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سلامن حممد أمحد سلامن

كيف سامهت حكومة الفريق عبود 
يف تعقيد قضية اجلنوب؟

الطريق إىل انقالب 17 نوفمرب عام 1958
تشــّكلت احلكومــة الوطنيــة األوىل يف الســودان يف ينايــر 1954 بعــد إجــراء أول انتخابــاٍت 
برملانيــة يف نوفمــر 1953 بمقتــى قانــون احلكــم الــذايت للســودان. وقــد تــّم التوافــق عــى 
ذلــك القانــون بــن ســلطتي احلكــم الثنائــي واألحــزاب السياســية الســودانية بعــد توقيــع 
اتفاقيــة احلكــم الــذايت وتقريــر املصــر للســودان بــن مــر وإنجلــرا يف 12 فرايــر 1953. 
نجــح احلــزب الوطنــي االحتــادي يف الفــوز بأكثــر مــن نصــف مقاعــد الرملــان ممــا أّهلــه 
ــت  ــوزارة. كان ــة ال ــري رئاس ــاعيل األزه ــيد إس ــوىّل الس ــرده، وت ــة بمف ــكيل احلكوم لتش
ــي  ــودان الت ــة يف الس ــدين الثالث ــم امل ــرات احلك ــخ  ف ــدة يف تاري ــّرة الوحي ــي امل ــك ه تل
حيكــم فيهــا الســودان حــزٌب بمفــرده، إذ مل يســتطع أي حــزٍب أن حيــرز األغلبيــة يف أٍي مــن 

ــات عــام 1953.   ــي تلــت انتخاب ــات الت االنتخاب
غــر أن اخلالفــات دّبــت يف جســم احلــزب احلاكــم واحلكومــة بعــد أشــهر قليلــة مــن 
ــيدين  ــل الس ــات بفص ــك اخلالف ــد تل ــر تصاع ــوزراء إث ــس ال ــام رئي ــد ق ــا. وق قيامه
ــل  ــك فص ــع ذل ــمر 1954، وتب ــة يف ديس ــن احلكوم ــي م ــد ج ــزة وأمح ــي مح مرغن
ــو 1955. وقــد ســقطت حكومــة الســيد األزهــري  الســيد حممــد نــور الديــن يف يوني
يف نوفمــر 1955، وأوشــك الســيد مرغنــي محــزة عــى  الفــوز عــى الســيد األزهــري 
وخالفتــه يف رئاســة الــوزارة يف التصويــت الــذي جــرى بعــد يومــن يف الرملــان مــن ســقوط 
احلكومــة. لكــن الســيد األزهــري نجــح يف اســتعادة رئاســة الــوزارة بفــارق صوتــن فقــط.
غــر أن الضغــوط توالــت عــى الســيد األزهــري ممــا اضطــره إىل تشــكيل حكومــة قومية 
ــة مــن االســتقالل.  ــر 1956، بعــد أســابيع قليل شــملت كل األحــزاب السياســية يف فراي
ــة وأّدت إىل  ــى احلكوم ــم وع ــزب احلاك ــى احل ــدت ع ــوط تزاي ــات والضغ ــن اخلالف لك
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انشــقاق احلــزب الوطنــي االحتــادي ومغــادرة جمموعــة مــن قياداتــه لتّكــون حــزب الشــعب 
الديمقراطــي يف يونيــو 1956. شــملت تلــك القيــادات املنشــّقة الســادة عــي عبــد الرمحــن، 
وحممــد نــور الديــن، ومرغنــي محــزة، وحممــد أمحــد أبوســن، ومحــاد توفيــق، وأمــن الســيد.
بعــد شــهٍر مــن تكويــن حــزب الشــعب الديمقراطــي قــّرر احلــزب اجلديــد التحالــف 
ــّكلت  ــك وتش ــه ذل ــّم ل ــد ت ــري. وق ــيد األزه ــة الس ــقاط حكوم ــة وإس ــزب األم ــع ح م
ــد  ــل. وق ــد اهلل خلي ــيد عب ــة الس ــو 1956 برئاس ــن يف يولي ــن احلزب ــة ب ــة ائتالفي حكوم
ــدي  ــن امله ــد الرمح ــيد عب ــارة إىل الس ــيدين، يف إش ــة الس ــة بحكوم ــك احلكوم ــت تل ُعِرف
راعــي حــزب األمــة والســيد عــي املرغنــي راعــي حــزب الشــعب الديمقراطــي. وانتقــل 
ــد  ــة. وق ــه، إىل املعارض ــن حزب ــى م ــا تبّق ــري، وم ــاعيل األزه ــيد إس ــك الس ــر ذل ــى إث ع
بــدأ مــع حكومــة الســيد عبــد اهلل خليــل يف يوليــو 1956 مسلســل احلكومــات االئتالفيــة 
ــن  ــة يف أٍي م ــة الرملاني ــى األغلبي ــول ع ــة يف احلص ــزاب الثالث ــن األح ــل أي م ــبب فش بس

ــام 1953. ــات ع ــدث يف انتخاب ــا ح ــة، ك ــات الالحق االنتخاب
غــر أن اخلالفــات بــن احلزبــن وراعييهــا وقيادتيهــا بــرزت منــذ األيــام األوىل للحكومة 
االئتالفيــة. وكان واضحــا منــذ بدايــة احلكــم االئتــاليف أن مــا يفــّرق احلزبــن أكــر بكثــر ممــا 
جيمعهــا. بــل وضــح أن مــا كان جيمعهــا مل يكــن غــر إرصار الســيدين عــى حكــم البــالد 

وإبعــاد الســيد األزهــري وحزبــه مــن الســلطة. 
وقــد متحــورت تلــك اخلالفــات عــى أرض الواقــع حــول عــدد مــن القضايــا مــن أبرزهــا 
العالقــات مــع مــر، وكيفيــة التعامــل مــع النقابــات العاليــة واملهنيــة يف الســودان، واملعونــة 
ــن.  ــن احلزب ــالف ب ــارص اخل ــر عن ــرز وأك ــد أب ــر أح ــن م ــف م ــة. كان املوق األمريكي
فعندمــا انفجــر اخلــالف حــول حاليــب مــع مــر يف ينايــر 1958 اختــذ حــزب األمــة موقفــا 
متشــّددا، بينــا كان حــزب الشــعب الديمقراطــي ينــادي باحلــوار مــع »األشــقاء املريــن« 
و»تفويــت الفرصــة عــى االســتعار واالمرياليــة العامليــة« كــا درجــت لغــة بيانــات احلــزب 
عــى التأكيــد. بــرز خــالٌف آخــر حــول املعونــة األمريكيــة التــي رأى حــزب األمــة قبوهلــا، 
بينــا رفضهــا حــزب الشــعب الديمقراطــي واصفــا إياهــا باالســتعار االقتصــادي األمريكــي 
اجلديــد. وبينــا كان موقــف حــزب الشــعب الديمقراطــي مهادنــا للنقابــات العاليــة واملهنيــة، 
كان حــزب األمــة متشــّددا معهــا بســبب اهتامــه هلــا بأهنــا واجهــة للشــيوعية العامليــة واملحليــة 

مُمّثلــًة يف اجلبهــة املعاديــة لالســتعار يف الســودان.
وقــد اســتمرت تلــك احلكومــة املنشــّقة عــى نفســها يف الســلطة حتــى إجــراء االنتخابــات 
الرملانيــة الثانيــة يف فرايــر 1958. لكــن تواصــل ذلــك الوضــع الســيايس املضطــرب بســبب 
ــد  ــات. وق ــك االنتخاب ــة يف تل ــوز بأغلبي ــية يف الف ــة الرئيس ــزاب الثالث ــن األح ــل أٍي م فش
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ــاورات  ــت املش ــا كان ــلطة بين ــة يف الس ــل االئتالفي ــد اهلل خلي ــيد عب ــة الس ــتمرت حكوم اس
واملنــاورات تــدور مــن وراء الكواليــس مــن أجــل تشــكيل حكومــٍة جديــدة. 

ــه  ــا، وأن ــت هنايته ــد قارب ــوزراء ق ــٍس لل ــه كرئي ــل أن أيام ــد اهلل خلي ــيد عب ــّس الس أح
ســيفقد وظيفتــه القياديــة نتيجــة ائتــالف جديــد بــن حــزب الشــعب الديمقراطــي 
واحلــزب الوطنــي االحتــادي، أو حتــى بــن حزبــه وأحــد هذيــن احلزبــن. إزاء هــذا الوضــع 
وّجــه الســيد عبــد اهلل خليــل الفريــق إبراهيــم عبــود بالقيــام بانقــالب عســكري واســتالم 
الســلطة وتشــكيل حكومــة مشــركة بــن العســكرين وبعــض املدنيــن السياســين. بعــد 
ــق  ــام الفري ــل، ق ــد اهلل خلي ــيد عب ــن الس ــة م ــوٍط متوالي ــهٍر، وضغ ــة أش ــرّدد دام بضع ت
ــة  ــة الثاني ــات النيابي ــن االنتخاب ــة م ــهر قليل ــد أش ــر 1958 — بع ــود يف 17 نوفم عب
ــدين يف  ــم امل ــات احلك ــلة حلق ــن سلس ــة األوىل م ــا احللق ــه ُمنهي ــودان — بانقالب يف الس
ــك  ــودان. بتل ــلطة يف الس ــد الس ــى مقاع ــكرين ع ــز العس ــة قف ــا حلق ــودان، ومبتدئ الس
البســاطة املتناهيــة وّجــه رئيــس الــوزراء الســيد عبــد اهلل خليــل طعنــة نجــالء للديمقراطيــة 
الوليــدة لــن تفيــق منهــا البــالد أبــدا، وفتــح شــهّيَة العســكرين للســلطة، والبــاَب واســعا 

ــك. ــد ذل ــت بع ــي توال ــودان الت ــكرية يف الس ــات العس لالنقالب
وقــد أّكــد دوَر الســيد عبــد اهلل خليــل يف االنقــالب تقريــُر جلنــة التحقيــق يف انقالب 17 
نوفمــر والتــي كانــت حكومــة أكتوبــر قــد شــّكلتها يف 14 فرايــر 1965 برئاســة القــايض 
صــالح الديــن شــبيكه وعضويــة القاضيــن عبــد اهلل أبــو عاقلــة أبوســن وحممــد الشــيخ 
ــد  ــام. وق ــب الع ــوان النائ ــار بدي ــى املستش ــم موس ــد الرحي ــيد عب ــة الس ــر، ومعاون عم
أوضــح الفريــق إبراهيــم عبــود للجنــة التحقيــق أن الســيد عبــد اهلل خليــل رئيــس الــوزراء 
ووزيــر الدفــاع هــو صاحــب فكــرة االنقــالب. وأشــار الفريــق عبــود إىل أن الســيد عبــد 
ــّرك  ــدان حت ــي( يؤي ــي املرغن ــدي وع ــن امله ــد الرمح ــيدين )عب ــه إن الس ــال ل ــل ق اهلل خلي
القــوات املســلحة. كــا أوضــح الفريــق عبــود أنــه كان ســيلغي قــرار اســتالم الســلطة إن 
ــاه  ــذا االجت ــل يف ه ــد اهلل خلي ــيد عب ــن الس ــات م ــه أي توجيه ــد وصلت ــت ق كان

ــالب.  ــل االنق قب
ــن  ــدد م ــع ع ــالب، وم ــاركوا يف االنق ــن ش ــكرين الذي ــع كل العس ــق م ــد التحقي بع
املدنيــن مــن بينهــم الســيد عبــد اهلل خليــل، أوصــت اللجنــة بإحالــة العســكرين الذيــن 
نفــذوا االنقــالب، وكذلك الســيد عبــد اهلل خليــل، إىل املحاكمــة. إاّل أن اجلمعية التأسيســية 
صّوتــت باألغلبيــة ضــد قــرار املحاكمــة. وقــد صّوتــت الكتلــة الرملانيــة حلــزب األمــة مــع 
ــد مــن االهتامــات واحلــرج لرئيــس  ــاب أمــام املزي ــى تغلــق الب ــرار عــدم املحاكمــة حت ق
الــوزراء وســكرتر عــام حــزب األمــة الســابق، وللحــزب نفســه.1  وقــد وقــف عــدٌد مــن 
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نــواب احلــزب الوطنــي االحتــادي مــع حــزب األمــة يف هــذا القــرار خوفــا مــن أن ُتدِخــل 
املحاكــات العلنيــة احلــزب وبعــض قياداتــه يف احلــرج أيضــا. 

ــذي  ــية ال ــة التأسيس ــرار اجلمعي ــون ق ــر واملتعلم ــورة أكتوب ــادات ث ــت قي ــد قابل وق
ــن  ــف يمك ــرون كي ــاءل الكث ــتهجان. وتس ــن االس ــٍر م ــدٍر كب ــة بق ــزب األم ــاه ح تبن
ــر اإلفــالت مــن املســاءلة واحلصــول عــى  للذيــن أصــدروا األوامــر بقتــل ثــوار أكتوب
ــة القانونيــة هبــذه الســهولة. ولكــن هــذا القــرار كان متناســقا مــع عــدد كبــر  احلصان
مــن القــرارات املتعارضــة مــع مبــادئ ثــورة أكتوبــر التــي كان احلزبــان الكبــران قــد 
رشعــا يف اختاذهــا.2 وقــد شــملت تلــك القــرارات حــّل احلــزب الشــيوعي الســوداين 
وطــرد نوابــه املنتخبــن مــن الرملــان ورفــض قــرار املحكمــة العليــا الــذي قــى بعــدم 

ــل.  ــتورية احل دس
وجتــّى الفشــل األكــر لسياســة احلزبــن الكبريــن يف اجلنــوب. فرغــم نمــو مشــكلة 
ــدة  ــر املائ ــرارات مؤمت ــع ق ــتخفاف م ــن باس ــة احلزب ــل ساس ــا تعام ــوب وتعّقده اجلن
املســتديرة ومقرحــات جلنــة االثنــي عــر، ومــا لبثــوا أن عــادوا ملربــع تصعيــد احلرب. 
دعنــا اآلن ننظــر لتطــورات الوضــع يف اجلنــوب بتفصيــل أكثــر يف باقــي هــذه الورقــة.

قضية اجلنوب خالل فرتة احلكم املدين األوىل
ــدين  ــم امل ــرة احلك ــة ف ــذ بداي ــوب من ــة اجلن ــع قضي ــل م ــة يف التعام ــدم اجلّدي ــرز ع ب
األوىل. وقــد وضــح ذلــك يف تراكــم وعــود الشــال املنقوضــة للجنــوب ويف إهــداره 
لفــرص الســالم التــي عرضهــا القــادة السياســيون اجلنوبيــون. فقــد تبّخــرت قــرارات 
ــوق  ــن باالحــرام واملســاواة يف احلق ــي وعــدت اجلنوبي ــا لعــام 1947 الت مؤمتــر جوب
ــل  ــاواة يف العم ــود املس ــرت وع ــر.3 تبّخ ــل واألج ــرص العم ــدءا بف ــات ب والواجب
عندمــا أعلنــت جلنــة الســودنة، التــي تكّونــت حريــا مــن الشــالين، نتائــج أعاهلــا 
التــي نتــج عنهــا منــح اجلنوبيــن أقــل مــن %1 مــن الوظائــف التــي شــغرت بمغــادرة 

ــة.  ــن 800 وظيف ــر م ــت أكث ــي بلغ ــن، والت ــز واملري االنجلي
وكان رئيــس الــوزراء الســيد إســاعيل األزهــري قــد ابتــدع منصــب وزيــر دولــة 
بــال أعبــاء يف جملــس وزرائــه لثالثــة مــن السياســين اجلنوبيــن الذيــن كانــوا أعضــاء 
يف حزبــه،4 وهــي مناصــب تريفيــة بــال مســئوليات. وحتــى عندمــا تــّم الحقــا ترفيــع 
اثنــن مــن وزراء الدولــة هــؤالء لرتبــة وزيــر تــّم ذلــك لــوزرات مــن الدرجــة الثانيــة 
ــي  ــات، وه ــازن وامله ــي، أو وزارة املخ ــل امليكانيك ــل وزارة النق ــة مث ــى الثالث أو حت
وزرات مل ُيكتــب هلــا البقــاء يف قائمــة الــوزارات مــن فــرط هامشــيتها وعــدم أمهيتهــا. 
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كــا ال بــد مــن التذكــر برفــض الساســة الشــالين باســتمراٍر لفكــرة وزارة تنميــة اجلنوب 
ــذي  ــس التنفي ــة واملجل ــة التريعي ــا يف اجلمعي ــون هب ــون يطالب ــة اجلنوبي ــّل الساس ــي ظ الت
)الــذي مل يكــن بــه متثيــل ألبنــاء اجلنــوب(، ثــم يف جملــس النــواب يف عــام 1954، ويف جملس 
وزراء حكومــة الســيد األزهــري يف نفــس الفــرة. وال بــّد مــن التذكــر أيضــا برفــض متثيــل 
اجلنوبيــن يف مفاوضــات القاهــرة يف هنايــة عــام 1952 وبدايــة عــام 1953، والتــي أّدت إىل 
اتفاقيــة احلكــم الــذايت وحــق تقريــر املصــر للســودان. كان وقــع ذلــك اإلقصــاء قاســيا عــى 
الساســة اجلنوبيــن وأظهــر هلــم هتميشــهم وجتاهلهــم املتواصــل بواســطة الساســة الشــالين. 
وقــد احتّجــوا عــي ذلــك التجاهــل بعــّدة مذكــرات مل يعرهــا الساســة الشــاليون أي اهتــام.     
ــم  ــب احلك ــاد مطل ــم وبعن ــالين رفضه ــة الش ــيمة للساس ــاء اجلس ــن األخط وكان م
ــراءة  ــت الق ــب كان ــو مطل ــه، وه ــون ب ــون يطالب ــة اجلنوبي ــذي كان الساس ــدرايل ال الفي
ــى  ــه ع ــة متلي ــة والثقافي ــة واللغوي ــة والديني ــات العرقي ــة للتباين ــة واملنطقي ــية احلكيم السياس
الواقــع الســوداين، وكان واضحــا أنــه النظــام الــذي يمكــن أن يســتوعب هــذه االختالفــات. 
وقــد أصبــح ذلــك املوقــف هــو املطلــب احلــزيب والرســمي ألبنــاء اجلنــوب عندمــا تــّم تبنّيــه 
ــميا  ــه رس ــام 1954 وتقديم ــا ع ــدرايل يف جوب ــزب الفي ــر احل ــاع يف مؤمت ــبه اإلمج ــا يش ب
ــل  ــه ممث ــب، وعرض ــذا املطل ــي ه ــل تبنّ ــد تواص ــه. وق ــي جتاهلت ــري الت ــة األزه حلكوم
اجلنوبيــن الوحيــد يف جلنــة الدســتور التــي شــملت 18 عضــوا )جلنــة القــايض ســتاني 
ــض  ــّم رف ــم ت ــت. ث ــض الوق ــٍل دام لبع ــد جتاه ــه بع ــي رفضت ــام 1954، والت ــر( ع بيك
مطلــب احلكــم الفيــدرايل بعــد وعــٍد رســمٍي بــه تــّم توثيقــه يف قــرار الرملــان الســوداين 
ــن  ــودان م ــتقالل الس ــرح اس ــى مق ــون ع ــون الرملاني ــه اجلنوبي ــّوت بموجب ــه وص نفس
داخــل الرملــان يف 19 ديســمر 1955، يف وقفــة وحــدٍة وطنيــٍة نــادرٍة. وقــد كان يمكــن أن 
تظــلَّ تلــك الوقفــة املشــعل ملســتقبل الســودان املوّحــد املتاســك لــو تعامــل معهــا الساســة 
الشــاليون بقــدٍر متواضــٍع مــن اجلّديــة واملعقوليــة.  لكــن الــذي حــدث كان العكــس متامــا 
عندمــا أخــر الساســة الشــاليون زمالءهــم اجلنوبيــن بغطرســة واســتخفاف أهنــم أعطــوا 
مطلــب النظــام الفيــدرايل االعتبــار الــكايف وال يعتقــدون أنــه مناســب للســودان.5 وهكــذا 
أهــدر هــؤالء الساســة فرصــة ذهبيــة حلــل مشــكلة اجلنــوب قبــل أن تســتفحل وتتصاعــد 

وخيــرج القــرار مــن يدهــم ويــد الشــال بأكملــه. 
وقــد أّدى نقــض كل تلــك العهــود، وبذلــك القــدر مــن االســتخفاف، إىل متــرد الكتيبــة 
االســتوائية يف توريــت يف 18 أغســطس 1955، وانطــالق رشارة العمــل العســكري يف 
ــد  ــام 2011. وق ــودان يف ع ــوب الس ــال جن ــاد إىل انفص ــذي ق ــودان، وال ــوب الس جن
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ــية ومل  ــت قاس ــداث توري ــوم ألح ــة يف اخلرط ــب احلكوم ــن جان ــل م ــت رّدة الفع كان
تتســم بمســئولية الدولــة جتــاه مواطنيهــا. فقــد ســّمى رئيــس الــوزراء الذيــن شــاركوا 
يف األحــداث باملتمرديــن وقــام اجليــش بتعّقبهــم بقســوة. ومتـّـت حماكــات مــن ُألقــي 
ــم  ــة. وت ــد العدال ــط قواع ــر إىل أبس ــة تفتق ــة عاجل ــات ميداني ــم حماك ــض عليه القب
ــواء  ــوا بإي ــة إن قام ــالطن باملحاكم ــة الس ــّذرت احلكوم ــا ح ــم، بين ــدٍد منه ــدام ع إع
ــة  ــن عزيم ــورات م ــك التط ــّوت تل ــد ق ــت. وق ــداث توري ــاركن يف أح ــن املش أٍي م
ــنوات  ــرز يف الس ــا ب ــالح ك ــوة الس ــية بق ــم السياس ــل حقوقه ــى ني ــوب ع ــاء اجلن أبن

ــة.  ــورات الالحق والتط
ــري  ــة األزه ــاء حكوم ــت أخط ــوادث توري ــق يف ح ــة التحقي ــت جلن ــد أوضح وق

ــرت:  ــا ذك عندم
وملــا كان املوقــف عــى هــذا احلــال يبــدو لنــا أن أســلم شــئ كان جيــب عملــه هــو أن 
ُتلغــى أوامــر ســفر الُبلــك نمــرة 2 )إىل الشــال( يف احلــال. إن املــّررات التــي ِقيلــت 
عــن احلفــاظ عــى هيبــة اجليــش وكرامتــه يف الوقــت الــذي كان معروفــا أن حــدوث 
التمــّرد أمــٌر حمتمــل، إن مل يكــن مؤّكــدا، غــر مقنعــة. فــإّن هيبــة اجليــش واإلدارة يف 
ــة( اإلســتوائية أيضــا قــد ســبق أن تالشــت. وإّن اإلرصار عــى عــدم تغيــر  )املديري
األوامــر بــدون أن تكــون هنــاك خطــط مضــادة أو أن توضــع مثــل هــذه اخلطــط فإنــا 
يــدل عــى عــدم اكــراث بــأرواح وممتلــكات املواطنــن اآلخريــن. وإننــا يف احلقيقــة 

نعتــر هــذا خطــأ عظيــا.6
ــم  ــب احلك ــع مطل ــل م ــالية يف التعام ــزاب الش ــة األح ــدم جدي ــل ع ــد تواص وق
الفيــدرايل يف جلنــة مســودة دســتور عــام 1958 التــي رفضــت النظــام الفيــدرايل وأقــّرت 
قيــام دولــة إســالمية عربيــة لدولــة متعــددة الديانــات واألعــراق والثقافــات. وقــد عــّر 
ــة،  ــن اللجن ــحابه م ــى انس ــة حت ــوا باللجن ــذي كان عض ــوري وال ــرنينو لوه األب س
ــوداين  ــان الس ــام الرمل ــهورة أم ــه املش ــرون، يف كلمت ــون اآلخ ــاء اجلنوبي ــه األعض ومع
ــدرايل جلنــوب الســودان  ــي حــّذر فيهــا أن رفــض النظــام الفي ــو 1958 والت يف 19 يوني
ســيقود يومــا مــا إىل انفصــال اجلنــوب. وقــد كان مــا ذكــره يف نبوءتــه التــي حتّققــت بعــد 

نصــف قــرٍن مــن الزمــان: 
ــط  ــب فق ــوب يطال ــال. إن اجلن ــو الش ــّيئة نح ــا س ــد نواي ــنُّ أب ــوب ال يك إن اجلن
ــوب  ــدى اجلن ــه ليســت ل ــد، كــا أن ــة يف إطــار الســودان امُلوّح ــإدارة شــئونه املحلي ب
نّيــٌة لالنفصــال عــن الشــال إلنــه لــو كان ذلــك هــو احلــال فليــس هنــاك قــّوٌة عــى 
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األرض تســتطيع منــع اجلنــوب مــن املطالبــة باالنفصــال. فاجلنــوب يطالــب بإقامــة 
ــى  ــوب بمقت ــتحقه اجلن ــقٌّ يس ــب ح ــال ري ــذا ب ــال، وه ــع الش ــة م ــة فيدرالي عالق
حــقِّ تقريــر املصــر الــذي يمنحــه املنطــق والديمقراطيــة للشــعب احلــر. وســينفصُل 
اجلنــوُب يف أي وقــت بطريقــة مبــارشة أو غــر مبــارشة متــى أراد الشــاُل ذلــك مــن 

ــا.7    ــا واقتصادي ــيا واجتاعي ــوب سياس ــى اجلن ــال ع ــيطرة الش ــالل س خ
وهكــذا انتهــت فــرة احلكــم املــدين األوىل وقــد نمت بــذور مشــكلة اجلنــوب وجتّذرت 
وبــدأت مالمــح املقاومــة املســلحة يف اجلنــوب يف الظهــور عــى الســطح إثــر متــرد توريــت 
عــام 1955 وهــروب اآلالف مــن اجلنــود واملدنيــن اجلنوبيــن إىل األحــراش. كل ذلــك 
كان بســبب عــدم جديــة الساســة الشــالين يف التعامــل مــع قضايــا التنــوع الدينــي والعرقــي 
والثقــايف واالســتخفاف بمطالــب أبنــاء اجلنــوب. غــر أن فــرة احلكــم العســكري األول مل 

ختتلــف كثــرا يف تعاملهــا مــع قضيــة جنــوب الســودان.  
استالم اجليش للسلطة يف 17 نوفمرب 1958

تــوىل الفريــق إبراهيــم عبــود ورفاقــه العســكريون الســلطة يف صبيحــة 17 نوفمــر 1958. 
ــه األول صبــاح ذلــك اليــوم  وأعلــن فيــه تعليــق العمــل بدســتور  أذاع الفريــق عبــود بيان
السياســية  الرملــان واحلكومــة واألحــزاب  1956، وحــلَّ  لعــام  املؤقــت  الســودان 
ــق  ــح الفري ــالد. أوض ــاء الب ــائر أنح ــريف يف س ــون الع ــالن القان ــا، وإع ــادرة ممتلكاهت ومص
ــتراء رشاء  ــوء اإلدارة واس ــاد وس ــي الفس ــر« ه ــورة 17 نوفم ــام »ث ــباب قي ــود أن أس عب
الذمــم بــن نــواب الرملــان ومــا نتــج عــن ذلــك مــن عــدم االســتقرار الســيايس. وأعلــن 
مــن خــالل األمــر الدســتوري األول تشــكيل املجلــس األعــى للقــوات املســلحة مــن ثالثــة 
ــلطات  ــه الس ــته، ومنح ــوداين برئاس ــش الس ــكرين يف اجلي ــار العس ــن كب ــا م ــر  ضابط ع
التريعيــة والتنفيذيــة والقضائيــة العليــا يف البــالد. غــر أن ذلــك األمــر الدســتوري أعلــن 
أيضــا أن املجلــس األعــى للقــوات املســلحة قــد خــّول لرئيســه مجيــع الســلطات التريعيــة 

ــادة القــوات املســلحة الســودانية.  ــة وقي ــة والقضائي والتنفيذي
وقــد تــّم إدخــال عــّدة تعديــالت عــى عضويــة املجلــس خــالل الســنوات األوىل بعــد 
االنقــالب بســبب اخلالفــات داخــل قيــادات اجليــش وحمــاوالت االنقــالب املتكــّررة، بــدءا 
بمحاولــة االمــراالي عبــد الرحيــم حممــد خــر شــنان واألمــراالي حمــي الديــن أمحــد عبد 
ــة  ــت طيل ــلحة ظّل ــوات املس ــى للق ــس األع ــة املجل ــر أن عضوي ــارس 1959. غ اهلل يف م
ــة  ــع بعضوي ــالين، ومل يتمّت ــش الش ــاط اجلي ــى ضب ــرا ع ــود ح ــق عب ــم الفري ــرة حك ف
املجلــس أي ضابــط جنــويب خــالل تلــك الفــرة رغــم التعديــالت املتعــّددة التــي ُأدخلــت 

عــى تشــكيلة املجلــس. 
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ومل خيتلــف األمــر كثــرا يف جملــس الــوزراء الــذي تــّم تشــكيله بعــد يــوٍم مــن نجــاح 
ــق  ــانتينو دين ــيد س ــو الس ــدا وه ــا واح ــرا جنوبي ــس وزي ــمل املجل ــد ش ــالب. فق االنق
ــيد  ــة. وكان الس ــك احلكوم ــة يف تل ــروة احليواني ــر وزارة الث ــب وزي ــغل منص ــذي ش ال
ســانتينو دينــق وزيــرا لنفــس الــوزارة يف حكومــة الســيد عبــد اهلل خليــل التــي أطــاح هبــا 
ــذاك الوقــت  ــد أصبحــت ب ــة ق ــروة احليواني ــدو أن وزارة الث االنقــالب العســكري. ويب

حقــا مكتســبا للجنوبيــن ال ينافســهم فيهــا شــايٌل. 
ــل  ــن القالئ ــادة اجلنوبي ــد الق ــق كان أح ــانتينو دين ــيد س ــارة إىل أن الس ــدر اإلش جت
ــن  ــه م ــذا كان حظ ــودان. ل ــال الس ــوب وش ــدة جن ــا بوح ــادون علن ــوا ين ــن كان الذي
االســتوزار يف احلكومــة املركزيــة يف كل العهــود ومــع كل األحــزاب ورؤســاء الــوزارات 
كبــرا. وكان الســيد بــوث ديــو قــد انتقــل مــن دعوتــه إىل احلكــم الفيــدرايل إىل وحــدة 
اجلنــوب مــع الشــال بعــد متــّرد كتيبــة توريــت يف أغســطس 1955. وقــد فــّر الكثرون 
ذلــك بخوفــه مــن التبعــات التــي قــد يقــوده إليهــا موقفــه ذلــك يف ظــروف االعتقــاالت 
ــق  ــانتينو دين ــيدان س ــط الس ــذا ارتب ــرد. وهك ــت التم ــي تل ــية الت ــات القاس واملحاك
وبــوث ديــو باألحــزاب الشــالية واحلكومــات يف اخلرطــوم ودعــوات الوحــدة للســودان 

ورفضهــا النظــام الفيــدرايل الــذي اتفقــت عليــه بقيــة القيــادات اجلنوبيــة. 
ــوزارة  ــر ل ــد خ ــادة أمح ــم الس ــالين ه ــن ش ــة مدني ــوزراء أربع ــس ال ــمل جمل ش
ــدل،  ــم والع ــاب للتعلي ــادة أرب ــة، وزي ــوزارة املالي ــد ل ــد أمح ــد املاج ــة، وعب اخلارجي
والدكتــور حممــد أمحــد عــي لــوزارة الصحــة، وهيمــن العســكريون عــى بقيــة 
الــوزارات. وقــد كان الســيد زيــادة أربــاب وزيــرا لنفــس الــوزارة يف حكومــة الســيد عبد 
اهلل خليــل، وأصبــح هــو والســيد ســانتينو دينــق الوزيريــن الوحيديــن يف حكومــة الفريــق 
عبــود اللذيــن اســتمرا يف حكومــة االنقــالب اجلديــدة مــن الــوزارة الســابقة املنتخبة، ويف 

ــا.    ــس منصبيه نف
ــة  ــام طائف ــدي إم ــن امله ــد الرمح ــيد عب ــدر الس ــالب أص ــن االنق ــن م ــد يوم  بع
األنصــار وراعــي حــزب األمــة بيانــا أعلــن فيــه عــن تأييــده لالنقــالب. أوضــح البيــان 
أن السياســين مــن قــادة األحــزاب قــد فشــلوا يف إدارة البــالد، وأن احلكومــات األربعــة 
التــي حكمــت البــالد قبــل االنقــالب مل يواكبهــا النجــاح. كــا أشــار البيــان إىل أن قيادات 
اجليــش التــي أخــذت األمــور يف يدهــا ســوف لــن تســمح بالــرّدد والفســاد والفــوىض 
يف البــالد. وقــد تبــع ذلــك البيــان بيــاٌن مماثــٌل مــن الســيد عــي املرغنــي زعيــم طائفــة 
ــالب  ــده لالنق ــا تأيي ــه أيض ــن في ــي يعل ــعب الديمقراط ــزب الش ــي ح ــة وراع اخلتمي

ــالد.8 ــدم للب ــار والتق ــوة إىل اآلزده ــك اخلط ــؤدي تل ــأل اهلل أن ت ويس
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سياسات نظام الفريق عبود جتاه قضية جنوب السودان 
ــنّى  ــى يتس ــالب حت ــر االنق ــل بتدب ــد اهلل خلي ــيد عب ــن الس ــادة اجلنوبي ــض الق ــم بع اهّت
للجيــش حســم احلــرب األهليــة يف جنــوب الســودان التــي بــدأت يف إبــراز نفســها بحــّدة، 
ــال  ــذا فع ــواء كان ه ــاد. وس ــة يف االزدي ــة واالقتصادي ــكرية والبري ــا العس ــدأت آثاره وب
أحــد أســباب دعــوة الســيد عبــد اهلل خليــل للفريــق عبــود الســتالم الســلطة أم ال، فقــد كان 
ذلــك هــو مــا قــام بــه الفريــق عبــود ورفاقــه. وكان برناجمهــم يف اجلنــوب مبنّيــا عــى ركيزتن 
مهــا احلــل العســكري للتمــرد، وأســلمة وتعريــب اجلنــوب كحــل متــواٍز ومكّمــل للحــل 

العســكري بغــرض دمــج جنــوب الســودان مــع شــاله.
تســّلم الفريــق عبــود مهــام وزارة الدفــاع باإلضافــة إىل رئاســة املجلــس األعــى للقــوات 
املســلحة وجملــس الــوزراء. وأعلنــت احلكومــة اجلديــدة بعــد أســابيع قالئــل مــن االنقــالب 
ــب  ــد واملناس ــردَّ الوحي ــام، وأن ال ــون والنظ ــى القان ــّرد ع ــة مت ــودان يف حال ــوب الس أن جن
هلــذا التمــرد هــو الــردُّ العســكري. تــّم تعيــن حاكــم عســكرٍي لــكٍل مــن املديريــات التســعة 
يف الســودان. لكــّن حــكام املديريــات اجلنوبيــة الثالثــة ُمنِحــوا كافــة الصالحيــات العســكرية 
التــي حيتاجوهنــا لدحــر التمــرد. بــدأت مبــارشة بعــد االنقــالب محــالت عســكرية مكّثفــة 
ــالت  ــا مح ــت معه ــا، وتزامن ــن فيه ــود متمردي ــتبه وج ــي يش ــوب الت ــق اجلن يف كل مناط
ــذه  ــت ه ــدارس. صاحب ــالب م ــن وط ــين وأكاديمي ــملت سياس ــعة ش ــاالت واس اعتق
احلمــالت حماكــاٌت اجيازيــة أصــدرت أحكامــا بالســجن لســنواٍت طويلــة عــى عــدد كبــر 

مــن املعتقلــن بتهمــة التمــّرد. 
ــالية يف  ــية الش ــزاب السياس ــج األح ــس هن ــود يف نف ــق عب ــة الفري ــارت حكوم ــد س وق
ــة  ــّذرت ساس ــدة ح ــة اجلدي ــل إن احلكوم ــودان. ب ــوب الس ــدرايل جلن ــام الفي ــا للنظ رفضه
ــن  ــوع م ــك الن ــون ذل ــّررت أن يك ــدرايل، وق ــام الفي ــة بالنظ ــن املطالب ــوب م ــاء اجلن وأبن
ــودانية  ــف الس ــرت الصح ــد ن ــون. وق ــا القان ــب عليه ــًة يعاق ــية جريم ــب السياس املطال
بعــد أســبوعن مــن االنقــالب العســكري ترحيــات للــواء حممــد طلعــت فريــد، عضــو 
املجلــس العســكري العــايل ووزيــر االعــالم والعمــل والناطــق الرســمي بلســان احلكومــة 
ــعى  ــن يس ــى كل م ــدة ع ــنرضب بش ــال د وس ــدة الب ــق وح ــمح بتمزي ــن نس ــا »ل معلن
ــام  ــب للنظ ــأي مطال ــرف ب ــن تع ــة ل ــأن احلكوم ــد ب ــواء فري ــح الل ــد أوض ــك«. وق لذل
الفيدرايل، وســتقاوم أي دعــوة لتقســيم الســودان، وواصل قائــال »كلنــا أبنــاء وطــن 
ــون  ــن يعيش ــك الذي ــي مل ــة ه ــأن أي منطق ــرف ب ــن. ال نع ــرف بالفدريش ــد. ال نع واح
ــد، وال  ــن واح ــوب، وط ــال وجن ــرب، ش ــودان، رشق وغ ــان الس ــن ب ــن نؤم فيها. نح
يقبــل التقســيم.«9 وواصــل الســيد عــي بلــدو مديــر املديريــة االســتوائية الســر عــى ذلــك 
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املنــوال عندمــا رّصح أنــه عــى »اجلنوبيــن الذيــن يريــدون الفدريشــن أن يبحثــوا عــن يشٍء 
ــاب.«10 ــهم للعق ــيعرضون أنفس ــه وإال س ــد يفعلون مفي

وقــد انفتــح بــاب العقــاب للمطالبــة بالنظــام الفيــدرايل جلنــوب الســودان عــى مراعيه 
ــكيل  ــن تش ــر 1959 ع ــتوائية يف 8 فراي ــة االس ــكري للمديري ــم العس ــن احلاك ــا أعل عندم
ــة  ــويب، بتهم ــاحنة جن ــائق ش ــو س ــليان، وه ــر س ــن عم ــة املواط ــكرية ملحاكم ــة عس حمكم
املطالبــة بالنظــام الفــدرايل جلنــوب الســودان. ويف وقــت الحــق أعلــن احلاكــم العســكري 
ــنوات.11 ــس س ــجن مخ ــه بالس ــت علي ــليان وحكم ــر س ــم عم ــت املته ــة أدان  أن املحكم
مل تصــدر حكومــة الفريــق عبــود دســتورا حلكــم البــالد خــالل ســنواهتا الســتة يف الســلطة. 
ــتور  ــروع دس ــة م ــة لصياغ ــكيل جلن ــى بتش ــم حت ــة مل تق ــإن احلكوم ــر ف ــة األم ويف حقيق
ــي كان  ــتورية الت ــر الدس ــم باألوام ــالد حُتك ــت الب ــنوات، وظّل ــك الس ــالل تل ــالد خ للب
ــة برئاســة رئيــس  ــد كــّون املجلــس جلن يصدرهــا املجلــس األعــى للقــوات املســلحة. وق
ــق  ــول الفري ــن وص ــاٍم م ــد ع ــام 1959، بع ــات يف ع ــو رن ــد أب ــد أمح ــيد حمم ــاء الس القض
عبــود للســلطة، لدراســة املشــاركة الشــعبية يف حكــم البــالد. أصــدرت اللجنــة مقرحهــا 
ــس يف  ــذه املجال ــوم ه ــى أن تق ــودان، ع ــاء الس ــة يف كل أنح ــة ُمنتخب ــس حملي ــام جمال بقي
كل مديريــة مــن مديريــات الســودان التســعة بانتخــاب جملــس لتلــك املديريــة، ثــم يقــوم 
ــزي يف  ــس املرك ــه للمجل ــن أعضائ ــتة م ــاب س ــعة بانتخ ــات التس ــس املديري ــن جمال كل م
ــارش،  ــر مب ــا غ ــن انتخاب ــن املنتخب ــة واخلمس ــه األربع ــة إىل أعضائ ــوم. وباإلضاف اخلرط
يقــوم رئيــس املجلــس األعــى للقــوات املســلحة بتعيــن ثانيــة عــر عضــوا لرتفــع عــدد 
ــون  ــة أن يك ــت اللجن ــا اقرح ــوا. ك ــبعن عض ــن وس ــزي إىل اثن ــس املرك ــاء املجل أعض

ــم.12  ــم مناصبه ــزي بحك ــس املرك ــاء يف املجل ــوزراء أعض ــس ال ــاء جمل أعض
غــر أن حكومــة الفريــق عبــود مل تلتفــت إىل مقرحــات جلنــة القــايض أبــو رنــات حتــى 
عــام 1963، عندمــا رشعــت يف االنتخابــات وتشــكيل املجلــس املركــزي. وقــد حــر أمــُر 
ــة املجلــس األعــى للقــوات املســلحة يف إصــدار  تشــكيل املجلــس دوَر املجلــس يف معاون
القوانــن والتريعــات. ويبــدو أن هــذه اإلجــراءات جــاءت متأخــرة وقليلــة ومل تســاهم يف 
احلــد مــن الغضــب والثــورة الشــعبية التــي اندلعــت يف أكتوبــر 1964، بعــد أقــل مــن عــام 

مــن قيــام املجلــس املركــزي.    
ــم  ــفٍة حلك ــيايس كفلس ــالم الس ــام اإلس ــى نظ ــود مل تتبنّ ــق عب ــة الفري ــم أن حكوم ورغ
ــب  ــلمة وتعري ــاه أس ــة يف اجت ــت برع ــا حتّرك ــالمية، إال أهن ــن إس ــدر قوان ــالد، أو تص الب
ــالد  ــطري الب ــن ش ــايف ب ــل ثق ــة تكام ــي قضي ــكلة ه ــار أن املش ــودان باعتب ــوب الس جن
ــة. وقــد قــّرر  ــة اإلســالمية وحتّدثهــم اللغــة العربي ــاق اجلنوبيــن للديان ســوف حيّلهــا اعتن
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ــالد  ــوب الب ــوة يف جن ــة — بالق ــة العربي ــالم واللغ ــن — اإلس ــرض االثن ــر ف ــام نوفم نظ
كحــل طويــل املــدى ملشــكلة اجلنــوب. مــن هنــا أخــذ احلــل العســكري يف اجلنــوب ُبعــدا 
ــة إســالمية يف الشــال. وقــد  ــاداة بدول ــاب أي إدعــاء أو  من ــا حتــى مــع غي إســالميا عربي
ــاج  ــيلًة لالندم ــوب وس ــالية يف اجلن ــة الش ــرض اهلوي ــود يف ف ــق عب ــة الفري رأت حكوم

ــالد.13            ــطري الب ــن ش ــل ب والتكام
ولتطبيــق هــذا التوّجــه فقــد أصــدرت احلكومــة قــرارا بــأن حتــلَّ اللغــُة العربيــة مــكان 
ــة  ــي لغ ــة ه ــة العربي ــون اللغ ــوب، وأن تك ــة يف اجلن ــات املحلي ــة واللغ ــة االنجليزي اللغ
ــاد  ــرار إبع ــذا الق ــن ه ــج ع ــد نت ــب. وق ــل يف املكات ــة التعام ــدارس ولغ ــس يف امل التدري
ــن  ــد م ــة. وال ب ــة العربي ــون اللغ ــوا يتحدث ــن مل يكون ــن الذي ــن اجلنوبي ــن واملدرس املوظف
اإلشــارة هنــا إىل أنــه تــّم إدخــال اللغــة العربيــة يف اجلنــوب يف عــام 1949 ، بعــد عامــن 
ــن  ــة. ولك ــة االنجليزي ــع اللغ ــب م ــا إىل جن ــدّرس جنب ــت ُت ــد كان ــا، وق ــر جوب ــن مؤمت م
أصبحــت اللغــة العربيــة يف ســنوات الفريــق عبــود هــي اللغــة الوحيدة املســموح بتدريســها 
ــض  ــن بع ــاٌت م ــاك حتّفظ ــت هن ــد كان ــوب. وق ــب اجلن ــدارس ومكات ــا يف م ــل هب والعم
القــادة اجلنوبيــن  عــى إدخــال اللغــة العربيــة يف مــدارس اجلنــوب عــام 1949 إذ ختــّوف 
هــؤالء القــادة مــن أن يكــون إدخــال اللغــة العربيــة هــو حصــان طــروادة لفــرض اإلســالم 

ــة حكــم الفريــق عبــود.     يف مــدارس اجلنــوب، وهــذا مــا حــدث مــع بداي
ــية  ــات الكنس ــرد كل املنظ ــة بط ــت احلكوم ــالمي قام ــا اإلس ــق برناجمه ــرض تطبي  وبغ
ــس  ــالق الكنائ ــوب، وإغ ــن اجلن ــة م ــن 300 منظم ــر م ــا أكث ــغ عدده ــرية والبال والتبش
ــذي  ــرية وال ــات التبش ــون اجلمعي ــام 1962 قان ــدر يف ع ــا. وص ــة هل ــدارس التابع وامل
يفــرض عــى كل مجعيــة احلصــول عــى إذٍن مســّبق قبــل ممارســة أي نــوٍع مــن النشــاط يف 
جنــوب الســودان.14 حتّدثــت احلكومــة أيضــا عــن »ســودنة التبشــر« يف اجلنــوب، ولكــن 
يبــدو أن ذلــك احلديــث كان المتصــاص الغضــب حــول طــرد املنظــات الكنســية األجنبيــة 

ــوب الســودان.  ــن جن م
وقــد تقــّرر أيضــا ان تكــون عطلــة هنايــة األســبوع هــي يــوم اجلمعة بــدال من يــوم األحد 
الــذي كان العطلــة منــذ دخــول احلكــم الثنائــي جنــوب الســودان. كــا بــدأت احلكومــة يف 
مــروٍع متكامــل إلرغــام اجلنوبيــن عــى تغيــر أســائهم املســيحية واملحليــة بأســاء عربيــة 
ــد  ــالمية. وق ــواد اإلس ــس امل ــس، وتدري ــالق الكنائ ــع إغ ــاجد م ــر املس ــالمية، ويف ن إس
تــّم تطبيــق هــذه اإلجــراءات بقــوة الســالح التــي منحتهــا احلكومــة للحــكام العســكرين 
ــج  ــق برنام ــع تطبي ــرد م ــة التم ــكري هلزيم ــد العس ــن التصعي ــذا تزام ــود. وهك ــدون قي ب

التكامــل الثقــايف بفــرض اللغــة العربيــة والديانــة اإلســالمية.15
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لقــد كان الغــرض مــن قانــون املناطــق املقفولــة الــذي صــدر عــام 1922 هــو منــع 
ــودان  ــوب الس ــارة جن ــن زي ــن — م ــن وموظف ــاة دي ــارا وزوارا ودع ــالين — جت الش
ــار  ــية والتج ــات الكنس ــوب للمنظ ــح اجلن ــإذن، وَفْت ــاك إال ب ــل هن ــة والعم واإلقام
ــام 1962  ــرية ع ــات التبش ــون اجلمعي ــن قان ــرض م ــد كان الغ ــل فق ــب. وباملقاب األجان
هــو فتــح أبــواب اجلنــوب أمــام الشــالين فقــط بغــرض نــر اإلســالم واللغــة العربيــة، 
ــة  ــن الصعوب ــد كان م ــإذن. وق ــه إال ب ــة في ــوب أو اإلقام ــارة اجلن ــن زي ــن م ــع اآلخري ومن
ــد  ــب بع ــى عق ــا ع ــع رأس ــب الوض ــد انقل ــه فق ــذا اإلذن. وعلي ــى ه ــول ع ــكان احلص بم
أربعــن عامــا عــى إصــدار قانــون املناطــق املقفولــة. وقــد اعتقلــت حكومــة الفريــق عبــود 
ــوا  ــودان وعارض ــوا يف الس ــن بق ــن الذي ــن اجلنوبي ــين واملتعلم ــن السياس ــات م املئ

ــراءات. ــذه اإلج ه
نتــج عــن تلــك اإلجــراءات العســكرية القاســية وإجــراءات دمــج اجلنــوب ثقافيــا مــع 
الشــال  بالقــوة هــروب عــرات اآلالف مــن اجلنوبيــن إىل دول اجلــوار — كينيــا ويوغنــدا 
وتنزانيــا ومجهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة )زائــر وقتهــا(، واكتظــت معســكرات الالجئــن 
يف هــذه الــدول هبــؤالء الالجئــن. وقــد أّدت هــذه السياســات الظاملــة القاســية إىل انخــراط 
عــرات اآلالف مــن الشــباب اجلنوبيــن يف حركــة املقاومــة يف اجلنــوب التــي أطلقــت عــى 

نفســها األنيانيــا )الثعبــان الســام(، والتــي واصلــت احلكومــة تســميتها بحركــة التمــرد. 
وقــد قــام الســادة ويليــام دينــق وســرنينو لوهــوري وجوزيــف أدوهــو مــن منفاهــم  يف 
ــرف بحــزب  ــي األفريقــي الســوداين، أومــا ُع ــا بإنشــاء حــزب االحتــاد الوطن رشق أفريقي
ســانو — وهــي الكلمــة التــي تكّوهنــا األحــرف األوىل إلســم احلــزب باللغــة االنجليزية.16 
وقــد تبنّــى هــذا احلــزب مطلــب النظــام الفيــدرايل الــذي كان ينــادي بــه احلــزب الليــرايل 
اجلنــويب يف بدايــة اخلمســينيات، رغــم نمــو وتصاعــد النََّعــرة االنفصاليــة يف أوســاط مقاتــي 
األنيانيــا والشــباب يف جنــوب الســودان.17 وقــد مارســت حكومةالفريــق عبــود ضغوطــا 
كبــرة إلقنــاع احلكومــة اليوغنديــة بتســليمها قيــادات حــزب ســانو، )باعتبــار أن املطالبــة 
ــن  ــة مل تذع ــة اليوغندي ــن احلكوم ــوداين(، لك ــون الس ــى القان ــة بمقت ــة جريم بالفيدرالي
لتلــك الضغــوط.18 وقــد ســامهت العالقــات العرقيــة والثقافيــة وتداخــل القبائــل بــن 
ــو  ــة يف نم ــو الديمقراطي ــة الكونغ ــدا ومجهوري ــا ويوغن ــودان ودول كيني ــوب الس جن
ــة  ــم باإلقام ــاح هل ــم والس ــودان، وقبوهل ــوب الس ــي جن ــة مواطن ــع قضي ــف م التعاط

والعمــل والدراســة يف تلــك الــدول.    
ــة  ــن حكوم ــية م ــكرية القاس ــراءات العس ــات واإلج ــك السياس ــر أن كّل تل غ
ــل  ــوه، ب ــف نم ــودان أو وق ــوب الس ــرد يف جن ــاح التم ــح مج ــح يف كب ــوم مل تنج اخلرط
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ــد  ــه. وق ــباب لصفوف ــن الش ــرات اآلالف م ــام ع ــا بانض ــك متام ــس ذل أّدت إىل عك
ــراش  ــدة يف أح ــة املتزاي ــة واملادي ــائر البري ــه اخلس ــلحة تواج ــوات املس ــت الق ظّل
ــا  ــّور لطبيعته ــى تص ــا أدن ــدى أفراده ــن ل ــي مل يك ــودان الت ــوب الس ــات جن وغاب
ــط  ــا، وس ــرض املالري ــا م ــتوائية، خصوص ــق االس ــراض املناط ــت أم ــية، وتفّش القاس

ــود.  ــاط واجلن الضب
بعــد مخســة أعــواٍم مــن السياســات العســكرية الفاشــلة وإجــراءات الدمــج الثقــايف 
بالقــوة والتــي ُقوبِلــت باالســتهجان والرفــض يف اجلنــوب وخــارج الســودان أحــّس 
الفريــق عبــود ورفقــاؤه يف املجلــس األعــى للقــوات املســلحة بــرضورة مراجعــة تلــك 
السياســات والبحــث عــن حلــول أخرى. كــّون الفريــق عبــود يف 20 أغســطس 1964 
ــكلة  ــر يف مش ــن للنظ ــن اجلنوبي ــالين و12 م ــن الش ــخصا، 15 م ــن 27 ش ــًة م جلن
ــدة  ــى وح ــة ع ــالد واملحافظ ــقي الب ــن ش ــة ب ــادة الثق ــا إلع ــة أبعاده ــوب ودراس اجلن
ــلحة.  ــوات املس ــى للق ــس األع ــأن للمجل ــذا الش ــات يف ه ــّدم بتوصي ــر، والتق القط
شــملت اللجنــة مــن الشــالين الســادة رس اخلتــم اخلليفــة وأمحــد حممــد ياســن وبشــر 
حممــد ســعيد، وشــملت مــن اجلنوبيــن الســيد رسســيو ايــرو العضــو بمجلــس الســيادة 
األول يف الســودان، والســلطان لوليــك الدو الــذي شــارك يف مؤمتــر جوبا عــام 1947. 
غــر أن األمــر بتشــكيل اللجنــة ومرجعيتهــا وضــع مســئولية الوضــع يف اجلنــوب عــى 
ــاء« وعــى  ــاة املئــات مــن الشــالين األبري عاتــق متــرد عــام 1955 »الــذي أودى بحي
»االســتعار الريطــاين الــذي أغلــق اجلنــوب أمــام الشــالين ومنعهــم مــن التداخــل 
والتواصــل مــع اخواهنــم يف اجلنــوب.« كــا أوضــح أمــر تشــكيل اللجنــة أن اخلالفــات 
ــببا  ــون س ــب أن تك ــالد ال جي ــطري الب ــن ش ــة ب ــة والثقافي ــة والديني ــة واللغوي العرقي

للتمــرد ألن هــذه اخلالفــات تســود بــن قبائــل اجلنــوب الكثــرة.19
ــت  ــدودة، وفرض ــا حم ــت صالحياهت ــرا وكان ــرا كث ــة متأخ ــن اللجن ــاء تكوي ج
عليهــا مرجعيتهــا الكثــر مــن القيــود. لكــن قبــل أن تنتهــي اللجنــة مــن أعاهلــا قــام 
ــم  ــم وإخواهن ــن أبنائه ــر م ــا الكث ــدوا فيه ــرب وفق ــم احل ــن أرهقته ــاليون الذي الش
وأقارهبــم بالثــورة عــى النظــام. تصاعــدت الثــورة التــي اندلعــت مــن جامعــة اخلرطــوم 
يف 21 أكتوبــر 1964 وامتــدت لــكل أنحــاء الســودان، أي بعــد شــهرين مــن تكويــن 
ــت  ــورة وكان ــّذى الث ــذي غ ــود ال ــودان الوق ــوب الس ــكلة جن ــت مش ــة. كان اللجن
ــي  ــب الت ــعارات واملطال ــى الش ــم وأع ــي أه ــكلة ه ــك املش ــلمٍي لتل ــل س ــة بح املطالب
ــام  ــا نظ ــي صادره ــات الت ــودة احلري ــرون بع ــب املتظاه ــد طال ــرون. وق ــا املتظاه رفعه

ــي. ــم اجلامع ــاء والتعلي ــتقالل القض ــود واس ــق عب الفري



خمسون عاما على ثورة أكتوبـر88

بعــد أيــام مــن املحــاوالت الفاشــلة إلمخــاد املظاهــرات بالعنــف واالعتقــاالت قــام 
ــوزراء  ــس ال ــلحة وجمل ــوات املس ــى للق ــس األع ــّل املجل ــود بح ــم عب ــق إبراهي الفري
ــل  ــت مُتّث ــي كان ــر والت ــورة أكتوب ــادت ث ــي ق ــات الت ــة اهليئ ــلطة جلبه ــليم الس وتس

ــادات.  ــات واالحت ــية والنقاب ــزاب السياس األح
يف تلــك األثنــاء بــدأت مالمــح التدّخــل الــدويل يف قضيــة جنــوب الســودان تلــوح 
ــرة يف  ــرب الدائ ــكلة واحل ــك املش ــة تل ــدول األفريقي ــض ال ــارت بع ــد أث ــق. فق يف األف
ــر دول  ــاك يف مؤمت ــن هن ــرية م ــات التبش ــي للبعث ــرد اجلاع ــودان والط ــوب الس جن
ــد يف القاهــرة يف ســبتمر 1964. وقــد قــّرر املؤمتــر أن يقــوم  ــاز الــذي ُعِق عــدم االنحي
ــة مــع احلكومــة الســودانية  ــارة للســودان ملناقشــة القضي االمراطــور هيالســياليس بزي
ــارة، غــر أن انــدالع  ــر 1964. وقــد رحبــت حكومــة الفريــق عبــود بالزي يف 26 أكتوب
ــار  ــة أن اختي ــن مالحظ ــا م ــّد هن ــارة.20 وال ُب ــك الزي ــام تل ــال دون قي ــر ح ــورة أكتوب ث
ــا للعــب دوٍر رئيــٍي يف  ــة فتــح البــاب إلثيوبي ــا هلــذه املهمــة كان بمثاب امراطــور إثيوبي
قضيــة اجلنــوب. وقــد َكــُر هــذا الــدور وتعاظــم مــع مــرور الســنوات، وتــّم يف معظــم 
ــرز  ــًة. وقــد ب ــة، عســكريًة ومدني ــادرة مــن احلكومــات الســودانية املتعاقب احلــاالت بمب
هــذا الــدور يف اتفاقيــة أديــس أبابــا لعــام 1972، ولقــاء كــوكا دام عــام 1986، ومبــادرة 
ــي  ــاءات ممث ــام 1988، ولق ــق( يف ع ــي- قرن ــة املرغن ــودانية )أو اتفاقي ــالم الس الس
ــاين مــن ع ام 1989.  ــا يف النصــف الث حكومــة اإلنقــاذ واحلركــة الشــعبية يف أديــس أباب
وقــد تواصــل الــدور اإلثيــويب وبــرز مــن خــالل منظمــة االيقــاد يف املفاوضــات التــي 

ــام 21.2005   ــامل يف ع ــالم الش ــة الس ــت التفاقي أوصل
خامتة

كانــت مشــكلة اجلنــوب وحمــاوالت الدمــج الثقــايف بالقــوة، والتصعيــد العســكري الذي 
ــدوره إىل خســائر فادحــة يف  ــذي أّدى ب ــه حكومــة العهــد العســكري األول، وال انتهجت
ــية  ــل الرئيس ــن العوام ــوداين، م ــاد الس ــوب ويف االقتص ــر يف اجلن ــاٍر كب األرواح ودم
لثــورة أكتوبــر. بــرزت حمــاوالت الدمــج الثقــايف كــا ناقشــنا يف هــذه الورقــة يف فــرض 
اللغــة العربيــة يف املــدارس واملكاتــب احلكوميــة، ويف إلغــاء تدريــس اللغــة االنجليزيــة، 
وكذلــك يف فتــح املــدارس اإلســالمية واخلــالوي )املــدارس القرآنيــة( وإغــالق 
املــدارس الكنســية وطــرد املبريــن األجانــب ووضــع القيــود القانونيــة أمــام دخوهلــم 
الســودان أو بقائهــم فيــه. وقــد تواصــل هــذا املنهــاج يف تغيــر يــوم العطلــة األســبوعي 
مــن األحــد إىل اجلمعــة. واســتمر ذلــك النهــج العبثــي ليشــمل تغيــر األســاء الكنســية 

ــة إســالمية.     ــاء وبنــات اجلنــوب بأســاء عربي ــة ألبن واملحلي
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غــر أننــا جيــب أال ننســى أخطــاء احلكومــات الســابقة والالحقــة يف جنــوب الســودان. 
فقــد تطّرقنــا يف هــذه الورقــة إىل مســامهة أخطــاء حكومتــي الســيدين إســاعيل  األزهــري 
ــة اجلنــوب وانطــالق العمــل العســكري ضــد  ــد قضي ــد اهلل خليــل يف انــدالع وتصعي وعب
هيمنــة الشــال، وتطرقنــا لنقــض الساســة الشــالين املتواصــل لوعودهــم للجنــوب. لكــن 
أكــر وأســوأ نقــٍض للوعــود كان نقــض الوعــد بالنظــام الفيــدرايل جلنــوب الســودان. لقــد 
كان تصويــت اجلنوبيــن لالســتقالل مقابــل تطبيــق النظــام الفيــدرايل يف اجلنــوب. كانــت 

تلــك حزمــة نقضهــا الساســة الشــاليون بــأن اختــاروا منهــا مــا كانــوا يريــدون أخــذه. 
ــذه  ــِع ه ــر مل ت ــورة أكتوب ــدالع ث ــدأت بان ــي ب ــة الت ــدين الثاني ــم امل ــرة احلك ــا أن ف ك
الــدروس عــى اإلطــالق، وواصلــت نفــس املنهــاج بشــقيه - التصعيــد العســكري والدمــج 
ــة قاســية ألحــد  ــوب، مســّددة بذلــك طعن الثقــايف بالقــوة - يف تعاملهــا مــع مشــكلة اجلن

ــوب.  ــر — احلــل الســلمي ملشــكلة اجلن ــوار أكتوب ــل وأكــر مطالــب ث أنب
وقــد ارتكبــت حكومتــا الســيد حممــد أمحــد حمجــوب والســيد الصــادق املهــدي ثــالث 
ــا  ــن راح ضحيته ــا وواو اللت ــزريت جوب ــت يف جم ــرة، متّثل ــك الف ــوب يف تل ــازر يف اجلن جم
ــش  ــا اجلي ــدم فيه ــي أع ــالطن الت ــزرة الس ــوب،22 وجم ــاء اجلن ــن أبن ــائة م ــن مخس ــر م أكث
مخســة عــر منهــم23 كــا تــم اغتيــال القيــادي اجلنــويب الســيد ويليــام دينــق يف تلــك الفــرة 
أيضــا، رغــم أنــه كان يمثــل صــوت االعتــدال املنــادي بالنظــام الفيــدرايل، ال االنفصــال أو 
حتــى تقريــر املصــر. وقــد قامــت احلكومتــان بــكل مــا يف وســعها إلفشــال مؤمتــر املائــدة 

املســتديرة، ومــن بعــده عمــل جلنــة االثنــي عــر.24
وقــد برهنــت األحــداث أن اتفاقيــة أديــس أبابــا والتــي تــّم التوقيــع عليها يف فــرة احلكم 
العســكري الثــاين يف عــام 1972 مل تكــن أكثــر مــن بحــث الرئيــس جعفــر نمــري حلليــف 
ــح  ــا تصال ــذا وعندم ــال، وهك ــه يف الش ــت نظام ــي واجه ــاملة الت ــة الش ــه املعارض يف وج
ــوب.  ــره للجن ــام 1978 أدار ظه ــالية يف ع ــة الش ــة والديني ــزاب الطائفي ــع األح ــه م نظام
وعــادت احلــرب بعــد هــذه املصاحلــة معبــأة هــذه املــرة ليــس فقــط بنقــض اتفاقيــة أديــس 
أبابــا، ولكــن أيضــا باإلســالم الســيايس الــذي تــّم تأطــره يف قوانــن ســبتمر عــام 1983. 
ــّم  ــذي ت ــرول ال ــن الب ــوب م ــروات اجلن ــال لث ــتغالُل الش ــوءا اس ــَع س ــد زاد الوض ولق
اكتشــافه هنــاك، ويف اغتنــام ميــاه مســتنقعات جنــوب الســودان مــن خــالل مــروع قنــاة 

جونقــي لصالــح الشــال ومــر. 
ــدي  ــادق امله ــيد الص ــادة الس ــة بقي ــدين الثالث ــم امل ــرة احلك ــة ف ــدت حكوم ــد صّع وق
ــاء  ــاٍد إلغ ــت يف عن ــوب،25 ورفض ــعب اجلن ــد ش ــالٍح ض ــذاء كس ــتعملت الغ ــرب واس احل
أو حتــى جتميــد قوانــن ســبتمر. وقــد حدثــت يف تلــك الفــرة جمــزرة الضعــن التــي راح 
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ضحيتهــا أكثــر مــن ألــف مــن أبنــاء وبنــات وشــيوخ وأطفــال اجلنــوب، كــا وّثــق ذلــك 
اثنــان مــن األكاديميــن الشــالين.26 وأضــاع نظــام الســيد املهــدي فرصتــي إعــالن كــوكا 
ــا ســتؤديان  ــادرة الســالم الســودانية يف عــام 1988، واللتــن كانت دام يف عــام 1986، ومب

ــل مــن اجلهــد الســيايس، حلــل مشــكلة الســودان الرئيســية وقتهــا. بقلي
وأكمــل نظــام اإلنقــاذ الــذي جــاء بعــد انقــالب العميــد عمــر البشــر يف يونيــو 1989 
مــا تبّقــى بإعالنــه اجلهــاد عــى شــعب اجلنــوب وباســتغالل اإلســالم الســيايس يف احلــرب 
ــالل  ــن خ ــا، وم ــداء وأمثاهل ــاحات الف ــهيد وس ــرس الش ــعارات ع ــالل ش ــن خ ــاك م هن
رفضــه لــكل املبــادرات التــي كان مــن املمكــن أن تــؤدي إىل بقــاء الســودان ككيــاٍن واحــد. 
وقــد شــمل ذلــك الرفــض حتى فكــرة دولــة واحــدة بنظامــن، الشــبيهة بالنظــام الفيــدرايل. 
وقــد أّدت سياســات التصعيــد تلــك يف خامتــة املطــاف إىل قبــول نظــام اإلنقــاذ جُمــرا حلــق 
تقريــر املصــر لشــعب جنــوب الســودان، والــذي اختــار بموجبــه أبنــاء وبنــات اجلنــوب 

االنفصــال يف ينايــر 2011 بــا يشــبه اإلمجــاع.
ــة  ــه مــع قضي ــود يف تعامل ــق عب ــل مــن أخطــاء نظــام الفري ــة للتقلي ليســت هــذه حماول
ــة  ــود كانــت ترمجــة حقيقي ــق عب اجلنــوب. ولكــن مــن الواضــح أن سياســات نظــام الفري
ــتعالء  ــكرية، يف االس ــت أم عس ــة كان ــوم، مدني ــة يف اخلرط ــالية احلاكم ــة الش ــر النخب لفك
واإلقصــاء ألبنــاء وبنــات اجلنــوب، ورفــض التعدديــة الثقافيــة، وحماولــة إحالهلــا بالعروبــة 
واإلســالم بقــوة الســالح. وقــد أّدت تلك السياســات اهلوجــاء يف هنايــة املطــاف إىل انفصال 
جنــوب الســودان وبــروز دولتــه املســتقلة، املثقلــة مثــل الشــال، بقيــود القبليــة واجلهويــة 
ــطر  ــن انش ــدة بنظام ــة واح ــن دول ــدال م ــتبداد. وب ــاد واالس ــة والفس ــروب الداخلي واحل

الســودان إىل دولتــن بنظــام واحــد.
ــذي  ــر ال ــد والكب ــدي اجلدي ــر، والتح ــق آخ ــرق طري ــودان اآلن يف مف ــال الس إن ش
ــت  ــد اندلع ــوب وق ــة اجلن ــن جترب ــية م ــدروس القاس ــي ال ــو رضورة أن يع ــه ه يواجه
حــروب دارفــور وجنــوب كردفــان والنيــل األزرق، وإال فــإن هــذا اهلــالل ســيصر تدرجييــا 

ــن الســودان.       ــي م ــا تبق ــد مل ــوب اجلدي اجلن
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هوامش
ــوم: وزارة  ــرب )اخلرط ــالب 17 نوفم ــي أدت إىل انق ــباب الت ــق يف األس ــر التحقي 1.   انظ

ــاب، ص 491-433.    ــذا الكت ــق 3 يف ه ــن يف امللح ــدل، 1965(، واملضّم الع
2.   حــدث نفــس الشــئ لقائــد انقــالب 25 مايــو عــام 1969 العقيــد جعفــر نمــري. فبعــد 
انتفاضــة أبريــل عــام 1985 التــي أســقطت نظامــه جلــأ نمــري للقاهــرة التــي رحبــت بــه وأقام 
هبــا لفــرة مــن الزمــان عــى ضيافــة احلكومــة املريــة. غــر أن نظــام اإلنقــاذ ســمح لــه بالعــودة 
للســودان عــام 1999 حيــث عــاش يف محايــة النظــام حتــى وفاتــه يف 30 مايــو عــام 2009. مــن 
املؤكــد أن الســاح لــه بالعــودة للســودان دون مســاءلة أو حتــى فتــح أٍي مــن ملفــات حكمــه، 
ــا  ــي فرضه ــبتمر الت ــن س ــاذ لقوان ــام اإلنق ــن نظ ــرا م ــة، كان تقدي ــًة كامل ــه محاي ــع محايت وم
نمــري عــام 1983، والتــي مــا تــزال ســارية حتــى اليــوم. كــا أن بعــض العســكرين الذيــن 
شــاركوا يف انقــالب نمــري، والذيــن حكمــت املحاكــم عليهــم بالســجن خــالل فــرة احلكــم 

املــدين الثالثــة، تــّم إطــالق رساحهــم بعــد شــهور قليلــة مــن انقــالب اإلنقــاذ.   
3.   من أجل وثيقة الوقائع الكاملة ملؤمتر جوبا راجع

“Proceedings of the Juba Conference on the Political Developments of the 
Southern Sudan, June 1947,” reproduced as Appendix III, in Dunstan Wai, The 
Southern Sudan: The Problem of National Integration (London: Frank Cass and 
Company, 1973), p. 185. 
4.   قــام الســيد إســاعيل األزهــري بتعيــن ثالثــة مــن أبنــاء اجلنــوب هــم الســادة ســانتينو دينق 
وبولــن ألــر وداك داي كــوزراء دولــة بــال أعبــاء، وليــس كــوزراء أو حتــى كــوزراء دولــة ألي 

مــن الــوزرات اخلمســة عــر التــي تــّم إنشــاؤها.
5.   أوضــح الســيد حممــد أمحــد حمجــوب أن قــرار الرملــان يف 19 ديســمر عــام 1955 بطلبــه 
ــار الــكايف كان فقــط إلرضــاء اجلنوبيــن  ــة التأسيســية إعطــاء النظــام الفيــدرايل االعتب للجمعي

حتــى يصوتــوا لالســتقالل، وأنــه مل يكــن أحــٌد جــادا يف تلــك املســألة. 
Abel Alier, Southern Sudan: Too Many Agreements Dishonoured (Exeter: Ithaca 
Press, 1990), p. 32.
6.   تقريــر جلنــة التحقيــق يف االضطرابــات التــي حدثــت بجنــوب الســودان يف أغســطس ســنة 
1955، والــذي تــم نــره يف أكتوبــر عــام 1956، ص 128. تكّونــت اللجنــة برئاســة القــايض 
ــة  ــاريع بوالي ــة املش ــرا هليئ ــذي كان مدي ــوب ال ــة حمج ــيد خليف ــة الس ــران، وعضوي ــق قط توفي
ــر  ــاركن يف مؤمت ــن املش ــرز اجلنوبي ــد أب ــذي كان أح ــك الدو ال ــلطان لولي ــتوائية، والس االس

ــا عــام 1947.  جوب
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Steve A. Paterno, The  Rev. Fr. Saturnino Lohure: A Roman Catholic 
Priest Turned Rebel, The South Sudan Experience (Baltimore, MD: 
PublishAmerica, 2007), pp. 119–120.

)ترمجة الكاتب(.
8.   مــن أجــل نقــاش مطــول لبيــاين الســيد عبــد الرمحــن املهــدي والســيد عــي املرغني 

نظر ا
Tim Niblock, Class and Power in Sudan (Albany, NY: State University of 
New York, 1987), pp. 219–221.
ُيالحــظ أن بيــان الســيد عــي كان أكثــر حــذرا يف تأييــده لالنقــالب مــن بيــان الســيد 
عبــد الرمحــن املهــدي. غــر أن طائفــة اخلتميــة وحــزب الشــعب الديمقراطــي أصبحــا 
ــود كــا وضــح يف مذكــرة  ــق عب ــدا حلكومــة الفري ــا وتأيي ــر قرب مــع مــرور الزمــن أكث
ــد  ــي عب ــيد ع ــا الس ــي قاده ــه، والت ــود وحكومت ــق عب ــدة للفري ــن املؤي ــرام املواطن ك

ــي 221 –222. ــن. انظــر املصــدر الســابق صفحت ــور الدي الرمحــن والســيد حممــد ن
ــام 1958، ص 3. كان  ــمر ع ــاء 3 ديس ــد، األربع ــودان اجلدي ــة الس ــر صحيف 9.   انظ
ــالب  ــع انق ــا وق ــا عندم ــة يف جوب ــوات اجلنوبي ــد الق ــد قائ ــت فري ــد طلع ــواء حمم الل

ــود. ــق عب الفري
10.   انظــر حممــد عــى صالــح، »وثائــق أمريكيــة عــن عبــود«، احللقــة الرابعــة، موقــع 

األســتاذ حممــد عــي صالــح االلكــروين
http://www.mohammadalisalih.com/
وقــد تضّمنــت الوثيقــة أيضــا ترحيــات للــواء حممــد طلعــت فريــد، عضــو املجلــس 
العســكري العــايل ووزيــر االعــالم والعمــل، بــان احلكومــة لــن تعــرف بــأي مطالــب 

انفصالية، وســتقاوم أي دعــوة لتقســيم الســودان.  
11.   انظر حممد عى صالح، املصدر نفسه.

ــه ودوره  ــة أعضائ ــه وخلفي ــزي وتكوين ــس املرك ــل للمجل ــاش متكام ــل نق ــن أج 12.   م
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17.   انظر 
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Frank Cass, 1963).

18.   انظر
Oliver Albino, The Sudan: A Southern Viewpoint (London: Oxford University 
Press, 1970), pp. 55-56.
19.   انظــر  عبــد املاجــد بــوب، جنــوب الســودان: جــدل الوحــدة واالنفصــال )اخلرطــوم: 

مطبعــة جامعــة اخلرطــوم، 2009(.
20.   حممــد أمحــد حمجــوب، الديمقراطيــة يف امليــزان )اخلرطــوم: مطبعــة العملــة، 2004(،  

ص 205. 
21.   انظر 

Salman M. A. Salman, “South Sudan Road to Independence: Broken 
Promises and Lost  Opportunities,” Pacific McGeorge Global Business and 
Development Law Journal, 26 (2013),   pp. 338–384.
ــن  ــأن املجزرت ــام 1965 ب ــمر ع ــوم يف 25 ديس ــا يف اخلرط ــة العلي ــت املحكم 22.   قض
قــد وقعتــا فعــال، وأعطــت وصفــا لــكل منهــا. أّكــدت املحكمــة أن حــواىل 360 ســودانيا 
ــن  ــار عــى املدني ــر، وأن إطــالق الن ــِرح عــدٌد كب ــا وُج ــة جوب ــوا يف حادث ــد قتل ــا ق جنوبي
ــة أن  ــت املحكم ــا أوضح ــايل. ك ــوم الت ــى الي ــتمر حت ــو واس ــدأ يف 8 يولي ــن ب اجلنوبي
جمموعــة مــن القــوات املســلحة دخلــت املستشــفى التــي كانــت تعالــج اجلرحــى وقتلــت 
ــى.  ــالج اجلرح ــت ع ــروب وأوقف ــى اهل ــن ع ــن اآلخري ــت الطبيب ــاء، وأرغم ــد األطب أح



خمسون عاما على ثورة أكتوبـر94

ــوات  ــت الق ــا هامج ــو عندم ــت يف 11 يولي ــزرة واو  حدث ــا أن جم ــة أيض ــدت املحكم أك
املســلحة حفــل زواج الســيدين شــريانو شــر وأوكتافيــو دينــق وقتلــت حــواىل 100 مــن 
ــار موظفــي احلكومــة  ــى عــددا مــن كب ــاء احلفــل. وقــد شــملت قائمــة القت ــن أثن املدعوي

ــة: ــر قضي ــنوات. انظ ــر س ــع وع ــر أرب ــن العم ــان م ــن يبلغ وطفل
Sudan Government v. Darios Bashir and Others, AC-CP-480-1965, Sudan 
Law Journal and Reports 1966 (The Judiciary, Khartoum), pp. 99–108.
ــن  ــد الصحفي ــوب ض ــد حمج ــد أمح ــيد حمم ــة الس ــا حكوم ــي رفعته ــة الت ــي القضي وه
داريــوس بشــر وبونــا ملــوال بتهمــة الكــذب الضــار ألهنــا نــرا خــر املجزرتــن. وقــد 
قضــت املحكمــة براءهتــا مــن معظــم التهــم املوجهــة ضدمهــا. وقــد اختتــم القــايض عبــد 
ــف  ــذه ختال ــٍش كه ــال بط ــارس أفع ــي مت ــة الت ــاآليت: »إن احلكوم ــه ب ــام حكم ــد إم املجي
ــار، وإن كل  ــرٌة باالحتق ــٌة جدي ــي حكوم ــانية هل ــد اإلنس ــايف قواع ــون وجت ــكام القان أح
مواطــٍن يواجههــا بذلــك يتوّجــب محايتــه وافــراض أن قصــده كان إزالــة هــذه الترفــات 
ــون  ــص وروح القان ــيحبط ن ــذا س ــر ه ــٍم غ ــانية. وأن أي حك ــة أو اإلنس ــر القانوني غ

ــدوى.« ــن اجل ــا م وجيردمه
23.   ملزيد من النقاش حول جمزريت جوبا وواو وجمزرة السالطن راجع

Abel Alier, Southern Sudan:Too Many Agreements Dishonored,  p. 7.
24.   للتفاصيــل انظــر يوســف حممــد عــي، الســودان والوحــدة الوطنيــة الغائبــة )أم درمان: 

مركــز عبــد الكريم مرغنــي الثقــايف ، 2012(.
  .25

Herman Cohen, Intervening in Africa: Superpower Peacemaking in a 
Troubled Continent  (London: Macmillan Press Ltd, 2000), pp. 60–70.
ــرق يف  ــن، ال ــة الضع ــود، مذبح ــد حمم ــاري أمح ــدو وعش ــي بل ــليان ع ــر س 26.   انظ

الســودان: انتهــاكات حقــوق اإلنســان يف الســودان )اخلرطــوم، 1987(.  


