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حممود حممد طه :
دراسة تأرخيية يف نشاطه وفكره السياسي يف السودان
أ.م.د .ذاكر حمي الدين عبد اهلل 
تأريخ القبول0222/6/31 :

تأريخ التقديم0223/33/36 :

ظهر محمود محمد طه من بين مجموعة من الشخصيات التي بير ت وتر يت
بصييماتها الوا ييحة عكييل الس يير النيان ي النييودا الم اص يير .حيياون ميين خ له ييا
تقييديإ ا ييايد جديييدد لتييخري هيياا الس يير جدييارت جييدين وان ي ان بييين التخييييد والم ار يية
والرفض ,و ا ت نببان رئينان في تقديميه حياتيه دم يان لتكيا ا يايد ,التي يحياون هياا
البحييل الو ييوأ عكييل جبر هييا ف ي محاوليية لتقييييإ شيياطه وجهييد عكييل نيياحة الس يير
والنيانة النودا ية الم اصرد.

الوالدة والنشأة :
ولد ف مدي ة رفاعة الوا ة شرق ال اصمة الخرطوإ عياإ  ,9191وتكقيل فيهيا
ت كيمه ايبتدائ والدا وي ,دإ التحق ب كية غردون التا ارية (جام ة الخرطوإ يحقيان)
ب كييية اله دنيية وتخيير م هييا بتسييوق عيياإ  9191مه دن يان ,عميين ب ييدها ف ي مصييكحة
ن ا حديد النودان بمدي ة عطبيرد ,اي ج يه تيرا عمكيه عياإ  ,9199وتسير لممارنية
عمكييه الخ يياع حت ييل عيياإ  ,9111حي ييل ع ييأ ب ييدها عكييل الت ييخليأ و ش يير الس يير

النيان الخاع به ( ,)1ب د جن جدرى سنه ف ريان – و ما ان – بني ة ال بي محميد
(صييكل ال عكيييه ونييكإ) ,ومييا تبييه ا ميياإ ال ال ي  ,و ييالا مييا تبييه ييارن مييار
 نإ التخري  /كية اآلداب /جام ة الموصن.

( )1لتساصييين جوفييل عيين شييخته ود ارنييته ي ظيير امو يير الس يير الجمهييوري عكييل شييب ة الم كومييات
الدولية (اي تر يت).www. alfikra. org .
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ولي ين وغيرهإ من جصحاب الس ر ايشت ار والس ر الرجنمال من ال تاب والمس رين
األوربيين ( .)1ول ن هاا يسنر ل ا محاولة صياغة ف ر خاع به يقوإ عكل الم اوجة
جو الت حإ ما بين التوجهات ا ن مية واألف ار والمبادئ الس ريية والنيانيية النيائدد
آ ااا.

بدايات الوعي السياسي وتأسيس احلزب اجلمهوري :
حسكي ييت حقبي يية األرب ي يي ييات مي يين القي ييرن ال ش ي يرين ب شي يياط نيان ي ي وف ي ييري ف ي ي
النييودان ,وجشييرت هييا المييدد ظهييور ال ديييد ميين الشخصيييات الس رييية والنيانييية التي
ل بييت دو انر هام يان ف ي هييا المرحكيية ,ييان ميين بي ي هإ محمييود محمييد طييه – اليياي ت ي عإ
الح ب الجمهوري وتولل رنإ م طكقاته الس رية وجهدافيه وا تيرن انيمه بيه م يا بيدايات
عمكه النيان .
تخن ي الحي ي ب الجمهييوري ,عك ييل اديير اجتم ييام مجموعيية م يين الطكبيية والش ييباب
النودا يين ممن عرفيوا آ يااا (بيالخريجين) في ييوإ الجم ية  61تشيرين جون 9191

( )1محج ييوب ي يرار ",محم ييود محم ييد ط ييه في ي حي يوار ص ييوف م يير من ييتر ه ييود ج ي ي " ,ص ييحيسة
الصحافة ,الخرطوإ 91 ,ا ون جون .9196
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بييالخرطوإ ,حيييل تييإ ايتسيياق فيييه عكييل تخنييي

الح ب وا تخاب المه د محمود محمد طه رئينا له (.)2
تب ل الح ب ش ار (الحرية ل ا ولنوا ا) ,وجعكن مبادئه التي ا تهجيت ميا جطكيق
عكي ييه" الماهبي يية ا ني ي مية و وامه ييا الحري يية السردي يية المطكق يية ,وال دال يية ايجتماعي يية
الش ييامكة" ,م ييا دع ييا الحي ي ب جي ييا ال ييل الجي ي ي الت يياإ لكقي يوات البريطا ي يية والمصي يرية
المشتر ية ,وتخني ح ومة نودا ية حيرد ديمقراطيية ,وتحقييق الوحيدد الوط يية وتر يية
السرد عكيل جنيا اعتمياد ال ظياإ الجمهيوري .وبيالا ي يون الحي ب جون مين دعيا اليل
تب ي ال ظيياإ الجمهييوري ف ي الن ييودان ,عكييل خ ي أ األح ي اب ايتحادييية واي سصييالية
األخرى الت دعت الل ا امة ح إ مك جو ايرتباط بالتا المصري (.)3
يقوإ الس ر الجمهوري ,حنب ما ج د محمود محميد طيه ,عكيل احيدال ت يييرات
ش ييامكة في ي الحي يياد والشي يري ة والم ييام ت عك ييل جن ييا الم اصي يرد واألخ ييا بالجوا ييب
ا نا ية الحديدة ,ما ج د جي ا عكل جن ح بيه ,حر ية نيانيية دي يية ت تميد ا يام
والمحاورد مر الجمير (.)4
) (1ا بدق الملتمر ف  96شيباط  9191عكيل ادير ايجتميام الياي ح ير ( )9919خريجيان مين
ن ج حاي النودان .وتإ فيه ا يرار الدنيتور الخياع بيالملتمر ,و يان مين جهدافيه النيهر عكيل
مصييالل النييودان والخ يريجين ,ميير ابييداي ب ييض ايهتميياإ بالشييلون النيانييية ,رغييإ م ار يية
النييكطات البريطا ييية .جصييبل المييلتمر فيمييا ب ييد يواد األح ي اب النيانييية الرئينية التي تشي كت
عشييية اينييتق ن في النييودان .لكتساصييين ي ظيير اغالييب حامييد الي جإ ,تطييور الحر يية الوط ييية
ف ي النييودان  ,9111 – 9169ط ,9ملننيية ايييأ لكطباعيية (بيييروت –  ,)9119ع-19
.19
( )2محم ييود محم ييد ط ييه ,الن ييسر األون ,جإ درم ييان .9191 ,ع  ,1-9ق ي ي ع يين مو يير الس ي يير
الجمهوري.
( )3ا خوان الجمهوريون ,م الإ عكل طريق تطور الس رد الجمهورية خ ن د دين عاما -9191
,9191

جإ درمان ,9191 ,ع  6وما ب دها.

( )4لكتساصين ي ظر ااجاباته عكل جنئكة األنتاا جون فون" "Questions From. Mr
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املواجهة مع اإلدارة الربيطانية االستعمارية :
دخن محمود محمد طه ,ب د ت عمه لكح ب الجمهوري ,ف مواجهة مباشيرد مير
ا دارد البريطا يية م يا عرفييت في جدبييات الحي ب بنيانية (مكي في ار الحميا ) ميين
خي ي ي ن ت ظ ي يييإ و ي ي ييادد التظ ي يياهرات الم ادي ي يية لي ي ي دارد البريطا ي ي يية اين ي ييت مارية في ي ي
النودان(.)1
عك ييل اد يير ال ييا ,ت ييإ اعتقال ييه وب ييض رفا ييه في ي ح يي يران  ,9191ييدإ ب ييدها
لكمحا مة ,وح يإ عكييه بالنيجن لميدد عياإ واحيد .ف يان بيالا جون نيجين نياني في
الحر يية الوط ييية النييودا ية ييد اينييت مار .ويييرى ب ييهإ جن انييتمرار م ييتق ف ي
النييجن ,عائ ييد ال ييل اص ي يرار في ي رف ييض تو ييير جي ت ه ييد يي ي ع عك ييل ع ييدإ ممارن ييته
ال شاط النيان الم ادي لكنيانة البريطا ية .اي جن النكطات البريطا ية نرعان ما
ر خت جماإ ال وطات الش بية الت ادهيا رفا يه في الحي ب الجمهيوري ,فخطكقيت
نراحه ب د  19يوما من اعتقاله (.)2
اي ا ه نرعان ميا جعييد اعتقاليه ميرد جخيرى في  91تشيرين جون  ,9191واليا
ألنباب تت كيق بال يادات والتقالييد في اطيار نياني عكيل خكسيية الحمكية ال بييرد التي
اده ييا خي ي ار امي يرجد ن ييودا ية م يين الن ييجن في ي مدي يية رفاع يية ,التي ي جم ييرت الن ييكطة
باعتقالهييا وتقييديمها لكمحا ميية ,لممارنييتها الختييان (الخ يياب السرعييو ) تجييا احييدى
ب اتهييا ,وهي بييالا تخييالأ الحظيير اليياي يي ع عكيييه ييا ون م يير الخ يياب السرعييو
يت ا تبيا ال دييد مين
الصادر آ ااا .و يان في مو سيه هياا والحمكية التي ادهياف يد لتست ت

John Voll and Answers From Ustaz Mahmoud Mohammed taha.
www. al Fikra. org. Biography.
( )1ا خوان الجمهوريون ,م الإ عكل طريق  ,999ع  99وما ب دها.

( )2ني يييرد األني ييتاا محمي ييد محمي ييود طي ييه" ف ي ي مو ي يير الس ي يير الجمهي ييوري عكي ييل شي ييب ة الم كوماتيي يية
(اي تر يت) ,ع .9-9
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يائه

الشخصيات ,والتأ حوليه ال دييد مين الملييدين والم اصيرين ,عكيل اليرغإ مين
ح مان بالنجن لمدد عامين من جرائها (.)1
خ يير ب ييدها في ي ع يياإ  ,9191وه ييو يحم يين – و م ييا تل ييد جدبي ييات الحي ي ب –
م طكقييات ف رييية دي ييية ونيانييية واجتماعييية جديييدد .ويبييدو ج هييا صييقكت ج ديير ,اديير
ا دامه عكل اعت ان ال ا وايخت ي ب سنه ف منقط رجنه ف مدي ة رفاعيه .ميار
خ لهيا هيا الصييوفية في ال بيادد ,والتح ييل والصيوإ لميدد د ديية جعيواإ ,وتحدييدا الييل
تش يرين الدييا  ,9119خيير ب ييدها بشخصييية جديييدد اات م طكقييات ف رييية تجديدييية
ب ييد جن ييجت ف ي اه ييه م ييالإ ف يير تجميير بييين األف ييار النيانييية الحديديية الت ي
ظهييرت آ ييااا الشيييوعية وال جرنييمالية وغيرهييا ,والتص يوأ ا ن ي م ( .)2مييا اعتبيير
محمييود محمييد طييه خكوتييه هييا بمدابيية" اتصييان مل ييت ميير ال لي ييود ب ييد الصييوف
ويخخا المجتمير م يه . . .فالصيوف يخكيو اليل ال ليب ي شخصييته ,ديإ يبير لخدمية
المجتمر ف جكوتييه" (.)3
ان ف رد الخكود ,داعبت مخيكة ال دييرين مين المس يرين النيانييين في النيودان,
وان الهدأ من وراي الا لأ ج سنهإ بهالة من ال موض المدير ل تبا  ,وبما يج ين

( )1المصدر سنه ,ع  – 9وما ب دها؛ عادن عبد ال اط  ",تخم ت ف جفق الم رفة والشيهادد
حييون حييياد وانتشييهاد محمييود محمييد طييه" ,مو يير عييادن عبييد ال يياط عكييل شييب ة الم كوماتييية
(اي تر يت).

www. abdelaati. net.

( )2ا خوان الجمهوريون ,م الإ عكل طريق  ,999ع .91-9
( )3محجوب رار ,المصدر النابق.
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الحيديل والم اصير

جف اره ييإ ج در بوين وا جاابان ميين جتباعهإ .وف التيخري النيودا
ماا عديدد من هاا ال وم من الخكوات (.)1
يبدو جن تب الدعود لك ظاإ الجمهيوري ,جياي محاولية توفيقيية بيين موا يأ عيدد
ظهييرت آ ييااا بج ي ي ,ل يين ميين جبر هييا موا ييأ األح ي اب الطائسييية بشييقيها ميين جهيية,
والداعييية الييل اعتميياد ظيياإ ح ييإ ينييت د عكييل الييدعإ الش ي ب لطييائست (الختمييية) و
(األ ص ييار) ,تح ييت مظك يية الح ييإ ايتح ييادي جو ي يياإ ظ يياإ مك ي ي م ييدعوإ م يين ب يين
بريطا يييا ( .)2فس ي بيييان صييادر بتييخري  91شييباط  ,9191عيياب محمييود محمييد طييه
عكل عماي هاتين الطائستين .موا سهما ها بقوله ا" يا جماعة األشيقاي وييا جماعية
األميية . . .جيهييا القانييمون الييب د بانييإ الخدميية الوط ييية . . .جيهييا المييرددون ال ميية
المش ي ييلومة ,م ي يية الطائسي ي يية الب ي ي يية . . .ا ي ييتإ تكتمن ي ييون الحري ي يية باي تم ي يياي ال ي ييل
المصريين ,وا يتإ تكتمنيون المكيا بالبقياي تحيت ا كيي  .فيذاا اجتم يت كميت إ فذ ميا
تجتمر عكل ابقاي المصريين وا كي م ان" (.)3

( )1شييهد تييخري النييودان الحييديل والم اصيير ال ديييد ميين ه يليي ,ل يين ميين جبيير هإ محمييد جحمييد
المه ييدي ,والي يرئي

ج س يير مي ييري ,ال يياي اختك ييل ب سن ييه لم ييدد ش ييهر د ييإ خ يير ب ييدها .بقي يوا ين"

الشي يري ة ا ني ي مية" المديي يرد لكج ييدن في ي الن ييودان .لكتساص ييين اب .إ .هول ييت ,المهدي يية في ي

النيودان ,ترجميية جمييين عبييد ,مراج ية جحمييد عبييد الييرحيإ مصيطسل ,دار الس يير ال ربي لك شيير,
صسحات مت ددد؛ م صور خالد ,السجر ال ييااب ,دار اله ن ,يإ .يت ,ع  91وما ب دها.
()2

ي بهييا األح ي اب الم بدقيية ميين رحييإ هيياتين الطييائستين القييائمتين عكييل جنييا
عكل جنا

صييوف ولييي

طائس حيل ش ن األ صار القاعيدد الشي بية لطائسية المهديية والتي جننيت حي ب

األميية اليياي ييان يييدعو آ ييااا بانييتق ن النييودان لوا اميية ظيياإ مك ي ي ييون عكييل جرنييه عبييد

الرحمن المهدي .ف حين ش كت الختمية اعدد الطائسة الدا ية (الختمية) التي ت عمهيا آ يااا

عكي عدمييان الميرغ ي  ,التي طالبييت بايتحيياد ميير مصيير في ظيين التييا المصييري .لكتساصييين
ي ظير اغالييب حاميد الي جإ ,تطيور الحر يية الوط يية في النيودان  ,9111 – 9169م شييورات

م تبة التحرير ,ب داد ,9119 ,ع ع .669-991

( )3ا ظر ع البيان عكل مو ر الس ر الجمهوري 999 ,المصدر النابق.
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عاود الح ب الجمهوري شياطه النياني باجتميام عقيد في  99تشيرين الديا
 ,9119وبدج يقدإ تساصين ف ر النيان فيما عرأ بخدبياته بي" ها مك ف ار الس ر
ب ييد جن دب ال ش يياط في ي الحر يية النيان ييية" ,بص ييورد ح يياون فيه ييا ابي ي ار فه ييإ جدي ييد
ل ن إ" ماهبية تحن مشا ن ا نان الم اصر" .ا ط يان مين النيودان اليل ج حياي
ال ال ي ييإ .وف ي ي البيي ييان ااتي ييه ج ي ييد عكي ييل جن ح بي ييه يقي ييوإ عكي ييل ا" دعي ييود الي ييل ف ي يير . .
والجمهوريييون ارت يوا هييا الس يرد وارتبط يوا بهييا وعمك يوا عكييل تحقيقهييا . . .ميين ظيياإ
ي سن ال دالة ايجتماعية والحرية السردية" (.)1
ميين خي ن هييا األف ييار ,حيياون محمييود محمييد طييه جن يقييدإ مو سيان ونييطان بييين
الميو سين النييابقين ميين منييخلة تحديييد ال يية بييين النييودان ومصيير ,وتت ييل الصييورد
ج د يير في ي البي ييان الص ييادر في ي  99تشي يرين الد ييا  ,9191حي ييل ح ييدد م ييط ه ييا
ال ة ,بالقون ا" جن الح ب يلمن بالنودان جيما ان ي حد ليه وا يه يرييد ليه انيتق ين
تاما ام ن من ربقة اينت مار"ف وم ل يقون وبش ن وا ل ا" حين والمصيريون
طي ب حرييية و مي ي جهيياد عييدو ا واحييد ,هييو اينييت مار البريطييا  ,ي ب ي جن تسييق
عكل جهاد ل ون جح ار انر ف ب د ا ولي و وا هإ جحي ار انر في ب دهيإ . .رييد جن ي يون
النودان لكنودا يين وين وف ن".
ف جواخير عياإ  ,9111وعشيية حصيون النيودان عكيل انيتق له عياإ ,9111
اصي ييدر محمي ييود محمي ييد طي ييه تابي ييه الموني ييوإ (جن ي ي دني ييتور الني ييودان) ,ي يادى فيي ييه
بقي يياإ"جمهوري يية رئان ييية فدرالي يية ديمقراطي يية واش ييت ار ية" .وب ييالا ي ييون جون م يين ييادى
بالسدراليية والح يإ غيير المباشير بالنيودان .في تابيه هياا حياون شيرف مو يأ الحي ب
الجمهوري من النيادد وح إ الش ب والمنيلولية المترتبية عكيهيا .وفي مقدمية ال تياب

( )1ا ظر ع البيان الم شور عاإ  ,9119عكل مو ر الس ر الجمهوري عكيل شب ية الم كوماتيية
(اي تر يت) ,المصدر النابق.
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جشار الل جن دنتور (دنتور ان م )ا" ينت د الل القرآن وحد  ,وينييما ا يه ي يون
(.)1
ف آن واحد دنتو انر لكسرد ودنتو انر لكجماع يية"
برر طه دعوته لكسدرالية بتخ يد عكل جن النودان طر شانر وان جدارتيه ادارد
مر ية غير مينورد ,ف ي عين" ما تسوته المر ية عكيل األفيراد مين فيرع التميدن
والتر ي ي والتق ييدإ" .ولم الج يية ال ييا ا ت ييرف تقن يييإ الن ييودان ال ييل خمي ي ويي ييات هي ي ,
وييات الونط والشمالية والشر ية وال ربية والج وبية وتقنيإ ن ويية الل مقاط تين,
وم ل ن ويية ح مان ااتيان يتو أ مقدار عكل منتواها ومقدرتها عكل ممارنته(.)2
وفق يان لمييا دمييه ف ي تابييه هيياا ,تييإ اختيييار ممييد ن عيين الح ي ب الجمهييوري ف ي
الكج يية الخاص يية التي ي جع ييدتها الح وم يية في ي ع يياإ  9111لص ييياغة من ييودد دن ييتور
النيودان المقيرد ب يد اينييتق ن .اي ا يه نييرعان مييا يدإ انييتقالته م هيا احتجاجيان عكييل
ت ييدخ ت الن ييكطة الت سياي يية لكت ييخدير عك ييل الكج ي يية ( ,)3وع ييد جن م ييا صي ييغ م يين ب ييود
الدن يتور آ ييااا جييايت بحنييب رغبييات األح ي اب الطائسييية وجهييدافها المنيييطرد عكييل
النكطة ف النودان ,عكل حنياب طموحيات القيوى النيانيية األخيرى ( .)4ول كيه في
مو سيه هيياا ,فيتل البيياب عكيل مصيراعيه ,وم يا و ييت مب ير ,جميياإ القيوى الم اه يية لييه
الت يدعوها (بالطائسية) ,لترن مو سان م ار ان له ولمبادئه.

اإلسهامات الفكرية التجديدية :

( )1لكتساصييين ج ديير حييون هيياا ال تيياب واألبيواب التي ت ييم ها ي ظيير امحمييود محمييد طييه ,جن ي
دن ي ييتور الني ي ييودان ,ط ,6جإ درم ي ييان . 9111 ,ع  9وم ي ييا ب ي ييدها ,قي ي ي ن ع ي يين مو ي يير الس ي يير
الجمهوري.

( )2لكتساصين اطه ,جن

دنتور النودان  ,999السصون االناد

اليل الداليل عشير ,ع 61

وما ب دهيا.
( )3لكتساصين عن ظروأ تخن
الشياف

ها الكج ة والقوى الساعكة فيها ي ظر ا-

محميد بشيير ,القييا ون الدنيتوري والي ظإ النيانييية النيودا ية,

ا ن درية ,9199 ,ع ع .91-1

( )4ا خوان الجمهوريون ,المصدر النابق ,ع  69وما ب دها.

111

 ,9م شيخد الم ييارأ

3466هـ0230/م

آداب الرافدين – العدد ()36

المتتبر ل شاط الح ب الجمهوري (ا خيوان الجمهورييون فيميا ب يد) ,يجيد غكبية
ارهاصات عيمه الس رية عكل مقررات الح ب وبرامجه و شياطاته ,الياي بيات ي يرأ
في ي الن ييودان بش ييخع عيم ييه ,الم ييروأ ب ي ي ارد اص ييداراته الس ري يية والنيان ييية التي ي
ت رض من خ لها لشتل الق ايا والموا أ الس ريية والنيانيية التي عاصيرها آ يااا,
وبكوره ييا عك ييل شي ي ن رن ييائن وبيا ييات و تيب ييات صي ي يرد يق ييوإ يتكقي ه ييا تكقي ي يان مباشي ي انر
ألتباعييه ,حتييل تحسييظ عيين ظهيير غيييب .ف ييا وا يرددو هييا ف ي ايجتماعييات وال يوادي
ال امة ,عكل الرغإ من محدودية عددهإ ,بين جوناط المدقسين النودا يين ,والا لما
ت م ته دعوتهإ من م ها ف ري دي تجديدي م اير لما اعتاد عكيه ال ا  ,وعيد
ال دير من النودا يين مخالسان لك قيدد وو سوا د (.)1
فالم حظ عكل جف يار  ,تمادكهيا في مجمكهيا مير جيوهر جف يار الصيوفية ,و يالا
مر الوا ر النودا الخاع الاي يمين شي به في غالبيتيه اليل الصيوفية في فطرتيه.
ول ييه وفي ي مرحك يية يحق يية س ييل جن ي ييون ييد ت ييخدر ب ب ييار الص ييوفية ي ي (اب يين عربي ي
وغير ) .مل دان" ان ف ر جديد ن الجدد وان الصيوفية الحقية ع يد هي لينيت ميا
اعتيياد ال ييا عكيه ي ي ييا" ( .)2وربمييا ييان النييبب ف ي الييا مو سييه الم ييادي والم ييارض
لألح اب الطائسية.
ان الس يرد الت ي آميين بهييا محمييود محمييد طييه وجتباعييه ,حيياولوا طرحهييا خف ييار
اني ي مية جدي ييدد في ي اط ييار ليب ارلي ي جمه ييوري – حن ييب عمه ييإ  -وت ييخت بوص ييسها
محاوليية لتقييديإ رلى توفيقييية اني مية جديييدد ,بييين الييرلى ال ربييية ال جرنييمالية والييرلى
الشر ية الشييوعية ] ,لوان ا يت بحنيب طروحاتيه وجهيان ل مكية واحيدد .وتقيوإ رليتيه
عك ييل" التق ييارب ب ييين المادي يية ال ربي يية لوافي يراط الروحا ي يية الش يير ية ]" ,وال ييا بب ييل
ا ن ي إ م يين جدي ييد .لق ييد جو ييل ف رت ييه ه ييا في ي تابييه المون ييوإ ( يين ه ييا نبيك ي ي )
الصييادر عيياإ  ,1111مبي ييا جن الييدعود ا ن ي مية " عائييدد و ارج يية . .دعييود لمد ييية
( )1م تديات ال يكين ",محمود محمد طه  999هن هو داعية جإ مكحد" مو ر ال يكين عكيل شيب ة
الم كوماتية (اي تر يت)www. alnilin. com ,

( )2ب ييري خ يير ",عييالإ ال يراغبين عيين الييد يا" ,صييحيسة النييودان الجديييد ,الخرطييوإ 69 ,آاار
.9199
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جديييدد تختكييأ عيين المد ييية ال ربييية الحالييية المقنييمة بييين ال ظيياإ ال جرنييمال وال ظيياإ
الشيوع " ( )1وعكيه طالب بال ودد الل طريق ا ن إ" طريق محميد" (.)2
ان الخكيييط الس ييري اليياي و ييه محمييود محمييد طييه خكيييط غييير متجييا اا ا ييه
و ر ف نكة واحدد الم طيات الس ريية ا ني مية وال جرنيمالية وايشيت ار ية والكيبراليية
في ي محاول يية م ييه لكتوفي ييق ب ييين األص ييون الش ييرعية وتي ييار الحداد يية ال ربي يية (ش يير ية
وغربييية) األم يير ال يياي جو ييه في ي ا ييطرابات ف ري يية ح ييادد دف ييت خص ييومه ي تق يياد
بقنود وم اداته وب ن ما جوتوا من ود ,لوام ا ات.
ووفق ال ها النابق ,انتمر طه ف عرض تصوراته الخاصة ,و دإ من خي ن
تاب ييه (ا ني ي إ) الص ييادر ع يياإ  ,1111ال يياي ع ييد في ي جدبي ييات الحي ي ب الجمه ييوري,
ال تاب األإ لكدعود ا ن مية الجديدد الت يدعو لها .ومن خ له ,طيرف رلى طالميا
ت يررت ديي انر في تاباتيه ال حقيية ,وطالمييا رددهييا ا خيوان الجمهوريييون في بيا يياتهإ,
اعييات تاميية ب يخن هييا ال ظريييات اص يرد وغييير ييادرد – ميين وجهيية ظيير –
لييت
عكييل مك ي الس ي ار ال بييير اليياي جحددييه غييياب ا ن ي إ الشييمول الح يياري والس ييري
والنيان ي عيين النيياحة ال المييية والنييبب ف ي الييا " ي ييود لمييدى الخ ي أ بييين تقييدإ
ال كإ التجريب وتخكأ األخ ق البشرية" (.)3
وف ي ي تابي ييه الموني ييوإ (رني ييالة الص ي ي د) الصي ييادر عي يياإ  ,1111و ي ييل الي ييدور
الرئي الاي يم ن جن يك به ا ن إ دوليان ",ل ي ون ال تكة الدالدة الت تنيتطير
جن تنتقطب الصيرام المياهب ] في ال يالإ لمصيكحتها" .واألنيا في هيا الس يرد
ييائإ عك ييل جن ا ني ي إ ظه يير في ي ارض" مجدب يية ومتخكس يية ب ييين تكت ييين ح يياريتين
ال تكيية الشيير ية (الح ييارد السارنييية) وال تكيية ال ربييية (الح ييارد الروما ييية) ,فانييتطام
ا ني ي إ تك يية دالد يية جن يص ييس بن ييرعة ال تكت ييين الن ييابقتين ,وط ييوى ترادهم ييا تح ييت
( )1محمييود محمييد طييه ,يين هيياا نييبيك  ,ط ,9جإ درمييان ,9191 ,ع  9ومييا ب ييدها ,ق ي عيين
مو ر الجمهوري.
( )2محمييود محمييد طييه ,طريييق محمييد ,جإ درمييان ,9111 ,ع ع ,9 ,1 ,9 ,ق ي عيين مو يير
الس ر الجمهوري.

( )3محمود محمد طه ,ا ن إ ,جإ درمان ,9119 ,ع  9وما ب دها.
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ج احيه" .والتخري اليوإ – بحنب ما يرى – ي يد سنه ,لوان اختكست الصورد ,وتقوإ
هييا الطروحييات عكييل جنييا الييدعود عييادد" ا ب ييال الدييورد ا ني مية دا ييية" .اي جن
ها الدورد" ي تقوإ عكيل جنيا  . .اني إ األ هير . .وي عكيل جنيا اني إ الق ياد
الشييرعيين . .وجييوهر األميير يييتإ . .بب ييل ي الييه اي ال جديييدد . . .وي ييون ا نييان
منلوين جماإ ال وجميياإ الجمي ي يير" (.)1
عكل هدي هاا السهيإ جي يا ,وجيه محميود محميد طيه فيميا ب يد قيدان وييان ياعيان
لدعود (الحياد ا يجاب ) الت تب اهما ال عماي جواهر آلن هرو وجو يأ بيرو تيتيو
وجمان عبد ال اصر ف ملتمر عدإ اي حيا الم قود ف با دو ا بذ دو ينيا عاإ
 ,1111وعدها" خدي ة لكش وب وابت ادان عن ايتجا الجاد . .والا ين الحياد بين
ال تكتييين ينييتحين تحقيقييه ب ييير ماهبييية ] ت صييإ عيين اي حيييا  ,وتصييس في هاييية
األمر ال تكتين التقكيديتين ,وما ان دعاد الحياد جولئا يمك ون ها الماهبية" بحنب
رجيه .ووفقان لالا رشل ا ن إ لب ل المد يية الجدييدد ,وحياون جن ي طي ميوا هيا
(الس يرد الجمهوريية) في النيودان,
المد ية من خ ن محاولتيه تطبيقهيا عكيل جني
ومن دإ يم ن فيما ب د ت ميإ ها التجربة ف ال الإ اجمر (.)2
و ييان لمحمييود محمييد طييه ,مو سييه الوا ييل في الييا الو ييت ميين منييخلة الصيرام
(ال رب – وا ن ارئيك ) عكل خكسية نة ح يران  ,1111ودعا الل تطبير ال ات
ميير (ان يرائين) .وتو يير تنييابق الح يياإ ال ييرب اليهييا فيمييا ب ييد ,لخطييب ودهييا وتحقيييق
الن إ م ها .و د صد ت األياإ ت ه اته ها فيما ب د ,و يان يالا" انيرائين] لينيت
هي مشي كة ال ييرب ,فمشي كة ال ييرب ,مشي كة داخكييية ي ب ي عكييل ال ييرب جن يصييكحوا
جح يوالهإ ب ه يية دي ييية ت يييد لهييإ مجييدهإف وف ي تكييا الكحظيية (ان يرائين) ليين ت ييون

( )1محم ييود محم ييد ط ييه ,رن ييالة الصي ي د ,جإ درم ييان ,9111 ,ع ع  1 ,6,9قي ي ع يين مو يير
الس ر الجمهوري.

( )2محميود محميد طيه ,الحي ب الجمهيوري عكيل حيوادل النياعة ,جإ درميان ,9111 ,ع ,1-6
ق عن الس ر الجمهوري.
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مشي كة  11ااا رف يض ال ييرب مهاد يية (ان يرائين) م ييل الييا ج هييإ نيييدخكون الحي يرب,
ول ها نت يون حربان يد جمري ا وال رب" (.)1
ولتو يل وجهة ظر ها  ,اصدر تابه المونوإ" التحدي الاي يواجه ال يرب"
الصييادر في جيكييون  ,1111حيياون ميين خ لييه تو يييل وجهيية ظيير حييون خطييخ توجييه
ال رب حو ايتحاد النوفيت النابق ف صراعهإ مر (انرائين) وال رب و انا" جن
ال يرب يد نياروا في نيانية خاطئية م يا مين طويين . .و يد آن لهيإ جن يرج يوا عيين
هي يياا الطريي ييق بي يين ف ي يوات األوان" وعكي يييهإ جن يتوجه ي يوا حي ييو ال ي ييرب,وي ي ي ي الي ييا"
ا اعييان والتخيياان وان عك يييهإ جن يسهم يوا جن عق ييدد المش ي كة تت ك ييق بطبي يية ال يية
ال ربييية ال ربييية" .مييا دعييا ف ي تابييه هيياا الييل ييرورد ال ييخي عيين" ميييدان الحييرب
الباردد الدائرد آ ااا بين ال رب والشييرق"(.)2
ول رض تسصين الا ج دير ,اصيدر تابيه (مشي كة الشيرق األونيط) في تشيرين
األون  1111جي ب د شهر من صيدور تابيه األون .ومين ابير ميا جياي فييه دعوتيه
ال رب ل عتراأ (بذنرائين) وعد الا من مصكحة ال يرب وبهياا الصيدد يانا" يان
ا ياان باعتراأ ال رب (بذنرائين) بال نبة ( نرائين) من جعي جما يهيا . .وهي في
نبين هاا ايعتراأ يم ن جن تناوإ الل حيدود ب ييدد . .ول ين ال يرب يرف يون هياا
ايعتراأ . .وهو ان جردت الد ة ي يرت و ه اي ش ن وي يرت و ه اي وين ,ول هإ
م ييمو ان وعمي ن ي يرف ييو ه وهيياا ميين اشييد األمييور مييدعاد لألنييأ ,وهييو في الو ييت
سني ييه مي يين جولي ييل اليييديئن عكي ييل جهي يين القيي ييادات ال ربي يية و ك يية فهمهي ييا . .والي ييا ين
(ان يرائين) ف ي مرحكيية ا ص يرار عكييل عييدإ ايعت يراأ بهييا ييد تسو ييت وي ت ي ان تتسييوق
عن ي ريان ونيانيييان ودبكومانيييان وا تصيياديان . .وه ي نييت ان ايعت يراأ بهييا فيمييا ب ييد جن
تقوت وب د جن ي ون ال رب ما هو وا ل اآلن د دمو عكل ج ناط ,ب د جن فقدوا
( )1جمييان الييدين حنييين ",المرشييد ال يياإ لكجمهييوريين لكيوادي" ,مجكيية اليوادي .القيياهرد – الخرطييوإ,
ال دد  ,99الن ة الراب ة ,آاار  .9119ع  99وما ب دها.

( )2محمييود محمييد طييه ,التحييدي اليياي يواجييه ال ييرب ,جإ درمييان ,9119 ,ع  ,99-9ق ي عيين
مو ر الس ر الجمهوري.
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المنيياومة التي ييان با م ييان الحصييون عكيهييا . .فتحيير (انيرائين) اعتيراأ ال ييرب
بها من دون جن يج ال رب من (انرائين) شيئان من جراي هاا ايعتيراأ" (.)1
وعكل الرغإ من تحسظ ا عكل الطروحات النابقة ,فيذن محميود محميد طيه يان
من النبا ين ف هاا الطرف والاي جدبتت األياإ فيما ب د صحة تو اته ,وينييما في
من ي ل القييادد ال ييرب لتطبييير ال ييات وتقييديإ الت ييا يت ميين دون جن يحصييكوا عكييل
ش ي من (انرائين) .وف النياق التخريخ  ,ا ت طروحاته ها مدعاد دارد ال ديد
من المشا ن داخكيا وخارجيا ,وينييما جن النيكطة آ يااا ا يت تني ل ل قيد ميلتمر
لكقييادد ال ييرب ف ي الخرطييوإ ف ي آب  ,1111اليياي عييرأ تخريخي يان بمييلتمر ال ي يات
الييد ل .اليياي عييارض فيييه القييادد ال ييرب جي ش ي ن ميين جش ي ان التسيياوض والتصييالل
وايعتراأ مر (انرائين) (.)2
ويبييد ميين ا شييارد ه ييا الييل مو سييه المليييد يتسا ييية امييب ديسيييد الم قييودد بييين
مصيير و (انييرائين) ف ي  11جيكييون  ,1111وم اهييدد الن ي إ بييين مصيير و(ان يرائين)
ف ي  11آاار  ,1111و ييد عكييق عكيهييا بقولييه ا" ع ييدما جيياي النييادات بشييجاعته
الاه يية والس رييية ] و ار القيد ودعييا لكني إ جييد ا و ك ييا عكيل ال ييرب جن ي ي ييي وا
فرصيية الن ي إ . .امييب ديسيييد ه ي الحيين  11الص يرام المنييتمر دف ييا لسييتل ب د ييا
لكرو ",حيل عارض هاا التوجيه ,وعيد دعمهيإ وميوا سهإ الملييدد لك يرب ي تصيب
اي" ف ي ي خدمي يية مصي ييالحهإ" ( .)3ويني يييما جن ني يية ح ي ي يران جرغمي ييت ال ديي يير مي يين
األ ظمي يية ال ربيي يية وم هي ييا الني ييودان الي ييل ايعتمي يياد الم سي ييرد وال اجي يين عكي ييل ايتحي يياد
( )1محمييود محمييد طييه ,مش ي كة الشييرق األونييط ,جإ درم ييان ,9119 ,ع1 ,9 ,ف  ,1ق ي عيين
مو ر الس ر الجمهوري.

( )2لكتساصييين عيين هيياا المييلتمر .ي ظيير ا -يونييأ هي يين ,فكنييطين بيين وب ييد ,بيييروت,9199 ,
ع 619-611؛ محم ييود ري يياض ,م ييا رات محم ييود ري يياض ( ,)9191-9191البح ييل ع يين
الن إ والصرام ف الشرق األونط ,ط ,6القاهرد ,9111 ,ع ع .991-961
( )3لكتساصييين عيين هييا ايتسا ييية و صييها ال اميين ي ظيير احنيين اف يية ,مصيير والص يرام ال رب ي
ا نرائيك  ,من الصرام المختوإ الل التنوية المنتحيكة ,مر

بيروت ,9111 ,ع ع  19-11و ع .919-999

111

درانات الوحدد ال ربية ,ط,6

حممود حممد طه  :دراسة تأرخيية يف نشاطه وفكره السياسي يف السودان

أ,م.د.ذاكر حمي الدين عبد اهلل

الن ييوفيت الن ييابق م يين اج يين جم ه ييا ( .)1وه ييو بتصييريحاته ه ييا  ,يق ييدإ دع ييود صييريحة
ل اعان لمخططات ال رب اينت مارية واينتن مية ف الم طقة.
وفي ي تاب ييه المون ييوإ (الرن ييالة الدا ي يية م يين ا ني ي إ) ( ,)2والص ييادر في ي ع يياإ
 1111جي يا ,لخع دعوته ا ن مية الجديدد بالتخ يد عكل جن ا ن إ" ف منتوا
ال كمي ي  . .يكتق ي ميير جمييير األديييان ,وحيييل ت ته ي ال قيييدد الييل التسر يية بييين ال ييا
عكل اعدد ( ن ح ب بما لديهإ فرحون)" .وف تابه هياا يقنيإ رنيالة ا ني إ اليل
جصيون وفيروم واألصييون – حنيب وجهيية ظير – هي " القيرآن الم ي  ,والسيروم القيرآن
المد " (.)3
ينييتمر محمييود محمييد طييه ف ي تبيييان وجهيية ظيير ف ي التخ يييد عكييل جن دعوتييه
ا ن مية الجديدد ,تدعو لك ودد الل ب ل آيات األصون الت لت ف م ة ولإ يقإ
عكيها تشرير عاإ – بحنب وجهة ظير – لوا ميا" عمين بهيا ال بي (صيكل ال عكييه
ونييكإ) ف ي خاصيية سنييه ,و ييد بك هييا مجمكيية وتييرا تساصيييكها الييل يييوإ يييخان ال فيييه"
وع ييد مرحك يية دعوت ييه لكس يير الجمه ييوري ال ييا الي ييوإ ,وم يين خي ي ن ال ييدعود لس ييتل ب يياب
ايجتهيياد المطكييق اليياي ",يييت يإ وطبي يية المجتميير النييودا وبمييا ي يتقيياطر ميير
تطورات ال صر".
ان ه ييا التص ييورات في ي حقيقته ييا تتق يياطر م يير حقيق يية ال ييدعود ا ني ي مية التي ي
ج ييايت – و م ييا ه ييو م ييروأ – متنكن ييكة في ي طروحاته ييا ومحاول يية ع ييادد تقن يييإ
اآليات الم ية واآليات المد ية تخت ف اطار – ما يبدو – محاولته لكدعود بال ودد
الل الشري ة ا ن مية ف مراحكها األولل (الم ية) تحقيقان لكم ارحين الدا يية (المد يية)
( )1غنييان ني مة (وآخييرون) ,النيانيية األمري ييية وال ييرب ,ط ,6مر ي د ارنييات الوحييدد ال ربييية,
بييروت ,9119 ,ع .19

( )2ارتا الباحل التر ي عكل الجا ب النياني ج دير مين الجا يب ال قائيدي في انيت راض جف يار
وموا يأ محميود محمييد طيه فيمييا يخيع المو ييأ مين الشيري ة وايجتهياد ,ميير ا شيارد المييوج د
در ت كق األمر بمو وم البحل.

( )3محمود محمد طه ,الرنالة الدا ية من ا ني إ ,جإ درميان ,الصيسحات9 ,ف 9ف  1وميا ب يدها,
ق عن مو ر الس ر الجمهوري.
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م هييا ,عكييل اعتبييار اآليييات الم ييية ,آي ييات الييدعود بالحن ي ل واألتبييام والحري ية عك ييل
اعييدد (ل ييإ دي ي إ تول ي دييين) ,ف ي محاوليية م ييه ,و مييا يظهيير – اميية تيييار دي ي
نيان ونط بين التيارات الطائسية والنكسية القوية آ ااا (.)1
في ي الحقيق يية جد ييار ت يياب (الرن ييالة الدا ي يية) ج ييدي واني ي ان وي يي ي ان ب ييين جون يياط
النيانيين والمس رين وعكماي الدين ف النودان وخارجه .لما ت م ه مين طروحيات,
حتييل عييد ب ييهإ خروج يان ومرو يان عكييل الييدين ,وينيييما عميياي األح ي اب الطائسييية
وا خي يوان المن ييكمين ال يياين وج ييدوا في ي دعوات ييه ه ييا خط ييورد بيييرد في ي من يييرد الس يير
ا ن م النيان  ,يدف هإ الل الا ايعتقاد ,موا أ محمود محميد طيه ,خصوصيا
ف دعواته لكتجديد وفتل باب ايجتهاد والتخ يد عكيل وجيود رنيالة دا يية ل ني إ ليإ
تطبييق – ميين وجهيية ظيير – بصييورد جيييدد لح ييد اآلن ( .)2فيياعتبرت جف ييار التجديدييية
يار جمهوري يية ليبرالي يية خارج يية ع يين جص ييون ال ييدين ,توترم ييو بال د يية وال ييدجن
ه ييا " جف ي ان
()3
واتهمييو بييالردد عيين ا ن ي إ"  .وجحييين عكييل ادرهييا الييل المحييا إ الشييرعية ف ي عيياإ
 ,1111الت ي عدتييه مرتييدان عيين الييدين ا ن ي م  ,و امييت بمصييادرد جم ييه وتطكيييق
وجته ع ه (.)4
ف المقابن ,ي ت طروحاتيه النيابقة بيوين ليدى ب يض القيوى النيانيية وينييما
األ كيات والقوميات النودا ية غير المنكمة ,اا وجد فيها هيليي مستاحيان لحين مشي كة
الوحييدد الوط ييية ,وصيرام الشييمان – والج ييوب في النييودان .و ييان ب ييهإ" لييو ييدر
لمحمود محمد طه التوفيق ف توطيد م ظيور حيون المي ها ا ني م يدلين ومرشيد
لكتطيورات النيانييية في الدوليية ,لتيوفر م اخيان لكمنياواد بييين ال يا  ,وا يرار بالمبييادئ
( )1صيدر هيياا ال تياب عيياإ  9119في ظيين الح يإ المييد

الديا

اليياي نييطرت عكيييه األحي اب

الت يدعوها بالطائسية وايتحادي الديمقراط  ,الل جا ب ظهور الجبهية ا ني مية (ا خيوان
المنكمين) اات ال سوا المت ام ف النودان آ ااا.

( )2

رار ,المصدر النابق.

( )3ا خ يوان الجمهوريييون ,ا خ يوان الجمهوريييون ف ي جري ييدد األه يراإ المص يرية ,ط ,6جإ درمييان,
 ,9191ع  1وما ب دها.

( )4ن تحدل عن الا يحقان.
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الديمقراطييية .و ي يان بوني ه ييالا التشييجير لخكييق تصي يور جديييد لكييوطن ,ب ييين احت يراإ
الشييماليين والج وبيي يين عك ييل الن ي يواي" ( ,)1وبييالا ا يرار بييان ه يياا انييت داد م ين بيين
ب ييض جب يياي الج ييوب لكقبييون ب يخن ت ييون المبييادئ ا ن ي مية ه ي النييائدد والمرج ييية
الرنمية ف الدولية ,عكيل جن ت يون هيا المبيادئ ج يرب لكي ها الجمهيوري ,م هيا لي ها
الجبهة ا ن مية القومية األصولية ف النييودان (.)2
ان ت رار الطروحات النابقة _ و ميا يبيدو _ ييخت في اطيار محاولتيه ب ياي جو
تخن ييي اطي ييار ظي ييري جدي ييد مييين خ لي ييه الم اوجييية ب ييين مبي ييادئ ا ن ي ي إ المتخصي ييكة
والمتج ييارد ب ييين شي يريحة بيي يرد م يين المجتم يير الن ييودا  ,والمبي يادئ واألف ييار الحديد يية
والم اصرد (ال ربية والشر ية) الطارئة عكيه تتجاو الت يوم ال ر ي والطيائس وتحياون
نحب البناط من تحت ج داإ التييارات القوميية والدي يية ال اشيئة آ يااا .التي يحياون
ن م ها شر دعوته وفرض نيطرته عكل الناحة النيانية وال ن رية في النيودان
آ ااا (.)3

جهده ونشاطه السياسي :

لإ يرق شاط محمود محمد طه وجهد النيان الل ما وصن اليه ال دير مين
النيانيييين النييودا يين جمدييان محمييد احمييد محجييوب ,لوانييماعين األ هييري والصييادق
المهييدي وغيييرهإ ,مميين تر يوا انييهامات بي يرد وبصييمات وا ييحة ف ي منيييرد التطييور
النياني في النييودان داخكيييا وخارجيييا ,ول يين النييبب في الييا ي ييود الييل عييدإ تييوفر
السرصيية المواتييية لكبييرو جو الم افنيية لمديين هييليي الشخصيييات اليياين ييا وا يتمت ييون
بقاعدد جماهيرية عري ة من المنا دد والتخ يد بالقيا اليه.

( )1عبيد اليرلوأ محمييد آدإ ,الدولية والمجتميير في النييودان ,ظيرد انييتقرائية ,دار الح مية ,ل ييدن,
 ,9119ع ع .11-11

( )2آدإ ,المصدر النابق ,ع .11
( )3لكتساص ييين ع يين الصي يراعات النيان ييية في ي الن ييودان آ ييااا ي ظ يير ا ن ييرحان غي ي إ حن ييين,
التط ييورات النيان ييية في ي الن ييودان  ,9119 – 9111جطروح يية د ت ييو ار غي يير م ش ييورد ,م ه ييد
الدرانات القومية وايشت ار ية ,الجام ة المنت صرية ,ب داد ,9111 ,ع ع . 961-61

111

3466هـ0230/م

آداب الرافدين – العدد ()36

وعكي ييل الي ييرغإ مي يين الي ييا ,تي ييرا محمي ييود محمي ييد طي ييه ف ي ي ظي يير ب ي ييض جط ي يراأ
الم ار يية ,جدي ي انر ب ييار ان ومهم ييا في ي مي ييدان الم ار يية النيان ييية لأل ظم يية الن ييودا ية
المت ا بة ,من خ ن اصرار عكل شر الدعود والس رد الت يلمن بها واينتسادد م هيا
في ي توجييييه ال ق ييد والم ار ي يية له ييا األ ظمييية ,ب ق ييد ال ييدوات ,وت ظيم ييه التجم ي ييات
والتظياهرات ,لواصييدار ال شيرات وال تييب والبيا ييات المختكسيية ,وينيييما في جد يياي مرحكيية
الح ييإ المييد األون ( )1111-1111والح ييإ المييد الدييا (.)1( )1111-1111
ول ن النبب ف الا ي ود الل م ار ته األح اب والقيادات المنييطرد عكيل النيكطة
له عقائديا وف ريا.
ف الوا ر جن خ فه مير تييارات جحي اب النيكطة بيدج بين اينيتق ن ,مين خي ن
الدعود اليل تب ي ال ظياإ الجمهيوري و بيا الطائسيية واليدعود يتخياا مو يأ وا يل مين
مني ييخلة ال ي يية مي يير مصي يير وا دارد البريطا يي يية – مي ييا جشي يير ا ني ييابقان – وتبكي ييور هي يياا
الخ أ ج دير بوصيون األحي اب التقكيديية األمية واليوط ايتحيادي اليل النيكطة ب يد
اينييتق ن ومحاوليية هيياين الحي بين اينييتئدار بالنييكطة عكييل حنيياب القييوى النيانييية
األخرى ,ول ن ف مو سه الم ارض ف لج ة اعادد الدنتور ومن دإ اينيتقالة م هيا
خير دلين عكل الييا (.)2
وممييا ي حييظ وعبيير ال ش يرات وا صييدارات ,بونيير الباحييل جن يييتكم بو ييوف
طبي يية وجب يياد الخ ي أ الس ييري وال قائييدي بي ييه وبييين يييادات هييا األح ي اب ,ب ييد جن
شي ن ب دواتييه وتجم اتييه لواصييداراته – مييا يبييدو – صييوتان م ار يان وييان لكنييكطة ييان

( )1عرأ الح إ المد األون بالديمقراطية األولل ف النيودان .والتي بيدجت م يا حصيوله عكيل
اينتق ن وحتيل و يوم اي قي ب ال ني ري األون في عياإ  .9111وبيدج الح يإ الميد الديا
عكل ادر الدورد الش بية ف عاإ  9119وانتمر حتل ياإ اي ق ب ال ن ري الدا ف جييار
 .9111وعرفت هيا الستيرد بالديمقراطيية الدا يية .لكتساصيين ي ظير اابيراهيإ حميد حيا مونيل,
التجربة الديمقراطية وتطور ظإ الح إ ف النودان ,ي مطب ة ,القاهرد ,9199 ,ع -99
.199
( )2لكتساصين عن ها المرحكة مين تيخري النيودان ي ظير االي جإ ,المصيدر النيابق ,ع -991
.919

111

حممود حممد طه  :دراسة تأرخيية يف نشاطه وفكره السياسي يف السودان

أ,م.د.ذاكر حمي الدين عبد اهلل

يجب ان اته ( .)1اي جن ما حيان بي يه وبيي هإ و يوم ا قي ب السرييق ابيراهيإ عبيود في
 11تشي يرين الد ييا  ,1111ال يياي جط يياف ب ييالح إ الم ييد األون ال يياي ت عمت ييه هيييا
األح اب (.)2

املوقف من انقالب الفريق عبود : 1111

تونإ محمود محمد طيه وجتباعيه بنيكطة ائيد اي قي ب ال ني ري ل ياإ 1111
السريق ابيراهيإ عبيود الياي تونيإ بيه خيي انر ,وبيدج يحياون عيرض جف يار واترال النيانيية
عكيهإ ,فخرنن خطابان مطيوين لكسرييق عبيود يه يل فييه وي يرض عكييه الس ير الجمهيوري
من خ ن تابه (جن دنتور النودان) الاي جرفق نخة م ه مر خطابه هاا ,وفيه
دعود وا حة لك ن ر لتب ال ظياإ الجمهيوري اليديمقراط السييدرال جنانيان لخي ع
الييب د وانييتقرارها ,اي ا ييه لييإ يتكييق ردان مشييج ان مي هإ( .)3وميير الييا فقييد وجييد في ظيين
نكطة اي ق ب فرصة جو مناحة وان ة من الحرية النيانية له ولح به ل شر جف ار
وم تقداته في صيسوأ الشيباب النيودا  ,وعكيل اليرغإ مين جن جدبييات الحي ب تشيير
الل وجود ا بان عكل ح بهإ ( ,)4اي جن وا ر الحان يشيير اليل محدوديية هياا ال شياط
وا تصييار عكييل فئييات محييدودد ال ييدد م ي هإ ,وميير الييا فقييد ا كييق هيياا ال شيياط ب ييض
المقربين من ادد اي ق ب ,وبدج هليي يللبون النكطة عكيه لكحد من شاطه لوايقاأ
اصداراته النيانية والدي ية (.)5
( )1الموني ييوعة الح ي يرد ,محمي ييود محمي ييد طي ييه ,مو ي يير وي بي ي ييديا (الموني ييوعة الح ي يرد) ,عكي ييل شي ييب ة
الم كوماتية (اي تر يت)www. ar. Wikipedia. org ,
( )2تحر ييت ب ييض القط ييات ال ن ي رية النييودا ية بقيييادد السريييق اب يراهيإ عبييود ل طاحيية بييالح إ
المي ييد

األون ف ي ي  99تش ي يرين الد ي يا

 9111واني ييتمر بالني ييكطة الي ييل تش ي يرين جون .9119

لكتساصين عن ظروأ وم بنات اي ق ب ي ظر امحمد جحمد رار ,اي ق بات ال ن رية ف

الني ييودان ,المطب ي يية ال ن ي ي رية ,األبي يييض .9111 ,ع  69ومي ييا ب ي ييدها؛ ني ييرحان المصي ييدر
النابق ,ع .991-999
( )3ا خوان الجمهوريون ,م الإ عكل طريق  ,999ع  99وما ب دها.
( )4المونوعة الحرد ,المصدر النابق؛ الخساج  ,المصدر النابق.

( )5نيرد األنتاا محمود  ,999المصدر النابق ,ع  – 9وما ب دها.
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احلكم املدني الثاني : 1111-1111
عقييب ا تهيياي الح ييإ ال ن ي ري األون عكييل اديير الدييورد الش ي بية الت ي ا ييدل ت ف ي
النودان ف تشرين جون  ,1111دخن محمود محمد طه والح ب الجمهيوري مرحكية
نيانييية جديييدد ,وطييو انر آخيير ميين جطيوار الم ار يية لكنييكطة والقييوى النيانييية المللسيية
لهييا .وف ي هييا المرحكيية دخيين الييل جا ييب القييوى الم اه يية لييه ولجابييه ومبادئييه فئيية
جديي ييدد ,تمدكي ييت ب ي يا خوان المني ييكمين جو مي ييا عي ييرأ بالجبهي يية ا ن ي ي مية ( ,)1والت ي ي
عار ييت بشييدد طروحاتييه الخاصيية بالرنييالة الدا ييية ل ن ي إ و ن ي الق يرآن ,واعتبرتييه
وف ر من السيرق المار ية عين ا ني إ البهائيية والقاديا يية وغيرهيا .ولياا جيد خي ن
هييا الست يرد ال دييير ميين البيا ييات والم شييورات وا صييدارات الت ي يحيياون فيهييا محمييود
محمد طه ورفا ه الدفام عن ج سنهإ من خ لها مهاجمة خصومهإ (.)2
ل يين ميين ج ديير األمييور الت ي جدييارت جييدين وان ي ان بييين القييوى النيانييية النييودا ية
المختكس ي يية ,وم ه ي ييا محم ي ييود محم ي ييد ط ي ييه وح ب ي ييه ال ي يياي غي ي يير ان ي ييمه ال ي ييل (ا خي ي يوان
الجمهوريييون)( )3آ ييااا ,المنييخلة المت كقيية بت ييدين دنييتور النييودان الصييادر ف ي عيياإ
 1111ليتم ن انماعين األ هري من جن يصبل الرئي الدائإ لمجكي النييادد ,بيدين
من الرئانة الدورية الت ان م مون بها ف النودان .ويخت الا ف اطار ايتسياق
بين ادد ح ب األمة والوط ايتحادي عكل ا تناإ النكطة (.)4
بر ت حدد ها الت ا ات بي ه وبين القوى الم ار ة له ف جواخر عاإ 1111
حيييل اشييتد الجييدن آ ييااا حييون الديمقراطييية وحرييية الس يير وت ييدين دنييتور النييودان.
( )1تش كت الجبهة من مجموعة من األح اب اات التوجهات ا ن مية بقيادد ا خوان المنكمين
النييودا يين .لكتساصييين ي ظيير ااألمييين الحييا محمييد جحمييد ,الحر يية ا ن ي مية ف ي النييودان,

مر

الصأ ا ل ترو  ,الخرطوإ ,9119 ,ع  99وما ب دها.

( )2لكتساصيين ي ظيير امو يير الس يير الجمهييوري ,م يالإ عكييإ الطريييق ,المصييدر النييابق ,ع  9ومييا
ب دها.
( )3ان ها التنمية ي صكة لها بحر ة ا خوان المنكمين الم روفة الت تخننت في مصير في
د دي ات القرن ال شرين.

( )4لكتساصين ي ظر احا مونل ,المصدر النابق ,ع  991وما ب دها.
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واشييتد عكييل جدرهييا الص يرام بييين األح ي اب التقكيدييية والجبهيية ا ن ي مية وبييين الح ي ب
الشيوع  ,الاي ا تهل بطرد وابه من البرلميان وحكيه ومطياردد ع اصير في ال قابيات
ال مالييية ( .)1فتصييدى لهييا محمييود محمييد طييه م ار يان لهييا ا ج يرايات وينييت ن
الدين لتحقيق جهداأ نيانيية .ميا بير اشيطان في ميلتمر اليدعود لكديمقراطيية الياي
عقد آ ااا بالخرطوإ ,ومن جشيد ال يا مين وال ابياين لكطائسيية ونيانيتها ومميا انيما ا"
بالهو الدي والظ مية المدفوعة من ا خوان المنكمين ف الن ييودان" (.)2
ترتييب عكييل مو سييه الم ييارض هيياا ,ردود جف ييان وييية ميين ييادد األحي اب التقكيدييية
وميين ييادد ا خ يوان المنييكمين ,اليياين رفيير ب ييهإ _ مييا نييبقت ا شييارد _ دعييوى
ائية د ف مح مة األحوان الشخصية (المح مة الشرعية) تتهإ محمود محميد
طي ييه بي ييالردد وب ي ييد عي ييدد جكني ييات ح مي ييت المح مي يية عكيي ييه غيابي ي يان بردتي ييه عي يين الي ييدين
ا ن م وجميرت بتطكييق وجتيه م يه ,ودعيت اليل حين الحي ب الجمهيوري (ا خيوان
الجمهييوري) لواغ ي ق دور ومصييادرد ممتك اتييه ف ي الو ييت اليياي تجاهيين فيييه محمييود
محمد طه المح مة والح إ الصادر ع ها ,م م ان مو سه هاا ايحتجيا عكيل صيحة
الدعود المقامة د آ ااا ومدى ا و يتها (.)3

موقفه من انقالب أيار /مايو : 1111

ب ا خي يوان الجمه ييوريين في ي ع يياإ  1111م يير م ييا ُح ي نين م يين األحي ي اب
ُح يين حي ي ت
والجم يات النيانية ,عكل ادير ا قي ب  11جييار /ميايو  1111بقييادد اليرئي ج سير
مي ييري ,والم ح ييظ عك ييل ش يياط محم ييود محم ييد ط ييه ا ييه ج يياي في ي جون عه ييد الح ييإ
ال ن ري الدا متوافقان ومليدان لها .اا رجى فيه ظامان مرحكيان ي د األف ن بين بدائكه
المسرو ة عكل الناحة النيانية النودا ية ,وينيما ب د توجيهه ربة اصمة د
( )1واجييه الحي ب الشيييوع م ار يية وييية ميين بيين األحي اب التقكيدييية وا خيوان المنييكمين داخيين
البرلمان وخارجه .ان من جبر تائجها طرد وابه من مجك

ال واب النيودا

عياإ ,9111

لكتساصين ي ظر احا مونل ,المصدر النابق ,ع ع .199-919

( )2ا خوان الجمهوريين ,م الإ عكل الطريق  999ع .1-1

( )3محمد محمود طه ,بي ا وبين مح مة الردد ,جإ درمان .9111 ,ع  9وما ب دها.

111

3466هـ0230/م

آداب الرافدين – العدد ()36

خصومه من عماي األح اب التقكيدية والجبهة ا ني مية ب يد جحيدال ج ييرد جبيا عياإ
 ,1111حين رب األ صار في عقير دارهيإ .ميا وجهيت عكيل جدرهيا جي يا يربة
وية د يادات الجبهة ا ن مية ,والاين هرب نإ بير م هإ خار النودان(.)1
ومر جن محمود محمد طه وجماعتيه ليإ يتقكيدوا جيية م اصيب ح وميية في عهيد
الح ي ييإ ال ن ي ي ري الدي ييا  .اي ا ي ييه اني ييت ن السرصي يية ف ي ي الي ييدعود ألف ي ييار وم طكقاتي ييه
ميييري الطييرأ ع ييه آ ييااا –
النيانييية ,هيياا ال شيياط اليياي غ ييت ح وميية ال يرئي
مييا يبييدو – لمنييا دد محمييود محمييد طييه ورفا ييه لهييا لواع ييه اينييت داد ل ييدما في
ح ب ايتحياد ايشيت ار الياي جننيه اليرئي ميييري ( .)2اي ا يه نيرعان ميا ت يرض
ومجموعة من رفا ه ل عتقان عكل خكسية اصدار ا خوان الجمهوريين الياين يقيودهإ
تابهإ المونوإ (انمهإ الوهابية ولي انمهإ ج صار ا ن إ) ,الصيادر في تشيرين
الدييا  ,1111اليياي هيياجإ فيييه ظيياإ الح ييإ ف ي الممك يية ال ربييية الن ي ودية والييدعود
النييكسية فيهييا .اديير ت ايييد شيياط هييا الييدعود ف ي النييودان وت ييرض ادتهييا لييه وألف ييار
بييايعتراض واي تقيياد الشييديدين .مييا حيياون ف ي تابييه هيياا تقييديإ صييورد نيييئة لهييا
الييدعود ف ي النييودان ( ,)3وجعقييب الييا اصييدار تاب يان آخيير ب يوان (ا تها ييية ا خ يوان
المنكمين ف ا تخابات مجك الشي ب) ,في ح ييران  ,1111عيدهإ يمارنيون وعيان
" ال يياب وال ييل والخدي يية بانييت ن حييب الش ي ب النييودا السطييري
ميين

( )1للتفاصيل ينظر :محمد محمد أحمد كرار ,الحركة الوطنية والصر ار مرم مرايو ,دار الفكرر,
الخرطروم .5891 ,ص  -51وما بعدها.

( )2عمر النيد ,هاشإ بكون ",الجام ة تتسيرد بيرخر حيديل صيحس " ,صيحيسة الجام ية ,الخرطيوإ,
 9ا ون الدا

.9111

( )3ا خي يوان الجمهوري ييون ,ان ييمهإ الوهابي يية ول ييي
صسحات مت ددد ,مو ر الس ر الجمهوري.
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ي يسوا ارادته ويظككوا جماهيريته ليتنكقوا عكيل حنيابه اليل النيكطة" حنيب

لكدين ل
عمه (.)1
ان صدور هاا ال تاب – و ما يبدو – بمدابة بداية ال هاية لمحمود محمد طه
وحي ب ا خيوان الجمهييوريين ,اا دخكييت دعوتييه في مرحكيية ايفتيراق عيين ظيياإ الح ييإ
في ي الن ييودان ,ال يياي ب ييدج م ييا جواخ يير الن ييب ي ات بايتج ييا ح ييو الجبه يية ا ني ي مية
(ا خ يوان المنكمي يين) ,وجف ييارهإ النييكسية ف ي النييودان ,وهييو اتجييا يتقيياطر دي ي انر ميير
دعييود محمييود محم ييد طييه وجف ي يار  ,وين يييما تكييا المت كقيية بالرن ييالة الدا ييية ل نيي إ.
وعكيييه انييتمر في مهاجميية ا خيوان المنييكمين والمليييدين لهييا في التجم ييات واأل دييية
الط بييية ,ول يين م يين ابيير م ييا ص ييدر عيين حيي ب ا خي يوان الجمهييوريين ال يياي يق ييود
بخصييوع الييا ,ال تيياب الم ييون (ا خ يوان المنييكمون والبطييويت ال ائسيية والط ي ب
الجييدد) ( ,)2هيياجإ فيييه وبشييدد من ي ل الجبهيية ا ن ي مية ل شيير مبادئهييا ف ي صييسوأ
الطكبة ومن اهإ من خ ن الا لكنيطرد عكل اتحاد الطكبة في الجام يات والميدار
ف ي النييودان ,وميير ا ييه ج ييد ف ي تابييه هيياا ,عكييل الجا ييب ال قائييدي الييدي  ,اي ا ييه
وظ ييأ هييياا الجا يييب لخدم يية جغ ي يراض نيان ييية ,وم يين ال ييا ول ييه ا" ه يياهإ ا خ ي يوان
ينت كون اياهإ لتحقيق مرربهإ ليصكوا الل ايتحاد وبانإ ا ن إ" (.)3
( )1ا خ يوان الجمهوريييون ,ا تها ييية ا خ يوان المنييكمين ف ي ا تخابييات مجك ي

الش ي ب .الخرطييوإ,

 ,9119ع  1وما ب دها ,مو ر الس ر الجمهوري .
( )2ا خي يوان الجمهوري ييون ,ا خ ي يوان المني ييكمون والبطي ييويت ال ائس يية والط ي ي ب الج ييدد ,الخرطي ييوإ,
 .9119ع  6وما ب دها ,مو ر الس ر الجمهوري.
( )3ت رض ا خوان الجمهوريون الا لح ب األمة و ياداته بال قد ,باعتبار ح بان طائسييا اصيبتهُ
م ها ف تابه الم يون
ال داي م ا تخني ح به ,ول ن من ابر ها اي تقادات ,تكا الت
(هاا هيو الصيادق المهيدي) والصيادر عياإ  9116والياي عيد فييه الصيادق المهيدي وجماعتيه

(جصحاب هوى) .لكتساصين ي ظر اا خوان الجمهوريون ,هاا هو الصادق المهدي ,الخرطوإ,
 .9116صسحات مت ددد.
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ترتييب عكييل المو ييأ النييابق – و مييا يبييدو – ظهييور محييور مقييرب ميين النييكطة
يتمتيير بييال سوا وا ع ي إ والقييود والقاعييدد ال ري يية وهييو ي ييارض ب يين طا اتييه و واتييه
جف ار محمود محمد طه وجماعته وبشتل الونائن والطيرق ,اليل جا يب تم ين ب يض
ي ييادات ا خي يوان م يين التق ييرب م يين الي يرئي ج س يير مي ييري والت ييخدير عكي ييه في ي اتخ يياا
د .حنين الت اربي ؛ الياي ي يد الوا ير
الق اررات المهمة ,و ان ف مقدمة هيليي
الحقيق ي لق يوا ين تطبيييق الش يري ة ا ن ي مية الصييادرد ف ي جيكييون والم روفيية (بق يوا ين
نبتمبر ا ن مية) المديرد لكجدن ف حي ها ,الت جشرت تحون الرئي ج سر ميري
حييو األنييكمة وفييق ايتجييا النييكس اليياي تييلمن بييه جماعيية الجبهيية ا ن ي مية ف ي
الن ييودان ( ,)1وم ييا ص يياحبها م يين الموا ييأ المتش ييددد ييد جف ييار محم ييود محم ييد ط ييه
الدي ييية والنيانييية باعتبارهييا – حنييب وجهيية ظييرهإ – جف ييا انر تت ييارض ميير الش يري ة
ا ن مية وجح اإ القرآن ال ريإ و ظاإ الح إ ف النودان (.)2
عكييل ييوي الموا ييأ النييابقة ,ج ييحل محمييود محمييد طييه ف ي مو ييأ ص ي ب,
وبييات ال ظيياإ – مييا يبييدو – يتصيييد جخطيياي وهسيوات و يت الرجيين ,التي ييدمها ب يين
نييهولة وينيير ,ع ييدما ج ييدإ عكييل مهاجميية عميير محمييد الطيييب ائييب ال يرئي ميييري
وم ييدير جه ييا األم يين الن ييودا  ,اد يير اص ييدار ا خي يوان الجمهوري ييون بقيادت ييه ت ييابهإ
المونييوإ (الهييو الييدي يدييير الست يية ليصيين الييل النييكطة) ف ي جيييار  .1111حييين
ت ي ييرض فيي ييه لهي يياا المني ييلون بال قي ييد والتقريي يير عكي ييل خكسيي يية ني ييماحه ألحي ييد الخطبي يياي
المصريين المحنوبين عكل ا خوان المنكمين وانمه الشي محميد جييب المطي ي ,
ان ي من آ ااا جنتااا ف جام ة جإ درمان ,بمهاجمة محمود محمد طه وا خيوان
الجمهوريين عك ا من عكل م بر (منجد التقل) الاي ج شخ عمر محمد الطيب ائيب
الرئي النودا .
( )1لكتساصيين عين هيا القيوا ين وتخديراتهيا وتيخديرات اليد تور حنين الت اربي ي ظير احنين الت اربي ,
الحر يية ا ني ي مية في ي الن ييودان ,م ش ييورات السر ييان ,ال ييدار البي يياي ,9119 ,ع  69وم ييا
ب ي ييدها؛ حن ي يين م ي ي ي  ,الحر ي يية ا ني ي ي مية في ي ي الن ي ييودان  ,9111-9111م ه ي ييد البح ي ييول
والد ارنات ايجتماعية ,الخرطوإ .9119 ,ع  19وما ب دها.

( )2مو ر الس ر الجمهوري ,المصدر النابق.

111

حممود حممد طه  :دراسة تأرخيية يف نشاطه وفكره السياسي يف السودان

أ,م.د.ذاكر حمي الدين عبد اهلل

وفي هيياا ال تيياب ,صييب محمييود محمييد طييه ورفا ييه ا خيوان الجمهوريييون جيياإ
غ ييبهإ عكييل ا خيوان المنييكمين وعكييل شييخع عميير الطيييب ( ائييب اليرئي ) اليياي
اتهمو بذدارد" الهو الدي والست ة الطائسيية داخين المجتمير النيودا  ,مميا ي يرض
الوحييدد الوط ييية لكخطيير . .بهييدأ ا اميية دوليية الهييو الييدي ف ي النييودان" ( .)1فمييا
ان من النكطة اي جن امت باعتقاله وخمنين من رفا ه ف جوائين ح ييران ,1111
ودإ تقديمهإ لكمحا مة ,فح مت عكيه بالنجن لمدد عاإ و صأ ,خر ب دها ف 11
ا ون جون  ,1111وهو اشد اص ار ار وتمن ان – و ما يبدو – بخف ار ومبادئه وموا سيه
الم ار ة لكنكطة واألطراأ الساعكة والمقربة م ها .وغدا هاا المو يأ ج دير و يوحان
اديير صييدور يوا ين الشيري ة ا ني مية ,حيييل ا بييرى محمييود محمييد طييه مهاجمييا لهييا
وبش ن عك من خ ن ايجتماعات وال دوات ,و الا من خ ن البيان الاي جصدر
في  11ييا ون جون  ,1111والم ييون (هيياا  11جو الطوفييان ) ( .)2وممييا جيياي فيييه
ا" جييايت يوا ين نييبتمبر  1111فشييوهت ا ن ي إ ,فهييا الق يوا ين مخالسيية لكش يري ة
ومخالسة لكدين ,ها القوا ين د هددت وحيدد اليب د و نيمت هياا الشي ب في الشيمان
والج ييوب ,والييا بمييا جدارتييه ميين حنانييية دي ييية" .مييا طالييب ف ي البيييان ااتييه بذل يياي
وا ين الشري ة ,وبحقن الدماي ف الج وب ,والكجوي الل الحن النيان والنكم بدن
الحن ال ن ري .وطالب جي يا بذ امية فيرق التوعيية والتربيية لكشي ب حتيل ي ب يل فييه
ا ن إ .وف ختاإ البيان ج د عكل جن ما يجيري في النيودان في ظين هيا القيوا ين
نيس ي الييل م يييد مي ين" الهييو الييدي والتس ييير الييدي المتخكييأ .م هييا ي يوردييان
هيياا الش ي ب اي الست يية الدي ييية والحييرب األهكييية" .وجو ييل محمييود طييه وجتباعييه ج هييإ
لينوا د الحدود ا ن مية ول هإ د اخراجها من محتواها وهإ يرون جن" التربية
يجب جن تنبق القا ون ,و الا توفير ال يل والم اخ الديمقراط " (.)3
( )1ا خوان الجمهوريون ,الهو

الدي

يدير الست ة ليصن اليل النيكطة ,الخرطيوإ .9119 ,ع

 9وما ب دها.
( )2اصييدر محمييود محمييد طييه وا خ يوان الجمهوريييون ج ديير ميين  19بيا يان وم شييو انر حييون هييا
القوا ين ان جشهرها الم شور جع .

( )3ا ظر ع البيان عكل مو ر الس ر الجمهوري ,المصدر النابق.
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ت ييرض محم ييود محم ييد ط ييه م يين جي يراي اص ييدار له يياا البي ييان وم ييا رافق ييه م يين
تظاهرات وتجم ات م ادية لكنكطة ,ل عتقان مرد دا ية ف  1ا ون الديا ,1111
و دإ لكمحا مة ف مح مة جإ درمان الراب ة ف يوإ  1ا ون الديا مين ال ياإ سنيه
ميير جرب يية ميين رفا ييه هييإ ا عبييد الكطيييأ عميير ومحمييد نييالإ ب شيير وتييا الييدين عبييد
ال يير اق وخال ييد ب يياب ر حمي ي د .وب ييد محا م يية ني يري ة ,اص ييدر الح ييا إ حن يين ابي يراهيإ
المه ي وي ح م يان با عييداإ عكييل محمييود محمييد طييه ورفا ييه بتهميية الييردد عيين ال ييدين
والمروق عكيه والخرو عكل وا ين امين الدولية لواديارد ال راهيية يدها ومحاولية كيب
ظاإ الح إ فيه ,واشترط لتخسيأ الح إ ع هإ ,اع هإ التوبة (.)1
جلقييل محمييود محمييد طييه ف ي المح ميية كميية ,جبييدى فيهييا اص يرار عكييل مو سييه
الم ييارض ميين يوا ين الش يري ة ا ن ي مية و ييان ا" ج ييا جعك ييت جري ي م ي ار انر ف ي يوا ين
ن ييبتمبر  1111مي يين ج ه ييا مخالس يية لكشي يري ة ول ني ي إ . . .ا ه ييا و ي ي ت وان ييت كت
رهاب الشي ب . . .ا هيا هيددت وحيدد اليب د ." . .وفي ال كمية ااتهيا ت يرض جي يا
لكمح م يية باي تق يياد وع ييدها غي يير ملهك يية ف ي ييا ,و يياتها" ي ي سوا جخ ي ييا وو ي ي وا
ج سنييهإ تحييت نيييطرد النييكطة الت سياييية" وج هييل كمتييه بييالقون ا" فييا غييير منييت د
لكت اون مر جي مح مة ت رت لحرمة الق اي المنتقن جن ت ون جداد من جدواته ف .
 .والت ييين بالم ار ييين النيانيييين" ( .)2عكييل جييية حييان ,جيييدت مح ميية اينييتئ اأ
الح ييإ الصييادر بحقييه ورفا ييه األرب يية وج ييدت ييرورد انييتتابه المح ييومين ل ي ي سييل
ع ي هإ .اي جن الح ييإ سييا فقييط بحييق محمييود محمييد طييه ف ي يييوإ الجم يية  11ييا ون
الدا  ,1111وعس عن رفا ه األرب ة ب د ا ع ن عن توبتهييإ (.)3
جدارت المحا مة وا عداإ ردود جف ان عديدد ,وج حت آ يااا مديار جيدن بيير
ل ييدى جب يياي الشي ي ب الن ييودا ح ييون مش ييروعية ه ييا المحا م يية ومش ييروعية األح يياإ
الصادرد ع ها .فبا افة الل ترحيب ج صار الح ومة وا خوان المنيكمين باألح ياإ
( )1مصي ييطسل ب ي ييري ,صي يية الدي ييورد ف ي ي الني ييودان ,دار عمي يياد لكطباعي يية ,د .إ .د .ت .ع ع
.911-919

( )2ا ظر ع ال كمة ف مو ر الس ر الجمهوري ,المصدر النابق.
( )3ب ري ,المصدر النابق .ع  919وما ب دها.

111

حممود حممد طه  :دراسة تأرخيية يف نشاطه وفكره السياسي يف السودان

أ,م.د.ذاكر حمي الدين عبد اهلل

الصادرد وعدوها جح امان عادلية ,فقد ا هار ح به و اإ جعداد بيرد من مليديه بذع ن
تييوبتهإ و سييرهإ ب قائييدهإ ومبييادئهإ التي ييا وا يلم ييون بهييا ,و ييان ميين بيي هإ يييادات
بيرد ف الح ب ل ن جشهرهإ عبد الكطيأ عوض ال يريإ مونيل الياي تيرا صيسوأ
ا خ يوان الجمهييوريين وا ييإ الييل صييسوأ المييلتمر الييوط اليياي يت عمييه د .حنيين
التراب (.)1
وعكييل ال قيييض ميين المو ييأ النييابق ,ييان ه يياا تم ين اعتييرض عكييل المحا ميية
واألح اإ الصادرد ع ها واعتبرها مصادرد لكحرييات ال امية وحريية الت بيير ورف يه اليل
مصيياأ الشييهداي وعييدوا الح ييإ الصييادر بحقييه ح ميان جييائ انر .بي مييا اهييب ب ييهإ الييل
اب ييد ميين الييا ,ع ييدما ج ييد بييان ا ييداإ النييكطات عكييل اعتقالييه ومحا متييه وت سيييا ح ييإ
ا عداإ فيه ,ان الش اررد الت حر ت الجمياهير ل تسياض عكيل ح يإ اليرئي ج سير
ميري ف ينان  1111لوانقاطه 11 ,يومان تحديدان من ت سيا ح إ ا عداإ ( .)2ما
اتصن الرئي المصري حن مبارا بالرئي ج سر ميري وطكب م ه ال اي الح يإ
وال س ييو ع ييه .في ي ح ييين تحر ييت الم ار يية الن ييودا ية في ي ل ييدن لتحري ييا الح وم يية
البريطا يي يية يتخي يياا مو ي ييأ ي يياغط عكي ييل الح ومي يية الني ييودا ية .ف ي ي حي ييين وصي ييسته
الصييحافة السر نييية بي ي (غا ييدي جفريقيييا) .وف ي النييودان جصييدرت عييدد هيئييات م هييا,
الهيخد ال قابية ألناتاد جام ة الخرطوإ ,الت جصدرت ف  11يا ون الديا ,1111
بيا ان اعتر يت فييه عكيل اجيرايات النيكطة والمح مية واألح ياإ الصيادرد ع هيا ,ميا
جصيييدرت قابي يية المحي ييامين الني ييودا يين ف ي ي  11ي ييا ون الدي ييا  1111مي ييا رد حي ييون
اصدار ح إ ا عداإ الل الرئي ج سر ميري تطالبه بانتق ن الق اي وعدإ تدخكيه

( )1مو ر ال يكين ,محمود محمد طه  999مصدر نابق.

( )2حيدر طه ,ا خوان وال ن ر ,مر ي الح يارد ال ربيية ل عي إ ,القياهرد ,9119 ,ع -91
.91
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ييد ميين جعكيين جريييه الص يريل حييون

ف ي شييلو هما ترتييب عكيييه اصييدار ح ييإ ا عييداإ
وا ين الشري ة ا ن مية (.)1
شييهد النييودان ,بذعييداإ محمييود محمييد طييه طي صييسحة مهميية ميين تييخري حي ب
ا خ يوان الجمهييوري ف ي النييودان ,واليياي ج ييحل ي يسا مهكه ي ن غييير ييادر عك ييل
التطييور والتونيير .في الو ييت اليياي بقيييت فيييه جف ييار وجهدافييه ,عكييل الييرغإ ميين الجييدن
ال ييدائر حوله ييا ,مج ييرد جف ييار وجه ييداأ غي يير ابك يية لكتطبي ييق وي يم يين تحقيقه ييا وهي ي
تصييطدإ بجييدار بييير ميين ال يرفض ,وينيييما ميين األح ي اب القائميية عكييل النييكطة جو
القريبة م ها ,والت حاولت ب ن ما جوتيت من ود احتواي وتطوييق م طكقاتيه الس ريية.
م ي ييا ظ ي يين الس ي يير الجمه ي ييوري مج ي ييرد ف ي ي يرد من ي ييطرد في ي ي ي ي يراطي و ت ي ييب ا خي ي يوان
الجمهوريييون ,جو عبي بير ب ييض م يوا هإ عكييل الشييب ة ال المييية (اي تر يييت) ,وميير الييا
فقييد جعيييد ايعتبييار لمحمييود محمييد طييه فيمييا ب ييد ,وحاولييت ب ييض الم ظمييات المد ييية
واألحي اب النييودا ية تخصيييع جييائ د ني وية بانييإ (جييائ د محمييود محمييد طييه لحرييية
التس ير والت بير) ,الت ج رت ف حسن خاع ج يإ في ا يرى اعداميه في  11يا ون
الدا  .)2( 1111ما بق ت يحنب له ا ه حاون طيكة حياته الم اداد بالحريية المطكقية
وحنب الرجن ج ه جصبل رم ان نودا يان لالا.
ف الس ر وا دارد والدين وايجتهيياد .ت
Mahmood Mohammed Taha :
Historical study in his activity and political thinking in Sudan
Dr. Thaker Mohi al-dean
Abstract

( )1لكتساصييين عيين هييا الموا ييأ ي ظيير اب ييري ,المصييدر النييابق ,ع ع 911-919؛ خالييد,
المصدر النابق ,ع 991-999؛ غراهاإ .أ .توما  ,النودان موت حكإ ,ترجمية عميران
جبو حجكه .دار السرجا  ,طرابك  ,9119 ,ع ع .691 – 696
( )2ييور حمييد ,الييا رى  91عييداإ محمييود محمييد طييه في النييودان ,ييا ون الدييا
عي يين مو ي يير ميت ي يران ني ييباري ت ,عكي ييل شي ييب ة الم كوماتيي يية (اي تر يي ييت)
metransparent. com
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 دراسة تأرخيية يف نشاطه وفكره السياسي يف السودان: حممود حممد طه

Mahmood Mohammad Taha appeared among some figures who
have left clear impact on Sudanese contemporary political thought. He
tried to provide new lightening for the history of this thought, which
created a great argument between supporter and opposition and
rejection, and it was a major cause of offering his life as a price for this
lightening.
The research tries to deal with the most notable of these thoughts, in
an attempt to assess his activating and effort on the field thought and
contemporary Sudanese politics through the following points:
-The beginnings of political awareness and the establishment of the
republican party.
- his effort and political activities.
- renewed intellectual contributions.
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