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 ملخص البحث :
والحؼ  م6595 -6591مشح االستقالل  في الدػدان أنطسة الحكع دراسة في يتشاول ىحا البحث

مغ خاللو سػف تمقي الزػء عمى أىع التصػرات الدياسية التي حجثت خالل ىحه الفتخة والتي 
في الدػدان، وبيان مجػ أىسية تمظ األحجاث  أسيست في تغييخ مدار األوضاع الجاخمية والخارجية

مغ أجل تدميط الزػء  البحث تأتي أىسية  ،والتي أسيست في تغييخ مدار الحكع ،خالل تمظ الفتخة
ضيػر األحداب  مغ  تعاقب تغيخ أنطسة الحكع خالل الفتخة السذار إلييا إلىالتي أدت  ضخوفعمى 

الحاكع عبخ صخاعاتيا، لدتة مخات خالل فتخة ثالثة كانت سببا في تغييخ الشطام الدياسية والتي 
وثالثيغ عامًا، لع تتخمميا سػػ عذخ سشػات مجتسعة تسثل الحكع الجيسقخاشي في الدػدان، قدست 
الجراسة إلى مقجمة والتعخيف بسػقع الدػدان الجغخافي وستة فقخات مثمت أنطسة الحكع الستعاقبة فيو، 

 تػصمشا إلييا. وختع البحث بأىع السالحطات التي
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Abstract: 
This research deals with the study of the ruling regimes in Sudan since 

its independence (1956 – 1989 A.D.). This study also sheds light on the most 

important political developments  during this period of time and participated 

in changing the circumstances in Sudan interiorly and exteriorly. To add, it 

illustrates the scope of importance of these events which assisted in 

changing the regime during this period of time. 

The study aims at highlighting the circumstances that led to changing the 

ruling regimes successively during this period, in addition to establishing 

political parties which were the reason behind changing the regime via their 

disputes for six times during thirty three years. It is to be noted the this 

period of time witnessed only ten years of democratic rule  in Sudan. The 

study is made up of an introduction and six sections in which in information 

has been provided  about the geographical location of Sudan in addition to 

its successive ruling regimes. The research has been ended by remarkable 

notes concluded by this study 
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 :املقدمة

مغ حيث السداحة  يا، وُيعّج أكبخ بمجانالقارة األفخيكيةدولة عخبية أفخيكية تقع في شخق الدػدان 
، تحتػؼ 1( مميػن كع1,9) ما ندبتو، وكانت مداحتو م1166قبل انفرال الجشػب عشو رسسيًا عام 

االجتساعية الستبايشة ىحه السداحة الكثيخ مغ األنذصة االقترادية السختمفة والسعاييخ والسدتػيات 
، وفي الحؼ مثل احج أسباب الرخاع فيو والمغات الستشػعة زيادة عمى التعجد العخقي والسحىبي والقبمي

الػجػد إاّل بعج فتح  حكيقة األمخ لع تبخز الجولة الدػدانية بذكميا الحؼ نعخفو في العرخ الحجيث إلى
 . م6916دمحم عمي باشا ألقاليع الدػدان ومسالكيا عام 

ويختبط تاريخ مرخ بالدػدان بذكل كبيخ حتى قبل فتح دمحم عمي لمدػدان وقج استسخ الحكع  
ولع  ، م6999، حتى قيام الجولة السيجية عام 6916السرخؼ العثساني لبالد الدػدان مغ عام 

يادة يدتسخ حكع الجولة السيجية كثيخًا حتى أعادت بخيصانيا احتالل الدػدان بقػات معطسيا مرخية وق
، ومشح ذلظ التأريخ تع حكع الدػدان ثشائيًا بػاسصة بخيصانيا ومرخ، ولكغ في م6955عام  بخيصانية

الحكيقة كانت الديصخة الفعمية بخيصانيا، واستسخ الدػدان تحت الحكع الثشائي حتى حرػلو عمى 
ية متعاقبة ، وقج شيجت الدػدان بعج االستقالل أنطسة سياس6591كانػن الثاني  6االستقالل في 

 عجةومتشػعة ما بيغ السجنية والعدكخية، وشيجت تصػرات سياسية واقترادية واجتساعية 
 
 لمدهدان المهقع الجغرافي -

 113شسال إلى  3ْفي الجدء الذسالي الذخقي  لقارة أفخيكيا، ضسغ خط العخض  ،(6)يقع الدػدان
، (ْ)مخبع كيمػ متخ ( 1,911,1,9مداحة ) يذغل، ل(1)شخقا113خط عخض شسال، وخط الصػل 

 . (9) تيامغ مجسل مداح( %ْ,9)يذكل ما ندبتو  بحلظ ىػ،(4)ولتربح اكبخ بمجانيا
َمشاخو، مجارؼ قارؼ إلى استػائي مع أمصار خفيفة جشػبا، معجل درجات الحخارة في العاصسة     

( صيفا في شيخ تسػز، 1ْ3( في شيخ كانػن الثاني، وتشخفس الى حػالي )63ْالخخشػم بحجود )
   (1) .  ( ممع /سشػيا 616ومعجل األمصار سشػيا تقجر بــــــ )
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( مميػن 5,69ْ) م،1119في  ،دب اإلحراء الدكاني الخامذمغ عجد سكان الدػدان حَ بَ     
% مغ مجسػع الدكان، والجشػب 5,( مميػن ندسة بشدبة 1,95ْندسة، ففي الذسال كان العجد )

شكل الحزخييغ ما ندبتو مشو  ،(,)% مغ عجد الدكان الكمي16( مميػن ندسة ويذكمػن 9,11)
ارتفع عجد الدكان  -% ضسغ ترشيف الخيفييغ,% والبجو ما ندبتو 19% والخيفييغ ما ندبتو 1ْ

ليبيا شسال  –مرخ شساال  الدػدان الحالي كل مغ حجيَ  ،(9)( مميػن ندسةْ,46م إلى )1161بعام 
 (5) ولة جشػب الدػدان جشػباد -دولة جشػب أفخيقا الػسصى في الجشػب الغخبي –تذاد غخبا  -غخب

 .(61)اريتخيا شخقا  –أثيػبيا جشػب شخق  -
ويتستع بسداحات شاسعة  ،(66)( كيمػ متخ99ْشخيط بحخؼ ساحمي شػلو )الدػدان  يستمظ    

 بيغ صحخاوؼ(،، مجارؼ ،، ومشاخ متعجد،)استػائي (61)( مميػن فجان669صالحة لمدراعة تقجر بشحػ )
 عامػديومئػية في بالد الشػبة بدبب  413لرحخاوية لتدجل درجة الحخارة قمة األمصار في السشاشق ا

، إلى األمصار االستػائية الريفية جشػبا التي تؤدؼ الى انخفاض الحخارة، األرضالذسذ وارتفاع 
 .(6ْ)لمدراعة  متشػعةبيئة  أوجج السشاخي، ىحا التشػع ،األرضانخفاض سصح  فزال عغ

 :6549 -6541حقبة الديمقراطية األولى  -
بخيصاني، امتج لفتخة  -، مرخؼ (64)، مغ حكسا ثشائيا م6591از الدػدان عمى استقاللو عام حَ       

 6591، وبجأت فيو حكبة تاريخية ميسة، ىي الحكبة السستجة بيغ عامي (69)م 6955شػيمة مشح عام 
ية األولى، وتعاقب والتي عخفت باألدبيات التاريخية والدياسية الدػدانية بالجيسقخاش م6599 –

حكػمات ائتالفية عجيجة، تسيدت ىحه الحكبة بعجم االستقخار الدياسي واالقترادؼ، وصخاع عمى 
السشاصب وتزارب السرالح بيغ األحداب والكتل الدياسية في الدػدان، انعكذ ذلظ عمى استقخار 

جشػب الحيغ كانػا سق الخالف بيغ مختمف العخقيات فيو والسيسا مع أبشاء الاألوضاع فيو، وعَ 
 .(61)م6599عام  يعيذػن أنحلظ في خزع تسخد عشيف ججا انجلعَ 

 أولكانت  تاله، يػميغ وأثشاء ،اتخح البخلسان الدػداني قخار بتقخيخ السريخ 6599آب  65في       
عسمية تسخد قامت بيا قػات الفخقة الجشػبية في مشصقة تػريت بالسجيخية االستػائية بكدخ مخازن 

عمى الزباط الذسالييغ، لقج كان التسخد مخصصا لو واترالو  الدالح واالستيالء عمييا واالعتجاء
كخية التي قام مغ ذات الذيخ ىخبا مغ العسمية العد ,1بجولة اوغشجة التي التجأ إلييا الستسخديغ في 
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 إذ( قتيل، 411بمغت أعجاد القتمى مغ الذسالييغ أكثخ مغ ) أشيخثالثة  بسجةو ، بيا الجير الدػداني
 65قخر البخلسان في  أثخىاكان معطع الحػادث القتل والشيب تشدب إلى قػات الذخشة الجشػبية، عمى 

فتع االستقالل عمى ىحا  ،يجراليةاالستجابة لسصالب الجشػبييغ في إقامة حكػمة ف م6599كانػن األول 
 .(,6)االتفاق في جػ مغ الخضا بيغ الذسال والجشػب

، وأديت اليسيغ م6599كانػن األول  11لسجمذ الديادة قبل االستقالل في  أجخيت انتخابات     
بدعامة إسساعيل  إذ استصاع الحدب الػششي االتحادؼ الحاكع م،6591شباط  1الجستػرية في

وتذكيل حكػمة بعس نػاب حدب األمة واألحخار الجشػبي واالستقالل  غ استسالة، م(69)األزىخؼ 
وحدع مذكمة مياه الشيل مع الجول  ،رسع الدياسة الخارجية لمدػدان في بخنامجيا تحجدَ التي و  ائتالفية

مسا أوجج الخالف داخل الػزارة  ،السجاورة، وخاصة مرخ، إال أنيا لع تشجد شئ مغ البخنامج السعمغ
 .(65) م6591تسػز 9في  ومغ ثع االستقالة أضعفيامخ الحؼ األ

والتي واجيت  ،كسا أشمق عمييا عبج هللا خميل رئيذ الػزراء (11)تذكل بعجىا حكػمة الديجيغ     
عانت مغ الزعف ومغ اجل السرمحة الذخرية قام عبج هللا ، فَ بيغ قياداتيا وأقصابيامذكمة التشافخ 

ولزسان بقاءه في  ،تسييجا إلجخاء انتخابات ججيجة م,659 تسػز عامخميل  بحل البخلسان في 
 والتيالدمصة قام بتذكيل لجان ودوائخ انتخابية تتشاسب مع حدب األمة الحؼ يسثمو وجساعة األنرار 

 .(16)انتيت بفػز حدب األمة  و م6599آذار  5حتى  6599شباط  ,1بجا الترػيت بيا مغ 
 اال أنيا، لياعبج هللا خميل رئيدا  وانتخب م6599آذار  61اجتساع في  أولكمت الػزارة وعقج شُ      

، (11)واجيت مذاكل داخمية وخارجية كان السحظ الخئيدي فييا مشصقة حاليب بيغ مرخ والدػدان
ت قبػل السعػنة األمخيكية التي أثارت رد فعل لجػ السعارضة الدػدانية والتي سارعت إلى تذكيل اوب

 –الحدب الػششي ، حدب الذعب ، اتحاد العسال ، اتحاد السدارعيغ  –كل مغ  )جبية وششية( ضست
باإلضافة إلى الشػاب السشذقيغ مغ حدب األمة الحاكع ، واستصاعت مغ تدييخ مطاىخات شعبية 

الرحف التابعة لمحدب  أخحتجابت شػارع العاصسة، كسا  م6599أيار  65واسعة في مداء 
والتححيخ مغ قيام انقالب عدكخؼ بسذػرة  مذخوع السعػنةححيخ مغ الذيػعي عمى عاتقيا ميسة الت

إن مبجآ قبػل السعػنة اوجج خالفا بيغ األحداب  باإلضافة  إلى السذاكل  ،(1ْ)وتجبيخ أمخيكي
 .(14)االقترادية لعمى أبخزىا انخفاض سعخ القصغ العالسي 
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ن عغ مفاوضات في القاىخة  بيغ وبتدارع اإلحجاث أوجج الخالف بيغ أعزاء الػزارة بعج اإلعال    
إسساعيل األزىخؼ عغ الحدب الػششي االتحادؼ، وعمي عبج الخحسغ مسثال عغ حدب الذعب، وما 

تذخيغ الثاني   ,6أشيع عغ اتفاق الحدبيغ بإسقاط وزارة عبج هللا خميل عشج افتتاح جمدة البخلسان في 
 خميل إلى االستعانة بالجير لمكيام بانقالب م، َدفع الرخاع الدياسي وتشاحخ األحداب بعبج هللا6599

 .(19)عدكخؼ واالستيالء عمى الحكع في الدػدان 
 6514 - 6549حقبة االنقالب العدكري األول  -

تختب عمى ما تقجم مغ صخاع سياسي بيغ الصبقة الحدبية الدػدانية، إقجام الفخيق إبخاليع       
، 6599تذخيغ الثاني  ,6اتخاذ قخار وتشفيح االنقالب في الداعات األولى لرباح ليػم  (11)عبػد

وإحكام سيصخة الجير عمى السخاكد والسشذات والجدػر، عبخ نذخ قػاتُو، ولع يكغ ىشالظ أؼ 
، كخئيذ الػزراء أو وزرائو، وإنسا سمع الجير خصابات اإلقالة كال غاعتقاالت وسط الدياسيي

 .(19)وحطي االنقالب بتأييج دولي، (,1)بسشدلو
لقج أبجل الفخيق عبػد الحكػمة مغ مجنية إلى حكػمة عدكخية لع تشعع باالستقخار شػيال، إذ        

َشيجت عجة محاوالت انقالبية مغ داخل الجير وبجاية لمسقاومة الذعبية لتتكػن جبية معارضة مغ 
والتحاق اإلسالمييغ بسخحمة متأخخة  -لصالب عسال، مدارعيغ، واتحادات ا –أحداب سياسية ونقابية 

، بدبب سياسات التدمصية التي مارستيا (15)لمسعارضة يتقجميع السفكخ اإلسالمي حدغ التخابي
م التي 6516الحكػمة العدكخية وحسمة االعتقاالت، لقادة السعارضة، ونفييع إلى جػبا في تسػز 

 .(1ْ)أثارت مػجة عارمة مغ الدخط عمى الشطام القائع 
استسخ نطام الفخيق إبخاليع عبػد،  لسجة ستة سشػات في الحكع، حقق فييا بعس االنجازات       

، فشجح في تدػيق القصغ، وعمى الجانب العدكخؼ و الدياسي فقج (6ْ)عمى السدتػػ االقترادؼ 
، مسا مكشو التػغل في إفخيكيا بجافع محاربة (1ْ)تعاون مع الخئيذ السرخؼ جسال عبج الشاصخ

الستعسار الغخبي، ولزسان مشاصخة الجول األفخيكية لمقزايا العخبية متسثمة بقزية فمدصيغ، فعسمت ا
، إال انو داخميا (ْْ)م6516القػتان الدػدانية بجانب السرخية ضسغ قػة الدالم الجولية في الكػنغػ 

أُصيب بالعجد و الفداد مسا دفعو إلى مرادرة الحخيات العامة، كسا فذل في معالجة مذكمة الجشػب 
(ْ4). 
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 م6515 -6514حـقبة الثهرة الذعبية والحــكم الديـمقراطي الثاني -
 إن السعصيات أنفة الحكخ، قج شكمت عجم استقخار سياسي داخمي، و أدت إلى ازدياد حجة      

م يقزي 6514السعارضة ضج الشطام، وىػ ما دفع الحكػمة إلى إصجار قخار في حديخان عام 
، لكغ الحكػمة سخعان ما (1ْ)مغ اجل تجاوز األزمة في الجشػب (9ْ)بتذكيل لجشة لتقري الحقائق

، (,ْ)قخرت مشع إقامة الشجوات بدبب تسادؼ اتحاد شمبة جامعة الخخشػم بانتقاد الدياسة الستبعة ىشاك
وىػ ما دفع  شمبة الجامعات إلى رفس قخار الحكػمة، واستسخار الشجوات، األمخ الحؼ أثار الحكػمة 
واجبخىا عمى السػاجية داخل الحخم الجامعي، والتي وصمت إلى حج إشالق الشار، فكانت الذخارة التي 

 ،(9ْ) 6514تذخيغ األول    16أَشعمت َفتيل الثػرة الذعبية في 
/ تذخيغ  11و  19و 14ا إلى إضخاب عام وعريان مجني تام أثشاء السجة تحـػلت بعجى      

تذخيغ الثاني ) الجبية القػمية الستحجة( بعزػية أعزاء أحداب وىيئات  ,1األول، وليشبثق في 
وكحلظ تشطيع   ،(41)وحدغ التخابي (5ْ)مؤسدية وشخريات سػدانية مغ أبخزىع الرادق السيجؼ

الحخكة الذعبية، ودفعػا بقصـعات عدكخية تابعة ليع لسحاصخة مقخ  الزباط األحخار الحيغ دعسػا
الكيادة، والقرخ الجسيػرؼ بالخخشػم، مسا اجبخ الفخيق عبػد عمى إصجار قخار حل السجمذ األعمى 

 . (46)والػزراء وتكػيغ حكػمة انتقالية مؤقتة إلعادة الحياة الجيسقخاشية لمدػدان
، رئيدا لحكػمة انتقالية اثخ اتفاق جسيع اإلشخاف (41)تع خميفةع االتفاق عمى تػلي سخ الختو     

 .(4ْ) )العدكخية و السجنية( عميو وذلظ لعجم انتسائو آلؼ حدب سياسي
، (44)تذكمت خالل العام األول مغ الثػرة الذعبية، حكػمتيغ عخفت بحكػمة سخ الختع األولى    

والتي لع ُتكسل مجة ستة أشيخ، جاءت بعجىا عمى اثخ االنتخابات حكػمة إسساعيل  (49)والثانية
م، إذ شكمت ىحه السخحمة صخاعا معاديا مع 6519حديخان  61األزىخؼ، التي باشخت أعساليا مغ 

، تذكمت حكػمة ججيجة بخئاسة الرادق (41)الحدب الذيػعي الدػداني، وثع اخح قخار بحل الحدب
م بعج نذػب صخاع مع عسو اليادؼ السيجؼ، وتسكشو مغ إقشاع الخئيذ 6511ز تسػ  ,1السيجؼ في

، والتي واجيت اثأر لرخاع (,4)م6511األزىخؼ بتأييجه وتذكيل وزارة ائتالفية في األول مغ أب 
 69داخل الحدبيغ األكثخ مقاعجًا بالبخلسان، مسا اضعف حكػمتُو، وأدت إلى سحب الثقة عشيا في 

 .(45) ، بػزارة ججيجة بعج يػميغ (49)ف دمحم احسج محجػبم وتكمي,651أيار 
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، تحخكات مميئة بالسكائج الدياسية لفس تحالفات وإنذاء ججيجة 6515كانت الذيػر التي سبقت     
مغ اجل الػصػل إلى الدمصة، مع تجاىل الدياسيػن لسذاكل البالد االقترادية وتفذي البصالة 

دسة الزمت الحكػمات، وحالة التسخد السدتسخة في الجشػب ، ونقز في السػاد والدمع األساسية، ك
ليجج مخصصػ االنقالب إن محفدات االنقالب الدياسية واالجتساعية باتت جاىدة ومتػفخة لتشفيح 

، وأصبح واضحا إن الحكع ضعيف، وال يسكغ إن تخضى عشو دوائخ (91)انقالب واستالم الدمصة
) األخػان السدمسيغ والحدب الذيػعي( إلى الدمصة، مسا األجشبية، خػفا مغ تدمل إحجػ الفئتيغ 

 (96) .                       يحقق دعع ألؼ انقالب عدكخؼ قادم
 6594 - 6515حقبة االنقالب العدكري الثاني  -

الحؼ  –عمى اثخ سػء األحػال الدياسية في الدػدان، تحخك تشطيع الزباط األحخار الدػداني        
لمتخصيط واالنقزاض عمى نطام الحكع مشح تذخيغ األول  –في مرخ  6591تسػز  أنذئ بعج ثػرة

، أؼ قبل عام كامل مغ قيام االنقالب العدكخؼ، وبعج مشاقذة خصة االنقالب مشح مصمع 6519عام 
بتشفيح سيخ الخصة بعج تحجيج ساعة الرفخ، مدتغميغ ىجوء  (91)م، قام العقيج جعفخ الشسيخؼ 6515

لحؼ تدامغ مع سفخ بعس القادة  وضباط الجير الكبار إلى خارج الدػدان، وفي الػضع العام، وا
م تحخكت القػات االنقالبية لمديصخة عمى السخافق السيسة واإلذاعة في 6515أيار   19فجخ يػم

العاصسة، ومغ ثع إذاعة البيان األول لالنقالب، وحل مجمذ الديادة و الػزراء وحل كافة األحداب، 
يج الشسيخؼ بخئاسة مجمذ قيادة الثػرة، وتخقيتو إلى رتبة لػاء في ذات اليػم األول وتكميف العق

م، وتدسية الدػدان 6514، واصجر قخارا بػقف العسل بالجستػر الدػداني السؤقت لعام (9ْ)لالنقالب
 .(94)، و إجخاءات أخخػ ((الجسيػرية الجيسقخاشية)) ب 

استسخ حكع الشسيخؼ ستة عذخ عاما، وتسيد الحكع في عيجه بأنو كان حكسا عدكخيا دكتاتػريا،      
كسا تسيد بتقمب الشطام بسيػلو الدياسية بيغ القػمية واإلسالمية، والدعي لمحرػل عمى تأييج الغخب، 

الدياسية، ومخكد  وإبعادىا عغ الرجارة(99)كسا استصاع أثشاء مجة حكسو، مغ تحجيع األحداب الصائفية
، التي (91)م65,1ومخكد القخار، فزال عغ تسكشو مغ ضخب الذيػعية، وإبخام اتفاقية )أديذ أبابا( 

نجحت في الحج مغ سعي أبشاء الجشػب لمحرػل عمى االنفرال لدمغ، وإلغاء الحكػمة العسل 
مية باإلقميع م والحؼ أدػ لشذػب مشازعات قب6561السعسػل بو مشح سشة  (,9)بقانػن اإلدارة السحمية
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في  (95)، ومغ ثع قيامو بإعالن تصبيق التذخيعات اإلسالمية(99)الغخبي مشح ثسانيشيات القخن الساضي
 .(11)659ْايمػل

م تراعجت وتيخة الغزب الذعبي نتيجة تفاقع الػضع االقترادؼ وارتفاع 6591مشح شباط       
الجولي لمحرػل عمى مبمغ مدتػػ البصالة مسا اضصخ الحكػمة إلى قبػل شخط صشجوق الشقج 

( مميػن دوالر أمخيكي مع استسخار األزمة االقترادية واتداع رقعة السعارضة ورفع درجة حالة 11ْ)
الصػارغ تحدبا ألؼ محاولة إلسقاط الحكػمة،  ومسا زاد حالة الغزب في الذارع الدػداني تشفيح 

ات تجريبية بيغ الجير الدػداني عسمية )الشجع الداشع ( العدكخية  وىي عبارة عغ عسمية مشاور 
واألمخيكي، لتخخج مديخات مشجدة بالػجػد األمخيكي في البالد، فزال عغ دخػل قػانيغ الذخيعة 
اإلسالمية َحيد التشفيح، مسا أَحجث ردود فعل سمبية عشج الخأؼ العام العالسي والجاخمي، فقج عمق 

ػانيغ لعػدة السداعجات االقترادية، كسا صشجوق الشقج الجولي السعػنات، واشتخط إلغاء ىحه الق
وحفطت الػاليات الستحجة األمخيكية السداعج العدكخية لمدػدان، فزال عغ معارضة اغمب الجول 

 .(16) األفخيكية ليحه القػانيغ، ورفس حخكات التسخد في الجشػب ىحه اإلجخاءات والقػانيغ
قة لمحرػل عمى الذخعية لالستسخار إن قزية تصبيق الذخيعة في الحكع ما كانت إال شخي     

م حرل تقارب واضح بيغ نطام الشسيخؼ وجبية السيثاق الػششي بدعامة ,,65بالحكع، فسشح العام 
، لتأتي قزية (11)حدغ التخابي واجية األخػان السدمسيغ وتذكيل لجشة ألسمسو القػانيغ بشفذ الدشة

ان إلى إسخائيل التي سببت ضجة كبخػ م، الحيغ تع تيخيبيع بالصيخ 6594/6599(1ْ)ييػد الفالشا
أليبت مذاعخ الدػدانييغ عغ شخيق الذعارات السدتفدة بالعسالة إلسخائيل، وىػ ما َدفع وزيخ الجفاع 

إلعالن إسقاط نطام الشسيخؼ ضسغ حخكة  (14)الفخيق عبج الخحسغ سػار الحىب  6599نيدان  1في 
جة جساىيخية وقام بإنذاء مجمذ انتقالي لتدييخ ، عمى اعتبار أن الشطام لع يعج لو قاع(19)ترحيحية

 .(,1) ، وكأول مػقف إقميسي َحرل االنقالب عمى دعع مغ الحكػمة السرخية(11)البالد بفتخة انتقالية 
 
 م6595 – 6594حقبة الديمقراطية الثالثة  -

، عغ تذكيل حكػمة انتقالية ضست بعس (19)أعمغ السجمذ العدكخؼ   6599في حديخان       
ضباط الجير، األمخ الحؼ رفس مغ جانب القػػ الدياسية، خػفا مغ اختدال الدمصة بيج الجير، 
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وبعج حػارات تع االتفاق عمى تذكيل مجمذ لمػزراء، ضع عشاصخ مدتقمة ونقابية واختيخ الجكتػر 
 ، (1,)أدت الحكػمة السؤقتة اليسغ الجستػرية 6599نيدان  19، وفي (15)الجدويمي عبج هللا
إجخاء انتخابات في نيدان  وتع أب مغ ذات العام، – 61أعمغ عغ الجستػر االنتقالي في       

حدب األمة ، االتحاد الجيسقخاشي، والجبية  –م، أفخزت عغ فػز األحداب الثالثة السييسشة 6591
الػحجة  حكػمة فتذكمت مقعج،111% مغ السقاعج البخلسانية والتي مجسميا 49بشدبة  –اإلسالمية 

و التي وزعت السشاصب الجستػرية بيغ األحداب السؤتمفة، فتع انتخاب مجمذ  ،ششية االئتالفيةالػ 
الجولة الخساسي وانتخاب رئيذ الجسعية التأسيدية واختيار الرادق السيجؼ رئيدا لمػزراء، باشخت 

عيجت ، ت (6,) 6591أعساليا بعج استالميا مدؤوليتيا  مغ السجمذ العدكخؼ االنتقالي في حديخان 
الحكػمة بااللتدام بسيثاق الحفاظ عمى السكاسب الجيسقخاشية ومعالجة األخصاء الدابقة وإيجاد حل 

 ،(1,)لالزمة االقترادية الستفذية
لع تشجح معالجات الحكػمة في الحج مغ األزمة االقترادية ، فخخجت تطاىخات في الخبع       

م، وبات واضحا بػجػد صخاعات مشح إعالن الحكػمة االئتالفية األولى ببخنامجيا ,659األول مغ 
، دون تقجيع استقالتو ,659ايار -6ْاالقترادؼ، مسا دفع الرادق إلى إعفاء جسيع الػزراء في 

(,ْ)،  
، مغ ذات م,659في حديخان  بخئاسة الرادق السيجؼ حكػمة ائتالفية ثانية تذكمت      

ل حَ  إيجادسمت الحكػمة الججيجة عمى عَ إذ الذخريات مسغ ىع بجرجة وزيخ في الحكػمة الدابقة، 
 قج مؤتسخ الجستػرؼ الػششي، وعُ اإلقميسيةمجمذ مذتخك لمجشػب والحكػمات  بإقامةلسذكمة الجشػب 

استسخار العسميات العدكخية لجير تحخيخ الدػدان،  أن إاللتعديد الحالة الػششية،  6591في حديخان 
عامة التخابي، الحؼ د ب اإلسالمية، خاصة مع تراعج ترخيحات الجبية الحػاراتتعميق  إلى أدت

  ،(4,)حخب صميبية ضج ىػية الدػدان أنياوصف الحخب في الجشػب عمى 
اخل الحكػمة إلى تذكيل حكػمة ائتالفية ثالثة سسيت )بحكػمة الػفاق أدت الرخاعات د     

، عمى اثخ تعسق أزمة الحكع في الدػدان، بسحػريغ 6595إلى آذار  6599الػششي( لمفتخة مغ آذار 
األول، سيصخة الشخبة العدكخية عمى مقاليج الدمصة بعج االستقالل، والثاني سيصخة الخأسسالية السػروثة 

، والتي أدت إلى تخدؼ الػضع (9,)ستقالل ودورىا في محاربة خصط اإلنعاش االقترادؼما قبل اال
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الحالة االقترادية، وعجدىا تقجيع حمػل مع ارتفاع األسعار الفاحر لمدمع األساسية والغحائية كالخبخ 
والدكخ المحان رفع عشيسا الجعع، لتتدامغ مع مػجة ندوح مغ الجشػب إلى الذسال بدبب العسميات 
العدكخية، مسا اوجج معارضة واسعة وانصالق تطاىخات شالبية في العاصسة واألقاليع، ترف 

 .(1,)الحكػمة بــــ )حكػمة الجػع( 
يزاف لحلظ الرخاع داخل الحدب االتحادؼ، عبخ بعس العشاصخ االتحادية مسغ أعفػا مغ      

دمػك سمبا عمى مػقف الحكػمة، مشاصب حكػمية، بعجم االلتدام بتأييج الحكػمة، مسا انعكذ ىحا ال
عبخ مديخات االحتجاج التي نطستيا العشاصخ السعارضة، التي سببت أزمة داخل الشخبة الدياسية، 

، إلى دعػة القػػ الدياسية في القرخ، لسشاقذة فكخة الػفاق (,,)مسا دفع الجكتػر عمي تاج الجيغ
 .(9,) م6599خامذ عذخ مغ أيار الػششي، إذ أنتجت السحادثات، حكػمة الػفاق الػششي في ال

م، بربغة ججيجة ىي الحكػمة 6599التي أنتجت حكػمة االئتالف الخابعة في كانػن الثاني       
القػمية، ضست في ثشاياىا األحداب الذسالية الثالثة الكبخػ واألحداب الجشػبية، لتكػن حكػمة الػفاق 

الحكػمية الججيجة، بعج فذل الرادق السيجؼ ، واندحاب الحدب االتحادؼ مغ التذكيمة (5,)الػششي
، عمى أثخىا تحػل الحدب االتحادؼ إلى دفة السعارضة، بالسقابل شاركت الجبية (91)في إقشاعو

اإلسالمية بالحكػمة، وشغل حدغ التخابي مشرب وزيخ الخارجية، الحؼ كان عمى خالف مع وزيخ 
لجبية لحجيث وزيخ الجفاع عغ الدالم الجفاع عبج الساجج حامج خميل، مغ خالل ترجؼ وزراء ا

وضخورة االلتدام بو، وااللتدام بسيامو العدكخية وتخك ميسة الدالم لآلخخيغ، تذكمت حكػمة الخامدة 
م، بسذاركة 6595آذار  19لمرادق السيجؼ، تحت مدسى، حكػمة الجبية الػششية الستحجة، في 

بية اإلسالمية، التي كانت الجعػة ليا مفتػحة واسعة مغ جسيع أحداب الجسعية الػششية، باستثشاء الج
      . (96)بالسذاركة، إال أنيا قج غادرت الجيسقخاشية

، بجأ َتشفيح خصتيا بإسقاط الحكػمة 6595نيدان  5واتخاذىا مػقفا معاديا مغ الحكػمة، ومشح     
اإلسالمية مغ  باالعتساد عمى قاعجتيا الجساىيخية، بانصالق مطاىخات صاخبة مغ جامعة أم درمان

اجل زعدعة استقخار الحكػمة الججيجة، ومصالب الستطاىخيغ بزخورة تصبيق قػانيغ الذخيعة اإلسالمية 
 .(91)تدامشا مع انعقاد جمدة لمجسعية التأسيدية، التخاذ قخار بتجسيج لمقػانيغ اإلسالمية
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الف الرادق، مسا أعصاىا تسيدت فتخة الجيسقخاشية الثالثة، بانزسام األحداب الرغيخة إلى ائت     
إلى تغييخ  –الرادق  –قػة سياسية، ورغع ذلظ لع يكغ الحكع مدتقخا، إذ اضصخ رئيذ الػزراء 

حكػمتو خسذ مخات مغ غيخ أن يفقج األغمبية البخلسانية، ليتقاشع بيحا َعسل األنطسة الجيسقخاشية 
 .(9ْ)بالعالع 

 م6595حقبة االنقالب العدكري الثالث  -
م، تدخبت معمػمات إلى جياز االستخبارات الدػداني، بػجػد 6595حديخان  65شيغ االث     

محاولة انقالب مدعػم عمى الدمصة، وأوردت كل الرحف الدػدانية والسرخية ىحا الخبخ، مسا َاوجج 
حالة مغ الزارب والتشاقس بالسعمػمات، بعجد السذاركيغ باالنقالب وتػرط قادة مغ الجير والذخشة 

أوردت جخيجة الدػداني في ذات اليػم )إن قائج االنقالب ضابط كبيخ بختبة لػاء لع يتع ، كحلظ 
اعتقالو بعج(، في وقت خمت قائسة السصمػبيغ لالعتقال مغ أؼ ضابط بختبة لػاء حتى مغ 

، تجاركت الحكػمة ىحا الػضع بخخوج مدتذار األمغ القػمي لخئيذ الػزراء، واإلعالن (94)الستقاعجيغ
ضابصا، وفي نية الخئيذ جعفخ الشسيخؼ العػدة  19مجنيا و  49شخرا مشيع  1,س عمى عغ الكب

 .(99) في ذلظ اليػم
سادت الذكػك حػل وقػف الجبية اإلسالمية، ىي مغ قامت بتدخيب السعمػمات إلى أجيدة      

والتخمز االستخبارات العدكخية عبخ عشاصخىا السػالييغ، وعسػما استفادت الجبية في إحجاث إرباك 
 .(91) مغ الزباط الحيغ قج يقفػن حائال في شخيق تشفيح انقالبيع 

م، احتجاجا عمى 6595حديخان  16في إعقاب ذلظ، سيخت الجبية اإلسالمية مطاىخات في        
، واستصاعت الجبية بحلظ الذخوع (,9)تجىػر األوضاع السعيذية واالقترادية، لديادة اإلرباك بالذارع

م، و وصػل العسيج  6595 –حديخان  -1ْبتحخيظ عشاصخىا بالجير وتصيح بالشطام، بانقالب 
لمدمصة، وما أن وصل البذيخ إلى رأس الدمصة حتى اصجر قخاريغ، األول أن  (99)عسخ حدغ البذيخ

ع األحداب والشقابات والحكػمات ثػرة اإلنقاذ الػششي ىي تعبيخ عغ أماني الذعب، والثاني، حل لجسي
، إن قخار حل األحداب والتذكيالت 95))اإلقميسية، إلى حيغ صجور قانػن ججيج يشطع ىحه اإلعسال

الدياسية سيكػن ليا اثخ واضح عمى السدتػػ السذاكل الجاخمية، وضيػر نداعات في عجة أقاليع 
 أخخػ.
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 الخاتمة
ج بعج االستقالل أنطسة حكع متشػعة ما بيغ السجنية لقج اتزح مغ خالل البحث أن الدػدان شي     

وحتى عام  6591والعدكخية، إذ خزع الدػدان أول األمخ لشطام الحكع السجني األول مغ عام 
، وبعجىا قام الفخيق إبخاليع عبػد باالستيالء عمى الحكع عبخ انقالب عدكخؼ في تذخيغ م6599
الخئيدية عمى الحكع، وقج استسخ نطام الفخيق عبػد بدبب الرخاع  ما بيغ األحداب  م6599الثاني 

وكان نطام عبػد ىػ الشطام العدكخؼ األول في تاريخ  6514حتى تذخيغ األول 6599مغ عام 
 الدػدان. 

أول ثػرة شعبية في تاريخ الدػدان الحجيث، إذ قامت لمتخمز  م6514 تذخيغ الثانيتعج ثػرة     
يق الشجاح لتمظ الثػرة لػال التأييج الفعال والسداىسة مغ جانب عدكخؼ، ولع يكغ مغ السسكغ تحق حكع

والحخكة الصالبية، باإلضافة إلى اإلضخاب السجني العام والحؼ كان سالحًا  غسػضفيالالحخكة العسالية و 
 ججيجًا في الحياة الدياسية الدػدانية. 

بيغ األحداب الدياسية  بعجىا شيج الدػدان نطام حكع مجني ججيج إال أن الرخاع والتشافذ    
الخئيدية أصبح عمى أشجه، إن األحداب الدياسية الخئيدية في الدػدان كانت قج نذأت مشح بجاياتيا 
كػاجيات حجيثة لمصػائف الجيشية باستثشاء األحداب ذات الربغة العقائجية كالحدب الذيػعي وجبية 

 السيثاق اإلسالمي. 
عجم تحقيق الحكػمات الستعاقبة أية  م6515-6514لثاني اتزح إنو خالل فتخة الحكع السجني ا   

وكانت األحداب خالل ىحه الفتخة عاجدة عغ إقشاع الجساىيخ  يمسديا السػاشغ الدػداني،انجازات 
 الستصمعة إلى التغييخ، وتأزمت األحػال االقترادية كثيخًا.  

حكع إلى نطام  م6515 أيارإلى الجيسقخاشية السػعػدة عقب انقالب  وفي الػاقع لقج انتيت الجعػة    
شسيخؼ قج التتخكد فيو القخارات والدمصات في يج رئيذ الجسيػرية، وقج اتزح أن سياسة  عدكخؼ 

اتدست بشطخة ججيجة نحػ الجشػب تمظ السذكمة التي كانت سببًا أساسيًا في عجم االستقخار الدياسي 
 وكانت ،أسباب سقػط األنطسة الحدبية السجنية أو العدكخية عمى حج سػاءفي الدػدان وسببًا مغ 

الخصػة األولى في حل مذكمة الجشػب، وقج استصاع التػصل إلى اتفاقية الدالم ) أديذ أبابا ( والتي 
  لفتخة مغ الدمغ. أنيت الحخب األىمية في الدػدان
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ي عػامل داخمية وخارجية، تاريخية تجسعت عػامل عجيجة أسيست في ترجع الشطام وى بعجىا    
وكان أحج أىع األسباب ىي عجم قجرة نطام نسيخؼ في تػليج التأييج الذعبي لو مغ خالل إيجاد صيغة 

والتي كان سببيا  م659ْلمسذاركة الذعبية الحكيكية، فقج تججدت الحخب األىمية في الجشػب عام 
فخض لقػانيغ الذخيعة  سخكدية عميو، كحلظبإعادة الديصخة النقس نسيخؼ التفاقية أديذ أبابا 

اإلسالمية، إذ أدػ ذلظ إلى ضيػر حخكة تسخد ججيجة متسثمة في الحخكة الذعبية لتحخيخ الدػدان 
السؤكج أن التقمبات الدياسية لشطام نسيخؼ قج  ومغ شطام،الالتي اختارت الحل العدكخؼ في مػاجية 

 أفكارىا م الشطام بتعجيميا أكثخ مغ مخة بدبب تغيخأثخت عمى الخصط والشطع االقترادية والتي قا
وىحا  م659ْالدياسية واالقترادية ما بيغ اشتخاكية في أول عيجه إلى يسيشية إسالمية بجءًا مغ عام 

عمى االقتراد الدػداني، وقج تفاقست األوضاع االقترادية في البالد لعجة عػامل مشيا  خَ بال شظ أث
الزغػط الجاخمية عمى الشطام نتيجة ما حل بالبالد مغ جفاف وما تبعو  الفداد وسػء اإلدارة وبدبب

مغ مجاعة باإلضافة إلى األعباء االقترادية التي سببتيا عسمية قجوم الالجئيغ الػافجيغ لمدػدان 
فزاًل عغ استشداف الحخب األىمية مخة أخخػ في جشػب الدػدان، كان تمظ األسباب مجتسعة وغيخىا 

فقج كانت تمظ  6599ثػرة شعبية انجلعت في نيدان بتسييج لدقػط نطام نسيخؼ، دور كبيخ في ال
رفزيا لحالة التجىػر  وتعبيخ عغاإلضخابات الستكخرة بسثابة خخوٍج صخيٍح عغ سمصة الشطام، 

 . الحؼ يعيذو الدػداناالقترادؼ والدياسي 
الحىب، الحؼ سخعان ما  ، عمى يج وزيخ الجفاع  سػار6599تالىا انقالب عدكخؼ في نيدان     

سمع الحكع إلى حكػمة الرادق السيجؼ عبخ االنتخابات الجيسقخاشية بعج عام عمى االنقالب، خالل 
م ، تكػنت خسدة حكػمات ائتالفية تحت رئاسة السيجؼ، حيث شيجت 6595 -6591الفتخة 

ة الذيخ حدغ التخابي، السخحمة صخاعات بيغ األحداب الدػدانية مع تعاضع قػة التيار اإلسالمي بدعام
في وقت شيج الدػدان أزمات اقترادية كبيخة وضيػر مجاعات في اإلقميع الغخبي، أدت بالتالي إلى 

م قادتو الجبية اإلسالمية بسداعجة ضباشيا في الجير وتكػيغ 6595انقالب عدكخؼ في حديخان 
 حكػمة اإلنقاذ.
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الدػدان، لغػيا ىي جسع كمسة أسػد، إذ أشمق العخب قجيسا أرض الدػدان مخة، وبالد الدػدان مخة أخخػ في (6)
بسحاولة لمتعبيخ عغ األرض السستجة مابيغ مشاشق مشأخات األمصار  مؤلفات وكتابات الجغخافييغ العخب وغيخىع،

: صالح الجيغ عمي الذامي، الدػدان دراسة ظرينالريفية إلى جشػب الرحخاء الكبخػ ذات السشاخ الحار والجاف . 
 66، ص  1111جغخافية ، مشذاة السعارف باإلسكشجرية ، 

: مػسػعة ويبكيجيا ينظر( ألف كيمػ متخ مخبع ، 49,,165مداحة دولة جشػب الدػدان بعج االنفرال تقجر بــ )(1)
 الحخة عمى الذبكة الجولية لالنتخنيت، مداحة دولة جشػب الدػدان.

، 6599سالع سعجون السبادر، جغخافية الػشغ العخبي، مصبعة جامعة البرخة، العخاق، و عبج عمي حدغ الخفاف(ْ)
 .16ص 
  1ْ، ص 1161زيشب الدبيخ الصيب، دراسات سػدانية ، مصبعة جامعة الخخشػم، الخخشػم، (4)
معالع ، وثائق ، مػضػعات،  ،بمجانمدعػد الخػنج، السػسػعة التاريخية الجغخافية)القارات، السشاشق، الجول، ال(9)

  169، ص ,655زعساء(، الجدء التاسع، مؤسدة ىانياد، بيخوت، لبشان،
السغخب  –الدػدان  –، ليبيا  أدبية –جغخافية  –تاريخية  -أمل عجيل، مػسػعة قرة وتاريخ الحزارات العخبية (1)

 96، ص 6555، ، بيخوتTous droils،  11 -65، الجدء 
  1115إلى أيار  1119لسجمذ اإلحرائي الدػداني السذخف عمى اإلحراء العام لمفتخة مغ نيدان تقخيخ ا(,) 
 م.1161تقخيخ السؤشخ االقترادؼ لبشظ الدػدان السخكدؼ لعام (9) 
عمى شسالو وشكل دولة مدتقمة عمى اثخ نتيجة االستفتاء حػل   1166تسػز 5انفرل جشػب الدػدان في (5) 

جاء  ، حيث1119ايار65السػقعة في  -عاصسة كيشيا-، وتشفيحا التفاقية نيفاشا  1166شباط  ,االنفرال في  
 السخاشخ والفخص، –انفرال جشػب الدػدان  مجسػعة مؤلفيغ، :ينظر( لرالح االنفرال. 59,9ْاالستفتاء بشتيجة )

عبج الفتاح عبج :رينظ ، 11ص  ، 1161، بيخوت، 6السخكد العخبي لمجراسات واألبحاث  ودراسة الدياسات، شبعة 
مجمة أفاق عخبية ، العجد  ،((سياسة تقخيب السدافات))الخحسغ ناصف، جسيػرية جشػب الدػدان والجامعة العخبية 

 .61ْ، ص ,116األول ، آذار 
 66الذامي ، مرجر سابق، ص  ينظر:(61) 
                                                                                                               141ص ، 1166مشقحة، 1ط القاىخة، السرخية المبشانية، الجار حدام الجيغ جاد الخب، جغخافية الػشغ العخبي،(66)

 1ْالذامي ، مرجر سابق، ص  ينظر:(61) 
  44ص  ، 6596، 1طمحسػد شاكخ، الدػدان، السكتب اإلسالمي، بيخوت،  ينظر:(6ْ) 
وبصخس  البخيصاني، م ، بيغ كخومخ السشجوب الدامي6955كانػن األول  65اتفاقية الحكع الثشائي: عقجت يػم (64)

في سالح اليشجسة  بكيادة)كتذشد(الزابط والسرخية، غالي وزيخ خارجية مرخ، عمى أثخ دخػل القػات البخيصانية
معخكة ) كخرؼ(، التي  خدارتو ع كخدفان، عمى اثخالبخيصانية، بعج اندحاب عبج هللا التعايذي مغ الخخشػم إلى إقمي
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العمع البخيصاني والسرخؼ فػق مباني  وبتػقيع االتفاقية رفع م،6955أيمػل  1قتل فييا اإللف مغ األنرار في 
 .199، ص مرجر سابق: شاكخ ، ينظرالخخشػم . 

، مجمة (()سياسة تقخيب السدافات(  جسيػرية جشػب الدػدان والجامعة العخبية))عبج الخحسغ عبج الفتاح ناصف، (69)
 614، ص ,116أفاق عخبية، العجد األول، آذار 

 11) د، ت(، ص )د، م(،  اليقطة لمشذخ والتػزيع، دمحم صجيق الديغ عمي، احتسالية الدػدان،(61)
 -       1ْ4، ص6555، 6القاىخة، ط  عمي عباس حبيب، الفجرالية واالنفرالية في أفخيكيا، مكتبة مجبػلي،(,6)
 1ْ9ص 
درس في معيج غػردن في الخخشػم) جامعة الخخشػم حاليا(، وفي جامعة بيخوت األمخيكية،  ،6511مغ مػاليج (69)

في الحكػمة الدػدانية، أسذ أول حدب سياسي في الدػدان ىػ) 6541– 6516شغل مشرب رئيذ قدع التخبية 
، وعيغ أول رئيذ لمػزراء في 659ْخابات في الدػدان باالتحاد مع مرخ، فاز حدبو بأول انت ػحدب األشقاء ( ناد
أصبح زعيسا لمسعارضة، بعج أن فقج حدبو األغمبية، اعتقل مغ قبل نطام الفخيق  6599، في 6591الدػدان السدتقل 

، كان 6515أيار  19انتخب عزػا ثع رئيدا في السجمذ الخئاسي حتى  ،6511و6516إبخاليع عبػد لسجة سشتيغ، 
مدعػد  ينظر:.  6515، وضع تحت اإلقامة الجبخية في مشدلو حتى وفاتو 6515انقالب جعفخ الشسيخؼ  لو دورا في

 159الخػنج ، مرجر سابق ،   ص 
سمدمة أشخوحات  ،1115 – 659ْسخحان غالم حديغ العباسي، التصػرات الدياسية في الدػدان السعاصخ (65)

 51ص -56، ص1166بيخوت ، ،6(، مخكد دراسات الػحجة العخبية، ط 51الجكتػراه )
حكػمة الديجيغ: مرصمح أشمق عمى الحكػمة الدػدانية الثالثة بخئاسة عبج هللا خميل، بتحالف غيخ مدبػق (11)

 : محسػد قمشجر،ينظر. السيخغيشيعمي السيجؼ و عبج الخحسغ  –لصخفي التشاقس الدياسي الدػداني األنرار والختسية 
 ، دار عدة لمشذخ والتػزيع، الدػدان، الخخشػم،6514أكتػبخ  16 – 6599ػفسبخ ن ,6الدػدان ونطام الفخيق عبػد 

 9ْ، ص ت ( د، )
 ، رسالة ماجدتيخ )غيخ مشذػرة( ،6514 -6599عجنان عبج هللا عبيجات، الدػدان في عيج إبخاليع عبػد (16)

 1ْ، ص ,655األردن،  جامعة اليخمػك،
  9ْالسرجر نفدو، ص  (11)

دكتػراه )غيخ  أرباب، دور الجير في الدياسة في العالع الثالث: دراسة حالة الدػدان، رسالة ليمى سيج مرصفى(1ْ) 
 69ْص – 691، ص1161مشذػرة (، أم درمان، الدػدان، 

 611العباسي،السرجر الدابق ، ص  (14)
 616، ص  السرجر نفدو(19)
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،حرل عمى شيادة اليشجسة في عمع م 6511ولج ببمجة دمحم قػل عمى ساحل البحخ األحسخ في تذخيغ الثاني (11)
م ، تجرج 6569م مغ جامعة غػردن، التحق بالكمية الحخبية وتخخج بختبة مالزم ثاني في الجير السرخؼ بعام ,656

م وشغل مشرب نائب القائج العام لمجير، تخقى في نيدان 6594بالختب العدكخية حتى تخقى إلى رتبة لػاء في 
  46: عبيجات، مرجر سابق، ص ينظرب القائج العام لمجير الدػداني . رتبة فخيق وشغل مشر إلىم 6591

 ,9قمشجر، مرجر سابق ، ص  (,1)
عمى مدتػػ الرعيج الجولي حطي االنقالب  بتأييج واعتخاف الػاليات الستحجة األمخيكية بالشطام الججيج بالدػدان (19)

الشطام والتأكيج مغ جانب الجول اإلفخيكية عمى وتأكيج االتحاد الدػفيتي عمى نيتو إقامة عالقات حدشة مع ذات 
ر:عبيجات، مرجر سابق، ينظ. االعتخاف باالنقالب ورغبتيا بإقامة عالقات التعاون مع الشطام الججيج في الدػدان

 19ص  – ,1ص 

 ،األزرق في مجيشة كدال بذخق الدػدان في قخيتو ) ود التخابي( عمى الزفة الغخبية لشيخ الشيل  65ْ1مغ مػاليج  (15)
 ، تخخج مغ كمية القانػن ، تمقى عمػم الجيغ والمغة العخبية مغ ابيو، كسا انو حفع القخاننذا وسط أسخة ديشية مترػفة

تدوج مغ شكيقة  ،م,659عام حرل عمى الساجدتيخ في القانػن مغ بخيصانيا  مغ جامعة الخخشػم ، م6599 عام
، لع يكغ التخابي مغ م6514 عام جامعة الدخبػن في باريذ، حرل عمى الجكتػراه مغ 6516الرادق السيجؼ عام 

ستغل التخابي اضسغ الخعيل األول السؤسذ لإلخػان وإنسا جاء اختياره بعج اعتقال )الخشيج الصاىخ( ،السخاقب العام، 
: ينظر، يافاصبح ىػ زعيسالحادثة ويشال مغ قجره بسقػلتو الذييخة ) الع اقل لكع انو لع يكغ رشيجا ولع يكغ شاىخا( 

مدعػد الخػنج ،مرجر سابق،  ينظر:. 49، ص 655ْن(، الدػدان ،، )د فتحي الزػ دمحم، محشة الشخبة الدػدانية،
  1حدغ التخابي، الحخكة اإلسالمية في الدػدان، دار القمع، الكػيت، )د.ن(، ص  ينظر:؛ 11ْص
، مجمة  السمػية ((6514 – 6599الدػدان مػقف الفخيق عبػد مغ الحخب األىمية في ))حازم مجيج احسج،  (1ْ)

 615، ص 1169، الدشة الخامدة، 64، العجد 9لمجراسات االثارية والتاريخية، مجمج 
 ، بحث مشذػر، جامعة الدعيع األزىخؼ ،)د،((الدياسة والحكع في الدػدان))نزال عبج العديد دمحم نػر حفار،  (6ْ)

 61، ص  116ْن(، الدػدان ، 
م 6549م، اشتخك في حخب عام ,65ْم، التحق بالكمية العدكخية عام 6569ولج في مجيشة اإلسكشجرية عام  (1ْ)

م = 6591يػليػ  1ْضج إسخائيل، انزع إلى تشطيع الزباط األحخار الحؼ أشاح بشطام الحكع السمكي، عبخ انقالب 
مقػات البخيصانية وتأميع قشاة الدػيذ، في أصبح رئيدا لمجسيػرية، أىع انجازات عرخه اتفاقية الجالء ل 6594في 

(، ارتبط اسسو بالتيار 6516 – 6599عيجه تع إعالن الػحجة مع سػريا وأصبح رئيذ الجسيػرية العخبية الستحجة )
؛ 65,1م ، تػفي في ,651القػمي العخوبي وكثيخ مغ األحجاث الدياسية في مرخ والػشغ العخبي أبخزىا ىديسة 

، ص  65,1، القاىخة، 1بال، السػسػعة العخبية السيدخة، مؤسدة فخانكميغ لمصباعة والشذخ، طدمحم شفيق غخ  ينظر:
 ,61ص  – 616
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 65ْالسرجر الدابق ، ص  أرباب،(ْْ) 
 61السرجر الدابق ، ص  حفار، (4ْ)

مة لجراسة عػامل السذك 6514أيمػل  ,6لتباشخ أعساليا في  –مغ الذسال  6ْجشػبيا و 65تكػنت المجشة مغ (9ْ) 
ذاكخ محيي الجيغ ينظر: وإيجاد الحمػل مغ خالل مشاقذة المجشة السذكمة بسشاقذة قصاعات الذعب وإقامة الشجوات. 

، ص 1164السػصل ، العخاق، ، مكتبة بذار أكخم،65,6 – 6599عبج هللا، االنقالبات العدكخية في الدػدان 
6,ْ 
 ْ,6ص  السرجر نفدو، (1ْ)
 691عبيجات، مرجر سابق ، ص  (,ْ)
 111العباسي، مرجر سابق ، ص  (9ْ)

م ، تخخج مغ جامعة الخخشػم، أكسل دراستو العميا في 65ْ9كانػن األول  19ولج في مجيشة أم درمان في (5ْ) 
م ،خمفا لػالجه عبج الخحسغ 6519السسمكة الستحجة، أسذ اتحاد الصمبة الدػدانييغ ، تػلى رئاسة حدب األمة في عام 

م ، تػلى رئاسة الػزراء لمفتخة 6599راء، بعج انقالب السيجؼ ، بعجىا بدشػات أصبح نائبا في البخلسان ثع رئيدا لمػز 
م.  6595م ، بعج فػز حدبو )حدب األمة( باالنتخابات، حتى أشيح بو بانقالب البذيخ في حديخان 6595 –م 6591

 . 61ص – 66، ص 1166ر: مسجوح عبج السشعع، الدػدان، األىخام لمشذخ والتخجسة والتػزيع، القاىخة ، ينظ
 ,,6ص   – 6,1، مرجر الدابق ، ص  ...هللا، االنقالبات العدكخية  عبجينظر:(41) 
 6,9السرجر نفدو ، ص  (46)
، عسل ، تخخج مغ كمية غػردن 6565سخ الختع الخميفة الحدغ احسج عبج القادر مغ قبيمة الجعمييغ ، ولج عام  (41)

عسيجا لمسعيج  6514إلى  6511ومغ  6511، وبعجىا  مداعجا لسجيخ التعميع بالسجيخيات الجشػبية في ,65ْكسعمع 
 -6511بسشرب رئيذ حكػمة أكتػبخ األولى والثانية ثع سفيخا لمدػدان لجػ ايصاليا ) 6514الفشي ، ليكمف  مغ 

( ليشتقل بعجة مشاصب أخخىا مدتذارا لخئيذ الجسيػرية )جعفخ 6515 – 6519( وسفيخا في  بخيصانيا )6519
: عػن الذخيف القاسع، مػسػعة الكبائل واألنداب في الدػدان وأشيخ ينظر(. 6599 – 6591الشسيخؼ( لمفتخة )

 61,9ص – 61,4ت(، الخخشػم، ص  ن(، )د، أسساء و األعالم واألماكغ، الجدء الثالث ، )د،
  6,5مرجر سابق ، ص  االنقالبات العدكخية.....،  عبج هللا ، (4ْ)
( وزيخا 69،مكػنة مغ )6514تذخيغ األول  1ْإعساليا مغ  حكػمة سخ الختع األولى، حكػمة انتقالية، باشخت (44)

( مغ العدكخييغ، أصجرت قػانيغ صبت بسصالب الثػرة الذعبية، كإشالق الحخيات الرحفية وإلغاء قػانيغ 9مشيع )
الصػارغ ،وقعت الحكػمة أسيخة ضغػط األحداب التقميجية )حدب األمة والحدب االتحادؼ( داخل مجمذ الػزراء، مسا 

  16ْص        – 161العباسي، مرجر سابق، ص  :ينظر م.6519شباط  ,6بخىا عمى االستقالة ليمة اج
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الذسالية  األحدابم(، مغ 6519حديخان  ْوانتيت يػم  -م6519شباط  1ْحكػمة سخ الختع الثانية، تذكمت)  (49)
، ص السرجر نفدو :ينظر .لسانيةفقط، والتي ميجت لالنتخابات وسيصخة حدبي األمة واالتحادؼ عمى األغمبية البخ 

161 
عمى اثخ مذكمة تيجع احج الصالب الساركدييغ في معيج السعمسيغ، عمى الكيع والتقاليج الجيشية، عمى أثخىا قام  (41)

تسػز  11اإلخػان السدمسيغ بذغ حسمة في السجارس والسداجج، أدت إلى اتخاذ الحكػمة قخار بحل الحدب، في 
 164 ، صفدوالسرجر ن ينظر:م. 6511
دراسة تاريخية، رسالة ماجدتيخ)غيخ  -65,1 – 6544رغيج ىيثع مشيب، اإلخػان السدمسػن في الدػدان (,4) 

 659ص  – ,65، ص 1161مشذػرة( كمية اآلداب، جامعة السػصل، 
م، عسل بسرمحة األشغال العامة، عاد 6515م، تخخج مغ كمية غػردن ميشجسا مجنيا عام 6519مغ مػاليج  (49)

م، اتجو بعجىا لمعسل الدياسي مغ اجل استقالل الدػدان مشح العام 6541لمكمية لجراسة القانػن ثع قاضيا حتى عام 
م و 6519ا لمػزراء لسختيغ في األعػام م، انتخب رئيد6591م، عسل وزيخًا لمخارجية ألول مخة في عام ,654
عمي عصا دمحم كاضع، التحػالت الدياسية في  ينظر:م. 65,1م، وتػفي عام 6515استسخ حتى انقالب ، 6519

، ص 1169، أشخوحة دكتػراه)غيخ مشذػرة(، كمية التخبية لمعمػم اإلندانية، جامعة تكخيت، 6595 -6515الدػدان 
61 
  169، ص العباسي، مرجر سابق (45)
  614أرباب  ، السرجر الدابق ، ص  (91)

 661شاكخ، مرجر سابق، ص (96) 
في ضػاحي ام  قخية تجعى ) ود نسيخؼ( التابعة لسجيشة )دنقال( م في65ْ1العام  في دمحم جعفخ الشسيخؼ، ولج (91)

ي صفػف تشطع م، انخخط مشح وقت مبكخ ف659ْم وتخخج مشيا بعام 6545، التحق بالكمية الحخبية عام درمان
  119مرجر سابق ، ص ، ......االنقالبات العدكخية  : عبج هللا ، ينظر الزباط األحخار.

، 6599 –6515سخحان غالم حديغ، االنقالب العدكخؼ الثاني في الدػدان فتخة حكع السذيخ جعفخ الشسيخؼ (9ْ) 
 49ص  – 41ص  والجولية، )د، ت (، مخكد السدتشرخية لمجراسات العخبية

  111ص  – 116مرجر سابق ، ص  التصػرات الدياسية.....، العباسي، (94)
التقميجية الكبخػ وىع كل مغ حدب ، صخاعا بيغ األحداب 6515 -6514األحداب الصائفية، شكمت الفتخة مغ (99) 

ص  ،   العباسي، مرجر سابق :ينظر األمة واالتحاد الػششي المحيغ يسثال شائفتي السيجية واألنرار في الدػدان.
164 - 169 
مشو وقعت اتفاقية بيغ، الحكػمة الدػدانية،  ,1، وفي 65,1سؤتسخ، في العاصسة اإلثيػبية، في شباط  العقج  (91)

 ْ,65نرت عمى قيام حكع ذاتي إقميسي في جشػب الدػدان، عمى ان يجرج ىحا في دستػر  إذو حخكة االنانيا، 
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: الديج مرصفى احسج أبػ الخيخ، أزمات ينظرلعقج مغ الدمان .  الحخب األىمية أسيست في إيقاف السقبل، التي
 14ص     ، 1111، القاىخة،6، ءايتخاك لمشذخ والتػزيع، ط خالدػدان الجاخمية والقانػن الجولي السعاص

نػن م  حيث اسشج تصبيق القا6561قانػن اإلدارة السحمية: أقختو وشبقتو اإلدارة البخيصانية في إقميع دارفػر في (,9) 
 14ْ: العباسي، ص ينظرإلى زعساء الكبائل، عمى أساس أعخاف القبيمة الستجاولة ، 

  14ْالسرجر نفدو، ص  (99)
يعالج الحياة العامة  ، صجر قانػن ججيج في الدػدان، لمعقػبات مختبط بالذخيعة اإلسالمية،659ْ أيمػل 1في  (95)

تقاضي الدكاة، بل  أصػلوحتى  واإلثباتبالسعخوف والشيي عغ السشكخ والجشايات  األمخفي معطع جػانبيا، مغ حيث 
لممزيد من . لتيسة الذخوع بالدنا، وغيخىا مغ التفاصيل  اتقاءً  بحسل قدائع زواجيع، غالدػدانييالسػاششيغ  إلدامحتى 

، الشاشخ، أجشجة  6595 – 6599عبج الخحسغ األميغ، ساعة الرفخ محبحة ديسقخاشية الدػدان  التفاصيل ينظر:
: عبج العطيع دمحم حسج أبػ الحدغ، قزية إسالمية الجستػر والقػانيغ في الدػدان  ينظر؛ 65، ص 6551واششصغ، 

جامعة الخخشػم، الدػدان،  عمى االستقخار الدياسي، رسالة ماجدتيخ)غيخ مشذػرة(، وتأثيخىا( 6599 – 6599)
الستغيخات الدياسية في ضل قػانيغ الذخيعة  ))ع الكيدي،كيالن كاض ينظر:؛ 666ص  – 661، ص 1161

، الدشة الخامدة، 6ْ، العجد 9، مجمة السمػية لمجراسات االثارية والتاريخية، مجمج (((6599 -6591اإلسالمية)
 14، ص 1169

لمصباعة ، دار األصفياني 6، ط 1عبج هللا إمام، جعفخ الشسيخؼ والرخاع حػل الدمصة ، مصالعات سػدانية  (11)
 6ْ، ص 6551والشذخ، ججة، 

  ,14السرجر الدابق ، ص العباسي، التصػرات الدياسية.......،  (16)
 ْ,سمسات، مرجر سابق ، ص  (11)
الفالشا، قبيمة قاششة عغ شسالي بحيخة تانا مشبع الشيل األزرق في شسال غخب إثيػبيا، أشمق ىحا االسع، عمى  (1ْ)

يػجج رأؼ  ندسة، ال ألف( 1ْم ب )6594السياجخ او الغخيب، قجر عجدىع عام ، ومعشاه بالعبخية أثيػبياييػد 
 141: العباسي، مرجر سابق ، ص ينظر محدػم حػل أصػليع،

م، تجرج بالختب حتى تدشع مشرب 6599م في مجيشة األبيس، تخخج مغ الكمية الحخبية عام 65ْ9ولج عام  (14)
م وعسل 65,1مة الخئيذ الشسيخؼ، ابعج تعدفا عغ الخجمة عام رئيذ أركان الجير ومغ ثع وزيخ الجفاع في حكػ 

مدتذارا عدكخيا لمذيخ )خميفة بغ حسج ال ثاني( حاكع قصخ، عاد إلى الدػدان وشغل مشرب رئيذ أركان الجير 
 691كاضع، مرجر سابق، ص  ينظر:مخة ثانية. 

أذاع  الفخيق أول دمحم حدغ سػار الحىب وزيخ الجفاع، بيانا أعفى فيو جعفخ الشسيخؼ مغ مشرب رئيذ  (19)
 ينظر:الجسيػرية وكحلظ جسيع نػابو ومدتذاريو و كل وزراء ألجولو بعيجه، وتعصيل الجستػر وحل السجمذ الشيابي، 

 6599نيدان  ,، في 9561ْصحيفة األىخام )القاىخة (، العجد 



 م6595-6541نظام الحكم في الدهدان مابين عامي                                          

474 

                                                                                                                              

 641ضع، مرجر سابق، ص كا (11)
واالحتفاظ  بالعالقات  أعمغ الخئيذ السرخؼ دمحم حدشي مبارك، عمى تػاصمو مع الكيادة الججيجة في الدػدان، (,1)

:  ينظر .الخاصة والػثيقة بيغ البمجيغ، والتأكيج عمى التدام مرخ في مدانجة الدػدان وشعبو في تقخيخ حق السريخ
 6599نيدان  9، في 9566ْصحيفة األىخام ) القاىخة ( ،العجد 

ذكل السجمذ العدكخؼ عمى مخحمتيغ ، فأول مجمذ ضع خسدة ضباط ىع كبار القادة مشيع تاج الجيغ عبج هللا تَ (19) 
نيدان 61الفخيق سػار الحىب، وفي  يتخأسيعوالقائج تػفيق خالج مدؤول التسػيغ وغيخىع،  نائب رئيذ أركان الجير،

تع تػسيع السجمذ ليذسل خسدة عذخا ضابصا بيشيع اثشان مغ الجشػب الدػداني، وبقاء الفخيق سػار الحىب  6599
مجمة  ،((وضخوف تذكيميا 6599الحكػمة العدكخية في الدػدان))ابتدام محسػد جػاد،  :ينظربخئاسة السجمذ الججيج. 

 649، ص 1161، ْ, كمية التخبية األساسية،  جامعة بغجاد، ممحق العجد
 األشباءنقيب  م، شبيب ونقابي وسياسي، شغل مشاصب،65ْ9عبج هللا الجد ويمي دفع هللا، مغ مػاليج  (15)

(، رئيذ المجشة القػمية لسكافحة السخجرات، اختاره التجسع الثقافي رئيدا لمػزراء في الحكػمة 6599 -6591)
: اإلمام الرادق السيجؼ، الجيسقخاشية في الدػدان ينظر، 6591حتى أيار  6599نيدان  11االنتقالية  لمفتخة مغ 

 94، ص 1169القاىخة، شبعة ثانية،  راجحة وعائجة، مكتبة جديخة الػرد،
 649جػاد ، مرجر سابق ، ص (1,) 
 ,9ص  – 91السرجر الدابق، ص  السيجؼ،(6,) 
 199مرجر سابق، ص  التصػرات الدياسية....،  العباسي،(1,) 
 111نفدو  ، ص سرجر ال (ْ,)

 6,5ص  – 6,9كاضع، مرجر سابق ص ينظر:؛ 111 – 199السرجر نفدو ، ص  ينظر:(4,) 
 11ْ، ص  العباسي، التصػرات الدياسية....، مرجر سابق(9,) 
 696كاضع، مرجر سابق، ص(1,) 
القػمي ،  األمةعمي حديغ تاج الجيغ: ىػ حفيج الدمصان تاج الجيغ سمصان السداليت، وىػ مغ قيادات حدب  (,,)

( 6595 – 6599(، تقمج مشرب األميغ العام السكمف لحدب األمة ) 6595 – 6591الجولة ) رأسوعزػ مجمذ  
 1ْ: السيجؼ ، مرجر سابق ، ص ينظر. 

 1ْص  – 11، ص السرجر نفدو (9,)
األول،  الجدء،1161سبتسبخ  11- 19أوراق مؤتسخ، الدػدان الػاقع وأفاق السدتقبل، جامعة أفخيكيا العالسية،(5,) 
 699ص 
  119مرجر سابق ، ص  التصػرات الدياسية......، العباسي،(91) 
 1,ص  السيجؼ، مرجر سابق،(96) 
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 6,5 -صاألميغ، مرجر سابق،  (91)
 694ص  ،مرجر سابقأوراق مؤتسخ،  (9ْ)
 1ْ1 -ص ،األميغ، مرجر سابق (94)

 1ْْ -ص السرجر نفدو،(99) 
 ْ,1مرجر سابق ،  التصػرات الدياسية....، العباسي،(91)

 199، مرجر سابق ،  األميغ(,9) 
مجيشة )ششجؼ( بذسال الدػدان، دخل الكمية العدكخية  فيبقخية )حػش بانقا(  6544كانػن الثاني عام 6 في ولج (99)

، فساجدتيخ بالعمػم العدكخية مغ 6596حاصل عمى ماجدتيخ العمػم العدكخية مغ الخخشػم ، م6511الدػدانية 
في قيادة قػة السطالت ثع  م، عسل ضابصاً ,659 اإلداريةالدػدان لمعمػم  أكاديسيةحرل عمى زمالة  ،659ْماليديا 

 1ْص  -11:عبج السشعع ، مرجر سابق ، ص  ينظر   .في سالح السذاة
امعة دراسة حالة الدػدان، ج -شابي مدعػد بغ فاضل رياض، تأثيخ الشداعات االثشية عمى بشاء الجولة في أفخيكيا (95)

 99، ص 1161العخبي التبدي، السغخب، 


