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  سم هللا الرمحن الرحمي
  

} ُ ُ لَُمكْ َوَرُسو ُ َمعَ َّ لُوا فََسَريَى ا َوقُِل اْمعَ
هَاَدِة  َاِلِم الَْغْیِب َوالشَّ َىلٰ  ِٕ

دُّوَن ا ُوَن َوَسُرتَ َوالُْمْؤِم
ئُُمك ِبَما ُكنُمتْ تَْعَملُونَ  ِّ ُنَ   }فَ

  صدق هللا العظمي

 105سورة التوبة االٓیة: 



  شكـــــــر وعرفـــــــان 
  

انه  سعين يف هذا املقام ٕاال ٔان ٔاتوجه ٔاوال ابمحلد  سب ال 
ىل ٕاكامل هذا العمل املتواضع، مث الشكر  انين  ي ٔا وتعاىل ا
ري ٕاىل األستاذ املرشف " محمد الطاهر  نان الك اجلزیل والام
ىل مالحظاته  ىل هذه املذكرة، و و إالرشاف  بنادي"  لق

دته يف  هونصاحئ  زویديالقمية اليت ٔافادتين كثريا، ومسا
ب، كام ال یفوتين ٔان انوه بفضل ٔاساتذتنا  ابلعدید من الك

يل بتوجهياهتم ونصاحئه لوا  ن مل یب   . مالكرام ا

دة من  وال ايس ٔایضا ٔان اشكر لك من قدم يل ید املسا
 األهل والزمالء.



 



ةــــــــــمقـــــــــــــــدمـــــــــ 	
 

 أ
 

ي مصرالسودان       الد الواقعة جنو ل ال ع المناط التي  ،لمة أطلقها العرب على  وجم
انها. وتدخل ضمن هذه األرجاء السودان الدولة  نها السود، حیث نسبوا المنطقة إلى س س

ة المعروفة اآلن، والتي تشمل جزءاً  اً  بیراً  العر فتشمل السودان  من واد النیل. أما جغراف
ام العدید  ق ، وهذه المساحة الشاسعة سمحت  ي الصحراء الكبر ل المناط التي تقع جنو

طاً  من األجناس واألعراق واختالف الثقافات  متنوعاً  من الحضارات، والتي أنتجت لنا خل
ان والمعتقدات .   واألد

رة مصرة، وذلك تعرض السودان م 1820 عام وفي      جل فتح السودان أمن لحملة عس
ان  وجعله ة، بل  اشرة مع الخالفة العثمان ن للسودان یومها عالقة م تحت إداراتها، ولم 

اشا حاكم مصر. وهذا األخیر فرض على  الة من طرف الخدیو محمد علي  الو وما  مح
الد نوعاً  ة واإلدارة الممن ا ال اس وأدت  ، والتي رفضها الشعب السودانيتسلطةلوحدة الس

ة والثو  ة المهد ام الحر ومة رةإلى ق أد إلى تحالف القوات المصرة مع  ماهذا  .ضد الح
رات عام  رر وأم دی تي  ة في معر ة، للقضاء على الدولة المهد م، 1899القوات البرطان

اسي، وتم التوصل إلى اتفاق بین مصر  ة تحدید مستقبل السودان الس وهنا ظهرت قض
ا  رطان م او ة الح م الثنائي، وذلك من خالل اتفاق لثنائي قضي بجعل السودان تحت الح

م. وفي هذه الفترة نمت روح التحرر في نفوس الشعب 1899جانفي  19الموقعة في 
ة تسعى إلى جلب الحرة واالستقالل  ة استقالل ة وطن السوداني، وذلك من خالل حر

  للسودان .

ار الموضوع:  اب اخت ار الموضوع من أهمها: لقد ت أس اب الخت   ضافرت عدة أس

ة اب الذات   :األس

 .قسمنارق له في المجال الدراسي في رغبتي في دراسة موضوع جدید لم یتط -
ات التحرر في العالم العري. موضوع منالمیول الشخصي لدراسة  -  حر
ة  - ة الوطن ام الحر ة في معرفة األوضاع والظروف التي أدت إلى ق ة.الرغ  السودان
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 ب
 

ة: اب الموضوع  األس

ة المتخصصة التي تتناول -  الموضوع. هذا قلة الدراسات العلم
حث في التارخ المعاصر. - عتبر حلقة من حلقات ال  أن هذا الموضوع 
صفة  - صفة عامة والوطن العري  ات التحرر في العالم  ط الضوء على حر محاولة تسل

 خاصة .

حث: ما یلي: أهداف ال   وتكمن األهداف التي نصبوا للوصول إلیها  ف

ة المعاصرة . - حوث التارخ ة في مجال ال م عمل جدید ذو أهم ة في تقد  الرغ
ة ا - معلومات حول الحر ة  ة والوطن ة المحل ة الجامع ت ة محاولة إثراء الم لوطن

ة  .السودان
عتها من اجل  - ة، وعلى األسالیب والطرق التي ات ة السودان ة الوطن التعرف على الحر

 التخلص من االستعمار.
ة لهذا الموضوع. - مة التارخ ة تارخ السودان، وٕابراز الق تا ن و  اإلسهام في تدو

ة : ال   اإلش

ء وم     ا في ح شعب بر قتها برطان اسة االستعمارة التي ط الشعب إن الس افح 
ةطرقة  انت السوداني، ة لسعت من خاللها  قمع طرة على المجالت االقتصاد لس

ا ة والس ة في هذا البلد اإلفرقي، واالجتماع تس عض  حیث تر ط في تولي  س لمصر دور 
ال التالي: الموظفین المصرین مهاماً    إدارة فقط. وهنا نطرح اإلش

ة إلى أ مد ساهمت أوضاع السودا ة الوطن ام الحر م الثنائي في ق ن في ظل الح
  وتحقی االستقالل؟ 
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 ج
 

ة علیها من خالل فصول  ة العدید من التساؤالت والتي ستتم اإلجا ال وتندرج تحت هذه اإلش
التالي : رة وهي    المذ

؟ - م المصر ة في ظل الح اس انت أوضاع السودان الس  یف 
م الثنائي  - ة الح عة 1899على ما نصت اتفاق اسة االستعمارة المت ما تمثلت الس ؟ وف

ا ؟  من طرف برطان
م؟ - ان رد فعل السودانیین إزاء هذا الح  یف 
اته المقاومة ؟ - عها الشعب السوداني في حر ة التي ات اس ال الس   ما هي األش

م الموضوع إلى ثالثة فصول: عرض الموضوع: ة قمت بتقس ال ة على هذه اإلش   ولإلجا

ة، أتم إدراج هذا الفصل من  ل األول:الفص اس جل إعطاء تصور عام ألوضاع السودان الس
ة 1820ة الممتدة وذلك من الفتر  م ل م،1899م إلى غا ة إلى التنظ لتوصل في النها

انت  یف  ة و ام الثورة المهد اب إلى أدت إلى ق ع في السودان، ومعرفة األس المصر المت
احث: مجراتها.وقد احتو هذا    الفصل على ثالثة م

اشا على السودان  حث األول تحت عنوان حملة محمد علي  حث الثاني 1820الم م،أما الم
ه اإلدارة المصرة في السودان( ان تحت  م)،1899-م1820تناولت ف حث الثالث ف أما الم

ة وفشلها. ام الثورة المهد   عنوان ق

اسة االستعمارة  الفصل الثاني: ه الغزو البرطاني المصر على السودان، والس تناولت ف
عة في السودان و  ة المت هم المعارك والثورات، التي قام بها الشعب السوداني إزاء أ البرطان

احث: ندرج تحت هذا الفصل ثالثة م   هذا الفعل. و
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 د
 

اب الغزو البرطاني المصر ع عرض أس ه  حث األول قمت ف لى السودان، أما الثاني الم
حث الثالث  ة للم النس عة في السودان، أما  ة المت اسة االستعمارة البرطان فیتضمن الس

ة من  ان تحت عنوان ردود الفعل األول   م.1920-م1900ف

ة  الفصل الثالث: ة الوطن یف نشأت الحر ه الكفاح التحرر في السودان و تناولت ف
ة وتطورت إلى أن احث : السودان   حققت االستقالل، وأدرجت تحته أرعة م

حث الثاني  ة للم النس اسي الوطني، أما  ان تحت عنوان نمو الوعي الس حث األول  الم
مات الجماهیرة ودورها  ة، أما الثالث فتضمن التنظ ة السودان اس فیتضمن نشأة األحزاب الس

ع فتناولت ف حث الرا ه استفتاء تقرر المصیر وٕاعالن في مقاومة االستعمار، أما الم
  االستقالل. 

  وفي األخیر خاتمة لخصت فیها أهم النتائج المتوصل إلیها في هذه الدراسة.    

ع في الدراسة المنهج ة في السودان : المت ة االستقالل عة الموضوع الذ یتناول الحر إن طب
  خالل القرن العشرن یتطلب االعتماد على منهجین:

األحداث  ووصف استعراضوالذ وظفته من خالل  : نهج التارخي الوصفيمأوال ال
ة ومسیرة المقاومة ل تفاصیلها في إطارها  ،التارخ ة  ة السودان ة الوطن وتطور الحر

اني.   الزماني والم

ا المنهج التارخي التحلیلي  تحلیل الوقائع ونقدها ومقارنتها للوصول وذلك من خالل : ثان
ةإلى  قة التارخ ة الحق ة السودان ة االستقالل   .حول الحر

عة: رالمصاد ة هذا الموضوع على مجموعة من المصادر  والمراجع المت تا اعتمدت في 
  والمراجع أهمها: 
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 ه
 

ه األول والثاني، والذ یتناول  - اشا بجزئ م فوز  تشنر إلبراه السودان بین ید غردون و
ام الأحوال السود ة و ان من قبل ق ة القضاء علیها.إ ثورة المهد  لى غا

اشا وعلى أهم الوالة  - تارخ السودان لنعوم شقیر، والذ احتو على حملة محمد علي 
موا السودان   .الذین ح

اره مصدراً 1919- م1819السودان في قرن  - اعت ة،  ي شب درس السودان من  م لم و
ام السودانیین بإشعال الثورات والمعارك إزاء  ة ق اشا وٕالى غا ة حملة محمد علي  بدا

ضاً  م الثنائي، وأ اته مختصر في تارخ السودان الحدیث. الح ت  من ضمن 
ة في السودان  - ة الوطن شیر، والذ اعتمدت 1969-م1900تارخ الحر م لمحمد عمر 

ه في الفصل الثا ثیراً عل ة وتطور  لث حیث أفادني  ة السودان في دراسة األحزاب الوطن
ة إعالن االستقالل. ة إلى غا ة الوطن  الحر

ة في ظل االتفاق الثنائي  - م لعبد الفتاح عبد 1924-م1899العالقات المصرة السودان
ة في ظل  ة واالقتصاد اس ه عن أحوال السودان الس الصمد منصور، والذ تحدث ف

  م المصر .الح
ة والصراع المصر  - ة السودان اس ة الس صل عبد الرحمان علي  –الحر البرطاني لف

ة و إعالن االستقالل. ة السودان اس  طه، والذ تناول تطور األحزاب الس
م لحمدنا هللا مصطفى 1881-م1831التطور االقتصاد واالجتماعي في السودان  -

ة. حسن، والذ احتو على أوضاع السودان ة واالجتماع  االقتصاد
اسة االستعمارة  - ان والس شر للس ه النشا ال السودان لمحمود شاكر والذ تناول ف

عة في السودان. ة المت  البرطان

ات التي ال أما     حث  عن الصعو ميیخلو منها أ  فهذه  ،، الموضوع في حد ذاتهأكاد
حث  أكنالمنطقة لم  ة تساعدني في التقرب من الموضوع، املك عنها معلومات قبل ال اف

ضا عول علیها إل وأ خارج  معظمها أنعلمنا  إذا، خاصة العمل نجاز هذاقلة المصادر التي 
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غة  الوطن وما ص تب  ارة عن  ات وافتقار ،PDFهو موجود ع ت الجزائرة للكتب التي  الم
ضا ،الموضوع تتناول ة المدروسة، والتي الفترة ا طول وأ تلخص المادة  ناصعبت علیلزمن

ة ة المطلو ضا، العلم عض المناط في  وأ ة تحدید  السودان لعدم وضوحها في صعو
 الخرطة.

سعنا إال القول الحمد هللا    صعب مع دعائه ش ،وفي الختام ال  سر لي ما الذ ال  يء أن 
  قصدت وذلك ما أردت.
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ة في السودان     ة االستقالل ة و  إلىنتطرق  أنالبد  ،قبل دراسة ومعالجة الحر صل أجغراف
شر  الد التي ستكون  لتعرفلوذلك  ،السودانیین ونشاطهم ال ةعلى ال والمنطل لهذه  األرض

ة   نتناول :سوف حیث  .الحر

  :/ الموقع الجغرافي1

ة من حیث مساحتهاإل الدولأكبر  من عتبر السودان      2505813التي تبلغ حوالي  ،فرق
شرق خط ° 39 - °21وخطي طول  شماالً ° 23 -°3بین خطي عرض وهي محصورة  2،م

ة المتالحمة لیوغندا، )1(غرنتش ة حتى حدوده الجنو  تبلغ المسافة من حدوده الشمال
ما ،) میل1400والكونغو ( عض المناط  إلىیبلغ عرضه من الشرق  الس الغرب في 

ا1000( ه ،) میل تقر شار ة أحوالهأخر في تنوع  إفرقيقطر  أ ال  حد و  .)2(المناخ
ة ا من الشمال  ،السودان من الشمال جمهورة مصر العر ومن الغرب تشاد  ،الغريولیب

حر  ،الوسطى افرقإوجمهورة  ا وارترا األحمرومن الشرق ال ا  ،وٕاثیو ین ومن الجنوب 
ة (الزئیر) وأوغندا مقراط دول مما یجعل  تشترك في حدودها مع تسعحیث  ،)3(والكونغو الد

ة هذه الحدود  ة جداً مهمة مراق  أراضيفي  قعغلب هذه الحدود تأ ن ، خاصة وأصع
  ) 115ص 01:رقم الملح ینظر(.)4(مسطحة

                              

ا  )1( ة ) ( لیب ة حضارة وأدب ة جغراف ة ،( موسوعة تارخ  -انالسود –أمل عجیل : قصة وتارخ الحضارات العر
 .51ص  ،1999، بیروت ، دار 20- 19 الجزءالمغرب)، 

ة ، جامعة الخرطوم ،زنب الزیر الطیب : دراسات سود )2(  .29،ص 2010 ان
اس –تارخي  –اقتصاد  –محمد عترس : معجم بلدان العالم ،( جغرافي  )3( ة للنشر،القاهرةس ،  ي ) ، الدار الثقاف

 .75ص  ، 2002
ة ، المرجع الساب ،ص زنب الزیر الطیب: دراسات  )4(  .29سودان
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ات:/ 2   المناخ والن

التي تمتد على محور طولي عام من الجنوب  األرضمساحات السودان حتل   أ/ المناخ:
ما بین خطي  ،الشمال إلى  األرضیدخل  أننه أمتداد من شاالوهذا  ،شماالً ° 23 -°3ف

ة في موضع وتحت ظروف تفرض علیها درجات التنوع في المناخات بین المدارة  السودان
ة ة والصحراو غلب على شمال السودان المناخ الصحراو الجاف وفي  ،)1(الرط حیث 

فاً  اً حار  سودان الشمالي مناخاً نجد في الو ، )2(الجنوب المناخ االستوائي الرطب ل من ظ ص
رشهر  إلىشهر افرل  ا إلىتبلغ درجة الحرارة  ،أكتو زد الجو الحار ° 40من  أزد غال و

ة أشعة الشمس .)3(سوة وشدةق  ،فالجفاف عامل أساسي في ارتفاع الحرارة إلى جانب عمود
ذا  بینما نر المرتفعات تخف حرارتها ةو من شدتها  تخفف شیئاً  فاألمطار .المناط الجنو

ون االعتدال هو ال ،ءفي الشتا سبب انخفاض صف ة  فة العامة للحرارة عدا المناط الجنو
سبب ارتفاع درجات الحرارة ،العرض السطح ودرجة ة و  .مما  في الصیف تهب راح شمال

الد تكون راح ة بینما تهب على الجنوب راحٌ  ،جافة اً على شمال ال ة رط ة غر ، )4(جنو
ات و  م ملم  400و ،الشمال أقصىملم في السنة في  25تبلغ لفي السودان  األمطارتتراوح 

ة لوسط  النس   .)5(ملم في السنة وهذا في جنوب السودان 1100و ،السودانفي السنة 

                              

ة ، دار المعارفصالح الدین علي الشامي : السودان دراسة جغ )1( ندرة راف  .137، ص  2002،  ، اإلس
ة ،  )2( اس الي: موسوعة الس ة للدراسات والنشر ، ، المؤسسة العالجزء الثالثعبد الوهاب الك  .267ص ، 1983، لبنانر
ا  - المغرب –ول واإلمارات ( الجزائر شوقي ضیف: عصر الد )3(  ،1995،القاهرة  ، دار المعارف السودان ) ، –مورتان

 .616ص
تب االسالمي، بیروت،محمو  )4(   .45ص  ، 1981د شاكر : السودان ، الم
ة ، المرجع الساب ، ص  )5(  .37زنب الزیر الطیب : دراسات سودان
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ات: ان  ب/ الن ل م م في تنوع  نأنجد في  المناخ والترة والتضارس هي التي تتح
ات الد الحارةو  السودان أما ،الن قع في ال م في ی ذال وه األمطارنجد توزع  ،الذ  تح

ات اتي ف ،)1(اختالف توزع الن ون فقیراً الغطاء الن اد  عي   ،صفة عامة في السودان الطب
عض المساحات من سطح حیث  تتفاوت درجة ازدهار و  ،تبدو عارةل األرضیتخلى عن 

ة . )2(األمطارحسب تساقط  خرآ إلىونمو الخضرة من فصل  ع ة الطب فالسودان من الناح
                       إلى:ینقسم 

ل سهوب مفتوحة ی ،المطرمناط قلیلة  شمالي: تسوده - ون على ش ه الرعاةف  ،نتقل ف
اة الحضرة . إذاف اه قامت الزراعة وتقوم المدن والح   توفرت الم

ه  - ي: تكثر ف ه  األمطارجنو  ،األنهارعلى طول مجار  األشجاروالمستنقعات وترتفع ف
ة التي ترتفع  اتات المستنقع طوالسافانا على في الوسط  أمتارثالثة  إلىوالن تكثر و ، المح

ائل  اإلنسان أنما  .المنطقة الحیوانات هفهذ ل ق ش في هذه المناط على ش في  منعزلةع
ات    .)3(الغا

ان:  أصل/3   الس

ائل المختلفة     ن السودان العدید من الشعوب والق هم أ و  .)4(العصور أقدم ذذلك منو  ،س
  :هذه الشعوب 

                              

 .51السودان ، المرجع الساب ، ص  محمود شاكر : )1(
ة، المرجع الساب ، ص  )2(  .184صالح الدین علي الشامي : السودان دراسة جغراف
 .51محمود شاكر : السودان، المرجع الساب ، ص  )3(
 .09، ص المرجع نفسه )4(
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ا ( ،التي دخلت السودان األعراق أقدمالزنوج: وهم السود  - ولوج د ذلك علم االنثرو ؤ علم و
ثیرة منها: الشلك إلىنقسمون و  ،)1()األجناس ائل  ا ،ق ر، الدن ار ، النو ، الماد، ال
ارك ام والدیو،، جاراأل، الجور، البنقو، الجانقي، الم امن الصید  الن شتغل الزنوج  حیث 

ة قر والماش رون ال انلكل و  .و   .)2( ال دین لهم أو ةقبیلة لغة ومذهب ود

هي شعوب و  ،)3(المنحدرة من السالالت القوقازة لألصولترجع هذه المجموعة البجاة:  -
ة ائل یتكون البجاة من ،رعو شارن ق قةاأل الحلقنة و، مراراأل، الهدندودة، ال   .)4(رت

سمون  - ة : هم الذین  اناً النو یین و  ،البرابرة أح ط من النو ، التركو  العربو  األصلیینهم خل
انت تتألف منها المملكة  ا الشعوب التي  قا ة هم  ةوالنو مة اإلثیو یین و  .القد تكون النو

وت أهل، األشراف، من الدناقلة ة. أهلهم و ، حلفا أهلو  س ة الماش اكة وتر  زراعة وح

عد العرب:  - نوا السودان   وأوفرهم السودان عدداً  أهل أكثرهم و  ،اإلسالمهم الذین س
ة هم : وأشهر)5(وعلما حضارة ائل العر  الق

ه وسلم إلى أصلهمعود الجعلیون :   )أ اس عم النبي صلى هللا عل عملون في الزراعة  ،الع
قر اإلبلو رعي  ائلها : الجوابرةأ  ،وال طاحین.، البدیرة، هم ق ة وال   الجوامع

مون في مدی   )ب ق   عملون في الزراعة والرعي . ،نة بررالمیرافاب: 
                              

، ص  )1( ة ، المرجع الساب  .68زنب الزیر الطیب : دراسات سودان
ةعبد هللا  )2( لمات عر عثة المصرة ،الجزء األول،  م إلى رحلة ال للترجمة والنشر،  حسین : السودان من التارخ القد

 .30، ص 2013، القاهرة
، ص  )3( ة ، المرجع الساب  .213صالح الدین علي الشامي: السودان دراسة جغراف
، ص  )4( ة ، المرجع الساب  .68زنب الزیر الطیب: دراسات سودان
، ص ص  )5( عثة المصرة ،الجزء األول ،المرجع الساب م إلى رحلة ال  .34- 33عبد هللا حسین :السودان من التارخ القد
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شون على ضفتي نهر النیلج)  ع ب ،الراطاب:    عون التمر .حیث یزرعون شجر النخیل و

نون على ضفد)  س ة :  ق نصرتهم للضعیف. و ،ي النیلتالشا رمهم و   متازون 

عود ه)  مون في دنقلة و ق ة:  اب في نشر  هامٌ  ان لهم دورٌ  ،الحسین إلى أصلهمالر
ردفان. اإلسالم ائل  هناك والثقافة في جنوب  ة األخر العدید من الق ر : الجموع ، نذ
اب، جهینة، المناصر قارة والك   .)1( شال

ان : /4 شر للس الد  النشاط ال اشا إلدارةعدما خضعت ال  ،م1821عام  محمد علي 
ح ة تست اإلدارةلهذه  أص اسة اقتصاد تعتمد على و  ،مصر من وقوانینهامد نضمها الجدیدة س

الد المتنوعة ة واستغالل موارد ال اسة في خو  ،تنم اشا تتضح هذه الس طاب محمد علي 
عض المشا م شيء لتنجحواإقائال:" خ والزعماء السودانیین یعلى  م  ،نه ال ینقص فلد

ة األراضي ثیر العدد ، الواسعة والكثیر من الماش م  اء وأشداءشع ثیرات ؤ ونسا أقو م 
م ،الوالدة قود نتم بدون مرشد  م لقد  أید أخذ  م هذا المرشد ،و  ،لكن ها هو قد جاء

عوني  أناوالمرشد هذا  مسوف  ،بنصائحي وٕارشاداتي واعملوافأط المدینة واجلب  إلى أقود
افة المجاالت: اإلدارةوقد راحت  .)2(الرخاء ..."   المصرة تنفذ برنامجها في 

 ،أخر  إلىتختلف الزراعة من منطقة حیث  ، و عتبر السودان بلد زراعي ورع : أ/ الزراعة
ة ال تقوم فیها الزراعة  على الر بواسطة  تعتمدو  ،النهرعلى جوانب  إالفالمناط الشمال

                              

)1( ، ة ،المرجع الساب  .60-58ص  أمل عجیل : قصة وتارخ الحضارات العر
،  القاهرة ،المعارف دار ،1881-1841حمدنا هللا مصطفى حسن : التطور االقتصاد واالجتماعي في السودان  )2(

 .23ص  ،1985
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ر  أما .المضخات اه ددارفور و  عاشنإلبذلت جهود وقد  ،)1(األمطارفان اعتمدت على م
مت ،الزراعة اه وحفرت قنوات الر ل السواقي فأق م زراعة القطن  ،توفیر الم ذلت جهود لتعم و

اه الر في السودان عض اإلجراءات من خالل  إدخالوتم  .في المناط التي تتوفر على م
عض الخبراء والفنیین في مجال الزراعة إمداد عضف ،)2(السودان ب مت فیها  الزراعات  أق

  .)3( النخیل والفواكه، فول السودانيال، السمسم، الذرة، القلیلة أهمها: القطن

الرغم من      ةاالخطوات الو ة  لمالتي اتخذت في السودان، إال أنها  یجاب تكن في مثل فعال
التها ذلك عدم  ،اختالف موارد السودان عن موارد مصر إلىرجع هذا و  ،في مصر مث و

ة لمو تفرغ محمد علي لكثرة مشاغله وت ة التنم انمعظم في  ارد السودانرك عمل لحسن  األح
مدارین ان ،تصرف الح مدار الذ األمر ف ح ة تتعل  تعینه على  تم مجرد جهود فرد

اشا  ،السودان اشا وممتاز  ك وخورشید  مدارة محو تمیز عهد ح ة  بإدخالو محاصیل زراع
ا بدرجة تساعد على التأثیر في اقتصاد  أنرغم ذلك نجد  ،جدیدة اف ن  ما استحدث لم 

توسع في من أجل الالحیواني  اإلنتاجلتحسین  المصرة جهوداً  اإلدارةولقد بذلت ، )4(السودان
ة   .)5(تصدیر الماش

                              

 .53محمود شاكر : السودان ، المرجع الساب ، ص  )1(
م، شوقي عطاهللاعبد هللا )2( ، القاهرة ،دار الثقافة ،خ مصر والسودان الحدیث والمعاصر الجمل : تار  عبد الرزاق إبراه

 .170ص  ،1997
 .54محمود شاكر : السودان ، المرجع الساب ، ص  )3(
ة في ظل االتفاق الثنائي  )4( ، الهیئة المصرة 1924-1899عبد الفتاح عبد الصمد منصور : العالقات المصرة السودان

 .26-25، ص ص1993العامة، مصر ، 
م، شوقي عطاهللا )5(  الجمل : تارخ مصر والسودان الحدیث والمعاصر، المرجع الساب ، ص عبد هللا عبد الرزاق إبراه

170. 
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ننا القول  في جانب الصناعة ال أما ب/ الصناعة : اً  ن السودان شهد نشاطاً أم  ،اقتصاد
ان  انات یتطلب جهوداً  مراألفقد  ثفة وٕام ن متوفراً  خاصة وم وفي هذه  .وهذا ما لم 

حث عن المعادن  إلى اإلضافةخاصة الذهب  ،المرحلة شهدت عدة محاوالت متواضعة لل
ة ة والحیوان طة التي تعتمد على المنتجات الزراع س ة ال هم أ و ، )1( استمرار الصناعات الیدو

بذر القطن وصناعة  أوعصر الزوت من السمسم ، القطن ونسجه جمععات نجد هذه الصنا
ردفان خاصة الحدیدو  .)2(الجلود ذلت جهود في  ،استغلت المعادن المستخرجة من مناجم  و

حث عن معادن    .)3(الرصاص والنحاس أخر ال

ما یخص هذا الجانب فنجد  أما ج/ التجارة : لضم السودان شهدت  األولىالسنوات  أنف
ة  التطورات السرعة في تمثل ،لموساا منشاط ة لألوضاعالنس  التي بدأت تنشرهاو  ،األمن
، )4(انت التجارة مهددة من جانب قطاع الطرق  أنعد  ،المصرة في روع السودان اإلدارة

االعالقات التجارة مع جیران السودان في  إنشاءزاد نشا التجارة من خالل و   ودارفور إثیو
ال من القطن ،)5(واداو  انت السودان تصدر  الحیوانات ، الفول السوداني، السمسم، لقد 

سیر مرور المراكب عبر صخور الجنادل ،)6(بواألخشا المالحة النهرة لت   .)7(ما اهتمت 

                              

، ص 1881 - 1841التطور االقتصاد واالجتماعي في السودان حمدنا هللا مصطفى حسن:  )1(  .26، المرجع الساب
 .56ص اكر : السودان، المرجع الساب ، محمود ش )2(
،  الجمل:تارخ مصر والسودانهللاشوقي عطام، عبد هللا عبد الرزاق إبراه )3(  .170ص الحدیث والمعاصر،المرجع الساب
 .26، المرجع الساب ، ص 1881 - 1841االجتماعي في السودان : التطور االقتصاد و حمدنا هللا مصطفى حسن )4(
ة في ظل االتفاق الثنائي  )5( ، المرجع الساب 1924- 1899عبد الفتاح عبد الصمد منصور: العالقات المصرة السودان

 .26،ص
 .57محمود شاكر : السودان، المرجع الساب ، ص  )6(
م، شوقي عطا )7( ،هللا الجملعبد هللا عبد الرزاق إبراه  .170ص :تارخ مصر والسودان الحدیث والمعاصر،المرجع الساب
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امفي و      ومة ت أ انت الح ي حتكر عدة تجارات في السودان منهامحمد علي  ، السنا م
یو ، )1(ارالصمغ وغیرها من منتجات سن ثف لتطبی  اإللحاحن في و هنا بدأ األورو الم

ة1838معاهدة  ومن ثم بدأت مرحلة جدیدة في تطور  ،م التجارة مع الدولة العثمان
هذا النظام و ، والمتمثلة في " االقتصاد الموجه" )2(االقتصاد السوداني في القرن التاسع عشر

عض  : االستقالل االقتصاداألولعتمد على مبدأین  والثاني : االحتكار والتوجه في 
  .)3(السلع

                              

ة في ظل االتفاق الثنائي  )1( ،المرجع م1924-1899عبد الفتاح عبد الصمد منصور : العالقات المصرة السودان
،ص   .27الساب

، المرجع الساب ،ص م1881 -1841التطور االقتصاد و االجتماعي في السودان  حمدنا هللا مصطفى حسن : )2(
27. 

 .309المصدر نفسه، ص )3(
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اشا على السودان  .1 حث األول: حملة محمد علي    م1820الم
اب الحملة -1  أس
 مراحلها -2

ة في السودان ( .2 حث الثاني: اإلدارة المصر   م)1899-م1820الم
م اإلدار المصر في السودان -1  التنظ
 والة السودان -2

ة وفشلها .3 ام الثورة المهد حث الثالث: ق   الم
امها -1 اب ق  أس
 زعمائها -2
 مراحلها ونهایتها -3
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اش ما إن استقر      م  ،على مصر حاكماً  امحمد علي  حتى قام بتوطید دعائم الح
ادة واالستقالل شنه العدید من الحروب ضد و  ،واستكمال عناصر الس  ،البرطانیینذلك 

ضاً و  حلم  أ أمل و الده فوجه أنظاره صوب األراضي الحجازةان دائما  ع  استطاع و  ،بتوس
ة سنة  وذلك لتوفر  ،عدها وجه أنظاره صوب السودان .م1818القضاء على الثورة الوهاب

طمح للوصول  الد على العدید من العوامل التي  شن الحملة  إلىه  أدهذا الذ  ،إلیهاال
رة ضد السودان اشا والتي  ،م1820سنة  العس ادة ابنه إسماعیل  ق عملیتین األولى  مرت 

ك الدفتردار ادة صهره محمد  ق ة  طرته على  ،والثان والذ سعى من خاللهما لفرض س
الد وفتح السودان.   امل ال
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حث األول اشا على السودان  الم  م1820: حملة محمد علي 

اب 1 اشا :الحملة/ أس ع رقعة ب حلم )1(ان محمد علي  هتوس المصرة فوجه  أراض
ا نحو السودان األراضينحو  شرقا أنظاره ا وجنو في حلول و  ،الحجازة وغرا نحو لیب
بیراً 1820 ان قد نفذ قسما  ه سنة  إذ ،من مخططه م  ة بین ید عد 1818سقطت السعود م 

ع سنوات طر على واحة سیوه فضمن حدوده ال1820وفي سنة  ،حرب استمرت س ة م س غر
ل تلك االنتصارات التي . و )2(سو السودان في الجنوب أمامهولم یب  على الرغم من 

ن یواز  أن إالحققها  له لم  ون لهذا  ،فتح السودان إلىموحاته وهذا ما دفعه طهذا  ل
ابالدافع العدید من  ر منها: األس   نذ

ابأ/  ة :  األس   االقتصاد

 الً اأمو تكبدت  أنعد  خصوصاً ، المال الالزم لتنفیذ المشروعات الواسعة إلىحاجة مصر  -
ة ج إخراساهم في  أن استطاعموارده الوفیرة وثرواته فالسودان  ،طائلة في الحرب الوهاب

ة حث   ،)3(محمد علي من األزمة المال ة في ال عد اكتشاف ثروات السودان والرغ خاصة 
  .)4(عن الذهب

                           
ا، ألسرة أ1769 ولد محمد علي سنة – )1( الصفات الكرمة م في مدینة مقدون ان یتصف  ین،  م األبو ة ترى یت ان ل

م مصر من  ة، ح ة 1805واألخالق القوم ك واإلضد المما م، خاض حراً 1848م إلى غا نجلیز إلى أن خضعت له ل
لها،  الفتح المصر للسودان سنة مصر  ا مع الوهابیین وقام  ة1820ثم خاض حرو سرة،  م.(ینظر:الموسوعة العر الم

ة العصرة، بیروت ت  ).3053، ص 2010،الم
، ص )2( ة، المرجع الساب  .69أمل عجیل : قصة وتارخ الحضارات العر
 .263،ص 1998د.ن)، مصر ، ث والمعاصر، (صر والسودان الحدیمحمد محمود السروجي : دراسات في تارخ م )3(
ة فـــي ظـــل االتفـــاق الثنـــائي  )4( ، المرجـــع م1924-1899عبـــد الفتـــاح عبـــد الصـــمد منصـــور : العالقـــات المصـــرة الســـودان

، ص   . 12الساب
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ع نطاق  - ةتوس موارد التجارة السودان ن ،التجارة المصرة واالنتفاع  قصد  حیث لم 
انوا في خطر دائم هم وأوالدهم، نالسودان إال التجار المصرین المخاطر والطمع  ،)1(الذین 

  .)2(في تجارة الرقی والعاج وما تدره حاصالت السودان من أراح

قع على مصب النیل یهمها أن تضمن وصول  - بلد زراعي  اه النیل فمصر  ضمان م
القدر الكافي اهه إلیها  عد التهدیدات الكثیرة  ،م اه وخاصة  لحاجتها المتزایدة إلى هذه الم

اه النیل عن مص قطع م شة    .)3(رمن الح

ة:  ة والتوسع ر اب العس   ب/ األس

شه برجال من السود إمداد - امالذین اشتهروا منذ و  ،ج ة وشدة  أ صالبتهم للجند الفراعنة 
انوا  ألنهمذلك  ،)4(بأسهم في الحرو  ام و عون للح ة الرجال  شجاعة أهلمط مثا واعتبرهم 

ش جدید وقو  األشداء ن ج ن االعتماد علیهم في تكو م   .)5(الذین 

س  - ة محمد علي في تأس ة  تمتد ،األجزاءواسعة  إمبراطورةرغ  إلىمن الجزرة العر
ط الهند حر  وشواطئوتشمل السودان  ،المح حر  األحمرال ضوحوض النیل وال  األب

  .)6(المتوسط

                           
 .194، ص 1981، تارخ السودان، دار الجیل، بیروت نعوم شقیر : )1(
، ص  محمود شاكر : )2(  .23السودان، المرجع الساب
، ص  )3(  .264محمد محمود السروجي : دراسات في تارخ مصر والسودان الحدیث والمعاصر، المرجع الساب
، ص  )4(  .195نعوم شقیر : تارخ السودان، المصدر الساب
عثة المصرة،  )5( م إلى رحلة ال ، صول، الجزء األعبد هللا حسین :السودان من التارخ القد  .108المرجع الساب
، ص  )6( ة، المرجع الساب  .70أمل عجیل : قصة وتارخ الحضارات العر
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ات - ك في هذه  االضطرا سبب وجود الممال ة لمصر  التي عرفتها الحدود الجنو
حت أنعد خاصة  ،)1(المناط حة  مأو  أص عد مذ اشا  لهم نتیجة فرارهم من محمد علي 
ححیث  ،القلعة ل خطراً قاؤ  أص ش التالي فإ هم على الحدود  عتبر لهم و ن التخلص منهم 
  .)2(ثر عددهم أنقبل  األمثلالحل 

ابفلهذه      ه محمد لها األس ع عل النظر لما ط اشا من حب الحرب والفتوح و  اتعلي 
الده ع نطاق  ة في توس . )3(على فتح السودان واإلقدامغتنام الفرصة أقر على إ  ،وشدة الرغ

تورالمؤرخ أن إال محسن  ین السودانیین ومن بینهم الد عتبر حملة محمد علي  ،إبراه الذ 
ر  ،اشا على السودان هي غزو الفئة القلیلة من الزعماء السودانیین الذین ذهبوا  أنحیث یذ

مثلون  إلى انوا  حتة  ربحقی مآجل تذلك من أ، فقط أنفسهممصر  ة  ومطامع شخص
الدهم فلماذا قاموا ان السودانیو  إذا: وحجته في ذلك ن قد طلبوا من محمد علي فتح 
مه؟    .)4(مقاومة ح

ان قصده من  ،)5(رملك سنا إلىم 1812سنة  وفدٍ  بإرسالقام محمد علي  / مراحلها:2
ك الذین  ه والجؤ الظاهر تحرض الملك على طرد الممال اطن ،من مصر إل  وفي ال

                           
م  )1(  الجمل : تارخ مصر والسودان الحدیث والمعاصر، المرجع الساب ، ص شوقي عطاهللا –عبد هللا عبد الرزاق إبراه

168. 
، صمحمد محمود السروجي : دراسات في تارخ مصر والسود )2(  .264ان الحدیث والمعاصر، المرجع الساب
، ص  )3(  .194نعوم شقیر: تارخ السودان، المصدر الساب
ة االستعمار المصر للسودان، الهیئة المصرة للكتاب، مصر، )4( م رمضان: أكذو  .34-33، ص ص  1989عبد العظ
حوالي  )5( عد عن الخرطوم  هـ. أقاموا فیها 910مها، أسسها الفونج سنة میل، هي من أشهر مدن السودان وأقد 207ت

نیت فیها دیواناً 1236مملكة دامت إلى سنة  ز لمدیرة سنار، و للمدیرة وثكنة  هـ، استولت علیها مصر وجعلتها مر
ي: رحلة و ر ز تجارة الجزرة.( ینظر: محمد مهر  انت مر عة الهالل،  للعساكر وجامعا للصالة و مصر والسودان، مط

 .)344،ص 1914،هرةالقا



	)م1899 -1820الفصل األول :            أوضاع السودان السیاسیة (

 

22 
 

ا ثمینة  أرسلوقد  ،الده وما یلزمه من جیوش لفتحها أحوالاالستطالع على  ، مع الوفد هدا
  .)1(التقرر الذ قو عزمته على فتح سنار محمد علي ولد رجوعهم سرّ 

رة      ة العس ادة  األولىانت العمل اشا إسماعیلق  40.000حوالي  ،بن محمد علي 
ات مختلفة ةاآل، جند من جنس ة رناؤوط ة وغیرهمر اوالمغ التر  إسماعیل راف. و ب

ر  أصحابو مستشارون  ش أرسلذلك  ،خبرة في المجال العس ه ثالثة علماء هم مع ج
قلي الشافعي والشیخ السالو المالكيأالسید الحنفي،  سیوطيالقاضي محمد األ  ،حمد ال

اع للوالي المسلم محمد  المسلمینالسودانیین  إقناعاقتصر عمل هؤالء العلماء على و االنص
ة إسماعیلوقد دخلت قوات  ،)2(علي ق الد الشا ر حتى بلغت  الد دون مقاومة تذ  ،)3(ال

عتبرون و  اد أنفسهمالذین  ة  أس النس یتنازلوا عن  أن إسماعیلطلب منهم ف، لجیرانهمالحرب 
ة الخضوع لهذه الشرو أهل سالحهم وخیلهم فرفض ق فالتقى الفرقین في موقعة  ،الشا

ة قبیلة م وانتهت بهزمة1820 نوفمبرورتي في  ق ورتي  اشا إسماعیلقي  .)4(الشا في 
اتجاه بررأ أن إال شه ودبر ما یلزمه للمواصلة  قابله م 1821مارس  05في و ، )5(كتمل ج

ا ساه وأ قبیلة لنصر علىملكها نصر الدین ملك المیرفاب فهنأه  ة فأمنه و ق  قره علىالشا
الد، وفي  شارن ملك نمرم جاءه 1821مارس  22ال ة وال ش والحسان اب ائل الك ، شند وق

                           
، ص  )1(  .195نعوم شقیر : تارخ السودان، المصدر الساب
، ص ص )2( ة ، المرجع الساب  .71-70أمل عجیل : قصة وتارخ الحضارات العر
م : )3( م أبو سل  .15، ص  1979،تارخ الخرطوم، دار الجیل، بیروت  محمد إبراه
، ص  أمل عجیل )4( ة، المرجع الساب  .71: قصة وتارخ الحضارات العر
حوالي  - )5( عد عن دنقلة  م امرأة  438هي عاصمة مدیرة برر، ت مها في القد ح ان  ال. قیل سمیت برر ألنه  م

عد ال ال قتال وزادت شهرتها  اشا فاتح السودان  رسي مملكة المیرفاب، سلمت إلسماعیل  انت  فتح تسمى برره، 
، ص  ي: رحلة مصر والسودان، المصدر الساب و ر .( ینظر : محمد مهر   .)312المصر
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ائل  ة أهل منهم ق اد  .االستسالم )2(الفونجما قام سلطان  ،)1(مقدمین الطاعة له جاؤوا ال
اد السادس وقع الم 1821جوان  13في و طر هو  ،انهتنازل عن سلطالملك  ذا س

محمد علي  إلىذلك وصل الخبر  أثناءوفي  .)3(من حوض النیل األكبرعلى القسم  إسماعیل
فتح سنار  مابنه  فأرسلاشا  الد واكتشاف  إسماعیلاشا لمساعدة  إبراه م ال اشا على تنظ

ع النیل فوصل  ر 22سنار في  إلىمنا    .)4(م1821 أكتو

موصلت حملة       أما ،العودة لمصر إلىواضطر حیث مرض  ،جبل القرین إلىاشا  إبراه
،الد فا إلىاشا فقد وصلت  إسماعیلحملة  م المصر في تلك و  زوغلي وخضع الملك للح
ائل وانقّض  ،جنودهفي  األمراضتفشت  األثناء عض الق  ،نمر الملك  أثارهاالتي ت علیهم 
مة عفىسجنه ثم  إسماعیلخان العهد فقام الذ  ة جس تظاهر ف، عنه مقابل غرامة مال
طن االنتقام منه، فدعاهنولك اإلذعانالملك  ان ی شند فلبى  إلى ه  مة في داره  ول
العلف والق الملك نمر فقام ،الدعوة إسماعیل مة   فیها النار فمات وأشعلش بتطو الخ

اشا ومن معه ولم یهرب    . )5(قالئل أفراد إالال

                           
 .199نعوم شقیر: تارخ السودان، المصدر الساب ، ص  )1(
انت قاعدتها سنار – )2( ة واإلدارة تظهر في السودان، حیث  اس ة ذات النظم الس على النیل  هي أول دولة إسالم

م برنو دخلوا السودان من غره، وقیل هم من الشلوك القاطنین  األزرق، واختلفت اآلراء حول أصل الفونج فقیل أنهم من إقل
اسیین.( ینظر: شوقي  ح الع ة الذین فروا من الشام أثناء مذا قولون أنهم من نسل بني أم ض، و في جزر النیل األب

ا  -المغرب –لجزائر ضیف: عصر الدول واإلمارات ( ا ، ص –مورتان  ).622السودان ) ، المرجع الساب
، ص )3( ة، المرجع الساب  .73أمل عجیل : قصة وتارخ الحضارات العر
، ص  )4(  .203نعوم شقیر : تارخ السودان، المصدر الساب
عثة المصرة، الجزء )5( م إلى رحلة ال ، ص  عبد هللا حسین: السودان من التارخ القد  .111األول، المرجع الساب
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اشا أ هذا الذ     ه روأثاحزن محمد علي  شاً  فأرسل ،غض اشا  جدیداً  ج ادة خورشید  ق
ل  )1(فأحرق بلدة شند ة  أما .)2(أهلهاون رة الثان ة العس فقد قادها صهر محمد علي العمل
ك  ش ، الدفترداراشا محمد  ابدة ج ش إسماعیلما ساعده الع اب ذلك الك حیث قامت  ،و

اه في الصحراء أماكندلوه على و  ادجال بإعطائه ي دنقلة  .)3(الم واصلت الحملة السیر جنو
ارة إلى ضشمالي  بلدة  ام الدفتردار و  ،)4(األب عد ق  إلىرسالة االستسالم  بإرسالذلك 

حة األخیرلكن هذا و  ،سلطان دارفور محمد الفضل هرفض النص ش نحو ، و ذا زحف الج
اح  شان ص ة قاتل فیها الفرقان ام وحدثت و 1821افرل  16ردفان وتالقى الج قعة دمو

طالقتال  طر الدفتر  .)5(األ ذا س سهولة فائقةوه ردفان  عد ذلك محمد  ،دار على  قرر 
ردفان  ،علي غزو دارفور ر في التنازل عن  ة ألحدوف   .)6(ملوك السودان مقابل جزة سنو

  

  

  

                           
عد حوالي  - )1( انت آنذاك من أهم  104ت ز مملكة الجعلین في عهد مملكة سنار،  انت مر ال عن الخرطوم، وقد  م

اشا نجل محمد علي، ثم  مراكز التجارة في السودان، خرها الدفتردار في بدء الفتح األول لغدر ملكها نمر بإسماعیل 
ي: رحلة مصر والسودان، المصدرعد إلى أهمیتها التجارة.( ینظر: محمد مهر عمرت ولكنها لم ت و ، ص  ر الساب

314.( 
ندرةمحمد احمد إسماعیل المقدم : الم )2( ة، اإلس ، الدار العالم  .446، ص 2004، هد
، ص )3( ة، المرجع الساب  .73أمل عجیل : قصة وتارخ الحضارات العر
عثة المصرة، عبد هللا حسین :  )4( م إلى رحلة ال ، ص الجزء األولالسودان من التارخ القد  .110، المرجع الساب
، ص  )5(  .206نعوم شقیر :تارخ السودان، المصدر الساب
، ص  )6( ة، المرجع الساب  .74أمل عجیل : قصة وتارخ الحضارات العر
 



	)م1899 -1820الفصل األول :            أوضاع السودان السیاسیة (

 

25 
 

حث الثاني ة في السودان (الم   )م1899- 1820: اإلدارة المصر

م اإلدار المصر في السودان:/1   التنظ

عمل لمد أم 1820منذ عام      ة المصرة  إدارتهخذ محمد علي  ما وراء حدود الوال ف
ة  ا  اإلدارةاستقرت  نأعد و  ،السودان إلىالعثمان ع ان طب یتجه  نأالمصرة في السودان 
یر  م  إلىالتف م في السودان حیث .)1(یخص السودان إدار تنظ اشا الح  ،نظم محمد علي 

ه حاكماً ب ذلكو  مدار السودان تعین ة المطلقة  ،له یدعى ح رة والمدن وجعله له السلطة العس
عا  مصر،ن الدیو لتا قى الداخلي  مشایخ  وأ انوا قبل الفتح في مناصبهم  الد الذین  ام ال ح

رر وفازوغلي وملك سنار ة ودنقلة و نظام و ، النو م في السودان  في  اإلدارةان الح
   .)2(مصر

الد  ما قام     م ال ل مدیرة عدد من المراكز، مدیرات تسع إلىبتقس ع  وهذه تنقسم  ،یت
   هي : ، والمدیرات)3(تضم عدة قر  واألقسام أقسامبدورها لعدة 

ة وتقع ضمن شمالي السودانالمسلمة مدیرات الال - زها المدیرة  :وهي عر ة مر الشمال
سال،  زها  سال مر زها الخرطوم، مدیرة  ردفان  مدیرةالدامر، مدیرة الخرطوم مر

زها  ضمر زها فاشر، مدیرة األب زها واد مدني .مدیرة النیل األزرق  و دارفور مر   مر

                           
م، شوقي عطاهللا عبد هللا )1( ا الحدیث والمعاصر، دار الزهراء، الراض، عبد الرزاق إبراه ، 2002الجمل: تارخ إفرق

 .315ص
عثة المصرة ،  )2( م إلى رحلة ال ، ص الجزء األولعبد هللا حسین: السودان من التارخ القد  .112، المرجع الساب
م  )3( ث والمعاصر، المرجع الساب ، ص  الجمل : تارخ مصر والسودان الحدیهللاشوقي عطا، عبد هللا عبد الرزاق إبراه

144.  
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ة   - ة الزنج ، فالمدیرات الوثن ات من المسلمین والنصار ي مع أقل تقع ضمن جنو
زها واو و ال حر الغزال مر زها ملكال، مدیرة  سودان وهي: مدیرة أعالي النیل مر

ة  االمدیرة االستوائ زها جو   .)1(مر

ن ومجالس لتعاونه في تسیر  علي محمدنشأ أ     الد أموراشا عدة دواو م رغم أ ،ال نه ح
ماً  الد ح تاتورً  ال ر: ا مطلقاً د ن نذ   ومن هذه الدواو

الد. الدیوان العالي: - حث في شؤون ال اشا مهمته ال   یرأسه نائب ال

- : ومة  مجلس الشور ار موظفي الح انیتألف من   ،واحدة في السنةمع مرة تیج، واألع
م  إبداءجل من أ التعل   العامة. واألشغالالرأ في مسائل متعلقة 

اشا  - اقتراح القوانین وعرضها على ال   .وٕاقرارهاالمجلس المخصوص: یختص 

ن  إلى إضافة     ه(األخر عض الدواو دیوان الوزارات الیوم) دیوان للمدارس،  والتي تش
ة .....ودیو  اإلیراداتدیوان للتجارة،  مدینة  إنشاء المدن ومنها أسسما  ،)2(ان الجهاد
ادین وجعلت سنة و  ،الخرطوم ان موقعها محلة صغیرة للص راً 1822التي    للجیوش، م معس

س  واصل ما سالالتأس حتالتي و  ،مدن فأسس  معاصمة  عندئذ أص نشأ وأالتاكا،  إقل
ا على النیل    .)3(م وجعلها عاصمة مدیرة فازوغلي1842سنة  األزرق مدینة فام

                           
، ص )1(  .80محمود شاكر : السودان ، المرجع الساب
م، )2(  الجمل : تارخ مصر والسودان الحدیث والمعاصر، المرجع الساب ، ص هللاشوقي عطا عبد هللا عبد الرزاق إبراه

145. 
عثة المصرة ، عبد هللا حسین : )3( م إلى رحلة ال ، ص  الجزء األولالسودان من التارخ القد  .113، المرجع الساب
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ة استقرارها  اإلدارةسارت       ة في بدا اسة التقرب والتودد على المصرة التر رجال  إلىس
یل نظامها الرسمي للقضاء من أ ،الدین في السودان العلماء منهم والمتصوفة جل تش

ة و  .)1(واإلفتاء القاناستبدل محمد علي التقالید القبل الد  يالمنتشرة في ال الذ اهتم و  ،ون التر
ا الج ةالقضا ة والمدن ة مثل الزواج والطالق من مهام  ،نائ ا األحوال الشخص انت قضا و

ة ان دور القاضي في او  ،المحاكم الشرع له و س قضاة البلد  م والمدیرات عین رئ ألقال
لمة الفصل همحصورًا جدًا أل ان صاحب  مذهب  واعتبر المذهب الحنفي .ناكن المدیر 
الد الرسمي زة موحدة إدارةلسودان إدارتها أنه جعل لمن محاسن و  .)2(ال تلك  وأزال،  مر

سي لعهد الفونج  ،الصغیرة واإلماراتالمملكات  ع الرئ انت الطا ومن  ،قبلهم وماالتي 
الضرائب الفادحة ان  ة ،مساوئها أره الس اتهم اإلنتاج ان   .)3(والتي ال تتناسب مع إم

   / والة السودان:2

مدار      اشا العدید من الوالة (ح عد حملة محمد علي  م السودان  لقد تعاقب على ح
  السودان).

مدار للسودان - اشا اشا الذ إسماعیل أول ح ولما  ،قتل في شند ونجل محمد علي 
حم 1822سنة  أواخرفي قتل  ك ا أص فر  20لدفتردار من محمد  ر إلىم 1823ف  أكتو

م السودان م خلفاً 1824 اتنه فشل في مهامه نتیجة أ إال ،له في ح التي شهدتها  االضطرا
الد منذ مقتل    .)4(اشا إسماعیلال

                           
م: الصراع بین المهد والعلماء، )1( ة، عبد هللا علي إبراه ي شب م: م ز الدراسات  تقد ة، القاهرةمر ، 1994،السودان

 .17ص
ة ، المرجع  )2( ، ص أمل عجیل : قصة وتارخ الحضارات العر  .78الساب
ة: مختصر في تارخ السودان  )3( ي شب ع دار الثقافة، بیروتم  . 32، ص1965،الحدیث، مطا
، ص  )4( عثة المصرة، الجزء األول، المرجع الساب م إلى رحلة ال  .114عبد هللا حسین :السودان من التارخ القد
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ك من سنة  -  حرثعلى  وأعانهم ،األهاليم: اجتهد في تأمین 1826-م1825عثمان 
ا في السودان في ذلك  ،حتى یتسنى لهم الخالص من مخالب القحط أراضیهم ان فاش الذ 
ولم تطل مدته  ،وجعلها عاصمة السودان المصر  )1(وشرع في تعمیر مدینة الخرطوم ،الوقت
  .)2(مرض السل وتوفي أصیبفقد 

ك سنة  - ان رجالً 1826محو حسن التدبیر منع تعد الجنود على  عاقالً  شفوقاً  م: 
الد  ،اآلهلین انهاودعا عمد ال الد أمورالستشارتهم في  وأع   .)3(ال

اشا من سنة  - ان ذا دین و ورع واستقامة1839 إلىم 1826خلفه خورشید  شید  ،م: 
  العلماء. إلى وأحسنالمساجد 

اشا أ - مدینة  وأسسالشرقي  السودانم: فتح 1844 إلىم 1839ودان من سنة أبو حمد 
امهفي  ،سال وحصنها ع مدیرات في السودان(  أنشئت أ ، سنار، الخرطوم، فازوغليس

  .)4(ردفان) سال، برر، دنقلة و

ليأ - اشا المن ث في الخرطوم 1845 إلىم 1844من سنة  حمد  م ال حتى  إالم: لم  قل
بیراً  الموظفین إدارةذلك لسوء ، للثورة األهاليعاد  شا  سر رؤوس العصاة ، فألقتالهم فجهز ج

  مصر. إلىوقتلهم وعاد 

                           
ه الجزـ اسمها مشت مـن خرطـوم الفیـل، ألن - )1( متـد لهـا طـرف أ رة التـي شـ ل خرطـوم الفیـل، تقـع تقـع علیهـا  عـوج فـي شـ

ك ة للنیل األزرق، أنشأها محمد علي وقد رآها النمساو ارسالن  سر والجنو ـأ وهو ،على الضفة ال هـا ن موقعالـذ أشـار 
ا.( ینظر: محمد ثابت: جولة في روع إفأ ة النهضة المصرة، القاهرةمنع مواقع شرق إفرق ت ا، م  ).215، ص1936،رق
تشنر، )2( اشا : السودان بین ید غردون و م فوز  د، (د.ب)، ، ط الجزء األول إبراه  .64، ص1897ع في جردة المؤ
، ص  )3(  .213نعوم شقیر :تارخ السودان ،المصدر الساب
تشنر،  )4( اشا : السودان بین ید غردون و م فوز  ،ص  ،الجزء األولإبراه  .65المصدر الساب



	)م1899 -1820الفصل األول :            أوضاع السودان السیاسیة (

 

29 
 

اشا من سنة  - امهم: في 1850 إلىم 1846خالد  اشا أ لما  ،انحرفت صحة محمد علي 
ئةمصر  أصاب اشا 1849 أوت 02وفي  ،والمحن األو  إلىم فاضت روح محمد علي 
قى أنعد  ،خالقها ر الحسن. المآثرفي مصر والسودان من  أ   الحسان ما خلد له الذ

اشا من سنة  - مدارة في  م:1851 إلىم 1850عبد اللطیف  في عهده جدد دیوان الح
ك الذ  أمیرةنشأ مدرسة أ، الخرطوم   .)1(من مصر احضرهفي الخرطوم برئاسة رفاعة 

اشا من سنة  - م بین  أسسم: 1852 إلىم 1851رستم  ة للح الد السودان المجالس في ال
ة. لم تطل مدة والیته حتى، الناس   وافته المن

اشا من سنة  - م  اس م: أ1854 إلىم 1853سل كره على قبول هذا المنصب من قبل ع
  .)2(اشا األول

اشا سر  -  إلى إالفي الخرطوم ولم یخرج منها  أقامم: 1855 إلىم 1854من سنة  علي 
مه إلىثم عاد  ،سنار عد مدة قصیرة من ح الد قیل أ .مصر  ه من مال ال نه مأل جیو

ما من سنار.   الس

س من سنة  - اشا شر مه ذهب  أولفي م: 1857 إلىم 1855علي  السودان  إلىمدة ح
اشا بن محمد علي  م  اء فعاد ، في الخرطوم فأقامعبد الحل  إلىفي هذه الفترة انتشر الو

اشا والي مصر  ،مصر اء ذهب سعید  عد زوال الو عض  ،أحوالهالسودان لتفقد  إلىو فقام ب
التالي تمیز عهده بتخفیف الضرائب اإلصالحات ض الضرائب و   .منها تخف

ك من سنة  - ة1859 إلىم 1857اراكیل  اسة ولین العر حسن الس   .)3(م : امتاز 

                           
، ص ص  )1(  .225-223نعوم شقیر : تارخ السودان، المصدر الساب
تشنر، )2( اشا : السودان بین ید غردون و م فوز  ، ص الجزء األول إبراه  .81، المصدر الساب
، نعوم شقیر : تارخ السودان، )3(  .226ص  المصدر الساب
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ك سالمة من سنة  - مدارة  ألغیت هم: في عهد1865 إلىم 1859حسن  محمد  أمرالح
اشا،  ه  إاللم تعد سعید  ك.اشا  إسماعیلعد تول م وعزل حسن    الح

اشا حمد من سنة  - ونازل العدید  ،م: جند الكثیر من العساكر1866 إلىم 1865موسى 
قصد  ائل  فلح في  إخضاعهامن الق ع الضرائب أول من وضهو . غزواته أكثرولكنه لم 

  .)1(اآلهلینعلى 

اشا مظهر من سنة  - حتى  ،م: عند قدومه حدث غالء واشتد1871 إلىم 1866جعفر 
الغالل فرخصت. إلىعض التجار بنقود من الخزنة  فأرسلهاج الناس    الجهات فأتوا 

اشا من سنة  - ان هذا ، القطن المصر  زراعةدخل علیها م: أ1873 إلىم 1871ممتاز 
ه  األثر   الرشوة. إلىمد یده  ألنهالحمید الوحید الذ تر

الد في عهد ر م: ج1877 إلىم 1873من سنة  أیوباشا  سماعیلإ - م ال  إلىه تقس
امه ضم سلطنة دارفور وتم تعین مسؤول ،مدیرات ل مدیرة وأعظم ما تم في أ   .)2(على 

اشا من سنة  - اشا1879 إلىم 1877غوردون  الد اإل م: استدعاه إسماعیل   ،نجلیزمن 
ضم المدیرات  ان له ذلكقام  ما جاء في هذه الفترة منع تجارة  أهمو ، لها تحت والیته ف

.   الرقی

اشا من سنة  - ان آ1882 إلىم 1879رؤوف  موا السودان قبل م:  خر الوالة الذین ح
ة ة والتي عجز على في عهده بدأت، الثورة المهد   .)3(القضاء علیها تظهر بوادر المهد

                           
تشنر )1( اشا : السودان بین ید غردون و م فوز  ، ص ص  ، الجزء األول ،إبراه  .67- 66المصدر الساب
)2( ،   .247-245ص ص  نعوم شقیر :تارخ السودان ،المصدر الساب
 .310- 293ص ص  المصدر نفسه : )3(
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حث الثالث ة وفشلها الم ام الثورة المهد   : ق

اب/ 1 امها: أس    ق

ة      عض في حر المهد المنتظر محمد أیر ال لسلطة على ا خروجاً حمد الملقب 
غي القضاء علیه ة ین تلك الثورات التي  أنهاعلى  آخرون  اإلیهنظر و  ،االشرع ة  ثورة دین

 أنهاعلى  فر ثالث إلیهابینما نظر  ،شهدها مسرح الوطن العريو شهدتها السودان قبلها 
م  ص السودان من ح ة لتخل اس ة س المائة وٕاقامة أجنبيحر م وطني سوداني مئة   .)1(ح

ابولقد اختلفت  ة لد المؤرخین أس ة  إلىمنهم من یردها  ،الثورة المهد حمد، محمد أشخص
عض و  انت سائدة ف األوضاع إلى خراآلال اسة  إلىهناك من یردها و ي السودان، التي  س

ن منع تجارة الرقی م ابنصوغ هذه  أن. و   :تياآلعلى النحو  األس

ائل السودان المتنازعة  أنهحیث  :الظلم والعنف - ن یجمع ق جامعة الدین  إاللم 
عتقدون  ،اإلسالمي ان المظلومون  حانه وتعالى–هللا  أنو استمرار الظلم وال  ال یرضى -س

ا مهی أننه البد وأ ،یرضى على المظلومین وقد  .لینقذهم من الظالمین ایرسل رجال تق
ارتواترت  ة المتداولة من  األخ عض الكتب الدین جال هناك ر  أنالعامة  أحادیثالمنقولة من 

شر  األمة إلنقاذالزمان  أخریرسله هللا في  ،)2()المهد المنتظر(ما یدعىظع ة وال المحمد
ة من الظلم ،افة أمل  .المفقودة والعدالة والدماء المهدرة واألعراض المستحا وفي هذا الجو 

                           
مي الشیخ : مصر والسودان في العالقات الدالرأفت  )1( ة، عالم الكتب، القاهرةغن  .137ص  ، (ب.ت)،ول
عثة المصرة،  عبد هللا حسین : )2( م إلى رحلة ال ، ص الجزء األولالسودان من التارخ القد  .217، المرجع الساب
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أ طرقة الناس ة من  ،)1(الخالص  اة االجتماع  فاتآوقد حرص المهد على تطهیر الح
  .)2(اللهو والعبث والظلم

اة:  - ام وأهل النفوذ من  ألنهذا المحا سوا من الح الد ل عاداتهم و ، السودان أهلرؤساء ال
س والمعامالت تختلف عن عادات   إلىفمالوا  ،السودان أهلفي المأكل والمشرب والمل

ه محمد أمخالطة  الد ألهلحمد النتسا رمة هذا ما  إلىه الشرف ذلك لنسو . ال ة الم م
دین سب العدید من المؤ   .)3(أد إلى میل و

- : ا الرقی في یدة ر تجات ان منع تجارة الرقی ام وأ و  ،ءاألقو الد ان الملوك والح ان ال ع
جند لهم ون الرقیستخدم )4(رورؤساء العشائ نهم قد حرموا اعتبر التجار أو ، في منازلهم و

منع  اسبهم  عدونه ،الرقیة تجار من م اتهم حیث أنهم  هذا أد إلى  .من ضرورات ح
ع الرقی وعدوا هذا المنع ظلماً  ناً  ،الغضب على الذین منعوا ب أنهم فقدوا ر  ألنهم شعروا 

اً  اتهم أساس ومة  احتكار في بناء ح عتبرتجارة الرقیلالح من أهم مصادر الثروة  ، حیث 
ومة  ،وقد وقع هذا االحتكار في عهد غردون  .في السودان ام والیته األولى فجنت الح أ
  .)5(أراح طائلة

حي: - شیر المس ح بلده مرتعاً  أنرفض مهد السودان في  محارة الت عثات ل ص ل
او  غردون التنصیرة التي جاء بها  ح ان مس س )6(الذ  س إال استعمار ل شیر ل        ، فالت

                           
، ص أمحمد  )1( ، المرجع الساب  .461حمد إسماعیل المقدم : المهد
،أحسن  )2( رات اإلمام عبد الرحمان المهد م : مذ ة، القاهرة حمد إبراه ز الدراسات السودان  .29، ص 1996،مر
 .318نعوم شقیر : تارخ السودان، المصدر الساب ، ص  )3(
انقا: أضواء على النظام القبلي واإلدارة ف )4( ومة، الخرطومالسني  عة الح  .14، ص 1960،ي السودان،مط
،أمحمد  )5( ، المرجع الساب  .468ص  حمد إسماعیل المقدم: المهد
ة المهد ا )6( رة لحر ة اآلداب، القاهرةلعبد الودود شلبي: األصول الف ت  .04، ص 2001،سوداني ودعوته، م
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االقتصاد وما االستعمار إال حراً  ،قناع الدین ة تسترت  شرون  .صلیب وقد عمل هؤالء الم
ك ا عمل لإلسالم أوالمستعمرون على ح ل من  نحو  عطفاً  و یبدلمؤامرات ضد 

  . )1(المسلمین

اً  صفته قائداً  ،سعى المهد إلى المساواة بین المؤمنین المساواة والعدل: - ه وراع  ،لشع
ان المدن الفقیر والغني والخادم بین تشمل المساواة و  ،المزارعین والبدو والرحل والفقراء من س

ة والهدف مشترك الجهاد المقدس لتحرر  نأل ،والسید والعري واألعجمي العقیدة مشتر
الد   .)2(ال

ونوا متعودین علیها فاستثقلوها وزادها ثقالً و ، الضرائب: توالت الضرائب على اآلهلین -  لم 
القسط اء ،أنها لم تكن موزعة  فة على األغن انت شدیدة على الفقراء خف انت  ،بل  وقد 

ة  النس اء  امخفتها على األغن   .)3(إلى مقدرتهم على رشوة المأمورن وقرهم من الح

امها أ اب ق اب نجاحها نجد:هذه هي أس ة ألس النس   ما 

ائل و  - سبب تواجد ثورات مستمرة تجعل و العشائر في السودان ومنازعاتها: تعدد الق ذلك 
ستعین  عض اآلعض ضد الالحاكم  ومة على  ،خرال ائل المحرومة من تأیید الح فتثور الق

ائل ال ومة التي تؤازر الق مةالح   .)4(خص

                           
)1( ،  .33ص  محمود شاكر : السودان، المرجع الساب
اتي، تر  )2( ـة مـن وجهـة نظـر مـؤرخ سـوف ص  ،1994،جمـة: هنـر رـاض، دار الجیـل، بیـروتسیر سمر نوف: دولـة المهد

105. 
 .316ص  نعوم شقیر: تارخ السودان ، المصدر الساب ، )3(
عثة المصرة ،الجزء األولالسودان من التارخ ا عبد هللا حسین : )4( م إلى رحلة ال ، ص لقد  .217، المرجع الساب
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ة - في  بثورة حمدمحمد أ امما قعند في مصر وحب االستقالل: وذلك ألنه )1(الثورة العراب
ضاالسودان قام  ومة المصرة تفلم ی ،في مصر بثورة أحمد عرابي أ  ألمرتتفرغ  أنأت للح

له .حمدمحمد أ ة قد عمت السودان  انت الثورة المهد ة حتى   ،)2(فما أن انتهت الثورة العراب
ثر جند المهد ة وذلك  و ي في القضاء علىرغ   .)3(االستعمار األجنبي المصر التر

ة - سبب اتساع السودان وانتشار الثورة العراب ات المصرة: وذلك  وضعف  ،ضعف الحام
ومة المصرة  اها  أمامالح   .)4(األجانب وأمامرعا

اسة ثابتة إلخماد الثورة - ومة في اتخاذ س انا ، بل أظهرتتردد الح اك في  أح التردد واالرت
ان الحزم والعزم اتها واحدة واحدة .م ع حام   .)5(فقد فقدت جم

مها  - ة زع ا نزها :حمد المهدمحمد أشخص ان فقیها تق صاحب عقیدة تتحول ، فقد 
ال و  ارزمة لها  .)6(ثیرون من ذو العقیدة والتفاني أنصار ان له ،یتحول عنها الالج له 

حة ومأثورات مشهورة  ،جذور ضارة في التارخ رسخها في القلوب ة الصح األحادیث النبو
الد ظهور المهد المخلص لل أ  اء الصالحین تتن   .)7(عن األول

                           
ة، قادها أحمد عرابي أ – )1( رة وقوم ت هي ثورة عس ش المصر ضد الخدیو توفی و األوریین، اشتر ا الج حد ض

ا ابها :موقف الض افة ومن أس قات األمة  ضا حالة الشعب المتدهورة التي تعاني من عدم فیها ط ومة وأ  والجند من الح
م الثائر  عطي المظلوم حقه.(ینظر:عبد الرحمان الرافعي: الزع ع  حمد عرابي،أوجود العدل والقانون الذ  دار ومطا

 ).16-15،ص ص 1968، الشعب،القاهرة
، ص  )2(  .319نعوم شقیر :تارخ السودان، المصدر الساب
، صالرأفت  )3( ة، المرجع الساب مي الشیخ : مصر والسودان في العالقات الدول  .140غن
عثة المصرة، الجزء األول عبد هللا حسین :السودان من التارخ )4( م إلى رحلة ال ، ص  القد  .218، المرجع الساب
، ص  )5(  .320نعوم شقیر : تارخ السودان، المصدر الساب
عثة المصرة،عبد هللا حسین  )6( م إلى رحلة ال ، ص  الجزء األول :السودان من التارخ القد  .218، المرجع الساب
 .61، ص 1972،اسة في السودان، دار األمین، القاهرةیوسف حسن : الدین والس )7(
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ي المصر رغم مالهها شفالظروف واألحوال التي عا إذن     م التر  االسودانیون تحت الح
ات ة محمد أ ، فقدمن ایجاب ة لنجاح حر اف الشعب  أبناءحمد وانتشارها بین معظم انت 

افة أبناء  ،السوداني ة لظلت مشتعلة بین  ادئ تلك الحر لو حافظ خلفاء المهد على م
عد)1(الشعب العري المسلم ام هذه الثورة یجب علینا معرفة زعمائها  . و اب ق التطرق إلى أس

انت مجرات األحداث خالل هذه الفترة. یف    وقادتها و

ة یتطلب منالحدیث ع إن ها:/ زعماؤ 2 الثورة المهد ة التي  أوالً ا ن ثورة  معرفة الشخص
نفها ،قادت هذه الثورة مهو ، ومعرفة الظروف التي عاش في  ان زع      .وحامل لوائهاا التي 

:أ/ محمد أ    مولده ونشأته: حمد المهد

تتكون  ،)3(م، من أب اسمه عبد هللا وأم اسمها أمینة1843 عام حوالي )2(دنقلة ولد في    
نت اسمها هم محمد أ أبناء أرعمن  أسرته  إلى األسرةتنتمي  .زنبحمد وحامد وعبد هللا و

عرفون  ه وسلم إلىینتهي نسبهم  إذ ،األشرافقبیلة الدناقلة و ان . )4(الرسول صلى هللا عل
حترف صن في  أجدادهما ترك دنقلة وصعد في النیل مثل ما فعل  وألمرعة المراكب االوالد 
شند  .هجرتهم من قبل اً  أوالً نزل  رر شمالي  ثم واصل السیر جنو  أمحتى حط الرحال 

قلیل ث الوالد ، درمان  م ال في موطنه الجدید حتى توفي إاللم  هان  .)5(قل شتغالن  أخو
                           

، ص الرأفت  )1( ة، المرجع الساب مي الشیخ : مصر والسودان في العالقات الدول  .141غن
حوالي  – )2( عد  ال 259هي عاصمة مدیرة دنقلة ت ضا االورد ألم عد فتح  عن حلفا، وتسمى أ اشا  ن إسماعیل 

ا أ فیلقاً  الد فوضع فیها أورد رة  السودان اختارها عاصمة لل ان فیها دیوان المدیرة وثكنة عس من العساكر، وقد 
تب التلغراف.(ینظر: محمد مهر  ي: رحلة مصر و وم و ، ص السودان، المصدرر  )309الساب

 (3)James Darmesteter :Le Mahdi depuis les orginer de l’islam jusqu’ a’ nos jours, Ernest 

leroux, paris,1885,p70. 
 .37، ص 1992،، دار الجیل، بیروت1885-1844هللا حمد بن عبد عید القدال: اإلمام المهد محمد أمحمد س )4(
ة: )5( ي شب  .138، ص 1947،، لجنة التألیف والترجمة، القاهرة1919- 1819السودان في قرن  م
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ان  أبیهمامع  صنعان المراكب و انت  لآلنجارن  المهد شهرة في تلك الصناعة التي 
حمد لم محمد ألكن  ،)1(األسلحةمن الصناعات المشهورة والضرورة في السودان مع صناعة 

الً  عمللمث یجد م فطرته  ،إخوته ل ما  عي بل مال  ان من الطب یدخل  أننحو الدین و
مون فیها أو القرآنمدرسة  ق ظمأه نحو العلم  تطفئولكنها لم  ،الخلوة في القرة التي 
ة ودرس العلوم القرآنبل رحل لغیرها في الخرطوم وحفظ  ،والقرآن شتغل )2(الفقه . لم 

ال بل  ا صغیراصناعة المراكب زمنا طو ثكلت  أرملةعلى  فقط وتصدق بها صنع مر
انه وماتت  إلى أخواتهعد ذلك فارق  .ابنها  فراقهحزنًا على  أختهجهة مجهولة فلم یهتدوا م

عدها  عد إلحاح أهله بذلك. و ابنة عمه تدعى فاطمة بنت حاج  ذهب إلى الخرطوم ، فتزوج 
الرجال لواقترن بها ًا مته فانصرفوا ان حر وألرقص في عرسه ، رفض اختال النساء  غض

ال ،منه ستمر طو قرأ منه ألنها ،طل زوجتهف لكن زواجه لم  ان   نزعت الكتاب الذ 
العمل   .)3(ورمته على األرض لكي تأمره 

لح في مسجد  اآلمینالشیخ  أساتذتهان من  ،وطنه إلىه عاد 1279وفي سنة      الصو
الجزرة سى  ش تجاه برر ،ود ع  إلىتتلمذ في التصوف  وقد .والشیخ محمد الخیر في الخ

م من تالمیذ  أنداده وقد برز في التقشف والتصوف على ،الشیخ محمد شرف نور الدا
ي حتى یبلل  ،الشیخ قف للصالة ی لما  س  شیخه أمامجلس  وٕاذابدموعه  األرضان  ن
اء أدبعند ذلك طرفه في  هلمه فیرفع إذا إال ،رأسه  شیخه على هذا الحال  رآهلما . وح

هسالك طر هللا وناهج منهج الصالحین مال  ة وأعطاهوجعله شیخا  إل إال أن هذه  .)4(را

                           
، ص  )1( عثة المصرة ، الجزء األول ، المرجع الساب م إلى رحلة ال  .267عبد هللا حسین :السودان من التارخ القد
ة: السودان في قرن  )2( ي شب ، ص 1919- 1819م  .138، المصدر الساب
م فوز  )3( ، ص ص إبراه تشنر، الجزء األول، المصدر الساب اشا : السودان بین ید غردون و  71 -72. 
، ص  )4( عثة المصرة ، الجزء األول، المرجع الساب م إلى رحلة ال  .268عبد هللا حسین :السودان من التارخ القد
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سبب الخالف انة التي احتلها عند شیخه سرعان مازالت  ین شیخه تي وقعات التالم  بینه و
ان  ة ختان أوالده وهذا محمد شرف،الذ  سرف في إقامة حفالت الغناء والرقص في مناس

ماً  ،)1(محمد أحمدما لم یرضاه  ان الشیخ محمد شرف خص ة ف ان عونا  ،للدعوة المهد و
ومة في مناهضتها وتكذیبها طمئن ، )2(للح ة بدون شیخ فهو المهد لم  اته الصوف على ح

عوضه عن أستاذه  في هذه األثناء، فمخلص لها أرض الجزرة ما  رأ في الشیخ القرشي 
ه والواقع ،األول من  غیر أنه رآها أن شهرته لم تكن في حاجة إلى شیخ فجدد العهد على ید

ا دون األرعین ف .مستلزمات الطر عتمد على شیخ له قدم راسخ وجب أن هو ال یزال شا
ة اة الصوف    .)3(في الح

ان دائم الِ " أ :عبد القادر الكردفاني إسماعیلصفه قد و     سهل الخل لین الجانب  ،شرنه 
ظ هیتفقد  ،ال غل سأ أصحا  ،عشرة وأكرمهملهجة  وأصدقهم ،الناس صبراً  وأوسعل عنهم و

صفح متخلقا  كبر الناس شفقة على أ ،عرف التواضع ولین الجانب ،المجید القرآنصفو و
حمل حوائجه بنفسه من السوق" أكل ،خل هللا   .)4(مع الخادم و

  دعوته :

عه  ،مات أنلم یلبث الشیخ القرشي  / السرة:1 ا اعهف عاً  أت انت  ،في طاعته ودخلوا جم
عة وما أعقبها مقدمة إلعالن مهدیته ن أ .)5(هذه الب عد عودته من الحالو خذ یدعوا الناس و

                           
 (1) Gabriel Warburg : The sudan Under Wingate administration in the anglo-egyptian sudan 
(1899-1916),Frank cass and campany limited ,London,1971 ,p124. 

، ص )2( عثة المصرة ، الجزء األول ، المرجع الساب م إلى رحلة ال  .268عبد هللا حسین :السودان من التارخ القد
ة: السودان في قرن  )3( ي شب ، ص 1919- 1819م  .140، المصدر الساب
، ص  )4( انقا: أضواء على النظام القبلي واإلدارة في السودان، المصدر الساب  .20السني 
، ص )5( ة المهد السوداني ودعوته، المرجع الساب رة لحر  .29عبد الودود شلبي: األصول الف
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ة سراً  عه على الطاعة للمهد ا اجزرة  إلىعندما عاد و ، )1(و ة لرجال  أ ات دخل في دور الم
ادئ و  ،یخ الطرق وعلماء الشرعة سراً الدین من مشا اته في  تا حاً  األمرانت  ال  تلم

عضهم أ ،تصرحاً  عرها  األمرحین صدور  إلىمن واستعد ف الدعوة ولم  فر  عضهم  و
  .)2(اهتماماً 

اً  أعلنتلقد  / الجهرة:2  واإلعدادالكتمان  أوالً تمیزت  ،عد فترة تمهید سر  الثورة رسم
ار المتقن الحذر ا  هاعدادإللخطط الثورة  األوائلالمنفذین و القادة  وتجهیز، وحسن االخت معنو

ا طة  ،وماد ار أما تمیزت بتحسین الظروف المح ة العمل الخت ان لبدا نسب زمان وم
ه  إلى قام المهد بإرسال العدید من المنشورات لمختلف الجهاتف .)3(العلني وتطوراته ا أح
ه ومن  ،في هللا المؤمنین ل مسلم من أح د على واجب الطاعة للمهد على  ان یؤ حیث 

دعوهم إلى الهجرة معه ،رهه إعالنه لمهدیته إلى الشعب أ .)4(و عته من قبل الناو ا س لم
طل ان ال حث السودان عنه ل حدب وصوب و ل عناصر الثورة والقوة ف ،الذ ی استكمل 

ان وا و دعا والحرب   .)5(لثورةإلى الخروج والعص

الً  وفاته:  عمر المهد طو ي خلوة وداهمه المرض وقضي فقد دخل ف ،عد فتح الخرطوم لم 
ه م وعمره 1885جوان  22:ـه المواف ل 1302في التاسع من رمضان  ،درمان أم نح
 ،. وقد دفن في الغرفة التي توفي فیها في القلعة التي تسمى وشل)6(عاما وأرعون  إحد

                           
، ص  )1( تشنر، الجزء األول، المصدر الساب اشا : السودان بین ید غردون و م فوز   .76إبراه
ة: السودان في قرن  )2( ي شب ، ص 1919- 1819م  .141، المصدر الساب
ة الهالل، بیروت، )3( ت  .148، ص 1995صالح محي الدین: وقفات في تارخ السودان، دار وم
، ص1885-1844محمد سعید القدال: اإلمام المهد محمد أحمد بن عبد هللا  )4(  .82، المرجع الساب
، صعبد الودود شلبي:  )5( ة المهد السوداني ودعوته، المرجع الساب رة لحر  .34األصول الف
، ص )6( ، المرجع الساب  .508محمد أحمد إسماعیل المقدم: المهد
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شي أوصى عده لعبد هللا التعا ستطع الثائر حیث  .)1(الخالفة من  قاوم المرض  أنلم 
الً  ه ،طو ا ة  ،رغم بنائه الجسماني السو وش افالجهد الذ بذله منذ خروجه من معر  آ

ة ات التي  والمعارك التي قادها وعظم المسؤول ض الرسائل والكتا التي تحمل ثقلها وف
ح جسده فرسة سهلة للمرض ،خطها ت قواه فأص ذا انطوت صفحة من و . )2(لها أنه ه

السودان  نجح تحرر وطني عرفهأن قاد أشجع و عمر شاب خرج وهو في سن األرعی
  الحدیث.

شي: ة ،بجهة الكلكة جنوب دارفور ولد ب/ عبد هللا التعا ش ة اسمها التعا  ،من قبیلة بدو
ان أل ش  ن هذه الجهة وتع قر تس قارة، ماشیتها التي تجنیها من ال طل علیها اسم ال ، لذا 

الفیل وغیره ش من لحوم صید ضوار الحیوان  ع . )3(ما تع فة عبد ن السودا أهلا الخل
شي عد ، عد وفاة المهد هللا التعا موت المهدإذاعته وذلك  استهانت قد و  ،لمنشور   س

ة شه ومدبر  أخاهجعل قد و  .تقوم على المحافظة على شعائر المهد عقوب وزره وقائد ج
ار المناصب أقارهوولى  أشغاله ة  ش   .)4(التعا

ان ال ،ان عبد هللا ذا دهاء وحیل     ساً  جالساً  إالالمهد  أمامیجلس  ف ه من بت  على ر
صره ان یزعم أ ، حتىاألرض إلىرأسه  قع  ثیراً على  أبداً نه لم  من الناس  وجه المهد و

ة المهد. )5(صدقونه الذ و  ،عرف عبد هللا أن جوره على سائر الخلفاء سیثیر غضب قرا
ال بذلك فقد عزم على أن ینفذ أغراضه ولو احتاج في  ،انت عالقته بهم سیئة ولكنه لم ی

                           
السودان،(د.ن)، الخرطوم، )1( ي الطاهر: تارخ وأصول العرب   .131، ص  1976الفحل الف
، ص1885-1844هللا  محمد سعید القدال: اإلمام المهد محمد أحمد بن عبد )2(  .136، المرجع الساب
د،(د.ب)، )3( ع في جردة المؤ تشنر، الجزء الثاني، ط اشا : السودان بین ید غردون و م فوز   .73، ص 1897إبراه
، ص )4( عثة المصرة ، الجزء األول، المرجع الساب م إلى رحلة ال  .239عبد هللا حسین : السودان من التارخ القد
، ص إب )5( تشنر، الجزء الثاني، المصدر الساب اشا : السودان بین ید غردون و م فوز   .75راه
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عر رغم أو  ،ذلك إلى استعمال العنف ان یخشى الرأ العام و حبون نه  انوا  ف أن األهالي 
عطفون على قرابته مظهر العداء لهم بل سار في  ، فلذلك لمالمهد وأنهم  ظهر  ن 

  .)1(طر مرضاة الجمهور

   / مراحلها ونهایتها:3

ة قصیرة      ة فترة زمن م  ،انت الفترة المهد ة عام  أولبدأت بتنظ نواة مهد
فة المهد عامهلمصر وانتلترا احتالل إنج أثناء ،م1882م/1881 م 1899 ت حتى وفاة خل

اسم مصر ة  .واحتالل السودان  ة السودان ة الوطن ة نقطة انطالق الحر مثا انت  وقد 
اسیین من أحسب تقدیرات ال انت و ،)2( جل استقالل السودانمؤرخین والمناضلین الس

ة هي الشرعة  إدارةالدعامة التي ترتكز علیها  ةالمهد ظن  ،اإلسالم تطب في  أنهاما 
اته ومنشوراته  ،عهد النبي والخلفاء الراشدین الكثیر من  وأحادیثهولذلك ضمن المهد خطا

ام ة  األح مرحلتین:. )3(مأخوذة من الكتاب والسنةالالشرع ة    ولقد مرت الثورة المهد

:في عهد محمد أ األولىالمرحلة  -   حمد المهد

ة 1 ا/ معر ة  السعود أبوم: قام 1881 أوت 12في  آ شه وتحضیره لشن معر بتجهیز ج
ه ة بین الطرفین الدارت و  ،ضد المهد للقضاء عل انتصار جماعة و معر محمد انتهت 

                           
الغ، (د.ب)، )1( عة ال اشا: السیف والنار في السودان، مط  .181، ص 1930سالطین 
ة  )2( ة العالم م: أالن جرش، الشر اعة والنشر دیدار فوز روسانو: السودان إلى أین .....؟، ترجمة: مراد خالف، تقد للط

 .149ـ، ص2007والتوزع، الخرطوم، 
، ص  )3( ة: مختصر في تارخ السودان الحدیث، المصدر الساب ي شب  .101م
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ومة  ،حمدأ ش الح انت هذه  .الخرطوم إلىوهرب من نجا من ج هزمة من نوعها  أولف
ة المصرة منذ عشرات السنین ومة التر   .)1(التي عرفتها الح

ة راشد 2 سمبر 09/ معر شوفة وال  ألنهامن تلك الجزرة م: انتقل المهد 1881د م
ومةتساعده على التحصن ضد القوة الكبیرة التي سترسل منطقة تقلي في  إلىاتجه و ، ها الح

عها  ،)2(تقرهردفان ونزل في جبل قدیر واس اسمع حاكم المدیرة التي تت منوهو راشد  آ  أ
تمان الخبر والمفاجأة للمهد ،المهد أمرك  شه وعزم على  لكن امرأة  ،فقام بتجهیز ج

حة  ة تدعى را ة بین الطرفینف ،المهد أنصار وأخبرت أسرعتنان ة حام  دارت معر
ومة  ش الح انتصار المهد وهزمة ج ة وذاع صیت المهدوانتهت    .)3(للمرة الثان

اشا 1882م: في مارس 1882ما  29/ واقعة الشاللي 3  إلىم تم استدعاء رؤوف 
ح ،مصر مداراً  وأص اشا ح مدار ز  .على السودان عبد القادر حلمي  قبل وصول هذا الح

ان یتولى  إلىالجدید  اشا  أمورالخرطوم  قلر  الد ج  أفضل أنالذ رأ و  ،األلمانيال
راً طرقة للقضاء على  ه عس االنتصار عل ش  ،المهد هي  فة بین ج ة عن فدارت معر

الهزمة الثالثة ي  ش المصر التر ش المهد فمني الج قلر وج   .)4(ج

ض/ سقو 4 ض: حاصرت قوات المهد 1883جانفي  19 األب استمر الحصار و  األب
اتها ال ،أشهرمن ستة  أكثر  بهم وصلتو فقد قلت المؤن  ،كثیر من الضنكالقت خاللها حام

أسحد  إلىالدرجة  ار القواد للمهد اشا سعید محمدتب ف ،ال ة المدینة و س حام  ،رئ

                           
، ص  )1( ة ، المرجع الساب  .93أمل عجیل : قصة وتارخ الحضارات العر
ا  -المغرب –شوقي ضیف: عصر الدول واإلمارات ( الجزائر  )2( ، ص  السودان ) –مورتان  .629، المرجع الساب
ة: السودان في قرن  )3( ي شب ، ص 1919- 1819م  .149، المصدر الساب
 .342نعوم شقیر : تارخ السودان ، المصدر الساب ، ص  )4(
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م له على  ة  أنعرضون التسل حما عاً  أرواحعد  ة جم  وأستقرفواف المهد  ،رجال الحام
ومة  ضفي دیوان الح   .)1(األب

اشا:5 س  مداراً  /حملة ه اشا ح اشا ، و على السودان عین عالء الدین  از  مان ن سل
س للعساكر و سا  رئ اشا رئ س  انه ادة   ،)2(الحرب ألر ق بیرة  حملة  اشا  س  تقدم ه

اشا وصلت  از  م وتوجهت  إلىن ان إلىالدو جرت م 1883نوفمبر 05في و  ،منهل الش
ة مان  معر ان فقتل قائد الحملة سل اشا ش از  انن اشا ومن معه وأر س    .)3(حرها ه

ة  / فتح الخرطوم: بهذا االنتصار انضمّ 6 ائل السودان بیر من الق من ، المهد إلىعدد 
ان  الذ ،وقد برز منها عثمان دنقة دندوةهي فرع من قبیلة الهو  بینها الدقناب زود س

اشا النمساو أعرف بهذا  .)4(أنفسهمللدفاع عن  األسلحة السودان الشمالي  نه السالطین 
ن استرجاع سلطته علیهم وهو نصراني ففرح  ،إسالمه وأعلنفجمعهم ووقف بینهم  ،م

ومة من عد هالك الجنرال هو  ،)5(طاعته إلىوعادوا  بإسالمهالعساكر  س وتقلص نفوذ الح
اً ردفان  تا اشا  م على شر  ،المهد إلى تب سالطین  ه التسل ون عمال  أنعرض ف

ومة آم ن ال ومراعاته وأ بإكرامهفنفذ المهد شرطه وقام  ،وأموالهم أرواحهمعلى  نینالح
سوء ومة ف .)6(مسه  ةالبهذا رأت الح حتها  أن برطان ومة المصرة  إلىتسد نص الح

                           
م،  )1( ، ص هللاشوقي عطاعبد هللا عبد الرزاق إبراه  الجمل : تارخ مصر والسودان الحدیث والمعاصر ،المرجع الساب

323. 
ة: السودان في قرن  )2( ي شب ، ص 1919- 1819م  .169، المصدر الساب
، ص  )3( عثة المصرة ، الجزء األول، المرجع الساب م إلى رحلة ال  .279عبد هللا حسین :السودان من التارخ القد
، ص  )4( ة ، المرجع الساب  .94أمل عجیل : قصة وتارخ الحضارات العر
 .405: تارخ السودان ، المصدر الساب ، ص  نعوم شقیر )5(
، ص  )6( تشنر، الجزء األول، المصدر الساب اشا : السودان بین ید غردون و م فوز   .155إبراه
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حل عملي ال مفر منه بإخالء اشا لم  م1883وذلك في نوفمبر  ،السودان  لكن وزارة شرف 
ر مطلقاً تكن  ماأن تر ، حیث في ترك السودان تف قى في  من الضرور التمسك   أیدیهات
ومة  ،)1(رضأ من ةاللكن الح التخلي عن  أصرت برطان على موقفها وطالبت وزارة شرف 

ه. فومن  ،السودان وٕاخالءممتلكاتها  رس حتفظ  ان لشرف وهو  ماال یتعاون معها ال 
قاء في السودان سو رفع استقالته في  ال ان ف، لجناب العاليلم 1884جانفي  07یؤمن 

اشا األ )2(تقبل أنحتما  ار  نجلیز وعین الجنرال الذ اقتنع بنصائح اإل ،رمنيوعین خلفه نو
مداراً  ة غردون ح فر  18السودان في  إلىفوصل غردون  ،للسودان للمرة الثان م 1884ف

المهد سلطاناً  وأعلن ردفان انفصال مصر عن السودان واعترف    .)3(على 

ار  عقد المهد مجلساً  سقو الخرطوم ومقتل غردون:/ 7 عد و ، أعوانهمع خلفائه و
حة ، شن الهجوم على الخرطوم أوامرهصدر المهد أ التداول جانفي  26وفي صب
شه في الخرطوم وهلك في هذه المغامرةحوصر )4(م1885 ولم تصل السفینة  ،غردون هو وج

شه  إلنقاذهتشنر  أرسلهاالبخارة التي  قى من ج    .)5(في وقت متأخر جدا إالمع من ت

ة ل سقو الخرطوم نقطة تحول هامة في مسار الثورة المهد ت ،وقد ش ومة  فأدر الح
ة عد الهزائم التي منیت بها  ،قاء في السوداننه ال جدو من الأ المصرة والبرطان

                           
، ص  )1(  .378محمد محمود السروجي : دراسات في تارخ مصر والسودان الحدیث والمعاصر، المرجع الساب
ة: السودان في قرن  )2( ي شب ، ص 1919- 1918م  .184، المصدر الساب
، المؤسسة المصرة العامة للكتاب،  )3( م المصر عز الدین إسماعیل: الزیر ودوره في السودان في عصر الح

 .206-205،ص ص 1956مصر،
م، شوقي عطا )4( ، ص عبد هللا عبد الرزاق إبراه  هلل الجمل: تارخ مصر والسودان الحدیث والمعاصر، المرجع الساب

326. 
، ص  )5(  .152دیدار فوز روسانو: السودان إلى أین .....؟، المرجع الساب
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فقد حاول هذا األخیر وضع أسس وقواعد لبناء دولته  ،واالنتصارات التي حققها المهد
  الجدیدة.

ة المرحلة الث - شي:ان عد مؤسسها عبد هللا  في عهد عبد هللا التعا ة  ة المهد قاد الحر
شي تب و ، التعا فة السلطان عبد الحمید  إلىسار على نهجه ف نجد والحجاز  وأهاليالخل

شةو . دانسالطین غرب السو  ٕالىو  ه مع الح عض حرو رس جهده لمواجهة ، نجح في 
 واألشرافوقعت بین عبد هللا  أنلبثت  الخالفات ما أنغیر  .)1(الخطر الوافد من الشمال

ائل القرب من النیل ،والق ن  الد الداخل األوضاعدفعت ف التي تس عبد  استبدال إلىة في ال
ات العهد الجدید ،هللا للدستور    .)2(لكي یتماشى مع متطل

شي على غزو مصر أصر     شة النشغاله لكن نظراً و ، التعا  هأعمال اقتصرت ،حرب الح
ة  ة  وحینما انتهت ،خرآ إلىمصر على مجرد مناوشات من حین  إزاءالحر ش الحرب الح

شي ادة النجومي في ما ف، لغزو مصر اهتمامه وجه التعا ت القوات تحت ق م 1889تحر
 ،وارتد إلى الداخل في انتظار اإلمدادات الجدیدة لكنه هزم، قاصدة الحدود المصرة

سرعة نحو الحدود المصرة ت قواته  وصولها تحر ومة الانت ا .و ةلح لفت  برطان قد 
س جرنفیلافر السیر  اشرة الدفاع عن نس م ش المصر   ،الحدود المصرة سردار الج
عاونه ك و اشا والقائم مقام ونجت  تشنر  ادة الحملة  شینالدارت ، )3( في ق ة بین الج  معر

ي وانتهت بهزم في شي.توش فة عبد هللا التعا ش الخل م احتلت القوات 1896وفي سنة  ة ج

                           
، ص  )1( ، المرجع الساب  .509محمد احمد إسماعیل المقدم: المهد
،  ص  )2( ة ، المرجع الساب   .97أمل عجیل : قصة وتارخ الحضارات العر
، ص  محمد محمود السروجي : دراسات في تارخ مصر والسودان )3(  .387الحدیث والمعاصر، المرجع الساب
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ة دنقلة  اعهعبد هللا وعض فر ف ،حمد وعطبرةوأبو البرطان في هذه ، )1(ردفان إلى أت
الد  أوضاعانت  األثناء مما زاد في  ،من القحط أعوامالسودان غیر حسنة فقد توالت على ال
ما انتشرت  وأنهكالفقر  شي تلك . في تلك السنوات األمراضاالقتصاد  ن عبد هللا التعا لم 

ة قارة فقط إالال یث  ألنهلك ذو ، نیالتي یلتف حولها قادة المهدی الشخص ، )2(في قبیلة ال
النیل،  أبناءوعدم ثقته في  األشرافعشیرته لتخوفه من طموح  وأبناء إخوته واعتمد على

الجانب الدیني والسعي و    .)3(نشر الدعوة عن طر الهجرة والجهاد إلىاهتم فقط 

ش المصر التقدم والدخول      رر في  أممدینة  إلىاستطاع الج ة  عد معر  02درمان 
ة على الدوائر ال برطانيحیث رفع العلمان المصر وال، م1898سبتمبر  ة حسب اتفاق رسم

م الثنائي ة و  ،الح شي حتفه في معر رات في  أملقي عبد هللا التعا نوفمبر  24دب
طولة  ،)4(م1899 ة وهو أمامل  صلي المدافع البرطان قامت القوات المصرة و  .)5(ساجد 

ةال تشنر برطان ادة الجنرال  ق ة و ة المهد في  ،لبرطانيا مشتر  درمان أمبتدمیر ق
   .)6(أموالهموتعقب المهدیین ومصادرة 

  ) 117ص  03 :رقمالملح  :( ینظر                                        

                           
، ص  )1( ة ، المرجع الساب  .97أمل عجیل : قصة وتارخ الحضارات العر
 .37محمود شاكر : السودان ، المرجع الساب ، ص  )2(
ة الم )3( ة لحر ة محمد محجوب مالك: المقاومة الداخل  .45، ص1987،م،دار الجیل، بیروت1899- 1881هد
 .38محمود شاكر : السودان ، المرجع الساب ، ص  )4(
ا الحدیث والمعاصر، م )5( صل محمود موسى: موجز تارخ إفرق ، ص 1997،نشورات الجامعة المفتوحة، ، بنغاز ف

103. 
ميالرأفت  )6( اعة ،القاهرة الشیخ غن  .86، ص 1996، : تارخ العرب المعاصر، دار روتابرنت للط
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ة نقطة تحول خطیر في تارخ السودان وتارخ واد النیل انت     تارخ ، بل الثورة المهد
ةالقارة  ه التسلخاصة في  .لها اإلفرق ةطات االستعمارة ذلك الوقت الذ اندفعت ف  األور

ة منها في تونس ومصر ،نحو هذه القارة المناط القر ة في ، ادئة  هنا جاءت الثورة المهد
ةدان وفي قلب القارة عم السو  من جل طرده والتحرر رد فعل على االستعمار من أ اإلفرق

ة طرة  األجنب   .)1(الس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                           
تب الجامعي الحدیث، مصر،حي جالل: تا )1( ا الحدیث والمعاصر، الم   .344، ص 1999رخ إفرق
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عده     ام محمد علي وأسرته من  ع مصر طیلة أ ان إشراف مصر  ٕانو  ،قیت السودان تت
عد  ز قد ضعف  طمحون فقط في و ، م1840المر انوا  ام  الذ أد إلي وصول ح

ةو الشهرة  ة وتحقی مصالحهم الشخص ان ضعیف وآ ،الدعا اشا الذ  خرهم رؤوف 
ة وعمت الرشوة وراحت تجبي الضرائب عدة مرات في  ،فانتشر الفساد في اإلدارة ،الشخص

ه  حمد هو الرجل المختارمحمد أفي هذا الجو العام اعتبر الصوفي  .السنة ص شع لتخل
ةو  ،وأهله من هذا الوضع الثورة المهد انت قائمة  الذ قام  رد فعل على األوضاع التي 

ة التي وصل إلیها المسلمون من ضعف وتأخر وخضوع  ،في السودان وعلى الحالة المترد
م األعداء بهم   .وجهل وتح
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طاني المصر على السودان .1 حث األول: الغزو البر   الم
اب الغزو  -1  أس
طان حمالتال -2  على السودان ةالمصر ةالبر
م الثنائي  -3 ة الح  م1899اتفاق
ة في السودان. .2 طان ة البر اسة االستعمار حث الثاني: الس   الم
ا -1  إدار
ا -2 ا واجتماع  اقتصاد
ا -3 ا ودین  ثقاف
حث الثالث: ردود الفعل  .3 ة (الم   )م1920-1900األول

 في الشمال -1
ا -2 ال النو  في ج
 في دارفور  -3
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ة في      ة واحدة نجحت الثورة المهد له تحت را طرد  إلىتسعى  ،توحید الشعب السوداني 
ش المهد من مو  .األجنبيالعدو المستعمر  ة والمصرة  ةواجهاستطاع ج القوات البرطان

خلفه عبد  حتى حمد المهدمحمد أتوفي  إنلكن ما  ،لعدة سنواتو في العدید من المعارك 
شيهللا  انت طموحاته أكو  ،التعا شة الذ   وأرادبر من الالزم فقد خاض عدة حروب مع الح

ا  ،توقفه عند حده أن أرادتالتي  األخیرةهذه  ،استعمار مصر عد اتفاقها مع برطان ذلك 
شاً  على ن ج اد مصراً  تكو شو  .ة زعماء برطانیینقو تحت ق القضاء  استطاع هذا الج

رر  تي  ة في معر رات سنة  وأمعلى الثورة المهد ة في  ،م1898دب انت المهد حیث 
ما في السابتعاني من أوضاع م األثناءهذه  انت القوات المصرة و ، زرة وغیر متكاتفة 

ة تقوم برفع العلمین المصر والبرطاني على مد فتحهاالبرطان  ،یرات المناط التي قاموا 
م جدیددلیل على دخول السودان إلى عهد من ال هذا ع  .ح عد توق م خاصة  ة الح اتفاق

  .الثنائي المصر البرطاني
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حث األول طاني المصر على السودانالم  : الغزو البر

اب الغزو1   : / أس

ا الدوافع التي دفعت أهمومن       اسة استرجاع السودان والقضاء على قوة  إلقرار ببرطان س
  ین نجد:یالمهد

ة  - ا خش ا في برطان ین روس عد التحالف الحري بینها و اد نفوذ فرنسا   04من ازد
شة  وٕاقدامها ،م1894جانفي  هذا و ، حر الغزال أوعلى احتالل السودان عن طر الح
ر في بدأت إ ومة و  ودان،استرجاع السم في 1895م عا أواخرنجلترا تف عندما علمت الح

ة ب یر عارضت معارضة شدیدة هالفرنس ما  ألنهاذا التف ا تعترف  ز في لبرطان من مر
ا مع تزاید التصارع بین و  ،)1(مصر ةوفرنسا على القارة برطان ما  اإلفرق  األولى أنالس

ندرةمتد نفوذها من  أنانت ترد  ة إلى اإلس شة إلىمن السنغال  الكاب والثان   .)2(الح

ش المصر  - ة المصرة والج فاءته وقدرته على  ،تحسن موقف المال ش الجدید اثبت  فالج
ة  أنما  ،األنصارمواجهة  حتالمال ةقادرة على الصرف ل أص فال یتحمل  ،لحمالت المرتق
اءالضرائب البرطانیون  دافعوا ة  أع   .أخر مال

ط النیل - في هذه الفترة عدة دراسات قام بها مهندسون فرنسیون  أجرتفقد  ،مشروعات ض
ام ،تطور االقتصاد المصر خاصة في مجال الزراعة أن أثبتت ،وغیرهم  ستلزم الق

                              
، ص  محمد محمود السروجي : )1(  .393دراسات في تارخ مصر والسودان الحدیث والمعاصر، المرجع الساب
، ص  )2( ة ، المرجع الساب   .98أمل عجیل : قصة وتارخ الحضارات العر
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ة ع النیل االستوائ طرة على  ،مشروعات مدروسة على منا  أعاليوعلى مجر النهر والس
ة أیدالنیل وجزء هام من مجراه في    .)1(قوة معاد

شة و انهز  - ة أمام الح طال مساعدتها مساعام القوات اال دة فعالة في هذه التي قامت فرنسا 
ا  أن حیث خشیت هذه األخیرة ،نجلتراانت تحظى بتأیید إفقد  الحرب طال جانب  إلىتنضم ا

ا لج م منتیجة هزمتها في الحرب لعد ،فرنسا و ا تقد   .)2(المساعدة الالزمة برطان

ا دعت  - راً  ،سحب الجنود المصرین من السودان إلىبرطان وعدم  سبب ضعفهم عس
ة، ة للمهد ه ضرة قاض عد  قدرتهم على توج شا  أنلكن الوضع تغیر  ا ج نظمت برطان

  .)3(في مصر ودرته

ة في السودان األموالاستغالل رؤوس  - ع القطن السوداني في  ،البرطان  األسواقو
  .)4(نجلیزةاإل

انت - ز إنجلترا في مصر، فقد  نه إجراء ر الحتاللها لمصر على أذلك الوقت تنظ في مر
ة لكنو ، مؤقت اس  ،طولإلى أن تنظر لوجودها في مصر على أنه س أدت التطورات الس

ا أن تهتم بتوفیر اال ع ان طب تأمین حدود مصر ن تعمل على ستقرار االقتصاد لمصر وأف
انت ت ة والتي    .)5(هدد سالمة مصرالجنو

                              
م، )1( ، ،خ مصر والسودان الحدیث والمعاصر الجمل :تار هللاشوقي عطا عبد هللا عبد الرزاق إبراه  المرجع الساب

 .334ص
، محمد محمود السروجي : دراسات في تارخ مصر والسودان الحدیث والمعاصر، )2(  .394ص  المرجع الساب
ة ، )3( ، أمل عجیل : قصة وتارخ الحضارات العر  .98ص  المرجع الساب
 .34ص  ،1992،دار جامعة الخرطوم فدو عبد الرحمان علي طه : السودان للسودانیین، )4(
م )5( ، تارخ مصر والسودان الحدیث والمعاصر ،  الجمل :هللاشوقي عطا -عبد هللا عبد الرزاق إبراه ص  المرجع الساب

333. 
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طان الحمالت/ 2 ا  على السودان: ةالمصر ةالبر طال شة في  أمامعد انهزام ا الح
ة (عدوة) السودان واحتاللها من  إلىنجلترا العودة قررت إ ،م1896مارس  01في  معر

ا بها وهذاتستعد لذلك  أخذتو  ،جدید طال ش من  أنوطلبت منها  ،عد استنجاد ا یتحرك الج
اتجاه السودان(الشمال ن الهزمة أل ،نحو الداخل األحمرحر الل على الساح(سواكن)حلفا) 
ة في  إلى أدت طال ة ف .)1(ارتراتهدید السودانیین للمستعمرة اال ومة البرطان اتخذت الح

رةح بإعداد ،دأت التجهیزات لتحقی هذا الهدفو ، احتالل السودان بإعادةقرارها   ملة عس
اءانت و . تجمعوا في منطقة حلفا ونة من  األع ة على مصر في تجهیز الحملة الم المال

ادات  ة وق ا هدفها  ،نجلیزةإجنود المستعمرات البرطان اتلكي تحق برطان ح الفتح  بإث
ةإل صفة رسم ش .)2(نجلترا  ط وهو تشنر قاد الج بلغ ، من سالح الهندسةبرطاني  ضا

االستعداد الكامل أالفهذه القوة عشرة  أفرادعدد  التقدم  األوامرله  أعطیتحیث   ،مقاتل 
ة یوم رض السودان في أ ة في فر ت الحملة وحدثت معر ن و  ،م1896جوان  07فتحر لم 

انت النتیجة  ،الفآعدد السودانیین یزد عن ثالثة  قتل ثمانمائة من السودانیین بینهم  أنف
ش نحو دنقلةوأ ،وجرح  خمسمائة قائدهم ة الج ق دنقلة  أمیر أرغمما  ،سر ستمائة وتراجع 
تشنر دون مقاومة ممدینته لعد إخالء إلى ش و  .)3(قدرته على المقاومة فدخلها  ان الج

ة من واد حلفا عبر صحراء العطمور في  أثناءالمصر  ك الحدید مد خطو الس تقدمه 
عد نجاحمد أبواتجاه  نجلترا لكن قبل ذلك شعرت إو  ح حملة دنقلة تقرر استئناف الزحف،، و

م ستلزم ضمان األمر أن شة وعدم تقد اد الح ه ح ا ذلك قامت ل ،مساعدة أ  بإرسالبرطان

                              
تب اإلسالمي ،بیروت ،، 1989-1924واد النیل مصر والسودان محمود شاكر : التارخ المعاصر )1(  ، 2000الم

 .286ص 
م عبده محمد: العالقات السود )2( ة المصرة (طالل إبراه الروس،2011-1989ان مل لنیل درجة ال حث م (غیر  )، 

ة، جامعة الخرطوم، (د.ت)، منشورة) ، اس  .07ص  قسم العلوم الس
، ،1989-1924عاصر واد النیل مصر والسودان محمود شاكر : التارخ الم )3(  .287ص  المرجع الساب
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س إلىعثة  ا أد ا م  أ اشنجحت في عقد معاهدة تضمنت عدم تقد ة األح مساعدة  أ
ومة البرطان أمرتعدها . و للسودانیین االح االستعداد للزحف جنو تشنر  ان الدافع ، ة 

ةموصل ل مالذلك  ومة البرطان ادة مارشان  أرسلواالفرنسیین  نمن أ ،سمع الح ق حملة 
ش المصر واستولى على  ،ضاألبالحتالل فاشودة على النیل   خليوأحمد  أبوفتقدم الج

ش الزاحف في  ،رالدراوش بر تشنر و  ،م1897سبتمبر  06فاستولى علیها الج حاصر 
ش 1898افرل  08في و ، الدراوش المتحصنین في العطبرة اندحار ج م بدأ الهجوم وانتهت 

فة  إلى أدالدراوش واسر قائدهم وفر من استطاع الفرار، هذا ما  ات الخل زعزعة معنو
ل  عد ذلك التخلي عن  یز جهوده على  أمالواقعة شمال  المناطالذ قرر  درمان وتر

ة تشنر  .)1(المناط الجنو د فیها لمارشان  أوامرثم اصدر   ةالحقوق المصرعن یؤ
ه ل ه تمسك األخیربینما نجد هذا  ،بإخالئهالجهات التي احتلها مارشان وطال  امتثاالً  برأ

ومته،  ألوامر ام حرب التهدی إلى أدتأزم الموقف في فاشودة مما  إلىهذا ما أد و ح ق د 
ا بین  تهنا ، )2(أورا وفرنسا فيبرطان فرنسا عجزها على االحتفا بوضعها هناك  أدر
عث االنسحاب من فاشودة م قراراً 1898نوفمبر  04في  تف ه رجالها   أعدتعدها و  .تأمر ف

فة والقضاء علیها ادة ونجت لتعقب قوات الخل ق نوفمبر  24نجحت قواته في و ، حملة 
ارم في احتالل 1899 فة أ اه من جدید وتضی الخناق على قوات الخل انت  ،الم التي 

زة في  رات أممتمر قوات ونجت من الشمال، دب انت  ،التي وجدت نفسها محاصرة  بینما 
قذائف مدافعها من الشرق  فة سو  أمامفلم تكن  ،البوارج في النیل تمطرها  یخوض  أنالخل

ة في هذه المنطقة ته النهائ قارب  ،معر فة عبد هللا وما  قتل الخل ة   1000وانتهت المعر
                              

م،  )1( ،ص  هللاشوقي عطاعبد هللا عبد الرزاق إبراه الجمل :تارخ مصر والسودان الحدیث والمعاصر ،المرجع الساب
 .337 -335ص

ة في ظل االتفاق الثنائي  )2( ، 1924-1899عبد الفتاح عبد الصمد منصور : العالقات المصرة السودان ، المرجع الساب
 .52ص 
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اعهمن  التي ظلت في ید و  ،رض بني شنقولماعدا أ أكملهتم استرداد السودان عدها  .)1(أت
یین ذلك دارفور اإلثیو  أنالمهدیین قبل  أیدانتزاعها من  إلىالتي سارع علي دینار  ،و

ومة الجدیدة في  ،تشنر إلیهاصل  الوالء والطاعة للح وجلس على عرشها مع اعترافه 
ه و ، الخرطوم اً و الس إدارةاعترفت  وظل  ،م1900على دارفور سنة  سلطاناً  دان الجدیدة رسم
ه سنة ذلك  تداخلت عوامل عدیدة أدت إلى سقو وانهزام  فقد .)2(م1916حتى قضي عل

عد  ة  م تم رفع العلم المصر 1898في سبتمبر و  ،أن حققت استقالل للسودانالثورة المهد
ة إدارة السودان في المستقبل ف تم ف ،بجانب العلم البرطاني في إجراء القصد منه تحدید 

ة م الثنائي المصر واإل عقد اتفاق الح   . )3(نجلیز للسودانتقضي 

م الثنائي 3 ة الح انت عد استعادة ا  :م 1899/ اتفاق ا لسودان   أنحرصة على برطان
هتمد نفوذها  ة إلمبراطورتهان تضمه وأ ،إل طرة  أننجلترا لم تستطع لكن إ ،اإلفرق الس تنفرد 

ا على السودان  ابرسم   متعددة: ألس

ة - مة الثابتة في السودان قبل الثورة المهد ات  ،حقوق مصر القد وما تكبدته مصر في عمل
ا انت ، حیث الفتح الجدید الدول  أطماعتستند على حقوق مصر في السودان لتواجه برطان
  وفي مقدمتها فرنسا. خر األاالستعمارة 

                              
م،  )1( ، ص  الجمل : تارخ مصر والسوداهللاشوقي عطاعبد هللا عبد الرزاق إبراه ن الحدیث والمعاصر ، المرجع الساب

340. 
ة في ظل االتفاق الثنائي  )2( ، 1924- 1899عبد الفتاح عبد الصمد منصور :العالقات المصرة السودان ، المرجع الساب

 .70ص 
ة المصرة ( )3( م عبده محمد: العالقات السودان   .8- 7ص  ص )، المرجع الساب ،2011- 1989طالل إبراه
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ا انت  - عا  أرضاً عتبر السودان ت أنتدرك برطان اره تا اعت م  الح قوم  ة والخدیو  عثمان
  للسلطان.

ة - عدیتحمفي  ابرطان رغ عات تعمیر السودان  ة ل مصر ت رومر ، الثورة المهد استطاع 
ا أنمساعدة مستشاره القانونیین  م أ ،ضع نظاما غر قره اللورد سالبور وهو اتفاق الح

البرطاني مهد له برفع العلمین المصر و  الذو  ،م1899جانفي  19الثنائي الذ ابرم في 
ومة في الخرطوم الملح  ( ینظر .)1(دةما عشر واثناهذا الوفاق من مقدمة و  على مبنى الح

  .) 120ص 04 :رقم

رومر     م الثنائي عن اللورد  رة الح ا قنصل  ان صدور ف الً  ،العام في مصربرطان  دل
ة  أخر  انت تطمح فيوالتي في فصل السودان عن مصر، على استمرار الخطة البرطان

عاد أ وجود مص ة أإ ون عق ا مام مشروعات ر في السودان حتى ال  االستعمارة برطان
ادل بین  في السودان . ة أهمها الرضا المت ادئ قانون م الثنائي عدة م ة الح وقد أغفلت اتفاق

قي أل ،المتعاقدین ة توفر عنصر الرضا الحق ات الدول ن أساس سالمة المعاهدات واالتفاق
ادل وهذا الشر لم یتوفر ة تحتل األرض  ،المت ضا و  .المصرةحیث أن القوات البرطان أ

اشاوات  أغفلت المعاهدة مبدأ مهماً  مستمدا من الفرمانات الصادرة عن السلطان العثماني ل
ن عام خاصة الفرمانات التي أعقبت معاهدة لند، وخدیو مصر منذ عهد محمد علي

السودانتلك التي تعترف بها إ ،م1840 التي تنص على سران و ، نجلترا خاصة المتعلقة 
ة في مصر والسودان المعاهدات ة  ،والقوانین العثمان ه اتفاق ع أ والتي تمنع مصر من توق

                              
م،  )1( ، ص هللاشوقي عطاعبد هللا عبد الرزاق إبراه  الجمل: تارخ مصر والسودان الحدیث والمعاصر ، المرجع الساب

343. 
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ة قة  .)1(مع الدول األجنب م السودان بل  أن األمروحق ا لم تشارك مصر في ح برطان
رومر في  ،له األمرانفردت  ره  دلنا على ذلك ما ذ  أنزارة له للسودان "....اعلموا  أولو

ة ال تستمد  الد السودان امهاال السردار وحده هو الذ  إنوال من لندن بل  ،من القاهرة أح
م العدل فیها بین قوم  ل ع س ان نصیب مصر من هذه حد غیره ". لى أفال یجب التعو فقد 

ة اءهو تحمل  ،المشار م  أع ح ة  ة وتطور السودان المسؤولةوحدها  أنهامال من  ،عن رفاه
اتب  ،ل المشروعات الكبر جل تمو أ ة الهامة والمنشآتوتشید المنازل والم في  .)2(الثانو

ا في تدبیر حین یتولى البرطانیو  قوم الحاكم العام  ،ذلك القطرأمور ن السلطة العل حیث 
طرة المطلقة دون مصر الس ةف .)3(البرطاني  ع هذه االتفاق مرحلة جدیدة  السودان دخل بتوق

م م الثنائي المصر  أال ،من الح والذ تمیز بتغیرات وتجدیدات مست البرطاني وهي الح
  جوانب عدة.

  

  

  

  

  

  
                              

مي الشیخ :الرأفت  )1( ة، غن ، مصر والسودان في العالقات الدول  .335ص المرجع الساب
ة في التارخ الحدیث والمعاصر، راح الشمال دراسة في العالقات المصرةنوال عبد العزز مهد راضي:  )2(  السودان

 .25ص  ،1985(د.ب)، ،دار المعارف
ة،الرأفت  )3( ة اإلسالم مي الشیخ: التارخ المعاصر لألمة العر  .62ص ،1992،القاهرة دار الثقافة، غن
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حث الثاني: ة في السودان الم طان ة البر اسة االستعمار   الس

ومة المصرة هي من انت     ، إلى أن وقع تشرف على شؤون السودان الح ما سب  ف
ا، 1899 جانفي 19في  االتفاق الثنائي رطان في  أولىخطوة حدد الذ و م بین مصر و

شرف تش م في السودانیل الجهاز الذ س اسة  ،على الح ما رسم الخطو العرضة لس
م هناك والتي مست وغیرت ال   نجدها في : عدید من الجوانب في السودان والح

ا/1   :إدار

تشنر - ش  ،للسودان في الخرطوم عاماً  حاكماً  تعین اللورد  اشا سردار الج ال  واس
س  انالمصر ( رئ قضي و  ،تنفیذ البند الثالث من االتفاق الثنائيذلك ل، الحرب) أر الذ 

ا في السودان    .)1(إلى حاكم عامبتفوض الرئاسة العل

ومة  - یل الح ع األوامر التي تصدر من و ط یجب على الحاكم العام للسودان أن 
شؤون وأ ،وقنصلها العام في القاهرة ل الحوادث الجارة والهامة المتعلقة   ،السودانن یبلغ 

ة بدون عودة إلى القاهرة أو إلى لندن. ومنحه الشؤون المحل   السلطات الكاملة للتصرف 

ساعده مفتشان وقسمت  - ل منها مدیر  قسم الحاكم العام السودان إلى مدیرات على رأس 
ل مل مدیرة  ز مفتشإلى مراكز وعلى رأس    .)2(عاونه مأمور ونائب مأمور ر

الت الحدود حیث عقدت في  - ة مش ومة 1902ما  15تسو م معاهدة بین الح
ومة  ة والح االبرطان ة الحدود بین إثیو ة لتسو عقدت معاهدة مع ما  ،والسودان اإلثیو

                              
ة في ظل االتفاق الثنائي  عبد الفتاح عبد الصمد منصور : )1( ، 1924-1899العالقات المصرة السودان ، المرجع الساب

 .127ص 
، ص ص الرأفت  )2( ة، المرجع الساب مي الشیخ :مصر والسودان في العالقات الدول   .350- 349غن
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ة  ا لتسو طال ة مع الملك لیو  ،وارتراحدود السودان ا ا ما عقدت اتفاق ولد ملك بلج
ة    .)1(الحدود بین السودان ودولة الكونغو الحرةلتسو

س  - ل من ل ة  امراق انوا  أورو هم وعدم السماح ل ،نوابهم أو مآمیرمن الموظفین سواء 
 الشرقیینلجهلهم بلغات وعادات  األهاليعالقتهم مع ل ذلكو نجلیز، هم اإلبتأثیر في رؤساء

ا. ل عتمدون علیهم اعتمادا  ان رؤسائهم    ف

ة  إقامة - ات السلطات التشرع شترك مع الحاكم العام في تحمل مسؤول ةمجلس   ،والتنفیذ
 القصد منه اتخاذ القرارات الهامة التي تؤثر، و ضم ال مصرین وال سودانیین هذا المجلس ال

  . )2(مشورة إلىالعمل وتحتاج في سیر 

ة العشائر والمشایمنح زعماء  - حسب  ،مختلفة ومتنوعة وٕادارةخ والنظار سلطات قضائ
اینة واألوضاعالظروف  س معنى ذلك ، المت زة عن سلطاتها  أنلكن ل ومة المر تتنازل الح
ة م األساس قى غیر متنازع علیها أنالتي یجب و ، في الح ل . ت لكن الغرض في تحو

ة اإلدارة إلىالسلطات  ومة  األعمال األخیرةتقوم  أن وه األهل طة دون تدخل الح س ال
زة   .)3(المر

                              
م، )1( ،   الجمل :تارخ مصر والسودان الحدیث والمعاهللاشوقي عطا عبد هللا عبد الرزاق إبراه  .351صر ، المرجع الساب
، ص الرأفت  )2( ة، المرجع الساب مي الشیخ : مصر والسودان في العالقات الدول  .350غن
انقا: أضواء على النظام ال )3( ، ص  قبلي واإلدارة في السودان، المصدرالسنى    .34الساب
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تشنر - السودان لمدة  إدارةالذ تولى و  ،ونجتخلفه السیر حاكم عام في السودان  أول ان 
عة عشر عاما ( م) الذ قتل في 1924 -1916ثم السیر لي ستاك ( ،م)1916-1900س
  .)1(رشرأم وخلفه السیر جیوفر 1924القاهرة في نوفمبر

ا:2 ا واجتماع   / اقتصاد

ا: ة من خالل : أ/ اقتصاد ذلك في النواحي االقتصاد ة  طرة البرطان   ظهرت الس

ادرة - ة في  م مالسلطات البرطان هذا النوع  إلنتاجعمل المشروعات الالزمة  ،الجزرة إقل
هو  ،من القطن شیر للغزل و النسیج ب الذ تعتمد عل امصانع الن وذلك ببناء میناء  ،برطان

  .)2(م لتصدیر القطن منه1907بورسودان عام 

ة الحدید من واد حلفا  - ض وخط من  إلىخط  وأضیفالخرطوم  إلىمد س سنار واألب
حر األحمر  إلىخط مالحة نهر من الخرطوم  إنشاءذلك و  ،عطبرة إلى سواكن على ال

  .)3(حر الغزال

تحملت الخزانة المصرة العبء المالي لهذه  مت في هذه الفترة عدة مشروعاتأق -
ة او  ،)4(المشروعات انت تدفعه وهي التي أدت إلى عجز میزان ومة المصرة التي  لح

ة  ط في السودان إلىراض ش المرا   .)5(جانب نفقات الج

                              
م، )1( ، ص  هللاشوقي عطا عبد هللا عبد الرزاق إبراه الجمل: تارخ مصر والسودان الحدیث والمعاصر ، المرجع الساب

348. 
، صالرأفت  )2( ة، المرجع الساب مي الشیخ : مصر والسودان في العالقات الدول  .352غن
ا  -المغرب –شوقي ضیف: عصر الدول واإلمارات ( الجزائر  )3( ، ص –مورتان  .633السودان ) ، المرجع الساب
م،عبد هللا )4( ، ص هللاشوقي عطا  عبد الرزاق إبراه  الجمل: تارخ مصر والسودان الحدیث والمعاصر، المرجع الساب

349. 
، صالرأفت  )5( ة، المرجع الساب مي الشیخ :مصر والسودان في العالقات الدول  .353غن
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ان متوافقة مع  لى السودانفرض ضرائب ع - ة للشعب، واألوضاعحالة الس لهذا  االجتماع
انت ي. منخفضة إذاالضرائب  السبب  م التر الضرائب المفروضة في زمن الح   ما قورنت 

ة ،تفاد القسوة في تحصیل الضرائب - انت مفروضة في عهد المهد س التي   ،على ع
الد المسلمة و  فقد استفادوا في فرض ضرائب من النظام  أحوالالذ یناسب المطب في ال

  القطر.

ادئ  - ة ا األمروضعت في  انلقطعان والنخیل ضر انت تعدل و ، والعشور والجزة واألط
ة خرآ إلىمن وقت  صالحیتها في نظرهم واعتبرت من ضمن  أثبتتو  ،حسب الظروف المحل

اشرة في السودان   .)1(الضرائب الم

ة للسودان إلنعاشجدیدة  أسواقخل  -   .)2(التجارة والحالة االقتصاد

ا:   ب/ اجتماع

تشنر  - ة  أولى بإصدارقام  دن خاصة في الم، األراضيلوائحه وقوانینه في ح ملك
رر ودنقلة الخرطوم و ةو ، الكبیرة  ة والمدن من خالل قوانین  ، وذلك)3(وضع القوانین الجنائ

ات والتحقی الجنائي لو  ،العقو ا  أو   .)4(تطبی هذه القوانین البرطانیینالض

اً  الجرائم أننظام قضائي یتلخص في  إقامة -  ،في المدیرات التي ارتكبت فیها تحاكم غال
مفردهأمام قاضفالصغیرة منها  مة والكبیرة منها  ،ي یجلس  أمام ثالثة قضاة وهذه المح

مة مدیر( تسمى زة صغر (أو )مح مة مر رأسها مدیر ) مح بیر له  أخرموظف  أوو
                              

)1( ، انقا: أضواء على النظام القبلي واإلدارة في السودان، المصدر الساب  .38ص  السنى 
ة: السودان في قرن  )2( ي شب ، ص 1919- 1819م  .320، المصدر الساب
 .313ص  ،نفسهالمصدر  )3(
، ص الرأفت  )4( ة، المرجع الساب مي الشیخ :مصر والسودان في العالقات الدول  .352غن
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ا  ،سلطة قاضي ة في المدیرات والمراكز تعالج قضا ة األحوالوالمحاكم الشرع بین  الشخص
ة إعادةللحاكم العام الح في و  ،المسلمین ل قض   .)1(النظر في 

قانون محاكم القر في  أجیزو  ،خ وسط الشلك في جنوب السودانمحاكم المشای إنشاء -
ة ه 2قدرها غرامة  إلىتمتد سلطات هذه المحاكم ، المدیرات الشمال   .)2(جن

حواحیث  ،المدن والبدو الفالحون  أهلخل العداوة بین  - غضاء  أص ة وال ضمرون الكراه
ام المدن ه  أنوالمعروف  ،والتي تعرقل ق ز الرقي والمهد الذ یترى ف ع ومر المدینة هي من

  .)3(الوعي االجتماعي والثقافي والصحي

ا إنشاء - ة والعملبنا ان  وٕاقامة ،على تعمیر الخرطوم ت عمران قصر جدید للحاكم م
م ات  إنشاء إلى إضافة ،القصر القد ة أمیرةعدة مستشف س   .)4(في المدن الرئ

ة  اإلدارةرأت  - فوضعت  ،تستفید من التقالید الموجودة داخل المجتمع السوداني أنالبرطان
ل السلطات  ونت مشای إلىنظرة تحو ائل و ة اإلداراتخ الق   .)5(األساسعلى هذا  األهل

ة من جهة - ائل السودان اسة تقوم على زرع الخالفات بین الق ا س ین  ،اعتمدت برطان و
حي من جهة ، ومحارة العادات والتقالید التي انتقلت )6(أخر  الشمال المسلم والجنوب المس

ع العر  إلىمن الشمال  قاءالجنوب وتشج ه. واإل   عل

                              
ة: السودان في قرن  )1( ي شب ، ص 1919- 1819م  .314، المصدر الساب
انقا: أض )2( ، ص السني   34واء على النظام القبلي واإلدارة في السودان، المصدر الساب
 .60المصدر نفسه،ص  )3(
م، )4( ، هللاشوقي عطا عبد هللا عبد الرزاق إبراه  الجمل: تارخ مصر والسودان الحدیث والمعاصر، المرجع الساب

 . 350ص
انقا: أضواء على النظام القبلي واإلدارة في  )5( ، ص السني   .63السودان، المصدر الساب
، ص  )6( ة، المرجع الساب  .99أمل عجیل : قصة وتارخ الحضارات العر
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ا:/ ثقا3 ا ودین   ف

ا:    أ/ ثقاف

م أ     وذلك من  .أهدافهمالتي وجهها البرطانیون في السودان لتحقی  األنشطةحد ان التعل
  خالل:

ة في السودان إنشاء - م ة والحساب ،مؤسسات تعل عض المعلومات في القراءة والكتا  ،تلقن 
اب السوداني عض المناصب الصغر في  ،لعدد خاص من الش نوا من احتالل  حتى یتم

  .)1(القطر إدارة

س مدارس  - ةتأس م في هذه المدارس معلمون ، في المدن الكبر  أول التعل قوم  ان 
  .)2(مدارس لتخرج المعلمین أنشئت ما ،أكفاءمصرون 

ة في عام  فتحت - ومة البرطان ة غو  "تشنر"م برئاسة اللورد 1902الح ارةل ، ردن التذ
عد عام  ،م1913فتح القسم الثانو منها عام و  ز  إلىم تحولت 1914و ة وقد ر ة جامع ل

  .االنجلیزةاالهتمام فیها على اللغة 

ة في شمال السودان - م م 1916ففي عام  ،ساهمت مصر بنصیب في النهضة التعل
ة  ل اافتتحت  ةوافتتحت بها مدارس البنات ا ،الخرطوم األق ط في الخرطوم  أنشئت، و لق

ة تشرف على المدارس المصرة بها م   .)3(منطقة تعل

                              
، ص  )1(  .89محمود شاكر: السودان، المرجع الساب
ا  -المغرب –شوقي ضیف: عصر الدول واإلمارات ( الجزائر  )2( ، ص  –مورتان  .632السودان ) ، المرجع الساب
م، عبد هللا )3( ،ص شوقي عطاهللا عبد الرزاق إبراه  الجمل: تارخ مصر والسودان الحدیث والمعاصر، المرجع الساب

350. 
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السودان في عام  - م العالي  ة ظهور التعل ة الطب بإنشاءم 1926بدا عد أصدر ، ل ما  ف
ا إنشاءالذ ینص على و  ،م1938عام  تقرر لجنة (الورا)  واآلدابالعلوم  في :المدارس العل

طر    . )1(والزراعة والهندسة والطب الب

م الجنوب على ید  - ومة بتعل اتاهتمت الح شیرة اإلرسال ة  ،الت اللتر ره  األج على 
ة. اإلسالم فهم الثقافة الغر   وتثق

ة - اللهجات المحل ة  م في المدارس االبتدائ الحرف الالتیني التيو ، ان التعل وفي  ،تكتب 
ة للغة التي تعتبر الو  ،هي السائدة اإلنجلیزةانت اللغة  المدارس المتوسطة لتفاهم  الرسم

ة المختلفة ائل الجنو ة ، و بین الق ة واألسماءمحارة العر   .)2(العر

ا:    ب/ دین

عتقدون  أحرارعلى ترك الناس  تشنرتأكید  - عبدون و ما  ع  أمرو  ،ف المساجد  إشادةبتشج
ا ،العامة في المدن المساجد الخاصة والزوا سمح  بترخص خاص من  إال ،ولكنه ال 
زة   .)3(السلطة المر

ة  - ة الكاثول ح شیرة المس عثات الت ةتبرو الو تزاید نشا ال التي استخدمت وسائل و ، ستانت
ة و ، و متعددة لممارسة نشاطها في بناء الكنائس م الخدمات الدین ة للمرضى الخدمة التقد طب

الكنائسوالتع م في مدارس ملحقة    .)4(ل

                              
، صالرأفت  )1( ة، المرجع الساب مي الشیخ : مصر والسودان في العالقات الدول  .355غن
، ص )2(  .89محمود شاكر: السودان، المرجع الساب
ة: السودان في قرن  )3( ي شب ، ص 1919- 1819م  312، المصدر الساب
، ص الرأفت  )4( ة، المرجع الساب مي الشیخ : مصر والسودان في العالقات الدول   .355غن
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ة  - التر ره  األج ة اإلسالمفي الجنوب على  فهم الثقافة الغر  أنصاراوجعلهم  ،وتثق
عد جذبهم  لسلطانها انتها إلىخاصة  انت تزد  ،د اتهذه  إلى اإلعاناتو بین الفترة  اإلرسال
  .إلیهالمساعدتها في تنفیذ خطتها التي تسعى وذلك  ،واألخر 

ة  اإلدارةحارت  - سةالبرطان ة األل ة األزاءوحاولت اتخاذ  ،العر قاء األجنب على  واإل
ةالعر لمخالفة الشرعة    .اإلسالم

ة اإلدارةعملت  - ة على محو اللغة العر ع اللهجات  ،البرطان ة والوعي القبلي وتشج المحل
ة فأوقفت ،عنها نجلیزة بدالً واللغة اإل انت السلطة ترفض تسجیل ف. استعمال الكلمات العر

اسم عري، حیث  أ ي  ه رقماً مواطن جنو  معه اسماً  عود حامالً  أن إلى مؤقتاً  انت تعط
ه  ش ا    .)1(الحیوانات أسماءقبل

ة في السودان ب انتشار أد - االطرقة المیرغن فسمحت لعبد  ،منافس لها یجادإ إلى برطان
اجزرة  إلىالمهد للعودة الرحمان  جمع حوله  أنوشجعته على  ،أ اعهیبدأ نشاطه و من  أت
ة ، األنصار ر الختم ران: معس ذا وجد في السودان معس اعه ر  ،السید المیرغني أت ومعس
ة   .)2(بین السودانیین والتنافسنجلترا في خل التفرقة التالي نجحت إو . المهد

 

 

                              
، ص ص  محمود شاكر: السودان، )1(  .89-  88المرجع الساب
م، )2( ، ص  هللاشوقي عطا عبد هللا عبد الرزاق إبراه الجمل: تارخ مصر والسودان الحدیث والمعاصر، المرجع الساب

252.  
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حث الثالث: ةردود الفعل  الم    ) م1920-م1900( األول

ن خضوع السودانیین إلدارة       ة لم  األمر المتوقعبرطان ة  ، فقد شهد عد الدولة المهد
مدار السودان المسؤو وث السودان معارك م الثنائيورات شغلت ح ة الح  ،لین عن تنفیذ اتفاق

ة تحد ه األخیرة التي اعتبرها السودانیو هذ مثا ات ثورة  ااستجابوا له التيو ، لهمن  حر
ة ة و جماع ومة الجدیدة ،فرد الد وجلب ، و طامحین في القضاء على الح طردها من ال

سنوات شهدت السودان عدة ثورات متنوعة المناط ومختلفة الزعماء على مدار و  الحرة.
ة.   متعاق

  / في الشمال:1

ة علي عبد الكرم عام  قامت      انتدرمان مأم 1900حر تقوم على الدعوة  ، حیث 
ة ة والروح المهد فتهالتي و  ،المهد ماناً انوا یؤمنون بذلك ف، لم تمت مع موت صاحبها وخل  إ

ومة  .ال یتزعزع وال یلین ة من  فألقت أمرهسمعت الح ه هو وثمان ض عل اعهالق  19في  أت
فر  ما یؤمنون عد التو  ،م1900ف هم  س  العامالحاكم  قام ،ه حقی معهم وتمس بتأس
عد أن رأ المجلس ، حیثاإلسالميمن علماء الدین  مجلس درمان  أمعن  وأنصارهالرجل  ی

أ ،أنصاره نفيو سجنه قام ف م الدین مع التهدید  ل خارج عن تعال ون ذلك مصیر  ن 
سجن واد حلفا رهن السجن والقید الثقیل قي وقد .)1(اإلسالمي  أن إلى علي عبد الكرم 

ة  عد الحرب العالم   .)2(األولىتوفي 

                              
، ص الرأفت  )1( ة، المرجع الساب مي الشیخ : مصر والسودان في العالقات الدول  .359غن
ة في السودان  )2( ة الوطن شیر: تارخ الحر ة للنشر1969- 1900محمد عمر  ،ص 1980الخرطوم، ،م، الدار السودان

67. 
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من مهاجر الغرب  ، وهواألمینم قام شخص یدعى الشرف محمد 1903وفي سنة     
ة األقطارالذ ساح في  السودان في طرقه للحج و ، اإلسالم ةرجع  وأخیراً مر   من م

ه  قة تثبت انتسا ة بتأییده وشد  ناد ،البیت آللبوث ائل السودان وحط رحاله في  أزرهالق
ال تقلي عه عدد من الناس ،ج ومة و ، وجهر بدعوته وت اشا قاد  أمرهلما سمعت الح  ماهون 

ردفان حملة من الخرطوم القرب من دار تقلي وقتل من قاوم من  داهم الشرف، مدیر  قرة 
اعه ة نفوأ أت م الحر ما فیهم زع اقون  ضسه فاقتید سر ال   .)1(عدم شنقاوهناك أ  لألب

ان سنجة     ة محمد ود ادم من س نه النبي م أ1904الذ ادعى عام ، عدها قامت حر
سى ومحمد ن محمد رسول هللا اشهد أن ال اله إال هللا وأوهو (ه  خاصاً  وابتكر شعاراً  ،ع

ه) سى نب فته وع ة الذو  ،وقد صدقه جماعة من السودانیین المهد خل رة المهد انت ف ین 
ة في نفوسهم سى طاغ عد  ،وظهور النبي ع حثون عن متنفس لهم  انوا ی حل  أنحیث 

ة المستر عالم بهم، لف مفتش الناح ة وقد  التصد لهذه الحر ، مأمور سنجة المصر 
اعهام االستسالم ق محمد ادم إقناعفي  المأمورعندما فشل و  قام جند ف ،المأمور قتل أت

ومة  ه وعلى  بإطالقالح اعهالنار عل اعهحتى قتل هو وعض  أت   .)2(أت

ة(م قام عبد القادر بن محمد المشهور 1908وفي عام      قبیلة  أبناءوهو من  )بود حبو
ة دعوة المهد ادرة المعروفة في تلب ن ذات الم  إخوتهاشتهر عبد القادر من بین و  ،)3(الحالو

ةالشدید ل بإخالصه ین ، لمهد اغض بینه و قد ساعدوا  ألنهم إخوتههذا ما جلب العداء والت
ومة  انالح ة إ المهد ض على المؤمنین  حیث نقم عبد القادر على  ،الفتح بجمع الذرة والق

                              
ة: )1( ي شب ، ص  ، المصدر1919- 1819السودان في قرن  م  .330الساب
مي الشیخ :الرأفت  )2( ة، غن ، مصر والسودان في العالقات الدول  .359ص  المرجع الساب
م : مذحسن أ )3( ، احمد إبراه ، لمصدررات اإلمام عبد الرحمان المهد   .35ص الساب
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ومة قامواالذین  أهله ة  ،بنصیب في مساعدة الح الجزرة في  أراضيوعندما بدأت تسو
ومة التي ظلمته زاد في نقمته عل هذا ما، فیها وناً ظن عبد القادر نفسه مغب ،عملها ى الح

ومة  أن وهو لم ینس ة قضت على ح ومة الحال ةالح شد یزال من أ وهو ال ،إسالم
ش عبد الرحمان النجوميو  .)1(المتحمسین والمعتقدین برسالة المهد  ان عبد القادر في ج

ان ضمن  ،المتوجه لمصر ي  عد واقعة توش ث في مصر  األسر لكن   أطل أن إلىفم
ن إلىسراحه فعاد  ة والتغني  ،دار الحالو معاني المهد شة عامرة   أمجادهاوعاش ع

راً  م الجدید مستن   .)2(للح

ثیر من  إثارةخذ عبد القادر في أ     ومة واجتمع حوله  اعالناس ضد الح ، الذین األت
ومة منذ مارس  .سخائهعاشوا في ظل  اً  إنهاءم 1908حاولت الح ته سلم راهیته  ،حر لكن 

زل ستدرج مفتش المر ومة جعلته  ز الجزرة  –لح وت برطانيال –مر  والمأمور المستر س
اشاال قوة  إرسال إلىمما دفع الحاكم العام  ،قتلهما في زربتهو  محمد شرفو  مصر ألیوز 

ضت على عبد القادر وعض  ،ومن الخرطوم واد مدنيمن  اعهفق المحاكمة  إلىوقدموا  أت
مة المدیر أمام طالتي یرأسها  ،مح  بإعدامحیث قضت  ،م1908ما  08برطاني في  ضا

اعه أما ،وتم شنقه في موطن قبیلته أمالكهعبد القادر ومصادرة  م على  أت رجال  12فقد ح
اقي  اإلعداممنهم  لرجال في ااإلعدام لم ینفذ لكن . لمدد متفاوتة السجنوالمصادرة وال

ة  ،عشرثنى اإل ومة البرطان العام المصر المتمثل في الصحافة  والرأسبب اعتراض الح
م  ة فتعدل الح اة مع مصادرة الممتلكات إلىالوطن   .)3(السجن مد الح

                              
ة: )1( ي شب ، ص  ، المصدر1919- 1819السودان في قرن  م  .331الساب
،حسن أ )2( رات اإلمام عبد الرحمان المهد م : مذ ،المصدر  حمد إبراه  .35ص الساب
، ص الرأفت  )3( ة، المرجع الساب مي الشیخ : مصر والسودان في العالقات الدول  .361غن
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ومة  أثبتت      ثیر من الناس أنتلك الحادثة للح ة لم تخمد في نفوس   ،شعلة المهد
ومة  استها تخوفاً  ،في صعید واحد األنصاراصر تتجمع عن أنفخشیت الح  فعدلت س

الذهاب  البناء  ،فیها واإلقامةدرمان  أم إلىوسمحت لهم  ومة السماح لهم  فطلبوا من الح
ة بجوار  واألمراءولعوائل الخلفاء المناط فسمحت لهم  إحدفي  اس البناء في منطقة الع

ة ز لتسهیل المراق   .)1(المر

ال 2 ا:/ في ج   النو

ة       ال النو ن ج س م الذینالزنوج  أحفادان  الد منذ زمن قد موا ال ال الذین ، ح قوا طو
ا ال النو مین في عزلة بج ال الدایر دفع الجزة 1903في عام و ، مق ا في ج م رفض النو

ومة القوة انت جماعات ، فقد المفروضة علیهم من قبل الح ا متمتعة   حاً ومسلحة تسلالنو
ومة فقدقدرتها على الصمودوعلى ثقة في  جیداً  ة  ، ظلت تقاوم أوامر الح رفضوا فرض أ

ة علیهم ة  ،سلطة أجنب وم ارهم على دفع الضرائب أو الخضوع إلدارة ح ما رفضوا إج
اة اع طرقهم الخاصة في الح زة ورغبتهم في إت  م قامت ثورة تالود1906وفي سنة  .)2(مر

ردفانوالتي تقع في ج ة جنوب  ة إلغاءو ، ال النو اس تجارة  سبب هذه الثورة مقاومة س
ان  إلیهاتالود حفلة راقصة دعوا  أهالي أقام ، حیثالرقی ینما  ة و وم ة الح رجال الحام

شاهدون الرقصات هاجمهم  ل الرجال خارج الثكن أهاليهؤالء  غتة وقتلوا  ثم  ،ةالبلدة 
س) ز البول ز(مر ة  ،عد ذلك هاجموا المر ان التاللقیت الحام ون س او  ،عاونها النو

ومة استطاعوا صدالذین  ردفان وقضت أن إال ،هجمات الح على هذه  جاءت قوات مدیرة 

                              
م :حسن أ )1( ، ص حمد إبراه ، المصدر الساب رات اإلمام عبد الرحمان المهد  .35مذ
ة في السودان  )2( ة الوطن شیر: تارخ الحر ، ص 1969-1900محمد عمر    .69م ، المصدر الساب
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بیر واستسالم  قتل عدد  ومة ومن أسر خذوا ، أآخرنالثورة  كبر زعمائهم أحمد هم أللح
اعهم  األهاليلثورة تدل على استهانة هذه ا، المدیر ومة وعدم انص   .)1(ألوامرهاسلطة الح

عض س      ة بثورة عام قام  ال النو ز الدلنج تحدیداً م 1908ان ج مر ال الثما  ، في ج
ال التي تحمل اسم الثما رأسها عجبنای طر على مجموعة الج انه على  وأعلن ،فقد س عص

ومة ة بدالً طلب من الناس و ، الح الضر ومة أخذهامن  موافاته  ونة  .للح فقامت دورة م
امن  31من  امن  105نجلیز واإل الض من  2875والمصرین والسودانیین  الض

ال لمدة أشهر  ،ماكنة 18بیرة و مدافع 8الجنود ومعهم  ضرب حصار على مجموعة الج
الء أخیراً  تمو ، عدیدة ض على  االست ال و الق سمبر من سنة على الج م الثورة في د زع

دجلى بثورة1909في سنة و  .م1917 ز  مر ال میر  ان ج ة م قام س م الحر ان زع  ،
ي علي  ومي من استالم ، حیث لكنها لم تبلغ في خطورتها ثورة عجبناالف ن الجند الح تم

اه إلى مجارها ة الحالة وٕاعادة الم   .)2(ناص

  / في دارفور:3

م الثنائي شامال ان نفوذ ال     م ح التي ، و السودان الحدیث ماعدا مدیرة دارفورفي ل إقل
ة تشنر منذ البدا ماً  رأ  مها ح ة ح اشراً  صعو منة عامة علیها،  ،م سط ه تبرر له 

ض على زمام األم ر فیها عقب و فعندما استطاع علي دینار بن السلطان محمد الفضل الق
الد واقع ،الفوضى ح سلطانا على عرش آ، ة أم درمانالتي عمت ال ومة و  .ائهأص عملت ح

ومة ة یؤدیها للح سلطته مقابل جزة سنو عترف    .)3(السودان على عقد اتفاق معه 

                              
مي الشیخ :الرأفت  )1( ة، غن ، مصر والسودان في العالقات الدول  .360ص  المرجع الساب
ة: السودان في قرن  )2( ي شب ، ص  المصدر ،1919- 1819م  .336الساب
، ص  )3( ، المصدر الساب رات اإلمام عبد الرحمان المهد م : مذ  .38حسن أحمد إبراه
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ات في      امواجه السلطان عدة صعو طرته على دارفور إح  منافسة  أولهاانت  ،س
م ة و  ،علي إبراه صلة قرا مت   أنتشنر  أرادحیث  ،)1(المالكة في دارفور لألسرةالذ 

عثه  ضرب علي دینار لكنه فشل في انتزاع السلطة من ید  ،األمورم زمام لدارفور لتس إلىف
ائل رفضت االعتراف  أنما  .علي دینار معض الق الحاكم  أرادما  ،الزعامة علیها إلبراه

اشر اإلشرافضع علي دینار تحت  أنالعام  ه السلطان في في  ،الم الوقت الذ یرغب ف
ردفان م سلطته واستقالله في دارفور ومدها لتشمل  ومة أمامههنا وقفت ، تدع الخرطوم  ح

ان یرغب في  .)2(دأ الخالف بین الجانبینوعارضته و  ومة نفسه عدم تدخل ال قرارةحیث  ح
ضمن عمل ل ته وشأنه ن الواقع فإ وفي ،عنها استقالته في شؤونه، لذا بدأ  ومة قد تر الح

عد أن ومات  والتي ،في منطقته األمنوطد  خاصة  ومة بل ومن قبلها من ح عجزت الح
قارة ، على توفیرها ال قیت تشن الغارات علیها  ائل المجاورة لدارفور  لكن زعماء الق

ینار علي د إلیهاالغارات التي شنتها الرزقات سار  إحدفي و ، والرزقات والناما وغیرها
مها أن إال .وأخضعها ومة فآوتهالخرطوم  إلىمادبو قد التجأ موسى  زع خذ علي فأ ،الح

ومة هذا التصرف دینار ومة الفرد المطلقة إدارةانت و  .)3(عتب على الح ، السلطان هي ح
عتمد في ة الضرائب ولكنه  ا ةالعدل على الشرعة  إقامة ج عرف عنه ، حیث اإلسالم
م الدین  التدین والتمسك ا للحجاز شان ملوك المسلمین بدأ یرسل محمالً فقد بتعال   .)4(سنو

                              
حر الغزال شماال، ومن النیل  – )1( ة في السودان، تمتد حدودها من بئر النطرون في الصحراء إلى  هي أقدم سلطنة عر

ض إلى ترجة برقو عه  األب ا اسیین حل بدارفور وتزوج من بنت ملكها فرزق ولدا ف شرقا وغرا، قالوا في تارخها أن احد الع
اسة 1445الفور وهم نصف سود سنة  ات: السودان المصر ومطامع الس ني المساجد.(ینظر: داود بر م، فنشر اإلسالم و

م والثقافة، القاهرة، ة، مؤسسة هنداو للتعل  )154 ، ص2013البرطان
، ص الرأفت  )2( ة، المرجع الساب مي الشیخ : مصر والسودان في العالقات الدول  .362غن
، ص 1989-1924محمود شاكر: التارخ المعاصر واد النیل مصر والسودان  )3(  .295م، المرجع الساب
ة: السودان في قرن  )4( ي شب ، ص 1919- 1819م  .340،المصدر الساب



	)م1920  -1899الفصل الثاني: السیاسة البریطانیة في السودان وردود الفعل األولیة (

 

72 
 

قت       ومة قد تدهورت في السنوات التي س الح الحرب  إعالنلكن عالقة علي دینار 
فة العثماني و ، الكبر  ة ضد  وأبداستجاب لمرسالت الخل ات حر استعداده للدخول في عمل
ومة اروصلت  ،)1(الح ة السلطان في  إلىتلك المرسالت  أخ ومة وعرفت ن  إعالنالح
ان الهجوم  أوستعد  أنه قبل  تبدأ أن ورأت ،العص هتصل  أوقوم هو  مساعدات  إل
ومة حملة قوامها ثالثة ف. العثمانیین ، مقاتل اغلبهم من الجنود المصرین أالفجهزت الح

ادتها و  اشاجعلت ق لي  نجلترا الرغم من حاجة إو  ،)2(دارفور إلىوسارت الحملة  إلى 
ادین  األسلحة إلىوحلفائها  واجهتهم عدة صعاب في و  .أخر والذخیرة والرجال في م
ة وهم وٕایجادمن حیث النقل  ،مسیرتهم اه الكاف  إلى اوصلو  إنما و ، في فصل الصیف الم

شین ة بین الج ة حتى نشبت معر ش السلطانقرة برنج المدافع  أماموثبت  ، حیث صمد ج
اة  أودتالتي و ، بها القائد هدلستون  أتىالرشاشة التي  هذا ما  .قتیل في المیدان 500ح

عد  ،جبل مرة إلىترك العاصمة واالنتقال  إلىالسلطان  أد عه هدلستون  ه فت لیتحصن 
اع أنعلم  أن  06فقتل علي دینار برصاصة طائشة في  یتخلون عنه، بدؤواالسلطان  أت

ة عشر عاماً ، م1916رنوفمب عد ثمان ا للسودان  تشنر  بهذا تم انضمام دارفور نهائ من فتح 
ح   .)3(من تارخ السودان تارخها جزءاً  وأص

  

  

                              
، ص حسن أحمد إبرا  )1( ، المصدر الساب رات اإلمام عبد الرحمان المهد م : مذ  .40ه
، ص 1989-1924محمود شاكر: التارخ المعاصر واد النیل مصر والسودان  )2(  .297م، المرجع الساب
ة: السودان في قرن  )3( ي شب ، ص 1919- 1819م   .344، المصدر الساب
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ل     من على السودان بهذا الش ا ته ذا ظلت برطان طرة على المجاالت  ،وه مس
ة في هذا البلد اإلفرقي، اس ة والس ة واالجتماع من المفترض أن  مصر التيأما  االقتصاد

م عض الموظفین المصرین مهام قد اقتصر دورها فيف ،تشارك في الح ، إدارة اً تولي 
.  حفظ األمنل ش المصر ة من الج تی اء الشعب السوداني و بواسطة  هذا ما أد إلى است

اسة امه بردود أفعال اتجاه هذه الس تمثلت في معارك وانتفاضات علها تقضي على  ،وق
الد. م األجنبي وتطرده من ال الذ  ،نجلیز ثورات ضد التسلط اإلالانت هذه حیث  الح

ع الفرد ال ،قمع الشعب السوداني إلىسعى  ةوهي ثورات ذات الطا ، مشوب بدعاو دین
ن فیها حیث  ةلم  التعامل مع أصحاب ومة الخرطوم سهل على ح هذا ما، اتجاهات وطن

ت في القضاء علیها ثم نجحت  ،هذه الثورات القضاء على زعماء هذه الثورات  أنألنها أدر
 عنى نهایتها.
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اسي الوطني .1 حث األول: نمو الوعي الس   الم
ة االتحاد السوداني  -1  جمع
ض -2 ة اللواء األب  جمع
جین  -3  ناد الخر
 مدرسة الفجر -4
 مدرسة ود مدني  -5
جین -6  مؤتمر الخر

ة .2 ة السودان اس حث الثاني: نشأة األحزاب الس   الم
ة :  -1  األحزاب االتحاد
  حزب األشقاء 1-1
 حزب االتحادین  1-2
 حزب األحرار 1-3
 واد النیلوحدة حزب  1-4
 الحزب الوطني االتحاد 1-5

ة:  -2  األحزاب االستقالل

  حزب القومین 2-1

  حزب األمة   2- 2

  حزب الجمهور االشتراكيال  3- 2

  حزب االستقالل الجمهور   4- 2

ة -3  األحزاب العقائد

  جماعة اإلخوان المسلمین 3-1

  الحزب الشیوعي السوداني  2- 3

  حزب الجنوب  3- 3
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حث .3 ة ودورها في مقاومة االستعمار الم مات الجماهیر   الثالث: التنظ
ة -1 ة العمال  الحر
ة المزارعین -2  حر
 االتحاد الطالبي -3
ة -4 ة النسائ  الحر
ر المصیر و  .4 ع: استفتاء تقر حث الرا   االستقاللنیل الم
ر المصیر -1  استفتاء تقر
  إعالن االستقالل -2
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م الثنائي ا أنعد    ة الح المصر دخل السودان عهد جدید من  لبرطانيوقعت اتفاق
م ة و حیث فرضت برطان ،الح اسة استعمارة قمع ه س ةا عل طرة أمن  ،استنزاف جل الس
اة اإلدارةعلى ة الكل ع جوانب الح ة ،جم ة ،االقتصاد ة والثقاف ت  ،االجتماع حیث تر

ة فقط ه لوظائف إدارة عاد عض موظف ت ،لمصر مجرد تولي  له في ید  وتر م  الح
ا ام ثورات ومعارك و  ،هذا التسلط الذ رفضه الشعب السوداني .برطان الذ أد بهم إلى ق

الد طة القصد منها طرد العدو األجنبي من ال انت لكن برط ،س ا  من تلك المعارك   قو أان
اعدة لك لذو  اكونها تقوم في مناط متفرقة ومت ام لهذا الذ أد إلى تفطن الشعب  .زمن لق

ة من  ة الوطن اسي الوطني عد ،جل تحقی االستقاللأالحر الذ أد و  ،نمو الوعي الس
ان لها صد ودور فعال في تحقی االستقالل . ات وأحزاب    بهم إلى إنشاء جمع
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حث األولا اسي الوطني: لم   نمو الوعي الس

ة للتحد ضد      ة استجا ة الوطن ة دورها في الحر ات السرة السودان أخذت الجمع
طرة االستعمارة الغاشمة ات .الس ر ومن أمثلة هذه الجمع   : (1)نذ

ة االتحاد السوداني: 1   / جمع

ة االتحاد السوداني1921في عام      السودان للسودانیین ان شعارها(و ، م تأسست جمع
ة سرة )2()المعروف والمصرون أولى عض الموظفین حیث تكونت من  ،انت هذه الجمع

ان من خرجي المدارس و  ة غوردون الحرة و  األعمالعض ش ل ة في  انوا الذین ، طل
عون نضال المصرین من أ ه  جلیتا تناقشون ف  .)3(درمان أمن جیفي ناد الخر الحرة، و

م سیف، أبو، محي الدین جمال األمینعبید الحاج  أعضائهامن و  ، إبراه شة بدر مان   سل
ان نشاطهم  ،المجالس الخاصة في المنازل إلىانتقلت المناقشة  .)4(توفی صالح جبرلو  و

م البرطاني مناهضة الح ز في توزع المنشورات التي تناد  ة نجحتوقد ، یتر  الجمع
ضا مهم في مصر إلتمامة طلال إرسالفي  أ تها مجازفة انت تلك الخطوة في حد ذاو ، تعل

مل دراسته في  الذفالطالب  ،نجلیزخطیرة من وجهة نظر اإل ة غوردون ل ل فر من 
عتبر مجرماً  ا مصر  ة أن األمیناستطاع عبید الحاج و  .)5(في نظر برطان س الجمع  رئ

 أنفیها  وأعلن األهرامحیث نشرت في جردة  ،عمر طوسون  األمیر إلىعث رسالة ی

                                         

مي الشیخ :الرأفت  1)( ة، االتارخ الم غن ة اإلسالم ، صعاصر لألمة العر   .63لمرجع الساب
ـــة، 1956-3195نـــوال عبـــد العزـــز مهـــد راضـــي: مصـــر والســـودان فـــي مفتـــرق الطـــرق( )2( ، بیـــروت)، دار النهضـــة العر

 .29، ص1989
ة : السو  )3( ي شب  .523، ص 1991،بیروتدان عبر القرون، دار الجیل، م
اء الدین محمد: )4( ة  محمد ض ة القوم اسي في السودان (الجبهة اإلسالم ة وأثرها على االستقرار الس االنشقاقات الحز

ط  س  بتارخ    www.alukah.netنموذجا)، متاح على الرا   .27، ص 18:05، على الساعة 2015- 01-22الخم
، ص  )5( ة : السودان عبر القرون، المصدر الساب ي شب  .524م
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دون للشعب المصر  ومعارضون النفصال مصر عن السودان  ،الوطنیین السودانیین مؤ
ةتحت  طرقة سرة قی .)1(ظروف أ ة تعمل  من موظفي  أغلبیتهمذلك لكون ت هذه الجمع

ة ومة والطل ان عملهم في الخفاء خوفاً  ،الح ةمن السلطات البر لذلك  استمرت وقد . )2(طان
ة في  اعالجمع وعض  األمینعبید الحاج  لم یرض إذ ،م1923طرق دعایتها حتى عام  إت

مجرد شن الهجوم  األكثر األعضاء االكتفاء  ة  ة األقوالصال ه إلى ترك الجمع ، ما أد 
ة اللواء  واالنضمام إلى ن جمع ضعلي عبد اللطیف لتكو   . األب

ة اللواء 2 ض/جمع ة اللواء  أسسم 1923في عام  :األب ضعلي عبد اللطیف جمع ، األب
ان لها علم خاص ه خرطة لواد النیل وفي أ حیث  ض ومرسوم عل اه  إحدب علم زوا

ضاء ( ،مصر تب على الجهة الب ة برئاسة  ةالتنفیذتألفت الهیئة و  .)3()األمام إلىو للجمع
رتیره عبید الحاج  األولالمالزم  علي عبد اللطیف ، صالح عبد القادر، حسن األمینوس

ة شرف، حسن صالح، علي مالسي،  موه ، الشیخ عمر دفع هللا، إدرسعبید صالح ، إبراه
شي، مح فة نجل التعا عرفات محمد عبد هللا وعثمان محمد هاشم وهناك مد المهد الخل

و  أكثرهمان  ،أسماؤهم أعضاء سرون خفیت ةمن موظفي الح . وضعوا برنامجا مة السودان
طلب االستقالل التام لمصر والسودانل المصرین تأییدیتلخص في لجمعیتهم    .)4(موقفهم 

ة نتیجة المنشور الذ       مطالب عنوان ( علي عبد اللطیف أذاعهتأسست هذه الجمع
ة) األمة ارالذ نشرته جردة و  ،م1922ما  11في  یوم  السودان  انو  ،في القاهرة األخ

استقالل السودان وضمه  م بتهمة . مصر إلىطالب فیها  ه وحو ض عل الشغب  إثارةق

                                         

، ص1956-1953نوال عبد العزز مهد راضي: مصر والسودان في مفترق الطرق( )1(  .38)، المرجع الساب
ي  )2( ، ص م ة : السودان عبر القرون، المصدر الساب  .523شب
، ص ص 1956-1953نوال عبد العزز مهد راضي: مصر والسودان في مفترق الطرق( )3(  .31-30)، المرجع الساب
عثة المصرة )4( م إلى رحلة ال م والثق ، مؤسسة هنداو ،الجزء الثانيعبد هللا حسین: السودان من التارخ القد ، افةللتعل

 .275، ص  2013مصر،
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ش وسج ،واالضطراب عد  ن لمدة عام،ففصل من الج انجو خر و حماسة  شدّ أ ه من السجن 
ا ة لبرطان راه رته و سقام ف ،لف ة بتأس انت تراقب التطورات في مصر و  ،)1(الجمع التي 

ة ن أولواتجاهات  التام  حو السودان، وتصرحاتها الواضحة الستقاللوزارة دستورة شعب
الدهم إزالة إلىومناقشات برلمانها التي تهدف  ،لمصر والسودان  ،النفوذ البرطاني من 

ة وتصرحات ومة البرطان أن مسأ ،الح ا والسودان لة السودان تخص بر التي نادت   الو طان
الدهم حیث  ،دخل لمصر بها م  روا شيء عن تدرب السودانیین لح  إشراكهمحتى  أولم یذ

م    .في الح

ة  إلى أدهذا الذ      الشارع والجماهیر في سلسة مظاهرات في  إلىخروج نشا الجمع
سقو اإلدرمان وأمالخرطوم  ة  دة لمصر في نضالها ضدهم، مناد حیث قابلتهم  ،نجلیز ومؤ

ة بوسائل القمع  اعتقال  أثارحیث  ،)2(وزجت بزعمائها في السجون  واإلرهابالقوات البرطان
ة  04علي عبد اللطیف في  ل السجن لمدة ثالث سنوات مزداً 1924جو من  م ومعاقبته 

ة  ل ادة  أنعد خاصة  ،وأوتاالحتجاج والمظاهرات في شهر جو عبید  إلىانتقلت الق
ة هذا  ،األمین الحاج ة من العرائض والمظاهرات السلم المقاومة  إلىالذ غیر طر الجمع

هوقد انضم  ،والتحد والمواجهة ة هنا  .)3(العدید من فئات الشعب إل ثارت حماسة طل
ة في الخرطوم فخرجوا یوم  مظاهرة مسلحة طافت  ،م1924 أوت 09المدرسة الحر وقاموا 

ة وحاصرت المدرسة واعتقلت عدداً  واجهتهاوقد  ،شوارع العاصمة من  القوات البرطان
ة السجن ستة  إلىوقدمتهم  ،الطل عضهم  م على  مة فح  أساءت السلطات لكن. أعوامالمح

                                         

فاح مشترك، دار الهالل، (د.ب)،أ )1(  .15، ص1970حمد حمروش : مصر والسودان 
، ص ص )2( ة : السودان عبر القرون، المصدر الساب ي شب  .528-527م
ة في السودان   )3( ة الوطن شیر: تارخ الحر ، ص 1969-1900محمد عمر   .106م ، المصدر الساب
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ة  ضاللواء  وأعضاءمعاملة المعتقلین من الطل امفقاموا بثورة في السجن فشددت  ،األب  األح
      .)1(علیهم

جین:3 ومة الشعب لالنصراف 1924د سنة ع / ناد الخر  أكثر األدب إلىم شجعت الح
اسة ز ، حیث درمان وود مدني أم ، فظهر ناد الخرجین فيمن غمار الس عتبر مر

ةلقراءة في حلقات والثقافي للخرجین ل األدبيالنشا  لالطالع والمناقشة في و  ،)2(أدب
ةالمسائل  عضهم في الصحفوقد ظهر نش ،األدب انت قلیلة ،ا  في موضوعات  و

ة  ةاجتماع ة  وأدب ات الدین تلقى حیث  ،السنة الهجرة وغیرها ورأسالمولد وفي المناس
على الحالة التي  رو تتحسالماضي  أمجادالتي تتحدث عن و  ،الخطب والقصائد الشعرة

حوا ة غوردون في  أنوقد جر العمل  .)3(علیها أص ل تلتقي جماعة صغیرة من خرجي 
حیث  ،نجلترارائد والمجالت الواردة من مصر وإ لقراءة ومناقشة الكتب والج ،منزل واحدا منهم

ة  أضحت رة القراءة الجماع  ، حیثم1934م و1927مابین  بین الخرجین شائعاً  أمراً ف
اسة األدبالخرجین حمى قراءة  أصابت تب الس ان م ،و قرأها الخرج قدار الكتب او لتي 

ة السائدة في وفي ذلك  ،مد ثقافته هو الداللة على ة الثقاف الحر النشا تأثر المثقفون 
  .)4(مصر

تتكون من جماعة الهاشماب من الخرجین المنتمین لعائلة الهاشماب  أ/ مدرسة الفجر:
م عبد امحجوب،  حمدمحمد أ أعضائهابرز من أو . حي الموردة أبناءمن  وأصدقائهم لحل

ان معظم  ،الصدیحمد عشر الصدی وعبد هللا عشر ممحمد، یوسف التني،  حیث 
                                         

ـــاغي،إســـماعیل أ )1( ـــا)، الجـــزء الثـــاني، دار  حمـــد  محمـــود شـــاكر: تـــارخ العـــالم اإلســـالمي الحـــدیث والمعاصـــر (قـــارة إفرق
 .58المرخ، الراض، ص

ة في السودان   )2( ة الوطن شیر: تارخ الحر ، ص 1969-1900محمد عمر   .164م ، المصدر الساب
ة : السودان عبر القرون، المصدر ا )3( ي شب ، ص م  .543لساب
ة في السودان  )4( ة الوطن شیر: تارخ الحر ،ص 1969-1900محمد عمر   .164م ،المصدر الساب
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ومة أعضاء ة غوردون العاملین بخدمة الح ل نجحت  وقد .هذه الجماعة من خرجي 
التعاون مع عرفات محمد عبد هللا إصدارم من 1934الهاشماب في  حیث  ،مجلة الفجر 

انصب اهتمام و ، رحابها إلى األخر من الجماعات  أفراداستطاعت هذه المجلة من جذب 
ة الموضوعات االجتماع م الجامعي  ،المجلة  التعل اب واالهتمام  ن منظمة للش فطالبت بتكو

ة ح شیرة المس عثات الت ة وحذرت من خطر ال ة و ، ونظم التر الوحدة الوطن وعدم طالبت 
د .شعب السودانيانقسام ال انت جماعة الفجر تؤ أن ه حیث  ناك مصالح الرأ القائل 

ثیرة بین مصر والسودان ة  س و  ،مشتر اً  مراً أوجود سودان مستقل ل انوا  ،لمصر معاد فلقد 
مة بین البلدیین. قة وحم   یرون ضرورة وجود عالقات وث

م ،العثماني إسماعیل ،حمد خیرأتألفت جماعة ود مدني من  ب/مدرسة ود مدني:  إبراه
معثمان  س وٕابراه لة ،أن انت ذات نشا فعال في الحقل الثقافي خالل مدة طو  ،حیث 

ةاجتماعاتها  جلبتو  اه الكثیرن األسبوع ةأان  وقد .انت ة للجمع ، حمد خیر الروح المحر
عد أن اسي مؤتمر الخرجین)عمحاضرة ( ألقى خاصة  ه مجلة ولما نشرت ،ن واجبنا الس

عدهااد والمجالس الخاصةل نقاش وجدل بین الخرجین في النو مح أضحىالفجر   ألقیت . 
ةمحاضرة  ة مصالح الشعب وتحقی المطالب الوطن انت لدعوة السودانیین لحما ، وقد 

م  تتمحور حول ر التعل ة اإلدارةاللوائح المتعلقة  وٕاصالحالقوانین والعدل  وٕاصالحتطو  األهل
ةذلك  و التجارة والمال ات القروض واللوائح الخاصة    .)1(إعادة النظر في اتفاق

عوا تحقی  أنحمد خیر أ رأ     ستط ورة دون وجود  أالخرجین لن  من المطالب المذ
ن  م م  م یجمع  ،إرادتهمعبر عن  أنتنظ ن تنظ ة وتكو والحل في نظره هو الوحدة الثقاف

عمل المتعلمو شتات الفئة المثقفة ل الدكي  م،  ، وذلكن لصالح ال االقتصاد في حقول التعل

                                         

ة في السودان  )1( ة الوطن شیر: تارخ الحر ، ص ص1969-1900محمد عمر   .174-166م ، المصدر الساب
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س لجنة  إلىدعا الخرجین . حیث والتجارة ة  أوتأس طالب مؤتمر  أونقا بوضع برنامج ل
ة و . وطني رة مؤتمر الخرجین قد لقیت قبوالً 1937في نها انت ف عاما من جانب  اً وتأیید م 

  .)1(الخرجین

جین: / مؤتمر4 ادروا  ،لم یتقبل المثقفون السودانیون هذا التجاهل المهین لهم الخر  إلىف
م  اتو  أنفسهمتنظ عقد مؤتمر عام  إلىم 1937تناد المثقفون في صیف  حیث ،وجودهم ٕاث

نهم من الوصول  م الد إلىیجمع شملهم و عام  أواخراتفقوا في . فرأ حول مستقبل ال
یل مؤتمر الخم عل1938 ة حدد و  ،)2(لفا وستمائة عضورجین الذ ضم أى تش في البدا

ة م ة والتعل ان  األعلىهدفه  أن إال ،مؤتمر الخرجین العام اهتماماته في النواحي االجتماع
شأ  أنبید  .استقالل السودان خذ جانب علن هذا الهدف صراحة بل أ أنالمؤتمر لم 
ر  ن  أهدافاالحرص فذ م اسة عندما یبلغ  أنعامة  بینما نجد  ،)3(أشدهتتدخل في الس

عمل على: أغراض رنامجه  ة مصالح الخرجین  ،وحید صفوف الخرجینت المؤتمر و رعا
الد ة، ومصالح ال ة وخل الوحدة القوم  .)4(القضاء على االستشارات الفرد

ة لموقف  أما     ة في السودان حول مؤتمر الخرجین اإلدارةالنس  أیدتفنجدها  ،البرطان
مثل الشعب السوداني ام مؤتمر  رة في ق ذلك لكي تظهر في الواجهة حماستها ، الف

ة مقراط اء تضمر أنها إال ،للد رتیر هذا الموقف  أعلنوقد  .عدیدة في ذلك أش  اإلدار الس
الن، والذ ة إلىحول یت أنحذر من  في السودان المستر ج اس ون نشا ، وأهیئة س ن 

ان المخصص النعقاد الجلسات أروقةداخل  أعضائه رتیر و ، الم من  اإلدار طلب الس

                                         

ة في السودان  )1( ة الوطن شیر: تارخ الحر ، ص م ، الم1969-1900محمد عمر   .175صدر الساب
اغيأإسماعیل  )2( ا(الحدیث والمعاصر محمود شاكر: تارخ العالم اإلسالمي ، حمد  ، ص، ا)قارة إفرق  .59لمرجع الساب
، ص الرأفت  )3( ة، المرجع الساب مي الشیخ : مصر والسودان في العالقات الدول  .392غن
ة والصــراع ال )4( ة الســودان اســ ــة الس صــل عبــد الرحمــان علــي طــه: الحر ، 1998،الجیــزةالبرطــاني، دار األمــین، –مصــر ف

 .108-102ص ص 
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ه  ةشعر  ألنه ،المؤتمر ضمن هذا النطاق ألعضاءالفرصة  إتاحةموظف  یتأثر أن أهم
ة  الد العر ة التي ظهرت في ال اس ات الس الحر المساس شر عدم  ،األخر السودان 

ا في السودان. المص ا لبرطان   لحة العل

ام مؤتمر الخرجین فقد اختلف عن موقف  أما     ة اإلدارةالموقف المصر من ق  ،البرطان
ا إذ عة برطان ة أنو  ،عده الساسة المصرون صن  ،الهدف منه خدمة المصالح البرطان
ة على ، عن مصر السودانالتي تتمثل في عزل و   أعضاءمعظم  أنانت هذه القناعة مبن

ة  رة مصر الرام ونوا من الموالین لف حیث  .)1(تحقی وحدة واد النیل إلىالمؤتمر لم 
الو  طالب  عد  منح السودان  ،حدةاتجه المؤتمر اتجاها جدیدا في نضاله فلم  بل طالب 

عد الحرب ة وح تقرر مصیره  اشرة. ووجه حدوده الجغراف  افرل 03المؤتمر في  م
رة للحاكم العام1942 ما ،م مذ   یلي: شرح فیها مطالب الشعب السوداني 

ة  - ة سودان س هیئة تمثیل س مجلس ، و القوانینوضع الموازنة و  إلقرارتأس م أعلى تأس لتعل
ة  .السودانیین أغلب

منح السودان ح تقرر مصیرهتصرح مصر برط إصدار - فصل السلطة و  ،اني 
ة عن السلطة   .ةالتنفیذالقضائ

وقف الهجرة  االتجار واالنتقال داخل السودان معرفع قیود و  قوانین المناط المقفلة إلغاء -
 السودان . إلى

م إعطاء - ذات  وظائفبتعین سودانیین في وذلك  ،السودانیین الفرصة في االشتراك في الح
ة. اس ة س  مسؤول

                                         

ـــــان خلــــــف )1( ، الجامعــــــة مجلــــــة المــــــداد"، 1952-1936"التنـــــافس المصــــــر و البرطـــــاني علــــــى الســـــودان : حســـــان ر
ة،العدد   .575-574، (د.ت)، ص ص الخامسالعراق
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اتلمدارس  اإلعاناتوقف  - م في الشمال ، مع التنصیرة اإلرسال توحید برامج التعل
 .)1(والجنوب

رة المؤتمرلكن      ومة السودان التأیید لم تجد مذ ولم تسفر االتصاالت الخاصة  ،من ح
رتیر  س المؤتمر والس ة إال اإلدار بین رئ عض ،من وعود وضمانات شفو المؤتمرن  رأ 

عمل أن وا بها و قها وایتمس عد  أنصارمن و  ،على تحق ما  هذا الرأ هم من عرفوا ف
عد  األخرالفر  أما ،االستقاللیین ما  الخالص ال  أن ارأو فقد  ،األشقاءوهم من عرفوا ف

ة في اتحاد مع مصر تحت التاج  عن طر إالون  مقراط ة د ومة سودان ام ح ق
  .)2(المصر 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                         

اغيأإسماعیل  )1( ا(محمود شاكر: تارخ العالم اإلسالمي الحدیث والمعاصر ، حمد  ، ص )قارة إفرق  .61، المرجع الساب
، ص  )2(  .59فدو عبد الرحمان علي طه: السودان للسودانیین، المرجع الساب
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حث الثاني ة: نشأة الم ة السودان اس   األحزاب الس

   :ةاألحزاب االتحاد/ 1

ة شعار ثورة  األحزابرفعت       الذ یناد بوحدة واد النیل تحت و  ،م1924االتحاد
ن یناسب المرحلة، أل ،التاج المصر  اة الشعب السوداني من شعار لم  ن ما حدث في ح

ا قد جعله یتجاوز  ا من  أنذلك و  .هذا الموقفتحوالت حاسمة خالل نصف قرن تقر جان
انت ترفض   الخاضعینالمصرین  اإلدارةعض رجال  أسلوبجماهیر الشعب السوداني 

مات االستعمار   :)1(نجد األحزابهذه  أمثلةمن و . لتعل

  :األشقاءحزب  1- 1

اب جمعتهم ظروف الدراسة      ارة عن جماعة من الش ة ع التفتت و  ،ان الحزب في البدا
حي الفضلي، تلك الج  إسماعیل إلیهم ثم انضم ،نوآخرعبد هللا الفاضل المهد ماعة حول 
م )2(األزهر  تبلور حزب ف .ناد الخرجین أعضاءبرز انا من أ نواللذا ،المفتي وٕابراه
علیهم من وضع خصومهم في  أطلاالسم الذ و ، م1944سنة  )3(من هذه الجماعة األشقاء

قت نشوء  ات التي س انت .األحزاباالنتخا ة، األشقاءنشأة حزب  وقد  حیث خالفوا  تلقائ
ه  رة و  ،األخر  األحزابالمجر الذ سارت عل جماعات  أوالتي تطورت من مدارس ف

                                         

، ص أ )1( فاح مشترك، المرجع الساب  .50حمد حمروش : مصر والسودان 
مدینة أم درمان عام  )2( ة والمتوسطة في مدینة مدني، عمل مدرسا 1901ولد إسماعیل األزهر  م، أكمل دراسته االبتدائ

سا للناد عام  1931في مدینة عطرة وأم درمان. انتخب عام  رتیرا لناد الخرجین ورئ سا لمؤتمر 1934س م وانتخب رئ
سا لح1944، انتخب عام 1940الخرجین عام  عد استقالله عام م رئ س وزراء للسودان  ان أول رئ زب األشقاء.  

اسة ،.(ینظر:عبد ا1956 الي: موسوعة الس ة للدراسات والنشر، لبنان، الجزء األوللوهاب الك ، 1983، المؤسسة العر
 )190ص 

اسي في السودان ( )3( ة وأثرها على االستقرار الس اء الدین محمد: االنشقاقات الحز ة الجبهة اإلسالمحمد ض ة القوم م
 .27، ص السابنموذجا)، الموقع 
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مة معروفة تألف. )1(قد سي من  األشقاءحزب  و ل رئ ، موظفین، مثقفین ،برجوازینش
عد اجتماع جماعة األشقاء في منزل عبد  .)2(ومزارعینحرفیین تجار،  ل الحزب  وقد تش

عد الخالف الذ وقع بین عبد الرحمان المهد ولجنة المؤتمر  م شداد، وذلك  الرح
ادة المؤتمر سا لق ون رئ ة، وقد اختیر إسماعیل األزهر ل ات عام  التنفیذ في انتخا

الحمالت  وٕادارةلقدرة الفائقة في تعبئة الجماهیر اعرفت الجماعة  وقد .)3(م1944
ة ات المؤتمر و  ،االنتخاب ما  أكثرانوا من  أنهمقیل عنهم قبیل انتخا الجماعات القائمة تنظ

ة :النزعة  متناقضتینالتوفی بین نزعتین  األشقاءامتاز قادة و  .)4(وتضامنا ونشاطا في الدعا
ة وتتمثل ماجوج سب قوة جماهیرة الد تاتورة وتتمثل  ،في مقدرتهم على  ة النزعة الد والثان

اسي وتنفیذه ادة برسم الخط الس ادئها حیث  ،)5(في انفراد الق  أولم تعلن الجماعة عن م
اسي  اسي إلىتحولت  أنعد  إالبرنامجها الس ادؤ  ولقد .)6(حزب س ادئ  هانت م قة لم مطا

ة في اتحاد مع مصر ومة سودان ام ح ق ة    .)7(مؤتمر الخرجین المناد

اسي لمدرسة  حزب االتحادین: 2- 1 تمثل و ، روف أبيتعتبر هذه الجماعة التطور الس
ة للقفز فوق الواقع الطائفي لمؤسسیها سر أ إلىانوا ینتمون  أنهممن  مبرغف ،محاولة جزئ

ة  عاد إلىودعوا  جذورهمتمردوا على  أنهم إال ،عرقة وأنصارةختم ة عن العمل  إ الطائف

                                         

مقراطي الفترة من (: حمد مختارأمعاذ  )1( الروس(غیر 2012-1956الحزب االتحاد الد مل لنیل درجة ال حث م  ،(
ة، جامعة الخرطوم، اس  .30، ص 2013منشورة)، قسم العلوم الس

، ص  أمل عجیل )2( ة ، المرجع الساب  .102: قصة وتارخ الحضارات العر
اء الدین محمد: )3( ة  محمد ض ة القوم اسي في السودان (الجبهة اإلسالم ة وأثرها على االستقرار الس االنشقاقات الحز

 .28ص  ،السابالموقع  نموذجا)،
ة والصر  )4( ة السودان اس ة الس صل عبد الرحمان علي طه: الحر ، البرطاني،–اع المصر ف  .188ص  المرجع الساب
مقراطي الفترة من (: حمد مختارأمعاذ  )5( ، )،2012-1956الحزب االتحاد الد    .31ص  المرجع الساب
ة والصراع المصر  )6( ة السودان اس ة الس صل عبد الرحمان علي طه: الحر ، البرطاني،–ف  .189ص  المرجع الساب
اء ا  )7( ة  لدین محمد:محمد ض ة القوم اسي في السودان (الجبهة اإلسالم ة وأثرها على االستقرار الس االنشقاقات الحز

 28ص  ،السابالموقع  نموذجا)،
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رتكون هذا الحزب في و .)1(العام سه حمادو م 1944 أكتو توفی عبد هللا میرغني،  ان رئ
ن جماعة للعمل ببرنامج یدعو ، وآخرنخضر حمد  رة هدفها تكو ف  ألهدافنشأ الحزب 

ة ادئ التي  ،)2(وطن رفي  أعلنتهاحیث دعت في الم ة  إلىم 1944 أكتو ومة سودان ام ح ق
ة حرة في اتحاد مع مصر، وفد عد  أنعلى  نظام الدومنیون  مقراط قر هذا الوضع 

اشرة.  ة و الحرب م ومة الثنائ االجتماع  ،فالة وحرة الرأ :اآلتيطالب االتحادیون من الح
ل مراحلهحرة الصحافة، والتنقل و  م  م في القطر وحیتو  نشر التعل  ،أكملهد مناهج التعل
هالسعي ل اة ف الجنوب ورفع مستو الح ساهم  ،لتقدم  ة  أبناؤهل الد االجتماع اة ال في ح

ة،واال اس ة والس الد المختلفة ٕانشاءو  قتصاد مثل مصالح ال ه حیث  ،مجلس تمثیلي  ون ف
قة المثقفة النصف على  قوم وذلك  ،األقللممثلي الط ة مشرو ل وممراق ة ع التطور إلدارة الح

م الهجرة و  قافتنظ الدالسیل العناصر  وٕا  .)3(غیر مرغوب فیها من خارج ال

أن تقوم ضم جماعة تعمل على  انو م، 1944عام  األحرارأ حزب شن: األحرارحزب  3- 1
قل أهذا الحزب  أعضاءو  .اتحاد حر أساسالسودان على عالقة في المستقبل بین مصر و 

عد ،م1945من حزب االتحادین ورغم قلتهم فقد انشقوا في سنة  عدداً   أیدتما وذلك 
ام و  ،م1945في افرل  الصادرةقرارات مؤتمر الخرجین العام  أكثرتهم التي على رأسها ق

ة في اتحاد مع مصر تحت التاج المصر  مقراط ة د ومة سودان نشقاق ا إلى أدمما  .)4(ح
حزب  أمواجفي  تالشو أن األخیرون لم یلبث لكن و  ،ر انفصالیینوأحرااتحادین  أحرار

                                         

ة والصراع المصر  )1( ة السودان اس ة الس صل عبد الرحمان علي طه: الحر ، ص –ف  .184البرطاني، المرجع الساب
ة  )2( ة القوم اسي في السودان (الجبهة اإلسالم ة وأثرها على االستقرار الس اء الدین محمد: االنشقاقات الحز محمد ض

 .28، ص الموقع السابنموذجا)، 
ة والصراع المصر  )3( ة السودان اس ة الس صل عبد الرحمان علي طه: الحر ، ص –ف البرطاني، المرجع الساب

 .186-185ص
اء الدین محمد:محمد  )4( ة  ض ة القوم اسي في السودان (الجبهة اإلسالم ة وأثرها على االستقرار الس االنشقاقات الحز

 .29-28، ص صالموقع السابنموذجا)، 
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نها األحرارجماعة  أعضاءمن بین و  .)1(األمة حمد محمد أحسن الطاهر زروق،  :عند تكو
ةع ، أ، مر، عبد السالم الخضر، الطیب شب اد شیر الع حمد محمد علي السنجاو أحمد 

ام اتحادین بین السودان ومصر مع  إلىتدعوا  أنهاالجماعة  أعلنتحیث  .وآخرون  ا حفق
ةحدوده للسودان ا ة مستقلة األصل ومة داخل  ون ل حددت الجماعة نوع االتحادو ، وح

ة  ،فیدرالي انة المصالح الجماع ة بین البلدین وتنظم العالقة وف معاهدات تكفل ص المشتر
عد مع 1952ظلوا رغم قلة عددهم حتى سنة  فاألحرار االتحادیون  .)2(بینهما ما  م واندمجوا ف

  .)3(م1953الحزب الوطني االتحاد في عام 

رفي  حزب وحدة واد النیل : 4- 1 ة  األحزاب خرآم ظهر 1945 أكتو  وأكثرهاالسودان
مصر والسودانفي التم تطرفاً  الغة الجرأةو  .سك  ات  إذ ،ان ظهوره خطوة  قدر له الث لم 

ما و  قاء الس ة فقط أساس ىعل أنه نشأوال اس الوحدة الشاملة  ،)4(العقیدة الس ان یؤمن  حیث 
ام دولة واحدة منهما ون . بین مصر والسودان وق اغلب قادة هذا الحزب قد عاشوا في  وذلك 

ان او ، إسماعیلحمد الدردیر أو  مصر مثل: علي البرر س الحزبلذ  عقیل  هرتیر سو  رئ
ة في الحزب الوطني  األحزابم مع 1953سنة  اندمج الحزب وقد ،حمد عقیلأ االتحاد

ان السودان ودمجه في مصر إلىنه یرمي لحزب على أوجه نقد لوقد . )5(االتحاد  ،زوال 
ة ل جهة نظرههنا بین الدردیر و و  س االندماج في مصروحدة واد النیل الداع  وأوضح .ول

قل أ ان السودان  ،مبدأنا هو االندماج في مصر أنحد من هذه الجماعة انه:" لم  بزوال 

                                         

مقراطي الفترة من ( )1( ، ص 2012-1956معاذ أحمد مختار: الحزب االتحاد الد  .32)، المرجع الساب
صل عبد الرحمان علي طه:  )2( ة والصراع المصر ف ة السودان اس ة الس ، ص–الحر  .187البرطاني، المرجع الساب
اسي في السودان (الجبهة اإلسال )3( ة وأثرها على االستقرار الس اء الدین محمد: االنشقاقات الحز ة محمد ض ة القوم م

 .29، صالسابنموذجا)، الموقع 
مقراطي الفترة من (معاذ أحمد مختار: الحزب االتحاد  )4( ، ص2012-1956الد  .32)، المرجع الساب
اسي في السودان (الجبهة اإلسال )5( ة وأثرها على االستقرار الس اء الدین محمد: االنشقاقات الحز ة محمد ض ة القوم م

 .28، صالسابنموذجا)، الموقع 
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ة الجدیدة مشتقة  ،في الدولة الجدیدة التي ستسمى دولة واد النیل ة  أووستكون الجنس منسو
ة لهذه ة الدول ون للدولة برلمان  ،الشخص حتة ....وس ة  حتة وال سودان فالهي مصرة 

ةواحد ینت م الدوائر االنتخاب م اإلدار وتقس   .)1("خب أعضاءه وفقا للتقس

   الحزب الوطني االتحاد : 5- 1

ة جو  23عندما قامت ثورة      مفاوضات مع  ،م في مصر1952ل ا قام قادتها  برطان
ةشأن جالء القوات  وتحقی مطالب الشعبین في الحرة  ،عن مصر والسودان األجنب

مة االتصال أ ارأو حیث  .واالستقالل خذ رأیهم في هذا الشأن وأ ،السودانیین أوالً نه من الح
انت تمثل الرأ العام للشعب  فاألحزاب ،قبل بدأ المفاوضات ة في السودان  اس الس

س المصر بدعوة  .)2(األحزابلذلك فالبد من االتصال بهذه  ،السوداني  األحزابقام الرئ
ة العدی ة السودان مختلف  ،القاهرة إلىدة للحضور االتحاد ة  ع الرموز االتحاد فسافرت جم

ات  ن  ،حیث قام اللواء محمد نجیب بجهود توحیدها في حزب واحد ،أحزابهاتسم حتى تتم
ة  ات البرلمان لتحقی وذلك  .م1954وهي موحدة في العام التالي  األولىمن خوض االنتخا

ع تحت مسمى أرادواالنتائج فتم ما  أفضل )وتوحد الجم برئاسة  (الحزب الوطني االتحاد
ة ودعم  األزهر  إسماعیل رعا ة علي الم األشرافو ار   .)3(رغنيیوم

                                         

ة والصراع المصر  )1( ة السودان اس ة الس صل عبد الرحمان علي طه: الحر ، ص–ف  .232البرطاني، المرجع الساب
اسي في السودان (الجبهة اإلسال )2( ة وأثرها على االستقرار الس اء الدین محمد: االنشقاقات الحز ة محمد ض ة القوم م

 .29، صنموذجا)، الموقع الساب
حتملون أن ولد علي المی )3( ، أما تارخ مولده فهو غیر معروف بوجه الدقة، حیث  م مرو رغني في جزرة مساو بإقل

ات 1880ون في  ثیر من الحر ان المحرك األساسي في  م. تلقى العلم في األزهر الشرف بجوار العلماء والمشائخ، 
ة حیث سع ان من مشائخ طرقة الختم اسة،  ان یجید العمل في الس م أبو و شیر بها.(ینظر: محمد إبراه ى إلى نشرها والت

حوث في تارخ السودان، دار الجیل، بیروت، م:   )179-160، ص ص1979سل
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ة في السودان دة الحزب من القاهرة وهو موحد قامتعد عو و       ات البرلمان في  )1(االنتخا
ةتحصل الحزب على ف ،م1954جانفي  أول  51حصل على  إذ ،نواضحة في البرلما أغلب

ساً  األزهر  إسماعیلوانتخب  .مقعداً  97مقعدا من مجموع المقاعد قدرها  وزارة  ألول رئ
لت في  ة تش لكن هذا  .)2(الحزب الوطني االتحاد أعضاءم من 1954جانفي  09سودان

ال ستمر تحت مسماه طو سبب الخالفات بی ،الحزب لم  اداتهحیث انقسم   أدت التيو  ،ن ق
لوا حزاً  )3(إلى ش ة من النواب البرلمانیین ل ان قوامه  .جدیداً  خروج مجموعة الختم وقد 

ة و  مقراطيالطرقة الختم حزب الشعب الد اسي المعروف الشیخ علي عبد ، سمي  ترأسه الس
لوا  األمةتحالف هذا الحزب مع حزب و  ،الضرر األمینالرحمان  ةحیث ش داخل  أغلب

ومة األزهر أرلمان السوداني و الب عدها سقطا ح ساً اختیر ،   ،للوزارة الجدیدة عبد هللا خلیل رئ
مقراطياست ماعد ادات حزب الشعب الد ادات الوطني االتحاد شعر ق ة) وق تمدد ب(الختم

ا وهو حزب  ال اندماج الحزی إلى أد الذ هذاو ، )4(األمةالحزب المنافس لهما تارخ ش ن ل
مقراطي في الحزب االتحاد  سمبر  13الد ة محمد عثمان المیرغني1967د  م برعا

رئاسة     .)5(األزهر  إسماعیلو

م أ إال ،ان الحزب یناد بوحدة واد النیل     حنه عندما تولى الح ة  أص المسؤول شعر 
ن  إیجادنحو  ،الملقاة على عاتقه ط قو وطن مستقل مع تكو قة مصر مع الروا وقد  ،الشق

ومة  تقالله ن ینال السودان اسأ ،األزهر تفهمت مصر ذلك تماما واستجابت لطلب ح

                                         

مقراطي الفترة من ( )1( ، ص2012-1956معاذ أحمد مختار: الحزب االتحاد الد  .35)، المرجع الساب
ة في السودان  )2( ة الوطن شیر: تارخ الحر ، ص 1969-1900محمد عمر   .234م ، المصدر الساب
اسي في السودان (الجبهة اإلسال )3( ة وأثرها على االستقرار الس اء الدین محمد: االنشقاقات الحز ة محمد ض ة القوم م

 .30، صالسابنموذجا)، الموقع 
مقراطي الفترة من ( )4( ، ص)، المرجع السا2012-1956معاذ أحمد مختار: الحزب االتحاد الد  .37ب
اسي في السودان (الجبهة اإلسال )5( ة وأثرها على االستقرار الس اء الدین محمد: االنشقاقات الحز ة محمد ض ة القوم م

 .30، صالسابنموذجا)، الموقع 
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ة  داخل البرلمان ال الكامل عن طر التصوت ما نصت االتفاق عن طر استفتاء عام 
ة : رقم .)1(المصرة البرطان   )  121ص 05(ینظر الملح

ة: األحزاب/2   االستقالل

   حزب القومین : 1- 2

رهو حزب استقاللي ظهر في      قام على ، األمةقبل ظهور حزب  م1944عام  أكتو
مبدأ (التو  ،جماعة الفجر (الهاشماب) أساس انت ، )2()نالسودان للسودانییي عرفت  لذلك 

ادئو . ومساندة عبد الرحمان المهد بتأییدتحظى  القومیون عنها في  أعلنالتي  لكن الم
ر ات المؤتمر1944 أكتو ة  ،م لخوض انتخا انت تدعو لنوع من االتحاد مع مصر في نها
ادئ الحزب:و . المهد علیهمغضب عبد الرحمان  رأثامما  ،األمر   من م

ة سنة  إلغاء - ة م و 1899اتفاق ومتین المصرة والبرطان وضع السودان تحت انتداب الح
ة. بإشراف  هیئة دول

اشرة.الدخول في اتحاد مع م -   صر عقب فترة االنتداب م

  : أساسبرروا دعوتهم لالتحاد مع مصر على وقد    

كبر عدد من كسب أندماج، لضر لهزمة دعاة اإلاهناك ضرورة قصو في الوقت الح أن -
دین لشعار االستقالل.  المؤ

                                         

، ص الرأفت  )1( ة، المرجع الساب مي الشیخ : مصر والسودان في العالقات الدول  .416غن
ة  )2( ة القوم اسي في السودان (الجبهة اإلسالم ة وأثرها على االستقرار الس اء الدین محمد: االنشقاقات الحز محمد ض

 30، صالموقع السابنموذجا)، 
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ة مع مصر نأ - قاء والحفا على العالقات الود غة االتحاد تتضمن عنصر ال  ،ص
اً االتف نفدرال ون  ه  حاد س ش  .)1(االتحاد العريفضفاض 

م محمدأ، حمد المحجوبمحمد أزعمائه من و      ام حزب و ، حمد فیل وعبد الحل  األمةعد ق
داً  عاً  صار حزب القومین مؤ اً ، فله وتا  .)2(األمةوسط حزب  قد تالشى الحزب تدرج

قنع عبد الرحمان المهدومنط ات وذلك  ، القومین لم  عندما التمسوا مساندته في انتخا
غة االتحاد مع مصر أبد ، حیثالمؤتمر اسة واشتر منهم ال ،رفضه لص تعهد بتبني س

ة خالصة وأ وا الحدیث عن االتحاد مع مصرسودان   .)3(ن یتر

  : األمةحزب  2- 2

شعاره (السودان  ،تكون له برامج معقدة أنم بدون 1945في عام  األمةحزب  نشأ    
رتیراً  .للسودانیین) ك خلیل س الحزب  أعضاءفي اجتماع ضم  عاماً  انتخب عبد هللا 
ساً 1949في عام و ، المؤسسیین  للحزب خلفاً  عاماً  م اختیر الصدی عبد الرحمان المهد رئ

قي لهذا الحزبو  ،لوالده عتبر المؤسس الحق قره في الذ أ األمةنص دستور حزب  .)4(الذ 
ة على أن مبدأ الحزب هو السودان للسودانیین س ان  ،االجتماعات التأس غرضه هو حیث 

ة امل حدوده الجغراف ة  ،الحصول على استقالل السودان  مع المحافظة على الصالت الود
ا رطان ه اإلقطاعیین . )5(مع مصر و ونظار العشائر وعض المثقفین ضم الحزب ش

راً  طین ف اً  المرت ة وماد ان رسم االنتساب خمسة قروش تدفع مرة واحدة و  ،الثقافة الغر

                                         

ة والصراع المصر  )1( ة السودان اس ة الس صل عبد الرحمان علي طه: الحر ، البرطاني،–ف  .190ص المرجع الساب
اء الد )2( ة  ین محمد:محمد ض ة القوم اسي في السودان (الجبهة اإلسالم ة وأثرها على االستقرار الس االنشقاقات الحز

 30ص ،السابالموقع  نموذجا)،
ة والصراع المصر  )3( ة السودان اس ة الس صل عبد الرحمان علي طه: الحر ، البرطاني،–ف  .190ص المرجع الساب
راتأحسن  )4( م: مذ ، حمد إبراه ، صدرالم اإلمام عبد الرحمان المهد  .64ص  الساب
ة والصراع المصر  )5( ة السودان اس ة الس صل عبد الرحمان علي طه: الحر ، البرطاني،–ف  .204ص المرجع الساب
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اة ار زعامته لصدی عبد الرحمان  أنه األمةاتصف حزب . )1(طوال الح اعت حزب طائفي 
اهالمهد  ومة  تأییدجانب اعتماده على  ٕالىو ، وأ م  مناداته إلى اإلضافة ،الخرطومح بتقس

قات إلىالمجتمع السوداني  ن لحزب  ،ط له لم  ة واسعة تصارع  األمةلهذا   األحزابشعب
ة   .)2(االتحاد

ام مصر  قدماً  األمةمضى حزب  إنما و      ه ح ادئه حتى انهال عل اً  آنذاكفي نشر م  س
ة وعن حزب  ،نجلیزاإل أمام وتجرحاً  ة االستقالل سعى  ،األمةفقد تغاضوا عن الحر لكونه 

دعو  جالء النفوذ المصر من إلى ات و  .)3(االستقالل إلىالسودان و حینما جرت االنتخا
ا رطان ة في السودان التي تم االتفاق علیها من طرف مصر و م  ،البرلمان لمنح السودان الح

ة بـ  األمةتحصل حزب  ،الذاتي وح تقرر المصیر ة الثان عد الحزب  22على المرت مقعدا 
ر في مد نفوذها مصر بدأت وهنا .الوطني االتحاد وذلك من خالل تكلیف الرائد  ،تف

ة  ضاو  ،السودان أوضاعصالح سالم لمراق في  یبزارة الوفد المصر برئاسة محمد نج أ
لمات  األمةحزب  أنصارقام  م للسودان، حیث1954مارس  01 التجمهر والهتاف 

الشرطة ة لمصر واصطدموا   عدها أعلن .ارةواضطر محمد نجیب للعودة وقطع الز  ،معاد
  .)4(االستقالل التام وأنه یردنوع من التعاون مع مصر  ألعلى عدم قبوله  األمةحزب 

عد االستقالل حرصاً  األمةان حزب       ،على تولي عبد الرحمان المهد رئاسة الدولة 
ان المناسب اعترافاً  الد ووضع الرجل المناسب في الم ان النقاش دائر ، فضله على هذه ال

ة  أهيالسودان  متالئحول نوع الدولة المستقلة التي  الرأ  أصحابان . جمهورة أمملك

                                         

فاح مشترك، حمد حمروش :أ )1( ، مصر والسودان   .50ص المرجع الساب
مي الشیخ :الرأفت  )2( ة،مصر والسودان في ا غن ، لعالقات الدول  .411ص المرجع الساب
،أحسن  )3( رات اإلمام عبد الرحمان المهد م: مذ ، صدرالم حمد إبراه  .66ص الساب
تب اإلسالمي، ،1989-1924التارخ المعاصر واد النیل مصر والسودان  محمود شاكر: )4( ص  ،2000،بیروت الم

334. 
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ة اقرب  أنیرون  األول نه  إلشاعةالملك االستقرار في بلد مازال في مرحلة الطفولة من تكو
رة الجمهورة أصحاببینما  ،القومي ة  أن رأوا ف  ایناسبه والروح العصر رفضت النظم الملك

  .)1(النظام الجمهور  إال

   الحزب الجمهور االشتراكي: 3- 2

ة  وأعضاءعقده عدد من نضار العشائر  اجتماعالحزب في  إنشاءتم      الجنوب في الجمع
الخرطوم في  حدائ المقرن  ة  سمبر  07التشرع  إلىحیث یهدف هذا الحزب  ،م1951د

مة األسستوحید الجهود لوضع  ن السودانیین من االطالع على و  ،السل اءالتي تم م  أع الح
امالً  استقاللهم  ة  أسستقوم الدولة على  أنیجب  لذلكو  ،واالحتفا  ة قو اس ة وس اقتصاد

ح مقراطي صح م د ام ح قاوم حزب  .)2(لق غلب لكن أ ، األمةنشأ هذا الحزب الجدید ل
ته أعضائه ال في عضو ثوا طو م تحت ضغط  األمةحزب  إلىحیث عاد الكثیر منهم  ،لم 

ة ة والروح ان أ  ،القو التارخ بدو والئهم لعقیدتهم  األنصار أبناءغلبهم من فالعائدون  و
ل والء    . )3(آخرتحد 

ان الحزب یدعو      ة إلىحیث  ر  ،اعتناق االشتراك ادئ النظام االشتراكي هي  أنو م
ة في السودان وتحق االستقاللمن سوف تطب العدالة االجت ضم الحزب بین . وقد ماع
ة ار الختم ةالذین و  ،قادته عددا من  ة المحل  أنهاالتي زعم و  ،سعوا لزوال خطر الملك

ات في األمةفاز حزب  إذاستتحق   إعالناستمر الحزب في العمل حتى و  ،)4(االنتخا

                                         

راتأحسن  )1( م: مذ ، حمد إبراه ، صدرالم اإلمام عبد الرحمان المهد  .125ص الساب
ة والصراع المصر  )2( ة السودان اس ة الس صل عبد الرحمان علي طه: الحر ، البرطاني،–ف  .510ص المرجع الساب
)3( ، رات اإلمام عبد الرحمان المهد م: مذ ، صدرالم حسن احمد إبراه  .66ص الساب
ة والصراع المصر  )4( ة السودان اس ة الس صل عبد الرحمان علي طه: الحر ، البرطاني،–ف ص  المرجع الساب

 .513-512ص
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ات العامة ت، حیث االستقالل ة على ثالث مقاعد في مجلس حصل في االنتخا البرلمان
عد و  ،النواب   . )1(االستقالل إعالنلكنه اختفى 

2 -4 :    حزب االستقالل الجمهور

ن الحزب من قبل السادة الوزراء الثالث       من األزهر  إسماعیل أقالهمالذین  ،تم تكو
ة حمد حلبيأو  خلف هللا حاج خالدمجلس الوزراء وهم: میرغني حمزة،  حیث  ،لهم من الختم

م 1945نوفمبر  04في و . )2(األعمالبتهمة التغیب عن اجتماعات المجلس وعرقلة  أقالهم
ان  اإلعالنتم  ام الحزب بب رتیر الحزب  أصدرهعن ق ه ، تالمؤقس مبدأ الحزب  أنجاء ف

  الحزب فهي : أهداف أما .هو الجالء التام

ام - ة حرة ق مقراط ة جمهورة د ومة سودان ل حدوده مع المحافظة  ،ح على السودان 
ة.   الجغراف

ة وتوطید العالقات مع البلدان المجاورة. -   الوحدة القوم

شأ - ة  ة الفرد والعنا   .محارة الجهلالفالح  و ن العامل و ترق

ان یتف مع حزب  أننجد      االستقالل التام عن مصر  األمةالحزب  ة  في المطال
ا رطان دعو لو  :أمرنفي  األمةلكنه یختلف عن حزب و ، ون السودان للسودانیین، و
انه  أعلنالحزب الجمهور  أن أولهما م األولفي ب بینما  ،لتفضیله للجمهورة نظاما للح
علن عن قبوله الجمهورة  األمةحزب  ان  األمرو  ،م1953 أوت 21في  إاللم  الثاني فقد 

ة إدارةالحزب الجمهور یرفض التعاون مع  ر  ،السودان البرطان الجهاد هو السبیل  أنو
                                         

اء الدین محمد: )1( ة  محمد ض ة القوم اسي في السودان (الجبهة اإلسالم ة وأثرها على االستقرار الس االنشقاقات الحز
 .31-30ص ص ،السابالموقع  نموذجا)،

، )، 1956-1953نوال عبد العزز مهد راضي: مصر والسودان في مفترق الطرق( )2(  .49ص المرجع الساب
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ل هذا و  .)1(الوحید لنیل االستقالل ال رغم  أن إالرغم  قاء طو تب له ال  تأییدالحزب لم 
  .)2(م1956حل في  إذعلي المیرغني له 

ة: األحزاب/3   العقائد

ثیرا من و  للسودان إخوانيم جاء وفد 1953في عام جماعة اإلخوان المسلمین:  1- 3 عقد 
رهم وذلك  ،االجتماعات ادة جمال الدین السنهور  وأیدلوجیتهملشرح ف القائمة على و  ،)3(ق

ة لها  أن ح الشعب في الحرة واالستقالل أتطالب  أنالح في الجماعة الدین  .حاكم 
اسة شيء  أن یتصورون  فهؤالء ال ا  فاإلسالم ،آخرالدین شيء والس  والدولةدین ودن
ة م تطب اإلسالم في السودان من خالل  لإلخوانفرع  أولظهر و ، )4(شرع هللا في الح

عدها و  ،دراسة الطالب السودانیین في مصر ة  بإنشاءالذین قاموا  ة من عناصر طالب حر
ة  ةلمحارة االدین  إلىتائ م جماعة  .)5(لشیوع المسلمین في مصر  اإلخوانقامت تعال

م وسنن  أساسوالسودان على  اء إلى اإلخواندعا و ، اإلسالمتعال  اإلسالميالتراث  إح
ةدولة  وٕانشاء ع  إسالم الدین  األقطارفي جم م 1954في عام و .)6( اإلسالميالتي تدین 

سي  اً  ،األولعقد المؤتمر التأس ه انقال ة التحرر  جذراً  وقد جر ف على مؤسسي حر
ار اسمو ، اإلسالمي ة اإلخوان(هنا تم اخت ه ، حیث المسلمین) للحر المراقب العام  إقصاءتم ف

ن لجنة تسییر برئاسة محمد الخیر عبد القادر، و علي طالب هللا یز على  .تكو وتم التر

                                         

ة والصراع المصر  )1( ة السودان اس ة الس صل عبد الرحمان علي طه: الحر ، البرطاني،–ف  .236ص المرجع الساب
ة في السودان  )2( ة الوطن شیر: تارخ الحر ، صدرلما م ،1969-1900محمد عمر   .240ص الساب
اء الدین محمد: )3( ة  محمد ض ة القوم اسي في السودان (الجبهة اإلسالم ة وأثرها على االستقرار الس االنشقاقات الحز

 .32ص ،السابالموقع  نموذجا)،
، )،1956-1953نوال عبد العزز مهد راضي: مصر والسودان في مفترق الطرق( )4(  .102ص  المرجع الساب
اء الدین محمد: )5( ة  محمد ض ة القوم اسي في السودان (الجبهة اإلسالم ة وأثرها على االستقرار الس االنشقاقات الحز

 . 32ص ،السابالموقع  نموذجا)،
ة الوطن )6( شیر: تارخ الحر ، صدرالم م ،1969-1900ة في السودان محمد عمر   .242-241ص ص  الساب
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شعار العمل ة الدستور السوداني  زداد في جامعة بدأ نفوذ الجماعة ینمو وهنا  ،)1(قض و
ة اس ة والجماعات الس في صفوف الطالب في  التي لعبت دوراً و  ،الخرطوم والمدارس الثانو

مقراطیون  ،شتى العهود ة  م)1967ان من بینها ( الد ة العر م) 1962و( جبهة االشتراك
یین  ة الجنو   .)2(م)1965و( جبهة اتحاد الطل

من لفیف  ،م1945 أوتدرمان في  أممرة في  ألولالحزب  تأسس  :الحزب الشیوعي 2- 3
ن  ،المتعلمین السودانیین ة للتحرر الوطني(الذین قرروا تكو انت والتي ، )الجبهة السودان

ة للتحرر الوطني ،لةلمنظمة مصرة مماث امتداداً  مقراط ة الد ة هي الحر  .التي تدعو للشیوع
طالب وقد  ،)3(مصرمدارس وجامعات  واالتحقالطالب السودانیین الذین  إلیهانضم إ والتي

ام سودان مست ق عیداً  ،قلالحزب الشیوعي  ة  مقراط ومة د ا عن  ذو ح  ،ومصربرطان
عوق تحقی طموحات السودان من المنظور االشتراكيوذلك أل مصر  اطهم  حیث  .)4(ن ارت

ةالحزب مدفوعا  ان ة  ون  ،للتغلغل وسط العمال بإیدیولوج س ة تناد بتدخل المار اللینین
ات الستخدامها  رهالحزب في النقا د على اهتمامه حیث جاء ب ،اوتثو رنامج الحزب لیؤ

قة العاملة ال قات التصاقاً  أكثر ألنهاط ز  ،اإلنتاجبوسائل  الط العمال في  أالفحیث یتر
قة  ا  أكثرمختلف الصناعات مما یجعل هذه الط ماً  وأدقوع شارك  .)5(في المجتمع تنظ
عرف  ان  م الشیوعي السر الذ  ة للتحرر الوطني (حستو)الحر آنذاكالتنظ  ة السودان

                                         

اء الــدین محمــد: )1( ــة  محمــد ضــ ة القوم اســي فــي الســودان (الجبهــة اإلســالم ــة وأثرهــا علــى االســتقرار الس االنشــقاقات الحز
 .33ص ،السابالموقع  نموذجا)،

ة في السودان  )2( ة الوطن شیر: تارخ الحر ، صدرالم م ،1969-1900محمد عمر   .260ص الساب
 .242ص  المصدر نفسه، )3(
اء الــدین محمــد: )4( ــة  محمــد ضــ ة القوم اســي فــي الســودان (الجبهــة اإلســالم ــة وأثرهــا علــى االســتقرار الس االنشــقاقات الحز

 .35ص ،السابالموقع  نموذجا)،
: منظمات المجتمع ال )5( او ة)بهاء الدین م ة تارخ ط مدني في السودان (خلف   omwww.sudaress.c، متاح على الـرا

  .04، ص14:57، على الساعة 2015-05-09بتارخ السبت 
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ة في تعبئة الج ةفاعل ة التشرع حیث قامت بتوزع منشورات تدعو  ،ماهیر لمقاطعة الجمع
ة و . لمناهضة االستعمار ومقاطعة مؤسساته الدستورة اس الي الس ة في الل ت الحر شار

اب السوداني الذ والمظاه   .)1(م1948 أوتفي  أنشأتهرات من خالل مؤتمر الش

ة لالستعمار و  أضحى وقد     ل في حزب الجبهة المعاد م الممثل العام 1953الذ تش
ا في  أعضائهحد انتخب أوقد  ،للحزب الشیوعي  أورد .برلمان سوداني في نفس العام أولنائ

ة من  م1954في برنامجه الذ نشره في  الحزب الجالء الفور للقوات البرطان ة  المطال
ة لمحارة االستعمارو ، السودان ومة وطن ام و  انتخاب ح االجتماعي الذ  اإلصالحالق

الد ة أنشئتولقد  .تحتاجه ال الد ماعدا المدیرات الجنو   . )2(عدة فروع للحزب في روع ال

ة: األحزاب 3- 3 ة في جنوب السودان المرتكزة على خل واقع  أدت الجنو اسة البرطان الس
ل مستقل عن الشمال همختلف في الجنوب بتطور  والتعمد في تكرس التخلف في  ،ش

ع االتصال بین الشمال والجنوب ة وعدم تشج م ة والتعل تأخر نشوء  إلى ،المجالت االقتصاد
ة في جنوب السودان مقار  اس ات الس  األحزابمیز  ما وأهم .)3(نة مع شمالهوتطور الحر

ة  ل لم تكن هوعبر تارخ أنهاالجنو اا الطو ة مفتوحة لكل  أحزا بل  ،السودان أبناءقوم
اانت  ي  ، وأول)4(الجنوب وحدهم أبناءمغلقة وقاصرة على  أحزا یل حزب جنو محاولة لتش

یلهم من طرف ادم ادهم 1948انت عام  یین بتش ضم الجنو ه اسم  أطل ،حزب ل عل
یین (الكتلة السوداء) عد لعدم قدرتهم على  أنهم إال ،وقد جذب العدید من الجنو ما  تراجعوا ف

                                         

ة ال )1( اس ة الس صل عبد الرحمان علي طه: الحر ة والصراع المصر ف ، البرطاني،–سودان ص ص  المرجع الساب
281-282. 

ة في السودان  )2( ة الوطن شیر: تارخ الحر ، صدرالم م ،1969-1900محمد عمر   .246-245ص ص  الساب
ة ألحزاب جنوب السودان"،: منى حسین عبید )3( اس ةمجلة ال  "الخرطة الس جامعة  ،41 العدد ،دراسات دول

 .21ص غداد،(د.ت)،
)4(  : او ة)، بهاء الدین م ة تارخ ،وقع الم المجتمع المدني في السودان (خلف  .06ص الساب
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ي الذ األحرار م ولد حزب 1951في عام و . تاالشتراكاتسدید  عبد الرحمان  أسسهالجنو
وث دیو ان  ،سول و ا أولو اسي بجو م س اً  )1(تنظ ام اتحاد فیدرالي بین الشمال  داع لق

ة في الشمال والجنوب على  األحزابتم حل  إلى أنظل قائما والذ ، والجنوب اس الس
حظهور هذا الحزب ف .)2(م1958السواء في عام  الحقوق  أص طالب  للجنوب صوت 

یین یون  ،المشروعة للجنو اره مجاالً حیث التف الجنو اعت  رائهمأ إلظهار حول هذا الحزب 
ة اس ة .الس ة ونال تسع خاض الحزب معر ات البرلمان ، مقاعد في مجلس النواب االنتخا

الجنوبو  ن لهذا الحزب مطالب خاصة  ادئه  ،لم  انت م تتلخص في تحقی  وأهدافهبل 
ي اسمه  األحرارم استبدل حزب 1954في عام و  .استقالل السودان حزب ( إلىالجنو

 إلىه  أدلكنه لم ینجح في ذلك مما ، من الشمال أعضاءستقطاب في محاولة ال ،)األحرار
 إقناعم نجح الحزب في 1955 األولانون  19في . و (حزب الجنوب)األولاسمه إعادة 

ومة  ،استقالل السودان بإعالنالبرلمان لد اتخاذ قراره التارخي  ام ح الموافقة على ق
ة یین هما: حزب 1964في عام و  ،)3(في الجنوب فیدرال اسیین جنو ن حزین س م تم تكو

م  اإلفرقياالتحاد السوداني  مت أبرئاسة ول ل  وأحزابمبور دین وجبهة الجنوب برئاسة 
  .)4(أخر 

  

  

  
                                         

ة ألحزاب جنوب السودان"،: منى حسین عبید )1( اس ، "الخرطة الس  .21ص المرجع الساب
ة في السودان  )2( ة الوطن شیر: تارخ الحر ، صدرلما م ،1969-1900محمد عمر   .240ص الساب
،: منى حسین عبید )3( ة ألحزاب جنوب السودان"،المرجع الساب اس  .22ص "الخرطة الس
ة في السودان  )4( ة الوطن شیر: تارخ الحر ، صدرالم م ،1969-1900محمد عمر   .242-241ص ص  الساب
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حث الثالث: ة ودورها في مقاومة االستعمار الم مات الجماهیر   التنظ

ة:1 ة العمال    /الحر

ة في السودانانت هناك العدید من      مات العمال وذلك من خالل وقوع العدید من  ،التنظ
ات ة في  اإلضرا الد أرجاءالعمال ات عام  إضراب، مثل ال الذین و م 1903عمال الغا

ات الثاني  إضرابم 1907وعام  ،األجورعلى قلة  ضروا احتجاجاً أ  وٕاضرابعمال الغا
م موظفي  وٕاضراب ،ر وٕاضراب عمال مزرعة الفاضالبعمال مصلحة البواخ الكتاب وتقد

و لقلة  رة ش ومة مذ انت  .)1(ة ظروف وشرو الخدمةءوردا األجورالح معظم تلك حیث 
ات ة المقاومة  ، والتيجماعات قلیلة من العمال إالتضم  ال اإلضرا ة لحر ة بدا مثا انت 

ظهو  أن إال.  )2(في الحقلین الصناعي والزراعي ة بدأت  ة العمال ر هیئة شؤون العمال الحر
عد صراعات  اإلدارةمن  فاالعتراوالتي انتزعت  ،م1947في عطبرة سنة  االستعمارة 

ة في السودان ،حادة ة العمال اب  ،وتعتبر هذه الهیئة هي نواة الحر  أماموالتي فتحت ال
ات س محطة  .)3(ظهور العدید من النقا ة ازداد  اإلذاعةومع تأس اد عدد الصحف المحل وازد

عد  إلى وانضمامهمالذ اثر على اتجاهات العمال و  ،الوعي القومي ة  مات النقاب  أنالتنظ
ات  تأسسم 1949وفي سنة  .)4(جدو منه العمل الفرد ال أنتحققوا من  االتحاد العام لنقا

ة الو  ،عمال السودان ة دخل االتحاد في قلب المعر ة فساند الطالب ومنذ البدا طن
اسي سبب )5(م1950المفصولین عام  س الحزب  ،نشاطهم الس  أنهماووجه االتهام لرئ

                                         

ة)، )1( ة تارخ : المجتمع المدني في السودان (خلف او ، وقعالم بهاء الدین م  .08ص الساب
ة في السودان  )2( ة الوطن شیر: تارخ الحر ، صدرالم م ،1969-1900محمد عمر   .247ص  الساب
ة) )3( ة تارخ : المجتمع المدني في السودان (خلف او ، وقعالم ،بهاء الدین م  .08ص الساب
ة في السودان  )4( ة الوطن شیر: تارخ الحر ، صدرالم م ،1969-1900محمد عمر   .251ص الساب
ة)، )5( ة تارخ : المجتمع المدني في السودان (خلف او ، وقعالم بهاء الدین م   .09ص الساب
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السجن اإلضرابحرضا العمال على  م 1951وفي  .وعوقب   أعظمم عمل االتحاد على تنظ
   .راألجو للعمال ومن مطالبهم زادة  إضراب

ة التي نشأت و      ة العمال ة النقاب اً لكن الحر من داخل صفوف العمال لم تضل على  تلقائ
ة الجماهیرة وظهور  ،أخرثر فیها عامل خارجي فقد أ ،هذا الحال  األحزابوهو نمو الحر
ة اس ه ،الس اسي وامتزج  الوعي الس االتحاد العام ، وهنا اختلط الوعي النقابي  هذا ما أد 

سمبر  ات العمال لتغییر دستوره في د ح ، حیثم1951لنقا ح تقرر المصیر  أص طالب 
اسة االستعمارة توحید صفوف الشعب في جبهة متحدة ذا  و ،للسودانیین ومحارة الس
ع األحزاب والفئات األخر  ات العمال  ،تتكون من جم هذا الذ أد إلى انضمام اتحاد نقا

  .)1(للجبهة المتحدة لتحرر السودان

ة المزارعین:2    / حر

م للمزارعین أولم ظهور 1947شهد عام      جهود المزارعین  أنعلى الرغم من و  ،تنظ
س مثلهم لد ان یدافع عن حقوق لتأس  بأضر  عندما م1924من عام وذلك  ،اإلدارةهم و

هم في  التالعب بنصیبهم من عائدات  لها تهامهم، وإ اإلدارةعمال مشروع الجزرة لتش
عد اكتشاف  ،اإلنتاج مطالبین  اإلضرابفقاموا  ،المزارعین لرصید مال المشروعوخاصة 

اطي على المزارعین هیئة  إنشاءضرورة  اإلدارةقنع أ اإلضرابوهذا  ،بتوزع المال االحت
مناقشة مشاكلهم مع المسؤولیتمثل المزارعین وت هیئة ممثلي المزارعین  تأسستوهنا  .نقوم 

اسي األحزابمحاولة من رغم العلى و  على الدفاع  أصرت أنها إال ،لدفع الهیئة للعمل الس
اسة، انت لهم  فقط عن مصالح المزارعین دون التدخل في الس بیرة  تأثیراتلكن المزارعین 

ة ة الوطن م مستقل عن  إلىالتي دفعت و  ،من الحر وهي  ،المشروع إدارةاستبدال الهیئة بتنظ

                                         

ة في السودان  )1( ة الوطن شیر: تارخ الحر ، ص ص م ،1969-1900محمد عمر   .256- 254المصدر الساب
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قتها في دستورها وطرقة الجدیدة  انت هذه الهیئة ،هیئة مزارعي الجزرة تختلف عن سا
اداتها نت من و  ،انتخاب ق قة تم ادات السا ادة الهیئة الجدیدة، لكن معظم الق الوصول إلى ق

مة والجدیدة هذا ما أد إلى صراع ادات القد س اتحاد و  ،بین الق نوا من تأس الذین تم
ادة األمین محمد األمین ق فعال في الصراع ضد  لعب هذا االتحاد دوراً وقد  ،مزارعي الجزرة 

 ما قام بتوطید صالته مع اتحاد العمال ومع االتحادات المزارعین األخر مثل: ،االستعمار
ة ال النو ة واتحاد مزارعي ج   .)1(اتحاد مزارعي الشمال

  /االتحاد الطالبي:2

ة       مات الطالب ات إلىعود تارخ التنظ م اجتمع عدد من 1939 ةففي سن ،الثالثین
ة غردون وقرروا  ل ة  إنشاءطالب  ة ثقاف ة الثقافة علیها اسم أطلقواجمع  ،)واإلصالح(جمع

ة و  ة روح المودة بین  إلىهدفت هذه الجمع ة وتنم ع القراءات الجماع ورفع  ،األعضاءتشج
ة والعمل المسرحي صیف في و  .)2(المستو الثقافي للشعب من خالل المجالت والكتا

ا1940 ة المدارس العل ن اتحاد لطل ة وقرروا تكو حصلوا على ، فم اجتمعت لجنة الجمع
فر 26الموافقة من قبل السلطات المسؤولة في  انتخاب  وعقدوا اجتماعاً  ،م1941ف وقاموا 

ه عن الطالب  إلىحیث هدف هذا االتحاد  .)3(لالتحاد ةتنفیذلجنة  أول ة مواهبهم الترف وتنم
ة ن ،الثقاف م صدر 1945وفي سنة  ،ناد للطالب إنشاءم من 1944االتحاد في عام  وتم

حدستور جدید لالتحاد  المستو العلمي  إلىیهدف  وأص ة واالرتقاء  ع الحرة العلم تشج
ة ،لألعضاء واألدبيوالثقافي  المشاكل االجتماع ة و  .)4(واالهتمام  عدها وافقت سلطات الكل

                                         

، ص ص )1( ة)، الموقع الساب ة تارخ : المجتمع المدني في السودان (خلف او  . 09بهاء الدین م
 . 13الموقع نفسه، ص )2(
ة في السودان  )3( ة الوطن شیر: تارخ الحر ، ص1969-1900محمد عمر   .258م ، المصدر الساب
: المجتمع ا )4( او ، صبهاء الدین م ة)، الموقع الساب ة تارخ  .12لمدني في السودان (خلف
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ةالسماح للطال اس مناقشة المسائل الس یدور الجدل في نطاق الحرم  أنشر  ، ولكنب 
اسي ، وهناالجامعي اب للطالب للمساهمة في الحوار الس د اهتمام ، ومن ثم ازداانفتح ال

اسة مجرات الس ة ،)1(الطالب  متنع الطالب من  إذا بإغالقهاتهدد  أن هذا ما دفع الكل لم 
اسة ان رد الطالب  ،خوض الس توفي  أنهمو قفوا م ا شعبهم  إزاء األیدلن  عادقضا  وٕا

   .االستعمار األجنبي واجب السودانیین

االتحاد 1956وفي عام      حالذ و م اعترف   ،)2(اتحاد طالب جامعة الخرطوم أص
ة طوال فترة ما ة والعلم ا الوطن ة في القضا عد  واستمر عمل االتحاد في المشار

ة الخاصة  ،االستقالل ان للطالب منظماتهم الحز طة و و انت مرت متصلة  أوالتي 
ة خارج الجامعة األحزاب اس   .)3(الس

ة:3 ة النسائ    /الحر

ات المثقفات التي      طة الفت م نسائي  أولم هي 1947عام  تأسستتعتبر را تنظ
م حمالت لمحو  ،اجتماعي طة على تنظ ةحیث عملت الرا ونشر الوعي الصحي بین  األم
ة تعرضت  أن إال .النساء طة حول  ،االنقسام إلىالجمع سبب اختالف موقف الرا وذلك 

ة ة التشرع ة وفئة  ،الجمع طة بنفسها في  أال رأت أخر في مناهضة القو الوطن تزج الرا
ة األعمال اس ان ذلك عام  األخیرةوقد انشقت المجموعة  ،الس ة المرأة و ة ترق لتكون جمع
ة المعلمات والتي تحولت  ،م1949 ة تحت اسم (اتحاد  إلىوفي نفس العام ظهرت جمع نقا

م نقابي للنساء في السودان  أولتعتبر التي و  ،م1954عام  المعلمات) وقد عمل على تنظ
ة.   رفع مستو المرأة السودان
                                         

ة في السود )1( ة الوطن شیر: تارخ الحر ، صدرم ،الم1969-1900ان محمد عمر   258ص الساب
ة)، )2( ة تارخ : المجتمع المدني في السودان (خلف او ، وقعالم بهاء الدین م  .12ص الساب
ة الوطن )3( شیر: تارخ الحر ، صدرالم م ،1969-1900ة في السودان محمد عمر   .259ص الساب
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 المرأةونص على رفع مستو  النسائي السوداني)،م تكون (االتحاد 1952وفي عام     
ا،  ة اجتماع االسودان ا واقتصاد اس وقد وجد هذا االتحاد العدید من االنتقادات من قبل  ،س

م  ،رجال الدین نشأ االتحاد مجلة " صوت المرأة" وقد أ .اإلسالمحیث اعتبروه مخالفا لتعال
ح واجب المرأة نحو زوجها  زت على توض التمسك  أسرتهاو حیث ر ات  وطالبت السودان

الدهن    .)1(نیل الحرةلاستقالل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                         

ة)،  )1( ة تارخ : المجتمع المدني في السودان (خلف او ، ص الموقعبهاء الدین م  .10الساب
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ع حث الرا ر المصیر واالستقالل :الم   استفتاء تقر

ر المصیر /1   :استفتاء تقر

ة بداً  ،السودانیین على االستقالل إصرار أمام   ومة البرطان من الدخول في  لم تجد الح
لة ومة المصرة لوضع حل للمش ن الشعب السوداني من و  ،)1(مفاوضات مع الح لكي یتم

أ ،تقرر مصیره في جو حر محاید فترة انتقال ال تتجاوز ثالث سنواتتقرر  عدها  ،ن یبتدأ 
م الذاتي الكامل ة  ،یتحصل السودانیین على الح ةالثنا لإلدارةوتعتبر فترة االنتقال تصف  ئ

ادة السودان للسودانیین حتى یتم تقرر المصیر أبنائهحتفظ  حیث    .)2(س

ع     ة السودان المبرمة في  تم توق فر  12اتفاق ة 1953ف ومتین البرطان م بین الح
والتي نصت على ح الشعب السوداني في تقرر مصیره واالحتفا بوحدة  ،والمصرة
مالسودان  یل لجنة السودنة من خمسة ، مع واحد إقل ،  أعضاءتش عضو (عضو مصر

ومهمتها إیجاد من یخلفون الموظفین  )3(،سودانیین) أعضاءمن المملكة المتحدة وثالثة 
ش والشرطة واإلدارة،  ة في الج وم یل لجنة و األجانب من السودانیین لوظائف ح تش

ات ون فیها االقتراع لالنتخا اشراً  والتي تقرر أ من الدوائر  اشراً  م حیث  )4(.أو غیر م
عرب البرلمان السوداني عن رغبته موذلك عند ،فترة االنتقال تحدد  إجراءاتلشروع في لا 

رة المصرة  أنیجب  ذحینئ، المصیرتقرر  ةو تنسحب القوات العس وتنتخب  .البرطان
ة  ةجمع س وحدة ال تكون مهمتها: تأس ا السودان  إما تتجزأ تقرر مصیر السودان  ارت

                                         

، محمود شاكر:السودان، )1(  .95ص  المرجع الساب
، )،1956-1953عبد العزز مهد راضي: مصر والسودان في مفترق الطرق( نوال )2(  .25ص  المرجع الساب
م )3( ، تارخ مصر والسودان الحدیث والمعاصر ،  الجمل :هللاشوقي عطا ،عبد هللا عبد الرزاق إبراه ص  المرجع الساب

 .361-360ص
اشر  )4( م البرطاني الم رتسون: السودان من الح مس رو عابدین الخانجي، دار إلى فجر االستقالل، ترجمة: مصطفى ج

 .234، ص 1996،الجیل، بیروت
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ة  .)1(للسودان دستور وٕاعداد االستقالل التام أومصر  ع االتفاق عد توق  محمد نجیب أذاعو
اناً  ه صرح ب ة السودان نأ :ف ة هي قض ة التي حسمتها االتفاق ولذلك توخت مصر  ،القض

ع خطواتها االتصال الوثی الدائم  م احتفاالً و . السودانیینفي جم وم في الخرط في عدها أق
فر  14 ةب م ابتهاجاً 1953ف ع االتفاق محمد نجیب أشاد ،توق رت هاو   ،الحاكم العام رو

ة ظلت طوال السنوات تقاوم االعتراف بوحدة  أنحیث قال الحاكم العام  ومة البرطان الح
ا بوجوب أو  ،واد النیل سبب اقتناع برطان الوسائل  الرأخذ ذلك  من السودانیین 

حة ة  .)2(الدستورة الصح مقتضى هذه االتفاق ات عامة في السودان أول أجرتو  انتخا
ة إشرافتحت  سمبوذلك في شهر نوفمبر  ،لجنة دول فاز فیها  ،م1953من عام  رود

ة األزهر  إسماعیلالحزب الوطني االتحاد برئاسة   مقعداً  43مقابل  مقعداً  54 أغلب
  .)3(األخر  حزابلأل

لت في      ة من  أولم 1954جانفي  09وتش الحزب الوطني  أعضاءوزارة سودان
م االستعمار  ،االتحاد ة للح ة القو ات مشاعر الشعب العدائ ست نتیجة االنتخا وقد  ،وع

الً  أولئكنه حزب ر للحزب االتحاد الوطني أنظ افحوا طو  اإلدارةضد  الوطنیین الذین 
ة بیرٌ  ،)4(البرطان ات نصر  أن نتیجة االنتخا للحزب االتحاد على  واعترف اإلنجلیز 

فاءة حزب األمة  ة لالتحادین، وعدم  اس ة، والمهارة الس ثبت تضامن الختم حزب األمة، و
الغتهم في الثقة بنفسهم ات بتصرح  األمةعبر حزب  في حین ،)5(وم  أدلىعن نتائج االنتخا

رت  إذابوحدة واد النیل  أرحب إنني "م حیث قال:1953یر العام للحزب في مارس ه الس
                                         

م )1( ، ص هللاشوقي عطا ،عبد هللا عبد الرزاق إبراه  الجمل : تارخ مصر والسودان الحدیث والمعاصر ، المرجع الساب
 .361-360ص

ة والصراع المصر  )2( ة السودان اس ة الس صل عبد الرحمان علي طه: الحر ، ص–ف  .632البرطاني، المرجع الساب
، ص  )3(  .96محمود شاكر:السودان ، المرجع الساب
ة )4( شیر: تارخ الحر ، صدرالم م ،1969-1900ة في السودان الوطن محمد عمر   .234ص الساب
ة، دار الشروق،القاهرة ، )5( ة واألمر الوثائ البرطان  .195،ص1994محسن محمد: مصر والسودان االنفصال 
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عیداً  أرادها تقوم واحدة من  أنعلى  مطلقاً  أوافولكنني ال  ،واإلغراء اإلكراهعن  السودانیون 
ة  أ إكراههم أوالسودانیین  بإغراءالدولتین   ،اآلراءمن  رأ لتأییدوسیلة من وسائل الدعا

قررون ما  أحراراً  نالسودانییادعوا الدولتین لترك  وٕانني   .)1( "ن شاؤو حتى 

ون یوم افتتاح البرلمان  األولتحدد الیوم  االستقالل: إعالن/2 في  األولمن شهر مارس ل
ومة فدعت  ،تارخ السودان ا ،لمعظم دول العالمممثلین الح رطان فحضر  ،ومنهم مصر و

د ن لو ا المستر سلو ة برطان ما حضر وزر خارج دعوة محمد  ،محمد نجیب من مصر  و
عبد الرحمان المهد  أنصاروجعلت  ،األنصاروطائفة  األمةنجیب ثارت ثائرة حزب 

حملون الحراب والسیوف وا ودان للسودانیین السلفئوس هاتفین (یخرجون إلى الشوارع وهم 
ش حرا مستقال) ض على ومن ثم أ ،فقتل عدد من المواطنین جراء ذلك الصدام ،)2(ع لقي الق

رتیر حزب  السجن دواقتی األمةس مة وعاقبته  ان ذلك نذیراً  ،للمحاكمة فدانته المح  و
ةمصمم على محارة  األمةن حزب أ واضحاً   إلى ،)3(محاولة للوحدة بین مصر والسودان أ
ة استطاعت  أن إال ،تمرد في الجنوب لعرقلة تقرر المصیر إثارةجانب  ومة السودان الح

طرةالقضاء على التمرد و  واتجه  ،تقرر المصیر إجراءاتلم تع الثورة ، فعلى الجنوب الس
اشر إلى الرأ طر االستفتاء الم    .)4(تقرر المصیر 

 ، البرلمان على تقررها النهائيوافمهامها ف أداءلجنة السودنة  أنهتم 1955 أوتفي و     
اشرة ح تقرر المصیر أ الجو الحر المحاید الالزم لم م 1955وفي نوفمبر  .)5(ومن ثم ته

ة عن السودان ع القوات المصرة والبرطان ابي السوداني  واجتمع المجلس ،تم جالء جم الن

                                         

ة والصراع المصر  )1( ة السودان اس ة الس صل عبد الرحمان علي طه: الحر ، ص–ف  .638البرطاني، المرجع الساب
، ص1956-1953رق(نوال عبد العزز مهد راضي: مصر والسودان في مفترق الط )2(  .40)، المرجع الساب
ة في السودان  )3( ة الوطن شیر: تارخ الحر ، ص1969-1900محمد عمر   .235م ، المصدر الساب
اغي، إسماعیل أ )4( ، صحمد  ا)، المرجع الساب  .66محمود شاكر:تارخ العالم اإلسالمي الحدیث والمعاصر( قارة إفرق
شیر: تارخ الح )5( ة في السودان محمد عمر  ة الوطن ، ص1969-1900ر  .236م ، المصدر الساب
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سمبر  19في  ة  وأعلنت ،)1(قدم الحاكم العام البرطاني استقالته أنعد د ومة البرطان الح
ح  ان علیهم محاولة في ا أخرحاكم  أعن عدم ترش علنوا  أنلتقرب من السودانیین ف

ابي ة  اإلجماعالمجلس  وقد قرر .)2(استقالل بلدهم من داخل المجلس الن القرارات التارخ
ة:   التال

ادة. إعالن - جمهورة مستقلة ذات س   استقالل السودان 

ن  - مجلس تكو ابي السوداني وسمیت  لجنة من خمسة أعضاء ینتخبهم المجلس الن
ادة.   الس

م للسودان - ة لوضع دستور مستد س ة تأس  06الملح رقم:(ینظر .)3(أن تنتخب جمع
  .) 122ص

سمبر 19 وفي یوم      ابي أعلنم 1955 د فقد وقف  ،االستقالل من داخل المجلس الن
مالنائب عبد الرحمان محمد  ة إبراه مجلس النواب في البرلمان  أعضاءوقال : "نحن  د

اسل  اسم شعب السودان القو ال حالسودان قد  أننعلن  ادة أص املة الس  .دولة مستقلة 
م  م الثنائي االعتراف بذلك فورا " أنونرجو من معال  (ینظر،)4(تطلبوا من دولتي الح

اس، ف)123ص 07الملح رقم: ام النظام الجمهور فیهااحتفلت السودان   ،تقاللها وق
ا  رطان ادرت مصر و الجمهورة المستقلة الجدیدة في الیوم نفسه إلىو وعدت  ،االعتراف 

ة في  المتحدة في شهر  األمموعضو في هیئة  ،جانفي 19السودان عضو في الجامعة العر

                                         

، ص )1(  .97محمود شاكر:السودان، المرجع الساب
، ص1989-1924محمود شاكر: التارخ المعاصر واد النیل مصر والسودان  )2(  .335، المرجع الساب
، ص  )3(  .97محمود شاكر: السودان، المرجع الساب
، ص1989-1924خ المعاصر واد النیل مصر والسودان محمود شاكر: التار  )4(  .336،المرجع الساب
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ومة لقد و  .)1(نوفمبر من نفس العام لت ح ع  تتألفلجنة  األزهر ش من ممثلي جم
الد ، وذلكاألحزاب المساواة بین ج، لوضع دستور جدید لل ع المواطنینعترف   توحدد ،م

ة  مهام السلطة االنتخاب ،ةوالتنفیذالتشرع ما یتعل   .وساو ما بین الرجل والمرأة ف
ة تهدف  ومة خطة خماس  ،اإلنتاج الزراعيمشارع ر لتحسین  إقامة إلىووضعت الح

ة في الروصیرص على النیل  أتفأنش هرائ وقصب  األرزوحسنت زراعة  ،األزرق محطة 
غ  ر والشا والت ا أقامتذلك و ، الس س ة مع الهند واندون   .)2(عالقات اقتصاد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                         

اغي )1( ، ص ،إسماعیل أحمد  ا)، المرجع الساب  .66محمود شاكر: تارخ العالم اإلسالمي الحدیث والمعاصر (قارة إفرق
، ص  )2( ة ،المرجع الساب  .105أمل عجیل : قصة وتارخ الحضارات العر



	)م1956-1920الثالث:           الكفاح التحرر في السودان( الفصل
 

111 
 

ام مؤتمر الخرجین في عام    ل ق ة 1938لقد ش اس ة الس م محطة مهمة في مسیرة الحر
ة رد فعل  ،السودان امه  اوقد جاء ق معاهدة سنة  إبرامعد  ،الخرجین أصابالذ  لإلح
م الثنائي أكدت ألنهام 1936 ة جانفي  أنشأتهالذ  الح وقد نشأ المؤتمر  .م1899اتفاق

اینة ارات المت ة  حیث نجد على ،وفي جوفه الكثیر من االتجاهات والت اس الساحة الس
رتی ة ف واالتحاد  ،شعار "السودان للسودانیین" أساسالسودان التام على استقالل  ن:السودان

ان حزب  ،شعار " وحدة واد النیل" أساسمع مصر على   األحزاب كبرمن أ األمةوقد 
االستقالل التام ة  ولكنها لم تتف مطلقا  ،بوحدة واد النیل أحزاببینما نادت عدة  ،المناد

انت  ،هاالتحاد الذ ترد أوعلى نوع الوحدة  متفاوتة في مد صدقها وجدیتها  األحزابفقد 
ة خالل العامین  األحزاب تأثرتوقد  ،ن مطلب الوحدةشأ وتعرضت لعدة انقسامات متتال

قا    استقالل السودان. إعالنالذین س

ة و    ومتین البرطان شأوقد توالت المفاوضات واالجتماعات بین الح لها  ن تقرر المصرة 
ة  أن إال ،السودانیینمصیر  وم ة  23عد ثورة وقعت مفاوضات ح ل م بین 1952جو

ا ومصر ام إلى  والتي توصلوا فیها ،برطان ات البرلمانالق التي أجرت في و  ،انتخا
عدها 1953نوفمبر ام م وأدت  ى إلى تقرر مصیر سع الذللسودان، هذا أول برلمان لق

عدها إلى اإلعو  السودانیین، سمبر 19الن عن استقالل السودان یوم توصل  م 1955د
ضمن المساواة  إعدادتم  في حین ،تبني النظام الجمهور دولة ت الد  ال دستور خاص 

 .نوالعدل لكل المواطنین السودانیی
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اشا في     طرته على السودان، وذلك عقب الحملة  عد أن نجح محمد علي  فرض س
رة التي شنها في عام  السودان، حیث  م، سعى لوضع1820العس م إدار خاص  تنظ

ة أنشأ أنواع ومحاصیل جدیدة  تتمثل في إدخال ،العدید من المدن وأقام فیها مشروعات زراع
ما ة المشارع،  من مصر،  الد ومراق ام ووالة مصرین لتسییر ال لكن و عین علیها ح

م السودان  اشا، فقد وصل إلى ح عد موت محمد علي  ضعف  ز بدأ  إشراف مصر المر
ام طمحوا في ال الد، من أح ة، شهرة والطمع في ثروات ال جل تحقی مصالحهم الشخص

ال   د.فانتشر الفساد في اإلدارة وعمت الفوضى ال

ادة محمد أق إلى أدهذا الذ      ق ة  رد فعل على ام الثورة المهد  ، حمد المهد
الد، ولقد نجحت الثورة من توحید صفوف الشعب  األوضاع انت قائمة في ال ة التي  المترد

ة واحدة تسعى  له تحت را حمد توفي محمد أ أنلكن ما  .األجنبيطرد العدو  إلىالسوداني 
شي المهد وخلفه سبب طموحات  ألحقتحتى  ،عبد هللا التعا ة، وذلك  ش المهد الهزائم بج

فة  شة وطمح في استعمار مصر، هذه  ،من الالزم األكبرالخل عدة حروب مع الح والذ قام 
ش واحد  ،توقفه عند حده أن أرادتالتي  األخیرة ن ج ا على تكو اتفاقها مع برطان وذلك 

ادة زعماء برطانیین ة في  ، ولقد استطاعتحت ق ش من القضاء على الثورة المهد هذا الج
رر  تي  رات عام  وأممعر ة المصرة تقوم برفع 1898دب انت القوات البرطان م، ولقد 

ل المدیرات التي  ال على دخول العلمین المصر والبرطاني على  فتحها، وهذا دل قاموا 
م.   السودان في عهد جدید من الح

م الثنائي ال1899جانفي  19وفي       ة الح ع اتفاق المصر ، وهنا  برطانيم تم توق
اسة استعمارة مست  طرة على السودان، وذلك وف س فرض نوع من الس ا  قامت برطان

اة السودانیین، هذا ما رف ع جوانب ح ضه الشعب فقام بثورات ومعارك قصد التخلص من جم
ة استطاعت القضاء على هذه االنتفاضات، وذلك لكونها  م، لكن القوات البرطان هذا الح
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اً  ان اعدة م ا، انت تقوم في مناط مت ضاً  ومتفرقة زمن ت وأ ا  أدر القضاء  أن إلىبرطان
  على زعمائها سینهي هذه الثورات.

ة الح     ة األولىومع نها اسي في السودان رب العالم فتفطن الشعب  ،انتشر الوعي الس
اسي إلى النضال الس ام  حقوقهم  أحزاب بإنشاءوذلك  ،الق ة  ة الغرض منها المطال اس س

اً ، األحزابوتحقی االستقالل، ولقد عرفت السودان نوعین من  انت تطالب  أحزا ة و اتحاد
،  ،بوحدة واد النیل واالتحاد مع مصر قصد الحصول على دولة واحدة تحت التاج المصر

اً  واألخر  انت ترفض االتحاد مع مصر وتسعى  أحزا ة  جالء القوات المصرة  إلىاستقالل
ة وتحقی االستقالل التام،  مات الدور الكبیر الذ لعبته التنظ إلى إضافةوالبرطان

ة التي شجعت العمال  ،الجماهیرة في تحقی االستقالل ة العمال منها االتحاد الطالبي والحر
حقوقهم ة  طرة  األجورالمتمثلة في رفع و  ،للمطال ةورفض الس ة  أماالمغرضة،  األجنب الحر

المساواة بین المرأة  ات دافعت عن حقوق المرأة وطالبت  ة والتي تمثلت في نقا النسائ
الدهن. ،لرجلوا   وشجعت النساء على الوقوف في وجه المستعمر والعمل لنیل االستقالل ل

ومة المصرة      ة  أنهذا ما دفع الح ومة البرطان تخوض العدید من المفاوضات مع الح
ة  إلىتوصلوا  أن إالشأن تقرر مصیر السودانیین،  فر  12عقد اتفاق والتي  ،م1953ف

ة والتي  ،على ح السودانیین في تقرر مصیرهم تنص ات البرلمان االنتخا ام  وذلك عقب الق
لت لنا  األخیرةم، هذه 1953في نوفمبر  أجرت  عمل الذو  ،للسودان برلمان أولالتي ش

الد ة والمصرة من ال عدها إلى اإلعالن عن استقالو  ،على جالء القوات البرطان ل توصل 
سمبر  19 السودان یوم ابي السوداني م1955د م  والذ، في المجلس الن طالب دولتي الح

ان لها ذلك في نفس الیوم.مستقلةدولة السودان  االعترافالثنائي  حیث قام إسماعیل  ، و
 م .6195ینایر  01في  ستقاللرفع علم االاألزهر و محمد أحمد محجوب ب

   



 



	مــــــــــــــــــــــــــــالحــــــــــــــــــــــق
 

116 
 

  :01* الملح رقم 

طة توضح الموقع الجغرافي للسودان   م1999سنة  خر

 
 

 

 

                                                            

  ) ر،  -رخيتا -جغرافيالمصدر: شوقي خلیل: اطلس دول العالم االسالمي )، دار الف  .62،ص 2003،دمشاقتصاد
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  :02*الملح رقم 

عد واقعة ام درمان ة المهد    م.1899سنة  ق
  

   

                                                            

  :عثة المصرة، المصدر م الى رحلة ال ،ص عبد هللا حسین : السودان من التارخ القد  .307الجزء االول، المرجع الساب
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  :03*الملح رقم 

طاني نص م الثنائي البر ة الح   المصر للسودان اتفاق

وم ومة جاللة ملك اإلنجلیز وح دارة السودان شأن إ ة الجناب العالي خدیو مصربین ح
  في المستقبل.

عض أ م السودان التي خرجت عن طاعة حیث أن  ة، قد صار قال ة الخدیو الحضرة الفخم
ةإ ة والمال الوسائل الحر ومتا جاللة ملك اإلنجلیز والجناب و  ،فتتاحها  اتحاد ح التي بذلتها 

.   العالي الخدیو

ح من الضرور وضع نظام مخصوص، أل ورة جل إدارة األوحیث قد أص م المفتتحة المذ قال
مراعاة ما م من تلك األوسن القوانین الالزمة لها  ه الجناب العظ م من اهو عل لتأخر وعدم قال

اجات المتنوعة .االستقرار على حال األ ل جهة من االحت   ن وما تستلزمه حالة 

ومة الملكة المترتوحیث أ مطالب ح مالها من ح الفتح،  ة علىنه من المقتض التصرح 
ره وفي إ أن تشترك في وضع النظام اإلدار والقانوني األنف ذ جراء تنفیذ مفعوله وذلك 

ع نطاقه في المستقبل.   وتوس

ة إ األ لحاق واد حلفاوحیث أنه تراء من جملة وجوه أصو م المفتتحة وسواكن إدارا  قال
  المجاورة لهما.

حالهاقرار فلذلك قد صار االتفاق واإل ما بین الموقعین على هذا  من التفوض الالزم بهذا  ف
أتي وهو:   الشأن على ما 

ع األراضي الكائنة إتطل لفظة ال المادة األولى: لى جناب سودان في هذا الوفاق على جم
ة والعشرن في خطو العرض وهي:   الدرجة الثان

  م.1882راضي التي لم تخلها قط الجنود المصرة منذ أوال: األ
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انت تحت إ ا: األراضي التي  ومة المصرة قبل ثورة السودان األخیرة، وفقدت دارة الحثان
االتحاد.منها وقتا ثم إ ومة المصرة  ومة جاللة الملكة والح   فتتحتها األن ح

ورتان من األن فصاعدا.ثالثا: األ ومتان المذ اتحاد الح   راضي التي نفتحها 

ة: ع أستعمل العلم البرطاني والعلم ا المادة الثان حر بجم نحاء لمصر معا في البر وال
ستعمل فیها إالسودا   ال العلم المصر فقط.ن،  ماعدا سواكن فال 

ا العس المادة الثالثة: ة في السودان إلى موظتفوض الرئاسة العل ف واحد یلقب رة والمدن
أ ،كم عموم السودان)(حا ون تعیینه  ومة مر عال و جاللة خدیو بناء على طلب ح

فته ،الملكة فصل عن وظ أا وال ة.إال  ومة البرطان صدر برضاء الح   مر عال خدیو 

عة:الم افة األ ادة الرا ون لها قوة القانالقوانیین و هوامر واللوائح التي  من  ،ون المعمول 
ه  ة ف ومة السودان أو تقرر حقوق الملك ة أشأنها تحسین إدارة ح ف ع أنواعها و یلولتها بجم

منشور من الحاكم العام. نها أوتحررها أو نسخها من وقت أل، یجوز سوالتصرف فیها خر 
ع أنحاء السودان أوهذه ال سر مفعولها على جم و على قوانیین واللوائح واألوامر یجوز أن 

جوز ،جزء معلوم منه ة أن یترتب علیها صراحة أو ضمنا تحرر أو نسخ أ قانون أو أ و
ع المنشئح الموجودة. وعلى الحاكم العام أالئحة من القوانین واللوا ورات ن یبلغ على الفور جم

صدرها من هذا القبیل إ یل وقنصل جنراالتي  القاهرة وإ لى و ة  ومة البرطان س ل الح لى رئ
.مجلس الجناب العالي الخدی   و

ة أ المادة الخامسة: سر على السودان أو على جزء منه من القوانین أو األوامر العال و ال
ة السالف التي تصدر بإ ،ات الوزارة المصرةالقرار  ف الك جرائه منها منشور من الحاكم العام 

انها.   ب

صدر عن حاكم عموم السودان بب المادة السادسة: موجبها  ان الشرو التيالمنشور الذ 
یین من أ انتصرح لألورو ة  السودان أة جنس ن  حرة المتاجرة أو الس و تملك ملك ، 

ة دولة أ ائن حدوده ا أ ة لرعا ازات خصوص شمل امت   و دول.ال
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عة: ة من األراضي المصرةالتد المادة السا ضائع األت حیث  ،فع رسوم الواردات على ال
ور  لى السودان ولكنه یجوزدخولها إ ضائع القادمة من مع ذلك تحصیل الرسوم المذ ة على ال

ة الى السودان عن  ،غیر األراضي المصرة ضائع أت انت تلك ال إال أنه في حالة ما إذا 
حر األحمر ة میناء أخر من موانئ ساحل ال ن تزد الرسوم ال یجوز أ ،طر سواكن أو أ

مة الجار تحصیلها حی ضائع الواردة إنئالتي تحصل علیها عن الق لى ذ على مثلها من ال
الد المصرة من الخارج. جوز أ ال ضائع التي تخرج من السودان و ن تقرر عوائد على ال

قدر الحاكم العام من وقت إلى أح صدرها بهذا الشأن.سب ما  المنشورات التي    خر 

ما عدا مدینة سواكن ال تمتد سلط المادة الثامنة: ة جهة من المختلطة على أة المحاكم ف
ه بوجه من الوجوه. عترف بها ف   جهات السودان وال 

ة المادة التاسعة: ام العرف أجمعه ماعدا مدینة سواكن تحت األح وذلك إلى  ،عتبر السودان 
منشور من الحاكم العام.أ   ن تقرر خالف ذلك 

الء قناصل ال یجوز تعین قناصل أ دة العاشرة:الما السودان  و مأمور أو و قنصالت 
اإل صرح لهم  ة.وال ومة البرطان ه قبل المصادقة على ذلك من الح   قامة 

اتا إدخال الرقی الى السودان أ دة الحاد عشر:الما صدر و تصدیرهممنوع منعا  ، وس
اإلجراءات الالزم إ   لتنفیذ بهذا الشأن.لتخاذها منشور 

ة عشر: ومتین على وجود المحافظة منها على تنفیذ  المادة الثان قد حصل االتفاق بین الح
سل المبرمة بتارخ ما یتعل بإدخال األ1890جوان سنة  02 مفعول معاهدة برو حة سلم ف

ة واأل عها أشرة المقطورة النارة والذخائر الحر ة و   و تشغیلها.والروح

القاهرة في      م.1899جانفي  19تحررا 

  اإلمضاء                                            اإلمضاء           

 طرس غالي         رومر           
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ر العري، مصر، المصدر:  ادة على السودان، دار الف : مصر الس ر  .127-123،ص ص 1946محمد فؤاد ش
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  :04رقم *الملح 

س للسودان " إسماعیل األزهر "   صورة ألول رئ

  
  

  

    www. Alrakoba.netالمصدر: 
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  :05*الملح رقم 

سمبر  19جلسة إعالن االستقالل من داخل البرلمان في یوم    م1955د

  

 

  

     www. sudaneseonline.comالمصدر:.



	مــــــــــــــــــــــــــــالحــــــــــــــــــــــق
 

123 
 

  : 06*الملح رقم 

  السودان " قرار مجلس النواب السوداني " بإعالن استقالل

  

  

  

  www.khatmiya.comالمصدر: 
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I. :ة اللغة العر   المصادر والمراجع 
 المصادر:  )أ

م  .1 رات اإلمام عبد الرحمان المهحسن أحمد إبراه ة ،:مذ ز الدراسات السودان ، مر  .1996، القاهرةد
م الثائر عبد الرافعي  .2 ع الشعب، حمد عرابي،أالرحمان: الزع   .1968،القاهرةدار ومطا
ي الفحل .3 السودان، ( : الطاهر الف   .1976د.ن)، الخرطوم،تارخ وأصول العرب 
ــــوز  اشــــا .4 م ف تشــــنر، الجــــزء األول،  إبــــراه ــــد غــــردون و ــــي : الســــودان بــــین ی ــــع ف ــــد ط جرــــدة المؤ

  .1897ب)،،(د ،
تشــــــنر ، اشــــــا  .5 ــــــد غــــــردون و : الســــــودان بــــــین ی م فــــــوز ــــــع  ،الجــــــزء الثــــــانيإبــــــراه ــــــدة ط فــــــي جر

د  .1897(د ،ب)،،المؤ
الغ، (د.ب)، : سالطیناشا  .6 عة ال  .1930السیف والنار في السودان،مط
ومة،أضواء على النظام القبلي واإلدارة في  السني:انقا  .7 عة الح  .1960، خرطومال السودان، مط
ة النهضة المصرة ،د محمثابت  .8 ت ا ، م   .1936،القاهرة: جولة في روع إفرق
رتســـون  .9 مسرو اشـــر إلـــى فجـــر االســـتقالل،ترجمة: جـــ ـــم البرطـــاني الم الخـــانجي : الســـودان مـــن الح

  .1996، دار الجیل،لبنان،مصطفى عابدین 
ة  .10 يشب   .1947،القاهرة، لجنة التألیف والترجمة ،1919-1819: السودان في قرن  م
ة  .11 يشب  .1991،بیروت دار الجیل، : السودان عبر القرون، م
ة  .12 يشب ع دار الثقافة ،: مختصر ف م  .1965، بیروت ي تارخ السودان الحدیث ، مطا
  .1981،بیروت : تارخ السودان، دار الجیل، نعوم شقیر  .13
شــــــــــیر  .14 ـــــــــــة فــــــــــي الســــــــــودان محمـــــــــــد عمــــــــــر  ــــــــــة الوطن ،الـــــــــــدار 1969-1900: تــــــــــارخ الحر

ة،الخرطوم،  1980السودان
ي  .15 و ر عة الهالل،: رحلمحمد مهر    .1914،القاهرةة مصر والسودان، مط

 المراجع:  )ب
م  .16 م أبو سل حوث في محمد إبراه   .1992،بیروتتارخ السودان، دار الجیل ، : 
م  .17 م أبو سل   .1979، بیروتتارخ الخرطوم، دار الجیل ، : محمد إبراه
ة محمدأحمد إسماعیل  .18 ندرة، للنشر والتوزع المقدم: المهد ، الدار العالم   .2004، اإلس
ــــــاغي  .19 قــــــارة (: تــــــارخ العــــــالم اإلســــــالمي الحــــــدیث والمعاصــــــر محمــــــودشــــــاكر  ،إســــــماعیلأحمــــــد 

ا   .1992،راضالدار المرخ ، ،الجزء الثاني،)إفرق
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، ال: الزیر ودوره في السو عز الدینإسماعیل  .20 م المصر  ،المصرة العامة هیئةدان في عصر الح
  .1956مصر،

مي الشیخ  .21 ة اإلسالرأفت الغن ة ،: التارخ المعاصر لألمة العر   .1992، القاهرة دار الثقافة ، م
مي الشیخ  .22 اعةتارخ العرب المعاصر،  :رأفتالغن  .1996،  القاهرة ، دار روتابرنت للط
مي الشیخ  .23 ة،عالم الكتب،القاهرة  : مصر والسودان في العالقاترأفت الغن   ،(د.ت) .الدول
ــات  .24 ـــة،داود بر اســة البرطان م والثقافـــة مؤسســة هنـــداو  : الســـودان المصــر ومطـــامع الس  ،للتعلــ

  .2013،القاهرة
  .1972،  القاهرةاسة في السودان ، دار األمین، : الدین والس یوسفحسن  .25
لمات  عبد هللاحسین  .26 عثة المصرة ،الجزء األول ،  م إلى رحلة ال : السودان من التارخ القد

ة    .2013،  القاهرة، للترجمة والنشر عر
عثة المصرة ، الجزء الثاني، مؤسسة : ال عبد هللاحسین  .27 م إلى رحلة ال سودان من التارخ القد

م والثقافة هنداو    .2013، القاهرة، للتعل
فاح مشترك ،حمد أ حمروش .28  .1970دار الهالل،(د.ب)، : مصر والسودان 
مرمضان  .29 ة االستعمار المصر للسودان : الهیئة المصرة عبد العظ للكتاب ،  العامة : أكذو

  .1989مصر ، 
ة ،  زنبزیر الطیب  .30   .2010، جامعة الخرطوم: الدراسات السودان
 بیروت دار الجیل ، ،1885-1844: اإلمام المهد محمد احمد بن عبد هللا  محمدسعید القدال  .31

 ،1992.  
اتي، تر سیرجيسمر نوف  .32 ة من وجهة نظر مؤرخ سوف جمة: هنر رـاض،دار الجیـل : دولة المهد

 .1994،بیروت ،
تب اإلسالمي 1989- 1924: التارخ المعاصر واد النیل مصر والسودان  دمحمو شاكر  .33 ، الم

  .2000،بیروت، 
تب اإلمحمود شاكر  .34  .1981،بیروت سالمي،: السودان،الم
،دار 1881-1831ســـودان : التطـــور االقتصـــاد واالجتمـــاعي فـــي الحمـــدنا هللا مصـــطفى حســـن  .35

  .1985،القاهرة المعارف ،
ة المهد ال عبد الودودشلبي  .36 رة لحر ة اآلداب، : األصول الف ت ، القاهرةسوداني ودعوته، م

2001.  
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