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 مقدمة 

 

كتبهتا يف الاعوام  ،نقد الش يوعية السودانية وادلوليةهذه مجموعة مقاالت وكتاابت يف 

انرشها  ،1996ب الش يوعي  اليت ترجع للعام  فامي عدا اس تقاليت من احلز  ، 2000-2015

 ليس بتسلسلها الزمين وامنا عىل اقسام رئيس ية حسب املوضوع .

منا كتبت من  ،هذه املقاالت ال تدعي الاحاطة ومل تكتب كبحوث اترخيية أأو أأاكدميية  وا 

، لطابع السجايل الساخنوهذا ما جيعلها اتخذ ا ،مواقع الرصاع الفكري والس يايس اليويم

علومات الواردة فهيا حصيحة بشلك اكمل. مع ذكل أأعد ابلتفرغ يف اجملدل الثاين رمغ ان امل

 . وجبهد أأكرث أأاكدميية وتفرغا   لقضااي فكرية أأكرث معقا  

مل أأنرش يف هذا اجملدل دراس يت املعمقة عن عبد اخلالق حمجوب ، واليت أأزمع نرشها مضن 

سقطت مهنا دراسات ومقاالت كتبهتا عن مجموعة دراسات عن خشصيات سودانية. كام 

وامتىن اجياد  ،اترخي احلزب الش يوعي مبا فهيا مقاالت نرشت يف الصحف واجملالت اخملتلفة 

أأما اجملدل الثالث فسأأكرسه لنرش مجموعة الوقت لنرشها يف اجملدل الثاين من هذا الكتاب. 

مقت بتجميع بعضها وترمجة الآخر  من الواثئق التارخيية والفكرية السودانية والعاملية واليت

 .، وبعضها س ينرش لأول مرة ابللغة العربيةمهنا واليت تتعلق بنقد املاركس ية والش يوعية

ن الش يوعية قد اكنت ملؤيدهيا عقيدة تعتنق وقد حتولت ا ىل داينة جديدة لها كهنة  ا 

ن مسامهيت املتواضعة هذه يه هجد املقل يف سبيل حتطمي خمتلف الأ  صنام وأأصنام. ا 

الفكرية والرمزية الش يوعية اليت عشعشت يف أأذهاننا ذات يوم، وال تزال تتحمك يف عقول 

ن هذا بعض مسؤولييت جتاه الأجيال اجلديدة أأال تعبد صمن    وأأفئدة الكثريين. انين أأعتقد ا 

 وال متوت من أأجل ومه.  وال حتيا  لعقيدة  

ورة الكتابة يف نقد الش يوعية يف اخلتام أأقدم شكري للك من أأسهم يف لفت نظري لض 

يضاح أأزمهتا وتوثيق كتاابيت  يف هذا اجملال،  سواء اكن ذكل عن طريق  السودانية وا 

الاس تاذ عرمان محمد الراحل املقمي اخلامت عدالن، تأأثري بكتاابهتم وهجدمه يف هذا اجملال )

 .املهمتنيأأصدقايئ الأس تاذ عامثن محمد صاحل(  او بطلب مبارش من  ،أأمحد

من هذه املقاالت  كام ال يفوتين أأن أأشكر لك الصحف ومواقع الانرتنت اليت نرشت بعضا  

فقد اكن لك نقاش يل معهم  ،أأو نقدا   فراد ممن انقشوين يف حمتوايهتا تقريظا  واملئات من الأ 

 ة يل. عظميذو فائدة 
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 شيوعى السودانىطلب استقالة من الحزب ال

 مقدم من عادل محمد عبد العاطى

 

 اىل فرع احلزب الش يوعى السوداىن ببولندا

 اىل اكفة عضوية احلزب الش يوعى السوداىن

 

 اكن اختااذ هاذا القارار اخلطاري ..،عزيز عىل اخلاطر ،شديد عىل العقل  ،ثقيل عىل القلب

فاان  ،قليةل للارتو  والتفكاري  وان اكن طلب انضامىم اىل احلزب قد اقتىض ىف وقهتا اايما

مان التفكاري  ،اختاذ قارار حاول مسا تقبل عضاويا ىف احلازب قاد احتاا  لشاهور طاويةل

 .املضىن والسهر الطويل والرصاع مع النفس واملشاعر 

فقد انضممت للحزب الش يوعى ،انىن اعترب نفىس من اجليل اجلديد وسط عضوية احلزب 

وفق قناعة فكرياة وس ياسا ية را اة ابن احلازب هاو ، 1983السوداىن ىف يونيو من العام 

من أأكرث القو  الس ياس ية نضاال من اجل ادلميقراطية والعداةل الاجامتعية والوحدة الوطنية 

 واكن ولوىج صفوف احلزب ىف فارتة وصالت فهياا ادليكتاتورياة املايوياة اق ا،،والتنوير 

وتكريسا ،عال للمقاومة والكرامة واكن الانامتء التنظميى للحزب حينذاك ف،درجات تفسخها 

عاماا  13الرفع القمي الثقافياة والوطنياة حتات نال نظاام ابع الاوطن ومارغ الثقافاة ..وعارب 

وباذلت ،معلت بلك هجد  عىل ايصال برانمج احلزب الس ياىس ،امضيهتا داخل احلزب ،

جامتعيااة الثقافيااة والا،الس ياساا ية مهنااا والتنظمييااة ،الجناااز ىماااىم احلزبيااة ،لك الطاقااة 

ومل اوفر طاقة ..وىف لك هذا الوقت قادم ىل ،والالزتامات املالية ..وىف ذكل مل ادخر هجدا

والاحساس ابالناامتء اىل كياان واحاد ،ادلمع املعنو  والفكر  ،احلزب وجماميع من الزمالء 

فانىن ال أآساف  ،ذو اهداف نبيةل وطموح عظمي.. انىن اذ اقرر اليوم اخلرو  من احلزب ،

وال عىل الس نني الطوال امضايهتا ىف داخا. ..فقاد اكنات ىل كا ا  ،قرار انضامىم اليه عىل 

وعاائةل مان ،وسااحة للنضاال ىف سابيل ماا اعتقادت اناه الافضال ،من التجارب واملعرفة 

 الرفاق والاصدقاء قل ان جيود الزمن مبثلهم 

اشاهر ( فاان  عاماا وبضاعة 17)،واذا كنت قد انضممت اىل احلزب ىف معر مبكار نسابيا 

انتفاضاة ماارس ،مباا فهياا احلادث الاوطىن الهاام ،خصب الفرتة الا انضممت فهيا للحازب 

وتنوع اجملاالت املتعددة الا معلت هبا )جمال الش باب والطاالب مبديناة  ،، 1985/ابريل 

مث فاارع  1988عطااربة ماارة اخاار  - 1985/86جامعااة القاااهرة الفاارع-85-1983عطااربة 
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واذل  ،وطاورت ىف حساا نقاداي ،اضافت ىل الكثري مان التجاارب  قد (1990/96بولندا

فبادأأت ار  السالبيات ،احد ادلوافع الا جعلتىن انضم للحزب -ىف صورته اجلنينية  -اكن

وىف تكل اجملاالت الا معلت هبا .. وىف لك مرة ،وان بصورة جد جزيئه ،ىف معل احلزب 

ان افهماه وانقاده بوضاوح وصادق  كنات احااول،كنت ار  ان هناك خطأأ ما او تقصاريا 

مقتنعاا ابن مان ،وما كنت افهمه من دسا توره والتتاه ،مس تلهام ىف ذكل تراث احلزب ،،

وان لك هااذه الثغاارات والساالبيات امنااا س عاارثات بساا يطة ىف ذكل ،ال يعماال ال خيطاا  

مباا -وبقرارات احلزب معوماا ،ملزتما ىف لك ذكل قرارات الاغلبية احلزبية ،،الطريق العظمي 

ان اكاون ذكل العضاو ،ما وساعىن ذكل ،حريصا دامئا -فهيا تكل الا مل اكن مقتنعا بفعاليهتا 

 امللزتم العامل من اجل قضية شعبه وحزبه

هاذا الاوعى النقاد  اذل  ساامه ،وزايدة الاوعى ،وتارا  التجاارب ،الا ان مرور الس نني 

قد ،العلمية والثورية ىف حشذه  وساعدت افاق املعرفة،ىف تطويره  -مبقتىض الامر -احلزب 

وتشاكيل ،ورؤياة اجلزيئاات ىف ارتباطهاا ،بدا ىف ربط خمتلف السالبيات ىف نساق واحاد 

ويادفع ،وحيلال ،ىف لٍك واحد حيااول ان يفهام ،واملالحظات الرسيعة ،الانتقادات املتفرقة 

و احلازب وعضا،فامي اعتقدت انه ىممة الثور  احلقيقاى ،حبركة احلزب ونشاطه اىل الامام 

 الش يوعى ىف املقام الاول

ابن احلازب الشا يوعى ،وصلت تدرجييا اىل القناعة الا تر ات عارب الاايم ،هبذا الشلك 

وان ،،ليس كام هو ىف صورته الباهية الا اكنات عناد  ذات ياوم ،السوداىن ىف حقيقته 

  جيعال الامار اذل،والازماات املتشاابكة ،احلزب يعاىن مجموعة من الامراض املس تعصية 

وخااداعا لااوات والاصاادقاء ،نوعااا ماان التحاياال عااىل الاانفس ،جتاهلهااا او التعااايه معهااا 

واملرغاوب فياه عاىل ماا هاو اك ان ،واحلمل عىل الواقع ،وتغليبا للومه عىل احلقيقة ،وامجلاهري 

 1986عشاا ية انتاباااابت ،قااد باادأأ ىف صااورة صاادمة  ،هااذا الااوعى اذل  توصاالت    />

حاني خار  ،واماىل خميباا ،ا ابلرادياو ..و  اكنات صادما كبارية حني كنات اعاع نتيجهتا،

ماان مجااةل مقاعااد الربملااان ..ان هااذه  %1أأ  اقاال ماان ،احلاازب مهنااا بثالثااة مقاعااد فقااط 

وحلظاة ادراك مفاجئاة  ،وهزة معيقاة ىف داخاىل  ،اللحظة قد اكنت نقطة حتول ىف نظرىت 

وكيفياة ،ب ذكل الضاعف ملعرفاة اسا با،ومصادر دفاع متواصال ،لضعف احلازب الشاديد 

فان القيادة مل حتاول ان حتلل هذه ،عالجه ..وحني شعر اعضاء احلزب العاديني بلك ذكل 

اتركة الامر ملنطق ،والاصالحات املطلوبة ،وختر  مهنا ابدلروس الالزمة ،الهزمية املاحقة 

لك هاذه وملقية اللاوم عاىل قاانون الانتابااابت وشا لات الزتويار ..ان  ،النس يان والتعود 
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الاا مل ،وقاد اكنات حمااولا للفهام الصاائب ،التربيرات مل تقنع خشصاا واحادا يعمال ذهناه 

قد اوصلتىن اىل نتيجاة اثبتاة ،تتوقف منذ تكل اللحظة واس مترت ىح كتابة هذه السطور 

ازماة ىف اشااكل  ،ازماة فكرياة وس ياسا ية وتنظميياة ،وس ان احلزب يعيه ازمة معيقاة ،

 بنيته ادلاخلية كام ىف صورته امجلاهريية  ىف،العمل والقيادة 

ىف فشاا. ىف الوصااول اىل  ،مظاااهر الازمااة رأأيهتااا ىف ضااعف احلاازب امجلاااهري  الشااديد 

و حتقيق جزء مان براجماه ،ىف جعزه عن الوصول اىل السلطة ،جامهري الشعب وىف اقناعها 

ة الالفعاليااة عااىل  اار  ،وىف اهاادار تضااحيات املئااات والآالف ماان املناضاالني ،واهدافااه 

الرساية ،الصامء ..اماا اسا باب ذكل العجاز وتاكل الازماة فاراهاا ىف بنياة احلازب اجلامادة 

ومت انتقادهاا ،وىف متسكه ابشاكل العمل القدمية الا عفى علهيا ادلهار ،والصفوية واحللقية 

وتكرير مصطلحات ومفااهمي غريباة عاىل لغاة الشاعب ،ىف امجلود الفكر   ،ىف الس تينات 

ىف المتسك احلرىف بأأيديولوجية وصيغ أأيديولوجية بعيدة عن العمل ،وزة لوعيه وواقعه متجا،

ىف  ،وادارت لهاا جامهاري شاعبنا نهرهاا املارة تلاو الاخار   ،قد اثبت الازمن بطالااا  ،

وال يتاواءم ماع برانجماه والاوطىن  ،ال يسا تجيب لطبيعاة احلازب  ،المتسك ابمس ش يوعى 

ويباعد ، التطور الاقتصاد  والس ياىس والفكر  ىف السودان وال مع مرحةل ،ادلميقراطى و

بني احلزب وبني قطاعات واسعة من امجلاهري الثورية وادلميقراطياة ..اد  لك هاذا انعادام 

وبنااء ،اىل غياب ادلميقراطية احلزبية ،وجفاف منابع احلياة فيه ،روح اجلديد داخل احلزب 

 ،ارجعاات احلاازب القهقاار  ،واحلساساا ية  تنعاادم وسااطها املواهااب،بريوقراطيااة حزبيااة 

وحولت احلزب اىل تنظمي مغلاق ،وابدت القيادة وقدس هتا  ،وحولت العضوية اىل   ىممل 

غارق ىف اترخيه ،ضعيف ىف اماكنياته ،صغري ىف جحمه ،حمافظ ومتحجر  ،جامد وسلفى  ،

  وال ميكل أأ  رؤية السترشاف املس تقبل،ذاهل عن احلارض املتغري ،البعيد 

ذاهاب ،فبعض عنارصها اكمن ىف بنياة احلازب ،ان هذه الازمة ليست جديدة ىف احلزب 

لكان اغللاا مسا تحدث وقاد تارا  ماع مارور الازمن  ، ،معيقا ىف اترخياه وناروف تكويناه

وراجع اىل نروف ذاتية واىل اختيارات واعية لقياادة احلازب املتنفاذة ،وانعدام الاصالح 

اىل -واكن تطاوره منساجام ،ىف امخلساينات والسا تينات  ..لقد اكنت مسرية احلزب صااعدة

واكناات بااه ،، 1971حااا العااام ،مااع التطااور الاجامتعااى والساا ياىس ىف السااودان  -حااد

وذات ،قااامس (،الشاافيع ،قيااادات شااعبية ذات حساساا ية اجامتعيااة عاليااة )عبااد اخلااالق 

ت الواقاع باذلت حمااوالت متعاددة لتطوياع بنياة احلازب وفكاره ملتحاوال ،طبيعة صد امياة

وىف لك ذكل اكن احلااد الادىن ماان مصااداقية احلاازب مكفااوال  ،،ونااروف السااودان 
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عاماا الاوىل  25ان مسارية احلازب ىف ال.واملساحة معقوةل بني املطروح واملمكن تنفياذه ،

 لتأأسيسه قد اكنت مسرية تنظمي صاعد حبق

ا الانقاالب اخلاار  هاذ،يولياو  19واذا اكنت الاكرثة الكرب  قد اكنت ىف تنظامي انقاالب 

عىل س ياسة احلزب وقرارات مؤمتراته واذل  مل جيد الادانة وال التوضيح من قيادة احلازب 

قااد اكناات مساارية ا داريااة حبااق  1971يوليااو  22فااان مساارية احلاازب بعااد ،حااا اليااوم 

فتحطم نفوذ احلزب امجلااهري   ،حيث ترامكت عىل املشالك القدمية اخر  جديدة معقهتا ،

غاريت قياادة احلازب مان تكتيكهاا ،وحتات دعااو  الرساية املطلقاة ،ق عاىل نفساه وانغل،

وحرصات ،وجتمادت ىف ذاهتاا ،وانغلقات ىف عاملهاا احلاز   ،،ومواقفها املرة بعد الاخر  

ومل خيلاق    ،فاانفض عناه مؤيادوه القادماء ،نشاط احلزب ىف اشاكل معل ابئسة وقدمية 

 1985جااه احلاازب انتفاضااة مااارس / ابرياال ووا ،،مااؤطى قاادم وسااط الاجيااال الشااابة 

عامااا ماان العاازةل وطااول  15وقيادتااه قااد اضاااع للااا ،وعضااويته ال تتعااد  البضااع مئااات 

 الاختفاء

لهتمايه ااكن مان الطبيعاى ان يتحاول مان موقاع املباادرة اىل مواقاع  ،حزب هبذا الشلك 

دان الاصاالح ومن ساحات النضاال اىل ميا ،،ومن منطق املقاومة اىل منطق املساومة ،

حااني اعلاان تكتيااك وجلااة عريضااة دلميقراطيااة وانقاااذ ، 1977منااذ العااام ،فاصاابح  ،

وبصاورة اكارث ،لتدشن التصاحل مع القو  التقليدية ىف جلة تضم الصاحل والطاحل ،الوطنو

بس ياساا ته املعلنااة ،اصاابح احلاازب ، 1985بعااد انتفاضااة مااارس /ابرياال ،وضااوحا ومعليااا 

 ،ال بديال عهنا ..وحتت مسميات وحادة قاو  الانتفاضاة ،لتقليدية رديفا للقو  ا،واخلفية 

مارس احلزب حتالفات تكتيكية مع طرىف القاو  التقليدياة ال يربطهاا خاط اسارتاتيجى وال 

و  ”Gentelmanوعاارب اتفاقااات الو،ختاار  ىف الهنايااة عاان مصاااحل تااكل الاحاازاب 

امهال -قيقياة فياه للمسااومة حاني مل يكان احلازب مياكل قاوة ح -مساومات العمل الربملااىن 

لقااد اصابح احلاازب ىف فاارتة ادلميقراطيااة ،العمال امجلاااهري  والنقااا  والنشااط ىف الشااارع 

ىف ،وقاد تراجاع احلازب ىف غاري انتظاام ،الثالثة صوات النهار الوجود اكرث منه قوة لتغياري 

اكاارث ماان معركااة فرضااهتا حاادة الظااروف ورشاسااة الاعااداء وتعقااد الظااروف السااودانية 

وليس ذكل لتقاعس عضوية احلزب وامنا الختيار القيادة الا رأأت ذكلوعىل امل احلفاظ ،

واكن النظام ادلميقراطى ميكن ان يسا متر دون حمتاو  اجامتعاى ،،عىل النظام ادلميقراطى و 

 ،دون اصااالح جاااذر  ىف مؤسساااته وبنيتاااه  ،دون تغيااري حقيقااى ىف حيااااة الناااس ،

هتدياد ادلا  والعناف املسالط واملعلان مان قبال القاو  وكأنةميكن ان يس متر حتات نال ال



10 

 

واببتعاده عان الشاارع وتركاه ،والغرق ىف اليوىم والعابر ،الفاش ية ..ابنعدام الهنج املس تقل 

اسااهم احلازب مضان ماان اساهم ىف ااياار التجربااة ،حكارا عاىل نشاااط اجللاة الاساالمية 

 30ش ية املتاسالمة اىل السالطة ىف وما نتج عن ذكل من وصول الفا ،،ادلميقراطية الثالثة 

 . واس مترارها فهيا اىل الآن 1989يونيو 

فاجملموعاة الاا تقاود احلازب الآن ،انىن ارجع ازمة احلزب ىف املقام الاول اىل ازمة القياادة 

ال اتخذ من صفة القيادة الا اعهاا ..فها ى ملاد  ،سواء ىف داخل السودان او ىف خارجه ،

ومل تقادم كشاف حسااب عان ،ر انتاباابت حزبية جتدد هبا قواىما مل جت،اكرث من ربع قرن 

بل ان عضو احلزب العاد  ال يعرف حا بعض افرادها ..ان هذه القياادة والاا ،نشاطها 

ال ،ني يوصعد اجلزء الاغلب مهنا للقيادة ابلتع ، 1967مت اختيار جزء صغري مهنا ىف اكتوبر 

ت احلاازب ىف حاادود تصااوراهتا القدميااة وس قااد  ساا ،متااكل أأ  رشعيااة الدارة احلاازب 

جعلات احلازب ينضاب مان املواهاب ،ومركزياة قااتةل  ،ومارست تسلطا ابواي ،واحملدودة 

لايس ،اجلديدة ويعجز عن خلق قاادة جادد ..وس ىف نشااطها ال حماساب لهاا الا نفساها 

دي. فاكن ان تبنت التكتيك وبا،وليس للرقابة علهيا من سبيل  ،للعضوية علهيا من حقوق 

ىف حلقة  ،عاما  25ملدة ،واكن ان اصدرت لك قراراهتا  ،واكن ان حتالفت مع هذا وذاك ،

 ،ودون ااتحة الفرصة لها لالعرتاض او التأأييد ،دون تشاور مع العضوية او حوار  ،ضيقة 

والتأأيياد دون معرفاة ورصاع واقتنااع امناا هاو تبعياة  ،فالتأأييد احلقيقى امنا ايىت عن قناعاة 

وهو ابعاد ماا يكاون عان روح الثورياة  ،وهو منطق الاشارة،وهو طائفية جديدة ، معياء

 وادلميقراطية 

ومنت عىل قاعدة ضاعفه تنظااميت جديادة جاذبت  ،تراجع نفوذ احلزب ،حتت هذه القيادة 

مل يتحااول أأ  فاارع حاازب اىل قائااد  ،وحتاات ضااغط املركزيااة الصااارمة ،الاجيااال الشااابة 

آليات تربية وتطويع العضوية اخملتلفة وحولت  ،ومبادر ىف جما   آةل ،أ حولات الاعضااء اىل أ

واكنات لك حمااوةل للنقاد او  ،وال تعارف الرصااع  ،ال ايتهياا اجلدياد ،تأأييد واتفااق صاامء 

تواجه بهتم الانقسام والتكتال وجعاةل ومغاامرة والربجوازياة  ،الاختالف او االتيان ابجلديد 

والضاغط  ،الف شا ا اشااكل الرتغياب والرتهياب وابتدعت ىف حماربة الاخت ،الصغريةو

نضاااال ،فاااكن ان تاارك احلاازب العديااد ماان اكاارث عضااويته نشاااطا وموهبااة ،والاخضاااع 

وودعهم احلزب ابهتامات مل يكن اقلها هتم الاازامية والتصفوية  ،واخالصا لقضية الشعب 

لكهناا  ،رافضاة  ومل يستبعد فهيا العزل الاجامتعى ..وبقيت وسط عضوية احلزب مجموعات،

وحرصاا عاىل  ،خوفاا عاىل ععهتاا واترخيهاا مان التشاويه  ،صامتة مصت احلسن البرص  
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آخارون عاىل الصامت  ،روابط اجامتعية ونفس ية لها ابحلزب واعضاءه من الضاياع  واجارب أ

 او الزاىمم حبرف الالتة،ابلهتميه والابعاد عن مواقع القرار ،

 ،وىل بوصاول اجللاة الاساالمية القومياة اىل السالطة املارة الا ،وحني تزلزل العامل مرتني 

مل هتزت شعرة واحادة ىف  ،واملرة الثانية ابايار انظمة دول رشق اورواب والاحتاد السوفيا 

فضالت ،ففى شان ااايار ااملاركس ية العظامي  ،قيادة حزبنا الشديدة املناعة جتاه لك جديد 

وترديااد املقااوالت اخلطابيااة عاان  ،خاارين ان تاادخل النقاااش ماان ابب مراجعااة جتااارب الآ 

راجع مسامهة محمد اباراهمي نقاد ىف جماةل الشا يوعى )العادد -جتربتنا املمتزية ووحزبنا اخلاصو

آل اليه حال هذه التجربة املمتزية وذكل احلزب اخلاص مان ااياار -(156 دون ان تدرك ما أ

ل ما يقارب السا بع سا نوات خفال،يونيو  30اما ىف مواهجة النظام الفاىش لعصابة ،وتراجع 

مل يفلااح احلاازب ىف تقاادت التكتااياكت والس ياسااات املناساا بة لالطاحااة بنظااام الفاشاا ية ،

وان يوحد عضويته واصدقاؤه وامجلاهري حول هذه التكتاياكت ..كاام مل يفلاح ،الاسالموية 

وعااجزة س وبعيادة  ،متحالفا مع قو  اكنت س سبب النكبة ،ىف التصد  لقيادة النضال 

شاانه ىف ،وابتعد احلزب عن ميدان الكفاح املسالح ،عن روح أأ  نضال جامهري  حقيقى 

خمليااا بااذكل ،اتراك احلركااة الشااعبية منفااردة ىف املياادان ،ذكل شااان الاحاازاب التقليديااة 

املوجه ،العشواىئ واملنظم ،الساحة امام عنف اجللة الاسالمية وسلطهتا الفرد  وامجلاعى 

وجاه ضاد جامهاري الشاعب ..اد  لك ذكل الن تتسااقط اعاداد ضد اعضااءه كاام ذكل امل

وان تفضال جمااميع ال حت ا مان العضاوية والااكدر الهجارة اىل ،كبرية من عضوية احلازب 

وختبط مئات الش يوعيني ىف باالد   الواساعة دون توجياه او متابعاة مان ،خار  البالد 

 ودون رابط او امل هلم ىف احلزب ،القيادة 

والاا اكنات حباق فرصاة  ،الاجواء فتحات املناقشاة العاماة داخال احلازب ىف مثل هذه 

ولكن القيادة املتنفذة قد معلات عاىل ان ،،ذهبية الصالح الاخطاء وللخرو  من الازمة 

ىف حني مل متاتكل رؤياة ،ولتنفيس الاحتقاانت ،تكون املناقشة وس يةل المتصاص الغضب 

بال ان الابعض ماهنم مل يار الازماة اىل ،تاه واحضة او مهنجا جديدا الخرا  احلزب من ازم 

الآن!.. وحني بدأأ نفر خملص من عضاوية احلازب واكدره ىف طارح خاط التغياري والتجدياد 

فكناا كآل ،بلغاة ساالفة خارجاة مان عصاور قدمياة ،والتشنيع البشع  ،ووجه ابلهجوم املر ،

ن احلاازب ومل نااتعمل شاايئا ..فاااجرب ماان اجاارب عااىل اخلاارو  ماا ،بوربااون  مل ناانس شاايئا 

وودعوا اب يش هيات التصفية والانقسام . وحتت الرصاخ املتعاىل ابمس وحدة ،والاس تقاةل 
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وتكريس نفاس القياادات الاا ،يمت مترير نفس اخلط القدت اذل  اد  اىل الاكرثة ،احلزب 

 وتثبيت نفس املهنج والصيغ الا  ستنا ىف كهوف امجلود،اثبتت عدم فعاليهتا 

آماال كبرية عىل املناقشاة العاماة ،ري  مثل غ،لقد وضعت  معتقادا ان لك اخطااء احلازب ،أ

ىف حماااوالت دراسااة الاخطاااء وساا بل ،جبهااد  املتواضااع ،قااابةل لالصااالح ..وسااامهت 

نرشا ،وارسالنا مسااهامت متعاددة ،سواء بصورة فردياة او ىف معال الفارع  ،اخلرو  مهنا 

والزتمنااا ،وتااذرعنا ابلصاارب والهاادوء ،واجرينااا احلااوارات والنقاشااات ،بعضاها وامهاال اغللااا 

لك ذكل دون نتيجاة تاذكر ىف نال وضاوح ،،ابلالتة الا خرقهتا القيادة عرشات املرات 

)اذليان ال -عاىل لساان الاسا تاذ التجااىن الطياب-واذل  يقاول ،اتم لرأأ  القيادة املتنفاذة 

ملاذا ال يرتكاوا وحزبناا ،وحبزب الطبقة العامةل  ،وابملاركس ية ،يؤمنون بثورية الطبقة العامةل 

و ويبنوا وحازهبم و ادلميقراطاى (وىف احلاديث املكارر للتجااىن معان يريادون )ذ  احلازب 

قرابان لكيان هالىم للربجوازية الصغرية (او تأأكيداته القاطعة ابنه )ليست هنااك قاوة قاادرة 

 حا ولو اكنت اغلبية عضوية احلزب -عىل حل احلزب الش يوعى (

h يىس والفكرة الاساس ية للمتنفذين ىف احلزب تعلان ابختصاار ابناه لايس ىف ان اخلط الرئ

وان ال ماااكن للتغيااري او دعاتااه ىف صاافوف احلاازب الشاا يوعى ،الاماااكن احساان ممااا اكن 

 السوداىن 

ولكن مصريها قاد حتادد بصاورة معلياة .ان الاسالوب ،ان املناقشة العامة مس مترة شالك 

والرصااع غاري املاربر وغاري املباد  اذل  خاوض ،ن اذل  عوملت به مسامهة اخلاامت عادال

وذكل ىف خطاااابت ،وتساامية خطااوة اساا تقالته هااو و نفاار ماان اصاادقاءه انقساااما ،ضااده 

يوحض ان الغالبية العظمى مان قياادة ،سكراترية اللجنة املركزية كام ىف واثئق مكتب اخلار 

مل النقاش ير  اناه كام ان املتابع جمل ،احلزب تقف ضد اجراء أأ  تغيري جذر  ىف احلزب 

خيطو ىف اجتاه اجاراء تغياريات شا ية ..ان اساهام القياادة يرتكاز ىف الارصار عاىل نفاس 

ىف نفس الوقات اذل   ،الس ياسات اخملتلف علهيا وحماوةل تكريسها والبحث عن تنظري لها 

خطها القائد هو تكريس القاا  ،تواجه فيه لك الافاكر اجلديدة بتسخيف جف وردود حضةل 

وجتار  احملااوالت جاادة الغالقهاا ىف ،واملوجود..ان املناقشة العامة قاد ترهلات وابتاذلت 

ويبدو الامل معدوما ان تتاح الفرصة لتيار اجلديد ان يعرب عان رأأياه ،اطار تصور القيادة 

التنظميياة والس ياسا ية -خصوصا ىف نل عدم وجود الادوات احلزبياة  ،وينترص دميقراطيا 

وتغدو أأ  حمااوةل خللاق مناابر خاصاة او النرشا ىف مناابر مسا تقةل  ،ه حتت يد-وادلعائية 

 ىمددة بهتم الانقسام والتكتل اخل من مصطلحات ذكل القاموس القدت
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الا ان احد اعضاءها قد تطرف ىف ذكل  ،وعىل الرمغ من ان تيار امجلود غالب ىف القيادة 

س الوقات يقادم دالةل عاىل ازماة واذل  ىف نفا،)الاس تاذ التجاىن الطيب(.وانه ملن املاؤمل 

ميكن ان تقاف جحار عارثة ،مثابر ىف حتجره ،ميثلها خشص واحد ،ان مجموعة صغرية ،احلزب 

وعاىل عضاوية ،ومتىل ارادهتا عىل اعضاء احلزب ىف اخلار  ،ىف طريق تطور احلزب وتغيريه

بل وضاربني عارض احلاائط مبسا تق  ،مس تخفني بلك املساهامت ،واكدر احلزب ىف ادلاخل 

وحتت ،احلزب ووحدته ..وىف نل انعدام الافق وضعف الارادة عند غريمه من القياديني 

مفن احملال ان خيطئوا ،نل عالقات التضامن واملؤازرة الا طوروها عرب عرشات الس نني 

حا ولو اكن المثن هو مس تقبل احلزب ..ويبدوان ما تبقى هلام مان سا نني ىف  ،او ينقدوا 

ومان ابب اوىل مان  ،رث قمياة عنادمه مان مسا تقبل الاجياال القادماة قيادة احلزب لهو اك

 رغبات عضوية احلزب الغالبة.

  :ما اعتقده خاطئا ىف مهنج احلزب وس ياساته،انىن ىف الفقرات الالحقة اخلص بكثافة 

والمتسااك  ،حاازب الاااكدر ،النخبااو   ،املغلااق ،الارصار عااىل صاايغة احلاازب الطبقااى 

املاركساا ية الللينينااة )الساا تالينية ىف حقيقهتااا ( الاماار اذل  ال الهساا تري  ابلأيديولوجيااة 

وىف احملصاةل حتوياال احلازب اىل شااةل  ،وال ملعطياات العرصاا ،يسا تجيب لواقاع السااودان 

 صغرية بعيدة عن التأأثري امجلاهري 

املسا متر ،ىف نفس الوقت تعممي خط املساومة والاصالح والتحاالف ماع القاو  التقليدياة 

وحسااب شااعارات التغيااري الاجامتعااى ، 1989واملكاارس ماان يونيااو ، 1985منااذ ابرياال 

وتغيياب واجاب بنااء اجللاة ادلميقراطياة ملصالحة ،اجلذر  ىف البنية الاجامتعية السودانية 

 حتالف عريض تلعب فيه الاحزاب الطائفية ادلور املقدم

ديدا اداة العمال وحت،انعدام التكتياكت الصدامية الواحضة ىف مواهجة السلطة ادليكتاتورية 

وتغيياب صاوت احلازب  ،وحامياة التحاراكت الشاعبية وحضاااي القماع والتعاذيب  ،املسلح 

الامر اذل  وضع احلزب عىل هامه النضال من اجل  ،املس تقل ىف وسط جضيج التجمع 

 اسقاط النظام 

واملوقااف العااداىئ جتاااه حماااوالت توحيااد القااو   ،رفااض دعااوات حتااالف القااو  احلديثااة 

 ،جامهري  وتقادىم ،والرفض العدىم لفكرة بناء حزب دميقراطى واسع وكبري  ،راطية ادلميق

يغااري ماان اخلرطااة الس ياساا ية ويشاالك رمقااا جدياادا ىف احلياااة الاجامتعيااة والس ياساا ية 

 السودانية
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العامااة مهنااا ،الاماار اذل  يتضااح ىف عاادم عقااد مؤمتراتااه ،انعاادام ادلميقراطيااة ىف احلاازب 

والتجاهاال والاارفض دلعااوات كشااف احلقااائق موضااع ،لقيااادة فيااه وابديااة ا ،والتداوليااة 

 مثال . 1971يوليو  19اكنقالب ،الاختالف ىف اترخيه 

 ،وادعاااء احلقيقااة املطلقااة ،ورفااض الاارأأ  الاخاار ،والانغااالق املمياات ،احللقياة املفرطااة 

 متجااهلني نضااالهتم ،الامر اذل  يتجىل ىف الهجوم الاكحس عىل لك من خير  من احلازب 

وحتويال هاذا املاهنج اىل اداة ختوياف  ،والس نني الطوال الا امضايناها معاا  ،واسهاماهتم 

وليست بعيدة عن احلقيقاة تاكل النكتاة القاائةل ابن الشا يوعيني  ،وارهاب العضاء احلزب 

 اذا خرجت مهنم بيطلعوا ليك واخطاء والابتداىئ

راء واشااباص زماالء اكناوا الهجوم العنياف والتساخيف اجلاارح ال ،لقد حز ىف نفىس  ((

وىمام اكنات درجاة الاخاتالف معهام فاااا ال  ،حا الامس القريب ابناء احلزب اخمللصني 

اخل اخل ..اناىن ،تصل اىل درجة وصفهم ابخليانة والعداء للحزب والتشكيك ىف ذمهتم املالية 

لاىن .. ولان اتربأأ من لك  مة زيف قيلت ىف حق زميل سابق واعلان اااا مل متثلاىن وال متث

يكون هذا موضع خفر ال  حزب يعامل اعضاؤه السابقني مبثل هذه املرارة والكراهياة ..ان 

 هذه الاقوال واالهتامات ىف نظر  ل تض الا قائلهيا ومروجهيا((

بشالك ،ال اساتبعد ان اواجاه  ،كغاري  ،وس اىن ،تثبيات بعاض احلقاائق ،رضور  هنا 

مبختلف االهتامات عان الهاروب مان  ،ثرثرات فردية عىل نطاق عام او ىف ،علىن او خمفى 

واثبت ايضاا ان ال مشا ة ىل …املتناقشة العامة والانقسام وتشويه ععة احلزب اخل اخل 

ومل اتضار كشاخص مان أأ  ممارساة ىف ،خشصية مع احلزب او مع أأ  احاد مان اعضااءه 

بل ،او التشنيع عليه كام ان غرىض مل يكن ىف يوم من الاايم الهجوم عىل احلزب  ،احلزب 

آمنات ان  -او غريه-العكس هو الصحيح ..ذلكل فاىن ال اعترب هذا النقد  جحة عىل ..فلقاد أ

وحاولات ان اسا متتع  ،اديت واجباىت بقدر املس تطاع ،ىل حقوقا وواجبات داخل احلزب 

ان اوحض ماواقفى  -ومن واجىب جتاه العديادين-حبقوىق بقدر املمكن ..واعتقد ان من حقى 

وان اخر  من احلزب حني ار  ان الشقة بيىن وبيناه قاد  ،وان انقد ما اراه خاطئا ،مةل اك

وانه ما عاد يس تجيب لآماىل وخلط تفكري  وقناعاىت ..فلقد دخلت احلزب بقناعة  ،بعدت 

وبطلااب مكتااوب ..واليااوم اذ ختتلااف قناعاااىت عاان القناعااات  ،وبصااورة فرديااة ،اكمااةل 

 ،وبصااورة فرديااة ،فاااىن اخاار  منااه عاان قناعااة ،ذريااة املفروضااة عااىل احلاازب بصااورة ج

وىمااام اكن التخااوف ماان ساا يف ،وبطلااب مكتااوب . وىمااام اكن القاارار ثقاايال عااىل الاانفس 

جشاعاا ىف اختاااذ  ،فيظال قادر الثاور  ان يكاون صاادقا ماع نفساه  ،االهتاماات املسالط 
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لن تكون معروفة فهو ان دواعى الاس تقاةل  ،قراراته وتنفيذها ..واذا اكن هناك من اسف 

وهيمتاوا بااان قاارار ،قبال ان يعارف لك مان اهامت هبام  ،وس ميىضا وقات طويال ،للجمياع 

حاني اصابح احلازب جامادا ومتحجارا ..قاد اكن  ،اخلرو  من احلزب قد اكن قرارا ثاوراي 

حبثاا عان مناابر ،قرار احتجا  عىل مانج ساري الاماور ىف احلازب ..قاد اكن معاال نضااليا 

آمنت وال ازال اؤمان هباا   مان جديدة تتيح اماكنيا ت افضل لتحقيق الربامج والآمال الا أ

وعلامنيااة ،والوحاادة الوطنيااة احلقيقيااة  ،وادلميقراطيااة الشااامةل ،حتقيااق العااداةل الاجامتعيااة 

اذليان يكارث الابعض ىف  -احلياة الاجامتعية والس ياس ية ..هو الزتام ابلواجب جتاه الشهداء 

وماا ،ابلبحث عن اشاكل جتعال تضاحياهتم ال تضايع هادرا -هم احلديث عهنم واملزايدة ابع 

 انضلوا مكن اج. قابال للتحقيق 

انىن اس تقيل من احلزب الشا يوعى لانفس الاسا باب الاا دخلات هباا احلازب الشا يوعى 

نقضا للسالفية والاال تساامح ،ورفضا لدليكتاتورية وامجلود ،حبثا عن موقع للنضال فس يح ،

وللجهااد عائااده  ،ويكااون للعماال  رتااه  ،فيااه احلاامل والواقااع وحبثااا عاان منااوذ  ينطبااق  ،

  ولالحالم اماكنية التحقق .،

 ،ىف الهناية ال امكل الا الشاكر والتقادير لازميالت وزماالء اعازاء عارفهتم داخال احلازب

وعلموىن روح التضحية والاقدام ..التحية هلام ىف أأ   ،قدموا ىل الكثري من احلب وامجلال 

ولهتناأأ اروامام  ،ابت ذكرامه ىف داخل احلزب نلوا ام اصبحوا ىف خارجه وط ،موقع اكنوا 

اذكار هناا ابلاود والاعازاز روح الاراحلني العام عباد ، الاحياء مهنم ومن رحلوا عان دنيااان

العزيز فوزىوالصديق كامل ابو عكر فالتحية موصوةل هلم مجيعا .والاعتاذار موصاول ملان مل 

ا تكون س غلطاا ىف اىن مل اوحض افااكر  كاام ينبغاى .. فرمب،يفهم مهنم اس باب اس تقالا 

 ،عىسا ان تشالك للابعض هازة ،ولكن الاحرتام هلم ولنفىسا يفارض عاىل هاذه اخلطاوة 

فرمبااا ينصاالح ىش مااا .. والشااكر والتقاادير للحاازب الشاا يوعى ،وفرصااة ملراجعااة اذلات 

دامئااا ابلااود سااأأنل اذكرهااا  ،عااىل ساا نني مجاايةل ونباايةل قضاايهتا ىف صاافوفه ،السااوداىن 

 والاحرتام .

 عادل محمد عبد العاطى )عامد/ عز ادلين(

                      1996مايو  4وارسو ىف 

 

 

 



16 

 

 إفادة  للحقيقة والتاريخ

 2002-2-17تعليقا  عىل بيان فرع احلزب الش يوعي السوداين هبولندا بتارخي 

 

ىل اجلالية السودانية هبولندا    ا 

ىل الرأأي العام السودا  ين  ا 

ىل املنظامت الس ياس ية واملدنية السودانية والهولندية    ا 

 

هال بعناوان   ، 2002-2-17بياان بتارخي  ،اصدر فرع احلزب الش يوعي السوداين هبولندا 

قاماة يف  العداء للحزب الش يوعي السوداين وتلفيق الأاكذيب هو البواباة للحصاول عاىل ا 

. وقاد كارس البياان   نفس البواباة ؟هولندا ؟ وهل رحةل البحاث عان جماد زائاف متار با 

واذلي يازمع كشاف عالقاة اليساار  ،ملناقشة مقال ورد بصحيفة أألوان الصادرة ابخلرطاوم 

ومل ي اف  ،كاام ينتقاد حركاة القاو  ادلميقراطياة  اجلديادة )حاق (  ،السوداين ابملوساد 

ياراد عناوان املقاال امل   ،لأس باب يعلمها القاامئون علياه  ،البيان نفسه  نااقه أأو صافحته اب 

صدار العدد اذلي حواه .  واترخي ا 

ذا اكن من الغريب أأن يكرس فارع احلازب الشا يوعي الساوداين هبولنادا بيااان للارد عاىل  وا 

وصدر يف  حصيفة معروفاة ابلكاذب واال اثرة والتلفياق يف  ،مقال تناول أأساسا حركة حق 

يف املقاال التلميحاات  فاان العجاب يازول عنادما نقارأأ  ،لك اترخيها وىف لك  ماة تنرشاها 

وحصيفاة أألاوان سايئة  ،والايت يادعوها البياان بتنظامي اخلاامت   ،بعالقة ما بني حركة حاق 

ىل كاذب أألاوان أأاكذياب جديادة تتعلاق بابعض كاوادر  الصيت . مث يتابع البيان  ليضايف ا 

حاداث وقيعاة باني  ،يف غرض واحض وهو تشويه واغتياال خشصاياهتم  ،حق يف هولندا  وا 

 لسلطات الهولندية .بعضهم وا

السؤال اذلي يطارح نفساه هاو ختصاص مركاز املعلوماات واخلادمات يقول البيان   >> 

 ،يف تغطية نشاط وأأخبار تنظامي حاق هباذه ادلقاة والتفصايل  ،الصحفية لصحيفة أألوان 

عاامل هاذا املركاز معيال مازدو  أأم توافاق فكار  باني الراسال  فهل اي تر  القا  عىل ا 

ليه  اصة وقد سا بق لهاذا املركاز أأن زود احملارر السا يايس لصاحيفة أألاوان خ ،واملرسل ا 

عان نشااط اخلاامت  ، 1997-9-27مبعلومات مضخمة ومغلوطاة نرشات بتاارخي السابت 

أأااا مان  ،مع أأيراد بعض الأسامء ابعتبارها  زورا  ،عدالن وخالفه مع احلزب الش يوعي 

 << قيادة احلزب .
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ذا جتاوزان الراككة اللفظية  ننا ا  كام تبد  يف كون ،واحلشو وخراقة املنطق  ،يف الصياغة ا 

او احلديث عن  توافق فكر  ما  ،السؤال اذلي يطرح نفسه قد حتول ا ىل مجةل خربية 

فأأننا نفاجأأ ابالفرتاض اذلي ال يدمعه  ،ببني أألوان ومركزها الصحفي كأنه اكتشاف خطري 

اعامتدا عىل ختصص أألوان يف  ،دو  ابن القا  عىل أأعامل هذا املركز هو معيل مز  ،دليل 

تغطية نشاط وأأخبار حركة حق . ويأأيت تفسري املفاجأأة عندما نعمل أأن ختصص حصيفة  

وال ياكد مير عدد دون ان تنهتشه مبقال  ،أألوان الرئييس هو احلزب الش يوعي السوداين 

مزورة وال مير أأس بوع دون أأن تنرش عنه واثئق  ،حاقد أأو تعليق مغرض أأو خرب مغلوط 

فهل مبنطق فرع هولندا ميكن أأن نفرتض عالقة ما بني حصيفة أألوان واحلزب الش يوعي  ،

 أأو توافق فكر  بيهنام ؟ ،ووجود معالء مزدوجني بني الطرفني  ،السوداين  

الثابت لنا أأن هذه العالقة وذكل العميل املزدو  بني حركة حاق وحصيفاة أألاوان ال توجاد 

ال ىف اخليال املريض ملؤل ن قاراءة متأأنياة للمقاال املفارتض ) ا  في هذا البياان املغارض . كاام ا 

حيث مل يوثقه البيان ( تاوحض جحام احلقاد والكاذب والزتويار اذلي أأفرزتاه الصاحيفة جتااه 

ن سبب عدم  ،حركة حق  مما ينفى أأي عالقة مفرتضة ما بني اكتيب املقال وحركة حق  . ا 

بعااد القاارن عان املصادر  ،  منطقي  توثيق املقال يتضح لنا أأذن يف صورة اس تنتا وهاو ا 

وتركه أأسريا الفرتاضات بيان فارع هولنادا للحازب الشا يوعي الساوداين  ،الأصيل للمقال  

وهااو أأساالوب خساايس يف العماال  ،مبااا فهيااا ماان تشااويه لصااورة حركااة حااق  ،املريضااة  

أأو عااىل  وال ياربره واقاع املنافساة الس ياسا ية باني التنظمياني يف جماال هولنادا ،السا يايس 

 النطاق الوطين !

ما نود توضيحه أأن املدعو عباد الوهااب عباد القاادر مهات مل وميىض البيان ليقاول   >> 

حااد  الأايم عضااوا يف احلاازب الشاا يوعي . اكن عضااوا يف اجللااة ادلميقراطيااة  يكاان يف ا 

كاملهاا فساافر ملديناة اودساا  ،لطالب الثانوايت  سافر لدلراساة اىل ساوراي وجعاز عان ا 

براهمي سلامن  ،رانية بغرض التجارة الأوك واس تقر به املقام بطلب اللجوء يف هولندا . اجمد ا 

ومان مث تارك احلازب  ،تقدم بطلب ترش يح لعضوية احلزب وانقطاع عان نشااط احلازب 

وانضم حلركة حق . محمد عبد الرمحن ال عالقة   ابلعمل الس يايس . بقية الأسامء الاواردة 

قامة بوس يةل يف مقال مركز املعلومات  تنضح  ،الصحفية حضااي وعود ومهية للحصول عىل ا 

 <<  مبا فهيا من كذب وعقلية خربة للمدبرين لها .

ننا يف طاول حياتناا  مليئاة هباذا احلجام مان الكاذب واملغالطاات  ،مل نقارا فقارة واحادة  ،ا 

ة كاام ورد ابلفقارة الساابقة . وقاد اتضاح الكاذب يف بياان حركا ،وادلسيسة وساوء النياة 
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واذلي نرشا صاورة  ، 2002-5-5بتاارخي  ،القو  اجلديادة ادلميقراطياة ) حاق ( هبولنادا 

ونرش معلومات عن عضويته يف احلزب الشا يوعي  ،شهادة ختر  الأخ عبد الوهاب مهت 

كام يف بيان فرع احلزب الش يوعي  ،و أأكد عضوية الأخ محمد عبد الرمحن يف حركة حق  ،

باراهمي سالامن  ، 2002-10-22بتارخي  ،السوداين ببولندا  واذلي أأكد عضاوية الأخ اجماد ا 

انهتت ابس تقاةل مكتوبة ومساببة قبلهاا فارع احلازب  ،س نوات  6يف احلزب الش يوعي ملدة 

ىل قيادات احلزب . أأما بقية الأسامء  فأأنناا نتساائل باأأي حاق  ،الش يوعي ببولندا ورفعت ا 

ىل  ، يف هولنادا ينرش فرع احلزب الش يوعي معلومات عان وضاعهم القاانوين وملااذا يشاري ا 

قامة باأأي وسا يةل  وملااذا دون أأن يادمع افرتاضاه ابملعلوماات املؤكادة  ،اام حضااي وعود لال 

 يتحدث عن الكذب املفرتض  والعقلية اخلربة للمدبرين لها ؟ ،والواثئق  

قامة  ىل قضية طلب اللجوء الس يايس واال  ن اال شارة ثالثة مرات ا  يرادها ،ا  ا يف ومن بيهنا ا 

وس الساالطات  ،تااوحض ماان يه اجلهااة احلقيقيااة اخملاطااب هبااا البيااان  ،عنااوان البيااان 

لهيا اكتيب البيان  عندما ينفى  ،الهولندية . ويبدو واحضا جحم الوقيعة وادلسيسة اليت يطمح ا 

يف مغالطااة واحضااة   ،البيااان العضااوية السااابقة الثنااني مماان ذكاارمه يف احلاازب الشاا يوعي 

وذكل  ،يف مسااةل ال يعرفهاا وال ختصاه   ،يف نفى الانامتء الس يايس للثالاث كام  ،للحقائق 

جناز بعضاهم  الأاكدمياي . كاام تبادو ادلسيساة يف   ،لنفى اترخيهم وحارضمه الس يايس  بل وا 

اال شارة امللمة وغاري املوثقاة  عان الكاذب والعقلياات اخلرباة والوعاود الومهياة فاامي يتعلاق 

ن لك  هذا  جيعل أأي خشاص مان هاذه اجملموعاة مشاكواك باه مان قبال ابلأسامء الباقية . ا 

قامة فهيا . جراءات قانونية أأو تتعلق ابال  ذا ما اكنت   أأي ا   السلطات الهولندية ا 

ذ ال اس تغرب ختريصات وأأاكذيب حصيفة أألوان جتاه حركة حق  نين ا  وغريها مان القاو   ،ا 

نين استنكر أأن تصدر الأاكذيب وحمااوالت ا ،الوطنية  مان طارف  ،لوقيعاة وادلسيساة فا 

ىل الصف الوطين  ومان  ،وقد اس تفاد أأعضاؤه يف  مناطق عديادة  ،تنظمي يدعى الانامتء ا 

نسااين مرشاوع .   ،بيهنم بعض اكتيب وموزعي البيان  من حاق اللجاوء السا يايس كحاق ا 

ىل علماي  أأن حركاة حاق هبولنادا قاد خاطبات أأعضااء وقاادة احلازب الشا يوعي  وقد منا ا 

ال أأاا ووهجت ابملامطاةل والتساويف  ،ال يضاح هذه احلقائق بصورة ودية هبولندا  الأمار  ،ا 

صاادار بيااان توضاايحي يف هاذا الصاادد  ىل ا  ال أأن فاارع هولناادا للحاازب  ،اذلي اضاطرها ا  ا 

ىل منابر أأخر   ،الش يوعي السوداين مع ذكل مل حيرك ساكنا  بل وقد نقل البعض أأاكذيبه ا 

 اال نرتنت ( .ومن بيهنا الش بكة العاملية ) ،
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نين أأؤكد هنا  ومساؤوليايت   ، 1996-1988من منطلاق نشااطي يف بولنادا يف الأعاوام  ،ا 

عضوية الأخ اجمد  ، 1996-1990يف فرع احلزب الش يوعي السوداين  ببولندا يف الأعوام 

براهمي يف احلزب الش يوعي السوداين يف تكل الفرتة . كام استنكر بشدة حمااوالت اغتياال  ا 

كاام  ،انتقاص اترخيه بدواعي اخلالفات الس ياسا ية احلالياة أأو الغارية الس ياسا ية خشصيته و 

واذلي ال  ،أأدين بشدة مسكل فرع احلزب الش يوعي يف هولنادا وبياناه املغارض والااكذب 

انهيك عن حزب يدعى النضاال ضاد  ،ينبغي أأن يصدر عن أأي مؤسسة سودانية رشيفة 

 ادليكتاتورية ومؤسساهتا .

نين من هاذا   ىل تصاحيح ماا ورد  ،املنطلاق أأدعاو  فارع احلازب الشا يوعي يف هولنادا ا  ا 

ىل الأشاباص املذكورين فيه  ،ابلبيان املذكور  واىل حركة حق والارأأي العاام  ،والاعتذار ا 

السااوداين .وأأخااص يف دعااويت هااذه العنااارص التاليااة ماان أأعضاااء وكااوادر وقااادة احلاازب 

عباد الوهااب  ،ما  ادلخاري  ،الطااهر  الش يوعي السوداين فرع هولندا الساادة   خاادل

آدم   ،محماد مضاوي  ،خضا عباد الغفاور  ،عاامثن حاماد  ،محماد عباد ادياد  ،محمد عىل أ

انرص معر انرص  .كام امحل لك عضوية فرع هولندا للحزب الش يوعي السوداين مساؤولية 

ب قياادة حاا تعلان رأأهياا الارافض   .  وكاذكل أأطالا ،الأاكذيب الواردة يف هاذا البياان 

الشافيع  ،وأأخاص ماهنم الساادة   محماد ماراد احلاا   ،اخلار  للحزب الش يوعي الساوداين 

والسكراترية  املركزية للحازب  ،التجاين الطيب اببكر  ،خادل حسن التوم  ،خض سعيد 

دانة ممارسة ال تس تقمي مع ما يعلناون  ،ولك عضويته وكوادره  ، للتدخل وتوضيح احلقائق وا 

لصااف الااوطين ورغبااة يف مراجعااة املامرسااات الساالبية يف تقاليااد احلاازب ماان وقااوف يف ا

 الش يوعي السوداين ضد اخملتلفني عنه  يف الرأأي واخلارجني من صفوفه.

فاادة  براهمي سلامن برتمجة وتصوير وتوزيع  هاذه اال  لالك مان ياري  ،كام أأفوض الأخ اجمد ا 

ولالك  ،ة والعاملياة العاامةل هبولنادا من جامهري  السودانيني واملنظامت السودانية والهولنديا

 من ير  أأمهية توضيح احلقائق   .

 

 عادل عبد العاطى

 عضو سكراترية احلزب الش يوعي السوداين ببولندا

 1996-1991يف الأعوام 

  2002ديسمرب  7حرر يف وارسو بتارخي 
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 مغالطة الحقائق وتزييف التاريخ 

 نظامتهيف بعض بياانت احلزب الش يوعي السوداين وم 

 

صدار البيااانت اخملتلفاة كوسا يةل االتصاال الأساسا ية  اش هتر احلزب الش يوعي السوداين  اب 

وتصادر ىف  ،وتصدر البياانت عن فروع احلازب او هيئاتاه القيادياة  ،ابمجلاهري السودانية 

املناس بات الس ياس ية العامة  كام ىف مناس بات وأأحداث خاصة ابحلازب الشا يوعي يساعى 

 هيا .اىل طرح رايه ف

واملعروفااة عااىل نطاااق شااعىب  ،وقااد ادت كثافااة اصاادار احلاازب الشاا يوعى للبياااانت 

وقاد قاال  ،اىل ان تصبح ماادة للتنادر  ،وخصوصا ىف فرتات ادليكتاتورية  ،ابملنشورات 

ورميتوهاا مارة  ،نريف اابن حمك عبود و و  اي الش يوعيني لو انتوا مليتوا بيااانتمك  هاا 

 اكن سقط طواىل و  ،واحدة عىل النظام 

صدار البياانت س من انحية املبدا ناهرة حصية  ،وبعيدا عن التندر  فها ى  ،فان ناهرة ا 

وختار   ،وتصبح مادة للتوثيق والتاارخي  ،تعلن را  املؤسسة املعينة ىف الاحداث اجلارية 

زب الارا  السا ياىس او غاريه مان حازي املشاافهة اىل حازي الوثيقاة . الا اااا ىف جترباة احلاا

 وذكل لالس باب التالية   ،الش يوعى قد شاهبا الكثري من القصور والاغالط 

وال يوقعها انطاق  ،تصدر البياانت ىف العادة ابمس قيادة احلزب او احد  هيئاته   .1

وهباذا فاال مساؤولية حماددة يتحملهاا افاراد  ،رعى او اعضاء الهيئاة املعيناة ابعهام  

 بعيهنم عام يصدر ابلبيان .

وال  ،لبياانت العديد من املعلومات اخلاطئة والا ال اساس لها مان الصاحة يرد اب .2

وىف نروف الرسية ال تكون هناك هجة ميكان  ،مييل الش يوعيون اىل تصحيحها قط 

 الرجوع الهيا للمطالبة بتصحيح الوقائع من املتضرين مهنا .

مار اذل  الا ،تكتب بعض العبارات وامجلل بشلك ملم وحيمتل اكرث مان تفساري  .3

والااا غالبااا مااا تلجااأأ اىل اكاارث  ،جيعاال تفسااريها خاضااعا لالشاااعات والاقاوياال 

تعاماال  ،وتاادمعها ماارات تفسااريات شاافاهية ماان اعضاااء احلاازب  ،التفسااريات ااثرة 

 كحقائق وال توجد اماكنية توثيقها او تصحيحها .

صاا اذا خصو  ،وبعد فرتة تصور بعكساها  ،تصدر البياانت حامةل ملعلومات معينة  .4

واذكاار انااه قااد جاارت ىف اول التسااعينات حماااوةل لسااحب  ،امتاادت الفاارتة الزمنيااة 

 ،وذكل بادعو  ارشافهتا  ،الواثئق القدمية من بعض فروع اخلار  ) ورمبا ادلاخال ( 
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وقااد  ،ىف خطااوة واحضااة العاادام واخفاااء مااا ال يناسااب التااارخي و اجلدياادو للحاازب 

واحتفظناا ابملهام مهناا وهاو ال جيااوز  ،الواثثاق رفضنا وقهتا ىف فرع بولنادا تسالمي لك 

ومن وقهتا مل اعاع مباا جار  لاتكل الاواثق  ،ابملائة من أأرش يف الفرع حينذاك  10ال

 املسحوبة .

 

اذكار منااذ  مان بيااانت للحازب وواثئاق حادث فهياا مغالطاة  ،أأنين يف الفقرات الالحقة 

وهاذه منااذ   ،ناروف مالبسااته او جر  الزتويار ىف تفساري البياان او ذكار  ،احلقائق  

 وال شك أأن الآخرين يعرفون مثلها الكثري . ،اعرفها من جتربيت الشخصية 

  ان الطالب العطربوا  صاالح برشا  مان  ،يرد ىف كتاابت وبياانت الش يوعيني

ومعروف ان  ،وقد ادرجوا صورته ىف البوىمم للشهداء ىف العيد الاربعني  ،شهداؤمه 

وس منظماة ماركسا ية  ،اكن عضاوا ىف منظماة الايساكرا  الشهيد صالح برش  قاد

والا اكن هبا مؤسىسا احلركاة  ،منافسة للحركة ادلميقراطية للتحرر الوطىن ىف مرص 

وقاد اكناوا يباادلوا تاكل  ،السودانية للتحرر الوطىن ) احلزب الشا يوعى الساوداىن ( 

اية او  حاادت ،املنظمااة العااداء  وس  ،و او حساا تو ومل يناامت اباادا اىل احلركااة املرصا

التنظاميت الا خر  من رمحها احلزب الش يوعى الساوداىن ) راجاع رفعات الساعيد   

 (1950-1940منظامت اليسار املرص  

  بياانت يادعوا فهياا  ،اصدر الش يوعيون بعد احداث امجلعية الترشيعية ىف عطربة

الاعضااء مه  مث زمعزا الحقا ان ،ان شهداء مدينة عطربة امخلس مه اعضاء ىف حزهبم 

والثابت ان بني امخلساة اكن هنااك عضاو شا يوعى واحاد وهاو  ،ثالثة وليس مخسة 

كاام افاادت باذكل شاهادات املعاارصين لاتكل الاحاداث )  ،الشهيد قارىش الطياب 

محماد عباد  1985-1984كاام للهاا ىف  ،راجع مذكرات النقا  العجوز حمجوب عاىل 

 اخلالق وعادل عبد العاطى ( 

  اصاادر املكتااب  ،وبعااد الاجتياااح السااوفيا لش يكوساالوفاكيا  ، 1968ىف العااام

واعياد نرشاه  ،يؤيد فيه الغازو  ،الس ياىس للحزب الش يوعى بياان من اربعة صفحات 

مث زمع الشا يوعيون بعاد ذكل  ،ىف جريدة اخبار الاسا بوع التابعاة للحازب حيناذاك 

ىف مغالطاة  ،خي احلازب واوردوا ذكل ىف رواايهتم عن اتر ،اام وقفوا ضد هذا الغزو 
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واحضاااة للحقاااائق ) راجاااع املقااااالت الاااا تتحااادث عااان اترخي احلااازب وو متااازيه 

 واس تقالليتهو ىف جمةل قضااي سودانية (. 

  ماايو خطاااب داخلياا العضااء  25اصدر املكتب الس ياىس للحازب الشا يوعى ىف

اام يرشح فيه موقفه مان نظاام ماايو . وقاد ادعاى الشا يوعيون بعاد ذكل ا ،احلزب 

ويرصوا عىل ايراد مقتطفات من ذكل اخلطاب  ،اخرجوا بياان جامهرياي ىف ذكل اليوم 

وهذه مغالطة اترخيية واحضاة ) انظار ىف ذكل كتااب  ،ادلاخىل  اكنه صدر كبيان عام 

 ،كتااب العياد الاربعاني  ،محمد سعيد القدال عن اترخي احلزب الشا يوعى الساوداىن 

 وغريها من املصادر ( 

 اصادر احلازب بيااان  ،وبعد حماوةل الرائد هامش العطا الانقالبية  ، 1971م ىف العا

يقول فيه ان هذه احملااوةل و رشف ال يدعياه وهتماة ال ينكرهاا و وهاو تالعاب واحض 

وس ان التنظمي العسكر  الش يوعى هو اذل  نظم  ،وهروب من احلقيقة  ،اباللفاظ 

كاام اوحض ذكل  ،يادياة مان احلازب ومبعرفة وموافقاة عناارص س ياسا ية ق  ،الانقالب 

اعضاء احلزب مان العساكريني كعباد العظامي عاوض محمور ومحماد حمجاوب عاامثن ىف 

 كتلم الا كرسوها ذلكل احلدث .

  زمعت واثئق دورة اللجنة املركزياة للحازب ىف دورة انعقادهاا ىف  ،ىف نفس العام

من مائتني من اجلناود  واكرث ،من الضباط  21ابن العنارص املعدمة س  ،ذكل العام 

 ،ومل يفلح احلزب طوال الس نني الباقية ىف  ان يذكر اسامء هاؤالء املااتتني جناد   ،

مل يبادر اىل تصاحيحها ) راجاع كتياب دورات  ،وعندما اتضح ان هذه كذبة ومبالغة 

 (  1976-1971اللجنة املركزية 

  ىف بياانتاه نال احلازب الشا يوعى  ،واىل وقات قرياب  ،طوال الاعوام الالحقة

الامر اذل  كشفت كذبه وثيقاة  ،اخملتلفة ينكر ضلوعه ىف تنظمي انقالب هامش العطا 

بعد اكرث من عرشاين عاماا  ،اللجنة املركزية والا صدرت حول تقيمي ذكل الانقالب 

 يوليو ( . 19عىل تنفيذه ) راجع وثيقة تقيمي 

   يازال الكثاري مان كتاباه  وال ،طوال تكل الفرتة اكن احلزب الشا يوعى ىف بياانتاه

وذكل هاراب مان تساميهتا  ،يولياو التصاحيحية  19يسمى انقالب هامش العطا حبركاة 

ىف نفس الوقت اذل  مل يتجراؤا فياه عاىل  ،يوليو   19وهو انقالب  ،ابعها احلقيقى 

 تسميهتا بثورة .
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  ع اصدرت سكراترية اللجنة املركزية للحزب بياان حول انقسام فار  1984ىف العام

واردفاه مكتاب الطاالب املركاز  ببياان  ،احلزب الش يوعى ىف جامعة القااهرة الفارع 

آخر  واكن مما جاء فهيام و عىل صةل ابملنقسمني شاب من خرجيى العراق اعه جعفر  ،أ

وان احلازب  ،ويردد انه قدم طلبا لعضاوية احلازب  ،اكن سابقا حبزب البعث  ،كرار  

واناه  ،لبيان انه فعاال قاد قادم طلباا لعضاوية احلازب مل يبت فيه و . ومل يذكر اكتىب ا

 ،والبياان بصايغته تاكل يشاري اىل ان تردياده غاري حصايح  ،انتظر س نينا للبات فياه 

وقااد زادت الاشاااعات الااا اطلقهااا فاارع احلاازب  ،ويااوىح بلعبااه دور ىف الانقسااام 

جبهااز  اناه عضاو ،وبنااء عاىل قارا هتم للبياان  ،الش يوعى ىف جامعاة اخلرطاوم حيهناا 

نساتنكر  ،الامن !! وقد كتبت والصديق عبد   القطى حيهنا خطااب لقيادة احلزب 

ونطالب برد الاعتباار  ،ونوحض احلقائق الاجيابية عن ذكل الشخص   ،ذكل املسكل 

باازمع ان بااه الكثااري ماان  ،الا ان خطابنااا رد الينااا ماان قيااادة منطقااة عطااربة  ،اليااه 

ركازان فياه  ،وقد كتبنا خطااب اثنيا معادال  ، عىل احلقائق وطالبوان ابلرتكزي ،العاطفية 

وال تزال الشا لات تادور حاول ذكل الشاخص  ،مل ينرشوه اىل الان  ،عىل احلقائق 

وسانرش تفاصيال اوسع عن ذكل ىف مقااىل عان  ،نتيجة ذكل البيان وتكل الشائعات 

 ممارسات اغتيال الشخصية ىف جتربة احلزب الش يوعى السوداىن .

  وبعد نادوة شاعرية شااركت فهياا الشااعرة رقياة وراق  ، 1986ىف خريف العام، 

نفات اجللاة  ،واس تغلها الاخوان املسلمني بتفسري خاطى الشعارها اباا هتامج ادليان 

ىف بياان نرشا جبريادة  ،وس تنظمي يقوده الشا يوعيون  ،ادلميقراطية جبامعة اخلرطوم 

ان تكااون رقيااة وراق عضااوا ىف تنظاامي  ،مي مساااء اخلااري الناطقااة بلسااان ذكل التنظاا

ىف الوقات اذل  اكنات فياه الاسا تاذه رقياة وقهتاا عضاوا بتنظامي  ،اجللة ادلميقراطية 

اجللة ادلميقراطية ابلفرع لعادة سا نوات . وقاد اد  ذكل اىل اساتياء الاسا تاذة رقياة 

اعتذروا عان ذكل وقد  ،واىل استياء اعضاء اجللة ادلميقراطية جبامعة القاهرة  ،البالغ 

وقااد ساابب نفااهيم الاول واتكياادمه الثاااىن مشااالك عدياادة  ،شاافهيا لالساا تاذة رقيااة 

 لالس تاذة رقية وراق حيهنا .

  وصلت اىل فرع بولندا للحازب  ،وبعد ارضاب الاطباء الشهري  ، 1989ىف العام

د.محماد  ،مذكرة داخلية مس تعجةل من مسؤول العالقاات اخلارجياة وقهتاا  ،الش يوعى 

يفياد بتنفياذ حامك الاعادام عاىل انئاب نقياب  ،املشهور ابلطياب عاىل امحاد  ،راد م
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بسااجن كااوبر . وقااد اصاادر فاارع احلاازب  ،الاطباااء د. مااامون ىف كلاار ذكل اليااوم 

 ،بيااان ابلعربياة والبولندياة حياو  نفاس املعلوماة  ،الش يوعى ببولنادا ىف نفاس الياوم 

ادلكتاور ماامون مل يعادم )رمغ تعرضاه ويدين هذه اجلرمية !! وعندما اتضاح الحقاا ان 

ان يصادر بيااان  ،رمغ طلاىب املتكارر وامللاح  ،رفض فرع احلزب مطلقاا  ،للتعذيب( 

ابعتبار ان ذكل يضب مبصداقيهتم !! ) يارىج ىف حتقياق  ،يصحح فيه هذه املعلومة 

 ،صااالح عااىل  ،وسااؤال الاساااتذة صااالح مريغااىن  ،ذكل مراحعااة البيااان املااذكور 

 مريغىن ( . وابراهمي

  اصدر فرع احلزب الش يوعى الساوداىن ىف هولنادا  ، 2002ىف فرباير من العام، 

واناه  ،ان ادلكتور اجماد اباراهمي مل يكان عضاوا ىف احلازب الشا يوعى  ،بياان ورد فيه 

الامار اذل  يكذباه  ،واكن عضاوا ابجللاة ادلميقراطياة فقاط  ،قدم طلبا واكن مرحشا 

الاكمةل ىف احلزب الش يوعى فرع بولندا ملدة ست سا نوات  واقع عضوية ادلكتور اجمد

حاا اسا تقالته  ،من بيهناا الساكرتري املااىل للفارع  ،وحتم. فيه مسؤوليات عديدة  ،

وتدمعه الواثئق املوجودة ىف ارش يف فرع احلزب ىف بولنادا  ، 1996املكتوبة ىف العام 

 والا تتوافر للاكتب نسخ مصورة مهنا . ،

حاولات فهياا ان  ،مماا اساعفتىن باه اذلاكارة  ،ت هذه جمرد ملسات محميعة وبعد فقد اكن

اتلمااس قضااية تشااوية احلقااائق وتزييااف التااارخي ىف بعااض واثئااق احلاازب الشاا يوعى 

وقااد صاافحت النظاار عاان عاادم دقااة البياااانت الاقتصااادية ىف بعااض  ،السااوداىن 

الرسية والعلنياة  وعدم دقة الاخبار ىف جريدة امليدان ،ادلراسات الصادرة عن احلزب 

حيامن دعاوا مراسالهيم اىل ان ال جينحاوا اىل  ،والا اشار الهيا الشا يوعيون انفساهم  ،

املبالغة وتضخمي الاحداث !! كام مل احتدث عن االهتامات واملعلومات عن اعداهئم ومن 

آخر  ،يعتربومه اعداؤمه ىف واثئقهم ادلاخلية  كام مل احتدث عان اثار هاذه  ،فلهذا جمال أ

او ىف جمار   ،وقاد ارجاع لالك ذكل ذات ياوم  ،لزتييفات عاىل العناارص املتااثرة هباا ا

 النقاش .
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 رد عىل رساةل الصديق عىل العوض

 

 صديقي ورفيق املعاانة واملنفى  

 عىل العوض 

 

 قال قائلهم   ،ئد واملفروض واهتموك ابخلرو  واملروق عىل السا ،حيمن اهزت الزمان مرة 

 علهيو العوض . ،عىل العوض 

 وخبربة الس نني   ،مسلح مبعرفة اال نسان فيك  ،الآن أأان أأقولها 

 فهيو العوض . ،عىل العوض 

 

وصاعدا  ،حامال  رة املسؤولية  ،التحية كل اي عىل وأأنت تواصل مشوارك السزييفى 

ىل مقة تلوح وتبتعد ذا اكن سزييف يفهبا ا  أأعطاها لبىن و  الأسطورة قد محمق النار . وا 

 ،وراكز فهيا  ،فان ذنبك هو انك قابض عىل النار  ،حفق عليه غضب الآلهة  ،اال نسان 

 ،عىس أأن جتعل شعلهتا تواصل الاش تعال حا  ولو أأ ت الأخض واليابس منك 

ملنايف واليابس أأيبس ته الس نني الضامرة والأحالم املنكرسة وا ،والأخض فيك من جواك 

 ورفاق السوء  ومشقة البحث عن العنقاء واخلل الويف .

 

 صديقي عىل  

أأفرحين وأأحزنين أأن تتابع ما أأعيته حبوارايت املليئة ابلغضب والانفعال واحلقيقة. وما 

دون أأن  ،وان صويت ما ضاع يف الربية ،أأفرحين هو أأن رصخيت مل تكن بغري اس تجابة

أأن هذه احلوارات اكن فهيا من الغضب والانفعال اكرث جيد الصد  . أأما ما أأحزنين فهو 

ذا اكن قد جاء يف الأثر من  ،مما  من احلقيقة  والعكس هو ما ينبغي أأن يكون  . وا 

  ،التوصية   ال تغضب ! فان الانفعال والغضب قد ركباىن وأأان أأر  الأبيض يصبح اسودا 

 والغراب خيطل كأنه طاووس .

وحتاورت مع أأش باح  ،ت يف معركة من غري معرتكا ين دخل وقد نعى عىل البعض

وليس من خصائصها  ،ال تفهم قمية احلوار وال تتورع عن الفحه  ،وخشصيات كرتونية 

 ،وان دارت الأايم دورهتا فأأان فاعل ما فعلت  ،الصدق . ولكىن أأقول أأىن لست بنادم 

تكل اليت يضعوها وبشلك اكرث وعيا ملزالق اخلالف احلقيقية و  ،وان اكن بصورة أأخري 
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حتت قدميك . لكن الثابت عندي هو أأن من ال يتدخل أأمام التجاوزات اليت تبدو 

ومن يرتاجع خوفا أأن يطال ثوبه وحل   ،ينكرس وينخز  أأمام اجلرا  الكبرية  ،بس يطة 

 ،يأأيت املساء ومضريه ملوث برشاش دم الضحااي . وبني التجاوز واجلرمية  ،االهتامات 

 محمعان ما يقع فيه الغافلون واملتغافلون . ،خيط رفيع   والوحل وادلم

 ،ىف زمن الزيف  ،وأأنت راخس بقدميك يف رمضاء احلقيقة  ،أأر  اي عىل مأأساة وضعك 

يف زمن النفعية   ،وأأنت اخمللص لأحالمك ولأرواح الشهداء ولروح الكتل اجلائعة 

وقد  ،ن النساء . اعرف انك والعوملة وحمك الكزيان واخملصيني من الرجال واملنهتاكت م

يل املنايف اخلارجية  وترسبوا من احلزب اذلي  ،واىل منائف الروح    ،خر  معظم رفاقك ا 

ىل مواقع يرواا تامتىش مع احلمل القدت  ،اكن  ىل سكون يبل أأمل الروح  ،ا  أأو اخدلوا ا 

حرتم خيارك قد أأصبحت  اكليتمي عىل  مائدة اللئام . ولكىن ا ،ويعوض ما ضاع من أأايم 

ننا يف اختالف رؤيتنا ملا اكن وملا س يأأيت   ،كام احرتم خيارايت  ال زلنا  ارب يف  ،وأأوقن ا 

 و مل نفس احلمل  . ،نفس اخلندق 

 

بقادر ماا اناتج مان  ،بقدر ما حارك مان الأمال  ،أأن احلزب الش يوعي  ،أأدرك أأان اي عىل 

ما بيهتام من تشابه احلاروف . وأأوقان اناه تتجاوز  ،الأمل .. وما بني الأمل والأمل صةل طويةل 

آيس  ،بقدر ما أأجرتح من تضحيات  وال أأؤمان أأان بعفاي   عاام  ،بقدر ماا سابب مان ماأ

ذا مااا واصاال الاابعض غرقااه يف معااى البرصاا والبصاارية  ،ساالف  ذا مااا ابع  ،خصوصااا ا  وا 

يف ساا نني حياتااه   ،براحااة للضاامري اكذبااة  ،الاابعض الآخاار مساا تقبل الشااعب والأجيااال 

الأخرية . وهنا يمكن الفرق بني الثوري والأصويل . عناد الثاوري ال تساامح ماع اذلات أأو 

واجتناب  الطريق الثوري  حيول اجملتنب  ا ىل خصم  . أأما الأصويل فهو ىمادن  ،الآخرين 

وحماوالت املروق عن اخلاط  ،رشس مع الآخرين والرأأي الآخر   ،لوات والعقيدة والقادة 

ىل عدو زنمي .  ، الأبد املرسوم مرة واىل ن املارق وش به املارق يتحول عنده ا   كام  ا 

ال أأؤمان أأان  ،وصادق ليتاك   ،وماع احارتايم لنبال دعواتاك  ،ولغاري هاذا  ،للك هذا 

ماكنية ا صالح احلزب الش يوعي السوداين   ،وتؤملين اجلهود املهدرة والس نوات املضااعة  ،اب 

ال صالح بنية عطبت وت ست وما عاد فهيا نفاس  ،يبذلها بعضا من خرية  النساء والرجال

حيامن يقاوم يف حلظاة ماا مان  ،من حياة . ال ارغب وال احمل ابن يارد يل املاؤمتر اخلاامس 

واحسااب انااه ليساات لأغلااب ماان  خرجااوا ماان   ،ولاايس يل  ،اعتبااارا   ،محماب الأايم 

وتعددت منابر وانترشت  ،فقد تغري الزمن  ،رغبة يف عودة أأو مل لشمل  ،صفوف احلزب 
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ن  ،وسقطت الغالةل الأسطورية اليت خدعنا هبا أأنفس نا حينا من الازمن  ،النضال  حاول ا 

ما يف  احلزب الش يوعي  بل أأاكد  أأقول أأن العكس صار هاو  ،أأو ال جمال غريه  ،املناضل ا 

 الصحيح .

 

 ،فهاذا يعطاى لنضاالمك معاىن  ،أأمتىن أأن تصايب توقعاتاك وختياب قاراءايت  ،مع لك ذكل 

 ،لنبال بعاض الشاوق  ،كام  أأمتىن أأن نلتقي يف متحول الأايم والأماكن  ،وجلراحاتنا شفاء  

فسا يظل احلامل اخضا  ،واعدك انه رمغ البعد واملعاانة  ،ونس تذكر القدت وخنطط للجديد 

 والعمل من اجل حتقيقه مثابر ومس متر . ،

 

 عادل عبد العاطى 
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 رسالة إلى عثمان محمد صالح:

 شيوعي أم وجه الشعب والحقيقة؟*الحزب ال

 

ىل  عبد العظمي حمي ادلين   ،)ا 

 وأأيمن حل وحيامث اكن..( ،حيا اكن أأم ميتا

 

(1) 

واذلي  ،البعياد –ما يكتباه شاقيق روو وصاديقي القرياب  ،نللت أأاتبع ابهامتم وحرص

ايه ا الأايم زب عاان صااريورة احلاا ،عااامثن محمااد صاااحل ،وان مل تفاارق بنااا املااودة ،فاارقتين وا 

انه قد اس تقال من عضوية احلزب الشا يوعي  ،الش يوعي السوداين. وقد علمت من كتاابته

ااا قاد  ،فاال شاك عنادي مطلقاا ،يف التسعينات. ورمغ أأين ال اعرف حيثيات اس تقالته ا 

ال املهتارب  ،ومن موقع احلاريص عايل شاعب الساودان ،ال هزيةل ،انطلقت من مواقع نبيةل

كاام تعاودان أأن  ،ال  املنكرس أأو املتساقط ،وري اخمللص لثوريتهومن موقع الث ،من امليدان

وكاام يقاول الكثاريين مان  ،يوم كناا أأعضااءا فياه ،نقول عن اخلارجني من احلزب الش يوعي

 حول رفاق الأمس القريب. ،أأعضاءه احلاليني

(2) 

نساان بالك معاين ال ماة ،وعامثن محمد صااحل ملان ال يعرفاه ومناضال  ،وأأدياب مرهاف ،ا 

ىل  ،الرصااحة والوضاوح وقاول احلاق ،ي. اخذ عن أأه. الناوبينيثور اذلي يصال أأحيااان ا 

ونفساها الااكدح  ،روماا الشاعبية ،درجة اجلالفة واال حرا . كاام اخاذ عان مدينتاه عطاربة

وأأخاذ  ،ىمام ابتعد به الزمان عن ورشاها وكتاحهتاا وبيوهتاا الطينياة ،اذلي يبقي يف اال نسان

 ،اذلي جيف لشهور ،ار عطربة  اجلارف املمترد غريب الأطوار عن ،ثوريته وتوتره املبدع

واكنااه ثااوري فوضااوي تااتحمك فيااه روح غريبااة ماان الكساال  ،ليفاايض يف شااهور اخااري

عطاء احليااة والتادمري ،والهيجان حتلاق باه  وتعشاعه فياه وتعذباه  ،ورغبة متناقضة يف  ا 

ىل منهتااه يف مديناة حاا  ،يف تاالل اكساوم الشااخمة  ،من منابعه العالياة ،وتدفعه يصال ا 

 احلديد والنار. 

(3) 

ممان اجتهاوا بوجاداام  ،وليكن أأن بعضاا مان افضال بناات و أأبنااء شاعبنا ،فليكن ما يكن

وقادموا   مان  ،ووجلاوا صافوف احلازب الشا يوعي ذات ياوم ،وقلوهبم يساارا ذات حاني
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قاادموه حااا مااا مل ي ،اجلهااد واحلااب والعاارق واال خااالص وادلم واحملبااة وادلمااوع والعماال

مناا يرتقاوا  ،وااام يف نضااهلم عاربه ،حني هتيأأ هلم انه الأماري اجلدياد ،أأو النفسهم  ،لأهلهيم ا 

نسانيهتم قد خار   ،مث البرشية مجعاء. ليكن أأن بعضا من هذا البعض ،وخيدموا الشعب ،اب 

 ،وتغاارب يف ذاتااه أأو يف باادله أأو يف اخلااار  ،ماان تااكل الصاافوف الاايت وجلوهااا ذات يااوم

ىل منابر جديدةواهتد بيمن نل البعض الآخار ممزقاا ماا باني حاالوة وذكارايت  ،ي بعضهم ا 

 ،مفن اي تاري هاو املساؤول ،وانسداد الطرق أأماىمم ،ومرارة الواقع احلارض ،الانامتء القدت

طفااء الشامس  ،يف وسط صفوف اكن ميكن هبا اقتحام السامء ،عن هذا الاايار العظمي وا 

شعالها من جديد؟  وا 

(4) 

هاذا  ،ومثاال عاامثن محماد صااحل ،هذا الغرياب يف حزباه ،عن ماذا يعرب مثال عيل العوض

ليبقي فيه قلبا وشعورا وطموحاات؟ أأي قاوة خرافياة جتعال مان  ،اذلي ترك احلزب رعيا

 ،بعاد أأن خار  مناه ،تس تحق أأن تسقي مبااء العياون ،خشص يري يف تنظامي جشرة مباركة

 ،أأشا به بقطاع القلاب اجازاءا ،ظااميت العقائدياة اكفاةوالتن ،واخلرو  من احلزب الش يوعي

ات عايل خولرصا  ،بسكني غري حاد ؟ أأي معين ميكن أأن يكون لنداءات عامثن محمد صااحل

ىل اسؤأأ ؟ ملاذا خر  عامثن  ،واحلال فامي يرصخون فيه وعنه و  ،العوض يسري من س ئي ا 

لياه ث ،من احلزب الش يوعي الثاة مارات؟ كياف وملاذا اسا تقال مناه عايل العاوض ورجاع ا 

 وهو قد تركها واعيا خمتارا؟ ،يدعو عامثن محمد صاحل لسقاية هذه الشجرة مباء العيون

(5) 

ويبدو هذا  ،من روح الأديب الشاعر ،ويف كتاابته السابقة ،ينطلق عامثن يف كتابته الآنية

 ،روختاطاب الشاعو  ،جليا يف لغته و أأدواته املس تعمةل. يكتب عامثن كتابة ختاطاب القلاب

أأو تتناولها بعمومياة. ماا معاين أأن يقاول عاامثن   ،ولكهنا ختلو من الوقائع ،وتزديه ابل امت

ن احلزب الش يوعي السوداين خباريه ورشه، بغضاه وقضيضاه،  بغثاه و يناه، ابنتصااراته  وا 

نكساراته الألمية، ما يازال منااء جشرتاه رضوراي  وحياواي  يف بيئاٍة جافاٍة مثال عمتاور  املقمية وا 

ىل بعضااهام ،دون أأن حياادد لنااا مااا خااريه ورشه ،ودان.و الساا ومااا اذلي  ،و  يه نساابهتام ا 

وغريهاا مان املتضاادات؟  مل يقال  ،يسود الآن يف هذا احلزب من أأحد هاذين املتناقضاني

وما دور احلزب الشا يوعي يف   ،وجعلها عمتورا ،ما اذلي اجدب حبياة السودان ،عامثن لنا

 ،وماتاات جااذورها ،يااف يريااد لشااجرة قااد جااف ساااقها ك  ،ذكل؟ مل يرشااح لنااا عااامثن
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ال هيالك خشبيا ينتظر السقوط ،وعزت  ارها ،وسقطت أأوراقها أأن تينع وتمناو  ،ومل تعد ا 

 من جديد ؟ 

(6) 

يناااقه  ،هجاادا علميااا صااارما ،تساا تحق فااوق الانفعااال الأدي ،جتربااة احلاازب الشاا يوعي

وطرق  ،واملسلكيات القيادية ،التنظميية  مث يناقه البنية  ،املنطلقات الفكرية لهذا الكيان

طااار البنيااة  ،تربيااة العضااوية واملواقااف الس ياساا ية واملصااريية ... مث يعااايف لك هااذا يف ا 

طاار حاراك القارن العرشاين الهائال ،الاجامتعية السودانية اذلي اناداحت موجاتاه  ،ويف ا 

ركني يف الفعال وانفعلات هباا حيااة املئاات والآالف مان البرشا املشاا ،ووصلت الساودان

ولكن وقعت علاهيم  ،ممن مارسوا حياهتم البس يطة ،واملاليني من بسطاء الناس ،الس يايس

فادفعوا  هناا  ،كام تقع علهيم الأمطار والسا يول واجلفااف واحلاروب والصاواعق  ،الأحداث

ن دور عاامثن وغاري عاامثن أأن يقوماوا هباذا اجلهاد  ،فقرا وعوزا وموات وقتال ونفي وترشيد. ا 

 ،ومن أأين نباع رشه ،ليكشفوا من أأين أأىت خري احلزب الش يوعي ،قدي التحلييل الكببريالن

ممان ال  ،اخل اخل من مكوانت هذ اجلهد التارخيي النقدي  ،وأأين هو غثه ،وأأين نري عينه

 وخماطبة املشاعر وحدها. ،حت. ال امت الرش يقة

(7) 

ن هذا اجلهد النقدي العظمي مناا هاو مادخل لتحدياد موقاف.  ،ليس غاياة يف ذاتاه ،مث ا  و ا 

ىل أأن الرش اكرب من اخلري ذا وصلنا ا  والانكساارات امعاق  ،والغث اكارث مان السامني ،فا 

وان نطلااق عليااه رصاصااة  ،اكن ماان واجبنااا أأن  ااارب هااذا التنظاامي  ،ماان الانتصااارات

ذا تباني لناا العكاس ،الرمحة ال ،وان  رق ما تبقاي مان هي اه اخلشا يب. أأماا ا   مفاا عليناا ا 

ورهياا  ،وساقاية جشرتاه مبااء العياون ،والعاض علياه ابلنواجاذ ،ادلفاع عنه دفاع املس متيت

ن أأي موقاف وساطي هناا عسااها تاورق وتزهار مان جدياد ،ابدلمع والعرق وادلم ال  ،. ا 

 وال رفاق عامثن. ،وليس هو من ش مي عامثن ،وال يليق ،جيدي

(8) 

ن موقاف عااامثن محمااد صاااحل ابالساا تقاةل ماان احلاازب ا يااوحض كيااف اكن تقيميااه  ،لشاا يوعيا 

الدرك أأن مااا دفعاه للخاارو  ماان احلازب هااو الشااديد  ،وأأان اعاارف عاامثن جياادا ،الهناايئ

حباط اخل  ،القوي مما يدمغ به املهووسون الآخرين. مان هناا  ،وليس هو تعب وانكسار وا 

ذ هال يرياد لخآخارين ،فأأان ال افهم دعوات عامثن احلالية عان أأن يواصالوا ماا تركاه هاو  ،ا 

أأن يرجاع  ،أألايس مان الأجاد  والأكارث مصاداقية ،قناعة؟ وهال لاو اكن مقتنعاا مباا يقاول
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والانفعال اال جيااي ابحلازب  ،لصفوف احلزب الش يوعي؟ وما موقع لك هذه ال امت احلارة

يف لك رساةل هباذا الصادد ؟ وماا  ،من واقعة اس تقالته اليت يكرر اال خبار عهنا ،الش يوعي

والقلااب اذلي  ،أأن مل يكاان هااو تناااقض العقاال اذلي يعاارف ،ياابمحم هااذا التناااقض الغر 

 يرفض الاعرتاف؟ 

(9) 

جتااه و تعاايل  ،املليئاة ابلتقرياع واللاوم ،نربة عامثن الأبوية والأس تاذية ،كام مل تعجبين ا طالقا

نربة أأصوات يكسوها طابع الأسف واحلرسة والتفُجع عىل س نوات العمر املرساوقة وعباث 

مردودية العرق املسكوب والوقت املهدر يف تأأدية وتنفيذ واجباب وىمام  اجلهد املبذول وال

لها سا ندها مان حيثياات  ،هل لك هذه املشاعر ،العمل احلزي !و. وليوحض عامثن لنا هنا

ذا اكنات  ،ليقبضوا الرسااب؟  ،الغايل والرخيص ،وهل مل يبذل هؤالء املناضلني ،الواقع وا 

جابته ابلتأأكيد ذن ،الأصوات هاؤالء كام يري أأحصاب  ،ا  مان املساؤول عان  ،فلياوحض لناا ا 

بادال مان الساخرية  ،واملشاعر الألمية ،وليقدم لنا مهنجه ملعاجلة هذه اجلراح احلقيقية  ،هذا

يف الوقت اذلي جيلس فيه املسؤولون احلقيقياون عان ضاياع اجلهاد والعمال  ،من احصاهبا

معاقرين  ،منتشني بكهانهتم  ،زيعيل مقة الهرم احل ،والوقت وس نني وحياة الش باب الغض

بيامن  ،يطلق البعض ما يزال حوهلم البخاور ،ومعطلني لطاقات املناضلني ،لفشلهم التارخيي

 تضم اتباعهم املنايف والسجون واملستشفيات والقبور.

(10) 

ن اال نسان هو القمية الأوىل واملطلقة وال قمية ليش خارجه . ومن هاذا  ،ال يمت بدونه يش ،ا 

اطنااة احلقااة  يه فقااط مجموعااة ماان الواجبااات املساا تلزم تنفيااذها  ،طلااقاملن فليساات  واملُوط

والتضااحيات الواجااب تقاادميها والضااائب الاجامتعيااة الاايت ال مفاار وال ىماارب ماان سااداد 

منا يه أأيضا  وحزمة من احلقوقو  ال  س لا يف دا رة  ،فواتريها كفرد عني ال كفايةو،   و ا 

 نقميهااا ماان ابب والمتتااع حبااق الانتساااب ودفء الانااامتء للكيااان وال  ،والطيبااات واملُتااعو 

نساانية واجباة التنفياذ ،اال جامعي/السا يايس املُعانيو مناا ننظار لهاا كحقاوق طبيعياة وا   ،و ا 

أأو قياادة حازب  ،سواء أأتت من نظام حاا  ،يشلك انزتاعها وجحلا جرمية يف حق اال نسان

والايت  ،زب الشا يوعي  بواجبااهتم اكماةلمعارض. وقد قام هاؤالء الرشافاء مان أأعضااء احلا

وهال  ،مفاذا اكتس بوا مان حقاوق يف املقابال ،بلغت يف حدها الأق  تقدت احلياة قرابان 

املماتص لرحياق  ،يف هذا الكيان املتسالط عايل الفارد ،اكنت هناك  حقوق للعضو أأصال 
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ال الهاازء والاساا تخفاف واجلحااود ،حياتااه دون مقاباال يلقاااه ةل ماان بعااد ساا نني طااوي ،ا 

 التضحيات  والواجبات واجلهود؟

(11) 

ن عامثن رمغ خروجه عان صافوف احلازب الشا يوعي ال يازال يتطلاب مان أأعضاائه أأن  ،ا 

وان يسااقوا مباااء  ،وان يقومااوا بواجباااهتم دون حقااوق ،يقاادموا التضااحيات دون مقاباال

ال الشااوك ،العيااون ويطالااب هبااذا كااذكل ماان مه خااار  احلاازب  ،جشاارة  مل تقاادم هلاام ا 

ننا نعرف بعضا ممن حتدث عهنم عامثنالش   مناا اكناوا يطاالبوا ابحلقاوق  ،يوعي. ا  ونعرف اام ا 

لاو أأىت هجادمه ا اه يف  ،أأو يشعروا ابحلرسة ،واام ما اكنوا ليطلبوا تعويضا ،للك الشعب

حفاق هلام أأن يساأألوا  ،والوطن يسري القهقر  ،اجملال العام. ولكهنم راؤا أأحالىمم تتبدد هباء

يف  ،وكيف وملاذا وأأين قد ضاع.. وال تستيقظ مثل هذه املشااعر املريارة ،دمهعن عائد هج

ذن املسااؤولني عاان  ،اانس غرييااني ال يف زماان الهزميااة والانكسااارات.  فليسااأأل عااامثن ا  ا 

وكياف  ،عن كياف أأهادروا هجاد املناضالني ،ممن ال يزالوا يمتتعوا بامثر هجد الآخرين ،الهزمية

آماهل ،غيبوا حقوقهم  ،بادال مان أأن حياساب الضاحااي  ،واورثوها احلرسة والآالم ،موحسقوا أ

 وس نني الش باب املهدرة اليت لن تعود. ،كوام يتحرسوا عيل اجلهد املضاع

(12) 

ماا كنات  ،وارتبطات ابحلازب الشا يوعي ارتباطاا ،لقد محمت تقريبا يف نفس طريق عاامثن

ال أأين  ،الأحياااء ومااا أأننااه سايتحقق يل مااع أأي مان الأشاا ياء أأو ،احساب   ماان فااكك ا 

آىت الوقت ومان اجال  ،من اجل وجه احلقيقة ،قد ضغطت عيل فليب ومزقته نتفا  ،عندما أ

ننا اي عامثن ال نعبد وال جيوز لنا أأن نعباد  الهياالك والأجشاار خاوياة اكنات  ،احلمل الأوىل.  ا 

منا نقمي و رتم كرامة وحقوق الانساان ،عيل عروشها أأم اينعة   ،حلقيقاة ونتوجاه  او ا ،و ا 

ىل زوال. ولهاذا نضاغط عايل أأنفسا نا ونساري أأيل  ونبتغي وجه الشعب. ولك ما دون ذكل ا 

حبثااا عاان لك مااا يفيااد اال نسااان واحلقيقااة والشااعب. ويف هااذا ادلرب قااد سااار  ،اال مااام

وال يرغبااوا يف أأن يغلقااوا  ،مماان ال يرياادوا لاان أأنفسااهم يف املااال أأو اخليااال ،الكثااريون

 ،لكاامي تطهارمه مان الأوهاام ،ودخلوا يف معمدانية الأمل والقطع والناار  ،أأعيهنم عن الوقائع 

ىل الأمام.  وتدفعهم ا 

(13) 

وينخارط يف أأي مرشاوع  ،عان الاباكء عايل الأطاالل أأذن ،هل يكف عامثن محماد صااحل

بداعي أأم سا يظل ياراوح  ،يسا تجيب للحامل الأول ،عام او خشيص ،س يايس أأو مدين أأو ا 



34 

 

وباارامع  ،متجاااهال الواقااع املاار املتكااون ،جي عاان القاادت اذلي اكنماارددا الأهاااز ،يف ماكنااه

يضايع  ،واتراك ما اكن جنمته الهادية وحلماه الأول ذات ياوم ،اجلديد اذلي ميكن أأن يكون 

ىل هيالك خاوية عادة الروح ا  وان اكن قلبه ال يازال حيان  ،مل يعد عق. مقتنعا هبا ،يف ثنااي ا 

لهيا ال لكهنتاه  ،وته قارابان لصال لايس فياه مان خاري الآن وهل يقدم هجده وعرقه وصا ،ا  ا 

 ،ويشاور ذاتاه ويسامع لهاا  ،محم بداية الأش ياء ،أأم يرجع ا ىل صفوف الشعب ،وحوارهيم 

 دون أأن  يضمه ولو ابلقليل ؟ ،ويبحث عن ما ينفع الناس

 

 عادل عبد العاطي 

 2004يناير  27

  

ىل من هيمه الأمار  احلازب الشا يوعي الساوداين  *ردا عيل رساةل عامثن محمد صاحل  رساةل ا 

قاية مباء العيون!  جشرة مباركة تس تحق الس 
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 تعليق علي تصريحات القيادي الشيوعي بهولندا

 2002فرباير  17بصدد بيان احلزب الش يوعي فرع هولندا الاكذب بتارخي 

 

يوعي بنقال أأسا ئلتنا ومناشاداتنا لأحاد قياادات فارع احلازب الشا   ،تكرم الأخ خادل احلاا 

واذلي انقشا ناه يف غاري هاذا  ،2002فربايار  17بصدد بيااام الااكذب بتاارخي  ،السوداين

ومجموعاة مان مؤسساات  ،وخاطبنا حو  فرع احلزب الشا يوعي الساوداين هبولنادا ،املاكن

 بال جدوي. ،احلزب الش يوعي السودان

 

ن اال رصار من جانبنا قد أأىت بعض ا ه  يادي الش يوعي حيث تكرم هذا الق  ،ولكن يبدو ا 

وهو ترصحي ننرشه بلك ماا فياه مان أأخطااء يف اال ماالء  ،و رصح ابلتايل ،من فرع هولندا

 والنحو واملنطق 

 

أأن الهدف الأساىس والرئيىس من البيان هو الرد عىل حصيفة الاوان وتعرياة ااكذيلاا  ->>*

 وافرتاءاهتا.

يب تاكل املعلوماات لهاذه توجيه أأهتاام لابعض املتواجادين مبجاال هولنادا بفربكاة وترسا  -*

 الصحيفة هبدف الآس تفادة مهنا ىف دمع قضية طلب اللجوء اخلاصة هبم.

 -ودليلنا عىل ذكل 

سامهئم مضن هذه املعلومات املفربكاة ابحلصاول عاىل نساابة مان  -* قيام بعض من وردت ا 

الصااحيفة وترمجهتااا ومضهااا اىل ملفااات للجااوء اخلاصااة هباام رمغ علمهاام بعاادم حصااة هااذه 

 ومات، وملن يريد التأأكد ميكن الرجوع لوزارة العدل الهولنديةاملعل

مركز املعلومات املزعوم واذل  تدعى الصحيفة انه مصدرها متخصاص حاول اشااباص  -*

 حمددين داخل كيان س ياىس حمدد.

 مركز املعلومات املزعوم ُأصيب ابخلرس بعد بيان فرع احلزب !!!. -*

ابراهمي ابحلزب فاملعلومات الاا اكنات متاوفرة خبصوص ما ورد حول عضوية الس يد اجمد 

للفرع حا اصدار البيان ابنه مرحش بفرع بولندا وهذه املعلومات مجعت خاالل فارتة جتمياع 

وبناء الفرع من ش يوعيني ودميقراطيني واصدقاء للحزب، وعىل العموم ال فرق باني عضاوء 

نياة الساودانية . وحاول ماا احلزب ومرحشه واصدقائه واملتعااطفني معاه دل  الاهجازة الام 
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ورد عن الس يد عبد الوهاب مهت ما اكن جيب ان ي لق البيان لتناول قضاااي خشصاية او 

 ااكدميية للفراد.

ولكن اليس من املفارقات ان احلزب اذل  تصد  لصحيفة الاوان وفضاح ااكذيلاا وأأوقاف 

فربكاة لصاحيفة ترسيب املعلومات لها مدان دل  البعض . واملهتماني بترسايب معلوماات م

 النظام مه ا لضحااي؟!...<<

 

 انهت ى الترصحي ..

 

ننا قد وصفنا هذا الترصحي أأو كحاال مان  ،ونطق كفارا ،بأأنه مثل  حال من سكت دهرا ،ا 

مل يكتف فقط ابال رصار  ،وذكل الن القيادي الش يوعي يف فرع هولندا ،وجا يكحال عامهاو

نف يف ابب العاذر الأقابح مان اذلناب. تصا  ،بل أأورد لها مربرات ،عيل أأخطاء بيان فرعه

الايت تاريم  ،لقيادة ذكل الفرع ،انه منوذ  ممتاز ،اثبت هذا القيادي الش يوعي ،يف لك هذا

وتاامتدي يف اخلطاأأ  ،وتكذب باال حيااء ،وتكيد ملعارضهيا الس ياس يني ،الالكم عيل عواهنه

 دون وازع من مضري أأو مسؤولية.

 

ن أأول اعرتاضاتنا بيامن حفال  ،الش يوعي قاد رفاض اال فصااح عان نفساه هو أأن القيادي ،ا 

يرص القيادي  ،ملحقة ابهتامات ثقيةل  ،بذكر أأسامء الآخرين مثلثة  ،بياام  اذلي يدافع عنه

ىل مايت تظال املساؤولية عان ال ماة واملوقاف  عادهتا هنا .. وهناا نساأأل ا  الش يوعي عيل ا 

 ،اهلم للشخصاية مبنياا للمجهاولوايل ميت يكون اغتي ،غائبة عند وقياداتو الش يوعيني؟ 

طاملااا مه يلغااوا يف أأعااراض وععااة   ،وماايت ينرشااوا بياااانهتم وترصااحياهتم ممهااورة ابسااامؤمه 

 ومه خيافوا  حمك التارخي اذلي ال يرمح؟ ،أأم أأن الشينة منكورة ،الناس

 

 يقول القيادي الش يوعي يف فرع هولندا يف ترصحيه  

 

لبياان هاو الارد عاىل حصيفاة الاوان وتعرياة ااكذيلاا >>أأن الهدف الأساىس والرئيىس من ا

 وافرتاءاهتا.<<

 

 ونرد عيل هذا الافرتاء الرخيص ابلتايل 
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أأوال  جاء عنوان البيان   وهل العداء للحزب الشا يوعي الساوداين وتلفياق الأاكذياب هاو 

قاماة يف هولنادا ؟ وهال رحاةل البحاث عان جماد زائاف متار بانفس  البوابة للحصول عىل ا 

بال عناارص معيناة يازمع اكتايب  ،الأمر اذلي يوحض انه ال يقصد حصيفة أألاوان ،بة ؟و البوا

ومل ي اف اكتايب البياان  ،أأو يبحثاوا عان جمادا زائفاا ،البيان اام يودوا اال قامة يف هولنادا

الأمر اذلي يوحض ماا وومانو  ،ا ىل حصيفة أألوان وأأاكذيلا  ،نفسهم عناء اال شارة يف عنوانه

 يس والأسايس لبياام.هو الهدف الرئي

ورود >>معلوماات  ،اثنيا  يورد البيان كواحدة من الأدةل الرئيسا ية عايل افرتاضااته اخلرقااء

<< وهناا نعياد التسااؤل  1997-9-27مضخمة ومغلوطة نرشت )ابلوان(  بتارخي السبت 

ىل  1997أأين اكن فرع هولندا وقياداته طيةل هذه الأعاوام مان  ذا اكن غرضاهم  ، 2002ا  ا 

 لرئييس والأسايس هو والرد عىل حصيفة الوان وتعرية ااكذيلا وافرتاءاهتاوا

ن حصيفة أألوان قد ختصصات يف اال سااءة والتعارض للحازب الشا يوعي الساوداين  ،اثلثا  ا 

فهل يصدر فرع هولندا  ،فال ياكد عدد مهنا خير  دون أأن تتناو  ابلنقد والنقض والتجرحي

 ،دون غاريه ،أأم قد اسا تغلوا اال شاارة لهاذا املقاال حتديادا ،بياان عن لك مقال ينرش بأألوان

 لأغراض الغرض والكيد الس يايس حلركة حق يف هولندا وأأعضاهئا ؟

الهامت اكتباوه بتوثياق  ،رابعا  لو اكن الغرض من البيان  فضاح أألاوان وأأاكذيلاا والارد علهياا

ب يعلمهاا القاامئون علياه لأس با ،ولكهنم كام قلنا من قبل   وومل ي ف البيان نفسه  ،املقال

صدار العدد اذلي حواه .و  ، يراد عنوان املقال املناقه أأو صفحته واترخي ا  بيامن اهمتاوا  ،اب 

اذليان رماومه باأأراجيفهم  ،متاما بتوثيق أأساامء وسارية حيااة  أأعضااء حركاة حاق يف هولنادا

 الاكذبة واملغرضة.

 

 ويواصل القيادي الش يوعي فيقول 

 

عض املتواجدين مبجال هولندا بفربكاة وترسايب تاكل املعلوماات لهاذه توجيه أأهتام لب ->>*

 الصحيفة هبدف الآس تفادة مهنا ىف دمع قضية طلب اللجوء اخلاصة هبم.<<

 

ولكن قيادات فارع هولنادا  ،أأوال  يبدو من الصياغة العامة أأن هذا هو هدف فرعي للبيان

حياث القاي جبماةل  ،قهم هذه املارةقد واصلوها يف خشص رفي  ،اذلين ميتازوا براككة الصياغة

وكأناه نان أأن احلاديث عان الهادف الرئييسا يف مجلتاه  ،دون أأن يوحض ما املقصاود مهناا
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وتبادو   ،يفرس معين هذه امجلةل العامة  اليت ال يعرف فهيا الفاعل من املفعاول باه ،السابقة

 حصيحا. بسبب من  الراككة اللفظية وعدم ترابط امجلل ترابطا ،مبتورة غري مفهومة

ذا اكن ما فهمناه حصيحا ن وأأحد  أأهداف البيان هاو توجياه اهتاام لابعض  ،اثنيا  أأما ا  من ا 

املتواجدين مبجال هولندا بفربكة وترسيب تكل املعلومات لهذه الصحيفة هبادف الاسا تفادة 

نناا نؤكاد أأن هاذا هاو الهادف الرئييسا  ،مهنا يف دمع قضية طلب اللجاوء اخلاصاة هبامو فا 

آخار فقارة فياه ،ي يتضح ابتداءا  مان عنواناهواذل ،للبيان ىل أ ومان هاذا  ،وميتاد ويتصال ا 

منا  يصبح  جمرد تعمياة  ،املنطلق فاحلديث السابق عن أألوان وفضح أأاكذيلا وذر للرمااد  ،ا 

 وساتر من ادلخان للتغطية عيل الهدف الرئييس. ،يف العيون

ابن غرضاهم هاو وتوجياه   ،دارابعا  يأأيت  هذا الاعرتاف من القائاد الشا يوعي بفارع هولنا

أأهتام لبعض املتواجدين مبجال هولندا بفربكة وترسيب تكل املعلومات لهذه الصحيفة هبدف 

 ،الآس تفادة مهناا ىف دمع قضاية طلاب اللجاوء اخلاصاة هبام.و تأأكيادا لقراءتناا الأوىل للبياان

 واليت قلنا فهيا  

ذا اكن من الغريب أأن يكرس فرع احلزب الش يوعي الس وداين هبولندا بيااان للارد عاىل >>وا 

وصدر يف حصيفاة معروفاة ابلكاذب واال اثرة والتلفياق يف  ،مقال تناول أأساسا حركة حق 

فاان العجاب يازول عنادما نقارأأ يف املقاال التلميحاات  ،لك اترخيها وىف لك  ماة تنرشاها 

سايئة وحصيفاة أألاوان  ،والايت يادعوها البياان بتنظامي اخلاامت  ،بعالقة ما بني حركاة حاق 

الصيت . مث يتابع البيان ليضيف ا ىل كذب أألوان أأاكذيب جديدة تتعلق ببعض كوادر حاق 

حداث وقيعة بني بعضاهم  ،يف غرض واحض وهو تشويه واغتيال خشصياهتم  ،يف هولندا  وا 

 والسلطات الهولندية<<

آخرهاا ىل أ حياث يعماد  ،خامسا  مع ذكل جينب القائد الش يوعي عن اذلهاب ابسا تنتاجاته ا 

ىل العموميةا ماع أأن بيااام قاد حتادث عان  ،ويتحدث عن بعض املتواجدين هبولندا ،لآن ا 

ام  ،فهاال االهتااام موجااه لاابعض املقميااني هبولناادا ،وذكاارمه ابالسااامء ،أأعضاااء حااق هبولناادا

يف بيااام   ،بعاد أأن اهتماومه مان قبال  ،وملاذا انهتا  العمومية والتعمية ،لأعضاء حق فهيا

 ؟ذاك  برصحي العبارة

 

 فيقول   ،ويواصل القيادي الش يوعي ترصحيه 

 

 <<->>ودليلنا عىل ذكل 
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ىل ماذا ترجع مجةل ودليلنا عيل ذكلو  ،مرة أأخر  تظهر الراككة اللفظية   ،فال يعرف ا 

واذلي جعلهام يف القيادي الش يوعي بنفس املقام يف  ،أأم امجللتني معا ،هل للجمةل السابقة

ننا ام ىل الأدةل واملزعومةو ،ل هذاالتصفيف. وعيل لك  فا  مفاذا يقول القيادي  ،ونأأيت ا 

 الش يوعي عهنا 

 

سامهئم مضن هذه املعلومات املفربكة ابحلصول عىل نسابة  ->>* قيام بعض من وردت ا 

من الصحيفة وترمجهتا ومضها اىل ملفات للجوء اخلاصة هبم رمغ علمهم بعدم حصة هذه 

 جوع لوزارة العدل الهولندية<<املعلومات، وملن يريد التأأكد ميكن الر 

 

أأوال  ماان أأياان عاامل القيااادي الشاا يوعي بوقيااام بعااض ماان وردت أأسااامهئم مضاان هااذه 

املعلومات املفربكة ابحلصول عاىل نساابة مان الصاحيفة وترمجهتاا ومضهاا اىل ملفاات للجاوء 

  حااق  ،وهاال لااو اكن يعماال هبااا ،وهاال يعماال هااو بااوزارة العاادل الهولنديااة ،اخلاصااةو

يف الرصاع الس يايس ؟ وما عالقة فرع احلزب الشا يوعي  ،ة من معلومات العملالاس تفاد

كاام هاو  ،ال ميكان أأن يكشافوها ،أأم أأن هلام وغواصاةو فهياا ،بوزارة العدل هناك ،هبولندا

ثبات اهتاماهتم املريضة ومنعدمة الأدةل؟  زمعهم عادة يف  الهترب من ا 

بااراهمي ساالامن وعبااد مه ،اثنيااا  أأورد البيااان أأسااامء ثالثااة ماان الأشاااباص  الأخااوان اجمااد ا 

مفن مهنم حسب القيادي الش يوعي قد قام مبا ياهتمهم باه  ،الوهاب مهت ومحمد عبد الرمحن

 ؟

آخار متاماا ،اثلثا  يف نص البيان س ئي الصيت  ،وردت أأسامء هؤالء الأشاباص يف سا ياق أ

ياأأيت الآن ل   ،ومل يتحدث قاط عان ملفاات جلاوهئم ، ،وهو نفي عالقهتم ابحلزب الش يوعي

اتراك أأاكذيباه القدمياة عاهنم الايت  ،القيادي الش يوعي ويهتم )بعض( هؤالء ابهتامات جديادة

ال الزمع املبين عيل أأقوا  ،افتضحت جانبا  املبنية جملهول. ،ولك ذكل دون دليل ا 

ىل وزارة العدل الهولندياة ماكنية الرجوع ا  شارة القيادي الش يوعي ملن يريد التأأكد اب   ،رابعا  ا 

منا يه كذبة وفرية وحيةل واطية ن هولنادا  ،وحماوةل الكتساب مصداقية ال ميلكها ،ا  حيث ا 

وال ميكان لاوزارة العادل  ،موقعة عيل لك االتفاقياات الأوربياة حبامياة البيااانت الشخصاية

ال جلهاات الاختصااص ،الهولندية أأو غريها مان الاوزارات  ،أأن تكشاف معلوماات كهاذه ا 
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ا يفضاح أأاكذياب  هاذا القياادي الشا يوعي حاول مصادر مما ،وليس لالك مان هاب ودب

 معلوماته ومصدر معلومات فرعه.

 

 ويواصل القيادي الش يوعي سلسةل وأأدلتهو فيقول 

 

مركااز املعلومااات املزعااوم واذل  تاادعى الصااحيفة انااه مصاادرها متخصااص حااول  ->>*

 اشاباص حمددين داخل كيان س ياىس حمدد.<<

 

ماا دامات الصاحيفة تنرشا عناه  ،أأن املركاز مزعومااأأوال  كيف اثبات القياادي الشا يوعي 

قاد  ،حسب بيان فرع احلزب الش يوعي فرع هولندا  ،ويه ممارسة  ،الأخبار والتحليالت

 تكررت  اكرث من مرة.

والايت أأتات الثباات مقوالهتاا مبقااةل عائادة للعاام  ،اثنيا  هل للقيادي الش يوعي وقيادة فرعه

ن هااذا املركااز واملزعااومو  ،واناطااالع يااويم عاايل حصيفااة الاا ،1997.... لكااامي يثبتااوا ا 

أأم انه الاالكم يلقاي عايل  ،متخصص وحول أأشاباص حمددين داخل كيان س ياىس حمددو 

 عواهنه؟

هال يكتاب  ،أأم الاهاامتم املكثاف ؟ ب اامت أأخار  ،اثلثا  هال التخصاص يعاين احلرصا

ركاز متخصاص أأم أأن هاذا امل ،املركز و املزعومو حرصا حول اولئاك الأشااباص احملاددين

ذا اكنات اال جاباة الثانياة يه الصاحيحة ،وحولو  هاؤالء  ،ويكتاب أأيضاا عان غاريمه ؟ وا 

ن هذا املركز وحصيفة أألوان قد كتبت عن غريمه وكيف  ،فكيف يفرس القيادي الش يوعي ا 

اح أأن حصيفااة  أألااوان قااد كتباات أآالف املقاااالت عاان قيااادات احلاازب الشاا يوعي  يرشا

ذا اكنات متخصصاة فياه ،احلازب الشا يوعي أأم ال وهل أألوان متخصصة يف ،السوداين  ،وا 

لهيا ؟  فهل هذا دليل عيل  أأن قيادات احلزب الش يوعي تفربك املعلومات وترسلها ا 

وملااذا  ،وماا هاو هاذا الكياان السا يايس احملادد ،رابعا  من مه هؤالء الأشااباص احملاددين

ونس لم حلركة  ،وضوحبعد أأن حتدث البيان عن هذا الأمر  ب ،التعمية والهترب من جديد 

 حق؟

 

 ويواصل القيادي الش يوعي فيقول 
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 مركز املعلومات املزعوم ُأصيب ابخلرس بعد بيان فرع احلزب !!!.<< ->>*

 

اناه يقارأأ حصيفاة الاوان  ،أأو يرصح عيل الأقال ،أأوال  عيل القيادي الش يوعي أأن يثبت لنا 

 .لكامي يكون لأقوا  السابقة أأي قمية عند القارن  ،يوميا

ذا اثبت أأو رصح القياادي الشا يوعي بأأناه يقارأأ الاوان يومياا واناه مل يقارأأ فهياا خاربا  ،اثنيا  ا 

فهال مان  ،واثبت بذكل ان هاذا املركاز املزعاوم قاد اصايب ابخلارس ،منسواب لهذا املركز

صابة هذا املركز  ابخلرس قاد تعاود السا باب أأخار   غاري بياان فارع احلازب  ،احملمتل أأن ا 

 الش يوعي هبولندا؟

بأأااا  ،ويه الايت تهتموهاا ترصاحيا وتلميحاا ،اثلثا  مل تصب حركة حق يف هولنادا ابخلارس

 ،أأثبتت فيه كاذب بياانمك ،وادلليل أأاا أأصدرت بياان مضادا لمك  ،تقف خلف ذكل املركز

وهاو بياان  ،وهتاربمك مهناا ،وأأوردت معلومات عن اتصاالهتا بمك ،وصبت عليمك ثقيل القول

 حسب علمي. ،حيث  مل تردوا عليه حا  الآن ،خلرسيبدو انه أأصابمك اب

نقاذياة ابخلارس ذا اكنت بياانت فرعمك و الرهيبو تصايب املؤسساات اال  فلاامذا مل  ،رابعا  ا 

ال يف عام   كاام أأتيامت  ،مع رصد  لأاكذيب هذا املركز مناذ سا نوات ،2002خترجوا البيان ا 

حاا  ،ا بياان عن حصيفاة  أألاوان نفساهاوملاذا ال تصدرو  ،1997يف بيانمك بأأمثةل من العام 

 اخل اخل  ،وعن وعن ... ،حا يصااب ابخلرس ،وعن البشري وعيل عامثن  ،تصاب ابخلرس

 

املبااين  ،وبعااد ان أأورد القيااادي الشاا يوعي بفاارع احلاازب الشاا يوعي السااوداين هبولناادا

ماا افتضاح مان انتقال لدلفااع عان  ،اليت وال ختر مهنا املية و ،أأدلته وادلامغةو  ،للمجهول

هااذه الأاكذيااب الاايت دحضااهتا صااور شااهادات ختاار  الأخ عبااد الوهاااب مهاات  ،أأاكذياالم

باراهمي فياه  ،املصورة وبيان فرع احلزب الش يوعي يف بولندا خبصاوص عضاوية الأخ اجماد ا 

اخل  ،وبيان حركة حق واذلي أأوحض عضوية الأخ محماد عباد الارمحن فهياا ،س نوات 6ملدة 

 مفاذا قال   ،اخل 

 

>خبصوص ماا ورد حاول عضاوية السا يد اجماد اباراهمي ابحلازب فاملعلوماات الاا اكنات >

متوفرة للفرع حا اصدار البيان ابنه مرحش بفرع بولندا وهذه املعلومات مجعت خالل فارتة 

جتميع وبناء الفرع من ش يوعيني ودميقراطيني و أأصدقاء للحزب، وعىل العموم ال فارق باني 

 ئه واملتعاطفني معه دل  الاهجزة الامنية السودانية .<<عضو احلزب ومرحشه واصدقا
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صدار البياان  ،اوال  املعلومات الصحيحة اكنت متوفرة لفرع احلزب الش يوعي هبولندا قبل ا 

وعندان هنا شهادة الأخ اجمد حيمن اتصلوا به يطلبوا مناه العاودة  ،ولكهنم مع ذكل قد كذبوا

 ويه واقعة مل ينفوها. ،وليس مرحش ،ابعتباره عضو سابق ،للحزب

طاملاا اتضاح   كاذب وخطاأأ معلومتاه  ،اثنيا  ملااذا مل يصادر فارع هولنادا تصاحيحا ملوقفاه

 الأوىل اليت أأوردها يف بيانه س ئي الصيت ذاك؟

ولقاد اكن مه البياان الااكذب نفاي  ،اثلثا  ليس  عضو احلزب اكملرحش اكلصديق اكملتعاطف

براهمي يف احلزب  ىل درجاة مارحش  ،الشا يوعيعضوية الأخ  اجمد ا  ماع اناه  ،وذلكل أأناز  ا 

حياث اكن مساؤوال عان مالياة  ،بل عضوا قياداي بفارع بولنادا ،اكن عضوا اكمل العضوية 

و ها هو العضو القيادي يقول انه ال فارق باني العضاو واملارحش  ،ذكل الفرع لس نوات عدة

ذن ،اخل اخل  ماا دام ال فارق باني عضاو  ،فلامذا أأصدرمت بيانمك أأوردمت فيه تاكل املعلوماة ا 

 احلزب واملرحش واملتعاطف والصديق ووالزول املايش يف الشارع و؟

أألايس هاو مان  ،ومن خيدم الأهجزة الأمنياة هناا ،رابعا  ما دخل الأهجزة الأمنية  بلك هذا

وال يعلان   ،بيمن  خيتا  هاو ،-وفق زمعه –وحي  سرية حياهتم  ،يأأيت بأأسامء الناس مثلثة

 بين نس به للمجهول ؟وي  ،اعه

 

طاملا اكنت لك أأهجزة  ،وحق    ذكل ،ويقول القيادي الش يوعي اذلي أأراد أأن يكون نكرة

 حزبه تتعامل بأأسلوب التخفي والهترب من املسؤولية عن ال مة واملوقف 

 

>>وحول ما ورد عن السا يد عباد الوهااب مهات ماا اكن جياب ان ي لاق البياان لتنااول 

 دميية للفراد.<<قضااي خشصية او ااك

 

ىل كتابااة هااذا البيااان  ااه املمتلاا  ابلكااذب  ،أأوال  مااا اكن جيااب أأن ي لااق اكتاايب البيااان ا 

 واالهتامات من غري ادلليل والتحريض وادلسيسة واملؤامرة.

ىل قضاااي خشصاية أأو أأاكدميياة مماا هاو   ،اثنيا  من طبع الش يوعيني يف رصاعاهتم الانزالق ا 

ويف  ،حبيث خيرجوا كل وأأخطاءو الابتدايئ ،تيال الشخصيةمعروف عهنم من أأساليب اغ 

مناا هاو جازء مان القاعادة العاماة يف ذكل  ،ذكل فان بياان فارع هولنادا لايس اسا ت ناء و ا 

 احلزب.
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مناا كاذب حاول  الرجال  ،اثلثا  مل ي لاق البياان لتنااول قضاااي خشصاية وأأاكدميياة فقاط و ا 

 ،واليت علهيا شاهود احيااء ،احلزب الش يوعيمرتني  الأوىل عندما نفي عضويته السابقة يف 

 ،الأمر اذلي أأثبتات خطا. وجاود واثئاق خترجاه ،والثانية عندما زمع بأأنه مل يمكل دراس ته

 واليت صورت  ونرشت يف ملحق لبيان حركة حق.

يعماد القياادي الشا يوعي اجملهاول للحاديث  ،رابعا  بدال من الاعرتاف ابخلطأأ والرتاجع عنه

ورضورة تصااحيح هااذا  ،ويهتاارب عاان واقعااة الكااذب الرصااحي  ،جياابعااام جيااب ومااا ال 

 ببيان مماثل من نفس الهيئة اليت بدأأت ابلكذب ونرشته ومعمته.  ،الكذب والتجين

 

 ،واال رصار عاايل اخلطااأأ   ،والبجاحااة ،مث جيااد القيااادي الشاا يوعي يف نفسااه ماان الصاافاقة

 . يقول ما جيع ،وتبدل اال حساس وموت الشعور وختانة اجلدل ،والصلف

 

>>ولكاان الاايس ماان املفارقااات ان احلاازب اذل  تصااد  لصااحيفة الااوان وفضااح ااكذيلااا 

لوماات مفربكاة وأأوقف ترسيب املعلومات لهاا مادان دل  الابعض . واملهتماني بترسايب مع

 لضحااي؟!...<<لصحيفة النظام مه ا

ن القيادي الش يوعي يف فرع هولندا ث مارة واذلي يتحاد ،هاذا ادلون كيشاوت اجلدياد ،ا 

قاد صادق كذباه  ،وهاام أأماران جاد خمتلفاان ،ومارة عان ترسايب معلوماات ،عن أأاكذيب

 ،حول أأن هدف البيان هاو جريادة  كشاف جريادة أألاوان ،واحتياالته املتبجحة ،الصفيق

هاو حركاة القاوي ادلميقراطياة اجلديادة  ،وليس الهتجم عيل  أأعضاء تنظامي وطاين مناضال

وافتضاح كذباه يف حقهام ابلواثئاق  ،ثالثاة ماهنم  وكذب يف حاق ،ذكرمه ابلأسامء ،)حق(

مناا لياهتمهم ابهتاماات جديادة   ،ليأأيت الآن وال يعتذر عام اتضح من كذب بيانه ،ادلامغة و ا 

 ويطلب منا بعد هذا أأن نتضامن معه وال ندينه. ،عارية من الصحة

ن مؤسسات احلازب الشا يوعي الساوداين ،لقد قلنا اكرث من مرة من قبل نااس تاريم ال  ،ا 

وقاد تفننات ووختصصاتو يف اهتاام النااس  ،دون دليال ،وتهتمهم بعظامي الأماور ،ابال فك

معايال هلام وساط ارفاع   –عيل حاد قاوهلم  -هذا اذلي يكتشفوا    ،ابخليانة والعامةل لخأمن

وأأقاوياال ال  ،لك بضااعة اشااهر.  ويف لك ذكل  يعمتاادوا عاايل بياااانت ركيكااة ،قياااداهتم 

لاهيم أأحاد  ،ال يعرف من هو اكتلا ،أأو منطقيس ندها دليل من حقائق  ذا ما أأشار ا  حا ا 

وان يصوروا حضااايمه واملعرتضاني علاهيم  ،حاولوا أأن ميثلوا صورة الضحية ،بسوء ما يفعلوا

 كذئاب اكمحمة.



44 

 

 

ن ترصحي القيادي الش يوعي يف فرع احلزب الش يوعي السوداين يف هولندا ال خيار  عان  ،ا 

يقافهاا ،ت البشاعةوعن هذه املامرسا ،هذا اخلط آن أأوان ا  دانهتاا ،والايت أ ن  ،و ا  وحماربهتاا. ا 

وقاد اثبات هاذا القياادي الشا يوعي  ،وقد وافق شن طبقاه هناا ،الطيور عيل أأشاكلها تقع

ممان اصادروا مثال ذكل البياان املغارض  ،اناه احسان مان يعارب عان قياادة فرعاه ،اجملهول

ال  ،لبياان الااكذب اذلي يادافع عناهمتاماا اك ،وبذكل فان رده ال يلقي منا ،الاكذب الركيك ا 

 اال دانة والرفض والاحتقار .

 

نين اجدد مرة أأخر  مطالبيت اليت رفعهتا من قبل ،لهذا  ه  واليت قلت فهيا  ،فا 

 

ىل تصاحيح ماا ورد  ،>>انين من هذا املنطلق أأدعاو فارع احلازب الشا يوعي يف هولنادا  ا 

ىل الأشاباص املذك ،ابلبيان املذكور  واىل حركة حق والارأأي العاام  ،ورين فيه والاعتذار ا 

السااوداين .وأأخااص يف دعااويت هااذه العنااارص التاليااة ماان أأعضاااء وكااوادر وقااادة احلاازب 

عباد الوهااب  ،ما  ادلخاري  ،الش يوعي السوداين فرع هولندا الساادة   خاادل الطااهر 

آدم   ، محماد مضاوي ،خضا عباد الغفاور  ،عاامثن حاماد  ،محماد عباد ادياد  ،محمد عىل أ

انرص معر انرص .كام امحل لك عضوية فرع هولندا للحزب الش يوعي الساوداين مساؤولية 

حاا تعلان رأأهياا الارافض   . وكاذكل أأطالاب قياادة  ،الأاكذيب الاواردة يف هاذا البياان 

الشافيع  ،وأأخاص ماهنم الساادة   محماد ماراد احلاا   ،اخلار  للحزب الش يوعي الساوداين 

والساكراترية املركزياة للحازب  ،التجاين الطيب اببكر  ،م خادل حسن التو  ،خض سعيد 

دانة ممارسة ال تس تقمي مع ما يعلناون  ،ولك عضويته وكوادره  ، للتدخل وتوضيح احلقائق وا 

ماان وقااوف يف الصااف الااوطين ورغبااة يف مراجعااة املامرسااات الساالبية يف تقاليااد احلاازب 

 رجني من صفوفه.<<الش يوعي السوداين ضد اخملتلفني عنه يف الرأأي واخلا

 

 عادل محمد عبد العاطي 

  2004فرباير  1
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 هل يقتل ستالينيو الحزب الشيوعي الخاتم عدالن بعد موته؟

 

 "الس تالينيون س يقتلوننا"

 اخلامت عدالن

 

 :مدخل

واان ااتبع املسعي احلثيث لس تالينيي  ،اكنت فكرة هذا املقال ختمتر يف ذهين منذ اايم

ميارس عرب اليات خمتلفة.  ،داين الغتيال اخلامت عدالن بعد موتهاحلزب الش يوعي السو 

مث  ،حيت يمت دفن رفات الفقيد الكبري ،وقد قررت ان اعطي نفسا والناس وقتا للحزن

وحيت اكون  ،وكذكل لكامي يتبني يل اخليط الابيض من الاسود ،ارجع للموضوع من بعد

ورمبا هو من  ،  جتاه هؤالءفرمبا يه حساس ية فائقة عند ،عيل بينة من الامر

 .وسوسات النفس الامارة ابلسوء

م امجليع مت وُصد  مبامرسة النظام الرببرية يف اختطاف جامثن اخلامت  ،يف خالل ذكل ُصد 

وللوهةل  ،واام يعيشوا يف رعب عظمي  ،واذلي اثبت اام هيابوا اخلامت حيا وميتا ،عدالن

وخصوصا  ،ز عيل فضح ممارسات النظاموارك ،الاويل فكرت ان اترك هذا املوضوع

وبدات يف جتهزي  ،البواعث النفس ية والس ياس ية اليت تقف وراء تكل الفعةل البشعة

 .قبل ان اتتيين اخبار جديدة غريت لك املوازين ،عُديت ذلكل

اقول الان اين قد وصلت لقناعة را ة ان ما رايته يف الاايم الاويل بعد موت اخلامت 

 ،ووصلت لقناعة ان فضح حماوةل محمقة اخلامت معنواي ،هو حقيقة واقعةامنا  ،يف غباش

وهام الآليتان التان ميارس هبام س تالينيو احلزب الش يوعي حماوةل  ،وحماوةل اذال  بعد موته

فهؤالء  ،هو امه من فضح ممارسة الانقاذ املفضوحة ،اغتيال اخلامت عدالن بعد رحي.

واابنوا   ان اخلامت و يف  ،وفضحوا انفسهم ،ن امليتالانقاذيون يف رعلم خطفوا اجلامث
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فامي س يكون املوت  ،واولئك الس تالينيون يريدوا ان خيطفوا الروح والقمية احلية ،الناس

 .اذا ما كتب لهذا اخملطط الرشير النجاح ،الثاين او قل القتل احلقيقي للابامت عدالن

 

 :من مه س تالينيو احلزب الش يوعي

متحجرين  ،وعبدوا النصوص والاوهام والاصنام ،وا الاقفال عيل عقوهلممه اانس اغلق

مبا يوافق هو   ،يتابذوا للك موقف مسوحا ،انهتازيني ومائعني اكلزئبق ،اكلغرانيت

وهبطوا  ،من القيادات الابدية .. قد اس تعبدوا انفسهم لرجال مثلهم ،اصناىمم البرشية

وحقت  ،طاط احليوانية وحياة قطيع الضانمن كرامة البرشية وتفرد الانسان ايل ا 

ولكن  ،ال ترثيب عليه ،علهيم اذن مقوةل لينني  ان العبد اذلي جيد نفسه يف العبودية

 .فهو من يس تحق الاحتقار ،وال يمترد علهيا ،العبد اذلي يدافع عن عبوديته

عضو سكراترية اللجنة املركزية للحزب الش يوعي  ،قال عهنم حسن ات  الرس

فامي نق. عنه التجاين  ،وهو يصفهم ويصف احلزب اذلي س يطروا عليه ،اينالسود

 :التايل ،الطيب اببكر

عادة هي ة العمل  )الزميل حسن ات  الرس، وهو عضو سكراترية اللجنة املركزية منذ ا 

يصف احلاةل يف حزبنا يف نل ما أأسامه  1971القيادي يف النصف الثاين من عام 

التايل  عقيدة اميانية .. عبادة فرد .. خشصنة احلزب يف سكرتريه الس تالينية عيل النحو 

العام .. تفيش الكسل اذلهين بني مثقفيه .. معاداة املبادرة .. س يادة أأساليب الهمينة 

والترشذم والفتك ابخلصوم وتدمريمه عن طريق تشويه السمعة وفربكة الهتم .. وترسيب 

مرغوب فهيم للحط من شأأام وقتل خشصياهتم الاختالقات والأقاويل عن القادة الغري 

بعاد من القيادة .. افتقاد احلق والعدل داخل  نتشاء ابخبار السقوط واال رتداد واال  ... واال 

آمر، وحتول احلزب ايل قطيع مسلوب  احلزب .. وأأصبحت القيادة اباط للكذب والتأ

جمةل  ،طيب اببكرالتجاين ال " - .)الارادة وانطمست معامل احلزب مكؤسسة دميقراطية

 "1، صفحة 1999العدد الثاين والعرشون، ديسمرب  ،قضااي سودانية
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 ،الاس تاذ النقاي عرمان محمد امحد ،وقد اكد ما جاء عن س تالينية احلزب الش يوعي

 :التايل اس تالينية احلزب الش يوعي السوداين والالفية اجلديدةوذكل يف مقا   

الرفيق )حسن ات  الرس( عضو سكراترية واحلق ان الأوصاف اليت وصف هبا ((

اللجنة املركزية حزبه يه عني الصواب، وتعرب أأحسن تعبري عن واقع احلال داخل هذا 

احلزب اال س تاليين الرسي، اذلي يعرفه لك الأذكياء من أأهل السودان، بل ان تدمري 

غوب اخلصوم عن طريق تشويه السمعة وفربكة الهتم، واحلط من شأأن القادة غري املر 

فهيم، وقتل خشصياهتم اخل .. يه ما صار يسميه الرفاق الآن با) النضال اليويم( ورمبا 

اليدري هؤالء )املناضلون الرسيون( ان افعاهلم الشنيعة هذه تدخل يف دا رة اجلرا  

اجلنائية، وتشلك انهتااكت صارخة حلقوق اال نسان ((.. وعرمان محمد امحد  س تالينية 

 "1999نومفرب  ،لندن ،وداين والالفية اجلديدةاحلزب الش يوعي الس

 

 :هل سامه الس تالينيون يف موت اخلامت

 ،واضع صويت مع صوت ادلكتور ابراهمي الكرس ين ،اقول هذا وال اخشاه ،ا  نعم

 ،فاملونف   اخالق ىمنة ،وما مه مونفني ،واصفا هلم ابملونفني ،واذلي كتب عهنم

 ،وامنا هؤالء عبدة للبرش ،غالب ملصلحة العمومويعمل يف ال ،وخيضع للواحئ وقانون

 :التايل ،فال سبيل الن  رتىمم ،قد اسرتقوا انفسهم ومل حيرتموها ،وعبيد هلم

))ابعداىمم للشهيد محمود متكن الاخوان )املسلمون( من اخلالص من أأحد طرىف 

ر املمثل والكامشةو الا متسك بتالبيلم ومل يتبقى هلم سو  القضاء عىل الطرف الآخ

ىف اخلامت عدالن. مل يفلح الاخوان ىف تصفية اخلامت جسداي, كام ىف حاةل الأس تاذ محمود, 

لكن, وحلسن حظهم وجدوا من يقوم بتنفيذ هذه املهمة نيابة عهنم, سواء اكن ذكل بوعى 

 .مهنم أأو بدونه
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هياو, ان ادةل الشعواء الا ش هنا بعض ومونفىو التنظاميت الس ياس ية ,وليس ومفكر 

هبدف اغتيال خشصيته, واملقاطعة الاجامتعية الشامةل الا فرضها عليه, ولخأسف, من 

اكنوا حا الأمس القريب أأعز أأصفيائه, مث بدأأوا ىف ذرف دموع الامتس يح بعد رحي. 

الفاجع, اكنت, عىل ما أأعتقد, س السبب املبارش ىف اصابة اخلامت مبرض الرسطان 

صية غاية ىف الرقة والعذوبة طغت علهيا خشصيته الا متزيت اللعني, حيث أأنه ميتكل خش 

ابلصالبة والصمود ىف وجه جالديه. و لطاملا تأأمل الشهيد عىل مثل هذه الترصفات 

الصبيانية ليس عىل مد  وقعها عليه وامنا شفقة وراثءا عىل أأمثال هؤالء القوم!!(( ود. 

براهمي الكرس ين  "2005ابريل  24 ،مة وطناخلامت عدالن  رحيل رجل يف قا ،ا 

 ،واليت امتدت لس نوات ،وقد رصد العديدون هذه ادةل الغتيال خشصية اخلامت عدالن

 :فكتب عهنا الاس تاذ امحد امني

ىف منتصف التسعينات عندما أأعلن اخلامت رأأيه ىف اخلط الس ياس ىي للحزب ))

آوان ال  آن أ تغريو وبعد قنوطه الش يوعى من خالل املناقشات الا ابدر هبا ىف دراس ته وأ

ويأأسه من التغري من داخل املؤسسة احلزبيه واعالنه منظمة س ياس ية جديدة بأأس تقالته 

من احلزب الش يوعى السوداىن، لكن  عنة لك الايدوجليات ومعتنقهيا اكنت رؤية 

آخر منظومة أأخالقيه فكريه ينتبه لها ذكل الزمان،  التسامح وأأتساع الصــدر الفكر  أ

ز  الاجامتعيه الا فرضها عليه رفاق الأمس بشجاعه منقطعة النظري ىف لكنه واجه الع

 ،عمتة وقساوة املنفى، لكنه صرب لأنه اكن يثق ىف حصة رؤيته وتصوره.(( وأأمحد امني

 <<2005ابريل  ،ابامت عدالن نرش مبنرب احلوار مبوقع سودانزياونالين.كوملراثءل

حني  ،نه من وضوح ورصاحة ومبدئيةمبا عرف ع  ،اما اخلامت نفسه فقد رصد الامر

 :ردا عيل سؤال حول عالقته الاجامتعية ابلش يوعيني ،قال يف لقاء حصفي

عالقيت الشخصية اتصور ااا ممتازة ال اخلط مطلقا بني الش يئني الس يايس ))

كام اذهب الهيم يف الافراح ·· والاجامتعي ذلكل جتدين اذهب للش يوعيني يف العزاء 

خيوط الصداقة وخيوط الود ، عندما ترتال وهذا واحض يف ترصفايت واابدر ابلتقاط 

 ·معهم



49 

 

 

ولكن العكس ليس حصيحا فعندما خرجت حاول كثري من الش يوعيني ، بتشجيع من 

وهذه واحدة من املامرسات اليت اكن ميارسها احلزب ·· اغتيال خشصييت ·· القيادة 

ختيل عهنا فس يكون ختيل الش يوعي لالسف واصبح عاجزا عهنا يعين هو حيت لو 

والكون · العاجز اسلوب اصبح اليفيد كثريا ولكهنم عيل لك حال حاولوا اغتيايل معنواي 

دقيقا فان فئات مهنم حاولت ذكل وهذا ايضا بدوافع الربنواي ودوافع املقوةل اللينينية ان 

ية الش يوعي اذا سقط يسقط معوداي وهذا هراء حمض اكمنا احلزب الش يوعي هو الأرض 

ايضا  -الوحيدة الطاهرة الداء فرائض الس ياسة ولكهنم مل ينتلوا ايل ان ارض السودان 

وان تكون تقدميا وان ·· واسعة وانامتءات السودان واسعة ، وميكن ان تكون وطنيا  -

لقاءحصفي مع  ،واخلامت عدالن (تناضل من اجل العداةل من خار  احلزب الش يوعي(

 "2004 ،جريدة اخبار اليوم

 

 :الس تالينيون وحماوةل اغتيال اخلامت بعد موته

قال ان اخلامت قد قال    والس تالينيون  ،يف شهادة للصحفي الاس تاذ ابوبكر الامني

ونن اام غري قادرين عيل القتل  ،ورمبا قصد اخلامت حيهنا املوت احليس ،س يقتلوانو

بعد ان  ،اوةل الاغتيالولكن ال انن انه تصور ان تمت حم ،املعنوي او اغتيال الشخصية

 .ميوت الانسان

حيت اتضحت لنا ابعاد  ،مل متض اايم قليةل عيل رحيل اخلامت عدالن جبسده عن دنياان

يف اكامل مسلسل الاغتيال املعنو  للابامت  ،احملاوةل الكبرية لس تالينيي احلزب الش يوعي

 .بعد ان فشلوا يف ذكل يف حياته ،عدالن بعد موته

رمغ معرفتنا مبقدار السؤء والا طاط الاكمن يف س تالينييي احلزب وحقيقة انه عيل 

الا اننا ما كنا نتصور ااا س تصل ايل  ،واجرام اساليلم الس ياس ية يف العمل ،الش يوعي

واكنوا من مسببات  ،واام بعد ان سامهوا يف اس تقحال وغباينو الرجل حيا ،هذا احلد

 .م س يواصلوا مسعامه لقت. ابلاكمل بعد موتهفاا ،كام يقول د. الكرس ين ،موته املبكر
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آليتني رئيس يتني ويه التبابيس من قدره  ،وقد قلنا ان حماوةل اغتيال اخلامت متارس عرب أ

 ،وجربه لصاحل احلزب الش يوعي ،والثانية يه حماوةل محمقة تراثه ونضا  ،وحماوةل اذال 

آليتان تعمالن يف تنامغ  .امرمغ التناقض الظاهري بيهن ،وهام أ

عىس ان نرجع هلام بتفصيل  ،ذلينك الآليتني ،نقدم قراءة جد اولية ،يف السطور التالية

من  ،وحاملا نس تطيع ان  يط مبا ال ميكن تصديقه من الوهةل الاويل ،اكرب يف املس تقبل

 .ممارسات س تالينيي احلزب الش يوعي السوداين

 

 :الآلية الاويل  التبابيس وحماوةل الاذالل

متثلت يف رفض قيادة  ،والقامئة عيل التبابيس وحماوةل الاذالل ،ويل لالغتيالفااللية الا

او  ،او سكراترية اللجنة املركزية ،ممثةل يف اللجنة املركزية ،احلزب الش يوعي املركزية

وامنا هو لقب الصق به  ،واذلي قال انه ليس سكرتريا عاما –السكرتري العام للحزب 

اصدار  ،امه قيادي هلم يف اخلار  ،او التجاين الطيب اببكر ،محمد ابراهمي نقد ، -زورا

ويف وقت اصدرت فيه  ،اايم عيل وفاته 5وذكل بعد مرور  ،بيان نعي للابامت عدالن

وتتحدث عن دوره  ،بياانت تنعي فهيا اخلامت ،معظم القو  الس ياس ية والاجامتعية

ليوم الاول او الثاين وذكل يف ا ،الوطين وعن اخلسارة الفادحة للصف الوطين بفقده

 .لرحي.

ال ينسوا  ،فهم كآل بوربون ،هذا الامر ليس غريبا عيل س تالينيي احلزب الش يوعي

ومن قبل اسقطوا سرية رجال عظام من اترخي  ،شيئا وال يتعلموا شيئا وال يغفروا شيئا

 اذكر مهنم عبد الوهاب زين ،الام اختلفوا معهم ،بل وصفومه ابقذع الالفاظ ،حزهبم

ومحمد الس يد سلامين واحلا  عبد  ،اول سكرتريين حلزهبام ،العابدين وعوض عبد الرازق

 ،ومل تنع جريدهتم امليدان املرحوم معر مصطفي امل  ،القياداين العامليان الفذان ،الرمحن

اخل اخل من امثةل اجلحود ونكران امجليل  ،واذلي اكن رئيسا لتحريرها لس نوات

 .واخلصومة الفاجرة
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 ،د يقول البعض ان محمد ابراهمي نقد اكن يف اس تقبال جامثن اخلامت يف مطار اخلرطوموق

وهو من  ،ونقول ان هذا هو من قبيل دموع الامتس يح اليت حتدث عهنا دكتور الكرس ين

اصدار بيان او ترصحي حصفي ينعي  -نظراي –اذ هل اسهل  ،قبيل ذر الرماد يف العيون

ام اذلهاب للمطار ؟ لكن اذلهاب للمطار ورهقه  ،ينياخلامت من قبل سكرتري الش يوع 

ب التعاطف ،وذرف دموع الامتس يح ال ي ف شيئا يف احلقيقة اما البيان  ،بل هو يُكس 

يف  ،وهو يف حاةل الش يوعيني يفرتض مهنم الاعرتاف حبقائق مرة ،فهو وثيقة اترخيية

وذلا هيربوا  ،وري والفكريويف الاعرتاف بدوره الوطين والث ،حقيقة تعاملهم مع اخلامت

 .مهنا ايل دموع الامتس يح

ونعين  ،واليت نعت اخلامت ،اما تكل املؤسسات الاقل قمية من مؤسسات الش يوعيني

 ،وفرع ذكل احلزب يف هولندا ،هبا فرع احلزب الش يوعي السوداين يف اململكة املتحدة

حني رفضت  ،ابيس قدرهفااا قد حاولت مجيعها تب ،واحلزب الش يوعي ابلعامصة القومية

 ، ها ان تلحق ابعه لقبه وموقعه الس يايس اذلي شغ. يف الس نوات العرش الاخرية

وهو رئيس اللجنة التنفيذية حلركة القو  ادلميقراطية اجلديدة  ،وحيت حلظة موته

 ،ورفضها  ها ان تعزي رفاقه يف تكل احلركة اليت بناها وسط صعوابت مجة ،وحقو

يف حني ان الاغلبية الساحقة من القو  الاخري  ،فكره ونشاطهوبذل لها خالصة 

 ،وعّزت رفاقه يف حركة حق ،قد اشارت ايل موقعه ذاك ،والشخصيات اليت نعته

آخر حلظات يف محمير املوت ،واذلين اكنوا معه طوال الس نني السابقة  .وحا أ

لينيو احلزب أأننا ال نس تغرب اطالقا حماوالت الهتميه والتبابيس اليت ميارسها س تا

وكيف  ،واليت يظنوا ااا هتدد مواقع حزهبم املهتاوي ،حتاه حركة حق ،الش يوعي

آمروا علهيا مع الطائفية املهرتئة ليبعدوها من ساحات النضال  ،نس تغرب ومه اذلين تأ

 ،عندما رفضوا دون سبب عضويهتا يف التجمع الوطين ،وليضبوا العزةل علهيا ،الوطين

وليسعوا وسط عضويهتا ابلتحبيط وزرع  ،ويعتقلوا عالقاهتا ادلوليةوليقصقصوا اجنحهتا 

 .الانقسام والتغويص وغريها من املامرسات اخملزية اليت يند  لها اجلبني

ابن  ،الا اننا نس تغرب ان يكون هؤالءالس تالينيون من الصلف واجلرأأة عيل احلق

ويه ان اخلامت قد ترك  ،فلحياولوا مغالطة احلقائق التارخيية اليت يعرفها اليوم لك ط

ورئيسا  ،وانه اكن قائدا مؤسسا حلركة وحقو ،حزهبم املهتاكل لعقد من الزمان ميض
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واكام ميكن ان يطفئوا نور احلقيقة ب امهتم او  ،فامي اسقطوه يف بياانهتم ،للجنهتا التنفيذية

ة واماكنية حمروم من املعلوم ،واكن الشعب يعيه يف كوراي الشاملية او كواب ،عدىما

 .وال ميكن   ان يصلها الا عرب دعاية حزهبم العضري ،املعرفة

 

 :محمقة فكر اخلامت وجتبريه للحزب الش يوعي ،الالية الثانية

وحماوةل جتبريه لصاحل  ،اما الالية الثانية فتمتثل يف حماوةل محمقة تراث وفكر اخلامت عدالن

وذكل يف  ،اقل ما يقال عهنا ااا سافةليف ممارسة  ،احلزب الش يوعي فاقد الاجتاه والفكر

وطرح اطروحات يه  ،حق رجل اعلن بلك وضوح طالقه مع لك مهنجهم الس تاليين

وممارساهتم  ،ومل يكف عن نقد ايدلوجياهتم املت سة ،ابلضد من لك ممارساهتم وخطاهبم

 .كرثاو ا ،س نة الاخرية من حياته 11طوال ال ،الس ياس ية القارصة والميينية واملدمرة

 : انظر ايل بيان هولندا يقول عن اخلامت

حبزن ابلغ واىس عظمي ينعى احلزب الش يوعى السوداىن فرع هولندا الأس تاذ اخلامت "

عدالن اذل  انتقل اىل الرفيق الأعىل ىف وقت اكن فيه شعبنا احو  مايكون لأمثا  من 

 ..اذلين نزروا حياهتم  

آ عزاب  نتقدم ابحر التعاز  لأمحمته واه. واص دقاؤه ولك اذلين س يفتقدون اخلامت انسانأ

 جسورا  اثقب اذلهن ومناضال  

آخر يوم ىف حياته. ان ادلور البارز واملهم اذل  مث. اخلامت ىف حياة  مل تلن   قناة حا أ

آ ومفخر لنا  ".حزبنا وشعبنا س يظل نرباسأ

ته ايل جتربته يف وال يشري الب  ،ان هذا البيان البائس اذلي يغمط اخلامت حقه وموقعه

مصاغ بعناية العطاء  ،وال ايل الرصاع الضاري اذلي خاضه ضد مهنج حزهبم ،حق

وهتميه  ،الانطباع ان دور اخلامت املهم يف حياة حزهبم والشعب السوداين متطابق

وميارسوا يف الهناية  ،حيت يظهر وكأن اخلامت مل خيتلف مع حزهبم ،-بعدم ذكره –اخلالف 
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آن  ،لف دون ان حيددوا هل نقده اجلارف للحال يف حزهبماملراءاة والزت  واملعلن يف وأ

اس يقبلوه  ،وماذا س يفعلوا هبذا النقد ،هو ايضا نرباس هلم ام ال  ،اوان التغيري ووغريها

ام ااا جمرد الرغبة يف محمقة الرجل وفكره واثره اجلارف  ،ويصبحوا من وجناح اخلامتو

 .عيل احلياة الثقافية السودانية

فهو ايضا ال يذكر جتربة وحقو بتاات يف  ،اما بيان احلزب الش يوعي ابململكة املتحدة

ولكن مع ذكل  ،ويغمطه حقه يف ذكر موقعه اذلي قيض وهو يقوم بواجباته ،حياة اخلامت

مث يعر  ايل بقائه يف معسكر اليسار  ،يذكر فقرة طويةل عن دوره يف حزهبم الس تاليين

مث حديث عاطفي طويل عن  ،السالم والتقدم الاجامتعي مث مع. من اجل ،التقديم

امل يصرب عيل اذامه وكيدمه ؟  ،دون ان يقولوا عيل ماذا صرب اخلامت ،صرب اخلامت وجدله

حيت خير   ،مث ااوا البيان ابلشكر   بعبارات قادمة من قاموس املرايث الش يوعي

 ه عيل الاقل مل يبعد عهنم الا قليالاو ان ،القارن غري املتابع بومه ان الرجل قد اكن مهنم

.. 

فهو بعد اسقاطه متاما حلركة وحقو وملوقع  ،اما بيان احلزب الش يوعي ابلعامصة القومية

مناضال من اجل ادلميقراطية  ،يصوره بعبارات من اجلارقون الش يوعي ،اخلامت فهيا

واذلي ال  ،هبمولكن مبفهموم خمتلف حقا عن مفهوم حز  ،وقد اكن ،والعداةل الاجامتعية

واذلي اساء كثريا ايل فكرة  ،تربطه صةل يف الواقع ابدلميقراطية وال النضال من اجلها

 .العداةل الاجامتعية

فقد طفحت يف الكتاابت الفردية للس تالينيني من اعضاء  ،واذا اكن هذا ما قيل رعيا

املامهاة ما بني احلزب الش يوعي نفس النربات اليت نهرت يف بياانت هيئاهتم  ا  حماوةل 

مبا يف ذكل اس تعادة اسامؤه احلركية اليت كف عن اس تعاملها  ،اخلامت واحلزب الش يوعي

او انامتؤه حلزهبم  ،وعرب اعالن انامتؤمه خلطه التجديدي ،منذ اس تقال من حزهبم

بل لقد بلغت الصفاقة ببعضهم حد ان حياس بوه عيل خروجه من حزهبم  ،واحلقيقيو

 .عيل ذكل اجلرم الشنيع ،ا كتاابهتم مبا يش به تقدت الغفران  وان يهنو  ،اجلهمني

ايل تقدت اقرتاح بتاسيس ومركز اخلامت عدالن  ،هذا  ه دفع بعض هؤالء الس تالينيون

هل المحمة اخلامت ام لرفاقه يف حركة  ،ومل ن قدموا هذا الاقرتاح ،لدلراسات والبحوث و
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ثيثا لتاسيس هذا املركز اذلي س يقوم عيل وبدوا يف السري ح  ،حق ؟؟ الك بل النفسهم

 ،اما اكن الاحري هبم ،مفاهلم مه ومال تراث اخلامت وفكره ،الزتييف ومحمقة امس الرجل

هذا الشهيد اذلي خيفي  ،ان يقميوا مركز عبد اخلالق حمجوب لدلراسات والبحوث

توا مه وكأن ومص  ،واليت طالب اخلامت بكشفها ،سكرتريمه العام وصيته الس ياس ية الاخرية

او  ،او ان ينش ئوا مركز الشفيع امحد الش يخ لدلراسات العاملية ،عيل رؤوسهم الطري

بل س يحاولوا  ،ال ..لن يفعلوا اي من ذكل ،اخل اخل  ،مركز قامس امني للتدريب النقاي 

كام فعلوا مبنظامت حقوق الانسان ومنظامت  ،والاستيالء علهيام ،محمقة امس اخلامت وتراثه

 .واليت دمروها وحرفوها عن ىماىما ،ع املدين اخملتلفةاجملمت

 ،عيل حماوالت الاختطاف هذه –بلطف شديد  –لقد رد الاس تاذ برشي الفاضل 

من قبل  ،متارس بليل وعيل جعل وقبل ان يواري جسده الرتاب ،المس وتراث اخلامت

قضية ويف وقت مشغوةل فيه امحمته ورفاقه ب  ،نفس من حاربوه يف الامس القريب

 :فكتب لهؤالء ،ترحيل جامثنه ودفنه والباكء عليه

فكرة مركز البحوث ابمس اخلامت فكرة رائعة طبعا  لكن جيب التاين يف طرما عىس أأن "

تنقيض فرتة  ونة الوجع ويت م فهيا رفقاء دربه ومريدوه بتخطيط رصني يليق مبقامه 

 وأأهدافه وتقدمه بعد شهور من فلتقم بكتابة تفاصيل اوىف حول املرشوع ومصادر متوي.

الآن جلهات عديدة لها صةل ابخلامت وهجات عىل امتداد الوطن مع جلب دمع خاريج 

 " للمرشوع وتوطينه يف ارض الوطن ادلميقراطي

 

 :اخلامت اكرب من املوت واقو  من الزتييف

تيال ايل حماوةل هذا الاغ  ،ملاذا يعمد س تالينيو احلزب الش يوعي ،يطرح السؤال نفسه

 ،والكثريون يعرفوا تراث اخلامت وهو تراث مسجل وحمفوظ ،املفضوح للابامت بعد موته

وليس هو شيئا جمهوال  ،منذ ترك صفوف حزهبم ،للعرشة س نوات الاخرية عيل الاقل 

 .واليت ختفهيا قيادهتم عهنم وعن الشعب ،كوصية عبد اخلالق حمجوب الس ياس ية الاخرية
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اذا اس تعران مصطلحات املاركس يني. اما  ،وموضوعي ذايت ،نقول ان هناك سببان

واليت تتيح اماكنيات واسعة  ،السبب اذلايت فميكن البحث عنه يف انرثبيولوجيا الثقافة

او  ،او قل خشصية الانسان ذو البعد الواحد ،لفهم الشخصية ذات التكوين الس تاليين

 .الشخصية التابعة واملنغلقة عابدة الطوطم والاصنام

ال ريب فيه ان اخلامت عدالن يف حياته قد حقق انتصارا فكراي ساحقا عيل هؤالء مفام 

واذلين مل يغفروا   ذكل مطلقا. ورمغ اام قد جنحوا يف حتجمي حركته  ،الس تالينيني

الا ان اخلامت جبهده الفردي قد ارتفع وتسايم  ،ابلتحالف مع لك القو  القدمية ،س ياس يا

وال ريب ان  ،مث. مثل عيل عبد اللطيف ،طنيا جديداحيت اكد ان يتحول قائدا و 

الس تاليينيني قد اندهشوا حلجم احلزن والصدمة اذلي مشل الاجيال اجلديدة ملوت 

وذلكل فاام مثلهم مثل  ،واذلي اكن اوسع بكثري من جمال اتثري حركة وحقو ،اخلامت

حيت يكتس بوا  ،نبعض البدائيني اذلين اكنوا اي وا قلوب اعداهئم القتيل الشجعا

 ،قد معدوا ايل حماوةل محمقة روح اخلامت وسريته واختطافها وابتالعها ،جشاعهتم ويرثوها

 .وههيات ،عيس ان يكتس بوا بعض القوة من حلم ودم وفكر ذكل احملارب اذلي قىض

ومن  ،فان احلزب الش يوعي يعاين من افالس فكري حاد ،اما من الناحية املوضوعية

سقطت مرجعيته يف موسكو ومل يكتسب مرجعية  ،ان حار به ادلليلفقدان اجتاه بعد 

وجرفهتم  ،الن قادته من التيار المييين املهزومني قد اقعد هبم الرتدد ،سودانية دميقراطية

فلامذا ال يرسقوا هجد  ،وفقد الشعب الثقة فهيم ،وفقدوا ثقهتم يف الشعب ،مناجه التسوية

أأمل يكن لينني من  ،عيل افاكره وخيرجوا هبا من ازمهتموملاذا ال يسطوا  ،الرجل وينتحلوه

مث ينس لا  ،ام أأمل يكن س تالني يرسق افاكر غريه ونصوصها ،قبل ينتحل افاكر غريه

 لنفسه؟

عيل الطيبة اليت يمتتع  ،ان س تالينيو احلزب الش يوعي يعمتدوا يف خططهم الرشيرة هذه

وعيل ضعف اذلاكرة التارخيية يف  ،ومي. للمصاحلة والتسامح ،هبا الشعب السوداين

بعد  ،وعيل حاةل التشتت اليت تعاين وس تعاين مهنا حركة حق وامحمة اخلامت ،السودان

وعيل حقيقة ان حق قد ااكت كثريا يف ذكل الرصاع اذلي شن  ،ذكل الفقد العظمي

وذلكل فان كوادرها س تكون اقرب ايل روح  ،واذلي اكن اخلامت درعه الاول ،ضدها

 ،وس تحاول ان تتعايه مع الس تالينيني ابسؤا الاحوال ،بعد تيمتها يف اخلامت ،ةاملصاحل
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وخصوصا ان اغللم يمتتع ابخالق  ،ا جرمية محمقة اخلامتري وذلكل فاام لن يقاوموا كث

اذلين يقتلونك اذا مل ينترصوا  ،رفيعة وطيبة سودانية ال جتد  يف مواهجة الس تاليننني

 .مث بعد ذاك يرسقوك ،عليك

وذكل ليس فقط الن بذرة  ،الا ان خمطط الس تالينيون مع ذكل مفض ايل فشل كبري

وليس  ،ن الف خامت س يج  لكامي يواصل ادلربلأ ال و ،اخلامت قد زرعت يف القلوب

الامر اذلي س يصعب  ،وكذكل اترخيهم ،الن تراث اخلامت واترخيه مسجل ومعروف

له ي اكرب  ،افاكر اخلامت واجه وسريتهولكن الن  ،علهيم معلية الاغتيال اجلديدة هذه

والن اجلرذ اذا  ،والن الفكر ال ينفصل عن املفكر ،مباليني املرات من اوعيهتم الضيقة

والنه  ،فانه ال بد ساقط حتت اتثري ذكل الثقل ،ما رفع فوق جسمه راس الاسد املقتول

 .اكن ذكل الاسد حيا ام ميتا ،ولن يصل مقام الاسد ،س يظل دامئا جرذا

وان كنمت سامهمت يف اايار  ،انمك لن تفلحوا يف قتل اخلامت بعد موته ،نقول لهؤالء اذن

وان طا   ،واخلامت اكرب من املوت املعنوي ،الا ان فكره عيص عيل القتل ،جسده

واصبح الان يتحدث فكرا وسرية  ،فهو قد حترر من قيود اجلسد ،املوت املاد 

 ،النه ال يزيف الا املزيف ،وهو اكرب من الزتييف ،وخياطب لك منا يف مضريه ،ومهنجا

 .لن يكون ذهبا ،ىمام ذهبته من اخلار  ،كام ان احلديد ،واذلهب ال يس تحيل حديدا

 .. ما دمت حيا فينا ،ولن يقتكل الس تالينيون اي خامت

 

 عادل عبد العاطي
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 يةالشفيع خضر وحاتم قطان وأبكر آدم إسماعيل ومممارسات أحزابنا الشمول

  

يقاف  نقلت الصحف فامي نقلت خرب قيام اللجنة املركزية للحزب الش يوعي السوداين اب 

وجتميد عضوية لك من ادلكتور الشفيع خض سعيد والاس تاذ حامت قطان عضوي اللجنة 

يقاف نشاط حوايل  املركزية. كام محمت ترسيبات  ااء تفرغ وا  من قيادات ذكل  27اب 

ومل تطرح قيادة احلزب الش يوعي تفسريا لأهل السودان  التارخيية واملعروفة. احلزب 

ن اكنت لك املؤرشات تفيد بأأن القرارات كيدية وذكل بسبب اختالفات  ،خلطواهتا تكل وا 

املناضلني وزنتيجة طرمم اجندة للتغيري الس يايس  فكرية وس ياس ية مع هؤالء 

 [i]والفكري.

آدم واكنت احلركة الشعبية شامل من قبل قد اوقفت عضو   ية ادلكتور ابكر أ

سامعيل يايس فهيا واملفكر والاكتب الكبري ا  لأس باب جمهوةل  ،مدير معهد التدريب الس  

آبكر يف مقالني عن الأمر وعام يدور ابحلركة  ووفق اجراءات فاشةل فندها  ها ادلكتور أ

 [ii]الشعبية من غرائب، مث قامت بطرده من صفوف احلركة حبي يات أأكرث غرابة.

ختاليف الس يايس والرباجمي والأيدلوو مع الاس تاذين الشفيع خض وحامت أأنين بر مغ ا 

ال اين الل اعرتال الشديد عىل قرار جتميد عضويهتام يف احلزب  قطان ورفاقهام، ا 

واعتربه اس مترارا للامرسات الاقصائية واملعادية للتغيري من طرف  ،الش يوعي السوداين 

كام أأين أألل جمددا معيق تضامين مع  –دليناصورية قيادة احلزب الش يوعي الميينية ا

آدم اسامعيل ضد قرار جتميد عضويته اال قصايئ والطلب منه أأن ميثل يف  ادلكتور أأبكر أ

لسجنه أأو تصفيته، وكذكل عىل قرار  دعوة مفترشة  اكودا للتحقيق، مما اعتربه الكثريون 

 فص. الالحق.

ن حق الشفيع خض وغريه ان  يدعو ملا يشاء ومن خالل احلزب الش يوعي أأقول هنا من ا 

ولو اراد الشفيع خض ورفاقه أأن  ،وغريه وهذا حق الناس يف الاحزاب ان تدعو الراهئا

كام   ،هذا من حقهم يتحول احلزب الش يوعي حلزب يساري او وسطي أأو ليربايل، فا ن 

رفني نفس ان تطالب أأن يبقى ش يوعيا . للط من حق القيادة الميينية للحزب الش يوعي 

ااء التفرغ أأي احلرمان من اخملصصات والتحقيق  احلق واحلمك هو الاغلبية.  الايقاف وا 

بسبب الاختالف الفكري بل والتشنيع كام عرفنا عش ية مؤمتر احلزب الش يوعي املسلفق 

السابق ليس من السلوك ادلميقراطي يف يشء وامنا يه ممارسات س تالينية بغيضة . ولو 
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الينيون يف السلطة مجلدوا الشفيع وقطان يف السجن وليس يف احلزب اكن هؤالء الس ت

 ويف التارخي الش يوعي الاف المنذ  عن ذكل. ،ورمبا لأعدماهام   ،فقط

آدم اسامعيل ان يدعو ملا يشاء من خط فكري وس يايس  كام من حق ادلكتور أأبكر أ

الناقد لبعض داخل احلركة الشعبية. لقد انقشت دكتور ابكر مرارا واعلنت رأأيي 

ولكن هذا ال مينعين من أأقدم حيايت دفاعا عن حقه يف التفكري والتعبري . ا ن  ،اطروحاته

املؤسسة اليت تضيق بأأفاكر املفكرين وتستبعد املناضلني ممن قدموا تضحيات مجة لها، ال 

 ميكن أأن يكون لها نفع لشعب السودان.

ن ما متارسه الاحزاب من ممارسات اقصائية وعشوائي حسام  ،ة غري عادةل جتاه عضويهتاا 

مثل ما مارس ته احلركة الشعبية  ،وابنهتاك للواتها نفسها ،للرصاعات الفكرية والس ياس ية 

وما ميارسه احلزب الش يوعي ضد د. الشفيع خض  ،شامل ضد د. ابكر ادم اسامعيل

هو انهتاك مبارش حلقوق العضوية ومن مث حقوق املواطن يف  ،واس تاذ حامت قطان

املؤسسة الس ياس ية . هذا امر ال خيص هذه التنظاميت وحدها وال هؤالء الاساتذة 

وامنا هيم لك انشط ولك مواطن يبحث عن ممارسة س ياس ية رشيفة  ،املنهتكة حقوقهم فقط

 وعن املؤسس ية وحمك القانون.

جراء التي. أأننا نعمل ن ما طبق جتاه هؤالء املناضلني ا   ويتحجج علينا بعض الش يوعيون ا 

ولو اكنت هناك التة لمت حماس بة من عطل  ،الالتة يف احلزب الش يوعي تنفذ انتقائبا أأن 

مؤمتر ذكل احلزب اربعني عاما وخرق دس تور احلزب عرش مرات بذكل )املؤمتر جيب أأن 

 يمت لك اربعة اعوام( .

ن معرفيت اجليدة بتاراث واترخي احلزب الش يوعي توحض يل ان هذين الاس تاذين حضا  اي ا 

جدد لخآةل الش يوعية اجلهمنية ومفرمة احلزب الش يوعي الوحش ية . ال ميكن ان يكون 

هناك حتقيق عادل ونزيه يف احلزب الش يوعي اذا اكن اخلصم هو احلمك . ليست هناك 

مؤسسة حتكميية او عدلية يف احلزب الش يوعي خار  اطار اجلهاز التنفيذي وتعلو عليه. 

ن حيقق وهو من يصدر احلمك أأي قيادة احلزب املتنفذة. هو من حياسب وهو م من جيمد 

هذه ممارسات ال ميكن ان تمت يف حزب دميقراطي ومن واجبنا كس ياس يني وانشطني ان 

 نرفضها بلك قوة.

ن ما ال يفهمه  وقد عاب علينا بعض الش يوعيون ما اعوه ابلتدخل يف قضاايمه ادلاخلية. ا 

حزاب الشمولية والطائفية والتنظاميت الش يوعيون وغريمه من نشطاء وقيادات الا

ما دام هذا احلزب يطرح  ،العسكرية أأن قضااي أأي حزب سوداين هتم لك مواطن سوداين
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ن قضااي أأي  حزب ليست شأأان داخليا  نفسه يف الساحة وميكن أأن يصل اىل السلطة . ا 

نوا فهيا ليس فهيا انسان ويسك  أأال ان تذهب عضوية هذا احلزب جلزيرة منعزةل  ،خيصه 

هلم احلق حا أأن يسحلوا انفسهم ويقتلوا بعضهم وان جيعلوا  عندها رمبا  ،فقط وحدمه 

آلهة . لكن ما دامت هذه الأحزاب تنشط يف السودان و تطمع  من قياداهتم قديسني وأ

ن أأي ممارسة داخلية لها امنا  وكيف ميكن أأن متارس  توحض طريقة تفكريها  حلمك السودان فا 

وهذا الامر ينطبق عىل لك الاحزاب مبا فهيا احلزب ادلميقراطي  ،فرت هبا السلطة لو ن

 الليربايل .

جيب وضع لك احزابنا املعارضة حتت اجملهر حا نعرف كيف تفكر وكيف تسكل مع  

لأننا ال نريد أأن نستبدل حجمي الانقاذ جبهل  ،عضويهتا واملواطنني قبل ان تصل السلطة 

آخريني ومواطنينا أأعّز علينا من أأن نسلمهم لسفاحني جدد يسحلون وشعبنا  ،مشوليني أ

 ويفصلون عضويهتم جملرد الاختالف يف الرأأي.

  

 عادل عبد العاطي

8/11/2015 

شارات مرجعية     ا 

 

 

 

[i]     تفامق رصاع التيارات داخل احلزب الش يوعي السوداين  حصيفة و سودان تريبيونو

الرابط  جتدها عىل –واال طاحة بقيادات مؤثرة 

 التايل 

http://www.sudantribune.net/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9

%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9,12504-%82%D9%85 

  

[ii]  اري   قيادة احلركة املُ فة تتنكر و تأألك ُمفك رهيا.. الاس تاذ عبد الوهاب الأنص

يل..!!  امع  سَّ آدم ا  جتده عىل الرابط  –)قرار( فّصل دكتور أأبكر أ

http://www.sudantribune.net/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%85-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9,12504
http://www.sudantribune.net/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%85-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9,12504
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 التايل 

http://www.sudanile.com/index.php?option=com_content&view=

48&catid=34&Itemid=55-46-20-29-10-article&id=88437:2015 

 

http://www.sudanile.com/index.php?option=com_content&view=article&id=88437:2015-10-29-20-46-48&catid=34&Itemid=55
http://www.sudanile.com/index.php?option=com_content&view=article&id=88437:2015-10-29-20-46-48&catid=34&Itemid=55
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 دور الحزب الشيوعي السوداني

 لدستوري في السودان في تخريب التجربة الديمقراطية والنظام ا 

 

لعااب احلاازب الشاا يوعي السااوداين دورا خطااريا ، مااع غااريه ماان بعااض أأطااراف القااو  

الس ياس ية السودانية ، يف ختريب التجربة ادلميقراطية يف الساودان ، وىف تقاويض النظاام 

ادلس توري ، عن طريقني مبارش وغري مبارش . أأنين اعتقد أأن أأي حماوةل لبناء ادلميقراطياة 

ىل مراجعة ونقد وتوثيق للك الأطراف الايت أأدت السودا نية عىل أأسس مس تقرة ، حتتا  ا 

ناين ف العجااةل الالحقاة  ىل اايار التجربة ادلميقراطية والنظام ادلس توري يف السودان . ا  ا 

امحمد بعضا ما أأراه من دور احلزب الش يوعي الساوداين الساليب يف سا ياق تطاور التجرباة 

 ادلميقراطية السودانية .

عامااا ماان نشاااطه يف الساااحة  56ن متابعااة دقيقااة لنشاااط احلاازب الشاا يوعي ، ملاادة ا  

 السودانية ، توحض أأثره غري املبارش يف ختريب التجربة ، وذكل عن طريق الآليات التالية  

 تأأسيس الفكر الشمويل    .1

اكن للحاازب الشاا يوعي السااوداين قصااب الساا بق ىف التأأساايس للفكاار الشاامويل يف 

دخا ل مفاهمي معادية لدلميقراطية ، مقتبسة من الفكر والتجرباة واملامرساة السودان ، وا 

الس تالينية ، مثل مفاهمي ديكتاتورية الربوليتاراي ، وادلور الطليعاي للحازب ، واحلازب 

احلديدي ،واملركزية ادلميقراطية ، وس مفاهمي ال تنسجم مع التجرباة ادلميقراطياة ، وال 

ىل ترسا يخ الفكار الشامويل يف  مع مفهوم احلزب مكؤسساة مدنياة ، الأمار اذلي أأد  ا 

وسط قطاعات كبرية متأأثرة ابحلزب ، كاام اسا تفادت مان بعاض هاذه املفااهمي تياارات 

مشولية أأخر  من ميني البعثيني والقوميني العرب والأصوليني ، وقد أأشاار امحاد عاامثن 

و تعامل مان وها –م  والرتاي وموىس يعقوب اىل تعلمهم من جتربة احلزب الشا يوعي 

ىل دور هااذه -اجلانااب الاسااؤا يف  جتربااة احلاازب  . كااام أأشااار العديااد ماان الباااحثني ا 

غناء الأدب الشمويل ملعظم احلراكت والأنظمة الشمولية يف بالدان .  املفاهمي يف ا 

 تغييب ادلميقراطية احلزبية   .2

ذكل غيب احلزب الش يوعي السوداين أأسس ادلميقراطية احلزبية يف داخا. ، واساهم با

يف تقليص الفضااء ادلميقراطاي يف داخال مؤسسا ته ، وابلتاايل يف تقليصاه يف اجملمتاع ، 

رسااء تقالياد سايئة يف  ومعل يف ذكل جنبا جبنب مع الأحزاب الطائفية الأخر  عاىل ا 

 احلياة احلزبية السودانية . تتبد  أأزمة ادلميقراطية احلزبية يف املظاهر التالية  
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ر يف الأحزاب ومعامةل لك اختالف كأنه تكتل وانقسام ، عدم السامح بتعدد املناب -

ومطاردة اخملتلفني واملس تقيلني واخلاارجني عان احلازب حبماالت ادلعاياة الساوداء 

 واغتيال الشخصية  ،

طرد الأعضاء وتشويه مواقفهم اساتنادا عاىل خالفاات س ياسا ية وفكرياة ، مثال   -

والساكرتري الثااين عاوض عباد السكرتري العام الأول عبد الوهاب زين العابدين ، 

ىل  1958الاارازق ، ومحمااد حساان سااالمة عضااو اللجنااة املركزيااة يف  اذلي دعااا ا 

ىل تقلياال  تكااوين حاازب انتاباااي جامهااريي ، ومحمااد الساا يد سااالم اذلي دعااا ا 

تس ييس احلركة النقابية ، واكمل حمجاوب قائاد منطقاة النيال الأزرق اذلي طارد 

ىل  وابعد واهتم ابالنهتازية لأنه دعا راجاع كتااب حملاات  –اال رضاب الس يايس … ا 

من اترخي احلزب الش يوعي لعبد اخلالق حمجوب وثورة شعب الصادر عن احلازب 

 بعد ثورة أأكتوبر .

عدم الالزتام مبقررات الواثئق احلامكة احلزبية ، ومن ذكل تغييب قرار بناء اجللة   -

ىل الياوم  الوطنية ادلميقراطية املقر من املؤمتر الرابع للحزب ، جناز ذكل ا  –وعدم ا 

راجع تقرير املاؤمتر املنشاور ابمس املاركسا ية وقضاااي الثاورة الساودانية ، وقارارات 

 املؤمتر واليت نرشت يف كتيب منفصل .

عدم نقاش الس ياسات  اجلوهرية للحازب ماع القاعادة احلزبياة ، ومان ذكل قارار   -

اك يف حكومااة مااايو ، وقاارار الاشاارت 1961ادلخااول يف اجمللااس املركاازي ىف عااام 

ىل بنااء جلاة  الأوىل ، وقرار تغيري تكتياكت  احلزب من بناء اجللة ادلميقراطياة ا 

راجااع وثيقااة جلااة عريضااة  – 1977عريضااة مااع قااو  املعارضااة الميينيااة يف 

نقاذ الوطن الصادرة عن اجلنة املركزياة للحازب يف ذاك العاام  اخل  –لدلميقراطية وا 

 اخل .

ن معظاام اللجنااة املركزيااة  تعيااني القيااادة يف - اجملااال املركاازي واحملااىل ، وماان ذكل ا 

عضوا انتخالم  32احلالية وسكراتريهتا معينة ، وكذكل السكرتري العام ، ومن بني 

آخر مؤمتر للجناة املركزياة يوجاد ابللجناة احلالياة ماهنم  أأعضااء ، وحاا هاؤالء  4أ

 عاما !! 31انهتت دورهتم منذ 

احلزبيااة ، وس أأعااىل ساالطة يف احلاازب حسااب نااص  تغييااب املااؤمترات العامااة  -

دارة وحتدياد س ياساة  الالتة ، وحرمان العضوية بذكل من حقهم ادلميقراطاي يف ا 

عاماا واكن  56عقدت أأربعاة ماؤمترات خاالل  –احلزب وحماس بة القيادة وانتاباهبا 
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آخرها يف عام  يف حني تفرض التة احلزب أأن يقوم املاؤمتر مارة لك أأربعاة  -1967أ

 عوام ،أأ 

انعدام وجود مؤسساات الرقاباة احلزبياة أأو الهيئاات القضاائية احلزبياة املسا تقةل ،  -

 واليت ميكن أأن يرجع لها الأعضاء املتضرون أأو مؤسسات النظام ادلميقراطي  .

 ىمامجة التجربة ادلميقراطية    .3

مااارس احلاازب الشاا يوعي دورا خطااريا يف ىمامجااة التجااارب ادلميقراطيااة ، وذكل عاان 

ق  ن وتعممي مصطلحات تؤد  اىل أأضعاف هيبة النظام ادلميقراطاي ، وتشاكك طري

يف رشعيته ، وتلحق اخللط ابلوعي ادلميقراطي الناش  ، كاام تشالك قاعادة أأيدلوجياة 

للمامرسااات املعاديااة لدلميقراطيااة . اكن ماان ذكل وصااف النظااام ادلميقراطااي بأأنااه ميثاال 

الربجوازية ، ودميقراطياة الطاائفيني ، وغريهاا مان ادليكتاتورية املدنية ، ، وادلميقراطية 

املصطلحات اليت هومج هبا النظام ادلميقراطي . كام اس تابدم احلاديث العاام  عان عادم 

متثياال القااو  احلديثااة ، والشااعارات الفضفاضااة عاان ادلميقراطيااة اجلدياادة ماان بعااض 

قاالب عاىل قيادات احلازب  ومان أأطاراف متاأأثرة باه يف سا ياق تادبريها وتربيرهاا لالن

راجااع يف توثيااق ذكل مسااامهة عبااد اخلااالق  – 1969مااايو  25ادلميقراطياة كااام مت يف 

، وىف كتاب محمد ساعيد  القادال  احلازب  1970حمجوب للمؤمتر التداويل للحزب يف 

بااراهمي نقااد عاان التجربااة  25الشاا يوعي السااوداين وانقااالب  مااايو ، وكتيااب محمااد ا 

   مراحل الانتقال احلرجة .ادلميقراطية يف السودان  وكراس ته 

 اس تغالل وحتريف دور احلركة النقابية ومؤسسات اجملمتع املدين   .4

لعااب احلاازب الشاا يوعي السااوداين دورا خطااريا يف اساا تغالل احلركااة النقابيااة كااذراع 

دخااال  مساااند   ، الأماار اذلي أأد  حلرفهااا عاان دورهااا املطلاايب الأسااايس ، واىل ا 

يف داخلهااا ، واىل حماربهتااا الفظااة ماان قباال الأنظمااة  الرصاااعات احلزبيااة والأيدلوجيااة

ىل انفضاض قطاعات واساعة  عضاويهتا عهناا ، احتجاجاا عاىل  ادلكتاتورية ، كام أأد  ا 

حتزهبا الصارخ ، واىل هتميه دورها يف احلياة العامة . انو احلركاة النقابياة الايت بادأأت 

ملساا تقةل وباادمع ماان ونشااأأت جبهااد مشاارتك ماان الاحتاااديني والشاا يوعيني والعنااارص ا

خمتلااف القااو  الوطنيااة ، مااا لب اات أأن دخلاات يف رصاعااات مرياارة ىف داخلهااا ، 

ومغامرات غري حمسوبة يف خارهجا نتيجة حملاوالت الاحتواء الش يوعية ، فاكن ا رضاب 

، والرصاع غري املربر مع ساالم يف فارتة السا تينات ، وغريهاا  1952العامل الفاشل يف 

ت الن يفقد الش يوعيني س يطرهتم عىل أأمه نقابة عاملية وس نقابة من املامرسات اليت أأد
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عاامل الساكة احلديااد ىف أأواخار الساا تينات واىل الياوم . كاام تبااد  اسا تغالل احلركااة 

، ودفعاه مارة  1969ماايو  25النقابية يف دفع الشا يوعيني الحتااد العاامل دلمع انقاالب 

تعم. الساافاح منااري  ذريعااة ، الأماار اذلي اساا   1971يوليااو  19أأخاار  دلمع انقااالب 

 لتصفية احلركة النقابية وقياداهتا اخملتلفة من ش يوعيني وغريمه .

ن هاذا الااهنج اذلي مااورس يف نقااابت العااامل ، قااد نقال اىل نقاااابت املهنيااني ، واىل  ا 

منظامت اجملمتع املدين اخملتلفة ، واليت اكن يتوسل هبا الش يوعيني للضغط عىل خصوىمم 

م  الس يايس ، اذلي  ال يسا تطيعوا متريارمه باوزام امجلااهريي والربملااين ، ولمترير خطه

الضااعيف  . وقااد اضااعف  ذكل ماان مصااداقية هااذه املؤسسااات ، وجعاال الأحاازاب 

ىل ممارسة نفس الاس تغالل ، وقد حتولت املنظمة السودانية حلقاوق  الأخر  تتسابق ا 

ىل  غنمياة توزعهتاا فاامي بيهناا اال نسان مثال  ، واليت تأأسسات جبهاد شاعيب وأأاكدمياي ، ا 

أأحزاب التجمع، مبا فهيا احلزب الشا يوعي ،  يف القااهرة ولنادن ، فأأبعادهتا باذكل عان 

 ونيفهتا الرئيس ية وعن صيغة احلياد الس ياس ية املطلوب يف مثل هذه املؤسسات .

دخال اجليه يف الس ياسة   .5  ا 

اجليه السوداين ، اكن احلزب الش يوعي من أأوائل الأحزاب الس ياس ية اليت اخرتقت 

ال يعازل  وبدأأت يف تكوين خالاي محمية لهاا يف داخا. . و ان وان كنناا نفهام رضورة  ا 

صاالحه دميقراطياا ،  اجليه عن الس ياسة ،بل واس تحاةل ذكل ، ونقف مع دعاوات  ا 

منااا عاان طريااق اال عااالم والعماال  ال أأن الطريااق ذلكل ال ياامت عاارب اخلااالاي الرسااية و ا  ا 

ن التنظاامي العسااكري الشاا يوعي اذلي تأأسااس يف الساا يايس واال صااالح ا ملؤسيساا . ا 

مطلع امخلسينات ، قد دمع الاجتاهات الانقالبية داخل احلزب وىف اجليه ، كام جشاع 

الأحزاب الأخر  عىل اخرتاق اجليه ، فبدأأت احلراكت الشمولية الأخر  من بعثتني 

ل واس تغل البعض هذه وانرصيني وأأصوليني يف بناء تنظاميهتا الرسية داخل اجليه ، ب

 –احلقيقة ، حقيقة الاخرتاق الشا يوعي للجايه لتربيار تنظااميهتم واخرتاقاتاه الالحقاة 

 . –راجع حديث البشري لفتحي الضو يف كتاب أأزمة الصفوة السودانية 

يقول محمد حمجوب عامثن يف توثيق هذا النشاط  و يعود اترخي النشأأة احلقيقياة ومعلياة 

ىل ما قبل  ، وماا حصاب  1954الاس تقالل الس يايس للسودان بداياة عاام التأأسيس ا 

هااذا ماان زن وانفتاااح دميقراطااي نساا ىب ، أأاتح الفرصااة لعنااارص متفتحااة ماان احلركااة 

ىل أأن يقاول و وىف تاكل الظاروف تفتحات  الطالبية لولاو  املؤسساة العساكرية . و ا 

آخرين من  أأعضاء احلزب الفرص أأمام مجموعات من الطالب ذو  امليول ادلميقراطية و أ
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لدلخول لل ية احلربية والتخر  مهنا كضاباط صاغار يف  –رابطة الطلبة الش يوعيني –

اجليه . ولقد شلك ذكل النواة الأوىل لتنظمي الضباط الش يوعيني و . كام يكتب محماد 

قاماة تنظامي داخال  سعيد القدال و واكن احلزب الش يوعي قد بدأأ منذ امخلساينات يف ا 

 -211معامل صفحة –د اخلالق مبارشة و اجليه حتت ا رشاف عب

>>راجااع تفاصاايل قصااة التنظاامي الشاا يوعي الرسااي يف اجلاايه السااوداين يف كتاااب  

اجليه والس ياسة يف السودان حملمد حمجوب عامثن ومعامل من اترخي احلازب الشا يوعي 

ماايو حملمااد ساعيد القاادال وىف  25الساوداين واحلازب الشاا يوعي الساوداين وانقااالب 

يوليو  املنشاور  19و ذكل التنظمي عبد العظمي عوض محمور عن انقالب مذكرات عض

 بعضها يف قضااي سودانية وىف موقع جريدة  امليدان ابال نرتنت .<<

 

غاااري ذكل ، لعاااب احلااازب دورا مباااارشا يف خترياااب التجرباااة ادلميقراطياااة واغتياااال 

 ادلميقراطية ادلس تورية ، عن طريق الآليات التالية  

 ابت العسكرية  تدبري الانقال -

وقد سامه احلزب الش يوعي يف العدياد مان الانقاالابت العساكرية ، ساواء يف صاورة 

ن اكااارث الأحااازاب تشااادقا  املشاااارك التاااابع أأو املشاااارك الرئييسااا ، ومااان العجاااب ا 

يل  ابدلميقراطية قاد اشارتك يف حزماة مان الانقاالابت العساكرية ، ومل ينتقاد أأاي مهناا ا 

تحلاال ماان مساا ئوليته عهنااا ، وهااو اااج غااري مسااؤول ، اليااوم ، وان اكن حياااول ال 

ننا يف الفقرات  ويتناقض مع قمية النقد اذلايت اليت يزمع الش يوعيون توفرها يف حزهبم . ا 

التاليااة نااوحض مسااامهة احلاازب الشاا يوعي السااوداين يف تاادبري الانقااالابت العسااكرية 

 فذ الأول  اخملتلفة سواء بدور الرشيك التابع أأو احملرض اخلفي أأو  املن

ابن حامك الفرياق عباود ،  - سامه احلزب الش يوعي يف اغلب الانقالابت اليت متت ا 

وىف ذكل يقول مؤرخ احلزب ادلكتور محمد سعيد القدال وواكن للحزب الش يوعي 

دور يف لك احملاااوالت  الانقالبيااة الاايت متاات ، والاايت انهتاات ابلفشاال وابال عاادام 

 و!!…اجليه  والسجن والترشيد للعنارص الوطنية يف

سهام احلزب الأكرب يف هذه الفرتة يف انقاالب عاىل حاماد يف  ،  1959وقد اكن ا 

وس احملاوةل اليت اشرتك فهيا بنشاط اثنان من أأعضاء التنظمي الشا يوعي الرساي 

جنبا  –الهاموش  –يف اجليه ، وهام محمد حمجوب عامثن وعبد املنعم محمد امحد 

آنذاك الرش يد الطاهر اال خوان املس….ا ىل جنب مع ضباط  لمني ومرشدمه العام أ
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بكر . وقد حاول مؤريخ احلزب من بعد الامتلص مان مسا ئوليهتم عان املشااركة 

باراهمي  لقاهئا حرصا عيل اكهل عضاوي اللجناة املركزياة امحاد سالامين ومعاوياة ا  اب 

سور  ، والوان ابراك احملاوةل ووافقا عىل مشاركة أأعضاء احلازب فهياا ، وتنكارا  

عد لها . ومان الغرياب أأن هاذين الارجلني مل يتعرضاا لأي مساائةل مان قبال من ب

–احلزب بعد أأكتوبر ، بل اصبح أأحدهام وزيرا ممثال للحزب يف حكوماة أأكتاوبر 

ال بعد خروهجم مان احلازب يف  -امحد سلامين  ،ومل تس تغل هذه املساةل ضدهام ا 

 ، أأي بعد اكرث من عرشة أأعوام عىل احلادثة . 1970عام 

حاول املاالزم أأول خاادل الكاد تنفياذ انقاالب عساكري اعاامتدا  1966 العام يف-

ىل احلاازب  عااىل جنااود وجمناادين جاادد ، وقااد أأشااارت أأصااابع االهتااام حيهنااا ا 

ال انه مل يثبت علهيا ادلليال . وقاد اتضاح  الش يوعي وعنارص حمددة من قيادته ، ا 

ن خادل الكد ش يوعي ملزتم ، ومل يفصح خادل الكد ح ا فارتة ادلميقراطياة الحقا ا 

الثالثة ، معن وقف خلفه يف هذه احملاوةل ضاد النظاام ادلميقراطاي ، يف املقااالت 

 اليت نرشها جبريدة امليدان حول ذكل الانقالب  .

، نفذ تنظمي الضباط الأحرار ، وهو تنظمي مشارتك للشا يوعيني  1969يف عام  -

. وقاااد حااااول  69ماااايو  25والقاااوميني العااارب وعناااارص أأخااار  ، انقاااالب 

ال  الش يوعيون لك وسعهم المتلص من مس ئوليهتم يف تنظامي وجنااح الانقاالب ، ا 

ن الشااهادات الالحقااة لالنقااالب ، تثباات تااورط احلاازب الشاا يوعي وجناحااه  ا 

 العسكري يف تدبري وتنفيذ ذكل الانقالب ، يف الفقرات التالية نذكر جزءا مهنا .

ن تطور املوقاف حاول فكارة الانقاالب اذلي تبنتاه  يذكر محمد حمجوب عامثن و ا 

عنارص القوميني العرب من ضباط تنظمي الضباط الأحرار ، واذلي الىق اعرتاضا 

، مااا اكن   أأن  1969ماان احلاازب  يف اجااامتع املكتااب الساا يايس ىف مااارس 

حيدث لوال الكتةل اليت دمعت فكرته داخل اللجنة املركزية اليت اس تطاعت مترير 

القيادي ، وهذا ما يفرسه لنا وقوف غالبية اللجناة املركزياة موقفها عىل املس تو  

مع فكرة املشاركة يف حكومة مايو عىل املسا تو  الاوزاري بعاد رفضاها لالقارتاح 

املقدم من السكرتري العام للحزب بعدم قبول كرايس وزارية و كام ميىضا ليؤكاد و 

مان احلازب ،  فقد شارك العسكريون الش يوعيون يف العملية الانقالبياة بتوجياه

ودخلوا يف ساعات الصباح الأوىل القيادة العامة وقاموا بتأأميهنا والاستيالء علهياا 
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من كتااب اجلايه والس ياساة يف  –جبسارة أأذهلت بقية الانقالبيني الآخرين و 

 . 35ص  –السودان 

ن جملااس قيااادة  ن اشاارتاك الشاا يوعيني يف التخطاايط والتنفيااذ تثبتااه واقعااة ا  ا 

رئايس  –و  عىل عنرصين ش يوعيني ، هام املقدم اببكر النور الانقالب قد احت

والرائاد هاامش العطاا . كاام عاني املقادم  –التنظمي الشا يوعي الرساي ىف اجلايه 

عامثن حا  حسني أأبو شايبة قائادا للحارس امجلهاوري ، وهاو عضاو رئييسا يف 

ب التنظمي الش يوعي الرسي يف اجليه ، واحد املادبرين واملنفاذين الحقاا النقاال

 .1971يوليو  19

بعد اخلالف مع القوميني العرب ، وبداية العداء بني احلزب الش يوعي وسالطة  -

بعاااد العنااارص الشاا يوعية ماان الساالطة يف  ، نفااذ  1970نااومفرب  17مااايو ، و ا 

، مبعرفااة اتمااة ماان  1971يوليااو  19التنظاامي العسااكري الشاا يوعي انقااالب 

ال أأن احلزب الش يوعي قاد السكرتري العام للحزب واملكتب الس يايس للح زب . ا 

أأرص اكلعادة  عىل نفى مس ئوليته يف تدبري وتنفيذ ذكل الانقالب ، مهتاراب حتات 

ال أأن الشاهادات الايت  س تار مجةل أأدبية و رشف ال ندعيه وهتماة ال ننكرهاا و . ا 

أأتت من الضباط املشاركني ، ومن واثئق احلازب نفساه ، تثبات معرفاة احلازب 

ة املكتااب لقيااادة التنظاامي العسااكري حااول تفاصاايل خطااة لالنقااالب ، ومناقشاا

الانقااالب ، وغريهااا ماان ادلالالت الاايت تااوحض مسااؤولية احلاازب الس ياساا ية 

ىل اخطر النتاجئ يف اترخي  واملعنوية عن ذكل الانقالب اذلي أأد  قيامه وفش.  ا 

احلركة الس ياس ية ، واىل تقوية سلطة نظام مايو ا ىل س نني طوية قادماة و راجاع 

ول ذكل الانقالب كتب القدال ومحماد حمجاوب عاامثن ، وثيقاة تقيامي انقاالب ح

يوليو الصادرة عن اللجنة املركزية للحازب الشا يوعي ، كتااب اللبنااين فاؤاد  19

مطر  احلزب الش يوعي السوداين  روه أأم انتحر ، مذكرات عبد العظامي عاوض 

ن يف كتااب جااك محمور املنشورة يف قضااي سودانية ، الفصال املكارس للساودا

وودز و اجليااوش والس ياسااة و ، وكتاااب محمااد امحااد كاارار عاان الانقااالابت 

 العسكرية يف السودان .

 

 دمع الأنظمة العسكرية   -
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، حاني  1970ناومفرب  16دمع احلزب الش يوعي نظاام ماايو مناذ بدايتاه الأوىل وحاا 

ال  ن ابعد الش يوعيني مان جملاس قياادة الثاورة ومان املواقاع احلساساة ، ا  ن الثابات ا  ا 

احلاازب الشاا يوعي قااد أألقااى باالك ثقاا. ىف تأأييااد نظااام مااايو ، وتبااد  ذكل ىف تنظاامي 

، وىف اخناراط الشا يوعيني  1969يونياو  2العنارص املرتبطة به ملسارية تأأيياد ماايو يف 

آةل النظام الس ياس ية واال عالمية وحا الأمنية ، وس  ها ممارسات موثقة ومشهود  ىف أ

نااك جلناة مشارتكة للتنسا يق باني احلازب الشا يوعي وجملاس قياادة هبا ، وقد اكنت ه 

الانقااالب ، واكن دمع احلاازب الشاا يوعي النقااالب حاسااام يف تقويااة مواقعااه يف احلياااة 

الس ياس ية السودانية . ومل يدع احلازب الشا يوعي رمغ الضاابت الايت وهجات   بعاد 

ال يف  1969نااومفرب  61 سااقاط الاانظم ، ا  ىل ا  بيااان ماان اللجنااة يف  1971مااايو  30ا 

 املركزية للحزب .

 

 التقاعس عن حامية النظام ادلميقراطي   -

تقاعس احلزب الش يوعي مارتني عان حامياة النظاام ادلميقراطاي اذلي اكن طرفاا فياه ، 

، وان اكن تقاعسه ىف املرة الاوىل من ناوع الاشارتاك  1989و 1969وذكل يف عايم 

 ن نوع العجز الس يايس .ىف املؤامرة ، وتقاعسه ىف املرة الثانية م

مايو ، اتصل الانقالبيون ابحلزب الش يوعي للحصاول  25حفني بدا التحضري النقالب 

عىل تأأييده ، أأخطروا احلزب بلك تفاصيل الانقاالب ، مفاا اكن الترصاف مان طارف 

احلزب؟ لقد انقه الفكرة ىف اجامتع اللجنة املركزية ىف مارس ، واعارتض علهياا هنااك 

جوب ، الا ان احلزب مل يقف موقفا واحضاا ضاد فكارة الانقاالب ، او عبد اخلالق حم

يقنع الانقالبيني خبطرها ، الأمر اذلي جعال زعامي الانقاالب يلتقاي مارة أأخاري بعباد 

بااراهمي نقااد ، ودار بيااهتم حااديث طوياال ومل  اخلااالق والشاافيع امحااد الشاا يخ  ومحمااد ا 

واببكار عاوض   ىف نفاس  يتوصلوا فيه اىل يش ، ومن بعد التقاى فااروق محاد  

املوضوع مع قيادة احلزب ، ومت نقاش قصة الانقالب ىف اجامتع املكتاب السا يايس ىف 

ال ان  1969مايو  9 ، وحتت ضغط عبد اخلالق رفض املكتاب السا يايس املشااركة . ا 

يقافه ، بل دعا العسكريني الشا يوعيني  احلزب عش ية الانقالب مل يكتف بعدم حماوةل ا 

نظميه الرسي دلمعه ، وىف ذكل يقول محمد حمجوب عامثن ، عضو التنظامي من أأعضاء ت 

الشا يوعي الرساي داخال اجلايه و فقاد شاارك العساكريون الشا يوعيون يف العمليااة 
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الانقالبية بتوجيه من احلزب ، ودخلوا يف ساعات الصباح الأوىل القيادة العامة وقاموا 

 مصدر سابق . -الانقالبيني الآخرينو بتأأميهنا والاستيالء علهيا جبسارة أأذهلت بقية 

ن واثئق احلزب الش يوعي ، وخصوصا واثئق املاؤمتر التاداويل لااكدر احلازب ، اذلي  ا 

،  توحض معرفة احلزب وتسرته عىل انقالب ماايو ، بال ودعوتاه  1970انعقد يف العام 

ن هذه احلقيقة قد أأثبهتا أأيضا البااحثني جاا ك وودز للضباط الش يوعيني دلمع النظام . ا 

وفؤاد مطر ، كام للها السفاح منري  ىف كتابه الهنج اال ساليم ملااذا ، وان ادعاى فياه 

ن  البطوالت وزمع فهيا انه ارهب القادة الش يوعيني لكيال يفشاوا الرسا ، وىف نظاران ا 

 هذه جمرد جعجعة من طرف المنري  ال دليل لها .

براهمي نقد ، أأحد املشاركني يف تكل احلوا ن محمد ا  رات واملفاوضات باني قياادة احلازب ا 

فادته حملمكة مدبري انقاالب ماايو .  والانقالبيني ، قد اعرتف بذكل عىل اس تحياء ىف ا 

أأال انه ال احلزب وال نقد قد قام بتقدت كشف حساب ونقاد ذايت واعتاذار علاين عاىل 

ن التساارت عااىل آمرين عااىل ادلميقراطيااة . ورمبااا ناان نقااد واحلاازب ا   تساارتمه عااىل املتااأ

فشاء محمه هو جزء من الأخالق ، كام فهمها الرائد مأأمون عوض أأبو  الانقالب وعدم ا 

زيااد ، واذلي قااال و  اان  فااظ للحاازب الشاا يوعي أأخالقااه . مل يف اا الأمحمار رمغ 

اجلاايه السااوداين  –رفضااهم لالنقااالب .. لكاان  اام انسااوا ، فشاااركوا يف التنفيااذ و 

 . 61صفحة  –والس ياس ية 

براهمي  ن محمد ا  نقد نفسه ، واذلي مل حيرك يدا يف فضح انقالب مايو او تعطاي. ، قاد ا 

، وجاءتااه املعلومااات  1989يونيااو  30عاارف ابنقااالب اجللااة القوميااة اال سااالمية يف 

ىل  ىل الربملاان وأأعلان احلقاائق ، هال ذهاب ا  مؤكدة وموثقة ، مفاذا فعل ؟ هل توجه ا 

ا أأسامء اخملططني وتفاصيل خطهتم ، التلفزيون وفضح اخملطط ، هل أأقام ندوة وذكر فهي

هال اصدر بياان للجامهري مبا حتصل عليه من معلومات ، هل طرح الأمر عاىل عضاوية 

ىل التنظامي واملقاوماة   ىل اليقظة واحلذر ، هل اتصل ابلنقاابت ودعاها ا  احلزب ودعامه ا 

ال مل يفعال ، هل وزع السالح عىل كوادره اخلاصة ودعامه داية النظاام ادلميقراطاي ، 

ذن ؟  أأاي من هذا ، و ها خطوات ينبغي أأن تنجز يف حاةل كهذه ، مفاذا فعل ا 

اتصل حضته جبهاز أأمن حزب الأمة ، وهجاز الأمن الوطين ممثلاني يف خشاص رئايس 

عبد الرمحن فارح ، واذلي أأكاد هلام ااام يسا يطرون عاىل لك  –اي للهزل  –اجلهازين 

د  اببو منر ، رئيس الأراكن حيهنا ، واذلي قال يش ، واكن حديثه كحديث الفريق ىم

لضااباط اجلاايه يف لقاااء تنااويري يف منطقااة اخلرطااوم حبااري العسااكرية قباال أأايم ماان 
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الانقالب و ما يف واحد يقدر يعمل انقالب و ان ) أأي هيئاة القياادة ( موجاودين .. 

 امحد سعيد الرس –ونىس سعادته يف مغرة انفعا  قول أأهلنا البسطاء )حواء وادله( و 

 . 166ص  –الس يف والطغاة  –

ولقد قال التجاين الطيب ، عضاو ساكراترية اللجناة املركزياة للحازب الشا يوعي ، ىف 

حماوةل جخوةل لالعرتاف هبذه احلقائق املرة ، وىف حماوةل لتقليل أأمهيهتا يف نفاس الوقات 

يضاع خطاة  ، قال  و لقد رأأ  احلزب الش يوعي التخطيط العام لالنقاالب ، ولكان مل

. ولعماري  264ص  –اجلايه الساوداين والس ياساة  –مضادة تعمتد عىل امجلااهري و 

فقد اكنوا يعرفوا اخلطة التفصايلية لالنقاالب ، ولكاهنم فضالوا بادال مان الاعاامتد عاىل 

امجلاهري ، واليت نسوا درهبا منذ زمن ، الاعامتد عىل أأهجازة خماابرات خرباة ومهتاوياة ، 

 لوزراء الغرور املأأبون ، فيا بئس الطالب واملطلوب .وعىل حليفهم رئيس ا

 

 الانكفاء والتخبط وسط حركة املعارضة الوطنية   -

رغام عن البطوالت واملقاومة الفذة اليت قام هبا أأعضااء احلازب الشا يوعي ضاد خمتلاف 

ادليكتاتورايت ، ونشاطهم ضاد س ياساات احلكوماات املدنياة ، الا ان قياادة احلازب 

عديد من الأخطااء ، ومتاارس التكتياك وضاده ، وال تعارتف بأأخطاهئاا اكنت ترتكب ال

البتة ، الأمر اذلي مل يسااعد وال يسااعد عاىل قياام معارضاة ومقاوماة وطنياة موحادة 

 ومس تدمية ونافرة ضد خمتلف ادليكتاتورايت .

ننا يف الفقرات التالية س نذكر ثالثة فقط من الأخطاء الس ياس ية اليت قامت هبا قياادة  ا 

 زب الش يوعي، ومل تنتقدها رعيا حا الآن  احل

أأسس الفريق عبود برملاان هزليا ، اسامه اجمللس املركازي ، واذلي اكن  1961ىف العام -

ن احلاازب الساا يايس الوحيااد اذلي اشاارتك يف تااكل  مبثابااة ديكااور لدليكتاتوريااة . ا 

ل ذكل املرسحية ، قد اكن احلازب الشا يوعي الساوداين ، معطياا باذكل رشعياة لاكما

الهزل الس يايس ، ومدافعا عن موقفه يف الاشرتاك حاا بعاد معلياات الزتويار وحاا 

راجاع جازء مان التربيارات ىف كتااب ثاورة  -بعد اس تغناء عباود عان جملساه املهتااكل 

 شعب .

ن احلازب الشا يوعي مل جياد  ال ا  ن هذا الاشرتاك قد اكن خطأأ س ياس يا كبريا ، ا  ورمغ ا 

به ، ومن مضن عرشاات التربيارات الهازيةل الصاادرة عان  ىف نفسه الشجاعة لالعرتاف

احلزب ، وجدت اعرتافا جخوال خبطأأ تكل اخلطوة يف مقال التجاىن الطياب هاا  اقاراؤا 
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النصف الثاين من التساعينات …كتابيا ، واملنشور بأأحد أأعداد جمةل قضااي سودانية ىف 

ننا ال جند اعرتافا من احلزب الش يوعي خب طأأ تكل اخلطوة املدمرة ، وال !! وحا الآن فا 

لهيا . س بال احلقيقة اليت أأدت ا   تقدميا لال 

باراهمي نقاد  1989ىف العام  - ، وبعد الانقاالب مباارشة رفاض ساكرتري احلازب محماد ا 

الاختفاء ، وانتظر رجال الأمن ىف بيته . وعندما س ئل عن أأسا باب ذكل مان جريادة 

ال عان احلكوماة الساابقة الن حزباه الرشق الأوسط أأجاب بأأنه اكن يعترب نفسه مسؤو

، وانه لن يهترب من املسائةل ،  وانه مل يفعل شايئا  –بوزير واحد  –اكن مشاراك فهيا 

خفاء نفساه . وىف احلاق فلاو اكنات هاذه دوافاع حقيقياة ، فها ي  يس تحق الاختفاء و ا 

ة تعرب عن سذاجة س ياس ية ابلغة . فاحلكومة السابقة اكنت حكومة دميقراطية واحلكوم

الا أأتت ديكتاتورية ال رشعية ، وليست لها صالحيات احملاس بة ، وامنا ينبغي حشاد 

لك اجلهااود ملقاومهتااا والرصاااع معهااا وهزميهتااا ، وال ينبغااي تساالمي الاانفس الهيااا طااائعني 

 خمتارين ، اذا اكن ىف اال ماكن الاختفاء والعمل من حتت الأرض ضدها .

اعد وكوادر احلزب الش يوعي الكثري من اجلهد لقد  ف هذا اخلط الس يايس الفادح قو 

ين أأذكار  والوقت واال ماكنيات ، داية حياة السكرتري العام ورفيقاه التجااىن الطياب. وا 

اجلهد اخلرايف اذلي مقنا به يف اخلار  للضاغط عاىل النظاام لتاامني ساالمة مان سالموا 

االت أأخر  ، ومل نفسهم طائعني خمتارين ، وهو هجد اكن سيمثر الكثري لو صب ىف نض

نكن ىممومني بسالمة هؤالء القيادات ، ولو مل يغامروا مه حبياهتم وبقيادة احلزب وقهتاا 

 ، بدال من ممارسة اجلعلية السودانية القريبة من ادق .

طااار  2002-1989يف الأعااوام  - ، دخاال احلاازب الشاا يوعي يف حتااالف مكشااوف يف ا 

والاحتاادي ادلميقراطاي ، وهاام احلازابن  التجمع الوطين ادلميقراطي ، مع حزي الأماة

هجااض ادلميقراطياة الثالثاة . ومل يكتاف باذكل بال ودمع عاىل تادعمي  املسؤوالن عن ا 

مواقف هذين احلزبني يف التجمع ، وحتالف مع اكرث العنارص رجعية فهيام ، ىف الوقات 

راطيااة اذلي محلااهتام فيااه جامهااري واسااعة املسااؤولية الأوىل  عاان فشاال التجربااة ادلميق

 الثالثة .

وىف هذا اال طار فان احلزب الشا يوعي قاد اكن مان املباادرين ابقارتاح مباارك الفاضال 

املهد  الن يكون سكرتريا عاما للتجمع ، ومن املبادرين وال يزال من ادلامعاني لرئاساة 

محمد عامثن املريغىن للتجمع . والأول انهتازي س يايس من املقام الأول ، ومن املسؤولني 

ارشين عن اايار ادلميقراطية الثالثة وعن الفسااد فهياا عنادما اكن وزيارا للتجاارة  ، املب
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وهااو معتقاال الأساااتذة املشاااركني يف ورشااة أأمبااو عناادما اكن وزياارا لدلاخليااة ىف 

ادلميقراطية الثالثة ، والثاين زعمي طائفة عاطل من املواهاب والاكريزماا ، متقلاب يباىن 

داث ، منفعال ال فاعال ، وليسات    أأي قادرات س ياس ته حسب ماا تاأأىت باه الأحا

نقاذ .  قيادية تؤه. لقيادة نضال طويل ورشس ضد عدو كنظام اال 

لقد رفض احلزب الش يوعي دعوة حلف للقو  التقدمية اكن قاد أأطلقهاا الفرياق فتحاي 

، وتأأرحجت حتالفاته ما بني دمع لالماة مارة  1993امحد عىل وفاروق ابو عيىس ىف عام 

حتادي مارات ، ورفاض ىف داخا. خمتلاف ادلعاوات لتجمياع القاو  اجلديادة ودمع لال

باراهمي ىف تقرياره اذلي قدماه  وقو  السودان اجلديد ، وقد عرب عن هذا الأس تاذ طه ا 

ىل اجامتع قو  السودان اجلديد ابلقاهرة ، وال يزال خط التحاالف ماع  1999ىف عام  ا 

ىل أأن القو  الطائفية مسا يطرا عاىل احلازب ، بال وصال ا لعاداء ابحلازب الشا يوعي ا 

يقف يف صف واحد مع القو  الطائفية ضد دخول حركة القو  اجلديدة ادلميقراطية ) 

حق ( للتجمع ، وس قوة جديدة وعلامنية ، وان اكن الش يوعيون يعتربوها منشقة عن 

تنظميهم ، كام مل يسجل احلزب الش يوعي أأي مواقف ضد انعدام متثيل املرأأة الساودانية 

باراهمي ، بفضال نضاالها يف  قيادة التجمع ، وعندما اس تطاعت الأس تاذة فاطماة امحاد ا 

ودمع احلركة النسائية والعديد مان الشخصايات واملانظامت أأن تصابح عضاوه يف هيئاة 

القيادة ، ما لبث احلزب الش يوعي أأن ختىل عهناا يف أأول ساا ة ، وذكل حاني أأشاعل 

عالم النظام محةل ضارية ضدها اس تغلوا  فهياا رشياط فياديو مرساب ، وحتاالف علهياا ا 

سدنة التجمع من لك صوب ، ومنعت من دخول ماداوالت التجماع يف القااهرة ، بال 

ودفعها الصادق املهد  دفعا عن طريقه ، حا اكدت ان تسقط عىل الأرض  !! مفااذا 

فعل احلزب الش يوعي ؟ لقد وقف مع الطائفيني ضد عضو قيادي فيه ، واصادر بيااان 

باراهمي ،  خاار  نشااطات يديهن ا ، الأمر اذلي جعل خشصاية نضاالية كفاطماة امحاد ا 

التجمع ، وجعلهاا تبحاث عان مناابر أأخار    وتؤساس لتنظااميت جديادة ، يف عازةل 

جبارية لها عن حزهبا وعن التجمع الوطين ادلميقراطي املزعوم ، حيث ال هاو بتجماع ،  ا 

ليه من سبي  ل .وال هو بوطين ، وليس لدلميقراطية ا 

 

وبعاد فقااد اكناات هاذه بعااض املالحظااات حاول ادلور السااليب للحاازب الشاا يوعي يف 

صريورة التجربة ادلميقراطية والنظام ادلس توري ىف السودان ، ونمتىن أأن يكون احلاوار 
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حولها موضوعيا وخاليا من التش نج املرل والتعصب الأمعى ، وان حيتمك اىل املنطق 

  عليه .و احلقائق ، فاحلق يعلو وال يعىل

 

 عادل عبد العاطى 

  2002أأكتوبر  30
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 اغتيال الشخصية في ممارسات الحزب الشيوعي السوداني

 

تشلك ناهرة اغتيال الشخصية ، معلام ابرزا وسط سلبيات احلركة الس ياس ية السودانية 

. وس وان اكنت ناهرة عامة جنادها ىف اغلاب التياارات الس ياسايية الساودانية ، الا ان 

زب الشاا يوعى السااوداىن قااد تطاارف فهيااا ، واساا تابدىما اكحااد اساالحته الرئيساا ية ىف احلاا

 الرصاع الس ياىس .

واغتيال الشخصاية س مجموعاة مان املامرساات الهجومياة ، الاا تارىم اىل تصافية اخلصام 

اجامتعياااا ، ال اىل التحااااور معاااه او اجلااادل الفكااار  او السااا ياىس ماااع اراءه ومواقفاااه . 

اعة والتشنيع واالهتامات اجملانية الا تتعلق بشخصاه وامانتاه واخالقاه وتس تابدم فهيا الاش

ودوافعه، كام يمت فهيا اس تابدام نصف احلقائق والااكذيب والرواايت امللفقة وغري  املثبتة ، 

لك ذكل بقصد اغتيال خشصية اخلصام وتصافية مصاداقيته وحارق صاورته الاجامتعياة ىف 

 احلياة العامة .

ت اغتيال الشخصية ، والا تندر  حتت ابهبا اساليب  ادلعاية السوداء واذا اكنت ممارسا

، تعمتد ىف الغالب عىل قنوات غري رعية ، وعىل ترسيب الاشاعة وترديدها شفهيا ، فان 

احلزب الش يوعى ، ىف تطرفاه وعاامه ، قاد اسا تابدم فهياا الواثئاق ، ساواء اكنات الواثئاق 

 ، او الواثئق العامة املطروحة للجمهور .ادلاخلية املتداوةل وسط عضوية احلزب 

ويساا تابدم سااالح اغتيااال الشخصااية ماان قباال الشاا يوعيني ىف الغالااب الامع ضااد تااكل 

العضوية الا خرجت من صفوفهم ، سواء عن طريق  الاس تقاةل او الانقساام او الرتاجاع 

واذليان غري املعلن . وىف عارف الشا يوعيني ، اذليان ياروا حازهبم مقاة ال تعادلهاا اخار  ، 

تربط هبم عالقات تاكد تكون قبلية ، وحتت عقلية وتربية الالتسامح والتعصاب العقياد  

والاستنفار الا خيضعوا لها ، فان لك خاار  مان حازهبم هاو ومتسااقطو و ، وقاد قاال 

 احدمه ىف ذكل و ان السقوط من القمة يكون معوداي و.

لعضاوية العاامةل ىف احلازب ، الا ان اغتيال الشخصاية مياارس ايضاا مارات عديادة ضاد ا

وذكل ىف الرصاعات احلزبية اخملتلفة ، او ىف اخضاع العنارص املمتردة والاا لهاا اراء مغاايرة 

الراء القياادة او اجملموعااة املتحمكااة ، او ضااد ماان ال يعجالم لساابب مااا ، جماارد شاا ه او 

الدارة الرصااع ، هندامه او مظهره . وال جعب ىف ذكل ، ففى غياب الآلياات ادلميقراطياة 

وحتت نال الاراء الاا تار  ىف خمالفاة للارا  تكاتال وانقسااما وختريباا وردة ، ال تكاون 

هناااك ماان وسااائل الدارة الرصاااع رشيفااة وواحضااة ، وتصاابح وسااائل اغتيااال الشخصااية 
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واملؤامرات وتصيد الاخطاء والعزل الاجامتعى س الوسائل الاساسا ية البعااد اخلصاوم او 

 ارضني .كرس شوكة املع

كام اس تابدم الش يوعيني مرات كثرية اساليب اغتيال الشخصاية ضاد عناارص مان خاار  

حزهبم ، وان اكنوا يوهجوهاا ىف املقاام الاول للعناارص الاا ال حازب لهاا ، حياث قال ماا 

اس تابدموها ضد خصوىمم الس ياسني من قادة الاحزاب الاخر  او كوادرها ، وذكل الن 

ارس من مجموعة منظمة ضد خشص منفرد ، ال ميكل ىف العادة هذه الوس يةل تصلح عندما مت

ادوات ادلفاع عن نفسه ، وتفشل اذا ما اس تابدمت ضد فارد هاو جازء مان مؤسساة ، 

 تكون قادرة عىل ادلفاع عنه مبا متكل من موارد وادوات اعالم وقوة س ياس ية .

زاب وقااد اقتاابس الشاا يوعيني وسااائل اغتيااال الشخصااية ىف معظمهااا ماان تااراث الاحاا

السا تاليىن ، ومان مؤلفاات ليناني ،  –الش يوعية الاخار  ، وخصوصاا احلازب اللينياىن 

والا ترتد فهيا عبارات العميل واخلا ن والربجاواز  ضايق الافاق واملرتاد ىف لك صافحة . 

بل لقد عنون لينني احد كتبه بعنوان و الثورة الربوليتارية واملرتاد اكوتسا" و ، ردا عاىل 

ة الاملانية اذل  اختلف معه ، و ناا يعارف اهتاماات اخلياناة والعاامةل الاا قائد الاشرتالكي

اكلها س تالني للك من خالفاه الارا  او شالك هتديادا ملوقعاه ، مان قاادة احلازب البلشافى 

ابملائة مان قاوام  90واصبحت ذريعة للتصفية اجلسدية ، ابالغتيال والاعدام ، الكرث من  

 در الش يوعية خالل س نني طغيانه الاكحلة .اللجنة املركزية للحزب والكوا

الا اام ىف السودان قد اضافوا الهيا اساليب جديدة ، وخصوصا ما يتعلق ابلتشاكيك ىف 

اخالقيااات وساالوكيات الشخصااية املساا هتدفة . وقااد اساا تابدم هااذا الاساالوب ىف باادل 

وعيني ممااثلني اكلسودان يمتزي ابحملافظة ىف التقاليد ، الامر اذل  اد  اىل ان يصابح الشا ي

لالخوان املسلمني وانصار الس نة ىف التضييق عىل حرايت الناس الشخصية ، هذا طبعاا 

ىف حاةل الاختالف معهم . اما العناارص اخلاضاعة هلام والساا رة ىف فلكهام فيجادوا لهاا لك 

 عذر ولو خرجت عن لك عرف و مالوف .

اىل تشاوية ععاة العدياد لقد ادت محالت اغتيال الشخصية الا مارساها الشا يوعيون ، 

من املواطنات واملواطنني دومنا ذنب جنوه ، واىل تعمامي اختالقاات واتبيادها ملادة سا نني 

طويةل ، واىل حاالت عازل اجامتعاى قاسا ية تعارض لهاا ابارايء ، واىل نتااجئ ماسااوية مان 

اد الاكتئاب واملرض النفىسا او العازةل او الانتحاار ، كاام ادت ىف حااالت كثارية اىل ابعا

الشخصية املس هتدفة من جمال العمل العام ، ورضب مصداقيهتا وتقليل اتثريهاا السا ياىس 

والاجامتعى . وادت ابملقابل اىل تصعيد العداء جتاه احلزب الش يوعى من عنارص اخار  ، 
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اختلفت معهم ىف رىق ، واكن ميكان ان تصابح صاديقة ودامعاة للحازب ، فاسا تعدوها مه 

شينة ، ودفعوها دفعا اىل مواقع العداء للش يوعية واحلزب ، كام ان بس ياس هتم الاغتيالية امل 

اسلوهبم ىف اغتيال الشخصية قد اس تعم. بعاض اخلاارجني علاهيم ، فاكلاوا هلام مان نفاس 

 املكيال ، وخري مثال ذلكل امحد سلامين احملاىم ىف كتابه الشهري مشيناها خطى  .

ذ  الا مارس فهيا الش يوعيني محالت اغتيال انىن ىف الفقرات الالحقة اذكر بعضا من المن

الشخصية ، ضد خشصيات من حزهبم ، او خارجة عاهنم ، او خشصايات خمتلفاة عاهنم ىف 

خالل اترخيهم الطويل ، وهذه س الامنذ  الاا اعرفهاا ، ومماا ال رياب فياه ان الكثاري قاد 

لصغرية ىف احلاى او فاتىن ، ما دامت الظاهرة تس تعمل عىل لك املس توايت ، ىف املنطقة ا

املدينة او القرية ، او عىل املس تو  الوطىن العام ، وبذكل فان رصدها عسري عىل خشص 

واحد ، حا تتوافر يوما اماكنية جتميع لك الامنذ  او اغللاا ، وخصوصاا تاكل الاا ادت 

 اىل نتاجئ ماساوية ، والا اس تابدمت فهيا احط اساليب اغتيال الشخصية .

   تري عام للحازب الشا يوعى الساوداىن ) احلركاة الساودانية للتحارر اكن اول سكر

الوطىن كام اكن يسمى وقهتا ( هو عبد الوهاب زين العابدين عباد التاام ، احاد ابنااء 

، ومناضل ممن بنوا لبناات احلازب الاوىل ، وقاد ابعاد بفظاناة ىف  1924قادة ثورة 

معال احازاب الطبقاة مان قياادة احلازب بادعو  اناه حرصا نشااطه ىف  1947العام 

الوسطى واهتم ابالنهتازية ) راجع كتاب حملاات مان اترخي احلازب الشا يوعى الساوداىن 

 -لعبااد اخلااالق حمجااوب ( ، وان اكن الاابعض ياار  انااه ابعااد نساا بة الصااو  النوبيااة 

اجلنوبيااة ، حيااث رفااض اوالد الشااامليني ان يقااودمه و عاابو ، حسااب حتلياال د. 

 فاروق محمد ابراهمي .

 ري السكرتري العام الثاىن عاوض عباد الارازق ، وهاو قائاد شا يوعى ملهام اكن مص

،  1949وخطياب مفااوه ، مماااثال ملاان ساا بقه ، حيااث ابعااد بهتمااة الانهتازيااة ىف عااام 

وطرد من احلزب ، واكن ذنبه الوحيد هو مي. للعمل امجلاهري  ، ا  ان الاخاتالف 

 ج .اكن حول اساليب العمل ، وليس حول املباد  او الربام

  وحيمن حاول عوض عبد الرازق انشاء تنظمي خاص به ، اساامه  1952ىف العام ،

اجللة الوطنية ، وصف ابالنهتازية والميينية والانقساامية ، وطاردت مجموعاات  اكماةل 

من احلزب بدعو  ااا من جامعة عوض عبد الارازق . واكن ممان ابعادوا املناضاةل د. 

ن من مؤيد  عوض عبد الرازق ) راجع كتاب حملات خادلة زاهر ، جملرد ان زوهجا اك
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من اترخي احلزب الش يوعى وشهادة خادلة زاهار جملاةل الشا يوعى عشا ية الاحتفااالت 

 ابلعيد الاربعني للحزب (.

  ىف نفااس العااام ، وعناادما اكن الحااد قااادة احلاازب احلاااليني ، الاساا تاذ التجاااىن

ب ، اهتم ابالنهتازية  اليسارية ، الطيب ، اراء خمالفة وتصورات خمتلفة لس ياس ية احلز 

وشن جهوم ضار ضده ، وجد انعاكسه بعد عرش س نوات ىف كتيب حملاات مان اترخي 

احلزب ، الا انه وا ها و وسكت ، ليعود لتوجيه االهتاماات مان بعاد اىل خمالفياه ىف 

 الرا  ىف التسعينات ابلتصفوية والانهتازية اخل .

  ضااء اللجناة املركزياة ، فكارة حتويال احلازب ، طرح اثنان من اع 1958ىف العام

اىل حزب دميقراطى جامهري  ، يكون مؤهال خلوض الانتاباابت وفوزها ، فووهجاوا 

هبجوم عنيف علهيم ىف حصافاة احلازب ادلاخلياة ، وابعادوا مان قياادة احلازب ، واكن 

 االهتام هلم هو التصفوية والانهتازية والميينية ) كتاب حملات (

  عبود متت احد اجملاز الرهيبة ، فقد ابعد محمد الس يد سالم ، رئايس ىف فرتة حمك

احتاد العامل واحد قادة احلازب الشا يوعى واحاد القاادة النقاابيني الافاذاذ ، ووصاف 

ابلعامةل والانهتازية واخليانة ، وسطرت ىف خيانته مئات البيااانت ، جملارد ان اكنات   

 ، ووجادت لك هاذه االهتاماات طريقهاا تكتياكت خمتلفة ىف العمل الس ياىس والنقا 

اىل كتاب وثورة شاعبو ، واذل  اصادره احلازب بعاد ثاورة اكتاوير ، وبعاد الثاورة 

ونتيجة دلعاياة الشا يوعيني ، وقاوهتم النسابية ، ابعاد الرجال عان العمال النقاا  رمغ 

مؤهالته العالية وقدراته الفذة ، وقد اعرتف باذكل اخلطاا النقاا  حمجاوب سا يدامحد  

عد ثالثني عاما ، ابن سالم و ما خان وال ابع قضية العامل ،بس اكن عندو اسلوب ب

خمتلف ىف العمل النقا  والس ياىس و جاء ذكل ىف حوار مطاول  اجاراه ماع الاكتاب 

 عىل هامه مؤمتر احتاد النقاابت العاملى ىف وارسو ىف اوائل التسعينات .

  لنياال الازرق ، واهتاام ابالنهتازيااة ىف نفااس الفاارتة ابعااد قائااد احلاازب ىف مديريااة ا

دعا اىل الارضاب السا ياىس العاام ىف … اليسارية وابلتامر عىل احلزب ، وذكل النه 

املديرية ) راجع كتاب ثورة شعب ( كام بسبب اخلالف الاروىس الساوفيا ،ونتيجاة 

لوقوف احلزب مع السوفيت ، فقد ابعدت ىف نفس الفرتة كوادر قيادية ، مثل يوسف 

 -اجمليد وامحد شاىم ، وحيمن كونوا من بعاد حازهبم اخلااص ، احلازب الشا يوعى عبد 
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القيادة الثورية ، وصفوا ابالنقسامية والتخريب و ر مهنم واطلقت علهيم الاشااعات 

 ابام مارسوا الرسقة والهنب املسلح .

  شنت محةل ضارية من قبل حصافة احلزب ، عاىل الشااعر  1967-1966ىف العام

د ابراهمي ، مؤلف دواوين غابة الابنوس وغضبة اهلهبباا  ، بعاد اختالفاه صالح امح

مع السكرتري العام وخروجه من احلزب ،  وان اكن بلسانه الالذع مل يرتك احلبل عىل 

القااارب للناهشااني فيااه ، فاادق فااهيم املقاااالت ،  الاماار اذل  اضااطرمه اىل ايقاااف 

 لهجومية وسالطة اللسان عهنم .محالهتم ضده ، حيمن اتضح انه ال يقل ىف ا

  اطلقت اشاعات حول السلوك اجلنىس للقائد العامىل الفذ قاامس  1968ىف العام ،

امااني ، عضااو قيااادة احلاازب ، مضاان مسلسااالت الرصاااعات ادلاخليااة ، ومت حتقيااق 

بشانه ، وادين كذاب ومت انزال نتيجة التحقيق للك الفروع ، الامر اذل  حطام هيباة 

 احلزب ، واد  اىل ابعاده اىل براغ ، حيث بقاى هباا سا نوات حاا مت هذا القائد ىف

اس تدعاءه ىف الس بعينات من قبل قيادة احلزب ، ىف قرار  طاائه اد   اىل اعتقاا  

 وموته ىف السجن . 

  ، بعد  انقالب مايو ، اهتم الش يوعيون وزير الش باب والرايضة ىف حكومة ماايو

عنااارص الااا مل تكاان تتبااع هلاام  ، ابنااه معياال ادلكتااور منصااور خااادل ، وهااو احااد ال 

عاما ، حاا حتاالفهم  20للمابابرات الامريكية . ومل يكفوا عن ترديد هذه الهتمة طيةل 

مع تنظميه  ىف التجمع الوطىن ادلميقراطاى ، حاني كفاوا عان تردهياا . وال تازال الهتماة 

 بالت الصحفية .تتابع الرجل وتنترش ىف احلياة الس ياس ية ، ويس ئل عهنا ىف املقا

  بعد انقالب مايو وانقسام احلزب الش يوعى ، شنت ادالت عىل املنقسمني  هم

دون متياازي ، واهتمااوا ابلعااامةل واخليانااة والااردة اخل اخل ماان القاااموس الشاا يوعى ، كااام 

اهتمت عنارص اباا محمقت اموال احلزب ) محمد عبده كبج ( ، كام كتبت جمةل املانظم 

ة للحزب الش يوعى ىف الامثنينات ، عن اختالسات مالية قام هباا امحاد ، اجملةل ادلاخلي

، ويبقى السؤال انه اذا حص ذكل فلامذا  بقى عضوا  بقيادة   1967… سلامين ىف عام 

احلزب ملدة اربع س نوات الحقة !! ومل ينج من هذه اداةل الحقاا ، الا العناارص الاا 

فااروق اباو عيىسا وفااروق محماد رجعت اىل حظرية احلزب ، مثال عاري جارجس و 

ابراهمي ) وان مل يسمل الاخري من االهتاماات ، بعاد اختالفاه الثااىن معهام ، راجاع رد 

 التجاىن الطيب عليه ىف جمةل قضااي سودانية العدد اخلامس ( 



80 

 

  ورمغ ان اجملموعة الا طردت من احلزب ، واملسامة ابملنقسمني ، قد اختلفت فامي

ة مهنا بوضوح ضد س ياسات السفاح ، مثل احلا  عباد الارمحن بيهنا ، ووقفت مجموع

، امحد عامثن محما  ، معار مصاطفى املا" ، ودخاول بعضاهم لاون ماايو ، الا ان 

الش يوعيون مل يسااحمومه ، وحيامن تاوىف معار مصاطفى املا" ، وهاو احاد مؤسىسا 

ذل  جعال الصحافة الش يوعية وكتاهبا ، رفضات امليادان العلنياة ان تنعياه ، الامار ا

البعض يلوىما عىل ذكل ، وىف جنازة قاامس اماني ، وحيامن حضا ملارامس ادلفان احاد 

املفصولني ، مريغىن احملىس ، وهو خشص معاوق ، تعارض اىل الضاب والشا مت مان 

 بعض متطرىف الش يوعيني .

   حي" النقا  حمجوب س يد امحد  ، اناه بعاد الانتفاضاة ، حاني حضا املناضال

،   1968، القائد العامىل الفذ ، انئب احتاد العامل عن دا رة عطاربة  احلا  عبد الرمحن

احااد قيااادا احتاااد القااو  الوطنيااة ادلميقراطيااة اىل مقاار جرياادة املياادان ىف فاارتة 

ادلميقراطية الثالثة ، رفض التجاىن الطيب ان ميد يده   !! الامار اذل  جعال احلاا  

، اذل  اعتاذر   ماربرا ذكل حبادة  عبد الرمحن يب" ، ويش ت" حملجاوب سا يدامحد

 طبع التجاىن الطيب وانه زول صعب ) من حوار مع الاكتب (  

   وبياان عاىل اقاوال ملماة ىف  بياان لساكراترية اللجناة املركزياة  1984ىف العام ،

للحاازب الشاا يوعى ، حااول انقسااام جامعااة القاااهرة الفاارع ، اطلقاات شااائعات حااول 

ىف الانقسام ، وانه ويتبىل و عىل احلزب الش يوعى ،  الاس تاذ جعفر كرار  ابنه ضالع

ومتاد   اعضاء احلزب ىف جامعة اخلرطوم ، ابناه عضاو ىف هجااز الامان ، وس  هاا 

ااكذيب  ال حظ لها مان الصاحة  ، وقاد حاولناا والاخ عباد   القطاى تفنيادها ىف 

عضاو ىف هجااز الامان  حيهنا ، الا ان خماطباتنا مل تنرش قط  . واكن تربير الهتمة ابنه

 ، ابنه يتحدث ضد النظام ، وال يعتقل !!

  بعد الانتفاضة ، وحيمن كتب نفس الشخص ، رساةل لدلبلوم ىف الاعالم ، حاول

الارضاب الس ياىس برتكزي خاص عىل دور احلزب الش يوعى ،  ن فيه هاذا ادلور ، 

ة ، وقاد زودتاه اان ارتفعت الاصوات عن مصدره للواثئق احلزبية ، و ها واثئق قدميا

والصااديق عااامثن الباشااا باابعض  مهنااا ، وزوده ابلاابعض الاخاار اعضاااء للحاازب ماان 

وزارة اخلارجية . وعند التحقيق احلاز  معهام ، انكار هاؤالء ىف جانب ان يكوناوا قاد 

ساالموه هااذه الواثئااق ، ليؤكاادوا الاشاااعات ابنااه حصاال علهيااا ماان معاا. ابالماان  ، 
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ص ، اىل ابهياا ، احاد خمضاىم العمال السا ياىس ، وذهبت احداهن ، ىف جنب رخي

واذل  اكن الاس تاذ جعفر يسجل مذكراته ، لتحذره من هذا الامنجى ، الامر اذل  

 اد  اىل ان يطرده هذا الش يخ احملرتم ، نتيجة لهذه الاشاعات املغرضة .

  ورمغ ان الاس تاذ جعفر كرار قد ساعد احلزب كثريا ، ورمغ انه قدم طلبا لعضوية

احلزب ، مل ايت عليه الرد ابدا ، فقاد متات ضاده هاذه االهتاماات . وعنادما حاولات 

معرفة سبلا ، اكن رد معظم من يرددهاا ، اي   دا زول الكماو كتاري ، واي ا  دا 

زول منظر ساكت ، اي  دا زول بتاع مشالك ، دون ان يقاول احادمه اناه يصادق 

غذيه حاةل ثرثارة مرضاية ىف فارع احلازب فعال انه رجل امن  . واتضح ان الامر  ه ت

 جبامعة اخلرطوم  وعدم اس تلطاف خش  ال غري .

  بعد الانتفاضاة ، اطلاق الشا يوعيون ، اشااعات ال تسا ندها ا  دالئال ، حاول

الاسا تاذ اماني ما" مادىن ، ابناه معيال للماباابرات الامريكياة ، كاام اطلقات نفااس 

 امثن عبد  .الاشاعات ، عىل وزير ادلفاع حيهنا ، اللواء ع

   طااردت احااد  الاازميالت ماان فاارع احلاازب جبامعااة القاااهرة  1987ىف العااام ،

احلزب ، وذكل نتيجة الهتامات من بعض الزميالت ، تتعلق بسلوكها . واكنت الزميةل 

املعنية ، وس مقاة ىف النشااط ، قاد مجادت لسا نوات طاويةل ، مكرحشاة ، وطاردت 

عندما سالت احد املسؤولني عان اختااذ القارار دون ا  ادةل بصحة ما نسب الهيا . و 

، كيف ايخذوا الناس ابلشا لات ، اجاابىن و احلاصال شا نو اي زميال ، انات  قايلناا  

حممكة وال ش نو ؟ و ا  اام ال خيضعوا الجراءات احملاا  مان رضورة اثباات الهتماة . 

ةل ابعاادا الحاد والثابت عند  ان االهتامات والقرار هام فرية كبرية ، واكن فصل الازمي

 لها مع من وهجوا لها االهتام . –بناتية –العنارص املشاكسة ، ونتيجة ملشالك خشصية 

   طردت قيادة اجللة ادلميقراطية بعطربة ، وس تنظامي يسا يطر  1988ىف العام ،

علياه الشا يوعيون ، زميلتااني مان اجللااة ادلميقراطياة ، وذكل الن هلاام معرفاة بشاااب 

بنااتو . وعنادما تادخلت دل  قياادة اجللاة ادلميقراطياة ، بنااء  معروف ابنه و بتاع

عااىل طلااب احااد  الاازميلتني ،  اتضااح ان ال دلياال هلاام عااىل ا  ساالوك غااري الئااق 

للزميلتني ، وان لك الامر مربوط خبالفات خشصية وسط بعاض البناات ابملدرساة ، 

ميلتني . فااكن ان وترصحي بعضهن ابان  لان يادخلوا اجللاة ، ماا دام فهياا هااتني الاز 

حضى هبم كابه فاداء !!  ومل تفلاح لك جمهاوداىت ىف اعاادهتم لصافوف اجللاة ، اماام 
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تعناات ماان فصاالومه ، رمغ اعاارتافهم خبطااا قاارار الفصاال ) يرجااع ىف حتقيااق ذكل اىل 

قاارىش ، عبااد   ، عبااد العظاامي ، معاازت اخل  ماان قيااادة فاارع الطااالب واجللااة 

 ادلميقراطية بعطربة انذاك .

   ىف اوائال التسااعينات ، حاااول احااد عنااارص هجااز الاماان ، عاان طريااق احااد

معيالته ، عضوة احلزب الش يوعى ، ان جيند جلهااز امان السالطة ، الاخ عاىل معار 

عااىل ، عضااو اماان احلاازب ، اذل  نقاال الاماار برمتااه اىل رئيسااه  الامااىن  ابحلاازب 

وان يس تحصال  الش يوعى ، واذل  طلب منه ان حياتفظ بصالته ماع هاذا العنرصا ،

ماان الاازميةل املعنيااة ابعاارتاف خطااى بعملهااا لالماان . وقااد اكن . وعناادما تصاااعدت 

الضغوط عليه من هذا العنرص ، طلب منه رئيسه ، مساؤول امان احلازب ، السافر 

لعدة اشهر اىل مدينة اخر  . وقد اكن . وعندما رجع ، وجد ان امجلياع يتحادثوا عان 

لالمن ، نس بة ملعلومات ثرثر هبا ، ىف جلساات ساكر  صلته ابالمن ، ويهتموه ابلعامةل 

رئيسااه ىف اماان احلاازب . الاماار اذل  اد  اىل دخااو  ىف ازمااة نفساا ية معيقااة ، … 

وانقطاع صلته ابحلزب . بيمن واصلت والزميةل و صاحبة الاعرتاف اخلطى ، وصاحبة 

 و الضهر و ، تواجدها ابحلزب دون ا  مشالك .

 ازمته ، وساافر اىل اخلاار  ، وىف ااياة التساعينات  وعندما خر  الاخ عىل من

قرر  الانضامم اىل احد  الاحزاب الاخر  )قوات التحالف ( ، اشاع  الش يوعيني 

ىف ذكل البدل ، ابنه معيل لالمن ، ىف حماوةل حلرقه من جدياد . . وقاد كتبات رسااةل 

الامار اذل  مت  اىل مسؤول الامن بقوات التحالف اؤكد فهيا ثقا ابالخ عاىل معار ،

 تقب. اجيابيا ، ومل يعودوا من ذكل الوقت اىل ترديد هذه الهتمة الاكذبة .

  وبعااد خاارو  الاساا تاذ اخلااامت عاادالن ماان صاافوف احلاازب  1995ىف العااام ،

الش يوعى ، واتسيسه للحركة السودانية لدلميقراطية والتقدم ، ومن بعد حلركة حق ، 

الاف دوالر . مث تراجعاوا  6احلازب ، مبلاغ  اهتمه الش يوعيون ابنه رضب مان اماوال

حتت الضغط ، للقول ابنه مجع تربعات ابمس احلزب ، دون موافقاة مناه . وىف الاوىل 

والثانيااة اكنااوا اكذبااني . واحلقيقااة س ان الاابعض ماان دامعااى احلاازب ، ونساا بة لعاادم 

عادم  معرفهتم اب  تفاصايل عان مصاري دمعهام ، اتصالوا ابالسا تاذ اخلاامت ، وابادوا  

رضامه عن الطريقة الا يمت هبا رصف دمعهم . فاوصامه الاس تاذ اخلامت ابن ال يادمعوا 

آل ادلمع ، وطارح علياه الابعض فكارة اتسايس صاندوق مسا تقل  حا يتاكدوا من مأ
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دلمع الانتفاضة والعمل املسلح ، الامر اذل  جشع عليه اس تاذ اخلاامت ، وىف لك ذكل 

 او غري مبارشة اس تلمها اخلامت ابمس احلزب .مل تكن هناك ا  تربعات مبارشة 

   وتربيرا لسلوكياهتم ضد الاس تاذ اخلامت ، وتقليال لقميته ، زمعوا ابنه مل يكن عضاوا

ىف اللجنة املركزياة ، وان قارار تصاعيده اىل ساكراترية اللجناة املركزياة ، وس هيئاة 

ذا تربير جعيب ، حلزب اعىل من اللجنة املركزية ، هو قرار اس ت ناىئ . ولعمر  فان ه

عاما ، ولك قيادته احلالية ، مبا فهيا السكرتري العاام ، غاري  35مل يعقد مؤمتره العام منذ 

 خمتارين من عضويهتم او من مؤمترات ، ومعينني ىف نروف استثائية .

   كام اطلق الش يوعيون اشاعات ، ردد بعضاها ىف قامئاة درب الانتفاضاة للرتاسال

العامليااة ، ان الاساا تاذ اخلااامت ، قااد شااارك ىف مااؤمتر للوسااطية  واحلااوار ، ابلشاا بكة

الاسااالمية ، ارشفاات عليااه اململكااة العربيااة السااعودية ، دعااا فيااه اىل الوسااطية 

الاسالمية ، وتلقى ذلكل دعام ماليا من السعوديني !! وهذا دجل تكشافه لك واثئاق 

 ادلعاوات املتسارتة حركة حق ، وكتاابت الاس تاذ اخلامت ، ومواقفه الواحضة مان لك

 ابدلين ، وخطه املدىن العلامىن الواحض .

  ايط وىف النصااف الثاااىن ماان  التسااعينات ، وبعااد اذاعااة تلفزيااون النظااام لرشا

الاساا تاذة فاطمااة امحاادابراهمي الشااهري ، ىف معسااكرات املعارضااة ، ونتيجااة ملواقفهااا 

آناذاك ، الواحضة ضد الاحزاب التقليدية ، وخصوصا ضد الصادق املهد  ، حل  يفهم أ

فقد اصدر مكتاب اخلاار  للحازب الشا يوعى ، بيااان يادين فياه الاسا تاذة فاطماة ، 

واكنت عضويهتم تردد بال جخل ، ان فاطمة وخرفت و ، ا  تتحدث حديثا ال عقال 

 فيه .

  وقااد ردد الشاا يوعيون اهتامااات اخاار  ، ضااد قااوات التحااالف السااودانية ، ىف

وق الانسااان ، ىف مساايرة واحضااة دااةل يهتموهااا خبارق حقاا 1996-1994الاعاوام  

حزب الامة الا قادها ضد ذكل التنظامي ، الا ااام ماا لبثاوا ان تراجعاوا عان ذكل 

الحقا ، واكن ذكل من قبيل املنافسة الس ياسا ية  ، وان اكناوا ال يزالاوا يارددوا هاذه 

 االهتامات وسط عضويهتم .

  م وحركاة حاق ىف هولنادا ، ، ونتيجة ملنافسة س ياس ية بيهن 2002وىف بداية عام

اصدر فرعهم ىف هولندا ، بياان ينفى فيه ان يكون الاخوة اجماد اباراهمي وعباد القاادر 

مهت عضوان سابقان ىف احلزب الش يوعى ، ماع تاوفر لك املعلوماات باذكل ، وذكل 
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رضاب ملصااداقيهتام . واعااامتدا عااىل مقااال ابلااوان ، حاولاات عنااارصمه ىف هولناادا وىف 

نت ، ان يربطوا بني حركة حاق والاوان ، ووقاوف الاوان خلاف حركاة ش بكة الانرت 

 حق وعنارصها ىف هولندا ، وغريها من الرتهات .

  آخااريا ولاايس اخاارا ، احاا" ماان جتااار  الشخصااية ،  انااه قباال الانضااامم اىل وأ

صفوف احلزب الش يوعى او اجللة ادلميقراطية ، وعند دخولنا املدرساة الثانوياة ، ىف 

نا ماع مجموعاة مان الاصادقاء ، ماهنم بكار  جربيال ، وعاىل خليفاة ، ، مق  1982عام 

آخرين بتاسيس نشاط ثقاىف خضم ، اكن منه اتسايس مجعياة  وطارق عبد الرمحن ، وأ

اصدقاء الشعر احلديث ، واكنت لنا حترشات ابالخوان السلمني ، وهلم بناا حترشاات 

حيهناا ) الوحياد . حدث حيهنا ان سال مسؤول الطالب ىف عطربة ، عضاو احلازب 

واخلامل ( ىف مدرستنا واعه عوض سعيد ، عن مجموعتنا الا احدثت جضة ، وهال 

لها توجه س ياىس معني  ، فاكنات اجابتاه   و ديال اوالد لوا...طاة  سااكت و . وقاد 

عاتبته من بعد عىل  وصفنا هبذه ال مة البذيئة ، والا ال تنطبق علينا ، فاعتذر ابناه 

 !!مل يكن يعرفنا !

 

 

 عادل عبد العاطى 

  2002اكتوبر  17
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غواصات الشيوعيين باالمن واالحزاب االخري: ممارسة سياسية قذرة وآثار نفسية 

 مدمرة

 

در  الش يوعيون السودانيون ، عيل زرع جواسيس هلم ، ابالهجزة الامنية اخملتلفة، 

 ابلغواصات، ويف الاحزاب الاخري ، من اقيص مييهنا ايل اقيص يسارها، ممن اعومه

كام عوا لك العملية تغويصا، ويبدو اام مه من ايت ابملصطلح ايل معجم احلياة 

 الس ياس ية السودانية.

وقد زرع الش يوعيون غواصاهتم عن طريقني  الاول هو ارسال اعضاء موثوق هبم من 

طرفهم ، لالنضامم ايل تكل الاحزاب، ومه فيحقيقة الامر اعضاء ملزتمني ابحلزب 

وعي، ويعملوا لصاحله، والثاين هو اس امتةل اعضاء من تكل الاحزاب، والتاثري علهيم الش ي

، حيت يصبحوا اعضاء يف حزهبم ، ويف نفس الوقت الطلب مهنم ابن يبقوا ابحزاهبم 

 .القدمية، وان ينقلوا ما يدور هبا للش يوعيني

يدور يف اهجزة  ان هذه املامرسة بال شك قد حققت للش يوعيني الكثري من املعرفة مبا

الامن اخملتلفة ، املايوية او اهجزة الانقاذ، وال اعرف هل اكنت هلم غواصات يف زمن 

عبود، كام حققت هلم اخرتاق العديد من الاحزاب الاخري، واجنزت هلم ليس معرفة 

ما يدور فهيا حفسب، وامنا مرات كثرية ااتحت هلم التاثري عيل قراراهتا وشل قدراهتا او 

 . يف الاجتاه اذلي يرغبون توجهيها

 جتارب اترخيية 

وقد اكن من امه غواصات الش يوعيني و الناحجةو يف اترخيهم الطويل، هام العقيد 

عبداملنعم محمد امحد )الهاموش(، واملقدم عامثن حا  احلسني )ابوشيبة ( ، والوان جنحا 

تنظمي الضباط  يف تغويص انفسهم ، يف تنظمي احرار مايو العسكري، وذكل بعد تفكك

  الاحرار، وحماوةل المنريي ومجموعته بناء تنظميهم اخلاص، ابمس تنظمي احرار مايو
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يقول محمد حمجوب عامثن ، عضو التنظمي العسكري الش يوعي لس نوات طويةل ، 

وعضو اللجنة املركزية للحزب الش يوعي السوداين، وشقيق عبداخلالق حمجوب عامثن ، 

يف كتابه >> اجليه والس ياسة يف السودان<<، واذلي ارخ  سكرتري احلزب التارخيي،

  )اثنني من قيادة التنظمي  فيه لسرية التنظمي الش يوعي العسكري داخل اجليه

الش يوعي العسكري، حبمك نروف سابقة ، اكان قد متكنا من اخرتاق تنظمي احرار مايو 

املنعم محمد امحد، قائد اللواء ، وتبوءا اماكن ابرزة يف تشكيلته القيادية ، هام العقيد عبد

، قائد احلرس امجلهوري(  -ابو شيبة-الاول مدرعات، واملقدم عامثن احلا  حسني 

 69ص  -اجليه والس ياسة يف السودان 

اكنت هذه رضبة معمل ، فقد اكن قادة مايو يثقوا يف هذين الشخصني ثقة معياء، 

ة ، واذلي اكن قائدا حلرس منريي وخصوصا اكن المنريي يثق ثقة مطلقة يف املقدم ابشيب

امجلهوري، وقد اس تفاد الش يوعيون من لك ذكل ، حيمن مت هتريب عبداخلالق حمجوب 

من معتق. يف مصنع اذلخرية احلري ابلشجرة ، واخفي السابيع عديدة يق م ل املقدم 

الق مت نقل عبداخل(( : ابشيبة ، داخل .. القرص امجلهوري .. يقول محمد حمجوب عامثن

ايل خمبأأ اكن فوق تصور لك اهجزة الامن العديدة. مت اخفاء عبداخلالق حمجوب يف غرفة 

ابلطابق الاعيل، يف م ل املقدم عامثن حا  حسني )ابو شيبه(، قائد احلرس 

امجلهوري، وهذا امل ل يقع داخل سور القرص امجلهوري، اي عيل بعد مسافة مائيت مرت 

عبداخلالق حمجوب يف ذكل اخملبأأ، واهجزة الامن تقلب من مكتب الرئيس منريي. نل 

  ))يوليو 19يف طوب الارض داخل العامصة املثلثة حبثا عنه، حيت وقوع انقالب 

 .63ص  -املصدر السابق

مل تكن الفائدة اكمنة يف معرفة لك ما خيططه منريي وتنظميه ، وليس يف اخفاء 

وليو ، واذلي قام به التنظمي الش يوعي ي 19عبداخلالق حفسب، وامنا يف تنفيذ انقالب 

العسكري، وقد اكنت القوي الضاربة يف تنفيذ الانقالب؟، واعتقال منريي وقيادات 

مايو ، يه قوات احلرس امجلهوري، وقوات اللواء الاول مدرعات ، واليت اكن يرشف 

م ، علهيا هذان الغواصتان ، واللتني زرعوا فهيام عنارصمه اليت والءها الوحيد هل

 .وللحزب الش يوعي
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يوليو ، والسهوةل والرسعة  19ان لك من حتدثوا وكتبوا عن التخطيط احملمك النقالب 

اليت متكن هبا من الاستيالء عيل السلطة ، قد افاضوا يف احلديث، ولكهنم مجيعا تعاموا 

او سكتوا عن ادلور الفعال، اذلي لعبته معلية التغويص هذه، واليت اكنت من امه 

 مل جناح الانقالب، مبا وفرته من عنرص املفاجاة والضبة من ادلاخل.عوا

وقد أأكد عضو احلزب الش يوعي الاس تاذ طه جعفر اخلليفة الريفي هذه املامرسة يف 

شهادة   مبوقع سودانزي اونالين ، حيث قال )ان التغويص ابلنس بة للحزب الش يوعي 

بقيني   و ليس الاعداء الرومانس يني رضورة ليتبني ما اذلي ختفيه ادوات الاعداء الط 

و احلاملني من النقاد و الكتاب املفوهني عيل الورق . هل هناكل اعتد من ادلميقراطيات 

الاوربية و دميقراطية امرياك هل التغويص ليس اسلواب معروفا دلهيم . بدون هذا 

كنا لن  التغويص كنا لن نس تطيع احلفاظ عيل ارواح الكثريين و بدون هذا التغويص

نس تطيع معرفة مالبسات مقتل ادلكتور عيل فضل و مقتل الشهيد عبد املنعم رمحة و 

غريمه كثريين و لوال هذه الغواصات ما كنا لن نس تطيع ايضا اختاذ قرار تسفري اكتب 

البوست ايل املهجرالامن !!!!!!! . و سؤال س يظل ملصلحة من هذا اجلهد . و عرب 

مسامهة مبوقع سودانزي اونالين.  –الاس تاذ طه جعفر  –( الغواصات س نعمل !!!!!!!.(

http://sudaneseonline.com/cgi- - 2004-4-18بتارخي  –كوم 

=37bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=15&msg=1088507465&rn 

 الااثر املدمرة للتغويص 

الا ان الفوائد الس ياس ية والتنظميية اليت حصل علهيا الش يوعيون ، تقابلها من اجلهة 

الاخري الااثر املدمرة لهذه املامرسة ، عيل لك من احلركة الس ياس ية السودانية 

جئ واخالقياهتا، وعيل نفس ية هؤالء الغواصات نفسهم، الامر اذلي ادي ويؤدي ايل نتا

  مدمرة وماساوية

مفن اجلهة الاويل، فان س يادة هذه العقلية ، وانتقالها ايل احزاب اخري، وخصوصا 

احلركة الاسالمية وحزب البعث، قد افسد الس ياسة السودانية ، وجعل من ممارس هتا 

شيئا قذرا ، مربوط ابلكذب والتجسس والنفاق، وجعل الناس ال اتمن العضوية امللزتمة 

هبا، امه اعضاء خملصني، ام مه اعداء مس ترتين ، واشاعت لك املامرسة جوا معها يف حز 

http://sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=15&msg=1088507465&rn=37
http://sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=15&msg=1088507465&rn=37
http://sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=15&msg=1088507465&rn=37
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من التجسس املتبادل، وانعدام املبدئية ، وعدم معرفة املسؤوليات عام يمت مع. وترسيبه 

، واختلط احلابل ابلنابل، وضاعت املبديئة والشفافية وروح التعامل الواحض يف لك 

 هذا العفن والتغويص املتبادل

نا يف حاةل كهذه ، ال نعرف ان اكن السكرتري العام للحزب الش يوعي مثال، هو عضوا ان 

آخر، كام ال نعرف ان اكن محمد احلسن الامني ، ليس  حقيقيا فيه، ام غواصة حلزب أ

بعثيا عيل سبيل املثال ، وال نعرف هل ما ميارسه اوابش الش يوعيني يف البورد ، 

، ام من منطلق اام مغوصون من الكزيان ،  ميارسوه من واقع عضويهتم يف احلزب

داخل هذا احلزب اذلي بدأأ اخرتاق الاخرين ، ويزمع الان انه خمرتق من القمة للقاعدة 

 - راجع بياانت سكراترية املديرية الاخرية -

وقد اشار الاخ بن بن ، وهو من احملسوبني عيل الش يوعيني ابلبورد، ايل خطورة 

رها البليغة ، وفد اتفقنا معه يف رايه ، ولكننا قد سالناه هذه الظاهرة ، ووحض ارضا

سؤالا مبارشا   هل ميارس احلزب الش يوعي هذه الظاهرة ، ففضل الصمت املريب .. 

وهو يعمل و ن نعمل ، ان احلزب الش يوعي ال ميارس هذه الظاهرة فقط، بل انه هو من 

فعليه وزرها ووز من معل هبا  ابتدعها ، وقد جاء يف الاثر ان من ابتدع بدعة سيئة ،

 . ، ايل يوم القيامة

آاثر نفس ية مدمرة ، عيل هؤالء الغواصات  ومن اجلهة الثانية ، فان هذه املامرسة ، لها أ

، واذلين يعيشوا حياة مذدوجة ، ويقضوا معظم حياهتم ومه يكذبون ، وخيفوا افاكرمه 

م اعضاء حزهبم احلقيقي، مه ال ومعتقداهتم احلقيقية ، ومه يعيشوا وحدة قاتةل ، فاما

يس تطيعوا انهار انفسهم ، الا لواحد او اثنان من الكوادر اليت ترشف علهيم ، ومه يف 

ال اصدقاء هلم ، حيث ان اللك عدومه ، اما  -اذلي مه غواصات فيه  -حزهبم اجلديد 

هلم مبا من يثق فهيم ويصادقهم من اعضاء التنظمي اخملرتق، فهم ال يس تطيعوا ان يفضوا 

  يف قلوهبم ، اذ مه خيدعومه طول الوقت

ان هذه احلاةل يف ادليم الطويل تؤدي ايل الانشطار النفيس ، والاكتئاب ، وكراهية 

اذلات ، وغالبا ما يصل الغواصة ايل كراهية تنظميه الاول ، اذلي دفعه ايل ان يكون 

قناعات الغواصة تتغري مع  انساان خمادعا هكذا ، ال اصدقاء   ، وال مضري   ، كام ان
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الاايم ، حيث يعيه هو يف بيئة مغايرة متاما ملعتقداته ، ولكنه مضطر ايل مسايرهتا ، 

وغالبا مع الاايم تبدأأ هذه البيئة اجلديدة يف التاثري عليه ، ورمبا يصل لالعرتاف للجهة 

دوره كعميل اليت اخرتقها ابنه غواصة ، وال يلبث هؤالء ان يطلبوا منه ان يس متر يف 

 مذدو  ، ولكن هذه املرة لصاحلهم ، وتغدو ادلا رة ابلنس بة   مغلقة ، ىمام اكن خياره.

 جتارب خشصية 

لقد اتفق يل ان رايت جتربة ماساوية كهذه ، حيمن كنت امعل يف جمال ما ، فان احد 

زب ، والزمالءو من اعضاء احلزب الش يوعي، قد بدأأ يف التحول التدرجيي ، وىمامجة اجل

مث اس تقال ، مث انضم للجلة الاسالمية .. عندها بدأأ الش يوعيون يف حماربته واحتقاره 

والصاق اقذع النعوت به ، واكنوا يكرهونه كراهية حقيقية .. واذكر انين  ام رايته ، اكنت 

مالمح حزت عظمي ترتسم يف عينيه ، وكنت اجعب ذلكل . ومل نكن نتبادل السالم 

بعد فعلته تكل ، حيت التفيته مرة يف شارع مظمل ، وكنا وحدان ، فنظر بطبيعة احلال ، 

ايل تكل النظرة املايئة ابالمل ، وقال يل بصوت خافت   عادل سالمات .. رددت عليه 

حيهنا السالم دلواعي اجملامةل ، و  اكنت دهش يت لفرحه الكبري ، مث مل يقل شيئا 

 . واختفي محميعا

رف ان الرجل هو غواصة ولناو، يف اجللة الاسالمية ، يف مرت الاايم من بعد ، الع

نل نروف درامية ، افضل الا اخوض فهيا الان . وال ازال حيت الان ، رمغ مرور 

الس نني ، اتذكر ذكل احلزن الهائل ، يف وجه وعيون ذكل الشخص ، كام اذكر الفاظ 

ممن مل يعرفوا طبيعة  الش مت والقذف والكراهية ، اليت اكن يبدهيا جتاه الش يوعيون ،

 وحتوالته و احلقيقية.

كام اتبعت جتربة كهذه ، يف احد اجملاالت الطالبية اخلارجية )روس يا( حيمن غوصت 

اجللة ادلميقراطية ، احد ابناء مديننتنا ، واحد افضل من عرفهتم من املناضلني 

كنت يف زايرة والثوريني ، غوصته يف تنظمي مؤمتر الطالب املس تقلني .. واذكر اين 

ذلكل البدل، وسالت عن هذا الشخص، فاجابين الش يوعيون بلك حقد ، ابنه انقسم 

وسقط وخان .. اخل اخل من قاموسهم .. رددت علهيم عيل الفور ، واان ال اعرف عامذا 
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يتحدثون   اذا اكن فالن قد خان او سقط ، فاان اول الساقطني ، واذا اكن قد ختيل 

 .الناس والتنظاميت أأ دعنمك ، فانمك اذن ار 

مرت الاايم العرف ان هذا الشخص مل خين او يسقط ، وامنا غوص داخل املس تقلني 

، ولكن والنه انسان ثوري ، فانه مل يس متر كثريا يف هذا ادلور، وبدا يف كراهية من 

دفعوه ايل هذه السلوك ، وحتول فعال ايل مس تقل ، وقدم الكثري لتنظمي املس تقلني ، 

 لة ادلميقراطية وممارساهتا ، وبقي بعد هذا  ه يف الصف الوطين ، وال يزال.وفضح اجل

 من هو الغواصة؟  

ان نفس ية الغواصة حتتا  منا هنا ايل حتليل ، فلامذا يقبل انسان سوي ، هبذا ادلور 

القذر، وما يه ادلوافع اليت تفرض قبول خيار كهذا، عيل خشص يعتقد انه مناضل 

 ثوري؟

الغواصات اانس خملصون جدا لقضيهتم ، خملصون دلرجة اام ميكن ان يكون اغلب 

يضحوا ابش ياء كثرية ، ومن بيهنم العالقات الاجامتعية ، واملناخ اذلي ينمتون اليه ، 

لصاحل ما يؤمنوا به ، ومه يظنوا ان يف نبل القضية اليت يناضلوا من اجلها، ومس تعدين 

وض عام يفعلوه من ممارسات ، وعن التضحيات مه للك هذه التضحية يف سبيلها، ما يع

 املقدمة

كام يكون الغواصة يف العادة انساان هادئا، منضبطا، متحكام يف نفسه ايل اقيص 

احلدود، وهو انسان الخيلو من ذاكء، تس تدعيه طبيعة املهمة املو ة اليه ، ودرجة 

 التخفي اليت ينبغي ان ميارسها

خالص وانضباط وذاكء، اليعمل هو جحم اجلحمي، الا ان الغواصة بلك ما فيه من ا

واملعاانة ، والمتزق النفيس، اذلي يريم نفسه فيه، واذلي ال يتصور هو مداه ، حيث ال 

يظهر الا يف التجربة ، ويه جتربة متتد س نينا ، يندمج فهيا الغواصة يف احمليط اجلديد ، 

 -عن حميطه احلقيقي  ، وينعزل فيه-من اجل ان ياكسب مصداقية  -وينشط الج. 

 ، ما عدا اتصاالت محمية خاطفة واندرة ، مع رؤسائه املرشفني عليه -لكيال ينكشف
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ان اهجزة اخملابرات العاملية ، واليت تس تعمل مساةل العميل املذدو  ، تويص بعد فرتة 

حمددة، بسحب العميل املذدو ، حيث ااا تعرف، ان هناك مرحةل ال يكونفهيا هذا 

وازان، ويبدا فهيا يف عدم متيزي موقفه احلقيقي، يف نالحلياة املذدوجة اليت العميل مت

يعيشها، وتكون فهيا اماكنية الاايار، اوالانتقال ايل اخلندق الاخر، امحمع مما يتصور 

 امجليع

اما احزابنا الغبية ، فه ي ال تعرف شيئا من ذكل ، وتود لو حتتفظ بغواصهتا مغوصا ايل 

 حتفل يه بوضعه النفيس ، وال ابالاثر النفس ية املدمرة ، اليت جتللا ابد الابدين ، وال

طبيعة هذه املامرسة ، عيل خشصيته ونفسيته ونظرته لنفسه والاخرين والعامل .. ان 

الغواصات عندان يف السودان، غالبا ما يصلوا ايل تغيري القناعات ومعاداة تنظميهم الاول 

 ايار ، او الانتحار.اذلي غوصهم يف الاخرين ، او الا

 

 الش يوعيون ومأأساة التغويص 

اننا هنا نتسائل ، ملاذا حيمك احلزب الش يوعي، عيل مجموعة من انقي البرش ومن افضل 

الثوريني ، ابن يسريوا يف هذا ادلرب الفظيع ، وملاذا يضحي هبم كبرش، من اجل ان 

ات اجلرائد، وهل يعرف معلومة ، لو اكن   حتليل س يايس جيد الدركها من صفح

املاكسب الس ياس ية والتنظميية ىمام عظمت، تساوي قمية تدمري انسانية انسان، واجباره 

عيل معايشة الكذب، وقضاء س نني يف الزيف، واحلياة حياة مذدوجة ، وحيدا بال 

 صديق، خائنا بال رفيق، وحمكوم عليه ابالدانة من قبل امجليع ؟

رب اطالقا ، ان يظن الش يوعيون يف اعضاهئم اننا عيل خلفية لك ذكل ، ال نس تغ

الظنون، وان تكفهيم جمرد اشارة من قيادهتم ، ابن فالن خا ن او معيل او غواصة ، 

ليصدقوها، دون ان يسالوا عن ادةل او عن حتقيق، ودون ان يضريمه ان هذا الفالن 

فهم قد اميض ثالثني عاما عضوا يف حزهبم ، ودخل السجون ، وقدم التضحيات ، 

حني يغوصوا اعضاهئم ابلس نني داخل الاخرين، مفا اذلي مينع يف راهيم ، ان يكون 

 لالخرين وسطهم غواصات
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قيل ان اكرث الناس شاك يف الاخرين ، وختوفا مهنم ، هو احلرايم .. فاحلرايم ينظر 

لالخرين، بعني نفسه، والنه يري يف لك ماكن فرصة للرسقة ، فهو يعتقد ان امجليع مه 

  .، مس تعدين لهذه الفرصة ، وينووا الرسقةمث

ان احلزب الش يوعي اذلي حفر حفرة لالخرين ، قد وقع فهيا، واذا اكن الش يوعيون 

قد بداؤا مشوار التغويص، فان الاخرين قد حلقوا هبم فيه، واملصيبة ان لهؤالء الاخرين 

مما للش يوعيني  من الادوات ومن الاماكنيات ومن العنارص املتعصبة املؤمنة ، اكرث

 الان، وخصوصا بعد ان ااارت ايدلوجيهتم ، وتشلع حزهبم

انين احاول ان اجد عذرا لبعض الش يوعيني يف البورد، يف تصديقهم الامعي لهذه 

االهتامات اجملانية ، وهذه البياانت الركيكة ، وهذه الاداانت القاتةل ، تصدر من حزهبم، 

لقفوها مه ابلتصديق املطلق، ويرددوها حبقد قاتل ، جتاه رفاق قادة يف تنظميهم ، مث يت

 وينفثوها نفث العقارب للسم ، ويلغوا هبا اكذلئاب، يف حلم رفاق الامس القريب.

والعذر اذلي احاول اجياده، هو ان هؤالء البرش، يعرفوا جيدا ممارساهتم، ويعرفوا جيدا 

 بذكل غارقون يف ان هلم غواصات، ويعرفوا جيدا الية ومياكنيك التغويص، ومه

الشكوك، حمكومون ابنعدامالثقة يف اقرب الرفاق، ومتحس بني ان يف لك منعطف 

غواصة ترتبص هبم، كام اان يرتبصوا يف الاخرين، ويف لك موقع جاسوس راصد هلم، 

 كام مه راصدين لالخرين

الا ان هذا ليس بعذر، وخصوصا اذا ما اكن الانسان سواي، طيب الطوية ، سلمي 

ية ، ثوراي ودميقراطيا، يناضل من اجل حقوق البرش، وحيرتم كرامة الانسان ، الن 

وميارس نضا  يف وضوح، يقول ما يفكر به ، ويفعل ما يقول ، مث ال يكون من تفكريه 

  وفع. وقو  الا اخلري

الا ان الش يوعيني ليسوا هكذا، فهم يف منافهيم الاختيارية املرحية ، خيتفوا خلف اسامء 

ية ابلية ، وال يقولوا ما يفكروا به ، وال يفعلوا ما يقولوا، ومه ذلكل ، ال يروا يف اي حرك 

من ينتقدمه ، انساان خيتلف معهم فكراي وس ياس يا، بل يتصوروه يف مثل صورهتم ، 
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يقول شيئا ويفعلشيئا، فهو خا ن، ومعيل ، ويسعي ايل ارضاء الكزيان ، وهو فايش، 

 من هذا القاموس املمجو  وساقط ، وغواصة ، اخل اخل

 الش يوعي الطوطمي وعبادة الاصنام   

ان الش يوعي يعيه يف رعب حقيقي، خوفا من ان يرتاجع ويسقط ، فهو يف اميانه 

الامعي ، وعقليته القطيعية ، ال يتصور ان صمنه املعبود، احلزب الش يوعي، ميكن ان 

ختلفت ارائه ، عن اراء يكون عيل خطأأ، بل هوعيل خطا اذا ما ساورته الشكوك، وا

الصل.. وذلكل فهو يف حاةل من ادلفاع اذلايت ادلا ، يعمد ايل التطرف ، واهتام 

الاخرين ، والتشنيع علهيم ايل اقيص حد، وذكل يك يردع نفسه، ويك يرهلا، ويك يغلق 

  علهيا اي اماكنية ، لسامع صوت العقل، او الانرصاف عن الصل

شه الش يوعيون ، ليس جديدا، وامنا هو حاةل لك عبدة ويف احلقيقة فان ما يعي 

الاصنام، بدئا من عبدة الطوطم البدائيني، مرورا بعبدة الاصنام القدماء، وصوال ايل 

عبدة نقد احلديثني .. وقد كتب فرويد وليفي اشرتاوس عن هذا الامر الكثري ، فعابد 

مي ، اذلي يعبده، اسدا اكن الطوطم يفضل ان اي ه او جيرحه او يدلغه احليوان الطوط

ن  ام ذئبا او ثعباان،عن ان يواهجه ويواجه خوف نفسها، وضعفها امام الطوطم والصل. ا 

لك هذا كذكل، يفرس لنا كيف يصمد العديد من الش يوعيون امام الانظمة ادلكتاتورية 

جعوز  ، بلك قضها وقضيضها، وال هيابوا امهنا وال تعذيلا، مث ينكرسوا يف ىمانة، امام

مهتاكل من قيادهتم ، ال ميكل من امر نفسه شيئا، وهو ما هو عليه ، من امجلود، 

 وانعدام املوهبة ، والفظانة، والفشل، والضعف الفكري والس يايس والانساين.

ان عابد الطوطم البدايئ ، اذا ما اكن طوطمه ذئبا مثال ، فهو ليس بقات. ولو الك 

س الوقت، ولكنه قادر عيل مواهجة اسد او منر او دب، اطفا ، وهو حيبه وهيابه يف نف

طاملا انه ليس بطوطمه، مع ان الاسد اكرث قوة ورشاسة من اذلئب، ولكن لك يش 

 اييت من الاميان ، ومن اخلوف ، ومن الرهبة واحلب والكره.

انين اس تغرب لعدد من الش يوعيني ، ممن اثق برشفهم ، وعدد من ادلميقراطيني ، ممن 

خالصهم ، واعرف ان الاولني والاخريني مه من املناحفني الصادقني عن حقوق اثق اب
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الانسان، ومن الثوريني اذلين ال يشق هلم غبار ، وال ينكرسوا امام الاعداء، كيف 

ينكرسوا امام ممارسات صارخة يف الظمل ، وساطعة يف الاجرام ، وجارحة يف اتضاح 

 خطلها وبطالاا؟

كبلو ، الانسان اذلي يعمل من اجل حقوق الانسان ، ما ابل الاس تاذ صديق 

يتجاهلها حيمن ميهتهنا وخيرقها قادة حزبه ؟؟ ما ابل الرجل اذلي دخل لون مايو ، مث 

لون الانقاذ، ومل يلن امام ااي مهنام، يصبح لينا تربيراي، امام ممارسات رفاقه، وما ابل 

اصام امعي، عن جرا  حزبه ، وعن الانسان احلساس جتاه الظمل يف لك ناكن، يصبح 

فظانهتا ، وعن راككهتا ، وعن خمالفهتا ليس فقط البسط مبادي العداةل ، بل لالتة 

 حزهبم نفسها؟

ما ابل الصديق عيل العوض، يكذب نفسه ، ويصدق امليدان ، ما اب  بعد لك نب. ، 

املعتقالت ، وحساسيته، واخساسه ابلعرفان، جتاه زميل سابق، عرفه يف السجون و 

يصدق وريقة صفراء، وال يصدق الانسان؟؟ ما ابل لالوهام هذه السطوة ، وما ابل 

لالسامء هذه الهيبة ، وما ابل الرث واحلقري والضعيف والاكذب، يكتيس عندي البعض 

 صفة املقدس وامجليل والقوي ومقة الصدق؟

لحزب الش يوعي لقد قال يل صديق، ممن يعرف اعضاء سكراترية مديرية اخلرطوم ل

السوداين، حق املعرفة ، وممن يعرف نفس ياهتم، وضعفهم الانساين، ومواطن قوهتم 

وقصورمه ، عندما سالته ملاذا يرسع هؤالء الرجال، ايل القاء مثل هذه االهتامات غري 

احملققة، ويرموها خبط عشواء، ان هؤالء لو غلبهتم يف الكوتشينة، الهتموك ابنك يف 

من ال يعرفهم ، ويظهنم قديسني ، امنا خيدع نفسه، وامنا يعبد وهام، وامنا الامن !! ولكن 

 خيضع نفسه لصل من خشب.

 

 وللحديث بقية ..

 

 عادل عبد العاطي 

10/1/2003 
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 هتافت الشمولية
 (2من  1مرة اُخرى عن دور الحزب الشيوعي في تخريب التجربة الديمقراطية )

 

لس يايس ابعادة نرش مقايل املوسوم  >>دور احلزب مببادرة كرمية، قام حمررو امللف ا

الش يوعي السوداين يف ختريب التجربة ادلميقراطية والنظام ادلس توري يف السودان<<، 

ورد الس يد املهندس معزت أأمحد محمد أأمحد، عضو احلزب الش يوعي السوداين عليه، 

مارس 3اير وفرب 23، 17، 10وذكل يف معود وديوان امللفو، )الراي العام، أأعداد  

حماوةل لفتح انفذة تطل عربها رؤ  ش بابية نرية.. ( يف خطوة اعتربها احملرر و2005

.و، ويه حماوةل جتد مين لك الاصالح احلزي وحتديد موهجات نقدية للتجربة. لوضع

التشجيع، رغام عن اين ال اعد نفيس من جيل الش باب، وامنا من الكهول، الن من 

 –د شااب الا يف السودان، وكذكل رغام عن الطابع اخملترص يقرتب من الاربعني ال يع

ملقايل اذلي متت اعادة نرشه، واذلي لو متت كتابته اليوم، ال غتين ال بد  –واملتقادم

ضافات الواقع الس يايس السوداين الغريب.  مبالمح وتفاصيل جديدة، من ا 

رف املهندس وقد اس تبرشت خريا كثريا، عندما كتب احملرر ان الرد س يكون من ط

معزت امحد محمد امحد، املقمي ابخلرطوم، وقد اكن الاس تبشار النين فهمت انه من 

العنارص الشابة يف عضوية احلزب الش يوعي، وانه مقمي ابلسودان، قريب من موقع 

احلدث، الامر اذلي يعطي للحوار معه قمية اضافية، وخصوصا ان املقال قد لقى اهامتما 

كتب فهيا، واكن ان رد يف وقته عليه الاس تاذ ود جمذوب من  فاق جحمه ونروفه اليت

قطر، ردا اعتربه موضوعيا ايل حد كبري، واكن ان سامه حو  ابلتعليق الاس تاذ صديق 

كبلو، يف مسامهة موضوعية، اضافة ايل مساهامت اخري عديدة من بعض الش يوعيني، 

 ضوعي والباحث عن احلقيقة.اكنت اقرب ايل ادبيات الش مت والردو، مهنا للنقاش املو 

اقول اين اس تبرشت اخلري، ولكن يبدو ان ليس لك ما يمتين املرء يدركه، وان ليس 

لك شاب يعرب ابلضورة عن فكر جديد،  او عن مقاربة جديدة للقدت، وامنا يف كثري 

من املرات جند الش باب والواعدو يعيد انتا  القدت  التادل ويبدد  اماكنيات اجلديد 

صاعد، كام  قد تبدي يل يف مقال املهندس معزت، الامر اذلي اانقشه ابختصار يف ال

 الفقرات التالية 

 



96 

 

 هتافت عبدالعاطي وهتافت الشمولية 

عندما كتب الغزايل كتابه>>اافت الفالسفة<< ، قدحا يف الفلسفة ونقدا لها، رد عليه 

ره >> فلسفة ابن رشد بكتاب >>هتافت الهتافت<<، وعندما كتب برودون سف

البؤس<< ، رد عليه ماركس بكتاب >>بؤس الفلسفة<<، ويف لك تكل احلاالت، مل 

، ايل التشنيع ابخلصم  -لك بطريقته ويف جمال ما  –يلجأأ ااي من اولئك الرجال العظام 

يف العنوان، وامنا ركزوا عيل املوضوع الاسايس، وان اس تابدموا  امت الهتافت 

 م الكبرية.والبؤس، عنواان لسجاالهت

اليوم اذ يعنون املهندس معزت  مقا  ابلعنوان الرئييس  >>هتافت عادل عبدالعاطي<< 

، دون ان يرشح للقارن ماذا يعين ابلضبط ب مة الهتافت، واين يتجيل ابلتحديد 

هتافت عادل عبدالعاطي، وحيمن يصفنا ابلسقوط ) من مسرية احلزب( وقةل الشغةل اخل، 

ن التقاليد السجالية الادبية والفكرية، ايل ابب خشصنة القضااي فهو امنا خير  ع

والاساءة ايل اخلصم الفكري، يف امر ال نس تغربه من الش يوعيني، مما يندر  عندان 

ليس يف هتافت املهندس معزت خشصيا، وامنا يف هتافت الشمولية معوما، ويه اليت تنطق 

 سجايل املنثور يف مقا  الل ى.بلسان املهندس معزت، وتتجيل يف اكمل مهنجه ال 

نقول ان الشمولية مهتافتة، وذكل ان لك معاين ال مة تنطبق علهيا، فالهتافت وفقا 

للسان العرب يعين مضن ما يعين السقوط والبيل، وخصوصا السقوط يف الرش، 

والشمولية ساقطة دامئة يف الرش، وابلية من قبل ان تقوم، وساقطة اترخييا يف احملصةل ، 

كام يعين الهتافت التطاير من اخلفة، وال اخّف يف املزيان الفكري من دفوعات 

الشمولية، واليت تتطاير خفة وال بد من س ندها ابلهجوم الشخيص، واملهتافت لك من 

وما اخنفض واتضع، وال يش يف زماننا هذا قد اخنفض واتضع شانه مثل الشمولية، 

هتافت هو السقوط قطعة قطعة، وال بنيان  وخصوصا الشمولية الش يوعية البائسة، وال

يتفكك اجزاءا مثل الشمولية، واملهتافتون مه من سقطوا موات، وقد ماتت الشمولية 

ورجالها ابشع موت، وتساقطوا اميا تساقط، واملهتافت هو العيي الامحق، وال محق وال 

رب من  ادلفاع عيي اكرب  من ادلفاع عن الاحزاب  الشمولية وممارساهتا، وال هتافت اك

 عن الهتافت احلقيقي، اوما اسامه ابن رشد بوهتافت الهتافتو.

نقول اذن ان عنوان املهندس معزت ليس صدفة، وامنا هو من لب املهنج الشمويل، 

واذلي يرتك القضية لهيجم  عيل الفرد، و  يف تعبريات لينني عن املرتد اكوتس ، 
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نيكوك، وتشنيعات الش يوعيني السودانيني عن واحملرف بيلابانوف، واليساري الطفويل اب

الانهتازي عوض عبدالرازق، والعميل  محمد الس يد سالم، والتحريفي معر مصطفي 

امل  ، والانقسايم اخلامت عدالن، اخل ، قدوة غري حس نة  ، رمغ ان عبداخلالق  

حمجوب قد حذرمه من لك ذكل، حني كتب يف وثيقة >>ا صالح اخلطأأ يف العمل بني 

واخريا و ن بصدد املواضيع يف حصافتنا امجلاهريية، ال بد ان نشري امجلاهري<< التايل  و

ايل موضوع الاشاباص. علينا ان ال نتناول موضوع الاشاباص الا مبقدار ما تؤدي 

اعامهلم ايل عرقةل تطور بالدان، والا نلجأأ ايل املهاترة او الالفاظ النابية او ايل معاجلة 

ال واسفاف. اننا نناضل يف سبيل دعوة سامية ونعرف دور الافراد يف قضاايمه يف ابتذ

التارخي، ولهذا فيجب الا نعطهيم جانبا اكرب مما يس تحقون يف حصافتنا، وان نتعفف عن 

اخلوض يف املسائل الفاحضة، مس متدين هذا من عو مثلنا الش يوعية ومن اخالق 

 (65، صفحة  1984طبعة الثانية، ينايرو )ا صالح اخلطأأ يف العمل بني امجلاهري، ال شعبنا

هذا ما كتبه عبد اخلالق وهو حياول ان حيرر حزبه من بعض ُاطر الشمولية قبل 

اربعني عاما ونيف،  ولكن من اين للشمولية ويه تتساقط ان تسمع ملثل ذكل القول، 

شغةل بل يه متيض يف طريقها احلمتي لالايار، تريم الاخرين ابلسقوط والهتافت وقةل ال 

وغريها  من خفيف القول ومهتافته،  وتقع عيل الرش  وقوع الفراش عيل النار، وال غرو، 

 فاملهتافت منتحر ميت  وان نن انه يتعلق ابس باب احلياة.

نقول لك هذا الننا س مئنا من جترحي الش يوعيني خلصوىمم، والننا بدال من مهنج 

 اول توثيق قولنا ما امكننا، وال الاساءات الشخصية   اول ان نناقه لب القضااي، و 

نذكر الافراد الا ملاما، الن القضية عندان ليست خشصنا او خشص حماورينا ، وامنا ما 

يعربوا عنه من افاكر  ومواقف، وما يدافعوا عنه من ممارسات ومؤسسات، وذلكل فاننا 

هتافت رفاقه او  ال نعنون هذا الرد ابمس املهندس معزت وال غريه، وال نبحث يف هتافته او

قادته، وامنا يف هتافت مهنجه وحزبه الش يوعي، وهو موضوع نقاش نا الرئييس، يف هذه 

 العجاةل.

 

 بني احلزب احلديدي واحلزب الالكرتوين 

يف اطار هتافت املهنج الشمويل، ننظر ايل التعريض املس متر اذلي ميارسه بعض 

احلزب اذلي انمتي اليه، ووصفه الش يوعيون جتاه احلزب الليربايل السوداين، وهو  
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ابحلزب الالكرتوين، كام فعل املهندس معزت، يف حماوةل لتقليل شانه، دون ان يوحض 

عالقة هذا احلزب الالكرتوين ابلنقاش ادلا ر،  ودون ان يفرد مقاال او اكرث ، او فقرة 

نا عىل احلزب او اكرث، اليراد اعرتاضاته عيل احلزب الليربايل، كام اوردان  ن اعرتاضات 

الش يوعي، وكذكل ننظر ايل الهجوم عيل تقنيات االتصال والنرش احلديثة، مثل 

 الانرتنت، والتعريض جبموع السودانيني املهاجرين ابخلار .

نلمح يف مقال الأس تاذ عادل , ما يصلح لأن يكون ديدنه يقول ىمندس معزت   و

بتذال جتربة احلزب طوال حوايل بتسار وا   الس تني عاما  )منذ تأأسيس أأول املتواصل يف ا 

( , يف بعض املواقف اليت يعزلها جبرأأة واحضة 1946نواة حلزب ش يوعي يف السودان يف 

عن س ياقها التارخيي ونروفها املوضوعية ليصل ملبتغاه يف جترت احلزب الش يوعي , وهو 

صلها منذ س نوات نوع من الكتابة يصلح لأن يتناو  الأس تاذ يف مقاالته اال نرتنتية اليت يوا

مفرتضا  فهيا أأقرص الطرق لتأأسيس حزبه  -يف منفاه اال ختياري  -هبمة حيسد علهيا 

نقساميني  ليه كثريون من اال  الليربايل )اال لكرتوين( , حيث يقع يف خطأأ س بقه ا 

فرتاض أأن السبيل لمنو كياانهتم  واخلارجني عىل عباءة احلزب مبختلف الأس باب وهو ا 

مجة احلزب الش يوعي ورصيده الفكري والس يايس وامجلاهريي , ويه املبتدعة هو يف ىما

حماوةل قد نغض الطرف عهنا عندما تكون معزوةل يف فضاهئا السايبريي حيث يصلح 

.و )الراي العام،  اجلدل ادلا ري والبزينطي كوس يةل لربط املغرتبني واملتغربني ابلسودان

 (2005فرباير 23عدد 

الابتسار والابتذال، وال تصوير النقد املرشوع مكحاوةل  انين لن اانقه هنا مفاهمي

للتجرت، كام ارصف نظرا عن املعلومة املغلوطة حول اترخي نشوء اول نواة حلزب 

كام يقول املهندس معزت، فاملقام ال  1946ش يوعي يف السودان، واليت ال ترجع ايل العام 

الليربايل بوصفه حزاب  يسع لك هذا، وامنا اركز عيل احلديث القادح يف احلزب

والكرتونياو ، ويف الهتمك عيل احد ادوات النرش  الاكرث تقدما ) الانرتنت(، ويف 

السخرية من املغرتبني وواملتغربنيو عن السودان، يف منفامه الاجباري او الاختياري، 

 مما فلت رغام عن املهندس مع  يف  امته غري املوزونة.

يربايل يق نقاش ال عالقة   به، اننا ال نس تغرب هذا نقول يف س ياق حرش احلزب الل 

املوقف من بعض عضوية احلزب الش يوعي، هذا احلزب ومن طراز جديدو واذلي يقال 

عنه انه منضبط انضباطا حديداي، وحقيقة رمغ اننا مل نر مثل هذا الانضباط احلديدي 



99 

 

حزب حديدي حبق، وال اخلش يب، فاننا ميكننا القول ببساطة ان احلزب الش يوعي هو 

آ  اذلي وصل اليه، وخصوصا ان احلديد  ببنيته غري املرنة، وعصيانه عيل التغيري، ومبأ

يلحقه الصدا والبىل، مما جيع. يتساقط يف الهناية، كجزء من معلية الهتافت احملتومة. 

نقول اننا ال نس تغرب جهوم اهل احلزب احلديدي عيل اي حزب دميقراطي جديد، الام 

ا فيه الا انه منافس هلم، او حيمل بوراتهنم، واكمنا هناك يش ليورث، فاس تحق ال يرو

 بذكل عندمه، لك العداء والش مت والتحقري.

اما وصف احلزب الليربايل اباللكرتوين، وتسمية مقااليت ابالنرتنتية، فمل اعرف حقيقة 

يضا   موقع مدلوالته، فهل الن احلزب   موقع ابلش بكة العاملية؟ احلزب الش يوعي ا

ابلش بكة العاملية، بل وغالبية الاحزاب السودانية.. هل الن بعض مقااليت تنرش 

ابلصحف الالكرتونية، لك انشط وحصفي وانرش  جاد يفعل ذكل الآن، وملاذا يمت غض 

الطرف عن يش عندما ينرش ابالنرتنت، وال يغض الطرف عنه عندما ينرش بصحيفة 

معزول كام يزمع ىمندس معزت، ام  هو اكرث الفضاءات  يومية، وهل الانرتنت هو فضاء

انفتاحا ودميقراطية وانتشارا؟ وهل اجلدل البزينطي خار  الانرتنت افضل منه داخ.، 

وما املش ة  يف ان يرتبط املغرتبني وواملتغربنيو ابلسودان، ام يريد هلم املهندس معزت 

 عهنا؟؟ )كام الانقاذ( ان ينفصلوا عن قضاايه، وان ينفكوا

يف نين ان واملهندسو معزت  ومن يسري سريه، يف اكمل اسقاطاته السابقة، ينطلق  

من موقف حمتقر ومعاد لالنرتنت وما يسميه ابلفضاء السايبريي، وهو موقف متابلف ال 

نس تغربه من الش يوعيني اذلين حاربوا لك النظرايت والاجنازات احلديثة يف وقهتا،  

اموموا عمل اجلينات وجتاهلوا الفزيايءالكوانتية، و روا يف لك فرفضوا الس يربنيتياك وق

ماكن من الاجنازات اجلديدة يف الفلسفة والتقنية وعمل امجلال والادب اخل ، متحجرين 

يف نظرايهتم اجلدانوفية العقمية، ومل يضوا يف ذكل الا انفسهم، عندما اكنوا خار  

التقين، عندما س يطروا عيل بالد ما بقوة السلطة، وحممتعاهتم اليت اوصلوها للتابلف 

الشمولية القاهرة. ان السخرية اليوم من اداة اعالم  واتصاالت جبارة كش بكة الانرتنت، 

والتعريض ابلنرش عربها، يش به عندي ان يسخر احد الوراقني ) نسايخ الكتب( من 

املية ابلراديو،  الكتاب املطبوع عندما نهر للوجود، او ان يعّر ض والصاحئو يف قري الش

اذلي ميكنه نقل نفس اخلرب  اذلي يصيح به، يف حلظة واحدة ايل اطراف العامل الاربعة، 

 دون احلاجة ايل صياح،  او اعتالء نهر دابة.
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 بني املغرتبني واملتغربني والنفي الاجباري والاختياري 

و هبم، او الاشارة أأما السخرية من مجوع املهاجرين السودانيني، ابلصاق  مة واملتغربني

ايل منايف البعض الاختيارية، فهو مهنج مشويل منقول مبارشة من خطاب الانقاذ 

مبارشة، مفاذا تعين  مة متغرب هنا، وهل يظن ىمندس معزت ان انساان يغرتب او 

ويتغربو عن وطنه مبزاجه، او ان احدا يسكن  املنفي وابختيارهو ؟ حقيقة ان  ميت 

تتناقضان، فالهجرة ميكن ان تكون اختيارية، واملنفي ال يكون اختياراي  املنفي والاختيار

ابدا، وال نعرف من املنفيني من اختار منفاه او واقع النفي، وال نعرف عن مجوع 

ال  اام حضااي الواقع الاقتصادي  املغرتينب واملهاجرين والالجئني والنازحني السودانيني، ا 

السودان، واذلي فرض علهيم اخليارات املرة للخرو   والس يايس والاجامتعي البائس يف

من الوطن، واام حضااي حمك الانقاذ حتديدا، ممن اجرب جلهم عيل الهجرة واللجوء 

 والاغرتاب ومه مرمغون!

فان اييت اليوم ىمندس معزت، عضو احلزب الش يوعي السوداين، ليصف بعض هؤالء  

عام يربطهم ابلسودان، واصفا  حواراهتم اام ومتغربنيو، وليسخر ممن يبحثوا مهنم  

ابجلدل البزينطي، مما حيوز   غض الطرف عنه، فهذا مما يضري ىمندس معزت وال يضريمه 

نّةو ، يظن ااا تؤه. للهجوم عيل غريه من  ، وهو اذلي جيعل من وجوده ابلسودان وم 

ذكل مرتبطون  املواطنني السودانيني، ممن رمت هبم الظروف خار  الوطن، ولكهنم مع

 به، او حياولوا الارتباط به.

لقد تعاملت املعارضة التقليدية لالنقاذ، ويف القلب مهنا التجمع واحلزب الش يوعي، 

تعامال انهتازاي وغري مسؤوال جتاه مجوع املغرتبني واملهاجرين والالجئني السودانيني 

ويه قد اتجرت ابخلار ، فه ي قد جشعت الكثريين مهنم عيل اخلرو  من السودان، 

بقضيهتم يف احملافل ادلولية، ويه قد حبثت عن دمعهم املايل والس يايس عندما احتاجت 

هلم، لكهنا مل تسع ابدا حلل قضاايمه او تبنهيا، ومل تعمل عيل استيعاهبم يف اطرها، او 

 الاس تفادة من اماكنياهتم دلمع القضية الوطنية، واكنت تعاملهم دامئا مكواطنني من ادلرجة

الثانية، جملرد واقعة اام خار  السودان، يف نفس الوقت اذلي اكنت فيه القيادات 

 الاساس ية لهذه املعارضة ، وال تزال، خار  السودان.
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ننا ابملقابل ننظر لهؤالء املواطنني مكواطنني اكميل الاهلية، هلم حق املشاركة يف  ا 

دمه يف مواقع صنع القرار القضااي الوطنية، وعيل الاحزاب واجب ارشاكهم  بقدر هج

الس يايس، والاهامتم بقضاايمه ومصاحلهم املرشوعة، وعدم الهزء مهنم وحتقريمه، نتيجة 

خلروهجم من البالد الس باب يف القلب مهنا ممارسات النظام اجلا ر، والوضع الس يايس 

 والاقتصادي املأأساوي اذلي اوصلت اليه النخب اخملتلفة البالد، ولكن للشمولية را 

آخر.  أ

 

يف اجلزء الثاين من هذا الرد س نكشف بعض راينا يف مغالطات املهندس معزت وتزييفه 

لبعض مقوالتنا وتشوهيهه لبعض حلقائق واعرتافه ببعضها الاخر يف مهنج تربيري 

 اعتذاري ال يفيد يف تطوير التجربة ومعلية الاصالح الس يايس املرتقب.

 

 عادل عبد العاطي 

  2005مارس 5
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 اللعب الكلمات

 أو فرويد على الطريقة الشيوعية  

 

يف شهر أأكتوبر احلايل ، وعىل قاعدة عدد من احلوارات حول احلزب الشا يوعي الساوداين  

حادة مان اغلاب املشااركني يف منرب سودان نت للحوار، هذه احلوارات  اليت مل ختلو مان 

فهيااا ، والاايت اكن يل طاارف املشاااركة فهيااا ، اساارتعت اهااامتيم مشاااركة ممتاازية ، لأحااد 

املشاركني ، ممن يوقع مساهامته ابمس الصايف . واملشاركة قمية وان اكنت مبتورة ، حياث مل 

لهياا ابلتفصايل واال ضاافة . يف ن يرجاع ا   هاذه يواصلها الاكتب كام وعد ، وان كنات أأمتاىن ا 

نين  العجاةل أأانقه بعض ما ورد يف هذه املسامهة ، و لأمهياة الثااميت املطروحاة فهياا ، فاا 

أأورد مهنا هذه املقاطع الطويةل ، حيث يكتب الأس تاذ الصايف  ، وحتات عناوان >>عاادل 

 عبد العاطي وثقافة احلوار<< ما ييل  

 

الزميال الساابق عاادل عباد >>اعامتدا عيل لك ما س بق نس تطيع الآن أأن نقرا يف كتااابت 

العاااطي وجنااد دومنااا عناااء الرتكاازي الكثيااف ))عاايل مساا توي املواضاايع الاايت تناولهااا وعاايل 

مس توي اللغة اليت اس تابدىما(( عيل كونه خمتلفا يف لك كبرية وصغرية مع احلازب .)) بداياة 

زب ابلوعي املبكر ابلوجود احلقيقي للحزب بعد الانتاباابت ورأأياه الشخيصا يف رؤياة احلا

حول هذه الانتاباابت وانهتاءا مبوقفه يف موضاوع صاديقه اجماد(( وموثقاا لهاذا الاخاتالف 

آراء ويساال مهناا زماالء حماددين.  ))اال شاارات التارخيياة لأوراق مت رفعهاا مان عطاربة هباا أ

وسؤال الزمالء جبامعة القاهرة الفرع وحاا ساؤال قاوات التحاالف عان أأحاد املوضاوعات 

 دا واملسامهة يف )قضااي( ((.وسؤال الزمالء ببولن

 ها شذرات حياول جاهدا حتميلها الكرث من مدلوالهتا بطمس وتغيب التفاصيل الأخار   

ن املساائل يه معطااة ..هاذا اال غفاال املتعماد هاو  يف اخملتلف فيه واخملتلف معه ابعتباار ا 

الكتاباة حتديدا ما يوو برغبة الاكتب املس ترتة خلف اخلطاب بضمري حارض وطاغي عيل 

نفسها بغرض الس يطرة عيل وعي املتلقي اذلي هو بعيد عن هذه التجربة اليت الّام الاكتاب 

 بلك نواحهيا وبشلك مطلق ال رجعة فيه عيل غرار ))وشهد شاهد من أأهلها((.

ويذكر الاكتب لهذا املتلقاي النتااجئ املتحصال علهياا بغارض االتفااق معاه عايل حمارباة هاذا  

ورة عباارة عان خشاص واحاد تسابب يف لك املشاالك فهاو اذلي احلزب فرمس الاكتب ص

لياه الشا تا  وكاذكل فعال ابلثااين عاوض عباد الارازق  فصل أأول سكرتري للحازب واكل ا 
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وقامس هذا الشخص   صفة الانتشار يف لك الهيئات اترخييا وجغرافيا وعيل مس توي لك 

يا ..رمس الاكتاب هاذه الفروع فهو نفسه اذلي اكل الاهتم الجماد ولعايل معار و  هاو خشصا 

الصااورة برباعااة فائقااة ال تفوقااه فهيااا سااوي براعتااه يف تفريااغ املصااطلحات ماان معانهيااا 

فباالس تفادة مان وجاود معرفاة ساابقة لهاذه املصاطلحات دلي املتلقاي يعمتاد الاكتاب عايل 

 تثبيهتااااا وفااااق مااااا يااااراه ومثااااال ذلكل ))اغتيااااال الشخصااااية اذلي يتحاااادث عنااااه(( 

ااا يه ورمبا ذهبنا لأبعد و  ذ يبدو ا  نري اجلذور الأساس ية لرغبة الاختالف عند الاكتب ا 

ىل((احلازب  نفسها اليت دفعت الاكتاب ابدئاا ذي بادن لدلخاول يف )) وال نقاول لالناامتء ا 

الشاا يوعي السااوداين .فلكونااه حاازاب خمتلفااا عاان سااا ر الأحاازاب الس ياساا ية السااودانية 

 بااد وان ياادخل يف هااذا احلاازب .ولكونااهلالاكتبلخمتلفا عاان سااا ر السااوداين اكن ال

 اخملتلف فقط ليختلف معه .<<

 

 

يف هذه الفقرات ، ورمغ بعض عادم  ادلقاة يف اسا تعامل بعاض املصاطلحات أأو الضاام ر ، 

ال أأننا جند حزماة مان املصاادرات ، ميكان  واليت قد تكون حمكهتا نروف الاس تعجال ، ا 

جاملها يف التايل    ا 

  معينة دالالت ليست لها. حتميل عادل عبد العاطى لوقائع 

  . غفال تفاصيل أأخر  تناقض نتاجئ الاكتب  ا 

 . س يطرة رغبات معينة عىل الاكتب تدفعه ا ىل حماربة احلزب الش يوعي 

 . حماوةل تعممي رغبات الاكتب  عىل املتلقي من خالل جذبه يف اجتاه هذه  احملاربة 

 ىل نتااجئ حماوةل الاكتب  الس يطرة عىل وعى املتلقي البعياد عان التج يصاا  ا  رباة وا 

 اائية اعامتدا عىل جتربة الاكتب .

   تسطيح الشخصية يف صورة عضو احلزب وافرتاض خشصية واحادة تطغاى عاىل

 احلزب وحتميلها مسؤولية لك الأخطاء .

  . تفريغ املصطلحات من معانهيا واس تغالل معرفة املتلقي السابقة لها 

  امتء حلزب خمتلف مث الاختالف معه .س يادة رغبة الاختالف عند الاكتب ابالن 
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ن هذا ادلرب يف  حتليل النص ، ابعامتده عىل ماهنج التحليال النفيسا ، وبعاض تقنياات  ا 

ىل اس تابدام مناجه عامل الانفس  التحليل اللغوي جيد منا لك التقدير . وقد دعوان من قبل ا 

د حاولناا تطبياق وعمل النفس الاجامتعي يف دراسة الظواهر الاجامتعياة والس ياسا ية . وقا

هذا املهنج يف دراساتنا عن الأس تاذ محمود محمد طه ، وحركة الأخوان امجلهاوريني ، وفرقاة 

اخلوار  ، ويف دراسات اترخيية وأأدبية أأخر  . وال ريب انه يثاري اهامتمناا أأن نصابح  ان 

ال أأن الأخ الصايف يف اس تابدامه لهذا املهنج يذهب  بعيادا مادة دلراسة  من هذا القبيل . ا 

أأو   -النصاوص -يف مصادراته ، وال حياول أأن يثبهتا بدالئل لها من داخل الانص املنااقه 

ثباته يف الفقرات التالية .  خارجه ، الأمر اذلي  اول ا 

ثبات رغبة عبد العاطى يف تثبيت  الاختالف فيقول  و اعامتدا عايل لك ماا  يبدأأ الصايف اب 

زميل السابق عادل عبد العاطي وجند دومناا عنااء س بق نس تطيع الآن أأن نقرا يف كتاابت ال

الرتكزي الكثيف ))عيل مس توي املواضيع اليت تناولها وعيل مس توي اللغة اليت اس تابدىما(( 

 عيل كونه خمتلفا يف لك كبرية وصغرية مع احلزب و .

مث ميىض الصايف ال يراد مقاطع أأوردها عادل عبد العاطى الثباات هاذا الاخاتالف ، وس  

، ومسااهامت أأخار   1996ع من مصادر خمتلفة ، من بيهنا اس تقاةل الاكتب يف العام مقاط

ىل حاادود  للاكتااب ، ونقاشااات يف مناارب سااودان ناات . وال حياااول الصااايف أأن يرجااع ا 

الاختالف اليوم ، وما يه الكبريات والصغريات اخملتلاف علهياا ، وهال هنااك أأي قاوامس 

ىل التطااور يف مواقااف مشاارتكة للاكتااب ال تاازال مااع احلاازب الشاا ي وعي  ، كااام ال ينظاار ا 

الاكتاب مان التأأييااد ا ىل الاخاتالف ، باال جيعال ثمياة الاخااتالف يه الساائدة ، حساا   

 يوو ابن عادل عبد العاطى يريد لها اال ثبات  .

منا يه شذرات حياول عاادل  ن هذا الاختالفات املذكورة واملوثقة ، ا  ن الصايف يعتقد ا  ال ا  ا 

 لها اكرث من مدلوالهتا . وهنا يقع الصايف يف ثالثة تناقضات أأساس ية  عبد العاطى حتمي 

ال يوثق الصايف ملسرية الاختالف ، الثبات حقيهتا ومرشوعيهتا او عدىما ، عىل  .1

 العكس من عادل عبد العاطى اذل  وثقها يف تطورها التارخيي .

ىل قطع الصاةل باني عاادل عباد .2 العااطى  اعتبار هذه الاختالفات ، واليت أأدت ا 

واحلزب الش يوعي ، بفعل درايم هو تقدت اس تقاةل مكتوبة ومسببة وعلنية ، وردت 

فهيا حيثيات اخلالف وصريورته ، اعتبارها جمرد شذرات محمةل لأكرث من مضاميهنا ، 

دراك جلدية الاختالف أأو رغبة شديدة يف جتاه. .  هو عدم ا 
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ائع ، وعندما اقر مضنيا بصحهتا ، ال حياول الصايف ، عندما مل يناقه اترخيية الوق .3

أأن يس تابلص مداليلها احلقيقة املزعومة ، وان ي ع احلجب عن حتميلها ملدلوالت من 

 خارهجا ، الأمر اذلي اهتم به الاكتب .

 

ال أأن الصااايف ، و الثبااات مقولتااه يف حتمياال الأحااداث والوقااائع اكاارث ماان ماادلوالهتا يف  ا 

ىل أأن مرش  وعية زمعاه تمكان يف أأن عاادل عباد العااطى مياارس مهنجية الاكتب ، يذهب ا 

حتميل الوقائع  الكرث من  مدلوالهتا و بطمس وتغييب التفاصايل الأخار  يف اخملتلاف فياه 

ن املسائل يه معطاة .و  واخملتلف معه ابعتبار ا 

مرة أأخر  ال يقدم الصايف قر ائته هاو للوقاائع ، وال يتحادث عان املغياب مان التفاصايل 

ننا لن نناقه اخملتلف عنه الأخر  يف اخمل   –احلزب الشا يوعي هاذه املارة  –تلف  فيه .. ا 

ن املاؤرخ  ال أأن ما هيمناا هاو تفاصايل اخملتلاف فياه .  ا  ن موقع القراءة خمتلف ، ا  ابعتبار ا 

آنياا  ن اترخيه لايس أ لتارخي الاختالف يف لك هذا الرسد هو عادل عبد العاطى ،  ويبدو ا 

آنياة ،  و مناا هاو مسا متر وموثاق ، وقاد وجاد ذروتاه يف خطااب  ، أأي حمكوم بظروف أ ا 

ىل  الاس تقاةل ، واس متراره يف املساهامت الالحقة لها . لكن الصاايف حيااول هناا أأن يشاري ا 

أأن هناك نقاط أأخري لالختالف مغيباة ، الأمار اذلي أأد  بعاادل عباد العااطى أأيل ذكار 

، ولك ذكل  تدفعااه رغبااة  الوقااائع الهامشاا ية لالخااتالف ، وحتميلهااا اكاارب ماان ماادلوالهتا

مس ترتة ولكن طاغية عىل اخلطاب  وبغرض السا يطرة عايل وعاي املتلقاي اذلي هاو بعياد 

عن هذه التجربة اليت الّام الاكتاب بالك نواحهياا وبشالك مطلاق ال رجعاة فياه عايل غارار 

 ))وشهد شاهد من أأهلها((.و

لتجرياد ، واحضاا . يف لك هذا النص ، يبدو ماهنج الهارب مان التحدياد ، واال غاراق يف ا

املسا ترتة   –وتغدو الوقائع ذات أأمهية اثنوية ، مقارنة ابلقاراءة النفسا ية والرغباات املضامرة 

. فالوقائع اليت ال يمت نقضها ، لكواا مرصودة  وموثقة ، يمت هتميشاها   -حسب قول الصايف

ا محماةل اكارث مماا ، كواا جمرد شذرات ، كام أأن النتاجئ احلاصاةل مهناا تساتبعد ، ابعتباار أأاا

ينبغي ، يف نفس الوقت اذلي ال تقدم  فيه أأي حماوةل لقاراءة دالالهتاا واحلقيقاةو . كاام يامت 

افرتاض وقائع أأخر  خمفية ، ال يمت اال فصاح عهنا أأو كشفها ، لك ذكل مان اجال الوصاول 

ىل رغبات مس ترتة للاكتب ، ال سبيل ا ىل ضبطها أأو توثيقها ، تعلن كأاا فصل اخلطا اب. ا 

ن هذا املهنج هو ما نسميه اللعب ابل امت ، وهو ماهنج يبادأأ بت بيات مغالطاة ، وميىضا  ا 

ليبىن لك دعاواه التالياة علهياا ، يف حمااوةل لالعاامتد عاىل تقنياات اللغاة ، ويف جمانباة اتماة 
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للوقائع  . وقد فضحنا جزءا من هذا املهنج يف مقالنا عان الارتاي بعناوان وحسان الارتاي   

 اب املعسول واملامرسة العرجاء و.اخلط

ىل أأن الاكتااب ال يكتفااي فقااط برغباتااه املساا ترتة ولكاان  -هبااذا الشاالك ، يصاال الصااايف ا 

منا ويذكر الاكتب لهذا املتلقاي النتااجئ املتحصال   -الطاغية للس يطرة عىل وعى املتلقي ، و ا 

د ابن ، وهاو علهيا بغرض االتفاق معه عيل حماربة هذا احلازب.و أأي أأن ماا هاو مسا ترت قا

حماربة احلزب !! واي لها من نتيجة خطرية . أأن الاكتب يف نظار الصاايف  ال يكتفاي مبحارباة 

آليات حتميل الوقاائع اكارث مان دالالهتاا ، وتغيياب بعاض  احلزب فقط ، وذكل عن طريق أ

آليااات خطاااب  ن لك أ منااا يسااعى ا ىل عسااكرة الآخاارين للمحاربااة معااه . ا  التفاصاايل ، و ا 

ىل النتيجاة البسا يطة والايت أأعلهناا الآخارون دون حذلقاة ، وهاو أأن الصايف هناا تو  صال ا 

مااع احلاازب ، وان   –أأو لأصاادقائه  –عااادل عبااد العاااطى يصاافي  مشااالك خشصااية   

ىل  مساهامته حتمكها لوثة العداء للحزب الشا يوعي . أأمل يكان الصاايف قاادرا عاىل الوصاول ا 

لقاة اللفظياة عان  املعلان واملغياب مان هذه النتاجئ املبسطة دون الغارق يف لك هاذه احلذ

 التفاصيل وادلالالت الاكمنة واملفرتضة للوقائع وغريها من الرتهات ؟

حياول الصايف كذكل ، أأن يصور الوقائع اليت ذكرهتا ،  دون أأن اقادم حتلايال موساعا لهاا ، 

يف مقايل  عن اغتيال الشخصية يف ممارسات احلزب الش يوعي ، بصورة مسطحة . فيذكر 

،  هذا …يف ذكل وفرمس الاكتب صورة عبارة عن خشص واحد تسبب يف لك املشالك ،

الشخص   صفة الانتشاار يف لك الهيئاات اترخيياا وجغرافياا وعايل مسا توي لك الفاروع 

 فهو نفسه اذلي اكل الهتم الجمد ولعيل معر و  هو خشصيا و .

، مل نسع ا ىل خشصانهتا ، ال يف  ومما ال ريب فيه أأننا يف رصدان ملامرسات اغتيال الشخصية 

صورة فرد بعيناه ، وال يف صاورة خشاص افارتال اثبات وممتاد يف الزماان واملااكن ، كاام 

حياول أأن يوو بذكل الصايف  . مل نفعل ذكل ، ملعرفتناا بأأناه يف داخال احلازب الشا يوعي 

سااة تتصااارع ثالثااة خشصاايات رئيساا ية ، جتااد متثلهااا وسااط القيااادة والعضااوية ،  ويف س يا

اال صااالو ، والشاا يوعي الساالفي ، واملاركيساا  –احلاازب ، وس خشصاايات الساا يايس 

الثوري . ويف اعتقادان أأن الشخصية اليت تس يطر الآن ، واليت اكنت لها الغلباة يف معظام 

اترخي احلزب الش يوعي السوداين  ، يه خشصية الش يوعي السالفي ، وس املساؤوةل عان 

دة مااهنج امجلااود يف احلاازب . ولأمهيااة هااذه الثميااة ممارسااات اغتيااال الشخصااية وعاان ساا يا

 نوسعها يف الفقرات التالية .
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ىل احلازب الشا يوعي مان مواقاع  –فعضو احلزب اال صالو  نساان أأىت ا  الس يايس ، هو ا 

ال  ىل احلازب الشا يوعي ا  س ياس ية ، وهو ذو أأفاكر ليربالية يف الغالب الأمع ، وما وصو  ا 

طى عان الأحازاب الطائفياة والأصاولية . وهاو يف فكاره النعدام البديل اليسااري أأو الوسا

وسلوكه يمتزي بقدر كبري من املرونة ، وليس   متسك معياق بأأساس املاركسا ية ، وهاو ذو 

صااالحية ومعليااة يف املقااام الأول ، يف تعااام. يف احلاازب أأو وسااط  اجتاهااات وسااطية و ا 

 امجلاهري .

ىل  احلاازب أأمااا الشاا يوعي الساالفي ، فهااو خشصااية دوغامئيااة وتقلي ديااة ومتحجاارة . أأىت ا 

الش يوعي من مواقع رسالية ، ويار  يف احلازب مصادر وجاوده ، وال يار  لنفساه موقعاا 

للعمل او النشاط  خار  صفوفه . وهو يف الغالب ذو معرفة متوساطة ابملاركسا ية ، لكناه 

غاري يمتسك حبزم مبقوالهتا وشعاراهتا ، وان اكن ذكل يف صيغهتا السا تالينية . وهاو خشاص 

راغب يف التغياري ، وغاري متساامح ماع الارأأي الآخار يف احلازب أأو اجملمتاع . ورمغ ثوريتاه 

ذا مااا أأتاات ماان قيااادة احلاازب  ال انااه قااادر عااىل تربياار اكاارث املامرسااات ميينيااة ، ا  اللفظيااة ا 

املعصومة بنظره . وهو يف الغالاب الأمع ذو نظارات اجامتعياة تقليدياة وحمافظاة ، وان اكن 

 ها من خالل املصطلحات احلزبية .حياول تربير 

أأما الشخصية الثورية ، فه ي خشصية مصادمة وانقدة ، وذات مواقف يساارية واحضاة يف 

فكرها وسلوكها الاجامتعي ، ومعادية يه ابس تقامة للميني السوداين وللميني داخل احلزب . 

ال أأااا عاىل اسا تعداد  ذا وس ورمغ الزتاىما النظاري والعمايل ابملاركسا ية ، ا  للتضاحية هباا ا 

 وقفت عقبة يف طريق العمل الثوري . 

ذا قلنااا ، انااه بطبيعااة اجملمتااع السااوداين ، وبطبيعااة العالقااات القامئااة يف  ننااا ال نعلاان محما ا  ا 

احلزب ، فان الشخصية املس يطرة وذات الأغلبية ، يه خشصية الش يوعي السلفي . ورمغ 

انعزال اتم عان بعضاها ، او عادم انه من الصعب احلديث عن وجود هذه الشخصيات يف 

ال أأن هاذه الشخصايات الثالثاة  يه الطاغياة ، وتتشالك  وجود مناذ  خشصية أأخر  ، ا 

القيادة احلالية للحزب وأأغلبية كوادره وعضويته احلاليني حرصا من ممثيل الشخصية السلفية 

. 

ننا هبذا التحليل ، واملعمتد عىل حتلايالت عبقرياة لأمنااط الأعضااء وسالوك  ياهتم يف احلازب ا 

صااالح اخلطااأأ يف العماال بااني امجلاااهري و ، وعااىل معرفتنااا  لعبااد اخلااالق حمجااوب و راجااع ا 

ىل أأن  واحتاككنااا هبااذه الأمناااط ، وبقااراءات نفساا ية واجامتعيااة لنااا ولغااريان ، قااد توصاالنا ا 

سا تاليىن ، ال  –احلزب الش يوعي السوداين  حاليا هو حازب تقليادي ميياين  ، شا يوعي 
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ان الشخصية السلفية املتحمكة فياه والغالباة علياه ، تقاف جحار عارثة أأماام أأي ماركيس . و 

صااالو ، أأو يف  ن اكن ذكل كااام يريااد   الاابعض يف اجتاااه ا  صااالح فيااه ، ا  تطاوير   أأو ا 

اجتاه ثوري كام أأردان  ن . وعىل هذه اخللفية يأأيت فهمنا للك ممارسات احلزب السلبية مان 

رهاب فكر  واغتيال خشصية و  انفصام ما بني الثورية اللفظية واملامرساة الميينياة ، وغريهاا ا 

من أأمراضه وس ياساته احلالية . ومان البادهي ي أأن هاذه الشخصاية الافرتاضاية للشا يوعي 

السلفي املذكور  ، ال تعفي من املسؤولية الفردية للك من يسامه يف تثبيت هذه املامرسات 

نتا  هذه الس ياسات . عادة ا   و ا 

 و رمس الاكتب هاذه الصاورة برباعاة فائقاة ال تفوقاه فهياا ساوي براعتاه يف يكتب الصايف 

تفريغ املصطلحات من معانهيا فباالس تفادة من وجود معرفاة ساابقة لهاذه املصاطلحات دلي 

املتلقااي يعمتااد الاكتااب عاايل تثبيهتااا وفااق مااا يااراه ومثااال ذلكل ))اغتيااال الشخصااية اذلي 

 يتحدث عنه((و 

ال يقدم أأدةل عىل  امته املتالعب هباا ، فهاو يازمع ان الاكتاب يفارغ ان الصايف مرة أأخر  

املصطلحات  من مضاميهنا ، ويضب ذلكل مثااال واحادا ، وهاو اغتياال الشخصاية اذلي 

 يتحدث عنه، وس نحاول هنا أأن نثبت خطل ادعاء الصايف ، ومهنجه يف حتليل النص  .

ة يف ممارسااات احلاازب الشاا يوعي لقااد أأرشان  اان يف بدايااة مقالناااو اغتيااال الشخصااي 

 السوداىن و  بتحديد اس تعاملنا للمصطلح بدقة ، فقدمنا تعريفنا التايل  

ىل تصافية اخلصام  >> واغتيال الشخصية يه مجموعة من املامرسات الهجومية ، اليت ترىم ا 

آراءه ومواقفاااه .  ىل التحااااور معاااه أأو اجلااادل الفكاااري أأو السااا يايس ماااع أ اجامتعياااا ، ال ا 

م فهيا اال شاعة والتشنيع واالهتامات اجملانية اليت تتعلق بشخصه وأأمانتاه و أأخالقاه وتس تابد

ودوافعه، كام يمت فهيا اس تابدام نصف احلقائق والأاكذيب والرواايت امللفقة وغري  املثبتاة ، 

لك ذكل بقصد اغتيال خشصية اخلصام وتصافية مصاداقيته وحارق صاورته الاجامتعياة يف 

 احلياة العامة .<<

ن  الصايف لو اكن حريصا عىل مصادراته ، الثبت واحدة من التايل   ا 

   ن مصااطلح اغتيااال الشخصااية اذلي نساا تعم. ، ال يساا تقمي والتعريااف اذلي ا 

 قدمناه   .

  لهيا يف ثنااي املقال حصيحة ، لكهنا ال تنطبق مع التعريف ن املامرسات اليت أأرشان ا  ا 

 اذلي قدمناه .
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 ل ن املامرسات اليت أأرشان ا  هيا غري حصيحة أأو مبتورة ، وس باذكل ختار  ا طالقاا ا 

 عن دا رة املصطلح والتعريف .

 

ن الصااايف مل يااذهب ا يل ذكل  ااه ، وذكل يف مهنجااه املعتاااد يف البعااد عاان التحديااد  ال ا  ا 

ن اكن  ماكننا أأن نعمل ا  ننا ال نعمل وليس يف ا  والوقائع ، والبحث عن املكنون من الرغبات . ا 

بقة للمصااطلح أأم ال ، وذلكل مقنااا بتحديااد تعريفنااا   ، والزتمنااا بااذكل للمتلقااي معرفااة سااا

ن املتلقاي   احلاق يف  التعريف ، وهذا حسب علمي دس قواعد العمل والعمال املهنجاي . ا 

ذا ما رأأ  أأن املصطلح ال يطابق التعريف الس باب لغوياة أأو منطقياة ، أأو أأن  أأن حياسبنا ا 

ذا اكن   شااك يف الوقااائع . أأمااا ادعاااء الصااايف بتفريااغ الوقااائع ال تااال  التعريااف ، أأو ا  

املصطلحات من معانهيا ، فال يدمعه دليل ، ال مان املثاال املزعاوم اذلي قدماه ، وال مان 

 أأي شواهد أأخر  .

 

يف الهناية يذهب الصايف ، يف اكتناه خطري لنفس يتنا ، وملصدر أأفعالنا ،  فيقاول   ووناري 

ااا يه نفساها الايت دفعات اجلذور الأساسا ية لرغباة الاخا  ذ يبادو ا  تالف عناد الاكتاب ا 

ىل((احلازب الشا يوعي الساوداين  الاكتب ابدئا ذي بدن لدلخول يف )) وال نقول لالناامتء ا 

ىل أأن يقاااول و فلكوناااه حااازاب خمتلفاااا عااان ساااا ر الأحااازاب الس ياسااا ية الساااودانية  .و ا 

ل يف هااذا احلاازب .ولكونااهلالاكتبلخمتلفا عاان سااا ر السااودانيني اكن ال بااد وان ياادخ

 اخملتلف فقط ليختلف معه .و

 

ننااا خنتلااف جملاارد الرغبااة يف  ىل ا  ن هااذا املقطااع ، واذلي ال يساا نده دلياال ، يااذهب ا  ا 

ىل احلزب الش يوعي منذ البدء  الاختالف . بل يذهب امعق من ذكل ، ويزمع أأننا مل ننمت ا 

منا دخلناه فقط ، وهو متاس  وحماوةل للتناص مع الآية الك آمناا ، و ا  رمية و قالات الأعاراب أ

، قل مل تؤمنوا بل قولوا أأسلمنا ، وملا يدخل اال ميان يف قلوبمك و . و لعمري أأن هاذا ماهنج 

يف اللعب ابل امت من طارف الصاايف عاىل مسا تو  مباالغ  . أأنناا ال نتفاق البتاة عاىل أأن 

فهاو احلزب الش يوعي خمتلف عن الأحزاب السودانية ، وان حسابناه كاذكل ذات ياوم ، 

مثلها أأو اكرث مهنا تقليدية وميينية ورجعية . كام أأن انامتئنا مل يكن يوماا حلازب أأو قياادة ، و 

لهيا رمغ التحوالت اليت اعرتت البعض ، والايت سا تعرتي  منا ملبادن وقمي ، وال نزال ننمتي ا  ا 

ال الزتاماا هباذه املباادن والقامي ، ولاي آخرين. وماا دخولناا ا ىل حازب أأو خروجناا مناه ا  س أ
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للتعاماال مااع احلاازب صاامن يعبااد ، كااام يااذهب ا ىل ذكل الساالفيني ماان الشاا يوعيني وغااري 

الش يوعيني   . كام أأنناا ال نازمع الاخاتالف عان ابيق الساودانيني ، بال  ان متفقاون ماع 

آخرين ، حسب موقعنا وموقعهم  الفكري والس يايس والاجامتعاي  .  الكثريين وخمتلفني مع أ

ذن بأأننا دخلنا ن الزمع ا  احلزب واخملتلف و  ، جملارد أأن خنتلاف معاه ، لهاو فرياة كارب  .  ا 

ال ملا تباني لناا اخاتالف املامرساة فياه عان النظرياة ، واخاتالف  ننا مل خنتلف مع احلزب ا  ا 

املعلاان عاان الاك اان ، واخااتالف الفكاارة الثوريااة والفعاال الثااوري عاان التحاانط احلجااري 

 اكن ميكن أأال يكون . واملوات الفعيل ، و حيهنا اكن الاختالف ، و ما

 

 مع التحية لفرويد عىل الطريقة الش يوعية .

 

 عادل عبد العاطى 

 2002أأكتوبر  27
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 الحزب الشيوعى –األحزاب السودانية فى الميزان 

 

وامتاىن ان يتااح لناا حاو   ،احلديث عن احلزب الش يوعي الساوداىن حاديث ذو جشاون 

وقد وددت ان القى بعاض  ،احلركة امجلهورية  متاما كام مت ىف النقاش حول ،احلوار الناجض 

  امت محميعة ىف خضم النقاش اذل  اننه مل يبتدي بعد 

 

وبقدر ماا  ،بقدر ما افرز من الاالم  ،واحلزب الش يوعي حزب بقدر ما حرك من الامال 

 ،و ن نبحث عان ساودان جدياد  ،و ن اليوم  ،فقد اكنت   كبواته  ،اكنت   اجنازاته 

 نا اىل قراءة انقدة وموضوعية ورصحية ملسرية هذا احلزب العتيد مفا احوج 

 

بتعبريه عن فئاات  ،فاحلزب اذل  نشا من مواقع البديل للقو  التقليدية والرجعيةىف اجملمتع 

ماا لباث ان دخال ىف  ،وابستناده عىل فكر وتنظامي حاديث  ،انهضة ىف اجملمتع السوداىن 

ىف اعلاب حمااور فكاره وبنيتاه  ،كاون مس تعصاية بل وتااكد ت ،ازمات معيقة ومس تحمكة 

 واساليب مع. وتكوين ومعل قيادته 

 

حتاول اىل رشط انتسااب  ،واذل  اكن يفرتض ان يكون مهنجا للبحث  ،فالفكر املاركىس 

او مل ياامت  ،واىل بضااغ شااعارات مل جتاار سااودنهتا  ،واىل منظومااة افاااكر جاماادة  ،للحاازب 

نل س يادة الس تالينية وامجلود عىل الفكر املاركىس ) اللينيىن( وىف  ،معاجلة عالقهتا ابلواقع 

قد حتول من اجيابية اىل سلبية  ،فان الاطار الفكر  اذل  اىت به احلزب  ،عامليا وحمليا  ،

 متنع رؤية اجلديد  ،او قل عصابة سوداء  ،حتول اىل اك   ،ومن مصدر اشعاع وجتديد  ،

 

والا هدفت اىل بناء حزب حديد  من طاراز جدياد  ،ية اما بنية احلزب التنظميية املركز 

 ،فقد افلحت ىف ضامن بقااء احلازب رمغ الضاابت والانتاكساات  ،عىل المنط اللينيىن  ،

فاتسعت الهوة ما بني نفاوذ  ،وعطلت انفتاحه  و امجلاهري  ،الا ااا قد عاقت منو احلزب 

وباني  ،حاداث وصانعها مان هجاة وقدرتاه عاىل التااثري ىف الا ،اجلزب الاد  والس ياىس 

فااكن واحادا مان  ،جحمه العدد  البس يط واتييده امجلااهري  الضايق مان اجلهاةالاخر  

ولكاان حصاايلته ماان دمع امجلاااهري ىف العمليااة الانتابابيااة قااد  ،الاحاازاب الوطنيااة املااؤثرة 

 حيث ان اكرب اجناز   قبل اكتوبر قاد اكن ادخاال انئاب واحاد اىل ،اكدت تمكون صفرا 
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مث انئباان فقاط ىف انتابااابت العاام  ،وبعد اكتوبر انتصار صفو  وسط احلرجيني  ،الربملان 

اكناوا ميثلاوا اقال مان واحاد ابملائاة مان  ،نواب  3وبعد الانتفاضة فاز احلزب ب ، 1968

لايس لهاا مان التااثري ماا  ،وتفوقت علهيم احزاب هجوياة واقلميياة صاغرية  ،اعضاء الربملان 

 عىل املس تو  الوطىن العام  للحزب الش يوعي

 

من اكرث الاحزب الساودانية شاعبية وبعادا عان  ،واذل  اكن اابن نشاته  ،كام ان احلزب 

 -حيث وصلت اىل اعاىل مقمهاا عناارص مان العاامل ) الشافيع  ،الصفوية ىف تكوين قيادته 

 ،الاماني (  احلا  عبد الرمحن   اخل ( واملزارعني ) الامني محمد -اجلزوىل  -سالم  -قامس 

 ،حماسان عباد العاال  ،سعاد ابراهمي امحاد  ،فاطمة امحد ابراهمي  ،والنساء ) خادلة زاهر 

قد حتول عارب السا نني  ،واملثقفني من اصول اكدخة  ،اخل ( واجلنوبيني ) جوزيف قرنق ( 

اىل ان  ،وعقلياة حازب الااكدر  ،وسا يادة اسااليب العمال الرسا   ،ونتيجة للمركزياة  ،

او مياوت !! ووجادان  ،او يفصال  ،فالقائد اماا ان يقتال  ،القيادات الابدية  يصبح حزب

ىف احلزب قيادات س اعضاء ىق جلنته املركزية منذ اكرث من نصف قرن ) التجاىن ونقاد ( 

هاذا اذا جتااوزان عان رشعياة هاذه  ،او ثلث قرن ) فاطمة وسعاد ويوساف حساني (  ،

الامار اذل  افقاد  ،راطية واملؤمترات ىف احلازب القيادات ىف نل غياب املؤسسات ادلميق

 ورشعيهتا  ،ودميقراطيهتا  ،هذه القيادات حيويهتا 

 

 ،وا ساااره تاادرجييا  ،اىل حش الاااكدر امجلاااهرية الشااعىب ىف احلاازب  ،اد  هااذا فااامي اد  

فبعاد ان اكن احلازب مياكل قياادات  ،لصاحل الاكدر الرس  واكدر العمل الفاىن والتنظمياى 

 ،وشا يخ الاماني  ،وقاامس اماني  ،مان وزن عباد اخلاالق  ،املنابر ويعرفهاا الساودان هتز 

واحلاا  عباد  ،وساالم ،والشافيع  ،وامحاد سالامين  ،وحسان الطااهر زروق  ،والوس يةل 

وغاري معروفاة خاار  اطاار  ،فقد منت فيه قيادات جديدة معزوةل عان امجلااهري  ،الرمحن 

فان معظم قيادات احلازب  ، نقد وفاطمة امحد ابراهمي فعدا عن اسامء محمد ابراهمي ،حزهبا 

ويوساف  ،والشافيع خضا  ،وال تشلك اسامء فااروق زكاراي  ،احلالية غري معروفة شعبيا 

او حماارتىف الس ياسااة  ،الا ىف اذان الشاا يوعيني  ،حسااني داةل عااىل احلاازب الشاا يوعي 

 السودانية 
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والاا ادخلهاا احلازب  ،لعاملياة واملرصاية اما اشاكل العمل املنقوةل من التجربة الشا يوعية ا

واتات بنتااجئ  ،والا اكنات ثاورة ىف جماال التنظامي احلاديث ىف الاربعيناات  ،عند نشاته 

فااا قد حتولت جحر عرثة ىف طرياق تطاور احلازب ىف  ،اجيابية ىف امخلسينات والس تينات 

و ان خنطاو سا نوات ىف مفا ابكل  ،الس بعينات والامثنينات والتسعينات من القرن الفائت 

وال  ،قرن العوملة وثورة االتصااالت والتكنلوجياا وفناون الادارة ،القرن احلاد  والعرشين 

وان يعارب  ،جعب اذن ان تس بقه وتتجاوزه تيارات الاسالم الاصوىل ىف كسا لا التنظمياى 

 مفاا ،التجاىن الطيب عن اندهاشه من و التطورو التنظميى اذل  وصل اليه حازب الاماة 

ىف نفس الوةقت اذل  ت ست فيه جترباة احلازب  ،عاد حزب الامة حزاب لش به الاميني 

 الش يوعى التنظميية ىف حدود الس تينات 

 

واكرثهاا  ،فان احلزب اذل  اكن من انشط الاحزاب فكاراي  ،اما ىف جمال العمل الفكر  

مجعياة الفكار مثال  ،واذل  اطلق مبادرات وحصف ودور نرش  ،غىن ابملبدعني واملثقفني 

وجتماع  ،وندوة الاربعااء  ،ودار الفكر الاشرتاىك  ،والفجر اجلديد  ،وجمةل الطليعة  ،احلر 

 ،وهاو يعايه عاىل انتاجاه الفكار  الساابق  ،قد مىض عليه حاني مان ادلهار  ،اابدماك 

او حاول الاربانمج  ،ويعجز عن اصدار واثئق بفمية   املاركس ية وقضااي الثورة السودانية و 

وحيتفاى اعضااؤه ابلفتاات اذل   ،واو اصدار متعدد اكصدارات دار الفكر الاشارتاىك  ،و 

خيرح من افواه قادته ىف املقابالت الصحفية او ماا خيطاه بنااام ىف املقااالت املبترساة مارة 

 لك عدة س نوات 

 

كااام تباادت ىف حاااةل احلاازب  ،ان ازمةاحلركااة الس ياساا ية السااودانية  ،اننااا خنترصاا ونقااول 

وجاذب  ،قد انعكست ىف جعزه عان التحاول اىل حازب جامهاري   ،عي السوداىن الش يو 

والاا توصا. اىل السالطة عان طرياق  ،اتييد القطاعات العريضة من الشعب اىل صفوفه 

كاام جعاز عان حتقياق ولاو  ،وحتميه ابلعمال الشاعىب والتضاامىن ىف ادليكتاتورياة  ،الربملان 

ومان  ،وسار من الانقتاح اىل الانغالق  ،جامتعى اجزاء يسرية من برانجمه الس ياىس والا

والاا فاقات نصاف  ،ىف اغلب س نوات كدحه  ،مواقع الثورية اىل مواقع احملافظة وامجلود 

 من الوجود عىل الساحة الس ياس ية السودانية. ،القرن 

2/10/2003 
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 الحزب الشيوعي السوداني : حزب البرجزازية الصغيرة

 

احلزب الش يوعي السوداين لكامي يعود الص. حزاب جامهرياي  اي انسان يطالب ابصالح

ي ل   كهنة  ،دميقراطيا مرتبطا بقضااي الناس ال الصالوانت وان ينفتح شعبيا وفكراي 

الايدلوجيا بفورماالهتم احملفونة عن التحريفية والتصفوية وانه يريد تصفية حزب الطبقة 

 . العامةل

ناقضا بنيواي بني عقيدهتم الكهنوتية الرسالية اليت الشاهد أأن الش يوعيون يعيشون ت 

وبني واقع الواحض اذلي يوحض اام اصبحوا حزب  ،تزمع اام حزب الطبقة العامةل

برجوزازية صغرية مدينية معزوةل عن مهوم الناس وىممتة ابلكوالرات وىمرجاانت الزهور 

 . بيمن البدل تغرق يف ادلم حا ركلا

ظ عليه واسطرة صورة احلزب واس تغالل صور الشهداء ملنح هذا التناقض واحلفا

رشعية زائفة ملن خان سرية الشهداء يه ادوات جمربة من قبل كهنة الايدلوجيا 

اما بعض  ،الس مترار اس تالهبم لبعض عضويهتم وجلزء من التيار ادلميقراطي السوداين

يسرتزق من لك يش العضوية فقد فهم اللعبة واصبح اخطر من يلعب ابلبيضة واحلجر و 

واي يش ومه من حي  عهنم عامر محمد ادم ومه جتار الش يوعية حني اصبحت 

 . الش يوعية مثل ادلين والطائفية اباب للس يطرة والبيع والرشاء

ولكامي نكون دقيقني نأأيت بقامئة لقادة حزب الربجوازية الصغرية املدينية يف 

 : تأأسيسه وحا الآن السودان)املسمى نفسه حزب الطبقة العامةل (منذ

  طبيب -( 1947-1946عبد الوهاب زين العابدين عبد التام ) -1

  اعتقد معمل -( 1994-1947عوض عبد الرازق ) -2

دارس اداب ومونف يف بداية حياته  -( 1971-1949عبد اخلالق حمجوب ) -3

  العملية

  خرجي اقتصاد -واىل ما شاء   (  1971محمد ابراهمي نقد ) -4
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الشفيع  :هناك قادة عامل ال يشق هلم غبار مل يسمح هلم احلزب بقيادته مهنم ابملقابل اكن

بل سامه احلزب يف تشويه ععة اثنني  ، محمد الس يد سالم و قامس امني و أأمحد الش يخ

مهنم ) قامس أأمني وسالم( واغتيل الثالث بسبب مغامرات احلزب )الشفيع( واغتيال 

ودان بعد ان رفض الربجوزاين الصغار ترش يحه قامس   عالقة مبارشة ابس تدراجه للس

لقيادة احلزب واختاروا الربجوازي الصغري نقد قائدا   ) مل يكن من الصدفة ان الشهيد 

 )خض نرص هو من اكن رحش قامس امني لقيادة احلزب وهو القائد العاميل ابن عطربة

لعامةل السودانية س يطرة الربجوازية الصغرية املتنعمة عىل ما يسمي حبزب الطبقة ا

وامنا يه اس مترار ملنشأأمه الأول .. فاحلزب اذلي كونه هرني كورييل وهو  ،ليست جديدة

برجوازي كبري ساكن ابلقصور )اكن جيند اخلدم يف قرصمه .. عشان حيتجوا ضد منو ما 

عارف ( ال ميكن ان يكون الا حزاب للربجوازية الصغرية املتناقضة. واكن هرني كورييل 

ه رافضني متاما خلط والتعميل و اي زايدة جحم العامل يف احلزب ونقل القيادة ورفاق

 -اوالد هرني كورييل  -مثلام يرفض ابرصار الربجوازيون الصغار السودانييون  ،لللعامل

 . نفس املبدأأ يف السودان

معوما احلركة الش يوعية املرصية وبنهتا السودانية اكنت يف اغلب الاحيان حركة اوالد 

حيث قادها طوال  -وات ومثقفني متنعمني ويف مرص اكنت حركة عنارص اجنبية ذ

الاربعينات وامخلسينات الهيود املمترصنيني ويف رواية اخر  الصهاينة املتش يعيني .. 

وهناك مقال لطيف للش يوعي املرصي محمد س يد امحد يكتب فيه عن تكل البداايت 

محمد  :ندما يرتجل الفارس عن جوادهع (وازينيوعن حركة ش يوعية اراد بناهئا اوالد الربج

 بقمل  محمد س يد أأمحد( . !س يد أأمحد ابن اذلوات يروي حاكية اليسار

اها الطبقة العامةل دا اي اكيف البال ما يف من ميثلها غري الرس اببو والتجاين الطيب 

 و هم برجوازية صغرية صفوية مدينية صالونية ؟؟ ،وصديق كبلو والمييين نقد 
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 الشيوعية والرجعية

رجعية الش يوعية من انحية نظرية ال خيتلف علهيا عاقالن .. ذكل ان الش يوعية يه 

واحدة من اخر انظمة التفكري املغلقة او ما اعهيا بشموليات القرنني التاسع عرش 

والعرشين الكرب  . الش يوعية يف حمتيهتا التارخيية ويف دوغاميهتا ومجودها ورفضها للتغري 

 ميكن ان تكون الا رجعية . ذلكل رفض لينني مثال جتريبية ماخ ورفض السوفيت ال

ادلراسات اجلينية والس يربنطيقا ومناجه التحليل النفيس والاجامتعي واكنوا ال يدرسواا 

يف جامعاهتم ابعتبارها علوما برجوزازية ويف الاقتصاد رفضوا لك التطورات واملدارس 

دمه علميا وتقنيا ولكهنم مل يتورعوا عن الرسقات العلمية اجلديدة فاكن ان اتخرت بال

 .والتقنية وفشلوا يف تطويرها لأن السارق ليس اكخملرتع

الش يوعية بلك مجودها وانغالقها العقائدي وكواا تطرح ان هناك قوانني جامدة اكتشفها 

اا نظرية ماركس ترشح حركة الكون واجملمتع من مبتداه اىل منهتاه ختر  من ادعاهئا ا

علمية لتتحول اىل عقيدة جديدة ودين جديد .. وملا اكنت العقائد غري ىممتة بتفسري او 

املؤمن يقبل اي يشء طاملا انه قادم من املرجعية ادلينية ولو  -حل تناقضاهتا ادلاخلية 

فان الش يوعية ال تبحث قط يف تناقضاهتا ادلاخلية  -اكن متناقضا متاما مع بعضه البعض 

ان الطبقة العامةل بدال من ان تتوسع وتشمل لك اجملمتع كام تنبأأ ماركس قد  وكيف

وال كيف ان حزب الطبقة  ،تقلصت يف الواقع وتوسعت بدال مهنا الطبقة الوسطى 

وال  ،العامةل املزعوم مل يقده العامل طول حياهتم وامنا الربجوازيني الصغار عىل حد قوهلم

اركس ية اللينيينية واملادية اجلدلية ويه من اكرث كيف ان حزب ش يوعي يعمتد عىل امل

 !! املذاهب الاحلادية تطرفا ال يوجد فيه ملحد واحد عىل قول نقد
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مثل التجاين الطيب او الرس اببو بطبيعة احلال ال ميكن الا ان  -اجلد جد  -الش يوعي 

ال والقرشة النه يقف يف اجلزء املنرصم من التارخي. اما ش يوعيني الكور ،يكون رجعيا

 فهؤالء اصال ال فكر وال موقف هلم لنعرف ان اكنوا تقدميني ام رجعيني .
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 الشيوعيون السودانيون والدين
 

خبصوص احلزب الش يوعي ، فاىن ازمع ابن موقفه من مساةل ادلين غامض وضعيف ، 

فهو من هجة يتبىن مهنجا ماركس يا ، وهو ابلضورة مهنج يتناىئ عن الاداين ، وهو من 

اجلهة الاخر  يتحاىش اعالن العلامنية ، وقد يبدو ذكل خوفا من ادلعاية املضادة، ويبدو 

ىل ان جزءا كبريا من س ي وجية احلزب الش يوعي تلعب فهيا حادثة معهد املعلمني العاىل 

دورا رئيس يا ، اذ اجربوا من ذكل الوقت عىل ادلفاع ، فال مه بنوا تيارا علامنيا صلبا ، 

 وا الناس ابام ليسوا ضد ادلينوال مه اقنع

 

ول" ال القى الالكم عىل عواهنه ، فاىن اذكر كل مثالني   الاول هو طرح احلزب 

نرش جبريدة  1988الش يوعي ابنه ضد ادلوةل ادلينية ، وقد كتبت ىف هذا الصدد مقاال ىف 

ك ، امليدان ، واكن ردا عىل مقال لالس تاذ احلا  وراق ، وقد اوحضت انه ليست هنا

ابملعايري العلمية دوةل دينية ، وانه هناك دوةل دميقراطية او ديكتاتورية ، وان الاصوليني 

خياتلون عندما يزمعوا ابام يبنوا دوةل دينية ، وان احلزب الش يوعي عندما يثول انه ضد 

ادلوةل ادلينية ، فهو ينجر اىل مفاهميهم ، مث خيرس ، الن امجلاهري تظنه يقف ضد ادلين ، 

 ما دام يرفض ادلوةل ادلينية

 

من اجلهة الاخر  ، جند محمد ابراهمي نقد يرصح ، ابنه ليس ضد قوانني الرشيعة ، اذا ما 

اتت من الربملان ، وىف احلقيقة فانه ليست هناك قوانني للرشيعة او غريها ، بل هناك 

ة ، واخر  قوانني منسجمة مع ادلس نور ، واخر  ضده ، قوانني متقفة مع مبدا املواطن

ضدها ، ولو جائت ا  قوانني معادية لدلس تور وخارقة حلقوق املواطنة ، لوجب الوقوف 

ضدها ، سواء تسرتت ابلرشيعة او الرشعية الثورية ، ولو اتت من الربملان ، غليس 

 الربملان فوق ادلتور ، وامنا العكس هو الصحيج

 

رتة ادلميقراطية الثالثة ، قد بىن اضافة اىل ذكل ، فان احلزب الش يوعي السوداىن ، ىف ف

جزءا كبريا من دعايته وطرحه ، ضد تراجعات الصادق املهد  ، عىل اطروحات 

..الصادق املهد  نفسه ، من مرحةل سابقة . وقد اكن الاس تاذ اجلاح وراق ، املتخصص 

ومما ىف هذه القضااي وقهتا ىف امليدان ، ال يلك عن تذكري الصادق مبا كتب ، ومبا قال ، 
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الريب فيه انه اكن ميثل وهجة نظر احلزب ، مبا اتيح   من اماكنيات الكتابة ، ولقد رددان 

عليه ىف وقهتا ابن هذا اسلوب ضعيف ، حيث ميكن للصادق ان يقول انه راجع اقوا  ، 

وطورها ، وال جيب ان تكون اقوال الصادق السابقة او الالحقة س املرجعية ، بقدر ما 

وير خطاب مس تقل ، يواجه خطاب الرتا  والصادق وهيزىمام ، الا ان تكون ىف تط

املش ة مل تكن مش ة احلا  وراق ، بقدر ما اكنت مش ة عدم وجود هذا اخلطاب 

 املس تقل ىف تكتيك احلزب ، ال ىف هذا اجملال او غريه

 

نفس وقد تكون قد الحظت ، ان احلزب الش يوعي ، مل يعلن قط انه حزب علامىن ، ىف 

الوقت اذل  اكن يتخبط فيه فكراي ، بتبىن ايدولوجية ش يوعية س تالينية ، ليس لها 

انعاكس او معرفة هبا حا ىف حدود عضويته ذاهتا ، وقد قالت فاطمة امحد ابراهمي ان 

 %80من املاركس ية ، مفن اين اي تر  اخذ هذه ال %20نقد قال لها ، ان احلزب اخذ 

فارغة ، ومل يس تطع احلزب ان يقدم فهيا ا  حصاد  %80ذه الالباقية ، اننا نزمع ان ه

 فكر 

 

ان قضية ادلين ، س من الامهية مباكن ، حبيث ال ترتك للفقهاء ، او لالحزاب 

الاسالمية ، وهنا ترتاىئ عدة اسرتاتيجيات للتعامل مع قضية عالقة ادلين ابلس ياسة ، 

 مهنا التالية  

 

 يه امس اليسار الاسالىم والهوت التحريرتثوير ادلين ، فامي اطلق عل  -1

تثوير اجملمتع ، عن طريق تعممي القمي املدنية ، وربطها ابلتغيري الاقتصاد  والقانوىت  -2

 والاجامتعى

 احلجر عىل ادلين ، واقصائه من احلياة العامة ، مع عدم التعرض ملقدساته -3

 ا  ضدهالتعايه مع ادلين ، وعدم اختاذ ا  موقف سلىب او اجي -4

 

ويبدو ىل ، ان احلزب الش يوعي قد اختار الاخرية ، ولكن نس بةلالسقاطات التارخيية ، 

وعدم وجود خط اثبت موحد للحزب واعضائه ، فان خياره هو الاسؤا ، ومن ذكل انك 

جتد بني الش يوعيني من يصىل ويصوم ، ومن حيهر ابحلاده ، ويغيب صوت احلزب بيهنام 

 لالس تاذة سعاد ، ان احلزب مل يطرح العلامنية كقمية اصيةل ، بل ، وقد ذكرت ىف اس ئلا
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تذرع دامئا ابلوحدة الوطنية ، كام يبدو ان احلزب مقتنع بنظرية الفس يفساء الثقافية ،وان 

اكن ال يعلن ذكل او ال يدريه ، وس نظرية سلبية وقد مت التابىل عهنا ىف العامل امجع ، 

وامنا س حماوةل القصاء احلراك الثقاىف ، وس حماوةل فاشةل ، الاا التؤد  اىل بناء امة ، 

 وقد ثبت فشلها ىف لبنان مثال ، البدل اذل  ارتفعت فيه دعواها ابعىل الاصوات

 

انىن ال ميكنىن ان ادافع عن انعدام وجود موقف للحزب الش يوعي من قضية ادلين ، وال 

واذل  يؤد  اىل اساءه فهم موقفه عن التخبط الفكر  اذل  يركبه ىف هذه الناحية ، 

الغامض ، واذل  ال اعتقد ان قيادات احلزب نفسها تفهمه ، واشري اليك اىل انه رمغ 

مرور مخس ومحسني عاما عىل قيام احلزب ، فليس   وثيقة او كتيب منفصل تناقه 

 مساةل ادلين والس ياسة

 

قد فلسفة احلق عند هيغل هذا هو النص الأمه ملاركس عن ادلين، يف مقدمة كتابة )) ن

  )) 

 

Quote يف ما يتعلق بأأملانيا ، لقد انهت ى ، من حيث الأساس , نقد ادلين ، ونقد ادلين  

 هو الرشط املمهد للك نقد .

ان الوجود ادلنيوي للخطأأ غدا مشكواك فيه ، منذ ان أأصبح دفاعه الساموي عن ذاته 

لومهي ، حيث اكن يبحث عن اال نسان مفندا . فاال نسان اذلي مل جيد يف واقع السامء ا

الأعىل ) السوبر مان ( ، الا انعاكسا او صورة ذلاته , لن يكتفي بعد ذكل بأأن ال جيد 

منا يبحث هنا ، وعليه ان يبحث  سو  مظهر ذاته وحسب ، سو  الالنسان ، وا 

 ابلضورة ،عن حقيقته الواقعة .

دلين ، وليس ادلين هو اذلي يصنع ان أأساس النقد غري ادليين هو   ان اال نسان يصنع ا

اال نسان . يقينا ان ادلين هو وعي اذلات والشعور ابذلات دل  اال نسان اذلي مل جيد بعد 

ذاته , او اذلي فقدها . لكن اال نسان ليس اكئنا جمردا جا ا يف ماكن ما خار  العامل . 

اجملمتع ينتجان ادلين ، الوعي اال نسان هو عامل اال نسان , ادلوةل , اجملمتع . وهذه ادلوةل وهذا 

املقلوب للعامل ، لأاام ابذلات عامل مقلوب . ادلين هو النظرية العامة لهذا العامل ، خالصته 

املوسوعية , منطقه يف صيغته الشعبية ، موضع اعزتازه الروو ، حامس ته ، تكريسه 

حقيق الومهي للاك ن الأخاليق ، تمكلته الاحتفالية ، عزاؤه وتربيره الشامالن . انه الت 
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ذن فالرصاع ضد ادلين هو بصورة  اال نساين , الن الاك ن اال نساين ال ميكل واقعا حقيقيا . ا 

 غري مبارشة رصاع ضد العامل اذلي يؤلف ادلين نكهته الروحية .

ان التعاسة ادلينية يه ، يف شطر مهنا ، تعبري عن التعاسة الواقعية , ويه من هجة 

تعاسة الواقعية . ادلين زفرة اال نسان املسحوق ، روح عامل ال قلب أأخر  احتجا  عىل ال 

   ، كام انه روح الظروف الاجامتعية اليت طرد مهنا الروح . انه أأفيون الشعب .

لغاء ادلين ، من حيث هو سعادة ومهية للشعب , هو ما يتطلبه صنع سعادته الفعلية  ان ا 

و تطلب التابيل عن وضع حباجة اىل . ان تطلب ختيل الشعب عن الومه حول وضعه ه

 ومه . فنقد ادلين هو بداية نقد وادي ادلموع اذلي يؤلف ادلين هالته العليا .

لقد نزع النقُد عن السالسل الزهور الومهية اليت اكنت تغطهيا ، ال ل  حيّمل اال نسان 

ان نقد  قيودا غري مزخرفة , موئسة ، بل ليقذف ابلسالسل بعيدا ويقطف الزهور احلية .

نساان ختلص من  ادلين يدمر أأوهام اال نسان ،ل  يفكر ، يفعل , يكيف واقعه بصفته ا 

الأوهام وبلغ سن الرشد ، ل  يدور حول نفسه ، أأي حول مشسه الواقعية . فادلين 

 مشس ومهية تدور حول اال نسان مادام اال نسان ال يدور حول نفسه .

ذن ، بعد زوال عامل ما وراء احلقيقة ، يه ان يقمي حقيقة هذا العامل .  ان ىممة التارخي ا 

تكل يه ابدلرجة الأوىل ىممة الفلسفة ، اليت ختدم التارخي وذكل بعد ان جيري نضح 

نسان وي ع القناع عن الاس تالب اذلايت يف ا شاك   الشلك املقدس لالس تالب اذلايت لال 

د ادلين اىل نقد احلقوق ونقد غري املقدسة . وبذكل يتحول نقد السامء اىل نقد الأرض ، نق

 الالهوت اىل نقد الس ياسة .

 

 

عشان الش يوعيني املتناقضني ديل ما هيربوا ، هنا جتميع لكتاابت ماركس واجنلز عن ادلين 

  

http://www.marxists.org/archive/marx/works/subject/religion/ind

ex.htm 

 

 وهنا أأمه معلني للينني عن ادلين 

 

 رتاكية وادلينالاول   الاش
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www.marxists.org/archive/lenin/works/1905/dec/03.htm 

 

 والثاين   موقف احلزب العاميل من ادلين  

www.marxists.org/archive/lenin/works/1909/may/13.htm 

 

ساقوم بعمل قراءة نقدية ملقايل لينني لتوضيح ان الاخري اقرب ملواقفه احلقيقية مث ربطها 

 نني اثناء ردي عىل تزويرات اجمد فريد يف البوست الاخر مبامرسة لي 

 

 يقول الرس اببو

Quote العلامنية س ادلوةل املدنية مبعىن س ادلوةل الالدينية، مصطلح ادلوةل املدنية انبع  

من واقع السودان نفسه، وسواء  اكنت علامنية او مدنية فهذا ال يعين استبعاد ادلين لأن 

ن التكوين الثقايف والنفيس وجوهر املاركس ية ليس نقل الشعارات ادلين يشلك جزءا م

القادمة من اخلار  مثل العلامنية ولكن ان نس تنبط من نروفنا وواقعنا وأأي نظام اشرتايك 

نس هتدفه يف املس تقبل البد ان نأأخذ يف الاعتبار واقع السودان وخصائصه العاملية واحمللية 

 وتراثه(

 

نية شعار مس تورد من اخلار ، وهو يس تورد لك املاركس ية ي جعبت ملن يقول ان العلام

 -حتديدا الرس اببو دا س تاليين متعصب  -ضبانتا 

بنفس القدر اي الرس اببو ممكن يقول ليك واحد ان مصطلح ادلوةل املدنية شعار مس تورد 

ك يف وان الرتاث احمليل ال يعرفه بل يعرف ادلوةل ادلينية ، اها شفت الرتاجع ممكن يزنق

 حجر ضب قدر كيف ؟؟

 

 

املاركس ية ليست علام تطبيقيا امنا نظرية وفلسفة اجامتعية، و ن مل نقل ابحلادها بل يه 

اليت قالت بذكل وتفاخرت به، وقالت ان القضية الاساس ية يف الفلسفة يه التفرقة ما 

 بني املاديني )امللحدين( واملثاليني )الغيبيني(

 

 املش ة يه التايل  



124 

 

ن احلزب الش يوعي يتبين املاركس ية مكهنج وهذا معليا يفرضها عىل لك اعضاء احلزب / ا1

ويه نظرية احلادية وجيب ان ترتك قضااي الضمري يف احلزب لالعضاء كقضااي خاصة )اي 

 أأن فرض املاركس ية كنظرية فيه انهتاك مبديئ حلرية مضري الاعضاء ( 

اد املاركس ية ونظن ان هذا خداعا سوف / ان احلزب الش يوعي ميارس النفاق وينكر احل2

وعندها سرتفع عصا الاحلاد  -اذا مت  -يمت التابيل عنه مبجرد وصول احلزب للسلطة 

 ادلوليت واحلزي الغليظة يف وجه الناس .

/ ان احلزب الش يوعي لكامي خير  من اجلحر الضيق اذلي ادخل نفسه فيه يقوم بتقدت 3

لامنية بأأاا شعار مس تورد كام ورد اعاله وبذكل ييسء تنازالت لقو  الهوس وهيامج الع

للمرشوع ادلميقراطي العلامين ويعمل ضده مقابل مرشوع ش يوعي كزياين يعمل عىل 

 التجارة ابدلين .

 

قوانني ادلايلكتيك ليست حمصورة يف الطبيعة فقط اي اس تاذي ابلنس بة للامركس ية، فعملها 

يك الطبيعةو وودور العمل يف حتول القرد اىل يف الطبيعة قد اوحض اجنلز يف ودايلكت 

 -انسانو ويف اجزاءواسعة من وضد دوهرجن و وولودفيغ فيورابخو . اما معلها يف اجملمتع 

واملسمي ابملادية التارخيية فقد مت ايضاما يف اغلب اعامل ماركس واجنلز وخصوصا رأأس 

يغل يف كون جدل الاولني املال . وما خيتلف دايلكتيك ماركس واجنلز عن دايلكتيك ه 

مادي حبت، بيمن يهتمون اجلدل الهيغيل ابملثالية . وقد اعترب اجنلز ان املسأأةل الاساس ية 

يف الفلسفة )الحظ الاساس ية( يه الانقسام بني املعسكر املادي من هجة واملثايل من 

ومن هنا  اجلهة الاخر  . وقد اكن ماركس واجنلز معاديني متاما الي رؤي دينية ومثالية

اكن رصاعهم ضد اشرتاكية ش يلنغ وضد الس يد فوخت وضد دوهرجن وغريمه، بل ان 

النه رأأي اام  -مثل هيوم والوضعيني و ادلوس هيس ي  -ماركس هامج البعض 

بعض الرتاجع عن املادية ويفتحون ثغرات لدلين واملثالية . و ن اي عزيزي  -يرتاجعون 

يف الفكر الس يايس والفلسفي مفاذا تعين بويف السودانو  نناقه نظرية معروفة لها ماكاا

، وهل مقوالت املادية الفلسفية للامركس ية تسود يف العامل  ه وال تسود يف السودان ؟؟ 

 يعين املاركس ية يف العامل ملحدة ويف السودان مؤمنة ؟؟ ما هذا الالكم اي اس تاذي ؟؟؟ 

 

لعامل الغيب ويعمتد عىل الاميان، بيمن العمل هناك من ير  ذكل، ابعتبار ان ادلين ينمتى 

يعمتد عىل عامل الواقع ويستند عىل الشك املهنجي والتغري ادلا  . يعين مثال مقوةل و املادة 
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ال تفىن وال تس تحدث وال ختلق من العدم و رمغ التسلمي هبا من امجليع الا ااا تناقض 

. لكن يف احلقيقة  ن ال نناقه قوانني  تصورات لك اداين عن خلق الا  العامل من العدم

آخر .. وامنا نناقه نظرية  املادة سواءاكنت فزيائية او كاميئية وعالقهتا ابدلين، فهذا موضوع أ

اجامتعية يه املاركس ية يه ليست علام تطبيقيا وامنا نظرية اجامتعية افرتاضية ذات توجه 

ة القاتةل ولالخ شهاب مساهامت يف ويه ابملناس بة مخآنة ابلثقوبل العديد -فلسفي معني 

  -نقدها علمياُ 

 

اختالف ماركس عن الفلسفة املادية السابقة   ان تكل الفلسفة حاولت القضاء عىل 

. ولهذا  ر  -حسب ماركس  -ادلين دون تغيري الظروف الاجامتعية اليت تفرز ادلين 

يه مع ادلين او احلفاظ مهنا ماركس وانتقدها رش النقد، ليس بسبب انه اكن يريد التعا

يمت  -اكس تالب فكري وانساين  -عليه ، وامنا لأنه اكن يعتقد ان رشط الغاء ادلين 

مملمة  -ابلضبط بتغيري حياة البرش حبيث ال حيتاجوا لدلين وهيجره عندما ينتقلوا للش يوعية 

ادلين  . ماركس اكن ماداي متسقا وملحدا رادياكليا اذ سعى لنسف جذور -العقل كام قال 

وليس قص فروعه وحماربة مظاهره فقط . لك احملاوالت لزتوير  -يف الواقع الاجامتعي  -

وهجة نظر ماركس املعروضة يف مقدمة فلسفة احلق عند هيجل وفيالبيان الش يوعي 

وغريها يه حماوالت غري كرمية وغري امينة اربأأ بك من التورط فهيا اي اس تاذان ، فارجو ان 

 ين واملهزومني نفس يا.ترتك هذا للمزور 
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 الفصل الرابع   حوارات ومنانرات
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 الفصل الثالث 
 متن وهوامش 

 

 

 

 السوداين )رساةل مفتوحة ايل عضوات وأأعضاء احلزب الش يوعي

 وبضعة هوامه عىل منت الرساةل( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2005 ديسمرب–أأكتوبر 
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 ودانيعضوات وأعضاء الحزب الشيوعي الس إلىرسالة مفتوحة 

 

 

 الزميالت والزمالء عضوات واعضاء احلزب الش يوعي السوداين 

 

 حتية طيبة..

 

بعد ان دخلت يف  ،قد يس تغرب البعض منكن/م أأن أأكتب لكن/م هذه الرساةل املفتوحة

ومع عدد من عضويتمك  ،الأعوام الأخرية يف معارك متعددة ضد القيادة الميينية حلزبكن/ م

وسلوكياهتا ولو اببشع الطرق. ال ابرن نفيس اليوم من املسؤولية أأثر ان يدافع عن مهنجها 

ولكين  ،وال عن التطرف والقسوة يف الرد يف بعض الأحيان ،عن بعض تكل املعارك

اذا اكن  ،اعتقد ان الانسان ال ينبغي ان يكون أأسري مشاعره املريرة ورصاعاته الصغرية

 الأمر يتعلق ابهلم العام.

ما دمُت قد تركت احلزب الش يوعي منذ قرابة  ،ر خماطبيت لكن/موقد يرفض البعض الأخ

آخر ،العرش س نوات  ،قد يعده البعض منافسا حلزبكن/م ،وما دمُت انشط يف حزب أ

حيق  ،وأأرُد ان قضااي الس ياسة السودانية واصالح الاحزاب الس ياس ية يه قضااي عامة

اطيني والثوريني والاصالحيني من وانين ال اعترب ادلميقر  ،وجيب علينا  نا املشاركة فهيا

 ،ذلا اخاطبكن/م اليوم مبنطق زماةل النضال ،وامنا حلفاء متوقعني ،الش يوعيني منافسني لنا

 ومن منطلق اهلم املشرتك.

ويه  ،حول القضااي احملورية اليت تواهجها بالدان ومواطنينا ،وددت ان اانقشكن/م اذن

اايارا  ،وافضت اىل الوضع املأأساوي الراهن ،اهتاقضااي الأزمة السودانية اليت ترامكت حلق

وتسلطا س ياس يا  ،وحراب اهلية مس تعرة يف مناطق البالد اخملتلفة ،اقتصاداي واجامتعيا

ويريد اعادة انتا  نفسه يف  ،عاما اليباب الاخرية 16وصل اقصاه خالل ال ،وهوسا دينيا

 .2ا  الانقاذ ،نظام نيفاشا اجلديد

ن هذه الأزمة الو  يه نتيجة الزمة لواقع التابلف  ،كام نعمل مجيعا ،طنية الشامةلا 

واذلي تعيشت عليه ومعقته خمتلف النخب  ،والاس تغالل والتسلط املوجود يف جممتعنا

يف  ،ابختياراهتا الاجامتعية والس ياس ية الضحةل ،الس ياس ية والعسكرية اليت حمكت

ودوةل  ، ادلوةل العلامنية املدنيةوالكهنوتية عىل ،تغليب اقتصاد الاس هتالك عىل الانتا 
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عىل دوةل املواطن. لعبت يف لك هذا قيادة الاحزاب الطائفية  ،السادة والقادة والعساكر

واكن نظام  ،والفاش ية الاسالموية ومتسلطي العسكر ولوردات احلرب ادلور املقدم

 الانقاذ هو التجيل الاسؤأأ لهذه القو  وتكل الاختيارات.

 ،ومنذ اتسيسه يف منتصف اربعينات القرن املنرصم ،لش يوعي السوداينلقد لعب احلزب ا

وسكل  ،دورا كبريا يف حماربة هذا الواقع والقامئني عليه واملنتقعني منه ، 1971وحا العام 

وبىن مؤسسات جامهريية  ،طريقا شاقا يف نرش قمي الاستنارة والعلامنية والعداةل الاجامتعية

من نقاابت عامل واحتادات مزارعني وجتمعات مونفني  ،طننيانضلت من اجل حقوق املوا

ورمغ الأصل العقائدي واحمليط العاملي الس تاليين يف  ،وتنظاميت طلبة ونساء اخل اخل

والاخفاقات والاخطاء والتجاوزات يف  ،احلركة الش يوعية اذلي نشأأ وترعرع فيه احلزب

يف  ،ملؤسسني قد حاولوا واجنزوا الكثريفان قادته الشهداء ا  ،الكثري من املواقف والقضااي

 طريق الثورة السودانية وحترر الانسان السوداين.

بعد العام  ،الا ان اجملموعة اليت صعدت يف نل نروف اس ت نائية لقيادة احلزب العليا

يقوم  ،قد سلكت طريقا ميينيا مغايرا ،وعىل رأأسها السكرتري العام محمد ابراهمي نقد ،1971

والتعايه مع  ،وخصوصا قيادة الاحزاب الطائفية ،مع قوي الميني السوداين عىل التصاحل

وسلكت هذا الطريق ابنسجام منذ  ،والتربير   ،واقع التابلف والاس تغالل والتسلط

وليس اقلهم الشهداء  ،بعد ان ابعدت وصفت اخملالفني ،وحيت يومنا هذا ،1977العام 

 روق واخلامت عدالن.خض نرص وعبد اجمليد شاكك وحسن الطاهر ز 

ن هذه القيادة بذكل قد عطلت ليس فقط اماكنيات عضوية احلزب الش يوعي اخلالقة  ،ا 

بل يه يف املقام الأول  ،ومل هتدر فقط تضحيات ونضاالت مئات والاف الش يوعيني

ولعبت وسطها دور  ،شوهت وعطلت انطالق احلركة ادلميقراطية امجلاهريية للتغيري

وذكل يف سفور ولسان مييين مفصح  ،لها ملصاحل الميني السوداين جابرة ،حصان طروادة

 وحتت شعارات يسارية خادعة مرات ُاخر . ،مرات

ن اغلبنا يذكر ادلور الضعيف اذلي قامت به هذه القيادة يف التصدي لنظام مايو  ،ا 

 وتصفيهتا لبؤر العمل ادلميقراطي ،ودعوهتا جللة مع قو  الميني جتمع الطاحل والصاحل

وحتالفها بعد انتفاضة الشعب يف مارس  ،والثوري يف اجليه والنقاابت وحركة الطلبة

وتعطيلها  ،ودمعها حلكوماهتم بل واشرتاكها فهيا ،مع قوي الميني الطائفي 1985/ابريل 

 1988ووقوفها ضد اس مترار الهبة امجلاهريية ضد حكومة الصادق/ الرتاي يف ااية عام 

 ُسكّر.واملسامة ابنتفاضة ال 
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وجعزها عن  ،الفايش 1998ويعمل اغلبنا كذكل معرفة هذه القيادة بتفاصيل انقالب يونيو 

وجعزها من بعد  ،واكتفاهئا بتبليغ املعلومات للصادق املهدي ورجال خمابراته ،التصدي  

ورههنا ارادة احلزب الش يوعيب وعضويته وجامهريه  ،عن التصد  الناجع لهذا النظام

وحماربهتا بضاوة للعديد من القو   ،يني حتت قيادة وموالمهو املريغينلتجمع الطائف 

ومن بيهنم الراحل  ،والعنارص الوطنية اليت حاولت شق طريق ثوري وجامهريي للتغري

 املقمي الاس تاذ اخلامت عدالن.

آمر واغتيال الشخصية وعبادة الفرد  ن هذه القيادة التين اس تابدمت اكفة اشاكل التأ ا 

كام وثّق  ،لفرض توهجاهتا وادارة هذا احلزب العريق ،عضوية وتسطيح الفكرواس تالب ال

يف  1971عضو سكراترية احلزب املركزية منذ عام  ،لخأمر الزميل حسن ات  الرس

س مترأأت هذا الطريق المييين ،مسامهته النقدية عن وضع احلزب واذلي تصدت  ،قد ا 

ذكل للك الرتاث الثوري الاجياي وتنكرت ب ،بعنف ورشاسة للك حماوالت المترد عليه

لشهداء الش يوعيني ومؤسيس احلزب ولنضاالت وتضحيات عضوات واعضاء احلزب 

 العظمية والكبرية.

بل هو  ،ان هذا اخلط المييين ال يتبد  فقط يف قضااي الس ياسة والتحالفات والتكتياكت

مل يعد هو التغيري الاجياي فا ن مه هذه القيادة الميينية  ،يتعداها ايل قضااي الربامج الهامة

وامنا التعايه مع هذا الواقع  ،وهزمية املسؤولني عن طريق الازمة والآالم ،للواقع السوداين

حا وصلت  ،وتقدت التنازالت الفكرية والس ياس ية لقو  الميني والهوس ،والتعيه منه

شا اليت انتجت والاخنراط يف مؤسساته ويف صفقة نيفا ،اىل تقبل نظام اال نقاذ وعرابييه

 ىدوةل الانقاذ الثانية.

لقد مزق قلب الكثري من الوطنيني زايرات قيادات احلزب الش يوعي للسفاح حسن 

وحماولهتم ادخا  حلبة احلياة الس ياس ية من  ،وحماوراهتم املتعددة مع حزبه الفايش ،الرتاي

ال تزال ملطابة  ويد الرتاي وحزبه ،بعد ان اخرجه اخوته الاعداء من النافذة ،الباب

 ،وطرحه الفايش مل يزل قامئا. اكنت هذه املامرسات ابلنس بة للكثريين ،بدماء الرشفاء

لدلرك الاسفل اذلي ميكن ان تصل  ،وان مل يكن الاكرث امهية ،العنوان الاكرث سطوعا

يف طريق الهزمية والتسوية والتصاحل مع قو  التسلط  ،اليه هذه القيادة الميينية

 ولو اكنوا من القاتلني لعضويهتا. ،من الميني السوداين والاس تغالل

ودخولها يف  ،وتقبلها لصفقة نيفاشا ،ويأأىت موقف هذه القيادة الانبطاو الآن من النظام

 ،وجتاهلها للجرح ادلايم يف دارفور ،هذه القسمة الضزيي بني من ال ميكل وال يس تحق
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وانشغالها بتنظمي نشاطات جامهريية  ،واعراضها عن قضااي احلرايت اليت تنهتك لك يوم

بدال من الاخنراط يف النضال اجلاد  ،تريد ان تثري هبا حامس وتعاطف العضوية ،هشة

ان الطريق المييين  ،دالئال للك متابع ،ومواهجة قضااي اصالح وتغيري احلزب ،ضد النظام

بقضااي املواطنني  ،ابثةتسري عليه غري عابئة بل وع ،قد اصبح خيارا ابداي اثبتا لهذه القيادة

 وتضحيات الوطنيني و واعرتاضات اغلب الش يوعيني.

نين اعتقد جازما ن احلزب الش يوعي السوداين لن يعود اىل ساحة النضال الفعيل ،ا  من  ،ا 

اجل قمي ادليقراطية والتحرر الانساين والعداةل الاجامتعية وعلامنية احلياة الس ياس ية 

عىل رأأسه. كام اعتقد  ،ادة الميينية ومن تعدمه للحلول حملهاما نلت هذه القي ،والاجامتعية

يف العمل الس يايس ويف املواقف  ،ان الطريق احلايل للحزب الش يوعي السوداين ،جازما

 ،امنا يشلك خصام من رصيد القو  ادلميقراطية والثورية يف بالدان ،الفكرية والرباجمية

 ف يف السودان.ودعام ملواقف قوي التسلط والاس تغالل والتابل

تفرتض الا نقول لخأخرين ما ينبغي ان يفعلوا. انين خشصيا كنت  ،ان قواعد احرتام الأخر

 ،رفضت يف بعضها ا  اهتام لهذه القيادة ابلميينية ،عاما 13عضوا ابحلزب الش يوعي ملدة 

ومتسكت عاطفيا ابحلزب حا بعد ان اتضح يل الطريق اخلطري اذلي تقوده فيه هذه 

قد قررت  ،وبعد معاانة وامل كبريين ،ولكين يف الهناية لوحدي وبتطوري اخلاص ،القيادة

وذلكل ال ميكنين ان  ،عندما علمت ابنعدام مواعني الاصالح يف احلزب ،اخلرو  منه

 طاملا اان ا حرتىمم واحرتم انسانيهتم وتفردمه. ،اقول لخأخرين ما يفعلوا

ان ان اقول ان هناك واجبا للش يوعيني يف لكن ابملقابل فان الواجب الوطين يفرض عىل 

ما داموا يعملوا  ،والتجربة تفرض عىل ان اقول اام لن يس تطيعوا ذكل ،تغيري هذه احلال

الساكت  ،وااا لن تأألوا هجدا ،حتت تكل الاطر اليت تس يطر علهيا هذه القيادة الميينية

يد هو يف تكوين وان احلل الوح  ،وقتل صاحبه او صاحبته معنواي ،ا  صوت معارض

وان  ،قو  التغيري والاصالح والتجديد داحل احلزب الش يوعي الطرها ومنابرها اخلاصة

وان متد يدها لقو  التغيري  ،تعلن قطعا س ياس يا وبراجميا وسلوكيا مع توهجات هذه القيادة

  يف الاجتاه املعاكس ليد قيادهتا املمدودة واخلاضعة لقو  ،واحلداثة والثورة يف السودان

 التابلف والاس تغالل والتسلط يف السودان.

ن قضية الاصالح ليست حكرا عىل احلزب الش يوعي بل يه قضية تواهجها اكفة  ،ا 

وعىل لك ان يواهجها يف بيته اخلاص. انين خشصيا  ،مكوانت احلركة الس ياس ية السودانية

انمتي اليه  ويف احلزب اذلي ،وعن نقد خمتلف جتاري الس ياس ية ،مل اتورع عن نقد اذلات
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اليوم ينتظران معل شاق طويل للتطوير وجتاوز القصور. بل لقد ذهبت يف العام السابق 

لكين كنت  ،توس يعا ملواعني الاصالح ،ايل توجيه رساةل لش باب وشاابت حزب الامة

وال ازال ىمامت ومنفعال بقضااي الاصالح يف وسط احلراكت والتنظاميت ادلميقراطية والثورية 

 ان.يف السود

نين اؤمن مثل عبد اخلالق حمجوب ولكهنا  ،ان قو  التغيري يف السودان صغرية ومبعرثة ،ا 

واعمل انه ال طريق لقو  التغيري يف  ،ميكن ان حتقق الكثري اذا ما ترابطت وتوحدت

الا وفق برانمج وطين  ،2الانقاذ  ،وال اماكنية لهزمية النظام احلايل ،السودان غري الوحدة

ييمت ا ،شامل  ،تتبلور ابلنضال ،وعرب قيادات جديدة ،التفاق عليه ابحلوار النّد 

 وعودة ايل طريق النضال امجلاهريي اجملرب. ،وتكتياكت جامهريية واحضة وشفافة

ممن ال تزال قمي  ،من هذا املنطلق أأمد يدي للك اعضاء وعضوات احلزب الش يوعي

كرامة املواطن والتغيري عزيزة عىل احلرية الانسانية والعداةل الاجامتعية والعلامنية و 

للحوار  ،وومن مل تستبطهنن/م الهزمية اليت ركبت قيادة احلزب الش يوعي الميينية ،قلوهبن/م

ومبا هيزم القو  والعنارص والعالقات  ،مبا خيدم تكل القمي ،والتنس يق والعمل املشرتك

 ني املتسرتين يف صفوفنا.او اكمنة ب ،سواء اكنت يف وسط اعدائنا املعلنني ،املناقضة لها

 

 مع الشكر والتقدير.

 عادل عبد العاطي

  5005اكتوبر  15
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 هوامه عىل منت الرساةل املفتوحة لعضوية احلزب الش يوعي السوداين

  )1 من 7(

 
 سالح النقد أم نقد السالح؟

 أو في تعامل الشيوعيين السودانيين مع النقد الموجه لحزبهم 

 

تعاين من حساس ية   ،الاجامتعية والس ياس ية السودانيةازمع ان أأغلب التنظاميت 

فامي  ،وتعاين من انمييا حادة ال تطاق ،مرضية جتاه النقد اذلي ميكن ان يقدم ملكوانهتا

جتاه بعض مواقفه  ،ا  النقد القادم من داخل التكوين املعني ،يتعلق ابلنقد اذلايت

 ،يوعي السوداين ليس اس ت ناءاويف هذا الاطار فان احلزب الش   ،السابقة او احلالية

 ولكن ضيق صدر قادته والكثري من عضويته ابلنقد قد اصبح مضب الأمثال.

ان الش يوعيون السودانيون مه من ادخل تعبري ومفهوم النقد  ،والطريف يف الأمر

 –وذكل حني جعلوه  ،الس ياس ية السودانية –يف احلركة الفكرية  ،والنقد اذلايت

 ،ووضعوه يف دس تورمه ،احد دعا  حياهتم احلزبية ادلاخلية -دنظراي وقبل زمن بعي

ولاميرسوا  ،لهيربوا منه هراب عظامي يف الواقع ،ويبدو اام قد فعلوا هذا يف الأدبيات

يوليو  19وخصوصا منذ الانكفاء الكبري للحزب عقب هزمية انقالب  ،الضد منه متاما

1971. 

متالك احل  امنا يه نواهر معهودة يف  ،قيقة املطلقةان عقلية الانكفاء وس ي وجية ا 

وبه مؤسسات  ،واجملمتع السوداين جممتع تقليدي ،اجملمتعات التقليدية والتسلطية

ومتر عرب  ،تبتدن من سلطة الأب واجلد والاخ عىل اكفة الامحمة ،تسلطية ابمتياز

لطة احلامكة وال تنهت ي عند الس ،والطائفة ادلينية املغلقة ،املدرسة التلقينية القهرية

وذلا فليس من الغريب ان تلقى هذه الظواهر بظاللها عىل الش يوعيني  ،ادليكتاتورية

 حبيث يعترب بعضهم الاعرتاف ابخلطأأ رشا وهزمية ومصيبة عظمية. ،السودانيني

كام ان الطابع العقيدي والرسايل اذلي نظر / ينظر به اغلب الش يوعيون السودانيون 

حيول اغللم اىل دوغامئيني  ،واىل دور حزهبم يف احلياة العامةاىل النظرية املاركس ية 

حيث يتصوروا ان منبع احلمكة واحلقيقة  ،بل وأأاكد اقول اصوليني ،من ادلرجة الاويل

ولك من ينقد حزهبم او  ،والوطنية والرشف اكمن يف حزهبم وقيادهتم ال يتعداه
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حا يثبت  ،ة والوطن والرشفومعاد ابلضورة للحقيق ،قيادهتم امنا هو مارق ورشير

 العكس.

من اساس يات  -أأ  النقد –واذلي هو  ،يف هذا التعامل السليب من ناهرة النقد

ميكن ان نلمس ايضا عقلية ما اعيه  ،ومن اجبدايت لك تطور وتغيري ،املهنج اجلديل

حيث ان التنظاميت واجملموعات والتيارات اليت تكون يف فرتة ما  ،ابلقلعة احملارصة

  ،أأو تسري يف اجتاه الا سار ،او تتخوف من الهزمية او عانت مهنا ،اقلية يف اجملمتع

وتبجيل  ،عقيدهتا -فكرهتا  –متيل يف العادة اىل مض صفوفها والتوحد حول تنظميها 

حا الرمق  -حقيقة ام ختيال –وادلفاع عن القلعة احملارصة  ،قادهتا بل وتقديسهم

 طرة الاخرية من ادلم او احلرب.الاخري والرجل الاخري والق

ال تتخوف من النقد بل  ،يف املقابل فان الافاكر اجلديدة والتنظاميت الناهضة

واماكنية لتطوير خطاها. يف هذا الاطار  ،الاا تر  فيه مصدر قوة ،وترحب به

وهو وثيقة  ،ميكن ان ننظر للنص الاكرث نقدية يف اترخي احلزب الش يوعي السوداين

واليت كتلا عبد اخلالق حمجوب يف عام  ،طأأ يف العمل وسط امجلاهريو واصالح اخل

 ،عاما من اتسيسه 15وقدم فهيا نقدا شامال لعمل احلزب ومناهجه بعد  ، 1961

 عىل مس تو  التعامل مع الافاكر وامجلاهري واشاكل التنظمي والعادات والتقاليد اخل. 

واليت  ،الطبعة اجلديدة لتكل الوثيقة واان انظر ملقدمة ،لقد اندهشت يف الامثنينات

بنفس  ،وايل اترخي اعادة الطباعة 1961توقعت ان تقوم بنقد جتربة احلزب منذ 

وكررت او اخترصت ما قالته الوثيقة اليت  ،الجد ااا هربت من ذكل الواجب ،املهنج

اكنت  ،كتبت قبل ربع قرن.. ان عقلية تعتقد ان ربع قرن من العمل وسط امجلاهري

ال ميكن ان تنتج الا حاةل   ،أأو ال جتد الرغبة او القدرة لنقدها ،خالية من الاخطاء 

 الانكفاء وعقلية القلعة احملارصة اليت نلمسها يف ردود فعل بعض الش يوعيني اليوم.

بل يربروها  ،وال يعتذروا عهنا ،لقد قال البعض ان الكزيان ال يعرتفوا ابدا ابخطاهئم

كل ملا دخل يف روعهم من امتالك احلقيقة املطلقة ومن وذ ،يف أأحسن الاحوال

حيازة امحمار الأرض والسامء ومن طهر وقدس ية قادهتم غري املقدسني. ويف هذا 

 اجملال فان احلزب الش يوعي السوداين ال خيتلف عهنم البتة.

 ،لاكن هذا هينا ،ولو اكن بعض هؤالء الش يوعيون يكتفوا برفض النقد السليب

وا محماعا ايل الهجوم واالهتامات اليت ليس لها دليل وال اساس جتاه ولكهنم ينتقل

 ،ووصفهم ابالنهتازية والامنجية والسقوط اخل ،وخشصنة احلوار معهم ،الناقدين



136 

 

وحماربهتم اجامتعيا ..  وميكن ان جند مثاال ساطعا يف تعامل الش يوعيني اليوم مع 

وكتبت عن  ،نقداي عن حزهبمواليت جملرد ان كتبت مقاال  ،الصحفية صباح أأمحد

 ،حتولت عندمه اىل معيةل جلهاز الأمن ،الفشل واملناورات يف عقد مؤمترمه اخلامس

واذلي ميكن ممارسة  ،وحتولت عند بعضهم اىل العدو الاول والأخري ،كام تقول امليدان

 اسؤا وابشع ممارسات اغتيال الشخصية والقتل املعنوي والتبش يع جتاهه.

 لق حمجوب عن مسكل مثل هؤالء يقول عبد اخلا

الرفاق يطلقون الصفات  نتج عن املسكل اخلاط  املمتزي ابلعجةل ان اصبح بعضو  

عيل الناس دون مربر  فهذا انهتازي وذكل جاسوس !! ابلطبع هناك الانهتازي وهناك 

واجلاسوس ية امر ال بد  ،طبقي ولكن الانهتازية مسكل مس متر وموقف ،اجلاسوس

الاحاكم العاجةل املبترسة  ).....( وهذه .ادلقة والاقتصاد يف احلمك علهياممن التحرز و 

وهناك بعض الرفاق يف فصائل  ،عندما تصدر من قادة يف حزبنا ،تصبح اخطر اثرا

بل يف بعض الاحيان ازاء  ،امجلاهري القيادة يسلكون هذا املسكل غري املسؤول ازاء

آخر وجيرحونه دون  ،جناه فيستثقلون دم خشص دون ذنب ،الاعضاء ويذمون أ

هؤالء الرفاق خيربون عالقات حزبنا  ).....( مثل.مراعاة ملراكزمه ومسؤولياهتم

ويس تجيبون لفردية  ،صعوابت مجة وهيدمون ما بين غريمه يف وجه ،ابمجلاهري

ويبين احاكمه عيل ال وات الطائشة  ،اذلي يعيه اسريا لتعصبه ،الربجوازي الصغري

 1.و والعواطف الفجة

وبناء الاحاكم  ،يقف مثاال ساطعا عىل هذا التعصب ،ان مثال الصحفية صباح أأمحد

وعىل انعدام التحرز وادلقة والاقتصاد يف  ،عىل ال وات الطائشة والعواطف الفجة

ان ما نعاين منه يف  ،حيث جيهل بعض هؤالء الش يوعيون او يتجاهلوا ،الاحاكم

وليس انفالت الصحافة بل عدم حرية  ،دبالدان ليس كرثة النقد بل قةل النق

فهل يكون  ،واليت يه يف الانظمة ادلميقراطية تشلك السلطة الرابعة ،الصحافة

وان ميارس عليه ما حذر منه عبد  ،مصري لك حصفي انتقد حزاب ان يؤلك حيا هكذا

 اخلالق حمجوب قبل حواىل نصف قرن؟

ال ميكهنم تقدت دليل  ،امةل لخأمنان معظم الش يوعيني ممن اهتموا الصحفية صباح ابلع

منا يقدموا اسؤا الامثةل ملوقفهم من قضااي الشفافية وحرية  ،عىل ذكل ومه هبذا ا 

التعبري وحق الرأأ  العام يف معرفة املعلومة. وال هيمنا هنا ان تكون الصحفية صباح 

                                                           
 49-48ص  -محجوب: إصالح الخطأ في العمل وسط الجماهير: الطبعة الثانية  عبد الخالق  1 



137 

 

 ،أأو أأن تكون هناك هنات يف حرفيهتا الصحفية ،متحزية ضد احلزب الش يوعي ام ال

وحقه يف انتقاد احزابنا الس ياس ية  ،بقدر ما ان الامه هو حق املواطن يف املعلومة

وحق الصحفي يف  ،هزا للقدت واسترشافا للجديد ،وقياداهتا ادليناصورية ،املت سة

 حرية التعبري.

تاكد تكون هلم حصانة من  ،ان الصحفيني يف البدلان املتقدمة وادلميقراطية

 ابمس الرأأ  العام من حقهم تعقب هؤالء الس ياسسني ومه ،الس ياس يني مطلقة

ولو اكن النقد الذعا ومؤملا وغري صائبا يف بعض الاحيان..  ،وفضحهم ونقدمه ،ابذلات

واهتامه ابلعامةل لالمن دون دليل  ،ومل اعع عن ا  حصفي متت حماوةل اغتيا  معنواي

ها ومؤسساهتا الس ياس ية يف تكل البدلان اليت حيرتم س ياس يو  ،الا العواطف الفجة

 حق املواطن يف املعلومة.

ان ممارسة اغتيال الشخصية عند قيادة احلزب الش يوعي قد مت رصدها من اكرث من 

وكتب عهنا الاس تاذ عرمان محمد  ،مراقب  كتب عهنا ادلكتور حيدر ابراهمي عىل

ان دكتور واكتوي كثريا مهنا وكتب عهنا الراحل الكبري اخلامت عدالن. ورمغ  ،امحد

حيدر والراحل اخلامت عدالن قد شكاك يف فعالية هذا السالح اليوم يف يد 

الااننا نؤكد انه ال ميكن ان يمت اصالح وتطوير احلزب الش يوعي  ،الش يوعيني

وال اندراجه من جديد  وسط القو   ،أأو أأي تنظمي خير  منه ،السوداين

حلرايت وحقوق الانسان وكرامة واس تعادة مواقعه يف النضال من اجل ا ،ادلميقراطية

ومن ممارسات اغتيال  ،لو مل يتابلص من حساسيته املرضية جتاه النقد ،الفرد

 الشخصية الشنيعة والبشعة.

مبطالبة الناقد ان يرتك احلزب الش يوعي  ،ويمتظهر الضيق ابلنقد عند بعض الشوعيني

 ،ب من قبلوخصوصا اذا اكن هذا الناقد قد فارق صفوف احلز  ،وينرصف الموره

آخر. بل ان هذه السلوك قد تبد  حا يف التعامل مع  او اكن ينشط يف حزب أ

و نا يذكر دعوة التجاين الطيب للمنتقدين  ،اخملتلفني يف الرا  من الش يوعيني

ان يرتكوا و حزهبمو ويذهبوا لبناء  ،اليدلوجية وبنية احلزب الش يوعي املت سة

 وحزهبمو ادلميقراطي بعيدا!!

كام  ،وطلب مين بعض الش يوعيني ان اترك حزهبم حلا  ،هجين هذا املهنج كثريالقد وا

طلب مين البعض الآخر ان اتفرغ لبناء حزي اجلديد !! ويف احلقيقة اقول ان هذا 

 ،واملؤمتر الشعيب ،فلامذا اذن ننتقد حزب الامة ،املنطق املعو  مدهه يف انكفائيته
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اذا اكن عدم الانامتء حلزب معني مينع  ،والنظام ، واملؤمتر الوطين ،واحلركة الشعبية ,

او  ،من نقد اخطائه او جرامئه؟ ان املشاركة يف بناء حزب جديد او احزاب جديدة

ال مينع املواطن السوداين من حقه يف انتقاد الاخطاء  ،الوجود يف مواقع الاس تقالل

ال  ،ني يف معل حزهبممتاما مثلام ان اخنراط الش يوعي ،يف احلركة الس ياس ية القامئة

 مينعهم من نقد غريمه من الاحزاب او القيادات او املؤسسات الس ياس ية.

نين خشصيا رحبت وارحب بلك نقد موجه جتاه خشيص الضعيف وجتاه احلزب  ،ا 

او اىل أأي حركة س ياس ية انمتي  ،ولقد تعلمت من لك نقد وجه ايل ،اذلي انمتي اليه

وان خري تصويب لالخطاء يأأىت عرب  ،خيط واحسب ان من يعمل ال بد ان  ،لها

وخصوصا يف الاحزاب  ،ومرات ال يتاح رؤية الاخطاء الا من اخلار  ،معرفهتا اوال

وذلا انن انه من الافضل ان يرحب الش يوعيون ابالحر  بلك  ،العقائدية الرسالية

مقابلته ال  ،اذا اكنوا يريدوا حقا الاصالح وتطوير احلياة الس ياس ية ،نقد موجه الهيم

املبنية عىل التعصب  ،ابلعداء واالهتامات اجملانية و الاحاكم العاجةل املبترسة

 والعواطف الفجة وال وات الطائشة.

آن الاوان ليس يف احلزب الش يوعي حفسب بل ويف لك مكوانت احلركة  ،لقد أ

 وان ننتقد ،ملا  ن فيه من حال ،ان نشهر سالح النقد عاليا ،الس ياس ية السودانية

وان ندع الاقالم تنتقد  ،البين املت سة والقو  والعنارص املسؤوةل عن هذا احلال

 ،بدال من ان ننقض بعضنا ابلسالح ،والاصوات تعلو ابخلالف والسجال واحلوار

 من اجل املطامح اذلاتية لهؤالء القادة ابذلات. ،ا  ان نقتل بعضنا بعضا

 

 عادل عبد العاطي

19 /10/2005  
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 هوامه عىل منت الرساةل املفتوحة لعضوية احلزب الش يوعي السوداين

(7من  2)   

 
 الميثولوجيا والمارتيرولوجيا في تربية الشيوعيين

 أو في التعامل العاطفي وهل يبني الحزب صنما يعبد ؟

 

أأو قل يه  ،واملارتريولوجيا يه الاحتفاء ابلشهداء ،امليثولوجيا يف اللغة يه الاسطورة

او  ،القرابني وتعليقهم ايقوانت عىل الصدور –ا  الاحتفاء ابلشهداء  ،قربنةروح ال

 ابلتعبري القدت قل س الباكء عىل الاطالل والقبور.

 ،الش يوعيون يف تطويرمه ملالمح غيبية قوية يف اطار ايدلوجيهتم اليت يقال ااا علمية

وهذه ناهرة ميكن  ،رتبية الاعضاءادخلوا كثريا من امليثولوجيا واملارتريولوجيا ىق نظاىمم ل

 او يف صيغهتا احمللية يف السودان. ،رصدها يف جتربهتم عىل املس تو  العاملي

حتول احلزب  ،القرابني –والباكء ادلا  عىل قبور الشهداء  ،هذه الاسطرة للتارخي اخلاص

 اىل هدف يف ،لتحقيق برانمج س يايس بعينه ،الس يايس من كونه أأداة للفعل الس يايس

 -بفعل الاس تابدام الطوطمي لتارخيه وقادته وشهدائه  –ويتحول احلزب نفسه  ،حد ذاته

او اىل صل جديد يعبد من قبل من رفضوا  ،اىل اسطورة وايل ايقونة يصيل جتاهها

 الاصنام القدمية.

يف اس تابدام الشهداء يف صنع ايدلوجيات الاس تالب الس يايس  ،يقول عامثن محمد صاحل

 ويه الظاهرة اليت مارسها احلزب الش يوعي عن جدارة  ،شامل السودانوالوجودي يف 

نـهو   "اال ستشهاد مفاهاوم ماركزّي ابلنس بة للعـقـل الس يايس لشامل السودان . ا 

الفاصل و الساّري الالمكـتوب من برامج الأحازاب الس ياس ية و مكاّون أأسايّس 

آليات عـملـه يف من مكوانت  جمال ادلعـاية و صورة لك حازب عان نفـسه و أ

اال سـتـقاطاب. مان العـسـري العـثاور عـىل حازب سـيايس ا راخس ا ال  التـبـشـري و

مـتالكـه لرصـيد من الشاهـداء يفو بـنـك الس ياسـة و،  ميـتـكل فـعليا   أأو يـّدعاي ا 

الس ياسة مارادفـة للماوت، لكن الأمار ليس كـام يتـبـّد  للوهـةل  وكـأأن ممارسـة

ذن أأان موجاود   "، فالرسـاةلالأوىل اخلـفـيّةو تـقاول ما ييل   أأان حازب الشاهـداء ، ا 



140 

 

كـتـسـاب  ! وبقـدر ما تطول قامئة الشهداء بقـدر ما يُـمـناّي احلزب املعـنّي نـفـسـه اب 

 2.مـديـد عـمار

هذه الاسطرة للتارخي والباكء ادلا  عىل الشهداء واس تابداىما عامال لربط العضوية 

 ،جندها تدخل يف تربية الش يوعيني منذ أأول مالمسة هلم للحزب ،حلزب وتراثه الرمزياب

ويف نل واقع تنترش فيه الافاكر   ،قطاب\أأ  يف مراحل ادلعاية والتبشري والاست

ويأأىت فيه الانسان اىل مواقع العمل الس يايس املتأأديف اىل درجة  ،الغيبية وامليتافزييقية

ولكنه ال  ،يكون لهذا املهنج بعض الفعالية مرات ،لهنج الرسايلمليئا ابداس وا ،كبرية

 يؤدي بأأي حال اىل بناء الوعي النقدي والعلمي املرتقب يف ومن  حزب ثوري.

حيث  ،وامنا لزايدة دة الاعضاء ابحلزب ،هذا املدخل ال يس تابدم فقط لالس تقطاب

 ،وامنا برتاث روو طويل ،يصبح الارتباط ابحلزب ليس ارتباطا بربانجما س ياس يا حمددا

وتصبح مقة املين  ،اذلين ميالؤا عىل العضو لك مسامات حياته ،القرابني –ممتل  ابلشهداء 

وتصبح بذكل حقا ممارسة الس ياسة  ،وامنا املوت مستشهدا ،ليست احلياة والاجناز فهيا

آراء الانس ،ويكون حيهنا اخلرو  عن احلزب ،مرادفة للموت او مت  ،اناذا ما عاد يوافق أ

 وختيل عن لك هذا الرتاث الروو العظمي. ،مبثابة موت معنوي ،الاختالف مع قيادته

واذلين تروي عهنم ايضا قصص تقرب  ،نفس اليش يمت انتاجه وتطويره عن القادة الأحياء

ويفرض نوع من  ،ويمت تضخمي اجنازاهتم ووتضحياهتمو اىل حدودها القصو  ،لخأساطري

ويكون  ،أأحياء –ويمت التعامل معهم كشهداء  ،لهاال ت النورانية علهيمالغموض والرسية وا

غض النظر عن نتيجة هذا الاس مترار او سببه او  ،جمرد اس مترارمه يف قيادة احلزب لعقود

 ،فكراي او س ياس يا ،وتكون ا  حماوةل لنقدمه ،كعالمة للصمود ،مصدرا للفخر ،مثالبه

 املقامات.مبثابة هرطقة وكفر عظمي ابملقدسات و 

بلك ما فيه من ارث طائفي  ،هذا طبعا ال ينفصل عن الطبيعة التقليدية للمجمتع السوداين

 ،ووجود املؤسسات التسلطية والقمعية والقهرية اليت ارشان الهيا سابقا ،وعشا ري وابوي

من العمر  –وبلغ  –ولو بلغوا  ،حيث سلطة الاب مس مترة عىل ابنائه وبناته حا املوت

والاس تاذ يف تعام. مع التلميذ  ،اكمليت يف يد الغاسل ،اما املريد فهو يف يد ش يابه ،عتيا

ذلكل ال غرابة  ،اخل اخل ،وزعمي الطائفة ياكد يُعبد من قبل اتباعه ،ال يقبل حوار وال نقدا

                                                           
هولندا،  –س وس يولوج ية، فرناى   زاوية نظر :ثمان محمد صالح: االستشهاد و الش هداء في ش م ال الس ودانع 2 
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وان تس مترأأه  ،ان تنخرط القيادة الميينية للحزب الش يوعي وان تنسجم مع هذا اجلو العام

وخصوصا انه  ام كرب معر  ،ه يف حزهبا اذلي قيل انه ومن طراز جديدووتعيد انتاج

 زاد مي. للحلول التقليدية وابتعد عن دعوات وممارسات التغيري والتجديد. ،الانسان

تتعامل مع  ،وسط عضوية احلزب الش يوعي ،هذا  ه يؤدي ايل بناء عقليات غري نقدية

وتؤدي ايل الرد الرافض العنيف  ،فيةومع قادهتا بصورة عاط  ،حزهبا بصورة صمنية

وجتعل اعدادا  ،تأأىت جتاه هذه القيادة او احلزب ،والتعامل بتش نج مع اية اطروحات نقدية

 ،كبرية من هذه العضوية متحجرة جتاه النقد ودعوات التغيبري اليت تأأيت من خار  القيادة

ىمام  ،سات وممارساتويف نفس الوقت تتعايه خبضوع مع لك ما تأأيت به القيادة من س يا

او خالفت اهداف ومبادن  ،وىمام صادمت مقتضيالت الواقع ،احتوت من تناقضات

او تصادمت مع مصاحل  ،او شذت عن املنطق السلمي ،وبرامج واترخي وتراث احلزب

 الشعب امللحة.

ان بعض الش يوعيون س يدافعوا عن تعامل قيادهتم  ،س نوات مثال 5من اكن يصدق قبل 

 ،وزايراهتم للرجل وحماولهتم ادخاةل حلبة الس ياسة السودانية من الباب ،ايمع حزب الرت 

واام س هيامجوا لك من يرفض هذا  ،الاعداء من النافذة –بعد ان اخرجه مهنا تالميذه 

وس يطوعوا لك املناجه الرباجامتية  ،واام لن يأألوا هجدا يف ذكل ،السلوك الانهتازي

وينفوا ما هو معلوم  ،ربير ما ال يربر ابلعقل واملنطقولت ،وس يجعلوا من الفس يخ رشابت

 ابلضورة.

 ،ان يوافق بعض الش يوعيون عىل اخنراط قيادهتم يف صفقة نيفاشا ،من اكن يصدق مثال

وان تدوس  ،وتقدميها التنازالت الواحدة تلو الأخري جتاه نظام الانقاذ ادلموي الفايش

منخضا حا عن مطالب الاحزاب  وان جتعل سقف مطاللا ،عىل دماء الشهداء

واذلين  ،وان ترتاجع عن دمع ما طالب به اجملمتع العاملي من حمامكة جمريم النظام ،الطائفية

كام جاء يف موقفها املضطرب  من  قرار   ،استشهد عرشات الش يوعيني حتت ايدهيم

موقف واذلي جعزت قيادة احلزب الش يوعي الميينية عن صياغة  ،1593جملس أأالمن رمق 

 بعد شهور عديدة من صدوره؟ ،واحض منه

يف تقدت احلزب عىل  ،يظهر كذكل  يف أأدبيات الش يوعيني ،التعامل الصمني مع احلزب

و  ،و قضية احلزب والشعب و  ،حيث جند قوهلم وشهيد احلزب والشعب و  ،الشعب

خار  هل هذا احلزب هو كيان  ،و ن هنا نتسائل ،اخل اخل  ،مصاحل احلزب والشعبو 

 حا يقدم عليه ؟ ،وهل هو امه من الشعب ،حا يُمزي عنه ،الشعب
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من منظور حزهبم ومصاحله  ،من الواحض ان الش يوعيني ينظروا للشعب ومصاحله وقضاايه

وان الانامتء اليه هو مقة  ،ويعتقدوا ان حزهبم هو خالصة الشعب السوداين ،وقضاايه

يه مش بوهة  ،الس ياس ية والفكرية الاخريوان لك الانامتءات  ،الانامتء ذلكل الشعب

ومن هنا يتبد  ويُفهم لنا جحم الهس تريية والتش نج  ،وخائنة يف اسؤاها ،ابحسن الاحوال

حيث  ،والعداء والكراهية اليت يتعامل هبا بعض الش يوعيني مع اخلارجني عن حزهبم

 اذلي متاس هلم مع حزهبم. ،يعدوام مبارشة خارجني عن الشعب

ممن توصلوا اىل قناعات خمالفة متاما  ،كيف ان العديد من الش يوعيني ،ايضاهذا يفرس 

آخر ،يتخوفوا من اخلرو  من ذكل احلزب ،الطروحات حزهبم  ،او الانضامم اىل حزب أ

وحفانا عىل العالقات  ،وذكل بسبب من صورة ذكل احلزب الاسطورية يف الوعهيم

وخوفا من السقوط يف عيون  ،فيه الاجامتعية والنفس ية اليت طوروها اثناء وجودمه

واذلين يقف معظمهم يف  ،واذلين مه اشداء لك الشدة مع رفاقهم السابقني ،والزمالءو

ورحامء لك الرمحة اليسوم مع قادة النظام والفاش يني مثل  ،الصف ادلميقراطي والثوري

 عيو.رمغ مواقفهم املعادية للشعب وواحلزب الش يو  ،الرتاي ومع الزعامء الطائفيني

وحزهبم بلسان  ،يلهجوا بلسان ،ان هذا ما يفرس وجود ش يوعيني مغرتبني داخل حزهبم

آخر قد اكن   ،ويف ذكل فانين اذكر ان احد الاعضاء يف فرع احلزب الش يوعي ببولندا  ،أ

يف اكرث اشاكلها  ،يتبين اطروحات اقتصادية متطرفة يف دعوهتا ودفاعها عن الراساملية

عضوا يف احلزب الش يوعي. اذكر انه قد دارت يل حماورات مطوةل  ومع ذكل اكن ،ميينية

وذكل بعد  ،واذلي كنت اقف عىل يساره من انحية الآراء الاقتصادية ،مع هذا العضو

ومل يس تطع ان يقدم رشحا النامتئه للحزب الش يوعي  ،خرويج من احلزب الش يوعي

غري الانامتء  ،ية املتطرفةمع تبنيه لتكل الاطروحات الاقتصادية الراسامل  ،السوداين

التارخيي والعالئق العاطفية وجعزه عن قطع احلبل الرسي مع صورة ذكل احلزب 

 امليثولوجية واملارترييولوجية الا تر  علهيا عرب الس نني.

ال ميكن بأأ  حال من الاحوال ان تطور بناء عالقات  ،هذه املامرسات والعقلية والهنج

تقوم عىل  ،فالعالقة هنا ليست مع تنظمي زمين ،لعضو ابحلزبسلمية فامي يتعلق بعالقة ا

يكون فهيا  ،وامنا يه عالقة روحية ميتافزييقية ،والالنزتام بالتة ،االتفاق عىل برانمج

ويه هالقة يف حدها  ،ولهمينة قيادته ،العضو دامئا حتت الضغط الهائل مليثويلوجيا احلزب

 تشلك عالقة عبودية. ،ا الاكرث تطرفاويف اشاكله ،الادين تشلك عالقة اس تالب
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او قل الصورة اليت يري علهيا  ،ان صورة احلزب الش يوعي يف عيون بعض اعضائه

و احلزب الس يايس ما هو الا اداة  ،ال عالقة لها بعمل الس ياسة احلديث ،العضو

الا شالك واحدا من  ،من ادوات العمل الس يايس. وليس العمل الس يايس نفسه ،واحدة

 ،وال ينبغي ان يعطيا اكرث من جحمهام ،ال تتوقف احلياة دواام ،ل النشاط العاماشاك

وهذه الاهداف يه ما تس تحق النقاش واحلوار  ،اكدوات لتحقيق اهداف امه مهنام

 ،واليت ميكن ان تبيل وان تتغري ،وليس الادوات املتغرية ،طاملا اقتنعنا هبا ،والمتسك هبا

 ال.مبرور الاايم وتبدل الاحو 

واليت تفرتض حق الاختالف  ،هذا العالقة الطوعية والصحية لعالقة العضو ابحلزب

ومن حرية وكرامة  ،تنبع اساسا من مفهوم املواطنة ،والنقد واخلرو  عن احلزب وتغيريه

وليس احلزب او  ،وان يكون املواطن هو الهدف والغاية ،الفرد وحقوقه ككينونة مس تقةل

 وهذا هو لب الهنج الليربايل او ادلميقراطي.  ،الايدلوجية او القائد

آليات الأسطرة وعبادة  ،ابملقابل فان عالقات اخلضوع والاس تالب والعبودية املطورة عرب أ

آخر منا تنمتي اىلا   ،الشهداء والقادة طائفي عشا ري  -اقطاعي  ،جمال فكري واجامتعي أ

يُغيّب فيه  ،س تو  الفكريوعقيدي رسايل ميتافزييقي عىل امل  ،عىل املس توي الاجامتعي

وتضيع  ،وينسحق فيه التابع امام القائد ،الانسان لصاحل املؤسسة ) اليت تصبح طائفة(

ويهنزم فيه العقل امام  ،ويرتاجع فيه الواقع امام الايقونة ،فيه احلقيقة امام الاسطورة

 الصل.

 

 عادل عبد العاطي 

 2005اكتوبر  22
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فتوحة لعضوية احلزب الش يوعي السوداين هوامه عىل منت الرساةل امل   

(7من  3)  

 
 الرجل الشريف يحارب الفكرة بالفكرة

 او كيف يحارب الشيوعيون خصومهم باغتيال الشخصية واإلشاعات الكاذبة والدعاية السوداء 

 

الأطراف اجملهوةل يف بعض وزعت  ،يف النصف الاول من مخسينات القرن املال

ىل نبذ ادلين الاسالىم  ،ابمس الش يوعينيموقعا  منشورا السودان   يدعو املواطنني ا 

سقاطه املنشورات نظمت محةل ىف املساجد وبعد توزيع هذه  .اعتناق الش يوعيةاىل و  ،وا 

وطالب  ،أأغلبية ساكن السودان هيامجون معتقداتقيل أأام اذلين  ،ضد الش يوعيني

هدار دمتكل الأايم بعض خطباء املساجد يف    .ينيالش يوع  بوجوب ا 

 ،يعترب من أأفضل مقاالته السجالية ،مقاال قواي ،وقد كتب عبد اخلالق حمجوب حيهنا

وهو املقال اذلي يعرف ايضا بعنوان   ،بعنوان  الرجل الرشيف حيارب الفكرة ابلفكرة

 ،ويف ذكل املقال يرشح عبد اخلالق طريقه ايل الش يوعية ،وكيف أأصبحت ش يوعياو

وأأوحض  ،وامنا كطريق للنضال الس يايس والاجامتعي ،ن الاداينوكيف انه مل يلزتىما حبثا ع

وخمت مقا  مباباطبة من دسوا تكل  ،ان ال رصاع للش يوعيني السودانيني مع الأداين

 املنشورات قائال 

أأن الرجل الرشيف يرصع  بقى أأن أأقول لدلوا ر الا أأصدرت هذا املنشورو

واملنطق. ان  ة معينة ابحلجةالفكرة الس ياس ية ابلفكرة الس ياس ية ويعارض فكر 

الطريقة الصغرية  حماوةل تزييف أأفاكر أأعدا مك أأو من تعتقدون أأام أأعداؤ ، هبذه

 3 و ...الصغار ال تليق، فوق أأاا عيب فاحض. أأما أأساليب ادلس فه ي من ش مي

عىل  ،واان أأقرا بعض ردود بعض اعضاء احلزب الش يوعي السوداين ،تذكرت لك هذا 

 ،2005اكتوبر  16واليت نرشهتا بتارخي  ،وحة لعضوات واعضاء ذكل احلزبرساليت املفت

وادلفاع  ،حيث تراوحت الردود ما بني الهتجامت الشخصية والانفعاالت املريرة من هجة

وان اكنت  ،من اجلهة الاخر  ،املنطلق من مواقع سلفية نصوصية ،غري النقدي التربيري

 ،متثلت يف بعض التفاعل الاجياي مع الرساةل ،هناك جواهر يف وسط هذا الراكم العظمي

 من قبل بعض الرشفاء وادلميقراطيني واال صالحيني يف صفوف الش يوعيني.

                                                           
الرجل الشريف يحارب الفكرة بالفكرة : من كتاب محمد احمد سليمان:  اليسار عبد الخالق محجوب:  3 

 السوداني في عشرة سنوات
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رد من قبل عضو يف احلزب  ،اسرتعى اهامتيم بشلك خاص ،ومن بني تكل الردود

ويبدو انه ذو حظوة وحمسوبية  ،مقمي ابسرتاليا ،يدعي خادل العبيد ،الش يوعي السوداين

يصا  بفرع احلزب  –بدليل ان توصيلته  ، احلزب الش يوعي وعند قيادته الميينيةيف ا  ا 

 ،كام اعرتف بنفسه ،تصل اليه برسعة هجمنية –الش يوعي عند انتقا  من ماكن ايل اخر 

وعندما يقطع البحار يف اجتاه اسرتاليا اتتيه  ،فهو حني يذهب للرايض اتتيه يف ثالثة اايم

بيمن يف العادة تصل للعضوية  ،يسافر ا يل القاهرة حيملها يف جيبه وعندما ،يف اس بوع

 أأو ال تصل ا طالقا. ،العادية بعد اشهر طويةل وس نوات

انه ميكل وثيقة مكتوبة خبط  ،يف رده عىل رساليت املفتوحة ،وقد زمع الس يد خادل العبيد

بعم. يف  ،متي اليهاذلي ان  ،يعرتف فهيا عضو قيادي يف احلزب الليربايل السوداين ،اليد

واعترب ان هذا خرب غري سار  ،وهددين بنرشها ،هجاز أأمن اجللة القومية الاسالمية

 اخل اخل من غث الالكم. ،ابلنس بة يل

وقلت   اننا ال  ،مطالبا اايه بنرش الوثيقة يف احلال ،وقد خاطبت الس يد خادل العبيد

اذا اكن ميلكها  ،ثل هذه الوثيقةواعتربت ان نرشه مل  ،نتسرت عىل ا  جاسوس يف صفوقنا

ويف نفس الوقت حذرته من حماوةل التلفيق واغتيال  ،هو انتصار للحقيقة والتارخي ،حقا

فقال ببساطة انه ميكل الوثيقة ولكنه س ينرشها يف الوقت اذلي  ،خشصية البرش ابلباطل

 وسدر يف غيه يعمه. ،وانين لست من احدد   وقت النرش  ،يروق  

 ،اقعة توحض جحم الا طاط اذلي وصل اليه بعض قادة وكوادر احلزب الش يوعيهذه الو 

و اليت  ،يف ممارسة اغتيال الشخصية وادلعاية السوداء واختالق الااكذيب والتشنيع

ويه ال شك ليست من اساليب الرجال )  ،ارشان الهيا وأأشار الهيا غريان اكرث من مرة

كام دعا عبد اخلالق  ،حياربون الفكرة ابلفكرة اذلين ،والنساء( الرشفاء )والرشيفات(

واليت ختصصت  ،وامنا يه الاساليب اليت عيت بسبلا الس ياسة ابللعبة القذرة ،حمجوب

ومن يسري عىل اجها بغري هدي ودون  ،فهيا القيادة الميينية للحزب الش يوعي السوداين

 ا حسان.

ابالنامتء لأمن  ،اكن جحم هذا احلزبىمام  ،ان اهتاما معمام لقائد يف حزب س يايس سوداين

هتام خطري بلك املقاييس ،اجللة القومية الاسالمية فال بد ان  ،وما دام قد ُاطلق ،هو ا 

من كوادر احلزب  ،ولكن املتخصصني يف ادلعاية السوداء ،او الاعتذار عنه ،يمت اثباته

  ،عىل طريق الوان والرايةيريدوا ان يسريوا  ،الش يوعي السوداين التابعني لقيادته الميينية

واليت اهتمت من قبل املهندس صاحل اخلري ابلتابابر لصاحل اجليه الشعيب لتحرير 
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فقد انترشت اال شاعة يف  ،قالوا بببجاحة ان هذا ال هيمهم ،وعندما برأأته احملمكة ،السودان

 وهذا هو املهم. ،لك السودان

و سكراترية اللجنة املركزية تنبه   عض ،هذا الاسلوب اخلسيس يف العمل الس يايس

حني كتب عن ممارسة اغتيال الشخصية  ،حسن ات  الرس ،للحزب الش يوعي السوداين

انهيك عن اخلصوم  ،اليت تس تابدم ضد الاعضاء القادة يف احلزب ،والاشاعات املغرضة

 ووصف الوضع السائد يف حزهبم ملخصا   يف التايل  ،الس ياس يني

فرد .. خشصنة احلزب يف سكرتريه العام .. تفيش عقيدة اميانية .. عبادة و 

بني مثقفيه .. معاداة املبادرة .. س يادة أأساليب الهمينة والترشذم  الكسل اذلهين

وتدمريمه عن طريق تشويه السمعة وفربكة الهتم .. وترسيب  والفتك ابخلصوم

القادة الغري مرغوب فهيم للحط من شأأام وقتل  الاختالقات والأقاويل عن

نتشاء ابخبار السقوطخش  بعاد من القيادة .. افتقاد  صياهتم ... واال  واال رتداد واال 

آمر، وحتول  احلق والعدل داخل احلزب .. وأأصبحت القيادة اباط للكذب والتأ

.و مكؤسسة دميقراطية احلزب ايل قطيع مسلوب الارادة وانطمست معامل احلزب
4 

كينة ادلعاية السوداء للحزب الش يوعي ممن حاولت ما ،أأما احد اعظم الرجال والابطال

فهو الاس تاذ الراحل اخلامت  ،السوداين وقيادته الميينية اغتيا  معنواي وس ياس يا واجامتعيا

ويزورمه  ،وكيف انه اكن يتعامل معهم اجامتعيا ،واذلي ح" عن جتربته معهم ،عدالن

 يف حني تعاملوا معه بلؤم  ،ويبتدر ابلتقاط خيوط الصداقة والود

ولكن العكس ليس حصيحا فعندما خرجت حاول كثري من الش يوعيني، و

وهذه واحدة من املامرسات اليت اكن ·· اغتيال خشصييت ·· بتشجيع من القيادة 

ميارسها احلزب الش يوعي لالسف واصبح عاجزا عهنا يعين هو حيت لو ختيل 

حال  عهنا فس يكون ختيل العاجز اسلوب اصبح اليفيد كثريا ولكهنم عيل لك

والكون دقيقا فان فئات مهنم حاولت ذكل وهذا ايضا · حاولوا اغتيايل معنواي 

بدوافع الربنواي ودوافع املقوةل اللينينية ان الش يوعي اذا سقط يسقط معوداي وهذا 

 5 )...(وهراء حمض 

                                                           
العدد الثاني والعشرون، ديسمبر راجع قضايا سودانية، مجلة يصدرها الحزب الشيوعي السوداني،  4 

 1 ، صفحة1999

 2004لخاتم عدالن، لق اء صحفي مع جريدة أخبار اليوم، ا 5 
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فان القيادة الميينية للحزب الش يوعي السوداين واتبعهيا  ،ويف ممارسة اغتيال الشخصية

كام فعلوا مع الشهيد والقائد العاميل الفذ قامس  ،عىل خصوىما وتهتمهم يف اخالقهم تهتجم

او تهتمهم  ،كام فعلوا مع الراحل اخلامت عدالن ،او تهتمهم ابلرسقة والاختالس ،امني

جتاه عضو قيادي  ،كام يفعلوا الان يف اسلوب عاجز خمز ،ابجلاسوس ية والعمل لالمن

ويف احلقيقة فاام يف  ،وبوثيقة مزعومة يهتربوا من ان ينرشوها ،يزمعوه يف احلزب الليربايل

 هذه االهتامات اجملانية هلم اترخي خمز طويل.

نذكر ما فعل  ،فغري اهتاماهتم العضرية واحلقرية يف امليدان العضاء مهنم لك ثالثة اشهر

ك ابلعمل جلهاز امن حني اهتم الاس تاذ خادل املبار  ،سكرتريمه العام المييين محمد ابراهمي نقد

او كام فعلوا مع ادلكتور  ،تراجع نقد واعتذر   ،فلام رفع الرجل القضية للقضاء ،المنريي

ابلعامةل للمابابرات  1977واذلي اهتموه يف كتاهبم عن قضية اجلنوب يف  ،منصور خادل

يف الطبعة   ،ودون اعالن او تربير  ،مث عادوا خلسة لسحب تكل الفقرة ،الامريكية

مما رصده  ،عندما اصبح الرجل رمقا يف احلركة الشعبية لتحرير السودان ،لثانية للكتابا

 ونعته بو خفة اليد الثوريةو. ،الباحث ادلكتور عبد   عىل ابراهمي

هو اس مترار لنفس  ،ويف احلقيقة فان اهتام القيادة الميينية خلصوىما ابلتجسس والامنجية

وهو من جانب اخر قد يغطي عىل اجلواسيس  ،الاكحلمهنج ارابب الارهاب الس تاليين 

احلقيقيني  امل يعدم س تالني مئات والاف البالشفة ومن  بيهنم اكمينيف وبوخارين 

امل  ،بدعوي معلهم كجواسيس لالمربايلية ،وتوخاش يفس  ويرسل يف قتل تروتس 

الميينية لو اكنت  يقف  وراء تنفيذ لك  ذكل برياي معيل الاوخراان الروس ية ؟ ان القيادة

فلتبحث عن اجلاسوس اذلي حتدث عنه ابو  ،تريد حقا ان تبحث عن اجلواسيس

واذلي جيلس يف مقة هرم احلزب  ،رئيس البوليس الس يايس بزمن دكتاتورية عبود ،رانت

بعد ثورة  ،واذلي حاول الش يوعيني مقايضة ابورانت لكشفه ،الش يوعي منذ امخلسينات

 حيتفظ ابلرس!فرفض وما زال  ،اكتوبر

من هو هذا اجلاسوس يف مقة هرم احلزب الش يوعي  هل هو من أأعدم وصية عبد اخلالق 

ام من طلب من الامرياكن قرضا دون فائدة؟ ان معرفة هذا  ،حمجوب الاخرية

اجلاسوس ستسامه كثريا يف حل مكية من اعقد امحمار احلياة الس ياس ية السودانية يف 

وس يفرس  ،واليت اكن للحزب الش يوعي السوداين طرفا فهيا ،خالل امخلسني عاما الاخرية

واخلياانت اليت دفع  هنا مجموعة من انبل  ،محم التوجه المييين يف قيادة احلزب الش يوعي

 من قيادات احلزب الش يوعي وكوادره. ،البرش
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ان الرجل الرشيف ) واملراة الرشيفة( حيارابن )  ،يف الهناية اقول مع عبد اخلالق حمجوب

 ،وال يلجأأن اىل اساليب ادلس اليت س من ش مي الصغار ،و حياوران( الفكرة ابلفكرةا

وسادت  ،املبادرةوعادوا  ،ولكن اىن هذا ممن خشصنوا احلزب يف خشص سكرتريه العام

وتدمريمه عن طريق تشويه السمعة  وسطهم  أأساليب الهمينة والترشذم والفتك ابخلصوم

القادة الغري مرغوب فهيم للحط من  ت والأقاويل عنوفربكة الهتم وترسيب الاختالقا

نتشاء ابخبار السقوط  شأأام وقتل خشصياهتم . كيف يكون هذا ملن اصبح مههم اال 

  ،واال رتداد واال بعاد من القيادة.. اين يكون هذا يف حزب افتقد فيه احلق والعدل

آمر، وحتول ايل قطيع مسلوب  الارادة وانطمست وأأصبحت القيادة فيه اباط للكذب والتأ

عضو السكراترية املركزية  ،كام يقول الزميل حسن ات  الرس ،مكؤسسة دميقراطية معامله

 للحزب )المييين( السوداين.

 

 عادل عبد العاطي 

24/10/2005 
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 هوامه عىل منت الرساةل املفتوحة لعضوية احلزب الش يوعي السوداين 

 (7من  4) 

 
 أِشر يسارا وقف يمينا

 او في النهج اليميني للقيادة الحالية للحزب الشيوعي

 

بني ورفاقو  ،يف منتصف  انينات القرن املال ،وأأابن الرصاع احلايم يف عدن ،أأذكر ُ انه

أأنه اكنت تدور  ،وقبل اندالع حرب القاابئل املاركس ية هناك ،احلزب الأشرتايك الميين

تلف القو  والقادة يف تريد ان تسجل موقف خم   ،طرفة بني اليساريني يف السودان

فقيل ان عبد الفتاح اسامعيل وعيل صاحل محمد وعيل عبد    ،الرصاع يف الساحة المينية

فلام اراد عىل عبد  صاحل ال ول قال للسائق  أأرّش   ،صاحل اكنوا يرتحلون بعربة ُاجرة

رع وقف ا  اعط اشارة ضوئية انك س تقف يف اجلانب الامين من الشا ،ميينا وقف ميينا

مث حتركت العربة وقال عبد الفتاح اسامعيل للسائق ملا ارد ال ول  أأرّش  يسارا وقف  ،به

 فلام أأىت ادلور عىل عيل صاحل محمد قال للسائق  أأرّش  يسارا وقف ميينا. ،يبسارا

ميكننا بلك ارتياح ان ننس به للقيادة  ،هذا املوقف اذلي نسبته الطرفة لعيل صاحل محمد

واليت متارس اق  املامرسات الميينية يف فعلها  ،حزب الش يوعي السودايناحلالية لل

ويه تقصد  –عن املاركس ية  ،وتغطهيا بشعارات يسارية زائفة ،الس يايس والاجامتعي

اليت تريد  ،وعن حزب الطبقة العامةل وغريها من الاشارات الضوئية اخلادعة –الس تالينية 

 طرفة.ان ختفي هبا مواقفها الميينية املت

للحزب  –الالرشعية  –ويف احلقيقة فان رصد التحول المييين يف توهجات القيادة احلالية 

فقد اشار   عدد كبري من  ،ليس أأمرا جديدا ،بقيادة محمد ابراهمي نقد ،الش يوعي السوداين

منذ س بعينات  ،مبا فهيم اعضاء وقادة داخل احلزب الش يوعي ،البحاثة والس ياس يون

وان اس تطاعت قيادة ذكل  ،وخصوصا يف فرتة الامثنينات والتسعينات ،القرن املال

وابساليب بعيدة س عن  ،احلزب يف معظم الاحيان ان تقتل هذا الرصد والنقد يف ىمده

 رشف احلوار.

يف مواقف  الراحل الكبري حسن الطاهر  ،وميكن ان نوثق أأول هذا النقد والرصد 

يف س بعينات القرن  ،ميقراطية اذلي كتبه يف بغدادوكتابه عن اجللة الوطنية ادل ،زروق

 ،ومن قياداته الاويل ،والرجل من مؤسيس التنظمي الش يوعي يف السودان ،املال

وهو اكرث احملاوالت اليسارية جناحا يف  ،وسكرتري عام حزب اجللة املعادية لالس تعامر
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ان يف اول دورة   حيث دخل الربمل ،واول انئب برملاين عن احلزب الش يوعي ،السودان

انه رفض  ،. وقد بلغت عدم ثقة الرجل يف القيادة الميينية للحزب الش يوعي1954بعام 

كام فعلوا ابلشهيد  -ابلعودة للسودان يف النصف الثاين من الس بعينات –طللا لالنتحار 

 فاكن ان سلقه هؤالء الميينيون ابلس نة حداد. ،قامس أأمني

الشهيد والقائد العاميل الفذ خض  ،عىل فراش الاحتضار كام انتقد اخلط المييين وهو

يف  ،واذلي تركته القيادة الميينية ميوت يف نل طروف ابئسة ،ابن عطربة البار ،نرص

وهو الامر اذلي مارس ته من قبل مع الشهيد مصطفي  ،النصف الثاين من الس بعينات

 ،مثيل اجها المييين البائسمع توفري لك وسائل العال  والراحة والاهامتم مل  ،محمد صاحل

 واليت تشمل العال  يف اخلار  يف املانيا وبريطانيا.

مت انتقاد اخلط المييين من قبل الراحل الكبري معر مصطفي  ،ومن خار  صفوف احلزب

ومن مؤسيس حصيفة امليدان  ،وهو احد القادة التارخييني حلركة اليسار يف السودان ،امل 

واذلي مل تنعه امليدان حني  ،ورئيس حتريرها لعدة س نوات -نيالناطقة ابمس الش يوعي-

يف نكران عظمي للجميل. وكذكل انتقد اخلط المييين حزب احتاد القو  الوطنية  ،وفاته

وايضا  ،طوال الامثنينات والتسعينات من القرن املال ،ادلميقراطية يف نرشاهتم وادبياهتم

 ،1985زب الش يوعي قبل انتفاضة ابريل انتقده القادة الش باب اذلين خرجو من احل

 وكونوا وقهتا ما يسمى حبركة الش باب الوطين ادلميقراطي )حشود(.

يف اكرث من  ،وقد كنُت ارشت ايل الهنج المييين للقيادة احلالية للحزب الش يوعي السوداين

وحللت بعضا من جتلياته يف اس تقاليت من عضوية ذكل احلزب يف مايو  ،مسامهة عامة

وأأخفر انه قد نهرت  ،وال أأزال اعتقد ان واجب فضح هذا التحول المييين قامئا ،1996

مثل  ،اجيال جديدة من ش باب احلزب الش يوعي تشري لهذا الهنج المييين وتنتقده

 الاساتذة محمد حس بو ومرتيض جعفر واملهندس معزت محمد امحد وغريمه.

 ،ط بشلك ال فاكك منه ابس تالينيهتامربو  ،والهنج المييين لقيادة احلزب الش يوعي احلالية

مفن املعروف ان الاحزاب الس تالينية واملهنج الس تااليين هو مهنج حمافظ ومييين من 

وليس ذكل فقط النه يرهن قضااي التغيري والثورة والرصاع الفكري  ،ادلرجة الاوىل

ستند عىل وي  ،وامنا النه يقوم اساسا عىل مهنج غري ثوري ،والاجامتعي ملقتضيات السلطة

كام  ،وكذكل عىل القو  التقليدية يف اجملمتع ،الفكر التقليدي من قويم وقبيل وعشا ري

ويدخل الاميان والصيغ العقائدية مككون  ،يبين اطره التنظميية عىل املركزية وعبادة الفرد

وهبذا فال ميكن ان يكون ثوراي او هادفا   ،اسايس يف منظومته الفكرية والس ياس ية
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آليات ذكل التغيري ،للتغيري ويكون لك مهه اذن احلفاظ عىل  ،وذكل الفتقاده لهنج وأ

 الاوضاع القامئة والتعايه معها.

يف   ،قد تبد  يف سلوك قيادة احلزب الش يوعي ،ان التجىل الس يايس للهنج المييين

تعممي خط املساومة والاصالح والتحالف مع القو  التقليدية )...( وحسب شعارات و

جامتعى اجلذر  ىف البنية الاجامتعية السودانية )..( وتغييب واجب بناء اجللة التغيري الا

وكذكل يف  ،ادلميقراطية ملصلحة حتالف عريض تلعب فيه الاحزاب الطائفية ادلور املقدمو

 العداىئ جتاه حماوالت توحيد القو  واملوقف ،دعوات حتالف القو  احلديثة ورفض

 ،جامهري  وتقدىم ،بناء حزب دميقراطى واسع وكبري لفكرةوالرفض العدىم  ،ادلميقراطية

الاجامتعية والس ياس ية  الس ياس ية ويشلك رمقا جديدا ىف احلياة من اخلرطة يغري

ابصدار  ،1977وهو اج ابتدأأ من العام  ،السوداينو كام كتبتا قبل تسعة اعوام ونصف

ووصل  ،س مترا اىل يومنا هذاوال يزال م  ،وثيقة وجلة عريضة لدلميقراطية وانقاذ الوطنو

 والانبطاح أأمام نظام الانقاذ الفايش. ،يف ا طاطه ايل التقارب الأن مع حزب الرتاي

فان هذا الهنج يتبد  يف تقدت التنازالت الفكرية امام الميني  ،أأما عىل املس تو  الفكري

ش يوعي عن وليس أأدل من ذكل من تراجع القيادة الميينية للحزب ال  ،الطائفي والفايش

وحتولها اىل حديث  ،وفصل ادلين عن الس ياسة ،مطلب العلامنية الس ياس ية والاجامتعية

وتراجعها يف  ،دون ان تقف يف الصف العلامين الواحض ،ممجو  عن ادلوةل املدنية واملواطنة

واىل دفاعها عن القمي التقليدية يف  ،مسائل الهوية ايل تبين خط اس تعراي نييل امدرمأأين

ورفض دعوات التحديث  ،بل وادلفاع والتربير عن ان اجملمتع السوداين جممتع قبيل ،متعاجمل 

 استنادا عىل هذا الزمع. ،والعلمنة والتغيري

 يقول المييين محمد ابراهمي نقد  

الامس الاقرب لنا، وال نقول  و  ن مع ادلميقراطية التعددية، وهذا هو

ربايل، وجممتعنا ليس ليرباليا، جممتعنا يف لي الليربالية.. فنحن ليس دلينا اقتصاد

يه الاقرب لنا، وهذا ليس خيارا نظراي، وامنا  حقيقته جممتع قبيل، والتعددية

  6 السودانية و هذا ميثل لنا ملخصا للتجربة

ن هذا الطرح فوق ما فيه من اخللط النظري ال بد ان يؤدي  ،والاس هتبال الس يايس ،ا 

 ،مع احصاب الايدلوجيات التقليدية والتنظاميت الطائفية اىل التحالف ،بصورة موضوعية

 انظر اىل قو  يف نفس احلوار   ،بل ومدحه ،ومعوم الميني

                                                           
 2005يونيو  2 ، الخميسد إبراهيم نقد، حوار مع صحيفة األيام: محم 6 
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وحدة القواىلتقدمية او حتالف اليسار نفهمه ونتفهم دواعيه ولكن  و احلديث عن

يدفعنا للعزةل عن الميني والاكتفاء بتحالف ضيق، و حا  السبب اذلي هو ما

حزب حمرتم وبه قيادات ممتزية  هو الامة مثال   الميني هناك حزبعىل مس تو 

  ن وانعزل عن هذه امجلاهري الواسعة، و  جامهري واسعة ملاذا ال احتالف معه

و رتم جحم الاخرين، ومه نفوذمه  ندعو لتحالف واسع، نعرف جحمنا ونقبل به،

ة املطاف، و ن نعمل ااي يف نفوذ هو اكرب سواء حققوه عرب الطائفية او غريها

وعىل املس تو   الناس لتوافق، مع كحزب بشلك دؤوب ونصل عرب احلوار

 الس يايس نريد ان نصل التفاق حد ادىن لتشكيل هذه اجللة، او التحالف

 7.الواسعو

ننا نر  يف النص اعاله مفا هيم  هو ان حلزب  ،جتليا لورائعية والنفعية ابسؤا اشاكلها ،ا 

كام ان عدم الانعزال عن  ،هيم ان يكون قد حققوه عن طريق الطائفيةوال  ،الامة نفوذ

 ،ال يمت ابلعمل وسطها والنضال معها للتحرر من العالقات القدمية ،جامهري تكل الاحزاب

واملطلوب هو التوافق عىل املس تو  الفكري  واالتفاق  ،وامنا عرب التحالف مع قياداهتا

 ،واملطلوب ليس هو حتديث اجملمتع السوداين ،هتاوليس هزمي ،الس يايس  مع قو  الميني

 والتعايه مع قو  وعالقات التابلف. ،وامنا تقبل طبيعته القبلية املزعومة

 ،يف موقفه من املرأأة السودانية ،ميكننا ان نر  جتليا واحضا لميينية احلزب الش يوعي

لسلفي التقليدي بيمن يتواصل  جهوم الهنج ا ،فالطرح الرعي للحزب ياكد يكون منعدما

اذلي تطرحه عضو جلنته املركزية ورئيسة الاحتاد النسايئ الاس تاذة فاطمة  ،املتابلف

واليت تربط  ،يف ميثاق التجمع 5ويف نفس الوقت قبل هذا احلزب املادة ،امحد ابراهمي

ووقف  يف املؤمتر الثاين للتجمع  ،حقوق املراة السودانية بعدم التعارض املزعوم مع الاداين

 ،ليوحض موقفه احلقيقي من املرأأة ،اخل ،وضد تبين اتفاقية س يداو ،ضد حسب هذه املادة

حيدد تقدم او رجعية  لك فرد ولك قوة  -ا  املوقف من املرأأة  –واذلي قال اجنلز انه 

 اجامتعية .

يمت  ،عىل املس توايت الفكرية والس ياس ية والاجامتعية ،املؤسف ان هذا الهنج المييين

وقد اكن  ،وهذا هو الاس هتبال الس يايس عينه ،ت شعارات يسارية مضلل.متريره حت

حفق لمن  ،ابليسار املس هتبل ،المييين محمد ابراهمي نقد قد وصف من قبل بعض قو  اليسار

 ان ندعوه مبمثل الميني املس هنبل جبدارة وال منازع.

                                                           
 المرجع السابق 7 
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ا   ،وجتديدي مل يمت يف اطار عقالين وعلامين ،ان التحول يف اج احلزب الش يوعي

ونقض اجلوانب  ،الالزتام ابلقمي الاجيابية يف تراث واترخي وجتربة احلزب الش يوعي

وبعلامنية  ،ا  يف اجتاه الزتام اكرب ابدلميقراطية الليربالية ومؤسساهتا ،الس تالينية واخلاطئة

 ،لطائفيوبنرش التنوير والاستنارة وحماربة الفكر السلفي وا ،احلياة الس ياس ية والاجامتعية

وهزمية القو  املسؤوةل عن  ،ويف اجتاه تغيري العالقات القدمية واملتابلفة يف السودان

والتعايه مع الواقع الاجامتعي والس يايس  ،بل يف اهامل لك ذكل ،الازمة السودانية

 مبهنج والرزق تالقيطو. ،والتربير   والتعيه منه

وعن حماوهتم  ،تقارهبم مع الرتاي عندما سؤئل عن ،لقد قال احد قادة احلزب الش يوعي

رجاعه حللبة الس ياسة ابلباب السودان  ذلمك هوان و ،بعد ان قذفه تالميذه من النافذة ،ا 

  8!!. ماشة كده السودان !! احلاجات ىف

ن هذا القول املتساقط هو التعبري الفج عن ميينية القيادة  ،فكراي وس ياس يا ،ويف احلقيقة ا 

 ،انه ال يعرب عن السودان ،لكن هذا القائد قد هجل او جتاهل ،احلالية للحزب الش يوعي

يف  ،وامنا عن نفسه ورفاقه يف قيادة احلزب الش يوعي ،وال عن سري الأمور يف السودان

 بيمن يقف يف اق  الميني. ،واذلي يؤرش يسارا ،اجهم المييين املدمر

 

 عادل عبد العاطي 

29/10/2005 
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  2004-7-18 –جدوى الحزب؟ 



154 

 

 

  املفتوحة لعضوية احلزب الش يوعي السوداينهوامه عىل منت الرساةل 

 (7من  5) 

 
 في إنتظار جودو 

 او المؤتمر الخامس للحزب الشيوعي السوداني بين اآلمال الكامنة واألالم الممكنة

 

رمس الاكتب الايرلندي مصويل بيكيت صورة  ،يف واحدة من مرسحياته الاكرث انتشارا

 ،س يغري لها لك حالها وحيل لها لك مشا ها ،ابئسة لقرية تنتظر خملّ صا يدعى جودو

رمغ الآالم  ،وحا ا سدال الس تار ،ولكنه ال يأأت حا الهناية ،وتنتظره يوما بعد يوم

 انتظارا جمليئه. ،ورمغ اام اوقفوا لك حياهتم ،والامال العظمية ملنتظريه

كحال معظم هو  ،اذلين ينتظروا جودو الغامض اذلي ال يأأت ابدا ،حال اهل هذه القرية

واذلي اكن مقررا  ،ومه ينتظروا انعقاد املؤمتر العام اخلامس حلزهبم ،الش يوعيني السودانيني

وماا  ،ومل ينعقد ابدا ،  ان يقوم بهناية السش تينات واول الس بعينات من القرن املال

ومثقلني  محملني ابلآمال العظام ،زالوا ينتظرونه يوما بعد يوما وعاما أأثر عام وعقدا تلو عقد

 ابلآالم الاعظم.

واذا مل تكن هلم أأكيدة ابدا ان جودو  ،واذا اكن أأهل تكل القرية قد استسلموا للومه

 ،حيث حسب ال تة حزهبم ،فان احلال خمتلف عند الش يوعيني ،الغامض هذا س يأأيت

آخر مؤمتر هلم انعقد اكن يف اكتوبر  ،ينبغي ان ينعقد املؤمتر العام لك عامني  ا  ،1967وأ

وهو زمن مات فيه املاليني ووودلت فيه ماليني  ،قبل حوايل اربعني عاما من الان

مبا قدموه من تضحيات ومبا  ،ان ينتظروا مؤمترمه هذا ،وحق هلم عىل اية حال ،جديدة

 بذلوه من نضاالت.

نعقاد املؤمترات العامة يف احلزب الش يوعي السوداين يكشف حقيقة  ،واحلقيقة ان قانون ا 

اليت يعاين مهنا هذا احلزب حتت القيادة الميينية املهمينة عليه. فاحلزب الش يوعي بدأأ الازمة 

فاكن  ،ويتحرر من الس تالينية -وان بصورهتا املركزية –حزاب حياول ان يقارب ادلميقراطية 

والثاين  ،1949حيث اكن املؤمتر الاول   عام  ،يعقد مؤمتراته بصورة معقوةل يف تواترها

. ورمغ طول الفرتة بني املؤمترين 1967والرابع يف  ،1965والثالث يف عام  ،1952يف عام 

الا ان عقد الس تينات واول الس بعينات قد شهد اجامتعات موسعة  ،الثالث والرابع

حاولت هبا  ،1970وحتضريات للمؤمتران الرابع واخلامس ومؤمترا تداوليا يف اغسطس 
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والتعويض عن هذه الفرتة الطويةل بني  ،راطية ادلاخليةالقيادة التارخيية توس يع مواعني ادلميق

 مث ابتدرت ادلعوة للمؤمتر اخلامس. ،املؤمترين الثالث والرابع

 ،1971-1970وقرار ادلعوة للمؤمتر اخلامس طرحته قيادة احلزب السابقة يف ختوم عايم 

كتب من حيث  ،واجنز عبد اخلالق حمجوب اجلزء املناط به يف الاعداد ذلكل املؤمتر

ويه وثيقة  ،وثيقة   حول الربانمج ،حني اكن معتقال 1971داخل معسكر الشجرة يف 

وختليص اطروحاته  ،اندرة حاول فهيا عبد اخلالق حمجوب تطوير برانمج احلزب الش يوعي

وهو التشويه اذلي اكنت من اس بابه بعض  ،من التشويه اذلي قامت به سلطة مايو

 رامج وشعارات الش يوعيني انفسهم.القصورات الفكرية لتصورات وب

ال ان القيادة الميينية اليت اس تولت عىل احلزب الش يوعي بعد  وعىل  ،1971يوليو  27ا 

قد ابعدت واجب قيام هذا املؤمتر التليد اىل ذيل  ،رأأسها المييين محمد ابراهمي نقد

طوال حوايل  ،ا  املؤمترات العامة ،وغيبت هذه املؤسسة احلزبية الاساس ية ،اهامتماهتا

 من قيادهتا غري املميونة لهذا احلزب السوداين املهم. ،اربعني عاما

ن هذه الواقعة ابلضبط وهو بنص التة احلزب الش يوعي أأعىل  ،ا  تغييب املؤمتر العام ،ا 

 ،يوحض املهنج املدمر لهذه القيادة الميينية ،ملدة تقارب الاربعة عقود ،سلطة يف احلزب

 ،وذكل فقط لس تأأثر ابلقرار يف ذكل احلزب ،ة عرض احلائطواليت تضب ابملؤسس ي

دون س ند من برانمج او  ،ولكامي تتبين اخلط وضده ،ولتسري يف خطها المييين دون رقابة

يف  ،وحق عهنا ما قا  الراحل اخلامت عدالن ورفاقه ،قيد من التة او خوف من حماس بة

 يتحدثوا عن الوضع يف احلزب ومه ،حيث كتبوا ،خطاب اس تقالهتم من احلزب الش يوعي

 الش يوعي 

نفردت القيادة الضيقة و الأوتوقراطية، بلك قرار وطين هام، و مل  و... فقد ا 

تطرح عىل عضوية احلزب اية خيارات س ياس ية خيتار واحدا من بيهنا منذ 

. فاذلي ينرش عىل الأعضاء هو وواثئقو عىل درجة من 1970أأغسطس 

لهيا تبين هذا املوقف الس يايس و نقيضهالعمومية حبيث ميكن ابال ستن  9.واد ا 

ذ ننتقد هذا الانهتاك الفظ ننا ا  من قبل من  ،للقواعد اليت حتمك معل احلزب الش يوعي ،ا 

يف حني قد انهتكوا مه التة ذكل احلزب  ،يفصلوا الاعضاء ويشهروا هبم التفه الأس باب

يف حني تلزىمم التة  ،عامابعدم عقدمه لهذا املؤمتر طيةل حواىل اربعني  ،عرشين مرة

حول الطابع القارص ملؤمترات الاحزاب  ،ال تساوران اية شكوك ،احلزب بعقده لك عامني
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حيث ااا يف غاللا  ،واملؤسس ية الفعلية ،وافتقادها لدلميقراطية احلقيقية ،الش يوعية

وخصوصا  ،ةويه تبصم يف العادة عىل ما تأأىت به القياد ،مؤمترات معدة سيناريوهاهتا سلفا

ويف  ،وهكذا اكنت املامرسة يف اغلب اترخي احلركة الش يوعية العاملية ،السكرتري العام

 جتربة احلزب الش يوعي السوداين.

 ،يه ما تعطي الرشعية للقيادة املعينة ،عىل عالهتا ،فان املؤمترات العامة ،رمغ هذا وذاك

ملؤمترات تنعقد حتت نل سواء ان اكنت هذه ا ،ودواا ،والربانمج الس يايس املعني

واملواقف  ،فان القيادة تتحول اىل محمقة ومهبتة ،او اكنت قراراهتا ُمسلفقة ،دميقراطية اكمةل

ويتحول احلزب ايل  ،الس ياس ية تبين عىل قاعدة املزا  والس لللية والاس هتبال الس يايس

 اجبات.وليس اىل مناضلني هلم حقوق وو ،والعضوية اىل عبيد وتُبع ،ضيعة واقطاعية

ميكن ان نفهم انتظار اعدادا غفرية من الش يوعيني السودانيني  ،بسبب من ذكل

انتظارا جلودو  ،وكيف اام ميضغون املر ،حلمل انعقاد ذكل املؤمتر الاسطوري ،ومنارصهيم

هذا ال وع ادلميقراطي واملؤسيس  ،وكيف تس تغل القيادة الميينية ،ذاك اذلي ال جيي

متحججة عن  ،ابختاذ املواقف اخملزية ،وتطلق يدها ،لتغل يدمه ،النبيل عند العضوية

وصعوبة الظروف  ،والرسية مرات ،بواقع ادليكتاتورية احلامكة مرة ،تغييب املؤمتر وتغييلم

كام قال الامام  ،واحلر والربد ،واملتحجج واملهترب ميكن ان يعط. الصيف والش تاء ،اخل

 عيل ابن اي طالب ذات يوم.

حتت ارشاف هذه القيادة  ،اذا قيض   ان يقوم ،فان قيام هذا املؤمتر اخلامس ،مع ذكل

يف صورة  ،ال ميكن ان يفرز الا اعادة انتا  مهنجها وممارساهتا ورموزها ،الميينية ومشايعهيا

من  ،واملؤسس ية ،وابعد ما تكون عن ادلميقراطية ،واكرث اس هتباال وخداعا ،اشد لؤما وأأملا

الن املؤمتر العام لن يكون الا حاصل مجموع الاوضاع يف  ،ة ماضيةلك ممارسات مشاهب

 واساليب القيادة والعمل. ،وعالقات الهمينة والس يطرة فيه ،احلزب

ن اقرب اشارة اىل هذا وذكل بعد مدامهة  ،تتضح يف ترصحي المييين محمد ابراهمي نقد ،ا 

زمع انه قد تقرر تأأجيل عقد  حيث ،يف ابريل من العام اجلاري ،رجال الامن خملبأأه ابايم

دون  ،2005واذلي اكن ينبغي ان يقوم يف يونيو  ،املؤمتر العام اخلامس للحزب الش يوعي

وما تقرر تأأجيل  ،ومن قرر ذكل ،ان يوحض ما قُرر عقد ذكل املؤمتر العتيد يف يونيو

وأأان  ،ومن قرر ذكل! ويف احلقيقة فان دهش يت بتكل الاخبار املفاجئة ،ذكل املؤمتر

ممن مل يسمعوا  ،اكنت أأقل من دهشة بعض اصدقايئ من الش يوعيني ،مراقب من اخلار 
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ولسبب ما  ،الا من الشفاه اذلهبية حملمد ابراهمي نقد ،بقرار عقد ذكل املؤمتر وقرار تأأجي.

 ونطق كفرا. ،انه سكت دهرا ،وصف بعض عضوية احلزب قو  ذاك

وان قرار اقامته قد اختذ يف حلقة  ،  لينعقد بليلعد ان ذكل املؤمتر اكن ي   ،الشاهد هنا

هذا  ،وان قرار تأأجي. قد اختذ يف اطار حلقة اضيق ،ضيقة جدا من ممثيل  القيادة الميينية

مع جعزه يف نفس  ،اختذه يف حلظة جتيل ،اذا مل يكن قرارا فرداي للمييين محمد ابراهمي نقد

واملتعلق مبحامكة جمريم  ،1593القرار عن اختاذ موقف او اعالن رأأ  جتاه   ،الوقت

وحمتية اجامتع  ،متعلال بضورة اختاذ القرار يف اطار املؤسسات ،احلرب يف دارفور

 ،من جالفة ذكل الاس هتبال الس يايس ،فاكد الناس ان يسقطوا من طوهلم  ،القيادة

 ويعجز عن التعليق عىل حدث س يايس. ،واذلي يؤجل مؤمترا

وما  ،وتأأجي. بقرار فردي ،وعقده بليل ،يف التحضري ذلكل املؤمتر ،اههذا املهنج اذلي رأأين

وقدرة قيادته  ،عن أأساليب ادارة الرصاع يف احلزب الش يوعي ،نعرفه ويعرفه لك املراقبون

وحتت دعاوي الواقعية واملاركس ية والثورية  ،ابساليب الرتهيب والرتغيب ،الميينية الفائقة

يف نل س يطرهتا  ،ان تفرض خطها البائس ،ب املتناقضةاخل اخل من الأس با ،والظروف

لعلمنا ان  ،من مال وتنظمي واعالم واساطري ،املطلقة عىل اكمل ادوات القيادة والهمينة

وللحركة ادلميقراطية  ،ذكل املؤمتر لن يأأيت الا ابلآالم العظمية لأعضاء احلزب الش يوعي

انتا  الازمة اليت ادخلت فهيا تكل وس يعيد  ،وللتطور الس يايس يف البالد ،السودانية

عىل اج تكل  ،وس يعمل عىل ان يبصم الش يوعيون ابايدهيم او اعناقهم ،القيادة حزهبا

 القيادة الميينية يف املال واحلارض ويف املس تقبل.

عن واقع احلال يف  ،امنا تعرب ابلضبط ،اكحد  اشاكل املؤسسات احلزبية ،ان املؤمترات

مثل مؤمترات حزب  ،فهيا. فاملؤمترات املزعومة لالحزاب الطائفيةالاحزاب اليت تقوم 

ومؤمترات  ،ال تفعل غري ان تعيد انتا  مهنج الاشارة يف اسلوب جديد ،الامة مثال

واملؤمترين الوطين  ،مثل اجللة القومية الاسالمية سابقا ،احلراكت الاصولية ادلمياجوجية

ال عالقة لها ابدلميقراطية او املؤسس ية من  ،امنا يه مظاهرات فاش ية ،والشعيب حاليا

ومن الفس يخ ال ميكن ان نصنع  ،وقريبا قال اهلنا ان فاقد اليش ال يعطيه ،قريب او بعيد

الن هذا ضد  ،مفحال اذن ان يكون للحزب الطائفي او الفايش مؤمترا دميقراطيا ،رشابات

 طبيعة الاش ياء.

اذا ما  ،ر اخلامس للحزب الش يوعي السوداينجيعلنا نقول ان ىممة عقد املؤمت ،هذا  ه

واذا اريد لها الا  ،وان ختر  من دا رة انتظار جودو اذلي ال يأأىت ،اريد لها ان تنجح
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واذا اريد لها ان تهنض بواجب   ،يف حاةل قياىما ،او ىمزةل ،او مرسحية ،تكون مسخرة

والعمل  ،ميقراطيواعادته ايل دا رة الفعل ادل ،جتديد وتغيري احلزب الش يوعي حقا

والقطع مع الهنج المييين الانهتازي  ،ومواقع احلداثة والعلامنية والتغيري الاجامتعي ،امجلاهريي

فال بد ان  ،عاما من الفشل والتدمري 40وحماس بة القيادة احلالية عىل حصاد  ،اجلاري

الاصالح تهنض ابمر ادلعوة   واعداد اوراقه وتنظميه وادارته عنارص وقو  التجديد و

 ،دون ان تنتظر مؤامرات القيادة الميينية ،وادلميقراطية واليسار يف احلزب الش يوعي

نتظار جودو ،ومؤمترها اذلي س يكون اسؤا كثريا آالم ا  اذا ما ترك لها مس تقبل  ،من لك أ

وتقربه بسبب من ااننيهتا وجعزها  ،لس نني أأخري ،تعبث به ،هذا احلزب السوداين املُهم

 وميينيهتا.

 

 ادل عبد العاطي ع

9/11/2005 
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 هوامه عىل منت الرساةل املفتوحة لعضوية احلزب الش يوعي السوداين 

 (7من  6)

 
 رجوع النهر الى المجرى

 أو القواسم المشتركة بين تيار التجديد في الحزب الشيوعي والقوى الديمقراطية

 

ملفتوحة لعضوية احلزب رشح الفكرة الرئيس ية الاكمنة يف الرساةل ا ، اول يف هذا الهامه

وهو مد خطوط التواصل  ،والغرض الاسايس من خماطبة عضويته ،الش يوعي السوداين

من اجل التنس يق والعمل املشرتك و  ،بني لك القو  ادلميقراطية يف السودان ،واحلوار

 جبوانلا املتعددة. ،حلل وجتاوز الازمة السودانية الشامةل ،التوحد

ننا عندما نتحدث عن ال فاننا نعين لك تكل القو  املتبنية  ،قو  ادلميقراطية السودانيةا 

والعامةل من  ،واملمتسكة بقواعد ادلميقراطية وادلس تورية ،ملبادن كرامة وحترر الانسان

واحلريصة عىل قمي علامنية احلياة الس ياس ية  ،أأجل حتديث وتطوير اجملمتع السوداين

واولوية حقوق  ،كزية دور الانسان يف الكونمن مر  ،واملنطلقة يف لك ذكل ،والاجامتعية

 املواطن عىل ما عداها.

ميكن ان جند العديد من عنارص واعضاء احلزب الش يوعي  ،وسط هذه القو  بال شك

اروع  ،بل وبدىمم وجرومم مرات ،ممن سطروا مبواقفهم ونضاالهتم وتضحياهتم ،السوداين

مببادن احلرية  ،يف نل نروف صعبةوممن متسكوا  ،وامجل املواقف من اجل هذه القمي

ومن أأجل  ،من اجل حقوق املواطن وحرايته ،وممن معلوا وال يزالوا يعملون ،والتغيري

 يف جممتعنا وبالدان. ،التحديث والاستنارة

وحا الس بعينات  ،حيث ان جتربة احلزب الش يوعي السوداين ،هذا الأمر ال يعد غريبا

تشلك أأحد   ،قا الاكتب والناقد اسامة اخلواضكام اشار حم ،امنا اكنت ،عىل الأقل

وحماوةل لتطوير وتوطني قمي املامرسة الس ياس ية اجلديدة  ،جتارب احلداثة يف السودان

وقد انطلقت هذه التجربة من بني  ،والعالقات احلديثة والفكر املعارص يف السودان

 وتوهجت اىل القو  اجلديدة يف اجملمتع.  ،عنارص طاحمة للتغيري

اذا مت ختليصها من القيود الس تالينية الكثيفة اليت  ،تج هذا لس ببني  الأول ان املاركس يةن 

وكذكل يف  ،لعب دورا حتدي يا يف اترخي البرشية ،امنا تشلك فكرا ثوراي جتديداي ،كبلهتا

قد ارتبطت بقضااي التغيري  ،والثاين ان جتربة احلزب الش يوعي يف مطلعها ،السودان
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هذا التغيري اذلي حتتل فيه قضييت ادلميقراطية والتحديث موضعا  ،لسودانالاجامتعي يف ا

 جوهراي.

الكثري ممن حترروا من العالقات والافاكر  ،ان انضم للحزب الش يوعي ،ليس غريبا اذن

من طالئع العامل واملزارعني  ،من طائفية وقبلية واقطاعية ،القدمية يف اجملمتع السوداين

وهذه يه طليعة  ،ومن جامهري النساء والش باب ،لقوميات املهمشةواملثقفني ومن ابناء ا

وان انتجت جتربته كثريا من  ،وان اتثر به الادابء والفنانني ،قوي التغيري يف السودان

 عىل تطور الفكر والواقع السوداين يف اجتاه احلداثة. –املبارش وغري املبارش  –التاثري 

والرتاجع  ،طورات احلال داخل احلزب الش يوعيوت ،الا ان تغريات الوضع يف السودان

ويف نفس الوقت اذدايد دور املكون الس تاليين  ،1971امجلاهريي اذلي شهده بعد يوليو 

 ،قد أأد  اىل حاةل عكس ية ،وس يطرة العنارص الميينية والتقليدية عىل قيادته ،يف صفوفه

صفوف قو  وعالقات  يف ،وتدفع حزهبا ،وهو ان تنخرط قيادة احلزب الش يوعي تدرجييا

 وضد قمي وبرامج احلداثة وادلميقراطية والتغيري. ،القدت

مع بروز اجتاهات جديدة وتيارات  ،قد تزامن يف نفس الوقت ،ان هذا الاجتاه املنحدر

تعمل من اجل قمي التغيري واحلداثة وادلمقراطية يف اجملمتع  ،واحزاب وقيادات ومثقفني

ويه قو  تتوزع بني التيارات اليسارية  ،ب الش يوعيمن خار  اطار احلز  ،السوداين

سواء  ،و حراكت التغيري الس يايس والثقايف والاجامتعي ،والليربالية والتجديدية واملس تقةل

 أأويف املناطق املهمشة و الاقالمي. ،برزت يف وسط السودان

ان  ،لو سار يف طريق الانفتاح وادلمقرطة والتجديد ،وقد اكن ميكن للحزب الش يوعي

 ،الجناز التحوالت ادلميقراطية يف السودان ،يبين حلفا متينا مع اغلب هذه القو 

آفاق التغيري واحلداثة والاجتاه احللقي  ،ولكن الطابع اللينيين ذلكل احلزب ،واسترشاف أ

وتقدت التنازالت  ،وس يادة س ي وجية الس يطرة والاثرة فامي يتعلق ابلقو  ادلميقراطية ، 

قد ابعدت  ،وسط قيادته احلالية ،لفات فامي يتعلق ابلقو  القدمية والميينيةوالسعي للتحا

واليت منا بعضها بتاثري مبارش من احلزب  ،بني احلزب الش يوعي وبني اغلب هذه القو 

ومنا بعضها الاخر يف تنافس  ،او من عنارص اتثرت به ،سواء اكنقسامات عنه ،الش يوعي

 ،هنا تندر   يف اطار دعوات التغيري واحلداثةولك ،من منطلقات فكرية اخري ،معه

 مهنا للقو  القدمية. ،اقرب اليه ،وبذكل اكنت يه نظراي 

 ،املرة تلو الاخر  ،الا ان قيادة احلزب الش يوعي الميينية احلالية قد اهدرت هذه الفرص

هدرت فا ،وعدم قدرهتا عىل اخلرو  مهنا بنتاجئ اجيابية ،بسبب مترتسها يف جتارهبا اخلاصة
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وجلة القو  الاشرتاكية يف ااية  ،وجلة الهيئات ،جتارب اجللة املعادية لالس تعامر

بسبب من احللقية الضيقة  ،ويه  ها جتارب لتوحيد القو  ادلميقراطية ،الس تينات

فاكن ان حاربت قيادة احلزب الش يوعي  ،وبدافع من ال وعات الميينية ،والقراءة اخلاطئة

تبحث عن حتالفات  ،بيمن مالت  و قو  الميني والقدت ،والتيارات أأغلب تكل العنارص

 ويف هذا الصدد كتب اخلامت عدالن ورفاقه  ،معها

و فشل احلزب )الش يوعي( يف بناء حلف وطين من القو  احلديثة، و ابلرمغ 

عمتد  ال أأاا انفضت من حو  تدرجييا لأنه ا  ليه، ا  من أأن تكل القو  اجتهت ا 

من التحالف، و ا حاكم القبضة بدال من التفاعل احلر. و اختار أأن  الس يطرة بدال

حيتفظ لهذه القو  بوجود يتسم بأأق  درجات الترشذم و الش تات خوفا من 

  10منافس هتا   يف اجملاالت اليت يعتربها حكرا عليه.و

ن هذا اخلط قد جاء بنتاجئ مدمرة للسودان ننا نعتقد ا  فبدال من ان يتطور معسكر  ،ا 

وخير  ابلسودان من  ،حيمل قمي احلداثة والتغيري ،يس دميقراطي كبري يف السودانس يا

خر   ،ويس تمكل اندماجه القويم ويطوره يف اجتاه العرص ،التابلف والعالقات القدمية

 ،وحتالفت قوة اكنت ذات يوم تقدمية ،علينا بديل فايش يريد بنا العودة للعصور احلجرية

 وع احلداثة والثورة والتغيري.مع قو  الميني وختلت عن مرش 

ال يمت الا ابلرجوع ايل هذا املرشوع احلدايث  ،انين اعتقد ان طريق الاصالح يف السودان

للقو  اليت  ،وذكل بتبين لك اجلوانب الاجيابية يف الرتاث السوداين احلديث ،والتجديدي

نخرطة يف هذا وان تتجاوز القو  امل  ،وجتاوز اجلوانب السلبية ،قاربت هذا املرشوع

بل  ،وتتحاور وتنسق اجلهود ،لك خالفاهتا الصغرية ،او املس تعدة لالخنراط فيه ،املرشوع

 –وهذا املرشوع القدت  ،من اجل اجناز ذكل املعسكر التليد ،ان تتقارب وتتوحد

 اجلديد.

ميكن ان ينخرط مع غريه من القو   ،ان تيار الاصالح والتجديد يف احلزب الش يوعي

 ،يف بعث هذا املرشوع وبناء البديل ادلميقراطي عن الميني الطائفي والفايش ،اطيةادلميقر 

ولكنه  ،ونزعات النفكك والانفصال والعنرصية يف اجملمتع السوداين ،وادلعوات الشمولية

اذا مل حيدث قطعا جوهراي مع اطروحات وممارسات وحتالفات  ،لن يس تطيع ان ينجز هذا
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ومع اجلوانب  ،اليت تس يطر علىب احلزب الش يوعي الان وس ياسات القيادة الميينية

 نظراي وبراجميا وتنظمييا. ،السلبية والشمولية والاقصائية واحللقية يف جتربة هذا احلزب

ننا يف مواقع اخر   ،الاطر العامة اليت ميكن ان توحد هذه القو  ،مع غريان ،قد رشحنا ،ا 

  الطريق حد حولها ) راجع يف ذكل مقاالتنا والاسس النظرية والرباجمية اليت ميكن ان تتو 

 ، معسكر القوي ادلميقراطية خطوط عريضة يف اجتاه بلورة:الثالث بني احلرابة والتسوية

وال   ( التحالف ايل الوحدة ! من التنس يق عرب السودانية  القو  ادلميقراطية  مس تقبل

وبعث  ،الا اننا نقول ان تبلور هذا املعسكر الس يايس البديل ،نر  حوجة للعودة لها هنا

اذا ما اردان اخرا  البالد من  ،مرشوع احلداثة والتغيري يف السودان اصبح رضبة الزب

    وانقاذ مواطنهيا من الفناء. ،الاايار

 ،يبقى عىل تيارات وعنارص التجديد والتغيري والاصالح وادلميقراطية يف احلزب الش يوعي

ركس ية والتجربة الش يوعية العاملية يف النظرية املا ،ان تعلن قطعها مع لك الرتاث الشمويل

وان تعيد قراءة موقفها من التجربة الليربالية ومن  ،ويف جتربة احلزب الش يوعي السوداين

وان تقطع مرة واحدة واىل الابد مع تدبري وتأأييد الانقالابت  ،اقتصادايت السوق

 و قواعد  وان تتوجه معيقا ،العسكرية واملغامرات احلربية املسامة ابلكفاح املسلح

 وجتدد التحاىما بقمي العلامنية والتحديث والاستنارة. ،ادلس تورية وادلميقراطية

ليست منبتة يه عن التقاليد  ،نقول ان هذه العنارص والتيارات ،يف هذا الطريق

وامنا س تطور جتاراب اجيابية يف جتربة  ،وال عن تراث احلداثة والاستنارة ،ادلميقراطية

ويف  ،ويف تراث احلركة اليسارية والتقدمية يف السودان ،ودايناحلزب الش يوعي الس

خلري سلف من قادة احلزب الش يوعي  ،وس تكون خري خلف ،الرتاث اليساري العاملي

 ،يف نل نروف صعبة ،التارخييني اذلي طوروا بعضا من هذا الرتاث وتكل التجارب

د الرمحن الوس يةل مثل عبد اخلالق حمجوب والشفيع امحد الش يخ وحوزيف قرنق وعب

 وحسن الطاهر زروق اخل.

وامنا  ،جتاه هذه التيارات ،ال تنطلق من ا  موقف ابوي او اوامري ،دعوتنا ومطالبنا هذه

اذا ما ارادت ان يكون بديلها  ،وسط القو  ادلميقراطية ،من رشوط نراها ملزمة للجميع

اكرث من  ،لرباجمي واملؤسسايتوالننا نبحث عن الالتقاء ا ،واقعيا وجاذاب وممكنا ومتناسقا

والننا نطرح نفس هذه الرشوط عىل انفس نا وتنظاميتنا اليت  ،الالتقاء الس يايس العابر

 القو   اليت نتعاون معها. وعىل  تكل ،نبنهيا

http://abdelaati.net/3way.htm
http://abdelaati.net/3way.htm
http://abdelaati.net/3way.htm
http://abdelaati.net/3way.htm
http://abdelaati.net/future.htm
http://abdelaati.net/future.htm
http://abdelaati.net/future.htm
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الطروحات واقرتاحات هذه القو  التجديدية  ،يف نفس الوقت فاننا نسمع حبرص

ما ما  ،ااا ميكهنا ،ولنا قناعة ال تنفد ،وعيوادلميقراطية والاصالحية يف احلزب الش ي

ان ترفد احلركة ادلميقراطية ابطروحات وكوادر وبرامج  ،حسمت خياراهتا وكونت اطرها

 ،اذلي ينتظران ،ويف النضال الضاري والطويل ،تساعد يف بلورة معسكر اجلديد ،متقدمة

 واملواطنة. لكامي نبين سودان ادلميقراطية والوفرة والعداةل الاجامتعية

 

 عادل عبد العاطي

 11/11/2005 
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 هوامه عىل منت الرساةل املفتوحة لعضوية احلزب الش يوعي السوداين

 (7من  7) 

 
 الخيل تجقلب والُشُكر لى حماد

 في ضرورة بناء تيار التجديد في الحزب الشيوعي لمنابره المستقلةأو 

 

أأن  دد   ،كقو  دميقراطية سودانية ،لنا أأننا ال ميكن وال ينبغي ،قلنا يف الرساةل املفتوحة

 ،من تكتياكت وس ياسات ،ما ينبغي أأن يقوم به ،لتيار التجديد يف احلزب الش يوعي

يه يف  ،ولأن قضية اال صالح يف أأ  حزب ،واحرتاما الس تقالليهتم/ن ،وذكل ثقة فهيم/ن

فأأاا  ،فعاليهتمودون مبادرهتم و  ،يه قضية عضوية وكوادر هذا احلزب أأساسا ،املقام الأول

 ال ميكن أأن تمت.

ورصدان لتجربة احلزب الش يوعي  ،أأكدان انه من خالل جتربتنا ،من الناحية الأخر 

بل والعديد من احلاالت املشاهبة عىل  ،وجتارب خمتلف الأحزاب السودانية ،السوداين

 ،انه دون أأن تنش  تكل القو  الطاحمة لال صالح والتغيري والتجديد ،مس تو  العامل

 ،التنظميية واال عالمية والس ياس ية ،ملنابرها املس تقةل  ،داخل احلزب الش يوعي السوداين

 حمكوم علهيا ابملوت الزؤام.  ،فان قضيهتا يف التجديد

ونقول أأن ادلافع   هام سببان رئيس يان  الأول يتعلق بتقدت خربة  ،اليوم نؤكد قولنا هذا

جند انه من  ،غيري العامةل يف حركتنا السودانيةتتعلق مبهام ووسائل لك تيارات الت  ،عامة

ابلرأأي العام  ،والثاين يتعلق بعالقة تيار التغيري يف احلزب الش يوعي ،واجبنا طرما

يف أأن  ،وواجب وحق هذه احلركة ،ومبجموع احلركة ادلميقراطية السودانية ،السوداين

ذا ،تطلب من هذا التيار اال فصاح عن نفسه وعن طروحانه ما اكن يطمح للحوار  وعام ا 

 والتنس يق والعمل املشرتك معها.

فنقول أأن تيارات امجلود والتسلط يف أأحزابنا الس ياس ية  ،وتعود لنفصل السبب الأول

قد سلكت طريق الهمينة عىل  ،واحلزب الش يوعي السوداين عىل وجه اخلصوص ،عامة

واحتكرت  ،ومالية من تنظميية وس ياس ية ودعائية ،اكمل مفاصل العمل والنشاط احلزي

جتاه لك صوت أأو  ،ومارست س ياسات اال قصاء والهتميه ،حقوق متثيل احلزب املعني

 تيار خمالف لها يف التوهجات واملامرسات.
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ولكنه يسكل الطريق  ،جتاه من يريد التغيري ،هذه الآلية أأثبتت جناعهتا املرة تلو الأخر 

ليه واليت ابمس  ،عليه القيادات املهمينةاليت تفرضها  ،عرب ادلروب والرشوط الضيقة ،ا 

أأ   ،تقتل يف املهد  ،والوحدة احلزبية املفرت  علهيا ،والرشعية املزعومة ،املؤسس ية الاكذبة

 بذرة للتغيري تقوم يف أأحزاهبا.

ن القيادات ادلينصورية عندما غيبت  ،واليت قتلت املؤسس ية عرشات املرات ،ا 

وخرقت اللواحئ مئات  ،وحلت املؤسسات ،رات العامةومل تقم املؤمت ،ادلميقراطية ادلاخلية

آالف املرات ن تقطع الطريق عىل لك من يناهضها ،تريد ابمس هذه املؤسس ية ،وأ فه ي  ،ا 

 وحتل لنفسها ما متنع عىل الغري. ،هبذا تكيل مبكيالني

وحيمن مترر القيادة الميينية خطها الانهتازي اذلي ليس    ،ويف احلزب الش يوعي ابذلات

عىل اكفة الأصعدة الس ياس ية والفكرية  ،من دس تور ولواحئ احلزب ،رشعية البتة

فأأاا تفرض عىل صاحب لك رأأ   ،وتعلنه كأنه موقف موحد للك الش يوعيني ،والتنظميية

واليت ميكهنا أأن تتحمك فهيا مبا  ،أأ  عرب قنواهتا يه ،أأن ينرشه وعرب القنواتو ،خمالف

ال فانه متكتل وانقسا ،تشاء آمر.وا   يم وتصفوي وغواصة ومتأ

ن هذه القيادة نفسها وذكل بعد  ،ال تتورع عن اس تابدام اطروحات تيارات التغيري ،ا 

فراغها من حمتواها لهيا ،تشوهيها وا  كام ال تتورع عن اس تابدام النفوذ الأدي  ،ونسبهتا ا 

اط وتس تفيد من نش ،وجتبريه لصاحل مواقفها الميينية والتسلطية ،لبعض دعاة التغيري

أأو وتس تغل حرص  ،وتصبه يف ساقيهتا ،ونضال العضوية املاكحفة من املطالبني ابلتغيري

أأ  متارس ما يقول عنه  ،لمترير خطها الانهتازي ،العضوية عىل وحدة احلزب الش يوعي

 والّشكّر ىل حامد. ،املثل السوداين من اس تابدام طاقات الغري  اخليل جتقلب

دارة الرصاع من قبل  ،د يف داخل احلزب الش يوعيويف نل علمنا ابحلاةل اليت تسو  يف ا 

عضو سكراترية اللجنة  ،واليت حتدث عهنا الزميل حسن ات  الرس ،هذه القيادة الميينية

س يادة  ووصفها أأاا تمتزي بو  ،1971املركزية للحزب الش يوعي السوداين منذ عام 

تشويه السمعة وفربكة  وتدمريمه عن طريق أأساليب الهمينة والترشذم والفتك ابخلصوم

القادة الغري مرغوب فهيم للحط من شأأام  ختالقات والأقاويل عنالهتم .. وترسيب اال  

رتداد واال بعاد من القيادة.. افتقاد احلق واال   وقتل خشصياهتم... والانتشاء بأأخبار السقوط

يل  والعدل داخل احلزب.. وأأصبحت القيادة آمر، وحتول احلزب ا  قطيع اباط للكذب والتأ
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ننا ال ميكن أأن نتوقع  ، 11ومكؤسسة دميقراطية مسلوب اال رادة وانطمست معامل احلزب فا 

عرب قنواهتا اليت هذا  ،أأن تسمح هذه القيادة الميينية لتيار التغيري أأن يعرب عن نفسه ،البتة

 حالها.

كيف متارس املؤامرات يف  ،يف مناس بات خمتلفة ،وقد محمد الراحل العظمي اخلامت عدالن

حيمن وصف التعامل مع مساهامته  ،احلزب الش يوعي عىل أأ  دعوة للتغيري والتجديد

واليت عطلت جبمةل واحدة من  ،واليت أأطلقها بأأول تسعينات القرن املال ،للتغيري

آمرت القيادة عىل عدم نرشها ،بعد خروجه من املعتقل ،السكرتري العام حا  ،وكيف تأ

فاكن أأن  ،وتوزيعها عىل عدد من الزمالء ،ط اليدضغط علهيا بنسخ تكل املساهامت خب

حا اس تقالته  ،ولكن دون أأن توقف املؤامرات جتاه الرجل ،نرشهتا مضطرة

والرأأي العام يف  ،والصحافة ،املشهودة)راجع حوارات اخلامت عدالن مع حصيفة الأضواء

 (2004مطلع عام 

ن هذه احلاةل أأن  ،خل احلزب الش يوعيتفرض عىل لك متنب دلعوات التجديد يف دا ،ا 

قناع الناس هبا ،يبحث عن الآليات املناس بة لنرشها دون أأن يكون حتت الرمحة  ،وا 

وهذا هو  ،ومهنجها البشع يف تصفية اخلصوم ،التنظميية والس ياس ية للقيادة الميينية احلالية

نشاء هذه التيارات ملنابرها املس تقةل ،ما نقصده ابلضبط س ياس ية التنظميية وال  ،من دعوة ا 

 يف أأطار معلها لتجديد اكمل احلزب. ،وادلعائية

ننا بأأي حال ال نشجع هذه التيارات عىل الانقسام عن حزهبا كام يش يع بعض  ،ا 

براز الامتيز  ،املوتورون منا نشجعها عىل ا   ،بيهنا وبني تكل القيادة الميينية –الفعيل  –وا 

اليت تريد هذه القيادة  ،يةوتكل الس ياسات الانهتاز  ،وتكل املامرسات الس تالينية

ومقع أأ  صوت مغاير لها يف  ،ومتريرها ابعهم ،فرضها عىل اكفة الش يوعيني ،الالرشعية

وان ختر  من المتلمل قول الآراء الفردية يف املقاالت  ،ا طار ذكل احلزب التليد

شهار وتعممي خطها بصورة ممهنجة ومنظمة. ،والونسات ىل التبلور عرب ا   ا 

ن تأأسيس هذه  ،ليس فيه خرو  عىل الرشعية احلزبية خصوصا ،التيارات ملنابرها ا 

والرشعية ادلميقراطية معوما. مفن حق الأعضاء يف احلزب الش يوعي حسب التته أأن 

ذا ما قامت  ،وان حياولوا كسب الأغلبية لها ،وان يدعوا لأراهئم ،يعربوا عن أأنفسهم وا 

هجاض ادلميقراطية  ،املؤمترات العامةعرب تعطيل  ،بتعطيل لك ذكل ،قيادة غري رشعية وا 

                                                           
ااععييقاااعا،اقنااعاعرندجقي دععة رقراجع قضاعا اقدعنيا، مجقةجيعمق اعيرحاقاالعيوقاااع نداقاادعنيا،اجق 11 

 1قجقافلم1999
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طار اس تعادة الرشعية  ،فان أأ  حماوةل للتغيري ،ادلاخلية منا تكون معال يصب يف ا  ا 

ومت  ،من قبل القيادة احلالية واليت ليس لها أأ  تفويض ،واليت انهتكت طويال ،نفسها

 اختيار الغالبية الساحقة مهنا ابلتعيني.

ن هذه املنابر اخلاصة لتكوين رأأ  عام حزي  ،يه الطريق الأمثل ،ارات التجديدلتي ،ا 

اليت متارسها  ،واخلرو  من دوا ر الابزتاز للعضوية ،ولكرس حاةل اخلوف والهتيب ،مغاير

 ،عن الانقسام والتكتل والتصفية ،ابلتلوحي بس يوف االهتامات اجلاهزة ،القيادة الميينية

عادة دلور احلزب مكؤسسة دميقراطية دارة احلزبوكرس  ،وا  واذلي يتحول  ،فاعل ملهنج ا 

ماكنية التأأثري. ،فيه الأعضاء ا يل قطيع مسلوب اال رادة  أأو يوجد به ممتردون ليس هلم ا 

ن القيادة الميينية ستنعى عىل لك حماوةل كهذه وتقويض للوحدة  ،أأاا بداية انقسام جديد ،ا 

ولك  ،ني القيادة الميينيةب ،ويف احلقيقة ال وحدة هناك داخل احلزب الش يوعي ،املزعومة

طار  ،وقد أأكده الأس تاذ محمد حس بو ،وهذا أأمر يعرفه لك متابع ،تيارات اجلديد يف ا 

 حني كتب  ،تعليقه القمّي عىل رسالتنا املفتوحة

رادة داخل احلزب و تويف مبدأأ جامعية القيادة. و   ليست هناك وحدة ا 

ما جبدية القيادة ولكهنا عليةل، ذلا ترهتن معلية جت املؤسسات موجودة ديده ا 

يرسي فكر التجديد يف أأوصال احلزب ومفاص. من  صاحبة املقاليد، أأو بأأن

عامثن املاء، وهو سبيل ممكن يف عامل  اي يل أأعاله، كام ترشب الأجشارا  أأسف. 

ن فضالهتا  اليوم، ذو الوسائط املتعددة، مفرط التكنولوجيا اليت من هولها متّو 

 12 ؟وصغري حتبسها قيادة حزب الاحتباس احلراري فهل

مفن تري عىل  ،ال ميكن التعويل علهيا بتاات ،يف وهجة نظران املتواضعة ،أأن جدية القيادة

ال ميكن أأن يأأيت منه التجديد وال  ،واخنرط يف الس ياسات الميينية واستبطن الهزمية ،امجلود

يبين ادليكتاتوريون  وال ميكن أأن ،فللك مرحةل اطروحاهتا وقياداهتا البديةل ،التغيري

والطبع  ،أأو يسترشف الس تالينيون التجديد ،أأو حيارب الشمولويون التسلط ،ادلميقراطية

ذا ما أأرادت لأفاكرها   ،وذلكل ال بد لتيارات  التغيري يف احلزب الش يوعي ،يغلب التطبع ا 

وان  ،يف منابرها اخلاصة ،أأن جتهر بأأطروحاهتا ،الانتشار يف لك أأوصال احلزب ومفاص.

 تطرح جديدها عىل مس توي القيادات والأطر واملامرسات.

                                                           
جقدايلقد يقااعاطا..قفناىقُةيِهةم...قتجي يقااليوقااا نداق  دقااخاصقنااعام رداامةلةيقلد ن:ق 12 
9/11/2005 
 

http://www.sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=80&msg=1131503185&rn=1


168 

 

حيث ان  ،لتكوين هذه التيارات ملنابرها املس تقةل ،هذا ما يقودان للسبب الثاين دلعوتنا

ال يمت فقط لكسب اغلب عضوية ذكل احلزب الطروحات التغيري  ،هذا الفرز واال فصاح

منا هو ىمم لتوضيح الأمور أأمام الرأأي ا ،حفسب فقد عودتنا القيادات  ،لعام السوداينوا 

 ،أأاا متارس رصاعاهتا الصغرية الالمبدئية من وراء جحاب ،الس ياس ية السودانية التقليدية

وتود لو حسمت لك  ،وال حترتم الرأأي العام البتة ،وأأاا تدمن تغييب الشعب وهتميشه

 ،ية وادلميقراطيةأأمورها يف صالوانهتا الضيقة. وهذه طبعا أأمور تناقض مبادن الشفاف 

وال ميكن لتيارات التجديد وادلميقراطية أأن تسكل  ،وحقوق املواطنني اخملاطبني ابلس ياسة

ىمم هنا أأيضا أأمام  ،وذلكل فان اال فصاح والامتيز وفرز الصفوف ،نفس هذا الطريق العقمي

 الرأأي العام.

آفاق التنس يق وال ،كام أأن القو  ادلميقراطية السودانية  ،عمل املشرتك بيهناويه تسترشف أ

لها حق وواجب أأن تعرف ما يه الأطروحات الس ياس ية والفكرية لتيارات التجديد 

 ،ومد  مفارقهتا للمهنج الشمويل الاكمن يف الس تالينية ،واال صالح يف احلزب الش يوعي

من  ،ومد  رغبهتا يف التعاون مع هذه القو  ،وللخط المييين الانهتازي للقيادة احلالية

 ل اجامتعي مدين علامين يف السودان ادلميقراطي املوحد.اجل بدي

 

 عادل عبد العاطي 

4/12/2005 
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 جبهة وطنية ديمقراطية

 أم وحدة قوى السودان الجديد ؟

 حوار مع اطروحات الأس تاذ صديق كبلو

 

 

اجللة الوطنية ادلميقراطية   وال الأس تاذ صديق كبلو املعنون   قرأأت بكثري من الاهامتم مق

 ،واملنشور ابلعدد التاسع من جمةل قضااي سودانية  ،املرشوع يدعو للتنفيذ الفوريو

 واذلي أأعيد نرشه مؤخرا عىل ش بكة املعلومات العاملية )اال نرتنت (.  ، 1995ديسمرب 

وكونه جزء من النقاش  ،يوعي السوداين ورمغ صدور املقال يف نرشة خاصة ابحلزب الش  

ادلاخيل ادلا ر بني أأعضاء ذكل احلزب حول تكتياكهتم الواجب اتباعها يف نل الظروف 

ن املقال يأأخذ أأمهيته كونه يعايف قضااي عامة مثل قضااي التحالفات يف احلركة  ،املتغرية  ال ا  ا 

قضااي بناء حركة  ،مهنا  تقيمي الأزمة الس ياس ية وس بل اخلرو  ،الس ياس ية السودانية 

وغريها من الاطروحات اليت تعايف قضااي يه من  ،س ياس ية جديدة ) حزب جديد ( 

 ،ومن مصمي اهامتمات الرأأي العام  ،أأولوايت احلركة الس ياس ية والفكرية يف السودان 

 الأمر اذلي يفرض نقاشها وحتديد نقاط الاختالف واالتفاق معها .

احد من ابرز مفكر  ومنظري احلزب الش يوعي السوداين والأس تاذ صديق كبلو هو و 

نتاجا فكراي  ،اليوم   ،وهو أأحد املفكرين والاقتصاديني السودانيني الأكرث أأصاةل والأغزر ا 

ضافية  ،الأمر اذلي يكسب مقا  أأمهية اكرب  فشكرا لخأس تاذ  ،وجيعل للنقاش معه قمية ا 

اتحته هذه الفرصة للحوار والن قاش حول حزمة من أأمه قضااي املعارضة صديق كبلو عىل ا 

 السودانية اليوم .
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ذ أأانقه مقال قدت مضت عليه س نوات  نين ا  ودون معرفة مبا تغري من أأراء الأس تاذ  ،ا 

حلاح القضااي اليت طرما املقال  ،كبلو  رمغ مرور  ،واليت ال تزال حية  ،فأأنين مدفوع اب 

ذ أأانقه  نين  ،بعض اطروحات املقال هذا الوقت الطويل عىل طرما . وأأىن ا  الا ا 

ومن هجة  ،وذكل لعدم ارتباطها ابملوضوع الرئييس للنقاش من هجة  ،أأجتاهل بعضها 

واليت  ،أأخر  عدم توفر الوقت واال ماكنيات لنقاش امعق مع تفاصيل أأفاكر الأس تاذ كبلو 

 أأمتىن العودة لها بتفصيل اكرب يف املس تقبل .

 

 دلميقراطيوأأس باب فشلو املرشوع الوطين ا

 وملاذا تعرث بناء واجللة الوطنية ادلميقراطيةو  

 

تقدم وتراجع  ،يوىل الأس تاذ صديق كبلو يف مقا  حزيا كبريا لنقاش أأس باب مد و ا سار 

واملرشوع الوطين ادلميقراطي اذلي يتحدث عنه  ،واملرشوع الوطين ادلميقراطي و 

ية اقرتما وتبناها احلزب الش يوعي السوداين هو صيغة براجم  ،ملن ال يعرفه  ،الأس تاذ كبلو

ال حداث تغيريات و دميقراطية و معيقة يف الاقتصاد واجملمتع  ،والتنظاميت املرتبطة به  ،

واليت ميهد  ،يف مرحةل اصطلح عىل تسميهتا مبرحةل الثورة الوطنية ادلميقراطية  ،السوداين 

جنازها لدلخول يف الاشرتاكية  اجللة الوطنية “ س ياس ية وتنظميية يه وتقاد عرب أأداة  ،ا 

 واليت يتحدث الأس تاذ كبلو عن بعهثا الآن . ،“ادلميقراطية 

 ،ويربط الأس تاذ كبلو ا سار هذا املرشوع والرتاجع فيه ابنعدام ادلميقراطية يف السودان 

 ،وس واجللة الوطنية ادلميقراطية و  ،مث ميىض قدما ليعايف قضية أأداة هذا املرشوع 

وينتقد  ،والتارخي لها من واثئق احلزب الش يوعي السوداين  ،ويرسد حماوالت تأأسيسها 

 حيث يكتب   ،عدم وجود بنية وقيادة لها عىل الأساس الوطين 

نشاء مركز مس تقل لها ونل  وولكن رمغ ذكل فقد فشلت القو  الوطنية ادلميقراطية يف ا 

ق لنشاطها نيابة عهنا وار  أأن هذه أأحد احلزب الش يوعي يقوم مبهمة املركز املوحد واملنس

أأمه سلبيات تكل الفرتة الهامة يف النضال من اجل املرشوع الوطين ادلميقراطي، ولخأسف 

 الشديد تكررت نفس املساةل خالل النضال ضد نظام منريي وبعد سقوطه.و

ود هذه العتقاده ابن عدم وج ،أأش يد هنا هبذا النقد وابلأس باب اليت ذكرها الأس تاذ كبلو 

ن الأس تاذ كبلو قد جتاهل يف موضوعة قضااي رئيس ية  ،اجللة قد اكن عامال سلبيا  ال ا  ا 

وراصدي فشل  ،وهجها بعض انقدي جتربة احلزب الش يوعي السوداين  ،وانتقادات جادة 
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براهمي يف مقا  املكرس  ،مرشوع واملرشوع الوطين ادلميقراطي و  اكدلكتور فاروق محمد ا 

والأس تاذ اخلامت عدالن والش يوعي    ،)قضااي سودانية   العدد الرابع ( ،لهذا املوضوع 

ومن  ،واكتب هذا املقال  ،ووثيقة اس تقالته ورفاقه من احلزب الش يوعي و ، 147العدد 

وال تقترص فقط عىل  ،بيهنا قضااي تتصل ابلفكر والربانمج والاسرتاتيجية الس ياس ية 

تظل متصةل وثيقا ابالجتاه الفكري واخلط الس يايس اذلي  واليت رمغ أأمهيهتا ،قضااي التنظمي 

 حيمكها ويضبط حركهتا ويوجه مواعيهنا .

ننا هنا  اول أأن  رك ما جتاه. الأس تاذ كبلو  ذا  ،يف صيغة أأس ئةل ال منكل الا نسأألها  ،ا  ا 

ليذهب معيقا يف قضااي الفكر  ،ما أأردان للحوار أأن يتجاوز حدود الشعارات 

 ية  والاسرتاتيج 

 ،يه حتالف أأحزاب وقو  س ياس ية حمددة ومس تقةل  ،“اجللة الوطنية ادلميقراطية “ هل 

أأم يه حتالف طبقات وفئات اجامتعية عامة  ،كام يفهم من مقال الأس تاذ صديق كبلو 

كام يرد يف  ،غري حمدد ممثلوها  ،رأأساملية وطنية ومثقفني ثوريني اخل (  ،مزارعني  ،)عامل 

 أأدبيات احلزب الش يوعي ؟معظم واثئق و 

أأو كام حددها الأس تاذ كبلو   اجللة النقابية وسط  ،هل تشلك التنظاميت ادلميقراطية و

 ،القيادة الش يوعية وادلميقراطية الحتادات املزارعني  ،اجللة ادلميقراطية للطالب  ،العامل 

مه أأطراف أأم  ،روافد وحلفاء للحزب الش يوعي  ،وتنظمي الضباط واجلنود الأحرار 

ذا اكنت اال جابة الأخرية يه  ،املرجتاة “اجللة الوطنية ادلميقراطية “ أأساس ية يف هذه  وا 

طار التنظاميت املرتبطة  ،الصحيحة  فهل هذه اجللة تتسع لقو  س ياس ية أأخري خار  ا 

ابحلزب الش يوعي ؟ و ما يه دوافع واماكنية ورشوط انضامم هذه القو  الأخر  لهذه 

 ؟“نية ادلميقراطية اجللة الوط “

من أأدبيات وتكتياكت “اجللة الوطنية ادلميقراطية “ ملاذا غيب شعار وواجب بناء 

و أأهجضت وحوربت لك  ،وحا الآن  1977احلزب الش يوعي السوداين منذ العام 

احملاوالت لطرح وتنفيذ هذا الشعار ؟ وهل صيغة جلة عريضة لدلميقراطية ووحدة قو  

يه صيغة سلمية  ،وما زال يتبناها حا الآن  ،ما احلزب الش يوعي الانتفاضة اليت طر 

ذا مل تكن يه الصيغة السلمية  مفا هو ادلاعي لطرما  ،لتحالفات احلزب أأم ال ؟ وا 

ذا اكنت يه الصيغة املثىل  ،( ؟ 2000-1977واال رصار علهيا لك هذه الس نوات )  ،وا 

 ؟.“و اجللة الوطنية ادلميقراطية و“ فكرة والرجوع ل ،مفا يه الأس باب للرتاجع عهنا الآن 
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اجللة الوطنية ادلميقراطية و“ أأن الطابع الفئوي لصيغة  ،هل يعتقد الأس تاذ صديق كبلو 

لهيا مكجموع القو  امللتفة حول احلزب الش يوعي  ،كتحالف طبقات  ،“و  أأو النظر ا 

كراي ؟ أأو ال يعتقد قد اكن خطا س ياس يا وف ،)التنظاميت اليت ذكرها الأس تاذ كبلو ( 

قد وقفت حائال دون  ،الأس تاذ صديق أأن الصيغة العقائدية واملركزية للحزب الش يوعي 

 وقيامه بواجبه يف تنظمي امجلاهري وبناء تكل اجللة العتيدة ؟ ،تأأهي. لالنتشار امجلاهريي 

 25ل الخال ،عىل عالهتا النظرية  ،أأن عدم بناء هذه اجللة  ،الا يتفق الأس تاذ كبلو 

للقيادة املتنفذة يف  ،قد اكن اختيارا س ياس يا ومهنجيا واعيا  ،عاما السابقة عىل الأقل 

ومل يكن جمرد  ،واكن جتاوزا فاحضا ملقررات احلزب وواثئقه وبرانجمه  ،احلزب الش يوعي 

 يكفى جمرد كتابة مقال للرتاجع عنه والعودة لخأصل ؟ ،وسلبية و وتقصريا تنظمييا 

عالن  ،لأس تاذ كبلو الا يتفق ا عالن سلطة جللة غري موجودة و ا  ن ا  يوليو بأأاا  19ا 

 ،وشعار مؤيدهيا و لك السلطة بيد اجللة و  ،“واجللة الوطنية ادلميقراطية و“ سلطة 

لك  ،)جمد(و “ اجللة الوطنية ادلميقراطية “ وتأأسيس جناح مسلح ابعها اليوم و مقاتيل 

عد من قبيل اخلداع الس يايس والفكري للجامهري والعضوية ي ،ذكل واجللة غري موجودة 

 واذلات ؟

 

 “اجللة الوطنية ادلميقراطية “ 

 هل ال تزال شعارا قابال للتنفيذ واال جناز ؟

 

ماكنية بناء ها  ،“واجللة الوطنية ادلميقراطية و“ يفرتض واجب بناء  أأو كام يكتب  ،ا 

عامة اليت اكدت أأن تعصف ابلوطن منذ الأس تاذ كبلو  وولكن هذا لن حيل الأزمة ال

ال برانمج للثورة الوطنية ادلميقراطية تنفذه سلطة  ن هذه الأزمة ال حيلها ا  الاس تقالل. ا 

 القو  الوطنية ادلميقراطية املنظمة يف جلة.و

كام يه واردة يف  ،“واجللة الوطنية ادلميقراطية و“ هل  ،وهنا يطرح السؤال نفسه 

وكام يه جمددة يف مقاةل الأس تاذ  ، 1977عي السوداين قبيل العام أأدبيات احلزب الش يو 

يف غفةل من ،أأم قد جتاوزها الزمن  ،ال تزال شعارا قابال للتنفيذ واال جناز  ،كبلو احلالية 

 أأحصاهبا ودعاهتا ؟

نين اعتقد ابس تعصاء هذه و اجللة و عىل التنفيذ اليوم   وذكل مجلةل الأس باب التالية   ،ا 
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وهو تركزيه عىل  ،ضعف جوهري “واجللة الوطنية ادلميقراطية و“ ر مفهوم يعتو  -1

هام  واستبعاده للصيغة الس ياس ية  ،الطابع الفئوي لهذا اجللة ) حتالف طبقات (  وا 

 ،ويف نل اايار احلركة النقابية  ،)حتالف قو  س ياس ية واجامتعية مس تقةل وندية ( 

فان الروافد الأساس ية لهذه اجللة الفئوية تظل  ،ضعها وتضع  ،العاملية واملهنية والفالحية 

ماكنية الاخنراط فهيا   لس نوات عديدة قادمة . ،خار  ا 

بتأأييد القيادة الرعية للحزب الش يوعي  ،وادلعوة لها  ،ال حيظى قيام هذه اجللة -2

دة بيمن تطرح قيا ،وهو احلزب اذلي جاء بفكرهتا ومعم دعوهتا فامي مىض  ،السوداين 

البديل يف صيغة جلة لقو   ،احلزب ) ووراهئا أأعداد كبرية من كوادره وأأعضاؤه( 

نقاذ الوطن  –الانتفاضة تشمل فامي تشمل الأحزاب التقليدية )صيغة التجمع الوطين ال 

 ،وبذكل فان ادلعوة لهذه اجللة  ،والتجمع الوطين ادلميقراطي احلايل (  ، 1985-1989

ويتبناه الآن فقط الأس تاذ صديق  ،ونبذته أأمحمته  ،رفضه أأبواه  ،قد أأصبحت طفال يتامي 

 كبلو !!

اذلي اعتور التنظاميت وادلميقراطية و اليت يذكرها  ،واقع الضعف والش تات والهتميه -3

وتراجع دورها  ،واليت نعتقد أأاا جمرد روافد وحلفاء للحزب الش يوعي  ،الأس تاذ كبلو 

ىل جمرد حراكت صغرية  ،اكن لها ذات يوم واذلي  ،الوطين والكبري نسبيا و  ال  ،وحتولها ا 

انهيك عن  ،وال متكل أأن ختر  من عباءة وتكتياكت احلزب الش يوعي ،قيادة وطنية لها 

 ذات ىمام اترخيية . ،أأن تصبح طرفا نداي يفوجلة وطنية دميقراطية و

لها  ،وجتديدية  من مواقع وطنية ،تتجاهل هذه ادلعوة واقع قيام قو  س ياس ية جديدة -4

ولها تصوراهتا واليت وان متاهت يف  ،دورها الفعال يف حارض ومس تقبل السودان 

الا أأاا ترفض الاخنراط يف جلة  ،معومياهتا مع مبادن و املرشوع الوطين ادلميقراطي و 

ويف  ،تفرتض مواقع القيادة سلفا حلزب بعينه ) حزب الطليعة أأو حزب طبقة بعيهنا ( 

حتت شعارات وتسميات ال  ،يه عىل اس تعداد لدلخول يف حتالفات ندية  نفس الوقت

وغري مثقةل ابسقاطات وانامتءات ورصاعات اترخيية ال جدو  مهنا  ،تنمتي ا ىل حزب بعينه 

 الآن .

 

ن مجموع هذه الأس باب والوقائع  ىل عدة أأس ئةل  ،تقرض علينا سؤالا جوهراي  ،ا  نرشحه ا 

هذا السؤال نطرحه  ،بل نرتكه قيد النقاش واحملاورة  ،بة عليه وال نسامه ابال جا ،تفصيلية 

 وهو   ،كعنوان للفقرة التالية 
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 راغب يف/وقادر عىل / ،هل احلزب الش يوعي السوداين 

 ليسهم يف بناء بديل س يايس وتنظميي جديد ؟ ،تغيري مواقفه 

 

الطابع والاقتصادو  و مل يفاجئين  ،بدءا أأقول انه و أأثناء قراءيت ملقاةل الأس تاذ صديق 

ن انقالب  ،واذلي هيمين عىل حتليالهتا للوقائع الس ياس ية  ،الاكحس  يونيو  30كقولها   و ا 

قد نظمته فئة واحدة من فئات الرأأساملية السودانية ولكهنا نفذته نيابة عن فئات الرأأساملية 

ذن مهناو  ين ودميقراطي علام ،وحديهثا عن قيام حزب جديد  ،السودانية الأخر  ، دون ا 

بوصفه و حزب جديد للربجوازية الوطنية و وحتليل سقوط برانمج اجللة  ،وطين 

ليه الآن !! وغريها من التخرجيات ..أأن هذا الهنج  ،اال سالمية بعدم حوجة الرأأساملية ا 

هام  حلزمة من العوامل الثقافية  ،الاقتصادو  يف حتليل الوقائع الس ياس ية  وا 

فراد واجملموعات  ،امتعية والس يكولوجية والاج هو اج  ،يف العالقات الس ياس ية لخأ

نتا  الأس تاذ  ،اثبت يف املدرسة املاركس ية التقليدية  الا انه يصل ا ىل حدوده القصو  يف ا 

 صديق كبلو .

الا انه ال أأحد ميكن أأن يطلب من  ،ورغام عن الطابع الأحادي واملتطرف لهذا الهنج 

 ،أأو أأساليب حتليلهم للواقع الس يايس  ،هتم أأو عقيدهتم الفكرية الش يوعيني تغيري أأيديولوجي

لهيم  ،فهذا أأمر خاص هبم  ىل القضااي اليت متس مس تقبل  ،وراجع ا  الا انه رجوعا ا 

 ،دعام لسؤالنا الرئييس ،فان احلزب الش يوعي  ،وقضااي التحالفات الوطنية  ،السودان 

 مواجه ابلأس ئةل الفرعية التالية  

 ،عن فكرة التحالف العريض اذلي يضم الأحزاب التقليدية  ،احلزب الش يوعي هل تراجع 

نشاء مركز س يايس جديد  ،لصاحل حتالف يضم قو  احلداثة واجلديد  ال  ،يف سبيل ا 

يضع عىل عاتقه ىمام بناء سودان مدين دميقراطي عادل وموحد؟أأم أأن  ،طائفي وعلامين 

 احلزب؟ هذه اجهتادات فردية ال عالقة لها بس ياسة

 ،ال سلفية وال طائفية  ،هل يقر احلزب الش يوعي بوجود/وبروز/ قو  وطنية فاعةل 

وهل هو  ،ذات وزن واعتبار يف احلركة الس ياس ية السودانية  ،وطنية ودميقراطية 

ودون  ،دون وصاية أأيديولوجية أأو س ياس ية  ،من مواقع ندية  ،مس تعد للتحالف معها 

 عاته احلزبية اخلاصة ؟رغبة يف جتيريها لصاحل مرشو
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 ،هل احلزب الش يوعي مس تعد لتقدت كشف حساب عن حتالفاته الس ياس ية املتغرية 

والرؤ  الفكرية واملواقف الس ياس ية اليت  ،ورشح مسبباهتا  ،خالل العقدين الأخريين 

 وذكل لكسب اجلدية واملصداقية أأمام امجلاهري واحللفاء املرتقبني ؟ ،حمكهتا 

الغالب عىل  ،وعي قادر عىل تصفية اال رث النخبو  والصفو  والرساىل هل احلزب الش ي

دون حساس يات  ،وعىل الانفتاح عىل قو  دميقراطية ويسارية أأخر   ،قيادته وعضويته 

ودون حماربهتا والاس هتزاء بقدرها والتشكيك يف وطنيهتا أأو هويهتا ؟ ودون  ،اترخيية 

قلميية ،ذه القو  ) برجوازية صغرية اس تابدام تعبريات وتوصيفات ال تقبل هبا ه  ،حراكت ا 

 تنظمي عسكري اخل ( ؟

ال حيمل  ،والالزتام بربانمج  ،هل احلزب الش يوعي راغب وقادر عىل الانضامم جللة 

والالزتام هبذه املسميات والشعارات املتفق علهيا يف  ،ميسمه يف التسميات والشعارات 

 أأدبه وخماطبته للجامهري ؟

 ،ش يوعي مس تعد للقيام بعملية دمقرطة شامةل ملؤسساته و أأطره القيادية ؟ هل احلزب ال 

اذلي يفرتض أأن تقوم به لك الأطراف الراغبة يف بناء بديل دميقراطي  ،هذا الأمر احلمتي 

وشعارا  ،واذلي ينبغي أأن يكون رشطا النضامم أأي طرف لهذا التحالف البديل  ،حقيقي 

والزتاما دميقراطيا جتاه  ،ديد احلياة الس ياس ية السودانية مطروحا يتوجه به هذا احللف لتج

 امجلاهري !!

 

ننا نأأمل يف انتظار اال جابة من احلزب الش يوعي عىل مجةل هذه  ،قادة وكوادر وعضوية  ،ا 

ويف نفس الوقت نتقدم    ،ومن حمتواها س ندرك جدية اطروحات احلزب  ،الأس ئةل 

 ع التايل للنقاش .وللك القو  الوطنية واجلديدة ابملرشو

 

 بناء حلف بديل لقو  التغيريوالتجديد 

 هو واجب الساعة لقو  املعارضة الوطنية   

 

مما ال ريب فيه أأن دعوة الأس تاذ كبلو جللة وطنية دميقراطية يه متقدمة عىل صيغة وحدة 

وعدة أأطراف أأخر  واليت  ،اليت تدافع عهنا قيادة احلزب الش يوعي  ،قو  الانتفاضة 

نين أأوافق مع الأس تاذ كبلو يف انتقاداته لصيغة التجمع  ،س مع صيغة التجمع احلايل تامت ا 

 فقد كتب   ،احلالية 
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 ووهذا احللف ليس هو التجمع احلايل، ملاذا؟

آخر ادلوةل ادلينية  -1 ن الأحزاب الطائفية يف التجمع ما زالت تطرح بشلك أأو أ ا 

 ين الس تغالل امجلاهري.وتطمع يف اس تغالل الغطاء الأيديولويج ادلي

الن الأحزاب الطائفية ما زالت تعتقد يف س يادة القومية العربية اال سالمية عىل بقية - -2

 قوميات السودان.

قلميية فه ي ال تريد  -3 الن الأحزاب الطائفية ما زالت تسعى حلل غري دميقراطي للمساةل اال 

قلميية بدال من أأن تصل معهم حال قامئا عىل تقرير املصري، تريد أأن تشرتي القيادات  اال 

يل برانمج القتسام السلطة والرثوة، برانمج لدلوةل ادلميقراطية العلامنية  وعربمه مع امجلاهري ا 

والتمنية املتوازنة والوطنية السودانية ) يف مقابل مفهويم الهوية القامئني عل العروبة 

 والقنطرة(.

حمك البالد دون اشرتاك القو  احلديثة  والن أأحزاب الطائفية تعتقد حقا وراثيا يف -4

 وقو  اليسار اليت متثلها. و

ليس اقلها سلبية التجمع وأأزمته  ،أأن قامئة الأس باب اليت تدعو حللف جديد عديدة 

وفش. يف الهام وتنظمي وقيادة امجلاهري  ،اليت انقش ناها يف غري هذا اجملال  ،املس تحمكة 

نين هنا اتفق مع النق ،السودانية  اط الأساس ية لتحليل الأس تاذ كبلو ابن احللف اجلديد ا 

 حيث يكتب   ،ليس موهجا يف املقام الأول ضد التجمع 

لغاء صيغة التجمع؟ ابلطبع ال  ذا ختلت عهنا هذه الأحزاب  ،)ولكن هل يعين هذا ا  الا ا 

طارا لتجميد احلركة امجلاهريية، ويف  ي احلالتني، بل وملنع حدوث أأهي ام ) أأو جعلت مهنا ا 

أأو ابلأحص اس مترار احلبس احلادث الآن( ال بد من حتالف القو  الوطنية ادلميقراطية 

)وليس قو  اليسار فقط( داخل وخار  التجمع وقيام مركز مس تقل وعلين لها خياطب 

وينظم امجلاهري ويس تعد لكسب الانتاباابت ادلميقراطية بعد الفرتة الانتقالية. اجللة 

سقاط السلطة احلالية، لكهنا الضامن احلقيقي ادلميقراطية ليست بد يال تكتيكيا للتجمع يف ا 

لتصفية النظام اذلي أأقامته اجللة اال سالمية وهو نظام من مصلحة بعض أأطراف التجمع 

احلايل المتسك ببعض أأراكنه لقهر حركة امجلاهري، اام يريدون أأن يرثوا نظام اجللة 

ن تعصف اال سالمية كام فعلوا بنظام منريي ول كن هذا لن حيل الأزمة العامة اليت اكدت ا 

 ابلوطن منذ الاس تقالل. (

قد أأثبتت  ،هبد تسطري ونرش مقال الأس تاذ كبلو  ،أأن مخس س نوات الحقة من التجربة 

و أأكدت حماوةل وراثة أأو  ،وكونه مقيد وحابس حلركة امجلاهري  ،فشل صيغة التجمع 
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أأن جتربة مخس  ،ع نظام اجللة اال سالمية اقتسام السلطة من بعض أأطراف التجمع م

ولكن هل يأأيت هو يف صيغة جلة  ،س نوات قد أأثبتت احلاجة املاسة لهذا احللف اجلديد 

 وطنية دميقراطية كام يكتب الأس تاذ كبلو  

ال برانمج للثورة الوطنية ادلميقراطية تنفذه سلطة القو   ن هذه الأزمة ال حيلها ا  ) ا 

 املنظمة يف جلة.( الوطنية ادلميقراطية

 

 

 ،وحدة قو  السودان اجلديد 

 ال وجلة وطنية دميقراطيةو  

 

أأؤيد أأان من جانيب فكرة وحدة  ،يف مقابل هذه الصيغة املطروحة يف املقال قيد النقاش 

 وابرر هذا اخليار ابلأس باب التالية   ،قو  السودان اجلديد 

 ،قاطات اترخيية وتوهجات حزبية بعيهنادعوة وحدة قو  السودان اجلديد ليست مثقةل ابس

املرتبط اترخييا وفكراي  ،“اجللة الوطنية ادلميقراطية “ الأمر اذلي ال ميكن قو  عن شعار 

 مبواقع احلزب الش يوعي السوداين وحده .

قائد احلركة الشعبية لتحرير  ،دعوة السودان اجلديد نبعت من طرف ادلكتور جون قرنق 

ىل متتني أأوارص الوحدة وتقريب ويؤد  تب  ،السودان  نهيا من قبل الأطراف الوطنية ا 

 الشقة بني مكوانت احلركة الس ياس ية السودانية املتشظية الآن فئواي ومناطقيا .

طراف متعددة  س ياس ية واجامتعية  ،وجدت دعوة السودان اجلديد قبوال اكفيا من قبل ا 

 ،جليه الشعيب لتحرير السودان مثل احلركة الشعبية وا ،و أأصبحت شعارا عاما لها  ،

 ،التحالف الفيدرايل السوداين  ،التحالف الوطين السوداين /قوات التحالف السودانية 

ووجدت دعام من العديد من املثقفني  ،احلزب القويم السوداين وغريها  ،مؤمتر البجة 

جذب  وبذكل فه ي مؤهةل بصورة اكرب كدعوة ،والشخصيات الوطنية واملنظامت الفئوية 

 وجتميع للك القو  الوطنية الراغبة يف التغيري و التجديد .

رمغ خرو  الشعار وتوجه السودان اجلديد من مواقع احلركة الشعبية لتحرير السودان 

الا انه يكفل ندية اكمةل للك الأطراف ادلاعية  ،وتبنيه الالحق من قبل القو  املذكورة ،

يكفل الندية الاكمةل وعدم احلساس ية  ،التوجه  وقيام حلف أأو جلة عىل قاعدة هذا ،  
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الأمر اذلي ال ميكن ضامنه يف جلة  ،صغرت أأم كربت  ،والاحرتام الاكمل للك الأطراف 

 قامئة عىل أأساس برامج وشعارات حزب واحد بعينه .

 

ن فكرة قيام جلة دميقراطية تربط احلزب الش يوعي ابلتيار ادلميقراطي املتحالف معه   ،ا 

اا يف حاةل حتققها  ،رة رائعة وجديرة ابلتأأييد يه فك س تابلق مركزا  ،ومما ال ريب فيه ا 

ن هذه تظل قضية خاصة ابحلزب  ،متجددا للعمل الس يايس من مواقع اليسار  الا ا 

ذا حتدثنا عن حتالفات امعق تشمل  ،الش يوعي وحلفاؤه  وال تغدو اكفية أأو مقبوةل كصيغة ا 

 عاة و احلرس املعلنني واملس ترتين دلوةل السودان القدت . عدا حفنة من ادل ،الوطن  ه 

ن فكرة  ن لك الوقائع تثبت ا  يف ش ها القدت ما عادت “اجللة الوطنية ادلميقراطية “ ا 

أأو اجتذاب القو  اجلديدة الناهضة يف اجملمتع السوداين  ،قادرة عىل التشخصن يف الواقع 

مل جتد دعوته صداها  ،ال الأس تاذ كبلو س نوات من مق 5والشاهد انه بعد حوايل  ،

ليه . طار احلزب اذلي ينمتي ا   وحماوالت تفعيلها حا يف ا 

وس فشل ومجود  ،تبقي هناك نقطة أأساس ية من االتفاق مع الأس تاذ كبلو ينبغي تسجيلها 

لخأس باب املوضوعية  ،ورضورة فك الارتباط مع القو  الطائفية  ،صيغة التجمع احلالية 

وبروز احلاجة املاسة لوجود  ،ولغريها من الأس باب الأخر   ،ها الأس تاذ كبلو اليت ذكر 

تستهنض  ،جلة وطنية جديدة جتمع وتوجد قو  احلداثة والتغيري والتجديد يف اجملمتع 

رساء سودان مد   ،امجلاهري وتكون فاعةل يف النضال ضد النظام الراهن  ومن اجل ا 

 موحدة لقو  السودان اجلديد . ب مة واحدة جلة ،دميقراطي موحد 

 

27/4/2000 
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 بين الشيوعية والفاشية

 هل الحزب الشيوعي السوداني حزب فاشستي؟

 

 

 ،متتد من املهنج  ،حزب حيمل مالمح فاش ية قوية  ،احلزب الش يوعي السوداين بال شك

ذا لتصل ايل املامرسات والسلوكيات. يف ه ،ايل اخلطاب الس يايس ،ايل البنية التنظميية

س نكشف بعضا من املالمح الفاش ية يف تكوين احلزب الش يوعي السوداين  ،املقال 

واليت نعتقد ان  ،ئهوالسلوكيات االعنيفة والاقصائية يف ممارسات بعض اعضا ،والش يوعية 

 الفاش ية يه معادلها العلمي .

ية يف هذا املقال  اول ان نر  جذور هذه املامرسات يف التقارب الفكري بني الفاش  

 والش يوعية.

 

 ما يه املالمح الاساس ية للفاش ية 

 تقديس الزعمي . -1

 الطاعة والانضباط احلديدي. -2

 عقيدة س ياس ية اثبتة . -3

 الطابع العسكري لدلوةل والتنظمي. -4

 العنف اللفظي والبدين جتاه اخلصوم. -5

 الطقوس ية والاحتفالية وعبادة مظاهر القوة. -6

 ادلكتاتورية داخل احلزب ويف ادلوةل. -7

 ر املراة والتعامل الابوي اذلكوري معها.احتقا -8

 العنرصية والتعصب القويم والعريق. -9

 .-مالبس وغريه -المتزي الشالكين للعضوية  -10

 

 بني الفاش ية والنازية 

فالنازية يه ايدلوجية حزب العامل  ،بتحديد ان هناك فرق بني الفاش ية والنازية ،ابدأأ اوال

واذلي تطور حتت قيادة  ،مس احلزب النازيواملعروف اب ،الاشرتايك الوطين الاملاين

من  ،دورا يف تكوين عقيدته ،ولعبت خشصيات وتيارات فكرية متعددة ،ادولف هتلر
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اي يف بداية منو احلزب  ،1922يف كتابه   وكفاوو واذلي كتبه يف عام  ،بيهنا هتلر طبعا

وعة من الافاكر س نوات من وصو  ايل السلطة. بيمن الفاش ية يه مجم 10وقبل  ،النازي

حتت  ،ا العصبة الفاش يةهتواليت طور ،والسلوكيات غري املنتظمة يف نسق فلسفي اثبت

واكنت هترب لفرتة طويةل  ،واليت اكن تركزيها عيل العمل اكرث من الفكر ،قيادة موسوليين

اي يف  ،الا يف مرحةل متاخرة ، -لو مت اصال -ومل يمت اتطريها  ،من حتديد موقعها الفكري

 ،نرش يف الانس وبيداي الايطالية   -من جزئني  -مقال ملوسوليين يف  ،ااية الثالثينات

رمغ ان  ،بعنوان و عقيدة الفاش يةو  ،مث نرش من بعد بصورة منقحة يف شلك كتيب

 .1923الفاش يني قد وصلوا ايل السلطة يف عام 

 ،وتقدم الاول صناعيا ،يطايل يف الطبيعة اخملتلفة للمجمتعني الاملاين والااوالالفرق يمكن 

ة فيوضعف التقاليد الفلس  ،يف مقابل اتخر ايطاليا صناعيا ،والتقاليد الفلسفية القوية فيه

طبيعة التقاليد يمكن الفرق وكذكل  .ربوز الفاش يةيف القرون السابقة ل ،انيا فهيا ابمل ةمقارن

ن معروف عهنم الانضباط فاالملا ،السلوكية والاجامتعية اخملتلفة يف لك من اجملمتعني

بيمن الايطاليني منفتحني وفوضوييني نوعا ما وليس هلم اهامتم  ،والطاعة والاهامتم ابلتفاصيل

 ومن بيهنا التفاصيل الايدلوجية. ،ابلتفاصيل

وعيل راسها العالقات واملؤسسات ادلينية  ،فان اتثري العالقات القدمية  ،من اجلهة الثانية 

حيث للاكثوليكية وجود معيق واتثري عيل الشعب  ،لبدلينخيتلف وضعها يف ا ،

رمغ اختالف توهجاهتا ومثلها عن  ،وذلكل مل تس تطع الفاش ية ان حتارب ادلين ،الايطايل

عيل املس تويني الفكري  ،يف حني حاربت النازية ادلين بال هوادة ،توهجات ومثل الكنس ية

قد بنت دوةل  ،1919ر يف ثورة عام كام ان املانيا اليت اطاحت ابالمرباطو  ،والس يايس

مشرتاك يف حمك ادلوةل  ،وهو من بقااي العالقات القدمية ،بيمن اكن املكل ،انزية رصفة 

ومل يمت الاطاحة ابمللكية الا  ،ومضفيا علهيا طابعا تقليداي خفف من وثوريهتاو  ،الفاش ية

 بعد انهتاء اخلرب العاملية الثانية.

فاملانيا  ،يف اختالف لك من الفلسفتني والنظامني ن   دور كبريكام ان الرتكيب القويم اك

فشعب  ،اما ايطاليا ،بغلبة ثقافية وس ياس ية للربوس يني ،اكنت بدلا ذو تركيب قويم موحد

جة اهل الشامل يف اختالفات جوهرية ما بني حسنة وله وميكن ان تلمح ،خمتلط وهجني

طات العرقية مع العديد ايطاليا  لالختال ضتوقد تعر  .عن اهل سيسليا اجلنوبيني ،ابدنيا

وذلكل فان الاجتاه القويم العنرصي يف النازية اكن اقوي منه عن يف  ،من القوميات

ومه  ،حيث وهجت النازية حد رضبهتا الاساس ية جتاه الهيود والغجر والسالف ،الفاش ية
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اء اولئك اذلين اكنوا سو  ،جتمعات عرقية وقومية ودينية ذات متزي كبري عن الشعب الاملاين

 او من وجدوا خارهجا يف البدلان اليت احتلهتا املانيا فامي بعد. ،يسكنوا ابملانيا

رمغ اتفاقهام يف  ،لك هذه الاس باب ادت ايل وجود اختالفات كثرية بني النازية والفاش ية

وذلكل فان افرتاضنا ابن احلزب الش يوعي السوداين فيه مالمح  ،العديد من املالمح 

وامنا من معرفة معيقة من انحية ابلفرق بني  ،مل ايت من فراغ  ،وليس انزية  ،فاش ية

ومن الناحية الاخري ابلتشابة بني اجلزب الشوعي السوداين وممارساته  ،الفاش ية واالنازية 

وبني الفاش ية وعقيدهتا  ،حتت القيادة الميينية احلالية   -لو اكنت   عقيدة  -وعقيدته 

 .وممارساهتا

 

 

 بني الش يوعية والفاش ية  

نين ساتناول هنا، ما اراه تقاراب عيل املس تويني الفكري والبنيوي، للتيارين الش يوعي ا  

 والفايش، يف ارتباطه مع النقاط التالية 

 

 املوقف من الفرد وعالقة الفرد ابجملمتع .. -1

نظرهتا للفرد،  اذا اكنت النظرايت الاجامتعية ميكن ان تقسم ايل ثالثة اقسام،  حسب

 وتصورها لعالقته ابجملمتع، فاننا الباحثني الاجامتعيني قد قسموها  ايل الاقسام التالية   

 امجلاعية ، واليت تنظر ايل امجلاعة كقمية اويل، وتعتقد بضورة خضوع الفرد لها . -1

  الآخر.العضوية  واليت تقول ابن الفرد واجملمتع متداخالن عضواي، يؤثر لك مهنام عيل -2

الفردية  واليت تعيل من شأأن الفرد، وتعتقد انه القمية الاويل، وتعيل حقوقه عيل تكل  -3

 اليت للجامعة.

هبذا املعيار، فان الفاش ية والش يوعية يقفان يف صف واحد، حيث يقف االثنان مع أأولوية 

، وعناد الشا يوعية  امجلاعة عيل الفرد، وامجلاعة عند الفاش ية يه الأمة ، واليت متثلها ادلوةل

 -، والشعب الااكدح  -عند لينني  -والعامل والفالحني  -عند ماركس  -يه الطبقة العامةل 

 ، ومه اذلي ميثلهم احلزب الطبقي الطليعي ، أأي احلزب الش يوعي  -عند من بعدهام

يف نل النظرة امجلعية هذه ، رمغ اختالفها الظااهري، فاان اال نساان الفارد ال حقاوق   ، 

ا جمرد واجبات، وما يكفل   كحقوق، ال يكفل   كفرد مس تقل، وامناا كجازء مان لك وامن
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، اي كعامل ، كجزء من الامة ، اخل اخل .. وال تزال تارن يف اذانناا، مقاوةل سا تالني ابن 

 الافراد مه تروس يف جعةل التارخي .

رادة ادلوةل ، تاتجيل يف  واذا اكنت الفاش ية قد اكنت متسقة ماع نفساها، حاني زمعات ان ا 

-حيث نزع احلرية عن الافراد يقاب. اعطاء لك السلطات لفرد واحاد  -ارادة الزعمي الفرد 

، فااان الشاا يوعية مل تعلاان ذكل ، ولكاان مارساات الاماار يف املامرسااة العمليااة ، حااني 

اخترصت اجملمتع يف طبقة ، والطبقة يف حزب، واحلزب يف جلنة مركزية ، واللجنة املركزياة 

كرتريها العام، وهكذا وصلت ايل نفاس نتيجاة الفاشا ية ، اي حامك الفارد،او يف خشص س

 عبادة الفرد كام اسامها خروتشوف تزوقا.

 

هاال هناااك تناااقض، يف ان اكاارث املتشاادقني ابدلعاااو  امجلعيااة ، ويف تقلياال دور الفاارد 

ىل تربير وتقنني حامك الفارد الواحاد، املااقض الي فكاروة مجعياة ؟  ال ، ومبادرته، يصلوا ا 

فتغييب حقوق الأفراد العاديني، يمت دامئا لصاحل زايدة سلطات افاراد اخاريني،  وماا حامك 

اجملمتع اجملرد ، او الطبقة ، او الامة ، الا وهام من الأوهام .. فاالمم او الطبقات، ليس لهاا 

هيلك وجسم وارادة موحدة حتمكن هبا ، وامناا يه  تنطاق عارب الأفاراد والقاادة والازعامء، 

واذلين يف النظرايت واملامرسات امجلعية، بقياىمم بساحق اي مباادرة فردياة ، واي حقاوق 

للفرد، جيدوا انه قد جتمعت هلم حصيةل لك حقوق أأولئك الأفراد، فاصابحوا املتحمكاني يف 

 احلياة واملامت، كام فعل لينني، وس تالني، وماو ، وكام يفعل الان اكسرتو وكمي جونغ ايل .

 

 

 من ادلوةل ومؤسساهتا املوقف  -2

يف لك النظاااميني الفكااريني للشاا يوعية والفاشاا ية ، ويف ممارساا هتام العمليااة ، فااان هناااك 

تضخمي مبالغ فيه دلور ادلوةل ، حبيث ااا ال تتحمك فقط يف الس ياساة ، بال يف الاقتصااد 

دخل واحلياة الاجامتعية ، ويف ش ئون الفكر والثقافة ، ويف وساائل واشااكل الرتفياة ، وتا

ايل بيت املواطن، وتتدخل حتاي يف عالقته بزوجه واطفا ، فاامي يسامي خبلاق الانساان 

 اجلديد.

واذا اكن لب الفاش ية قا  عيل متجيد ادلوةل وفكرة ادلوةل ، يف تساطيح مبتاذل للهيجيلياة 

، فان املاركس ية تعاين هنا من اذدواجية حقيقية .. حيث اااا يف الاطاار النظاري، تبادو 

د املعارضااني لاادلوةل ، باال ااااا تاادعو ال اللهااا يف الهنايااة ، وقيااام اجملمتااع الطااوي ماان اشاا
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الالطبقي، اذلي تنهت ي فيه ادلوةل ، بوصفها اداة من ادوات الرصااع الطبقاي ، كاام حااول 

ان يثبت لينني يف كتاباه ادلوةل والثاورة ، ويف كتيباه عان ادلوةل ، ويف منانرتاهو الثاورة 

رتد اكوتس  و ، فااا يف املامرساة العملياة قاد حتولات ايل عابادة لادلوةل ، الربوليتارية وامل

واليت روصفت يف البدء اباا دوةل العاامل والفالحاني، لازيمع مان بعاد اااا ودوةل الشاعب 

  هو 

ايل ماذا يرجع تناقض الش يوعية الش ي، وهل هو تناقض جحقيقي، ام ان الشا يوعية يه 

، ال ميكن ان تقوم دون دوةل تسالطية قهرياة مشولياة ، اكلايت اساسا اس يدلوجية سلطوية 

رايناهااا يف الاحتاااد السااوفييت، ويف لك التجااارب الشاا يوعية ، ماويااة اكناات ام البانيااة ام 

 ؟ -نس بة لاكسرتو –اكسرتوية 

 

يف كتاابت ماركس واجنلز ، جند ان هناك دامئا رصاعا ضد اجتااهني   الاجتااه الاول اذلي 

 شاعبية حارة ، اي دوةل دميقراطياة ، كاام جتايل ذكل يف طارح بارانمج يتحدث عان دوةل

جوته للحزب الاشرتايك ادلميقراطاي الاملااين، واذلي انتقاده مااركس مار الانتقااد، كاام يف 

انتقادمه لالساليني وجامعة لويس بالن  اخل .. من الناحية الاخري، جتدمه مان املعارضاني 

سميني ابلعربية والفوضويني و ، كام عرب عهنم معاارص الاشداء، لطرح الالسلطويني ، وامل 

مااركس   ابكااونني ، واذلياان اكنااوا اعااداء لك دوةل ، وراؤا ان ادلوةل يه مصاادر لك قهاار، 

 وان الاشرتاكية ال ميكن ان تتحق الا بتحطمي اكفة اشاكل ادلوةل ، وبناء جممتع ال سلطوي.

ادلوةل ، واسا تابدامه لفارتة قصاارية  املوقاف املاركيسا تبادي بطاارح الاساتيالء عايل هجاااز

ابلضاورة ان  -الانتقالياة  –انتقالية ، حيت يمت حتقيق اجملمتاع الالطبقاي، وان هاذه ادلوةل 

تكون دوةل طبقية ، ودكتاتورية ، فامي اعوه بدكتاتورية الربوليتاراي . وقد طور لينني هذا 

لربولتااراي والفالحاني ، وحاارب املوقف يف كتاابته عن ادلوةل ، حني دعاا ايل دكتاتورياة ا

الشهبويني الروس املعادين لاكفة اشاكل ادلوةل من هجة ، وادلميقراطيني اذلين راؤا رضورة 

 ان تكون ادلوةةل ذات طابع عام ودميقراطي، فامي سامه وهام برجوازاي.

ن هاو عدم حتديد طول هذه الفرتة الانتقالية ، وربط طبيعاة ادلوةل فهياا ابدلكتاتورياة ، اك

اشاا تداد الرصاااع الطبقااي  –مااربط الفاارس. حيااث انااه يف املامرسااة ، ويف ناال نااروف 

، فان احلاجة اكنت متجهة ايل تكاريس سالطة ادلوةل ، وديكتاتوريهتاا، بادال مان  -املزعوم

ا اللها . وقد اخرتع من بعد س تالني نظريته الفطرية ، والقائةل انه مع اذدايد جناحاات بنااء 

الرصاع الطبقي يزداد. واكن هذا هو املدخل داةل الارهااب يف الاعاوام  الاشرتاكية، فان
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اين عامااا عاايل والثااورة و  1936-1939 ، واذلي طااال املاليااني، اي بعااد ماارور عرشا

 البلشفية .

بعد ا سار الس تالينية ، وقيام الس تالينية اجلديدة ، ويف نل الزمع ابن الاحتاد الساوفييت 

ادخل برجنيف تدجيال جديدا، والقائال ابن ادلوةل الساوفيتية  قد انتقل لبناء الش يوعية ،

، مل تعد دوةل طبقية ، وامنا يه دوةل لك الشاعب !! وهناا يطارح الساؤال نفساه، ملااذا مل 

دورها، لتصابح تنحل هذه ادلوةل ، اذا اكنت دوةل لك الشعب، وبدال من ذكل فقد تعزز 

محلاات عاايل اكهلهااا لك جوانااب احلياااة  حيات و يااة القاادرة ، والاايتادلوةل مطلقااة الصااال

الس ياس ية والاقتصادية والثقافية اخل اخل ، وحطت من دور الفرد واجملمتع  متاماا، وجعلاهتام 

جمرد مسامري يف ترسها اللعني، ، فمل يكن هناك الا ان ااارت يف الهناية حتت ثقال عبااا 

 اخلاص، كام كتب الصديق عامثن محمد صاحل .

زي للسلطة ، ولادلوةل ، يف الشا يوعية ، ال يرجاع ايل ليناني حفساب، كاام هذا ادلور املرك

حياول البعض ان يزمع ، بل هو يذهب معيقاا ايل مسااهامت مااركس واجنلاز وممارسااهتام، 

وابلتحديد ادلور الكبري اذلي اعطياه للمركزية والسلطة ، يف لك اوجه احلياة ، ياداءا مان 

الراسااملية ، ومان مث  تصاورمه لهاذا الطاابع لعملياة –ة متجيد دور متركاز العملياة الانتاجيا

الانتا  الش يوعية ، مارورا بارؤيهتم للطاابع الثاوري والاجيااي لادلوةل املركزياة ، وحتلايلهم 

الاقتصااادوي الضاايق لطبيعااة ادلوةل ، وانهتاءبتصااوراهتم ايل ادوات ومؤسسااات الثااورة، 

 ني اللمركزة يف املعامل الكبرية.واليت راؤوها يف حزب مركزي لطبقة العامل الصناعي

وقد اكنت هذه النظرة نظرة اقتصاادوية مياكنيكياة قاارصة ، راجعاة ايل الطاابع املياكناي   

البس يط لعملياة الانتاا  يف القارن التاساع عرشا،  هاذه املياكنيكياة الايت مل خيارح هاذان 

اكنيكياة او اجللفاة ، املفكاران الكباريان عان اساارها، رمغ نقادمه اللفظاي الكثاري للامدياة الي

ولكن يف نفس الوقت فاان هنااك مان املفكارين املعاارصين هلاام ، ممان جتااوز هاذه النظارة 

السطحية ، ومن بيهنم ابكونني  اذلي نقدهام يف موقفهام من ادلوةل والسلطة ،  مار النقاد ، 

ولياة وقال ان مركزيهتام ورؤيهتام دلور السالطة وادلوةل ، سا تؤدي ايل خلاق دوةل قهرياة مش

تسلطية ، حتل حمل ادلوةل والربجوازيةو ، وتكون بقيادة فردياة ، وقاد حتقاق ابلضابط ماا 

 قال، مما س نايت ابقتباسات منه هنا.

ابملقابل ورمغ ان ماركس واجنلز مل حيكام دوةل ، فااام يف قيادهتام للحاراكت الشا يوعية الايت 

مجعياة الشاغيةل العاملياة ، او وقعت حتت س يطرهتام، مثل عصبة الشا يوعيني الاملاان، او 

اليت اكنات حتات اتثاريهام، مثال احلازب الاشارتايك ادلميقراطاي الاملااين، قاد اكن ينحياان 
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شديدا   و املركزية  والفردية والتسلط يف القرار، وليس ادل من ذكل ، من حلهام مجلعية 

يف احاراز مواقاع الشغيةل العاملية ، وذكل عندما بادأأ واحضاا، ان الالسالطويني  قاد باداؤا 

آخار مؤسساة سالطوية ، حيلهاا الشا يوعيني، يف اسالوب  مزتايدة فهيا، واكنت تاكل اول وأ

 سلطوي، والهداف سلطوية.

 

 املوقف من التعددية احلزبية ونظام احلزب الواحد. -3

يشلك املوقف من التعددياة احلزبياة ونظاام احلازب الواحاد، السامة التالياة املشارتكة باني 

عية ، اذ يشرتك الطرفان يف رفضهام ملبادأأ التعددياة احلزبياة، ويف تطبايقهام الفاش ية والش يو 

لنظااام احلاازب الواحااد، اكلقااوة الوحياادة احلامكااة، والاايت ال ميكاان وال جيااوز أأبعادهااا عاان 

 السلطة، بأأي وسائل مدنية ودميقراطية.

ا ترجااع ويف احلقيقااة ان املوقااف ماان التعدديااة احلزبيااة، واملياال لنظااام احلاازب الواحااد، امناا

ججذوره للنظرية الس ياس ية التسلطية واملركزياة والرساالية لاالك مان الفكارين والتياارين، 

وكااذكل ايل طبيعااة وصااوهلام ايل الساالطة، ويه طبيعااة غااري دميقراطيااة يف املقااام الاول، 

وقامئة عيل انزتاع السلطة ابلقوة، يف معارضة وحرب مع الاحزاب الاخري املكوناة لنظاام 

 ل ويف رفض لنظام التعددية نفسه.التعددية، ب

ويف روساا يا، حيااث اكن احلاازب البلشاافي حتاات دقيااادة لينااني يطااور افاااكرا وطروحااات 

مركزياااة تسااالطية قوياااة ، تمتشااادق بشاااعار ديكتاتورياااة الربوليتااااراي، والااايت قلبااات يف 

وموضوعات نيسانو ، ايل ديكتاتورية العاامل والفالحاني الثورياة ، اسا تويل هاذا احلازب 

لسلطة ابنقالب مسلح، رو    فامي بعد عيل اناه ثاورة، واخضاع السالطة للبالشافة عيل ا

 بقوة احلديد والنار.

وملا اكنت روس يا يف اثناء الفرتة الانتقالية من الاطاحاة ابلقيرصا ايل الانقاالب البلشافي، 

ناود تعاين من اذدواجية السلطة ، ما بني احلكومة الانتقالية من هجة ، وجمالس العامل واجل 

من اجلهة الثانية ، وامجلعية الوطنية اليت دعي ايل انتاباهبا من اجلهة الثالثة ، فان البالشفة 

قااد زمعااوا ابااام انترصااوا للمجااالس، واااام ابنقالهباام قااد ساالموها الساالطة ، حتاات ناال 

 شعارمه الشهري  لك السلطة للسوقيتات.

ش ية ، بيمن اكنات السالطة اكنت  –السوفيتات  –لكن احلقيقة تقول ان سلطة اجملالس 

احلقيقية ، يف يد اللجنة التنفيذية املركزية ، واللجنة العسكرية ، وهام جلنتان كاواام احلازب 
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البلشفي، واكان خيضعان  ابلاكمل  ، ومل يكن العدياد مان قاادهتام، مباا فاهيام ليناني نفساه، 

 السلطة اكمةل. مندواب يف قيادة ااي من اجملالس اليت يمت احلديث عن تسلميها

كام تبدي املوقف احلقيقي للبالشافة مان التعددياة وادلميقراطياة ، جتااه امجلعياة الوطنياة ، 

اشاهر مان اساتيالء البالشافة  6، بعد اكرث مان  1918واليت متت الانتاباابت لها يف عام 

عيل السالطة ، وممارسا هتم لالرهااب الاحازر الشاهري، والايت اكنات نتيجهتاا خميباة لآماال 

الشفة ، حيث هزموا فهيا رش هزمية ، وتقادمت علهياا حازي   الاشارتاكيني الشاعبيني الب

الشعبوي، واملناشفة ، واذلين ابملناس بة مل يكونوا اقلية الا يف فرتة زمنية حماددة يف املاؤمتر 

اذلي مت فيه انقسام حزب العامل الاشرتاكيب ادلميقراطي الرويس، ايل فسمني ابوائل القرن 

جبرة قمل ،  –الربملان املنتخب  –من لينني وحصبه، الا ان حلوا امجلعية الوطنية  . مفا اكن

ومل ينتلوا ايل الصيحات عن حمك الاغلبية ، طاملا اكنوا ميلكوا السلطة الفعلياة والساالح، 

 وطاملا اكنوا حيمكوا ابمس ودكتاتورية الربوليتارايو

اب الاشرتاكية واليسارية تادرجييا، بعاد من اجلهة الاخري فقد قام البالشفة ، حبل الاحز 

ان حلوا الاحزاب المينية والربجوازية دفعة واحدة بعد انقالهبم ..حياث قساموا الاحازاب 

القامئة ، او جشعوا انقساماهتا، فظهر حزب املناشفة الامماني، كاام نهار احلازب الاشارتايك 

ميااني  الام لهااذين ، وهااو العااام اذلي شااهد حاال التنظ 1918الثااوري اليساااري، يف عااايم 

اي  -احلزبني، وادما  التنظاميت املوالية للبلشفيك يف اسرتاتيجيهتم، والساامح لهاا ابلعمال 

، . مث ما لبث الضاغط ان ماورس عايل -املناشفة الاممني والاشرتاكيني الثوريني اليساريني

وي هذه الاحزاب املوالية نفساها، لكاامي حتال نفساها وتنضام للحازب البلشافي، الامار الا

، اما البقية فقد جري حلهم وتصافيهتم، بادعوي ااام انضاموا 1921فعلته تيارات مهنا عام 

للقوي املعادية للثورة، الامر اذلي جعل احد عضوية تكل الاحزاب حتاول اغتيال لينني، 

 يف تكل احملاوةل الشهرية.

، 1923اما يف حاةل احلازب الفاايش، فقاد نظام مسارية مسالحة اجتاحات روماا، يف عاام 

واجاارب الربملااان حتاات هتديااد السااالح ، عاايل تعيااني موسااليين رئيسااا للااوزراء، مث باادأأت 

محالت الاغتياالت واملطاردة لقادة الاحزاب الاخري، واليت مل تلباث ان حتال تادرجييا، 

بدءا ابحلزب الش يوعي اوال، مث الاشرتاكيني، وصوال ايل حل لك الاحزاب، وفرض نظام 

 .1925احلزب الواحد عام 

قد يقول قائل ان لك هذا اترخي قدت، ولكننا نقول   ان الاحزاب الش يوعية مل تصل ايل 

جنااح حتااالف عااريض ابالنتاباااابت  1970الساالطة قااط، نتيجااة انتاباااابت ) ف شاا ييل 
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ماا نتيجاة معال  الرئاس ية  اكن الش يوعيون احد  اطرافه فقط(، بل اكنوا دامئاا يصالوا لهاا ا 

، او عارب انقاالابت  –الصاني  -و عرب حارب طاويةل الاماد، ا -روس يا –انقالب مسلح 

 عسكرية سافرة ، كام مت الامر يف الربتغال، اثيوبيا، افغانس تان، اخل .

ويف تكل البدلان اليت اسا تولوا عايل السالطة فهياا، مباا قاد رشحناا، فااام فرضاوا مناوذ   

ي، يف نال سا يطرهتم احلزب الواحد، او عحوا الحزاب اتبعة هلم هزيةل ، ابلوجود الش 

العمليااة والفعليااة عاايل لك مفاصاال القاارار. هااذا الساالطاة الاايت محوهااا ابحلديااد والنااار 

واملعتقالت والأسالك الشا كة واحلاوائط الفاصاةل للمادن، حايت ااياار معظمهام العظامي، 

 وتبقي القليل من ديكتاتوريهتم، واليت  تاكبد  ال ع الأخري.

ة لالنتاباابت يف دول العاامل الثالاث، ال يعتاد باه ، اذ ان دخول بعض الاحزاب الش يوعي

انه من قبيل التكتيك، وذكل طاملا اكناوا ملزتماني ابطرزحااهتم النظرياة املاركسا ية ، حاول 

ديكتاتوريااة الربوليتاااراي، وحااول ادلوةل اكداة للرصاااع الطبقااي، اخل اخل ماان اخلاازعبالت 

ال تسا تقمي ال ماع الواقاع، وال ماع املنطاق الساترة لدليكتاورية والشمولية والتسلط، والايت 

 النظري.

ان موقف الفاشا ية والشا يوعية املشارتك هناا، جياد اسا متراره لايس يف احلاراكت الفاشا ية 

الضعيفة ، وامنا يف الاحزاب الش يوعية، وخصوصا ممن تنهتج اج  و عصاية انمية وعصااية 

النقضاض علهيا وحتطميها، مبجارد قاميةو ، واذلي يربر لها اس تابدام الاليات ادلميقراطية ، ل

الوصول للسلطة ، والاستيالء علهيا .. ومن ال يصدقين فلينظار ايل مناوذيج كاواب وكاوراي 

 الشاملية ، وجنتا التعددية وادلميقراطية والاعرتاف ابلآخر عيل الارضو.

 

  حقيقي ام ش ي -الاختالف بني الفاش ية والش يوعية

ة الرصاااع الطبقااي . فالفاشاا ية ال تاارفض الرصاااع ختتلااف الشاا يوعية والفاشاا ية يف قضااي

لكهناا ال و  ،ول ان الرصااع الطبقاي كحقيقاة موضاوعية غاري موجاودقااي اااا ال ت ،الطبقي

وامناا تعتقاد ان بادي. هاو التعااون  ،مياة طبقاة واحاللهاا ابخاريتعتقد ان ح. يمت عارب هز 

كس ية فااا اذ تعمل لهزمياة طبقاة اما املار . يف ادلوةل املؤسسات امجلعية والتعاونية  ،الطبقي

ويه  ،فااا تدعو للتعاون ما بني طبقة العاامل واملازارعني والربجوازياة الصاغرية ،الربجوازية 

اكنات  ،فان لك مساهامت اجنلز ولينني العملياة  ،عن اجملمتع الالطبقي ،اذ تتحدث كطوبيا

اركس مل يساتبعدا اماكنياة بل ان اجنلز وم ،تتحدث عن حتالف طبقي بني العامل واملزارعني

 يف صورة نقد سائل يدفع هلم.  ،عام س يصادر مهنم من وسائل انتا  ،تعويض الراسامليني
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كام  ،اذ ان الراسامل يبتدن تكونه من توفر النقد عند ماركس ،ورمغ هزلية التصور الاخري

متركاز وان الاخاتالف يف ادلخاول النقدياة ياؤدي معلياا ايل  ،اثبت يف كتااب راس املاال

أأي ان تعويض الراسامليني يؤدي لعودة  ،راس املال وبروز امللكية اخلاصة لوسائل الانتا  

تا ع عان   ،فان نظرية حتالف العامل والفالحني والربجوازية الصغرية ،الرأأساملية مرة أأخر 

 وتقرهباا باذكل مان نظرياة التعااون ،ثوريهتا الاجمنعية املزعوماة  -واملاركس ية  -الش يوعية 

 .الطبقي الفاش ية

 

اكن يقاااوم عااايل ان دكتاتورياااة  ،فاااان لك هجاااد اجنلاااز وليناااني ،ماان الناحياااة الاخاااري

لتااؤدي لاادوغ دوةل  ،سااتنفرط مااع الاازمن ،او ديكتاتوريااة العااامل والفالحااني ،الربوليتاااراي

واليت تبناها برانمج احلزب الاشرتايك ادلميقراطاي  ،او ما اعيت ابدلوةل الشعبية ،الشعب

واذلي صاغه اجنلز بصورة رئيس ية. وال فارق عنادان باني ادلوةل الشاعبية كاام يه  ،اينالامل

 ودوةل الامة كام يه مطروحة عند الفاش يني.  ،مطروحة هنا

قاد اقاماا  -رمغ اختالفاهتام الشا ية ،فان النظامني الفايش والش يوعي ،يف احملصةل الهنائية 

ومل يكان ال يف الاويل  ،ية والاقتصاادية يف اكمل العملياة الس ياسا   ،دوةل تتحمك من فوق

 ،فهيام االثناني حامك هجااز ادلوةل  بل اكن ،وال يف الثانية حمك الطبقة العامةل  ،حمك الامة 

والايت  ،واملس يطر عليه هو ايضا من قبل النخباة احلامكاة ،املس يطر عليه من قبل احلزب 

لتوحض اااا ال  ،ة او الطبقة الثالثةوصفهتا بعض الادبيات ابلطبقة اجلديدة او الطبقة احلامك

وامناا عان مصااحلها اخلاصاة  ،وال معاوم الشاعب كاام تازمع ،تعرب عن العامل وال الربجوازية 

 .املتعلقة ابمتيازات السلطة

 

 املراجع الس تابدمة 

 كتاب والعقيدة الفاش يةو لبنيتو موسوليين. -1

 كتابو كفاوو الدولف هتلر. -2

 ابكوننييابائيل وةلو مل وادل ، احلرية كتاب واملاركس ية -3

 كتب ماركس واجنلز ولينني. -4

 واثئق ومواقف احلزب الش يوعي السوداين. -5

 مالحظات حول السلوكيات الش يوعية السودانية يف املامرسة . -6
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 حرية االعتقاد والال اعتقاد حق من حقوق اإلنسان وال تقبل النزع وال المساومة

 

راسات والبحوث ابحلزب ادلميقراطي بيان حول تكفري احلزب الش يوعي من مكتب ادل

 الليربايل املوحد

 

 

 مدخل  

أأاثرت الفتو  و املرسوقةو اليت أأصدرها تنظمي القاعدة يف السودان املتخفي حتت امس 

وامجلاعة الرشعية للعلامء وادلعاة يف السودان و بتكفري احلزب الش يوعي السوداين، 

مجلاعة، وردود الفعل الس ياس ية والترصحيات الالحقة لتكل الفتو  من طرف تكل ا

والفكرية حولها من قبل خمتلف التيارات، جدال واسعا يف احلياة الس ياس ية والاجامتعية 

ن يواهجها مبا يليق هبا من اهامتم،  السودانية، مما يس تدعى من لك حزب س يايس جاد ا 

 ومبا يليق ابحرتام عقول أأهل السودان.

 

 فوق الشجب والتضامن 

هذا البيان جشبنا املطلق ليس فقط لبيان تنظمي القاعدة يف السودان  نسجل يف بداية

حول احلزب الش يوعي، بل مجمل نشاط هذا التنظمي واجه التكفريي، واذلي جيب ح. 

وجترميه لو اكنت هناك دوةل دس تورية ودوةل للقانون يف يف السودان. كام نسجل تضامننا 

رهاهبم هبذا الهنج التكفريي التام مع أأعضاء وعضوات أأعضاء احلزب الش ي وعي جتاه حماوةل ا 

الغامش، وحرماام من حقوقهم الس ياس ية اليت يكفلها هلم حق املواطنة ومنطوق ادلس تور 

. كام نسجل تضامننا املطلق مع أأبناء وبنات الش يوعيني والش يوعيات 2005الانتقايل لعام 

هلم، أأام و أأبناء وبنات زىنو ، جتاه اال ساءات الشخصية اليت وهجها بيان تنظمي القاعدة 

ونعترب أأن هذه اال ساءات جيب أأن جتد حسمها القانوين يف ردهات احملا  جتاه قادة هذا 

 التنظمي اال رهاي.

منا حياول أأن يذهب أأمعق ملعاجلة  ن موقفنا ال يقترص فقط عىل الشجب واال دانة، وا  ال ا  ا 

لية عن قياىما وانتشارها، وكيفية ناهرة التكفري بصورة فكرية ونظرية، وحتديد املسؤو

مواهجته، وحتديد موقف القو  الليربالية وادلميقراطية جتاه قضااي حقوق اال نسان مبا فهيا 

حقوق الاعتقاد والال اعتقاد، وفصل موقفنا عن املواقف الانهتازية سواء لقيادة احلزب 
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لتكفري مس ترتا الش يوعي يف هذا اجملال، أأو غريه من الأحزاب اليت حتتفظ بسالح ا

 لتس تابدمه ضد خصوىما يف الوقت املناسب.

 

 جذور مهنج التكفري يف السودان 

منا هو المثرة  ن انتشار مهنج التكفري يف اجملمتع السوداين واجلرا  العدة اليت متت حتته، ا  ا 

املرة ال دخال ادلين يف الس ياسة، وملامرسة التجارة ابدلين والهوس ادليين وادلجل الطائفي 

ن الأحزاب الطائفية وتنظمي اذل ي طاملا حذر منه املتنورون من أأبناء وبنات بالدان. ا 

منا يتحملون املسؤولية الأساس ية يف قيام هذا النبت  الأخوان املسلمون والوهابيون ا 

ذ أأن أأوىل حماوالت التكفري قد  الضار، وال يغري من هذا انتشار التكفري كظاهرة عاملية، ا 

امخلسينات ببيان وزعته القو  الرجعية يف املساجد وغريها ودس ته  بدأأت يف السودان يف

، هيامج ادلين اال ساليم، ويناد  حبياة الش يوعية، واكن 1954ابمس الش يوعيني يف عام 

الغرض منه الفتنة الس ياس ية وهزمية الش يوعيني بتحريض البسطاء علهيم دينيا . وان اكن 

لقامئون عليه جشاعة أأن ميارسوه حتت اعهم، الا لك ذكل قد مت يف صورة مؤامرة ومل جيد ا

 انه اكن حيمل بذرة جتارة ادلين القادمة.

مث حتالفت القو  الطائفية والأخوان املسلمني يف الس تينات حلل احلزب الش يوعي حتت 

واليت دفع  هنا البسطاء من  ،س تار التكفري ، بل وشنت الهجومات املسلحة عىل داره

فقت نفس تكل القو  عىل ىمزةل حممكة الردة لخأس تاذ محمود محمد طه أأهلنا الأنصار. ووا

، ومعلت عىل تقنني لك ذكل مبؤامرة ادلس تور اال ساليم . أأن تنظمي القاعدة  1968يف 

منا يغرتف من ذكل املستنقع اذلي ولغت فيه تكل الأحزاب والقيادات منذ كلر  اليوم ا 

 الاس تقالل وحا اليوم.

ن الانتصار الأكرب لهذا املهنج املدمر قد اكن يف اغتيال شهيد الفكر الأس تاذ محمود محمد  ا 

بهتمة الكفر والردة، ويه هتم مل يكن حيتو  علهيا القانون اجلنايئ  1985طه يف يناير 

ذ فد  الشعب السوداين بدمه، فان قيادات تكل الأحزاب  ن الأس تاذ محمود ا  آنذاك. ا   –أ

ن مل تكن متواطئة عىل قت.،  -همبا فهيا قيادة احلزب الش يوعي نفس قد اكنت سلبية متاما ا 

ذكل أأن الرجل اكن خصام عنيدا للتجارة ابدلين وللطائفية وللشمولية الش يوعية عىل حد 

 سواء.
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نقاذ قد جعل من التكفري ممارسة مهنجية، وادخ. يف القانون السوداين  ن نظام اال  ال ا  ا 

، ويه مادة اس تحدثت أأساسا لقهر  1991لعام ابس تحداث مادة الردة يف القانون اجلنايئ 

ن التعذيب البشع اذلي مت يف بيوت الأش باح قد مت حتت الغطاء  املعارضني. و نا نعمل ا 

منا مه كفرة حيل تعذيلم، وقد  الأيدلويج أأن املعارضني وخصوصا الش يوعيني واليساريني ا 

ب اىل   مبامرساته تكل!. وال قال رئيس اجلهاز من بعد انفع عىل انفع انه اكن يريد التقر 

يزال حسن الرتاي يوزع اهتامات التكفري معلنة ومضمرة يف كتبه عىل غريه من الأحزاب، 

واليت يرغب أأن يقودها يف مس تقبل الأايم لو  اكلش ياه، بعد أأن يقيض مهنا وطره يف 

 حتالفاته الانهتازية من اجل الرجوع للسلطة.

ن ن لك من يستنجد بأأهل اال  منا يعاقر الومه وس يحصد العدم. ا  قاذ ال يقاف موجة التكفري ا 

منا يه فوات  نقاذ يه أأم مهنج التكفري الرؤوم ، ولك التنظاميت املتطرفة واال رهابية ا  فاال 

كبدها، تريم هبا املعارضني وحتاول أأن ترهب هبا العامل. و نا نذكر ترصحيات رأأس النظام 

نقاذ للجم احليات اليت انه س يفتح دارفور للقاعدة يف حاةل  التدخل ادلويل. أأن من يلجأأ لال 

 رعهتا يف جحرها أأمنا يكون اكملس تجري من الرمضاء ابلنار.

ن العمل السافر لتنظمي القاعدة يف السودان ونشاطه التحرييض   –املسمي ابدلعوي  –ا 

ي بدمع من واخنراطه يف الس ياسة حاليا، ما اكن   أأن يمت هبذا الشلك املعلن لوال انه حيظ

قو  متنفذة يف النظام، ولوال انه يغرتف من تراث التكفري البغيض اذلي تركته لك القو  

الطائفية والاسالموية ويف قللا الأخوان املسلمني عىل اختالف تياراهتم والوهابيون عىل 

 اختالف تنظاميهتم ومن سار عىل اجهم دون رشد وال ا حسان اىل يومنا هذا.

 

 يف املقام الأول  املعركة فكرية

نقاذي اذلي رعي  أأن املعركة مع تيارات التكفري ال جيب أأذن أأن تستند عىل هجاز ادلوةل اال 

ن  هذا املهنج التكفريي ابذلات، واذلي يتعايه معه ويتعيه عليه. كام أأن املعركة ال ميكن ا 

، تقترص عىل جمرد الشجب الس يايس، أأو تصوير الأمر وكأنه ماكيدة س ياس ية ال غري

ن  ن قو  التكفري تكسب قلوب وعقول الش باب الغر يف املقام الأول، قبل ا  وجتاهل ا 

رهابيني وانتحاريني.  تدفع هبم للمحرقة اك 

ن القو  ادلميقراطية والليربالية يف السودان قد تراجعت بشدة أأمام تيارات التكفري،  ا 

مام لك تيارات اال سالم الس يايس، وقدمت تنازالت ال تغتفر يف هذا اجملال، ومل  وقبلها ا 

تعد عدهتا أأو تبذل هجدها لهزمية هذه القو  فكراي واجامتعيا، وتقدت البديل ادلميقراطي 
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والعلامين الآمحم اذلي ميكن أأن يكسب قلوب الش باب، وال تزال هذه املعركة حتتا  ا ىل 

 اخلوض واىل كس لا.

ن بعضا من هذا الرتاجع تتحمل مسؤوليته قو  اليسار يف املقا م الأول. ويف قللا احلزب ا 

ن هذه القو  بتبنهيا وا رصارها عىل تعاطي أأيدلوجيات مشولية  الش يوعي السوداين . ا 

اا ال تس تطيع أأن ختوض حوارا فكراي قواي  مغلقة عفي علهيا ادلهر ورفضهتا الشعوب، فا 

ال  جتاه هذه التيارات التكفريية، كام ال تس تطيع ان تقدم بضاعة فكرية مقنعة للش باب.

غرو الآن أأن هذه القو  ترفض اليوم فتح أأي نقاش فكري معها، حول تناقضاهتا 

املتعددة، وتبزت الناس بضورة التضامن املطلق معها، عىل عالهتا الكثرية. كام أأاا فشلت 

متاما يف مصارعة التكفرييني فكراي، وليس غريبا أأن من حلل ودحض وكشف بؤس البيان 

س من عضوية احلزب الش يوعي، وان الش يوعيني يف ردودمه قد التكفريي وانه مرسوق لي

اكتفوا بنفي هتمة اال حلاد عهنم، واليت مل ينفعهم أأن قالها زعميهم من قبل، انه و ليس هناك 

ملحد واحد يف احلزب الش يوعيو . فوفقا لال رهابيني فان الش يوعي اكفر و وان صام أأو 

 صىلو.

ن الاس هتزاء ابحلوار الفكري وقرص ا لأمر عىل انه ماكيدة س ياس ية، والهترب من نقاش ا 

منا تشلك هرواب من ساحة املعركة  القضااي الفكرية املتعلقة ابلنظرايت واملناجه واملفاهمي، ا 

الرئيس ية، ويه الساحة الفكرية. كام أأاا تعكس جحم اال فالس الفكري وضيق الأفق 

اذلي يعجز عن معاجلة أأزماته الس يايس لخأحزاب اليسارية ويف قللا احلزب الش يوعي، و 

وتناقضاته ويريد حتميل مسؤولياهتا لشعب السودان، ويريد منا الاس مترار يف الهنج 

ىل السلطة، وانتشار التكفرييني واال رهابيني  الانرصايف اذلي أأد  بوصول الاسالمويني ا 

 يف بالدان انتشار الفطر بعد املطر.

ن الرتاجع عن دعوة العلامنية وفصل ا دلين عن ادلوةل، والانهتازية الفائقة اليت متارسها كام ا 

الأحزاب اليت يصنفها الناس كدميقراطية أأو علامنية وتراجعها حا عن اس تابدام تعبري 

العلامنية، وعدم مناهضة الربامج والرؤ  الثيوقراطية، واقتصارها عىل املوقف السليب 

اخلطاب الاسالموي والتكفريي  وادلفاعي لنفي اال حلاد عن نفسها، بل وتبين بعض مالمح

منا يوحض جحم الاايار يف هذه اجللة، واملهام الثقال اليت تنتظران فهيا.  ذاته، ا 

ن احلزب ادلميقراطي الليربايل املوحد يعد صادقا، بأأن يويل قضية النضال الفكري ضد  ا 

الفكر املتنور املناجه التكفريية واال رهابية ماكان متقدما يف نشاطاته، وأأن يعمل عىل نرش 

والعلمي، وان يرفع راية العلامنية الس ياس ية والاجامتعية عالية، وأأال ايلؤا يف ذكل هجدا 
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حا حتقيق النرص الاكمل عىل لك قو  الرجعية ولظالم، وبناء السودان ادلميقراطي 

 العلامين املوحد.

 

 مشولية الش يوعية وأأزمة املاركس ية واملوقف من احلزب الش يوعي 

بيان تنظمي القاعدة يف السودان الباب واسعا ملناقشة الش يوعيني السودانيني يف  لقد فتح

تناقضاهتم الفكرية والس ياس ية، ويف تقلباهتم وانهتازيهتم الس ياس ية، اليت دفع  هنا السودان 

ن معاداة الش يوعية س تكون يه اذلخرية اليت  ذ ا  غاليا، وميكن أأن يدفع  نا اغيل ا 

ون يف حرهبم عىل شعب السودان، واذلريعة اليت س يصفوا هبا س يتسلح هبا اال رهابي

 الصفوف وجييشوا هبا اجليوش.

ذ تقوم عىل مبدأأ أأسايس هو أأولوية  ن املاركس ية بال شك يه فلسفة احلادية مادية، ا  ا 

املادة عىل الوعي، وتعترب لك الوجود والوعي اال نساين حاةل من حاالت املادة. ويه مبنية 

ة املادية السابقة لها من ابيقور وحا فيورابخ، وان اكنت تعترب نفسها عىل اكمل الفلسف

ن الاقتباسات البائسة اليت أأىت هبا بيان تنظمي  متفوقة علهيا وحازمة ومامتسكة يف ماديهتا. ا 

القاعدة عن عالقة الش يوعية ابدلين يه يف اغللا اكذبة أأو م وعة من س ياقها أأو غري ذات 

اا يف لك ماكن  صةل. ولكن من املؤكد ن املاركس ية فلسفة احلادية وا  ومن املعروف ا 

حمكت فيه الأحزاب الش يوعية فقد حاربت ادلين والتدين من منطلق أأيدلويج وانهتكت 

 حقوق الناس يف هذا اجلانب.

ن الش يوعيون عندما ينكرون احلاد املاركس ية فهم ميارسون الزتوير الفكري والتارخيي،  ا 

منا وعندما يعلنون عدم  حلادمه يف نفس الوقت اذلي يتبنون فيه املاركس ية مكهنج فا  ا 

براهمي نقد انه و ليس هناك ملحد واحد يف  ميارسون التناقض . أأما عندما يقول محمد ا 

ن قضية عقيدة عضو أأي حزب  منا ميارس الكذب الرصاح. ا  احلزب الش يوعي و فهو ا 

ن هذا ال ميكن أأن يمت حيمن جيب أأن تصبح قضية خشصية ختضع لضمري املرء نفسه، ولك

يتبىن الش يوعيون املاركس ية بلك مشوليهتا العقائدية مكهنج هلم حيمك حزهبم وعضويهتم وميكن 

ذا قُدر هلم الوصول للسلطة يف بالدان. -رمغ انفنا –أأن حيمكنا   ا 

نسان يف الاعتقاد أأو عدم الاعتقاد، وذكل لأن هذا يندر  يف حرية  ننا  رتم حق لك ا  ا 

حلادمه الضم ري ويه احدي حقوق اال نسان الطبيعية. ولو أأعلن أأاي من الش يوعيني أأو غريه ا 

وتعرض لالضطهاد لهذا السبب لوجد اكمل التضامن معه من طرفنا. ولكننا نرفض تبين 

خفاء طابعها اال حلادي ا ىل حني كام يفعل الش يوعيون. هجال او مكرا. ذكل أأن  املاركس ية وا 
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رهاهبم القدت وس يعتدون عىل حقوق الش يوعيون لو نفروا ابل  سلطة فسوف ميارسون ا 

املتدينني كام فعلوا يف لك البالد اليت وقعت حتت حمكهم وكام يفعلون اليوم يف كواب 

ن رفضنا للامركس ية ال ينبع من أأاا ملحدة فهذا شأأاا، ولكن من هجة أأاا  وفيتنام والصني. ا 

اةل انتصارها، ويف هذه احلاةل فه ي ال ختتلف جتعل من اال حلاد عقيدة تفرضها ابلقوة يف ح

 البتة عن مهنج التكفرييني والشموليني العاملني ابمس ادلين .

كام أأن رفضنا لشمولية املاركس ية والش يوعية ميتد لقمعها لدلميقراطية واحلقوق الطبيعية 

ن الش يوعية يف النظرية تعترب نظاما مشوليا مغلقا ال يعرتف ابلآخر ويع مل ال نشاء للبرش. ا 

ديكتاتورية الربوليتاراي حتت نظام احلزب الطليعي. ويف املامرسة فقد اكنت حجامي للبرش 

ن الش يوعية قد وصلت للسلطة  ولنا كبريا للشعوب ومسلابة خضمة قتل حتهتا املاليني. ا 

آمر. أأن شعب السودان ال يس تحق أأن حتمكه مثل هذه الشمولية  دامئا ابلقوة والعنف والتأ

وال أأن يركبه حزب ال يقطع مع هذا التارخي الشمويل اال جرايم البغيض. أأن  الاكحسة

انهتازية الش يوعيني وزمعهم أأام يتعاملون مع املاركس ية نقداي يكذبه احتفانهم ابعهم 

الش يوعي وتبنهيم للامركس ية مكهنج ومتجيدمه ال يزالون للش يوعية العاملية وعدم قطعهم مع 

 هم الانقالي اخلاص .اترخيها ادلموي وال اترخي 

ىل نقض ها التارخي ادلموي واىل التابلص من  لقد دعوان احلزب الش يوعي مرارا وتكرارا ا 

هدار نضاالت عضويته وحرصا عىل  هذه الأيدلوجية الشمولية ، حرصا عليه وعىل عدم ا 

شعب السودان يف املقام الأول. ولكنه فضل طريق الانهتازية والاس هتبال الس يايس 

برة ابال مث. اليوم وحتت تأأثري اال رهاب فأأن قادة الش يوعيني ميكن أأن خيضعوا ويغريوا واملاك

منا تقية  ونفاقا . وس يكون  امس حزهبم وأأيدلوجيهتم. ولكهنم س يفعلون ذكل ال عن اقتناع وا 

هذا انتصارا لال رهابيني من هجة، واس مترارا للشمولية الش يوعية املس ترتة يف صفوفهم من 

نن ا ال ميكن أأن نقبل هذا السيناريو البغيض و مل مسؤولية الوضع احلايل هجة أأخر . ا 

اكمةل لقيادة احلزب الش يوعي اليت نطاللا بتحمل مسؤوليهتا التارخيية والاس تقاةل مفسحة 

آفاق التغيري املنشود. سقاطاهتا لكامي جيرتح أ  اجملال لش باب غرب مثقل اب 

ي جلة لالستنارة يكون عضوا فهيا احلزب يف هذا الصدد نعلن أأننا لن تكون طرفا يف أأ 

الش يوعي بقيادته احلالية الانهتازية، انهيك عن أأن يقودها كام ترتفع بعض الأصوات. ا ن 

ننا  آخر. ا  منا يه نظرية نالمية من نوع أ الش يوعية يف نظران ال عالقة لها ابالستنارة وا 

ال صالحيني وادلميقراطيني س نعمل مع لك قو  الاستنارة احلقيقية وكذكل مع التقدميني وا

من الش يوعيني ملواهجة اج وتنظاميت التكفرييني . ولكننا لس نا عىل اس تعداد ا طالقا 



196 

 

جلعل قضية النضال من اجل العلامنية وضد التكفرييني مطية لالنهتازيني من قيادة احلزب 

الش يوعي لتحقيق كسب س يايس عاجل أأو احلصول عىل دمع جماين لقيادهتم الأبدية 

 لشمولية.وا

 

 الصادق املهدي مع تقنني التكفري 

ىل  يف البيان اذلي أأصدره الصادق املهدي مبناس بة هذا احلدث، دعا الصادق املهدي ا 

تقنني التكفري، أأي أأن يمت وفق حما  وبناءا عىل اهتامات حمددة، وقال حتديدا   ))هذا 

مداح اذلي نعاىن منه الآن املوضوع ينبغي تداركه برسعة، وجترت التكفري والتخوين سداح 

حصيفة  -عىل أأن يكون القرار يف هذه الأمور حملا  مؤهةل وعرب اهتامات حمددة ((. 

 1/9/2009أأجراس احلرية 

أأن هذا املوقف للصادق املهدي اذلي ير  أأن ختضع قضااي الضمري وحرية العقيدة لسلطة 

ن تقدم مهنا االهتامات حملاس بة الناس عىل منا هو  احملا ، وير  ا  أأفاكرمه وعقيدهتم، ا 

اس مترار ملوقفه القدت اذلي جع. يسامه يف حل الش يوعي يف الس تينات حتت هتمة 

التكفري. واذلي جع. يرفض قرار احملمكة ادلس تورية يف هذا الصدد، واذلي جع. يقول 

ن  لصحيفة احتاد جامعة اخلرطوم اليت اكن يس يطر علهيا اال خوان املسلمني يف الامثنينات ا 

 حل احلزب الش يوعي ميكن أأن يتكرر.

ن التكفري ال يرجع للصادق املهدي نفسه حفسب. فقبل قرن وربع كتب جده الأكرب  ا 

ن و من شك يف ىمديته فقد كفرو . ولقد اكن اترخي حزب  اال مام محمد امحد واملهديو ا 

ادليين ملامرسة الأمة بقيادة الطائفيني يف اغلبه مرتبطا بتكفري اخلصوم واس تابدام التحريض 

العمل الس يايس. وال يزال الكثريون يذكرون كيف دفع الصادق وأأمحمته بأأهلنا الأنصار يف 

معارك دامية خمتلفة بعضها انتحارية بدعو  ادلفاع عن ادلين جتاه الكفرة امللحدين، وما 

ال معارك للكسب الس يايس وبناء جمد الأمحمة والقائد الطائفي.  اكنت ا 

ن موقف الصادق ا ملهدي احلايل، وقبلها موقفه الهزيل وغري الواحض من جرا  مثل اغتيال ا 

ن الصادق املهدي  منا توحض ا  الشهيد محمود محمد طه والشهيد محمد طه محمد امحد وغريها، ا 

يظل احتياطيا اسرتاتيجيا لقو  التكفري يف السودان. وانه مس تعد ال شهار سالح التكفري 

ن مواقعه يف خطر. يف احلقيقة يتأأكد لنا يف أأي حلظة يشعر فهيا أأن الأم ر مناسب   أأو ا 

مبوقف الصادق املهدي احلايل الرابط اخلفي اذلي جيمع بني قو  التكفري القدمية واجلديدة، 
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يف مقابل قو   –وان اختلفت الأدوات  –وأأاا يف احملصةل تقف يف معسكر واحد 

 الاستنارة والتغيري ومعوم أأهل السودان.

 

 فرييني عىل ادلميقراطيني والليرباليني جهوم التك

تعرض التكفرييون مبهنجهم الأخرق لقضااي ادلميقراطية والليربالية ، كام مشل تكفريمه 

الليرباليون وادلميقراطيون يف السودان، حيث ورد عهنم يف الصحف أأن جامعهتم تصنف 

ربالية والش يوعيني ))عىل أأاا جامعة تكفريية، تعمل يف مواهجة أأنصار ادلميقراطية للي

ن احلزب الش يوعي  والاشرتاكيني(( . وقال أأميهنم العام عالء ادلين الزايك  ))وقال ا 

السوداين اجه يصادم ويطعن يف الرشيعة اال سالمية، كام أأن ادلميقراطيني الليرباليني 

ن احلمك للشعب وليس هلل، كام أأام ال يؤمنون ابلغيبيات، وأأضاف وذلكل  ن  يقولون ا 

 .24/8/2009الرشق الأوسط  –مهو. (( ضد

ال عىل هجل عظمي لهذا الأمني  ن اخللط بني الش يوعيني وادلميقراطيني الليرباليني ال يدل ا  ا 

ن تكفري ادلميقراطية وادلميقراطيني عىل أأساس أأام يدعون حلمك  العام التكفريي. كام ا 

منا هو لغو وختليط جتاوزه الزمن و ال يف العقول الشعب وليس حلامكية   ا  مل يبق ا 

املتحجرة اخلارجة من كهوف التارخي. فادلميقراطية الليربالية أأصبحت خيارا للك الشعوب 

له يو املزعوم قد افتضح منذ أأن اكن حيمك به اببوات  احلرة املتنورة، ومبدأأ احلامكية واال 

ق الكنيسة وامرباطوريي اورواب يف القرون الوسطى وحا تفسابه ونهوره كغطاء رقي

للشمولية الفظة واحلمك الفردي املطلق واجلهاةل الاكمةل كام جتيل يف والية الفقيه ويف حمك 

 اجلهةل والظلمة من أأهل طالبان وغري طالبان.

ننا كجزء من ادلميقراطيني الليرباليني السودانيني نقول أأننا مع حمك املواطنني ال حمك  ا 

طبقة. وأأننا نطرح برانجمنا للناس ومه من الطغاة، ولو اكن مس ترتا ابمس ادلين أأو امس ال 

ن متارس  حيمكون عليه، وان مرجعيتنا مه املواطنني ال مجموعة من اجلهةل واال رهابيني تريد ا 

التسلط ابمس   وادلين. ولو كنا خنضع لهؤالء خلضعنا الخواام احلامكني حاليا، واذلين 

الأخاليق التام واخلرسان الفكري  بعد عرشين عاما من حمكهم رضوا من الغنمية ابال فالس

 املبني.

ننا لس نا مثل الش يوعيني وال نقبل الابزتاز وال التنقيب يف ضام ران، ففينا من  ونقول ا 

نسان وال نتدخل فيه وقد اقره ادلين  يؤمن ابلغيبيات ومن ال يؤمن هبا، وهذا خيار حر لال 

ر  من حياة الغاب حلياة نفسه، كام أأقرته الفطرة السلمية ولك تراث البرشية ويه خت
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العمران والتعايه الاجامتعي حيث للك دينه ومذهبه وحقه يف الاختيار. و ن ال نفته 

يف قلوب وضام ر الناس ونرفض أأن يفته احد يف قلوبنا وضام ران . و ذر التكفرييني 

يد  للمرة الأخرية أأن من يلعب ابلنار حيرتق هبا، ومن يقاتل ابلس يف ميوت حبده، وان أأي

ىل فعل س تجد الرد احلامس علهيا من قبل أأهل  هلم سرتتفع لتحويل أأفاكرمه البغيضة ا 

 السودان وقواه ادلميقراطية.

 

 حرية الاعتقاد والالعتقاد يف أأطروحات ادلميقراطيني الليرباليني 

برازا ملوقف حزبنا ومتسكه  ننا حرصا عىل الشفافية وردا عىل أأطروحات اال رهابيني وا  ا 

ل ية حلقوق اال نسان واملواطن، نعلن أأننا نقف مع ضامن حرية الاعتقاد والال ابلقمي ا

عتقاد  ن )) حرية الال ا  اعتقاد كحقوق طبيعية للبرش ولأهل السودان. ذكل أأننا نر  ا 

والتبشري به تعادل حرية اال ميان وادلعوة  ،  تا احلريتان متساويتان يف املاكنة متعادلتان 

عتقاد الكهام خيار و مذهب يف احلياة، يف الثقل يف مزيان ح قوق اال نسان. اال ميان والال ا 

وليس يف مقدور أأّي مهنام القضاء عىل الآخر، الكهام ابق عىل نهر احلياة لأنه يعتاش 

ويتطفل عىلوالغذاءو اذلي تقدمه   مائدة الآخر  ليس أأماىمام حل لل اع الأبّدي غري 

  رو((.كام كتب حبق الأس تاذ عامثن محمد صاحل .التعايه السلمي واقتساموفضاء الضام

ننا ندعو دلوةل علامنية عىل المنط الليربايل، ويه دوةل ال تقوم عىل أأساس ادلين، بل  كام ا 

عىل أأساس املواطنة وفصل الفضائيني ادليين والس يايس رمن بعضهام البعض. ويف نفس 

دة رعية لها كام يف المنوذ  الوقت ليست يه دوةل احلادية، أأي دوةل تفرض الاحلاد عقي

الش يوعي. لك من المنوذجني الثيوقراطي والش يوعي مرفوضان ابلنس بة لنا، لأاام 

يتعارضان مع حرية الضمري وحرية الفرد يف اختيار ما يعتنقه . هذه ادلوةل يه دوةل حمايـدة 

لها دميقراطيا  دينـيا  تعـىن بتنظمي شاؤون مواطنياها ادلنيوية ويف حدود التفويض املمنوح

ميانية أأو  وتساوي بني املواطنني وال تتدخل يف عقيدهتم وعالقهتم ابلغيب أأن اكنت ا 

 رفضية.

ن هذه ادلوةل س تكون الأقرب ملواطنهيا، من أأطروحات اال خوة الأعداء،  ننا نر  ا  ا 

رايت الثيوقراطيني والش يوعيني. كام نر  أأاا الأمضن حلرايهتم مبا فهيا احلرايت ادلينية واحل

ن هذه ادلول ال تتدخل لتدمع رأأاي فلسفيا أأو دينيا أأو علميا  الفلسفية واحلرايت العلمية. ا 

منا تتيح حرية الضمري والتفكري والبحث والتعبري للجميع، و )) ال تقمع  آخر، وا  ضد أ
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التنافس بني الأداين اخملتلفـة و بني اال يديولوجيات املتصارعة ، بل تقترّص ىممهتا عىل 

 ظة عىل الطابع السلمي للتنافس و الرصاع(( .احملاف

ذن للتضامن مع فراد  الش يوعيني وأأمحممه وأأبناهئم وبناهتم جتاه  ن هذا املوقف يدفعنا ا  ا 

ساءهتم، ابعتبارمه مواطنني هلم حقوقهم اال نسانية  أأي حماوالت لال رهاب جتاههم، وجتاه ا 

نسان  يف الاعتقاد أأو الال اعتقاد، وادلس تورية . كام نعلن الزتامنا هنا بدمع حق لك ا 

ابعتبارها من القمي الأساس ية حلزبنا واليت ال نقبل الرتاجع عهنا حتت تأأثري اال رهاب وال 

 نساوم فهيا من اجل مكسب عابر .

 

 

 

 مكتب ادلراسات والبحوث

 احلزب ادلميقراطي الليربايل املوحد

 

8-9-2009
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 محمد إبراهيم نُقُد وإخفاء وصية عبد الخالق محجوب االخيرة

 

 رساةل ايل محمد ابراهمي نقد بعد خروجه للعلن

آن كل ان تطلق محماح وصية عبد اخلالق حمجوب الاخرية ؟  أأما أ

 

 

 

 الس يد محمد ابراهمي نقد 

 

 ،حتية طيبة

 

وارجو ان  ،تك الطيبة ونفيك ان تكون مريضايف البداية اعح يل ان اهنيك عيل حص 

 يتسع صدرك لقراءة هذا اخلطاب والرد عليه بصورة معلية!

 

يه  ،ربيعا 44عن معر انهز ال  ،اعدم الشهيد عبد احلالق حمجوب 1971يوليو  28يف 

وبقيت تركته الفكرية وسريته النضالية حترك الاجعاب  ،وضاع قربه يف الفالة ،لك ما عاش

حسب موقع النانر الهيا يف خريطة الرصاعات الفكرية والس ياس ية السابقة  ،يةوالكراه 

ورمغ ان اخلطوط العامة السهام عبد اخلالق حمجوب يف التارخي  ،واحلالية والقادمة

الا انه تظل هناك رضورة قصوي لتجميع اعام  املتفرقة  ،السوداين موثق ومسطر

وبغرض دراس هتا نقداي مضن تطور  ،وثيق اوالوذكل بغرض الت ،واعادة نرشها ،واملتعددة

حبس بانمك تدعوا الانتساب ايل اترخي  ،الامر اذلي مل تقوموا به ،الفكر السوداين اثنيا

 وفكر ذكل الرجل العظمي.

 

ويه  ،يف هذا هتمنا بصورة خاصة ما اطلق عليه وصية عبد اخلالق حمجوب الس ياس ية

واليت اكن يعلق  ،وقبل اعتقا  ،يوليو 19انقالب الاوراق الاخرية اليت كتلا بعد اندحار 

حيث تقول عهنا الاس تاذة سعادة ابراهمي امحد  و اس تدعى  ،علهيا امهية قصوي

اىل ماكن اختفائه وأأمىل عليه أأش ياء كثرية مهنا  –طه الكد  –عبداخلالق أأحد أأقاربه 
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قبض عليه ماخيص احلزب ومهنا ماهو خش  وأأوصاه عىل أأوالده . وبعد ذكل مت ال 

واعدامه . وقد اتصل طه الكد ابحلزب وسلمه الأوراق الا تتضمن الأش ياء الا أأمالها 

ديسمرب  23لقاءحصفي مع جريدة وناللو بتارخي  ،عليه عبداخلالقو ) سعاد ابراهمي امحد 

 (omdurman.usنقال عن موقع  ،1993

 

ية، كتلا عبد اخلالق يف ويكتب اخلامت عدالن  وهناك أأوراق يه مبثابة الوصية الس ياس  

آواه عندما  بن خالته، اذلي أ الأايم الثالثة اليت قضاها بأأي روف، وسلمها لطه الكد، ا 

أأغلق البعص الباب يف وهجه كام قال هو لطه. طه مل يكن ش يوعيا، اكن ا سالميا يف 

ني. احلقيقة، ولكنه اكن معاداي لال خوان املسلمني، واكن معاداي للش يوعية صديقا للش يوعي

واكن شاعرا واكتبا، واكن بطال من شعر راسه ا ىل أأمخص قدميه. قال لعبد اخلالق عندما 

طرق الباب  هذا بيتك ايعبد اخلالق     !! ولكنا جيب أأن نبحث عن سالمتك، 

آخر وقام عىل خدمته بنفسه، حمرتما يف نفس الوقت حاجته للابلوة  ودبر   بيتا أ

الق الأوراق وطلب منه أألأ يقرأأها. وعندما سأألته بعد والتسجيل. وقد سلمه عبد اخل

ذكل بس نوات  هل قرأأهتا اي طه؟ قال يل  أأان ابوك ايحسني، اان أأحنث ابلقسم،أأان أأخون 

 الأمانة؟

براهمي نقد،  سمل طه هذه الأوراق، واليت ال بد أأاا تتعلق حبركة يوليو، ا ىل الاس تاذ محمد ا 

نين بعد ترتيبات معقدة وطويةل. وال أأع آخر قد اطلع علهيا أأم ال. ا  ن اكن خشص أ رف ا 

أأانشد الاس تاذ نقد، وقد مر لك هذا الزمان، وهو املهمت هذا اال هامتم الكبري ابلتوثيق، أأن 

يفر  عن هذه الاوراق. وللحقيقة سأألت الاس تاذ نقد عهنا ذات مساء، فقال أأاا 

 سودانزياونالين. كوم( مسامهة يف النقاش مبوقع ،موجودة ومل يزد.و ) اخلامت عدالن

 

عاما من  34انه بعد حوايل  ،انه من املفجع للحقيقة وذلكر  الشهيد عبد اخلالق حمجوب

فان القامئني عيل امر احلزب الش يوعي وحضتك خشصيا تتسرتوا  ،كتابة تكل الوصية

 ويف ،ولسريته والرثه ،يف احتقار ال يضايه لرغبة عبد اخلالق ،علهيا وال تكشفوها للمخأ 

 ،ويف جتاهل ال يضايه حلق الشعب السوداين يف املعلومة ،صفعة مؤملة للحقيقة التارخيية

ال يبدو فهيا اي ش  من الاخالص لسرية ذكل الرجل  ،ويف ممارسة كرهية مقيئة يف احملصةل

 وامنا هبا الكثري من اس تغالل النفوذ والتامر عيل احلقيقة والاس هتبال عيل الناس! ،العظمي
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واذلي اوصل  ،أأين هو موقف الرجل العظمي الاس تاذ املرحوم طه الكد ،تسائل هناانين ا

رمغ انه مل يكن ش يوعيا وامنا  ،ومل يسمح لنفسه ابالطالع علهيا ،الامانة رمغ الصعوابت

بين لك جمده الس يايس عيل ارث عبد  ،من موقف رجل مثل حضتك ،معاد للش يوعية

ويف نفس الوقت يعتقل  ،ه العطرة وحياول احتاكرهاوال يزال جيرت سريت ،الشهيد اخلالق

كام اعتقل س تالني لعرشات الس نني وصية لينني  ،وصيته الاخرية لعرشات الس نني

 .1956ومل تنرش الا بعد وفاته يف املؤمتر العرشين للحزب السوفييت يف عام ؟ ،الاخرية

 

ومن واجب  ،داينان هذه الوصية امر ال خيص احلزب الش يوعي وامنا لك الشعب السو 

ننا ندعوك ايل نرش وصية الشهيد عبد  ،لك مواطن سوداين الاطالع علهيا من هنا فا 

وهو امر  ،و ذر من حماوةل اعداىما او حماوةل تزويرها ،اليوم وليس غدا ،اخلالق الاخرية

فاحلقيقة يه  ،ولكهنا س تكون حماوةل فاشةل ،لن نس تغربه من اخملفيني للحقيقة طوال عقود

ويبقي قدر الانسان هو الاختيار  تسجيل  ،تهنض من الرماد لو احرقت ،عنقاء اكل 

احلقيقة ومتليكها للناس والتارخي يف احكل الظروف كام فعل الشهيد عبد اخلالق حمجوب 

عاما واحلمل ابذلهاب هبا  34ام التكمت علهيا واخفاهئا عن الناس  ،يف تكل الاايم املاساوية

 د ابراهمي نقد؟كام يفعل محم ،ايل القرب

 

 ،مع الاحرتام

 عادل عبد العاطي 
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 وصية عبد الخالق محجوب المخفية ومسؤولية المؤرخ

 )حوار مع ادلكتور حسن اجلزويل(

 

 مقدمة  

 

مما ال شك فيه ان قضية الاوراق الاخرية اليت كتلا الشهيد عبد اخلالق حمجوب يف 

اي بعد اازام  ،يوليو  22فرتة ما بني يف ال ،1971ماكن اختباءه يف اي روف يف يوليو 

ويه اليت عرفت بوصية  ،وهو يوم اعتقال عبد اخلالق ،يوليو 27و ،انقالب هامش العطا

كواا تتعرض  ،تكتسب امهية اترخيية خطرية ،عبد اخلالق حمجوب الس ياس ية الاخرية

 ،رشف الانساينولل اهة الس ياس ية وال  ،اساسا دلور الواثئق التارخيية يف احلياة العامة

وكواا تتعلق بفرتة واحداث ال تزال جترجر  ،املتعلق مبن تصل هذه الواثئق يف يدمه

 بذيولها يف حياتنا الاجامتعية والس ياس ية والفكرية.

عرب الرساةل املفتوحة ايل وهجهتا حملمد ابراهمي نقد  ،وقد س بق يل ان تداخلت يف الامر

ومة   رساةل ايل محمد ابراهمي نقد بعد خروجه واملوس ،عقب خروجه للعلن ،عن املساةل

آن كل ان تطلق محماح وصية عبد اخلالق حمجوب الاخرية ؟ واليت كتبهتا  ،للعلن  أأما أ

وال اعتقد ااا ميكن ان  ،واليت مل جتد لها ردا حيت اليوم ،ابريل السابق 12ونرشهتا يف 

ومن طرف  ،وهجة اليهمن طرف امل ،جتد ردا غري القدح واذلم يف جمرد فكرة السؤال

ويف ذهول عن  ،يف طوطمية جديدة ،ممن جيعلوا من البرش اصناما يعبدواا ،بعض اتباعه

 الواقع ادلامغ وعن الواثئق والشهادات املتواترة وعن حقائق التارخي املرة

يف الفصل املعنون )يف  ،يف هذا الاطار فقد اتيح يل ان اقرأأ اخريا اشارة ايل هذه القضية

وهو فصل من كتاب حتت الطبع لالس تاذ حسن اجلزويل عن الشهيد  ،ابروف(  عاليل

ومحمدت فيه الول مرة شهادة محمد ابراهمي نقد  ،مت فيه تناول القضية ،عبد اخلالق حمجوب

الامر اذلي يوجب  ،واذلي وصف وجود تكل الاوراق والوصية ابالسطورة ،عن الامر

ان نناقه الامر مرة  –خي وتقديرا لسرية عبد اخلالق احرتاما للحقيقة وتوثيقا للتار –علينا 

عن هذه  ،عيس ان نزيل بعض الغبار ،يف حوار مع الاس تاذ حسن ومهنجه ،اخري

 القضية الشا كة واخلطرية.

 

 توثيق ادلكتور حسن اجلزويل 
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آنفا   يقول د. حسن اجلزويل يف الفصل املشار اليه أ

ىف أأروقة احلزب بصورة غري رعية عام يسمى  ووهبذا الصدد فا ن  ة حديثا  نل متداوال  

)بوصية عبد اخلالق(، وحفواه أأن عبد اخلالق كتب بعض املالحظات ىف كراسة قام طه 

عدام  الكد، ىف وقت الحق، بتسلميها حملمد ابراهمي نقد اذل  انتخب سكرتريا  عاما  بعد ا 

ري أأنه مل يصدر عن عبد اخلالق، وذكل حني التقاه طه ىف خمبئه لأجل هذا الغرض. غ

قيادة احلزب ما يشري لهذه الكراسة. بل لقد أأبد  لك من اس تفرسته عهنا من القياديني 

ىل أأنه ال عمل  دهش ته انفيا  نفيا  قاطعا  معرفته أأو حا سامعه هبا! فقد أأشار التجاىن الطيب ا 

. كام 148  وبأأية وصية مكتوبة من عبد اخلالق سلمت بصورة أأو بأأخر  ملركز احلزبو 

نفى يوسف حسني، عضو السكراترية املركزية، علمه بأأية وصية من عبد اخلالق، سواء 

 . 149اكنت كتابة أأو شفاهة 

فادة مغايرة يؤكد من خاللها أأن عبد اخلالق سمل أأوراقا  لطه  عىل أأن للابامت عدالن، أأيضا ، ا 

ايطه؟ قال ىل  أأان طالبا  منه أأال يقرأأها ووعندما سأألته بعد ذكل بس نوات  هل قرأأهتا 

ويضيف اخلامت أأن طه قام  150أأبوك اي حسني! أأان أأحنث ابلقسم؟! أأان أأخون الأمانةو؟! 

ىل نقد وهو خمتفى، وو.. سأألته  ابلفعل، بعد فرتة من الأحداث، بتسلمي تكل الأوراق ا 

  151خشصيا  عهنا فأأكد ىل أأاا موجودة معهو! 

لحزب، ينفى وقصة الوصيةو مجةل وتفصيال ، بل لكن محمد ابراهمي نقد، السكرتري العام ل

ويؤكد أأاا وحمض أأسطورة .. عبد اخلالق مل يكتب شيئا  ومل ي ف طه حبمل أأية رساةل 

ا ىل قيادة احلزب، كتابة  أأو شفاهة، ورمبا اختلط الأمر دل  البعض، فطه قد سلمنا 

فادته هو نفسه ، أأ  طه، عن الأايم ابلفعل كراسة .. ولكهنا الكراسة الا حتتو  عىل ا 

  152الا الزم خاللها عبد اخلالق بأأب روفو! 

ومن جانبه يفيد كامل اجلزوىل اذل  ربطت بينه وبني طه عالقة صداقة خالل الس نوات 

وحا وفاة طه ىف  1973الا أأعقبت عودة كامل من الاحتاد السوفيا ىف أأغسطس عام 

أأن أأنفى أأو أأؤكد فأأان مل أأكن حارضا  تكل  م، قائال   وال أأس تطيع ابلطبع1977ديسمرب عام 

الأحداث. لكن طه حدثىن كثريا ، وىف مناس بات خمتلفة، عن وقائع تكل الأايم. وأأذكر أأن 

أأطول تكل الأحاديث، وأأكرثها اس تفاضة وتفصيال ، اكنت بعد يومني تقريبا  من هزمية 

ان سواي ، ىف الظهرية، م بقيادة محمد نور سعد. وكنا عد1976حركة الثاىن من يوليو عام 

ىل أأم درمان بعد أأن قضينا بعض الوقت مع بعض الأصدقاء ىف زايرة اجامتعية ا ىل م ل  ا 
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الاكتبة خدجية صفوت مبنطقة العامرات ابخلرطوم، فعر  معى ا ىل م لنا حبى ابنت جنوب 

دثىن أأم درمان، حيث تناولنا الغداء، وأأمضينا الساعات التالية، حا أأول املساء، وهو حي

عن أأدق تفاصيل تكل الفرتة الا اكن خاللها لصيقا  بعبد اخلالق بأأب روف. وأأخربىن ىف 

الهناية بأأنه قد مضن لك ذكل ىف )كراسة( سلمها للحزب ىف وقت الحق. لكنه، عىل كرثة 

التفاصيل والاس تطرادات الا أأوردها ىف حديثه، والزمن الطويل نسبيا  اذل  اس تغرقته 

ليه عبد مؤانستنا، مل  يذكر ىل أأ  ش  عن )كراسة( أأو وصية أأو رساةل أأو مذكرة طلب ا 

 . 153اخلالق تسلميها للحزبو

اا مل تطلع عىل وصية من عبد  أأما سعاد ابراهمي امحد، عضو اللجنة املركزية، فتقول ا 

ن أأحدا  مل يرث أأمرها معها وسط الضغوط واملهام الا اكنت تواجه الاكدر  اخلالق، وا 

ىل أأن عبد اخلالق و.. رمبا يكون قد رتب بعض القياد   ال أأاا تشري ا  ىف تكل الفرتة! ا 

الأمور التنظميية ومن بيهنا مسأأةل القيادة ، فقد اكن يكن احرتاما  معيقا  وثقة  ىف خشصية 

  154قامس أأمني، ومن املمكن أأن يكون قد أأشار ا ىل ذكل ىف تكل الرساةلو! 

حياء ( ىف غاية ومع أأن سعاد مل تؤكد أأو تنف وجو  فادهتا تضمنت )ا  ال أأن ا  د تكل الوصية، ا 

اخلطورة ، ومن شأأنه أأن يثري جدال  واسعا  وأأس ئةل مقلقة. فهل احلزب قا ، من حيث 

آخر؟! وهل يعقل أأن عبد اخلالق  بنيته الفكرية والتنظميية، عىل املؤسس ية أأم عىل ش  أ

ىف مضمواا من أأوثق القضااي مبفاهمي اذل  وهب معره لقضية التغيري الاجامتعى الا تعترب 

 احلداثة، ميكن أأن يكون قد )أأوىص( بأأن تؤول القيادة من بعده لشخص حمدد؟! 

فادهتا للاكتب  وىف شأأن والوصيةو، تؤكد فا زة أأبو بكر عضو فرع احلزب بأأبروف مضن ا 

ودع دلهيا بأأن عبد اخلالق وقبل انتقا  مل ل الثالث والأخري اذلي مت ْاعتقا  منه قد أأ 

)قصاصات( صغرية احلجم تشري فا زة ا ىل أأاا رمبا تكون مالحظات ىممة حرص عىل 

مانة مل أأطلع علهيا، وبعد فرتة من تكل  تسجيلها يف فرتة اختفائه بأأبروف، مث تضيف  ولخأ

 الأحداث مقت بتسلميها للمرحوم طه الكدو! 

مغوضا  مضن مجمل أأحداث تكل هبذه اال فادة لفا زة فا ن قصة )وصية عبد اخلالق( تزداد 

رابك! فبيمن يشري اخلامت عدالن ا ىل أأن طه قد أأكد    الفرتة عىل ماس عليه من تعقيد وا 

أأن عبد اخلالق سلمه كراسة  طالبا  منه أأن ال يطلع علهيا، وأأنه سلمها نقد فامي بعد حسب 

وزة عبد اخلالق رغبة عبد اخلالق ، فهايه فا زة تشري ا ىل أأن )قصاصات ( أأخر  اكنت حب

قامت يه فامي بعد بتسلميها طه الكد ! السؤال هو أأن افرتضنا حصة رواية طه للابامت بأأنه 

سمل كراسة ْاس تلمها ) يدا  بيد( من عبد اخلالق وأأودعها نقد، فهل تكون تكل 
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)القصاصات( اليت سلمهتا فا زة لطه فامي بعد مضن تكل الكراسة؟! وملاذا مل يرش طه الكد 

ذن مصري تكل ا ىل ذكل ن مل يكن الأمر كذكل، مفا هو ا   يف حديثه للابامت عدالن؟! وا 

فادهتا؟! و  القصاصات اليت سلمهتا فا زة ا ىل طه الكد، حسب ا 

)د. حسن اجلزويل  ىف عاليل واب روفو! فصل من كتاب توثيقى حتت الطبع بعنوان  

ام للحزب الش يوعى وعنف البادية .. وقائع اللحظات الأخرية ىف حياة السكرتري الع

 نرش مبوقع سودان للجميع الالكرتوين( ،السوداىنو

 

 

 حسن اجلزويل وشهادة اخلامت عدالن 

 

هو ما ايت به عن شهادة الاس تاذ  ،اول ما يلفت نظران يف كتابة د. حسن اجلزويل

عيل امهية تكل  ،وكونه أأىت به مبتورا ،حول موضوع الوصية ،الراحل املقمي اخلامت عدالن

يطمح به ايل التوثيق  ،وادلكتور حسن يؤلف كتااب ،وال اعمل احلمكة يف ذكل ،هادةالش 

 فهل يكون مقنعا يف كتاب؟ ،فاذا اكن البرت مقنعا يف مقال ،لتكل الاايم

 حيث كتب  ،نأأىت مبا كتبه الراحل املقمي اخلامت عن الامر ،ملصلحة التوثيق ،وهنا

كتلا عبد اخلالق يف الأايم الثالثة اليت قضاها  وهناك أأوراق يه مبثابة الوصية الس ياس ية،

آواه عندما أأغلق البعص الباب يف وهجه  بن خالته، اذلي أ بأأي روف، وسلمها لطه الكد، ا 

 كام قال هو لطه. 

طه مل يكن ش يوعيا، اكن ا سالميا يف احلقيقة، ولكنه اكن معاداي لال خوان املسلمني، واكن 

. واكن شاعرا واكتبا، واكن بطال من شعر راسه ا ىل معاداي للش يوعية صديقا للش يوعيني

أأمخص قدميه. قال لعبد اخلالق عندما طرق الباب  هذا بيتك ايعبد اخلالق     !! 

آخر وقام عىل خدمته بنفسه، حمرتما يف  ولكنا جيب أأن نبحث عن سالمتك، ودبر   بيتا أ

ق الأوراق وطلب منه أألأ نفس الوقت حاجته للابلوة والتسجيل. وقد سلمه عبد اخلال

يقرأأها. وعندما سأألته بعد ذكل بس نوات  هل قرأأهتا اي طه؟ قال يل  أأان ابوك ايحسني، 

 اان أأحنث ابلقسم،أأان أأخون الأمانة؟ 

براهمي نقد،  سمل طه هذه الأوراق، واليت ال بد أأاا تتعلق حبركة يوليو، ا ىل الاس تاذ محمد ا 

نين بعد ترتيبات معقدة وطويةل. وال أأعر  آخر قد اطلع علهيا أأم ال. ا  ن اكن خشص أ ف ا 

أأانشد الاس تاذ نقد، وقد مر لك هذا الزمان، وهو املهمت هذا اال هامتم الكبري ابلتوثيق، أأن 
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يفر  عن هذه الاوراق. وللحقيقة سأألت الاس تاذ نقد عهناذات مساء، فقال أأاا موجودة 

 ومل يزد.و

 (2004فرباير  28 ،سودانزي اونالين.كوم مسامهة مبنرب احلوار مبوقع ،)اخلامت عدالن

 

 وكذكل ايت اخلامت عدالن ابلشهادة التالية 

ووعىل لك حال أأعتقد أأن عبد اخلالق كتب ذكل يف وصيته اليت سلمها طه الكد، بعد 

براهمي نقد. وقد  ا جراءات تأأمينية مرهقة، ا ىل سكرتري احلزب احلايل، الاس تاذ محمد ا 

آخر من هذا البورد بكشف هذه الوصية بعد ثالثة وثالثني عاما من  طالبت يف موضع أ

كتابهتا، ويه وصية واجبة النفاذ وواجبة الكشف للحزب، أأوال، مث للشعب  ه، ولكن، 

وحكام مبا حدث حا الآن، فا ن هذا لن حيدث لأن الاس تاذ نقد ال يواجه بأأي ضغط 

 من داخل حزبه، ىمام اكنت درجته.و

 (2004مايو  18 ،نرب احلوار مبوقع سودانزي اونالين.كوممسامهة مب  ،)اخلامت عدالن

 

ويه تتناقض متاما  ،وال ميكن ان يقوم معل توثيقي ببرتها واخزتالها ،هذه الشهادة مركزية

 ،وقد طرح اخلامت شهادته الاويل قبل اكرث من عام من وفاته ،مع شهادة محمد ابراهمي نقد

فان حياول البعض الان  ،جيد الامر نفيا وقهتا ومل ،والثانية قبل حوايل العام من اليوم

 فهذا مما يدلل علهيم وعيل مصداقيهتم.. ،التشكيك يف شهادة الرجل بعد وفاته

ولكن لو وضعت يل شهادة  ،من جانيب اقول ان اخلامت عدالن الان هو يف رمح الغيب

عندي شهادة  لرحجت ،وشهادة اخلامت عدالن يف الكفة الاخري ،محمد ابراهمي نقد يف كفة

بعد خروجه من  -وقد دافع  ،فاخلامت معروف عنه الصدق واملبدئية ،اخلامت بال منازع

عن تراث عبد اخلالق حمجوب ومهنجه دفاعا  -احلزب الش يوعي وختليه عن املاركس ية 

 ،بل ودافع عدة مرات عن القيادة احلالية للحزب الش يوعي مبا فهيا محمد ابراهمي نقد ،جميدا

دفاعا مل  ،رضت الهتامات بتامرها عيل حياة عبد اخلالق حمجوب وقيادات اخريعندما تع

 يقدر عليه احد من منتس يب احلزب الش يوعي. 

 

 ويكتب ادلكتور حسن اجلزويل مضن اقوا  عن هذه الشهادة وغريها 

ىل أأن طه قد أأكد   أأن عبد اخلالق سلمه كراسة  طالبا  منه أأن  وفبيمن يشري اخلامت عدالن ا 

ال يطلع علهيا، وأأنه سلمها نقد فامي بعد حسب رغبة عبد اخلالق ، فهايه فا زة تشري ا ىل 
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أأن )قصاصات ( أأخر  اكنت حبوزة عبد اخلالق قامت يه فامي بعد بتسلميها طه الكد ! 

السؤال هو أأن افرتضنا حصة رواية طه للابامت بأأنه سمل كراسة ْاس تلمها ) يدا  بيد( من عبد 

ا نقد، فهل تكون تكل )القصاصات( اليت سلمهتا فا زة لطه فامي بعد مضن اخلالق وأأودعه

 تكل الكراسة؟! وملاذا مل يرش طه الكد ا ىل ذكل يف حديثه للابامت عدالن؟! و

 مرجع سابق( –) حسن اجلزويل 

 

ليس   من تربير ملن  ،من الواحض ان هذه الفقرة حتمل افتئاات كبريا عيل عيل اخلامت عدالن

ففي الفقرات اعاله اليت نقلناها عن  ،اكدلكتور حسن اجلزويل ،يكون مؤرخا اراد ان

بل  ،مل يس تابدم اخلامت  مة كراسة مطلقا ،واليت اعمتد دكتور حسن عيل جزء مهنا ،اخلامت

يمت تكرار  ،فكيف حتولت الاوراق اليت حتدث عهنا اخلامت ايل كراسة ،حتدث عن اوراق

اساسها  ،وخصوصا ان الامر فيه جمادالت ،اماكنية السهو مما ينفي ،مفردهتا ثالثة مرات

 هل الامر اوراق ام كراسة ام قصاصات. 

وذلكل ال حق لأحد لينسب اليه اقوالا مل  ،مل يتحدث اخلامت عدالن مطلقا عن كراسة

وهذه الكراسة ان صدقت فه ي ال  ،فرواية الكراسة يه رواية محمد ابراهمي نقد ،يأأت هبا

 ،عة الاوراق او القصاصات اليت ال اعتقد ان لها عالقة بوكراسةو الكدتنفي وجود واق

أأمنا انن ااا اتت لتربير  ،وال اعتقد ان نسب  مة الكراسة للابامت خالية من الغرض

 ال اعتقد ااا متلكها. ،رواية نقد او اكساهبا مصداقية

 

 حسن اجلزويل وشهادة سعاد ابراهمي امحد 

 

فان دكتور  ،كتورة اجلليةل والاس تاذة الكبرية سعاد ابراهمي امحداما يف موضوع شهادة ادل

 ،عاما 11قالهتا قبل اكرث من  ،حسن اجلزويل يسقط من جديد شهادة ىممة جدا لها

 وهذه يه الشهادة   ،واشارت فهيا ايل امر هذه الوصية

 

ش ياء اىل ماكن اختفائه وأأمىل عليه أأ  –طه الكد  –واس تدعى عبداخلالق أأحد أأقاربه 

كثرية مهنا ماخيص احلزب ومهنا ماهو خش  وأأصواه عىل أأوالده . وبعد ذكل مت القبض 

عليه واعدامه . وقد اتصل طه الكد ابحلزب وسلمه الأوراق الا تتضمن الأش ياء الا 

 أأمالها عليه عبداخلالق و
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قال ن ،1993ديسمرب  23مقابةل حصفية مع جريدة وناللو بتارخي  ،)سعاد ابراهمي أأمحد

 عن موقع امدرمان.يو اس (

 

فهل مل يطلع علهيا ادلكتور  ،وال اعمل ما احلمكة يف اسقاطها ،هذه الشهادة حاعة متاما

 ،ويه متوفرة ابملوقع الاسايس اذلي يعين ابلتوثيق لسرية عبد اخلالق حمجوب ،املؤرخ

السجاالت اليت  وقد مت الاستشهاد هبا يف ،اعين موقع امدرمان برعاية د. عبد املاجد بوب

ام هل اسقطت الاا تقول العكس متاما من رواية محمد  ،متت حول موضوع والوصيةو

 ،ويه تؤكد رواية اخلامت عدالن ،وتوحض ان الوصية قد سلمت ايل احلزب ،نقد ،ابراهمي

 ،عاما ونصف 11وقد للت قبل  ،وكذكل تتحدث عن واوراقو وليس عن كراسة ما

وااا معروفة لبعض الاكدر القيادي للحزب الش يوعي  ،يست محمامما يوحض ان املعلومة ل 

 السوداين؟

 ،من انحية أأخر  فان ادلكتورة سعاد تتحدث عن اوراق امالها عبد اخلالق لطه الكد

وهذا تناقض بنّي  ،ومل يّطل ع علهيا ،واخلامت يقول ان عبد اخلالق قد كتب الاوراق بنفسه

وهو ان هناك  ،اقعة الاساس ية والقامس املشرتك بيهنامولكنه ال ينفي الو  ،بني الشهادتني

وان طه الكد قد  ،وسلمها لطه الكد ،اوراقا قد كتلا عبد اخلالق حمجوب او امالها

 و/ او محمد ابراهمي نقد خشصيا. ،سلمها قيادة احلزب الش يوعي 

ا عهنا د. واليت نقله ،هنا ايضا تسرتعينا الشهادة اجلديدة لدلكتورة سعاد ابراهمي امحد

ومن الواحض ان هذه الشهادة  ،واليت ال تؤيد فهيا وال تنفي وجود تكل الاوراق ،اجلزويل

وهو امر ينبغي ان تُفرسه  ،مع شهادهتا اليت وثقناها اعاله ،تتناقض تناقضا واحضا

واكن اتكيدها من الوضوح  ،عاما ونصف 11الاا اكدت الامر قبل  ،الاس تاذة سعاد

ومما اكده نقد للابامت يف  ،بق مع جوهر ما قا  طه الكد للابامت عدالنالشديد ومن التطا

عندما انفجر  ،مفا اذلي جد اليوم ،حبيث ال يدع جماال ملتشكك ،-وينكره الان  -حيهنا 

يف قول  ،الن تلوذ مبالذ الامان ،الامر وحارصت احلقيقة املرة خمفى الأوراق او معدىما

بعد ان اعلنت احلقيقة الواحضة الكرث  ،ليش ونقيضهاو قول ا ،بعض اليش واناكر بعضه

 من عقد من الزمان مىض ؟

 

 ويكتب دكتور حسن اجلزويل 
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حياء ( ىف  فادهتا تضمنت )ا  ال أأن ا  وومع أأن سعاد مل تؤكد أأو تنف وجود تكل الوصية، ا 

غاية اخلطورة ، ومن شأأنه أأن يثري جدال  واسعا  وأأس ئةل مقلقة. فهل احلزب قا ، من 

آخر؟! وهل يعقل أأن عبد حيث  بنيته الفكرية والتنظميية، عىل املؤسس ية أأم عىل ش  أ

اخلالق اذل  وهب معره لقضية التغيري الاجامتعى الا تعترب ىف مضمواا من أأوثق القضااي 

مبفاهمي احلداثة، ميكن أأن يكون قد )أأوىص( بأأن تؤول القيادة من بعده لشخص حمدد؟! 

 و

 بق(مرجع سا ،) حسن اجلزويل 

 

من نوع ما يثري  ،اوال ال اعتقد ان من ىممة املؤرخ ان يطرح اس ئةل تتعلق ابحاكم القمية

هو  ،فكام يقول هيجل لك ما هو موجود  ،وما يعقل وما ال يعقل ،اجلدل وما ال يثريه

ولك ما هو معقول ميكن ان يكون موجودا. وامنا ينبغي ان يركز قبل لك يش عيل  ،معقول

مما ال  ،وان يراعي ادلقة يف تقيميها والاستشهاد هبا ،الشهادات وايرادهاتقيص الواثئق و 

 ،وان يرتك التكهنات واحاكم القمية جانب ،نعتقد ان ادلكتور حسن اجلزويل قد اجاد فيه

 ال تفيد.  ،الاا يف غياب العمل احلريف اجليد للمؤرخ

وال اعتقد انه قد قام  ،يةاثنيا ال اعتقد ان احلزب الش يوعي السوداين يقوم عيل املؤسس  

ويف احلقيقة ان التنظمي اللينييين املركزي اساسا ال ميكن ان يقوم  ،لهيا يف يوم من الاايم

واحلزب  ،واختصار الطبقة العامةل يف احلزب ،وامنا عيل املركوية الصارمة ،عيل املؤسس ية

رخي احلزب ويف ات ،واملكتب الس يايس يف خشص السكرتري العام ،يف مكتبه الس يايس

الش يوعي السوداين عرشات الامثةل عيل القيادة الفردية والقرارات الفردية ولك متابع 

دقيق ملسرية احلزب الش يوعي السوداين يعرف انه يقوم يف مع. عيل يش اخر ليس هو 

 -واليت تغيب ابسط قواعدها يف ذكل احلزب ويه انعقاد املؤمترات ادلورية  ،املؤسس ية

وهو قد  ،فهل ال يعرف دكتور حسن اجلزويل لك هذا ،-1967 اخر واحد اكن يف

 اصبح من اجبدايت عمل التارخي السوداين وعمل الس ياسة السودانية والعاملية؟. 

مفن  ،ويويص به للقيادة ،اثلثا ليس من املس تغرب ان يشري عبد اخلالق ملزااي زميل بعينه

فان اللجنة املركزية ذلكل  ،عي السودايناملعلوم انه حيت يف املؤمترات العامة للحزب الش يو 

 ،واكنت تقبل غالبا ابالجامع،اكنت تقدم قامئة ترش يحها للجنة املركزية اجلديدة ،احلزب

فلامذا ال يكون للسكرتري العام حق ان يرحش زميال معينا بنفس القدر املتورفر لتكل 

 ملنصب قيادي بعينه ؟  ،اللجنة
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وحسب تقاليد  ، يزال السكرتري العام للحزب الش يوعي عبد اخلالق يف تكل الاايم اكن ال

بل من  ،ذكل احلزب مفن حقه تقدت اقرتاحاته للقيادة يف احامتل حاةل لنه او اعدامه

واجبه ان يقدم اقرتاحاته عيل املس توايت الفكرية والتنظميية والس ياس ية ولو اكن لينا او 

ايس عندما كتب يف معسكر الشجرة وقد قام هبذا الواجب عيل املس توي الس ي ،منفيا

وقام عندما حاول حامية الاكدر الش يوعي وادلميقراطي يف اجليه يف  ،وثيقة حول الربانمج

فلامذا ال يقوم بواجبه كسكرتري عام ويقدم ترش يحاته واقرتاحاته للقيادة  ،حمامكته الاخرية

خلالق من مرص اايم اكن لكامي تناقشها اثناء لنه احملمتل او اعدامه ؟؟ امل يرسل عبد ا

رسائال تتضمن توجهيات س ياس ية وتنظميية  -او العضاء مهنا  -منفيا للقيادة املركزية 

 بصدد امحد سلامين مثال ؟  ،معينة

فلينني ايضا اكن قد  ،ويف احلقيقة فانه يف تقاليد احلركة الش يوعية جند ممارسات مثل هذه

وهو عيل محميراملرض مشلوال ويسابق  -ة او قل وصيته الس ياس ي -كتب رسائ. الاخرية 

وفهيا قدم اقرتاحاته حول الاشاكل القيادية اليت  ،للمؤمتر العام للحزب البلشفي ،املوت

وقدم فهيا النقد املر لقيادة  ،وقدم تقيميه خملتلف اعضاء القيادة ،يقرتما لقيادة ذكل احلزب

اذا  ،نع عبد اخلالق من فعل املثلمفا اذلي مي  ،فامي يعرف بوصية لينني الاخرية ،س تالني

 اكنت التوصية بقامس امني او غريه كسكرتري عام او غريه س مضمون تكل الاوراق؟.

 

فان هذه  ،وطاملا ان تكل الاوراق مل تكشف للعلن ،عيل لك يظل هذا رجام ابلغيب

ود واي ليت لو ركز املؤرخون عيل واقعة وج ،التخمينات امنا تعترب خروجا عن املوضوع

وحيهنا وحيهنا فقط ميكن  ،ىمام اكنت حمتوايهتا ،الاوراق نفسها وضغطوا ابجتاه نرشها

 عيل انعدام املؤسس ية او غريها. ،ىمامجة عبد اخلالق او غريه

 

 شهادة محمد ابراهمي نقد 

 

 حيث يكتب  ،ينقل دكتور اجلزويل عن محمد ابراهمي نقد نكرانه املبني للواقعة

قد، السكرتري العام للحزب، ينفى وقصة الوصيةو مجةل وتفصيال ، بل ولكن محمد ابراهمي ن

ويؤكد أأاا وحمض أأسطورة .. عبد اخلالق مل يكتب شيئا  ومل ي ف طه حبمل أأية رساةل 

ا ىل قيادة احلزب، كتابة  أأو شفاهة، ورمبا اختلط الأمر دل  البعض، فطه قد سلمنا 
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فادته هو نفسه، أأ  طه، عن الأايم ابلفعل كراسة .. ولكهنا الكراسة الا حتتو    عىل ا 

 و152الا الزم خاللها عبد اخلالق بأأب روفو! 

 مرجع سابق( ،) حسن اجلزويل

 

نذكر  ،وذكل مجلةل اس باب ،ان مل نقل ااا اكذبة متاما ،هذه الشهادة جمروحة عندان كثريا

 مهنا التايل يف هذه العجاةل.

 

وعدم امانة وعدم  ،ق حمجوب عدمية مطلقةاوال هذه الشهادة تفرتض يف عبد اخلال

ويه تاكد تقارب يف خترصها ادعاءات المنريي اذلي زمع  ،احساس ابملسؤولية ال تضار 

بيمن تثبت الوقائع ان عبد اخلالق قد  ،ان عبد اخلالق قد قال   اعدموين خلوين اخلص

اذلهاب للمحمكة وانه قاتل من اجل كرامته حيث رفض  ،تصدي للقتةل يف احملمكة وقبلها

مما دعا رئيسها ايل مقاطعته  ،وانه قد توسع يف اجااباته طويال يف احملمكة ،يف حاةل رثة

وليس هذا حال انسان عايز  ،وحاور اجلالد وداعبه ،وانه حاور الصحفيني وداعلم ،مرارا

 وخيلصو.

واكن  ،فعبد اخلالق اذلي قىض لك تكل الاايم يبحث عن اتصال بقيادة احلزب الش يوعي

حرصا عيل  –واكن ىمموما مبسأأةل اتمينه  ،يبحث عن طريقة للتحرك لوقف نزيف ادلم

وكام يظهر يف اكمل هذا الفصل اذلي كتبه ادلكتور  ،–احلزب وليس عيل نفسه كام قال

جيد فرصة ثالثة اايم يف م ل حتت رعاية احد اصدقائه  –عيل عالته  –حسن اجلزويل 

وال يطلب من هذا الصديق والقريب ايصال  ،ب شيئا مطلقامث ال يكت ،واقاربه اخللص

او اكنه  ،واكنه ال ميكل ما يريد قو  ،كام يزمع نقد  ،ا  رساةل شفهية او مكتوبة للحزب

او اكنه كسول عاطل من املواهب ال  ،انسان جبان مهترب من املسؤولية امام التارخي

املسؤولية والكسول واجلبان هذا ال  يعرف الكتابة. يف احلق ان عبد اخلالق املتحلل من

 وال ميكن ان يوجد الا يف خياالت ورغبات نقد. ،نعرفه

تثبت ان عبد اخلالق قد ارسل وصيته  ،شهادات اخر  كثرية ،اثنيا تناقض هذه الشهادة

وال يويص احلزب  ،فكيف يويص الرجل اه. ،سواء بصورة شفهية او مكتوبة ،اله.

وهو اذلي اكن عيل  ،وممن وهب   زهرة حياته ، ربع القرناذلي اكن زعامي   حلوايل

 ،وعندما اكن ابملنفي يف جنوب السودان او ابلقاهرة ،اتصال بقيادته يف لك حلظات لنه
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وعندما اكن خمتفيا بعد هربه من  ،وعندما اكن معتقال ابلسجن احلري يف معسكر الشجرة

 اخل اخل . ،ذكل املعسكر

مر قد يكون اختلط عيل هؤالء الاجالء من الاساتذة اثلثا يزمع نقد ان الا

فهل خيتلط الامر عيل اخلامت  ،واعين هنا اس تاذ اخلالمت ودكتورة سعاد ،والاس تاذات

وهو اذلي مل يركبه الهرم ومل ختالطه املصلحة يف  ،وهو الاصغر معرا والاقو  ذاكرة

ام اختلط عيل  ،تطابق متاماوخصوصا ان شهادته يف فرتاتن خمتلفتان ت  ،اختالق امر كهذا

ويه  ،عاما 12ويه اليت للت شهادهتا قبل حوايل  ،ادلكتورة اجلليةل سعاد ابراهمي امحد

ويف فرتة اكنت  ،الانسانة املعروفة بقوةل احلق والتوثيق والاس تقامة الفكرية والاخالقية

اليوم مل يوهن  واذلي حيت ،حمتفظة بلك قواها العقلية واجلسامنية قبل ان يرهقها املرض

 ذههنا املضاء وان اكن قد ارهق مهنا اجلسد؟

 –رابعا مبا ان محمد ابراهمي نقد هو صاحب املصلحة احلقيقية يف اخفاء تكل الاوراق 

 ،وذكل ملا ميكن ان تش ه من هتديد ملوقعه او خطه الس يايس ،الوصية او اعداىما

 ،يوعي السوداين بزتوير الواثئق وحتريفهاوانسجاما مع املامرسة املعتادة يف قيادة احلزب الش  

مما كتبنا شيئا عنه واشار اليه ادلكتور عبد   عيل  ،وحذفها من التداول واخفاؤها

ومما اسامه  ،ابراهمي يف تعليقه عيل تزوير كتيب واحلزب الش يوعي وقضية اجلنوبو 

آخرون ،بوخفة اليد الثوريةو محمد ابراهمي  فانه من الارحج ان يكون ،ومما كتب عنه أ

وانه هو من يفرتن عيل احلقيقة وعيل الناس املويت  ،نقد هو من ميارس التابليط معدا

 وههيات. ،ونن ان احلقيقة ترقد يف القبور ،النه وهب نعمة الصحة ،والاحياء املرىض

حتتوي عيل افادة طه الكد نفسه  ،خامسا يتحدث محمد ابراهمي نقد عن كراسة لطه الكد

وهنا نتسائل ملاذا يسمل طه الكد مذكراته الشخصية لزعمي حزب ال ينمتي  ،معن تكل الااي

او ينرشها بنفسه عيل  ،بل خيتلف معه س ياس يا؟ وملاذا ال يسلمها الحد افراد امحمته ،اليه

 ،فاننا نطالب ايضا بنرش كراسة طه الكد هذه ،املخأ ؟؟ واذا حصت املعلومة مع ذكل

اابن الاحتفاالت ابلعيد الاربعني لتاسيس  ،مل تنرش مثال ونتسائل ملاذا ،ملعرفة ما هبا

ام انه مهنج  ،او قبلها او بعدها ،احلزب الش يوعي السوداين يف فرتة ادلميقراطية الثالثة

ال ميكن  ،وهل من خيفي كراسة خادل الكد ،التكمت عيل الواثئق حا ولو اكنت تتبع للغري

 ان خيفي اوراق عبد اخلالق حمجوب؟

 

 عبد اخلالق الاخرية  اسطورة ام حقيقة؟وصية 
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ينفوا  ،عن شهادات مبترسة لبعض قادة احلزب الش يوعي ،حي  د. حسن اجلزويل كذكل

 ،ويف احلقيقة فانه اذا صفيت نيات اولئك القوم ،الاوراق –فهيا علمهم بتكل الوصية 

بكيف  -لكثريينوعمل ا –وذكل لعلمي  ،فال اس تغرب هجلهم ذاك البتة ،وصدقوا فامي زمعوا

ويه معل عام اثر عيل  ،يوليو 19فهل يعلموا مه تفاصيل  ،تسري الامور يف ذكل احلزب

وذكل بشهاداهتم؟ وهل يعلموا تفاصيل  ،مما قأأجات بعض قادهتم ،حياة الاالف من البرش

حيت يعرفوا عن اوراق سلمت يف نل نروف قاس ية لرجل خشصيته قامئة  ،تكل الاايم

امتن؟ وقد محمدت الاس تاذة سعاد بعضا من الاس باب اليت حمكت تكل عيل الرسية والك

وهو الامر اذلي اس تغ.  ،واليت جعلت من النرش امرا صعبا -الضغط اخل  -الاايم 

ولكهنم لن يعدموا  ،مث ملا مات الناس انكروها ورمبا أأعدموها ،البعض الخفاء الوصية

 فهذا اكرب مهنم  ،احلقيقة

دات غري اجملروحة للفقيد اخلامت عدالن ولدلكتورة سعاد ابراهمي الثابت عندي من الشها

وضعف قرا ن رد محمد ابراهمي  ،والامتسك املنطقي والتنامغ ما بني افاداهتم ،امحد وغريمه

 ،ان وصية عبد اخلالق حمجوب حقيقة واقعة كوجودي الان عيل نهر هذا الكوكب ،نقد

 ملن يريد ان يلغي عق. ويقنع الا ،وااا ليست اسطورة اب  حال من الاحوال

 او من يرو  الاساطري عن انسان صغري. ،ابالساطري

وهل  ،وما هو مصريها ،ما يه احملتوايت احملمتةل لتكل الوصية التارخيية ،يبقى التساؤل هنا

يف واحدة  ،ام يه قد اعدمت وضاعت ايل الابد ،ميكن لنا ان نراها يف يوم من الاايم

ف والامانة وانهتاك التارخي يف حياتنا العامة السودانية ؟؟ وهل من اكرب جرا  الرش 

فيخرجوا الشهادة وال اي وا  ،س يكون ملن اخفوها او اعدموها الشجاعة للرجوع للحق

فيواصلوا الاناكر والاس تكبار والافتئات عيل  ،ام س تكون هلم اجلرأأة عيل احلق ،قلوهبم

يل لالهتم غري املرشفة؟ وماذا س يكون يف جرمية جديدة تضاف ا ،املوىت والاحياء

ام  ،هل س ينترصوا لروح الرجل وتراثه ،موقف اهل عبد اخلالق وتالميذه ورفاقه

يف ماساة جديدة تقتل عبد  ،وخيضعوا للزيف وينحنوا للكذب ،سينكرسوا لبطل مزيف

 اخلالق حمجوب مرة اخر  يف قربه اجملهول؟

 ،هل ىممته يه الا ياز احلزي ،املؤرخويكون هناك سؤال ايضا عن دور ومسؤولية 

ام ان  ،ويه التربير ملامرسات فظة فظيعة يف حق احلقيقة والتارخي ويف حق مادة دراس ته

يف سبيلها عليه ان يسمو عيل نفسه وعيل انامتءاته  ،ومسؤولية اعظم ،  ىممة احر 
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 ،يت يديم قدميهويسعي يف البحث عهنا ح ،وينحاز للحقيقة عارية ومرة وحارقة ،الضيقة

 وال خييش يف طريق احلق لؤمة ال ؟ 
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 األستاذ عبد الماجد بوب يؤكد المعلومات عن وصية عبد الخالق محجوب السياسية

  

واليت وصلت اىل  ،اثر جدل كثيف حول الوصية الس ياس ية للشهيد عبد اخلالق حمجوب

رفها هذا الس يد املرتبع عىل الس باب يع ،ورمبا يكون قد اعدىما ،محمد ابراهمي نقد مث انكرها

 قيادة احلزب الش يوعي.

 ،وهو حمرر موقع امدرمان يو اس ،اليوم وقعت يف يدي شهادة لالس تاذ عبد املاجد بوب

يؤكد فهيا وجود تكل  ،واذلي يعين ابلتوثيق حلياة وفكر الشهيد عبد اخلالق حمجوب

 وااا قد وصلت اىل قيادة احلزب الش يوعي. ،الوصية

بعد شهادة لك من  ،ان هده الشهادة يه الشهادة الثالثة عن الامر ،كرجدير ابذل

 ،عضوة اللجنة املركزية للحزب الش يوعي السوداين  ،الاس تاذة سعاد ابراهمي امحد

بيمن يبقى محمد ابراهمي نقد حمارصا يف واقعة اخفاءه  ،والراحل العظمي الاس تاذ اخلامت عدالن

 خيية ..ورمبا اعدامه لتكل الوصية التار 

 

 يقول الاس تاذ عبد املاجد بوب  

ختفائه بعد  يوليو  22}أأما الوصية الا تأأكد بأأن الشهيد عبداخلالق قد كتلا ىف فرتة ا 

، فقد أأودعها دل  صفيه وقريبه الراحل طه الكد . وقد اكن هذا الرجل ، الأديب  1971

ياة الشهيد عبد اخلالق ، شهام  وكرميا  . فقد سعى ىف لك أأقطار مدينة أأمدرمان لتأأمني ح 

قامته لبضعة أأايم حا يمتكن من ترتيب أأموره ووصيته لشقيقه  اذل  طلب منه تأأمني ا 

عىل ولأمحمته ورفاقه . وحسب علمى أأن الراحل طه الكد قام بتس يمل تكل الوصااي ا ىل 

 قيادة احلزب الش يوعى . وال أأعتقد بأأاا حوت شيئا  عن تعلمي أأبنائه أأو أأ  ىشء ميت ا ىل

 أأمحمته{ .

نتاباب م .  املرجع  الاس تاذ عبد املاجد بوب حول وصااي عبداخلالق لأبنائه ...ومالبسات ا 

-19مسامهة يف منرب احلوار يف منرب سودانزي اونالين كوم بتارخي  ،ا  . نقد سكرتريا  عاما  

07-2006 

 

املركزية  عضو اللجنة ،شهادة الاس تاذة سعاد ابراهمي أأمحد واكنت هذه الشهاة قد س بقتا

شهاداتن  كام س بقهتا  ،اقرب القيادات لعبد اخلالق حمجوب واحدي  ،للحزب الش يوعي

 جيد القاريء توثيقهام يف غري هذا املاكن.  ،للراحل املقمي الاس تاذ اخلامت عدالن عن الامر
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وملعرفتنا  ،وبناءا عىل شهاديت الاس تاذة سعاد ابراهمي امحد والاس تاد اخلامت عدالن ،وكنا

قد وهجنا   رساةل مفتوحة  ،ان الش يوعيني لن ميارسوا ا  ضغط عىل سكرتري حزهبم 

آن كل ان ،حول هذا الامر بعنوان  رساةل ايل محمد ابراهمي نقد بعد خروجه للعلن  أأما أ

تطلق محماح وصية عبد اخلالق حمجوب الاخرية ؟ عىس ان ينرش الوصية الس ياس ية 

وقد ارسلنا رسالتنا  ،عىل هذه الشهادات عىل الاقلاو يرد  ،للشهيد عبد اخلالق حمجوب

وميكن  ،بعد خروجه } او اخراجه { من الاختفاء مبارشة ،املفتوحة اىل محمد ابراهمي نقد

 للقاري قرا هتا عىل الرابط

http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=35501 

 

ولو طال  ،احلقيقة ال بد ساطع ولكن نور ،طبعا مل يرد محمد ابراهمي نقد عىل رسالتنا

الاس تاذ ادلكتور حسن  ،ورمبا رسالتنا ،وقد اجربت ال شك اس ئةل اخلامت عدالن ،الزمن

 فلرن ماذا قال نقد حلسن اجلزويل. ،اجلزويل لسؤال محمد ابراهمي عن تكل الوصية

 

 يكتب حسن اجلزويل 

لوصيةو مجةل وتفصيال ، بل }لكن محمد ابراهمي نقد، السكرتري العام للحزب، ينفى وقصة ا

ويؤكد أأاا وحمض أأسطورة .. عبد اخلالق مل يكتب شيئا  ومل ي ف طه حبمل أأية رساةل 

ا ىل قيادة احلزب، كتابة  أأو شفاهة، ورمبا اختلط الأمر دل  البعض، فطه قد سلمنا 

فادته هو نفسه، أأ  طه، عن الأاي م ابلفعل كراسة .. ولكهنا الكراسة الا حتتو  عىل ا 

 الا الزم خاللها عبد اخلالق بأأب روف{و!

املرجع  د. حسن اجلزويل  ىف عاليل واب روفو! فصل من كتاب توثيقى حتت الطبع 

بعنوان  عنف البادية .. وقائع اللحظات الأخرية ىف حياة السكرتري العام للحزب الش يوعى 

 نرش مبوقع سودان للجميع الالكرتوين ،السوداىن

 

الا اننا  ،جترؤه بسؤال محمد ابراهمي نقد عن الامر ،كتور حسن اجلزويلو ن اذ  مد لدل

وتقب.  ،نعيب عليه انه مل يسأأل نقد عن الشهادات الناصعة اليت قدمت حول الامر

وكذكل تشوهيه القوال الراحل العظمي اخلامت عدالن عن  ،لردوده واناكره دون متحيص

وقد بيننا لك ذكل يف  ،رية ومسؤولية املؤرخ يف ممارسة ال تتفق مع الامانة الفك ،الامر
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 ،مث يف مقال منفصل ،يف موقع سودان للجميع  ،ردان عىل ادلكتور حسن اجلزويل وقهتا

نرشانه حتت عنوان  وصية عبد اخلالق حمجوب اخملفية ومسؤولية املؤرخ  حوار مع 

يه ادلكتور مل يرد عل  ،ادلكتور حسن اجلزويل  عىل مواقع الانرتنت الصحف الس يارة

 وميكن للقارن مراحعته عىل هذا الرابط  ،حسن اجلزويل

http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=37715 

 

والاس تاذ عبد    ،مع الاس تاذ الكبري شويق بدري ،ولقد ادرت حوارا طويال من بعد

 ،اكر وجودهاحاول فهيا الاس تاذان ان ،يف موقع سوداانت ،حول تكل الوصية  ،الشقليين

ومع احرتايم الفائق لالس تاذين شويق بدري  ،بيمن اتينا  ن ابلشهادات ،بناءا عىل الظن

بني مهنج يؤمن بشخص ويدافع  ،فقد اكن ذكل احلوار حوار طرشان ،وعبد   الشقليين

 واخر يبحث عن احلقيقة ويتحراها .. ،عنه

ه الاس تاذان الكبريان شويق بدري واذلي حاول في ،ملن يريد مراجعة ذكل احلوار املهم

احيل القارن اىل ارش يف موقع  ،وعبد   الشقليين القيام بوىممة مس تحيةلو 

حيث مت ذكل احلوار } اذا مل يقم القامئون عىل امر ذكل املوقع بشطبه كام  ،سودانيات

 فعلوا مع مساهامت اخر  لنا {

 

http://sudaniyat.net/forum/viewtopic.php?t=1041 

 

 ،ااكد اقول   والان حصحص احلقو  ،اليوم بعد شهادة الاس تاذ عبد املاجد بوب

واليت مل تكن رضاب ابلرمل  ،واس تعيد ال امت اليت قلهتا يف ااية رساليت حملمد ابراهمي نقد

 او قراءة للغيب 

ومن واجب  ،)ان هذه الوصية امر ال خيص احلزب الش يوعي وامنا لك الشعب السوداين

ننا ندعوك ايل نرش وصية الشهيد عبد  ،اطن سوداين الاطالع علهيالك مو  من هنا فا 

وهو امر  ،و ذر من حماوةل اعداىما او حماوةل تزويرها ،اليوم وليس غدا ،اخلالق الاخرية

فاحلقيقة يه  ،ولكهنا س تكون حماوةل فاشةل ،لن نس تغربه من اخملفيني للحقيقة طوال عقود

ويبقي قدر الانسان هو الاختيار  تسجيل  ،اد لو احرقتتهنض من الرم ،اكلعنقاء 

احلقيقة ومتليكها للناس والتارخي يف احكل الظروف كام فعل الشهيد عبد اخلالق حمجوب 
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عاما واحلمل ابذلهاب هبا  34ام التكمت علهيا واخفاهئا عن الناس  ،يف تكل الاايم املاساوية

 كام يفعل محمد ابراهمي نقد؟( ،ايل القرب

 

ولن ندع السري حا تهنض عنقاء احلقيقة اكمةل من بني رماد  ،ال نزال يف اول املشوار و

الااكذيب 
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 يوسف حسين يعترف بوجود وصية عبد الخالق
 

كنا قد اهرقنا حربا كثريا يف قضية الاوراق الس ياس ية اليت تركها عبد اخلالق حمجوب 

ات كثرية تثبت وجودها وتسلميها واليت جائت شهاد ،واليت ُسلمت ليد محمد ابراهمي نقد

ليتضح من  ،وهو الأمر اذلي انكره بشدة املرحوم محمد أأبراهمي نقد  ،من اطراف خمتلفة 

عتبار ااا  ترصحي حديث ليوسف حسني ان هناك رساةل كهذه مل تنرش )ولن تنرش( اب 

ان وليتضح أأن من انكر وجودها وقهتا وقال  ،ختص قيادة حزهبم وحده )ال رشيك   ( 

ال .. -مكتوبة أأو شفهية  -عبد اخلالق حمجوب مل يرسل اي رساةل   هو جمرد اكذب ليس ا 

 

جاء يف اللقاء املنشور يف حصيفة  أأخبار اليوم بعنوان    ) يوسف حسني   الش يوعى ال 

يرفض الرشيعة مصدرا للترشيع ىف ادلس تور( واذلي أأجراه يف اخلرطوم  لك من  معر 

 .رحاب ابو قودة  –صديق 

)ونفى ان تكون هناكل وصية من عبد اخلالق حمجوب قبل اعدامه كام يردد البعض 

وكشف ان الامر يتلخص يف رساةل عادية اكن قد ارسالها لقيادة احلزب حتتوي عىل بعض 

املوضوعات الس ياس ية يف تكل الفرتة وذلكل مل ولن يمت الاعالن عهنا الاا ختص قيادة 

 احلزب وحده. ( 

 

ىممة كواا تتناقض مع نفي سابق ليوسف حسني جتاه حسن اجلزويل. ويه  هذه الشهادة

حيث قال يف افادته حلسن  ،تتناقض مع شهادات محمد ابراهمي نقد املنكرة السابقة 

بد اخلالق مل يكتب شيئا  ومل ي ف طه حبمل أأية رساةل ع اجلزويل اذلي سأأ  عن الأمر  )

د. حسن اجلزويل  ىف عاليل واب روفو! فصل  -ا ىل قيادة احلزب، كتابة  أأو شفاهة( 

من كتاب توثيقى حتت الطبع بعنوان  وعنف البادية .. وقائع اللحظات الأخرية ىف حياة 

ص  -نرش مبوقع سودان للجميع الالكرتوين ،السكرتري العام للحزب الش يوعى السوداىنو

152. 

 

قد  )) عبد اخلالق مل يكتب فقد قال املرحوم ن ،هنا جند نفس نا أأمام شهاداتن متناقضتان

شيئا  ومل ي ف طه حبمل أأية رساةل ا ىل قيادة احلزب، كتابة  أأو شفاهة،(( بيمن قال 

يوسف حسني  )) وكشف ان الامر يتلخص يف رساةل عادية اكن قد ارسالها لقيادة 
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احلزب حتتوي عىل بعض املوضوعات الس ياس ية يف تكل الفرتة وذلكل مل ولن يمت الاعالن 

 ا الاا ختص قيادة احلزب وحده.(( فكيف حل هذا التناقض؟ عهن

 

ومرة أأخر  انكر وجود اي  ،ويف احلقيقة فقد مت سؤال املرحوم نقد عن الأمر مرة اخر  

مما يوحض ارصاره عىل  ،يف حوار حصفي مع احد  الصحف  ،رساةل مكتوبة او شفهية 

 الاناكر. وهذا توثيق هذه اجلزئية  

آاثرت  19د ان )) * توقفنا عن يوليو فشلت وعاد المنريي ..اريد ان اعود بك اىل مسأأةل أ

لغطا  كثريا  و فهيا رواايت متعددة وخمتلفة متاما ويه ان عبد اخلالق كتب مذكرة او خطااب 

او شيئا معينا وارس. لالس تاذ محمد ابراهمي نقد والاس تاذ محمد ابراهمي نقد مل يعرض هذه 

 الوصية اىل اليوم؟

شاكل اذلي حدث يف تكل الاايم هو ان عبد اخلالق اكن يف امدرمان عندما حدثت الا -

عودة منريي، يف الوقت اذلي اكنت اماكنيات اختفائه  ها يف اخلرطوم واملهم انه يف الآخر 

ذهب انحية اه. والتقى بطه الكد وبقي معهم اليوم الاول والثاين واليوم الثالث و  ف 

تب لك تفاصيل الاايم اليت قضاها معه .. واان التقيت بطه اوائل ابن اخته طه ابن يك 

م و قد اخربين بتفاصيل تكل الاايم الاخرية مع عبد اخلالق. وجزء من القصة دل  1972

الاس تاذ عبد القادر الرفاعي اذلي كتب عن ذكل كثريا  ، فعبد اخلالق مل يكتب ومل يقل 

ه اكتب هذه الاحداث. واان عندما التقيت لطه هذه وصية من )كذا وكذا( لكنه قال لط

 -قدر املس تطاع -بطه و ح" يل قلت    هذا املوضوع ميكن ان ينىس بعد مدة فأأكتب 

و اخرب الش يوعيني اذلين تعرفهم، فكتب يف كراسة كيف جاء عبد اخلالق واحملاور الاوىل 

ابالحداث وعن واحملاور الثانية وهكذا.. و كتب عن اش ياء س ياس ية متعددة ذات صةل 

ومن  -مثلام كتب لينني وصيته -الانقالب وضعفه وضعف التعبئة ومل يقل لطه هذه وصية

وبعث هبا الينا وقرأأانها ووضعناها يف ارش يف تكل  -املؤكد ان خادل الكد اطلع علهيا

م بعد الاحداث 1971النو يف الفرتة من  -الفرتة) اذكر اننا وضعناها يف ش نطة صغرية

م بدأأان جنمع ارش يف 1973-72م مل يكن معلنا املطبوع كثريا ويف 1972وحا منتصف 

لك الفرتة يف ماكن، فتجمعت دلينا من ذكل حمارض السكراترية واجامتعات اللجنة املركزية 

والبياانت ووضعناها يف ش نطة سلمناها للمرحوم جعفر أأبوجبل.. واتذكر.. بعد الانتفاضة 

م 1971 ان حيض لنا الش نطة الن هبا الفرتة الاوىل جئنا  ض للعيد الاربعني قلنا  

فوعد ان يأأيت هبا. و ن  ض للعيد تويف جعفر يف حادث حركة يف تقاطع شارع الغرفة 
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التجارية وهو حياول عبور الشارع فصدمه بص وتويف هناكل واصبحت مسأأةل اين خي  

 هذه الاش ياء امرا غري معروف حا اليوم(.

 (10... حاكوي اخملايء وأأحاديث العلن )محمد ابراهمي نقد

 

 

 

 

وان  ،اليوم بعد اعرتاف يوسف حسني بوجود رساةل مكتوبة من عبد اخلالق حمجوب

واعد امجليع انين ما دمت حيا   ،اقول اننا نسري يف طريق جيد ،رفض ان يسمهيا وصية 

صنام من لك ولو تاكلب عىل عبدة الا ،حا تنرش هذه الوثيقة  ،لن اترك هذا الأمر 

 جانب .

 

 

 2012مايو 
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 سادسال  الفصل
 شخصيات وأفمكار  
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 تأمالت في مراسم تشييع السّيد محمد إبراهيم نقد
 مقال مشرتك مع عامثن محمد صاحل 

 

براهمي نقد وال حتليل تأأثريه عىل احلياة  ،ليس من ىمام هذا املقال دراسة سرية محمد ا 

ن غاية نفجر يف  الس ياس ية يف السودان. ا  ليه هو حتليل شالل الراثء اذلي ا  ما يطمح ا 

براهمي نقد ، مث فاض حمتواي  محماديق العزاء اليت نصبت    مث  ،موكب تشييع الس يّد محمد ا 

ىل الصحف الس يّارة ومواقع حوارات السودانيني عىل الانرتنت غامرا  لك ذكل  طفح ا 

رق وتشتت الرصاص وانسداد أأفق بعربات مش بعة بأأحاسيس اليمت والفاجعة وانكسار امل  

س ت ناء احلس النقدي.  احلياة . لك يشء اكن حارضا  يف ذكل واملاراثون القويمو للراثء اب 

 

 القائد اخلادل  

براهمي نقد يف  وهو يف سدة احلزب  22.03.2012جاءت املنيّة اليت وافت الس يّد محمد ا 

املبارك حني ُاس تطلعط رأأيه بصحيفة الش يوعي السوداين مصداقا  لنبوءة أأطلقها الس يّد خادل 

ذا اكن  08.06.2004والرأأي العامو السودانية يف عددها الصادر بتارخي  . عىل سؤال مّعا ا 

براهمي نقد س يقود احلزب الش يوعي السوداين يف املرحةل القادمة، أأم أأنه  الس ّيد محمد ا 

ارك ابلآيت   و س يتنازل عن منصبه لشخصية قيادية جديدة ?. أأجاب الس ّيد خادل املب

حسب تقاليد اليسار املعروفة واحملفونة ال يتابىل نقد عن القيادة ا ال محموال ا ىل القرب مع 

أأنه يوجد يف الصف الثاين قادرين عىل قيادة احلزب يف املرحةل القادمة لو أأتيحت هلم 

 الفرصة و. 

 

اخلامس للحزب  أأطلقْت هذه النبوءة قبل قرابة امخلسة أأعوام من اترخي انعقاد املؤمتر

نتاباب الس يّد م .ا. نقد سكرتريا  س ياس يا  للحزب، واكن  الش يوعي السوداين اذلي أأعاد ا 

 وقهتا يف ااية الس بعني من العمر!. 

 

 شالل ادلموع وتشابه الوجوه  

 من بني فئات املشاركني يف مرامس تشييع الس ّيد نقد تس توقف املتأأمل ثالث فئات   
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عربات  -للمفارقة  -ضاء عاديني يف احلزب الش يوعي ذرفوا تضم الفئة الأوىل أأع -

اليتاىم عىل أأحد أأفراد الاكدر احلزي املتفرغ اذلي ا ختطف حزهبم وغيّب صوهتم وكبّل 

آثر اخليل يف املثل الشعيب املعروف فيذهب الشكر  رادهتم لعقود سااااّخااارمه ال جناز مأ ا 

  ه والثناء ّداد !. 

فتتشمل ممثلني لصفوة احلمك اال نقاذي وممثلني لأحزاب ميينية  أأما الفئة الثانية -

وهؤالء ماجاءت مشاركهتم يف مرامس  ،معارضة وقيادات طائفية وممثلني لطرق صوفية 

عرااب  عن تقدير مضمر لدلور اذلي لعبه الس يّد نقد يف تدجني احلزب  ال ا  التشييع ا 

آتة ويساريو  ىل خيال مأ  ،ال يفزع أأهل اجلاه والسلطانالش يوعي السوداين وحتوي. ا 

منخرط يف تسييد العقلية الأبوية اليت تر  يف الزعمي قائدا  لخأبد حا وهو يبلغ من العمر 

عتيا، بل وحا وهو حُيمل من مقعد الزعامة ا ىل القرب . فلهؤالء جيّسد محمد ابراهمي نقد 

  حزبية اكنت أأم املعادل اليساري لتغييب غامر الناس وتصفيدمه يف حمابس الأبوية 

 طائفية!.

 ،قوام الفئة الثالثة خليط من املثقفني اليساريني والطائفيني واخلاتفني للونني -

و ة أأيضاط انشدون للجديد  ،وش بيبة أأرهقهتا سلطة والانقاذو فظنت لك محماب بقيعة ماء

 40 ممن ضاع مهنم ادلرب وأأصاهبم معى أألوان جعلهم يرون يف من تربع عىل مقة هرم حزبه

عاما دون أأن يفكر يف التنحي رمزا  لدلميقراطية والتحرر! . قد يكون تبجيل هذه الفئة 

نقاذو نقاذو  ،الهجني للس يد نقد ناكية  يف سلطة واال  لكن ما يغيب عهنا هو أأن سلطة واال 

 يه الراحبة من ىمرجان تبجيل والأب اليساريو وهو يوّسد الرث . 

المب واليعنهيم أأيضا  أأّي مصري  ،ا هو جتس مي للمواقف الرمادية هؤالء ال يعنهيم الس يّد نقد ا 

ليه احلزب الش يوعي السوداين طاملا أأن ما يقع فيه يعمل عىل ترس يخ القدت .  س يؤول ا 

 غاية هؤالء أأن جيد الش يوعيون نُقدا جديدا يسري يف الطريق القدت العقمي .

وصىل الس يد الصادق عىل  ،يف مرامس التشييع امتدح الس يّد حسن الرتاي الش يوعيني

آخرون كرث ،روح امليت  ومل يتواىن أأحد عن املشاركة يف املاراثون  ،ونعاه أأهل السلطة وأ

ْن ، ففي  ْن مط القويم للراثء ، حيث متازجت ادلموع واختلطت الوجوه فمل يعد يُعرف مط

نصري قلب ادلموع املتفجرة تصري مجيع الوجوه سواء ، يصبح الش يوعي خمتيا  ، ويصري 

الرتاي ش يوعيا  ، ويبدو منسوب وحقو أأنصاراي  . حيهنا حار البعض يف التفسري، وأأشار 

 ونسوا أأن يضيفوا   نعت القدت .  ،البعض يف خفار  أأنظروا! هذا هو السودان
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 دالالت التشييع  

بتشييع الس يّد نقد ا ىل مثواه الأخري ، تكون طقوس الوداع قد أأقميت ملن دانت   

ة لأربعة عقود عىل أأفراد طريقة يسارية أأورادها الأدب الس يايس اذلي يت ل علهيا الش ياخ

من دلن قيادة احلزب ، وللمداحئ اليت تؤدهيا اس تدعاء لأرواح الشهداء، ومتتينا  لأوارص 

 التضامن بني الأحياء، لبوس شعر ثوري مغىّن . 

اكن الس يد نقد أأاب خادلا .  ،جديدا  دون ان يبلغ وعيا نقداي   ،ملن فقد اليقني ادليين القدت

نتحر  ليس ذكل املبجل يف السامء البعيدة، بل هنا عىل الأرض , عندما مات س تالني ا 

البعض لأن املستبد اكن قد أأحضى معيارا  ومعىن حلياته املقموعة ، فقىض خش ية العيه 

 يف عامل خاو خمتل املعيار . 

ربجوازي الصغريو املتفرغ لس تني عاما لقيادة بتشييع الس ّيد نقد يكون قد وور  الرث  وال

وحزب الطبقة العامةل و، أأطعمه حزبه وسقاه ودبّر أأمور دنياه من مأأو  وطبابة وسفر 

من كدح الشغيةل الش يوعية اذلين جفت لهات حادهيم فأأصابهتم السكتة وفقدان الهوية 

ونه غري بضع واال جتاه ، وأأمىس حضورمه وغياهبم سواء ، ليس عىل لساام ما يذيع

حاكايت تليدة عن شهداء مضوا ، وعن زهد ش يخ طريقهتم من أأنه ال ميكل من حطام 

اّل ما يسرت جسده ، وأأنه وهب حياته للقضية اليت فصل بسبلا من ادلراسة  ادلنيا ا 

اجلامعية عىل عهد الاس تعامر مث ُلن ملدة شهر ، وأأنه غالب نداء الونيفة يف مطلع حياته 

 سكة التفرغ احلزي . مؤثرا  علهيا 

بتشييع الس يد نقد وهو يف سدة احلزب الش يوعي جتد الهيالك الطائفية يف السودان 

حيث يتحّول القائد  ،مسوغا  يربر خلود زعاماهتا تواجه به منتقدهيا بأأن هذا هو السودان

ىل أأب مطاع ال راد ل مته يف جامعته  أأيبدل اال نسان  ،وليس   بديل  ،الس يايس ا 

؟! . لهذا فليس من قبيل الصدفة حتّول الش يوعيون عن وصف قادهتم ابلرفيق أأبيه

ذا تعلق الأمر بقائدة  ىل نعوت من شا ة العم ومعادلها ا  ندحر مفهوم  ،أأوالزميل ا  وهكذا ا 

يف تنظمي  ،متساوين يف احلقوق والواجبات ،احلزب بوصفه احتادا  طوعيا  ملناضلني أأحرار 

ذا عّطل العمل بدس تور التنظمي وتربّع يف منصبه القيادي حياسب قائده ويعاقبه ابل فصل ا 

ال املوت !.  اليزحيه منه ا 

 

 عادل عبد العاطي ، عامثن محمد صاحل

31.03.2012 



229 

 

 محمد مختار الخطيب 

 السكرتير الجديد للحزب الشيوعي السوداني

 

ين، خلفا ابختيار املهندس محمد خمتار اخلطيب كسكرتري جديد للحزب الش يوعي السودا

براهمي نقد ، يبدو أأن اجملموعة املس يطرة عىل قيادة احلزب الش يوعي قد اختارت  حملمد ا 

ن اجلهاز احلزي البريوقراطي قد انترص عىل تيار التجديد يف  طريق و جتريب اجملربو ، وا 

 ذكل احلزب، ووجه   رضبة قوية.

ل أأن تغطي أأزمته فقد توقع الناس أأن يقدم احلزب العجوز عىل خطوة ثورية حتاو 

مرأأة أأو شاب يف مقتبل العمر لقيادته. ولكن ولظروف  الس ياس ية والفكرية، وذكل بتقدت ا 

واليت ُاحتكر امتياز اختيار السكرتري  –انعدام الش باب يف قوام اللجنة املركزية للحزب 

تيار والطبيعة اذلكورية لتكوين تكل اللجنة، مما جيعل اخ  –اجلديد فهيا ومن بني عضويهتا 

امرأأة من طرفهم يف عداد املس تحيل، فقد سقط هذين اخليارين من أأجندة املتنفذين من 

 حرس احلزب القدت.

واكن الرصاع مس تعرا منذ س نوات يف قيادة احلزب الش يوعي بني اجتاهني   اجتاه يعرب 

عنه الشفيع خض سعيد ) يف أأواخر امخلسينات من معره( هيدف النفتاح احلزب عىل 

ومجموعات اجامتعية جديدة والتابيل عن املاركس ية كأيدلوجية وعن صيغة احلزب  الش باب

الأيدلويج، واجتاه حمافظ قدت يعرب عنه جيل الش يوخ الس بعينيني يف قيادة احلزب ويعرب 

عنه أأشاباص مثل سلامين حامد احلا  ويوسف حسني، ويدمعهم بقوة السكرتري الثقايف 

لرس اببو ، وهو من قام بكتابة مقاالت ممعنة يف للحزب ات  الرس عامثن الشهري اب

حناء الرأأس أأماىما وعدم الرد علهيا، بيمن  الهجومية والتحرش ابلشفيع خض ، فضل الأخري ا 

 دافع عنه أأحد ممثيل الاجتاه اال صالو يف ذكل احلزب  احملايم كامل اجلزويل.

ن يكون الشفيع خض هو املرحش الطبيعي  للمنصب، وذكل بتعبريه وقد توقع الكثريون ا 

ن الرجل ختطى سن الش باب بكثري ولكنه  –عن جيل الش باب املهمه يف احلزب  رمغ ا 

ابن املؤمتر اخلامس  يظل الأقل معرا وسط قادة احلزب الس بعينيني ، ورمغ الهجوم عليه ا 

 واذلي جع. يأأيت يف ذيل قامئة أأعضاء اللجنة املركزية، وان يكون هو املرحش الرئييس أأمام

 مرحش اجليل القدت  سلامين حامد أأو يوسف حسني.

بدال عن ذكل وحملاوةل احلفاظ عىل وحدة خمتلقة ، فقد اختارت اللجنة املركزية للحزب 

خشصا  مغمورا  هو املهندس محمد خمتار اخلطيب ، كسكرتري  8/6/2012الش يوعي يف 
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 5ابملعاش منذ  عاما ، وهو ىمندس 70جديد للحزب ، وهو رجل كهل يبلغ من العمر 

س نوات ، ال تعرف   أأي مساهامت فكرية أأو س ياس ية طوال العقود الطوال اليت أأمضاها 

يف احلزب الش يوعي ، وال خربة   ابلعمل الس يايس خار  اطار نطاقه احمليل ، ويبدو ان 

سبب اختياره هو ترقية ابلأقدمية ، واس مترار ملهنج عدم الثقة ابلش باب، من هجة وحماوةل 

ال تنشق ابختيار زعمي احد التيارات املتصارعة سكرتريا جديدا لل حفاظ عىل وحدة القيادة ا 

 من هجة .

وتقول الشهادات اللصيقة ابلرجل أأن املهندس اخلطيب رجل نزيه وخدوم ، وهو حمبوب 

وسط أأهل منطقته )حلفا اجلديدة( ، ولكن قدراته الفكرية منخفضة جدا ، ويه ليست 

لكرب  اليت يطرما التارخي والواقع السوداين عىل احلزب الش يوعي. كام ا ن مبوازاة الأس ئةل ا

س نه املتقدم يقعد به عن التفاعل مع أأجيال الش باب الناهض، وضعف معرفته بتقنيات 

االتصال احلديثة جيع. مبثابة الأيم تقنيا  ، فوق أأن السن املتقدم يقعد به عن احلركة 

 اجلسد العجوز. الواسعة وذكل النعدام الطاقة يف

ن اخلطيب بصورته الباهتة ووضعه املغمور قد اكن املرحش املناسب لكيال ينقسم  ويبدو ا 

احلزب الش يوعي  ية ، واكن هو الأقرب تكتيكيا لتيار احلرس القدت، فقد اكنت أأول 

براهمي نقد،  ترصحياته بعد انتابابه هو السري يف طريق سكرتري احلزب السابق محمد ا 

ن اكن الرجل يعرف أأجبدايهتا  –ملاركس ية ومتسكه اب ، وابلصيغة الطبقية  -اليت ال يُعمل ا 

للحزب كونه حزب الطبقة العامةل ، رمغ ان عدد العامل يف جلنة احلزب املركزية هو أأقل 

 من قواىما. %10من 

ن اكرب ما يفسد اختيار اخلطيب ويصمه ببصمة سوداء ، هو قيامه يف نل محةل  ال ا  ا 

لقيادي الش يوعي املنفتح عىل جيل الش باب الشفيع خض ، ُاس تابدمت فهيا عنيفة ضد ا

أأساليب اغتيال الشخصية الراجعة لأسؤا صفحات التارخي الش يوعي، مبا فهيا من اهتامات 

مالية واخالقية. وقد انسحب الشفيع خض من الرتحش اتراك التنافس بني ممثيل اجليل 

 يب، والكهام يف الس بعينات من معرهام.القدت   يوسف حسني ومحمد خمتار اخلط 

ويتوقع الكثري من املراقبني أأن يكون اخلطيب دمية يف يد التيار الس تاليين املتحجر يف 

داخل احلزب الش يوعي السوداين، وان اختيار الرجل مؤقت حا املؤمتر السادس 

اع اخلفي للحزب ، حيث يعد لك تيار من التيارات املتصارعة عدته للحسم الهنايئ للرص 

 يف ذكل احلزب الهرم .

 2012يونيو  13



231 

 

 محمد ابراهيم نقد :صفحات من سيرة الشمولية السودانية

 

(1)  

يف ذكر  رحيل القيادي الس تاليين محمد ابراهمي نقد حياول البعض ان جيعل من فس يخ 

سرية الرجل رشابت، ونسوا ان نقد اكن من مؤسيس الشمولية السودانية ،  س ودمر 

ب الش يوعي وذهب به يف طريق الميني الرجعي ، شارك ابلتواطؤ يف اغلب انقالابت احلز 

وغض النظر عن انقالب الانقاذ  1971ويوليو  1969السودان وخصوصا انقالي مايو 

وهو يعمل به ..مارس التسلط حني بقى يف قيادة حزبه حا بلغ ارذل العمر، ومل يسن 

ملرض، فاكن احد ديناصورات الس ياسة س نة حس نة ابلتنحي حا حيمن اصيب اب

 السودانية وااننيهيا.

اكن الرجل لطيفا مع اعداء الشعب جلفا مع من مه اضعف منه، اساء لخأموات ممن قدموا 

حلزبه ولشعب السودان، مثل شيبون وخض نرص ووصفهم ابجلنون .مل يكن الرجل امينا 

آمر بذكل عىل التارخي حا مع سلفه حني اخفي اوراق عبد اخلالق حمجوب الاخري  ة فتأ

 وحق الناس يف املعرفة .

اكن الرجل مس هتزئا متعامال خبفة مع القضااي الوطنية ويتضح ذكل يف حديثه القبيح عن 

قضية حاليب احملتةل وعن اجلنوب اذلي حتدث ابحتقار عنه وعن طموحاته . اكن الرجل 

 وعيته املزعومة .الاسالموية بال منازع رمغ ش ي -ممثال للثقافة العروبية 

 

(2 ) 

والشمولية السودانية أأسس هتا الاحزاب العقائدية وعىل رأأسها احلزب الش يوعي والاخوان 

املسلمني بتفرعاهتم اخملتلفة والعروبيني من انرصيني وبعثيني، كام اكن حلزب الامة دور كبري 

مرات ابمس  يف تأأسيسها. نرشت هذه الاحزاب يف مجملها ايدلوجيات معادية لدلميقراطية

الطبقة ومرات ابمس ادلين ومرات ابمس القومية. عت هذه الاحزاب انفسها ابلأحزاب 

الطليعية والرسالية، ودعت اىل ديكتاتورايت الطبقة العامةل او الاغلبية املسلمة اخل . 

نرشت ما يسمي ابقاكر ادلميقراطية اجلديدة او الاسالمية واليت اكنت يف تضاد بل 

آمرت عىل ادلميقراطية ونظمت ودمعت ورصاع مع افاك ر ادلميقراطية الليربالية ، بل تأ

الانقالابت العسكرية الناحجة والفاشةل، ونرشت اساليب العنف الس يايس واغتيال 

 الشخصية والقيادة الابدية وما بدلت تبديال. 
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ابلنس بة للحزب الش يوعي ف. دور كبري وخاص يف ذكل، ابعتباره من اول احزاب 

لية السودانية ومن انرشة الايدلوجية الش يوعية ويه ايدلوجية مشولية ابمتياز ، بل الشمو 

يه من الشموليات الكرب  يف القرن العرشين . دخل ذكل احلزب يف خمتلف الانقالابت 

العسكرية، واكن اول من جند ضباطا يف اجليه لهذا الغرض ، حيث انشا تنظامي 

جوب عامثن يف توثيق هذا النشاط ويعود اترخي ش يوعيا محماي للضباط ، يقول محمد حم

النشأأة احلقيقية ومعلية التأأسيس ا ىل ما قبل الاس تقالل الس يايس للسودان بداية عام 

، وما حصب هذا من زن وانفتاح دميقراطي نس ىب ، أأاتح الفرصة لعنارص متفتحة  1954

وىف تكل الظروف من احلركة الطالبية لولو  املؤسسة العسكرية . و ا ىل أأن يقول و 

آخرين من أأعضاء  تفتحت الفرص أأمام مجموعات من الطالب ذو  امليول ادلميقراطية و أ

لدلخول لل ية احلربية والتخر  مهنا كضباط صغار  –رابطة الطلبة الش يوعيني –احلزب 

يف اجليه . ولقد شلك ذكل النواة الأوىل لتنظمي الضباط الش يوعيني و .) كتاب اجليه 

 السودان ( كام يكتب محمد سعيد القدال و واكن احلزب الش يوعي قد بدأأ والس ياسة يف

قامة تنظمي داخل اجليه حتت ا رشاف عبد اخلالق مبارشة و  كتاب –منذ امخلسينات يف ا 

 .-211معامل من اترخي احلزب الش يوعي السوداين صفحة 

يف هذا يقول وقد اخنرط الش يوعيون الانقالابت العسكرية وفتحوا شهية غريمه لها ، و

مؤرخ احلزب ادلكتور محمد سعيد القدال وواكن للحزب الش يوعي دور يف لك احملاوالت 

الانقالبية اليت متت ، واليت انهتت ابلفشل وابال عدام والسجن والترشيد للعنارص الوطنية 

 يف اجليه و ) املرجع السابق(

قابل، ويف اشاعة العقلية واكن للحزب الش يوعي دور كبري يف الهجوم عىل ادلميقراطية ابمل

الانقالبية ، ويف تنظمي الانقالابت من بعد ، ويف السكوت عهنا. يف لك هذا اكن حملمد 

ابراهمي نقد القدح املعيل، وادلور الكبري. )ملزيد من التفاصيل راجع مقالنا التايل 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=4768 ) 

 

(3) 

براهمي نقد اذلي تسرت عىل انقالب مايو وشارك بنصيب الاسد يف ويقال ان محمد ا

براهمي، 1971يوليو  19انقالب  ، بل اكن من مدبريه وفقا لشهادة الاس تاذة فاطمة امحد ا 

قد عمل ابنقالب الانقاذ بلك تفاصي. ، ومل يفعل شيئا غري ان يبلغ احلزب احلا  حيهنا ، 

امه يف جناح ذكل الانقالب. ويف هذا يقول الفاشل رئيسه والضعيف، فكأنه بذكل س
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الاس تاذ اخلامت عدالن   ))و لكن النقطة الأكرث تدنيا يف مسرية احلزب الش يوعي 

السوداين متثلت يف فش. اذلريع يف التصدي ال نقالب اجللة اال سالمية القومية يف يونيو 

نق1989 الب، و ، فقد توفرت لقيادة احلزب معلومات موثوقة حول التخطيط لال 

الأسلحة اليت سينطلق مهنا، و بعض أأسامء قادته، و توقيته عىل وجه التقريب، توفرت 

هذه املعلومات اخلطرية لقيادة احلزب الش يوعي فمل تعلن حاةل الطوارن داخل صفوف 

احلزب، مل تدعو هيئاته و فروعه لال جامتعات الطارئة، مل تطرح أأماىما لك املعلومات 

اال نقالب، مل تطرح علهيا اخلطط احملددة ملواهجته و هزميته، مل تعلن املتوفرة دلهيا حول 

التعبئة العامة يف الشارع الس يايس، مل تبرص الشعب ابخلطر ادلامه و كيفية مواهجته، مل 

تدع التجمع الوطين و ختاطبه عىل أأعىل املس توايت، مل تضع امجليع أأمام مس ئولياهتم 

 ادلميقراطية. املنصوص علهيا يف ميثاق ادلفاع عن

اا لو فعلت لمتكنت من حسق اال نقالب يف  مل تفعل قيادة احلزب شيئا من ذكل، مع ا 

لغاء الرشط  ىل ا  ىمده، لأن حسق اال نقالابت ال حيتا  ا ىل قوة عسكرية ماكفئة بل حيتا  ا 

الأسايس لنجاحه و هو الرسية.و بدال من ذكل اختارت قيادة احلزب أأسلواب أأمنته بطول 

ىل وزير املامرسة ، هو أأسلوب والبالغاتو العادية اليت نقلهتا ا ىل مدير الاس تخبارات وا 

واحد يف احلكومة. و فعلت ذكل و يه تتومه أأاا متارس نوعا من الس ياسة العليا، ال 

ن قيادة احلزب مبسلكها هذا مس ئوةل  تكشف أأمحمارها لرجرجة احلزب و دهامء الشعب. ا 

ستبانهتا للخطر املاحق أأكرث ممن عداها عن جناح اال نقالب ، حبمك دقة معلوماهتا، و حبمك ا 

 اذلي متث. اجللة اال سالمية عىل حزهبا ابذلات. ((

  -املرجع   اس تقاةل الراحل اخلامت عدالن و رفاقه من احلزب الش يوعي السوداين!!! 

 وميكن ملن اراد ان يسمعها من مف اخلامت نفسه ، وقد عاش اخلامت بعد ذكل عرشة س نوات

س نة ، مل ينفي فهيا نقد وال احلزب الش يوعي هذه املعلومات ومل يرد عىل ذكل  15، ونقد 

 http://www.youtube.com/watch?v=85MxM3pSgEcالتحليل 

 

(4) 

او خاف. يف مقال د. عبد السالم نور ادلين  ،ويبدو ان نقد قد ندم عىل ادواره تكل

كربي ذكل الفذ يف جتليات الظهور  التقدييس عن الرجل واملوسوم )قد ذهب يف غيبة

واخلفاء(، واذلي قد نأأيت لنقده يف مناس بة اخر ، لفتتين هذه النقطة   ))حيمن توىل 

يوليو حب.( مس ئؤولية ما  19التنظمي العسكري )وقد هدد محمد ابراهمي نقد قبل انقالب 
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رة، قدم أأطلق علهيا حترير عبد اخلالق حمجوب من حمبسه يف السجن العسكري ابلشج

 الأخري عنقه،  نا  ذلكل الغياب والقرار((

خوفا وفرقا من مصري عبد اخلالق حمجوب كام يزمع  ،وقد حل نقد ذكل التنظمي فامي بعد 

او خلطا يف التحليل وانتقال من النقيض للنقيض. وال غرابة . حي  اخلامت عدالن  ،البعض

كيف انه ملا صعد لسكراترية  1995يف مذكرات للهتا   الصديقة ماجدة نوري يف 

اللجنة املركزية واكن احلزب الش يوعي مطاردا ويف نفس الوقت يتحدث عن رد الصاع 

صاعني، انه تسمل مسؤلية الارشاف عىل اجلناح العسكري س ياس يا ، وذلكل طلب مرارا 

اللقاء مع مس ئول ذكل اجلناح ولكن اكنت هناك مماطالت ..يف الهناية توفق بلقاء الرجل 

واذلي اتضح انه ضابط صف، وقد سأأ  اخلامت  كيف الوضع ؟ فرد الرجل وضع ش نو ؟ 

اعاد سؤا  عن وضع اجلناح العسكري و  فيه من ضباط وضباط صف ؟ اجاب الرجل 

مس تغراب انه ليس هناك جناح عسكري ، وان ىممته اكنت تمتثل يف حل هذا اجلناح 

نقد ، وذكل حا ال يقوم هذ اجلناح ابنقالب وتفكيكه ، ابوامر مبارشة من محمد ابراهمي 

 اخر .

قال اخلامت انه مل يل الليل يف ذكل اليوم ، وقال انه ملا عع ترصحيا اخر لقيادي يف احلزب 

 دن ، عرف ان الرجل يكذب بوقاحة .الش يوعي اام مس تعدون حلرب امل

 

اقامة اجنحة عسكرية ، من انفل القول التأأكيد اين ال اعتقد انه عىل الاحزاب الس ياس ية 

ولكن ما دامت قد اقامهتا فليمت حلها بقرارات تنظميية من الهيئات القيادية وليس قرارا 

فرداي من احد، وليمت تقيمي س يايس لالمر وليس ان يكون الامر خوفا وفرقا ، كام ميكن 

عقيدة ان نس تصحب فكرة الس يد عبد الرمحن براكت واليت قال فهيا انه اكن ميكن تغيري ال 

العسكرية ذلكل التنظمي بأأن ال يلجأأ لالنقالابت ولكن ان حيمي ادلميقراطية والنظام 

 ادلس توري .

الغريبة انه حا بعد ذاك دخل احلزب الش يوعي يف مغامرات عسكرية وبدأأ يف ارسال 

ش باب للتدريب العسكري ملوسكو يف فرتة ادلميقراطية الثالثة ) هناك وثيقة عن ذكل من 

زب الش يوعي السوفييت( ، كام ارسل بعد هذا الانقالب مجموعة تدربت يف ارش يف احل

لبنان عند منظمة العمل الش يوعي ، وانضمت للقيادة الرشعية ودخلت يف مغامرات 

عسكرية اكنت س تكون وخمية العواقب علهيم وعىل مس تقبل النضال ادلميقراطي لو 

 جنحت .
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(5) 

ل منصبه يف قيادة احلزب الش يوعي، والاس هتبال ومن املغالطات املشهودة يف حياة الرج

بعد اعدام  1971املصاحب ذلكل . فقد انتخب نقد سكرتريا س ياس يا للجنة املركزية يف 

عبد اخلالق ورفاقه، وليس سكرتريا عاما ،ولكن اكن الش يوعيون يسمونه ابلسكرتري العام 

بعدها اكان يوصف يف جريدة  واكن يقبل هذا اللقب ، وطوال فرتة ادلميقراطية الثالثة وما

و مل يصحح املعلومة الا  ،امليدان ابلسكرتري العام دون وجه حق واكن موافقا عىل ذكل

بعد ان انترشت املعلومات اليت نقلها الاس تاذ برش  الصا  والاس تاذ محمد عيل خوجيل 

آخرون عن الشهيد خض نرص ي اوردوا فهيا معلومة ان انتابابه اكن سكرتريا س يا س يا وأ

وليس سكرتريا عاما ، وبعدها بدأأ نقد يقول انه ليس هناك سكرتري عام يف احلزب 

الش يوعي ، ويف هذه فهو اكن يكذب فقد اكن عبد اخلالق حمجوب سكرتريا عاما، كام ان 

منصب السكرتري العام موجود يف لك الاحزاب الش يوعية .. نقد مل جيد يف نفسه اجلرأأة 

بصحة معلومات اساتذتنا محمد عيل خوجيل وبرش  الصات ) والشجاعة الاكفية ليعرتف 

ومن خلفهام الشهيد خض نرص ( ، ويف نفس الوقت اكن ذكيا كفاية ليتنصل من املسأأةل 

ابلقول الحقا يف حاةل اتضاما انه انكر ان يكون سكرتريا عاما وأأنه جمرد سكرتري س يايس 

 ، وهذا هو ما يسمى ابالس هتبال الس يايس .

 املؤمتر الاخري وما بعده ارص نقد عىل الش يوعيني املغيبني )اللجنة املركزية( ان طبعا يف

ان يكون املنصب سكرتريا س ياس يا، ووافق هؤالء دون ان يعرفوا السبب ، واذا عرف 

السبب بطل العجب .. ملزيد من التفاصيل عن هذا الأمر وعن نروف انتاباب محمد 

وما حلق مبابالفيه من بعد راجع مقال الاس تاذ  1971ابراهمي نقد سكرتريا س ياس يا يف 

برش  الصا  مصطفى بعنوان )الشهيد خض نرص واملؤمتر اخلامس للحزب الش يوعي 

 السوداين(.

 

(6) 

يف موضوع ترصحيات نقد اخملزية عن حاليب واخفاءه لرساةل عبد اخلالق حمجوب الاخرية 

حا  ،قع الانرتنت عن الامرينفقد سودان الصفحات وميكن ملن يريد ان يبحث يف موا

نوثق لك ذكل يف مقال منفصل يوما ما . معوما فقد قلت مؤخرا انين ال اريد ان اخّون 

نقد وقد انتقل من عاملنا ومل يعد فاعال، ولكن موقفه من قضية حاليب مريب وال يتفق 
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مع املصلحة الوطنية العليا، وهو جزء من موقف ش يوعي متساهل من القضية منذ 

سينات ، وموقفه ال يزال يؤثر عىل موقف الش يوعيني ويقعد هبم ، وقد يس تغ. امخل 

املرصيون ضدان، و ن ال نقبل هبذا ابدا ، لأنه هيدد الس يادة الوطنية ببساطة .. ذلكل اذا 

مل نرد التخوين وردود الفعل فليكف الناس عن حماوالت التقديس الفارغة وصناعة 

 ل   رد فعل .الاصنام اخلاوية، الن لك فع

 

(7) 

اما يف مسأأةل القيادة الابدية والتسلط ، فأأقول اين خشصيا عاتب عىل الراحل العظمي 

اخلامت عدالن رمغ موقعه يف قليب انه مل يتابل عن قيادة حركة حق يف حياته، وخصوصا 

بعد مرضه ، واكن بذكل سيسن س نة حس نة ، رمغ انه ترأأس احلركة لعرش س نوات فقط 

عاما ، ولن مينعين حيب واحرتايم للابامت العظمي من  40أأس نقد حزبه الكرث من ، بيمن تر 

ان الل ان هذه اكنت واحدة من سلبياته واخطائه . وقد يسأألين سائل ما ابيل اايت 

لهذه املسأأةل والرجل قد مات ، وأأقول هلم ان الرجل مات ولكن جتربته مل متت ، وامنا تعيد 

.   احلفلن خلوهن اقرعوا الواقفاتريها، و مثلنا السوداين يقولانتا  نفسها وتتناسل يف غ

ملاذا يرص العجا ز عىل ان يقودوا احزابنا مع هرىمم ومرضهم ؟؟ ملاذا اختار احلزب 

منه مه دون الثالثني ؟؟ ذكل  %60الش يوعي جعوزا يف الس بعني ليابلف نقد يف جممتع 

هذا  طة حا بعد ان بلغ الامثنني.سللأن نقد خط هلم س نة سيئة، يه الاس مترار يف ال 

املنطق ال جيدي والكم كبار العائةل هنا ال يفيد فنحن نناقه مس تقبل وطن وليس قضااي 

 امحمة او عائةل ..

 

(8 ) 

ومعروف ان نقد قد تويف يف لندن بعد ان ذهب لها للعال ، واكن قد سافر من قبل 

البسطاء املرىض ، ُذهب هبم اىل  لكواب للعال  او اكد . والسؤال هنا   من الش يوعيني

لندن طلبا للعال  ؟ اان خشصيا اعرف عددا من الش يوعيني ومن افراد أأمحممه ممن ماتوا 

يف ريعان ش باهبم، ومل يُذهب هبم للقاهرة ، انهيك عن لندن للعال  ، مفا ابكل اتخذ 

 ه يف لندن ؟ وهل للهرم عال  ؟رجال بلغ الامثنني لتعاجل
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  اخلاصة او اموال امحمته فال جناح يف ذكل ، ولكن ان ذهب بأأموال لو ذهب نقد ابموا

احلزب الش يوعي اجملموعة من عضويته، فهذا انهتاك منه ومن القامئني عىل تكل الاموال 

 ملبدأأ تاكفؤ الفرص والشفافية واحملاسبية يف ادارة املال العام .

لشلك ، أأي لعال  نقد ، وقد قال بعض الش يوعيون اام قابلون لرصف امواهلم هبذا ا

وقد قلت هلم اام ميكن ان يتنازلوا عام خيصهم، ولكن الفرد ال ميكن ان يتنازل عن حق 

عام هو مكل للشعب ، خصوصا ان بعض اموال احلزب الش يوعي تأأيت من املتعاطفني 

وليس الاعضاء فقط. مبدأأ تاكفؤ الفرص وعدم احملسوبية والتوزيع املنطقي للموارد الصغرية 

يه من مبادن احلق العام ، ويه ما جيب ان حترص عليه الاحزاب، رغام عن عواطف 

عضويهتا ، اذا ما اردان بناء بديل معايف قا  عىل مبادن احلقوق املتساوية واحملاسبية 

 والعقالنية .

احلزب الش يوعي السوفييت رصف اموالا طائةل عىل عال  برجنيف وابقاءه عىل قيد 

اوز الامثنني، ويه الاموال اليت اكن ميكن ان تعايف مئات ان مل نقل احلياة ، بعد ان جت

ن عال  ادلوةل للبشري يف طفال املصابني ابمراض خطرية . الآ الاف من الش باب والا

يف اخلار  يصب يف نفس اجملري اليسء ، يف وقت ال جيد فيه املواطن العادي ادلواء 

 بدله، وهو أأمر مرفوض متاما .

 

(9) 

البعض ان خرو  الاالف يف تشييع نقد امنا هو اعرتاف بدوره الاجياي، وقد  وقد قال

، عن بطل يف وسط هذا احلطام العظميرددت ان الشعب السوداين مسكني يتمي يبحث 

وهو شعب مغيب عن املعلومات لالسف ، وميارس الش يوعيون وغريمه عليه جتهيال 

يقي عامثن محمد صاحل وخشيص مقال عن ممهنجا، خللق الاصنام . معوما كنا قد كتبنا صد

براهمي نقد (( فلريجع    الظاهرة يف وقته بعنوان ))تأأمالت يف مرامس تشييع الس يّد محمد ا 

 من يريد .

 

(10) 

وقد سأأل السائل هل أأر  للرجل فضال ، و هل هدف لغري مصلحة هذا الوطن 

أأبناء؟ وقد قلت اين ال والشعب ، وأأي فائدة جناها من احلياة بال أأمحمة وال ثروة وال 

اخبس الناس حقهم ، ,انه جاء يف الاثر و وال جيرمنمك ش نان قوم الا تعدلواو ، واان 
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احاول ان احتر  العداةل ما وسعي ، ولكين لخأسف ال اجد للرجل اجيابيات كثرية بل 

اعتربه مث. مثل الرتاي والصادق من اذلين افسدوا احلياة الس ياس ية السودانية ، ولو 

ابلقطع كتبه  هوةل ابلنس بة يل حملقهتا حمقا .مجعت سيئاته الكثرية مع حس ناته القليةل اجمل 

التوثيقية حول عالقات الرق وحول قضااي الارض ال ابس هبا ، ولكن كام يقول اهلنا القمل 

 ا ورمبا افضل ولكن ما الفائدة ؟ما بزييل بمل ولقد كتب الصادق اكرث مهن

ا مل يكن املال ، ولكن هدفه اكن السلطة ولو يف حزب صغري واقول ان هدف الرجل رمب

، وادلليل انه مل يتابل عهنا حا بعد ان بلغ ارذل العمر وبعد ان خنره املرض ، وهو يف 

وأأان خشصيا ال اعتربه زاهدا فقد عاش بشلك   الس نة السيئة لأبدية القيادات.هذا سامه يف

كيف ان طعامه الفواكه واخلضوات وكيف مرفه عىل حساب الفقراء ، وقد ح" بنفسه 

ولكن  ن امراضه تعايف يف لندن وغريها .تأأتيه الكتب من مشارق الارض ومغارهبا، فوق ا

حا لو اكن زاهدا فهذا ال يغري من الامر شيئا ، وقدميا قال الشاعر   وقد صربت عن 

 ذلة العيه أأنفس * وما صربت عن ذلة الهن ي والأمر!!

 

(11) 

 لسامء ان ارادت اما موقعه يف اترخي شعبنا الس يايس فسليب .فلرتمحه ا

 

 عادل عبد العاطي

 

 2014فرباير 
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في نقد الشيوعية 
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 الديانة الشيوعية 

 

يذكران  -الزعمي الش يوعي الفيتنايم  -وأأبو هويش منه  -نصب لنغوين سني ساك 

 وامو املس يح يف ادلاينة الاكثوليكيةابالحتفاء مبرت 

  

يظن كثري من الناس ان الش يوعية تقف يف تضاد مع الاداين. وهذا حق . فالش يوعية 

ترفض الاداين ولكهنا ترفضها من منطلقها ابذلات، وترفضها لتحل حملها. فالش يوعية يف 

ال دين جديد وعقيدة جديدة . واذا اكن ماركس قد قا ل ان ادلين حقيقة الأمر ما يه ا 

ن الش يوعية معوما، واملاركس ية حتديدا، يه افيون  املتثاقفني املؤمنني ا  افيون الشعوب، ف

 هبا، اجلاهلني يف معظمهم بتفاصيلها .

  

أأما كون الش يوعية واملاركس ية عقيدة فهذا واحض من بدايهتا ، ولعمل القاريء فأأن  اول 

 13وامنا ) اعرتاف الاميان الش يوعي ( ماركس ية مل تكن البيان الش يوعي -وثيقة ش يوعية 

                                                           
لقراءة اعالن الاميان الش يوعي الجنلز  راجع   13

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1847/06/09.htm 
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عىل منط )اعرتاف الاميان ( يف العقيدة الاكثوليكية  1847وهو كتيب كتبه اجنلز يف عام 

 –وقد أأشار ابكونني وغريه اىل الطابع الامياين واجلربي ملذهبية ماركس واجنلز  -وغريها 

وعي يف صورة بيان وليس وقد قر قرار ماركس واجنلز فامي بعد ان يكتبان اعالاام الش ي

ميان، ولكن الطابع ادليين ملذهلام مل يتغري.  اعرتاف ا 

  

ما يه الصفات املشرتكة بني الأداين اخملتلفة والش يوعية ، واليت جتعلنا نتعامل مع 

آخر ؟؟ هناك عدة مشرتاكت جنملها يف التايل    الش يوعية كدين أ

الش يوعيون مثال  يؤمنون جبربية  –جر   الاميان بعقيدة او مجموعة عقائد ال تزتعزع ىمام

التارخي وبرساةل الطبقة العامةل وحمتية اايار الراساملية ، رمغ ان الواقع ينفي لك هذا الهراء 

.  الش يوعيون كام املتدينون ليسوا مس تعدون للتنازل عن امياام البس يط والبليد حا لو 

 ه حا لو ترك الكنيسة.تركوا احلزب الش يوعي، كام املتدين ال يغري اميان

الش يوعيون يطرحون للناس جممتعا ال  -ادلين يطرح للمؤمنني جنة جتر  من حتهتا الااار 

طبقيا تسوده السعادة الاكمةل بل لقد اس تابدم اجنلز التعبري املس يحي حول احلمك الالفي 

 .(للمس يح وقال اام س يبنون دوةل أألفية ) تدوم أألف س نة

الكتب املقدسة وتت لو من السامء او يكتلا الانبياء   من بيهنا  الاداين متكل عددا من

 -كتاب رئييس مث كتب رشح فرعية يقرأأها املؤمنون وتس تابدم مكرجعية للعقيدة 

الش يوعيون هلم البيان الش يوعي ككتاب مقدس اول مث الكتب الاخر  ملاركس واجنلز 

 ولينني ككتب شارحة للعقيدة ومكرجعية عقيدية

كام ان الكهام حياوالن  -والش يوعية تقدمان تفسريات بس يطة ملشالك معقدة  الاداين

تقدت اجاابت عىل مجيع الاس ئةل الكونية واترخي البرشية   ما اكن وما هو اك ن وما 

الش يوعية تقدم هذا يف اسلوب جف ومبسط تسميه احلمتية التارخيية ) احلمتها  -س يكون 

 الالهية واخلطة الالهية الكرب منو ؟( والاداين تنس لا للمشيئة 

الش يوعية والاداين هلم ش يوخ ورشاح يبجلون وال يقبل نقدمه اطالقا وتصمم هلم 

الايقوانت بل يمت نصب رضاحئ هلم ، كضحي لينني ورضحي هويش منه ورضحي دميرتوف 

كام هناك ميل عند املؤمنني ادلينيني واملؤمنني الش يوعيني  -ورضحي كمي ايل سونغ اخل 

لفرض عقائدمه عىل الآخرين. و نا نعرف اترخي ادلوةل ادلينية يف اورواب وفرضها دلاينهتا 

عىل الاخرين كام نعرف حماوالت فرض الاسالم داينة لدلوةل يف العديد من البدلان ذات 

الاغلبية املسلمة ، كام اكنت هناك دوةل هندوس ية بنص ادلس تور ) نيبال( بيمن فرضت 
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روس يا والصني اخل الش يوعية اكيدلوجية لدلوةل واحلزب الش يوعي اكحلزب كواب والبانيا و 

الوحيد احلا  ودرست املاركس ية يف املدارس واجلامعات وربت الناس علهيا وحاربت غريها 

 من العقائد والافاكر والفلسفات

الش يوعية والأداين الكهام   ش يطان والكهام   مال كة وأأخيار   الش يطان يف الاداين 

يسمى لوسفري او ابليس او الش يطان و  اعوان وس يطرة اخل ، الش يطان يف الش يوعية 

الاخيار يف الاداين مه املال كة  -يسمى ابلطبقة الربجوازية اليت لها س يطرة وأأعوان اخل 

و/أأو جممتع املؤمنني ، ويف الش يوعية هو الطبقة العامةل وحزهبا الش يوعي الوان يصبحان 

تبجيل وكتابة القصائد للكورالات وخداع الناس وكسب انصار جدد كام مادة للعبادة وال 

 يف اغاين الكنيسة او جلسات املدحي او التالوة

املؤمنون ادلينيون واملؤمنون الش يوعيون مس تعدون لتربير اكرب اجلرا  واجملازر 

يرات غاية والسلوكيات الال اخالقية وأأفظعها اذا ما قام هبا زعامهئم ورسلهم وجيدون لها ترب 

وفظائع احلروب ادلينية  -يف الفجاجة والسابافة بل جتدمه ميجدواا ومس تعدون لتكرارها 

ال فظائع احلروب الش يوعية والأنظمة الش يوعية.  ال تفوقها ا 

فالآخر اخملتلف هو عند املؤمنون ادلينيون اكفر  -الطرفان ليس هلام تقبل لخأخر اخملتلف 

اما عند املؤمنون الش يوعيون فهو عدو طبقي  -اخل  ومنافق وزنديق واتبع للش يطان

والكهام مس تعد لقتل هذا الاخر ولنه  -وانهتازي وحتريفي ومعيل لالمربايلية اخل 

وكل يف حما  التفتيه يف اورواب منوذجا ويف  -وش نقه والتبش يع به وتشويه صورته اخل 

 حماكامت س تالني منوذجا مقابال

لتفسري جديد للعقيدة ويعتربان أأي تفسري جديد أأو أأي مفرس الطرفان ليس هلام اي تقبل 

واحلروب العقيدية بني اتباع ادلين  -جديد خارجا عن العقيدة جيب هزميته بل حسقه 

الواحد مشهورة ومشهودة.  اما احلروب العقائدية بني املاركس يني فقد اكنت ممعنة يف 

س يا ويف الصني ويف المين العنف وقتل الش يوعيون بعضهم بعضا كام الوحوش يف رو

وحيمن ال يكون القتل املادي متوفرا للش يوعيني  -اجلنوي ويف اثيوبيا ويف لك ماكن 

متاما كام عند اتباع ادلاين جتاه اخلارجني عهنم او  -يعملون عىل القتل املعنوي والتشنيع 

 املصلحني مهنم او اخملالفني يف التفسري.

  

ني قد حاولوا جداي وعلنيا حتويل املاركس ية اىل دين وبناء جدير ابذلكر ان بعض املاركس ي

وربو جديد . هكذا فعل القائد الش يوعي وأأول وزير للتعلمي والثقافة يف روس يا البلشفية  
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وهو فيلسوف هولندي اراد بناء  –اانتويل لوانتشارس  متأأثرا بأأفاكر لودفيغ فيورابخ 

. وقد قال  -اركس واجنلز واعترباه من معلمهيام واكن ممن تأأثر به كثريا م -دين اال نسانية 

لونشارس  )) الاشرتاكية العلمية يه الأكرث دينية من مجيع الاداين ، والش يوعي ) 

الاشرتايك ادلميقراطي كام اكن الش يوعيون يسمون انفسهم وقهتا ( هو الأمعق تدينا من 

دا عىل الش يوعية وقد وقد حاول لوانتشارس  بناء دين جديد اعامت -مجيع البرش (( 

عارضه لينني لأغراض تكتيكية حبتة حيث زمع ان هذا الهنج س يقلل من صدامية 

الش يوعية وحيولها اىل اصالحية كام نهنا حماوةل للتصاحل مع العنارص الرجعية. معوما مت 

اقتباس افاكر لونتشارس  يف ادجلة الشعب السوفييت واس تابدمت الرموز ادلينية لنرش 

وهذا  -ة كام اقتبست مرامس دينية خمتلفة مت تطويعها خلدمة اغراض ش يوعية الش يوعي

يذكران ابقتباس املس يحية واال سالم لعنارص وثنية وادخالها يف منظومهتا العقائدية او 

 14الطقس ية ) احلج للكعبة، الاحتفال مبيالد املس يح اخل(

  

را كبريا يف قيام ادلاينة ال انىس أأيضا بعض املؤثرات الفكرية الاخر  اليت لعبت دو 

اليت كتلا يف  15الش يوعية . من بني ذكل حتتل امهية كبرية وثيقة و اسس العقيدة الثوريةو

سريغي نيشايف، وهو ممن اثر عىل لينني اكرث من ماركس نفسه رمبا ، اذ يقول  1869عام 

يف  لينني عن نيشايف و هذا الثوري اجلبار اذلي صاغ صياغات مذهةل س تظل حمفورة

وقال ان اعامل نيشايف  ها و جيب ان تطبع، وجيب ان نتعمل  -اذلاكرة اىل الأبدو،  

البحث عهنا وان جندها مجيعاو . ان واسس العقيدةو الثورية عند نيشايف يه اسس 

عقيدة دينية تصل اق  درجات التطرف والتعصب وال متاثلها رمبا الا تطرفات الاداين 

جلدير ابال شارة ان نيشايف اكن من اوائل الالسلطويني واكن يف مراحلها الاوىل. من ا

ماركس واجنلز يكرهان الالسلطويني لكن العقيدة ادلينية لنيشايف وتطرفه الثوري لقت 

                                                           
** للتعرف عىل فكرة لوانتشارس  حول بناء ادلين الش يوعي اجلديد وتطبيقاهتا يف  14

 http://en.wikipedia.org/wiki/God-Buildingالاحتاد السوفييت راجع املقال التايل   
لقراءة نص و اسس العقيدة الثوريةو لنيشايف راجع     15

HTtps://www.marxists.org/subject/anarchism/nechayev/catechism.htm 
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هو  يف نفس لينني اذلي ادخلها يف العقيدة الش يوعية وخصوصا يف كتاب  وما العمل؟و 

 16بدور نيشايف.رمغ هجل اغلب املاركس يني والش يوعيني احلاليني  -

  

معوما ميكن ان نقول ان الش يوعية يه نظام عقيدي مغلق ومطلق ،   اميانياته اليت ال 

عالقة لها ابلعمل، واليت ال تتغري حا لو اثبت العمل خطاا، فكام هناك متدينون يؤمنون 

آن او مفرسهي ام ان الارض يه الثابتة والشمس يه اليت تدور حولها، لأن الاجنيل او القرأ

قد قالوا بذكل، جتد الش يوعيون يؤمنون بأأقوال ماركس اليت نفاها التارخي، من نوع 

امضحالل الطبقات الاخر  وانقسام اجملمتع اىل طبقة عامةل تزتايد ابس مترار وقةل برجوازية 

، فقط لأن ماركس قال هبا.  فالشاهد ان الطبقة العامةل تتناقص ابس مترار وان الطبقة 

تمنو اىل اخره .. كام هلم نفس التعصب املذهيب ونفس التقديس لزعامهئم  الوسطى يه اليت

وطائفهتم ادلينية املتجلية يف شلك حزب وهلم رموزمه وأأعالىمم وأأانش يدمه واليت تشلك 

الرمزية الانامتئية لكيان عقيدي واحد بل هلم اعيادمه وطقوسهم )اول مايو( وشهداهئم 

 17وجنهتم الارضية املوعودة.

 

  

                                                           
لقراءة امعق حول تأأثري كتيب نيشايف عىل ايدلوجية لينني راجع املقال التايل    16

http://theartofpolemics.com/2014/03/06/the-influences-of-the-

catechism-of-the-revolutionary-on-lenin/ 
 ين راجع هذا املقال املكتوب من وهجة نظر علامنية  لقراءة اوسع حول املاركس ية كد  17

http://infidels.org/kiosk/article/communism-is-religion-238.html 
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 ن الجنس والبغاء واإلغتصاب في المجتمعات الشيوعيةع

 

 مقدمة  

يف حوارات مع بعض الش يوعيني الش باب يف الانرتنت اتضح يل جحم التخريب 

واس تغربت  ،الايدلويج وغس يل املخ اذلي تعرض   هؤالء من قبل ادلعاية الش يوعية

املتوحه ال يزال  كيف انه بعد ربع قرن من السقوط ادلاوي للنظام الش يوعي الشمويل

البعض يصدق بعض ما انتحته ماكينة ادلعاية السوفيتية وما نلت جترته الاحزاب 

الش يوعية التابعة لها يف اجلنوب والرشق. يف هذه السلسةل امجع بعض املعلومات 

آمال  يف جتميعها يف املس تقبل بصورة  واحلقائق واملالحظات عن واقع النظام الش يوعي أ

 ية .أأكرث تفصيال وعلم 

 

 فشل الش يوعية  

مل حتقق الش يوعية اي وفرة او رخاء وال بىن حتتية معالقة . ما بنته الش يوعية بتاكليف 

اجامتعية ابهظة اكن عىل مس تو  ما بنته الراساملية الاوىل يف القرن التاسع عرش   تصنيع 

ابلعنف  ثقيل يعمتد عىل اس تابدام مفرط للموارد وعىل حساب البيئة   زراعة جامعية متت

والقوة وس ببت جماعات خطرية ة اكجملاعة يف الاحتاد السوفييت  يف الثالثينات واجملاعة يف 

مليون  7( كام مت حلوايل  Holodomorالصني يف الس بعينات  بل والقتل ابجلوع )  

الش يوعية اكنت يف الاساس نظام فاشل اقتصاداي وذلكل  1932.18-1931اوكراين يف 

 مئها الس ياسة وارضارها الاجامتعية الأخر  .سقطت ، فضال عن جرا

 

 اجلنس يف الاحتاد السوفييت  

الانظمة الش يوعية ابتذلت اجلنس والامحمة عندما ان حولت لك يشء اىل تفسري مادي 

. نزعت عن اجلنس والامحمة الغالةل الرومانس ية وحولهتام اىل رايضة ونزوة ، 19جلف

                                                           
   Holodomor  ال جرمية او ابجلوع القتل عن معلومات 18

https://en.wikipedia.org/wiki/Holod 
 uk/society/2013/09/3http://rbth.co.   السوفييت الاحتاد يف اجلنس عن معلومات 19
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، واكن  20يس تابدم كوس يةل ملنع ادل ذلكل اكن الطالق اسهل يشء واكن الاهجاض

.  اكنت ادلعارة 22 21مرة يف حياهتا 20ميكن ان جتد فتاة او امراة اهجضت اكرث من 

موجودة ولكن الاقبال علهيا اكن ضعيفا النه كام ش له احد الكتاب اكنك تشرتي ماء بيمن 

جة. اكن هذا صنابري املياه حوكل مليئة. اكن  ن اجلنس هو زجاجة فوداك او نصف زجا

 جممتعا متوحشا متابلفا دمر ارواح الناس وحوهلم اىل زوميب .

ال   اخالقية الش يوعيني وعدميهتم واس تغالهلم للنساء يف التعامل مع اجلنس ما عايزة 

يضوي لهيا انر وقد ورثوها من كبارمه بدءا من ماركس اذلي اكن يغتصب خادمته ) نعم 

رشعي مهنا ( ولينني اذلي عاش لك حياته يف ثاليث  اكن ملاركس خادمة واكن   ابن غري

مكون منه وزوجته كروبساكاي وعش يقته انيسا ارماند ، وماو تيس تونغ اذلي اكن زير 

نساء وسادي ختطف   الفتيات، ولن ات م عن اكسرتو طبعا ففضاته رفضهتا حا 

الفته تسبب يف ابنته. الوحيد مهنم اذلدي مل يكن مهنم زير نساءهو س تالني ولكن جب

 انتحار زوجته. 

اشاريت لهؤالء تنبع من اثبات ال واقعية اليوتوبيا الش يوعية وتناقضها مع الواقع الاكحل.  قال 

عبد اخلالق حمجوب يف كتيب و اصالح اخلطأأ يف العمل وسط امجلاهريو ان الفكرة ال 

طروح رعيا واملطبق تنفصل عن حاملها. حاةل الاذدواجية الاخالقية والتناقض ما بني امل

معليا يه ناهرة معروفة يف لك الانظمة الشمولية القهرية ويف لك الفلسفات الرسالية 

العقائدية. اكن ذكل يف روس يا السوفيتية ويف املانيا النازية وهو موجود يف دوةل املرشوع 

 احلضاري املزعوم اذلي يزمع شيئا ويطبق النقيض.  

بت وجود لك من احلنس الفوضوي وادلعارة يف الاحتاد معوما لك  ادلراسات اجلادة تث 

ن  اجملمتع  السوفييت اكن جممتعا مسرتقا واكن اجملاالن الوحيدان الوان  السوفييت. ذكل ا 

                                                           
 يكون أأن من بدال مرضية ناهرة اىل حتول وكيف السوفييت الاحتاد يف اال هجاض عن مقال 20

 http://www.nytimes.com/1989/02/28/w   ملش ة عالجا
 روس يا يف مرة 18و 12 اهجاض معليات اجرين روس ية حصيفة يف لنساء شهادات هنا 21

   ن والآ  السوفيتية روس يا يف الاهجاض عن معلومات يقدم املقال. السوفيتية

http://themoscownews.com/russia/20130813/191845415/Abortion:%20

A-matter-of-life-and-death.html 
   السوفييت الاحتاد يف لالهجاض الهائل احلجم عن احصائيات 22

http://www.johnstonsarchive.net/policy/abortion/ab-ussr.html 
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تتوفر فهيام درجة من احلرية الشخصية يه رشب الفوداك وممارسة اجلنس، واكن اغلب 

 املرغوب مث وابء الاهجاض واكن الناس ميارسااام معا ذلكل اكن هناك حاالت ادل غري

ايضا بسبب ذكل مياكنيكية اجلنس بعد ان حرر من لك رومانس ية واصبح بديال زائفا 

 عن احلرية لشعب مسرتق.

 

 ادلعارة والبغاء يف الاحتاد السوفييت   

يزمع الش يوعيون ان البغاء وادلعارة قد اختفت من الاحتاد السوفييت وادلول الش يوعية 

وهذا هراء . فلك من عاش يف دول املعسكر الش يوعي يعرف ان البغاء اليت سقطت 

اكن موجودا فهيا واكنت ابئعات الهو  حيتللن الفنادق حتت برص وتعاون رجال الامن 

وكن احد مصادر العمةل الصعبة. يف بولندا ح" لنا من عارش تكل الفرتة اان كن 

  وفارشافا. يف موسكو كن يعسكرن يف فنادق مثل بريس تول ومرتوبول وايروبيس

يعسكرن يف فندق موسكفا قرب الكرملني ) مت هدمه الان( .  وهكذا دواليك يف لك 

 عوامص ومدن املعسكر الش يوعي.

اعامتدي عىل مجموعة كبرية من ادلراسات التارخيية واملقارنة للجنس يف روس يا والاحتاد  

الد الكتةل الش يوعية عارصوا السوفييت وحوارات مطوةل مع سودانيني ومواطنني من ب

تكل الفرتات الاكحلة واملظلمة يف اترخي تكل الشعوب و احصاءات رعية. ابملقابل فا ن 

ن  الاجتاه الليربايل الاجامتعي  الش يوعيني يف خرافاهتم يعمتدون عىل ا الايدولوجيا فقط. ا 

كرامة الانسان)  ال حيبذ جتارة اجلنس الاا يف الاغلب تمت دون حرية والاا تتعارض مع

املراة حتديدا( ، وال يطرح اهدافا يوتوبية مثل جممتع ال طبقي واختفاء ادلعارة  يا وغريها 

من الرتهات. املاركس ية كنظرية مشولية عقائدية والش يوعية كنظام مقعي تسلطي تنهتك فيه 

تحول حرية الفرد وكرامته يه بيئة سيئة جدا لمنو عالقات انسانية بني البرش،ذلكل ي 

اجلنس اىل نزوة وتمنو خمتلف الامراض الاجامتعية مثل الادمان واجلنس الفوضوي 

والاغتصاب وجنس احملارم وادلعارة غري املعلنة وهذه  ها نواهر اكنت تنخر ادلول   

 الش يوعية مع بقية امراضها حا ااارت غري مأأسوف علهيا . 

فييت وان مل تكن علنية.  لو اكن الاحتاد معوما  جتارة اجلنس اكنت راجئة يف الاحتاد السو 

السوفييت مبثل ما حتكون عنه ملا ااار هبذا ادلوي. لالسف ان الش يوعيني السودانيني 

يصدقون  خرافات ويروجون خلرافات كام يرو  السلفيون خرافات عن جممتع السلف 

 الاساليم الاول .  
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 الاغتصاب من طرف اجلنود السوفيت   

انية الش يوعية ونظاىما القميء املعادي لالنسانية واحلضارة متثلت يف مكية جالفة وال انس

الاغتصاابت مبا فهيا الاغتصاابت داخل الامحمة وجنس احملارم واجلنس املغصوب عليه 

اليت اكنت متارس يف روس يا الش يوعية، كام متثلت يف جحم الاغتصاابت الهائةل اليت متت 

مليون  2رب العاملية الثانية ، حيث مت تقدير حوايل من نرف اجلنود السوفيت اثناء احل

حاةل اغتصاب يف اجلزء الرشيق من املانيا اغللا اكن اغتصااب جامعيا ) بعض النساء مت 

الف  240الف امراة جراء ذكل بيمن توفيت  10مرة وتوفيت حوايل  70-60اغتصاهبن 

احت. السوفيت من املانيا امراة من مضاعفات ذكل الاغتصاب ( الحظ ان اجلزء اذلي 

 23 اكن جزءا صغريا بعدد ساكن بس يط مقارنة مع بقية الاجزاء اليت احتلها احللفاء.

ناهرة الاغتصاب اخلرايف من طرف اجلنود السوفيت متت يف لك دول اورراب الرشقية 

والوسطى ولكهنا اكنت بشعة وغري معقوةل يف الارال اليت اكن يقطهنا املان او اننقني 

الملانية. يف بروس يا الرشقية وبومرينيا وسلزياي ) اليت تتبع الان لبولندا( متت حوايل اب

 100مليون واربعمئة الف حاةل اغتصاب. يف فيينا وبرلني اكن نصيب،لك مدينة حوايل 

الف حاةل اغتصاب. اعت النساء الاملانيات نصب اجلندي السوفييت اجملهول اذلي نصب 

  .24تصب اجملهولويف برلني بو نصب املغ 

 

                                                           
  السوفيت اجلنود طرف من املانيا يف متت اليت الهائةل الاغتصاتب حاالت عن علوماتم 23

https://en.wikipedia.org/wiki/Rape_during_the_occupation_of_Ger

many 
 المرجع السابق. 24
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 ماركس وإنجلز : ممثالن للمركزية االوروبية ام الشوفينية األلمانية ؟

 

كتب الاس تاذ عامد عيدروس مقاال قصريا بعنوان ))ماركس ومركزية العقل الأوروي(( 

نرشه يف صفحته ابلفيس بوك وقد دار حو  نقاش واسع سامهت فيه بقسط قليل، زمعت 

مل يكوان فقط ميثالن املركزية الاوروبية يف طرمام الفكري فيه ان ماركس )واجنلز( 

والس يايس،  وامنا ينطلقان من مواقع التعصب القويم الاملاين )الشوفينية( يف تعاملهام مع 

كثري من شعوب العامل وخصوصا السالف ، وااام قد دافعا عن الاس تعامر وزعام بوجود 

بداد الرشيق ، بل وحا مارس ماركس ادلفاع دور ثوري  ، يف مواهجة ما اعياه ابالست 

 عن العبودية والاسرتقاق بدعو  امهيهتام الاقتصادية.

اليوم اضيف ان ماركس واجنلز اكان ينطلقان ايضا من نظرة عنرصية مبطنة جتاه االثنيات  

السوداء وان عنرصيهتام جتاه الهيود والسود قد طفحت يف الكثري من مواقفهام وخصوصا 

لهام ومل ينج مهنا  حا اقرب الناس هلام ، واعترب ااام اام يف احملصةل اكان يعربان يف رسائ 

ليس فقط عن العقل املركزي الاووري، وامنا عن التعصب القويم الأملاين  يف ابشع 

 جتلياته .

لخأسف راجعت اليوم صفحة الاس تاذ عيدروس فمل اجدها ومل اجد املقال املذكور ،  

البوست واالتيان مبقاطع مطوةل من ماركس واجنلز تثبت وهجة نظري، فقررت فتح هذا 

ويه نفس وهجة النظر اليت أأشار الهيا املفكر ادوارد سعيد يف كتابه عن والاسترشاقو، 

رمغ انه اعمتد عىل مقاطع قليةل جدا من ماركس يف نقده للعقلية الاسترشاقية للرجل، 

رض سعيد لشوفيتنية وعنرصية ماركس لأاا ودفاعه خصوصا عن الاس تعامر ، وان مل بتع

 اكنت خار  جمال حبثه .

  

 ماركس واجنلز واملركزية الغربية  

انطلق ماركس واجنلز من مركزية غربية تر  ان اورواب يه مركز الكون وان عرص التنوير 

نه هو بداية التارخي وان الراساملية يه النظام الاكرث تطورا ولن يعقبه نظام اكرث تطورا م 

الا الش يوعية. ومبا ان الراساملية قد تطورت يف الغرب فالش يوعية ستمت يف الغرب 

ن الغرب هو مركز الكون وحمور مس تقب.. ان القارن للبيان الش يوعي ولرأأس  وذلكل فا 

املال جيد هذا املفهوم منثورا عىل لك صفحاهتام. ورمغ ان الرجالن ينطلقان من نقد عنيف 

 ميكن جتاهل اجعاب مضمر هلام هبا ، ومبا دعياه من دورها الثوري للراساملية الا انه ال
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والتدمريي للبىن القدمية. وقد سأألين الصديق قيص جمدي سلمي هل اكن ماركس يقف مع 

الربجوازية  أأم مع الربوليتاراي، فقلت   ان ماركس وفقا ل امته نفسها  ينارص الربجوازية 

د الرشيق مث ينارص ما يسميه ابلربوليتاراي ضد ضد الاقطاع وضد ما يسميه الاستبدا

الربجوازية ، انظر لقو  يف البيان الش يوعي الفصل الاخري )ويف أأملانيا يُناضل احلزب 

الش يوعي مع الربجوازية  ام قاومت الربجوازية مقاومة ثورية، النظام املل  املطلق، 

 25ضيقة الأفق.(وامللكية العقارية اال قطاعية، والربجوازية الصغرية ال 

 

واذا اكن ماركس واجنلز وفقا لنظريهتام اجلربية عن التارخي ووفقا لتحليلهام عن املراحل 

امخلسة لتطور البرشية ) املشاعية ، الرق، الاقطاع، الراساملية ، الش يوعية( قد اعلنا 

ا من ااية التارخي، ومبا ان الراساملية تطورت يف الغرب وبذكل س تقوم الش يوعية فيه، مف

العامل البايق الا االتباع .  وحقيقة مل جيهد ماركس واجناز نفسهام ببناء اي عالقات س ياس ية 

او تنظميية مع عامل اجلنوب ، حيث ااام اكتفيا هناك بدور الاس تعامر اذلي حيطم البىن 

 القدمية والاستبداد الرشيق لصاحل الراساملية ، مث سيمت دمج هذا  ه يف الغرب الراساميل

مث الش يوعي اذلي س تقوده الطبقة العامةل اليت يقودها احلزب الش يوعي اذلي يقوده 

 ماركس، مفا حاجة ماركس اذن ابلرشق وهو ميكل مس تقبل الغرب ؟

يف هذا يقول الأس تاذ عيدروس )) ماركس ، ورمغ ا جاليل   وملهنجه املاركيس واذلي  

ال أأن وعيه اكن لخأسف ا ختذه كوس يةل أأساس ية لتحليل الظواهر اال جامتعية  اال قتصادية،ا 

ممركزا  حول الوعي الأوروي وعقلية الرجل الأبيض، فمل ير من اال حتالل الأوروي 

ال رؤية الرجل الأبيض  لشعوب العامل املضطهدة ، مل ير من اال س تعامر بلك بشاعته ومقعه ا 

عتقادي الربجوازي الفائق القوة واحلضارة وهو ينرش المتدن وعالقات اال نتا  ا لرأأساملية.يف ا 

هذه الرؤية وهذا التحليل خاط  متاما ، اال س تعامر ال ينرش التنوير، وال ينرش عالقات 

نتا  الرأأساملية يف البدل احملتل، بل يركب هذه العالقات الرأأساملية )كأداة اب( يف مقة  اال 

تنرش الربجوازية العالقات القدمية، عالقات ما قبل الرأأسامل اال قطاعية القبلية.وهبذا ال 

الأوروبية املس تعمرة التحض والتنوير، وال تنرش عالقات اال نتا  الرأأساملية،بل تزرع يف 

                                                           
ميكن اجياده عىل هذا الرابط   –اكرل ماركس وفردريك اجنلز   بيان احلزب الش يوعي  25

https://www.marxists.org/arabic/archive/marx/1848-cm/04.htm 
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اجملمتعات احملتةل ما يعوقها عن التقدم والتطور حا بعد ذهاب املس تعمر )كام حصل عندان 

 26يف السودان(.((

 

 متالزمة الرببرية واحلضارة وتربير الاس تعامر  

تتكرران يف كتاابت ماركس واجنلز  اكرث من  مة الش يوعية او الطبقة  هناك  متان 

العامةل نفسها، ويه  مة الرببرية ، واليت يلصقها لك من ماركس واجنلز ابلشعوب الرشقية 

وحكوماهتا ، مث  مة احلضارة اليت يلصقاها  معوما ابلغرب وخصوصا ابملانيا ، رمغ ان 

تكن ادلوةل الاكرث تطورا بل اكنت لك من اجنلرتا وفرنسا املانيا القرن التاسع عرش مل 

تس بقاها حضاراي. ان ماركس واجنلز كام نزمع مل يكوان جمرد منفعلني مبنطق عرصهام كامل 

يقال . فقد جتاوز لك من هاينة وش يلر وهام سابقان عىل ماركس واجنلز  الشوفينية 

ان جوته وهو ايضا سابق ملاركس قد  الالاكنية ومل يتجاوزها  القائدان الش يوعيان. كام

رفض متاما متالزمة ربط الرببرية ابلرشق، بل رأأي التارخي املرشق للرشق وحاول مزاوجة 

اذن ال يصح القول  -تراث الرشق والغرب كام تبد  يف مع. وادليوان الغري والرشيقو 

آ املهنج الاسترشايف  املتعايل بل اكان ان ماركس واجنلز اكان يعربان عن عرصهام اذ اس مترأ

 يعربان عن مركزيهتام الاوروبية وشوفينهتام الاملانية .

ادت هذه النظرة اخلاطئة والتقس مي الاعتباطي للشعوب لربيرية وحضارية اىل تربير  

وحش ية الاس تعامر واىل تربير املامرسة الاس تعامرية نفسها، فقد كتب ماركس مثال  يف 

ين يف الهندو يربر ليس فقط الاس تعامر بل الفظائع واجلرا  خامتة مقا  عن و احلمك الربيطا

الربيطانية يف الهند قائال   )) اجنلرتا، هذا حصيح، قد تس ببت يف ثورة اجامتعية يف 

هندوس تان، وقد دفعهتا يف ذكل فقط  مصاحل شنيعة ، واكن تنفيذها )لهذه الثورة ( غبيا 

ميكن للبرشية الوفاء مبصريها بدون ثورة . ولكن ليس هذا هو السؤال. والسؤال هو  هل 

ن اكنت الاجابة بال ، فأأنه ، ىمام اكنت جرا   أأساس ية يف الوضع  الاجامتعية لآس يا؟ ا 

اجنلرتا  فقد اكنت يه  الأداة الالوعية للتارخي  يف ا حداث تكل الثورة.(( ومييض قائال   

شاعران الشخصية، دلينا احلق يف )) ذلا، ىمام اكنت مرارة مشهد من اايار للعامل القدت مل 

هذه النقطة من التارخي، لهنتف مع غوته  و هل جيب ان يعذبنا هذا العذاب ، اذ هو 

                                                           
مقال نرش عىل صفحات  -الأوروي العقل ومركزية ماركسعماد الدين عيدوس :     26

  -الفيس بوك 
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جيلب لك هذه املتعة الضخمة ؟ أأمل يكن خالل حمك تميور ، أأن الارواح افرتست دون 

 27حساب ؟ (( 

 

  

لامتس يح ال ختفي املركزية ان اللغة الادبية ال ختفي هنا تربير جرا  الاس تعامر، ودموع ا

الاوربية وال الزمع ابدلور احلضاري لالس تعامر. ولكن فلنذهب اكرث ، فاجنلز يدافع ايضا 

عن احتالل اجلزا ر ويعتربها من التقدم أأيضا. يف مقا  لصحيفة و مورننغ اس تارو واليت 

 العموم حتولت من بعد اىل حصيفة احلزب الش يوعي الربيطاين ، يكتب التايل   )) عىل

فأأنه يف رأأينا ،  انه من اجليد جدا ان الزعمي العري قد ُامحم . لقد اكن نضال البدو ميئوسا 

منه. ورغام عن عن ان الطريقة اليت أأدار هبا اجلنود العنيفون مثل بيغو   احلرب ملومة 

ويف نفس  -جدا ، الا ان احتالل اجلزا ر هو حقيقة ىممة وجيدة جدا لتقدم احلضارة (( 

ن قرصنة ادلول والرببريةو ما اكنت لتنهت ي الا ابالحتالل ، وان  املقال مييض ليقول ا 

احتالل اجلزا ر قد ارمغ بهيات تونس وليبيا والنغرب عىل سلوك احلضارة ، ويقول انه مع 

ابداء الاسف عىل فقدان حرية البدو ، الا اام اكنوا جمرد لصوص مغتصبني بربريني. 

ه ))بعد لك حساب ، فا ن  الربجوازي املعارص ، مع احلضارة وخيلص اجنلز  اىل أأن

والصناعة والنظام والانوار اليت حيملها عىل لك حال، هو أأفضل من الوايل الاقطاعي 

واللص قاطع الطريق، ومن الطور اهلمجي يف اجملمتع اذلي ينمتيان اليه ((. اي برصحي 

ن ان يمت احتالهلم، حا لو مت قتلهم ، العبارة   أأهل اجلزا ر وادلول الرببرية ،  يس تحقو

 لكامي تتقدم احلضارة.

https://www.marxists.org/archive/marx/410.htm 

  

ماركس واجنلز واحضان جدا   هام يعرتفان ابجلرا  والانهتااكت الفظيعة، بل ميكن ان 

اخطاء  ينتقداها ويلوماها، وينتقدان اجلالدين الاس تعامريني عىل عنفهم املفرط وعىل

التطبيق، ولكهنم واحضان متاما اام يقفان مع احتالل شعوب الرشق والرببريةو من طرف 

                                                           
يمكن ان تجد نسخة منها هنا :  –الحكم البريطاني في الهند    –كارل ماركس   27

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1853/06/25.htm 
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ادلول الاس تعامرية واملتحضةو البيضاء . ويف لك ذكل يزعامن ان هذا هو منطق التارخي، 

آس يا، وغريها من الرتهات.   وتقدم احلضارة، وااا الثورة الاجامتعية يف أ

واسعة من املكس يك من طرف الوالايت املتحدة ، مبا فهيا  أأما عن احتالل والايت 

كيف ال واملكس يك بدل خاليس وبربريو والوالايت   -اكليفورنيا، فا ن اجنلز يبهتج ذلكل 

-Deutsche-Bruesselerاملتحدة حضارية بيضاء ؟ انظر اليه يقول يف مقال لصحيفة و

Zeitung كس يك ولقد  ابهتجنا ذلكل. بل و عن الامر   )) يف امرياك شهدان احتالل امل

انه تقدم حني نر  بدلا اكن مشغوال حرصا بقضاايه اخلاصة ، مجمد عىل ادلوام ابحلرب 

الاهلية ، ومعاق جدا يف تطوره، البدل اذلي اكنت افضل احامتالته ان خيضع صناعيا 

س يك ان  لربيطانيا ، عندما يوجه قرساي اىل العملية التارخيية. انه من مصلحة تطور املك 

يمت وضعه يف املس تقبل حتت وصاية الوالايت املتحدة. ان تطور لك امرياك سيس تفيد من 

 حقيقة ان امتالك الوالايت املتحدة لاكليفورنيا، س يعطهيا القيادة يف احمليط الهادي(( 

https://www.marxists.org/archive/marx/410.htm 

  

مم املتحضة يف ذههنام، والبيضاء ، لالمم ان ماركس واجنلز هنا يدافعان عن احتالل الا

الرشقية واجلنوبية. ففي الهند يدافع ماركس عن احتالل بريطانيا لها ابعتبارها ثورة 

اجامتعية ، ويف اجلزا ر يدافع اجنلز عن احتاللها ابعتبار ان هذا خيدم تقدم احلضارة ، 

حان وضع ذكل البدل  حتت ويف املكس يك بدافعان عن احتالل امرياك لنصف البالد ويقرت 

 الوصاية ملصلحته اخلاصة . وميكنين هنا ان اأأيت ابالمثةل بدون حساب.

  

 ماركس واجنلز والعداء للسالفية والسالفيني   

لقد خاضت املانيا معارك اترخيية يف عدة اجتاهات   اكن الاجتاه الرشيق واحدا مهنا واكن 

البولون اوال مث  -ب اترخيية مع السالفيني ضد الشعوب السالفية ، واكنت الملانيا حرو

ويف حربني عامليتني حاربت املانيا ضد السالف يف اجللة الرشقية. كام ان  -الروس اخل 

اجملرية اكنت دوةل خليطة يسكن فهيا الناطقون ابالملانية مع  -الامرباطورية المنساوية 

تلفة ، واكن تطور املانيا وتوسعها  اجمليني مع السافيني اخل، واكنت ممزقة بني والئاهتا اخمل 

 مرهوان هبزميهتا للسالف او انسحاهبا لصاحلهم .

ورمغ ان املانيا قد حاربت ضد خصمها التارخيي ، فرنسا، ورمغ ااا خاضت حرواب 

توسعية واس تعامرية وتنافس ية ضد ادلول الاسكندانفية ، الا انه مل يربز يف ادهبا 



254 

 

الشعوب، بيمن نهر يف ادهبا احتقار عنرصي وحتريض  الس يايس كره عنرصي جتاه تكل

عنرصي جتاه الشعوب السالفية اليت اعتربها العنرصيون الاملان اقل حضارة من الاملان 

وشعواب بربرية ، بل وصل احلال اىل ان يسمهيم هتلر رعيا يف ايدلوجيته ) اليت يقول 

 و .Untermenschون البرش والكثريون ان املاركس ية يه احد جذورها( ابام عرقيا د

  

يف هذا الرصاع التارخيي اندر  ماركس واجنلز، وخصوصا ان املانيا عىل عهد صباهام 

، اكنت مقسمة اىل امارات متعددة ومل تمكل  1870وش باهبام وكهولهتام ، وحا عام 

ان. توحدها القويم، الامر اذلي اكن مس تفزا وجارحا للكثري من املفكرين والناشطني الامل

كام اكنت بعض اجزاهئا حمتةل او متنازع علهيا مع فرنسا، مثل اقلمي الالزاس واللورين. واكن 

هناك العديد من الناطقني ابالملانية موزعني يف عدد من دول اورواب الاخر  ) خار  

الامارات الاملانية وخار  الامرباطورية المنساوية اجملرية واليت اكنت دوةل يس يطر علهيا 

قون ابالملانية ( . واكن كثري من املان ادلايس بورا هؤالء يقميون يف وسط دول او الناط

جممتعات سالفية ، اكملان مدينة  غدانسك او املان منطقة فارميا ومازوي يف بولندا 

)بروس يا الرشقية ( او املان مناطق ليفونيا كورلنداي وس مييغاليا )يف دول البلطيق احلالية ( 

 ون يف روس يا. او املان ار ادل

مثال  -ورمغ ان ماركس واجنلز يكرهان السالف معوما والروس خصوصا ويعتربومه برابرة 

يف مقا  عن جيوش اورواب يتحدث اجنلز هكذا عن الروس )) ولكن حا الوقت احلايل 

، فان الروس من مجيع الطبقات، مه يف الاصل برابرة جدا ليجدوا اي متعة يف املسامهة 

الفكرية من أأي نوع ، عدا املؤامرات(( فا ن هذا مل مينعهام من رؤية رساةل  العلمية أأو

. فالروس الربابرة   -عرب الاحتالل والاخضاع  -حضارية للروس يف متدين اس يا 

السالف الأقل من الاملان، يظلون أأفضل وأأرىق من الاس يويني، واجنلز يضع هلم ىممة 

آس يا ولك ن ابلتعاون والتبادل مع الغرب. يف ذكل يقول جديدة يه تنفيذ ىممة حضارية يف أ

   1888يف عام  Nadejdeاجنلز بعد س نوات وبعد صعود جنم روس يا يف رساةل اىل 

))وأأخريا، فا ن الأمة النبيةل لروس يا العظمى، اذ مل تعد تشارك يف متابعة الفتح الومهي 

آس يا   وتطوير لصاحل القيرصية، سوف تكون حرة يف تنفيذ املهمة احلضارية احلقيقي ة يف أ

مواردها الفكرية الواسعة يف التبادل مع الغرب، بدال من اهدار أأفضل دماهئا عىل منصات 

 الاعدام أأو يف محماديب التعذيب واكتورغاو(( 
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http://ciml.250x.com/archive/marx_engels/english/engels_1855

_the_armies_of_europe.html 

  

ه روس يا ، بل ويف املوقف من القوميات السالفية اجلنوبية، هذا التغري يف التكتيك جتا

فرضته نروف الهنضة الس ياس ية يف تكل البالد وبداية بروز تباعرملاركس واجنلز هناك. 

ولكن املوقف الرئييس يف رصاع الرببرية واحلضارة مل يتغري   فروس يا اليت وصفت من قبل 

تعاون مع الغرب، أأو قل حتديدا مع املانيا، بأأاا بربرية اصبحت لها ىممة حتضري اس يا ابل 

كام س نوحض  -مفاركس واجنلز عندما يتحدثون عن الغرب يقصدون وطهنم القويم املانيا 

 الحقا. 

   

 اجنلز وماركس والرغبة يف تصفية الشعوب واملتأأخرةو 

او يف مضن متالزمة الرببرية واحلضارة، يصف ماركس واجنلز عدد من الشعوب ااا بربرية  

 رجعية او متأأخرة. ما مصري هذه الشعوب يف فلسفة الرجلني ؟؟

ان الشعوب املتأأخرة والرجعية ) وقد نىس الرجالن متاما الرصاع الطبقي اذلي يقسم 

البرش اىل طبقات وليس شعواب( ال تس تحق احلياة ابلنس بة الجنلز. ففي مقال بعدد يناير 

اليت اكن ماركس يرأأس  Neue Rheinische Zeitung‘من حصيفة  1848فرباير  -

حتريرها كتب اجنلز التايل   )) بني مجيع القوميات والشعوب للمنسا ) يقصد الامرباطورية 

المنساوية اجملرية( فقط ثالثة من الشعوب مه حاميل لواء التقدم وهلم القدرة عىل احلياة   

قوميات والشعوب الاخر  الاملان والبولون واجملريون . وابلتايل مه الان ثوريون. مجيع ال

مصريها ان تُمحي يف احملرقة الثورية العامليةو  . ومييض اجنلز ليصف هذه الشعوب بأأاا 

ن بقااي الشعب واذلي كام قال هيجل  ،  مقامة انسانية ، حيث يقول يف نفس املقال )) ا 

انقلون  مقعوا ولنوا  عىل مدار التارخي، هذه القاممة الانسانية ، يصبحون يف لك مرة،

متعصبون للثورة املضادة . وس يظلون هكذا حا يمت طمس اكمل او فقدان لهويهتم 

ول  ال  -القومية . ان وجودمه  ه ، هو يف حد ذاته، احتجا  عىل ثورة اترخيية كبرية (( 

ن هؤالء مه السالف اجلنوبيني ويصفهم  يرتك اجنلز جماال للشكوك معن يتحدث،  يرشح ا 

مة ، فيقول )) مثل هؤالء يف المنسا مه معوم السالفيني من  السالف مرة اخر  ابلقام

اجلنوبييني، واذلين ال يعدو شيئا غري اام مقامة برشية للشعوب،  ، انجتني عن الف س نة 

 -من التطور املشوه بتطرف(( 
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ما العمل اذن مع هذه القاممة الانسانية واليت جمرد وجودها يعطل الثورة، واملشوهة عرب  

لف س نة من التطور ، واذلين مل تطمس هويهتم القومية ابلاكمل ؟؟ ان مصريمه هو ا

ن احلرب العاملية القادمة س تؤدي ا ىل  التصفية والاختفاء من وجه الأرض. يقول اجنلز )) ا 

الاختفاء من عىل وجه الأرض ليس فقط  الطبقات الرجعية والعوائل احلامكة، ولكن أأيضا 

 . وهذا، أأيضا، هو تقدم.((للشعوب الرجعية بأأمكلها

  

هذه دعاية اكمةل للمحرقة او الهولواكست اذلي مارسه هتلر من بعد، ولنعرف ان هتلر 

اكن يكره السالف والهيود والزنو  . وس نجد ان ماركس واجنلز اكان يكرهان اغلب 

السالف والهيود والزنو  . كام ان هتلر اعى حزبه ) حزب العامل الاشرتايك القويم 

ملامين( واكن احلزب اذلي رعاه ماركس واجنلز هو )حزب العامل الاشرتايك ادلميقراطي الا

 الاملاين( . غري اوجه الش به الاخر  العديدة .

ول  يكون اجنلز واحضا يف طرحه معن س يقوم بعملية التصفية والاخفاء عن وجه  

يضيف الهيا الارض ، فهو يف مقام اخر يتحدث عن موامة هذه الشعوب ابالرهاب و 

روس يا. أأن روس يا فقد اكنت دامئا عدوا ملاركس واجنلز ، واكان حيرضان علهيام البولون 

 -واكن موقفهام من روس يا دامئا منطلقا من الرصاع التارخيي الربويس )الاملاين(  -واجملريون 

الرويس. معوما يرشح اجنلز كيف ميكن تصفية هذه  و الشعوب املضادة للثورة و  

)) يف مواهجة عبارات العاطفية عن الأخوة اليت جيري تقدميها  هنا نيابة عن اكلتايل

الشعوب  املضادة للثورة من أأورواب، نقوم ابلرد أأن كراهية الروس اكنت وما زالت يه  

(  متت ا ضافة 1848العاطفة الثورية الأولية بني الأملان.  وبعد الثورة )يقصد ثورة 

أأنه فقط من خالل الاس تابدام الأكرث تصمامي لال رهاب الكراهية للتش يك والكروات، و 

ضد هذه الشعوب السالفية ميكننا، ابالشرتاك مع البولنديني واجملريني، حامية الثورة. مث 

س يكون هناك رصاع، وهو وبال هوادة رصاع حياة أأو موتو ضد أأولئك السالف اذلين 

مصلحة أأملانيا، ولكن يف  ليس يف -خيونون الثورة. معركة ماحقة وابرهاب اكرث عزما 

مصلحة  الثورة!(( اجنلز ينتبه يف امجلبةل الاخرية لنفسه وحياول ان يربر ، وكام يقال 

 احلرايم يف راسو ريشة.

  

 ماركس واجنلز والتربير للعبودية والاسرتقاق  
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ان ماركس ، يف نظرته اجلربية املياكنيكية لتطور اجملمتعات والشعوب ، ويه النظرة اليت 

ثبتت فشلها متاما، فالش يوعية مل تقم يف اكرث ادلول الراساملية تقدما، بل قامت يف اكرثها ا

ختلفا، والشعوب السالفية الصغرية مل تنقرض، رمغ حماوالت مواطهنام هتلر يف ذكل، 

والطبقة العامةل او الربوليتاراي مل تصبح اغلبية اجملمتع ، بل الطبقة الوطسطى ، اخل اخل ، 

يف نظرته اجلربية مس تعد لتربير اكرب اجلرا  يف التارخي، ومن ذكل الرق  نقول انه

 والعبودية.

  

وحا نكون واحضني فان ماركس واجنلز معه  ال يتحداثن عن ذكل الطور العبودي 

الاول يف مال البرشية ، واذلين صنفه الرجالن بعد املشاعية الاوىل . ال .. الرجالن 

سرتقاق املعارصان هلام ، وماركس يبدو واحضا وصارما يف هذا يتحداثن عن العبودية والا

، فهو يقول يف رساةل اىل ابفل انينكوف ))أأما ابلنس بة العبودية، فليست هناك حاجة يل 

أأن أأت م من جوانلا السيئة. اليشء الوحيد اذلي يتطلب التفسري هو اجلانب اجليد من 

ارشة ، عبودية الربوليتاراي. أأعين العبودية املبارشة العبودية. وأأان ال أأقصد العبودية غري املب

   عبودية السود يف سورينام، يف الربازيل، يف املناطق اجلنوبية من أأمرياك الشاملية. 

الاس تعباد املبارش هو  احملور اذلي تدور حو  الصناعة املعارصة وكذكل الآالت 

 ي ذو  أأمهية قصو ((واالئامتن، اخل الرق ابلتايل هو  وضع )تصنيف( اقتصاد

https://marxists.anu.edu.au/archive/marx/works/1847/poverty-

philosophy/ch02.htm#s4 

  

ان ماركس هنا ير  جانيا وجيداو من العبودية ، وهو يراه وذو امهية قصو  و ، كام 

عن  يراها حمور الصناعة احلديثة . قد يزمع زامع من اتباع ماركس اجلهةل والعمى والصم

احلقيقة  ان الرجل يقول هنا حكام جمردا علميا ال حمك قمية ، واحلق انه هبذا احلمك واجملردو 

فقد برر ماركس اترخيا طويال من ادلم والأمل وادلموع وانزتاع الناس من ثقافاهتم واوطاام 

لتحويلهم عبيدا يسرتقون ويباعون كام تباع الاش ياء. وفقا الطروحة ماركس هذه، اكنت 

ورة س باراتكوس ثورة رجعية ، اذ كيف يمترد عىل وضع هو حمور الاقتصاد وذو امهية ث

ن ماركس ير  الاقتصاد اكلقوة احملركة للتارخي. فليذ   اقتصادية قصو  ؟ ولنتذكر دامئا ا 

الناس اذن وليتحولوا اىل عبيد من اجل دوران الصناعة يف الوالايت اجلنوبية ويف 

 الربازيل وسورينام.
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اركس ال يكتفي هبذا ، حيث جنده يتحدث بنفس العبارات يف رده عىل كتاب ان م

برودون و فلسفة البؤسو ، حيث رد عليه ماركس بكتاب اسامه و بؤس الفلسفة و وفيه 

يرد عىل دعوات برودون احلارة بتحرير العبيد يف الوالايت املتحدة ابلتايل   ))دون 

الأكرث تقدمية من البدلان، من شأأاا أأن تتحول ا ىل  العبودية، فا ن أأمرياك الشاملية، ادلوةل

بدل ابطريريك )أأبوي( . أأحمو أأمرياك الشاملية من خريطة العامل، وس يكون دليك الفوىض    

لغي  الرق وس يكون دليك حمو لأمرياك  الامضحالل الاكمل للتجارة احلديثة  واحلضارة. ا 

رق ليس هناك امرياك وبدون امرياك من عىل خارطة ادلول.(( ماركس هنا يقول انه بدون 

ليس هناك حضارة وامنا فوىض .. الغي الرق وس تحصل عىل الفوىض والامضحالل 

 الاكمل للحضارة !!! 

https://www.marxists.org/arabic/archive/marx/1847-pv/03-

1.htm#4 

  

ا الكم ولقد توقعت ان يأأيت أأحد اتباع ماركس لزيمع ان الالكم ليس الكم ماركس وامن

رمغ الصيغة السيئة جدا لكتابة الكتاب . لأن اجنلز  -لالسف هذه جحة ضعيفة  -برودون 

قد علق عىل مقوةل ماركس الأخرية عن ان امرياك ال تكون بدون عبوديةو العامل ال يكون 

. يف ذكل الوقت فان  1847دون عبودية ابلقول ))هذا اكن حصيحا بشلك اكمل لعام 

تحدة العاملية قد اكنت مقترصة بصورة رئيس ية عىل اس ترياد املهاجرين جتارة الوالايت امل 

آخر ، منتجات قوة معل العبيد  واملواد الصناعية ، وعىل تصدير القطن والتبغ ، اي مبعىن أ

اجلنوبية . الوالايت الشاملية اكنت تنتج رئيس يا اذلرة الشامية واللحوم لوالايت الاسرتقاق 

امل يف انتا  اذلرة الشامية واللحوم للتصدير وعندما اصبح ايضا . انه فقط حيمن بدأأ الش

بدلا صناعيا، وعندما اصبح عىل احتاكر القطن الامري  ان يواجه منافسة قوية ، يف 

الهند وومرص والربازيل اخل ، فان الغاء العبودية أأصبح ممكنا. وحا وقهتا فا ن هذا قد قاد 

بدال العبودية املفتوحة )املعلنة ( للزنو  ابلعبودية لهتدم اجلنوب ، اذلي مل يفلح يف است 

املُقنّعة للحاملني الهود والصينيني . ف. أأ(( املرجع  

https://marxists.anu.edu.au/archive/marx/works/1847/poverty-

philosophy/ch02.htm#1 

https://www.marxists.org/arabic/archive/marx/1847-pv/03-

1.htm#01 
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، اي بعد  1885ق اجنلز كتبه للطبعة الاملانية لكتاب  وفلسفة الؤس و ملاركس لعام تعلي

عاما من كتابة كتاب  ملاركس ، وهو يشري فيه اىل مقوةل ماركس التالية حتديدا  40حوايل 

  ))دون العبودية، فا ن أأمرياك الشاملية، ادلوةل الأكرث تقدمية من البدلان، من شأأاا أأن 

ىل بدل ابطريريك )أأبوي( . أأحمو أأمرياك الشاملية من خريطة العامل، وس يكون دليك  تتحول ا 

لغي  الرق وس يكون دليك  الفوىض    الامضحالل الاكمل للتجارة احلديثة  واحلضارة. ا 

حمو لأمرياك من عىل خارطة ادلول.((  ارجو مراجعة عالمة الاشارة * يف املرجع املرفق، 

 فعالم يدل هذا ؟

ن تكل املقوالت املؤيدة للعبودية يه ملاركس وليست لربودون . لأن  يدل هذا عىل ا

ن هذا التحليل  اكن حصيحا عام  . فهل يقصد تثبيت حصة مقوةل  1847اجنلز يقول ا 

برودون ام مقوةل ماركس ؟ما مصلحة اجنلز يف تثبيت حصة مقوةل برودون اذا اكان هو 

ن اجنلز اكن شارح  ماركس واكن كثريا ما يأأيت بتعليقات وماركس يعتربااا خاطئة ؟؟ ا 

ترشح ما يقصده ماركس او يوسعه او يطوره ، بل لقد كتب عددا  من الكتب يف رشح 

افاكر ماركس ويف التعليق عىل الراسامل اخل بل اكنت هلام كتب عديدة مشرتكة من بليهنا 

شرتاك هلام .. اجنلز الايدلوجية الاملانية والبيان الش يوعي وياكد راس املال ان يكون كتااب م 

(  perfectly correctمل يقل اكن هذا حصيحا فقط وامنا قال اكن حصيحا بشلك اكمل ) 

فهل اكن يؤكد الكم ماركس ام الكم برودون ؟ وهل اجنلز معارص ماركس وصديقه 

ورفيقه مل يكن يعرف ان الالكم الكم برودون حا يصححه ويؤكده يف زمنه ؟؟ ام هو 

 ا  امت ماركس واقوا ؟يعمل متاما اا

  

ذ  تعليق اجنلز نفسه يوحض موافقته هو نفسه عىل العبودية ، ابعتبارها رضورة اقتصادية . ا 

اي أأنه مل يكن ممكنا  -يقول انه فقط عندما انتفت نروف العبودية اصبح الغاهئا ممكنا 

لفاهئا يف عام  وحا بعد حني اكن الكم ماركس )حصيحا بصورة اكمةل( . مع ذكل  1847ا 

عاما فان اجنلز يقول ان الغاء العبودية قد اد  لهتدم اجلنوب . ان اجنلز يف حترسه  40

عىل وهتدمو او اايار اجلنوب العبودي امنا يسري يف نفس خط ماركس اذلي يرفض الغاء 

العبودية حا ال تُمحي امرياك من خارطة العامل. ان مالحظة اجنلز الواحضة والرصحية 

توحض ليس فقط موافقته عىل الكم ماركس وتأأكيد حصته، وامنا توحض اتفاقه التام والعارية 

عاما، مما يوحض ان موقفهام يف تربير العبودية  40مع ماركس وتبنيه القوا  بعد حوايل 
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كضورة اقتصادية هو موقف اثبت هلام مل يتغري حا بعد ان اصبح اجنلز هرما وبعد وفاة 

 ماركس نفسه.

  

 جنلز   العنرصية وعالقات العرق ماركس وا

ازمع ان ماركس واجناز وفقا ملهنجهام املركزي الغري والاملاين الشوفيين قد اكان عنرصاين 

ايضا . والهنج العنرصي واذلي يركز عىل عالقات العنرص وادلم تيار قدت يف الثقافة 

س الاري هو اجلنس الاملانية وقد وصل اوجه عىل يد هتلر وغوبلز الوان اعداي ان اجلن

 برش وان املانيا جيب ان تكون فوق امجليع . -الافضل وان السالف مه حتت 

ماركس واجنلز معروفان بأأاام اكان يراين ان الاقتصاد والعالقات الاقتصادية يه حمركة 

التارخي، ولكن القليل من الناس يعرف ااام اكان يراين امهية كبرية لعالقات العرق والعنرص 

هنج انرثبيولويج جف. لقد اكن الرجالن تلميذان لالمارك وقد اختفيا بداروين ونظريته يف م

يف الانتقاء الطبيعي، واكنوا يؤمنا ان الانتقانء الطبيعي يمت مضن البرش ايضا، وان البرش 

ال ينقسمون اىل طبقات متناحرة فقط، وامنا اىل اعراق بعضها متقدم وبعضها متأأخر، وان 

( يف وصفهام ملا اعياه superiorبينه الأملان، وقد اس تابدما  مة متفوق اي ) املتقدم مهنا

 اجلرماين . -ابلعنرص او العرق او اجلنس الآري ا  الأملاين

يقول ماركس واجنلز يف كتاب والايدلوجية الأملانية و وهو واحد من كتلام الاوىل وهام  

تاباب الصناعي بني احليواانت يتحداثن ليس عن الانتاباب الطبيعي وامنا عن الان 

والانواع البدائية وكيف ميكن نق. لعامل البرش  )) وأأن سانشو ميكن أأن يلقي يف هذا 

الصدد نظرة محميعة   يف عمل احليوان ليكتشف  أأن وحمدودات اذلاكء الفطريةو تشلك 

ة  الطبقة الأكرث عددا ليس فقط بني الغل والبقر، ولكن أأيضا بني السليالت اخملاطي

والنقاعيات، اليت ليس لها رؤوس عىل اال طالق. وقد  عع رمبا أأنه من املمكن حتسني 

أأجناس احليواانت وخلق انواع جديدة متاما   وأأصناف أأكرث كامال عىل حد سواء للمتتع 

وملاذا الو يكون  سانشو قادرا  عىل رمس   -البرشي او للمتتع اذلايت اخلاص بيهنم 

 يتعلق ابلناس كذكل؟ ((الاس تنتا  نفسه  فامي 

ويويل اجنلز اهامتما كبريا بقضااي العرق يف كتابه و اصل العائةل وامللكية اخلاصة وادلوةلو  

واذلي اجازه ماركس، حيث يقول فيه ان اجلنس الارايين ومتفوقو كام الهيود بسبب من 

لصفات الفردية ا هم للحمة واللنب . ومييض يف كتاب وانيت دوهرجنو ليقول انه كام تورث ا

فالصفات العرقية امجلاعية ايضا تورث ، ويقول ان طفل )املاين ؟( يف الثامنة يفهم بدهييا 
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يف الرايضيات ما ال ميكن ان يفهمه بوشامن او زجني اسرتايل ابملثال، حيث يكتب )) من 

انحية أأخر ، فا ن العلوم الطبيعية احلديثة وسعت مبدأأ أأن أأصل لك حمتو  فكري ينتج 

اىل ادلرجة اليت تهنار فهيا احلدود والصياغات امليتافزييقية القدمية . من خالل  -اخلربة  من

التعرف عىل توريث الصفات املكتس بة، مند هذا املوضوع من خربة الفرد ا ىل اجلنس.  أأن 

يكون  الفرد الواحد من ذوي اخلربة مل يعد رضوراي، بل ميكن استبدال خربته الفردية ا ىل 

ذن، عىل سبيل املثال، اذ اكنت البدهييات حد معني م ن نتاجئ جتارب عدد من أأسالفه. ا 

الرايضية تبدو  لنا بدهيية للك طفل يبلغ من العمر  اين س نوات، وليست  يف حاجة ا ىل 

دليل من التجربة، فا ن هذا هو  فقط نتيجة واال رث املرتا .و وس يكون من الصعب أأن 

 البوشامن(  أأو الزجني الاسرتايل ((نعلمها حا بدليل لرجل الغابة ) 

ان هذا الرأأي حول العوامل العرقية اثبت عند ماركس واجنلز ، وهو ممتد يف لك كتاابهتام  

يف مجيع مراحلها التارخيية .. ففي كتاب وراس املال و وهو من الكتب الناجضة ملاركس 

ة هنا لتطور الش يخ ) تويف قبل أأن يمك. ( يقول ماركس )) ان الاماكنية معروض

اقتصادي ايخد موقعه، وفقا ، بطبيعة احلال، عىل نروف موائية ، وكذكل عىل الصفات 

العرقية املوروثة اخل (( كامن اجنلز يؤيده يف مقال نرش ابالعامل اخملتارة هلام حيث يقول )) 

  ن نعترب الظروف الاقتصادية يه العامل اذلي حيدد يف ااية املطاف التطور التارخيي.

 ولكن العرق  هو يف حد ذاته عامال اقتصاداي ((.

هذا هو الاطار النظري، مفا هو املنظور العميل ملاركس واجنلز من قضااي العرق ؟؟ ااام  

، مثل اس تاذهام هيجل، يؤمنان بتفوق اعراق عىل اخر  ، وان صفات الاعراق  تتنتقل 

حمتوايت غذاهئا، وان هناك ابلوراثة ، وان هناك اعراق متفوقة عىل اخر ، بسبب من 

 اعراق وشعوب رجعية ، واخر  بربرية ، واثلثة يه مقامة برشية ، ورابعة ليس لها

 .مس تقبل وليس لها اترخي ، اخل 

  

  

 الشوفينية الاملانية والتوسعية الربوس ية  

لقد حتدثنا عن الظروف اليت اكنت فهيا املانيا يف فرتة صبا وش باب وكهوةل ماركس واجنلز 

حني امكلت املانيا وحدهتا حتت زعامة بروس يا وعىل يد بسامرك.  1870، اي حا العام 

خيدم خطط  -ورمبا عاملي  -يف لك هذا الوقت حاول ماركس واجنلز خلق تنظمي اوري 

اعادة توحيد املانيا وقيادهتا الورواب ورمبا العامل. ان عصبة الش يوعيني اكنت تنظمي املاين يف 
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، واكنت فروعها الاجنبية تتكون يف الغالب من عامل املان ، كام اكنت املقام الاول 

قيادهتا يف اغلبيهتا العظمى من الاملان. اما حيمن تكونت مجعية الشغيةل العاملية كتنظمي 

ش يوعي وامميو فقد سعى ماركس واجنلز دامئا لوضعه حتت الس يطرة الاملانية ، واكان 

الثوري الفرنيس برودون ، كام عىل الرويس ابكونني،  ميارسان جهوما منقطع النظري عىل

ومن يدمعها من فروع الاممية وخصوصا الالتينية والسالفية مهنا ، بل لقد اعرتف 

الرجالن ان الرصاع مع برودون هو رصاع لتابليص منظمة الشغيةل العاملية )ما تسمى 

نية ومن مفاهمي الش يوعية ابلأممية الأوىل ( من القيادة الفرنس ية لصاحل القيادة الاملا

اما حيمن اكمتلت وحدة املانيا  .ية الاملانية )سأأيت ابلنص الحقا(الفرنس ية ملفاهمي الش يوع 

لهيا اتباع ابكونني تفكيك الاممية الاوىل من طرف ماركس واجنلز حا ال يس يطر عمت و

ميقراطي ، فقد جعل ماركس واجنلز لك مههام لبناء احلزب الاشرتايك ادلومه الاغلبية

 .تأأثريهام الفكري والس يايس الاكحسي بدأأ العمل حتت 1الاملاين واذل

اننا جند يف لك كتاابت ماركس واجنلز وخصوصا اجنلز ، رمغ اجلارغون الش يوعي 

حتفاء ابجلنس الاملاين او اجلرماين أأو الأري ، يف مقابل تشنيع وحط  والثوري والاممي، ا 

لرببرية . مبا فهيم من افارقة واس يويني والتينني، ولن من شأأن الشعوب الأخر  املوصوفة اب

فقد كتب اجنلز مثال عن  -نذكر السالف ولكن ايضا الايرلنديني وأأهل اسكندانفيا

  1848( عدد سبمترب Neue Rheinische Zeitungالاسكدانفيني يف مقال لصحيفة)

لوطنية للنورس )) أأن الاسكندانفية يه  اداس لوحش ية ودانءة وقرصنة  الصفات ا

)الشاميل ( القدت، وللحياة ادلاخلية  املوروثة واليت ال يس تطيع ان يعرب عن الافاكر 

واملشاعر املندفعة فهيا يف  امت،  ولكن ميكن التعبري عهنا  يف الأفعال، وحتديدا يف 

مع  الوقاحة جتاه املرأأة، والسكر  ادلا  والهيجان الربي للمقاتلني املهووسني  املتناوب

 العاطفية ادلامعة((

واذا اكن هناك احد سزيمع ان هذا نص الجنلز الشاب ، فلننظر لهذا النص اذلي كتبه  

 1885عن شعوب جنوب اورواب مبا فهيا من سالف واغريق يف ش يخوخته اي يف عام 

الواحدة   الرصب، البلغار واليواننيني،  -))هذه  الشظااي البائسة اخلربة  لشعوب املرة 

عصاابت الناهبة الاخر  ، اذلين والوين يشعل هلم الليرباليون املتحمسون  مشوع وال

متحمسة يف مصلحة روس يا، مه غري مس تعدين ملنح بعضهم البعض الهواء اذلي يتنفسوه، 

 ة ((ئويشعرون  اباللزام لقطع حالقمي بعضهم البعض . شعوب البلقان الردي 
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جنلز للسالف وتوعد الشعوب السالفية مبحرقة لقد حتدثنا اعاله عن كراهية ماركس وا

حرب عاملية يمت فهيم تدمريمه وتغيبب حا امس تكل الشعوب ، وان الاملان سوف 

يقودون تكل احلرب )مع البولنديني واجملريني( ، كام اتبعنا حديهثم عن املسخ الثقايف 

اكن  يقودها الناطقون  الاكمل للشعوب السالفية يف الامرباطورية المنساوية اجملرية ) اليت

ونعرف ان لك هذا مرتبط ابلعداء لروس يا، عدوة  -ابالملانية من الامحمة املالكة المنساوية( 

من حصيفة  42انظر ايل اجنلز )او ماركس( يقول يف العدد  -املانيا التقليدية وقهتا  

و التايل   ) فقط حرب ضد روس يا س تكون حراب Neue Rheinische Zeitungو

ل  أأملانيا الثورية، حرب ميكن ان تطهر هبا )املانيا(  نفسها من خطاايها املاضية، من أأج

حرب اتخذ فهيا جشاعهتا لهزمية مستبدهيا ونرش احلضارة بتضحيات ابناهئا اذلين 

 سيبصحون شعبا  ينفض عن نفسه سالسل العبودية  املتبدلة   الطويةل (( 

دث عن اسرتداد الالزاس واللورين )اقلمي يتبع هذا  ه مرتبط ب عة توسعية املانية تتح 

لفرنسا اكن يسكهنم املان( مرة وعن احتالل مناطق ار الراين حيث يقمي املان خار  

حدود ادلوةل الاملانية بل يدعو اجنلز جلرمنة بعض الشعوب عقااب لها عىل عدم الوالء 

وتلغراف املانيا و  يف الملانيا. انظر لقو  يف مقال عن ارنست ارندت نرش يف حصيفة 

وهو شاب غض    ))حصيح، أأاا فكرة اثبتة دلي الفرنس يني أأن الراين  1841مطلع عام 

هو ممتلاكهتم، ولكن جتاه  هذا الطلب املتغطرس فا ن  الرد الوحيد اذلي يس تحق الأمة 

الأملانية هو لأرندت  واعيدوا الألزاس واللورينو. لأنين أأر ، ورمبا عىل النقيض من 

عادة احتالل  الضفة اليرس  الناطقة ا لعديد اذلين أأشاركهم الرأأي يف قضااي اخر  ، أأن ا 

ابلأملانية من ار الراين يه مسأأةل رشف وطين، وأأن جرمنة  هولندا وبلجياك اخلاانت يه 

رضورة س ياس ية ابلنس بة لنا. هل جيب ان نرتك الوطنية  الأملانية لتقمع متاما يف هذه 

 أأن السالف يهنضون  بقوة أأكرث  يف الرشق؟((البدلان، يف حني 

  

أأن البعض قد يزمعون ان هذه مواقف غري انجضة الجنلز ، تعود لفرتة ش بابه. وهذه هراء  

فقد ابتدأأ الرجل شوفينيا املانيا وانهت ى شوفينيا املانيا.  فقد كتب اجنلز التايل يف رساةل 

اطي  الاملاين )الش يوعي حيهنا( لأوغست بيبل أأحد زعامء  احلزب الاشرتايك ادلميقر 

التايل فامي يعترب وصية  1891واذلي اكن اجنلز مبثابة راعيه وهو كهل جعوز اي يف  يف عام 

لقد كنا دامئا عىل اس تعداد  1871س ياس ية   ))عىل أأي حال جيب أأن نعلن أأنه منذ 

نه لن يكو ن قادرا عىل للتفامه  السلمي مع فرنسا، أأنه حاملا يأأيت حزبنا اىل السلطة فا 
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ذا  حددت الألزاس واللورين  مس تقبلهام بطريقة حرة. ، ولكن   ال ا  ممارسة تكل السلطة ا 

ذا أأفرضت احلرب علينا، وعالوة عىل ذكل اكنت تكل  حرب يف حتالف مع روس يا،  ا 

جيب علينا أأن نعترب هذا مبثابة جهوم عىل وجودان وادلفاع عن أأنفس نا بلك طريقة، وذكل 

رم( مجيع املواقع عىل طريقنا وابلتايل مزت وسرتاس بورغ أأيضا )مدن ابلتحلص من )ف

حا ميكن جليش نا قيادة ومواصةل الهجوم الرئييس .  . ان املؤكد جدا ابلنس بة  -فرنس ية( 

ذا كنا سنهنزم سيمت سيمت طرح لك حاجز للشوفينية وحروب الانتقام يف أأورواب  يل    ا 

ذاانتضان  فسوف يأأيت حزب  نا  ا ىل السلطة. وابلتايل فا ن فوز أأملانيا هو لس نوات.  ا 

انتصار للثورة، واذا وصل الامر اىل احلرب جيب علينا ليس فقط ان نرغب يف الانتصار 

ولكن الوصول اليه بلك وس يةل (( و ن نعرف كيف خاضت من بعد املانيا حروهبا 

ني والهولنديني التوسعية يف احلروب العاملية اليت توعد هبا اجنلز السالف والفرنس ي

 والبلجيك اخل من الشعوب والرببريةو وواخلائنةو.

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1891/letters/91_0

9_29.htm 

  

مس  مس الثورة ومرة اب  ان لك هذا الهنج الاس تعامري التوسعي والعدايئ يمت التربير   مرة اب 

ال الغري يقوم اجنلز ومن ورائه ماركس بتربير ذكل حفني تقوم املانيا ابحتالل ار  -احلضارة 

. انظر لقول اجنلز عن احتالل املانيا الرال )امارة ش يلزفيغ ادلمناركية( ) انه نفس احلق 

أأنه حق احلضارة مقابل الربيرية ، حق التقدم ضد امجلود  -اذلي ااتح الملانيا أأخذ ش يلزفيغ 

ولكنه اعترب  -لقانونية  هذه املرة اكن مع ادلمنارك (  رمغ ان اجنلز يعرتف ان االتفاقيات  ا

 -ان هذا امر يقتضيه التطور التارخيي ، ابعتباره نزعا الرال برابرة ومضها للمتحضين  

حا ادلمناركيني الاوربيني  اعتربمه اجنلز برابرة وذكل ملصلحة املانيا، بعد ان اكنت الرببرية 

 لهنود من من غري اورواب البيضاء الغربية.صفة تطلق فقط عىل العرب والزنو  وا

 

  

 

 مقاطع مرجعية  

  

 اجنلز يتحدث عن تفوق اجلنس الاملاين عىل الشعوب الاخر  يف العلوم  
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Karl Marx, "A Contribution to the Critique of Political economy" 

(Review by Frederick Engels), Das Volk, 30 No. 14, August 6, 

1859: "The Germans have long since shown that in all spheres of 

science they are equal, and in most of them superior, to other 

civilised nations. Only one branch of science, political economy, 

had no German name among its foremost scholarsو. 

  

  

 عن تفوق الأريني والهيود بسبب أأ هم للحم واللنب  اجنلز يتحدث 

  

 The plentiful meat and milk diet among the Aryans and theو

Semites, and particularly the beneficial effects of these foods on 

the development of children, may, perhaps, explain the superior 

development of these two racesو. 

  

The quotation is from Engels, "Origin of the Family, Private 

Property and the State", Fourth revised edition, 1891, in Marx & 

Engels, Selected Works In One Volume, Lawrence & Wishart: 

London, 1980, p 464. 

  

  

  

خر  ) هولندا وبلجياك( واحتالل اراضهيا من قبل الاملان اجنلز يدمع جرمنة الشعوب الا

) الربوس يني (  بدعو  انتصار احلضارة عىل الرببرية وااا رشف وطين ورضورة 

س ياس ية اخل  ويتسائل هل ميكن السامح للقومية الاملانية ان يمت اضطهادها يف تكل 

 الرشق؟ البدلان ) خار  املانيا( بيمن يهنض السالف أأكرث قوة  يف
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 True, it is a fixed idea with the French that the Rhine is theirو

property, but to this arrogant demand the only reply worthy of 

the German nation is Arndt's: "Give back Alsace and Lorraine". 

For I am of the opinion, perhaps in contrast to many whose 

standpoint I share in other respects, that the reconquest of the 

German-speaking left bank of the Rhine is a matter of national 

honour, and that the Germanisation of a disloyal Holland and of 

Belgium is a political necessity for us. Shall we let the German 

nationality be completely suppressed in these countries, while the 

Slavs are rising ever more powerfully in the Eastو? 

  

  

  

اجنلز مرة اخر  يتحدث عن احتالل املانيا الرال الغري  )امارة ش يلزفيغ ادلمناركية( ويقره 

بسبب زمعه ان هذه نقةل من الرببرية للحضارة  (رمغ ان احلق هذه املرة اكن مع ادلمنارك)

 حا ادلمناركيني اعتربمه برابرة  -واقتضاها التطور احلضاري 

  

 By the same right under which France took Flanders, Lorraineو

and Alsace, and will sooner or later take Belgium -- by that same 

right Germany takes over Schleswig; it is the right of civilization 

as against barbarism, of progress as against stability. Even if the 

agreements were in Denmark's favor -- which is very doubtful-

this right carries more weight than all the agreements, for it is the 

right of historical evolutionو 

  

  

اجنلز يعترب بعض الشعوب السالفية متاخرة ويسمهيا ابلقاممة  الانسانية  ويتحدث عن 

 تصفيهتا املقبةل يف حرب ثورية عاملية  
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 Among all the nations and sub-nations of Austria, only threeو

standard-bearers of progress took an active part in history, and 

are still capable of life -- the Germans, the Poles and the Magyars. 

Hence they are now revolutionary. All the other large and small 

nationalities and peoples are destined to perish before long in the 

revolutionary world HOLOCAST )...( . 

  

This remnant of a nation that was, as Hegel says, suppressed and 

held in bondage in the course of history, this human trash, 

becomes every time -- and remains so until their complete 

obliteration or loss of national identity -- the fanatical carriers of 

counter-revolution, just as their whole existence in general is 

itself a protest against a great historical revolution )...( . 

  

Such, in Austria, are the pan-Slavist Southern Slavs, who are 

nothing but the human trash of peoples, resulting from an 

extremely confused thousand years of development )...( . 

  

The next world war will result in the disappearance from the face 

of the earth not only of reactionary classes and dynasties, but also 

of entire reactionary peoples. And that, too, is progress. 

  

  

هيامج بعض الشعوب السالفية ويعترب ان ال مس تقبل لها لأنه ليس لها  اجنلز مرة اخر 

 ماض 
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 We repeat: apart from the Poles, the Russians, and at most theو

Turkish Slavs, no Slav people has a future, for the simple reason 

that all the other Slavs lack the primary historical, geographical, 

political and industrial conditions for independence and viability. 

Peoples which have never had a history of their own, which from 

the time when they achieved the first, most elementary stage of 

civilization already came under foreign sway, or which were 

forced to attain the first stage of civilization only by means of a 

foreign yoke, are not viable and will never be able to achieve any 

kind of independence. And that has been the fate of the Austrian 

Slavs. The Czechs, among whom we would include the 

Moravians and Slovaks, although they differ in respect of 

language and history, have never had a history of their ownو 

  

 اجنلز حيتفل ابحتالل اجلزا ر ويعتربة نقةل ىممة يف انتصار احلضارة 

  

Engels in The Northern Star January 22, 1848: "Upon the whole 

it is, in our opinion, very fortunate that the Arabian chief has 

been taken. The struggle of the Bedouins was a hopeless one, and 

though the manner in which brutal soldiers, like Bugeaud, have 

carried on the war is highly blamable, the conquest of Algeria is 

an important and fortunate fact for the progress of civilisation. 

The piracies of the Barbaresque states, never interfered with by 

the English government as long as they did not disturb their 

ships, could not be put down but by the conquest of one of these 

states. And the conquest of Algeria has already forced the Beys of 

Tunis and Tripoli, and even the Emperor of Morocco, to enter 

upon the road of civilisation. They were obliged to find other 
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employment for their people than piracy, and other means of 

filling their exchequer than tributes paid to them by the smaller 

states of Europe. And if we may regret that the liberty of the 

Bedouins of the desert has been destroyed, we must not forget 

that these same Bedouins were a nation of robbers, - whose 

principal means of living consisted of making excursions either 

upon each other, or upon the settled villagers, taking what they 

found, slaughtering all those who resisted, and selling the 

remaining prisoners as slaves. All these nations of free barbarians 

look very proud, noble and glorious at a distance, but only come 

near them and you will find that they, as well as the more 

civilised nations, are ruled by the lust of gainو 

  

هنا جتدها يف  - -اجملدل اخلامس  -الطبعة الاجنلزيية  -كتاابت ماركس اجنلز الاكمةل 

من هذا امللف  472 - 471 صفحيت

http://ciml.250x.com/.../english/mecwsh/mecwsh-6_401.p 

  

اجنلز حيتفي ويسعد ابحتالل الوالايت املتحدة للمكس يك ويطالب بوضع املكس مي حتت 

 وصابة الوالايت املتحدة ، من اجل مصلحهتا طبعا 

  

Engels in Deutsche-Bruesseler-Zeitung 1848: "In America we 

have witnessed the conquest of Mexico and have rejoiced at it. It 

is also an advance when a country which has hitherto been 

exclusively wrapped up in its own affairs, perpetually rent with 

civil wars, and completely hindered in its development, a country 

whose best prospect had been to become industrially subject to 

Britain - when such a country is forcibly drawn into the historical 

process. It is to the interest of its own development that Mexico 
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will in future be placed under the tutelage of the United States. 

The evolution of the whole of America will profit by the fact that 

the United States, by the possession of California, obtains 

command of the Pacificو 

  

https://marxists.anu.edu.au/archive/marx/works/1848/01/23.htm 

  

  

آس يا ابلتعاون مع الغرب  اجنلز يدعو روس يا ملبارش   ة ىممهتا احلضارية احلقيقية يف أ

 Finally, the noble nation of Great Russia, no longer engaged inو 

pursuing chimerical conquest for the benefit of Tsarism, will be 

free to carry out its true civilising mission in Asia and to develop 

its vast intellectual resources in exchanges with the West, instead 

of squandering the best of its blood on the scaffold or in the 

katorgaو. 

  

 ماركس يتحدث عنواال مهية  الاقتصاديةو للعبودية والرق 

 As for slavery, there is no need for me to speak of its badو

aspects. The only thing requiring explanation is the good side of 

slavery. I do not mean indirect slavery, the slavery of proletariat; I 

mean direct slavery, the slavery of the Blacks in Surinam, in 

Brazil, in the southern regions of North America. Direct slavery 

is as much the pivot upon which our present-day industrialism 

turns as are machinery, credit, etc. Slavery is therefore an 

economic category of paramount importanceو. 

- Karl Marx to Pavel Vasilyevich Annenkov, (Letter, 28 December 

1846) 
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ان امرياك بدون العبودية س تصبح بدلا بطريركيا ويكون هذا اايو احلضارة  ماركس يقول

 والتجارة ، وان العامل شس ينهت ي بدون امري وان امرميا س تنهت ي بدون العبودية 

 Without slavery North America, the most progressive ofو 

countries, would be transformed into a patriarchal country. Wipe 

North America off the map of the world, and you will have 

anarchy – the complete decay of modern commerce and 

civilization. Cause slavery to disappear and you will have wiped 

America off the map of nationsو 

  

  

 بدوزن عبودية س تدمر وان العامل س ينهت ى اجنلز يؤكد وحصةو مقوةل ماركس ان امرياك

 دون امرياك العبودية 

 This was perfectly correct for the year 1847. At that time theو 

world trade of the United States was limited mainly to import of 

immigrants and industrial products, and export of cotton and 

tobacco, i.e., of the products of southern slave labour. The 

Northern States produced mainly corn and meat for the slave 

states. It was only when the North produced corn and meat for 

export and also became an industrial country, and when the 

American cotton monopoly had to face powerful competition, in 

India, Egypt, Brazil, etc., that the abolition of slavery became 

possible. And even then this led to the ruin of the South, which 

did not succeed in replacing the open Negro slavery by the 

disguised slavery of Indian and Chinese coolies, F.Eو. 

Note by Frederick Engels, to the 1885 German Edition. For more 

information 

  

 ماركس واجنلز عن قضااي العرق والاعراق  الانتاباب الصناعي ميكن ان يمت بني البرش 
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 He has not the slightest idea that the ability of children toو 

develop depends on the development of their parents and that all 

this crippling under existing social relations has arisen 

historically, and in the same way can be abolished again in the 

course of historical development. Even naturally evolved 

differences within the species, such as racial differences, etc., 

which Sancho does not mention at all, can and must be abolished 

in the course of historical development. Sancho -- who in this 

connection casts a stealthy glance at zoology and so makes the 

discovery that "innate limited intellects" form the most numerous 

class not only among sheep and oxen, but also among polyps and 

infusoria, which have no heads at all -- has perhaps heard that it 

is possible to improve races of animals and by cross-breeding to 

create entirely new, more perfect varieties both for human 

enjoyment and for their own self-enjoyment.. "Why should not" 

Sancho be able to draw a conclusion from this in relation to 

people as wellو? 

Marx & Engels, "The German Ideology", Chap. 3 

  

  

 سبب الك اللحم واللنب الآريون شعب متفوق ب  

 The plentiful meat and milk diet among the Aryans and theو

Semites, and particularly the beneficial effects of these foods on 

the development of children, may, perhaps, explain the superior 

development of these two racesو. 

 Engels, "Origin of the Family, Private Property and the State", 

Fourth revised edition, 1891, in Marx & Engels, Selected Works 

In One Volume, Lawrence & Wishart: London, 1980, p 464). 
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 طفل الثامنة يفهم الرايضيات بدهييا واليت ال ميكن تعلميها للزجني الاسرتايل   

 On the other hand, modern natural science has extended theو  

principle of the origin of all thought content from experience in a 

way that breaks down its old metaphysical limitation and 

formulation. By recognising the inheritance of acquired 

characters, it extends the subject of experience from the 

individual to the genus; the single individual that must have 

experienced is no longer necessary, its individual experience can 

be replaced to a certain extent by the results of the experiences of 

a number of its ancestors. If, for instance, among us the 

mathematical axioms seem self-evident to every eight-year-old 

child, and in no need of proof from experience, this is solely the 

result of "accumulated inheritance." It would be difficult to teach 

them by a proof to a bushman or Australian negro.و 

 Engels. "Notes to Anti-Duehringو 

  

 الصفات العرقية حتدد التطور الاقتصادي  

 The possibility is here presented for definite economicو 

development taking place, depending, of course, upon favourable 

circumstances, inborn racial characteristics, etcو. 

Marx , Capital, vol. 3, chapter 47  

  

 العرق هو أأيضا عامل اقتصادي   

 We regard economic conditions as the factor which ultimatelyو  

determines historical development. But race is itself an economic 

factor.و 
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Engels: (Marx and Engels, Selected Works, Vol. 3, p. 502(. 

  

 


