عيل عبد اللطيف وجذور الليربالية السودانية
عادل عبد العاطي

الإهداء

اإىل درية محمد حسني
شكرا وتقديرا
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مدخل :

((ل هيمين إان كنت منمتيا لتكل القبيةل أو تكل،
فلكنا سودانيون ،نعمل يدا واحدة من أجل حترير
بالدان من س يطرتمك))
عىل عبد اللطيف يرد عىل سؤال احملقق الربيطاين لي قبيةل هو
ينمتي 1923 -

((اإن اكن نداء الوطن هو ذنب ،فذاك ذنب عىل
أفندي عبد اللطيف))
العازة محمد عبد هللا – زوجة عيل عبد اللطيف -يف عريضة تطالب
إبطالق رساحه – 1938
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ثورة  1924وجذور الليربالية السودانية:
نزمع إان جذور الليربالية السودانية الوىل تمتد اإىل ثورة 1924
وجتربة تنظميي ا إلحتاد السوداين واللواء البيض .لكننا اإذا أردان ادلقة
فاإننا ننس هبا اإىل القائدين الرئيسني لتكل التجربة ،وهام عيل عبد
اللطيف وعبيد حاج المني ،وحتديدا اإىل عيل عبد اللطيف.
وتاكد أغلب تفاصيل ثورة  1924واحلراكت السابقة واملمهدة لها
أن تكون معروفة لنا اليوم ،بفضل هجود مؤرخني سودانيني
وأجانب عديدين ( سلامين كشة ،عبد امحليد اإبراهمي عبد الرمحن،
عبد الكرمي الس يد ،مبارك ببكر الرحي  ،جعفر محمد عيل خبيت،
أمحد اإبراهمي دايب ،يوش يكو كوريتا ،اإلينا فزييديين اخل) وشهادات
بعض املشاركني يف الحداث .لكن الناس إاختلفت و ل تزال
ختتلف يف تقيمي تكل الثورة وتكل احلراكت ،ما بني مؤيد لها وانقد،
وممنت جتاهها وجاحد ،وإان اكن ل إاختالف بيهنم حول أمهية تكل
التجربة يف اترخي السودان احلديث.
ورمبا يعترب البعض إان تصنيفنا لقائدي تكل التجربة التارخييني كآبء
مؤسسني لليربالية السودانية إاجرتاء عىل التارخي ،وإافرتاء عىل
الرجلني .ذكل أهنام مل يصنفا نفسهام قط لكيرباليني ،بل مل جند من
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املؤرخني وادلارسني من صنفهام هكذا .لكننا ننطلق يف تقيمي الفاكر
والربامج من مهنج خيضع قرائهتام لرشوط موضوعية ،ميكن من
خاللها تصنيفها مضن اترخي الفاكر ،وحتديد مالحمها الرئيس ية،
ولقرب التيارات املعارصة تكون.
وإاذا اكن اكتب مثل جان جوريس الفرنيس قد رأي يف اسهامات
لوثر وفيختة واكنط وهيجل أصول ل إالشرتاكية الاملانية ،يف معهل
بذاك العنوان ،وإاذا اكن أآخر مثل بنديل جوزي قد حبث عن
"اترخي احلراكت ا إلجمعية يف الاسالم" ،واثلث مثل حسني مروة
قد نقب عن "الزنعات املادية يف الفلسفة العربية الاسالمية" .وإاذا
اكن الاسالميون السودانيون يرون يف دوةل املهدية ارهاصا ومنوذجا
أول دلولهتم "الرسالية"  ،ف إاننا ل جند حرجا يف البحث عن جذور
الفكر التحرري يف اترخينا احلديث والإشارة إاليه لكام رصدانه ،ما
دمنا يف لك هذا نلزتم حبدود البحث العلمي ونلزتم بحلقيقة
التارخيية.
وقد اكن الميينيون واليساريون أبكر احساسا منا بلعمق التحرري
الاكمن يف ثورة وجتربة  ، 1924ويف تراث قائدهيا ،ذلكل تعرضت
مهنم ل إالهامل املتعمد مرات ،وللهجوم الاكحس مرات .هذا الهجوم
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جنده من طرف الميينني الطائفيني يف زمن الثورة وما أعقهبا من
س نوات ،ومن طرف اليساريني جنده يف احد أمه كتب عبد اخلالق
حمجوب "مالمح من اترخي احلزب الش يوعي السوداين" ،واذلي
تعترب كتابته إاجنيال لليساريني السودانيني ،واذلي أبدى فيه حتامهل
الشديد عىل تكل التجربة ،مما سرنجع هل يف طي هذا البحث.
وكذكل جند الهجوم عىل الثورة يف كتابت يساريني مرموقني
سنتعرض لها.
وإاذا اكن اليسار والميني مع مرور الزمن قد توقفا عن الهجوم عىل
تراث ثورة  1924وقيادهتا ،فاإن مهنجهام يف الهجوم مل يتوقف،
وجيد هل متابعون معارصون .ويف احلقيقة إانه ليس من قبيل الصدفة
أن أحد الصحفيني املعارصين ،قد هامج و خســــر من البطل عيل
عبد اللطيف يف معرض نقاش هل معنا ،اكن يدافع فيه عام رفضه
عيل عبد اللطيف وما نرفضه حنن– أي الطائفية الس ياس ية
والشمولية الش يوعية  ، -وزمع ساخرا – يف سري عىل نفس طريق
الإحجاف اليساري -اإن ((من مطالب ثورة  1924اليت صاغها
عيل عبد اللطيف الوحدة يف التاج املرصي ووضع البدل بيد التجار.
أين موقعهام من املرشوع ادلميقراطي؟))1.
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إان الناقدين الميينني واليساريني املعارصين لتجربة وإارث عىل عبد
اللطيف حمقني يف عداهئم لثورة  1924ولقائدها ،ويف حماولهتم
النيل مهنا .ذكل أهنم حيسون – وإان دون وعي – إان جتربة عىل
عبد اللطيف واللواء البيض قد اكنت جتربة ممتزية عن لك جتارب
الميني واليسار يف السودان .كام إان اهممنا هبا لكيرباليني وحماوةل
دراسة إارتباطها بلفكر التحرري لهو أكرب من جمرد تمجيدان لها
اكإرث وطين .حيث يمكن هذا ا إلرتباط يف املنطلقات املشرتكة
والزنعة الواحدة وا إللزتام مبهنج احلرية الاكمةل :الاقتصادية
والس ياس ية ،واذلي طرحته تكل الثورة ،ورفض القدمي البايل
الطائفي والشمويل ،و هو املهنج والطريق اذلي نعتربه ترااث لنا
نواصل السري فيه ،رمغ تغري الحوال والاشاكل ،وتبدل الزمان
واملاكن.

عيل عبد اللطيف :سرية حياة

خمترصة2:

ودل عيل عبد اللطيف يف عام  1896يف شامل السودان بوادي
حلفا ،لب جندي يدعي عبد اللطيف أمحد ،يرجع أصهل غالباجلبال
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النوبة ،رمغ أنه ودل وترعرع – أي الوادل -يف قرية اخلندق جنوب
دنقال عىل الضفة الغربية للنيل.
واكن عبد اللطيف أمحد ،واذلي اكن حيمل عىل وهجه ومش الوجه
(الشلوخ) الشايقية ،رقيقا معتقا لشخص إامسه أمحد حسن ،وهو
اتجر غين من اخلندق يرجع نس به اإىل قبيةل العبدلب ،وحتديدا
"خشم بيهتا" املسمى بحلس ناب.
أما ام عيل عبد اللطيف فقد اكن امسها الصرب أو الصرب زين .وقد
اكنت غالبا اإمة معتقة من اخلندق ،من أصول ديناكوية  .واكنت
مزتوجة قبل زواهجا من عبد اللطيف لرجل اإمسه محمدين محمدين
حسن ،وهو أبن اخ أمحد حسن ،واجنبت هل طفال امسه الطاهر،
قبل ان تزتوج عبد اللطيف وتنجب هل إابهنام عيل.
واكن عبد اللطيف أمحد وقت ولدة عيل ،جنداي يف احدى
الورطتني السودانية يف اجليش املرصي ،وهام الورطة  13و15
(ورمبا معل هبام لكهيام) .واكنت الورطتان السودانيتان جزءا من
جيش "الفتح" املناط به اإعادة انزتاع السودان من سلطة ادلوةل
املهدية ،واكنت وادي حلفا نفسها قاعدة متقدمة يف هذا املسعى،
اذلي تلكل بلنجاح بعد عامني من ولدة عيل عبد اللطيف.
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وبعد اإس تكامل الإحتالل ا إلجنلزيي املرصي للسودان بعدة
س نوات ،احيل وادل عيل عبد اللطيف اإىل التقاعد برتبة عريف،
حيث سافر ل إالس تقرار يف مدينة ادلومي عىل النيل البيض ،يف
مس توطنة زراعية اقامهتا ا إلدارة الربيطانية للجنود املتقاعدين .ومل
يلبث عيل مع عائلته هناك إال قليال ،لريحل بعدها لتلقي العمل يف
اخلرطوم ،حتت ارشاف ورعاية "خاهل" رحيان عبد هللا ،وهو أيضا
ضابط متقاعد بجليش.
ويف اخلرطوم إالتحق عيل عبد اللطيف – مع إابن خاهل حسني
رحيان عبد هللا – خبلوة لتعلمي الكتابة وحفظ القرأآن يف بري ،مث
التحق بلكية غردون التذاكرية ،مث انتقل مهنا للمدرسة احلربية،
واليت خترج مهنا كضابط ممتزي يف عام  ،1913حيث منح عند
خترجه ميدالية الرسدار.
وبعد خترج عيل عبد اللطيف مت تعيينه مالزما اثنيا يف الورطة
ال 11يف عام  ،1914ويف عام  1916تزوج "قريبته" العازة محمد
عبد هللا ،حيث رزق مهنا ببنتني هن نعامت املولودة يف عام
 ،1917وإاحسان امللقبة ب"ستنا" ،واليت تمت ولدهتا إابن جسن
عيل عبد اللطيف يف عام  ،1922ولقبت ذلكل أيضا ب"جسون".
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وتنقل عيل أثناء معهل بلعسكرية يف مناطق خمتلفة من السودان،
فقد إانتقل عام  1916مع أورطته اإىل تلودي يف جبال النوبة ،مث
نقل بعد ذكل للعمل يف الورطة التاسعة يف الفارش بدارفور،
حيث قيض هناك عامني ،مث نقل اإىل رمبييك مبديرية حبر الغزال،
مث مت نقهل وتعيينه مامورا يف مركز شاميب  ،ويف نفس الوقت تقريبا
تمت ترقيته اإىل رتبة مالزم أول .ويف عام  1919مت نقل املالزم
أول عيل عبد اللطيف اإىل الورطة  14يف ودمدين ،واليت بقي هبا
حىت عام  ،1921حيث أعلن تمرده برفضه تأدية التحية لضابط
اإجنلزيي أعىل منه رتبة ،فمت إايقافه عن العمل وإاحالته اإىل اخلرطوم
للتحقيق .واحلق مؤقتا – حىت ينهتىى التحقيق -بلورطة الرابعة
بمدرمان.
ويف اخلرطوم كتب عيل عبد اللطيف مقالته "مطالب ا ُلمة
السودانية" ،واليت مت ضبطها وقدم عىل أثرها للمحامكة إبعتبار اإن
املقال معاد للحكومة .فمت جتريده من رتبته العسكرية واحلمك عليه
بلسجن ملدة عام.
واكن عيل عبد اللطيف رمغ منوه يف بيئة عسكرية (أبيه مث خاهل) ،
اإنساان متعدد املواهب .فقد تعمل اخلياطة يف داكن عبد التام ،أب
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صديقه زين العابدين عبد التام .كام إان تعلميه بلكية غردون قد وسع
من أ آفاقه الدبية ،فضال عن إاطالعه الواسع عىل الصحف واجملالت
املرصية والكتب .وقد تطور نشاط عيل عبد اللطيف الديب من
القراءة للكتابة ،حيث اكن يكتب للصحف وهل حماولت أدبية ،بل
حماولت يف المتثيل وا إلخراج يف اندي اخلرجيني مبدين .وحتيك عنه
زوجته العازة انه اكن ((قليل اللك ل يرشب امخلر ول يدخن،
وانه اكن يساهر كثريا يقرأ ويكتب)) .3ويبدو إان عيل عبد اللطيف
اكن واحدا من أكرب مثقفي عرصه ،حيث اكن قد أنضم يف عام
 1919لنادي اخلرجيني بود مدين ،ويف عام  1921أصبح عضوا
يف جلنته التنفيذية.
ومل يكتف عيل عبد اللطيف بلنشاط الديب والعسكري ،وإامنا
مارس النشاط الاقتصادي اخلاص ،ويبدو هذا منذ مطلع معره،
حيث حييك محمد معر بشري عنه أنه اكن طفال شقيا و ((قد إاعتاد
عىل كسب نصف قرش يوميا مقابل ا إلرشاف عىل اخليول خارج
أحد النوادي )) .4أما أثناء معهل بلعسكرية فقد مارس النشاط
اخلاص ،حيث اشرتى ومجع مكية كبرية من العاج إابن اقامته
بجلنوب ،قام برتحيلها فامي بعد للشامل حيث قام ببيعها بسعر جمز
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مكنه من رشاء بيتني يف اخلرطوم .كام اكنت هل ممتلاكت يف جبال
النوبة ،يبدو أنه أكتس هبا إابن فرتة معهل هناك .ويبدو إان عيل عبد
اللطيف اكن خيطط منذ فرتة مبكرة لرتك العسكرية والتفرغ للعمل
الس يايس .ولو اكن نشاطه الديب غطاءا وتمهيدا لنشاطه الس يايس
الرسي ،واذلي بدأه تقريبا منذ العام  ،1919أو رمبا قبل ذكل،
فقد اكن نشاطه اخلاص مبثابة المتهيد لتحقيق إاس تقالليته ا إلقتصادية
عن احلكومة اليت اكن ينوي مقاومهتا.
بعد اإطالق رساح عيل عبد اللطيف سامه بنشاط يف العمل
الس يايس ،حيث قاد ا إلنشقاق اذلي مت يف مجعية ا إلحتاد
السوداين ،وكون مع العنارص الرادياكلية من ذكل التنظمي ،وعىل
رأسها عبيد حاج المني ،مجعية اللواء البيض يف هناية عام
 .1923واليت إانترشت فروعها برسعة قياس ية يف مدن السودان
اخملتلفة ،لتقود الثورة يف عام  ،1924حتت زعامة الرجلني.
ويف  4يوليو  1924إاعتقل الربيطانيون عيل عبد اللطيف،
وقدموه خالل نفس الشهر حملامكة حمكت عليه بلسجن ملدة ثالث
س نوات بهتمة التحريض عىل املظاهرات .ويف أبريل  1925قدموه
حملامكة اخرى بهتمة حيازة واثئق مثرية للفتنة ،حيث حمكت عليه
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احملمكة بلسجن س بعة س نوات ،ويه العقوبة اليت اضيفت اإىل
احلمك الول ليصبح عدد س نوات حمكه عرش س نوات.
وجسن عيل عبد اللطيف بخلرطوم أول ،مث نقل اإىل جسن واو يف
عام  ،1927حيث تعرض هناك حملاوةل إاغتيال من أحد زمالئه
بلسجن ،اكن يقف وراهئا غالبا الربيطانيون .ويف عام 1934
رفض الربيطانيون اإطالق رساحه – بعد انقضاء مدة حمكوميته-
حبجة أنه غريب الطوار أو جمنون .ولكن واثئقهم الرسية تكشف
إان السبب الرئييس هو اعتبارمه هل "حمرضا خطريا وعنيدا وماكرا".
فمت نقهل اإىل جسن كوبر ،حيث قيض هناك أكرث من ثالثة س نوات.
ويف عام  1938مت ترحيهل رسا اإىل مرص ،حيث مت إاعتقاهل أول
بملستشفي العسكري ،مث مبستشفي المراض العقلية يف العباس ية،
واليت بقي فهيا حىت موته يف  29اكتوبر  ،1948ليكون قد قىض
أكرث من  24عاما يف غياهب السجون واملعتقالت ،مهنا  14عاما
دون حمامكة ول حمك.

من مجعية أرامل الضباط اإىل مجعية اللواء البيض :سريورة التنظمي
والثورة:
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إاخنرط لك من عيل عبد اللطيف وعبيد حاج المني يف الفعل
الس يايس والتنظميي اذلي أفرز ثورة  .1924وإان اكنت بداية
نشاط الرجلني خمتلفة ،فقد تالقت خطاهام هنائيا يف عام ،1923
ليؤسسا مجعية اللواء البيض يف  ،1924واليت اكنت القائدة
الفعلية لثورة  1924ومشعةل رشارهتا.
ويبدو إان بداية نشاط عيل عبد اللطيف اكنت أبعد زمنيا من
نشاط رفيق دربه عبيد حاج المني .فقد حكت عنه زوجته العازة
أنه اكن يرى لنفسه دورا قياداي ،يلمح إارهاصاته يف الحالم .ذكرت
العازة يف هذا الصدد (( :قال يل عيل أنه رأيت يف املنام أان مت
وبعدين جوا أربع رجال شالوين عايزين خيتوين يف القرب ،جيي راجل
واحد بعدين يب نرتة يقول لهيم دا مني؟ يقولوا ليه دا عيل عبد
اللطيف – يقول لهيم أان مش رسلتمك لعيل عبد اللطيف – خيل
عيل عبد اللطيف يقوم يب غرضه ،هو لسا ما جا – خيل يغيض
الغرض ده))  . 5مث حييك لها لحقا ما فهمه من هذا احلمل ((راح
حتصل حاجة يف البدل ما بعرفها – وأان اكون يعين معاها ،وانت من
الضمن معاي اتخدي نصيب شوية))  .6هل اكن عيل عبد اللطيف
حياول هبذا حتضري العازة نفس يا ،وتأهيل زوجته دلورها املس تقبيل
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كزوجة لقائد س يايس؟ ويه اليت اكنت وقهتا إامرأة بس يطة ل تفهم
يف الس ياسة ؟
يعزز هذا الرأي إان أوىل حماولت عيل عبد اللطيف التنظميية
والس ياس ية ،اكنت فكرة اقامة تنظمي حتت اإمس "مجعية أرامل
الضباط" ،ويه مجعية وطنية إلعانة أرامل الضباط تمول نفسها
ذاتيا وليس من احلكومة .ويبدو أن عيل عبد اللطيف اكن يعد
زوجته العازة لرئاسة هذا التنظمي ،واذلي فضال عن قيامه مبهمته
الساس يف دمع أولئك الرامل ،يفرتض منه أن يشلك غطاءا
اإجمعيا لتحراكته هو – الس ياس ية  -وسط الضباط .كام إان جزءا
من جتهزي العازة الس يايس اكن يمكن يف أن تصبح حلقة وصل يف
حاةل إاعتقاهل مع زمالئه ،وهو ما مت لحقا .حيث لعبت العازة دورا
حموراي يف ا إلتصال بينه وبني عبيد حاج المني يف فرتة جسنه
الول ،ويف تأمني الواثئق الرسية ،بل يف اخلروج يف املظاهرات
حيث اكنت أول أمراة سودانية خترج يف املظاهرات.
إان هذا املوقف من عيل عبد اللطيف ،ميكن اعتباره موقفا جندراي
متقدما ومبكرا ،فالرجل مل حياول منع زوجته من النشاط
الس يايس ،بل عىل العكس ،اكن هييهئا ذلكل ،رمغ ضعف تأهيلها
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التعلميي .كام إان إاهممه بقضااي املرأة جتسد يف إاهممه بقضااي أرامل
الضباط ،وحماولته إانشاء تنظمي يدمعهن ،وهو تفكري متقدم حيهنا،
ويعرب عن مفهوم المتكني أو ال"  "Empowermentالالحق
للنساء ،وميكن أن جند فيه بذور املوقف التحرري جتاه املرأة
ومشاركهتا يف احلياة العامة ،واذلي طوره الليرباليون السودانيون
فامي بعد.
يف نفس الوقت تقريبا اكن عيل عبد اللطيف حياول أن جيمع
الضباط من لك مناطق السودان عىل إاختالف اإنمءاهتم العرقية،
يف تنظمي واحد ،هيدف اإىل الوحدة والتعاون بني خمتلف قبائل
السودان ،واكن هذا التنظمي يسمي ب"مجعية قبائل السودان
املتحدة" – ويه ا إلرهاص الول ملا سيتكون لحقا إبمس مجعية
اللواء البيض ،وموازية يف نفس الوقت ملا اكن يعمل عليه عبيد
حاج المني ،يف تأسيس "مجعية ا إلحتاد السوداين".7
لقد اكنت حماوةل إانشاء هذين التنظميني ،أي "مجعية أرامل
الضباط" و"مجعية قبائل السودان املتحدة" من طرف عيل عبد
اللطيف ،ترجع تقريبا للعام  ،1919أي فرتة معهل مبدين .إال أهنا رمبا
تمتد لفرتة أبعد من ذكل ،فالعازة حتيك عن اإجمعات رسية اكن عيل
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عبد اللطيف يقوم هبا وسط الضباط يف اجلنوب ،ولقاءات ليلية
هناك .بل رمبا يرجع نشاطه الرسي لس نني معهل يف جبال النوبة
ودارفور .جدير بذلكر إان عيل عبد اللطيف اكن حياول اخلروج من
دائرة العمل وسط الضباط ،ل إالنفتاح عىل فئات أوسع .ورمبا يفرس
هذا إانضاممه يف ود مدين لنادي اخلرجيني ونشاطه الطاغي فيه،
وزايراته يف ا إلجازة للخرطوم ونشاطه يف نوادي اخلرجيني فهيا ،بل
زايرته حىت لش ندي وغريها .إان واثئق اخملابرات الربيطانية يف ذكل
الوقت ترصد نشاط عيل عبد اللطيف ،وانه يعمل نيابة عن
"مجعية قبائل السودان املتحدة".8
يف س ياق مواز ،اكن عبيد حاج المني ،منخرطا يف تأسيس تنظمي
أخر يف اخلرطوم ،مع أآخرين ،إبمس "مجعية ا إلحتاد السوداين"،
واليت تأسست عىل ختوم عايم  ، 1920-1919واكن يف قيادهتا
جنبا اإىل جنب مع عبيد حاج المني ،مجموعة من مثقفي الطبقة
الوسطى الناش ئة ،ومه توفيق صاحل جربيل وحمي ادلين جامل أبو
س يف وأبراهمي بدري وسلامين كشة  ،واذلين إانضم هلم لحقا لك
من خلف هللا خادل والمني عىل مدين وماكوي يعقوب وعبد هللا
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خليل ومحمد صاحل الش نقيطي وببكر قباين وخليل فرح ومحمد
العمرايب اخل.9
اكن هدف تكل امجلعية هو "رفع مس توى الوعي بني السودانيني
عرب النشاط الديب وعرب نرش وهجات نظر تنتقد حكومة احلمك
الثنايئ" – واكنت يف مفهوهما العام للوطنية تنطلق من مفهوم
الوطنية السودانية كام عربت عنه جريدة احلضارة ووجود مسأةل
سودانية مس تقةل عن املسأةل املرصية .مع ذكل اكن للجمعية ميل
طفيف للمرصيني (عىل عكس احلضارة) وهو ما عرب عنه شعارها
الرئيس أو برانجمها العام (السودان للسودانيني واملرصيني أوىل
بملعروف) – وهو شعار اس متدته كام يقول ميك شبيكة ((من
مقال اكن قد نرش يف جريدة التميس ا إلجنلزيية ،قام انظر لكية
غردون بقرائته عىل بعض خرجيي اللكية واكن املقال ينادي مببدأ
السودان للسودانيني ويطالب بريطانيا بأن تتبين هذا املبدأ وتعمل
هل)(10.
من الواحض إان عيل عبد اللطيف وإان مل يكن من اعضاء مجعية
ا إلحتاد السوداين القياديني ،إال أنه اكن قريبا مهنا منذ البداية.
ويكتب محمد معر بشري عن عالقة هل قوية مبرصي أمسه محمد ابو
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الفتوح يف مدين اكن عىل عالقة جبمعية ا إلحتاد السوداين .11بيامن
يقول محمد إابراهمي دايب يف مذكراته إان عيل عبد اللطيف اكن
عضوا بمجلعية ،وإان اكن سلامين كشه ينفي ذكل (رمبا مل يكن يعرف
بعضويته حسب نظام اخلالاي الرسي املبتدع يف امجلعية حيث ل
يعرف القيادي الا اخللية – اخلالاي اليت تتبع هل) .12وعىل لك فاإن
واثئق اخملابرات ا إلجنلزيية حتسم المر حني تقول إان عيل عبد
اللطيف اكن عضوا جبمعية ا إلحتاد السوداين يف مدين مع أربعة
أ آخرين13.
اكنت "مجعية ا إلحتاد السوداين" املدرسة الوىل يف العمل الس يايس
احلديث ويف العمل الرسي يف السودان بشلك عام .وإاس تطاعت
أن تمد جذورها وسط اخلرجيني واملوظفني والتجار وبعض القيادات
الهلية .ويرجع الفضل يف هذا بصورة أساس ية اىل رئيسها عبيد
حاج المني  ،واذلي إاس تغل موظفي الربيد والربق والسكة حديد
إليصال أدبيات امجلعية اإىل خمتلف مناطق السودان .ويبدو أن
فروع امجلعية إامتدت ملدن القالمي بل حىت بعض املناطق الريفية.
ولكن عبيد حاج المني رمغ هذه ا إلجنازات مل يكن راضيا عن أداء
امجلعية .ويف عام  1923طرح واجب أن تتحول امجلعية من العمل
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الرسي الديب اإىل العمل الس يايس العلين واملصادم ،وإان ثالثة
س نوات من العمل الرسي تكفي لمتهيد الرض ،المر اذلي مل تقبهل
العنارص احملافظة يف امجلعية .أدى هذا لإنشقاق عبيد حاج المني
مبجموعته يف عام  ،1923خصوصا بعد وصول معلومات إان
اخملابرات قد اخرتقت امجلعية ،ورمبا تنفيذا خملطط مشرتك مع عيل
عبد اللطيف بتكوين تنظمي جديد أكرث رادياكلية ووضوحا من
ا إلحتاد السوداين.
من الواحض يل إان عالقة قوية قد قامت بني عيل عبد اللطيف
وعبيد حاج المني يف الفرتة  ،1923-1920ختطت عالقة
الرئيس والعضو يف مجعية ا إلحتاد السوداين لتصل لعالقة الرشاكة
الس ياس ية والقيادة املشرتكة ملرشوع التحرر الوطين وا إلجمعي.
ومن اجلدير بذلكر أن الرجلني تمزيا بعداء متطرف ل إالجنلزي مقروان
خبصومة بئنة مع القيادات ادلينية والعشائرية  ،المر اذلي مل
تشرتك فيه معهم بقية قيادات ا إلحتاد السوداين واليت اكنت هتادن
لك من ا إلجنلزي والقيادات ادلينية اليت توالهيم .يف هذا ا إلطار ميكن
أن نفهم خروج عبيد حاج المني من مجعية ا إلحتاد السوداين –
وهو رئيسها – .رمبا يرجع ذكل لنه أحس أهنا تقيد أفاكره
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ونشاطه ،وإان أفاكره ل تنسجم مع أفاكر غريه من القياديني فهيا.
ورمبا يرجع السبب لرضورة إادخال عيل عبد اللطيف لقيادة احلركة،
وهو اذلي أىت إبرث تنظميي ممزي من جتاربه السابقة ،واكنت هل
عالقات واسعة يف اجليش ووسط العامل ويف القالمي  ،ويشرتك
تماما مع عبيد حاج المني يف مقته للقيادات ادلينية والقبلية ويف
رادياكليته جتاه ا إلجنلزي  . 14وقد رصد تقرير بييل امللحق بتقرير
ايوارت هذه التطورات عندما قال ((وظهر يف امجلعية (ا إلحتاد
السوداين) منذ س نة  1922اإجتاه متطرف اكن يضم يف مجلته
الضباط والعسكرين من أعضاء امجلعية))
معوما ف إانه بعد خروج عيل عبد اللطيف من السجن يف عام
 ،1923فقد بدأ سلسةل واسعة من التحراكت الفردية مع أعضاء
مجعية ا إلحتاد السوداين اكن يدعو فهيا اإىل أعامل أكرث صدامية ضد
ا إلجنلزي وإاىل مواقف أكرث إاس تقاللية من القيادات والزعامات
التقليدية املوالية لل إالجنلزي .وقد أدى نشاط عيل عبد اللطيف هذا،
املتوافق مع توهجات عبيد حاج المني اإىل إاعالن مجعية اللواء
البيض يف  20مايو  .1924وهناك خالف حول هذا التارخي،
حيث إان الوثيقة الوىل الرئيس ية اليت صدرت عن امجلعية يه برقية
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للحامك العام صدرت قبل التأسيس بربعة أايم ووقعها خسة قياديون
ممن سيشلكون أول قيادة مجلعية اللواء البيض15،وهو ما يوحض
جذور امجلعية يه أبعد من اترخي ا إلعالن.
وقد نشأت مجعية اللواء البيض حرفيا يف معمعة النضال ،واكنت
قيادهتا الوىل تتكون من عيل عبد اللطيف رئيسا ،وعضوية لك
من عبيد حاج المني (اذلي س يصبح الرئيس بعد إاعتقال عيل عبد
اللطيف) وحسن الرشيف وحسن صاحل املطبعجي وصاحل عبد
القادر .كام لعب عيل أمحد صاحل دورا كبريا يف تنظمي قطاعاهتا
العاملية والشعبية ،ونشط أيضا يف تنظمي قطاع لها وسط التجار
وكذكل وسط احلرفيني واملعلمني اخل  ،وإان اتضح لحقا عالقة
الرجل بخملابرات الربيطانية.
ويبدو إان مجعية اللواء البيض قد اعمتدت يف جتربهتا التنظميية عىل
تراث وعنارص ا إلحتاد السوداين ،وعىل عالقات عيل عبد اللطيف.
فهىي قد بنت نفسها عىل أساس نظام اخلالاي امخلاس ية نفسه،
واكنت قيادهتا املركزية خامس ية (كام ا إلحتاد السوداين) .ويقول محمد
معر بشري إان قوة امجلعية الرئيس ية اكنت ترتكز بني ضباط اجليش
اذلين اكنوا مأسورين بشخصية عيل عبد اللطيف ،ووسط الكتبة
21

املعجبني بشخصية عبيد حاج المني .16وقد منت امجلعية برسعة
خرافية واخرتقت فئات شعبية جديدة وخصوصا وسط العامل
واحلرفيني ،وإانترشت فروعها ونشاطاهتا بصورة توحض أهنا اعمتدت
عىل هجاز تنظميي سابق ( أو أكرث من هجاز) .ورمغ إان ا إلجنلزي قد
رصدوا من عضويهتا املعلومة  150عضوا  ،ومن وسط العسكريني
 90عنرصا ،إال أنه من الواحض إان عضويهتا ومؤيدهيا اكنوا أكرث
بكثري من هذه الارقام ،وذكل بدلةل إان الكثري من فروع امجلعية
العنقودية اكنت (اك إلحتاد السوداين) تتنظم بشلك رسي ،وإان زمخ
املظاهرات اكن أكرب بكثري من ان يقوم هبا هذا الاكدر الصغري.
معوما ف إان اترخي مجعية اللواء البيض معروف وموثق اإىل درجة
كبرية ،وليس هو مقام حبثنا هنا ،فقد قامت هذه امجلعية إاهتداءا
بخلط الس يايس والتنظميي لزعميهيا بتنظمي مكية من املظاهرات
والنشاطات املدنية والعسكرية يف خمتلف مناطق السودان ،ومن
بيهنا الانتفاضة املسلحة اليت قادها عبد الفضيل املاظ ،واليت
مسيت بثورة  .1924وقد واهجت ا إلدارة الإس تعامرية هذه
"الثورة" الوطنية احلديثة بلقمع الشديد بيامن تأمرت ضدها
القيادات ادلينية والقبلية وأدانهتا بشدة  ،بيامن ختاذلت عن دمعها
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القوى املرصية سواء اكنت حامكة أم مدنية ( إاس تقاةل سعد زغلول
وختاذل ا إلحتاد العام لعامل وادي النيل) ممن اكنت تعول علهيم
امجلعية كحلفاء ،وممن وقفت امجلعية دفاعا عن الروابط معهم اإىل حد
رفع السالح ،رمغ ا إلخنراط القوي لبعض كتاب الصحافة املرصية
والعديد من املرصيني املقميني بلسودان يف دمع الثورة.

الفاكر الرئيس ية لعيل عبد اللطيف وعبيد حاج المني:
من الصعب التعرف عىل الفاكر الاكمةل للك من عيل عبد اللطيف
وعبيد حاج المني .ويرجع ذكل أول لن هذه الفاكر مل جتد
صياغهتا الاكمةل يف شلك كتابت هنائية وبرامج مصاغة ،كام ضاعت
بعضا من أمه الواثئق اليت كتباها واليت أشار الهيا املؤرخون .واثنيا
لن تكل الفاكر نفسها اكنت يف حاةل من التطور والتغري املس متر،
حسب التطور الس يايس والفكري والتنظميي للرجلني.
معوما ميكننا الإشارة اإىل تكل الفاكر من خالل بعض الواثئق اليت
ثبتت نسبهتا اإىل الزعميني ،ويه رساةل عبيد حاج المني اإىل المري
معر طوسون يف  11نومفرب  ، 1922وخمترص مقاةل عيل عبد
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اللطيف "مطالب ا ُلمة السودانية" ،وما ميكن إاعتباره مبثابة
الربانمج الس يايس مجلعية اللواء البيض واملصاغ حتت عنوان "نداء
ا ُلمة السودانية اإىل ا ُلمة الربيطانية" .وقد نقوم جبمع وحتقيق هذه
الواثئق يف املس تقبل اإذا توفرت ذلكل الفرصة والوقت.
يف رأيي إان هذه الفاكر ميكن إاختصارها يف التايل:
ا ُلمة السودانية الواحدة والوطنية اجلديدة:
ميكن الزمع إان عبيد حاج المني وعيل عبد اللطيف قد أرصا دامئا
عىل وجود امة سودانية واحدة ،مس تقةل عن غريها من ا ُلمم
(لنالحظ اس تخدام مصطلح ا ُلمة السودانية يف العديد من كتابت
الرجلني وواثئق التنظميني )  .ويه فكرة ترجع جذورها اإىل املفاهمي
اليت نرشهتا حصيفة احلضارة.
إال أنه عىل العكس من قيادة حصيفة احلضارة (حسني رشيف) بل
وعىل العكس من بعض قيادات ا إلحتاد السوداين الخرى (سلامين
كشة) فاإن الزعميني اكان يران أن هذه ا ُلمة تتكون من أبناء الشامل
واجلنوب عىل السواء ،ويه ليست جزءا من ا ُلمة العربية،
وليست جزءا من ا ُلمة املرصية أيضا  .يف هذا اجملال نس تحرض
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الواقعة الشهرية عن إاعرتاض عىل عبد اللطيف عىل ا إلهداء اذلي
كتبه أحد قادة ا إلحتاد السوداين وهو سلامين كشة لكتاب مجعه
واكن يفرتض أن يكون أحد اصدارات امجلعية ،حيث أهداه اإىل
(الشعب العريب الكرمي)  ،فاحتج عىل عبد اللطيف بأنه اكن من
الافضل أن يقول (اإىل الشعب السوداين الكرمي ).17
إان قائدي الثورة قد اكان معاداين بشلك قاطع للقبلية وتقس مي
السودانيني عىل أساس عريق أو قبيل أو عنرصي ،وقد جتىل هذا
الزنوع بشلك واحض يف مجعية اللواء البيض اليت مضت طائفة
واسعة من قوس قزح ا إلثين واجلهوي يف السودان .مفن مضن 111
عضوا يف احلركة مت رصد اصوهلم القبلية اكن هناك تمثيل ل20
قبيةل سودانية .إان احلركة قد مضت الكثري من أبناء الوسط
والشامل أو ما نسميه بلقبائل املس تعربة ،كام مضت العنارص اليت
مسهتا ادلكتورة يوش يكو كوريتا بلزنوج املنبتني قبليا ،أي العنارص
الزجنية املدينية – مثل عيل عبد اللطيف نفسه  ،-كام جند فهيا
تمثيال كبريا للقبائل الزجنية من اجلنوب وغرب السودان(الربنو،
ادليناك  ،النوبة ،النوير ،الفور ) وخصوصا يف قطاعها العسكري18.
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كام مضت احلركة أعدادا من املودلين (أي أبناء الزجيات السودانية
الرتكيةوالسودانية – املرصية) وكذكل القباط .إان احلركة ببساطة
اكنت تشلك لك فس يفسا ء التكوين الثين وادليين يف السودان يف
تكل الفرتة ،وما اكن ا إلنمء القبيل ول الطبقي حيدد موقع العضو يف
احلركة ،واليت اكن رئيسها بال منازع واملعرتف بزعامته من لك
العضاء واملؤيدين للحركة من اصل نويب – ديناكوي  ،ومن بيهنم
أبناء زعامات قبلية كبرية وارس شهرية من قلب الصفوة الاسالمية
– العربية ،ومن بيهنم عبيد حاج المني نفسه ومالزم عيل دينار
وأمحد مدثر إابراهمي ومحمد هامش ابو القامس ،بل ولقد مضت احلركة
بعض القيادات القبلية امثال املك عيل ود انرص مك قبيةل امجلوعية
حيهنا ،واذلي وإان مل يكن عضوا بللواء البيض ،فهو قد اكن مؤيدا
لها بال شك ،وادلليل هو عدم توقيعه عىل "اسفار الولء" اليت
وقعهتا الكثري من القيادات القبلية ،رمغ أنه اكن زعمي اكرب قبيةل
تسكن يف منطقة اخلرطوم ،وحماولته إانقاذ بعض جنود الثورة،
واذلين مت إاعتقاهلم وإاغتياهلم خبدعة ماكرة اكنوا مه واملك انرص من
حضاايها.19
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الشاهد إان قيادة واعضاء اللواء البيض حتديدا ،اكنوا ينظرون
لنفسهم كسودانيني يف املقام الول ،بل واكنوا ينكرون اإنمءاهتم
القبلية ويرفضون الترصحي هبا ،يف شلك متطرف من التوجه
القويم .ولكنا نتذكر قصة رفضهم ا إلفصاح عن قبائلهم عند التحقيق
معهم بعد هناية الثورة ،مما عرضهم للتعذيب واجلدل من قبل
ا إلجنلزي ،واذلين اكنوا يريدون العودة هبم اإىل قوقع القبيةل .كام إان
مقوةل عيل عبد اللطيف اليت جعلناها "فاحتة" لهذا البحث تعرب
تماما عن تكل الروح ،فقد قال للضابط ا إلجنلزيي اذلي اكن حيقق
معه بعد اعتقاهل وسأهل عن قبيلته (((ل هيمين إان كنت منمتيا لتكل
القبيةل او تكل فلكنا سودانيون ،نعمل يدا واحدة من أجل حترير
بالدان من س يطرتمك)) – كام إان هذه الروح جندها يف أشعار
شعراء وفناين الثورة ،وعىل رأسهم خليل فرح وتوفيق صاحل
جربيل ،وأيضا يوسف مصطفى التين صاحب (يف الفؤاد ترعاه
العناية) حني يقول:
حنن للقومية النبيةل  ...ما بندور عصبية القبيةل
تريب فينا ضغائن وبيةل  ...تزيد مصايب الوطن العزيز
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بملقابل اكن خصوم الثورة يعملون طول الوقت عىل تأبيد القبلية
والارس تقراطية ،وعىل تقس مي الناس قبليا وعرقيا ،واكنت واحدة
من جحجهم الساس ية يف دعايهتم ضد الثورة وقادهتا يه قضية
احملتد النبيل كام أمسوه وا إلنمء القبيل  ،فقد كتب قائلهم يف حصيفة
احلضارة (( :اهينت البالد ملا تظاهر أصغر وأوضع رجالها دون أن
يكون هلم مركز يف اجملمتع بأهنم املتصدون واملعربون عن رأي
ا ُلمة)) وقال (( إان الشعب ينقسم اإىل قبائل وبطون وعشائر،
وللك مهنا رئيس او زعمي او ش يخ ،وهؤلء مه أحصاب احلق يف
احلديث عن البالد)) وخلص اإىل السؤال(( :من هو عيل عبد
اللطيف اذلي أصبح مشهورا حديثا وإاىل أي قبيةل ينتسب ؟
((20
وإاذا اكن تقرير اخملابرات الربيطانية حصيحا إان اكتب هذه املقاةل
العنرصية هو سلامين كشة ،فهذا يفرس لنا سبب خالف عبيد حاج
المني وعيل عبد اللطيف معه ومع من شاهبه وتركهم ا إلحتاد
السوداين هلم وتأسيسهم للولء البيض واليت اكنت يف املقام الول،
قول وفعال ،مظهرا وجوهرا ،حركة تمثل الوطنية اجلديدة وتدعو
وتعمل من إاجل القومية السودانية.21
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إان ا إلدارة ا إلجنلزيية هنا قد وقفت مع القدمي بشلك واحض ،وهنا
يتضح الفرق بني الليربالية وا إلمربايلية .فالليربالية دعوة للحرية
واحلداثة ،وادلوةل اليت حتتل غريها تكف عن أن تكون ليربالية.
وادلوةل الإس تعامرية اليت تنهتك حرية شعب اكمل ،ل بد لها أن
تنهتك حرية ا إلفراد والروح الفردية ،وتتنازل عن القمي احلديثة
لصاحل قمي أكرث ختلفا  .فا إلجنلزي مه من اكنوا يرصون عىل تقس مي
الناس اإىل قبائل ،ومه من اكنوا يعذبون ثوار  1924ليجربومه عىل
ذكر أسامء قبائلهم ،حني اكن هؤلء يرصون عىل اهنم سودانيون،
وينمتون للحداثة اليت تنكر لها أحفاد "املغانشارات" .بل إان ا إلداريني
ا إلجنلزي مه من عانقوا عنرصية قادة الطوائف ومن والامه من
املثقفني ودمعوها وس ندوها ،حيث تكتب ادلكتورة يوش يكو
كوريتا(( :اكن الربيطانيون حريصون عىل تأكيد " الصل العبودي"
لعيل عبد اللطيف ،حماولني إاثبات أنه ليس مؤهال لمتثيل
السودان)) . 22كام نرى حتاملهم عىل الرجل يف التقرير اذلي كتبوه
بعد الثورة ،واملسمى بتقرير ايوارت  ،وقالوا فيه عن عيل عبد
اللطيف (( اإنه متوحش صغري .وجد نفسه طالبا عسكراي يف
احللقة الثانية من معره ،وملا بلغ الثانية والعرشين أصبح ضابطا .ومن
مث إانتقل من بؤرة التخلف اإىل صفوة اجملمتع احمليل(( 23
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هذا الوصف بملتوحش الصغري أو حديث التقرير عن أنه أىت من
حثاةل اجملمتع ،مل يكن أبناء التاميز بقائليه لو تعلق المر برجل
اإجنلزيي صعد من الصفر اإىل القمة ،بل لعدوه عصاميا ولعتربوا
ذكل من إاجيابيات اجملمتع احلر – كام فعلوا يف العديد من الامنذج.
واحلقيقة فاإن العصامية والفردية والنجاح الشخيص يه من سامت
الشخصية املتحررة الليربالية ،وقد اكن عىل عبد اللطيف هنا يعرب
عن روح الليربالية الناهضة ،بيامن اكن خصومه – من ا إلجنلزي
املس تعمرين وأعواهنم احملليني  -يعربون عن روح ا إلرس تقراطية
والعنرصية املهنارة والراكدة .ول ننىس هنا أيضا دور الفاكر
الاشرتاكية اليت تكره الفردية والعصامية ،واليت اكن يعرب عهنا حزب
العامل أآنذاك .ويف احلق فقد اكنت س ياسات اإجنلرتا وقهتا خليطا من
أفاكر الرس تقراطية القدمية والعنرصية العرقية واملركزية الوروبية
وا إلشرتاكية ا إلمربايلية.
معوما ف إان أفضل ما قيل يف حتليل أفاكر عيل عبد اللطيف يف هذا
الس ياق ما كتبه حفيده معاوية أمحد بدري حني قال (( :اإن
املدخل احلقيقى للفهم الصحيح لى حدث هو التحليل العميق هل،
دوافعه ،مالبساته ،وظروفه وهذا للسف ما مل حيدث مع ثورة
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1924م ىف السودان .فنجد البعض يروى أحداهثا برواية
ا إلس تخبارات ا إلجنلزيية نقال عن ارش يفها .والبعض الآخر يتحدث
عهنا بلغة العرق والقبيةل ،وأآخرون يتحدثون عهنا نقال عن النسخة
احملرفة لتارخي السودان احلديث .ويعزى السبب ىف صعوبة فهم
أطروحات تكل الثورة ىه اإهنا تتلكم مبصطلحات مل يرتىب علهيا
كثريون بعد ان أسقطها املس تعمر من قاموس نا وتاكلب عىل دفهنا
أولياه من السودانيني أل وىه مصطلحات القومية(( 24.
كام كتب (( :وعىل عبد اللطيف أول قائد شعيب لفظ عبارة ’ا ُلمة’
مبعىن الشعب السوداىن ،وثورة  1924أول حركة جسدت
القومية السودانية بملعىن احلديث وأدخلهتا قاموس نا الس ياىس
مكفهوم يدل عىل تعددية تشمل امجليع ،قبلها اكن هناكل عرب
وسودانيني(اى من احندر من اصول افريقية)ومودلين .وكام يقولون،
واهجوا مشلكه س يدان أآدم :مسوا اش ياء مل تلقب من قبل .حنن
سودانيني اليوم لهنم أطلقوا علينا هذة الصفة((
وامجل يف الهناية ((اإن حقيقة كون ثورة  1924يه ثورة قومية
سودانية مثلت و حركت اكمل عنارص اجملمتع السوداين يه حقيقة
ل جدال علهيا .واذلي ينظر اإىل الصورة الفوتوغرافية لقادة هذه
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الثورة يرى لك ألوان الطيف السودانية .هذه الثورة دفع فهيا الغايل
والنفيس من الرواح والعامر اليت أفنيت يف السجون وغريها من
التضحيات ولكن لك ذكل المثن هيون أمام ميالد القومية السودانية
اليت تمخضت عن تكل((25
السودان للسودانيني وحق تقرير املصري:
رأت قيادة ثورة ( 1924عيل وعبيد) إان السودان كيان وطين
مس تقل عن اإجنلرتا وعن مرص ،ويه فكرة منسجمة مع مفهوم
القومية السودانية ،وهبذا فهل احلق يف تقرير مصريه – وهذه الفكرة
جندها واحضة يف لك كتابت ومواقف الرجلني .وتبدو رمزيهتا
ساطعة يف رفض دخول املرصيني أعضاءا يف مجعية اللواء البيض
(حسب منطوق املادة الرابعة من نظاهما السايس) ،ويف كون عمل
امجلعية أبيض ،خالفا لعمل مرص الخرض ،ويف منطوق بياانت
مجعية اللواء البيض وكتابت عيل عبد اللطيف ونداءاته.
ويف احلقيقة فاإن شعار حق تقرير املصري اذلي رفعه لك من عيل
عبد اللطيف وعبيد حاج المني قد اكن متقدما جدا يف ذكل
الزمن ،حني اكنت الوطنية السودانية ل تزال حتبو عىل قدمهيا،
واكنت الثورات تقوم عىل أساس قبيل ومناطقي وديين ،بيامن اكنت
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الامرباطورية الربيطانية ل تغيب عهنا الشمس .واكن أقىص طرح
دوليت احلمك الثناين ملس تقبل السودان يرتاوح ما بني إاحلاقه مبرص أو
تبعيته لربيطانيا.
ويبدو إان حق تقرير املصري قد اكن هو اهلم الول لقادة الثورة،
وليس أي اإحتاد مع مرص ،حيث يقول تقرير جلنة ايوارات اليت
لكفت بلتحقيق يف احداث الثورة ونرشت تقريرها عام  1925عن
مقال عيل عبد اللطيف "مطالب ا ُلمة السودانية" التايل ( :إان
املقال اذلي ادين (عيل عبد اللطيف) لكتابته مل ترد به لكمة واحدة
لصاحل مرص ،بل ذهب اإىل ادلعوة لقيام حكومة للسودان بواسطة
السودانيني وإاهناء احلمك الاجنيب  .وهمام يكن من أمر ،فاإن معظم
حمتوايت املقال اكنت تعبريا عن مشاعر اكنت وما زالت يه
املشاعر اليت يفيض هبا وجدان أبناء اجليل اجلديد املتعمل بل حىت
كبار املوظفني(26
ويقول ادلكتور جعفر محمد عيل خبيت فامي يتعلق بنداءات مجعية
اللواء البيض مجلاهري الشعب السوداين بل وحىت للمرصيني (أهنا مل
تكن تأبه كثريا بلوحدة الس ياس ية لوادي النيل ،اذ انرصف إاهمهما
اإىل مظامل السودانيني احمللية يف مواهجة الربيطانيني ) – 27بل ان
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واحدا من أدل اعداء امجلعية حتول اإىل مواقفها مع الزمن وبرأها –
معليا – من هتمة العمل للمرصيني  ،ونقصد به حسني رشيف ،
واذلي كتب لصحيفة التاميز اللندنية مقاةل بعنوان "نداء اإىل الشعب
ا إلجنلزيي احلر" خلص فيه اإىل إان حركة اللواء البيض يف جوهرها
سودانية وإان اكنت تبدو مرصية يف الظاهر ،وعدد أس باب قيام
احلركة والثورة يف التايل:
 السخط بسبب الخطاء ا إلدارية اليت إارتكبهتا احلكومة -
ويرضب مثال عىل ذكل س ياسة تنفيذ مرشوع اجلزيرة.
 الشك يف نوااي بريطانيا املس تقبلية بصدد السودان.
 إازدايد الوعي الوطين وزايدة التطلعات الوطنية اليت
وجدت طريقها لقلوب كثري من السودانيني.
 مصادرة احلرايت عقب احلرب.
 أثر اخلالف بني مرص وبريطانيا عىل السودان.
 حددت مرص نواايها ملس تقبل عالقهتا مع السودان بيامن مل
حتدد بريطانيا بملقابل نواايها.
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إان حسني رشيف يذكر نقطة اخلالف بني مرص وإاجنلرتا كنقطة
واحدة وليست رئيس ية (أتت يف ترتيب املقال اكلنقطة اخلامسة من
مضن س تة نقاط)  ،وهو ل يتحدث أبدا عن أي تبعية حلركة اللواء
البيض للمرصيني او خدمة ملصاحلهم ،وإاما يتحدث عن "أثر
اخلالف" بني دوليت احلمك الثنايئ عىل السودان والسودانيني ،وكمنا
يشري اإىل إان حركة اللواء البيض قد اس تغلت ذكل اخلالف
ملصاحلها اخلاصة يف اجالء ا إلجنلزي عن السودان ،كيف ل ويه اليت
رفضت يف نظاهما السايس انضامم املرصيني اإىل صفوفها .ويف
احلقيقة ف إان عداء حسني رشيف مع حركة اللواء البيض وقادهتا مل
يكن ابدا بسبب ولهئا املزعوم ملرص ،لنه اكن يعرف أنه ليس
هناك مثل هذا الولء ،وإامنا لهنا رفضت القيادة ادلينية الطائفية
اليت اكن مرتبطا هبا ماداي وروحيا ،واليت اكن يظن أهنا املؤهةل
لمتثيل البالد واحلديث بإمسها ،ولهنا – أي امجلعية والثورة -أرادت
تقدمي قيادة ((ذكل اجلزء الوضيع من اجملمتع )) كام جاء يف املقالت
اليت نرشت بصحيفته يف ذم الثورة.
ومييض حسني رشيف أكرث لينتقل من فكرة إاس مترار تبعية السودان
إلجنلرتا اليت اكن يطرهحا قادة الطوائف ادلينية وعامء القبائل  ،اإىل
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تبين شعارات الثورة نفسها .حني كتب مطالبا بأن تمت تسوية
املسأةل السودانية عىل أساس إان السودان للسودانيني وأنه ليس
ل إالجنلزي ول للمرصيني ،وهو ما يذكران بلشعار والربانمج الرئييس
مجلعية ا إلحتاد السوداين اذلي اكن يقول ( السودان للسودانيني
واملرصيون أوىل بملعروف)  .ومن املعلوم إان املعروف ليس حقا،
وكمنا ارادوا القول إان السودان لنا  ،أما مرص فنعاملها بملعروف –
كجارة وحليف حممتل – .ولنتذكر إان هذا الشعار املتقدم اكن قد
طرح إابن وأعقاب ثورة  1919يف مرص واليت اكنت ترفع
شعارات ((مرص والسودان لنا ،وإاجنلرتا لو أمكنا((
يتابع حسني رشيف الفكرة ليذهب لرضورة تكوين حكومة وطنية
من السودانيني عىل غرار حكومة العراق ،وذكل حىت تالمئ
ظروف البالد  ،وليتوفر من الوقت ما يعني عىل تطور السودان
وحتقيق إاس تقالهل ،عىل أن يتضمن اإعالن تكل احلكومة إاعالن
مماثل بلنس بة حلصة السودانيني يف جمالت التعلمي والعامةل وواجليش
وا إلدارة والزراعة وغريها ،وهذا هو لب ما طالب به عيل عبد
اللطيف يف "مطالب ا ُلمة السودانية" .
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ومييض حسني رشيف أكرث يف الميه مع اطروحات ا إلحتاد
السوداين واللواء البيض ليطلب ((رضورة حتديد ذكل ا إلعالن
ملركز اإجنلرتا وطبيعة الرابطة اليت سرتبط بيهنا وبني السودان،
وكذكل أن يعني املصاحل احليوية ملرص والروابط الرضورية اليت
ميكن أن تكون يف مصلحة البدلين)) .بل يذهب أبعد من ذكل
لريى (( أن يكون هناك نوع من ا إلحتاد بني المتني للمحافظة عىل
الروابط الزلية التارخيية للقطرين الشقيقني  ،عىل أن يكوان ملزما
للك مهنام ،ليك حيول دون قيام نزاع فامي بيهنام يف املس تقبل)) –28
وهذا الطرح مطابق ملا طرحته اللواء البيض يف صدر املادة
اخلامسة من نظاهما السايس "توحيد مرص مع السودان" .
ويف احلقيقة فاإن حسني رشيف رمغ الكتابت الاس تعالئية – اليت
نرشت يف حصيفته – عن عيل عبد اللطيف وعن قيادة الثورة
والثوار ،ورمغ اطروحاته املبكرة عن تفويض حقوق السودانيني
للربيطانيني وللقادة ادلينيني والقبليني ،قد عاد وأنصف الثورة وطور
من مواقفه حىت قاربت مفاهمي الثوار .وقد يرجع ذكل لكونه ايضا
ينمتي للقطاع احلديث واملثقف من اجملمتع رمغ إارتباطه بلقوى
القدمية .ورمبا يمكن بعض من خالفه مع الثوار أهنم انفسوه يف جمال
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أسايس وهو  :من هو الصوت املفصح عن املثقفني أآنذاك :صوت
حسني رشيف (اذلي وضعه يف خدمة قادة الطوائف) أم صوت
الثوار اذلين يريدون التحدث به أصاةل عن انفسهم وعن الشعب؟.
ومعوما ف إان اسهام حسني رشيف يف تكوين أفاكر ا إلحتاد السوداين
واللواء البيض نفسه ل ميكن أن ينكره املؤرخ احملايد ،وذكل بثبيته
لوجود املساةل السودانية والهوية السودانية ،وإان اختلفوا معه فامي
بعد يف كيفية التعامل مع هذه املساةل السودانية29
إان واثئق اخملابرات ا إلجنلزيية نفسها توحض إان عيل عبد اللطيف مل
يكن مؤيدا ملرص ،انهيك عن ان يكون واقعا حتت النفوذ املرصي.
ففي تقرير شهري للمخابرات عن شهر مايو  1924رمق 538
يكتب التقرير عن عيل مجعية اللواء البيض (( رئيس امجلعية عيل
عبد اللطيف ديناكوي اكن ضابطا بجليش املرصي واحيل يف عام
 .1922جسن بهتمة الااثرة وقادت الصحف محةل إلطالق تأييد
قضيته حىت أكتشفت اإنه غري مؤيد ملرص)) – ورمغ إان التقرير من
بعد يقول إان عيل عبد اللطيف إاقتنع إان مس تقبل السودان مرتبط
مبرص ،فهذا ل يدلل إال عىل تناقض التقرير نفسه واحتوائه عىل

38

معلومات غري حصيحة اخرى (عن اترخي امجلعية)  ،كام تنفيه
املؤرشات العديدة الاخرى.
رفض القيادة الطائفية والقبلية:
رأي الزعامين إان القادة ادلينيني والقبليني ل يعربون عن ا ُلمة
السودانية ول ميثلوهنا ،وإامنا ميثلون انفسهم ،بل إان س ياساهتم مرضة
بلقضية السودانية  .كام رأوا إان ال آخرين أيضا هلم احلق يف تمثيل
إانفسهم وإاعالن رأهيم .-يف هذا الصدد هممة يه الإشارة املعربة يف
ا إلجمع التأسييس مجلعية اللواء البيض حيث أشار عيل عبد
اللطيف لواحد من أس باب تكوين امجلعية بلتايل ( :وهللا حننا
اجمتعنا دلوقت لنو حتكون يف مفاوضات .املفاوضات دي دلوقت
الس يد عبد الرمحن معل ا إلجمع بتاعو واعلن رأيو .وحنن ما بنعتقد
ان النظار والعمد واملشاخي بميثلوان .لننا حننا انس برضو عندان راي
يف احلاكية دي(30.
أما مجعية ا إلحتاد السوداين فيصنفها أحد الكتاب أنه ((رمغ أن
اعضاهئا اكنوا مش بعني بلرتاث اإل اهنا اكنت تنظامي علامنيا يف تكل
املراحل البدائية يف تشكيل الشخصية السودانية ،حيث اكن من
السهل القول عن اذلين اهمتوا بفصل ادلين عن الس ياسة بأهنم
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علامنيون)) -31واكنت امجلعية ذات مواقف واحضة ضد القيادات
الطائفية وادلينية والقبلية املتعاونة مع ا إلجنلزي وقهتا .ويف ذكل قال
عبيد حاج المني يف معرض نقده لس ياسة ا إلجنلزي يف اس تغالل
الساكن وحماوةل التفريق بني مرص والسودان (مما يؤسف هل إان
ا إلجنلزي اس تغلوا زعامء البالد لتحقيق ذكل الغرض) – أما شعراء
امجلعية فقد اكنوا أكرث اقداما حيث قال قائلهم ( أل اي هند قويل أو
اجزيي  /رجال الرشع أصبحوا اكملعزي /أل ليت اللحى اكنت
حشيشا  /لتعلفها خيول ا إلجنلزي)  -ويذكر فتحي الضو أنه (قيل أن
عىل عبد اللطيف اكن يضع هذه الابيات يف صدر غرفته حبيث
يطالعها ادلاخل بوضوح .فتأمل)32.
إان العديد من الكتاب قد انتهبوا لهذا البعد احلدايث والتجديدي
ضد -الطائفي وضد – القبيل لقيادات اللواء البيض ،فدكتورة
يوش يكو كوريتا تتحدث عن أن عيل عبد اللطيف اكن يشلك
((نوعا فريدا من القيادة مل يكن معروفا للمجمتع السوداين حىت ذكل
احلني)) 33وتميض أكرث لتقول (( إان عليا نفسه اكن مدراك لهذه
احلقيقة .وقد اكن نضاهل منذ تقدمي مطالب ا ُلمة السودانية ذا
مس تويني :الول اكن النضال ضد احلمك الربيطاين .لكن اكن مثة
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بعث خفي – هو النضال ضد الزعامء ادلينيني والقبليني "اذلين ل
يعربون إال عن أشخاصهم")) 34كام ان محمد معر بشري يف رسده
لوقائع الثورة يتحدث عن هذا التناقض فيقول (( ومل تفزع حكومة
السودان من تكل التطورات حفسب ،بل أصاب الهلع أيضا زعامء
الطوائف والقبائل العتيدين املؤيدين للوضع الراهن .وراؤا يف نشاط
اللواء البيض حتداي وهتديدا ملراكزمه ومصاحلهم ،ومل يكونوا عىل
إاس تعداد ل إالختفاء وراء الصفوف ليك يسمحوا لولئك اذلين
يصفوهنم بأهنم اشخاص غري مسؤولني ومهتورين بأن يرسقوا مهنم
سلطاهنم التقليدي وأن يفرضوا إارادهتم وسلطهتم35((.
وإاذا شئنا أن نوحض الفرق بني قادة الثورة وبني القيادات الطائفية
والقبلية القدمية ،فميكننا ا إلقتباس بصورة واسعة من املقال املمتاز
حلفيد عيل عبد اللطيف وهو الس تاذ معاوية أمحد البدري
واملوسوم ب "حقيقة الرصاع وا إلخفاء يف اترخي السودان احلديث"
واذلي يقول فيه:
))اإن الحداث اليت جترى يف السودان ال آن وحقيقة اإخفاء احلقائق
اجللية يف اترخي السودان احلديث ل ميكن فهمها مبعزل عن فهم
حقيقة الرصاع السوداين السوداين يف بداايت هدا القرن.وهو
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رصاع دار حول الإطار اذلي جيب أن يكون عليه اجملمتع السوداين
حديث التكون يف املدن أآنذاك .تبلور هذا الرصاع وطفا اإلىالسطح
خالل حقبة العرشينات وخصوصا خالل أحداث ثورة .((1924
))يف تكل الفرتة اكن هناكل تياران رئيس يان يف اجملمتع السوداين .
تيار القوى احلديثة الناش ئة وىه عرقيا تشمل مزجي من أهل
السودان اذلين حط هبم الرحال يف اخلرطوم و املدن الكبرية يف
السودان وذكل بعد أن حطت احلرب أوزارها وانطفأت جذوة
القتال وبذكل مه أيضا مزجي من بقااي جيوش املهدية و العنارص
السودانية اليت رافقت اجليش ا إلجنلزيي الفاحت،أضف اإىل ذكل
العنارص اليت جاءت مع الرتكية السابقة و أثرت البقاء يف السودان
ول ننىس أيضا العنارص من قبائل وسط السودان اليت أثرت حياة
املدن عىل البادية((
))همنيا اكن هذا التيار يشمل ألوان طيف عديدة من الفندية
وىه طبقة املوظفني يف ذكل الزمان وصغار التجار والعامل
واحلرفيني واملزارعني وضباط اجليش وغريمه .أما فكراي فاكنت
أيدلوجية هذا التيار احلديث يه رفض الولء العريق و القبيل
والطائفي و البحث عن هوية مشرتكة جتمع امجليع بغض النظر عن
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التباين املوجود ،هوية قادرة عىل صهر هذه التناقضات ل تزكية
لنارها .ذلكل جاء املولود اجلديد وهو الهوية السودانية الرصفة اليت
ل ترتكز عىل أساس عريق أو قبيل أو طائفي ويكون فهيا رشط
املواطنة هو فقط ا إلنمء لهذا الوطن وىف ذكل فليتنافس
املتنافسون.بذكل اكن ثورة  1924ىه اخملاض .واكنت أحداث
تكل الثورة بلورة أهازجي هذا التيار وفكرمه الثوري اذلى يعترب
تطورا للفكر الثوري للمهدية اذلي حاول مجع أهل السودان يف
بوتقة واحدة وان اختلفوا عنه يف الإطار و طريقة التنفيذ))
))اكن هذا التيار احلديث حديثا مبعىن اللكمة حيث حاول اخلروج
من التقوقع يف احمللية و ا إلرتباط بلتيارات الثورية الناش ئة يف العامل
عقب احلرب العاملية الوىل .اخاطب البلشفيني بتعابريمه واس تلهم
أآليات غاندي يف الثورة السلمية و تبناها أبطاهل،فاكن رصاصهم
املقالت وجيشهم التظاهرات ،كام توثقت عالقاهتم بلثوريني
املرصيني اذلين تسلموا دفة احلمك يف مرص بعد ثورة  1919فاكنت
رسائل البطل عىل عبد اللطيف لسعد زغلول .كام أنه ليس
بملس تغرب اإن يكون محمد جنيب زعمي الضباط الحرار يف مرص
هو رفيق البطل عىل عبد اللطيف يف املدرسة احلربية وصديق
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خشيص هل.حداثة هذا التيار اكنت يف دعوهتم الشامةل اجلامعة .اكنت
يف طريقة التعبري عن الرأي؛ اكنت يف مسو و رىق الطرح ،حداثهتم
اكنت يف س هنم الصغري نسبيا.اكنت يف زغاريد النساء مع لك
مظاهرة خترج.حداثهتم اكنت يف طرهحم لرؤى إاقلميية تبلورت بعد
ذكل يف هناايت القرن الفائت)).
((اكن هذا التيار عىل اس تعداد أن يدفع الغايل والنفيس من اجل
تكل الهوية النفيسة ،واكنت درره خترج من قلبه من قلب الشعب
فاكن يقدم القرابني من أفضل ما دليه من الرجال وكشف حسابه
يف هذا اجملال طويل يصعب جرده من قامئة البطال عىل عبد
اللطيف ،عبيد حاج المني ،عبد الفضيل املاظ ،اثبت عبد
الرحمي....،اخل .اإن تيار القوى احلديثة يف السودان قد إاستبق كثري
من رصفاه ىف حراكت التحرر يف أفريقيا والرشق الوسط بتقدمي
بوتقة اإنتاجه يف ثورة  1924وذكل قبل أن تتبلور هذه الفاكر
التحررية يف املنطقة بعد احلرب العاملية الثانية ويظهر قادهتا
املعروفني.وذلكل اكن اإخامد هذه الثورة هو هناية البداية لتيار القوى
احلديثة يف السودان)).
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))يف اجلانب الخر من اجملمتع السوداين اكن هناك تيار النبالء
والزعامء التقليديني سواء اكنوا طائفيني أو القبليني اذلين قام
ا إلجنلزيبتقوية شوكهتم جملاهبة القوى احلديثة يف اجملمتع السوداين.
واكنت رؤية هذا التيار أن اجملمتع السوداين مكون من طبقتني طبقة
عامة الشعب وطبقة السادة وإان اكن هناكل من أحد حيق هل اإن
يرث السودان فهىي تكل الطبقة .فهم ذوى الصول النبيةل و
الشجرة الظليةل ،واكن هذا لسان حال حصيفهتم حضارة السودان
عندما قدم اإلهيم البطل عىل عبد اللطيف مقالته الشهرية عن
مطالب ا ُلمة لنرشها فتسألوا عن أصهل وقالوا ان ا ُلمة السودانية
جيب أن يتلكم عهنا فقط ذوى الصول النبيةل.واكنت وهجة نظرمه
تتطابق مع رأى ا إلجنلزي اذلين اكنوا ينعتون لك من ينكر الولء
القبيل والطائفي والعريق بلالوطىن .واكن هذا التيار ومازال عىل
إاس تعداد أن يأخذ ل أن يعطى فاكن يتلقى ادلمع املادي واملعنوي
من املس تعمر.وهو تيار مل يكن يرتكز عىل قواعد شعبية و اإمنا عىل
الولءات العمياء ومل يكن هل فكر س يايس يقدمه لن زعامته ليسوا
بس ياس يني و اإمنا ورثة ولءات وذلكل مل يس تطيعوا أن يقدموا
الطرح الس يايس والبطل المنوذج عندما ألت اإلهيم املقاليد يف ما
بعد .وقد تبلورت مقة نشاطات هذا التيار يف رحةل الولء و الطاعة
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مللكة بريطانيا واليت خلعت فيه لقب سري عىل بعض قادة هذا
التيار ،وهذه الرحةل وأغراضها وأهدافها مت اإخفاهئا بعناية من اترخي
السودان احلديث كام مت اإخفاء أراء قادة تيار النبالء يف ثوار
 1924والثورة((36.
هنج التعاون الطبقي بديال للرصاع الطبقي:
كحركة وطنية تعمل من أجل التحرر الوطين ،فقد حاولت مجعية
اللواء البيض جتميع اكفة ألوان الطيف ا إلجمعي يف عضويهتا
ونشاطاهتا ،فاكن بني صفوفها العامل والتجار ،املزارعني والفندية ،
رجال ادلين وبعض القيادات القبلية .وإاذا اكن هناك من هجة
اس تثنهتا احلركة من حميط نشاطاهتا ،فقد اكنت فقط تكل
القطاعات من الارس تقراطية ادلينية والقبلية اليت ربطت نفسها
بصورة واحضة بملس تعمر ،واليت من الواحض أهنا قد اس تثنت
لس باب س ياس ية وليست اإجمعية ،بدليل حماوةل امجلعية كسب
قيادات قبلية أخرى لصفها ،مثل احلال مع مك امجلوعية وأآخرين.
وإاذا اكنت قوة امجلعية اكمنة يف املقام الول بني الكتبة أي موظفي
احلكومة واجليش أي اجلنود والضباط ،فان عضويهتا انترشت
وسط خمتلف الفئات ا إلجمعية .وقد نظمت امجلعية مجعية للعامل
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أس متر نشاطها حىت عام  ،1925ومن هجة أخرى نظمت مجعية
للتجار أو اإحتاد جتاري .وقد جنحت مجعية اللواء البيض يف جتنيد
الكثري من احلرفيني السودانيني من اخلياطني والنجارين،
والإساكفيني اإىل جانب اخلرجيني واملعلمني والكتبة ونواب املأآمري
السودانيني بل والعاطلني عن العمل .وقد لعبت أغلب هذه
العنارص دورا برزا يف املظاهرات اليت نظمهتا احلركة  ،وأن اكن
مبسامهة كبرية من الفئات الشعبية من احلرفيني وفقراء املدن.
ويظهر مهنج التعاون الطبقي يف أن امجلعية معلت عىل تنظمي التجار
والعامل معا ،ويف أثناء املظاهرات العارمة يف يونيو ويوليو 1924
أصدرت مجعية اللواء البيض عدة بياانت أعلنت فهيا عدم عداهئا
لفئة التجار ودعت املتظاهرين لعدم التخريب وعدم همامجة احملال
التجارية.
كام يظهر هنج التعاون الطبقي يف اإن مجعية العامل ويه تنظمي فئوي
اتبع للواء البيض قد اكنت مرتبطة ارتباطا وثيقا ب إلحتاد العام
لنقابت عامل وادي النيل (بقيادة الوفدي عبد الرمحن فهمي ) –
وهو اإحتاد رائد وثوري حيث أن قيادته اكنت يف يد املرصيني بيامن
اكنت قيادة ا إلحتاد العام للعامل املرصيني (الش يوعي) حرصا يف يد
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الجانب .واكن عبد الرمحن فهمي وإاحتاد عامل وادي النيل ( واللواء
البيض ومجعية العامل املتحالفة معهام بلرضورة) ذوي موقف واحض
رافض للش يوعية واليت اكنت تشهد انتعاشا يف مرص أآنذاك ،ويف
ادلعوة ملهنج التعاون الطبقي يف مرحةل التحرر الوطين.
وخالفا لبعض الإحياءات ،فان حركة اللواء البيض – كلك  -مل
ختضع لي من التأثريات الش يوعية ،رمغ انه من املشتبه اإن احد
منظمهيا اكن واقعا حتت تأثري ش يوعي ،ونقصد هنا عيل امحد صاحل
(ود حايج)  ،واذلي اكن هل دور كبري يف نشاطات امجلعية ،
واذلي حتول فامي بعد اإىل شاهد مكل ضد الثورة والثوار ،وأفىش
لك أرسار امجلعية ،وهاجر بعد فشل الثورة اإىل أملانيا ،حيث
أصبح عضوا يف احلزب الش يوعي الملاين هناك.
بملقابل اكنت س ياسة امجلعية تذهب يف اجتاه خمالف ،فكام قلنا
أصدرت امجلعية عددا من البياانت اإبن الثورة تطمنئ فهيا التجار
أهنا ل تس هتدفهم  ،وتدعومه اإىل الاخنراط يف الثورة .كام اإن اللواء
البيض – ومجعية العامل اليت تبعت لها أو اكنت احد منظامهتا
الفئوية – فد تناءت عن أي حتراكت يش مت مهنا راحئة التخريب أو
خترج عن اهلم الوطين ،ويف ذكل تقول دكتورة يوش يكو
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كوريتا((وعىل سبيل املثال ،فقد ظل موظفو النقل الهنري يف
اخلرطوم حبري الذلين يشلكون القسم المه يف مجعية العامل
(وكثريون مهنم من غري العرب ومن ذوي الصل اجلنويب) صامتني
عندما اكن صغار التجار واحلرفيون من اخلرطوم وامدرمان
(ومعظمهم من العرب الشامليني) يتظاهرون حتت عمل مرص
الخرض ويرشقون حمالت التجار الجانب بحلجارة)).
جدير بذلكر اإن مهنج التعاون الطبقي قد يكون مقتبسا من التجربة
املرصية  ،وخصوصا من جتربة اإحتاد عام نقابت وادي النيل ،
خالفا إلحتاد عام عامل مرص (الش يوعي) اذلي اكن يدعو لتسعري
الرصاع الطبقي واذلي اكنت تقوده العنارص الجنبية من يواننيني
وأرمن وهيود يف املقام الول  .واكن اإحتاد عام نقابت وادي النيل
يف عالقة حتالف وتعاون وثيقة مع مجعية العامل التابعة للواء البيض.
تقول ادلكتورة يوش يكو كوريتا عن هذا ا إلحتاد (غىن عن القول اإن
اإحتاد عام نقابت وادي النيل اذلي تشلك يف مرص يف مارس
 1924بقيادة الوفدي عبد الرمحن فهمي اكنت نتاجا لثورة 1919
وانه اكن ثوراي مبعىن انه يرمز اإىل اجناز حترك احلركة العاملية يف
مرص اإىل أيدي مرصيني أي "المتصري" (بعد أن اكنت تسودها
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العنارص الجنبية فامي مىض) ولكهنا يف ذات الوقت منظمة ظهرت
للوجود هبدف مواهجة هتديدات الش يوعيني ( كام يتجيل من حقيقة
انه تشلك بعد فرتة وجزية من القمع الفظ للحركة الش يوعية يف
الإسكندرية يف ربيع  -)1924أهنا منظمة ملصاحلة الرأسامليني
والعامل  .وقد هامج عبد الرمحن فهمي الش يوعية مرارا بعتبارها
"عقيدة احلرب والتخريب" وشدد عىل أمهية النضال القانوين37)).
ورمغ اعرتاضنا عىل نظرية ادلكتورة اإن ذكل ا إلحتاد قد نشـأ أصال
ملواهجة الش يوعيني ،وربطها ذكل فقط بتارخي نشؤه ،متجاهةل يف
ذكل ادلور الكبري عبد الرمحن يف احلركة العاملية واكمل احلركة
الوطنية املرصية ،اإل اإننا نتفق معها اإن ذكل ا إلحتاد اكن ينحو منحى
التعاون الطبقي ل الرصاع الطبقي ،وهو منحي مقبول يف تكل الفرتة
اليت اكن الرصاع السايس فهيا وطنيا ل طبقيا ،عىل عكس ما دعا
اليه الش يوعيون يف تكل الفرتة املتطرفة من اترخيهم اليت دفعت فهيا
قيادة الممية الش يوعية (الكومنرتن) أحزاب ش يوعية كثرية يف
الرشق اإىل احملرقة ( ومن أمهها احلزب الش يوعي الصيين)،بلفرض
علهيا أن تقاتل ضد احلراكت الوطنية الخرى املسامة بلربجوازية .مت
ذكل قبل أن يرتاجع الكومنرتن عن خطه اجلنوين ذاك يف عام
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 1928ومن بعد يف الثالثينات داعيا لس ياسة اجلهبة املتحدة يف
أوروب ويف الرشق ،المر اذلي نفذته أيضا الحزاب الش يوعية
بشلك أمعى ودون رشد  ،اإل اإن هذا موضوع أآخر قد نتطرق هل
يوما ما لنحلل تأثري اخلضوع المعى للمركز الممي يف نشاط
الحزاب الش يوعية يف أفريقيا والعامل العريب معوما والسودان
خصوصا.
اإن عبد الرمحن فهمي – رمغ ما كتبته عنه ادلكتورة املتأثرة شديدا
بلفكر الش يوعي ، -قد اكن يعترب يف مرص من التيار اليساري يف
حزب الوفد  ،ومن العنارص الثورية والشعبية فيه ،رمغ موقفه
الواحض من الش يوعية .كام اإن تشابه فلسفة عبد الرمحن فهمي يف
الرتكزي عىل النشاط القانوين ميكن أن جنده واحضا مع اكمل مهنج
مجعية اللواء البيض ،واليت اكن العمل القانوين والسلمي واحدا من
أمه بنود نظاهما السايس ،وليس فقط مع مجعية العامل.
معوما تميض دكتورة كوريتا لتقول عن اإحتاد عبد الرمحن فهمي
ودوره يف الس ياسة املرصية – حسب حتليلها( :-وخالف وظيفة
ا إلحتاد العام كوس يط بني الرأسامليني والعامل اكنت هل وظيفتان
خاصتان .الوىل أن يكون حلقة وصل بني حكومة مرص الوفدية
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وحكومة بريطانيا العاملية والثانية أن يكون حلقة وصل بني مرص
والسودان  .واكن من املأمول أن يقوى ا إلحتاد العام من خالل
هاتني الوظيفتني موقف سعد زغلول يف تعامالته مع ماكدواندل.
ولقد أطرى عبد الرمحن فهمي حزب العامل الربيطاين واصفا اإايه
كحزب يقوم عىل(مبادئ الاشرتاكية النبيةل اليت ل تتعارض مع أي
دين)  .كام نشط عبد الرمحن فهمي أيضا يف قضية ا إلحتاد مع
السودان ))38
وتواصل دكتورة كوريتا القول عن عالقة ذكل ا إلحتاد بللواء
البيض عن طريق مجعية العامل (( :ومع ذكل اكن حريصا عىل أل
ترض هذه النشطة احلكومة الوفدية يف مفاوضاهتا مع بريطانيا .ولهذا
حث أعضاء ا إلحتاد العام عىل عدم الاشرتاك يف مظاهرة اكنوا
خيططون لها للتعبري عن تعاطفهم مع احلركة يف عطربة يف أغسطس
 .1924وقال ”هناك خطر أن تتسلل بعض العنارص الرشيرة يف
صفوف العامل وحتدث اضطرابت قد تقود اإىل نتاجئ غري
مرغوبة”)).
((وبإجياز فقد قيد العامل املرصيون اذلين انتظموا حتت راية ا إلحتاد
العام أنفسهم بذات مفهوم “القانونية والسلمية” اذلي قيد أعضاء
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اللواء البيض .ويبدو واحضا اإن عبد الرمحن فهمي مل يكن يعين
بلنشطة غري القانونية وغري السلمية سوى أنشطة الش يوعيني .
ولقد اكنت مجعية اللواء البيض مرتبطة ب إلحتاد العام هذا ارتباطا
وثيقا عرب منظمهتا الفرعيةمجعية العامل .ول غرو أن حالت هذه
العالقة دون تعاون اللواء البيض مع القوى ا إلجمعية اليت يناوهئا
ا إلحتاد العام((
وبعد أن تذكر ادلكتورة بعضا من حماولت ادلخول الش يوعي
للسودان يف تكل الفرتة  ،تلخص رأهيا فتقول  (( :وكام ذكران أآنفا
فا إلحتاد العام لنقابت عامل وادي النيل اكن ميثل الوجه الكرث
ثورية وشعبية يف قضية "وحدة وادي النيل" مقارنة بجلوانب اليت
ميثلها أعضاء الرسة املالكة أو احلزب الوطين .وللمفارقة  ،اكنت
العالقة مع ا إلحتاد العام ،اإبن اإحداث  ، 1924رمغ ذكل  ،عامال
سلبيا أكرث من كوهنا عامال اجيابيا((39
اإننا ل نتفق البتة هنا مع التحليل الهنايئ لدلكتورة كوريتا  ،رمغ
اتفاقنا معها يف املعلومات .فادلكتورة تفرتض أن عالقة ا إلحتاد العام
مع اللواء البيض حالت (دون تعاون اللواء البيض مع القوى
ا إلجمعية اليت يناوهئا ا إلحتاد العام)  ،دون أن توحض لنا ما يه
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هذه القوى ا إلجمعية املقصودة  .واحلقيقة اإن ادلكتورة رمبا تقصد
اإن ذكل حال (دون تعاون اللواء البيض مع الش يوعيني) ،ومه قوة
س ياس ية اكن وزهنا صفرا حينذاك يف السودان ،رمغ بعض الوجود
هلم يف مرص وخصوصا يف الإسكندرية .كام اإن ادلكتورة نفسها
تكشف وتوثق لنشاط اللواء البيض الكثيف وسط العامل
واحلرفيني وفقراء املدن ،مفا يه اإذن هذه القوى ا إلجمعية اليت مل
تتعاون معها اللواء البيض بسبب عالقهتا مع ا إلحتاد العام ؟
احلقيقة اإن اللواء البيض قد نشطت وسط صفوف العامل بلصاةل
ل بلواكةل  ،واحلقيقة أهنا س بقت نشاط الش يوعيني يف السودان،
واحلقيقة انه مل يكن هناك وجود ش يوعي يؤبه هل يف تكل الفرتة
بلسودان ،كام مل يكن هناك غري ش يوعي واحد مفرتض يف لك
امجلعية هو عيل امحد صاحل (شاهد املكل)  .واحلقيقة الساطعة اإن
مهنج اللواء البيض يف التعاون الطبقي ودعوهتا لتوحد لك
املواطنني يف النضال ضد املس تعمر قد اكن هو التكتيك السلمي
وقهتا ،ول نستبعد أن يكون عيل عبد اللطيف قد اقتبسه من
أطروحات عبد الرمحن فهمي وا إلحتاد العام  ،أو أن يكون قد
توصل هل بعبقريته اذلاتية.
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حنن نرحج أن يكون هذا الهنج اختيارا س ياس يا واعيا لعيل عبد
اللطيف ،واذلي يبدوأ اكن عىل إاطالع واسع بتجارب احلراكت
التحررية يف العامل  ،وبلتايل عىل معرفة مبسالهبا .ول نستبعد أن
يكون عارفا بلتجربة الش يوعية يف الرشق وإاخفاقاهتا .ومما يدلل عىل
عبقرية عيل عبد اللطيف وبراغامتيته ،انه يف الوقت اذلي اكن
يتحالف فيه عىل املس توى الس يايس مع احلزب الوطين املرصي
(الكرث رادياكلية يف موقفه من ا إلجنلزي من الوفد)  ،اكن عىل
مس توى العمل العاميل يتحالف مع ا إلحتاد العام لنقابت عامل وادي
النيل (الوفدي)  ،واذلي اكن مع ذكل أكرث رادياكلية من حزبه الم
كام تقول الباحثة اليابنية ،ويرفض – بوعي – التحالف مع أو تبين
خطط ا إلحتاد العام لعامل مرص (الش يوعي) القامئة عىل تسعري
الرصاع الطبقي.
هذا التحليل يدمعه الرأي املطروح من الباحث محمد أيوب فضل
هللا (هاروانب)  ،يف مقال حديث هل بعنوان (حركة .. 1924
اجندات متصادمة ومصادر حشيحة ) عن أس باب خيانة عيل أمحد
صاحل ،واليت يعزوها ليس لضعف الرجل أو لس باب مصلحية،
وإامنا خلالفات س ياس ية هل مع قيادة اللواء البيض .وبعد أن يوحض

55

الباحث نشاط عيل أمحد صاحل ذو اخللفية الش يوعية ومسارات
مجعية اللواء البيض اخملالفة ينهتىي للقول عن الرجل (:يف تقديري
اإن الفرتة من اترخي اعتقال عبيد حاج المني يف 1924\7\30
وحىت اترخي اعرتافه (عيل امحد صاحل) ىف 1924\8\28قد
شلكت يف داخهل قناعة أثرت بشلك كبري يف جدوى انمئه
للجمعية .و هذه الفرتة تبدو الفرتة الكرث اإظالما يف اترخي اللواء
البيض ،فقد سكتت املصادر عن ذكر حىت ولو اإشارة عابرة عن
حملة من حياة املعتقلني داخل السجن .ولكن اعرتاف عىل امحد
صاحل يبدو يل انه جاء نتيجة حلوار ساخن دار حول مأآلت امجلعية
خاصة بعد اعتقال عبيد حاج المني .فالعرتاف ل يبدو دافعه
اخليانة أو طمعا يف خالصه من السجن كام انه مل جييء نتيجة لقهر
التحقيقات اليت اكنت جارية أآنذاك ( راجع مذكرات صاحل عبد
القادر جبريدة الصحافة عدد  1967\10\24ففهيا صورة بشعة
عن أساليب التحقيق اليت اتبعهتا اخملابرات الربيطانية) .فاعرتافه
اختار هل مدير مديرية اخلرطوم مما يعىن انه جاء إبرادة حرة وانه
ينطوي عىل معلومات عىل مس توى عال تتطلب مس ئول عىل
ذات املس توى وانه هدف فعال لنسف مجعية اللواء البيض ،
فلامذا؟(40
إ
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جييب الباحث عىل نفسه فيقول ( :يتضمن تنأول يوش يكو كوريتا
لعالقة اإحتاد عام نقابت وادي النيل مع مجعية اللواء البيض قدرا
كبريا من الإجابة عىل هذا السؤال .فقد اتضح هل اإن نشاط امجلعية
اكن جيرى وفقا إلرادة تصادمت أهدافها مع أهدافه ومن ميثلهم
داخلها ،وهو أمر بت جليا بعد أن ارتبطت اللواء البيض ارتباطا
وثيقا إبحتاد عام نقابت وادي النيل اذلي وحضت أهدافه احلقيقية
خالل الانتفاضة  ،اإذ ل يس تقمي عقال أن يتفق عىل امحد صاحل مبا
ورد عنه مع قيادة وأهداف هذا ا إلحتاد أو يس متر الزتامه مع مجعية
اللواء البيض ،اليت خضعت هل وامتثلت لتوجهياته اليت أرضت
حبركهتم املنتفضة أآنذاك(41
اإن الباحث هنا يبالغ يف زمع اإن مواقف ا إلحتاد العام أرضت
بلنتفاضة  ،فا إلحتاد مل يفعل غري أن وىص أعضائه – املرصيني –
بعدم تنظمي مظاهرة تضامنية واحدة .ولكن اإذا حص حتليلنا اإن مجعية
اللواء البيض يه جهبة عريضة مؤقتة التقت فهيا تيارات خمتلفة ،
اكنت الغلبة فهيا لتيار ا إلحتاد السوداين ومجموعة عيل عبد اللطيف،
وإاذا حص حتليلنا اإن عيل عبد اللطيف – وعبيد حاج المني قطعا
– قد اختارا طريق التعاون الطبقي ل الرصاع الطبقي يف العمل

57

الوطين ،فان حتليل الباحث عن أس باب خيانة (ود احلايج) يصبح
مقبول .اإذ مل يكن هناك فرصة ذلكل الاكدر الش يوعي  -بعد اتضاح
تكتياكت الثورة وقيادهتا  -سوى تصفية امجلعية تماما ،تنفيذا
لتوجهيات الكومنرتن بتصفية احلراكت الوطنية املسامة بلربجوازية
بلك الس بل ،وانتظارا ملا تأىت به الحداث يف املس تقبل من اإماكنية
قيام نشاط ش يوعي مس تقل.
الهجوم الاكحس عىل الثورة من الميني واليسار :
تعرضت ثورة  1924لهجوم اكحس من قبل الميني واليسار يف زمهنا
وفامي بعد ،يف مهنج ليس غريبااإذا سلمنا بلفكرة الساس ية لهذا
املقال ،وهو ان تكل الثورة سعت للجديد وللتحرر يف اطار
عرصي وحديث ،وذكل دون ان تسقط يف إارس الشمولية
الش يوعية  ،واليت اكنت جرثومهتا – او حامها عىل قول الاكتب
الش يوعي اللبناين سلمي خياطة  -تنترش يف الغرب ويف الرشق،
وحتاول ان جتد لها مدخال يف السودان.
وقد تبدى جهوم الميني عىل الثورة وقائدهيا ابن انطالقها ،وفامي بعهد
هزميهتا ،واكنت حصيفة احلضارة املنرب الرئييس ذلكل الهجوم ،فضال
عن البياانت اليت اصدرها املتعاونون مع الإس تعامر ا إلجنلزيي من
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قادة طائفيون وقبليون ،وللسف يبدو ان بعض اعضاء ا إلحتاد
السوداين السابقني ،ممن اكنوا ميحضون التقدير للقيادات الطائفية،
قد تورطوا يف الهجوم عىل الثورة ،مثل سلامين كشة واذلي تنسب
اخملابرات الربيطانية هل مقال يف الهجوم عىل الثورة بحلضارة ،وان
بقى موقف معظم القيادات اليت اكنت تنمتى ل إالحتاد السوداين ومل
تنضم للواء البيض ،مثل ابراهمي بدري وامحد الس يد الفيل وعبد
هللا خليل وحامد صاحل املك اخل  ،موقفا سلبيا  ،ليس فيه دمع
واحض للثورة ،كام ليس فيه جهوم اكحس علهيا.
أما الهجوم من هجة اليسار فقد دش نه عبد اخلالق حمجوب ىف كتابه
املوسوم "حملات من اترخي احلزب الش يوعي السوداين"  ،واذلي
يعترب اجنيال يف جمال الهيس تورغرافيا بلنس بة للش يوعيني
السودانيني ،حيث صنف هذه الثورة بأهنا "حركة" للطبقة
الوسطى" ،والىت اسامها بلراساملية الوطنية ،حيث كتب عن
تفكك اجملمتع القبيل بعد اتفاقية احلمك الثنايئ ودخول الانشطة
الاقتصادية اجلديدة وظهور فئات من املثقفني احلديثني فقال ((
لهذا ميكننا القول أنه قد خلقت طبقة جديدة من الراساملية الوطنية

59

تسكن املدن وتتكون من التجار واملثقفني ولها أآمال يف المنو واحلرية
الوطنية((42
وبعد أن حيدد الظروف اليت مرت بلبالد وقهتا واليت دفعت تكل
الطبقة للعمل ،ويه الظروف اليت يراها يف التناقض بني طريف
ا إلدارة الإس تعامرية الثنائية من هجة واحلرب العاملية وما خلفته من
حراكت ثورية من هجة ُأخرى ،يذهب اإىل القول التقريري –
التبس يطي التايل (( :وهكذا بدأت الطبقة الوسطى تبين تنظاميهتا
الرسية من مجعية اللواء البيض ومجعية ا إلحتاد السوداين ،وصارت
هذه امجلعيات تصدر املنشورات املطالبة بوحدة وادي النيل كام
اهنا تتناول بعض الترصفات اليت أقدمت علهيا ا إلدارة الربيطانية
مثل مرشوع اجلزيرة وخزان س نار  ..اخل  .بعد هذا نظمت هذه
التنظاميت مظاهرات عام  1919حىت قام اعضاء مهنا يف القوات
املسلحة بثورة يف اخلرطوم اصطدمت مع القوات الربيطانية يف
اخلرطوم عام (431924
يف الفقرة السابقة هناك خطأن جوهراين :الول هو أن بياانت
امجلعيتني كام مت توثيقهنا أعاله مل تكن تنادي بوحدة وادي النيل
كهدف رئييس ،بل اكنت تنادي حبق تقرير املصري يف املقام الول.
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و اخلطأ الثاين هو الإشارة للمظاهرات أهنا قامت يف عام 1919
يف حني أهنا قامت يف عام  ( . 1924اللهم إال اإذا اكن يعين بعض
املظاهرات البس يطة للمرصيني يف السودان تضامنا مع ثورة 1919
املرصية ،وإان اكنت هذه املظاهرات ل عالقة لها حبركيت ا إلحتاد
السوداين واللواء البيض بأي حال ،واذلين تكوان يف غضون
 ،1924-1920أي بعد تكل املظاهرات املرصية(
ومييض عبد اخلالق حمجوب يف تقيميه ليقول (( ميكننا القول يف
وصف هذه (احلركة) وتقديرها  :أهنا (حركة) وطنية س ياس ية ضد
الإس تعامر الربيطاين بدأت تنظم الفراد ل عىل أساس قبيل بل عىل
أسس س ياس ية .أهنا مل خترج عن حدود حركة الطبقة الوسطى يف
تكويهنا وطبيعهتا((.44
نسجل هنا إان عبد اخلالق حمجوب يرفض تماما تسمية ثورة
 1924بأمسها ،أي اهنا اكنت ثورة وطنية ،ويس تكرث علهيا هذا
ا إلمس ،وذكل بسبب موقفه العدايئ من الطبقة الوسطى اليت يرى
أهنا قادت تكل الثورة .جند هذا يف الوقت اذلي يسمي فيه املهدية
بلثورة الوطنية (صفحة  13من كتابه املشار اليه) ،ويسمي حترك
ود حبوبة بلثورة (صفحة  ،)15ويسمي التحراكت القبلية يف
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اجلنوب وجبال النوبة بلثورات (صفحة ، )15بل ل يتورع ان
يسمى ثورة  1919املرصية بلثورة (صفحة  )17رمغ أنه قادهتا
أيضا الطبقة الوسطى .فكيف تكون لك تكل التحراكت
والانتفاضات ثورات وتكون ثورة  1924جمرد حركة أو حوادث
كام يسمهيا اترة أخرى عبد اخلالق حمجوب ويرفض أن مينحها
رشف تسميهتا بلثورة؟
إان عبد اخلالق حمجوب واذلي اكن قبل كتابة كتابه هذا بعامني قد
كتب مقال مطول عن اخلليفة عبد هللا التعاييش  ،حياول فيه رد
إاعتباره بل ويصفه بلبطل الوطين ،يستنكر مثل رد الإعتبار هذا
لقيادات تكل الثورة واذلين ل يذكر أسامهئم حىت يف كتابه ذاك ،بل
مييض للهجوم الساحق علهيم – واذلي يعمتد عىل معلومات غري
حصيحة ومضلةل -حني يقول:
)) إان الشعار الرئييس لهذه احلركة "وحدة وادي النيل" يعرب عن
العجز الاقتصادي والس يايس للطبقة الوسطى السودانية أكرث من
التعبري عن رغبة امجلاهري الشعبية يف ا إلنعتاق من عسف الإس تعامر
الربيطاين))  .45وهو ما أوحضنا خطهل حيث اكن الشعار الرئييس
مجلعييت ا إلحتاد السوداين واللواء البيض ولثورة  1924هو حق
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تقرير املصري وليس أي وحدة مزعومة مع مرص .وقد أوحضنا وغريان
إان هذه ادلعوة – حيامن وأيامن طرحت  -اكنت من قبيل العمل
التكتييك الرصف لتحقيق الهدف المسى وهو اجلالء عن السودان
وحتريره .وقد أوحض كثري من املؤرخني اإن هذه ادلعوة مت النظر
إالهيا والتعامل معها دامئا كوس يةل لتوحيد النضال ضد العدو القوى،
وهو عني ما طرحه الش يوعيون فامي بعد حيامن دعوا للنضال املشرتك
مع الشعب املرصي ،بل نشأ حزهبم يف احضان احلركة الش يوعية
املرصية وقادهتا الجانب امثال هرني كورييل ومرس يل ارسائيل
وهليل شوارتز اخل .فلامذا هذا التحامل والتجين؟
ومييض عبد اخلالق حمجوب يف حتامهل عىل الثورة وقادهتا ليقول
((اكنت تكل احلركة خالية من أي برانمج ميكن مبقتضاه تعبئة
امجلاهري ومحلها ل إالنضامم اإلهيا  ،اإذ إان الربانمج يف مجمهل مل خيرج عن
ترديد ألفاظ احلرية ووحدة وادي النيل وعاشت مرص -أما
املس تقبل اذلي ميكن أن تلقاه امجلاهري من نظم دميقراطية للحمك
وتقدم اقتصادي وإاجمعي فاإمور اكنت هممةل يف احلركة((46
اإننا لنحزن لهذا المك الهائل من ا إلحجاف والتجين -ذكل أنه اإذا
اكنت هناك حركة وطنية يف ذكل الوقت يف دول اجلنوب والرشق
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قد أهمتت بقضااي الناس امللحة فقد اكنت يه حركة اللواء البيض
وقياداهتا .إان مجيع واثئق تكل احلركة وترصحيات قادهتا مل ختل أبدا
من اإهمم كبري بقضااي الناس امللحة ،كام وثقنا أعاله وكام وثق غريان.
ول ريب عندان إان املعلومات مل تكن تنقص عبد اخلالق حمجوب يف
هذا ا إلطار ،بقدر ما حتمك فيه املقت الايدلويج لتكل احلركة
واذلي أدى به يف الهناية لتغيري وحتوير احلقائق التارخيية.
ويف احلقيقة فاإن اتج الرس عامثن ( املشهور بلرس ببو) وهو
املسؤول الثقايف للحزب الش يوعي وعضو جلنته املركزية قد كتب
مؤخرا انفيا وانقدا إاهتامات عبد اخلالق حمجوب غري املستندة عىل
احلقائق عن ثورة  1924وقادهتا ،حيث قال يف مقال هل بعنوان
"قراءة نقدية يف كتاب حملات من اترخي احلزب الش يوعي السوداين"
التايل عن ثورة  1924وتأثر عبد اخلالق حمجوب بلهنج الس تاليين
يف التعامل معها التايل:
((ومؤلفات س تالني اكن لها أثر سليب فامي خيتص بتناول تطور
احلركة الوطنية من خالل الحاكم اجلامدة حول املثقفني
والبورجوازية الوطنية يف بدلان املس تعمرات واليت اكن لها الثر
هبذا القدر أو ذاك عىل تقدير عبد اخلالق نفسه لثورة  1924م
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وملؤتمر اخلرجيني  ،مفثال جاء يف الكتاب السابق  ،طبعة دار
الوس يةل  ،ص  ، 18عن حركة  1924ما ييل  ( :اكنت تكل
احلركة خالية من أي برانمج ميكن مبقتضاه تعبئة امجلاهري ومحلها
لالنضامم اإلهيا  ،اإذ أن الربانمج يف مجمهل مل خيرج عن ترديد ألفاظ
احلرية ووحدة وادي النيل وعاشت مرص )  .وهذه صورة غري
دقيقة  ..مفنشور انحص خملص أمني اذلي ورد يف مؤلف حسن
جنيةل  :مالمح من اجملمتع السوداين _ اجلزء الول _  ،اكن فيه
نقاط برانجميه للحركة غري وحدة وادي النيل وسقوط الإس تعامر
مثل :
•مقاومة مصادرة أرايض املزارعني يف اجلزيرة.
•رفض احتاكر احلكومة لسلعة السكر.
•مقاومة انفراد املبرشين املس يحيني بلتعلمي يف

اجلنوب))47.

اإن الرس ببو إاذ يسجل هذا الاعرتاف اخلجول ،وهو جخول كونه ل
يوثق لك النقاط الرباجمية للحركة والثورة املنحازة للناس ،وإاذ ينتقد
موقف عبد اخلالق حمجوب ولك حتليالته عن الطبقة الوسطى وعن
دور املاركس ية وعن دور احلزب الش يوعي وعن الفاكر املطروحة
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يف الساحة ،فهو ينسف لك الهيس تورغرافيا الش يوعية لتارخي
السودان احلديث .ولكن الرس ببو – كعهده -ل يعلن ذكل
بوضوح ،ول يلحق نقده الصحيح ملوقف عبد اخلالق من ثورة
 1924مبراجعات نقدية جتاه موقف الش يوعية والش يوعيني معوما
من الطبقة الوسطى  ،وخصوصا جتاه جهوهمم علهيا يف السودان
ومعلهم لتدمريها .وهو ما أدى يف احملصةل – مع غريه من العوامل
اليت سامه فهيا الش يوعيني -وبلرتابط مع ممارسات وس ياسات
الرجعية الطائفية والفاش ية ا إلسالموية املعاديتان للطبقة الوسطى –
اإىل إايصال بالدان اإىل هذا ادلرك الاسفل اذلي تقبع فيه من اخلراب
والفساد والتخلف.
ويواصل عبد اخلالق حمجوب اهتاماته للثورة فيقول (( :اكن تنظمي
احلركة ضعيفا وغري متسع يف املس توى املطلوب جملاهبة الإس تعامر –
كذكل اكنت به بعض العنارص اخلائنة اليت اهتمت بنسفه والتأمر
عىل اعضائه املتحمسني))48.
يف احلقيقة إان الهتام الول غري حصيح .ذكل اإن حركة اللواء
البيض واليت نشأت معليا من رمح انقسام يف مجعية ا إلحتاد
السوداين ذهب فيه القسم العظم من قيادات "ا إلحتاد السوداين"
66

ملواقع السلبية او احملافظة ،واليت تعرضت لرضبت اهجاضية خمتلفة
تبدت يف الاعتقال املبكر لعيل عبد اللطيف قائدها الرئيس
ومنظمها اجلبار بعد شهرين فقط من تأسس هيا – اكن قبلها قد قىض
عاما اكمال يف السجن يف س نوات  ، 1923-1922مث إاعتقال
عبيد حاج المني واكمل اللجنة املركزية لحقا ،قد اس تطاعت أن
حتشد مظاهرات كبرية اكن عدد املشاركني يف بعضها يفوق اللف
خشص ،مكظاهرة بورتسودان يف  27يوليو  .1924وتقول الباحثة
الإيطالية ايلينا فزياديين إانه من تتبع واثئق اخملابرات الربيطانية ميكن
رصد  800حمرض اكنوا يعملون لصاحل مجعية اللواء الإبيض.
وتردف إان فروع امجلعية قد انترشت اكلهش مي يف مجيع احناء
السودان ،من اخلرطوم اإىل مدين ومن الفارش اإىل بورتسودان ومن
حلفا اإىل واو ،وإان نشاطها قد مشل لك املديرايت ،بس تثناء
مديرية كسال.
لك هذا اكن يف ظل جهوم ضار عىل امجلعية وقيادهتا من قبل القوى
املوالية ل إالجنلزي من القيادات ادلينية والقبلية ومن تبعهم من
املتعلمني (ول نقول املثقفني) ،ويف ظل س ياسة مقع وحش ية مارسها
ا إلجنلزي واليت تمثلت جتاه مجعية اللواء البيض يف س ياسة " أرضب
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إارضب مث واصل الرضب " ومهنج إاهناك امجلعية حبرماهنا من قياداهتا
بلسجن او حىت الاغتيال .فكيف حبق السامء أو الارض يطالب
عبد اخلالق حمجوب امجلعية اليت مل يدم معرها أكرث من بضعة
أشهر ،بأكرث مما جعز عنه احلزب الش يوعي طوال أكرث من 70
عاما يف اترخيه؟ (يف طوال اترخيه مل خيرج احلزب الش يوعي مظاهرة
واحدة حتت أعالمه اخلاصة فهيا أكرث من ألف خشص)
أما الهتام للحركة بأنه اكنت هناك عنارص خائنة يف صفوفها؛ وذكل
للنيل من الثورة فاإنه من العجب العجاب .فكيف نهتم ثورة وننال
مهنا ونغمط من حقها جملرد وجود خائن واحد أو إاثنني يف صفوفها
اليت مضت الآلف من العضاء واملنارصين ؟! إان الش يوعيني
ينبغي أن يكونوا أبعد الناس عن طرح مثل هذا الهتام ،فصفوفهم
عىل طول التارخي قد امتلت بخلونة احلقيقني والبرايء املهتمني
زورا بخليانة .فرومان مالينوفسيك رئيس البالشفة يف ادلوما عىل
عهد القيرصية والرجل الول يف تنظمي احلزب البلشفي يف روس يا
منذ عام  1910وحىت عام  1917اكن معيال للوخراان (هجاز
البوليس الرسي للقيرص)  ،49بيامن اكن رئيس احلزب الش يوعي يف
ادلمنارك ( أسكيل لرسني) لعقود معيال للمخابرات المريكية .50أما
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يف العامل العريب فقد اكن زعمي احلزب الش يوعي املرصي يف أعوام
( 1931-1927محمد عبد العزيز) معيال للمخابرات املرصية
والإجنلزيية من خلفها حىت اضطر الكومنرتن حلل ذكل احلزب، 51
وغريمه كثري وكثري .هذا غري من اهتمهم الش يوعيني انفسهم يف
رصاعاهتم ادلاخلية بخليانة والعامةل ،ويف اترخي احلزب الش يوعي
السوداين قوامئ طويةل من اخلونة احلقيقيني واملهبوتني ،بل ان من
اهتم بخليانة من قيادات اللواء البيض خشصني فقط اكن احدهام
ميينيا خالف الثورة فكراي وانضم اإىل معسكر خصوهما يف الاايم
احلامسة (سلامين كشة ) وأخر اكن مهتام بلش يوعية ( عيل أمحد
صاحل) واذلي ادىل بعرتافات اكمةل ضد اللواء البيض كشف فهيا
لك ارسارها املعلومة دليه .ولو أردان أن نسكل هنج التشنيع اذلي
مارسه عبد اخلالق حمجوب جتاه الثورة لقلنا أن الثورة قد خاهنا أول
ش يوعي نشط يف السودان ،فعيل عبد اخلالق حمجوب أن جيدل
رفيقه الول يف الفكر ل الثورة وتنظاميهتا وقادهتا عىل تكل اخليانة.
تبخيس الثورة والثوار واحلاجة اإىل اإعادة التقيمي:
واحلقيقة إان ثورة  1924واحلراكت والقيادات اليت سامهت فهيا،
حتتاج اإىل اإعادة قراءة وإاىل اإعادة تقيمي ،مبا ميسح عهنا الظمل التارخيي
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اذلي تعرضت وما تزال تتعرض هل .وقد اكن هذا إاحساس نا وحنن
نتابع ما أسامه حفيد عيل عبد اللطيف ب"حقيقة الرصاع والاخفاء
يف اترخي السودان احلديث"  ،يف املقاةل بنفس ا إلمس واليت حتدث
فهيا عن واقعة ((اإخفاء احلقائق اجللية يف اترخي السودان
احلديث)) ،ويه املامرسة اليت تورط فهيا العديد من الس ياس يني
السودانيني واملؤرخني املؤدجلني مضن دورمه يف الرصاع السوداين
السوداين اذلي دار ويدور حول ((الإطار اذلي جيب أن يكون
عليه اجملمتع السوداين حديث التكوين((كام يقول نفس الاكتب.
اإنه من املؤسف حقا – ولكن غري مثري للحرية عندما نتابع سريورة
الرصاع السوداين  /السوداين هذا وجتلياته منذ عام  1919وحىت
اليوم – أن نعمل إان الكتابني الوحيدين اذلين صدرا عن عيل عبد
اللطيف مل يكتهبام سودانيني .أعين هنا كتاب "الزعمي عيل عبد
اللطيف" بقمل عبد امحليد ابراهمي عبد الرمحن وهو مرصي من
أصول سودانية ،وكتاب " عيل عبد اللطيف وثورة  :1924حبث
يف مصادر الثورة السودانية " واذلي كتبته الباحثة اليابنية د.
يوش يكو كوريتا .يبدو هنا وكن املؤرخون السودانيون قد
إاستنكفوا الكتابة عن هذا الرجل العظمي يف اترخينا ،وهو ممن تعترب
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المم ا ُلخرى امثاهل من مؤسيس دولها ،وترفع هلم النصب التذاكرية
وتسمي بأمسهم املتاحف واملدن واجلامعات ،انهيك عن أن تكتب
عن سريهتم الكتب والحباث وادلراسات.
وكمنا اكن ذاك قليال ،فغري التقليل من شأن عيل عبد اللطيف اإبن
الثورة وبعدها من معسكر القدمي والعمالء املعلنني لالس تعامر ،جند
مؤرخا يساراي مثل محمد سعيد القدال حياول أن يبخس من قدر
الرجل ويرفض اإعطاء لقب الزعمي هل ،حني يقول يف مقدمته للطبعة
العربية لكتاب ادلكتورة كوريتا (( :وجند يف هذا اجلزء مزيدا من
التوضيح لدلور املرصي يف احداث  .1924فقد أخذت الصحف
املرصية تضفي عىل عبد اللطيف صفة "الزعمي" اإسوه بلزعمي سعد
زغلول .ولعل يف هذا الوصف "جرعة خارجية " فوق قدرات الواقع
السوداين .اإن صفة "الزعمي" اكنت افرازا لطموحات الربجوازية
املرصية يف ثورهتا العاصفة عام  .1919ولكن تكل الطموحات مل
جتد أساسا اإجمعيا متينا ترتكز عليه يف السودان .فاكن ذكل احقاما
عىل بنية ذكل اجملمتع .اإن الزعامة خترج من داخل حركة اإجمعية
وليست لقبا مينح من اخلارج((52
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اإننا ل نعمل ما هو السبب اذلي جيعل سعد زغلول قائد ثورة
 1919يف مرص زعامي ،ومينع عىل عبد اللطيف قائد ثورة 1924
من أن يكون زعامي .إاننا قد نتفق مع القدال إان الزعامة خترج من
داخل حركة اإجمعية ،ولكن أمل تكن ثورة  1924حركة اإجمعية
 ،أم أن احلراكت ا إلجمعية يفرتض أن تكون طبقية أو يسارية ؟!
اإن كتابة القدال تبدو وكهنا تنقد موقف د .كوريتا واليت إاعرتفت
بزعامة عيل عبد اللطيف ،وقدمت تعريفات للزعامة تنطبق عليه،
حني قالت ويه تعلق عىل وصف عيل عبد اللطيف بلزعمي يف
فقرة هممة من كتاهبا بنفس الامس (( :ومما يثري الإهمم اإن اكتب
هذه السرية عن عيل اإختار هل لقب "الزعمي"  ،وحاول أن يضفي
عليه صورة سعد زغلول يف مرص  .ولكن ما هو أكرث ااثرة لالهمم
اإن هذا املنحى مل يبتدعه الاكتب .اإذ اكنت حتني أوقات خالل ثورة
 1924نفسها تطابقت فهيا صورة عيل مع صورة سعد زغلول53((.
وبعد ان تعدد الاكتبة املظاهرات والشعارات اليت اكنت هتتف حبياة
عيل عبد اللطيف وتتعامل معه كزعمي ،وخصوصا املظاهرات
الشعبية العفوية اليت قادها (( من الناس جنارين ومن الناس
خياطني وخصوصا شابني)) عىل قول العازة  ،أي جنارين وخياطني
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وخصوصا الش باب ،واليت اكن اإمس عيل عبد اللطيف يرتدد فهيا
بس مترار ،تقول الاكتبة (( :وهبذا املعىن اكن عيل حبق هو "الزعمي".
ولهذا ارمغت حكومة السودان من ترحيهل من جسن كوبر اإىل رئاسة
القوات الربيطانية ،حىت تفرض عليه رقابة صارمة)).54
اإن إاناكر القدال الزعامة عن عيل عبد اللطيف  ،هو أمر جعب ،يف
ظل اثبات ادلكتورة كوريتا اليت يقدم كتاهبا هل بلزعامة .ولكن اإذا
عرف السبب بطل العجب .فدكتور القدال يف مسريته مكؤرخ اكن
يفصل أفاكر عبد اخلالق حمجوب عن التارخي السوداين ول خيرج
عن اطارها العام قط .فلك مساهامت د .القدال عن الثورة املهدية
يه رشح وتوس يع ملقال عبد اخلالق حمجوب عن اخلليفة التعاييش
واذلي كتبه يف جمةل "الفجر اجلديد" يف عام  . 1958وكتابت
القدال عن اترخي ا إلسالم والس ياسة يف السودان يه إاس مترار
وتطوير ملقالت عبد اخلالق حمجوب عن ادلس تور الاساليم يف
حصيفة "أخبار ا إلس بوع" عام  1968و كتابته عن الخوان
املسلمني والفصل الول من كتابه "املدارس الاشرتاكية يف افريقيا".
أما كتابت القدال عن اترخي السودان احلديث فهىي تطوير وتوس يع
للفصل الول من كتاب عبد اخلالق حمجوب" حملات من اترخي
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احلزب الش يوعي السوداين"  ،وهكذا وهلمجرا .وإاذا اكن عبد
اخلالق حمجوب قد استبخس من قدر الثورة وزعميها ،بل ورفض
تسميهتا بلثورة ،فاإن القدال لن يسمي قائد الثورة زعامي .لك هذا
يف حني مل يستنكر القدال ان يسمي الاس تاذ شويق بدري لحد
املوظفني الش يوعيني بلزعمي ،وإاعين بذكل "الزعمي" التجاين الطيب
ببكر  ،واذلي سقط يف دائرته بذلات يف امدرمان ،يف إانتخابت
حرة ودميقراطية .فيا لها من زعامة تكل ،واي هل من تبخيس ذاك،
اذلي واجه به مؤريخ اليسار زعمي ثورة  ،1924بل زعمي
السودان حىت يومنا هذا  ،أي عيل عبد اللطيف.
إان سرية الزتييف والتبخيس مل تبدأبعدم الإهمم بعيل عىل عبد
اللطيف يف سريورة الهيس توروغرافيا السودانية  ،أي احلمك
بلعدام املعنوي عليه بعد مماته ،وإامنا بدأت فعليا ،يف حياته ،مبا
فعلته الاحزاب السودانية -الطائفية والشمولية -ويه يف بداية
عهدها ،حني جتاهلته ورمته وأقصته .مفن املالحظ إان الحزاب
السودانية اليت بدأت تتكون منذ عام  ، 1942مل تعر قضية فك
أرس عىل عبد اللطيف أي أمهية يف مطالهبا ،ومل تنادي إبطالق
رساحه قط ،حىت موته يف الرس يف عام  .1948كام مل يوثق
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التارخي لي من قيادات هذه الاحزاب قيامه بزايرة عيل عبد
اللطيف وهو يف غياهب مستشفى المراض العقلية بلعباس ية يف
القاهرة واليت اكن مسجوان هبا ،ويه نفس القيادات اكنت حتج اإىل
مرص يف فرتة الربعينات وجتعجع إبمس القضية السودانية .اإننا اذ ل
ننعي عىل حزب ا ُلمة (تأسس عام  )1944أنه مل هيمت بقضية
اإطالق رساح عيل عبد اللطيف ،كون ذكل احلزب اكن إاس مترارا
طبيعيا للقوى املضادة للثورة يف  ، 1924فاإننا نس تغرب ذكل من
الاحزاب ا إلحتادية اخملتلفة – قبل وقوعها يف أرس الطائفية –
وكذكل عىل احلركة الش يوعية السودانية ،واليت تأسست معليا يف
مرص يف عايم  ،1946-1945واكن أغلب قادهتا املؤسسون
يقميون مبرص  ،عىل بعد أمتار من ماكن إاحتجاز عيل عبد اللطيف،
ومع ذكل مل يعريوه اهمما ،ومل جيعلوا مطلب اإطالق رساحه من
أهدافهم قط.
اإن هذا أمر خمجل وخمز يف اترخي تكل الحزاب والقيادات اليت
أدعت احلديث إبمس الوطن وقهتا ،حيامن اكنت زوجة الشهيد
تناضل – منفردة – من أجل اإطالق رساحه وتسافر اإىل مرص
وتكتب العرائض اإىل القيادات املرصية تطالب إبطالق رساحه .لقد
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تمزق قليب حني قرأت أول مرة العريضة اليت كتبهتا العازة محمد عبد
هللا (زوجة عيل عبد اللطيف) اإىل وزير احلربية والبحرية تطالب
إبطالق رساحه من مستشفي المراض العقلية اذلي اكن حمتجزا
خلف قضبانه  ،وتطالب بتسلميه اإىل اههل فامي اإذا اكن مريضا حقا،
وهو حق مكفول لهل املريض حيهنا .تقول العازة يف عريضهتا -اليت
مل يكتب مثلها ادعياء الس ياسة -يف  20نومفرب :1938
((حرضت من السودان عقب ترحيل زويج عيل أفندي عبد
اللطيف من جسن كوبر بلسودان اإىل مرص  .وكنت أود ان أجده
مبزنل خمصص او مستشفى خبالف ما رأيته .وقد نزلت أان وزوح
بنيت  -أي بنت عيل أفندي  -مبزنل أحد املعارف هنا مبرص وإاتصلنا
به يف وقت الزايرات بملستشفى ومل نرى من عيل أفندي أي
مرض كام يقولون سوى أنه يعتقد أنه جسني وقد اإختلف السجن يف
يشء قليل عن جسن السودان .وقد سعينا بعد ذكل بعد أن علمنا
اإن املريض ملاك لههل ل مكل املستشفى إال يف بعض المراض
الفتاكة  .ونظرت كثريا من الناس اذلين يدخلون تكل املستشفى
مىت يريدون اهلهم أخذمه يسلمون اإلهيم .ففي هذه احلاةل قدمت
الطلب اإىل مدير املستشفى فقابل ذكل الطلب بلك امتناع ولك
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حذر مع العمل أنه معي من يزيك طليب أمام املدير املذكور ومه
ضباط عظام .حفينئذ تأيد حديث عيل أفندي يل دواما أنه مسجون
وليس مطلوق الرساح كام يقولون .فيا معايل الوزير ارفع هذا
الطلب راجية مساعديت بتسلمي زويج واين أقوم بعالجه مبعرفيت
خارج املستشفي))55
وتميض العازة لتطالب برفع معاش عيل عبد اللطيف من خسة
جنهيات ومائنان وخسني ملامي وهو مبلغ ل يكفي سد مرصوفات
عائةل تبلغ عددها س تة أنفس خبالف السودان .كام تطلب املساعدة
برتحيل بقية عائةل عيل عبد اللطيف اإىل مرص ليك يكونوا جبواره،
ويه أمور مل تمت .وختمت خطاهبا بلقول (( ول خيفي عىل معاليمك ما
فعهل عيل أفندي .اإن اكن نداء الوطن هو ذنب فذاك ذنب عىل
أفندي عبد اللطيف))
مفا اقىس مصري الابطال ،وما أخلص موقف الناس البسطاء
العاديني ،مثل العازة ،زوجة البطل وام السودانيني ،وما أكرث بؤس
الساسة الطائفيني والشموليني يف السودان ،حيهنا والآن.
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