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 الهامش والمركز
 لصراع والسالم في السوداناجدّلية 

 
 العراقي ي الدين عبداهلليذاكر محا.د. 

 قسم التاريخ /كلية اآلداب /جامعة الموصل
 

 مستخلص البحث
وغدت نخبتهه عهاجزأ أمهام ههذج الجدّليهة ، أرهقت الثنائيات المتناقضة السودان وأهله

 ،الوحههدأ وافناصهها  ،الحههرو والسههالم ،ريههةالديمقراطيههة والدكتاتو  ،اقضههاتالحافلههة بالتن
تلهههل الجدّليهههة التاريخيهههة التهههي نعهههوت وتطهههورت مههه   ههههور دولتهههه  ،الههههامش والمركهههز

عهن طبيعهة ههذج  )الههامش  التي امتازت ببعد مراكهز اققهاليم التهي تعهـر  بهه المعاصرأ،
إقلهيم  هو التمرد المسهل  الهذح حهدث فهي، العالقة  المتناقضة المضطربة غير المستقرأ

بجهة كال، ، ثم توس  وانتعار  اهرأ  التمردات لتمتد إلى أقاليم أخهر 5511الجنوو عام 
، وكهههان أحهههد أبهههرز أسهههبابها، صهههراع اققهههاليم حهههو  والنوبهههة وعهههرد السهههودان ودارفهههور

وهو ما يحاو  هذا البحث تبيانه من خهال  ، افستحواذ على السلطة )الهامش والمركز 
عالقهههة الجدّليهههة التهههي طعهههت علهههى العالقهههة القائمهههة بهههين سهههلطة تتبههه  البعهههد التهههاريخي لل

وسعي المتمردين في بعض هذج اققاليم للحصو  على أنهواع جديهدأ ، الحكومة واققاليم
من العالقة التي تربط أقاليمهم بالمركز، الذح اختلاهت اررا  حهو  تحديهد حهدودج وأطهرج 

 في السودان.
 

  المقدمة 
تلااا  ، (الههههامش والمركهههزشاااكالية  إن تبعاااا  مااا ،عااااال الساااودان و يااازال

التااي  ،تااا المعاصاار   وتطااور  مااو  هااور دولأيااة التاريةيااة التااي  اشااالجدل  
 (055) رضاا ماا يرباو علالأإذ تعايشا  علال ، ثايو تمتاز بتاوعها العرقي وال

قبيلاة رئيساة، تتحادا ماا يزياد علال  (005)كثار مان أتشكل ، فئة عرقية وثاية
قباااال  - تساااااع مساااااحتا البالغااااة، متاااااز السااااودانأمااااا ك، لغااااة محليااااة (111)
ببعااد مراكااز ايقاااليم التااي  -يقااارب المليااون ماايا مربعااا افصااال الجاااوب، ماااا
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عان العاصامة التاي تعاد   الهاامش( تعرف في ايدبيا  السياسية الساودااية باا
. إذ (1 الاارئيل لاسااتقطاب السياسااي والحكااومي فااي هااذد ايدبيااا   المركااز(

مليااون  (19)والبااالع عاددهم مااا يزيااد علاال ، ماان سااكان السااودان (%05)يتركاز
وتكاااون الاسااابة الباقياااة ساااكان ، قااااليم والمااادن الصاااغير ريااااف ايأاسااامة، فاااي 

و سااااايما العاصااااامة ، الماااادن، الاااااذين يقطااااان مع مهااااام فااااي الحواضااااار الكبيااااار 
ياتها فاااي الاااباد علااال مساااتو أالةرطاااوم التاااي شاااكل  اسااابة اساااتقطابها للساااكان 

م كتلااااة بشاااارية ضاااةليطاااا سااااكاايا ي -كبقياااة العواصاااام العربيااااة -ذلاااا فجعلهاااا 
وى تعلاال مسااإلاال حااد مااا  -والسااودان بلااد متةلااف .(2 ضااةمة رياار متجااسااة

مان حياا طارل المواصاا  وشابكا  ا تصاا   وشابكا  ، البايا  التحتياة
زماا  مين ا تصاا   واحتاواء ايأما جعال تا، المياد والكهرباء وبااء الجسور

فضاا عان ذلا  تركاز الصاااعة والتجاار  فاي ، لايم فاي راياة الصاعوبةقمو اإل
 .(0 قاليمالحواضر الرئيسة علل باقي اي

يشاكل وطااا  اا عتقااد بأاا الساودان ساد لدى الكثير من المهتماين بشانون
إلاتااج  اهلافأيتمازج وياصهر فيا التعدد العرقي والتباين الثقافي وا جتماعي 

 -ذلا  التماازج وا تسااع قلماا يااج  نأ، والماحا  (4 وحد  متجااسة متكاملاة
ل عااااادد الوحااااد  الوطايااااة فااااي ةلاااال ماااااا  سياسااااي سااااليم تتحقاااا -وكمااااا يباااادو
وابط ي اةتال في العقد ا جتماعي الذي يربط المجتمو بر أن ، يوا ستقرار

ن أإ   ثارد علل كافاة محااورد،أن يتر  أ بد  ،تحف  لا وحد  كيااا وتماسكا
، ثيرا هاااو ذلااا  ا ةاااتال الاااذي طاااال الاساااي  ا جتمااااعي للمجتماااوأبلغهاااا تاااأ

ميازان العدالاة ةاتال اويمكن رصد هذد اآلثار ا جتماعياة الساالبة مان رصاد 
. باادا ذلاا  واضااحا فااي الصااراعا  الداةليااة التااي واجههااا فااي الساالطة والثاارو 

عزاهاااا الااابع  إلااال ، قااااليم عدياااد أالساااودان فاااي تاريةاااا المعاصااار، وشااامل  
ذكاهااااا التاااادةل الةااااارجي بقصااااد أ يااااا  متصااااارعة،ر هو مور عرقيااااا  وج هاااا

السااكااية سااعيا وراء تفتيتااا علاال  بادثايااة وعرقيااة فااي بايااة الااو حااداا شاارو  إ
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ثاار حماال بعاا  هااذد الفئااا  إلاال وحاادا  سياسااية صااغير ، إالمسااتوى العرقااي 
 .(5 الساح ضد السلطة المركزية

، هااو طربة رياار المسااتقر ول تعبياار عاان طبيعااة هااذد العاقااة المضااأ لعاال
، ثام 1200ولل في إقلايم الجااوب عاام اطلق  شرارتا اياالتمرد المسل  الذي 

، والاوباة وشارل الساودان ةةرى، كالبجأااتشر  فيما بعد التمردا  إلل أقاليم 
ةااارا، توضاااح  فاااي شاااكل صاااراع مسااال  عااااد اااااد ع أةيااارا ولعلهاااا ليسااا  أو 

سااااباب هااااذد أباااارز أحااااد أ، وكااااان 9551التماااارد فااااي إقلاااايم دارفااااور فااااي شااااباط 
وهاو ماا يحااول ، (الههامش والمركهزالتمردا ، صاراع ايقااليم حاول السالطة  

هذا البحا تبيااا من ةال تتبو البعاد التااريةي للعاقاة الجدلياة التاي طغا  
وساااعي المتماااردين فاااي ، علااال العاقاااة القائماااة باااين سااالطة الحكوماااة وايقااااليم

اااااواع جديااااد  ماااان العاقااااة التااااي تااااربط أبعاااا  هااااذد ايقاااااليم للحصااااول علاااال 
أطااااارد فاااااي راء حاااااول تحدياااااد حااااادودد و قااااااليمهم باااااالمركز، الاااااذي اةتلفااااا  اآلأ

 .السودان
بااااارز الفصاااااائل أالتاااااي تعاااااد  -ية لتحريااااار الساااااودانحااااادد  الحركاااااة الشاااااعب

سيساااها أفااي براامجهاااا السياسااي ومااااذ ت -ااااذا آالسااودااية الجاوبياااة المتماارد  
اااا مديريااة الةرطااوم ومديريااة أتهدف بااالتغير، ب( المسااالمركههزجغرافيااا مكااان  

تضام أياا مان والتي تمتد ماا باين  ماداي والادمازين( و  ، زرل القديمةالايل اي
فماااااديريا  دارفاااااور ، ةااااارى فاااااي شااااامال وشاااارل ورااااارب الساااااودانالمااااااطل اي

وهااي مااااطل متةلفااة تسااتوي فااي ذلاا  مااو ، وكردفااان وكسااا الشاامالية القديمااة
 .(6 وا ستوائية وبحر الغزاللجاوبية المديريا  ا

و طااول دائااري حااول مركااز أاشاااء حاازام وجااود مساااعي إلهاااا  ماان ياارى، 
النضهههها  طااااراف ووفاااال ماااااه   الوسااااط السااااودااي اعتمااااادا علاااال تجميااااو اي

س  قوى اها ليأبهدف عزل القوى الوطاية الديمقراطية تح  مبرر ، (المسل 
الوسط السودااي واتهاماا، . مما يعاي محاولة للقضاء علل مركزية (7 مسلحة

حركهة العهد  والمسهاواأ وحركهة   و سيما مان قبال القاوى المتمارد  فاي دارفاور
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باأن المركاز يعاااي ، رفورياة المتماارد ا( وريرهمااا مان القاوى الدتحريهر السهودان
قلياة اها القبائل العربية التاي تمثال ايأالقبائل الشمالية التي تم تحديد هويتها ب

 .(8 حسب وجهة ا رهم

طااراف تاادمير ويعاااي ذلاا  ماان ااحيااة حضااارية تاريةيااة، محاااو   تلاا  اي
القلااب المسااتقطب لتفاااعا  الهويااة السااودااية، والجاااذب لمقوماتهااا الشاارقية، 

. الثقافااااة البجاويااااة فااااي شاااارل السااااودانامتاااادادا  القاااارن اإلفريقااااي فااااي شااااكل 
تااد  ماان راارب امتاادادا  الثقافااة السااودااية المم ،مقوماتهااا السااودااية الغربيااةو 

ومقوماتهاااااا الشاااامالية، امتااااادادا  الثقافاااااا   باااااي  إلاااال السااااااغال.الاياااال اي
. ومقوماتهااااا الجاوبيااااة ا سااااتوائية التااااي عباااار مصاااار والحضااااارا  المتوسااااطة

و عملياة لعازل أية محاولة أ. وبالتالي (9 تشمل مع م عااصر الجاوب القبلية
ثقافاااا  الساااودااية الوساااط  المركاااز( تعااااي عملياااا عااازل بااانر  التفاعااال باااين ال

ن السااودان دون قبضااة هااذا أو ، ساااميةالمةتلفااة والمتمثلااة بالثقافااة العربيااة اإل
  مهلهلاة فاقاد  القادر  علال أ  مجاز ايعااي إ  كيااا المركز الجغرافي الحاكم  

 التماس .
 
 البعد التاريخي وأثرج في خلد جدّلية الهامش والمركز -أوف

، ورا عااااان اإلدار  1201ا عاااااام ل الساااااودان علااااال اساااااتقالعاااااادما حصااااا
 ،زمااا المشاااكل والعقبااا  والكثياار ماان اي ا سااتعمارية البريطاايااة العديااد ماان

، ومااا رافقااا ب طبيعااة هاذد اإلدار  القائمااة علاال المبادأ الشااهير  فاارل تساد(ببسا
من استسام واض  للتسلط والركاود فاي الحياا  الفكرياة، والتاي كااا  ااعكاساا 

ولعااال فاااي قاااااون الماااااطل المغلقاااة  ا ساااتعماري فياااا،وثمااار  متوقعاااة للتحااار  
، والقاضاااي باعتباااار ماااااطل معيااااة مااان جااااوب الساااودان وجباااال 1299لسااااة 

يحال لبقياة الساوداايين    التاي الماااطلمان  الاوباة ودارفاور وكردفاان وريرهاا
فترتاب علاال ، الادةول إليهااا إ  بتصااري  ةاصااة مان الحاااكم العاام البريطااااي
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همهااا ةلاال بااون شاسااو بااين هااذد المااااطل أكااان ، مشاااكل عديااد هااذا القااااون 
داريةرى سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ومااطل السودان اي  .(13 اوا 

 سلسلة من الوحدات القبليهة إنعا '': أنالقول با همقرار  البريطاايونبرر 

 ثنيههة  القائمههة بههذاتها علههى أن يكههون قههوام الن ههام فيهههاو أو الجنسههية )أح ال
العههادات المحليههة والتقاليههد والمعتقههدات بقههدر مهها تسههم  بههه  علههى  مرتكههزا  

. تلا  كااا  والتقاليهد والمعتقهدات والحكهم الصهال ''  هروـ العدالهة المحليهة
، لساودانررسا  باذور التفرقاة باين شاقي ا الةطيئاة ايولال التاي هايبا شا  

مثاال   .لمسانوليةاتسم بعدم العقااية وفقدان ا تافيذ تل  السياسةأن ةاصة وب
 ا ستعمارية أن تجعل مان ماطقاة كافيااكاجي ماطقاة عازلاة اإلدار ذل  قرار 

، البريطاايااااةمااااذكر  الكمااااا جاااااء فااااي ، بااااين دارفااااور وبحاااار الغاااازال حتاااال تماااااو
 يتباا، قااون المااطل المقفلة ومما عزز من وطأ   ".العرو بالزنوج اختالط''

بااااين  متكافئااااة، واسااااتغال التاااااافل التاميااااة الااااايااااة ماهجاإلدار  البريطاايااااة 
ةباااة الحديثاااة التاااي و القاااوى التقليدياااة فاااي مجابهاااة الاووضااا، الطوائاااف الدياياااة

. ففي رسالتا حول تافيذ سياسة الحكام ريار 1291في البروز بعد ثور   أةذ 
يقااول ، (1211 -1291)الساير جااون ماافي  المباشار كتاب حاااكم عاام السااودان

ضههد   كما سيصب  غدأ واقية، يكهون أق  تكلاةس'' :إن الحكم رير المبااشر
. ومان (11 ''التهي سهتاد ف محالهة مهن الخرطهوم للوطنيهة بيةالمر  [الجرثومة]

هليااة ماااذ عااام كااان لتطبياال اإلدار  البريطاايااة قااااون اإلدار  اي ،أةاارىااحيااة 
يضاااا فاااي أفاااي الساااودان دورد  1210، والاااذي طبااال بشاااكل فعلاااي عاااام 1290

اجهااااة قااااوى الاهااااو  الااااوطاي مااااان و امااااا  التقليديااااة فااااي متقويااااة افااااوذ الزع
طاااار إدار   مركزياااة تةفااا  الافقاااا  أو اإلافاااال إالمتعلماااين والةاااريجين فاااي 

 .(12 البريطااي في السودان
باااء الجااوب مان قاو  أحدث  تل  السياسا  وريرها مةاوف مبرر  لادى أ 

الثقافياة علال  وافوذ السلطة المركزية وةشايتهم مان محاو تهاا لطمال هاويتهم
ن الجاااااوب أ فااااي يتمثاااال، ساسااااي ماااان الااحيااااة العرقيااااةن الفااااارل ايأاعتبااااار 
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ماااو مجموعاااا  متاااااثر  مااان  الساااودااي تغلاااب علياااا الطاااابو اإلفريقاااي الاااوثاي،
 -ماان وجهااة ا اار اةااب جاوبيااة -هاال ذلاا  السااودانأ ،المساايحيين والمساالمين

مو  ديدا، وارتبط مصر تح، متداد العربي لكي يكون مرتبطا في شمالا مو ا
فريقي مان جاوباا ماو الادول اإلفريقياة المجااور ، مثال زائيار ا متداد الوثاي اي

 .(10 ثيوبياأورادا وكيايا و أو 
ن كان في موقف أبااء الجااوب هاذا بعا  التجااي، إ  أن  ينكاد  واقاوالوا 

قساارية علاال الجاااوبيين  فاار  وصااايةل ا مااة السااودااية المةتلفااةايمسااعل 
عن  يرادر علل التعبال الجاوب من هو قاافترا ( أن ليل في ك بدعوى  أو
ة للجاااوبيين ايحاازاب الشاامالي إشاارا عاادم وتوضاا  ذلاا  مااثا، فااي  ،رأي أهلااا

عاان الحكام الاذاتي، إالبريطااياة التاي تما  قبيال  -ةفي المفاوضا  المصري
عاان ا ساتقال إوجوب لقبول الجااوب  وتبو ذل  التاكر لوعد كان هو شرط

ثااام وجاااود محااااو     .(14 الايدراليهههة كوسهههام للحكهههم ن داةااال البرلماااان  مااا
والهوياااة العربياااة علااال  لااابع  الحكوماااا  الساااودااية المتعاقباااة لفااار  الثقافاااة

 .(15 مركزية الحكمبااء الجاوب من ةال التأكيد علل أ
وماااذ تفجاار التماارد ، ن بعاا  القااوى الجاوبيااة سااع أإلاال  تجاادر اإلشااار ، 

، لتبااااااي الحكااااام (16 حااااارار الجااااااوبي، وماهاااااا حااااازب اي1200الجااااااوبي عاااااام 
و الحكاااام الااااذاتي(، محاولااااة أسااااال  الفدراليااااة أمركاااازي علاااال  ا تحااااادي الااااا
دأللةااروج ماان  ، رتهااا المباشاار ازمااة رربااة الساالطة المركزيااة فاار  ساايطرتها وا 

ومااان ثااام فاااار  ثقافتهاااا علاااال إقلااايم الجاااااوب الاااذي كااااان قاااد تمتااااو فاااي  اااال 
اي بااوع مان ا ساتقالية اإلدارياة والثقافياة وا قتصاادية عان ا حتال البريطاا

 .(17 مغلقةسياد  السلطة المركزية السودااية بموجب قااون المااطل ال
فاارز إلال حااد أفةلال ذلا  اوعااا مان عادم التجاااال السياساي وا جتمااعي، 

حيااا  هاار الاسااي   ثيراتااا الساالبية التااي  هاار  بجاااء بعااد ا سااتقال،أمااا ت
هشاااا لااام يحكااام تمتيااااا وتقويتاااا  -كدولاااة وطاياااة حديثاااة -الساااوداايالاااوطاي 

إلااال جاااااب ، ياااةر هو مبالصااور  التاااي تحف اااا فاااي مواجهاااة الاعاارا  العرقياااة الج
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علل الررم من مسعاها ، ضعف ةطط الحكوما  المتعاقبة التاموية واإلدارية
وراااد  الساااامة ايساسااااية التاااي مي ااااز  التجاااارب التامويااااة فااااي  لتحقيااال ذلاااا .

وضاااع أحااوال و أا مااة الحكاام واضااطراب أهااي عاادم ا سااتقرار فااي  ،انالسااود
في التطاور الطبيعاي للمجتماو ، و الدولة السودااية في مراحل تطورها المةتلفة

  .(18 السودااي
فكااان ، يضاا، التمثيال البرلمااااي والسياساي وتقاسام السالطةأشامل الضاعف 

قاليم أمالي علل باقي قليم الشةطر اتائجا، الفقدان التدريجي لسيطر  اإلأمن 
ثايااة معياااة و وا احسااار التاادريجي للساالطة وتركزهااا فااي مجموعااا  ، السااودان

ن كاااان هاااذا تاريةياااا ااتجاااا عااان حياااازتهم ا  با احيااااز وا ساااتئثار بالسااالطة. و 
، ات  عاا تشكيل جديد لفئاا  اجتماعياة لهاا قصب السبل في الثقافة والتعليم

م يكن رريباا أن يكاون صاو  الصافو  مصالحها وأهدافها، وفي هذا الةضم ل
ا رساااتقراطية هاااو ايكثااار صااادى، فهاااذد الطائفاااة تلقااا  أعلااال أااااواع التعلااايم 
المعروفة في داةل الباد وةارجها وتسلم  و ائف لها مكااتها في المجتمو 
ووجد  المجال أمامها مفتوحا للترقي والتقدم، فاشاأ  ماهاا طبقاة ارساتقراطية 

مار الاذي ايازعة التفردياة المتمكااة باالطموح السياساي، مثقفة يتسم أفرادها بال
هيأ قواعد الةريجين الذين تولوا مهمة إدار  الباد سياسيا واقتصاديا وعسكريا 

، فااي حااين (19 تااولل هاان ء مهمااة سااوداة الو ااائفإذ ، قباال ا سااتقال وبعاادد
هماال والتهمايش، حساب حساابا  اسااب كااا  بااقي أقااليم الساودان تعاااي اإل

ستقطاب المركاز العدياد مان هاذد العااصار (،  الهامش والمركزلتمثيل في  ا
فكااان لااذل  آثااارد الساالبية علاال مسااتقبل ، قاااليمالمتعلمااة والمثقفااة ماان هااذد اي

العماااال السياسااااي وطبيعااااة العاقااااة بااااين  الهااااامش والمركااااز( ةااااال الحقااااب 
لاام تكاان ن هااذد الاةبااة إالاحقااة لحصااول السااودان علاال اسااتقالا، مااو العلاام 

عارال ممثلة لفئة عرقياة واحاد  ةالصاة، بال كااا  ةليطاا مان كال الفئاا  واي
سااااام والحاااال الااااوطاي السااااليم كثاااار بفعاااال اإلأتجااساااا   فريقيههههة أ)عربيههههة و 

ذكاااااء إالموحااااد، والااااذي باااادا يتاشاااال متقوقعااااا احااااو الهامشااااية الضاااايقة بفعاااال 
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دول التااالي . ولعاال الجاا(23 لاادى بعضااها فيمااا بعااد العواطااف العرقيااة والجهويااة
 يوض  ذل .

 (5)جدو  رقم 
 (5511-5511)المناصو الوزارية واإلدارية العليا في السودان خال  الحقبة 

)*( 
 نسبة التمثي  نصيو ك  إقليم من المناصو اسم اإلقليم
 %5,1 منصو واحد  15 العرقي

 %55,1 ثمانية وخمسون منصبا   11 العمالي

 %0,1 منصبان 10 اقوسط

 %51,11 اثنا ععر منصبا   50 الجنوبي

 صفر% صار فيوجد العربي

 %511  4591-4591) منصبا  خال  الحقبة 57 المجموع

نقال عن: جماعة طالب الحق والعدالة ،الكتاب األسود، اختالل ميزان تقاسم السلطة والثروة في  -*
المعلوماتيدة  بعدداا، وادو متداي فدي موودي توتيسدتش علد   د كة 0ص  ،8991السودان، الخرطوم، 

 )االنترنت( عل  الرابط التالي:
www.goocities.com/black Book  

-1201)ايول  الحكام المداااي ةاحقبا تميازيتض  لاا مان الجادول الساابل، 

1200)
اكمااة بااين ايحاازاب الح السياسااية والتاااافل الشااديدينبالصااراعا   (21)
اع شهو  السلطة، بفتم  تحالفا  وتحالفا  مضاد  إلش، أسلوب الحكم حول

التجربة البرلمااية أيما هز ، حتل بدأ  بع  قطاعا   ا ضطرابوهز ذل  
بعضااها فكاار   بأةااذ  تااداعو ، سياسااية الشااعب تاارى التجربااة مجاارد فوضاال

 أصااب ، و يالسياساا ا سااتقرار أقصاار الطاارل إلاال باعتبااارد العسااكري ا اقاااب
 ماااان الواضاااا  أن ايحاااازاب لاااام تكاااان تريااااد إ  اإلبقاااااء علاااال امااااوذج الهيماااااة

بمااا فيهااا تلاا   ايةاارى، تملماال ايطااراف ماان ررمعلاال الاا، السياسااية المركزيااة
رافااال ذلااا  عااادم . السياساااي لتلااا  ايحااازاب التاااي يفتااار  أاهاااا تمثااال العمااال

م ا قتصااااادي ا سااااتعماري المااااوروا رراااا الامااااوذج ماااان اسااااتمرار ممااعتهااااا

http://www.goocities.com/black%20Book%20%20%20%20k
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تبتغااي  لاام تكااناهااا ، يمجاهرتهاا بالرربااة فااي تغيياارد عباار اهاا  تامااوي متااوازي
، ايهاداف والمقاصاد عان رير احتكار أدوا  اللعبة السياساية بصارف الا ار

وراادا ماان ماغصااا  الممارسااة الديمقراطيااة فااي السااودان احتكااار الاةبااة لهااا 
ماان أهاال بغيااة إشااباع أراارا  ذاتيااة مفرطااة متااسااية تطلعااا  شااريحة واسااعة 

السااااودان فااااي المااااااطل المهمشااااة التااااي  تعايهااااا اهتمامااااا  الاةبااااة الحاكمااااة 
 .(22 الضيقة

اةااتال واضاا  فااي مياازان المااصااب العليااا فااي الدولااة  ل ذلاا ،ترتااب علاا
قااااليم التاااي تغلاااب فيهاااا سااايطر  ألصااال  العاصااامة الةرطاااوم وماااا جاورهاااا مااان 

تي تصد  لمشاروع باااء وال، الاةب المثقفة ذا  ايصول العربية والمستعربة
لباااء ايقاااليم  أفاي حااين لام يتهيا، الدولاة وتحقيال إطارهاا العااام بعاد ا ساتقال

يعاااود إلااال ، ن السااابب فاااي ذلااا أوالحااال ، ةااارى فااارو متسااااويةالساااودااية اي
همااال والتااي تولااد  ماان جااراء اإل، قاااليمهااذد اي التةلااف الثقااافي واإلداري فااي

والتااي تعاازز  وعلاال احااو واضاا  ماااذ مااا ماان قباال الحقااب التاريةيااة السااابقة، 
، والساابب يعااود (1201-1022) قباال عهااد الحكاام الثاااائي البريطااااي المصااري

، سااااالإلاااال ااحسااااار ا هتمااااام الثقااااافي والعلمااااي علاااال الةرطااااوم بالدرجااااة اي
را إواتيجة لكل هذد اإلةفاقا   هر  لاا اةباة متعلماة محادود  العادد ذا  

اضاااطلع  -ن صااا  التعبيااارإ -مصااارية -ااكلاااو ساااامي وذا  ثقافاااةإعرباااي 
ثااااااء وبعااااد ا سااااتقال فااااي إطااااار اشاااااط ماااانتمر أهمااااة إدار  الدولااااة قبياااال و مب

دى ذلااااا  إلااااال  هاااااور أفااااا، ااااااذا آالفاعااااال ( 1210 تأسااااال عاااااام  الةاااااريجين
دعاااا  المسااااوا  والامركزياااة  حقاااا   قبااال  ا ةاااتال الساااابل الاااذي اساااتغل مااان

  .(20 زللتعبير عن  لم المرك
دليااال علااال ذلااا  فاااي التقريااار الاااذي رفعتاااا لجااااة التحقيااال فاااي  ولعااال ةيااار

قاضي ، برئاسة القاضي الفلسطياي توفيل قطران 1200 عام الجاوبحداا أ
 وكان وقتهاا ماديرا  ، ةليفة محجوب شرطةضابط الو الةرطوم يومذا   جاايا 

 نأ: ''كاد علالأوالاذي  والازعيم الجااوبي لوليا   دو ، لمشاروعا  ا ساتوائية
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، اإلدارأومههن بيههنهم مههن يتقلههد و ههائـ كبههر  فههي ، انيين العههماليينالسههود
أن التعلهيم ، و المثقاة من الجنوبيين بونهم أنصاـ متعلمين يصاون الطبقة

الن هر، وقهد اسهتاادت اقمهم مهن التجهارو  عئ نسبي وتختلهـ فيهه وجههات
طويه  فهي اسهتعمار العهعوو  ا مهاضهبما في ذلل الهدو  التهي لهه، المتكررأ
متعلمهين أو  ن الخير لهها أن تكسهو ثقهة الطبقهة المثقاهة سهوا  كهانوابون م

، العههمالية فههي الجنههوو ليسههت اسههتعمارية اإلدارأن إ. أقهه  درجههة مههن ذلههل
. وطالمها ههذج الن هرأ إليهالسو  الح  فون أغلبية الجنوبيين ين رون  ولكن

ن أوالحاال ، فههون مههن المكهههم كسههو هههذج الطبقههة المثقاههة'' كههان اقمههر كههذلل
حاااداا كثيااار  عميقاااة الجاااذور علااال أثااار  أباااااء الجااااوب قاااد أالمتعلماااين مااان 

فعااااااال أصاااااابح  مع ااااام تحركاااااااتهم تمثاااااال ردود أتكاااااوياهم وعلاااااال مااااااواقفهم، و 
مما جعال الحاديا عان ضاياع الفارو ياطبال علايهم ، رصفائهم  في الشمال

 .(24 يضاأ
 

 محاوفت التعيير وتبني الدعوأ لالمركزية -ثانيا
ر الواقاااو السياساااي والحاااد مااان ياااحااااو   عدياااد  لتغيجااار  فاااي الساااودان م

فاي محاولاة لتصاحي  ، سلطة المركز من قبل الحكوما  وايحازاب الساودااية
ا ةتال السابل في ميزان توزيو المااصب العليا في الباد، ولعل أولل تل  
المحاو   الدعوا  التاي وجههاا الحازب الجمهاوري بقيااد  محماود محماد طاا 

( فااي السااودان وفاال دسااتور وضااعا واشاارد الحاازب وريههة فدراليههةجمهإلقامااة  
ذااااا آن دعوتااا هااذد لاام تلاال أ، إ  (25 صيصااا لااذل ة 1200الجمهااوري عااام 

 ممثلاة ،ااذا في المجتمو آصارية من قبل الاةب السودااية الفاعلة والمنثر  
عاااام  بادوالتاااي تولااا  السااالطة بعاااد اساااتقال الااا ،حزاب الرئيساااة الحاكماااةايبااا

ذين حااو  فاي لا، الوالحزب ا تحاادي الاديمقراطيمة ، و سيما حزب اي1201
(1212-1211)الماااداي الثااااااي  حقباااة الحكاااام

حتااااواء تمااارد الجاااااوب ماااان ا ،(26)
ول ةاااال اساااتثمار الطروحاااا  التاااي  هااار  فاااي أواةااار الحكااام العساااكري اي
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  اطر قسم مهم ماهأت، جاوبالوالمتعلقة بتقديم حلول لمشكلة ، (1200-1211)
يم تحجااااو فاااي الااادعو  إلااال تباااااي ا اااام الامركزياااة والسااااعي لتقلااايو الفاااوارل 

وتحقيل تساوية عادلاة للمشاكلة ، التوزيو العادل للتامية في السودانالتهميش و 
 .(27 سالعلل هذا اي

لجاااة ةاصااة ماان  (1212-1211)لتحقياال ذلاا  شااكل الحكاام المااداي الثااااي  
1210عااام  جنههة أفثنههي ععههر لايحاازاب السااودااية المةتلفااة عرفاا  بااا  

 28) ،
عااداد مسااود  الدسااتور، تمةاا   وكااان الغاار  ماهااا دراسااة مشااكلة الجاااوب وا 
عان هااذد اللجاااة توصاايا  عديااد  أكااد  فاي مجملهااا علاال الحكاام اإلقليمااي الااا 
مركزي باعتبار الجاوب إقليما بصاحيا    مركزية، بضمااة ااو ثابا  فاي 

ذي  ااال حبااارا علااال ورل يااااا احتااااج  إلااال الدساااتور المزماااو إقااارارد آااااذا ، والااا
الجاارأ  واإلقاادام لتافيااذد، فااي وقاا  اتسااع  حااد  الةاااف بااين أبااااء البلااد الواحااد، 
داماة شاعور  وبدا واضحا التدةل اإلقليماي وحتال الادولي فاي إذكااء الةافاا  وا 
ااعااادام الثقاااة باااين جمياااو ايطاااراف الساااودااية ،عبااار  عاهاااا بشاااكل واضااا  اااازوع 

ااية ذا  ايصاااااول اإلساااااامية المحاف اااااة، إلااااال إقصااااااء كااااال ايحااااازاب الساااااود
ايطاااراف المعارضاااة لهاااا فكااارا وماهجاااا، ولااام يكااان ذلااا  مقتصااارا علااال الشااامال 
امااا شااهد  اةبااة الشاامال ذاتهااا سلساالة ماان الصااراعا  والةافااا   والجاااوب، وا 
السياسااااية ،عباااار  عاااان افسااااها فااااي إقصاااااء اااااواب الحاااازب الشاااايوعي تااااار ، أو 

التي تلقاها محمود محمد طاا وأفكاارد وحزباا حازب اإلةاوان  المواجهة الصارمة
الجمهاااوريين، والماحااا  أن ا اقسااااما  هاااذد طالااا  أيضاااا، الاةاااب الساااودااية 
المسااايطر  فاااي الشااامال، كماااا حااادا لحااازب ايماااة، و حااادا أيضاااا فاااي فصاااائل 

 .(29 التمرد جاوبا
 فئاا  ساودااية، عضاائهاأثااي عشار وتصاريحا  حفز  مداو   لجااة اإل

تحااااد العاااام لجباااال الاوباااة، وجبهاااة اهضاااة دارفاااور، ومااانتمر ماهاااا ا ، ةااارىأ
ةااارى مزيااادا مااان اساااب قااااليم ايعطااااء ساااكان ايإودفعاااتهم للمطالباااة ب، البجاااا
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رالل جااب المشاركة في السالطة ، قاليمهمأدار  شنون ا  المشاركة في الحكم و 
 .  (03 المركزية

طارهااا الا ااري إ لاا  فااي اهااا أالماحا  علاال هااذد المطالااب والمقترحااا  و 
مة فاي الساودان ولم تةرج إلل حيز التافيذ لعدم تقبل الاةبة الحاك، اإلعامي

  لقصااور فااي تصااور الواقااو السااودااي وطبيعااة الامااو  ،مثاال تلاا  المقترحااا 
، بااال ل هاااور جيااال جدياااد مااان الاةاااب فحسااابوالتامياااة البشااارية فاااي ايقااااليم 

 ،ة علاااال الساااالطةضااااةااااب القابالسااااودااية استشااااعر طبيعااااة الصااااراع بااااين الا
علاال  ، واستشااعارها الغاابن والتهماايش ماان جااراء ذلاا ،جهاااةاارى التااي ةار واي

إةفاااال مماااا أذكاهااا  اةااب لااام تكاان كبيااار  الحجاام، إ  أنن هاااذد الأالااررم ماان 
الاةب السودااية القابضاة علال زماام السالطة فاي اساتيعاب تلا  الاةاب علال 

 سارعان ماا، و محلياة ضايقةأ سال وطاي، وتركها تعمال فاي إطاارا  قومياةأ
 ثير السياسااي والعسااكري،أورااد  قااادر  علاال التاا، قاعاادتها  توسااعااتشاار  و 

دى إلااال مزياااد مااان اساااتازاف أطاااال مااان عمااار تمااارد الجااااوب و أمااار الاااذي اي
و باااأةر العملياااا  أعاااال بشاااكل أمماااا ، الطاقاااا  البشااارية والمالياااة الساااودااية

. ولعال ةيار (01 ن المركز وايقاليمفعمل البون الشاسو بي، التاموية في الباد
قبيااال ااقااااب  -1212ماااا ينكاااد الطروحاااا  الساااابقة ماااا صااارح باااا  فاااي عاااام 

 عضو البرلمان عنالسياسي الجاوبي و أبيل ألير  -يار العام ذاتاأاميري في 

، ااااذا آاإلقليمياااة والمتحااادا الرسااامي باسااام الجماعاااا  ، دائااار  باااور الجاوبياااة
غرو السودان وعرقه رديئة فإن السهخط والتبهرم في  كانت اقحوا  '' بقولا:

إلى تعبير أكثهر عناها  ممها نهراج ارن  وقد ينقلو السخط ،سيجتاحانهما قريبا  
 ولعل الجدول التالي يوضح ذلك. .(32)''في جنوو السودان

 

 

 (0) جدو  رقم
 (5515-5511)المناصو الوزارية واإلدارية العليا في السودان خال  الحقبة 
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 نسبة التمثي  نصيو ك  إقليم من المناصو اإلقليم اسم
 %0,1 منصبان 0 العرقي

 %15,5 خمسة وخمسون منصبا   11 العمالي

 %1,0 خمسة مناصو 1 اقوسط

 %55,7 اربعة ععر منصبا   51 الجنوبي

 %0,11 خمسة مناصو 1 العربي

 %511 (5515-5511) منصبا  خال  الحقبة 15 المجموع

نقهال عهن :جماعهة طهالو الحهد والعدالهة، الكتهاو اقسهود، اخهتال  ميهزان تقاسهم )*  نقال عن: 
، وهو متاح  فهي موقه  كوكيسهتم 1، ص 5551السلطة والثروأ في السودان، الخرطوم، 

 على عبكة المعلوماتية )افنترنت  على الرابط التالي:
cities.com/black Bookwww.goo     

   
درج  علل أسالوب  فياأن السياسة ، ن السوداايأعلل الش المطلو يعرف

فااااي الفتاااارا  بااااين القااااوى السياسااااية القابضااااة علاااال الساااالطة  الساااالطة قتساااااما
يعتماد  (،1211 أكتاوبر عاامتشارين ايول / ثاور   الثور  الشاعبيةماذ  اتقاليةا 

الا ااام  إسااقاطدورهااا فااي ن يالتغيياار.  ث علاال أوزان القااوى التااي أحااد ذلاا 
تحكمها  هو الذي فر  (،1211 -1200)حكم الفريل عبود  -ولالعسكري اي

التي   حكومة ا اتقاليةالفي مفاتي  السلطة يومذا  حتل لم َيُعد لألحزاب في 
 رير وجود رمزي.  بعد الثور  لتشك

 مااا  تعباار تشااكيل ما، يضاااأ ةيااا هااذد الحقبااف  شااهد فااي الوقاا  الااذي 
التقليديااة باادأ   عاان مطالااب المااااطل ايقاال امااوا  بمعاازل عاان أحزابهااا السياسااية

تحاااد جبااال الاوبااة وماانتمر البجااة وتكااوين عشاارا  الااروابطو  دارفااورباهضااة   ا 
  اتأسايل هاذد الاروابط والتا يماا  وا تحااد دللو ، وا تحادا  القبلية...الخ

بمعازل عان قياادا  ايحازاب  تلا  الماااطل فاياماو الحركاا  السياساية  علال
، واكتسب   اهر  تشجيو المليشيا  القبلية لمطالبة بتامية مااطقهالالتقليدية، 

http://www.goocities.com/black%20Book%20%20%20%20k
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أهميااااة مضااااطرد ، حتاااال راااادا احتوائهااااا أماااارا صااااعبا، ممااااا أدى إلاااال تغااااذيتها 
  .(00 للازعا  ا ثاية

عهااااااد الاااااارئيل جعفاااااار  -(1200-1212)لحكاااااام العسااااااكري الثااااااااي تابااااااا ا
ستشااعر ةطااور  الحاارا  السياسااي وا جتماااعي أماار و   ايلةطااور  -(04 الاميااري

ةطاااار صااااور أهااااا ماااان ر عتباافااااي الااااباد، وأثاااار مشااااكلة الجاااااوب علاااال ذلاااا  ب
وحااااااول جاهااااادا تفكيااااا  هاااااذد ا رتباطاااااا   الصاااااراع باااااين الهاااااامش والمركاااااز،

، اهاااء التمااردا  والتشااعبا  والتبعااا  الثقيلااة لهااذا الصااراع عباار تحقياال السااام و 
حتاواء تمارد  ، 1201 الموقعاة فاي عاام ديل أبابااأاقية وسعل جاهدا عبر اتف

وامتيااازا  سياسااية واقتصااادية ، تي للجاااوباعطاااء الحكاام الااذإالجاااوب مقاباال 
همهااا ماصااب اائااب أةاارى فااي داةاال اإلقلاايم وفااي المركااز، لعاال ماان أوثقافيااة 

شاكل  ا تفاقياة بباودهاا هاذد و  ابيال اليار. ااذا آرئايل الجمهورياة الاذي تاو د 
وأمااا  ، افااة مهمااة فااي تطااورا  الصااراع بااين ايقاااليم والساالطة المركزيااةااعط

-1201) باااال بهاااا مااان السااالم اساااتمر  طيلاااة الماااد  للدولاااة الساااودااية فتااار   

1201)
، حاول  ةالها السلطة المركزية توجياا طاقاتهاا المادياة والبشارية (05 

ان الماحاا  ن كااا  و ، قاااليم السااودانأاحااو تحقياال تاميااة اقتصااادية شاااملة لكاال 
قاليم معياة من الشمال علل مثال هاذد المشااريو علال حسااب أعليها استئثار 

اسب التمثيل السياسي للمااصاب الدساتورية كثيارا تغير تلم و ، (06 أةرىقاليم أ
علاال الااررم ماان تمياز عهااد الاارئيل جعفاار ، ماو حاادوا تبااد   حقيقيااة عليهاا

اااا آثاار ا حتفااا  أإ  ، شااكيلةاميااري بكثاار  التعااديا  وكثاار  الوافاادين علاال الت
باااء الشامال ألال تمكاين إدى أمار الاذي بالتركيباة الجهوياة كماا هاي علياا، اي
، وشاااهد  هاااذد الحقباااة العدياااد مااان (07 وتركياااز التامياااة فاااي الشااامال والوساااط

التقلباااا  فاااي الةطاااط ا قتصاااادية، وتمااا  ثااام تفككااا  العدياااد مااان التحالفاااا  
  جديااااد  مدعمااااة للطبقااااة الوسااااطل، السياسااااية، وباااارز  للوجااااود فئااااا  صاااافو 

وبةاصااة الشااريحة الطفيليااة ماهااا، التااي ساااادها ودعمهااا الا ااام القااائم، الااذي 
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استةدم القهر في تعاملا ماو الجمااهير عموماا، والفئاا  التاي عارضاتا علال 
 .(08 وجا الةصوو

لاال الحكاام إ ااحسااار المااد الثااوري لا ااام اميااري وازوعاااولعاال مرجااو ذلاا  
في مواجهاة تياارا  معارضاة جدياد  وقوياة عزفا  علال  وري(تالمطلل  الدكتا

كماا فاي ، سواء داةل المنسسة العسكرية وةارجهاا، وتار اإلقصاء والتهميشأ
مااة والجبهااة ااازوع حاازب اي، ولعاال ممااا أشااعرد بةطااور  ذلاا ، المركااز وايقاااليم

بعااااا  مااااان تلااااا  المعارضاااااة  -ئااااايولاااااو بشاااااكل جز  -ساااااتقطابساااااامية  اإل
كمااااا هااااو الحااااال فااااي إقلاااايم دارفااااور وشاااارل ، اجهااااة الا اااااموتوجيههااااا احااااو مو 

 .(1)لتوضي  ذل  يا ر الجدول رقم و  .السودان
 

 (7) جدو  رقم
(5511-5515)المناصو الوزارية واإلدارية العليا في السودان خال  الحقبة 

 )*( 
 نسبة التمثي  نصيو ك  إقليم من المناصو اسم اإلقليم
 %0,1 مناصو 1  العرقي

 %11,5 تسعة وسبعون منصبا   55 العمالي

 %51,1 تسعة ععر منصبا 55 اقوسط

 %5,1 تسعة منصو 5 الجنوبي

 %7,1 أربعة مناصو 1 العربي

-5515) منصبا  خال  الحقبة 551 المجموع

5511) 
511% 

جماعهة طهالو الحهد والعدالهة ،الكتهاو اقسهود، اخهتال  ميهزان  نقال عن: نقال عهن: )*(
، وهههو متههاح  فههي 1، ص5551الخرطههوم،  ثههروأ فههي السههودان،تقاسههم السههلطة وال

 موق  كوكيستم على عبكة المعلوماتية )افنترنت  على الرابط التالي:
www.goocities.com/black Book 

http://www.goocities.com/black%20Book%20%20%20%20k
http://www.goocities.com/black%20Book%20%20%20%20k
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إلرةااء  تاابرز محاو   الحكام العساكري الثاااي فاي إطاار محاو أن من أ
فااااي  -حهااااا اوعااااا ماااان ا سااااتقالية الشااااكليةقبضااااة الساااالطة عاااان ايقاااااليم وما

  طائعهااا أوالتااي بااد، زمااة السياسااية الااشاائة فااي الاابادمحاولااة  حتااواء اي
عاااام  تمثلااا  فاااي صااادور قاااااون الحكااام اإلقليماااي  المحلاااي( -آااااذا تتوضااا  

كردفهههههان ، الااااذي تاااام بموجبااااا اعتبااااار المحاف ااااا  الشاااامالية القديمااااة  1205
قاليم بذاتها تدار بواسطة حاكم أ (ودارفور والجزيرأ والعمالية والبحر اقحمر

سال أسيل إدارا  تقليمية ومنسسا  دولية متعدد  علل أوكذل  ت لا وزراء،
الشاامالية  الو يااا ( ساالطا  أوسااو  ايقاااليماحاا  بموجبااا م ، مركزيااة الحكاام

  لمطلباينأيضاا  قااونالتجاب اس، و تتمتو بها في الماضي من تل  التي كاا 
 إقلايمهمعماوم ايحازاب: ايول مطلاب أباااء الجباال باأن يساتقل  ما لمانتمرقُاد

قااد  و  ،عان كساا إقلايمهمباساتقال  ةوالثااي مطلب البج، كردفان إقليمعن 
 .(09 محاف تي كسا والبحر ايحمر إلل قيام السابقين  ا ستجابة للمطلبين

واقاااااف مالعدياااااد مااااان ال ،الحكااااام اإلقليماااااي دور وتطبيااااال قاااااااونحااااادا صاااااأ
برزهااا ا اتقااادا  التااي صاادر  ألعاال ماان  ،المتااقضااة بااين التأييااد والمعارضااة

ماان داةاال اللجاااة المركزيااة لاتحاااد ا شااتراكي  الحاازب الحاااكم آاااذا ( وماان 
عتبااااار توقياااا  صااادور القااااااون لاااام يكااان مااساااابا بساااابب ال ااااروف اةارجاااا، ب

أن  هااان ء كماااا وجاااد، ااااذا آياااة المحيطاااة بالساااودان الداةلياااة واإلقليمياااة والدول
عاااداد كبيااار  مااان أماااوا  طائلاااة ويحتااااج إلااال تطبيااال القاااااون سااايكلف الدولاااة أ

إضعاف ن يكون تطبيل القااون فيا أفضا عن الةشية من ، الكوادر المدربة
 .(43 لعوامل التوحد، مما قد ياعكل سلبا علل مسير  الوحد  الوطاية

لال مزياد مان تكاريل إدى تطبيال القاااون ، أيرتجال وعلل عكل مما كاان
قااليم، بتركياز السالطا  فاي ياد الحكاام اإلقليمياين الةاضاعين المركزياة فاي اي
ةااب تحيااا يا، ةتيااارهماو البعااد عاان الا ااام فااي أل القاارب ي عتبااارا  ومقاااي

حاادهم ماان قباال رئاايل الجمهوريااة ماان بااين ثاااا مرشااحين يةتااارهم اجتماااع أ
اتحاااااد ا شااااتراكي  الحااااازب شااااعب القاااااومي واإلقليمااااي ولمشااااتر  لمجلاااال ال
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مما جعلهام تاابعين لارئيل الحكوماة بشاكل مباشار ولام يكان لمجلال  ،الحاكم(
دوا  تافيذيااة بيااد أامااا كااااوا ا  و ساالطا  واسااعة، و أوزراء ايقاااليم صاااحيا  

 .(41 السلطة المركزية
ثرهااااا فشااااال هااااذد التجربااااة، تأإوماااان العواماااال ايةاااارى التااااي ساااااهم  فااااي 

ثيرا  أثاار  علال اسااتقرار ايقاااليم، لغلبااة تااأالواضا  بالصااراعا  القبليااة التااي 
باااء اإلقلايم الواحاد، أهذد الصراعا  في إثار  الاعرا  القبلية والعاصارية باين 

ثر  سلبا علل ساير الحكام اإلقليماي الاذي يعاااي بادورد مان تضاةم أوبالتالي 
ياف شانون ايقااليم باين المنسساا  ايجهز  اإلدارية وازدواجياة العمال فاي تعر 

 .(42 و التدةل في سياد  ماطقة الحكم الذاتيأالمركزية للوصاية 
قااادم  علااال تقسااايم و ياااا  أعاااادما  1201وهاااو ماااا حااادا فعاااا فاااي عاااام 

ن الهادف ماهاا تةويال مزياد مان أادع  الحكومة ، الجاوب إلل ثاا و يا 
 ،يميااااة فااااي الحكاااام الااااذاتيشاااااركة اإلقلالسااالطة الامركزيااااة وتوساااايو اطااااال الم

هااو تمكااين  ،ن هاادفها رياار المعلاان ماان ذلاا أواتهماا  الحكومااة فااي حياهااا باا
 الحكومااة المركزيااة ماان الااتحكم فااي ا تفاقيااا  الداةليااة فااي مااااطل الجاااوب 

هام أحاد أ، وكاان ما رفضتا الاةب المانثر  فاي الجااوبوهو  ،القبلية وقياداتها
، فضااا عاان تشااريعا الساالطة هاااا ساسااية فااي تفجاار التماارد ضاد ساباب اياي

فواايين الشريعة اإلسامية وتطبيقها دون ايةذ با عتبار ا ةتافا  الكبيار  
فااااااي القاااااايم والمعتقاااااادا  لاااااادى جميااااااو المجموعااااااا  السااااااكااية، و ساااااايما فااااااي 

 .(40 الجاوب
والتي تعتبر ، ةرىطاعا  واسعة من سكان ايقاليم ايقابل  ق، ومو ذل 

 ن قااااااون الحكاااام اإلقليمااااي بترحاااااب شااااديد وحماسااااة،عاااااإ افسااااها  مهمشااااة(
وتجلاال ذلاا  فااي شااكل العااون  ،ي أقاااليم دارفااور وكردفااان والشاارقيو ساايما فاا

وكااااذل  فااااي اإلقبااااال ، المعاااااوي والمااااادي الااااذي قدمتااااا جماااااهير تلاااا  ايقاااااليم
الكثيااااف علاااال ااتةابااااا  مجااااالل الشااااعب اإلقليميااااة والااااذي فااااال فااااي بعاااا  

ااااذا  آ، وسااااد (44 ةااااب مجلااال  الشاااعب القاااومي(الماااااطل اإلقباااال علااال اات
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حااد ركااائز أن القااااون ساايكون أبااااء هااذد ايقاااليم بااأاعتقاااد قااوي لاادى بعاا  
الفرصاة لادى أيضاا،  تاح تطبيل القااونوأ ،حد  الوطاية والتامية واإلقليميةالو 
قياادا  جدياد   ، وهيأ الفرصة ل هورهذد ايقاليم للتعرف علل مشاكلهمبااء أ

اتفااء الا ار  التاي كااا  االمجا  . ولعل مان فوائاد تطبيال القاااون  في كافة
قااليم مان قبال اذا ، والتي منداهاا إن هااا  سايطر  مان فاو ذ علال ايآسائد  

 .(45 الةرطوم
(1202-1200)فااااي عهااااد الحكاااام المااااداي الثالااااا 

،  اااال التااااااق  فااااي (46 
لال دان مسايطرا عالطرح بين الدعو  إلال المركزياة والامركزياة فاي حكام الساو 

علل الررم من وجود بع  المحااو   التاي  ،الاةبة الحاكمة والمعارضة لها
كااااديميون ورجاااال ايحااازاب والسااالطة لتقاااديم رنى مةتلفاااة تنكاااد فاااي قادهاااا اي

سااال ديمقراطااي ماان أهميااة طاارح الامركزيااة فااي الحكاام علاال أمجملهااا علاال 
قاااو الحاااال ينشااار فشااال ، أ ن واجااال تحقيااال اساااتقرار وتطاااور ورفااااد الساااودانأ

المجلل العسكري الحاكم والحكومة ا اتقالية، وأ هر  تااقضا  هذد الحقبة 
المشااير سااوار الااذهب قائااد المجلاال العسااكري بم هاار الزاهااد فااي كاال شاايء، 
بياماااا كاااان رئااايل وزراء الحكوماااة ا اتقالياااة المشاااكلة مااان حملااا  الشاااهادا  

شعبي عارم لتحقيل شعارا    التكاوقراط( عاجزا عن فعل شيء، يقابلا تطلو
  .(47 ا اتفاضة التي أطاح  بالرئيل اميري

، عقااد  العديااد ماان الااادوا  واللقاااءا  ماان قباال الحكومااة ولتحقياال ذلاا ،
هام أولعال مان ، ساتذ  مةتصاون مان جامعاا  الساودان المةتلفاةأشار  فيها 

ن تشاري 19-0هذد الادوا  تل  التي عقد  في جامعة الةرطوم في المد  من 
(، بهادف جه  الديمقراطيهةأالالمركزيهة مهن   تح  شاعار 1200الثااي/اوفمبر

مركاازي فااي السااودان ورساام صااور   دراسااة وتحلياال التجربااة السااابقة للحكاام الااا
تمةا  عاان الاادو  توصاايا  ، فاال تطااور هاذد التجرباة ماان الحكامألمساتقبل و 

لاة للحكام مركازي كوسايلة فعا كياد علال الحكام الااأهمهاا التأكاان مان ، عديد 
كيااد علاال مباادأ اقتسااام الساالطة أجاارى فيهااا الت، و واإلدار  والتاميااة فااي السااودان
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ذل  توفر قدر من الثقة المتبادلة بين  يتطلبو ، بين مستويا  الحكم المةتلفة
الحكومة وايحزاب الوطاية والجماعا  وايحزاب اإلقليمية مو تحدياد معاايير 

فيها العدالة ا جتماعية ودرجة  التةلف قتسام الموارد تراعل عادلة وعملية  
 .(48 قاليمفي اي

الهاادف ايساسااي لعقااد  عااد التوصاال لحاال عااادل واهااائي لمشااكلة الجاااوب،
فقاد  قا  ، وعلل الررم من ذل ، بان الحكم المداي الثالاإمثل تل  الادوا  

 لما كاا  تعاايا مان، ةرى في السودانقاليم ايبااء ايأاهتمام واستجابة من 
إهماااال وتةلاااف وتسااالط فئاااا  مقرباااة مااان السااالطة والقبائااال الموالياااة لهاااا علااال 

فضا عن  اهر  التفاو  في ، ةرىقاليم السودااية ايبااء ايأحساب رالبية 
الاماو ا قتصااادي باين ايقاااليم المةتلفااة فاي الساااوا  ايةيار  بساابب اسااتمرار 

ما في الماااطل التاي الحكومة المركزية والقطاع الةاو في تركيز استثماراته
يطلل عليها فاي الساودان  بالقطااع الحاديا(، وبةاصاة فاي ماطقاة الةرطاوم 

وتجاهل إلل حاد ماا للماااطل التاي يطلال عليهاا ، وسط والشرقيواإلقليمين اي
 بالقطاع التقليادي(، و سايما فاي الجااوب وكردفاان ودارفاور، وهاذا الواقاو هاو 

، ومان هلياة فاي الجااوبالحرب اي سال ا قتصادي  ستمرارالذي يشكل اي
 .(49 دارفور ةرى  حقا وماها إقليمقاليم ايثم ااتقالها إلل بع  اي

ة لام تلال ا ساتجابة المثلال والفعالا -وكما هو ماحا  -إن هذد الادوا   
همااا: عاادم وجااود رربااة أسااباب عديااد  لعاال ماان قباال القااائمين علاال الساالطة ي
، حكوماااا  الساااودااية المتعاقباااة مااان جهاااةحقيقاااة لتطبيااال الامركزياااة لااادى ال

، ةاارىأاشااغالها فااي صااراعاتها الداةليااة علاال الساالطة ماان جهااة افضااا عاان 
والتااي أةااذ  حياازا كبياارا فااي وسااائل اإلعااام السااودااية وريرهااا، و ساايما وأن 
ايصااوا  أةااذ  تتعااالل ماان داةاال الاةبااة السااودااية المتساالطة، فضااا عاان 

 يما  الاقابية التي وقع  في إشكالية الماافسة ااتقال الصراع إلل داةل التا
داةل المجالل الاقابية وةصوماتها الحاد ، وماا يشاوبها مان عااف أدباي، أو 
ماااادي يساااتبطن إقصااااء ايةااار واستئصاااالا،   التاااداول السااالمي علااال مقاعاااد 
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، ولعاال تصااري  الاادكتور (53 اقابيااة منسسااة علاال روح المساااهمة والديمقراطيااة
 -يم الجبهااة القوميااة اإلسااامية، إلحاادى الصااحف السااوداايةحساان الترابااي زعاا

في محاولة للتعبير عن َتبُرِمِا من صاراع ايحازاب وسياساة اإلقصااء المتبعاة 
صهبحت أقيهادأ الهبالد اليهوم  قاائا : " -داةل الحلقة الضايقة للاةباة الساودااية

مههت حيههث قا ،نتاههت المسههاواأاو ، صههبحت عههكال زائاهها، وديمقراطيتههها أوراثيههة
، إلاااال جااااااب "، ةياااار شاااااهد علاااال ذلاااا بههههالمجتم  طبقههههات السههههادأ والعبيههههد

ثارهااااا اسااااتمرار تماااارد أالضااااغوطا  ا قتصااااادية والسياسااااية والعسااااكرية التااااي 
 .(51 وما رافقا من تحديا  ةارجية الجاوب

شاكالها فاي أعاق  تطبيل الامركزية بشتل أ ،سباب وريرهامجمل هذد اي
تلاا    ةااال أمااو ذلاا  فااإن ثمااة تطااورا  طاار و ، السااودان ةااال تلاا  الحقبااة

قاليم المةتلفة مو الحقبة علل ساوا  التمثيل في المااصب الدستورية بين اي
التاي  -وراد  حكوماة الصاادل المهادي، حتفا  إقليم الشامال بتفوقاا الاسابيا

المشاركة الكاملة اوع من قد قارب  الكمال في تحقيل  -هاتول  السلطة ةال
ن لاام يكاان ا  و ، قاااليم السااودان فااي حكومتاااأثياال الشااامل لجميااو فااي الحكاام والتم

 علال أثرهاا تولل، السكااية لتل  ايقاليم التمثيل بها يتااسب مو اسب الكثافة
عثماان الميررااي وتاولل  ،ماة رئاساة الحكوماةحازب ايالصادل المهدي زعيم 

 قصااي الشاايوعيون وكاالوأ الحاازب ا تحااادي الااديمقراطي رئاسااة الدولااة،زعاايم 
هااة اإلسااامية التااي كااان لهااا حضااورها بوكااذل  الج، قااوى اليسااار عاان الساالطة

صااراع ايحاازاب التقليديااة ، ورااد  اإلشااكالية، المتميااز فااي البرلمااان السااودااي
طيافاااا أوقاااوى اليساااار بكافاااة  وقواعااادها مااان عاماااة الفاحاااين وعاماااة الااااال،

ليساارية التاي ، فيماا عارف بالمعارضاة اوقواعدد من المثقفاين والعماال والطلباة
والااال جاااااب هااان ء كااااا  الجبهاااة اإلساااامية بكااال تساااعل لحطاحاااة بالا اااام، 

فيماااااا عااااارف بالمعارضاااااة  ،وقواعااااادها داةااااال وةاااااارج المااااادن كوادرهااااااثقلهاااااا و 
اإلسااامية، التااي اتةااذ قادتهااا قاارار ايةااذ بزمااام المبااادر  والعماال علاال تغياار 
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حزيااران/ يوايااو  15ي الا ااام بااااقاب عسااكري أعدتااا وتولاا  قيادتااا وافذتااا فاا
1202
 يوض  ذل . (1)ولعل الجدول رقم  ،(52 

 
 (1) جدو  رقم

(5515-5511) الثالثالمناصو الوزارية واإلدارية العليا خال  حقبة الحكم المدني 
)*( 

 نسبة التمثي  نصيو ك  إقليم من المناصو اسم اإلقليم
 %0,1 مناصو 17 العرقي

 %15,1 خمسة وخمسون منصبا   11 العمالي

 %51,5 سبعة ععر منصبا 55 اقوسط

 %50,5 خمسة ععر منصبا 51 الجنوبي

 %00,1 ستة وععرون منصبا 01 العربي

-5511) منصبا  خال  الحقبة 551 المجموع

5515) 
511% 

)*  نقال عن: نقال عهن :جماعهة طهالو الحهد والعدالهة، الكتهاو اقسهود، اخهتال  ميهزان 
، وهههو متههاح  فههي 1، ص 5551سههودان، الخرطههوم، تقاسههم السههلطة والثههروأ فههي ال

 :موق  كوكيستم على عبكة المعلوماتية )افنترنت  على الرابط التالي
www.goocities.com/black Book     

عاام  اتفاضاةاا هتماام بالمهمشاين عقاب من الجدول السابل يتضا   باأن 
ماان  الام ياااعكل حتال علاال المسااتوى الم هاري الرماازي، وكشاف قاادر ، 1200

مجلااال الاااوزراء  ثلثاااي أعضااااء تجااااههم، و سااايما وأن الحساساااية السياساااية 
 هم علاااال أسااااالةتيااااار ا ، ولاااام يااااتمقلاااايم واحااااد فااااي السااااودانإياحاااادرون ماااان 

اما بحكموطاية، لاااتماءاتهم المهاية   افيها  لام يكانو معين،  إلقليمااتسابهم  وا 
، أكاد علال ا اتفاضاة سالطة، ماو إن ميثااليبااء المهمشين مكان في تل  ال

مو مراعا   1211 عام المعدلو  1201لعام العود  لدستور السودان المنق  : 
ومراعاااا  تمثيااال القاااوى الحديثاااة فاااي  ،بايهاااداف الاااوارد  فاااي الميثاااال ا لتااازام

كفالاااااة كراماااااة و ، طريااااال تا يماتهاااااا الديمقراطياااااة المنسساااااا  الدساااااتورية عااااان

http://www.goocities.com/black%20Book%20%20%20%20k
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التا ااايم والتعبيااار والعقياااد  والعمااال والتاقااال  وحرياااا  الماااواطاين ايساساااية فاااي
 والساعي. اإلاساانالمواثيال الدولياة لحقاول  والحريا  ايةرى كافة الاوارد  فاي

يقهههوم علهههى أسهههم  قليمهههيإحكهههم ذاتهههي  إطهههارحههه  قضهههية الجنهههوو فهههي ل
مبريالية العالمية وةلل التحرر من التبعية لاوالعمل علل تحقيل . ديمقراطية

وذلاااا  بالتصااااادي الجااااااد  ،اقتصاااااادية اجتماعيااااة تحقااااال الكفايااااة والعااااادل بايااااة
عن طريل تامية الثروا  والموارد الوطاية وتعبئة  ا قتصادية والحاسم لألزمة

، الجفاااف والمجاعااة والغاااء وشاا  المااواد التمويايااة المااوارد القوميااة لمواجهااة
وتقويمههه علههى  مركههزح مبههدأ الحكههم الههال، ولعاال ماان أهاام مااا أكااد عليااا أيضااا

 .(50 أسم ديمقراطية
ومااو ذلاا  فااإن واقااو الحااال ينشاار تزايااد ايوضاااع الداةليااة تعقياادا فااي  اال 
تصاااعد قااو  التماارد الجاااوبي، و هااور قاعااد  لااا فااي شاامال السااودان، وتجاوباا  
معاااا العااصااار اليساااارية، ماااو توساااو واضااا  فاااي توجهاااا  ايطاااراف المهمشاااة 

و  وأوسااو ااتشااارا، ممزوجااا بةطاااب سياسااي متطاارف تجاااوز فااي بشااكل أشااد قاا
أحياااان كثيااار  ماااا إلفاااا الساااودان حتااال مااان الحركاااة الشاااعبية، واافتحااا  جبهاااا  
جديد  في جبال الاوبة وجاوب كردفان والايل ايزرل، وطرحا  يول مار  فكار  
الادفاع الشااعبي بتسالي  قبائاال التةااوم ماو الجاااوب ماان عادوان الحركااة الشااعبية، 

شاااكل كااال ذلااا  ااعطافاااة ةطيااار  فاااي مساااير  الصاااراع باااين الهاااامش والمركاااز، ف
  .(54 ترك  أثارها السلبية، بل الةطير  علل السودان

 
 حكومة اإلنقاذ بين تبني الادرالية واستمرار الصراع -ثالثا  

 / يوايااااوحزيااااران 15اقاااااذ الااااوطاي إلاااال الساااالطة فااااي بوصااااول حكومااااة اإل
ن عهادا جديادا قاد بادأ فاي  ال الحكام أدان بااء الساو أ ن الكثير من ، 1202

وا إلاقاذ الباد من ءاهم جاأن القائمين عليا أكدوا أو سيما ، العسكري الثالا
اهيار العسكري ا قتصادي والتاموي، وا  حزاب والتدهورالتةبط السياسي لأل

وكماا  –أ  تتاشالن هاذد اآلماال بادأ. إ  (55 في مواجهة قاوى تمارد الجااوب
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ن التغييار يساير متباطئاا بعا  الشايء، أن  ح لدى السوداايين أعد ب -يبدو
يهة مجموعهة سياسهية إلهى السهلطة تحهدد أن طريقة وصو  أ"ورد  مقولة: 

اتهاج . وذل   (56 هي السائد  في السودان آاذا " طريقة ممارستها للسلطة
أقصاا  بموجبااا كاال ةصااومها وماان تتةااوف  )ثوريهها اقاااذ ماهجااا حكومااة اإل

عملاا  علاال إحااال مااصااريها فااي جاال الو ااائف المدايااة والعسااكرية، ماااا، و 
و هر  فيها مراكز للقوى تمتلا  افاوذا وسالطة أكبار مان ريرهاا وراد  قاادر  
علاااال إيجاااااد طرقهااااا الةاصااااة يةااااذ ايمااااوال الازمااااة للموازاااااا  الضاااارورية 

ا بعد و سيمالداةلية واإلقليمية والعالمية، الكثير من القوى ذل   قللللعمل، فأ
بتبايهااا ا ااام الماانتمرا   ،اقاااذ إلاال عالميااة دعوتهااا واتجاههاااساعي حكومااة اإل

ساااامي جدياااد فاااي الااادول العربياااة إساااامية الشاااعبية والتبشاااير باااو د  ا اااام اإل
 .(57 فريقياأو 

، أقاااادم  حكومااااة اإلاقاااااذ تعلاااال ايماااار بالشاااانون الداةليااااة السااااودااية قاااادر
عزعااة ا سااتقرار فااي المااااطل وحاازب الماانتمر علاال عماال كاال مااا ماان شااأاا ز 

التااي يساايطر عليهااا ةصااوما ايحاازاب التقليديااة، و ساايما حاازب ايمااة، كمااا 
حااااولوا إحاااداا تغيااارا  ديمغرافياااة حيثماااا يتيسااار، دون ايةاااذ بعاااين ا عتباااار 

 ماان هاذا المااه ل مشااكل الشاعب واحتياجاتاا الحقيقياة، فأحادا ذلا  معارضاة
 (1202-1200)الحكم الماداي الثالاا  حزاب سلطةأطراف عديد  في مقدمتها أ

أقدم  علال بل ، زاحتها عن السلطةإاقاذ بالماحلة، التي لم تكتف حكومة اإل
يضا علل استيعاب قطعا  واساعة مان الشاعب فاي حازب أوعمل   .(58 حلها

فااأدى ، واحااد هااو حاازب الماانتمر الااوطاي كتا اايم سياسااي واحااد فااي السااودان
فضااااا عااان  هااااور قااااوى سياسااااية  ،لااااب قاااوى المعارضااااة ضاااادهاأذلااا  إلاااال ت
لعال ، ةرى متمرد  علل الحكومة في شرل وررب ووساط الساودانأوعسكري 

هاام أن إ فااي إقلاايم دارفااور، 1221عااام  دولهااا حركااة المهااادل داند يحياال بااو أ
الامركزيااة اعتراضااها علاال سااوء المعاملااة والتهماايش والمطالبااة بهااا ،مااا يميز 

أول مةيمااااااا  تاااااادريب القااااااوا   وتقاساااااام الثاااااارو  والساااااالطة، صااااااحبها إاشاااااااء
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المعارضاااة فاااي ماااااطل عدياااد  ماهاااا: قاااوا  التااادريب الشاااعبي المعارضاااة فاااي 
 .(59 جاوب كردفان

اتةااذ  هااذد الجماعااا  ماان أةطاااء الا ااام حااافزا لحماال الساااح والةااروج 
ولعااال مااان أةطرهاااا تصاااريحا  الااارئيل محماااد عمااار البشاااير، علااال السااالطة، 

الااااذي كاااارر هااااو وكبااااار أركااااان حكومتااااا عبارتااااا الشااااهير  فااااي مواجهااااة تماااارد 
"إن علههى مههن ينازعنهها السههلطة أن يحمهه  السههالح  والتااي قااال فيهااا: الجاااوب،

، فااأدى وأننهها " ف نتاههاوض إف مهه  القههو  التههي تحمهه  السههالح" ، ويواجهنهها "
قااوى المعارضااة وا حتجاااج إلاال حماال الساااح إلسااماع  ذلاا  إلاال توجااا كاال

صوتها وإلررام السالطة الساودااية للتفااو  معهاا للقباول بمطالبهاا، مماا أدى 
إلال أتسااع ساااحة ا قتتاال لتشامل أجاازاء واساعة مان السااودان، بعاد أن تجلاا  

الساالف  -في رد  الفعال لادى الحازب الحااكم والسالطة علال تحاالف الهاامش 
راد  الهيماةروح ا -الذ   . (63 لعاصرية المضاد  المشوبة با ستعاء وا 

لقاء القب  علل ا  حتواء التمرد و اعلل الررم من تمكن حكومة اإلاقاذ من 
عداماااا،دداند يحيااال باااو  بااارز ماااا أشااارتا هاااذد أن أإ   ، ومااان ثااام محاكمتاااا وا 

ورااااد  ، الحركااااة تفاعاااال قااااوى التماااارد والمعارضااااة الداةليااااة والةارجيااااة معهااااا
( يرلااب هااذد القااوى التااي  هاار   حقااا فااي دارفااور. كمااا وروث الثههورحالمهه 
وجود محاو   للتاسيل والتعاون فيما بين هذد القاوى ضاد ، يضاأشر  أاها أ

، والااذي زاد  واتسااع  وتيرتااا سااااد. ولعاال فااي التعاااون واإل(61 ساالطة اإلاقاااذ
باارز د وايالمقاادم ماان قباال الحركااة الشااعبية لتحرياار السااودان  الفصاايل المتماار و 

قاااااليم أ( لكاااال القااااوى المتماااارد  ذا  الصاااابغة العرقيااااة فااااي الجاااااوبي السااااودااي
، ةياار مثااال أبااااء دارفااور وكردفااان ورياارهمو  ةكأبااااء البجاا، السااودان المةتلفااة

اشاقاقاتا اب -حازاب التقليدياة كحازب ايماةمحااو   اي علل ذل ، فضاا عان
 .(62 م لهاتصال ببع  هذد القوى وتقديم الدعا  -المةتلفة

الملف  للا ر، اتفال رنى بع  قوى المعارضة والتمرد ماو رنى حكوماة 
ساساية علال سياساتها الداةلياة والةارجياة فاي أاإلاقاذ، عادما طرأ  تغييارا  
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، و ساايما بعااد إقاادام الاارئيل محمااد ف الثااااي لتسااعيايا  القاارن الماضاايالاصاا
وشاااااريكا فاااااي عمااااار البشاااااير علااااال إقصااااااء الااااادكتور حسااااان التراباااااي حليفاااااا 

، وكااااا  هاااذد الااارنى قاااد اتفقااا  حاااول ةياااار الفدرالياااة كأسااالوب (60 ا اقااااب
عاااارال طااااراف متعاااادد ايرجاااااء مترامااااي ايمااسااااب للحكاااام فااااي بلااااد واسااااو اي

قاارد المرسااوم الدسااتوري الثالااا عشاار الصااادر أوالااديااا  كالسااودان. وهااو مااا 
م في سهلطتها جمهورية اتحادية تحك ن السودان :"أ، ب1220واةر عام أفي 
طهر وفئيهة أ)الاهدرالي .. مركهزا قويها و  سهام الن هام افتحهادحأعلى على اق

في اقتسام  للعدالة   توكيدا، تدار في قاعدتها بالحكم المحلي وفد القانون
وكماا  –، قارباقاذتباي الفدرالية من قبل حكومة اإل نإ. (64 " السلطة والثروأ

والاذي تارجم عملياا فاي سلسالة ، جاوبياةبياها وبين بع  قوى التمرد ال –يبدو
وا تفاقا ،ابتااااداء ماااان مفاوضااااا  مشاااااكول  طويلااااة ومعقااااد  ماااان اللقاااااءا 

وايروباااااااي  (،9551 / ماااااااايوياااااااارأ  واتفاقياااااااة ايفاشاااااااا (9559  تماااااااوز/ يولياااااااو
 2رفين فااي اة بااين الطااام الموقعااتفاقيااة الساا(، وااتهااء ب9551 /يواياو حزيران

9550 / ياايارااياون الثاكاا
 65). 

توضاااح  مااان ةاااال ماااواد وفقااارا  هاااذد المفاوضاااا  وا تفاقياااا  الساااالفة 
واقال السالطة ومسااالة  كاالفتر  ا اتقاليااة،، الكثيار مان القضااايا الرئيساة، الاذكر

ن الحكوماة الساودااية قبلا  بكثيار أومان الواضا  ، تطبيل الشريعة اإلسامية
ن إ ،م ماان كاال ذلاا ماار المهاااي ،مااور التااي كاااا  ترفضااها سااابقاماان هااذد اي

جديااد أعتمااد فااي الدسااتور اتفاقيااة السااام الشااامل جاااء  بااامط حكاام فاادرالي 
ن الطرفين الموقعين إ" :ء في ا تفاقية حول هيكلية الحكمومما جاا اتقالي، 

ن الالمركزية وتاويض السهلطة علهى وعلى افتااقية يعربان عن قناعتهما ب
ية لههادارأ الاعالههة والمنصههاة مههن المبههادس اقساسهه، كافههة مسههتويات الحكههم

شاار  ا تفاقياة أفقاد ، . فيما يتعلل بمعالجاة مشاكلة الجااوب(66  "لحكم البالد
 يضههه  فهههي، مركزح)فهههدرالي  تخهههو  لهههه سهههلطة حقيقيهههة حكهههم ف: "قياااام إلااال

كما حدد  ا تفاقية ، " افعتبار مستويات الحكم )القومي  وجنوو السودان
والحكاام ، كزيااة وحكومااة جاااوب السااودانة المر ماااةتصاصااا  لكاال ماان الحكو 
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أاحاااء وكااذل  الحكاام المحلااي الاذي يكااون فااي ، ألاو ئي لباااقي و يااا  الساودان
 .(67 السودان كافة

والل  –كيدهما علل إضعافأةذ علل ا تفاقية والدستور تآهم المأن من إ
ةطاار ماان ذلاا  تعااري  السااودان لةطاار ، باال ايساالطا  المركااز -حااد كبياار
كاد  علال أن ا تفاقياة ي، 9511ي تحقل فعاا فاي تموز/يولياو ، والذالتقسيم

، لتحديااااد مسااااتقبل جاااااوب اء اسااااتفتاء شااااعبي بعااااد ساااا  ساااااوا ر ضاااارور  إجاااا
، ماام هيكلياة دولاةأاااا ، أيضاأمن ةال ا تفاقية كما يتبين لاا  .(68 السودان

ة فا توجد حكومة إقليمياعاها: أاها رير متوازاة، ن يقال أقل ما يمكن ألعل 
لشاامال السااودان فاااي المسااتوى اإلقليماااي فااي مواجهااة حكوماااة إقلاايم الجااااوب. 

عامال المباشاار وتحجاب حكوماة إقلاايم الجااوب كااذل  الحكوماة الفدرالياة ماان الت
فااي حااين تتعاماال هااذد الحكومااة مباشاار  ووفاال ا تفاقيااة  ،مااو المسااتوى الااو ئي

، ويا  الحكاامو ئي ماان مسااتلاافااي المسااتوى أ والدسااتور مااو الو يااا  الشاامالية
 .(69 فعد ذل  وضعا مةتا دستوريا وقااوايا

القضااية المحوريااة  تعتباار مشااكلة احتكااار الساالطة والثاارو ،، فااي الواقااو   
بااااء أو ، باااء ايقااليم الساودااية التااي تعتبار افساها مهمشاة عمومااوالمركزياة ي

ااد ع التمارد فاي اد  إلال أبل هي التاي ، إقليم دارفور علل وجا الةصوو
 هااار  فاااي إقلااايم  دةمااااد الحكوماااة لحركاااة باااو إ. فبعاااد 9551 / فبرايااارشاااباط

دارفور حركا  معارضة للسلطة طالب  بالحكم الامركزية  الفدرالي( وتقاسم 
جماعههة طههالو طلقاا  علاال افسااها  أهمهااا حركااة أالساالطة والثاارو ، لعاال ماان 

بشااااكل  1220والتااااي  هاااار  فااااي إقلاااايم دارفااااور فااااي عااااام  الحههههد والعدالههههة 
عمالهااا إصاادارها وثيقااة سياسااية مهمااة جاادا أباارز أهاام و أوكااان ماان  ،(73 يساار 
تقسههيم السههلطة والثههورأ فههي الكتههاو اقسههود ...اخههتال  ميههزان طلاال عليهااا  أ

ول صور  لميزان العدالة واضا  (، رسم علل رافا ايالجز  اقو  ،السودان
ة التااي مليااون تاارج  الكفاا ( 0،055)ا ةااتال، حيااا الكفااة التااي كتااب عليهااا 

قلياااة تحكااام ن ايأشاااار  واضاااحة للد لااة علااال إفااي ، مليوااااا (90)كتااب عليهاااا 
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دارأ إن ههههذا السهههار يعهههد وثيقهههة عهههن أ" ومماااا جااااء فاااي مقدمتاااا:، ايكثرياااة
يعكهم ]بعههاعة ال لههم[  ن مهة السياسههية فهي تههاريد السهودان الحههديث ..اق 

 .(71 " الذح مارسته
وجاد   ،9551/فبرايار  فاي شاباط بعد ااد ع التمرد في اقليم دارفاور     

، ضاارور  ا تفاال حااول (72 وماهااا حركاة تحرياار الساودان ، القاوى الرئيسااة فياا
بااااااء دارفااااور فااااي الحكاااام أمسااااالة المشاااااركة فااااي الساااالطة بشااااكل يشااااار  فيااااا 

ماااور الحكااام فاااي دارفاااور مااان أباااااء دارفاااور بتسااايير أافاااراد إوكاااذل  ، المركااازي
أتل يتااا ن هاااذا الحكااام  أالحركاااة  وتااارى هاااذد، ةاااال حكااام  مركااازي حقيقاااي

و ياة، يقاوم فااي كال و ياة وال يقااف الال جااباا أمااين  (91)بتقسايم الاباد الاال 
عام للمنتمر الوطاي الحزب الحاكم يرأل شعبتا الو ئية وما اابثل عاها مان 

( ذا  الثقافااة العرقيههاتضاارور  وضااو كافااة  بكااذل   وطالباا  ،(70 ا اام أدااال
فااي اقلاايم بعياااا بغيااة الحصااول  -مكااان بقاادر اإل -حااد والعااادا  الوا شااأاوالم

 .(74 علل ا اسجام
ساال أاها بادعواها تلا  تساعل إلال إعااد  توزياو ساكان الساودان علال أوك

أن يكااون لهااا دون ، هااداف سياساايةأعرقااي فااي أقاليمااا المةتلفااة بغيااة تحقياال 
ة لتجميو ية محاولأن أإذ ، تاريةية تجاد وحد  واستقرار السودانأية مسنولية 

تي فااي إطااار محاولااة إقامااة كااتواااا  أسااال عرقااي تااأعااصاار السااكان علاال 
سااااال عرقااااي تمهياااادا لتمزياااال اسااااي  أصااااغير  تحاااا  مسااااميا  مةتلفااااة علاااال 

ماار الااذي ياااعكل بطبيعااة الحااال علاال اسااتقرار ووحااد  السااودان السااكااي، اي
 السودان.

د فااااي الشااااديوالجاااادير بالااااذكر معارضااااة قااااوى التماااارد الدارفوريااااة وااتقادهااااا 
علاال الااررم ماان دعواتهااا لامركزيااة وتقاساام  -طروحاتهااا وبرامجهااا السياسااية

و الحركاااة الشاااعبية لتحريااار طروحاااا  حكوماااة اإلاقااااذ واتفاقاتهاااا مااا -السااالطة
ةاارى ماان قاااليم السااودااية ايواعتبرتهااا اتفاقااا  وطروحااا  تحاارم اي ،السااودان

د ا تفاقااا  مزياادا ماان اهاام يجاادون فااي هااذأكمااا  ،حاال اقتسااام الساالطة والثاارو 
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لتااااي تحكاااام السااااودان وفاااال وجهااااة ا (،قليههههة العربيههههةاقتمكااااين الساااالطة بيااااد  
مان  الكتااب صدار الجازء الثاااي . وهو ما دفو بع  هذد القوى إل(75 ا رهم

لساالبيا  إدار  حكومااة اإلاقاااذ،  ، تعرضااوا فيااا بالتفصاايلايسااود( السااالف الااذكر
  . وتوض  ذل  في الجدول التالي:(76 دهاواةتال توزيو السلطة والثرو  في عه

 (1)جدو  رقم 

المناصو الوزارية واإلدارية العليا في الحكومة السودانية افتحادية بعد عقد اتااقية 
0111كانون الثاني  5 السالم بين الحكومة ومتمردح الجنوو في

 )*(  
 نسبة التمثي  نصيو ك  إقليم من المناصو اسم اإلقليم
 %7,7 نصو واحدم 5  العرقي

 %11,5 خمسة ععر منصبا   51 العمالي

 %1,1 ثالثة مناصو 7  اقوسط

 %57,1 خمسة مناصو 1 الجنوبي

 %51,5 خمسة مناصو 1  العربي

 %511 0111 منصبا  بعد اتااقية السالم عام 75 المجموع

  الرابط التالي: نقال عن: مووي ان انانتش ديكيومنت في   كة المعلوماتية )االنترنت( عل  )*(
                                      ntes dekument .htm www.unbenan   

 
 ية واتائجها لاتفاق سي الذي وجاافهم الاقد القا، من ةال الجدول السابل

 :: بواااا مااالوال عااادما كتااب يقااول ماان جااااب السياسااي الجاااوبي المحااا 

السالم آلية فقتسام السلطة بينهمها  َحركَص الطرفان على أن تكون اتااقية"
توقعتههها أغلبيههة  اهأكثههر منههها آليههة لحهه  النزاعههات وحسههم المعههكالت كمهه

بروتوكول اقتسام السالطة علال المساتوى القاومي قبال  ةصوو "، نالسودانيي
المنتمر الاوطاي  %(90): الحركة الشعبية البرلمااية الاسب التالية ا اتةابا 

. %(1)والقاوى السياساية الجاوبياة  %(11)الشامالية السياساية  والقوى، %(09)
، %(05)علااال مساااتوى برلماااان الجااااوب، فاااي حاااين ةصاااو للحركاااة الشاااعبية
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، %(15)الجاوبيااة ايةاارى  ة القااوى السياساايةاولبقياا، %(15)والمانتمر الااوطاي
ساايذهب  وماان المفهااوم أن الاساابة التااي ُحاادد  للماانتمر الااوطاي فااي الجاااوب

 . 77)ين تح  لواء ذل  التا يمجلها للجاوبيين الماضو 

ن يحقاال ا تفااال أفااي ، نيتحاادد  وجهااة ا اار القااوتين أو الطاارفين الرئيساا
واقتسههام ، تحقيهد السهالم والتقهدم وافرتقها  فهي اققهاليم"  :فاي الساابل هدفاا

فيهههه تحقيهههد لعمهههن العهههام للدولهههة وتمتينههها ، سهههم جعرافيهههةأالسهههلطة علهههى 
السااااودان ا اااام يسااام  بتقساااايم  ساااودين ، أيضااااأيهااام أكاااان ماااان ر و "، للوحهههدأ
بين مستويات مختلاة بحيث تسود الحكومة )الادرالية  في اقمور السالطة "
فالبهد مهن ، ر اقخهر و في حين تسود حكومات الوفيهات فهي اقمه، السيادية

كثهر مهن مسهتو  للحكومهة داخه  أوجود مواد في الدستور وافتااقية تحهدد 
سهههتويات بالتنسههههيد الكامههه  فيمهههها ن تعمههه  هههههذج المأحهههدود الدولهههة علههههى 

 .(78 "بينها
طاااار إدةلااا  الحكوماااة الساااودااية فاااي ، ساااال الماطلقاااا  الساااابقةأعلااال 

ةرهااا أكاان ، زمااة دارفاور فااي حاوارا  ولقاااء  واجتماعاا  عديااد معالجتهاا ي
 0بوجا( العديد  والتي تمة  عاها إعان اتفاقية ابوجا للسام في أ جو   

وافقاا  عليهااا الحكومااة السااودااية رضااوةا للضااغوط  والتااي، 9551 /مااايويارأ
واحد هو  حركة  فصيل متمرد عليها إ  لاإلقليمية والدولية. في حين لم يواف
بموجبهاا ماصاب  كبيار  والاذي تباوأ، مااوي تحرير السودان( جااح ماي اركو

مساعدي رئيل الجمهورية(، وهو ماصب يعد من المااصب السيادية المهمة 
أةاارى . فااي حااين رفضاا  فصااائل دارفوريااة (79 لجمهوريااة واائبيااابعااد رئاسااة ا

وطااالبوا بمزياد ماان المكاساب السياسااية ،  -وماهااا حركاة العاادل والمسااوا   -ذلا 
ةارى أطاراف أ . و هار  فاي الوقا  ذاتاا(83  حول توزيو السلطة وتقاسام الثارو 

تساام قاب للمطالباة تاادي بدعوا  مشابا في إقليم كردفان وفي شرل السودان،
 .(81 المركزية لحقوقهم في السودان السلطة والثرو  وتجاهل وتهميش الحكومة
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زماااة السياساااية فاااي الساااودان مااان ةاااال تبااااي الفدراليااااة فأضاااحل حااال اي
رار السااودان كدولااة ا علاال اسااتقرار واسااتميااةطاارا حقيق -وكمااا يباادو  -يشااكل

 ودان. وهو ما تحقل فعا بعد إعان اافصال جاوب السموحد  مستقبا، 
 

 الخاتمة 

يتباااين مااادى ةطاااور  الااادعوا  الساااابقة علااال مساااتقبل الساااودان ، مماااا تقااادم
ةيااار حماال  ذة واحااد  موحااد ، إذا مااا اسااتمر   قااواد الداةليااة فااي اتةااالااكدو 

كمااا تبااين لاااا أن بإمكااان أي مكااون ، الساااح ضااد الدولااة تحاا  أيااة مطالااب
كزيااااة باااادعوى عرقااااي فااااي السااااودان التماااارد وحماااال الساااااح ضااااد الساااالطة المر 

حتل با  السودان مهددا بمطالبة ، التهميش والمطالبة بتقاسم السلطة والثرو 
وهاو ، كل مكون عرقي أو قبلي بممثل لا فاي المااصاب السايادية أو اإلدارياة

مستغلين أةطاء ، ما طالب با أبااء شرل السودان وأبااء البجة وأبااء دارفور
كماا حاو الحاال ماو ، متوازااة ة أومتراكمة  وتصريحا  لمسئولين رير مسئول

لي حكومة اإلاقاذ حاول عادم تفاوضاهم إ  ماو الجماعاا  و تصري  كبار مسئ
فكااان ذلاا  مبااررا لعاادد ماان الحركااا  ا حتجاجيااة فااي ، المساالحة أو المتماارد 

 .حركا  مسلحة السودان لكي تتحول إلل
الهااامش والمركااز توضاااح  كمعضاال سياسااي تااااريةي  جدل ياااةوعليااا فااان 

إشاكالية تاريةياة وراد  ، السودان في تاريةا المعاصر ماذ اساتقالا  واجه
حاولاا  الحكومااا  السااودااية المتعاقبااة  العسااكرية ماهااا والمدايااة(، معالجتهااا 

 كااان محورهااا ايساسااي: الحكاام الفاادرالي أو الااا، وفاال رنى ومواقااف مةتلفااة
الباااة معيااااة إلااال حاااد المطوبلغااا  فاااي أحياااان ، مركااازي وحتااال الحكااام الاااذاتي

، وهااو مااا توضاا  بشااكل واضاا  فااي اتفاقيااة السااام المعقااود  مااو با افصااال
التااااي أقاااار  ا سااااتفتاء الشااااعبي حااااول ، 9550فصااااائل التماااارد الجاوبيااااة عااااام 

مسااااتقبل الجاااااوب بااااين الوحااااد  وا افصااااال عاااان السااااودان بعااااد فتاااار  ااتقاليااااة 
وتقاسااام سااااوا ، ماااو أن ا تفاقياااة والدساااتور أكااادا الحكااام الفااادرالي  (1)أمااادها
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ومااو ذلاا   تحقاال اافصااال الجاااوب بعااد ا سااتفتاء الشااعبي ، الساالطة والثاارو 
 .9511الذي  أجري في مطلو العام 

و باااد للسااالطة فاااي الساااودان أن تراعاااي  اااروف أماهاااا الاااوطاي، والمتمثااال فاااي 
ضااامان وحاااد  أراضااايها وأمااان شاااعبها وساااامة منسسااااتها السياساااية وا جتماعياااة 

والحفا  علل موارد الاباد الطبيعياة محفوفاة بوحاد  وطاياة ووجهة الباد الثقافية، 
شعبية ،ين إعطاء المزيد من السلطا  للو يا  لدرجة تجعلها شبا مساتقلة عان 
المركااز فااي ال ااروف المحليااة واإلقليميااة والدوليااة التااي يعيشااها السااودان   تةاادم 

 اإلررا  ا يجابية لألمن الوطاي السودااي.
الااااذي طباااال فااااي   الفاااادرالي(مركزي لحكاااام الاااااا ماااان جااااااب أةاااار فشاااالو 

بكاال تفاصاايلا  اواقعاا مااو تااساابتأن يكااون ذا ماماا  ةاصااة فااي السااودان 
الاجاحاااا   وأن يكاااون محاولاااة جااااد  وعملياااة لتامياااة، وا جتماعياااةالثقافياااة 
 ةاالمشاركااو ةااإلةفاقااا  فااي التاميااة والتوزيااو العااادل للثاارو  والسلطااوتفااادي 

أن الا ااام الفاادرالي يعاااي  مركاازي، و ساايما حكاام الااامنسسااا  ال فاايالشااعبية 
ايول حاال مشااكلة المشاااركة فااي الساالطة واقتسااام الاادةل الااوطاي،  فااي المقااام

  وعاقة الدين بالدولة. ،الثقافي والهوية والتعبير عن التاوع
Margin and center 

Dialectic of conflict and peace in Sudan  
By Ass. Prof. Dr. Thaker Mohiuddin Abdullah Al Iraqi 
Dept. Of History-College of Arts \ University of Mosul 

 
Abstract 

Exhausted duality's contradictory Sudan and its people, and become 

elites powerless in the face of these controversial: democracy, 

dictatorship, war and peace, unity and separation, margin and center, the 

dialectical historical evolved with the advent of his own contemporary, 

which is characterized by dimension centers provinces known as the 
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(margin) for capital, which is the (center) President of the polarization 

of political and government. 

perhaps the first expression of the nature of this relationship 

contrasting volatile unstable, the armed insurgency in the province of 

the south in1955, then spread later rebellions to other regions like: 

Alpajh, Nubia and the Eastern Sudan and Darfur, and was one of the 

most prominent causes, conflict regions around the power (the margin 

and the center), which is trying this research declare it by tracking the 

historical dimension of the relationship dialectic which dominated the 

relationship between the authority of the government and the regions, 

and the pursuit of the rebels in some of these regions to obtain new 

types of relationship between their territories Center, in which different 

views on the identification of its borders and frameworks in Sudan. 

 

 
 

 هوامش ومصادر البحث
واد  دومدام مرت طدة بالسديطرة :  (Marginality) ''الهامشية'' يعالج ال احثون حالة يطلقون عليها (5)

جماعدددة مهيمندددة علددد  جماعددداو مستادددعدة   وعلددد  ال ددددعيد  سددديطرة مرتدددز علددد   طدددرا ،  و
مدن (Patterns Of Exclusion)   و الحرمدان لإلو دا  يُدَع در التهمديع عدن نمدا  االوت داد  

الُمعددين   تع يددر المندداطق المهمفددة َوٌددحا علمدديا محايددد  النسدد ي فددي الم تمددي  و الددوطن الرخددا 
ح ُ طلق عل   ،بُعٍد عروي  و ديني اجتماعية/ اوت ادية دون  ن يكون له   سياسية/لظاارة  فالٌو

آثداة التنميدة غيدر سدل ياو ادداةة والسدلطة و  مناطق في السودان ظلت تعاني،  تثر من غيراا، من
" ،نقال عن مووي ال يت والسيح المناطق الُمهمفة : خياة بين الحيح:" خالد المتكافئة   من وة

 األتي:   عل  الرابط اآلني 
   forumdisplay.php?f=2http://sudanesehome.com/forum/    ؛وت لددددددد  مسددددددداحة

تيلدو متدر   (0,111,110) مديال مربعدا ، و مدا يقداةب (515,151)السدودان و دا اند دال جنوبده 
 تمددال دسددووي :   لددح تيلددو متددر مربددي (110)مليددون و(5)وت لدد  مسدداحته بعددد االند ددال  ،مربددي

http://sudanesehome.com/forum/forumdisplay.php?f=2
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لحيدداة فددي  دد كة ؛ داة ا11 -75، ص ص 5551دةاسدداو فددي الم تمددي السددوداني، الخرطددوم ،
 المعلوماتية عل  الرابط األتي:

                   http://www.daralhayat.com/portalarticlendah/285006         

ز دراسهات الوحهدأ مركه، المجتمه  والديمقراطيهة والدولهة فهي البلهدان العربيهة مترول الاهال ، (0)
أنمههاط ونمههاذج ، ؛ عبههداهلل علههى حامههد العبههادح51-57، ص ص 0110 بيههروت،العربيههة، 

 . 75 -5،ص ص 4599،القاهرأ، لمدن الكبر  في السودانا
؛ 51 -5،ص ص5550 ،القهدرة ،5عزيز محمد ح يب، السودان دةاساو ط يعية واوت دادية ،    (7)

تنمية في السودان والعالم الثالث، الخرطوم، لالسكان وا محمد العوض جالل الديدن، بعض واايا
   11 -11د و، ص ص 

فددي علددي محافظددة )وآخرون(،العددرب وجددواةام ىلدد   السددودان   ىلدد   يددن ، ،ع دددالوااب األفنددد  (1)
؛ محمدود ع دد الداديا، 510 -511،ص ص 5551مرتز دةاساو الوحدة العربية، بيدروو،  ين ،

   11-11،ص ص 5511تكويناو الط قية في الوطن العربي، بيروو التفكيالو االجتماعية وال
محمددد عمددر بفددير ،التنددوم وادوليميددة والوحدددة القوميددة، ترجمددة سددلوط مكدداو  ،المرتددز  لط دداعي،  (1)

   71-22د م، د و، ص ص 
للتااصي  ين ر :منهاج ومبادس الحركة العهعبية لتحريهر السهودان فهي موقعهها افلكترونهي  (1)

 :علوماتية )افنترنت  على الرابط ارتيالم في عبكة
                                                            www.splm-ns.org 

 للتداٌدديا عددن ٌددرام النخددب السددودانية ينظددر: من ددوة خالددد: النخددب السددودانية وىدمددان الدفددا، (5)
 ،  ٌدحاو متعددة 5557 جزاين، القداارة،

ن اذه الحرتاو ينظر: مواوي اذه الحرتاو في   كة المعلوماتية )االنترنت( ،حرتة للتداٌيا ع  (1)
 ، وحرتة جيع تحرير السودان،www sudanjem.comالعدل والمساواة عل  الرابط التالي :

     www.sudanslm/A.com                                                    عل  الرابط اآلتي:

؛ ضيا  الدين 71 -00حول اذه التدخالو واالمتداداو ينظر: بفير،الم دة السابق،ص ص  (5)
ٌحيدة الر   العام، الخرطوم، النسخة االلكترونية عل   "داةفوة وال عود لل يا   "، بالل،

 www.rayaam.net                                                                 الرابط األتي:
، ترجمددة 5575  -5555جعدددر محمددد علددي بخيددت: ادداةة ال ريطانيددة والحرتددة الوطنيددة فددي السددودان  (51)

وما بعدداا ؛ ابيدا اليدر ،جندوب السدودان  01، ص ص 5515، الخرطوم ،0انر  ةياض )وآخرون(، ط
 .وما بعداا 51،ص 0115يد، لندن ،التماد  في نقض المواثيق والعهود، ترجمة بفير محمد سع

http://www.daralhayat.com/portalarticlendah/285006
http://www.sudanslm/A.com
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لمزيد من التداٌيا ينظر: السني بانقا،  ضوا  عل  النظام الق لي وادداةة في السودان، المط عة  (55)
اتداوياو السالم      ،"من وة خالد؛  نقال عن : 11 -01الحكومية، الخدرطوم،  د و ،ص ص 

 اني عل  الرابط اآلتي:"، نقال عن مووي ال يت السود(1) ال داياو والمآالو
http://sudanesehome.com/forum/forumdisplay.php?f=2  

( حكومدة محليدة فدي المنداطق 75) ( حكومدة محليدة فدي المددن و55) وسم السودان بموج ه ىلد  (12)
السدددودان بدددين العروبدددة  ،ع دددد الرددددوة محمدددد احمددددزيدددة  ينظر:الريديدددة تقدددوم باداةتهدددا حكومدددة مرت

ص   ،5551 ، القدددداارة ،0وادفريقيدددة، مرتددددز ال حدددول العربيددددة للدةاسددداو والتوثيددددق والنفدددر، ط
 وما بعداا  71 ص ص ؛ بخيت ،الم دة السابق ، 05-01ص

مها مرتدز دةاسداو ع د الملك عودة، العرب وىفريقيا،  بحول ومناوفاو الندوة الدكرية التي نظ (13)
؛ حيددددة  51 -11، ص ص 5511الوحددددة العربيدددة بالتعددداون مدددي منتددددط الدكدددر العربدددي، بيدددروو 

ية الدوة واالنتما :ىبراايم علي، " السودان والوحدة العربية "، م لدة المسدتق ا العربدي،   خ ٌو
   15 -51، ص ص 5517، آب 11، العدد 1السنة 

 ،0111آفاق وتحدياو ،األالية للنفدر والتوييدي ،عمدان ، ،جون وا  نوو يوه ،جنوب السودان (14)
  الم دة السابق لمهمفة،المناطق  ؛ من وة خالد، 17 -11ص ص 

، والتدددي نعندددي فيهدددا حق دددة حكدددم (5511-5511)تمددا ادددو الحدددال مدددي الحكدددم العسددكر  األول   (51)
 تداٌدديا عددن؛ لل5511-5511انقددالب الدريددق ىبددراايم ع ددود فددي السددودان والممتدددة بددين عددامي 

، 5555 -5511 اتر محي الدين ع د اهلل ،االنقالباو العسدكرية فدي السدودان  :ينظرافنقالو 
دددا،   طروحدددة دةاسدددة تاةيخيدددة، ،  ص 0117 دتتدددوةاه غيدددر منفدددوةة ،تليدددة اآلداب ،جامعدددة المٌو

" العالودددة بدددين السياسدددة والددددين فدددي السدددودان"، م لدددة  ،؛  حمدددد األمدددين ال فدددير 511 -51ص
   501  -511، ص ص 5511، تموي 75، العدد 1القاارة، السنة   ا العربي ،المستق

فددي جنددوب السددودان مددن و ددا بعددض النخددب فيدده بزعامددة االب  5517تأسددش اددذا الحددزب عددام   (51)
علد  المسدري  -ىلد  حدد مدا  -سترنينو الاوة وتان له دوة واضح تممثا عن نخ ة جنوبية فاعلدة

اٌيا ينظر: محمد عمر بفير، مفكلة جندوب السدودان، ترجمدة السياسي السوداني آنذاك  للتد
   515-511، ص ص 5517 ،(، بيرووانر  ةياض )وآخرون

العددد  ،القداارة" الطريدق العلمدي لحدا مفدكلة جندوب السدودان"، م لدة الطليعدة،  ،جوييح ورنق (55)
   ،  ديدددداة فدددوي  ةوسدددانو، السدددودان ىلددد   يدددن ؛ 51-51، ص ص 5515،  يلدددول 1 السدددنة ،1

   00 -55، ص ص0111ترجمة مراد خال ، د م، 
، 1السدنة  ،5)الخرطدوم (، العددد التكتالو ادوليميدة "، م لدة الخرطدوم ،حسن  بفر الطيب ،" (51)

؛ جعدر محمدد علدي بخيدت ،" السدلطة وتندايم الدوال  فدي السدودان"، 5-1،ص ص 5515نيسان 

http://sudanesehome.com/forum/forumdisplay.php?f=2
http://sudanesehome.com/forum/forumdisplay.php?f=2
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؛ نوو يدوه ،جندوب  55-51، ص ص 5519،  ياة 4، السنة 1الخرطوم، العدد م لة الخرطوم،
   17-11السودان، 

للتداٌيا ينظر :حيدة ىبراايم ،" مالحظاو حول التكوين الدكر  لل رجوايية السودانية "، م لة  (55)
؛ ٌددالي  حمددد 57-11، ص ص 5515، حزيددران 7، السددنة 51 فدداق عربيددة، )برددداد(، العدددد 

،السنة 5)الخرطوم(، العدد في"، م لة الخرطوم ،ىبراايم،" المثقح السوداني في الم طلح الثقا
؛ ع ددد الردددوة محمددد احمددد، السددودان بددين العروبددة وادفريقيددة، ص  11 -51، ص ص 5515نيسددان ، 1

05   
وضم في  5571لعا خير من يمثا  لك، مؤتمر الخري ين العام الذ  تفكا في السودان عام  (01)

من جميي  نحدا  السدودان علد   سدان وطندي  5511ٌدوفه تا الخري ين ال ال  عددام آنذاك 
وليش عل   سان عروي  و ديني، للتداٌيا ينظر سدليمان تفده ،" تيدح تاسدش نداد  الخدري ين 

   11-15، ص ص 5515، تفرين الثاني 0، السنة 0 العام بام دةمان"، م لة الخرطوم، العدد،
األولدد   و الحكددم المدددني األول الددذ  تعددر  باألدبيدداو السياسددية بالسددودان بدتددرة الديمقراطيددة  (05)

ع د    5511حت  ويام الحكم العسكر  األول فيه عام  5511جا  بعد استقالل السودان عام 
  51 -57ص ص  ،لعسكريةاهلل ،االنقالباو ا

؛ 81ص  ،5557 فتحي الاو محمد، محنة النخ ة السدودانية، مطدابي سد ا العدرب ،القداارة ، (00)
 .، الم دة السابق(1) ياو السالم     ال داياو والمآالواتداود، " من وة خال

  51-61؛ نوو يوه ،جنوب السودان، ص ص15-11ص ص بانقا ،الم دة السابق ، (07)
، الم دة السابق ؛ ع د (1) اتداوياو السالم     ال داياو والمآالود، " من وة خالنقال عن:  (01)

   51-55ص ص  فريقية،الردوة محمد احمد، السودان بين العروبة واد
، نقددال عددن 5511، ام دةمددان 0للتداٌديا ينظددر: محمددود محمددد طدده : سددش دسددتوة السددودان، ط (01)

     موودددددددددي الدكدددددددددر ال مهدددددددددوة ، فدددددددددي  ددددددددد كة المعلوماتيدددددددددة)االنترنت(، علددددددددد  الدددددددددرابط اآلتدددددددددي: 
www.alfikra.org  

ة  و الحكم المدني الثاني الذ  جا  تعر  باألدبياو السياسية بالسودان بدترة الديمقراطية الثاني (01)
بقيددادة  5515 يداة عددام  01، واسدتمر الدد  ويدام انقددالب 5511بعدد ويددام الثدوةة الفددع ية فدي عددام 

  515 -511  للتداٌيا ينظر: ع د اهلل ،االنقالباو العسكرية، ص ص رئيش جعدر نمير ال
مختلددة، تدان مدن بينهدا تلدك عقد لهذا الردرض م موعدة مدن المدؤتمراو والنددواو مدن وطاعداو  (05)

سددددودان  للتداٌددددديا التددددي نظمهددددا الطل ددددة فدددددي المددددداةن وال امعدددداو حددددول مفدددددكلة جنددددوب ال
، ص 5515 دددداموق، الثددددوةة الظددددافرة ،سددددت سددددنواو ع ددددا  وثددددوةة الطددددالب، الخرطددددوم، ينظر: حمددددد 

 . 51-51ص
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رون ،اسدتمر عاوا تان مدن بيدنهم حسدن الترابدي وحسدن عمدر واخد (51)تكونت اذه الل نة من  (01)
النخ ة السودانية ،  ،ن ان تكما جهداا   للتداٌيا ينظر: خالددو  5511عملها ىل  مطلي عام 

   51 -11 ؛ نوو يوه ،جنوب السودان ،ص ص، 017 -011ص ص  ،8 
للتداٌدديا عددن اددذه ادحدددال المتفددابكة فددي السددودان آنددذاك ينظددر: محمددد عمددر بفددير،تاةي   (05)

،نقلددده مدددن االنكليزيدددة اندددر  ةيددداض وولددديم ةيددداض  5515 -5511ان الحرتدددة الوطنيدددة فدددي السدددود
ص ص  ،5511وال نيد علي عمر، مرجعة نوة الدين سداتي، الدداة السدودانية للكتدب ،الخرطدوم 

 وما بعداا  51ص ص  ،االنقالباو العسكرية ،؛ ع داهلل 050 -011
د من ابنا  ج ال النوبة لمناوفة اثر اجتمام عد 5515تفكا االتحاد العام ل  ال النوبة في عام  (71)

 5511تطدددوير منطقدددتهم وحدددق المسددداواة   وفدددي ىولددديم داةفدددوة نفدددأو ج هدددة نهادددة داةفدددوة عدددام 

وطال ت بالمفاةتة ال رلمانية ونفر التعليم   وفي  درق السدودان ظهدر تنظديم ال  دة فدي منت دح 
مامه ىلد  الت مدي ادالسدتينياو علد   سدان عرودي وياد نفداطه فدي عهدد الحكومدة الحاليدة بعدد ان

الددوطني  للتداٌدديا ينظددر: اجددالل ة فددت )وآخرون(:السددودان علدد  مدتددرق الطددرق بعددد الحددرب، 
 ؛ عمدر م دطد   درتيان،11، ص 0111وو ا السالم، مرتدز دةاسداو الوحددة العربيدة، بيدروو ،

ادددددداني ةسددددددالن، "  ؛ 17  -51ص ص  ،0111النوبددددددة فددددددي السددددددودان، داة الحكومددددددة ،لندددددددن ،
ول المندداطق المهمفددة فددي السددودان "، م لددة السياسددة الدوليددة، القدداارة، العدددد المداوضدداو حدد

                                                                                                                               :،  نقال عن مووعها في   كة المعلوماتية )االنترنت( عل  الرابط اآلتي0117، نيسان 501
  www.siyassa.org.eg  

ص ص  ومدا بعدداا؛ نددوو يدوه ،جندوب السددودان، 511بفددير، مفدكلة جندوب السددودان   ، ص  (75)
555- 505   

 ؛ من وة خالد ،الم دة السابق 5519تانون الثاني 1،الخرطوم، الر   العام ٌحيدة  (70)
الحدزب   تتوبر وحايو األحزاب الك يدرة تفرين االول/ م بعد ثوةة5511عام  االنتخاباوجرو  (77)

ةوسدناو  . بقيادتهمدا ا الحكومدةيوحدزب األمدة علد   غل يدة المقاعدد لتفدك يادتحادط الديمقراط
للتداٌدديا عددن اددذه الحق ددة ينظددر: حيدددة ىبددراايم علددي   ؛ 715 -715،الم دددة السددابق،ص ص

م السياسدددي، ال  هدددة القوميدددة االسدددالمية فدددي السدددودان نمو جدددا، مرتدددز الدةاسددداو ، يمدددة ادسدددال
المسددلمين فددي  ادخددوان ،؛ةغيددد ايددثم منيددب 11-51،ص ص5555القدداارة ، ،1السددودانية ،ط

ددا ،  تليددة اآلدابةسددالة ماجسددتير غيددر منفددوةة مقدمددة الدد ،السددودان ص  ،0151 ،جامعددة المٌو
  015-557ص 

   71-55؛ ةوسانو،الم دة السابق، ص ص507 -11 السودان، ص ص  رتيان،النوبة في (71)

http://www.siyassa.org.eg/
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في السودان بقيادة الرئيش جعدر نمير   5515تفكا الحكم العسكر  الثاني  ثر انقالب  ياة  (71)
  ع ددددد اهلل  5511 سددددتمر فددددي الحكددددم ىلدددد   ن  سددددقطته االنتداضددددة الفددددع ية فددددي نيسددددان عددددام 

ا؛لطدي جعدددددر فددددر ، جعدددددر محمددددد نمير ،مرتددددز ومددددا بعدددددا 505،االنقالبدددداو العسددددكرية ،ص 
   ٌدحاو متعددة 5511,جامعة برداد ،برداد  الدةاساو ادفريقية،

تمددا تعددين  ثالثددة ويةا  جنددوبيين فددي الحكومددة المرتزيددة ،واددم لددوةانش وول وييددرا للتخطدديط وبونددا   (71)
دددميا نوبدددا  وييدددرا للفدددؤون الحكدددم المحلدددي، للتداٌددديا عدددن االتداويدددة  ملدددوال وييدددرا لإلعدددالم ٌو

وتأثراتهدددا ينظدددر : ع دددد اللطيدددح تدددريم الزيدددد ، مفدددكلة جندددوب السدددودان، ةسدددالة ماجسدددتير غيدددر 
، ص ص 5511منفددوةة، معهددد الدةاسدداو القوميددة واال ددتراتية، ال امعددة المستن ددرية، برددداد،  

ومدددا بعداا؛ حمدددد  بدددو سدددعدة ،جندددوب السدددودان وآفددداق المسدددتق ا ،الهيئدددة العامدددة السدددوةية  515
  505 -555جنوب السودان،ص ص ؛ نوو يوه ،51-51، ص ص0151كتداب،  دمفق ،لل

، والقداارة، د و،ص 5551-5511محمد يتدي المسدير، االوت داد السدوداني فدي عفدرين عامدا  (75)
"، مجلهة  ؛ محمد ع د القادة  مين،"ت ربة الحكم الذاتي ادوليمي فدي السدودان501-551ص 

م لدة الثقافدة  ؛577،ص 5551نيسهان  ،50، السهنة 11دد لية، القاهرأ، العهالسياسة الدو 
، 1،" دوة التداوو ادوليمي والتنميدة المتوايندة "، م لدة الثقافدة الوطنيدة، الخرطدوم، العدددالوطنية
 .751-751؛ ةوسانو،الم دة السابق ،ص ص  11-11، ص ص 5515نيسان 

   715-715لسابق،ص ص؛ ةوسناو ،الم دة ا 505-555نوو يوه ،جنوب السودان،ص ص  (71)
؛ ع دد الردداة محمدد  حمدد ،،السدودان بدين  111 -175،ص ص 5خالد، النخ ة السدودانية ،   (75)

ص  ، 5551 ،، القداارة0العروبة واألفريقية، مرتز ال حول العربية للدةاساو والتوثيدق والنفدر،ط
55  

ص ص  ،5السدددودانية   ،  للتداٌددديا عدددن القدددانون وتط يقاتددده فدددي السدددودان ينظر:خالدددد ،النخ دددة (11)
175- 151    

؛ م لة الثقافة الوطنية ،"من  جا ديمقراطية ةاسخة وتنمية 151 -111الم دة ندسه، ص ص  ( 15)
   11 -11، ص ص 5511، 5، السنة 1متواينة وسلم وطيد"، الخرطوم، العدد

-555ص ؛ نددوو يدددوه ،جنددوب السدددودان،ص  11م لددة الثقافددة الوطنيدددة ،الم دددة ندسددده، ص  (10)
   715-715؛ ةوسناو، الم دة السابق،ص ص 505

 .  050-055 ص ص, 5551 , يتي بحير ، الحرتة الديمقراطية في السودان، القاارة - (17)

 وتؤتددد علدد  تط ددق الفددريعة, 5517 نسدد ة ىلدد  م موعددة فددوانيين ٌدددةو فددي  ددهر سدد تم ر/ يلول (11)

معهددد , 5511-5515 ية فددي السددودانادسددالمية فددي السددودان   حسددن مكددي ،الحرتددة ادسددالم
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 محمدد سدعيد القددال ،؛ 555 -11, ص ص 5551 والدةاساو االجتماعية، الخرطوم، ال حول
 . ٌدحاو متعددة, 5550, بيروو, 5511 -5511 والسياسة في السودان ادسالم

للنفددر،  في ددا ع ددد اهلل  بكر،النخ ددة ال يرووراطيددة السددودانية فددي عهددد نميددر ، الددداة السددعودية (11)
؛ ندوو 01وما بعداا؛ فتحي الاو محمد ،الم ددة السدابق ،ص  551، ص ص 0115الرياض،

  501  -555جنوب السودان،ص ص يوه،
،ص ص 5555الدولددة والم تمددي فددي السددودان، داة الحكمددة، لندددن ، دم،آع دددالر و  محمددد  (11)

   15 -11،وص ص  17-11
، ويعددر  باألدبيدداو السددوداو 5511ي السددودان عددام بددد  اددذا العهددد  ثددر االنتداضددة الفددع ية فدد (15)

حزيدران 71السودانية بالدترة الديمقراطية الثالثة، وانتهد  ادذا العهدد بدانقالب ادنقدا  الدوطني فدي 
و دددة الديمقراطيدددة فدددي السدددودان ىبدددان ثدددوةة    ع دددد التدددواب م دددطد ، ملحمدددة ال ندددوب،5515

   وما بعداا 27 ،8919 الخرطوم، مطابي  خ اة اليوم، ،8917ماةن/ابريا 
فتحدددددي الادددددو ؛  10 -15 ص ص الم ددددددة السدددددابق، ،دمآ؛  15 -17ص ص ,الم ددددددة ندسددددده (11)

 .  517 -51 الم دة السابق، ص ص محمد،

 .015 -011ص ص  ؛ بحير ،الم دة السابق، 505 -11م طد ، ملحمة ال نوب، ص ص  (15)

     
 -01ثقافدددة الوطنيدددة، الم ددددة السدددابق، ص ص ؛ م لدددة ال005 -005ة فدددت، الم ددددة السدددابق، ص ص  (11)

71   
، ص  المح دددوب ع دالسدددالم ،الحرتدددة ادسدددالمية السدددودانية، دائدددرة الادددو   خيوط الظدددالم، د م، القددداارة (15)

01  
، ترجمددددة محمدددددد علدددددي جدددددادين، ام 5515 -5151بيتددددر ودواةد، السدددددودان الدولدددددة المادددددطربة  (10)

؛ فتحددددي الاددددو محمددددد 97ة السددددابق، ص؛ علددددي ،الم ددددد551-511، ص ص 0110دةمددددان،
  051 -515،الم دة السابق ،ص ص 

في مدط ثالل سنواو  كا ال ادق المهد  خمدش حكومداو  داةتت ال  هدة ادسدالمية فدي  (17)
حكددومتين منهددا لمدددة تزيددد ولدديال علدد  العددام  ع دالسددالم، الحرتددة ادسددالمية السددودانية، ص ص 

  517 -571وب، ص ص، ؛ م طد ، ملحمة ال ن515 -17, 11  -15
اتداويدددداو السددددالم     ال ددددداياو ، خالددددد؛ 205 -051 ددددرتيان، النوبددددة فددددي السددددودان، ص ص  (11)

  الم دة السابق  ،والمآالو
  11 -17, 11 -51الحرتة ادسالمية السودانية، ص ص  ،ع دالسالم (11)
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العربيدددة،  الوحدددةدةاسدداو حيدددة ىبددراايم علددي، التيددداةاو ادسددالمية وواددية الديمقراطيددة، مرتدددز  (11)
ة، ص د؛ ع دددددددد السددددددالم ،الحرتدددددددة ادسددددددالمية السودانيددددددد 755 -017، ص ص 5551بيددددددروو، 

  511 -571ص
، ص 0151ع ام ع دالدتاي، ال فير والسدودان ي دد  مدن جديدد، تندز للنفدر والتوييدي، القداارة ، (15)

طي"، ٌددددحيدة ؛ حيدددددة ىبددددراايم علددددي ،" فددددي حقيقددددة الفددددراتة والتحددددول الددددديمقرا01 -55ص 
، نقددال عددن مووعهددا فددي  دد كة المعلوماتيددة )االنترنددت(عل  0111آب  51الخرطددوم ، ال ددحافة ،

                                                                                    .www.alsahafa.infoالرابط األتي:
؛ حول ةدود األفعال ادوليمية والدولية 551,511ع دالسالم ،الحرتة ادسالمية السودانية، ص  (11)

األمريكية، مرتدز دةاسداو  –ينظر: به ت ورني )وآخرون(،ٌناعة الكرااية في العالواو العربية 
ص ص  الم دددة السددابق، ،؛ ة فدت 015 -015، ص ص 0111، بيددروو، 0ط الوحددة العربيددة،

511- 015  
لت دداني ع دددالقادة حامددد ،" السددودان وت ربددة ومددا بعددداا ؛ ا 51الم دددة السددابق، ص  األفنددد ،( 15)

، 7، العدددد 0االنتقددال للحكددم ادسددالمي"، م لددة وددرا او سياسددية، الواليدداو المتحدددة ،السددنة 
   15 -77، ص ص 5550

؛ سددرحان 510 -511، ص ص 507 -501ع دالسددالم ،الحرتددة ادسددالمية السددودانية، ص ص  (11)
، دةاسة تاةيخية وثائقية، 0115 -5517ان المعاٌر غالم حسين، التطوةاو السياسية في السود

   775 -751ص ص  ،0155مرتز دةاساو الوحدة العربية، بيروو 
يحي  بوالد من و ائا الدوة السودانية، تان وياديا باةيا في ال  هة ادسالمية القومية منذ  ن تدان  (15)

و الدوليددة، اددا تنددذة مفددكلة    م موعددة األيمدداامعددة خرطددوم وةئيسددا التحدداد طالبهدداطال ددا فددي ج
/ تتدددوبر  تفدددرين األول  05،  511تردفدددان ال نوبيدددة فدددي السدددودان بدددداةفوة جديدددد ، تقريدددر ىفريقيدددا ةودددم 

 ؛ يوسدح الفدريح ، 075-005؛  رتيان،النوبة في السدودان، ص ص 51-50، ص ص 0111
،  0111قداارة، ، ال0السودان و اا السودان ، سراة السياسة وخدايا الم تمي، داة الفدروق ،ط

السيد م دطد   حمدد  بدو الخيدر،  يمداو السدودان الداخليدة والقدانون الددولي  ؛ 00-01ص ص 
    10-71،ص ص 0111المعاٌر، ايتراك للط اعة والنفر والتوييي ،القاارة، 

 ، بو ع يدة ع داهلل ،"الحرتة ادسالمية  نمو جا   من بوال  لعلدي الحدا  "، ٌدحيدة الدر   العدام  (62)
  -515 ؛507  -551الم دددة السددابق ،ص ص  ؛ فتحددي الاددو محمددد ، 0111تمددوي 05الخرطددوم، 

017   
النوبدددة فدددي السدددودان ،ص ص  ؛  دددرتيان،10 -51 حمدددد  بدددو الخيدددر،  يمددداو السدددودان، ص ص  (63)

مقتددري "، محمددد علدد  طدده الملددك ؛ 511 -511؛ ة فددت، الم دددة السددابق،ص ص 775-711
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"،مووي سددددودانيش اوماليددددن ،فددددي  دددد كة السددددودان مرتددددز  فددددي لتعددددديا مسددددتوياو الحكددددم الددددال
 عل  الرابط األتي: المعلوماتية )االنترنت(،

www.sudaneseonline.com/cgi bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=260-           

ينظر:ة   تاتيه ونيكوالن غدوسديح ،نفدو  ادسدالم السياسدي حول الخال  و س ابه وتداعياته  (64)
؛ 001 -005ص ص  ،0111الراديكالي وانهياةه،  ترجمة حسان  ع ان، داة الساوي، بيدروو ،

محمددد مح ددوب ادداةون، "المفددروم ادسددالمي السددوداني ،ح دداد الت ربددة وآفدداق الرددد"، م لددة 
   10 -15، ص ص 5550, 7، العدد 0نة ورا او سياسية ،الوالياو المتحدة األمريكية، الس

ينظر نص الدستوة في : محمد  نون م طد ، مماةسدة السدلطة التفدريعية فدي الدولدة ادسدالمية  (11)
ا،  المعاٌرة، ىيران والسودان  نمو جا،ةسالة ماجستير غير منفوةة ،تلية القانون ،جامعة المٌو

ا ،    001 -511، ص ص0111المٌو
؛ة فدت  751-051 حسين ،الم ددة السدابق ،ص ص او واالتداوياو ينظر:حول اذه المداوض (11)

؛ مووي الحرتة الفع ية لتحرير السودان  في مووعهدا فدي 511 -515ص  الم دة السابق، ص ،
                                                 .www.splm_ns.org   كة المعلوماتية عل  الرابط األتي:

تداوية والدستوة االنتقالي في مووي الحكومدة السدودانية فدي  د كة المعلوماتيدة علد  ينظر نص اال (15)
 ص ص الم ددددددددة السدددددددابق، م دددددددطد ، ؛Gavliament.org-www.sudanالدددددددربط األتدددددددي :

511- 001   
 ندسه  : مووي الحكومة السودانية  ،الم دةينظر نص االتداوية (11)
تفرين الثاني  01النسخة االلكترونية ،الخرطوم ، الم دة ندسه؛ ٌحيدة ال حافة، (15)

                                        :   اآلتي،عل  الرابط 0111
www.alsahafa.info/news                                                                                         

                            

ينظددر نددص االتداويددة : مووددي الحكومددة السددودانية  ، الم دددة ندسدده؛ م ددطد ، الم دددة السددابق  (51)
 -اوتسددام السددلطة علدد  مددا يلددي : مددن بروتوتددول 0.50.0تددنص الدقددرة و   001 -511،ص ص 

االلتزامداو التدي تنفدأ عنده، وعليهمدا القيدام بكدا  "عندد التوويدي، ي د ح الطرفدان ُملَدزمين باالتدداق
واعطا  ال يرة القانونية والدستوةية للترتي او الواةدة فيه "   وبوجه خاص االلتزام بتط يق االتداق

عندددد التوويدددي يتعهدددد الطرفدددان بالتأتدددد مدددن ) و ضدددمان( التدددزام تدددا  " 7.50.0وتاددديح الدقدددرة 
 لدك ىلدزام األعادا  المنتمدين األجهزة، والل ان، والمؤسساو الواوعة تحت سلطتيهما، بمدا فدي 

  اتداوياو السدالم     ال دداياو والمدآالو ،"من وة خالد "لهذه المؤسساو، بن وص االتداق
  "، نقال عن مووي ال يت السوداني عل  الرابط االتي:(1)

forumdisplay.php 2http://sudanesehome.com/forum/  

http://-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=260
http://www.sudan-Gavliament.org؛
http://sudanesehome.com/forum/forumdisplay.php%202
http://sudanesehome.com/forum/forumdisplay.php%202
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اختلدت اآلةا  حول خلدياتها السياسية لسريتها ،ال عض يرط  نها تمثا ال  هة ادسدالمية بقيدادة  (55)
د حسددن الترابددي، فددي حددين اعت راددا الدد عض ادةااٌدداو األولدد  لحرتددة العدددل والمسدداواة بزعامددة 

تفددرين األول  51 ،رطدومالخ ،  للتداٌديا ينظددر: ٌدحيدة ال ددحافةخليدا ىبددراايم محمدد وغيددرام
 ؛ ومووي حرتة العدل والمساواة في   كة المعلوماتية )االنترنت( عل  الرابط اآلتي: 0111

                                                                                             www.sudanjem.com 
   5ص  الم دة السابق، جماعة طالب الحق والعدالة، (50)
ولمددا وتددا خلددده منددي  ،فددوة ،تددول  ويادتهددا ع ددد اهلل ابكددرتعددد  وددوط الحرتدداو المتمددردة فددي داة  (57)

اةتاومناو   للتداٌيا ينظر: مووي حرتة تحرير السودان في   كة المعلوماتية عل  الرابط األتدي 
:www.SudanSlm/A.com تدداة موسدد ، داةفددوة مددن  يمددة دولددة ىلدد  ٌددرام القددوط ع ددده مخ ؛

  515 -51، ص ص 0115 و،و بير  العظم ،الداة العربية للعلوم  نا رون،
؛ حسدين ،التطدوةاو السياسدية فدي 515 -511الحرتة ادسالمية السدودانية، ص ص ع دالسالم، (51)

 10 -71ص  ؛  حمد  بدو الخيدر،  يمداو السدودان، ص 775 -751السودان المعاٌر، ص ص 
  

 الم دة السابق  مووي الحرتة، (51) 
 دددددددرتيان،النوبة فدددددددي   ؛015  -005ص ص  ،داٌددددددديا ينظدددددددر: ة فدددددددت ،الم ددددددددة السدددددددابقللت (51) 

تقسدم السدلطة  اخدتالل الكتاب األسود، ،؛ حرتة العدل والمساواة115 -715السودان،ص ص 
ت ندددوةد  فدددي  ددد كة ةياليددد ، فدددي موودددي 0117آب  ،،الخرطدددوم 0   ،والثدددروة فدددي السدددودان

                                                          المعلوماتيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة علددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  الدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرابط اآلتدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي:    
www.railtonroad.com. 

؛ موس ، داةفدوة مدن  يمدة دولدة،  775 -751حسين ،التطوةاو السياسية في السودان ،ص ص  (55)
 ؛ من دددددوة خالدددددد،0111 حزيدددددران51، لنددددددن، الفدددددرق األوسدددددط؛ٌدددددحيدة 515 -505ص، ص 

 ، الم دة السابق (1)  اتداوياو السالم    ال داياو والمآالو
للتداٌيا ينظر: بيان حرتتي العدل والمساواة وتحرير السودان في مووي سدودان نيدوي فدي  د كة  (51)

    www.sudanneus.com                                        :المعلوماتية عل  الرابط اآلتي

وتاندددت الحكومدددة السدددودانية ودددد اتدقدددت مدددي بعدددض الد دددائا الداةفوةيدددة فدددي العاٌدددمة القطريدددة   (55) 
الدوحددة عرفددت بوثيقددة الدوحددة للسددالم  تدددو  ياددا علدد  الددةاليددة واالمرتزيددة  وضددمان المندداطق 

؛ 18  -82لمهمفدددة   للتداٌددديا ينظدددر: وياةة الخاةجيدددة السدددودانية، اتداويدددة الدوحدددة، ص ص ا
سرينيداسان ،حقوق األولياو،  مني ال رام والتحذير الم كدر: دةون مدن داةفدوة، سدعيد   اةان

ع دالمسيح  حاتة، تقرير ٌادة عن جماعة حقدوق األوليداو الدوليدة، لنددن، د، و، متداي علد  

http://www.sudanjem.com/
http://www.railtonroad.com/
http://www.railtonroad.com/
http://www.sudanneus.com/
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األمريكيدة فدي  د كة المعلوماتيدة   موودي الخاةجيدة ؛www.minorityrights.org الرابط اآلتي:
والتقرير ادعالمي لوياةة الخاةجية السدودانية ؛  .www.usinfo. state.gov :عل  الرابط التالي

 :آلتيفي مووي سودان نيوي في   كة المعلوماتية عل  الرابط ا

 www.sudanneus.com  

،فدي  0111نيسدان  01ينظر بيدان حرتدة العددل والمسداواة حدول مداوضداو  بوجدا السادسدة فدي  (11)
 مووي سودانز  ونالين توم  في   كة المعلوماتية عل  الرابط اآلتي:

 online.com.                                                                                       www.sudans  
األمدة وتحددياو ال هويداو "، مرتدز دةاسداو الفدرق األوسدط وىفريقيدا  فداةوق  حمدد  دم ،" بندا  (15)

                                          ،الخرطوم ،في مووعه عل    كة المعلوماتية عل  الرابط األتي:

                                                                                                  

                                                                           www.maseenter.com                                                                                
  
 
  

  
 
  

http://www.minorityrights.org؛
http://www.minorityrights.org؛
http://www.sudanneus.com/
http://www.maseenter.com/

