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مقدمة الطبعة الثانية
ٌسرنا أن نقدم الطبعة الثانٌة المنقحة لمحاضرة “ تجربة الصراع الفكري فً الحزب الشٌوعً السودانً” ،وتجا هذه
الطبعة بعد المإتمر السادس الذي اكد علً اسم الحزب الشٌوعً والطبٌعة الطبقٌة للحزب المنحاز للطبقة العاملة والكادحٌ
ن ومنهجه الماركسً الذي ٌسترشد به لدراسة واستٌعاب الواقع والعمل علً تؽٌٌره.كما اكد المإتمر علً خط الحزب الها
دؾ الً بناء اوسع تحالؾ ألسقاط النظام وقٌام البدٌل الدٌمقراطً .
جاء ذلك بعد صراع دار خارج قنوات الحزب ومواعٌنه التنظٌمٌة استهدؾ وجود الحزب وطبٌعته الطبقٌة ،وشاركت فٌه
صحؾ النظام وكتابه قبل المإتمر السادس بهدؾ القضاء علً الحزب وتؽٌٌر طبٌعته الطبقٌة وخطه السٌاسً لدفعه للحوا
ر والمشاركة فً النظام.
كما اتخذ الصراع شكل التكتل والتآمر والبالؼات الكٌدٌة التً فصلت فٌها اللجنة المركزٌة واتخذت قرارات بشؤنها  ،نشر
ت فً خطابات داخلٌة لألعضاء.
وكان من توصٌات وقرارات المإتمر السادس تقدٌم محاضرة لعضوٌة الحزب عن تجربة الصراع الفكري فً الحزب ،و
التً تلعب دورا كبٌرا فً تحصٌن العضوٌة ضد داء االنقسامات  ،وتإكد علً وحدة الحزب والصراع الفكري الهادؾ لت
طوٌر الحزب داخل االطر والقنوات التنظٌمٌة .
وفً هذا االتجاه تعٌد نقدم الطبعة الثانٌة والتً نؤمل ان تصل بكمٌات كافٌة لكل المناطق والمكاتب والفروع .
ونؤمل أن تصلنا المالحظات علً هذه المحاضرة حتً نستفٌد منها فً الطبعة القادمة.

مكتب التثقيف المركزي
21مارس 2017م
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تقديم:
ٌسرنا أن نقدم سلسلة محاضرات الكادر )(5والتً تحتوي علً محاضرة عن " تجربة الصراع الفكري فً الحزب
الشٌوعً"  ،والتً أعدها الزمٌل صالح ،وتم تقدٌمها لحلقات الكادر ،واعادة صٌاؼتها فً ضوء المالحظات علٌها.
نشٌر الً أنه ورد ضمن مقترحات دورات الكادر التً تم عقدها فً المركز العام للحزب والمناطق اقتراح بتقدٌم
محاضرة عن" تجربة الصراع الفكري فً الحزب "والتً تفٌد األجٌال الجدٌدة وتؽطً جزءا مهما من تارٌخ الحزب فً
هذا الجانب وتساعد فً استٌعاب تجارب الصراع الفكري فً الحزب .
كما ورد فً خطة مكتب التثقٌؾ للعام 2011م اعداد المحاضرة المذكورة أعاله ونشرها  ،وتقدٌمها ضمن منهج دورات
المعلمٌن الحزبٌٌن المتخصصة حول دستور الحزب.
ومن خالل المناقشات والتجارب المتراكمة فً المناطق والفروع ولدي الكادر ٌ ،مكن تحسٌن وتطوٌر المحاضرة.
ونؤمل أن تصلنا المزٌد من المحاضرات.

مكتب التثقيف المركزي
3122/8/4
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تجربة الصراع الفكري في الحزب الشيوعي
مقدمة:
عرؾ حزبنا الصراعات الداخلٌة واالنقسامات منذ تؤسٌسه عام 1946م ،تطور حزبنا وتعرؾ علً الواقع السودانً
وبنً استراتٌجٌته وتكتٌكاته وؼرس جذوره بٌن الطبقة العاملة والجماهٌر الكادحة عبر الصراع الداخلً ضد مختلؾ
االتجاهات االنتهازٌة والتخلؾ والجمود .
المصدر األساسً للصراع الداخلً كان االحاطة البورجوازٌة الصؽٌرة فً بلد متخلؾ اجتماعٌا واقتصادٌا وثقافٌا ،وفً
المراحل األولً من حٌاة حزبنا كان الصراع ٌدور حول الطبٌعة الطبقٌة للحزب وحول استقالله التنظٌمً والفكري
والسٌاسً ،وبالتالً حول هوٌته المستقلة كحزب طبقً ٌناضل فً سبٌل االشتراكٌة علً أرض السودان.
وفً المراحل التالٌة وخاصة فً الستٌنٌات من القرن الماضً ،تركز الصراع حول التكتٌكات :أسالٌب وأشكال النضال ،
التحالفات( وخاصة مع البورجوازٌة الوطنٌة) ،الدور القٌادي للطبقة العاملة  ،دور البورجوازٌة الصؽٌرة (مدنٌة
وعسكرٌة )لقٌادة الحركة الجماهٌرٌة..،الخ.
* ؼنً عن القول أن هذه الصراعات داخل الحزب كانت انعكاسا ونتاجا للصراع الطبقً واالجتماعً فً المجتمع المحٌط
به ،وكانت بشكل أو بآخر وبهذا القدر أو ذاك تعبٌرا عن الصراع بٌن الطبقة العاملة والقوي الطبقٌة األخرى ،وخاصة
البورجوازٌة الصؽٌرة الدٌمقراطٌة ،الحتالل مواقع الزعامة فً الحركة السٌاسٌة والجماهٌرٌة .
كما عبرت هذه الصراعات من جهة أخري عن نزعات البورجوازٌة الصؽٌرة داخل الحزب فً مواجهة تعرجات
الصراع السٌاسً واالجتماعً وانتقال الطبقات الحاكمة من اسلوب الً آخر فً الحكم وما الً ذلك .
وخالل فترة الستٌنٌات تجلً بوضوح أن قوي خارج الحزب – أجهزة األمن ودوابر سٌاسٌة واجتماعٌة ،بل وحتً دوابر
اجنبٌة – كانت تشارك فً توسٌع رقعة الصراع الداخلً وتعوٌق معالجته اضافة الً مناصرة جانب علً آخر باإلشاعات
ونقل النمٌمة وتدمٌر الكادر وربما بتقدٌم مساعدات مادٌة.
* استفاد حزبنا كثٌرا من تجربة الحركة الشٌوعٌة المصرٌة فً معالجة الصراعات الداخلٌة ،وفً عام 1949م كتب عدد
من الرفاق العابدٌن من مصر تقرٌرا هاما عن تلك التجربة توصلوا فٌه الً أن الصراع الداخلً حقٌقة طبٌعٌة
وموضوعٌة ،وأنه انعكاس ونتاج لما ٌحٌط بالحزب  ،وأن من الضروري معالجته بما ٌنفع تطور الحزب وتقدمه (ربما لم
ٌكن بكل هذا الوضوح ولكن كان هذا اتجاهه األساسً).
وخلص التقرٌر الً ضرورة تجنب ما حدث فً مصر  :االستؽراق فً المناقشة وترك العمل من ناحٌة ،ورفض المناقشة
علً أساس أنها تعوق العمل  .وأصبح موقؾ الحزب من الصراعات الداخلٌة هو :نعمل ونناقش  ،ونناقش ونعمل.
* اكدت التجربة أن التكتالت واالنقسامات تنشط فً حاالت الركود والخلل والفوضى فً االوضاع التنظٌمٌة والقٌادٌة فً
التنظٌم ،وتفشً حاالت خرق االنضباط الحزبً وعدم االلتزام بدستور الحزب ،وكثرة" العضوٌة الهامشٌة "والتً عادة ما
تكون هدفا سهال لالنقسامٌٌن والمخربٌن ،اضافة الً لحظات المنعطفات الحرجة فً مسار الحزب .
* ولخص حزبنا مبادئ وقواعد الصراع الفكري فً المادة  (6):من دستور الحزب المجاز فً المإتمر الخامس بعنوان
"الصراع الفكري" علً النحو التالً:
( الصراع داخل الحزب هو انعكاس لما ٌجري على النطاق الوطنً والعالمً .فالحزب خالل جهده الستٌعاب الواقع
ومتؽٌراته ٌتعامل مع القوي السٌاسٌة واالجتماعٌة األخرى  ،من طبقات وفبات متصارعة نتٌجة لتباٌن مصالحها  ،وٌعبر
هذا الصراع عن نفسه فً مستوٌات مختلفة بٌن أعضاء الحزب وهم ٌقتربون من استٌعاب الواقع ومتؽٌراته وٌناضلون
لتؽٌٌره .ومن هنا قد ٌؤتً تؽلٌب مصالح ورإى هذه الفبة او تلك الطبقة من الطبقات او الفبات التً ٌستند علٌها الحزب
كقاعدة اجتماعٌة وٌدخل فً ذلك تعدد القومٌات والثقافات والتطور ؼٌر المتوازن للبالد وحدة الصراع السٌاسً فً
المنعطفات واألزمات وتواتر النصر والهزٌمة والتخلؾ االقتصادي واالجتماعً والتركٌب الهجٌن للطبقات والفبات
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االجتماعٌة وثقل وزن تشكٌالت ما قبل الرأسمالٌة  .ولهذا فإن إدارة صراع األفكار داخل الحزب تستهدؾ أرقى درجة
ممكنة من وحدة وحصٌلة الممارسة من أجل تطوٌرها لتصبح أصدق تعبٌر عن مهام التطور الوطنً الدٌمقراطً
واستشراؾ األفق االشتراكً  .وتؤسٌسا على ذلك البد من وضع معاٌٌر إلدارة هذا الصراع.
1-

الصراع الفكري داخل الحزب ضرورة حٌوٌة ال ٌجوز التؽاضً عنه أو تموٌهه او قمعه.

2-

ٌحصر الصراع الفكري فً المسابل المبدبٌة.

كل هٌبة ٌحدث بها خالؾ حول قضٌة معٌنة  ،تحدد نقاط الخالؾ وتمنح فرصة كافٌة لجمٌع أعضابها لتوضٌح
3مواقفهم ودعم آرابهم بالحجج والبراهٌن  ،كما تحدد فترة زمنٌة اذا احتاج األمر ٌجري بعدها التصوٌت وتكون نتٌجته
ملزمة.
عندما تنشؤ ضرورة موضوعٌة لمعالجة وحسم مستجدات أو نزاع حول قضاٌا بعٌنها أو إجراء إصالحات شاملة
4فً عمل الحزب  ،تبادر اللجنة المركزٌة بتنظٌم مناقشة عامة وتحدد إطارها العام وضوابط إدارتها وآلٌات حسمها والفترة
الزمنٌة المناسبة.
حرٌة إبداء الرأي حول القضاٌا المطروحة للمناقشة العامة وأي قضاٌا أخري مكفولة دابما وفً أي وقت لجمٌع
5األعضاء دون أي قٌد.
الرأي أو الموقؾ الذي ال ٌحصل على ثقة األؼلبٌة لٌس بالضرورة خطؤ أو إنحرافا  ،و الممارسة العملٌة وحدها
6هً الكفٌلة بإثبات صحة أو عدم صواب ما تم التوصل إلٌه.
الصراع المسموح به هو فقط المعلوم والمنشور لكل األعضاء عبر قنوات الحزب وداخل هٌباته و تحظر
7األسالٌب التآمرٌة و التكتلٌة).
ولٌس بالضرورة أن ٌإدي كل صراع فكري داخلً الً انقسام طالما التزمت األقلٌة برأي األؼلبٌة ودافعت عن
•
رأٌها داخل منابر الحزب الداخلٌة ،ومع ذلك فقد قاد عدد من الصراعات الداخلٌة الً انقسامات :أهمها ماجري فً :
-1
-2
-3
-4

فبراٌر 1952م
أؼسطس 1964م
سبتمبر 1970م
وماٌو 1994م

****
أوال :انقسام  1952م
ونقصد هنا الصراع الذي قاده عوض عبد الرازق السكرتٌر السابق للحزب الشٌوعً والذي حسمه المإتمر الثانً
للحزب لمصلحة وجود الحزب الشٌوعً المستقل .
وترجع جذور الصراع الً عام 1947م ،بعد تؤسٌس الحركة السودانٌة للتحرر الوطنً فً اؼسطس عام، 1946
أشار عبد الخالق محجوب فً كتابه " لمحات من تارٌخ الحزب الشٌوعً السودانً "الً أن النقد بدأ ٌبرز منذ تكوٌن
الحلقات األولً للحركة السودانٌة للتحرر الوطنً عام  1946ألسلوب عمل أول لجنة مركزٌة لها  ،تلك القٌادة التً لم
تبرز وجه الحزب المستقل  ،واختزلت التعلٌم الماركسً فً بعض النصوص الجامدة  ،ولم تدرس أوضاع البالد من
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زاوٌة ماركسٌة  ،ولم تتجه لبناء الحزب وسط الطبقة العاملة  ،كما لم ٌتم وضع البحة تحدد العالقة بٌن اعضاء الحزب
وهٌباته  ،بل كانت تسود العالقات الشخصٌة اكثر من الروابط التنظٌمٌة .
وبدأ النقد ٌبرز ضد هذا االتجاه  ،وتواصل الصراع والنقد عام 1947م لٌحل المسابل اآلتٌة : -بناء فروع وسط الطبقة
العاملة وترقٌة كادر عمالً وسط القٌادة.
وضع البحة للحزب.اصدار مجلة الكادر(الشٌوعً فٌما بعد.تم تؤسٌس تنظٌمات الطالب والشباب والنساء.اصدار منشورات مستقلة باسم الحزب.تصعٌد النشاط الجماهٌري المستقل ضد االستعمار والجمعٌة التشرٌعٌة.حل مشكلة التحالؾ مع الرأسمالٌة الوطنٌة علً أساس التحالؾ والصراع.الدخول فً جبهة الكفاح ضد الجمعٌة التشرٌعٌة وتصعٌد النضال ضدها.وبعد معارك الجمعٌة التشرٌعٌة كان من الممكن أن تحدث قفزة فً وضع الحزب ،ولكن اسلوب ومنهج عمل اللجنة
المركزٌة بقٌادة عوض عبد الرازق لم ٌكن مساعدا ،كما أشار عبد الخالق محجوب ،وعاد االتجاه الذي تمت هزٌمته عام
1947م ،مرة اخري  ،وهو فً مضمونه ال ٌخرج عن الوقوع تحت تؤثٌر الرأسمالٌة الوطنٌة وتقٌٌد نشاط الحزب المستقل
بحدودها .
أما التٌجانً الطٌب فقد أشار فً مقال صدر فً مجلة" الشٌوعً"  ،العدد ) ، (150الً ضٌق العمل القٌادي وؼٌاب
الدٌمقراطٌة فً الحزب ككل  ،وكانت العالقة بٌن اللجنة المركزٌة والمستوٌات التنظٌمٌة األولً تنحصر فً اصدار
القرارات وتنفٌذها ولم ٌكن فً الحسبان مناقشة قرارات ل.م ناهٌك عن انتقادها وتم اخفاء دور الحزب المستقل ،وضعؾ
صالت الحزب بالطبقة العاملة والجماهٌر الثورٌة  ،سٌادة الجمود فً دراسة النظرٌة الماركسٌة  ،شاعت العالقات العابلٌة
فً التنظٌم وضرب بالالبحة عرض الحابط  ،تدهور حٌاة الحزب الداخلٌة وانخفاض مستوي التعلٌم الماركسً فٌه ،
سٌاسة خاطبة أدت الً خروج عشرات المثقفٌن من الحزب ومن بقً اصابه الٌؤس  ،ال خطة للعمل لمواجهة الظروؾ
الجدٌدة التً نشؤت بعد قٌام الجمعٌة التشرٌعٌة (التٌجانً الطٌب ،الشٌوعً150).
ٌواصل التٌجانً وٌقول :وتحت ضؽط األزمة انبثقت فكرة المإتمر التداولً الذي انعقد عام 1949م ،وجاء كشكل ارقً
لتوسٌع الدٌمقراطٌة ومشاركة الحزب ممثال فً كوادره لمناقشة كل شبون الحزب ومحاسبة اللجنة المركزٌة عن أدابها.
انجز المإتمر التداولً عام 1949م ،اآلتً :
وضع اسسا ثابتة لتنظٌم الحزب فً أماكن العمل والسكن ،ولبناء رابطتً الطلبة والنساء الشٌوعٌات  ،وتم التخلص من(االشكال الهرمٌة )التً استجلبت من الحركة الشٌوعٌة المصرٌة  ،شكل السكرتارٌات الحزبٌة المنفصلة للعمال والطالب
والمثقفٌن ،وانشؤت قٌادة واحدة لمنطقة العاصمة وصارت الفروع تضم اعضاء الحزب وفقا للتنظٌم الجؽرافً .
تم ترسٌخ المفهوم الثوري للجبهة الوطنٌة.ادان االجتماع سٌاسة عوض عبد الرازق .بنً الحزب صحافة مستقلة (اللواء األحمر -المٌدان فٌما بعد).جرت تعدٌالت فً البحة الحزب تتالءم مع تطور الحزب وطبقت مبادبها وجري كفاح ضد االنحالل التنظٌمًوالعالقات الفردٌة لٌحل محلها الضبط التنظٌمً والعالقات المبدبٌة.
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عملت اللجنة المركزٌة لدعم الدٌمقراطٌة داخل الحزب فاجرت انتخابات للقادة ( بعد المإتمر التداولً )وعقد أول مإتمرللحزب عام 1950م ،كما تم نشر قرارات المإتمر التداولً ألعضاء الحزب فً مجلة الكادر ألبداء الرأي حولها (
التٌجانً ،الشٌوعً150).
وبعد ذلك انعقد المإتمر األول للحزب فً اكتوبر 1950م ،وطرحت اللجنة المركزٌة فً ذلك المإتمر قضاٌا سٌاسٌة
وفكرٌة وتنظٌمٌة أمام المإتمر التخاذ قرارات بشؤنها ،وكانت تلك أول مرة ٌحدث فٌها ذلك فً تارٌخ الحزب .كما اجاز
المإتمر البحة ساهمت فً االستقرار التنظٌمً وفً اعالء مبادئ التنظٌم اللٌنٌنً  ،كما انتخب المإتمر اللجنة المركزٌة
والتً كانت قبل ذلك كانت عضوٌتها تكتسب بالتصعٌد (أي بقرار منها بضم اعضاء الٌها ).كما أشار المإتمر الً
ضرورة ربط العمل الفكري بالعمل الجماهٌري واستقالل الحزب فً نشاطه بٌن الجماهٌر واعالن موقفه المستقل فً كل
المسابل من منابره المختلفة ،أى رفض اتجاه عوض عبد الرازق الذي كان ٌقول بدراسة النظرٌة اوال ،ثم العمل
الجماهٌري  ،علً ان ٌتواصل نشاط الحزب الشٌوعً م داخل األحزاب االتحادٌة .
وبعد المإتمر األول وقع الصراع الفكري الداخلً ،فً ظروؾ هجمة شرسة من السلطة االستعمارٌة علً الحرٌات وعلً
الشٌوعٌٌن ،وكان الرد بفتح المناقشة العامة علً صفحات مجلة الكادر (الشٌوعً فٌما بعد) ،طارحا علً األعضاء القضاٌا
مدار الصراع وموقؾ الطرفٌن منها ،وكانت تلك أول مناقشة عامة تفتح فً تارٌخ الحزب.
فما هً القضاٌا التً دار حولها الصراع؟
أشار التقرٌر الذي قدمه عوض عبد الرازق الً المإتمر الثانً للحزب للنقاط التالٌة:
الخالؾ فً الحركة السودانٌة للتحرر الوطنً فً جوهره خالؾ فكري ٌدور حول قضاٌا معٌنة هً قضٌة التحالفات معاألحزاب األخرى والخالؾ حول العالقة مع مصر ،ثم القضٌة الكبرى وهً الخالؾ حول مستقبل الحركة وأوضاع
الطبقة العاملة والتنظٌم الداخلً للحركة – .حزب األشقاء هو الحلٌؾ الطبٌعً للحركة السودانٌة للتحرر الوطنً  ،كما
ٌإكد تقرٌر عوض عبد الرازق اهمٌة وجود جبهة واسعة معادٌة لالستعمار حتً تإدي تلك المهمة فً طرٌق الكفاح
المشترك بٌن شعبً وادي النٌل.
فً النظرٌة هناك ضرورة لدراسة الماركسٌة أوال فً مصادرها األصلٌة ثم ترجمتها ،بعد استقطاب افضل العناصرذات النفوذ والتؤثٌر فً المجتمع وصاحبة القدرات الذهنٌة ،بدال من تصعٌد قادة العمال (أمثال الشفٌع احمد الشٌخ ،قاسم
امٌن ،ابراهٌم زكرٌا ..،الخ )الً قٌادة الحركة وهم فً مستوي ماركسً منخفض ،وأن مكان القادة العمالٌٌن هو بٌن
العمال فً عطبرة ولٌس فً القٌادة التً تتطلب قادة بارزٌن فً المجتمع ونالوا المزٌد من الدراسة النظرٌة المكثفة .
 الطبقة العاملة فً البالد مازالت طبقة ولٌدة تنحصر فً الخدمات (سكة حدٌد ،برٌد ،موانا ،نقل نهري) ،وهإالءجمٌعا دورهم مساعد وثانوي فالعمال طبقة ما زالت فً طور التكوٌن ولم ٌكتمل تطورها ولن ٌكتمل اال فً ظل الثورة
الوطنٌة الدٌمقراطٌة التً من مسبولٌاتها الربٌسٌة تحقٌق بناء صناعً واسع ٌجعل من العمال طبقة قابدة قادرة علً بناء
حزبها الطلٌعً القوي الذي ٌسٌر بها والمجتمع نحو االشتراكٌة  .أما المزارعون فانهم ٌطابقون فً وعٌهم مستوي االنتاج
الزراعً ،فالزراعة فً كل السودان ما زالت زراعة اكتفاءٌه موسمٌة وحتً ارقً اشكالها ( مشروع الجزٌرة ومشارٌع
االعاشة )لم ٌتشكل فٌها المزارعون كطبقة اجتماعٌة ذات هموم ومطالب ووعً ٌإهلها لتحقٌق تحالؾ العمال والمزارعٌن
.
 عدم تحوٌل الحركة السودانٌة الً حزب شٌوعً والتمهل وعدم العجلة والتركٌز علً نشر الفكر وترجمته للواقعوالتبشٌر به فً المجتمع.
وخالصة ما جاء فً تقرٌر عوض عبد الرازق أنه :لم ٌخرج عن دراسة النظرٌة اوال ثم التوجه لبناء الحزب وسط
العمال والمزارعٌن ،وان ٌعكؾ الحزب علً التبشٌر بالماركسٌة وترجمتها بدال من االستعجال فً قٌام حزب شٌوعً لم
تتهٌؤ ظروؾ البالد الموضوعٌة لقٌامه ،اضافة الً فقدان الحزب الستقالله وٌصبح ذٌال للحزب الوطنً االتحادي ،ال
التحالؾ معه من مواقع االستقالل الفكري والسٌاسً والتنظٌمً.
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وبعد ذلك انعقد المإتمر الثانً فً 1951م ،والذي حسم الصراع الفكري الداخلً فً اتجاه دراسة النظرٌة فً ارتباط
بالواقع ،واستقالل الحزب ،وترسٌخ المفهوم السلٌم للتحالؾ مع الرأسمالٌة الوطنٌة ،وبعد المإتمر وقع االنقسام ،وقررت
اللجنة المركزٌة فصل المنشقٌن من الحزب.
ونالحظ أن عوض عبد الرازق لم ٌصبر علً الدٌمقراطٌة ،ولم ٌواصل فً الحزب وٌدافع عن رأٌه من داخلة ،وهذا فً
حد ذاته مسلك ؼٌر دٌمقراطً ،اذا لم تقبل االؼلبٌة رأٌك تنقسم وتخرج من الحزب .واسس المنقسمون بعد خروجهم (
الجبهة الوطنٌة )واصدروا جرٌدة اسبوعٌة وساروا علً خط أساسه الهجوم علً الحزب الشٌوعً ( التٌجانً الطٌب :
قضاٌا سودانٌة العدد الرابع ابرٌل  1994).ولكن االنقسام فشل فً حل المشاكل التً دعا الً حلها ،وحدثت انقسامات
امٌبٌة داخل االنقسام نفسه ،بدأت بمجموعة بدر الدٌن سلٌمان ،وكما عبر بدر الدٌن سلٌمان نفسه فً احدي اللقاءات
الصحفٌة أن االنقسامات التحل مشكلة  ،االجدي ،حل المشاكل من داخل الحزب.
وفشل االنقسامٌون فً ترجمة الكتب الماركسٌة والتعلٌم الحزبً ،وفشلوا فً تنظٌم العمال والمزارعٌن ،والواقع حتً فً
ترجمة الكتب الماركسٌة كانت مساهمة عبد الخالق والجنٌد علً عمر والوسٌلة كانت اكبر من مساهمة مجموعة عوض
عبد الرازق ،وانزوى االنقسام فً ركن من النسٌان دون انجاز فكري وسٌاسً ٌذكر .وبعد هزٌمة انقسام عوض عبد
الرازق ترسخ فً الحزب الشٌوعً مفهوم أن الطرٌق الوحٌد الستٌعاب الماركسٌة هو باالرتباط بالواقع ،فالنظرٌة ترشد
الممارسة والممارسة تؽنً وتطور النظرٌة ،وكما قال الشاعر االلمانً جوته :النظرٌة رمادٌة وشجرة الحٌاة مخضرة
دوما.

ثانيا:انقسام أغسطس 1964م
ال ٌمكن معالجة الصراع الفكري فً الحزب الشٌوعً ،الذي انتهً بانقسام اؼسطس 1964م ،فٌما ٌعرؾ فً ادبٌات
الحزب الشٌوعً السودانً ،بانقسام" القٌادة الثورٌة" ،بقٌادة" احمد شامً "و" ٌوسؾ عبد المجٌد"  ،بمعزل عن الصراع
الذي دار فً الحركة الشٌوعٌة العالمٌة واالنقسام الذي قاده الحزب الشٌوعً الصٌنً داخلها  ،وبمعزل عن الفترة التً
كان ٌناضل فٌها الحزب الشٌوعً السودانً ،وهً فترة دٌكتاتورٌة عبود(1958- 1964م ).وهً فترة كما هو معروؾ
كان ٌعمل فٌها الحزب فً ظروؾ سرٌة ،وكانت تكتٌكات الحزب فً تلك الفترة تقوم علً تجمٌع القوى وتحسٌن أسالٌب
العمل لكً ما ٌبقً الحزب الشٌوعً قوٌا ،وٌقاوم اتجاهات تصفٌته ،سواء جاءت من مواقع ٌمٌنٌة أو ٌسارٌة ،لقد طرح
الحزب فً تلك الفترة قضاٌا العمل بٌن الجماهٌر ،ومقاومة اتجاهات العزلة ،وتبقً وثٌقة( اصالح الخطؤ فً العمل بٌن
الجماهٌر ،سبتمبر 1963م )من أهم الوثابق التً اصدرتها اللجنة المركزٌة فً تلك الفترة بهدؾ تحسٌن وتطوٌر أسالٌب
عمل الحزب بٌن الجماهٌر ومقاومة اتجاهات العزلة.
كان خط الحزب فً تلك الفترة ٌقوم علً العمل الصبور بٌن الجماهٌر الثورٌة وعلً اكتشاؾ االشكال المناسبة
لتنظٌمها ،بدون النقل األعمى لتجربة النضال المسلح فً الصٌن  ،وعلً اعتبار أن العمل الجماهٌري هو األساس والعمل
المسلح مكمل ،وثابر الحزب الشٌوعً السودانً علً هذا الخط حتى طرح شعار االضراب السٌاسً العام فً اؼسطس
 ،1964والذي شرحت تفاصٌله مجلة الشٌوعً العدد(، 109راجع ثورة شعب ،اصدار الحزب الشٌوعً السودانً
1965م) .
أشارت دورة اللجنة المركزٌة ،نوفمبر1964م الً (عجز الحزب عن مواصلة تنمٌة الخط السٌاسً فٌما بعد ،والسٌما
عندما كان عددا من الكادر القٌادي األساسً فً السجن ،أدى الً فتح الباب أمام االتجاهات الٌسارٌة ،وساعدت علً تنمٌة
تلك االتجاهات الظروؾ االرهابٌة القاسٌة التً مر بها حزبنا عام  )1961ص ).) 10
وقد عبر االتجاه الٌساري عن نفسه كما أشارت وثابق الحزب فً تلك الفترة فً :عدم التجاوب فً خوض انتخابات
الحكومة المحلٌة(كما عبرت رابطة الطلبة الشٌوعٌٌن ،ومنطقة الشمالٌة ومنطقة االبٌض ).اضافة لعدم العمل فً النقابات
بعد تشرٌع قانون 1960م للنقابات ،والعمل علً أساس قانون 1948م ،كبدٌل لقانون 1960م( كما عبرت قٌادة منطقة
عطبرة).
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وفً مدٌرٌة النٌل األزرق تم اهمال الحزب والطبقة العاملة ،وجرى االنسٌاق وراء المعارك واالضرابات الكثٌرة
للمزارعٌن ،دون بناء الحزب الذي ٌضمن قوة واستمرار تلك المعارك.
كما جرت مناقشة للقضاٌا المعاصرة التً كانت موجهة فً األساس ضد األفكار الٌسارٌة فً حزبنا وفً الحركة
الشٌوعٌة العالمٌة ( ،ص).)12
تواصل الدورة وتقول ( لقد كان طابع هذه الحملة الصبر والتدرج وانها تهدؾ الً اعادة تعلٌم كادر الحزب الذي تؤثر
بالنظرٌات الٌسارٌة ومنهجها فً العمل).ولقد لعبت هذه الحملة دورها  .تواصل الدورة وتقول ( وعندما ضٌق الخناق على
االتجاه الٌساري فً الحزب اتجه حاملوه الً حٌز العمل الكتلً والتخرٌبً لوحدة الحزب  ،واتخذ زعماإه الثالثة ( احمد
شامً وٌوسؾ عبد المجٌد وعلً عمر) مدٌرٌة الخرطوم مسرحا لنشاطهم االنقسامً السري ثم السافر فٌما بعد عندما
انكشؾ امرهم  ،كما استؽلوا عالقتهم الحزبٌة القدٌمة بالكادر فً بعض المدٌرٌات والطوافات التً كلفتهم بها الهٌبات
القٌادٌة لبث سمومهم ونشر البلبلة بٌن األعضاء ،ص).)13
تواصل الدورة وتقول ( ؼٌر أن الظروؾ الثورٌة لم تكن فً صالح االنقسامٌٌن  ،وكانت افكارهم تنهار الواحدة تلو
األخرى فً محك النشاط العملً بٌن الجماهٌر وبٌنما كانوا منكبٌن على وجوههم ناشرٌن الٌؤس القاتل عن عدم امكانٌة
انتصار قضٌة الشعب بدون الثورة المسلحة) ،وأن االضراب السٌاسً العام لن ٌنجح بدون حمل السالح)  ،كان الشعب قد
حسم أمره وحقق االضراب السٌاسً الذي اطاح بالدٌكتاتورٌة المسلحة وسجل بذلك انتصاره التارٌخً علً اعدابه).
كما اتخذت اللجنة المركزٌة فً هذا االجتماع قرارا بإدانة االنقسام بوصفه امتدادا لمحاوالت تخرٌب الحزب و"فركشة "
صفوفه وشل تطوره ،كما وافقت اللجنة المركزٌة علً االجراءات التنظٌمٌة التً اتخذتها السكرتارٌة المركزٌة ضد
المنقسمٌن وهى:
-

فصل الزمٌل المنقسم فضل من عضوٌة الحزب.

-

فصل الزمٌل المنقسم رشاد من عضوٌة الحزب.

-

فصل الزمٌل ٌعقوب من عضوٌة الحزب.

-

اتخاذ موقؾ من الزمٌل المنقسم محمود بعد اجراء التحقٌق معه .

كما وافقت اللجنة المركزٌة علً االجراء الذي اتخذته السكرتارٌة المركزٌة بالتوجه بنداء لبقٌة الرفاق الذٌن
انساقوا وراء المنقسمٌن ،ودعوتهم الً تصحٌح موقفهم والعودة الً صفوؾ الحزب.
كما عالجت اللجنة المركزٌة القضاٌا المعاصرة التً كانت تواجه الحركة الشٌوعٌة العالمٌة ،فً وثٌقة منفصلة فً القسم
الثانً من الدورة .تناولت تلك الوثٌقة الخالفات فً الحركة الشٌوعٌة العالمٌة ،وانتقدت طرح قٌادة الحزب الشٌوعً
الصٌنً وخطها االنقسامً فً الحركة الشٌوعٌة العالمٌة ،وأن الخالفات ظاهرة طبٌعٌة ،وان الحركة الشٌوعٌة العالمٌة
ٌمكن أن تحافظ علً وحدتها فً اطار استقالل كل حزب وتنوعها ،وال ٌستوجب ذلك االنقسام الذي ٌضعؾ القوي
المناهضة لالستعمار واالستؽالل الرأسمالً فً العالم ،كما انتقدت طرح القٌادة الصٌنٌة القابل بؤن محتوى العصر هو
التناقض بٌن الشعوب المضطهدة واالستعمار.كما أشارت الً مراعاة الظروؾ الموضوعٌة لكل بلد ،دون النقل األعمى
لتجارب اآلخرٌن.
كما أشارت الوثٌقة الً أنه :اصبح واضحا – رؼم -التستر – ان العناصر الٌسارٌة ترمى الى تكوٌن حزب مرتبط ادبٌا
ومادٌا باألفكار الٌسارٌة فً الحركة الشٌوعٌة العالمٌة .وتشٌر الوثٌقة الً أن الشٌوعٌٌن السودانٌٌن ٌرفضون هذا الطرٌق
 ،فاالستقالل فً تكوٌن االحزاب الشٌوعٌة وفً معالجتها لقضاٌا بلدانها شرط هام لتطورها  ،أشارت الوثٌقة الً أنه
برهنت االحداث فً بالدنا وتارٌخ الحزب الشٌوعً السودانً منذ أن سار فً الطرٌق الثوري عام 1947م ،حتى ٌومنا
هذا على أن هذا االستقالل شرط هام لتطور العمل الثوري  .فبٌن الجماهٌر ٌحتل الٌوم الحزب الشٌوعً مركزا محترما
وال ٌجرإ اشد خصومه على اتهامه بتسلم االوامر.كما اشارت الوثٌقة الً أنه على الرؼم من االخطاء التً وقعت فٌها
الصحافة الرسمٌة للحزبٌن السوفٌتً والصٌنً باعتبار نظام عبود ٌمثل(البورجوازٌة الوطنٌة) ،وبالرؼم من الحفاوة البالؽة
التً وجدها العسكرٌون الرجعٌون فً زٌارتهم لبكٌن واعتبارهم ممثلٌن لالتجاهات الوطنٌة فً السودان -وقؾ حزبنا ٌنتقد
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تلك األخطاء واصر علً التطبٌق الثوري للماركسٌة اللٌنٌنٌة على ظروؾ بالدنا – علً تشدٌد النضال ضد الحكم الذي ال
ٌمثل مصلحة وطنٌة  ،بل ٌمثل مصالح رأس المال االجنبً .وهكذا عشرات االمثلة التً تإكد أن االستقالل هو أساس
لتطور حزبنا.
*ومن العوامل التً اسهمت فً ظهور االنقسام :الخلل فً العمل القٌادي  ،حٌث أنه منذ ابرٌل 1959م وحتً مطلع
1961م ،لم تجتمع اللجنة المركزٌة وسادت الفوضى فً العمل القٌادي وأسالٌب االثارة والمؽامرات االنقالبٌة  ،وحلت
أسالٌب العمل الفردي محل الهٌبات فً المدٌرٌات وفً المركز .ومنذ مطلع أؼسطس 1961م وبعد خروج الكادر القٌادي
من السجون ،ومع تقدٌره للدور الذي لعبه الكادر خارج السجن فً استمرار كٌان الحزب وفً مواجهة التٌارات الٌسارٌة ،
وتم طرح أمام الحزب الشٌوعً مهمة القٌادة الجماعٌة للحزب ومبدأ المركزٌة الدٌمقراطٌة  ،فدعت اللجنة المركزٌة
لالجتماع بعد ما ٌقرب من السنتٌن من تعطٌلها  ،واعٌد النظر فً بناء الهٌبات القٌادٌة التً تتبعها بهدؾ اشراك اكبر عدد
ممكن من كادر الحزب فً رسم سٌاسته والتخلص بهذا من المركزٌة الفرطة والقٌادة الفردٌة ،وهكذا تشكلت فً الحزب
هٌبات قٌادٌة متخصصة كالمكتب التنظٌمً ومكاتب المالٌة والدعاٌة ..الخ .
كما جرى نضال لدعم مبادئ المركزٌة الدٌمقراطٌة فنشرت الالبحة مرة أخرى وواصل الحزب نضاله ضد االتجاهات
الفردٌة فجرت االجتماعات الموسعة ألعضاء الحزب لمناقشة السٌاسة العامة له ،وتمت معالجة اخطاء هضم حقوق
االعضاء فً ابداء الرأي والمناقشة وتصفٌة الحزب بقرارات فردٌة.كما تم اصالح الوضع فً مدٌرٌة الخرطوم  ،وتم
هزٌمة االتجاهات الٌسارٌة بإحالل العمل الجماعً محل الفردي.كما تمت معالجة االتجاهات الذاتٌة التً دفعت الحزب فً
طرٌق االثارة .

الخالصة:
لقد اكدت تجربة انقسام أؼسطس 1964م ،أن التناول المستقل للماركسٌة حسب ظروؾ وخصابص السودان هو االجدى
بدال من النقل األعمى لتجارب اآلخرٌن ،وأن العمل وسط الجماهٌر هو المفتاح للتؽٌٌر بدال عن العزلة وشعاراتها
الجوفاء.كما أكدت التجربة أن االنقسام لٌس هو الحل  ،بل ٌعقد المشاكل وٌعٌق تطور الحزب.

ثالثا :انقسام سبتمبر 1970م:
* ٌمكن فهم الصراع الفكري الذي أدي الً انقسام 1970م ونتابجه بالنظر الً خلفٌته والظروؾ التً دار فٌها  ،والتً
تعود الً التحوالت التً اعقبت ثورة  21اكتوبر1964.
 -1خرج الحزب من الثورة وقد توفرت له امكانات االشتراك فً السلطة وتحوله الً حزب جماهٌري ٌطرق أبواب
العمل فً مجاالت جدٌدة ومتعددة .
* وكانت الظروؾ التً اعقبت ثورة اكتوبر نموذجا كالسٌكٌا لألسباب التً تقود الً ظهور خالفات حول التكتٌك داخل
الحزب( والتً عددها لٌنٌن دابما ):انعطاؾ أقسام واسعة من الجماهٌر الً الحزب ودخولها فً صفوفه ،ضم كوادر شابة
الً القطاع القٌادي بما فً ذلك ل.م .اشتراك الحزب فً الحكومة ودخول نواب منه فً البرلمان ومواجهة مسإولٌة طرح
برامج وحلول عملٌة للقضاٌا الوطنٌة ،تؽٌٌر الطبقات الحاكمة لتكتٌكاتها من اللٌبرالٌة الً العنؾ ثم الً خلٌط من هذا
وذاك .
* طرأت تؽٌٌرات علً األوضاع االجتماعٌة ألقسام من كادر الحزب وانتقلوا فً حٌز الثروة الً فبات المٌسورٌن من
السكان( كبار محامٌن وكبار موظفٌن ومهنٌٌن ومزارعٌن فً مشروع الجزٌرة..الخ).
 -2نتٌجة لهذه الظروؾ ٌمكن تفسٌر االرتباك الذي شمل الحزب عندما أشهر الٌمٌن سالح العنؾ البدنً والقانونً ضد
الحزب واستصدر قانونا فً الجمعٌة التؤسٌسٌة بحظره فً نوفمبر 1965م .وفً جو االرتباك قرر اجتماع موسع ضم
اللجنة المركزٌة وعددا من الكادر القٌادي العمل علً بناء حزب واسع تكون نواته الصلبة من الشٌوعٌٌن  .وكان القرار
ٌعنً عملٌا حل الحزب الشٌوعً القابم .وقد تم تصحٌح هذا القرار فً اجتماع اللجنة المركزٌة الذي تم فً منتصؾ عام
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1966م ( اتخذت اللجنة المركزٌة فً ذلك االجتماع قرارا بؤؼلبٌة مطلقة باإلبقاء علً الحزب الشٌوعً ،عدا زمٌلٌن هما :
فاروق محمد ابراهٌم ،وشٌخ األمٌن محمد األمٌن ).ؼٌر أن هذه الفترة علً قصرها الحقت ضررا كبٌرا بالحزب فً
لحظة حاسمة من تطوره.
 -3بعد التصحٌح بدأ التحضٌر للمإتمر الرابع الذي تؤخر انعقاده أكثر من عشر سنوات ،اذ انعقد فً اكتوبر  1967.حقق
المإتمر نجاحا كبٌرا فً دراسة الواقع االجتماعً والسٌاسً السودانً وصٌاؼة تكتٌك صحٌح وثوري وصٌاؼة خط
تنظٌمً للحزب .ولكنه فشل فً معالجة قضٌة القٌادة .وكان هذا الفشل أحد األسباب الربٌسٌة فً:
أ -عجز اللجنة المركزٌة عن مواجهة وقٌادة الصراع الداخلً الذي احتدم بعد المإتمر.
ب -عجز اللجنة المركزٌة عن تلبٌة تطلعات الحركة الثورٌة الً قٌادة مقتدرة فً ظروؾ كانت مالبمة لتؽٌٌرات كبري.
 -4تبلور الصراع الداخلً أساسا حول قضٌتٌن:
أ  -الموقؾ من البورجوازٌة الوطنٌة كؤحدي قوي الجبهة الوطنٌة الدٌمقراطٌة(موقعها الفعلً فً التنظٌمات السٌاسٌة
القابمة علما بؤنه لٌس لها تنظٌم مستقل – برنامجنا ازاء مصالحها – ودورها فً الحركة السٌاسٌة..الخ).
ب  -الموقؾ من التكتٌكات والعقلٌة االنقالبٌة.
 -5الخالفات داخل الحزب لم تكن محل اهتمام الشٌوعٌٌن وحدهم  ،بل وأٌضا محل اهتمام ومصلحة دوابر خارج الحزب
 ،ونتجت عن ذلك ضؽوط هابلة استهدفت منع الحزب من التحول الً حزب ٌتصدى لقٌادة الجماهٌر والحركة الثورٌة كما
استهدفت تمزٌقه وتصفٌته.
 -6مع كل ذلك ٌنبؽً القول أن القوي الماركسٌة داخل الحزب صارعت وحققت انتصارات كبٌرة ووضعت أقدام الحزب
علً طرٌق الخروج من أزمة امتدت منذ نهاٌة عام 1965م ،ولكن قبل أن ٌرسّخ الحزب أقدامه تماما خارج األزمة وقع
انقالب  25ماٌو  69الذي قادته شرٌحة من البورجوازٌة الصؽٌرة العسكرٌة تنتمً الً الفكر الناصري.
* لعب االنقالب دورا ربٌسٌا وخطٌرا فً تطور الصراع داخل الحزب الشٌوعً .أوال :ألن تؽٌٌرا فً السلطة السٌاسٌة
وتركٌبها االجتماعً قد حدث بانقالب وبسهولة وتحت شعارات تقدمٌة وبرنامج معلن ٌلتقً فً اكثر من نقطة مع البرنامج
الوطنً الدٌمقراطً الذي طرحه الحزب .وثانٌا :ألن السلطة التً اقامها االنقالب كانت من البورجوازٌة الصؽٌرة فً
المدن .
وهكذا دفعة واحدة ،وجد ممثلو البورجوازٌة الصؽٌرة داخل الحزب وقودا لنظرٌاتهم.
*

بشكل عام دار الصراع بعد االنقالب علً المحورٌن التالٌٌن:

أ-

التٌار الثوري بقٌادة عبد الخالق محجوب  ،لخص موقفه فً النقاط األساسٌة األتٌة:

ان ما حدث ٌمثل نقال للسلطة من اٌدي تحالؾ قوي شبه االقطاع الطابفً والعشابري الً اٌدي البورجوازٌة
الصؽٌرة والتً هً بمصالحها احدي قوي الجبهة الوطنٌة الدٌمقراطٌة.
اذا استطاعت السلطة الجدٌدة أن تحافظ علً بقابها  ،فان ظروفا جدٌدة تتهٌؤ إلنجاز مهام التطور الوطنً
الدٌمقراطً .لكن لٌس لها طرٌق ؼٌر تحقٌق المطالب الثورٌة للجماهٌر ،فاذا ما اختطت طرٌقا معادٌا لتلك المطالب
فستلقً الفشل.
التطور الوطنً الدٌمقراطً لن ٌتم اال بالمبادرة الثورٌة للجماهٌر وبقٌادة الطبقة العاملة – أي أنه ٌعتمد علً
ّ
درجة تنظٌم الجماهٌر ومستوي وعٌها ومقدرتها الفعلٌة علً النضال والوحدة وااللتفاؾ حول مطالبها األساسٌة التً
تستهدؾ التؽٌٌر االجتماعً الدٌمقراطً.
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مسلك الحزب هو أن ٌلعب دورا بارزا فً دعم السلطة الجدٌدة وحماٌتها من خطر الثورة المضادة ،وأن ٌحتفظ
بقدراته علً نقد وكشؾ مناهج البورجوازٌة الصؽٌرة وتطلعاتها ؼٌر المإسسة لتسلم زمام الحركة الثورٌة ،وأن ٌهتم
اهتماما بالؽا بنشر االٌدٌولوجٌة الماركسٌة بٌن صفوؾ الحزب والجماهٌر الثورٌة وخاصة الطبقة العاملة وأي تراخ فً
هذه المهمة ٌإدي الً انتشار أفكار الدٌمقراطٌٌن الثورٌٌن من البورجوازٌة الصؽٌرة مما ٌعد انتكاسة بٌن الجماهٌر
الثورٌة.
ب-

التٌار" الٌمٌنً التصفوي "لخص مواقفه فً النقاط التالٌة:

ان ما حدث ٌوم  25ماٌو لم ٌكن انقالبا ،وانما كان ثورة .وأنه كانت قد نضجت بالبالد أزمة ثورٌة كانت القوي
الوحٌدة المستعدة لحلها هً مجموعة الضباط والجنود التً قامت باالنقالب.
-

ان االنقالب الذي حدث ٌمكن أن ٌفجر طاقة الجماهٌر فً عملٌة ثورٌة.

ان قٌادة االنقالب من الدٌمقراطٌٌن الثورٌٌن الذٌن ٌمكن أن ٌروضوا االشتراكٌة وال ٌتوقفوا عند المهام الوطنٌة
الدٌمقراطٌة ،وأنهم بالفعل ٌمكن أن ٌصبحوا بالفعل قٌادة للحركة الثورٌة.
ان علً الحزب الشٌوعً أن ٌتحالؾ مع قادة انقالب  25ماٌو النجاز المهام الوطنٌة الدٌمقراطٌة واالشتراكٌة
وأن وصفهم بؤنهم بورجوازٌة صؽٌرة ٌعوق عملٌة التحالؾ هذا وٌدمرها .
*كما أشرنا سابقا ،أن جذور الصراع داخل الحزب ترجع الً ما قبل 25/ماٌو/1969م ،بل ترجع جذوره الً فترة
تؤسٌس الحزب األولً :هل ٌظل الحزب الشٌوعً مستقال ام ٌكون جناحا ٌسارٌا داخل األحزاب االتحادٌة ،وبعد اكتوبر
1964م ،ونتٌجة لصعوبات الثورة المضادة وخاصة بعد حل الحزب الشٌوعً ،برز اتجاه لتصفٌة الحزب بؤن ٌتخذ موقؾ
ذٌلٌا فً التحالؾ مع الحزب الوطنً االتحادي باعتباره حزب الرأسمالٌة الوطنٌة ،فً حٌن كان تحلٌل المإتمر الرابع ان
الرأسمالٌة الوطنٌة مشتتة داخل حزب االمة والحزب االتحادي وبقٌة االحزاب ومن المهم ،الصبر والفرز علً الدراسة
فً هذا الجانب ،ثم كان هناك االنحراؾ الٌمٌنً الذي تم تصحٌحه بتكوٌن الحزب االشتراكً نتٌجة لدمج الحزب الشٌوعً
مع التٌارات االشتراكٌة السودانٌة ،أي حل الحزب الشٌوعً ودمجه مع قوى اشتراكٌة اخري ،بعد قرار مإتمر الجرٌؾ
التداولً عام 1966م.
وبعد انقالب 25/ماٌو/1969م ،اتخذ الصراع شكال جدٌدا ،هل ٌكون الحزب الشٌوعً مستقال أم ٌذوب داخل حزب
ومإسسات سلطة البرجوازٌة الصؽٌرة ،وٌتم تكرار تجربة الشٌوعٌٌن المصرٌٌن ،وكل الصراع حول المواقؾ العملٌة
مثل  :الحقوق والحرٌات الدٌمقراطٌة ،التؤمٌمات والمصادرة ،السلم التعلٌمً ،أحداث الجزٌرة أبا ،األوضاع المعٌشٌة
واالقتصادٌة ،مٌثاق طرابلس ،التنظٌم السٌاسً (حزب واحد أم جبهة ).وقررت اللجنة المركزٌة فً اؼسطس  1969فتح
مناقشة عامة  ،تعرض فٌها وجهات النظر المختلفة علً الفروع واألعضاء ،وٌتم حسم الصراع فً مإتمر تداولً،
وبالفعل صدرت وثٌقتان :وثٌقة عبد الخالق محجوب ووثٌقة معاوٌة ابراهٌم وتمت المناقشة فً الفروع واعداد مجلة
الشٌوعً..، 136، 135، 134الخ ،وانعقد المإتمر التداولً فً اؼسطس 1970م ،أى بعد عام من فتح المناقشة العامة.
وبعد المداوالت كانت النتٌجة أن األؼلبٌة الساحقة ألعضاء المإتمر التداولً وقفت مع الوجود المستقل للحزب ،ورفض
ذوبانه داخل حزب السلطة ومإسساتها ،حسب ما جاء فً الوثٌقة التً صدرت عن المإتمر التداولً التً اشرنا لها سابقا.
ولكن الجناح اآلخر لم ٌقبل بقرارات المإتمر ولم ٌقبل بالدٌمقراطٌة الحزبٌة ،أي االلتزام برأي االؼلبٌة والتمسك بوحدة
الحزب والصراع من داخله للدفاع عن رأٌه ،فالتجربة العملٌة هً الكفٌلة فً النهاٌة بتؤكٌد صواب أو خطا هذا الرأي أو
ذاك.
سلك هذا الجناح مسلكا ؼٌر دٌمقراطً ولجؤ الً التآمر ،اذ بعد نهاٌة المإتمر مباشرة عقد  12عضوا من اعضاء اللجنة
المركزٌة(مجموع اعضابها ) 33اجتماعا سرٌا عبروا فٌه عن رفضهم لقرارات المإتمر والتكتٌكات التً خرج بها ،ثم
حضروا اجتماع اللجنة المركزٌة فً 26/8/1970م ،دون أن ٌكشفوا عن خططهم ،وبعدها نشروا رسالة وقعوا علٌها
جمٌعا ،وكان ذلك اعالنا رسمٌا باالنقسام .وتبع ذلك بٌان آخر وقع علٌه ما ٌزٌد عن الخمسٌن من بعض كوادر الحزب،
وتم عقد اجتماعات فً بورتسودان وعطبرة والجزٌرة للوقوؾ ضد قرارات المإتمر وتبعتها اجتماعات فً العاصمة (
قدال :المرجع السابق ،ص55).،
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وبذلت اللجنة المركزٌة جهدا كبٌرا لتفادي االنقسام ،وفً دورة فً اكتوبر ، 1970أعلنت اللجنة المركزٌة عن فشل كل
المساعً التً بذلت لتفادي االنقسام ،وتوصلت الً أن الجماعة التً وقع افرادها الخطاب خلقوا انقساما كامل الحدود
والمعالم ،وعلٌه قررت:
-

فصل قادة االنقسام الموقعٌن علً خطاب االثنً عشر من عضوٌة الحزب.

-

فصل العناصر التً اشتركت معهم فً االنقسام بتوقٌع الخطاب اآلخر.

-

أن تطبق كل منظمات الحزب ولجانه الالبحة علً المشتركٌن فً اعمال التكتل.

-

حل لجنة الحزب فً الجزٌرة والمناقل

(دورة ل.م اكتوبر 1970م).
من الواضح أن االنقسام كان كبٌرا شمل حوالً ثلث اعضاء اللجنة المركزٌة وبعض الكوادر القٌادٌة واؼلب قٌادة منطقة
الجزٌرة والتً تقرر حلها واعادة تسجٌلها من جدٌد.
*أشرنا سابقا الً أن السلطة كانت طرفا فً هذا الصراع من خالل تسخٌر كل امكاناتها لدعم االنقسامٌٌن فً مخططهم
لتصفٌة الحزب الشٌوعً الذي ٌقؾ عقبة كؤداء أمام السلطة ،من خالل كشؾ اخطابها للجماهٌر ،وبالتالً فشلت مساعً
السلطة لهدم القلعة من الداخل .وبعد ذلك ازدادت السلطة شراسة ولجؤت لوسابلها التقلٌدٌة التً خبرها الحزب الشٌوعً
وصرعها منذ دٌكتاتورٌة عبود واالحزاب التقلٌدٌة ،ونظمت السلطة انقالب 16/نوفمبر/1970م ،الذي اسفر عن الوجه
الٌمٌنً الكالح للسلطة وعن دٌكتاتورٌتها التً طالما ؼلفتها بشعارات ٌسارٌة ،وكانت النكتة الشابعة فً الشارع ٌومها (أن
السلطة تإشر ٌسارا وتتجه ٌمٌنا) ،وكان من نتابج انقالب 16/نوفمبر/1970م ،ابعاد ثالثة من اعضاء مجلس الثورة (
بابكر النور ،فاروق حمد هللا ،هاشم العطا) ،واعتقل عبد الخالق وعزالدٌن علً عامر ،واختفً الكادر القٌادي للحزب
تحت األرض ،وهكذا انتقل الصراع من محٌط االفكار الً مٌدان المواجهة.
* وشهدت الفترة بٌن نوفمبر  1970وماٌو 1971م ،هجوما مكثفا علً الحزب الشٌوعً شنه النمٌري فً عدة مناسبات،
من بٌنها الخطابات التً القاها فً استاد الخرطوم فً 23/نوفمبر ،/1970ثم الخطاب الملتهب فً 12/فبراٌر
1971/والذي حرض فٌه علنا علً ضرب الشٌوعٌٌن وتمزٌق الحزب الشٌوعً ،وفً ابرٌل 1971م ،اقٌم مهرجان فً
مٌدان سباق الخٌل بالخرطوم والتً شاركت فٌه قوى سٌاسٌة رأت أن الوقت قد حان لتصعٌد الحملة ضد الحزب الشٌوعً
الً ذروتها ،وفً ذلك المهرجان استنفر الناس لضرب الشٌوعٌٌن معٌدا لألذهان احداث  1965- 1966م ،وبلػ ذلك
الهجوم ذروته باعتقال اعداد من كوادر الحزب الشٌوعً فً ماٌو  ، 1971وتقدٌم اعداد منهم للمحاكمات فً العاصمة
واالقالٌم ،وكان ذلك بهدؾ تعطٌل نشاط الحزب فً المنظمات الجماهٌرٌة ،وقد اتهمت وثابق الحزب االنقسامٌٌن
بتحرٌض السلطة علً تلك االعتقاالت) قدال :ص).) (56
واستمر الهجوم علً الحزب الشٌوعً ،ورد الحزب علً تلك الحملة ببٌانات جماهٌرٌة مثل بٌان الحزب الشٌوعً فً
نهاٌة ماٌو 1971م والذي عدد فٌه جرابم النظام ومآسٌه ،هكذا تواصلت الحملة ،وفً هذه الظروؾ وقع انقالب
ٌولٌو1971م ،وبعد فشل االنقالب استكمل النمٌري حملته الصلٌبٌة ضد الشٌوعٌٌن ،بإعدام قادة الحزب الشٌوعً من
مدنٌٌن وعسكرٌٌن وتم اعتقال وتشرٌد االالؾ من الشٌوعٌٌن والدٌمقراطٌٌن  ،اضافة للمحاكمات ؼٌر العادلة ،ولكن
الحزب الشٌوعً صمد أمام تلك العاصفة وبدأت فترة جدٌدة فً مقاومة النظام مع قوى المعارضة األخرى ،حتً تمت
االطاحة به فً انتفاضة مارس ابرٌل 1985م.
هكذا أوضحت التجربة أن الصراع الداخلً فً الحزب لم ٌكن معزوال عن الصراع الطبقً الدابر فً المجتمع حول أي
الطرٌق ٌسلك :طرٌق ٌمٌنً ٌفضً للتنمٌة الرأسمالٌة ام طرٌق انجاز الثورة الوطنٌة الدٌمقراطٌة بؤفقها االشتراكً.
ومهما اختلفت اشكال الصراع ،فان المحتوي واحد :الؽاء الوجود المستقل للحزب ،والهجوم علً مرتكزاته
الفكرٌة(الماركسٌة) ،والهجوم علً منطلقاته الطبقٌة(التعبٌر عن مصالح الطبقة العاملة والكادحٌن) ،والهجوم علً كادره
القٌادي (نالحظ أن جل وثابق انقسامً ، 1970كانت هجوما شخصٌا علً الشهٌد عبد الخالق محجوب..الخ).
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كما اكدت التجربة أن كل االنقسامات السابقة لم تنجح فً ادعابها ببناء حزب جدٌد دٌمقراطً ومتطور ،بل اصابها داء
االنقسامات االمٌبٌة ،كما حدث فً انقسام ، 1952وانقسام 1970م ،ومجموعة حق  1994م ،فال حافظ االنقسامٌون
علً حزبهم وال بنوا شٌبا جدٌدا ٌفٌد وٌوسع من دابرة التقدم واالستنارة .
كما أن من اهم دروس الصراع الفكري الداخلً هو اال ٌنكفا الحزب علً نفسه وٌنشؽل بصراعاته الداخلٌة ،بل ٌجب اال
ٌنعزل ذلك الصراع عن نشاط الحزب الجماهٌري ،والذي من خالله تمتحن صحة اآلراء المتصارعة داخل الحزب.

رابعا :انقسام 1994م
( الخاتم ومجموعته)
واجه الحزب الشٌوعً السودانً بعد انقالبٌ:30/ونٌو/2008م ،ظروؾ معقدة وعصٌبة لم ٌواجهها من قبل  :فمن جهة
صعدت دٌكتاتورٌة الجبهة االسالمٌة الفاشٌة للسلطة عن طرٌق هذا االنقالب الذي صادر الحقوق والحرٌات الدٌمقراطٌة
واشعل حربا دٌنٌة ،ارتبطت بتطهٌر عرقً وابادة جماعٌة فً دارفور وبقٌة المناطق المهمشة فً البالد ،واعتقل وشرد
وقتل االالؾ من المعارضٌن السٌاسٌٌن والنقابٌٌن ،وتم استهداؾ الشٌوعٌٌن تشرٌدا واعتقاال وتعذٌبا ،بهدؾ تصفٌة حزبهم
واقتالعهم من الحٌاة السٌاسٌة باعتبارهم العدو اللدود للجبهة االسالمٌة.
ومن جهة ثانٌة حدث الزلزال الذي ؼٌر صورة العالم بعد انهٌار التجارب االشتراكٌة فً االتحاد السوفٌتً وبلدان شرق
اوروبا.
كانت ظروفا معقدة وعصٌبة م ّر بها الحزب الشٌوعً  ،والتً كانت منعطفا خطٌرا فً مسٌرته ،بحٌث تركت اثرها فً
االهتزاز الفكري والسٌاسً لبعض الكادر واالعضاء ،وما زال هذا االهتزاز مستمرا ،وٌستوجب الصراع ضده بإجالء كل
القضاٌا الفكرٌة والسٌاسٌة والتنظٌمٌة فً منابر الحزب ،حتً نتخلص منه.
وفً ظل تلك الظروؾ فتحت اللجنة المركزٌة فً اؼسطس  1991م ،مناقشة عامة ،وبدأت تنشر المساهمات فً مجلة
الشٌوعً ،وقضاٌا سودانٌة التً كانت تصدر فً الخارج فً التسعٌنٌات من القرن الماضً ،واستمرت المناقشة العامة
جنبا الً جنب مع نضال الحزب الشٌوعً ضد الدٌكتاتورٌة ومن اجل الدٌمقراطٌة.
ومما زاد االمور صعوبة وتعقٌدا ،تزامن ذلك مع خلل فً منهج العمل القٌادي والذي استمر من بداٌة االنقالب وحتً
فبراٌر 1995م ،حٌث عقدت أول دورة للجنة المركزٌة بعد االنقالب ،واسهمت تلك الدورة فً معالجة ذلك الخلل
وتصحٌح مسار العمل القٌادي ،فماهً ابرز معالم ذلك الخلل؟ :
أشارت دورة فبراٌر 1995م ،الً ابرز مظاهر ذلك الخلل وهو تهمٌش اللجنة المركزٌة التً لم ٌتم عقد دورة
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لها لمدة ست سنوات ،فً حٌن كان من المفترض عقد دورة مباشرة بعد االنقالب للنظر فً ترتٌب العمل القٌادي لمواجهة
ظروؾ القمع واالرهاب التً فرضها انقالب ٌونٌو 1989م ،وفً ؼٌاب اللجنة المركزٌة تم تكوٌن سكرتارٌة مإقتة بعد
االعتقاالت التً تمت ألعضاء السكرتارٌة ،تم تكوٌن تلك السكرتارٌة المإقتة دون التشاور مع اعضاء المركزٌة ،حٌث تم
تصعٌد زمالء لها بطرٌقة فردٌة ودون التشاور اٌضا مع الهٌبات التً ٌعمل فٌها هإالء الزمالء ،حسب مناهج العمل
السلٌمة ،حدث خطؤ فً تصعٌد زمالء من اعضاء اللجنة المركزٌة لهذه السكرتارٌة المإقتة فً ؼٌاب اللجنة المركزٌة،
وخطؤ مركب آخر فً تصعٌد زمالء لٌسوا اعضاء فً اللجنة المركزٌة الً تلك السكرتارٌة (الخاتم عدالن والحاج وراق ).
وكان السلٌم هو عقد دورة للجنة المركزٌة النتخاب سكرتارٌة لمواصلة العمل بشكل منهجً وسلٌم .وتم انتقاد ذلك المنهج
الخاطا ولصٌؽة السكرتارٌة المإقتة.
الخلل الثانً الذي اشارت له دورة فبراٌر 1995م ،أنه تم فتح المناقشة العامة بعد اخطار اعضاء اللجنة
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المركزٌة ،ودون أن ٌتم اجتماع صحٌح لها ،ودون تحدٌد اطار عام لها ،واصدار موجهات ووثابق من اللجنة المركزٌة
تحدد ضوابطها ومحاورها وفترتها الزمنٌة ،وتم تصحٌح ذلك الخلل ،عندما كون مركز الحزب لجنة لوضع االطار العام
للمناقشة فً نوفمبر 1994م ،وقد انجزت تلك اللجنة ذلك التكلٌؾ ورفعت االطار العام للجنة المركزٌة والتً ناقشته
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واجازته فً دورة دٌسمبر 1997م ،وتم نشره علً االعضاء ،حدد االطار العام محاور المناقشة العامة التً تلخصت فً :
دروس انهٌار التجربة االشتراكٌة ،الماركسٌة ومستقبل الفكر االشتراكً ،الحزب (تجدٌد برنامج الحزب واسمه ،والبحته،
التقوٌم الناقد لمسٌرته) .وكونت اللجنة المركزٌة لجان ألعداد مشروع البرنامج ومشروع الدستور ولجنة لتسٌٌر المناقشة
العامة ،من مهامها اعداد تلخٌص ختامً للمناقشة العامة..،الخ
 ،وكان ذلك خطوة هامة فً تصحٌح مسار العمل القٌادي ومسار المناقشة العامة ،وخطوة عملٌة فً التحضٌر للمإتمر
الخامس.
حدث خلل وهرج ومرج فً قضٌة تكتٌكات الحزب لمواجهة النظام ،ودار صراع حول ذلك فً " السكرتارٌة
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المإقتة"  ،كان هناك اتجاه" الخاتم عدالن "الرامً لتحوٌل الحزب الً قوة مسلحة لمواجهة النظام ،علما ،أن االساس فً
نشاطنا العمل الجماهٌري والعمل المسلح مكمل ،كما تم نشر وثٌقة الخاتم فً مجلة" الشٌوعً") ،(158وناقش كادر
الحزب فً المركز والمدٌرٌة هذه الوثٌقة ،ولكن كان الخلل عدم نشر هذه المناقشات علً اعضاء الحزب ،أي ظل
الصراع الفكري محجوبا عن قواعد الحزب ،وكان الخلل االساسً ،كما اشرنا سابقا ،ؼٌاب اللجنة المركزٌة وعدم رسمها
لوجهة عامة لتصعٌد النشاط السٌاسً الجماهٌري ضد دٌكتاتورٌة الجبهة االسالمٌة ،ورسم هذه السٌاسة بالتشاور مع كادر
واعضاء الحزب ،وقد ترك ذلك الخلل اثره السلبً علً نشاط الحزب الجماهٌري ،ونشاطه المستقل .فؽابت الخطابات
الداخلٌة ومجلة المنظم ،وؼٌر ذلك من الوثابق التً تسهم فً رفع القدرات السٌاسٌة والفكرٌة والتنظٌمٌة لألعضاء .
تم تجاوز مناهج العمل السري السلٌمة ،وحدثت ضربات ال مبرر لها سوي االهمال وعدم التمسك بمناهج العمل
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السلٌمة فً العمل السري ،مثل ضربة" بٌت الالماب"  ،والتً تم فٌها اعتقال كادر من مركز الحزب وقٌادة المدٌرٌة رؼم
قرار مركز الحزب بتصفٌة المنزل ،بعد وصول بالغ بكشؾ االمن للمنزل.
اختفً عدد كبٌر من الكادر الجماهٌري بعد االنقالب ،رؼم الدور الكبٌر الذي لعبه فً مقاومة االنقالب  ،اال انه
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لم ٌتم وضع سٌاسة عامة لتقلٌل حاالت االختفاء الً اقصً حد ،بمعالجة اوضاع هذا الكادر ،كما أشارت دورة ل.م فبراٌر
1995م.
توقؾ التعلٌم الحزبً وبناء الحزب بجذب االعضاء الجدد له ،تحت تؤثٌر فهم خاطا تصفوي للحزب بوقؾ
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عملٌة التجنٌد حتً تضع المناقشة العامة اوزارها ،وتم عقد سمنار حول" كورس المرشحٌن"  ،والذي نشر فً مجلة
"الشٌوعً") ، (160ولكن لم ٌصدر كورس جدٌد للمرشحٌن ٌؤخذ المتؽٌرات الجدٌدة فً االعتبار .وقد تم تصحٌح ذلك
عام 1996م ،حٌث تم اعادة تكوٌن مكتب التعلٌم الحزبً ،وتم وضع محاضرات للمرشحٌن حول  :متؽٌرات العصر،
والبرنامج والالبحة ،وتم عمل مدارس للمناطق والطلبة ومدٌرٌة الخرطوم ،وعلً ضوء حصٌلة التجربة والمالحظات ،تم
اعداد كورس آخر عام 2003مٌ ،تكون من  :البرنامج ،الالبحة ،متؽٌرات العصر ،المنهج الدٌالكتٌكً ،المفهوم المادي
للتارٌخ ،االقتصاد السٌاسً  ،وانتظم العمل فً هذه الجبهة .
معلوم انه فً ظل الفوضى والخلل القٌادي ،كما اكدت تجربة الحزب ،تبرز االتجاهات الفوضوٌة واالنقسامٌة ،وخاصة
فً تلك الصعوبات والتعقٌدات .ومارس " الخاتم عدالن" أسالٌب فوضوٌة فً العمل الحزبً لم تواجهها القٌادة بحزم ،كما
أشارت دورة ل.م فبراٌر 1995م ،وتبلور هذا االتجاه فً تٌار "ٌمٌنً تصفوي" ،كما برز من وثٌقة الخاتم والتً نشرت
فً مجلة" الشٌوعً") ،(157والتً خلص فٌها الً :حل الحزب الشٌوعً بعد تبنً وثٌقته ،وتكوٌن حزب جدٌد ،بعد
التخلً عن الماركسٌة ومنطلقات الحزب الشٌوعً الطبقٌة .وبالفعل شرع الخاتم فً نشاطه االنقسامً حتً خرج مع
وراق وؼٌرهما وكونوا حركة القوي الجدٌدة (حق).
لم تخرج وثٌقة الخاتم عدالن عن وثٌقتً:عوض عبد الرازق ووثٌقة معاوٌة ابراهٌم التً قدمها فً الصراع الداخلً فً
عامً 1951م و1970م علً التوالً .وان اختلفت الظروؾ وظهرت متؽٌرات جدٌدة استوجبت تجدٌد الحزب ال
تصفٌته ،وتطوٌره لٌواكب المتؽٌرات المحلٌة والعالمٌة استنادا الً رصٌده ونضاله السابق من اجل الدٌمقراطٌة والعدالة
االجتماعٌة والنضال من اجل انجاز مهام الثورة الوطنٌة الدٌمقراطٌة المتشابكة مع المرحلة االشتراكٌة.
استهدفت وثٌقة الخاتم(الشٌوعً  )) 157):المنطلقات الفكرٌة للحزب الشٌوعً السودانً ،الماركسٌة ،وأشار الً أن
الماركسٌة أفل نجمها بانهٌار التجربة االشتراكٌة فً االتحاد السوفٌتً وبلدان شرق أوربا .كما استهدؾ الخاتم اٌضا
المنطلقات الطبقٌة للحزب الشٌوعً السودانً تحت ادعاء  :أن نجم الطبقة العاملة قد افل بتؤثٌر الثورة العلمٌة التقنٌة،
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وطرح البدٌل  :قوى المثقفٌن ،وكل المنتجٌن والعلماء بمختلؾ فباتهم ،وقوى العمال والزراع المرتبطة باإلنتاج ،باإلضافة
الً المالٌٌن من سكان القطاع التقلٌدي ،بتنظٌماتهم االجتماعٌة ،وانتماءاتهم االقلٌمٌة والقومٌة ،أي انها قوى الشعب كله )
الشٌوعً) ،)) 157وهً صٌؽة قرٌبة من صٌؽة تحالؾ قوى الشعب العامل التً اعتمدها االتحاد االشتراكً السودانً،
أٌام الدكتاتور نمٌري.
كما دعً المرحوم الخاتم الً حزب جدٌد ،حٌث أشار (وكما هو واضح ،فان هذا الحزب لن ٌكون حزبا شٌوعٌا ،ألنه ال
ٌتبنً موقفا اٌدٌولوجٌا متكامال ازاء الكون ،وال ٌبشر بمرحلة معٌنة ٌتوقؾ عندها المجتمع البشري ،وال ٌرمً الً اعادة
صٌاؼة المجتمع وفق مخطط نظري شمولً .وهو لٌس حزبا اشتراكٌا ،اذا كانت االشتراكٌة هً الملكٌة العامة لوسابل
االنتاج ،مفهومة بؤنها ملكٌة الدولة .هو حزب للعدالة )الشٌوعً ، 157ص(.))106
والواقع ،انه حزب رأسمالً مؽلؾ بالعدالة االجتماعٌة ،هذا فضال ،عن الفهم الخاطا أو تشوٌة المرحلة الشٌوعٌة بؤنها :
ٌتوقؾ عندها المجتمع البشري ،فً حٌن أن ماركس وانجلز كانا ٌركزان علً أن المرحلة الشٌوعٌة هً بداٌة التارٌخ
الحقٌقً للبشرٌة الخالً من كل اشكال االضطهاد الطبقً والقومً والجنس واالثنً..الخ ،أي ان المرحلة الشٌوعٌة لٌست
نهاٌة التارٌخ البشري ،اضافة للفصل الخاطا بٌن المرحلتٌن االشتراكٌة والشٌوعٌة.
كما أشار الخاتم الً ضرورة االسراع بقٌام حزب جدٌد ،باسم جدٌد ٌتم االتفاق علٌه ،وخلص الً ضرورة عقد المإتمر
الخامس بعد عام من اصدار وثٌقته ،وفً حالة تبنً المإتمر الخامس لتصورهٌ :حل الحزب الشٌوعً السودانً ،وتتكون
لجنة تمهٌدٌة ،تضم باإلضافة الً الشٌوعٌٌن السابقٌن عناصر دٌمقراطٌة مإثرة ،وشخصٌات وطنٌة مثقفة ،ومناضلة،
وٌراعً تمثٌل األقلٌات القومٌة والعرقٌة لصٌاؼة برنامج الحزب الجدٌد ولوابحه ،اسمه ،ونشر وثابقه التؤسٌسٌة (
الشٌوعً .) 157
ولم ٌنتظر الخاتم المإتمر الخامس ،وبالفعل ،كون الخاتم حزبه الجدٌد والذي تعرض اٌضا لالنقسامات االمٌبٌة وذهب
ادراج الرٌاح ،كؽٌره من االنقسامات التً تعرض لها الحزب والتً اشرنا لها فً مساهمات سابقة (انقسام مجموعة
عوض عبد الرازق ، 1952وانقسام القٌادة الثورٌة ، 1964وانقسام مجموعة معاوٌة ابراهٌم .) 1970
كما طرح د .فاروق محمد ابراهٌم فكرة حل الحزب الشٌوعً السودانً ،وتكوٌن حزب اشتراكً جدٌد ،وهً امتداد لما
طرحه فً مإتمر الجرٌؾ  1966م ،ودعا إلعادة االعتبار لمإتمر الجرٌؾ التداولً ،علما ،بان اؼلبٌة اللجنة المركزٌة
فً اجتماع لها بعد مإتمر الجرٌؾ رفضت حل الحزب(راجع مساهمة فاروق محمد ابراهٌم ،قضاٌا سودانٌة ،ابرٌل
1994م).
أي أن ما طرح فً المناقشة العامة ،هً افكار" تصفوٌة ٌمٌنٌة " قدٌمة فً قنانً جدٌدة ،جوهرها :التخلً عن الماركسٌة،
والتخلً عن المنطلقات الطبقٌة للحزب( الدفاع عن مصالح الطبقة العاملة والكادحٌن) ،وتكوٌن حزب رأسمالً التوجه،
علما بان تلك االحزاب موجودة فً الساحة السٌاسٌة ،وأن ما ٌجرى فً الحزب الشٌوعً من صراع داخلً هو انعكاس
للصراع الطبقً الدابر فً المجتمع ،ونتٌجة للهجمات الناعمة والعنٌفة التً تشنها القوي الرأسمالٌة المعادٌة للحزب لتؽٌٌر
هوٌته الطبقٌة ومنطلقاته الفكرٌة .
علً أن من اٌجابٌات هذه الفترة صمود اعضاء الحزب وكادره امام اكبر حملة لتصفٌته واقتالعه من الحٌاة
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السٌاسٌة وفق مخطط الجبهة االسالمٌة ،وواجه اعضاء الحزب والدٌمقراطٌون وقوي المعارضة األخرى حمالت االعتقال
والتعذٌب بصالبة ،وتم شن حملة داخلٌة وعالمٌة ،كان لها األثر فً اؼالق بٌوت االشباح ،وفً لجم عصابة الجبهة عن
تنفٌذ مخططاتها ،كما تم تكوٌن التجمع الوطنً الدٌمقراطً ،وتم التوقٌع علً مٌثاقه فً : 21/10/1989م ،وكان ذلك
اٌذانا بتكوٌن اوسع تحالؾ من اجل استعادة الدٌمقراطٌة والحقوق والحرٌات االساسٌة وتصفٌة الشمولٌة ،وتم تتوٌج ذلك
بتوقٌع مٌثاق اسمرا فً ٌونٌو 1995م ،اضافة للمقاومة الجماهٌرٌة مثل :اضرابات االطباء وعمال السكة الحدٌد بعطبرة،
وانتفاضات ومظاهرات الطالب
ومقاومتهم لقرار السلطة بتصفٌة االعاشة والسكن والقرارات العشوابٌة حول التعلٌم العالً ،اضافة للمقاومة المسلحة فً
الجنوب ودارفور والشرق ..الخ.
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وكان تراكم المقاومة الداخلٌة والضؽط الدولً هو الذي ادي لتوقٌع اتفاقٌة نٌفاشا فً ٌناٌر 2005م ،التً اوقفت الحرب،
وفتحت الطرٌق لمواصلة النضال من اجل انتزاع التحول الدٌمقراطً الكامل وتحسٌن احوال الناس المعٌشٌة والحل
الشامل لقضٌة دارفور وبقٌة أقالٌم السودان ،واعادة توحٌد البالد علً اسس طوعٌة ودٌمقراطٌة ،ومحاسبة المسبولٌن عن
انتهاكات حقوق االنسان.
والشك أن مواصلة تراكم النضال الجماهٌري والضؽوط المحلٌة والعالمٌة ،سوؾ ٌإدي فً النهاٌة الً االنتفاضة
والنهوض الجماهٌري من اجل التحول الدٌمقراطً واقتالع الشمولٌة من الحٌاة السٌاسٌة.
كما تمت دورة للجنة المركزٌة فً اؼسطس 2001م ،والتً جاءت كؤول دورة بعد انقالب الجبهة ،لتعالج
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المتؽٌرات التً حدثت فً البالد ،بعد اكتشاؾ تصدٌر البترول ،واهتمام المجتمع الدولً عن طرٌق منبر االٌقاد إلنهاء
الحرب فً جنوب السودان ،رحبت الدورة بمساعً المجتمع الدولً إلنهاء الحرب والحل السلمً الذي ٌفضً لتصفٌة
الشمولٌة واستعادة الدٌمقراطٌة والحقوق والحرٌات االساسٌة ،كما عالجت ظاهرة المنظمات الطوعٌة والمتؽٌرات فً
تركٌب الطبقة العاملة وفً حركة المزارعٌن وفً التعلٌم العام والعالً ،والمتؽٌرات فً اوضاع المرأة السودانٌة..الخ .
وفً مضمار التحضٌر للمإتمر الخامس  :تمت متابعة وثابقه حتً تم نزولها لألعضاء ،ومناقشتها وانتخاب
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المنادٌب وانعقاد المإتمر والذي صدرت وثابقه لألعداء والجماهٌر ،وخرج منه الحزب موحدا فً قراراته واسمه ومنهجه
الماركسً وطبٌعته الطبقٌة .
تجربة انقسام مجموعة الخاتم تركت ظاللها السلبٌة علً العمل القٌادي ،وبالتالً جاء قرار المإتمر الخامس بضرورة
تقٌٌم هذه التجربة واالستفادة من دروسها والتً تساعد فً الوضوح الفكري والموقؾ المستقل للحزب ،اضافة لتقٌٌم
تجربة التجمع الوطنً الدٌمقراطً وتجربة المشاركة فً البرلمان كما جاء فً قرار المإتمر الخامس ،والتوجه بحزم فً
اتجاه تصعٌد العمل الجماهٌري المكثؾ فً اتجاه اسقاط النظام ،وقٌام حكومة انتقالٌة تنجز :الحل الشامل لقضٌة دارفور
وبقٌة أقالٌم السودان ،وتحقٌق التحول الدٌمقراطً والؽاء كل القوانٌن المقٌدة للحرٌات ،وحل قضاٌا ما بعد االنفصال
،والحل السلمً الدٌمقراطً لمناطق جنوب كردفان وابًٌ والنٌل األزرق ،والتنمٌة وتحسٌن اوضاع الناس المعٌشٌة،
واعادة الوحدة الطوعٌة للوطن ،واصدار قرار سٌاسً بإرجاع المفصولٌن من المدنٌٌن والعسكرٌٌن ،وقٌام انتخابات حرة
نزٌهة فً نهاٌة الفترة االنتقالٌة ،تصفً الشمولٌة من الحٌاة السٌاسٌة السودانٌة.

***********************

خاتمة:
الصراع الفكري ضرورة حٌوٌة لتطور الحزب ،وتكون نتابجه مثمرة اذا ما تم وفقا للضوابط التً حددها دستور الحزب
التً اشرنا لها فً مقدمة هذه المحاضرة .وٌمكن تلخٌص تجربة الصراع الفكري فً النقاط التالٌة:
-

كل صراع فً داخل الحزب ما هو اال انعكاس للصراع الطبقً واالجتماعً الدابر فً المجتمع.

عادة ما ٌخرق المنقسمون قرارات المإتمر وال ٌلتزمون برأي األؼلبٌة ،وال ٌواصلون الصراع من داخل الحزب
حسب دستوره  ،وٌتباكون علً الدٌمقراطٌة الضابعة فً الحزب كمدخل لنشر الفوضى التنظٌمٌة وتقوٌض مبادئ
الدٌمقراطٌة فً الحزب التً كرسها الدستور  ،وٌقررون تكوٌن حزب جدٌد ٌزعمون أنه سٌكون أكثر دٌمقراطٌة وانفتاحا
من الحزب الشٌوعً ،ولكن كما أكدت التجربة ال تستمر هذه األحزاب وتتعرض النقسامات" امٌبٌة " ،وفً النهاٌة تذوب
فً زواٌا النسٌان ،فال هم حافظوا علً وحدة حزبهم وعملوا علً اصالحه بصبر من الداخل وال بنوا شٌبا جدٌدا ٌفٌد
جماهٌر شعبنا.
نالحظ أن االنقسامات كانت تتم فً لحظات االنعطاؾ الحرجة فً مسار الحزب والتحوالت فً االوضاع
الداخلٌة والعالمٌة مثل :التحول نحو االستقالل عام 1952م " ،انقسام  1952".والصراع السوفٌتً – الصٌنً فً الحركة
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الشٌوعٌة العالمٌة " ،انقسام  1964م "وانقالب  25ماٌو 1969م " انقسام  " 1970انهٌار التجربة االشتراكٌة فً بداٌة
تسعٌنٌات القرن الماضً " ،انقسام  1994م".
تحدٌد قضاٌا الصراع من قبل اللجنة المركزٌة أو الهٌبة الحزبٌة المعٌنة وكشفها لعضوٌة الحزب حسب الدستور
وفتح مناقشة عامة حولها بموضوعٌة وبصبر ودون االستجابة لالستفزازات ،واتاحة الفرصة لكل وجهات النظر للتعبٌر
عن رأٌها بحرٌة كاملة ،وفً نهاٌة فترة المناقشة ٌتم عقد المإتمر أو اآللٌة المقترحة لحسم الصراع  ،وٌكون رأي األؼلبٌة
هو السابد مع التزام األقلٌة برأي األؼلبٌة ،واالحتفاظ برأٌها والتعبٌر عنه فً قنوات الحزب الداخلٌة.
قٌادة الصراع الداخلً بحكمة ،وعدم اللجوء الً االجراءات التنظٌمٌة اال بعد الكشؾ والشرح والتوضٌح  ،واال
تحل االجراءات التنظٌمٌة محل الصراع الداخلً ،وبعد حسم الصراع ال تتردد القٌادة فً اتخاذ االجراءات التنظٌمٌة مع
المنقسمٌن والمخربٌن.
مهم جدا االهتمام باستقرار فرع الحزب وانتظام عضوٌته بحضور االجتماعات وتسدٌد االشتراكات ومتابعة
تنفٌذ التكلٌفات ودراسة وثابق الحزب ،واالسراع فً توصٌل الخارجٌن من الفرع والقادمٌن الٌه ،واستٌعاب المرشحٌن بعد
فترة الترشٌح ،وحسم العضوٌة" الهامشٌة" ،التً" تحوم "حول الفرع وال تحضر االجتماعات وتسدد االشتراكات ،ألن هذه
العضوٌة دابما ما تكون هدفا سهال للعناصر المخربة والمنقسمة .
أثناء المناقشة العامة ال ٌتوقؾ نشاط الحزب الجماهٌري ،ألنه فً بوتقة النشاط الجماهٌري ٌتم فضح األفكار
الخاطبة ال وسط الحزب وحسب  ،بل وسط الجماهٌر اٌضا.
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