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 ظروف النشأة:

 لیس السودان وحدة جغرافیة واحدة، باألصل جغرافیًا، بل حصلت وحدته عبر الخارج، أوًال من
 قبل مصر محمد علي الذي اشتغل لحساب األتراك في عام 1821، واستطاع االمتداد إلى

 الجنوب في عام 1839، طامحًا لتجنید العبید وبالذهب للتحكم بمنابع النیل، وثانیًا عبر الحكم
 الثنائي البریطاني – المصري بین عامي 1898و1965.

 إن ما تشكل تاریخیًا من مكونات سیاسیة في السودان الحالي، قبل عام 1821، كان قائمًا على
 المكونات القبلیة-المناطقیة: من مملكة (الفونج-العبدالب:1504-1821)، وهي تتألف من

 القبائل العربیة التي أسقطت آخر معاقل المسیحیة النوبیة (=مملكة علوة)، لتقیم سلطة سیاسیة
 امتدت من الرصیرص جنوبًا حتى الشالل الثالث في الشمال، إلى كردفان غربًا حتى بالد البجا

 عند مرتفعات البحر األحمر، إلى سلطنة (دارفور) (1650-1874) في الغرب، من القبائل
 اإلفریقیة المسلمة التي استعادت استقاللها في 1899، أي عقب الغزو البریطاني-المصري،
 لتفقده لصالح لندن والقاهرة في عام 1916 ،فیما نشأت في الجزء الجنوبي من جبال النوبة،
 عند كردفان، مملكة تقلى (التروج) في عام 1570، وسلطنة (المسبعات) في أواسط وشمال
 كردفان، ومن العرب األخیرین الممتزجین مع السكان المحلیین، لتكونا مسرحًا الحتیاجات

 (الفونج) و(الفور) طوال القرن الثامن عشر قبیل مجىء محمد علي في عام 1821.

 كانت الصوفیة (مثل الختمیة التي جلبها من الحجاز محمد عثمان المیرغني، بعد أن أتى
 للسودان في عام 1835) والحركات الدینیة مثل حركة المهدي، محمد أحمد بن عبد اهللا (موالید

 شمال السودان عام 1844)، أداتین لتجاوز التبعثر القبلي، وللتوحد عبر حركات أخذت بعدًا
 سیاسیًا دینیًا، وخاصًة أن األولى قد ارتبطت بالوالء لمركز الخالفة العثمانیة وأداته المصریة،
 وما ولده األخیران من اتجاه للمركزة في فترة حكمهما (1821-1883)، فیما اتجهت المهدیة
 إلى إقامة دولة بسطت سیطرتها على السودان الشمالي واألوسط بین عامي 1885 – 1898،
 أخذت شكًال ما فوق قبلي عبر شكلها الدیني الذي أخذ طابعًا أو اتجاهًا توحیدیًا ولو أن قاعدتها

 االجتماعیة لم تستطیع تجاوز حدود (األنصار).

 إن ما حصل من تجاذب بین المكونات السودانیة، في ظل الحكم البریطاني المصري، لم یكن
 قبلیًا، بل مناطقیًا – طائفیًا، بین (الختمیة) التي تمركزت كطائفة بین القبائل العربیة المقیمة بین



 أسوان شماًال وشمال الخرطوم جنوبًا وبین سواكن على البحر األحمر شرقًا ومداخل منطقة
 كردفان غربًا، وطائفة (األنصار) التي تمركزت قاعدتها االجتماعیة منذ أیام المهدي الكبیر بین

 قبائل الغرب اإلفریقیة عند دارفور وما حصل من هجرات منهم إلى مناطق الجزیرة والنیل
 األبیض والخرطوم الحقًا، كما أن هذا التجاذب قد أخذ طابعًا سیاسیًا حدیثًا بین "الختمیة"

 المتطلعین لوحدة وادي النیل ولو اختلفوا حول شكل هذه الوحدة، "واألنصار" الذین نادوا، أمام
 المطامح المصریة لوضع السودان تحت حكم القاهرة ولو في ظل الهیمنة البریطانیة، بـ(السودان

 للسودانیین) واتجهوا إلى مواالة بریطانیا منذ عام 1919.

 اتجهت بریطانیا إلى إقامة بنیة حدیثة في السودان: من شبكة سكة الحدید، التي اكتملت عام
 1928 بخطوط وصل طولها إلى (2050 میًال)، إلى مشروع الجزیرة الذي أصبح مستودعًا

 زراعیًا إلنتاج القطن واكتمل في عام 1925، وصوًال إلى (كلیة غردون)، التي افتتحها الجنرال
 كتشنر عام 1902، لتخریج الموظفین السودانیین، من المرتبة الصغرى والوسطى كاتجاه إلى

 سودنة اإلدارة على حساب المصریین، مما اشتمل، أیضًا، على االتجاه إلى تجنید السودانیین
 ضباطًا وجنودًا، في الجیش المحلي المسیطر علیه من البریطانیین.

 صحیح أن بریطانیا قد ترددت كثیرًا حول اعتماد القبلیة كمكون ضد الطائفتین، وهي التي لم
 تنسى تجربتها مع المهدیة(1884-1899) و كانت عینها على الختمیة التي تتطلع إلى المحیط

 العربي، إال أنها بعد عام 1919، قد حسمت أمرها، وخاصة بعد اتجاه زعیم األنصار ( عبد
 الرحمن المهدي) إلى وضع بیضه في سلة لندن التي قابلته بإعطائه األفضلیة في التعاقد مع

 الحكومة لمتطلبات خزان سنار وتورید بواخر الحكومة، وأعطته قروضًا لیقوم ببدء الزراعة في
 جزیرة (أبا) وجعلته شریكًا في مشروع قوندال عام 1927، لزراعة القطن بمدیریة النیل

 األزرق، وقد ازداد ذلك بعد "ثورة 1924" التي قامت بها وحدات سودانیة عسكریة، وساندها
 مثقفون من جمعیة "اللواء األبیض"، مما جعلها ترتاب  في موالید البنى الحدیثة التي أقامتها هي
 بیدیها، وتزداد اعتمادًا على القوى الطائفیة، وخاصة بعد عودة المصریین إلى السودان بموجب
 اتفاقیة 1936، مما أدى إلى تقویة المیرغني الذي لم یجد تناقضًا بین تطلعه إلى (وحدة وادي

 النیل) والتعامل مع لندن، في ظل التوافق البریطاني-  المصري بالنصف الثاني من الثالثینیات.

 إذا استثنینا الجنوب الذي فصل إداریًا عن باقي السودان بموجب (قانون المناطق المغلقة)
 البریطاني، عام 1922، فإن السیاسة السودانیة بعد عام 1925 تركزت في نقطة التفاعل بین
 "القوى التقلیدیة" (طوائف، قبائل، سكان محلیین "النوبة") و"القوى الحدیثة" (طالب، عمال،

 مثقفون، خریجون، ضباط، مزارعي الجزیرة) سواء أخذ هذا التفاعل شكًال صراعیًا أو تحالفیًا
 من قبل األحزاب والحركات أو الهیئات التي عبرت منذ ذلك الحین-وبهذا الحجم أو ذاك- عن

 شيء من مكونات إحدى هاتین البنیتین، إضافة إلى ملمح خاص طبع الحیاة السیاسیة السودانیة،
 وامتزج مع العامل السابق وتداخل معه الموقف تجاه أحد طرفي ثنائیة (لندن – القاهرة)، حیث
 كان الموقف تجاه هذین المحورین محددًا للسیاسات الداخلیة السودانیة وخاصة في الفترات التي

لم یكن فیها توافق مصري-إنكلیزي على شؤون السودان، مما شمل أغلب فترة الحكم الثنائي
 1899-1956 باستثناء فترة 1936-1946، وهذان األمران أعطیا السیاسة السودانیة نكهة



 خاصة وجعالها ذات ملمح متفرد ومعقد في تداخل العوامل المكونة للموقف السیاسي عند
 األحزاب والحركات المشكلة للحیاة السیاسیة السودانیة.

 كان "مؤتمر الخریجین" في عام 1938، مثاًال كبیرًا عن ذلك، هو وخلیفته "الحزب الوطني
 االتحادي" الذي تأسس في (تشرین الثاني عام 1953) كنتیجة التحاد األحزاب االتحادیة التي

 سیطرت على غالبیة "مؤتمر الخریجین" منذ عام 1944: فقد تحطما على صخرة عدم قدرتهما
 على التوفیق، أو إیجاد صیغة جامعة من حیث التركیبة االجتماعیة للحركة أو الحزب

 السیاسیین، بین القوى "الحدیثة" و"التقلیدیة" إضافة إلى عدم قدرتهما على أن یكونا تعبیرًا حدیثًا
 مستقًال عن "التقلیدیة"، وقد بان ذلك بعد لقاء زعیمي الطائفتین (علي المیرغني) و(عبد الرحمن
 المهدي)، في (4/2/1955)، وما أدى إلیه ذلك من انشقاق "الوطني االتحادي" وسقوط حكومة
 زعیمه إسماعیل األزهري في تموز 1956، فیما كانت عودة هذا الحزب لالتحاد مع المنشقین

 عنه، أي "حزب الشعب الدیمقراطي" بقیادة الشیخ علي عبد الرحمن، تحت اسم "الحزب
 االتحادي الدیمقراطي" في (ك1، 1967)، تكریسًا لسیطرة قیادة "الختمیة" ممثلة في عائلة

 المیرغني على هذا الحزب، فیما لم یستطیع "حزب األمة"، منذ إنشائه في شباط 1945، أن
 یخرج من تحت عباءة عائلة المهدي، وأن یعبر عن حدود اجتماعیة متجاوزة لنطاق طائفة

 (األنصار).

 كان (الشیوعیون) و(اإلسالمیون) المثاالن األبرز عن التعبیرات السیاسیة التمثیلیة لـ"القوى
 الحدیثة"، وقد شاركتهما في ذلك مجموعة "الضباط األحرار" التي استولت على السلطة في أیار
 1969، ولو أنها لم تستطع أن تحكم بمفردها بعد فك تحالفها مع الشیوعیین في عام 1970، إال

 عبر استغالل الفراغ الذي نشأ عن ضرب قوى طائفة (األنصار) في آذار 1970، مما
 اضطرها في النهایة إلى أن تصالح (الصادق المهدي) و(حسن الترابي) في عام 1977 من

 أجل تأمین قاعدة اجتماعیة للحكم العسكري، حیث لم یكن بمقدور الضباط وحدهم تأمینها، وكان
 سقوط النمیري في نیسان 1985 ناتجًا عن ابتعاد الصادق المهدي عنه في أیلول 1983،

وحسن الترابي في شهر آذار 1985، وخاصة في ظل التمرد الجنوبي الذي بدأ في أیار 1983
 . وإذا أخذنا الصورة المعاكسة، حیث كانت "اتفاقیة أدیس أبابا" في آذار 1972، عامًال كبیرًا

 في إدامة حكم النمیري، بما أمنته من استقرار في الجنوب، في وقت كان حكمه یعاني من حالة
 الفراغ في التمثیل االجتماعي، بعد اصطدامه مع كل القوى السیاسیة الفاعلة (األمة، االتحادي،
 اإلسالمیون، الشیوعیون) بین عامي 1970-1976، رغم كل الدعم اإلقلیمي الذي كان یتلقاه
 من القاهرة والریاض (األخیرة بعد ضرب الشیوعیین في فترة ما بعد 22 یولیو 1971)، مما
 یفسر كثرة االضطرابات واالنقالبات التي شهدتها تلك الفترة في حیاة السودان: حوادث جزیرة

 أبا في آذار 1970، محاولة انقالب الشیوعیین في تموز 1971، محاولة انقالب أیلول 1975،
 محاولة انقالب "تموز 1976" التي قام بها تحالف (األمة-االتحادي-اإلسالمیون) بدعم ومساندة

 من لیبیا.

 



 نشأة الحزب الشیوعي السوداني (1946 – 1956):

 في عام 1943، تالقى زعیم طائفة الختمیة السید علي المیرغني (توفي عام 1968)، مع
 حركة "مؤتمر الخریجین" بعد تباعد طویل استمر منذ عام 1919، بین حركة المثقفین

 والزعماء التقلیدیین، وما ولده ذلك من محاوالت بریطانیة للعب على هذا التباعد والتناقض، وقد
 بان في الفترة الالحقة وخاصة عندما سیطر (األشقاء – األحرار) على "مؤتمر الخریجین" في

 عام 1944، مدى ركون المثقفین في "الخریجین" إلى القاعدة االجتماعیة الجاهزة للختمیة
 المؤیدة لوحدة (وادي النیل) وابتعادهم عن استقطاب الفئات الحدیثة (عمال، طالب، مزارعي

 مشروع الجزیرة...إلخ) وتأطیرها لكي تكون قاعدتهم االجتماعیة، بعیدًا عن األطر الجاهزة التي
 یمكن أن تقدمها هذه الطائفة أو القبیلة أو تلك، وبعبارة أخرى نأیهم بأنفسهم عن إیجاد جامع

 وطني عام یبلور البنى "التقلیدیة" و"الحدیثة" في إطار حركة سیاسیة واحدة متوجهة ضد
 األجنبي، كما جرى في حزب "المؤتمر" الهندي بزعامة غاندي ونهرو مثًال.

 قام الحزب الشیوعي السوداني على تلك الفئات الحدیثة (عمال، طالب، مزارعي مشروع
 الجزیرة، إضافة إلى النساء) المتروكة من قبل التعبیرات السیاسیة األخرى، مما ولد فراغًا كان

 ملؤه من قبل الشیوعیین األساس في عملیة تحول الحزب الشیوعي السوداني إلى قوة رئیسیة في
 الحیاة السیاسیة للسودان، وخاصة بعد أن نجح الشیوعیون بتعزیز ذلك االستناد االجتماعي عبر

 استقطاب فئات مرموقة العدد من الخریجین كما بینت ذلك انتخابات 1965، ومن ضباط
 ومراتب الجیش كما بان ذلك بین عامي 1969 و1971.

 نشأت النواة الشیوعیة في جامعة القاهرة بین الطلبة السودانیین الدارسین هناك الذي استقطبتهم
 "الحركة المصریة للتحرر الوطني" (تأسست عام 1942 بزعامة هنري كورییل وهو شیوعي
 یهودي مصري من أصل إیطالي) والتي اندمجت في عام 1947 مع تنظیم "ایسكرا" (بزعامة

 هلیل شوارتز) و"حركة تحریر الشعب" (بزعامة مارسیل إسرائیل) لتأسیس "الحركة
 الدیمقراطیة للتحرر الوطني" (حدتو) التي أصبحت التنظیم الشیوعي المصري الرئیسي حتى

 عام 1952: دخل الطلبة السوادنیون في إطار (ح.م) وأصبح عبد الخالق محجوب (موالید
 1927، الطالب في كلیة الحقوق بالقاهرة) عضوًا في لجنتها المركزیة، هو و(عبد الماجد

 بوحسبو)، ثم اهتم (كورییل) بتحویل القسم السوداني في تنظیمه إلى شكل مستقل لینشأ تنظیم
 "الحركة السودانیة للتحرر الوطني" (حستو) في 16 آب 1946، عند عودة الطلبة السوادنیین

 الدارسین في القاهرة بإجازتهم الصیفیة، وقد أصبح معظمهم من القادة الالحقین للحزب
 الشیوعي السوداني (عبد الماجد بوحسبو، حسن الطاهر زروق، عوض عبد الرازق، عبد

 الخالق محجوب، عز الدین علي عامر، التیجاني الطیب...إلخ) لیتم انتخاب (عبد الوهاب زین
 العابدین عبد التام) مسؤوًال سیاسیًا لـ "حستو" حتى تم استبداله في آب 1947 بـ(عوض عبد

 الرازق).

 بدأت "حستو" نشاطها وسط الطالب وقد ظهر مدى نفوذها في تشرین الثاني 1946، عندما
 شارك طالب (كلیة غردون) في المظاهرة التي دعا لها "مؤتمر الخریجین" للتضامن مع الشعب



 المصري في فترة الهّبة ضد "معاهدة صدقي – بیفن" (26/10/1946) والتي اعترضتها مع
 البریطانیین جماعات (األنصار) المجلوبة من الریف. قامت إدارة الكلیة بإغالق الكلیة، حیث رد

 الطالب على ذلك بتحشید أنفسهم في اتحاد خاص شكل مع طالب المدارس الثانویة ما سمي
 بـ"االتحاد العام للطالب السودانیین" في عام 1947، وتولى الرئاسة الشیوعي (محمد سعید

 معروف) فیما كان السكرتیر (حسین ونى) وهو أیضًا من "حستو".

 في صیف 1946 ظهر أول تنظیم للعمال وكانت نواته مؤلفة من عمال السكك الحدید في
 عطبرة، وهو "هیئة شؤون العمال" وكان قادتها من القیادیین الالحقین للشیوعیین السودانیین

 مثل (قاسم أمین، الشفیع أحمد الشیخ، إبراهیم زكریا، الجزولي سعید) لتعترف بها اإلدارة
 البریطانیة بعد صراعات وإضرابات عدیدة في عام 1947، إلى أن تم اكتمال ذلك مع إنشاء

 "االتحاد العام لنقابات عمال السودان" في المؤتمر التأسیسي (تشرین الثاني عام 1950)، وفي
 المؤتمر األول لالتحاد (كانون األول عام 1951)، الذي تم فیه انتخاب (محمد السید سالم)

 رئیسًا له و(الشفیع أحمد الشیخ) سكرتیرًا لالتحاد.

 فیما قادت الشیوعیات التأسیس والسیطرة على "االتحاد النسائي السوداني" في عام 1948، من
 أمثال نفیسة أحمد األمین، فاطمة أحمد إبراهیم، والذي لوحظ أن معظم قیاداته والمنتسبات إلیه

 كانت من أسر مرموقة ومعروفة، بینما تولى الشیوعي (األمین محمد األمین) رئاسة "اتحاد
 مزارعي الجزیرة" منذ تأسیسه في الشهر األول من عام 1954، وهم من الفالحین (مالك

 الحواشات) والعمال الزراعیین حیث أن مزارعي الجزیرة هم من المالك تحت نظام االستئجار
 الدائم وتنتقل ملكیتهم بالتوریث، فیما العمال الزراعیون من المستخدمین للقیام بأعمال الحرث

 والحصاد.

 إن الحزبین الشیوعیین في العراق والسودان، هما الوحیدان اللذان وجدا مرتكزات اجتماعیة
 محددة، بخالف باقي الشیوعیین العرب: ساعد على ذلك عدم قدرة "مؤتمر الخریجین"، وخلیفته
 الحزب الوطني االتحادي، أو حزب األمة، على تجاوز البنى التقلیدیة، أو تمثیلهم للبنى الحدیثة
 أو لجزء من مكوناتها، فیما لم تستطع األحزاب أو الحركات، ذات االتجاه القومي العربي، أن

 تتجذر بقوة في التربة السودانیة. أما في العراق فإن الحزب الشیوعي لم یجد منافسًا بین العمال،
 فیما أدى ضرب االتجاه القومي، بعد هزیمة حركة رشید عالي الكیالني عام 1941، إلى جعل
 وسطي الطلبة والمثقفین في حالة فراغ استطاع الحزب الشیوعي أن یمأله، بینما أدت استعادة
 التیار القومي لقوته عبر البعث والقومیین العرب منذ عام 1961، عندما دخل نظام قاسم في

 حالة فراغ بعد فقدانه لتحالفه مع الشیوعیین واألكراد من بعد خصومته ومذابحه ضد القومیین
 في عام 1959، إلى بدایة دخول الحزب الشیوعي العراقي في طور الضعف. ویمكن للحالة
 السوریة أن توضح أكثر عندما شكل حزب "البعث"، ذو الجذور القویة بین الطلبة والمثقفین
 والفالحین إضافة إلى الجیش، حالة سیاسیة قویة في الخمسینات لم یستطع الحزب الشیوعي

 السوري، حتى في فترة مده بین عامي 1956-1958، أن یجاریها في التجذر االجتماعي، هذا
 إذا لم یكن الوضع بدقة قائمًا على أن قوة األول تفسر ضعف الثاني إن أردنا استخدام عبارة أدّق

 وأوضح، وخاصة أن الطبقة العاملة في بالد لم یتجذر فیها التصنیع مثل البلدان العربیة ال



 تستطیع لوحدها أن تشكل رافعة لحزب سیاسي كما كان حال الحزب الشیوعي الفرنسي مثًال،
 مع العلم أن الحزب الشیوعي السوري لم یستطع طوال تاریخه أن یكون قویًا بین العمال ولم

 تتجاوز نسبتهم في صفوفه حتى في فترات قوته، مثل فترة 1967-1972 نسبة 13% كما كان
 الحال في أیام المؤتمر الثالث للحزب (حزیران 1969).

 أتت قوة الحزب الشیوعي السوداني من خالل سیطرته على التنظیمات الفئویة الحدیثة ومن
 عملیة تحویل األخیرة إلى أداة لتغلغل الحزب في الوسط االجتماعي المعني، أو إلى وسیلة

 لممارسة الضغط السیاسي بهذا الشكل أو ذاك، والملفت للنظر أن قیادات الشیوعیین السودانیین،
 الذین لم یتجاوزوا معظمهم عمرًا یتجاوز الخامسة وعشرین في النصف الثاني من عقد

 األربعینیات، قد وجدوا أنفسهم مسیطرین على أدوات اجتماعیة ضخمة وعریضة مما جعلهم
 یملكون نفوذًا سیاسیًا-اجتماعیًا كانت تتخلله نقص الخبرة والثقافة وضعف التكوین السیاسي، وإن
 ترافق ذلك مع إدخالهم ألول مرة في تاریخ السودان السیاسي آللیات الحزب السیاسي من هیكلیة

 تنظیمیة مراتبیة، إلى استخدام الطباعة الحزبیة كوسیلة لالنتشار وتوزیع النفوذ، إلى المنشور
 مما كان مفتقدًا عند األحزاب السودانیة األخرى التي ظهرت معظمها بالتزامن معه في الفترة

 الفاصلة بین 1945-1940.

 ما یلفت النظر أن الحزب الشیوعي السوداني الذي وجد الكثیر من امتداده االجتماعي في إطار
 طائفة الختمیة، وبالذات وسط مدینة عطبرة معقل عمال السكك الحدید وورشاتها أو في مناطق

 أم درمان وشمال الخرطوم، قد وجد نفسه خارج دائرة أطروحات "وحدة وادي النیل"، وإن كان
 ذلك لم یتم بدون صراعات ضد (عوض عبد الرازق) السكرتیر السیاسي لـ"حستو" (منذ آب

 1947) الذي كان مؤیدًا لتلك الطروحات ومیاًال للتعاون مع األحزاب االتحادیة
 (األشقاء-األحرار) إلى حد قبوله بأن یكون الحزب الشیوعي "الجناح الیساري في حزب

 البرجوازیة" (1) (على تعبیر عبد الخالق محجوب أمام المؤتمر التداولي للحزب في آب 1970)
 األمر الذي أدى إلى تهمیشه منذ شباط 1948، وصوًال إلى إبعاده في المؤتمر الثاني لـ"حستو"

 عام 1951 (انعقد المؤتمر األول في تشرین األول 1950) عن السكرتاریة وتولي (عبد الخالق
 محجوب) مكانه، كما أن (عبد الرازق) الذي كان میاًال إلى شكل تنظیمي مرن ولیس إلى الشكل
 المغلق الحدیدي للتنظیم وفقًا لمعاییر لینین في "ما العمل؟"، قد وجد نفسه معزوًال وسط الحزب
 الذي كان ما یزال یتلقى تأثیرات الشیوعیین المصریین وعبرهم الحركة الشیوعیة العالمیة التي
 مالت بعد بدایة الحرب الباردة عام 1947 إلى التصلب الیساري (مثل أجواء 1935-1928
 في الكومنترن) مما أدى إلى مواقف متشنجة تجاه ظواهر مثل (غاندي) و(نهرو) أو الحركة

 القومیة العربیة (كما یظهر من تقریر خالد بكداش في عام 1951) األمر الذي ترافق مع صدام
 ستالین مع (تیتو) في عام 1948 واتجاهه إلى تصفیة أیة ظواهر لالستقاللیة المحلیة أو القومیة

 عند أحزاب أوروبة الشقیة (إبعاد غومولكا في بولونیا، إعدام راجیك في المجر عام 1949،
 ومن ثم إعدام سكرتیر الحزب التشیكوسلوفاكي سالنسكي في عام 1952).

 رفعت "حستو" شعارات "الكفاح المشترك للشعبین المصري والسوداني ضد االستعمار" و"حق
 تقریر المصیر للشعب السوداني" مما جعلها في الضفة األخرى عن "االتحادیین"، ومع حزب



 "األمة" الذي نادى بانفصال السودان عن مصر: هل كان ذلك ناتجًا عن (عداوة الكار)، أو عن
 المنافسة على نفس الوسط وما كان یولده من عداوات وحساسیات كبرى، كما حصل بین البعث

 والشیوعیین في العراق؟.

 صحیح أن الوسط كان هو المحیط االجتماعي لـ(الختمیة) إال أن المثقفین في "مؤتمر
 الخریجین"، الذین كانوا في "األشقاء" و"األحرار"، وتحولوا إلى القاعدة الطائفیة التقلیدیة، قد
 أداروا ظهرهم للنزعة النقابیة وللعمال وتحولوا إلى الجهاز السیاسي ومن ثم الجسم البرلماني

 لقیادة طائفة (الختمیة) وأصبح وضعهم االجتماعي أقرب إلى البرجوازیة ولو عبر الجسم
 الوظیفي أو التعلیمي أو األكادیمي، من دون أن یكون ذلك عبر التجارة أو الصناعة مما جعل
 صدامهم وتباعدهم حتمیًا مع الشیوعیین الذین استقطبوا الوسط العمالي وعبره النقابات ولو أن

 الشیوعیین قد ظل حرصهم قائمًا على عدم الصدام مع البیئة الطائفیة أو مع المعتقد الصوفي
 للختمیة، الشيء الذي جعل األمر یتحول إلى شكل سیاسي غیر عقائدي من الصدام ولیأخذ

 شكلین من الحساسیة الحزبیة ومن االصطفاف في جبهتین مضادتین تجاه موضوع "وحدة وادي
 النیل" إضافة إلى شكل نقابي جعل االنتماء الطبقي فارزًا لنفسه ضمن جسم وسط تقلیدي طائفي

 عن بقیة الطائفة ولو أن ذلك لم یصل عند شیوعیي النقابات أو الموالین لهم إلى الصدام مع تقالید
 وعقائد الطائفة المعنیة أو االنشغال بهذا الموضوع.

 على خلفیة الصراع ضد "االتحادیین" یمكن فهم عملیة إبعاد عوض عبد الرازق وكذلك من أّیده
 مثل كامل محجوب –عضو المكتب السیاسي لـ"حستو" وعثمان وتى- مسؤول الدعایة، وعبد

 الماجد بو حسبو الذي تحول إلى قیادي في "الوطني االتحادي" بالستینیات، وقد كان توجه هؤالء
 هو االنخراط في إطار جبهة عریضة مع "االتحادیین" ضد البریطانیین وضد حزب األمة

 والقوى القبلیة الموالیة للبریطانیین، األمر الذي ترافق عندهم مع نزوع إلى االبتعاد عن التنظیم
 المغلق، لصالح تنظیم مفتوح غیر حدیدي، ومع اتجاه سیاسي یرى نفسه أكثر في صفوف اتجاه

 "وحدة وادي النیل" إضافة إلى ابتعادهم عن العصبویة الحزبیة التي تتجه إلى االستقطاب
 التنظیمي والسیاسي ضد أطراف منافسة على نفس الوسط، مما یجعلها من أجل تحقیق ذلك تتجه

 إلى برامج مفارقة توضع لیكون هدفها األساسي تحقیق األمر المذكور.

 في فترة 1949-1950، عاد "عبد الخالق محجوب، التیجاني بابكر الطیب (أدب انكلیزي)،
 عز الدین علي عامر (طب)" بعد أن تخرجوا من جامعة القاهرة لیشكلوا مركز الثقل الجدید

 الذي رجح الكفة في ابتعاد "حستو" وتنائیها عن األحزاب االتحادیة، وقد شكل الثالثة لولب قیادة
 الحزب الشیوعي السوداني، في الخمسینات والستینات، إضافة إلى (الشفیع الشیخ) و(المحامي

 أحمد سلیمان)، فیما بانت سیاسة الشیوعیین، بعد مؤتمر "حستو" الثاني في عام 1951، باتجاه
 االبتعاد عن "االتحادیین" الذین فاز حزبهم الموحد الجدید "الوطني االتحادي" في انتخابات

 شهري (ت2-ك1 1953) بـ(51 على 98 مقعدًا)، واألمة (22) فیما أخذت "حستو" مقعدًا
 واحدًا عبر نائبها (حسن الطاهر زروق) الذي فاز في أحد دوائر الخریجین الخمسة واعتبر

 ممثًال لـ"الجبهة المعادیة لالستعمار" التي أعلنت رسمیًا في (8/1/1954) والتي ضمت إضافة
 إلى "حستو" "اتحاد نقابات العمال" وشخصیات مستقلة، مما تحول إلى منبر علني انتقل من



 خالله الشیوعیون من العمل السري إلى العلني وخاصة عبر صحیفة "المیدان" التي أصبحت
 ناطقة باسم الجبهة.

 منذ اتفاقیة القاهرة في شباط 1953، أقرت مصر باتجاه السودان نحو االنفصال، لیتكرس ذلك
 مع اتفاقیة الجالء عن القناة في 19/10/1954 بین القاهرة ولندن، مما أدى إلى جعل فوز

 "الحزب الوطني االتحادي" في انتخابات 1953، من دون أي مدلول عملي على صعید شعار
 "وحدة وادي النیل" ،إال إن ذلك لم یحل دون أن تأخذ مفاعیل االستقطابات القدیمة مداها في

 عملیة فرز الساحة السیاسیة السودانیة، حیث وجد السودان نفسه في یوم 29/1/1955 وعشیة
 االستقالل في یوم 1/1/1956 أمام مشهد ملفت للنظر عندما تشكلت "الجبهة االستقاللیة" التي
 تألفت من "األمة" و"الجبهة المعادیة لالستعمار" والحزب الجمهوري االشتراكي (ذي التركیب
 القبلي) وحزب االستقالل الجمهوري (المنشق عن الوطني االتحادي) لتشكیل استقطاب مضاد

 لحزب األكثریة البرلمانیة، أي "الوطني االتحادي"، الذي بدأ یواجه قبل أسابیع من یوم
 االستقالل عقب لقاء زعیمي الختمیة واألنصار، خطر التفكك واالنقسام، لیتكرس ذلك في

 حزیران 1956 مع قیام "حزب الشعب الدیمقراطي" المغطى بعباءة المیرغني، مما أدى إلى
 سقوط وزارة رئیس الوزراء (إسماعیل األزهري) زعیم "الوطني االتحادي" في الشهر التالي

 وقیام ائتالف "األمة" و"الشعب الدیمقراطي"، وما عناه ذلك من إمساك زعیما الطائفتین
 الكبیرتین بدفتي السیاسة السودانیة عقب ستة أشهر من االستقالل.

 

 الشیوعیون السودانیون (1956 – 1964):

 في مذكرة رفعتها  "الجبهة المعادیة لالستعمار"، التي كانت "حستو" تشكل ركیزتها األساسیة
 إلى مجلس الوزراء السوداني في شهر تشرین األول 1954، احتجت فیها على "مسلك الحكومة

 في األشهر األخیرة نحو الحریات العامة...

 أوًال – حوكم في (األبیض) قبل فترة أعضاء "الجبهة المعادیة لالستعمار" و"اإلخوان
 المسلمون" ألنهم أرادوا الوقوف مع الشعب المصري ومساندته في الكفاح لطرد االستعمار

 وإلبعاد حكومة عسكریة غیر شرعیة.

 ثانیًا – منع طلبة كلیة الخرطوم الجامعیة من القیام بموكب ضد اتفاقیة "جمال-هید" المصریة –
 البریطانیة، وفّرق موكب اإلخوان المسلمین سابقًا في الخرطوم بالقوة" (2).

 لم یجد الشیوعیون السودانیون خالل عام 1954، أنفسهم في حالة نشاز ضمن حاالت
 الشیوعیین العرب وخاصة في مصر، الذین وقفوا من بعد "أزمة مارس" 1954 بین محمد

 نجیب وجمال عبد الناصر، مع نجیب وتحالفوا مع "اإلخوان" وبقایا "الوفد" ضد عبد الناصر،
 بل أن سیاق سیاسة "حستو" العام قد وضعها في الضفة األخرى بمواجهة "االتحادیین" الموالین
 لمصر فیما وجدت نفسها في سیاق من التطابق السیاسي العام مع حزب "األمة" المعادي لمصر



 ومع "الحزب الجمهوري االشتراكي" المكون من رجال القبائل والذي أنشأته اإلدارة البریطانیة،
 لیأتي عام 1954 وتجد نفسها في تحالف مع كل هؤالء إضافة إلى "اإلخوان المسلمین" الداخلین

 في صدام مع عبد الناصر في القاهرة.

 في عام 1955، تغیر المشهد اإلقلیمي عند اقتراب عبد الناصر من السوفیات، بعد صفقة
 األسلحة التشیكیة في أیلول، وبدایة ابتعاده عن المعسكر الغربي: صحیح أن الشیوعیین

 السودانیین لم یكونوا على عالقة رسمیة مع السوفیات قبل عام 1958، إال أنهم لم یكونوا
 بعیدین عن التأثر بتلك التحوالت وخاصة بعد انسحابهم من "الجبهة االستقاللیة" في

 6/9/1955 في ظل أجواء التقارب بین رأسي الطائفتین الكبیرتین، مما جعل الحاجة لهم نافلة
 عند حزب األمة، وبعد أن دخل "الحزب الوطني االتحادي" في أزمة إثر سحب السید علي
 المیرغني تغطیته للحزب في خریف 1955، األمر الذي أدى إلى تغیر المشهد الذي جعل

 الشیوعیین السودانیین، طوال السنوات األولى من عمرهم، یتجهون إلى تصویب الجزء الرئیسي
 من نیرانهم على "االتحادیین" الذین اعتبرهم الشیوعیون عائقًا رئیسیًا یجب إزالته من طریقهم

 من أجل الترقي التنظیمي والسیاسي، ولم یقفوا طویًال في سبیل تحقیق ذلك أمام الطرق التي
 قادتهم للتحالف مع قوى موالیة للبریطانیین، مثل حزب "األمة" أو ذات طبیعة تقلیدیة متخلفة

 مثل حزب القبائل "الجمهوري االشتراكي".

 بعد شهر واحد على استقالل السودان، عقدت "حستو" مؤتمرها الثالث في شباط 1956، والذي
 تقرر فیه تحویلها إلى "الحزب الشیوعي السوداني" وانتخب عبد الخالق محجوب أمینًا عامًا
 للحزب. أطلق المؤتمر شعار "اجعلوا من الحزب الشیوعي قوة اجتماعیة كبرى"، وأصدر

 برنامجًا من 49 صفحة بعنوان "سبیل السودان نحو تعزیز االستقالل والدیمقراطیة والسلم"،
 وقد طرح البرنامج مطالب أوسع من "حمایة الحریات الدیمقراطیة" إلى توفیر "مساحة أرحب

 لنشاط المنظمات الدیمقراطیة وإشراكها بشكل أفضل في شؤون الحكم" ملمحًا إلى ضرورة
 إشراك المنظمات النقابیة (العمال، المزارعون) في الحكم، والتي كان یسیطر على قیادتها

 أعضاء شیوعیون قیادیون: الشفیع الشیخ-عضو المكتب السیاسي، األمین محمد األمین-عضو
 اللجنة المركزیة، داعیًا-أي البرنامج- إلى رفع مستوى معیشة الناس كـ"أساس متین للنظام

 البرلماني الدیمقراطي".

 ما یلفت النظر، إنه عند طرح الثقة في حكومة األزهري یوم 10/11/1955، قام نائب "ج.م.أ"
 حسن الطاهر زروق بتقدیم طرح برر فیه امتناعه عن التصویت، یدعو إلى "توحید األمة بكافة

 أحزابها وطوائفها حول مصالح محددة للشعب"، فیما قدم بیان "ج.م.إ" مطلب تشكیل حكومة
 "تمثل جمیع مصالح الطبقات" (3)، مما عبر عن میل الشیوعیین إلى تمثیل أنفسهم في الحكومة

 عبر التنظیمات النقابیة القویة التي كانوا یسیطرون علیها، ولما لم یحصل ذلك أیضًا عبر حكومة
 أزهري االئتالفیة في شباط 1956، تم تصعید الضغط على الحكومة عبر مزارعي الجزیرة في

 أواخر شباط 1956، في منطقة مشروع (جودة) الزراعي، مما أدى إلى مجابهتها مع الجیش،



 اعتقل فیها المئات ومن بینهم (حسن الطاهر زروق) و(األمین محمد األمین) فیما قتل (190
 مزارعًا) باالختناق في إحدى حجرات مباني الجیش في مدینة (كوستي).

 في أیار 1956 قّدم عبد الخالق محجوب، في ظرف بدا فیه واضحًا تفكك "الوطني االتحادي"
 وتداعي حكومته وبدایة صعود "األمة" المتحالف مع رأس (الختمیة) للسلطة، وهو الموالي

 للمعسكر الغربي، فیما مصر قد وجهت شراعها باتجاه السوفیات بعیدًا عن الغرب- طرحًا جدیدًا
 أثناء خطاب له في عطبرة دعا فیه إلى "تكوین" جبهة وطنیة من (الوطني االتحادي) والختمیة
 والجبهة المعادیة لالستعمار والشیوعیین والعناصر المختلقة وذلك من أجل االستقالل ومقاومة

 األحالف " كما ندد بالخالف" بین الختمیة وقیادة الوطني االتحادي ووصفه بأنه صراع من أجل
 السلطة وال یخدم غرضًا وطنیًا وفیه تفتیت للقوى التي حاربت (االستعمار)" (4).

 كان األوان قد فات على ذلك الطرح، حیث بدا واضحًا أن انقسام "الوطني االتحادي" قد نضج،
 الشيء الذي حصل في 28 حزیران، وما أدى إلیه ذلك من سقوط حكومة األزهري وتألیف

 "األمة" للحكومة مع حزب الختمیة "الشعب الدیمقراطي" في 5 تموز 1956، إال أن ما یلفت
 النظر هو السنارة التي ألقاها (محجوب) إلى "الوطني االتحادي" مما یتناقض مع عقد كامل من
 العداء، وتحویل جهد الشیوعیین إلى تشكیل جبهة عریضة ضد "األمة" الموالي للغرب والمتجه
 إلى مالقاة مشاریعه، وهو ما یفسر تركیز محجوب على "مقاومة األحالف" مما یتناقض أیضًا
 مع عقد كامل من اللقاء مع "األمة" الذي تتوج بتحالف "الجبهة االستقاللیة" في عام 1955،

 الشيء الذي ال یمكن تفسیره بدون المشهد اإلقلیمي – الدولي الذي بدأ یتشكل بین القاهرة
 وموسكو وبدون إحساس الشیوعیین بالخطر السیاسي الذي یمثله اتجاه رأسا الطائفتین الكبیرتین
 إلى التحكم بالمشهد السوداني عبر حزبیهما الخاصین، أي "األمة" و"الشعب الدیمقراطي" الذي

 انشق عن "االتحادي" بالشهر التالي آخذًا معه (21 نائبًا)، من كتلة "االتحادي" البرلمانیة البالغة
 (51 نائبًا) باألصل، والتي انشق عنها أیضًا في 2/1/1955 ثالثة نواب ألفوا كتلة "حزب

 االستقالل الجمهوري"، أیدهم (المیرغني) ضد (األزهري).

 في یوم 26 تموز 1956 قام الرئیس المصري جمال عبد الناصر بتأمیم "شركة قناة السویس"،
 لیتأسس مشهد إقلیمي – دولي كان أحد فصوله الكبرى "حرب السویس" التي بدأت في أواخر

 (ت1 1956)، مما أدى إلى نشوء وضع كالسابق في فترة ما قبل استقالل السودان، عندما
 كانت التناقضات الثنائیة المصریة – البریطانیة تجد منعكساتها المحلیة على أرض السودان،

 وخاصة مع اتجاه حكومة (عبد اهللا خلیل) من حزب األمة، إلى التقارب المباشر مع بریطانیا، أو
 منذ عام 1957 مع أمیركا التي أصبحت زعیمة العالم الغربي في فترة "ما بعد السویس"، مما
 أدى إلى بروز االحتكاكات مع حزب الختمیة الحلیف في الوزارة "الشعب الدیمقراطي"، وهو

 الذي لم یستطع أن یضع وراءه التطلع التاریخي للختمیة إلى شمال وادي النیل.

 أكد الشیخ علي عبد الرحمن،زعیم "حزب الشعب الدیمقراطي"، رغبته في الوقوف إلى جانب
 مصر ضد "حلف بغداد" وضد البریطانیین، مؤیدًا مصر في موقفها ضد لندن أثناء "أزمة

 السویس"، إال أنه لم یستطع أن یحمل رئیس الوزراء عبد اهللا خلیل الذي كان عیناه موزعتین



 بین بغداد ولندن، على تبني ذلك كسیاسة رسمیة، إذ لم یكن قد نسي بعد تاریخ تناقضات
 "األنصار" مع القاهرة، وقد أحس أن الخطورة لم تعد مقتصرة على تجاذبات محلیة تولدها

 سیاسات القاهرة، وإنما امتد ذلك إلى استقطابها للجو اإلقلیمي عبر مجابهاتها الدولیة مع لندن،
 وتحالفاتها الدولیة الجدیدة مع موسكو، مما جعله یشعر بضرورة مد الید السودانیة ضد القاهرة

 إلى أبعاد تصل إلى نوري السعید شرقًا وإلى أنطوني إیدن غربًا، وإلى "مشروع أیزنهاور"
 (كانون الثاني 1957) الحقًا.

 یقول أبو القاسم حاج حمد: "ألول مرة یثلج الشیوعیون الصدر في حر الخرطوم القائظ" (5)،
 حیث اتجهوا لعزل "حزب األمة" عبر تكوین "تجمع وطني" یضم (الحزب الوطني االتحادي،
 حزب الشعب الدیمقراطي، الجبهة المعادیة لالستعمار، الجنوبیین) لتحقیق أهداف "قیام حلف
 ثنائي مع مصر، وتحریر االقتصاد السوداني من قبضة االحتكار االستعماري، وخلق صالت

 تجاریة مع البلدان االشتراكیة" (6)، إال أن تناقضات "ش.د" و"و.إ" قد منعت تحقیق ذلك، وكان
 اتجاههما إلى التصادم المباشر على خلفیة االنقسام الطري قد قاد الشیخ علي عبد الرحمن إلى

 تغلیب العوامل المحلیة على عواطفه اإلقلیمیة القومیة، مما جعله في النهایة مرتمیًا في أحضان
 (عبد اهللا خلیل) الذي دخل وإیاه انتخابات (شباط – آذار 1958) متحالفین، لیفوز األمة بـ(63)

 و"ش.د" بـ(27) و"و.إ" بـ(45) فیما ذهب (37 مقعدًا) للجنوبیین. ولكن إثارة (خلیل) لقضیة
 "حالیب" وموضوع "تقسیم میاه النیل" قد أدى إلى إنشاء وضع من التكتل العریض ضده

 (وخاصة مع اتجاهه إلى قبول "المعونة األمیركیة" المعروضة عبر إطار "مشروع أیزنهاور")،
 امتد من الشیوعیین والوطني االتحادي إلى الكثیر من قواعد "ش.د" مما أدى إلى خلخلة الكتلة

 البرلمانیة لألخیر، التي انقسمت یوم التصویت (3/7/1958) على "المعونة األمریكیة" بین
 موافق وممتنع ومعارض، وقد أدى االستقطاب الداخلي المحمول على أبعاد إقلیمیة (مع القاهرة

 وضدها) ودولیة (بین موسكو وواشنطن)، إلى امتداد مجابهات (خلیل) إلى "االتحاد العام
 لنقابات العمال" الذي یحظى فیه الشیوعیون بنفوذ قوي، حیث طرحت الحكومة عدم شرعیته
 مما أدى إلى اضطراب عام شاركت فیه 98% من نقابات العمال في یوم 21/10/1958،
 وتضامن المزارعون وصغار التجار معهم، وكذلك اتحاد جامعة الخرطوم، مما أدى إلى شل

 البالد، لتتكون "الجبهة الوطنیة" في یوم 28/10/1958 على خلفیة ذلك، وضمت "و.إ"
 والشیوعیین واتحادي العمال والطالب وبعض األحزاب الجنوبیة، الشيء الذي أنشأ مشهدًا

 سیاسیًا دفع "ش.د" لالنسحاب من الحكومة ولتشكیل كتلة برلمانیة جدیدة أصبحت قادرة على
 سحب الثقة من حكومة "حزب األمة" مما اضطر رئیسها عبد اهللا خلیل في یوم 17/11/1958

 ،المقرر لعقد جلسة البرلمان، لتسلیم الحكم إلى الجنرال إبراهیم عبود قائد الجیش الذي قام
 بتعطیل الدستور وحل البرلمان واألحزاب (ما عدا اإلخوان المسلمین الذي عوملوا كجمعیة دینیة

 ولیس كحزب سیاسي) ووقف الصحف وتعطیل النقابات واالتحادات وإعالن حالة الطوارئ.

 أید السید عبد الرحمن المهدي االنقالب بحماس، فیما صاغ السید المیرغني بیانه التأییدي بحذر
 متحفظ، وصمت األزهري تاركًا أمین الحزب "الوطني االتحادي" خضر حمد أمین یعبر عن
 تهنئته لعبود، بینما قالت جریدة "اإلخوان المسلمین" في أول دیسمبر 1958: "إن البدایة التي



 سارت علیها الحكومة في تصحیح األوضاع الفاسدة تدعو لالطمئنان". تفّرد الحزب الشیوعي
 في معارضة انقالب "عبود" صباح الیوم التالي له، عبر بیان یحمل توقیع المكتب السیاسي

 للحزب تحت عنوان "17 نوفمبر انقالب رجعي" موضحًا أسباب االنقالب في "أن انهیار النظام
 الرجعي المتمثل في حكومة عبد اهللا خلیل یعني ضربة قاصمة لمصالح االستعماریین في البالد

 وفتح الباب لتحوالت دیمقراطیة واسعة فأصبح من غیر الممكن حكم البالد بواسطة نظام
 برلماني" (7)، وقد تركزت االعتقاالت بدایة االنقالب بین الشیوعیین النقابیین (الشفیع الشیخ)، أو

 بین الناشطین في مجال الحریات والنقابات المهنیة (د. عز الدین علي عامر) من دون القادة
 السیاسیین للحزب مثل: عبدالخالق محجوب أو أحمد سلیمان.

 في 9/3/1959 تم إبعاد رجل "األنصار" القوي في "المجلس العسكري األعلى" اللواء أحمد
 عبد الوهاب، بعد حركة عسكریة قادها قواد المنطقتین الشمالیة والشرقیة العسكریتین، وفي

 24/3/1959 توفي زعیم األنصار (السید عبد الرحمن المهدي) وخلفه ابنه (الصدیق) الذي لم
 یكن باألصل میاًال إلى تولي العسكر للسلطة، وقد أدى میالن میزان القوى في المجلس

 العسكري، بعد إبعاد الموالین لحزب األمة، إلى تقارب "عبود" مع عبد الناصر، حیث وقعت
 اتفاقیة اقتسام میاه النیل في 8/11/1959، مما أتبعه عبود باالنفتاح على "عدم االنحیاز"

 و"المعسكر الشرقي"، وقد بان أثناء زیارة عبد الناصر للخرطوم (15-25/11/1960) مدى
 الشوط الذي قطعته الختمیة في عملیة الوالء للنظام العسكري، وتبادلها المواقع مع "األنصار"

 بالقیاس إلى عامین سابقین.

 بعد أربعة أیام من مغادرة عبد الناصر للخرطوم وقع قادة "األمة" عبد اهللا خلیل وإسماعیل
 األزهري من "و.إ" وأحمد سلیمان ممثل قیادة الحزب الشیوعي مذكرة حملت على النظام
 العسكري، داعیة إلى جعل الجیش "بعیدًا عن التیارات السیاسیة....(ولـ) تولي هیئة قومیة

 انتقالیة...تضع األسس الواضحة للدیمقراطیة في السودان على ضوء تجارب الماضي...ورفع
 حالة الطوارئ...وضمان حریة الصحافة" (8)، فیما قام "الختمیة" بتقدیم مذكرة مضادة مؤیدة
 لـ"عبود" في 9/12/1960، لتؤدي التجاذبات والتجاذبات المضادة إلى اعتقال قادة "الجبهة
 الوطنیة المتحدة" في 11/7/1961، وترحیلهم إلى مدینة (جوبا) بالجنوب (عبد اهللا خلیل –

 محمد أحمد محجوب "األمة"، إسماعیل األزهري "و.إ"، عبد الخالق محجوب – أحمد سلیمان
 "الشیوعي").

 في أواخر آب 1961، صاغ الشیوعیون استراتیجیة جدیدة إلسقاط الحكم العسكري تحت شعار
 "اإلضراب السیاسي العام" داعین لالنتظام الشعبي في إطار "الجبهة الوطنیة الدیمقراطیة" التي

 تضم الهیئات والنقابات واألحزاب السیاسیة. قابلت األحزاب السیاسیة هذه االستراتیجیة
 الشیوعیة بالالمباالة، فیما ولّدت خالفات في الحزب مع "منظمة الجزیرة" في النیل األزرق التي
برز فیها إرهاص التجاه ماوي في ذروة الخالف الصیني السوفیاتي البادئ في حزیران 1960
 ، دعا إلى "الكفاح المسلح" وتزعم هذا االتجاه، الذي انشق عن الحزب في آب 1964، كل من

 (أحمد الشامي، یوسف عبد المجید، علي عمر، أحمد جبریل).



 في 8/10/1961 توفي (الصدیق المهدي) وخلفه أخوه (الهادي) في زعامة األنصار، واتجه
 إمام األنصار الجدید إلى مهادنة "عبود" الذي أعلن عن تشكیل "لجنة قومیة لوضع دستور
 جدید" وقام بإطالق المعتقلین في (جوبا) أواخر كانون الثاني 1962، وقد بان طوال عام

 1962 مقدار التباعد الذي أصبح یفصل بین "األمة" و"الشیوعیین" وخاصة تجاه "اإلضراب
 العام" على ضوء االقتراب المتزاید لألولین من عبود مما أدى إلى قرار الشیوعیین باالنسحاب

 من الجبهة في كانون الثاني عام 1963 مراهنین على تشكیل "جبهة وطنیة دیمقراطیة" بدًال من
 تجمع المعارضة المعروف بجبهة األحزاب وقیادتها منفردین باالعتماد على أن "شعار

 اإلضراب السیاسي العام الذي وضعه الحزب الشیوعي في صیف 1961، یجد فهمًا وتقبًال من
 األوساط الشعبیة المتقدمة...(وأن) اإلضراب السیاسي العام هو طریق الخالص، وقوات

 اإلضراب هي العمال والمزارعون والطالب والمثقفین، ولذلك أصبح لزامًا على الحزب توفیر
 كل وقته وجهده للعمل وسط هذه القوى حتى تصل الحركة الشعبیة إلى مرحلة التنفیذ الشامل

 لإلضراب" (9)، مما عبر عن تزاید إدراك الشیوعیین لمدى قوتهم، وعن مراهنتهم على قدرتهم
 منفردین على إسقاط عبود من دون األحزاب األخرى وخاصة مع توضیح الحزب في البیان

 المذكور للفرق "بین تجمع أحزاب المعارضة والجبهة الوطنیة الدیمقراطیة التي هي جیش متحد
 من القوى الثوریة: العمال والمزارعون والطالب والمثقفون الثوریون" (10).

 في اختبار للقوى جرى في صیف 1964 بین حكومة عبود والشیوعیین، بان مقدار قوة
 األخیرین لما انتخب الشفیع الشیخ سكرتیرًا عامًا مساعدًا التحاد نقابات العمال، الذي أجبرت

 الحكومة على إعادة تشكیله تحت الضغط العمالي، من قبل (55 نقابة) من أصل (63 نقابة) هي
 مجموع النقابات المشكلة لالتحاد. والحقیقة أن الحزب الشیوعي إذا كان یفكر بإسقاط "إبراهیم
 عبود" لوحده عند انسحابه من "تجمع األحزاب" في أوائل عام 1963، فإنه لم یستطع تحقیق
 ذلك، حیث سقط عبود في (تشرین األول 1964) عبر "الجبهة الوطنیة للهیئات" التي ضمت
 الطالب والمحامین والقضاة والنساء والتجار والمزارعین واتحاد العمال، عندما كان لإلخوان
 مقعد رئیس اتحاد طالب جامعة الخرطوم (رغم أن الشیوعیین كان لهم الكتلة األكبر في اتحاد

 الطالب، إال إن رفضهم التحالف مع غیرهم قد أدى إلى استالم اآلخرین دفة الرئاسة واألكثریة)
 فیما كان "و.إ" یسیطر على نقابة المحامین وعلى الجسم القضائي، وكذلك على جسم أساتذة
 الجامعة، بینما یسیطر الشیوعیون على تنظیمات النساء والمزارعین والعمال، وقد بان في

 مظاهرات ومصادمات (21-28/10/1964) التي سقط بنتیجتها حكم "عبود" أن األحزاب لم
 تأخذ فعالیة وقوة عبر ذاتها، بل عبر سیطرتها على "الهیئات" و"النقابات"، الشيء الذي بینته

 حكومة "سر الختم خلیفة" التي تشكلت یوم 30/10/1964، عندما أخذت "الهیئات" ثمانیة
 مقاعد وزاریة، من بینها الشیوعیان (الشفیع الشیخ) عن العمال و(األمین محمد األمین) عن

 المزارعین، فیما أخذت "األحزاب" خمسة مقاعد، وزیر واحد لكل من أحزاب (األمة، الوطني،
 االتحادي، الشعب، اإلخوان، الشیوعیون)، و(الجنوبیون) ثالثة حقائب وزاریة.

 الحزب الشیوعي السوداني



 أكتوبر 1964 – مایو 1969:

 سقطت حكومة الهیئات في شباط 1965، مما عبر عن عدم إمكانیة حكم مجتمع تشكل "القوى
 التقلیدیة" غالبیة جسمه االجتماعي، من قبل "القوى الحدیثة"، وقد بان ذلك بوضوح في انتخابات

 البرلمان (21 /4-8/ 5/ 1965) عندما نال "األمة" 75/173 مقعدًا، و"و.إ" (54 مقعدًا)
 و"مؤتمر البجا" عشرة، والمستقلون (15 مقعدًا)، بینما أخذ الشیوعیون (11 مقعدًا) كلها في

 دوائر الخریجین البالغة خمسة عشر مقعدًا، ونالت "جبهة المیثاق اإلسالمي" التي یشكل اإلخوان
 جسمها الرئیسي خمسة مقاعد منهم اثنان من الخریجین (نال حسن الترابي زعیم "الجبهة" أعلى

 األصوات في دوائر الخریجین) فیما قاطع "حزب الشعب" االنتخابات رغم دخول ثالثة من
 أعضائه البرلمان بصفة مستقلة، بینما لم تجري االنتخابات في الجنوب على مقاعده البالغة (60

 مقعدًا)، وقد أجرى الشیوعیون اختبارًا للقوة في االنتخابات عندما رشح عبد الخالق محجوب
 ضد إسماعیل األزهري في دائرة أم درمان الجنوبیة، لیفوز األخیر بفارق اقتصر على ألف

 صوت. (11)

 یقدم الشیوعي السوداني حسن عبد اهللا رقمًا آخر هو (1061 صوتًا) للفارق بین األزهري
 ومحجوب، وفي تحلیله للنتائج العامة التي حصل علیها الشیوعیون یقول بأن الحزب الشیوعي
 قد حصل على (17.3%) من مجموع أصوات المقترعین، فیما حصل على (26.5%) من

األصوات في الخرطوم باإلضافة إلى إنه حصل على (21.1%) من مجموع األصوات في (
 14 دائرة انتخابیة) في المدن وكان له فیها مرشحین (12).

 نزل الحزب بمرشحیه إلى (54 دائرة) في انتخابات 1965، خارج الدوائر الخریجین، ولم
 یستطع أن ینجح أّي منهم، مما بّین أن الحزب على الرغم من قوته بین الفئات الحدیثة (عمال،

 طالب، نساء، الخریجون، ومزارعي الجزیرة الذي یختلفون عن الفالح التقلیدي من حیث كونهم
 قد أتوا ثمرة لمشروع زراعي رأسمالي) لم یستطع أن یضاهي "القوى التقلیدیة" ذات الجذور

 االجتماعیة األقوى واألوسع، أو أن یقف أمامها على قدم المساواة أو یقترب من قوتها، وقد بان
 أن تضخم قوة الحزب الشیوعي السوداني في األشهر الثالثة التي أعقبت إسقاط عبود، قد كانت
 ناتجة عن الدور الرئیسي الذي لعبته "القوى الحدیثة" في إزاحة الحكم العسكري أكثر من كونها
 تعبیرًا عن توازنات الجسم االجتماعي، الشيء الذي سرعان ما تكفلت قوى "األنصار" المجلوبة

 من الریف إلى الخرطوم بحله عبر تولید ضغط شارعي على "حكومة الهیئات" أدى إلى إبعاد
 وزیري العمال والمزارعین الشیوعیین من مجلس الوزراء، ومن بعد ذلك سقوطها في شباط
 1965، لتتولى األمور حكومة من الحزبین الكبیرین، ولتأتي االنتخابات مثبتة للوحة سیاسیة

 أتت حصیلة لما هو موجود في الجسم االجتماعي.

 كان وزن الحزب الشیوعي السوداني السیاسي أكبر من وزنه المجتمعي الشارعي، وقد ساهمت
 دینامیكیته السیاسیة وآلته الدعائیة وأسالیبه التنظیمیة، مما كان مفتقدًا عند األحزاب األخرى ما

 عدا اإلسالمیین، في إنشاء غاللة، بهذا القدر أو ذاك، استطاعت وسط الغبار السیاسي حجب
 الهوة الكبیرة الفاصلة بین طرفي هذه الصورة.



 لم تختر األحزاب األخرى أسلوب التحجیم السیاسي الطبیعي، عبر المجابهات والمناورات
 الممكنة في اللعبة الدیمقراطیة، إضافة للمراهنة على استقطاب الشارع عبر برامج تساهم في

 انزیاحات اجتماعیة لصالح أحزاب محددة على حساب أحزاب أخرى، من أجل حل هذه المعادلة
 السیاسیة التي وجد السودان نفسه فیها خالل السنة األولى من سقوط عبود، بل اختاروا طریقًا

 ملتویًا یحوي الكثیر من الثغرات القانونیة والدستوریة، عندما استغلوا كالمًا تفوه به طالب أثناء
 ندوة بمعهد المعلمین تجاه (عائشة بنت أبي بكر) بعد أن ادعى أنه شیوعي، مما أدى إلى نشوب

 تظاهرات صاخبة عندما انطلقت من المساجد، الشيء الذي استغله الحزبان الكبیران
 واإلسالمیون من أجل تمریر قرار یحل الحزب الشیوعي، وافقت علیه الجمعیة التأسیسیة
 "البرلمان" في 22/11/1965 بأغلبیة 145، ومعارضة 25 عضوًا وامتناع اثنین عن

 التصویت، وما أعقب ذلك من نزع عضویة النواب الشیوعیین من البرلمان في یوم
 8/12/1965، األمر الذي أیدت بطالنه المحكمة العلیا (برئاسة القاضي بابكر عوض اهللا

 رئیس وزراء حكومة انقالب النمیري) في یوم 22/12/1966، الشيء الذي رفضه البرلمان،
 وتكرر نفس الشيء لدى قرار محكمة االستئناف في 17/4/1967، مما دفع القاضي عوض اهللا

 إلى تقدیم استقالته في أیام 1967.

 كان عدم إدراك الشیوعیین للفارق بین الوزنین السیاسي واالجتماعي، وخاصة في لحظة
 انتقالیة، هو السبب وراء األطروحات التي قدمها عبد الخالق محجوب في سلسلة مقاالت في

 جریدة "المیدان" 7 – 12 – 15/ 3/ 1965، تحت عنوان "الثورة السودانیة وأزمة الوسط"،
 اعتبر فیها أن قوى الدفع الشاملة للصراع السیاسي في السودان، اآلتي ضمن سیاق عالمي، قد

 أدت عملیًا إلى إلغاء دور قوى "الوسط" في الساحة السیاسیة السودانیة، لصالح صراع بین
 الیمین والیسار، وبالتالي فإن المرحلة لم تعد ذات طابع "وطني دیمقراطي" بل هي "مرحلة

 اشتراكیة دیمقراطیة"، مما دفع الشیوعیین إلى تكرار سیناریو التركیز على "الوطني االتحادي"
 في وقت كان واضحًا مدى صعود الیمین (=حزب األمة)، مما أدى إلى تكتل عریض وجد

 الشیوعیون أنفسهم وحیدین بمواجهته، بعد أن ارتمى "و.إ" في أحضان "األمة"، وتحول حسن
 الترابي إلى المنظر األیدیولوجي لهذا التحالف قبل أن یأخذ دور المنّظر الدستوري والقانوني في

 جلسات البرلمان المخصصة لموضوع حل الحزب الشیوعي.

 لم یكن ذلك منسجمًا مع التوجه السوفیاتي للتالقي مع "الدیمقراطیین الثوریین" وما أدى إلیه ذلك
 من نشوء أجواء أدت إلى حل الشیوعیین المصریین لحزبهم واندماجهم في "االتحاد االشتراكي"

 بعد اإلفراج عنهم في أیار 1964، وما نشأ من أجواء مماثلة تجاه حكم عبد السالم عارف
 وخاصة عبر "تقریر آب1964" الذي أصدرته اللجنة المركزیة للحزب الشیوعي العراقي، كما
 أن ذلك لم یكن منسجمًا مع تفهم عبد الخالق محجوب لعملیة حل الشیوعیین المصریین لحزبهم

 الشي الذي أبداه في ندوة أم درمان، عندما قال: "والشیوعیون المصریون لم یروا قبل أعوام أن
هناك تحوًال اشتراكیًا في بالدهم. كانوا بمعزّل ولكنني أعتقد حّلهم لحزبهم كان إجراء سلیمًا" (13

.( 



 صحیح أن "و.إ" ال یمكن اعتباره ضمن إطار ما نّظر له السوفیات تحت مقولة "الدیمقراطیة
 الثوریة"، إال أن الخصوصیة السودانیة كانت تجعل "و.إ" و"حزب الشعب"، وخاصة عبد
 اقترابهما من مصر وعبد الناصر، في موقع قریب من ذلك مما یتطلب تحییدهما بمواجهة

 الیمین، وذلك إذا أخذنا بعین االعتبار أن االتجاه القومي العربي، سواء عبر "البعث" أو
 "القومیین العرب"، لم یجد له موقعًا ذي وزن في الساحة السیاسیة السودانیة، وال االتجاهات

 الیساریة األخرى من غیر الشیوعیین.

 أمام مأزق حل الحزب الشیوعي السوداني، بدأ عبد الخالق محجوب یتجه إلى اتجاهات قریبة
 من نظرائه المصریین أو العراقیین "عبر مشروعه المعروف والداعي إلى حل الحزب الشیوعي

 ودمجه مع الدیمقراطیین الثوریین (في) داخل "الحزب االشتراكي"، وأجازت اللجنة المركزیة
 للحزب ذلك المشروع مع اعتراض قلة من أعضائها. وبدأت بعد ذلك عملیة الدمج هذه على

 صعید النشاط العملي. وفي صیف 1966 توجه عبد الخالق في زیارة إلى االتحاد السوفیاتي،
وهناك قّدم الرفاق السوفیات نصیحة أخویة موضحین خطأ االتجاه الرامي إلى تصفیة الحزب" (

 14)، الشيء الذي دفع محجوب إلى التراجع عن مغامرة كانت ستؤدي إلى حل حزب عمره
 عشرون عامًا، لیندمج في حزب لم یولد بعد أو لیتلطى وراءه.

 في عام 1967 ظهرت نبرة یساریة قویة، ولكن بروحیة جدیدة، في خطابات الشیوعیین
 السودانیین، مثل عمر مصطفى مكیة – نائب في برلمان 1965، الذي أوضح في مقال تحت

 عنوان "الدیمقراطیة في إفریقیا" (15)، أن "النجاحات الجدیدة المحرزة في مجاالت التحوالت
 االجتماعیة العمیقة في الجمهوریة العربیة المتحدة وغینیا...تشهد على أن الدیمقراطیة ال في

 تعدد األحزاب...بل في وجود قیادة ثوریة تحرك الجماهیر وتدفعها...وأنه ال یمكن توفر الحریة
 والنظام الدیمقراطي في ظل االستثمار...(وأن) قضیة الدیمقراطیة...ترتبط ارتباطًا عضویًا دقیقًا

 بقضیة التحوالت االجتماعیة. بدون هذه الصلة تكون الدیمقراطیة جوفاء ال معنى لها".

 إن عمر مصطفى مكي رئیس تحریر مجلة "الشیوعي" النظریة للحزب، والذي أصبح عضوًا
في المكتب السیاسي بعد المؤتمر الرابع (تشرین األول 1967)، وأصبح في عامي 1969-

 1970 أحد قادة التیار المعارض لعبد الخالق محجوب مع معاویة إبراهیم وأحمد سلیمان،
 یطرح هنا خطًا جدیدًا على الحزب الشیوعي السوداني، سیكون  محورًا لصراعات ستهز الحزب

 في السنوات األربع الالحقة: ابتعاد عن نموذج الدیمقراطیة اللیبرالیة، التأكید على أن
 "الدیمقراطیین الثوریین" یمكن أن یقدموا تحوالت اجتماعیة تعطي "أفقًا اشتراكیًا" كان

 الشیوعیون یظنون، سابقًا، أنه ال یمكن تحقیقه إال عن طریقهم، كما أن الهجوم على تعدد
 األحزاب ونفي االرتباط ما بین التعددیة الحزبیة وبین الدیمقراطیة، من قبل حزٍب استخدمت

 األغلبیة البرلمانیة ضده لحرمانه من الشرعیة، وإسقاط عضویة نوابه المنتخبین، قد جعل
 الحزب یراهن على إمكانیة تحقیق "التحوالت االجتماعي" عن طریق یماثل ما جرى في

 "الجمهوریة العربیة المتحدة" عندما قاد الضباط تلك التحوالت، وهو ما أذن بدخول الحزب
 الشیوعي السوداني في بدایة صراع مریر حول تلك القضایا، الشيء –أي الصراع- الذي حدد



 الموقف من انقالب 1969، واالنقسام الذي أعقبه حول الموقف من النظام الجدید، وصوًال إلى
 محاولة االنقالب الشیوعي علیه في تموز 1971.

 إن عبد الخالق محجوب الذي دخل البرلمان بعد ترشیحه للمرة الثالثة ضد أزهري، ومن ثم عام
 1965 ضد أحمد زین العابدین في الدائرة نفسها، التي خلت بعد انتخاب األزهري للرئاسة،

 وخسر بفارق (88 صوتًا) فقط، كان منذ البدایة في الضفة األخرى المواجهة لطروحات عمر
 مصطفى مكي، ومنذ ذلك التاریخ، بعیدًا عن الطرح االنقالبي العسكري، مع قبول مرحلي طویل
 المدى بالدیمقراطیة البرلمانیة، مازجًا ذلك كله بالحفاظ على كیانیة الحزب الشیوعي واستقاللیته

 (ولو بعد تردد قصیر في عامي 1965-1966 تجاه ذلك)، وإذا كان یفكر بـ "التحوالت
 االجتماعیة" نحو أفق اشتراكي فإنه یحصر عملیة قیادتها بالحزب الشیوعي وبطریق آخر هو
 غیر االنقالب العسكري، مثل "اإلضراب السیاسي العام" الذي طرح في مواجهة عبود على

 سبیل المثال ال الحصر، بحیث یكون ذلك فعًال مجتمعیًا ولیس عمًال فوقیًا تقوم به مجموعة من
 الضباط في فجر أحد األیام، ولكن من دون أن یغفل عن عملیة تغلغل الشیوعیین في القوات

 المسلحة، وعن عملیة حصر صلة التنظیم العسكري باألمین العام للحزب تحدیدًا.

 بعبارة أخرى، إن الجیش الذي ظهر عبر إبراهیم عبود في عام 1958، بوصفه أداة وحلیف لـ
 "القوى التقلیدیة" في وجه "الحدیثة"، قد أصبح دوره مطروحًا للنقاش داخل حزب كانت له

 مساهمة رئیسیة في إسقاط الحكم العسكري، بعد أن تشكل داخله تیار قوي أصبح یقف بوجه
 "النزعة البرلمانیة"، إثر طرد الحزب من البرلمان، وخاصة أن الشیوعیین قد أصبح لهم

 عناصر في قیادة تنظیم "الضباط األحرار" مثل بابكر النور وهاشم العطا، والذي بدأ یتوثب
 للقفز على السلطة من بعد تشكیله في عام 1965 عقب فترة قصیرة من سقوط عبود عام

 1964، وقد تغذى ذلك التیار من میول "الضباط األحرار" في معاداة األحزاب التقلیدیة، بما
 أظهروه من میول یساریة واضحة.

 إذا أردنا تقییمًا دقیقًا لمؤتمر الحزب الرابع (تشرین األول 1967) الذي كان متأرجحًا بین هذین
 التیارین خاصة على ضوء ما ظهر من خالفات عقب المؤتمر مباشرة، وخصوصًا في دورة

 المركزیة (كانون الثاني 1968)، فلیس صحیحًا ما قاله عبد الخالق محجوب في مقاله "وضع
 جدید، قضایا جدیدة: المؤتمر الرابع للحزب الشیوعي السوداني" المنشور في الطبعة اإلنكلیزیة

 من مجلة "الوقت" (16) من أنه لم یكن في المؤتمر "صراع داخلي كما كان علیه الوضع قبیل
 المؤتمر الثاني، عندما كان الحزب یصارع من أجل تحقیق الوحدة في خضم نقاش عام بین

 اتجاهین متمایزین مما أدى في النهایة إلى االنشقاق" حیث عاد وأكد في تقریره أمام المؤتمر
 التداولي للحزب (آب 1970)(17) على "أن بعض الخالفات الفكریة الراهنة أو تیارًا منها ترجع

 جذوره التاریخیة إلى ما قبل 25 أیار 1969...فقد طرحنا القضایا المختلف علیها...في دورة
 اللجنة المركزیة (كانون الثاني 1968)، ثم في حزیران من ذلك العام...وعلى اختالف القضایا

 التي طرحت للمناقشة العامة، فإن الصراع تبلور حول استنتاج المؤتمر الرابع في ما یختص
 بالبرجوازیة الوطنیة السودانیة-مواقعها وأقسامها المختلفة والصیغة السلیمة التي یتخذها الحزب

 الشیوعي في الموقف حیالها"، الشيء الذي یوضح بأن المؤتمر كان یحوي داخله تفسیرین



 مختلفین بین أعضائه لتلك القضایا، إذا أخذنا بعین االعتبار مقالة عمر مصطفى مكي المنشورة
 في "الوقت" أوائل عام 1967، والذي أصبح عضوًا في المكتب السیاسي للحزب عقب المؤتمر
 الرابع (تشرین األول 1967)، كما أن مقولة "البرجوازیة الوطنیة" كانت مطاطة وعامة، وبدأ
 االختالف على تحدید ماهیتها بین عبد الخالق محجوب الذي مال للتحالف والتعاون في البرلمان
 (الذي انتخب إلیه مجددًا في انتخابات نیسان 1968 الذي ألغیت فیه دوائر الخریجین) وخارجه،

 مع جناح الصادق المهدي في حزب "األمة"، الذي انشق في تموز 1966 عن جناح عمه
 الهادي المهدي ومحمد أحمد محجوب، وبین عضو اللجنة المركزیة أحمد سلیمان (مسؤول

 الجهاز األمني للحزب) الذي كان من ((من الرفاق الداعین للتحالف تحت نفوذ األجنحة
 اإلصالحیة في الحزب االتحادي الدیمقراطي (الناتج عن توحد "الوطني االتحادي" و"الشعب
 الدیمقراطي" في الشهر األخیر من عام 1967)))(18)، قبل أن یمیل، منذ مقاالته في جریدة

 "األیام" (5-6-8/12/1968) إلى تأیید االعتراف بالقوات المسلحة "كقوة مؤثرة وكعامل فعال
 في حیاة البالد السیاسیة" (19)، وعدم وجوب النظر إلى الجیش من خالل تجربة حكومة عبود
 التي "لم تكن تمثل إال طغمة كبار الضباط" (20)، وقد أتاح استنتاج المؤتمر الرابع الذي اعتبر
 "البرجوازیة الوطنیة – والتي هي طبقة باب العمل الثوري مفتوح أمامها- بوصفها لم تملك،
 بعد، تنظیمًا سیاسیًا خاصًا بها" (21) المجال لتأویالت متضاربة حول طریقة الترجمة السیاسیة

 لهذا االستنتاج، إن كان یمكن أن یشمل هذا الجناح أو ذاك من األحزاب السیاسیة القائمة، أم أنه
 یتجاوز مجمل التركیبة الحزبیة السودانیة إلى خارجها، الشيء الذي من الطبیعي أن یؤدي إلى

 وجود تیار یؤول ذلك باتجاه القوات المسلحة، وخاصة على ضوء تجربة الحزب الشیوعي
 المریرة في البرلمان، وفي ظل تحكم الحزبین الكبیرین بالسلطة وما ولده ذلك من تجاذبات
 بینهما انعكست على االستقرار السیاسي واالجتماعي للسودان، إضافة إلى شعور قسم من

 الشیوعیین السودانیین بأن النظام البرلماني، الذي قام على أنقاض الحكم العسكري والذي ساهم
 الحزب الشیوعي مساهمة كبرى بإسقاطه، قد كان إطارًا عامًا مالئمًا للقوى األخرى من أجل

 تحجیم نفوذ الشیوعیین وتأثیراتهم، الشيء الذي تالقى مع نزعة قویة كانت موجودة عند یساریي
 دول العالم النامي في الستینات، كانت في موقع التضاد مع "النزعة البرلمانیة".

 ورغم ذلك كله، حوت وثیقة المؤتمر الرابع البرنامجیة "الماركسیة وقضایا الثورة السودانیة"
 رجحانًا واضحًا لكن لیس حاسمًا، التجاه عبد الخالق محجوب عندما تقول "إن القوى الثوریة

 تمتلك إمكانیة واسعة لتطویر نشاطها في ظل النظام الدیمقراطي البرلماني اللیبرالي، وهذا
 النظام تتقطع أوصاله یومًا بعد یوم على ید قوى الیمین فتصبح الحقوق الدیمقراطیة نفسها أداة

 في ید الحركة الثوریة لتطویر نضالها ودعم مواقعها في البالد"، كما أن الوثیقة بتأكیدها على أن
 "التباین بین المواقع الفكریة والجذور االجتماعیة لمختلف أقسام القوى االشتراكیة یفرض
 مستویات مختلفة من التنظیم" حیث كانت استباقًا نظریًا من محجوب تسلح به في صراعه

 الالحق بین عامي 1969 – 1970، ضد الجناح المضاد في الحزب الذي أراد التعاون مع
 النمیري، إضافة إلى أن تأكید الوثیقة على أن المرحلة هي "وطنیة دیمقراطیة"، ولیست
 "اشتراكیة دیمقراطیة" بعكس طرح محجوب في آذار 1965، داعیًة إلى "جبهة وطنیة

 دیمقراطیة"، قد عزز وتالقى مع طروحات محجوب واتجاهه بعد صیف 1966، وبالذات عبر



 رفضها للعمل االنقالبي العسكري وتضادها مع ما أسمته بـ "االتجاهات االنتهازیة الیساریة التي
 تبشر بأنه ال مكان للنضال الجماهیري وال أمل من ورائه وكل ما بقي للحركة الثوریة هو أن

 تنكفئ على نفسها وأن تقوم بعمل مسلح".

 لقد كان واضحًا من خالل تركیب اللجنة المركزیة الجدیدة المنتخبة من المؤتمر الرابع (33
 عضوًا) رجحان الكفة لعبد الخالق محجوب دون الحسم، حیث دخل عمر مكي إلى المكتب

 السیاسي مع بقائه رئیسًا لتحریر المجلة "الشیوعي"، وأصبح أحمد سلیمان في موقع قوي عبر
 تسلمه رئاسة "جهاز أمن الحزب"، وخالل سنوات 1969 – 1970 برزت كتلة معارضة

 لمحجوب في المركزیة بلغت (12 عضوًا)، وتبدى ذلك في تقریر سكرتاریة اللجنة المركزیة
 المنشور عام 1996 "وبما أن المؤتمر الرابع عجز عن حسم قضیة القیادة، وتطبیق المعیار
 الثوري الموضوعي في تقییم أداء الكادر المرشح للجنة المركزیة الجدیدة، بما في ذلك مدى

 اقتناعه بتكتیكات الحزب...فقد ظل استنتاج المؤتمر الرابع مشلوًال أعرجًا، بال قیادة موحدة الفكر
 واإلرادة والنشاط لترجمته في واقع الممارسة" (22).

 كان عام 1968 میدانًا لصراع في اللجنة المركزیة للحزب الشیوعي السوداني حول تلك
 القضایا، وقد انتقل هذا الصراع إلى الصحف في الشهر األخیر من العام مع مقاالت أحمد

سلیمان في جریدة "األیام"، وعبر رد عبد الخالق محجوب علیه في جریدة "أخبار األسبوع" (
 16/1/1969) الذي اعتبر فیه أن "الحدیث عن القوات المسلحة بوصفها األمل الوحید لإلنقاذ

 (هو)...خطر ویتجاهل تجربة الشعب في بالدنا...إن الحدیث عن أجهزة الدولة بوصفها قوة
 اجتماعیة منفصلة عن بقیة المجتمع ومن ثم اعتبارها شیئًا ممیزًا عن الفئات والطبقات

 االجتماعیة التي جربت في السلطة وفشلت، غیر سلیم ومجاف للحقیقة...والقوات المسلحة ال
 تخرج عن إطار التحلیل الطبقي وتتشكل في مستواها األعلى وبالتجربة  لتكون جزءًا من النادي

 الذي سقط طریقه االقتصادي وأصبح ال مفر من نظام سیاسي جدید" (23).

 في اجتماع المركزیة (آذار 1969) اعترض الحزب على  فكرة االنقالب العسكري التي
 طرحها بعض الضباط (24)، ثم عرض "بعض الضباط مرة أخرى على الحزب الشیوعي

 مشاركته في انقالب عسكري، وحمل الدعوة (القاضي) بابكر عوض اهللا والرائد فاروق حمد
 هللا، وهو العقل المفكر والمنسق النقالب 25 مایو، والتقیا مع عبد الخالق. فطرح األمر على

المكتب السیاسي في اجتماعه في التاسع من مایو 1969، ورفض المكتب السیاسي المشاركة" (
 25)، و"عندما نوقش موضوع االنقالب في اجتماع الضباط األحرار اعترض علیه

 غالبیتهم...فقرر الضباط القومیون القیام باالنقالب منفردین ألنهم كانوا في مواقع مؤثرة في
 القوات المسلحة أساسًا مثل االستخبارات العسكریة والمظالت والمدرعات"، ویبدو أن خشیة

 عبد الناصر الذي كانت له صالت مع "الضباط األحرار"، من امتداد النفوذ السعودي الذي برز
 بعد هزیمة 1967 إلى السودان وطغیانه هناك، قد كانت سببًا في تعجیل انقالب النمیري صباح

 25 مایو 1969، كي ال یتكرر سیناریو 17 نوفمبر 1958، الذي كاد أن یؤدي إلى وجود
 نظام معاٍد لمصر في الخرطوم لوال الحركة العسكریة التي قام بها ضباط موالون لمصر في
 آذار 1959، وأدت إلى إبعاد الموالین لحزب األمة من المجلس العسكري األعلى الحاكم في



 السودان، ولو أن هذا السیناریو كان سیؤدي إلى قیام حكم مدني في عام 1969، ال ییمم وجهه
 نحو القاهرة بل نحو السعودیة والغرب، في ظرف كان فیه عبد الناصر في ذروة مواجهته
 للغرب بعد هزیمة حزیران، وفي وضع عربي سقط فیه حكم قریب منه في بغداد في تموز

 1968 لصالح حزب البعث المنافس، وأصبحت فیه الموازین منذ مؤتمر قمة الخرطوم (آب
 1967)، تمیل أكثر وبشكل متزاید لصالح نفوذ سعودي متعاظم بدأت أولى مالمحه في الیمن

 أواخر عام 1967، عندما انسحبت القوات المصریة من هناك، فیما اختارت بریطانیا في
 خریف 1967، أن تسلم حكم الجنوب الیمني إلى "الجبهة القومیة"،الماركسیة المیول أوالتي
 تتجه للتمركس مثل معظم فروع حركة القومیین العرب بدءًا من عام1965، بدًال من "جبهة

 تحریر الجنوب الیمني المحتل" الموالیة للقاهرة.

 الحزب الشیوعي السوداني والنمیري:

 من أوائل اإلجراءات التي قام بها الحكم العسكري الجدید بعد انقالب 25 مایو 1969، هو حل
 "جمیع األحزاب السیاسیة وأي تشكیل سیاسي أو أي تنظیم یحتمل أن یستغل ألغراض سیاسیة"،
 ورغم أن هذا اإلجراء یشمل بمفاعیله الحزب الشیوعي، إال أن السلطة الجدیدة قد غضت البصر
 عن استمراره في النشاط العلني. وأخذت في مجلس الوزراء المعلن یوم االنقالب أربعة وزراء

 من الحزب الشیوعي (محجوب عثمان، جوزیف قرنق، فاروق أبو عیسى، موریس سدرة)،
 حیث كان األوالن عضوین في اللجنة المركزیة، ولقد اعتبرت السلطة اشتراكهم بصفة شخصیة

 ال حزبیة، كما أنها لم تستشر الحزب قبل تعیینهم، فیما دخل الضابطان الشیوعیان بابكر النور
 وهاشم العطا في قوام "مجلس قیادة الثورة" الحاكم ذي األعضاء العشرة.

 في اجتماع اللجنة المركزیة مساء یوم االنقالب، قدم عبد الخالق محجوب اقتراحًا ینادي برفض
 االشتراك بالوزارة وسحب الوزراء األربعة، بحجة عدم أخذ موافقة الحزب المسبقة على

 اشتراكهم. صحیح أن المركزیة لم تقبل ذلك االقتراح، إال أنها في بیانها الصادر عن االجتماع
 اعتبرت أن "ما جرى صباح هذا الیوم انقالب عسكري ولیس عمًال شعبیًا مسلحًا" (26)، ثم

 یضیف البیان محددًا طبیعة القائمین به بأنهم "قوى الجبهة الوطنیة الدیمقراطیة عن طریق قسمها
 المسلح" (27) وبأن طبیعة االنقالب یعكسها "التكوین الطبقي لمجلس قیادة الثورة الذي باشر

 االنقالب... وأن السلطة الجدیدة تتشكل من فئة البرجوازیة الصغیرة" (28) التي هي "فئة مهتزة
 ولیس في استطاعتها السیر بحركة الثورة الدیمقراطیة بطریقة متصلة، بل ستعرضها لآلالم

 وألضرار واسعة" (29)، ثم یشیر البیان إلى إیجابیات مماحدث حدث من حیث أن "االنقالب أدى
 إلى انتزاع السلطة من قوى الثورة المضادة... ومن المؤكد أن تتأثر (السلطة الجدیدة) بالجو
 الدیمقراطي العام وبالمطالب الثوریة للجماهیر" (30)، محذرًا من أنه "لیس لها طریقًا آخر...

(وأنها سوف) تلقى الفشل إذا ما حاولت أن تختط لنفسها طریقًا یعادي قوى الثورة السودانیة" (31
 )،وقد وافقت المركزیة "باإلجماع على تلك الوثیقة التي تقدم بها عبد الخالق، ولكنها رفضت
 بأغلبیة ثالثة وعشرین إلى سبعة أعضاء اقتراح عبد الخالق بعدم االشتراك في حكومة" (32).



 بعد أیام من ذلك قدم عبد الخالق محجوب أمام مؤتمر األحزاب الشیوعیة العالمیة المنعقد في
 موسكو (5-17 حزیران 1969) رؤیة أكثر اعتداًال وأكثر اقترابًا من السلطة الجدیدة عندما

 اعتبر أن ما حصل في 25 مایو 1969 هو ناتج عن قیام "مجموعة من الضباط الوطنیین
 والتقدمیین، معبرة عن األماني الشعبیة، بانتزاع السلطة من ید الثورة المضادة ونقلها إلى طبقة

 من قوى الجبهة الوطنیة الدیمقراطیة.

 بفضل هذه السلطة الجدیدة فتح الطریق لنهوض الحركة الثوریة التي كانت تجمع صفوفها
 لتصوغ الطریق البدیل للطریق القدیم في معالجة المشاكل المزمنة التي تواجه البالد أي لتضع
 البالد في طریق التطور غیر الرأسمالي" (33)، لكنه بالمقابل یوجه تحذیرًا للسلطة الجدیدة التي

 أعلنت الحرب على جمیع األحزاب، بأن "مستقبل الثورة السودانیة وهي تعیش مرحلتها الوطنیة
 الدیمقراطیة وتنتقل من فترة إلى أخرى جدیدة، یعتمد على مواصلة النشاط الثوري للحزب

 الشیوعي و كافة القوى الثوریة لبناء الجبهة الوطنیة الدیمقراطیة"، ومعتبرًا أن ما حدث في 25
 مایو "لم یتم بعد اكتمال تكوین الجبهة الدیمقراطیة أو بناء القسم األساسي فیها، وإنما جاء أثناء

 السیر نحو هذا الهدف فتوفرت شروط مالئمة الستكمال بناء الجبهة تحت سلطة إحدى طبقاتها"،
 ثم عاد محجوب بعد أشهر قلیلة من ذلك للتأكید على أن الحزب الشیوعي السوداني هو "القوة

الثوریة المنظمة الوحیدة في البلد فیما القوى المنظمة األخرى الموجودة هي ذات طابع رجعي" (
 34)، وبأن إعاقة "التواصل المباشر بین الشیوعیین والشعب سیؤدي إلى میل كفة المیزان لصالح

 القوى الرجعیة المنظمة" (35).

 لقد كان طرح محجوب األخیر هو عودة إلى مقاالته في آذار 1965 عن "أزمة الوسط"، عندما
 اعتبر أن الحزب الشیوعي السوداني هو المعادل الموضوعي ل"الیسار"، والفرق أنه في ربیع

 1965 كان في وضع هجومي بینما هو بخریف 1969 في وضع دفاعي یحاول حمایة تنظیمه
 من سلطة ال تعترف به رغم أنها مازالت تتعامل معه، في وقت كان هذا التنظیم على حافة

 االنقسام هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن هذا الطرح هو استمرار للممارسات القدیمة التي
 رّكز من خاللها الشیوعیون السودانیون على "الوطني االتحادي"، ومن بعده على أیة ظواهر

 یساریة غیر شیوعیة یمكن أن تشكل منافسًا لهم في ساحة الیسار التي أرادوا االستئثار بها، إال
 أن هذا الطرح، بالنهایة، یأتي من إحساس الحزب بالخطر من سلطة تطرح شعارات یساریة،

 وهي ذات اتجاه قومي غیر شیوعي بغالبیتها، حیث تم طرحه من األمین العام للحزب إلحساسه
 بالخطر من بدایة استقطاب هذه السلطة لجناح مرموق القوة من حزبه، مما جعله یّلوح بأن ال

 "قوة یساریة منظمة" غیره، الشيء الذي عنى، بطریقة أو بأخرى، بأن طریق الصدام مع
 السلطة الجدیدة قد أصبح حتمیًا أمام الشیوعیین السودانیین، مادام أن "تقدمیة" و"یساریة" السلطة
 الجدیدة تقاسان عبر مسطرة موقفها من الحزب الشیوعي، أو باألحرى الجناح المعارض لها منذ

 صبیحة االنقالب.

 كان أول بروز للخالفات حول تقییم النظام الراهن، والتي تعود بجذورها إلى عامین مضیا، من
 خالل مقالة معاویة إبراهیم في مجلة الحزب النظریة "الشیوعي" بالعدد 134 أیلول 1969،
 اعتبر فیها أن موقف اللجنة المركزیة في یوم (25 مایو 1969) "یتمیز بالسلبیة وال یساعد



 على وضوح الرؤیة... فتحلیل االنقالب بأنه یمثل سلطة البرجوازیة الصغیرة بدًال من
 الدیمقراطیین الثوریین تحلیل سلبي، ألنه یشد األنظار أوًال إلى قضایا التمایز بین الشیوعیین

 والدیمقراطیین قبل قضایا التحالف" (36)، وینتهي إلى أن "دعم االنتصار الذي أطاح بقوى الثورة
 المضادة هو المهمة األساسیة أمام الحزب، وهذا یحتم أن یصبح التالحم ولیس التمایز هو

 األساس". لم تكن قوة الفریق المناوئ لمحجوب في الحزب قلیلة، فقد كانوا یتحكمون بجریدة
 الحزب العلنیة "أخبار األسبوع"، وبمجلة الحزب النظریة "الشیوعي"، كما أن وزیرًا من

 الوزراء األربعة (فاروق أبو عیسى- الخارجیة) كان یمیل إلیهم، فیما أصبح أحمد سلیمان-
 سكرتیرًا لوزیر الداخلیة فاروق حمد اهللا، بینما في التعدیل الوزاري الذي جرى في تشرین

 األول 1969، أصبح أحمد سلیمان وزیرًا لالقتصاد، ومعاویة إبراهیم وزیرًا للعمل، وبقي أبو
 عیسى بالخارجیة، واستبعد وزیر اإلعالم محجوب عثمان –الموالي لمحجوب- حیث أرسل

 سفیرًا إلى أوغندا، فیما بقي وزیر شؤون الجنوب (جوزیف قرنق) المتردد بین جناحي الحزب،
 باإلضافة إلى أن (مكي) كان یرأس (مكتب العالقات الخارجیة).

 كان التعدیل الوزاري مؤشرًا إلى انحیاز السلطة للجناح المناوئ لمحجوب، ومحاولة للتدخل
 واللعب على الصراع الحزبي الداخلي، في وقت رد مجلس قیادة الثورة على تصریحات رئیس
 الوزراء بابكر عوض اهللا أثناء زیارته أللمانیا الشرقیة في (تشرین األول 1969) اعتبر فیها

 "أن الثورة ال یمكن أن تستمر بدون دور الشیوعیین" مؤنبا ومنتقدًا رئیس الوزراء ببیان عنیف
 اللهجة، وقد اعتبر المكتب السیاسي للحزب أن "التعدیل (بوصفه) جاء بعد هجوم مجلس قیادة

 الثورة على خطاب بابكر عوض اهللا... (فإنه) یحمل روح العداء للشیوعیة" (37).

 في الشهر األول من عام 1970، أعلن النمیري عن نیته تكوین "االتحاد االشتراكي" تنظیمًا
 سیاسیًا وحیدًا للبلد في 25 أیار الالحق، وفي نیسان 1970 تم حل "اتحاد الشباب" و"االتحاد

 النسائي" التنظیمان اللذان یتمتع بهما الحزب الشیوعي بنفوذ كبیر، مما عنى اتجاهًا لتجاوز
 التركیبة السیاسیة القائمة ومن بینها الحزب الشیوعي، إضافة لمحاولة عزل الحزب عن

 المنظمات االجتماعیة. كان هدف السلطة من ذلك هو ترویض الحزب الشیوعي وإضعافه،
 وخاصة بعد نجاحها في اختیار وزراء شیوعیین معظمهم من الموالین لها ومن المعارضین

 ألغلبیة قیادة الحزب.

 بعد سحق السلطة لتمرد إمام األنصار (الهادي المهدي) في جزیرة (أبا) بآذار 1970، قامت
 باعتقال عبد الخالق محجوب في 2/4/1970 ونفته إلى القاهرة في نفس الطائرة التي أقلت
 الصادق المهدي، في خطوة توضح اتجاه النمیري بعد ضربه لألنصار واإلخوان المسلمین

 المتحالفین معهم،إلى اضعاف الحزب الشیوعي وتركه بدون رأس لكي یستفرد مناوؤا محجوب
 به، الذي هدد أحدهم وهو أحمد سلیمان، في االجتماع الذي عقدته المركزیة لمناقشة النفي "بعدم

 االلتزام بقرارات اللجنة المركزیة إذا اتخذت من الحادث ذریعة للهجوم على السلطة" (38).

 كان عبد الخالق محجوب مدركًا لذلك، كما تبین رسالته من المنفى إلى المركزیة (17 نیسان
 1970) متهمًا أحمد سلیمان بأنه "نصح مجلس الثورة بأن یصفوا الشیوعیین بطرد سكرتیر



 الحزب من عمله القیادي أو نفیه من السودان" ومقترحًا توقیع "عقوبة الفصل مباشرة على
 الزمیل أحمد سلیمان" (39)، الذي لم تستجب له المركزیة.

 لم یتأخر رد الشیوعیین طویًال، عندما سیروا مسیرة ضخمة، في احتفاالت الذكرى األولى
 لالنقالب في 25مایو1970 التي حضرها بجانب النمیري كل من عبد الناصر والقذافي،

 واستعرضت األعالم الحمراء أمام الرؤساء الثالثة، مما شكل حرجًا بالغًا للنمیري، وبّین أن
 هناك من یتحدى سلطته في قلب الخرطوم مما أنذر وأعطى مؤشرات بأن الصدام آت ال محالة.

 في شهر حزیران عاد عبد الخالق إلى الخرطوم بعد وساطة عبد الناصر، وبعد فترة قصیرة من
 اإلقامة الجبریة رجع في الشهر التالي إلى حیاته الطبیعیة لیحضر "المؤتمر التداولي" للحزب

 في آب 1970، الذي مثل ذروة المجابهة مع مناوئیه في الحزب، لیخرج محجوب منتصرًا من
 المؤتمر بأغلبیة 69 صوتًا من أعضاء المؤتمر البالغین (98 عضوًا) (40)، حیث أقر المؤتمر

 توجهاته نحو اعتبار (25 مایو) بوصفه تغییرًا تم "في ظروف لم تكن فیها حركة الجماهیر في
 حالة نهوض... التغییر في السلطة تم عن طریق العنف، وبواسطة مجموعات تقدمیة في الجیش
 النظامي... السلطة الجدیدة الناجمة عن هذا التغییر تقیم عالقات تحالف مع حركة الطبقة العاملة

 السودانیة في مستوى بعینه" (41) ومعتبرًا "أن نجاح العملیة العسكریة من حیث قلبها للسلطة ال
 ینهض دلیًال على نضوج األزمة الثوري"، في إشارة إلى (25 أیار 1969)، ومطالبًا ب"تقنین

 الحریة السیاسیة للجماهیر الثوریة: من حقوق في التنظیم والتعبیر وشرعیة منظماتها الثوریة
 وبینها الحزب الشیوعي السوداني" في إشارة واضحة إلى رفض "التنظیم الواحد" ولرفض حل

 تنظیمات الشباب والنساء.

 في 21 أیلول 1970 أصدر الفریق المناوئ لمحجوب بیانًا كان إشارة إلى انقسام الحزب، بعد
 أن وضح عجزهم عن السیطرة على مجمل الحزب وخاصة في فترة نیسان- آب 1970، بتوقیع

 (12 عضوًا) في اللجنة المركزیة (عمر مصطفى مكي، معاویة إبراهیم، أحمد سلیمان، األمین
 محمد األمین، إبراهیم حاج عمر، الحاج عبد الرحمن، فاروق محمد إبراهیم، عبد القادر عباس،

 محمد إبراهیم عبدة، محاسن عبد العال، نعیمة بابكر، الطاهر عبد الباسط) تبعه بیان آخر أیده
 بتوقیع كوادر مثل (فاروق أبو عیسى) وسكرتیرا فرعي الحزب في (سنار) و(كوستي)، وكان
 من الواضح سیطرتهم على مكاتب الصحافة والعالقات الخارجیة التابعة للمركزیة، وأن منطقة

 الجزیرة هي المنظمة الحزبیة الوحیدة التي كان للمنقسمین أغلبیة فیها (42).

 اكتملت عناصر الصدام بین النمیري والحزب الشیوعي السوداني، بعد فشله في السیطرة على
 الحزب عبر مناوئي محجوب، وقد كان الموقف من  "االتحاد الثالثي" (8/11/1970) بین

 مصر والسودان ولیبیا الذي اتخذه الحزب (43)، وأیضًا ما أعقبه من موقف مناوئ لالتحاد أبداه
 ثالثة من أعضاء مجلس قیادة الثورة (هاشم العطا، بابكر النور، فاروق حمد اهللا)، تعبیرًا عن
 عناصر وحیثیات هذا الصدام، الشيء الذي أعقبه إقالة الضباط الثالثة في (16/11) واعتقال

 محجوب، إلى أن وصلت األمور إلى ذروتها في (11 شباط 1971) في خطاب النمیري الذي
 أعقب منشورات ومظاهرات شیوعیة أثناء زیارة الرئیس الزائیري جوزیف موبوتو، متهمًا



 الشیوعیین "بممارسة أبشع أنواع التخریب والتصدي لمعارضة أي هدف نبیل وتوزیع المناشیر
 المعادیة ومحاولة تصویر الوضع في السودان أنه مختل... (وداعیًا) إلى تحطیم كل سوداني

 ینتمي إلى الحزب الشیوعي" (44).

 في 29 حزیران 1971 هرب عبد الخالق محجوب من معتقله في معسكر "الشجرة" العسكري،
 وقد تبین فیما بعد أن قائد الحرس الجمهوري (العقید عثمان الحاج حسین أبو شیبه) هو الذي

 رتب ذلك، وأخفاه في بیته الواقع ضمن محیط القصر الجمهوري.

 التقى الرائد هاشم العطا، وهو من الضباط المنضوین في التنظیم الشیوعي العسكري القائم منذ
 1964 ،مع عبد الخالق بعد هربه، وطرح علیه فكرة االنقالب مؤكدًا "أن الوضع في الجیش

 سینفجر سواء تحركوا (العسكریون الشیوعیین) أو لم یتحركوا، كما أن الضباط الدیمقراطیین لن
 یستمعوا لرأي الحزب بالتأجیل هذه المرة، خاصة وأن تنظیمات القوى الیمینیة في الجیش تسیر
 بسرعة نحو تنفیذ االنقالب... (و) أكد أنهم كضباط شیوعیین یتحلون باالنضباط الحزبي والتقید
 بموقف الحزب، لكن الظروف المحیطة بهم وعالقاتهم بالضباط الدیمقراطیین تفرض علیهم أن

 ال یتأخروا عن أي تحرك یبادر به الضباط الدیمقراطیون الذین استمعوا أكثر من مرة لرأي
 الحزب وتقدیراته" (45).

 لتؤكد الوثیقة أن "اقتراح العسكریین باالنقالب عندما عرضوه على عبد الخالق بعد هروبه من
 المعتقل أمر جدید، خارج مسار الحزب السیاسي وبرنامج نشاطه وآفاق ذلك البرنامج... قضیة
 جدیدة تستوجب الدراسة والتقدیر في األمانة العامة والمكتب السیاسي واللجنة المركزیة"، فیما

 كان رد محجوب أن "تحفظاتهم ومالحظاتهم یجب أن تطرح على قیادة الحزب...

 (و) اقترح أن االنقالب یجب أن یطرح على اللجنة المركزیة".

 لم یحصل ذلك، لكن محجوب الذي منع مشاركة الشیوعیین في انقالب (25 مایو1969)
 وعندما شذ (العقید أبو شیبه) "جرت محاسبته في الحزب على مشاركته تلك" (46) قد أخذ موقفًا

 آخر في تموز 1971، على األقل من خالل عدم منعهم من القیام بذلك، أو من خالل عدم لجوئه
 إلى المكتب السیاسي أو المركزیة لتثنیتهم عن ذلك، تاركًا األمور تأخذ مجراها دون أن یعطي

 موافقة ودون دفعه لألمور عبر عرضها على المركزیة إلى مسار واضح "مع االنقالب أم
 ضده"، وهو بالتأكید من خالل خبرته وتجاربه كان یعرف بأن (العطا) و(أبو شیبه) والقائد

 الثاني لسالح المدرعات (العقید عبد المنعم محمد أحمد) سیمضون قدمًا قي مشروعهم لإلطاحة
 بنظام النمیري (47).

 بعد ظهر یوم 19 یولیو 1971 حصل االنقالب العسكري، واعتقل النمیري وأربعة من أعضاء
 مجلس قیادة الثورة، فیما كان وزیر الدفاع خالد حسن عباس بالخارج، ولقد تمت السیطرة على

 اإلذاعة والقصر الجمهوري والمرافق الحكومیة بیسر وسهولة، لیعلن عن قیام مجلس جدید
 لقیادة الثورة تولى رئاسته الضابط الشیوعي بابكر النور فیما تولى هاشم العطا منصب نائب
 رئیس المجلس، ودخل إلى عضویة المجلس كل من الرائد محمد محجوب عثمان- شقیق عبد



 الخالق والرائد فاروق حمد اهللا والرائد محمد أحمد الریح الشیخ والرائد محمد أحمد الزین
 والنقیب معاویة عبد الحي (48)، وعین (العطا) قائدًا عامًا للقوات المسلحة.

 في الیوم نفسه أصدرت اللجنة المركزیة للحزب بیانًا بعنوان "ذهب الزبد جفاء"، وكان استهالله
 "في هذا الیوم األغر یفتح شعبنا صفحة جدیدة في تاریخه وبخط فیها أبناءه البررة من الضباط

 وصف الضباط والجنود الثوریین الوطنیین مجدًا جدیدًا" (49)، ومعتبرًا أن "التغیر الذي حدث
 یفتح الباب واسعًا لتحقیق الثورة الوطنیة الدیمقراطیة" (50).

 في الیوم التالي، ظهر عبد الخالق للعلن وقد طلب منه هاشم العطا بعد إذاعة البیان األول أن
 "تصاغ أوامر جمهوریة جدیدة، فكلف عبد الخالق جوزیف قرنق بهذه المهمة" (51)، فیما سیرت

 نقابات العمال موكبًا تأییدیًا كبیرًا في صباح الخمیس 22 یولیو بینما كانت لیبیا تنزل الطائرة
 البریطانیة التي كانت تقل المقدم بابكر النور والرائد حمد اهللا، لتتحرك بعد ذلك –عند الظهر من

 یوم22یولیو- القوات الموالیة للنمیري مدعومة بضباط من الكلیة المصریة الحربیة في جبل
 األولیاء (نقلها عبد الناصر للسودان إثر استالم النمیري للحكم) حیث تمت إعادته للحكم، وأعدم

 عبد الخالق محجوب والشفیع الشیخ وجوزیف قرنق، في األسبوع الذي أعقب فشل االنقالب،
 إضافة إلى مجموعة من الضباط بینهم العقیدان أبو شیبه وعبد المنعم محمد أحمد، كما أعدم

 أعضاء مجلس قیادة الثورة "حركة 19 یولیو" ما عدا الرائد محمد محجوب عثمان الذي كان
 خارج البالد عند وقوع االنقالب في برلین الشرقیة، وكان مقررًا أن یصل بطائرة من براغ یوم

 فشل االنقالب (52).

 خاتمة وتقییم:

 لم یعد الحزب الشیوعي السوداني بعد تموز 1971، من األحزاب السودانیة الثالثة الرئیسیة،
 كما كان علیه الوضع بعد سقوط حكم "عبود" في عام 1964 وحتى محاولة انقالب هاشم

 العطا، وقد بان ذلك في الفترة السابقة إلسقاط حكم النمیري، عندما دخل األخیر في أزمته بین
 عامي 1983-1985، حیث لم یكن دور الشیوعیین رئیسیًا في إسقاطه، عبر المظاهرات

 واإلضرابات التي عّمت السودان في األسبوع األول من نیسان 1985. وتوضح ذلك أكثر في
 نیسان 1986 عندما أجریت انتخابات الجمعیة التأسیسیة" (274 مقعدًا، فیما أجلت االنتخابات
 في 37 دائرة بالجنوب من أصل 68 دائرة)، حیث لم یستطیع الحزب الشیوعي أن ینال أكثر

 من ثالثة مقاعد، واحد منها في الخرطوم حازه أمین عام الحزب (محمد إبراهیم نقد) بدعم من
 الحزب "االتحادي الدیمقراطي"، وواحد في دوائر الخریجین حازه (د.عز الدین علي عامر)،

 ومقعد ثالث في الجنوب، فیما وضح من االنتخابات أن الموقع الذي كان یحتله الشیوعیون كقوة
 سیاسیة حدیثة في انتخابات 1965، ضمن دوائر "الخریجین" وفي دوائر العاصمة التي تشكل

 مظهر الحداثة المدینیة للسودان، قد أخذته قوة حدیثة أخرى هي "الجبهة القومیة اإلسالمیة"
 بزعامة الترابي، عندما نالت (23 مقعدًا) في دوائر الخریجین من أصل (28 مقعدًا)، وفازت

 ب(20 مقعدًا) من مقاعد العاصمة المثلثة الخرطوم البالغة (45 مقعدًا)، في اختراق مهم
 استطاع من خالله الترابي- رغـم سقوطه في االنتخابات المذكورة بدائرة جنوب الخرطوم، بعد



 أن اجتمع الجمیع ضده على خلفیة تحالفه السابق مع النمیري- أن یضع نفسه على مقربة من قوة
 الصادق المهدي زعیم حزب "األمة" ومحمد عثمان المیرغني راعي "الحزب االتحادي

 الدیمقراطي"، إلى أن استطاع أخیرًا أن یطیح بالحكم المدني عبر التنظیم العسكري ل"الجبهة
 اإلسالمیة" في 30 حزیران 1989، وقد بان في السنوات األربعة التي استغرقها الحكم المدني

 أن (محمد إبراهیم نقد) لم یستطع أن یحتل ولو جزءًا صغیرًا من الموقع الذي كان علیه عبد
 الخالق محجوب بین أكتوبر 1964 ومایو 1969، رغم أن الشیوعیون قد أثبتوا في العمل

 السري ضد النمیري، أنهم قادرون على االستمرار التنظیمي (الشيء الذي تكرر في عهد عمر
 البشیر) إال أن فعالیة الحزب المجتمعیة ،في الحالتین، لم تواز أیضًا ما كان علیه الحزب في

 النضال السري ضد حكم "عبود"، والمؤشرات القادمة ال تقول بأن مكانة الشیوعیین السودانیین
 السیاسیة ستكون أفضل من برلمان 1986، وال في الخریطة السیاسیة التي یمكن أن یفرزها
 الحكم المدني القادم، من حیث التأثیر والفعالیة السیاسیتین اللتین یمكن أن یمارسهما الحزب

 المعني على حیاة بلده السیاسیة.

 من جهة أخرى فإن كثیرًا من الظواهر التي شابت عمل الحزب الشیوعي السوداني باألصل،
 مثل الحساسیة الضدیة التي كانت ضد "الوطني االتحادي" في الخمسینیات والستینیات، قد

 تحولت إلى ظواهر سلبیة بارزة تفاقمت في فترة ضعفه، مثل موقفه من "اتفاقیة أدیس أبابا"
 (آذار 1972) لحل مشكلة الجنوب، حیث أخذ موقف سلبي منها (53) رغم أنها تحوي الكثیر مما

 طرحه الشیوعیون السودانیون، منذ نشوب التمرد الجنوب في آب 1955، في برامجهم لحل
 أزمة الجنوب السوداني، كما أن من یراقب أدبیات الحزب بین عامي 1980-1985 یالحظ

 تركیزًا بالغًا على اإلسالمیین أكثر بكثیر مما هو موجه ضد حلیفهم النمیري (54) والذي یعتبر فیه
 أن "حزب األخوان المسلمین (قد أصبح) جهاز األمن الرابع لدولة حكم الفرد، إلى جانب جهاز

 أمن الدولة، والمخابرات العسكریة وجهاز أمن رئاسة الجمهوریة"، فیما لم ینبس الشیوعیون
 السودانیون ببنت شفة، في عقد التسعینات، تجاه عالقات حلفائهم في "التجمع" المعارض لحكم

 البشیر، المترامیة األطراف مع واشنطن، ابتداًء من المیرغني ووصوًال إلى جون غارنغ.

 هنا،ال تكون الجسور مفقودة بین المواقع السیاسیة في مجتمع "ما" إال عندما یكون األخیر مفتقدًا
 لعامل الوحدة المجتمعیة الداخلیة القویة، مما یوّلد حساسیات ضدیة تكون عامًال رئیسًا في تشكیل

 الموقف السیاسي، كما یالحظ، مثًال اآلن، بین "العلمانیین" و"اإلسالمیین" في الجزائر، أو كما
 لوحظ سابقًا في العراق بعد عام 1959، بین الشیوعیین والقومیین.

 كان هذا القانون االجتماعي-السیاسي حاكمًا لتاریخ السودان، حیث لم تتكون التحالفات السیاسیة
 إال عبر الصق ضعیف سرعان ما كان یتساقط عند أي هزة سیاسیة، ولم یكن یجمع المتحالفین
 -وخاصة الحزبان الكبیران- أكثر من المیل إلى تقاسم الجبنة، أو منع األحزاب والقوى األخرى

 أن تكون فاعلة ومؤثرة. كما أن هذه التحالفات التي كانت تقوم بین الحزبین الكبیرین، أو بین
 "األمة" و"ش.د" قد تمت بین كتلتین اجتماعیتین لم یؤثر على بنیتهما الداخلیة-الذاتیة حراك

 الحداثة أو یزحزحهما (أو یغیر) كثیرًا عن البنیة األصلیة  التي واجهتا من خاللها صدمة
 الحداثة واالختراق الغربیین، وحتى عندما اخترق الترابي جزءًا من هذه "البنیة التقلیدیة" في



 السبعینیات والثمانینیات، فإنه لم یشعر بقاعدة مجتمعیة قویة تحت قدمیه یستطیع من خاللها أن
 یتغلب برلمانیًا على الحزبین الكبیرین، الشيء الذي دفعه للتفكیر في االنقالب العسكري عام

 1989، وألن ال یطمئن للنزعة البرلمانیة، تمامُا كما حصل لقسم من الشیوعیین السودانیین بین
 عامي 1967-1969 إثر طرد نوابهم من البرلمان في عام 1965، وإذا كان ذلك لم یدفع عبد

 الخالق محجوب إلى هذا االتجاه آنذاك، فإنه سرعان ما سقط في الحفرة بشهر تموز 1971،
 مما عبر عن أن المیول إلى اتجاه االنقالب العسكري ال تنشأ إال عند قوى تشعر بعجزها عن

 تكتیل أكثریة مجتمعیة تستطیع إیصالها إلى غالبیة البرلمان، الشيء الذي نشأ عند قوتین
 حدیثتین، كانتا هما األبرز في تاریخ السودان وهما الشیوعیون واإلسالمیون، بعد اصطدامهما

 بالحائط الصلب المتمثل في الطائفتین الكبیرتین الواقفتین وراء حزبیهما، وبعد الشعور الذي
 تملكهما بأن "القوى الحدیثة" ومن یمثلها سیاسیًا ال تستطیع أن تصل إلى غالبیة برلمانیة في

 مجتمع تشكل "القوى التقلیدیة" أغلبیته العددیة، وأنها بالتالي ال یمكن أن تحكم إال عبر طریقة
 "غیر برلمانیة".

إن محجوب عملیًا رغم تحبیذه للنزعة البرلمانیة على االنقالبیة العسكریة بین عامي 1967-
 1969، إال أنه لم یحتج على حل البرلمان الذي كان عضوًا فیه صباح انقالب "25 مایو"،
 واعتبر في بیان المركزیة  مساء االنقالب أن اإلیجابیة الوحیدة لما حصل تتمثل في "انتزاع

 السلطة من قوى الثورة المضادة"، ولم یقل شیئًا عن حل األحزاب، باستثناء حزبه الذي أراد أن
 یكون عماد "الجبهة الوطنیة الدیمقراطیة" التي طرحها كشعار قابل لإلنجاز، وأراد من خالل
 هذا الشعار  وضع العسكر تحت عباءته انطالقًا من معادلته المقدمة في عام 1965، والتي

 كررها في عام 1969، بأن الحزب الشیوعي السوداني هو "المعادل الموضوعي" للیسار في
 السودان.

 إذا قارنا بین الشیوعیین المصریین والسودانیین، فإننا نالحظ أنه رغم ضعف األولین، السیاسي
 والتنظیمي بالقیاس إلى حزب عبد الخالق محجوب، فإنهم كانوا أكثر إنتاجیة من الناحیة الفكریة

 والثقافیة، وأكثر تأثیرًا على هذین الصعیدین في حیاة بلدهم من السودانیین، الشيء الذي هو
 مالحظ على كل األحزاب الشیوعیة العربیة القویة، مثل العراقي أو التي اقتربت من القوة في
 بعض مراحلها مثل السوري، حیث لم یكن ما قدمته فكریًا وثقافیًا یوازي أو حتى یقترب من

 قوتها التنظیمیة والسیاسیة.

 لم یجمع عبد الخالق محجوب القوة الثقافیة مع براعته التنظیمیة، ولم یقرن اإلنتاجیة الفكریة مع
 حنكته السیاسیة، كما حصل في حالة حسن الترابي، إضافة إلى أن الحزب الشیوعي السوداني لم

 یفرز مثقفین طوال تاریخه كان لهم مكانة وطنیة عامة تتجاوز إطارهم السیاسي، مثل رئیس
 الوزراء محمد أحمد محجوب (من حزب األمة) أو أحمد خیر( من الحزب الوطني االتحادي)

 الذي تولى الخارجیة في فترة حكم "عبود".

 یمكن عبر ذلك تفسیر التقلبات الفكریة للشیوعیین السودانیین، وخاصة بین ربیع 1965 وصیف
 1966، عندما مروا خالل فترة قصیرة من الزمن، بحالتین متعاقبتین من القوة والضعف،



 ویعود ذلك إلى أن القوة السریعة التي اكتسبتها "حستو" من الناحیة التنظیمیة والسیاسیة، خالل
 فترة قصیرة عبر سیطرتها على "الفئات الحدیثة"، هي التي أدت إلى عدم االلتفات كثیرًا إلى

 (الفكر)، وخاصة عند قیادة شابة وجدت أن قوتها التنظیمیة-السیاسیة أكبر من طاقتها
 الثقافیة-الفكریة، فیما كان ضعف الشیوعیین المصریین في التنظیم والسیاسة هو الذي دفعهم إلى

 أحضان (الفكر) كمحاولة للتعویض ومن ثم تشكیل نقطة انطالق تتیح االستحواذ، الحقًا، على
 المجالین األولین.

 تبقى تجربة الحزب الشیوعي السوداني من أخصب تجارب األحزاب الشیوعیة العربیة، لیس
 فقط ألنه وصل إلى مدى من القوة السیاسیة والتنظیمیة لم یصل إلیها أي من أقرانه العرب،وإنما
 ألنه استطاع أن یمتلك تلك القوة واالمتداد االجتماعي في مجتمع ذي طابع تقلیدي أساسًا تركت

 قطاعاته الحدیثة أو فئاته في حالة فراغ من القوى السیاسیة األخرى، حیث كانت قوة الشیوعیین
 السودانیین ناتجة عن قدرتهم على ملء هذا الفراغ في فترتهم األولى، ومن البراعة السیاسیة

 والتنظیمیة التي استطاعوا عبرها تحویل الممكنات االجتماعیة، التي نتجت عن ذلك، إلى فعل
 حزبي تمكنوا خالله أن یكونوا جزءًا رئیسیًا من الخارطة السیاسیة لبلدهم طوال تلك الفترة،
 وإلى أن یتحولوا خالل 1964-1971 إلى حزب اقترب من حافة الحكم وكان قادرًا على

 الوصول إلیه، الشيء الذي أثبته في یوم (19 یولیو 1971) ولمدة ثالث أیام، وعلى كل حال
 فإن  فقدانه السلطة  لم یكن فقط ألسباب تقنیة، أو ألخطاء في الحذر والضبط والربط، بل كان

 ذلك ناتجًا أساسًا عن أنه ال یملك القاعدة المجتمعیة الكافیة لذلك في مجتمع ال تشكل "القوى
 الحدیثة" إال قوة صغیرة فیه وإن كانت األكثر دینامیكیة، وألن الفضاء الدولي (سوفیتیًا وبالطبع
غربیًا) واإلقلیمي (مصر، السعودیة، لیبیا) كانا في الضفة األخرى من ذلك ضد انقالب19یولیو
 1971، مما أدى بعد فشل "حركة 19 یولیو" لدخوله في طور من الضعف لم یقم منه بعد ثالثة
 عقود من ذلك، وإذا كان سقوط "التجربة السوفیاتیة" قد ساهم في ذلك، مما انعكس على الیسار

 العربي كله، فإن الجذر االجتماعي لضعف الشیوعیین السودانیین یعود إلى استطاعة اإلسالمیین
 ملء الفراغ في "القوى الحدیثة" الذي أحدثه ضعف الشیوعیین بعد عام 1971، تمامًا كما

 حصل من األخیرین تجاه الفراغ الذي وجدت "القوى الحدیثة" نفسها فیه قبل ربع قرن، مما
 یفسر قوة الشیوعیین بین عامي 1971-1946.

**** 
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 إلى الحكم وأزاحت الرجعیة، وكان هذا نجاحًا كبیرًا للدیمقراطیة وللحزب الشیوعي السوداني، وإن لم یكن
 الجمیع في قیادة الحزب وقفوا موقفًا صحیحًا في هذه القضیة...الدرس الثاني أنه بملء األسف، ظهرت في

 صفوف الحزب عناصر لیست مرنة بالقدر الكافي، ولهذا فإن عالقات التعاون مع الدیمقراطیین الوطنیین، مع
 السعي لعزل الیمینیین منهم عن طریق التعاون والصداقة مع العناصر الیساریة...هذه العالقات خرقت، ولهذا

 فالیوم النظام والحزب الشیوعي السوداني یعیشان حالة أزمة عمیقة...كان واجب الحزب الشیوعي السوداني أن
 یساعد النمیري ال مقصرًا عنه وال مسرعًا عنه أو سابقًا له". إن االتحاد السوفیاتي الذي أعلن تأییده لحركة "19

 یولیو" في مجلة "األزمنة الحدیثة" (21 یولیو 1971)، واستنكر بعدها إعدام الشیوعیین السودانیین، قد كان
 باألصل في الضفة األخرى المواجهة لموقف عبد الخالق محجوب، وأقرب إلى موقف الكتلة المناوئة له في

 الحزب، مراعیًا أن واقع صدام الشیوعیین مع النمیري سیؤدي إلى غیوم كثیرة في سماء العالقات السوفیاتیة –
 المصریة.

 (53) "الثورة المضادة في السودان"، موقف اللجنة المركزیة للحزب المتخذ في تموز 1972، ص81 – 94.

 (54) انظر مثًال: مقال جریدة "المیدان"، العدد 726، حزیران – تموز 1984، تحت عنوان "جهاز األمن
 الرابع". المنشور في مجلة "النهج"، العدد 7، شباط 1985، ص222 – 226.
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