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 ألاستار محمىد دمحم طه كائذ ثىسة سفاعت من سجن الاستعماس طالق سشاحإل  07الـ الزكشي 

 

 املحاوس:
 

 مضزل  

  الاؾخعماعي فتراث سجً ألاؾخاط مدمىص دمحم ؾه زالٌ الخىم 

 كطت زىعة عفاعت 

 هدى كغاءة حضًضة لثىعة عفاعت 

ت   1946زىعة عفاعت   والخفىًُ العملي للمعغفت الاؾخعماٍع

 صعاؾت زىعة عفاعت بمىهج صعاؾاث مضعؾت ما بعض الاؾخعماع 

 ٌت الؾخىماٌ الاؾخلال  صعىة للعمل مً أحل جفىًُ اإلاعغفت الاؾخعماٍع

 كائمت اإلاالخم 

  واإلاغاحعزبذ اإلاطاصع 
 

 مذخل
 

ضة  "ئن زىعة عفاعت التي كاصها ألاؾخاط مدمىص لم جىً زىعة عحعُت مٍإ

للخفاع الفغعىوي وإهما واهذ زىعة جلضمُت غض كاهىن ظالم فغغه 

الاؾخعماع ؤلاهجلحزي بمعىهت مجلؿه الاؾدشاعي على الىاؽ وهم في غغة مً 

عاصة الخفاع أمغهم وأمغ اللاهىن .. فيان عأي الخؼب الجمهىعي أن 

الفغعىوي كبُدت مؿخهجىت ولىً الؿبُل إلػالتها بيشغ الىعي العام وبالخعلُم 

 ال بفغع كاهىن حائغ".
ً
 حضا

ً
 ئال كلُال

ً
 والخثلُف للمغأة وطلً وان مىعضما

 1968صٌؿمبر  8ؾعُض شاًب، 
 

ألاؾخاط مدمىص دمحم  ؾالق ؾغاحإل  الؿبعحنًىافم  الظهغي  2018ؾبخمبر  21هظا الُىم 

، وهى ما ُعغف بالسجً كائض زىعة عفاعت مً سجً الاؾخعماع ،الحزب الجمهىسي، عئِـ ؾه

، 731)بعض أن كط ي الثاوي، 
ً
، 1946 رؾبخمب 22ًىم ألاخض  بضأ السجً. واملحنعامحن  أي( ًىما

 ."(8)أهظغ ملخم عكم: " 1948ؾبخمبر  21ًىم الثالزاء واهخهى 

، بلُاصة ألاؾخاط مدمىص دمحم ؾه، 1946ؾبخمبر   20اهضلعذ زىعة عفاعت ًىم الجمعت 

جدذ الخىم الاؾخعماعي الثىائي آهئظ ، بمضًىت عفاعت، والؿىصان الحزب الجمهىسيعئِـ 

ؿاوي/ اإلاطغي ) ت مدىمت الثىعة  بعض ئزماص. (1956 -1898البًر أوشأث الخيىمت الاؾخعماٍع

وواهذ التهمت ئزاعة الشغب. ، (1979-1902اللاض ي دمحم أخمض أبىعهاث )بمضًىت وص مضوي، بغئاؾت 

بالسجً إلاضة عامحن باإلغافت ئلى وغعه جدذ اإلاغاكبت  دمحم ؾهألاؾخاط مدمىص على  خىم اللاض ي

أهخىبغ  17، الشأي العام"، صخُفت 7)أهظغ ملخم عكم: " إلاضة ؾىت أزغي بعض اجمام مضة السجً
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. فلض جابعذ صخُفت الغأي العام مداهماث زىاع هما خىم على عفاكه إلاضص مخفاوجت (.1946

 عً مداهمت ؾخت عشغ مً اإلاشاعهحن في الثىعة،  1946أهخىبغ  12عفاعت، فيشغث ًىم 
ً
زبرا

اؽ اإلايي وعىع كائلت: "ضضعث أخيام بالسجً بمضص جتراوح بحن شهغ وؾىت على ول مً عب

اللٍغؼ وأخمض ألامحن ودمحم ئلُاؽ والؼبحر حاص الغب وعبضالعاٌ خؿً وأخمض عثمان وخمض 

الىُل هاشم وعلي مالً ودمحم الخاج علي وبابىغ وكُع هللا وعبضهللا خامض الشُش وخؿً أخمىصي، 

 ز 1946أهخىبغ  19ومىطىع عحب وعبضون عجُب، وخىم على ضبي بالجلض". هما وشغث ًىم 
ً
برا

، مً زىاع عفاعت، كائلت: "أضضعث الحزب الجمهىسيعً جفاضُل مداهمت زالزت مً أعػاء 

( وواهذ 105مدىمت الجىاًاث خىمها على بعؼ أعػاء الخؼب الجمهىعي اإلاتهمحن جدذ اإلااصة )

، طو  3ألاخيام واآلحي:  عثمان عمغ العخباوي 
ً
، ؾعض ضالح عبضاللاصع شهغ سجىا

ً
شهىع سجىا

ت دمحم أفىضي... مفدش الىىن  ، وواهذ املخىمت بغئاؾت أؾخاهلي بُىغ وعػٍى
ً
حباعة شهغ سجىا

 الخغؾىم بدغي والعمضة... أما ألاؾخاط مدمىص دمحم ؾه فلض أخُل ئلى مدىمت هبري بمضوي".

بأن املخىمت كض خىمذ على مىطىع عبضالخمُض،  1946أهخىبغ  21صث هفـ الصخفت ًىم وأوع 

، وبعضم الضفع السجً إلاضة شهغ. 20بغغامت مالُت كضعها ) الحزب الجمهىسيعػى 
ً
أوص )( حىيها

 ئطا ما فاججي طهغ مً جمذ مداهمخه، ئلى أن هىان ،  ؤلاشاعة
ً
 غمً صعاؾتؾُأحي  جفطُال

ً
 الخلا

  (.الخىزُم والغضض مً خُثعً زىعة عفاعت، وهي أشمل وأوؾع  كاصمت

في مىاحهت الاؾخعماع، ئال أنها لم ججض الاهخمام مً كبل  ،أهمُت الثىعة على الغغم مً

ىظغ لها ولم الاؾدبعاص الضاعؾحن والباخثحن، وواحهذ التهمِش و  ًُ عً ئعر الؿىصان الثىعي، ولم 

ْضَعؽ على أنها زىعة
ُ
ؤلازىان الجمهىعٍحن، وفي ئشاعاث عابغة عىض أخمض  لضي، ئال غض الاؾخعماع ج

، وعىض 1946ؾبخمبر  27شغتها صخُفخه الؿىصان الجضًض، في (، و1958 -1903ًىؾف هاشم )

ل 16( )صخُفت الصخافت، 1987-1908اإلاإعر الخجاوي عامغ ) (، ئلى حاهب صعاؾت 1975 أبٍغ

 
ً
ت عام . البروفِؿىع عبضهللا علي ئبغاهُمأعضها مإزغا  2011وشغ عبضهللا صعاؾخه باللغت ؤلاهجلحًز

(Abdullahi Ali Ibrahim, Hawwa, PP. 97–151) أوضح عبضهللا بأن هضف صعاؾخه هى ئعاصة الىظغ .

 مىهج مضعؾت ما 
ً
في زىعة عفاعت، مً أحل الخطٌى على فهم أفػل لها، فلضم صعاؾخه مؿخسضما

في فهم زىعة عفاعت، ئط وغعها في اؾاعها الىػالي، وأعاص لها  معغفُت بعض الاؾخعماع، فأخضر هللت

تها الثىعٍت غمً سجل ئعر ا   (.2017ًىلُى  18 لؿىصان الثىعي. )عبضهللا الفيي البشحر،هٍى
 

 فتراث سجن ألاستار محمىد دمحم طه خالل الحكم الاستعماسي 
 

في بعؼ غفا ُسجً ألاؾخاط مدمىص دمحم ؾه زالٌ الخىم الاؾخعماعي، مغجحن، وكض عُ 

، امخضث اإلاطاصع واإلاغاحع 
ً
بالسجً ألاٌو والسجً الثاوي. واهذ مضة السجً ألاٌو زمؿحن ًىما

، ووان السجً الثاوي عىضما كاص زىعة عفاعت التي 1946ًىلُى  22ًىهُى وختى الازىحن  2مً ألاخض 

. معلىم ؾبب السجً الثاوي ئط حشحر ول اإلاطاصع 1946ؾبخمبر  20اهضلعذ في ًىم الجمعت 
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، ئن لم ًىً ولها الىخاباثحل هى كػُت الخفاع الفغعىوي، بِىما ال جظهغ  واإلاغاحع ئلى أن ؾببه

عابـ بحن السجً ألاٌو  زمتوهل فُما وكفذ علُه، ما هى ؾبب السجً ألاٌو بالخدضًض؟ 

 والسجً الثاوي؟

ئن ؾبب السجً ألاٌو هى مىاهػت الفطل اإلابىغ لجىىب الؿىصان، طلً عىضما أوشأث 

ت  كُام خُنها  ألاؾخاط مدمىص. وضف املجلس الاستشاسي لشمال السىدانؤلاصاعة الاؾخعماٍع

بالفطل اإلابىغ لجىىب الؿىصان، فأعلً في بُان عؾمي مىاهػخه وملاومخه وملاؾعخه املجلس 

، املجلس الاستشاسي لي عً صعم سلخئلى ا ُحناؾُألي كغاع ًطضع عىه. هما صعا اللاصة والؿ

ت مً أحل كػُت حىى عهب اإلالاومت، ئلى الاهػمام و  ب الؿىصان، ومىاحهت ؤلاصاعة الاؾخعماٍع

ا وان كاهىن الخفاع الفغعىوي  .والخطخُت في ؾبُل وخضجه
ّ
كض الظي أعجبـ بثىعة عفاعت، وإلا

 بأؾباب السجً ألاٌو وهى حاء السجً الثاوي  فان، املجلس الاستشاسي ضضع عً 
ً
مخطال

. ووان ألاؾخاط مدمىص كض أوضح بأن عىه ًطضعليل كغاع واإلالاؾعت  للمجلس الاستشاسي الغفؼ 

لفطل حىىبه عً  هضفلؿىصان، وإهما تالخضمت  مإؾؿت حؿعىبلِـ  ملجلس الاستشاسي ا

، 1945في هىفمبر  املجلس الاستشاسي عً شماله. ولهظا، فعىضما ضضع كاهىن الخفاع الفغعىوي 

 ًىم 
ً
 فُه مىكفه وملاؾعخه ألي كاهىن ًطضع 1945صٌؿمبر  10أضضع ألاؾخاط مدمىص بُاها

ً
، مبِىا

طخُت خلاللاصة والؿاؾُحن ئلى ا، وصعا للمجلسوحضص ئعالن ملاومخه املجلس الاستشاسي، عً 

، ال هظه الخلائم اإلاىزلت هما ؾحرص الخفطُلووخضة الؿىصان.  الجىىبفي ؾبُل كػُت 
ً
، الخلا

 في هخاباث الىاكضًً لثىعة عفاعت، بل لم ٌشغ
ً
أخض منهم، خؿب عضضي وعلمي،  ئليها ججض لها أزغا

أو ئلى الاعجباؽ بحن السجىحن وضلتهما  1945صٌؿمبر  10ئلى بُان ألاؾخاط مدمىص الطاصع ًىم 

 لجىىب الؿىصان. املجلس الاستشاسي باإلاىكف مً 
ً
 مبىغا

ً
 ، باعخباعه فطال

ال جىفطل أؾباب السجً ألاٌو عً السجً الثاوي، فمىظ ئعالن الخيىمت في الىاكع 

ت ئوشاء  وأعلً ألاؾخاط مدمىص ، ملاومخه الحزب الجمهىسي، كغع املجلس الاستشاسي الاؾخعماٍع

ولهظا ججب ما هى ئال هُت مبِخت مً اإلاؿخعمغ بهضف فطل حىىب الؿىصان، املجلس بأن 

زؿت لظلً  الحزب الجمهىسيوغع زم . الالتزام بأي كغاع ًطضع عىهمىاهػخه وملاؾعخه وعضم 

وظل ًضعى وان شعاعها، هما بغػ في بعؼ بُاهاث الخؼب: "أخغص على اإلاىث تهب لً الخُاة". 

 خؿهم الىؾجي بأن ًىفىا عً الخعاون مع املجلس الاستشاسي أعػاء 
ً
املجلس ، مساؾبا

 فيهم الػمحر الىؾجي املجلس عػاء باعؾاٌ زؿاباث زاضت ئلى أ . وكامالاستشاسي 
ً
"مؿخطغزا

 في ما ؾُلضم ئليهم مً مشغوعاث وكىاهحن" )
ً
 مشغفا

ً
صخُفت "، 1أهظغ ملخم عكم: "لُلفىا مىكفا

 (. 1946ماعؽ  4، الشأي العام
ً
واؾخمغ في ئضضاع اإلايشىعاث بخىكُع عئِؿه ألاؾخاط مدمىص، صاعُا

ت مً أحل حىىب الؿىصان ختى اؾخضعذ الخيىمت ئلى ملاومت الاؾخعماع وؾُاؾاجه وإلى الخطخُ

 بخىػَع 
ً
ألاؾخاط مدمىص بؿبب أخض اإلاىاشحر، لُمثل أمام كاض ي الجىاًاث اإلاؿتر مىضواٌ متهما

الازالٌ باألمً العام. وكض أمغه اللاض ي أن ًىكع على ضً بىفالت  ميشىعاث ؾُاؾُت مً شأنها
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 إلاضة عام ال ٌشخغل 
ً
بالؿُاؾت وال ًىػع ميشىعاث أو أن ًىصع شخظ بمبلغ زمؿحن حىيها

 السجً
ً
. وكض اكخُض السجً إلاضة ؾىت ئطا عفؼ طلً. ولىً ألاؾخاط مدمىص عفؼ الخىكُع مفػال

 3، الشأي العامعً الؿاعت )صخُفت  ؾىي أكلئلى سجً وىبغ ولم حؿخغغق هظه ؤلاحغاءاث 

حل كػُت حىىب الؿىصان، خيي ألاؾخاط مدمىص كطت اإلايشىع الظي أضضعه مً أ(. 1946ًىهُى 

: ئن اإلاىاشحر واهذ شضًضة اللهجت وواهذ عىُفت.. كامذ ، املجلس الاستشاسي ومىاهػت 
ً
كائال

ت بترحمت واخض من ، فلاٌ:  هاالخيىمت الاؾخعماٍع
ً
وكضمخه للاض ى حىاًاث الخغؾىم، "ؾلبجى أوال

ٌى عىه؟ أحبذ هظا اإلايشىع يهضص ألامً فهل هى ضاصع مً الخؼب الجمهىعي، وهل أهذ مؿئ

لبذ للمغة الثاهُت فيان 
ُ
باإلًجاب، كاٌ لى: ؾُب، عاح وشىف.. بعضًً زغحذ مىه بعض ًىمحن ؾ

عفػذ مؿألت الخىم أوى أها أمؼ حعهض شخص ي بعضم الىالم فى الؿُاؾت أو أسجً ؾىت... فأها 

شاسي املجلس إلاستالخعهض الصخص ى ]...[ فاكخضث للسجً بهظا الؿبب.. اإلايشىع وان بيهاحم 

 . (1975)مدمىص دمحم ؾه، "للاء..."، وبهاحم اللاهىن الظي ضىعه املجلـ".  لشمال السىدان

بعض أن كط ى فُه  1946ًىلُى  22زغج ألاؾخاط مدمىص مً سجً اإلاؿخعمغ ًىم الازىحن 

 علُه بالسجً إلاضة عامحن، بؿبب كُاصجه 
ً
 مديىما

ً
، لُعىص ئلُه زاهُت وبعض ؾخحن ًىما

ً
زمؿحن ًىما

، عىضما وكعذ خاصزت الخفاع 1946ؾبخمبر  20لثىعة عفاعت التي اهضلعذ في ًىم الجمعت 

ت بىاًء على كاهىن الخفاع الفغعىوي الطاصع عً الفغعىوي، وحع اؾذ معها الخيىمت الاؾخعماٍع

 .املجلس الاستشاسي لشمال السىدان

، و  املجلس الاستشاسي لشمال  مىاهػتهى هظه ئشاعة مىحؼة عً ؾبب السجً ألاٌو

 السىدان 
ً
 لجىىب الؿىصان، وؾُأحي الخفطُل الخلا

ً
 مبىغا

ً
 .كاصمت صعاؾت غمًباعخباعه فطال

 وهدىاٌو في املخاوع آلاجُت السجً الثاوي الظي وان بؿبب اهضالع زىعة عفاعت.
 

 كصت ثىسة سفاعت
 

أن امغأة مً أهالي مضًىت عفاعت، أحغث عملُت زفاع فغعىوى حعىص كطت زىعة عفاعت ئلى 

في ًىم  ؾبخمبر مفدش مغهؼ عفاعت اإلاؿتر صًً اإلاغأة  فأؾخضعى. 1946لبىتها، في ألاٌو مً ؾبخمبر 

 ملخالفتها كاهىن مىع ال 1946
ً
الظي ضضع في  خفاع الفغعىوىوخىم عليها بأعبعت شهىع سجىا

اعة  9، ًىم الحزب الجمهىسي، عئِـ ألاؾخاط مدمىص. اجفم أن حاء 1945هىفمبر  ؾبخمبر في ٍػ

غأة. ووان إلاضًىت عفاعت ألصاء واحب عؼاء، فجاء ئلُه بعؼ أهالي عفاعت وأزبروه بأمغ سجً اإلا

صٌؿمبر  10في بُان وشغه ًىم  الخفاع الفغعىويكاهىن مىكف معلً عً  للحزب الجمهىسي

1945 
ً
كغاع خُث اإلالاؾعت ليل املجلس الاستشاسي لشمال السىدان، مً  ، ومىكف معلً أًػا

ومعه بعؼ أعػاء لألهالي طهب ألاؾخاط مدمىص  ًطضع عىه وعضم الالتزام به. بعض أن أؾخمع 

وجىاكشىا معه في ألامغ، فىافم اإلافدش على في مضًىت عفاعت إلالابلت اإلافدش الحزب الجمهىسي، 

وصعذ أو ؾبخمبر وأمغ باللبؼ على اإلاغأة مغة أزغي  19اإلافدش عاص في اؾالق ؾغاح اإلاغأة. ئال أن 



5 
 

 وأزبروه بما خضر للمغأة، فؿلب منهمألاؾخاط مدمىص السجً بغفاعت. عاص أهالي عفاعت ئلى 

ألاؾخاط ؾبخمبر. وفي نهاع الجمعت وعلب الطالة، زؿب  20الاهخظاع ختى ًىم الغض الجمعت 

في الىاؽ بشأن اإلاغأة، فسغحىا بأعضاص غفحرة بلُاصجه، وجىحهىا ئلى اإلاغهؼ مؿالبحن باؾالق مدمىص 

اصوا ؾغاح اإلاغأة، واػاء غػب الجماهحر والاضغاع، أمغ اإلافدش باؾالق ؾغاح اإلاغأة. غحر أنهم ع

، وهللىها ئلى مضًىت وص مضوي. وعىضما علمذ الجماهحر بظلً، اججهذ زائغة في 
ً
وكبػىا عليها لُال

الُىم الخالي ضىب الخطاخُطا، وعابؿذ عىض مىخب اإلافدش، ولم حغاصعه، ختى أمغ هائب مضًغ 

غة باخػاع اإلاغأة مً وص مضوي، فأخػغوها وجم حؿلُمها للجماهحر التي عاصث بها ئل ى عفاعت. الجٍؼ

ت مً الخغؾىم، وكامذ باعخلاٌ  جبع طلً أن  ،ألاؾخاط مدمىصوفي الُىم الخالي حاءث كىة عؿىٍغ

، وواهذ التهمت: ئزاعة 1946أهخىبغ  16بمدىمت مضوى الىبري في ًىم ألاعبعاء  للمداهمت كضم

هما واحه ألاؾخاط مدمىص املخىمت وعفؼ كبٌى مدامي للضفاع عىه، الشغب في مضًىت عفاعت. 

)أهظغ ملخم  عفؼ أن ًضلي بأًت أكىاٌ للخدلُم ئال على أؾاؽ مىاكش كاهىن الخفاع الفغعىوي

صزل . ضضع الخىم و (1946أهخىبغ  10"، صخُفت الغأي العام، 5عكم: "
ُ
مدمىص سجً ألاؾخاط أ

وختى  1946أهخىبغ  16، امخضث مً ًىم املخاهمت فُه، هدى زالزت شهىع كط ى مضًىت وص مضوي، و 

(. زم وبعض مىاحهاث كاصها مع ئصاعة السجً، اؾخؿاع فيها أن ًىتزع  1947ًىاًغ  مىخطف
ً
با )جلٍغ

 عً الضعحت الثالثت، بؿالح الطُام الطمضي، خلىكه هسجحن 
ً
خم هلله ئلى فصعحت زاهُت بضال

، طلً ألن سجً مضًىت وص سجً وىبغ بمضًىت الخغؾىم بدغي، بالعاضمت الؿىصاهُت الخغؾىم

ؾبخمبر  21في ًىم الثالزاء  ألاؾخاط مدمىصه صعحت زاهُت. وكض جم اؾالق ؾغاح مضوي لم جىً ب

 (.450 -404، ص 2013عبضهللا الفيي البشحر، ؛ 1946ؾبخمبر  25، الشأي العامصخُفت ) .1948
 

 هحى كشاءة جذًذة لثىسة سفاعت

   والتفكيك العملي للمعشفت الاستعماسيت 2491ثىسة سفاعت 
 

 ختى آلان عغم أنها أفاصث "عىضي أن زىعة 
ً
عفاعت لم ججض جلُُما

معاوي عضًضة ؾُظهغها الىاؽ بالخحر في ملبل ألاًام وعلى ؾبُل 

اإلاثاٌ أنها أهضث للشعب الؿىصاوي أن ول كاهىن حائغ ًمىً 

 ".عت هما خطل بالفعل للاهىن الخفاعاللػاء علُه ئلى غحر عح

 1968صٌؿمبر  8ؾعُض شاًب، 
 

، الظي جبجى مبضأ الحزب الجمهىسيؾىي خللت مً خللاث هػاٌ  لم جىً زىعة عفاعت

هما أنها، في جلضًغي، مثلذ أهطع الىماطج في هلض اإلاعغفت اإلاىاحهت والطضام مع الاؾخعماع. 

ت وجفىُىها.  عاجه. هخب الاؾخعماٍع  لىحىص الاؾخعماع وؾُاؾاجه وحشَغ
ً
فلض ظل الخؼب مىاحها

: "ألاؾخاط مدمىص
ً
لت التي ، كائال عىضما وشأ الخؼب الجمهىعي... أزظ ٌعاعع الخيىمت في الؿٍغ
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لت حعغع خُاء اإلاغأة الؿىصاهُت  شغعذ عليها جداعب عاصة الخفاع الفغعىوي، ألنها ؾٍغ

ًىاًغ  27، الشعب)صخُفت  لالبخظاٌ، وعلى الخُاء جلىم ألازالق ولها، وألازالق هي الضًً"

، مً عاصة الخفاع الفغعىوي، الحزب الجمهىسيعئِـ  ،ألاؾخاط مدمىصلم ًىً مىكف . (1951

 مىظ ًىم 1946كض جبلىع مع زىعة عفاعت في ؾبخمبر 
ً
 معلىا

ً
في  1945صٌؿمبر  10، وإهما وان مىكفا

بُان ضضع بعىىان: "بُان الخؼب الجمهىعي عً مشغوع كاهىن الخفاع الفغعىوي"، حاء في 

ض بىخابىا هظا أن هلف مىكف اإلاضافع عً الخفاع الفغع ض أن هخعغع ضضعه: "ال هٍغ ىوي وال هٍغ

بالخدلُل للظغوف التي أوخذ به ألهل الؿىصان، والػغوعة التي أبلخه بحن ظهغاهيهم الى ًىمىا 

ض أن هخعغع إلاعامالث زاضت وأؾالُب زاضت وؾجن زاضت ؾىتها خيىمت  هظا، ولىىىا هٍغ

 
ً
 واعاصجىا أن هجٌز على خىم ابخضاعها ئعغاما

ً
...". ئن اضضاع الؿىصان أو كل ئبخضعتها ابخضاعا

ع الخفاع الفغعىوي، لم ًىً غغغه الاشفاق على اإلاغأة أو غغغت الىاخُت  الخيىمت لدشَغ

ؤلاوؿاهُت وألازالكُت، هما ػعمذ، فاطا وان ألامغ هظلً، ًلٌى البُان "إلااطا لم جخسظ خيىمت 

ت[ ئػاء اؾدئظان الجىىص لؿاصتهم وؾمل عُىن  ؿاهُا الاؾخعماٍع ألاؾفاٌ ما  الهىض ]وهي خيىمت بٍغ

اجسظجه خيىمت الؿىصان مً كاهىن بشأن الخفاع الفغعىوي؟". ومً اإلاعغوف أن عاصة ؾمل 

عُىن ألاؾفاٌ )ؾمل عُىه أي فلأها( مً العاصاث الؿائضة في الهىض التي واهذ جدذ الخىم 

ؿاوي. فاألمغ لم ًىً هما ضىعه الاؾخعماع. وطهب البُان في جىغُذ ألامغ وصخؼ حجج  البًر

 خعماع، وهى بُان وافي. الاؾ

 لبُان 
ً
الشاهض أن ول الضعاؾاث التي صعؾذ زىعة عفاعت، والتي وكفذ عليها، ال ججض فيها أزغا

، عً الخفاع الفغعىوي، الحزب الجمهىسي
ً
ولم جدىاٌو ما وعص فُه، وهى البُان  هما وعص آهفا

ع الظي ؾىه الاؾخعماع بشأ الحزب الجمهىسيالظي جػمً مىكف  ن الخفاع مً الدشَغ

، وهى املجلـ الظي املجلس الاستشاسي لشمال السىدانالفغعىوي. للض أشاع البُان هظلً ئلى 

ع الخفاع الفغعىوي.  ، ئلى حاهب كغاع ألامً العام، الاستشاسي  املجلسلم ًطضع ضضع عىه حشَغ

ً: ألاٌو بشأن الخفاع الفغعىوي واللغاع الثاوي ًلط ي بمىع حعاؾي الخمىع، وم ىع ؾىي كغاٍع

ؿت"  "العغقي واإلاَغ
ً
: Advisory Councilصاع الىزائم اللىمُت،) جلؿحر الخمىع الغوخُت مدلُا

هىفمبر  8 -4احاػة املجلـ لـ "مشغوع كاهىن الخفاع" في مضاوالث زالٌ الفترة . فىع (1/6/28

بُاهه عً  الحزب الجمهىسي، اضضع  (Advisory Council :1/6/28)صاع الىزائم اللىمُت،  1945

 1945صٌؿمبر  10الخفاع الفغعىوي في 
ً
 مىكفه مً كػُت الخفاع الفغعىوي، ومدؿلا

ً
، مبِىا

مً  ألاؾخاط مدمىصلهظا ال ًمىً صعاؾت مىكف  .مع مىكفه الغافؼ ألي كغاع ضاصع عً املجلـ

وكض أشاع لهظا  ،1945صٌؿمبر  10في  الحزب الجمهىسيالخفاع الفغعىوي بمعٌؼ عً بُان 

: ئن "خاصر )الؿهاعة الفغعىهُت( في عفاعت وهى خضر احخماعي عفعه اإلاعج
ً
ى الخجاوي عامغ، كائال

ل  16)صحيفت الصحافت،  مدمىص ئلى مؿخىي اإلاؿاؽ بالضًً والىؾً" هما ال ًمىً  (.1975أبٍغ
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املجلس مً  الحزب الجمهىسيعً الخفاع الفغعىوي بمعٌؼ عً مىكف  ت البُانصعاؾ

ع. السىدانالاستشاسي لشمال    وهى الجهت التي ضضع عنها الدشَغ

ت كض اؾدبلذ مضاوالث احغاءاث الضوعة الغابعت،  املجلس واهذ الخيىمت الاؾخعماٍع

"مظهغة عً ( عً الخفاع الفغعىوي، بخلضًم 1945هىفمبر  8-3) الاستشاسي لشمال السىدان

. (Advisory Council :1/11/48)صاع الىزائم اللىمُت  الخفاع في الؿىصان ؤلاهجلحزي اإلاطغي"

حاءث اإلاظهغة بخلضًم هُىبغث هضلؿخىن خاهم الؿىصان العام، والشُش  أخمض الؿاهغ مفتي 

 عً الخفاع الفغعىوي مً الؿُض على 
ً
 مىخىبا

ً
الؿىصان وهائب كاض ي اللػاة. وجػمىذ عأًا

حاءث وكض  .(1959-1885) ومً الؿُض عبضالغخمً اإلاهضي (1968 -73/79/1880)اإلاحرغجي 

آلاعاء اإلاىخىبت في اإلاظهغة، مدؿلت مع عؤٍت الخيىمت، عضا عأي الؿُض علي اإلاحرغجي، الظي حاء 

 مع عأي 
ً
 ومخىافلا

ً
. هخب الؿُض علي اإلاحرغجي في عأًه اإلايشىع في ضضع ألاؾخاط مدمىصمدؿلا

: "ما مً بالص ئال ولها عىائض مؿخدؿىت وأزغي مؿخهجىت في هظغ العلم
ً
والعلل،  اإلاظهغة، كائال

 الؾدىاعة علٌى معخاصًه بىىع العلم، والؿىصان ال 
ً
 فشِئا

ً
والىىع الثاوي ًأزظ في الؼواٌ شِئا

ًسغج عً هظه اللاعضة بضاهت... العاصاث غحر اإلاؿخدؿىت ؾخسخفي وجؼوٌ أمام هىع العلم 

 . (1/78/971، مجمىعت اإلاخىىعاث: )داس الىثائم اللىميت والتهظًب"

 في الضعاؾاث الؿىصاهُت التي جىاولذ زىعة عفاعت،  هظه الىكائع ال ًجض
ً
هما الباخث لها أزغا

، ئال في صعاؾت كيام املجلس الاستشاسي لشمال السىدانلم ًخم الغبـ بحن زىعة عفاعت و

اليت واللىميت واخضة، مما وكفذ علُه، وهي صعاؾت مضزغ عبضالغخُم التي حاءث بعىىان:  الامبًر

غحر أن مضزغ (، 2491-2244س الذستىسي والسياس ي في السىدان )في السىدان: دساست للتطى 

لم ًدىاٌو ما خضر في عفاعت باعخباعه زىعة، وإهما وضفه بالطضام مع الشغؾت. فلض جىاٌو مضزغ 

الؿُض علي اإلاحرغجي "بأن  ، وكػُت الخفاع الفغعىوي، وأشاع ئلى عأياملجلس الاستشاسي 

 مع اهدشاع الخعلُم والىعي العام"الخخان الفغعىوي، هغحره مً العاصاث، 
ً
)مضزغ  ؾحزوٌ خخما

. وعلى الغغم مً أن مضزغ عبضالغخُم كض أوعص عأًه مً الخفاع (135، ص 1971عبضالغخُم، 

: "على أن مداولت ألاؾخاط مدمىصالفغعىوي ووان ًخفم ئلى خض هبحر مع عأي 
ً
، ئط هخب، كائال

، على أنها غحر اللػاء على هظه العاصة العمُلت الجظوع باحغا
ً
عي كض صلذ، هما وان مىخظغا ء حشَغ

"، على الغغم مً طلً فاهه لم ٌؿّمِ ما خضر في عفاعت بثىعة، وإهما 
ً
 عىؿُا

ً
مجضًت، واهخجذ أزغا

: "ووكع 
ً
 عً عصة الفعل لطضوع كاهىن الخفاع الفغعىوي، كائال

ً
ضضام. فلض هخب مضزغ مخدضزا

ً والشغؾت". ولم ًغص عىض على ألاكل في بلضة واخضة وهي عفاعت اضؿ ضام زؿحر بحن اإلاخظاهٍغ

 عً الخفاع الفغعىوي.  الحزب الجمهىسيمضزغ طهغ لبُان 

ئن حؿمُت زىعة عفاعت، بأنها ضضام مع الشغؾت، هما طهب مضزغ عبضالغخُم، أو "شغب" 

ىمت أو "خىاصر عفاعت" وما شابه طلً، ولِـ زىعة، أمغ له حظوع حعىص ئلى الخؿاب الاعالمي للخي

ت آهئٍظ.  ، واهذ هىان أزباع 1946ؾبخمبر  20عىضما كامذ الثىعة في ًىم الجمعت فالاؾخعماٍع
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غ صخفُت جغص عنها بشيل ًىمي، ففي الُىم الثاوي مً كُام الثىعة، ًىم الؿبذ  ؾبخمبر  21وجلاٍع

ما خضر بــ "اإلاظاهغاث في عفاعت"، زم غحرث الىؾم في الُىم الثالث،  الشأي العام وؾمذ صخُفت

ؾبخمبر "الاغغاباث في عفاعت"، زم غحرث مىكفها في ًىم ألاعبعاء  22فاؾللذ عليها في ًىم الازىحن 

، ومً الىهلت السىدان الجذًذ ؾبخمبر لخؿلم عليها "خىاصر عفاعت". بِىما زغحذ صخُفت 25

اؾبىعُت، في أٌو اعضاصها، بعض اهضالع الثىعة، خُث حاء العضص في ًىم  ألاولى، وواهذ صخُفت

صٌؿمبر، لخطف ما خضر بالثىعة، وكضمذ جدذ عىىان: "في عفاعت والخطاخُطا  27الجمعت 

، فما لبث أن ضضع بُان عؾمي مً 
ً
 وزىعٍا

ً
 بؿىلُا

ً
ضة"، وضفذ ألاخضار باعخباعها عمال زىعة وججٍغ

شغ في 
ُ
 الثىعة بـ "الشغب في أهخىبغ،  7، في ًىم الازىحن شأي العامال صخُفتالخيىمت و

ً
مؿمُا

أهخىبغ واضفت الثىعة بـ "مأؾاة عفاعت".  16في ًىم  صحيفت الشأي العامعفاعت". بعض طلً زغحذ 

غ الصخفُت وفي صخُفت على  الشأي العام زم اؾخلغث بعض طلً الدؿمُت في ألازباع والخلاٍع

صخُفت الؿىصان "، 3)أهظغ ملخم عكم " عفاعت" و "خىاصر عفاعت". "مأؾاة عفاعت" و "الشغب في

ؾبخمبر  29، 2، 25، 22، الشأي العام"، صخُفت 4، وملخم عكم "1946ؾبخمبر   27الجضًض، 

 .(1946أهخىبغ  7، الشأي العام؛ صخُفت 1946

الدؿمُاث الظاإلات وغحر الضكُلت في وؾمها لثىعة عفاعت، وحؿغبذ لألؾف  هظهشاعذ 

ف كاؾم  .حر مً اإلاإعزحن الؿىصاهُحنالشضًض لصخائف الىث -1933)فلض هخب عىن الشٍغ

: "اضضع اإلايشىعاث مىظ عام ألاؾخاط مدمىصعً (، وهى ًخدضر 2006
ً
وبضأ البىلِـ  1945، كائال

حؿمُت لألشُاء  . هظه(2244، ص 1996ىن الشغف كاؾم، )ع ًالخله وسجً لعامحن في وىبغ"

في شأن شخص ي وإهما بؿبب شأن وؾجي،  ألاؾخاط مدمىصبغحر مؿمُاتها، فالبىلِـ لم ًالخم 

طضعها ئال  ًُ فلض ؾاعصه البىلِـ خُىما أضضع اإلايشىعاث، واإلايشىعاث غض اإلاؿخعمغ ال 

م. وفي جلضًغي، أن وضف اإلاىاغل مً اإلاىاغلىن وألابؿاٌ اإلالاومىن مً أحل بلضانهم وشعىبه

أحل ؾغص اإلاؿخعمغ بأن ًلاٌ "وان ًالخله البىلِـ"، هى جبجي لىحهت هظغ اإلاؿخعمغ، وما وان 

ؿمي هػاٌ  ت َو ف كاؾم وحهت هظغ ؤلاصاعة الاؾخعماٍع  ألاؾخاط مدمىصًجب أن ًدبجى عىن الشٍغ

 ومىاحهخه للمؿخعمغ بـ "مالخلت بىلِؿُت".
 

 بمىهج دساساث مذسست ما بعذ الاستعماس دساست ثىسة سفاعت
 

ؤلاهجلحز هىاًاهم مبِخت لفطل الجىىب، ولظلً أوشأوا املجلـ "

ؤلاؾدشاعي لشماٌ الؿىصان، فىىاًاهم ولها واهذ مً أحل 

 فطل الجىىب"

 1975مدمىص دمحم ؾه، 
 

هما وعص للض ظلذ هظه الثىعة مً أهثر الثىعاث التي وحضث الخجاهل مً الضاعؾحن، 

 ،
ً
تها الثىعٍت في الضعاؾاث التي حعغغذ لها، أهثر مً طلً فالخىاٌو الظي جم آهفا والخللُل مً هٍى
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للثىعة في ول الضعاؾاث واإلالاالث، والتي وكفذ عليها، احؿم باالهبخاث عً مطاصع اإلاعلىماث في 

سُت الىاعصة في جلً الضعاؾ اث عً الثىعة، لِؿذ ؤلاعشُف اللىمي في الؿىصان، فاإلاعلىماث الخاٍع

غحر صكُلت وغحر مدُؿت بالخضر فدؿب؛ وإهما هاكطت وكاضغة ومػللت، ومً الؿبُعي أن 

ش في مظانها، هما  جسخل هخائجها. فهظه الضعاؾاث مً حهت، لم جلف على اإلاعلىماث وخلائم الخاٍع

غض الاؾخعماع، ومً  الحزب الجمهىسيأنها لم جضعؽ الثىعة باعخباعها خللت مً خللاث هػاٌ 

الجهت ألازغي فانها لم حؿخسضم مىاهج البدث الجضًضة مثل مىهج مضعؾت ما بعض الاؾخعماع، 

وإهما اؾخسضمذ مىاهج بدث جخطل بدلبت الخضازت، ولهظا لم جخعاؽ ول هظه الضعاؾاث مع زىعة 

ُت الخفاع عفاعت على أؾاؽ أنها زىعة غض اإلاؿخعمغ؛ وإهما، وباعخباع ؾبب كُامها، وهى كػ

غ اإلاغأة، وهي حعبحر عً مىكف  مً ألاؾخاط مدمىص الفغعىوي، هي عمل غض الخضازت، وغض جدٍغ

عاصة الخفاع الفغعىوي التي أصعى الاؾخعماع مداعبتها.  بِىما واهذ الضعاؾاث التي اؾخسضمذ 

ضازت اإلاىاهج البدثُت التي جخطل بخفىًُ زؿاب اإلاعغفت الاؾخعماعي وجخطل بدلبت ما بعض الخ

Postmodernism  التي اؾخسضمذ مىهج مضعؾت صعاؾاث ما بعض الاؾخعماع ،Post-

Colonialism مع 
ً
عاث الاؾخعماع ملخاعبت ألاؾخاط مدمىص ، حاءث بيخائج مخفلت في مىكفه مً حشَغ

كاهىن الخفاع الفغعىوي. هما أجفم هظا الىىع مً الضعاؾاث معه في جفؿحره للغغع الؿُاس ي 

اع الفغعىوي، وفي هظغجه للىُفُت التي ًجب أن جداعب بها عاصة الخفاع مً مؿألت الخف

 مً الىىع 
ً
له لُيىن أهثر عضصا الفغعىوي. هظا الىىع مً الضعاؾاث بضأ آلان في الخىؾع وفي ؾٍغ

. وجأحي على عأؽ هظه الضعاؾاث صعاؾت عبضهللا علي ئبغاهُم، آهفت الظهغ، والتي جمحزث عً  ألاٌو

تها الثىعٍت، وأعحعتها، بعض ول الضعاؾاث بأنه ، ئلى سجل ئعر ئهياعا أعاصث لثىعة عفاعت ُهٍى

 الؿىصان الثىعي.

بأهه وؾجي مخفغص، وأهه مسخلف عً ألاؾخاط مدمىص ئلى  علي ئبغاهُم عبضهللا صعاؾتهظغث 

: "مً الىاضح أن الاؾخاط مدمىص كض 
ً
جحن، فلض هخب عبضهللا، كائال الاججاه الخدضًثي إلاإجمغ الخٍغ

أعاص أن ًدلم مً زىعة عفاعت أهثر مً اؾخسضام الخلالُض في حجت وؾىُت فلض وان وؾىُا مخفغصا 

ت التى خضزذ في الخغهت الىؾىُت في الخلبت التي جلذ الخغب  وكض وان هخاحا للخغُحراث الجظٍع

: "مً اإلامىً اللٌى بأن الاؾخاط مدمىص كض وان مسخلفا عً
ً
 العاإلاُت الثاهُت". وأغاف، كائال

جحن في مىهجه بأهثر مً اإلاماعؾت الؿُاؾُت". زغج عبضهللا في  الاججاه الخدضًثي إلاإجمغ الخٍغ

 مع مىكف 
ً
وأكىاله بشأن زىعة عفاعت وكػُت الخفاع الفغعىوي. ألاؾخاط مدمىص صعاؾخه مخفلا

، وكض أشا
ً
ع عأي عبضهللا بأن العاصاث الؿِئت ال جداعب باللىاهحن، وأن كاهىن الخفاع ولض مُخا

: "ول أمت عىضها عاصاث خؿىت وعاصاث ؾِئت.. عاصة الخفاع  ألاؾخاط مدمىص
ً
لظلً كائال

الفغعىوى عاصة ؾِئت لىً العاصاث الؿِئت في الشعىب ما بخداعب باللىاهحن وإهما بخداعب 

غ والخعلُم والاكخىاع" أن اإلاؿخعمغ لم . هما عأي عبضهللا ب(1975)مدمىص دمحم ؾه، "للاء..."،  بالخىٍى

ًىً غغغه مً ئزاعة كػُت الخفاع الفغعىوي، هغامت اإلاغأة، وإهما وان غغغه ئًجاص مبرع 
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: "ؤلاهجلحز ما غغغهم هغامت اإلاغأة، هم في ، ألاؾخاط مدمىصلالؾخمغاع، وفي هظا هخب 
ً
كائال

مت، لىً الخلُلت فخدىا للمغأة ؾىق الىساؾت.. فخدىا للمغأة ول ألابىاب التي ال جيىن بها  هٍغ

ؿاوي وان –الغغع الخلُلي مً ئزاعة مىغىع الخفاع الفغعىوي أهه   –وهظا أزحر في البرإلاان البًر

الغغع مً ؤلازاعة وهظه أن ًلىلىا للعالم، في عص على خغهخىا الىؾىُت، أن الؿىصاهُحن ال ًؼالىا 

دلىا بيهى خىم همجُحن ًماعؾىا عاصاث مثل هظه وأهه مابىفخىغ أنهم بلغىا الغشاص البِؿخ

 .(Abdullahi Ali Ibrahim, 2011) أهفؿهم"

"على ما ًبضو لم ًىً ؾه وعحاٌ  التي كالذ:مع أؾماء عبض الخلُم، هما أجفم عبضهللا 

مضًىت عفاعت مؿإولحن عً عضم كضعة املجخمع لحري أطي الخفاع"، وطهغث عبضالخلُم بأن 

. وأغاف ((Asma M. Abdel Halim, 2006, p. 39 "حعلُض هظه اللػُت أهبر مً هظه الخاصزت اإلاىفغصة"

 
ً
عبضهللا بأن عبض الخلُم اجفلذ مع عكُت أبي شغف "في أن فعالُت كىاهحن الخفاع وان شغؾا

للضوم اليؿاء في الجبهت اإلاخلضمت همضافعاث هاشؿاث ملخاعبت هظه العاصة...وعىضها ًؿالبن 

ش وكامذ خىلها كطظ عكُت أبى شغف بأن زخان ؤلاهار بدلىكهً"، وأغافذ  عاصة لها جاٍع

وجدُـ بها زلافت وؾلىؽ ال ًمىً أن جداعب بلاهىن ًضفع به للخؿبُم صون الؿعي لضعاؾت 

سُت لهظه العاصة  (.(Rogaia Mustafa Abusharaf, 2006, pp. 209- 228 الخلاؾعاث الثلافُت والخاٍع

أن "مً اوشغل ظي ًغي بال  W. Howard  Stephenئؾدُف هاوعصوأجفم عبضهللا هظلً مع  

غها وغغوعة مؿاواتها بالغحل، خاٌ ألاؾخاط مدمىص، ال ًمىً أن ًىضف بأهه  بدلىق اإلاغأة وجدٍغ

 . هما أجفم مع((Howard, W. Stephen, 2006  وكف غض الخضازت فُما ًخعلم بالخفاع الفغعىوي"

التي جىاولذ كػُت الخفاع الفغعىوي غمً هخابها اإلاىؾىم بـ:  Janice Boddyحُيـ بىصي 

Civilizing Women: British Crusades in Colonial Sudan.  فلض زلطذ صعاؾاث هإالء مخفلت

في الغأي، بأن الخفاع الفغعىوي هعاصة مخأضلت ومخجظعه ال جداعب باللاهىن ألاؾخاط مدمىص مع 

ت ئلى مداعبت الخفاع والبىلِـ وإهما بالخعلُم والخىٍى غ والىعي. هما أن صعىة ؤلاصاعة الاؾخعماٍع

ت وفي  ت جفؿغ في ئؾاع اإلاعغفت الاؾخعماٍع لت التي جمذ بها ما هي ئال صعىة اؾخعماٍع الفغعىوي بالؿٍغ

ت. فماطا كضم اإلاؿخعمغ لغفاهُت  ئؾاع جدلُم ألاغغاع وزضمت الؿُاؾاث واإلاطالح الاؾخعماٍع

غها ختى  ىفظ اإلاغأة وجدٍغ ًخلهف ئلى جؿبُم كاهىن الخفاع الفغعىوي؟ وهُف للاهىن ٌعلً ٍو

فُت لعامت الىاؽ؟ وإن  ت والخعٍغ ٍغ ؿبم كبل وغع الترجِباث الالػمت مً الخؿـ الصخُت والخىٍى ٍو

ت، وهظه ما زلطذ ئلُه الضعاؾاث التي  كاهىن الخفاع الفغعىوي ًفؿغ في ئؾاع آلازاع الاؾخعماٍع

مضعؾت ما بعض الاؾخعماع، في جدلُلها ومعالجتها لثىعة عفاعت والخفاع اؾخسضمذ مىهج صعاؾاث 

 الفغعىوي. 

جمحز عبضهللا علي ئبغاهُم في صعاؾخه لثىعة عفاعت عً الجمُع في الضعاؾاث التي اجسظث  

، بأهه صعؽ الخضر في ألاؾخاط مدمىصمىهج مضعؾت ما بعض الاؾخعماع، والتي حاءث مخفله مع عأي 

أفله الثىعي، وزغج به مً مطاف كػُت احخماعُت زلافُت، ئلى خلُلت أهه زىعة غض الاؾخعماع، 
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غ زىعة عفاعت مً الخىمُـ، وفي هلض أخيام  غ. هجح عبضهللا في جدٍغ وزىعة مً أحل الخدٍغ

ن، خؿب علمي، مً اإلاخداملحن. وبهظا فان عبضهللا علي ابغاهُم مً أوائل ألاواصًمُحن الؿىصاهُح

تها الثىعٍت،  غحر ؤلازىان الجمهىعٍحن، الظًً صعؾىا زىعة عفاعت باعخباع أنها زىعة، فأعاص ئليها هٍى

 ومىكفه بشأن كػُت الخفاع الفغعىوي.ألاؾخاط مدمىص وزلظ ئلى هخائج حاءث مخفلت مع آعاء 

خه عً زىعة عفاعت ججضع ؤلاشاعة ئلى أن عبضهللا علي ئبغاهُم ٌعمل آلان على جغحمت صعاؾ

 ئلى اللغت العغبُت، بيُت اضضاعها في هخاب.
 

 دعىة للعمل من أجل جفكيك املعشفت الاستعماسيت الستكمال الاستلالل
 

"هظا هخاب عً الثىعة الثلافُت، هسغحه للىاؽ، ووؿتهضف به 

ئخضار الخغُحر الجظعي ـ في خُاة ألافغاص والجماعاث، وطلً عً 

م ئعاصة الخعلُم ـ   ئعاصة حعلُم اإلاخعلمحن، وغحر اإلاخعلمحن".ؾٍغ

 1972، مدمىص دمحم ؾه
 

ت، وصعاؾت اإلاعغفت  ئن جأزغ الىاؽ في الؿىصان عً فخذ ملف الظاهغة الاؾخعماٍع

 في جأزغ فهم الىثحر مً اللػاًا في الؿىصان، ال ؾُما زىعة عفاعت. 
ً
ت وهلضها، وان ؾببا الاؾخعماٍع

 في واكع الؿىصان الؿُاس ي والثلافي 
ً
ال حضاٌ في أن ؤلاعر اإلاعغفي الاؾخعماعي ال ًؼاٌ مازال

والفىغي والاحخماعي والاكخطاصي، بل ًمىىىا أن هظهب أبعض مً طلً، وهلٌى بأن اإلاعغفت 

ت ال جؼاٌ حؿُؿغ على العلٌى والخطىعاث، وبالخالي فهي ال جؼاٌ جىحه مؿاع الؿىصان،  الاؾخعماٍع

ت جخجلى بأفصح ما ًيىن و  ، أن اإلاعغفت الاؾخعماٍع
ً
جخدىم في مطحر وخضة أعاغُه. وال حضاٌ أًػا

ش التهمِش في الؿىصان، ولهظا فان الخاحت ماؾت وملخت ئلى هلض ؤلاعر  في كػاًا التهمِش، وفي جاٍع

، ئلى غغوعة جفىًُ البىاء الاؾخعم
ً
اعي اإلاعغفي لالؾخعماع في الؿىصان. والخاحت ماؾت أًػا

اإلاعغفي للمفاهُم والخطىعاث لؿبُعت اللػاًا وحظوع اإلاشىالث. والخاحت ماؾت هظلً، لػغوعة 

سُت.  ت التي أضبدذ غمً طواهغ أزغي جخفاعل في زىاًا الؿحروعة الخاٍع جفىًُ الظاهغة الاؾخعماٍع

خاحت ال شً أن هىان بعؼ الجهىص التي جمذ في هلض ؤلاعر الاؾخعماعي في الؿىصان، ولىىىا في 

ض مً الضعاؾاث.   للمٍؼ

ت للػاًا التهمِش في الؿىصان، الظي ٌعجي  وفي جلضًغي، ئن وغع الخلٌى الجظٍع

غ العلٌى وجصخُذ الخطىعاث وجىلُت الخُاٌ مً  اؾخىماٌ الاؾخلالٌ، ًخؿلب العمل على جدٍغ

ت.  ، ئلى غغوعة الؿعي ألاؾخاط مدمىصفلض صعا اإلاعغفت الاؾخعماٍع
ً
خمغاع باؾ، هما وعص آهفا

ت  ،1974 )مدمىص دمحم ؾه، الؾخىماٌ الاؾخلالٌ، مً الىىاحي الاكخطاصًت، والاحخماعُت، والفىٍغ

)عبضهللا  2012وبهظه اإلاىاؾبت فاهجي أحضص الضعىة، التي ؾبم وأن أؾللتها في عام  (.11-7ص 

اصًمُت ، للمإؾؿاث ألاو2017عام ًىلُى  18، وأعضث اؾالكها في (2012ماعؽ  26الفيي البشحر، 
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جبجي علض مإجمغ عً اإلاعغفت العمل على ومغاهؼ البدىر والضعاؾاث في الؿىصان، ئلى غغوعة 

ت، بهضف الفدظ وال خمدُظ والىشف عً مغاميها وأبعاصها والخفىًُ إلافاهُمها الاؾخعماٍع

ت والؿُاؾُت ئلى حاهب جىحُه الؿالب  في الؿىصان. والضعاؾت آلزاعها الاحخماعُت والثلافُت والفىٍغ

ت في آفاكها املخخلفت. ئن ؤلاعر الاؾخعماعي في  في الضعاؾاث ألاواصًمُت ئلى صعاؾت اإلاعغفت الاؾخعماٍع

لفت، هى في خاحت لضعاؾاث مىثفت ومعملت، ختى وؿخىمل اؾخلالٌ الؿىصان بدلبه املخخ

 لغن اإلااض ي. مدمىص دمحم ؾه مىظ زمؿِىاث الئلُه ألاؾخاط صعا  وهى ماالؿىصان. 
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 كائمت املالحم
 .1946ماعؽ  4، الشأي العامصخُفت املجلـ الاؾدشاعي"،  ء(: "الخؼب الجمهىعي ًخطل بأعػا1ملخم عكم )

 .1946ى ًُىه 3، الازىحن الشأي العام (: "عئِـ الخؼب الجمهىعي في السجً"، صخُفت2ملخم عكم )

ضة.."، صخُفت 3ملخم عكم ) (، 139، العضص عكم: )السىدان الجذًذ(: "في عفاعت والخطاخُطا زىعة وججٍغ

 .1946ؾبخمبر   27الجمعت 

 4ملخم عكم )
ً
(: "حغُحر الىضف مً الثىعة في عفاعت ئلى الاغغاباث فالخىاصر في عفاعت، زم مأؾاة عفاعت، وأزحرا

الشأي العام، ؛ صخُفت 1946ؾبخمبر  29، 2، 25، 22الشأي العام، الشغب في عفاعت"، صخُفت 

 .1946أهخىبغ  7

عفؼ أن ًلبل مدام للضفاع عىه، وأعلً بأهه لً ًضلي بأي أكىاٌ ئال ](: "عئِـ الخؼب الجمهىعي 5ملخم عكم )

 .1946أهخىبغ  10، الخمِـ الشأي العام"، صخُفت [على أؾاؽ كاهىن الخفاع الفغعىوي

أهخىبغ  15، الشأي العام(: "ئخالت اإلاتهمحن مً الخؼب الجمهىعي ئلى مدىمت ضغغي"، صخُفت 6ملخم عكم )

1946. 

 .1946أهخىبغ  17، الخمِـ الشأي العام(: "مداهمت عئِـ الخؼب الجمهىعي"، صخُفت 7ملخم عكم )

 ٌغاصع سجً وىبغ](: "مدمىص دمحم ؾه 8ملخم عكم )
ً
 .1946 ؾبخمبر 20الازىحن الشأي العام،  "، صخُفت[غضا
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 (1ملخم عكم: )

 املجلـ الاؾدشاعي" ء"الخؼب الجمهىعي ًخطل بأعػا

 1946ماعؽ  4، الشأي العامصخُفت اإلاطضع: 
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 (2ملخم عكم: )

 "في السجً عئِـ الخؼب الجمهىعي"

 1946ى ًُىه 3الازىحن ، الشأي العام صخُفتاملصذس: 
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 (3ملخم عكم: )

ضة.." "في عفاعت والخطاخُطا زىعة  وججٍغ

 1946ؾبخمبر   27(، الجمعت 139، العضص عكم: )السىدان الجذًذاإلاطضع: صخُفت 
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 (4ملخم عكم: )

"حغُحر الىضف مً الثىعة في عفاعت ئلى الاغغاباث في عفاعت فالخىاصر في عفاعت، زم مأؾاة عفاعت، 

 الشغب في عفاعت"
ً
 وأزحرا

 1946أهخىبغ  7الشأي العام، صخُفت  ؛1946ؾبخمبر  29، 2، 25، 22، الشأي العاماإلاطضع: صخُفت 
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 (5ملخم عكم: )

 " [عفؼ أن ًلبل مدام للضفاع عىه، وأعلً بأهه لً ًضلي بأي أكىاٌ ئال على أؾاؽ كاهىن الخفاع الفغعىوي]"عئِـ الخؼب الجمهىعي 

 1946أهخىبغ  10، الخمِـ الشأي العامصخُفت  املصذس:
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 (6ملخم عكم: )

 "ئخالت اإلاتهمحن مً الخؼب الجمهىعي ئلى مدىمت ضغغي" 

 1946أهخىبغ  15، الشأي العامصخُفت  املصذس:
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 (7ملخم عكم: )

 "مداهمت عئِـ الخؼب الجمهىعي" 

 1946أهخىبغ  17، الخمِـ الشأي العامصخُفت  املصذس:
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 (8ملخم عكم: )

 ٌغاصع سجً وىبغ]"مدمىص دمحم ؾه 
ً
 "[غضا

 1946ؾبخمبر  20الازىحن ، الشأي العام صخُفتاملصذس: 
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 ثبت املصادس واملشاجع
 

، املجلـ الاؾدشاعي لشماٌ الؿىصان"، صاع 1944ماًى ؾىت  18 -15"احغاءاث الضوعة ألاولى 

 .Advisory Council :1/2/16الىزائم اللىمُت، مجمىعت املجلـ الاؾدشاعي لشماٌ الؿىصان 

 .1946ًىهُى  25، الثالزاء الشأي العام صخُفت"اغغاب عئِـ الخؼب الجمهىعي عً الؿعام"، 

 .1946ًىهُى  4الشأي العام،  صخُفت"الخدلُم مع ؾىغجحر الخؼب الجمهىعي"، 

 صخُفت "اللغاعاث التي اضضعها املجلـ الاؾدشاعي لشماٌ الؿىصان في صوعجه الثالثت"،

 .1945ًىهُى  1السىدان الجذًذ، 

 .1946ًىلُى  8، الشأي العام صخُفت"عئِـ الخؼب الجمهىعي ٌعىص ئلى الاغغاب عً الؿعام"، 

ضة  .1946ؾبخمبر  27، الجمعت السىدان الجذًذ صخُفت"، "في عفاعت والخطاخُطا زىعة وججٍغ

 .1946ًىلُى  12 الشأي العام"ما ًلي بعؼ الخلائم عً اإلاسجىن مدمىص دمحم ؾه"، صخُفت 

 .1946أهخىبغ  21، ي العامأالش صخُفت  "،مداهمت أعػاء الخؼب الجمهىعي"

 .1946أهخىبغ  19، ي العامأالش صخُفت ، "مداهمت زالزت مً أعػاء الخؼب الجمهىعي"

ت ؾىت  ماًى  22 -29اجشاءاث الذوسة ألاولى ، "1943"مظهغة اًػاخُت: كاهىن املجالـ الاؾدشاٍع

، صاع الىزائم اللىمُت، مجمىعت املجلـ لشمال السىدان، املجلس الاستشاسي 2499سىت 

 .، الخغؾىمAdvisory Council :1/2/16الاؾدشاعي لشماٌ الؿىصان 

صاع الىزائم اللىمُت، مجمىعت اإلاخىىعاث: "مظهغة عً الخفاع في الؿىصان ؤلاهجلحزي اإلاطغي"، 

 ، الخغؾىم.1/78/971

 .1944ماعؽ  24، الجمعت السىدان الجذًذ صخُفت"مً هم أعػاء املجلـ الاؾدشاعي"، 

ثىسة سفاعت املجهىلت: لىحت مششفت من الىضال الىطني وأول ثىسة ، ئبغاهُم ًىؾف فػل هللا

 .2004الخغؾىم، أسغمت الاستعماس، 

، املجلـ الاؾدشاعي لشماٌ الؿىصان: "وكائع 2499هىفمبر  2 -3اجشاءاث الذوسة الشابعت 

 Advisoryصاع الىزائم اللىمُت، مجمىعت املجلـ الاؾدشاعي لشماٌ الؿىصان  الضوعة الثالثت"

Council :1/6/28. 

، الضاع الؿىصاهُت جاسيخ حشكت الخشيجين وجطىسها في السىدانأخمض زحر املخامي، هفاح حُل: 

 .2002للىخب، الخغؾىم، 

 .1981، الخغؾىم، الخفاض الفشعىويؤلازىان الجمهىعٍىن، 

، ؽالفكشة الجمهىسيت، جطىس معالم على طشيم هىعٍىن، ؤلازىان الجم ، أم 1الىخاب ألاٌو

 1976صعمان، 

(: مزكشاث سكشجير الحزب الجمهىسي ألاستار 17في ركشي الاستلالل سكم )أمحن دمحم ضضًم، 

 .2015، صٌؿمبر أمين دمحم صذًم
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اث: مً مظهغاث الخجاوي عامغ"، (، 4772ص عكم )العضالصحافت،  صخُفت الخجاوي عامغ، "طهٍغ

ل  16  .1975أبٍغ

 ، )مسؿىؾت(. ملاالث جحكي جاسيخ الحزب الجمهىسيحالٌ الضًً الهاصي الؿُب، 

الشأي الخؼب الجمهىعي، "الخؼب الجمهىعي ًخطل بأعػاء املجلـ الاؾدشاعي"، صخُفت 

 .1946ماعؽ  4، العام

: Advisory Council، مجمىعت املجلـ الاؾدشاعي لشماٌ الؿىصان داس الىثائم اللىميت

1/11/48. 

ت.. لىا.. ولؿىاها"  .1968صٌؿمبر  8،  ألاخض الصحافتصخُفت ، ؾعُض شاًب، "الخٍغ

 .1946أهخىبغ  12، ي العامأالش صخُفت 

ت: زىعة عفاعت  عبضهللا الفيي البشحر، "ئؾهاماث عبضهللا علي ئبغاهُم في جفىًُ اإلاعغفت الاؾخعماٍع

"، وعكت ملضمت بمىاؾبت
ً
 مً الىخابت عىض عبضهللا علي ئبغاهُم60الاخخفاء بمغوع ) همىطحا

ً
 ( عاما

60 Years of Scholarship- Abdullahi Ali Ibrahim  الجمعُت الؿىصاهُت للمعغفت بالخعاون مع اجداص

 .2017ًىلُى  18الىخاب الؿىصاهُحن، الخغؾىم، الثالزاء 

ـت وإعر الؿـىصان الؿُـاؾـي كغاءة في ئؾهاماث  عبضهللا الفيي البشحر، "اإلاعغفت الاؾخعماٍع

جهىد أ. د. عثمان البيلي العلميت وعطاءاجه إلاوساهيت البروفِؿـىع عثمان البُلي الىلضًـت"، 

ؿغ، مإؾؿت كؿغ للتربُت والعلىم وجىمُت املجخمع، اإلاضًىت الخعلُمُت، الضوخت، ك، هضوة علمُت()

 .، الضوخت، كؿغ2012ماعؽ   26الازىحن 

صاحب الفهم الجذًذ لإلسالم محمىد دمحم طه واملثلفىن: كشاءة في عبضهللا الفيي البشحر، 

 . 2013، صاع عؤٍت لليشغ، اللاهغة، 1، ؽاملىاكف وجزويش التاسيخ

صاع  ،1ؾلؿلت واجب الشىهت، ؽ، بخت الشضا: الاستعماس والتعليمعبضهللا علي ئبغاهُم، 

 .2010اإلاطىعاث لليشغ، الخغؾىم، 

مظهغة عً على اإلاحرغجي، "ملضمت ضاخب الؿعاصة الؿحر الؿُض علي اإلاحرغجي باشا"، غمً: 

، 1/78/971، مجمىعت اإلاخىىعاث: داس الىثائم اللىميتالخفاع في الؿىصان ؤلاهجلحزي اإلاطغي، 

 .الخغؾىم

ف كاؾم،  السىدان وأشهش أسماء ألاعالم وألاماكن، مىسىعت اللبائل وألاوساب في عىن الشٍغ

 .1996 الخغؾىم، ، شغهت آفغوكغاف للؿباعت والخغلُف،1، ؽالجزء الثالث

 218، مطضع ؾابم، ص م(2414-م2477جاسيخ الحشكت الىطىيت في السىدان )دمحم عمغ بشحر، 

الدجغ، ألاعبعاء مدمىص دمحم ؾه، "الضؾخىع والخلىق ألاؾاؾُت"، )مداغغة( ، هاصي أبىاء أعع 

ىكع الفىغة الجمهىعٍت على ؤلاهترهذ، الغابـ: ، )ًمىً الاؾالع على املخاغغة مً م1969ماعؽ  19

http://www.alfikra.org/talk_view_a.php?talk_id=37# 
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 10"بُان الخؼب الجمهىعي عً مشغوع كاهىن الخفاع الفغعىوي"، )بُان(، مدمىص دمحم ؾه، 

 .1945صٌؿمبر 

الؿبذ (، 8، العضص عكم: )صحيفت الشعب"زؿاب الاؾبىع: ]ؾعُض ًدؿاءٌ[ "،  ؾه، مدمىص دمحم

 .1951ًىاًغ  27

ت"، أحغي  لُت وآلاؾٍُى مدمىص دمحم ؾه، "للاء ألاؾخاط مدمىص بمىضوبي معهض الضعاؾاث ألافٍغ

ذ، وحعفغ ألامحن، وعبضهللا ئصَعـ،   6 -هىفمبر 22، جامعت الخشطىمالللاء: عبضالغخُم الٍغ

ت:  مىخبت ،1975صٌؿمبر  لُت وألاؾٍُى ؛ مدمىص دمحم ؾه، IAAS/1826 22معهض الضعاؾاث ألافٍغ

ت"، مً  لُت وألاؾٍُى مىكع الفكشة "للاء ألاؾخاط مدمىص بمىضوبي معهض الضعاؾاث ألافٍغ

ش Retrieved، اؾترحاع )الجمهىسيت ، الغابـ على ؤلاهترهذ: 2011أهخىبغ  27( بخاٍع

https://www.alfikra.org/interview_page_view_a.php?talk_id=11&page_id=1 

عت لِؿذ ؤلاؾالم بل مضزل ئلُه.. اإلااعهؿُت زؿأ في مدمىص دمحم ؾه،  "مدمىص دمحم ؾه: الشَغ

، ألاضىاء ، مجلتعمغ الخؿحن ؾُت"، )جدلُم صخفي(، جدلُمأضلها.. أخؼابىا ال جإمً بالضًملغا

 .1968ؾبخمبر  21الؿبذ 

. )مالخظت مً 1946فبراًغ  21("، )ميشىع(، 2( مشيلت الجىىب )6مدمىص دمحم ؾه، "ميشىع عكم )

ش اإلاإلف: وعص هظا اإلايشىع   (.1946فبراًغ  11عىض حالٌ الضًً الهاصي الؿُب بخاٍع

 .1972أعبجي،  1ؽ، الثلافيت الثىسةمدمىص دمحم ؾه، 

 1974، أم صعمان، 1، ؽالذعىة إلاسالميت الجذًذةمدمىص دمحم ؾه، 

اليت واللىميت في السىدان: دساست للتطىس الذستىسي والسياس ي في مضزغ عبض الغخُم، " الامبًر

 .1971"، صاع النهاع لليشغ،  بحروث، (م1956-م2244السىدان )
 

ت  املشاجع باللغت إلاهجليًز
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