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الملخص
عاش السودان اياما عصيبة في اب من عام 5511م نتيجة تمرد قامت به الفرقة االستوائية التابعة للقوات
السودانية في مدينة توريت الواقعة في جنوب السودان ,وبدات اعمال العنف والقتل في حق المدنيين تمثلت في
مجازر راح ضحيتها زهاء ( )155شخص ,ومن المفارقات ان التمرد صادف فترة استعداد السودان لتقرير
مصيره وخروج القوات البريطانية والمصرية من اراضيها ,ونجحت حكومة اسماعيل االزهري وهي اول
حكومة وطنية في تاريخ السودان من معالجة الموقف وتطويقه دون االستعانة بجهات خارجية او انزال قوات
اجنبية على ارضه لحل االزمة ,وشكلت الحكومة لجنة لتقصي الحقائق ومعرفة اسباب الحادث.

South Sudan Rebellion in 1955

ABSTRACT
Sudan experienced difficult days in August 1955 as a result of a rebellion by the
Equatorial Division of the Sudanese forces in the city of Torit in the south of Sudan.
The government of Ismail Al-Azhari, the first national government in the history of
Sudan, succeeded in addressing the situation and encircling it without outsourcing or
sending foreign forces on its soil to resolve the crisis .The government formed a factfinding committee to find out the causes of the incident.
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المقدمة
شهد السودان في تأريخيه المعاصر العديد من االحداث والمشكالت الداخلية وكان أغلبها بسبب تأثيرات خارجية
الغاية منها تمزيق وحدة السودان  ,إذ كان تمرد عام  5511من ابرز االحداث التي تعرض لها هذا البلد وألهمية
الموضوع وتداعياته الداخلية والخارجية جاء اختيارنا لهذا العنوان الذي تركت نتائجه اثراً سلبيا على االوضاع
الداخلية للسودان في السنوات الالحقة نظرا ً للدور الخفي والمعلن الذي مارسته اطراف خارجية لها مأرب
خاصة ارادت تحقيقها على حساب وحدة الصف الوطني ألبناء السودان .

توطئة
ينقسم السودان لقسمين  ,سودان شمالي وسودان جنوبي  ,ويقع االقليم الجنوبي في المنطقة المدارية بين خطي
طول  31-3درجة شرقا ً وخط عرض  52-2شماال( , )1وتبلغ مساحة جنوب السودان حوالي  05الف كيلو متر
مربع من مساحة السودان البالغة  2,1مليون كيلو متر مربع اي ما يعادل  %28من المساحة الكلية للبالد  ,تحده
خمس دول أفريقية هي اثيوبيا وكينيا ويوغندا والكنغو الديمقراطية وافريقيا الوسطى( . )2يشمل جنوب السودان
ثالث مديريات هي النيل االعلى ومركزها مالكال وبحر الغزال ومركزها واو واالستوائية ومركزها جوبا(.)3
تقطن جنوب السود ان قبائل عديدة ابرزها (الدينكا  ,النوير ,الشلك ,الزاندي) ولكل قبيلة لها عاداتها
كثير من الجنوبين معتقدات محلية وكذلك المسيحية  ,وتتحدث هذه المجموعات
واسلوبها في المعيشة ويعتنق
ٌ
()4
القبلية بعدت لغات ولهجات مختلفة .
تعود جذور مشكلة السودان الى السياسة االستعمارية البريطانية التي كانت تدير السودان بموجب معاهدة الحكم
الثنائي التي عقدت بين بريطانيا ومصر عام  ,)5(5855إذ اتبعت سياسة تهدف الى أغالق الجنوب واضعاف
النفوذ العربي – االسالمي فيه  ,وسنت قوانين عديدة حاولت من خاللها ابعاد الموظفين السودانيين من الشمال
والمصريين في المناطق الجنوبية( ,)6وبدأت ايضا ً بأرسال البعثات التبشيرية الى الجنوب بحجة رفع مستوى
السكان التعليمي والثقافي ومنحت لها حق احتكار التعليم  ,كذلك منعت تعليم اللغة العربية واستخدام اللغة
االنجليزية بدالً عنها كلغة رسمية مع تشجيع اللغات المحلية  ,واصدرت قانونا ً يجعل العطلة الرسمية في الجنوب
يوم االحد( ,)7وتزامن ذلك مع تقصير الحكومة ورفع يدها عن التعليم في المناطق الجنوبية  ,إذ لم تنشأ مدرسة
حكومية في الجنوب(.)8
كانت النتيجة لهذه السياسات ان أبعدت السكان الجنوبيين عن اخوانهم من سكان الشمال في كافة
المستويات  ,ثقافيا ً اصبحت الديانة المسيحية هي ديانة المتعلمين بفعل تأثير البعثات التبشيرية في المقابل االسالم
والعروبة في الشمال  ,واقتصاديا ً كان التبادل االقتصادي معدوم بين الطرفين  ,ووسائل االتصال والتنقل غاية
في الصعوبة  ,اما سياسيا ً فشعر سكان الجنوب بالقلق من استقالل البالد ووحدتها قد تؤدي الى همينة سكان
شمال السودان المتطور نسبيا ً  ,فأدت هذه السياسة الى احداث شرخ حقيقي بين القسمين الشمالي والجنوبي(.)9

عوامل ساهمت في قيام تمرد جنوب السودان
شهدت بعض مدن جنوب السودان تمردا ً في عام  , 5511ولم يكن هذا التمرد وليد اللحظة وانما جاء نتيجة
ل جملة من العوامل  ,منها عدم مشاركة اي جهة او طرف سياسي من اهالي الجنوب في المباحثات الدائرة حول
تقرير مصير السودان  ,إذ توجه وفد رسمي الى مصر للمشاركة في المباحثات الجارية بين الجانب البريطاني
والمصري حول مستقبل السودان والتي انتهت بالتوقيع على اتفاقية في /52شباط 5513/وبموجبها منحت
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()10

وعد هذا عدم اهتمام واخذ آرائهم تجاه مستقبل

السودان الحكم الذاتي ولها الحق في تقرير مصيرها
بالدهم(.)11
كذلك استمالت احزاب الشمال لكسب اصوات الناخبيين الجنوبيين في االنتخابات التي جرت في عام 5513
بالتلويح بشعار الحكم الذاتي أال ان شيئا من ذلك لم يتحقق(.)12
وقد اتخذت الحكومة السودانية سلسلة من االجراءات التي اثرت سلبا ً منها عند تشكيل اول وزارة سودانية في
/6شباط 5511/برئاسة اسماعيل االزهري( , )13وكانت مهمتها تقرير مصير السودان لم يمثل فيها من سكان
الجنوب سوى ثالث مناصب من اصل احد عشر وزيرا ً اثنان منها دون حقائب وزارية وواحدة هي وزارة
الثروة الحيوانية  ,فضالً عن ذلك قيام الحكومة بتعيين ضباط شماليين لقيادة قوة دفاع السودان (الفرقة
االستوائية)( ,)14ومقر هذه الفرقة في الجنوب(.)15
كانت اول مهام حكومة اسماعيل االزهري تصفية الحكم الثنائي فشكلت لجنة لغرض سودنه الوظائف(,)16
وكان عدد الوظائف التي تم سودنتها هي( )855وظيفة  ,نصيب الجنوبيين فقط ستة وظائف فأصيب الجنوبيين
بخيبة امل كبيرة( )17فقدم عدد كبير من الجنوبيين استقالتهم من عضوية الحزب الوطني االتحادي الذي يتزعمه
رئيس الحكومة ومن حزب االمة( ,)18كما استقال الوزراء الجنوبين من الوزارة الختالفهما مع رئيس الوزراء
حول شؤون الجنوب(.)19
وكانت للسياسة التعليمية التي انتهجتها الحكومة دور في سخط واستياء سكان الجنوب  ,والتي جعلتها
ارض خصبة لتقبل االشاعات التي كانت تبثها بعض الجهات الخارجية والمتمثلة باإلرساليات والبعثات
التبشيرية( ,)20وكانت اول هذه هو ألغاء اشراف الكنائس على ادارة معاهد تدريب المعلمين وفسخ عقود بعض
المعلمين التابعين لإلرساليات التبشيرية  ,وبلغ عدد الذين فسخت عقودهم ( )65معلما ً  ,كما انهت عقود()35
معلما ً اخرين ,ومنع االرساليات من التوسع في مجال التعليم في المناطق الجنوبية( ,)21وصرح وزير المعارف
علي عبد الرحمن بأن الحكومة لن تسمح لإلرساليات بفتح مدارس اخرى في الجنوب  ,وذلك الختالف برامجها
التعليمية عن المناهج في الشمال  ,واعترض النواب الجنوبيين عن سياسة الحكومة بأعتبار ان االرساليات تقوم
بالعبء االكبر في التعليم في الجنوب(.)22
كذلك محاولة تعريب التعليم في الجنوب اي استبدال احرف اللهجات الموجودة في جنوب السودان (الدنيكا,
الزاندي ,الباري  ,المورو  ,الالوتكا) بحروف عربية بدالً من الحروف الالتينية التي كانت تكتب بها  ,وتم
تدريب ( )855مدرس من القرى على تدريس كتب المطالعة المكتوبة بالحرف العربي( ,)23إذ رأت الحكومة ان
اللهجات المحلية ال تحتوي العدد الكافي من الكلمات لتصبح اداة للتثقيف(.)24
دفعت كل هذه االجراءات الى زيادة نشاط البعثات التبشيرية ورجال االدارة البريطانية في فترة انتقال
السلطات لتحريض سكان المناطق الجنوبية وادخلوا في اذهانهم ان خروجهم ال يعني بالنسبة لهم اي تغيير
فالشماليون سوف يستعمرونهم(.)25
في هذه االثناء جرت حادثة كانت بمثابة تدعيم عملي للدعايات التي روجها المبشرون والمستعمرون
وادت الى التوتر  ,ففي شهر حزيران عام  5511فصلت الحكومة( )355عامل في انباء الجنوب السباب
اقتصادية في مشروع أنزارا وهو أكبر المشاريع الحكومية في منطقة الزاندي  ,مما ادى الى قيام مظاهرات
واصطدم المتظاهرون مع الحكومة وقتل في الحادث ستة اشخاص(.)26
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تمرد اب عام  1511في جنوب السودان
في ظل هذه االوضاع المشحونة سرت شائعات بأن رئيس الحكومة اسماعيل االزهري ارسل تلغرافا ً في
االول من تموز عام  , 5511يشير فيه  " :الى كل رجال ادارتي في المديريات الجنوبية الثالث  ,لقد وقعت االن
على وثيقة لتقدير المصير  ,ال تستمعوا لشكاوي الجنوبيين الصبيانية  ,ضايقوهم واضطهدوهم وعاملوهم معاملة
سيئة بناءٍ على تعليماتي وكل اداري يفشل في تنفيذ اوامري سيكون عرضة للمحاكمة"( .)27اثبتت الحقائق بعد
ذلك بأن هذه الوثيق قد زورت من قبل احد الكتبة الجنوبيين بمدينة جوبا وكتبت على اوراق حكومية ووزعت
على نطاق واسع(.)28
على ايه حال فعلت هذه المذكرة فعلها فقد جاءت ثمرتها بمظاهرة في التاسع من اب عام  5511في مدينة
جوبا وتمرد عام في القيادة الجنوبية مستنكرين سياسة الحكومة تجاه سكان الجنوب  ,فأرسلت الحكومة في
العاشر من اب فرقة شمالية بالطائرة الى مدينة جوبا وانهت االضراب(.)29
اصدرت الحكومة في الثامن عشر من اب امرا ً الى قوة دفاع السودان (الفرقة االستوائية) التي كانت تعسكر في
توريت من التحرك والتوجة الى الخرطوم( , )30وكان الغرض من االستدعاء هو للمشاركة في احتفال جالء
القوات االجنبية عن السودان( .)31اال ان سريتين من هذه القوة رفضت تنفيذ االوامر  ,واعلنت عصيانها
وتمردها بحجة ان الغرض من استدعائها كما اشيع في ذلك الوقت هو من اجل تصفيتها( , )32مما احدث حالة
فوضى بين الجنود فهجموا على مخازن االسلحة والذخيرة  ,فما كان من قائد الفرقة وضباطه الشماليين اال
لهروب من مبنى رئاسة الفرقة في مدينة توريت( , )33وانضم اليهم بعض افراد الشرطة والجنود الجنوبيين
واالهالي والموظفين( , )34وسيطر المتمردين على مدينة توريت ويي وقد ساعدها في ذلك انها كانت القوة
العسكرية الوحيدة الموجودة في تلك المديرية(.)35
عاش جنوب السودان منذ الثامن عشر من اب ايام سوداء  ,وبدأت اعمال العنف والقتل في حق المدنيين
الشماليين المقيمين في الجنوب تمثلت في مجازر راح ضحيتها زهاء ( )155شخص اغلبهم من المدنيين ومنهم
عدد قليل من النساء واالطفال( ,)36كذلك هاجمت هذه القوة بعض الوحدات المؤلفة من الجنود الشماليين
واستولت على اسلحتها  ,وانقطع بعدها كل اتصال بين الخرطوم ومنطقة العصيان(.)37
عقدت الحكومة السودانية فور وقوع التمرد اجتماعا ً طارئا ً لدرس الحالة  ,واصدرت بعدها بيانا ً ناشدت فيه
الشعب السوادني اال يصغى الى االشاعات وأكدت أنها ستتخذ االجراءات الضرورية لتوطيد االمن
واالستقرار(.)38
حاول المالزم رينالدو لوبال الذي اصبح زعيما ً عسكريا ً للتمرد الحصول على التأييد من الحكومة البريطانية
فأرسل برقية الى رئيس وزراء بريطانيا يطالب فيها دعمةً وتأييده  ,أال ان الحكومة البريطانية لم ترد على هذه
البرقية(.)39
واصدر حاكم السودان العام الكسندر نوكسي هيلم()Sir Alexander knox Helm( )40
بيانا ً رسميا ً في  / 26اب 5511/وبموجب هذا البيان اعلنت فيه حالت الطوارئ في جميع انحاء جنوب السودان
جاء فيه  (( :حيث انهُ وقعت حوادث هي في نظر الحاكم العام تنطوي على خطر يهدد السالم العام وكيان
المجتمع  .لذا فأن حاكم عام السودان عمالً بالسلطات المخولة لهُ بمقتضى قانون دفاع السودان لسنة  5535يعلن
بموجب هذا قيام حالة طوارئ في مديريات االستوائية واعالي النيل وبحر الغزال))(. )41
كما وجه رئيس الحكومة السوداني اسماعيل االزهري بيانا ً الى المتمردين يناشدهم فيه باالستسالم ويؤمنهم على
ارواحهم وممتلكاتهم  ,ويؤكد لهم بأن المسؤولين عن حوادث الجنوب سيحاكمون محاكمة عادلة حسب قوانين
البالد(.)42
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رغم محاوالت الحكومة لوقف التمرد اال ان ذلك لم يجد نفعا ً  ,نتيجة لتصلب موقف المتمردين الرافضين
لالستسالم( , )43وقد عرضت الحكومة المصرية على لسان وزير االرشاد القومي والدولة لشؤون السودان
صالح سالم( , )44امكانية تأخير اجالء القوات المصرية من السودان  ,لتسيطر على الوضع في الجنوب  ,أال ان
رئيس الحكومة السودانية رفض االقتراح وأكد ما أقره البرلمان السوادني بضرورة جالء القوات البريطانية
والمصرية عن السودان(.)45
قررت الحكومة السودانية طلب المساعدة من الحكومة البريطانية بأرسال طائرات لحمل الجنود واالمدادات
الى الجنوب  ,وقد لبت الحكومة البريطانية طلب الحكومة السودانية( . )46وبدأت االخيرة استعداداتها للسيطرة
على الموقف فأرسلت اوامرها الى وحداتها العسكرية بالزحف الى مدينة توريت ويي  ,وحلقت طائرة استكشاف
حكومية فوق المناطق التي يسودها االضطراب للوقوف على حركات المتمردين( ,)47وعندما علم المتمردين
ببدء العم ليات العسكرية للجيش السوداني وتحركها من مدينة جوبا  ,ادركوا بأنهم غير قادرين على مواجهة
القوات العسكرية الحكومية فأنقسم الرأي عندهم  ,أذ دخل بعض المتمردين بمفاوضات من اجل تسليم انفسهم
ووصل عدد الذين سلموا انفسهم بــ( )530متمرد( . )48واعتقل البعض االخر ولجاء البعض االخر الى اوغندا ,
وهكذا نجحت الحكومة من انهاء التمرد في /35اب, 5511/واعلنت الحكومة في يوم / 6ايلول ان االمن قد
اصبح مستبتا ً في مناطق الجنوب( , )49وشكلت المحاكم العسكرية واصدرت احكاما ً باإلعدام والسجن على بعض
المتمردين (.)50
رأت الحكومة السودانية بأن هذا التمرد لم يكن عفويا ً وانما جاء نتيجة تحريض خارجي ألخالل االمن وزعزعة
النظام  ,وذلك الن السودان كان يمر بظروف في امس الحاجة الى االستقرار ألنه يعيش مرحلة تطبيق الحكم
الذاتي( ,)51التي منحت لهُ بموجب االتفاقية المصرية – البريطانية في عام  5513من اجل تقرير مصيره نحو
الوحدة مع مصر او االنفصال عنها(.)52
فوجهت الحكومة السودانية اصابع االتهام الى الحكومة المصرية وكان موقفها مبني على عدة عوامل هي :
 .5زيادة الهجمات التحريضية التي يوجهها (صوت السودان) في راديو القاهرة وكذلك محطة صوت العرب
ضد رئيس الحكومة السودانية اسماعيل االزهري واعضاء وزارته  ,بأعتباره الناكر للوحدة مع مصر وتقربه
الى بريطانيا  ,وقد لعب صالح سالم دورا ً رئيسيا ً في توجيه هذه الحمالت  ,وصرحت الحكومة السودانية انها
منذ ان اظهرت تأييدها لالستقالل أكثر من االتحاد مع مصر  ,اخذ المصريون يحاولون استغالل االحتكاك
التقليدي في السودان بين الشماليين والجنوبيين( )53بل وصل االمر الى ان الصحف المصرية وصفت اسماعيل
االزهري ووزرائ ِه بأنهم عمالء للبريطانيين وانهم يسعون لفصل السودان عن مصر(.)54
 .2اقتراح الوزير صالح سالم لوضع حد للتمرد الحاصل في الجنوب هو ارسال قوات مصرية وبريطانية الى
جنوب السودان  ,ودعوة جميع االحزاب والهيئات والزعماء السودانيون وقادت ِه  ,لعقد مؤتمر مائدة مستديرة
لحل هذه المشكلة والتي أعدها اخطر أزمة في تأريخ السودان(.)55
وأعرب السيد مبارك زورق رئيس مجلس النواب السوداني عن شكوكه في حسن نية الوزير صالح سالم ورد
على اقتراح الوزير المصري بشأن عقد مؤتمر مائدة مستديرة قائالً  (( :لو كان امر السودان يهم حقا ً الصاغ
صالح سالم فعليه االطالع على االنباء القائلة ان جميع السودانيين متفقون على استقالل بالدهم وان المؤسسة
الوحيدة التي تنطق باسم السودان هي برلمانه وليس مؤتمر مائدة مستديرة))(.)56
وأعتبرت الحكومة السودانية هذه االمر تدخل في شؤونها ويعطي تصور بأنها غير قادرة على ادارة
شؤونها الداخلية  ,وهذا ما عبرت عنهُ صحيفة (لو موند) ( )Lemondeالفرنسية بأن ارسال القوات مصرية
وبريطانية الى جنوب السودان يخلق انطباعا ً سيئا ً جدا ً عن السودان فالبالد تسير نحو االستقالل ولذلك فأنها ال
يمكنها الموافقة على مجيء قوات في اراضيها(.)57
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واشارت الحكومة السودانية بأن الحكومة المصرية استغلت حادث طفيف وقع في جنوب السودان لنشر الخوف
والتفرقة في السودان  ,فأصدرت بيانا ً ناشدت فيه الشعب أال يصغي لإلشاعات وأكد أنها ستتخذ االجراءات
الضرورية لتوطيد االمن واالستقرار في البالد(.)58
 .3ابلغ قائد قوة دفاع السودان اللواء أحمد دمحم  ,ورئيس الحكومة اسماعيل االزهري بأن هناك طائرة مصرية
تقذف منشورات من صالح سالم على السكان في الجنوب تحرضهم ضد الحكومة  ,واشار مدير المديرية
االستوائية بأن المصريين وراء الملصقات التي ظهرت في الشوارع تدعو على االتحاد مع مصر(. )59
 .1اخيرا ً واثناء سيطرت الحكومة السودانية على مدينة توريت تم اعتقال بعض المتمردين كان من بينهم
ضابط مصري وتم أعتقال أيضا ً موظفين مصريين  ,واصدرت الحكومة السودانية بعدها أوامر بأبعاد جميع
الموظفين المصريين في الجنوب(.)60
نتيجة لهذا التطورات أجتمع البرلمان السوداني في الثالث والعشرين من اب عام  , 5511واتخذ قرارهُ
بتشكيل لجنة دولية لتشرف على عملية تقرير مصير السودان  ,وطالبت من الحكومة البريطانية ان تؤلف هذه
اللجنة من الهند وباكستان والسويد وسويسرا والنرويج وتشيكوسلوفاكيا ويوغسالفيا ,وصوت البرلمان على عدم
اشراك بريطانيا ومصر في اللجنة  ,وبالفعل ثم تشكيل هذه اللجنة(.)61
وفي ضوء ذلك اتخذ البرلمان السوداني في السادس والعشرين من اب قرارهُ التاريخي بسحب القوات
المصرية بسحب القوات المصرية والبريطانية من السودان خالل تسعين يوما ً تمهيداً للشروع في اجراء تقرير
المصير(.)62
وفق هذه المعطيات اتخذ مجلس قيادة الثورة المصرية أقالة صالح سالم لعدم رضاه عن سياسته المتطرفة
نحو السودان والتي ادت الى زيادة الشقاق بين المصريين والسودانيين وخاصة رئيس الحكومة السوادنية
اسماعيل االزهري الذي كان من أعز اصدقاء مصر  ,ويالحظ بأن االختالفات بصدد السودان ناتجة عن اساليب
الدعاية العن اهداف مصر  ,ذلك بأن السياسة المصرية كانت دائما ً تنادي بالوحدة مع السودان  ,ولكن اعضاء
مجلس قيادة الثورة يعتقدون أن حملة الدعاية العنيفة التي قام بها صالح سالم قد أدت الى نتائج عكسية ليست في
مصلحة مصر( .)63وكلف زكريا محي الدين ليكون مسؤوالً عن شؤون السودان(.)64
وتلقت االوساط السياسية السودانية خير اقصاء صالح سالم باالرتياح  ,ويرى الكثير من السودانيين ان هذه
ستساعد على تحسين العالقات بين مصر والسودان(.)65
قرر رئيس الحكومة اسماعيل االزهري تشكيل لجنة تحقيق في حوادث الجنوب  ,فصدر قراراً بتشكيلها في
الثامن من ايلول عام  5511وضمت اللجنة القاضي قطران رئيسا ً وعضوية كل من خليفة محجوب (قائد سابق
للشرطة) ولوليك الدو (أحد مشايخ قبائل الجنوب)  ,وبعد دراسة الحالة قدمت اللجنة تقريرها في العاشر من
تشرين االول عام  5511وجاء فيه ان التمرد الذي حدث في جنوب السودان جاء نتيجة :
 )5عدم وجود رابطة بين الشمال الذي يتكلمون اللغة العربية والجنوب الذي يتكلم سكانه أكثر من ( )85لهجة
محلية .
 )2تقدم الشمال في مجال الصحة والتعليم والري والتنمية الصناعية بينما بقي الجنوب متخلفا ً .
()66
 )3تركت السياسة البريطانية حتى عام  5510الجنوب يتطور وفق النمط االفريقي الزنجي .
وبسبب هذه العوامل مجتمعة لم تنم في الجنوبيين االحساس بوجود رابط قومي مشترك مع الشماليين او شعوراً
وطنيا ً وتعلقا ً بالسودان كوطن واحد (.)67
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الخاتمة
اتضح لنا من خالل هذا البحث ان تمرد عام  5511كانت هناك عدة اسباب ومن أهمها تمرد الفرقة االستوائية
بعد ان وردت معلومات للجنوبيين بأنتقال فرقة من الشمال باضطهاد الجنوبيين  ,فضالً عن شعور الجنوبيين
بعدم مساواتهم مع أقرانهم انباء الشمال في المساهمة بأخذ رأيهم حول مستقبل بالدهم السياسي وال سيما تحقيق
فكرة االستقالل عن مصر وعدم اشراك الجنوبيين في الوظائف االدارية اسوة بأنباء الشمال .
ويبدو لنا من خالل دراستنا لهذا الموضوع ان هناك دور لمصر في تشجيع ودعم لهذا التمرد لتحقيق مآربها
في تحقيق فكرة الوحدة مع السودان (وحدة وادي النيل) نظرا ً لقناعة حكومة اسماعيل االزهري باالنفصال عن
مصر  ,وقد لعب صالح سالم وزير االرشاد القومي والدولة لشؤون السودان دورا ً بارزا ً في دعم التمرد من
خالل الحمالت االعالمية الموجهة ضد حكومة االزهري والتي شجعت مناوئت ِه .
ارادت الحكومة المصرية تخفيف حد التوتر بين البلدين عندما اقدمت على اقالة صالح سالم واعلنت عدم
معارضتها في استقالل السودان بنا ًء على رغبته .

الهوامش والمصادر
( )1د  .ياسر ابو حسن  ,تداعيات انفصال جنوب السودان على المنطقة االقليمية االفريقية  ,مجلة كلية االقتصاد
والعلمية  ,الخرطوم  ,العدد  , 5يوليو  , 2555ص . 65
( )2توفيق المديني  ,تأريخ الصراعات السياسية في السودان والصومال  ,منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب
 ,دمشق  , 2552 ,ص.53
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منشورة  ,كلية الحقوق والعلوم السياسية  ,جامعة قاصدي مرباح  ,ورقلة  ,الجزائر  , 2551-2551 ,ص8
.
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( )5للمزيد من التفاصيل حول االتفاقية بنظر  :د .عبدهللا عبد الرزاق ابراهيم وشوقي الجمل  ,تأريخ مصر
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الخطيب ودمحم أمير الشب ,انفصال السودان الجذور والتطورات والتداعيات  ,مجلة جامعة القدس المفتوحة
لألبحاث والدراسات  ,العدد  , 20حزيران  , 2552ص . 386
( )7حدادي ايمان  ,المصدر السابق  ,ص. 55
( )8عبد الوهاب االفندي  ,المصدر السابق  ,ص , 53د .دريد الخطيب ودمحم امير الشب  ,المصدر السابق ,
ص.386
( )9عبد الوهاب االفندي  ,المصدر السابق  ,ص .51-53
( )10للمزيد من التفاصيل حول االتفاقية ينظر  :أحمد حمروش  ,مصر السودان كفاح مشترك  ,دار الهالل ,
 , 5505ص  , 08-00د .دمحم عبد الحميد أحمد الحناوي  ,معركة الجالء ووحدة وادي النيل()5511-5511
 ,الهيئة المصرية العامة للكتاب  ,القاهرة  , 5558,ص.313-312
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( )11شيرين ابراهيم النور صادق  ,تأريخ الحركة السياسية السودانية ( , )5518-5512رسالة ماجستير غير
منشورة  ,كلية االداب  ,جامعة الخرطوم  , 2555 ,ص18
( )12حسن مكي دمحم أحمد  ,السياسية التعليمية والثقافية العربية في جنوب السودان  ,المركز االسالمي الفريقي
بالخرطوم  , 5583 ,ص 28
( )13اسماعيل االزهري ولد عام  5555في مدينة ام درمان والتحق عام  5550في كلية غوردون  ,كان من
ضمن الوفد السوادني الذي ترأسه السيد علي الميرغني للذهاب الى بريطانيا للمباركة بانتصارها في الحرب
العالمية االولى  ,تخرج من كلية غوردون عام  5525ليصبح معلما ً في المدرسة السودانية وأكمل دراستة
العليا في الجامعة االمريكية في بيروت  ,وفي عام  5530أنتخب أمينا ً عاما ً لمؤتمر الخريجيين وترأس
حزب االشقاء عام  ,5511وفي عام  5513اتحدت االحزاب السودانية تحت اسم الحزب الوطني االتحادي
واختير اسماعيل االزهري رئيسا ً له  ,اصبح عام  5516اول رئيس للسوان وكان من كبار معارضين الحكم
العسكري ( )5561-5518توفي في عام  , 5565ينظر  :محجوب عمر باشري  ,رواد الفكر السوداني ,
دار الجبل  ,ط , 5بيروت  , 5555 ,ص. 65-10
( )14انشئت هذه القوة في  / 50تشرين الثاني  5521 /من قبل حاكم السودان العام جوفري ارثر  ,وجاء في بيانه
ألنشاء هذه القوة أنها تتبع وتخضع لحاكم السودان العام  ,وان االخير لهُ صالحيات التعين وعزل الضباط
وجميع البراءات تصدر بأسمه  ,وان الغرض من تشكيلها هو ألجل حفظ االمن الداخلي في البالد في شكل
قوة مسلحة يقودها بريطانيون بمساعدة ضباط سودانيون  ,وكان اخر قائد بريطاني لهذه القوة هو الفريق
اسكونز اما اول قائد سوداني لها هو اللواء احمد دمحم باشا  ,للمزيد من التفاصيل ينظر  :عبد الرحمن الفكي :
تأريخ قوة دفاع السودان  ,الدار السودانية  ,ط , 5505 , 5ص 25وما بعدها
( )15عبد الوهاب االفندي  ,المصدر السابق  ,ص. 51
( )16فتح الرحمن الطاهر عبد الرحمن حمد  ,البرلمان السوداني االول وتقرير المصير  ,مجلة العلوم االنسانية,
جامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا  ,المجلة  , 51العدد  , 1لسنة  , 2551ص.00-06
( )17شيرين ابراهيم النور صديق  ,المصدر السابق ,ص18
( )18حزب األمة  :تأسس عام  5511وهو الجناح السياسي لحركة االنصار التي يتزعمها بيت المهدي وراعي
الحزب هو السيد عبد الرحمن مهدي  ,انشأ هذا الحزب لمحاربة فكرة االتحاد التي انتشرت في االربعينات
وهو أكثر االحزاب استقاللية ومبادئه مشتقات في شعار (السودان للسودانيين) باإلضافة الى ان اغلب
توجهاته دينية ترتكز على الدعوة الى اعتماد الدين االسالمي كأساس للتشريع والقوانيين واسلمة الدستور
والنظام السياسي  ,اشترك الحزب في الجمعية التشريعية والمجلس التنفيذي عام  , 5518وقدم الحزب
اقتراحا ً بمنح الحكم الذاتي للسودان عام  5515ترأس الحزب عبد هللا خليل  ,للمزيد ينظر  :ساجد أحمد عبل
الركابي  ,دور الجيش في الحياة السياسية السودانية  , 5585-5518 ,رسالة ماجستير غير منشورة ,كلية
العلوم السياسية  ,جامعة بغداد , 5555 ,ص. 11
( )19د  .ابراهيم دمحم حاج موسى  ,التجربة الديمقراطية وتطور نظم الحكم في السودان  ,دار الجيل للطبع والنشر
والتوزيع  ,بيروت , 5555 ,ص . 156
( )20حسن مكي دمحم أحمد  ,المصدر السابق  ,ص. 20
( )21داؤود ساغة دمحم ,تطور التعليم في السودان في الفترة من  5516الى  , 5505رسالة ماجستير غير منشورة
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االعضاء البارزين في الثورة المصرية التي قامت في /23يوليو 5512/عين بعد الثورة وزير لإلرشاد
القومي ووزير للدولة لشؤون السودان عام  5516-5513توفي عام  ,5562للمزيد ينظر قاسم جياد عبد هللا
الزبيدي  ,صالح سالم ودورة العسكري والسياسي في مصر ( , )5562-5525رسالة ماجستير غير
منشورة  ,كلية التربية  ,جامعة القادسية . 2550 ,
( )45دمحم ابو القاسم الحاج حمد  ,المصدر السابق  ,ص. 150
( )46جريدة الزمان  ,عدد  , 1158بتأريخ /22اب. 5511/
( )47المصدر نفسة .
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( )48جريدة الزمان  ,عدد , 1155بتأريخ /23اب. 5511/
( )49دمحم ابو القاسم الحاج حمد  ,المصدر السابق  ,ص. 150
( )50د.ابراهيم دمحم الحاج موسى  ,المصدر السابق  ,ص. 150
( )51جريدة الزمان  ,عد , 1122بتأريخ / 20اب.5511/
( )52عمر دمحم بشير  ,تاريخ الحركة الوطنية في السودان  , 5565-5555ترجمة  :هنري رياض واخرون ,
الدار السودانية للكتب  ,الخرطوم  , 5585 ,ص.233-232
( )53جريدة الزمان  ,عدد ,1122بتأريخ /20اب.5511/
( )54محسن دمحم  ,المصدر السابق  ,ص. 205
( )55جريدة الزمان  ,عدد/22 , 1158اب. 5551/
( )56جريدة الزمان  ,عدد / 21 , 1125اب. 5511/
( )57جريدة الزمان  ,عدد / 26 , 1125اب . 5511/
( )58جريدة الزمان  ,عدد/ 25 , 1156اب . 5511/
( )59محسن دمحم  ,المصدر السابق  ,ص. 258
( )60جريدة الزمان  ,عدد / 22, 1158اب. 5511/
( )61جريدة الزمان  ,عدد / 21 , 1125اب .5511/
( )62جريدة الزمان  ,عدد/20, 1122اب.5511/
( )63جريدة الزمان  ,عدد /35 , 1121اب. 5511/
( )64بيداء أحمد حزيران  ,المصدر السابق  ,ص. 12
( )65جريدة الزمان  ,عدد / 35 , 1121اب . 5511/
( )66محسن دمحم  ,المصدر السابق  ,ص , 250بينما يشير دمحم االمين عباس النحاس بأن اللجنة التحقيق قدمت
تقريرها النهائي الى الحكومة في الثامن عشر من شباط عام  , 5516للمزيد ينظر  :دمحم االمين عباس
النحاس  ,السودان الى اين يتجه ؟ جدل السالم  ,الوحدة واالنفصال  ,بحث منشور في كتاب  :السودان على
مفترق الطرق بعد الحرب  ..قبل السالم  ,مركز دراسات الوحدة العربية  ,ط , 5بيروت  , 2556ص. 15
( )67دمحم االمين عباس النحاس  ,المصدر السابق ,ص , 15حدادي ايمان  ,المصدر السابق  ,ص. 55
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