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 :الممخص
ان التغير السياسي ألي بمد البد ان تكون لو ابعاده الداخمية والخارجية     

،وان السياسات الخارجية لمدول ىي امتداد طبيعي لوضعيا الداخمي، وبذلك 
 5764-5763تطورت العالقات السياسية بين ليبيا والسودان بين عامي 

لتعكس مناخًا جديدًا في طبيعة العالقات االيجابية بين البمدين، السيما وان 
ليبيا تقع في الجانب الغربي من السودان اذ ساىم معمر القذافي بشكل 

الدعم  فعال ومؤثر في عممية اسقاط نظام المواء جعفر النميري، اذ قدم
لممعارضة في جنوب السودان المتمثمة بالعقيد جون قرنق، ىذه المرحمة 
تميزت بالدعم العسكري المقدم  من قبل معمر القذافي لممعارضة السودانية 
التي تمكنت مع الجماىير السودانية من أسقاط نظام حكم المواء جعفر 

ة بين عامي وتشكيل حكومة االنقاذ الشعبية السوداني 5763النميري عام 
 بدعم من قبل معمر القذافي. 5763-5764
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Abstract: 

The political change in any country has to have it's own 

internal and external dimensions, And the Foreign 

policies for countries is a normal extension for it's 

internal situation, And so the political relations has 

developed between Libya and Sudan throughout the 

years of 1985-1986 to reflect a new positive nature 

between these countries, Especially with Libya being in 

the west side of Sudan which Muammar Al- Qaddafi 

contributed efficiently in the process of overthrow the 

Major General Jaafar Al-Nimeiri, Which he assisted the 

opposition lead by the colonel John Kurnak, This stage 

was recognized by the military support given by 

Muammar Al- Qaddafi's for the Sudan opposition which 

was able with the Sudan's rebels to overthrow the ruling 

system of colonel Jaafar Al-Nimeiri in 1985 and make 

the Sudan savior government between 1985-1986 with 

the support of Muammar AL- Qaddafi 
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 :   1891اواُل: مقدمات االنتفاضة الشعبية في السودان 
اذ  (5)كانت االوضاع في السودان تسير الى قرب نياية حكم المواء جعفر النميري      

تزايدت الخالفات السياسية وتدىور االوضاع االقتصادية ؛بسبب السياسات الداخمية التي 
مما  (1)التي عارضيا  محمود محمد طو (0)اتبعيا االخير بفرض القوانين الشرعية االسالمية

،فضاًل عن عممية 5762كانون الثاني عام  56دفع بالمواء جعفر النميري الى اعدامو في 
تيريب ييود الفالشا التي كانت قد أشعمت الوضع في السودان وخروج الجماىير في العاصمة 

اذ ازدادت حدة  (2)داخميةالخرطوم ادت الى عدم تمكن السمطات من السيطرة عمى االوضاع ال
واصبحت شوارع الخرطوم مميئة بالمتظاىرين الذين  5763اذار عام  54التظاىرات في 

خرجت االوضاع من يده بعد مشاركة جميع اطياف الشعب السوداني  إذطالبوا بسقوط النظام، 
د لمسفر المواء جعفر النميري في وقت كان االخير يستع تنحيةفي ىذه التظاىرات ومطالبتيم ب

اذار من العام نفسو سمم  06وفي اليوم  (3)الى الواليات المتحدة االمريكية من اجل العالج
المتظاىرين مذكرة الى المواء عمر الطيب من اجل اطالق الحريات في البالد وتنفيذ مطالبيم 

مو ،دفعت المواء جعفر النميري الى التصريح من مقر اقامتو لمعالج في واشنطن "ان الشعب ك
 .(4)معي ولن يتمكن احد من تنحيتي"

وبذلك كان لمقذافي دور كبير في تمك االثناء بدعم المتظاىرين حيث خصص    
اذاعة طرابمس من اجل دعم المعارضة وتحريض قادة الجيش عمى المشاركة مع المتظاىرين 

معمر وعمى اثر ذلك ذاع  (5)من اجل اسقاط المواء جعفر النميري وتسمميم زمام السمطة
بيانًا الى الشعب السوداني طالب فيو الجيش بأن ال  5763نيسان عام  4القذافي ليمة 

يتعرض لتمك االنتفاضة بل دعا الجيش الى مسانده الجماىير من اجل االستيالء عمى القصر 
 . (6)الجميوري والسيطرة عمى الحكم

السمطة  لم يمضى عمى تصريح معمر القذافي ساعات حتى سيطر الشعب عمى    
 (7)حين انحاز الجيش الى جانبيم بقيادة الفريق اول عبد الرحمن محمد حسن سوار الذىب

 4وفي صبيحة يوم  (51)الذي عينو المواء جعفر النميري وزيرًا لمدفاع قبل رحيمو الى واشنطن
 نيسان من العام نفسو وبينما طائرة المواء جعفر النميري في طريقيا من واشنطن الى القاىرة

القيادة العامة لمقوات المسمحة  صادر عنومن ثم الى الخرطوم، اذاع راديو ام درمان بيانًا 
ان قوات الشعب المسمحة حقنًا لمدماء "تاله الفريق اول عبد الرحمن سوار الذىب جاء فيو 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (11( اجمللد )1العدد )

 2020 اذار

 

)2 ) 
 

وحفاظًا عمى استقالل الوطن ووحدة اراضيو قد قررت باألجماع ان تقف الى جانب الشعب 
وان تستجيب الى رغبتو باالستيالء عمى السمطة ونقميا لمشعب عبر فترة انتقالية  واختياره ،

 .(55)محددة
في نيسان عام  وبيذا اتفقت القوى الوطنية السودانية عمى تشكيل حكومة انتقالية     

مدتيا سنة واحدة برئاسة  الفريق اول عبد الرحمن سوار الذىب الذي اسس المجمس  5763
، والى جانب ىذا المجمس يشكل مجمس وزراء برئاسة الجزولي دفع اهلل (50)قاليالعسكري االنت

في جنوب السودان التي دعت المعارضة  (52)وسميت الحكومة االنتقالية ب)مايو الثانية ( (51)
بقيادة العقيد جون قرنق  الى الركون الى المصالحة الوطنية، اال ان المعارضة في الجنوب 

  (53)اعمنت رفضيا االعتراف بسمطة المجمس العسكري، متيمتًا اياه  بسرقة االنتفاضة الشعبية 
ذ صرحت "اننا لن نعترف بالسمطة مالم يتم الغاء قوانين الشريعة االسالمية وكذلك حل إ

 . (54)العسكري االنتقالي واستبدالو بحكومة قومية" المجمس
مثل موقف ليبيا من الحكومة االنتقالية اذ اعمنت اعترافيا بالنظام  ،وتبعا لذلك     

الجديد في السودان، وىي اول دولة تعترف بذلك اذ تحيي الشعب السوداني وجيشو عمى ىذا 
نتفاضة وانيا تدعم التطورات الداخمية االنتصار ، في الوقت الذي تؤكد عمى حيادية ىذه اال

وكذلك اعربت عن استعدادىا  (55)محذرة من أي تدخل اجنبي في شؤون السودان الداخمية 
لدعم الحكومة الجديدة من كل الجوانب ، في حين دعا معمر القذافي جون قرنق الى ايقاف 

 (56)وداني بكل اطيافو العمميات العسكرية ومفاوضة الحكومة الجديدة التي تمثل الشعب الس
اعمن معمر القذافي امام المجنة الشعبية الميبية ان التأييد لمحكومة  5763نيسان عام  5وفي  

السودانية الجديدة جاء وفق ما يأتي، بعيدًا عن ما اسماه اضطياد داود واتفاقية السالم التي 
االرتباط بنظام مصر وقعت في كامب ديفيد بين الكيان الصييوني ومصر وكذلك بعيدًا عن 

 . (57)وبأمريكا العدو المدود لالمة العربية
اما تأييد المواء جعفر النميري فقد اتى بعد ثالثة ايام من اإلطاحة بو حيث بعث       

برسالة تينئة الى الفريق اول عبد الرحمن سوار الذىب اشار الى تفيمو لمدوافع التي ادت الى 
متمنيًا لو ولمقادة الجدد التوفيق في مسؤولياتيم الجديدة في  تسميم زمام السمطة في السودان

 .(01)خدمة السودان وتحصينيم ضد قوى التآمر الخارجية  المتمثمة  بمعمر القذافي
  (21)-ثانيا:  االسباب التي ادت الى سقوط حكومة المواء جعفر النميري : 
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 طبيق قوانين الشريعة االسالمية في السودان ت-5 
االوضاع السياسية واالقتصادية في السودان ، فضاًل  عن زيادة التضخم  تدىور-0

 والديون الخارجية  .
التغير في سياستو الخارجية وميولو لمغرب والواليات المتحدة االمريكية  وموقفو من  1

 .(00)اتفاقية كامب ديفيد وعممية تيريب ييود الفالشا عامل ميم دفعت الشعب ضده 
المقدم من قبل معمر القذافي  لممعارضة السودانية منذ عام  الدعم العسكري 2

 .(01)احد اىم العوامل التي سارعت في سقوطو5763حتى عام 5752
كثرة المحاوالت االنقالبية خالل فترة حكمو وعدم االعتماد عمى الشعب بالسيطرة -3

 .(02)عمى االوضاع 
  1891-1891ثالثُا: الدعم الميبي  لحكومة سوار الذهب  

لقد شيدت العالقات بين ليبيا والسودان مرحمة ايجابية في التعاون  في عيد      
واصبحت العالقة متينو مبنية عمى  5764- 5763حكومة الفريق اول سوار الذىب عام 

ونات اقتصادية الى السودان اعمن معمر القذافي ان ليبيا سوف تقدم مع أذ التعاون والدعم
تساوي ما كانت تقدمو الواليات المتحدة األمريكية في عيد المواء جعفر النميري ، منطمقة من 

المتمثل  (03)نظرتيا القومية تجاه الشعوب العربية وانيا سوف تشارك السودان في نفط ليبيا
المشاريع الزراعية في وسط بتزويد السودان بالوقود بالمجان لمدة ثالثة اشير، وكذلك تمويل 

 .(04)السودان
نيسان  01ثر تطور العالقات االيجابية بين طرابمس والخرطوم  وقع في إوعمى     

محضر اتفاق في قصر الشعب في طرابمس لدعم  وتطور العالقات الثنائية بين  5763عام 
ات الثنائية في كافة البمديين، ونص ىذا االتفاق عمى اعادة العالقات لطبيعتيا وتبادل الزيار 

المستويات وربط البمدين بخطوط جوية مباشرة ومنتظمة، وكذلك دعم العالقات في كافة 
المجاالت االخرى  وتشكيل لجان من اجل تحقيق االىداف في خدمة مصالحيا ،فضال عن 
ايقاف اذاعة المعارضة السودانية في طرابمس التي كانت تبث قبل االنتفاضة حيث  وقع ىذا 

تفاق من جانب طرابمس عمي عبد السالم التريكي أمين المجنة الشعبية لممكتب الشعبي اال
لالتصاالت وعن الجانب السوداني اركان حرب فضل اهلل عضو المجمس العسكري االنتقالي 

وتم فتح السفارة الميبية في مدينة ام درمان ، في حين لم تكن ىناك سفارة  (05)في السودان
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في عيد المواء جعفر النميري وكذلك فتح مكتب اتصال شعبي في ام  ليبية في السودان
 .(06)درمان

ليبيا والسودان عمى ضرورة االعتراف بحقوق الشعب  أكدتاومن جية اخرى     
ىذا البيان في الفمسطيني ووحدة اراضيو وتقرير مصيره بقيادة منظمة التحرير الفمسطينية ،جاء 

في الخرطوم بعد زيارة الوفد الميبي برئاسة  5763ار عام في االول من ايالصادر المشترك 
اعمن الجانبان تمسكيما بمبادئ الجامعة العربية ومبادى الوحدة حيث الرائد عبد السالم جمود 

ذكرت صحيفة بريطانية ان  ،، في الوقت نفسو(07)مبادئ حركة عدم االنحياز و االفريقية 
د عبد السالم جمود خالل زيارتو لمسودان ماليين معمر القذافي عرض من خالل مبعوثُو الرائ

الدوالرات من اجل اصدار بيان رسمي يدين اتفاقية كامب ديفيد ،وكان ىدفُو من االدانة ىو 
 .(11)ابعاد السودان عن دائرة النفوذ المصري

اما بخصوص العالقات السودانية المصرية فقد اصابيا نوع من التوتر بين الطرفين  
لغاء زيارة امصر  ررتاثر مطالبو السودان بتسميم المواء جعفر النميري وعمى اثر ذلك  ق

لرئيس حسني مبارك الى السودان بتحريض من المواء جعفر النميري مما دفع حسني مبارك ا
كان اثار غضب مجمس الوزراء السوداني  الذي  مماجعفر النميري رفض تسميم المواء الى 

 .(15)بأن تكون عالقتو مع مصر طيبة ال تتأثر بتقاربو مع معمر القذافييرغب 
من اكثر الطامحين الى التغير في كان معمر القذافي  ومن الجدير بالذكر ،إن    

في الجنوب نجده بعد التغيير  النظام السياسي داخل السودان بمساندتو الكبيرة لممعارضة
يمارس الضغط عمى تمك المعارضة في الجنوب بقيادة العقيد جون قرنق من اجل القاء 

السالح والدخول في مفاوضات مع الحكومة االنتقالية في الخرطوم ،وعبر عن رأيُو "بمساندتو  
م نرسل أي المعارضة في الجنوب قبل االطاحة بالمواء جعفر النميري، اما اليوم نحن ل

مساعدات الى الجنوب بل نعمل عمى المصالحة الداخمية من اجل لم شمل الفرقاء السياسيين 
داخل السودان ،داعيًا العقيد جون قرنق الى انياء القتال  وكذلك بدأ المحادثات مع الحكومة 
 الجديدة في السودان، وبذلك اعمن معمر القذافي وقف تزويد المعارضة بالسالح واالعتدة

"(10). 
حيث استقبمو  5763ايار  56وصل معمر القذافي الى الخرطوم بزياره في  قدو        

فقد جاءت ىذه الزيارة االولى بعد االطاحة بالمواء جعفر النميري ، و الفريق اول سوار الذىب، 
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نحن لم نأت الى ىنا من اجل التينئة او المجاممة بل جئنا الى ىنا لتأكيد "القذافي   وضح
فنا الى جانب الشعب السوداني الذي اثبت قدرتو عمى التحدي والصمود من اجل التغير، وقو 

حيث قام  بإرسال  (11)اننا نعمل بجانب السودان عمى االستقرار الداخمي قدر االمكان 
 .(12)"المساعدات االنسانية الى جنوب السودان من اجل مساعدة ضحايا المجاعة ىناك 

الفريق اول سوار الذىب لمعمر القذافي أن  تأكيدذلك،  وما ييمنا من كل       
السودان تساند  منظمة جبية التحرير الفمسطينية وان الرئيس ياسر عرفات لو محل احترام 
وتقدير في بمدة السودان ،جاء ىذا الكالم بعدما اعترض الرائد عبد السالم جمود عندما زار 

، في (13)رئيس ياسر عرفات في السودان عمى تواجد ال 5763نيسان عام 52السودان في 
حين اعمن الجزولي دفع اهلل ان الزيارة تيدف الى اعادة العالقات الطبيعية بين الجارتين 

 .(14)موضحا ان الوحدة ليست مطروحة في الوقت الحاضر
لجنة عسكرية مشتركة  5763في تموز عام شكمت الحكومتان الميبية والسودانية     

المساعدات العسكرية التي سوف تقدميا ليبيا لمسودان في اطار التعاون العسكري الذي لتنظيم 
دعا اليو معمر القذافي اذ اكد وزير الدفاع السوداني عثمان عبداهلل ان المباحثات تسير وفق 

 .(15)ما مخطط ليا
فاع  دالوعمى اثر زياره معمر القذافي لمسودان ارسل الفريق اول سوار الذىب وزير     

من اجل المناقشة مع المسؤولين  5763حزيران عام  07عثمان عبد اهلل الى طرابمس  في 
حيث اجتمع (16)الميبيين سبل تطوير العالقات الثنائية ، بما يحقق مصمحة البمدين المشتركة 

القائد العام لمقوات المسمحة الميبية ابو بكر يونس مع المواء عثمان عبداهلل وبحثا التعاون 
اذ وقع البمديين بروتكول عسكري في  (17)لمشترك بين البمدين في الجوانب العسكرية، ا

تموز من العام نفسو، وقعو من جانب ليبيا  العقيد ابو بكر يونس جابر القائد  6طرابمس في 
العام لمقوات المسمحة الميبية، نص ىذا البروتكول عمى تدريب الجنود وايواءىم وكذلك تجييز 

، (21)دريب الطيارين السودانيين، فضال عن تدريب الجنود البحريين والدفاع الجويوتمويل وت
وكذلك نص البروتكول عمى تبادل الزيارات الميدانية لمضباط واعمن عثمان عبد اهلل بأن 
طرابمس ليس  لدييا النية بتشكيل تحالف عسكري استراتيجي مع السودان وتدخميا في شؤون 

اخمية ،عكس ما ذكر عن وجود اتفاقية عسكرية عمى غرار االتفاقية السودان الخارجية والد
وبيذا اكد الفريق اول سوار الذىب انو ال توجد مع ليبيا  (25)5754المصرية السودانية لعام 
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معاىدة عسكرية بل ىي مذكرة تفاىم من اجل تزويد السودان بكل ما يحتاجو من الجانب 
دم طمب لمسودان من قبل طرابمس وتم الترحيب بيذا العسكري ، ىذه المذكرة وقعت بعدما ق

، في حين ذكر وزير الدفاع السوداني عثمان عبداهلل ان اليدف من توقيع ىذه (20)العرض
البروتكول ىو ضرب تمرد الجنوب بقيادة جون قرنق بقطع التمويل العسكري الذي يتمقونو من 

الواليات المتحدة االمريكية والدول ، وكان ليذا ردود فعل قوية من (21)قبل معمر القذافي
المجاورة تخوفًا من نشاطات جديدة بالضد من التواجد االمريكي في السودان مدعومًا من قبل 

 .(22)معمر القذافي
ويبدو من خالل توقيع البروتكول العسكري بين ليبيا والسودان انو جاء  عمى    

 . 5754م حساب اتفاقية الدفاع المشترك بين مصر والسودان عا
السمطات السودانية انيا قتمت  أعمنتوبعد تزايد اليجمات  في جنوب السودان        

عدد من قوات العقيد جون قرنق في مدينة جميزا الواقعة شمال مدينة جوبا ، مما دفع معمر 
استمرار القتال في جنوب  ترفضطرابمس  "أن  من القاىرة 5763اب عام  5القذافي  في 

   .(23)"يا تمارس الضغط عمى العقيد جون قرنق  لمتفاوض وحقن الدماءالسودان وان
اتيمت السودان طرابمس بدعم المعارضة في الجنوب اذ اعمن  واستنادا لما تقدم،     

جزولي دفع اهلل رئيس وزراء السودان ان معمر القذافي مستمر بدعمو لممعارضة في جنوب 
السودان، خالفًا لما اعمن عنو في بداية تشكيل الحكومة االنتقالية في نيسان من ىذا العام 

المعارضين، مبينًا ان العالقة بين البمدين جيدة عمى  ، داعيا معمر القذافي الى وقف امداد(24)
العكس من القطيعة التي كانت في عيد المواء جعفر النميري التي استمرت اربع سنوات، في 
الوقت نفسو اعمن وزير الدفاع السوداني عثمان عبداهلل ان قواتو قد دمرت مواقع قتالية لمعقيد 

ت نفسو طالب ليبيا  بتسميم سالح المعارضة ،في الوق (25)جون قرنق في اقصى الجنوب
السودانية الذين كانوا يقاتمون ضد نظام المواء جعفر النميري قبل سقوطو ،ىذه الدعوة اتت 
بعدما تم ضبط كمية من االسمحة في مطار الخرطوم بعد عودة بعض المعارضين الى 

اعدة من اجل  تسميم السودان ، في حين عبر عن اممو  بأن معمر القذافي سوف يقدم المس
 .(26)ىذا السالح

 االستنتاجات
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تجمعت عوامل داخمية عدة عمى نياية حكم المواء جعفر النميري اذ كانت البالد  *
تعيش حالة اقتصادية صعبة نتيجة االضطرابات في الجنوب التي ارىقت ميزانية الدولة 

الجماىير عمى نظام المواء  واغالق العديد من الشركات االستثمارية االجنبية، ادت الى سخط
جعفر النميري الذي بدوره طبق القوانين الشرعية االسالمية التي جوبيت بالرفض من قبل 
الشعب السوداني الذي خرج بمظاىرات كبيرة بعد اعدام محمود محمد طو زعيم االخوان 

 .5763المسممين عام 
ميري بعد ان قدم الدعم * نجح معمر القذافي من اسقاط خصمة المدود المواء جعفر الن

الكبير لممعارضة في جنوب السودان بقيادة العقيد جون قرنق وكذلك تقديم الدعم لممعارضة 
في الشمال بفتح المعسكرات واستخدام االعالم بالتحريض بالضد من المواء جعفر النميري 

 متيما اياه بنقل ييود الفالشا الى فمسطين.
النقاذ الوطني بقيادة الفريق اول سوار الذىب التي * اعمنت ليبيا تأييدىا لمحكومة ا

بدورىا دعت المعارضة في الجنوب الى الركون الى المفاوضات من اجل انياء مشكمة 
 الجنوب بالطرق السممية بعد ان توقفت ليبيا من تقديم الدعم العسكري لجون قرنق .

ي عيد حكومة سوار * شيدت العالقات الميبية السودانية طورًا كبيرا في التقارب ف
الذىب التي نتج عنيا توقيع اتفاق التعاون العسكري بين البمدين الذي بدوره قدمت ليبيا الدعم 

 ييد سوار الذىب لموحدة مع ليبياالعسكري واالقتصادي لمسودان، فضاًل عن تأ
 االحاالت

بمديرية مدني كمل دراستو االبتدائية أم درمان ،أبمدينة  5711ولد عام جعفر محمد النميري  (5
برتبة مالزم ثان، مثل  5730، وتخرج منيا 5727لتحق بالكمية الحربية عام أاالميرية، والثانوية بحنتوب ،

قام بمحاولة انقالب فاشمة طرد من الجيش  5737وفي عام  ،5732السودان في مصر بدورة تدريبة عام 
م عبود، حصل عمى الماجستير من براىيإشارك باالنتفاضة ضد حكم  5742وسجن عمى اثرىا،  في عام

ا لمسودان، حتى صبح رئيس  أقاد االنقالب العسكري و  3/5747/ 03في و االركان،  الواليات المتحدة كمية
توفي في  ،5777إذ سمح لو بالعودة الى السودان عام جئ في مصر صبح الا واً  ،5763الشعب عميو  ضانتف

، رقم 5/5715-س. ن  ممف العالم العربي، ة لموثائق،لممزيد ينظر: الدار العربي .0117السودان عام 
؛  لطفي جعفر فرج، جعفر محمد نميري، معيد الدراسات االسيوية واالفريقية، 5765أيمول  5، 5771الوثيقة 

 . 50-7، ص5763 الجامعة المستنصرية، بغداد،
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راسة وثائقية  ( د0111-5725عبد القادر اسماعيل احمد ، مفاوضات التسوية في جنوب السودان ) (0
 .66، ص0112،النورس لمطباعة والنشر ، 

،تمقى 5717محمود محمد طو: مفكر وسياسي سوداني ،ولد في مدينة رفاعة وسط السودان عام  (1
،تخرج منيا 5710تعميمو االبتدائي والثانوي في المدينة المذكورة، دخل الى كمية اليندسة جامعة الخرطوم عام 

،أسس حزب 5725مصمحة سكك حديد السودان اال إنو ترك العمل بيا عام  ،عمل بعد تخرجو في5714عام 
،وقام بتأليف عشرات الكتب والرسائل التي كان من بينيا )رسالة الصالة( 5723اإلخوان الجميوريين عام 

من قبل نظام الرئيس جعفر نميري  5763كانون الثاني عام  56و)طريق محمد(، تم تنفيذ حكم اإلعدام بو 
. لممزيد ينظر: ذاكر محي الدين 5761انتقاده تطبيق قوانين الشريعة االسالمية الصادرة في أيمول عام نتيجة 

عبداهلل، "محمود محمد طو دراسة تاريخية في نشاطو وفكره السياسي في السودان" ،مجمة آداب الرافدين، العدد 
االحزاب السياسية في  ؛منى حسين عبيد الشمالي ،555،ص0150،كمية اآلداب جامعة الموصل ،41

، اطروحة دكتوراه غير منشورة ، كمية التربية لمبنات جامعة بغداد ، 5747-5722السودان 
 .513،ص0112

، درار نيضة الشرق ، القاىرة 5763-5721زكي البحيري ، الحركة الديمقراطية في السودان (2
 .107، ص5774،

، السودان بعد  T P 234/13/66وثيقة رقم  ، مركز البحوث والمعمومات ،زارة الخارجية العراقية و  (3
؛ تيم نبموك ، صراع السمطة والثروة في السودان منذ 54، ص07/5/5763الديكتاتورية واالضطرابات ، 

االستقالل وحتى االنتفاضة. ترجمة : الفاتح ألتيجاني، الطبعة الثانية ،دار الخرطوم لمطباعة والنشر، 
 .044، ص 5772الخرطوم،

، اطروحة دكتوراه غير منشورة 5763-5747د جواد ،االوضاع السياسية في السودان ابتسام محمو  (4
 .126، ص0115، كمية التربية لمبنات  جامعة بغداد ،

 .55/1/5771، 3510صحيفة االنباء ) الكويت( ، العدد  (5
 .551، ص5764صالح عبد المطيف ، الفالشا : الخيانة والمحاكمة ، مكتبة مدبولي ، القاىرة ، (6
في أم درمان، عسكري وسياسي سوداني من  5712عام  عبدالرحمن محمد حسن سوار الذىب: ولد (7

برتبة مالزم ،تقمد العديد  5736عائمة تنتمي الى الطائفة الختمية ،دخل الى الكمية الحربية وتخرج منيا عام 
في العاصمة  من المناصب داخل  السودان وخارجيا، كان من بينيا منصب الممحق العسكري السوداني

األوغندية كمباال، وعمل مستشارًا لمشؤون العسكرية لمشيخ خميفة بن حمد آل ثاني حاكم قطر، فضاًل عن 
،قاد الحركة 5761تعيينو نائبًا لمقائد العام لمقوات المسمحة السودانية المواء جعفر نميري في حزيران عام 

،أصبح بعد 5763ري في السادس من نيسان عام العسكرية التي شاركت في اإلطاحة بالمواء  جعفر النمي
تنازل عن الحكم وسمم السمطة الى الشعب السوداني في  اإلطاحة باألخير رئيسًا لممجمس العسكري االنتقالي،

، 155،أحيل لمتقاعد في العام نفسو. لممزيد ينظر : قائد االنقالب، مجمة الدستور،العدد5764نيسان عام 
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، ترجمة: الزبير 5771-5762. توماس ، السودان الصراع من اجل البقاء ؛ جراىام ف 4،ص5763لندن،
 . 20، ص5773الطيب المنصور ، دار الفرجاني لمنشر والتوزيع ، القاىرة ،

 .6، ص51/2/5763، 513السودانيون يفعمونيا ثانية ، مجمة التضامن ، فرنسا ، العدد  (51
( ، رسالة 5763-5750في السودان ) بشرى راضي غضبان ،االتحاد االشتراكي واثره السياسي (55

 .004ص 0153ماجستير غير منشورة ، كمية التربية لمبنات جامعة بغداد ، 
12)  H . Johnoson, Douglas , The Root causes of  Sudan's civil wars, 
Indiana University Press,Oxford,2003,P.70. 

لد في قرية الدنقمة في مدينة ود مدني الجزولي دفع اهلل طبيب اختصاصي باألمراض الباطنية، و  (51
باإلقميم األوسط، وحصل عمى بكالوريوس طب من جامعة الخرطوم ساىم في إضراب نقابة األطباء عام 

. 5764 – 5763،  وأخيرا رئيسًا لمحكومة االنتقالية عقب سقوط حكم المواء جعفر النميري عام  5763
ات السودانية المعاصرة، بيت الثقافة لمترجمة والنشر، لممزيد ينظر :احمد محمد شاموق، معجم الشخصي

 .70، ص 5766
حيدر ابراىيم ، الديمقراطية في السودان البعد التاريخي والوضع الراىن وافاق المستقبل ،مركز  (52

؛ حيدر جواد كاظم العمار ، العالقات السياسية واالقتصادية 22، ص5771الدراسات السودانية ، القاىرة ، 
، رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية التربية ابن رشد جامعة بغداد 5767-5756لسودانية المصرية ا

 .555، ص0155،
؛ سرحان غالم حسين العباسي ، التطورات 556حيدر جواد كاظم العمار ، المصدر السابق ، ص (53

( ، 74اه )دراسة تأريخيو وثائقية ، سمسمة اطروحات الدكتور 0117-5731السياسية في السودان المعاصر 
 .032، ص0155، بيرت ،5مركز الدراسات الوحدة العربية ،ط

 .554عبد القادر اسماعيل احمد ، مفاوضات التسوية في جنوب السودان ، ص (54
، 61/10، وثيقة رقم 5/3د . ك . و ، ، وكالة االنباء العراقية ، قسم المعمومات ، رقم الممف  (55

 .7، ص4/2/5763انقالب السودان ،
 .51.، ص51/2/5763، 513ن يفعمونيا ثانية ، مجمة التضامن ، فرنسا ، العدد السودانيو    (56
، العقيد 16/01، وثيقة رقم 3/5د . ك .و ، وكالة االنباء العراقية ، قسم المعمومات ، ممفة رقم  (57

 .6/2/5763القذافي يعمن تأييده المشروط في السودان، 
؛ 5، ص51/2/5763، القاىرة، 1140د اسرار ما حدث في السودان ، مجمة اخر ساعة ، العد (01

 .11، ص11/2/5763، بيروت، 0550عندما يسقط النظام ...تفيم الدوافع، مجمة الصياد ، العدد
 .141ابتسام محمود جواد ، التطورات السياسية في السودان، ص (05
 .3476،51/2/5763صحيفة الجميورية )العراق( ، العدد  (00
عسكري الثاني في السودان فترة حكم المشير جعفر محمد سرحان غالم حسين العباسي ،االنقالب ال (01

 .55، ص0151(،11م، مجمة مركز المستنصرية لمدراسات العربية والدولية ، العدد)5763-5747النميري 
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 .027-026سرحان غالم حسين العباسي، التطورات السياسية في السودان المعاصرة، ص (02
 61/10، وثيقة رقم 5/3سم المعمومات ، رقم الممف د . ك . و ، ، وكالة االنباء العراقية ، ق   (03
 .5، ص57/2/5763
، )محدود التداول لمغاية ( ، R ep75و . خ . ع ، مركز البحوث والمعمومات ، وثيقة رقم    (04
؛ فيميب روندو ، ساعات الخيارات الحاسمة في السودان ، مجمة كل العرب،  )فرنسا( ، العدد 01/5/5763

 .112، ص02/5/5763، 530
، 16/01، وثيقة رقم  3/5د . ك . و ، وكالة االنباء العراقية ، قسم المعمومات ، ممف رقم  (05
 .5، ص01/2/5763
، )محدود التداول لمغاية( ،  Rep74و . خ .ع ، مركز البحوث والمعمومات ، وثيقة  رقم  (06
، و . خ . ع ، مركز البحوث والمعمومات ، وثيقة رقم ؛ و .خ . ع ، مركز البحوث 57، ص01/5/5763

 .4، ص4/6/5763، اخبار ليبيا ، Rep81والمعمومات ، وثيقة رقم 
، قسم المعمومات، 16/01، وثيقة رقم 3/5د . ك . و ، وكالة االنباء العراقية ، ممف رقم  (07

 .04، ص5/3/5763
، قسم المعمومات، 16/01، وثيقة رقم 3/5د . ك . و ، وكالة االنباء العراقية ، ممف رقم  (11
 .07، ص 04/3/5763
، 52/6/5763، محدود التداول ،Rep100و . خ . ع ، مركز البحوث والمعمومات ، وثيقة رقم  (15
 .51/5/5763، 1206؛ صحيفة االنباء )الكويت( ، العدد6ص
، 2436؛ صحيفة القبس ) الكويت( ،06/2/5763، 3237ة)العراق(، العددصحيفة الثور  (10
05/2/5763. 
-52، فرنسا ، 0213سوار الذىب ، مجمة الوطن العربي ، العدد –محضر لقاء القذافي  (11
 .06، ص 01/4/5763
، ) محدود التداول لمغاية ( ، Rep128و . خ . ع، مركز البحوث والمعمومات ، وثيقة رقم  (12
 .6/6/5763، 5522؛ صحيفة الراية ) قطر( ، العدد56ص ،57/7/5763
 .06، ص0213سوار الذىب ، مجمة الوطن العربي ، العدد –محضر لقاء القذافي  (13
 .52/4/5763، 1211صحيفة االنباء )الكويت(، العدد  (14
، محدود التداول لمغاية Rep212و. خ .ع ، مركز البحوث والمعمومات ، وثيقة رقم  (15

؛ صحيفة االنباء)الكويت(  56/4/5763، 5510صحيفة الراية) قطر ( ، العدد  ؛55، ص55/55/5763،
 .07/6/5763، 1255، العدد

 .11/4/5763، 4147جريدة السياسة )الكويت( ، العدد (16
، قسم المعمومات ، 16/01، وثيقة رقم 3/5د. ك . و ، كالة االنباء العراقية ، رقم الممف (17

 .11، ص 3/5/5763
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 .7/5/5763، 4204)االردن( ، العددصحيفة الدستور  (21
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