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ملخص البحث :
دان المعاصـــر ، اتضـــحت یعـــد انغمـــار الجـــیش فـــي السیاســـة معلمـــًا بـــارزًا فـــي تـــاریخ الســـو 

ـــّي مـــن خـــالل ســـعي القـــائمین علیـــه إلحـــداث التغیـــرات السیاســـیة عـــن طریـــق  صـــورته وبشـــكل جل

االنقالبات العسكریة . وغدت مقولة أن كل من یقود دبابة یستطیع أن یحـدث انقالبـًا فـي الصـباح 

  ن .أمرًا واقعًا على األقل خالل مدة خمسینیات وستینیات القرن المنصرم في السودا

أن المالحظ في كل المحاوالت االنقالبیة بروز التأثیرات والضغوطات الخارجیة في إحـداثها 

من ابرز تلك االنقالبات حیث تشابكت المـؤثرات  ١٩٥٨، ولعل انقالب الفریق إبراهیم عبود عام 

والضـــغوطات األجنبیـــة والعربیـــة ، مـــع احتـــدام شـــدید للصـــراع السیاســـي الـــداخلي والتـــي تضـــافرت 

تشرین  ٧یعها في تهیئة األجواء السیاسیة المناسبة إلحداث االنقالب المذكور في صبیحة یوم جم

. ١٩٥٨الثاني 

Foreign Influences and Pressure: Their Role in 1958
Coup in Sudan
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Abstract:
The involvement of army in political is regarded as a

prominent hallmark in the contemporary Sudanese history. It has
become quite clear in when the commanders of the army tried to
cause political changes through the military coups. In the fifties
sixties of the last century in Sudan.

It is noteworthy that through these coups revealed foreign
influences and pressures in their making on of these coups was
General Ibrahim Aboods coup in 1958.
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الصراع السیاسي الداخلي :
مرحلــة جدیــدة فــي مســار تطــورات  ١٩٥٨دخــل الســودان بعــد االنتخابــات العامــة فــي آذار 

السیاسة الداخلیة ، إذ خیبت هذه االنتخابات آمال األحزاب التقلیدیة ، والتي كان یأمل منها حزب 

ح أمامــه أمــر تشــكیل . واصــب)١(األمــة الحصــول علــى األغلبیــة التــي تمكنــه مــن االنفــراد بــالحكم 

حكومة ائتالفیة أمرًا ضروریًا ال مناص منه في حصوله على أكثریة األصوات التي تؤهله لتشكیل 

)٢(حكومة مستقلة فلجأ الى االئتالف مع حزب الشعب الدیمقراطي الذي عد منبرًا لطائفة الختمیـة 

لطـائفتین علـي المیرغنـي . وقد إستندت هذه الصلة على التحـالف الـذي كـان قـد نشـأ بـین زعیمـي ا

.)٣( ١٩٥٥وعبد الرحمن المهدي اثر لقائهما عام 

واجـــه عبــــد اهللا خلیــــل وحــــزب األمــــة صــــعوبات كبیـــرة لالتفــــاق مــــع حــــزب الشــــعب وبــــاقي 

. ورجـــح  )٤(األحـــزاب بتـــألیف الحكومـــة الجدیـــدة ، وذلـــك للخالفـــات حـــول توزیـــع المقاعـــد الوزاریـــة 

وٕاخـــتالف أفكـــار ومبـــادئ هـــذین الحـــزبین ، ولتضـــارب الـــبعض ســـبب ذلـــك االخـــتالف الـــى تبـــاین 

واختالف توجهاتهما في السیاسة الخارجیة السودانیة . فنشأ عن ذلك انتشـار الفوضـى فـي الـداخل 

واضطراب فـي جهـاز الحكومـة وفـي الخدمـة المدنیـة لتهافـت رجـاالت هـذین الحـزبین علـى السـلطة 

بعـض وزراء هـذین الحـزبین بـأكثر مـن منصـب ومقاعد البرلمان ولعل ابلغ دلیل على ذلك احتفاظ

.)٥(وزاري واحد 

شـهدت وزارة عبـد اهللا خلیـل المؤتلفـة أیضـًا ، صـراعًا عنیفـًا بـین القـوى الوطنیـة المعارضـة 

لها والقوى المساندة بها ، بسبب اشتداد الضغوط الخارجیة على السودان والرامیـة الـى التـدخل فـي 

 ســـــیما الضـــــغوط األمریكیـــــة علـــــى الســـــودان لقبـــــول المعونـــــة . ال )٦(شـــــؤونه إلخضـــــاعه لنفـــــوذهم 

وممــا زاد مــن مشــاكل الحكومــة االئتالفیــة وأعبائهــا –كمــا ســنرى الحقــًا -األمریكیــة المقدمــة لهــم 

اشتداد األزمة االقتصادیة ، للفساد الذي أصاب صادرات القطن السوداني النخفاض سعره عالمیـًا 
السوداني ثقته بالحكومة القائمة المتعبة بعـدم االنسـجام داخـل . فنتج عن ذلك ، فقدان الشعب)٧(

مجلســـها ، وســـعي كـــال الحـــزبین المـــؤتلفین لالتصـــال بالمعارضـــة فـــي الوقـــت الـــذي تكونـــت داخـــل 

مجلــس النــواب كتلــة برلمانیــة معارضــة قوامهــا أحــزاب الــوطني االتحــادي والشــعب وبعــض النــواب 

.)٨(رئیس الوزراء إال إعالن األحكام العرفیة في البالد المنشقین عن حزب األمة ، فلم یكن أمام 

الـدیمقراطي ، أقلقت اللقاءات المتكررة التي جمعت قادة حزبي الوطني االتحادي والشـعب

،  )٩(١٩٥٨تشــرین الثــاني  ١٧قــادة حــزب األمــة ، وكــان لقائهــا األخیــر فــي القــاهرة عشــیة انقــالب 

ا بعــد تجاهــل خلیــل للنصــائح المقدمــة الیــه مــن قبــل وقــع الصــاعقة علــى قــادة هــذا الحــزب ، ســیم

سفیري بریطانیا والوالیات المتحدة األمریكیة للعمل على تشكیل حكومة انقالبیة تضم حزبي األمـة 

واالتحادي بغیة احتوائـه وتالفـي ضـغوطاته ، وبـرر خلیـل ذلـك فـي تشـكلة مـن إمكانیـة نجـاح مثـل 
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وسیاســـتها الداخلیـــة والخارجیـــة وٕاعالنـــه عـــن ســـعیه هكـــذا ائـــتالف بعـــد مهاجمـــة األزهـــري للـــوزارة 

.)١٠(إلسقاطها 

وفــي محاولــة مــن عبــد اهللا خلیــل للتمویــه عــن خطتــه بتســلیم الســلطة للجــیش ، طلــب مــن 

تشـرین الثـاني الـى  ١٧مجلس السیادة الموافقة على تأجیل عقد جلسة افتتاح البرلمان والمقررة في 

)میــدان الشــهداء(مطالبــة بعقــدها فــي میــدان عبــد المــنعم إشــعار آخــر ، ممــا دفــع المعارضــة الــى ال

. ولتالفــي جمیــع هــذه )١١(وســط الخرطــوم ، لإلعــالن فیهــا عــن حجــب الثقــة بالحكومــة وٕاســقاطها 

الضغوط حث خلیل خطاه نحو المؤسسة العسكریة الموالیة لـه مسـلمًا إیاهـا حكمـًا مـدنیًا دیمقراطیـًا 

لم تتعب كثیرًا في االستحواذ علیه .

المؤثرات والضغوطات الخارجیة :
دأبت الحكومات السودانیة المتعاقبة على السلطة منذ إعالن استقالل السـودان فـي مطلـع 

، على اإلعالن عن انتهاجها سیاسـة خارجیـة تلتـزم بالحیـاد االیجـاري وعـدم االنحیـاز  ١٩٥٦عام 

یمكننــا أن تؤشــر وبوضــوح . إال انــه)١٢(وإلقامــة عالقــات االخــوة وحســن الجــوار مــع كافــة الــدول 

تــأثیر المــؤثرات والضــغوطات الخارجیــة علــى اســتمرار األزمــة السیاســیة الداخلیــة فــي الــبالد والتــي 

تعرضت لها قبل أن تنال استقاللها السیاسي . إذ جاءت السیاسة الخارجیة السـودانیة لمعظـم هـذه 

الدبلوماســیة الســودانیة وتأثیراتهــا الحكومــات فــي ثــوب قوامــه الفتــور والســلبیة والالمبــاالة فغــدت قــوة 

فــي السیاســة الخارجیــة الســودانیة تتفاعــل فــي حــالتي القــوة والضــعف واإلقــدام والتراجــع مــع الواقــع 

. ویمكننـا تقســیم هـذه المــؤثرات والضـغوط الــى قسـمین : أجنبیــة )١٣(السـوداني بسـلبیاته وٕایجابیاتــه 

وعربیة .

المؤثرات والضغوطات األجنبیة :.١
الشــرقیة (األقطــار العربیــة وبطبیعــة الحــال الســودان الســتراتیجیات القــوى الكبــرى خضــعت

القائمة على تطویق هذه المنطقة ومد نفوذها السیاسي والثقافي واالقتصادي الیهـا فباتـت )والغربیة

. وتعــــد )١٤(هــــذه التــــأثیرات لكــــال المعســــكرین متناســــبة مــــع درجــــة نفــــوذ كــــال منهمــــا فــــي المنطقــــة 

لقلب التي تشمل مصر وفلسطین والسودان والقـرن األفریقـي مـن اشـد المنـاطق العربیـة مجموعات ا

تأثرًا بنزاع هذه القوى ومن اكثر مناطق العـالم حساسـیة ، األمـر الـذي دفـع لقـوى العظمـى لفصـلها 

.)١٥(واحتوائها لكي ال تقوم بدون فاعل في الوطن العربي 

اقـل مـن الوالیـات المتحـدة وحلفائهـا ، تأثیراتـه كان لالتحاد السوفیتي السـابق ، ولـو بدرجـة

ویـــرى الـــبعض ان االتحــــاد  )١٦(الواضـــحة علـــى التطـــور السیاســـي والثقـــافي والفكــــري فـــي الســـودان

الســوفیتي فــي تلــك الحقبــة كــان اكثــر حیطــة وحــذرًا واشــد حرصــًا علــى تلمــس مــواطئ أقدامــه فــي 
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ـــذا فضـــل "  ـــة ، ل ـــروس  ٠٠٠تحركاتـــه تجـــاه األقطـــار العربی ـــولى أجهـــزة الحـــزب الشـــیوعي ال ان تت

" ،  ٠٠٠زعمائــه الســوفیتي رعایــة الحــزب الشــیوعي الســوداني وشــق قنــوات االتصــال المباشــر مــع

والتـي بـرز دورهـا ونشـاطها أثنـاء تصـدیها للمســاعي الغربیـة الحتـواء السـودان مـن خـالل الصــحف 

إلحــداث انقــالب فــي التــابع للحــزب الشــیوعي الــذي كــان أول مــن أعلــن عــن وجــود خطــة أمریكیــة 

 ١٩٥٨تشرین الثـاني  ١٧. وهو ما حصل فعًال في انقالب )١٧(السودان تتواله القوى الموالیة لها 

.

ـــات المتحـــدة فـــي إطـــار سیاســـة  الموجهـــة ضـــد االتحـــاد )الحصـــر األمریكـــي(ســـعت الوالی

الـى إقامـة السوفیتي السابق ، الحتواء السودان وباقي األقطـار العربیـة وربطهـا بمخططهـا الهـادف

. وفــي هــذا اإلطــار أبــدت دعمهــا للجهــود البریطانیــة الرامیــة )١٨(األحــالف والمعاهــدات الدفاعیــة 

الـذي تقــدمت بـه الـى مصـر فـي تشــرین )قیـادة الشـرق األوسـط(لضـم مصـر والسـودان الـى منطقــة 

. كمــــا ســــاندت أیضــــا الجهــــود البریطانیــــة إلدخــــال الســــودان فــــي حلــــف بغــــداد )١٩( ١٩٥١األول 

لغــرض تطویــق مصــر بعــد أن خیبــت ثورتهــا اآلمــال االســتعماریة ،  ١٩٥٥لمعلــن عنــه فــي عــام وا

. غیر أن یقظة الشـعب السـوداني  )٢٠(لمقاومتها سیاسة األحالف وانتهاجها الحیاد وعدم االنحیاز 

حالت دون تحقیق ذلـك ، لـذا لـن تتجـرأ أیـة حكومـة سـودانیة بعـد االسـتقالل علـى طرحـه ومناقشـته 

.)٢١(لس النواب داخل مج

، والمعروفـــة بوالئهـــا  )١٩٥٨آذار  -١٩٥٦تمـــوز (أبـــدت حكومـــة عبـــد اهللا خلیـــل األول 

ـــرئیس دوایـــت ایزنهـــاور ـــذي طرحـــه ال .D(للغـــرب اســـتعدادها وترحیبهـــا بالمشـــروع األمریكـــي ال

Eisenhower( والخـــاص)وقامـــت الحكومـــة )٢٢( ١٩٥٧فـــي كـــانون الثـــاني )بالشـــرق األوســـط .

نائــب الــرئیس )R.M.Nixon(اســتقبال الوفــد األمریكــي الــذي ترأســه ریتشــارد نیكســون الســودانیة ب

للتباحث حول المشروع وكانت  ١٩٥٧االمریكي انذاك الذي زار الخرطوم في منتصف شهر اذار 

الحكومــة قــد شــكلت لجنــة وزاریــة مــن الحــزبین المــؤتلفین لهــذا الغــرض ، غیــر أن هــذه المحادثــات 

ـــدهم لحـــزب األمـــة والحكومـــة برفضـــه فشـــلت بســـبب رفـــض وزراء ـــتالف الموافقـــة علیهـــا وتهدی االئ

.)٢٣(وسحب الثقة عن الحكومة داخل البرلمان 

كان موقف وزراء االئتالف هذا متوافقًا مع موقف المعارضة الشعبیة الذي تبلور في عقـد 

بهـا وبحـزب األمـة القوى الوطنیة المعارضة مؤتمرًا لها في الخرطوم لرفض هـذه المشـاریع والتندیـد 

ووزرائه ، ال سیما بعد أن ترردت األنباء عن نیة الحكومة مـنح الوالیـات المتحـدة األمریكیـة قواعـد 

جویــة فــي شــرق وشــمال الســودان ، ونتیجــة لمــا حصــل تراجــع عبــد اهللا خلیــل وحزبــه عــن موقفهمــا 

ضــة لســحب الثقــة لیقینــه بســعي المعار تجــاه المشــروع ، كمــا لــم یتجــرأ علــى عرضــه داخــل البرلمــان

.)٢٤(عن حكومته 
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٢٣٦

یبـــدو أن اآلمـــال األمریكیـــة قـــد انتعشـــت مـــرة أخـــرى بعـــد فـــوز عبـــد اهللا خلیـــل وحزبـــه فـــي 

، ذلــك الفــوز الــذي رشــحه لتشــكیل وزارة ائتالفیــة جدیــدة ،  ١٩٥٨االنتخابــات البرلمانیــة فــي آذار 

لتنفیـذ مشـاریعه فـي السـودان أظهرت ومنذ یومها األول انعطافًا بینا نحو الغرب واستعدادًا واضـحاً 

، وكانـت التـأثیرات األمریكیـة بادیـة علـى نـواب حـزب األمـة منـذ االنتخابـات التـي خاضـوها حســب 

فــي الوقــت الــذي أعــرب فیــه )٢٥("  ٠٠٠بســیارات أمریكیــة مكشــوفة  ٠٠٠تعبیــر أحــد البــاحثین " 

دي بقیـادة إسـماعیل السفیر البریطاني في الخرطوم عن تخوفـه مـن وصـول الحـزب الـوطني االتحـا

إن هــذه التطــورات ال تشــجع المــرء علــى القــول بــان  ٠٠٠٠األزهــري الــى رئاســة الحكومــة بقولــه " 

" أي االنحیـاز الـى المشـاریع الغربیـة  ٠٠٠مجيء هذا الحزب الى الحكم سیحسـم الموقـف الحـالي 
)٢٦(.

ا العجز الذي ومن جهة أخرى ، مارست الوالیات المتحدة ضغوطها االقتصادیة ، إلدراكه

یعانیــه الســودان مــن عــدم تــوفر العمــالت األجنبیــة بســبب كســاد تصــدیر القطــن الســوداني وتــدني 

أسعاره عالمیًا . وكانت الوالیات المتحدة تدرك أهمیة تصدیر القطن بالنسبة للسودان ، فاتفقت مع 

غربیـة . كمـا أعلـن بریطانیا على عدم استیراده من السودان للضغط علیه ، لكي تقبـل بالمشـاریع ال

رئیس الوزراء عن حاجته لألموال الالزمة لعملیة التنمیة والنهوض االقتصادي في البالد ، الن ما 

. وهنــا تــدخلت الوالیــات المتحــدة األمریكیــة )٢٧(یتــوفر مــن مــوارد مالیــة ال یكفــي لســد حاجــة الــبالد 

حكومـــة الســـودانیة بـــدورها . فأبـــدت ال)٢٨(عارضـــة علـــى الســـودان قبـــول برنـــامج المعونـــة األمریكـــي

اسـتعدادًا لقبولهـا شـریطة تعـدیل بعـض بنودهـا بمــا ال یمـس السـیادة السـودانیة . وتـم التوقیـع علیهــا 

، ثــم أجازهـا البرلمــان تحـت ضــغط الحاجـة والحكومــة فـي مطلــع حزیــران  ١٩٥٨فـي مطلــع نیسـان 

.)٢٩(بأغلبیة ضئیلة 

دى الفئـات الوطنیـة السـودانیة المعارضـة احدث قبول المعونة األمریكیة ردود فعل عدیدة ل

ضــمت أحــزاب الــوطني االتحــادي والشــعب واتحــاد )جبهــة وطنیــة(لهــا والتــي ســارعت الــى تشــكیل 

نقابات العمال واتحاد المزارعین وبعض النواب المنشقین عن حزب األمة إلدانة الحكومة والمعونة 

عیــــة الســــودان فــــي سیاســــتها الداخلیـــــة . واعتبرهــــا الحــــزب الــــوطني االتحــــادي بمثابــــة التمهیـــــد لتب

أیـار  ٩. واستطاعت هذه الجبهة من تعبئة مظاهرة شعبیة واسعة في مسـاء یـوم )٣٠(واالقتصادیة 

طافت شوارع العاصمة ، وقـد قـدر عـدد المشـاركین فیهـا بعشـرة آالف مـواطن ، كمـا تولـت  ١٩٥٨

لمشـاریع االسـتعماریة والتحـذیر الصحف الوطنیة وخاصـة الشـیوعیة منهـا مهمـة التحـذیر والتندیـد با

.)٣١(من احتمال قیام انقالب عسكري في السودان بتدبیر أمریكي 

وعلى هذا ، فقـد كـان مـن أهـم نتـائج قبـول المعونـة ، تـأزم العالقـة بـین الحـزبین المـؤتلفین 

وزیادة حدة الخالف واالحتدام بین حزب األمة وكل األطراف ، مما كان له أثره الواضح في توجه

عبــد اهللا خلیــل نحــو تســلیم المؤسســة العســكریة التقلیدیــة الســلطة فــي الــبالد ، تلــك المؤسســة التــي 
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٢٣٧

على قناعة تامة بان تحقیق االستقالل -وكما یظهر -حافظت على صلتها بالغرب والتي كانت 

.)٣٢(وأهدافه  بل هو جزء من خطته،ن على حساب األمن األمریكيوٕانجازه لن یكو 

والضغوطات العربیة :المؤثرات .٢
شــهدت األقطــار العربیــة آنــذاك مجموعــة مــن األحــداث المهمــة والتــي ألقــت بضــاللها علــى 

السودان ، وكان من أبرزها التأثیر المصري الذي لعب دورًا بارزًا في نمو وتطور الحركـة الوطنیـة 

نعكاســات الجــو والثقافیــة فیــه . كمــا جــاءت اكثــر النشــاطات السیاســیة والعســكریة فیــه فــي حــدود ا

الملتهب لـذلك التـأثیر تجـاه القـوى االسـتعماریة ، وكـان البـد للثـورة المصـریة التـي بـدأت آنـذاك فـي 

.)٣٣(قلب الدائرة العربیة من أن تتداعى مضاعفاتها الى كل أجزاء وأطراف الوطن العربي 

ه نمـــوذج كـــان رد الفعـــل علـــى مســـتوى النخبـــة التقلیدیـــة الســـودانیة مختلفـــًا فـــي النظـــرة تجـــا

، إذ فضـل بعضـها التغییـر االجتمـاعي البطـيء والتـدریجي علـى )٣٤(الرئیس عبـد الناصـر التقـدمي

ـــر الثـــوري  ـــبعض أن الجهـــود المصـــریة الســـابقة لثنـــي الســـودان عـــن التمســـك )٣٥(التغیی . ویـــرى ال

ر بالمطالبــة باالســتقالل قــد خلقــت شــكوكًا وهواجســًا نحــو القــاهرة ممــا أدى الــى ســلوك سیاســة الحــذ

تجاهها من وقت الى آخر لدى السودانیین . كما أبدى صـغار الضـباط تعلقـًا واضـحًا فـي التجربـة 

المصـــریة شـــجعهم علـــى ذلـــك تفـــتح عقـــولهم وتفـــتح میـــولهم الوطنیـــة فـــي أجـــواء االســـتقالل . بینهـــا 

تفتحــت عقلیــة كبــار الضــباط الســودانیین فــي ظــل النظــام االســتعماري لــذا شــكل صــغار الضــباط 

.)٣٦(على غرار النموذج المصري بعد ان حظّي على الدعم الالزم لذلك تنظیمهم 

تزامن مولد الدولة السودانیة مع سقوط النظـام الملكـي فـي مصـر بعـد أن حلـت ثـورة تمـوز 

األحــزاب وســرحت البرلمــان واقامــت نظامــًا مركزیــًا . وفــي نفــس اللحظــة ولــد فــي الســودان  ١٩٥٢

یـــة الحزبیـــة ، وبـــالرغم مـــن ان اخـــتالف نظـــم الحكـــم بـــین بلـــدین نظامـــًا برلمانیـــًا یقـــوم علـــى التعدد

متجاورین ال یقود الى خالف ومواجهة بینهما ، ولكن في ظروف نشأة الدولـة السـودانیة أدى ذلـك 

الى مزید من التوتر بفضـل مركزیـة القـرار المصـري . بینمـا كانـت فـي السـودان علـى النقـیض مـن 

. ولعلنـــا )٣٧(ددة ولهـــا قوتهـــا الضـــاغطة علـــى الحكومـــة ذلـــك ، الن مركـــز صـــنع القـــرار فیـــه متعـــ

نستطیع وبمعنى آخر أن مركزیة القرار المصري كان لها صداها في السودان ، وفي الوقـت الـذي 

أقلقت الحكومة المصـریة دبمقراطیـة النظـام السـوداني ، أقلقـت الحكومـات السـودانیة مركزیـة القـرار 

.یمكننا )٣٨(ر على األنظمة العربیة التقلیدیة الشيء الكثیر المصري بعد امتالكها من وسائل التأثی

أن نتبین حجم التأثیر المصري على الساحة السودانیة مـن خـالل مـا أحدثـه العـدوان الثالثـي علـى 

مــن ضــغوط كبیــرة علــى حكومــة عبــد اهللا خلیــل األول التــي ترجمــت عملیــًا فــي  ١٩٥٦مصــر عــام 

، التـي أدت الـى )٣٩(الواسـعة وفـي التظـاهرات الشـعبیةمساعي المعارضة داخل البرلمان وخارجه
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٢٣٨

وضوح الحكومة والبرلمان السـوداني وقیامهـا بـاإلعالن عـن مـؤازرة السـودان لمصـر مادیـًا ومعنویـًا 
)٤٠(.

، وتـوترت بعـد  ١٩٥٨ظل الشعور األخوي یسود العالقة بین البلدین مستمرًا حتـى شـباط 

ودانیة التـــي تزامنـــت مـــع إعـــالن إتمـــام الوحـــدة المصـــریة بـــدء التحضـــیرات لالنتخابـــات العامـــة الســـ

الســـوریة وقیـــام الجمهوریـــة العربیـــة المتحـــدة ومـــا افـــرزه هـــذا اإلعـــالن مـــن مشـــاعر قومیـــة ســـودانیة 

ـــل الثانیـــة التـــي تشـــكلت فـــي آذار  مـــن قیـــام العناصـــر  ١٩٥٨خشـــیت معهـــا حكومـــة عبـــد اهللا خلی

عنــــدما شــــعر قــــادة حــــزب األمــــة بالتحركــــات ؛  )٤١(الوحدویــــة الســــودانیة بتســــلیم الســــلطة لمصــــر 

واالتجاهات الحدیثة لدى العناصر الوطنیة والقومیة السـودانیة داخـل الجـیش وخارجـه والرامیـة الـى 

، فلـــم یكـــن أمامـــه ســـوى إثـــارة شـــعور وطنـــي )٤٢(التكتـــل فـــي جبهـــة وطنیـــة لعزلـــه والوقـــوف ضـــده 

ن ثــم توجیــه الســودان نحــو الغــرب انعزالــي یــدفع بالســودانیین الــى حالــة مــن العــداء مــع مصــر ومــ

.)٤٣(وأحالفــه العســكریة كمحاولــة منــه إلظهــار موقفــه وكأنــه محاولــة وطنیــة للــدفاع عــن الســودان 

ولعله وجد ضالته هذه في افتعال مشكلة الحـدود بـین مصـر والسـودان قبـل االنتخابـات العامـة فـي 

، أســـفرت عـــن تصـــعید الموقـــف السیاســـي بینهمـــا ومـــن ثـــم رفـــع )٤٤(المنطقـــة المعروفـــة بحالیـــب 

دون اللجــوء الــى الجامعــة العربیــة . ولــم تكتــف  ١٩٥٨شــباط  ٢٠القضــیة الــى األمــم المتحــدة فــي 

 ١٩٩٦بتعــدیل معاهــدة  ١٩٥٨حكومـة خلیــل بـذلك بــل توجــت ضـغوطاتها هــذه بالمطالبــة فـي آب 

.)٤٥(والخاصة بتقسیم میاه النیل بین مصر والسودان 

وهنــا یمكــن أن نــدرك حجــم الضــغوطات الســودانیة علــى مصــر لتزامنهــا مــع الضــغوطات 

الخارجیة التي تعرضت لها آنذاك بعـد إقـدام الوالیـات المتحـدة علـى تجمیـد األرصـدة المصـریة منـذ 

وامتناعهـــا عـــن تزویـــدها باحتیاجاتهـــا المالیـــة والعســـكریة ثـــم ســـحبها لعرضـــها  ١٩٥٧مطلـــع عـــام 

ل الســــد العــــالي ، وحثهــــا للحكومــــة الســــودانیة علــــى قبــــول المعونــــة األمریكیــــة الخــــاص فــــي تحویــــ

والمطالبـــة بتعـــدیل المعاهـــدة الخاصـــة بمیـــاه النیـــل لتكـــون بمثابـــة عقبـــات أمـــام مصـــر عنـــد تنفیـــذها 

الفســاد منــاخ )مــؤامرة أمریكیــة(. رأت مصــر فــي هــذه األزمــة علــى إنهــا )٤٦(لمشــروع الســد العــالي 

یا وحاول الـرئیس عبـد الناصـر احتـواء الضـغوطات السـودانیة ضـده ، كمـا الوحدة بین مصر وسور 

أعلن بأن القوات المصریة نشأت لتكون سند للسودان منذ الغزو المشترك ثم وجه دعوته للحكومة 

، بعد أن وردت األنباء عن )٤٧(السودانیة لزیارة القاهرة للتباحث حول القضایا المعلقة بین البلدین 

 خلیل ألدیس أبابا واجرائه مباحثات مع المسؤولین األثیوبیین واألمـریكیین حـول میـاه زیارة عبد اهللا

. كما سعت الحكومة المصریة على إحداث التقـارب بـین قـادة حزبـي الـوطني االتحـادي )٤٨(النیل 

والشعب الدیمقراطي وذلك الستغالل تواجدهما في القاهرة آنذاك . وذلك إلدراك الحكومة المصریة 

االرتیاب الدائم التي كان عبد اهللا خلیل ینظر بها الى هذین الحـزبین لطبیعـة العالقـة القائمـة نظرة
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بینهما وبین الحكومة المصریة والتي كانت في نظره أیضا بمثابـة الخطـر األكبـر الـذي یدفعـه الـى 

)٤٩(االستعانة بأیة جهة للوقوف ضدها 
.

ه التقــاریر عـن تحركــات ســریة یقــوم تضـاعفت مخــاوف عبــد اهللا خلیــل اكثـر بعــد أن وصــلت

بهــا الموظفــون فــي الســفارة المصــریة فــي الســودان وكــذلك ورود تقــاریر عــن لقــاءات كانــت تــتم ســرًا 

بــین الملحــق العســكري المصــري وعــدد مــن الضــباط الســودانیین فــي أمــاكن مختلفــة الغــرض منهــا 

التحـذیرات األمریكیـة لهـا مـن القیام بانقالب عسكري في السودان ، وتعززت هـذه األنبـاء لدیـه إثـر

هــذه التحركــات أیضــًا ، فكــان علیــه أن یحســم األمــر بســرعة ، إلحبــاط تحركــات الضــباط الصــغار 

، ووقـــوع أحـــداث عربیـــة أخـــرى كـــان لهـــا )٥٠(والتـــي تزامنـــت مـــع تـــوتر الوضـــع الـــداخلي الســـوداني 

، والذي بدا فـي )٥١(ن صداها الواسع واثرها الواضح في تأزم الوضع السیاسي الداخلي في السودا

خارج نطاق سیطرة الحكومة المدنیة ، سیما بعد أن تضافرت عوامل شخصیة برئیس الوزراء كـان 

مــن أبرزهــا تعرضــه شخصــیًا الــى كثیــر مــن المضــایقات الیومیــة مــن قبــل الجمــاهیر المعارضــة ، 

یلهم إضافة الى ضعف وتضعضع مركزه داخـل حـزب األمـة لتغیـر توجهـات بیـت المهـدي عنـه ومـ

. مــع قناعـــة شخصـــیة بحراجـــة )٥٢(نحــو عزلـــه وتولیتـــه ســـكرتاریة الحــزب الحـــد أفـــراد آل المهـــدي 

  .١٩٥٨ تشرین الثاني ١٧موقف حكومته في حالة افتتاح البرلمان في 

استالم الجیش السلطة :
كـــل هـــذه الظـــروف الداخلیـــة والخارجیـــة والشخصـــیة دفعتـــه الـــى تســـلیم الســـلطة للجـــیش ، 

قبــــل العســــكر وٕاال ســــیفقد یجــــب أن یحكــــم مــــنتنعــــًا تمــــام االقتنــــاع بــــأن الســــودانوحینهــــا كــــان مق

. ولم تخرق الحكومة بتصرفها هذا الدستور وتتمرد علیه فحسب ، بل سلبت السـودان  )٥٣(استقالله

جمیع مكاسبه من الحریة والدیمقراطیة .

لعاصــمة تشــرین الثــاني بــدأت قطعــات عســكریة ســودانیة تنتشــر فــي ا ١٧فــي صــباح یــوم 

الخرطوم . جاء هذا االنتشار إثر اللقاءات المتعـددة التـي قـام بهـا عبـد اهللا خلیـل وحـزب األمـة مـع 

كبــار القــادة العســكریین المتواجــدین فــي العاصــمة ، ولــم تكــن اتصــاالته قائمــة علــى أســس ودوافــع 

تهل أیلـول . عقـد أول هـذه اللقـاءات فـي مسـ)٥٤(حزبیة وانما على أسـاس التـدخل السـتالم السـلطة 

في منزل الصدیق المهدي بأم درمان لغرض التداول الختیار وزیر من بین قادة الجیش ،  ١٩٥٨

وانفــض هــذا االجتمــاع الــذي حضــره كــل مــن الفریــق إبــراهیم عبــود القائــد العــام ونائبــه احمــد عبــد 

الوهـــاب وحســـن بشـــیر نصـــر قائـــد حامیـــة الخرطـــوم وعـــوض عبـــد الـــرحمن قائـــد ســـالح المهندســـین 

.)٥٥(دون أن یتم االتفاق على شيء محدد )هندسة العسكریةال(

وتكــرر اللقــاء مــرة أخــرى تحــت تــأثیر تــأزم األوضــاع الداخلیــة واشــتداد الضــغوط الداخلیــة 

فقـام  )٥٦(فذهب خلیل الى رئاسة األركان وكـرر طلبـه مشـددًا علـى ضـرورة تسـلیم السـلطة للعسـكر 
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طلب رئیس الوزراء هذا ، فتم في منزل احمد عبـد عبود باالتصال بكبار الضباط الطالعهم على 

الوهــاب وضــع الخطــة التــي قضــت بــالتحرك تحــت ســتار حفــظ األمــن تحســبًا مــن حــدوث إحــداث 

عنــف بمناســبة افتتــاح البرلمــان تقــوم بهــا األطــراف السیاســیة المتنازعــة علــى الســلطة والتــي اطلــع 

، وكــان خلیــل علــى  ١٩٥٨رین الثــاني تشــ ١٤علیهــا بمناســبة زیارتــه األخیــرة لرئاســة األركــان فــي 

قناعــة تامــة بأنــه فــي حالــة عــدم حــدوث االنقــالب فــإن الســودان سیشــهد أحــداث عنــف دامیــة وان 

.)٥٧(استقالله سیضیع 

على هذا األساس بدأت القطعات العسكریة السودانیة وبرئاسة الفریـق إبـراهیم عبـود والتـي 

فـي ســاعة سـیة باالنتشــار بالعاصـمة الخرطــوممثلـت مختلــف صـنوف الجــیش وغالبیـة وحداتــه الرئی

تشرین الثاني وفق خطتها السابقة ، فتوجهت بعض هـذه القطعـات نحـو  ١٧مبكرة من صباح یوم 

القصر الجمهوري ومبنى البرلمان والمباني الحكومیة الرئیسیة من العاصمة ومكاتب البرید ومنازل 

ء السـابقین الـذین ابلغـوا بإعفـائهم مـن مناصـبهم زعماء الطوائف الدینیـة واألحـزاب السیاسـیة والـوزرا

والتزامهم بعدم مغادرة دورهم ، كما أحكمت هذه القوات قبضتها على الطرق الرئیسـة والجسـور فـي 

. وبدأت اإلذاعة السودانیة ومنذ الفجر ببث األناشید العسكریة لتهیئة الـرأي العـام ، )٥٨(العاصمة 

صــادرًا عـــن قیــادة الجــیش ســیذاع علــیهم فــي الســاعة الســـابعة ولتلفــت انتباهــه الــى أن بیانــًا هامــاً 

والنصف من صباح ذلك الیوم . وهكذا أحكمت القوات السودانیة سیطرتها على العاصمة دون أن 

یراق فیها قطرة دم واحدة . وفي الوقت المحدد أذاع الفریق إبراهیم عبـود بیانـه األول والـذي حـاول 

وٕاظهارهــا بمظهــر ثــوري ومنتقــدًا فیــه سیاســة الحكومــات المدنیــة فیــه إضــفاء الشــرعیة علــى حركتــه 

الســابقة ومتهمــًا إیاهــا بالفســاد والفوضــى وعــدم االســتقرار والقصــور فــي تحقیــق تطلعــات جمــاهیر 

.)٥٩(السودان 

وبذلك هوى نظام الحكم المدني األول دون ان یجد من یمنع او یقاوم االنقـالب ، بعـد أن 

یـــة والمـــؤثرات والضـــغوطات الخارجیـــة ، مـــع اعتقـــاد الـــبعض بـــأن الحكـــم تضـــافرت العوامـــل الداخل

الجدیـــد قـــد یكـــون المخـــرج والحـــل الوحیـــد للخـــروج مـــن األزمـــة السیاســـیة الســـودانیة الداخلیـــة وبأقـــل 

األثمــان . إال أن واقــع األمــر اثبــت العكــس فقــد كــان هــذا االنقــالب ، انقالبــًا تقلیــدیًا وظهــر عملیــة 

الســابقة ، وانمــا ة الــى درجــة أن دورهــم الغنــي لــم یكــن فــي إســقاط الحكومــةاســتالم وتســلیم للســلط

عبـود ، . لذلك كانت مهمة الفریق)٦٠(للتصدي ألي رد فعل یستهدف النظام الحاكم في السودان 

الذي طرح نفسه بدیًال للحكم المدني الدیمقراطي األول ، هو تنفیذ السیاسة األمریكیة فـي السـودان 

وكما یرى -مستهل شهر كانون األول قبول مشاریعها الخاصة بالسودان . وعلیه ، فقد أعلن في 

البعض لم یكن هذا االنقالب سوى حلقة في سلسلة من االنقالبات التي حدثت في العالم والتي -

اســتبدلت بموجبهــا الوالیــات المتحــدة األمریكیــة أنظمــة تقلیدیــة موالیــة وعــاجزة أمــام الشــعبي بأنظمــة 

.)االنقالبیة والثوریة(لیة محاطة بهالة جدیدة موا
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ھوامش البحث ومصادره :
مقعـد والـوطني  ٧٣حصل فیها حزب األمة على  ١٩٥٨آذار  ١٠شباط واستمرت الى  ٢٩ابات بدأت االنتخ )١(

مقعــد مــن مقاعــد  ٢٦مقعــد واألحــرار الجنــوبي علــى  ٣١مقعــد والشــعب الــدیمقراطي علــى  ٤٤االتحــادي علــى 

ص ص  مجلس النواب . محمد إبراهیم ظاهر ، تاریخ االنتخابات البرلمانیة في السـودان ، الخرطـوم ، الت ،

 ،٥٣-٤١ .

-١٢٣، ص ص  ١٩٩٢عبد اللطیف الخلیفة ، مذكرات عبد اللطیف الخلیفة ، الكتاب الثاني ، الخرطوم ،  )٢(

١٢٥ .

، ؛ محمـد عمـر بشـیر ١٧٨، ص  ١٩٨٢، ، بیـروت ٢محمد احمد محجوب ، الدیمقراطیـة فـي المیـزان ، ط )٣(

، مراجعــة نــور الــدین )واخــرون(نــري ریــاض ، ترجمــة ه ١٩٦٩-١٩٠٠تــاریخ الحركــة الوطنیــة فــي الســودان 

.  ٢٢٦-٢٢٤، ص ص  ١٩٨٥ساتي ، الم ، 

.  ٧٨ص  ، ٢٤، وثیقة رقم  ٢٨٣/٤١١ة ، السفارة العراقیة في الخرطوم، الملف ، مجلس السیادد.ك.و )٤(

غـالم  ، للتفاصـیل عنهـا ینظـر ، سـرحان ١٩٥٨آذار  ٢٧أدى عبد اهللا خلیل وحكومتـه الیمـین الدسـتوري فـي  )٥(

ـــوراه ، معهـــد الدراســـات القومیـــة  ١٩٦٤ -١٩٥٦حســـین ، التطـــورات السیاســـیة فـــي الســـودان  ، أطروحـــة دكت

.  ٧١، ص  ١٩٩٠واالشتراكیة ، الجامعة المستنصریة ، بغداد ، 

. ١٢٧-١٢٣عبد اللطبف الخلیفة ، المذكرات ، ص ص  )٦(

(7) K.D.D.Henderson , Sudan Republic , London , 1965 , pp, 133-134 .

،  ١٩٨٠ خضر محمـد ، مـذكرات خضـر حمـد ، الحركـة الوطنیـة السـودانیة االسـتقالل ومـا بعـده ، الشـارقة ، )٨(

.  ٢٨٧-٢٨٥ص ص

)9( Henderson , op.cit,pp 109-110 .

. ٧٨حسین ، التطورات السیاسیة ، ص  )١٠(

. ٣٨-٣٥ت ، ص ص صادق المهدي ، جهاد في سبیل الدیمقراطیة ، الخرطوم ، ال )١١(

. ٣-١جمهوریة السودان ، وزراة الخارجیة ، سیاسة السودان الخارجیة ، الخرطوم ، الت ، ص ص  )١٢(

. ٥، ص  ١٩٩٦محمد سعید محمد الحسن ، الدبلوماسیة السودانیة مواقف ووقائع ، الخرطوم ،  )١٣(

رجمة محمد الجندي ، موسـكو ، الت ، ص احمد اسكندروف ، افریقیا السیاسة واالقتصاد واألیدیولوجیة ، ت )١٤(

؛ ثنـــاء فوائـــد عبـــد اهللا ، آلیـــات التغییـــر الـــدیمقراطي فـــي الـــوطن العربـــي ، مركـــز دراســـات  ٢٠٧-٢٠٦ص 

.  ٦٨، ص ص ١٩٩٧الوحدة العربیة ، بیروت ، 

؛ طلعت احمد  ٣٢٠-٣١٦، ص ص  ١٩٥٩بیروت ، () والترالكور ، االتحاد السوفیاتي والشرق األوسط ، ١٥(

. ٢٥-٢٢، ص ص  ١٩٩٠مسلم ، التعاون العسكري العربي ، بیروت ، 

.  ١٩٥٦آب  ٣١، ٨٧٦؛ العدد  )الخرطوم() صحیفة األیام ، ١٦(

، ص ص  ١٩٨٦) احمــد ســلیمان ، ومشــیناها خطــى ، صــفحات مــن ذكریــات شــیوعي اهتــدى ، الخرطــوم ، ١٧(

٣٤-٢٩  .

. ٦٤-٦٣، بیروت ، الت ، ص ص  ٣لعربي ، ط) جمیل مطر وعلي الدین هالل ، النظام اإلقلیمي ا١٨(

) قدمت الدول الغربیة مقترحات هذا المشروع لتطویق االتحاد السوفیتي ، لمصـر ألیمانهـا بـأن موافقتهـا تحفـز ١٩(

غیرها من األقطار العربیة على الـدخول فیـه ومنهـا السـودان ، للتفاصـیل عنـه ینظـر : الفریـد لیلینتـال، هكـذا 

. ٧٠-٦٣، ص ص  ١٩٥٧، بیروت ، یضیع الشرق األوسط 



…ودورها في انقالب المؤثرات والضغوطات الخارجیة

٢٤٢

؛ حسـین فـوزي  ١٦٤-١٣٣، ص ص  ١٩٩٨) فواز جرجیس ، السیاسة األمریكیـة تجـاه العـرب ، بیـروت ، ٢٠(

.  ٣٦٣– ٣١٦، ص ص  ١٩٨٦النجار ، أمریكا والعالم ، القاهرة ، 

، ص  ١٩٧٠ت ، ) إبراهیم محمد حاج موسى ، التجربة الدیمقراطیة وتطور نظـم الحكـم فـي السـودان ، بیـرو ٢١(

.  ١٩٥-١٩٢ص 

) هــو المشــروع الــذي حمــل اســم الــرئیس األمریكــي نفســه ، أكــد علــى مســائل عدیــدة أهمهــا تقــدیم المســاعدات ٢٢(

االقتصــادیة والعســكریة لمــن یطلبهــا مــن دول المنطقــة لمكافحــة الشــیوعیة ، محمــد حســنین هیكــل ، ســنوات 

. ٧٣، ص  ١٩٨٨الغلیان ، القاهرة 

.  ٧٦-٧١، ص ص  ١٩٥٨جیلي ، المعونة األمریكیة تهدد استقالل السودان ، القاهرة ، ) عبد الرحمن ٢٣(

، ص  ٦٤. وثیقـــة رقـــم  ٢٦٨٠/٣١١) د. ك . و ، الـــبالط الملكـــي ، الســـفارة العراقیـــة فـــي القـــاهرة ، الملـــف ٢٤(

.  ٩-٥؛ الحسن ، المصدر السابق ، ص ص  ٢٣١

. ٣٦٥، ص  ١٩٧٠رة المضادة في السودان ، بیروت ، ) محمد أبو القاسم حاج حمد ، الثورة والثو ٢٥(

. ١٥-١٣، ص ص ١٩٩٠) ولید محمد سعید األعظمي ، السودان في الوثائق البریطانیة ، بغداد ، ٢٦(

-٣٠٢، ص ص  ١٩٩٦، القـــاهرة ،  ١٩٨٥-١٩٤٣) زكـــي البحیـــري ، الحركـــة الدیمقراطیـــة فـــي الســـودان ٢٧(

٣٠٤ .

، جیلي عبد الـرحمن ، )المعونة األمریكیة(صادي لإلنشاء والتعمیر المعروفة بـ ) عرفت باتفاقیة التعاون االقت٢٨(

.  ١٨-١١المصدر السابق ، ص ص 

.  ١٠-٩؛ الحسن ، المصدر السابق ، ص ص  ٣١١-٣٠٥) البحیري ، المصدر السابق ، ص ص ٢٩(

.  ٣١١-٣٠٥) البحیري ، المصدر السابق ، ص ص ٣٠(

. ٢٢-٢٠، ص ص ) االعظمي ، المصدر السابق ٣١(

) مــدثر عبــد الــرحیم ، اإلمبریالیــة والقومیــة فــي الســودان دراســة فــي التطــور الدســتوري والسیاســي ، بیــروت ، ٣٢(

. ١١٠-١٠٦، ص ص  ١٩٧١

، الســادات) كـان لثالثـة مـن مجلـس الثـورة المصـریة صـالت بالسـودان وهـم محمـد نجیـب وصـالح سـالم وانـور ٣٣(

، ٠٠یاســیة ؤون الســودان قبــل االســتقالل ، حســین ، التطــورات السوقـد كلــف صــالح ســالم لإلشــراف علــى شــ

. ٣٥ص 

. ١٦٥-١٦٤، ص ص  ١٩٨٦) سعد الدین إبراهیم واخرون ، مصر العروبة وثورة یولیو ، بیروت ، ٣٤(

،  )١٩٩٦بیــــــــــروت ، () ســــــــــلوى شــــــــــعراوي جمعــــــــــة ، الدبلوماســــــــــیة المصــــــــــریة فــــــــــي عقــــــــــد الســــــــــبعینات ، ٣٥(

.  ٣٤-٣٣ص ص 

، بغـداد،  ٦سـاعة مـع محمـد حسـنین هیكـل ، ط ٢٠بصراحة عن عبد الناصر حوار على مدى ،فؤاد مطر) ٣٦(

.  ١٢٢-١٢٠، ص ص  ١٩٨٩

) محجـوب محمــد صــالح ، " العالقــات المصــریة السـودانیة واشــكاالت اإلدراك المتبــادل " ، فــي أساســه غزالــي ٣٧(

، ص  ١٩٩٠سـتقبل ، القـاهرة ، ، العالقـات المصـریة السـودانیة بـین الماضـي والحاضـر والم)محـرر(حرب 

.  ١٤٨-١٤٧ص 

(38) P.J. Vatikiotis , Nasser and Generation , London , 1978 , pp 225-246 .

، ص  ١٦، وثیقـة رقـم  ٢٦٩٧/٣١١) د.ك.و ، البالط الملكي ، السفارة السودانیة في الخرطـوم ، ملـف رقـم ٣٩(

٨  .



ذاكر محي الدین

٢٤٣

عتداء على السودان وان مشكلة القنـاة تهـم السـودانیین كمـا تهـم ) أعلن خلیل بأن أي اعتداء على مصر هو ا٤٠(

.  ٣٠-٢٥مصر ، عبد الرحمن ، المصدر السابق ، ص ص 

. ٢٦٦-٢٦٤، ص ص  ٠٠) بشیر ، تاریخ الحركة الوطنیة ٤١(

) المصدر نفسه .٤٢(

. ١٩٧-١٩٥) حاج موسى ، المصدر السابق ، ص ص ٤٣(

ل الشرقي للسودان على ساحل البحر وتضم ثـالث منـاطق هـي حلفـا ) یقع في الجنوب الشرقي لمصر والشما٤٤(

وحالیــب وجبـــال بارتازوجـــا ، للتفاصـــیل ینظـــر : احمـــد محجـــوب الشـــال ، حالیـــب نـــزاع الحـــدود بـــین مصـــر 

.  ٧٥-٣٤، ص ص  ١٩٩٥ –والسودان ، القاهرة 

النهــر وقــد حــاول ) بموجــب هــذه المعاهــدة تمتعــت مصــر بحصــة كبیــرة علــى حســاب الســودان ومــا بــین دول ٤٥(

األراضـي التــي تغمرهــا ملیــون جنیـه عــن ٣٥السـودانیون تعــدیلها بعـد االســتقالل والمطالبـة بتعویضــهم بمبلـغ 

، حـرب. ینظر : یحیى عبد المجید ، " مسألة میـاه النیـل فـي العالقـات المصـریة السـودانیة " فـي میاه أسوان

. ١٨٢-١٧٧المصدر السابق ، ص ص 

.  ١٥٨، ص ٢٠٠٠، بغداد، ٢، ج١٩٥٩-١٩٥٨، العراق في الوثائق البریطانیة وبعيیل إبراهیم الز ) خل٤٦(

، ٣٢العــدد ، " الدبلوماســیة العربیــة والمنازعــات اإلقلیمیــة " ، مجلــة السیاســة الدولیــة ، بطــرس بطــرس غــالي) ٤٧(

.  ١٧-١٤، ص ص  ١٩٧٣، نیسان  ٨السنة 

.  ٢٠-١٤، القاهرة ، الت ، ص ص  ٨٥تاب ) لجنة كتب سیاسیة ، السودان حقائق ووثائق ، الك٤٨(

، ٩٢ص ،  ٢٦، وثیقــة رقــم  ٤١١/ ٢٨٣، مجلــس الســیادة ، الســفارة العراقیــة فــي الخرطــوم ، ملــف د.ك.و) ٤٩(

.  ٢١االعظمي ، المصدر السابق ، ص ص

وما بعدها .  ١١٩) حاج موسى ، المصدر السابق ، ص ص ٥٠(

التدخل األمریكي والبریطاني في لبنان واألردن ، جرجیس ، المصدر تموز في العراق و  ١٤) لعل أبرزها ثورة ٥١(

.  ١٥٠-١٣٣السابق ، ص ص 

. ٧٧، ص ص  ٢) د.ك.و ، مجلس السیادة ، المصدر السابق ، وثیقة رقم ٥٢(

) ارجــع الــبعض تحــول بــین المهــدي هــذا ، الــى الخالفــات الناشــئة بــین عبــد اهللا الفاضــل المهــدي وابــن عمــه ٥٣(

دي حـول اإلمامــة ورئاسـة الحـزب فجــاءت محاولـة تنحیـة عبـد اهللا خلیــل نتیجـة لهـذا الصــراع ، الصـدیق المهـ

ذاكــر محــي الــدین عبــد اهللا ، االنقالبــات العســكریة فــي الســودان ، أطروحــة دكتــوراه مقدمــة الــى كلیــة اآلداب 

.  ٩٤، ص  ٢٠٠٣جامعة الموصل ، 

ــة التضــامن ) عثمــان میرغنــي ، إعــداد ، " ذكریــات طلعــت فریــد ، شــ٥٤( ، )لنــدن(هادة عســكري للتــاریخ " ، مجل

.  ٥٣-٥٢، ص ص  ١٩٨٦كانون األول  ٦،  ١٩١العدد 

. ٣١١-٢٩٥حمد ، المذكرات ، ص ص  )٥٥(

اشــهر یقــوم خاللهــا بتهیئــة الجــیش واالتصــال بقیاداتــه  ٦) فــي هــذا االجتمــاع طلــب منــه الفریــق عبــود مهلــة ٥٦(

.  ٩٥، ص  ٠٠٠لك ، عبد اهللا ، االنقالبات المختلفة الداء الترتیبات الالزمة لذ

.  ٢٨٨، ص  ٠٠٠) بشیر ، تاریخ الحركة الوطنیة ٥٧(

.  ١٥٨ -١٥٦، ص ص  ٠٠٠) حسین ، التطورات السیاسیة ٥٨(

. ٩٦ -٩٥، ص ص  ٠٠) عبد اهللا ، االنقالبات ٥٩(

بًا أو ثورة ، عبد اهللا ، المصدر ) أكد الفریق إبراهیم عبود فیما بعد أن ما حدث هو استالم وتسلیم ولیس انقال٦٠(

. ٩٦نفسه ، ص ص


