
(6611) 
 

 
 Volume 19- Issue 2- June 2022 2022 حزيران – 2العدد  -19المجمد 

 1911 – 1922سياسة االدارة البريطانية في جنوب السودان 
 أ .د. عبد الستار جعيجر عبد               أ .د. حسان ريكان خمف  

  كمية التربية لمعموم االنسانية -جامعة االنبار           كمية اآلداب          -العراقيةجامعة ال     
ed.abdul-sattarjaijer@uoanbar.edu.iq 

 :الممخص
اتبعت االدارة البريطانية في جنوب السودان سياسة تيدف الى شق وحدة 

تام ، وقد استغمت  الصف الوطني مع أنباء الشمال تمييدًا لعزلو بشكل
الوضع المتردي الذي كان عميو الجنوبيون وحرمان شمل كافة جوانب 
الحياة ، وقد تعاونت االدارة مع االرساليات االجنبية التي وصمت الى 
الجنوب وال سيما البريطانية عمى تنفيذ تمك السياسة ، وكانت الغاية منيا 

 فصل جنوب السودان عن شمالو .
ريطانية عمى النيج الذي يمثل سياسة الحكومة البريطانية سارت االدارة الب

نفسيا ، فبدأت بأنشاء المناطق المغمقة التي منعت بموجبيا التواصل بين 
ابناء الجنوب والشمال ، لذلك مارست االرساليات دورًا سياسيًا بداًل من 
ممارسة دورىا الحقيقي الذي اوىمت فيو الجنوبيين وىو المساىمة في 

الجنوب وتقديم الخدمات االنسانية الى أبنائو ، ومن ىنا جاء تطوير 
اختيارنا ليذا العنوان لتسميط الضوء عمى طبيعة السياسة التي اتبعتيا 

وىو اصدارىا  2911االدارة البريطانية في الجنوب وكانت البداية بعام 
قانون المناطق المغمقة لعزل الجنوب عن الشمال وانتيى البحث بعام 

لذي حصل فيو التمرد بجنوب السودان ، فكان ذلك إحدى ثمار ا 2955
 .تمك السياسة ، ومحاور البحث تبين ذلك جميًا .
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Abstract: 

Policy of British Administration in South Sudan 1922-

1955 Profi Dr Hassan Rekan Chalaf- 

Al.Iraqia_Universily_College of Ar Prof.Dr. Abdul Satar 

Ji'eger Abd- Al-Anbar University.college of Edu British 

Administration in South Sudan followed apolicy aims to 

abrupt the preparing isolation, it took. advantage of the 

bad situation, which Southermems Suffered like the 

ignorance and deprivation of all life's aspects, the 

administration cooperated with foreign missionaries that 

Came South unity of Nationdl line with the Sons of the 

north in especially the British ones to implement that 

policy, that aimed to isolate South Sudan From its North. 

British, Administration Followed the path of British 

Government iself, it initiatel the encbsed societies that 

prevented the Comunications betwey. the northe South, 

thas missionaries played akey node in seperating instead 

of practicCing its true role which is the contribution of 

developing South Sudan and enhance servicos to its 

people, Hence, choosing the title Came to Shad light 

Administration on the nature of policy followed by the 

British in the Sauth and the start back to 1922 by issuing 

the Law of endlosed Areas to isolate South From north, 

it ended in 1955 were mutiny took pace in southern 

Sudan, and thatwas one of the results of that policy, 

reserchs chapters would clarify this clearly. 
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 1911 – 1922سياسة االدارة البريطانية في جنوب السودان 
  1921 – 1922اواًل : طبيعة السياسة التي اتبعتها بريطانيا في الجنوب 

خشيت بريطانيا ان تنقل مؤثراتيا الفكرية  (2)2929بعد اندالع الثورة في مصر عام  
والثورية الى جنوب السودان وشمالو ، لذلك اتبعت سياسة عزل المديريات الجنوبية عن 
المؤثرات االسالمية وقامت بأبعاد الموظفين المصريين ، والسودانيين الشمالين عنيا ، وعممت 

ية عن المناطق العربية في الشمال ، االدارة البريطانية عمى تحقيق فكرة فصل المناطق الجنوب
ورسمت الحدود بين مناطق الشمال والمناطق االخرى في الجنوب ، وعممت عمى تحقيق فكرة 

 . (1)دمج االقاليم الزنجية مع الممتمكات البريطانية في أوغندا وشرق افريقيا
الل وعممت االدارة البريطانية أيضًا عمى زرع التفرقة بين الشمال والجنوب من خ

تخصيص ارساليات وفقًا لرؤيتيا اذ خصصت ارساليات لكل منطقة بما يتالئم مع ثقافتيا 
، وقسمت السودان الى مناطق ادارية جديدة  (3)ومذىبيا الديني وال سيما في المناطق الجنوب

بيدف توزيع االرساليات التبشيرية عمييا ، واتبعت سياسة اصدار المراسيم والتصاريح التي 
نشاط الشماليين في الجنوب ، اذ اعطت الحق فقط لمتجار االغنياء وذوو المين حدت من 

الخدمية بالعمل والعيش في الجنوب بشرط ان ال يرتدوا المالبس العربية ، وقد ارادت من وراء 
 . (4)تمك السياسة القضاء عمى اليوية العربية االسالمية في الجنوب

ب بتمك السياسة بل اصدرت في حزيران عام لم تكتِف االدارة البريطانية في الجنو 
الذي اغمقت بموجبة االقاليم الجنوبية  (5)(closed districtقانون المناطق المغمقة ) 2911

بوجو الشماليين وأصبح دخوليا عمى الذي يحمل تصريحًا خاصًا من الحاكم االداري لالقاليم 
ونص  (6)وبدون اعطاء تبرير لذلكوأعطت لنفسيا الحق في الغاء ذلك التصريح وقت ما تشاء 

القانون انو اذا ما انتيت مدة تصريح اي شخص سواء كان تاجرًا او غيره فيو ممزم بمغادرة 
المنطقة عمى الفور ، وبناء عمى ذلك تم اقفال االقميم االستوائي واقميم النيل االعمى ، واقميم 

وكان اليدف من وراء اصدار ذلك ،  (7)منجاال ومنطقة السوباط ومناطق اخرى حددىا القانون
القانون كما يبدو لنا ىو منع االنتقال بين المديريات التي تتواجد فييا القبائل العربية المسممة 
في الشمال والمناطق الجنوبية التي يدين اىميا بالوثنية او المسيحية ، وقد ارادت السمطات 

افة جديدة مخالفة لمثقافة العربية و االدارية في الجنوب فصل المناطق الجنوبية وصغبيا بثق
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ارادت بذلك محو اليوية الوطنية ألبناء الجنوب وفرض الثقافة االوربية عمييم ، وخمق ثقافة 
 خاصة بيم محمية انجميزية مسيحية .

االرساليات التبشيرية ومنحتيا  2911شجعت الحكومة البريطانية في اذار عام 
جال التعميم والصحة ، فضال عن تأكيدىا عمى جعل مساعدات مالية لممارسة نشاطيا في م

المغة االنكميزية المغة الرسمية في الجنوب ، فكانت تيدف من خالل تمك السياسة القضاء عمى 
البنية االجتماعية والحضارية والتاريخية  لمسودان ليكون منقسمًا بالشكل الذي يكون فيو غير 

  (8)متجانس في اطار العالقات القبمية
 Haroldالسكرتير المدني في السودان السير ىارولد ماكمايكل) طمب

Macmichael)(9) (2881 – 2969 في عام )من المديريات الجنوبية بتفضيل  2915
التجار المسيحيين والسوريين عمى العرب المسممين في شمال السودان ، وكان اليدف من ذلك 

بين الجنوب والشمال فيما يخص حركة ىو وضع القيود والعقبات امام اي محاولة لالرتباط 
التجار ، يبدأن ذلك القانون فشل في تحقيق اليدف المرجو منُو ولذلك أصدرت االدارة 

قانون اخر لتصاريح التجارة جعل القيود عمى النشاط التجاري بين  2916البريطانية في عام 
ب في الجنوب اال في الشمال والجنوب اكثر صرامًة ، فمنع القانون اي تواجد لمتجار العر 

حاالت خاصة جدًا ، وقد وضع القانون عقوبات رادعو عمى المخالفين لُو ، فالبند الرابع منو 
 نص عمى : 

))اي شخص يخالف شروط التصاريح يعرض نفسو لممحاكمة والسجن لمدة ستة 
 (20)جنيو مصري او بالغاء التصريح ...(( 200اشير أو غرامة تصل الى 

داف االدارة االستعمارية البريطانية عند اصدارىا قانون عام بعد ان اتضحت اى
، الذي منح الحق لمحاكم العام في اختيار اي منطقة مغمقة وفقًا لقناعاتِو الشخصية ،  2916

وكان لُو الحق في عدم السماح ألي شخص بالدخول الى اي منطقة في الظروف التي يراىا 
لذلك القانون مغمقًا في وجو الشمال ، والشمال متغمقًا  ، وبذلك أصبح الجنوب وقفاً  (22) مالئمة

امام الجنوبيين ، وكأن االمر اصبح لمطرفين الدخول الى دولة أجنبية ، وبناًء عمى تمك 
 . (21)السياسة أصبح السودانيون غرباء في بمدىم

اتخذت الحكومة البريطانية بعد ذلك خطوات أخرى لفصل الشمال عن الجنوب في 
المناطق المغمقة ، منيا اقصاء الديانة االسالمية في الجنوب وازالة كل ما يمت ليا ظل قانون 
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خراجيم بالقوة الى  بصمة بما في ذلك الغاء المحاكم الشرعية ، وابعاد المسممين عن الجنوب وا 
مناطق أخرى ، فضال عن منع المسممين من أبناء الشمال من مزاولة اي عمل في الجنوب ، 

بأسمائيم العربية فيما يخص ابناء الجنوب ، وارغاميم عمى اختيار اسماء  وعدم االعتراف
اجنبية أخرى ، وقد اعطت الحكومة البريطانية لإلرساليات التبشيرية الحق في تنفيذ تمك 

وال غرابو لنا عندما نرى ان الجنوبيين الى يومنا ىذا ينعتون بأسماء أجنبية ال تمت  (23)الميام
حضارة وتاريخ أبناء السودان ، وكميا مخمفات السياسة البريطانية في بصمة الى االعراف و 

 الجنوب .
عززت االدارة البريطانية في السودان بعد ذلك سياستيا في الجنوب بأطالق يد 
االرساليات البشرية لخدمة مصالحيا االستعمارية في البالد ، اذ كانت تمك االرساليات عونًا 

ى الرغم من تظاىرىم بصدق نواياىم تجاه الجنوبيين من خالل ليا في تنفيذ مخططاتيا ، عم
تقديم الخدمات والرعاية الصحية ليم ، لذلك استخدموا اساليب المخادعة والتضميل لمدخول 
الى قموب العامة من الشعب السوداني وال سيما في الجنوب ، اذ أنيم ال يمتمكون الوعي 

اذيب وخداع السياسة البريطانية في بالدىم والتي واالدراك الكافي الذي يمكنيم من معرفة أك
 . (24)كانت تيدف الى تشوية حقيقة ابناء الجنوب وجعميم تبعًا ليا

لقد كانت االرساليات التبشيرية تدرك جيدًا حقيقة الدور االستعماري الذي أنيط بيا 
الشمال وحرصت عمى تنفيذه بكل اخالص ، لذلك حرصت عمى عدم االتصال بين مواطني 

والجنوب ، ومما يؤكد قولنا التقرير الذي ارسمتو الى الحكومو البريطانية والذي جاء فيو : 
))ليس من الحصافة تجاىل خطر اتصال الشمال والجنوب عبر الممر المائي في منطقة 
السدود ، ويجب غمق الباب ، وان طمبة الجنوب الذين ينيون تعميميم سوف يذىبون الى كمية 

. وقد استجابت  (25)جامعة الخرطوم حاليا( في الخرطوم اذ يسود الدين االسالمي((غوردون )
 . (26)الحكومة البريطانية لما تضمنُو ذلك التقرير واوقفت االتصال بين الشمال والجنوب 

يتضح لنا مما تقدم ان االدارة البريطانية في السودان كانت عمى تنسيق متواصل مع 
تنفيذ مخططاتيا االستعمارية في جنوب السودان وبذلك استخدمت االرساليات التبشيرية في 

االرساليات اداة ليا في تحقيق ذلك النيا الوسيمة لكسب قموب الجنوبيين واستمالة عواطفيم 
 عن طريق الخدمات التي كانت تقدميا ليم .

  1991 -  1921ثانيًا : التعاون بين االدارة البريطانية واالرساليات التبشيرية 
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نيسان عام 9عقدت االدارة البريطانية في الجنوب مؤتمر الرجاف )جوبا حاليًا( في 
، وكانت الغاية من انعقاده ان االدارة البريطانية في الجنوب تواجة صعوبة بالغة في  2917

التفاىم مع الطمبة كونيم ينتمون الى قبائل متعددة ومتنوعة في ليجاتيا ، وأنيا ال تريد تعميميم 
العربية المستخدمة ىناك عند اغمب القبائل ، لذلك وجيت االدارة البريطانية لعقد ذلك  بالمغة

مندوبًا عن االرساليات في اوغندا والكونغو ومدني ومدير  33، الذي حضرُه  (27)المؤتمر
 J، وممثل مدير الصحة والتعميم جي جي ماثيو ) (28)المعيد الدولي لميجات والثقافة االفريقية

. G .Matthew( والسكرتير االداري لمحكومة البريطانية جيمس ميمسون )James  
Melson(29)( فضاًل عن االداريين العاممين في المديريات الجنوبية  . 

القى مدير معارف السودان كروفوت في الجمسة االجتماعية خطابًا نيايًة عن الحاكم 
استعمال الحروف الالتينية ، وان العام في السودان ، طمب فيو من الحضور التركيز عمى 

يستبعدوا الحروف العربية ألسباب عممية وسياسية ما دام المدرسون والتدريس يقوم بو 
 . (10)المبشرون االوربيون ، وانيم لم يستطيعوا استعمال الحروف العربية في كل االحوال
ين وضعف ناقش المؤتمر اسباب استمرار تصاعد استعمال المغة العربية بين الجنوبي

، وكانت أبرز مقرراتو : تنمية  2917نيسان  24انتشار المغة االنكميزية ، واختتم جمساتو في 
وتطوير الميجات المحمية والمغة االنكميزية ، واستعمال شتى المعوقات لمحيمولة دون انتشار 

مام انتشار اب االمغة العربية ، ومنع استعمال المغة العربية في جنوب السودان النيا تفتح الب
 .(12)، وكانت السنوات العشر التي تمت انعقاد المؤتمر مراحل تطبيق لمقرراتواالسالم والتعريب

لقد تجاىل المؤتمر تمامًا التعمم بالمغة العربية او تدريسيا ، فضاًل عن ذلك أنُو لم 
، بل شجع عمى استخدام  (11)يوجو الدعوة لحضور اي عربي من ابناء الشمال او الجنوب

لمغة مقابل رفض استخدام المغة العربية ، وتم اختيار ست ليجات محمية ىي ليجات الدينكا ا
و النوير الباري والالتوكا و الشمك والزاندي ، لتكون ليجات التعميم في المرحمة االولية ، 
ورفض المغة العربية بادعاء انيا تؤدي الى انتشار االسالم في الجنوب ، وتؤدي بالتالي الى 

 . (13)يبو ، وذلك ما كانت ترفضو االدارة البريطانيةتعر 
نستنتج مما تقدم ان اليدف من وراء عقد المؤتمر ىو استبعاد المغة العربية كونيا 
إحدى لغات المستخدمة في الجنوب ، وشجع الجنوبيين عمى التمسك بمغاتيم المحمية ، 

يق مخطط االنفصال ألىالي واستخدام االنكميزية في المعامالت الرسمية ، وبالتالي تحق
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الجنوب عن أخوانيم  في الشمال مما اسيم فيما بعد في تفكيك المجتمع السوداني وذلك ما 
 كانت تصبو إليو االدارة البريطانية في جنوب السودان.

سارت االدارة البريطانية في السودان باتجاه فصل الجنوب بعد ان ىيأت االجواء 
بجيود االرساليات التبشيرية ، بيد ان القائمين عمى تنفيذ السياسة المناسبة لتحقيقة ، وتم ذلك 

الجنوبية اتفقوا ان التحضيرات لتنفيذ ذلك المخطط لم تكن ناجحة ، وحذر البعض من ترك 
عممية تعميم الصغار في يد الروم الكاثوليك الن المبشرين عمموا عمى تدمير التقاليد المحمية ، 

الذين يتمقون التعميم في المدارس التبشيرية رفضوا العودة الى  فضاًل عن ذلك ان التالميذ
اماكن سكناىم ومواصمة الحياة التي اعتادوا عمييا في مناطقيم ، وكان ذلك مصدر قمق 

 . (14)لمسياسة البريطانية في الجنوب
كانت تمك المخاوف سببًا في وضع ىارولد ماكمايكل مخططًا جديدًا لمسياسة 

جنوب كونو المسؤول التنفيذي المباشر لمحكومة البريطانية في السودان ، البريطانية في ال
أوضح فييا ابرز المشكالت  2918آب عام  20وعميو رفع مذكرة الى حكومتو في لندن في 

التي واجيتيا االدارة البريطانية في الجنوب ، ذكر فييا : ))المشكمة ىل نشجع انتشار المغة 
س ركة بين الطبقة الحاكمة والمحكومين ، او تقاوميا اسالعربية في الجنوب كمفو مشت

 ((؟سياسية
ورأى ماكمايكل ان ذلك يعني ))ذر البارود بجوار مخزن البارود او زرع االعشاب 

 . (15)الضارة ألنيا تنمو بسرعة اكبر من سرعة نمو الحبوب((
،  2930ام كانون الثاني ع 15كما ارسل مذكرة أخرى الى حكام االقاليم الجنوبية في 

يدعوىم الى عدم الخروج عن توجييات السياسة البريطانية الواجب اتباعيا في الجنوب وىي 
المحافظة عمى العادات والتقاليد الموروثة والمعتقدات السائدة الن تنويرىم وتثقيفيم يقودىم الى 

سياسة ىي ، ويبدو لنا ان الغاية من تمك ال (16)التمرد عمى السياسة البريطانية في الجنوب
عدم االنفتاح والتواصل مع ابناء الشمال مما يجعميم متمسكين بثقافتيم وافكارىم وبذلك يكونوا 

 منقادين لالدارة البريطانية في الجنوب .
وبناًء عمى السياسة التي انتيجيا ماكمايكل تم تيجير القبائل المتواجدة في مناطق 

ع مظاىر االختالط بين الشماليين والجنوبيين التماس مع قبائل كردفان و داارفور ، ومنع جمي
، فضاًل عن محاربة الثقافة العربية االسالمية في المناطق الجنوبية ، وحذر مفتش بحر الغزل 
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التجار من بيع االزياء العربية ، ومنع خياطة المالبس العربية الشعبية ، واجبر الذين تسموا 
 . (17)بأسماء عربية عمى استبداليا بأسماء اجنبية

دعا ماكمايكل الى ضرورة وضع جداول لمعرفة تزايد او انخفاض اعداد غير 
المسممين الذين عمموا في الحكومة ومدى استخداميم لمغة االنكميزية ، فضاًل عن اجراء 
احصاء لعدد المدارس الحكومية ومقدار االموال المخصصة لألنفاق عمى التعميم ، ومدى 

، واوصى في مذكراتو التي وجييا  (18) طبعت بالمغات المحميةالتقدم في اصدار الكتب التي 
الى االدارات المتصمة بو ضرورة تنفيذىا وال سيما حكام االقاليم في المناطق الجنوبية ، 

، وطمب تصفية الوجياء العرب الذين كان ليم ثقاًل  (19)والجمعيات التبشيرية المسيحية 
اجتماعيًا في الجنوب ، وان يحل الموظفين من ابناء الجنوب محل الموظفين الشماليين ، 
وأوصى باإلسراع بتدريب الجنوبيين عمى االعمال الفنية في الزراعة والمين االخرى ليحموا 

 . (30)محل الشماليين
الجنوب عمى تعزيز التعميم والتدريب وفقًا لبرنامجيا  شجعت االدارة البريطانية في

( اجتماعات مكثفة بين ممثمي 2938 – 2933الذي وضعتُو ، وقد شيدت االعوام ما بين )
مصمحة التعميم والجمعيات البشرية بيدف زيادة التسييالت لتمك االرساليات ، وضاعفت 

ضاعفت اعداد المدارس فيو ، مقابل ذلك االدارة البريطانية من ميزانية التعميم في الجنوب وت
، وكانت تبتغي ابعاد المغة  (32)ابعدت العناصر الشمالية لترسيخ التعميم المسيحي في الجنوب 

العربية وتشكيل ىوية في الجنوب مغايرة ليوية الشمال تمييدًا لوضع االساس لدولة نصراية 
تمقن التالميذ تعاليم الديانة في الجنوب ولذلك قامت االدارة البريطانية بفتح مدارس 

 . (31)المسيحية
ومن جانب اخر ، سعت الحكومة البريطانية الى اتباع اساليب اخرى منيا اثارة 
الخالفات القبمية في السودان ، اذ صنفت السكان الى اعراق واصول مختمفة ، عربية وغير 

ية والصحية عربية ، واعطت االرساليات صالحيات كبيرة في رسم السياسة التعميم
واالجتماعية في السودان ، وفتحت االدارة البريطانية ابواب الجنوب لمتبشير بالمسيحية بشكل 

، وكانت تيدف من وراء ذلك كما يتضح لنا ابعاد الجنوب عن دائرة تأثير الشمال  (33)كبير
 من حيث المغة والثقافة والروابط االجتماعية التي تجمعيم كأبناء بمٍد واحد . 
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 George stuart) (34)السودان بعد تعيين السير جورج ستيوارت سايمز شيدت
symes بداية عيد جديد ، اذ كان جل اىتمامو في  2934( حاكمًا عامًا عمى البالد في عام

مجال التعميم ، وقد كانت سياستو في ذلك المجال أكثر تحررًا من سياسة الذين سبقوه في 
من السودانيين لبريطانيا ، وأرسل بعثات منيم  المنصب ، لذلك شجع عمى دخول اعداد

لمدراسة في جامعات بريطانيا وبيروت ، واسس نادي ثقافي ، وقد وجدت سياستو ترحيبًا واسعًا 
من جانب المثقفين السودانيين ، وقد خمقت تمك االجواء بوادر لظيور وتطور الحركة الوطنية 

نفيذ رغبات االرساليات وقفًا لتوجييات االدارة ، ولكن سايمز كان مقيدًا بت(35)في سنوات الحقة
البريطانية ، ال سيما وان التعميم المسيحي كان يعد عنصرًا ىامًا ألعداد االداريين من وجية 

 . (36)نظر الحكومة البريطانية
واجو الحكم البريطاني صعوبات خالل تواجده في جنوب السودان من ابرزىا مشكمة 

من جنوب السودان ، والتي اعترض عمييا اال انو لم يفمح في ثني طرد المبشرين االيطاليين 
رجال الحكومة البريطانية واالرساليات التبشيرية البريطانية واالمريكية عن تنفيذ ذلك القرار ، 
رغم ان سايمز كان يرى ان التعاون مع االرساليات المتنوعة ىو الحل االمثل لمشكمة التعميم 

د ساعدت تمك المشكمة في عرقمة جيوده بتنفيذ سياستو التعميمية في المتدني في الجنوب ، وق
  (37)الجنوب

ومن الجدير باإلشارة ان جذور قرار طرد المبشرين االيطاليين يعود الى القرار الذي 
، واصدارىا تعميمات لمسفارة  (38)2935اتخذتو السمطات االيطالية بعد غزوىا الحبشة عام 

رحيل المبشرين التابعين لإلرساليات البريطانية خارج البالد ، بعد ان تم البريطانية في اثيوبيا بت
تجريدىم من كافة ممتمكاتيم ، فضاًل عن أراء اخرى ابرزىا قيام اعضاء االرساليات البريطانية 

 . (39)بحمالت دعائية مضادة لمغزو االيطالي لمحبشة
الى تعطيل نشاط  2938ادى اغالق مراكز التبشير االيطالية االربعة في عام 

المدارس الكاثوليكية في المديرية االستوائية ، وقد حاولت المديرية معالجة فشل المدرسين 
المحميين الذين تولوا ادارة المدارس عن طريق اعارة عدد من المدرسين من اوغندا ، اال ان 

أبدت تحفظيا عمى تمك الخطوة ، واستمرت مدارس االرساليات االيطالية االدارة البريطانية 
( وبعدىا بدأ المبشرون 2945 – 2939معطمة حتى انتياء الحرب العالمية الثانية )
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االيطاليون بالعودة الى مراكزىم بالتدريج ، وقد أثر ذلك االبعاد سمبيًا عمى الواقع التعميمي في 
 .(40)جنوب السودان 
االدارة البريطانية في الجنوب بعد ا نتهاء الحرب العالمية الثانية حتى  ثالثًا :

 1912عام
كانت السياسة البريطانية في جنوب السودان سببًا رئيسًا في خمق واقع متخمف فيو ، 
وعممت عمى تكريسو في المجاالت االقتصادية والتعميمية من خالل رفض االتصال بين 

لسياسة الى تأخر نشوء وتطور الحركات السياسية في الجنوب الجنوب والشمال ، وأدت تمك ا
 2948، وكانت أول محاولة لتشكيل حزب سياسي جنوبي في عام  (42)مقارنة مع الشمال 

عندما قام آدم ادىم النائب في البرلمان عن دائرة ام درمان لمحاولة لتشكيل حزب الوحدة 
عمى الجبية السياسية اسم )الكتمة السوداء(  السودانية وسعى الى ضم الجنوبيين إليو وقد اطمق

اذا استطاع كسب عدد من الجنوبيين اال انيم تراجعوا عندما واجيتيم مسألة دفع االشتراكات 
، اتفقت االرساليات التبشيرية  (43)، ولم يكتب ليا النجاح في مواصمة عمميا (41)لمحزب

مى قيادة العمل السياسي عن طريق والحكومية البريطانية عمى تخريج كوادر جنوبية قادرة ع
التعميم الكنيسي فضاًل عن ايجاد الكوادر السياسية ، ولذلك بدأت االدارة البريطانية بتدريب 
القيادات الجنوبية عمى ممارسة العمل السياسي من خالل تدريبيم عمى النشاط السياسي 

ة في البالد، اذ بدأت لغرض اعداد قادة جنوبيين قادرين عمى ممارسة المسؤوليات السياسي
معيم في مجال مجالس المدن وسعت الى تدريبيم عمى ممارسة الحكم والسمطة تدريجيًا 

 . (44)واالنخراط في العمل السياسي
اىتمت الدول االروبية بنشاط المبشرين ودفعتيم لنشر المسيحية في جنوب السودان ، 

ل لم يعر المجتمع السوداني الشمالي فضاًل عن اىتماميا بالحركة الحزبية الجنوبية وبالمقاب
اىمية لنشاط االحزاب الجنوبية وخطورتيا عمى مستقبل السودان السياسي ، اذ كان حزب 

الذي تزعمو بوث ديو وينتمي الى قبيمة النوير ، قد تشبع بروح عدائية ( 45)االحرار الجنوبي
نوب السودان ، وكان ديو لكل ماىو شمالي نتيجة لتأثره بأفكار االرساليات التبشيرية في ج

وحزبو يطالبان بنظام فيدرالي لمجنوب منذ نشأة الحزب ، واعمن عن توجياتو صراحة في 
برلمان الحكم الذاتي ، وفي الوقت نفسو كانت االحزاب الشمالية تنظر الى مشكمة الجنوب 

ات التي خاضتيا عمى انيا ورقة رابحة خالل المزايدات السياسية بينيا وتزايد عمييا في االنتخاب
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لكسب مناصرين لالحزاب ، وتمك االوضاع دفعت بالمشكمة الى التصاعد المستمر والتمسك 
 . (46)بنظام حكم جديد لم يشيدُه ابناء الجنوب

لم تمتفت االحزاب الشمالية الى االوضاع في جنوب السودان في اطار نشر الديانو 
بدأت بالتغيير ، وان الثقافة الجديدة التي المسيحية ، ولم تدرك ان البنية الثقافية لمجنوب 

دخمت الى جنوب السودان ، نجحت في فقدان اليوية الجنوبية وبدأت بالظيور في أطار 
البرامج الحزبية ، بيد ان الساسة الشماليين خططوا سياسيًا لكسب القوى السياسية الجنوبية 

ن الدول االستعمارية التي ليا لصالح السودان عامة لموصول الى االستقالل ، ولم يدركوا ا
مصالح خاصة في الجنوب ليا نظرة استشراق لممستقبل ولذلك اكدت عمى ضرورة ايجاد 
كوادر سياسية جنوبية لمواجية الساسة الشماليين ، والمطالبة بحقوقيم من خالل المشاركة في 

 . (47)القرار السياسي لمسودان
ان مصدر قمق لساسة مصر او النخب لم تكن تمك االوضاع الجديدة في جنوب السود

السياسية في شمال السودان ، النيم كانوا عمى يقين ان الشعب السوداني سيختار الوحدة مع 
مصر ، وذلك يعني ان القوى السياسية في الشمال لم تدرك المتغيرات التي حدثت عمى 

ة الجنوبية التي الساحة الجنوبية منيا بروز افكار وقناعات جديدة طرحتيا القوى السياسي
، والذين أدركوا بعد ان خرجوا من الطوق ال يجب ان  (48)تعممت في المدارس التبشيرية

 . (49)ييمشوا في اطار مستقبميم السياسي الذي يرتبط بتقديرمصير جنوب السودان
المؤيد  (50)كان النشاط العام لحزب االحرار الجنوبي ىو التحالف مع حزب األمة 

لمرؤية البريطانية في االنفصال عن مصر وكانت الجذور الفكرية لقيادات حزب االحرار 
الجنوبي ، قد انطمقت من خالل التعميم في مدارس االرساليات التبشيرية ، بينما نبعت الجذور 
الفكرية لرؤية حزب االمة السوداني من المنيل االسالمي ، وكراىية قيادتو لمتواجد المصري 
في السودان ، وقد اتبعت بريطانيا سياسة واضحة نحو الشمال والجنوب ، ولكن الجنوبيين 

 . (52)كانوا ينظرون الى الحكومة الشمالية عمى انيا حكومة معادية ليم
دعم المبشرون في الجنوب الرؤية السياسية الجديدة التي طالبت بالفدرالية ، فكان 

السودان يؤدي في النياية الى سيطرة الحكومة السودانية الساسة الجنوبيين ادركوا ان استقالل 
عمى الحكم في الجنوب ، وان التواجد الحكومي في الجنوب قد يساعد عمى نشر الثقافة 
العربية االسالمية ، ولذلك ساندت القيادات الجنوبية حزب االحرار الجنوبي ، ولم تكن 
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حرار الجنوبي في اطار المطالبة التيارات السياسية لممبشرين تدعم توجييات حزب اال
بالفيدرالية نظامًا لمحكم فحسب ، بل كانت تخطط برؤية استراتيجية عن تصورىا لمستقبل 

 . (51)الجنوب ما بعد االستقالل
يتضح لنا مما تقدم ان جيود االرساليات التبشيرية في جنوب السودان قد اسيمت في 

البالد ، وقد توجت جيودىا بتأسيس االحزاب غرس مفاىيم التفرقة والكراىية بين شطري 
 الجنوبية بعد ان ىيأت كوادرىا لممشاركة في العمل السياسي لتكون ندًا لألحزاب الشمالية .

 والموقف الداخمي منيا  2955 – 2951رابعًا : االحداث السياسية في الجنوب 
الثاني عام  تشرين 1أرسمت الحكومة المصرية مذكرة الى الحكومة البريطانية في 

اقترحت فييا تشكيل لجنة من خمسة اعضاء ، عضو مصري وعضو بريطاني  2951
وعضويين سودانيين وعضو من دولة محايدة )اليند او باكستان( وان تشكل لجنة سودانية 

، وطالبت بزيادة  (53)تكون ميمتيا االسراع في سودتة االدارة والشرطة وقوة الدفاع السودانية
 . (54)نتخابية ، وان تشكل جمعية تأسيسية ميمتيا تقرير مصير السودانعدد الدوائر اال

شعرت االدارة البريطانية في السودان بالمأزق بسبب المذكرة المصرية وليذا كتب 
جيمس روبرتسون السكرتير االداري رسالة الى زعماء السودان السياسيين ، اشار فييا الى 

يا لالتفاق مع االحزاب السودانية ، وان االحزاب الخالف حول المقترحات المصرية ومخالفت
السودانية لم يأخذ رأييا في المذكرة المصرية ، ولم تجد رسالة روبرتسون استجابة من االطراف 

 . (55)السياسية السودانية
تشرين الثاني  10بدأت المفاوضات البريطانية المصرية حول السودان في القاىرة في 

تشرين  25ا السكرتير االداري لمسودان الذي وصل القاىرة منذ ، ولم يشترك فيي (56)2951
، وكان  (57)(Ralef Stevensonبرفقة السفير البريطاني ، رالف ستيفنسون) 2951الثاني 

السكرتير االداري في السودان يرى أىمية اصدار بيان مشترك من الجانبين البريطاني 
وضرورة اجراء انتخابات واعطائيا االولوية  ، (58)والمصري يقر بالحكم الذاتي وتقرير المصير

 . (59)، وىي االفكار ذاتيا التي طرحيا ستيفنسون مع الجانب المصري
أصبح ابعاد الرأي الجنوبي اسموبًا متبعًا لدى الساسة الشماليين ، وذلك تم اثباتو بعد 

المصريو ، وقد حضر عن الحكومة  2953شباط  21توقيع اتفاقية تقرير مصير السودان في 
الرئيس المصري محمد نجيب ووزير الخارجية محمود فوزي ، وعن الحكومة البريطانية رالف 
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ستيفنسون السفير البريطاني في القاىرة ، وتم منح الحاكم العام لمسودان السمطو الدستورية 
بمعاونة العميا داخل السودان خالل فترة االنتقال ، ويمارس سمطاتو وفقًا لقانون الحكم الذاتي ، 

لجنة خماسية سميت بمجنة الحاكم العام ، وانبثقت عنيا لجنة بمقتضى المادة الثامنة من 
اتفاقية الحكم الذاتي سميت )لجنة السودنو( لمقيام بسودنة الوظائف االدارية والشرطة والدفاع 

 . (60)وغير ذلك من الوظائف العامة ، وفي مدة التتجاوز ثالثة اعوام
نة اعتراضات من السياسيين الجنوبيين ، ولذلك عقد حزب االحرار اثارت لجنة السود

، ركز فيو عمى تطبيق برنامج السودنة في الجنوب ،  2954الجنوبي مؤتمرًا في أب عام 
ورأى أىمية تغير الموظفين الشماليين في الجنوب بموظفين جنوبيين ، عمى ان ترفع مطالب 

السودانية وفي حال رفضيا يكون لزامًا الغاء اتفاقية  الجنوب فيما يتعمق بالسودنة الى الحكومة
، واصبحت مقترحات وافكار حزب االحرار الجنوبي تتناقل بين اوساط  (62)الوحدة مع الشمال

الجنوبيين الذين عارض اغمبيم تمك االفكار كونيا سياسة تؤدي الى االنفصال ، وبناًء عمى 
ولوية في الوظائف االدارية ، وتبين فيما بعد ذلك تعيدت الحكومة السودانية بمنح الجنوب أ

 . (61)انيا محاولة لتيدئة المعارضة الجنوبية لممحافظة عمى االمن واالستقرار في البالد
اتبع الموظفون االداريون عن الجانب البريطاني اساليب خبيثة تيدف الى التصادم 

ان قبيمة  2954نياية عام  بين الشماليين والجنوبيين ، ومن تمك االساليب ، فقد اشيع في
الباريا تريد اليجوم عمى الشماليين الذين يسكنون جوبا ، وقد أشارت الصحف السودانية الى 
انيا إحدى مؤامرات االداريين البريطانيين في جنوب السودان وتشجيع من االرساليات 

لجنوب ىو التبشيرية ، وشكمت حكومة السودان لجنة تحقيقية خمصت بأن أحداث الشغب في ا
( واالرساليات التبشيرية لتأليب القبائل Eric Husseyدور المفتش البريطاني إريك ىوسي)

 . (63)الجنوبية عمى الشماليين ، واستندت المجنة عمى شيادات التجار الشماليين
كان االداريون الشماليون ليم عمم مسبق بوجود مخططات في الجنوب تيدف الى 

قض اتفاقية الحكم الذاتي وتقرير مصير جنوب السودان ، مما انييار دستوري يفضي الى ن
أثر عمى طريقة ادارتيم فيو ، فكان االداريون يتدخمون في اختيار اعضاء المجالس المحمية 
والريفية وفي قرارات المحاكم ، لذلك طالب النواب الجنوبيون وزارة الداخمية بالمجوء الى نظام 

س والمحاكم في البالد ، وقد ترك االمر لالداريين الشماليين االنتخاب الختبار اعضاء المجال
 . (64)ميمة اختيار االعضاء الجدد ، وكان اغمبيم من الموالين لمحكومة السودانية
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ركز االداريون الشماليين جل اىتماميم بالتعميم في الجنوب ، لذلك عمموا عمى اعادة 
يًا بالتخمي عن مدارس االرساليات التبشيرية ىيكمية التعميم وانشاء مدارس جديدة وبدأوا تدريج

التي كانت اعدادىا كثيرة مقارنًة مع المدارس الحكومية ىناك ، وتوقع االداريون ان تمك 
الخطوة تسيم في تطور الجنوب التعميمي والثقافي واالجتماعي ، وكان من ثمار جيودىم 

فضاًل عن مدرسة ثانوية ،  2953تأسيس اول مدرسة حكومية وسطى بعطار في اواخر عام 
، بيد ان جيدىم في مجال التعميم لم يكن فاعاًل ،  2954اخرى في رمبيك في اذار عام 

واسيمت الحكومة السودانية في تطوير مجاالت اخرى منيا تشكيل لجنة ألعمار الجنوب ، 
مالية والبحث عن موارد جديدة تسيم في تعزيز اقتصاد السودان ، وصرح ابراىيم احمد وزير ال

لمصحف السودانية ان اموال التنمية تنفق عمى التعميم والصحة والطرق والكيرباء ، وذكر بأن 
 .(65)الحكومة اىتمت باعمار الجنوب وانفقت عمى المشاريع التي اقيمت فيو بماليين الجنييات

لم يشيد السودان استقرارا من الناحية السياسية طيمة الفترة الماضية ولذلك انفجرت 
تظاىر  2955أذار عام  3، ففي  (66)2955وضاع في جنوب السودان منذ مطمع عام اال

العمال في غرب االستوائية ، وفي الخرطوم اندلعت تظاىرات ضد زيارة الرئيس المصري 
محمد نجيب ، فضاًل عن تظاىرات أخرى عمت اغمب المدن الجنوبية وشارك فييا رجال 

صفة قادمة، وقد بدأت العاصفة بالفعل عندما الشرطة ، وتمك كانت اشارات واضحة لعا
 2955أب عام  8تمردت الفرقة االستوائية التابعة لقوة دفاع السودان في المدينة توريت في 

التي انيط بيا ميمة حراسة المديرية االستوائية في حدود السودان الجنوبية ، وشمل التمرد 
وقد حدث التمرد عندما رفضت  (67)مناطق جنوبية اخرى مثل جوبا ويي ويامبيو ومريدى 

مجموعة من الوحدات العسكرية الجنوبية تنفيذ اوامر القائد الشمالي صالح عبد الحاجد لذلك 
انفجر الوضع عندما اطمق ذلك القائد النار عمى سائقِو الذي رفض الدخول الى سيارتو ، 

تمك الفرقة مؤلفة من وكانت تمك الحادثة سببًا في اشتعال النار بالجنوب عمومًا ، وكانت 
 . (68)جندياً  2370جنديًا تمرد منيم  2770

استولى المتمردون عمى احدى البواخر التي كانت راسية في شاطئ مدينة جوبا 
وحاولوا االستيالء عمى مطاري جوبا و واو ، وقاموا بقتل المئات من الموظفين والتجار 

عبير عن شعورىم باإلحباط واليأس حيال ، واشترك االىالي في تمك المذبحة لمت (69)الشماليين
، وقد ادركت الحكومة السودانية عدم قدرتيا عمى  (70)عدم تمبية الحكومة السودانية لمطاليبيم
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قمع المتمردين لذلك طمبت مساعدة الحكومة البريطانية في الوقت الذي رفض فيو اسماعيل 
، رئيس الحكومة السودانية العرض المصري بارسال قوات مصرية واكتفوا  (72)االزىري 

بمساعدة بريطانيا ، وكان االزىري حريصًا عمى استبعاد مصر عن التدخل في شؤون السودان 
 . (71)ألنيا ليا اطماع تتعمق بضم السودان وتحقيق حمم وحدة وادي النيل

لالستسالم ولكنيم رفضوا  2955أب عام  11ودعا اسماعيل االزىري المتمردين في 
ذلك ، وطالبوا برحيل الجيش الشمالي من الجنوب ، وعقد اجتماع في اليوم التالي بين ممثمي 
الحكومة السودانية والمتمردين بالقرب من مدينة جوبا وتم االتفاق عمى تسميم المتمردين مع 

ن لم ينفذ ذلك االتفاق ولك 2955أب  30اسمحتيم لمحكومة في مدينة توريت في موعد اقصاه 
 . (73)لتخوف المتمردين من انتقام الشماليين بعد انسحاب الجيش البريطاني من السودان

تمكن المتمردون في الجنوب السوداني من فرض سيطرتيم لفترة اسبوعين ، وبعد 
عن  2955ايمول  6وصول قوات الجيش السوداني قامت بانياء التمرد ، واعمن االزىري في 

، وأتيمت الحكومة السودانية مصر بتدبير ذلك التمرد كأداة  (74)ب االمن في الجنوباستتبا
ضغط عمى البرلمان الرغامة عمى تغيير موقفِو بخصوص استقالل السودان عن مصر 

 . (75)وافشال مخططيا بتحقيق وحدتيا مع السودان واعالن )وحدة وادي النيل(
ر بحصول التمرد في الجنوب ، اال وعمى الرغم من االتيامات التي وجيت الى مص

انو ال توجد أدلة قاطعة تؤكد صحة ذلك ، وكانت الغاية من ذلك تأليب الرأي العام السوداني 
، اذا استغمت  (76)في الجنوب ضد حكومة االزىري ، وكان لبريطانيا الباع الطويل فيما حصل

ى سودنة الوظائف التي سبق االرساليات التبشيرية المتواجدة في جنوب السودان وما ترتب عم
االشارة الييا الثارة االحقاد في نفوس الجنوبيين ، وادعت ان الشماليين قد استحوذوا عمى 

 .(77)الوظائف االدارية دون اشتراك الجنوبيين
ومن جانب أخر استبعد بونا منوال الوزير الجنوبي السابق في الحكومة السودانية، ان 

حصل في جنوب السودان ، بل عمى العكس وجو شكره الى  يكون لمصر دورفي التمرد الذي
مصر لعدم تدخميا في الشؤون الداخمية لمسودان وحرصيا عمى أمن واستقرار السودان بعيدًا 
عن تدخل الجانب البريطاني ، وقد اتيم النخبة الشمالية لمحاولة تيميش الجنوبيين وفرض 

 . (78)يم والتحكم بمقدراتيم بشكل عامثقافتيا ولغتيا ودينيا عمييم ، واستغالل ثروات
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كانت الحكومة البريطانية ومنذ البداية ضد فكرة وحدة السودان ، ومندا ىو ديدن 
الدولة االستعمارية عمى مر التاريخ اذ اليروق ليا ان تتوحد الدولة التي تحتميا الن ذلك يحول 

عاونت إدارتيا في الجنوب دون تحقيق مصالحيا االستعمارية التي جاءت من اجميا ، ولذلك ت
مع االرساليات التبشيرية في سبيل زرع فكرة االنفصال لدى بعض القادة الجنوبيين الذين 

وبناًء عمى  (79)تشبعت افكارىم بسياسة المبشرين وبذلك اصبحوا خاضعين لتوجيياتيم 
بعد  2955كانون االول عام  29مطاليب الجنوبيين قرر البرلمان السوداني االستجابة ليا في 

عقد اجتماعات ، وتمخض عنيا اقامة حكومة فيدرالية في جنوب السودان ، بيد ان االوضاع 
في الجنوب بقت عمى ماىي عميو من عدم االستقرار ، وعاشت الجنوبيين حالة من العزلة 
بسبب استمرار تدخل االرساليات التبشيرية في الشأن الجنوبي ، فضاًل عن قيام اإلدارة 

ة في الجنوب بأرسال العناصر االنفصالية الى الدول المجاورة مثل اوغندا وكينيا البريطاني
لتعزيز وجودىا بين تمك االطراف مما شكل دعمًا لمحركات االنفصالية التي شيدىا جنوب 

 . (80)السودان
ىكذا يتضح لنا مما تقدم دور االدارة البريطانية في جنوب السودان في االسيام 

النفصالية في الجنوب ، وقد اتخذت من االرساليات التبشيرية اداة لتنفيذ بتشجيع الحركات ا
سياستيا من خالل قياميا بتدريس الجنوبيين وزرع افكارىا في اذىانيم ، ومنعيم من االختالط 
مع الشماليين لكي ينسمخوا عن ىويتيم الوطنية ، وثقافتيم العربية وبذلك اصبح الجنوبيون 

 ساليات التي تتمقى االوامر من الحكومة البريطانية .خاضعين لتوجييات االر 
 الخاتمة واالستنتاج : 

بعد االنتياء من البحث الذي تناولنا فيو سياسة االدارة البريطانية في جنوب السودان 
 توصمنا الى النتائج االتية :  2955 – 2911

التمت مارست االدارة البريطانية في جنوب السودان ادوارًا خبيثة ، وىي  .2
بصمة الى اي صفة انسانية ، اذ قامت باستغالل ابناء الجنوب ابشع استغالل ، ولم تراع 
مشاعرىم ورغبتيم في العيش ببمد مستقٍل ، بل عمى العكس سارعت الى خمق الفتن بين ابنائو 

. 
تعاونت االرساليات التبشيرية مع الحكومة البريطانية في تنفيذ السياسة  .1

وب وعممت عمى منع تدريس المغة العربية فيو ، بل أصبح تدريس المغة البريطانية في الجن
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االنكميزية السائد في الجنوب ، فضاًل عن انيا منعت تدريس الدين االسالمي واي شيء يمت 
 الى الحضارة والثقافة العربية االسالمية .

عممت االدارة البريطانية في الجنوب عمى محو معالم اليوية العربية  .3
ية فيو من خالل اجبارىا السكان عمى استبدال اسمائيم العربية بأخرى اجنبية وقد االسالم

 أصبحت أثار تمك السياسة سارية المفعول في الجنوب الى الوقت الحاضر .
فضمت االدارة البريطانية التجار االجانب عمى الشماليين ، ولذلك منعتيم من  .4

ر الشماليين مع اخوانيم في الجنوب في التواجد في الجنوب خشيًة ان يسيم اختالط التجا
تغيير قناعاتيم التي رسختيا االرساليات التبشيرية في عقوليم ، وكانت توىميم بكره الشماليين 

 لمجنوبيين وكان ذلك ادعاء باطاًل المراد منو احداث الفرقة فيما بينيم .
ييدًا اسيمت االدارة البريطانية مع االرساليات في اعداد كوادر جنوبية تم .5

سة الحكومة البريطانية في لمقيام باألنشطة السياسية التي تتوافق في طروحاتيا مع سيا
 .الجنوب

كان من نتائج السياسة البريطانية في الجنوب تكريس حالة التخمف في  .6
المجالين االقتصادي والثقافي لدى أبنائو من خالل منعيا التواصل بينيما ، لذلك عاشوا بحالة 

 محيطيم الخارجي . من العزلة عن
اثمرت السياسة البريطانية بحدوث تمرد الفرقة االستوائية عمى الحكومة  .7

، وىو ما كانت تسعى الى تحقيقو في الجنوب ، وقد ارادت الحكومة  2955السودانية عام 
البريطانية ان تمصق التيمة بالشماليين ، لو بيد ان بريطانيا كانت السبب المباشر فيو ، وكان 

 عد بدايًة لخطوات االنفصال بين شطري البالد .ذلك ي
  االحاالت

 

                                                 
، وكان ىدفيا المعمن  2929أذار عام  9بدأت الثورة بانطالق تظاىرات في الجامعات المصرية في  2

االحتجاج عمى قرار السمطات البريطانية بنفي سعد زغمول ورفاقو الى جزيرة مالطا ، وعمى قرار بريطانيا 
، لممطالبة بأنياء الحماية البريطانية  2929بمنع تشكيل وفد مصري لحضور مؤتمر باريس لمسالم عام 

عن البالد ، واالعتراف باستقالل مصر ، وتصدت القوات البريطانية لممتظاىرين باطالق الرصاص مما 
ادى الى سقوط قتمى واصابات في صفوفيم ، واستمرت احداث الثورة الى شير اب ... لمتفاصيل عنيا 
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، منشاة المعارف ،  2956 – 2789عب مصر ينظر ، محمد عبد الرحمن حسين ، نضال ش
 . 85 – 78، ص  2970االسكندرية ، 

 21،  272محمد عمي عمر ، االستعمار البريطاني في مصر والسودان ، مجمة الرشاد ، السودان ، العدد  1
، وثائق رئاسة  2953فبراير  21الى  2842فبراير  23؛ السودان من  38 – 37، ص 2992ايمول 
 . 21-22، ص 2953يوليو  13الوزراء في جميورية مصر العربية ، مجمس 

جيوفاني فانتيني ، تاريخ الممالك النوبية القديمة والسودان الحديث ، الحديث ، الخرطوم ، د . ت ، ص  3
137 . 

ل ىو اقامة الحواجز الرسمية بين الشمال و الجنوب لمنع التواصل بينيما تمييدًا لعزل الجنوب عن الشما 4
بشكل تام ، لمتفاصيل عن القانون ينظر : بدر الدين مدثر ، البعث ومسألة الجنوب في السودان ، دار 

 . 16 – 15العروبة لمطباعة ، لندن ، د . ت ، ص
، رسالة ماجستير ، غير  2952 – 2915عايدة مجذوب كمال الدين ، االدارة البريطانية في السودان  5

 . 15، ص 2989منثورة ، جامعة النيمين ، 
 . 2956حزيران  19،  825جريدة االيام )السودان( ، العدد  6
 – 2930زكي البحيري ، التطور االقتصادي واالجتماعي في السودان من االزمة المالية الى االستقالل  7

؛ ضاري رشيد ياسين ، تطورات السياسة  65، ص 2987، النيضة المصرية ، القاىرة ،  2956
 . 3ص 1005جنوب السودان الممف السياسي ، مجمة دراسات دولية ، جامعة بغداد ، االخيرة لمشكمة 

( Bed Fordبمدينة بيرشوفر البريطانية وتمقي تعميمو في مدرسة بيدفورد ) 2881تشرين االول  25ولد في  8
، التحق بخدمة الحكومة البريطانية في  2920( عام cambridoe، وتخرج من جامعة كامبردج )

اصبح مفتشًا بارزًا في  2925، وفي عام  2921مصري عام  –ان أبان الحكم الثنائي اال نجمو السود
أيمول  29، ترقى في  2944 – 2938الخرطوم ، وعين بمنصب المفوض السامي لفمسطين بين عامي 

 ، ينظر . 2969عام 
9 Dic onary of Naonal Biography : 8 th supplement : 1961- 1970 Dictionary of 

uational Biography supplements , oxford , 1981 p.p 704 – 706 . 
محمد عمر بشير ، مشكمة جنوب السودان ، ترجمة ىنري رياض وأخرون ، دار النيضة المصرية لمطبع  20

 . 79،  74، ص 2970والنشر ، القاىرة ، 
 . 64، ص 2956، القاىرة ، ابراىيم احمد العدوي ، يقظة السودان ، مكتبة االنجمو المصرية  22
 . 80محمد عمر بشير ، المصدر السابق ، ص 21
عبد العظيم الديب ، جنوب السودان وصناعة التأمر ضد ديار المسممين ، مكتب السنة لنشر التعميم ،  23

 . 45، ص 2993القاىرة ، 
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المموية لمدراسات ، مجمة  2964،  2924حسان ريكان خمف ، االرساليات التبشيرية في جنوب السودان  24

 . 251، ص 1027، جامعة سامراء ،  4، السنة  8، ع 4االثارية والتاريخية ، مج
 . 47عبد العظيم الديب ، المصدر السابق ، ص 25
 المصدر نفسة . 26
 . 92 – 88محمد عمر بشير ، المصدر السابق ، ص 27
، وكان ميمتو دراسة المغات االفريقية واالطالع اكثر عمى الثقافة  2916تأسس المعيد في لندن عام  28

االفريقية وجغرافيتيا وتاريخيا ، وشارك المعيد في العديد من المؤتمرات واالجتماعات الخاصة بالقارة 
 االفريقية ، ينظر : 

Andew Roberts , The colonial Moment in Africa : Essays on The movement of 
minds and materials 1900 – 1940 ,Cambridge university , 1990 , p.p 58 – 59 

. 
، مكتبة افريقيا العالمية ،  2986 – 2843حسن مكي محمد احمد ، المشروع التنصيري في السودان  29

 49، ص 2992القاىرة ، 
،  1005االفريقي ، مطبعة سعد النداوي ، بغداد ، سعد عباس النداوي ، النيضة القومية في القرن  10

 . 24ص
 . 49حسن مكي محمد احمد ، المصدر السابق ، ص 12
 . 255حسان ريكان خمف ، المصدر السابق ، ص  11
 . 92محمد عمر بشير ، المصدر السابق ، ص 13
سودان ، رسالة ماجستير ، جميمة سي قدير ، الدولة القومية والنزاعات العرقية في افريقيا ، دراسة حالة ال 14

 . 283؛ محمد عمر بشير ، المصدر السابق ، ص 26؛ ص 2991غير منشورة ، جامعة الخرطوم ، 
االمريكية ، دار الشروق ، القاىرة  –محسن محمد ، مصر والسودان االنفصال بالوثائق السرية البريطانية  15

 .191، ص 2994، 
 . 285 – 284المصدر السابق ، صينظر المذكرة : محمد عمر بشير ،  16
 . 193محسن محمد ، المصدر السابق ، ص 17
 . 169زكي البحيري ، المصدر السابق ، ص 18
 . 286 – 285محمد عمر البشير ، المصدر السابق ، ص 19
 . 203 – 202المصدر نفسة ، ص  30
، مركز الراصد لمدراسات ، بياء الدين مكاوي محمد قبمي ، تسوية النزاعات في السودان نيفاشا نموذجًا  32

 . 279، ص 1002الخرطوم ، 
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عبدة مختار موسى ، مسألة الجنوب وميددات الوحدة في السودان ، مركز دراسات الوحدة العربية ،  31

 .96، ص 1009بيروت ، 
 . 249حسان ريكان خمف ، المصدر السابق ، ص 33
( جنوب شرق انكمترا ، اكمل Kentبمقاطعة كنت ) 2881تموز عام  19سياسي بريطاني ولد في  34

، وعمل في  2900( عام Hampshireدراستو في المدينة ذاتيا ، وتخرج برتبة مالزم ثان من كمية ىامشير )
وتنقل في اماكن اخرى حتى عين حاكمًا عمى السودان  2901جنوب افريقيا خالل حرب البوير الثانية عام 

 leslie Stephen and sir Sidney lee , The dic onal ( ، لمتفاصيل ينظر :2942 – 2934)
Biograhy , vol 31 , oxford university press , 1990 , p .p 214-215 . 

محمد سالمة النحال ، نضال شعب السودان خالل قرن من الزمان ، الدار العربية لمموسوعات ، بيروت ،  35
 . 213، ص  1005

36 Thomas . T. spear and lsarian . kimambo , East African Expressions of 
Christianity , ohio , 1999 . p . 32 . 

37 Ibid . 
لمتفاصيل عن االحتالل االيطالي لمحبشة وتداعياتو ينظر : صالح الدين ابراىيم محمد زكي ، االستعمار  38

دمشق ، ، الشركة المتحدة لمطباعة والنشر ،  2942الى  2935االيطالي في الحبشة في الفترة من 
2983 . 

39 Thomas  .T. spear and lsaia N .kimambo , op . cit , p. 34. 
،  2990ناصر السيد ، تاريخ السياسة والتعميم في السودان ، دار جامعة الخرطوم لمنشر ، الخرطوم ،  40

 ،  80ص
التحرير ،  ، منشورات مكتبة 2956 – 2914غالب حامد النجم ، تطور الحركة الوطنية في السودان ،  42

 . 249، ص 2982بغداد ، 
، دار  2983 – 2955محمد محمد قمندار ، جنوب السودان مراحل إنييار الثقة بينو وبين الشمال ،  41

 . 206، ص 1004الفكر دمشق ، 
 . 250غالب حامد النجم ، المصدر السابق ، ص 43
الدار القومية لمطباعة والنشر ، القاىرة ، زاىر رياض ، استعمار افريقيا ، وزارة الثقافة واالثار القومي ،  44

 . 250؛ غالب حامد النجم ، المصدر السابق ، ص 167، ص 2965
، وترأسو بوث ديو وعبد الرحمن سولي ، وقد التف الجنوبيون حولُو بعده ممثاًل  2952تأسس الحزب عام  45

النواب من اصل  ، فحصل عمى تسعة مقاعد في مجمس 2953ليم ، خاض الحزب االنتخابات عام 
مقعدًا كانت مخصصة لممديريات الجنوبية ، وكان الحزب المحرض عمى احداث الجنوب التي  14

توسع الحزب وانضم اليو جماعة من المثقفين الجنوبيين واستطاع ان  2955شيدتيا ، ومع بداية عام 
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اسمُو بأسم )حزب االحرار( يرغم الوزراء الجنوبيين عمى االستقالة من االحزاب الشمالية ، وقد استبدل 
في محاولة منة لدفع الشمالين لالنضمام إليو ، ولكنو فشل في مسعاه ، فرجع الى االسم القديم . ينظر : 
محمد ابو القاسم حاج حمد ، السودان المأزق التاريخي وأفاق المستقبل ، دار الحكمة لمنشر ، بيروت ، 

 . 164، ص 2980
،  االصوليو المسيحية وأزمة اليوية في السودان ، مؤسسة الطوبجي لمطباعة عبد القادر اسماعيل السيد  46

 . 62، ص 1006والنشر ، القاىرة ، 
 . 208محمود محمد قمندار، المصدر السابق ، ص 47
 المصدر نفسو . 48
منصور خالد ، االزمة السياسية في السودان وطريق المستقبل في السياسة الدولية ، مركز الدراسات  49

 . 285 – 284، ص 2988،  94ياسية االستراتيجية ، القاىرة ، العدد الس
بزعامة عبد الرحمن الميدي ، واتخذ من شعار )السودان لمسودانيين(  2945تأسس الحزب في شباط عام  50

اصبح الحزب  2956كمنيج لمعمل السياسي في سبيل استقالل السودان ، وبعد استقالل السودان عام 
االحزاب السودانية االخرى . لمتفاصيل ينظر : منى حسين عبيد الشمالي ، حزب األمة ذو نفوذ من بين 

، رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية التربية  2989 – 2945ودوره في الحياة السياسية السودانية 
 . 1000لمبنات ، جامعة بغداد ، 

 . 173عبد القادر اسماعيل السيد المصدر السابق ، ص 52
 . 287خالد ، المصدر السابق ، صمنصور  51
، السنة الثامنة  17سامي أمين ، النفوذ االمريكي في مصر وثورة يوليو ، مجمة الطميعة المصرية ، العدد  53

 . 19، ص 2966، القاىرة ، يوليو/تموز 
 . 56، ص 2966حسن العطار ، الوطن العربي ، مطبعة أسعد ، بغداد ،  54
 1000، نشأة وتطور الفكر الناصري ، مركز دراسات الوحدة العربية بيروت ،  بثينة عبد الرحمن التكريتي 55

 . 45 – 43، ص
56 U.S.S.D.E.I.F.A , 1950 – 1954 , Secret information from J.s ambassador 

caffery , cairo tostate departnet on November 3rd , 1952 . film 23 , p. 127 . 
خمفًا لمسير رونالد كامبل ، ينظر : حسان  2952طانيا في القاىرة في شير نيسان تم تعينو سفيرًا لبري 57

، دار الوان لمطباعة والنشر والتوزيع ،  2970 – 2951ريكان خمف ، العالقات المصرية السودانية 
 .  47، ص 1029بغداد ، 

، دار المعارف ،  2951ة يوليو سن 13ينظر : وثيقة اتفاق السودان في : عبد الرحمن الرافعي ، ثورة  58
 . 530 – 517، ص 2989، القاىرة ،  1ط
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،   372/96932foوليد حمدي االعظمي ، قضايا عربية في وثائق الخارجية البريطانية ، وثيقة رقم  59

 . 34، ص 2984،  315مجمة الدستور ، العدد 
السياسة ، مركز الكتاب لمطباعة والنشر ، ولد الصديق ميمود ، االنقسام االجتماعي وأثره في بنية االحزاب  60

 . 139، ص 1023الخرطوم ، 
 المصدر نفسو . 62
جيمس روبرتسون ، السودان  من الحكم البريطاني المباشر الى فجر االستقالل ، ترجمة ، مصطفى  61

؛ ولد الصديق  134، ص 2996عابدين الخانجي ، دار الجيل لمطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ، 
 . 94ود ، المصدر السابق ، صميم

 . 135جيمس روبرتسون  ، المصدر السابق  63
تيم نبموك ، صراع السمطة والثروة في السودان ، ترجمة الفاتح التجاني ومحمد عمي جادين ، دار الخرطوم  64

 . 39، ص 2994لمطباعة والنشر ، الخرطوم ، 
،  1001مطبعة الفجيرة الوطنية ، االمارات ،  احمد ابراىيم دياب ، اليوية السودانية عبر التاريخ ، 65

 . 54 – 53ص
، ترجمة محمد عمي جادين ، مركز محمد  2989 – 2898بينتر ودورد ، السودان الدولة المضطربة  66

 . 207، ص 1001عمر البشير لمطباعة والنشر ، أم درمان ، 
مطابع السودان لمعممة المحدودة ،  ابراىيم عكاشة عمي وآخرون ، النشاط التنصيري في افريقيا ، شركة 67

 . 53؛ احمد ابراىيم دياب ، المصدر السابق ، ص 185، ص 1020الخرطوم ، 
 14،  4026؛ جريدة الوطن )الكويت( ، العدد  1004شباط  11،  255جريدة الدستور )بغداد( ، العدد  68

 . 2986تشرين االول 
 – 39، ص 1022نميري ، مكتبة مدبولي القاىرة،  قتيبة عبد العظيم كاظم ، مشكمة السودان في عيد 69

40 . 
عبد المطيف كريم الزبيدي ، مشكمة جنوب السودان ، رسالة ماجستير )غير منشورة( ، معيد القائد  70

 . 106، ص 2985المؤسس )الممغى( الجامعة المستنصرية ، 
والمتوسط بمدينة مدني ،  ، اكمل تعميمو االولي 2902سياسي سوداني ولد في مدينة ام درمان عام  72

، حصل عمى شيادة البكالوريوس من الجامعة االمريكية في  2929أصبح سكرتيرًا لعمي الميرغنى عام 
، وفي كانون  2934سكرتير النادي الخريجين ورئيسًا لو عام  2932، انتخب عام  2930بيروت عام 

، انتخب عام 2956زراء بعد االستقالل عام اصبح رئيسًا ألول وزارة سودانية ثم رئيسًا لمو  2954الثاني 
، ينظر : عبد الوىاب الكيالي ، موسوعة  2969رئيسًا لمجمس السيادة ، توفى في أب عام  2965

؛ لمتفاصيل  290، ص 2983، بيروت ،  3المؤسسة العربية لمدراسات والنشر ، ط 2السياسة ، ج
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 2991بعة القاىرة الحديثة لمطباعة ، القاىرة ، ينظر : بشير محمد سعيد ، الزعيم االزىري وعصره ، مط
. 

71  - 1972 , London , 1977 , p.p . 42 – 43 . 1955 
    Fdgar O. balance , the secret war in the sudan 
 . 168محمد ابو القاسم حاج حمد ، المصدر السابق ، ص 73
؛ لمتفاصيل عن اتيام مصر في أزمة الجنوب  106عبد المطيف كريم الزبيدي ، المصدر السابق ، ص 74

،  2604السوداني ينظر : حممي محمد القاعود ، الضياع الثاني لمسودان ، مجمة المجتمع ، العدد 
 . http / www . almujamaa – mag . comعمى الموقع اآلتي :  1004حزيران 

 . 121، ص 2973جوب ، الديمقراطية في الميزان ، دار النيار لمنشر ، بيروت ، محمد احمد مح 75
 . 1004شباط  11،  255جريدة الدستور )بغداد( ، العدد  76
، مطبعة جامعة الخرطوم ،  2941حسين محمد احمد شرفي ، صور من األداء االداري في السودان  77

 . 97 – 96، ص  2991الخرطوم ، 
ابراىيم ، مصر و الوطن العربي ، مجموعة مقاالت تحميمية ، منتدى الفكر العربي ، ّعمان ، سعد الدين  78

2990  ،241 . 
 . 107عبد المطيف كريم الزبيدي ، المصدر السابق ، ص 79
،  2956 – 2899مدثر عبد الرحيم ، االمبريالية والقومية في السودان دراسة لمتطور الدستوري والسياسي  80

 . 296 – 295، ص  2972لمنشر ، بيروت ، دار النيار 
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