
 

 عبد اخلالق حمجوب
 تأ مالت يف أ فق املعرفة والشهادة

 
  

  

 عادل عبد العاطي 
      



1 
 

 المحتويات
 2 ..................................................................................................................... مقدمة

 4 األول الفصل

 4 شيوعيا   محجوب الخالق عبد أصبح كيف

 4 ............................................................................................................................................................................. األوىل المؤثرات

 6 ................................................................................................................................................................ اليساري التكوين فترة

 10 ................................................................................................................................................................... مصر يف الخالق عبد

 12 الثاين الفصل

 12 الشيوعي الحزب قيادة يف محجوب الخالق عبد

 12 ................................................................................................................................................................ 1964-1949 سنوات

كتوبر ثورة غداة الخالق عبد  16 ................................................................................................................................................... أ

 18 الثالث الفصل

 18 ويوليو مايو وانقاليب محجوب الخالق عبد: انقالبين بين

 18 .................................................................................................................................................. :مايو 25 وانقالب الخالق عبد

 21 ............................................................................................................................... :يوليو 19 وانقالب محجوب الخالق عبد

 24 الرابع الفصل

 24 والوصية اإلعدام: محجوب الخالق عبد

 24 ...........................................................................................................................................................................:قربان ام شهيد

 27 ......................................................................................................................................................... االخيرة الخالق عبد وصية

 

  



2 
 

 مقدمة 
 

فقد جتاوز بذكل  ،اذلي أ راد هل املوسوعية ،معهلعبد اخلالق حمجوب من قوامئ  ،مؤلف "أ عالم الفكر السوداين" أ سقطحني 

ىل ،ل نه خضوع يف أ وهل ومنهتاه ،كسارامزاجل الانكسار املهنجي. ونسمى هذا ال سقاط ان  ا ىلحدود التقصري املغتفر  منطق  ا 

واذلي يناقض لك اجتاه  ،الفردي أ و املؤسيس ،الشخيص أ و الفكري ،واىل دواعي الاس تلطاف والكره ،الضغط الس يايس

 املهنجية.للموسوعية او 

ن دواعي الاس تلطاف أ و عدمه ملفروضني عليه بواقع "صديق املرغوب فهيم وا ،واليت ميكن أ ن تسود يف تعامل املرء مع معارفه ،ا 

أ و عدم التفاق الس يايس  ،قد جتد تفهام يف دائرة احلياة اليومية. ولكن أ ن تتحول املشاعر الشخصية ،هل ما من صداقته بد"

يصل  ،فهذا يف ظننا ضعف مهنجي ،وحاملهيا من النساء والرجال ،والتارخي ل سهام ال فاكر ،الفكريا ىل مرجعية حتمك التقيمي 

ذا مل نبالغ ونوصهل  ،دائرة اجلنحة الفكرية ا ىل  مرحةل اجلناية. ا ىلهذا ا 

فكر وخشص عبد اخلالق من منت ذكل العمل. ومل  أ سقطحيامن  ،فان مؤلف "أ عالم الفكر السوداين" قد خرس الكثري ،هبذا

وهو  ،و يعانق حبل املش نقةمفعايري الرحب واخلسارة قد امنحت قدميا عند الرجل وه ،خيرس عبد اخلالق قطعا بذكل ال سقاط

عساها تتفتح يوما  ،ضاراب قبل حتليقه بأ قدامه القوية عىل ارض السودان الصدلة ،يطري بأ جنحة اخللود حملقا يف أ فق الشهادة

 مثرا.فتمنو جشرا وتورق زهرا وتطرح  ،وسقاها ابدلم املسفوح ،للبذرة اليت رماها

ذا جتاوزه واحد من ذا مل حيرتم فكره  ،أ و عرب عنه عابر من املؤرخني ،الكتاب مل خيرس عبد اخلالق قطعا ا  وهو يف قربه لن يتأ مل ا 

حية  ،فالقامات العالية ،أ و ممثل لثقافة وس ياسة وحصافة الطفيلية ،ونضاهل واستشهاده س يايس أ و حصفي من عصور الاحنطاط

 ،ة س تكون من نصيب القاري الواعيمن سقط القول ودجل الكذب وكذب اجلدل. لكن اخلسار  أ كربلهىى  ،اكنت أ م ميتة

 ،وال مل س يكون من نصيب أ ولئك اذلين يروا يف الصدق مرجعا ومصدرا حيمك العمل الس يايس والتقيمي الفكري ،واذلوق السلمي

ن شعبا ما ،واذلين يعرفوا ابن فردا ما ذا مل حيرتم أ قدار وتضحيات املناضلني والصادقني من  ،أ و ا  لن يكسب احرتاما لنفسه ا 

 غض النظر عن التأ ييد ل فاكرمه أ و الاختالف معها. ،الرجال والنساء يف اترخيه

لهىى من الشخصيات الغنية اليت  ،يف ساحة الفكر والس ياسة والتارخي السوداين ،حمجوبويف احلقيقة فان خشصية عبد اخلالق 

ىل أ فاق من  ، يف امخلردار حولها الكثري من اجلدل والاختالف. مفعارضوه قد قالوا فيه ما مل يقهل ماكل ومؤيدوه قد رفعوه ا 

اكن يف حياته يرى فهيا نوعا من عبادة الفرد. وبني املتطرفني يف احلب والوالغني يف الكره تضيع خشصيته احلقيقية مكفكر  ،التقدير

نسان خباس أ و جتاهل ،هل من ال جناز الفكري والشخيص والس يايس ما هل ،وا   القصور وعليه ما عليه من نوايح ،دون ا 

 العام.مما عىل أ ي فرد يدخل حلبة العمل  ،وال خطاء

وتفردها املمتزي. انه دليل  ،ليدل عىل غناها الرثى ،ان هذا التناقض واجلدل والاختالف يف تقيمي خشصية عبد اخلالق حمجوب

هتا وحتليلها ووضعها يف موضعها وابلتايل فان أ ي حماوةل موضوعية دلراس  ،أ ول وأ خريا عىل أ هنا خشصية فرضت نفسها عىل امجليع

ىل ال ن.  ،الصحيح يف التارخي السوداين تكون هممة ومثرية ورضورية. بل انه من الغريب أ ل تكون مثل هذه احملاوةل قد متت ا 

منا نطرق ابب  ننا يف هذا املقال القصري ا  ن أ فلحنا أ و جانبن ،خنطئقد نصيب أ و  ،احملاوةلا  ا ولكن يبقى لنا اجر الاجهتاد ا 

 الصواب.

ننا نسجل منذ  ،أ و يزمع فينا انعدام احليدة اليت انتقدانها عند غريان ،ولئال يأ يت أ حدمه ويعيب علينا روح التعاطف  ،البدءفا 

ننا يف مشاعران وأ فاكران ل خنفي هذا ول خنجل من  ،ننطلق من موقع الاحرتام والود لهذا البناء الشامخ وال نسان الكبري ،ا 

أ ن نكون صادقني يف عرض  ،بل عىل العكس يفرضان علينا ،أ ن هذا الاحرتام وذاك الود لن مينعاان ،نا نزمعالبوح به. ولكن 

ضافة لروح احلرية  ،وهو اذلي اكن هل الصدق ،ويف حماوةل قراءة صورته وحياته حقيقية وكام اكنت ،هذا ال نسان  ،والعداةلا 

 قوامس يستند علهيا يف لك نشاطه وحياته.
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 الفصل األول
 كيف أصبح عبد الخالق محجوب شيوعيا  

 

 المؤثرات األوىل

 األسرة والمدينة ومراحل الدراسة:

 

أ حد مدن العامصة السودانية املسامة ابملثلثة )اخلرطوم  ،ودل عبد اخلالق حمجوب يف يح امليك مبدينة أ مد رمان السودانية

 ،1927سبمترب عام  23يف  ،واحد معاقل احلركة الوطنية والثقافية ،لعامصة الوطنية دلوةل املهديةوا ،واخلرطوم حبري وأ مدرمان(

ىل قبيةل الشايقية من مركزها ابملديرية الشاملية يف أ قىص  ،واليت انطلقت عنارص وارس كثرية مهنا ،يف أ رسة كبرية ترجع بأ صولها ا 

 مناطق السودان.لتنترش وتس تقر يف العديد من مدن و  ،شامل السودان

عبد اخلالق حسن حسني. وقد اكن هذا املأ مور  ،تمينا بأ حد املأ مري املرصيني ،ابمس عبد اخلالق ،حمجوب عامثن ،وقد اسامه وادله

واليت وجدت المتثيل ال كرث  ،واكن متعاطفا ومتضامنا مع احلركة الوطنية السودانية الناهضة قبلها ،عامال ابلسودان يف تكل الفرتة

 بقيادة مجعية اللواء ال بيض. 1924يف ثورة  ،حا لهاوضو 

 ،واعتقال واستشهاد قادهتا ،1924وذكل بعد هزمية ثورة  ،ودل عبد اخلالق يف فرتة شهدت فهيا احلركة الوطنية انكفاءة كبرية

ويف نفس  ،ية والقيادات القبليةواجتاه ال دارة ال جنلزيية للتعاون مع الفئات الطائف  ،حركة اللواء ال بيض ،وحتطمي تنظميها ال ساس

يف اجلزء ال ول من كتاب حملات من  ،وقد حيك عبد اخلالق جزءا من ذكل ،املثقفني والطبقة الوسطي عىلالوقت التضييق 

 اترخي احلزب الش يوعي السوداين.

سهامات محزة امل ،بنفس القدر فقد ازدهرت وقهتا احلركة ال دبية والثقافية كل طمبل الشعرية حيث شهدت تكل الفرتة ا 

وتلكلت بربوز جمةل الفجر التجديدية  ،وكتاابت معاوية محمد نور النقدية ،كام أ شعار التجاين يوسف بشري الرومانس ية ،والتنظريية

واليت اقتبس مهنا عبد اخلالق فامي بعد امس جمةل الفجر اجلديد اليت اكن  ،القومية لعرفات محمد عبد هللا يف منتصف الثالثينات

 درها ويرأ س حتريرها يف امخلسينات والس تينات.يص

وقد اخنرط معظم أ شقاؤه يف  ،1924حيث اكن وادله من مؤيدي ثورة عام  ،ِنشأ  عبد اخلالق يف مزنل وطين ومدينة وطنية

سام حىت انق  ،واذلي اكن من النشطني يف التنظمي الش يوعي السوداين ،واكن من بيهنم شقيقه ال كرب عامثن ،النشاط الس يايس

ومحمد من  عيلمث اعزتاهل العمل الس يايس فامي بعد. كام اكن أ شقاؤه ال صغر  ،وتأ ييده جلناح عوض عبد الرازق ،1952عام 

اكن أ ولها يف  ،واكن محمد اذلي انضم للقوات املسلحة من املسامهني يف عدة انقالابت عسكرية ،النشطني يف احلزب الش يوعي

 موقع عضو اللجنة املركزية ابحلزب الش يوعي السوداين. كام احتفظ عبد اخلالق وقد وصل محمد حمجوب ا ىل ،1959عام 

وقد يكون جزءا  ،تشهد علهيا مراسالت هل وخماطبات عديدة ،بعالقات طيبة وتقدمية مع أ خواته والعنارص النسائية من ال رسة

واليت اكنت  ،قته القريبة جبدته أ منة بت عيلعال ،غري توهجه الفكري الالحق ،من تقدمية عبد اخلالق يف املسأ ةل الاجامتعية

 واليت اكن عبد اخلالق يقيض جل هناية ال س بوع معها. ،تسكن يح العرب ابمدرمان

وما فهيا من  ،مبا فهيا من تراث همدوي أ نصاري من هجة ،ل ريب أ ن ولدة عبد اخلالق حمجوب وترعرعه يف مدينة ام درمان

شعال روحه الوطنية منذ الصبا املبكر ،من هجة اثنية 1924تراث حركة اللواء ال بيض وثورة  هذه  ،قد اكن هل دور كبري يف ا 

 الروح اليت س تقوده فامي بعد ا ىل خياراته الفكرية والس ياس ية اليت اختارها.

سامعيل الويل ،ك غلب ال طفال يف حيه ،درس عبد اخلالق أ ول مراحهل التعلميية حيث  ،عيليةالتابعة للطريقة ال سام ،يف خلوة ا 

ضافة لتجربة اخللوة  ،من التجارب الروحية والاجامتعية للطفل عبد اخلالق ،حفظ بعض القران وتعمل مبادئ اللغة العربية. واكن ا 

يقاعات وصور روحية ،واليت تقام لك مخيس ،هناك حلقات اذلكر ال س بوعية لرجال الطائفة ال سامعيلية  ،مبا فهيا من طبول وا 

 ال الس نوي حبولية ا سامعيل الويل.تتضخم يف الاحتف
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ويه الثورة اليت ترك ارهثا ول يزال  ،القائد الثاين للثورة املهدية ،كام اكن هناك احتفالت املودل النبوي جبامع اخلليفة عبد هللا

اكن  ، الفجر اجلديديف مقال هل مبجةل ،مدينة أ م درمان. وقد خدلد عبد اخلالق سرية خليفهتا عبد هللا عىلظالهل الثقيةل  ،يرتك

يف احملصةل  ،واذلي اعتربه عبد اخلالق قائدا وطنيا وثوراي ،خمالفا ل غلب رموز املدرسة اليسارية والعلامنية يف تقيميها للرجل

 الهنائية.

ىل التعلمي النظايم ويه  ،يةحيث درس املرحةل ال ساس ية يف مدرسة الهداية ال ول  ،حتول الطفل عبد اخلالق بعد جتربة اخللوة ا 

مث درس املرحةل الوسطي مبدرسة أ مد رمان  ،واليت أ سسها الش يخ طاهر الش بيل ،من مدارس التعلمي ال هيل املنترش حيهنا

 الوسطي املعروفة ابمس املدرسة ال مريية.

ن هناك العديد من الرواايت . وقد منذ بداية مسريته التعلميية ،حول تفوق عبد اخلالق حمجوب يف ادلراسة والتحصيل ،ا 

واليت تذخر ابلكثري من الاقتباسات والتعبريات  ،يف لغة عبد اخلالق ال دبية ،نالحظ تأ ثري مرحةل اخللوة والرتاث ادليين معوما

واليت نذكر مهنا  ،تفوقه يف خمتلف العلوم اليت حصلها يف تكل املراحل عىلكام هناك شهادات  ،ذات الصةل ابلرتاث ال ساليم

 .الشهادتني التاليتني

 ،حيث تنبأ  هل مبس تقبل أ ديب كبري ،عاما 14ومعره حيهنا  ،1941يف العام  ،الشهادة ال وىل جندها يف تعليق ُأس تاذه ملادة ال نشاء

حىت  ،لس نني طويةل ،وبدور عظمي يف حياة البالد. جتىل هذا يف احتفاظ هذا اُلس تاذ بكراسة ال نشاء للتلميذ عبد اخلالق

 .1988– 1986ضري لالحتفالت ابلعيد ال ربعني للحزب الش يوعي السوداين يف ال عوام أ ظهرها للعلن أ ثناء التح

ن  ،واذلي أ علن يف املرحةل الثانوية دلراسة عبد اخلالق ،أ ما الشهادة الثانية فقد جسلها أ س تاذ ال دب واللغة ال جنلزيية كرايتون ا 

ابلشلك اذلي يؤههل لتدريسهام. وقد سأ ل كرايتون فامي  ،جنلزييةعبد اخلالق قد متكن من ال حاطة ابل دب ال جنلزيي واللغة ال  

عدامه ،بعد عن عبد اخلالق بقاء عىل حياة رجل  ) :واكن مما قال حسب الرواية ،وانفعل كثريا عندما مسع بنبأ  ا  أ مل يكن من ال جدر ال 

 (.؟بدلمكيف دلفع جعةل التطور  وفكره الثاقبيف قامة عبد اخلالق وعلمه 

ومن بيهنم من مت ذكرمه  ،ومن ذكل ذكر أ ساتذته هل ابخلري والتقريظ ،من حوهل عىلعبد اخلالق اكن هل تأ ثري مدهش  ويبدو ان

والطيب  وأ مني زيدانوخادل موىس  وبشري عباديويذكر محمد حمجوب يف شهادته كذكل ال ساتذة أ محد محمد صاحل  ،أ عاله

براهمي والصامئ محمدشبيكة   كتب التارخي عن السودان هولت.وكذكل أ س تاذ ومؤلف  ،ا 

 بعضا من الشهادات عن تفوق عبد اخلالق ادلرايس حيث يقول:  ،ويلخص محمد حمجوب عامثن

كامل املرحةل الثانوية، جلس لمتحان شهادة مك) اكدميي وسعة اطالعه، ل بأ س من ال شارة اىل أ ن عبد اخلالق قد بعد ا  ربدج وعىل ذكر تفوقه ال 

اللغة العربية والرايضيات واللغة ال جنلزيية والكميياء والفزيايء وال حياء  ويهدرجة الامتياز يف لك املواد اليت أ داها  وأ حرز 1945س نة يف 

 1 . والتارخي(واجلغرافيا 

  

                                                           

 نقال عن موقع امدرمان . يو اس( ،سامء الوطن يفحمجوب عامثن : امس وضئ  )محمد 1
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 فترة التكوين اليساري 

 شيوعيا:محجوب  عبد الخالق أصبحكيف  أو

 

ن بداايت عبد اخلالق الس يايس جندها معروضة يف كتاب الش يو  حيث  ،عي السابق امحد سلامين احملايم )مشيناها خطى(ا 

وكيف نظم ندوة يف املدرسة الثانوية عن املادية التارخيية حتدث فهيا  ،يكتب كيف اكن عبد اخلالق نش يطا يف امجلعية ال دبية

 أ حد املدرسني ال جنلزي.

 ،-لكية غردون –ة بلكية اخلرطوم اجلامعية بعد أ ن التحق لفرت  ،مث بعد ذكل يتحدث عن سفر عبد اخلالق للقاهرة ومربراته

فرياه يف أ ن مقررات لكية غردون لل داب اكنت تتواضع جخال أ مام مقدرات عبد اخلالق الفكرية وقراءاته الواسعة. وهذه 

 .ومن بيهنا شهادة محمد حمجوب عامثن ،وقد أ كدهتا شهادات أ خرى ،ال شارات تأ خذ متزيها كوهنا تأ ىت من عدو ل من صديق

ننا هنا ل نود ال شادة مبوضوعية امحد  حفول هذه "املوضوعية " لنا العديد من املالحظات. ولكننا نود ال شارة ملوقف  ،سلامينا 

تعقيدا  أ كرثواذلي هو يف احلقيقة  ،واذلي يراه العديدين يف كونه عالقة كراهية حبته ،امحد سلامين من عبد اخلالق حمجوب

 البس يط.لتفسري عىل الفهم من ذكل ا وأ عرس

ن موقف امحد سلامين من عبد اخلالق هو موقف انهبار دامئ ن امحد  ،يف ظين ا  يرفضه امحد سلامين يف شلك الكراهية املعلنة. ا 

وبأ ن عبد اخلالق اكن يرعاه رعاية ال ب لالبن. والقاري لتارخي احلزب  ،سلامين قد وصف يف يوم ما بأ نه "ابن احلزب املدلل"

ما يعزز هذا الرأ ي.  ،الصعود الصارويخ ل محد سلامين داخل احلزب ويف الساحة الس ياس ية السودانية الش يوعي جيد يف

يرى جيدا انهباره بشخصية عبد اخلالق. ونذكر هنا انه يف  ،امحد سلامين وقهتا وأ قوال ونشاطاتوابملقابل فان املتابع لكتاابت 

ن امحد سلامين اكن من  ،حيب التطبيل لشخصهالتعليق عىل مقوةل امحد سلامين أ ن عبد اخلالق اكن   أ كرثقال أ حد الساخرين ا 

املطبلني لعبد اخلالق. عىل لك فان مشاعر ال جعاب واحلقد جندها حية يف لك لكمة كتهبا امحد سلامين عن عبد اخلالق يف 

ن هذه العالقة تذكران بعملية نشوء الطوطم والتابو الفرويدية. حيث قت ل ال بناء أ ابمه اللكى القدرة والمنوذج مذكراته الشهرية. ا 

ن امحد سلامين اذلي قدر عبد اخلالق وانهبر به ،بتأ ثري من الغرية والضعف ،واملثال مل  ،مث عادوا بعد ذكل وندموا وقدسوه. ا 

احلوار حاول ان يكون " ،وهو بشخصيته الرنجس ية حاول أ ن يبلغ مقامه وان يتجاوزه ،يس تطع أ ن يبقى طويال يف الصف الثاين

مث بعد ذكل حاول أ ن يقتهل أ دبيا وس ياس يا يف  ،الغلب ش يخه". لكنه ملا جعز عن ذكل قتهل. قتهل ابلوشاية والتحريض فعليا

مذكراته أ نفة اذلكر. ا ن الانهبار والغرية والعجز يه احملاور ال ساس ية اليت جيب أ ن نبحث فهيا يف أ ي حماوةل لتفسري كراهية امحد 

ذا اكن عباد الطوطم البدائيني قد عادوا وندموا عىل فعلهتمسلامين لعبد اخلال ل انه ا  فان عابد الطوطم احلديث  ،ق حمجوب. ا 

 وهداية اكذبة. ،مغطيا عىل أ اثمه ابحلديث عن توبة هلل مصطنعة ،غيهوسدر يف  ،امحد سلامين قد صغر قامة عهنم

شارة أ خرى يدىل هبا مرتىض  ،الطالبدور عبد اخلالق وسط معارصيه من تذكر  ،تأ يت من مواقع الود والاحرتام ،اننا نورد ا 

براهميامحد   حيث يكتب: ،الطيب جاينيللت يف رساةل  ،ا 

وبدء مرحةل يف الكفاح  ،البالدوهو أ يضا عام هناية حقبة من التعلمي العايل يف  ،946وا ين ل ذكر عندما خترجنا من اثنوية أ م درمان يف عام )

وكظاهرة  ،ملواصةل العمل واملعرفة ،فيومذاك فضلت أ نت ومجموعة ممتازة من خرية أ ولد ادلفعة الرحيل اىل مرصالوطين من اجل الاس تقالل. 

وصديق مجيع  ،ورائدها ومعلمها وحمبوهبا ،احتجاج ومترد علمي ضد املس تعمرين. واكن عىل راس تكل اجملموعة الفريدة أ ول ادلفعة دون منافس

 2 .(وبحمجأ فرادها الشهيد عبد اخلالق 

ل يف مرص. لكن ما حيكيه امحد سلامين من تنظميه حملارضات عن املادية التارخيية يف  ن عبد اخلالق مل يصبح ماركس يا ملزتما ا  ا 

يوحض وجود هذا الاجتاه دليه قبل السفر. وعبد اخلالق نفسه يروى عن تأ ثري كتاب س تالني: املساةل الوطنية ومساةل  ،املدرسة

ن عبد اخلالق قد اكن عىل و  ،املس تعمرات عليه اذلي تداوهل العديد من الطالب واملثقفني يف ذكل احلني. ومما ل ريب فيه ا 
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حدى احللقات الثقافية املاركس ية اليت بدأ ت يف الظهور منذ منتصف ال ربعينات يف  لكن من املؤكد أ ن  ،اخلرطومصةل ما اب 

 لحقا.مما س نعاجله  ،عية قد بدا يف القاهرةنشاط عبد اخلالق التنظميي الفعيل يف صفوف احلركة الش يو 

ن عبد اخلالق قد انضم للحركة الش يوعية من مواقع الوطنية  ن عبد اخلالق  أ كرثيف  ،السودانيةا  صورها الثورية واملتطرفة. ا 

 فيقول:نفسه حيىك عن ذكل ويرسد جتربته 

حيدوين أ مل هو  ،انتظمت كغريي من الطلبة املتحمسني لهذه احلركة ،بالدان حيامن دب الوعي الوطين يف أ رجاء ،هناية احلرب العاملية الثانية يف)

مس تقبل املسامهة يف ختليص بالدي من النري الاس تعامري. حتدوين حاةل الفقر والبؤس اليت اكن وما يزال حيس هبا مجيع املواطنني املتطلعني ا ىل 

امء حزب ال شقاء يف حتقيق تكل ال هداف اليت أ منت هبا. وهكذا وهبذه ال مال مرشق ملئ ابلعزة والكرامة. وقد علقت ال مال حينذاك عىل زع

 .1946العريضة ودعت وفد السودان يف مارس من عام 

ولكن هذه ال مال العراض وال ماين احللوة بدأ ت تتضاءل أ مام انظري. ففي القاهرة وبعيدا عن أ عني السودانيني دب الرتايخ يف بعض هؤلء 

لموا للراحة الشخصية. ويف غامر هذه احلياة اجلديدة تناىس هؤلء الزعامء ما قالوه ابن قضيتنا )ل حيلها اذلين ودعوان يف اخلرطوم واستس ،الزعامء

 تساءلتوعبد الهادي ال مني.  ،ال منيوالنقراىش  ،ال منيواس تقبلوان يف القاهرة(. وصلوا واكنت ترصحياهتم ابن قضية السودان سوف حيلها صديق 

الشعب  يدريملاذا يتنكر الرجال ملا قالوه ابل مس؟ ما هو الرس يف هذه التحولت اليت طرأ ت عىل الزعامء ول  ،ن عدد من الش باب احلرمض

 كهنها؟

ن اتضح يل أ ن هؤلء الزعامء ل حيملون بني ضلوعهم نظرية س ياس ية حملاربة الاس تعامر. واهنم ما أ   ،وحسب حدودي الفكرية ،مبجهودي املتواضع

يتقلبون كام تشاء مصاحلهم. عرفت أ ن الاس تعامر هل نظريته  فأ صبحوا ،حىت رصعهتم النظرايت املتضاربة ،دخلوا جممتع متقدم ومعقد مكرص

بنا الس ياس ية اليت حيارب هبا الشعوب الضعيفة. وان هذه النظرية نشأ ت عىل تطور الرأ ساملية ال وروبية منذ القرن اخلامس عرش. وا ذا اكن لشع 

عىل لك  أ ضواءهاعىل هدى نظرية تسلط  ،فال بد أ ن يسري عىل هدى نظرية توحد صفوفه وترصع الاس تعامر ،غلوب عىل أ مره ان يتحررامل

اذلي  ،عىل هدى نظرية س ياس ية ختلص الشعب من اجلهل والكسل اذلهين ،ول ترتك هل الفرصة جلىن مثار هجاد الشعب لنفسه ،زعمي أ و مزتمع

  حتركه أ يدي الزعامء أ يامن شاءت.يرتكه كقطع الشطرجن

الس ياسة  اعتبارواليت تقوم عىل  ،لقد هداين هذا اجلهد املتواضع ا ىل النظرية املاركس ية. تكل النظرية الس ياس ية اليت نشأ ت خالل تطور العمل

نظمة خاضع للتطور ،والنضال من اجل ال هداف الس ياس ية علام خيضع للتحليل. ول ول مرة عرفت أ ن الاس تعامر ليس شيئا أ بداي  ،وانه كبقية ال 
واكتفت  ،أ ي انه س ينهتىي وحيل حمهل نظام جديد. وهكذا عرفت أ ن مجيع الزعامات الس ياس ية اليت مل هتتد ا ىل هذا التحليل العلمي لالس تعامر

اثرة العواطف ضد )ال جانب ليه. أ سام ،مل تصل ا ىل أ هدافها ،(اب  سعد زغلول وغاندي  ،ء كثرية حترضينومل جين الشعب املؤيد لها ما اكن يصبو ا 

ننا لن جنين من وراهئم  ،ومصطفي كامل ااتتورك وكذا. واقتنعت ابن زعامءان يسريون يف نفس الطريق كرثوأ  اليت  ،ال خرىمما جنت الشعوب  أ 

 3.( سارت وراء تكل ال سامء

الفكر املاركيس وارتبط عن طريقه ابحلركة  ان هذا املدخل الوطين قد اكن هو املدخل ال ساس اذلي وجل به عبد اخلالق ساحة

ل أ ن هناك مداخل أ خرى ن عبد اخلالق الطالب املتفوق واكتب املواضيع ال نشائية  ،الش يوعية. ا  من بيهنا املدخل الثقايف. ا 

ال أ مام والقاري الهنم لل دب ال جنلزيي حىت صارت مقررات لكية غردون" ترتاجع جخ ،املمتزية والنش يط يف امجلعية ال دبية

واملتبحر يف ال دب العريب القدمي والتيارات ال دبية والنقدية النامية يف مرص والعامل العريب خالل  ،حصيلته من ذكل ال دب "

حمك العديدين من بنات وأ بناء تكل  وحبث مهنجيقد اكن مصااب بعطش ثقايف وجوع فكرى  ،فرتة الثالثينات وال ربعينات

ىل النظرية وقد اكن هذا هو م ،الفرتة  ذكل:فلنقرأ  ما كتبه عن  ،املاركس يةدخهل الثاين ا 

كغريي أ ن أ قوم جبهد ل انل شيئا من  يلاكن ل بد  ،بل مكتعمل انل بعض التعلمي املدريس ،وكشخص وضعته احلياة ل كزارع او صاحب أ مالك)

كنالثقافة ينفعين يف تطوير فكرى وتوس يعه. مل  افة اليت تعطى تفكريا غري مضطرب أ و متناقض للظواهر الطبيعية ولكن الثق ،ا ىل أ ي ثقافة أ هدف أ 

ن الكثريين يقرون أ ن الثقافة الغربية ينقصها الانسجام وليس أ دل عىل هذا الاضطراب من تزمع  ،مضطربة ل اس تقرار لها ويه ،والاجامتعية. ا 

 الفلسفة الوجودية لهذه الثقافة.
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مما كنا نعتقد أ ايم ادلراسة أ هنا بطبيعهتا ل ميكن  ،ول مرة تضع قامي عاملية لل دب والتارخي والفن والفلسفةول   ،ان النظرية املاركس ية متتاز ابلتناسق

متلها قواعد نين كشخص حياول تثقيف نفسه وجدت يف النظرية ،أ ن تكون لها قمي او تش  نقى فكرة وا ل فقدت طبيعهتا. ا   4.(املاركس ية خري ثقافة وأ 

قد اكنت نظرة رومانس ية سادت كثري من مثقفي  ،التناقضنظرية املاركس ية كنظرية خالية من ل ريب أ ن احلديث عن ال 

والتعتمي وادلوغامتية اليت أ ضفهتا املصادر  ،وقد يكون هذا مربرا مبس توى الوعي السائد وقهتا ،ومفكري اليسار يف تكل الفرتة

ل املاركيس.الس تالينية عىل معضالت وحوارات ومرجعيات الفكر   ،هو قضية البحث عن مهنج ،أ ن ما يطرحه عبد اخلالق هنا ا 

عامل هذه املهنجية وال دوات يف العمل الس يايس والاجامتعي والثقايف.  ،عن أ دوات وأ ليات جديدة للفكر مهنجية  ويهوعن ا 

ة تفتقدها يف كثري من ول تزال احلياة العامة السوداني ،كام أ شار عبد اخلالق حبق اكنت مفتقدة يف الساحة السودانية حيهنا

ىل احلديث عن املاركس ية كعمل ن عبد اخلالق وحىت يف هذه الفرتة املبكرة مييل ا  وليس  ،وك دوات ،جمالت احلياة املعارصة. ا 

 كام تمتظهر يف كتاابت القادة والنشطاء الاس تالينيني لتكل الفرتة. ،كنظرية شامةل تقرتب من حدود ادلين اجلديد

ن عبد اخلالق يف  ن املاركس ية والنظرة الاشرتاكية يف السودان قد اكنت بديال وجتاوزا ملدرس تني فكريتني ا  موضع أ خر يوحض ا 

 يرصدهام يف التايل: ،وأ دبيتني

ا ولكهن ،سارت ا ىل جنهبا حركة ثقافية ترجع أ صولها ا ىل ما قبل احلركة الوطنية بكثري ،ال ربعيناتمع نشوء احلركة الوطنية يف بالدان وخاصة يف )

أ حدهام تنادى ابلرجوع ا ىل املايض العريب وتراثه والتقيد  ،ملعت وتوجهت مسايرة للحركة الوطنية. واكن يتجاذب تكل احلركة تياران أ و مدرس تان

تفكر فهيا. تتحرس عىل ما مىض ول ترى البشائر املرتقبة ول  ،وحتافظ ول تتقدم ،الوراء ول ترى املس تقبل ا ىلتربط نفسها ابملايض وتنظر  ،به

 ،فعاشت جبسدها يف ارض الوطن ،الغربفشدت نفسها حنو  ،وتشعر بضأ ةل رشقنا جتاهها ،واكنت املدرسة الثانية يهبرها تقدم أ وراب الغربية

 5وبعقلها وعواطفها يف الغرب". 

ن هاتني املدرس تني قد وجدات ممثلهيام عىل ارض الثقافة السودانية ن ووسط مثقفي وسط وشامل السودا ،ا  ن املهمينني حينذاك. ا 

 من البريوقراطيني الميينيني. ،بيامن أ نتجت ال خرى ال جنلزي السود ،املدرسة احملافظة ال وىل قد أ نتجت فامي بعد السلفية وال صولية

ن عبد اخلالق يذكر أ س باب رفضه للمدرسة التقليدية احملافظة   فيكتب:ا 

واندفع ال نسان خطوات  ،وشارفت فيه البرشية مشارف جديدة ،تبدلت فيه معامل كوكبنا ،زمانفالرشق العريب قد توقف عن التطور أ حقااب من ال)

وهو  ،يف سبيل الس يطرة عىل قوانني الطبيعة. والرجوع ا ىل املايض يعىن دفن الرؤوس يف الرمال والتخلف ،واسعة يف سبيل التحرر من احلاجة

 6(.ولن حتل مشألك الرجل احلديث املادية والروحية ،حدها لن تصلح للمجمتع احلديثأ مر ل ميكن حدوثه يف عامل اليوم. وثقافة ال مس و 

واليت تتحدث عن قمي  ،أ ي الثقافة الليربالية "الرأ ساملية" ،الالكس يكيةمن اجلهة ال خرى يرفض عبد اخلالق الثقافة الغربية 

 ،كتوت بنار ممثلهيا الاس تعامريني الضنك والعذابوضاقت الشعوب اليت ا ،الاس تعامر أ نبتتلكهنا  ،احلرية واخلري وامجلال

 فيقول:

ليه الفنون واملعرفة ويه ،واحلريةعن امجلال  فاحلديث) ومن مضهنا شعبنا. وادلفاع اجلاد  ،يسايرها القهر والاس تعباد للشعوب ،أ مسى ما هتدف ا 

رادة  ،رة لك رأ ى معارضيطبقه محةل الثقافة ال جنلزيية نظاما تعسفيا قامئا عىل مصاد ،عن حرية الرأ ي رادة يه ابعد ما تكون عن ا  وانبعا عن ا 

فال  ،الشعوب. فا ذا اكن أ حفاد ال"ماجناشارات" وورثة احلرية والانطالق من عهد شكس بري انطلقوا يشوهون قمي احلرية وامجلال يف بقاع العامل

 7(بد أ ن يكون هناك داء عضال أ صاهبم وثقافهتم يف الصممي

رمغ تسطيحه ملكوانت الثقافة الغربية  ،وبنقده للمدرسة الليربالية التغريبية ،فضه للنظرة التقليدية احملافظةان عبد اخلالق بر 

النظرة  ا ىلاكن ل بد أ ن يصل  ،ويف نفس الوقت برفضه للتجريبية والتناقض يف مسرية الزعامء الس ياس يني ،وتياراهتا ورصاعاهتا

 وهو يلخص ذكل فيقول: ،يف مقابل املدارس السابقة املذكورة ،ة املتيرسة حيهناالبضاعة الفكرية الوحيد ويه ،املاركس ية

                                                           
 املرجع السابق 4
 قال عن كتاب "ثورة شعب"كيف أ صبحت ش يوعيًا. نن  حمجوب:عبد اخلالق  5

 املرجع السابق 6
 املرجع السابق 7



9 
 

ن جتربيت البس يطة توحض أ نين مل اختذ النظرية املاركس ية ل نين كنت ابحثا عن ال داين) ولكن ل نين كنت وما زلت أ متىن لبالدي التحرر من  ،ا 

حىت تصبح  ،أ متىن وأ سعى ل سعاد مواطين ،1898وف اليت حطت علينا منذ عام أ متىن وأ سعى لس تقالل بالدي وا هناء الظر  ،النفوذ ال جنيب

يا. ول نين أ سعى لثقافة نقية غري مضطربة  8(. متتع العقل وتقدم البرشية ا يل ال مام يف مدارج احلضارة ،احلياة يف السودان جديرة ابن حتح
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 عبد الخالق يف مصر 

 مدرسة العمل السياسي األوىل: أو

 

ليه يف مرصابملداخ حيث انتسب بلكية ال داب جبامعة فؤاد  ،ل السابقة وجل عبد اخلالق أ بواب العمل اليساري. واكن ولوجه ا 

قبل ان يقطع دراس ته بسبب املرض ويعود  ،واليت قيض هبا ثالثة أ عوام ،واليت س يغري امسها فامي بعد ا ىل جامعة القاهرة ،ال ول

ىل السودان.  ا 

ىلة قصرية من وصوهل ان عبد اخلالق وبعد فرت   ،القاهرة س يصبح اكدرا قياداي يف احلركة ادلميقراطية للتحرر الوطين )حدتو( ا 

ن عددا من قادة تكل احلركة قد اعرتضوا عىل  كربى تنظاميت احلركة اليسارية واملاركس ية املرصية حيهنا. ويذكر امحد سلامين ا 

املاركيس املرصي ذو ال صول  ،يلي كور ينه وقةل خربته. ولكن هرن ل س باب مهنا صغر س   ،هذا التصعيد الرسيع لعبد اخلالق

حيث قال هلم " اتركوه فان لهذا الشاب مس تقبل  ،قد رأ ى يف عبد اخلالق مالمح عبقرية قادمة ،والزعمي الفعيل للحركة ،الهيودية

 عظمي يف احلركة الش يوعية ويف احلياة الس ياس ية يف السودان".

ن امحد سلامين حياول كع كورييل  هبرنيولتأ ثر عبد اخلالق  ،ادته أ ن يضفي أ مهية خاصة عىل اهامتم هرني كورييل بعبد اخلالقا 

 ،كورييل وصفته بأ نه " ماركيس أ ممي عىل المنط الس تاليىن هرنييف التفكري والسلوك. ولكن أ حد الكتب اليت حتدثت عن 

ماكنيات فكرية متوسطة". ويف احلقيقة فان احلركة ادلميقراط  العاميل  ،ية )حدتو( قد صعدت الكثري من الاكدر الشعيبواب 

ىل ،والنويب والسوداين ،والفاليح وذكل قبل ظهور عبد اخلالق. ذلا فان موقع عبد اخلالق يف قيادة  ،مواقع قيادية بتنظميها ا 

ماكنياته ىل الطبيعة ادلميقراطية ذلكل التنظمي يف جمال س ياس ،ذكل التنظمي قد أ هلته هل ا  ضافة ا   ة الاكدر وخلق القيادات.ا 

براهمي زكراي  ،واذلي انعكس فامي بعد يف نشاطه العميل يف السودان ،والعميلتلقى عبد اخلالق تدريبه النظري  ،مرصيف  ن ا  ا 

 حيث يكتب: ،احلزبيرسد شيئا من ذكل يف مذكراته عن مرحةل تأ سيس 

خلالق حمجوب أ ثناء عطلته املدرس ية واكن يدرس يف مرص. يف هذا اجلو ويف املراحل ال وىل زاران يف عطربة الشهيد عبد ا)

قامة وتنظمي الفرع. منه ازدادت معارفنا مببادئ املاركس ية ومنه عرفنا  ،وقىض معنا فرتة من الوقت اكنت حبق جحر الزاوية يف ا 

أ يضا خربان أ سس العمل  ومنه ،(حيث اكن عضوا قياداي يف احلركة ادلميقراطية للتحرر الوطين)مرص جتارب العمل احلزيب يف 

 9.(النقايب

جنازه لقراءات ماركس ية متنوعة ،أ جنز عبد اخلالق املرحةل ال ساس من تأ سيسه النظري ،الوقتيف نفس  كام سامه يف حترير  ،اب 

يف  كام شارك ،هامين ليفى ال جنلزييللاكتب عرص العمل"  يفوترمج كتاب "ال دب  ،الصحافة املاركس ية العلنية مهنا والرسية

أ و يف  ،سواء بني مجمل القوى الوطنية ضد الاحتالل ال جنلزيي والرجعية املرصية من هجة ،خضم الرصاع الس يايس ادلائر

 من اجلهة ال خرى. ،الرصاعات الفكرية والس ياس ية بني القوى الوطنية واليسارية نفسها

ن رفعت السعيد يف كتاابته لتارخي احلركة اليسارية املرصية يوحض ابن عبد اخلالق اكن يشلك تيارا رادياكليا وسط كوادر احلركة  ا 

وأ نه اكن يردد مقوةل لينني ابن احلزب يقوى بتطهري نفسه من العنارص الضعيفة. وذلكل  ،ادلميقراطية للتحرر الوطين )حدتو(

و يف العالقات مع ا ،داخل حدتو –اليت يراها ضعيفة –فقد اكن ضد لك حماولت التساهل والوحدة الشلكية مع العنارص 

 غريها من منظامت اليسار املرصي املتعددة حيهنا.

ن هذا الهنج سيتواصل داخل السودان وسوف تظهر الروح الصدامية لعبد اخلالق يف خمتلف الرصاعات والاختالفات اليت  ،ا 

ىل السودان يف العام   .1971وحيت استشهاده يف عام 1949جرت يف صفوف احلركة الش يوعية منذ رجوعه ا 

ن ا خالص عبد اخلالق يف تسمية حصيفة  ،رمزيةميكن أ ن جنده يف صورة  ،للمرحةل املرصية ،ومجمل الش يوعيني السودانيني ،ا 

واليت اكنت  ،واليت أ خذت امسها من امس مكتبة امليدان ،ب"امليدان"  ،واحلزب الش يوعي من بعد ،اجلهبة املعادية لالس تعامر

املصدر ال ساس للثقافة والتكوين الفكري ذلكل الرعيل ال ول من املاركس يني السودانيني يف واكنت  ،متلكها حدتو يف القاهرة

 مرص أ نذاك .

                                                           
براهمي زكراي >> مذكرات حول تأ سيس احلزب الش يوعي<< جمةل ا  9  152العدد  ،لش يوعيا 
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 الفصل الثاني 
 عبد الخالق محجوبيف  قيادة الحزب الشيوعي 

 

 1964-1949سنوات 

 او بزوغ قائد من طراز جديد:

 

ىل السودان هنائيا ،حمجوب اخلالقأ ن عبد  صابته بداء الصدر ،1949عام  ،بعد رجوعه ا   ،العباس ية مستشفييوعالجه يف  ،بعد ا 

ن عبد اخلالق واذلي قد أ ىت يف  جازتني،قد أ جنز حتول نوعيا يف داخل احلركة املاركس ية الوليدة داخل السودان. ا  يف عايم  ا 

 ،ة للتحرر الوطين )حس تو(رصاعا ضد ما أ مسوه ابلجتاه اذليىل داخل احلركة السوداني ،اكن قد خاض مع غريه ،1948و 1947

واذلي وفقا هلم حرص نشاطها مضن نشاطات  ،1946واليت اكنت قد تأ سست عرب توحد احللقات املاركس ية السودانية عام 

 أ حزاب الطبقات الوسطى.

ل أ ن قيادهتا قد اخفت ذكل الوجود املس تقل ،انه رمغ وجود احلركة كتنظمي ،ويزمع مؤرخو احلزب الش يوعي السوداين  ،ا 

الاحتاديني أ ساسا وحزب ال شقاء حتديدا(. ان البعض قد )الوسطى واكنت تعمل كعنارص متطرفة من داخل أ حزاب الطبقة 

واليت مل تطق أ ن تعمل حتت قيادة عنرص من أ صول  ،رأ ي يف ذكل الرصاع بعضا من شوفينية العنارص الشاملية داخل احلركة

لهيا ويه ،نوبية وجنوبية وابن زين العابدين  ،أ ول سكرتري عام للحركة ،عبد الوهاب زين العابدين عبد التام ال صول اليت انمتى ا 

ننا ل منكل من احليثيات ما يؤكد أ و ينفي هذا الزمع.1924أ حد نشطاء وقواد ثورة العام  ،عبد التام  . ا 

وصعود  ،قيادة التنظمي ا ىلوصعود عوض عبد الرازق  ،قد افرز بناء أ ول لحئة للحركة 1947عىل لك حال فان رصاع العام 

ىل قوام اللجنة املركزية. كام شهد ذاك العام بداية توهجات احلركة اجلادة جتاه العامل حيث أ جنز عبد  ،عبد اخلالق ومنارصيه ا 

 مركز احلركة العاملية الناهضة. ،اخلالق زايرتني ملدينة عطربة

ن هذا اجلهد مربوطا بوجود النواة اليسارية وسط العامل بناء أ ول تنظمي نقايب جامهريي يف اترخي  ،د افرز مع عوامل أ خرىق ،ا 

نشاهئا ويف  ويه ،1947يف عام  احلديد،وهو هيئة شؤون عامل السكة  ،السودان اليت س يكون للامركس يني ادلور الكبري يف ا 

نشاهئا بنفس القدر ،وان مل يكن هو ادلور الوحيد ،قيادهتا فامي بعد الاحتاديني  ،مراحلها ال وىل وخصوصا يف ،حيث سامه يف ا 

 و"ش يوخ العامل".

ن هذه الهيئة   ،س تصبح ادلعامة ال وىل والمنوذج احملتذى لبناء لك احلركة النقابية مجلاهري العامل واملوظفني واملزارعني ،النقابة -ا 

 املايض.يف هناية ال ربعينات من القرن  ،وكذكل حلركة النساء والش باب والطالب

بعاد عوض عبد الرازق عن قيادة التنظمي ،تفجر الرصاع الثاين داخل احلركة )حس تو( ،1949يف العام   ،واذلي اكن من نتيجته ا 

ن هذا الرصاع قد ُأرخ 1971حىت استشهاده يف العام  ،وهو املوقع اذلي س يحتهل ،واختيار عبد اخلالق سكرتريا عاما للحركة . ا 

لقيادة التنظمي. كام رأ ى فيه خصوم وأ عداء عبد اخلالق العالمة ال كيدة عىل  الثوريهل يف احلزب الش يوعي بأ نه صعود اجلناح 

 كونه انقلب عىل حليف ال مس. ،نزعاته التسلطية

ننا نعتقد ان هذا الرصاع  ،واليت رصدهتا مصادر التأ رخي للحركة اليسارية السودانية ،رمغ دواعيه الفكرية والس ياس ية والتنظميية ،ا 

ل انه اكنت هل مربراته يف طبيعة خشصية لك من القائدين: عوض عبد الرازق وعبد اخلالق حمجوب. ،من خمتلف الاجتاهات  ا 

ن هااتن الشخصيتان . فعوض عبد الرازق اذلي أ ىت للامركس ية والس يايس حيهناتعربان بشلك ما عن تيارين يف العمل الفكري  ،ا 

املائل للعمل اخلطايب  ،د اكن ميثل منط الزعمي امجلاهريي الشعيبق ،ومن مواقع العمل امجلاهريي ،من صفوف احلركة الاحتادية

ويف نفس الوقت ل يوىل القضااي التنظميية  ،واذلي يتجاوز الاختالفات الفكرية يف ظل التفاق الس يايس ،واذلي يرى ذاته فيه

واليت عربت عهنا  ،دة يف أ وساط الاحتادينياكنت موجو  اليتاهامتما كبريا. انه عرب ابمتياز عن منط القيادة اخلطابية امجلاهريية 

سامعيل ال زهري.  جبدارة زعامة ا 
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ماكنيات عبد اخلالق اخلطابية لن  ،أ ما عبد اخلالق فقد اكن مفكرا ومنظام ن ا  ممن بدأ  حياته الس ياس ية يف احلركة الش يوعية. ا 

ل يف فرتة متأ خرة نسبيا ن قدراته النظرية والتنظميية ،تتبلور وتظهر ا  ل ا  س تظهر من البداية. ويف مقابل النفوذ امجلاهريي  ا 

 سعى عبد اخلالق اىل بناء النفوذ التنظميي للحزب ومؤسساته. ،الزعايم للقائد التقليدي )الاكريزيم(

ن هذه الاختالفات اليت تبدو للوهةل ال وىل اختالفات يف املزاج ويف القدرات منا تعرب يف احلقيقة عن مؤسس تني خمتلفتني  ،ا  ا 

ن احنياز كوادر حس تو يف  –ومؤسسة القيادة احلزبية الفكرية  ،مؤسسة القيادة التقليدية امجلاهريية الزعامية ،قيادةلل  التنظميية. ا 

منا اكن اختيارا للمؤسسة  ال مر اذلي س يلقى ظالهل عىل مجمل تطور احلركة الش يوعية يف  ال خرية،هذا الرصاع لعبد اخلالق ا 

 (.1971-1949)السوداين وىه فرتة قيادة عبد اخلالق الفعلية للتنظمي الش يوعي  ،السودان لربع قرن تقريبا

ورمغ جناحه يف بناء حركة جامهريية دميقراطية مس تقةل عن القوى التقليدية وواسعة  ،أ ن احلزب الش يوعي السوداين ،لهذا نزمع

ل انه ظل وبقى حزاب للاكدر ،اساسا( )النقاابتنسبيا  وقد اكن موليا الالزتام التنظميي والاقتناع  ،ل حزاب جامهرياي ،ا 

منا مبجمل النظرية  –ال يديولويج  ن القاري لكتاب عبد اخلالق حمجوب  كبريا.اهامتما  –ل ابلربانمج فقط وا  حملات من اترخي "ا 

-1947 واذلي يعرض طرفا من مربرات رصاع العامني ،1961-1960واملكتوب يف عايم  ،"احلزب الش يوعي السوداين

 هناك.مسطرا بصورة جلية  -يف بناء احلزب –جيد مجمل مهنجه  ،1949

ننا يف حديثنا عن خشصية عبد اخلالق ل ميكننا أ ن نتجاهل الهتامات املوهجة لعبد اخلالق حبب  ،وعن بزوغ جنم قيادة جديدة ،ا 

  علهيا امحد سلامين يف كتاابته.واليت يرص ،وبتصفية لك العنارص اليت ميكن أ ن هتدده يف موقعه القيادي ،القيادة

قد تكون ذات تأ ثري عىل خشص  ،وس يادة مؤسسة القيادة ال بدية فهيا ،ورمغ أ ن الطبيعة الس تالينية للحركة الش يوعية يف وقهتا

أ بعاد كام ان ضعف ال ليات ادلميقراطية يف التنظاميت العقائدية حلل خالفاهتا دون انقسامات و  ،عبد اخلالق وتصوراته للقيادة

واليت اكتوت بنارها أ يضا  العاملية،يف مجمل الرصاعات املدمرة اليت عرفهتا اترخي احلركة الش يوعية  أ ثرقد تكون ذات  وتصفية،

ن واقع احلال يربهن عىل ضعف هذه الهتامات ،هذه احلركة يف السودان ل ا   وعىل خطأ  طابعها املطلق. ،ا 

ن وقائع التارخي تثبت أ ن عبد اخلالق  وفق توزيع جيد  امجلاعية،اكن يسعى لمنط من القيادة  -مغ لك صداماته ورصاعاته ر –ا 

ننا يف الفقرات التالية نقدم بعض ما يثبت اعتقادان  لل دوار وفق املقدرات الاكمنة يف القيادات والاحتياجات امللحة للتنظمي. ا 

 هذا.

واذلي اس متر  لالس تعامر،ابمس اجلهبة املعادية  ،1953اية العام ان التنظمي امجلاهريي ادلميقراطي اذلي أ نشأ ه الش يوعيون يف هن

واذلي ظل سكرتريا عاما ذلكل التنظمي وحىت  الوس يةل،قد اكن يف قيادته عبد الرمحن عبد الرحمي  ،1958نشاطه حىت العام 

براهمي عبود يف  ن عبد اخلالق مل يكن من التنظمي،وحل  ،1958نومفرب  17انقالب الفريق ا  مرحشي ذكل التنظمي لالنتخاابت  كام ا 

 الربملانية اليت دخلها ذكل التنظمي.

ن تقدير عبد اخلالق لرفاقه القياديني قد جتىل يف تقديره العظمي لشخصية الشفيع امحد  القائد العاميل ال شهر بال منازع  الش يخ،ا 

ويف دفاعه أ مام  ،اترخي احلزب الش يوعي السوداين<<يف اترخي احلركة النقابية السودانية. ان عبد اخلالق يف كتابه: >>حملات من 

وانه مما يرشفه معرفته  ،يذكر كيف أ ن الطبقة العامةل أ قامت تنظاميت تتكرس عىل وحدهتا لك املؤامرات ،حممك عبود العسكرية

ن أ ي قائد  (.احيث ل حيرضين ال صل هن بترصف،بنوا لطبقهتم وشعهبم اجملد )النص  الش يخ،برجال عظام مثل الشفيع امحد  ا 

 مبثل هذا الاحرتام والتقدير واحلب. ،من موقع قيادي ،مل يتحدث عن رفيق هل ،يف اترخي السودان ،-مينىي أ و يساري-

مث ما لنا نذهب بعيدا واحلزب الش يوعي )وعبد اخلالق خشصيا( قد رحش امحد سلامين لتوىل مقعد احلزب الرمسي يف وزارة 

جراء أ ول انتخاابت برملانية يف حني مل يس ،أ كتوبر ال وىل ع عبد اخلالق لحتالل ذكل املنصب. كام ان عبد اخلالق بعد الثورة وا 

سامعيل ال زهري ،قد اختار لنفسه خصام صعبا ليزنل أ مامه مرحشا عن احلزب الش يوعي ،بعدها مبا هل من  ،أ ل وهو الرئيس ا 

 يف هممة يه أ ش به ابملس تحيةل. ،اترخي ونفوذ وشعبية

ذا اك أ ما اكن من ال جدى وال سهل هل ان يرحش نفسه بدائرة  مثن،ن عبد اخلالق يمتلكه حب الزعامة ويبحث عن القيادة بأ ي فا 

 أ مامه؟يضمن هل الفوز فهيا ضعف مرحشها  أ خرى،
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ن ل نه مل ودفع بأ محد سلامي ،ان عبد اخلالق مل خيرت نفسه لمتثيل حزبه يف وزارة أ كتوبر ،وقد قيل ،قد يقول قائل يف هذا الصدد

وهو  ،وذلكل مل يشأ  أ ن يكون فهيا كبش فداء ،وهو اذلي اكن يعرف ان هذه الوزارة لن تدوم طويال ،يرد ان حيرتق س ياس يا

 زعمي احلزب اذلي اكن يتوقع لنفسه وحلزبه مس تقبال كبريا.

واليت احتل فهيا الساسة الوزارات  ولكنه يف الواقع يتجاهل واقع احلياة الس ياس ية السودانية منطقي،والرأ ي أ عاله يف معومه 

أ ن يعرتفوا هبذا الاحرتاق. من هجة اخرى  يشاؤواأ و مل  ،ومل حيرتقوا ،ورئاسة الوزارات مرات عديدة ويف ظل حكومات خمتلفة

واليت  ،بل أ ن وزارة هامش العطا املقرتحة حكويم،الظروف مالمئة مل يسع ملنصب وزاري أ و  أ كرثفان عبد اخلالق ويف ظل 

ليهن   قد ضاقت عن ان جتد هل فهيا مؤطئ قدم. ،س بوا هندس هتا ا 

ننا نعتقد ان أ فق هذا الرجل ومفهومه للقيادة قد اكن أ وسع كثريا من مفاهمي الزعامة التقليدية ممثةل يف احتالل املناصب سواء  ،ا 

 داخل احلزب أ و يف املناصب احلكومية.

براهمي ومجموعهتام مل تأ ت من ابدليكتاتورية،الهتامات لعبد اخلالق  بل قد س بقهام فيه الاكتب  ،طرف امحد سلامين ومعاوية ا 

براهمي،صالح امحد  هل القبيةل. كام أ ن عدد من الهتامات لعبد اخلالق تركز عىل  ،حيث وصف عبد اخلالق بلقب ااننىس ا  أ ي ا 

براهمي. شهادة فاروق محمد كام جاء يف ،وسعيه لتشويه وحتطمي محةل هذا الرأ ي ،ضيقه ابلرأ ي ال خر داخل احلزب  ا 

رفض  ،1952ان هذا الرأ ي جيد ما يناقضه مضن وقائع الرصاعات داخل احلزب الش يوعي. ففي أ ثناء الرصاع اذلي نشب عام 

وذكل  ،الاكدر الفين جلهاز الطباعة احلزيب ان يطبعوا وهجة نظر قادة اجلناح املناؤي لعبد اخلالق يف أ دبيات احلزب ادلاخلية

دلواعي حسم  ،فاكن أ ن أ قنعهم بتغيري رأ هيم وطبع ما فهيا ،احتوت حسب رأ هيم عىل جترحي وهتجم عىل قيادة احلزبل هنا 

 10... عبد اخلالق حمجوب!  ،الرصاع وتطوير احلزب

ن املظهر ال كرب املناقض لهذه الهتامات ل ا  ن املؤمتر التداويل لاكدر احلزب الش يوعي واذلي انعقد يف أ   ،ا  غسطس يمكن يف ا 

براهمي ،1970 قد انقش وثيقتني  ،واذلي حسم الرصاع وللخالف داخل احلزب ما بني جنايح عبد اخلالق حمجوب ومعاوية ا 

ال مر اذلي اعرتض عليه بعض أ عضاء احلزب  ،وثيقة عبد اخلالق ووثيقة معاوية()املؤمتر طرحتا عىل عضوية احلزب وعىل 

حيث جيب ان تقدم وثيقة ال غلبية )القيادة( فقط. ويف احلقيقة  ،الش يوعية والالحئة ابعتباره خروجا عىل تقاليد احلزب واحلركة

ىل العام 1921من العام  –فانه يف طول اترخي احلركة الش يوعية  قلية ان تقدم  ،حامكة اكنت أ م معارضة ،1990ا  مل يسمح لل 

 اواة مع تقرير سكرتري احلزب وال غلبية.عىل قدم املس ،رأ هيا وتصورها مكتواب ومطبوعا ومنشورا عىل اكفة العضوية

ننا هبذه القراءة الرسيعة ل ننفي مجةل وتفصيال هذه الهتامات منا نزمع بأ هنا ل تتفق مع خشصية عبد اخلالق وادلور الثوري  ،ا  وا 

يل ما قاهل الناقد والقاص برشى  ننا ل نذهب كذكل ا  نسان قوقعة  واذلي يرى أ ن يف لك الفاضل،اذلي رأ ه لنفسه وحزبه. ا  ا 

ويزمع برشى  ،وان ال نسان الكبري هو اذلي يضغط هذه القوقعة يف داخهل ا يل حدودها ادلنيا تكرب،من اذلاتية تصغر أ و 

الفاضل ان عبد اخلالق حمجوب اكن من القليلني اذلين ميلكون اصغر قوقعة من اذلاتية يف احلياة الس ياس ية والفكرية يف 

نساان ولكننا يف لك احل 11.السودان قامة وأ وسع أ فقا واكرث انسجاما مع نفسه من مجموع لك  أ عظمالت نرى يف عبد اخلالق ا 

 منتقديه.

ننا نرصد أ ن عبد اخلالق يف س نوات امخلسينات قد مارس نشاطه عىل جهبتني:  ،رجوعا مرة أ خرى ا ىل مرحةل التأ سيس فا 

ومن خالل مشاركته يف النشاط امجلاهريي حلزب  ،من خالل مشاركته يف النشاط الوطين التحرري العام ،نشاطا وطنيا عاما

ونشاطا حزبيا جتىل يف تزمعه للتنظمي الش يوعي  ،وقد اكن يف مجمهل نشاط حصفيا وخطابيا وجامهرياي ،اجلهبة املعادية لالس تعامر

 ،واذلي تكرس يف قيام مؤمتريه الثاين والثالث ،تنظميي ذلكل التنظميويف صياغته للخط النظري والس يايس وال  ،الرسي وقهتا

 .1956و 1952يف عايم 

فقد لعب عبد اخلالق دورا رئيس يا يف تأ هيل ذكل التنظمي لن خيرج للعلن كحزب س يايس معرتف به. هذا  ال طار،يف هذا 

ضفاء الصفة القانونية  ابلسامح بتكوين  ،1957عبد اخلالق لرئيس الوزراء يف العام  يف مطالبة ،التنظمي عىلادلور جنده يف حماوةل ا 

                                                           
 7198 ،153العدد  ،جمةل الش يوعي ،من مذكرات عباس عىل حول مرحةل تأ سيس احلزب الش يوعي 10
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ويف الكتابة والنرش كش يوعي  ،ال مر اذلي ووجه ابلرفض والتجاهل من قبل السلطات " الوطنية " ،حزب ش يوعي سوداين

هريية والبياانت الندوات امجلا وخاصة يف ،ويف بداية طرح احلزب الش يوعي لوهجه املس تقل ،وادلفاع عن الش يوعية يف الصحف

 اليت بدأ  ينرشها يف الصحف.

حيث طالب  ،1957يف عام  ةلقد اكنت أ ول ندوة يتحدث فهيا عبد اخلالق ابمس التنظمي الش يوعي مبارشة يف مدينة عطرب 

ن عبد اخلالق س يك ون بتكوين جهبة من " الاحتاديني جبناحهيم وحزب اجلهبة املعادية لالس تعامر واجلنوبيني والش يوعيني". ا 

ن ضامن علنية وقانونية  .–غري املعرتف به رمسيا  –الوجه العلين ال ول للتنظمي الش يوعي  1964-1949طوال فرتة الس نوات  ا 

ل بعد ثورة أ كتوبر   أ نذاك.والتغيريات اليت أ حدثهتا يف اخلارطة الس ياس ية  ،1964نشاط احلزب الش يوعي لن تمت ا 

براهمي عبود  سامه عبد اخلالق يف نشاط احلزب الش يوعي ومجمل القوى الوطنية  ،1964-1958يف خالل فرتة حمك الفريق ا 

ن عبد اخلالق اذلي اعتقل  وأ صبح ،ضد هذا النظام ونظمت هل  لحقا،لفرتة املطلوب ال ول جلهاز البوليس الس يايس وقهتا. ا 

 جون.وقد قىض فرتة تتعدى العامني يف الس ،ولرفاقه حممكة ابمس " قضية الش يوعية الكربى"

جيابية عن فرتة اعتقاهل املشرتكة مع عبد اخلالق حمجوب. وهو حيىك كيف انه عرف عبد  ن محمد امحد احملجوب س يقدم صورة ا  ا 

ىل القناعة ابن احلزب الش يوعي السوداين حتت قيادته هو حزب سوداين  ،اخلالق جيدا يف هذه الفرتة  مس تقل،وكيف انه وصل ا 

 حيث يقول: ،ي نفوذ أ جنيبوان عبد اخلالق قد نأ ى به عن أ  

نين اعرف عبد اخلالق حمجوب منذ ) تفكريه  يفالطليعة  يفس نة اكن يتحىل بزناهة وجشاعة ابلغتني واكنت ال خالق السودانية تأ ىت  30ا 

جياد توافق بني اترخي السودان ال ساليم وال راء املاركس ية الثورية. وهذا ما جيعلين دامئ يفالس يايس. وقد سامه كثريا  احلزب الش يوعي  أ صفا ا 

 12. (العامل يفالسوداين بأ نه حزب سوداين رصف ل يدين ابلولء ملوسكو أ و أ ي بدل ش يوعي أ خر 

ن النضال الس يايس للحزب الش يوعي ضد نظام عبود  ،وغريه من املقالت والكتب ،واملوثق هل يف كتاب " ثورة شعب " ،ا 

يف حلبة احلياة الس ياس ية  ،احلزب الش يوعي لن يكون احلصان ال سود قد أ هال ،ودور عبد اخلالق خشصيا يف هذا النضال

 .1964السودانية بعد ثورة أ كتوبر 
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كتوبر  عبد الخالق غداة ثورة أ

 من زعيم حزيب إىل قائد وطني

 

يف طوال  ،امروحتت راايت اجلهبة املعادية لالس تع ،ان عبد اخلالق اذلي مارس العمل الس يايس اكلوجه ال ول البارز للش يوعيني

ابن حمك اجلرنال عبود ) ،الفرتة ما قبل احلمك العسكري  ،(1964-1958قد ارتفع بنضال احلزب الش يوعي ومجمل قوى اليسار ا 

ن ايريك لورو قد كتب من اخلرطوم بعد 1964ليصبح أ حد قادة احلركة الس ياس ية السودانية عش ية وغداة ثورة أ كتوبر  . ا 

ن يف اثورة أ كتوبر قائال  لسودان ثورة اجامتعية يقودها رجل غامض يسمى عبد اخلالق حمجوب ".: "ا 

ن ثورة أ كتوبر منا كقائد لتيار جديد ومتعاظم ال مهية  ،س تطرح عبد اخلالق حمجوب ليس مكجرد زعمي حزيب حفسب 1964ا  وا 

ن هذا التيار وقهت السودانية،يف احلياة الس ياس ية  لكنه  ،ا يشمل احلزب الش يوعيوهو ما نطلق عليه تعبري التيار اليساري. ا 

ىلبل ميتد تأ ثريه  ،ل يقترص عليه الاشرتاكيني  ،التنظاميت اليسارية )الاشرتاكيني العرب والنسوية،احلركة النقابية والطالبية  ا 

والعديد من الشخصيات الس ياس ية والفكرية والعلمية  ،حركة الضباط ال حرار ،حراكت قوى الريف النامية ،ادلميقراطيني(

 ولكهنا متأ ثرة هبا وحمسوبة علهيا. ،الغري منضمة تنظمييا لهذه احلراكت

لتكرس التنافس التقليدي بني حزب  ،1964ان قوى اليسار هذه ستتأ هل حتت قيادة عبد اخلالق حمجوب بعد ثورة أ كتوبر 

ن قوى ال ،ال مة والاحتاديني يف شامل السودان دخال طرف جديد يف حلبة الرصاع الس يايس. ا  قدمي والميني س تجمتع يف اب 

فتقدم عىل أ ول انهتاك للقواعد ادلميقراطية  ،خوان املسلمني الناش ئةمدعومة يف ذكل حبركة الا ،مواهجة هذا البديل اجلديد

وطرد نوابه من الربملان. هذا احلل اذلي رسى طوال الفرتة  ،1965يف قضية حل احلزب الش يوعي يف العام  ،ونص ادلس تور

أ و كام عرب عن ذكل عبد اخلالق  ،مل مينع نشاط الش يوعيني ،مع ذكل قرارا اداراي يف املقام ال ول بقيواذلي  ،لثانيةادلميقراطية ا

 : " حل احلزب الش يوعي قضية ل ميلكوهنا".خشصيا ابن

واحلامك  ،لقرار احلل والرافض ،يف عدم الاعرتاف حبمك احملمكة ادلس تورية ،من انهتاك القواعد ادلميقراطية ،وقد تواصل هذا الهنج

كام انعكس التكتل املضاد يف توحيد  ،ويف تقنني ادليكتاتورية املدنية حتت مرشوع ادلس تور ال ساليم ،بعدم دس توريته 

 ،كام جرى من توحيد حزيب الوطين الاحتادي و الشعب ادلميقراطي يف احلزب الاحتادي ادلميقراطي ،صفوف القوي الميينية

نزال مرحش واحد ممثال للميني ،من جنايح الصادق املهدي والهادي املهدي ويف توحيد حزب ال مة يف  ،بل يف حماولت ا 

 .1969واليت قطعها انقالب مايو  ،الانتخاابت الرئاس ية املقرتحة

س يجد عبد اخلالق مشاراك يف لك ال حداث والنشاطات  ،1964ان املتابع لل حداث الس ياس ية طوال فرتة ما بعد أ كتوبر 

ومبادرا يف توحيد وجتميع التيار اليساري والاشرتايك. فنجده مساهام يف مؤمتر املائدة املس تديرة حلل قضية اجلنوب  نية،الوط 

يقاف احلرب ال هلية )مارس  وهيئة ادلفاع عن الوطن العريب  ،(1965واحد قواد هيئة ادلفاع عن ادلميقراطية ) ،(1965وا 

ننا ل جنانب  (،1968يدية لوضع ميثاق اجلهبة الاشرتاكية )وعضوا أ ساس يا يف اللجنة المته  (،1967) وغريها من النشاطات. ا 

ذا قلنا  ن عبداحلق ا  واجتهت صوب  ،رمزا وقائدا للك قوى اجلديد اليت خرجت عن الولء للطائفية أ صبحاخلالق حمجوب قد  ا 

 .1964واليت ارتفع صوهتا عاليا بعد ثورة أ كتوبر  ،اليسار

تقنينه من خالل الانتخاابت الربملانية. ويف هذا فقد ترحش  ا ىلقد سعى  ،ذلي اكن يف رأ ينا مدراك دلوره هذاان عبد اخلالق وا

سامعيل  ،ثالث مرات عن دائرة ام درمان اجلنوبية اجلغرافية واملرة الثانية والثالثة ضد امحد زين  ال زهري،املرة ال وىل ضد ا 

 يف دائرة حمسوبة تقليداي لالحتاديني. ،طيالرجل القوى لالحتادي ادلميقرا العابدين،

ن عبد اخلالق س يخرس الانتخاابت يف املرة ال وىل مع  ىل جملس الس يادة س يخرس يف  ال زهري،ا  وبعد صعود ال زهري ا 

ل أ ن الفروقات بينه وبني منافس يه س تضيق تدرجييا من  صوت مع ال زهري 1000الانتخاابت التمكيلية مع امحد زين العابدين. ا 

صوات لصاحله ضد امحد زين  542بفارق  1968حىت يكسب عبد اخلالق اجلوةل الثالثة يف العام  زين،صوات مع امحد  87 ا ىل

 الناخبني.ويكرس قيادته الفكرية والس ياس ية لليسار السوداين بدمع مبارش من مجهور  العابدين،
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ن عبد اخلالق بزنوهل الانتخاابت ضد ال زهري منا اكن  ،يف منافسة ش به مس تحيةل ،املطلق يف السودانالزعمي امجلاهريي  ،ا  ا 

ابن معركته مع ال زهري ن عبد اخلالق س يطلق ترصحيا رادياكليا ا   ،يكرس صورة اجلديد والبديل اذلي أ تت به ثورة أ كتوبر. ا 

". واكن أ ن زم يف دائرته ابذلاتفيجب أ ن هي اترخيه،ولكنه تراجع عن مواقفه وخان  ،" ال زهري قد اكن يشلك رمز الوطنية السودانية ابن

 تصدى هو لهذه املهمة الصعبة.

ن هذا املوقف والرأ ي فوق انه يعرب عن موقف فكرى وس يايس من احلزب الوطين الاحتادي وال زهري خشصيا والذلان  ،ا 

ل انه ينطبق  ،احنرفا حنو الميني بعد ثورة أ كتوبر وحتالفا بشلك اكمل مع قوى الرجعية والقدمي مع أ حد شعارات ثورة  أ كرثا 

 وقادة جدد ميثلون هذا املفهوم. ،ويشلك بداية منو ملفهوم وجيل جديد للوطنية السودانية ،أ كتوبر )ل زعامة للقداىم(

ن هذا املفهوم ل  منا عىل النضال وسط امجلاهري  ،ول عىل اس تغالل العواطف ادلينية ،عىل الزعامة الطائفية أ و القبلية ينبينا  وا 

ن عىل عبد اللطيفوفق بران قد اكن الرمز ال ول لهذه  ،1924قائد مجعية اللواء لبيض وثورة العام  ،مج وس ياسات جديدة. ا 

سامعيل ال زهري قبل أ ن ينتكس ويرجع ل حضان الطائفية ،الوطنية السودانية وعرب عنه بعد أ كتوبر عبد اخلالق  ،مث حل حمهل ا 

 تكل اللحظات الصاخبة من اترخي السودان.يف  ،بعد ملئه مبضمون اجامتعي جديد ،حمجوب
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 الفصل الثالث 
يوليو   بين انقالبين: عبد الخالق محجوب وانقالبي مايو و

 

 مايو: 25عبد الخالق وانقالب 

 صراع يف اتجاهين: داخل الحزب ومع النظام:

 

كتاابته ولقاءاته  يفسواء  ،مسجل وموثق الس ياس ية،امه قادة احلركة  ك حد اكتوبر،تورة ما بعد  يفان دور عبد اخلالق حمجوب 

الا ان هذا ادلور ما يزال حيتاج اىل الكثري  ،ياضابري الربملان والواثئق الرمس يفاو  الش يوعي،واثئق احلزب  يفاو  الصحفية،

 للجدل،رة الا ان ادلور الاكرث ااث الفرتة.اابن تكل  والتنظميي والس يايس الفكريمن هجة دراسة وتقيمي هجده  التحقيق،من 

نتجت  اليتذكل الانقالب والسلطة  يفودوره  ،1969مايو  25يه فرتة عش ية وبعد  والزتييف،والفرتة الاكرث عرضة للغموض 

ل يزال يثري العديد من الاس ئةل بعد مرور الثالثني  واذلي ،1971يوليو  19انقالب  يفدوره ومسامهته  أ كرثوبصورة  عنه،

 قيامه.عاما من 

 يفسواء اكن ذكل املوقف  للعلن،قد توحض  املايوية،وموقفه من بعد من السلطة  مايو، 25انقالب  يفاخلالق  ان دور عبد

 ،الش يوعياقرته اللجنة املركزية للحزب  اذليان املوقف  الوطين. الس يايساجملال  يفنشاطه  يفاو  ،الش يوعيداخل احلزب 

 الانقاليب العسكريقد رفض بتاات العمل  ،حمجوب ير عبد اخلالقاكن من حتر  واذلي ،1969مارس  يفدورة انعقادها  يف

 عنوان:حيث ورد فهيا حتت  الافق، يفاكنت بوادره تلوح  واذلي احملمتل،حماوةل لكبح ارهاصات الانقالب  يف للتغيري،كوس يةل 

 <<: الانقاليب>>خطورة التفكري 

كد) وليس هذا موضوعا  ادلميقراطية،ونشاط امجلاهري وتنظميها واهناضها لس تكامل الثورة  امجلاهريي،انه ل بديل للعمل  الش يوعيتكتيك احلزب  أ 

 امجلاهرييوبني النضال  واليويم.ؤوب الصابر وادل امجلاهرييبديال للنضال  يرفض العمل الانقاليب الش يوعيفهو يعىن ان احلزب  عابرا.سطحيا 

ان  بالدان. يفادلميقراطية  الثورةوهذا هو الامر احلامس لتطور  والش يوعيني.بقة العامةل ميكن ان حنسم قضية قيادة الثورة ووضعها بني قوى الط 

حارضها اىل فئات اخرى من يف مس تقبلها و يفعن هذا الطريق واختاذ تكتيك الانقالب هو اهجاض للثورة ونقل ملواقع قيادة الثورة  التخيل
 همزت، الصغرية( )الربجوازيةكام ان جزء اخر مهنا  الثورة،جزء مهنا موقفا معاداي لمنو حركة  وهذه الفئات يتخذ ة.غري الصالربجوازية والربجوازية 

ثورة اكتوبر  يفهذا اجلزء اخترب  واسعة. ول رضار لل لمبل س يعرضها  متصةل،اس تطاعته السري حبركة الثورة ادلميقراطية بطريقة  يفوليس 

وسط قوى اجلهبة الوطنية  الامرهناية  يفميثل  امجلاهرييلتاكتيك الانقالىب بديال عن العمل ا بالدان. يف الثوريانتاكسة العمل  يفسهم أ  ف

 13رية(الصغطبثة الربجوازية والربجوازية ادلميقراطية مصاحل 

ردا عىل مقالت امحد  ،ال س بوع"اخبار صحيفة "نرشها ب  اليتمقالته  يفان نفس هذا اخلط قد طرحه عبد اخلالق من قبل 

 :حيث كتب أ محد سلامين اجليش،بدمع من  وحكومة قومية وطيندعا فهيا الاخري اىل قيام ميثاق  واليت الاايم،جبريدة  سلامين

 الس ياس ية.حياة البالد  يفجيب الاعرتاف هبا كقوة مؤثرة وعامل فعال  اليت املسلحة،غري حامية القوات  نظري يفول سبيل اىل هذا الاس تقرار )

العابثني  هوحدتعىل  املغامرينتقدر عىل ردع املارقني  واليت وحكومته،تس تطيع ان حتمى امليثاق املنشود  اليتة الوحيدة و القو هان اجليش 

 14 مباكس به(

حتل بتدخل  ،موحضا ان الازمة ليست ازمة ظبط وربط الس ياس ية،احلياة  يفرفض عبد اخلالق ادلعوة لتدخل اجليش لقد 

 ك هنا ،كام رفض احلديث العام عن القوات املسلحة ،القامئ حيهنا والاجامتعي الس يايسلتطور ازمة طريق ا يهبقدر ما  اجليش،

 حيث قال: ،حمك كبار اجلرنالات حتت عبود فسامت الشعب العذاب يفواوحض اهنا قد اختربت  ،جسم واحد
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نقاذجمالس الناس كرث احلديث عن القوات املسلحة بوصفها ال مل الوحيد يف )  يفث هبذا الاجامل خطر ويتجاهل جتربة الشعب . واحلديلال 

اىل مس توى الادارة  املركزيهو حمك كبار اجلرنالات من املس توى  بعينه،فقد خرب السودانيون طيةل ست س نوات حكام عسكراي  بالدان.

اماكهنم ول يف اكن  وما الاجراءات،ض تواجه بالدان بعد الاس تقالل عن بع اليتحزي القضااي اجلوهرية  يفالاقلميية.. وما خرج معلهم ونشاطهم 

 بالدان.طريق تطور  يف جوهرياحداث تغيري  مصلحهتم، يف

مسوه  اذليمس توى بعض الاجراءات مثل "الضبط والربط والتنفيذ الرسيع" كام أ هنا ترفض قطعا املسخ يف وحاجة بالدان التارخيية ليست اليوم 

فأ صبحت مريض افريقيا  تقدم،بالدان عن لك  وعزلوأ هانه،  تقديماحتقر لك فكر  -بالدان يف ة فاكنت وابل عىل حركة الثور وس ياسة،يف حزما 

ما  الصممي،يف أ صابت احلرية الوطنية  اليت ال جنيبوشعبنا يعرف جيدا أ ن طريق الرأ ساملية واخلضوع ملتطلبات رأ س املال  . حبق العريبوالعامل 
 الات.اجلرنوجدت متهيدا كام وجدته عىل أ ايم حمك 

يف جربت  اليتأ ن احلديث عن أ هجزة ادلوةل ابعتبارها قوة اجامتعية منفصةل عن بقية اجملمتع ، ومن مث اعتبارها شيئا ممزيا عن الفئات والطبقات 

 15(السلطة وفشلت ، غري سلمي وجماف للحقيقة 

واذلى سيتفجر بقوة بعد  احلزب،كل ذيف يوحض جذور اخلالف الاكمن  الش يوعي،بني قائدين للحزب  العلينان هذا اخلالف 

  16س والعرشين من مايو .انقالب اخلام

ابعتباره  دمعه،اما بعد قيامه فقد اكن نفض اليد عنه وعدم  الرفض،ان موقف عبد اخلالق من الانقالب قبل قيامه اكن هو 

 الانقالب،اقرت دمع  واليت املركزية،اللجنة  داخليف عبد اخلالق هذا قد اهنزم  رأ ىالا ان  امجلاهريية.معال مل يمت بتطور احلركة 

 احلزب،املوجه لعضوية  ادلاخيلالبيان يف قد توثق  الصغرية،وان اكن تصنيف عبد اخلالق ملايو اكنقالب لحد رشاحئ الربجوازية 

وقد اشار اىل لك  .الانقالبيونيو دلمع  2منظام موكب  التأ ييد،العلن اىل يف بيامن اجته احلزب  ،1969مايو  25والصادر يف 

 قال:حيث  مايو، 25انقالب  مدبريافادته امام حممكة يف ذكل محمد ابراهمي نقد 

السودان ل يف وان املشألك الس ياس ية  عسكراي،قبل وقوع الانقالب ان الظروف الس ياس ية ل تس تدعى انقالاب  الش يوعياحلزب  رأ ى )ان

واشار  التقيمي.يف وانقساما  الراييف ن موقف احلزب بعد حدوث الانقالب اكن اختالفا وقال ا العسكرية،ميكن حلها عن طريق الانقالابت 

وان حماولت الضغط عىل احلزب واخذ  الانقالب،واكدوا هل ان احلزب ضد  الانقالب،قبل  المنريينقد اىل انه وعبد اخلالق والشفيع التقوا 

حاةل جناح الانقالب فان العسكريني سيتخلون عن تكل الشعارات ويبدا يف انه  منرييل وان عبد اخلالق ذكر  مرفوض،واهجات لها عالقة به امر 

 17الرصاع ( 

حيث كتب عن معارضة عبد اخلالق لفكرة  ،"ملاذا ال ساليمالهنج "كتابه يف  ،منرييان نفس هذا املوقف قد ذكره جعغر 

يف  منريي،ان  نقد.يؤكد شهادة  اذليالامر  نقالب،الاعن فكرة  ل ثناءههو والشفيع هل  زايرتهوعن  وقوعه،الانقالب قبل 

حني زمع انه ذهب اىل عبد  بطوةل،حيث ل  البطولت،مع الااكذيب الاكمةل قد حاول ادعاء  احلقائق،دمج انصاف يف  همهنج

ح لدعاء جشاعة حماوةل من السفايف  اخلالق،رخض هل عبد  اذليالامر  ضدمه،وهدده بعدم الوقوف  الانقالب،ليةل  يفاخلالق 

لك ذكل مضن  حياته.يف وهو حمل مريض مل يتحقق هل  اخلالق،واظهار جنب وانكسار مزعوم من عبد  هبا،ل يتحىل  زائفة،

 دليل.ل ميكل علهيا من  اكذبة،واقعة 

 احملجوب،امحد الاس تاذ محمد  السوداين،اقطاب الميني  أ حدقد تنبه هل حىت  الانقالب،ان موقف عبد اخلالق املعارض ملبدأ  

كام  املرصية.ووصفه ابنه انقالب اخملابرات  مايو، 25لنقالب  الش يوعيتدبري احلزب  ،املزيانيف كتابه ادلميقراطية في يف حث ن

يرادوليس  الس ياس ية، ل لواهنمبتحديد دقيق  الوزراء،جملس قيادة الانقالب وجملس  ل عضاءانه قام بتحليل دقيق  وصف  اب 

 املبتذل. السوداينكام درجت عىل ذكل دعاية الميني  ،ية والش يوعيةعام هلم ابليسار 
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واخص هنا  هل،التدبري يف ورمبا  ،التحريض عىل الانقالبيف  الش يوعياشرتاك عنارص من احلزب في ل ين ذكران،ان لك ما 

كل قد اكن ابلضد ومن خلف الا ان هذا املوقف يبدو وك ن ذ لالنقالب.التحضري يف اكن هل دور كبري  واذلي سلامين،امحد 

 الانقالىب،والرافض للعمل  ،املعلن والفكري الس يايسوابلضد من خطه  ،الس يايسمكتبه يف املمثةل  الفعلية،قيادة احلزب 

ومن ابب اوىل ابلضد  ،1969مارس يف دورهتا يف واكدته اللجنة املركزية  ،1967اكتوبر يف اجازه املؤمتر الرابع للحزب  واذلي

 خشصيا.ورغبة عبد اخلالق حمجوب من فكر 

حيث يكتب محمد حمجوب عامثن:  ،وخصوصا يف اجليش ،فقد دمعه الش يوعيون بقوة ،الانقالب واقعا أ صبحلكن ابملقابل حني 

 :الش يوعي الرسي داخل اجليش وعضو التنظميشقيق عبد اخلالق 

ودخلوا يف ساعات الصباح ال وىل القيادة العامة وقاموا بتأ ميهنا  حلزب،افقد شارك العسكريون الش يوعيون يف العملية الانقالبية بتوجيه من  )

 18( ال خرين الانقالبنيوالاستيالء علهيا جبسارة أ ذهلت بقية 

 قال:عوض ابو زيد يف شهادته عن الامر: واذلي  مأ مونكام يؤكد نفس اليش الرائد 

   19(.فشاركوا يف التنفيذ انسوا،. لكن لكم لالنقالب.مل يفىش ال رسار رمغ رفضهم  أ خالقه.حنفظ للحزب الش يوعي  حنن)

ن مجمل الرصاع اذلي مت بعد ذكل يف احلزب الش يوعي قد متحور حول  : ادلمع الاكمل ملايو والاندماج هبا كام طرح جناح رأ ينيا 

رح عبد اخلالق. من املهم مع الاحتفاظ بوجود احلزب وموقفه املس تقل كام ط –نقداي  –او دمعها  ،أ محد سلامين/معاوية ابراهمي

العنارص اليت بدأ ت  حىتوانه  ،اللجنة املركزية اكنت معه ةأ غلبيوان  ،هنا ان نقول ان تيار معاوية ابراهمي قد اكن قواي يف البدء

 وذلكل فليس غريبا ان لك ،مهنا بطرحه أ كرثاكنت تفعل ذكل متأ ثرة بشخصية عبد اخلالق  ،تنتقل ملواقف عبد اخلالق تدرجييا

ابعتباره القطب الرئييس املواجه لها  ،ازمات احلزب الش يوعي مع السلطة قد اكن عبد اخلالق حمجوب قامسها املشرتك الاعظم

 وخالل ذكل نفته ايل القاهرة مبارشة بعد احداث اجلزيرة ااب. ،فاكنت ان قامت ابعتقاهل مرتني ،داخل احلزب الش يوعي

يصل  حىت ومؤسساهتا،خافية املوقف من السلطة  وعىلسيش تد ما بني التيارين ان الرصاع يف احلزب الش يوعي خالل ذكل 

اللجنة أ عضاء واذلي اكن من نتاجئه خروج ثلث  ،1970التداويل يف اغسطس  الاكدرمرحةل الانقسام العمودي بعد مؤمتر 

 هللا(هامش العطا وفاروق محد  ،النور ر)اببكالعنارص اليسارية الثالثة  بأ بعادوما لبثت ان قامت السلطة  ،املركزية من قواهما

  المييين.فامي اسامه الش يوعيون ابلنقالب  ،1970من قوام جملس قيادة الانقالب يف نومفرب 

وذكل بعد ان  ،وكذكل تنظمي وحدة املزارعني ،توالت بعد ذكل الاحداث لتحل السلطة منظامت الش باب والنساء اليسارية 

مث ما لبثت الاحداث ان تتابعت  ،فهيا احلزب الش يوعي بنفوذ كبري متتعتنظاميت جامهريية ويه  ،فشلت يف الس يطرة علهيا

والنشاط قوي ميينية يف داخل وخارج  الهنوضيف  تدأ  وب ، 1971ودعا جعفر منريي ايل حتطمي احلزب الش يوعي يف مارس

 ،ايل اسقاط النظام 1971ان دعت يف مايو مث ما لبثت اللجنة املركزية للحزب الش يوعي  ،ومن خارج البالد ايضا ،السلطة

 20.وليفتح الباب امام الرصاع العنيف ،لينهتىي بعد ذكل شهر العسل القصري بني الش يوعيني جناح عبد اخلالق والنظام

 

  

                                                           
 . 35ص  –اجليش والس ياسة يف السودان  محمد حمجوب عامثن:  18
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وكتاب حسني عبد الرازق: حقيقة الرصاع داخل احلزب الش يوعي  ،مايو 25محمد سعيد القدال: احلزب الش يوعي وانقالب 

 السوداين(
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 يوليو: 19عبد الخالق محجوب وانقالب 

 هل كان عبد الخالق العقل المدبر لذلك االنقالب؟

 

ل ان السؤال املؤرق واذلي مل يوليو  19ما هو دور عبد اخلالق حمجوب خشصيا يف انقالب  ،اليوم حىت جيد هل اجابة شافية ا 

 واملعروف يف اترخي السودان ابنقالب هامش العطا. ،1971

قد القوا  ،وامحد سلامين وغريمه ،ودعاية الاخوان املسلمني ،وخمتلف اجتاهات الميني السوداين ،ان اهجزة السلطة املايوية حيهنا

واعتربوه اخملطط الاول والعقل  خشصيا،عيل عبد اخلالق حمجوب  ،سؤولية ذكل الانقالب اذلي قام لثالثة اايم مث اندحرمب 

 ،حياول ان ينفي هذا الامر عن عبد اخلالق ،بيامن جند دفاعا مرا من قبل الش يوعيني ،املدبر الواقف من وراء ذكل الانقالب

 فاين تمكن احلقيقة اي ترى؟

 ،فتبعا للصحفي ادريس حسن من جريدة الاايم ،مسؤوليته عن ذكل الانقالب أ نكرقد  ،اخلالق حمجوب خشصياان عبد 

 فان عبد اخلالق قد قال: ،حممكة عبد اخلالق حمجوب ل جراءاتواذلي اكن متابعا 

عتقل ان بعض الاخوان "يقصد بعض بعد هرويب من امل  أ خربينيوليو هو ان الشفيع امحد الش يخ اكن قد  19ان لك ما اعلمه عن انقالب )

ول ميت سيمت  العسكرينياولئك  مه  منملوقال انه ل يع ،انقالب حداثل  ان بعض العسكريني يدبرون  "،الش يوعيني " قالوا هل "للشفيع

و اكن قد دخل يف خصومات كثرية ولن نظام ماي ،ومشحوان ابلتوتر ابل شاعاتلن اجلو اكن مليئا  ،بل انه مل يعر الامر برمته اهامتما ،الانقالب

 21.(واهنم تعاملوا معه بعد ذكل ليجنبوا البالد املشألك ،وقال انه مل يعمل ابلنقالب الا بعد حدوثه ،ومع قوي س ياس ية متعددة

وقال ان هامش العطا واببكر النور وفاروق محد هللا  ،لينفي وجود اي عسكري ش يوعي يف اجليش أ كرثومييض عبد احلالق 

من الواحض ان النقطة الاخرية ل  ".ولكنه اوحض اهنم رمبا ميكن القول اهنم متعاطفون معه ،ا اعضاء يف احلزب الش يوعيليسو 

الانامتء اي وجود دميقراطي ويساري داخل اجليش من التصفية والتطهري بهتمة  محلايةورمبا ذكرها عبد اخلالق  احلقيقة،تطابق 

ر النور وهامش العطا مه اعضاء يف احلزب ومن قادة التنظمي الش يوعي يف اجليش امر ل لكن واقعة ان اببك ،الش يوعي للحزب

 ،كام ان احلزب الش يوعي قد نرش صورمه واسامؤمه مضن قامئة شهدائه ،وقد أ ثبتته لك الكتاابت عن املوضوع ،اجلدل اليوم يقبل

 شهداؤان. ابمس:يف البوم الصور اذلي نرشه يف الامثنينات 

فرنصد ترصحيا حملمد ابراهمي نقد يف ندوة جبامعة القاهرة الفرع  ،يوليو 19ال عن دور عبد اخلالق حمجوب يف انقالب نرجع للسؤ 

 : يقول فيه ،1985 أ كتوبريف 

 22( يوليو 19بتنفيذ انقالب عسكري يف قرارا  أ صدرواعبد اخلالق حمجوب ول املكتب الس يايس ول اللجنة املركزية للحزب قد  ل)

ن هذ ذاالا  ،ولكهنا ل متكل قميهتا احلقيقية ،كوهنا تأ يت من خشصية من قلب احلدث ،ه الشهادة مركزيةا  اوحضت قيادة احلزب  ا 

احلقائق والتفاصيل الاكمةل ملا مت يف تكل الاايم. ان  –وغريها من العنارص املرتبطة بتكل الاحداث  – السوداينالش يوعي 

يوليو يظل مليئا ابلبقع البيضاء وهو حماوةل ابمتياز لمساك العصا  19ة للحزب الش يوعي لالتقيمي اذلي اصدرته اللجنة املركزي

 ،اكرث مما يتحمك فيه التارخيي والعلمي والواثئقي ،والعاطفي وال يدلويجويتحمك فيه الس يايس  ،ل لكشف احلقائق اكمةل ،من نصفها

 تقادم ابي حال من الاحوال.قط ابل يس واجباوذلكل فان هممة كشف لك احلقائق تظل امرا 

رمغ ان فكرة الانقالب  ،يوليو قد قام عيل جعةل من امره 19ان انقالب  ،ابملقابل نقول انه هناك مؤرشات عديدة وشهادات

ومل يبداي علهيا اعرتاضا وان اكن الاختالف يف التوقيت ويف جاهزية  ،قد عرضت عيل قيادة احلزب وعيل عبد اخلالق حمجوب

وهذا ما ميكن ان يفرس الشهادات ابلندهاش او الانزعاج من قبل عبد اخلالق او الشفيع او  ،ش يوعي داخل اجليشالتنظمي ال 

يوليو عبد اخلالق  22وقد حيك فؤاد مطر كيف انه التقي يف صباح  ،يوليو حتديدا 19لقيام الانقالب يف  ،غريمه من القيادات

                                                           
 عن حماكمة عبد اخلالق حمجوب  األايممقال بصحيفة  –ادريس حسن  21
 1985 أكتوبر –الفرع  ندوة جبامعة القاهرة –نقد  إبراهيمحممد  22



22 
 

 ،واكن ذكل قبل اندحار الانقالب ،امنية ل س بابكل لزوم الانشغال ام فساهل ان اكن ذ ،حمجوب ووجده غري حليق اذلقن

 فقال عبد اخلالق مبتسام: للس ببني معا !!

الناس الا يف العارشة  عىلمل يذاع  ،كام نرصد ايضا ان بيان الانقالب اذلي اكن قد جنح واس تمل السلطة يف متام الرابعة ظهرا

منظم ومرتب جيب ان  انقالبففي العادة لك  ،وهذا يتناقض مع اجبدايت الانقالابت ،انه مل يكن جاهزا عىلمما يدلل  ،مساء

 ميكل بيانه الاول معدا ومسجال.

وعبد احلالق حمجوب  ،ترحج ان الانقالب قد قام بقرار من القيادة العليا للحزب ،دلئل وقرائن عديدة ،ال خرىهناك من اجلهة 

 الق حمجوب:خشصيا. ان رئيس احملمكة قد سأ ل عبد اخل

ذااي عبد اخلالق انت ) كيف هربت من املعتقل وهبذه الكيفية وهبذا التوقيت؟ وقال ان اذلي يس تطيع ان هيرب من معتقل  ،ما دبرت الانقالب ا 

 23(يس تطيع ان ينظم انقالاب ،داخل القوات املسلحة

 ورد عبد اخلالق:

نه ،حيايت من املوت عىلخشيت  لقد) مسعت اهنم يدبرون لغتيايل بعد اذاعة  ،مسعت معلومات جعلتين ل اطمنئ ،ملعتقليف ا اثنا وجودي ل 

 24( نبأ  عن هرويب من املعتقل!

وخصوصا يف ظل الهجمة الس ياس ية والاعالمية العنيفة اليت شنهتا السلطة والعنارص املنقسمة  ،ان هذا الاحامتل ايضا وارد 

واختفاءه بعد الهرب  ،خلالق عرب تدبري وتنفيذ من اجلناح العسكريعن احلزب عيل عبد اخلالق خشصيا. الا ان هروب عبد ا

 ،نزعة للمغامرة كبرية عىلتدل  ،املفدم اب شيبة –عضو التنظمي العسكري الش يوعي  –يف احلرس امجلهوري عند قائد احلرس 

 ايل من رئيس احملمكة غريبا:ولهذا مل يكن السؤال الت ،اجلهاز العسكري وليس املدين للحزب عىل وأ كرث أ كرثوعن الاعامتد 

 25 (؟ابلنقالباليس اذلين دبروا هروبك من املعتقل مه نفسهم اذلين قاموا  ،لنا اي عبد اخلالق ملاذا مت الانقالب بعد هروبك مبارشة فرس)

 هذا السؤال. عىلان عبد اخلالق اجاب  الشهاداتول ترصد لنا 

مه من اعضاء التنظمي الش يوعي العسكري  ،ب هامش العطا واكنوا يف قيادتهان واقعة ان الكثري من الضباط ممن نفذوا انقال

يدعوان ايل  اخل،واملقدم عامثن حاج حسني ابو شيبه والرائد هامش العطا  ،ومهنم العقيد عبد املنعم محمد امحد الهاموش ،وقادته

 من وراء ظهر حزهبا وقيادته؟ عسكري، التساؤل: هل تقوم مجموعة قيادية ومنضبطة كهذه من الضباط بتحرك حبجم انقالب

فاذا اكن الامر كذكل فان هذه اجملموعة ستتحمل وزر هذه  ،هذا التساؤل عىلان قيادة احلزب الش يوعي مطالبة ابلرد 

ذااما  ،املسؤولية التارخيية فليتحمل  ،واكن الامر قرارا من قيادة احلزب العليا او قيادات انفذة فهيا ،اكن الامر ابلعكس ا 

فاملسؤولية عن  ".احلزب الش يوعي ايضا مسؤوليته ول يهترب مبقولت انشائية من قبيل "رشف ل ندعيه وهتمة ل ننكرها

ويه جس مية جبسامة التضحيات والفقد اذلي مت يف تكل الاايم للحركة ادلميقراطية  ،يوليو جس مية وجيب ان حتدد 19انقالب 

ويه جس مية بقدر ما  ،ويه جس مية بقدر ما ثبتت من اراكن النظام املايوي ،طينوجململ العمل الو  ،والتقدمية يف السودان

وامنا اكن انقالاب  ،سلطة مايو حفسب عىليوليو مل يكن انقالاب  19ففي نظران ان انقالب صبت املاء يف طاحونة الميني السوداين. 

هذه الاسرتاتيجية  ،امجلاهري يف تغيري انظمة احلمكمجمل اسرتاتيجية وتكتياكت احلزب الش يوعي يف الثورة الشعبية ودور  عىل

 .1970اليت اجازها بوضوح املؤمتر التداويل للحزب يف اغسطس 

 والس يايسكسب احلزب الفكري  أ هدرخط احلزب الش يوعي واذلي  عىلان املسؤولية عن هذا الانقالب النظري والعميل 

ام ان ادلماء اليت سالت والتضحيات العظمية اليت قدمت ينبغي ان ك ،جيب ان تتضح الانقالىبضد التفكري  1967منذ العام 

وذكل لتطوير  السوداين،تعرف بسبب من وملاذا؟ وقد مر من الس نني قدر كبري يكفل كشف لك هذه احلقائق مجلاهري الشعب 

 يف وسط حركتنا الوطنية وحياتنا العامة. ،ال فعالولثبيت املسؤولية التارخيية عن  نقدي،وعي 
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 ادريس حسن يف خامتة مقاهل عن حمامكة عبد اخلالق يكتب:  ان

فصول تكل املرسحية ادلموية اليت شهدهتا البالد. ولكن يبقى السؤال هل اكن عبد اخلالق حمجوب مسؤول  أ حد عىلالس تار  أ سدل وهكذا)

ريني؟؟ تكل احلقيقة ل بد ان تنكشف يف يوم بني العسك عىل السلطةام ان الامر لكه اكن رصاعا  ،وما هو ادلليل يوليو؟ 19عن انقالب 

 26( الازمان وتباعدهمام صدئت من ترامك الس نني  ،من الاايم
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 الفصل الرابع 
 عبد الخالق محجوب: اإلعدام والوصية

 

 شهيد ام قربان:

 اعتقال ومحاكمة واعدام عبد الخالق محجوب:

 

 كتب الاس تاذ عامثن محمد صاحل:

عىل مغادرته دنيا الناس ـ ميارس سلطته مكرجعية فكرية تـتـنـازعها ال جنحة  عاماً 33ال  ما يقاربجوب ـ بعد ميض ما يزال عـبد اخلالق حم)

لّكن البطل ال سطوري . جتـديد احلزب الش يوعي، ساعـيًة ملنح رؤاها ومرشوعها للتجديد رشعـيًة تمتّسح" بربكة" أ فاكر الشهيد املتصارعة حول

بل اكن يرغـب يف احلـياة ابحـثـًا ـ وحده ـ عـن مأ وى حيـميه من رشور  بظلفه،الظلمة، كام يعمل امجليع، مل يسع ا ىل املوت يف تكل ال ايم احلالكة 

 هـي:املؤرقة ملضاجع البحث التارخيي  القـتةل. ال سـئـةل

)البـيـوت الرسيّـة( اليت حـمـت وماتزال  أ قـفـلـت وملصلحة منما يه الظروف واملالبسات اليت حالت دون حاميته من مطارديه؟ كـيف ضاقـت 
لسودان؟ اكدر احلزب الشـيوعي اخملـتـفي عـن أ عـني ادلوةل ادلكتاتورية، أ بواهبا يف وجه الرجـل اذلي وهـب سـين عـمره لبناء حركة اليسار يف ا

ماهل وعـرضـه وذريته، عـن حامية قائده التارخيي  يصون ال نسان كيف فـشل حـزب ممتّرس يف العمل الرسي ويصون قـواعـد امحلاية والتأ مني كام

حمحـّرم،ابحلـرية، هتـمي عىل وهجها مث تتوغـل يف ال رض امللغـومة للتارخي  كبرية مصبوغة اس تفهاممن املوت املؤكد؟ عالمات  املسـكوت عـنه  الـ

 27.(مكـتوب والال

علومات الاكيدة عن الاايم الاخرية يف حياة عبد اخلالق طاملا مل تظهر امل ،ان هذه الاس ئةل احلارقة وغريها س تظل ترتدد

واغلق بعض الش يوعيني  ،تأ مينهبعد ان فشل احلزب يف  ،واذلي يبدو انه اس تعان يف اتمني نفسه فهيا برابطة ادلم ،حمجوب

 يجة وشاية.اعتقاهل اذلي تقول لك القرائن انه اكن نت  حىت ،وتوهانه بني البيوت والاحياء ،ابواب منازهلم يف وهجه

 :عضو اللجنة املركزية للحزب الش يوعي ،ابملقابل تقول الاس تاذة سعاد ابراهمي امحد

اكن يعتقد بأ نه مامل يمت القبض عليه واعدامه فان مسلسل الاعدامات يمت القبض عليه واعدامه  قرر أ ن يسمل نفسه. )عبد اخلالق

أ حد  عبد اخلالقاس تدعى  ال ايم.نفذ يوميا بدون توقف تكل فان مسلسل الاعدامات لن يتوقف . واكنت أ حاكم الاعدام ت 

 أ ولده.صاه عىل و وأ   خشيص ما هواحلزب ومهنا  ما خيصاىل ماكن اختفائه وأ مىل عليه أ ش ياء كثرية مهنا  –طه الكد  –أ قاربه 

عبد أ مالها عليه  اليتتتضمن ال ش ياء  اليتوقد اتصل طه الكد ابحلزب وسلمه ال وراق  واعدامه.وبعد ذكل مت القبض عليه 

 28( اخلالق.

 22ما بني اندحار انقالب هامش العطا يف  ،اننا سرنجع يف املس تقبل القريب ايل تفاصيل تكل الاايم الغامضة واملليئة ابملأ ساة

ذا ،1971يوليو  27يوليو واعتقال عبد اخلالق يف  ما يتوفر اكنت القوي املتنفذة يف قيادة احلزب الش يوعي ل تريد ان تفيش  وا 

ومشسها  ،فان للحقيقة ابوااب اخري توصل الباحثني ،خوفا او طمعا ،لها من معلومات عن تكل الاايم من حياة هذا الرجل

 ساطعه ولو كره املتأ مرون.

والقضاة مه  ،فهيا املهتم هو القايض أ صبح ،فان حمامكته قد اكنت مرسحية درامية ،ان اعتقال عبد اخلالق وان ظل لغزا غامضا

عيل الا يذهب ايل  أ رصقد  ،املهتمون. ان عبد اخلالق اذلي قبض عليه يف جلباب متسخ وحذاء متسخ وغري حليق اذلقن

بل من اجل  ،وقد فرس لك ذكل ابنه ليس من اجهل ،وحذاء جديدااحملمكة دون ان يغتسل وحيلق وحيرضوا هل مالبسا جديدة 

 حيرضها العديد من الصحفيني الاجانب.خاصة ان حممكته اكن  ،مسعة اجليش ومسعة السودان
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 ان ادريس حسن يكتب:

اكن حليق اذلقن ابدي احليوية والاطمئنان وعيل وهجه ملعة وارشاق. اكن يرتدي حةل افريقية انيقة للغاية  ،مظهر عبد اخلالق قد تغري متاما اكن)

بعضا من علب السجائر  اليرسىواكن حيمل يف يده  ،ظهتا)مسنية اللون( وينتعل حذاءا بنيا لمعا ياكد يكون قد تسلمه من املصنع حل

 29()البنسون(.

انه يريد ان "خيلصوا عليه  ،وليس كام زمعت حصف النظام وقهتا ،امام احملمكة قد اظهر جشاعة فائقةحمجوب ان عبد اخلالق 

 ،ل حصيفة اللوموند اريك لورووخصوصا مراس ،التحية عيل احلارضين وصاحف الصحافيني اذلين يعرفهم أ لقىفقد  ،وينهتىي".

وذكره بلقائاهتم السابقة. ان خطبة الهتام املنربية قاس ية اللكامت واليت وصفت عبد اخلالق ب"ادلكتاتور املتسلط اذلي امعته 

وكذكل مل ترهبه الاعدامات  اخلالق،مل ترهب عبد  ،ومحلته نتيجة لك ما حدث من مايس" ،سواها يشءشهوة احلمك عن لك 

 فقد كتب ادريس حسن: ،قة اليت متتالساب

بدأ  حديثه وصوته هادئ صاف فنفي الهتام الاول: شن  ،بعد ذكل اتيح لعبد اخلالق واكن منظره هميبا مثريا اش به بفرسان الاساطري القدمية)

 30(احلرب عيل ادلوةل.

ابن حمجوب قد  ،اجللسة الاوىل العلنيةمراسل اللوموند جمللته بعد هناية  أ برقحيث  ،ان مرافعة عبد اخلالق قد اتت ألكها 

 السلطات وادي هبا ايل جعل اجللسة الثانية للمحمكة رسية. أ حرجالامر اذلي  ،كسب اجلوةل الاويل

ولكننا نذكر ان تكل احملمكة  ،فتفاصيلها مذكورة مبقال الاس تاذ ادريس حسن املشار اليه ،اننا لن نعيد هنا ما دار بتكل احملمكة

حيث لعب رئيس احملمكة )العميد امحد  ،ومتزيت بتحزي القضاة منذ البداية ضد عبد اخلالق ،ا ادين فرص العداةلمل تتوفر فهي

ويف مقاطعته املس مترة لعبد  ،لل س ئةلواكن عدائيا يف طريقة طرحه  ،دور الهتام يف جهومه عيل عبد اخلالق احلسن(محمد 

 اخلالق. ان ادريس حسن قد اكن مصيبا يف قوهل:  ويف رفضه احضار الشهود اذلين طلهبم عبد ،اخلالق

وايل امهية احلزب الش يوعي  ،حمجوبامكة عبد اخلالق ابذلات يعود ايل امهية خشصية عبد اخلالق حمليف تقديري ان الغرض من احضار الصحفيني )

كربالسوداين حبس بانه  وتنفيذ  ،ل الاعالم الاعالمية حول احملاكامتملا صدر من تعليقات عن وسائ ابل ضافةحزب ش يوعي يف املنطقة. هذا  أ 

امر عادي فيه قانون وحمامك  وك نهولهذا فقد اراد القامئون عيل امر النظام ان يظهروا ما هو جار  ،احاكم الاعدام ووصفها للنظام ابهلمجية

 31(وعداةل.

قاطعه  ،التأ مميش يوعي النقدي حول حفني اكن يتحدث عن رأ ى احلزب ال  ،ان عبد اخلالق نفسه اكن مدراك لصورية احملمكة

 فرد عبد اخلالق: ،رئيس احملمكة )خلص خلص(

 32. فقط(لن املسأ ةل ابلنس بة يل بضع ساعات  ،)أ رجو اي س يدي الرئيس ان توسع صدرك قليال

  حسن:يقول ادريس 

قرروا  بأ هنمواحضة ايل انه اكن يعمل سلفا اليت اكنت اشارة  ،وقد لحظت ان ادلهشة علت وحوه احلارضين بعد سامعهم للكامت عبد اخلالق)

كرباعدامه. لقد اكن الامر  يريد ان يضيف ايل معره ولو  أ حدهاممن اخلوف. لقد اكنت حلظة رصاع رهيبة بيت خشصني  وأ معقمن ادلهشة  أ 

 33ن(. اة انساولو اكنت حي حىتوالاخر يريد ان خيلص نفسه برسعة من هممة ثقيةل  ،بضع دقائق معدودة لعل معجزة قد حتث

حسن حييك عن ماكملة تلقاها منريي من السادات حفواها ان  فا دريس ،س عبد اخلالق مل يكن مطلواب فقط يف السودانأ  ان ر 

ولكن  ،ق حمجوبالالسادات اتصل به وقال هل ان امجلاعة الروس طلبوا منه ان يتوسط لمنريي ليك يبقي عيل حياة عبد اخل
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ول ريب ان  ،وقد وصف المنريي السادات انه داهية وخطري ضاغطين!يه رسيع لن امجلاعة ات قال للمنريي: خاص عل ادالس

 انهيك عن القذايف واقطاب الميني السوداين. ،السعوديون ايضا قد طلبوا راس عبد اخلالق

 حيث يكتب ادريس حسن:  ،قدم عبد اخلالق منوذجا لشجاعة املوقف ،يف مواهجة لك ذكل

فقد اكن جشاعا واثبتا لك الثبات! اكن يتحدث يف احملمكة  ،موقف عبد اخلالق حمجوب اكنسان أ جسلفال بد يل ان  أ علقن اكن ل بد يل ا وان)

كرثالرمغ من انه اكن يعمل مصريه. ل ريب ان عبد اخلالق اكن  عىل ،يتحدث يف ندوة س ياس ية وك نهالاوقات  أ حرجويف   ،ثباات من اذلين حامكوه أ 

بل ان بعضهم اكن ينظر ايل ساعته بني الفينة والاخرى  ،حملمكة ان القلق والاضطراب يس يطر عيل رئيس احملمكة واعضاهئافقد لحظت اثناء ا

 34.(موعد عىل ك نه

 يوليو،عبد اخلالق قد ذكرها احملايم مبارك محمد صاحل يف ذكرايته عن فرتة الاعتقال بعد فشل انقالب  ل عدامان املشاهد املؤثرة 

كام حىك جزءا مهنا ادلكتور خادل حسن التوم يف يوميات هل بصحيفة الاايم. ان  "،اب بعنوان "جسن يف السجنوذكل يف كت

عاما من نضاهل الس يايس مل يكونوا  25رافقوا مسرية عبد اخلالق حمجوب يف خالل ال  والنساء اذليناحدا من اولئك الرجال 

عاشت وحدة  ،" اجملد لشعب السودان كوبر:املدوي وهو هيز سامء جسن صوته  مسعوالكن الكثريين  ،الاخرية حلظاتهمعه يف 

 عاش ثوار السودان". اكنت هذه اخر لكامته قبل ان يلتف حبل املش نقة حول عنقه. ،السودان

الا ان الشعراء والادابء قد اكنوا الاكرث قدرة عيل وصف  ،ان الكثريون قد كتبوا حول حياة وفكر وموت عبد اخلالق حمجوب

 ال عدام: يمتثهل يف ساحة  وك نهفقد كتب محمد الفيتوري عيل لسان عبد اخلالق  ،كل املوت امجليلذ

انفذة العرص خلفي / واغسل ابدلم رأ يس / واقطع كفي / واطبعها جنمة فوق واهجة العرص /  وسأ غلقمش نقيت /  سأ صعدحتفروا يل قربا /  )ل

 35لطري والسابةل(مقحي / ل وسأ بذرفوق حوائط اترخيه املائةل / 
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 وصية عبد الخالق االخيرة

 اما أن لها ان تعلن على المأل؟

 

وبقيت تركته الفكرية  ،وضاع قربه يف الفالة ،ربيعا يه لك حصيةل ما عاش 44عبد اخلالق حمجوب عن معر  أ عدم ،وهكذا

عات الفكرية والس ياس ية السابقة واحلالية حسب موقع الناظر الهيا يف خريطة الرصا ،وسريته النضالية حترك الاجعاب والكراهية

الا انه تظل هناك رضورة  ،عبد اخلالق حمجوب يف التارخي السوداين موثق ومسطر ل سهامورمغ ان اخلطوط العامة  ،والقادمة

الفكر وبغرض دراس هتا نقداي مضن تطور  ،وذكل بغرض التوثيق اول ،واعادة نرشها ،لتجميع اعامهل املتفرقة واملتعددة ىقصو 

 السوداين اثنيا.

ويه الاوراق الاخرية اليت كتهبا بعد اندحار  ،عليه وصية عبد اخلالق حمجوب الس ياس ية أ طلقيف هذا هتمنا بصورة خاصة ما 

 امحد:حيث تقول عهنا الاس تاذة سعادة ابراهمي  ،قصوىواليت اكن يعلق علهيا امهية  ،وقبل اعتقاهل ،يوليو 19انقالب 

وأ وصاه  خشيص ما هواحلزب ومهنا  ما خيصاىل ماكن اختفائه وأ مىل عليه أ ش ياء كثرية مهنا  –طه الكد  –أ حد أ قاربه  لقعبد اخلا اس تدعى)

( عبد اخلالقأ مالها عليه  اليتتتضمن ال ش ياء  اليتوقد اتصل طه الكد ابحلزب وسلمه ال وراق  واعدامه.وبعد ذكل مت القبض عليه  أ ولده.عىل 
36 

 ن: ويكتب اخلامت عدل

بن خالته، اذل) ي أ واه هناك أ وراق يه مبثابة الوصية الس ياس ية، كتهبا عبد اخلالق يف ال ايم الثالثة اليت قضاها بأ يب روف، وسلمها لطه الكد، ا 

لمني، واكن الباب يف وهجه كام قال هو لطه. طه مل يكن ش يوعيا، اكن ا سالميا يف احلقيقة، ولكنه اكن معاداي لال خوان املس البعضعندما أ غلق 

ا معاداي للش يوعية صديقا للش يوعيني. واكن شاعرا واكتبا، واكن بطال من شعر راسه ا ىل أ مخص قدميه. قال لعبد اخلالق عندما طرق الباب: هذ

ت حاجته عبد اخلالق: هللا هللا!! ولكنا جيب أ ن نبحث عن سالمتك، ودبر هل بيتا أ خر وقام عىل خدمته بنفسه، حمرتما يف نفس الوق بيتك اي

يقرأ ها. وعندما سأ لته بعد ذكل بس نوات: هل قرأ هتا اي طه؟ قال يل: أ ان ابوك  أ لللخلوة والتسجيل. وقد سلمه عبد اخلالق ال وراق وطلب منه 

 أ خون ال مانة؟ ابلقسم أ انحسني، اان أ حنث  اي

بر  اهمي نقد، بعد ترتيبات معقدة وطويةل. ول أ عرف ا ن اكن خشص سمل طه هذه ال وراق، واليت ل بد أ هنا تتعلق حبركة يوليو، ا ىل الاس تاذ محمد ا 

نين أ انشد الاس تاذ نقد، وقد مر لك هذا الزمان، وهو املهمت هذا  الكبري ابلتوثيق، أ ن يفرج عن هذه الاوراق.  الاهامتمأ خر قد اطلع علهيا أ م ل. ا 

 37(د.ساء، فقال أ هنا موجودة ومل يز وللحقيقة سأ لت الاس تاذ نقد عهنا ذات م 

فان قيادة احلزب الش يوعي  ،عاما من كتابة تكل الوصية 34انه بعد حوايل  ،انه من املفجع للحقيقة وذلكرى عبد اخلالق حمجوب

 ،ويف صفعة مؤملة للحقيقة التارخيية ،ول رثهولسريته  ،يف احتقار ل يضايه لرغبة عبد اخلالق ،تتسرت علهيا ول تكشفها للمل  

 عىل والتأ مروامنا من الاس تغالل للنفوذ  ،من الاخالص لسرية ذكل الرجل العظمي ءيشئة ل يبدو فهيا اي ويف ممارسة كرهية مقي 

 الناس! عىل البوالاس هت  احلقيقة

رمغ انه مل  ،ومل يسمح لنفسه ابلطالع علهيا ،واذلي اوصل الامانة رمغ الصعوابت ،أ ين هو موقف الرجل العظمي طه الكد

ول يزال جيرت سريته  ،من موقف رجل اخر بين لك جمده الس يايس عيل ارث عبد اخلالق ،للش يوعية يكن ش يوعيا وامنا معاد

ومل تنرش الا بعد وفاته  ،كام اعتقل س تالني لعرشات الس نني وصية لينني الاخرية ،ويعتقل وصيته الاخرية ،العطرة ابلباطل

 .1956يف عام  السوفييتيف املؤمتر العرشين للحزب 

ننا ندعو  وهو امر لن نس تغربه من  ،وحنذر من حماوةل اعداهما او حماوةل تزويرها ،من هنا ايل نرش وصية عبد اخلالق الاخريةا 

ويبقي قدر  ،تهنض من الرماد لو احرقت ،اكلعنقاءفاحلقيقة يه  ،ولكهنا س تكون حماوةل فاشةل ،اخملفيني للحقيقة طوال عقود
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ام التكمت  ،املأ ساويةالظروف كام فعل عبد اخلالق حمجوب يف تكل الاايم  حكلأ  الانسان هو الاختيار: تسجيل احلقيقة يف 
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