
 ِذبٚالد اٌتخٍض ِٓ اٌٛجٛد اٌؼشثً ٚاإلعالًِ فً جٕٛة اٌغٛداْ                                     

                      
 167 مجمة بحوث كمية اآلداب                                                                       

 محاوالت التخمص من الوجود العربي واإلسالمي في جنوب السودان
(9191- 9111) 

 د. راجية إسماعيل أبو زيد
 دكتوراه في التاريخ الحديث_ جامعة عين شمس

ليس السودان بالبمد السيل الذي يمكن أن يمم المحتلل بططراهلوف هالسلودان بملد مترامل   
 -أوغنللدا -أثيوبيللا -إريتريللا -ليبيللا -)مصللراألطللرال لللو حللدود متللتركت ت للاور تسلل  دول ىلل  

كينيلا  وتتتملل منلاطل السلودان ملن  يلت إلل   -أهريقيلا الوسلط  -تتاد -زائير/الكونغو حاليا
أترى اتتالهًا  وىريًا من حيث التربت والمناخف والزراعلتف والحيلوانف ه لال علن التنلوع الثقلاه  

لمغللت العربيللتفأما هلل   نللوب السللودان والمعيتلل    ه لل  التللمال يتمركللز المسللممون و تنتتللر ا
هتو د قبائل الدنكا والتمك والنوير وغيرىم حيث تنتتر بينيم الوثنيت  والبدائيلتف وتتملو مظلاىر 

 الحياة لدييم من أي صورة من صور المدنيت والح ارة.

وقللللد اسللللتغل ابحللللتالل البريطللللان  ال للللرول ال غراهيللللت والثقاهيللللت بللللين تللللمال السللللودان  
يقلال تيلار ابمتلزاج اللذي بلدأ بلين القبائلل العربيلت هل  التلمالف و نوبو لتمز  يلل وحلدة اللبالدف واا

وقبائل ال نوب  هغرست اإلدارة البريطانيت بلذور ابن صلال بدايلت ملن نتلر الحملالت التبتليريت 
هلل  ال نللوب ودعللوة القبائللل الوثنيللت ىنللاك إلعتنللال المسلليحيتف هكللان ىللدل بريطانيللا اسللتغالل 

واقتصلللادياتو وتو ييلللو نحلللو الممتمكلللات البريطانيلللت هللل  وسلللط أهريقيلللا هصلللمو  نلللوب السلللودان 
 وابعاده عن تمال السودان .

عللللن سياسلللت بريطانيلللا ل صلللل  نللللوب  أواًل:ونتنلللاول ىلللذا المو لللوع هلللل  ثالثلللت نقلللاط  تحلللدثنا 
محللاوبت اإلرسللاليات التنصلليريت لمللتتمص مللن الو للود العربلل   وثانيااًا:السللودان عللن التللمالف 

م ومحلاوبت الوحللدة بلين التللمال 7997ملؤتمر  وبللا  وثالثااًا:م  هل   نللوب السلودانف واإلسلال
 وال نوب والنتائج المترتبت عم  ذلك.
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 أواًل: سياسة بريطانيا لفصل جنوب السودان عن الشمال
بللدأ ابحللتالل البريطللان  تن يللذ سياسللتو هلل   نللوب السللودان بعللد الق للا  عملل  الثللورة  

أى ر لللللال اإلدارة البريطانيلللللت ال لللللو مييئلللللًا أملللللاميم لتحقيلللللل حملللللم م إذ ر 7899الميديلللللت سلللللنت 
وعمالئو ه  صد تيار العروبت واإلسالم عن  نلوب السلودان واتتلذت سياسلت هصلل  *غوردون

ا تمللاع ف وذلللك إمعانللًا هلل  تمللل  واآلخاار:إداريف  إحاادااما:ال نللوب عللن التللمال طللريقينف 
لت رقلت اإلداريلت هل  حكلم اللبالد منلذ علام ف بلدأت ا 7)متكمت تطيلرة يصلعب حميلا بملرور اللزمن

م عنلللدما ذكلللر ممنلللر هللل  تقريلللره  لللرورة اعتملللاد حكوملللت السلللودان عمللل  اإلدارة األىميلللت 7997
 لتصريل تؤون المراهل المتتم ت.

واسللتيدهت ىللذه السياسللت تمللل إدارة تعتمللد عملل  التلليه والنللاظر هلل   يللات السللودان  
وظيلللرت نتللللائج ىلللذه السياسللللت   9)سلللمطات المركزيللللتالمتتم لللتف وبالتلللال  حرمانيللللا ملللن هوائللللد ال

ال ديللللدة عنللللدما أعمنللللت اإلدارة البريطانيللللت أن مللللديريات ال نللللوب وىلللل  مديريللللت أعللللال  النيللللل 
وعاصمتيا ممكال والمديريت ابستوائيت وعاصمتيا  وبا ومديريت بحر الغزال وعاصلمتيا واو ب 

ف وأتلللذت تميلللد  3)علللن أىلللل التلللمال تصللمل لمسلللير وهلللل نظلللام اإلدارة األىميلللتف لتلللطتر سلللكانيا
لتمللللل نظللللام إداري تللللاص بيللللذه المللللديريات ال نوبيللللت حتلللل  يرت لللل  مسللللتواىا إللللل  در للللت أىللللل 

 التمال.

م أعمنللت اإلدارة البريطانيللت عللن و لل  سياسللت لم نللوب تيللدل إللل  7997وهلل  عللام  
متتمللل تمللل وحللدة ا تماعيللت وسياسلليت مسللتقمت لممللديريات ال نوبيللت أساسلليا ال للنس الزن لل  ال

 . 9)عن ال نس العرب  ه  التمال

                                                 
*

 َ.7771-7711وبْ غٛسدْٚ ِأِٛس ػٍى خظ االعتٛاء حُ دىّذاس ػٍى اٌغٛداْ  

 .3أظش: إثشاٍُ٘ فٛصي ثبشب: اٌغٛداْ ثٍٓ ٌذي غٛسدْٚ ٚوتشٕش، ص
(7)

 .771َ، ص7111، 2األٔجٍٛ اٌّظشٌخ، ط إثشاٍُ٘ أدّذ اٌؼذٚي: ٌمظخ اٌغٛداْ، اٌمب٘شح، 
(7)

 إداسٌخ. 721، ِجّٛػخ 22سئبعخ ِجٍظ اٌٛصساء: ٚحٍمخ  
(3)

 .72َ، ص7171اٌظبدق اٌّٙذي: ِغأٌخ جٕٛة اٌغٛداْ، اٌخشطَٛ، ششوخ اٌطجغ ٚإٌشش،  
(4)

ّجبشش ألٔٙب ألً َ ػٍٓ اٌغٍش جْٛ ِفً دبوّبً ػبِبً ٚطجك ػٍى اٌخالث ِذٌشٌبد ٔظبَ اٌذىُ غٍش ا7121ٌفً ػبَ  

 َ.7111دسجخ فً تطٛس٘ب االجتّبػً ٚااللتظبدي تمشٌش ػٓ اٌذىِٛخ اٌّذٍٍخ فً اٌغٛداْ ٚضؼٗ أ.٘ـ ِششبي إثشًٌ 

 .722إثشاٍُ٘ اٌؼذٚي: اٌّشجغ اٌغبثك، ص
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م رهلللل  السلللكرتير اإلداري لحكومللللت السلللودان مللللذكرة بتلللطن تحديللللد 7931وهللل  ينلللاير  
 السياست اإلن ميزيت ت اه ال نوب  ا  هييا:

  رورة توهير العاممين من غير المتكممين بالعربيت ه  الم ابت اإلداريت وال نيت. -
حلللالل المللللوظ ين ملللن أبنللللا  اسلللتتدام المغللللت اإلن ميزيلللت هلللل  المعللل - امالت الحكوميللللت واا

 ال نوب محل التماليين.

أي للًا أتللارت المللذكرة إللل   للرورة تعللرل المللوظ ين اإلن ميللز عملل  العقائللد وعللادات  
 . 5)وتقاليد ولغات القبائل الت  يعممون بيا

بلللدأت بريطانيلللا تيلللتم بكي يلللت السللليطرة عملللل  القبائلللل المنتتلللرة عمللل  تملللك المسللللاحات  
دارتيلللا  لللباط ملللن التاسلللع ت هللل  ال نلللوبف هطنتلللطت علللددًا ملللن المراكلللز التللل  يتلللول  قيادتيلللا واا

ف أي للًا قسللمت  6)القللوات اإلن ميزيللت ولللم يكللن ذلللك بللاألمر السلليل حيللث تطمللب سللنوات عديللدة
ال نوب إل  وحدات إداريت عينت عمييا عملاًب بريطلانيين قلادرين عمل  تحقيلل سياسلاتيا سلوا  

و اب تماعيلللللت هكلللللان الملللللدير البريطلللللان  هللللل  ال نلللللوب أتلللللبو بالسللللليد ملللللن الناحيلللللت اإلداريلللللت أ
ف ويعاونللو هلل  اإلدارة بعلللض كبللار المللوظ ين اإلن ميللز ويسلللم  كللل مللنيم م تتلللًا  7)اإلقطللاع 

وكل م تش يترل عمل   لز  ملن اإلقمليم التلاب  للو وىل  سلاحات تاسلعت وتصلص لكلل قبيملت 
التمك واللدنكاف وتميلز  الم تتلون اإلن ميلز م تش تاص  هقبيمت النوير ليا م تشف وبالمثل م  

بالنتاط وبراعلت التعملل والوصلول إلل  صلميم تملك القبائلل ميملا بعلدت ديلارىم وسلط األحلراش 
ف وألن سياسللت  8)والغابللاتف هيتتمطللون بيللم ويتعرهللون إللل  زعمللائيم ور للاليم وي يمللون عللاداتيم

ات القبائللل التلل  يعممللون بيللاف لحللد اإلدارة البريطانيللت دعللت المللوظ ين اإلن ميللز إللل  معرهللت لغلل
اإلتقلللان الكاملللل لمغلللت ف هقلللد ن حلللوا هللل  إحكلللام صلللالتيم بالقبائللللف واسلللت ادوا بلللذلك هائلللدة كبيلللرة 

 . 9)ساعدت عم  تغمغل ن وذىم وزيادة سمطانيم عم  أهراد ىذه القبائل وزعمائيم
                                                 

(5)
 ِذّذ ػّش ثشٍش: جٕٛة اٌغٛداْ، دساعخ ألعجبة إٌضاع، تشجّخ: أعؼذ دٍٍُ، اٌمب٘شح، اٌٍٙئخ اٌؼبِخ ٌٍطجبػخ 

 ، اٌٍّذك اٌخبص ثبٌّزوشح.771َ، ص7117ٚإٌشش، 
(6)

َ، اٌمب٘شح، جبِؼخ اٌذٚي اٌؼشثٍخ، إٌّظّخ 7121-7711ٌٛٔبْ ٌجٍت سصق: اٌغٛداْ فً ػٙذ اٌذىُ اٌخٕبئً األٚي  

 .21َ، ص7113اٌؼشثٍخ ٌٍتشثٍخ ٚاٌخمبفخ ٚاٌؼٍَٛ، ِؼٙذ اٌجذٛث ٚاٌذساعبد اٌؼشثٍخ، اٌمب٘شح 
(1)

 .722ٌّشجغ اٌغبثك، صإثشاٍُ٘ اٌؼذٚي: ا 
(8)

 .31َ، ص7117تٛفٍك ِذّذ خٍٍفخ: اٌذٍبح فً اٌغٛداْ ثٍٓ اٌغبثخ ٚاٌذضش، اٌمب٘شح، داس اٌّؼبسف،  
(9)

 .11ٔفظ اٌّشجغ اٌغبثك: ص 
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ملن  السلكرتير اإلداري لحكوملت السلودان ىلو أول MC Michaelويعتبر ملاك ميكلل  
م لممنلاطل المغمقلت اللذي منل  7933أتار ب رورة هصلل ال نلوب علن التلمال وو ل  قلانون 

 *. 71)التماليين من العمل ه  ال نوب ومن  أىل ال نوب من التروج إل  التمال

كللان ملللن الصلللعب إن لللم يكلللن مسلللتحياًل  اللللتتمص مللن الملللوظ ين التلللماليين واللللذين  
د كللوادر أتللرى مللن أبنللا  ال نللوبيين أن سلليم يحمللون يحتللاج إلللييم العمللل هلل  ال نللوب قبللل إعللدا

محل الموظ ين العلربف وكلان ذللك يحتلاج إلل  وقلت غيلر قصلير ليلت يم أبنلا  ال نلوب طبيعلت 
 . 77)العمل اإلداري

ومللل  ذللللك بلللدأ هللل  اللللتتمص ملللن الملللوظ ين التلللماليين هللل  ال نلللوب تلللدري يًاف وكلللان  
والتللوام وليسللوا مللن ال نللوبيينف كمللا لللم  الموظ للون الللذين يحمللون محللل التللماليين مللن األقبللاط

يلللتمكن ملللن  إعلللداد ال نلللوبيين لتلللغل بعلللض الوظلللائل هللل  الم لللابت الزراعيلللتف والبيطريلللتف 
 . 79)والتؤون الصحيت

 التخمص من التجار الشماليين )الجالية(:

كللان الت للار التللماليون )ال اليللت  يقللوم بالعمللل الت للاري بللين القبائللل ال نوبيللت الللذي  
الت للول وابتصللال بالقبائللل الوثنيللت هلل  المنللاطل النائيللتف هكللانوا بمثابللت حمقللت وصللل  أتللاح ليللم

ىامت بين التمال وال نلوبف وأداة هعاللت لنتلر اإلسلالم والمغلت العربيلت بلين القبائلل الوثنيلتف وقلد 
م هرصلللت طيبلللت لمت لللار التلللماليين ل لللتل أسلللوال 7971أعلللاد إقمللليم بدو لحلللدود السلللودان علللام 

وا يتللدهقون صللوب اإلقملليم ممللا أدى إللل  تللول اإلدارة البريطانيللت مللن ىللذه ال ئللت  ديللدةف هطتللذ
 . 73)والسع  إلبعادىا عن المديريات ال نوبيت

                                                 
(70)

 .72َ، ص7171جالي ٌذً: تبسٌخ أفشٌمٍب اٌذذٌج ٚاٌّؼبطش، اٌمب٘شح، اٌّىتت اٌجبِؼً اٌذذٌج،  
**

بطك اٌّغٍمخ دشِبْ اٌغٛدأً اٌشّبًٌ ِٓ إٔشبء اٌّذاسط فً اٌجٕٛة إرا عّخ ٌٗ وبْ ِٓ ِظب٘ش لبْٔٛ إٌّ 

 72ثبإللبِخ فٍٙب ٚإرا تضٚد ثبِشأح ِٓ اٌجٕٛة ال ٌغتطٍغ أخز أطفبٌٗ ػٕذ ػٛدتٗ ٌٍشّبي، أظش اٌّشجغ اٌغبثك،ص
(11)

 Watson, S.R: The serrow and hope of the Egyptian Sudan, London, 1905, P:118. 
(77)

ِذّٛد دغٓ أدّذ: اٌذىُ ٚاإلداسح فً جٕٛة اٌغٛداْ، سعبٌخ ِبجغتٍش غٍش ِٕشٛسح، وٍٍخ اَداة، جبِؼخ  

 .17َ، ص7111اإلعىٕذسٌخ، 
(73)

ٌٛٔبْ ٌجٍت سصق: ِشىٍخ جٕٛة اٌغٛداْ )األطٛي اٌتبسٌخٍخ ٌّشىٍخ جٕٛة اٌغٛداْ( ثذج ضّٓ وتبة )ِشىٍخ  

 .71َ، ص7177ظ، جبِؼخ ػٍٓ شّظ، اٌمب٘شح، جٕٛة اٌغٛداْ(، ِشوض ثذٛث اٌششق األٚع
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هبدأت بمن  تصاريل العمل عن كثير من الت ارف ووصلل األملر إلل  ترحيلل بع ليم  
إلحصلللائيت ف وتتلللير ا 79)إلللل  التلللمال واسلللتبدلت بيلللم ت لللار ملللن اليونلللانيين والييلللود والسلللوريين

 التاليت إل  عدد الت ار التماليين الذين كانوا يعممون بالت ارة ه  ال نوب.
 عدد التجار في الجنوب السنة

7971 195 

7930 637 

7937 466 

7934 435 

7936 477 

7938 476 

7940 476 

7947 455 

7944 477 

يلًا هير ل  إلل  ظلرول وعم  الرغم من عدم ن اح سياست إبعلاد الت لار التلماليين نيائ 
الحلللرب العالميلللت الثانيلللت وحا لللت القلللوات البريطانيلللت المرابطلللت هللل  التلللرل األوسلللطف مملللا دهللل  
الحكومللت إللل  مللنل الت للار التللماليين أذونللات تاصللت بالت للارة لسللد الللنقص مللن منطقللت  نللوب 

الت للار إب أن اإلدارة البريطانيللت اسللتمرت هلل  الللتتمص مللن و للود   75)السللودان الغنيللت باألبقللار
المسممين والعرب ملن ال نلوبف وذللك علن طريلل سلن بعلض التتلريعات التل  اسلتمر تطبيقيلا 

مف كمنللل  الت لللار التلللماليين ملللن ابسلللتيطان هللل  ال نلللوب و حظلللر ارتلللدا  7997حتللل  علللام 
المالبس واألزيا  العربيت  كال مباب والعماملتف كملا أن اإلرسلاليات التنصليريت لعبلت دورًا كبيلرًا 

اللللتتمص ملللن و لللود الت لللار التلللماليين اللللذين يمثملللون حمقلللت ابتصلللال الياملللت بلللين هللل  مسلللطلت 
 التمال وال نوب.

وقلللد سللللعت بريطانيللللا إللللل  تحويلللل ال نللللوب إللللل  نطللللال مغملللل ب يسلللليم هلللل  الت للللارة  
مكانياتللوف وتحديللدا ثروتللو الحيوانيللت هلل  الت للارة  السللودانيت بالقللدر الللذي يتناسللب ملل  مسللاحتو واا

                                                 
(74)

َ، سعبٌخ دوتٛساٖ غٍش ِٕشٛسح، 7111-7711إثشاٍُ٘ ػىبشخ ػًٍ: دشوخ اٌتجشٍش اٌذًٌٕ فً جٕٛة اٌغٛداْ  

 .717َ، ص7117جبِؼخ اٌمب٘شح، 
(75)

 اٌغٛداْ، أرٚٔبد. 3، ٍِف 711اٌٛحبئك اإلفشٌمٍخ: ِذفظخ  

 .221َ، ص7131داْ، ِؤعغخ اٌّطجٛػبد اٌذٌٍٕخ، اٌمب٘شح، ػجذ هللا اٌغشٌغ: عٕٛاد فً جٕٛة اٌغٛ
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للك إللل  تو يلو تيلر ال نللوب نحلو قملب أهريقيللاف والممتمكلات البريطانيلت هلل  التار يلتف وير ل  ذ
 . 76)المحيط اليندي وموانيو

وقللد أدى اتللتالل المسللتوى ابقتصللادي والت للاري هلل  ال نللوب عللن المسللتوى المتقللدم  
نسللبيا هلل  التللمال إللل  اتللتالل األنمللاط السللموكيتف وبللذلك اسللتطاع ابحللتالل بللذر بللذور الحقللد 

 نللوبيينف ولعللل إىمللال ال نللوب اقتصللاديًا كللان مللن أىللم أسللباب اتللتعال الحللروب هلل  ن للوس ال
 .*7979م وحت  ات اقيت أديس أبابا 7955األىميت بين التمال وال نوب منذ تمرد عام 

 التخمص من الجنود الشماليين:

م كانلت ال لرل 7898المصري  عام  -بعد ت وع السودان لمحكم الثنائ  )البريطان  
لتابعللت لم لليش مللن عوامللل الو للود العربلل  اإلسللالم  هلل  المللديريات ال نوبيللتف وكللان التللماليت ا

و كللان مللن ال للروري بقللا  *ح للم ىللذه القللوات كبيللر تللالل السللنوات األوللل  مللن الحكللم الثنللائ 
قسم من ىلذه القلوات ألسلباب تتعملل بلاألمنف وتوطيلد سلمطت الحكوملت ملن تلالل المراكلز التل  

ولكللن اإلدارة البريطانيللت سللعت إللل    77) نللوب المتراميللت األطللرالأقامتيللا هلل  سللائر منللاطل ال
التتمص من ال نود التماليين بال نوبف حيث أنيم قوات إسالميت بيدىا سلالح وتمثلل السلمطت 
الحاكمللت كمللا أن و للود تمللك القللوات يتطمللب إنتللا  مللدارس ألبنللائيمف كمللا حللدث هلل  المديريللت 

هلل  واوف وكميللا تعللد مؤسسللات إسللالميت قللد  تسللاعد ابسللتوائيت وأي للًا إنتللا  مسلل د كمللا حللدث 
بطريقللت أو بللطترى عملل  انتتللار اإلسللالم والمغللت العربيللت هلل  ال نللوب لللذلك كللان مللن ال للروري  

 ت نيد ال نوبيين ليحموا محميم.

                                                 
(76)

َ، 7121طالح اٌذٌٓ ػًٍ شبًِ: اٌّٛاطالد ٚاٌتطٛس االلتظبدي فً اٌغٛداْ، اٌمب٘شح، داس اٌطجبػخ اٌذذٌخخ،  

 .771ص
*

ٌمٍخ، جبِؼخ أظش: إثشاٍُ٘ ٔظش اٌذٌٓ: االٔذِبد اٌٛطًٕ فً أفشٌمٍب ٚاٌخٍبس اٌغٛدأً، ِجٍخ ِؼٙذ اٌذساعبد اإلفش 

 72َ، ص7117اٌمب٘شح، ٔششاد غٍش دٚسٌخ 
*

-7717ٌشجغ صٌبدح ػذد اٌجٍش فً تٍه اٌفتشح ثغجت اٌظشاع اٌزي وبْ ٚشٍىبً ِغ اٌفشٔغٍٍٓ فً فبشٛدح خالي  

َ ٚوزٌه دبٌخ اٌتٛتش اٌتً ػٍى اٌذذٚد ثٍٓ دٌٚخ اٌىٛٔغٛ ِٚذٌشٌخ ثذش اٌغضاي ٚاٌتً اعتّشد دتى ػبَ 7711

ِخ ٌٕذْ ٍِٚه ثٍجٍىب ٌٍٛثٌٛذ دتى تُ تغٌٛخ اٌخالفبد ثٍّٕٙب، أظش ٌٛٔبْ ٌجٍت سصق: فبشٛدح َ ثٍٓ دى7113ٛ

 731، ص72اٌظغٍشح، اٌّجٍخ اٌّظشٌخ ٌٍذساعبد اٌتبسٌخٍخ، د

 
(71)

 لٛاد األِٓ. 777، دفتش 12ِذبفظ أثذبث اٌغٛداْ: ِذفظخ  
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حكمللللدار  wingetمللللدير المديريللللت ابسللللتوائيت إللللل  وين للللت  Owenو أرسللللل أويللللن  
متدمت هل  ال نلوب يكلون  ميل  أهرادىلا ملن أبنلا   نلوب السودان يقترح تتكيل هرقت استوائيت ل

ف وبال علل بلدأ هل   78)السودان تمق  هييا األوامر بالمغت اإلن ميزيت وتقام هييا التعائر المسليحيت
تكوين ال رقت ابستوائيت وبال عل غلادر العسلكريين ملن أبنلا  التلمال  نلوب السلودان هل  ينلاير 

  القللوة العسللكريت الدائمللت الوحيلدة هلل   نللوب السللودان م وأصلبحت القللوات ابسللتوائيت ىل7977
م وبال عل غادر العسلكريون التلماليون  نلوب 7955حت  وقوع حركت العصيان ه  أغسطس 

مف وأصللبحت القللوات ابسللتوائيت ىلل  القللوة العسللكريت الدائمللت الوحيللدة 7977السللودان هلل  ينللاير 
 . 79)م7955ه   نوب السودان حت  وقوع حركت العصيان ه  أغسطس 

 التخمص من وجود المغة العربية:

عرهللت المغللت العربيللت طريقيللا إللل  ال نللوب منللذ الربلل  األول مللن القللرن التاسلل  عتللر  
لكللن مللا إن حللل ابحللتالل البريطللان  حتلل  بللدأ يعمللل عملل  عللدم ترسلليه ابتصللال بللين التللمال 

ملذكرة  Roomeم رهل  السلكرتير اإلداري لحكوملت السلودان رومل  7931وال نوب ه ل  ينلاير 
بتللللطن تحديللللد السياسللللت اإلن ميزيللللت ت للللاه ال نللللوب  للللا  هييللللا اسللللتتدام المغللللت اإلن ميزيللللت هلللل  
المعامالت الحكوميت بلدًب ملن المغلت العربيلتف وذللك حتل  ب تسلاعد المغلت العربيلت عمل  انتتلار 
يللدًا الديانللت اإلسللالميت وحرصللًا مللن الحكومللت البريطانيللت عملل  السلليطرة التامللت عملل  ال نللوب تمي

م تحللت إتللرال المعيللد 7998ف وعنللدما عقللد مللؤتمر الر للال عللام  91)لالن صللال عللن التللمال
العللالم  لمغللات والثقاهللات األهريقيللت هلل  لنللدن أوصلل  المللؤتمر بالنسللبت لمغللت العربيللت  إذا كللان 

وطبقلللًا لقلللرارات ملللؤتمر الر لللال هقلللد   97)األملللر  لللروريًا ي لللب أن تلللدرس بلللالحرول الالتينيلللت 
لمعمللللل لمللللدة عللللامين إلعللللداد دراسللللات حللللول المغللللات  Takerلمغللللوي د/ تيكللللر كمللللل التبيللللر ا

م قلام الملؤتمر تالليلا تنظليم 7939ف ثم عقد مؤتمر آتر ه   وبا ه  أبريلل علام  99)ال نوبيت

                                                 
(18)

 Wingate, Ronald (Sir): wigate of the Sudan, London, 1955, P:184. 
(79)

 .771ِذّذ ػّش ثشٍش: جٕٛة اٌغٛداْ، اٌّشجغ اٌغبثك، ص 
(70)

 .771،21ٔفظ اٌّشجغ اٌغبثك: ص 
(77)

دغٓ ِىً: اٌغٍبعخ اٌتؼٍٍٍّخ ٚاٌخمبفخ اٌؼشثٍخ فً جٕٛة اٌغٛداْ، اٌخشطَٛ، اٌّشوض اإلعالًِ األفشٌمً، د.د،  

 .71ص
(77)

 .71ٔفظ اٌّشجغ اٌغبثك: ص 
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التعمللليم بالملللديريات ال نوبيلللت وأىلللم المتلللكالت المغويلللت والدراسلللات التللل  ي لللب أن تعلللد لقواعلللد 
ف وبال علل  93)ت  تساعد عم  إيقلال أي تلطثيرات عربيلت إسلالميتالمغات ال نوبيت تطصياًل ليا ح

م 7936صلللدرت الطبعلللت اإلن ميزيلللت لقواعلللد النحلللو لقبيملللت التلللمك والنلللوير والبلللاريف وهللل  علللام 
صللدرت القواعللد بمغللت الموتكللا والمللورو ثللم طبلل  قللاموس المغللت لقبيمللت الللدنكاف وكللان ذلللك ال يللد 

ت هللللل  الحلللللاكم العلللللام لمسلللللودان ور لللللال اإلرسلللللاليات بالتعلللللاون مللللل  اإلدارة البريطانيلللللت الممثمللللل
 . 99)التنصيريت

وىكلللذا حرصلللت اإلدارة البريطانيلللت عمللل  ترسللليه المي لللات القبميلللت إلللل   انلللب المغلللت  
اإلن ميزيللت إليقللال المللد العربلل  القللادم مللن التللمالف وقللد ن للل ابحللتالل البريطللان  هلل  تمللل 

أىلم الوسلائل لتحقيلل ابنسل ام هل  الثقاهلت  تمايز وتباين بلين ال نلوب والتلمالف ألن المغلت ىل 
ف وملن تلالل اسلتبعاد المغلت العربيلت تمكنلت إن متلرا ملن العملل عمل  نتلر  95)العاملت لمملواطنين

الدين المسيح  بمذاىبلو المتتم لت تلدري يًاف وبمسلاعدة ملن اإلرسلاليات التنصليريتف وكانلت تملك 
لعربيللت واإلسللالم تمييللدًا ل صللمو عللن أوللل  التطللوات ل عللل ال نللوب غيللر متطىللل لقبللول المغللت ا

 التمال.

ذا عممنا أن  نوب السودان يتحدث   لغت وأكثلر ملن ملائتين وتمسلين لي لت وأن  79واا
السياسللت المغويللت البريطانيللت هصللمت كللل قبيمللت عللن األتللرى ممللا زاد ال نللوب انقسللامًا بحيللث لللم 

المتعممللينف ممللا كللان سللببًا هلل  يعللد متحللدًا ثقاهيللًا مللن ناحيللت المغللت اإلن ميزيللت إب عملل  مسللتوى 
زيللادة الت تللت الثقللاه ف ومللن ثللم لللم تنتللط وطنيللت واحللدة بللل صللارت ىنللاك ىويللات زن يللت متعللددة 

 ف وىنا وقل انتتار اإلسالم والمغت العربيت أمام حائل سياس  بناه البريطانيون. 96)ه  ال نوب

                                                 
(23)

 Majok, Damazu. Dutt: British Religion and Educational Policy, the case of Bahr 

El-Ghazal, London, 1945, P:225-240. 

 .12ِذّذ ػّش ثشٍش: اٌّشجغ اٌغبثك، ص
(24)

 Majok Dutt: Op.Cit, P:225-240. 
(75)

ساعبد األفشٌمٍخ، عٍذ دشٌض: اٌجؼذ األحًٍٕ ٚاٌخمبفً ٌٍظشاع اٌغٍبعً فً اٌغٛداْ، اٌمب٘شح، ِؼٙذ اٌجذٛث ٚاٌذ 

 .771َ، ص2112
(76)

 2ٔذٌُ اٌجٍطبس: اٌٌٙٛخ ٚاٌمٍِٛخ ٚاٌٛدذح اٌؼشثٍخ، ِجٍخ اٌٛدذح تظذس ػٓ اٌّجٍظ اٌمًِٛ ٌٍخمبفخ اٌؼشثٍخ، اٌؼذد  

 .1َ، ص7172فً فجشاٌش 

 .771دًٍّ شؼشاٚي: األفشٌمٍْٛ ٚاٌؼشة ٚجٙبً ٌٛجٗ، اٌمب٘شح، داس اٌخمبفخ اٌجذٌذح، د.د، ص
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ي واإلسااالمي فااي جنااوب ثانيااًا: محاااوالت اإلرساااليات التنصاايرية الااتخمص ماان الوجااود العرباا
 السودان

تللليدت مراحلللل النتلللاط التنصللليري لمعقيلللدة المسللليحيت منلللاىج وأسلللاليب متعلللددة لنتلللر  
اإلن يل تت اوت بت اوت األزمنت ومستوى الم تمعات الح اريف وكلان ملن بلين تملك األسلاليب 
وع مللا يتمتللل  ملل  روح المسللليحيت وتعاليميلللاف ومنيللا ملللا ىللو مبتلللدع ودتيلللل عمييللا ويتركلللز النللل

األول عملل  اإلقنللاع ال للردي والللوعظف أمللا النللوع الثللان  هيتمثللل هلل  التنصللير عللن طريللل الت للارة 
 والتعميم والعالج.

كانت مسطلت التتمص من الو ود اإلسالم  والعرب  ه   نوب السلودان ملن تتطليط  
ولاة )كاان تاابل لداإلرساليات التنصيريتف وقلد بلدأ تتطليط ذللك المتطلط منلذ إعلادة إقمليم بدو 

وقللد اسللتط ره ليوبولللد الثللان  ممللك بم يكللا مللن مديريللت بحللر الغللزال عللام  الكونغااو )البمجيكيااة((
م وبصورة محددة منذ تاريه مذكرة ملانم  سلكرتير ال معيلت البريطانيلت لمتلئون األهريقيلت 7971

 م عن السياست الت  ينبغ  تطبيقيا ه  المديريات ال نوبيت.7976ه  يناير 

 للل  العديلللد ملللن القلللوانين ل علللل ال نلللوب منطقلللت مغمقلللت هللل  و لللو سلللعت بريطانيلللا لو  
التللماليين وعممللت عملل  ربطللو بتللرل أهريقيللا وقللدمت كللل العللون ل رسللاليات التنصلليريت التلل  
عممت عم   عل المسيحيت  دينا رسميا لم نوب واإلن ميزيت كمغت رسلميتف أي لًا سلعت اإلدارة 

ن وقللد أثللر كللل ذلللك عملل  سللير الحيللاة هلل  إللل  بللذر بللذور التللك والتللول هلل  ن للوس ال نللوبيي
  نوب السودان.

بللدأت اإلرسللاليات التنصلليريت تسللع  تللدري يًا لمللدتول إللل   نللوب السللودان منللذ عللام  
م وير للل  ذللللك إلللل  أن السياسلللت البريطانيلللت هللل  التلللمال وق لللت هللل  موا يلللت ال معيلللات 7911

ف ولقللد لعللب  97)ال نللوبالتنصلليريت توهللًا مللن رد ال عللل اإلسللالم  ومللن ثللم تركللز عمميللم هلل  
ال اتيكان الدور األكبر ه  حركلت نتلر المسليحيت هل  أهريقيلا وتزويلد المنصلرين بملا يحتا ونلوف 

حيللث  98)هركللز  يللوده هلل   نللوب السللودان مللن تللالل بعللض األتللكال اإلنسللانيت واب تماعيللت
                                                 

(27)
 Collins Roberta: The British in the Sudan 1898-1956, London, 1960, P:66. 

(78)
 .271َ، ص7117األة د. فبٔتًٍٕ: تبسٌخ اٌّغٍذٍخ فً اٌّّبٌه اٌمذٌّخ ٚاٌغٛداْ اٌذذٌج، اٌخشطَٛ،  
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زار يقل  كان أىل ال نوب يحيون حيلاة بدائيلت ح لاة علراة أ سلاميم نحيملت ىزيملت ب يتلطزرون بل 
أ ساميم من ل حات الحرف يتميزون بالحذر وقمت ابطمئنان لملن يلطت  إللييمف هقلام المنصلرون 
غرائيم عن طريل الغذا  والكسا  والعالج والمثابرة والصبرف مما كان للو أكبلر األثلر  ب ذبيم واا
هلل  تمللل  للو مللن الطمطنينللت بيللنيمف ممللا  عللل بع لليم يعيتللون هلل  كنللل ىللذه اإلرسللالياتف 

معون إل  تعاليم ر اليا وما يمقونو ملن تعلاليم اللدينف وقلد نلاليم أثلر ملن التيلذيب والتعمليم ويست
 . 99)عم  قدر ما وس   يد ر ال اإلرساليات ه  تثقي يم وتيذيبيم

بللللدأ تللللدهل ال معيللللات التنصلللليريت عملللل   نللللوب السللللودان متتم للللت ال نسلللليات  همنيللللا  
ل نلوب وتوسلعت وتوطلدت ب  لل ملا و دتلو اإليطال  واألمريكل  وغيرىملاف وقلد انتتلرت هل  ا

ف وت نبللللًا لمصللللراع بللللين  31)مللللن إدارة السللللودان مللللن تطييللللد ممللللا ثبللللت مكانتيللللا ووسلللل  ن وذىللللا
 . 37)اإلرساليات قسم ال نوب إل  مناطل ن وذ لممارست مياميم

هاإلرسللاليت األمريكيللت تعمللل بللين قبائللل التللمك والنللوير واإلرسللالت اإلن يميللت بللين الللدنكا  
ف وتعتبلر اإلرسلاليت  39)والكاثوليكيت بلين القبائلل النيميلت بحلر الغلزال والمديريلت ابسلتوائيتوالتمك 

الكاثوليكيت ه  ال نوب أغن  اإلرساليات التنصيريت وأكثرىا نتلاطًا وحركلتف هقلد حصلمت عمل  
ف وهل   33)% ملن األرا ل  ال نوبيلت والتل  ت لم قبيملت اللدنكا وغيرىلا ملن القبائلل91أكثر ملن 
ت هللل ن تملللك التقسللليمات للللم تطتلللذ هللل  اعتبارىلللا األبعلللاد اب تماعيلللت والتركيبلللت القبميلللت أو الحقيقللل

التقسلليمات ال غراهيلللت ممللا كلللان لللو أثلللر سلل   عمللل  القبائللل ن سللليا وأثللار تالهلللًا بللين كلللل ملللن 
اإلرساليتين اإلن يميت والكاثوليكيتف هنرى أن قبيمت مثل الدنكا ساد بينيلا هل  منطقلت ملا الملذىب 

يكاش بينما سلاد بينيلا هل  منطقلت أتلرى الملذىب الكلاثوليك ف وللذا ت تتلت العقيلدة الدينيلت اإلن م
ف لقللد كانللت اإلرسللاليات المسلليحيت التلل  وهللدت إللل  ال نللوب ذات مللذاىب متباينللت  39)والمغويللت

                                                 
(79)

 اٌتمشٌش اٌغٕٛي: ِذٌشٌخ ثذش اٌغضاي ِٚذٌشٌخ أػبًٌ إًٌٍ. 

 22،21اٌّشجغ اٌغبثك، صتٛفٍك ِذّذ خٍٍفخ: اٌذٍبح فً اٌغٛداْ، 
(30)

 .21ٔفظ اٌّشجغ اٌغبثك: ص 
(31)

 Burton Jhon W: Christian Colinists and conversion, A view from the Nilatic Sudan 

(Journal of Modern African Studies) 23/2/1975, Vol. 1, P:55. 

 .21ِذّذ ػّش ثشٍش: اٌّشجغ اٌغبثك، ص
(37)

 .71ك، صدغٓ ِىً: اٌّشجغ اٌغبث 
(33)

 .31إثشاٍُ٘ ػىبشخ: اٌّشجغ اٌغبثك، ص 
(34)

 Burtom Jhon W: Op.Cit, PP:355-356. 
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واتتصللت كللل منيللا ب يللت معينللت حتلل  تللتمكن مللن صللبل األىللال  بطابعيللا التللاصف وبالتللال  
تبعدىم عن الوحدة أو الت اىمف ولم يقتصلر دور اإلرسلاليات عمل  الناحيلت  يترج األىال  بعقائد

نمللا مز للت تعاليميللا بثقاهللت تبعللث عملل  ال رقللت بللين أىللل ال نللوب وأىللل التلللمال   35)الدينيللت واا
وتعميل التالهات هاتتلذت ملن ت لارة الرقيلل نملاذج تثيلر ن لوس ال نلوبيين الكراىيلت والبغ لا  

م أن إحلدى اإلرسلاليات احت ظلت هلل  هنلا  مدرسلتيا بتل رة كبيللرة نحلو التلماليينف وملن ادعللائي
قيل إن أىل التلمال كلانوا يتلا رون بلالقرب منيلا هل  بيل  الرقيلل وتعيلدت إدارة اإلرسلاليت ىلذه 

ف  36)التلل رة بالرعايللت لتظللل عنوانللًا حيللًا مللائاًل أمللام أىللل ال نللوب يللذكرىم بمسللاوئ بنلل  وطللنيم
ال نلوب من صلاًل علن التلمال هعنلد هلتل مملر هل  منطقلت  أي ًا حرصت اإلرساليات عم  بقا 

السدود لتسير هيو السل ن الذاىبلت إلل   وبلا  هزعلت اإلرسلاليات هل  ال نلوب بلاإلعالن علن أن 
ىللذا الممللر ي للتل الطريللل أمللام المسللممين لغللزو  نللوب السللودان وبالتللال  الق للا  عملل  تعللاليم 

ذين ينتيلون ملن تعمليميم سلول يلذىبون المسيحيتفو أو لحت اإلرسلاليات أن طمبلت ال نلوب الل
وىل   )غاوردون )الكمياة الجامعياة اآلن((عبر ىذا الممر المائ  ه  منطقلت السلدود إلل  كميلت 

تو للللد هلللل  الترطللللوم حيللللث تسللللود الديانللللت اإلسللللالميتف واسللللت ابت اإلدارة البريطانيللللت لمطالللللب 
تلمالف هادعلت أوًب أن اإلرساليات وتعممت بتلت  الوسلائل لمنل  ابتصلال بلين أىلل ال نلوب وال

متايه القبائل ه  تمال السودان يحنلون إلل  ت لارة الرقيلل وتق ل  المصلمحت حمايلت ال نلوب 
ف وىكلذا  لا  التنصللير إلل   نلوب السلودان لي لليل إلل  التعدديلت القبميلت والمغويللت  37)ملن ذللك

 . 38)والثقاهيت تعدديت مذىبيت

للللرون هلللل  عممللللت اإلرسللللاليات عملللل  الللللتتمص مللللن الت للللار التللللمالي  ونف هركللللز المرنص 
نتللللاطيم بللللال نوب عملللل  ابتللللتغال بالت للللارة تاصللللت هلللل  الللللذرة واألبقللللار والتللللرز واألسللللاور 
لرون عمل   النحاسيتف وكانوا يت ارون هييلا مل  األىلال  علن طريلل المقاي لتف وقلد ركلز المرنص 

التللرز تمللك الب للائ  ألىميتيللا هلل  الم تمعللات القبميللت ب نللوب السللودان سللوا  مللن األبقللار أو 

                                                 
(35)

 .722إثشاٍُ٘ اٌؼذٚي: اٌّشجغ اٌغبثك، ص 
(36)

 .721ٔفظ اٌّشجغ اٌغبثك: ص 
(31)

 .722،721إثشاٍُ٘ اٌؼذٚي: اٌّشجغ اٌغبثك، ص 
(38)

ٌخ اٌجٕٛة اٌفىش االعتشاتٍجً اٌؼشثً، اٌمب٘شح، ِؼٙذ جّبي ػجذ اٌجٛاد: أصِخ اٌتىبًِ اٌمًِٛ فً اٌغٛداْ، دب 

 .11َ، ص7171فً ٌٌٍٛٛ  21االتذبد اٌؼشثً، اٌؼذد 
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لرون  تملك الت لارة حتل  هل  المنلاطل  39)واألساور لمزينت وبعتبارات دينيت ف كان احتكلر المرنص 
النائيت البعيدة عن مراكز الحكومت مملا أتلاح ليلم هرصلت السليطرة عمل  تملك المنلاطلف وبالتلال  

ملن نتر اإلن يل بين المواطنين الذين عادة ما يم طون ل رساليات ه  وقت الم اعاتف وىل  
أىم الظلواىر الطبيعيلت التل  علادة تصليب الم تمعلات ال نوبيلتف وتحلدث نتي لت ال ي لانات أو 

 بعد انتيا  المعارك القبميت طمبًا لمعمل أو اإلحسان أو ت ميد  روحيم.

أتذت مسطلت التتمص من الت ار التلماليين هل  ال نلوب أبعلادًا متتم لتف هعنلدما عقلد  
م قللررت الم نللت و لل  أهريقيللا هلل  المرتبللت الثانيللت 7971عللام  مللؤتمر التنصللير العللالم  بللطدنبرة

بعلللد الصلللين ملللن حيلللث حا تيلللا إلللل  اتتلللاذ الت لللارة وسللليمت  لللروريت لنتلللر اإلن يلللل بلللين تملللك 
التعوبف وعمل أستاذ الالىوت/ روبسن عم  ذلك القرار  أنو بنا  عم  تقلدم الت لار المسلممين 

 سللالم ممللا ييللدد بللطن تصللبل أهريقيللا الوثنيللت المسللتمر  نوبللًا هلل ن كللل تللا ر مسللمم ىللو داعيللت ل
 . 91)إسالميت أكثر منيا مسيحيت 

وىكلللذا ارتبطلللت الت لللارة بطسلللموب العملللل التنصللليري القا للل  بالسللليطرة التاملللت عمللل   
رون بالت ارة عمل  نطلال واسل  هل  ال نلوبف وملن تلالل  الم تمعات المتتم ت  هاتتغل المرنص 

اممين هلل  مراكلز التنصلليرف كللان نتلر اإلن يللل هلل   نللوب تملك الت للارة كللانوا يلدهعون أ للور العلل
رون عم  التعمليمف رغلم  السودان يعتمد أساسًا عم  التنصير ه  م ال التعميم لذلك ركز المرنص 
تعلللدد المي لللات المحميلللت بالملللديريات ال نوبيلللت وعلللدم و لللود لغلللت متلللتركت لمكتابلللت للللذلك اقتلللرح 

ف وقللللد أو للللل  97)هللللت المغللللات المحميللللتالمنصللللرون أن عملللل   ميلللل  اإلرسللللاليات  للللرورة معر 
المنصر/ ماكدونالد:  ليس ىناك وسيمت لتعمم لغلت أه لل ملن التلدريس بيلا ولليس ىنلاك وسليمت 
ل يلللم اإلن يلللل ونتلللره أه لللل ملللن المغلللات المحميلللت ولللليس ىنلللاك وسللليمت لمتلللطثير عمللل  ملللواطنين 

 . 99)أه ل من  م  أبنائيم ه  ح رات الدراست 

                                                 
(39)

 اٌتمشٌش اٌغٕٛي: ِذٌشٌخ ثذش اٌغضاي ِٚذٌشٌخ أػبًٌ إًٌٍ. 
(40)

 Waston, J.R: Op.Cit, P:118. 
(41)

 Rafia Hassan Ahmed: Regionalism, Ethnic and Socio- Cultural Pluralism, the case 

of the Southern Sudan, University of Khartoum, 1984, P:50-51. 
(42)

 Macdonald, Christian Education in Southern Sudan, CMO, Jun 1940, P:84-90. 
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  دراسللت المغللات المحميللت لقبائللل ال نللوبف وممللن أسلليموا وىكللذا سللعت اإلرسللاليات إللل 
هل  تمللك الدراسلات أبللاد هيرونللا هقلاموا بدراسللت واسللعت لقبائلل الللدنكا والتللمك والنلويرف وقللد احتمللت 
دراساتيم المغويت  ز ًا ىامًا من أرتيل مقر اإلرساليت بروما والمكتبت الممكيلت هل  هينلاف وتو لد 

ام بيا أباد هيرونا ومعظميا دينيلت وصلحيتف أي لًا ىنلاك قلواميس قوائم متعددة لمتر مات الت  ق
المي للات المحميللتف ومللن الللذين أسلليموا هلل  ىللذا الم للال القللس/ ولسللن وللل ف كللان متللرهًا عملل  
مدرست  وبا وأعد تر مت ل ن يل بمغت الدنكاف والقس/  ورف الذي أعد اإلن يلل بمغلت الزانلديف 

 . 93)كتب الصالة بمغت الموروودكتور/ هريزر وزو تو قاما بتر مت 

 التنصير عن طريق المدارس:_

كانلللت المدرسلللت ملللن المؤسسلللات الرئيسللليت التللل  ركلللزت عمييلللا اإلرسلللاليات هللل  نتلللر  
عداد مواطنين مسيحيين ليقوموا بنتلر اإلن يلل هل  األملاكن التل  للم يصلل  اإلن يل بال نوب واا

م 7997يات بللال نوب حتلل  عللام إلييللا المنصللرونف وبنللاً  عملل  ذلللك انقسللمت مللدارس اإلرسللال
 : مدارس أوليت ومدارس األحراش أو القرى. 99)إل  نوعين هقط من المدارس

 المدارس األولية:

يو لللد هللل  كلللل مركلللز تنصلللير  مدرسلللت أوليلللت داتميلللت يقلللوم باإلتلللرال عمييلللا منصلللر  
بيللذه أوروبلل ف وعللن طريللل ابتصللال بزعمللا  القبائللل يللتم إقنللاع أوليللا  األمللور إللحللال أبنللائيم 

المدارسف ونظرًا لمظلرول الطبيعيلت ومسلتوى التالميلذف كانلت المنلاىج بسليطت تتمثلل هل  تعمليم 
الكتابلللللت وقلللللرا ة اإلن يلللللل بالمي لللللات المحميلللللت ودروس عمميلللللت للللللبعض الصلللللناعات البسللللليطت  

 كالت ارةف والبنا ف وزراعت المحاصيل.

نيلائ  يملنل المت وقلون وتتتمل مدة الدراست من إرساليت إل  أترىف وبعلد ابمتحلان ال 
يعلللين بمقت لللاىا الطمبلللت بعلللد  Local Masters Certificateتللليادات لمتلللدريس تعلللرل 

                                                 
(43)

ً ٌغخ طٛن جٍٍٕك، ٌغخ لجٍٍخ اٌذٔىب، ٚطٛن ٔبط ٌغخ إٌٌٛش ثذش اٌغضاي،ٚطٛن شٍٛ ٌغخ اٌشٍه، ٌٚغخ إٌذلٛ ف 

ٚالٌخ غشة ثذش اٌغضاي، ٌٚغخ اٌمٌٛٛ فً اٌّذٌشٌخ االعتٛائٍخ ٚغٍش٘ب ِٓ اٌٍٙجبد ٚاٌٍغبد، أظش: 

ar.m.wikipedia.org 

Oswin, k., The Early Study of the Vilotic Languages of the Sudan, SWR, Vol. 11, 

1970, P:86-93. 
(44)

 .777إثشاٍُ٘ ػىبشخ: اٌّشجغ اٌغبثك، ص 
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تعميدىم مدرسين ه  مدارس القلرى بلط ور تليريت عينيلت ونقديلت تتلراوح هل  بعلض اإلرسلاليات 
إل  تمست عتر قرتًا تيريًا باإل اهت إل  رطل ونصل من الذرة يوميًا م  تطسيس كلوخ للوف 

 . 95)رل ىؤب  المدرسون الوطنيون باسم الممقنينويع

 مدارس األحراش:

مللدارس تمقللين مبللادئ المسلليحيتف يطمللل عملل  مللدارس األحللراش مللدارس القللرىف وتقلل   
تحللللت تصللللنيل مللللدارس مللللا دون الدر للللت هلللل  التصللللنيل التللللاص بالمللللدارس غيللللر الحكوميللللت 

حصللول عملل  مواهقللت زعلليم م والقللانون الوحيللد إلنتللا  ىللذه المللدارس ىللو ال7997الصللادر عللام 
القبيمللت أو م للتش المنطقللتف وتعتبللر ىللذه المرحمللت تمييديللت لممدرسللت األوليللتف والدراسللت هلل  ىللذه 
الملدارس غيلر منتظملتف وأعملار التالميللذ تت لاوت ت اوتلًا كبيلرًاف وتللدرس هل  ىلذه الملدارس مللادة 

لكاتيكسلللموس تمقلللين مبلللادئ اللللدين المسللليح  علللن طريلللل السلللؤال وال لللواب يطملللل عمييلللا اسلللم ا
(Catechim.   

ويقلللوم بالتلللدريس مدرسلللون وطنيلللون تلللم تعميلللدىم وحصلللموا عمللل  تللليادة التلللدريس التللل  تمنحيلللا 
  Catechistالمللللدارس األوليللللت ويطمللللل عمللللييم هلللل  تمللللك المللللدارس الممقنللللين أو الكاتيكسللللت )
 وميمتيم تمقين الدين المسيح  لألتتاص الذين يرغبون ه  اعتنال المسيحيت.

يللا  هتللرة الدراسللت يتو للو الممقللن بالتالميللذ إللل  مقللر اإلرسللاليت إل للرا  مراسللم التعميللدف وبعللد انت 
ف ثللم يسلل ل ابسللم ال ديللد لممعمللد هلل  قائمللت  96)وتقللام ح مللت كبيللرة تصللاحبيا إيقاعللات الطبللول

المسلليحيين الللوطنيين ثللم تللتم مراسللم التثبيللت التلل  يقللوم بيللا األسللقل وىلل  آتللر مراحللل انتمللا  
 . 97)يت وبعدىا ين صل عن م تمعو الوثن الوثن  لممسيح

كانت مدارس التمقين من أكبر وسائل نتر المسليحيت هل   نلوب السلودان حيلث تقلوم  
ب عللداد وتنتللئت األط للال وىللم صللغار تنتللئت مسلليحيت حتلل  إذا مللا وصللموا إللل  المرحمللت األوليللت 

                                                 
(45)

 Beshir M.O.: Educational Development in the Sudan 1898-1956 Oxford 1969, 

P:254. 

 .71دغٓ ِىً: اٌغٍبعخ اٌتؼٍٍٍّخ، اٌّشجغ اٌغبثك، ص
(46)

 Beshir, M.O: Op.Cit, P:255. 
(47)

 Giffen, C.R: The Planting of Christianity in Africa, London, 1952, P:317. 



 ِذبٚالد اٌتخٍض ِٓ اٌٛجٛد اٌؼشثً ٚاإلعالًِ فً جٕٛة اٌغٛداْ                                     

                      
 115 مجمة بحوث كمية اآلداب                                                                       

لللللذلك اىتمللللت  اعتبللللروا مسلللليحيينف وأصللللبحوا ممقنللللين لممبللللادئ المسلللليحيت هلللل  قللللراىم النائيللللتف
اإلرسللاليات بو للو تللاص بيللذا النللوع مللن التعملليم الللدين ف وقللد ارت لل  عللدد مللدارس التمقللين حتلل  

ف وقلللد أدى انتتللار ىلللذا  98)م تمسللمائت وتمسلللًا وثمللانين مدرسلللت تمقللين7938وصللل هلل  علللام 
النوع من الملدارس عمل  نطلال واسل  ودون هيلم صلحيل لممسليحيت مل  ردا ة نوعيلت المدرسلين 

بلللطمره إلللل  تنصلللير األط للال القصلللر وتعميلللدىم باسلللم التعملليمف وىكلللذا كانلللت محاصلللرة القللائمين 
عاقت تقدمو ه   نوب السودانف وى  السياست الت  و عيا مانم  سلكرتير ال معيلت  اإلسالم واا

 م.7976البريطانيت لمتئون األهريقيت عام 

 _التنصير عن طريق العالج:

لتنصلير إب هل  الربل  األتيلر ملن القلرن لم تظير أىميت العلالج كوسليمت ملن وسلائل ا 
التاسلل  عتللر عنللدما تكونللت ال معيللات الطبيللت هلل  أوروبللا وأمريكللا والتلل  تقللوم بتطىيللل األطبللا  

 Medicalوالممر للللين هلللل  مراكللللز التنصلللليرف ومللللن ثللللم أصللللبحت اإلرسللللاليات العال يللللت 
Evangelistic Mincom رس هييلا من وسائل التنصير اليامت تاصت ه  المناطل التل  يملا

 . 99)العالج بوسائل تراهيت

وقللد ارتلللبط ابىتمللام بيلللذا النللوع ملللن اإلرسللاليات بلللدواه  متعللددةف ملللن بينيللا ملللا أكلللده  
دكتللور/ كللوك:  أن أىللدال ىللذا النللوع مللن البعثللات ىللو أوًب إل لل ا  روح التلل قت الدينيللت عملل  

معال للت النللاس مللن  البعثللات التنصلليريت ثللم تمييللد الطريللل ل ن يللل إللل  قمللوب البتللرف وأتيللراً 
 . 51)األمراض 

وقد كان من رأي بعض المبترين:  أن  نوب السودان ليس ه  حا ت إلل  وعلاظ أو  
ه لللاًل علللن أن و لللود   57)إلللل  ر لللال بىلللوت بقلللدر ملللا ىلللم هللل  حا لللت إلللل  منصلللرين أطبلللا  

المنصلللر الطبيلللب هللل  الم تمعلللات التللل  يملللارس هييلللا التعاويلللذ والتملللائم كقلللوة سلللحريت لعلللالج 

                                                 
(48)

 Hewitt: The Problems of Success, A History of the Church Missionary Society 

1910-1942 in Tropical Africa The East, At home, London, 1971, P:109. 
(49)

 Beshir, M.O: Op.Cit, P:195. 
(50)

 R. Cook: Medical Mission, CMO, Vol. 1X IV, 1918, P:148. 
(51)

 Dempsey, J.: Mission on the Nile, New York, 1956, P:113. 
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ض يسلللللاعد هللللل  الق لللللا  عمللللل  ن لللللوذ العلللللراهين اللللللذين يمثملللللون أحلللللد أعملللللدة المعتقلللللدات الملللللر 
صلغير لعلالج التالميلذ  )مستوصا((وبالتال  هقلد نتلطت هل  معظلم مراكلز التنصلير  59)الوثنيت

لحكوملت وتلزوده والعاممين من األىال  والمنصرينف وىذا النوع من المراكز كانت تترل عميو ا
 ه  بعض األحيان باألدويت والممر ين.

وهيملا علدا ذللك هل ن اىتملام اإلرسلاليات بلالعالج هل  ال نلوب كلان محلدودًا هقلط عمل   
مستتللللل   للللللوي التابعلللللت إلرسلللللاليت غلللللوردون وبعلللللض المستتللللل يات التللللل  أنتلللللئت هللللل  نيايلللللت 

عللت ل رسللاليات بللال نوبف الثالثينيللاتفويعتبر ىللذا المستتلل   مللن أكبللر وأىللم المستتلل يات التاب
وقد تم إنتاؤه بعد  غط تديد من قبل الحكومتف وذلك عندما اكتت ت الحكوملت ت تل  ملرض 
النللومف وال للذام هلل  إقملليم بدو ومنطقللت الزانللديف حاولللت إقنللاع المسللئولين هلل  إرسللاليت غللوردون 

 الت  تق  ىذه األرا   داتل منطقت ن وذىا ب رورة إنتا  إرساليت عال يت.

مللن مستتلل   مصللر القديمللت هلل   R.Y.Stonesقامللت اإلرسللاليت بانتللداب الللدكتور/ سللتونز ه 
ف ولكللن تقريللره  53)م لمقيللام بزيللارة لمنطقللت الزانللدي ودراسللت إنتللا  إرسللاليت طبيللت بيللا7979عللام 

ف ثللم  للا  الللدكتور/ هريللزر وزو تللو إللل  منطقللت  59) للا  عملل  عكللس مللا تسللع  إليللو الحكومللت
وكان أول طبيب يعمل هل  إرسلاليت غلوردون ب نلوب السلودان  هقلام مف 7997المورو ه  عام 

ف ظيللرت  55)ب نتللا  مبنيللين مللن الطللين والقللش اتتللذ أحللدىما مدرسللت لمبنللين وا تللر مستتلل  
أىميلللت المستتللل   لموقعيلللا هللل  إقمللليم الملللورو واللللذي كلللان يت تللل  هيلللو ملللرض ال لللذامف وعنلللدما 

هريلزر معسلكرًا لمم لذومين بلالقرب منيلا  م أعلد اللدكتور/7996اكتممت مبان  المستتل   علام 
 . 56)وألحل بالمعسكر كنيست ومدرست

وقد حظيت المستت   بمساعدات نقديت وعينيت من المنظمت العالميت لمكاهحلت ال لذام  
 . 57)البريطانيت مما أكسبيا تيرة واسعت

                                                 
(52)

 Ibid. 
(53)

 Ewitt, G.: The Problem of Success, Op.Cit, P:210. 
(54)

 َ.7171اٌتمشٌش اٌغٕٛي ػٓ ِظٍذخ اٌّغتشفٍبد اٌٍّىٍخ:  
(55)

 ٔفظ اٌتمشٌش. 
(56)

 Hewitt, G.: Op.Cit, P:269-270. 
(57)

 Demosey, J.: Op.Cit, P:155. 
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وكانللللت تعتبللللر المثللللل األعملللل  لمعمللللل التنصلللليري العال لللل ف ولللللذلك كانللللت الكنيسللللت  
رسلللت والمستوصلللل والمستتللل   يتلللكمون معلللًا وحلللدة مترابطلللت لمكنيسلللت المسللليحيت هللل  كلللل والمد

اللذي كلان يعملل هل  إحلدى مستوصل ات  Lafrekمركز تنصيرف وقد وصل المنصر/ بهلرك 
ال نللوبف الطريقللت التللل  يللؤدي بيلللا المنصللر الطبيللب نتلللاطو التنصلليري قلللائاًل: أن التقللرح ىلللو 

المر   عم  المستوصلف وكلان عمل  كلل ملريض أن  المرض الرئيس  الذي يتردد من أ مو
يقوم بتتييد عتت من القش بن سو أو بواسطت أقاربو ليقيم هييا حتل  يلتم تل اؤهف وىلذا يعنل  أن 
أعداد كبيلرة سلتتاح ليلا هرصلت معرهلت تعلاليم المسليحيت حيلث يقلام اللوعظ ملرتين هل  اليلوم علن 

ف ويبقل  الملريض علادة نحلو تليرينف وبعلد  58)طريل أحد أهراد القبيمت الذين تتلبعوا بالمسليحيت
ت اؤه تحرل العتت وتبن  أترى لحالت  ديدةف وب انب مستتل   للوي أنتلطت إرسلاليت غلوردون 

م ىللذا 7938م واألتللرى عللام 7939بمديريللت أعللال  النيللل مستتلل يين صللغيرينف إحللداىما عللام 
 ب انب ثمانيت مستوص ات ه  مراكزىا التنصيريت المتتم ت.

عللالج هلل  حللابت قميمللت م انللًا وعللادة كللان يللده  المللريض مبمغللًا بسلليطًاف وهلل  وكللان ال 
ف وتطت  اإلرساليت األمريكيت هل  المرتبلت  59)حالت عدم مقدرتو يده  عددًا من البيض أو الد اج

الثانيللت بعللد إرسللاليت غللوردون مللن ناحيللت ابىتمللام بالتنصللير العال لل ف أمللا اإلرسللاليت اإليطاليللت 
اط يذكر ه  ىذا الم الف لقد كان اليلدل ملن العلالج هل  مراكلز التنصلير ىلو همم يكن ليا نت

تت يللل ا بم ال سللمانيت لتللتمكن الللن س مللن إدراك القللوى الكامنللت هلل  العقيللدة المسلليحيت وتمللل 
روح ابعترال بال ميل والعرهان لممعامملت التل  قلدمت إليلوف كلذلك الق لا  عمل  ن لوذ العلراهين 

لألىال  المحور الذي يدور حولو معتقداتيم الوثنيت وب يرون هل  المسليحيت الذين كانوا بالنسبت 
 بدياًل عنيا.

وأيًا كان األمر ه ن التنصير عن طريل العالج لم يكلن أداة هعاللت لنتلر اإلن يلل هل   
  نوب السودان رغم ت ت  األمراض المتتم ت بو.

                                                 
(58)

 Annual Report on Medical Health work, 1935, 6, P:144. 
(59)

 Hewitt, G.: Op.Cit, P:300. 
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 والجنوب ونتائج ذلكم ومحاوالت الوحدة بين الشمال 9191ثالثًا: مؤتمر جوبا 

منللللذ بدايللللت األربعينللللات ظيللللرت هلللل  ال نللللوب م موعللللات صللللغيرة ت معيللللم الصللللداقت  
والعالقللللات الطبيللللتف وبللللدأوا ينظمللللون أن سلللليم هلللل   معيللللات سياسلللليت وا تماعيللللت غيللللر رسللللميت 
ك معيللت اب تمللاعيين السياسلليت هلل   نللوب السللودان وكللان مقرىللا  وبللاف وال معيللت اب تماعيللت 

مكلللال هللل  أعلللال  النيللللف و معيلللت تحسلللين التلللئون اب تماعيلللت لممسلللئولين التللل  ظيلللرت هللل  م
ال نللللوبيين و للللمت المللللوظ ين المللللدنيينف وكللللان اىتماميللللا األول بللللاأل ور والمرتبللللات وقللللاموا 
ب  للراب  للد السلللمطت هللط برت اإلدارة البريطانيللت عمللل  تحسللين أ للور العملللالف وبمللا أن تملللك 

م وبعللد انعقللاد مللؤتمر 7997يللت بدايللت مللن عللام األنتللطت كانللت غيللر رسللميت هقللد توق للت وانت
ف وه  الحقيقت لم يكن ي ول ه  تاطر بريطانيا ه  أي وقلت ملن األوقلات أن يتلارك  61) وبا

م والللذي تللم تكوينللو 7971السللودانيون هلل  حكللم الللبالدف ومنللذ إنتللا  م مللس الحللاكم العللام عللام 
ن ل لللطت إلللل  ملللن البريطلللانيين للللم تيلللتم بريطانيلللا هللل  تمثيلللل السلللودانيين هللل   ىلللذا الم ملللسف واا

إتراكيم ه  اإلدارة المحميتف وظل ذلك الو   قائمًا حت  الحرب العالميلت الثانيلتف ومل  ازديلاد 
نسلللبت المتعمملللين هللل  السلللودان ملللن تري للل  كميلللت غلللوردون وغيرىلللاف تطمللل  ىلللؤب  إلللل  إنتلللا  

بلدأت بريطانيلا هل  تنظيمات سياسيت لممتاركت هل  حكلم بالدىلمف وبعلد الحلرب العالميلت الثانيلت 
دملللج  أواًل:ف هو لللعت ثالثللت اتتيلللارات لمسياسللت ال نوبيلللت _  67)تعللديل سياسلللتيا نحللو ال نلللوب

دملج أ لزا  ملن ال نلوب  ثالثاًا:دملج ال نلوب مل  أهريقيلا التلرقيتف  ثانياًا:ال نوب هل  التلمالف 
مللن أي  ملل  التللمال وأ للزا  أتللرى ملل  أهريقيللا التللرقيتف ونالحللظ أن كللل تمللك ابقتراحللات تتمللو

م دعلا السلكرتير اإلداري لمحكوملت 7996إتارة إلي لاد كيلان مسلتقل لم نلوبف وهل  نيايلت علام 
البريطانيت  يمس روبرتسون إل  عقد مؤتمر ه   وبا ييدل إلل  تمثيلل ال نلوب هل  الم ملس 

 . 69)التتريع  السودان  أو إنتا  م مس تتريع  من صل لم نوب

                                                 
(60)

 Beshir, M.o: The Southern Sudan background to Conlict, London, 1968, P:45. 
(67)

 .12اٌظبدق اٌّٙذي: ِغأٌخ جٕٛة اٌغٛداْ، اٌّشجغ اٌغبثك، ص 
(67)

ش االعتمالي، تؼشٌت: ِظطفى اٌخبٔجً، داس جٍّظ سٚثشتغْٛ: اٌغٛداْ ِٓ اٌذىُ اٌجشٌطبًٔ اٌّجبشش إٌى فج 

 .713َ، ص7113ثٍشٚد، -اٌججً
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الحقيقيللت لمحركللت السياسلليت هلل   نللوب السللودان م البدايللت 7997ويعتبللر مللؤتمر  وبللا  
وح لللره رؤسلللا  القبائلللل ال نوبيلللت والملللوظ ين  Robertsonحيلللث تلللرأس الملللؤتمر روبرتسلللون 

ال نللوبيين المتعممللين وسللتت مللن أبنللا  التللمال ب انللب حكللام المللديريات ال نوبيللت الللثالثف وذلللك 
ابسلتوائيت مسلتر/ ملارود  وقلد أتلار حلاكم المديريلت  63)م هل   وبلا7997ه  تير يونيلو علام 

Marod  بلللللطن الملللللؤتمر يعتبلللللر  أول هرصلللللت يتلللللاح هييلللللا ألبنلللللا  ال نلللللوب الح لللللور لمناقتلللللت
ق لللاياىم  وقلللد أوصللل  ملللؤتمر  وبلللا بالمواهقلللت عمللل  اتلللتراك ال نلللوب هللل  ال معيلللت التتلللريعيت 
ن وعم  الوحدة بين التمال وال نوبف وقد أو ل القلادة ال نلوبيين تتلوهيم هل  ىلذا الملؤتمر مل

 . 69)التماليين

لم يكن ال نوبيون مييئين لالتتراك ه  العمل السياس  ه  السلودان التلمال  كملا للم  
يكللن زعمللا  القبائللل ال نوبيللت مييئللين لمتعامللل هلل  ظللل سللودان واحللدف وذلللك ألن السياسللت التلل  
و لللعتيا بريطانيلللا هللل   نلللوب السلللودان أدت إلللل  تلللطتر اللللوع  السياسللل  ملللا أدى إلللل  تلللطتر 

. كمللا كانللت الكللوادر السياسلليت التلل  قللادت  65)ألحللزاب السياسلليت عملل  عكللس التللمالظيللور ا
الحركللت السياسلليت هلل  ال نللوب عملل  صللمت وثيقللت بمللدارس اإلرسللالياتف ومللن ثللم كللان ليللا تللطثير 
كبيلللر هللل  تنتلللئتيا الن سللليت وات اىيلللا السياسللل  وال كلللري والثقلللاه  حتللل  تمكنلللت ملللن الظيلللور 

 . 66)مرات ليبدأ نمو الوع  السياس  ه  ال نوبتدري يًا وابتتراك ه  المؤت

م تعر ال نوبيون بطول  تطواتيم التن يذيت نحو 7997وبانتيا  أعمال مؤتمر  وبا  
المتاركت ال عميت ه  السياست السودانيت ورغم قمت تبرتيم بالعمل السياس  إب أنيم أظيروا 

 التتريعيت.در ت من الوع  وال يم لممتاكل المطروحت عمييم بال معيت 

وعندما التقت األحزاب التماليت م  األع ا  ال نوبيين داتل الم مس التتريع   
م ولم يكن 7957قررت ال معيت تتكيل ل نت لو   أسس الدستور ال ديد ه  السودان عام 

لم نوب هييا دور يذكر نظرًا لعدم و ود أحزاب سياسيت إب بعض القيادات ال نوبيت المت رقت 
                                                 

(63)
 .711ٔفظ اٌّشجغ اٌغبثك: ص 

(64)
 ، اٌٍّذك اٌخبص ثّؤتّش جٛثب.221ِذّذ ػّش ثشٍش: اٌّشجغ اٌغبثك، ص 

(65)
 .717ػًٍ دغٓ ػجذ هللا: اٌذىُ ٚاإلداسح فً اٌغٛداْ، اٌمب٘شح، داس اٌّغتمجً اٌؼشثً، ص 

(66)
ّذ وٍٛن: اٌّؤتّش اٌذعتٛسي فً اٌغٛداْ )اٌّؼٛلبد ٚاإلِىبٍٔبد(، سعبٌخ دثٍَٛ فً اٌؼٍَٛ اٌغٍبعٍخ، إِبَ ِذ 

 .71َ، ص7177ِؼٙذ اٌذساعبد اٌؼشثٍخ، 
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أدى ذلك إل  تعور ال نوبيين بالتول من   معيا تنظيم سياس  واحدف وقد والت  ب ي
 . 67)انتقال  ز  كبير من السمطت إل  التماليين

ومن تالل الحوار بلين ر لال اإلدارة البريطلانيين ور لال اإلرسلاليات التنصليريت وبلين  
تحللاد ال يللدرال  بللين القللادة السياسلليين ال نللوبيين تر للت ألول مللرة هكللرة التقسلليم اإلداري أو اب

التلللمال وال نلللوبف هقلللد اسلللتطاع ر لللال اإلدارة واإلرسلللاليات أن يلللؤثروا عمللل  القلللادة ال نلللوبيين 
ب نتللا  م مللس استتللاري مسللتقل ل نللوب السللودانف وصللارت ىللذه ال كللرة ىلل  القاسللم المتللترك 

أحلزاب ف وبملا أنلو للم يكلن لم نلوب  68)الوحيد ه  هكرىم عنلد نتلطة األحلزاب السياسليت ال نوبيلت
مسللللتقمت تعبلللللر عنللللو ب انلللللب تلللللطتر عمميللللات التنميلللللت ابقتصللللاديت والتعميميلللللت وموقلللللل اإلدارة 

 .*البريطانيت واإلرساليات ورغبتيم ه  وصول المؤترات العربيت اإلسالميت لم نوب

كلذلك كلان ملن العواملل الياملت التل  دهعللت القيلادات ال نوبيلت إلل  الت كيلر هل  إنتللا   
علن التلمالف ت لاىميم هل  المحادثلات التاريتيلت التل  دارت هل  القلاىرة أحزاب سياسيت مستقمت 

م بعللد قيللام الثللورةف لللذلك طالللب بللوث ديللو حللاكم مديريللت أعللال  النيللل هلل  ال معيللت 7953عللام 
التتللريعيت أن تكلللون ال يدراليللت بالنسلللبت لم نلللوب أحللد األسلللس الرئيسللليت التلل  يتلللمميا الدسلللتورف 

بذلك الرأيف لذلك تعر ال نوبيون أنيم مغيبون علن األحلداث ولكن أع ا  ال معيت لم ييتموا 
م والللذي قللرر 7957ف وكللان ذلللك بدايللت لظيللور الحللزب ال نللوب  هلل   وبللا عللام  69)السياسلليت

 إنتا  حكومت اتحاديت تعط  ال نوب قدرًا من الحكم الذات .

ولكللللن الحكومللللت السللللودانيت ره للللت ألن ذلللللك سلللليؤدي إللللل  ان صللللال ال نللللوبف وهلللل   
م تمللللرد أع للللا  ال رقللللت ال نوبيللللت مللللن ال لللليش السللللودان  ب يعللللاز مللللن 7955عللللام  أغسللللطس

)أي سام بريطانيا  د التلمالف هقاملت الحلرب األىميلت السلودانيت األولل  المعروهلت باسلم أنانيلا 
م طالب تالليا ال نوب مزيد ملن الحكلم 7979واستمرت سبعت عتر عامًا حت  عام  األفعى(

                                                 
(67)

 Magid Ali. Sanson: The Nationalist Movement in the Sudan the Enesunce of the 

Requized Political Move the Southern Sudan, 1972, P:295. 
(68)

 .771،221ِذّذ ػّش ثشٍش: اٌّشجغ اٌغبثك، ص 
*

َ عّخ ٌإلداسٌٍٓ اٌشّبٌٍٍٓ ٚألٚي ِشح ثذخٛي اٌجٕٛة ٚتُ إدخبي اٌٍغخ اٌؼشثٍخ فً ِذاسط اٌجٕٛة 7121فً ػبَ  

 ٚسفغ اٌذظش ػٓ اٌذػٛح اإلعالٍِخ.
(69)

 Magid Ali: Op.Cit, P:295. 



 ِذبٚالد اٌتخٍض ِٓ اٌٛجٛد اٌؼشثً ٚاإلعالًِ فً جٕٛة اٌغٛداْ                                     

                      
 187 مجمة بحوث كمية اآلداب                                                                       

ابات ثللللم الحللللرب األىميللللت الثانيللللت أو حللللرب أنانيللللا الثانيللللت ف ثللللم بللللدأت حللللرب العصلللل 71)الللللذات 
م وظيلللور حركلللت تحريلللر السلللودانف وقلللد اسلللتمر التلللوتر بلللين التلللمال وال نلللوب 7983-9115

% مللن أىللل 99حتلل  تللم ابسللت تا  عملل  هصللل ال نللوب عللن التللمال وكانللت النتي للت بنسللبت 
 م.9177وليو عام ال نوب مواهقين عم  ابن صال عن التمالف وذلك ه  التاس  من ي

الرتا ف وىكلذا ت لاهرت  -الحريت -العدالت وأصبح الشعار الوطني لجنوب السودان: 
 م موعت من العوامل عم  تقسيم السودان معنويًا قبل أن تصبل حدوديًا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
(10)

 .712جغ اٌغبثك، صإثشاٍُ٘ اٌؼذٚي: ٌمظخ اٌغٛداْ، اٌّش 
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 الخاتمة

مللللن تللللالل تمللللك الدراسللللت ات للللل لنللللا أن ابحللللتالل البريطللللان  تللللرك السللللودان مللللثقاًل  
السياسللليت تاصلللت  نلللوب السلللودانف إذ غرسلللت اإلدارة البريطانيلللت بلللذور ابن صلللالف بالمتلللاكل 

وكانت السياست ال نوبيت تيدل إل  تنميت الم تمل  عمل  أسلس تتتملل علن التلمالف حرصلت 
بريطانيا عم  إبعاد ال نوب تمامًا عن المؤثرات العربيت اإلسالميت وتمل سودان  نلوب  بيويلت 

 وسياسيت تتتمل عن السودان التمال .ثقاهيت وا تماعيت ودينيت 

وتمييللدًا لللذلك سللنت بريطانيللا مللن القللوانين مللا  عللل ال نللوب منطقللت مغمقللت هلل  و للو  
التللللماليين بينمللللا عممللللت عملللل  ربطللللو بتللللرل أهريقيللللاف كللللذلك قللللدمت كللللل العللللون ل رسللللاليات 
 التنصللليريت التللل  عمملللت عمللل  أن ت علللل المسللليحيت ىللل  ديلللن ال نلللوب واإلن ميزيلللت ىللل  المغلللت
السائدةف أي ًا سعت اإلدارة لبذر بذور التك والتول هل  ن لوس ال نلوبيينف وقلد أثلر ذللك هل  
سير الحياة ه   نوب السودان وه  تطور األحداثف هطصبل ىناك أزمت ثقت بين أىلل التلمال 
وال نوب بسبب الت رقلت التل  بثيلا ابحلتالل واإلرسلاليات التنصليريتف وميملا يكلن ملن أملر ىلذا 

التللل  ملللر بيلللا  نلللوب السلللودان ه نيلللا تلللدل عمللل  عملللل اليلللوة التللل  تمقيلللا ابحلللتالل األحلللداث 
البريطان  بين أبنا  اللوطن السلودان ف هقلد تطلورت المتلاكل واألحلداث وظلل الم تمل  الملدن  

مف وقللد 7955هلل  التللمال وال نللوب غيللر متكللاهحف وظمللت الحللرب دائللرة هلل  ال نللوب منللذ عللام 
والبتلللريتف وتتلللير اإلحصلللائيات علللن أن أكثلللر ملللن مميلللون  اسلللتنزهت ملللوارد السلللودان الماديلللت

تللتص مللن المللدنيين قتمللوا هلل  الحللرب األىميللت بللين التللمال وال نللوب وحللوال  تمسللت ماليللين 
 أصبحوا بال مطوى.

نمللا كانللت   وىكللذا هلل ن متللكمت  نللوب السللودان لللم تكللن مسللطلت ثقللت م قللودة هحسللبف واا
ليات التنصيريت كانلت تحتلاج إلل  حلرص تلديد عقدة ن سيت زرعيا ابحتالل البريطان  واإلرسا

 ه  معال تيا وتؤدة ورويت ه  استئصاليا.
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