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 :الملخص

انتطشق انً يفاصم اتفاق كىكاداو ودساست يسيشة االتفاق وجزئياته وطشيمت  ٌ  إ 

وانفتشاث انتي يش بها جزء يٍ انتاسيخ انسياسي انحذيث نهسىداٌ  حيث جذَا اٌ االتفاق 

لذ فشم في تحميك انُتائج انًطهىبت يُه وهي أوال تحميك انسالو انشايم بيٍ انشًال 

ولذ جاء رنك  نحس انطائفي وانحشب انطائفيت  انًميتتيٍ ا وانجُىب وكزنك انتخهص

انفشم نعذة أسباب يُها سيطشة انمىي اإلسالييت عهً دلت انحكى في انسىداٌ وعذو 

سغبت لىي انشًال باالعتشاف بحمىق انجُىب وانهيًُت عهً انحكى . كم رنك أدي انً 

 ً انسىداٌ .فشم االتفاق واَهياس انسالو وعىدة انحشب االههيت يشة أخشي ان

 .( ، السالم الشاملاتفاق كوكادام )األحزاب السياسية،الكلمات المفتاحية : 

The position of the Sudanese political parties on the 1986 
Kokadam Agreement 

dr.Abdul Qadir Abdul Rahim Attiwi 

Diwan Al-waqf Al-sunni 

Department of Religious Education 

and Islamic Studies 

Abstract: 

After completing the search. And after addressing the joints of the 

Kokadam agreement and studying the process of the agreement 

and its parts and the method and periods it passed through. We 

found that the agreement failed to achieve the results required of 

it, which is firstly achieving comprehensive peace between the 

north and south and secondly getting rid of sectarian feelings and 

the abhorrent sectarian war. Judgment. All of this led to the failure 

of the agreement, the collapse of peace, and the return of civil war 

again to Sudan. 
Keywords: (political parties, Kokadam agreement, comprehensive peace). 
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لقد تناولنا في ىذا البحث المتواضع احدى محاوالت الحل السممي الى :  المقدمة 
 إيجاد حل لمشكمة جنوب السودان الصعبة .

عالن ذلك السالم بين الشمال والجنوب  وكذلك تتبع المبادرات المتوالية لمسالم وا 
 السوداني بعد سقوط 

 .  5891حكومة النميري بعد ثورة مارس 
ومتابعة اتفاقيات السالم واالخفاقات التي كانت تصاحب تمك المبادرات جميعا . وىنا 

 جاء دور اعالن 
 ي تمك الحمقات من مبادرات السالم .ليكون الحمقة األقوى ف 5891كوكادم 

وتتبعنا الخطوات األولى لذلك االتفاق الميم في حركة السالم ومن خالل معرفة 
السياسية السودانية ليذه اإلعالن وكذلك ماىي اراء تمك المواقف السياسية لألحزاب 

قادة الخاصة باإلعالن وكذلك مواقف الاألحزاب ومدى استجابتيا الى عقد المؤتمرات 
البارزين في تمك األحزاب وارائيم وتطمعاتيم الى نتائج ذلك اإلعالن الميم في حركة 

ومن خالل ذكر البيان الصادر والذي جاء السالم السودانية الخاصو لجنوب السودان . 
الحركة الشعبيو  وتحديدامن خاللو دور المشاركين في االجتماع وراي ىؤالء األطراف 

براز النقاط الميمة فيو .ثم يأتي بعد ذلك مواقف األطراف  في جنوب السودان وا 
 المشاركة في ذلك المؤتمر وراي تمك األحزاب السياسية المشاركة فيو .

 . : بداية الطريقاألول  طلبالم
في اثيوبيا ,في مدينة صغيرة 5891ىكذا انعقد مؤتمر كوكادام في مارس       

وكادام( اضفت اسميا عمى ذلك المقاء , الذي كان اول لقاء موسع يتم بين األحزاب ك)
السودانية والحركة الشعبية . كان المؤتمر فرصة الكتشاف نقاط االتفاق ونقاط الخالف 
غير ان ضعفو األساسي كان في ان تمثيمو لم يكن شامال لكل القوى السياسية , 

سعف الزمن المتحاورين مو تم مطمع االنتفاضة ألة العام فوموعده جاء متاخرا قراب
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لتجسير ىوة الخالف ولكن رغم ذلك توصل المؤتمرون الى اتفاق البد ان نستعيد 
تفاصيمو كي نصل الى تقويم موضوعي البعاده واسيامو في تأسيس أفكار كان يمكن 

طويمة  ان تؤدي البتداع حمول مالئمة لالزمة . كانت المحادثات متشعبة والمشاورات
لكنيا افضت الى اتفاق بين كافة األطراف عمى ) االلتزام المطمق بالخيار الديمقراطي 
.. وخمق سودان جديد يكون متحررا من العنصرية والقبمية والطائفية وكافة أسباب 
التمايز والتفاوت ( واكد المجتمعون ان العمل لتحقيق ىذه الغاية يبدا بعقد المؤتمر 

ان المتطمبات الرئيسية التي تييئ مناخا صالحا لعقد ذلك المؤتمر الدستوري القومي و 
 ىي : 

*التزام كافة القوى السياسية بان القضية المطروحة لمنقاش ىي ) مشاكل السودان 
 الرئيسية ( وليست ) قضية الجنوب ( .

 *رفع حالة الطوارئ .
 .5891*الغاء قوانين سبتمبر 

م الذي وضعو  5891بديال لدستور  5811المعدل عام  5811*العمل بدستور 
الغاء االتفاقات العسكرية بين  المجمس العسكري بالتشاور مع مجمس الوزراء االنتقالي

ليبيا ومصر والتي تمس سيادة السودان ) اإلشارة ىنا الى اتفاقية الدفاع المشترك بين 
ن ليبيا والسودان مصر والسودان الموروثة من عيد نميري واتفاقية التعاون العسكري بي

التي وقعيا وزير الدفاع في الفترة االنتقالية , المواء عثمان عبداهلل في طرابمس ( وكانت 
الحركة ترى ان االتفاقيتين موجيتان ضدىا وتوفران دعما عسكريا لحكومة السودان 

 (5لمحاربتيا .)
ءا من برنامج واذا كانت ىذه النقاط لم تثر جدال بين المتفاوضين , الن جميا كان جز 

االنتفاضة , فان نقطة الخالف الرئيسية التي لم يتمكن المتفاوضون من حسميا تمك 
(كانت حجة الحركة ان 2النقطة كانت تمديد اجل الفترة االنتقالية وتاجيل االنتخابات .)
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يستحيل اجراء انتخابات في الجنوب يقوض الوحدة الوطنية ويحرم الحكومة من 
قبمو وكان رأى  بعد الوفاق السياسي الشامل ال تأتىابات يجب ان الشرعية وان االنتخ

حزب االمة ان الفترة االنتقالية تميزت باالضطراب وبالخالفات داخل مجمس الوزراء , 
وبالخالفات بين المجمس العسكري ومجمس الوزراء , وان ىذا االضطراب أدى الى 

االنتفاضة , ولذلك البد من  عجز والى شمل في الحكومة والى فشل في تنفيذ اىداف
تجاوز تمك الفترة بعجزىا وشمميا واضطرابيا وان الحكومة التي تستند عمى انتخابات , 
حتى ولو كانت جزئية , يمكن ان تكون حكومة قومية ومنسجمة تستطيع ان تنفذ 

 (1التزاماتيا .)
اه ان يشير لم يستطع أي طرف ان يقنع االخر برؤيتو ولذلك تم االتفاق عمى وسط مؤد

بيان المؤتمر الى وجيو نظر الحركة الشعبية وان ينعقد اجتماع الحق لمواصمة الحوار 
 تعكس حقيقة الخالف حولو . وجاءت صياغة ىذا البند في االتفاق

يقول البند )) تعتقد الحركة الشعبية والجيش الشعبي بان االلتزام العام من قبل كافة 
ية ) االنتقالية ( بان تحل الحكومة المذكورة نفسيا لتقوم القوى السياسية والحكومة الحال

مكانيا حكومة وحدة وطنية مؤقتة جديدة , تمثل كافة القوى السياسية , بما في ذلك 
جيش التحرير الشعبي وحركة التحرير الشعبي والقوات المسمحة , وفقا لما سيتم االتفاق 

المؤتمر الدستوري وبناء عمى ذلك عميو في المؤتمر المقترح , ىو مطمب ضروري لعقد 
 (1اتفق الجانبان عمى ارجاء الموضوع لمزيد من المناقشات في المستقبل القريب ((.)

ال نحتاج الى قول ان ذلك ) المستقبل القريب ( لم يات ابدا ولم يتم أي اجتماع جديد 
ذلك بين ىذه القوى وجرت االنتخابات في موعدىا المحدد وىذا البند يعكس حقيقة 

 الخالف .
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 . مسيرة االجتماع :الثاني طلبالم
 .أوال: الخطوة األولى 

لقد نسب البيان لمحركة الشعبية وحدىا فكرة تمديد الفترة االنتقالية وربط مصيرىا        
بمقاء الحق كان المجتمعون يدركون ان احتماالت حدوث ضعيفة , ولكن ذلك كمو لم 

اتفقوا عمى ان يعقد المؤتمر تحت شعار ) السالم يثنيم عن وضع اجندة المؤتمر فمقد 
المساواة ( وان يتضمن جدول اعمالو النقاط التالية دون حجر  –الديمقراطية  –العدالة –

 -(:1عمى إضافة اية نقاط أخرى يراىا المتفاوضون )
 مشكمة القوميات في السودان . -5
 حقوق االنسان األساسية. -2
 الدين بالدولة .المسالة الدينية وعالقة  -1
 نظام الحكم .1
 التنمية غير متوازنة .-1
 الموارد الطبيعية ) كان البترول في ذىن المتفاوضين (-1
 وضع القوات النظامية والترتيبات األمنية .-7
 مشاكل الثقافة والتعميم ووسائل االعالم الجماىيري .-9
 السياسة الخارجية .-8

القضايا والخالفات المحتممة حوليا ,الن ذلك  لم يتطرق المجتمعون الى تفاصيل ىذه
كان بالطبع ىو ميمة المؤتمر الدستوري , وكانوا يدركون تباين اآلراء حوليا ولكنيم 
كانوا يؤممون ان االخذ والعطاء في اطار المؤتمر المقترح قد يؤدي الى وفاق وطني , 

تعبير عن النوايا من غير ان اعالن كوكادام في ظروفو تمك اليمكن اعتباره اكثر من 
جانب المشاركين فيو اكثر من ان يكون ميثاق عمل قابل لمتنفيذ , ذلك الن العقدة 

فترة انتقالية جديدة , وىي   وتأسيساألساسية فيو كانت ىي فكرة تجاوز االنتخابات 
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( لم يكن في االجندة جديد , فيي تردد نقاط 1فكرة رفضتيا سمفا أحزاب الشمال .)
ي يعرف الجميع انيا ظمت دوما مطروحة في الساحة منذ ان نشأت االزمة الخالف الت

وان اآلراء في اطارىا تتباين وانيا جميعا قابمة لمنقاش , ولكن حجر الزاوية في مشروع 
كوكادام كان طرح الحركة الشعبية الذي اوجزه الميثاق في قيام ) حكومة وحدة وطنية 

سية بما في ذلك الحركة الشعبية وجيشيا والقوات مؤقتة وجديدة تمثل كافة القوى السيا
المسمحة ( وىو طرح كان مرفوضا من كل األحزاب الكبيرة التي تريد ان تنيي الفترة 

بفترة انتقالية جديدة وحكومة انتقالية  االنتقالية بانتخابات تؤسس ليا شرعية جديدة , ال
 ( 7فاة ميثاق كوكادام .)ولذلك كانت االنتخابات ىي اإلعالن الرسمي عن و –جديدة 
من ىذا يتضح ان الفترة االنتقالية حفمت بنقاش كثير ومتشعب حول قضية        

الحرب في الجنوب وضرورة وقف نزيف الدم , غير انيا عمى ارض الواقع لم تحقق 
نتائج ممموسة , فمقد ظمت الحرب مستمرة دون توقف , وظمت المعارك تدور وغاية ما 

كان اتفاق كوكادام , وىو لم يكن محاولة لحل المشكمة وال وصفة  تم التوصل اليو
لعالج االزمة ولكنو ) اعالن نوايا ( غاية ما ييدف اليو ىو تييئة الجو المناسب 
لألطراف المتصارعة لكي تجمس الى المائدة الحوار , وقد تم التوصل اليو بعد ان اذنت 

ى السياسية المختمفة باالنتخابات واالستعداد شمس الفترة االنتقالية بالمغيب وانشغمت القو 
 (9لموضع الدستوري القادم الذي سيعقبيا .)

لذلك كمو طغت انباء االنتخابات أوال , ثم مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة من بعد 
 -عمميا–عمى كل حديث حول مضمون اعالن كوكادام او مصيره , وكان ىذا يعني 

ادام وىو تشكيل حكومة قومية جديدة لفترة االنتقالية جديدة سقوط اىم بند في اعالن كوك
تشارك فييا الحركة الشعبية , ذلك الن االنتخابات دشنت نياية الفترة االنتقالية وتحركت 
بالبالد نحو شرعية دستورية تقوم عمى نتيجة االنتخابات الجزئية , كما أدت بالضرورة 

االنتفاضة والذي كان اكثرالقوي السياسية الي تيميش دور التجمع النقابي الذي قاد 



 هـ1443-م  2022. لسنة (1الثاني/ ملحق ) العذد /رابع المجلذ ال / رابعةالمستذامة . . السنة المجلة الذراسات 

 

 

 

 

 
 

1280 

تحمسا الطروحات كوكادام والتزاما بالحل السممى القائم عمى الحوار والذي نجح في 
 إقامة عالقة حميمة مع الحركة الشعبية .

*اعالن كوكادام كان في حقيقتو ) تجميدا( لالزمة السودانية ريثما يتواصل الحوار 
الوطني عبر المؤتمر الدستوري الشامل بحثا عن حمول لمقضايا المطروحة عمى طاولة 

محاولة لتوفير الظروف المالئمة التي ترى الحركة انيا الزمة -أيضا-المفاوضات . كان
لغاء االتفاقات العسكرية مع مصر وليبيا الدارة الحوار , واىميا تجمي د قوانين سبتمبر وا 

وتمديد الفترة االنتقالية ووقف اطالق النار ورفع حالة الطوارى . غير ان ىذه القضايا 
بدورىا لم تكن تحتل مركزا متقدما في  ) اجندة ( األحزاب وىي تخوض معركة 

سبة ليا , خاصة وان االنتخابات االنتخابات , وما كان ثمة  اتفاق حوليا او رؤية بالن
تعني تغييرا كبيرا في ميزان القوى الداخمية , تكون الغمبة فيو لرأي األحزاب ال لتوجيات 
القوى النقابية , واألحزاب التي الت الييا السمطة او نالت عددا كبيرا من مقاعد 

 (8نفسيا .)االنتخابات كانت ليا رؤى مختمفة حول التعامل مع القضية وحول كوكادام 
  .ثانيا : رؤية األحزاب حول البيان  

حزب االمة شارك في محادثات كوكادام ووقع ممثموه عمى اإلعالن ولكن الحزب        
كمؤسسة لم يمتزم بو , وكان رأى رئيسو ان ممثمي الحزب لم يجروا مشاورات كافية مع 

سبيل لتمديد الفترة االنتقالية وانو البديل  القيادة قبل التوقيع , وكان من رأيو انو ال
لشرعية تقوم عمى االنتخابات , وىو قد تعامل مع اجتماعات كوكادام بحسبانيا عمال 
تمييديا قد يساعد الحكومة القادمة التي سيكون دور الحزب فييا رئيسيا ولم يتعامل مع 

. عمى احسن الفروض  اإلعالن كأمر نيائي في حد ذاتو او كالتزام البد من الوفاء بو
يشكل مؤشرا يوضح القضايا الخالفية  –بالنسبة  لقيادة حزب االمة  –كان اإلعالن 

 (51التي ينبغي ان يحسميا المؤتمر الدستوري .)
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الحزب االتحادي منذ البداية لم يتحمس لالتصاالت الجارية ولم يشارك في اجتماعات 
متزم بما اسفرت عنو . كانت لو تحفظاتو كوكادام وبالتالي لم يوقع عمى إعالنيا ولم ي

إزاء بعض بنود االتفاق مثمما كان ينظر اليو في اطار مناورات توازن القوى في الوضع 
 البرلماني الجديد.

الجبية القومية اإلسالمية كانت ضد اجتماعات كوكادام واعالنيا وىي تعتبر كل النقاط 
وانو البد من الدخول في الحوار دون أي التي احتوى عمييا ) شروطا ( تممييا الحركة , 

اال بعد  5891شروط مسبقة , وكانت ترفض أي تجميد او مساس بقوانين سبتمبر 
 (55إجازة قوانين جديدة مستمدة من الشريعة اإلسالمية .)

عمى الجانب االخر كانت األحزاب الجنوبية , وتضامن قوى الريف والتجمع النقابي 
وقف نزيف الدم في الجنوب وتحقيق السالم ىو االلتزام التام يرون ان المدخل الوحيد ل

 بمقررات كوكادام والسعي لتنفيذ االتفاق وتمديد الفترة االنتقالية , ولكن ىذه القوى ال
كوكادام  إلعالنتممك وزنا انتخابيا تفرض بو رؤيتيا . كان الحزب الشيوعي مساندا 

( انو )  5891يوليو  21عام ) األيام ولكنو كان يرى كما اتضح من حديث سكرتيرة ال
فال ىو قرار  –اعالن سياسي لمنوايا وتمخيص لرغبة األطراف في الوصول لحل سممي 

حكومي ممزم وال ىو الكممة النيائية لحل القضية , لكنو حصيمة لجيد سياسي كبير 
عمى ان الوزن النيابي لمحزب الشيوعي في الحكومة  –يجب ان يستمر ويمتد ( 

( اما الحركة 52كان يوفر لو القوة الضاغطة برلمانيا في ىذا االتجاه .) لمانية ماالبر 
ان يحقق اعالن كوكادام نقمة نوعية , وكان امميا  تأملكانت  –عمى البعد –الشعبية 

يتركز عمى مساندة ) حزب االمة ( لالتفاق اذ انيا تعتقد ان حزب االمة , باعتباره قد 
وىذه نقطة اثارىا جون  –ب بان يسانده ويعمل عمى تنفيذه وقع عمى اإلعالن , مطال

قرنق بشدة عند اول لقاء لو مع السيد الصادق الميدي في اول اجتماع انعقد بينيما 
, بعد أسابيع من تشكيل الحكومة البرلمانية , وأشار ليا بمرارة  5891اخر يوليو عام 
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التي استمرت بين الصادق في مناسبات عديدة وانعكست عمى جو تمك المحادثات , 
( لقد جرت االنتخابات 51وقرنق منفردين في اديس ابابا عمى مدى تسع ساعات .)

ولما يجف المداد الذي كتب بو اعالن كوكادام وفاز حزب االمة بأغمبية المقاعد يميو 
االتحادي الديمقراطي فالجبية القومية اإلسالمية وبدا كانما التاريخ يعيد نفسو واألحزاب 
تبحث عن أسس لتحالفات جديدة لتنشئ اول حكومة ديمقراطية بعد غيبة امتدت ستة 

 عشر عاما .
لذلك فان قضية الجنوب أصبحت واحدة من عدة قضايا شغمت األحزاب في اعقاب  

ظيور نتائج االنتخابات بدءا من البحث عن صيغة لمتحالفات المنتظرة , وأسموب 
عمى خطوط عريضة لسياسة الحكم , واستغراق في  لتوزيع المقاعد الوزارية , واتفاق

رساء جنوب اال واحدا من ىموم الساعة إلتفاصيل تضيع الجيد والوقت , لم يكن ال
قواعد السمطة الجديدة ولذلك فان حزبي االمة واالتحادي الديمقراطي , عندما وضعا 
ميثاق تحالفيما , اكتفيا بعموميات عن الجنوب ال ترسم منيجا وال تحدد وسائل . قال 
ميثاق ) حكومة الوحدة الوطنية (  الذي اجازه حزب االمة واالتحادي الديمقراطي في 

من الجنوب )) االعتراف بان لسكان األقاليم , وخاصة  عن الموقف 5891ابريل 
الجنوب , قضايا ممحة تتطمب حموال عاجمة في اطار قومي وعبر الحوار الديمقراطي 

ندعو زعماء الحركة الشعبية لتحرير السودان وكافة الذين يحممون السالح  فإنناولذلك 
محاولة فرض شروط مسبقة , الى وقف القتال فورا واإلسراع الى مائدة المفاوضات دون 

لقومي الدستوري بأسرع فرصة واتخاذ الخطوات والتدابير الالزمة لعقد المؤتمر ا
 (51.)((ممكنة

كان ىذا قصارى الجيد الذي بذلو الحزبان في رسم سياسة الحكومة المقبمة تجاه  
عالن كوكادام وحزب وسطا بين موقف االتحادي الرافض إلالجنوب وىو يشكل حال 

المة المشارك في وضع اإلعالن غير ان اإلشارة الى ) الشروط المسبقة ( أعطت ا
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االنطباع لمحركة الشعبية ان حزب االمة قد تخمى عن موقفو في كوكادام وانو تبنى 
توجو الجبية اإلسالمية القائل بان ما طالبت بو الحركة من توفير الجو المناسب لعقد 

مسبقة( , وىو ما كان يردده الحزب االتحادي  المؤتمر الدستوري انما ىو ) شروط
أيضا .قد أصدرت الجبية القومية اإلسالمية مشروعيا الذي تقترحو لحكومة وحدة 
وطنية او حكومة قومية في ذات االطار كمقترح بديل لمقترح الحزبين , حتى يتم 

صدر التداول حول المشروعين بين األحزاب الراغبة في المشاركة في حكومة قومية .
( وقد نص عمى  5891ابريل  28مشروع الجبية بعد مشروع االمة واالتحادي بيومين )

االتي حول قضية الجنوب ) اإلسراع بعقد مؤتمر السالم لتسوية مشكمة الجنوب وسائر 
المشكالت اإلقميمية ودعوة كل القوى السياسية في الجنوب داخل البالد وخارجيا 

عرض سمح تجتمع عميو كل القوى السياسية بالداخل لممشاركة فيو , والسعي لتقديم 
تخاطب بو حركة العقيد جون قرنق من اجل وقف القتال والتداعي الى مائدة 

م العسكري لقضايا عمى حس المفاوضات دون إصرار عمى شروط مسبقة او
 (51.)(الوطن
عن مؤتمر  يبدو ان ىناك فرقا كبيرا بين الصيغتين , غير ان الجبية ال تتحدث وال    
نيا ترى ) ان القضية ليست دستورية , انما ىي توري انما عن ) مؤتمر السالم ( ألدس

قضية حرب نشبت بسبب ان موقف أحزاب الشمال الرئيسية الثالثة قد توحد إزاء النظر 
الى اعالن كوكادام بحسبانو شروطا مسبقة , وسيكون ليذا الفيم اثره في تعامل الحركة 

ي يقودىا حزب االمة , كما سنرى عند لقاء قرنق في اديس ابابا مع مع الحكومة الت
 الصادق الميدي , رئيس الوزراء المنتخب .

غير ان السيد الصادق الميدي بعد ان اطمأن لتمتع حزبو باألغمبية البرلمانية لم يكن  
قط يتحرك في اطار الداخل وحده , وال في اطار اعداد المواثيق لحكومة وطنية داخمية ف

, لكنو كان يرى ضرورة الى الحركة في عدة محاور في وقت واحد , فاذا كان قد سعى 
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من خالل ىذا الميثاق ان يصل الى اتفاق لتحالف داخل الحكومة الجديدة , فانو كان 
وغندا واثيوبيا , لتجفيف منابع الدعم تد حركتو الى دول الجوار , خاصة أيرى ان تم

قيد قرنق لمعرفة إمكانية إقناعو بالمشاركة في الحكومة لمحركة الشعبية , والى الع
الجديدة , والى القوات المسمحة لحثيا عمى ان تمعب دورىا في المواجية العسكرية حتى 
تفاوض الحكومة من موقع قوة , ولذلك لم يكن غريبا ان تؤثر خمفية االحداث وىذه 

سمبا المعارك التي تخوضيا  التحركات عمى عالقة الحكومة بالحركة , كما تؤثر عمييا
 قوات الحركة الشعبية في ميادين القتال . 

رئيس الوزراء , قبل ان يشكل حكومتو , ان يجري اتصاال مع رئيس الحركة  رايلقد 
ا شرطة الوارد في نتخبالشعبية ليحدد إمكانية إقناعو بالمشاركة في الحكومة الجديدة م

الفترة االنتقالية وتاجيل االنتخابات وتشكيل اعالن كوكادام الذي , ييدف الى تمديد 
 (51حكومة وحدة وطنية .)

االن شرعية جديدة , وعمى  تأسستكان راي رئيس الوزراء ان االنتخابات قد تمت وقد  
الحركة الشعبية ان تأخذ ىذه الحقائق في االعتبار وتتجاوز ىذا الشق من اتفاق 

تشكيل الحكومة الجديدة ليسال قائدىا عدة  كوكادام . ولذلك سارع لالتصال بالحركة قبل
 أسئمة منيا :

 ىل ىو عمى استعداد لممشاركة في الحكومة الجديدة ؟-
واذا لم يكن عمى استعداد لممشاركة في ىذه الحكومة ... فاي وضع حكومي يرغب -

 في التعامل معو في الخرطوم ؟
 راي الحركة في الظروف التي ينبغي توفرىا لعقد المؤتمر الدستوري ؟  ماىو -
وىل ىناك إمكانية الجتماع مشرك بينيما لبحث االزمة ) راجع منصور خالد : -

 (57الحكومة التي يستحقون (.)
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  انهيار االتفاق وتقويضه:  لثالثا طلبالم
 أوال: انهيار االتفاق وتقويضه

عمى الرغم من ان الحركة الشعبية رحبت  باالتصال باالطراف األخرى واعتبرتو       
بادرة طيبة , اال ان ردىا عميو كان سمبيا فيي قد أوضحت لرئيس الوزراء ان اجراء 
االنتخابات كان تنكرا العالن كوكادام الذي وقع عميو حزبو , وان االنتخابات الناقصة 

وب التنتج اال شرعية ناقصة وتكرس نظاما يتجاىل اىل التي لم تشمل مناطق الجن
الجنوب , وان المخرج كان في قيام حكومة االجماع الوطني التي نادي بيا اعالن 
كوكادام حتى تجري االنتخابات بعد تحقيق السالم , وىم بالتالي اليعترفون بالحكومة 

ع ( ولن يشاركون فييا . القائمة كحكومة شرعية انما يتعاممون معيا كحكومة ) امر واق
لقد حكم ىذا الموقف عالقة الحركة بالحكومة فترة طويمة ,   وانعكس عمى المقاء الذي 

. عمى ان السيد الصادق  5891تم بين الصادق الميدي والعقيد حون قرنق اخر يوليو 
الميدي واصل مساعيو عمى المحاور األخرى , السياسية والدبموماسية والعسكرية , 

عمى وحدات الجيش في المناطق الحدودية حاثا إياىا عمى حماية ام السودان فطاف 
والتصدي ليجمات المتمردين والحاق اليزيمة بالتمرد حتى تتفاوض الحكومة من موقع 
قيوة , كما كرر ىجومو عمى حركة التمرد واصفا إياىا بعدم الجدية , وانتيز فرصة 

في نيروبي  5891خالل شير يوليو مشاركتو في مؤتمر رؤساء دول شرق افريقيا
وغندا وزائير محاوال كسب مساندتيا او عمى األقل تحييدىا اتصاالت مع كينيا وأ إلجراء

في الصراع السوداني , وبالمقابل واصمت الحركة نشاطيا العسكري الذي وصل بقواتيا 
حيث افراد قبيمة المندري ,  خالل شير يوليو الى اعتاب مدينة جوبا , وىي تطارد

تصدت ليا القوات المسمحة وابعدتيا عن المدينة , كما ظمت تواصل ىجوميا السياسي 
 (59عمى الحكومة عبر بياناتيا واتصاالتيا الدبموماسية مع دول الجوار .)
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, عندما قاد الصادق الميدي , رئيس  5891كان ذلك ىو الجو السائد اخر يوليو عام 
ابابا . كان في اجندتو ان يتم اول لقاء لو مع  الوزراء , وفد السودان الى قمة اديس

العقيد جون قرنق وىو لقاء ميدت لو اتصاالت سابقة اجراىا ونشاط قام بو مبعوثون 
من التجمع الوطني , الذي ظل عمى اتصال بالحركة مرتبطا معيا بإعالن كوكادام رغم 

لى اديس قبيل سفر اجراء االنتخابات وتغيير السمطة في الخرطوم وقد سافر وفد منو ا
رئيس الوزراء . كان المقاء األول بين رئيس الوزراء وقائد الجيش الشعبي مثيرا اذ ان 
العقيد جون قرنق , كان يطعن في شرعية حكومة قامت عمى أساس انتخابات ناقصة , 
ويصر عمى اال يمتقي بالصادق بوصفو رئيسا لموزراء ولكنو اليمانع في ان يمتقيو 

 –المة , وقد قبل رئيس الوزراء ذلك وحاول ان يكسر حاجز التعنت كرئيس لحزب ا
الذي يبديو الطرف االخر , كما اصر العقيد جون قرنق عمى ان يحضر  –كما وصفو 

االجتماع معيما بعض قيادات الجانبين والتجمع وقد تم ذلك بالفعل ودام ىذا االجتماع 
بالفعل ودام ىذا االجتماع الموسع معيما بعض قيادات الجانبين والتجمع وقد تم ذلك 

زىاء الساعتين قبل ان يتحول الى اجتماع مغمق بين الرجمين ليستمر سبع ساعات 
 (58أخرى .)
لقد تركز موقف الحركة , منذ البداية , عمى اعالن كوكادام وتنكر رئيس الوزراء        

تشمل الجنوب كمو , ات حزبية ال وحزبو لو رغم التوقيع عميو , واصراره عمى انتخاب
سيسو لشرعية حكومتو عمى ضوء تمك االنتخابات , وكان رد رئيس الوزراء ان الفترة وتأ

االنتقالية كانت عاجزة وقمقة والبد من تجاوزىا , وان وجود شق عسكري لالنتفاضة كان 
المدنية لتنشا السمطة المدنية \البد من انياء وضعو والتخمص من التركيبة العسكرية 

 (21الصة .)الخ
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الحزب االتحادي –ويضيف رئيس الوزراء ان الطرف الثاني المشارك في الحكومة  
لم يكن طرفا في كوكادام واليمكن ان تفرض عميو الحكومة نتائجيا وان  –الديمقراطي 

 يعارضيا .–الجبية القومية اإلسالمية  –الحزب األكبر في المعارضة 
ورغم ذلك فان الحركة الشعبية  –لنيابية لفرضيا وان حزب االمة وحده اليممك القوة ا 

ظمت عند موقفيا الذي يحمل حزب االمة مسئولية اجياض اتفاق كوكادام . وعمى 
الرغم من ان تفاصيل مادار في اجتماع الساعات التسع بين العقيد جون قرنق 
 والصادق لم ينشر , فالواضح ان ذلك االجتماع لم يحقق اال نجاحا جزئيا ذلك ان
الحركة , إضافة لتحفظيا عمى االنتخابات , كانت تتيم الحكومة بعدم الجدية في 
تصفية اثار مايو . لعل النقطة اإليجابية الوحيدة التي انتيى الييا االجتماع ىي وعد 
رئيس لبوزراء بان يمتزم خالل فترة وجيزة بإلغاء قوانين سبتمبر وسن قوانين بديمة ليا 

البديمة ( سيظل موضع خالف . اذ ان رئيس الوزراء لم يكن لكن تفسير ) القوانين 
راغبا في او قادرا , بحكم وضعو كزعيم لطائفة دينية , عمى اصدار قوانين التاخذ 

 (25الشريعة في االعتبار . )
وان القوانين البديمة ينبغي  لإلسالمكان نقده لقوانين سبتمبر ينصب عمى انيا تشويو 

 5871فقط ان تزيل ذلك التشويو , فيما كانت الحركة الشعبي تتطمع لمعودة الى قوانين 
كما افصحت عن ذلك مجموعة األحزاب االفريقية في الداخل عبر بيانات عديدة . غير 
ن ان الذي نسف اتفاق اديس بين الميدي وقرنق لم يكن الخالف في الرؤى بين الجانبي

حول ىذه القضايا وانما كان وقوع حادث عسكري مريع عندما اسقطت قوات الحركة 
الشعبية طائرة مدنية , تابعة لمخطوط الجوية السودانية , قرب مدينة ممكال , بعد أيام 

عالن الحركة مسئوليتيا عن الحادث واحتجاجيا بانيا \من اجتماع الصادق  قرنق , وا 
(وقد راح ضحية 22يا الطائرة المدنية منطقة حرب . )أعمنت المنطقة التي تحركت في

ىذا الحادث ستون شخصا وكان رد الفعل في الشارع السوداني عنيفا ومعاديا لمحركة , 
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قضي عمى كل امل في تواصل الحوار , عمى األقل الى ان تيدأ الخواطر وىكذا نسفت 
وعادت القضية لممربع االنتخابات مبادرة كوكادام ونسف الصاروخ اجتماع اديس ابابا 

 األول وارتفعت دعاوى القتال وطبول الحرب تدق من جديد وتوالت االحداث .  
        ثانيا : محاولة ترميم الصداء بين األطراف 

اذارعام   21م من االحوار الذي دار بين القوى السياسية المختمفة في كوكاد عد       
احد انجازات حكومة التجمع الوطني لالنقاذ القومي مع  5891\اذار\29حتى  5891

حركة تحرير الشعب السوداني ... والجيش الشعبي لتحرير السودان ، وقد ضم 
قيادة ، بجانب نعمات مالك  27االجتماع القوى السياسي  الشمالية والتي تبمغ وفدىا 

االمة ، والحزب الشيوعي احدى القيادات النسائية النقابية وقد ضمت تمك القوى حزب 
السوداني ، وحزب البعث ، الناصريين ، واتحاد القوى الوطنية ، وشارك من القوى 

 (21)النقابية ، التجمع النقابي والذي اشتمل عمى جميع النقابات  .
قيادة جنوبية وضم الوفد ثالث  1بينما ضم وفد الحركة الشعبية لتحرير السودان        

قرنق االسبوع االول واقبل نائبو كارينبو ، ووليم نوت ، واروك سيدات ، حضر جون 
طن الحوار ،وتغيب عن الحضور مقاطعا المؤتمر الذي عقد في كوكادم كل من الحزب 

 لإلنقاذاالتحادي الديمقراطي ، والجبية االسالمية القومية ، ويعتبر لقاء التجمع الوطني 
التي جعمت كال الطرفين يتعرفان عمى  والجيش الشعبي احد اىم المرتكزات االساسية

رؤية كل منيما في حل المشكمة وبعد حوار طويل اعمن بيان كوكادم وكان عمى النحو 
برفض كل الديكتاتوريات وااللتزام المطمق بالخيار الديمقراطي ،  االتالي : اشارو 

 وانطالقا من االقتناع بانو من الضروري خمق سودان جديد يتمتع فيو كل مواطن
سوداني بالحرية المطمقة من التعميم والقضاء عمى الجيل والمرض ، باالضافة الى 

وراوا ان يكون السودان الجديد متحررا من  التمتع بمنافع الحياة الديمقراطية الحقيقية .
العنصرية ، والقبمية ، والطائفية ، وجميع التميز والتفاوت ، وذلك يستوجب وقف نزيف 
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ب في السودان ويعتبر ذلك مبدا لعقد المؤتمر الدستوري القومي الدم الناتج عن الحر 
 (21) -واتفقوا ان يكون البيان الصادر من المؤتمر عمى النحو التالي:

عمى الجميع القوى السياسية والحكومية الحالية التزاميم بمناقشة مشاكل السودان  -5
 تخص السودان عامة .الرئيسية وليس مايرى  باسم مشكمة جنوب السودان ، بل قضية 

 رفع حالة الطوارئ  -2
 م وكل القوانين االخرى المقيدة لمحريات .5891الغاء قوانين ايمول  -1
حتى انعقاد المؤتمر الدستوري ويتم  5811والمعدل في عام  5811العمل بدستور  -1

 بعدىا تقرير نوع الدستور الجديد.
ودان والدول االخرى والتي تمس السيادة الغاء االتفاقيات العسكرية الموقعة بين الس -1

 الوطنية لمسودان 
حفاظ السعي المستمر بين كال الجانبين التخاذ الخطوات واالجراءات الالزمة لم -1

ورات الحركة الشعبية لتحرير السودان ، ضرورة حل  عمى سريان وقف اطالق النار.
ومية جديدة تمثل جميع الحكومة الحالية نفسيا وان يحل محميا حكومة وحدة وطنية ق
حركة تحرير الشعب  –القوى السياسية بما في ذلك جيش تحرير الشعب السوداني 

ويالحظ ان اجندة المؤتمر الدستوري اشتممت عمى القضايا التي  (21)السوداني .
تخص  انيا اصبحت ال قرنق رأىمثل مشكمة القوميات والتي   قرنقطرحيا جون 

ب ، وايضا قصة العالقة بين الدين والدولة وىي الجنوب فقط بل الشرق والغر 
 باألصوليةاالتجاىات التي سعي الييا قرنق لخمق سودان عمماني ال عالقة لو 

االسالمية ، ولعل اغمب تمك االتجاىات شممتيا في مرحمة ما في تاريخ السودان 
 (21).   5872نصوص اتفاق اديس ابابا 

وبالتالي فان التوجو الذي استقر عميو الراي في مناقشة االمور في مؤتمر الدستوري   
كنظام الحكم السوداني اذ تتم معرفة العالقة بين المركز واالقاليم وايضا قضايا التنمية 
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المتوازنة ، يؤكد ان القوى السياسية المختمفة في السودان اقتنعت بالرؤى المختمفة التي 
كة ، حتى انو اعيد رؤية تعريف اليوية بين الشمال والجنوب ، وىنا يمكن طرحتيا الحر 

القول ان التوجيات الجديدة لمقوي السياسية المختمفة في السودان ادركت ابعاد المشكمة  
السودانية والطريق الى حميا وقبول الرؤى المختمفة لقوي التمرد في السودان ، وىذا 

المشكمة الجنوبية ، ولكن ىل يمكن القول انيم يعني دون شك رؤية جديدة في حل 
م جمع القوى الذلك فان مؤتمر كوكاد (27)ارادة الحل والمثابرة والنصر . اامتمكو 

السياسية المختمفة في حوار عن مستقبل السودان السياسي وقضية جنوب السودان وىي 
اذ تاه الحوار  5872الشيء الذي افتقد طويال بعد تحطيم النميري اتفاق اديس ابابا 

وغابت الديمقراطية في السودان وزج بالقيادات الجنوبية المعارضة لمتقسيم الى المعتقل 
واصبحت لغة المدافع والبندقية ىي الحوار الوحيد بين الشمال والجنوب ،وجاء المؤتمر 
و فتح المجال لطاولة المفاوضات لمناقشة  قضايا السودان المختمفة واصبح ىناك طرح 

بمفيوم جديد عن قضايا السودان عامة ، وجعل قرنق يوافق عمى الحوار جديد 
بالحضور وتخمي عن عناده ، واعقب ذلك مبادرات سممية عديدة ولقاءات عممية في 
اطار من المؤتمرات المختمفة اثارت رؤى كثيرة وجعمت العالم يدرك انو يمكن ان يكون 

 (29)ىناك حل سوداني لممشكمة  .
يمكن اغفال دور الجبية االسالمية القومية والتي  ي نفس الوقت اللكنو ف       

رفضت الحضور وتصمبت في راييا واعتبرت االقتراب من قوانين ايمول ىو طالقا بائنا 
بينيا وبين القوي السياسية المختمفة ، وكان لذلك ابمغ االثر عمى الحركة السياسية 

قومية اي حل لمشكمة جنوب السودان غير السودانية ، اذ اعتبرت الجبية االسالمية ال
 مؤسس عمى الشريعة االسالمية لن يكون ليا وجود في السودان  .
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وبالتالي وقفت حجر عثرة في سبيل الوصول لحمول جذرية رافضة مجرد تجميد        
قوانين الشريعة االسالمية او تقمصييا .... مما اعطى ذريعة قوية التمرد في الجنوب 

 (28)ار في موقفيا المتشدد بجانب االساءة لسمعة السودان.من االستمر 
وفي نياية االمر كانت الساحة السياسية الشمالية السودانية تؤكد دائما ان         

الجنوب ىو الورقة الرابحة عمى الساحة االنتخابية السودانية ،حيث فضمت القوى 
ممية االنتخابية في السودان السياسية في الشمال وخاصة الصادق الميدي التعجيل بالع

لوجود شكل حكومي ولعل منيجية الصادق وحزب االمة كانت تسعى لتولي الحقيبة 
الوزارية ، حيث رات بعض القوى السياسية ضرورة العمل عمى ان يتم عقد المؤتمر 
الدستوري في السودان قبل االنتخابات ، واسست تمك الرؤية عمى ضرورة البحث عن 

ديدة في مختمف انحاء السودان ودستور جديد ،وتصورت تمك القوى انو رؤية سياسية ج
لكن القوى النقابية  (11)انطالقا من اعالن كوكادم سيعم السالم انحاء السودان .

السودانية ،وتيار الصادق الميدي رافضا ذلك تماما بحجة انو يمكن ان يستمر العسكر 
ت بعد ذلك العام االنتقالي االنتخابات اجري، ويجب اإلسراع باالنتخابات . في السمطة
م  اال ان تمك االنتخابات ورغم بعدىا من االنتخابات الماضية رسخت  5891في عام 

 : (15)ظواىر الديمقراطية االولى ، وكاالتي 
 كان الفائز في ىذه االنتخابات ىما حزبا االمة واالتحاد الديمقراطي . -5
لم يحرز اي حزب اغمبية مطمقة تؤىمو لتشكيل حكومة منفردا مما جعل الحكومة  -2

 ائتالفيو 
دائرة من  12كانت المشاركة الجنوبية غير متكاممة اذ لم تجر االنتخابات في  -1

دائرة كما انتخب العديد من الدوائر الستة والعشرون ببضع  19دوائر الجنوب من جممة 
في دائرة واحدة من ىذه الدوائر باعالي النيل كان عدد الذين مئات من االصوات فقط و 

شاركوا بالتصويت ىم رجال وضابط حامية المدينة فقط ، عالوة عمى ذلك احتفظت 
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الحركة االسالمية بثالثة مقاعد من مقاعد الخريجين السبعة المخصصو لمجنوب االمر 
 (12)الذي ادانو العديد من الجنوبيين .

سعت الحكومة المدنية الى البحث عن حل  5898-5891دة منوطوال الم      
المشكمة من خالل تصعيد الحرب ومحاولة فرض االندماج الطائفي االكراىي ، وفشمت 
كافة المفاوضات التي جرت بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان ، نتيجة 

وحزب االمة ، والجبية وبالذات الحزب االتحادي ،  –الصراع  بين االحزاب الشمالية 
 حول تجميد العمل بالشريعة االسالمية من عدمو  .  –القومية االسالمية 

 :وقد جاءت نتيجة االنتخابات لمقوى السياسية في السودان عمى النحو التالي  
صوتا ، والجبية اإلسالمية القومية  11صوت، الحزب االتحادي  515حزب االمة  

أصوات  ونتيجة لذلك رات الحركة الشعبية لتحرير  1صوتا ،الحزب الشيوعي  15
السودان ان األمور تسير في غير صالح حل المشكمة السودانية وخاطبت الصادق بان 

انعقاد المؤتمر الدستوري وليذا فان  الحركة كانت قد طالبت بتاجيل االنتخابات عن
الحركة لن تشارك في الحكم في ظل برلمان ناقص الشرعية "كان قرنق يقصد غياب 

    (11)الجنوبيين في اطار التمثيل الحقيقي في المؤسسة التشريعية لمسودان .
وأشار قرنق بان الحركة رغم ذلك ستتعاون مع النظام من اجل تنفيذ اعالن      

دون اعتراف بشرعيتو الكاممة ، الن الشرعية منقوصة نتيجة لعدم تمثيل  كوكادم
الجنوب .اضف الى ذلك األوضاع االقتصادية في السودان وخاصة صندوق النقد 
الدولي والذي كان يرى ضرورة لمتعامل مع سمطة مفوضة من الشعب .... بجانب 

من الخارج والتدخالت الخارجية الرؤى المختمفة عن األحزاب السودانية التي يتم تمويميا 
في السودان ... فكان لزاما التعجيل بالعممية االنتخابية وبدات االنتخابات واعمن كوكادم 

 (11)ادراج الرياح .
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ورأت بعض القوى السياسية ان اعالن كوكادم تم بدون مشاركة سياسية من كل 
الديمقراطي والجبية  األطراف الفعالة في السودان وكان عمى راسيم الحزب االتحادي

اإلسالمية القومية ، ويستوجب التصدي لو .  بينما يرى الصادق الميدي ان انقالب 
 (11)ىو المتسبب في عدم عقد المؤتمر الدستوري وىو الذي أطاح بالسالم . 5898

لكن ىل يمكن  القول ان حكومة الصادق بعد ان تولت السمطة سعت الى ترتيب  
لسياسي بما يرضي طموح الجنوبيين المشاركين في االنتفاضة األوضاع عمى المسرح ا

عمى خطة تشرين الثاني  5898، وماان الحت بوادر التسوية بتوقيع الميدي في اذار 
) والتي كان الحزب االتحادي الدسمقراطي قد توصل الييا مع الحركة الشعبية  5899

االسالمية ، والدعوة الى  والتي تقتضي بوقف اطالق النار ، وتجميد العمل بالشريعة
مؤتمر دستوري تحضره كافة السودانية الشمالية والجنوبية ( حتى وقع انقالب عسكري 

بدعم من الجبية القومية االسالمية تزعمو عمر حسن البشير  5898حزيران  11في 
الذي اصبح رئيسا لمدولة ، واعمن الغاء االحزاب السياسية وفرض حالة طوارئ ، واكد 

االسالمية )الجيادية (  ةالحرب في الجنوب وراح يرفع الرايى اولوياتو ىي انياء ان احد
 (11)في المواجية .

 الخاتمة
 : ا من خالل سياق ىذا البحث  النتائج التاليةلقد تبين لن        
 مقيتة كانت ىي احدى األسباب المتأصمة في السياسيةالحزبية الطائفية ال -5

 السودانية وبالتالي الى عدم 
الوصول الى نتائج جيدة في تحقيق السالم بين الشمال والجنوب وانياء الحرب المدمرة 

ن الطرفين بين الطرفين .ان عدم االعتراف بين الشمال والجنوب بحقائق األديان بي
المن بين األطراف المتنازعة من المعوقات الرئيسية لتحقيق ا وضبط المعتقدات الدينية

 والسالم.
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بعض الثوابت األساسية في  سقاطبإالبة الطرف الجنوبي من الشمالي ان مط -2
الحياة السياسية وبالتالي عدم استجابة الشمال الى تمك المطالب أدت الى عدم 

 اكتمال اإلعالن وتحقيق السالم الكامل .
بينيما  ان ثبات القوى السياسية في الشمال عمى سياسة الدين والدولة واالرتباط -1

وىي الوسيمة الوحيدة لحل النزاع كان يقابميا الرفض من قبل الجنوب وبالتالي 
 عدم تحقيق السالم .

فشل االتفاق بسبب الرغبة الممحة من الصادق الميدي والقول السياسة الشمالية  -1
لموصول الى حل نيائي دون تمييد الطريقة واخذ وجية النظر الجنوبية كذلك 

سيطرة القوى السياسية اإلسالمية عمى اإلسالمية وتصدر الشخصيات .
 اإلسالمية أمثال الصادق والترابي 

 الحل السممي لممشكمة السودانية  أدت الى عدم الوصول الى المؤتمر الدستوري اليجاد
 الهوامش 

 2118احمد أبو سعدة , جنوب السودان وافاق المستقبل , مكتبة مدبولي ,القاىرة , -5
 11, ص

 المصدر نفسو -2
رشا محمد امين , الحركة الشيعية في جنوب السودان , دار الكتب الوثائق القومية  -1

 71, ص 2151, الخرطوم ,
 75رشا محمد امين , المصدر السابق , ص-1
ذاكر محي الدين عبد اهلل , دراسات في تاريخ السودان المعاصر , دار ابن االثير -1

 15, ص 2151عراق , الموصل , لمطباعة والنشر , ال
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ىاني رسالن , كراسات استراتيجية , حق تقرير المصير لجنوب السودان جدلية  -1
 . 59, ص 2111,  519المسار والتداعيات , القاىرة , محمة االىرام , العدد 

, شركة 5ابيل الير , جنوب السودان االتحادي في نقض المواثيق والعيود ,ج-7
 . 19,ص 5882لمنشر , لندن ,ميدالين المحدودة 

اروب مادوت اروب , السودان )الطريق الشاق لمسالم القصة الكاممة لتاسيس  -9
, ترجمة :محمد عمي جادين ,  2111-5891وتطور الحركة الشعبية لتحرير السودان 

 . 515, ص 2118محمد عثمان مكي , الخرطوم , دار مدادات لمطباعة والنشر , 
, مسالة الجنوب وميددات الوحدة في السودان , مركز دراسات  عبدة مختار موسى -8

 \. 11, ص 2118الوحدة العربية , لبنان , بيروت , 
الفاتح كامل , مؤامرة تقسيم السودان , الدار العربية لمعموم ناشرون لبنان , بيروت -51
  71, ص 2155, 

 19عبدة مختار موسى , المصدر السابق , ص-55
  18لمصدر السابق , صابيل الير , ا-52
,  5مجموعة مؤلفين , انفصال السودان المخاطر والقرص , الدوحة , قطر , ط– 51

  591,ص 2152
  515اروب مادوت اروب , المصدر السابق , ص-51
  72الفاتح كامل , المصدر السابق , ص-51
  71رشا محمد امين , المصدر السابق , ص-51
ية وادمان الفشل , دار األمين لمنشر , القاىرة , منصور خالد , النخبة السودان– 57
  11, ص 5881,  2ج

,  5891عبد التواب مصطفى , فضو الديمقراطية في السودان , ابان ثورة مارس -59
 . 11,ص 5881مكتبة اخبار اليوم , القاىرة,
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محجوب محمد صالح , احتواء عمى مشكمة جنوب السودان من مؤتمر جوبا الى  -58
,ص  2111نيفاشا , مركز محمد عمر البشير لمدراسات السودانية , الخرطوم , اتفاقية 

 . 
, مكتبة جزيرة 1رباح الصادق , الدراسة في سيرة وسيرة االمام الصادق الميدي ,ج-21

 91,ص 2151الورد , القاىرة ,
 91المصدر نفسو , ص-25
زيرة الورد , الفاضل عباس محمد عمي , السودان يكون ام ال يكون , مكتبة ج-22

  99, ص 2152القاىرة , 
 المصدر نفسو -21
ديدار قوزي روسانو , السودان الى اين , الشركة العالمية لمنشر والتوزيع ,  -21

 211, ص 2117السودان , 
 المصدر نفسو -21
امين حامد زين العابدين , اتفاقية السالم الشامل وخمفية الطرح الفكري , مطبعة  -21

  528,ص 2117, الخرطوم ,  جامعة الخرطوم
 11محجوب محمد صالح , المصدر السابق ,ص-27
محمود عابدين صالح , الطرح عمى السمطة في السودان , دار األمين لمطباعة -28

 512,ص 2111والنشر , القاىرة , 
  512المصدر نفسو ,ص-11
طباعة جون قاي يوه , مخاطر بناء االمة , ترجمة: محمد عمي جادين رفيقي لم -15

  17, ص 2151والنشر , جميورية جنوب السودان , 
    19المصدر نفسو , -12
 



 هـ1443-م  2022. لسنة (1الثاني/ ملحق ) العذد /رابع المجلذ ال / رابعةالمستذامة . . السنة المجلة الذراسات 

 

 

 

 

 
 

1297 

 :المصادر
السودان ) الطريق الشاق لمسالم القصة كاممة لتأسيس  -اروب مادوت اروب-5

  2111-5891وتطور الحركة الشعبية لتحرير السودان 
ترجمة: محمد عمي جادين ,محمد عثمان مكي , الخرطوم , دار مدارات لمطباعة 

 , السودان  2118والنشر 
قامة المستقبل , مكتبة دبولي , القاىرة ,-2  .2155احمد أبو سعدة , جنوب السودان وا 
رشا محمد امين , الحركة الشعبية في جنوب السودان , القاىرة دار الكتب والوثائق -1

 2151-القومية 
, شركة 5ابيل الير , جنوب السودان التحادي في نقض المواثيق والعيود , ص-1

 .5882ميدالين المحدودة لمنشر , لندن ,
ذاكر محي الدين عبد اهلل , دراسات في تاريخ السودان المعاصر , دار ابن االثير -1

 .2151لمطباعو والنشر , العراق , الموصل , 
ة الجنوب وميدرات الوحدة في السودان , مركز دراسات عيدة مختار موسى , مسأل -1

 .2118الوحدة العربية , لبنان , بيروت ,
ىاني رسالن , كراسات استراتيجية , عممية سالم جنوب السودان مخاض صعب -7

 .519لتوازن صرح , القاىرة , مجمة االىرام , العدد
جنوب السودان جدلية ىاني رسالن , كراسات استراتيجية , حق تقرير المصير ل -9

 . 2111-519المسار والتداعيات , القاىرة , مجمة االىرام , العدد 
الفاتح كامل , مؤامرة تقسيم السودان , الدار العربية لمعموم ناشرون لبنان , بيروت -8
  2155,  5,ط
مجموعة مؤلفين , انفصال جنوب السودان المخاطر والقرص , الدوحة , قطر , -51
 .2152, 5ط
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اضواء عمى مشكمة جنوب السودان من مؤتمر جوبا الى محجوب محمد صالح , -55
اتفاقية نيفاشا , مركز محمد عمر بشير لمدراسات السودانية , الخرطوم , السودان 

2111. 
,  5891عبد التواب مصطفى , قصتو الديمقراطية في السودان , ابان ثورة مارس -52

 .  5881مكتبة اخبار اليوم , القاىرة , 
منصور خالد , النخبة السودانية وادمان الفشل , الجزء الثاني , القاىرة , دار -51

 . 5881األمين لمنشر , 
, مكتبة جزيرة  1رباح الصادق , أوراق في سيرة وسيرة االمام الصادق الميدي ,ج -51

 2151الورد , القاىرة ,
, مكتبة جزيرة الورد ,  الفاضل عباس محمد عمي , السودان يكون ام اليكون -51

  2152القاىرة , 
ديدار فوزي رومانسو , السودان الى اين , ترجمة : االف جريش , الشركة -51

  2117العالمية لمطباعة والنشر , السودان , 
جون قاي يوه , مخاطر بناء االمة , ترجمة : محمد عمي جادين , رفيقي لمطباعة -57

  2151والنشر , جميورية جنوب السودان ,
محمود عابدين صالح , الصراع عمى السمطة في السودان , دار األمين لمطباعة , -59

 2111القاىرة ,
امين حامد زين العابدين , اتفاقية السالم الشامل وخمفية الصراع الفكري مطبعة -58

  2117جامعة الخرطوم , الخرطوم,
 


