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ثورة عام  1924في الســـودان
Revolution 1924 In Sudan
د .سعد محسن عبد

د .حسان ريكان خمف

الجامعة المستنصرية

الجامعة العراقية

كمية اآلداب

كمية التربية

ممخــص
تناوؿ البحث ثورة  1924في السوداف التي عبر مف خالليا الشعب السوداني عف
رفضو لموجود البريطاني  ,وعمى الرغـ مف اف الثورة لـ تحقؽ أىدافيا المرجوة اال انيا
في نياية المطاؼ كانت ضربة موجية الى البريطانييف مما جعؿ قادتيـ يعيدوف
حساباتيـ في تعامميـ مع أبناء الشعب السوداني الذي عانى كثي اًر مف الظمـ والقسوة
جراء السياسة االستعمارية لبريطانيا عمى ارض السوداف .

وبرىنت الثورة السودانية تالحـ أبناء الشعب المصري مع السودانييف في بداية
انطالؽ الثورة  ,وأعطت درساً لقادة الحركة الوطنية بأف الحكومة المصرية لـ تستمر في

حماسيا بالتعاوف مع السودانييف خاصة بعد استقالة سعد زغموؿ لذلؾ أقدمت عمى سحب
قواتيا مف ارض السوداف وتركت أبناءه لوحدىـ في المواجية مع االحتالؿ البريطاني ,

وىذا ما جعؿ القادة السودانييف يعيدوف حساباتيـ بصدد فكرة الوحدة مع مصر .

المقدمة
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خضعت البمداف العربية لتأثير الحرب العالمية األولى والنتائج التي آلت إلييا ,

وكانت معظـ ساحاتيا ميداناً لمقوات األجنبية  ,فالنسبة لبريطانيا فقد قدمت وعوداً لمعرب
الذيف شاركوا معيا في القتاؿ بالوقوؼ الى جانبيـ ومساندتيـ لتقرير مصير بالدىـ .

ولكف بعد أف انتيت الحرب لصالح دوؿ الحمفاء تنصمت بريطانيا عف تمؾ الوعود مما

أثار أستياء الشعب العربي في أماكف عديدة  ,فحدثت العديد مف الثورات وكاف مف بينيا
ثورة 1924ـ في السوداف التي استمدت قوتيا وعمؽ تأثيرىا مف الثورة المصرية عاـ
. 1919

1924ـ فأنو مف الضروري تسميط الضوء عمى مجرياتيا

ونظ اًر ألىمية ثورة

لمعرفة أسبابيا ونتائجيا وايضاح مدى التناغـ والترابط القومي بيف البمداف العربية ,

فالذي حدث في مصر مف مقاومة ضد االحتالؿ البريطاني مف خالؿ ثورة
ترؾ تأثي اًر لدى السودانييف في مواجية االحتالؿ نفسو .

1919ـ قد

جاء اختيارنا ىذا الموضوع وفاء لثورة السوداف واىمو  ,وخدمة لكؿ الميتميف

بأحداث الوطف العربي وكفاح شعبو في مواجية االستعمار األجنبي  .تألؼ البحث مف
فصميف  ,تضمف الفصؿ األوؿ العوامؿ التي ميدت لقياـ ثورة

 , 1924ودور جمعية

اآلتحاد السوادني وجمعية المواء األبيض التي كانت النواة األولى إلنطالؽ الثورة بقيادة
المالزـ عمي عبد المطيؼ .

أما الفصؿ الثاني فقد تناوؿ ثورة

1924ـ واألحداث والمواقؼ التي رافقتيا منيا

موقؼ الحكومة المصرية والبريطانية ومقتؿ السير لي ستاؾ الحاكـ البريطاني العاـ في

السوداف الذي ألقى بتبعاتو عمى الحكومة المصرية وقواتيا الموجودة في السوداف  ,وكاف
أنسحاب الجيش المصري مف السوداف  ,وتجدد الثورة السودانية خاتمة ليذا الفصؿ .

الفصل األول

العوامل التي مهدت لقيام ثورة عام 1924م
302

مجلة ديالى 2012/

العدد الرابع والخمسون
أوالً  :نشاط الحركة الوطنية في السوداف
خضع السوداف منذ عاـ

وبريطانية مف الناحية النظرية  ,العالمية األولى(.)1

إلدارة مشتركة
1899
ـ,

ظيرت بواكير الحركة الوطنية في السوداف  ,حاؿ انتياء الحرب العالمية األولى

بفعؿ عوامؿ عديدة منيا انتشار مبدأ حؽ الشعوب في تقرير مصيرىا  ,واتساع التعميـ

في السوداف  ,والذي أدى الى نمو الحركة الوطنية والقومية ( .)2كما كاف لتزايد األطماع
البريطانية في السوداف دور في إثارة سخط الشعب السوداني ضد بريطانيا  ,فأسس

زعماء الحركة الوطنية نادي الخريجيف منذ صيؼ عاـ

1918ـ في مدينة أـ درماف ,

الذي أثار روح الحماسة لدى السودانييف مف خالؿ إصدار المنشورات السرية التي
طالبت بالثورة ضد الوجود البريطاني حتى نيؿ

االستقالؿ (.)3وأخي اًر أدت ثورة عاـ  1919في مصر والتي قادىا سعد زغموؿ ( ,)4دو اًر

كبي اًر في تصاعد النشاط الوطني في السوداف  ,وقد جاء عمى لساف السمطات البريطانية
قوليا  (( :إف صغار الموظفيف والطمبة قد بدأوا بالتأثر باألحداث الجارية في مصر,

وأف اىتماـ السودانييف عامة قد زاد زيادة كبيرة بتمؾ األحداث منذ أواسط عاـ  1919وأف
ىذا األمر يستمزـ الحيطة والحذر )) (.)5

حرص الزعماء السودانييف عمى مشاركة المصرييف الى جانبيـ مف أجؿ جالء

القوات البريطانية مف أراضييما ( .)6وأرسؿ أحد الوطنييف السودانييف في

/20تشريف

الثاني1920 /ـ منشو اًر الى جميع المديريات السودانية يحمؿ بيف طياتو انتقاداً شديد

الميجة لمسياسة القمعية التي اتبعتيا اإلدارة البريطانية في السوداف  ,ومحاولتيا زرع

الفرقة واحداث الفتنة بيف السودانييف والمصرييف ( , )7وجاء في المنشور  (( :إف ىدؼ
السياسة البريطانية خمؽ انقسامات بيف مختمؼ القبائؿ الكتساب مساعدة الواحدة ضد
جاؿ الديف المعروفيف ,
األخرى  ..وىي تيدؼ أيضاً الى خمؽ انقسامات بيف كبار ر
رجاؿ
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حيناً تقرب أحدىـ إلييا وتبعد اآلخريف  ,وأحياناً تؤيد بالماؿ واحداً وتسجف اآلخر )) ...
(.)8

حاولت السمطات البريطانية إعاقة نمو الحركة الوطنية في السوداف إال أنيا

اخفقت في تحقيؽ مآربيا  ,واستمرت الحركة الوطنية في نشاطيا الذي اتخذ طابعاً سرياً
عف طريؽ تأسيس الجمعيات واصدار المنشورات السرية(.)9
ثانياً  :تأسيس الجمعيات السودانية
أ – جمعية االتحاد السوداني :
تعد جمعية االتحاد السوداني أوؿ تنظيـ سياسي حديث  ,أسست بمدينة أـ درماف

في أوائؿ عاـ

1920ـ وكاف أعضاؤىا مف خريجي كمية غوردف

( ,)10تأثرت

ىذه الجمعية بالحركة الوطنية المصرية  ,كما شجعت عمى أىمية تعزيز الروابط مع
مصر  ,وحظيت أفكارىا وطروحاتيا بقبوؿ واسع لدى الصحافة المصرية ,إذ قامت

بنشرىا بال تحفظ وأصبحت في متناوؿ القراء ( .)11استخدمت الجمعية أساليب متعددة في

مواجية االحتالؿ البريطاني منيا إرساؿ مذكرات احتجاج وعقد الندوات األدبية وتنظيـ
المسرحيات(.)12

وعندما بدأت بريطانيا تفكر بصورة جدية بفصؿ مصر عف السوداف بعد التقرير

الذي قدمو المورد ممنر ) ,)13( (Milnerالى حكومتو في  /18آب 1920 /ـ والذي أكد

فيو ضرورة إبعاد مصر عف السوداف في ظؿ إدارتو كما

يقوؿ  ,إذ قاد ىذا األمر الخطير الجمعية الى ممارسة العمؿ السياسي  ,واستغمت كؿ

فرصة لمتعبير عف أستيائيا مف البريطانييف  ,فقامت بإصدار عدة منشورات طالبت فييا

السوادنييف بالوحدة مع مصر إلفشاؿ المخطط البريطاني  ,ودعت زعماء الحركة الوطنية
في السوداف الى خوض النضاؿ المشترؾ مع مصر(.)14
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كانت وجية نظر الحكومة المصرية تؤكد عمى ضرورة جعؿ قضية السوداف

مرتبطة بقضيتيا  ,أما يريطانيا فكانت ترى بأف مسألة السوداف منفصمة تماماً عف

القضية المصرية واف السوداف في حالة تطور بموجب اتفاقية الحكـ الثنائي لعاـ 1899ـ

بيف مصر وبريطانيا  ,وعميو فال ييـ مصر مف السوداف سوى مياه نير النيؿ ,ورأت

بريطانيا بأنيا تضمف حقيـ في ىذا المجاؿ ( .)15وىذا يعني أف ال دور لمصر في ظؿ

ىذه االتفاقية التي أكدت عمى أف يكوف حكـ السوداف مشتركا بينيما ,ومف ىنا يتضح لنا
أف ىذه االتفاقية أرادت مف ورائيا بريطانيا كسب ثقة مصر لضماف والئيا  ,وخشيت

أيضاً مف أي مواجية مسمحة مع المصرييف .

وبعد أف شعرت الحكومة البريطانية بأف الزعماء المصرييف جادوف في وضع

دستور لبالدىـ واصرارىـ عمى االستقالؿ لذلؾ خشيت أف يتأثر قادة السوداف بيذا
التطور  ,فقاـ المندوب السامي البريطاني في مصر أدموند ىنري المنبي

(Edmund

) , )16( Henry Alenbyبزيارة السوداف في نيساف 1922ـ واجتمع بزعماء الطوائؼ

الدينية ورؤساء القبائؿ لضماف والئيـ التاـ لبريطانيا وعدـ تأثرىـ بأفكار الحركة الوطنية
في مصر(.)17

أثارت ىذه الزيارة أعضاء الجمعية والتي عدوىا تدخالً في شؤوف السوداف
()18

()18
الداخمية فكتب المالزـ عمي عبد المطيؼ  ,أحد األعضاء البارزيف في الجمعية مقاالً

بعنواف (( مطالب األمة السودانية )) وقامت بنشره جريدة األخبار القاىرية في  /20آيار
1922/ـ بعد أف رفضت جريدة ( الحضارة ) السودانية نشره ألنو يتعارض مع سياستيا

التي تقوـ عمى تأييد زعماء الطوائؼ الدينية الذيف انتقدىـ المقاؿ  ,وأشار المالزـ عمي

عبد المطيؼ بأف تأييدىـ لبريطانيا في سعييا لفصؿ السوداف عف مصر ال يمثؿ إال فئة
قميمة مف السودانييف ( ,)19وعمى أثر ىذا المقاؿ اعتقؿ المالزـ عمي عبد المطيؼ وحكـ

عميو بالسجف لمدة عاـ وأحيؿ عمى التقاعد في  /14حزيراف .)20(1922 /
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لـ تتوقؼ جمعية االتحاد السوداني عف عمميا السياسي الموجو ضد بريطانيا,

وقد اتخذت أساليب أخرى منيا عرض المسرحيات وعقد الندوات التي أكدت عمى

مواجية المخطط االستعماري البريطاني الرامي إلبعاد السوداف عف مصر ( .)21وأرسمت
الجمعية في تشريف الثاني 1922ـ خطاباً الى األمير عمر طوسوف أحد أفراد األسرة

الحاكمة في مصر أعمنت مف خاللو عمى عمؽ العالقة مع مصر ,وأف غاية الجمعية
ىي تحقيؽ الوحدة مع مصر  ,وأف السوداف لف ينفصؿ عف مصر بأي حاؿ مف

األحواؿ  ,وكانت خاتمة الخطاب تقوؿ  (( :فميحيا وادي النيؿ ح اًر مف األسكندرية شماالً

الى ما بعد بحيرة ألبرت جنوباً  )22( )) ...يبدو لنا أف ىذا الخطاب قد عبر عف التأييد

الكامؿ مف قبؿ الحركة الوطنية في السوداف اتجاه أخوانيـ في مصر ألف مصيرىما
مشترؾ  ,فنجاح أحد األطراؼ في المواجية مع بريطانيا يصب في خدمة الطرؼ
اآلخر .

وحرصت الجمعية أيضاً عمى التوفيؽ بيف العمؿ السياسي واألنشطة

الثقافية واألدبية في مقاومة الوجود البريطاني ( ,)23ولكف عدـ تمبية الجانب البريطاني

لمطاليبيا في حؽ تقرير مصير السوداف جعميا تغير ىذا النيج لذلؾ عممت

عمى تصعيد نشاطيا السياسي مف خالؿ توجيو االنتقاد الشديد الميجة لإلدارة البريطانية

في السوداف وتعدى األمر إلى توجيو الموـ مف خالؿ عقد االجتماعات

لكؿ مف يتعاوف مع اإلدارة البريطانية  ,وقد وجو سكرتير الجمعية عبيد حاج األميف

اتياماً الى زعماء الطوائؼ الدينية ىـ عمي الميرغني ( , )24زعيـ الطائفة الختمية (,)25
الرحمف الميدي ( , )26زعيـ طائفة األنصار ( , )27والشريؼ اليندي زعيـ الطائفة
وعبد الرحمف
اليندية ( ,)28بالتواطؤ مع الحكومة البريطانية وتأييدىـ فكرة فصؿ السوداف عف مصر ,

ورفض ىذه الشخصيات لفكرة وحدة وادي النيؿ  ,كما انتقدت الجمعية جريدة

( الحضارة ) السودانية الناطقة بأسميـ لنشرىا مقاالت تدعو الى استمرار الوصاية

البريطانية عمى السوداف  ,ورفض التدخؿ المصري في شؤونو(.)29
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ب -جمعية المواء األبيض :
أسست جمعية المواء األبيض في عاـ

1923ـ  ,عمى أثر االنقساـ الحاصؿ في

جمعية االتحاد السوداني بسبب تبايف اآلراء بيف أعضائيا حوؿ كيفية التعامؿ مع

الجانب البريطاني فيما يخص مستقبؿ السوداف السياسي والعالقة مع مصر ,فقد رأى
فريؽ منيـ أف األسموب األمثؿ ىو العمؿ السياسي السري واكتساب مزيد مف التأييد

نتيجة تقديـ خدمات اجتماعية وأدبية ومسرحية  ,بينما رأى اآلخر أف الكفاح المسمح ىو

السبيؿ الوحيد لموصوؿ الى ىذا اليدؼ ( ,)30ونظ اًر إلصرار الطرؼ الثاني عمى رأييـ فقد

شعروا بإىمية وجود شخصية قيادية تؤمف بيذا التوجو لذلؾ وقع االختيار عمى المالزـ

عمي عبد المطيؼ  ,الذي دعا الى ضرورة وجود كياف سياسي يتبنى ىذه األفكار ,

ويترجميا الى واقع ممموس  ,وتكونت الخمية األولى مف عمي عبد المطيؼ وعبيد حاج
أميف وحسف شريؼ وابراىيـ المتبقى وصالح عبد القادر(.)31

نجحت الجمعية في تأسيس فروع ليا في المدف السودانية ,ومف بيف أىدافيا

حسبما نص عميو دستورىا خدمة المثؿ الوطنية في السوداف ومناىضة فصؿ السوداف

عف مصر  ,وكاف شعار الجمعية عمـ أبيض الموف  ,تتوسطو خارطة نير النيؿ  ,وفي
ركف منيا العمـ المصري األخضر الموف  ,وقد كتبت عمى أرضيتو عبارة (( الى
األماـ )) (.)32

تمكنت الجمعية مف إيصاؿ أفكارىا الى المؤسسات العسكرية والنقابات المينية

والطبقات األخرى  ,ونجحت في كسب تأييد العناصر الفاعمة في المجتمع السوداني,

فانضـ إلييا عدد مف ضباط الجيش وموظفي الحكومة والفنييف والتجار ونجحت الجمعية
في تأسيس قاعدة شعبية واسعة مؤيدة ليا  ,وكاف يطمب مف كؿ عضو يروـ االنتساب
إلى الجمعية دفع رسـ اشتراؾ قدره عشروف قرشاً(.)33

اىتمت الحكومة المصرية بموقؼ الجمعية المساند ليا  ,لذلؾ زار رئيس الحزب

الوطني المصري حافظ بؾ رمضاف في تشريف األوؿ
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المطيؼ وأعممو بأف الحكومة المصرية ستبدأ بالمفاوضات مع الجانب البريطاني في

لندف وأف موضوع السوداف مف أولويات حوارىا  ,وعميو فإف مصر بحاجة ماسة الى
مؤازرة السودانييف سياسياً وشعبياً في مفاوضاتيا مع الحكومة البريطانية(.)34

دخمت جمعية المواء األبيض العمؿ السياسي في مواجية االحتالؿ البريطاني

باستخداـ أسموب األضراب العاـ ولكف ىذا السموؾ لـ يكتب لو النجاح بسبب ضعؼ

التنظيـ وتعرض الموظفيف الى االضطياد مف الجانب البريطاني  ,إال أف الجمعية

تمكنت مف الوصوؿ الى الريؼ السوداني وكسب أبنائو الذيف عانوا أيضاً مف الظمـ

واالستغالؿ مف قبؿ اإلدارة البريطانية( ,)35وأرسمت الجمعية عدداً مف أعضائيا الى شرؽ

السوداف لزيارة مدف كردفاف وبورسوداف واألحرار لغرض إثارتيـ وتأجيج حماسيـ لمقاومة
االحتالؿ البريطاني ألراضييـ ( ,)36وكانت أنباء الجمعية تصؿ الى أماكف عديدة في

السوداف لوجود عدد مف أعضائيا الذيف يعمموف في دوائر البريد والبرؽ والياتؼ وقد
أسيـ ىؤالء أيضاً في كشؼ أسرار الجيات المعادية لمجمعية فعممت عمى إبالغ

أعضائيا ضد أي خطر قبؿ أف تتخذ السمطات الحكومية اإلجراءات بحقيـ(.)37
قامت الجمعية بممارسة نشاطيا السياسي الفاعؿ  ,إذ عقدت لجنتيا التنفيذية

اجتماعاً في أيار قررت عمى أثره إرساؿ برقية احتجاج الى حاكـ السوداف العاـ ,

استنكرت فييا المساعي التي تقوـ بيا السمطات البريطانية إلبعاد السوداف عف مصر,

كما اتخذت المجنة ذاتيا ق ار اًر بإرساؿ وفد عنيا الى مصر لكي يبدي رأيو في مستقبؿ
بالده أماـ البرلماف المصري  ,ترأس الوفد محمد ميدي نجؿ الخميفة عبد اهلل

التعايشي ( ,)38إذ حمؿ معو خطاباً الى أعضاء الوفد المصري تضمف تأييد السودانييف

لخطوات حزب الوفد  ,وكاف مف ضمف أعضاء الوفد السوداني الضابط زيف العابديف

ابف عبد التاـ الذي نقؿ رسائؿ تعبر عف تضامف أبناء جباؿ النوبة في غرب السوداف
مع حكومة سعد زغموؿ وكاف عدد الرسائؿ (
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(( نحف شعب جنوب الوادي ال نريد بقاء أي جندي أجنبي في بالدنا وقد وكمنا سعداً

لممطالبة بحقنا في الحرية والسيادة )) (.)39

تمكف الوفد في البداية التخمص مف الرقابة البريطانية  ,إال أنيا سرعاف ما

أعتقمت محمد الميدي وزيف العابديف عبد التاـ في مدينة حمفا  ,وأعيدوا الى الخرطوـ
بحري في  /17حزيراف 1924 /ـ(.)40

شعر عمي عبد المطيؼ عندما منعت اإلدارة البريطانية الوفد السوداني مف

الوصوؿ الى مصر ,بضرورة أف يكوف لو موقؼ حياؿ سموؾ اإلدارة البريطانية  ,فقرر
تنظيـ مظاىرة الستقبالو في محطة قطار الخرطوـ  ,وحاولت السمطات البريطانية دوف

نجاح المظاىرة حينما أنزلت الوفد في محطة الخرطوـ بحري  ,ولـ يجد المتظاىروف
الذيف وصؿ عددىـ الى ( )300رجؿ أحداً يستقبموه في محطة الخرطوـ(.)41

ومف الجدير بالذكر أف الموقؼ البريطاني اتجاه الوفد السوداني كاف لو ردود فعؿ

شعبية في المدف السودانية األخرى  ,ففي أـ درماف انطمقت مظاىرات حاشدة في

/19حزيراف1924/ـ إذ ىتؼ المتظاىروف شعارات مناوئة لبريطانيا والمتعاونييف معيا ,

فألقى الشيخ عمر دفع اهلل وىو أحد التجار الكبار في ىذه المدينة وعضو في جمعية

المواء األبيض بياناً جاء فيو  (( :أييا الناس  ,مف كاف يؤمف باهلل ورسولو واليوـ اآلخر

فمييتؼ معي فمتحيا مصر ولتسقط بريطانيا  ,)42( )) ...وألقى أيضاً الشيخ حسف األميف

إماـ جامع الخرطوـ في  /20حزيراف مف العاـ نفسو خطبة ىاجـ فييا بريطانيا وأكد بأف

واجب كؿ مسمـ أف يتمسؾ بحقوؽ مصر في السوداف(.)43

استمر النضاؿ الوطني في التصاعد واتسع نطاؽ الخطب المناوئة لمسمطات

البريطانية ففي /27حزيراف ألقى شاب خطبة في جامع أـ درماف ىاجـ فييا البريطانييف

وتجمع المصميف مف حولو  ,وعندما عممت السمطات البريطانية بأمره اعتقمتو عمى
الفور(.)44
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نظمت جمعية المواء األبيض في األوؿ مف تموز عاـ

1924ـ  ,مظاىرات أخرى

عمت المدف السودانية إذ رفع المتظاىروف عمـ الجمعية ورددوا اليتافات العالية المؤيدة

لمصر  ,ومما زاد مف اتساع نطاقيا وتأجيجيا ىو اعتقاؿ عمي عبد المطيؼ في /4تموز

ثـ الحكـ عميو بالسجف مدة ثالث سنوات باعتباره المحرض األوؿ النطالؽ ىذه
المظاىرات(.)45

اشتدت روح المقاومة ضد اإلدارة البريطانية  ,ففي

/25تموز قامت تظاىرة في

بور سوداف عند وصوؿ قطار يحمؿ ثالثة مف السجناء المتيميف  ,وقد واجيت اإلدارة

البريطانية ىذه التظاىرة بمزيد مف القسوة وقبض عمى عدد مف أعضاء الجمعية منيـ

عبيد الحاج وصالح عبد القادر وحسف مدحت ومحمد بخيت ( .)46وفقدت الجمعية بعد
حممة االعتقاالت الكثير مف أعضائيا وأدى بالتالي الى ضعؼ تنظيميا.

الفصل الثاني

ثورة آب  ... 1924األحداث والمواقف التي رافقتها

أوالً  :قيام الثورة

كاف لنشاط جمعية المواء األبيض األثر الكبير في تأجيج الغمياف الشعبي ضد

االستعمار البريطاني  ,فسرت روح االنتفاضة الى جميع أنحاء السوداف  ,وعمى الرغـ

مف اإلجراءات البريطانية امتدت لتشمؿ قطاعات جديدة أخرى  ,وكاف ذلؾ في  / 9آب
1924/ـ  ,عندما تظاىر طمبة المدرسة الحربية في الخرطوـ  ,مخترقيف المدينة حامميف

صور الممؾ فؤاد ورئيس الوزراء سعد زغموؿ والعمـ المصري  ,وعندما وصموا الى سراي
الحاكـ العاـ ىتؼ المتظاىروف بحياة الممؾ وسقوط االستعمار البريطاني ( . )47واتجيوا

صوب سجف الخرطوـ بحري ىاتفيف بحياة عمي عبد المطيؼ الذي كاف سجيناً بو وقاموا
بتوزيع بعض األسمحة عمى األىالي وفي خالؿ مسيرتيـ سار خمفيـ عدد كبير مف
المواطنيف(.)48
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وعندما عاد الطمبة الى مدرستيـ وجدوا أف مخازف السالح قد أخميت مف الذخائر

العسكرية مف قبؿ السمطات البريطانية  ,فامتنعوا عف تسميـ أسمحتيـ ما لـ ترد ليـ

الذخائر  ,لكف البريطانييف نجحوا بأساليب الخداع في إنياء المظاىرة بعد أف أحكموا

الحصار عمييـ  ,وانتيى األمر باعتقاليـ وسجنيـ لمدة أسبوع وبعدىا نقموا الى سجف
كوبر بالخرطوـ(.)49

ترؾ اإلضراب الذي قاـ بو طمبة المدرسة الحربية تأثي اًر كبي اًر عمى السمطة

البريطانية  ,إذ يصؼ األستاذ محمد عبد الرحيـ( ,)50ذلؾ بقولو :

(( اضطربت الحكومة السودانية بسببيا أشد االضطراب  ,وانفذت مف أجؿ ذلؾ

األورطة اإلنجميزية المعسكرة في الخرطوـ الى المدرسة  ,حيث تمكنت مف االستيالء
عمى الذخائر المودعة بيا .)) ...

ولدى محاكمة قادة المظاىرة ذكروا بأف دوافعيـ ليذا العمؿ إيمانيـ بأفكار

الجمعية المؤيدة واقتدائيـ بالمالزـ عمي عبد المطيؼ  ,ألنيـ أقسموا يميف الوالء لممؾ

مصر  ,ولذلؾ شعروا بأنيـ ممزموف بالوقوؼ الى جانبو  ,ضد االعتداء عمى حقوؽ

مصر في السوداف والدفاع عف مصالحيـ بعيداً عف تدخؿ االدارة البريطانية (.)51
وفي اليوـ نفسو حدث تمرد أخر في كتيبة السكة الحديدية المصرية في عطبرة,

أنضـ ألييا بعض المدنييف السودانييف وتسببت في إتالؼ مباني السكؾ الحديدية وورش
الصيانة وأتمفوا السيارات واآلالت الميكانيكية  ,فأرسمت السمطات البريطانية قوة تمكنت

مف قمع الحركة  ,إال أف االضطرابات تجددت في اليوـ التالي وبشكؿ أعنؼ  ,مما دفع
الجنود البريطانييف الى إطالؽ النار عمى المتظاىريف وأسفر عف استشياد أربعة

أشخاص واصابة أحد عشر بإصابات خطيرة ( .)52واستمر اندالع المظاىرات وانفجارىا

في كؿ مف وأـ درماف واألبيض ودنقال وممكاؿ  ,واعتقؿ عدد كبير مف المتظاىريف(.)53
شكمت اإلدارة البريطانية في السوداف لجنة لتقصي الحقائؽ وتوصمت الى أف

أسباب الثورة لـ تكف سياسية فحسب  ,بؿ كانت ىناؾ أسباب أخرى منيا انتشار روح

التمرد ضد السمطة البريطانية بيف رجاؿ الفرقة فضالً عف انخفاض في الروح المعنوية
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لدى الجنود  ,وتحريض المدنييف عمى التمرد  .وقدـ قادة الحركة لممحاكمة فحكـ

بالسجف عمى ثالثة عشر شخصاً لمدد مختمفة ال تزيد عف السنتيف بتيمة قيادة الثورة ,
وأصدر الحاكـ العاـ أم اًر بحؿ الفرقة(.)54

ثانياً  :الموقف المصري والبريطاني من أحداث شهر آب 1924

كاف لمصر موقؼ إيجابي مف ىذه األحداث إذ ارسؿ سعد زغموؿ رئيس الحكومة

المصرية في  /15آب 1924/ـ  ,احتجاجاً الى الحكومة البريطانية طالب فيو بالتوقؼ

عف اإلجراءات التعسفية ضد السودانييف  ,وحمؿ سعد زغموؿ اإلدارة البريطانية في

السوداف مسؤولية ما حدث نظ اًر لسياستيا الخاطئة التي تتبعيا مع السودانييف مف خالؿ
قياميا في فرض إداراتيا بالقوة عمييـ

( ,)55وطالبت الحكومة المصرية بتشكيؿ لجنة

مصرية  -سودانية لمتحقيؽ في تمؾ الحوادث(.)56

رد نائب المندوب السامي البريطاني في مصر عمى سعد زغموؿ بأف السمطات

البريطانية في السوداف ىي المسؤولة عف حفظ النظاـ في السوداف  ,وعد احتجاج

الحكومة المصرية بأنو احتجاج تيديدي ( ,)57وعقد المنبي المندوب السامي في مصر

والسير لي ستاؾ ) (Sir lee stackوحاكـ السوداف  ,وفي الشير نفسو مف عاـ , 1924

اجتماعاً في لندف مع رئيس الحكومة البريطانية رمزي مكدونالد

)(Ramse Macdonald

لبحث الخطوات الالزمة لمواجية الخطر في السوداف ( ,)58وعقب انتياء االجتماع أجابت

الحكومة البريطانية عمى رسالة حكومة مصر وجاء فييا  ... (( :أف ما وقع حديثاً مف

أورطة (كتيبة) السكة الحديدية نتيجة مباشرة لغمو المطالب الخاصة بالسوداف ولممطاعف

الموجية الى اإلدارة البريطانية في تمؾ البالد  ,ومما تردد ذكره كثي اًر أثناء الخمسة

األشير األخيرة في البرلماف المصري والصحافة المصرية  ,وأنو نظ اًر ليذه الظروؼ فقد
اتخذت حكومة صاحب الجاللة  ,التي تعد نفسيا مسؤولة عف حفظ النظاـ في السوداف

التدابير لتعزيز الحامية البريطانية فيو  ,وأجازت لحكومة السوداف أف تبعد في الحاؿ عف

السوداف أورطة السكة الحديدية  ,وأية وحدة أخرى مف الجيش المصري قد يرى منيا

عدـ الوالء  ,وأف حكومة صاحب الجاللة لف تتردد في اتخاذ تدابير أخرى مف ىذا
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القبيؿ ,إذا رأت ما ييدد األمف العاـ  )59( )) ...وأكد مكدونمد أيضاً في االجتماع بأف

عمى الحكومة المصرية أف تتصرؼ بأمانة في السوداف  ,واذا رفضت ذلؾ فسوؼ نطمب
منيا مغادرة البالد واقترح أيضاً تشكيؿ قوة سودانية خالصة ( .)60نالحظ مف خالؿ رد
الحكومة البريطانية ىو اتياميا لبرلماف مصر وصحافتيا باعتبارىما المسؤوالف عف

أحداث السوداف  ,وىذا ما دفع الحكومة البريطانية الى إعطاء صالحيات لحكومة

السوداف في إبعاد موظفي سكؾ الحديد مف المصرييف وكؿ القوى التي تشكؿ خط اًر عمى
الوجود البريطاني .

إال أف رئيس الحكومة المصرية سعد زغموؿ رفض أف يكوف لمحاكـ العاـ حؽ

الرجوع لمحكومة المصرية(.)61
اتخاذ قرار بإبعاد القوات المصرية أو الموظفيف دوف الرجو
صرح المندوب السامي البريطاني المنبي بانو ستكوف في السوداف قوات كافية في

أقرب وقت  ,وبالفعؿ وصمت التعزيزات العسكرية البريطانية وعسكرت في كمية غوردف

وتـ إرساؿ فصائؿ لممراكز البعيدة مف أجؿ قمع أي ثورة تحدث  ,ولـ تكتؼ الحكومة
البريطانية بتمؾ اإلجراءات العسكرية  ,بؿ أرسمت الطراد ويموث

ميناء بور سوداف مع تعزيزات لقوات الشرطة (.)62

) (Weymouthالى

ثالثاً  :حادثة اغتيال لي ستاك

لـ تستقر األوضاع السياسية في مصر والسوداف طيمة ىذه الفترة وبالتحديد منذ

انطالؽ ثورة 1919ـ في مصر  ,ويبدو أف ما حصؿ في مصر لرفضيا سياسة

االحتالؿ البريطاني كاف لو أذف صاغية لدى الوطنييف السودانييف  ,لذلؾ أيقف الطرفاف
(المصري والسوداني) بضرورة التخمص مف الييمنة البريطانية بأي شكؿ مف األشكاؿ.

وجاءت حادثة اغتياؿ السير لي ستاؾ قائد الجيش المصري وحاكـ السوداف العاـ في
 / 19تشريف الثاني 1924 /ـ في مدينة القاىرة التي ألقت تبعاتيا عمى الحكومة

المصرية ( ,)63إذ انتيزت بريطانيا ىذه الفرصة فوجيت أنذاريف الى الحكومة المصرية
لعؿ أبرز ما جاء فييما(: )64

 – 1اعتذار الحكومة المصرية الى بريطانيا عف الحادثة .
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 – 2أف تبحث عف الجناة وتنزؿ بيـ أشد العقاب .

 – 3أف تمنع وتقمع بشدة كؿ مظاىرة شعبية معارضة لبريطانيا .

 – 4أف تدفع لمحكومة البريطانية غرامة قدرىا نصؼ مميوف جنيو .
وأرسؿ المندوب السامي البريطاني في القاىرة المنبي مذكرة في

/22تشريف الثاني/

1924ـ  ,تضمنت مطالب قاسية عمى الحكومة المصرية وفي حالة عدـ تنفيذىا ستقوـ

الحكومة البريطانية بإصدار أوامر تدعو الى إرجاع كافة القوات المصرية مف السوداف

خالؿ  24ساعة  ,وتحويؿ الوحدات السودانية التابعة لمجيش المصري الى قوة سودانية

تكوف خاضعة وموالية لإلدارة البريطانية وتحت قيادتيا(.)65

شعر رئيس الحكومة المصرية سعد زغموؿ بصعوبة تنفيذ المطالب البريطانية

خاصةً وأنو كاف يتمتع بسمعة طيبة لدى الوطنييف المصرييف الذيف عرفوه بعدـ

المساومة أو التنازؿ عف الثوابت الوطنية لمصر ميما كانت التضحيات  ,لذلؾ رفضت

الحكومة المصرية ىذا الطمب رفضاً قاطعاً( ,)66فقد أوضحت في ردىا الذي أبمغتو لدار
المندوب السامي  (( :أف ما اقترح مف ترتيب جديد لمجيش المصري بالسوداف  ,ال يعد

حت برغبتيا في
فقط تعديالً لمحالة الحاضرة التي سبؽ لمحكومة األنجميزية أف صر
صرحت

المحافظة عمييا  ,بؿ ىو مناقض تماماً لنص المادة  46مف الدستور المصري  ,التي

تنص عمى أف الممؾ ىو القائد األعمى لمجيش  ,وىو الذي يولى ويعزؿ الضباط )) (.)67
وأماـ الضغوط البريطانية أثر تقديـ استقالة حكومتو في

 /24تشريف الثاني

1924/ـ دوف الرضوخ إلرادة بريطانيا وىو يعمـ أف األخيرة كانت عازمة عمى تنفيذ

قرارىا الذي يتعمؽ بسحب القوات المصرية مف السوداف بعد أف شعرت بخطر وجودىـ

ىناؾ عمى الرغـ مف أف الضباط المصرييف كانوا خاضعيف لتوجييات القادة البريطانييف

في السوداف إال أف تفوؽ عدد المصرييف وعالقتيـ الطيبة مع السودانييف التي بمغت

ذروتيا بعد انتياء الحرب العالمية األولى ألف الطرفيف قد أيقنا بأف بريطانيا لـ تكف جادة
في تمبية مطاليبيـ الوطنية(.)68

رابعاً  :انسحاب الجيش المصري وتجدد الثورة السودانية
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يبدو أف الحكومة البريطانية كانت عمى يقيف تماماً بأف ما حدث ليا في السوداف

مف صعوبات ومشاكؿ بعد أحداث ثورة شير آب  ,ىو بسبب الموقؼ المصري المؤيد

لمسوداف  ,لذلؾ أسرعت في تنفيذ بنود األنذار الذي وجيتو لمحكومة المصرية والذي ترؾ

أث اًر سيئاً عمى المصرييف والسودانييف عمى حد سواء المتواجديف ضمف الوحدات

العسكرية في السوداف ( ,)69ففي الوقت الذي بدأت فيو بعض القطعات العسكرية

المصرية باالنسحاب  ,فقد رفضت القوات المصرية في الخرطوـ البحري تسميـ ذخيرتيا

وترؾ السوداف  ,وقالوا  (( :خير لنا أف ندافع حتى نموت  ,وال نترؾ السوداف  ,إال بأمر
مميكنا وحكومتنا .)70( )) ...

أخذت القوات المتجمعة في الخرطوـ البحري توحيد صفوفيا تحت قيادة المدفعية

المصرية في الخرطوـ العقيد أحمد رفعت بعد أف تخمى عنيا األمير أالي محمد أميف

باشا ,وعندما عمـ السودانييف في أـ درماف والخرطوـ البحري والخرطوـ القبمي بموقؼ
قوة الخرطوـ البحري الرافض اتباع األوامر البريطانية انتابيـ الفرح والحماس  ,وسارع

أىميا الى إظيار تأييدىـ وعزميـ عمى االنضماـ الى القوات المصرية في أي لحظة
وليذا أخذوا ييتفوف لمجيش المصري وباسـ أحمد رفعت في كؿ مكاف(.)71

وبعد أف عممت الوحدات العسكرية السودانية بيذا الموقؼ تحرؾ أحد فصائؿ

الكتيبة الحادية عشرة في  /27تشريف الثاني 1924/ـ مف الخرطوـ بحري لالنضماـ الى

قوات المدفعية المصرية إال أف القوات البريطانية التي كانت تتخذ مف كمية غوردوف
بالخرطوـ مق اًر ليا تصدت ليـ ومنعتيـ مف التقدـ  ,وحدثت معركة شرسة بينيما

بالء حسناً فصمدوا يوميف مف المقاومة إال أف
أستمرت يوماً كامالً أبمى فييا السودانيوف ً

الفارؽ في العدد والعدة قاد الى نفاذ ذخيرتيـ ولكنيـ كبدوا القوات البريطانية خسائر

جسيمة( , )72حتى قاؿ عنيا المورد المنبي في تقريره الذي وجيو الى حكومتو بعد انتياء
المعركة  (( :واتفقت كؿ اآلراء عمى أولئؾ الرجاؿ الذيف قاوموا مقاومة عجيبة حتى بدأ

مستحيالً أف يفمت أحد مف الموت أماـ ىذا الضرب ))

( )73وخير دليؿ عمى صمود

السودانييف في المعركة أف الضابط السوداني عبد الفضيؿ الماظ استشيد وىو قابض
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عمى مدفعو إيماناً منو بالتضحية والفداء مف أجؿ الوطف  ,وتـ إعداـ الضباط اآلخريف

ومنيـ حسف فضؿ المولى وثابت عبد الرحيـ وسميماف محمد مف قبؿ القوات البريطانية
رمياً بالرصاص(.)74
وفي

 /28تشريف الثاني1924 /ـ حاوؿ المالزـ أحمد سعد محمد في قيادة

سالح النقؿ  ,تأييد الكتيبة الحادية عشر إذ استطاع ورفاقو االستيالء عمى مخازف

السالح  ,إال أف السمطات تمكنت مف اعتقاؿ أحمد سعد محمد وجميع رفاقو  ,وفي

ممكاؿ تظاىرة الكتيبة الثانية عشر السودانية ,إال أف السمطات البريطانية تمكنت مف
احتواء الموقؼ(.)75

لـ تتوقؼ الثورة ضد االحتالؿ البريطاني عند ىذا الحد بؿ امتدت الى السجوف,

فعندما عمـ السجناء السياسيوف في سجف كوبر بيذه األحداث ثاروا غضباً حتى تـ

تقديميـ الى المحاكمة بتيمة محاولة قمب نظاـ الحكـ  ,وصدر حكـ ثالث بالسجف لمدة
( )7سنوات عمى عمي عبد المطيؼ ونقؿ الى سجف آخر  ,وثارت الكتيبة العاشرة مف

القوات السودانية في كانوف األوؿ 1924ـ واستولت عمى مدينة واو ( ,)76بعد سماعيا

أحكاـ اإلعداـ  ,وامتدت الثورة الى القوات السودانية الموجودة في مدينة األبيض,

وأضرب الطمبة عف الدواـ في المدارس السودانية  ,ولكف القوات البريطانية استطاعت

أف تفرض سطوتيا بالقوة وسيطرت عمى المواقؼ  ,عمى الرغـ مف المقاومة ورفض
العديد مف الضباط السودانييف الوالء لمحاكـ العاـ البريطاني  ,فكانت نتيجة موقفيـ
طردىـ مف القوات المسمحة(.)77

وكاف لمموقؼ غير المسؤوؿ مف قبؿ السمطة الحاكمة في مصر اتجاه ثورة

1924ـ أثره السمبي في العالقة مع السوداف  ,إذ قاد الى التخمي عف فكرة وحدة وادي

النيؿ  ,ودخؿ السوداف منذ انتياء الثورة بحياة يسودىا األحباط واليأس وأصيبت القوى

الوطنية الداعمة لموحدة مع مصر بخيبة أمؿ كبير بسبب تقاعس المصرييف وعدـ

جديتيـ في مؤازرة الثورة ( ,)78وخاصة بعد الرسالة التي وجيتيا حكومة أحمد زيور

باشا( ,)79التي خمفت حكومة سعد زغموؿ الى الجيش المصري في السوداف الداعية الى
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ضرورة األنسحاب الى القاىرة بعد أف استسممت لممطالب البريطانية وأعممتيـ بأف ال

جدوى مف سفؾ الدماء  ,وعدت أف أنسحابيـ سوؼ ال يكوف لو أي مساس بحقوؽ
الوطف أو شرفيـ العسكري(.)80

ىكذا ترتب عمى موقؼ الحكومة المصرية أثا اًر سمبية عمى قناعة القادة

السودانييف الخاصة باالرتباط مع مصر  ,ومما زاد مف قناعتيـ أنو بعد اإلفراج عف

سجناء جمعية المواء األبيض في نياية عاـ 1924ـ غادر العديد منيـ الى القاىرة فمـ

تحسف السمطة الحاكمة في مصر استقباليـ عمى اعتبار أنيـ كانوا مسانديف إلييا ,

فعادوا الى السوداف محبطيف مما أدى الى تبديؿ مواقفيـ أزاء مصر  ,فنجد مثالً أف

صالح عبد القادر الذي قاد مظاىرات بور سوداف فضالً عف قدرتو عمى إثارة حماسة
الجماىير كتب قصيدة انتقد مف خالليا تخمي القوات المصرية عف مساندتيـ حتى

النياية  ,أما الضابط عبد اهلل خميؿ ( ,)81وىو أيضاً أحد أعضاء جمعية المواء األبيض

ومف المؤيديف لفكرة الوحدة مع مصر  ,إال أنو أصبح فيما بعد العقؿ السياسي لحزب

األمة الذي يتزعمو عبد الرحمف الميدي والذي دعا الى االنفصاؿ عف مصر(.)82
وعمى الرغـ مف أخفاؽ ثورة

1924ـ إال أنيا كانت صمبة وتمكنت مف جمع كممة

السوادنييف باتجاه مقاومة المحتميف  ,فشارؾ فييا كافة فئات المجتمع مف الطمبة

والمثقفيف والنقابات المينية في القرى واألرياؼ  ,أما المدف السودانية فكاف موقفيا متمي اًز

عمى أعتبار أف أبناءىا كانوا أكثر أحتكاكاً مع القوات البريطانية فثاروا ضدىا بقوة بسبب
()83
تعرضـ لالضطياد والبطش
 .ىكذا يتضح لنا أف تمؾ الثورة كانت درساً بميغاً

لبريطانيا وىي أف لـ تستمر حتى النياية البموغ أىدافيا  ,إال أنيا كشفت لمسودانييف في

تمؾ المرحمة أف الحكومة المصرية التي جاءت بعد حكومة سعد زغموؿ لـ تكف جادة في
موقفيا مع السودانييف في ثورتيـ وتجمى ىذا بعد أصدارىا أم اًر يقضي بسحب القوات

المصرية قبؿ أف تنتيي الثورة مما تركت الشعب السوداني يواجو القوات البريطانية وحيداً
ونظ اًر لمتفاوت الكبير بيف إمكانيات الطرفيف لـ يتمكف قادة الثورة مف تحقيؽ المكاسب
السياسية المرجوة .

317

مجلة ديالى 2012/

العدد الرابع والخمسون

الخاتمة

تناولت الدراسة مرحمة ميمة مف تاريخ السوداف السياسي والذي تمثؿ بموقؼ

الحركة الوطنية مف الوجود البريطاني عمى أرضو  ,وكانت ثورة

1924ـ دليالً واضحاً

جوة نظ اًر لعدـ وجود
لرفض أبناء السوداف الذؿ واليواف  ,وىي أف لـ تحقؽ أىدافيا المر
المرجوة
مساندة حقيقية مف قبؿ القيادات البارزة في المجتمع السوداني  ,فضالً عف تقاعس

الحكومة المصرية عف مواصمة القتاؿ حتى النياية مع الثوار السودانييف بعد أف صدرت
أم اًر بأنسحاب القوات المصرية الى القاىرة حقناً لمدماء كما أدعت  ,ويبدو أف خضوع

مصر والسوداف لبنود معاىدة 1899ـ كاف السبب األساس لفتور مشاركة مصر في
المواجية مع القوات البريطانية بعدىا الشريؾ األوؿ مع بريطانيا في حكـ السوداف

بموجب ىذه المعاىدة  .وعمى الرغـ مف أف ثورة

جوة
1924ـ لـ تحقؽ األىداؼ المر
المرجوة

لألسباب اآلنفة الذكر  ,إال أنو يمكننا استخالص العديد مف الدروس بسبب اندالعيا ,

أبرزىا أف النضاؿ في أي بمد مف بمداف الوطف العربي الكبير ضد المحتميف نراه يثير

الحماسة الندالع ثورة مماثمة في بمد أخر  ,ومثاؿ ذلؾ ما حصؿ في العراؽ وسوريا عاـ
1920ـ ضد االحتالليف البريطاني والفرنسي وما حصؿ في مصر والسوداف .

وىذا دليؿ عمى أف وشائج المد القومي كانت حاضرة عمى الدواـ في تمؾ المدة .

أما الدرس اآلخر فإف ثورة السوداف برىنت مدى تالحـ أبناء الشعب السوداني في المدف

والقرى لمقاومة الوجود البريطاني  ,وأعطت درساً لقادة الحركة الوطنية أف الحكومة

المصرية بعد استقالة سعد زغموؿ لـ تكف بمستوى المسؤولية عندما أقدمت عمى سحب
القوات المصرية مف األرض السودانية وتركت أبناء السوداف في مواجية االحتالؿ

البريطاني لوحدىـ وىذا ما جعؿ القادة السودانييف يعيدوف حساباتيـ لفكرة الوحدة مع

مصر  .وأخي اًر فيي أف لـ تنجح حتى النياية إال أنيا نجحت في إثارة انتباه الحكومة

البريطانية بأف الشعب السوداني قادر عمى الكفاح ضدىـ في أي وقت .
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Abstract
This research dealt with the revolution 1924 in Sudan through
that the Sudanese people express about their rejection of the
existence of the British, and despite the fact that revolution did not
achieve their desired objectives, but it ultimately was a blow to the
British, making their leaders repeat their accounts in their dealing
with the Sudanese people, who have suffered a lot of injustice and
cruelty by the colonial policy of Britain on the ground in Sudan.
Revolution Sudanese proved cohesion sons of the Egyptian
people with the Sudanese at the beginning of the start of the
Revolution, and gave a lesson to the leaders of the national
movement that the Egyptian government to those who continue to
enthusiasm in cooperation with the Sudanese private after
resignation Saad Zaghloul, so has withdrawn its forces from the
land of Sudan and left his children alone in the confrontation with
the British occupation, and that Sudanese leaders, making the
recalculations on the idea of unity with Egypt .

الهوامش
) وقعت اتفاقية الحكـ الثنائي بعد الغزو البريطاني – المصري لمسوداف في األوؿ مف1(
,  فقد وقعيا عف الجانب المصري بطرس غالي رئيس الوزراء,ـ1899 تموز عاـ

, وعف الجانب البريطاني المورد كرومر الممثؿ البريطاني والقنصؿ العاـ في مصر
وكاف الغرض منيا أف تشترؾ بريطانيا في السيادة عمى السوداف وبالتالي إحكاـ

/ 10  وجرى توقيع ممحؽ آخر لإلتفاقية بيف الجانبيف أيضاً في, ًالسيطرة عميو فعميا
 ىيئة,  رئاسة مجمس الوزراء:  لممزيد مف التفاصيؿ ينظر, ـ1899 / تموز
319

مجلة ديالى 2012/

العدد الرابع والخمسون
المستشاريف  ,قضية السوداف  ,المطبعة األميرية  ,القاىرة ,
. 25

 , 1947ص – 16

( )2رأفت الشيخ  ,تاريخ العرب المعاصر  ,عيف لمدراسات والبحوث اإلنسانية
واالجتماعية  ,القاىرة  ,1996 ,ص. 91

( )3يوناف لبيب رزؽ  ,السوداف في عيد الحكـ الثنائي األوؿ  , 1924 – 1899دار
نافع لمطباعة  ,القاىرة  , 1976 ,ص. 429

( )4غالب حامد النجـ  ,تطور الحركة الوطنية في السوداف

, 1956 – 1924

منشورات مكتبة التحرير ,ط  , 1بغداد  , 1981 ,ص. 48 – 46

( )5ولد سعد زغموؿ في أبيانة بمركز فوة عاـ

1860ـ  ,تعمـ في الجامع األزىر ناؿ

بعدىا شيادة الحقوؽ , ,وعيف عاـ 1880ـ محر اًر لموقائع المصرية  ,اشترؾ في ثورة
عرابي عاـ 1882ـ وسجف بضعة شيور  ,مارس المحاماة عاـ 1884ـ  ,واشترؾ

في تأسيس الجامعة المصرية عاـ 1907ـ ,انتخب في عاـ 1913ـ نائباً عف دائرتي

بوالؽ والسيدة زينب  ,ذىب في عاـ 1918ـ الى المندوب السامي البريطاني ريجنالد

ونجت مع عبد العزيز فيمي وعمي شعراوي  ,طالبيف السماح ليـ بالسفر الى باريس
لعرض القضية المصرية في مؤتمر فرساي وألؼ الوفد المصري عاـ

1918ـ,

اعتقؿ في آذار عاـ 1919ـ وأرسؿ الى مالطا  ,فثارت الجماىير احتجاجاً وبعدىا

أطمؽ سراحو  ,اكتسح انتخابات عاـ 1923ـ وألؼ الو ازرة  ,وقدـ استقالتو عمى أثر

مقتؿ حاكـ السوداف لي ستاؾ  ,توفي عاـ 1927ـ  ,ينظر  :محمد إبراىيـ الجزيري
 ,سعد زغموؿ (ذكريات تاريخية طريفة)  ,د.ت  ,ص  8وما بعدىا ؛ قدري قمعجي ,

سعد زغموؿ رائد الكفاح الوطني في المشرؽ العربي  ,دارالعمـ لممالييف  ,ط
بيروت 1957 ,ـ  ,ص 5وما بعدىا .

( )6يوناف لبيب رزؽ  ,المصدر السابؽ  ,ص . 431
320

,3

مجلة ديالى 2012/

العدد الرابع والخمسون

( )7أحمد خير  ,كفاح جيؿ  ,مطبعة جامعة الخرطوـ  ,ط 1991 , 3ـ  ,ص – 85
. 86

( )8محمد أبو القاسـ حاج حمد  ,السوداف المأزؽ التاريخي وآفاؽ المستقبؿ  ,دار
الحكمة لمنشر  ,بيروت 1980 ,ـ  ,ص. 130 – 129

( )9مدثر عبد الرحيـ  ,اإلمبريالية والقومية في السوداف  :دراسة لمتطور الدستوري

السياسي في السوداف 1956 – 1899ـ  ,دار النيار لمنشر  ,بيروت 1971 ,ـ ,
ص. 92

( )10غالب حامد النجـ  ,المصدر السابؽ  ,ص. 51
(  )11تأسست كمية غوردف باقتراح مف قبؿ حاكـ السوداف العاـ كتشنر عاـ
تخميداً لذكرى تشارلز جورج غوردف حاكـ السوداف العاـ الذي قتؿ عاـ

1899ـ ,

1885ـ

وافتتحت الكمية في  /8تشريف الثاني 1902 /ـ  ,وأصبحت الممكة فكتوريا راعية

لمكمية  ,وتحوؿ أسميا بعد استقالؿ السوداف الى جامعة الخرطوـ  ,لممزيد مف
التفاصيؿ ينظر  :ناصر السيد  ,التعميـ في السوداف  ,دار القدس  ,بيروت ,

1975ـ  ,ص 100وما بعدىا .

( )12مكي شبيكة ,السوداف عبر القروف ,مطبعة الغريب ,ط
1967ـ,ص.489 – 488

 ,1بيروت ,

( )13مكي شبيكة ,السوداف عبر القروف ,ص  487؛ رأفت الشيخ  ,المصدر السابؽ,
ص.93 – 92

( )14أوفدت الحكومة البريطانية لجنة الى مصر لمتحقيؽ في أسباب ثورة  1919برئاسة
المورد ممنر وزير المستعمرات البريطانية  ,وكاف قد شغؿ منصب مستشار مالي

لمحكومة المصرية لمدة (  25عاما) وتألفت المجنة مف خمسة أعضاء  ,وقد وصمت

المجنة الى مصر في أوائؿ كانوف األوؿ عاـ  1919وباشرت عمميا في معرفة ردود
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الفعؿ الرسمية والشعبية اتجاه الحكومة البريطانية  .لممزيد مف التفاصيؿ ينظر  :عبد

الرحمف الرافعي  ,ثورة  , 1919ج  , 1مكتبة النيضة المصرية  ,ط  , 2القاىرة ,
 , 1955ص . 136 – 114

( )15جعفر محمد عمي بخيت  ,اإلدارة البريطانية والحركة الوطنية في السوداف 1919
–  , 1939ترجمة  :ىنري رياض وآخروف  ,المطبوعات العربية لمتأليؼ والترجمة ,

ط , 2الخرطوـ  ,1987 ,ص. 75

( )16ضرار صالح ضرار  ,تأريخ السوداف الحديث  ,منشورات دار مكتبة الحياة  ,ط 4
 ,بيروت  , 1968 ,ص. 141

( )17دموند ىنري المنبي  :عسكري بريطاني  ,ولد عاـ 1861ـ اشترؾ في حرب البوير
(1902 – 1899ـ) وكذلؾ في الحرب العالمية األولى إذ كاف قائداً لمجيش

1916ـ ثـ أصبح قائداً لمقوات

البريطاني الثالث في معركة السوـ األولى عاـ

البريطانية في فمسطيف عاـ 1917ـ وكانت تعميماتو ىي االستيالء عمى القدس قبؿ

عيد الميالد  ,دخؿ دمشؽ بعد أف حقؽ انتصا اًر كبي اًر عمى القوات العثمانية  ,وبعدىا

دخؿ لبناف  ,وعندما اندلعت ثورة 1919ـ في مصر تـ تعيينو مندوباً سامياً لبريطانيا

1925ـ  ,توفي عاـ 1936ـ ,

في القاىرة وبقي حتى استقالتو مف منصبو عاـ

حيـ
ينظر  :روجز باركنسف  ,موسوعة الحرب الحديثة  ,ترجمة  :سمير عبد الر
الرحيـ

الجمبي  ,ج , 1دار المأموف لمترجمة والنشر  ,بغداد 1990 ,ـ ,ص. 35 – 34
( )18إبراىيـ الحارداو  ,الرباط الثقافي بيف مصر والسوداف  ,دار الطباعة  ,جامعة
الخرطوـ 1977 ,ـ ,ص. 52

( )19عمي عبد المطيؼ  :ولد بمدينة حمفا عاـ

1892ـ  ,تمقى تعميمو االبتدائي في

الخرطوـ والتحؽ بالمدرسة الحربية وتخرج منيا عاـ

1914ـ  ,التحؽ باألورطة

الحادية عشر السودانية ثـ نقؿ الى خدمة حكومة السوداف  ,مف األعضاء البارزيف

في جمعية االتحاد السوداني ومؤسس جمعية المواء األبيض  .لممزيد مف التفاصيؿ
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ينظر  :سعد ميخائيؿ ,السوداف بيف عيديف اتفاقية

المطبعة الخيرية  ,المنيا  ,د.ت  ,ص . 399 – 389

 1899ومعاىدة , 1936

( )20مكي شبيكة  ,مختصر تاريخ السوداف  ,د .ـ  ,ط 1965 , 2ـ  ,ص. 143
( )21إبراىيـ الحارداو  ,المصدر السابؽ  ,ص. 52
( )22محمد عمي جاديف  ,خواطر حوؿ الذكرى الخمسيف لمؤتمر الخريجيف  ,مجمة

الدستور  ,العدد (  , )520لندف  / 15 ,شباط 1998 /ـ  ,ص  58؛ محمد أبو

القاسـ حاج حمد  ,المصدر السابؽ ,ص. 132

( )23حسف نجيمة  ,مالمح مف المجتمع السوداني  ,الدار السودانية  ,الخرطوـ ,
 , 1972ص. 66

( )24جعفر محمد عمي بخيت  ,المصدر السابؽ  ,ص . 75
( )25عمي الميرغني (1968 – 1873ـ)  ,رجؿ ديف سوادني وزعيـ طائفة الختمية التي
أسسيا جده عثماف الميرغني  ,لجأ الى مصر عاـ

1881ـ أباف الثورة الميدية ,

وعاد الى الخرطوـ عاـ 1898ـ ,بعد احتالؿ البريطاني لمسوداف  ,حظي برعاية

بريطانيا وكاف عمى صمة جيدة بالحكومات المصرية  ,لممزيد ينظر  :محجوب عمر

باشري  ,رواد الفكر السوداني  ,مؤسسة جوني وأدلي لمطباعة والتجميد  ,بيروت ,
1981ـ  ,ص. 269 – 264

( )26الطائفة الختمية  :ىي إحدى الطرؽ الصوفية في السوداف مؤسسيا محمد عثماف
الميرغني  ,أطمؽ عمييا أسـ خاتـ الطرؽ بوصفيا تشتمؿ مضموف الطرؽ األخرى

وتكمميا  ,ورئاسة ىذه الطريقة وراثية بيف األبناء ويطمؽ عمييا أحياناً أسـ الميرغنية
(التي تعني األمير الغني) نسبة الى الجد األكبر عمي الميرغني ,تعرؼ الطرؽ

الداعية لمتعاوف مع مصر  ,ينظر :منى حسيف عبيد الشمالي=,
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= األحزاب االتحادية في السوداف  , 1969 – 1944إطروحة دكتوراه غير منشورة

 ,كمية التربية لمبنات  ,جامعة بغداد  , 2004 ,ص. 17

( )27عبد الرحمف الميدي (  , )1959 – 1885ىو النجؿ األصغر لإلماـ محمد أحمد

الميدي  ,نظـ وقاد طائفة األنصار منذ عاـ 1914ـ  ,شارؾ في وفد السوداف الذي

زار لندف لتينئة الممؾ جورج الخامس بالنصر في الحرب العالمية األولى وأىدى لو
سيؼ والده ومنح لقب فارس عاـ 1922ـ  ,كاف عمى صمة جيدة بعيد اهلل خميؿ

وغيرىـ مف دعاة االستقالؿ  ,ينظر  :محجوب عمر باشري  ,المصدر السابؽ ,
ص. 214 – 210

( )28طائفة األنصار  :ىي التسمية التي أطمقت عمى أتباع اإلماـ محمد أحمد الميدي

مؤسس دولة الميدية في السوداف والتي أصبحت طائفة دينية صوفية بعد زواؿ دولتو
 ,إذ أصبح ليا نفوذ واسع في غرب السوداف  ,ينظر  :ذاكر محي الديف عبد اهلل ,

االنقالبات العسكرية في السوداف  , 1971 – 1958إطروحة دكتوراه غير منشورة

 ,كمية اآلداب  ,جامعة الموصؿ  , 2003 ,ص. 13

( )29الطائفة اليندية  :وىي مف الطرؽ الصوفية التي أسسيا الشريؼ اليندي وقد
نسبت الى أسمو .

( )30مذكرات عبد الماجد أبو حسبو  ,جانب مف تاريخ الحركة الوطنية في السوداف
مطبعة أطمس  ,القاىرة 1987 ,ـ  ,ص. 49

( )31جعفر محمد عمي بخيت  ,المصدر السابؽ  ,ص . 51
( )32جعفر محمد عمي بخيت ,المصدر السابؽ  ,ص  53؛ سعد ميخائيؿ  ,المصدر
السابؽ  ,ص.399
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( )33زاىر رياض  ,السوداف المعاصر منذ الفتح المصري حتى االستقالؿ
 , 1953مكتبة األنجمو المصرية  ,القاىرة ,

ضرار  ,المصدر السابؽ  ,ص. 259

– 1821

1966ـ  ,ص  230؛ ضرار صالح

(34) Mahasin Abd eLgadir, The Nationalist Movement in the
Sudan , Khartoum University , 1989, P.28 .
( )35أحمد محمد شاموؽ  ,ىوامش عف الثورة والسياسة  ,د .ـ  ,أـ درماف , 1971 ,
. 67 – 65

( )36جعفر محمد عمي بخيت  ,المصدر السابؽ  ,ص . 82 – 81
( )37يوناف رزؽ  ,أيديموجية الوحدة بيف مصر والسوداف  ,مجمة السياسة الدولية ,
العدد  , 24القاىرة  ,أبريؿ  /نيساف 1971ـ  ,ص. 63

( )38محمد إبراىيـ حاج موسى  ,التجربة الديمقراطية وتطور نظاـ الحكـ في السوداف ,
د.ـ  ,القاىرة  , 1970 ,ص. 53

( )39عبد اهلل التعايشي ( 1899 – 1864ـ)  :ىو عبد اهلل بف السيد محمود حسيف ولد

في مدينة أـ درماف ,تولى خالفة الميدي بعد وفاتو عاـ 1885ـ وأىميتوُ لمخالفة لـ

تكف نتيجة وضع اجتماعي متميز وال لقرابة تربطو بالميدي وانما كانت نتيجة جدارتو

النضالية وأخالصو وتجرده في خدمة الثورة الميدية ,دخؿ معارؾ عديدة وعنيفة مع
تمرد القبائؿ منيا قبيمة الرزيقات والكبابيش وتمرد األمير يوسؼ إبراىيـ وأيضاً ضد

السيطرة االستعمارية  ,توفي في معركة أـ دبيكرات  ,لممزيد ينظر  :شوقي الجمؿ ,
تارخي سوداف وادي النيؿ ,ج  , 2مكتبة األنجمو المصرية القاىرة ,

1969ـ ,

ص 690؛ عبد العزيز حسيف الصاوي ومحمد عمي جاديف  ,الثورة الميدية في

السوداف مشروع رؤية جديدة  ,شركة الفارابي  ,ط1990 , 3ـ ص. 150
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( )40يواقيـ رزؽ مرقص  ,السوداف في البرلماف المصري

 , 1936 – 1924الييئة

حيـ  ,المصدر
المصرية العامة لمكتاب 1989 ,ـ ,ص  45 – 44؛ مدثر عبد الر
الرحيـ

السابؽ  ,ص. 95

( )41لممزيد مف التفاصيؿ حوؿ اعتقاؿ محمد الميدي وزيف العابديف بف عبد التاـ كما
يروييا زيف العابديف ينظر  :سعد ميخائيؿ  ,المصدر السابؽ  ,ص

حمروش  ,مصر والسوداف كفاح مشترؾ  ,دار اليالؿ  ,القاىرة ,

 419؛ أحمد

1970ـ

ص. 17

( )42يوناف لبيب رزؽ  ,السوداف في عيد الحكـ الثنائي األوؿ  ,ص . 452
( )43إبراىيـ أحمد العدوي  ,يقضة السوداف  ,مكتبة األنجمو المصرية  ,ط  , 2القاىرة ,
1979ـ  ,ص  70؛ إسماعيؿ أحمد ياغي  ,تاريخ العالـ العربي المعاصر  ,مكتبة

العبيكاف  ,ط , 1الرياض 2000 ,ـ  ,ص. 292

( )44محمد عمر بشير ,تطور الحركة الوطنية في السوداف

1969 – 1900ـ,

ترجمة  :ىنري رياض وآخروف  ,الدار السودانية لمكتب  ,الخرطوـ ,
ص. 106

( )45يوناف لبيب رزؽ  ,السوداف في عيد الحكـ الثنائي األوؿ  ,ص
حامد النجـ  ,المصدر السابؽ  ,ص. 61

1980ـ ,

 454؛ غالب

( )46محمد عمر بشير  ,المصدر السابؽ  ,ص . 106
( )47يوناف لبيب رزؽ  ,السوداف في عيد الحكـ الثنائي األوؿ  ,ص
حسيف عبيد الشمالي ,المصدر السابؽ  ,ص. 31

( )48أحمد خير  ,المصدر السابؽ  ,ص . 42 – 40

( )49محمد عمر بشير  ,المصدر السابؽ  ,ص . 109
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( )50جاد طو  ,بريطانيا والجيش المصري في ضوء الوثائؽ البريطانية  ,ج

,1

المطبعة العالمية  ,ط  , 2القاىرة  , 1984 ,ص  25؛ محمد إبراىيـ حاج موسى

المصدر السابؽ  ,ص . 532 – 531

( )51نقالً عف  :نواؿ عبد العزيز ميدي راضي  ,رياح الشماؿ (دراسة في العالقات

المصرية – السودانية في التاريخ الحديث والمعاصر)  ,المطبعة التجارية الحديثة

القاىرة  , 1985 ,ص. 35

( )52نواؿ عبد العزيز ميدي راضي  ,المصدر السابؽ  ,ص . 35
( )53جاد طو  ,المصدر السابؽ  ,ص . 26 – 25

( )54نواؿ عبد العزيز ميدي راضي  ,المصدر السابؽ  ,ص . 36
( )55محمد عمر بشير  ,المصدر السابؽ  ,ص . 110

( )56عبد الرحمف الرافعي  ,في أعقاب الثورة المصرية  ,ج  , 1مطبعة لجنة التأليؼ
والترجمة والنشر  ,القاىرة , 1947 ,ص. 175 – 174

( )57جريدة العراؽ (عراقية)  ,عدد  , 1302بتاريخ  / 19آب . 1924 /

( )58ماجدة محمد حمود  ,دار المندوب السامي في مصر (  , )1924 – 1914ج 2
الييئة المصرية العامة لمكتاب  , 1999 ,ص. 317

( )59جريدة األوقات البغدادية (عراقية)  ,العدد  , 3751بتاريخ  / 18آب 1924 /
جريدة المفيد ( عراقية)  ,العدد  , 174بتاريخ /19آب . 1924/

( )60عبد العظيـ رمضاف  ,الجيش المصري في السياسة

 , 1936 – 1882الييئة

المصرية العامة لمكتاب  , 1977 ,ص 177؛ جريدة االستقالؿ (عراقية)  ,عدد

 , 426بتاريخ  /22آب . 1924 /

( )61عبد العظيـ  ,المصدر السابؽ  ,ص . 177

( )62أحمد حمروش  ,المصدر السابؽ  ,ص . 21

( )63جريدة العراؽ (عراقية)  ,عدد  , 1302بتاريخ  / 19أب  1924 /؛ ماجدة
محمد حمود  ,المصدر السابؽ  ,ص . 320
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(64) Mansour Khalid , The Government They Deserve, The role
of the Elite in Sudan’s political , Khartoum Unversity press ,
1989 , PP.41 42 .
 , 1دار المعارؼ
( )65محمد حسيف ىيكؿ  ,مذكرات في السياسة المصرية  ,ج
القاىرة  , 1951 ,ص 175؛ عبد العزيز محمد شناوي وجالؿ يحيى  ,وثائؽ

ونصوص التاريخ الحديث والمعاصر  ,دار المعارؼ  ,اإلسكندرية ,

1969

ص. 727 – 725

( )66جميورية مصر  ,رئاسة مجمس الوزراء  ,السوداف مف  13فبراير  /شباط 1841
الى 12فبراير  /شباط  , 1953المطبعة األميرية  ,القاىرة  1953 ,ص27 – 26

؛
P. M. Holt and M. W. Daly , The history of the sudan from the
coming of Islam to the present day , Fakenham press LTD ,
London , 1979 , P.131 .
( )67إبراىيـ أحمد العدوي  ,المصدر السابؽ  ,ص . 77
( )68عبد العظيـ رمضاف  ,المصدر السابؽ  ,ص . 180 – 179

( )69غالب حامد توفيؽ النجـ  ,المصدر السابؽ  ,ص . 78 – 77

( )70عبد الرحمف الفكي  ,تاريخ قوة دفاع السوداف  ,الدار السودانية  ,القاىرة

1971

 ,ص. 32

( )71عبد العظيـ رمضاف  ,المصدر السابؽ  ,ص  183؛ سعد ميخائيؿ  ,المصدر
السابؽ  ,ص. 395

()72عبد العظيـ رمضاف  ,المصدر السابؽ  ,ص. 184

( )73محمد إبراىيـ حاج موسى  ,المصدر السابؽ  ,ص  534؛ جريدة العالـ العربي
(عراقية)  ,عدد  , 220بتاريخ  / 9كانوف األوؿ . 1924 /

( )74إبراىيـ أميف غالي  ,المصدر السابؽ  ,ص . 92
( )75مكي شبيكة  ,مختصر تاريخ السوداف  ,ص

رحمي محمد سميماف
 147؛ رحمي

السوداف تحت الحكـ األجنبي بيف دىاء األنكميز وغفمة الخديوييف ( )1956 – 1898
328

مجلة ديالى 2012/

العدد الرابع والخمسون

 ,مجمة الدستور  ,العدد  , 520لندف  ,السنة الثامنة عشر ,
 , 1988ص. 62

( )76محمد عمر بشير  ,المصدر السابؽ  ,ص
المصدر السابؽ  ,ص.35

 15فبراير  /شباط

 115؛ منى حسيف عبيد الشمالي

( )77تقع مدينة واو ببحر الغزاؿ جنوبي السوداف .

( )78عمي عبد الرحمف األميف ,الديمقراطية في السوداف ,المكتبة العصرية ,صيدا
 1970؛ ص.66 – 65

( )79احمد خير  ,المصدر السابؽ  ,ص . 56
( )80تشكمت حكومة  ,احمد زيور باشا بعد أف قدـ سعد زغموؿ استقالت حكومتو في
1924ـ وضمت كؿ مف احمد زيور لمرئاسة والداخمية
 / 24تشريف الثاني /
والخارجية  ,احمد محمد خشبة بؾ لممعارؼ والحقانية مؤقتاً  ,عثماف محرـ بؾ
لألشغاؿ العمومية  ,محمد السيد أبو عمي باشا لمزراعة  ,محمد صادؽ يحيى باشا
لمحربية والبحرية  ,محمد صدقي باشا لألوقاؼ  ,يوسؼ قطاوي باشا لممالية نخمة
حمف الشمري ,
جورجي المطبعي لممواصالت  ,لممزيد ينظر  :مازف ميدي عبد الر
الرحمف
إسماعيؿ صدقي ودوره في السياسة المصرية  1950 – 1875رسالة ماجستير
(غير منشورة)  ,كمية التربية (ابف رشد)  ,جامعة بغداد 2005ـ  ,ص 82؛ جريدة
االستقالؿ (عراقية)  ,عدد  , 509بتاريخ /30تشريف الثاني 1924/ـ .
1945
( )81جالؿ الديف الحمامصي  ,ماذا في السوداف ؟  ,د  .ـ  ,القاىرة ,
 , 1401بتاريخ  / 13كانوف األوؿ /
ص 132؛ جريدة ألواف العراؽ  ,عدد
. 1924
( )82عبد اهلل خميؿ  :ولد عاـ 1892ـ بمدينة أـ درماف  ,تخرج مف كمية غوردوف
بالخرطوـ والتحؽ بعدىا بسالح الميندسييف ضمف قوة دفاع السوداف تحت قيادة
الجيش المصري  ,كاف عضواً في جمعية اآلتحاد السوداني والمواء األبيض عاـ
1924ـ  ,لممزيد ينظر  :عادؿ حسيف الباللي  ,لمحات تاريخ الزعيـ الراحؿ
األميراالي عبد اهلل بؾ خميؿ  ,مطابع صحيفة الدار  ,الخرطوـ 1995 ,ـ ص 10
وما بعدىا .
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( )83جماؿ عبد الجواد  ,مصر في السياسة السودانية  ,مجمة المستقبؿ العربي العدد
 , 79بيروت  ,السنة الثامنة  ,أيموؿ 1985ـ  ,ص. 74

( )84محمد المكي إبراىيـ  ,الفكر السوداني – أصولو وتطوره  ,مطبعة أرو التجارية ,
الخرطوـ 1989 ,ـ  ,ص. 70 – 69

أوالً  :الكتب العربية والمترجمة -:

المصادر

 – 1إبراىيـ الحارداو  ,الرباط الثقافي بيف مصر والسوداف  ,دار الطباعة  ,جامعة
الخرطوـ . 1977 ,

 – 2إبراىيـ أحمد العدوي  ,يقظة السوداف  ,مكتبة األنجمو المصرية  ,ط  , 2القاىرة ,
. 1979

 – 3أحمد حمروش  ,مصر والسوداف كفاح مشترؾ  ,دار اليالؿ  ,القاىرة 1970.
 – 4أحمد خير  ,كفاح جيؿ  ,مطبعة جامعة الخرطوـ  ,ط. 1991 , 3

 – 5أحمد محمد شاموؽ  ,ىوامش عف الثورة والسياسة  ,د  .ـ  ,أـ درماف . 1971
 -6إسماعيؿ أحمدج ياغي  ,تاريخ العالـ العربي المعاصر  ,مكتبة العبيكاف  ,ط

1

الرياض . 2000 ,

 – 7جاد طو  ,بريطانيا والجيش المصري في ضوء الوثائؽ البريطانية  ,ج  1المطبعة
العالمية  ,ط , 2القاىرة . 1984 ,

 – 8جعفر محمد عمي بخيت  ,اإلدارة البريطانية والحركة الوطنية في السوداف

1919

ترجمة  :ىنري رياض وآخروف  ,المطبوعات العربية لمتأليؼ والترجمة,
–  , 1939ترجمة

ط , 2الخرطوـ . 1987 ,

 – 9جالؿ الديف الحمامصي  ,ماذا في السوداف ؟  ,د  .ـ  ,القاىرة . 1945 ,

 – 10جميورية مصر  ,رئاسة مجمس الوزراء  ,السوداف مف  13فبراير  /شباط 1841
الى  12فبراير/شباط  , 1953المطبعة األميرية  ,القاىرة . 1953 ,
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 -11حسف نجيمة  ,مالمح مف المجتمع السوداني  ,الدار السودانية  ,الخرطوـ
. 1972

 -12رأفت الشيخ  ,تاريخ العرب المعاصر  ,عيف لمدراسات والبحوث اإلنسانية
واالجتماعية  ,القاىرة . 1996 ,

جمة  :سمير عبد الرحيـ الجمبي ,
 -13روجز باركنسف  ,موسوعة الحرب الحديثة  ,تر
ترجمة
ج , 1دار المأموف لمترجمة والنشر  ,بغداد . 1990 ,

 -14زاىر رياض  ,السوداف المعاصر منذ الفتح المصري حتى األستقالؿ
 , 1953مكتبة األنجمو المصرية  ,القاىرة . 1966 ,

 -15سعد ميخائيؿ  ,السوداف بيف عيديف اتفاقية
الخيرية  ,المنيا  ,د.ت .

-1821

 1899ومعاىدة  , 1936المطبعة

 -16شوقي الجمؿ  ,تاريخ سوداف وادي النيؿ  ,ج  , 2مكتبة األنجمو مصرية القاىرة,
. 1969

 -17ضرار صالح ضرار  ,تاريخ السوداف الحديث  ,منشورات دار مكتبة الحياة ط ,4
بيروت . 1968 ,

 -18عادؿ حسيف الباللي  ,لمحات تاريخ الزعيـ الراحؿ األميراالي عبد اهلل بؾ خميؿ,
مطابع صحيفة الدار  ,الخرطوـ . 1995 ,

 -19عبد الرحمف الرافعي  ,في أعقاب الثورة المصرية  ,ج  , 1مطبعة لجنة التأليؼ
والترجمة والنشر  ,القاىرة . 1947 ,

عبدالرحمف الرافعي  ,ثورة  , 1919ج , 1مكتبة النيضة المصرية  ,ط 2القاىرة
 -20عبدالرحمف
. 1955 ,

 -21عبد الرحمف الفكي  ,تاريخ قوة دفاع السوداف  ,الدار السودانية  ,القاىرة 1971.
 -22عبد العزيز حسيف الصاوي ومحمد عمي جاديف  ,الثورة الميدية في السوداف
(مشروع رؤية جديدة)  ,شركة الفارابي  ,ط. 1990 , 3
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 -23عبد العزيز محمد شناوي وجالؿ يحيى  ,وثائؽ ونصوص التاريخ الحديث
والمعاصر  ,دار المعارؼ  ,اإلسكندرية . 1969 ,

 -24عبد العظيـ رمضاف  ,الجيش المصري في السياسة
المصرية العامة لمكتاب . 1977 ,

 , 1936 – 1882الييئة

 -25عمي عبد الرحمف األميف  ,الديمقراطية في السوداف  ,المكتبة العصرية  ,صيدا
. 1970

 -26غالب حامد توفيؽ النجـ  ,تطور الحركة الوطنية في السوداف ,1956 – 1924 ,
منشورات مكتبة التحرير  ,ط , 1بغداد . 1981 ,

 -27قدري قمعجي  ,سعد زغموؿ (رائد الكفاح الوطني في المشرؽ العربي)  ,دار العمـ
لممالييف  ,ط , 3بيروت . 1957 ,

 -28ماجدة محمد حمود  ,دار المندوب السامي في مصر (  , )1924 – 1914ج2
الييئة المصرية العامة لمكتاب . 1999 ,

 -29محجوب عمر باشري  ,رواد الفكر السوداني  ,مؤسسة جوني وأدلي لمطباعة
والتجميد  ,بيروت . 1981 ,

 -30محمد إبراىيـ الجزيري  ,سعد زغموؿ (ذكريات تاريخية طريقة )  ,د  .ـ
د  .ت.

 -31محمد إبراىيـ حاج موسى  ,التجربة الديمقراطية وتطور نظاـ الحكـ في السوداف,
د  .ـ  ,القاىرة . 1970 ,

 -32محمد أبو القاسـ حاج حمود  ,السوداف  -المأزؽ التاريخي وآفاؽ المستقبؿ دار
الكممة لمنشر  ,بيروت . 1980 ,

 -33محمد حسيف ىيكؿ  ,مذكرات في السياسة المصرية  ,ج
القاىرة . 1951 ,

 -34محمد عمر بشير  ,تطور الحركة الوطنية في السوداف

 , 1دار المعارؼ
1969 – 1900

ترجمة  :ىنري رياض وآخروف  ,الدار السودانية لمكتب  ,الخرطوـ . 1980 ,
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 -35محمد المكي إبراىيـ  ,الفكر السوداني ػ أصولو وتطوره  ,مطبعة أرو التجارية ,
الخرطوـ . 1989 ,

 -36مدثر عبد الرحيـ  ,األمبريالية والقومية في السوداف  -دراسة لمتطور الدستوري

السياسي في السوداف  , 1956 – 1899دار النيار لمنشر  ,بيروت . 1971

 -37مذكرات عبد الماجد أبو حسبو  ,جانب مف تاريخ الحركة الوطنية في السوداف
مطبعة أطمس  ,القاىرة . 1987 ,

 -38مكي شبيكة  ,السوداف عبر القروف  ,مطبعة الغريب  ,ط , 3بيروت . 1967
 -39مكي شبيكة  ,مختصر تاريخ السوداف  ,د  .ـ  ,ط. 1965 , 2

 -40ناصر السيد  ,التعميـ في السوداف  ,دار القدس  ,بيروت . 1975 ,

 -41نواؿ عبد العزيز ميدي راضي  ,رياح الشماؿ (دراسة في العالقة المصرية

السودانية في التاريخ الحديث والمعاصر)  ,المطبعة التجارية الحديثة. 1985 ,

–

 -42يواقيـ مرقص  ,السوداف في البرلماف المصري  , 1936 – 1924الييئة المصرية
العامة لمكتاب . 1989 ,

 -43يوناف لبيب رزؽ  ,السوداف في عيد الحكـ الثنائي األوؿ  1924 – 1899دار
نافع لمطباعة  ,القاىرة . 1976 ,

ثانياً  :الكتب بالمغة اإلنكميزية :
1- Mahasin Abd elgadir , The Nationalist Movement in the sudan ,
Khartoum University , 1989 .
2- Mansour Khalid , The Government They Deserve, The role of
the Elite in Sudan’s political , Khartoum Unversity press ,
1989 .
3- P. M. Holt and M. W. Daly , The history of the sudan from the
coming of Islam to the present day , Fakenham press Ldt ,
London , 1979 .
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ثالثاً  -:الرسائل واألطاريح الجامعية :

 – 1ذاكر محيي الديف عبد اهلل  ,االنقالبات العسكرية في السوداف

1971 – 1958

أطروحة دكتوراه غير منشورة  ,كمية اآلداب  ,جامعة الموصؿ . 2003 ,

 – 2مازف ميدي عبد الرحمف الشمري  ,إسماعيؿ صدقي ودوره في السياسة المصرية

 , 1950 – 1875رسالة ماجستير غير منشورة  ,كمية التربية (أبف رشد  ,جامعة

بغداد . 2005 ,

 – 3منى حسيف عبيد الشمالي  ,األحزاب االتحادية في السوداف ,

1969 – 1944

أطروحة دكتوراه غير منشورة  ,كمية التربية لمبنات  ,جامعة بغداد . 2004 ,

رابعاً  -:البحوث والمقاالت المنشورة :
أ – البحوث المنشورة :

 – 1إبراىيـ أميف غالي ,

مقتؿ السردار والمؤامرة البريطانية في السوداف  ,مجمة

السياسة الدولية  ,العدد  , 33القاىرة  ,السنة التاسعة  ,تموز  ,يوليو . 1973 ,

 – 2جماؿ عبد الجواد  ,مصر في السياسة السودانية  ,مجمة المستقبؿ العربي ,
بيروت  ,العدد  , 79السنة الثامنة  ,أيموؿ . 1985 ,

 – 3يوناف لبيب رزؽ  ,أيديموجية الوحدة بيف مصر والسوداف  ,مجمة السياسة الدولية ,
العدد  , 24السنة السابعة  ,القاىرة  ,أبريؿ  /نيساف . 1971

ب – المقاالت المنشورة :

 – 1رحمي محمد سميماف  ,السوداف تحت الحكـ األجنبي بيف دىاء اإلنكميز وغفمة
الخديوييف (  , )1956 – 1898مجمة الدستور  ,العدد

الثامنة عشر  15 ,فبراير  /شباط . 1988

 , 520لندف  ,السنة

 – 2محمد عمي جاديف  ,خواطر حوؿ الذكرى الخمسيف لمؤتمر الخريجيف  ,مجمة

الدستور  ,العدد  , 520لندف  ,السنة الثامنة عشر  15 ,فبراير  /شباط . 1988

خامساً  -:الصحف العراقية :

 – 1األوقات البغدادية لسنة . 1924
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 – 2االستقالؿ لسنة . 1924

 – 3العالـ العربي لسنة . 1924
 – 4العراؽ لسنة . 1924
 – 5المفيد لسنة . 1924

335

مجلة ديالى 2012/

العدد الرابع والخمسون

336

مجلة ديالى 2012/

العدد الرابع والخمسون

337

