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The press in Sudan differs from other African countries. If the
latter’s press originated at the hands of Europeans, and at the
hands of patriots in Arab countries, it originated in Sudan at the
hands of foreigners loyal to Britain since 1899, the beginning of the
(British-Egyptian) condominium. Therefore, the press was not free,
did not express the opinion of the people and was only concerned
with what the British administration wanted, and it continued to
do so until 1932.
However, in spite of that, “Al-Fajr” magazine was published in June
1934 for its founder and editor-in-chief Arafat Muhammad
Abdullah, and “Al-Fajr” played a role in achieving the goals for
which it was issued, namely politics and public demands. It played
a dangerous role in intellectual and political life. and literature in
Sudan.
Al-Fajr was concerned with specific axes to re-write the history of
Sudan, and called for the renunciation of fanaticism and tribalism,
the abolition of the indigenous administration system, the “indirect”
government system, and the fight against sectarianism and
partisanship. "Al-Fajr" paid attention to the Arabic language and
literature.
Al-Fajr" magazine had aleading role in the "Alumni Conference" and
crowned their struggle by holding the General Conference, and
publishing its ideas, principles and demands, as "Al-Fajr" was
considered an important event in the world of Sudanese journalism
in terms of editing, classification and style, especially in the field of
literary journalism and journalism of studies, research and articles.
the magazine continued In its line and kept giving until it stopped
in 1939 after the conference established, leaving behind a trail of a
developed school in the field of Sudanese and Arab journalism.
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امللخص:

ختتلف الصحافة يف السودان عن غريها يف الدول االفريقية ،فاذا كانت صحافة األخرية قد نشأت على يد
األوروبيي ،وعلى يد الوطنيي يف الدول العربية ،فإهنا نشأت على يد األجانب املوالي لربيطانيا منذ عام
 1899بداية احلكم الثنائي (الربيطاين – املصري) لذا مل تكن الصحافة حرة ،ومل تعرب عن رأي الشعب وال
هتتم إال مبا تريده اإلدارة الربيطانية واستمرت كذلك حىت عام .1932
اال انه وابلرغم من ذلك فقد صدرت جملة " الفجر " يف يونيو  /حزيران عام  1934ملؤسسها ورئيس حتريرها
عرفات حممد عبد هللا ،وأدت " الفجر " دوراً يف حتقيق األهداف اليت صدرت من اجلها وهي السياسة
واملطالب العامة .وكان هلا دوراً خطرياً يف احلياة الفكرية والسياسة واألدبية يف السودان.

اهتمت " الفجر " مبحاور حمددة لبعث الشعور القومي يف اعادة كتابة اتريخ السودان ،ودعت إىل نبذ
العصبية والقبلية والغاء نظام اإلدارة األهلية نظام احلكم " غري املباشر " وحماربة الطائفية واحلزبية ،واولت
اللغة العربية واألدب اهتمامها.
كان لـمجلة " الفجر " دوراً رائداً يف مؤمتر اخلرجيي وتتويج كفاحهم بعقد املؤمتر العام ،ونشر افكاره ومبادئه
ومطالبه ،إذ عُدت " الفجر " حداثً هاماً يف عامل الصحافة السودانية حتريراً وتبويباً وأسلوابً ،وخباصة يف جمال
الصحافة األدبية وصحافة الدراسات والبحوث واملقاالت ،واستمرت يف خطها وعطائها حىت توقفت اجمللة
عام  1939بعد قيام املؤمتر اتركة ورائها أثراً ملدرسة متطورة يف جمال الصحافة السودانية والعربية.
الكلمات املفتاحية :الصحافة ،جملة الفجر ،السودان.

املقدمة:
سامهت جملة الفجر من خالل صفحاهتا يف بلورة القضااي الفكرية والثقافية والسياسية بي طيات موضوعاهتا مما كان له األثر
املهم يف اتريخ السودان خالل حقبة الثالثينات امتدت من عام  1934اتريخ اصدارها إىل عام  .1939ومن هنا شكلت دراسة
جملة " الفجر " أمهية ابلغة ألجل االملام أبهم القضااي الفكرية والسياسية اليت تناولتها اجمللة خالل حقبة اترخيية من اتريخ السودان
احلديث .لذا فمن هذا املنطلق جاءت أمهية االختيار والدراسة ملوضوع البحث املوسوم "( :جملة الفجر" وأثرها يف احلياة الفكرية
والسياسية يف السودان .)1939-1934
قسم البحث إىل مقدمة ومثان حماور وخامتة ابإلضافة إىل املصادر واملراجع .إذ تناول احملور األول " اجلذور الفكرية لنشأة
مجعية الفجر " وتطرق فيه إىل أهم مؤسسي اجلمعية.

2د ،املديرية العامة للرتبية يف حمافظة بغداد ،العراق،
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وتناول احملور الثاين " نشأة وصدور جملة الفجر " من حيث اتريخ نشؤها واهم املراحل التارخيية اليت مرت هبا ،بينما تناول
احملور الثالث والذي كان بعنوان " رؤساء حترير اجمللة " سرية رؤساء حترير اجمللة وأعضاؤها ودورهم يف اجمللة ،اما احملور الرابع والذي
جاء بعنوان " كتاب الفجر " فقد تطرق إىل دور كتاب اجمللة وأعداد املقاالت اليت اسهموا فيها ،يف حي تناول احملور اخلامس
وهو بعنوان " دور اجمللة الثقايف وأتثريه يف اجملتمع السوداين " أهم القضااي الثقافية من شعر وادب وتعليم ودور اجمللة يف مؤمتر اخلرجيي
من خالل كتاهبا.
اما احملور السادس والذي كان بعنوان " دور اجمللة السياسي وأتثريه يف الواقع السوداين " فتطرق إىل أهم القضااي السياسية
اليت تناولتها اجمللة واهم كتاابهتا .وتناول املبحث السابع عنوان اخر هو " الفجر والقومية " والذي تتطرق إىل دور اجمللة وأتثريها
القومي .اما خامتة احملاور وهو احملور الثامن فقد تناول " مكانة وأسلوب الفجر " كمجلة.
اعتمدت الدراسة على عدد من املصادر العربية واليت متثل كتباً واطاريح ومواد واثئقية متنوعة أغنت البحث ابلكثري من
املعلومات التارخيية املهمة.
توصلت الباحثة إىل جمموعة من االستنتاجات ووثقتها يف اخلامتة فكان جململها األثر الكبري لكتاب جملة الفجر من رؤساء
التحرير واملؤرخي واألدابء.
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احملور األول :اجلذور الفكرية لنشأة مجعية الفجر:
أتسست مجعية الفجر يف أواخر العشرينات وكانت تعرف يف البداية " أوالد املوردة " إشارة حلي يف " ام درمان " يقطنه
معظم أفرادها ،وقد أسس كل من عرفات حممد عبد هللا( )1وحممد عشري( )2مجاعة الفجر ،إال انه ومنذ بداية الثالثينات لعب عرفات
حممد عبد هللا الدور البارز يف اجلماعة وأصبح فيما بعد رئيساً لتحرير جملة " الفجر " )3(.اجته اخلرجيون اجلدد إىل مدرسة اهلامشاب
يف مواصلة اطالعهم وتنمية مقدراهتم يف النواحي الثقافية واألدبية والسياسية ،مما حدا هبم إىل تكوين تلك اجلماعات من ابناء احلي
الواحد اليت ربطت بينهم الصداقة والزمالة منذ أايم الدراسة ابلكلية ،وتطورت قراءاهتم وابتكروا اساليب حديثة يف احلصول على
املطبوعات وتبادهلا ومناقشتها يف جلسات ولقاءات )4(،وانتقلت قراءهتم من اجملالت األدبية والثقافية إىل جماالت اوسع يف اجلوانب
السياسية واالجتماعية واالقتصادية ،حيث استحوذت النظرايت السياسية احلديثة على اهتمامهم .ورغم النزعة األدبية والفكرية ملدرسة
اهلامشاب اليت متيزت هبا استطاعت هذه املدرسة أن تفك نفسها من أسر اللقاءات املنزلية احملدودة ،وخترج إىل نطاق اوسع ،حيث
سامهت يف احلياة األدبية والفكرية والثقافية ابملشاركة يف حترير جملة " النهضة السودانية " عام  ،1932 -1931مث اصدار جملة "
()5
الفجر "عام (.)1937 -1934
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احملور الثان :نشأة وصدور جملة الفجر:
مل تكن ابلسودان صحافة حرة يف تلك الفرتة إمنا كانت هناك جملة " غازيتة حكومة السودان " ( )6فقد كانت تدخل
يف عداد أول صحيفة رمسية تصدر وقد سجل يف أول عدد منها اتفاقية عام  )7(1899مل تكن هناك حاجة لسن قواني تنظيم
الصحافة يف بداية انشائها عام  ،1903فالصحيفة الوحيدة اليت صدرت يف هذا العام هي صحيفة " السودان" ( ،)8اليت أوعز اللورد
كرومر( )9إبنشائها ،واليت تعمل أبوامر من سلطات االحتالل الربيطاين واصحاهبا هم اصحاب " املقطم " املوالية لربيطانيا ،فلم تتوقف
يوماً واحداً عن الصدور ومل تتعرض إلجراءات تعطيل أو حتقيق أو حماكمة فهي لسان حال االحتالل ،ومل تنتبه حكومة االحتالل
()10
لسن قواني تنظم مهنة الصحافة إال بعد أن ظهرت بوادر احلركة الوطنية.
مث فتحت جملة " النهضة السودانية " ( )11الباب امام املثقفي السودانيي للتعبري عن انفسهم ورغم قصر املدة اليت صدرت
خالهلا إال اهنا كانت بداية لتدفق جديد من اجملالت األدبية مثل " مرآة السودان " اليت أصدرها سليمان كشة عام ،)12(1933
وجملة " كلية غردون " اليت كان حيرر فيها اساتذة وطلبة الكلية عام  1933كما ظهرت جمالت متخصصة مثل " الكشافة " عام
 ،1931وجمالت دينية مثل " الطريق القومي " و" النصرة " اإلسالميتي )13(.ويف هذه الفرتة ظهرت جريدة أسبوعية عام 1934
لصاحبها عبد الرمحن املهدي وحممد السيد السواكين ابسم " السودان " ،واستمرت سبع سنوات وجملة " اجلريدة التجارية " من عام
 1930-1928األسبوعية األدبية لصاحبها سليمان قنديل .وتتسم هذه اجملالت ابهنا ابتعدت عن السياسة ودخلت معرتك احلياة
()14
االجتماعية والثقافية فهيأت حلركة سياسية فيما بعد.
وخالل عامي  1932-1924استمرت الصحافة إذ مل تكن حرة ومل تعرب عن رأي الشعب وال هتتم إال مبا تريده اإلدارة
الربيطانية )15(،إال انه ابلرغم من ذلك فقد صدرت (جملة) " الفجر" يف يونيو  /حزيران عام  1934ملؤسسها ورئيس حتريرها عرفات
()16
حممد عبد هللا واليت أدت دوراً خطرياً يف احلياة الفكرية والسياسية واألدبية يف السودان.
تلك اجمللة اليت أخذت اجملموعة امسها منها فعرفت مبدرسة الفجر بدال عن مدرسة اهلامشاب ،واستطاعت تلك اجلمعية
()17
استقطاب عدد من اخلرجيي رغم الشبهات واالهتامات اليت ربطت بي تلك اجلماعة والسلطات االدارية الربيطانية.
ومن اجلدير ابلذكر ،إىل أن معظم أعضاء مجعية اهلامشاب مل ينحدروا من عائالت مهدوية ،إال أن عددا منهم كان ينتمي
بصلة القرىب ألعضاء ابرزين يف املؤسسة السودانية ،مقربي للسيد عبد الرمحن املهدي )18(.وابرز ما كانت تطمح له مجعية الفجر هو
حتقيق احلرية واستقالل السودان من احلكم (الربيطاين – املصري) .وابلرغم من ذلك فقد توثقت العالقات داخل اجلمعية بسبب
()19
الصداقة واخلربة املشرتكة واملناقشات أكثر منه ابي توجه عقائدي.
صدرت جملة الفجر يف يونيو  /حزيران عام  ،1934وتعد من أهم اجملالت يف هذه الفرتة ،فصاحبها عرفات حممد عبد
هللا الذي ظهر امسه يف جملة " النهضة السودانية " وقاد حركة االصالح االجتماعي ،وتعد جملة " الفجر " يف نظر الكثري من
السودانيي أهم واكرب جملة أدبية صدرت يف السودان حىت اآلن.
وقد لعبت هذه اجمللة دوراً هاماً يف جمال الثقافة والسياسة يف السودان يف العقد الثالث من القرن العشرين ،وحرر فيها اكرب
الكتاب واألدابء السودانيي )20(.من الربيطانيي يف حكومة السودان وغريهم من األجانب املستوطني )21(،وقد مت اختيار اسم "
الفجر " للمجلة وذلك يعين ابنه فجر صادق سرعان ما يتلوه فلق للصبح لإلفصاح عن أماين أعضائها ،وحقهم يف التعبري عن
()22
املصري ،ومل يروا للصمت مربراً حسب ما وصفوه.
والبد من اإلشارة إىل انه صدرت (جملة) " الفجر " يف جمموعتي أو على فرتتي اجملموعة األوىل من " الفجر " صدرت
يف جملدين ،اجمللد األول يف اربعة وعشرين عدداً خالل الفرتة من  2يونيو  1934إىل أول اغسطس  /آب  ،1935اما اجمللد الثاين
فقد صدر يف اربعة أعداد خالل الفرتة  17اغسطس عام 1935اىل أول اكتوبر  1935وصدرت هذه اجملموعة برائسة حترير االستاذ
()23
عرفات حممد عبد هللا ،مث توقفت عن الصدور ملدة ستة عشر شهراً ،وذلك بسبب مرض ووفاة مؤسسها ورئيس حتريرها.
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اجملموعة الثانية وكان يضمها اجمللد الثالث ،وصدرت خالل الفرتة أول مارس /اذار 1937إىل  6اغسطس  /آب 1939
()24
يف اثين عشر عدداً.
صدرت اجمللة يف نصف أعداد شهرية ختدم اآلداب والفنون .وتعمل على ترقية األدب العرب ،جتمع بي القدمي واحلديث،
وتطعم ادب العرب اجليد املمتاز ،من ادب الغرب )25(،وكتب عرفات حممد عبد هللا يف تصدير العدد األول افتتاحية بعنوان " قل
هذا سبيلي " (( ...اما بعد صحيفتنا بي يدي قارئها فيها صورة صادقة بقدر ما يستطيع املرء أن يصور ملبدئنا الذي ندين به يف
خدمة األدب والفنون والثقافة عامة ،نرجو بذلك خدمة هذه االمة السودانية ،وهذه اللغة العربية قبل كل شيء وبعد كل شيء،
رائدان لإلصالح ما استطعنا ،نقول كلمة احلق وال نبايل ما يصيبنا من ورائها ال ندين لفئة وال فرد بتبعية أو خضوع يف رأي أو
عمل )26(.))...وقد أدت دوراً خطرياً يف احلياة الفكرية والسياسية واألدبية يف السودان )27(.برائسة حترير االستاذ أمحد يوسف
()28
هاشم.
اال انه من اجلدير ابلذكر أن صاحب اجمللة ورئيس حتريرها مل يكن ميلك عند اصدارها سوى مبلغ واحد جنيه دفعه من اجل
اصدار الرخصة ،وقد بدأت اجمللة حبوايل مائيت مشرتك ،ولكن ما أن حل شهر آب  /اغسطس حىت بلغ عدد املشرتكي 1500
مشرتك )29(.وهبذا فقد استقطبت " الفجر " جمموعة من الصحفيي الذين كانوا من خرية الصحافيي أن مل يكونوا احسنهم يف
()30
زماهنم.
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احملور الثالث :رؤساء حترير اجمللة:
يعد عرفات حممد عبد هللا مؤسس ورئيس حترير اجمللة واليت أدت دوراً مهماً يف احلياة الفكرية والسياسية واألدبية يف السودان،
استمر يف حترير اجمللة منذ نشأهتا عام  1934حىت وفاته عام  ،1935مث تاله أمحد يوسف هاشم الذي اطلق عليه لقب ابو الصحف
كونه أول صحفي سوداين ،إذ تفرغ للعمل الصحفي ،ومن ابرز كتاب جملة " الفجر " ،وتوىل رائسة حترير جملة " الفجر " عام
( )1937-1936بعد وفاة عرفات حممد عبد هللا عام  ،1936ويف أواخر عام  1937اعلن عن توقف اجمللة عن الصدور ال
بسبب ازمة مالية أو مشاكل يف التوزيع بل ليتفرغ اجلميع لألعداد والتمهيد لقيام مؤمتر اخلرجيي )31(.وذلك بعد أن أدت اجمللة رسالتها
يف توحيد صفوف املتعلمي .وقد اختري أمحد يوسف هاشم رئيساً الحتاد الصحافة.
()32
واختذ أمحد يوسف هاشم أسلوابً معتدالً ومقبوالً يف كتاابته وافكاره ،لذا وجدت صحيفته رواجاً وقبوالً وانتشاراً.
ومن ابرز أعضاء جملة " الفجر " يوسف التين( )33ويعد من ابرز مؤسسي جملة " الفجر " ومن ابرز كتاهبا .وعبد احلليم
حممد( )34إذ عمل يف جملة " الفجر " ويوسف مأمون( )35من كتاب " الفجر " من عام .1937-1934
وابلرغم من أن حمرري " الفجر " مل ينحدروا من عائالت مهدوية ،إال أن عدداً منهم كان ينتمي بصلة قرىب ألعضاء ابرزين
يف املؤسسة السودانية ،ومقربي للسيد عبد الرمحن املهدي .من خالل ذلك نالحظ أن لطبيعة املدن السودانية أثر يف تكوين جمموعات
متقاربة ،احياء بعينها جتمع بينها القبيلة أو الطائفة ،وهكذا فان ملوقع السكن له دالالت طائفية وعرقية ابلضرورة ،ومهما كان العداء
الفكري للمثقفي احملدثي للطائفية وللمؤسسة السودانية ،إال أن روابط األسرة وموقع السكن ميكن أن تصبغ نشاطاهتم بصبغة
()36
طائفية.

Entidhar Abdul Razzaq Abed Mohi AL- ABD ALAAL

احملور الرابع :كتاب " الفجر ":
شارك يف حترير " الفجر " جمموعة كبرية من أعضاء مجاعة اهلامشاب ،وتوضح االحصائية التالية مسامهات األعضاء
املؤسسي للجماعة وال تشمل القائمة على كلمات التحرير أو االخبار واحلكم أو املقاالت املوقعة أبمساء مستعارة ،أو أبحرف أوىل:
عدد

ت

االسم

-1

أمحد يوسف هاشم

5

-2

امي اببكر

4

-3

التجاين يوسف بشري

14

-4

مجال توفيق بدوي

15

-5

السيد الفيل

17

-6

صاحل عبد القادر

9

-7

الطيب عبد القادر

4

-8

عبد احلليم حممد

5

-9

عبد الرؤوف فهمي بشارة

9

املواد

 -10عبد هللا عشري الصديق

10

 -11عثمان احلويرص

4

 -12حممد أمحد عمر

6

 -13حممد أمحد حمجوب

33

 -14حممد عشري الصديق

9

 -15مكي شبيكة

4

 -16ميمان (مرضي حممد خري)

15

 -17اهلادي عثمان العمراب

6

 -18يوسف ابراهيم النور

5

 -19يوسف مصطفى التين

18

إن إدارة جملة " الفجر " استقطبت جمموعة من الصحفيي الذين كانوا من خرية الصحفيي ان مل يكونوا احسنهم يف زماهنم
وبدأت احلملة الصحفية بي (حممد أمحد حمجوب ورفاقه مبا فيهم عرفات حممد عبد هللا ومصطفى التين وامي اببكر) )37(.ومن
اجلدير ابلذكر أن كتاب الفجر ومجهرة املتعلمي امللتفي حوهلم معادين للطائفية ،فهم يرون اهنا تقف حجر عثرة امام جهود الشباب
ووحدهتم ،واندوا بضرورة حتطيم نفوذها يف اوساط الشباب ،فواجهوا السيدين املريغين( )38واملهدي مواجهة عنيفة واوضحوا أن اخلالف
معهم ليس دينياً بل سياسياً .وطالبومها ابن خيلعا عنهما مسرح الدين ويتقدما بربانجمهما السياسي واالجتماعي .وذهبوا إىل أن الصراع
بي السيدين يديره اآلنكليز برفع احدمها على االخر ،وهو صراع ال خيدم الوطن ،وامنا يشغل الشباب عن القضية الوطنية ،وانتهوا
()39
إىل ضرورة جتريد الطائفية من نفوذها وكشفها امام الشباب ،فقد ولت الزعامة الروحية اليت تركن إىل االتباع من الدمهاء.
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وذهبت جملة " الفجر " يف احد افتتاحياهتا بعنوان " احلزبية على أن احلزبية صدمت ابناء اجليل الناشئ صدمات عديدة،
فقد لقيتهم يف اندي اخلرجيي أبم درمان .مث تقول اهنا لن تعدد اضرار احلزبية اجلديدة اليت اختذت لنفسها قناعا من الدين .مث تنادي
()40
االفتتاحية بتوحيد الصفوف واملقاصد واالجتاهات حنو خلق القومية السودانية.
أن الصحافة جذبت خري متعلمي السودان من كتاب وادابء واكادمييي ،وشعراء عملوا كمتفرغي أو كهواة مستمرين مبمارسة
اعماهلم االصلية ،وأدت الصحافة السودانية دوراً مهماً يف تنمية الوعي والشعور الوطين عند قطاع كبري من السودانيي رغم ارتفاع
نسبة االمية يف البالد ،إذ أدت الصحافة خالل االعوام  1953 -1899دورها يف اجملاالت االجتماعية كافة ،مبا فيها الثقافية
()41
والتعليمية.

Entidhar Abdul Razzaq Abed Mohi AL- ABD ALAAL

احملور اخلامس :دور اجمللة الثقايف وأتثريه يف اجملتمع السودان:
طغى على اجملموعة األوىل من " الفجر " الطابع األدب ،حيث شهدت األعداد األوىل دراسات وكتاابت أدبية يف جمال
الشعر والقصة القصرية واملسرحية والنقد األدب حيث ميثل األدب اعلى نسبة ،وال غرابة يف ذلك إذ أن خدمة األدب كانت من أوىل
األهداف اليت وضعتها اجمللة نصب عينيها ،ومع ذلك مل هتمل اجمللة املوضوعات األخرى من املعرفة فأخذت بنصيب من كل موضوع
مبا تسمح به الظروف السياسية يف تلك الفرتة )42(.إذ كتبت يف افتتاحية العدد األول منها اهنا هتدف إىل خدمة اآلداب والفنون
()43
والثقافة العامة ونصرة األدب العرب وازالة اسباب التعصب.
إذ نشرت مقال " حرية االديب " يف اجمللد األول العدد الرابع عشر يف  16ديسمرب /كانون األول  ،1934ومقال اخر
بعنوان " األدب السوداين واألدب املصري " يف اجمللد األول العدد الثاين والعشرين يف  16يونيو  /حزيران  .1935ويف هناية املقال
()44
يقدم الكاتب اعتذار للمصريي ويؤكد على انفصال األدبي وقيام كل منهما حبد ذاته خرياً للبلدين.
تناولت جملة " الفجر " مقاالت متنوعة وعديدة يف أعدادها ،منها حبث " احلركة الفكرية يف السودان إىل اين جيب أن يتجه
" ،وتناول املقال أهم مسات األدب القومي وأمهية الرتمجة من اللغات األخرى لروائع األدب قدميها وحديثها ،واكد حممد أمحد حمجوب
()45
على أن تكون الرتمجة دقيقة يتوفر عليها كبار األدابء احلاذقي.
كما أن " للفجر " دوراًكبرياً يف بلورة افكار اخلرجيي وعرض آرائهم ومقرتحاهتم اخلاصة بتجميع اخلرجيي ،والسبل الكفيلة
اليت متكنهم من امساع صوهتم إىل اإلدارة الربيطانية ،واستطاعت " الفجر " أن تنجح إىل حد كبري يف مجع اخلرجيي وخاصة شباب
املثقفي ،وتصدت ملشاكل اجملتمع الداخلية واملتمثلة يف النفوذ الطائفي )46(.والذي رأت فيه أتجيجاً للنعرات العرقية ،ودعت إىل
القومية اليت ترتكز اساساً على اللغة واألصول العرقية ،والدين واملثل العليا ،كما ودعت إىل التعاون واالحتاد وتظافر اجلهود ونبذ
()47
اخلالفات من اجل حتقيق األهداف واملصاحل املشرتكة.
لقد كان موضوع التعليم من املوضوعات اليت انلت اهتماماً كبرياً من اجمللة وكتاهبا ،حيث طالبوا ابلتوسع االفقي والرأسي
يف جماالت التعليم العام والعايل .فطالبوا بكليات جامعية لتخريج رجال اكفاء يف ميادين القانون والزراعة واهلندسة واالقتصاد واآلداب،
وهامجوا األسلوب املتبع يف التدريس بكلية غردون ،والذي يهدف – يف نظرهم – إىل ختريج جمموعات من املوظفي لشغل املناصب
()48
الدنيا يف كادر احلكومة.
تناولت " الفجر " يف العدد  12بتاريخ 1935/6/16دوافع تعليمية مهمة فقد كانت االفتتاحية بعنوان (علموان) ،اليت
تشري إىل االيت:
 حاجة البالد إىل طبقة عالية من الشباب للنهوض هبا ،وحاجة البالد إىل شباب متعلمي ليعرفوا امور البالد. التقهقر الذي حدث منذ عام  1932حيث مت ختفيض عدد طلبة كلية غردون التذكارية ومت تعديل املقرر ليخرج النوعاملطلوب لدواوين احلكومة نظراً للضائقة االقتصادية مث وقف ارسال املختارين من املدرسي إىل جامعة بريوت وهبذا وضع
حد لبشع من التعليم العايل الذي كان يتلقاه الوطنيون وإن كان مقصوراً على طبقة خاصة.
 املدرستان الثانويتان اللتان تقومان إىل جانب الكلية (كلية غردون) مدرسة كمبوين ومدرسة االقباط حيكمها قانون ال جييزللسوداين أن يكون طالباً يف احدمها ومعلمو املدرستي ليس مستواهم أبحسن من مستوى معلمي كلية غردون التذكارية،
ولكن برامج التدريس فيهما احسن بكثري ،ومع اهنما اثنويتان فقط ،فإهنما يعدان الطالب للتعليم اجلامعي سواء يف مصر أو
اخلارج.
 أيمل املقال أن يتوفر التعليم العايل ،ويرى أن فتح مدرسة احلقوق ومدرسة الزراعة ومدرسة عليا للهندسة امللكية وامليكانيكيةأصبحت ال حميد عنها ملستقبل هذه البالد ،ولقد آن االوان ليعطى السودان فرصاً احسن يف حكومة بالده ،والتعليم العايل
هو السبيل الوحيد لتحقيق تلك الفرص.
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وطالب الكاتب يف اخلتام اباليت:
 -1زايدة عدد الطلبة يف كلية غردون التذكارية.
 -2حتسي املقرر ليؤهل الطلبة للتعليم اجلامعي ،وان يكون يف الوقت نفسه كامالً يف ذاته كخطوة هنائية.
 -3فتح مدرسيت " كمبوين " و" االقباط " الثانويتي للسودانيي اسوة ابجلاليات االجنبية.
()49
 -4مواصلة البعثات إىل جامعة بريوت ويفضل أن امكن إال تكون قاصرة على املعلمي فقط.
كما طالبوا ابلبعثات اخلارجية ،والتدريب والتأهيل ليشمل كل القطاعات ،وعدم حصرها فقط يف قطاع املعلمي .كما عمدت
" الفجر " إىل دعم وتشجيع الدعوة إىل العمل األهلي والتطوعي ،يف كل امليادين االجتماعية والتعليمية ،واستقطاب جهد املواطني
لتبين املشروعات خلدمة املواطني ،كما دعت إىل خلق ادب سوداين وثقافة سودانية ،وذلك من اجل االحتفاظ ابلشخصية السودانية،
وذلك يف اطار دعوهتم للقومية حيث يرون يف الثقافة السودانية مرآة تعكس آمال وآالم الشعب تصون تقاليده العريقة وعاداته املميزة
()50
املتمثلة يف الكرم والشجاعة والنخوة.

Entidhar Abdul Razzaq Abed Mohi AL- ABD ALAAL

احملور السادس :دور اجمللة السياسي وأتثريه يف الواقع السودان:
أمتازت موضوعات " الفجر" جبرأة أكثر فشملت اجمللة املوضوعات األخرى من املعرفة فأخذت بنصيب من كل موضوع مبا
تسمح به الظروف السياسية يف تلك الفرتة ،إذ متيزت اجملموعة الثانية من كتاابت " الفجر " يف افتتاحياهتا مبوضوعات سياسية
واقتصادية واجتماعية جبانب املقاالت والتعليقات واالحاديث .وهذا يرجع إىل تطور التفكري والعمل السياسي خاصة عقب اتفاقية
عام  1936وتقوية ساعد اخلرجيي واملثقفي ،وبروز اجلماعات وتطلعها للعمل السياسي العام )51(.اهتمت جملة " الفجر " ابلقضااي
السياسية يف عامها الثاين ممثلة للفئة املستنرية للمجتمع السوداين ،وكانت تنادي ابلقومية السودانية ،واىل جانب جزئها العرب كانت
()52
تنشر ابإلجنليزية االخبار احلكومية واخبار األجانب املقيمي يف السودان.
كما تبنت اجمللة فكرة قيام مؤمتر اخلرجيي وتلقفت الفكرة بنشرها حملاضرة االستاذ أمحد خري ،واليت دعا فيها لقيام مؤمتر
اخلرجيي وااتحت الفرصة لطرح اآلراء واملناقشات ،وسامهت مسامهة فعالة يف بلورة االفكار ،وساندت املشروع حىت تقرر قيام املؤمتر،
تلك اهليئة اليت قدر هلا أن تلعب دوراً اساسياً وحامساً يف اتريخ السودان احلديث ،وقيادة العمل السياسي وجماهبة اإلدارة الربيطانية.
والتصدي لالستعمار )53(.ويف األعداد (19و20و )21عاجلت افتتاحية " الفجر " قضااي " الوطنية السودانية " إذ دعت زعماء
الطوائف الدينية والوطنيي واألجانب إىل تقبل النقد احلر الصريح .كما بينت الدعوة للجميع لطلب احلياة احلقة واالعرتاف هبا
لغريهم .واوضحت أن اهل السودان مزيج من شعوب عديدة (السود ،البجة ،النوبة ،العرب ،)...،فأن احتفظت بعض القبائل
البدوية وبعض العشائر اجلبلية خبصائصها القدمية من لغة وعادات ،فإهنا قد خضعت للوحدة السياسية العامة اليت عرفت ابسم
()54
السودان.
بدأت اجمللة تنشر على صفحاهتا نقداً للمعاهدة وبعض بنودها ،وأندت بتجميع صفوف الشباب لنيل احلكم الذايت ،واعتبار
السودانيي شركاء يف املفاوضات واحلكم ،وان تكون هلم الكلمة األوىل يف تقرير مصريهم وحكم بالدهم .وجنحت إىل حد كبري يف
جتميع الشباب من املثقفي وحشدهم خلف أهداف وطنية ،وهتيئة إذهاهنم إىل افاق ارحب يف احلكم .وساندت اجمللة مؤمتر اخلرجيي
منذ أن كان فكرة حىت أصبح حقيقة واقعة ،وقامت اجمللة بدور كبري يف ربط اخلرجيي وتوجيه جهودهم للقضااي الوطنية اهلامة
()55
والعاجلة.
إال انه ابلرغم من ذلك ،فقد اهتمت " الفجر " ولصق جبماعة الفجر تعاوهنم مع السلطات الربيطانية احلاكمة آنذاك ،وقد
بين هذا االهتام على مرتكزات عدة أمهها :تلك اجلرأة اليت عاجلت هبا القضااي الوطنية وبصورة مل يعهدها املثقفون من قبل.
إذ كانت تربط مجاعة الفجر صداقات مع بعض موظفي قلم املخابرات وعلى راسهم ادوارد عطية .وكان االهتام قد بدأ مهساً
مع بداية ظهور األعداد األوىل من اجمللة ،إال انه ما لبث مبرور الوقت أن أصبح جيهر به يف املنتدايت واللقاءات حىت تصاعد املوقف
بعد معاهدة  1936ونشر بنودها ،وقد اثري املوضوع والدفاع عنه يف احدى افتتاحيات أعداد اجمللة )56(.فقد دافع االستاذ أمحد
يوسف هاشم رئيس التحرير فكتب يقول(( :هل يفهم من هذا اننا نزج بي الناس آراء احلكومة واننا مبثابة بوقاً هلا ؟ واذا كانت
احلكومة تقابل انتقادان بصدر رحب وحبسن نية ،فيجب أن تسألوا احلكومة ملاذا تقبل احلكومة ذلك ؟ اهنا تتقبله الن نقدان نزيه من
النوع الباين الن طريقتنا اليت نعاجل هبا موضوعاتنا أكثر ما تكون علمية.
وان مسحت احلكومة هلذه اجمللة ابلبقاء ألهنا مل ترى منها موضوعاً لطعنها ،ومع ذلك فان بعض الرجال املسؤولي يعدها
مضادة للسياسة الربيطانية ،ولقد اشتد التوتر بيننا وبي رجال احلكومة وبلغ حداً كانت فيه اجمللة أن حتجب ابلرغم من أن بعضهم
()57
أصدقاؤان الشخصيون.)...
ويف تقديري أن مجاعة الفجر كانوا حذرين يف كتاابهتم املوجهة للحكومة فال يوجهون حديثاً للحكومة إال ويكون يف شكل
التماس ،كما أن تقدم مغلف بعبارات ال تثري غضب السلطات وال ميكن اغفال أصدقائهم الشخصيي كما أن اإلدارة الربيطانية يف
ذلك الوقت ويف تلك الظروف اليت شهدت حتوالت كبرية يف املنطقة أمهها سعي بريطانيا إببعاد املثقفي عن التيار املصري واحتضان
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الفئات هلذا التيار ،وكانت مجاعة الفجر على رأس هؤالء ،كما أن نشوب احلرب احلبشية االيطالية واحتالل ايطاليا للحبشة ،وبزوغ
جنم الفاشية والنازية ،كل تلك املتغريات اجربت اإلدارة الربيطانية على غض الطرف والتغاضي عن اآلنتقادات املوجهة لبعض سياستهم
()58
فقد كان الربيطانيون يسعون لكسب ود املثقفي ،خاصة بعد السياسة اليت اتبعها ساميز حياهلم.

Entidhar Abdul Razzaq Abed Mohi AL- ABD ALAAL

احملور السابع :الفجر والقومية:
القومية واحدة من املوضوعات اليت انلت اهتماماً كبرياً من جملة " الفجر " فقد عرفها كتاب الفجر ابهنا شعور الناس مبا
يربطهم من أواصر املنفعة املشرتكة اليت جتعل منهم كتلة ذات كيان واحد ،فالقومية يف نظرهم ترتكز على :اللغة واألصول العرقية
واالتفاق يف الدين واملثل العليا اليت تسعى اجملموعة إىل حتقيقها )59(.اما شعور القومية فيعين احتاد النفوس وتضافرها ،لتحقيق املصاحل
املشرتكة والشعور ابالنتماء هلذا البلد ،وان يكونوا أمة واحدة هلا كياهنا اخلاص وتقاليدها املوروثة ،واترخيها اجمليد .وحددوا العديد من
احملاور لبث الشعور القومي تتمثل يف-:
 -1اعادة كتابة اتريخ السودان وتصفيته من اآلراء واالدعاءات غري الصحيحة ،اليت أدخلها عليه األجانب واملغرضون وعبء
االعادة يقع على عاتق ابناء البالد وتوحيد النفوس.
 -2نبذ العصبية والقبلية والعمل على حتويلها إىل عصبية وطنية شاملة واالشادة ابلبطوالت السودانية والثورات الوطنية.
 -3الغاء نظام اإلدارة األهلية ،الذي اطلقت عليه اإلدارة الربيطانية " احلكم غري املباشر " ألنه يقوم على النعرة القبلية
()60
وتغذية العصبيات.
 -4حماربة الطائفية واحلزبية واالنقياد األعمى خلف الزعماء الدينيي ،وادانوا الصراع الذي كان دائراً بي الطائفتي الرئيستي
اآلنصار واخلتمية ( )61ذلك الصراع الذي يغذيه االستعمار الربيطاين ،عامداً إىل تشتيت الكلمة مستهدفاً امجاع االمة.
 -5االهتمام ابللغة العربية ومتجيدها ،وأعالء مكانتها لتكون فوق اللغات ،بتعليمها واتقاهنا وجتويدها ،الن اللغة يف تقديرهم
خري رابط ألبناء البلد الواحد.
 -6األدب :كان يف نظرهم ميثل رافداً هاماً للشعور ابلقومية ،ويف خلف الثورات ،وبناء املثل العليا يف احلياة ،وهدفهم كان
خلق ثقافات سودانية خالصة تتمثل فيها الذاتية السودانية ،ويعرب عنها األدب تعبرياً اميناً وصادقاً .وهبذا فقد انتقلت
الصحافة السودانية إىل امل عرتك السياسي واستطاعت جملة " الفجر " أن متأل الفراغ يف الساحة الثقافية والفكرية واحتضنت
( )6 2
عدداً من األفالم وخاصة تلك اليت شاركت يف حترير جملة " النهضة ".
كانت تلك التوجيهات والقضااي من أهم االمور اليت تطرقت هلا جملة " الفجر " يف جمموعتها األوىل  .1935-1934وبعد
توقف اجمللة مبوت صاحبها ومؤسسها عرفات حممد عبد هللا مث معاودهتا للصدور يف عام  1937بعد أن توىل رائسة حتريرها االستاذ
()63
أمحد يوسف هاشم.

383

Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences
Issue: 5

384

Volume: 4

احملور الثامن :مكانة وأسلوب الفجر:
استطاعت جملة الفجر أن جتد هلا مكاان يف دنيا اجملالت واالصدارات العربية ،فقد كتب االستاذ حممد عبد القادر محزة رئيس
حترير جملة البالغ األسبوعية (املصرية) يف عدد  5نوفمرب  1934مقاالً جاء فيه:
(( ...تصل إيل يف أوائل كل شهر جملة سودانية تصدر ابللغة العربية يف اخلرطوم :امسها (الفجر) ،وهي من اجملالت القليلة
اليت اُقبل على مطالعتها ،بعناية زائدة ،وشغف غري قليل ،ألسباب عديدة :منها طرافة ما يعاجل ُكتاهبا من موضوعات ،وجودة اللغة
اليت يكتبون هبا ،وجزالة االساليب وغري ذلك مما ال جتده اآلن يف جمالت كثرية تصدر يف بعض بالد الشرق العرب مما تدعي التفوق
()64
والتزعم يف األدب احلديث.))...
استطاعت الفجر أن ترسي قواعد للعمل الصحفي يف السودان واطلقت هلا مدرسة خاصة ذات طعم ولون يف آداب املقالة
الصحفية ،اتصف ابلتحليل الدقيق والعمق ،والعبارات احملكمة واألسلوب املباشر وااللفاظ الدقيقة .وال خيطئ القارئ ملقاالت الفجر
أثر الثقافة الواسعة واملعرفة املوسوعية لبعض كتاهبا كما اجتهت اجمللة حنو اآلنعتاق من إسار التقليد واالجتاه حنو احلداثة ،والتجديد
واملعاصرة ،وما زالت بعض تلك املقاالت والبحوث  -ورغم مرور أكثر من نصف قرن عليها – حتتفظ حبيويتها وجدهتا وعمقها
وثرائها وكأهنا كتبت ابألمس القريب ،فما زالت تنبض ابحلياة وتتدفق ابحليوية )65(.كما عدت " الفجر " منرباً للمثقفي السودانيي
وصدى إليقاع احلركة الوطنية ضد املستعمر تلك احلركة اليت جدد هليبها بعد اجهاز املستعمر على الدولة املهدية ،حركات التمرد
()66
الشعيب مثل ثورة (ود حبوبة).
كما درجت بعض الصحف واجملالت املصرية على النقل عن جملة الفجر ومن تلك اجملالت " السياسة " واليت كانت تعترب
من كربايت اجملالت املصرية يف فرتة الثالثينات ،فقد كتب حمرر جملة الفجر يف احد أعدادها*:
(( ...ذكران يف عدد سابق أن السياسة نقلت غري مرة قصصاً ومقاالت وقصائد وسواها مما تنشر جملتنا هذه ،وقلنا اننا جد
مغتبطي هبذا التقدير واننا جد فخورين ابن حنظى مبثله من قوم ما زلنا نعتربهم اساتذتنا يف اآلداب الرفيعة ويف الصحافة مجيعها ،ومل
أنخذ على السياسة إال اهنا اغفلت التنويه – سوى مرة واحدة – ابملصدر الذي نقلت منه تلك البحوث وسواها ،وقد رأينا إهنا
()67
عأدت وفعلت مثل ذلك يف أعدادها األخرية ،ومل تذكر الفجر بكلمة واحدة.))...
وجملة السياسة املشار اليها كان يراس حتريرها الدكتور هيكل صاحب الباع الطويل يف الصحافة واألدب العرب ،وهذا اعرتاف
واضح جبودة املادة الصحفية .وكثري من املقاالت والبحوث اليت قدمت يف جمموعة جملة " الفجر " تكشف جبالء عن أثر القراءات
اجلادة ألبناء تلك املدرسة والتعمق الواضح يف اآلداب العربية والغربية والفلسفات القدمية واحلديثة ،كما تكشف عن تتبعهم املتصل
للتيارات الثقافية واألدبية والسياسية يف املدارس واحملافل الدولية ،فواكبوا التطورات اليت شهدهتا الساحات الثقافية اقليمياً وعاملياً،
وتفتحت إذهاهنم ومداركهم الفكرية والثقافية ،فأصبحوا دعاة حتديث وجتديد ،ليس يف جمال األدب فحسب بل يف العديد من
امليادين االجتماعية واالقتصادية والسياسية ،وعرب مسريهتا استطاعت " الفجر " أن تنافس رفيقاهتا من اجملالت العربية األخرى مثل":
البالغ " و" الرسالة " و" الثقافة " و" السياسة " وقدر هلا أن تضع مقياساً للصحافة األدبية يف السودان ،ال يكاد يوجد ما يتفوق
()68
عليه حىت يومنا هذا.
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اخلامتة:

أن جملة الفجر جنحت إىل حد كبري يف خدمة األهداف اليت صدرت من اجلها ،بل تعدت تلك األهداف إىل مرام ارحب،
خاصة يف جمال السياسة واملطالب العامة .وجنحت ايضاً يف مجع كلمة اخلرجيي وتتويج كفاحهم بعقد املؤمتر العام للخرجيي والدفاع
عنه ،ونشر افكاره ومبادئه ومطالبه فقد كانت " الفجر " حداثً هاماً يف عامل الصحافة السودانية ،حتريراً وتبويباً وأسلوابً ،وخباصة يف
جمال الصحافة األدبية وصحافة الدراسات والبحوث واملقاالت ،فقد برهنوا على استاذيتهم يف هذا اجملال ،وبذلك ميكن القول ابن
مدرسة اهلامشاب استطاعت أن ترتك بصماهتا الواضحة يف جماالت السياسة واألدب ،واستمرت يف خطها وعطائها حىت توقفت اجمللة
بعد قيام املؤمتر ،فتوقفت اتركة وراءها أثراً وذكرى طيبة ملدرسة متطورة يف جمال الصحافة السودانية والعربية.
مل تكن هناك صحافة حرة أو معربة عن رأي الشعب وال هتتم إال مبا تريده اإلدارة الربيطانية يف السودان فجاءت جملة الفجر
لتغري الكثري من هذا الواقع الذي كانت الصحافة تعيشه يف تلك الفرتة.
كان للخرجيي دور مهم يف جملة الفجر من خالل أتثريهم يف مجيع النواحي السياسية واألدبية والثقافية ملا كانوا يتمتعون به
من امكانيات يف كافة اجملاالت واليت عربوا عنها يف مقاالهتم.
ضمت جملة الفجر خرية الكتاب يف السودان أن مل يكن احسنهم لذا كان هلا األثر الكبري يف اجملتمع السوداين يف تلك املرحلة
من خالل كتاابهتم واملوضوعات اليت تطرقوا اليها ويف مجيع اجملاالت سواء األدبية أو السياسية أو االجتماعية وغريها من املوضوعات
األخرى.
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( -)3يتم بنلوك ،صراع السلطة والثروة يف السودان منذ االستقالل وحىت اآلنتفاضة دراسة يف العوامل املؤثرة يف السياسة السودانية
 ،1985-1898ترمجة :الفاتح التيجاين وحممد علي جادين ،مطبعة جامعة اخلرطوم ،اخلرطوم ،1990،ص.180-179
( -)4قاسم عثمان نور ،اضواء على احلركة الوطنية السودانية مجاعات القراءة واجلمعيات األدبية ومؤمتر اخلرجيي ،1938-1925
اخلرطوم ،2004 ،ص.48-37
( -)5حمجوب حممد صاحل ،الصحافة السودانية يف نصف قرن ،ج ،1مركز الدراسات السودانية ،القاهرة ،1996 ،ص.94
( " -)6غازيتة " (جريدة) ،السودان ،العدد  23 ،27476سبتمرب.1902 ،
( -)7حسن جنيلة ،مالمح يف اجملتمع السوداين ،دار عزة للنشر والتوزيع ،د.م ،2005 ،ص.7
( -)8من اجلدير ابلذكر أن بداية نشر الدورايت يف السودان يف اتريخ سابق لصدور جريدة " السودان " اليت كانت تصدر مرتي
يف األسبوع ،إذ اصدرت قوات كتشنر اآلنكليزية اثناء زحفها على السودان نشرتي مها " دنقال نيوز " و" لييفاجورانل " يف عام
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 1877كأول مندوب سامي بريطاين ،إذ عمل مسؤوالً بريطانياً عن ذلك مع زميله الفرنسي دي بيال خيري ويف عام  1883أصبح
الوكيل والقنصل العام الربيطاين يف مصر ،ليبقى حىت عام  1907ويف عام  1891منح لقب البارون ( )Baronفصار يعرف
ابلبارون أو اللورد كرومر .زار السودان خالل حكمه ملصر عدة مرات بعد استقالته عام  .1907منح لقب ( 1st Earl of
 )Cromerعام  1901وله مؤلفات عدة منها " مصر احلديثة " عام  1908واالمربايلية القدمية .للمزيد ينظرRichard :
P12-،1967،frankcass،London، A.Boryr Plicaldiction ary of the sudan،Hill
;13
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( -)20صالح عبد اللطيف ،املصدر السابق ،ص.44-43
( -)21حممد مصطفى احلسن ،املصدر السابق ،ص.50
( -)22حممد أمحد حمجوب وعبد احلليم حممد ،موت دنيا ،دار البلد للطباعة والنشر والتوزيع ،1999 ،ص.45
( -)23قاسم عثمان نور ،املصدر السابق ،ص.56
( -)24املصدر نفسه.
( -)25حممد أمحد حمجوب ،حنو الغد ،دار الطباعة قسم التأليف والنشر ،اخلرطوم ،1975 ،ص.232
( -)26املصدر نفسه.
( " -)27اخلرطوم جملة " (جملة) ،السودان ،آب  ،1978ص.18
( -)28أمحد يوسف هاشم :ولد مبدينة ام درمان عام  ،1903وخترج من املعهد العلمي أبم درمان ،وعمل موظفاً ابحملاكم الشرعية
ولكنه هجر الوظيفة عام  1939إىل مصر ،وتدرب على فنون العمل الصحفي وعمل موظفاً ابحلكومة املصرية مث عاد إىل السودان
واسس جملة " السودان اجلديد " عام  ،1947وشارك يف مؤمتر اخلرجيي يف اهليئة الستينية للمؤمتر من الدورة األوىل عام  1938وحىت
الدورة السابعة  ،1944-1943تويف عام  .1958للمزيد ينظر :املعتصم أمحد احلاج ،املصدر السابق ،ص 104-103؛ حيىي
حممد عبد القادر ،شخصيات من السودان اسرار وراء الرجال ،ج ،2املطبوعات العربية ،اخلرطوم ،1987 ،ص.201
( -)29قاسم عثمان نور ،املصدر السابق ،ص.56
( -)30حمجوب عبد امللك ،الصحافة والسياسة يف السودان ،رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية اآلداب ،جامعة اخلرطوم،1991 ،
ص.56
( -)31مؤمتر اخلرجيي :مت افتتاح اندي اخلرجيي أبم درمان يف دار وهبها للخرجيي الشريف يوسف املهدي عام  ،1918ادى مؤمتر
اخلرجيي دوراً هاماً يف اتريخ السودان ،شهد النادي املناقشات والتعليقات السياسية اليت أدت إىل الثورة السودانية عام  ،1924ومث
ظهرت فكرة املؤمتر عام  ،1935وساعدت عوامل على قيام مؤمتر اخلرجيي منها تزايد أعداد اخلرجيي واالزدهار االقتصادي الذي
ادى إىل زايدة عدد املدارس واستيعاب التالميذ وسياسة احلاكم العام السري جورج استيوارت ساميز .وبذلك عقد مؤمتر اخلرجيي عام
 1938بنادي اخلرجيي أبم درمان ،وقد حضره  1180خرجياً من خمتلف احناء السودان ،ومت انتخاب اللجنة الستينية وانل امساعيل
االزهري  600صوت .للمزيد ينظر :بكري خليل ،الوعي الذايت وهوية السودان الثقافية ،مكتبة مدبويل ،القاهرة ،2008 ،ص63
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؛ حممد عمر بشري ،اتريخ احلركة الوطنية يف السودان  ،1969-1900الدار السودانية للكتب ،اخلرطوم ،1980 ،ص 201؛ السري
دوغالس نيوبولد ،كيف أعد السودان احلديث حياة ومراسالت دوغالس نيوبولد عضو اجلهاز االداري السياسي السوداين ،تقدمي:
مارجري برهام ،ترمجة :حممود صاحل عثمان صاحل ،ج ،1مركز عبد الكرمي مريغين الثقايف ،أم درمان ،2009 ،ص28-27؛ محدان
هللا مصطفى حسن ،حزب االمة السوداين  ،1969-1945كلية اآلداب ،جامعة عي مشس ،1989،ص.13
( -)32حممد مصطفى احلسن ،املصدر السابق ،ص.94
( -)33يوسف مصطفى التين :ولد عام  1907شاعر سوداين ،درس يف كلية غردون وخترج منها مهندساً عام  ،1930وعمل
ابهلندسة حىت عام  1942مث التحق ابجليش يف الفرتة  ،1945-1942تويف عام  .1969للمزيد ينظر :أمحد ابو سعدة ،الشعر
والشعراء يف السودان ،دار املعارف ،بريوت ،1959 ،ص.135
( -)34عبد احلليم حممد :ولد عام  1910يف حي اهلامشاب أبم درمان ،خترج يف مدرسة كتشنر الطبية ابخلرطوم عام  1933وعمل
يف العديد من املستشفيات ابألقاليم ،مث عي مديراً ملستشفى ام درمان مث مستشفى اخلرطوم ،وافتتح عيادة خاصة يف مستوصف دار
الشفاء ،مث اختري عضواً يف جملس رأس الدولة بعد ثورة  ،1964عضو مجاعة اهلامشاب األدبية ،تويف عام  .2009للمزيد ينظر:
املعتصم أمحد احلاج ،املصدر السابق ،ص .219-218
( -)35يوسف املأمون :ولد عام  1904يف ام درمان ،خترج من كلية غردون قسم املكتبة واحملاسبي ،عمل موظفاً يف مصلحة
املساحة مث وزارة املالية حىت تقاعده ،انتخب عضواً يف اهليئة الستينية ملؤمتر اخلرجيي من الدورة األوىل حىت الدورة السابعة ،عضو
حزب االشقاء مث احلزب الوطين االحتادي ،تويف عام  .1989للمزيد ينظر :املصدر نفسه ،ص.384
( -)36تيم نبلوك ،املصدر السابق ،ص.179
( -)37حمجوب عبد املالك ،الصحافة والسياسة يف السودان  ،1945-1920رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية اآلداب (وحدة
الرتمجة والتعريب) ،ترمجة :فاطمة حسن دسوقي ،1991 ،ص.61
( -)38علي املريغين :من رواد احلركة الوطنية زعيم الطائفة اخلتمية يف فرتة املهدية وعاصر فرتة احلكم الربيطاين يف السودان هو السيد
علي املريغين والده حممد عثمان املريغين ،ولد عام  1873متيزت اسرته مبعارضتها حلكم املهدية يف السودان ،وهو زعيم الطائفة اخلتمية
اليت أتسست كمنافسة للمهدية وذلك بدعم من بريطانيا يف ابدئ االمر ،وكان من املناصرين حلزب االشقاء وعندما اختلف مع
امساعيل االزهري زعيم االشقاء ساند حزب الشعب الدميقراطي وبعد املصاحلة بي حزب االمة واخلتمية اسقطت وزارة امساعيل
االزهري عام  1956وتكونت حكومة ائتالفية ما بي اخلتمية واالنصار استمرت حىت عام  .1958عرف اهتمامه ابلعلم والثقافة،
ص-38
اسس جريدة صوت السودان .تويف عام  1958يف اخلرطوم .للمزيد ينظر :حيىي حممد عبد القادر ،املصدر السابق،
43؛ حمجوب عمر ابشري ،املصدر السابق ،ص.259-262
( -)39حممد سعيد القدال ،اتريخ السودان احلديث  ،1955-1820مركز عبد الكرمي مريغين ،1991 ،ص.465-464
( -)40املصدر نفسه ،ص.465
( -)41انتظار عبد الرزاق عبد حمي العبد العال ،االوضاع االجتماعية يف السودان  ،1953-1899اطروحة دكتوراه غري منشورة،
كلية الرتبية ،اجلامعة املستنصرية ،2021 ،ص.182
( -)42املعتصم أمحد احلاج ،املصدر السابق ،ص.61
( -)43خليل صاابت ومجال عبد العظيم ،وسائل االتصال نشأهتا وتطورها ،مكتبة اآلجنلو املصرية ،د.م ،د.ت ،ص.247
( -)44حممد أمحد حمجوب ،املصدر السابق ،ص.145-142
( -)45املصدر نفسه ،ص 232؛ " الفيصل "(جملة) ،السعودية ،العدد  ،177ايلول – تشرين األول.1991 ،
( -)46قاسم عثمان نور ،املصدر السابق ،ص.61
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( -)47املصدر نفسه ،ص.61
( -)48املصدر نفسه ،ص62؛ " الفجر " (جملة) ،السودان ،العدد  16 ،12حزيران .1935
( " -)49الفجر " (جملة) ،السودان ،العدد.1935/6/16 ،12
( -)50أمحد حممد خري " ،واجبنا السياسي :مؤمتر اخلرجيي " ،مقال منشور ضمن (جملة) " الفجر " ،اجمللد  ،3العدد ،6مايو
 ،1935ص.181
( -)51قاسم عثمان نور ،املصدر السابق ،ص.61
( -)52خليل صاابت ومجال عبد العظيم ،املصدر السابق ،ص.247
( -)53أمحد حممد خري ،املصدر السابق ،ص181؛ قاسم عثمان نور ،املصدر السابق ،ص 63؛ غالب حامد النجم ،تطور احلركة
الوطنية يف السودان  ،1956-1924منشورات مكتبة التحرير ،د .م ،1981 ،ص.101
( " -)54اسهام جمليت " الفجر " و" النهضة " يف االستنارة والتجديد " ،مقال منشور يف جملة " الراكوبة " ،بتاريخ  15أغسطس
.2015
( -)55قاسم عثمان نور ،املصدر السابق ،ص.65-64
( " -)56الفجر " (جملة) ،اجمللد  ،3العدد 16 ،10يونيو  /حزيران ،1937 ،ص.290
( -)57قاسم عثمان نور ،املصدر السابق ،ص.65
( -)58املصدر نفسه ،ص.66
( -)59أمحد ابراهيم ذايب ،اهلوية السودانية عرب التاريخ – دراسة حتليلية أتصيلية اترخيية ،الدار العربية للنشر والتوزيع،2006 ،
ص 39؛ دايفيد ابتريك هونون ،علم النفس السياسي ،ترمجة :ايمسي حداد ،املركز العرب لألحباث ودراسة السياسات،2015 ،
ص 76؛ حممد سعيد القدال ،املصدر السابق ،ص.463
( -)60قاسم عثمان نور ،املصدر السابق ،ص.63
( -)61قاسم عثمان نور ،املصدر السابق ،ص.63
( -)62مكي ابو قرحة ،اصوات يف الثقافة السودانية ،صفصاف ،د.م ،2021 ،ص.465
( -)63قاسم عثمان نور ،املصدر السابق ،ص .64
( -)64املصدر نفسه ،ص.59
( -)65املصدر نفسه ،ص.60
( -)66انتفاضة ود حبوبة حدثت يف فرتة احلكم املصري  -الربيطاين يف منتصف عام  ،1908احد اسباهبا معارضة دينية للحكم
الربيطاين املسيحي يف السودان ،ورغبة يف اعادة الدولة املهدية .للمزيد ينظر :شوقي اجلمل ،اتريخ سودان وادي النيل حضارته
وعالقاته مبصر من اقدم العصور إىل الوقت احلاضر ،مكتبة اآلجنلو املصرية ،2008 ،ص 756؛ مكي ابو قرجة ،صولة بين عثمان
يف مالحم الثورة املهدية سرية عائلة سودانية ما بي القرني ،د.م ،2015 .ص 271؛ صالح عبد اللطيف ،املصدر السابق،
ص.221
* -الفجر العدد األول ص.384
( -)67قاسم عثمان نور ،املصدر السابق ،ص.59
( -)68املصدر نفسه ،ص.60
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