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Abstract
Many people may be ignorant of the historical events of the important eras of Sudan’s history
through their chronology due to the lack of writing about them or deliberately ignored them
through some foreign writings, or this may be due to a lack of interest in true writing. Those
eras that were distinguished from each other by historical stages with a specific political or
cultural influence whose effects are still guiding the course of events, especially our modern
history that started with the introduction of Islam and the establishment of Islamic kingdoms
that led to a major transformation in the country's religious, social, economic and cultural
conditions, especially the period known as bilateral regime (Egyptian-English 1898 - 1956). The
study concluded to demonstrate the impact of the colonial agreements to clarify how Britain
managed to exhaust (utilize) all economic capabilities of Sudan by seizing the riches of precious
metals and indeed all resources, according to these colonial agreements and the alleged
initiatives through which Britain deepened its colonial roots in Sudan under the pretext of
political turmoil and Mahdist movement in Sudan. Therefore, the study on this topic explains
the factors and reasons that caused British colonialism to challenge Sudan, claiming several
reasons and justifications in order to exhaust the country's resources and apply that according
to the policies in place in some countries under British colonialism after it made all the higher
powers in the hands of Britain after the role of Egypt, the partner in the victory, became
nominal. Also, this research was related to the repercussions that are taking place in Sudan
now in Sudan's economy now, especially in light of the current conditions related to this topic.
Key words: economic potentials , Britain, governance agreement .
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بريطانيا تستنزف ادلقدرات االقتصادية للسودان مبقتضى اتفاقية احلكم الثنائي عام 99::م
د .آمال دمحم سعد النور موسي  -أستاذ مساعد  -جامعة ادللك خالد
ملخص
قد هبهل البعض الكثَت من عن األحداث التارىبية للحقب اؽبامة من اتريخ السودان عرب تسلسلها الزمٍت وذلك بسب
قلة الكتابة عنها أو ذباىلها عمدا من خالل بعض الكتاابت األجنبية اوقد يرجع ذلك لعدم االىتمام ابلكتابة اغبقيقة
ل تلك اغبقب اليت سبيزت عن بعضها البعض دبراحل اترىبية ذات أتثَت سياسي أو حضاري معُت ال تزال آاثره توجو
ؾبرايت األحداث .السيما اترىبنا اغبديث الذي بدأ بدخول االسالم وقيام اؼبمالك االسالمية اليت ادت إىل ربول كبَت
يف أوضاع البالد الدينية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية  .والسيما فًتة ما عرف  -ابغبكم الثنائي(االقبليزي اؼبصري
 )8891 - 8181فقد خلصت الدراسة إليضاح اثر ىذه االتفاقية االستعمارية وتوضيح كيف استطاعت بريطانيا أن
تستنزف كل َّ
اؼبقدرات االقتصادية للسودان عن طريق االستيالء على الثروات من اؼبعادن النفيسة بل كل اؼبوارد وذلك
دبقتضى ىذه االتفاقيات االستعمارية واؼببادرات اؼبزعومة اليت عمقت من خالؽبا بريطانيا جذورىا االستعمارية يف
السودان بذريعة االضطراابت السياسية والثورة اؼب ْه ِديَِّة يف السودان .فلذا وقفت الدراسة يف ىذا اؼبوضوع لتوضيح العوامل
َ
واألسباب اليت جعلت االستعمار الربيطاين يتكالب على السودان مدعيا عدة أسباب ومربرات لكي يستنفذ موارد
البالد وتطبيق ذلك وفق السياسات اؼبعمول هبا يف بعض البلدان التابعة لالستعمار الربيطاين .بعد أن جعل كل
السلطات العليا بيد بريطانيا بعد ان أصبح دور مصر الشريكة يف الفتح اظبيا .أيضا ارتبط ىذا البحث دبا هبري يف
السودان حاليا من تداعيت يف اقتصاد السودان اآلن السيما يف ظل األوضاع اغبالية ذات صلة هبذا اؼبوضوع .
الكلمات ادلفتاحية  :اؼبقدرات االقتصادية اتفاقية اغبكم االستعمار الربيطاين.

ادلدخل;
يهدف ىذا البحث لتسليط األضواء على أىم اؼبوضوعات يف اتريخ السودان اغبديث واؼبعاصر الذي قد مر ببعض
اغبقب التارىبية اؽبامة .تلك اغبقب اليت سبيزت عن بعضها البعض دبراحل اترىبية ذات أتثَت سياسي أو حضاري معُت
ال تزال آاثره توجو ؾبرايت األحداث .السيما اترىبنا اغبديث الذي بدأ بدخول االسالم وقيام اؼبمالك االسالمية
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فدخول االسالم وقيام اؼبمالك االسالمية أدى إىل ربول كبَت يف أوضاع البالد الدينية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية
 .اذ ان قيام اؼبمالك االسالمية يبثل مرحلة اترىبية متميزة تبدأ هبا فًتة اترىبنا اغبديث .تلى تلك الفًتة اغبكم الًتكي
العثماين او اغبكم الًتكي اؼبصري ()8119 - 8188والذي عرف ابلًتكية السابقة

مث اؼبهدية 8881 - 8118

م مث اغبكم الثنائي الربيطاين اؼبصري  8891 - 8181اليت مت فيها استعمار السودان من قبل بريطانيا حيث مت
َّ
للمقدرات االقتصادية للسودان دبقتضى اتفاقية اغبكم الثنائي عام  . 8188ازاء السياسية االستعمارية
استنزاف
الربيطانية يف السودان اليت دأبت بريطانيا على ربقيقها يف مستعمراهتا وف ًقا لسياسة نظام اغبكم غَت اؼبباشر
) (IndirectRuIeاؼبعمول بو يف بعض البلدان التابعة لالستعمار الربيطاين وبصورة خاصة يف أجزاء من إفريقيا
وآسيا .كما يرتبط ىذا البحث دبا هبري يف السودان حاليا من تداعيت يف اقتصاد السودان اآلن السيما يف ظل
األوضاع اغبالية ذات صلة هبذا .

أمهية الدراسة
أتيت أنبية اؼبوضوع يف إلقاء الضوء على اؼبكانة التارىبية اؽبامة للسودان يف عصوره اؼبختلفة وأنبيتها يف االستقرار
السياسي ورتق النسيج االجتماعي يف السودان وتوحيد الكيان السوداين والسيما يف فًتة اؼبمالك اإلسالمية األربعة
الشهَتة يف السودان منذ القرن السادس عشر حيت القرن التاسع عشر الفور و الفونج وتقلي واؼبسبعات  .وتوضيح
دخول اول اؼبستعمرين البالد والذي سبثل يف فًتة اغبكم الًتكي اؼبصري وفبارساتو اؼبختلفة اليت أدت لقيام الثورة اؼبهدية.
تلك اغبركة اإلصالحية الدينية اليت شعر اؼبستعمر أبهنا ستوقف اؼبد التبشَت اؼبسيحي يف أفريقيا السمراء واليت ىدف
االستعمار من إخفائو ربت ستار االستعمار.

أهداف الدراسة;

ىدفت الدراسة إليضاح اثر االتفاقيات االستعمارية اليت استطاعت بريطانيا من خالؽبا أن تستنزف كل َّ
اؼبقدرات
االقتصادية للسودان عن طريق االستيالء على ثرواهتا من اؼبعادن النفيسة دبقتضى ىذه االتفاقيات واؼببادرات اؼبزعومة
وذلك بتعميق بريطانيا جذورىا االستعمارية يف السودان بذريعة االضطراابت السياسية والثورة اؼب ْه ِديَِّة يف السودان.
َ

حتديد فتة الدراسة;

أييت ربديد الفًتة الزمنية من ٕ أكتوبر  ٜٔٛٛبنهاية اؼبعركة يف سهل كرري وما تلى ذلك من احتالل واتفاقية اغبكم

الثنائي 8188م إيل ظهور القومية السودانية عام 8881م .للوقوف على اؼبراحل اليت مت هبا ربقيق تلك اؼبطامع
االستعمارية مرورا بتوضيح بعض اؼبشكالت اليت تلك الفًتة يف السودان.
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منهجية الدراسة;

اتبعت الدراسة اؼبنهج التارىبي والذي :يعتمد على ما وقع يف اؼباضي من أحداث ومن مث يقوم بتحليلها ضمن حدود

اؼبنطق  .من خالل اؼبصادر واؼبراجع والواثئق اؼبكتوبة أيضا ارتكزت الدراسة اؼبنهج السًتدادي السًتداد التغذية الراجعة
من اؼباضي للوصول إىل ربليل اؼبشكالت واألحداث التارىبية وما يتعلق هبا يف الوقت اغباضر.

اإلطار النظري
تسليط الضوء على اغبقب التارىبية اؽبامة يف السودان و أتثَت السياسي أو اغبضاري يف ؾبرايت األحداث .السيما
اترىبنا اغبديث الذي بدأ بدخول االسالم وقيام اؼبمالك االسالمية اليت أدت إىل ربول كبَت يف أوضاع البالد الدينية
واالجتماعية واالقتصادية والثقافية ال زلنا نعيش ربت ظلها وال تزال توجو مسَتة حياتنا .وصوال اىل فًتة اغبكم الثنائي
الربيطاين اؼبصري  8891 - 8181تلك الفًتة اليت مت فيها استنزاف اؼبوارد االقتصادية للسودان من قبل االستعمار
الربيطاين.

مكانة البحث من الدراسات السابقة;
أما ابلنسبة ؼبكانة البحث من الدراسات السابقة فهناك دراسات تناولتو من خالل جوانب ـبتلفة مثال ذلك-:
 دراسة الدكتور داود بركات السودان اؼبصري ومطامع السياسة الربيطانية الذي ركز فيو على مطامع
السياسة الربيطانية دون اغبديث عن اؼبراحل واألحداث التارىبية اليت مر هبا السودان قبل فًتة اغبكم الثنائي
يف ظل اغبكم االقبليزي اؼبصري دون اغبديث عن أنبية األحداث التارىبية اؽبامة من خالل ما قدمتو اؼبمالك
السودانية اؽبامة من توحيد للكيان السوداين واالستقرار السياسي الذي تذرعت ابنعدامو يف السودان لكي
ذبد اؼبربر للسيطرة عليو واستنزاف موارده اؼبختلفو.

 دراسة الدكتور شوقي اعبمل وعبدهللا عبد اؼباجد التاريخ األفريقي اغبديث واؼبعاصر واليت تناولت أفريقيا

بصفة عامة السياسات الربيطانية االستعمارية يف أفريقيا والسيما السودان دون اغبديث بصف خاصة عن
التسلسل التارىبي لتاريخ السودان ودوره الرائد يف أفريقيا ومطامع االستعمار فيو .ابإلضافة لبعض الكتب
األخرى اليت تناولت ذلك اؼبوضوع من جانب استغالل اؼبوارد فقط ومل تناول التسلسل التارىبي للسودان.

 فألنبية الدراسة فقد جاءت ىذه الدراسة كإضافة اترىبية علمية لبعض اغبقائق التارىبي اليت مل ترد يف
الدراسات السابقة  .لتناولت اؼبادة من خالل بعض اؼبصادر والواثئق أألصلية اؼبكتوبة والشفاىية وبعض
النقاط اؽبامة وذلك بوضعها يف إطار اترىبي متسلل ابلتدرج مع بعض األحداث التارىبية .
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هيكلية الدراسة;
قامت الدراسة على ثالثة فصول رئيسة ومباحث مث خاسبو وتوصيات-:
ادلبحث األول;

تضمن سردا لألحداث التارىبية اليت تلت فًتة اغبكم الثنائي بدا من اؼبمالك اإلسالمية األربعة الشهَتة يف السودان

منذ القرن السادس عشر حيت القرن التاسع عشر فبلكة الفور والفونج اإلسالمية كأول إسالمية يف وسط السودان
وعاصمتها سنار 8188-89.1م كأشهر اؼبمالك اإلسالمية مث فبلكة اؼبسبعات وتقلي والدور الذي قامت بو
يف اتريخ السودان الوسيط ابإلضافة للممالك اإلسالمية الصغَتة األخرى كمملكة تقلي يف اعبزء اعبنويب من جبال
النوبة يف القرن السدس عشر اؼبيالدي واؼبسبعات وماؽبما من اثر اتريخ عظيم.
ادلبحث الثاين;

سعى إيل اغبديث عن اتفاقية اغبكم الثنائي بعد أن مت القضاء على اغبركة اؼبهدية يف  88يناير 8188م توقيع
اغبكومتان اؼبصرية والربيطانية االتفاقية اليت تقضي ابلسيادة اؼبشًتكة على السودان ما هبا من مآخذ بعد االعًتاف
من الدوليتُت هبا وقد شكلت ىذه االتفاقية  -اليت ظبيت اتفاقية اغبكم الثنائي  -آلية اإلدارة االستعمارية
الربيطانية يف السودان طوال سيطرهتا عليو ألكثر من طبسُت عاماً فأصبح مصطلح السودان اإلقبليزي اؼبصري اظباً
سابقاً للسودان اغبايل يف فًتة االحتالل اإلقبليزي اؼبصري بُت عامي  8891- 8188والسياسة االستعمارية اليت
طبقت فيو .
ادلبحث الثالث;
تناول اؼببحث الثالث نتائج السلطة الربيطانية اؼبطلقة يف السودان وبداية اغبركات الوطنية أوال -:حبادثة دينية
سجلها التاريخ حبادثة الشكابة عما 8188م و عبد الكرمي يف  .88.8ويف عام 88.1م كانت حركة ود حبوبو
أبرض  .مث تطرق اىل انقسام السودانيون إىل استقالليُت يريدون االستقالل عن مصر واالنضمام إىل دولة التاج
الربيطاين وإىل ارباديُت يريدون وحدة وادي النيل ودولة واحدة ربت التاج اؼبصري .مث اغبديث عن ينتقل اغبديث
عن الطوائف كطائفة األنصار برائسة السيد عبد الرضبن اؼبهدي وطائفة اػبتمية بزعامة السيد علي اؼبَتغٍت اغبزب
االربادي الديبقراطي .وتنازع كل من مصر وبريطانيا حول ىذه األحزاب ؼبصاغبها.

اخلامتة
اليت احتوت على النتائج والتوصيات.
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 -9سلطنة سنار( مملكة الفونج ) من  93.4إىل 9311م
أتسست سلطنة سنار فبلكة سنار يف عام  89.1م نتيجة لتحالف بُت قبائل الفونج يف جنوب شرق النيل األزرق
بقيادة عمارة دنقس و قبائل العبدالب بقيادة عبد هللا صباع وكانت تعرف أيضا ب«فبلكة ال ُفنج» و«السلطنة الزرقاء» و
و ويعترب عمارة ُدن ُقس أول ملوك الفونج ومؤسس سلطنة سنار أول دولة إسالمية قامت يف بالد النوبة »«الدولة السنارية
(السودان) .حكم من  89.1إىل 8911م .وكان يطلق علي رعاايىا لقب السنانَت .اىتم ملوك سنار ابلعلم حيث أقاموا
رواق النسارية يف األزىر ابلقاىرة الستيعاب طالب فبلكتهم اؼببتعثُت ايل ىناك وشجعوا ىجرة علماء الدين اإلسالمي إىل
السودان للدعوة ونشر العلم .وأنشأوا اػبالوي او الكتاتيب يف السودان لتحفيظ القران الكرمي و علوم العربية .آما عن
أصل الفنج كما أورده اؼبصدر الفونج شعب أسود قدم من أعايل النيل األزرق وسيطر على اعبزء اعبنويب من اعبزيرة)8( .
 -2سلطنة دار الفور;9984 -91.1
أتسست منذ عام  81.1إىل  1نوفمرب  .8181وكانت مستقلة كدولة يف "السودان" أول من حكم السلطنة ىو
السلطان سليمان سولونق أما آخر حكامها فهو السلطان علي دينار .تتألف دارفور يف معظمها من سهول شبو قاحلة
وفقَتة السكان عدى منطقة جبل مرة اعببلية  .تكونت من قبائل الداجو واؼبهاجرين يف القرن الرابع عشر وفقا لسجالت
مكتوبة وأدخلت قبائل "التنجر" اإلسالم إىل دارفور عرب ذبربتهم يف اإلمرباطورايت اإلسالمية يف إمرباطورية كاًل وسلطنة
.وداي

واصبح اإلسالم دين الدولة على اؼبذىب السٍت عاصمتها الفاشر

 -1مملكة ادلسبعات
ىي إحدى فبالك بالد السودان القديبة نشأت يف اؼبنطقة اؼبعروفة حالياً بكردفان وترجح بعض الرواايت أهنا كانت
سائدة يف الفًتة ما بُت القرن اػبامس عشر و القرن السادس عشر اؼبيالدي من قبل ؾبموعات عربية ىاجرت إىل بالد
السودان واستقرت يف تلك اؼبنطقة وكانت عاصمتها مدينة األبيض .خاصت سلسلة من اغبروب بُت أطراف ثالثة
ىي سالطُت الفور والفونج و أمراء وحكام اؼبسبعات هبدف السيطرة علي إقليم كردفان على كبو أدي إيل انعدام
االستقرار السياسي فيها .معٍت لفظ اؼبسبعات الذي أُطلِق على حكام اقليم كردفان ينحدر سالطُت اؼبسبعات
وسالطُت الفور من أصل وىو اسم اخ السلطان سليمان سولونق أول سالطُت الفور كان وبكم كردفان و يُدعي اؼبسبع
ُ
ومنو اشتق اسم ساللة.
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الفصل األول
الواقع السياسي للسودان قبل عام  9993م
ادلبحث االول ; ادلمالك االسالمية;
ادلطلب االول ; -9مملكة الفونج  -سلطنة سنار( مملكة الفونج )
سوف نتطرق يف ىذا الفصل لإلحداث التارىبية اليت تلت فًتة اغبكم الثنائي بدا من اؼبمالك اإلسالمية األربعة الشهَتة يف
السودان منذ القرن السادس عشر حيت القرن التاسع عشر الفور والفونج وتقلي واؼبسبعات ()8كما اورد
التونسي.فقد اورد اؼبقريزي( ).881ابن سلطنة سنار فبلكة سنار قد أتسست يف عام  89.1م نتيجة لتحالف بُت
قبائل الفونج يف جنوب شرق النيل األزرق بقيادة عمارة دنقس و قبائل العبدالب بقيادة عبد هللا صباع وكانت تعرف
أيضا ب«فبلكة ال ُفنج» و«السلطنة الزرقاء» و «الدولة السنارية كأول فبلكة إسالمية يف وسط السودان وعاصمتها
سنار 8188-89.1م بعد الصراع مع فبلكة علوه اؼبسيحية اليت كانت أخر معقل للمسيحية يف السودان . (». .
ويعترب عمارة ُدن ُقس أول ملوك الفونج ومؤسس سلطنة سنار أول دولة إسالمية قامت يف بالد النوبة (السودان).بعد
انتشار اإلسالم واللغة العربية وقيل ان لقب ُدن ُقس يعٍت النجاشي العظيم وكان يطلق علي رعاايىا لقب السنانَت .اىتم

ملوك سنار ابلعلم حيث أقاموا رواق النسارية يف األزىر ابلقاىرة الستيعاب طالب فبلكتهم اؼببتعثُت ايل ىناك وشجعوا
ىجرة علماء الدين اإلسالمي إىل السودان للدعوة ونشر العلم .وانشاء احد سالطُت فبلكة سنار و يدعي ابدي االضبر
وقفا ابؼبدينة اؼبنورة لإلقامة ىناك عند زايرهتم لألراضي اؼبقدسة .و انتشرت ايضا اػبالوي او الكتاتيب يف السودان

لتحفيظ القران الكرمي و علوم العربية  .آما عن أصل الفنج كما أورده اؼبصدر الفونج شعب أسود قدم من أعايل النيل
األزرق وسيطر على اعبزء اعبنويب من اعبزيرة كما اشار

اؼبقريزي(.) 8

 -2سلطنة دار الفور;
أتسست منذ عام  81.1إىل  1نوفمرب  .8181وكانت مستقلة كدولة يف "السودان" أول من حكم السلطنة ىو
السلطان سليمان سولونق أما آخر حكامها فهو السلطان علي دينار .تتألف دارفور يف معظمها من سهول شبو قاحلة
وفقَتة السكان عدى منطقة جبل مرة اعببلية اليت كانت قواعد جملموعات توسعت للسيطرة على اؼبنطقة .تكونت من
قبائل الداجو واؼبهاجرين يف القرن الرابع عشر وفقا لسجالت مكتوبة وأدخلت قبائل "التنجر" اإلسالم إىل دارفور عرب
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ذبربتهم يف اإلمرباطورايت اإلسالمية يف إمرباطورية كاًل وسلطنة وداي

واصبح اإلسالم دين الدولة على اؼبذىب السٍت

عاصمتها الفاشر كان نظام اغبكم فيها ملكية مطلقة و حاليًا جزء من :السودان كما ذكر فضل(-.819

)1().811

-1مملكة تقلي
للممالك اإلسالمية الصغَتة األخرى كمملكة تقلي يف اعبزء اعبنويب من جبال النوبة يف القرن السادس عشر
اؼبيالدي وماؽبا من اثر اتريخ عظيم يف توحيد اجملموعات العربية يف بالد النوبة اليت حافظت علي استقالؽبا وثقافتا
مع اجملموعات الوطنية يف ىذه اؼبنطقة بعد سقوط فبلكيت اؼبقرة وعلوه وكما اؼبح عبد القادر(.)1( )8.88
-4مملكة ادلسبعات
مث فبلكة اؼبسبعات اليت نشأت بتحالف الفور واؼبسبعات واليت بدورا عظيما وىام من خالل اترىبهما الطويل اغبافل
يف مسَتة اتريخ السودان ابإلضافة ؼبا سانبت بو ىذه اؼبمالك يف استقرار األوضاع السياسية يف السودان رغم
الصراعات الداخلية بُت تلك اؼبمالك حول نظم اغبكم واإلدارة  .وىي إحدى فبالك بالد السودان القديبة نشأت
يف اؼبنطقة اؼبعروفة حالياً بكردفان وترجح بعض الرواايت أهنا كانت سائدة يف الفًتة ما بُت القرن اػبامس عشر و
القرن السادس عشر اؼبيالدي من قبل ؾبموعات عربية ىاجرت إىل بالد السودان واستقرت يف تلك اؼبنطقة وكانت
عاصمتها مدينة األبيض .خاصت سلسلة من اغبروب هبدف السيطرة علي إقليم كردفان على كبو أدي إيل انعدام
االستقرار السياسي فيها .معٍت لفظ اؼبسبعات الذي أُطلِق على حكام اقليم كردفان ينحدر سالطُت اؼبسبعات
وسالطُت الفور من أصل وىو اسم ألخ السلطان سليمان سولونق أول سالطُت الفور كان وبكم كردفان و يُدعي
اؼبسبع ومنو اشتق اسم ساللة كما ذكر الشيخ(.)9مث تلى ذلك اغبكم اؼبصري العثماين للسودان (- 8188
ُ
 )8119والذي عرف ابلًتكية السابقة وذلك بغزو دمحم علي ابشا واىل مصر للسودان و تدمَته للسلطنة الزرقاء
دخول عاصمتها سنار على آخر ملوكها دمحم ود عدالن ،حيث استمرت الًتكية السابقة حىت سقوط اػبرطوم يف عام
8119م على يد دمحم أضبد اؼبهدي الذي اثر على حكم اػبالفة العثمانية يف السودان واستطاع بعد معارك عديدة
أن يسيطر على اػبرطوم عاصمة البالد يف يناير  /كانون الثاين من العام  8119م حيث مت قتل اغباكم العام
غوردون ابشا  .وتوىل اغبكم بعده خليفتو عبد هللا التعايشي بعد وفاة اؼبهدي .حيث قررت بريطانيا بعد مقتل
غوردون االنتقام لو إبرسال ضبلة إىل السودان ضبلة مصرية للسودان بقيادة إقبليزية للقضاء على الثورة اؼبهدية وإعادة
السودان إىل حكم الربيطاين كما ذكر ابوسليم (.)1()8898
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ادلطلب الثاين; اتفاقية احلكم الثنائي 999:
بسقوط حكومة اؼبهدي يف  88يناير عام 8118م بعد معركة أم دبيكرات  .ورفع اإلقبليز علمهم جبانب العلم
اؼبصري  .الفتح االقبليزي اؼبصري ومت القضاء على اغبركة اؼبهدية ىف 88يناير 8188وقعت اغبكومتان اؼبصرية
والربيطانية على اتفاقية تقضي ابلسيادة اؼبشًتكة على السودان فأصبح مصطلح السودان اإلقبليزي اؼبصري اظباً
سابقاً للسودان اغبايل يف فًتة االحتالل اإلقبليزي اؼبصري للسودان بُت عامي  8188و .8891ففي نفس
العام كتب اإلقبليز اتفاقية "اغبكم الثنائي" يف عام 999:والكلمة اغبرفية ىي ).(CONDOMINIUM
اليت وقع عليها بطرس غايل بداية عن مصر مل تنتبو يف العام 8188م مت توقيع اتفاقية اغبكم الثنائي بُت بريطانيا
ومصر وظبحت دبوجبها برفع العلمُت الربيطاين واؼبصري فوق السودان كما اورد عبد القادر(ب ت).)8(.
أ -بنود االتفاقية:
 رفع العلمُت الربيطاين واؼبصري على األراضي السودانية (عدا بعض اؼبناطق يرفع فيها العلم اؼبصري فقط.
 يكون اغباكم العام للسودان بريطانياً ومعاون اغباكم مصري.
 تتحمل اغبكومة اؼبصرية كافة النفقات يف السودان.
 إلغاء االمتيازات األجنبية يف السودان.
ابلرغم من اختالف اآلراء حول تلك االتفاقية أبهنا استعماراً مصرايً بريطانياً للسودان ولكن اؼبدقق يف األمر هبد إن
مصر كانت ؿبتلة وال سبلك من أمرىا شيئاً وظهر ىذا األمر يف األمر الربيطاين إبخراج اعبيش اؼبصري من السودان
بعد اغتيال السَت يل ستاك حاكم عام السودان كما إن عودة اعبيش اؼبصري للسودان كان طبقاً التفاقية اآلستانة
اؼبوقعة بُت بريطانيا والسلطان العثماين .كذلك دخول مصر للسودان يف اؼبرة األوىل كان أبمر من اػبليفة العثماين
لواليو يف مصر  .ما إن سبكنت القوات الربيطانية اؼبصرية بقيادة اعبنرالُت كتشنر و وقبت من القضاء على دولة
اؼبهدية يف معركيت كرري و أم دبيكرات يف عام  8188 - 8181م حىت ظهرت قضية ربديد مستقبل السودان
السياسي .فربيطانيا اليت ىيمنت آنذاك على شؤون مصر والسودان ىيمنة فعلية مل ترد ضم البالد ؼبمتلكاهتا
ألسباب متعددة أنبها أن ذلك سيشكل عبئاً مالياً ثقيالً على خزانتها .وكذلك مل ترد بريطانيا ضم السودان
ؼبمتلكات اإلمرباطور العثماين على أن وبكمو خديوي مصر ابظبو  -كما كان اغبال قبل انتصار الثورة اؼبهدية يف
 8119م  -ألسباب أنبها أن ذلك سيحرم بريطانيا من السيطرة على السودان ذي اؼبوقع االسًتاتيجي اؽبام ألمن
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اإلمرباطورية وسالمتها .ويف الواقع إن بريطانيا أرادت السيطرة الفعلية شؤونو على أن تتكفل مصر بتبعات ذلك
االحتالل اؼبالية مقابل منحها بعض االمتيازات الثانوية فيو .وقد مت ذلك من خالل اتفاقية اغبكم الثنائي اليت
فرضتها بريطانيا على مصر ووقعها اللورد كرومر  -مهندس ىذه االتفاقية  -وقنصل بريطانيا يف مصر)-8111
 88.9م) وبطرس غايل وزير اػبارجية اؼبصري يف  88يناير  8188م .روبرتسون (. )1()8881
وابلرغم فبا فيها من مآخذ اعًتف هبا كرومر نفسو شكلت ىذه االتفاقية  -اليت ظبيت اتفاقية اغبكم الثنائي  -آلية
اإلدارة االستعمارية الربيطانية يف السودان طوال سيطرهتا عليو ألكثر من طبسُت عاماً .ولعل أىم مواد ىذه االتفاقية
مثيل يف القانون الدويل  -أهنا ركزت كل السلطات اؼبدنية والعسكرية يف يد ضابط
 -اليت أقامت نظاماً مل يكن لو ٌ

بريطاين ظبي »اغباكم العام« .إذن فإن تسمية تلك اغبقبة بـ» العهد الثنائي اإلقبليزي  -اؼبصري« تسمية مبهمة
وغَت دقيقة إذ أن بريطانيا كانت ىي اغباكم الفعلي للبالد طوال تلك الفًتة اليت تعرف اآلن ابلعهد االستعماري
الثاين للسودان اذ رظبت حدود السودان .بركات(. )8( )8881
ادلطلب الثالث :التطبيق العملي للحكم عري ادلباشر IndirectRuIeيف السودان
نظاما أقل تكلف ًة وأسهل ابلنسبة للقوى األوروبية ال سيما
يعترب نظام اغبكم غَت اؼبباشر)ً ) IndirectRuIe
من حيث حاجتو إىل عدد أقل من اإلداريُت ولكن يعيب ىذا النظام عدد من اؼبشكالت .ففي العديد من
اغباالت كانت السلطات األوروبية سبكن للحكام احملليُت التقليديُت مثلما حدث يف حالة فبلكة أوغندا وغيرها من
اؼبستعمرات الربيطانية.وهو مصطلح استخدمو اؼبؤرخون وعلماء السياسية لوصف نظام اغبكم اؼبعمول بو يف بعض
البلدان التابعة لالستعمار الربيطاين (وبصورة خاصة يف أجزاء من (إفريقيا وآسيا) واليت يطلق عليها غالبًا اسم
"احملميات" أ" الوالايت اؼبتهادنة" .وىو احد اؼبظاىر اؼبميزة للحكم الربيطاين يف افريقيا.ولذاقام النظام االستعماري
الربيطاين على عدة أمور منها :
 التعاون مع الزعماء الوطنيُت واؼبؤسسات القبلية واحمللية مع اإلدارة اغبكومية.
 يصبح األفراد واؼبؤسسات جزا من ىذه اإلدارة اغبكومية.
 تصبح السلطة النهائي يف يد (اغباكم العام) الربيطاين ولو اغبق يف التصرف يف فرض الضرائب التشريع
والتصريح حبمل السالح واختيار اػبليفة للحكم اؼبتويف وىكذا تصبح السلطة اغبقيقة كاملة يف يد
اغباكم العام.
وقد اشار اعبمل عبدهللا (.).8()8..8
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 عدم التضارب بُت السياسة الربيطانية واغبياة االجتماعية التقليدية اليت اعتادىا االفارقو.
 لالستفادة من خربات ومعرفة الزعماء الوطنيُت ودرايتهم أبحوال البالد والسكان.
 تقليل نفقت ومتاعب اإلدارة اغبكومية وتقليل عدد اؼبوظفُت الربيطانيُت.
 زبتفي اإلدارة الربيطانية وراء الزعماء و األمراء الوطنيُت أي من وراء ستار اغبكم الوطٍت.
 مسايرة األوضاع من خالل اؼبرونة والقدرة اليت بتطلبها الوعي القومي .فقد سبيزت بريطانيا من خالل تلك
اؼبظاىر درىا للدساتَت اؼبتتالية وإقامة اجملالس التنفيذية والتشريعيو.
ولذلك خضعت البالد اليت خضعت للحكم الربيطاين كالسودان ػبمس مراحل بل ان تظفر ابغبكم الذايت واؼبراحل
اػبمس ىي:
 الدكتاتورية اؼبطلقة حيث تًتكز السلطات التنفيذية التشريعية يف يد اغبكم العام ومستشاريو من كبار
اؼبوظفُت الربيطانيُت .
 مرحلة الفصل بُت السلطتُت (التشريعية والتنفيذية) عن طرق ؾبلسُت تنفيذي وتشريعي.
 ج تطوير اجمللس التشريعي بزايدة عدد اؼبوظفُت فيو مث زايدة عدد األفريقيُت ابلتدريج حيت يصبحوا اغلبية.
 يصبح اجمللس التشريعي كلو أفريقي ويصبح رئيس الوزراء من األغلبية مع احتفاظ اغبكم الربيطاين حبق
الفيتو.

 استقالل البالد يف نطاق الكومنولث  .ذلك اغبق الذي نع من السودان من خالل لبعض االسباب.
وحسب نظام اغبك م غَت اؼبباشر يتوىل اغبكام التقليديون أمور اغبكم اليومية وإدارة اؼبناطق الصغَتة والكبَتة
ويكتسب ىؤالء اغبكام مكان ًة واستقر ًارا وضباية يقدمها السالم الربيطاين وذلك مقابل فقد السيطرة على العالقات

اػبارجية وغالبًا الضرائب واالتصاالت وأمور أخرى ويصاحب ذلك عاد ًة قيام عدد قليل من "اؼبستشارين"
األوروبيُت ابإلشراف إشرافًا فعاالً على حكم عدد كبَت من الناس منتشرين يف مناطق شاسعة .ىكذا وضعت
السيادة يف يد الدولتُت ولكت تركت إدارة البالد اؼبدنية والعسكرية غبكام العام  .فلم يكن السودان وبكم
واغبال ىذه من لندن أو القاىرة بل من اػبرطوم ، .اعبمل عبدهللا (. )88( )8..8وكان اغباكم العام يقوم بتصريف
األمور والبت يف كل شئون اغبكم إال ما كان ىبتص الرقابة اؼبالية اليت كانت يف يد اغبكومة اؼبصرية أو ما تعلق
ابؼبسائل الكربى واعبوىرية اليت كان علي اغباكم العام أن وبوؽبا إيل اؼبندوب السامي لربيطانية دبصر  .فاللورد
كرومر مندوب بريطانيا الرجل الذي خطط اتفاقية اغبكم الثنائي السلطة اغبقيقية يف وضع سياسة السودان .
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وكانت ربول لو كل القرارات الكربى بل مل تنقطع عالقتو بشئون السودان حىت بعد إحالتو للمعاش واستطاع ذلك
اعبهاز ا إلداري الفريد الذي ابتدعتو اتفاقية ؿبكمة الوضع أن يسهل لإلدارة اعبديدة مهمتها يف وضع سياساهتا
ونظمها اعبمل عبدهللا ( .)88( )8..8ويبدو فبا سبق ابن السودان مل يكن مستعمرة ابؼبعٌت التقليدي للكلمة
فقد كان وضعو فريدا بُت اؼبستعمرات
واؼبصري .ولكن مستعمرة رظبيا

اذانو كان يقع ربت سيطرة ما يسمى بدوليت اغبكم الربيطاين

من وجهة النظر الربيطانية

فقد كان السودان ربت مسؤولية وزارة اػبارجية

الربيطانية اكثر من كونو ربت وزارة اؼبستعمرات .بيد أن اإلدارة اعبديدة مل تقم أبي إجراء يتعارض ومصاٌف بريطانيا
ومصر كما أن مصاٌف السودان اؼبباشرة كما رأهتا تلك اإلدارة أو أملتها الظروف احمللية ىي اليت كانت توجو
قرارات حكومة السودان  ،اعبمل عبدهللا ()8..8

(.)81

الفصل الثاين; نظام احلكم ادلصري الربيطاين على السودان
ادلبحث األول; اإلدارة الربيطانية يف السودان وهياكلها;
تعاقب على السودان خالل مدة اغبكم الثنائي تسعة حكام بريطانيون من أبرزىم كتشنر فكان أول حاكم حكم
السودان  8188مث خلفو السَت وقبت الذي توىل إدارة السودان مدة  88عام من  ..88إىل  8881مث السَت يل
ستاك من  8881إىل  8881الذي قتل يف القاىرة يف نوفمرب  . 8881وكان يرجع للحاكم العام كل شيء ولو
اغبرية اؼبطلقة يف جعل السكرتَتين اؼبعاونُت لو مباشرة واؼبفتشُت واؼبوظفُت واؼبديرين للمصاٌف واؼبديرايت من أبناء
جلدتو اإلقبليز بينما ترك للمصريُت سقط اؼبتاع بل وضعهم يف وجو اؼبواطن لكي هبلب عليهم سخط الناس
وت ّذمرىم وأعطاىم تنفيذ بعض األوامر كاغبكم ابلسجن واعبلد واؼبصادرة ضرار ( .)81( )8818ويعترب اللورد

كرومر ىو العقل اؼبفكر يف وضع أسس اإلدارة يف السودان ووضع اتفاقية اغبكم الثنائي واستغل اؼبادة الثالثة اليت
تفوض الرائسة العليا العسكرية واؼبدنية للحاكم العام والذي يتم تعيينو أبمر من اػبديوي بعد أن ترشحو اغبكومة
اإلقبليزية ويعزل بطلب من اغبكومة الربيطانية وموافقة اػبديوي .وهبذه اؼبادة وغَتىا جعل كرومر أمر السودان يف يد
اغباكم العام دون أن يًتك ثغرة للحكومة اؼبصرية للتدخل يف إدارتو ومل تعد القوانُت والقرارات الوزارية اؼبصرية سارية

اؼبفعول يف السودان ومل يبقى ؼبصر يف السودان غَت العلم وبعض القوات اؼبسلحة اػباضعة لقيادة بريطانية واعفاء
صبركي للبضائع اؼبصرية وكأن أول ما فعلوه الربيطانيُت ىو أهنم عينوا للورد كتشنر حاكما عاما على السودان ووضعوا
البالد ربت األحكام العرفية فيتسٌت للحاكم العام أن يفعل ما يشاء دون تدخل من الرعااي األوروبيُت الذي عملوا
على النزوح إىل السودان يف سبيل التجارة وكان اغباكم العام كتشنر أول ىؤالء اغبكام ووبكم بقوانُت وأوامر على
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شرط أن يعلم بتدابَته الدولتُت الشريكتُت يف اغبكم مصر وبريطانيا وكانت بريطانيا ىي اليت تقود وسبكن يف أتمُت
النظام وارساء قواعد النهضة االقتصادية واالجتماعية واقتصر دور مصر على تويل بض اؼبوظفُت اؼبصريُت مهاما
إدارية وعلى حفظ األمن بواسطة كتيبة من جيش اؼبصري ضرار(.)89( )8818
ادلطلب االول ;التعليم يف السودان:

كان أول مظاىر السياسة الربيطانية ىو التعليم والذي ال يقل أنبية عن البند األول الذي جاء يف االتفاقية وذلك
ألن التعليم يعترب من أىم الوسائل اليت ساعدت يف بلورة ومناىضة االستعمار  .وضعت األسس لنظام تعليمي
حديث يف عهد اغبكم الثنائي ومت تعيُت جيمس كري مديرا ؼبصلحة اؼبعارف يف . ..88فالتعليم ىو األساس األول
للحضارة اليت زعم اإلقبليز أبهنم رسلها يف آسيا وأفريقيا

فنجد أهنم أفرغوا يف القالب الذي يوائم خطتهم

االستعمارية وكما يقول شبكة ( .)81()8818ويف  88.8افتتح اللورد كتشنر كلية غور دون التذكارية وكانت
الضرورة تقضي علي اغبكومة فمدرسة الطب اليت ظباىا اإلقبليز "  .وقد فتح القسم الثانوي منها  8881وقد ركز
االىتمام فيها على اللغة اإلقبليزية وربطت الدراسة ابؼبناىج اإلقبليزية .وبدأت اغبكومة العمل على التعليم من
الصفر تقريبا .فلم تكن ابلبالد سوى مدرستُت بسواكن و وادي حلفا حسب اؼبنهج اؼبصري .كانت أوىل العقبات
ىي توفَت اؼبعلمُت للمدارس اعبديدة و مت استقدام معلمُت أجانب لسد النقص حىت زبرجت الدفعات األوىل من
الطالب الذين مت تدريب بعضهم كمعلمُت يف معاىد فتحت خصيصاً ؽبذا الغرض ( ،بشَت)8891 – 8181 :
( . )88وقد أوردت عدة مصادر كتبت يف ذلك اؼبوضوع أبن بريطانية كانت تريد زبريج طائفة من اؼبوظفُت
الذين يشتغلون ابلوظائف الصغرى ػبدمتها .فأسست مدرسة حنتوب مشايل ودمدين وشطر آخر منها يف وأدي
سيدان مشايل امدرمان وبقي عدد التالميذ كما ىو وقد ظلت ىذه اؼبدرسة حىت عام 8811م فريدة يف ذلك القطر
الشاسع  .ويبدو ان كتشنر اراد ان االنتقام لغوردون* و إحياء ذكره ويقوم بعمل زبفي ربتو مصاٌف بريطانية ػبدمة
االستعمار والنيل من السودان ربت ذلك الستار ماسي االقبليز (ب ت) (".)81مدرسة كتشينر" ابظبو الذي ال
عالقة لو هبا وقد أنشأىا رجل عراقي من حر مالو أظبو أضبد بك البغدادي أثري من التجارة يف السودان فرب ىذا
البلد الذي منحو الرخاء والثراء هبذه اؼبدرسة وأوقف عليها أوقافا تدر عليها ماال وفَت  ،خبيت (.)88( )8888
ونالحظ فبا سبق أن ضعف الوعي السياسي وما اتسم بو عهد اػبليفة عبد هللا من قسوة جعل بعض القبائل وبعض
الطوائف تلغي السالح األمر الذي حصر اؼبقاومة يف فلول اؼبهدية تقريباً ونشئت الثورات ىنا وىناك  .أطبد اإلقبليز
ىذه الثورات بشدة وقسوة ابلغة واضطهدوا بيت اؼبهدي  .وتعقب األنصار للقضاء علي شعائر اؼبهدية أاثرىا وقد
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استفاد اإلقبليز من ذبارب الًتكية واؼبهدية يف السودان  .فتجلي ؽبم كيان السودان العريب اؼبسلم وعناصره القوية
اؼبناضلة ضرار()8818

() . 8

ادلطلب الثاين ;القضاء
أما جانب القضائي فقط كان القضاء اؼبدين ربت سلطة السكرتَت القضائي وقد وجد عدد من القضاة لكن
أنشأت احملاكم الشرعية للفصل يف الشؤون اؼبتعلقة ابلشريعة اإلسالمية والنظام القضاء الذي أقيم يتلخص يف أن اًف
ا رئم رباكم غالبا يف اؼبديرايت كما اورد

ضرار()88()8818

ونعود للحديث مرة اخرى عن التعليم ولعل ما حدث

من إقبازات يف عهد جيمس كري مديرا ؼبصلحة اؼبعارف ىو فتح مدارس وابتدائية يف وادى حلفا وسواكن وواد
مديت وأم درمان .كما افتتح عام  88.8افتتح اللورد كتشنر كلية غور دون التذكارية وقد فتح القسم الثانوي منها
 8881وقد ركز االىتمام فيها على اللغة اإلقبليزية وربطت الدراسة ابؼبناىج اإلقبليزية .كما ترك التعليم يف جنوب
السودان لنشاط اعبمعيات التبشَتية اؼبسيحية وقد سانبت مصر بنصيب النهضة التعليمية يف مشال السودان  ،كري
( )8888( .)88وعملت اإلدارة الربيطانية يف السودان على تعليم وتدريب سودانيُت ليكونوا بديال عن اؼبصريُت يف
اعبيش والوظائف اإلدارية األخرى بشَت (. )81() 8891 - 8181كما افتتحت أول مدرسة لإلانث يف السودان
اؼبدرسة القبطية يف  8888ويف عام  8881افتتحت كلية االقباط ابػبرطوم وقد أنشئت فيها منطقة تعليمية
تشرف على اؼبدارس اؼبصرية هبا ( )81كما كان كرومر ينوي أن وبد من عدد الطالب اؼبؤىلُت للدراسة يف اؼبدارس
االبتدائية العليا وأن يطور اؼبدارس اؼبهنية وتعليم البنات .فيجب أن يكون تعليماً مهنياً وصناعياً أكثر منو تعليما
نظرايً وأن يهتم أكثر ابغبقائق الثابتة أكثر من التعليم النظري الذي يدعو إيل التفكَت واالستنتاج  .فلذا كان ىناك
مدرستان إحدانبا يف امدرمان يفد جل تالميذىا من اؼبدارس األولية يتخرجون يف البناء والتجارة وما شابو ذلك
من اغبروف األولية

والثانية بعطربة يتعلم هبا التالميذ اغبدادة وأعمال اؼبيكانيكا اعبمل

عبدهللا()8.81

(.)89وكانت مدرسة الصناعة اليت شيدت ابلقرب من أرصفة امدرمان تدرس العلوم النظرية والتطبيقية علي
درجة من اإلنتاج يف البناء وأعمال اػبزف والنجارة واغبدادة والربادة وحلج القطن .وكانت فًتة دراستها ثالثة
سنوات والتحق هبا من تلقوا التعليم يف اػبلوة وكان أكثر تالميذىا من السودانيُت .ويتضح فبا سبق ان حذر
اغبكومة من التعليم الذي أبن يكون علي حد تعبَتىم عملية صناعة اؼبهرجُت وكان كرومر يري يف تطوير التعليم
األويل بعض اؼبخاطر عليهم فلذا يقتصر علي اؼبعلومات األولية يف الدين اإلسالمي وأن ليس شبة لزوم ألي زايدة
على تلك .إذا خشي أن ذلك النوع من التعليم الذي كان يقوم أساساً علي قراءة القرآن من شأنو أن يثَت اغبماس

RESS Journal
Route Educational & Social Science Journal
Volume 7/Issue 4, April 2020 p. 529-560

542

543

BRITAIN DEPLETES SUDAN'S ECONOMIC POTENTIALS UNDER THE BILATERAL
GOVERNANCE AGREEMENT IN 1899 G

الديٍت و التعصب  .ولذلك فأن اؼبدارس الدينية ال يبكن االستفادة منها يف تطوير التعليم  .وظل خرهبو تلك
اؼبدارس الدينية ؿبافظُت ومشككُت وال يبكن االتكال عليهم اعبمل شوقي عطا ( )81كان وقبت الذي خلف
كتشينر وأصبح حاكماً عاما يف السودان يف عام  88.8م واكثر اىتماما من سلفو يف شئون التعليم علي أن
آراءه مل تكن زبتلف عن آراء كرومر  .كان يري أن التعاون بُت اغباكم و احملكومُت ال يتم إال بوضع أساس قوي
من نظام مدروس دراسة مستفيضة يف الًتبية وقواعدىا األصولية ،اعبمل شوقي عطا (.)88

فد كان كري يرى تدريب طبقة من أبناء البالد لتشغل الوظائف اغبكومية الصغرى يف جهاز اإلدارة ماسي اإلقبليز
ب.ت( . )81وكذلك من أىداف التعليم يف السودان واليت عملت اإلدارة علي ربقيقها ىو تدريب سودانيُت
ليخلفوا اؼبصريُت يف اعبيش وىبلفوا اؼبصريُت والسودانيُت يف الوظائف اإلدارية الصغرى  .فقد كان معظم ضباط
اعبيش يف السودان أما بريطانيُت أو مصريُت  .وكان يري أيضاً لتحقيق أي تقدم وينبغي علي اغبكومة أن تؤىل
طبقة من اؼبواطنُت قادرة علي ربمل نصيب كبَت يف اإلدارة والتجارة والزراعة وأن تنشر تعليما أوليا متينا ؼبواجهة
متطلبات التقدم اؼبادي والتطور الوطٍت اؼبطرد ماسي اإلقبليز ( .)88وابلنظر مل ورد من اراء للساسة الربيطانيُت.
فقد كانت بريطانيا تري أن يسَت تدرهبياً يف أداء مهمتو وأن ال يشرع يف عمل أي شيء ال يبت بصلة حقيقية ىامة
حباجة للبالد االقتصادية  .وكانت أىداف التعليم اليت وضعها وعمل علي ربقيقها خلق طبقة من الصنّاع اؼبهرة اليت
ليس ؽبم وجود يف الوقت اغباضر  .ونشر نوع من التعليم بُت الناس ابلقدر الذي يرضيهم فقط.
ادلطلب الثالث;
أ -الثقافة;
ولعل من أكرب ماسي اإلقبليز يف السودان اضطهاد الثقافة العربية اإلسالمية .واليت بدأت طمس اإلقبليز ؼبعامل
الشخصية السودانية وخلق شخصية تدير ظهرىا للعرب وتراث العرب تفخر أبهنا متفرقبة  .فلهذا اؽبدف اضطهدوا
اللغة العربية وقللوىا يف اؼبدارس .أيضا وقع الظلم واالضطهاد األعظم على اؼبعهد العلم واؼبعهد الذي يعترب مركز
لتجمع حلقات الثقافة العربة اإلسالمية اليت استأنفت نشاطها بعد سقوط اؼبهدية تقرير اغبكام العام 88.1
( * .).1ففي عام 8888م ىاشم ابقًتاح إنشاء معهد علمي يضم ىؤالء العلماء على غرار األزىر الشريف ووفق
براؾبو وافق االقبليز على ذلك ألن إنشاء ىذا اؼبعهد وبقق ؽبم أمرين  :األول ىو اجتماع العلماء يف مكان واحد
وبقق ؽبم سهولة اؼبراقبة والثاين ىو أن إنشاء مثل ىذا اؼبعهد يبكنهم من االستغناء عن اؼبصريُت الذين كانوا يتولون
اؼبناصب الدينية وخباصة القضاء الشرعي حيث كانوا ىبشون من التأثَت اؼبصري على السودانيُت وابلفعل أنشئ
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اؼبعهد يف جامعة أم درمان الكبَت وكما ذكران أن الشيخ دمحم ىاشم وضع منهجو الدراسي والئحتو من األزىر .
فكان االقبليز ين ظرون بعُت الشك والريبة لعلماء اؼبعهد فقد عمدوا على ؿباربتهم بنوع من الدىاء واؼبكر بغرض
إجبارىم على ترك ىذا اؼبعهد وانصرافهم عنو فضيقوا عليهم يف معاشهم فقد كانت رواتبهم ضئيلة جداً ولكن
العلماء فوتوا عليهم الفرصة وأدركوا غرضهم اػببيث فصربوا واستمروا يف أداء واجبهم رغم ؿباولة االقبليز لصرف
الطالب عن اؼبعهد فرفضوا االعًتاف بشهادات اؼبعهد .ذلك اؼبعهد العلمي الذي بناه األىلون  .اذن فقد وضع
االقبليز خطة للعليم يف السودان زبدم مصاغبهم االستعمارية فقط فلذا اىتموا ابلتعليم اؼبهٍت بينما انبلوا التعليم
االكاديبي العايل ابن ال يتطور إيل اغبد الذي يسمح إبدخال التعليم اعبامعي ألنو كان يهدم سياستهم القائمة علي
جهل احملكومُت فلم يفكروا فيو حىت عام 8811م ومل يبعثوا سودانيا واحداً ليحوز شهادة من اػبارج وذلك غبصر
التعليم يف نطاق ضيق حىت ال أييت أبصحاب مؤىالت يتنافسون اإلقبليز .وذلك بسد الطرق أما الشباب
اؼبتحمسُت للعلم ماسي اإلقبليز ( .)18فلم سبد حكومة السودان يدىا لرفعو ابلرغم من اغدقها األموال بسخاء
علي التبشَت اؼبسيحي ولو استطاع اإلقبليز أن ال يسمحوا بقيامو فعلوا ألنو يدعم الكيان السوداين اؼببٍت علي
دعاميت العروبة واإلسالم  .ولعل من أكرب ماسي اإلقبليز يف السودان اضطهاد الثقافة العربية اإلسالمية .واليت
بدأت طمس اإلقبليز ؼبعامل الشخصية السودانية وخلق شخصية والقيم اؼبوروثة وتصبح متفرقبو  .فلهذا اؽبدف
اضطهدوا اللغة العربية وقللوىا يف اؼبدارس .أيضا وقع الظلم واالضطهاد األعظم على اؼبعهد العلم واؼبعهد الذي
يعترب مركز لتجمع حلقات الثقافة العربة اإلسالمية اليت استأنفت نشاطها بعد سقوط اؼبهدية ماسي اإلقبليز
.

()18

كما تفيد اؼبصادر اليت أطلعت عليها أبن الغرض من إنشائو ىو دعم الكيان السوداين الذي كان لو أثر يف بعث

الروح القومية اليت ساعدت يف اغبركة الوطنية فيما بعد .ابلرغم من الصعوابت والعقبات اليت وضعها اإلقبليز يف
السودان أمام التعليم من أجل خدمة مصاغبهم الشخصية وليس لتحويل التيار الثقايف عن مصر كما يعتقد البعض.
ولعل من اخطر ما قامت بو السياسة االستعمارية يف السودان بعد حرهبا للدين اإلسالمي يف صور ـبتلفة من
خالل اؼبعهد واؼبدرسة ىو حرب التبشَت اؼبسيحي يف السودان والذي أرادت من خاللو فصل اعبنوب عن الشمال
روحياً وفكرايً وغرس األحقاد اليت أدت يف أخر األمر إيل أوخم العواقب .فأغلقوه يف وجو الشماليُت فأرادوا أن
ينشئوا لو ثقافة خاصة تباعد بينو وبُت الشمال فكراي ونفسياً وأطلقوا أيدي اإلرساليات اؼبسيحية سبارس فيو ما تشاء
وأمدوىا ابؼبال الوفَت من خزين ؿبكومة السودان جبانب األموال الضخمة اليت ماسي اإلقبليز (.)11كانت تنهال
عليها من دعاة التبشَت يف أوراب وأمريكا حملاربة الدين اإلسالمي حرابً ضروسا فبا جعل الشماليُت يبارسون عباداهتم
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سرا وقد جاء من أحدي اجتماعاهتم السرية اجتماع أحد اؼبديرين قوؽبم (ؼبا كانت اؼبسيحية أصلح ألىل اعبنوب من
اإلسالم)  .ابإلضافة إيل تركيز اإلقبليز علي اللغة اإلقبليزي يف اعبنوب ماسي اإلقبليز ( )11فقد كان من أىم ما
واجو حكومة السودان ىو التعليم اإلسالمي التقليدي تقارير اؼبديرية تشَت إيل وجود مئات اػبالوي يف طول البالد
وعرضها  .ففي مديرية اػبرطوم كانت **خالويها *تؤدي أيضاً وظيفتها يف التعليم  .ويف مديرييت حلفا وكسال
كانت مدارس القرآن واسعة انتشار  .وكان األطفال يف صبيع اػبالوي كانت تنهال عليها من دعاة التبشَت يف أوراب
وأمريكا حملاربة الدين اإلسالمي حرابً ضروسا فبا جعل الشماليُت يبارسون عباداهتم سرا وقد جاء من أحدي
اجتماعاهتم السرية اجتماع أحد اؼبديرين قوؽبم (ؼبا كانت اؼبسيحية أصلح ألىل اعبنوب من اإلسالم)  .فقد كانت
تنهال عليها من دعاة التبشَت يف أوراب وأمريكا حملاربة الدين اإلسالمي حرابً ضروسا فبا جعل الشماليُت يبارسون
عباداهت م سرا وقد جاء من أحدي اجتماعاهتم السرية اجتماع أحد اؼبديرين قوؽبم (ؼبا كانت اؼبسيحية أصلح ألىل
اعبنوب من اإلسالم)  .ابإلضافة إيل تركيز اإلقبليز علي اللغة اإلقبليزي يف اعبنوب ماسي اإلقبليز ( .)19فقد كان
من أىم ما واجو حكومة السودان ىو التعليم اإلسالمي التقليدي تقارير اؼبديرية تشَت إيل وجود مئات اػبالوي يف
طول البالد وعرضها  .ففي مديرية اػبرطوم كانت خالويها تؤدي أيضاً وظيفتها يف التعليم  .ويف مديرييت حلفا
وكسال كانت مدارس القرآن واسعة انتشار  .وكان األطفال يف صبيع اػبالوي اؼبنتشرة يف كثَت م أرجاء البالد
يدرسون قليالً من القراءة والكتابة واستذكار القرآن وراتب اؼبهدي علي يد معلمُت هبهلون أبسط فنون الًتبية .
ورغم كل ىذا فقد كان ينظر للخالوي علي أهنا ركن ىام من أركان اجملتمع اإلسالمي ولقد رفض اؼبسًت كري
اقًتاحاً بتخصيص إعانة مالية لتلك اػبالوي إذ كان يري ردبا زادت من األعباء اؼبالية

وعاقت تطور النظام

التعليمي اغبديث اؼبقًتح إدخالو يف البالد .ورفض كذلك اقًتاحاً أخر إبنشاء نظام للتفتيش واؼبراقبة .واخَتا فكر
كري ان يعمل إلصالح تعليم اػبالوي وذلك إبهباد مدارس كتاتيب مبوذجية  .اذن فقد كانت ىذه حملة عن
التعليم الديٍت وؿباربة بريطانيا لو من خالل مؤسساتو التعليمية وزرع مؤسساهتا التبشَتية يف البالد واللغة اإلقبليزية يف
الداخل والبعثات التعليمية يف اػبارج .كما يوضح لنا التعصب اؼبسيحي ضد او النظرة ايل السودانيُت من زاوية
امتداد غبركة الدراويش(الثورة اؼبهدية) اليت قتلت غردون ،ماسي اإلقبليز ( . )11فإذن مبوذج التعليم الديٍت سواء
كان يف الكتاتيب أو يف اػبالوي اؼبعانة فقد كان أساسا للتعليم يف السودان .االمر الذي يوضح لنا استخدام
بريطانيا لكل السياسا ت االستعمارية اليت تؤدي ػبدمة مصاغبهم الذاتية ذلك من خالل سياسة فرق تسد اليت يرى
اؼبستعمر أبهنا صاغبو يف ىذا البلد ـبتلف األعراق والدايانت اؼبختلفو .لرؤيتها ابن تلك اإلصالحات يف التعليم
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تقلل من خطر أحياء اؼبهدية من جديد وقيام أنظمة دينية ومادية يتوجس منو خفية كل من وقبت وسالطُت .اذن
فقد ادت تلك اػبطوة يف التعليم أبهنم أخذوا يشككون السوداين يف مقدراتو وأىليتو ؽبذا النوع من التعليم واعتباره
جريبة نكراء تعاقب عليو الطالب وأىلو وأصدقاءه وكل من لو صلة بو ماسي اإلقبليز (.)18
ب -اخلدمات الصحية
بعد حديثنا عن التعليم وما فيض عنو من مصادر ـبتلفة ننتقل اىل اػبدمات الصحية واليت ال تقل يف انبيتها عن
التعليم فقد أنشأت عدة مستشفيات يف اؼبدن الرئيسية وفتحت عام 88.8يف كل من أم درمان اػبرطوم وادي
حلفا بربر دنقال سواكن وكسال كانت صغَتة وبعدما بنيت مستشفيات كبَتة يف اػبرطوم و عطربة وبورتسودان يف
و كسال ملكال سنار اغباج عبد هللا و جبل أولياء .و افتتحت مدرسة القابالت أبم درمان88.8
كري()8811

(.)11

ج -السياسة الربيطانية و إاثرة النعرة القبلية
أييت ىنا اغبديث ىنا عن اإلدارة األىلية وما قام بو اؼبستعمر ابستخدام التفرقة بُت ابناء الوطن الواحد كعادتو
دوما للتفريق بُت ابناء الوطن الواحد ما يؤد لبزر الفرقة الشتات والنزعات يف اجملتمعات ألجل السيطرة عليها فقد
قامت بريطانيا بذلك بُت زعماء الطرق الصوفية ورؤساء القبائل اؼبختلفة وذلك أباثره النعرة القبلية اليت حاول
اؼبهدي إماتتها  .واليت اكبصرت يف نطاقُت أايم اػبليفة عبد هللا نبا اؼبهدي سكان الغرب يقابلهم أوالد البلد  .فقد
عملت بريطانيا علي والطلب من السوداين أن ال يكتب يف ؿبل اعبنسية أنو سوداين بل البد أن ينتسب إيل قبيلة
معينة .فستتب ؽبم االمن حبلول عام  8888اصبحت السلطات يف صبيع أكباء السودان يف يد الزعامات احمللية من
الشيوخ و العمد ربت إشراف اؼبوظفُت اؼبدنيُت هبدف تقليل العبء على الواقع على موظفيهم و زايدة الفعالية و
ترشيد نفقات إدارة البالد .لتشمل االىتمام ابؼبنشئات احمللية و الطرق .فكانوا موضع التجلو والتكرمي من اغباكم
العام اإلقبليزي وعنواانً لو يف مناىضة اؼبصريُت  .كما أهنا أخضعت زعماء الطرق الصوفية وشرفتهم ابلكساوي
وشرف األوظبة يف اغبفالت السنوية تلك السياسة اليت فرضت عند اندالع اغبرب العالية األويل ()8881
(.)18( Hurst)1954ولعل ىذا يوضح لنا ألتفرقو بُت أبناء الوطن الواحد إحياء للنعرة القبلية البغيضو .فتوضح
السياسة ذباه االدارة األىلية يف السودان
وتوضح البنود اليت جاءت يف سياسة اغبكم غَت اؼبباشر اليت طبقتها بريطانيا يف مستعمراهتا حيت تبتعد عن مواجهة
األىلي مباشره ويصبح ؽبا اغبكم اؼبطلق  .وردبا انصاع ىؤالء لإلدارة الربيطانية حسب اعتقادي أم لفهمهم ؼبا
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يباشي مع مصاغبهم الذاتية أو عبهلهم ؼبا يًتتب علي ذلك  .كما أشار التقرير الذي وضعتو عبنة ربقيق بعد سبرد *
األورطة السودانيُت الرابعة عشر يف يناير ..88م أبن الضباط اؼبصريُت يف السودان الذين كانوا علي اتصال
ابؽبيئات الوطنية يف مصر واهنم عملوا على ربريضهم علي التمرد .وبذا اصبح الضباط اؼبصريُت مرغواب هبم يف
السودان ومن مث رؤى تدريب ضابط سودانيُت ليخلفوىم يف مناصبهم ابعبيش

كري (.).1

الفصل الثالث; سياسة االستغالل االقتصادي ادلصري الربيطاين يف السودان
ادلبحث االول ; قانون االراضي;
نظام ملكية األراضي يف عهد اغبكم الثنائي :وكانت على النحو التايل:
•اؼبلكية اػباصة ملكية فردية اؼبلكية اعبماعية ملكية قبلية .
ادلطلب االول ; ملكية األراضي يف عهد احلكم الثنائي ادلصري اإلجنليزي;
أ .قانون اغبقوق ونزع األراضي ج .قانون تسوية وتسجيل األراضي لعام  .قانون أرض اعبزيرة لعام  8888فقد
كانت ىناك فوضي يف ملكية األرضي وصكوك التمليك وملكية األرض و تسجيل األراضي :أرسي نظام قانوين
لتسجيل األراضي و الفصل يف نزاعات اؼبلكية اؼبوروثة من اؼبهدية .وانتشر اؼبآمَت و اؼبفتشون يف البالد يقومون دبسح
و تسجيل األراضي و إصدار سندات اؼبلكية .مل يتم منح أي أراض لألجانب أو تنزع أي ملكيات كما حدث يف
مستعمرات إقبليزية أخرى ،.رايض (. )18( )8891
فكان قانون االراضي كالتايل:
أ .قانون احلقوق ونزع األراضي
حسب قوؽبا ابهنا انشأت نظام ضرييب فعال و مناسب و تبنت اغبكومة نظام ضرائب بسيط غَت تزايدي .حيث أصدر
األمر بتحديد الضرائب على األراضي الزراعية وأشجار النخيل و القطعان .وذبنبا إلرىاق األىايل (أو إغضاهبم) فقد
خول اؼبوظفون احملليون إلعفاء الضرائب حال اإلعسار أو اعبدب .و منع ربصيل الضرائب إن أدى لإلعسار أو
اإلضرار البال ابؼبواطنُت
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ب.تعمري اخلرطوم
اىتمت اغبكومة االقبليزية بتعمَت اػبرطوم الهنا مقر اغباكم العام الربيطاين بتلك اؼبباين ابلقرب من النيل للموقع
اؼبمتاز الربيطاين بتلك اؼبباين ابلقرب من النيل للموقع اؼبمتاز فأنشأت اؼبباين اغبكومية على واجهة النيل األزرق يف
ابلقرب سراي اغباكم العام (القصر اعبمهوري حالياً) و مساكن اؼبوظفُت يف اؼبنطقة احمليطة .استمر اغباكم العام و
موظفو اغبكومة يف السكن ابمدرمان و االنتقال إىل اػبرطوم القدال .)18(8899-.818

ج .خط التلغراف
وؼبا كان على اغبكومة االقبليزية السيطرة التامة على صبيع نواحي السودان قامت بعمل خطوط لتلغراف للحصول
على ما يدور يف كل والايت السودان من مشكالت هتديدا ألمنها فقامت يف عام  88.9بعمل خطوط بلغت
خطوط التلغراف ما يقارب األربعة آالف ميل يف الطول الشيخ ب

ت()11

د.النظام القانوين
أسس الربيطانيون القانون السوداين على القوانُت اؽبندية بعد تعديلها لتناسب أعراف و تقاليد البالد .وقد أسست
القوانُت اؽبندية بدورىا على ما يعرف بقوانُت "ماكويل" وىو انئب بريطاين اعًتض على فكرة نسخ القوانُت
اإلقبليزية .اتسمت القوانُت السودانية ابلعرف السوداين إىل حد كبَت حيث رفض القضاة السودانيون االستناد إىل
السوابق اإلقبليزية يف مرات عديدة ؼبخالفتها للواقع و اجملتمع السوداين ويف عام  8891ترأس القاضي السوداين دمحم
أضبد أبو رانت عبنة مراجعة القوانُت يف مشال نيجَتاي و أوصت اللجنة بتطبيق القانون السوداين بعد تطويعو ليوافق
الواقع احمللي يف اؼبنطقة اعتمدت حكومة السودان االستعمارية على اغبكومة شبيكة

(.)11()8888

ه .التجارة اخلارجية
يف ما قبل عام  ..88تكونت صادرات السودان بشكل أساسي من :الصم العريب  ,ريش النعام ,العاج و اؼبطاط
اؽبندي .كان الصم العريب ىو أكثر ىذه الصادرات أنبية وقد البفض كثَتا من جراء القيود اليت وضعها اؼبهديون
على التجارة فالبفض حجم الصادر من  898ألف قنطار قبل الثورة إىل  18ألف قنطار يف .شهدت السنُت
األوىل من اغبكم عددا من االستثمارات الفاشلة اليت أدت بعدد من اؼبغامرين األوروبيُت إىل اإلفالس مثل إنتاج
الورق من نبااتت السدود أو ؿباولة إنتاج الفحم من نفس النبااتت أو احملاوالت الفاشلة للبحث عن الذىب
يوضح فشل اؼبغامرين األوربيُت وإفالسهم يؤكد لنا التهافت األورويب من خالل االستعمار للقضاء على ثروات البالد
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اؼبستعمرة وجعلها البقرة اغبلوب اليت سبد بالدىم ابللنب والعسل .وىذا يدل علي فشل اؼبوقف اؼبايل يف البالد يف عهد
اغبكم الثنائي (.)19( Hurst )8891
و.ادلالحة النهرية إىل اجلنوب
وؼبا كانت اؼبالحة النهرية وسيلة لنقل بعض الصادرات اؽبامة من اعبنوب اىل الشمال كسن الفيل وريش النعام
وبعض اؼبنتجات األخرى عملت اغبكومة على تطهَت ؾبرى النيل و فتح اؼبمر النهري عرب منطقة السدود بقيادة
بيك و ماثيوز مستعينُت بعدد من اؼبراكب البخارية و فريق من اؼبساجُت .و قبحوا يف تطهَت اؼبسار حىت الرجاف و
واو يف عام  88.1و احتفظت اغبكومة ابػبط النهري مفتوحا ابستمرار أعمال التطهَت حىت تستطيع االستفادة
من تلك اؼبوارد اؽبام ستون ب ت(.)11
ادلطلب الثاين ;الزراعة
أما الزراعة فلم تكن أوفر حظاً من الصناعة وؼبا من اؼبتفق عليو أن احتالل السودان قد مت أساساً ؼبنفعة مصر وأتمُت
مصاغبها يف مياه النيل وحدودىا اعبنوبية فقد كان من رأي اغبكومة الربيطانية أن من واجب مصر االلتزام بنفقات
التطور االقتصادي واالجتماعي اليت كان يعجز السودان عن القيام

هبا .

 -9مشروع اجلزيرة الزراعي
فلذا أنشأت بريطانيا نظاما إداراي متقدما يف مشال السودان وأقامت مشاريع اقتصادية كبَتة مثل مشروع اعبزيرة
إلنتاج القطن وتصديره لربيطانيا اعبزيرة .أضف إيل ذلك مشروع اعبزيرة اليت تزعمت بريطانيا ملكية أرضية واألعمال
اؼبرتبطة بو والشركة الزراعية الربيطانية السودانية اليت أنشئت للمشاركة يف اػبدمات الالزمة للمشروع لصاٌف مصانع
الغزل والنسيج الربيطانية يف النكشَت السوداين شبيكة ( .)18( )8888ولذلك مل تكن بريطانيا مستعدة للقيام أبي
التزامات مالية لذلك الغرض ولكن مسانبة مصر كانت ربددىا ابلضرورة ظرفها اؼبالية والتزاماهتا كبو الدائنُت
األوربيُت  .فقد مصر تقوم بدفع نصيب معُت من اؼبال سنوايً لسد العجز يف ميزانية السودان  .وبل ما سانبت بو
يف ىذا الشأن أربعة ماليُت من اعبنيهات يف اؼبدة ما بُت 8881-8188م .
ومن السياسة الربيطانية اغبالة االقتصادية لكي يطوع الربيطانيُت ألنفسهم البقاء يف السودان يف جو رفاىية وحياة
لينة فلم يهتموا ابغبياة االقتصادية ويطروىا ويبددىا أبسباب النماء  .ومل يكن من سياسة حكومة السودان تشجيع
االستثمار اػباص خشية أن يؤدي هبا ذلك إيل ما وقعت فيو مصر وما يقوض سياستها اليت رظبتها
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وكانت التقارير الرظبية كثَتاً ما تشَت إيل قول غردون (( السودان م ّدمر عدمي اعبدوى وسيظل كذلك ابد الدىر ))
األمر الذي مل يشجع علي االستثمار الفردي حىت لو حاولت اغبكومة جذب رأس اؼبال اػباص  .ولذلك كان شبة
عقبات كثَتة أمام التطور االقتصادي  .أضف إيل ذلك مشروع اعبزيرة اليت تزعمت بريطانيا ملكية أرضية واألعمال
اؼبرتبطة بو والشركة الزراعية الربيطانية السودانية اليت أنشئت للمشاركة يف اػبدمات الالزمة للمشروع لصاٌف مصانع
الغزل والنسيج الربيطانية يف النكشَت السوداين وفضالً عن ذلك دفعت مصر للسودان مليون جنيها لإلنفاق علي
تسليح اعبيش حىت بل صبلة ما دفع ؼبشروعات التنمية  9.181.989جنيهاً شبيكة (. )11( )8888
-2ادلواصالت
وأيضاً مل يطرأ أي تطور يف وسائل االنتقال عن صورهتا القديبة فاالنتقال بُت أجزاء العاصمة اؼبثلثة (اػبرطوم امدرمان
اػبرطوم حبري) ابؼبراكب والسفن البخارية وخطوط السك اغبديدية وقد رأينا يف معرض حديثنا عن اؼبوردة يف تلك
الفًتة أبن حديقة اعبندول يف اؼبوردة كانت ؿبطة للًتام يف امدرمان بينما اؼبعدية تنقل البضائع والناس بُت اػبرطوم
وأمدرمان  .كما أن ىناك جانب أخر يف الناحية االقتصادية وىو التجارة واليت تعترب عصب اغبياة فنجد أهنا كانت
بيد األجانب اؼبستوردون واؼبصدرون ومعظم التجار .وخاصة خطوط السكة حديد  .وبعد طبسة عشر عاماً من
اغبروب والثورات .لبورتسودان عام  88.9و بدأ اؼبيناء يف استقبال السفن التجارية عام  88.8و مت افتتاحو رظبيا
يف عام . 88.8مت افتتاح كربي اػبرطوم حبري (القوات اؼبسلحة حاليا) كربي كوسيت يف عام  ..888وقد بل عدد
ؿبطات السكة حديد  8.1ؿبطة و طول اػبط  ..89ميل .ونلخص من خالل وقفنا علي تلك اؼبعلومات عن
االقتصاد السوداين يف تلك الفًتة أبن بريطانيا أرادت أن تكون ؽبا اليد العليا للقبض علي زمام اؼبال واالقتصاد لدي
السودانيُت وغَتىم لعا اؼبرء يتعجب من ذلك  .وكان يف وسع بريطانيا أن تنعش االقتصاد وتستفيد من ذلك وينعم
الناس من خاللو ولكن هم زبوفوا ألنو ردبا جر عليهم ما ال ربمد عقباه فلذا ابقوا البالد يف حالتها اؼبتخلفة واكتفوا
ابؼبرتبات الضخمة اليت يقبضها موظفوىم وىم أصحاب اؼبناصب العليا دبا وبصلون عليو من واد أولية زىيدة الثمن
وكان ذلك هتديداً ؼبصر وسيطرهتا علي منابع النيل ففضلوا ىذا علي الرخاء االقتصادي للبالد وما يستحدثو من رقي
فكري ووعي يدك صروحهم ولذا أثروا ذلك وتركوا اغبياة االقتصادية علي ىذه اغبالة .أضف إيل تلك السياسة
الربيطانية عامل آخر اعترب من العوامل لثورة 8881م وىو تويل وزارة وطنية يف مصر اغبكم يف عام 8881م افتتاح
الربؼبان اؼبصري وما أثَت فيو حول وضع السودان وربقيق األماين القومية ؼبصر والسودان وانتقاء األعضاء لسياسة
السلطان الربؼبانية يف السودان فبا كان لو أثر يف اغبركة الوطنية السودانية للربؼبان ولقد ظهرت يف الربقيات اليت أرسلها
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أعضاء صبعية اللواء األبيض السودانية للربؼبان اؼبصري ابلقاىرة واغباكم العام  .وخاصة بعد انتهاء اغبرب العاؼبية
األويل وما تركتو من آاثر من إيقاظ مشاعر العديد من الشعوب اؼبغلوبة علي أمرىا سواء اليت ساعدهتا يف اغبرب أن
اليت وعدهتا أبن تقرر مصَتىا بعد اغبرب  ,فلذا كان تطلع الوطنيون السودانيُت طبيعياً لنيل استقالؽبم
،شقَت( .)18()8888ونلخص بد ما فيض عن السياسة الربيطانية وما حوتو من مظاىر كان من شأهنا أبن ال تنهض
البالد أو يتطل ع بنوىا لدواعي اؼبعرفة والتعليم بل عزمت علي تدريب طبقة من أبناء البالد لتستخدم يف الوظائف
الصغَتة وإضافة إيل ذلك النعرة القبلية للدين وتدين االقتصاد عن قصد وليس لفقر اؼبوارد االقتصادية واستهانة
ابلناس وسبييز بعض زعماء الطرق الصوفية .قبد كل تلك العوامل كانت كنموذج للقومية السودانية وذلك من خالل
ما انعكس يف اجملتمع السوداين بُت أوساط اؼبثقفُت وما قاموا بو من مظاىرات واحتجاجات السلطات الربيطانية
وصبعيات سرية وصبعيات أدبية كان من شأهنا نوعية السودانيُت حبق تقرير مصَتىم شبيكة

(. ).9()8819

ومقاومة اؼبستعمر وغَتىا من أعمال ىامة سنتحدث عنها الحقاً .
ادلطلب الثالث; نتائج السلطة الربيطانية ادلطلقة يف السودان
أزمة احلكم الثنائي واحلركة الوطنية
 -1احلركة الوطنية
بدأت اغبركات الوطنية أوال -:حبادثة دينية سجلها التاريخ حبادثة الشكابة عما 8188م وكان هبلس فيها أبناء
اؼبهدي  .ظنت بريطانيا أهنا هتدد حكومتها على السودان ؛ ألن الناس يتجمعون بكثرة ولذلك اعدموا صبيعا إال
عبد الرضبن اؼبهدي ألنو و كان صغَتا .حركة عبد الكرمي يف  .88.8ويف عام 88.1م كانت حركة ود حبوبو أبرض
اغبالوين الذي ربدى أوامر اغبكومة بعد إقامة ذبمعات لألنصار وقتل مفتش اؼبركز اؼبسلمية الربيطاين ومأمور القسم
اؼبصري  .والذي أعدم شنقا يف الكاملُت وعلق جسده يف حلو مصطفى قرشي ابغبالوين شقَت(.)98( )8888
 -2اضطهاد للثقافة
-1

االضطهاد للثقافة من قبل االقبليز ودخلت قائمة احملرمات أيضاً اليت مشلت حىت الكتب واجملالت والصحف

وابلرغم من ذلك فقد أسفرت حركة الثقافة يف السودان من إنشاء اندايً خاص للخرهبُت اؼبثقفُت السودانيُت وىو
اندي اػبرهبُت أبمد رمان والذي برزت فكرتو عام 8881م مث ظهر للوجود عام 8881م وقد ساىم ىذا النادي
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يف توحيد صفوف صفوة اػبرهبُت فلعبوا دوراً واضحاً يف توجيو التيارات السياسية يف بالدىم وانتزعوا قيادة اغبركات
من يد الزعماء القبليُت والدينيُت الذين ارسبوا يف أحضان السلطة الربيطانية  .فيمكن أن نقول أبن خالصة ذلك كان
اشتعال الشرارة األويل الندالع ثورة 8881م شبيكة ( .)98( )8819فانقسم السودانيون إىل استقالليُت يريدون
االستقالل عن مصر واالنضمام إىل دول التاج الربيطاين وإىل ارباديُت يريدون وحدة وادي النيل ودولة واحدة ربت
التاج اؼبصري .فقامت طائفة األنصار برائسة السيد عبد الرضبن اؼبهدي ابحتضان األحزاب االستقاللية وعلى رأسها
حزب األمة وقامت طائفة اػبتمية بزعامة السيد علي اؼبَتغٍت ابحتضان األحزاب االربادية وعلى رأسها حزب
األشقاء (بعد اندماجو يف «حزب الشعب الديبقراطي» ليصبح الوطٍت االربادي ) مث اغبزب االربادي الديبقراطي.
كما تنازعت مصر وبريطانيا ىذه األحزاب وبقوة وأخذت كل واحدة منهما تدعم من تراه يوافق مصاغبها ويقًتب
من سياساهتا شكري( .)91( )8811وبدا النضال ضد االستعمار ابغبركة الوطنية اغبديثة وشهدت ىذه الفًتة
إرساء أركان الدولة اغبديثة يف السودان وشكلت اؼبشهد السياسي السوداين اؼبعاصر إىل حد كبَت .ومهدت للحرب
األىلية اليت أدت النفصال اعبنوب يف .8.88
 -1اغتيال السري يل ستاك حاكم عام السودان
يف عام  8881مت اغتيال السَت يل ستاك حاكم عام السودان يف شارع أبو الفداء ابلقاىرة ومت إثر ذلك بداية األزمة
بُت اغبكومة اؼبصرية والربيطانية إذ قررت الثانية مسؤولية األوىل يف اغبادث وترتب عليها إخراج اعبيش اؼبصري من
السودان .وفبا زاد تعقد الوضع ىو تضامن عدد من الضباط السودانيُت مع اؼبصريُت واندلعت يف البالد ما ظبي
بثورة  81بقيادة علي عبداللطيف وآخرون .مت إطباد الثورة وقتل قادهتا وأسر علي عبد اللطيف مث نفيو يف عام
 8889م الحقا إىل مصر ومت طرد اعبيش اؼبصري من السودان .دللت أزمة ثورة  81على أن الوجود اؼبصري
ابلسودان مل يكن استعماراً مصرايً بل احتالالً بريطانياً للسودان) علي (ب ت.)91((.
 -4هناية احلكم الثنائي يف السودان
كانت بريطانيا قد قطعت وعداً إبعطاء مستعمراهتا حق تقرير اؼبصَت عقب انتهاء اغبرب العاؼبية الثانية .وأصبحت
اإلدارة الربيطانية سباطل يف اقباز ىذا الوعد خصوصا وأهنا كانت زبشى استئثار مصر ابلسودان وؽبذا فإهنا لعبت
دوراً كبَتاً يف تقوية اال ذباه االستقاليل حىت استقطبت لو أكرب رأس اربادي وىو الرئيس إظباعيل األزىري .يف
عام 8898اندلعت ثورة يوليو دبصر و أطاحت ابغبكم اؼبلكي وبدأ الوضع السياسي يتغَت يف كل اؼبنطقة .ويف
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 قرر الرئيس صبال عبد الناصر استقالل السودان ومنحها السالح والكوادر واعبنود اؼبصريُت ومت8891يناير
99(

8811شكري

إعالن استقالل السودان رظبيا صبهورية ديبقراطية مستقلة
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اخلامتة
بينت لنا الدراسة أن االحتالل الربيطاين ؼبصر كان دبثابة نقطة لالنطالق الدول االوربية يف هنب القارة االفريقية
وبدأت بتحقيق اطماعها من خالل احتالؽبا للكل من مصر و السودان بعد القضاء علي دولة الدراويش واالنتهاء
من قضية فاشودة مث توقيع االتفاقية الثنائية يف  8188بُت بريطانيا و مصر ووضعت ىذه االتفاقية ؾبموعة من
البنود تلزم اغبكومتُت ابحًتام ىذه االتفاقية ومن أنبها استعمال العلم الربيطاين و اؼبصري معا يف الرب و البحر .كما
أ وكل اغبكم اؼبصري الربيطاين يف السودان إيل اغباكم العام اللورد كرومر الذي يعترب واضع أسس االدارة يف السودان
حبيث كان يستند حكمو إيل حاكم بريطاين الذي لو اغبق أبن يفعل ما يشاء أما دور مصر تولية بعض الوظائف
واغبفاظ على األمن ومت تقسيم السودان إيل مديرايت وتعُت حكام بريطانيُت يشغلون وظائف مثل القضاء التعليم
اػبدمات الصحية .أثبتت الدراسة عملت السياسة الربيطانية االستعمارية علي االستغالل االقتصادي ابالىتمام
الزراعة واقامة مشاريع لري وتطوير اؼبواصالت لتسهيل عملية نقل ؿبصوالت واستغالل مياه النيل بطرق حديثة
ػبدمة مصاغبها وعملت علي تشجيع استثمار الشركات االجنبية يف شيت اؼبشاريع السودانية وتسعي هبذه السياسة
لإلخضاع لطلب الصناعة الربيطانية متخصصة يف نفس الوقت السودان مركز لتصريف بضائع االقبليز وركزت
علي زراعة القطن بعد القيام دبشروع اعبزيرة الزراعي و استغالل االراضي جعلها تفرض قوانُت خاصة دبلكية االرض
كما فرضت الضرئب.اكدت ان االدارة الثنائية بُت اغبكومتُت مل تدم طويل نتيجة ظهور عدة اختالفات حول ادارة
السودان وأدت ىذه اػبالفات إيل زايدة تصاعد الصراع وكانت من نتائجها أنو وقعت أىم التغَتات اليت شهدىا
السودان بعد ثورة  8888نشوب ثورة8881يف السودان اليت كانت دبثابة حد فاصل للحكومة الثنائية وانسحاب
مصر من السودان وانفراد بريطانيا ابغبكم اغبكم الثنائي يف السودان واليت كان سيف ذو حدين من خالل
االمتيازات اليت انتهجتها سياسة بريطانيا يف السودان اال اهنا مل زبدم السودانيُت بل كانت دبثابة سياسة قمعية غَت
مباشرة يف اعبانب اؼبادي وحيت البشري.
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التوصيات;
 لفتت ىذه الدراسة النظر إيل اعبوانب التارىبية أىامة عن طريق اؼبفاىيم الثقافية واعبذور التارىبية .
 كما ا وصي البحث الباحثُت طرق الدراسات ذات األبعاد التارىبية اؽبامة ذات الصلة ابألحداث اؼبعاصرة
وذلك ؼبعاعبة األوضاع السياسية الراىنة واليت ؽبا عالقة ابؼباضي البعيد كاغبركات النضالية اؼبختلفة اليت
بلورت الوضع السياسي يف البالد اآلن يف السودان وذلك النبثاق عدد من األحزاب والقيادات الدينية اليت
نشأت يف تلك الفًتة .
 كما اوصي بتطوير أسلوب البحوث يف الدراسات االجتماعية اػبروج عن الطرق التقليدية لدراسة
اؼبوضوعات اؼبختلفة وذلك من خالل الندوات أو الربامج التعليمية أو غَته من األساليب اغبديثة اؼبتطورة
وذلك لتشجيع الباحثُت لطرق ىذه الدراسات.

ادلصادر وادلراجع
 التونسي عمر :تشحيذ األذىان بسَتة بالد العرب و السودان حققو و كتب حواشيو خليل عساكر
ومصطفى
 دمحم مسعد ا رجعو دمحم مصطفى زايرة الدار اؼبصرية التأليف و الًتصبة  8819ص

 تقي الدين اؼبقريزي اؼبواعظ واالختبار بذكر اػبطط واالاثر اعبزء االول ابريس ( ).881ص -.88
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 فضل يوسف :مقدمة يف اتريخ اؼبمالك اإلسالمية يف السودان الشرقي(.818 -.819م) سوداتيك
احملدودة اػبرطوم  8.8م ص . 88
 عبدالقادر دمحم اتريخ فبلكة تقلي اإلسالمية اؼبركز اإلسالمي األفريقي ط 8881 8ص . 89

 الشيخ معتصم  :فبلكة علوه من القرن السادس ايل القرن السادس عشر اؼبيالدي دراسات يف اتريخ
السودان يف العصر الوسيط8
 شركة مطابع السودان للعملة اػبرطوم  8.88ص . .81
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دمحم الفور واالرض واثئق سبليك معهد الدراسات األفريقية واألسيوية

اػبرطوم  8898م ص . .8
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 الصايف ؿباسن  :اغبركة الوطنية يف السودان اؼبصدر السابق ص .81
 روبرتسون جيمس :السودان من اغبكم اؼبصري النشر  8/8/8881دار اعبيل للطبع والنشر والتوزيع .
 داود بركات السودان اؼبصري ومطامع السياسة الربيطانية اؼبطبعة السلفي – 8881ص. 89
 اعبمل عبدهللا  :اتريخ إفريقيا اغبديث واؼبعاص القاىرة  :اؼبكتب اؼبصري للمطبوعات  8.81ص-


. 188
اعبمل عبدهللا  :اتريخ إفريقيا اغبديث واؼبعاصر اؼبصدر السابق ص. 188

 اعبمل عبدهللا  :اتريخ إفريقيا اغبديث واؼبعاصر اؼبصدر السابق.
 اؼبصدر نفسو .نفس الصفحة .

 ضرار صاٌف ضرار  :اتريخ السودان اغبديث واؼبعاصر مكتبة اغبياة بَتوت الطبعة الرابعة .8811
ص. 811

 ضرار صاٌف ضرار  :اتريخ السودان اغبديث واؼبعاصر اؼبرجع السابق. .
 مكي شبيكة :السودان يف القرن  8888-8881-القاىرة  8818اؼبرجع السابق ص. 181-9
 بشَت عمر دمحم  :تطور التعليم يف السودان  8891 - 8181ترصبة ىنري رايض وآخرون دار الثقافة
بَتوت .888ص . 18

 مآسي اإلقبليز يف السودان :اؼبصدر السابق ص . 88
 خبيت جعفر  :االدارة الربيطانية واغبركة الوطنية يف السودان  ٜٖٜٔ-ٜٜٔٔدار الثقافة. 8888 ,
 ضرار صاٌف ضرار  :اتريخ السودان اغبديث .818/ىـ

8818م ص . 18

 ضرار مصدر السابق ص. 18
 كان غوردون ضابطًا يف اعبيش اإلنكليزي شهد حرب القرمي مث سافر إىل الصُت ودخل يف جيشها ويف

مديرا ػبط
سنة ٘ ٙعاد إىل إنكلًتا ويف سنة ٗ ٔٛٚوعُت من قبل اػبديوي إظباعيل ابشا أن يعينو ً
االستواء خل ًفا لصموئيل يف سنة  ٚٙاستعفى وعاد إىل إنكلًتا اترًكا الكولونيل بروت مث الخالء السودان
عُت غوردون . .انظر السودان من اغبكم من الربيطاين اؼبباشر اىل فجر االستقالل تعريب مصطفى عابدين
اػباقبي –الطبعة االوىل  8181ه8881-م دار اعبيل بَتوت .ص89:

 كري التجربة الدستورية يف السودان اإلقبليزي اؼبصري 8888-..88م.
 بشَت دمحم عمر  :تطور التعليم يف السودان اؼبرجع السابق .ص. 18

 الشيخ الغنيمي رافت  :مصر والسودان يف العالقات الدولية القاىرة بدون اتريخ ص . 198

 اعبمل شوقي عطا ابراىيم عبد هللا عبد الرازق اتريخ مصر والسودان اغبديث واؼبعاصر اؼبرجع السابق.
ص . 198
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 اؼبرجع السابق .ص . 198
 ماسي اإلقبليز يف السودان ص  81-1ب.ت .
 ماسي اإلقبليز يف السودان ص  81-1ب.ت .
 شَتول  Indian unrestلندن  .888ص . .81
 تقرير اغبكام العام  88.1ص . 91-98
 أبو القاسم دمحم ىاشم نشأ يف حي اؼبوردة يف بيئة علمية حيث درس الفقو والقرآن الكرمي ابألزىر الشريف
حصل علي شهادة القضاء وعمل قاضيا يف اػبرطوم وبربر أشرف علي بناء اؼبساجد وتطويرىا مث اؼبعهد
العلمي حىت اكتمل حيث صبع علماه وانشأ اعبمعية األدبية بوضع منهجها وتويف إيل رضبو مواله 8811م
راثه الشعراء وكتب عنو األدابء.
 ماسي اإلقبليز يف السودان ص  81-1ب.ت .
 اؼبصدر نفسو ص.81-88
 اؼبصدر نفسو . 81-81
 ماسي اإلقبليز يف السودان اؼبصدر السابق ص  81-1ب.ت .
 ماسي اإلقبليز يف السودان ص 81-1

 ماسي اإلقبليز يف السودان ص 89-81
 اػبلوة صبع خالوى وىو اسم يطلق علي مكان تعليم وحفظ القرن الكرمي يف السودان اػبلوة (وصبعها
خالوي) ىي مدارس قرآنية يف السودان أشبو دبدارس الكتاتيب يف مصر.وؽبا دور مهم وأساسي يف اتريخ
التعليم يف السودان .ظهرت أثناء حكم الشيخ عجيب اؼباقبلك  8188- .898وتعرف اػبلوة أبظباء
عديدة مثل القرآنية أو اعبامعة أو اؼبسيد ويستخدم اسم اؼبسيد أيضا للمسجد.
 كري التجربة التعليمية يف السودان اإلقبليزي اؼبصري 8811م مصدر سابق
Hurst the Nile London 1954 

األورطة ىي تسمية قديبة للوحدة العسكرية اليت تُعرف اليوم ابلكتيبة .أصلها يف الًتكية العثمانية "اورتو"
ُ 
ابلتاء .كانت أورطو اؼبشاة تتألف من  ..1جندي يف الغالب
 كري التجربة التعليمية يف السودان اإلقبليزي اؼبصري مصدر.

 رايض زىر :السودان اؼبعاصر منذ الفتح اؼبصري من االستقالل  8891وكتبو االقبلو اؼبصرية - 8811
8188ص .88

 القدال دمحم سعيد :اتريخ السودان اغبديث  8899- .818اؼبرجع السابق ص . ..8
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 رافت الغنيمي الشيخ :اؼبرجع السابق ص19
 مكي شبيكة :السودان عرب القرون اؼبرجع السابق ص 111
Hurst the Nile London 1954 
 ستون – ج سبويل التطور االقتصادي اغبكومي يف السودان اؼبصدر السابق ص . 89
 مشروع اعبزيرة الزراعي

 شبيكة مكي  :السودان عرب القرون دار اعببل بَتوت 8888ص . 111
 شبيكة اؼبرجع السابق نفسو ص. 111
 شقَت نعوم :اتريخ وجغرافيا السودان :اتريخ السودان ترصبة دمحم إبراىيم ابو سليم بَتوت 8888
 شبيكة مكي :شعوب وادي النيل يف القرن التاسع عشر اؼبرجع السابق نفسو ص. 118
 شقَت نعوم :اتريخ وجغرافيا السودان مصدر سابق ص .

 شبيكة مكي :اتريخ شعوب وادي النيل مصر والسودان دار الثقافة بَتوت 8819م.


شكري دمحم فؤاد :مصر السودان اتريخ وحدة وادي النيل السياسية يف القرن التاسع عشر ٕٓ-ٔٛ
 ٜٜٔٛدار اؼبعارف . 8811

 علي فيصل طو :اغبركة السياسية السودانية.ب-ت.
 شكري دمحم فؤاد اتريخ وحدة وادى النيل السياسية يف القرن التاسع عشر مصدر سابق.
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. م.8.8 /.8 / ملحق الصور خريطة السودان قبل االنفصال اؼبصدر ويكبيداي اؼبوسوعة اغبرة
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صورة لغردون ابشا حاكم السودان فبل الثورة اؼبهدية

اؼبصدر ويكبيداي اؼبوسوعة اغبرة  .8.8 /.8 /م.

صورة االمام دمحم اضبد اؼبهدي قائد الثورة اؼبهدية ابلسودان عام 8119م  .اؼبصدر ويكبيداي اؼبوسوعة اغبرة .8.8 /.8 /
م.
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