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جعفر البكلي*
كـ ــان ع ـبــد ال ــرح ـم ــن الـ ــراشـ ــد ،رئ ـي ــس تـحــريــر
مجلة «املجلة» السعودية ،على موعد ،إلجراء
مقابلة صحافية مع الرئيس املصري حسني
مـ ـب ــارك ( .)1وتـ ـص ــادف أن كـ ــان م ــوع ــد ذلــك
الـلـقــاء ،فــي قصر «االت ـحــاديــة» ،غ ــداة انقالب
 30يونيو /حــزيــران  ،1989الــذي أعلنه عمر
حسن البشير في السودان .ووجد الصحافي
ال ـس ـع ــودي ال ــرئ ـي ــس املـ ـص ــري ،وقـ ــد اع ـت ــراه
«جو غير عادي من البهجة التي لم يستطع
إخفاءها» ،بحسب وصف الراشد نفسه .فقد
كانت أحداث السودان ،واستيالء العسكر على
ـذي
زمــام الحكم ،وإقـصــاء الـصــادق املـهــدي الـ ً
اعـتـبــره الـنـظــام امل ـصــري خصمًا ل ــه« ،نـهــايــة
ملتاعب الرئيس مـبــارك»  -والتحليل ألخينا
ال ــراش ــد دائـ ـم ــا .ب ــدا واض ـح ــا ج ـ ـدًا ،ي ــوم ــذاك،
أن حسني مـبــارك غافل عــن حقيقة االنقالب
الـســودانــي غفلة كــامـلــة .ولـعــل ضـبــاط جهاز
املخابرات املصرية ،لم يفطنوا إلى الخديعة
التي ّ
دبــرهــا حسن الترابي فــي الخرطوم إال
بعد أشهر كاملة .فلقد وصل املكر بالترابي
ح ـ ّـدًا جـعـلــه يــأمــر أت ـبــاعــه ب ــأن يـحـبـســوه في
ّ
ليموه على الناس ،ويصرفهم
سجن «كوبر»
عــن طبيعة انقالبه وحقيقة القائمني عليه.
ً
وف ـ ـعـ ــا ،ن ـج ـحــت ح ـي ـلــة الـ ـت ــراب ــي إلـ ــى ال ـحــد
الــذي جعل الرئيس مـبــارك ،وهــو رجــل معاد
ل ــإس ــام ـي ــن ،يـسـتـبـشــر ب ــان ـق ــاب الـبـشـيــر،
ّ
ويفرح به ،ويترجى الخير منه .بل إن مبارك
ً
ّ
ابتلع الطعم كــامــا ،فقد ظــن أن االنقالبيني
ال ـســودان ـيــن أص ــدق ــاء ل ــه ،فــأخــذ يـ ـ ّ
ـروج لهم،
وي ـتــوســط عـنــد امل ـلــك فـهــد لـيـســاعــدهــم .ومــا
ّ
زاد ان ـخــداع مـبــارك أن عمر البشير ورفــاقــه،
بعد أن اسـتــولــوا على املـقــرات السيادية في
الخرطوم ،وقبل أن يعلنوا خبر انقالبهم على
حـكــومــة ال ـصــادق امل ـهــدي ،بـ ــادروا إل ــى إعــام
السفارة املصرية بما فعلوه .وفرح املصريون
ب ــاالن ـق ــاب ف ــي ال ـ ـسـ ــودان إلـ ــى درج ـ ــة دفـعــت
وكالة األنباء املصرية الرسمية إلى أن تعلن
للعالم والدة «ث ــورة اإلن ـقــاذ الــوط ـنــي» ،قبل
أن يعلن عنها البشير نفسه ،بنصف ساعة!
ولشدة جهل املصريني بحقيقة ما يجري في
ال ـســودان ،فقد حسبوا االنقالبيني زمــرة من
ّ
الـقــومـيــن ال ـعــرب .بــل إن حسني م ـبــارك قــال
لعبد الرحمن الراشد« :إن البشير وأصحابه
مـ ـجـ ـم ــوع ــة وطـ ـنـ ـي ــة وقـ ــوم ـ ـيـ ــة لـ ـيـ ـس ــت ل ـهــا
أغراض» .إلى هذا الحد وصل الجهل بمبارك!
نعم ،ولقد برهن ،هو وجهاز مخابراته ،بذلك
عــن ضياعهم الكامل فــي مــا يتصل بشؤون
ج ـيــران ـهــم ال ـج ـنــوب ـيــن ،وهـ ــم ي ـظ ـنــون أنـهــم
أح ـســن ال ـعــارفــن ب ــأح ــوال الـ ـس ــودان ،وأخـبــر
الناس بخباياه ومجاهله!

«فتح السودان»
ل ــم ي ـكــن ج ـهــل ال ـس ــاس ــة امل ـص ــري ــن ب ـشــؤون
ال ـســودان أم ـرًا جــدي ـدًا ،بــل إنــه قــديــم وراس ــخ.
وهو جهل ،للحقيقة ،لم يطرأ في زمان مبارك
خاصة ،بل إنــه كــان سمة في املصريني ،منذ
أيـ ــام مـحـمــد ع ـلــي ب ــاش ــا .ول ـق ــد اع ـت ـقــد وال ــي
مصر أنــه سيعثر فــي ال ـســودان على مناجم
ضخمة مــن الــذهــب واألملـ ــاس ،إن هــو «فتح»
ً
ت ـلــك ال ـب ــاد ال ـشــاس ـعــة .وف ـض ــا ع ــن الــذهــب
الــذي دغــدغ خيال محمد علي ،فــإن شيطانه
ّ
أوعــز إليه بــأن الـســودان مــورد ال ينضب من
العبيد .وإن ــه يستطيع أن يجعل مــن أولئك
الـ ـس ــودانـ ـي ــن ج ـ ـنـ ــودًا ط ـ ّـي ـع ــن فـ ــي ج ـي ـشــه،
ّ
فيعوض بهم املصريني الذين رأى أن ال حول
ُ
وال قوة لهم في الحرب ،وأنهم ال يحسنون إال
أن يكونوا فــاحــن .ولقد مضى محمد علي
ً
فـعــا فــي مـشــروع «فـتــح» ال ـســودان أشــواطــا.
فـبـعــث اب ـن ــه إس ـمــاع ـيــل ،ف ــي ت ـم ــوز  /يــولـيــو
 ،1820على رأس جيش يتألف من أربعة آالف
جندي أغلبهم من األتــراك واأللبان .ولم تكن
م ــوازي ــن ال ـق ــوة مـتـكــافـئــة ب ــن ج ـيــش محمد
عـلــي الـنـظــامــي امل ــدج ــج بــاألسـلـحــة ال ـنــاريــة،
وبـ ــن م ـقــات ـلــي ال ـق ـبــائــل ال ــذي ــن يـسـتـعـمـلــون
الـ ـسـ ـي ــوف والـ ـ ــرمـ ـ ــاح ،لـ ـيـ ـق ــاوم ــوا ب ـه ــا غـ ــزاة
طـنـهــم ف ــي ال ـنــوبــة ،وك ــردف ــان،
اج ـتــاحــوا مــوا ّ
وش ـ ـنـ ــدي ،وس ـ ــن ـ ــار ،ودارف ـ ـ ـ ـ ـ ــور ...ولـ ـع ــل تـلــك
الحملة الغاشمة التي شنها والي مصر على
السودانيني ،من أجــل احتالل بالدهم ،كانت
أول ضغينة فــي الـعــاقــة بــن ال ـطــرفــن .ولــم
ـف جـنــود محمد عـلــي بــاسـتـجــاب آالف
يـكـتـ ِ
الـســودانـيــن إلــى مصر ليكونوا عـبـيـدًا .ولم
يـكـتـفــوا ّ ب ــاإلس ــراف فــي الـبـطــش وال ـف ـتــك ،بل
إنهم سنوا في بالد السودان بدعًا لم يسبقهم
ّ
إليها غيرهم .وعلى سبيل املثال ،فإن األمير

سودانية:
خصائص ّ
أحزاب متجذرة ومرونة
في السياسة

إسماعيل بن محمد علي ،قائد الحملة على
الـســودان ،أمــر جنوده بعد أن انتصروا على
ق ـبــائــل ال ـشــاي ـق ـيــة ،ف ــي م ـعــركــة ك ــورت ــي ،بــأن
ووعــد األمير أن يمنح
يقطعوا آذان األع ــداءَ .
لـكــل ج ـنــدي يــأتـيــه ب ــأذن ــي س ــودان ــي مـكــافــأة
ق ــدره ــا خـمـســون قــرشــا ( .)2فـطـفــق الـجـنــود
ّ
يحزون آذان الناس ال ّ
يميزون في صنيعهم
ّ
وحي ،وبني محارب ومسالم ،وبني
بني ميت
رجــل وأنـثــى ،وبــن كبير وصغير .ولقد أدت
ه ــذه الـشـنــائـ ُـع َوالـقـبــائــح بــالـســودانـيــن لكي
يثوروا ،فقد فـ ِـرض عليهم ،إضافة إلى القتل
والـتـشــويــه ،أن يدفعوا ضــرائــب باهظة على
أب ـق ــاره ــم ،وأغ ـن ــام ـه ــم ،وح ـم ـي ــره ــم ...ال ،ولــم
يكتف ابن محمد علي بذلك ،بل أمر بأن يدفع
ِ
السودانيون أبناءهم ليكونوا رقيقًا .وحني
اح ـت ــج امل ـل ــك ن ـم ــر ،م ـلــك الـجـعـلـيــن بـشـنــدي،
عـلــى ه ــذا اإلجـ ـح ــاف ،ل ــم ي ـت ــورع ال ـبــاشــا عن
صفعه بغليونه العثماني الـطــويــل .يومها،
تظاهر نمر بأنه يقبل شروط إسماعيل ،ولم
يكن ذلك إال خديعة .فما إن خيم الليل حتى
وضع الجعليون القصب الجاف حول خيام
الباشا وضباطه ،ثم أشعلوا النيران ،ووقفوا
بسيوفهم يقضون على مــن يخترق اللهب.
فقضى ابن محمد علي ومماليكه حرقًا .ولم
ّ
يلبث انتقام الغزاة ،فحل بالسودانيني بشكل
وحشي .وأبيد ثالثون ألفًا من السودانيني في
عمليات ثــأر واسعة الـنـطــاق( .)3كــان الــدرس
قــاسـيــا للجميع :عـلــم ال ـغ ــازي أن الـســودانــي
ّ
وحمية ،وأنــه ما
على طيبته ذو بأس وأنفة
كان قط عبدًا ألحد .وفهم أهل البالد أن النيل
إليهم الخير دائمًا ،وإنما قد يجلب
ال يجلب
ّ
لهم شرور شذاذ اآلفاق أيضًا!

محمد سيد رصاص

كولن بونت باشا

ّ
الـحــق إن املصريني أبــريــاء مــن تلك الشنائع
ُ
ال ـتــي ارت ـك ـبــت بـحــق إخــوان ـهــم الـســودانـيــن.
تلك حقيقة ال يجوز التغافل عنها .ولم يكن
فــي جيوش محمد علي التي غــزت الـســودان
ً
جنود مصريون أصال ،وإنما الجند كانوا من
الترك ،واأللبان ،والبوشناق ،وبعض البدو...
ّ
وإن السودانيني أنفسهم ّ
سموا حملة محمد
ّ
ّعلي ضدهم «الحملة التركية» .غير أن الرجل
ملا كان حاكم مصر وسيدها ،فإن حملته ،وكل
ما جرى فيها من فظائع وجدت من ينسبها
ّ
إلــى املـصــريــن ،بغير وجــه حــق! ثــم إن ظالل
ذلــك الـتــاريــخ الكريه ظلت ماثلة فــي الــذاكــرة
الجماعية ال تـمـحــى .ولــأســف ،فـقــد زادتـهــا
ط ـبــاع الـتـكـبــر وال ـت ـعــالــي و«الـ ـتـ ـش ــاوف» من
بعض الـقــوم ترسيخًا وإثـبــاتــا .وأراد بعض
ملوك مصر ،في سكرة أمانيهم ،أن يتشبهوا
ب ـم ـل ــوك أوروبـ ـ ـ ـ ــا فـ ــي ألـ ـق ــابـ ـه ــم ،وأزي ــائـ ـه ــم،
وم ـســاك ـن ـهــم ،وأنـ ـم ــاط ع ـي ـش ـهــم .وم ـث ـل ـمــا أن
ملوك أوروبــا استولوا على مناطق شاسعة
في أفريقيا ،وجعلوها ملكيات خاصة لهم،
فــا ب ــأس أن يـصـنــع م ـلــوك مـصــر صنيعهم.
وخـطــط الـخــديــوي إسـمــاعـيــل ألن يجعل من
ً
الـســودان مستعمرة تـ ّ
ـدر عليه أم ــواال يباري
بـهــا وي ـجــاري مــا لــدى أقــرانــه مـلــوك بلجيكا
ّ
وفــرنـســا وإن ـك ـل ـتــرا ...وبــرغــم أن الـســودانـيــن
ّ
لم يكونوا أغنياء ،إال أن الخديوي وزبانيته
ّ
جعلوا يحلبونهم حلبًا! صحيح ،أن الخديوي
إسماعيل لم يصل أبـدًا إلــى الــدرك املتوحش
الذي بلغه ليوبولد الثاني في الكونغو ،ولكن
ال ـســودان ـيــن ،ال ش ــك ،ع ــان ــوا م ــن مـلــك مصر
وأتـبــاعــه شــر املـعــانــاة .كــانــت قـســاوة الجباة
شــديــدة ،وبعض مــا يقترفه الجنود محزنًا،
ّ
وأما غطرسة حكام األقاليم الذين استجلبهم
الخديوي إلــى الـســودان ليستنزفوا مــوارده،
ُ
فقد كانت مقيتة إلــى درجــة ال تحتمل .ومن
املـ ـف ــارق ــات ال ـع ـج ـي ـبــة أن خ ــدي ــوي م ـص ــر لــم

ّ
القناة/
ُ«وما نرتضي أن َتقد ُ
سودانها
وي
عن مصر ُ
فصل ُ
ُ
وسودانها/
فمصر الرياض،
ُ
ُ
عيون الرياض ،وخلجانها
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الخرطوم
(أوزان كوز  -أ ف ب)

يجد من يستخدمهم لحكم أقاليم السودان
سوى بعض املرتزقة األوروبيني الذين أنعم
على كثير منهم برتبة الباشوية ،من أمثال
هكس باشا ،وبيكر باشا ،وهوتسنر باشا،
وكولن بونت باشا ...وهذا األخير لم يكن إال
ضــابـطــا أمـيــركـيــا ح ــارب فــي جـيــش الجنوب
أثناء الحرب األهلية في الواليات املتحدة .ثم
هجر الرجل بــاده بعد أن كره اإلقامة فيها،
إثــر خـســارة الجنوبيني حربهم ضــد قضية
ت ـحــريــر الـ ـس ــود .وسـ ــاق ال ـق ــدر مـسـتــر بــونــت
إل ــى مـصــر ،فاستقبله حــاكـمـهــا ،واستعمله
ل ـي ـشــرف ع ـلــى ت ــدري ــب ض ـبــاطــه .ث ــم ل ــم يجد
الخديوي إسماعيل  -يا للعجب! -من يرسله
إل ــى ال ـســودان ـيــن حــاكـمــا بــاسـمــه ف ــي بعض
أقاليمهم ،إال هذا الرجل الحاقد على السود،
كولن بونت باشا!

َ
«يراني دونه ،وأراه دوني»

ال ع ـجــب إذًا إن أظ ـهــر ب ـعــض ال ـســودان ـيــن
ضيقًا وريبة وتبرمًا ّ
ممن ادعوا أنهم «ملوك
مصر وال ـسـ ّـودان» ،فلم يجلب أولئك امللوك
لـهــم إال ك ــل أف ـ ــاق أشـ ــر .ث ــم إن ـهــم ه ــم الــذيــن
أدخلوا إلى السودان االستعمار البريطاني.
ول ــم يــدخــل الـبــريـطــانـيــون إل ــى ال ـس ــودان إال
متسترين بما ّ
خوله لهم التاج املصري .ثم
لم يلبث البريطانيون كثيرًا حتى استبدوا
ب ــأم ــور الـ ـس ــودان وح ــده ــم ،وأخ ــرج ــوا مـنــه،
مـنــذ عـشــريـنـيــات ال ـقــرن امل ــاض ــي ،كــل نفوذ
مصري ،ولم يبقوا مللك مصر والسودان إال
اللقب الـصــوري ،ليتلهى بــه .ومــن الغرائب
أن بعض بــاشــوات مصر لم يستسيغوا أن
يـتـفــاوض ال ـســودان ـيــون مــع اإلنـكـلـيــز لنيل
اسـتـقــال ب ــاده ــم .ول ـقــد ك ــان عـبــد الــرحـمــن
املهدي ،وهو زعيم حزب األمة ،وإمام طائفة
األنصار ،وأحد املنادين باستقالل السودان
ي ــرد عـلــى ه ــذه االن ـت ـقــادات ســاخ ـرًا ،فيقول:
«عجيب أمر املصريني ،يقبلون أن يفاوضوا
اإلنكليز ،وال يقبلون منا أن نفعل مثلهم!
وإن ـ ـهـ ــم ي ـت ـن ــاس ــون ك ـي ــف ج ـ ــاء اإلن ـك ـل ـي ــزي

إلينا؟ لقد جاء اإلنكليزي في عربة يسوقها
امل ـص ــري ،وت ـجـ ّـرهــا الـخـيــول امل ـصــريــة .فهل
يحسن بنا أن نـفــاوض الـســائــس ،أم يجدر
بنا أن نـفــاوض الـخـيــول ،أم األفـضــل لنا أن
ّ
نـتـحــدث مــع الـسـيــد اإلن ـك ـل ـيــزي؟!» .عـلــى أن
بعض السودانيني أب ــدوا صــراحــة أكثر في
ً
الـتـعـبـيــر عـمــا يـجـيــش فــي ص ــدوره ــم .مثال
إن رئ ـيــس وزراء ال ـس ــودان األس ـبــق محمد
أح ـم ــد امل ـح ـج ــوب ،وهـ ــو م ــن أشـ ــد ال ــداع ــن
إلــى استقالل الـســودان عــن مصر ،كثيرًا ما
ك ــان يغمز مــن قـنــاة الـعــاقــة بــن املصريني
والسودانيني ،ويـ ّ
ـردد أبياتًا قديمة للشاعر
ّ
العبدي ،يقول فيها:
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َ
حني ُ َ
دونهُ،
َ
بغضه ،وأيضًا /يراني
بغضني وأ ِ
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دوني
راه
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فلو َ أنــا
على حــجـ ٍـر ذ ِبحنا /جــرى الدم ِ
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َ
قني».
بالخب ِر الي ِ

رقصة صالح سالم

ّ
ّ
ّ
ظ ــل بـعــض املـصــريــن يـمــنــون أنفسهم بــأن
ّ
السودان لهم ،وأن السودانيني لن يقبلوا إال
معهم .ولقد استمرت تلك األوهام،
باالتحاد
ُ
حتى بعد أن أط ـ ِـر َد الجنود املـصــريــون من
ال ـ ـسـ ــودان ف ــي أعـ ـق ــاب اإلن ـ ـ ــذار ال ـبــري ـطــانــي
ل ـح ـك ــوم ــة س ـع ــد زغـ ـ ـل ـ ــول ،فـ ــي  22ت ـشــريــن
الثاني /نوفمبر  ،1924بعد مقتل السير لي
سـتــاك الحاكم البريطاني الـعــام للسودان،
فــي ال ـقــاهــرة .ول ــم تفتر أمــانــي مـلــوك مصر
في استعادة الـســودان إلــى مملكتهم ،طيلة
ّ
النصف األول من القرن العشرين .وألن تلك
املـطــالــب لــم تـكــن تـ ّـمــت إل ــى الــوقــائــع بصلة،
ّ
فإنها لــم تجد إل األل ـقــاب تتمسح بـهــا ،أو
الـشـعــارات تتوسل بـهــا ،أو األشـعــار تترنم
بواسطتها .وعلى سبيل املـثــال ،فقد دأبــت
إذاعة القاهرة ،في أربعينيات القرن املاضي،
على بث أغنية كتب كلماتها أحمد شوقي،
وغنتها أم كلثوم ،وتقول أبياتها:

«ومــا نرتضي أن ّ
تقد القناةُ /
ويفصل عن
ُ
َ
مصر ُسودانها ُ
ُ
ُ
ـاض ،وسـ ـ ــودان ـ ـ ـهـ ـ ــا /عـ ـي ــون
ـ
ـ
ـ
ي
ـر
ـ
ـ
ـ
ل
ا
ـر
ـ
ص
فـ ـمـ ـ
ُ
الرياض ،وخلجانها
وم ـ ـ ــا ه ـ ــو مـ ـ ـ ـ ـ ٌ
ـاء ،ول ـ ـك ـ ـنـ ــه /وري ـ ـ ـ ــد الـ ـحـ ـي ــاة،
وشريانها».
ورغ ـ ــم ج ـم ــال ك ـل ـمــات ش ــوق ــي ،وروعـ ـ ــة أداء
أم كـ ـلـ ـث ــوم ،وص ـ ــدق م ـع ــان ــي ب ـع ــض أب ـي ــات
ّ
ّ
ال ـق ـص ـي ــدة ،ف ـ ــإن ال ـح ـق ـي ـقــة امل ــؤس ـف ــة ه ــي أن
مصر والسودان كانا يمضيان إلى انفصال،
وليس إلى اتحاد .ولقد بقي بعض املصريني
م ـت ـش ـب ـثــن بـ ـ ـ «ح ـق ــوق ـه ــم الـ ـت ــاريـ ـخـ ـي ــة» فــي
ال ـس ــودان حـتــى بـعــد أن أسـقـطــت امللكية في
م ـصــر ذاتـ ـه ــا .وح ـي ـن ـمــا ب ـ ــدأت امل ـف ــاوض ــات،
ف ــي  22تـشــريــن األول  /أك ـتــوبــر  ،1952بني
َ
الجانبني املصري والبريطاني حول املسألة
السودانية ،وجد الوفد املصري الذي ترأسه
ال ـ ـلـ ــواء م ـح ـمــد ن ـج ـيــب أن م ـطــال ـبــه ب ــوح ــدة
وادي الـنـيــل تـسـتـلــزم مـنــه أن يـقـبــل الـطــرف
الثاني (أي الـســودان) بتلك الوحدة مختارًا
وراغـ ـب ــا .وه ـك ــذا ت ــواف ــق ال ـجــان ـبــان امل ـصــري
والبريطاني على أن ُيستفتى السودانيون
ّ
ف ــي م ـســألــة ت ـقــريــر م ـص ـيــرهــم .وظـ ــن بعض
ّ
الـضـبــاط املـصــريــن أن بــإمـكــانـهــم أن يـغــروا
السودانيني بقبول الوحدة مع مصر .وتوهم
ً
آخرون أن محمد نجيب نفسه سيكون رجال
ً
م ـق ـبــوال لـحـكــم ال ـس ــودان ألن أم ــه ســودان ـيــة!
وت ـصــور أح ــد الـضـبــاط ،وه ــو ص ــاح ســالــم،
ّ
أن بإمكانه أن يكسب تأييد قبائل الدنكا في
جنوب الـســودان ،إن هو التقى بهم ،ورقص
في احتفاالتهم .وكذلك فعل الرجل بالضبط،
إذ نـشــرت لــه الـصـحــف ص ــورًا ،وه ــو يرقص
شبه عار ،مع رجال القبائل الزنوج! واعتقد
مـصــريــون آخ ــرون أن بإمكانهم أن يـ ّ
ـوحــدوا
صـفــوف أنـصــار مصر مــن الـســودانـيــن عبر
بذل املال لهم ،وتشكيل حزب اتحادي جديد
ً
يجمع شتاتهم .وفعال تشكل ذلك الحزب الذي
قاده إسماعيل األزهري ،ورعاه علي املرغني
زعيم الطريقة الختمية ،وصرفت الحكومة

املصرية على بعض السياسيني السودانني
م ــاي ــن ال ـج ـن ـي ـه ــات ،وهـ ــي م ـب ــال ــغ ضـخـمــة
بـمـعــايـيــر ذل ــك ال ــزم ــن .غ ـيــر أن ك ــل األم ــان ــي
وأحالمها ،والرقصات وشطحاتها ،والنقود
ورنينها ...لم يكن لها كلها أن تصمد كثيرًا
يــوم االمتحان ،ورغــم أن االتحاديني بقيادة
األزه ــري هم الذين فــازوا في أول انتخابات
نـيــابـيــة ف ــي الـ ـس ــودان ،ج ــرت ف ــي ديـسـمـبــر/
ك ــان ــون األول  ،1953إال أن األزهـ ـ ــري نفسه
ل ــم يـسـتـطــع أن ي ـق ــاوم الـتـطـلـعــات الــوطـنـيــة
ُ
إلــى االستقالل التام ،بعد أن انتخب رئيسًا
ً
للوزراء في بالده .وفعال تقدم األزهري نفسه
بــاقـتــراح إع ــان اسـتـقــال ال ـس ــودان ،فحصل
على إجماع أعضاء البرملان ،في الخرطوم.
وفــي األول مــن كــانــون الـثــانــي /يناير 1956
رفــع إسماعيل األزه ــري ،ومعه محمد أحمد
املحجوب زعيم املعارضة (الذي ترنم بأبيات
املثقب العبدي ،أعاله) علم االستقالل ّ
املكون
ُمن األلوان األخضر واألصفر واألزرق .وبذلك
قضي األمــر الــذي كــان فيه ال ـســودان ومصر
يستفتيان .ولم يبق للمصريني من ّ
يعولون
عليه في الـســودان ســوى انقالبيي العسكر.
وكان أولئك الرهط من الضباط صنفًا عجيبًا
ُ
من الناس يستحقون أن تروى أخبارهم في
مقالة أخرى.
*كاتب عربي
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ف ــي الـ ـس ــودان ،ت ـ ّـم إس ـق ــاط الـحـكــم الـعـسـكــري
ثالث مرات من خالل تظاهرات في الشارع في
 26تشرين األول /أوكتوبر  6 ،1964نيسان/
إبريل 11 ،1985نيسان /إبريل .2019في املرة
األولــى ،احتاج األمر فقط إلى عريضة ّ
قدمها
خ ـم ـســة وسـ ـت ــون ضــاب ـطــا م ـتــوس ـطــو الــرتــب
لــرئـيــس املـجـلــس الـعـسـكــري الـفــريــق ابــراهـيــم
عبود لكي يقتنع األخير باالستجابة لضغط
ّ
الشارع في حل املجلس العسكري الذي حكم
ّ
لست سنوات .في ّ
املرتني الثانية والثالثة ،لجأ
الجيش تحت ضغط ال ـشــارع ،فــي استجابة
إلي ـق ــاع األخ ـي ــر ع ــام 1985وعـ ـل ــى األرجـ ــح في
الثالثة ،كإجراء وقائي من حرب أهلية يتورط
فيها الجيش ضــد املــدنـيــن بعد اتـخــاذ عمر
البشير القرار بقمع املتظاهرين ،إلى االنقالب
العسكري وقام بعزل الديكتاتور .عام ،1964
اختفى العسكر من املشهد بعد عزل ابراهيم
عبود ،تاركني الحكم االنتقالي لحكومة مدنية
بــرئــاســة ســر الـخـتــم خليفة ضـ ّـمــت «الجبهة
ال ــوطـ ـنـ ـي ــة ل ـل ـه ـي ـئ ــات :ال ـ ـطـ ــاب واملـ ـح ــام ــون
واألطباء وأساتذة الجامعة والنساء والتجار
والـعـمــال وامل ــزارع ــون» وأخ ــذت ثمانية وزراء
كــان منها خمسة ألعـضــاء الـحــزب الشيوعي
أو مل ـقـ ّـربــن م ــن ال ـح ــزب ،و«ج ـب ـهــة األح ـ ــزاب»
ال ـت ــي ن ــال ــت خـمـســة م ـقــاعــد أخ ــذت ـه ــا أح ــزاب
«األم ـ ـ ــة» و«ال ــوطـ ـن ــي االت ـ ـحـ ــادي» و«ال ـش ـعــب
ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي» و«ال ـش ـي ــوع ــي» و«اإلخ ـ ـ ــوان
امل ـ ـس ـ ـل ـ ـمـ ــون» فـ ـيـ ـم ــا ذهـ ـ ـب ـ ــت ث ـ ــاث ـ ــة م ـق ــاع ــد
للجنوبيني .هذه الحكومة هي التي أشرفت،
ول ــو بـعــد تـعــديــل وزاري فــي ش ـبــاط /فبراير
ملصلحة األحــزاب على حساب الهيئات ،على
انتخابات الجمعية التأسيسية في نيسان/
ّ
إبــريــل  .1965فــي عــام  ،1985تسلم «املجلس
الـعـسـكــري االنـتـقــالــي» ،بــرئــاســة الـفــريــق عبد
الرحمن ســوار الذهب السلطة بعد النميري،
ّ
وكانت الحكومة التي تألفت أواخــر نيسان/
إبريل برئاسة الجزولي دفع الله تحت سلطة
املجلس العسكري ،وعبرهما تمت االنتخابات
لـلـجـمـعـيــة الـتــأسـيـسـيــة ف ــي ن ـي ـســان /إبــريــل
1986ومــن ثم تسليم السلطة لحكومة مدنية
نتجت من ائتالف َ
حزبي «األمة» و«االتحادي
الديموقراطي» رأسها الصادق املهدي.
فــي مرحلة مــا بعد  11نيسان /إبــريــل ،2019
هناك تنازع للسلطة بني «املجلس العسكري
االنتقالي» وقائد تظاهرات  19كانون األول/
ديسمبر  2018ـ ـ نيسان 10 /إبــريــل ،2019أي
«تـجـ ّـمــع املـهـنـيــن» ال ــذي هــو واج ـهــة ألح ــزاب
«األمـ ــة» و«ال ـش ـيــوعــي» و«املــؤت ـمــر الشعبي»
و«الحركة الشعبية ـ ـ قطاع الشمال» ،وهناك
كباش كبير بني العسكر والشارع لن يستطع
ف ـي ــه ال ـع ـس ـكــر تـ ـك ــرار ت ـج ــرب ــة سـ ـ ــوار ال ــذه ــب
ب ـس ـهــولــة ،ول ــن يـسـتـطـيــع امل ــدن ـي ــون ع ـلــى ما
يبدو تكرار تجربة االنتقال من حكم ابراهيم
عبود إلى الحكم البرملاني ،االنتقال الذي كان
بقيادة مدنيني .احتاج عزل املجلس العسكري
برئاسة عبود إلى خمسة أيام ،فيما استغرق
ذل ــك أح ــد ع ـشــر ي ــوم ــا ض ــد ال ـن ـم ـيــري ،وضــد
عـمــر الـبـشـيــر اسـتـغــرقــت االح ـت ـجــاجــات مئة
ّ
وثالثة عشر يومًا ،ما يدل بالتتابع ،وكمرآة،
على مدى قوة الجذور القائمة للسلطة ،رغم
أن الـتـظــاهــرات ضــد البشير كــانــت أق ــوى من
ســابـقـتـيـهــا وك ــان ــت أك ـث ــر دي ـم ــوم ــة ،وه ــو ما
ي ــدل عـلــى م ــدى ق ــوة نـظــام عـسـكــري ك ــان منذ
 30ح ــزي ــران /يــونـيــو  1989واج ـه ــة لتنظيم
إسالمي (الجبهة القومية اإلسالمية بزعامة
حسن الترابي ،رغم خالف األخير مع البشير
وعزله من السلطة عام  )1999رسخ نفسه في
السلطة على مــدى ثالثة عقود ،فيما لم يكن
عـبــود متمتعًا بـقــاعــدة حــزبـيــة ،بينما تنقل
الـنـمـيــري مــن الـيـســار إل ــى الـيـمــن عـلــى مــدى
ً
ستة عشر عامًا وقد كان سهال إسقاطه بعد
شهر مــن انهيار تحالفه مــع زعيم إسالميي
السودان حسن الترابي.
ّ
يدل ما سبق على مدى ترسخ العمل الحزبي
فـ ــي الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــودان ،وعـ ـ ــدم اسـ ـتـ ـط ــاع ــة ال ـع ـس ـكــر
تـصـحـيــر ال ـس ـيــاســة م ــن خ ــال ال ـق ـضــاء على
الحياة الحزبية .يبدو أن األحزاب التي يطلق
ع ـل ـي ـهــا أح ـ ـ ــزاب ت ـق ـل ـيــديــة ب ـح ـكــم اس ـت ـنــادهــا
إلــى بنى قديمة (حــزب «األم ــة» الــذي يستند

إل ــى طــائ ـفــة األنـ ـص ــار ،والـ ـح ــزب «االتـ ـح ــادي
الديموقراطي» املستند إلى طائفة الختمية،
وهو كان عام  1967حصيلة اندماج «الحزب
ال ــوطـ ـن ــي االتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــادي» مـ ــع «حـ ـ ـ ــزب ال ـش ـعــب
الديموقراطي») ،أو أحــزاب حديثة ال تستند
إلى بنى قديمة طائفية أو قبلية (الشيوعيون
ـ ـ اإلســامـيــون ـ ـ الـبـعــث ...إل ــخ) ،مــا زال ــت هي
م ـن ــاب ــر وق ـ ـنـ ــوات ال ـس ـي ــاس ــة األس ــاسـ ـي ــة فــي
سودان  1956ـ ـ  ،2019وهذا شيء لم نجده في
مصر وســوريــا والـجــزائــر مــا بعد عــام ،2011
بــل هـنــاك مــؤشــرات كـمــا فــي ع ــام  ،1964على
أن «ت ـج ـمــع امل ـه ـن ـيــن» ه ــو واج ـه ــة لــأحــزاب
التي يلفت النظر اآلن أن خلفاء عبد الخالق
مـحـجــوب وح ـســن ال ـتــرابــي وال ـه ــادي املـهــدي
وج ــون غــارانــغ يجتمعون مـعــا فــي «تحالف
ق ــوى اإلج ـم ــاع الــوط ـنــي» الـ ــذي ت ــم تأسيسه
عــام  .2009هــذا التحالف هو الــذي كــان القوة
امل ـحــركــة وراء («ت ـج ـمــع امل ـه ـن ـيــن» :ط ــاب ـ ـ
محامون ـ ـ منظمات املرأة ـ ـ أكاديميون ...إلخ)
الــذي كان القوة املنظمة في التظاهرات التي
دفـعــت العسكر إلــى إسـقــاط البشير وتفكيك
مؤسسات نظامه.
ل ـيــس ف ــي ال ـ ـسـ ــودان ب ـقــايــا أح ـ ـ ــزاب ،ك ـمــا في
ب ـل ــدان عــرب ـيــة ق ــام ال ـع ـس ـكــر بـتـحــويـلـهــا إلــى
ّ
«مـ ـم ــال ــك صـ ـم ــت» مـ ــن خـ ـ ــال شـ ـ ــل األح ـ ـ ــزاب
السياسية فـيـهــا ،بــل هـنــاك أح ــزاب سياسية
ذات جـ ــذور اجـتـمــاعـيــة قــويــة اس ـت ـطــاعــت أن
تسقط الحكم العسكري عــام  1964وأن تهز
الحكم العسكري مرتني في  1985و 2019عبر
تظاهرات الشارع وأن تدفع العسكر إلى نزع
رأس املــؤس ـســة الـعـسـكــريــة .ف ــي ه ــذا اإلطـ ــار،
يـجــب تسجيل مــرونــة الـسـيــاســة الـســودانـيــة
في نسج التحالفات وعــدم االلتفات إلــى آالم
املاضي ،كما يفعل الشيوعيون اآلن من خالل
تحالفهم مــع إســامـيــي «املــؤتـمــر الشعبي»،
ال ــذي أسـســه الـتــرابــي بعد خــافــه مــع البشير
ويــرأســه عـلــي الـحــاج مـنــذ وف ــاة الـتــرابــي عــام
 ،2016فيما كــان الترابي هو صاحب اقتراح
حــل ال ـحــزب الـشـيــوعــي ون ــزع عـضــويــة نــوابــه
فــي  22تـشــريــن الـثــانــي /نوفمبر  1965وهــو
كان القوة الكبرى في نظام الترابي ـ ـ البشير
الـ ــذي الح ــق الـشـيــوعـيــن وعـ ّـرض ـهــم لـضــربــة
كبرى في التسعينيات توازي ضربة النميري
عــام  .1971فــي الـحـيــاة الـحــزبـيــة الـســودانـيــة،
ه ـن ــاك اج ـت ـم ــاع ع ـنــد ب ـعــض ق ـ ــادة األحـ ـ ــزاب،
وهو شيء مفتقد في البالد العربية األخرى،
لثالوث (فكر ـ ـ سياسة ـ ـ تنظيم) عند شخص
واحد كما يمكن تلمس ذلك عند عبد الخالق
مـ ـحـ ـج ــوب ومـ ـحـ ـم ــد ابـ ــراه ـ ـيـ ــم نـ ـق ــد وح ـس ــن
الترابي ،فيما هناك اجتماع الثنني من الثالثة
ع ـن ــد ق ــائ ــد س ـي ــاس ــي (ال ـس ـي ــاس ــة والـتـنـظـيــم
مــن دون الفكر :خالد بـكــداش وري ــاض الترك
ً
وسالم عادل ،مثال) أو ألحد الثالثة (التنظيم:
يوسف فيصل ومرشد اإلخــوان املسلمني في
مصر محمد بديع ...إلخ).
ي ـم ـك ــن تـ ـل ـ ّـم ــس ف ـ ـ ـ ــرادة الـ ـحـ ـي ــاة ال ـس ـيــاس ـيــة
السودانية من خالل املثال اآلتي :ضد انقالب
 19ـ ـ  22تموز /يوليو  1971الذي قاده الضابط
الشيوعي الــرائــد هاشم العطا بالتعاون مع
العقيد عثمان حاج حسني (أبــو شيبة) قائد
ال ـحــرس الـجـمـهــوري ال ــذي خـبــأ عـبــد الخالق
محجوب في إحــدى غرف القصر الجمهوري
ب ـع ــد ه ــرب ــه مـ ــن ال ـس ـج ــن فـ ــي  29حـ ــزيـ ــران/
يــون ـيــو  ،1971وق ــف أنـ ــور الـ ـس ــادات ومـعـمــر
القذافي وحكومة اإلمبراطور اإلثيوبي هيال
س ـيــاســي وال ـح ـكــومــة ال ـبــري ـطــان ـيــة واألم ــن
الـعــام للحزب الشيوعي السوفياتي ليونيد
بريجنيف .بعد إعــدام عبد الخالق محجوب
إث ــر فـشــل ان ـق ــاب هــاشــم ال ـع ـطــا ،ت ــم تسريب
تـقــريــر س ــري لصحيفة «ل ــو مــونــد» (ع ــدد 12
شباط /فبراير  ،)1972قدمه باجتماع حزبي
عـضــو املـكـتــب الـسـيــاســي لـلـحــزب الـشـيــوعــي
ال ـت ـش ـي ـكــوس ـلــوفــاكــي ف ــاس ـي ــل بـ ـي ــاك ورج ــل
مــوس ـكــو ف ــي ب ـ ــراغ ،يـنـتـقــد م ـح ـجــوب بسبب
«م ــواق ـف ــه امل ـت ـش ـن ـجــة»مــن ال ـن ـم ـيــري ويـنـتـقــد
االنـ ـق ــاب الـ ــذي أض ــر ب ـعــاقــات مــوس ـكــو مع
القاهرة (انظر كتاب محمد أبو القاسم حاج
ح ـم ــد« :الـ ـ ـس ـ ــودان :املـ ـ ــأزق ال ـتــاري ـخــي وآفـ ــاق
املستقبل» ،دار الكلمة ،بيروت  ،1980ص 470
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