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 الممخص 

، في  ٜٗٗٔ -ٖٜٛٔتناوؿ البحث نشاط مؤتمر الخريجيف العاـ خالؿ المدة 
المجاؿ التعميمي، وذلؾ بالبت في العممية التعميمية مف خالؿ مطالبيـ التي تضمنتيا 
مذكراتيـ عف التعميـ لتوضيح مفيوـ التعميـ في السوداف بشقيو الشمالي والجنوبي والتوحد 

لشماؿ والجنوب، ىذا باالضافة الى اىتماـ المؤتمر في السمـ التعميمي والمغة بيف ا
بالنشاط الثقافي ) الميرجانات االدبية ( لتوجيو طاقات الخريجيف لمعمل اليادؼ الجاد 
خصوصًا، ونشر الوعي بيف طبقات الشعب السوداني عمومًا، ولـ يقتصر نشاط المؤتمر 

ومعالجتيا، إذ تصدػ المؤتمر عند ىذا الحد بل تعداه الى اىتمامو بالقضايا االجتماعية 
 لمعادات السيئة التي كانت منتشرة في المجتمع السوداني ومحاولتو لمقضاء عمييا.
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The educational, cultural and social activity of the 

General Graduates Conference in Sudan, 1938-1944 
 

 

 

 

                         

Abstract 

The research activity General alumni conference during the 

period 1938- 1944, in the educational field, so decide on the 

educational process through their demands contained in their stories 

about education to clarify the concept of education in Sudan, North 

and South, both autism in the educational and language of peace 

between the north and the south, in addition to the attention of 

Conference cultural activity (literary festivals) to guide the energies 

of graduates to work hard especially meaningful, and spreading 

awareness among the Sudanese people in general classes, and 

conference activity only at this point, but also extended to his 

interest in social issues and addressed, as the conference addressed 

the habits of Bad that was widespread in the Sudanese society and 

trying to eliminate them. 
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 المقدمة
تنبع اىمية دراسة موضوع ) النشاط التعميمي والثقافي واالجتماعي لمؤتمر الخريجيف العاـ 

(، مف حقيقة اساسية، بأف مؤتمر الخريجيف العاـ ىو اكبر  ٜٗٗٔ -ٖٜٛٔفي السوداف 
مؤسسة لممجتمع المدني في السوداف ، وذلؾ ببنائو المدارس االىمية ، واىتمامو بالمدارس التي 
كانت كائنة وعمل عمى تحسينيا وبنائيا ودعميا بكل االحتياجات التعميمية ، كما قاـ بأنشاء 

عميـ تمامًا ، باالضافة الى اسياـ مؤتمر الخريجيف العاـ في مدارس في مناطق تفتقر الى الت
النيضة االدبية ووضع قاعدة مف الكفاءات المتعممة لمرحمة ما بعد االستقالؿ ، كما اسيـ 
المؤتمر في تييئة المدف السودانية المختمفة لمعمل الوطني ، ونشر الوعي السياسي والقومي عف 

ساىـ الميرجاف في توجيو المؤتمر لمعمل السياسي غير طريق الميرجانات االدبية ، فقد 
المباشر، كما ساىـ المؤتمر في خمق نوع مف التعايش السممي بيف المجموعات القبمية والطائفية 
مف خالؿ انشطتو االجتماعية لمحد مف العادات السيئة التي كانت منتشرة في السوداف وقتل 

ومية السودانية حيث وجو المؤتمر نداًء لمشعب بالتمسؾ الشعور الطائفي والقبمي والتوجو نحو الق
 بالجنسية السودانية بداًل مف ذكر القبائل.

قسـ البحث عمى مقدمة وثالث نقاط وخاتمة، تناولت النقطة االولى النشاط التعميمي 
الثة لممؤتمر، بينما تضمنت النقطة الثانية النشاط الثقافي) الميرجانات االدبية (، اما النقطة الث

تناولت النشاط االجتماعي لمؤتمر الخريجيف العاـ ، أما الخاتمة فقد انطوت عمى خالصة 
 تضمنت اىـ االستنتاجات التي تـ التوصل الييا في ضوء ما توفر مف حقائق ومعمومات.
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 أواًل: النشاط التعميمي .
االحتالؿ البريطاني، مسألة التعميـ في السوداف، كفاح الشعب السوداني ضد إدارة مثمت 

فالتعميـ كاف سالح مف اسمحة الجماىير السودانية ضد المحتل، تسير جنبًا إلى جنب مع 
 .(ٔ)المتغيرات الثقافية في كل البالد

رأوا انو بالرغـ مف التغيير الواضح في سياسة  ٖٜٛٔعندما شّكل الخريجوف المؤتمر عاـ 
George Stewart Symes)سايمز)

جاه المتعمميف، إال أف اإلدارة البريطانية لـ ، السيما ات(ٕ)
تمنح السودانييف مزيدًا مف الحرية في االشتراؾ في الحكـ اال بمقدار ضئيل، لذا وضعوا في 

 .(ٖ)دستورىـ ىدفًا متواضعًا وغامضًا، حيف جعموا منو ىيئة تخدـ أغراض الخريجيف والبالد عامة

العمل بطريقة المجاف المتخصصة ولما كاف ، تنظيـ ٖٜٛٔأتبع المؤتمر منذ بدايتو عاـ 
، لتعد تقريرًا وتصورًا ٖٜٛٔالتعميـ مف أولويات اىتماـ الخريجيف كونت لو لجنة في أوائل آيار 

 .(ٗ)كاماًل لمكيفية المثمى لمنيوض بالتعميـ

، وتناوؿ التقرير مسألة التعميـ ٖٜٛٔأتمت لجنة التعميـ تقريرىا قبل نياية شير حزيراف 
سوداف، مف كل نواحييا، واستعراض مشاكميا ووضع الحموؿ ليا، وقد أشتمل التقرير عمى في ال

كل مف تعميمي البنات والبنيف في مراحميا المختمفة ال مف حيث المستوػ ورفعو فحسب بل 
إليجاد األداة الكفوءة التي يمكف أف تخدـ ىذه االغراض وطريقة تنفيذىا عمميًا بوضع مشروع 

 .(٘)لعشرة سنوات

، مف اقدـ المؤسسات التربوية التي (ٙ)بالنسبة اما فيما يخص التعميـ الديني كانت الخالوؼ 
أىتمت بشؤوف التعميـ بالسوداف يرجع تاريخيا الى دخوؿ العرب واالسالـ في السوداف، فعندما 

، في السوداف، وصار دخوؿ الخالوؼ أمرًا شائعًا بيف األولياء (ٚ)انتشرت الطرؽ الصوفية
 .(ٛ)صالحيف، وأصبحت الخموة تدؿ عمى مكاف التعبد والضيافة والتعميـوال

فالخموة مجتمع صغير متماسؾ ومنظـ، انتشرت فيو الكثير مف المصطمحات التي تدؿ 
اعاشة داللة معينة عمى بعض االشياء المستعممة في الخموة مف ادوات كتابة وطرؽ تعميـ وسبل 

وغيرىا، ومف المعمـو أف الخالوؼ أنشأت لتحفيع القرآف الكريـ وتعميـ الطالب امور دينيـ، 



                                                                      

 102 (1029 كانون األول والعشرون ) السابعالعدد  ممحق

 العام في السودانالنشاط التعميمي والثقافي واالجتماعي لمؤتمر الخريجين  
 .(ٜ)فأنتشرت في كل أنحاء البالد لتقـو بيذا الغرض

شرعت مصمحة المعارؼ في إنشاء خالوؼ نظامية واعدتيا لتعميـ القراءة والكتابة 
في تحفيع القرآف الكريـ فأضحت جزءًا متممًا والحساب عمى المناىج الحديثة، وميمتيا الدينية 

 .(ٓٔ)لمتعميـ االولي وأدخمت بعض الخالوؼ القديمة تحت المنيج الحديث

ذكر مؤتمر الخريجيف العاـ أف أىـ المشاكل التي عانت منيا الخالوؼ ىي المكافآت 
ًا عف الخالوؼ، المالية البسيطة التي تمنحيا مصمحة المعارؼ لمفقياء، مما يجعميـ يتغيبوف كثير 

 .(ٔٔ)بحثًا عف مصدر آخر لمرزؽ في الزراعة وغيرىا مف الميف المتاحة ليـ

اقترح المؤتمر أف يخصص جزءًا مف الماؿ الذؼ كاف معدًا لمخالوؼ النظامية لمساعدة 
الخالوؼ القديمة، لتشجيع االىالي لفتح خالوؼ اخرػ عمى منواليا، وأف يوضع مبمغًا ليذا 

، بأـ درماف لتوزيعو حسب ارشاد المجنة التي اقترحت (ٕٔ)المعيد العممي الغرض تحت تصرؼ
ليذا الغرض، ولما كاف المعيد العممي أىـ رافد لمتعميـ الديني في السوداف ترؾ لو خيار فتح ىذه 

 .(ٖٔ)الخالوؼ في بعض المناطق وتعديل ما كاف منيا قديماً 

فاىتـ بأسس التعميـ مف مدارس كانت سياسة المؤتمر ترمي الى التطوير التعميمي 
بالحذر، إذ ركزت  ٕٜٗٔ- ٖٜٛٔومناىج ومدرسيف، لذا اتسمت سياسة المؤتمر ما بيف عامي 

عمى المسائل التي تيـ الخريجيف مباشرة فقد أجريت دراسة حوؿ النظـ التعميمية واعدت توصيات 
شعب بالتعميـ وتأسيس حوؿ مستقبل المعيد العممي، وأقيمت ميرجانات أدبية، لرفع اىتماـ ال

المدارس وقبميا الخالوؼ والمعاىد الدينية، سواء أكاف عف طريق الدعـ ليذه المؤسسات التعميمية 
 .(ٗٔ)أـ المساىمة في إنشائيا

وتناولت ىذه المذكرة  ٜٖٜٔتقدـ المؤتمر بمذكرة إلصالح التعميـ وذلؾ في تموز عاـ 
ديدة لمتعميـ، يكوف غرضيا رفع األمية عف اكبر بالتفصيل سياسة التعميـ، قد آف لوضع سياسة ج

عدد مف أبناء الشعب، ونشر الثقافة العامة في البالد، وأشارت المذكرة الى أىمية العناية بالمغة 
 .(٘ٔ)العربية والديانة اإلسالمية

أوضحت المذكرة اف السبيل الوحيد لرقي البالد، ىو اف يصبح التعميـ حقًا مشروعًا لكل 
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لمعظـ مف يكونوف في سف التعميـ، وأف يتجو التعميـ باتجاه الثقافة العربية وليس  مواطف، أو
 .(ٙٔ)االفريقية ألف السوداف أوثق صمة باألقطار العربية التي تديف باإلسالـ

أما التعميـ في الجنوب فقد أكدت المذكرة عمى أْف تطور التعميـ ىناؾ يتـ بإنشاء الحكومة 
أنشائيا لممدارس في الشماؿ، وليس عف طريق نظاـ التعميـ التبشيرؼ  لممدارس في ارجاءه ، مثل

الذؼ تسانده الحكومة ماديًا، كما اشترطت المذكرة عمى أف يكوف التعميـ بالمغة العربية، وضرورة 
فتح الباب عمى مصراعيو لمشمالييف لدخوؿ الجنوب دوف شرط ، وأْف يكوف اليدؼ مف التعميـ 

اد الشعب جميعًا، وتطوير المراحل التعميمية كافة ، وليس تخريج عدد ىو محو األمية بيف أفر 
 .(ٚٔ)مف الموظفيف

وكاف المعيد العممي في نظر المؤتمر مركزًا اسالميًا كبيرًا ومؤسسة دينية مركزية لمشعب 
السوداني وقد أصيب بركود في فترة ما قبل ميالد المؤتمر بسبب قمة الموارد المالية وخموه مف 

تقدـ المؤتمر بمذكرة أخرػ لحكومة السوداف  ٜٖٜٔ، في العشريف مف نيساف (ٛٔ)ـ الحديثةالعمو 
 :(ٜٔ)إلصالح المعيد العممي وتتمخص المذكرة في النقاط االتية

 إنشاء وتأسيس غرفًا لمدراسة بمعزؿ عف المسجد الكبير. .ٔ
 إعداد مساكف لمطالب وادخاؿ نظاـ االعاشة عمى نمط كمية غردوف. .ٕ
مناىج حديثة لمدراسة في العمـو الشرعية وادخاؿ عمـو الحساب والتاريخ إعداد  .ٖ

 والجغرافية عمى نمط األزىر الشريف.
التعاوف مع األزىر ليمد المعيد العممي باألساتذة وانتداب مدرسيف مف مصمحة  .ٗ

 المعارؼ لمعمـو الحديثة.
 تدريب طمبة المعيد العممي ليشغموا مناصب في القضاء الشرعي. .٘
لمعيد العممي إلى االزىر الشريف في مصر، إذ أبدػ شيخ االزىر ضـ ا .ٙ

 إستعداده لتمبية ىذه الخطوة.

 



                                                                      

 103 (1029 كانون األول والعشرون ) السابعالعدد  ممحق

 العام في السودانالنشاط التعميمي والثقافي واالجتماعي لمؤتمر الخريجين  
رحبت الحكومة منذ البداية بأعماؿ المؤتمر في سبيل المساىمة في خدمة البالد 
والمشاركة في النشاط الخيرؼ، فقد أكدت لممؤتمر أفَّ المقترحات محل الدراسة واالعتبار وقبمت 

حاتو المتعمقة بالمعيد التي وردت بمذكرة الخريجيف ولكنيا رفضت االقتراح القائل معظـ مقتر 
 .(ٕٔ)، كما رفضت تشييد بيت لمطمبة(ٕٓ)بتبعية المعيد لألزىر

بخطاب، يفيد اف المعيد  ٜٖٜٔرد السكرتير اإلدارؼ في الثامف والعشريف مف نيساف 
، لذا تـ تكويف لجنة برئاسة الشيخ حسف العممي كاف دائمًا موضع اىتماـ معالي الحاكـ العاـ

مشايخ المعيد العممي، وتـ اختيار  (ٕٕ)مأموف قاضي قضاة السوداف، والشيخ حسف مدثر الحجاز
، بوصفو سكرتيرًا لمؤتمر الخريجيف عضوًا في ىذه المجنة التي تابعت (ٖٕ)إسماعيل االزىرؼ 

قامت الحكومة بتنفيذ بعض ىذه مقترحات مذكرة مؤتمر الخريجيف، ولـ يمض وقت طويل حتى 
 .(ٕٗ)المقترحات

طالب المؤتمر بتخفيض سف القبوؿ بالمدرسة االولية، بالنسبة لمبنيف مف سبع الى خمس 
نشاء معاىد لمتدريب الميني حتى  سنوات، أما البنات فتخفض مف ثماف الى ست سنوات، وا 

 .(ٕ٘)ينيض خريجوىا ببعض الميف التي تحتاج الييا البالد

بالنسبة لمموظفيف، فقد رفع المؤتمر مذكرة لتحسيف إجازات الموظفيف، وىنا كاف رد أما 
فعل الحكومة عنيفًا، معتبرة ىذه المذكرة تدخاًل غير مشروع في العالقة بيف األجير والمستأجر، 

الذؼ جاء فيو  ٖٜٛٔمنبية المؤتمر، لجواب السكرتير االدارؼ بتاريخ الثاني والعشريف مف آيار 
ينما يعمـ المؤتمر أف وجود عدد مف موظفي الحكومة في عضويتو سوؼ يمنع اشتراكو في ))وب

 .(ٕٙ)أؼ عمل مف شأنو اف يؤدؼ الى تضارب مع سياسة الحكومة او سمطتيا((

أكد تقرير المؤتمر عمى ضرورة اف يصبح التعميـ األوسط في متناوؿ الجميع واقترح اف 
اكف مناسبة، تكوف مدة دراستيا ست سنوات، عمى اف تفتح مدارس وسطى وأخرػ تجارية في أم

اليقل مستوػ السنة الرابعة عف غيرىا مف المدارس الوسطى بعد تحسينيا، حتى يتسنى لمف 
يرغب في التعميـ الثانوؼ، مف تالميذ تمؾ المدارس اف يمتحق بيا بعد دراسة أربعة سنوات ويتفرغ 

 .(ٕٚ)ف الباقيتيفالباقوف لتكممة دراستيـ التخصصية في السنتي



                                                                     

 (1029 كانون األول ) ممحق العدد السابع والعشرون  

 أنور جاسب شنته     الباحثة . تهاني العيبي كاطعأ.د. 

104 

كما طالب المؤتمر بمضاعفة عدد الفصوؿ في المدارس الوسطى، التي فييا طالب ليذا 
النوع مف التعميـ، ومنيا الخرطـو وود مدني وغيرىا، السيما وأف أعداد المتقدميف ليذه المدارس 

األوسط، قد تضاعف، وليس مف العدؿ أف يحـر عدد كبير مف أبناء المدف الكبيرة مف التعميـ 
 .(ٕٛ)بالرغـ مف تأديتيـ االمتحاف، واستعدادىـ لدفع المصروفات الدراسية كاممة

أما بالنسبة لممناىج، فقد رأػ المؤتمر ضرورة تغيير نظاـ التعميـ الحالي في البالد، ألنو 
 .(ٜٕ)ال يواكب نظريات التعميـ الحديثة، كما أنيا ال تمكف المتعمـ مف إفادة بيئتو وتطويرىا

قترح المؤتمر مف جانبو نظامًا متداخاًل، وىو اف يتـ تدريس الطمبة جميعيـ عمى وفق وا
برنامج واحد، لسنوات معينة في المدارس األولية والوسطى، وبعد إتماـ ىذا المنيج، يمتحق الذيف 
يريدوف متابعة تعميميـ بمدارس أعمى، والذيف يريدوف الخروج إلى الحياة العممية، يعمموف عماًل 
مينيًا لمدة سنتيف، وتناوؿ المؤتمر مسألة تعديل البرامج آنذاؾ والمواد الدراسية وعوؿ كثيرًا عمى 

، لوضع برامج ثابتة لمتعميـ األولي واألوسط (ٖٓ)رجاؿ التعميـ في معيد المعمميف ببخت الرضا
 .(ٖٔ)تتفق مع حاجة البالد الحاضرة

عضاءه ألىميتو وضرورتو لكل بمد ناشئ ولـ يغفل المؤتمر عف التعميـ الصناعي ألدراؾ ا 
يصبو إلى التقدـ العمراني، الذؼ يجب أف يتماشى جنبًا لجنب مع التقدـ العممي واالقتصادؼ، 
فيجب أف يكوف اإلىتماـ أكبر بالصناعات المتعمقة بفف العمارة مف بناء ونجارة ونقاشة ونحت، 

 .(ٕٖ)في المدارس ومعالجة أسباب تأخرىا مف ضعف التعميـ الفني والصناعي

اقترح المؤتمر، رفع مستوػ التعميـ في مدرسة أـ درماف الصناعية، بتعييف مدرسيف مف 
انكمترا ومصر، بالقدر الذؼ تسمح بو الحالة المالية، واف يعمل عمى نظاـ ثابت باالتفاؽ مع 

تمريف ورش االشغاؿ ومصمحة الرؼ السوداني وسكة الحديد، لقبوؿ خريجي ىذه المدرسة تحت ال
( قرشًا في الشير، لتشجيع الطالب ٓ٘ٔلمدة سنتيف عمى األقل، مقابل اجر بسيط ال يتجاوز )

 .(ٖٖ)عمى اإلستمرار

أما المدرسوف وىـ مف أىـ أطراؼ العممية التعميمية، فقد أكد المؤتمر عمى ضرورة النظر 
ي بعثات عممية في أجر المتخصصيف في المواد المختمفة، واف يرسل األكفاء مف المدرسيف ف
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الى بريطانيا لمتخصص لمدة طويمة، حتى تتوفر لدييـ المؤىالت الكافية لتدريس العمـو 

عمق بتعميـ البنات فقد كاف المجتمع السوداني يعارض تعميـ البنات بشدة ويرفضو (ٖٗ)المختمفة
مألوؼ، بشكل قاطع، ويرجع ذلؾ لمتقاليد المحافظة التي تمنع تعميميا ويعتبره خروجًا عف ال

فأنبرػ عدد مف المثقفيف السودانييف يجاىدوف بشتى السبل لتوضيح المضار الناتجة عف جيل 
 .(ٖ٘)الفتاة السودانية، محاوليف إقناع المجتمع السوداني بالحجة واإلقناع

، ىي المؤسسة الوحيدة لتعميـ بنات ٕٜٔٔكانت كمية المعممات التي افتتحت عاـ 
تمميذة فقط، يخترف مف مدارس البنات األولية مف جيات السوداف االبتدائي وتستوعب ثالثوف 

، أف يكوف ىناؾ قسـ ابتدائي ٜٖٜٔالمختمفة ، ولقمة ىذا العدد، طمب أولياء األمور عاـ 
أضافي خاص يمحق بكمية المعممات ترفع فيو الرسوـ الدراسية عمى اف تدخل المغة االنكميزية 

 .(ٖٙ)بو، وسمي بالقسـ المخصوص

المؤتمر تعميـ البنات في مقترحاتو حوؿ التعميـ ودعا إلنشاء مدارس لمبنات والبنيف،  أدرج
كما دعا المؤتمر الى مواصمة المساعي إلقناع المجتمع بتعميـ البنات بشتى السبل باالبتعاد عف 

رساؿ بناتيـ لممدارس وخاصة الطبقة الغنية  (ٖٚ)التقاليد البالية وا 

سوداف المؤتمر، في مساعيو لتعميـ البنات، فبذلت جيدًا ومف جانبيا ساعدت حكومة ال
بالرغـ مف قمتو، اال انو ساىـ في الدعاية الالزمة إلقناع المجتمع بضرورة تعميـ البنات، فظير 
اإلقباؿ الشديد عمى المدارس القميمة الموجودة، عكس ىذا األمر بداية تفيـ المجتمع لتعميـ 

ممطالبة بفتح مدارس جديدة، وتوسيع كمية المعممات القائمة البنات، مما جعل المؤتمر يسعى ل
نشاء أخرػ مماثمة ألعداد وتأىيل المدرسات  .(ٖٛ)آنذاؾ وا 

قترح المؤتمر أف (ٜٖ) ىذا وقد سعى المؤتمر إلى إنشاء مدرسة بنات وسطى بأـ درماف ، وا 
مدارس البنات ومدرساتيا واألميات، وذلؾ لمدعاية لتعميـ البنات  يكوف ىناؾ اتصاؿ بيف ناظرات

زالة ما قد يكوف عالقًا في بعض  والوقوؼ عمى األسباب التي تمنع إرساؿ بناتيف لممدرسة وا 
األذىاف مف الشؾ في فائدة المدرسة وليس ىذا فحسب ، بل تفتح مدارس البنات يوميف في 

لقاء محاضرات في المسائل الصحية وتربية  األسبوع الستقباؿ األميات الراغبات في التعميـ وا 
 .(ٓٗ)الطفل وتنشئتو والنظافة العامة
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وبالرغـ مف الجيود التي بذليا المؤتمر والمذكرة التي رفعيا لممطالبة الشعبية ذات النفع 
 االجتماعي، اال انو كاف يرمي مف وراء ىذه المطالب الى منافع اكبر وأقوػ تتمثل في اإلصالح
االجتماعي والتعميمي، ومف خالؿ ىذه اإلصالحات، البد اف يولد تيار سياسي يطالب بحقوؽ 
منطقية في االستقالؿ والحرية في كل المجاالت سواء أكانت اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية 
ليذا أصدرت حكومة السوداف موافقتيا عمى بعض بنود المذكرة، وجمدت البعض اآلخر إيمانًا 

ف التطور في المجاؿ التعميمي يقود الى ثورات منظمة، تبحث عف استقالؿ ذاتي، وىذا منيا بأ
 ما كاف يرمي اليو مؤتمر الخريجيف في كل مطالبو وتحركاتو.

ومف أجل متابعة سير تطوير التعميـ في السوداف، رفعت لجنة التعميـ تصورًا لمجنة 
 :(ٕٗ)التي وافقت عميو وأقرت البنود االتية ،(ٔٗ)التنفيذية التي أقرتو ورفعتو لمييئة الستينية

محاربة األمية، بفتح مدارس ليمية تطوعية في الخرطوـ وفي األقاليـ بقدر  .ٔ
 االستطاعة.

تشجيع وتعضيد فتح مدارس أولية وخالوؼ في األماكف التي ال يمكف فتح  .ٕ
 مدارس فييا مف قبل الحكومة.

 لممدارس المصرية.متابعة السعي لتنظيـ إرساؿ الطمبة السودانييف  .ٖ
 دراسة مسألة تعميـ البدو الرحل. .ٗ
مواصمة السعي لتحقيق ما اشتمل عميو تقرير التعميـ ومشروع المعيد مع عمل  .٘

 جيد خاص لحل مشكمة التعميـ الثانوؼ واألوسط.
 إنشاء صندوؽ لمتعميـ. .ٙ

 ومف االمور التي ارتبطت بجيود مؤتمر الخريجيف لتطور التعميـ في السوداف ىو جعل
، مف أعياد النازية مثل ))يـو (ٖٗ)يـو لمتعميـ وقد انبثقت الفكرة التي استميميا احمد خير

الحصاد(( و))يـو األسرة(( وغيرىا، وقد عرضت الفكرة عمى المجنة التنفيذية الرابعة عند بداية 
 ، الذؼ(ٗٗ)، وقد عمق احمد متولي العتبانئٜٗٔتكوينيا، في الحادؼ عشر مف كانوف الثاني 

، يكسب المؤتمر تأييد الشعب حتى  اختير سكرتيرًا ليذه الدورة بأف تخصيص مثل ىذا اليـو
 .(٘ٗ)يعرفوا المؤتمر بدليل محسوس متصل بحاجتيـ المادية الممحة وىي فمذات أكبادىـ
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تمخص المشروع، بإقامة ميرجاف شعبي في يـو اليجرة النبوية مف كل عاـ، يطمب فيو 

 .(ٙٗ)ا تبرعات مالية ألغراض وطنية لدعـ التعميـمف المواطنيف اف يدفعو 

حدد المؤتمر موعدًا ليـو التعميـ، في أوؿ كل سنة ىجرية بصفة عامة عمى اف يكوف 
ىػ، الموافق الثامف عشر مف ٖٓٙٔاالحتفاؿ األوؿ ليـو التعميـ يـو الجمعة الثاني مف محـر 

اء القطر، كما طالب المؤتمر، مف ،واف يكوف ذلؾ اليـو عيدًا شاماًل في كل أنحٜٔٗٔشباط 
لجانو كافو في أنحاء البالد اف تستنيض اليمـ، حتى ينجح ىذا المشروع الذؼ خصصو المؤتمر 
لتطور التعميـ في السوداف، ولمعمل بكل ما يأخذ بناصية التعميـ، وعمى األخص التعميـ األىمي 

 .(ٚٗ)وليذا انشأ المؤتمر صندوؽ التعميـ

، حدثت موجة مف النشاط في العاصمة واألقاليـ إذ اخذت شرائح عدة ونتيجة ىذا الحماس
مف الشعب تستجيب لنداء المؤتمر، وخرجت صفوؼ الشباب المثقف الى األسواؽ لجمع 
التبرعات حتى استطاع المؤتمر في مدة وجيزة اف ينجز أعماؿ كثيرة مف خالؿ طرحو ليذه 

 .(ٛٗ)الفكرة

مؾ المدة ناجحًا ومستفيدًا مف الظروؼ السائدة في تمؾ كاف التفكير في يـو التعميـ في ت
 :(ٜٗ)المدة التي ساىمت عمى تقبل يـو التعميـ بصورة فاقت تصور منظميو منيا

ضيق المجاؿ التعميمي الحكومي مف ناحية، والوعي الشعبي مف ناحية أخرػ  .أ 
 بقيمة التعميـ.

في سني ما بعد  التحسف الممحوظ الذؼ طرأ عمى األحواؿ االقتصادية السيما .ب 
 الحرب.

الدافع الذؼ وجدتو الحركة مف التيقع الوطني والوعي القومي الذؼ كاف يثيرىا  .ج 
 وينظميا مؤتمر الخريجيف العاـ.

كاف يـو التعميـ تحواًل كبيرًا في تاريخ المؤتمر، ويعتبر أىـ قرار أتخذه المؤتمر، ألنو 
 سوداف.أظير أثرًا كبيرًا عمى مستوػ التعميـ األىمي في ال
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 :(ٓ٘)وافقت المجنة التنفيذية عمى تنظيـ يـو التعميـ عمى المقترحات اآلتية
 إقامة مباريات كرة القدـ في العاصمة واألقاليـ في اليـو المحدد. .ٔ
 تنظيـ ليالي ساىرة. .ٕ
 الطواؼ لجمع الماؿ. .ٖ
دعوة األعياف ليـو يحدد فيما بعد لالشتراؾ في فكرة يـو التعميـ األىمي عف  .ٗ

 مؤتمر.طريق ال
ولكي يحقق المؤتمر ما كاف يصبو اليو فقد تـ تكويف لجنة متخصصة لكل بند مف ىذه 
البنود، وكاف أىميا لجنة الطواؼ لجمع الماؿ، اذ كاف ال بد مف استخراج إذف مف السمطات، وقد 
حصمت عميو المجنة بعد جيد جييد، ألف الحكومة تخوفت مف ىذا العمل، ألنو قد يعطي 

 .(ٔ٘)شعبية بيف األىالي، كما خشيت الحكومة اف يستغل ىذا الماؿ ألغراض سياسيةالمؤتمر 
 :(ٕ٘)انبثقت مف لجنة الطواؼ ثالثة لجاف ىي عمى النحو االتي

 لجنة لتجميع التبرعات مف الشركات والتجار وكبار األعياف. .ٔ
 لجنة لجمع التبرعات مف الطبقة الوسطى، تجار جممة وموظفيف. .ٕ
التبرعات مف عامة الناس، يضعوف تبرعاتيـ في صناديق مغمقة لجنة لجمع  .ٖ

 )كل حسب مقدرتو( عمى طريقة جمع التبرعات الخيرية.
، ٜٔٗٔواقترحت الييئة الستينية في اجتماعيا الثاني المنعقد بتاريخ السابع مف شباط 

 :(ٖ٘)اقتراحات عدة لمساعدة المجنة التنفيذية في إعداد يـو التعميـ منيا
مب مف نظار المدارس المختمفة توجيو الطمبة في مدارسيـ بالتبرع بقرش اف يط .ٔ

 لكل منيـ ليـو التعميـ.
اف يشترؾ أعضاء الييئة كافة في الدعاية ليوـ التعميـ، واف يتصل سكرتير  .ٕ

 المؤتمر باألندية الرياضية لإلشتراؾ في يـو التعميـ.
ؼ ليـو التعميـ واف % مف دخمو الشير ٘اف يدفع كل عازب مف أعضاء المؤتمر  .ٖ

 يدفع كل عضو مف أعضاء المؤتمر قرشًا عف نفسو وأىمو ليـو التعميـ.
اف تتصل المجنة برئاسة مدرسة البنات لتقديـ ىدايا الى يـو التعميـ كأشغاؿ  .ٗ

التطريز وخالفو مف عمل الطالبات، كما اقترح اف يقدـ المؤتمر شارة تقديرية 
 لمف يسيـ في يـو التعميـ.
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ندفع الناس لتأييد التعميـ اندفاعًا ال نظير لو، وأقبموا عمى التبرع إقباال واسعًا، إذ وىكذا ا

 .(ٗ٘)كاف الناس يتسابقوف لدعـ ىذا المشروع، الفقراء منيـ قبل األغنياء

جمعت المجاف عشرات اآلالؼ مف الجنييات، وصرفت إلنشاء خالوؼ القرآف والمدارس 
، كما تـ صرؼ ىذه األمواؿ عمى بعض الطمبة الذيف األولية، وعدد مف المدارس الوسطى

يدرسوف في مدارس السوداف العميا)المدارس الثانوية(، وأرساؿ بعض البعثات العممية الى مصر 
 .(٘٘)مف ىذه األمواؿ

بذؿ المؤتمر في ذلؾ الشأف مجيودًا كبيرًا لالرتقاء بالتعميـ األىمي، لذلؾ كاف السعي وراء 
 .(ٙ٘)اليدؼ المنشود بدفع عجمة التعميـ بأشكالو كميا جمع ماؿ التعميـ، ىو

لقد تفادػ المؤتمر كل العقبات، وعبر بيـو التعميـ الى رحاب أوسع، مف خالؿ تأسيسو 
لممدارس األىمية، وقد تجنب في ىذا العمل االجتماعي االصطداـ بحكومة السوداف، حتى يخرج 

أيدت يـو التعميـ، ألنو ميرجاف أدبي يميي بيـو التعميـ الى بر األماف لدرجة اف الحكومة 
أعضاء المؤتمر عف العمل السياسي، السيما اف ذلؾ يحممو عبئ تأسيس المدارس ودعـ التعميـ 

 .(ٚ٘)سواء أكاف األىمي أو الحكومي

أتاحت ىذه المدارس فرص العمل لبعض ممف استغنت الحكومة عف خدماتيـ، او فصموا 
ياسي الى جانب االستفادة مف خريجي المعيد العممي الذيف مف وظائفيـ نتيجة نشاطيـ الس

 .(ٛ٘)كانت كثيرًا ما تتخذ اإلدارة البريطانية موقفًا مضادًا مف تعيينيـ في وظائف الدولة المختمفة

وجد القائموف عمى شؤوف المؤتمر ضالتيـ المنشودة في يـو التعميـ إذ كسبوا نفوذًا كبيرًا 
تب عمى ذلؾ أف استعاد المؤتمر بعض ما فقد مف أعضاءه، فارتفعت ولفتوا أنظار الجميور، فتر 

( عضوًا، بعد اف كاف عدد المؤتمريف في ىبوط مستمر في المدة ٓٓٗٔفي ذلؾ العاـ إلى )
 .(ٜ٘)ٜٓٗٔالى ٖٜٛٔاألولى مف عمر المؤتمر التي تمتد مف 

بمصر، وكانت تعدػ االحتفاؿ بيـو التعميـ الحدود، حيث تـ تشكيل لجنة يـو التعميـ 
لجنة المؤتمر الفرعية بالقاىرة، قد حصمت عمى موافقة وزارة المعارؼ المصرية، بأف تتولى 
المجنة الفرعية مسألة تنظيـ إرساؿ الطمبة السودانييف الى المعاىد، والجامعات المصرية، ونتيجة 
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اؽ بيا في مدارس لذلؾ نظـ مؤتمر الخريجيف )المركز العاـ(، الطريقة التي يمكف لمطالب االلتح
 :(ٓٙ)مصر، وكانت شروط قبوؿ طمبات االلتحاؽ كاآلتي

 أف تقدـ الطمبات مف أولياء أمور الطمبة. .1
 طمبة األقاليـ يقدموف طمباتيـ بوساطة لجاف المؤتمر الفرعية. .2
في حالة قبوؿ الطالب، يحمل خطابًا مف )المركز العاـ( الى لجنة القاىرة  .3

 الفرعية التي قبل بيا.

تـ إرساؿ أكثر مف ثالثيف طالبًا سودانيًا كل عاـ، تحت إشراؼ مؤتمر الخريجيف لمصر 
لإللتحاؽ بالمدارس والمعاىد والجامعات المصرية، فالتعاوف الذؼ تـ بيف الحكومة المصرية 
والمؤتمر، أدػ الى زيادة التعميـ المصرؼ داخل السوداف، مما كاف لو أثرًا كبيرًا في تسميح أبناء 

 .(ٔٙ)عب السوداني بالعمـ، وازدياد قوة مؤتمر الخريجيفالش

ولـ يقتصر اىتماـ المؤتمر بالطمبة السودانييف داخل السوداف، بل تعداه الى اىتمامو 
بمشاكل الطمبة السودانييف في الخارج، السيما الطمبة الذيف يدرسوف في الجامعات المصرية 

عممت لجنة المؤتمر الفرعية في القاىرة برئاسة ومعاناتيـ مف مشكمة السكف خارج الداخميات، ف
 عمى إيجاد بيت لمطمبة السودانييف في القاىرة، وقد ساند ممؾ مصر فاروؽ (ٕٙ)عمي برير

، عمل المؤتمر، مف خالؿ تبرعو لتأثيث بيت السوداف بكافة لوازمو،  (ٖٙ)( ٕٜ٘ٔ -ٖٜٙٔ)
المؤتمر لميزانية بيت السوداف ة ذية مبمغ ألف جنيو مف خزينكما خصصت المجنة التنفي

 .(ٗٙ)بالقاىرة

قامة األسواؽ  قامت المجاف الفرعية باألقاليـ، بعمل مماثل ليـو التعميـ بجمع التبرعات، وا 
رتأت بعض المجاف الفرعية اف يكوف الصرؼ مف ماؿ ، ( ٘ٙ)الخيرية في المدف الكبرػ  ـ التعميوا 

ف تجمع كل المبالغ عند المركز )المجنة غير مركزؼ، ولكف انتيى األمر أنو مف األفضل ا
التنفيذية لممؤتمر بأـ درماف(، ثـ بعد ذلؾ يصرؼ مف الماؿ عمى المناطق حسب قانوف يوضع 

 .(ٙٙ)لتوضيح طرؽ الصرؼ

وسميت األمواؿ التي تجمع لمتعميـ بأمواؿ التعميـ األىمي، وكانت تجمع مف الناس في 
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قامة مباريات كرة القدـ والح فالت الغنائية التي تقاـ في نوادؼ الخريجيف بالخرطـو وأـ الشوارع وا 

 .(ٚٙ)درماف

وضمف السياؽ نفسو أقيـ سوؽ خيرؼ، لدعـ ماؿ التعميـ، عندما قامت المجنة التنفيذية 
، مخاطبة الجيات المختمفة لمقياـ بالتبرع لمسوؽ ٕٜٗٔبتكويف )لجنة السوؽ الخيرؼ( عاـ 
مف تجار األحذية واألقمشة واألواني الزجاجية والفخارية،  الخيرؼ، عندىا وصمت تبرعات عينية

كما وصمت مساىمات مف المدارس األولية بأـ درماف وكمية المعممات، عبارة عف قطع أقمشة 
 .(ٛٙ)مطرزة لمزينة

وعندما برزت فكرت السوؽ الخيرؼ، قامت المجنة الفرعية لممؤتمر بود مدني، بتشكيل 
، مخاطبة المجنة الجيات المختمفة داخل مدني وخارجيا، وجاءت لجنة لإلشراؼ عمى ىذا اليوـ

 .(ٜٙ)المشاركة مف داخل سوؽ مدني إذ قدـ كل دكاف مساىمتو حسب تخصصو

ورغبة مف مؤتمر الخريجيف في جعل عمميـ عمميًا منظمًا فقد صاغت لجنة التعميـ في 
التعميـ األىمي وتوزيعو بطريقة لتنظيـ طرؽ جمع الماؿ لتوسيع  (ٓٚ) قانوناً  ٜٔٗٔكانوف الثاني 

يحصل منيا البمد عمى أكبر فائدة، لكي يصرؼ ىذا الماؿ في أوجو التعميـ بنوعيو الديني 
 .(ٔٚ)والمدني

 :(ٕٚ)كانت بنود صرؼ تمؾ األمواؿ في خمسة أوجو ىي

قامة بعض األقساـ التعميمية  .ٔ دعـ المدارس األىمية القائمة فعاًل لتمكنيا مف التوسع وا 
 لمدارس الثانوية.في ا

 منح المساعدات وما شابييا لمجيات التي تبدأ في أنشاء مدارس في المدف والقرػ. .ٕ
 بناء مدارس جديدة تحت رعاية المؤتمر. .ٖ
 مساعدة الخالوؼ واألفراد الذيف يدرسوف داخل السوداف وخارجو. .ٗ
 إعانة الطمبة الفقراء المتفوقيف الذيف يعود تعميميـ بفائدة عمى البالد. .٘

( ٓٚٚ( ألف جنية و)7ٖٖٚٙٔـ، )ٕٜٗٔ-ٜٔٗٔبمغ مجموع ماؿ التعميـ، خالؿ عامي
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ممـ، لذلؾ تـ فتح حساب في البنؾ األىمي المصرؼ فرع أـ درماف، ووضعت ضوابط أىميا، أف 
يكوف الصرؼ مف ماؿ التعميـ بشيكات يوقع عمييا رئيس المؤتمر والسكرتير وأميف 

 .(ٖٚ)الصندوؽ 

بيذه االمواؿ مف انشاء عدة مدارس اولية ، ومعاىد دينية تمكف مؤتمر الخريجيف 
ومدارس وسطى فضاًل عف تمكنو مف مساعدة بعض المدارس التي كانت قيد االنشاء، وتقديمو 

 .(ٗٚ)األىميإالعانات لبعض المدارس األىمية، وتدريب المدرسيف والمدرسات لنشر التعميـ 

لإلحتفاؿ بيـو التعميـ لعامو الثالث لمدورة السادسة ونظرًا ألىمية يـو التعميـ بدأ العمل 
إذ خاطب السكرتير العاـ لمؤتمر الخريجيف،  ٖٜٗٔلمؤتمر الخريجيف العاـ مف كانوف الثاني 

المجاف الفرعية لممؤتمر، حاثًا اياىا  عمى العمل لجمع ماؿ يـو التعميـ حيث جاء في 
تضرب المثل ىذا العاـ أيضًا، بأنيا جادة في خطابو،))والشؾ اف ىذه األمة الكريمة الناىضة س

كفاحيا متمسكة بأىدافيا وستتنافس المجاف الفرعية في تسجيل الرقـ القياسي في جمع ماؿ 
التعميـ، الذؼ يجمع مف الجميع كاًل عمى قدر استطاعتو وتضحياتو، ويصرؼ عمى الجميع عمى 

 .(٘ٚ)قدر حاجتو لمتعميـ ومستمزماتو((

زىرؼ المشرؼ عمى لجاف التعميـ ورئيس المجنة التنفيذية لمدورة وضع إسماعيل اال
، ميزانية متكاممة لتكمفة أية مدرسة يراد إنشاءىا، ثـ ترفع ىذه التكاليف مع ٖٜٗٔالسادسة عاـ 

تعيد مف المؤتمر بسداد العجز طيمة ىذه األربع سنوات لمدير المعارؼ لمتصديق بقياـ 
 .(ٙٚ)المدرسة

، كما جاءتيا ٖٜٗٔإقرار الييئة الستينية لخطة ميزانية التعميـ لمعاـ  يوضح الجدوؿ االتي
 :(ٚٚ)مف المجنة التنفيذية
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 (4م )جدول رق                               

 التكمفة أنشاء مدارس جديدة. -البند األول: ت
 جنيه 20500 أنشاء ثالثة مدارس وسطى جديدة 2
 جنيه 20000 (20نصفية )مساعدة في أنشاء مدارس أولية  1
 جنيه 3000 مساعدة في أنشاء مدارس قرآنية 3

 جنية10800 -المجموع:

 التكمفة إعانة مدارس ومعاهد قائمة -البند الثاني: ت
 جنيه20100 إعانات مدارس ومعاهد 2
 جنيه20000 أصالح المعهد العممي 1

 جنية10100 -المجموع:

 التكمفة أعانة الطمبة -البند الثالث: ت
 جنيه 1000 تدريب معممين بمدرسة العموم واآلداب 2
 جنيه 3.00      أعانة طمبة المدارس         1

 جنيه 5000 -المجموع:

 التكمفة متنوعة -البند الرابع: ت
 جنيه 2039 المطبوعات 2
 جنيه 15 وتمغرافات    طوابع 1

 جنيه 36    كاتب مرتب  3
 جنيه 2000      مصروفات التعميم 4

 جنيه 3000 -المجموع:

 جنيه 50800 -المبمغ الكمي:
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( ألف 7ٕ٘ٓٚ% مف إيرادات ماؿ التعميـ الذؼ ُجمع والبالغ قدره )ٓٛوىذا المبمغ يمثل 
 .(ٛٚ)% مف اإليرادات السنوية ماؿ احتياطيٕٓجنيو، حيث يوضع 

األولى أف يؤسس ىكذا بالنسبة لممدارس الثانوية لـ يستطع مؤتمر الخريجيف في سنواتو 
مدارس لكونيا غير معروفو في ذلؾ الوقت، وألف ذلؾ يتطمب أموااًل طائمة ومستوػ خاص 
لألساتذة بصفة عامة ومدير لممدرسة بصفة خاصة، لكف نجاحو في افتتاح الكثير مف المدارس 

عمى  الوسطى والعوف الجماىيرؼ الشعبي "المادؼ والمعنوؼ" لمؤتمر الخريجيف ساعد األخير
 .(ٜٚ)افتتاح ىذه المدارس

لقد استطاع المؤتمر أف يؤسس وينشئ في خمس سنوات ما يفوؽ ما أنشأتو اإلدارة 
 ، وىذا امر طبيعي مف حكومة االحتالؿ.(ٓٛ)البريطانية مف مدارس في خمسيف سنة

ولما كاف   (ٔٛ)أما في الجنوب فقد كاف التعميـ بيد جمعيات التبشير بالديف المسيحي
ذه الجمعيات األوؿ دينيًا، فمـ يصادؼ التعميـ عناية تذكر، وقد ظل أىل الجنوب في غرض ى

ظممات الجيل ال تتناسب مع ىذا العصر، لذلؾ رأػ مؤتمر الخريجيف انو مف الخير لمسوداف 
عمومًا اف يتعمـ الجنوبيوف ويعرفوف قيمة الحياة فينشطوف الستقالؿ بالدىـ بالعمل المنتج وال 

 .(ٕٛ)ال بنشر التعميـ في أوساط المجتمع الجنوبييمكف ذلؾ ا

فوضع مؤتمر الخريجيف بعض االقتراحات بيذا الشأف مف بينيا اف تفتح بعض المدارس 
فتعميـ المغة العربية  ،عد عمى تعميـ ونشر المغة العربيةاألولية في المناطق الجنوبية تسا

لتعميـ في الجنوب عمى غرار بالمديريات الجنوبية يمكف اف تكوف مدخل لجعل مستوػ ا
، وفتح مدارس جديدة مشابية لمدارس الشماؿ باإلضافة الى فتح الجنوب (ٖٛ)المديريات الشمالية

 .(ٗٛ)أماـ أبناء الشماؿ دوف قيد او شرط

لقد وجد الكثير مف التجار الشمالييف وغيرىـ مف المقيميف في الجنوب صعوبة في تعميـ 
اف كثير مف سكاف مدف الجنوب الكبيرة مثل ممكاؿ وجوبا وواو، أبنائيـ المغة العربية، كما 

واغمبيـ مف المسمميف، يجدوف الصعوبة نفسيا في تعميـ أبنائيـ المغة العربية، مما زاد االمر في 
 .(٘ٛ)ضرورة تعميميا
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اال انو مف المالحع أف التعميـ في الجنوب بقي متخمفًا مقارنة بالشماؿ، وذلؾ لتضافر 

 :(ٙٛ)منياأسباب عدة 

 تردؼ وطوؿ المسافات بيف مناطق الجنوب. .ٔ
 سوء المواصالت نسبة لألراضي الطينية. .ٕ
ظيور السياسات التعميمية لمبعثات التبشيرية المقتصرة عمى تعميـ الديانة المسيحية فقط  .ٖ

 المدعومة مف االحتالؿ.
 استعماؿ كادر بشرؼ غير مؤىل في ميمتو التعميمية. .ٗ

الخدمة التي قامت بيا اإلرساليات، لكف لما كاف ىدفيا دينيًا،  لـ يقمل المؤتمر مف شأف
َـّ فأف أثرىا في حياة أبناء الجنوب كاف  فإف القيمة التعميمية لمدارس اإلرساليات ضعيفًا ومف َث
محدودًا، فقد أبدػ المؤتمر استيائو ألف قبائل الجنوب ال تزاؿ تعيش في ظروؼ بدائية ال 

 .(ٚٛ)تتناسب مع القرف العشريف

( ٕٔ، كانت تحتوؼ عمى )ٕٜٗٔقدـ مؤتمر الخريجيف مذكرتو السياسية المشيورة عاـ 
بندًا، طالب المؤتمر في بعض بنودىا، عمى جعل التعميـ بالمغة العربية في الجنوب وأف تنيي 
الحكومة دور المبشريف وتغمق مدارسيـ، وأف تشرؼ عمى التعميـ في الجنوب والشماؿ، وتبقى 

 .(ٛٛ)اإلنكميزيةربية لغة التعميـ األساسية بداًل مف المغة المغة الع

مف خالؿ ما قدمو المؤتمر مف مقترحات لردـ اليوة بيف الجنوب والشماؿ في السمـ 
التعميمي، يكوف قد حاوؿ جاىدًا نبذ الفوارؽ التي صنعت بيد المحتل البريطاني، ألنو أوجد 

استجابة حكومة السوداف طفيفة مقارنة بسعي  تعميمًا يختمف عف الموجود في الشماؿ، وكانت
المؤتمر الحثيث لتطوير التعميـ في الشماؿ والجنوب فالجيود التي بذليا مؤتمر الخريجيف كانت 

 ليا نتائج ممموسة.

، بأفتتاح مدرستيف حكوميتيف ومدرسة ٜٗٗٔباشرت حكومة السوداف في الجنوب عاـ 
 .(ٜٛ)جوسطى بإشراؼ مدير بريطاني في قرية الفون
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في منتصف االربعينيات بمغت الحركة الوطنية في الشماؿ ذروتيا ، حيث دفعت ىذه 
في الجنوب، وذلؾ بتوسيع نطاؽ التعميـ ( ٜٓ)الضغوط باإلدارة البريطانية لتغيير سياستيا التعميمية

في الجنوب، تمثل ذلؾ بتعميـ أبناء الجنوب في المدارس الثانوية وتشجيع المغة العربية وتدريسيا 
في المدارس، حتى يمحق الجنوب بالرقي الذؼ بمغو الشماؿ، إذ ساعد ذلؾ عمى انتشار الثقافة 

حدًا إلحتكار اإلرساليات لمتعميـ في العربية والمغة العربية في الجنوب، ومف ثـ وضعت 
 .(ٜٔ)الجنوب

نبع اىتماـ المؤتمر بشكل التعميـ في الجنوب عف التعميـ في الشماؿ مف حيث المغة 
والديف، عالوة عمى ذلؾ عدـ نشر التعميـ بصورة مثمى إال عف طريق اإلرساليات مما أعاؽ 

لما فرضتو اإلدارة البريطانية مف قوانيف عممية انتشار الديف اإلسالمي، وتعثر التحدث بالعربية، 
مناطق مقفمة، لذا أتجو مؤتمر الخريجيف لمعالجة قضايا التعميـ في الجنوب كما أسيـ في 
معالجتيا في الشماؿ ونتيجة لما بذلو المؤتمر مف جيود وطنية أصبح التعميـ في الجنوب متاحًا 

حية، واستطاع المؤتمر أف يؤسس قاعدة بالمغة العربية بعيدًا عف الجمعيات التبشيرية المسي
 وطنية أسيمت في رفع مستوػ التعميـ في الجنوب وبقية المديريات األخرػ.

 ثانيًا: النشاط الثقافي )المهرجانات األدبية(.
ومف بيف النشاطات الميمة التي تبناىا مؤتمر الخريجيف ىو الميرجاف االدبي الذؼ كاف 

إشراؾ أكبر عدد مف األدباء في نتاج الجمعية األدبية بود اليدؼ منو تحقيق امور عدة منيا 
مدني، مثمما أصبح المؤتمر وقفة جامعة لموطنية السودانية، كذلؾ أصبح الميرجاف وقفة جامعة 

 .(ٕٜ)لألدب والفف، فالوطنية واألدب متالزماف

 :(ٖٜ)كاف لمميرجاف األدبي أىداؼ عدة ىي

وعيدًا وطنيًا يجتمع فيو اكبر عدد مف الخريجيف ومف  قصد منو اف يكوف عيدًا قوميًا،أواًل: 
المثقفيف عمومًا في لقاء سنوؼ منظـ، محدد بزماف معيف وتاريخ معيف، بيدؼ إيجاد 
صالت فكرية بينيـ، وتوطيد أواصر الود والمحبة وربطيـ عمى أسس ثقافية بعيدًا عف 

 االتجاىات الحزبية والطائفية.
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الوطني، ونقد األوضاع االجتماعية واالقتصادية المعاصرة عف طريق االتجاه الى العمل  ثانيًا:

 العمل األدبي، حيث لـ يكف مف المستطاع العمل السياسي المباشر في ذلؾ الوقت.

ىدفو نشر الوعي بيف طبقات الشعب السوداني عمومًا، فقد كاف يشيد حضور ىذا  ثالثًا:
 ح ليـ فرص القراءة واالطالع.الميرجاف أعداد غفيرة مف غير الخريجيف ممف تتا

اف يكوف معرضًا لإلنتاج العممي واألدبي والتاريخي ومعرضًا لإلنتاج الفني مف نحت  رابعًا:
 وتصوير.

توجيو طاقات الخريجيف لمعمل اليادؼ الجاد، وتمرينيـ عمى البحث في فروع المجاالت  خامسًا:
تباطًا وثيقًا بمجتمعيـ المتخمف مف اإلنسانية والعممية ، السيما في القضايا المرتبطة ار 

 قضايا اقتصادية واجتماعية وادبية.

إظيار قوة الخريجيف الفكرية ووحدتيـ وترابطيـ، بيدؼ لفت نظر السمطات الى القضايا سادسًا: 
المطروحة في الطبقة المثقفة التي يمكف اف تكوف مؤثرة جدًا، مما قد يرغـ السمطات عمى 

 السياسية.االستجابة الى مطالبيـ 

، بوصفو سكرتيرا ٜٖٜٔوأرسل احمد خير صاحب الفكرة في الرابع عشر مف تموز 
لمميرجاف األدبي المزمع أف تقيمو جمعية ود مدني، نداء الى الجميع يدعوىـ الى المساىمة في 
الميرجاف األدبي راجيًا اف يساىـ في ىذه المناسبة رجاؿ الفكر مف الشعراء والكتاب وأىل الخبرة 
في كل عمـ وفف، كما دعا الى مشاركة النساء باإلنتاج او المشاىدة، وقد دلمت ىذه الدعوة عمى 
اتساع أفق القائميف بيا، فمـ تقتصر عمى الرجاؿ فقط بل شممت النساء وأوضح احمد خير، اف 
الجمعية قد أنشأت لمميرجاف سكرتارية خاصة وأعمف عف ترحيب المجنة بكل مف يتفضل مشكورًا 

اقتراح أو مالحظة إلكماؿ نقص او إدخاؿ إصالح عمى البرنامج سواء أكاف عف طريق  بأؼ
 .(ٜٗ)الصحف أـ الرسائل

وبعد اف تجمعت فكرة قياـ ميرجاف ادبي داخل الجمعية األدبية بود مدني كونت ليا لجنة 
مخاطبة  ٜٖٜٔسميت "لجنة الميرجاف األدبي" التي بدورىا قامت في السابع عشر مف تموز 

أندية الخريجيف بإتحاد السوداف المختمفة وكل الميتميف بالعمل الثقافي، ولكي يجد الميرجاف 
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القبوؿ لدػ الخريجيف مف جانب، ولكي يساىـ في تعضيد وتنشيط مؤتمر الخريجيف وىو في 
بدايتو مف جانب آخر، سعت جمعية ود مدني ربط الميرجاف بمؤتمر الخريجيف العاـ حيث وجو 

ابًا لسكرتير مؤتمر الخريجيف يدعوه الى مشاركة مؤتمر الخريجيف في الميرجاف احمد خير خط
 .(ٜ٘)االدبي

وجدت فكرة الميرجاف األدبي القبوؿ واالىتماـ عف مؤتمر الخريجيف الذؼ أعمف سكرتيره 
ا بأف لجنة المؤتمر التنفيذية إنما يبيجيا ويشرفيا اف ترػ المؤتمر قائمًا برعاية الحركة الفكرية كم

شأنو في ا وعد المؤتمر اف يعمل كل ما مف يسرىا اف تساىـ في ذلؾ الميرجاف األدبي، كم
انجاح الميرجاف، عمى اف يقاـ في كل عاـ في مدينة مف مدف السوداف، وحددت عطمة عيد 

 .(ٜٙ)الفطر المبارؾ موعدًا إلقامة الميرجاف

، ٜٖٜٔتشريف الثاني  أقيـ الميرجاف األدبي األوؿ في ود مدني في الثاني عشر مف
واشترؾ فيو جمع غفير مف حممة القمـ ورجاؿ الفف في السوداف، لدرجة لـ يسعفيـ الوقت لعرض 
البحوث كميا، وحضر الميرجاف وفود مف األدباء واألعياف مف الشيوخ والشباب، كما اف رجاؿ 

رسل مدير المديرية الى اإلدارة البريطانية، اضطروا الى االعتراؼ بالميرجاف والمشاركة فيو، إذ أ
لقاء كممة بعد كممة الرئيس  .(ٜٚ)رئيس الميرجاف يخطره بعزمو عمى حضور الميرجاف وا 

بعد النجاح المنقطع النظير الذؼ حققو الميرجاف األوؿ، حممت الراية وسممت لنادؼ 
مت ـ، وقد أوكٜٓٗٔالخريجيف بأـ درماف، لتقـو بالتجييز لمميرجاف الثاني في أـ درماف عاـ 

 (ٜٜ)والسكرتير إبراىيـ عثماف اسحق( ٜٛ)المجنة التنفيذية إلسماعيل االزىرؼ ومحي الديف جماؿ 
 .(ٓٓٔ)في وضع كممة المؤتمر لمميرجاف

وبعد أف اكممت االستعدادات لمميرجاف األدبي الثاني، وصل لمجنة الميرجاف، خطاب 
مجنة اف تبرؽ الى عواصـ االقاليـ مف الحكومة يمنع اقامة الميرجاف ألسباب أمنية، مما دعا ال

تخبرىـ بإيقاؼ الميرجاف وىذا كاف متوقعًا مف السمطات التي أزعجيا ما لقيو الميرجاف األوؿ 
 .(ٔٓٔ)مف صدػ واسع شمل كل أنحاء السوداف

ورغـ إلغاء الميرجاف اال أف التبرعات استمرت عمى لجنة الميرجاف األدبي بالرغـ مف 
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قاىرة قد حالت دوف إقامتو وكاف ذلؾ دلياًل واضحًا عمى إصرار معرفة الناس بأف ظروؼ 

 .(ٕٓٔ)المواطنيف عمى عدـ التخمي عف إقامة الميرجاف، وأف فكرتو باقية

لمجنة الميرجاف بنادؼ الخريجيف بأـ درماف، لتنظيـ  ٜٔٗٔأتيحت الفرصة عاـ 
ف برنامجو ، وتقرر اف الميرجاف األدبي الثالث ، وتـ استعراض خطاب سكرتير الميرجاف، تضم

 .(ٖٓٔ)تعد كممة لكي تمقى في الميرجاف بأسـ مؤتمر الخريجيف

، اف يتصل (ٗٓٔ)طمبت لجنة المؤتمر التنفيذية مف عضو المجنة نصر الحاج عمي
بالمسئوليف عف اإلذاعة إلمكانية إذاعة الكممات التي ستمقى في يـو الميرجاف، اذ كاف الميرجاف 

، فقد القي فيو الشعر، وبحوث أدبية وتأريخية، كما حضر مف القاىرة دمحم ناجحًا، بكل المقاييس
 .(٘ٓٔ)حسنيف مخموؼ وحافع جالؿ، يحمالف إسياـ أدباء كبار مصر لمميرجاف

كاف مف الطبيعي اف تقاـو السمطات البريطانية، الميرجاف األدبي ألنو أصبح أقرب 
اف األدبي الرابع اف يقاـ في الخرطـو لمتجمع السياسي مف كونو ميرجاف أدبي، حدد الميرج

، وقدمت لو الدعاية وقدمت البحوث لمجنة الميرجاف، وتـ وضع ٕٜٗٔبنادؼ الخريجيف عاـ 
 .(ٙٓٔ)الصور الفنية في أماكنيا المخصصة

وتـ تحديد ثاني أياـ عيد الفطر المبارؾ، موعدًا لعقد الميرجاف، وتـ توزيع التذاكر 
في أندية الخريجيف، لكف كالعادة وتحت ظروؼ قاىرة الغت السمطات المجانية لدخوؿ الميرجاف 

، مما يدؿ عمى خشية تمؾ السمطات مف الميرجاف (ٚٓٔ)البريطانية اقامة الميرجاف في اليـو نفسو
 عمى استمرار نفوذىا في السوداف.

أما بالنسبة لمميرجاف األدبي الخامس لـ تجد الباحثة أؼ مصدر أو مرجع يتحدث عف 
، لـ يذكر أية إشارة ٖٜٗٔ، حتى محضر جمسات مؤتمر الخريجيف لمعاـ ٖٜٗٔيرجاف لمعاـ الم

 لمميرجاف.

أصبح واضحًا أف أؼ مركز يقرر فيو قياـ الميرجاف األدبي، توضع العراقيل أمامو مف 
قبل المفتشيف البريطانييف الذيف عرفوا خطورة ىذه الميرجانات لما تقـو بو مف توعية سياسية 

د الشعب لذلؾ فرض اف يّطمع مفتش المركز، او مف ينوب عنو عمى كل كممة تقاؿ، واف ألفرا
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يمحو ويحذؼ ما يريد، وكالعادة دار صراع عنيف بيف لجنة الميرجاف األدبي السادس في مدينة 
 .(ٛٓٔ)ٜٗٗٔاألبيض وبيف مفتش المركز الذؼ قاـ بإلغاء الميرجاف لمعاـ 

ميرجانات في مدف السوداف المختمفة، كانت ذات أىداؼ يتضح مما تقدـ، اف إقامة ىذه ال
وطنية واضحة، وىو تييئة المدف المختمفة لمعمل الوطني عف طريق الميرجاف األدبي، ونشر 
الوعي القومي كما ساىـ الميرجاف األدبي في تقوية مؤتمر الخريجيف بالتفاؼ الخريجيف حولو 

مؤتمر لمعمل السياسي غير المباشر، فالميرجاف بصورة مطردة، فقد ساىـ الميرجاف في توجيو ال
األدبي الذؼ أقيـ في ود مدني وما تمتو ميرجانات أدبية في مختمف أنحاء السوداف، أكد عمى 
مكانية  سعة عقل دعاتو ومنظميو الذيف أكدوا عمى ضرورة تالـز األدب والدعوة القومية، وا 

دػ المتعمميف، وتوظيفيا مف اجل الدعاية االستفادة مف القدرات األدبية والفنية المتوفرة ل
السياسية، وربط المثقفيف بعامة الناس، لتبصيرىـ بقضاياىـ المختمفة، وتوعيتيـ سياسيًا وتنويرىـ 

 لرفع الحس الوطني لدييـ، ليدخموا معيـ في المجاؿ السياسي.

افة العامة، اذ لـ يقتصر اىتماـ المؤتمر بالميرجانات األدبية بل تعداه الى االىتماـ بالثق
عمل عمى رعاية الحركة الفكرية وتشجيع الحركة العممية وحركة التأليف عند السودانييف السيما 
في المجاالت التي تعني بخدمة البالد، فأسس المؤتمر مكتبة عامة بأـ درماف، تضـ المراجع 

ف االجتماعية، السودانية وكتب اإلحصاء وغير ذلؾ مما تحتاج اليو الييئات التي تعني بالشؤو 
وتشجيع الطمبة السودانييف المتفوقيف بالمكافآت المالية لتخمق روح المنافسة بيف المدارس 

 .(ٜٓٔ)السودانية

 ثالثًا: النشاط االجتماعي.
، واجتمعت لتضع برنامجًا ٖٜٛٔتكونت لجنة اإلصالح االجتماعي في األوؿ مف أيار 

المجنة صعوبة في االستمرار، إذ كاف معظـ أعضائيا لمعالجة المشاكل االجتماعية، وقد واجيت 
 .(ٓٔٔ)مف مصمحة المعارؼ وقد ادػ حموؿ العطمة الصيفية، إلى تعطيل أعماليا

بعد اف أدػ األعضاء قسـ  ٜٖٜٔتـ انتخاب الييئة الستينية لممؤتمر في دورتو الثانية 
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ي جمستيا الثالثة، قامت المجنة الوالء لممؤتمر، واختيار المجنة التنفيذية باالنتخاب السرؼ، وف

َـّ تشكيل لجنة اإلصالح اإلجتماعي وتكونت  التنفيذية بتكويف المجاف المتخصصة، ومف َث
 :(ٔٔٔ)مف

 عمي عبد الرحمف -ٔ

(ٕٔٔ)احمد يوسف ىاشـ -ٕ
 

 نصر الحاج عمي -ٖ

 عبدالحميـ دمحم -ٗ

(ٖٔٔ)عوض ساتي -٘
 

 منصور عمي حسيب -ٙ

وكانت مسألة شيخ العمماء ابو ذقف أوؿ قضية واجيت لجنة إلصالح اإلجتماعي، حينما 
في أـ درماف بجر لحيتو وطرده مف المستشفى ( Huffellاىانو مدير المستشفى الدكتور ىوفل )

، فقامت (ٗٔٔ)عنوة مما أثار ذلؾ أزمة كبيرة وكاف الخريجوف بأمس الحاجة لمثل ىذه االزمة
ية لممؤتمر، بأرساؿ تمغراؼ الى الحاكـ مستنكرة الحادث، كما استنفرت المجاف المجنة التنفيذ

الفرعية لكي تبرؽ محتجة عمى الحادث، فانيالت البرقيات عمى الحاكـ العاـ، وقد عززىا طائفة 
 .(٘ٔٔ)مف العمماء وساندىا كبار رجاؿ الديف

نييف، فمجأوا الى الحكمة عممت اإلدارة البريطانية مدػ عمق اإلحساس الديني لدػ السودا
 .(ٙٔٔ)وقدموا االعتذار لشيخ العمماء، كما اجبروا مدير المستشفى لكي يقدـ اعتذارًا شخصيًا ففعل

أستغل مؤتمر الخريجيف الحادث استغالاًل سياسيًا الى أبعد مدػ ممكف، فتـ لو ذلؾ 
ر االحتفاء بو في عندما زار السوداف بخيت دمحم عمر الذؼ درس الطب في مصر، فقرر المؤتم

نادؼ الخريجيف، ودعوا كل زمالئو األطباء مف سودانييف وغير سودانييف، بينما لـ يدعوا الدكتور 
ىوفل احتقارًا لو وانتقامًا لموقفو مف شيخ العمماء، وعندما عمـ االنكميز بيذا األمر، قاطعوا 

اذ كانوا دائمًا يصروف  الحفل، وكانت ىذه أوؿ مرة يضطر فييا اإلنكميز الى مقاطعة الحفل،
عمى الحضور والجموس في الصدارة، لذا كاف قرار مقاطعتيـ لمحفل، انتصارًا باىرًا لمحركة 

 .(ٚٔٔ)الوطنية
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وعالوة عمى ما تقدـ تصدت لجنة االصالح االجتماعي لمعادات السيئة التي كانت 
بيا بعض القبائل لمجنسيف  التي كانت تقوـ( ٛٔٔ)منتشرة في المجتمع السوداني، منيا عادة الشموخ

معًا، كما دعا المؤتمر الى قصر أياـ المأتـ الى ثالثة أياـ اما ظاىرة شرب الخمور في األندية 
فقد كانت تقريبًا منتشرة في معظـ األندية، وقد جاىدت لجنة االصالح االجتماعي ىذه الظاىرة 

 .(ٜٔٔ)حتى تمكنت مف الحد منيا

، فقاـ بجمع الماؿ لو، واستنفر في ذلؾ (ٕٓٔ)لممجأ القرشكما التفت مؤتمر الخريجيف 
لمستقبل الدارسيف فيو، بعد ارية الممجأ، لما يوفره مف ضماف جماىير الشعب، مبينًا أىمية استمر 

التخرج وتأميف مصدرًا لمرزؽ ليـ، وألف ممجأ القرش قد عانى مف النواحي المالية، لذا أىتـ بو 
 .(ٕٔٔ)شرافومؤتمر الخريجيف وجعمو تحت إ

كما نادػ المؤتمر بتخفيض ميور الزواج، والقت ىذه الدعوة تأييد المواطنيف مف مختمف 
 .(ٕٕٔ)األوساط ، كما حارب المؤتمر البغاء والقمار واالمراض االجتماعية المماثمة ليا

وعممت لجنة االصالح االجتماعي المؤتمر عمى قتل الشعور الطائفي والقبمي مف خالؿ 
حو القومية السودانية، حيث وجو المؤتمر نداًء لمشعب بالتمسؾ بالجنسية السودانية، توجييا ن

 .(ٖٕٔ)بداًل مف ذكر القبائل

اما بالنسبة لمعماؿ، فقد اىتـ المؤتمر بيذه الشريحة مف المجتمع فعمل عمى مساعدة أندية 
، الذؼ تأسس عاـ  ، إذ خصصت ٖٜٗٔالعماؿ في السوداف، السيما نادؼ العماؿ في الخرطـو

جنييًا وَجْعل عيد العماؿ والعمل أحد األعياد القومية  ٕ٘لو ىيئة المؤتمر مبمغًا ماليًا قدره 
 .(ٕٗٔ)األربعة التي يحتفل بيا المؤتمر

كما إىتـ مؤتمر الخريجيف بالقرػ واألرياؼ وذلؾ بتعييف يـو مف أياـ السنة "يـو القرية" 
القرػ، لربط المؤتمر بالمواطنيف، ونشر الثقافة والوعي  يقـو فيو عدد مف أعضاء المؤتمر بزيارة

 .(ٕ٘ٔ)االقتصادؼ والصحي الى جانب نشر مبادغ المؤتمر السياسية بيف االفراد

واخذ مؤتمر الخريجيف ينتيز المناسبات التي يكوف ظاىرىا اجتماعيًا ليتـ استقالليا 
اؾ اتصاؿ مباشر بيف قادة المؤتمر سياسيًا، فقد اىتـ المؤتمر بالقرػ واألرياؼ، حتى يكوف ىن
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والمواطنيف في الريف، لتوعيتيـ سياسيًا، فعندما قرر المؤتمر، فتح أوؿ مدرسة أولية عمى النيل 

 .(ٕٙٔ)شكل وفدًا لمقياـ بفتح المدرسة بأسـ المؤتمر ،ٕٜٗٔاالبيض، في قرية الكنوز عاـ 

رػ تحدث فييا المؤتمروف عف إفتتحت المدرسة في قرية الكنوز، وُأقيمت ليمة سياسية كب
السوداف واالستقالؿ وعف الحرية وخروج المحتل مف البالد لعل اليدؼ الخفي مف ىذه الزيارة، 

، وتبنيو لخيار تقرير ٕٜٗٔربط الجماىير بالمؤتمر السيما بعد رفعو لمذكرتو  السياسية عاـ 
الرحمة غرضيا كاماًل فمـ  المصير الذؼ يتطمب توحيد كل الفعاليات في السوداف، فقد أدت ىذه

تكف رحمة الفتتاح مدرسة فحسب، ولكنيا كانت في الواقع أوؿ رحمة وطنية سياسية جادة يقـو 
بيا مؤتمر الخريجيف في منطقة ىامة مف ارض السوداف وقد أيقظت المواطنيف ونبيتيـ وجعمت 

 .(ٕٚٔ)مؤتمر الخريجيف عمى كل السنة الناس

ميد طوياًل، وظل يحث لجانو الفرعية في االقاليـ، بضرورة استمر المؤتمر عمى ىذا التق
االرتباط بالقرية والريف، وتوسيع نشاطات المؤتمر فييا مف غير اإلحتكاؾ باإلدارة البريطانية 
وموظفييا مطالبًا أال تيمل المجنة زيارات القرػ وأف تالحع حسف العالقات مع اإلدارة حتى ال 

 .(ٕٛٔ)تقيـ العراقيل أماـ زيارتيـ

ومف نشاطات لجنة اإلصالح االجتماعي األخرػ ىي إقامة ميرجانًا رياضيًا، فقد عممت 
المجنة المذكورة عمى إقامة ميرجاف رياضي في أـ درماف، وآخر مماثل في ود مدني، وقد نجح 

وكل شيء فيو ( ٜٕٔ)نجاحًا باىرًا واشتركت فيو جميع األندية الرياضية المحمية في المدف الثالث
يز ونظـ عمى مستوػ عاؿ مف الكفاءة وحسف األداء، فقد أرسمت تذاكر الدعوة لكل رؤساء ج

المصالح واإلدارات وحضر كل مف السكرتير القضائي واإلدارؼ وغيرىـ مف كبار الموظفيف 
 .(ٖٓٔ)االنكميز وصغارىـ

عمى  ٖٜٗٔأفتتح يـو السوداف الرياضي في السادس والعشريف مف تشريف الثاني 
، وصنادؿ ممجأ القرش وساروا (ٖٔٔ)الطريقة االولمبية فقد ارتدػ أعضاء المجنة التنفيذية الدمور

في الطابور واخذوا ينشدوف نشيد المؤتمر كما رفع عمـ جيز خصيصًا ليذه المناسبة، وىو عبارة 
 .(ٕٖٔ)لذىب عمى أرضية سوداء وذلؾ بدار الرياضة بأـ درمافعف أسد مف ا



                                                                     

 (1029 كانون األول ) ممحق العدد السابع والعشرون  

 أنور جاسب شنته     الباحثة . تهاني العيبي كاطعأ.د. 

114 

كانت الرياضة البدنية، رافدًا أصياًل ومؤثرًا في الحركة الوطنية السودانية فقد القت عناية 
مف القادة الذيف اىتموا بالقضايا السياسية ، ولـ يجدوا أؼ حاجز بيف اىتماماتيـ في األصعدة 

 لرياضي.المختمفة واىتماميـ بالعمل ا

لـ يقتصر نشاط لجنة االصالح االجتماعي عند ىذا الحد، بل تعداه الى عمل نشيد 
 :(ٖٖٔ)لممؤتمر يطمق عميو "نشيد المؤتمر" عمى اف يتضمف النقاط االتية

 الحث عمى االخالؽ الفاضمة والتمسؾ بيا. .ٔ

 االعتزاز بالقومية السودانية. .ٕ

 الدعوة الى العمل بمبادغ المؤتمر. .ٖ

 الوحدة.الحض عمى  .ٗ

 اإلشارة الى نيضة األقطار العربية. .٘

 تمجيد العرب واالسالـ. .ٙ

 التمسؾ بالمؤتمر عمى اعتباره مركزًا لموطنية. .ٚ

، نشيدًا بعنواف "لمعال" كأوؿ نشيد لممؤتمر، تـ وضعو تماشيًا مع (ٖٗٔ)وضع خضر حمد
كونتيا المجنة التنفيذية في النقاط اآلنفة الذكر، وظير النشيد الثاني لممؤتمر بعد المسابقة التي 

، الطالب بكمية دار العمـو (ٖ٘ٔ)وفاز النشيد الذؼ وضع كمماتو محي الديف صابر ،ٕٜٗٔالعاـ 
 .(ٖٙٔ)بالقاىرة

سعى المؤتمر الى إصدار مجمة تنطق باسمو، وتتحدث عف أعمالو فتـ لو ذلؾ، بأف 
اسـ المؤتمر "مجمة  لألشراؼ عمى إصدار وتحرير المجمة التي حممت (ٖٚٔ)شكمت لجنة 

 .(ٖٛٔ)ٜٖٜٔالمؤتمر"، وصدر العدد األوؿ منيا في كانوف الثاني 

ولـ يقتصر اىتماـ مؤتمر الخريجيف في الحقل االجتماعي عمى شماؿ السوداف فقط، بل 
امتد االىتماـ الى جنوب السوداف، إذ عممت اإلدارة البريطانية عمى فصمو عف الشماؿ منذ 

ف والمصرييف مف الذىاب الى الجنوب إال بأذف الحاكـ العاـ، كما ، ومنعت الشمالييٜٗٓٔ
منعت الحكومة الشمالييف مف المصاىرة مف الجنوبيات، ومف فعل منيـ ذلؾ، فإنو يحـر مف 
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اصطحاب أبناءه معو عند انتياء مدة عممو، فقد انفرد المبشروف المسيحيوف األجانب بالجنوب 

أـ الثقافي ( ٜٖٔ)، سواء أكانت في الجانب التعميمئٕٕٜعاـ منذ إعالف قانوف المناطق المقفمة 
فقد حرض المبشريف الجنوبييف ضد أىل الشماؿ مصوريف ليـ اف الشمالييف ال يرغبوف بأىل 
الجنوب اال رقيقًا )عبيدًا( كما كانوا يفعموف معيـ في الماضي، وأنيـ يجبروف أىل الجنوب عمى 

 .(ٓٗٔ)ة ىي المغة السائدةاعتناؽ اإلسالـ وجعل المغة العربي

ورغـ ذلؾ اىتـ المؤتمر بالجنوب، مف خالؿ تنظيـ المسابقات في الميرجانات األدبية، 
وتقديـ الجوائز لمبحوث التي تتحدث عف الجنوب وعف قبائمو وعاداتيـ وعف االقتصاد في 

 .(ٔٗٔ)الجنوب ومناخو

كما اىتـ المؤتمر بالمثقفيف الجنوبييف مف خالؿ تكريمو ليـ، وىذا ما فعمو أعضاء 
الخرطـو وىو مف كبار المثقفيف الجنوبييف، وقد  (ٕٗٔ) المؤتمر عندما زار استانالوس بيساما

وضح بيساما ىذا التكريـ ببرقية شكر بعثيا لممؤتمر، أشاد بيا بمطف وحفاوة رجاؿ المؤتمر لو 
 .(ٖٗٔ)لمشماؿ في زيارتو

طالب المؤتمر اإلدارة البريطانية بإرساؿ بعثة إسالمية لمجنوب وتقديـ نفس التسييالت 
، لكف اإلدارة ردت باف الجنوب ُقّسـ عمى مناطق نفوذ (ٗٗٔ)والمعونات التي تقدميا لمقسس وغيرىـ

 (٘ٗٔ)التبشيرية مسيحية، وأف اية محاولة تقع إلدخاؿ بعثة إسالمية، مف شأنيا اف تثير الجمعيات
لـ يقتنع المؤتمر برد الحكومة، إذ شرعت الييئة الستينية في تقديـ إعانات مالية لممسمميف مف  ،

 .(ٙٗٔ)أبناء الجنوب في مدينة يورؿ

لـ يذعف مؤتمر الخريجيف لقرار الحكومة فيما يخص الجنوب، إذ عمل عمى تثبيت دعائـ 
الطمبة السودانييف بمصر عمى تبني فكرة بناء  اإلسالـ في الجنوب، وذلؾ عندما قامت رابطة

جامع جوبا، فقد كتبوا لمؤتمر الخريجيف اف يتبنى نفر مف أعضاء المؤتمر المعنييف بشؤوف 
الجنوب بإعداد خطة عممية لمناىضة نشاط الكنائس في الجنوب، ولتكف البداية بإنشاء مسجد 

 يقتصر عمى الصموات وحدىا، بل في مدينة جوبا عاصمة المديرية االستوائية، عمى اف ال
 .(ٚٗٔ)يوضع لو برنامج، ويصبح مركز لمثقافة العربية

الشخصيات الكبيرة في مصر بالقاىرة الى المؤتمر ولمجيات و  ذىبت رسائل الطمبة
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والسوداف، فقد نشرت الصحف نداءىـ لمخيريف لمد يد العوف لممشروع، وقد تجاوب األمير عمر 
، ودعا الى تكويف لجنة لجمع التبرعات فقامت مجموعة مف الشمالييف ، مع المشروع(ٛٗٔ)طوسوف 

والجنوبييف في جوبا، بتقديـ طمب لمتصديق بقطعة ارض لبناء المسجد فقوبمت بالرفض في 
البداية ولكف بعد الكتابات في الصحف التي كتبيا الشيخ عبد الرحمف احمد رئيس تحرير 

 .(ٜٗٔ)با، تـ التصديق بقطعة األرضصحيفة السوداف، عف أىمية قياـ جامع جو 

بعد اف تـ التصديق، أرسل مدير االستوائية )يار( خطابًا سريًا الى السكرتير اإلدارؼ، 
والسكرتير القضائي يخبرىما فيو عف عزمو عمى نزع ممكية قطعة األرض المخصصة لبناء 

سة وال يمكنيا بناء الوقف الجامع وا عطائيا الى التجار اليونانييف، بحجة اف لجنة جامع جوبا مفم
 .(ٓ٘ٔ)في الوقت الحاضر

تسرب خبر الخطاب الى االشخاص الميتميف ببناء الجامع، فقرروا االسراع في االتصاؿ 
بمؤتمر الخريجيف واالمير عمر طوسوف الذؼ تبرع بمبمغ ألف جنيو الى لجنة الجامع، لتبدأ في 

 .(ٔ٘ٔ)ارض الوقف بناء الوقف، وبيذا فشمت خطة المستر يار في مصادرة

 ىكذا استطاع مؤتمر الخريجيف العاـ في السوداف دور بارز 

استطاع المؤتمر اف يقدـ نموذج حي ودرس عممي ألفراد الشعب السوداني في العمل 
التعاوني مف خالؿ اىتمامو بالتعميـ والثقافة واالصالح االجتماعي واسيامو في النيضة االدبية 

لمتعممة لمرحمة ما بعد االستقالؿ ، كما اسيـ المؤتمر في تدريب ووضع قاعدة مف الكفاءات ا
المواطنيف عمى الممارسة الديمقراطية مف خالؿ لجانو التي انتشرت في كل انحاء السوداف ، 
فضاًل عف خمق نوع مف التعايش السممي بيف المجموعات القبمية والطائفية واالدياف المختمفة مف 

 .خالؿ انتمائيـ لتمؾ المجاف
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 الخاتمة 

أف االدارة البريطانية عندما عادت مرة اخرػ لمتعاوف مع الطبقة المتعممة في عيد   -ٔ
، لـ يكف دافعيا تدريب السودانييف عمى الحكـ الذاتي ، بقدر ما كاف تطبيقًا ستيوارت سايمز

لمسياسة البريطانية التي دعت حكوماتيا في المستعمرات لمتنازؿ عف بعض سمطاتيا 
لموطنييف عف طواعية ، قبل أف يرغميا الوطنيوف لمتنازؿ دوف رغبتيا ، كما أف ىدؼ 

بل أف يمجأوا الى مصر بعد أف تأكد البريطانيوف سايمز كاف العمل عمى كسب الوطنييف ق
 مدػ وعي المواطف السوداني المثقف، وظيور النزعة التي تطالب باالستقالؿ لدييـ.

لـ يكتف الخريجوف بإنشائيـ المؤتمر، بل عمدوا الى خمق انشطة اجتماعية، وذلؾ بالبت   -ٕ
في العممية التعميمية وتحسيف االوضاع التعميمية مف خالؿ مطالبيـ التي تضمنتيا 
مذكراتيـ عف التعميـ لتوضيح مفيـو التعميـ في السوداف بشقيو الشمالي والجنوبي، والتوحد 

والمغة بيف الشماؿ والجنوب، وعميو فقد قدـ مؤتمر الخريجيف إنجازات  في السمـ التعميمي
واسعة في مجاؿ التعميـ، اىتـ بالمدارس التي كانت موجودة وعمل عمى تحسينيا وبنائيا 
ودعميا بكل االحتياجات التعميمية مف مدرسيف وكتب ومباٍف، وقاـ بأنشاء البعض في 

 في انشائيا. مناطق تفتقر الى التعميـ تمامًا واسيـ
لقد اتخذت النيضة التعميمية الطابع القومي وازداد تالحـ الحركة التعميمية والحركة   -ٖ

الوطنية أثر قياـ مؤتمر الخريجيف العاـ، وقيادتو لمحركة التعميمية الشعبية، إذ وقف 
السوداف كمو في المدف والريف يشد أزر مؤتمره الناشئ في مسيرتو الطويمة لنشر التعميـ 

 لوعي االجتماعي والسياسي.وا
إّف حركة التعميـ في السوداف كانت محددة خالؿ مدة االحتالؿ، لكف مؤتمر الخريجيف   -ٗ

خرج الى المجاؿ االجتماعي لوضع لبنات وأسس تعميـ متيف، فتطور النشاط التعميمي 
 والنشاطات االجتماعية المختمفة بمجيود المؤتمر.

السودانية في المدف والريف ادبيًا وسياسيًا، عف طريق عمل المؤتمر عمى تعبئة الجماىير   -٘
الميرجانات االدبية، جاعاًل تمؾ الجماىير تمتف حوؿ المؤتمر، ومف ثـ لـ يعد المؤتمر 
مقتصرًا عمى فئة قميمة مف الخريجيف، بل اصبح حركة جماىيرية واسعة، تحوؿ اثرىا الى 

 ىيئة سياسية.
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 الهوامش 
 . ٕٓعة والنشر، القاىرة، د. ت ، ص السوداف ، دار نيضة مصر لمطباسيد دمحم ابراىيـ ،  (ٔ)

،  ٜٛٓٔ، شارؾ في الحممة ضد ثورة ود حبوبة عاـ  ٕٛٛٔجورج ستيوارت سايمز : ولد عاـ  (ٕ)
( كاف مساعدًا لمحاكـ العاـ في شؤوف الجيش ثـ مساعدًا لمدير ٜٜٔٔ-ٜٛٓٔوفي المدة بيف )

اإلدارة البريطانية والحركة الوطنية ِفي نجت(. دمحم جعفر عمي بخيت، المخابرات وسكرتيرًا خاصًا ؿ)و 
وداف   .ٕٖٕ، ص ٜٚٛٔ، ترجمة ىنرؼ رياض، د. ـ، ٜٖٜٔ-ٜٜٔٔالسُّ

مكي شبيكة، مختصر تاريخ السوداف الحديث، معيد الدراسات العربية العالمية، مطبعة الجبالوؼ،  (ٖ)
 ).ٕٗٔ، ص ٖٜٙٔ

، مج ٕالعدد، لخرطـومجمة المؤتمر، االمؤتمر في عامو االوؿ ،  الخريجيف ،ىيئة سكرتارية مؤتمر  (ٗ)
 .ٙ، صٜٖٜٔ، شباط ٔ

 .ٙالمصدر نفسو، ص (٘)

( الخموة: وىي عزلة ينقطع فييا المريد عف المحيط الخارجي لبضعة اياـ بأمر مف شيخو، وقد تكوف ٙ)
مف التفصيالت عف الخموة السودانية  ثالثة اياـ او سبعة او اربعيف وليا اصوؿ في الشريعة. لممزيد

، ٖ، مجٕينظر: احمد البيمي، التعميـ في الخموة السودانية، مجمة دراسات السودانية؛ العدد ، الخرطـو
، ٘؛ احمد السيد حمد، بداية التعميـ العصرؼ في السوداف، مجمة دراسات، مجٜٔ-ٜٚ، صٕٜٚٔ

       .ٖ٘-ٕ٘، صٖٜٛٔالرياض، 

اف المتصوفوف األوائل يجوبوف أرجاء العالـ اإلسالمي لتنظيـ اتباعيـ ومريدييـ الطرؽ الصوفية: ك( ٚ)
ِفي أنظمة اطمق عمييا فيما بعد لفع )طرائق(. لممزيد ُينَظر: ُمَحمَّد فاضل عمي بارؼ وسعيد إبراىيـ 

 . ٖٗ -ٔٗ، صٕٚٓٓكريدية، المسمموف ِفي أفريقيا تاريخ وحضارة، دار الكتب العممية، بيروت، 

، دار جامعة الخرطـو لمنشر، ٕ( سعاد عبد العزيز أحمد، قضايا التعميـ األىمي في السوداف،طٛ)
 ، ؛ يوسف الشريف ، مصر في افريقيا االزىر والكنيسة والتعميـ والتجارة ، مجمة ٖٕ، صٜٜٓٔالخرطـو

 .  ٜٖ، ص ٖٕٓٓ، السنة الخامسة ، القاىرة ،  ٙ٘وجيات نظر ، العدد
مؤتمر الخريجيف، تقارير مؤتمر الخريجيف العاـ عف التعميـ، مجمة المؤتمر، العدد  ( ىيئة سكرتاريةٜ)
، آب ٔ، مج ٚ ؛ محي الديف دمحم، مالحظات حوؿ الفكر السوداني، مجمة ٜ، صٜٖٜٔ، الخرطـو

 .ٙٛ، صٜٛٙٔ، السنة الرابعة، القاىرة، ٘الطميعة، العدد
دكتور في التاريخ الحديث والمعاصر، جامعة أـ مقابمة شخصية مع المعتصـ احمد الحاج، استاذ  (ٓٔ)

 ، الساعة الواحدة ظيرًا.ٕٙٔٓ/٘/ٗدرماف االىمية، أـ درماف، االربعاء 
 .ٔٔىيئة سكرتارية مؤتمر الخريجيف، تقارير مؤتمر الخريجيف العاـ عف التعميـ ، ص (ٔٔ)
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ء الديف السودانيوف ، كرد المعيد العممي: ىو مؤسسة دينية اقيـ في مسجد أـ درماف أسسو عمما (ٕٔ)

 ٕٜٔٔفعل إلنشاء كمية غردوف التذكارية ولحركة التبشير النشطة التي ظيرت في العاصمة ، ففي عاـ 
تقدـ الشيخ ابو القاسـ احمد ىاشـ بطمب إلى حكومة السوداف إلنشاء معيد عممي يضـ عمماء الديف 

قد تـ التصديق بفتح المعيد ليكوف الشيخ والطالب عمى غرار االزىر الشريف في مصر ليدرسوا فيو ، و 
ابو القاسـ واضع االساس المتيف لممعيد. لممزيد ينظر: دمحم االميف التـو ، قضايا التعميـ العالي في 

اغسطس  ٘ٔ-ٔالسوداف، بحث قدـ في مداوالت مؤتمر واقع ومستقبل التعميـ العالي في السوداف )
 .  ٖٗ-ٖٖعيد البحوث والدراسات االفريقية ، القاىرة ، ص، م، رابطة االكاديمييف السودانييف(ٜٜٛٔ

 .ٕٔىيئة سكرتارية مؤتمر الخريجيف ، تقارير مؤتمر الخريجيف العاـ عف التعميـ ، ص  (ٖٔ)
تيـ نبموؾ، صراع السمطة والثروة في السوداف منذ االستقالؿ حتى االنتفاضة، ترجمة الفاتح  (ٗٔ)

 . ٖٛٔ، صٜٜٓٔ، د. ـ، ٔالتجاني ودمحم عمي جاديف، ط
ممحق  -ٜٚٗٔ -ٜٖٜٔالمعتصـ احمد الحاج)اعداد(، جزء مفقود مف محاضر مؤتمر الخريجيف  (٘ٔ)

 . ٜٛ، صٕٓٔٓلمحدودة، أـ درماف ، بالجزء األوؿ، شركة مطابع السوداف لمعممة ا
-ٜٛٛٔلسوداف و. خ. ع، ممفات مكتبة معيد الخدمة الخارجية، تقرير عف تطوير التعميـ في ا (ٙٔ)

 . ٙٔد.ت، ص ، ٜٕ٘ـ، ممف رقـٜٙ٘ٔ
، ترجمة ىنرؼ رياض وآخروف، دار ٜٙ٘ٔ-ٜٛٛٔدمحم عمر بشير، تطوير التعميـ في السوداف  (ٚٔ)

 . ٖٕٛص، ٜٓٚٔالثقافة، بيروت، 
 .ٗ، صٜٖٜٔ/ٗ/ٜٔ،  ٕٕصحيفة النيل، السودانية، العدد (ٛٔ)
مذكرات احمد دمحم ياسيف، مركز دمحم عمر بشير لمدراسات السودانية، أـ درماف، احمد دمحم يس،  (ٜٔ)

 .ٜٚد.ت، ص 

ـ وضع جوىر الصقمي، قائد جيش المعز لديف هللا الفاطمي، حجر ٜٓٚاالزىر: في نيساف سنة  (ٕٓ)
ـ، ومنذ ذلؾ التاريخ، غدا منارة لممسمميف، ٜٓٚحزيراف  ٕٕاالساس لجامع االزىر، وقد تـ بناءه بتاريخ 

ييا الطالب مف كل اذ لـ يقتصر اثره عمى الناحية الدينية، بل اصبح قمعة مف قالع العمـ والمعرفة يفد ال
الديار واالقطار، اما تسميتو فاختمفت االراء حوؿ ذلؾ، فقيل انو اطمق عميو اوؿ االمر اسـ جامع االزىر 

وذىب البعض الى اف ىذا االسـ  «ملسو هلآو هيلع هللا ىلص» بنت رسوؿ هللا «عمييا السالـ» نسبة الى السيدة فاطمة الزىراء
ينظر: شوقي عطا هللا الجمل، االزىر ودوره السياسي والحضارؼ في نسبة الى كوكب الزىرة. لممزيد 

 .ٜٛٛٔافريقيا، الييئة المصرية العامة لمكتاب، القاىرة، 
(21) K. D. D. Henderson, The MaKing of the Modern Sudan ,London ,  P.547 
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 . ٜٕٔ،صٜ٘ٛٔالقاىرة ، ؛ دمحم سميماف، دور األزىر في السوداف، الييئة المصرية العامة لمكتاب ، 
(، وتولى شياخة المعيد العممي بأـ ٜٔ٘ٔ-ٜٛٔٔقاضيًا ) لالشيخ حسف مدثر الحجاز: عم (ٕٕ)

درماف. عوف الشريف قاسـ، موسوعة القبائل واألنساب في السوداف واشير أسماء األعالـ واالماكف، 
، ٔ، طٕج  .ٓٔٙ، صٜٜٙٔ، شركة افروقراؼ لمطباعة والتغميف، الخرطـو

 -قسـ المعمميف -(: ولد في أـ درماف، تخرج في كمية غردوف ٜٜٙٔ-ٜٓٓٔإسماعيل االزىرؼ) (ٖٕ)
،ارسل في بعثة دراسية الى الجامعة االمريكية ببيروت وعاد متخصصًا في مادة الرياضيات، ٖٕٜٔعاـ 

راتو مف مؤسسي مؤتمر الخريجيف، انتخب عضوًا في الييئة الستينية لمؤتمر الخريجيف في جميع دو 
(، شارؾ في صياغة ٜٓٗٔ -ٖٜٛٔاالنتخابية الخمسة عشر، انتخب اوؿ رئيس لمؤتمر الخريجيف)

، اختير رئيسًا لحزب االشقاء، عندما توحدت االحزاب االتحادية اختير رئيسًا ٕٜٗٔمذكرة المؤتمر عاـ 
االستقالؿ  ، اعمفٜٗ٘ٔ، انتخب رئيسًا ألوؿ حكومة وطنية عاـ ٕٜ٘ٔلمحزب الوطني االتحادؼ عاـ 

، اطمق عميو لقب الزعيـ بعد اف رفع عمـ السوداف ايذانًا بمولد جميورية ٜ٘٘ٔمف داخل البرلماف عاـ 
. لممزيد ينظر: المعتصـ احمد الحاج، معجـ شخصيات مؤتمر ٜٜٙٔ، توفي عاـ ٜٙ٘ٔالسوداف عاـ 

 .ٖٔٔ ػٜٓٔ،ص ٜٕٓٓالخريجيف، مركز دمحم عمر بشير لمدراسات السودانية، أـ درماف، 
 . ٓٛاحمد دمحم ياسيف، المصدر السابق، ص (ٕٗ)
مؤتمر الخريجيف العاـ ، الحمقة  –بشير دمحم سعيد، السوداف مف الحكـ الثنائي الى انتفاضة رجب  (ٕ٘)

 .ٖٗ-ٖٖ، صٜٙٛٔ، شركة االياـ لمنشر ، الخرطـو ،  ٔ، ط ٔالرابعة ، ج
 . ٗىيئة سكرتارية مؤتمر الخريجيف، المؤتمر في عامو األوؿ، ص (ٕٙ)
 . ٔٓٔ-ٓٓٔالمعتصـ احمد الحاج، جزء مفقود، ص (ٕٚ)
 . ٜٔىيئة سكرتارية مؤتمر الخريجيف، المؤتمر في عامو األوؿ ، ص (ٕٛ)
 .ٕٓالمصدر نفسو، ص (ٜٕ)
تحرس مطامير الذرة في  بخت الرضا: يرجع االصل في اسـ بخت الرضا الى امرأة عجوز كانت (ٖٓ)

المكاف الحالي، ثـ تجمعت بعض المباني حوؿ ىذا المكاف فأطمق عمييا بخت الرضا وبعد ذلؾ حمت 
مباني المعيد محل ذلؾ المكاف وورث عنو االسـ . لممزيد ينظر: ؼ. ؿ، قريفث، تجربة في التعميـ 

-ٖٜٗٔالمصرؼ المسمـ  –ف االنكميزؼ رواية لمحاوالت تحسيف تعميـ البنيف في المراحل االولية بالسودا
، ٔ، ترجمة فدوة عبد الرحمف عمي طو، طٜٓ٘ٔ ، الخرطـو -ٖٔ، صٕٗٔٓ، مطبعة جامعة الخرطـو

ٔٗ. 
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 . ٖٕىيئة سكرتارية مؤتمر الخريجيف، المؤتمر في عامو االوؿ، ص (ٖٔ)
 ٔ، مجٜٔٗٔ -ٜٓٗٔمركز عبد الكريـ ميرغني الثقافي)اعداد( ،الوثائق البريطانية عف السوداف  (ٕٖ)

 . ٖٓ، صٕٔٔٓ، ، أـ درماف، ٔ، ترجمة محمود صالح عثماف، ط
 . ٜٓٔالمعتصـ احمد الحاج، جزء مفقود، ص (ٖٖ)
 . ٖٗ، صٔمركز عبد الكريـ ميرغني الثقافي، المصدر السابق، مج (ٖٗ)

بحث  ،ٜ٘ٗٔ-ٖٜٛٔبيجة معال عمي المنوفل، مؤتمر الخريجيف ونشاطو التعميمي في السوداف  (ٖ٘)
 . ٛٗ، صٕ٘ٔٓتكميمي لنيل درجة الماجستير غير منشور، كمية اآلداب، جامعة اإلماـ الميدؼ، 

 . ٕٗٔسعاد عبد العزيز، المصدر السابق، ص (ٖٙ)
 . ٙٓٔالمعتصـ احمد الحاج، جزء مفقود،  (ٖٚ)
الخرطـو ، ، ٔ، مج٘ىيئة سكرتارية مؤتمر الخريجيف، قضية تعميـ البنات، مجمة المؤتمر، العدد (ٖٛ)

 . ٕ، صٜٖٜٔايار
 . ٖالمصدر نفسو، ص (ٜٖ)
،  ٜٜٙٔ-ٜٓٓٔ، دور المرأة السودانية في الحراؾ االجتماعي والسياسي منى احمد ابراىيـ دياب (ٓٗ)
 . ٕٕ، ص ٕٙٓٓ، الدار العربية لمنشر والتوزيع ، القاىرة ،  ٔط
جتماع التأسيسي العاـ لمؤتمر الييئة الستينية: مكونة مف ستيف عضوًا تـ انتخابيـ في اال (ٔٗ)

والذؼ يعقد سنويًا في اليـو الثاني مف عيد االضحى المبارؾ في مقر المؤتمر  ٖٜٛٔالخريجيف عاـ 
 ٜٚٗٔ -ٖٜٛٔالرئيس في أـ درماف. المعتصـ احمد الحاج) اعداد (، محاضر مؤتمر الخريجيف 

، مركز دمحم عمر بشير ٕاألىراـ نموذجًا، ج –تغطية الصحف المصرية ألعماؿ مؤتمر الخريجيف 
 .٘، صٕٛٓٓأـ درماف ، ، لمدراسات السودانية

، المعتصـ احمد الحاج ، محاضر  ٜٓٗٔ/ٖ/ٛ(، ٘ٔـ. ـ. خ، اجتماع المجنة التنفيذية رقـ ) (ٕٗ)
، ٜٕٓٓ، شركة مطابع السوداف لمعممة المحدودة ، أـ درماف، ٔ، جٜٚٗٔ -ٜٖٜٔمؤتمر الخريجيف 

 .ٔ٘، صٜٓٗٔ/  ٖ/٘ٔاجتماع الييئة الستينية الخامس،  ؛ٛٗص
(: ولد بقرية العامراب جنوب ود مدني، تخرج في كمية غردوف ٜٜ٘ٔػٜٓٔٔاحمد خير المحامي )(ٖٗ)

_قسـ المترجميف، وعندما افتتح مدرسة الحقوؽ التحق بيا وناؿ شيادة في الحقوؽ، مف مؤسسي جمعية 
تمر لمخريجيف يرعى شؤوف البالد، انتخب عضوًا في الييئة الستينية ود مدني االدبية، اقترح تأسيس مؤ 

لمؤتمر الخريجيف مف الدورة االولى وحتى الدورة السابعة، كاف اتحاديًا دوف اف يرتبط بحزب معيف، 
، شارؾ في معارضة الجمعية التشريعية وقاد ٜٙٗٔشارؾ في عضوية وفد السوداف الى مصر عاـ 
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وشارؾ بالخطب السياسية  ٜٜٙٔوكـ بالسجف اثر ذلؾ، عارض انقالب عاـ مظاىرات في ود مدني وح
 .ٔٚ ػٜٙاحمد الحاج، معجـ شخصيات، ص واعتقل عدة مرات. المعتصـ

، وتمقى تعميمو األولي بالدويـ، وتخرج ٜٚٓٔاحمد متولي العتباني: ولد في الخرطـو بحرؼ عاـ  (ٗٗ)
في بعثة دراسية إلنكمترا لستة  ٜٛٗٔسة الحقوؽ عاـ ، والتحق بمدر ٕٜٛٔمحاسبًا في كمية غردوف عاـ 

اشير، عند قياـ أوؿ حكومة وطنية اسند اليو منصب المستشار القانوني لمحكومة . عوف الشريف قاسـ، 
، ٔ، طٔموسوعة القبائل واألنساب ،ج -ٙٛ، صٜٜٙٔ، شركة افروقراؼ لمطباعة والتغميف، الخرطـو

ٛٚ. 
حركة الخريجيف وتطورىا في السوداف، الدار السودانية لمنشر،  أحمد خير، كفاح جيل تاريخ (٘ٗ)

، د.ت، ص ؛ حيدر إبراىيـ، مالحظات حوؿ التكويف الفكرؼ لمبورجوازية السودانية، ٖٔٔ-ٕٔٔالخرطـو
 .ٜٙ، السنة الثالثة، بغداد، صٓٔمجمة آفاؽ عربية، العدد 

 .ٓ٘بيجة معال، المصدر السابق، ص (ٙٗ)
 . ٜٙ٘ٔ/ٖ/ٖ،  ٕٖٔ، العدد ٘ٗاـ، السودانية، مجصحيفة الرأؼ الع (ٚٗ)
، كممة نادؼ الخريجيف في االحتفاؿ بعيده الفضي اعدىا وألقاىا ٓٔ/ٕ/ٔد. و. ؽ، متنوعات،  (ٛٗ)

 . ٛ، صٜٛٙٔمحمود الفضمي 
، العدد  (ٜٗ) ،ٚدمحم خير عثماف، التعميـ األىمي في السوداف، مجمة الخرطـو  . ٛٔ،صٜٙٙٔ، الخرطـو
 .ٛٛٔ، ص ٜٔٗٔ/ ٔ/ٕٗ(،ٕ٘خ، اجتماع المجنة التنفيذية رقـ ) ـ. ـ. (ٓ٘)
 .ٜٗاحمد دمحم ياسيف، المصدر السابق، ص (ٔ٘)
 .ٜ٘المصدر نفسو، ص (ٕ٘)
 .ٖٛٔ، ص ٜٔٗٔ/ٕ/ٚ( ،ٕـ. ـ. خ، اجتماع الييئة الستينية رقـ ) (ٖ٘)
، شركة مطابع السوداف لمعممة ٔدمحم الحسف، إسماعيل األزىرؼ أسرار الزعامة، ط مصطفى (ٗ٘)

 ،  . ٕٗ، صٖٕٓٓالمحدودة، الخرطـو
، رسالة ماجستير ٜٙ٘ٔ -ٖٜٙٔعبد المنعـ عمي دمحم غنيـ، تطور الحركة الوطنية في السوداف  (٘٘)

 .ٔٗٔ، صٜٛٚٔغير منشورة، كمية االداب، جامعة عيف شمس، 
 .ٜٔ،صٜ٘ٗٔ-ٖٜٛٔ، حركة الخريجيف وتطورىا ٛ٘ٚ/ٜٕٔ/ٔؽ، متنوعات، د. و.  (ٙ٘)
. الجدير بالذكر أف المؤتمر استطاع تأسيس إحدػ ٓٔسعاد عبد العزيز، المصدر السابق، ص (ٚ٘)

(. لممزيد ٕٜ٘ٔ-ٜٔٗٔوثالثوف مدرسة وسطى أىمية في مختمف انحاء البالد، وذلؾ خالؿ المدة)
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 .ٕٜٕتعميـ في السوداف، صينظر: دمحم عمر بشير، تطور ال

عمر عبدهللا حميدة احمد، احمد خير المحامي دراسة ونقد وتحميل لمشاركتو السياسية فكره  (ٛ٘)
 ،  .ٔ٘، صٜٜٙٔالسياسي، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية االداب، جامعة الخرطـو

 .ٗٔٔاحمد خير، المصدر السابق، ص (ٜ٘)
 . ٔ، صٜٗٗٔ/ ٙ/ ٕٔ، ٕٔٛٔالعددصحيفة صوت السوداف، السودانية،  (ٓٙ)
الصادؽ عبد الرسوؿ ميدؼ، التعميـ المصرؼ واثره في السوداف، مجمة جامعة بخت الرضا  (ٔٙ)

 .ٖٗٔ-ٖٖٔ، ص ٕ٘ٔٓ، السوداف ،  ٗٔالعممية، العدد
(: ولد في أـ درماف، تمقى دراستو األولية في أـ درماف، ثـ تفرغ ٖٜٚٔ-ٜ٘ٓٔعمي برير ) (ٕٙ)

وكياًل ألعماؿ آؿ البرير في مصر، تولى األشراؼ عمى شؤوف الطالب السودانييف لمتجارة وعمل 
الدارسيف في المعاىد والجامعات المصرية انتخب عضوًا في الييئة الستينية والمجنة التنفيذية لمؤتمر 

عميـ بمصر، الخريجيف في الدورات األولى والثانية والثالثة، انتخب رئيسًا لمجنة المؤتمر الفرعية ولجنة الت
كاف مف مؤسسي حزب وحدة وادؼ النيل والحزب الوطني االتحادؼ. لممزيد ينظر: دمحم عامر بشير، 

، ٖٕٔٓ، شركة مطابع السوداف لمعممة المحدودة، السوداف، ٔشخصيات سودانية في سطور، ط
 .ٕٛص
حكـ بعد ، ابعد حزب الوفد عف ال ٖٜٙٔتولى العرش سنة  ٕٜٔٔفاروؽ بف فؤاد: ولد عاـ  (ٖٙ)

، إال انو ٜٔ٘ٔ، اعمف نفسو ممكًا عمى مصر والسوداف عاـ ٜٗٗٔضعف نفوذ اإلنكميز في مصر عاـ 
، ودفف في مصر ٜ٘ٙٔ، توفي في إيطاليا عاـ ٕٜ٘ٔخمع عف العرش اثر ثورة الضباط األحرار عاـ 

، ٜٜٜٔدف، ، دار أسامة لمنشر، األر ٔفي مسجد الرفاعي. خميل البدوؼ، موسوعة عظماء ومشاىير، ط
؛ ناصر األنصارؼ، موسوعة حكاـ مصر مف الفراعنة الى اليـو مع صورىـ واعالميـ ورموزىـ، ٖٗص
 .ٕ٘ٔ، صٜٚٛٔ، دار الشرؽ، القاىرة، ٕط
عبد المطيف الخميفة ، مذكرات عبد المطيف الخميفة وقفات في تاريخنا المعاصر بيف الخرطـو  (ٗٙ)

، ، دار جامعة الخرطـو ٔ، طٔوالقاىرة، ج ؛ احمد إبراىيـ دياب، ٕٓٗ-ٜٖٕ، ٜٛٛٔلمنشر، الخرطـو
) دراسة وثائقية ( ، الدار العربية ٖٜ٘ٔ -ٖٜٛٔمؤتمر الخريجيف وتطور الحركة الوطنية في السوداف 

 . ٜٔ، صٕٙٓٓلمنشر والتوزيع ف القاىرة ، 
 مف ىذه المدف: ود مدني، عطبرة، بورتسوداف وكسال. (٘ٙ)
 . ٗٔٔسابق، صاحمد خير، المصدر ال (ٙٙ)
 . ٕٗ، صٜ٘ٗٔ-ٖٜٛٔ، حركة الخريجيف وتطورىا ٛ٘ٚ/ٜٕٔ/ٔد. و. ؽ، متنوعات،  (ٚٙ)
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 .ٜ٘-ٜٗأحمد دمحم ياسيف، المصدر السابق،  (ٛٙ)
بعض وثائق مؤتمر  ٜٚٗٔ -ٖٜٛٔالمعتصـ احمد الحاج)اعداد(، محاضر مؤتمر الخريجيف  (ٜٙ)

 .ٚٓٔ، صٕٓٔٓالمحدودة، أـ درماف، ، شركة مطابع السوداف لمعممة ٖالخريجيف، ج
 ، قانوف ماؿ التعميـ االىمي. ٖ٘ٔ/  ٚٔ/ ٔد. و. ؽ ، متنوعات،  (ٓٚ)
 .ٚٙالمعتصـ احمد الحاج ، بعض وثائق مؤتمر الخريجيف، ص (ٔٚ)
 .ٕ٘، صٜ٘ٗٔ-ٖٜٛٔ، حركة الخريجيف وتطورىا ٛ٘ٚ/ ٜٕٔ/ٔد. و. ؽ، متنوعات،  (ٕٚ)
 .ٛٚمؤتمر الخريجيف، د. ـ، د. ت، ص بشير محمود بشير) اعداد( ، (ٖٚ)
 .ٕٜ -٘ٛالمصدر نفسو، ص  (ٗٚ)
 . ٖٛالمصدر نفسو ، ص (٘ٚ)
مقابمة شخصية مع عمر أميف زيداف النجل االكبر ألميف زيداف سكرتير مؤتمر الخريجيف العاـ،  (ٙٚ)

 ظيرًا. ، الساعة الواحدةٕٙٔٓ/٘/ٛمركز دمحم عمر بشير لمدراسات السودانية، أـ درماف، االحد 
 .ٖ٘ٚ -ٖٗٚ، ص ٖٜٗٔ/ٗ/ٕ(، ٘ـ. ـ. خ، اجتماع الييئة الستينية رقـ) (ٚٚ)
. الجدير بالذكر أف لجاف ٖٙٚ، ص ٖٜٗٔ/ٗ/ٕ(، ٘ـ. ـ. خ، اجتماع الييئة الستينية رقـ) (ٛٚ)

، بتنفيذ البنود التي وضعت في الدورة السادسة لعاـ ٜٔ٘ٔالتعميـ واصمت مف دورة لألخرػ حتى عاـ 
وقد تـ التركيز عمى التعميـ االوسط، حيث تـ إنشاء ثالثًا وأربعيف مدرسة أىمية وسطى لمبنيف، ، ٖٜٗٔ

، د. ـ، ٔوثالثة مدارس أىمية وسطى لمبنات. لممزيد ينظر: بشير دمحم سعيد، الزعيـ األزىرؼ وعصره، ط
 .ٕٛ، صٜٜٓٔ

مؤتمر الخريجيف تمكف مف . الجدير بالذكر أف ٖٗمصطفى دمحم الحسف، أسرار الزعامة، ص (ٜٚ)
(، لممزيد ينظر: دمحم عمر بشير، تطور التعميـ ٜٗ٘ٔ-ٜٚٗٔافتتاح ثماف مدارس ثانوية خالؿ المدة )

 .ٖ٘ٓفي السوداف، ص
، دمحم عمر بشير، التعميـ ومشكمة العمالة في السوداف، ترجمة ىنرؼ رياض والجنيدؼ عمي عمر (ٓٛ)

 .ٕٓدار الجيل ، بيروت ، د. ت ، ص
لممزيد مف التفصيالت عف كيفية انتشار المسيحية في جنوب السوداف ينظر: األب جيوفاني  (ٔٛ)

 .ٜٜٛٔ، مركز دمحم عمر بشير لمدراسات السودانية، أـ درماف، ٔفانتيني، المسيحية في السوداف، ط
 .ٜ٘بيجة معال، المصدر السابق، ص (ٕٛ)
 .ٖٙلمصدر نفسو، ص ا(ٖٛ)
، الخرطـو ، ، دار جامعة الخرطـو لمنشرٕ، طالسياسة والتعميـ في السودافريخ ، تاناصر السيد (ٗٛ)

 .ٖٙٔ، ص ٜٜٓٔ



                                                                      

 135 (1029 كانون األول والعشرون ) السابعالعدد  ممحق

 العام في السودانالنشاط التعميمي والثقافي واالجتماعي لمؤتمر الخريجين  
 .ٓٙبيجة معال، المصدر السابق، ص (٘ٛ)

(86)L.M. Sanderson, Education in The Southern Sudan 1900-1948 , London, 

1960 , p.42. 

 . ٖٙٔناصر السيد، المصدر السابق، ص (ٚٛ)
الحركة الشعبية لتحرير السوداف  –منى حسيف عبيد، الخريطة السياسية ألحزاب جنوب السوداف  (ٛٛ)

؛ عبده مختار موسى، مسألة الجنوب وميددات ٕٔ، بغداد، صٔٗإنموذجًا، مجمة دراسات دولية، العدد 
 .ٔٛ، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، د.ت، صٔالوحدة في السوداف، ط

،  ٜٙ٘ٔ-ٜٓٓٔبا باداؿ ، فردوس االمبريالية االدارة البريطانية في جنوب السوداف روفائيل كو  (ٜٛ)
،مركز دمحم عمر بشير لمدراسات السودانية ، جامعة أـ درماف االىمية ، أـ  ٔترجمة دمحم عمي جاديف ، ط

 . ٗٗٔ، ص ٕٚٓٓدرماف، 
نيا واإلرساليات التبشيرية في لممزيد مف التفصيالت عف السياسة التعميمية التي اتبعتيا بريطا (ٜٓ)

الجنوب ينظر: احمد عبدالرحيـ نصر، اإلدارة البريطانية والتبشير اإلسالمي والمسيحي في جباؿ النوبة 
، ٖ، العددٖ، مجمة الدراسات السودانية، مجٜٙ٘ٔ -ٜٔٗٔ  .ٙٓٔ-ٕٜ، صٕٜٚٔ، الخرطـو

 . ٕٕٖدمحم عمر بشير، تطوير التعميـ في السوداف، ص (ٜٔ)
 .٘ٗعمر عبد هللا حميدة ، المصدر السابق،ص (ٕٜ)
بتركيز خاص عمى الميرجانات  ٜ٘ٗٔ-ٖٜٓٔفاطمة القاسـ شداد، الحركة األدبية في السوداف ( ٖٜ)

، معيد ٜٙٛٔكانوف الثاني  ٘ٔ -ٛاألدبية ، بحث قدـ في مؤتمر الحركة الوطنية في السوداف 
، ص  .ٙٗ-٘ٗالدراسات اآلسيوية واألفريقية ، جامعة الخرطـو

 .ٜٖٜٔ، لجنة الميرجاف االدبي ٕٕٛٔ\ٔٗٔ/ٔد. و. ؽ، متنوعات،( ٜٗ)
 (.ٖٔ، وثيقة رقـ) ٘ٙٓٔ/  ٜ٘/ ٔد. و. ؽ ، مخطوطات،  (ٜ٘)
؛ الفاتح الشيخ يوسف، األنشطة األدبية ودورىا في ٚٗعمر عبد هللا حميدة، المصدر السابق، ص (ٜٙ)

، ٖٗ، مجمة الدراسات األفريقية، مجٜٖٜٔ-ٜٜٔٔالحركة الوطنية السودانية في الفترة  ، الخرطـو
 .ٔٔٔ، صٕٕٔٓ

 . ٓٗبشير دمحم سعيد، مؤتمر الخريجيف، ص (ٜٚ)
(: ولد في المسالمة بأـ درماف تخرج في كمية غردوف قسـ ٜٜٗٔ-ٜ٘ٓٔمحي الديف جماؿ ) (ٜٛ)

وؿ تنظيـ ، أسس مع بعض زمالئو في الكمية جمعية االتحاد السوداني، وىي أٖٕٜٔالميندسيف عاـ 
سياسي في السوداف، مف مؤسسي مؤتمر الخريجيف، انتخب عضوًا في الييئة الستينية لمؤتمر الخريجيف 
في الدورات األولى والثانية والرابعة ومف الدورة السادسة حتى الدورة الثانية عشر، مف مؤسسي حزب 
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 .ٖٗ٘-ٖٖ٘صيات، صوحدة وادؼ النيل، واختير وكياًل لمحزب. المعتصـ احمد الحاج، معجـ شخ
إبراىيـ عثماف اسحق:  تخرج في كمية غردوف، وعمل بوزارة التجارة والتمويف، واصبح وكياًل ليا.  (ٜٜ)

 .ٖٛ، صٔعوف الشريف قاسـ، موسوعة القبائل واالنساب، ج
 .٘ٓٔ، ص ٜٓٗٔ/ٓٔ/ٕ٘(، ٜ٘ـ. ـ. خ، اجتماع المجنة التنفيذية رقـ )( ٓٓٔ)
 . ٔ، صٜٓٗٔ/ٔٔ/ٚ، السنة الثالثة، ٜٓ٘ٔالسودانية ، العدد صحيفة النيل، ( ٔٓٔ)

 . ٗالمصدر نفسو، ص( ٕٓٔ)
 .ٖٙٔ، ص ٜٔٗٔ/ٛ/ٛ(، ٖٖـ. ـ. خ، اجتماع جمسة المجنة التنفيذية رقـ )( ٖٓٔ)
قسـ  –(: ولد بمدينة الدويـ، تخرج في كمية غردوف ٖٜٛٔ-ٜٚٓٔنصر الحاج عمي )( ٗٓٔ)

ة لجامعة بيروت االمريكية، وحصل عمى بكالوريوس اآلداب عاـ المعمميف، اختير في بعثة دراسي
ت بخالى معيد  ٖٜٚٔ، عندما عاد مف بيروت عيف مدرسًا في كمية غردوف، ثـ نقل في عاـ ٖٜ٘ٔ

الرضا لتدريب المعمميف وعيف نائبًا لعميد المعيد، مف مؤسسي مؤتمر الخريجيف، انتخب عضوا في 
عيف نائبًا لمدير  ٕٜ٘ٔف مف الدورة االولى حتى الدورة السابعة، في عاـ الييئة الستينية لمؤتمر الخريجي

مديرًا، ثـ عيف مديرًا لجامعة الخرطـو وكاف اوؿ سوداني يتولى ذلؾ المنصب. لممزيد فمصمحة المعارؼ 
 . ٕٖٚشخصيات مؤتمر الخريجيف، ص عجـ، ماحمد  ينظر، المعتصـ

 . ٓٗص بشير دمحم سعيد، مؤتمر الخريجيف،( ٘ٓٔ)
، السنة الرابعة، ٚٔٔىيئة سكرتارية مؤتمر الخريجيف، الميرجاف األدبي، مجمة المؤتمر، العدد ( ٙٓٔ)

 ،  . ٖ، صٕٜٗٔ/ٓٔ/ٓٔالخرطـو
 . ٗالمصدر نفسو، ص( ٚٓٔ)
 ٜ٘ٗٔ. الجدير بالذكر أف في السابع مف أيموؿ ٜ٘بشير محمود بشير، المصدر السابق، ص( ٛٓٔ)

البيض، وحضر أكثر مف ألف ومائتيف شخص، وجاء مف القاىرة عمي البرير أقيـ الميرجاف في مدينة ا
لممشاركة، كما حضر الى الميرجاف الكثير مف الشخصيات الميمة وممثمو كل الجاليات. لممزيد ينظر: 

؛ الفاتح الشيخ يوسف، المصدر ٕٓٚ، صٖالمعتصـ احمد الحاج، بعض وثائق مؤتمر الخريجيف، ج
 . ٕٔٔالسابق، ص

مناؿ دمحم سعيد النور موسى، نشأة حي الموردة بأـ درماف وتطوره ودوره في الحركة الوطنية ( ٜٓٔ)
 . ٕٜٔ، صٖٕٓٓ، أطروحة دكتوراه غير منشورة، كمية اآلداب، جامعة النيميف، ٜٙ٘ٔ-ٕٜٗٔ

 . ٚىيئة سكرتارية مؤتمر الخريجيف، المؤتمر في عامو األوؿ، ص( ٓٔٔ)
 .ٓٔ، صٜٖٜٔ/ٕ/ٗٔ(، ٖة التنفيذية رقـ)ـ. ـ. خ، اجتماع المجن( ٔٔٔ)
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(: اشتير بابي الصحف، فيو مؤسس الصحافة السودانية، ٜٚ٘ٔ- ٖٜٓٔاحمد يوسف ىاشـ )( ٕٔٔ)

درس في المعيد العممي بأـ درماف وعمل كاتب في المحاكـ الشرعية، ترؾ الوظيفة ليمتحق بصحيفة 
ناؾ، لكنو عاد الى السوداف ليتولى وعمل في احدػ الوزارات ى ٜٖٜٔالنيل، ىاجر الى مصر عاـ 

اصدر مجمة السوداف الجديد وتراس تحريرىا الى جانب  ٜٗٗٔرئاسة تحرير صحيفة النيل، وفي عاـ 
النيل، بعد ذلؾ استقاؿ مف النيل واسس صحيفة السوداف الجديد، انضـ الى حزب القومييف، ودخل 

، تدىورت صحتو في منتصف الخمسينيات، الجمعية التشريعية، لكنو خرج منيا وبدأ يياجـ الحكومة
 .ٜٛ-ٜٚ، ص ٔ. عوف الشريف قاسـ، موسوعة القبائل واألنساب، جٜٚ٘ٔتوفي عاـ 

قسـ  –ـ(: ولد في الدويـ بالنيل األبيض، تخرج في كمية غردوف ٕٜٚٔ-ٜ٘ٓٔعوض ساتي )( ٖٔٔ)
كالوريوس في الرياضيات، المعمميف، سافر في بعثة دراسية إلى جامعة بيروت األمريكية وناؿ درجة الب

عمل مدرسًا في كمية غردوف، اختير أوؿ سفير لمسوداف لدػ بريطانيا، مف مؤسسي مؤتمر الخريجيف، 
انتخب عضوًا في الييئة الستينية لمؤتمر الخريجيف في الدورات الثالثة والسادسة والسابعة وسكرتيرًا عامًا 

. لممزيد ينظر: دمحم عامر بشير، المصدر السابق، (ٜٗٗٔ-ٖٜٗٔلمؤتمر الخريجيف في الدورة السابعة )
 . ٚٗص
لممزيد مف التفصيالت عف حادثة الشيخ أبو دقف ينظر: المعتصـ احمد الحاج، جزء مفقود ، ( ٗٔٔ)

 . ٖٓص
 .ٓٔ، ص ٜٖٜٔ/ٕ/ٗٔ(، ٖـ. ـ. خ، اجتماع المجنة التنفيذية رقـ ) (٘ٔٔ)
، ٕ، مالمح مف المجتمع السوداني، جحسف نجيمة( ٙٔٔ)  . ٜٛٗ، صٕ٘ٓٓ، دار عزة لمنشر، الخرطـو
 .ٜٔٗ- ٜٓٗالمصدر نفسو ، ص (ٚٔٔ)
الشموخ : كممة لمداللة عمى الخطوط المرسومة عمى الخدود، مف اثر الفصد بالموس، ويضع ( ٛٔٔ)

مزيد ينظر: يوسف فضل حسف، السودانيوف الشموخ أساسًا لمتميز بيف قبيمة وأخرػ وأيضا بقصد الزينة. لم
 .ٜٜٛٔالشموخ اصميا ووظيفتيا في سوداف وادؼ النيل األوسط ، د. ـ، 

 .٘ٗ، صٜٓٗٔ/ٖ/ٔ( ٖٔـ. ـ. خ، اجتماع المجنة التنفيذية رقـ ) (ٜٔٔ)

ممجأ القرش: نشأة فكرة قياـ ممجأ القرش مف االستاذ عبد الفتاح المغربي رئيس تحرير صحيفة ( ٕٓٔ)
، مستوحاة مف ممجأ زاره بالمنصورة في مصر، واقترح توحيد االشتراكات وقدرىا ٖٜٔٔالحضارة عاـ 

واحد قرش لتنفيذ المشروع واليدؼ االوؿ مف انشاءه ايواء االيتاـ وتعميميـ وتدريبيـ لتقميل عدد 
المتشرديف والمصوص، كذلؾ لتحسيف الصناعات المحمية والنيوض باالقتصاد السوداني وتعاوف الجميع 

دانة  .ذلؾ عبر لجاف الممجأ حتى اصبح مؤسسة تساىـ في النيضة التعميمية في المجاالت الشتى عمى
، رسالة ٕٜٗٔ- ٜٓٓٔجعفر سميماف ابو بكر، الجمعيات األدبية ودورىا في الحركة الوطنية السودانية 
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 . ٙ٘، صٖٕٔٓماجستير غير منشورة، كمية الدراسات العميا، جامعة الزعيـ االزىرؼ، 

 .ٜٓاحمد إبراىيـ دياب، مؤتمر الخريجيف، ص( ٕٔٔ)
 .ٜٓالمصدر نفسو، ص( ٕٕٔ)
 .ٚٓٔ، ص ٜٓٗٔ/ ٔٔ/ٔٔ(، ٕٙـ. ـ. خ، اجتماع المجنة التنفيذية رقـ )( ٖٕٔ)
 . ٜٔاحمد إبراىيـ دياب، مؤتمر الخريجيف، ص( ٕٗٔ)
 .ٕ٘عمر عبد هللا حميدة، المصدر السابق، ص (ٕ٘ٔ)
، ذكريات ومواقف في طريق الحركة الوطنية السودانية ( ٕٙٔ) ، الدار ٔ، طٜٜٙٔ-ٜٗٔٔأميف التـو

 ،  . ٖٔ، صٕٗٓٓالسودانية لمنشر، الخرطـو
 . ٕٖالمصدر نفسو، ص( ٕٚٔ)
، ٛٔٔىيئة سكرتارية مؤتمر الخريجيف، مؤتمر المجاف الفرعية، مجمة المؤتمر، العدد( ٕٛٔ) ، الخرطـو

 .ٖ، صٕٜٗٔ/ٓٔ/ٚٔ
 المدف ىي: أـ درماف والخرطـو والخرطـو بحرؼ.( ٜٕٔ)
، بحث قدـ ٜٚٗٔ-ٜٚٔٔخالد المبارؾ، الرياضة البدنية ودورىا في الحركة الوطنية السودانية ( ٖٓٔ)

، معيد الدراسات اآلسيوية ٜٙٛٔكانوف الثاني  ٘ٔ -ٛفي مؤتمر الحركة الوطنية في السوداف 
، ص  . ٛواألفريقية، جامعة الخرطـو

دمور: قماش قطني، صناعة محمية، تصنع منو المالبس والبدؿ، لبسو الخريجوف لمحاربة ال( ٖٔٔ)
مقابمة شخصية مع القماش األجنبي التقميدؼ لتشجيع المنتجات المحمية لمنيوض باالقتصاد الوطني. 

، أـ درماف ، االثنيف ميف زيداف سكرتير مؤتمر الخريجيفعمر أميف زيداف النجل االكبر أل
 ، الساعة الرابعة عصرًا . ٕٙٔٓ/ٗ/ٕ٘
 .ٗ، صٖٜٗٔ/ٕٔ/ٔ، ٕٚٓ٘صحيفة النيل، السودانية، العدد  (ٕٖٔ)
 .ٖ٘، ص ٜٖٜٔ/ٖ/ٖٔ(، ٓٔـ. ـ. خ، اجتماع المجنة التنفيذية رقـ ) (ٖٖٔ)
 -ـ(: ولد في االبيض عاصمة اقميـ كردفاف، تخرج في كمية غردوف ٜٓٚٔ-ٜٓٔٔخضر حمد ) (ٖٗٔ)

سيس ودعـ ممجأ أ، مف مؤسسي جماعة ابو روؼ األدبية، شارؾ في تٜٕٜٔـ قسـ المحاسبيف عا
، ثـ مساعدًا لمسكرتير فسكرتيرًا ٖٜٓٔالقرشي الصناعي، اختير عضوًا في لجنة المدرسة األىمية عاـ 

ات، مف مؤسسي مؤتمر الخريجيف، ي، مف ابرز كتاب االعمدة في صحف الثالثينٜ٘ٗٔحتى عاـ 
ف الدورة االولى وحتى الدورة الثامنة، انتخب عضوًا في مة الستينية لممؤتمر انتخب عضوًا في الييئ

المجنة التنفيذية في الدورتيف الثالثة والخامسة، اختير سكرتيرًا عامًا لمؤتمر الخريجيف في الدورة الخامسة 
عامًا  (، مف مؤسسي حزب االتحادييف واختير سكرتيرًا عامًا لمحزب، ثـ اختير سكرتيراً ٕٜٗٔ-ٜٔٗٔ)
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 العام في السودانالنشاط التعميمي والثقافي واالجتماعي لمؤتمر الخريجين  
عف دوائر  ٖٜ٘ٔعاـ  ، انتخب عضوًا في البرلماف االوؿٖٜ٘ٔلمحزب الوطني االتحادؼ عاـ 

 ٜٜٙٔ عاـ، اعتقمتو سمطات االنقالب ٜٜٙٔ-ٜٚٙٔفي مجمس السيادة منذ عاـ  الخريجيف، وعضواً 
: صديق لممزيد ينظر .ٜٓٚٔواودع سجف كوبر ثـ وضع تحت االقامة الجبرية بمنزلو الى اف توفي عاـ 

، الخرطـو ،  ٜٔاالستقالؿ وما بعده ، مجمة الخرطـو ، العدد –االنصارؼ ، الحركة الوطنية السودانية 
 .  ٜ٘، ص ٜٜٙٔ

ناؿ بكالوريوس االداب مف جامعة القاىرة  ٜٕٜٔ: ولد بدلقو بالمحس عاـ محي الديف صابر (ٖ٘ٔ)
سوربوف ، عمل مديرًا لوزارة الشؤوف والماجستير مف جامعة رودكس بفرنسا والدكتوراه مف جامعة ال

( ٜٜ٘ٔ-ٜٙ٘ٔومحاضرًا بقسـ االنثربولوجيا بجامعة القاىرة فرع الخرطـو ) ٜٗ٘ٔاالجتماعية عاـ 
( لممزيد ٕٜٚٔ-ٜٜٙٔ، اصبح وزيرًا لمتربية والتعميـ ) ٜٛٙٔانتخب عضوًا في الجمعية التأسيسية 

،  ٜٜٙٔ، بي ، بيروت، دار المستقبل العر ٔط ، الحسف، رواد في مسيرة التنويرينظر : عثماف دمحم
 .   ٖٔ-ٔٔص
 . ٖٛٔحسف نجيمة، المصدر السابق، ص( ٖٙٔ)
تتألف مف األعضاء: دمحم عثماف ميرغني، مكي شبيكة، دمحم عمر بشير، أميف بابكر، خضر ( ٖٚٔ)

ة التنفيذية رقـ حمد، يحيى الفضمى، عمي دمحم احمد والسيد الفيل. لممزيد ينظر: ـ. ـ. خ، اجتماع المجن
 .ٓٔ، ص ٜٖٜٔ/ٗ/ٗٔ(، ٖٔ)
. الجدير بالذكر أف مجمة المؤتمر استمرت حتى ٜ٘احمد إبراىيـ دياب، مؤتمر الخريجيف، ص( ٖٛٔ)

، إذ تحولت الى صحيفة اسبوعية باسـ صحيفة المؤتمر. لممزيد ينظر: المصدر نفسو، ٜ٘ٗٔعاـ 
 .ٜ٘ص
لممزيد مف التفصيالت عف دور المبشريف في التعميـ في جنوب السوداف ينظر: فيصل دمحم ( ٜٖٔ)

موسى، الكنيسة ودورىا في السياسة التعميمية في جنوب السوداف تحت اإلدارة البريطانية، مجمة دراسات 
، ٔأفريقية ، العدد   ٜٓ-ٖٚ، صٜ٘ٛٔ، الخرطـو

؛ ٖٕٚالمصرؼ حتى االستقالؿ، د.ت ، د. ـ، ص زاىر رياض، السوداف المعاصر منذ الفتح( ٓٗٔ)
 . ٖٔ٘، د. ـ ، د. ت، ص ٕحمدؼ الطاىرؼ،  الموسوعة العربية مشكالت العالـ العربي ، ج

 ( . ٜٔ، وثيقة رقـ)٘ٙٓٔ/ٜ٘/ٔد. و. ؽ، مخطوطات، ( ٔٗٔ)
والتحق ، تعمـ في االرساليات ٖٜٓٔستانالوس عبدهللا بيساما: زعيـ جنوبي ولد بالفاشر عاـ ( ٕٗٔ)

اداريًا ، ودخل الجمعية التشريعية عف بحر الغزاؿ وعمل بمجنة الدستور  ٕٜٚٔبخدمة الحكومة عاـ 
، نافسو في الزعامة بنجاميف لوكي لممزيد ينظر :  ٜٗ٘ٔواصبح رئيسًا لحزب االحرار الجنوبي عاـ 

، ٖـ واالماكف ، جعوف الشريف قاسـ ، موسوعة القبائل واالنساب في السوداف وأشير أسماء االعال
 .   ٓٚٓٔ، ص ٜٜٙٔ، شركة افروقراؼ لمطباعة والتغميف ، الخرطـو ، ٔط
 . ٕٜاحمد إبراىيـ دياب، مؤتمر الخريجيف، ص( ٖٗٔ)
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 .ٚٔٚ، ص ٜٚٗٔ/ٙ/ٕٓ(، ٚـ. ـ. خ، اجتماع الييئة الستينية رقـ )( ٗٗٔ)
 . ٖ، صٜٚ٘ٔ/ٚ/ٕٓ، ٕ٘ٔٔصحيفة األياـ، السودانية، العدد ( ٘ٗٔ)
عبد المطيف كريـ الزبيدؼ ، مشكمة جنوب السوداف ، رسالة ماجستير غير منشورة ، معيد ( ٙٗٔ)

 . ٔ٘ٔ، ص ٜ٘ٛٔالدراسات القومية واالشتراكية سابقًا ، جامعة المستنصرية ، 
 . ٚٛ-ٙٛعبد المطيف الخميفة، المصدر السابق، ص( ٚٗٔ)
بف دمحم سعيد باشا الذؼ تولى  (: وىو ابف االمير دمحم طوسوف ٜٗٗٔ-ٕٜٚٔعمر طوسوف )( ٛٗٔ)

( قاـ عمر طوسوف بمساندة تركيا وجمع التبرعات ليا ٖٜٔٔحكـ مصر ، وفي حرب البمقاف ضد تركيا )
، ٕٙٓٓ، مكتبة الدار المصرية لمكتاب، ٔشخصية مصرية ، ط ٓٓٓٔ. لمعي المطيعي ، موسوعة 

 . ٖ٘ٗص
 . ٛٛ-ٚٛعبد المطيف الخميفة، المصدر السابق، ص( ٜٗٔ)
 . ٖٔ٘حسف نجيمة، المصدر السابق، ص( ٓ٘ٔ)
 . ٕٖ٘المصدر نفسو، ص( ٔ٘ٔ)
 


