارع دا�ا ما يكون
ضغينة ملرص ألسباب أيديلولوجية إال أن فتح قنوات أتصال دا�ة مع اطراف تتصارع مع النظام الحاكم 
سيجربه عىل التواصل مرة أخرى مع مرص و تواجد الدور املرصى أمام رجل الشارع بشكل مبارش سيجرب أيضاً 

ل أجتذاب الدولة املرصية ألن تلعب دورأ مؤثراً ىف الشارع السياىس السودا� و بهذا كافة التيارات أن تحاو 
نستطيع أن نحل الكث� من املشاكل القادمة خاصة مشكلة مياه النيل التى ستكون أكرب املشكالت التى 

  ستواجه أى نظام سيحكم ىف املستقبل.
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 ١٢/٨/٢٠١٥يط / الجزيرة نت السودان ... الصوفية و العمل السياىس / عبد الرحمن أبو الغ -١

) (الجزء األول) / تاج الرس عث�ن / ٢٠٠٧ – ١٩٦٧نقد تجرية اإلسالم السياىس ىف السودان  الفرتة (  -٢
 ٥/٩/٢٠٠٩الحوار املتمدن 

) (الجزء الثا�) / تاج الرس عث�ن / ٢٠٠٧ – ١٩٦٧نقد تجرية اإلسالم السياىس ىف السودان  الفرتة (  -٣
 ٨/٩/٢٠٠٩الحوار املتمدن 

 ٧/٨/٢٠٠٨/ تاج الرس عث�ن / الحوار املتمدن  السودان ىف السياىس والرصاع نيفاشا اتفاقية -٤

التحالفات و الخالفات / اس�ء عبد الفتاح / موقع البديل  ب� السودان ىف السياسية األحزاب خريطة -٥
٣٠/٩/٢٠١٣ 

 ٣/١٠/٢٠٠٤مشكلة جنوب السودان ... أصل النشأة األوىل / يونان لبيب رزق / الجزيرة نت  -٦

/ محمد نبيل الشيمى / الحوار املتمدن  االنفصال وتداعيات.. املشكلة جذور.. السودان جنوب -٧
٨/١٢/٢٠١٠ 

 ١٧/٥/٢٠١١ز� / الحوار املتمدن  عادل السودان / محمد ىف القبلية التكوينات ىف املوجز -٨

  ٤/١٢/٢٠١٤/ بكرى الصايغ / صحيفة الركوبة السودانية  ١٩٨٩القصة الحقيقية ألنقالب البش�  -٩


