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الكتب التي ناقشت مسارات السياسة السودانية لفرتة ما بعد
االستقالل بنهج علمي موضوعي ،قليلة ج ًدا ،والتي تتسم منها
بالجودة العالية وبالفائدة أقل بكثري .فالكتاب الذي أقوم مبراجعته
هنا من الفئة األقل التي اتسمت بالجودة وبالفائدة .فهو كتاب
متميز ،بذل فيه كاتبه جه ًدا بحث ًيا مقد ًرا .كام أودع يف نهايته وثائق
تاريخية شغلت يف ذيل الكتاب مئة وأرب ًعا وأربعني صفحة .وهذا
يدخل الكتاب يف باب الكتب املرجعية املهمة يف بابها .يضاف إىل ذلك
أن الكتاب كُتب ب َنفَس هادئ ،كام اتسم بالحيدة واملوضوعية ،ويف
الوقت نفسه ،بالقدرة عىل مالحظة األخطاء القاتلة يف مسار السياسة
السوداين لحقبة ما بعد االستقالل ،التي قادت يف نهاية تداعياتها
النفصال جنوب السودان .قام الكاتب ،بجدارة ،بدور املؤلف املوثق،
وكذلك بدور املحلل الذي مل تنسه التفاصيل النظر إىل الصورة الكلية
وإىل ترابط األحداث واملواقف وتداعياتها التي صبت يف نهاية األمر
يف نتيجة سلبية ،هي تراجع الوحدة الوطنية يف السودان.

يتكون الكتاب من سبعة فصول .اشتمل الفصل األول عىل مدخل
تاريخي لنشأة السودان الحديث .ويعطي هذه الفصل رس ًدا مجمالً
لتاريخ السودان ،ينتهي بتوصل الحكومة املرصية إىل اتفاق مع
األحزاب الشاملية السودانية يف القاهرة يف عام  .1952جرى ذلك
االتفاق قبل أربع سنوات من إعالن استقالل السودان عن كل
من بريطانيا ومرص يف  .1956أما الفصل الثاين فاشتمل عىل مسار
املفاوضات بني دولتي الحكم الثنايئ؛ بريطانيا ومرص ،وتوقيع وثيقة
الحكم الذايت للسودان يف شباط /فرباير  .1953أما الفصل الثالث
فيعرض لفرتة الحكم الذايت االنتقالية التي انتهت بإعالن استقالل
السودان ،من داخل الربملان ،عن كل من بريطانيا ومرص .ويناقش
الفصل الرابع الفرتة املمتدة من تاريخ االستقالل يف أول كانون الثاين/
يناير  ،1956مرو ًرا بحقبة الدميقراطية األوىل التي أعقبت االستقالل،
ثم انقالب الفريق إبراهيم عبود الذي أجهض تجربة الدميقراطية
األوىل يف ترشين الثاين /نوفمرب  ،1958وحتى سقوط نظام الفريق
عبود نتيجة للثورة الشعبية يف ترشين األول /أكتوبر  .1964أما
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الفصل الخامس ،فيشتمل عىل رسد وثائقي للمداوالت واملقررات
ملؤمتر املائدة املستديرة  ،1965الذي جرى يف فرتة الحكومة االنتقالية
مخصصا ملناقشة مشكلة
التي أعقبت ثورة أكتوبر ،وكان ذلك املؤمتر
ً
الجنوب .ويعرض الفصل السادس رس ًدا وثائق ًيا ملداوالت ومقررات
لجنة االثني عرش التي انبثقت من مؤمتر املائدة املستديرة .أما
الفصل السابع ،فيغطي مؤمتر األحزاب السياسية السودانية ،وتكوين
اللجنة القومية للدستور وما صاحب تشكيلها ،ثم لجنة مراجعة
الدستور ،مرورا بانقالب منريي يف أيار /مايو  ،1969وتوقيعه اتفاقية
أديس أبابا مع املتمردين الجنوبيني يف عام  1972التي أوقفت حرب
الجنوب لفرتة مؤقتة امتدت ملا يزيد عن عرش سنوات.
رجع املؤلف إىل جذر املشكلة الجنوبية التي أفضت يف عام 2011
إىل انفصال جنوب السودان؛ فاستخدم ما كتبه املؤرخ الربيطاين
الشهري آرنولد توينبي يف املقدمة التي كتبها لكتاب املثقف السوداين
الجنويب ،أوليفر البينو املوسوم" :السودان :وجهة نظر جنوبية"،
حيث قال توينبي:
"ظل جنوب السودان معزوال عن العامل ،مبا يف ذلك الجار املبارش،
شامل السودان ،خالل حقب عديدة .ومل يحدث له انفتاح عىل
صنوف أخرى من البرش حتى الربع الثاين من القرن التاسع عرش..
وكانت التجربة األوىل غري سعيدة باملرة .فقد تعرض الجنوبيون
تحت الحكم املرصي ثم املهدية إىل السلب والنهب ،وكان الجناة،
يف املقام األول ،هو أقرب جريانهم إليهم ،السودانيون الشامليون .إذ
متكن هؤالء الجريان من اخرتاق املوانع الطبيعية وقاموا باإلغارة عىل
الجنوب لالستيالء عىل سن الفيل والرقيق .وقد ترك ذلك اللقاء األول
مع العامل الخارجي انطباعات مريرة يف ذاكرة الجنوبيني الجامعية".
عىل خالف ما هو شائع حول أن الربيطانيني كانوا يسعون إىل فصل
الجنوب عن الشامل ،يورد الكتاب من الوثائق ما ّ
يدل عىل عدم دقة
ذلك االنطباع الذي شاع وأصبح يف حكم الحقائق التاريخية الثابتة .يف
صفحة  18يورد املؤلف أن الربيطانيني كانت لهم يف عام  1945ثالثة
آراء حول املصري السيايس لجنوب السودان .كتب الربيطانيون إنهم
يرون أن الطريقة إلعداد الجنوبيني لالعتامد عىل أنفسهم يف املستقبل
تعتمد عىل تقدمهم االقتصادي والثقايف ،سواء انتهى مصريهم إىل
االنضامم إىل السودان الشاميل ،أو رشق أفريقيا ،أو انضامم جزء منهم
إىل رشق أفريقيا ،وجزء آخر إىل السودان الشاميل .ويورد املؤلف ما
يؤكد أن ذلك الرأي تغري بعد عام واحد فقط .فقد كتب الربيطانيون
يف عام  ،1946ما نصه" :سكان جنوب السودان يف الحقيقة إفريقيون
وزنوج خلص ،ولكن العوامل االقتصادية والجغرافية مجتمعة – كام
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يرتاءى يف الوقت الحارض – تجعل صلتهم بشامل السودان العريب،
الذي بدوره متصل بأقطار الرشق األوسط ،وثيقة ج ًدا ..وعليه يجب
التأكد بأنه ميكن عن طريق التقدم الثقايف االجتامعي إعدادهم يف
املستقبل ليكونوا أندا ًدا متساوين مع الشامليني اجتامع ًيا واقتصاديًا
يف سودان املستقبل"( .ص  .)18غري أن أهم من كل ما تقدم أن
الربيطانيني سلموا السودان للسودانيني يف عام  1956قط ًرا موح ًدا،
(ص  .)22فعىل الرغم من قانون املناطق املقفولة الذي قيد اختالط
الشامليني بالجنوبيني ،وفسح املجال للمؤسسات الدينية التبشريية
الغربية ،وعطل تواصل الشامليني مع الجنوبيني وامتزاجهم بهم ،فقد
استقل السودان وهو قطر موحد .فام الذي حدث وقاد إىل انفصال
الجنوب يف عام  ،2011بعد خمسة وخمسني عا ًما من االستقالل؟ هذا
السؤال الجوهري هو ما تجيب عنه الوثائق التي اشتملها هذا الكتاب
والعرض الضايف الذي قام به املؤلف.

التجاهل المصري والسوداني الشمالي
للجنوبيين
يعرض الكتاب كيف تجاهل املرصيون دعوة الجنوبيني السودانيني
يف املفاوضات التي أجروها مع األحزاب السياسية السودانية عقب
استيالء الجيش املرصي عىل السلطة يف مرص ،بقيادة محمد نجيب
عام  .1952فقد دعت حكومة الثورة املرصية كل األحزاب السودانية
الشاملية؛ كبريها وصغريها ،للقاء يعقد يف القاهرة ،غري أنه مل تتم
دعوة جنويب واحد .وكانت الحجة التي وقفت وراء عدم دعوتهم،
أنهم مل يكن لهم حزب سيايس ميثلهم .هذا يف حني كانت الجمعية
الترشيعية السودانية التي أنشئت قبل االستقالل تضم ثالثة عرش
عض ًوا من الجنوبيني .ويتساءل املؤلف ،ما الذي كان مينع الحكومة
املرصية أن توجه لهم دعوات فردية؟ ويف ردة فعل عىل ذلك التجاوز،
أصدرت لجنة سياسية يف جوبا ،أكرب حوارض الجنوب السوداين ،مذكرة
بتاريخ  13كانون األول/ديسمرب  ،1951حملت توقيع باولو لوقايل،
جاء فيها" :أثار أهل جنوب السودان املسائل السياسية القامئة ،ألن
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قادة األحزاب السياسية يف شامل السودان ،بعد توصلهم إىل اتفاق مع
الجنوب عام  ،1947عادوا فأبرموا اتفاقًا منفر ًدا مع اللواء نجيب دون
التشاور مع الجنوب ،األمر الذي أدى إىل تشكك الجنوبيني يف حسن
نية القادة السياسيني الشامليني"( ،ص .)26
يعرض الكتاب من خالل الوثائق واملداوالت والرسائل املتبادلة أن
الربيطانيني كانوا يرون أن الجنوب ميثل حالة اجتامعية ثقافية خاصة.
ومبا أنه متخلف تنمويًا عن الشامل ،البد أن تخلق له وضعية خاصة
تحمي خصوصيته .ويف تقديري ،بناء عىل ما أورده هذا الكتاب من
وثائق ونصوص شديدة األهمية ،أن املرصيني ومن ورائهم القيادات
السياسية الشاملية مل تفهم وجهة النظر الربيطانية التي يبدو جل ًيا
أنها بنيت عىل معرفة علمية بطبيعة الجنوب .ومعلوم أن الربيطانيني
بحثوا السودان أنرثوبولوجيًا وأثنوجرافيًا ،بصورة ال تضاهى .انحرصت
الرؤية املرصية والسودانية الشاملية يف اتهام الربيطانيني بنية فصل
الجنوب ،ال غري .إذ جرى تجاهل كل النقاط املوضوعية التي كان
يرمي الربيطانيون لتحققها ،مبا يحمي الجنوب من التغول الشاميل يف
مرحلة البناء ،إىل أن يلحق الجنوب بالشامل وبذلك يكون االندماج
تدريجيًا .ويبدو أن الوقائع التاريخية الالحقة أثبتت عمليًا بُعد نظر
الربيطانيني ،وقرص نظر املرصيني والسياسيني السودانيني الشامليني.
أكد الربيطانيون للمرصيني وللسياسيني السودانيني الشاملني أنه
ليس يف نيتهم فصل الجنوب عن الشامل؛ ففي جلسة جرت يف
 13كانون الثاين /يناير  ،1953كرر السفري الربيطاين أن حكومته ال
تقبل التخيل عن الضامنات الالزمة للجنوب املشار إليها باملادة 100
حرصا منها عىل محو الشكوك التي تساور
من مرشوع الدستور ،وإنها ً
املرصيني ،يف نيتها فصل الجنوب ،تؤكد تأكي ًدا قاط ًعا أن ذلك ليس من
سياساتها ،وأن سلطات الحاكم العام تجاه الجنوب لن تستخدم عىل
أية صورة تتعارض مع سياسة الوحدة( ،ص .)27

ُّ
التغول
"السودنة" وبداية
بدأ عدم االعرتاف بالوضع الخاص للجنوب ورضورة مراعاة ذلك
الوضع الخاص ،بصور ٍة عملية عندما جرت عملية "السودنة" ،أي نقل
الوظائف من الربيطانيني واملرصيني املغادرين ،إىل السودانيني ،متهي ًدا
الستقالل البالد .أنهت لجنة السودنة عملها يف  2آب/أغسطس عام
 ،1954أي قبل أربعة أشهر من إعالن استقالل السودان .كان يعمل يف
السودان وقتها  1111موظفًا بريطانيا ،و 108موظفًا مرصيًا .اعتمدت
اللجنة عىل املؤهالت والخربة واألقدمية ،يف ملء الوظائف القيادية
التي سوف تشغر .ومبا أن الجنوبيني كانوا متخلفني يف التعليم عن
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الشامليني ،وكانوا أصالً يعاملون معاملة جعلت أوضاعهم أقل يف
السلم الوظيفي ،طوال فرتة الحكم الثنايئ ،فقد انعدمت حظوظهم
يف عملية السودنة يف ملء الوظائف القيادية ،حتى يف الجنوب نفسه.
كان األمر يتطلب تدخال سياس ًيا لرتفيع الجنوبيني ودفعهم إىل أعىل
لينالوا نصي ًبا معقوال يف الوظائف الشاغرة ،عىل األقل يف اإلقليم
الجنويب نفسه ،من ًعا لإلحساس بالغنب ،وطأمن ًة للمخاوف.

يقول املؤلف إن مثل هذا اإلجراء الذي يطمنئ الجنوبيني ويهزم
مخاوفهم من الشامليني ،كان متوق ًعا .فقد ورد يف نرشة للحزب
الوطني االتحادي حملت توقيع رئيسه ،السيد إسامعيل األزهري،
أن معالجة الحزب ملوضوع السودنة ستكون عادلة ودميقراطية ،وأن
األسبقية ملنح الجنوبيني وظائف يف الحكم واإلدارة سوف لن تنحرص
يف اإلقليم الجنويب وحسب ،وإمنا سيكون هناك تشجيع لتوظيف
الجنوبيني يف الشامل ،خاصة يف الوظائف الكبرية ويف خدمة الحكومة
املركزية .ولكن عندما ظهرت نتائج السودنة مل يحصل الجنوبيون
سوى عىل أربع وظائف ملساعدي مفتش مركز ،أضاف ًة إىل مأمورين
فقط.
صدمت تلك النتيجة الجنوبيني صدمة كبرية ،فقاموا بعقد اجتامع يف
جوبا أعربوا فيه أن هناك قلقًا شدي ًدا يف الجنوب وحالة من التململ.
وأوىص املجتمعون من الجنوبيني الذين أشاروا إىل عدم رضا الجنوبيني،
بأن يقوم رئيس الوزراء بسن ترشيع خاص لإلرساع برتقية الجنوبيني
وتعيينهم يف الوظائف الكربى يف اإلدارة .ويقول مؤلف الكتاب إن
من املؤسف أن رئيس الوزراء ،إسامعيل األزهري ،مل يستجب لتلك
التوصية رغم أنها صدرت من الجنوبيني املنتمني إىل حزبه (الوطني
االتحادي) .ويقول مؤلف الكتاب :كان عىل رئيس الوزراء أن يصدر
منذ البداية ذلك الترشيع الخاص الذي يضمن للجنوبيني مواقع
يف الوظائف العليا يف عملية السودنة .فقد فارق الحكمة اعتامد
السودنة عىل اإلجراءات اإلدارية العادية التي ظلت تضبط إجراءات
ترقية األفراد يف الظروف العادية كاألقدمية والخربة واملؤهالت .ولو
التزمت الحكومة تلك املعايري اإلدارية البحتة واستبعدت العامل
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السيايس ،لفشل كث ٌري من الشامليني أنفسهم يف استحقاق كثري من
الوظائف التي أسندت لهم .ويبدو مام ذكره املؤلف أن ما تم تطبيقه
عىل الجنوبيني بحرفية ،استنا ًدا عىل املعايري اإلدارية البحتة ،وتسبب
يف استبعادهم ،لو جرى تطبيقه عىل الشامليني بالصورة نفسها لظهر
جل ًيا أن عد ًدا كب ًريا منهم قد تسنم الوظائف يف مخالفة لتلك املعايري،
(ص  .)34وبالفعل ،فقد حصل شامليون كثريون عىل وظائف مل
يكونوا مؤهلني لها .وقد لعبت املحسوبية دو ًرا كب ًريا يف تسنمهم لها.
يف اجتامع اللجنة التي شُ كلت للنظر يف إعالن االستقالل من داخل
الربملان ،عرب العضو الجنويب بنجامني لويك يف االجتامع الذي جرى
يوم يف  12كانون األول/ديسمرب  ،1955عن رأي قطاع من الجنوبيني
بقوله" ،:إذا أراد املجتمعون أن يُعلن االستقالل بواسطة الربملان
فال بد من املوافقة عىل اتحاد فدرايل بني الشامل والجنوب داخل
السودان املوحد بحدوده الحالية" .وجرت مناقشات لتلك الرؤية
يف جلسة مجلس النواب بتاريخ  19كانون األول/ديسمرب 1955
أجمع فيها السياسيون السودانيون عىل قيام حكم فدرايل للمديرات
الجنوبية (ص  .)39ولكن الذي حدث أن اللجنة القومية للدستور
التي تشكلت بعد االستقالل ،ومل يكن فيها من الجنوبيني سوى أربعة
أعضاء فقط من الجنوبيني من مجموع عضويتها البالغ أربعني .هذا
يف حني أن عدد الجنوبيني يف الربملان كان  22نائ ًبا من مجموع .98
وهم بهذا ميثلون أكرث من خُمس أعضاء الربملان .أكرث من ذلك ،مل يتم
اختيار بنجامني لويك ،صاحب اقرتاح الحكم الفدرايل للجنوب ،الذي
تم قبول اقرتاحه من قبل السياسيني الشامليني قبل االستقالل بنحو
عرشة أيام ،من بني الجنوبيني األربعة الذين جرى اختيارهم .وحني
بدأت مداوالت اللجنة القومية للدستور طفت إىل السطح نزعات
"إسالمية" الدولة ،وظلت األمور يف شد وجذب ،وظل املشهد السيايس
مليئا باالنقسامات ومبختلف صور االستقطاب ،حتى حدث انقالب
ترشين الثاين /نوفمرب  ،1958بقيادة الفريق إبراهيم عبود ،وتم وأد
الدميقراطية السودانية الوليدة ،بعد أقل من ثالث سنوات من نشأتها.

أسلمة الجنوب وتعريبه و التبشير القهري
بعد حل األحــزاب والجمعيات ومنع النشاط السيايس ،لجأت
الحكومة العسكرية إىل كبت اآلراء وإىل الزج باملعارضني يف السجون.
يقول املؤلف تبنت حكومة الفريق عبود سياسة "عربنة" و"أسلمة"
الجنوب ،اعتقا ًدا منها أن ذلك سوف يحقق الوحدة مستقبالً .ويف
سعيها لتحقيق ذلك الغرض أنشأت ستة معاهد دينية متوسطة يف
املدن الكبرية يف الجنوب ،وآخر ثانويًا يف جوبا ،أكرب مدن الجنوب.
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كام أقامت عد ًدا من مراكز الوعظ واإلرشاد اإلسالمية .ولقد بذل
الحكام العسكريون جهو ًدا كبريةً ،وأنفقوا وقتًا معت ًربا لنرش اللغة
العربية واإلسالم يف الجنوب .وكام مارس الحكم العسكري الضغط
واالقصاء للساسة الشامليني ،مارسهام أيضا عىل املثقفني الجنوبيني،
فاضطرهم ملغادرة البالد .وأصبح الساسة الجنوبيون ،منذ تلك
اللحظة ،هدفًا لالستقطاب بواسطة القوى اإلقليمية والدولية .وملا
قام بعض القساوسة الكاثوليك باالحتجاج ،جرى اعتقالهم .كام
ُمنعت االجتامعات الدينية للصالة ،إال داخل الكنائس .جرى أيضً ا
منع مبرشين كانوا يف عطالت خارج السودان من العودة للبالد .ويف
عام  1962طردت الحكومة املبرشين املسيحيني العاملني يف جنوب
السودان .وكان عدد املبرشين املسيحيني العاملني يف السودان .612
يعمل  335منهم يف الشامل و 282منهم يف الجنوب .واقترص أمر
اإلبعاد عىل أولئك الذين يعملون يف الجنوب وحدهم( ،ص .)62-61
ويضيف املؤلف قائال ،كام هو املعهود واملتوقع من العسكر قررت
الحكومة ،بعد أن تفاقم التمرد ،أن الحل الوحيد ملشكلة الجنوب هو
الحل العسكري .وكان من نتائج حرب الجنوب أن اشتد الغضب يف
الشامل نتيجة لسياسات الحكومة الباطشة يف الجنوب .وانتهى األمر
بقيام ثورة أكتوبر  1964التي أطاحت نظام الفريق عبود.

مؤتمر المائدة المستديرة
يف عام  1965انعقد ما سمي بـ "مؤمتر املائدة املستديرة" ،وهو املؤمتر
الذي جرى عقب ثورة أكتوبر  1964ملناقشة مشكلة الجنوب .فقد
كان من ضمن األسباب التي وقفت وراء اندالع ثورة أكتوبر ،النهج
العنيف للحكم العسكري للفريق عبود يف مواجهة التمرد .استخدم
نظام الفريق عبود سياسة األرض املحروقة لقمع حركة التمرد يف
الجنوب ،وتأثر بذلك املدنيون الذين فروا إىل األقطار املجاورة ،ما
فاقم املشكلة ،وجعل الجنوبيني مييلون أكرث فأكرث نحو خيار االنفصال.
لذلك كان من أولويات حكومة أكتوبر االنتقالية التصدي ملشكلة
الجنوب .ولذلك انعقد ما سمي مبؤمتر املائدة املستديرة يف الفرتة
القصرية التي أدارتها الحكومة االنتقالية يف عام  .1965وقد حرض
ذلك املؤمتر السياسيون الشامليون والجنوبيون إضافة إىل مراقبني من
الدول األفريقية.
شغل مؤمتر املائدة املستديرة وتداعياته الفصول الخامس والسادس
من الكتاب .وقد اتسم الفصل الخامس بتوثيق دقيق لوقائع ذلك
املؤمتر واملداوالت التي جرت فيه ،والصعوبات التي واجهته .وإثبات
املؤلف حرف ًيا لبعض املداوالت املهمة التي جرت ميثل واحد ًة من
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أهم ميزات هذا الكتاب .ومام يعطي هذا الكتاب قيمة خاصة أن
رئيسا للجنة االثني عرش
مؤلفه كان ضمن سكرتارية املؤمتر كام أصبح ً
التي انبثقت عن املؤمتر .ولقد كتبت الصحف السودانية ،التي غطت
املؤمتر مشيد ًة بكفاءته وحياده .وكون الكتاب قد كُتب بواسطة
شخص عايش املؤمتر لحظ ًة بلحظة ،من موقع السكرتارية ،وشاهد ما
جرى يف ذلك املؤمتر العاصف الذي اتسم بحدة الخطاب وباملواقف
املتصلبة ،بل وبالهرت أحيانًا ،فإن شهادته يف هذا الكتاب كانت من
الناحية التاريخية ،وعالية القيمة من حيث إتاحتها لألكادمييني،
وغريهم من املحللني ،الفرصة ليك يعيدوا قراءة تلك الحقبة املهمة،
بنا ًء عىل الوثائق نفسها التي مىض عليها حتى اآلن ما يقارب الخمسني
عا ًما.

يقول املؤلف ،تباعدت مواقف الجنوبيني والشامليني يف مؤمتر املائدة
املستديرة ،منذ البداية ،إذ تقدم حزب سانو وجبهة الجنوب مبقرتح
إلجراء استفتاء يف الجنوب ،وهو ما ظل يعرتض عليه السياسيون
حكم إقليم ًيا.
الشامليون طوال جلسات املؤمتر ،ويطرحون إزاءه ً
ويبدو أن تجربة الجنوبيني مع الساسة الشامليني التي اتسمت
بتنصلهم املتواتر عن وعودهم للجنوبيني ،جعلت الجنوبيني ال
يصدقون كل ما يطرحه الساسة الشامليون .ويبدو هذا هو ما حدا
باملثقف والقانوين الجنويب ،أبيل ألري ،أن يصدر كتابه الذي أسامه،
"جنوب السودان :التامدي يف نقض املواثيق والعهود".
كتب املؤلف عن املؤمتر وتعرثه ووقوفه عىل حافة االنهيار .وقد ساعد
كث ًريا يف إنقاذ املؤمتر من الفشل حرص املراقبني األفارقة عىل أال ينفض
بغري نتيجة .ولذلك فقد أنقذ املؤمتر تشكيل لجنة ُسميِّت بـ "لجنة
االثني عرش" عهد إليها مبناقشة القضايا املستعصية وتقديم توصياتها
مهتم باملؤمتر اهتام ًما كب ًريا ،وكان
للحكومة .وكان الرأي العام أيضً ا ً
يعلق عليه آماالً عراضً ا ،ما جعل املؤمترين يخشون أن يدمغوا
بالتسبب يف فشله .أورد املؤلف ،بعد إيراده لجزء ٍ
واف من الوقائع
واملــداوالت ،تقييم بعض األكادمييني والشخصيات العامة لنتائج
املؤمتر .ومن بني اآلراء التي أوردها رأي محمد عمر بشري ،األكادميي
السوداين البارز ،الذي كتب مبك ًرا ج ًدا عن مشكلة الجنوب .وكان رأي

مراجعات وعروض كتب
السودان والوحدة الوطنية الغائبة

محمد عمر بشري أن املؤمتر كان فاشال .ومن األسباب التي عددها
لفشله :االنقسامات بني األحزاب الجنوبية ما أدى إىل تبني دعوة
االنفصال واالستقالل عن القطر السوداين ،مضيفًا أن املؤمتر انعقد
عقب انحسار مشاعر الوحدة الوطنية التي كانت عالية ج ًدا عقب
ثورة أكتوبر مبارشة .كام أن األحزاب التقليدية الكبرية أخذت تزحف
عىل روح أكتوبر لتزهقها ،وتعيد األمور إىل ما كان عليه الحال عقب
االستقالل مبارشة .وقد حدث ذلك بالفعل يف ٍ
وقت وجي ٍز ج ًدا .أيضً ا،
اهتبلت مجموعة "أنانيا" الجنوبية املتمردة انشغال البالد بأحداث
ثورة أكتوبر ،والظرف االنتقايل املضطرب الذي كانت متر به البالد،
فعززت تسليحها وأخذت تشن الهجامت عىل الجيش يف الجنوب ما
سمم األجواء فأصبحت غري مواتية ملؤمت ٍر انعقد من أجل الوصول إىل
سالم( ،ص .)134

الكسب الحزبي الضيق يطغى على
مشكلة الجنوب
سيطر عىل حكومة ثورة أكتوبر االنتقالية اليسار .وقد ضاق الحزبان
التقليديان" ،األمة" و"االتحادي" بتلك الحكومة االنتقالية وأخذا
يف الضغط عىل رئيسها ،رس الختم الخليفة ،إىل أن استقال .أخذت
األحزاب التقليدية تدفع باتجاه إجراء انتخابات لتصل هي إىل السلطة
معتمد ًة عىل رصيدها الجامهريي الجاهز .ويف عجلتها لإلمساك بدفة
السلطة اقرتحت أن تجري االنتخابات يف الشامل ويستثنى منها
الجنوب الذي كانت ظروف الحرب ال تسمح بإجراء االنتخابات فيه.
كانت وجهة النظر األخرى تقول برضورة تأجيل االنتخابات وحل
اإلشكال يف الجنوب بإقامة حكم فدرايل ،ألن إقامة انتخابات عامة يف
الشامل دون أن يشارك فيها الجنوب متثل يف حد ذاتها بادرة خطرية.
والغريب أن الجنوبيني صوتوا ملصلحة إجراء انتخابات يف الشامل
دون أن يشارك فيها الجنوب .ويورد املؤلف ما كتبه السيايس الجنويب
بونا ملوال يف نقد ذلك املوقف الجنويب حيث قال" :الجنوب مل يكن
ٍ
عندئذ ،بل كان يفضل تأجيلها إىل أن يتم
يرغب يف إجراء االنتخابات
إيجاد حل ملشكلة الجنوب .وكان الحزب الشيوعي وحزب الشعب
الدميقراطي يعارضان االنتخابات ألسباب تخصهم ،وكان بإمكان هذه
الجهات الثالث إضافة إىل رئيس الوزراء حسم املوقف لصالحهم
وتأجيل االنتخابات .ولكن وزراء جبهة الجنوب ارتكبوا خطأ مأساويًا
بتأييد إجراء االنتخابات الجزئية يف الشامل فقط دون الجنوب.
وكانت النتيجة أن جاءت حكومة الحزبني االئتالفية إىل الحكم نتيجة
خطأ جبهة الجنوب"( ،ص .)143
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وبالفعل قامت االنتخابات واستولت األحزاب التقليدية عىل الحكم،
ويف أول سنة الستيالئها عىل الحكم جرى حل الحزب الشيوعي
السوداين وطرد نوابه من الربملان .كانت لجنة االثني عرش سوف
ترفع تقريرها مبداوالتها وتوصيتها لتقوم الدورة الثانية ملؤمتر املائدة
املستديرة كام كان مقر ًرا .وكان التخوف أن اللجنة سوف ترفع ذلك
التقرير لحكومة محمد أحمد محجوب ،التي عرفت بعدائها لتلك
اللجنة ،وبإميانها بسياسة القبضة الحديدية تجاه الجنوبيني .غري
أن حكومة محمد أحمد محجوب سقطت فجأة ،فانتعشت اآلمال
بسقوطها وبتويل الصادق املهدي الوزارة .غري أن ذلك االنتعاش ما
لبث أن خبا حني تسلم الصادق املهدي التقرير عقب تسلمه الوزارة.
فلقد جاء رده بأال حاجة لعقد الدورة الثانية ملؤمتر املائدة املستديرة،
(ص  .)256ويعلق املؤلف أن ذلك الرد غري املتوقع مل يعد األمور إىل
ما كان عليه الحال قبل مؤمتر املائدة املستديرة وحسب ،وإمنا عاد
بها القهقرى إىل فرتة ما قبل االنقالب العسكري عام  .1958بل روى
املؤلف أن الصادق املهدي ألغى بأوامر منه برنام ًجا تلفزيونيًا ،بعد
إذاعة الحلقة األوىل منه .وكان ذلك الربنامج قد أُع ّد من أجل أن تقوم
لجنة االثني عرش بتعريف الرأي العام بحقائق املوقف( ،ص .)266

مات مؤمتر املائدة املستديرة وذهبت جهود لجنة االثني عرش أدراج
الرياح .قفز الصادق املهدي عىل املؤمتر وتوصيات لجنة االثني عرش
والدعوة النعقاد الدورة الثانية للمؤمتر بإقامة مؤمتر أسامه "مؤمتر
األحزاب السودانية" ،واحالة توصيات لجنة االثني عرش للجنة القومية
للدستور .من املواد التي أجازتها اللجنة القومية للدستور مادة تقول:
"اإلسالم هو دين الدولة الرسمي ،واللغة العربية هي لغتها الرسمية".
ومادة أخرى تقول" :تسعى الدولة جاهدة لبث الوعي الديني بني
املواطنني وتسعى إىل تطهري املجتمع من اإللحاد ومن كافة صور
الفساد واالنحالل الخلقي" .واقرتح بعض األعضاء تعديل تلك املواد
من تلك الصيغة التي جعل فيها الدستور الدولة السودانية دولة
رصا ،غري أن اقرتاحهم مل يجد تثنية من أحد،
دينية ،تخص املسلمني ح ً
فجرى اعتامد املادتني عىل تلك الهيئة( ،ص  .)301وقبل أن تصل
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األمور نهاياتها جرى انقالب أيار /مايو  1969الذي قاده العقيد جعفر
محمد منريي ،وقىض به عىل التجربة الثانية للدميقراطية يف السودان
(.)1969-1964

خاتمة
يقول املؤلف إ ّن التحديات التي كانت تواجه الدولة السودانية
الوليدة متعددة؛ عىل رأسها بناء الوحدة الوطنية وإرســاء
الدميقراطية ،غري أن األقدار ضنت عىل السودان بقيادة سياسية يف
مستوى تلك التحديات؛ فاألحزاب انقادت لنداء اإلخوان املسلمني
للدستور اإلسالمي ،رغم أن األعضاء املستقلني يف لجنة الدستور
تقدموا بأسئلة لإلخوان املسلمني وغريهم من الواقفني بقوة وراء
فكرة الدستور اإلسالمي عن طبيعة الدولة اإلسالمية التي يريدونها.
سألوهم :هل هي ما ورد وصفها يف مؤلف سيد قطب "معامل يف
الطريق" ،بأنها دولة ال تحدها أرض ،وال تحدها جنسية ،وال تحدها
قومية؟ ويقول املؤلف إنهم مل يحاروا جوابا( ،ص  .)312ويروي
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املؤلف أن اجتامعات اللجنة كانت مفتوحة للجمهور وقد استغل
اإلخوان املسلمون ومن كانوا معهم يف الدعوة للدستور اإلسالمي
السامح بحضور الجمهور الجتامعاتها ،فحشدوا أتباعهم يف القاعة
وأصبحوا يهددون كل من يعارض فكرة الدستور اإلسالمي .بل يروي
املؤلف بوصفه شاهد عيان ،أن ذلك الجمهور املعبأ ،أوشك أن
يعتدي عىل عضو عارض فكرة الدستور اإلسالمي .ويؤكد املؤلف
هاجسا مؤرقًا لكثري من أعضاء اللجنة
أن الوحدة الوطنية كانت
ً
القومية للدستور ،إدراكًــا منهم ألخطار الدعوة الدينية يف بلد
متعدد األديان والثقافات .ولكن األحزاب الرئيسة تبنت الدعوة
للدستور اإلسالمي التخاذها مطية للوصول إىل الحكم .وهكذا
ذهبت نداءات الوحدة الوطنية سدى .وتداعت األمور حتى بلغت
بعد بضعة عقود انفصال جنوب السودان عن شامله.
يغطي هذا الكتاب من حيث توفري الوثائق األصلية فجوة يف الذاكرة
السياسية السودانية .فهو يسهم ،مبا قدمه من عرض متسلسل،
ومن نرش للوثائق األصلية يف ملحق الوثائق الكبري املثبت يف ذيل
الكتاب ،يف إتاحة الفرصة لألكادمييني وللباحثني ملء الفراغات يف
قصة انفصال الجنوب .كام أنه يعرض وبصورة منهجية متامسكة؛
رس ًدا ،وتوثيقًا ،وتحليال ،قصة عجز النخب السودانية عن إنجاز البناء
الدستوري لدولة ما بعد االستقالل ،ما قاد إىل اضطراب البالد وتباعد
شعوبها ،وانخراطها يف النزعات املسلحة ،ومن ثم وقوفها اليوم عىل
حافة التشظي ،بعد أن ذهبت كل جهود التنمية أدراج الرياح بسبب
اضطراب األحوال املستمر.

ً
انطالقا من التحديات السياسية واألمنية التي تواجهها دول مجلس التعاون الخليجي في
ّ
ظل تحوالت إقليمية ودولية بالغة األهميــة ،وتغيرات في بنية االقتصاد العالمي؛ على
مســتوى الطاقة ،والتجارة ،والصناعات الرقميةِّ .
ينظم المركز العربي لألبحاث ودراســة
السياسات المؤتمر السنوي الثالث لمراكز األبحاث العربية:

مجلس التعاون الخليجي:
السياسة واالقتصاد
ّ
ظل المتغيرات اإلقليمية والدولية
في
الدوحة 8-6 ،كانون األ ّول /ديسمبر 2014
ّ
المفكرين والباحثين العرب المعنيِّين بالقضايا
يدعو المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات
ومعمقة في
بحوث أصيلة
التي سيتناولها المؤتمر إلى المســاهمة في أعماله؛ وذلك بإعداد
َّ
ٍ
قابلة للتحكيم العلمي.
محاور المؤتمر،
ٍ

للمزيد من المعلومات عن المؤتمر ومعايير األوراق المشاركة يرجى زيارة موقعنا اإللكتروني:
www.dohainstitute.org

مؤسسة بحث ّية فكريّة مستق ّلة للعلوم االجتماع ّية
السياسات هو
المركز
ّ
العربي لألبحاث ودراســة ّ
ّ
وبخاصة في جوانبها التطبيقية.
والتاريخ ّية
ّ
ّ
المثقفين
العلمي البحثي إلى خلق تواصل بين
يسعى المركز من خالل نشاطه
والمتخصصين العرب
ّ
ّ
ـام ،وبينهم وبين قضايا مجتمعاتهم وأ ّمتهم ،وبينهم
في العلوم االجتماعية ،واإلنسان ّية بشكل عـ ّ
ّ
وبين المراكز الفكريّة والبحث ّية العرب ّية والعالم ّية في عملية البحث والنقد وتطوير األدوات المعرف ّية
والمفاهيم وآل ّيات التراكم المعرفي ،كما يسعى المركز إلى بلورة قضايا المجتمعات العربية التي
العام.
تتط َّلب المزيد من األبحاث والمعالجات ،وإلى التأثير في الح ّيز
ّ
مؤسسة علم ّية .وهو ً
وتطورها.
مؤسسة ملتزمة بقضايا األ ّمة العرب ّية وبالعمل لرق ّيها
أيضا
المركز هو
ّ
ّ
ّ
التطور ال يتناقض ّ
والثقافة والهويّة العربية .ليس هذا فحسب ،بل ينطلق المركز
كون
من
ينطلق
وهو
ّ
ً
التطور غير ممكن إال ّ
وكتطور لجميع فئات المجتمع ،في ظروفه
كرقي مجتمع بعينه،
أن
ّ
ّ
ّ
أيضا من ّ
ّ
التاريخ ّية وفي سياق ثقافته وبلغته ،ومن خالل تفاعله مع الثقافات األخرى.
العربي وتحليلهاً ،
السياسات
يُعنى المركز بتشخيص األوضاع في العالم
دوال ومجتمعات ،وبتحليل ّ
ّ
االجتماع ّية واالقتصاديّة والثقاف ّية ،وبالتحليل السياسي بالمعنى المألوف ً
التحديات التي
أيضا ،ويطرح
ّ
والسيادة والتبع ّية والركود العلمي
تواجه األ ّمة على مستوى المواطنة والهويّة ،وال ّتجزئة والوحدة،
ّ
عام
والتكنولوجي ،وتنمية المجتمعات والدول العرب ّية وال ّتعاون بينها ،وقضايا الوطن
العربي بشكل ّ
ّ
من زاوية نظر عرب ّية.
ويُعنى المركز ً
العربي ومجتمعاته بمحيطه المباشر في آسيا وأفريقيا،
أيضا بدراسة عالقات العالم
ّ
وبالسياسات األميرك ّية واألوروبــيــة واآلسيوية المؤثّرة فيه ،بجميع أوجهها السياس ّية واالقتصاديّة
واإلعالم ّية.
ّ
يشكل اهتمام المركز بالجوانب التطبيقية للعلوم االجتماعية ،مثل علم االجتماع واالقتصاد
ال
ً
والدراسات الثقافية والعلوم السياسية حاجزا أمام االهتمام بالقضايا والمسائل النظريّة ،فهو يُعنى
ّ
وخاص ًة بإسقاطاتها المباشرة
السياسي عناية تحليل ّية ونقديّة،
كذلك بالنظريّات االجتماع ّية والفكر
ّ
ّ
المختصة بالمنطقة العرب ّية ومحيطها.
الدراسات
األكاديمي
على الخطاب
الم ِّ
وجه إلى ّ
ّ
ّ
ّ
والسياسي ُ
ً
مختصة ،ويعقد مؤتمرات وورش عمل وتدريب
ـدة برامج
ينتج المركز
أبحاثا ودراســات وتقاريرَ ،ويدير عـ ّ
ّ
ـام العربي أيـ ً
ـضــا ،وينشر جميع إصــداراتــه بال ّلغتين العرب ّية
موجهة
ون ــدوات
ّ
للمختصين ،ولــلـرّأي الــعـ ّ
ّ
ّ
واإلنكليزية ليتسنى للباحثين من غير العرب ّ
االطالع عليها.

دعوة للكتابة
تدعو دورية "سياسات عربية" األكاديميين والباحثين وسائر الكتّاب المهتمين بشؤون
السياسات للكتابة على صفحاتها .تقبل الدورية األبحاث النظرية والتطبيقية
المكتوبة باللغة العربية ،كما تفتح صفحاتها ً
أيضا لمراجعات الكتب ،وللحوار الجاد
حول ما ينشر فيها من موضوعات .تخضع كل المواد التي تصل إلى "سياسات
عربية" للتحكيم من جانب مختصين من األكاديميين .ولذلك تتوقع هذه الدورية ممن
ّ
المحكمون من مالحظات .فاتباع التقاليد
يكتبون إليها االلتزام بمعاييرها ،وبما يبديه
المؤسسيّة ،على محدوديتها ،هو الذي يسمح بتراكم التّجربة واحترام المعايير
العلمية
ّ
العلميّة ،وضمان جودة المادة التي تصل إلى القراء .تهدف هذه الدورية إلى أن تكون
التضحية برصانة
طيّعة الفهم لدى المختصين وغير المختصين من القراء ،من دون
ِ
المضمون.

ترسل كل األوراق الموجهة للنشر باسم رئيس التحرير على العنوان اإللكتروني الخاص بالمجلة

siyasat.arabia@dohainstitute.org

قسيمة االشتراك

االسم
العنوان البريدي
البريد اإللكتروني
عدد النسخ المطلوبة
طريقة الدفع

تحويل بنيك

شيك ألمر املركز

شروط النشر
تنشر "سياســات عربية" البحوث األصيلة (لم يسبق نشرها أو نشــر ما يشبهها) التي تعتمد
األصول العلمية المتعارف عليها.
تقدم البحوث باللغة العربية وفق شروط النشر في المجلة .يتراوح حجم البحث من  5000إلى
 6000كلمــة ،بما فيها المراجع والجداول .وتحتفظ هيئة التحرير بحقها في قبول بعض األوراق
التي تتجاوز هذا الحجم في حاالت استثنائية.
عروض الكتب من  2000إلى  3000كلمة ،على أال يمر ّ على صدور الكتاب أكثر من ثالث سنوات.
وتقبل المجلة مراجعات أطول على شكل دراسات نقدية.
ّ
محكمين من ذوي االختصاص والخبرة .وترسل
تخضع المواد المرسلة كافة ،لتقييم وقراءة
المالحظات المقترحة للكاتب لتعديل ورقته في ضوئها ،قبل تسليمها للتحرير النهائي.
يرفق البحث بســيرة ذاتية موجزة للكاتب ،وملخص عن البحث بنحو  250كلمة ،إضافة إلى
كلمات مفتاحية.
في حال وجود مخططات أو أشــكال أو معادالت أو رســوم بيانية أو جداول  ،ينبغي إرسالها
بالطريقة التي ن ُ ِّ
جي  :اكسل أو وورد .وال تُقبل األشكال
فذت بها في األصل ،بحســب برنام َ
والرسوم والجداول التي ترسل صورًا.

االشتراكات السنوية

(ستة أعداد في السنة بما في ذلك أجور البريد المسجل)

 35دوال ًرا أمريك ًيا لألفراد يف لبنان.
 55دوال ًرا أمريك ًيا للحكومات واملؤسسات يف لبنان.

 55دوال ًرا أمريك ًيا لألفراد يف الدول العربية وأفريقيا.
 75دوال ًرا أمريكيًا للحكومات واملؤسسات يف الدول العربية وأفريقيا.
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دوال ًرا أمريك ًيا لألفراد يف أوروبا.

 120دوال ًرا أمريكيًا للحكومات واملؤسسات يف أوروبا.
 120دوال ًرا أمريك ًيا لألفراد يف القارة األمريكية.

 140دوال ًرا أمريكيًا للحكومات واملؤسسات يف القارة األمريكية.
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