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 وىي الفترة التي،ـ1924  إلى1919 تيدؼ ىذ ه الدراسة الى إلقاء الضوء عمى تطور الحركة الوطنية في السوداف مف:الممخص
 حيث تبمورت ىذه المشاعر.بدأ فييا السودانيوف يستشعروف ىويتيـ وكينونتيـ وانتماءىـ القومي لموطف بمفيوـ القومية والوطنية
– في إطار قاعدة اجتماعية ضيقة وسط المتعمميف س رعاف ما نقموىا إلى الشعب السوداني في ظؿ نظاـ الحكـ الثنائي البريطاني
.المصري
ومف أىـ ما توصمت إليو الدراسة مف نتائج ىو أف بريطانيا حاولت عزؿ السوداف عف محيطيا العربي واإلسبلمي
 ولذا كانت الحركة. قبؿ اف تبدأ في العمؿ عمى فصؿ مصر عف السوداف لبلنفراد،محاولة ضرب المغة العربية والديف اإلسبلمي

 فاستفادت مف المد التحرري، السياسي والحضاري والظروؼ الدولية السائدة في تمؾ الفترة1الوطنية السودانية نتاجا طبيعيا لمتفاعؿ
 وكانت محطة أساسية مف محطات،الذي اجتاح معظـ الدوؿ العربية في مواجية المستعمر الذي حاوؿ طمس ىويتيا الوطنية
. ـ1956  وىو ما حصؿ في الفاتح جانفي مف عاـ،النضاؿ السوداني مف أجؿ استعادة حريتو
. االتحاد السوداني، جمعية المواء األبيض، كمية غوردف، نادي الخريجيف، الحركة الوطنية السودانية، السوداف:الكممات المفتاحية
The Evolution of the National Movement in Sudan 1919-1924
Abstract: The aim of this study is to shed light on the development of the National Movement in
Sudan from1919-1924, the period during which Sudanese people developed a feeling of
belongingness that was transferred to the society.
The study uses descriptive, historical and analytical approaches to analyze the data
collected from sources. It is found that National Movement in Sudan was a result the interaction of
political, civilization/ cultural and the world's circumstances then .
The study also shows that the Sudanese national movement was natural because of the
political and civilizational conflict that took place between the British occupation administration in
Sudan and the Sudanese patriotic youth affected by the international conditions that prevailed in
that period after the First World War. All these contributed to, the Sudanese feeling of their
nationalism and the necessity of their liberation. This feeling was translated into revolutions to get
independence.
Keywords: Sudan. National Movement in Sudan. Alumni club . Gordon college. The white Flag
Leaue.
2

 معتصم البشير بانقا إلهام. ود1  مصطفى عبيد. د:المؤلف المرسل
244

تطور الحركة الوطنية في السودان 2112 - 2121
 .9مقدمة:
تمثؿ الحركة الوطنية السودانية نقمة نوعية في الفكر السوداني باالتفاؽ حوؿ مناىضة االستعمار
البريطاني ،ولو أنيا كانت محؿ خبلؼ بيف تشجيع االتحاد مع مصر في إطار شعوب وادي النيؿ أو
االستقبلؿ التاـ عنيا مع بقاء رابطة الجوار .ولـ يكف الشعور القومي في السوداف وليد 1919ـ ،وانما كاف
إثر دخوؿ العثمانييف والمصرييف عاـ 1821ـ .وفي ىذا المقاؿ استخدمنا المنيج التاريخي الوصفي
التحميمي ،محاوليف أف نمقي الضوء عمى مرحمة ىامة مف مراحؿ العمؿ التحرري السوداني ،وىو المتمثؿ في
الحركة الوطنية السودانية وتطوراتيا .فماىي إرىاصات تأسيسيا؟ وما العوامؿ التي أدت إلى بروز العمؿ
التحرري الوطني في صيغتو القومية بعد 1919ـ ؟ وما تركيبة الحركة الوطنية السودانية؟ محاوليف في ذلؾ
كمو أف نصؿ إلى أىـ النتائج التي استخمصناىا مف ىذه الدراسة.
 .9عوامل ظهور الحركة الوطنية السودانية:
مع دخوؿ العثمانييف والمصرييف السوداف سنة 1821ـ برزت الكينونة السياسية الموحدة لمسوداف ،أو
بمفيوـ آخر تشكؿ السوداف بحدوده الطبيعية ،وشعر الناس بوحدتيـ انطبلقا مف مختمؼ مقوماتيا ،وأىميا
ىنا ظيور حدود الوطف ،فتبمور عندىا ذلؾ الشعور بالوطف ،وبرزت مبلمحو .وتنامي اإلحساس بو مع
مرور الزمف ،وأخذ الشعور القومي يتطور ليصبح أداة لمتماسؾ والتبلحـ .وقد ظير ذلؾ في أىؿ السوداف
الذيف عبروا عف سخطيـ ونضاليـ الوطني السوداني ضد المستعمر حيث قامت العديد مف الثورات التي
تطالب دوماً بتحقيؽ االستقبلؿ الذي تحقؽ بعد كفاح مسمح عاـ 1956ـ( .شكري)01 ،1974 ،
عمى أثر مقاومة السودانييف ،وثورتيـ ضد الحكـ التركي المصري انتصرت الثورة الميدية ،وتـ
استرداد السوداف عاـ 1885ـ ،واستشعرت الببلد طعـ الحرية طواؿ فترة حكميا إال أنيا لـ تضؼ جديداً مف
الناحية اإلدارية ،ولـ تنيض بالببلد سياسياً ،وتحكمت في صياغة

أيديولوجيتيـ وحصرتيـ في إطار

الصوفية .فقد اعتمدت عمى خبرات الوطنييف مف عيد الحكـ السابؽ ،فمـ تفمح في تطور السوداف إدارياً وال
اقتصادياً لتفي بمتطمبات المرحمة .فظيرت بوادر االستعمار مرة أخرى بثوب جديد مف خبلؿ الحكـ
اإلنجميزي  -المصري الذي سيطر عمى السوداف عاـ 1885ـ مف خبلؿ اتفاقية الحكـ الثنائيHolt. ( .
( )1961. P 122حيدر)15 ،14 ،2013 ،
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وبسبب ظروؼ ما بعد الحرب العالمية األولى عاـ 1918ـ بدأ الوعي التحرري ينتشر في أوساط
الشعوب المستعمرة قاطبة ومف بينيا السوداف ،ولكننا يمكف أف نحصر مجموعة مف العوامؿ التي نراىا
رئيسية في ظيور الحركة الوطنية السودانية وىي كاآلتي:
 .9 .9ظهور مبادئ ويمسن األربعة عشر:
منذ إعبلف الرئيس األمريكي وودرو ويسمف مبادئو األربعة عشرة والتي مف ضمنيا حؽ الشعوب في
تق رير مصيرىا ،سارع قادة الشعوب المستضعفة إلى المطالبة بحقيا في تقرير مصيرىا واستقبلليا عف الدوؿ
االستعمارية .ومنيا مصر التي نادت عف طريؽ سعد زغموؿ بتقرير مصيرىا ومصير السوداف .رغـ ما
كانت مصر تعانيو مف وضعيا تحت االحتبلؿ اإلنجميزي مف جديد مباشرة مع اندالع الحرب العالمية
األولى .وقد حاوؿ سعد زغموؿ عرض مطالبو تمؾ في مؤتمر الصمح بباريس ولكنو منع .وكاف رفقة األمير
خالد الجزائري الوحيديف المذيف استطاعا رفع صوتييما المبحوحيف تحت استعمار قاىر (فرنسا في الجزائر
وبريطانيا في مصر والسوداف).
 .9.9إعالن الميثاق البريطاني الفرنسي عام  :9191وقد نص عمى حؽ الشعوب الواقعة تحت الحكـ
العثماني في تقرير مصيرىا( .العكيمي)230 ،2019 ،
 .3 .9مشاركة السودانيين في الحرب العالمية األولى :مع اندالع الحرب العالمية األولى عاـ 1914ـ
وجد السودانيوف أنفسيـ معنييف بأحداثيا حيث كانت أراضييـ مسرحا لبعض معاركيا مثؿ معارؾ السمطاف
عمي دينار في دارفور بداية سنة  1915عندما أعمف مؤازرتو لمخبلفة العثمانية( .أبو شوؾ)2018 ،
 .1 .9التأثير المصري:
كاف لمتأثير المصري أثر كبير في ظيور القومية السودانية والحركة الوطنية بيا ،وذلؾ باعتبار
الجانب التاريخي لممنطق ة والجوار بيف الشعبيف .إضافة إلى اتفاقية الحكـ الثنائي بيف بريطانيا ومصر عمى
السوداف .وقد كاف التأثير مف خبلؿ عدة أوجو .كاف أىميا -في اعتقادنا -ىو تواجد كتائب مف الجيش
المصري بضباطو داخؿ السوداف ،مما جعميـ يعمموف عمى توعية السودانييف بضرورة الوحدة بيف مصر
والسوداف ،والعمؿ عمى طرد العدو المشترؾ وىو االحتبلؿ اإلنجميزي .وقد كاف ذلؾ جميا في مواقؼ الحزب
الوطني المصري وقادتو وعمى رأسيـ سعد زغموؿ .وكذلؾ زيارة حافظ رمضاف ،وما تحقيقات لجنة ألفرد
ميمنر ( )Alfred Milnerحوؿ أثر ثورة 1919ـ المصرية في السوداف إال دليبل عمى ذلؾ(.العكيمي،
)230 ،2019
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المدرسيف المصرييف بالمدارس السودانية
وأما الوجو الثاني لمتأثير ففي اعتقادنا كاف مف خبلؿ
ّ

المنشأة حديثاً ،فقد نشر أولئؾ المدرسوف أفكارىـ القومية والتحريرية في أوساط السودانييف بدرجة جعمت
أبناء السوداف عمى درجة كبيرة مف الوعي تجاه الوحدة بيف مصر والسوداف ،أو تجاه ضرورة العمؿ عمى
طرد المحتؿ اإلنجميزي .وذلؾ مف خبلؿ االنفتاح عمى آداب المصرييف وشعرىـ ،والمقاءات الخاصة بيف
المعمميف المصرييف وتبلميذىـ في مختمؼ األماكف وال سيما المدارس والمنازؿ والنوادي.
ومف جية أخرى ،نرى أف مف أوجو ذلؾ التأثير أيضا ،دراسة أبناء السوداف باألزىر الشريؼ ،وقد
تحرري عميؽ بثّتو في أوساط المجتمع السوداني .مما دفع بريطانيا ،كما
جاءت تمؾ البعثات بوعي قومي ّ

رأينا ،إلى توجيو البعثات إلى أوغندا التي كاف التنصير فييا في مجاؿ التعميـ منذ 1877ـ بدال عف إرساليـ

المنصريف في
إلى مصر(.العكيمي )234 ،2019 ،وذلؾ تحت إشراؼ بريطانيا التي وصؿ عدد معممييا
ِّ
إفريقيا سنة  1925إلى  6300معمـ(.الكحموت)94 ،1992 ،
 .5 .9الدور اإلعالمي:
مع انفتاح السودانييف عمى اإلعبلـ ،وخاصة عندما صارت ىناؾ أقبلـ سودانية تكتب في الصحؼ
حصؿ وعي كبير لدى السودانييف .فالنخبة السودانية التي تكونت بالمدارس ،والذيف درسوا عند المصرييف
ومف صار ليـ مستوى مقبوالً في األدب شع اًر ونث اًر ،وفي الجانب التاريخي والسياسي واإلداري ،كميـ صاروا
يكتبوف في بعض الصحؼ التي صار الشعب السوداني يتابعيا ،مثؿ صحيفة الرائد التي كانت تصدر بالمغة
اإلنجميزية ،وممحقيا األدبي بالمغة العربية .فقد كاف يرأس تحريرىا األديب السوري عبد الرحيـ مصطفى
قميبلت .وصارت منب ار إعبلميا وأدبيا لمشباب السودانييف المتشبعيف بالوعي القومي والتحرري ،حيث كتب
فييا حسيف الشريؼ عاـ  1911مقاالً بالمغة اإلنجميزية دعا فيو المتعمميف السودانييف إلى تأسيس ناد
اجتماعي يمـ شمميـ ويكوف فرصة لمنقاش في مختمؼ ما يعيشو المجتمع .وكانت تمؾ الدعوة أساس التفكير
في إنشاء نادي الخريجيف عاـ  .1918وبذلؾ كاف حسيف الشريؼ مف أكثر الناس قومية ضد اإلنجميز.
ومما كتبو عمى صفحاتيا سنة 1917ـ مقاالً عكس فيو الواقع المؤلـ لمسودانييف ببمدىـ فيما يعيش اإلنجميز
قمة الترؼ فكاف مصيره النفي إلى مصر وانتيى أمر صحيفتو إلى التوقؼ عف الصدور سنة بعد
ذلؾ(.القداؿ)425 ،424 ،1991 ،
ومثمما تكممنا عف صحيفة الرائد ،جاءت بعدىا صحيفة الحضارة السودانية الناطقة بالمغة العربية،
لصاحبيا حسيف الشريؼ ،ومف بيف أىـ أسمائيا نذكر :عمي الميرغني ،عبد الرحمف الميدي  ...تأسست
425

الدكتور :مصــطفى عبيــد و الدكتور :معتصم البشير بانقا إلهام
عاـ  1919وقد كاف حسيف الشريؼ رجبل قوميا كما رأينا ،ومف جممة مقاالتو التحريرية التوعوية عمى
صفحات صحيفتو خبلؿ سنوات  ،1920 – 1919نذكر سمسمة مف أربعة مقاالت عف النيضة الوطنية
وعف الوحدة بيف األوطاف يقوؿ" :وحدة األمة ىي جمع كممتيا تحت غاية واحدة إما إعزاز الوطف واعبلء
الجنس أو تأييد أو ترقية المغة ،ولكؿ وطنية مف ىذه الوطنيات مظاىر عديدة لعبت أدوا ار مجيدة في
التاريخ"(.القداؿ)431 ،1991 ،
وتحت عنواف القضية السودانية ،دعا حسيف الشريؼ إلى االنفصاؿ عف مصر لتكوف السوداف
لمسودانييف وا لى ضرورة تأسيس الصحافة الوطنية عمى يد السودانييف ،ووضع أسسيا وفنونيا .فكاف كؿ
ذلؾ سببا في تعمؽ الشعور بالوطنية السودانية وانبثاؽ الوعي وسط المتعمميف الذيف وفدوا مف مختمؼ مدف
السوداف وأخذوا يبحث وف عف روابط جديدة تشدىـ وتجمعيـ حتى تمكنوا مف إقناع اإلدارة البريطانية بتأسيس
ناد لمخريجيف في أـ درماف عاـ 1818ـ(.ضرار)241 - 239 ،1989 ،
 .3إرهاصات نشأة الحركة الوطنية السودانية:
تعد سنة  1919الحد األوؿ ليذه الدراسة ،إذ شيدت ميبلد الحركة الوطنية السودانية في شكؿ
جمعيات سرية حممت عمى عاتقيا العمؿ السياسي القومي الوطني .خاصة وأف السوداف كاف تحت اتفاقية
الحكـ الثنائي ،وىي اتفاقية ذات طابع خاص إذ أعطت لبريطانيا حرية الحركة والتصرؼ المطمؽ في
السوداف وأعطت لمصر حؽ اإلشراؼ والمتابعة( .بخيت )34 ،1972 ،وبيذا الشكؿ فيي اتفاقية فريدة في
نوعيا ،ليس ليا مثيؿ في القانوف الدولي .إذ استخدمت ألوؿ مرة في السوداف ،ولـ تكف مألوفة عادة في
مستعمرات بريطانيا األخرى .فعمى الرغـ مف أف السوداف يتبع مصر ظاىرياً إال أف بريطانيا أضحت
المسيطر عمى الحكـ في السوداف( .شكري)581 ،580 ،2014 ،
أما مف الناحية اإلدارية ،فقد عممت بريطانيا عمى الجمع بيف النظاـ التقميدي في السوداف مف خبلؿ
تجربة الحكـ المصري بو تحت العثمانييف ،ومف خبلؿ تجربتيا في اليند( .بخيت )36 ،1972 ،ومف أجؿ
ذلؾ سطرت برنامجاً تعميمياً ييدؼ إلى تخريج طبقة نصؼ متعممة صالحة لموظائؼ اإلدارية كوسيط بيف
الشعب وادارة االستعمار مف جية ،والتمكيف ليـ باستخبلؼ المصرييف بعد إخراجيـ مف السوداف .ألف
بريطانيا كانت تميد إلخراج المصرييف مف الحكـ الثنائي في السوداف .فتـ إنشاء قسـ المعارؼ السودانية
عاـ 1900ـ لتشجيع السودانييف عمى القياـ باألمور اإلدارية في الدولة ،وأسست خمسة مدارس في الخرطوـ
والمدف الكبرى ،أىميا كمية غوردف ( )Charles Gardonعاـ  1902والتي ىي أساس جامعة الخرطوـ
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الحالية ،إضافة إلى مدرسة أـ درماف لمتصنيع عاـ  ،1907وذلؾ لتعميـ أكبر عدد مف السودانييف .فتولى
بيا التدريس مدرسوف مصريوف ،مما أدى إلى يقظة الروح الوطنية وتنامي الشعور بالقومية السودانية.
(ضرار)246 ،1968 ،
ىذا الشعور القومي جعؿ بريطانيا تفصح عف حقيقة سياستيا بمجموعة مف الق اررات أىميا منع
المصرييف مف التدريس في السوداف ،ومحاربة تدريس المغة العربية في جنوب السوداف والتدريس بدال عنيا
بالميجات المحمية ،مع فتح الباب واسعاً أماـ اإلرساليات التبشيرية الكاثوليكية والبروتيستانتية لممارسة التعميـ
وربطو بالكونغو البمجيكي وأوغندا ،أما البعثات العممية التي كانت تتجو إلى األزىر أو لبناف فحولت بريطانيا
وجيتيا إلى أوغندا .والتفكير في عزؿ المثقفيف الوطنييف السودانييف مف إدارة الببلد مستقببل ،ومنح تمؾ
المناصب لقادة القبائؿ الذيف بدأوا في استدراجيـ واغرائيـ بالمناصب كخمفاء لممصرييف مستقببل مف خبلؿ
إصدار مرسوـ القبمية( .أبو شوؾ)2018 ،
والحقيقة أنو منذ الغزو البريطاني لمسوداف عاـ 1899ـ ،ظيرت العديد مف محاوالت البريطانييف
إليقاؼ تسرب األثر الفكري لمصر في السوداف ،والتركيز عمى تدعيـ اإلدارة األىمية في المديريات التي
يمكنيا أف تعتبر مفيدة وقابمة لمتعاوف مع اإلدارة البريطانية .وقد أكدت عمى أىمية دور "اإلدارة األىمية" في
المستقبؿ ورجاؿ الطرؽ الصوفية الذيف عمدت اإلدارة البريطانية عمى استغبلليـ في دعـ موقفيا واسباغ
شرعية إدارتيا لمسوداف( .باشري)36 ،2000 ،
ىذا التحرر الذي كانت اإلدارة البريطانية تخشاه ،لـ يكف مف فراغ ،وانما نتيجة النضاؿ السوادني
السابؽ سواء في الثورة الميدية ،أو في الروح القومية التي بدأت تظير عمى مسرح األحداث السودانية منذ
مطمع القرف (العشريف) .حيث أشعر السودانيوف البريطانييف بالخطر مف خبلؿ حركات ثورية ىامة قاموا
بيا ،نذكر منيا :حركة عمي بف عبد الكريـ بأـ درماف عاـ  ،1900وانتفاضة محمد األميف البرناوي شرؽ
كردفاف وجبؿ تقمي سنة  ،1903وثورة سنار بوسط السوداف عاـ  ،1904وثورة جباؿ النوبة عاـ ،1906
وحركة ود حبوية في ماي مف سنة  ،1908ومحاولة أحد أتباعو سنة  ،1912إضافة إلى ثورة السمطاف
عمي دينار التي بدأ التحضير والتفكير ليا عاـ  1914وقامت وانتيت سنة  1916في إطار الصراع
العثماني البريطاني خبلؿ الحرب العالمية األولى( .سيؼ اإلسبلـ( )26 ،2015 ،الزبير)08 ،2019 ،
(كولينز)18 - 15 ،2015 ،
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 .1أهم مكونات الحركة الوطنية السودانية:
تكونت ،إذف ،نخبة جديدة مف السودانييف واستطاعت أف تؤسس الجمعيات األدبية وتيتـ بالبحث
والمطالعة وقرظ الشعر ،ومقارعة كبار المؤلفيف المصرييف في محاولة لقراءة إنتاجيـ ونقده( .السنوسي،
)299 - 297 ،2014
السوداني.

فكونوا النوادي والجمعيات ،ومف أشيرىا نادي الخريجيف ،وجمعية االتحاد
ّ

 .9 .1نادي الخريجين:
بفعؿ النشاط التوعوي المذكور منذ مطمع القرف ،تفتحت أذىاف فئة المتعمميف لمدور المنوط بيـ في
الحركة الوطنية ،ومناىضة االستعمار وقد كاف لتخرج الدفعات األولى مف المدارس األثر الواضح في ذلؾ.
وخاصة أولئؾ المتخرجيف مف كمية غوردف التي لعبت دو اًر كبي اًر في بمورت الحركة الوطنية وقياميا ،حيث
ساىمت كثي ار في جمع السودانييف مف مختمؼ الفئات اإلجتماعية عمى كممة الوحدة والتحرر .فقد كانت
الكمية بالنسبة لطمبتيا أرضاً جيدة لبلجتماعات والمناخ المناسب الذى انصيرت فيو كؿ التقاليد والعصبيات
وتحولت إلى والء لمروح الوطنية والتطمعات الجديدة( .زيف العابديف)2019 ،
المدرسيف في مدرسة أـ درماف أىمية تشكيؿ كياف يجمعيـ ،وف ّكروا عاـ 1914ـ في
لقد أدرؾ بعض
ّ

تأسيس ناد يجمعيـ دوف تحديد ميامو إف كانت ذات طابع سياسي أو اجتماعي ،وربما ينظر في مصالح
المتعمميف وقضاياىـ .وقد اقتضى األمر بالضرورة موافقة أميف الحكومة التي رحبت بالفكرة عمى أمؿ أف
تكسب ثقة ىذه الشريحة المؤثرة في المجتمع رغـ قمة عددىا .فعينت مدير كمية غوردف رئيساً فخرياً لمنادي
المزمع افتتاحو في أـ درماف( .باشري)107 ،2000 ،
كادت الحكومة أالّ توافؽ عمى فتح النادي خاصة وأنيا بدأت تفكر -حينيا -في عزؿ المثقفيف
السودانييف عف تولي مقاليد الحكـ في السوداف ،وتعويضيـ بآخريف مف قبؿ النظاـ القبمي الذي بدأت إدارة
االحتبلؿ تميد لو بصدور مرسوـ القبمية .كما بدأت في محاربة المدرسيف المصرييف ،وفي محاربة المغة

العربية والديف اإلسبلمي في الجنوب ،كما بدأت تعمؿ عمى طرد الموظفيف المصرييف مف اإلدارة تمييدا
لطرد الجيش المصري والغاء اتفاقية الحكـ الثنائي لتخمو ليا أجواء السوداف( .باشري)107 ،2000 ،
أعاقت الحرب قياـ النادي ولكنو تأسس بعد توقفيا ،فكاف تأسيسو في ماي 1918ـ وجعمت بريطانيا
عمى رأسو أحد اإلنجميز رئيسا شرفيا لو ،وكاف المتخرجوف ىؤالء مف كمية غوردف التي كانت بريطانيا تطمع
أف تكوف خادمة ألىدافيا التعميمية والسياسية عموما .فمف خبلؿ كؿ ذلؾ بات واضحا أف نية بريطانيا مف
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وراء تأسيس ىذا النادي كانت خدمة مصالحيا االستعمارية ،ولكف السودانييف تفطنوا لؤلمر وجعموه منب ار ح ار
لخدمة قضايا ببلدىـ وقضايا الوطنية والتحرر.
 .9 .1الجمعيات السرية
ظيرت الجمعيات السرية بعد عاـ 1919ـ وكانت ذات أىداؼ سياسية واضحة ،واعتمدت وسيمة
تطور األحداث
توزيع المنشورات السرية عمى نطاؽ واسع في مدف السوداف المختمفة ،األمر الذي زامف ّ
السياسية في مصر متمثمة في ثورة  1919اليادفة إلى تحرير مصر والسوداف .وىنا أطمع ناظر كمية
غوردف بعض الخريجيف عمى مقاؿ في جريدة التايمز اإلنجميزية ينادي بمبدأ "السوداف لمسودانييف" ،موضحا
أف دولتو (إنجمترا) تعمؿ جاىدة عمى تحقيقو .أما اليدؼ الخفي مف ذلؾ فيو واضح وىو عمؿ بريطانيا عمى
فصؿ قضية السوداف عف القضية المصرية لبلستفراد بالسوداف( .شبيكة)524 ،1964 ،
 .9 .9 .1جمعية االتحاد السوداني:
تأسست جمعية االتحاد السوداني بأـ درماف عاـ  1920عمى يد عبيد الحاج أميف ،وىي جمعية
مناىضة لبلستعمار اإلنجميزي بالسوداف وداعية إلى تحقيؽ الوحدة مع مصر( .سيؼ اإلسبلـ)30 ،
مستعممة أسموب توزيع المنشورات ،وتقوية الشعور الوطني في أوساط الشباب خصوصا والمجتمع عموما،
وضرورة التمسؾ بالوحدة الوطنية ونبذ القبمية ،كما لعبت أدوا ار ىامة في تشجيع طبلب العمـ لمسفر إلى
مصر لمتزود بالعمـ .كما اىتمت بالمرأة مف خبلؿ اىتماميا تشجيع الفتاة عمى الدراسة والتعمـ .ناشرة بذلؾ
الثقافة والوعي بيف طبقات المجتمع المختمفة( .حيدر)2019 ،
ومف أبرز مف كاف بالجمعية مع عبيد حاج األميف ،نذكر :توفيؽ صالح جبريؿ ومحي الديف جماؿ
أبوسيؼ ،وابراىيـ بدوي ،وسميماف كشة وقد تميزوا بسنيـ الشبابي وأفكارىـ األدبية وروحيـ الوطنية القومية
التحررية .ثـ التحؽ بيـ جماعة مف طمبة وخريجي كمية غوردف ،وخيرة الوطنييف السودانييف ،وأبناء الطبقة
الوسطى واألدباء والضباط( .بخيت)73 ،1972 ،
كاف أصحاب ىذا التنظيـ يتتبعوف تطور نضاؿ المصرييف مف أجؿ حريتيـ ويتناقشوف في
مجالسيـ في نادي الخريجيف بأـ درماف ،ثـ انتقمت المناقشة لممجالس الخاصة في المنازؿ .وحسب ما يروي
السيد سميماف كشة أحد مؤسسي ىذه الجمعية فإف شعارىا كاف "السوداف لمسودانييف والمصرييف أولى
بالمعروؼ" وكاف نشاطيـ يتركز في توزيع المنشورات التي تنادي بمناىضة الحكـ البريطاني( .بخيت،
)74 ،1972
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بدأ االتحاد نشاطو باألدب والموسيقى والفف وانصرؼ الجيد األكبر لتنظيـ المسرحيات والندوات
األدبية ،ولكف عممو السياسي تبمور في شكؿ ىجوـ عمى اإلدارة البريطانية ومف تعاوف معيا مف السودانييف
وعمى زعماء الديف التقميدييف .مثؿ تمؾ الرسائؿ التي كتبيا عبيد حاج األميف موجياً االتياـ لزعماء الطوائؼ
الثبلث واصفيـ" :بعبادة الممؾ جورج ونبيو لي ستاؾ ( )Sir Lee Stackالحاكـ العاـ" (شبيكة،1964 ،
)524
ساىمت ىذه الجمعي ة في إرساؿ الطمبة لمواصمة دراستيـ في مصر ،وىذا عكس ما كانت تعمؿ
عميو إدارة االحتبلؿ .وكانت تمؾ الخطوة في حد ذاتيا مجازفة خطيرة مف وجية نظر اإلنجميز ،كما عممت
عمى إلياب المشاعر الوطنية في المجتمع السوداني .فكانت بذلؾ خطوة جريئة ورائدة( .القداؿ،1991 ،
)437
كانت جمعية االتحاد السوداني ىذه تعقد اجتماعاتيا في شكؿ حمقات سرية تضـ كؿ حمقة عشرة
مف أعضائيا يمثميـ واحد في المجمس األعمى ،حيث أف األعضاء المؤسسيف ىـ الذيف يسعوف لجذب
المشتركيف إلى ىذه الحمقات ،بينما تواصؿ الجمعية نشاطيا السري( .حيدر )29 ،2013 ،أما شعارىا فكاف
"السوداف لمسودانييف والمصرييف أولى بالمعروؼ" فدعت بذلؾ إلى وحدة وادي النيؿ وتجسدت مبادئيا في
الدفاع عف الوحدة بيف مصر والسوداف تحت شعار وحدة وادي النيؿ ،ورفض الحكـ االستعماري اإلنجميزي
المشترؾ بيف البمديف .وقد تأسست ليذه الجمعية فروع في كؿ أقاليـ السوداف مرتبطة بمركز الجمعية في أـ
درماف .واستمر نشاطيا حتى عاـ 1923ـ( .البحيري)62 ،2009 ،
قاد عبيد حاج األميف اتجاىاً ينادي بتغيير أساليب واتجاىات جمعية االتحاد السودانية ،فرأى
استبداؿ األساليب السرية القديمة التي تناىض المستعمر ،بأساليب أكثر فاعمية .وذىب ومؤيدوه إلى أف
ثبلثة أعواـ مف النشاط األدبي السري كافية لمخروج إلى المواجية المباشرة مع إدارة االستعمار وأعوانو مف
السودانييف .ونادوا بحممة مف المظاىرات حتى تتمكف الجمعية مف كسب تأييد شعبي واسع ليا .فكاف ذلؾ
انتقاؿ مف مرحمة السرية إلى مرحمة العمنية .ىذا االتجاه وجد معارضة مف ِقبؿ بعض المثقفيف المحافظيف
الذيف أروا ضرورة التريث .فالببلد لـ تصؿ بعد إلى النضج السياسي الذي يؤىميا إلى الدخوؿ في مواجية مع
الحكومة البريطانية ،و ظير الخبلؼ الذي اتخذ أشكاالً مختمفة ،فانتيى باختراؽ صفوفيا مف ِقبؿ مخابرات
االحتبلؿ ،فكانت الضربة القاضية التي أدت الى حميا ،وانسحاب مؤسسيا عبيد حاج األميف ،وانضمامو الى
الضابط السوداني عمي عبد المطيؼ حيث قاما بتأسيس جمعية المواء األبيض( .القداؿ)437 ،1991 ،
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 .9 . 9 .1جمعية المواء األبيض:
يمكف أف نقوؿ إف الفترة الممتدة بيف  1922و  1925مثمت فترة تبمور وميبلد الحركة الوطنية
السودانية التي أدت الى استقبلؿ الببلد مطمع 1956ـ .ذلؾ أنو سنة  1922تـ اإلعبلف فييا عف "مطالب
األمة السودانية" مف طرؼ عمي عبد المطيؼ .والذي انتيى بو األمر إلى السجف مدة سنة كاممة ،وبعد
خروجو في السنة الموالية ( )1923أسس جمعية المواء األبيض( .بخيت )71 ،1972 ،متخذا ليا شعار
"وحدة وادي النيؿ" شعا اًر سياسياً ليا ،األمر الذي دفع الحكومة السودانية إلى الحط مف مصداقية الجمعية
ومؤسسيا عمي عبد المطيؼ ووصفو بنصؼ المتعمـ الذي خدعو السياسيوف المصريوف"( .كولينز،2015 ،
 )52منذ ذلؾ الحيف ،ارتبط تاريخ جمعية المواء األبيض بشكؿ وثيؽ باسـ مؤسسيا عمي عبد المطيؼ
(ضرار ، )240 ،1989 ،حيث برزت شخصيتو عاـ  1923ـ بعد خروجو مف السجف ،إذ أصبح بطبلً
قومياً ،مف رواد القومية السودانية العصرية.
ينحدر عمي عبد المطيؼ مف أبويف مف قبيمة الدينكا بجنوب السوداف( ،حبشي )62 ،1992 ،ولد
عاـ  1892ـ في منطقة وادي حمفا شماؿ السوداف ،ناؿ تعميمو في المدارس االبتدائية بالخرطوـ (ضرار،
( )240 ،1989حبشي )30 ،29 ،1992 ،كما استفاد مف خمفية والده العسكرية ،ومف فرص التعميـ،
فتخرج مف الكمية الحربية عاـ 1914ـ برتبة مبلزـ ،وناؿ ميدالية مف الحاكـ العاـ عند تخرجو لتفوقو في
الجيش .كاف ضابطاً ممي اًز في الجيش المصري تحت إدارة كبار البريطانييف في منطقة أشوؿ في جنوب
السوداف حيث رأى مآسي االستعمار واىدار كرامة اإلنساف السوداني في وطنو( ،القداؿ)438 ،1991 ،
فحدث بينو وبيف قائده خبلؼ شعر فيو بامتياف لكرامتو ،األمر الذي أدى إلى نقمو الى مدينة ود مدني ،وقد
ردد أثناء تقديمو لمجمس المحاكمة "نحف جنود الوطف" .نقمت كمماتو ىذه إلى األىالي فاستقبموه في الخرطوـ
وىـ يرددوف "أرضنا تنبت األحرار دائماً" .ومنذ ذلؾ الوقت بدأ في مناىضة االستعمار ،فقد قادتو روحو
الوطنية إلى الشعور بالمسؤولية في نشر الوعي القومي بيف أبناء بمده دوف تميز بيف شماؿ السوداف وجنوبو.
(ضرار)241 ،1989 ،
كوف عمي عبدالمطيؼ مع مجموعة مف رفاقو جمعية "اتحاد القبائؿ السودانية" التي كانت تدعو إلى
ّ

سوداف مستقؿ .ويتضح مف دعوتيا معالـ الوعي القومي السوداني ومبلمحو ،حيث آمف عمي عبد المطيؼ
بحقوؽ أمتو بشكؿ واضح ،فما كاف منو إال أف حاوؿ نشر مطالب شعبو في ماي 1922ـ أسماىا "مطالب
األمة السودانية" أشار فييا بوجوب التعمّـ ،ووجو انتقاده لمشروع الجزيرة وطالب أيضا برفع االحتكار عف
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السكر( .ضرار )240 ،1989 ،كما نشرىا في جريدة الحضارة ،محاوال رفعيا إلى السمطات االستعمارية
مبر از الروح الوطنية لمشعب السوداني.
ىزت ىذه المطالب الحكـ الثنائي ،وما كاف مف اإلنجميز إال أف ألقوا القبض كما أشرنا سابقاً عمى
الضابط عمي عبد المطيؼ وأدانتو المحكمة وحكموا عميو بالسجف سنة كاممة كما مر معنا ،حيث خرج منو
في أفريؿ 1923ـ .وأثنت الصحافة المصرية عمى موقفو بينما استمرت جريدة الحضارة في اتخاذ موقؼ
عدائي حيالو ومؤيديو .وفي عاـ 1923ـ أسس عمي عبد المطيؼ جمعية المواء األبيض فقد أصبحت نيجاً
وطنياً يضج بالرؤى الثورية الوطنية ،وشكمت دفاعاً قوياً ضد فصؿ السوداف عف وادي النيؿ( .ضرار،
)99 ،1989
كما سيظير لنا ىنا مدى تأثر جمعية المواء األبيض بالثورة المصرية ،إذ كاف شعارىا متمثبل في عمـ
أبيض مرسوـ عميو خريطة وادي النيؿ ،وفي إحدى زواياه عمـ مصر وكتب في الجية البيضاء :إلى األماـ.
(ضرار )99 ،1989 ،وتألفت قيادة الجمعية مف المبلزـ عمي عبد المطيؼ رئيسا ،وسكرتيره عبيد حاج
األميف ،وصالح عبد القادر ،حسف شريؼ ،حسف صالح ،عمي مبلسي ،وىبة إبراىيـ ،عبيد صالح إدريس،
عرفات محمد عبد اهلل ،الشيخ عمر دفع اهلل  ،محمد الميدي الخميفة ،عثماف محمد ىاشـ .إضافة إلى
أعضاء سرييف خفيت أسماؤىـ ألف أكثرىـ كاف مف موظفي الحكومة السودانية .ووضعت ىذه المجموعة
برنامجا لجمعيتيا يتمخص في تأييد المصرييف لموقفيـ بطمب االستقبلؿ التاـ لمصر والسوداف( .حسيف،
)661 ،2016
كاف تنظيـ الجمعية في غاية السرية ،كؿ جماعة مستقمة عف األخرى وغير معروفة لآلخريف ،بيد أنو
مف ناحية عممية تبددت السرية إذ كاف معظـ األعضاء معروفيف فيما بينيـ تماما سواء في دائرة العمؿ أو
محيط الخدمة المدنية أو النادي( .بخيت )79 ،1972 ،ىذا وقد ظيرت الئحة جمعية المواء األبيض التي
تحدد أىدافيا المعمنة تجاه المستعمر اإلنجميزي في أواخر شير سبتمبر مف عاـ 1923ـ وتضمنت ثمانية
بنود تحدد فييا نشاطيا وانتماءىا لمسوداف وأف ىدفيا ىو تحرير السوداف مف االحتبلؿ اإلنجميزي ،والمناداة
بضرورة الوحدة مع مصر ،ولخصت أىدافيا في خدمة المصمحة الوطنية في السوداف وتحقيؽ الوحدة مع
مصر( .بخيت)79 ،1972 ،
كاف مف رأي جمعية المواء األبيض أنو مف الضروري أف تتحالؼ مع الحركة الوطنية بمصر ،لكي
يظير مدى ارتباط السوداف بمصر والعمؿ عمى محاربة العدو المشترؾ بتوحيد الجيود والمواقؼ .ولذلؾ كاف
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اعتقاد اإلنجميز بأف الجمعية قامت بإيعاز مف مصر ،ولـ تظير ليـ الحقيقة إال فيما بعد حيف شعروا بأف
السودانييف يريدوف إخراجيـ مف السوداف ومصر عمى السواء لنيؿ حريتيـ ،واسترداد كرامتيـ وتحقيؽ أمانييـ
القومية( .كولينز)57 ،2015 ،
انتشرت فروع الجمعية في مدف السوداف الشمالية والشرقية ،أما في الجنوب فمـ تسمح الظروؼ
اإلدارية ب انخراط أبناء جنوب السوداف في العمؿ السياسي عمى الرغـ مف أف عمي عبدالمطيؼ مف الدينكا،
فبدأت الجمعية نشاطيا باإلضراب السياسي العاـ في مواجية االحتبلؿ البريطاني ،إال إف ىذا األسموب لـ
ينجح بسب قمة المتعمميف العامميف في الحكومة ،وتعرض الموظفيف لبلضطياد مف قبؿ البريطانييف.
(شبيكة)528 ،1964 ،
ومما تجدر اإلشارة إليو ىو أف الجمعية قد واجيت مشكمة مف ِقبؿ حفنة مف األعضاء الذيف نيموا
مف التعميـ والثقافة الغربييف ،وىي نفس المشكمة التي واجيت المتعمميف دوماٌ في كؿ الببلد المستعمرة .ذلؾ
أف أيديولوجيتيـ السياسية المستمدة مف الفكر الغربي ،لـ يكف ليا انعكاس عند معظـ سكاف السوداف.
(بخيت)79 ،1972 ،
ومثمما أشرنا ،فقد أدت تطورات األحداث السياسية في مصر والسوداف إلى خروج نشاط الجمعية إلى
الشارع والى جماىير الشعب السوداني الثائر في سمسمة مف المظاىرات ،حيث نظمت الجمعية عدداً مف
المظاىرات السممية جابت شوارع الخرطوـ وأـ درماف والمدف الكبرى بالببلد ،مطالبة بسقوط البريطانييف،
وخروجيـ مف السوداف ،ومؤيدة لمصر في نضاليا التحرري ضدىـ( .بخيت)79 ،1972 ،
وبناء عمى ذلؾ ،أسرع اإلنجميز إللقاء القبض عمى زعماء الجمعية ،وكاف في طميعتيـ في الخرطوـ
عمي عبد المطيؼ وعبيد حاج األميف ،وفي بورتسوداف سجف عمي مبلسي .وأخمدت الحركة في  04جويمية
 1924ـ بسجف عمي عبد المطيؼ ،كما وضع أكثر أعضاء الجمعية في السجوف ،ومراقبة الباقيف ،وتشريدىـ
إلى مصر وغيرىا مف الدوؿ .وكاف تجاوب الوطنييف في تمؾ المظاىرات واشتراكيـ فييا عظيماً مما د ّؿ
عمى عمؽ في الوعي القومي( .شبيكة( )528 ،1964 ،سيؼ اإلسبلـ)35 ،2019 ،
ظيرت المقاومة لممرة الثانية إال أنيا بطريقة مختمفة عف سابقتيا فقد أخذ كثير مف السودانييف مف
أسموب التحدي والمواجية طريقاً لموصوؿ إلى الحرية والتأييد لمصر ،وىذا ما أثار حماس الطمبة في
المدرسة الحربية بالخرطوـ .ففي نياية 1924ـ قاموا بمظاىرة مسمحة طافت شوارع الخرطوـ لمتعبير عف
رفضيـ لحكـ المستعمر البريطاني .وقد واجيتيا القوات البريطانية بالقوة ،وحاصرت المدرسة الحربية،
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وقدمتيـ لممحاكمة .فحكـ عمى بعضيـ بالسجف لمدة ستة أعواـ ،وأساءت معاممة
واعتقمت عدداً مف الطمبة ّ
المعتقميف مف الطمبة وأعضاء جمعية المواء األبيض( .ياغي ) 54 ،فقاموا في  02أوت بإضراب في
السجف انتيى بيـ إلى تشديد العقوبة عمييـ .كما تمرد جنوب السوداف بفعؿ ذلؾ بتاريخ  24أوت 1924
انطبلقا مف مدينة واو قبؿ أف يعـ التمرد مدنا أخرى كثيرة بالسوداف( .شبيكة)529 ،1964 ،
ىذا ،وتطورت األحداث السياسية والعسكرية ،حيث وصمت ذروتيا باغتياؿ حاكـ عاـ السوداف والقائد
العاـ (سر دار) الجيش المصري لي ستاؾ في نوفمبر 1924ـ بالقاىرة ،عمى يد بعض الفدائييف المصرييف.
وقد أتاح اغتيالو الفرصة المواتية لئلدارة البريطانية التي أمرت سعد زغموؿ بدفع ضرائب تعويضية عف ذلؾ،
وأف يأمر الجيش المصري مف الخروج مف السوداف في  24ساعة .وىو األمر الذي رفضو سعد زغموؿ فقدـ
استقالتو .واستسممت بذلؾ القيادة في كؿ مف مصر والسوداف.
وىكذا انيارت حركة 1924ـ في السوداف ،واعتقؿ مف زعمائيا مف بقى عمى قيد الحياة ،ومف لـ
وقدموا لممحاكمة ،وحكـ عمى أربعة منيـ باإلعداـ رمياً
يتمكف منيـ مف الفرار أو اليجرة إلى مصرّ ،
بالرصاص ،نفذ في ثبلثة منيـ .أما اآلخروف فحكـ عمييـ بالسجف لمدة طويمة( .دياب)15 ،2006 ،

 .5خاتمة:
مف خبلؿ دراسة الحركة الوطنية في السوداف مف  1919إلى 1924ـ استخمصنا النتائج الرئيسية
التالية:
 -1إف الشعور بالوحدة السودانية وبالوطف السوداني الموحد كاف وليد الدخوؿ العثماني المصري
عاـ 1821ـ.
 -2إف الحكـ الثنائي اإلنجميزي – المصري لمسوداف كاف ظاىرة غير مسبوقة في التاريخ
االستعماري لبريطانيا .وىذا ما جعؿ الحركة السودانية تتشتت قواىا وآ ارؤىا بيف طرد االحتبلؿ اإلنجميزي مع
بقاء الوحدة مع مصر ،أـ طرد االثنيف معا.
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 -3إف بريطانيا عممت ما في وسعيا لتبقى الببلد السودانية ضعيفة اقتصاديا ،أما مشاريع التنمية
فييا فقد كانت بيدؼ تحقيؽ الرفاىية لبلقتصاد اإلنجميزي بوضع يدىا عمى خيرات السوداف ومياه النيؿ،
وكاف مشروع الجزيرة أساس تمؾ األىداؼ.
 -4عممت بريطانيا جيدىا في محاولة طمس اليوية السودانية ،مف خبلؿ ربطيا بأوغندا والكونغو
ثقافياً ،وجعمت مف التعميـ التنصيري أساسا لذلؾ .كما حاولت طمس الثقافة العربية بعزؿ المغة العربية مف
التداوؿ في التدريس واستبداليا بالمغة اإلنجميزية وبالميجات المحمية.
 -5حاولت بريطانيا تخريج طبقة نصؼ مثقفة مف وراء تمؾ المدارس التعميمية التي ظاىرىا نشر
لمعمـ ،وحقيقتيا تدمير لئلدارة السودانية ،مف خبلؿ تخريج طبقة متعممة تكوف وسيطاً بيف إدارة االحتبلؿ
والسكاف ،وأف تكوف يداً لبلحتبلؿ في السوداف ،وذلؾ مف خبلؿ إنشاء كمية غوردف التذكارية والمدارس
األولية .إال أنيا جاءت بنتيجة عكسية بفعؿ ظروؼ ما بعد الحرب العالمية األولى.
 -6إف الحركة الوطنية السودانية تطورت وقويت ،ووعت بقضايا وطنيا بعد الحرب العالمية األولى
سنة 1914ـ .فانتفض أبناء السوداف سواء منيـ خريجو المدرسة أو موظفو الجيش أو اإلدارة ،رافضيف
إىانة الشخصية السودانية واحتبلؿ السوداف .مما فتح أماميـ أبواب السجوف وتوقيؼ الصحؼ والتشريد
واإلعداـ  ...كؿ ذلؾ كانت خاتمة نتائجو نص ار لمسودانييف .ووباالً عمى اإلنجميز .وقد انتيى ذلؾ بتعمؽ
الوعي االستقبللي لدى أبناء السوداف شمالو وجنوبو ،مما أدى إلى تطورات أخرى بعد  1924انتيت إلى
تحقيؽ االستقبلؿ في  01جانفي .1956
 .6مراجع البحث:
 .9 .6بالمغة اإلنجميزية:
-Holt ,P,M, Amodern History Of Sudan ,London,1961,p122.

1

 .9 .6بالمغة العربية:
 -1إبراىيـ محمد حاج موسى )1970( ،التجربة الديمقراطية وتطور نظم الحكم في السودان ،دار
الجيؿ ،دار المأموف الخرطوـ ،السوداف.
 -2أحمد إبراىيـ دياب )2006( ،معهد بحوث ودراسات العالم الثالث ،دورية رقـ ( ،)4الدار
العربية لمنشر والتوزيع ،مصر.
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 - 3أحمد رحيـ فرىود العكيمي ،)2019( ،ثورة  1919المصرية وأثرىا في الحركة الوطنية في
السوداف حتى  ،1924مجمة القادسية في اآلداب والعموـ التربوية ،ع .03
 -4إسماعيؿ أحمد ياغي محمود شاكر ،)( ،تاريخ العالم اإلسالمي الحديث والمعاصر " قارة
افريقيا " ،ج ،2دار المريخ الرياض.
 -5جعفر محمد عمي بخيت ،)1972( ،اإلدارة البريطانية والحركة الوطنية في السودان-9191
 ،9131ترجمة ىنري رياض ،دار الثقافة ،مصر.
 -6حيدر ابراىيـ عمي ،)2013( ،الديمقراطية السودانية ،المفهوم التاريخ المماسة ،ط،1
الحضارة لمنشر ،القاىرة.
 - 7روبرت أو -كولينز )2015( ،تاريخ السودان الحديث ،ترجمة مصطفى مجدي الجماؿ،
المركز القومي لمترجمة ،القاىرة.،
 -8زىراف مصطفى حبشي )1992( ،دور عبد المطيؼ في الحركة الوطنية في السوداف خبلؿ
الحربيف العالميتيف في الفترة  ،1947-1914رسالة ماجستير غير منشورة ،معيد الدراسات اإلفريقية ،
القاىرة  ،مصر.
 -9سمير عبد المقصود السيد ( ، )1990التعميم في عهد الحكم الثنائي في السودان -9111
 ،9191رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة الزقازيؽ ،القاىرة ،مصر.
 -10ضرار صالح ضرار ،)1989( ،تاريخ السودان الحديث ،ط  ،10مطبعة سحر ،جدة.،
 -11ضرار صالح ضرار ،)1968( ،تاريخ السودان الحديث ،ط  ،03دار مكتبة الحياة ،بيروت،
لبناف.
 -12عبد العزيز الكحموت ،)1992( ،التنصير واالستعمار في إفريقيا السوداء ،منشورات كمية
الدعوة اإلسبلمية ،طرابمس ،ليبيا ،ط .02
 -13عبد اهلل الزبير" ،)2019( ،مقتطفات مف سيرة السمطاف عمي دينار  ،"1916 – 1898مجمة
البحوث التاريخية ،المجمد  ،03العدد  ،02جامعة المسيمة (الجزائر) ،المجمة عمى الرابط:
www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/492
 -14عبد اهلل حسيف ،)2016( ،السودان من التاريخ القديم الى البعثة المصرية ،ج ،2دار
الحياة لمنشر والتوزيع ،مصر.
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 -15عمي البحيري ،)2009( ،السودان تحت الحكم االنجميزي المصري ،دراسة في عالقات ادي
النيل 9136-9111م ،ط ،1مكتبة مدبولي القاىرة.
 -16الفاضؿ أحمد السنوسي ،)2014( ،الدور الوطني لفن الغناء والموسيقى في السودان واثره
االجتماعي والسياسي في الفترة من 9161-9191م ،عبد الكريـ مرغني أـ درماف.
 -17محمد سعيد القداؿ ،)1991( ،تاريخ السودان الحديث  ،9155-9191ط ،1مركز عبد
الكريـ مرغني ،السوداف.
 -18محمد فؤاد شكري ،)1947( ،الحكم المصري في السودان 9115-9191م ،دار الفكر
العربي ،مصر.
 -19محجوب عمر باشري ،)2000( ،معالم تاريخ السودان ،الدار السودانية لمكتب ،السوداف.
 - 20محمد فؤاد شكري )2014( ،مصر والسودان تاريخ وحدة وادي النيل السياسية في القرن
التاسع عشر ،شركة األمؿ لمطباعة والنشر ،القاىرة.
 – 21مكي شبيكة ،)1964( ،السودان عبر القرون ،دار الثقافة ،بيروت ،لبناف.
 -22نسمة سيؼ اإلسبلـ سعد" ،)2019( ،أثر ثورة  1919في الحركة الوطنية في السوداف
 ،"1924 – 1919مجمة المواقف ،جامعة معسكر (الجزائر) ،العدد .10
 .3 .6المواقع اإللكترونية:
 - 1أحمد إبراىيـ أبو شوؾ" ،)2018( ،الحرب العالميَّة األولى وتداعياتيا في السُّوداف :بمناسبة
مرور مائة عمى انتياء الحرب العالمية األولى"https://www.sudaress.com/sudanile ،
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 -2حيدر محمد عمي" ،)9191( ،شخصيات
ّ
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