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 نظيمات وأحزابت«  احلركات اإلسالمية
 

  د. مصطفى ادريس البشري
 

 
كانت خطة احلركة بعد جناح االنقالال  ومرحةالة التال مني والتمكالني تن ىتعةالى  ال  

ةيالالة ىعمالالو لةوإالالول ة  دولالالة اإلسالالال  شالالعارا ا احرحةيالالة ك ركالالة ذاف تهالالدا  مرح
واحلكالالب بتعاليمالالمن ومالال  ت ترادف احلركالالة تن ىت الالول ة   مالالود  قالالر   مالالو  سالالد 
األمالة كةهالالا  الالو الدولالالة الواشالالقةن ويوطةالالق أالا ة  ق الالال ترحالالر و الالق ىعالالاليب الشالالريعة 
السالالم اب بعيالالدا  الال  العصالالبية العالاليقة ةما الالة واحالالدم بعيوهالالان والعمالالو  ةالالى ة الالاب 

عسالالالالكرية لة كالالالالب وبسالالالالر الشالالالالورأل واحلالالالركف العامالالالالة أل صالالالالى مالالالالا  كالالالال  الصالالالباة ال
الوإالالالول ةليالالالمن و الالالد يالالالو الشالالاليج يبشالالالر أالالالرا التو الالالم موالالالر و الالالت مبكالالالر بعالالالد  يالالالالا  

ضالالد هالالرا التو الالم بعالالد  -وتان مالالوهب طلطبالال -اإلنقالالاذن ولة قيقالالة والتالالاريج ت الالول كانالالت الاالبيالالة العظمالالى مالال   وا الالد احلركالالة 
 ة وحتقيق بعض اإلجنازاف احةموسة.مرحةة التمكني واالنفراد طلسةط

كانت ىةك اخلطة لةت ول م  الثورم ة  دولة احلكب الراشالدن ولكال  حالدأت تحالداى كالوأل تأالرف سالةبا يف مسالريم اإلنقالاذ 
 :موهاوتخرف م  خطواف الت ول احوشودن وتدف يف  اية احطا  ة  االنشقال احشقو ن 

 .1990الازو العرا ي لةكويت يف تغسطس - 1

 العال ة بني تهو الظاهر وتهو الباط  يف الدولة والتوظيب. - 2

 وما ىرىر  ةيها م  خةر األورال يف القيادم. 1992حادأة اال تداب  ةى الشيج حس  يف كودا  ا   - 3

 .1995حماولة اغتيال الرئيس حسين مبارك يف ةأيوبيا  ا   - 4

ن ومالالا تحدأالالم مالال   الالراو هائالالون ومالالا دار مالال  معالالارك 1998  وايالالرالرحيالالو احفالالا ش لةشالالهيد الالالزبري  ةيالالم ر الالة   يف - 5
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 لت ديد خةفم.

 ىسةو الرويبعة ة   يادم احلز  والدولة. - 6

 مركرم العشرم وجترر الصراع الداخةي يف التوظيب والدولة. - 7

 إراع األ يال يف التوظيب والدولة. - 8

 اآلاثر السةبية لشعصية الشيج احتفردم. - 9

 ت ول احوشودأتخري ال

لقالالد كالالان االالرا الو الالائ  واألحالالداى تبةالالة األأالالر يف مسالالريم اإلنقالالاذ حالالزط ودولالالة و ةالالى  ال ا الالا الداخةيالالة يف داخالالو إالالفو ها  
و ال ا ا اخلار ية م  العامل اخلار ي القرير والبعيالدن وكانالت يف لمةهالا مالا توإالةوا ة  االنشالقال والالتد  احسالتمر الالر  

زمن وكاد تن يقر  بوا يف  اع  هوب مبا  رطوا  يم م  حقالول األمالة وحالدود  ن ويسالتو  يف ذلالك سا وا ة  الرل بعد الع
 الفريقان الةران يتسومان  يادم الدولة والري  يواإبو ا العداب.

ومالال  احع الالو حقالالا تن يهالالرول كالالو مالال  الطالالر ني ويسالالعى لةت الالالئ مالال  الالالرزاك والوطالالائب ومالالا تكالالو السالالب  ليتواإالالر بالالم  ةالالى 
اآلخالر حالف  قالد اةميال  البوإالالةة وضالةةوا الطريالق وضاليعوا األمانالةن ونساليوا القعالالية األساسالية الال  يةةوالا جناهالد مالال  الطالر  

 ت ةها لوصئ  رن م  الزمانن وال حول وال  وم ةال طهلل.

 :وىعالوا بوا لواوص يف اآلاثر السةبية لةعوامو ت الا  ةى الدولة واحلركة

 غزو الكويت واحلركة

غالالزو العالالرال لةكويالالت  ا عالالة كالالوأل و عالالا نصالالر بالالركاب  و عالالت  يالالم األمالالة العربيالالة  كمةهالالا  ريسالالة  يوالالة لقالالد كالالان  - 1
وإيدا سهال أل دائهان و ت ت األبوا   ةى مصرا يها لدخول القالواف األ وبيالة ة   ةالر األمالةن وسالةبت البقيالة البا يالة 

م يف احوظالالور القريالالر وكالالان حظوالالا يف السالالودان هالالو مالال  ةرادم األمالالة و رارهالالا احسالالتقون وتحالالدى الاالالزو  ر الالة وشالالتا  يصالالعر حالال
األو الالر مالال  ذلالالك كةالالمن  قالالد كالالان احو الالئ الر الالي لةدولالالة هالالو حالالو احشالالكو طلوسالالاطة والدبةوماسالالية مالال  داخالالو األمالالة العربيالالة 
ر واإلسالمية ومعارضة التدخو األ ويب يف احوطقةن ومل جيد هرا الطالرح  بالوال مال  الوظالا  العرا الي الالر   عالى  ةالى األخعال

واليالالالابس يف الكويالالالتن وكالالالرلك مل يكالالال  مقبالالالوال مالالال  الاالبيالالالة العظمالالالى مالالال  القالالالوأل الفا ةالالالة مالالال  العالالالر ن ومل يو صالالالر مو الالالئ 
السالالودان  ةالالى احليالالاد   سالالر الالالر  انته تالالم الدولالالة ر يالالا ولكالال  سالالا ر كثالالري مالال  القيالالاداف اإلسالالالمية البالالارزم والوا الالرم يف 



ةوظا  العرا ي يف الكويت ىقديرا حا  ا  بم م  مد السةطة ببعض العتالاد احلز  والسةطة ة  باداد وطركوا الصوي  الشوي  ل
احلالالرب بعالالد  يالالا  االنقالالال ن و الالد شالالاهدفة ت المالالا مصالالورم لتةالالك الو الالود الالال  كانالالت ىتقالالاطر  ةالالى إالالدا  وىبالالارك إالالويعمن 

خصالالو  احلركالالة  وىشالال عم  ةالالى احعالالي يف خطالالم احعالالاد  لةر عيالالة والعمالالالبن وبكالالو تسالالئ  قالالد   الالر أالالرا الواثئالالق والصالالور
 والدولة يف السودان ونشروها يف توس  نطال يف اخلةيج وتوروط.

و د كانت ردم الفعو بعد الت رير الر  مت  ةى تيد  األمريكان م  الكويتيني ودول اخلةيج  امالة وكالرلك مصالرن كانالت 
سودانن ود مت احعارضة يف ردم الفعو إعبة  ةى احلكب يف السودانن ومت مبو ر ذلك ىعييق اخلوال  ةى الوظا  يف ال

اةوو  وغريا.. م  دول معرو   وها البعد    الدخول يف الصرا اف م  الاري تك كان هالرا الاالرين ومال  ت  طعالت كالو 
تشالالكال الالالد ب احباشالالر والاالالري مباشالالر الالال  كانالالت ىصالالو ة  السالالودان مبالالا يف ذلالالك العالالون لةموظمالالاف الطو يالالة واح سسالالاف 

هدان ما  انتم موظماىوا وم سساىوا احاليةن وىوامى العداب الارب لةوظا  مب ازرم لصيقة م  تشالقائوا االستثمارية احشتكةن وش
و ريانوان وشهدان ما كان يدور يف حالير ومثةث اثر م  كر و رن بني السودان ومصرن ولكووا جتاوزان ىةالك احرحةالة رغالب 

السياسالالالية مالالال  حولوالالالا يف دول اةالالالوار وتن نسالالالتعيض  الالال   سالالالاو ا طلة مالالالة ووحالالالدم الصالالالئن واسالالالتطعوا تن ناالالالري اخلارطالالالة 
الالالالد وماف احاليالالالة الالالال  أتيت  الالالو القوالالالواف الر يالالالة طسالالالتوفار األمالالالة السالالالودانية وطلالالالد وماف الالالال  يةالالالت ىتالالالد ق  الالالو  والالالواف 

 هب.العال اف الشعصية ال  كانت لبعض األ راذ م  تبواب احلركة اإلسالمية والري  ىوكران لبععهب  يما بعد ولفظوا

 تهو الظاهر وتهو الباط 

لقالالد ىبوالالت احلركالالة اإلسالالالمية سياسالالة التمويالالم  ةالالى هويالالة االنقالالال  يف السالالوني األو   الالد عت بقائالالدها ة  السالال  ن  - 2
وحرإت  ةى ةبعاد كو الو وا الظاهرم يف احلركة    األ هزم التوفيريالةن و الابف بشعصالياف مواليالة تو غالري معرو الة مال   

مت اسالالتد امهب مالالال  دول احه الالالر ليصالالالب وا وزراب يف احلكومالالة اانالالالر الكالالالوادر العسالالالكرية لة ركالالالة كالالوادر احلركالالالة مالالالوهب مالالال  
الالالري  مت ىكةالاليفهب بقيالالادم لةالالس الثالالورم واحوا الال  احلساسالالة يف الدولالالةن مالال  احلفالالاع  ةالالى ةضالالفاب القوميالالة  ةالالى لةالالس الثالالورم 

 الرم يف احلركالة مال  حالوار  الشاليج يالديرون الدولالة حيث مت متثيو اةووبيني  يم وكا ة مواطق السالودانن ويةالت القيالاداف الوا
والتوظاليب مال  وراب الكالواليس بتفالويض    مال  الشاليجن و الد رتيوالاهب يسالتعدمون ) يتالو( التوظاليب يف حسالب كثالري مال  احسالائو 

 اخلال ية )دا رت  التوظيب(.

ت الالد اال الالتا  أالالا مالال  دول و الالد جن الالت هالالرا السياسالالة يف الشالالهور األو  مالال   مالالر الثالالورم يف ىالالو ري غطالالاب مالالريب لةدولالالة ل 
اةالالوار خاإالالة مصالالر الالال  زار رئيسالالها السالالودان وطرك احلركالالة االنقالبيالالة يف نشالالوم غالالري معهالالودمن وت طالالى كالالو ذلالالك التمويالالم 
احلكومالالة اةديالالدم نفسالالا لتبسالالر نفوذهالالا  ةالالى الالالبالد كا الالةن ولكالال  سالالر ان مالالا بالالدت التصالالاد  بالالني تهالالو الظالالاهر وتهالالو البالالاط  

س يف  رض رماهبن  عر ت بعض العواإر م  لةس الثورم م  كالوادر احلركالة احةتزمالة يف يالرو  الري   ةكون احلق احقد



غامعة مل  ةك الرت  العا  يف احلركة    تبعادا وخةفياىم وم  ت بدت حوار  اد حول الدور احستقبةي لة ركالة اإلسالالمية 
واب اإل رازاف السالبة ارا العال الة الشالاذم والال  تدف بطبيعتها التقةيدية يف ىسيري د ة احلكب م  الباط ن وكيئ  ك  احت

مال   بالو لةصالدا  احسالةب واحفاإالةة احبكالرم بالني زالري  واحلالالز  الشاليو ي الالر  حتمالو  بقالا كبالريا يف  يالا  االنقالال  يف مالالايو 
1969. 

حةن وحتالدى و تهالا تةانس  قامت احلركة اإلسالمية بتكوي  ةان لتقدمي الدراساف حول مستقبو هرا العال ة والبدائو احتا
 الال  حالالو احلركالالة كةيالالةآ وطالالالر قخالالرون بقيالالا  حالالز   ديالالد.. احهالالب يف األمالالر تن هوالالاك بعالالض اخلال الالاف الالال  بالالدتف ىطفالالو 
لةسطب متثةت يف ىعالار  بعالض التصالر افن وهوالاك  الراراف ىتعالر دون تن يكالون تهالو الشال ن يف اةهالاز التوفيالر   ةالى 

ة واالسالتفزازاف احتكالررم مال  احالدنيني لةعسالكر لالا  عالو احتوابهالا تمالرا إالعبان  ةب بتفاإيةهان وكانالت هوالاك بعالض الفظايال
هالالرا اانالالر انكشالالا  السالالر ودخالالول العوامالالو اخلار يالالة يف التالالدخو بصالالورم غالالري مباشالالرم  الالو وسالالائر  تةفالالة موهالالا احلمةالالة 

 يهالالرف ة  انف الالالار اإل الميالالة احعالالادمن ولالالوال انشالالالاال اةميالال  صالالر  اةوالالو  وإالالالد التمالالرد لقالالادف ىةالالك اخلال الالالاف الالال 
األزمالالة يف و الالت مبكالالر ومل ىتالال خر لعشالالر سالالونين ونالالركر  يالالدا احالالراف احتكالالررم الالال  تبالالدأل  يهالالا الالالرئيس نفسالالم  الالد  رغبتالالم يف 

 االستمرار يف مو عمن وطةر ة فابا م  احسقولية.

 االنشاال بتكة التاب

حلركالالة والدولالالة يف مرحةالالة  ديالالدم  قالالد كالالان الظالال  تمالالا العالالربة الالال  ىعالالرض االالا الشالاليج الالالتاب يف كوالالدا  قالالد تدخةالالت ا - 3
الاالالر  ن الشاليج لالال  يسالةب مال  ىةالالك احلادأالةن وةذا  الدر لالالم تن يعاليب  ةال  يت مالالو ىبعالاف القيالادم بعالالدهان وكانالت هوالالاك 
حركة نشطة يف  مو التىيباف خلال ة الشيجن وكان هواك إراع  ويئ يدور وراب الكالواليس  سالم ويالراا مال  يعالر  كيالئ  

ر الدولة واحلز ن وتذكر متاما ذلك االمتعاض الر   و يل  وم تحد خةصائي م  ت ار  الشيج القريبني  دا كانت ىدا
موم حني التقيتم يف بيت الشاليج بعالد احلادأالة  سالبوع وسال لتم  ال  األخبالار احلقيقيالة بشال ن حالالة الشاليج  قالال يل )ةخوانالك 

الص ية(ن وال تريد تن تسرد كو ما ت ر الم  مالا كالان يالدور يف  مشاولني بتقسيب التكة وليس م  مهومهب اآلن حالة الشيج
 ىةك احرحةةن ولك  تريد تن تنفر ة  ما ىرىر    ىةك احلادأة وما ىالها م  توضاع يف الدولة واحلركة.

طبيعالالة لقالد كالالان لةشاليج تسالالةوبم احتفالالرد يف القيالادمن ويفصالالو متامالالا مالا بالالني احسالائو العامالالة احفتوحالالة لة ميال  واألخالالرأل ذاف ال
األمويالالة احلساسالالة وكالالان يالالد ق يف االختيالالار إلدارم الشالالقون احلساسالالة و صالالر العال الالاف اإلداريالالة بشالال  ا يف تضالاليق نطالالال مالال  
ىو ري الر ابة احزدو ةن و د كان الشيج  سك خبيالو  ومةفالاف كثالريم ىت مال  كةهالا  والدا هالو  قالر وبعالد اإلإالابة يف كوالدان 

 يك  هواك بد مال  تن يفصالب كالو إالاحر تمانالة  مالا اممتال   ةيالم وتن ىقالول كالو وىواىر األخبار    سوب حالتم الص ية مل
ىةك الصالحياف لوائبمن ومور ذلك الو ت بدتف ىظهر احملالاور واألحالال  داخالو القيالادمن و والدما ت الال الشاليج و الد تن  



دورم  ديالدم يف  -ا يالمبعالد ىع-كثريا م  األمور حولم  د ىبدلتن وتن إرا ا خفيا  ةالى الوفالوذ  الد بالدا لةعيالانن وبالدت هالو 
ة ادم ىرىير األوضاع م   ديد م  بعض احالراراف الال  نت الت مال  ىالدا ياف تحالداى مالرف يف ىةالك الفالتمن وبالدت إالعود 

 جنو   ديدم وىرا   قخري ن وىرىر  ةى ذلك بعض اإل راباف العمةية رمبا ال يسمب الظر  طخلوض  يها اآلن.

ت  ت الصراع داخو الدولة واحلز  حماولة اغتيال الرئيس حسين مبالارك يف م  األحداى ال  ت قبت ىةك الفتم و  - 4
تديالالس تططن وةن مل يكالال  لةدولالالة واحلالالز  ضالالةوع مباشالالر يف ىوفيالالر ىةالالك العمةيالالة  قالالد تيهالالرف االالالب بعالالض مظالالاهر التفةالالت 

واحلالز ن وتيعالا ىرىبالت  وىايير القيادم العةيا يف اختاذ بعض القراراف الاري حمسوبة بد ة مال  بعالض العواإالر داخالو الدولالة
   ىةك احرحةة ة راباف  مةية كان م  تمهها الالد   بعالدد مال  القيالاداف التوظيميالة الال  كانالت ىعمالو مال  وراب الكالواليس 

 ة  األ هزم التوفيرية يف الدولةن وة صاب  دد م  الوا ري  يف الدولة م  موا عهب والتفاإيو يعر ها تهو الش ن.

وداين قنالالالراكن الشالالالهيد الالالالزبري  ةيالالالم ر الالالة   ورضالالالوانم  قالالالد كالالالان رمالالالزا لةوقالالالاب والطهالالالر وإالالالدل تمالالالا انئالالالر الالالالرئيس السالالال - 5
التو المن و الد كالان ر الالو احيالدان الالر  و الالد مكالاان سالامقا يف نفالوس العالالوا  واخلالواصن ومالا توكالالو لةشالهيد الالزبري مشالالكةة ةال 

يف الدولالالالة واحلالالالز ن و الالالد كالالالان لرحيةالالالم وة الالالق يف حةهالالالان و الالالد شالالالهد لالالالم العديالالالد مالالال  احوا الالالئ يف حالالالو اإلشالالالكاالف الداخةيالالالة 
احفالالالا ش تأالالالر سالالالةيب كبالالالري يف مسالالالريم اإلنقالالالاذن وتمالالالا السالالالعي السالالالتعال م  قالالالد كالالالان مرحةالالالة  ديالالالدم لتالالال  يج الصالالالراع وسالالالر 

 القياداف يف احلز  والدولة.

ظالاليب وكثالالري مالال  احعةومالالاف  الال  اسالالتعال  الشالالهيد الالالزبري  الالد رشالال ت ة  وسالالائو اإل الالال ن وتإالالب الالالرواكف  والالد  تن التو
 الالد  لةالالرئيس مرشالال ني:  ةالالي احلالالال تو حسالال  الالالتابن  كالالان الالالرد مالال  الالالرئيس لةشالاليج تو مودوبالالم )تمالالا الشالاليج  الالال ترضالالى 
لوفسالي تن ترتسالالم يف العةالال  وهالالو رئيسالالي يف السالالر وتمالالا  ةالالي احلالال  الالال تطمالالق  لةتعامالالو احباشالالر معالالم والتعالالاون التالالا  يف هالالرا 

نن انئبا لةرئيس خارل ةرادم التوظيبن و رف م  بعالد ذلالك ميالاا كثالريم حتالت احو   احلساس(ن ومت ىعيني األستاذ  ةي  ثما
 اةسر كادف تن  د بويانم ورمبا  ني ىفصيةها وىوأيقها يف مرحةة الحقة.

 تزمة الوا دي  اةدد

 لقالالد  رضالالت ضالالرورم التمويالالم  ةالالى هويالالة اإلنقالالاذ  والالد  يامهالالا االسالالتعانة بعالالدد كبالالري مالال  الشعصالالياف الالال  ال ىوتمالالي - 6
لة ركة اإلسالمية واا إيت يف اجملتمال  صكالب ارىباطهالا  نظمالة حكالب سالابقة تو تحالزا  تو  شالريم تو م سسالة  ةميالةن ومل 
نراع احعايري ال  ن م  أا الستيعاأب يوا موا   ب سيكونون تدواف حرحةالة حمالدودمن  بععالهب مت جتويالدهب وسالةكوا الالدر  

عصية اخلاإة وحرإم  ةالى احاالاا العا ةالة واحوصالر و الدد مقالدر  الر  كيالئ م  اةما ةن وبععهب استمر   ودىم الش
يتسالالةق ة   مالالة ااالالر  القيالالاد  يف الدولالالة واحلالالز ن وتإالالبب يالالدس السالالب و شالالي طلوميمالالة ويوشالالر الفتوالالة وسالالر اةما الالة كمالالا 



ا اىالالم  خطالالاب الت ربالالة يف ىبالالني لوالالا  يمالالا بعالالدن ولعالالو تبةالالة ىعبالالري  عتالالم يف هالالرا اةانالالر مقولالالة الشالاليج الالالتاب يف معالالرض ا ت 
 اإلنقاذ )البعض  قوا أب لثةني  صاروا  ر ني(.

و الد ععتالالين  ةسالة يف إالالالون يف مواسالبة تسالالرية ا تما يالة مالال  تحالدهب  بالالو االنشالقال ال يعالالر ين مال   بالالو ومل يةالالق يل طالن 
تهالالالو اإلنقالالالاذ والكيالالالزان وكالالالان كالالالو احلعالالالور يف ىةالالالك اةةسالالالة ىقريبالالالا مالالال  خةصالالالائم  بالالالدت  الالالدأهب  الالال  جتاربالالالم الشعصالالالية مالالال  

 سةو  استفزين تشد االستفزازن  قاطعتم  بو تن يكمو حديثم وكادف تن ىق  بيووا )خوا ة( لوال ىدخو بعض العقالالبن 
ورغب تين نقةت ما حالدى ةهالاف االختصالاص و تهالا لكال  يبالدو ت الب  ةالوا  ةالى الظال   نالين مال  ىيالار احملالا ظني الالري  ال 

   اةددآيقبةون التعايب م  الوا دي

 مركرم العشرم

تما مركرم العشرم  ةب يك  الالري  و عوهالا كةهالب مال  تإال ا  الالوزن الثقيالو يف  يالادم احلركالة والدولالةن بالو ةن بععالهب  - 7
لالاليس لالالم سالالابقة تو  طالالاب يالالركر وسالالر اإلسالالالمينين ورمبالالا كالالان الالالري  مالال  وراب احالالركرم تو طركوهالالا خةسالالة تكثالالر بكثالالري ويف 

وراب ذلالالك الوفالالر الكالرمين والطريقالالة الالال  كتبالالت أالا احالالركرم و ةالالت أالالا ة  ت ةالى در الالاف السالالةب القيالاد ن وترادوا تن يتالالواروا 
داخو اال تماع الشهرين والطريقالة الال  وز الت أالا ىوبالش بصالراع  ويالئ كالان يالدور يف اخلفالابن ومالرض خطالري كالان يوعالر يف 

دون الب الث  ال  تسالةو   سب احلز  والدولة حالت الرهبة م  احوا هة احباشرم لةشيج وال  كانت  ول مالا كوالا نتصالور 
 بديو غري ىةك احباغتة الاري مستساغة  ر ا وال شر ا.

وألهالو الطالالر -و الد كالالان و ال  احالالركرم تليمالا  ةالالى الشاليجن  قالالد دخةوالا  ةيالالم يف لمو الة مالال  تهالو مهوالالة الطالر بعالالدها  ك  
ا احلركالة يف  رههالالا  و الدانا يف غالب شالديد مل نعر الم  يالالم حالف يف تحةالك الظالرو  الال  مالرف أال -حظالوم خاإالة  والد الشاليج

الطويون ورغب مرارم ما حدى  بالو الشاليج مبالا خالرل بالم ذلالك اال تمالاعن ومت سال ر بعالض سالةطاىم ومتةيكهالا لالرئيس احال متر 
الوطينن واستطاع تن  تص الصدمة ويسالتو ر الظالر  الالر  خر الت  يالم احالركرم واألإالاب  الال  حركتهالا وبالدت يعالد العالدم 

ر  نعر الالم ال يقبالالو ااز الالة وال يعالالر  االنكسالالارن   الالا  السالالودان شالالر ا وغالالرط و الالاال لكسالالر اةولالالة القادمالالةن  الر الالو الالال
و والالالوط و الالالاد  ةالالالة ىعبقالالالة واسالالالعة  الالالدا وسالالالر القوا الالالد تىعالالالر  يهالالالا كالالالو ت عالالالاب الو الالالود الالالالري  را قالالالوا يف موالالالاطق السالالالودان 

لواحالالد تربعالالة تو الالاف مفروضالالةن احعتةفالالةن ةال هالالو ةذ مل يكالالو ومل  الالون وكالالان بعالالض مرا قيالالم يالالرو  تنالالم رمبالالا إالالةى طلوضالالوب ا
و والالدما انعقالالد احالال متر العالالا  األخالالري لة الالز   بالالو االنشالالقال كالالان هوالالاك اسالالتقطا  حالالاد و الالزل مقصالالود لالالبعض الرمالالوز الالال  

 إوفت   ا مواوئة لةشيجن والتفاإيو معرو ة لةكثريي  م  تبواب احلركة واحتابعني لش  ا.

كالان يالدور مالا بالني القصالر واجملةالس الالوطين حالول التعالديالف الدسالتورية   ىزام  ذلك الصراع داخو احلز  م  الصالراع الالر 



وانتعالالا  الالالوالمن و الالد كانالالت ىةالالك الظالالرو  مواخالالا مالئمالالا ومرىعالالا خصالالبا إلخالالوم سالالالطني طشالالا و بالالد   ابالال  سالالب  الالالري  
بالادل والامالز والةمالز الالر  نشطوا بدر ة  الية يف احشي طلوشاكف والومائب بعد ةضا ة التوابو الالزمة اا و شا الطع  احت

وإو األ راض والرمب وىعداها ة  الطع  يف العقائد وال حول وال  وم ةال طهللن و اد كو ذلك ة  احفاإةة احشقومة الال  
 د عوا مثوها غاليا.

 ة ادم ىوزي  األدوار

بالدتف ىظهالر معاحالم واضال ة بعالد  تما إراع األ يال الر  ت صدا    ين بم ىكون احملاور داخو الدولة والتوظيب الالر  - 8
العالالربة الالال  ىعالالرض االالا الشالاليج يف كوالالدا وىطالالور بسالالبر عةالالة األحالالداى الالال  ذكر الالا قنفالالان  بعالالد ة ا تالالم وىسالالةمم القيالالادم مالال  
 ديالالد وةحامالالم طلوا الال  بالالدت الشالاليج يف ة الالادم ىوزيالال  األدوار مالال   ديالالد )خةالالر األورال وة الالادم ىوزيعهالالا(ن  قالالر  بقيالالاداف 

 اةهالالالاز التوفيالالر ن وت فالالالى قخالالري  مالالال  اةهالالاز التوفيالالالر  خاإالالة بعالالالد احملاولالالة الفاشالالالةة الغتيالالال الالالالرئيس ىوظيميالالة ان الالرم ة 
احصالالالر ن و مالالالد ة  األ هالالالزم التوظيميالالالة اخلاإالالالة وت الالالاد ىرىيبهالالالا مالالال   ديالالالدن وكالالالرلك القيالالالاداف الوا الالالرم يف احلالالالز ن وتدرك 

قعالالدن ولكالال  يبالالدو تن الالالالداب  الالد وإالالو العظالالب كمالالالا الشالاليج متامالالا خطالالورم مالالا  كالالال  تن  الالدى ةذا غيبالالم احالالوف تو احالالالرض اح
 يقولون.

ومل ىفةب ىةك احملاوالف ال   ا  أا يف كبت الصالراع الالر  كالان جيالر  وانعالدا  الثقالة بالني بعالض القيالاداف الالر  وإالو ة  
حد زرع الكوادر يف مكاىر اآلخري  لتت سس االب  ةالى خصالومهب مال  ةخالوا ب ليسال ةوا  ةاليهب موا الئ سالةبيةن و والد  

 واهد  ةى ذلك وتمثةة حية.ش

بدت الشيج التاب يطةق التصر اف الوارية    مظاهر الفساد يف الدولةن و ال  الرغبالة القويالة يف االنفتالاح وبسالر احلالركفن 
و د كان يبد   او م مال   والوح بعالض القيالاداف يف لالسالم اخلاإالةن وبالدت طرحالا  ديالدا مال  تهالب معاحالم ىرا عالم هالو  ال  

اب بشعصالالية ذاف مقبوليالالة واسالالعة لالالدأل  وا الالد احلركالالةن ولالالم  الالدراف  كريالالة هائةالالة و ريالالج انإالال  يف  يالالادم احلالالز  حيالالث  الال
 1996االلتزا  والت رد وهو الدكتور غاز  إالح الدي ن وتذكالر  والدما  قالدان احال متر العالا  لةقطالاع الصال ي يف تكتالوبر 

ر مالال  تلفالالي شالالعص مالال  احالال متري   ن تمالالوركب حعالالرا الشالاليج بر قالالة الالالدكتور غالالاز  وت ةالال  لوالالا مالال  احوصالالة الرئيسالالية تمالالا  تكثالال
 التوظيمية بعد اليو   د قلت ألخيكب هرا الر  جيةس بيوكب وتشار ة  الدكتور غاز .

تما الشاليج  ال راد تن يتقالد  خطالواف جلالو اةهالاز األ ةالى لةدولالةن واختالار يف البدايالة طريالق الوحالانن و الد  الا  الالدكتور غالاز  
واح سسالالي يف نشالالا  احلالالز ن وا تهالالد يف ىالالو ري بويالالاف تساسالالية واسالالعة لوشالالا  احلالالز   اهالالد كبالالري إلدخالالال الالالوهج العةمالالي

ولك  وا هتم  قباف كبريم تمهها  الد  القالدرم  ةالى أتطالري القيالاداف التوظيميالة الوا الرمن وو الئ الصالراع بالني األ يالالن واحلالد 



مال  التعطالي لةم سسالاف الر يالة ومالا م  مظاهر التفةت هوا وهواك.. و د كوت  ريبا موم واستمعت ة  شكاواا احتكالررم 
  اانا م  ةحباطاف متاكمة د عت بم لةتا   ليتقد  الشيج مرم تخرأل لقيادم احلز  م   ديد.

 ىفرد التاب

وهوالالا البالالد مالال  اإلشالالارم  ن شعصالالية الشالاليج الالالر  يالالو  ةالالى رتس احلركالالة تربعالالني  امالالا ومالال  بعالالد ذلالالك تإالالبب يقالالود  - 9
ن لشعصالاليتم احتفالالردم كثالالري مالال  اآلاثر السالالةبية الالال  تدف لتالال  يج الصالالراع وانتهالالت بوالالا ة  الدولالالة معهالالا لعقالالد مالال  الزمالالان كالالا

االنقسا ن  الشيج يفول م  حولم  شراف احراف يف ىفكريا ونظرىم الثا بة لألمور وسالر ة البداهالةن والقالدرم  ةالى اإل والاعن 
 واةرتم يف طرح األ كار واحبادراف.

لطويةالة الال   الاد  يهالا احلركالة كمالا  الدمت يف إالدر هالرا احقالال  نالم يتمتال  بصالفاف كثالريم و د تأبتت الت ار   و السوني ا
تهةتالم لةقيالادم دون يهالالور موالا س كالالئبن ورمبالا ىرىالالر  ةالى ذلالالك مبالرور الالزم  يف العال الالة بيوالم وبالالني تىبا الم كبالالارا وإالاارا مالالا 

يالق صكالب الثقالة احطةقالة والت الار  التارهيالة يشبم نظرم الشيج التقةيد  م   ريانم الالري  يتةقالون التعةيمالاف دون نقالا   م
الوا  ة. ولك  بعالد الالدخول يف مرحةالة الدولالة والسالةطة والوفالوذ مل يعالد ذلالك لكوالا كمالا كالان سالابقا )الكتالو  اىالحقال ( 
ومل يالالدرك الشالاليج ىةالالك احلقيقالالة بكالالو تسالالئ  بالالدت الالالبعض يف التفةالالت  ةالالى الشالاليج بالالو والت الالريض ضالالدا كمالالا كوالالا نشالالهد يف 

 داخو السودان وخار م.بعض اجملالس 

تيعالالا مالال  إالالفاف الشالاليج القياديالالة والالال  كالالان االالا انعكاسالالا ا السالالةبية يف مسالالريم احلركالالة والدولالالة هالالي شالالدىم يف طالالرح الالالرت  
الالالر  يالال م  بالالم لةدر الالة الالال  ىبةالالة القسالالوم مالال  اآلخالالري  يف بعالالض األحيالالان وهالالي إالالفة  د الالة  والالدان وتورد لةقالالار  حادأالالة 

احلركالة اإلسالالمية ىشالارك يف السالةطة مال  الوظالا  احالايو  وبالدتف ىتمالدد يف السالاحاف   والدما كانالت  1983شهد ا  الا  
كةهالالالا مبالالالا  يهالالالا وسالالالائو اإل الالالال  الر يالالالة لةدولالالالة لالالالا تاثر حفيظالالالة احالالالايويني التالالالارهيني  الالال و زوا لةالالالرئيس زالالالري   ن اإلخالالالوان 

يف وسالائو اإل الال  الر يالة لةدولالةن  قالا   احسةمني كادوا يسيطرون  ةى كو شيبن وسا وا لم تمثةالة بوشالاطاف كثالريم موأقالة
الالالرئيس الومالالري  وبطريقتالالالم احعهالالودم يف التعامالالالو مالال  وزرائالالالم طسالالتد اب تحالالالد الالالوزراب مالالال  اإلخالالوان يف وزارم سالالاليادية و الالال لالالالم 
طحلر  الواحد يف ا ة حتريريالة كمالا حكالى ذلالك الالوزير نفسالم )جلال  متالابعني احلا الاف البتعمةالوا  يهالا د  تحسال  ىعمةالوا 

 ابكب(.حس

وتذكالر مال  األنشالالطة الال   الالرف و تهالا يف ىةالالك الفالتم احسالالريم احةيونيالة لالالد ب ىطبيالق الشالالريعةن وانعقالاد احالال متر العالا  لة معيالالة 
الطبيالالة اإلسالالالمية الالالالر  را قالالم بعالالض الالالالزخب اإل المالالي وتشالالياب تخالالالرأل كثالالريمن و الالد التقيوالالالا مالال  ذلالالك الالالالوزير يف  شالالاب ضالالالب 

سالالالوداينن ومالالال   الالالادم العمالالالو  -ج يف بيالالالت احرحالالالو  الالالالدكتور التي الالالاين تبالالالو  الالالدير لمو الالالة إالالالاريم موتقالالالام يف حعالالالور الشالالالي



الر  كالان مال  احقالربني  الدا مال  الشاليج الالتابن ويبالدو تن الةقالاب كالان مرىبالا لالم مسالبقا لطالرح مالا ذكالرا  -اإلسالمي  مريكا
 الرئيس زري  م  حتريراف لة ركة اإلسالمية لةشيج يف حعور ِحبم د.التي اين.

بدت الوزير يف الشكوأل م  ىزايد الوشا  اإلخواين وخطورم احو ئ  ةالى احلركالةن وتنالم البالد مال  تن جلالا ث  ةالى أقالة وما تن 
الرئيس..  ودها ىدخو الشيج و اطعم بةه ة الااضالر  الدا واسالتعد   بالاراف  اسالية  الدا يف حالق الالوزير الالر  هالو مال  

الصالالالاار لالنسالالال ا  الفالالالور  مالالال  الصالالالالونن ومالالال  و تهالالالا  تبوالالالاب  يةالالالم ومالالال  السالالالابقني األولالالالني يف احلركالالالةن واضالالالطرران جلالالال 
ارىسمت يف ذهين  وانر تخرأل م  شعصية الشيج القيادية و ةى ضوئها تسالتطي  تن ت الد بعالض احالوراف لةالري   الاموا 

 إب داد وىقدمي مركرم العشرم وةإدار  راراف رمعان وإفر وما ىبعها م  تحداى.

القالرن احاضالالي تيعالا  والدما كالالان تخالوان احرحالو  حممالالود بالراف  ةيالم ر الالة   ويف ذاف الساليال تذكالر يف موتصالالئ سالبعيوياف 
يكتالالر ويالالوزع لنخالالوان نشالالراف مالال  حالالني آلخالالر يعالالارض  يهالالا ت كالالار الشالاليج ويتطالالر   الالدا يف نقالالدا لالالمن و الالد  موالالا جلالال  

   كو شيبن و والدما لمو ة م  طال   امعة اخلرطو  بزكرىم يف موزلم العامر   كر  ضيا توا وحدأوا بثقا تم احوسو ية 
 طرحوا  ةيم مل ال جتةس م  الشيج وحتاورا مباشرم  يما يطرحم م  قراب؟  قال طحلر  الواحد ال تستطي  ة واع التاب.

ولالالا ىرىالالر  ةالالى بقالالاب الشالاليج لفالالتم طويةالالة يف القيالالادم والو احالالاف الالال  حققهالالا تنالالم تإالالبب يثالالق يف نفسالالم أقالالة مفرطالالة دون 
مالال  حولالالم مالال  متاالالرياف وإالالرا اف وحتالالول يف الالالوالب  بالالو و الالوع االنشالالقالن  قالالد كالالان يصالالر  ةالالى  اال تبالالار الكبالالري حالالا جيالالر 

موا فالالم ويالالر ض ىقالالدمي ت  ىوالالازالف تو حالالف ةر الالاب بعالالض احسالالائو احطروحالالة لفالالتم الحقالالة رغالالب الوسالالاطاف الوشالالطةن ومالال  
احوشالية واجملةالس الالوطين واسالتطا ت ت ر  احقربني ةليم وال  كانت ىت رك  ةالى مالدار السالا ة بالني القصالر وبيالت العاليا ة و 

تن جتم  بيوالم وبالني الالرئيس يف تحةالك سالا اف األزمالة ويبالد  الالرئيس بعالض التوالازالف ويقالو  بتقبيالو رتسالم يف قخالر  ةسالة 
ععت بيوهما ولك  كالان الشاليج يصالر  ةالى شالروطم كامةالة لة الو لالا  عالو األمالور ىتفالا ب بعالد ذلالك وىصالو ة  االنقالال  

 حساط بسبر هرا الثقة احفرطة ال  كان يتعامو أا م  األحداى احتالحقة. الر  مل  سر لم الشيج

ولعالالو هالالرا الثقالالة احفرطالالة هالالي الالال   عةتالالم يسالالتهني طالنقالالال  الالالر  مت يف رمعالالان ويف إالالفر و الالد حسالالت ذلالالك  يالالم  والالدما 
وراها بعالد االنشالقال مباشالرم طةر مين مقابةتم بعد االنشقال و د كوتة و تها تميوالا لةالدائرم الصال ية الال  ا تمال  لةالس شال

وإالوف مال  عةالة سالالبعة و شالري   عالوا حعالروا اال تمالالاع سالتة  شالر لصالاؤ االنعالالما  لةمال متر الشالعيب وسالبعة لالنعالالما  
لةمال متر الالوطين وأالأالالة و فالوا يف احليالالاد كوالت واحالالدا مالوهب.. دار بيالالين وبيوالم حالالوار طويالو يف  ةسالالة أوائيالة حالالول األزمالة الالال  

وهالان و الد حسالت موالم ىةالك الثقالة احفرطالة  ن هالرا األوضالاع سالتتاري والبالد تن يعالود احلالق ة  حالدأت وحالددف لالم مالو في م
نصابم رغب تين  د حاولت لفت نظرا بةطئ  ن هواك شعصياف مفتاحية حلسب هرا الصراع ةذا مل يعالم  و الو هب معالم 

لالالم طلت ديالالد د. الالوض اةالالاز وزيالالر  قالالد ىكالالون احهمالالة إالالعبة يف ة الالادم األمالالور ة  نصالالاأان ومالال  الشعصالالياف الالال  ذكر الالا 



 احاليةن ود.لرو  اخلةيفةن ود.ان    ةي ان  .

تيعالالا مالال  الصالالفاف الشعصالالية لةشالاليج والالال  تدف لتفالالا ب األزمالالة يف مثالالو ىةالالك الظالالرو  الالال  سالالاد  يهالالا القيالالو والقالالال هالالي 
ةالالى احوالالابر العامالالةن و الالد و الالد السالالعرية واحملاكالالام واحالالزاح اخلشالال  الالالر   ارسالالم الشالاليج مالال   ةسالالائم ويف كثالالري مالال  األحيالالان  

احشالالابون طلوميمالالة مرىعالالا خصالالبا  قالالد كالالانوا يتوقةالالون بالالني لالالالس الشالاليج ولالالالس الفريالالق اآلخالالر ويوقةالالون كالالو مالالا يقالالال بعالالد 
 الدبة ة واإلخرال الفين احثرين  زادوا يف ةياار الصدور.

شيج ولكوم تراد تن يوتصر لالم بطريقالة غالري وطلرغب م  تين شعصيا كوت ترأل و تها  ن احلق يف لمو ذلك الصراع م  ال
م لو ة يف الطب  السوداين ويف دول العامل الثالث  ةى و م العمو ن كما تضرف بم الثقة احفرطة يف نفسم و الد  التيالث يف 
طرحم لتةك األ كار ليعةق اا ىيارا  ريعا مواإرا وسر القوا دن ويعم  و و  بعض الشعصالياف احفتاحيالة يف احلركالة 

سالمية والدولة اانبم لتساندا يف هرا التو الم الالر  كالان يريالدان وتغةالر الظال   والد  تن كثالريي  مالوهب ا تهالدوا  والدما اإل
بةاالالت األزمالالة ذرو الالا و الالرروا مسالالاندم الدولالالة لة فالالاع  ةالالى احكتسالالباف الالال  حتققالالت  وهالالا رغالالب  والالا تهب بصالال ة مالالا كالالان 

 يطرحم الشيج.

 مبادرم غري ىقةيدية حلو األزمة

ل ذلك الصراح و بيو االنشقال الر  حدىن وحني كانت األزمة و تها بني اجملةس الوطين واح متر الوطين م   هالة يف تو 
)الشيج( و)القصر( وتنصارا م   هالة تخالرأل دخةالت  ةالى تحالد ةخالواين العسالكريني الوا الري  يف السالةطة  و دىالم مهمومالا 

أالا اإلنقالاذن  سال لتم حالاذا هالو يف هالرا احلالالة؟  ةالب يالزد  ماموما حمبطا وليس م   ادىالم ذلالك يف تحةالك الظالرو  الال  مالرف
 تن  ال يل )ةخوانك الكبار ديو دايري  يبويوا  ةيوا مشرو وا الةي  دموا  يم قال  الشهداب طةدل الفارو(.

و؟ ت دار و تهالالا بيووالالا حالالوار طويالالو حالالول ىفاإالاليو مالالا جيالالر  و ةالالت لالالم يف  ايتالالم تان  والالد  حالالو االالرا األزمالالة  قالالال يل مالالا هالال
 قةالت لالالم اآليت: تن ىتو الالم لالالألس الالالرئيس مالال  مكانالالك هالالرا وت وعالالم  ن يالالد و ت الالاب بعيوهالالا مالال  القيالالاداف الوا الالرم يف الدولالالة 
واحلز  ة  بيتم يف القيادم العامالة ال تمالاع هالا   الدا وىقالو  تنالت بت هيالز طالائرم هةيوكالوبت حتمةهالب  يهالا مال  احطالار احلالرب 

سا ة ويطةر موهب تن هر الوا بور الة مكتوبالة  72ط   وهب كو االىصاالف حدم ة  س   دبك القرير م  اخلرطو  وىق
حلو األزمة يو عالون  ةيهالا عيعالا ) يالت لالم أالالى  شالرم مال  القيالاداف ومعهالب اسالة مال  احشالايج إلمامالة الصالالم والالو ث 

و خالالالل الالالزم  احملالالدد  قالالر الصالالةواف اخلمالالس دون احشالالاركة يف احلالالوار( يف حعالالور احشالالايج اخلمسالالة وةذا مل يصالالةوا ة  حالال
سالالا ة تخالالرأل  الاليذا مل يتوإالالةوا ة  حالالو حتمةهالالب الطالالائرم و الالو  أالالب يف  24يبةاالالوا   الالب لالال  ياالالادروا احكالالان تحيالالاب و هةالالون 

الويو  بالة اخلرطو  وىوتشو اةوائز ونصةي  ةيها يف اح متر الوطين وند وهب اوار بععهب يف مقابر الصال ا ة ونالد   معهالب 



سالالمية واإلنقالاذ ونبالدت  هالدا  ديالدان  عال ك إالاحيب و تهالا ويال  تين تمالزح ولكوالم  ةالى ت الو ىقالدير خالالرل تزمالة احلركالة اإل
 م  احلالة ال  كان  يها.

وةن كوالت مالالا زلالت مقتوعالالا  ن تزمالة احلركالالة اإلسالالمية سالالببها هال الب األ الالراد الالري  ال يتعالالدون تإالاب  اليالالدي  وةذا ىو الالوا تو 
تعيد احلركة والدولة  ا يتها وىبدت دورم  ديدم ىكالون خالريا وبركالة  ةالى األمالة السالودانية غيبوا بطريقة تو تخرأل  ك  تن ىس

واألمالالة اإلسالالالالمية ععالالالابن  مالالا تدر  ةن كالالالان طإلمكالالالان ىطبيالالالق السالاليواريو ت الالالالا يف الو الالالت احلالالايل بعالالالد تن رحالالالو إالالالاحيب 
ر تم ةخالواان  ةالى سالرر متقالابةني االوار  ةالي وبعض م   يتهب لم ة  الدار اآلخرم؟آ وتس ل   تن جيمعوا أب يف مستقر 

 و مار وطة ة والزبري و ائشة.
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