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 حممود حممد طه :

 ية يف نشاطه وفكره السياسي يف السودان تأرخيدراسة 

 ذاكر حمي الدين عبد اهلل . دأ.م.

 31/6/0222 :القبول تأريخ 36/33/0223 :التقديم تأريخ

ظهر محمود محمد طه من بين مجموعة من الشخصيات التي  بير ت وتر يت 
حييياون مييين خ لهيييا . اصيييربصيييماتها الوا يييحة عكيييل الس ييير النيانييي  النيييودا   الم 

هييياا الس ييير جدييارت جيييدين وانييي ان بيييين التخيييييد والم ار ييية  تيييخري تقييديإ ا يييايد جدييييدد ل
التي  يحياون هياا  ,و ا ت نببان رئينان في  تقديميه حياتيه دم يان لتكيا ا  يايد ,والرفض

البحيييل الو يييوأ عكيييل جبر هيييا فييي  محاولييية لتقيييييإ  شييياطه وجهيييد  عكيييل نييياحة الس ييير 
 . ا ية الم اصردوالنيانة النود

 الوالدة والنشأة :

وتكقيل فيهيا  ,9191ولد ف  مدي ة رفاعة الوا  ة شرق ال اصمة الخرطوإ عياإ 
 (جام ة الخرطوإ يحقيان )دإ التحق ب كية غردون التا ارية  ,ت كيمه ايبتدائ  والدا وي

عميين ب ييدها فيي  مصييكحة  ,مه دنييان  9191ب كييية اله دنيية وتخيير  م هييا بتسييوق عيياإ 
وتسير  لممارنية  ,9199 يه تيرا عمكيه عياإ جاي  ,ديد النودان بمدي ة عطبيردن ا ح

حييييل ع يييأ ب يييدها عكيييل التيييخليأ و شييير الس ييير  ,9111عمكيييه الخييياع حتيييل عييياإ 
بني ة ال بي  محميد  –و ما  ان  –ب د جن جدرى  سنه ف ريان  ,(1)النيان  الخاع به 

ميييا  تبيييه  يييارن ميييار    و يييالا ,وميييا  تبيييه ا مييياإ ال  الييي  (,صيييكل ال عكييييه ونيييكإ)
                                                 

 جام ة الموصن. اآلداب/  كية  تخري  نإ ال / 
(  لتساصييين جوفييل عيين  شييخته ودرانييته ي ظيير امو يير الس يير الجمهييوري عكييل شييب ة الم كومييات 1)

 .www. alfikra. orgالدولية )اي تر يت(. 
 

http://www.alfikra.org/
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ولي ين وغيرهإ من جصحاب الس ر ايشترا   والس ر الرجنمال  من ال تاب والمس رين 
ول ن هاا يسنر ل ا محاولة صياغة ف ر خاع به يقوإ عكل الم اوجة . (1)األوربيين 

جو الت حإ ما بين التوجهات ا ن مية واألف ار والمبادئ الس ريية والنيانيية النيائدد 
 . اآ اا

 :بدايات الوعي السياسي وتأسيس احلزب اجلمهوري 

حسكييييت حقبيييية األرب ي يييييات ميييين القييييرن ال شييييرين ب شيييياط نيانيييي  وف ييييري فيييي  
وجشييرت هييا  المييدد ظهييور ال ديييد ميين الشخصيييات الس رييية والنيانييية التيي   ,النيييودان

اليياي تيي عإ  – ييان ميين بييي هإ محمييود محمييد طييه  ,ل بييت دوران هامييان فيي  هييا  المرحكيية
ح ب الجمهوري وتولل رنإ م طكقاته الس رية وجهدافيه وا تيرن انيمه بيه م يا بيدايات ال

 . عمكه النيان 
عكيييل ادييير اجتميييام مجموعييية مييين الطكبييية والشيييباب  ,تخنييي  الحييي ب الجمهيييوري
 9191تشيرين جون  61في  ييوإ الجم ية  (بيالخريجين)النودا يين ممن عرفيوا آ يااا 

                                                 

, صيييحيسة "محميييود محميييد طيييه فييي  حيييوار صيييوف  مييير منيييتر هيييود ج  ييي  "(  محجيييوب  يييرار,1)
 . 9196 ا ون جون  91الخرطوإ,  ,الصحافة
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حيييل تييإ ايتسيياق فيييه عكييل تخنييي   ,خرطوإبييال (1)فيي  مقيير مييلتمر الخييريجين ال يياإ 
 . (2)الح ب وا تخاب المه د  محمود محمد طه رئينا له 

وجعكن مبادئه التي  ا تهجيت ميا جطكيق  (,الحرية ل ا ولنوا ا)تب ل الح ب ش ار 
وال دالييية ايجتماعيييية   ,الماهبيييية ا نييي مية و وامهيييا الحريييية السرديييية المطكقييية  "عكييييه

حيييي ب جي ييييا الييييل الجيييي ي التيييياإ لكقييييوات البريطا ييييية والمصييييرية  مييييا دعييييا ال,"الشييييامكة
وتحقييق الوحيدد الوط يية وتر يية  ,وتخني  ح ومة نودا ية حيرد ديمقراطيية ,المشتر ية

وبيالا ي يون الحي ب جون مين دعيا اليل . السرد عكيل جنيا  اعتمياد ال ظياإ الجمهيوري
ادييية واي سصييالية عكييل خيي أ األحيي اب ايتح ,تب يي  ال ظيياإ الجمهييوري فيي  النيييودان

 . (3)األخرى الت  دعت الل ا امة ح إ مك   جو ايرتباط بالتا  المصري 
عكيل احيدال ت يييرات  ,حنب ما ج د محمود محميد طيه ,يقوإ الس ر الجمهوري

شيييامكة فييي  الحيييياد والشيييري ة والم يييام ت عكيييل جنيييا  الم اصيييرد واألخيييا بالجوا يييب 
حر ية نيانيية دي يية ت تميد ا   يام  ,ن ح بيه ما ج د جي ا عكل ج ,ا  نا ية الحديدة

 . (4)والمحاورد مر الجمير 
                                                 

( خريجيان مين 9919عكيل ادير ايجتميام الياي ح ير  ) 9191شيباط  96ا بدق الملتمر ف    (1)
لملتمر, و يان مين جهدافيه النيهر عكيل  ن ج حاي النودان. وتإ فيه ا يرار الدنيتور الخياع بيا

مصيييالل النيييودان والخيييريجين, مييير ابيييداي ب يييض ايهتمييياإ بالشيييلون النيانيييية, رغيييإ م ار ييية 
ة التيي  تشيي كت  ييد  ييواد األحيي اب النيانييية الرئينييالنييكطات البريطا ييية. جصييبل المييلتمر فيمييا ب

الحر يية الوط ييية عشييية اينييتق ن فيي  النييودان. لكتساصييين ي ظيير اغالييب حامييد اليي جإ, تطييور 
-19(, ع9119 –, ملننيية ايييأ لكطباعيية )بيييروت 9, ط9111 – 9169فيي  النييودان 

19 . 
,  قيييي  عيييين مو يييير الس يييير 1-9. ع 9191(  محمييييود محمييييد طييييه, النييييسر األون, جإ درمييييان, 2)

 الجمهوري.  
-9191الجمهوريون, م الإ عكل طريق تطور الس رد الجمهورية خ ن د دين عاما  ا خوان(  3)

 وما ب دها.  6, ع 9191 ,,    جإ درمان9191
  "Questions From. Mr "(  لكتساصين ي ظر ااجاباته عكل جنئكة األنتاا جون فون4)
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 املواجهة مع اإلدارة الربيطانية االستعمارية :

ف  مواجهة مباشيرد مير  ,ب د ت عمه لكح ب الجمهوري ,دخن محمود محمد طه
ميين   (مكي  فييرا  الحميا )ا دارد البريطا يية م يا عرفييت في  جدبييات الحيي ب بنيانية 

بريطا ييييييية اينييييييت مارية فيييييي  ظيييييييإ و يييييييادد التظيييييياهرات الم ادييييييية ليييييي دارد الخيييييي ن ت 
 . (1)النودان

 ييييدإ ب ييييدها  ,9191تييييإ اعتقالييييه وب ييييض رفا ييييه فيييي  ح يييييران  ,عكييييل اديييير الييييا
ف يان بيالا جون نيجين نياني  في  . وح يإ عكييه بالنيجن لميدد عياإ واحيد ,لكمحا مة

جن انييتمرار  م ييتق  فيي   إب  ييه. ويييرى الحر يية الوط ييية النييودا ية  ييد اينييت مار
عائيييد اليييل اصييييرار  فييي  رفيييض تو يييير جي ت هيييد يييي ع عكيييل عيييدإ ممارنيييته  ,النيييجن

ما  اي جن النكطات البريطا ية نرعان. ال شاط النيان  الم ادي لكنيانة البريطا ية
فخطكقيت  ,ر خت جماإ ال  وطات الش بية الت   ادهيا رفا يه في  الحي ب الجمهيوري

 . (2)ن اعتقاله يوما م 19نراحه ب د 
واليا  ,9191تشيرين جون  91اي ا ه نرعان ميا جعييد اعتقاليه ميرد جخيرى في  

ألنباب تت كيق بال يادات والتقالييد في  اطيار نياني  عكيل خكسيية الحمكية ال بييرد التي  
التييي  جميييرت النيييكطة  , ادهيييا  خيييرا  اميييرجد نيييودا ية مييين النيييجن فييي  مدي ييية رفاعييية

تجييا  احييدى  (الخ يياب السرعييو  )لممارنييتها الختييان  ,باعتقالهييا وتقييديمها لكمحا ميية
وهيي  بييالا تخييالأ الحظيير اليياي ييي ع عكيييه  ييا ون م يير الخ يياب السرعييو    ,ب اتهييا

و يان في  مو سيه هياا والحمكية التي   ادهياف  يد لتستيتت ا تبيا  ال دييد مين . الصادر آ ااا

                                                                                                                         

John Voll and Answers From Ustaz Mahmoud Mohammed taha.  
 www. al Fikra. org. Biography.   

 وما ب دها.  99 , ع 999وريون, م الإ عكل طريق مهالج ا خوان(  1)
فييييي  مو ييييير الس ييييير الجمهيييييوري عكيييييل شيييييب ة الم كوماتيييييية  "نييييييرد األنيييييتاا محميييييد محميييييود طيييييه (2)

 . 9-9)اي تر يت(,   ع 

http://www.al/
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ن   يائه عكيل اليرغإ مي ,والتأ حوليه ال دييد مين الملييدين والم اصيرين ,الشخصيات
 . (1)ح مان بالنجن لمدد عامين من جرائها 

 –و مييييا تل ييييد جدبيييييات الحيييي ب  –وهييييو يحميييين  ,9191خيييير  ب ييييدها فيييي  عيييياإ 
ادييير  ,ويبيييدو ج هيييا صيييقكت ج دييير. م طكقيييات ف ريييية دي يييية ونيانيييية واجتماعيييية جدييييدد

ميار  . ا دامه عكل اعت ان ال ا  وايخت ي ب سنه ف  منقط رجنه ف  مدي ة رفاعيه
وتحدييدا الييل  ,والتح ييل والصيوإ لميدد د ديية جعيواإ ,هيا  هيا الصييوفية في  ال بياددخ ل

خيير  ب ييدها بشخصييية جديييدد اات م طكقييات ف رييية تجديدييية  ,9119تشييرين الدييا   
ب يييد جن   يييجت فييي  اه يييه م يييالإ ف ييير  تجمييير بيييين األف يييار النيانيييية الحديدييية التييي  

 مييا اعتبييير . (2)وأ ا نيي م والتصيي ,ظهييرت آ ييااا  الشيييوعية والرجنييمالية وغيرهيييا
اتصييان مل ييت ميير ال لي ييود ب ييد  الصييوف    "محمييود محمييد طييه خكوتييه هييا  بمدابيية

ديإ يبير  لخدمية  ,فالصيوف  يخكيو اليل ال ليب ي  شخصييته. . . ويخخا المجتمير م يه
 . (3) "المجتمر ف  جكوتييه
 ,النيودان داعبت مخيكة ال دييرين مين المس يرين النيانييين في  ,ان ف رد الخكود

وبما يج ين  ,وان الهدأ من وراي الا لأ ج سنهإ بهالة من ال موض المدير ل  تبا 

                                                 

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

 )اي تر يت(. 
www. abdelaati. net.  

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

http://www.abdelaati/


  أ,م.د.ذاكر حمي الدين عبد اهلل          سياسي يف السودانية يف نشاطه وفكره التأرخيدراسة  حممود حممد طه :

    

 111 

النيودا   الحيديل والم اصير  تيخري وف  ال. جف ارهيييإ ج در  بوين وا جاابان ميين جتباعهإ
 . (1) ماا  عديدد   من هاا ال وم من الخكوات 
اولية توفيقيية بيين موا يأ عيدد جياي مح ,يبدو جن تب   الدعود لك ظاإ الجمهيوري

 ,ل يين ميين جبر هييا موا ييأ األحيي اب الطائسييية بشييقيها ميين جهيية ,ظهييرت آ ييااا بجيي ي
و  (الختميييية)والداعيييية اليييل اعتمييياد  ظييياإ ح يييإ ينيييت د عكيييل اليييدعإ الشييي ب  لطيييائست  

تحييييت مظكيييية الح ييييإ ايتحييييادي جو  ييييياإ  ظيييياإ مك يييي  مييييدعوإ ميييين  بيييين  (,)األ صييييار
عيياب محمييود محمييد طييه  ,9191شييباط  91 تييخري ن صييادر بفسيي  بيييا. (2)بريطا يييا 

يا جماعة األشيقاي وييا جماعية   "اموا سهما ها  بقوله . عكل  عماي هاتين الطائستين
جيهييا المييرددون  ال  ميية . . . جيهييا القانييمون الييب د بانييإ الخدميية الوط ييية. . . األميية

يييييية باي تمييييياي اليييييل ا يييييتإ تكتمنيييييون الحر . . .   مييييية الطائسيييييية الب ي ييييية ,المشيييييلومة
فيذاا اجتم يت  كميت إ فذ ميا . وا يتإ تكتمنيون المكيا بالبقياي تحيت ا   كيي  ,المصريين

 . (3) "تجتمر عكل ابقاي المصريين وا   كي  م ان 

                                                 

 جحميييدليي, ل ييين مييين جبييير هإ محميييد النيييودان الحيييديل والم اصييير ال دييييد مييين هييي تيييخري (  شيييهد 1)
  "المهيييدي, واليييرئي  ج سييير  مييييري, الييياي اختكيييل ب سنيييه لميييدد شيييهر ديييإ خييير  ب يييدها. بقيييوا ين

المدييييرد لكجيييدن فييي  النيييودان. لكتساصيييين  اب. إ. هوليييت, المهديييية فييي   "الشيييري ة ا نييي مية
بيي  لك شيير, عبييد الييرحيإ مصيطسل, دار الس يير ال ر  جحمييدالنيودان, ترجميية جمييين عبييد, مراج ية 

 وما ب دها.  91دار اله ن, يإ. يت, ع  ,م صور خالد, السجر ال ييااب ؛صسحات مت ددد
(     يي  بهييا األحيي اب الم بدقيية ميين رحييإ هيياتين الطييائستين القييائمتين عكييل جنييا  صييوف  ولييي  2)

عكل جنا  طائس  حيل ش ن األ صار القاعيدد الشي بية لطائسية المهديية والتي  جننيت حي ب 
اليياي  ييان يييدعو آ ييااا بانييتق ن النييودان وال اميية  ظيياإ مك يي  ي ييون عكييل رجنييه عبييد  األميية

الرحمن المهدي. ف  حين ش كت الختمية  اعدد الطائسة الدا ية )الختمية( التي  ت عمهيا آ يااا 
عكيي  عدمييان الميرغ يي , التيي  طالبييت بايتحيياد ميير مصيير فيي  ظيين التييا  المصييري. لكتساصييين 

, م شييورات 9111 – 9169تطيور الحر يية الوط يية فيي  النيودان  ي ظير اغالييب حاميد اليي جإ,
 . 669-991, ع ع 9119م تبة التحرير, ب داد,  

 المصدر النابق.  999(  ا ظر  ع البيان عكل مو ر الس ر الجمهوري, 3)
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تشيرين الديا    99عاود الح ب الجمهوري  شياطه النياني  باجتميام عقيد في  
 ها مك  فرا  الس ر  "اته بيوبدج يقدإ تساصين ف ر  النيان  فيما عرأ بخدبي ,9119

بصييييورد حيييياون فيهييييا ابييييرا  فهييييإ جديييييد  ,"ب ييييد جن دب ال شيييياط فيييي  الحر يييية النيانييييية
ا ط  يان مين النيودان اليل ج حياي . " ماهبية تحن مشا ن ا  نان الم اصر "ل ن إ
. . " دعييييود الييييل ف يييير اوفيييي  البيييييان ااتييييه ج ييييد عكييييل جن ح بييييه يقييييوإ عكييييل . ال اليييييإ

ميين  ظيياإ . . .  ييوا هييا  الس ييرد وارتبطييوا بهييا وعمكييوا عكييل تحقيقهيياوالجمهوريييون ارت
 . (1)  "ي سن ال دالة ايجتماعية والحرية السردية

حيياون  محمييود محمييد طييه جن يقييدإ مو سييان ونييطان بييين  ,ميين خيي ن هييا  األف ييار
وتت ييل الصييورد  ,الميو سين النييابقين ميين منييخلة تحديييد ال   يية بييين النييودان ومصيير

حيييييل حيييدد  مييييط هييييا    ,9191تشييييرين الديييا    99بييييان الصييييادر فييي  ج دييير فيييي  ال
"  جن الح ب يلمن بالنودان جيما ان ي حد ليه وا يه يرييد ليه انيتق ين ابالقون  ,ال   ة

"   حين والمصيريون اتاما  ام ن من ربقة  اينت مار"ف وم ل يقون وبش ن وا ل 
ي ب يي  جن  تسييق  ,البريطييا  هييو اينييت مار  ,طيي ب حرييية و ميي ي جهيياد عييدو ا واحييد

 رييد جن ي يون . . عكل جهاد  ل  ون جحراران ف  ب د ا ولي و وا هإ جحيراران في  ب دهيإ
 . "النودان لكنودا يين  وين وف  ن 

 ,9111وعشيية حصيون النيودان عكيل انيتق له عياإ  ,9111ف  جواخير عياإ 
ادى فيييييه  يييي (,جنيييي  دنييييتور النييييودان)اصييييدر محمييييود محمييييد طييييه  تابييييه المونييييوإ 

وبيييالا ي يييون جون مييين  يييادى . "جمهوريييية رئانيييية فدراليييية ديمقراطيييية واشيييترا ية"بقيييياإ
في   تابيه هياا حياون شيرف مو يأ الحيي ب . بالسدراليية والح يإ غيير المباشير بالنيودان

وفي  مقدمية ال تياب . الجمهوري من النيادد وح إ الش ب والمنيلولية المترتبية عكيهيا

                                                 

, عكل مو ر الس ر الجمهوري عكيل شب ية الم كوماتيية        9119(  ا ظر  ع البيان الم شور عاإ 1)
 ي تر يت(, المصدر النابق.  )ا
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وينييما ا يه ي يون  ," ينت د الل القرآن وحد (اان م  دنتور )جشار الل جن دنتور  
 . (1) "ف  آن واحد دنتوران لكسرد ودنتوران  لكجماعييية

برر طه دعوته لكسدرالية بتخ يد  عكل جن النودان  طر شانر وان جدارتيه ادارد 
ما تسوته المر  ية عكيل األفيراد مين فيرع التميدن   "ف ي  عين ,مر  ية غير مينورد

 ,ولم الجييية اليييا ا تيييرف تقنييييإ النيييودان اليييل خمييي  ويييييات هييي  .  ييي  والتقيييدإ"والتر 
 ,وييات الونط والشمالية والشر ية وال ربية والج وبية وتقنيإ  ن ويية الل مقاط تين

 . (2)وم ل  ن ويية ح مان ااتيان يتو أ مقدار  عكل منتواها ومقدرتها عكل ممارنته
اختييييار  مميييد ن عيين الحييي ب الجمهيييوري فييي   تييإ ,وفقييان لميييا  دميييه فيي   تابيييه هييياا

لصييييياغة منيييودد دنييييتور  9111الكج ييية الخاصيييية التييي  جعييييدتها الح ومييية فيييي  عييياإ 
اي ا يه نييرعان مييا  يدإ انييتقالته م هيا احتجاجييان عكييل . النيودان المقييرد ب يد اينييتق ن

غ ميييين ب ييييود يوعييييد  جن مييييا صيييي ,(3)تييييدخ ت النييييكطة الت سياييييية لكتييييخدير عكييييل الكج ييييية 
تور آ يييااا جيييايت بحنيييب رغبيييات األحييي اب الطائسيييية وجهيييدافها المنييييطرد عكيييل الدنييي

ول كيه في  . (4)عكل حنياب طموحيات القيوى النيانيية األخيرى  ,النكطة ف  النودان
جميياإ القيوى الم اه يية لييه  ,وم يا و ييت مب ير ,فيتل البيياب عكيل مصييراعيه ,مو سيه هيياا

 . ولمبادئه لترن  مو سان م ار ان له (,بالطائسية)الت  يدعوها 
 اإلسهامات الفكرية التجديدية :

                                                 

(  لكتساصييين ج ديير حييون هيياا ال تيياب واألبييواب التيي  ت ييم ها ي ظيير امحمييود محمييد طييه, جنيي  1)
وميييييا ب يييييدها,  قييييي ن عييييين مو ييييير الس ييييير  9. ع  9111جإ درميييييان,  ,6دنيييييتور النييييييودان, ط

 الجمهوري. 
 61ليل عشير, ع , السصون االناد  اليل الدا999(  لكتساصين اطه, جن  دنتور النودان 2)

 وما ب دهيا. 
  -ها  الكج ة والقوى الساعكة فيها ي ظر ا  (  لكتساصين عن ظروأ تخن3)

, م شيخد  الم ييارأ 9الشياف   محميد بشيير, القييا ون الدنيتوري والي ظإ النيانييية النيودا ية,        
 . 91-1,  ع ع 9199ا ن  درية, 

 وما ب دها.  69الجمهوريون, المصدر النابق, ع  ا خوان(  4)
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يجيد غكبية  (,فيميا ب يد ييونالجمهور  ا خيوان)المتتبر ل شاط الح ب الجمهوري  
الياي بيات ي يرأ  ,ارهاصات  عيمه الس رية عكل مقررات الح ب وبرامجه و شياطاته

الم يييروأ ب ييي ارد اصيييداراته الس ريييية والنيانيييية التييي   ,فييي  النيييودان بشيييخع  عيميييه
 ,ض من خ لها لشتل الق ايا والموا أ الس ريية والنيانيية التي  عاصيرها آ يااات ر  

وبكورهيييا عكيييل شييي ن رنيييائن وبيا يييات و تيبييييات صييي يرد يقيييوإ يتكقي هيييا تكقي يييان مباشييييران 
ف ييا وا يرددو هيييا فيي  ايجتماعييات وال يييوادي . حتييل تحسييظ عييين ظهيير غيييب ,ألتباعييه
والا لما  ,جوناط المدقسين النودا يينبين  ,عكل  الرغإ من محدودية عددهإ ,ال امة

وعيد   ,ت م ته دعوتهإ من م ها ف ري دي   تجديدي م اير لما اعتاد  عكيه ال ا 
 . (1)ال دير من النودا يين مخالسان لك قيدد وو سوا  د  

و يالا  ,تمادكهيا في  مجمكهيا مير جيوهر جف يار الصيوفية ,فالم حظ عكل جف يار 
. الصيوفية في  فطرتيه اليلالاي يمين شي به في  غالبيتيه مر الوا ر النودا   الخاع 

ابييين عربييي  ي يييون  يييد تيييخدر ب بيييار الصيييوفية  يييي )ول  يييه وفييي  مرحكييية يحقييية  سيييل جن 
ان ف ر  جديد  ن الجدد  وان الصيوفية الحقية ع يد  هي  لينيت  ميا   "مل دان . (وغير 

ي والم يييارض وربميييا  يييان النيييبب فييي  اليييا مو سيييه الم ييياد. (2) "اعتييياد ال يييا  عكيهييييييييا
 . لألح اب الطائسية

حييياولوا طرحهيييا  خف يييار  ,ان الس يييرد التييي  آمييين بهيييا محميييود محميييد طيييه وجتباعيييه
وتيييخت  بوصيييسها   -حنيييب  عمهيييإ  –انييي مية جدييييدد فييي  اطيييار ليبرالييي  جمهيييوري 
بييين الييرلى ال ربييية الرجنييمالية والييرلى    ,محاوليية لتقييديإ رلى توفيقييية انيي مية جديييدد

وتقيوإ رليتيه . ن  ا يت بحنيب طروحاتيه وجهيان ل مكية واحيددال و  ,[ الشر ية الشييوعية
فيييراط    الروحا يييية الشييير ية [  "عكيييل واليييا بب يييل  ,"التقيييارب بيييين الماديييية ال ربيييية وال

 ( ييين هيييا  نبيكيييي )لقيييد جو يييل ف رتيييه هيييا  فييي   تابيييه المونيييوإ . ا نييي إ مييين جدييييد
دعيييود لمد يييية . . ج يييةعائيييدد ورا "مبي يييا جن اليييدعود ا نييي مية  ,1111الصيييادر عييياإ 

                                                 

مو ر ال يكين عكيل شيب ة  "هن هو  داعية جإ مكحد 999محمود محمد طه  "(  م تديات ال يكين,1)
 www. alnilin. comالم كوماتية   )اي تر يت(, 

آاار  69, صيييحيسة النيييودان الجدييييد,  الخرطيييوإ, "عيييالإ اليييراغبين عييين اليييد يا "(  ب يييري خ ييير,2)
9199 . 



  أ,م.د.ذاكر حمي الدين عبد اهلل          سياسي يف السودانية يف نشاطه وفكره التأرخيدراسة  حممود حممد طه :

    

 111 

جديييدد تختكييأ عيين المد ييية ال ربييية الحالييية المقنييمة بييين ال ظيياإ الرجنييمال  وال ظيياإ 
 . (2) "طريق محميد "طريق ا ن إ اللوعكيه طالب بال ودد  (1) "الشيوع 

ان الخكيييط الس ييري اليياي  و ييه محمييود محمييد طييه خكيييط غييير متجييا   اا ا ييه 
 ريية ا ني مية والرجنيمالية وايشيترا ية والكيبراليية و ر ف  نكة واحدد الم طيات الس

شيييير ية )فييي  محاوليييية م يييه لكتوفيييييق بيييين األصييييون الشيييرعية وتيييييار الحدادييية ال ربييييية  
األمييير الييياي جو  يييه فييي  ا يييطرابات ف ريييية حيييادد دف يييت خصيييومه ي تقييياد   (وغربيييية

م ا ات ,بقنود وم اداته وب ن ما جوتوا من  ود  . وال
و دإ من خي ن  ,انتمر طه ف  عرض تصوراته الخاصة ,ووفق ال ها النابق

 ,الييياي عيييد فييي  جدبييييات الحييي ب الجمهيييوري ,1111الصيييادر عييياإ  (ا نييي إ) تابيييه 
طيرف رلى طالميا  ,ومن خ له. لكدعود ا ن مية الجديدد الت  يدعو لها األإال تاب 

 ,  بيا يياتهإالجمهوريييون فيي ا خيوانوطالمييا رددهييا  ,ت يررت  ديييران فيي   تاباتيه ال حقيية
 –ميين وجهيية  ظيير   –ن هييا  ال ظريييات  اصييرد وغييير  ييادرد خلييت      اعييات تاميية بيي

عكيييل مكييي  السيييرا  ال بيييير الييياي جحدديييه غيييياب ا نييي إ الشيييمول  الح ييياري والس يييري 
ي ييود لمييدى الخيي أ بييين تقييدإ   "والنيانيي  عيين النيياحة ال المييية والنييبب فيي  الييا 

 . (3) "يةال كإ التجريب  وتخكأ األخ ق البشر 
و ييييل الييييدور  ,1111الصييييادر عيييياإ  (رنييييالة الصيييي د)وفيييي   تابييييه المونييييوإ 

ل   ي ون  ال تكة الدالدة الت  تنيتطير   ",الرئي  الاي يم ن جن يك به ا ن إ دوليان 
واألنيا  في  هيا  الس يرد . "جن تنتقطب الصيرام   المياهب  [  في  ال يالإ لمصيكحتها

مجدبييية ومتخكسييية بيييين  تكتيييين ح ييياريتين   " يييائإ عكيييل جن ا نييي إ ظهييير فييي  ارض
فانييتطام  (,الح ييارد الروما ييية)وال تكيية ال ربييية  (الح ييارد السارنييية)ال تكيية الشيير ية 

وطيييوى ترادهميييا تحيييت  ,ا نييي إ   تكييية دالدييية جن يصيييس  بنيييرعة ال تكتيييين النيييابقتين
                                                 

ومييا ب ييدها,  قيي  عيين  9, ع 9191, جإ درمييان, 9ا نييبيك , ط(  محمييود محمييد طييه,  يين هييا1)
 مو ر الجمهوري.  

,  قيي  عيين مو يير 9, 1, 9, ع ع, 9111(  محمييود محمييد طييه, طريييق محمييد, جإ درمييان, 2)
 الس ر الجمهوري. 

 وما ب دها.  9, ع 9119(  محمود محمد طه, ا ن إ, جإ درمان, 3)
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ن اختكست الصورد ,ي يد  سنه –بحنب ما يرى  –اليوإ   تخري وال. "ج احيه وتقوإ  ,وال
اي جن . "ا ب ييال الدييورد ا نيي مية دا ييية " عيياددهييا  الطروحييات عكييل جنييا  الييدعود 

وي عكيل جنيا  اني إ الق ياد  . . اني إ األ هير. . ي تقوإ عكيل جنيا  "ها  الدورد
وي ييون ا  نييان . . . بب ييل ي الييه اي ال جديييدد. . وجييوهر األميير يييتإ. . الشييرعيين

 . (1) "ياإ الجمييييييرمنلوين جماإ ال وجمي
د  قيدان  وييان ياعيان وجيه محميود محميد طيه فيميا ب ي ,عكل هدي هاا السهيإ جي يا

 هرو وجو يأ بيرو  تيتيو   آلنالت  تب اهما ال عماي جواهر  (الحياد ا يجاب )لدعود 
وجمان    عبد ال اصر ف  ملتمر عدإ اي حيا  الم قود ف  با دو ا بذ دو ينيا عاإ 

والا ين الحياد بين . . خدي ة لكش وب وابت ادان عن ايتجا  الجاد  "هاوعد   ,1111
وتصييس  فيي   هاييية  ,ال تكتييين ينييتحين تحقيقييه ب ييير   ماهبييية [ ت صييإ عيين اي حيييا 

بحنب  "وما  ان دعاد الحياد جولئا يمك ون ها  الماهبية ,األمر ال تكتين التقكيديتين
وحياون جن ي طي   ميوا  هيا   ,المد يية الجدييددووفقان لالا رشل ا ن إ لب ل . رجيه

 ,في  النيودان  (الس يرد الجمهوريية)   المد ية من خ ن محاولتيه تطبيقهيا عكيل جني 
 . (2)يم ن فيما ب د ت ميإ ها  التجربة ف  ال الإ اجمر  ومن دإ

مو سييه الوا ييل فيي  الييا الو ييت ميين منييخلة الصييرام   ,و ييان لمحمييود محمييد طييه
تطبير ال   ات  اللودعا  ,1111عكل خكسية   نة ح يران  (ئيك وا نرا –ال رب  )

لخطييب ودهييا وتحقيييق  ,فيمييا ب ييد اليهيياوتو يير تنييابق الح يياإ ال ييرب . (انييرائين)ميير 
انيرائين[ لينيت   "و يان  يالا ,و د صد ت األياإ ت ه اته ها  فيما ب د. الن إ م ها

يصييكحوا  جنعكييل ال ييرب مشيي كة داخكييية ي ب يي   ,فمشيي كة ال ييرب ,هيي  مشيي كة ال ييرب
لييين ت يييون   (انيييرائين)جحيييوالهإ ب ه ييية دي يييية ت ييييد لهيييإ مجيييدهإف وفييي  تكيييا الكحظييية 

                                                 

 قييي  عييين مو ييير  1, 6,9, ع ع 9111إ درميييان, (  محميييود محميييد طيييه, رنيييالة الصييي د, ج1)
 الس ر الجمهوري. 

, 1-6, ع 9111(  محميود محميد طيه, الحي ب الجمهيوري عكيل حيوادل النياعة, جإ درميان, 2)
  ق  عن الس ر الجمهوري.   
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 ,ربينيييدخكون الحيي ج هييإم  ييل الييا  (انييرائين)ض ال ييرب مهاد يية يااا رفيي 11مشيي كة 
 . (1) "د جمري ا وال ربيون حربان  يول  ها نت 

 "الاي يواجه ال يربالتحدي  "اصدر  تابه المونوإ ,ولتو يل وجهة  ظر  ها 
حيياون ميين خ لييه تو يييل وجهيية  ظيير  حييون خطييخ توجييه  ,1111الصييادر فيي  جيكييون 

"  جن اوال رب و ان (انرائين)ال رب  حو ايتحاد النوفيت  النابق ف  صراعهإ مر 
يرج يوا عيين  جنو يد آن لهيإ . . ال يرب  يد نياروا في  نيانية خاطئية م يا  مين طويين

 "وي ي  يييي  الييييا,وعكيييييهإ جن يتوجهييييوا  حييييو ال ييييربهيييياا الطريييييق  بيييين فييييوات األوان" 
ا اعيييان والتخييياان وان عكييييهإ جن يسهميييوا جن عقيييدد المشييي كة تت كيييق بطبي ييية ال   ييية 

ميييدان الحييرب   " ييرورد ال ييخي عيين الييل مييا دعييا فيي   تابييه هيياا  . "ال ربييية ال ربييية
 . (2)"الباردد الدائرد آ ااا بين ال رب والشييرق

في  تشيرين  (مشي كة الشيرق األونيط)اصيدر  تابيه  ,ج ديرول رض تسصين الا 
ومين ابير  ميا جياي فييه دعوتيه . جي ب د شهر من صيدور  تابيه األون 1111األون 

"   يان اوعد  الا من مصكحة ال يرب وبهياا الصيدد  يان (بذنرائين)ال رب ل عتراأ 
هي  في  و . . عي  جما يهياجمن  ( نرائين)بال نبة  (بذنرائين)ا ياان باعتراأ ال رب 

ول ين ال يرب يرف يون هياا . . نبين هاا ايعتراأ يم ن جن تناوإ الل حيدود ب ييدد
ول  هإ  ,وهو ان جردت الد ة ي يرت و ه اي ش  ن وي يرت و ه اي  وين . . ايعتراأ

فيي  الو ييت وهييو  ,م ييمو ان وعميي ن ي يرف ييو ه وهيياا ميين اشييد األمييور مييدعاد لألنييأ
والييييا ين . . هيييين القيييييادات ال ربييييية و كيييية فهمهيييياميييين جولييييل الييييديئن عكييييل ج  سنييييه

فيي  مرحكيية ا صييرار عكييل عييدإ ايعتييراأ بهييا  ييد تسو ييت وي تيي ان تتسييوق  (انييرائين)
وهيي  نييت ان ايعتييراأ بهييا فيمييا ب ييد جن . . عنيي ريان ونيانيييان ودبكومانيييان وا تصيياديان 

د جن فقدوا ب  ,تقوت وب د جن ي ون ال رب  ما هو وا ل اآلن  د  دمو  عكل ج ناط

                                                 

الخرطييوإ,  –مجكيية الييوادي. القيياهرد  ,"المرشييد ال يياإ لكجمهييوريين لكييوادي "(  جمييان الييدين حنييين,1)
 وما ب دها.  99. ع 9119الن ة الراب ة, آاار  ,99ال دد 

,  قيي  عيين 99-9, ع 9119(  محمييود محمييد طييه, التحييدي اليياي يواجييه ال ييرب, جإ درمييان, 2)
 مو ر الس ر الجمهوري.  
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اعتييراأ ال ييرب  (انييرائين)فتحيير  . . المنيياومة التيي   ييان با م ييان الحصييون عكيهييا
 . (1) "من جراي  هاا ايعتيراأ يئان ش (انرائين)بها من دون جن يج   ال رب من 

ن محميود محميد طيه  يان ذفي , ا عكل الطروحات النابقةظوعكل الرغإ من تحس
ينييما في  و  ,تت األياإ فيما ب د صحة تو  اتهمن النبا ين ف  هاا الطرف والاي جدب

منيي ل القييادد ال ييرب لتطبييير ال   ييات وتقييديإ الت ييا يت ميين دون جن يحصييكوا عكييل 
 ا ت طروحاته ها  مدعاد  دارد ال ديد  , تخريخوف  النياق ال. (انرائين)ش ي من 

قيد ميلتمر وينييما جن النيكطة آ يااا  ا يت تني ل ل  ,من المشا ن  داخكيا  وخارجيا
ييييان بميييلتمر الييي يات تخريخالييياي عيييرأ  ,1111لكقيييادد ال يييرب فييي  الخرطيييوإ فييي  آب 

اليياي عييارض فيييه القييادد ال ييرب جي شيي ن ميين جشيي ان التسيياوض والتصييالل . الييد ل
 . (2) (انرائين)وايعتراأ مر 

ديسييييد الم قيييودد بيييين  مو سيييه الملييييد يتسا يييية  امييب الييلويبييد مييين ا شيييارد ه يييا 
 (انييرائين)وم اهييدد النيي إ بييين مصيير و ,1111جيكييون  11فيي   (ائينانيير ) مصيير و

"  ع يييدما جييياي   النيييادات بشيييجاعته او يييد عكيييق عكيهيييا بقوليييه  ,1111آاار  11فييي  
الاه يية والس رييية [ و ار القيد  ودعييا لكنيي إ جييد ا  و ك ييا عكيل ال ييرب جن ي ي ييي وا 

دف  يييا لسيييتل ب د يييا  الصيييرام المنيييتمر 11 اميييب ديسييييد هييي  الحييين . . فرصيية النييي إ
وعيد  دعمهيإ وميوا سهإ الملييدد لك يرب ي تصيب  ,حيل عارض  هاا  التوجيه,"لكرو 

وينيييييما جن   نيييية ح يييييران جرغمييييت ال دييييير ميييين . (3) "فيييي  خدميييية  مصييييالحهإ  "اي
سييييرد  وال اجيييين عكييييل ايتحيييياد ايعتميييياد الم  الييييلاأل ظميييية ال ربييييية وم هييييا النييييودان 

                                                 

,  قييي  عييين 1ف 1, 9ع, , 9119الشيييرق األونيييط, جإ درميييان, (  محميييود محميييد طيييه, مشييي كة 1)
 مو ر الس ر الجمهوري.  

,  9199يونييأ هي يين, فكنييطين  بيين وب ييد, بيييروت,  -عيين هيياا المييلتمر. ي ظيير ا (  لكتساصييين2)
(, البحيييل عييين 9191-9191محميييود ريييياض, ميييا رات محميييود ريييياض ) ؛619-611ع 

 . 991-961, ع ع 9111, القاهرد, 6الن إ والصرام ف  الشرق األونط, ط
مصيير والصييرام ال ربييي  (  لكتساصييين عيين هييا  ايتسا يييية و صييها ال اميين ي ظيير احنييين  اف يية, 3)

, 6ا نرائيك , من الصرام المختوإ  الل التنوية المنتحيكة, مر   درانات الوحدد ال ربية, ط
 .  919-999 و ع  19-11,   ع ع 9111بيروت, 



  أ,م.د.ذاكر حمي الدين عبد اهلل          سياسي يف السودانية يف نشاطه وفكره التأرخيدراسة  حممود حممد طه :

    

 111 

يقيييدإ دعيييود صيييريحة  ,وهيييو بتصيييريحاته هيييا . (1)هيييا ت  النيييابق مييين اجييين جم النيييوفي
 . ل اعان لمخططات ال رب اينت مارية واينتن مية ف  الم طقة

والصييييادر فيييي  عيييياإ  ,(2) (الرنييييالة الدا ييييية ميييين ا نيييي إ)وفيييي   تابييييه المونييييوإ 
ف  منتوا   "لخع دعوته ا ن مية الجديدد بالتخ يد عكل جن ا ن إ ,جي يا 1111
وحيييل ت تهيي  ال قيييدد الييل التسر يية بييين ال ييا   ,يكتقيي  ميير جمييير األديييان. . ال كمييي 

 اليلوف   تابه هياا يقنيإ رنيالة ا ني إ . "( ن ح ب بما لديهإ فرحون)عكل  اعدد 
والسيروم القييرآن  ,القيرآن الم يي  "هيي  –حنيب وجهيية  ظير   –جصيون وفيروم واألصييون 

 . (3) "المد  
 ظيير  فيي  التخ يييد عكييل جن دعوتييه ينييتمر محمييود محمييد طييه فيي  تبيييان وجهيية 

ب ل آيات األصون الت    لت ف  م ة ولإ يقإ  اللتدعو لك ودد  ,ا ن مية الجديدد
صيكل ال عكييه )عمين بهيا ال بي    "وال ميا –بحنب وجهة  ظير   –عكيها تشرير عاإ  

 "يييوإ يييخان ال فيييه الييلو ييد بك هييا مجمكيية وتييرا تساصيييكها  ,فيي  خاصيية  سنييه (ونييكإ
ييييد  وميييين خيييي ن الييييدعود لسييييتل بيييياب  ,مرحكيييية دعوتييييه لكس يييير الجمهييييوري الييييا اليييييوإوع 

ييييت يإ وطبي ييية المجتمييير النيييودا   وبميييا ي يتقييياطر مييير   ",ايجتهييياد المطكيييق الييياي
 . "تطورات ال صر

ان هيييا  التصيييورات فييي  حقيقتهييييا تتقييياطر مييير حقيقيييية اليييدعود ا نييي مية التيييي  
تقنييييإ   عيييادداتهيييا ومحاولييية متنكنيييكة فييي  طروح –و ميييا هيييو م يييروأ  –جيييايت  

محاولته لكدعود بال ودد  – ما يبدو  –اآليات الم ية  واآليات المد ية تخت  ف  اطار 
 (المد يية)تحقيقان لكمراحين الدا يية  (الم ية)الشري ة ا ن مية ف  مراحكها األولل  الل

                                                 

, مر يي  درانييات الوحييدد ال ربييية, 6(  غنييان نيي مة )وآخييرون(, النيانيية األمري ييية وال ييرب, ط1)
 . 19, ع 9119بييروت, 

الباحل التر ي  عكل الجا ب النياني  ج دير مين الجا يب ال قائيدي في  انيت راض جف يار  ارتا(  2)
وموا يأ محميود محمييد طيه فيمييا يخيع المو ييأ مين الشييري ة وايجتهياد, ميير ا شيارد المييوج د 

  در ت كق األمر بمو وم البحل. 
وميا ب يدها,  1ف 9ف 9(  محمود محمد طه, الرنالة الدا ية من ا ني إ, جإ درميان, الصيسحات, 3)

  ق  عن مو ر الس ر الجمهوري. 
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ة عكيييل والحريييي واألتبيييامآييييات اليييدعود بالحنييي ل  ,عكيييل اعتبيييار اآلييييات الم يييية ,م هيييا
لييي ) اعييدد  تييييار دي ييي     اميية –و مييا يظهييير  ,فييي  محاوليية م يييه (,دييين ل يييإ دييي  إ وت

 . (1)نيان  ونط  بين التيارات الطائسية والنكسية القوية آ ااا 
جيييدي وانييي ان وي يييي ان بيييين جونييياط  (الرنيييالة الدا يييية)فييي  الحقيقييية جديييار  تييياب 

 ,لما ت م ه مين طروحيات. رجهالنيانيين والمس رين وعكماي الدين ف  النودان وخا
وينييييما  عمييياي األحييي اب الطائسيييية  ,خروجيييان ومرو يييان عكيييل اليييدين ب  يييهإحتيييل عيييد  

المنيييكمين الييياين وجيييدوا فييي  دعواتيييه هيييا  خطيييورد  بييييرد فييي  منييييرد الس ييير  ا خيييوانو 
خصوصيا  ,موا أ محمود محميد طيه ,الا ايعتقاد الليدف هإ  ,ا ن م  النيان 
وفتل باب ايجتهاد والتخ يد عكيل وجيود رنيالة دا يية ل ني إ  ليإ ف  دعواته لكتجديد 

فيياعتبرت جف ييار  التجديدييية . (2)بصييورد جيييدد لحيييد اآلن  –ميين وجهيية  ظيير   –تطبييق 
ميييو  بال  د ييية واليييدجن  ,جمهوريييية ليبراليييية خارجييية عييين جصيييون اليييدين ان جف يييار   "هيييا  وترت

المحييا إ الشييرعية فيي  عيياإ  الييل درهييااعكييل  وجحييين. (3) "واتهمييو  بييالردد عيين ا نيي إ
و امييت بمصييادرد جم  ييه وتطكيييق  ,التيي  عدتييه مرتييدان عيين الييدين ا نيي م  ,1111

 . (4) وجته ع ه 
ي ت طروحاتيه النيابقة  بيوين ليدى ب يض القيوى النيانيية وينييما  ,ف  المقابن

ن مشي كة وجد فيها هيليي مستاحيان لحي اا ,األ كيات  والقوميات النودا ية غير المنكمة
لييو  ييدر   "و ييان ب  ييهإ. والج ييوب فيي  النييودان –وصييرام الشييمان  ,الوحييدد الوط ييية

لمحمود محمد طه التوفيق ف  توطيد م ظيور  حيون المي ها ا ني م   يدلين ومرشيد 
وا  ييرار بالمبييادئ  ,لتيوفر م اخييان لكمنياواد بييين ال يا  ,لكتطيورات النيانييية في  الدولييية

                                                 

حيي اب في  ظيين الح يإ المييد   الديا   اليياي نييطرت عكيييه األ 9119(  صيدر هيياا ال تياب عيياإ 1)
 ا خيوانوايتحادي الديمقراط , الل جا ب ظهور الجبهية ا ني مية ) الت  يدعوها بالطائسية 

 اا. المنكمين( اات ال سوا المت ام  ف  النودان آ ا
 (     رار, المصدر النابق. 2)
, جإ درميييان, 6الجمهورييييون فييي  جرييييدد األهيييراإ المصيييرية, ط ا خيييوانالجمهورييييون,  ا خيييوان(  3)

 وما ب دها.  1, ع 9191
 (  ن تحدل عن الا يحقان. 4)
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ب ييين احتييراإ  ,ور جديييد لكييوطني ييالا التشييجير لخكييق تصييان بونيي ه يو يي. الديمقراطييية
ن  بيين وبييالا ا ييرار بييان ه يياا انييت داد ميي ,(1)الشييماليين والج وبييييين عكيييل النييييواي" 

ن ت ييون المبييادئ ا نيي مية هيي  النييائدد والمرج ييية خب ييض جب يياي الج ييوب لكقبييون بيي
م هيا لي ها  ,هيوري يرب لكي ها الجمجعكيل جن ت يون هيا  المبيادئ  ,الرنمية ف  الدولية

 . (2)الجبهة ا ن مية القومية األصولية ف  النييودان 
ييخت  في  اطيار محاولتيه ب ياي جو  _و ميا يبيدو  _ان ت رار الطروحات النابقة 

تخنييييي  اطييييار  ظييييري جديييييد ميييين خ لييييه الم اوجيييية بييييين مبييييادئ ا نيييي إ المتخصييييكة 
ادئ واألف يييار الحديدييية والمبييي ,والمتجيييارد بيييين شيييريحة  بييييرد مييين المجتمييير النيييودا  

الطارئة عكيه تتجاو  الت يوم ال ر ي  والطيائس  وتحياون  (ال ربية والشر ية)والم اصرد 
التي  يحياون  . التييارات القوميية والدي يية ال اشيئة آ يااا ج داإنحب البناط من تحت 

 ن م ها  شر دعوته وفرض نيطرته عكل الناحة النيانية وال ن رية في  النيودان 
 . (3)آ ااا 

 جهده ونشاطه السياسي :

ال دير مين  اليهما وصن  الللإ يرق  شاط محمود محمد طه وجهد  النيان  
نيييماعين األ هيييري والصيييادق  ,النيانييييين النيييودا يين جمديييان محميييد احميييد محجيييوب وال

مميين تر ييوا انييهامات  بيييرد وبصييمات وا ييحة فيي  منيييرد التطييور  ,المهييدي وغيييرهإ
عييدإ تييوفر  الييلول يين النييبب فيي  الييا ي ييود  ,خارجييياالنيانيي  فيي  النييودان داخكيييا و 

السرصيية المواتييية لكبييرو  جو الم افنيية لمديين هييليي الشخصيييات اليياين  ييا وا يتمت ييون 
 . اليهبقاعدد جماهيرية عري ة من المنا دد والتخ يد بالقيا  

                                                 

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

 . 11(  آدإ,  المصدر النابق, ع 2)
(  لكتساصييييين عيييين الصييييراعات النيانييييية فيييي  النييييودان آ ييييااا ي ظيييير ا نييييرحان غيييي إ حنييييين, 3)

, جطروحييية د تيييورا  غيييير م شيييورد, م هيييد 9119 – 9111التطيييورات النيانيييية فييي  النيييودان 
 .  961-61, ع ع 9111 ,الدرانات القومية وايشترا ية, الجام ة المنت صرية, ب داد
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 جطييييراأتييييرا محمييييود محمييييد طييييه فيييي   ظيييير ب ييييض  ,وعكييييل الييييرغإ ميييين الييييا
همييييا فيييي  ميييييدان الم ار يييية النيانييييية لأل ظميييية النييييودا ية جدييييران بييييار ان وم ,الم ار يييية
من خ ن اصرار  عكل  شر الدعود والس رد الت  يلمن بها واينتسادد م هيا  ,المت ا بة

وت ظيمييييه التجم ييييات  ,ب قييييد  ال ييييدوات ,فيييي  توجيييييه ال قييييد والم ار يييية لهييييا  األ ظميييية
صييدار  ال شييرات وال تييب والبيا ييات المختكسيية ,والتظياهرات نيييما فيي  جد يياي مرحكيية وي ,وال

. (1) (1111-1111)والح ييإ المييد   الدييا    (1111-1111)الح ييإ المييد   األون 
م ار ته األح اب والقيادات المنييطرد عكيل النيكطة  اللول ن النبب ف  الا ي ود 

 . له عقائديا وف ريا
مين خي ن  ,ف  الوا ر جن خ فه مير تييارات جحي اب النيكطة بيدج  بين اينيتق ن

تب ي  ال ظياإ الجمهيوري و بيا الطائسيية واليدعود يتخياا مو يأ وا يل مين  اليلود الدع
وتبكييييور هيييياا  – مييييا جشيييير ا نييييابقان  –منييييخلة ال   يييية ميييير مصيييير وا دارد البريطا ييييية 

النيكطة ب يد  اليلبوصيون األحي اب التقكيديية األمية واليوط   ايتحيادي  ج ديرالخ أ 
بالنييكطة عكييل حنيياب القييوى النيانييية  ربين اينييتئدااينييتق ن ومحاوليية هيياين الحيي  

ول ن ف  مو سه الم ارض  ف  لج ة اعادد الدنتور ومن دإ اينيتقالة م هيا  ,األخرى
 . (2)خير دلين عكل الييا 

بونيير الباحييل جن يييتكم  بو ييوف  ,ال شييرات وا صييدارات وممييا ي حييظ وعبيير
ب ييد جن  ,ألحيي ابالخيي أ الس ييري وال قائييدي بي ييه وبييين  يييادات هييا  ا وجب ييادطبي يية 

صييداراته  صييوتان م ار ييان  ويييان لكنييكطة  ييان  – مييا يبييدو  –شيي ن ب دواتييه وتجم اتييه وال

                                                 

(  عرأ الح إ المد   األون بالديمقراطية األولل ف  النيودان. والتي  بيدجت م يا حصيوله عكيل 1)
. وبيدج الح يإ الميد   الديا   9111اينتق ن وحتيل و يوم اي قي ب ال ني ري األون في  عياإ 

الدا   ف  جييار وانتمر حتل  ياإ اي ق ب ال ن ري  9119در الدورد الش بية ف  عاإ اعكل 
. وعرفت هيا  الستيرد بالديمقراطيية الدا يية. لكتساصيين ي ظير اابيراهيإ حميد حيا  مونيل, 9111

-99 , ع 9199ن, ي مطب ة,  القاهرد, التجربة الديمقراطية وتطور  ظإ الح إ ف  النودا
199   . 

-991ق, ع ي ظير االي جإ, المصيدر النيابالنيودان  تيخري (  لكتساصين عن ها  المرحكة مين 2)
919  . 
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اي جن ما حيان بي يه وبيي هإ و يوم ا قي ب السرييق ابيراهيإ عبيود في  . (1)يجب ان اته 
اليييياي جطيييياف بييييالح إ المييييد   األون اليييياي ت عمتييييه هييييا   ,1111تشييييرين الدييييا    11

 . (2)األح اب 
 : 1111من انقالب الفريق عبود املوقف 

 1111بنيكطة   ائيد اي قي ب ال ني ري ل ياإ  وجتباعيهتونإ محمود محمد طيه 
النيانيية  اترال وبيدج يحياون عيرض جف يار  و  ,السريق ابيراهيإ عبيود الياي تونيإ بيه خييران 

ه يل  فييه وي يرض عكييه الس ير الجمهيوري يخرنن خطابان مطيوين لكسرييق عبيود ف ,عكيهإ
وفيه  , نخة م ه مر خطابه هاا جرفقالاي  (جن  دنتور النودان) تابه  من خ ن

دعود وا حة لك ن ر لتب   ال ظياإ الجمهيوري اليديمقراط  السييدرال  جنانيان لخي ع 
وميير الييا فقييد وجييد فيي  ظيين . (3) ييه لييإ يتكييق ردان مشييج ان ميي هإااي  ,الييب د وانييتقرارها

حرية النيانية له ولح به ل شر جف ار  نكطة اي ق ب فرصة جو مناحة وان ة من ال
وعكيل اليرغإ مين جن جدبييات الحي ب تشيير  ,وم تقداته في  صيسوأ الشيباب النيودا  

محدوديية هياا ال شياط  اليلاي جن وا ر الحان يشيير  ,(4)وجود ا بان عكل ح بهإ  الل
وميير الييا فقييد ا كييق هيياا ال شيياط ب ييض  ,وا تصييار  عكييل فئييات محييدودد ال ييدد ميي هإ

يقاأ  ,بين من  ادد اي ق بالمقر  وبدج هليي يللبون النكطة عكيه لكحد من  شاطه وال
 . (5)اصداراته النيانية والدي ية 

                                                 

(  المونيييييوعة الحيييييرد, محميييييود محميييييد طيييييه, مو ييييير وي بييييييديا )المونيييييوعة الحيييييرد(, عكيييييل شيييييب ة 1)
  www. ar. Wikipedia. org  ,الم كوماتية )اي تر يت(

(  تحر ييت ب ييض القط ييات ال نيي رية النييودا ية بقييييادد السريييق ابييراهيإ عبييود ل طاحيية بيييالح إ 2)
. 9119وانييييتمر بالنييييكطة الييييل تشيييييرين جون  9111ا   تشييييرين الدييييي 99المييييد   األون فيييي  

 رار, اي ق بات ال ن رية ف   جحمدد وم بنات اي ق ب ي ظر امحملكتساصين عن ظروأ 
نييييرحان المصييييدر  ؛ومييييا ب ييييدها 69 . ع 9111طب يييية ال نيييي رية, األبيييييض, النييييودان, الم
 . 991-999 النابق, ع 

 وما ب دها.  99ع , 999جمهوريون, م الإ عكل طريق ال ا خوان(  3)
 الخساج , المصدر النابق.  ؛(  المونوعة الحرد, المصدر النابق4)
 وما ب دها.  – 9, المصدر النابق, ع 999(  نيرد األنتاا محمود 5)
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 : 1111-1111احلكم املدني الثاني 

عقييب ا تهيياي الح ييإ ال نيي ري األون عكييل اديير الدييورد الشيي بية التيي  ا ييدل ت فيي  
 ب الجمهيوري  مرحكية دخن محمود محمد طه والح ,1111النودان ف  تشرين جون 

وطييوران آخيير ميين جطييوار الم ار يية لكنييكطة والقييوى النيانييية المللسيية  ,نيانييية جديييدد
جا ييب القييوى الم اه يية لييه ولجابييه ومبادئييه فئيية  الييلوفيي  هييا  المرحكيية دخيين . لهييا

والتييييي   ,(1)المنيييييكمين جو ميييييا عيييييرأ بالجبهييييية ا نييييي مية  ا خوانتمدكيييييت بييييي ,جدييييييدد
واعتبرتييه  ,اصيية بالرنييالة الدا ييية ل نيي إ و نيي  القييرآنعار ييت بشييدد طروحاتييه الخ

ولياا  جيد خي ن . وف ر  من السيرق المار ية عين ا ني إ  البهائيية والقاديا يية  وغيرهيا
هييا محمييود شييورات وا صييدارات التيي  يحيياون فيهييا  الستييرد ال دييير ميين البيا ييات والم 

 . (2)مهإ محمد طه ورفا ه الدفام عن ج سنهإ من خ لها مهاجمة خصو 
األمييور التيي  جدييارت جييدين وانيي ان بييين القييوى النيانييية النييودا ية  ج دييرل يين ميين 

 ا خييييييوان) اليييييلوم هيييييا محميييييود محميييييد طيييييه وح بييييييه الييييياي غيييييير انيييييمه  ,المختكسييييية
المنييخلة المت كقيية بت ييدين دنييتور النييودان الصييادر فيي  عيياإ  ,آ ييااا (3)(الجمهوريييون

بيدين  ,ليتم ن انماعين األ هري من جن يصبل الرئي  الدائإ لمجكي  النييادد 1111
ويخت  الا ف  اطار ايتسياق . من الرئانة الدورية الت   ان م مون بها ف  النودان

 . (4)ة بين  ادد ح ب  األمة والوط   ايتحادي عكل ا تناإ النكط
 1111بر ت حدد ها  الت ا  ات بي ه وبين القوى الم ار ة له ف  جواخر عاإ 

. حيييل اشييتد الجييدن آ ييااا حييون الديمقراطييية وحرييية الس يير وت ييدين دنييتور النييودان
                                                 

المنكمين  ا خوان(  تش كت الجبهة من مجموعة من األح اب اات التوجهات ا ن مية بقيادد 1)
, الحر يية ا نيي مية فيي  النييودان, جحمييدااألمييين الحييا  محمييد  النييودا يين. لكتساصييين ي ظيير

 وما ب دها.   99, ع 9119مر   الصأ ا ل ترو  , الخرطوإ, 
ومييا  9(  لكتساصيين ي ظيير امو يير الس يير الجمهييوري, م يالإ عكييإ الطريييق, المصييدر النييابق, ع 2)

 ب دها. 
م روفة الت  تخننت في  مصير في  المنكمين ال ا خوان(  ان ها  التنمية ي صكة لها بحر ة 3)

 د دي ات القرن ال شرين. 
 وما ب دها.  991(  لكتساصين ي ظر احا  مونل, المصدر النابق, ع 4)
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واشييتد عكييل جدرهييا الصييرام بييين األحيي اب التقكيدييية والجبهيية ا نيي مية وبييين الحيي ب 
البرلميان وحكيه ومطياردد ع اصير  في  ال قابيات الاي ا تهل بطرد  وابه من  ,الشيوع 
فتصيييدى لهيييا محميييود محميييد طيييه م ار يييان لهيييا  ا جيييرايات وينيييت  ن . (1)ال ماليييية 

 ميا بير   اشيطان في  ميلتمر اليدعود لكديمقراطيية الياي . الدين لتحقيق جهداأ نيانيية
  "اانيما  شيد ال يا مين وال ابياين لكطائسيية ونيانيتها وممياجومن  ,عقد آ ااا بالخرطوإ

 . (2) "المنكمين ف  النيييودان ا خوانبالهو  الدي   والظ مية المدفوعة من 
ردود جف ييان  وييية ميين  ييادد األحيي اب التقكيدييية  ,ترتييب عكييل مو سييه الم ييارض هيياا

دعيييوى  _ ميييا نيييبقت ا شيييارد  _الييياين رفييير ب  يييهإ  ,المنيييكمين ا خيييوانومييين  يييادد 
تتهإ محمود محميد  (المح مة الشرعية)ية   ائية  د  ف  مح مة األحوان الشخص

طييييه بييييالردد وب ييييد عييييدد جكنييييات ح مييييت المح ميييية عكيييييه غيابيييييان بردتييييه عيييين الييييدين 
 ا خيوان)حين الحي ب الجمهيوري  اليلودعيت  ,ا ن م  وجميرت بتطكييق  وجتيه م يه

غييي ق دور  ومصيييادرد ممتك اتيييه فييي  الو يييت الييياي تجاهييين فييييه محميييود  (الجمهيييوري وال
م م ان مو سه هاا ايحتجيا  عكيل صيحة  ,والح إ الصادر ع ها محمد طه المح مة

 . (3)الدعود المقامة  د  آ ااا ومدى  ا و يتها 
 : 1111مايو  /موقفه من انقالب أيار

مييين األحييي اب  مييير ميييا ُحييينن  1111الجمهيييوريين فييي  عييياإ  ا خيييوان ُحييين حييي بت 
د اليرئي  ج سير بقيياد 1111ميايو  /جييار 11عكل ادير ا قي ب  ,والجم يات النيانية

والم حيييظ عكيييل  شييياط محميييود محميييد طيييه ا يييه جييياي فييي  جون عهيييد الح يييإ  , مييييري
اا رجى فيه  ظامان مرحكيان ي د األف ن بين بدائكه . ال ن ري الدا   متوافقان ومليدان لها

وينيما ب د توجيهه  ربة  اصمة  د  ,المسرو ة عكل الناحة النيانية النودا ية

                                                 

داخيين  ينالمنييكم ا خييوان(  واجييه الحيي ب الشيييوع  م ار يية  وييية ميين  بيين األحيي اب التقكيدييية و 1)
, 9111ل واب النيودا   عياإ بر   تائجها طرد  وابه من مجك  اجالبرلمان وخارجه.  ان من 

 . 199-919لكتساصين ي ظر احا  مونل, المصدر النابق, ع ع 
 . 1-1ع   999الجمهوريين, م الإ عكل الطريق  ا خوان ( 2)
 وما ب دها.  9. ع 9111 ,(   محمد محمود طه, بي  ا وبين مح مة الردد, جإ درمان3)
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اب التقكيدية والجبهة ا ني مية ب يد جحيدال ج ييرد جبيا عياإ خصومه من  عماي األح  
 ميا وجهيت عكيل جدرهيا جي يا  يربة . حين  رب األ صار في  عقير دارهيإ ,1111

 . (1)هرب  نإ  بير م هإ خار  النودان والاين , وية  د  يادات الجبهة ا ن مية
عهيد ومر جن محمود محمد طه وجماعتيه ليإ يتقكيدوا جيية م اصيب ح وميية في  

اي ا ييييه انييييت ن السرصيييية فيييي  الييييدعود ألف ييييار  وم طكقاتييييه . الح ييييإ ال نيييي ري الدييييا  
 –هيياا ال شيياط اليياي غ ييت ح وميية الييرئي   ميييري الطييرأ ع ييه آ ييااا   ,النيانييية
ع  ييه اينييت داد ل  ييدما  فيي   – مييا يبييدو  لمنييا دد محمييود محمييد طييه ورفا ييه لهييا وال

اي ا يه نيرعان ميا ت يرض . (2) ميييري ح ب ايتحياد ايشيترا   الياي جننيه اليرئي  
الجمهوريين الياين يقيودهإ  ا خوانومجموعة من رفا ه ل عتقان عكل خكسية اصدار 

الصيادر في  تشيرين  (,انمهإ الوهابية ولي  انمهإ ج صار ا ن إ) تابهإ المونوإ 
اليياي هيياجإ فيييه  ظيياإ الح ييإ فيي  الممك يية ال ربييية النيي ودية والييدعود  ,1111الدييا   

اديير ت ايييد  شيياط هييا  الييدعود فيي  النييودان وت ييرض  ادتهييا لييه وألف ييار  . النييكسية فيهييا
 مييا حيياون فيي   تابييه هيياا تقييديإ صييورد نيييئة لهييا  . بييايعتراض واي تقيياد الشييديدين

 ا خييوانا تها ييية )الييا اصييدار  تابييان آخيير ب  ييوان  وجعقييب ,(3)الييدعود فيي  النييودان 
ع يدهإ  يمارنيون  وعيان  ,1111في  ح ييران  ,(المنكمين ف  ا تخابات مجك  الشي ب

ال يياب وال ييل والخدي يية بانييت  ن حييب الشيي ب النييودا   السطييري  "ميين           

                                                 

دار الفكرر,  ,ركة الوطنية والصررا  مرم مرايوكرار, الح أحمدللتفاصيل ينظر :محمد محمد (   1)
 وما بعدها.  -51.  ص 5891الخرطروم, 

, صيحيسة الجام ية, الخرطيوإ, "الجام ة تتسيرد بيرخر حيديل صيحس  "(  عمر النيد, هاشإ بكون,2)
 . 9111 ا ون الدا    9

 ,9191الجمهورييييون, انيييمهإ الوهابيييية وليييي  انيييمهإ ج صيييار ا نييي إ, جإ درميييان,  ا خيييوان(  3)

 صسحات مت ددد, مو ر الس ر الجمهوري. 
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حنيب  "النيكطة اليللكدين ل   ي يسوا ارادته ويظككوا جماهيريته ليتنكقوا عكيل حنيابه 
  . (1) عمه 

مود محمد طه بمدابة بداية ال هاية لمح –و ما يبدو  – ان صدور هاا ال تاب 
اا دخكييت دعوتييه فيي  مرحكيية ايفتييراق عيين  ظيياإ الح ييإ  ,الجمهييوريين ا خييوانوحيي ب 

اليييياي بييييدج م ييييا جواخيييير النييييب ي ات بايتجييييا   حييييو الجبهيييية ا نيييي مية  ,فيييي  النييييودان
وهييو اتجييا  يتقيياطر  ديييران ميير  ,وجف ييارهإ  النييكسية فيي  النييودان ,المنكميييين( ا خييوان)

. وينييييما تكيييا المت كقييية بالرنيييالة الدا يييية ل نييي إ ,ار دعيييود محميييود محميييد طيييه وجف يييي
المنييكمين والمليييدين لهييا فيي  التجم ييات واأل دييية  ا خييوانوعكيييه انييتمر فيي  مهاجميية 

الجمهيييوريين الييياي يقيييود   ا خيييوانول ييين مييين ابييير  ميييا صيييدر عييين حييي ب  ,الط بيييية
الطييي ب المنيييكمون والبطيييويت ال ائسييية و  ا خيييوان)ال تييياب الم  يييون  ,بخصيييوع اليييا

هيياجإ فيييه وبشييدد منيي ل الجبهيية ا نيي مية ل شيير مبادئهييا فيي  صييسوأ  ,(2) (الجييدد
الطكبة ومن اهإ من خ ن الا لكنيطرد عكل اتحاد الطكبة في  الجام يات والميدار  

اي ا ييه  ,عكييل الجا ييب ال قائييدي الييدي   ,وميير ا ييه ج ييد فيي   تابييه هيياا ,فيي  النييودان
 ا خييييوان" هيييياهإ اوميييين الييييا  ولييييه  ,ةوظييييأ هيييياا الجا ييييب لخدميييية جغييييراض نيانييييي

 . (3) "ينت كون   اياهإ لتحقيق مرربهإ ليصكوا الل ايتحاد وبانإ ا ن إ
                                                 

المنييكمين فيي  ا تخابييات مجكيي  الشيي ب. الخرطييوإ,  ا خييوانالجمهوريييون, ا تها ييية  ا خييوان(  1)

 وما ب دها, مو ر الس ر الجمهوري .  1, ع 9119

المنييييكمون والبطييييويت ال ائسيييية والطيييي ب الجييييدد, الخرطييييوإ,  ا خييييوانالجمهوريييييون,  ا خييييوان(  2)

 وما ب دها, مو ر الس ر الجمهوري.  6.   ع 9119

الجمهوريون  الا لح ب األمة و ياداته بال قد, باعتبار  ح بان طائسييا  اصيبتُه  ا خوان(  ت رض 3)
ال داي م ا تخني  ح به, ول ن من ابر  ها  اي تقادات, تكا الت   م ها ف   تابه الم  يون 

والياي عيد فييه الصيادق المهيدي وجماعتيه  9116)هاا هيو الصيادق المهيدي( والصيادر عياإ 
الجمهوريون, هاا هو الصادق المهدي, الخرطوإ,  ا خوان)جصحاب هوى(. لكتساصين ي ظر ا

 . صسحات مت ددد. 9116
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ظهييور محييور مقييرب ميين النييكطة  –و مييا يبييدو  –ترتييب عكييل المو ييأ النييابق 
والقييود والقاعييدد ال ري يية وهييو ي ييارض ب يين طا اتييه و  واتييه  وا عيي إيتمتيير بييال سوا 

جا يب تم ين ب يض  اليل ,طه وجماعته وبشتل الونائن والطيرق جف ار محمود محمد
مييين التقيييرب مييين اليييرئي  ج سييير  مييييري والتيييخدير عكييييه فييي  اتخييياا  ا خيييوان ييييادات 

حنين الترابي  ؛ الياي ي يد الوا ير . و ان ف  مقدمة هيليي       د ,القرارات المهمة
بقييوا ين )لم روفيية وا جيكييونالحقيقيي  لقييوا ين تطبيييق الشييري ة ا نيي مية الصييادرد فيي  

الت  جشرت تحون الرئي  ج سر  ميري  ,المديرد لكجدن ف  حي ها (نبتمبر ا ن مية
 حيييو األنيييكمة وفيييق ايتجيييا  النيييكس  الييياي تيييلمن بيييه جماعييية الجبهييية ا نييي مية فييي  

محميييود محميييد طيييه  جف ييياروميييا صييياحبها مييين الموا يييأ المتشيييددد  يييد  ,(1)النيييودان 
جف يياران تت ييارض ميير الشييري ة  –حنييب وجهيية  ظييرهإ  – الدي ييية والنيانييية باعتبارهييا

 . (2)ا ن مية وجح اإ القرآن ال ريإ و ظاإ الح إ ف  النودان 
 ,ج ييحل محمييود محمييد طييه فيي  مو ييأ صيي ب ,عكييل  ييوي الموا ييأ النييابقة

التيي   ييدمها ب يين  ,وهسييوات و يت الرجيين جخطيياييتصيييد  – مييا يبييدو  –وبييات ال ظيياإ 
عكييل مهاجميية عميير محمييد الطيييب  ائييب الييرئي   ميييري  إج ييدع ييدما  ,نييهولة وينيير

الجمهورييييون بقيادتيييه  تيييابهإ  ا خيييوانادييير اصيييدار  ,وميييدير جهيييا  األمييين النيييودا  
حيييين . 1111فييي  جييييار  (النيييكطة اليييلالهيييو  اليييدي   يديييير الست ييية ليصييين )المونيييوإ 

الخطبييييياي  ألحيييييدت ييييرض فييييييه لهيييياا المنيييييلون بال قييييد والتقريييييير عكييييل خكسيييييية نييييماحه 
 ,المنكمين وانمه الشي  محميد  جييب المطي ي  ا خوانصريين المحنوبين عكل الم

 ا خيوانبمهاجمة محمود محمد طه و  , ان ي من آ ااا جنتااا ف  جام ة جإ  درمان
الاي ج شخ  عمر محمد الطيب  ائيب  (منجد التقل)الجمهوريين عك ا من عكل م بر 

 . الرئي  النودا  
                                                 

(  لكتساصيين عين هيا  القيوا ين وتخديراتهيا وتيخديرات اليد تور حنين الترابي  ي ظير احنين الترابي , 1)
وميييا  69, ع 9119م شيييورات السر يييان, اليييدار البي ييياي, الحر ييية ا نييي مية فييي  النيييودان, 

, م هيييييد البحيييييول 9111-9111حنييييين م يييييي , الحر ييييية ا نييييي مية فييييي  النيييييودان  ؛ب يييييدها
 وما ب دها.   19ع  . 9119نات ايجتماعية, الخرطوإ, والدرا

 (  مو ر الس ر الجمهوري, المصدر النابق. 2)
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الجمهوريييون جيياإ  ا خييوانمحمييد طييه ورفا ييه صييب محمييود  ,وفيي  هيياا ال تيياب
اليياي  ( ائييب الييرئي )المنييكمين وعكييل شييخع عميير الطيييب  ا خييوانعكييل  إغ ييبه

مميا ي يرض  ,الهو  الدي   والست ة الطائسيية داخين المجتمير النيودا    "اتهمو  بذدارد
فمييا . (1) "بهييدأ ا اميية دوليية الهييو  الييدي   فيي  النييودان. . الوحييدد الوط ييية لكخطيير

 ,1111ان من النكطة اي جن  امت باعتقاله وخمنين من رفا ه ف  جوائين ح ييران  
 11خر  ب دها ف   ,فح مت عكيه بالنجن لمدد عاإ و صأ ,ودإ تقديمهإ لكمحا مة

بخف ار  ومبادئه وموا سيه  –و ما يبدو  –وهو اشد اصرارا وتمن ان  ,1111 ا ون جون 
و يوحان  ج ديروغدا هاا المو يأ . مقربة م هاالم ار ة لكنكطة واألطراأ الساعكة وال
حيييل ا بييرى محمييود محمييد طييه مهاجمييا لهييا  ,اديير صييدور  ييوا ين الشييري ة ا نيي مية

و الا من خ ن البيان الاي جصدر   ,وبش ن عك   من خ ن ايجتماعات وال دوات
وممييا جيياي فيييه . (2) (جو  الطوفييان   11هيياا )والم  ييون  ,1111 ييا ون جون  11في  
فهييا  القييوا ين مخالسيية لكشييري ة  ,فشييوهت ا نيي إ 1111جييايت  ييوا ين نييبتمبر   "ا

ها  القوا ين  د هددت وحيدد اليب د و نيمت هياا الشي ب في  الشيمان  ,ومخالسة لكدين
 مييا طالييب فيي  البيييان ااتييه بذل يياي . "والييا بمييا جدارتييه ميين حنانييية دي ييية ,والج ييوب

الحن النيان  والنكم  بدن  اللوالكجوي  ,وبحقن الدماي ف  الج وب , وا ين الشري ة
وطالب جي يا بذ امية فيرق التوعيية والتربيية لكشي ب حتيل ي ب يل فييه . الحن ال ن ري

وف  ختاإ البيان ج د عكل جن ما يجيري في  النيودان في  ظين هيا  القيوا ين . ا ن إ
ردييان م هييا ي يو . الهييو  الييدي   والتس ييير الييدي   المتخكييأ  "نييييم يييد م الييلنيس يي  

 ج هييإ وجتباعييهوجو ييل محمييود طييه  . "هيياا الشيي ب اي الست يية الدي ييية والحييرب األهكييية
التربية  "لينوا  د الحدود ا ن مية ول  هإ  د اخراجها من محتواها وهإ يرون جن

 . (3) "و الا توفير ال يل والم اخ الديمقراط  ,يجب جن تنبق القا ون
                                                 

. ع 9119الست ة ليصن اليل النيكطة, الخرطيوإ, الجمهوريون, الهو  الدي   يدير  ا خوان(  1)
 وما ب دها.  9

بيا يييان وم شيييوران  حيييون هيييا   19الجمهورييييون ج دييير مييين  ا خيييوان(  اصيييدر محميييود محميييد طيييه و 2)
 القوا ين  ان جشهرها الم شور جع  .  

 (  ا ظر  ع البيان عكل مو ر الس ر الجمهوري, المصدر النابق. 3)



 م0230/هـ3466                                        (            36العدد ) –آداب الرافدين 

 

 
111 

هيييياا البيييييان  ومييييا رافقييييه ميييين ت ييييرض محمييييود محمييييد طييييه ميييين جييييراي اصييييدار  ل
 ,1111 ا ون الديا    1ل عتقان مرد دا ية ف   ,تظاهرات وتجم ات م ادية لكنكطة

 ا ون الديا   مين ال ياإ  سنيه  1و دإ لكمحا مة ف  مح مة جإ درمان الراب ة ف  يوإ 
عبييد الكطيييأ عميير ومحمييد نييالإ ب شيير وتييا  الييدين عبييد  اميير جرب يية ميين رفا ييه هييإ 

اصييييدر الحييييا إ حنيييين ابييييراهيإ  ,وب ييييد محا ميييية نييييري ة. بيييياب ر حميييي د اليييير اق وخالييييد
المهييي وي ح ميييان با عيييداإ عكيييل محميييود محميييد طيييه ورفا يييه بتهمييية اليييردد عييين اليييدين 
ديارد ال راهيية  يدها ومحاولية  كيب  والمروق عكيه والخرو  عكل  وا ين امين الدولية وال

 . (1)بة اع  هإ التو  ,واشترط لتخسيأ الح إ ع هإ , ظاإ الح إ فيه
جبيييدى فيهييا اصيييرار  عكيييل مو سيييه  ,جلقييل محميييود محميييد طيييه فيي  المح مييية  كمييية
" ج ييا جعك ييت رجييي  مييراران فيي   ييوا ين االم ييارض ميين  ييوا ين الشييري ة ا نيي مية و ييان 

ا هييييا و ييي ت وانييييت كت . . . ميييين ج هييييا مخالسييية لكشييييري ة ول نييي إ 1111نيييبتمبر 
وفي  ال كمية ااتهيا ت يرض جي يا . ".  . هيا هيددت وحيدد اليب دا. . .  رهاب الشي ب

يييدها غيييير ملهكييية ف ييييا  ييي سوا جخ  ييييا وو ييي وا   "و  ييياتها ,لكمح مييية باي تقييياد وع 
"  فييا   غييير منييت د ا كمتييه بييالقون  وج هييل "ج سنييهإ تحييت نيييطرد النييكطة  الت سياييية

. لكت اون مر جي مح مة ت  رت لحرمة الق اي المنتقن جن ت ون جداد من جدواته ف 
جييييدت مح مييية اينيييتئ اأ  ,عكيييل جيييية حيييان. (2) "الت  يييين بالم ار يييين النيانييييينو . 

ل يي  ي سييل  المح ييومين ييرورد انييتتابه  وج ييدتالح ييإ الصييادر بحقييه ورفا ييه األرب يية 
 ييا ون  11اي جن الح ييإ  سييا فقييط بحييق محمييود محمييد طييه فيي  يييوإ الجم يية . عيي هإ
 . (3)عن توبتهييإ وعس  عن رفا ه األرب ة ب د ا ع ن  ,1111الدا   

آ يااا مديار جيدن  بيير  وج حت ,جدارت المحا مة وا عداإ ردود جف ان عديدد
ليييدى جب ييياي الشييي ب النيييودا   حيييون مشيييروعية هيييا  المحا مييية ومشيييروعية األح ييياإ 

المنيكمين باألح ياإ  ا خوانترحيب ج صار الح ومة و  اللفبا  افة . الصادرد ع ها
                                                 

دييييورد فيييي  النييييودان, دار عميييياد لكطباعيييية, د. إ. د. ت. ع ع (  مصييييطسل ب ييييري,  صيييية ال1)
919-911 . 

 (  ا ظر  ع ال كمة ف  مو ر الس ر الجمهوري, المصدر النابق. 2)
 وما ب دها.  919(  ب ري, المصدر النابق. ع 3)
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فقد ا هار ح به و اإ جعداد  بيرد من مليديه بذع ن  ,يةالصادرد وع دوها جح امان عادل
و ييان ميين بييي هإ  يييادات  ,تييوبتهإ و سييرهإ ب قائييدهإ ومبييادئهإ التيي   ييا وا يلم ييون بهييا

 بيرد ف  الح ب ل ن جشهرهإ عبد الكطيأ عوض ال يريإ مونيل الياي تيرا صيسوأ 
حنيين . د صييسوأ المييلتمر الييوط   اليياي يت عمييه الييلالجمهييوريين وا  ييإ  ا خييوان
 . (1)التراب  

يي ,وعكييل ال قيييض ميين المو ييأ النييابق ن اعتييرض عكييل المحا ميية  ييان ه يياا مت
 اليلواألح اإ الصادرد ع ها واعتبرها مصادرد لكحرييات ال امية وحريية الت بيير ورف يه 

ييدوا الح ييإ الصييادر بحقييه ح مييان جييائران   الييل ب  ييهإبي مييا اهييب . مصيياأ الشييهداي وع 
بييان ا ييداإ النييكطات عكييل اعتقالييه ومحا متييه وت سيييا ح ييإ ع ييدما ج ييد  ,اب ييد ميين الييا
 ان الشرارد الت  حر ت الجمياهير ل  تسياض عكيل ح يإ اليرئي  ج سير  ,ا عداإ فيه

نقاطه 1111 ميري ف   ينان   ما . (2)يومان تحديدان  من ت سيا ح إ ا عداإ  11 ,وال
ه ال اي الح يإ اتصن الرئي  المصري حن   مبارا بالرئي  ج سر  ميري وطكب م 

فييي  حيييين تحر يييت الم ار ييية النيييودا ية فييي  ل يييدن لتحرييييا الح ومييية . وال سيييو ع يييه
فيييي  حييييين وصييييسته . البريطا ييييية يتخيييياا مو ييييأ  يييياغط عكييييل الح وميييية النييييودا ية

 ,وفييي  النيييودان جصيييدرت عيييدد هيئيييات م هيييا. (غا يييدي جفريقييييا)الصيييحافة السر نيييية بيييي 
 ,1111 يا ون الديا    11لت  جصدرت ف  ا ,الهيخد ال قابية ألناتاد جام ة الخرطوإ

 ميا  ,بيا ان اعتر يت فييه عكيل اجيرايات النيكطة والمح مية  واألح ياإ الصيادرد ع هيا
مييييا رد حييييون  1111 ييييا ون الدييييا    11جصييييدرت  قابيييية المحييييامين النييييودا يين فيييي  

الرئي  ج سر  ميري تطالبه بانتق ن الق اي وعدإ تدخكيه  اللاصدار ح إ ا عداإ 

                                                 

 مصدر نابق.  999(  مو ر ال يكين, محمود محمد طه 1)
-91, ع 9119د ال ربيية ل عي إ, القياهرد, وال ن ر, مر ي  الح يار  ا خوان(  حيدر طه, 2)

91 . 
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هما ترتييب عكيييه اصييدار ح ييإ ا عييداإ  ييد ميين جعكيين رجيييه الصييريل حييون فيي  شييلو 
 . (1) وا ين الشري ة ا ن مية 

حيي ب  تييخري بذعييداإ محمييود محمييد طييه طيي   صييسحة مهميية ميين  ,شييهد النييودان
والييياي ج يييحل  ييي يسا مهكهييي ن غيييير  يييادر عكيييل  ,الجمهيييوري فييي  النيييودان ا خيييوان

عكييل الييرغإ ميين الجييدن  ,جف ييار  وجهدافييه فيي  الو ييت اليياي بقيييت فيييه. التطييور والتونيير
غيييير  ابكييية لكتطبييييق وي يم ييين تحقيقهيييا وهييي   وجهيييداأمجيييرد جف يييار  ,اليييدائر حولهيييا

ينييييما مييين األحييي اب القائمييية عكيييل النيييكطة جو و  ,تصيييطدإ بجيييدار  بيييير مييين اليييرفض
. والت  حاولت ب ن ما جوتيت من  ود احتواي وتطوييق م طكقاتيه الس ريية ,القريبة م ها

 ا خيييييوانظييييين الس ييييير الجمهيييييوري مجيييييرد ف يييييرد منيييييطرد فييييي   يييييراطي  و تيييييب   ميييييا
وميير الييا  (,اي تر يييت)جو عبييرب ب ييض مييوا  هإ عكييل الشييب ة ال المييية  ,الجمهوريييون

وحاولييت ب ييض الم ظمييات المد ييية  ,فقييد جعيييد ايعتبييار لمحمييود محمييد طييه فيمييا ب ييد
د محمييد طييه لحرييية جييائ د محمييو )واألحيي اب النييودا ية تخصيييع جييائ د نيي وية بانييإ 

 يا ون  11الت  ج رت ف  حسن خاع ج يإ في  ا يرى اعداميه في   (,التس ير والت بير
يحنب له ا ه حاون طيكة حياته الم اداد بالحريية المطكقية  بق ت   ما. (2) 1111الدا   

 . رم ان نودا يان لالا جصبل ه جنب الرجن وحت . ف  الس ر وا دارد والدين وايجتهيياد
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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. 
 


