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�أ�سهم يف ت�أ�سي�سه

د .حممد ال�سيد �سعيد
مرك���ز القاهرة لدرا�سات حق���وق الإن�سان هو منظمة غ�ي�ر حكومية �إقليمية م�ستقل���ة ت�أ�س�ست عام
 ،1993تهدف �إىل دعم احرتام مبادئ حقوق الإن�سان والدميقراطية ،وحتليل �صعوبات تطبيق
القان���ون الدويل حلقوق الإن�سان ،ون�رش ثقافة حقوق الإن�س���ان يف العامل العربي ،وتعزيز احلوار
ب�ي�ن الثقافات يف �إط���ار االتفاقيات واملواثي���ق الدولية حلقوق الإن�سان .وم���ن �أجل حتقيق هذه
الأه���داف يعمل املركز على اقرتاح والدعوة �إىل �سيا�سات وت�رشيعات وتعديالت د�ستورية تعزز من
املعايري الدولية حلق���وق الإن�سان ،والقيام ب�أن�شطة بحثية ،ودعوي���ة عرب توظيف خمتلف الآليات
الوطنية والإقليمية والدولية ،وتعليم حقوق الإن�سان مع الرتكيز ب�شكل خا�ص على ال�شباب ،وبناء
القدرات املهنية للمدافعني ع���ن حقوق الإن�سان .ومنذ ت�أ�سي�سه يقوم املركز ب�شكل منتظم بن�رش
كتب و دوريات تتناول ق�ضايا حقوق الإن�سان والدميقراطية يف العامل العربي.
ي�سع���ى مركز القاهرة �إىل امل�ساهمة يف �إلقاء ال�ضوء على �أبرز امل�شكالت والق�ضايا احلقوقية امللحة
يف الدول العربية ،والتن�سيق مع خمتلف الأطراف املعنية واملنظمات غري احلكومية يف املنطقة ،
والعم���ل �سوياً من �أجل رفع الوعي العام بهذه الق�ضايا وحماولة التو�صل �إىل حلول وبدائل تتوافق
مع القانون الدويل حلقوق الإن�سان.
يتمت���ع املركز بو�ضع ا�ست�شاري خا�ص يف املجل�س االقت�ص���ادي واالجتماعي بالأمم املتحدة،
و�صف���ة املراقب يف اللجنة الأفريقية حلقوق الإن�سان وال�شع���وب .املركز ع�ضو يف ال�شبكة الأوروبية
املتو�سطي���ة حلق���وق الإن�سان ،وال�شبك���ة الدولية لتب���ادل املعلومات حول حرية ال���ر�أي والتعبري
(ايفك�س).
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متهيـد

عندما يدور احلديث عن ف�شل جتربة حكم الإ�سالميني يف ال�سودان؛ ي�سارع املدافعون
عموما باحلديث عن اختالف الأو�ضاع يف ال�سودان عنها
عن فكرة الدولة الإ�سالمية
ً
يف م�رص �أو تون�س ..ولكن �أ�صحاب هذه احلُ جة يغفلون عن حقيقة �أن الإ�سالميني هم
الإ�سالميون يف كل هذه الدول؛ ب�سبب اعتناقهم لذات املرجعية الفكرية وت�شبعهم بنف�س
الطموح ال�سيا�سي ،مع وجود فروق ثانوية ال مت�س الأ�صول .هذا بالإ�ضافة لوجود
العالقات التنظيمية� ،أو على الأقل التن�سيقية ،بني اجلماعات واحلركات الإ�سالمية على
امل�ستوى الدويل.
لقد ف�شل الإ�سالميون يف ال�سودان لأنهم حاولوا تطبيق منوذج فكري جاهز
أيديولوجيا) ،ال ي�ستجيب ملتطلبات الواقع املجتمعية وال�سيا�سية واالقت�صادية والثقافية،
(�
ً
وهو ما دفعهم لفر�ض هذا النموذج على املجتمع ال�سوداين ،وهو نف�سه ما لن يتورع
نظرائهم يف الدول الأخرى عن تكراره طاملا و�صلوا �إىل �سدة احلكم يف بلدانهم.
فهم لواقع املجتمع والإن�سان ال�سودانيني،
مل ينطلق الإ�سالميون يف ال�سودان من ٍ
ولكنهم جاءوا ب�أيديولوجية جاهزة يرددون �أنها �صاحلة لكل زمان ومكان ،وعملوا
علي تطبيقها .لقد حاولوا باخت�صار� ،أن ُيخ�ضعوا احلياة والواقع والتاريخ وكل التنوع
الب�رشي لر�ؤيتهم ال�سيا�سية والدينية؛ بهدف �إثبات جناح النموذج الفكري الأحادي
م�سبق التجهيز ،الذي يعتنقونه .ولأن هذا النموذج ال يقدم �أجوبة �صحيحة على
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الأ�سئلة واملع�ضالت الراهنة ،مثل :حتديات التحول الدميقراطي ،م�شكالت التنمية،
حتقيق الوحدة الوطنية� ،إنهاء النزاعات ،وب�سط ال�سالم؛ كان الف�شل هو امل�صري احلتمي
لتجربة احلكم الإ�سالمي يف ال�سودان .ولقد حاول الإ�سالميون ال�سودانيون تربير
ف�شلهم بادعاء �أنهم قاموا باتباع منهج :التجربة واخلط�أ ،لكن الأخطاء املرتكبة كانت
عديدة وفادحة ،بالتزامن مع االفتقار للنقد الذاتي واملراجعة.
ال بذاته؛ بل هي جزء
ال ُتعد احلركة الإ�سالمية ال�سودانية
طريا م�ستق ً
حمليا �أو ُق ً
تنظيما ً
ً
من تنظيم عاملي له مرجعية فكرية عابرة للحدود زما ًنا ومكا ًنا .لذا يظل من ال�صعب
و�سيا�سيا عن ال�سياق العام الذي يجمع احلركات ال�شقيقة ،فهناك
فكريا
–منهجيا– عزلها
ً
ً
ً
تطابق يف الأفكار الأ�سا�سية خا�صةً يف مو�ضوعات احلكم واملجتمع .ورغم �أن بع�ض
احلركات الإ�سالمية العربية –خا�صة يف م�رص وتون�س– حاولت �أن تن�أى بنف�سها عن
جرائم وانتهاكات النظام الإ�سالمي ال�سوداين؛ �إال �أنها تراجعت عن مواقفها الناقدة
للتجربة ،فقد �شارك عدد كبري من قادة احلركات والأحزاب الإ�سالمية يف امل�ؤمتر
الثامن للحركة الإ�سالمية ال�سودانية خالل الفرتة  17–15نوفمرب 2012باخلرطوم.
ثمنوا جميعا التجربة ال�سودانية،
ومل تقت�رص امل�شاركة على املجاملة فقط ،بل ّ
مظلوما»� ،إذ يعي�ش «�أخوهم»
فك�أنهم انحازوا للعرف اجلاهلي« :ان�رص �أخاك ظاملًا �أو
ً
الإ�سالمي �أزمات �أمنية� ،سيا�سية ،واقت�صادية خانقة .وبالت�أكيد يخ�شى قادة هذه
احلركات والأحزاب من �سقوط جتربة حكم تن�سب نف�سها للإ�سالم مهما كانت �سقطاتها
وعيوبها .وكان النظام ال�سوداين يف �أ�شد احلاجة لهذا الدعم املادي الآتي من اخلارج،
الأمر الذي يذكرنا بال�سنوات الأوىل من عمر النظام ،بداية ت�سعينيات القرن املا�ضي؛
حيث قفز النظام �آنذاك علي املعار�ضة الداخلية ،واكتفى بال�صورة التي كان يروجها
الأ�شقاء الإ�سالميني عنه يف اخلارج ،حينما ق ّدم �إ�سالميو املهجر واخلارج ،النظام
ال�سوداين كنظام مقاوم وممانع؛ بغ�ض النظر عن الأو�ضاع املزرية للحريات وحقوق
الإن�سان يف الداخل.
حتاول هذه الدرا�سة الذهاب �أبعد من ر�صد مظاهر الف�شل واخلروقات واالنتهاكات
يف جمال الدميقراطية واحلريات وحقوق الإن�سان ،فهي ت�سعى للبحث خلف هذا العقل
الذي يقوم بهذه املمار�سات مبجانية وا�ستخفاف كاملني ،ودون �أن يتحرك له �ضمري.
ميتلك الإ�سالميون ر�ؤيةً ومواقف تربر لهم هذا اخلروج وال�شذوذ ،هذه الر�ؤية ترتكز
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علي فهم خا�ص للدين ،وعلي فقه ب�رشي �صار ُينظر �إليه وك�أنه جزء من �أ�صول الدين.
تتكر�س هذه الر�ؤية من خالل عملية التن�شئة اجلديدة التي يتكفل بها التنظيم احلديدي،
القائم علي الوالء والطاعة ،ك�أنه ميثل حا�ضنة لإعادة �صياغة عقل ووجدان ال�شباب
من جديد.
ومع التنظري والتربير ،يلج�أ الإ�سالميون ال�ستخدام الفتوى ،وبالذات قاعدة القيا�س
فعالة ملالحقة م�ستجدات احلياة ،وقيا�س كل جديد (غائب؟) علي
الأ�صولية ،كو�سيلة ّ
قدمي حا�رض .ولأن ال�سيا�سة املعا�رصة كلها م�ستجدات بالن�سبة للتاريخ الإ�سالمي؛ فقد
حترك العقل الفقهي ال�سلفي �ضمن اجتهاد حمدود وقنوع ،يف البحث عن �أجوبة على
الأ�سئلة املتدفقة واملتجددة بال توقف .هنا جند القا�سم امل�شرتك واملرجعية الواحدة التي
يلتقي فيها اجلميع –رغم االختالف الظاهري– فاالختالف بني التيارات واجلماعات
وغالبا ما يظهر الت�شابه �أو حتى
هو اختالف يف الدرجة ولي�س يف النوع �أو الكيف،
ً
التطابق حني يتعلق الأمر باملمار�سة ولي�س جمرد النظر والفكر؛ وذلك لأن املمار�سة
ُتعري الطريقة التي ي�شتغل بها العقل.
كانت التجربة الإ�سالمية ال�سودانية مثار �إعجاب كثري من احلركات الإ�سالمية
العربية ب�سبب انفتاحها وجتديدها يف مو�ضوعات مثل املر�أة واالقت�صاد والفنون
والتنظيم احلزبي وامل�شاركة ال�سيا�سية ،ويعود ذلك للمناخ الليربايل الن�سبي الذي
عا�شه ال�سودان ،و�أفاد منه الإ�سالميون؛ �إذ مل يتعر�ض الإ�سالميون ال�سودانيون �إىل
اال�ضطهاد والقمع الذي تعر�ض �إليه نظرائهم يف بع�ض البلدان العربية الأخرى .وهنا
تظهر املفارقة يف �أن احلياة ال�سيا�سية يف ال�سودان مل ت�شهد قمع املعار�ضني وممار�سة
التعذيب وانت�شار «بيوت الأ�شباح» �إال على يد حكم الإ�سالميني ،فقد انقلبوا علي برملان
( )1989 -1986وكانوا ميثلون فيه الكتلة الثالثة ،وكانوا قد �شاركوا يف ت�شكيل عدد
ووا�ضحا على عدم
عمليا
ال
من احلكومات االئتالفية خالل تلك الفرتة .ويعد هذا دلي ً
ً
ً
م�صداقيتهم وبدائيتهم يف الإميان بقيم الدميقراطية.
قدم الإ�سالميون الكثري من املربرات الواهية لتربير انقالبهم علي الدميقراطية
والنظام الربملاين؛ كقولهم مثال� :أن القوى ال�سيا�سية التقليدية �صارت عاجزة و�شاخت؛
وف�شل النخب احلاكمة املتتالية؛ وف�ساد الأحزاب ال�سيا�سية .ولكن كانت �أكرث املربرات
الهزلية التي قدمها الإ�سالميني النقالبهم على الدميقراطية قولهم ب�أن الغرب لن
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يقبل بو�صول الإ�سالميني �إىل ال�سلطة بالطرق الدميقراطية ،وقد �رضبوا الح ًقا املثل
بتجربة اجلزائر وتدخل اجلي�ش وحل الربملان ،وك�أمنا ذلك يعني �أن الغرب يقبل
بو�صول الإ�سالميني عن طريق االنقالب الع�سكري ،كما حدث يف ال�سودان يف30
يونيو1989؟! ولكن ها هو الربيع العربي يثبت �أن الغرب ال ميانع من و�صول
الإ�سالميني �إىل ال�سلطة عن طريق االنتخابات؛ �إذ مل ي�رض ذلك مب�صاحله احليوية
و�ضمن ا�ستمرار نفوذه ورعاية م�صاحله.
ومن مظاهر الإعجاب املعروفة ،املقارنة التي عقدها عبدالله النفي�سي بني (اجلبهة
القومية الإ�سالمية) بزعامة ح�سن الرتابي وبني واحلركة الإ�سالمية يف م�رص ممثلة بـ
(جماعة الإخوان امل�سلمون) .فقد تو�صل النفي�سي لعدد من املميزات �أجملها فيما يلي:
•التحول يف وقت ق�صري من حركة نخبوية مغلقة �إىل حركة جماهريية جبهوية
مفتوحة.
•ت�أ�سي�س �شبكة عالقات �سيا�سية وا�سعة يف الداخل واخلارج.
•ت�أ�سي�س حركة ن�سائية منظمة وم�ستقلة.
الفعال مع التطورات وامل�ستجدات يف
•متيز الهرياركية يف اجلبهة بالتوا�صل ّ
ال�ساحة.
وهكذا تنتهي املقارنة التي عقدها النفي�سي بب�ساطة �إىل غياب هذه اخل�صائ�ص
واملميزات عن جماعة الإخوان امل�سلمني يف م�رص ،و�أن هذا �سبب �إخفاقها مقابل
النجاح الذي �أحرزته اجلبهة يف ال�سودان (النفي�سي  .)1989:254ولي�س هذا املهم،
ولكن «مميزات» الإ�سالميني ال�سودانيني هي ما جعلت رفاقهم من الإ�سالميني العرب
يغ�ضون الطرف عن انقالبهم على الدميقراطية ،وكذلك عن االنتهاكات اجل�سيمة
حلقوق الإن�سان التي اُرتكبت يف ال�سودان .وهللوا لو�صول �أول �إ�سالميني لل�سلطة
يف املنطقة العربية/ال�سنية ،غري عابئني بالو�سيلة ،بل علي العك�س؛ فقد اعتربوا ذلك
«مك�سبا» حلركة �سعت واجتهدت ،ومكّ نها الله تعايل!
ً
من املالحظ �أن اجلبهة ظلت حمط �إعجاب فيما يتعلق باجلوانب احلركية والتنظيمية
واملمار�سة ال�سيا�سية ،يف حني ظلت امل�ساهمات الفكرية �أو النظرية للحركة يف ال�سودان،
وب�شكل خا�ص كتابات ال�شيخ ح�سن الرتابي ،مبن�أى عن التقييم ،وحتى من �أبدوا
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�إعجابهم ب�أفكاره ،فلم يكن ذلك ب�سبب عمقها �أو جدتها و�إمنا جلر�أتها وغرابتها .فال�شيخ
�رسيعا ،فهو يثري ق�ضايا فقهية
قادر علي لفت الأنظار ،مما �ساهم يف �سطوع جنمه
ً
يهوديا؛ �أو
م�سيحيا �أو
مثل جواز زواج املر�أة امل�سلمة من غري امل�سلم من �أهل الكتاب
ً
ً
�إباحة �إمامة املر�أة لل�صالة؛ �أو �أن احلجاب الذي فر�ضه الله على املر�أة يتعلق بتغطية
ال�صدر فقط؛ �أو رف�ض حديث الذبابة ،ولكنه يف املقابل ال يتطرق ملو�ضوع عدم تطبيقه
الدميقراطية �أثناء حكمه لع�رشة �سنوات� ،أي قبل االن�شقاق عام.1999
لقد تنكر الرتابي بعد �أن متكّ ن الإ�سالميون من ال�سلطة ،لأهم املفاهيم التي حاول �أن
يجدد فيها :الدولة واملجتمع ،هذه العالقة كانت هي مدخله للحرية وامل�شاركة احلقيقية.
فقد عملت الدولة ،خالل فرتة حكمه ،على قمع املجتمع املدين من خالل ت�رشيعات ال
تتوافق مع املعايري الدولية حلرية تكوين اجلمعيات ،ومن املفارقة �أن ذلك مت من خالل
الدعوة �إىل هيمنة املجتمع على ح�ساب الدولة ،ولكن الده�شة التي يبعثها هذا التناق�ض
تزول حني نعلم �أن املق�صود –حقيقة– باملجتمع املدين هو احلزب �أو التنظيم ال�سيا�سي
الواحد .فقد كانت الأدبيات التي ر�سخها مهند�س هذا النظام –ال�شيخ ح�سن الرتابي–
مبكرا بعد ا�ستالم ال�سلطة
تكرر مقولة« :املجتمع امل�ؤمن م�صدر ال�سلطان» .وقد �أعلن
ً
عن طريق االنقالب الع�سكري�« :أن املجتمع هو امل�ؤ�س�سة الأولية يف الإ�سالم ولي�س
الدولة» .واملق�صود هو �أن املجتمع توحيدي يف الإ�سالم بينما الدولة احلديثة تت�سم بكونها
متنوعة وتعددية؛ مما قد يقود لل�شقاق واالختالف .كما قال كذلك« :ال ينبغي للمجتمع
�أن يعمل علي نهج والأ�رسة على نهج �آخر والدولة على نهج ثالث� .سيت�صادمون
جميعا ( )...البد من قيام جمتمع التوحيد الذي ال يعرف فر ًقا
ويتنا�سخون فيت�ساقطون
ً
�سخر
بني تربية �أ�رسية وجتربة قانونية وال بني تربية اجتماعية وتربية ر�سمية ،بل ُي ّ
و�سائل الت�أثري التي حتيط باملرء من �أي اجلهات كانت حتى ت�سري متحدة فتذكر النا�س
بحياة واحدة هي حياة التوحيد».
�أما عن مدى ال�سيطرة على امل�ؤ�س�سات ال�سيادية؛ فقد �أظهرت التجارب العملية
تناق�ضا بني حقوق املواطنة يف العمل وامل�شاركة ،وبني امتياز العقيدة
يف ال�سودان
ً
رجوعا
واالنتماء .ففي ال�سودان مل يعد احلديث عن تداول ال�سلطة ،بل عن «التمكني»
ً
للآية الكرمية« :الذين �إن مكناهم يف الأر�ض �أقاموا ال�صالة و�آتوا الزكاة و�أمروا
باملعروف ونهوا عن املنكر ولله عاقبة الأمور»(�سورة احلج ،)41:هذه هي وظائف
الدولة يف فكر �أحزاب الإ�سالم ال�سيا�سي .يتم التمكني من خالل عملية تت�سبب يف
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كثري من امل�شكالت مع غري امل�سلمني وحتى مع امل�سلمني غري امللتزمني �أو املتعاطفني؛
�إذ قام النظام ال�سوداين مبا �أُطلق عليه�« :أ�سلمة» الدولة وامل�ؤ�س�سات ،ومن الطبيعي
�أن يقوم بهذه املهمة م�سلمون ملتزمون �أو متدينون جيدون ،وهنا انطلقت عمليات
علما ب�أن الإ�سالميني
«التطهري» �أو «الف�صل من العمل من �أجل ال�صالح العام»؛ ً
انفتاحا –على الأقل على
ال�سودانيني قبل و�صولهم لل�سلطة ،كانوا من �أكرث التيارات
ً
م�ستوي اخلطاب املعلن– وبالتايل �صارت الدولة �رصاعية ولي�ست توافقية؛ مبعنى �أنها
دولة كل املواطنني� .أ�صبحت دولة �أحادية �إق�صائية ولي�ست تعددية .ولكن الإ�سالميون
ال�سودانيون يف �أحوال كثرية �صاروا يقدمون تنازالت غري منتظمة ويدخلون يف
حتالفات �صعبة لأنهم اعتادوا على اجلمع بني املتناق�ضات.
* * *

–كرها– �أن يتحولوا من عامل
خ�ضع الإ�سالميون لإكراهات الواقع ،وكان البد
ً
املثُل والأفكار �إىل ح�سابات العملية والنفعية واجلدوى (الرباجماتية حلد كبري) ،وذلك
بحكم �رضورات البقاء واال�ستمرار ،ولي�س ب�سبب �إ�سالميتهم ،ولكن لإغراقهم يف
املثالية والطوباوية .فهم يعي�شون –يف كثري من الأحيان– خارج التاريخ ،لذلك ت�أتيهم
وعناء بق�صد التكيف .فقد ظل الإ�سالميون
�صدمات الواقع قوية وتتطلب منهم جه ًدا
ً
كثريا وظلوا يف بحثهم عن
يالحقون م�ستحدثات ومتغريات الع�رص� ،إذ تقدم الزمن
ً
الأ�صالة والثوابت ال يعون تطور احلياة �أو غري م�شغولني به .ويف كل املجاالت ي�أتون
مت�أخرين ويبحثون عن عالقة مبا يدور ،يف العلم �أو ال�سيا�سة �أو االقت�صاد �أو الفنون،
وحكمت عقدة التخلف ر�ؤيتهم للعامل وظهرت �أ�شكال متعددة للتطرف؛ فقد قرر البع�ض
العزلة واالنقطاع عن العامل و�إدانته وحماربته بل الق�ضاء عليه لكونه عقبة يف �سبيل
الفردو�س الأر�ضي الذين يعملون على �إجنازه �أو يحملون به ،بينما د�أب البع�ض على
احلديث عن �سبق الإ�سالم وامل�سلمني ،وحاولوا �إثبات وجود �أي فكرة �أو نظرية �أو
اخرتاعات تتو�صل �إليها الب�رشية ،ب�أنها موجودة من قبل يف القر�آن �أو يف ممار�سات
امل�سلمني �أو وردت يف كتب العلماء امل�سلمني ،وهذه طريقة يف التربير تقلل من �صدمة
التخلف.
ظلت ال�سيا�سة –كمعرفة– مهملة لدى امل�سلمني حتى احتكاكهم مع اال�ستعمار
الغربي وبالتحديد مع احلملة الفرن�سية ،وانك�شف امل�سلمون �أمام الآخر الذي جعل
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ال لال�ستعمار واال�ستغالل .ووجد
منهم
مو�ضوعا للعلم والبحث ،ويف الوقت نف�سه جما ً
ً
امل�سلمون �أنف�سهم �أمام حتديات كربى ،ومن هنا كان �س�ؤال (�أر�سالن) :ملاذا تخلف
امل�سلمون وتقدم غريهم؟ .وكان البد �أن يتو�صل (الكواكبي) �إيل �أهم عوائق التقدم:
طبائع اال�ستبداد التي رانت على املجتمعات الإ�سالمية ،وعدم تعود النا�س على حكم
�أنف�سهم ومعرفة حقوقهم وواجباتهم .وقدمت احلركات الإ�سالمية يف العامل العربي
نف�سها كحاملة مل�رشوع ح�ضاري �شامل لكل حلول الب�رشية ،وكان على الإ�سالميني �أن
يبد�أوا بق�ضية ال�سلطة ال�سيا�سية ،ومن خالل احلكم والدولة والإدارة تحُ ل كل امل�شكالت
الأخرى :االقت�صاد ،الأخالق ،املجتمع ،والثقافة .وكان الإ�سالميون بني خيارين
�إما التغيري ال�رسيع لل�سلطة وهذا يقت�ضي احلركية والتنظيم والفعل؛ �أو الطريق الد�ؤوب
البطيء الذي يبد�أ بتغيري الإن�سان والفكر والنف�س.
يف البداية مالت �أغلب احلركات والتنظيمات �إىل الطريق الأول؛ لذلك تعطل
االجتهاد حل�ساب العمل واحلركية .ومن هنا ت�رسبت �أغلب مظاهر الرباجماتية لدى
الإ�سالميني و�أ�صبحت �سمة غالبة يف �سلوكهم ال�سيا�سي ،ودلت �أغلب جتارب حكم
الإ�سالميني يف العامل على غياب الربنامج واملنهج والر�ؤية .ويف ظل تراكم الأخطاء
وال�سلبيات والإخفاقات؛ وجد الإ�سالميون �صعوبة يف ممار�سة النقد الذاتي ،و�إعادة
طرح الأ�سئلة من جديد ،و�أول الأ�سئلة التي حتتاج لإعادة الطرح والنقا�ش هو �س�ؤال
البدايات :هل الأولوية للرتبية �أم لل�سلطة واحلكم؟
* * *

تكمن �أ�سباب �سقوط امل�رشوع احل�ضاري لدى احلركة الإ�سالمية ال�سودانية يف
–عموما– ال ميلك �أي منوذج �إر�شادي م�ستمد من التاريخ ل�شكل
�أن الفكر الإ�سالمي
ً
وم�ضمون الدولة .وعلى الرغم من متجيد منوذج «جمتمع املدينة» يف عهد الر�سول؛
فقد عجز احلكام الإ�سالميون ال�سودانيون عن الت�أ�سي بروح ذلك النموذج� ،إذ لي�س
مطلوبا �إتباع م�ؤ�س�ساته وتنظيمه ،و�أعني بالروح قيم ذلك املجتمع مثل العدالة وامل�ساواة
ً
وتكرمي الإن�سان ،وزهد احلاكم وعفته وبعده عن الرتف والكربياء والتكرب.
وقد �أقر»الرتابي» يف ندوة عن جتارب الإ�سالمينيُ ،عقدت بالدوحة ،ب�أن عدم
وجود دولة �إ�سالمية طوال  14قر ًنا ،يغفر لهم الف�شل .ولأن غياب مرجعية ُتقدم
تقريبيا لدولة �إ�سالمية تاريخية ،زاد من �صعوبة مهمة الت�أ�سي�س لدولة
ال �أو
ال مف�ص ً
�شك ً
ً
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�إ�سالمية يف نهاية القرن الع�رشين؛ مما يجعل الإ�سالميني �أ�رسى يف نهاية املطاف لذات
الوعي العربي القدمي للدولة وال�سلطة.
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الف�صل الأول

الإ�سالميون فى ال�سودان
وحتدي الدميقراطية
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يري (جرام�شي) �أن طريقة الو�صول لل�سلطة ،حتدد ماهية ال�سلطة ،وطريقة ممار�سة
احلكم؛ لذا كان من الطبيعي �أن حتدد الو�سيلة االنقالبية الع�سكرية ،كيف يكون احلكم؟
فاللجوء لالنقالب مل يكن جمرد «خط�أ فني» ولكن مي�س جوهر عقيدتهم الدميقراطية.
فم�شكلة الإ�سالميني �أنهم يعتقدون �أن غايتهم نبيلة بل مقد�سة ،وهي :تطبيق �رشع الله،
ويف هذه احلالة ال تهم الو�سيلة طاملا ميكن �أن تو�صل لتلك الغاية املقد�سة ،وهنا تت�ساوى
الو�سائل :الدميقراطية واالنقالب� ،أو �صندوق االقرتاع والدبابة؛ املهم مدى فعالية
ونفعية الو�سيلة .وهنا مكمن خطورة تعامل الإ�سالميني مع اللعبة الدميقراطية ،ومع
التداول ال�سلمي لل�سلطة؛ فاحلكم يف نظرهم متكني ولي�س تداوالً ،ح�سب الآية الكرمية:
«الذين �إن مك ّناهم يف الأر�ض �أقاموا ال�صالة و�آتوا الزكاة و�أمروا باملعروف ونهوا
عن املنكر ولله عاقبة الأمور»�( .سورة احلج )41:وهذه مهام دولة دينية �صميمة،
والتمكني واجب ديني وتكليف رباين ال يجوز التخلي عنه �أو التقاع�س يف الدفاع عنه.
وهنا يربز �س�ؤال خطري وهام :لو جاء للحكم نظام ليربايل عقب نظام �إ�سالمي �أقر
ال�رشيعة ،هل ميكن لهذا النظام الرتاجع عن القرار ال�سابق وو�ضع د�ستور مدين؟
وهذا هو االختالف العملي بني التمكني الإ�سالمي والتداول ال�سلمي لل�سلطة يف الفهم
الدميقراطي.
رغم املربرات الواهية لالنقالب التي مر ذكرها ،حاول الإ�سالميون عقلنة
االنقالب واعتباره �سريورة عادية يف العملية ال�سيا�سية ال�سودانية ،ولكن يف النهاية
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–خا�صةً بعد انق�سام عام� 1999أو املفا�صلة مع جناح الرتابي– قدم كثري من الإ�سالميني
ذاتيا لالنقالب الإ�سالمي .يعد ما قدمه القيادي والأكادميي الإ�سالمي (الطيب زين
نق ًدا ً
العابدين) من �أهم تلك امل�ساهمات ،حيث ر�أى يف االنقالب واحدة من كبائر اخلطايا،
�ضمن �أخريات ،التي اقرتفها الإ�سالميون .ويكتب:
«اخلطيئة الثانية هي اللجوء لالنقالب الع�سكري و�سيلة ال�ستالم ال�سلطة بالقوة
رغم الك�سب ال�سيا�سي املقدر الذي القته احلركة يف الدميقراطية الثانية «»69-65
والثالثة « .»89-85وقد كان للحكم الع�سكري الطويل يف عهد الرئي�س منريي ،وما
نال احلركة فيه من مالحقة و�سجن وت�رشيد� ،أثره يف زعزعة قناعة قيادة احلركة
مطردا يف
منظما
ال
الإ�سالمية بالطريق الدميقراطي التي كانت تنادي به؛ فبد�أت عم ً
ً
ً
كثريا من التداعيات ال�سلبية لهذا القرار ،منها« :الطعن
�أو�ساط الع�سكريني» .ويرى
ً
يف م�صداقية احلركة بالنظام الدميقراطي الذي ظلت تنادي به وتعمل من خالله»،
بالإ�ضافة �إىل «�صعوبة التخلي عن القيادة الع�سكرية التي �ستتوىل رئا�سة الدولة ومل يكن
لها �سابق دور يف بناء احلركة املدنية ال�سيا�سية» .كما �أن النظام الع�سكري بحكم طبيعته
االنقالبية –ح�سب ر�أيه– م�ستعد لأن يرتكب �أي عمل لت�أمني �سلطته ،حتى ولو خرج
عن كل تعاليم الدين وقيمه الأخالقية ،وهذه هزمية �أخالقية ومعنوية لنظام يدعي
تطبيق الإ�سالم» (ال�صحافة.)2012/7/6 ،
�أطلق الإ�سالميون على انقالبهم ا�سمني� ،أحدهم �سيا�سي�/شعبي ،هو الإنقاذ
الوطني� .أما الثاين ،فهو �أيديولوجي/فكري وهو امل�رشوع احل�ضاري الإ�سالمي .وقد
انطلق دعاة امل�رشوع الإ�سالمي يف تربيرهم للم�رشوع ،من مقولة �أنه حماولة للعودة
للأ�صالة واال�ستقالل؛ �إذ �أن ال�سودان قبل الإنقاذ –ح�سب ر�أيهم– قد وقع �ضحية تبعية
كاملة للغرب يف جمال امل�ؤ�س�سات الد�ستورية ،واحلزبية ،وم�ؤ�س�سات الثقافة والتعليم
احلديث ،والإعالم .وي�ضيفون �إىل ذلك ،التبعية الطائفية حيث حتالفت النخب العلمانية
املتغربة مع الطائفتني الكبريتني بهدف التوا�صل مع اجلماهري التقليدية .وهذان هما
م�صدر الأزمات التي �أدت �إىل �أن يكون ال�سودان دولة �أ�سرية؛ لأن اال�ستعمار خرج
ولكنه خلَّف دولة �أ�سرية مرتبطة بامل�صالح اال�ستعمارية من خالل ممثليه يف القيادة
املكونة من ال�صفوة احلديثة والزعامات الطائفية التقليدية� .أما عامة النا�س فقد حتول
التدين لديهم �إىل �شعائر وطقو�س خاوية من معاين القر�آن والدين احلق ،ولذلك ب�رشوا
ب�أن م�رشوعهم الإ�سالمي« :هو م�رشوع للتحرير من الهيمنة الإمربيالية الغربية ،ومن
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حيث �إنه م�رشوع لإعادة البناء االجتماعي وفق ر�ؤية جتديدية للدين جتمع بني الأ�صل
ال�سابق للظاهرة اال�ستعمارية والع�رص التايل لها ،وهذا ما يوفر طاقة معنوية هائلة متكن
ال�شعب من جتاوز واقع التخلف ب�أقل قدر مما يتوفر من الإمكانات املادية والو�سائل
التقنية».
جمل الإ�سالميون �شعبويتهم املنظمة كبديل للتنوع والتعدد ،بالقول عن انقالبهم:
ُي ِّ

«هي ثورة ال تخ�شى ال�شعب ،بل على العك�س من ذلك تثق فيه ثقة عظيمة وتنفتح
انفتاحا كامالً ،فهي بالتايل ال تدعو حلكم الفرد �أو ت�سلط احلزب ،ومن ثم ف�إنها
عليه
ً
فرق تفري ًقا بي ًنا بني التعددية احلزبية التي ُتتخذ ذريعة
تقبل التعددية والتنوع ،ولكنها ُت ِّ
لتمزيق الأمة واحلفاظ على امل�صالح الأجنبية ،والتعددية امللتزمة بالنهج الإ�سالمي
واملنحازة مل�صلحة الوطن ومل�صلحة اجلمهور امل�ست�ضعف من امل�سلمني»( .التيجاين
عبدالقادر )1992:52 ،ويعد هذا املربر من الأ�سباب ال�سيا�سية البحتة الختيار نظام
وعاء للتعبري والفعل ال�سيا�سي ،وهو نظام يتجاوز الرتاتيب
امل�ؤمترات ال�شعبية «ليكون
ً
ال للتنظيم يعتمد على الكفاءة ال�شخ�صية
القيادية يف املجتمع ،ويتيح للمواطنني جما ً
واال�ستقامة يف ال�سلوك واال�ستعداد للت�ضحية والبذل»( .نف�س امل�صدر ال�سابق) وتتكرر
طريقة الإ�سالميني يف اخللط يف تفكريهم بني املثال والواقع �أو بني ما يجب �أن يكون
وبني ما هو كائن .ف�إذا كانوا فعال يثقون يف ال�شعب ،فلماذا جل�أوا لالنقالب ومل ينتظروا
حتى نهاية الدورة الربملانية بعد عامني ،لينتخبهم ال�شعب ب�إرادته احلرة؟ احلديث عن
التعددية والتنوع جمرد تدلي�س ب�سبب عدم وجود �أو غياب �أي بديل �أو خيار �آخر غري
نظام امل�ؤمترات.
من الوا�ضح �أنه بعد و�صولهم لل�سلطة تنكروا لكل تاريخهم يف امل�شاركة ال�سيا�سية،
ويف الدفاع عن الدميقراطية والتي ات�ضح �أنها كانت جمرد و�سيلة ت�سمح لهم بحرية
العمل .وعند بحثهم عن النظام ال�سيا�سي حلكمهم اجلديد� ،رشعوا يف التمويه ال�سيا�سي
والتمهيد لديكتاتورية جديدة بت�سميات مراوغة ،حيث بد�أ ُمنظروهم وكُ تابهم يف احلديث
عما �أ�سموه :دميقراطية بال �أحزاب! ووجدوا �ضالتهم يف �أفكار العقيد (القذايف) ولي�س
طبيعيا ،فهم ن�سخة من النظم االنقالبية
أمرا
ً
لدي املاوردي �أو ابن تيمية .ويعد هذا � ً
ال�شمولية حتت الفتة �إ�سالمية ،فقد قرر النظام اجلديد تبني �صيغة امل�ؤمترات ال�شعبية على
النمط الليبي ،ولكن حتت مربرات �إ�سالمية وقومية .ومن البداية ،عقدت احلكومة
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عددا مما �أ�سمته« :م�ؤمترات احلوار الوطني» ،وقد ُخ�ص�ص كل م�ؤمتر ملناق�شة
اجلديدة ً
مو�ضوع يخ�ص ق�ضية �سيا�سية �أو اقت�صادية ،من ال�سالم حتى الإعالم والتنمية.
وبعد انتهاء هذه امل�ؤمترات ،يقول �أحد م�ؤرخي احلركة الإ�سالمية وحكومة الإنقاذ
ّ
خمطط :نظام امل�ؤمترات ال�شورية ال�شعبية،
الوطني�« :أكمل الأمني العام ر�ؤيته يف
�ص ّوب
الذي ا�ستلهم جتربة البناء الداخلي والهيكل التنظيمي للحركة ال
ّ
إ�سالمية ،لكنه َ
همه نحو الر�ؤية التي ُتذيب احلركة الإ�سالمية يف املجتمع بال ازدواجية �أو طائفية،
ّ
امل�سئولية وامل�ساواة والعدل ،املنخرط كله يف العمل
لت�أ�سي�س جمتمع امل�ؤمنني القائم على
ّ
م�ستذكرا عربة اجلبهة الإ�سالمية القريبة املوفّقة يف التكامل بني احلركة
لل�صالح العام،
ً
الإ�سالمية واملجتمع»( .املحبوب عبدال�سالم .)2010:139 ،وي�ضيف مبي ًنا بو�ضوح
وبال مواربة ،موقف الإ�سالميني من احلزبية حتت مربرات واهية ،وهجاء فارغ
ّ
احلزبية ويرف�ضها
املخطط كذلك ،وقد تنامى الروح الذي يكره
امل�ضمون« :اكتمل
ّ
ردة ينبغي �أن ُتتجنب».
ويت�صور كل حديث عن العودة �إيل نظامها يف ال�سيا�سة واحلكم ّ
ّ
(�ص)140
انطباعا ب�أنهم م�ؤمنون
�أعطي (ال�شيخ ح�سن الرتابي) وتنظيمه ال�سيا�سي ،با�ستمرار،
ً
بالدميقراطية والتعددية احلزبية على امل�ستوي النظري والفكري .وقد كتب (الرتابي)
كثريا عن الدميقراطية وال�شورى واحلزبية� .أما على امل�ستوي العملي ،فقد ّ
نظم
ً
(الإخوان امل�سلمون) �أنف�سهم منذ اال�ستقالل عام 1956حتت ت�سميات خمتلفة ،اختاروا
�أن توحي بالروح اجلبهوية املرنة والوا�سعة؛ فكانت (جبهة امليثاق الإ�سالمي) ثم (اجلبهة
الإ�سالمية القومية) ويف اجلامعات واملعاهد العليا واملدار�س ،ف�ضلوا ا�سم ( االجتاه
كثريا من املتعاطفني الذين ي�ضيقون
الإ�سالمي) .وهذه الأ�شكال اجلبهوية �أك�سبتهم
ً
ب�ضوابط التنظيم .وقد خا�ضوا بها كل االنتخابات ال�سودانية ،مبا فيها انتخابات نظام
(النمريي) ال�شمولية ،خا�صةً بعد م�صاحلتهم للنظام عام.1977
عمليا بروفة احلكم �أو التمكني –كما يف�ضلون– بعد قبولهم امل�صاحلة
بد�أ الإ�سالميون ً
الوطنية مع نظام النمريي يف عام ،1977و�شاركوا يف ال�سلطة على كل امل�ستويات،
وتقلد(الرتابي) من�صب النائب العام ،ف�ساروا يف اجتاه �أ�سلمة القوانني ،حتى �أقنعوا
(النمريي) بفر�ض قوانني «ال�رشيعة الإ�سالمية» يف �سبتمرب .1983وا�ستطاعوا خالل
فرتة امل�صاحلة هذه ،دفع الأمري حممد الفي�صل لإن�شاء �أول بنك �إ�سالمي يف املنطقة،
وكان تنفيذ انقالب  30يونيو ،1989جمرد عملية فنية �سهلة التنفيذ ،كما �ساعد يف
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جناحها الأداء املخيب للآمال من الأحزاب ال�سودانية.
قام الإ�سالميون ال�سودانيون بعد جناح عمليتهم الع�سكرية ،ب�إجراءات ت�رسيح
�سيا�سي ( )Political Demobilizationفاج�أت كل القوى ال�سيا�سية .فبالإ�ضافة
لقوانني الطوارئ اال�ستثنائية التي تفر�ضها عادة االنقالبات الع�سكرية من تعطيل
للد�ستور ،وحظر للأحزاب ،ومنع لل�صحف؛ فقد كان للإ�سالميني �آليات جديدة،
جعلت املعار�ضة املنظمة �صعبة ومكلفة .من �أهم تلك الآليات العنف الأمني املفرط� ،إذ
كان للإ�سالميني براءة �إدخال «بيوت الأ�شباح» لأول مرة كمعمل لتجارب التعذيب
التي مل يعرفها ال�سودان مطل ًقا ،وقد َمثّل �إدخال التعذيب يف ال�سيا�سة ال�سودانية �صدمة
�شلّت قدرة ال�سودانيني على احلركة .ولأن الإ�سالميون قد �شاركوا يف االنتفا�ضات
ال�سابقة ،وبالتايل يعرفون و�سائل وطرق تنظيم االنتفا�ضات خا�صة التظاهرات،
والع�صيان املدين ،واالعت�صامات ،والإ�رضابات .كما قاموا ب�إ�ضعاف العمل النقابي
وقايةً النظام؛ حيث مت ف�صل �أعداد كبرية من املوظفني ،واملهنيني ،والعمال من العمل
حتت قانون (ال�صالح العام) .ويف الوقت نف�سه ،قام النظام بت�شكيل نقابات �شكلية موالية
لتجنب تهمة منع التنظيم النقابي .كما فتح باب الهجرة للكوادر والكفاءات املعار�ضة �أو
امل�شكوك يف والئها.
من ناحية �أخرى جنح الإ�سالميون يف اخرتاق �أحزاب املعار�ضة ،وت�أ�سي�س �أجنحة
من�شقة مت �إ�رشاكها يف ال�سلطة و�إف�سادها باالمتيازات .ومن خالل توظيف �آليات ثالث
هي ال�سوق ،الأمن ،والقبيلة؛ �أ�صبح مبقدور النظام اجلديد تكوين والءات جديدة بديلة
للأحزاب والنقابات� .ساعد هذا الفراغ يف �سيطرة النظام على الواقع ال�سيا�سي ،حتى
ولو مل يك�سب م�ؤيدين و�أع�ضاء جدد للحزب احلاكم ،فقد جنح يف التحييد والتيئي�س.
حاول النظام ال�سوداين �أن ينفي عن نف�سه تهمة ال�شمولية بدعوى ت�أ�سي�سه مل�رشوع
�إ�سالمي ح�ضاري جديد له دميقراطيته املختلفة عن النموذج الغربي ،فقام الرتابي
ب�إ�صدار قانون التوايل يف د�ستور  ،1998والذي �سمح ب�أحزاب ملحقة بالنظام �رشيطة
الت�سجيل وفق �رشوط حتد من حريتها و�رشعيتها ،وجتعلها قريبة من برنامج حزب
امل�ؤمتر الوطني احلاكم.
�أما املفاهيم التي يعتمدها امل�رشوع اجلديد يف بناء نظامه فهي الثورة ،ومبد�أ الثورة
ويق�صد به :فك عالقة التبعية للإمربيالية الغربية �سواء �أكانت
هو �أهم ما مييز امل�رشوعُ ،
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ال م�ؤ�س�سية �أم � ً
أمناطا �سلوكية ،وتفكيك العالقات الطائفية ،والنفاذ �إىل العمق
�أ�شكا ً
اجلماهريي امل�سلم ،و�إخراجه من هوام�ش احلياة ،و�إعداده ليخو�ض معاركه امل�صريية
بنف�سه .والثورة –ح�سب املفهوم املعرو�ض– ال ميكن �أن تت�صالح مع الغرب والطائفية،
ع�سكريا �أهوج ،ولكنها عمل دءوب نحو «�إحياء الأمة بالتذكري والتفكري
ال
ولي�ست عم ً
ً
واملوعظة احل�سنة ،والقدرة وترفُّع الهمة».
وح�سبما تقدم ،كان �أهم �شعار هو االعتماد على الذات ،باعتبار «�أن حترير الوالء
لله ،واال�ستقالل بالقرار وت�أ�سي�س احلياة االجتماعية» ال يتم دون ذلك املبد�أ .وهذه
فكرة عن املثالية يعرب عنها مبفهوم الثورة الوطنية الدميقراطية؛ ولي�ست �إ�سالمية.
بناء دولة �إ�سالمية حديثة:
كان ال�س�ؤال هو :هل ت�ستطيع احلركة «الإ�سالمية» بر�ؤيتها الدينية ،و�أ�صول
ع�ضويتها االجتماعية والطبقية وطريقة تنظيمها �أي العالقات احلزبية والبناء التنظيمي
وال�شخ�صية الكاريزمية التي �أ�سبغتها على زعيمها التاريخي د .ح�سن الرتابي وزعمائها
الذين خلفوه �أن تنجز مهام الثورة الوطنية؟ فاحلركات الإ�سالمية رغم تقدميها لربنامج
مثايل ،ف�أنها تعجز عن ت�أ�سي�س دولة وطنية قوية باعتبارها الو�سيلة لتحقيق �رشوط
النه�ضة .وذلك لأ�سباب عديدة ،على ر�أ�سها �أنها دولة دينية يف جوهرها ،والدولة
الدينية ال تقوم على حق املواطنة ،وال ت�ضم كل املواطنني بل ُتق�صي الكثريين من غري
امل�سلمني .وهذا يعني غياب امل�شاركة ،و�صعوبة تعبئة اجلماهري بال متييز.
وقد طرح الإ�سالميون ال�سودانيون ،هذا ال�س�ؤال على �أنف�سهم يف مطلع الت�سعينيات
�أي عقب ا�ستيالئهم على ال�سلطة :كيف ت�ستطيع طليعة �إ�سالمية ما �أن تدير دولة حديثة؟
وم�صلحيا بالقوى الأجنبية
مفاهيميا
بريوقراطيا عري ًقا يرتبط
جهازا
ً
�أي �أن ُت�سيرِّ
ً
ً
ً
املعادية ،وت�سخره لتوطيد �أركان الإ�سالم ،وتربطه ب�أ�صوله يف االعتقاد واالجتماع؟
مثاليا ،فقد تفرع عن هذا
منوذجا
وقد قدم �أحد ُمنظري النظام –التيجاين عبد القادر–
ً
ً
ال�س�ؤال ت�سا�ؤالت فرعية كثرية مثل:
1 .1ما هو �شكل النظام ال�سيا�سي الإ�سالمي احلديث ،وما هو هرم ال�سلطة فيه ،وما
هي عالقته بالفاعليات االجتماعية الرئي�سية؟
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تدريبا
2 .2ما هي ال�صورة والفل�سفة الإ�سالمية التي تنتظم فيها القوة الع�سكرية،
ً
وعنا�رص و�أهدافًا مرجوة؟
3 .3كيف ُتدار حركة االقت�صاد يف نظام �إ�سالمي معا�رص؟
4 .4ما هي �صور التنظيمات التي تتخذها القوة العاملة يف دولة �إ�سالمية حديثة؟
5 .5كيف تكون العالقات بينها وبني ر�أ�س املال اخلا�ص ور�أ�سمال الدولة؟ (جملة
قراءات �سيا�سية ،العدد الثالث ،ال�سنة الثانية� ،صيف� ،1992ص.)47-46
يعرتف الكاتب بعدم وجود �إجابات مثالية جاهزة على الرغم من �أحاديثهم عن
�أن الإ�سالم هو احلل ،و�أن ال�رشيعة حتتوي على كل الإجابات؛ وال�سبب يف غياب
الإجابات هو �أنه �أثناء حكمهم –�أي من خالل التجربة واخلط�أ– جعلوا من ال�سودان
كبريا للتجارب.
معم ً
ال ً
بالنظر للتجربة القائمة الآن يف ال�سودان با�سم الإ�سالم ،جند �أن موقف الإ�سالميني
ال�سودانيني من الدميقراطية �أنها �سبيل للفرقة والفتنة مقابل الوحدة وال�شوكة.
وللإ�سالميني نظرة �أبعد من جمرد الرف�ض ال�سيا�سي للتعددية ،بل موقف فل�سفي ثابت
يقود �إىل حاكمية الله من خالل التوحيد؛ ففي �س�ؤال عن فكرة النظام الدميقراطي يف
احلكم ُو ِّجه لل�شيخ الرتابي :هل تغري موقفك من هذه امل�س�ألة �أم ال؟ وما هو انعكا�س ذلك
على جتربة احلكم الإ�سالمي يف ال�سودان؟ كانت الإجابة «�إن هدف الفكر الإ�سالمي
واحلركة الإ�سالمية هو العودة بالأمة �إىل نقاء املجتمع الأول ،واالنتقال بها من التمزق
وال�شتات �إىل الوحدة واالن�سجام ،ورد اخللق عن كل ما ميكن �أن يفتنهم من متعلقات
بالله �سبحانه وتعاىل ،ورد القوى املتباينة �إىل الله �سبحانه وتعاىل و�إىل هدي الدين،
ورد ن�سبية الظروف والأمكنة �إىل الأزيل املطلق اخلالد ،ولو نزلنا �إىل النظام ال�سيا�سي
تقريبا حماولة للربط والبدء مبا هو ابتالء وقدر من تباين املنا�سك والأعراف ورد
فهو
ً
�إىل �أ�صل الوحدة بالدين ال بو�سيلة القهر»( .جملة قراءات �سيا�سية� ،صيف،1992
�ص.)29
يطرح (الرتابي) يف هذا احلوار مفهومني �أ�سا�سيني يف فكره ،وهما العودة �إيل
وتاريخيا؛ ليبني قوة حجته
فل�سفيا
النقاء ،والوحدة .حيث يعطي مفهوم الوحدة بع ًدا
ً
ً
بتميز امل�سلمني والإ�سالم كدين .وهو ينطلق من افرتا�ض غريب وك�أنه يقول
اخلا�صة ّ
�أن الطبيعة الب�رشية يف الغرب تختلف عن طبيعتنا من الأ�صل ،والأخطر من ذلك كونها
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ثابتة ال تت�أثر ال بالتاريخ وال الثقافة .فهو يرى �أن كل ما يف الغرب قائم منذ الأزل على
مبد�أ ال�رصاع ولن يتغري ،فيقول« :عرف الغرب ال�رصاع يف امل�رسح ،االقت�صاد،
العالقات العاملية ،العالقات ال�سيا�سية ،و العالقات الدينية؛ لأنه �رصاع مطلق لي�س فيه
عامل موحد من �إميان بالله .ولذلك ،هو يف �صور التعبري ال�سيا�سي ،عرف يف بع�ض
ع�صوره عهد احلزبية ،وما كانت هذه ال�صورة الوحيدة لهذا ال�رصاع»�( .ص)30
يعدد الرتابي �صور ال�رصاعات لي�ؤكد فكرته ب�أنه ال يوجد �أي جمال يخلو من ال�رصاع
يف �شكل من الأ�شكال ،فالأحزاب لي�ست يف نظره ال�صورة الأخرية لل�رصاع ،والذي
ا�ستمر رغم �ضعف الأحزاب؛ حيث برز �رصاع امل�صالح .املهم �أن الغرب م�ستمر
يف ال�رصاع ،وامل�سلمون قادرون على جتنب ذلك« :بقدر ما يقرتن جمتمع امل�سلمني
بالإميان بقدر ما تنتفي فيهم هذه الظواهر».
ويرى يف ال�شورى حماولة جلمع م�سرية امل�سلمني اخلال�صة؛ حيث ي�سعون �إىل �إجماع
ميثل وحدتهم ،وينبغي لهذه ال�صورة ال�سيا�سية التوحيدية �أن تتج�سد يف م�ؤ�س�سات �سيا�سية
تعرب عن امل�سلمني وتربز هويتهم ،وهذا الر�أي يتعار�ض مع القول ب�أن الإ�سالم دين
الفطرة ،لذلك �أقر باالختالف والتنوع والتعدد بني الب�رش ،بحكم �إن�سانيتهم ،وبالت�أكيد
تواجه م�س�ألة الوحدة مبطلب احلرية والتي ميكن �أن ي�ضحى بها ب�سهولة ،لو خ�شينا من
االنق�سام واالختالف.
ويرى ُم ِّ
نظر امل�رشوع الإ�سالمي ال�سوداين (ح�سن الرتابي) �أنه لي�س هناك �أي داع
لكي يقلد امل�سلون هذه ال�صور� ،أو �أن يخجلوا من رف�ضها مهما كانت الت�سميات جذابة �أو
�سائدة مثل الدميقراطية �أو التعددية احلزبية ،وكل هذه النظم –يف ر�أيه– ال تعرب عن
م�ضمون الإ�سالم وهو التوحيد والنظرية التوحيدية ال�سيا�سية ،ولكن الذي يعرب عنه،
ال على الإميان كمنطلق ل�سيادة ال�رشيعة كد�ستور يف احلياة ال�سيا�سية
هو نظام يقوم �أو ً
متجردا
رمزا لعقيدة التوحيد حيث ينبغي �أن يكون كل فرد
وثانيا على احلرية
العامة،
ً
ً
ً
لله .كذلك جل�أ منظرو الفكر ال�سيا�سي الإ�سالمي يف التجربة ال�سودانية� ،إيل الرباجماتية
عمليتي التوفيقية والت�أ�صيل
�أو النفعية/العملية يف مقاربة مفهوم الدميقراطية .وتعترب
ّ
من �أهم جتليات الرباجماتية لدى الإ�سالميني ،فهي حماولة لن�سب �أفكار �سابقة وقدمية
يف واقع حديث من خالل �إعادة تف�سريها وت�أويلها بق�صد التكيف واملالئمة ورفع
التناق�ضات .فقد ظل رواد الفكر ال�سيا�سي الإ�سالمي وبع�ض احلزبيني ،لفرتة طويلة
يرف�ضون �إقحام مفاهيم مثل الدميقراطية واال�شرتاكية يف اجلهاز املعريف الإ�سالمي،
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ولكن التطورات املعا�رصة �أ�سقطت هذا املحظور ،و�رشع البع�ض يف �إيجاد �صلة �أو
�أ�صل لهذه املفاهيم يف الإ�سالم بطرق غري مبا�رشة .وحاول الإ�سالميون ،باللجوء �إىل
الرباجماتية والتوفيقية الإجابة على �أ�سئلة ،مثل :هل هناك �رضورة حقيقية لإدراج
مفهوم الدميقراطية يف بنية الفكر ال�سيا�سي الإ�سالمي �أم ميكن ملفهوم ال�شورى �أن يكون
ال ُيغني عن ا�ستعارة ذلك املفهوم الأجنبي؟ ويت�سع ال�س�ؤال :ماذا
ال كام ً
ال وبدي ً
مقاب ً
وكيف ميكن �أن ي�أخذ من الثقافات الأخرى؟ وتعددت املواقف والر�ؤى ح�سب املدار�س
الفكرية والتنظيمات ال�سيا�سية من الأ�صولية وال�سلفية حتى الإ�صالحية والليربالية
مرورا بكل �أ�شكال التوفيقية.
الإ�سالمية ،والتقدميني الإ�سالميني والي�سار الإ�سالمي،
ً
يمُ ثل اهتمام الإ�سالميني –باختالف مواقعهم ومواقفهم– �أقوى �أ�شكال العلمنة
متاما من
والعوملة الال�شعورية ،التي طالت العامل الإ�سالمي ،والذي مل يعد حم�ص ًنا ً
ت�أثري هذه الأفكار وامل�ؤ�س�سات الأجنبية .لذلك حاول بع�ض املفكرين لي�س رد الت�أثريات
ولكن تخفيفها وتكييفها �أو �أ�سلمتها وت�أ�صيلها ،فاحلوار ال�صاخب والكثيف حول مفهوم
قاطعا على االن�شغال بق�ضايا دنيوية ت�أخذ �أبعادها العاملية.
ال
الدميقراطية مثالً ،يعد دلي ً
ً
فالبع�ض ال يرف�ض املقارنات واملعا�رصة ولكنه ي�ؤكد على فكرة التمايز ووجود
معا متجاورين دون حاجة لالقتبا�س والت�أثر .ومييزون امل�رشوع
الإ�سالمي والأجنبي ً
جزء من م�رشوع ح�ضاري
احل�ضاري اخلا�ص للإ�سالم عن الدميقراطية ،باعتباره
ً
مغاير ،و ُت�صحح املقارنة ب�أنها موقف امل�سلمني ولي�س الإ�سالم من الدميقراطية.
�أما (ال�شيخ ح�سن الرتابي) �صاحب املهارة يف املهام التوفيقية� ،أو التلفيقية ،وكيمياء
الأ�ضداد؛ فقد ّ�سهل على الإ�سالميني التوفيقية بحيث ميكن تذويب م�صطلح الدميقراطية
يف الفكر الإ�سالمي بال �أي ح�سا�سية �أو نفور ،يقول�« :أن املوقف الأوفق من ا�ستعمال
الكلمات الوافدة رهني بحال العزة والثقة �أو احلذر والفتنة� .أما وقد جتاوزنا غربة
الإ�سالم وغلبة املفهومات الغربية بكل م�ضامينها و�ضاللها ،فال ب�أ�س من اال�ستعانة بكل
كلمة رائجة تعرب عن معنى و�إدراجها يف �سياق الدعوة للإ�سالم ولفها ب�أطر الت�صورات
الإ�سالمية حتى ت�سلم لله وتكون �أداة تعبري عن املعنى املق�صود بكل �أبعاده ومالزماته
الإ�سالمية وعندئذ يقال �أن املعاين �أهم من املباين و�أن العربة لي�ست بال�صور والألفاظ
و�إمنا باملعاين واملقا�صد» (.)9 : 1985
ُيعترب �إزالة احلرج العقائدي والفكري عن مفهوم الدميقراطية و�إقرار عدم تناق�ضها
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مع ال�شورى ،بل و�إمكانية تبادلية اال�ستخدام والفهم بال عقبات ،من �أو�ضح جتليات
عمليا .فقد انفتح الباب �أمام الإ�سالميني للعمل ال�سيا�سي
نظريا ،والرباجماتية
التوفيقية
ً
ً
وممار�سة ال�سيا�سة بكل قواعد لعبة ال�سيا�سة التي حتقق ال�سلطة والغلبة بجميع الو�سائل
ودينيا .هذا بالإ�ضافة للتناق�ض
أخالقيا
�سيا�سيا ،ولكنها لي�ست بال�رضورة مقبولة �
املقبولة
ً
ً
ً
الفل�سفي والفكري يف م�ضمون وجوهر ال�شورى والدميقراطية .وقد ظهرت مواقف
مبدئية تف�صل بو�ضوح بني املفهومني ب�أحكام قيمية �أحيا ًنا �أو بدونها.
التكيف لدي الإ�سالمينيُ ،ق�صد به �إفراغ فكرة
هذا مدخل �شديد املرونة ومطلق
ُّ
يروج (الرتابى)
الدميقراطية من م�ضمونها الفل�سفي ،ومن �سياقها التاريخي .وهنا ّ
�إىل مفهوم الدميقراطية الإجرائية ( ،)Instrumentlismويختزلها يف جمرد �آليات
لتطبيق الدميقراطية مثل قيام الأحزاب والد�ستور واملجتمع املدين مع �إبقاء الأفكار
والنظريات التي �أنتجتها وتكمن خلفها بعي ًدا ،بحيث ت�صبح الدميقراطية لديهم �أقرب �إىل
حمليا ،ولي�س حتى �صناعة ال�سيارة �أو اجلهاز
ال�صناعات التجميعية التي يعاد تركيبها
ً
نف�سه بكامله .وتظهر اخلالفات وال�صعوبات عندما ي�صعب تكييف بع�ض «عنا�رص»
النظام الدميقراطي .ففي النموذج الغربي تكت�سب مفاهيم مثل ال�شعب ،الوطن ،والفرد
�أهمية كبرية ،بينما يف الفكر الإ�سالمي تظل فكرة الأمة الإ�سالمية ،هي الأعم والأ�شمل.
وهناك اختالف حول حدود احلرية ومفهوم الإن�سانية الذي يعترب الإن�سان �أعلى
قيمة يف الوجود ،وهذه خلفية علمانية جتعل الإن�سان م�صدر كل �شيء ومقيا�س اخلط�أ
وال�صواب ،وهذه الفكرة ت�صطدم بالعبودية واخل�ضوع التام لله �أو وحدانية العبودية
بغري �رشك يعرتف ب�سلطة �أخرى ،كذلك هناك اختالف حول م�صدر ال�سلطات وف�صل
ال�سلطات الثالث ،ويدور اجلدل حول مبد�أ :ال�شعب م�صدر ال�سلطات.
كثريا من االختالفات والتنازالت
فر�ضت هذه الق�ضايا على الإ�سالميني
ً
مو�ضوعا مثل احلزبية والتعدد احلزبي كان ي�ؤ�صل له
واملراجعات ،ومن املالحظ �أن
ً
من منطلق �أن الأحزاب �ضد الإ�سالم ومل ُتذكر يف القر�آن �إال بالوعد والتهديد ،و�أحيا ًنا
ين ف ََّر ُقوا ِدي َن ُه ْم َوكا ُنوا
بتق�سيم حزب الله وحزب ال�شيطان .وي�ست�شهد بالقر�آن «�إ َِّن ا َّل ِذ َ
اع َت ِ�ص ُموا ب َِح ْبلِ ال َل ِّه َج ِم ًيعا
«و ْ
ِ�ش َي ًعا ل َْ�س َت ِم ْن ُه ْم فيِ َ�ش ْي ٍء»( .الأنعام )159 :يقابل ذلك َ

َوال َت َف َّر ُقوا»�( .آل عمران .)103 :ومن احلديث« :اجلماعة رحمة والفرقة عذاب»
�أو «عليكم باجلماعة و�إياكم والفرقة» .ثم اال�ست�شهاد بحديث الفرقة الناجية الوحيدة:
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«�ستفرتق �أمتي على ثالث و�سبعني فرقة كلها يف النار �إال واحدة».
جميعا وعلى ر�أ�سهم الإ�سالميون ال�سودانيون (اجلبهة
فالدميقراطية عند االنقالبيني
ً
الإ�سالمية القومية) لي�ست مبد�أ وال قيمة فكرية و�أخالقية بل �أنها واحدة من �أدوات
الو�صول �إىل ال�سلطة ال�سيا�سية ،وهذا الفهم للدميقراطية باعتبارها �أداة هو ال�سبب
الرئي�س لال�ستخفاف باملمار�سات الدميقراطية.
حرمت دخول الربملان ،وق�سم اليمني على
كانت بع�ض اجلماعات الإ�سالمية قد ّ
احرتام الد�ستور واملحافظة عليه ،باعتبار �أن يف هذا �رشك بالله ،ومتييع �أو جتاوز
لق�ضية حتكيم ال�رشيعة .ورف�ض البع�ض فكرة وجود معار�ضة لأنها خروج على
الأمة ومتثل فتنة ،هذا على م�ستوى الآليات والو�سائل� ،أما التحفظ الأكرب فكان على
�ساذجا يقدم
ال
فكرة احلرية،
وكثريا ما جند يف نقد الدميقراطية الغربية حتدي ًدا اختزا ً
ً
ً
الدميقراطية وك�أنها مل تن�ش�أ �إال لكي تكفل حرية املثليني وتبيح اللواط فقط .ومازال
مو�ضوع احلريات وحقوق الإن�سان يثري اجلدل بني الإ�سالميني ب�سبب �آثاره الثقافية
والفل�سفية والتي تتناق�ض –�أحيا ًنا– مع القيم الإ�سالمية ،ويظل مو�ضوع حقوق املر�أة
وامل�ساواة من �أ�صعب و�أعقد املجاالت التي يتعامل معها الإ�سالميون يف حماوالتهم عدم
التناق�ض مع القيم واملبادئ العاملية ذات الطابع الإن�ساين ال�شامل التي تتبناها املنظمات
والهيئات الدولية .ورغم �أن �أغلب الدول الإ�سالمية قد وقعت –ولكنها مل جتز– اتفاقية
�إلغاء كل �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة (�سيداو)� ،إال �أنها تراجعت ب�سبب تعار�ض بع�ض
البنود مع ال�رشيعة الإ�سالمية ،وال تزال برامج ونقا�شات التنظيمات الإ�سالمية تعمل
على الو�صول �إىل مواقف وا�ضحة جتاه و�ضعية املر�أة امل�سلمة.
متثل هذه الق�ضايا امل�ستحدثة التحديات الأ�سا�سية واحلقيقية ملدى جدية املوقف املبدئي
احلا�سم� ،أو جمرد انتهازية وبراجماتية الإ�سالميني العابرة .فهم �أمام �إ�شكالية تتمثل يف
التوفيق بني الن�صو�ص الثابتة والواقع املتغري –خا�صة– وهم يعي�شون يف عامل يتعومل
�رسيعا ،وت�سقط احلدود املادية وغري املادية التي تف�صل بني الدول ،واملجتمعات،
ً
والثقافات .ومل يعد هناك من ي�ستطيع االدعاء ب�أنه ا�ستثناء خارج عن ت�أثري التحوالت
املت�سارعة� ،أو مقاوم للتغيريات املتتالية يف هذا العامل/القرية .ورغم كل حماوالت
الت�أ�صيل الإ�سالمية ،و�إيجاد جذور ون�سب بني اجلديد الوافد ،و�أ�صول الإ�سالم ،فلم
ي�ستطع الإ�سالميون الو�صول �إىل منوذج خا�ص .فقد ا�ستنبطوا بطريقة �أو �أخرى ،بال
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وعي �أو متجاهلني ،املوجهات الغربية الليربالية الغازية ،ح�سب و�صفهم.
مل يكن من املمكن جتنب هذا احلل التوفيقي �أو الرباجماتي؛ وذلك لأن تاريخ الفكر
فعالة يف جماالت الدولة وال�سلطة ،كذا مل
ال�سيا�سي الإ�سالمي مل ميدهم بنظريات ّ
تذهب امل�ساهمات الإ�سالمية �أبعد من �إطار الآداب ال�سلطانية� ،إال يف حاالت قليلة حني
يكتب عن الغلبة والع�صبية .ورغم الرتاث اخل�صيب يف الفقه الإ�سالمي �إال �أن احلكم
وال�سيا�سة مل يجدا االهتمام الذي حازته العبادات �أو املعامالت ،فقد جند م�صنفات عديدة
عن احلج والزكاة واملرياث بينما ال يوجد الكثري املكتوب عن التداول ال�سلمي لل�سلطة
�أو القيود على احلاكم .ويف الوقت احلا�رض ومع �ضغوط م�شكالت ال�سلطة واحلكم،
يلج�أ الإ�سالميون �إىل التجربة واخلط�أ حتى حني و�صلوا �إىل ال�سلطة كما هو احلال يف
ال�سودان وباك�ستان و�إيران؛ لأنهم ال ي�ستندون على فكر �سيا�سي تاريخي مثلما حدث
مرورا بثورات د�ستورية و�سيا�سية يف
يف �أوربا منذ احل�ضارة الإغريقية والرومانية
ً
اجنلرتا وفرن�سا حتى الع�رص احلديث الذي و�ضع ال�سيا�سة يف قلب اهتماماته.
*

*

*

مبكرا لنظريات التجربة واخلط�أ ،والنتهازية �سيا�سية بال
فتح (الرتابي) الباب
ً
روج لنظرية« :فقه ال�رضورة»� ،أي اال�ستخدام املفرط ملبد�أ:
�ضفاف؛ خا�صةً بعد �أن ّ
ال�رضورات ُتبيح املحظورات .وغدا كل �شيء ممك ًنا ب�سبب كرثة ال�رضورات ،وعدم
وجود حدود لبدايات ونهايات ال�رضورة يف ظل امل�ستجدات التي ال تنتهي .وجعل الباب
م�رشعا على منهج ال يعرف القيود يف الأخذ من الآخر يف ال�سيا�سة؛ وذلك مع حتقريه
ً
و�شتمه يف �آن واحد! .ف�أغلب الإ�سالميني يرجع �إىل الن�صو�ص لال�ستدالل على �صحة
الأفكار واملواقف ،حيث ي�ست�شهد بالقر�آن الكرمي وال�سنة املطهرة �أو بع�ض املرويات.
ولكن اخلالف والنقا�ش ال يدور حول ما قال الدين �أو ما قالت الن�صو�ص املقد�سة ،بل
حول كيف مار�س امل�سلمون هذا الدين حقيقةً ؟ وكيف عا�شوه يف املا�ضي واحلا�رض؟ وهل
التزموا بالتعاليم �أم حتايلوا عليها؟ امل�شكلة لي�ست فيما ورد يف الن�ص بل يف كيفية جت�سيد
امل�سلمون لهذا الن�ص على الأر�ض وكيفية معاي�شتهم له يف حياتهم اليومية؟ وهذا هو
االنف�صام بني القول والفعل ،واخلطاب واملمار�سة؛ ومن هذه الفجوة تدخل االنتهازية
والالمبدئية �إيل فكر الإ�سالميني .فاملثال املعلن ي�صطدم ب�صعوبة التطبيق ،لذلك يبحث
الإ�سالميون عن املربرات ل�رشح ما فعلوه خمال ًفا ملا قالوه .وباملنا�سبة ،عرف امل�سلمون
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وكثريا ما مييل بع�ض املفكرين واحلركيني
بابا وا�سعا يف الفكرُ ،يعرف باحليل الفقهية،
ً
ً
الإ�سالميني �إىل التربير ولي�س الت�سبيب املنطقي والأخري عملية عقالنية ،عك�س الأوىل
والتي هي عاطفية نف�سية تبحث عن املخرج .باخت�صار نحن ال نختلف حول ما قالت
الن�صو�ص ولكن حول ما فعل كثري من امل�سلمني .لذلك ،كان ا�ستيالء الإ�سالميني
عمليا ك�شف عن عوراتهم
ال�سودانيني على ال�سلطة ،وحكمهم للبالد بال مناف�س؛
اختبارا ً
ً
الفكرية وال�سيا�سية.
ال يتعامل (الرتابي) والإ�سالميون مع الدميقراطية ح�سب فل�سفتها ومبادئها ،بل
ح�سب م�صدرها و�أ�صلها الأول؛ لذلك فهو ي�رص على ت�سميتها:الدميقراطية الغربية،
وهذا ما يربر له ربطها بالعلمانية ،وبالفل�سفات والأفكار الإحلادية والتجديفية.
وبهذه الطريقة ُيقحم ق�ضية �سيا�سية بحتة يف ت�شابكات العقيدة ،الدين ،والثقافة.
�رسيعا ما يدخل االختالف ال�سيا�سي عند الإ�سالميني �إىل دائرة خطرة؛ �إذ يخرج
ولهذا
ً
من املعار�ضة ال�سيا�سية �إىل جمال اتهامات الكفر والتجديف .وهنا تغيب �أهم �أ�س�س
الدميقراطية :االختالف ،التنوع غري املتناهي ،وقبول الآخر مهما كانت غرابته.
عموما ،وال�شمويل على وجه �أخ�ص .ولذلك ،جل�أ حكم
وهذا ما يقلق الإ�سالمي
ً
الإ�سالميني �إيل عملية التنميط و�إلغاء الفوارق يف كل �شيء حتى الرداء وال�شكل .وهذه
من الأدوات املهمة يف النظم ال�شمولية؛ لأنها ت�ضمن اخل�ضوع والطاعة واال�ستقرار.
ورمزا –يف الوقت نف�سه– ملا يعتربونه وحدة وطنية
ويرون يف هذا التنميط ،و�سيلةً
ً
وهي املبتغى الذي يعملون من �أجل حتقيقه يف ال�سودان.
عمليا ،اتخذ الإ�سالميون موق ًفا �شديد االرتباك حيال الأحزاب والتعددية احلزبية؛
ً
مما يدل على �أنهم مل يجتهدوا مطل ًقا يف الو�صول �إىل �صيغة جديدة لو�ضعية الأحزاب
يف نظام �سيا�سي �إ�سالمي حديث ،وما زالوا متوقفني عند الفهم الديني القدمي لكلمة
الأحزاب والتي مل تكن تعني ت�شكيل حزب �سيا�سي ،ولكنها تعني التع�صب والوقوف
معا �ضد النبي �صلى الله عليه و�سلم و�أ�صحابه .ويكررون يف جمادالتهم فكرة حزب
ً
ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
�ساه ْم ذكْ َر ال َلّه �أولئ َك ح ْز ُب
«ا�س َت ْح َوذَ َعل َْيهِ ُم َّ
ال�ش ْي ُ
طان َف�أ ْن ُ
الله وحزب ال�شيطانْ ،
ال�ش ْي ِ
ال�ش ْي ِ
ون»( .املجادلة ،)19:يف مقابل
طان»� ،أو «�أَال �إ َِّن ِح ْز َب َّ
َّ
طان ُه ُم الخْ ا�سرِ ُ َ
ون»( .املجادلة .)22:والفكرة يف الن�ص القر�آين
الآية� »-:أَال �إ َِّن ِح ْز َب ال َل ِّه ُه ُم المْ ُ ْف ِل ُح َ
الَ ْح ِ
زاب
«و َم ْن َيكْ ُف ْر ب ِِه ِم َن ْ أ
كانت ً
دائما �سلبية لأنها �أتت لو�صف ال�رصاع مع النبي َ
ار َم ْو ِع ُد ُه»( .هود.)17:
فَال َّن ُ
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عندما واجه �إ�سالميو ال�سودان واقع بناء الدولة احلديثة ،ومل ي�سعفهم تاريخ وجتارب
الفكر ال�سيا�سي الإ�سالمي ب�شيء ،جل�أ (ال�شيخ ح�سن الرتابي) حليله املعهودة ،فقد و�صف
منوذجه بلغة غام�ضة ال تقول �شي ًئا ،فهو تعود على ا�ستخدام لغة منمقة ،خالبة بال �أفكار
مبكرا عن منوذجه الإ�سالمي« :ومثال النظام ال�سيا�سي اجلديد لي�س يف
جديدة ،ويكتب
ً
الن�صو�ص وال يف �أ�شكال امل�ؤ�س�سات ،و�إمنا هو يف جوهر املواقف النف�سية والأعراف
والتقاليد التي يعرب عنها من خالل احلركة ال�شعبية والإجرائية وامل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية».
(جملة قراءات �سيا�سية ...م�صدر �سابق� ،ص )32وهكذا يجعل نظامه اجلديد جمرد
حالة نف�سية �أو �شعورية �أو ثقافية ،لكنه ي�ستدرك ويرى �رضورة التعبري عن هذه
امل�شاعر يف �شيء ملمو�س ،ويواجه �س�ؤال التو�صيف املحدد� ،أو امل�صطلح اخلا�ص بهذه
احلركات وامل�ؤ�س�سات؛ كما هو احلال يف علم ال�سيا�سة وواقع العمل ال�سيا�سي؛ فيقدم هذا
التو�صيف املطاط واملراوغ للنظام الذي �أ�س�سه بعد االنقالب« :والإطار الذي يتجلي
الآن هو �إطار ال ميت للحكم الع�سكري ،وال �إيل التعددية احلزبية امل�صطرعة ،وال �إيل
نظام و�سائط جمموعة احلزب الواحد ،بل هو نظام ائتمار باملعروف ،يجتمع له النا�س
بحرية وعفوية،
يف مواقع خمتلفة حملية ومبا�رشة ،ثم على الأ�صعدة الأعلى من ذلك ّ
ويجمعون يف ظله كل ك�سبهم»( .نف�س امل�صدر ال�سابق).
تديني الدولة وتوظيف ال�شريعة:
يطرح الإ�سالميون �شعار الدولة الإ�سالمية وتطبيق ال�رشيعة ،وهو �شعار ُمثقل
بالأيديولوجيا والوعد باملدينة الفا�ضلة .بينما الدولة الفعلية هي �رصاع قوي على
ال�سلطة وت�ستخدم فيه كل �أ�ساليب العنف والإغراء والدهاء واخلداع ،ويرى كثري من
�رسيعا –
املفكرين �أن مقا�صد ال�رشيعة فوق �أهداف الدولة؛ ولذلك يتحول الإ�سالميون
ً
عند و�صولهم لل�سلطة– من املثالية والتوق لليوتوبيا �إىل الواقعية/النفعية �أي الرباجماتية
عند البحث عن حلول للم�شاكل الفعلية امل�ستجدة .وهذا هو معنى ال�سيا�سة ال�سائد :فن
املمكن .وهذا ما يفر�ض يف كثري من الأحيان –ح�سب مكيافيلي– ان�سحاب الأخالق لو
تعار�ضت مع الغايات ال�سيا�سية.
كثريا من الإ�رصار على �إقحام الدين يف ال�سيا�سة ،لأن ال�سيا�سة ميدان
خ�رس ال�سودان ً
ب�رشي ت�سود فيه عالقات ال�رصاع والقوة والغلبة ،لذلك تغلب عليه الال�أخالقية يف كثري
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من الأحيان .فال�سيا�سي الناجح يف ال�سودان ،يفرت�ض فيه �أن يكون قد ا�ستوعب �أفكار
مبا�رشة ،وبالتايل� ،إما �أن يكون الدين
كتاب (الأمري) جي ًدا ،حتى و�إن مل يكن قد قر�أه
ً
قادرا على تطعيم ال�سيا�سة بالأخالق� ،أو �أن يبتعد ليحتفظ بقدا�سته.
–يف حالة تدخله–
ً
فال�سيا�سة قادرة –بالت�أكيد– على فر�ض �أ�ساليبها وقيمها .وهو ما حدث يف ال�سودان فقد
ابتلعت ال�سيا�سة ال�رشيعة ،حيث ابتلى الله ال�سودان ب�سا�سة ينق�صهم الورع وال�صدق
والوطنية ،وقام ه�ؤالء ال�سا�سة بتوظيف مطلب ال�رشيعة �أو الد�ستور الإ�سالمي منذ ما
قبل اال�ستقالل وهم�شوا ق�ضايا التنمية والوحدة الوطنية والتحديث والدميقراطية .وظل
هذا ال�شعار الذي مل ميلأه �أ�صحابه ب�أفكار �أو برامج مف�صلة ،ولذلك مل تطبق ال�رشيعة �إال
بوا�سطة النظم الع�سكرية الدكتاتورية .وف�شلوا يف مترير الد�ستور الإ�سالمي �أو ال�رشيعة
من خالل الربملانات الن هذا يعني النقا�ش واحلوار والإقناع والقبول الطوعي� .أمل
ي�س�أل دعاة ال�رشيعة �أنف�سهم عن �سبب هذه الظاهرة؟ �أن يقوم ع�سكري مثل النمريي
والب�شري �أو �ضياء احلق يف باك�ستان بـ»�إعالن» ال�رشيعة؟ فهي ُتعلن ثم ُتطبق و ُتنفذ
فورا .ثم تقوم هيئات وروابط من وعاظ ال�سلطان لتربير وتديني القرارات الت�سلطية
ً
ن�سبا يف الدين.
�أي تبحث لظلم الطغاة ً
ومنذ العا�رش واحلادي ع�رش من دي�سمرب عام � 1955أي تاريخ ت�شكيل جبهة
الد�ستور ،جعل العلماء بت�سمياتهم املختلفة وانتماءاتهم ال�سيا�سية املتعددة من ق�ضية
ال�رشيعة و�سيلة للإرهاب واالبتزاز يف العمل ال�سيا�سي .وي�ستخدمونها بالطريقة التي
يريدون كب�رش ولكنهم ي�رصون على �أنها معركة دينية .فال�رشيعة ق�ضية �سيا�سية تناق�ش
بطريقة �إدارة ال�رصاع وتوازنات القوة واخلالف بني املعار�ضني وامل�ؤيدين .ولكن يف
�أي حلظة يقفز بها �إىل ميدان خمتلف ت�ستعمل فيه لغة احلالل واحلرام وتتبادل فيه تهم
والردة .ويف مار�س  2010ابتدرت م�ست�شارية الأمن القومي التابعة لرئا�سة
التكفري
ّ
حوارا كلف به اللواء ح�سب الله حممد عمر .ويف تقدميه للحوار �رصح ب�أن
اجلمهورية
ً
كل الق�ضايا مطروحة للنقا�ش مبا يف ذلك ال�رشيعة ،ويف اللحظة انطلقت حملة �شعواء
قادتها جماعات العلماء ،وقد عربت عن ا�ستغالل خطري لل�رشيعة وتوظيفها لتخويف
حوارا
علما ب�أن الرجل يقود
ً
ً
–حرفيا– املعار�ضني .وتوقف احلوار قبل �أن ينطلقً ،
ومببادرة من جهة مل ي�صدق النا�س �أنها ميكن �أن تقوم مبثل هذه اخلطوة.
ومن الوا�ضح �أن ال�شيوخ قد احتكروا احلديث عن ال�رشيعة و�صار ماركة م�سجلة
با�سمهم .وهذا م�رشوع كني�سة �أو فاتيكان معنوي� .إذ ُنالحظ �أن ال�شيخ يو�سف
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القر�ضاوي قال حديثًا ،يف نف�س الأ�سبوع� ،أخطر و�أجر�أ �ألف مرة مما قاله اللواء ح�سب
الله ،ولكن مل يفتح الله على علمائنا الأفا�ضل بكلمة واحدة .فقد جاء يف �صحف يوم 4
مار�س 2011ما يلي« :جدد العالمة ال�شيخ يو�سف القر�ضاوي رئي�س االحتاد العاملي
لعلماء امل�سلمني الت�أكيد على �أن حتقيق احلرية ُمق َّدم على تطبيق ال�رشيعة الإ�سالمية.
ونبه خلطورة �إهمال النا�س للحرية وترك احلكام ي�أكلون حقوق النا�س وي�ستبيحون
�أعرا�ضهم وي�سفكون دماءهم» .و�شدد ال�شيخ القر�ضاوي على �رضورة تثقيف الأمة
بحقوقها ،وطالب با�ستثمار الثورات التي هبت يف عدد من الدول العربية واعتربها
�ضيع ما جاءت به الثورات من معان
«�أمانة يف �أعناق جيلنا» .وقال« :ال يجوز �أن ُن ّ
وقيم ونرجع ملا كنا عليه» .وتابع« :ال بد �أن نحافظ على مواريث الثورات التي
�أحيت الأمة من جديد» ،جاء ذلك يف كلمة �ألقاها يف ندوة بعنوان (العالقة بني احلاكم
واملحكوم) التي نظمها االحتاد العاملي لعلماء امل�سلمني مبركز «فنار» .وحتدث يف الندوة
د .على القرة داغي الأمني العام الحتاد العلماء ود .حممد امل�سفر �أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية
بجامعة قطر ،و�أدارها رفيق عبد ال�سالم ،و�شهدها عدد قليل من الدعاة والباحثني
والكتاب والأكادمييني .وحمل ال�شيخ القر�ضاوي ب�شدة على «الثقافات امليتة» التي
وقفت يف وجه الثورات ،وق�صد بها �آراء العلماء الكبار –يف منا�صبهم– وال�سلفيني
املتع�صبني با�سم القر�آن وال�سنة ،والأتباع وال�صوفية ،الذين عار�ضوا ثورات ال�شعوب
خروجا على تعاليم الإ�سالم.
واعتربوها
ً

و�أبدى ده�شته من توافق ال�صوفية وال�سلفيني على معار�ضة الثورات رغم اختالفهما
متمنيا
حرفيا ،فما ر�أي علمائنا الأفا�ضل،
وفكريا .هذا هو كالم ال�شيخ القر�ضاوي
فقهيا
ً
ً
ً
ً
�أال يكيلوا مبكيالني؟

ومن النقا�شات التي جتددت بني الإ�سالميني� ،إذ كان البع�ض يرى �أن العقيدة يجب
�أن ت�سبق ال�رشيعة لأنها مقدمة عليها ،وهذه مدر�سة الرتبية �أوالً ،وقد و�صل الأمر
بالبع�ض حد و�صف املجتمع احلايل باجلاهلية و�أنه غري م�ؤهل لتقبل �أحكام ال�رشيعة .ويف
ردا ،فقال« :ويف كل ذلك بع�ض الوجاهة
ذلك الوقت ،مل يعدم ال�شيخ ح�سن الرتابي ً
تعبريا عن
ولكن لئن تقدمت العقيدة على ال�رشيعة يف النظر ،فان ال�رشيعة لي�ست �إال
ً
العقيدة وال خري يف عقيدة ال يعرب عنها من خالل ال�رشيعة لأن �إميان املرء هو ما وقر
ملتزما كذلك بوجوه التعبري
يف �صدره و�صدقه عمله وال ي�أتي العمل م�صد ًقا �إال �إذا كان
ً
التي هدتنا �إليها ال�رشيعة»( .كتاب :م�شكالت تطبيق ال�رشيعة الإ�سالمية� ،ص.)7
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ورغم �أنه رف�ض التدرج يف تطبيق ال�رشيعة لأنها كانت قد �شرُ عت فعالً� ،إال �أنه توقع
أو�ضاعا غري �رشعية بظاهر من تطبيق ال�رشيعة،
بع�ض التجاوزات ،فقد ُيجيز احلكام �
ً
ك�أن يقولوا للنا�س« :ال ب�أ�س �سنطبق لكم حد ال�رسقة ،ثم ي�ستثنون منه �سارق الأموال
ن�صيبا يف املال العام»�( .ص)17
العامة بحجة درء احلد ب�شبهة �أن للموظف العام
ً
ويف �سياق التخويف واملزايدة حول ال�رشيعة ،كان للع�سكريني طريقتهم و�أ�سلوبهم
يف �إدارة ال�رصاع ،وهو «القذف بالتهم» .فقد قال الب�شري يف لقاء جماهريي� ،أن
الرتابي «ظل عمره كله يغ�ش ويخدع النا�س ويدعو �إىل تطبيق ال�رشيعة الإ�سالمية،
ولكنه ال يريد ال�رشيعة ،لأنه �أحلّ اخلمر وفتح البارات يف اخلرطوم بعد ما �أغلقها
الرئي�س ال�سابق جعفر النمريي العام ،»1983يف �إ�شارة �إىل اقرتاح الرتابي تطبيق
نظرا �إىل تعدد �ساكنيها .وقال يف لهجة
القانون يف العا�صمة على �أ�سا�س �شخ�صيً ،
غا�ضبة« :الرتابي كان �شيخنا وزعيمنا ،لكنه خدعنا فتخلينا عنه� .أنه رجل منافق
وكذاب �ضد الدين وي�سعي �إىل الفتنة ويحر�ض امل�سلمني على قتل بع�ضهم يف دارفور».
(احلياة  .)2004/4/4ولكن ال�شيخ يرد بدوره�« :صحيح �أن التطبيق بد�أ فيه �شيء من
ال�رسية (�أن ي�شهد العذاب طائفة من امل�ؤمنني) ال ي�شهدوها كل النا�س بال�رضورة ولكن
بد�أت خفية ومر على نظام الإنقاذ عهد احتال النا�س فيه بحيل لي�رصفوا العقوبات بعي ًدا
عن حدود القطع مثالً ،خا�صة وهي �أن تدر�أ احلدود بال�شبهات فاحتالوا بهذه الكلمة
فدر�أوها جملة واحدة .ولكن بعد حني حتول العهد ( )....و�أنا مل ا�سمع بها ولكن
حدثت»( .ال�صحافة )2000/4/29ويف نف�س معركة تبادل التهم ،قال الب�شري� ،أن
ال�شيخ ال تهمه ال�رشيعة ولديه �سيناريو خارجي ،فرد الرتابي« :ال علم يل ب�سيناريو
خارجي ...ولكن ما �أعلمه �أنه قدم علينا حاكم ذو تربية ع�سكرية وروحه ال تقبل
كثريا من امل�شاركات وال�ضوابط الأخرى التي ميثلها رمز ديني معني (يف �إ�شارة �إىل
ً
نف�سه)» (ال�صحايف الدويل .)1999/12/30هل هذا �رصاع حول ال�رشيعة؟هل هي لله
ال للجاه؟ كما كان يهتف الإ�سالميون املتحم�سون خالل الأيام الأوىل لالنقالب.
يقلل الإ�سالميون عم ًدا من �ش�أن تطبيق ال�رشيعة يف جمال الف�ساد والعدالة االجتماعية
والرفاهية و�سعادة ال�شعب ،ويق�رصونها على �سلوك ومالب�س الفتيات فقط .فقد ُ�سئل
ماجد حاج �سوار� ،أمني التعبئة ال�سيا�سية ووزير ال�شباب ال�سابق ،يف مو�ضوع التعدي
ال �أنه توجد جتاوزات ويعلمونها ،ولكن ال يحا�سبون املتعدين
على املال العام ،فرد قائ ً
وفق «فقه ال�سرتة»! (الأهرام اليوم  )2011/3/19وهم ينا�سلون الفقه كما يحتاج
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املوقف� :سرتة �أو �رضورة ،بل �صار لكل �شيء فقهه اخلا�ص .وملاذا مل يطبق هذا الفقه
على الفتاة التي ُجلدت و�صورت بالفيديو وكانت �أويل بال�سرت؟ ولكن قلم ال�رشيعة يف
يدهم ويكتبون كما يريدون ،لقد �أ�صبحت ال�رشيعة عندهم مثل امليثاق الوطني لالحتاد
اال�شرتاكي ،يف�رسونها ويغيرّ ونها ح�سب احلاجة .لذلك من الغريب �أن �رشيعة الإنقاذ
دائما :من لديه دليل فليقدمه!
مل تقرتب �أب ًدا من مو�ضوع الف�ساد ،ويرد امل�سئولون ً
�رشعيا يقوم بدور املحت�سب �أي له احلق يف رفع ق�ضايا
وين�سون �أن املوظف احلكومي
ً
با�سم الأمة .فمن املتوقع حني تتكاثر التهم �أن تقوم احلكومة ال�رشعية ال�رشيفة بنف�سها
بفتح كل امللفات لكي ُت�سكت «املرجفني» ،ح�سب قولهم.
أخريا ،من الوا�ضح �أن مو�ضوع ال�رشيعة التي جاءت للرحمة واالرتقاء مبكارم
� ً
الأخالق ،حتول لدي �إ�سالمي ال�سودان �إىل �سوط و�سيف �ضد املعار�ضني واملواطنني
الغالبة حتدي ًدا لأنهم خارج فقه ال�سرتة .فهي ُت�ستغل يف العمل ال�سيا�سي لإرهاب وابتزاز
املخالفني يف الر�أي من خالل تهمة �أنهم �ضد �رشع الله .وت�ستغل مرة �أخرى حني تطبق
ويرتك �أ�صحاب ماليني امل�ضاربات،
ال�رشيعة على الفتيات امل�ست�ضعفات وامل�سكيناتُ ،
والقطط ال�سمان ،والكرو�ش الكبرية التي ت�ضخمت مبال ال�سحت والبنوك .وال�شعب ال
يخاف ال�رشيعة ،ولكن ال�شعب يطالب بتطبيق ال�رشيعة على الرتف والف�ساد والطغيان.
نزاعات الدعوة وال�سلطة:
قدمت احلركة الإ�سالمية الأم –الإخوان امل�سلمون– نف�سها منذ ن�ش�أتها عام ،1928
كدعوة دينية و�أخالقية تعود بامل�سلمني للقر�آن و�إ�سالم البداية النقية الطاهرة .لذلك،
كان مر�شدها ال�شيخ ح�سن البنا ،يكاد يرى يف ال�سيا�سة تهمة ،خا�صةً �إن كانت لها
�أهداف �أخرى غري العودة �إىل الإ�سالم القر�آين .حيث يكتب (البنا) يف ر�سائله..« :
ويقول قوم �آخرون �أن الإخوان امل�سلمني قوم �سيا�سيون ودعوتهم دعوة �سيا�سية،
ولهم من وراء ذلك م�آرب �أخرى .وال ندري �إىل متى تتقار�ض �أمتنا التهم وتتبادل
الظنون وتتنابز بالألقاب وترتك يقي ًنا ي�ؤيده الواقع يف �سبيل ظن تو�صيه ال�شكوك ؟ يا
قومنا� :إننا نناديكم والقر�آن يف مييننا وال�سنة يف �شمالنا ،وعمل ال�سلف ال�صاحلني من
�أبناء هذه الأمة قدوتنا ،وندعوكم �إىل الإ�سالم وتعاليم الإ�سالم و�أحكام الإ�سالم وهدى
تدريجيا يف ال�سيا�سة
الإ�سالم» )46 : 1990( .لكن جماعة الإخوان امل�سلمني انخرطت
ً
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ويف �أربعينيات القرن املا�ضي �صارت من �أن�شط التنظيمات ال�سيا�سية ،ومل تحُ ل �إال بعد
قيام ثورة  23يوليو  1952باعتبارها جمعية دينية .ورغم ذلك ،تعامل معها نظام
ر�سميا و�إعدام و�سجن عدد من
ثورة يوليو كتنظيم �سيا�سي خطر على الثورة ومت حلها
ً
رموزها .وحتى الآن مل يتخل الإخوان امل�سلمني عن هذه االزدواجية ،الآن بقيت
اجلماعة وت�أ�س�س حزب احلرية والعدالة .وظلت العالقة ملتب�سة رغم جهود املحافظة
على امل�سافات ال�رضورية لال�ستقاللية.
يطرح هذا التداخل بني الدعوى وال�سيا�سي عدة م�شكالت من �أهمها :يف حالة الدعوة
فهي متثل املدافع والداعي للإ�سالم ،وبالتايل جماعة الإ�سالم التي حتتكر الدين ،بينما
يف حالة احلزب فهم جماعة �إ�سالمية من بني �آخرين تو�سلوا بالإ�سالم لتقدمي �أفكار
�سيا�سية .وقد يوحي �شعار «الإ�سالم هو احلل» بغلبة الدعوى على ال�سيا�سي ،وهذا
جمال مل يح�سم بعد رغم �إعالن قيام �أحزاب �إ�سالمية �أخرى .فقد ظل الإ�سالميون
وعر�ضهم
يخلطون بني الدين وال�سيا�سة �أي بني املطلق والن�سبي �أو الإلهي والب�رشي،
ّ
احلديث عن الدعوة وحماية الدين لتهمة احتكار فهم الدين وتقدمي ت�صورهم على �أ�سا�س
�أنه الوحيد ،وبالتايل احلق يف حتديد الكافر وامل�ؤمن ،ويعد هذا هو التناق�ض حني تختلط
�سيا�سيا ب�أنه كافر �أو خارج عن
الدعوة بال�سيا�سة� ،إذ قد يو�صف املعار�ض �أو املخالف
ً
امللة .وب�سبب متايز ميدان الدعوة عن ميدان ال�سيا�سة يتوقع اختالف اللغة واملفاهيم
امل�ستخدمة .ولكن �إ�رصار بع�ض الإخوان امل�سلمني على غياب احلدود الفا�صلة ،بقولهم:
كثريا من الق�ضايا
�أن جماعة الإخوان ي�سعها ما ي�سع الإ�سالم ،يطرح على الإ�سالميني ً
كبريا من الرباجماتية .وهذا �أحد جماالت
قدرا
ً
املفتوحة وغري املح�سومة مما يفر�ض ً
ما د�أب (ال�شيخ ح�سن الرتابي) على ت�سميته :فقه ال�رضورة ،وهي طريقة خطرة �إذ
ي�صبح كل �شيء ممكن ويوجد له خمرج كما �أ�سلفنا .وقد يكون فيه قدر من التو�سع غري
املرغوب يف فهم �أو ا�ستغالل مفهوم مقا�صد ال�رشيعة �أو املقا�صدية ،كما �أن البحث عن
وي ِ
�ضعف القيود
امل�صالح واملفا�سد يف كل موقف يفتح الباب �أمام االنتهازية الرباجماتيةُ ،
ال�صارمة احلافظة للدين.
تبدو النظرة الدعوية �أقرب �أحيان ًا �إىل التنظري والتفكري ،و�إن غلبت عليها �رشوط
رجح �إر�ضاء اجلماهري �أو العامة،
العقيدة والتوحيد والفقه ،بينما النزعة ال�سيا�سية ُت ِّ
وبالتايل حتقيق احل�شد ،والتعبئة ،واحلما�س ،وال�شعبوية .من املالحظ يف هذه احلالة
انق�سام ال�شعبوية والنخبوية ،فالدعوة حتتاج �إىل علماء وفقهاء قادرين على �إقناع النا�س
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وغالبا ما يتم ا�ستخدام امل�ساجد .لكن الو�ضع
مبختلف �أطيافهم وفئاتهم االجتماعية،
ً
نوع �آخر ،يحركون
يختلف يف العمل ال�سيا�سي حيث تكون احلاجة �أكرث خلطباء من ٍ
اجلماهري ويثريون عواطفها وحما�ستها .وقد ا�صطدمت هذه الثنائية :الدعوى وال�سيا�سي
بخيار امل�شاركة ال�سيا�سية واالندماج يف العملية الدميقراطية ،وقام الإ�سالميون –خا�صةً
يف م�رص واملغرب– بخلق تعاي�ش بني «احلركة» واحلزب .ويف املراحل الأوىل
للم�شاركة ،يخلط الإ�سالميون بني مهمة االثنني� ،أو قل تتداخل ،حيث يعترب احلزب
�أداة من �أدوات التغيري االجتماعي ،والذي يتم من خالل �إقامة الدين على م�ستوى
الدولة وعلى م�ستوى الأمة.
يفر�ض الواقع �رشوطه يف تغليب ال�سيا�سي بكل ما تعنيه ال�سيا�سة من عالقات و�سلوك
أبعادا �أخرى ،حني
متاما ،وقد ي�أخذ ا�ستقطاب الدعوة مقابل العمل ال�سيا�سي � ً
غري ديني ً
يتحدث البع�ض عن الرتبية (الدعوة) مقابل العمل ال�سيا�سي فنحن �أمام اجتاه دعوى
عقائدي �أخالقي يف طريقه للتحول �إىل خطاب �سيا�سي اجتماعي .واختلف كثري من
تاليا؟ يعني هذا
الإ�سالميني حول حتديد الأولوية :هل ال�سلطة(الدولة) �أو ً
ال ثم املجتمع ً
الو�صول �إىل ال�سلطة ال�سيا�سية لتغيري املجتمع �أم يعمل الإ�سالميون على بناء جمتمع
ال تكون مهمته ت�أ�سي�س الدولة الإ�سالمية .وميكن اخت�صار اخلالف
�إ�سالمي فا�ضل �أو ً
حول فكرة�« :إن الله يزع بال�سلطان ما ال يزع بالقر�آن» .ومن هنا يت�سلل كثري من
الرباجماتية والتربيرية وقد تكون االنتهازية ال�سيا�سية ،فهناك غاية نبيلة و�سامية لها
القدرة على تربير كل الو�سائل وهي تطبيق �رشع الله كما يعلن الإ�سالميون ،وهنا قد
يتحكم مبد�أ:الغاية تربر الو�سيلة ،بامتياز.
مبكرا وبقوة ،لذلك
ولج الرتابي واحلركة الإ�سالمية ال�سودانية يف العمل ال�سيا�سي
ً
ُنظر با�ستخفاف لق�ضية الرتبية (الدعوة) و�أُعلي من دور ال�سلطة ال�سيا�سية يف �إنفاذ �أي
م�رشوع �إ�سالمي .وهذا ما يف�رس الإقدام على انقالب  30يونيو  ،1989مع العلم
ب�أن الإ�سالميني ال�سودانيني كانوا م�شاركني يف الربملان الذي انقلبوا عليه ،ومثلوا
مبكرا و�رصاحةً  ،عن موقف من
القوة احلزبية الثالثة يف الربملان .لكن الرتابي عبرّ
ً
نظرية :الرتبية �أوالً ،ودون �أي تردد كتب قبل فرتة طويلة...« :كذلك ال جمال يف
�سياق دين التوحيد للمراء البعيد يف خيار تقدمي الرتبية الأخالقية االجتماعية ب�سيا�سة
الإ�صالح التنفيذي املبا�رش بقوة ال�سلطان ،متى متكنت حركة الإ�سالم� .أما �أكرث الذين
ينادون بالرتبية دون القانون بحجة التمهيد والتوفيق ف�إمنا يريدون جتريد حافز القر�آن
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من اال�ستنفار بوازع ال�سلطان وعزل الدين عن احلكم ،وال خري يف تربية مزعومة
تعطل احلكم مبا �أنزل الله»( .نظرات يف الفقه ال�سيا�سي� ،ص .)56ويرى �رضورة
التطبيق الكامل للإ�سالم �أي عدم تعطيل ال�رشع حتى تكتمل بع�ض جوانب النق�ص يف
�أخالق وتربية املجتمع .والأهم من ذلك يرى ..« :وال معنى بل ال �صدق يف زعم من
يزعمون �رضورة البدء مبقا�صد الدين ثم يردونها �إىل عموميات من ال�شورى والعدالة
وكرامة الإن�سان ،ي�ضاهون املبادئ الرائجة لدى الب�رش قاطبة م�ؤمنهم وكافرهم».
(امل�صدر ال�سابق نف�سه).
وا�سعا �أمام الرباجماتية واللجوء �إىل التجربة واخلط�أ ،واالبتعاد
يفتح (الرتابي) الباب
ً
عن التنظري والتقعيد والتفكري .فهو ي�ستهجن دعوات االجتهاد والدرا�سة والبحث ،حني
يكتب« :ومن احليل ال�شائعة لإعاقة قيام النظام الإ�سالمي ،االعتذار ب�رضورة التمهيد
حكيما غري معيب ،مراعاة
لها ب�إجراء درا�سات عميقة حتى نتبني مقت�ضى الدين فنطبقه
ً
وحذرا من ت�شويه الإ�سالم والتنفري عنه.
خلطر الدين ووقاره وعدم اقتحامه بعفوية،
ً
والعلم والتفقه والدرا�سة حق لكنه ال ي�سوغ ت�أخري قيام ما نعلم من الدين� ،أو رهنه
ب�إجراءات �سلحفائية ال تتناهى ،يتيه فيها املولعون بت�شعيب النظر وي�ستدعيها املبطئون
علما �أمت
املاكرون .والعدل من العلم والعمل �أن يعمل امل�سلمون بقدر ما علموا ويبتغوا ً
ُتعينهم عليه التجربة الفعلية ،ويبارك الله لهم فيه مبا �صدقوا»( .نف�س امل�صدر ال�سابق).
ُعرفت امليول الرباجماتية للإ�سالميني بتحقريها لالهتمام الفكري� ،أو مبعنى �أدق
الأيديولوجي� ،أي االلتزام مبنظومة �أفكار ومبادئ جمردة يعمل الأفراد على الو�صول
�إىل حتقيقها .وال �أميل للمعنى الذي يرى فيها ذرائعية ،رغم �أنها قد ال تخلو من ذلك؛
خا�صةً و�أن (الرتابي) جرئ وم�صادم وال يحتاج �إيل ذرائع حني يحدد هدفه .ولذلك،
ما يقدمه (الرتابي) هو تف�ضيل البحث عن مدى عملية ونفعية الفكرة �أو املبد�أ من خالل
جتربة واقعية وتعديله �أثناء التطبيق ،فاملهم النتائج.
وكان �أحد الإ�سالميني قد علق على النموذج الرتكي ب�أنه ناجح �صحيح ولكنه
غري �إ�سالمي ،وبالتايل ال ميكن و�صفه بالنموذج الإ�سالمي الناجح( .زين العابدين
الركابي� ،صحيفة ال�رشق الأو�سط  .)2011/7/16فالإ�سالميون الأتراك غرقوا يف
الرباجماتية �إىل �أق�صى احلدود وابتعدوا عن الإ�سالمية املثالية التي ال ت�ساعدهم على
التكيف والت�أقلم مع التحديات املت�صاعدة .وهذا ما يدعو �إليه (الرتابي) البدء يف تطبيق
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ال�رشيعة حتى قبل وجود ت�صور م�سبق �أو برنامج مف�صل يتوقع الق�ضايا وامل�شكالت
جمددا« :فلن ين�شط �أو ُير�شد العلم ال�رشيعة كما ينبغي وهي مهملة ومعطلة
م�سبقا .يكتب
ً
�إال �أن يدفعه ويهديه الواقع احلي عند تطبيقها .ولن تنفك من بعد حماوالت امل�سلمني
العلمية والعملية �أن يجودوا تطبيعهم و�أن يبلغوا مقامات �أرقى من الإح�سان»( .امل�صدر
ال�سابق ،نظرات� ،..ص.)57
حادا لهذا املوقف ،واعتربه �أوىل
قدم �أحد الإ�سالميني (الطيب زين العابدين) نق ًدا ً
خطايا الإ�سالميني ال�سودانيني ،يكتب ...« :النظرة املبالغ فيها لدور ال�سلطة يف
�إحداث التغيري الإ�سالمي املن�شود ،ومن ثم �أهمية العمل ال�سيا�سي على غريه .لقد ُعرف
عن حركة االخوان امل�سلمني يف م�رص ،التي انبثقت منها احلركة الإ�سالمية ال�سودانية،
رجع
نظرتها ال�شاملة للإ�سالم كدعوة وتربية وعبادة وثقافة وجهاد ونظام حكم»ُ .
وي ِّ
هذا الرتاجع عن املوقف الرتبوي للمعاناة التي تعر�ض لها الإ�سالميني من قبل النظم التي
حكمت بعد �ضياع فل�سطني« :ون�سبةً ل�سيطرة احلكومات الع�سكرية يف عقود اخلم�سينيات
وال�ستينيات وال�سبعينيات على عدد من الدول العربية وما ترتب على ذلك من كبت
للحريات العامة وا�ضطهاد القوى ال�سيا�سية وعلى ر�أ�سها احلركات الإ�سالمية ،وتبني
مبادئ القومية العربية والعلمانية واال�شرتاكية ،ف�أحدث ذلك ردة فعل لدى الكثريين
من �أبناء احلركات الإ�سالمية يف العامل العربي».
ومن تلك اللحظة �صار الإ�سالميون يعتقدون�« :أن ال�سلطة ال�سيا�سية القاب�ضة هي
�أداة التغيري الأ�سا�سية يف املجتمع للأ�صلح �أو الأف�سد .ولعل كتابات ال�شهيد �سيد قطب
والأ�ستاذ �أبو الأعلى املودودي كانت ت�سري يف ذلك االجتاه ولكن املودودي رف�ض
طريق العنف واالنقالبات الع�سكرية ،و�أذكر �أين �س�ألته يف لندن يف مطلع ال�سبعينيات:
هل �سبب رف�ضه لالنقالب الع�سكري مبد�أ ديني �أم حكمة �سيا�سية؟ ف�أجابني باخت�صار �أنها
حكمة �سيا�سية».
ورغم �أن الرافد الرئي�سي للإ�سالميني جاء من م�رص� ،إال �أن ن�ش�أتها الأويل جاءت
خمتلفة ،يكتب« :وكانت احلركة الإ�سالمية ال�سودانية منذ ن�ش�أتها يف املدار�س الثانوية
وجامعة اخلرطوم �سيا�سية التوجه بامتياز ،فقد قامت للتعارك مع احلركة ال�شيوعية
التي بد�أت تتمدد يف م�ؤ�س�سات التعليم .وبعد ثورة �أكتوبر  64انفتحت �شهوة احلركة
الإ�سالمية للعمل ال�سيا�سي املبا�رش يف ال�ساحة احلزبية الذي تدرجت فيها عرب (جبهة
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امليثاق الإ�سالمي) ثم :اجلبهة الإ�سالمية القومية».
دخل الإ�سالميون يف جدال حول دينية �أم مدنية الدولة ،وظهرت �أقوى حماوالت
التوفيق والرباجماتية لتحديد نوع دولتهم القادمة ،ومن �أهم التطورات يف الفكر
ال�سيا�سي للإ�سالميني تراجع املطالبة –عالنية– باخلالفة عدا (حزب التحرير).
واحلديث عن الدولة الوطنية لدى الإ�سالميني ميثل خطوة متقدمة ،فهذا االنتقال
ن�سبيا ب�سبب دالالت وا�ستحقاقات الدولة الوطنية .ومن
ي�ضعهم على م�ستوى حداثي ً
ناحية �أخرى يطرح ال�س�ؤال هل هي دولة امل�سلمني �أم دولة �إ�سالمية؟ وهذا �س�ؤال مي�س
ا�ستمرارية احتكار الدين �أو تف�سريه بوا�سطة جماعة معينة .وي�شغل ال�ساحة امل�رصية هذه
الأيام مفهوم توفيقي ولكنه �شديد التعقيد ،وهو :الدولة املدنية ذات املرجعية الإ�سالمية،
�أو الدولة الدميقراطية ذات املرجعية �أو الدولة الآذنة بالإ�سالم.
يزداد غمو�ض دينية الدولة لدى (الرتابي) حيث يتجول بني مفاهيم يفرت�ض فيها
التمايز واالختالف؛ وهي :الدولة ،النظام واملجتمع .وال يتوقف عند تعريف �أَ ّي
منهما ،بل يكتفي بالينابيع �أي ما يجب �أن يكون عليه كل كيان .وهو ي�صل �إىل حد
�أقرب �إىل غاية ال�شيوعية� ،أي نهاية الدولة ليحل حملها املجتمع .ولأن براجماتية
(الرتابي) حماطة بالكثري من الكالم املنتقى الذي يقوم حمل الأفكار دون �أن يكون
كذلك ،فهي تنظر يف كل هذه املفاهيم.
فعلى �سبيل املثال ،يكتب�« :إن �أزمة ال�شورى (�أو الدميقراطية) يف جمتمعات
امل�سلمني لن تعالج ب�أ�شكال د�ستورية ت�ضفي على نظام ال�سلطان� ،إال �أن ي�ؤ�صل الأمر
وي�ؤ�س�س على �أ�صيل الدين امل�ضيع .وبالإ�سالم ت�صبح ال�سلطة خالفة م�سئولة يف الأر�ض
حتتملها اجلماعة وال تكلها �إىل فرد �أو فئة ،وبالإ�سالم تكون ال�شورى نظام حياة �شامل
ال ممار�سة �سيا�سية حمدودة»�( .ص )32ويركز على الفرد ثم املجتمع ،حني يقول« :ملا
كان الإن�سان هو حمل الدين الأول ،فقلوب امل�ؤمنني هي �أ�سا�س البناء االجتماعي الديني
ولي�ست الدولة �إال ُبع ًدا يف حياة امل�ؤمنني حيث تتج�سد �آثار �إميانهم يف جمال ال�سلطة
قدميا يثبت �أولويته على
والوالية العامة» .وي�ضيف« :ومن ثم كان املجتمع الإ�سالمي ً
الدولة يف قيامه من تلقاء ذاته يغالب وظائف احلياة ،ومتده وظائف الإميان و�ضوابطه
الفعالة يف نفو�س امل�ؤمنني .لقد كاد ذلك املجتمع �أن ي�ستغنى عن الدولة»�( .ص)33
ّ
يف�ضل النظام الإ�سالمي على الدولة الإ�سالمية ،ويقول�« :أن النظام
ويف موقع �آخر ّ
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و�شكرا
حبا
الإ�سالمي نظام ديني والدين حمله القلوب املخل�صة التي تقوم لله قانتة طائعة ً
ً
ورجاء .فالأ�صل يف النظام الديني احلرية والدعوة»�( .ص)45
وخوفًا
ً

مل ت�صمد براجماتية (الرتابي) حني و�صل الإ�سالميون �إىل ال�سلطة يف ال�سودان �أمام
الواقع رغم التنازالت املبدئية ،ولكنها مل ت�ستطع �إقامة دولة ناجحة �إ�سالمية �أو غري
�إ�سالمية .فاحلركات الإ�سالمية مل يعد لديها �أي م�رشوع خا�ص تقدمه كنموذج للدولة
الإ�سالمية؛ فقد متكنت منها العوملة واحلداثة رغم كل حماوالت املقاومة واملمانعة.
مواجهة الدميقراطية:
واجه الإ�سالميون �س�ؤال الدميقراطية وان�شغلوا به –تنظيمات ومفكرون– خالل
ال�سنوات التي تلت �سقوط املع�سكر ال�سوفيتي يف مطلع ت�سعينيات القرن املا�ضي .وقد
جزء من ظاهرة عاملية تزامنت مع نظريات النهايات ،نهاية التاريخ ونهاية
كانوا
ً
الإيديولوجيا ،بل نهاية الإن�سان عند بع�ض البنيويني .ولأ�سباب ذاتية ومو�ضوعية
ال �أو
عموما
خارجية ،دخل مفهوم الدميقراطية �إىل اخلطاب الإ�سالمي
–رف�ضا �أو قبو ً
ً
ً
نق ًدا �أو توفي ًقا– �ضمن امل�رشوع احل�ضاري الإ�سالمي املعا�رص.
ومن يتابع �أدبيات احلركات والتنظيمات الإ�سالمية قبل ذلك التاريخ ،خا�صة يف
اهتماما مبفهوم الدميقراطية .مع
وا�ضحا �أو
وجودا
ال�ستينيات وال�سبعينيات ،ال يلحظ
ً
ً
ً
قمعا ومالحقةً �صارمة تعر�ض لها الإ�سالميون .ويعود
العلم �أن هذه ال�سنوات �شهدت ً
تعليما حديثًا داخل احلركات
العامل الذاتي الهتمام الإ�سالميني� ،إىل تزايد عدد املتعلمني
ً
الإ�سالمية ،بالإ�ضافة �إىل تو�سع االحتكاك واملناق�شة مع الآخر وبالذات احل�ضارة
الغربية ،والرغبة يف التجديد.
ال تكمن م�شكلة وحتديات الإ�سالميني يف التعامل مع الدميقراطية فقط ،ولكن يف
التعامل مع كل متغريات وق�ضايا الع�رص احلديث؛ فهم مطالبون بالتعامل مع احلداثة
والعقالنية والتكنولوجيا والعلم والإبداع غري امل َُّقيد .والإ�سالميون ال ميكن لهم اخلروج
من الع�رص وال معاندة التاريخ والتطور ،وال �أظن �أمن يرغبون يف ذلك ،ولكن �أزمتهم
ومع�ضلتهم تتمثل يف كيف ميكن �أن يكونوا حداثيني و�أن يظلوا �أنف�سهم �أي املعا�رصة مع
اخل�صو�صية واحلفاظ على الهوية الثقافية؟ وميكن �أن ُيف�سرَّ كل هذا احلراك واملدافعة
وال�رصاع الراهن ،على �ضوء هذه املحاولة امل�ضنية وال�صعبة .وما ن�سميه براجماتية
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�أو �أحيا ًنا انتهازية �أو تناق�ضات ،ما هي �إال مظاهر جلهود حل املعادلة ال�صعبة بني
الأ�صالة واملعا�رصة .فالإ�سالميون م�ضطربون يف التعامل مع التاريخ والزمن ،ففي
�أغلب الأحيان لهم زمان ثابت ،وتاريخ ترك م�ستقبله يف املا�ضي .فهم دائم ًا ي�ستدعون
مناذجهم ال�سيا�سية والأخالقية واحلياتية من املا�ضي �أو الع�رص الذهبي ،ويرون �أننا لن
نفلح �إال بتكرار ما فعله و�أجنزه �أ�سالفنا� ،أي اقتفاء �أثرهم وتراثهم.
الدميقراطية كمفهوم وفل�سفة و�آلية هي �أيقونة هذا الع�رص وتت�شابك مع جميع مناحي
حياة كل الب�رش ،حتى املعادين لها؛ فهي تت�صدر جمال ال�سلطة وال�سيا�سة ،لكي تتحول
�إىل ق�ضية احلرية مب�ضمونها الإن�ساين الوجودي ال�شامل .ويف هذه احلالة تنف�صل عن
هما ي�شغل كل الب�رش ( .)Homo Sapiensوتقارب
م�صدرها الأوىل الغربي لت�صبح ً
�أن تكون غريزة فطرية ال ميكن العي�ش بدونها .ويكتمل مفهوم الدميقراطية بحقوق
الإن�سان ،ورغم وجود ال�شعار منذ الثورة الفرن�سية � ،1789إال �أنه �أُعيد اكت�شافه
ور َّد �إليه االعتبار يف ال�سنوات الأخرية .والآن ،ميكن القول ب�أن ثالوث موحد هو
ُ
الدميقراطية ،احلرية ،وحقوق الإن�سان �صار غاية الإن�سان احلديث ،واملعيار املطلق
يف درا�سة مدى وحدود احلداثة والع�رصية يف �أي جمتمع �إن�ساين.
تعر�ض الفكر الإ�سالمي لتح ٍد يتمثل يف كيفية تعامل هذا الفكر املعتمد على ثوابت
وهنا َّ
جاء بها الن�ص القر�آين وال�سنة املطهرة والإجماع مع حركة الواقع والتاريخ يف تغريها
امل�ستمر؟ والدميقراطية ظاهرة حديثة تواجه امل�سلمني وهم غري م�سلحني بن�صو�ص
قطعية لتف�سريها ثم تطبيقها ،لذلك تعددت �أ�شكال اخلطاب الإ�سالمي لدرجة التناق�ض
يف التناول .وبرزت �إ�شكالية كربى يف هذا االختالف ،فهو نتيجة مواقف �إن�سانية ن�سبية
ت�ضفى على نف�سها القد�سية والإطالقية.
ح�رصا .ومن هنا اكت�سب
وميثل التعدد مواقف النا�س املتدينني ولي�س حقيقة الدين
ً
قدرا من االلتبا�س والت�شوي�ش يف التفكري واملمار�سات يف العامل
و�ضع الدميقراطية ً
�سواء بتوحيد املفهوم� ،أو االتفاق
الإ�سالمي ،ويت�سم بالالمعيارية لأنه مل ي�ستقر بعد
ً
غالبا التوتر والتطرف
حول املمار�سة .وهذه حالة انتقالية غري م�ستقرة ي�سودها
ً
واال�ستقطاب ،وبالتايل ي�سهل فيه التكفري والإق�صاء واالتهامات بالعمالة والتغريب.
بعد انهيار النظم ال�شمولية يف �أوروبا ال�رشقية ،و�أمريكا الالتينية ،و�آ�سيا ،وبع�ض دول
ال لل�شك �أن هناك مطلوبات جوهرية للدولة احلديثة،
�إفريقيا ،ات�ضح مبا ال يدع جما ً
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كالدميقراطية ،والتعددية ،وقيام الدولة على قاعدة املواطنة ،واالحتكام للم�ؤ�س�سات،
واحرتام حقوق الإن�سان.
� ّأي م�ستقبل للدولة الإ�سالمية؟
يعي�ش الإ�سالميون ،خا�صة املن�شغلني �أكرث مبا هو �سيا�سي� ،أزمة كربى ب�سبب
�صعوبات االندماج يف اجل�سم ال�سيا�سي القائم ب�رشوط لي�ست جميعها وفق مرجعيتهم
وت�صوراتهم .فالإ�سالميون مطالبون باجتهاد جاد ميكنهم من االندراج يف �أو�ضاع
جديدة على جممل جمتمعاتهم ،ولي�س عليهم هم فقط ك�إ�سالميني .وهذا ما ق�صدناه
ب�ضبط معادلة اخل�صو�صية الإ�سالمية ومقت�ضيات الع�رص يف القرن احلادي والع�رشين.
ي�شتغل الإ�سالميون كثري ًا على م�ستوى الأيديولوجيا يف تعاملهم مع ما هو جديد
وم�ستحدث ب�سبب غياب مناذج واقعية يف التاريخ الإ�سالمي ميكن القيا�س عليها �أو
عمليا .والتعريف الإجرائي الدارج للأيديولوجيا هو جمموع الأفكار �أو
�إعادة انتاجها ً
الوعي الزائف الذي يحاول �أن يف�رس ويفهم الواقع .ولكن املفهوم �أ�صبح �سيء ال�سمعة،
بعد �أن عرفته املارك�سية ب�أنه الوعي الزائف �أو اخلاطئ ،لأنه يتلون ح�سب امل�صالح �أو
املوقع الطبقي واالجتماعي .فالأيديولوجيا مل تعد ح�سب هذا التعريف االنعكا�س احلقيقي
للواقع .وهذه مقابلة بني احلقيقة والواقع من جانب وبني الأيديولوجيا ،والتي �أخذت
حتقرييا ،فهي مل تعد جمرد تفكري مثايل بل و�صمت باالنحياز وعدم املو�ضوعية.
معنى
ً
العقل الإ�سالمي الغالب يف الع�رص احلا�رض مييل �إىل البحث عن يوتوبيا غري
مثاليا للمجتمع والدولة والإن�سان ا�ستمده من ع�رص
–ذهنيا–
كون
منوذجا ً
ً
ً
م�ستقبلية .فقد ّ
ذهبي هو فرتة اخللفاء الرا�شدين .ويرى يف ا�ستعادة هذا النموذج احلل والبديل ،وهو
بهذه املقاربة ي�شتغل على م�ستوى �أيديولوجي بامتياز .خا�صةً حني يكون احلديث عن
عودة اخلالفة كما تطالب بع�ض الف�صائل الإ�سالمية.
–مبا�رشة– طوبى �أو يوتوبيا الفكر ال�سيا�سي الإ�سالمي،
وي�سمى (العروي) اخلالفة
ً
فهي –يف نظره– مثل �أعلى وتخيل� .إذ يقول« :ال يجوز �أن نقول �إنها الدولة
الإ�سالمية� ،إن هذه العبارة متناق�ضة يف ذاتها �إذا �أخرجناها من عامل املعقوالت �إىل
عامل املح�سو�سات .ت�شري الدولة �إىل م�ستوى وي�شري الإ�سالم �إىل م�ستوى �آخر .ت�ستقيم
العبارة دولة �إ�سالمية يف ظروف غري طبيعية ي�صبح الإن�سان غري الإن�سان وحيث تتغري
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القواعد العامة لل�سلوك الب�رشي فتتحول الدولة �إىل ال دولة ويذوب هدفها املحدود يف
الغاية العظمى للأمة جمعاء� .أما يف الظروف العادية فتبقى الدولة يف نطاق احليوانية
تلقائيا �إىل �أداة تتوخى حتقيق
غايتها الغلبة واال�ستئثار باخلريات فال ميكن �أن تتحول
ً
مكارم الأخالق».)6002:021( .
من اخلط�أ التعامل مع الإ�سالميني ككيان مت�سق وموحد؛ �إذ يختلف الإ�سالميون
وهم يف ال�سلطة واحلكم عنهم وهم يف املعار�ضة .ونف�س الإ�سالميني املعار�ضني تختلف
ممار�ستهم حني ي�صلون �إىل ال�سلطة .ولذلك ،ميكن القول ب�أن الإ�سالميني معار�ضون
جيدون وحكام فا�شلون� ،رشط �أن يكونوا واقعيني .ويعود ذلك �إىل �أن الأيديولوجيا
املثالية ،بعد و�صولهم �إىل ال�سلطة تنزل �إىل الأر�ض وتتعر�ض لالختبار الفعلي.
فال�شعارات النبيلة املرفوعة تنك�شف عند التطبيق ،ويظهر اخليايل من الواقعي فيها.
كان للعمل ال�رسي فوائده يف قوة الإ�سالميني حيث قدمهم ك�أبطال ومنا�ضلني
كثريا من العيوب .ولكنهم الآن
للإعجاب وامل�ساندة .كما �أن العمل ال�رسي ُيخفي
ً
�سوف ينتقلون من �أجواء ثورة �أو انتفا�ضة �إىل الدولة واحلكم .وقد �أجادوا دورهم
كحركات نفي ورف�ض ملمار�سات الآخر/ال�سلطة ،ولكن �سوف يتغري الو�ضع حني
يكونون هم �أنف�سهم ال�سلطة واحلكم �أي التحول �إىل االيجابي.
هناك عدد من امل�شكالت والإ�شكاليات مل حتلها التيارات الإ�سالمية رغم تاريخها
الطويل .ويعود ذلك �إىل غلبة احلركي على الفكري يف ن�شاطها .فهي رغم انت�شارها
العددي االفقي مل تقدم الإ�سهامات الفكرية التي تعادل التطور الكمي .وت�ستطيع �أن
كبريا من النا�شطني وجنوم الإعالم ،ولكن املكتوب واملن�شور من �أفكارهم
حت�سب ً
عددا ً
�ضئيل للغاية .ومن املالحظ �أن �أغلب املفكرين الإ�سالميني لي�سوا منتظمني يف �أحزاب
�إ�سالمية .والنتيجة هي �أن الأحزاب الإ�سالمية ال متتلك ر�ؤية �شاملة للكون والإن�سان
واملجتمع وتكتفي بال�شعارات واالنتقاء من الن�صو�ص الدينية والرتاث .وهذا يعني
منوذجا لدولة
�أن التيارات الإ�سالمية احلالية �سجينة التجربة واخلط�أ .وهي ال متتلك
ً
�إ�سالمية ميكن االقتداء به .و�سوف تعتمد على التكتيك واملناورات مما يعر�ضها لل�صدام
مع القوى الأخرى واالن�شقاقات الداخلية.
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الف�صل الثاين

الإ�سالميون وحقوق الإن�سان
تناق�ضات الفكر واملمار�سة
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�إن موقف الإ�سالميني من ق�ضية حقوق الإن�سان ،لي�س جمرد موقف قانوين �أو
م�س�ألة فنية �أو �إجرائية يف �إدارة الدولة ،وبنائها ،لكنه موقف فكري متكامل له �أ�س�سه
العقلية والفقهية ،و�أ�سبابه ومربراته املتداولة بينهم .فهناك من يفتعل ثنائية :حقوق الله
وحقوق الإن�سان ،بالرغم من غياب �أي تناق�ض بني املطلبني ،ولكن البع�ض يريد الت�أكيد
علي الإميان ،والتوحيد ،والطاعة ،والإذعان لله ،ويري فيها حقوق الله ،ويق�صد
عموما ،فكرة
�إعطاءها �أولوية علي املطالبات الأخرى .كذلك ،يرف�ض الإ�سالميون
ً
احلق الطبيعي حلقوق الإن�سان ،وحيث نقر�أ يف بع�ض �أدبياتهم« :ومن هذا االعتقاد،
وا�ضحا بينها وبني
تنطلق حقوق الإن�سان يف ال�رشيعة الإ�سالمية ،والتي يربز الفرق
ً
الفكر الغربي املنظر حلقوق الإن�سان .فالإ�سالم مكرم لتكرمي الله تعاىل له ،ومنحه
�إياه ذلك ،ويرتبط التكرمي بعبودية الإن�سان لربه ،بينما يري الفكر الغربي ذلك ح ًقا
طبيعيا( )...والتكرمي يف الإ�سالم حني ينطلق من كونه منحة ترتبط بالعبودية ،يعني
ً
ال يرتك�س فيها الإن�سان ،ويتجرد فيها من ذلك التكرمي ،بكفره وبعده عن
�أن هناك �أحوا ً
املنهج ال�رشعي احلق ،الذي تزدان به �إن�سانيته ،بينما ال يقر الفكر الغربي ذلك ،حيث
طافحا بالإثم
مرتكبا لل�سوء،
يري �أن الإن�سان ذو حقوق طبيعية ثابتة ،ينالها مهما كان
ً
ً
والرذيلة»( .مفتي والوكيل.)1410:35 ،
�سيا�سيا� ،أي حماوالت للتوفيق بني الت�صور
يرف�ض الإ�سالميون امللتزمون
ً
الإ�سالمي والغربي حلقوق الإن�سان ،حيث يكتب �أحد املعتدلني�« :إن ما ي�سميه الغرب
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بالقانون الطبيعي ،ال يختلف عن م�ضمون الإ�سالم ،قانون الله الدائم لكل الب�رشية،
والذي يعلو علي كل ما عداه ،ولعل فقهاء القانون الطبيعي قد اقتب�سوه من امل�سلمني يف
م�ضمونه �أثناء احتكاكهم الثقايف واحل�ضاري بهم يف الأندل�س»( .حماد.)1987:175 ،
وقاطعا�« :إن منطلق حقوق الإن�سان يف الغرب هو احلق
ولكن ي�أتي الرد �رسيعا
ً
الطبيعي ،املرتبط بذاتية الإن�سان من الناحية الطبيعية ،بغ�ض النظر عن الفكر واملنهج،
بينما احلق ال�رشعي يف الإ�سالم ،ي�ستند علي التكرمي الإلهي للإن�سان ،وهو منحة من
الله تعاىل ،وان�صياعه ل�رشعه ،واتباعه لهدي ر�سله»(.مفتي والوكيل ،م�صدر
�سابق� ،ص.)42
ُي�ضاف �إىل ذلك ،الت�ضاد واالختالف الكامل بني احلقوق ال�رشعية يف الإ�سالم
وحقوق الإن�سان يف الفكر الغربي ،من حيث التكييف القانوين ،والتف�صيالت ،واملقا�صد
والآثار املرتتبة عليها .فمن حيث امل�صدر هي عند امل�سلمني هي الأوامر والنواهي التي
�أتى بها الوحي من الله تعاىل ،والثابتة يف الأدلة ال�رشعية ،من كتاب و�سنة .وهنا ي�أتي
�رصيحا ،حني ي�ؤخذ على الفكر الغربي كونه ربط م�صدر احلقوق وت�رشيعاتها
اخلالف
ً
مببد�أ احلرية ،وهنا اخلوف من احلرية �أو االختيار احلر ،الذي يرى امل�سلمون �أنه البد
موجها من قبل �سلطة دينية �أو �سيا�سية (الدولة) .وذلك خ�شية �أن
�أن يكون مقي ًدا �أو
ً
ت�صدر الت�رشيعات التي تبيح للفرد مزاولة «كل ما يحقق رغباته ،وحقوقه الطبيعية،
دون قيد من دين �أو خلق .ولهذا ي�صبح الربا واالحتكار �أمرين م�رشوعني ،وتكون
الإباحية اجلن�سية والإحلاد ،حقني للفرد ،بغ�ض النظر عما يرتتب عن ذلك من نتائج
مدمرة يف حياة الأمة»(.امل�صدر ال�سابق� ،ص.)39
يتخوف الإ�سالميون من احلرية لأنهم يختزلونها يف احلرية اجلن�سية والإحلاد،
وك�أنها جمتمعات تخلو من الأ�رس امل�ستقرة والزواج ال�رشعي ،وك�أن الغربيني مثل
البهائم ميار�سون اجلن�س يف ال�شوارع وبال متييز .كما �أن هذه املجتمعات ملحدة وال
تعرف الدين ولي�ست بها كنائ�س وماليني امل�سيحيني .ويف احلقيقة ،يخ�شى الإ�سالميون
مبد�أ يف حقوق الإن�سان يقول بحرية العقيدة ،والذي ي�صطدم دائما بعقوبة الإعدام
للردة ،فهذا املبد�أ يقول بحق الإن�سان يف تغيري عقيدته �أو دينه ،والعقوبة وا�ضحة
ّ
وقطعية :يقتل من يب ّدل دينه .ويحاول �إ�سالميون ي�صنفون كمجددين اخلروج من
هذا امل�أزق الذي يعيق �إميانهم باحلرية والدميقراطية ،فيكتب (ال�شيخ را�شد الغنو�شي)
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الردة جرمية �سيا�سية تتمثّل يف
الردة« :واخلالف دائر حول م�س�ألتني :هل
عن حكم
ّ
ّ
اخلروج عن نظام الدولة ،وبالتايل يرتك للإمام معاجلتها مبا ينا�سبها من التعازير –
�أي العقوبات غري املن�صو�ص علي عقوبة معينة فيها� -أم هي جرمية عقيدية تدخل �ضمن
جرائم احلدود التي هي حق الله فال منا�ص للإمام من �إقامة احلد فيها؟» (را�شد الغنو�شي،
 .)1989:48ولكن يف ال�سودان �شارك الإ�سالميون يف �إعدام (اال�ستاذ حممود حممد
الردة يف عام  ،1985وكان الرجل فوق ال�سبعني ،وكان(الرتابي) يحتل
طه) ب�سبب ّ
من�صب النائب العام يف نظام(النمريي).
ين�سب الإ�سالميون منظومة حقوق الإن�سان بكاملها ،للح�ضارة الغربية وتطورها،
وهي يف احلقيقة ،وليدة �رصاع من �أجل احلرية والكرامة الإن�سانية ،ويدخل يف ذلك،
ال�رصاع ال�ضاري مع الكني�سة والذي انتهي بانت�صار الإ�صالح الديني ثم بعد ذلك
العلمانية.وهذا التطور ونتائجه ،هو ما يرف�ضه الإ�سالميون ،ويخ�شاه �أغلب امل�سلمني.
معار�ضا لدولته� ،أنه ينتهك
�شخ�صا
ال يظن الإ�سالمي وهو يف ال�سلطة ،عندما يعذب
ً
ً
مدافعا عن حقوق الله ،وعن تطبيق �رشع الله.
حقوق الإن�سان ،فهو يرى يف نف�سه
ً
ّ
ومعطل لل�رشيعة،
فالآخر يف هذه احلالة لي�س جمرد معار�ض �سيا�سي بل هو راف�ض
وهنا يكون قد فقد التكرمي الذي حباه الله به؛ وهو ما ي�ضعه يف مرتبة الكافر �أو العا�صي
الذي يحتاج لتقومي بكل الو�سائل .ويحدد الإ�سالميون واجب الدولة يف هذه الأحوال:
«حيث �أكدت الأحكام ال�رشعية الثابتة بال�سنة والإجماع ،وجوب ا�ستخدام القوة حلماية
العقائد يف حالة معينة تنح�رص يف منع اخلروج ال�رصيح علي ال�رشيعة ،بالكفر البواح،
الذي قام الربهان عليه ،حيث �أكد الإ�سالم هنا وجوب �إقامة �أحكام املرتد ،وذلك بهدف
منع الأفكار املنحرفة ال�ضالة اخلارجة علي دين الإ�سالم ،ومنع املفاهيم املكفرة ،من
الت�أثري علي �أفراد الأمة ،واالنت�شار يف املجتمع الإ�سالمي»(.مفتي والوكيل ،م�صدر
�سابق� ،ص.)104-3
امل�شكلة التي تواجهنا يف التعامل مع الإ�سالميني ،والفكر الإ�سالمي ،هي ذلك
جليا حني يكونون يف ال�سلطة،
التناق�ض الكبري بني القول واملمار�سة .ويالحظ ذلك ً
قدرا ال ميكن ت�صوره
وهذا هو االختبار احلقيقي ،فقد �أ�صاب احرتام حقوق الإن�سانً ،
من �سوء على يد �أ�صحاب امل�رشوع احل�ضاري غري امل�سبوق يف ال�سودان ،وت�شهد بذلك
مفتوحا
�سجالت حقوق الإن�سان العاملية ،وما يزال ملف حقوق الإن�سان يف ال�سودان
ً
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على طاولة امل�ؤ�س�سات احلقوقية العاملية .فقد تعر�ضت �أو�ضاع حقوق الإن�سان حتت
حكم الإ�سالميني ال�سودانيني لتدهور ممنهج ومنظم ب�سبب وجود �أجهزة جديدة جيدة
التدريب .فقد تكفل جهاز الأمن الإيراين بهذه املهمة (ال�سافاك) لوجه الله .كذلك،
ان�ضم ذوو كفاءات عالية ،ومهنيون ،و�أ�ساتذة جامعيون (نافع علي نافع ،قطبي
ون�رصا لل�رشيعة .ولأول مرة يف تاريخ
ووطنيا
دينيا
املهدي) للجهاز باعتبار ذلك
ً
ً
ً
واجبا ً
ال�سودان ،قامت اللجنة الدولية حلقوق الإن�سان ،التابعة ملنظمة الأمم املتحدة ،ومنذ
العام  1992مبراقبة �أو�ضاع حقوق الإن�سان يف ال�سودان ،ويقوم املقرر الدويل بتقدمي
تقرير �سنوي حول حالة حقوق الإن�سان .وقد قدم املقرر الدويل اخلا�ص عدة تقارير
ر�صدت ووثقت �أ�شكال االنتهاكات الفظيعة التي ترتكبها حكومة اجلبهة الإ�سالمية،
ومل يخل � ّأي تقرير من �إدانة وتنديد بهذه املمار�سات املخالفة للقوانني الدولية واملحلية.
بد�أ النظام احلاكم عهده ب�إلغاء العمل بالد�ستور امل�ؤقت لعام  1985و�إعالن حالة
الطوارئ ،وفر�ض �أطول فرتة حظر جتول يف تاريخ ال�سودان ،من حيث عدد
ال�ساعات وطول الفرتة الزمنية (رفعت يف �أكتوبر .)1993وقام النظام بحل الربملان
وحلت كافة
املنتخب والذي احتل الإ�سالميون �أنف�سهم فيه املرتبة الثالثة بـ  51مقع ًداُ ،
الأحزاب ال�سيا�سية ،والنقابات ،واالحتادات املهنية ،وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين .وقام
النظام باعتقال القيادات الوطنية ،والن�شطاء ال�سيا�سيني ،والنقابيني ،كما قام مب�صادرة
ممتلكات الأحزاب والطوائف الدينية ،والنقابات واالحتادات الطوعية .وقد �أخلّت هذه
االجراءات بالتوازن ال�سيا�سي ومببد�أ ف�صل ال�سلطات.فقد مت دمج ال�سلطتني :التنفيذية
والت�رشيعية يف يد جمل�س قيادة ثورة الإنقاذ الوطني ل�سنوات طويلة.
عمل االنقالبيون علي ت�صفية كل مظاهر النظام املدين ال�سابق ،وا�ستباق �أية خطوات
ملقاومة النظام اجلديد ،وت�شديد و�سائل قمع �أي نوع من االحتجاج ال�سلمي مهما كانت
درجته وات�ساعه .كما �أُطلقت �أيدي رجال الأمن من خالل املر�سوم الد�ستوري الثاين
لعام  ،1989وقانون الأمن الوطني لعام  ،1992وتعديالته يف العام  ،1995حيث
�أجازت تلك القوانني اعتقال وحجز �أي مواطن بدعوى معار�ضة النظام �أو لأ�سباب
�أمنية ،دون حتديد فرتة معينة لالعتقال ،وكذا منع الق�ضاة واملحامني من التدخل �أو
حماية املعتقلني� ،أو ممار�سة واجبات يقرها ال�ضمري العديل ،مما يعطي �أفراد جهاز
الأمن ح�صانة تامة حتميهم من � ّأي م�ساءلة.
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وقد اكت�سب النظام عار �سبق �إدخال التعذيب لأول مرة يف تاريخ احلياة ال�سيا�سية
عيبا يف اخلُ لق ال�سوداين
أخالقيا
مرفو�ضا �
ال�سودانية ،والذي كان
ً
و�سيا�سيا ،وكان يعترب ً
ً
ً
قبل �أي حديث عن حقوق الإن�سان �أو القانون ،وهو ما جعل الدكتاتوريات ال�سابقة
تن�أى بنف�سها عن هذه املمار�سة لي�ست لأنها �أكرث دميقراطية بل احرتاما للقيم والأعراف
ال�سودانية العريقة .ولكن الإ�سالميني ال�سودانيني –احلاكمني اجلدد– كانوا يرون يف
�أنف�سهم �أ�صحاب ر�سالة مقد�سة وغايات نبيلة ،ت�سمح لهم با�ستخدام كل الو�سائل طاملا
جمددا.
ميكن �أن حتقق هدف عودة الدولة الإ�سالمية وتطبيق �رشع الله
ً
عرف ال�سودانيون يف �أيام الإنقاذ الأويل ما �أ�سموه بــ «بيوت اال�شباح» ،وهي
معتقالت مبعرثة و�سط الأحياء ال�سكنية بق�صد التمويه ،ويتم احتجاز املعتقلون يف هذه
املنازل ،حيث تمُ ار�س عليهم �أق�سى و�سائل التعذيب .هذا وقد ر�أى ال�سودانيون يف
جتربة بيوت الأ�شباح عملية �إهانة و�إذالل متعمدين ،يقوم بها �سودانيون من �أبناء
جلدتهم ،ولي�س حمتلني وال �صهاينة –كما يحدث يف الكيان ال�صهيوين– وهذه الأ�ساليب
من �أكرب �سقطات الإ�سالميني ،وهي غري مربرة لأن الإ�سالميني كانوا من �أكرث النا�س
متتعا بالت�سامح ال�سوداين ،والذي ا�ستغلوه حتى متكنوا يف البالد والعباد.
ً

ورغم االحتجاجات واال�ستنكار الوا�سعني ،جتاهل الإ�سالميون –خا�صةً من
يح�سبون �ضمن املعتدلني– والذين �أدانوا –الح ًقا– تلك املمار�سات .ففي الأيام الأوىل،
�سكتوا عن �إدانة التعذيب لأن فيه حماية للنظام اجلديد وردع مطلوب لإ�سكات
�صوت املعار�ضة وتخويفها ،ومن هنا تت�ضح انتهازية الإ�سالميني حتى املعتدلني منهم
واملنفتحني .ويف هذا تطبيق حريف لقاعدة :الغاية تربر الو�سيلة ،فالإ�سالميون –بال
ا�ستثناء– كان يهمهم تثبيت �أركان النظام ب�أية و�سيلة ممكنة �أو غري ممكنة ،لذلك حني
قام بع�ضهم بنقد التجربة الإ�سالمية ،خا�صة الع�رشية الأوىل �أي قبل املفا�صلة مع
(الرتابي) ،مل يكن ب�إمكانهم تربير ذلك ال�صمت املخزي .وردد بع�ضهم نف�س مربرات
رجال الأمن ولي�س �آراء املفكرين.
كان املربر املنت�رش هو �أن النظام ا�ست�شعر خطر ت�آمر املعار�ضة من خالل �إحياء
(ميثاق الدفاع عن الدميقراطية) ،والذي يدعو للع�صيان املدين يف حالة وقوع انقالب.
وقد وقعت عليه كل الأحزاب املوجودة خالل فرتة الدميقراطية ،عدا اجلبهة القومية
�رسيعا يف �إحالل ع�ضوية احلركة الإ�سالمية يف الأجهزة
الإ�سالمية .و�رشع االنقالبيون
ً
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�ضباط جهاز الأمن الر�سمي وع�ساكره .والبد من التوقف عند هذا
اخلا�صة ،ليكونوا ّ
التطور ،فالإ�سالميون امل�شاركون يف الربملان ،ولهم �صحفهم ومنابرهم املفتوحة،
ويتمتعون بكل امتيازات الدميقراطية؛ كانت لديهم يف نف�س الوقت عنا�رص �أمنية مدربة
�رسعان ما انخرطت يف �أجهزة �أمن االنقالب.
يف مواجهة �صحفية �ساخنة مع ال�شيخ �إبراهيم ال�سنو�سي وهو من القيادات النافذة
واملت�شددة داخل احلركة الإ�سالمية ،ومن املقربني للرتابي الذي كلفه مبهام ح�سا�سة
فقد كان نائبه ك�أمني عام يف امل�ؤمتر ال�شعبي العربي الإ�سالمي ،ثم �صار الأمني العام
وتقلد من�صب وايل �شمال كردفان ،ثم ان�شق مع الرتابي وان�ضم للم�ؤمتر ال�شعبي .كان
�رصيحا بعد �أن تغريت الأمور ووجد نف�سه خارج ال�سلطة .لذلك جاءت
ال�سنو�سي
ً
�إجاباته عن التعذيب وبيوت الأ�شباح واملمار�سات غري الإن�سانية ،لتعرتف وتربر
عاما من احلكم.
�أفعال احلكام الإ�سالميني بعد �أحد ع�رش ً

ورغم �أنه كان يحاول التهرب من الإجابة عن الأ�سئلة اخلا�صة بالتعذيب ولكن
ال�صحفية التي �أجرت احلوار كانت حاذقة وا�ستنطقته جي ًدا و�أدخلته يف م�آزق �أخالقية
كان يحاول جتنبها ،ففي �س�ؤال يقول :يرى البع�ض �أن انتهاكات حقوق الإن�سان التي
�سببا يف انهيار العالقات مع دول اجلوار والعامل الأوربي ،ما
متت يف عهدكم كانت ً
�سببا ل�سوء
ر�أيكم يف ذلك؟ �أجاب« :عجيب �أن تكون انتهاكات حقوق الإن�سان كانت ً
ال
العالقات بني ال�سودان والدول الغربية و�أمريكا وهل كان ال�سودان وحده حم ً
ال النتهاكات حقوق الإن�سان؟»
النتهاكات حقوق الإن�سان والعامل العربي لي�س حم ً
بهذه الطريقة يحاول الإ�سالميون تربير اخلط�أ بخط�أ �آخر فهل تربر تلك االنتهاكات
يف البلدان الأخرى� ،أن يقوم �أ�صحاب امل�رشوع احل�ضاري مبجاراتهم وهم الآتون
دائما متيزهم واختالفهم عن الآخرين ،ولكن
مب�رشوع رباين و�أخالقي؟ فهم ي�ؤكدون ً
يف هذه احلاالت احلرجة ي�ساوون �أنف�سهم مع الآخرين العاديني.

ويرى (ال�سنو�سي) �أن انتهاكاتهم خمتلفة يف �أ�سبابها و�أ�شكالها ،يقول�« :أما ما حدث
يف الإنقاذ ف�إن (الإنقاذ) جاءت عرب بوابة الع�سكرية ويف ظروف ا�ستثنائية قلتها من
مهددا يف وحدته ويف معتقداته ،وكان البد من تلك
قبل ذلك ،حيث كان ال�سودان
ً
الإجراءات اال�ستثنائية مثل اعتقاالت والتي انتهكت فيها الإنقاذ حقوق الإن�سان وهذا
�أمر ال نوافق عليه وال نقره .وهذا لي�س خوفًا الآن من �أي جهة حتا�سبنا ولكن خوفًا من
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الله �سبحانه وتعايل ولو حدثت تلك املمار�سات ندينها وال ندافع عنها».
بالت�أكيد� ،إن م�س�ألة الأو�ضاع اال�ستثنائية واملهددات ال تربر ب�أي حال تعذيب
املعار�ضني .خا�صةً و�أن التهديد يف هذه احلالة ،يكون للنظام احلاكم ولي�س للدولة
والوطن .ويف �س�ؤال �آخر م�شابه لل�سابق ،يجيب ب�ضيق وا�ضح...« :و�أنا ل�ست من
املنكرين ب�أنني واحد من قيادات الإنقاذ ،وكل الذي حدث من انتهاكات حلقوق الإن�سان
كان باجتهادات .حيث ك ّنا نري فيه م�صلحة للإ�سالم ولل�سودان حني �أقدمنا علي ا�ستالم
احلكم و�إن كان فيه خط�أ فليغفره لنا الله �سبحانه وتعايل و�إن كان فيه �صواب ف�أن الله
يجزينا عليه ثواب ًا وهذا �شيء طبيعي!»( .حاورته عفاف �أبو ك�شوة ،ال�صحافة � 9سبتمرب
 )2000ال �أدري هل يتوقع الثواب علي بيوت الأ�شباح والتعذيب حتى و�إن كانت من
�أجل الإ�سالم وال�سودان؟
كرر ال�شيخ( ح�سن الرتابي) نف�س املنطق املعوج واملتهرب عند تطرقه النتهاكات
الإ�سالميني حلقوق الإن�سان ،بالذات �أثناء رحلته �إىل بريطانيا والواليات املتحدة يف
�أبريل /مايو  .1993فقد متت مواجهة الرتابي يف لندن ووا�شنطن بحاالت حمددة.
ففي مطلع رحلته ،و�أثناء حما�رضة عامة يف لندن ،فاج�أه حمام �شاب برتت �ساقه
بعد تعذيبه يف بيوت الأ�شباح ،فقد وقف املحامي (عبد الباقي عبد احلفيظ الريح) يف
ملوحا ب�ساقه اال�صطناعية ،وقال ب�أن الأطباء يف بريطانيا �صنعوها له بعد
و�سط القاعة
ً
�أن ا�ضطروا �إىل برت �ساقه نتيجة التعذيب الذي تعر�ض له يف مقر تابع جلهاز الأمن .مل
يحاول الرتابي �أن يعده بالتحقيق يف احلادثة ،وهو القانوين ال�شهري ،وجتاهل املوقف.
ولكن يف �إجابة الحقة علي �س�ؤال �صحفي ،يقول� :أثناء حما�رضة لك يف لندن يف
� 27أبريل املا�ضي �أثبت حمام �سوداين �أن �ساقه برتت بعد التعذيب يف مراكز الأمن
ال�سوداين؟ رد الرتابي« :مل يثبت املحامي �شي ًئا ،ولأنه فقد �ساقه مل �أ�ش�أ �أن �أجادله يف
حقيقة قطع �ساقه .ف�أنا �أعلم �أنه قد برتت �ساقه لأ�سباب �صحية لأنه �أ�صيب بال�رسطان،
وبعد ذلك حاولت املعار�ضة �أن ت�ستغل هذه امل�أ�ساة الإن�سانية ال�صحية لأغرا�ض �سيا�سية.
فلم يثبت املحامي �شيئاً»� (.صحيفة احلياة  14مايو .)1992
يقت�ضي املوقف الأخالقي ،والديني ،والقانوين� ،أنه طاملا مل يثبت املحامي �شي ًئا،
ف�أنه علي (الرتابي) �أن يثبت �شي ًئا �آخر خمال ًفا ،من خالل فتح التحقيق ،ثم �إ�صدار بيان
بنتائج هذا التحقيق .ولكن الرتابي ورفاقه من الإ�سالميني الذين د�أبوا على اال�ستخفاف
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بال�شعب ال�سوداين ،قفزوا علي هذا احلادث الفظيع .وكان خالل هذه الرحلة ينفي
با�ستمرار �أن ممار�سات الإ�سالميني هي من �أ�شكال انتهاك حقوق الإن�سان يف ال�سودان.
ويف مايو � 1992ألقى حما�رضة مع نقا�ش يف مائدة م�ستديرة ( 10مايو يف منظمة
درا�سات الإ�سالم والغرب  ،)WISEويف �س�ؤال عن التعذيب يف ال�سودان ،والذي
و�صلت �أ�صدا�ؤه كل العامل ،ون�شطت منظمات حقوق الإن�سان يف حمالت لإدانته،
تعامل الرتابي با�ستخفاف ،ومل يكلف نف�سه كقانوين بالرد اجلاد ،فقد كان من املمكن �أن
يقول –مثالً– �أنه �سيطالب بالتحقيق حني يعود ،بل قال بالإجنليزية:
“The Sudanese are sensitive to their dignity and they would call
harsh words, a strong light, or an interview in the middle of the
night, « torture» (Middle East Policy,vol.1,no.3, 1992, p. 59).
(ال�سودانيون ح�سا�سون لكرامتهم فقد ي�سمون الكلمات اخل�شنة �أو الإ�ضاءة ال�شديدة �أو
تعذيبا) وطاملا الرتابي يعرف ح�سا�سية ال�سودانيني فلماذا
التحقيق يف منت�صف الليل
ً
يعر�ضهم نظامه لهذه التجارب املهينة؟ وملاذا جند هذه الأعداد من املعتقلني �أ�صالً،
وهل مت االعتقال بطريقة قانونية؟ ويف جمل�س النواب الأمريكي �أمام اللجنة الإفريقية
التابعة للجنة العالقات اخلارجية خالل دفاعه عن �سجل النظام يف حقوق الإن�سان
�شخ�صا يف ال�سودان –ح�سب قوله– وبني دول
رف�ض املقارنة بني اعتقال � 20إىل 30
ً
�أخرى تعتقل �أكرث من � 50ألف �شخ�ص .وكرر القول �أن �سجل ال�سودان لي�س الأ�سو�أ
يف املنطقة ،لذلك اعترب �إغالق اجلامعات (كان ذلك ب�سببب مظاهرات) م�س�ألة عادية
يف كل العامل.
وعن الهجرة اجلماعية لل�سودانيني ،يقول «�أن النا�س يخرجون من ال�سودان
يف كل العهود وهذا �أمر يحدث يف كل الدول» .وال تهم الأ�سباب ،وال الأعداد
عند (الرتابي) يف هذه احلالة .وهو الذي رف�ض من قبل ،املقارنة بني �أعداد
املعتقلني يف ال�سودان ويف البلدان الأخرى .وكان الأجدر به �أن يهتم باملبد�أ ولي�س
الكمية لأن ا�ضطهاد وتعذيب مواطن واحد ،هو خرق لقاعدة �أخالقية و�إن�سانية.
يف مقابلة �صحفية مع الرئي�س (عمر الب�شري) خالل الأيام الأوىل؛ ُ�سئل:
ماذا عن عملية تعذيب املعتقلني؟
أي�ضا من �أكاذيب خ�صوم الثورة ومعظم من كانوا يف
�أجاب �« :إن التعذيب املزعوم هو � ً
املعتقالت هم الآن يف ال�شارع ومن ُوجدت عليه �آثار تعذيب فلماذا ال يظهرها للنا�س!»
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(جملة امللتقي  15-1مار�س  1990العدد الأول �ص  )9وبالرغم من �أن هذه لي�ست
هي الطريقة القانونية للتحقق من �صحة التهمة ،فقد �شوهدت يف ذلك الوقت �آثار تعذيب
علي ظهور مواطنني من بينهم د .فاروق حممد �إبراهيم ،و د.حمودة فتح الرحمن،
وقائمة طويلة.
مل يتخذ الإ�سالميون �أ�صحاب امل�رشوع احل�ضاري �أي مبادرة تثبت التزامهم وفق تعاليم
الدين �أو �أعراف ال�سودان �أنهم �ضد التعذيب واالعتقال والف�صل التع�سفي ،وحتى هذه
اللحظة يتهرب الإ�سالميون من هذا ال�سجل املخزي .ويف حماولة �ساذجة للتمويه دعت
احلكومة مل�ؤمتر يف  13-11يناير  1993حتت عنوان« :حقوق الإن�سان يف الإ�سالم»،
ال «وال�س�ؤال الذي
لكن �أحد الإ�سالميني يطرح ال�س�ؤال الهام والإجابة ال�صحيحة قائ ً
يفر�ض نف�سه على ال�شخ�ص املراقب هو :كيف تنكرت احلركة الإ�سالمية ال�سودانية على
�أطروحاتها املتقدمة يف جمال حقوق الإن�سان؟ وقد كانت م�ؤهلة بحكم التزامها الديني
بالقيم الإ�سالمية ال�سمحة ،وبتوفر كوادرها عالية التعليم ،وتنظيمها القوي املمتد يف
�أنحاء البالد ،وتراثها ال�شورى الفاعل ،ومتكنها من ال�سلطة لفرتة طويلة �أن يكون
مر على ال�سودان.
�أدا�ؤها يف جمال حقوق الإن�سان هو الأح�سن من �أي نظام �آخر ّ
ولكن ما حدث هو العك�س فلماذا؟ �إجابتي هي باخت�صار �أن احلركة جاءت بطريق
انقالب ع�سكري همه الأول هو ت�أمني نف�سه يف ال�سلطة ب�أي ثمن كان؛ خا�صة بعد �أن
حما�رصا مبعار�ضة داخلية وخارجية متزايدة؛ و�أتيحت له �سلطة مطلقة دون
وجد نف�سه
ً
أتباعا كرث
حما�سبة من �أية جهة كانت �سيا�سية �أو ق�ضائية �أو تنظيمية؛ وقي�ض الله له � ً
مظلوما وال ي�س�ألونه ملاذا
مطيعني ب�سبب والئهم الديني والتنظيمي ،ين�رصونه ظاملًا �أو
ً
فعل �أو مل يفعل؛ وا�ستغل منا�صب الدولة ومواردها املالية يف ت�أليف قلوب املعار�ضني
والبعيدين وتقوية �أوا�رص الأع�ضاء املنت�سبني؛ وا�ستفاد من �شعاراته الدينية اجلاذبة
يف جمتمع ال�سودان لك�سب قواعد جماهريية �ساذجة وطيبة وجاهلة»(.الطيب زين
العابدين ،ورقة :جتربة احلركة الإ�سالمية ال�سودانية يف جمال حقوق الإن�سان بني
النظرية والتطبيق).
ونحن هنا ن�شكر ال�ضغوط اخلارجية ،وجهود التجمع الوطني املعار�ض ،التي
فر�ضت هذا الرتاجع واخلجل .دخلت حكومة الإنقاذ قبل ذلك يف معارك �رش�سة مع
جلنة حقوق الإن�سان يف الأمم املتحدة ،فقد حترك املجتمع الدويل بحكوماته ،ومنظماته
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غري احلكومية ،حني تنامت �إليه �أخبار ممار�سات حكومة الإنقاذ واالنتهاكات امل�ستمرة
حلقوق الإن�سان .لذلك قامت الأمم املتحدة عام  1993بتعيني مقرر خا�ص لر�صد
و�ضعية حقوق الإن�سان يف ال�سودان ،واختري املحامي املجري غا�سبار بريو لهذه املهمة
أوليا يف �أواخر العام .ويف هذه الأثناء قامت عدد من الهيئات الدولية
وقدم
تقريرا � ً
ً
املعنية بحقوق الإن�سان بالنظر يف �شكاوى مقدمة �ضد حكومة ال�سودان من خالل �آليات
مو�ضوعية معلومة يف املجتمع الدويل .وقد �أر�سل مقرر الأمم املتحدة املعني بالتعذيب
العديد من املنا�شدات العاجلة ،وخل�ص يف تقريره �أن التعذيب ميار�س ب�صفة معتادة يف
ال�سودان.
كما ذكر مقرر الأمم املتحدة اخلا�ص املعني بحاالت الإعدام خارج نطاق القانون،
والإعدام بدون حماكمة ،والإعدام التع�سفي يف تقريره ال�صادر يف دي�سمرب � 1993أنه
ي�شعر بقلق بالغ ب�سبب نطاق انتهاكات حقوق الإن�سان التي ترد �أنبا�ؤها من ال�سودان.
كذلك عبرّ الفريق العامل املعني باالعتقال التع�سفي التابع للأمم املتحدة عن تدهور هذه
احلقوق يف قرار �أ�صدره يف نف�س العام.
معربا عن موقف �إدانة وا�ضحة ،حيث
وجاء التقرير النهائي يف فرباير 1994
ً
كتب« :ا�ستمرار وقوع انتهاكات ج�سيمة ووا�سعة النطاق حلقوق الإن�سان التي يقرتفها
�أع�ضاء ف�صائل اجلي�ش الع�شبي لتحرير ال�سودان يف املناطق التي ي�سيطرون عليها».
(دموع اليتامى ال م�ستقبل لها بدون حقوق الإن�سان ال�سوداين ،لندن ،منظمة العفو
ال
الدولية � ،1995ص  )110-108ورغم �أن املقرر حاول �أن يكون
مو�ضوعيا وعاد ً
ً
ومل ي�سكت عن انتهاكات احلركة ال�شعبية� ،إال �أن احلكومة ال�سودانية رف�ضت التقرير
ب�صورة قاطعة وقلبت الأمور بقدراتها الدمياجوجية والإعالم املهرج وبادرت مبهاجمة
الأمم املتحدة والغرب وحاولت �أن جتعل منها معركة �ضد الإ�سالم .وذكرت ب�أن هذا
املوقف �سببه ا�ستحداث احلكومة للقانون اجلنائي لعام  1991امل�ستند علي ال�رشيعة ح�سب
ر�ؤية الإنقاذ.
ترىمنظمةالعفوالدولية�أنهذااملوقفاحلكومييك�شفعنال�سيا�سةالتيتنتهجهاالإنقاذ
�إزاء �ضغوط املجتمع الدويل وت�سعى لتغيري �أ�س�س املعركة .وتدور هذه ال�سيا�سة الر�سمية
علي ثالثة حماور يف الدفاع عن ممار�ساتها ،وتربير االنتهاكات ،واالنحراف بالنقا�ش:
�أوالً :يعرب املوقف العاملي عن عداء للإ�سالم.
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ثانيا :ت�سعى احلكومة لك�سب ت�أييد الدول العربية والإ�سالمية واملنظمات احلكومية
ً
للح�صول على م�ساندة دولية.
عددا من التنظيمات الر�سمية ل�صياغة ون�رش �آرائها حول حقوق الإن�سان
ثالثًا :ن�ش�أت ً
(امل�صدر ال�سابق �ص .)111
وظهرت فل�سفة احلكومة حول حقوق الإن�سان يف« :وثيقة ال�سودان حلقوق
الإن�سان»؛ التي اعتمدها املجل�س الوطني االنتقايل يف يوليو  ،1993وتو�ضح الوثيقة
ب�شكل خا�ص مكانة حقوق الإن�سان يف تف�سري احلكومة للإ�سالم ،وتهاجم الوثيقة
«ظاهرة اال�ستغالل ال�سيا�سي حلقوق الإن�سان ،من قبل �أعداد متزايدة بني الدول
واملنظمات الطوعية.
وقد �أ�صبحت حمكومة يف عامة �سلوكها ويف حتركاتها املعلنة با�سم حقوق الإن�سان،
من قبل �أعداد متزايدة بني الدول واملنظمات الطوعية قد �أ�صبحت حمكومة يف عامة
�سلوكها ويف حتركاتها املعلنة با�سم حقوق الإن�سان وامل�ساعدات الإن�سانية علي وجه
اخل�صو�ص ،باعتبارات �سيا�سية» .مما �أف�ضى –ح�سب زعم الوثيقة– �إىل ن�سف ال�سيا�سة
القومية وزلزلة الثقة يف امل�ؤ�س�سات الدولية .ورف�ضت الوثيقة القرارات التي اُتخذت
يف املحافل الدولية ب�ش�أن انتهاكات حقوق الإن�سان يف ال�سودان باعتبارها جمافية للحقيقة
جميعا ( .نف�س امل�صدر ال�سابق �ص .)113-112
والعدالة
ً
مل يقف احتجاج النظام عند هذا احلد بل تعر�ض مقرر حقوق الإن�سان غا�سرب بريو
حلملة �رش�سة وم�سعورة ،و�صلت درجة �أن طالب �أحد الإ�سالميني بجلده لأنه �أ�ساء
للإ�سالم .وا�ستخدم الإ�سالميون ذخريتهم يف االبتزاز واملغالطات بطريقة يجيدونها
متاما حني يريدون �إخفاء احلقيقة ون�رص الباطل .ون�ستعر�ض فيما يلي مناذج لإعالم
ً
الإنقاذ وحملته علي مقرر حقوق الإن�سان� ،إذ نقر�أ يف ال�صحيفة الر�سمية (ال�سودان
احلديث) بتاريخ  24فرباير  1994بعد ظهور التقرير ،ما يلي:
«احلمد لله الذي ك�شف نوايا الغرب ال�شيطانية �ضد الإ�سالم وامل�سلمني عرب هذا املدعي
بريو الذي تطاول يف كفر �رصاح علي قوامة الدين الإ�سالمي ال�سمح ،وت�رشيعاته
ال�سماوية التي تعلو علي ق�صور العقل الب�رشي ال�ضيق ،ودون �أن تهزنا هذه البدع
امل�شرتكة ف�أننا نتوقع يف هذا الزمان الغريب ،الكثريين من �أمثال �سلمان ر�شدي الذي
عقابا من الله �سبحانه وتعايل ب�سبب جر�أته الوقحة
اقرتب الآن من حافة اجلنون الكلي ً
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علي قدا�سة القر�آن الكرمي ..وغ ًدا �ستنتهي يا بريو مثله لأنك مكرت وتطاولت والله
خري املاكرين».
كما �أ�صدرت (هيئة علماء ال�سودان) بيا ًنا �أدانت فيه م�سلك (امل�سرت كا�سبار بريو)
املقرر اخلا�ص حلقوق الإن�سان الذي زار ال�سودان يف دي�سمرب  ،1993مبعوثًا من
الأمم املتحدة لرفع تقرير عن حقوق الإن�سان يف ال�سودان ،تقول�« :إال �أنه ا�ستقى
تقريرا هاجم فيه قوانني ال�رشيعة الإ�سالمية وطعن
معلوماته من دوائر املعار�ضة و�أعد
ً
يف م�صدر الت�رشيع وتعر�ض لل�رشيعة بالزراية واال�ستخفاف».
وانتقد بيان (كا�سبار بريو) الذي ورد فيه �أن القانون اجلنائي ال�سوداين يحتوي علي
مكونني �أو عن�رصين يخالفان املواثيق الدولية خمالفة جذرية و�أدعى (كا�سبار بريو) –
زورا وبهتا ًنا �أن احلدود ،وهي التي ت�شمل النهب وال�رسقة احلدية والردة
وفق البيان–
ً
والزنا والقذف و�رشب اخلمر .ثم الق�صا�ص الذي ميثل اجلانب الثاين يف القانون
اجلنائي الإ�سالمي ال�سوداين� ،أنها ت�رشيعات تتنافى مع املواثيق الدولية.
وندد البيان بت�رصيحات (كا�سبار بريو) التي قال فيها بجر�أة غريبة �أنه ال يهمه من
�صاغ هذه القوانني ،وال م�صدر وحيها و�إمنا الذي يهمه فقط هو هل ال�رشيعة تتفق مع
املواثيق الدولية �أم ال ؟ وم�ضى (بريو ) �إىل �أكرث من ذلك ،عندما دعا حكومة ال�سودان
�إىل �إلغاء ال�رشيعة وقوانينها .و�أكد البيان �أن منهج ال�رشيعة الإ�سالمية يقوم علي رعاية
الإن�سان وحقوقه ،وعداوة الإ�سالم هي الدافع لكل هذه االفرتاءات .و�أهاب بيان هيئة
علماء ال�سودان بامل�سلمني قاطبة وبقيادتهم وبالدول الإ�سالمية �أن تت�صدى لهذه الهجمة
ال�رش�سة التي يقودها �أمثال كا�سبار بريو.
وقال البيان �أن الدول الإ�سالمية عليها �أن تراجع مواقفها من هذه املواثيق الدولية
املزعومة التي يراد بها الكيد لعقائد امل�سلمني و�رشيعتهم �إذ �أن املق�صود هو ال�رشيعة
الإ�سالمية وهويتها ،و�أ�ضاف �أن تطبيق ال�رشيعة الإ�سالمية هو من �أ�صل العقيدة وال
جمال للتخلي �أو الرتاجع عنه مهما كانت املواجهات ،ومعلوم �أن الطعن يف م�صدر
الت�رشيع طعن يف العقيدة ذاتها ويف كتاب الله ويف من بلغ بها .و�أكد البيان �أن الت�صدي
عينيا ال يجوز التغا�ضي عنه،
وجوبا
ملثل هذه الرتهات �أمر واجب على كل م�سلم
ً
ً
ودعت هيئة علماء ال�سودان ال�سلطات �إىل عدم ال�سماح ملن ي�سيئون لل�سودان و�شعبه
قدما
ومعتقده بدخول البالد �إذ �أنهم لي�سوا طالب حقيقة ونا�شدوا والة الأمر بامل�ضي ً
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يف تطبيق ال�رشيعة حتى تظل لل�سودان �شخ�صيته امل�سلمة املحكومة بال�رشيعة يف كل
حاميا للدولة من كل �أ�صناف
جوانبها .و�أمن البيان علي �أن ال�شعب ال�سوداين �سيكون
ً
امل�ؤامرات والد�سائ�س والكيد�( .صحيفة االنقاذ الوطني 12فرباير.)1994
من جهة �أخرى� ،أ�صدرت القيادة التنفيذية ملنظمة �شباب الوطن بيان ًا قالت فيه �أن ما
�أورده املقرر اخلا�ص حلقوق الإن�سان (كا�سرب بريو) يف تقريره حول حقوق الإن�سان
بال�سودان �إمنا ي�ستهدف يف جممله امل�رشوع احل�ضاري ،حيث ا�ستند التقرير املزعوم
علي بع�ض م�أجوري الفنادق الذين ي�سعون لهدم هذا امل�رشوع .وي�ستمر البيان:
زاعما ب�أن هذا
ال يف احلدود والق�صا�ص
«ارتكز التقرير علي �إلغاء القانون اجلنائي ممث ً
ً
القانون ال يتفق مع الروح العامة للأمم املتحدة وميثاقها» .و�أ�ضاف بيان �شباب الوطن
�أن (كا�سرب بريو) والذين من خلفه مل يدروا �أن امل�رشوع احل�ضاري الذي يتجذر الآن
بال�سودان مهره الدماء التي �سقت �شجرة ال�رشيعة بال�سودان حتى �أ�صبحت وارفة يتفي�أ
ظاللها كل امل�ست�ضعفني يف العامل ،و�أ�صبحت منارة وقبلة كل تواق للحرية وحمب
لل�سالم»� ( .صحيفة الإنقاذ الوطني  12فرباير .)1994
ويف �س�ؤال للقانوين عبد الرحمن �رشيف ،قا�ضي املحكمة العليا ،عن ر�أيه يف التقرير،
يجيب« :وال ن�ستبعد �أن تقول تقارير حقوق الإن�سان �أن ال�صوم ينتهك تلك احلقوق
بالعط�ش واجلوع� .أن ال�رشيعة هي ق�ضاء الله ور�سوله وال خيار لنا �إال �أن نقبلها� .أما
�أن نكون يف مزاج اليهودي زوج اليهودية (بطر�س غايل) ونقبل نحن هوى اليهود
و�أ�صهار اليهود ،ف�أنه الهوان و�ضعف العزمية يف قلوب امل�سلمني الذين فتح �أجدادهم
قويا
بقوة احلديد خيرب� ..أنهم يريدون االنتقام لهزميتهم يف خيرب حينما ظهر الإ�سالم ً
وعادالً� .إن الأف�ضل لل�سودان اليوم �أن يحتج علي املنظمة الدولية التي تعمل بتوجيه
�أقلية وتتدخل حتى يف خيارات ال�شعوب القائمة علي عقيدتها .نعم �أخرجوا من منظمة
انك�شف م�ستورها وبان ت�آمرها �ضد الإ�سالم وامل�سلمني ،و�إال فتوقعوا �أن تطالبكم املنظمة
الدولية بتطليق الزوجة الثانية و�إباحة امل�سلمة ليهودي وعدم تعظيم �شعرية ال�صالة
لأن فيها �ضياع الوقت وعدم �صوم رم�ضان لأن فيه هالك النف�س باجلوع والعط�ش
واحلفاظ علي نف�س الإن�سان هو �أهم حقوق الإن�سان»�( .صحيفة ال�سودان احلديث 22
فرباير.)1994
من ناحية ر�سمية ،طلب ال�سودان من منظمات الأمم املتحدة حذف الفقرات امل�سيئة
للدين الإ�سالمي ومعتقداته من تقرير امل�سرت بريو و�إال ف�أن ال�سودان �سريف�ض التقرير
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برمته ويراجع موقفه ال�سابق يف التعاون مع �أجهزة الأمم املتحدة املعنية بحقوق الإن�سان
ملا بدر من هذه الأجهزة من ا�ستهتار باملعتقدات الدينية وعدم احرتام حق ال�شعب يف
االختيار .جاء هذا يف ر�سالة وجهها د .ح�سني �أبو �صالح وزير اخلارجية لتلك اجلهات
(�صحيفة الإنقاذ الوطني 20 ،فرباير .)1994
مل يتغري املوقف العاملي من حقوق الإن�سان جتاه ممار�سات نظام امل�رشوع
احل�ضاري ال�سوداين ،ولكن النظام خالل الفرتة املمتدة من االنقالب عام  1989حتى
قربا من املفاهيم
عام � 1998أجرى الكثري من التعديالت والرتاجعات التي جعلته �أكرث ً
العاملية ال�سائدة عن حقوق الإن�سان ولي�س العك�س� .أي مل يقدم امل�رشوع احل�ضاري
مفاهيم �إ�سالمية حديثة يف حقوق الإن�سان والدميقراطية والد�ستور تغري بقية العامل غري
الإ�سالمي بتبنيها .فقد �أكد د� .أحمد املفتي مقرر املجل�س اال�ست�شاري حلقوق الإن�سان
ومدير �إدارة حقوق الإن�سان والقانون الإن�ساين بوزارة العدل قبل دورة  1999بجنيف
ملناق�شة �أو�ضاع حقوق الإن�سان يف ال�سودان� ،أن امللف ال�سوداين حول حقوق الإن�سان
يف الأمم املتحدة مل يحدث فيه �أي تغيري ،و�أعلن �أن الدورة القادمة �ستناق�ش لأول مرة
هذا امللف بعد �إجازة و�رسيان التطورات الد�ستورية الأخرية بال�سودان ،حيث اعترب
هذه التطورات املحور الأ�سا�سي الذي يرتكز عليه النقا�ش يف الدور القادمة .و�أو�ضح
املفتي �أن كل املربرات التهام ال�سودان زالت بنفاذ التطورات الد�ستورية رغم ما
وجدته من تعتيم عاملي ،ولفت الأنظار �إىل مو�ضوعات �أخري ك�إثارة ق�ضية الرق.
وقال املفتي �إن االتهامات يف ال�سابق كانت م�سببة ببطء التحوالت الدميقراطية ،لكن
قويا على تلك
املمار�سة احلقيقية للد�ستور يف امل�ستقبل القريب �ستكون بواقع احلال ً
ردا ً
االتهامات .و�أو�ضح (املفتي) �أن الدولة التزمت بتغيري عدد من القوانني للتما�شي مع
الد�ستور ،م�ضي ًفا �أن الد�ستور نف�سه مينع معاجلتها مبرا�سيم م�ؤقتة ،وقال �أن القوانني املقيدة
للحريات مت �إلغا�ؤها مثل املرا�سيم الد�ستورية ال�سابقة» ( �صحيفة امل�ستقلة  8مار�س .)1999
ويف حوار معه يف �صحيفة «الر�أي العام» نكت�شف كيف و�ضع النظام الإ�سالمي نف�سه حتت
«ير�ضي اليهود والن�صارى»:
حكم قيم الغرب كما ي�سميها .وحاول علي قدر الإمكان �أن ُ
«يرى بع�ض املراقبني �أن حتريك ق�ضايا املعتقلني ال�سيا�سيني يف الآونة الأخرية
و�إظهارها للر�أي العام فج�أة ب�أرقام كبرية ،هي حماولة لتجميل الوجه من قبل احلكومة
خا�صة و�أن هذا الإعالن والتو�صيات ظهرت لل�سطح ب�صورة دراماتيكية يف �سياق
زيارة املقرر اخلا�ص حلقوق الإن�سان �إىل ال�سودان واملعلن عنها كما ذكرمت ال�شهر املقبل
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حتى تكون �ساعة زيارته املعتقالت فارغة والوجه ح�سن وحقوق الإن�سان كما يقول
بذلك املراقبون تبدو م�صانة؟»
ال توجد هناك برامج للحكومة يف جماالت حقوق الإن�سان ..وهذه
«يا �أخي �أ�ص ً
الربامج املتعلقة مبعاجلات ق�ضايا حقوق الإن�سان تركزت على جبهتني التطور الذي
حدث نحو ال�رشعية الد�ستورية ..وال�سالم .وقد �أعلنت احلكومة عن هذه الربامج
واخلطوات ،وهي الآن ت�سري وفق الربنامج ،وميكنني القول هنا �أن كافة معاجلات
حقوق الإن�سان ت�سري وف ًقا لهذه الربامج املو�ضوعة ولي�س لها �أية عالقة مبا تقوله».
«لقد بد�أت هذه الربامج مبراحل منذ حل جمل�س قيادة الثورة وتعيني جمل�س وطني
انتقايل فاملجل�س الوطني احلايل املنتخب� ..إجازة الد�ستور ..التوايل ال�سيا�سي..
لقد كانت هذه الربامج ،برامج كاملة ل�صيانة حقوق الإن�سان التي تعني التحول نحو
الدميقراطية ،ومل تكن لها �أية عالقة بالأمم املتحدة ،هذا برنامج معلن من زمان.
عندما كنا نطرح للأمم املتحدة هذه الربامج منذ بداية الت�سعينيات ونقول لهم �أن
احلكومة ما�ضية نحو كذا وكذا وهي تفعل الآن كذا ..كانوا ال ي�صدقوننا ..كانوا
يقولون لن ن�صدق حتى نرى ما تقولون .هذا برنامج قائم بذاته واحلكومة ..قامت
بطرحه منذ �أول يوم قدمت فيه» ( �أجراه كمال ال�صادق بتاريخ  4يناير.)1999
نقا�شا داخل
ويف الوقت نف�سه قدم النظام قانون الأمن اجلديد وقد �أثار –لأول مرة– ً
املجل�س الوطني ،وهذا من ت�أثري ال�ضغوط اخلارجية واملعار�ضة .وجاء يف ر�صد
�إخباري مف�صل« :انتقد نواب املجل�س الوطني يف جل�سته برئا�سة (الي�سون منايا مقايا)
نائب رئي�س املجل�س م�رشوع قانون الأمن ل�سنة  ،1999والذي مت عر�ضه و�إجازته
من قبل املجل�س بعد جدل وا�سع و�صف خالله القانون ب�أنه �ضعيف ومل ي�أخذ حظه من
املداوالت مبرحلة العر�ض الأوىل ،م�شريين �إىل �أن م�رشوع القانون يك�شف حماية
قوات الأمن دون حماية الفرد قائلني �أن تلك القوات يجب عليها �أن تدعم احلريات
أخرا وكان
ال �أن تكممها .وقال الع�ضو (�إبراهيم يو�سف �ضاوي) �أن القانون جاء مت� ً
مبا�رشة ،منتق ًدا املمار�سة فيه وو�صفها ب�أنها خاطئة
يتوقع �أن ي�أتي بعد �إجازة الد�ستور
ً
ومطالبا بدرا�سته درا�سة وافية .فيما قال الع�ضو (عبا�س نا�رص) �أن جوهر القانون هو
ً
حماية حرية الإن�سان لكن القانون كر�س �أجهزة الأمن لتكميم �أفواه املواطنني ح�سبما
ورد بالقانون علي حد قوله ..وقارن الع�ضو (اخلري الفهيم) بني قانون الأمن يف

61

ال �أنه من الأخطاء الكبرية التي ارتكبت حل
العهد املايوي وم�رشوع القانون اجلديد قائ ً
قدرا من احلريات
جهاز �أمن مايو بخرباته وجتاربه الإفريقية ،والذي كان ي�ضمن ً
ردا علي امل�ؤ�س�سات الدولية التي ت�شكك
وي ِّ
�شكل ً
واحلقوق التي ت�ضمن كرامة الإن�سان ُ
قويا .غري �أن الأ�ستاذ
يف �أمن ال�سودان ،م�ؤك ًدا علي �رضورة �أن ي�أتي قانون ً 99
(فتحي خليل) ع�ضو املجل�س الوطني قال �أن قانون الأمن هام وخطري وي�أتي يف �إطار
حتجيم ال�سلطات ،و�أ�ضاف �أن اجلدل يف القانون يكمن يف التدابري التي يجب �أن تتخذها
مطالبا باحلفاظ علي �أمن الدولة وعلي حريات الفرد مع وجود �ضوابط
قوات الأمن،
ً
لالعتقال وتوجيه اتهام حمدد للمعتقلني و�أن تكون هناك رقابة قانونية علي �أفراد
الأمن ،م�ؤك ًدا على �أن �إجازة القانون حتتاج �إىل ت�أن.
و�أو�ضح العقيد (يون�س حممود) �أن القانون فيه موازنة ما بني حماية �أمن البالد
م�شددا علي �رضورة �أن يبعد الأفراد عما يزج بهم الخرتاق القانون.
وحماية الأفراد،
ً
م�شريا �إىل
غري �أن �أحمد �إبراهيم الطاهر قال �أن دور قوات الأمن �أكرب مما يظنه البع�ض
ً
االخرتاقات التي حدثت بعد حل جهاز الأمن اخلارجي بعد مايو حيث �أ�صبح ال�سودان
م�ستباحا؛ �إال �أن بناء جهاز �أمن قوي �أ�صبح �رضورة ملحة ،لي�س حلماية �شخ�ص �أو
ً
حزب و�إمنا حلماية البالد ،وا�ستدرك �أن االعتقال يعترب �سلطة �صغرية ولي�س ال�سلطة
اجلوهرية فلي�س املق�صود اعتقال الأفراد و�إيذائهم بقدر ما املق�صود هو حماية الكيان
ال�سوداين واملجتمع ،م�ؤك ًدا �أن القانون جاء ا�ستجابة لدواعي الد�ستور مطالب ًا ب�أن يعامل
خمرتقه ب�إن�سانية ويكافح ن�شاطه التخريبي بالقانون .وطالب (�رساج الدين حامد) بتحديد
االخت�صا�صات يف القانون بحيث ال مت�س حرية الإن�سان»�( .صحيفة الر�أي الأخر 29
يونيو .)1999
كان التاريخ �أقوي من املغالطات والدجل وتزييف الوعي ،فقد وجد النظام نف�سه
حري�صا
يتعامل مع تلك املنظمات ويراجع �سيا�ساته ولي�س العك�س .و�أ�صبح ال�سودان
ً
علي نتائج ت�صويت جلنة حقوق الإن�سان يف جنيف وهي التي و�صفها ،وو�صف مقررها
بكل تلك ال�صفات ال�سابقة .وهلل نظام امل�رشوع احل�ضاري نف�سه لقرار اللجنة ب�إ�سقاط
امل�رشوع القا�ضي ب�إدانة ال�سودان .وجاء يف الأخبار« :وجه ال�سيد الرئي�س الأجهزة
املخت�صة بالتن�سيق لتطوير خطة احلكومة لتعزيز حالة حقوق الإن�سان يف البالد انطال ًقا
من قيم الدين ،وقيم �أهل ال�سودان» .وي�رصح الأ�ستاذ (علي حممد عثمان يا�سني)
وزير العدل�« :إن احلكومة مل تتخذ �أي قرار يف تاريخها احلديث ي�ؤكد انتهاكات
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حقوق الإن�سان» .و�أ�ضاف�« :إن حر�ص ال�سودان علي هذا امللف جزء �أ�صيل من �إرثه
احل�ضاري ،وعادات ال�سودان وت�ساحمهم ،و�أن بالده لن تدخل يف مثل هذه الورطة
مرة �أخري و�ستعمل علي اال�ستفادة من الدر�س» .ويقول ممثل احلكومة يف جنيف
ويح ّفزها علي ترقية حقوق
(يا�رس �سيد �أحمد) �أن هذا القرار �سيلقي العبء علي احلكومة ُ
الإن�سان ( �صحيفة الر�أي العام� 17 ،أبريل .)2003
الأهم من كل هذا �أن جمموعة الرتابي �أو �أع�ضاء امل�ؤمتر ال�شعبي جل�أوا �إىل هذه
املنظمات «الكافرة» واملغر�ضة مثل منظمة العفو الدولية لل�شكوى من �سوء معاملة
النظام احلاكم وانتهاكه حلقوقهم الأ�سا�سية .و�صار (املحبوب عبد ال�سالم) الناطق
الر�سمي با�سم الرتابي وامل�ؤمتر ال�شعبي ي�ستنجد عقب كل اعتقال لأي عن�رص من هذه
املجموعة ،مبنظمة العفو وجلان حقوق الإن�سان الأوروبية.
ومن ف�ضل الدنيا علينا �أن نعي�ش ونري الرتابي وقد هزمه اجلرنال الزمن لكي
وم ِّ
نظر حلقوق الإن�سان وي�سعي لت�أ�صيلها ،نقر�أ يف كتابة الأخري:
يتحول �إىل داعية ُ
«فحكم ال�سلطان ح ًقا ال ي�ؤ�س�س علي �أقدار نازلة عل الرعية ك�أقدار الطبيعة ،بل علي
ُ
ويطاع ،وهو ي�ستقر بقوتهم املطاوعة تثبي ًتا وت�أيي ًدا
تعاقدهم احلر علي �أن يختار وير�شد ُ
( )....فلذلك من توىل بني النا�س ال�سلطان ،يحفظ ميزان تلك الوحدة املباركة
ونظامها ،فيب�سط لهم وحدا ًنا وجماعات احلقوق والرخ�ص ليتمتعوا بحرياتهم ،ويحمي
لهم حرماتهم وح�صاناتهم لئال ُيعتدى عليها و ُتدا�س ،ويلقي عليهم موجهات مر�سومة
وجربا� ،أن ين�شطوا مبا يليهم من حريات لتحيا في�ستمد هو منها
خرية وف�ضالً ،ال �إمرة
ً
ً
حياة وبركة».)141 ،2004(.
ويت�ساءل �أحد حواريه ال�سابقني :حممد طه حممد �أحمد� ،شام ًتا« :ثم �إذا كانت احلياة
غالية وعزيزة فمن املفيد �أن يتذكر الرتابي �أنه حني كان يحكم فقد قب�ض علي اللواء
(عثمان �إدري�س بلول) قبل �شهر كامل من حركة رم�ضان الع�سكرية وو�ضعه يف ال�سجن
وملا حدثت احلركة وف�شلت� ،أُخرج عثمان بلول من ال�سجن و�أُعدم مع �أنه لي�س �رشيكً ا
يف االنقالب وحتولت زوجة اللواء �إىل �أرملة و�أطفالها �إىل �أيتام»( .حممد طه حممد
ردا علي بيان �أ�رسة الرتابي الذي تقول فه �أن ال�سلطة تريد اغتيال الرتابي،
�أحمدً ،
الوفاق  14يونيو .)2004
يظل مو�ضوع انتهاكات حقوق الإن�سان �أي التعذيب بالإ�ضافة للف�ساد ،مقتل
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وانفتاحا داخل احلركة ،يف
وعار احلركة الإ�سالمية ،وقد ارتبك من هم �أكرث ليربالية
ً
تربير هذا املوقف ،ولكن اجلميع مدانون ،ب�سبب ال�صمت ،وعدم الإدانة ال�رصيحة،
والنقد الذاتي املبا�رش .ففي �إحدى املقابالت �رصح القيادي الإ�سالمي (د .الطيب زين
و�شموليا ،ويحتار كيف يتعامل مع
ع�سكريا
العابدين) ب�أن النظام مازال يحدد احلريات
ً
ً
هذه احلقيقة حيث يقول�« :أنا من �أبناء امل�رشوع الإ�سالمي وانتقادي له من هذا الباب،
لأنني ال �أريد له �أن يف�شل �أو ُي�شوه .وينطلق نقدي من هذه النقطة ،ولي�س من منطلق
املعار�ضة ال�سيا�سية و�إن ظهر اتفاق معهم يف بع�ض وجهات النظر ثم �أن م�شاركتي
�أكادميية ،وال ميكن �أن تعقد ل�ساين عن الن�صح والتقييم»�( .صحيفة �ألوان  6دي�سمرب
 )1997فهو ال ي�ستطيع �أن يذهب يف نقده لنهاياته ،لأنه يف هذه احلالة يخ�شى �أن ي�شوه
امل�رشوع ،كما �أن املعار�ضة قد ت�ستفيد من هذا النقد بقوة ،ح�سب �شعار �شهد �شاهد من
�أهلها .لذلك ال ميكن �أن يبادر بطلب لفتح ملف التعذيب لكي تربئ احلركة الإ�سالمية
ذمتها ،عل ًنا و�رصاحةً ورغم ذلك نحرتم االعرتاف بذنب احلركة.
كما يري د .عبد الوهاب الأفندي �أن نظام الإنقاذ �أعطى �أولوية كبرية لبناء �أجهزة
فاعلة لأ�سباب يعددها كما يلي�« :إن البالد كانت ومازالت تعي�ش حالة حرب �أهلية،
لذلك �أمر طبيعي لأي نظام انقالبي ثوري –ح�سب ر�أيه– يريد �إجراء تغيريات �سيا�سية
واجتماعية �أ�سا�سية يف البالد� ،أن يعتمد على �أجهزة �أمنية تلعب الدور الأكرب ،لي�س فقط
أي�ضا علي �صعيد التن�سيق ال�سيا�سي.
علي �صعيد ت�أمني احلكم ،بل � ً
أعدادا كبرية من الإ�سالميني
وكانت النتيجة �أن الأجهزة الأمنية اجلديدة ا�ستوعبت � ً
كثريا يف هذا من باقي الأجهزة وامل�ؤ�س�سات
–وفق قوله– يف �صفوفها وهي مل تختلف
ً
احلكومية ولكن االختالف كان يف النوعية التي مت اختيارها وطبيعة املهام التي �أوكلت
ن�سبيا من باقي امل�ؤ�س�سات ،كما �أن روح
لها .فقد كان لدي جهاز الأمن موارد �أكرب ً
كثريا من ال�شباب املتحم�س (.)47-46 : 1995
املغامرة فيه والنفوذ املتزايد ا�ستهوى ً
نحن �أمام دولة �أمن وخمابرات وجت�س�س �أو هي ح�سب و�صف النمريي ب�أن لل�رشيعة
قانون طوارئ يقول�« :أن نبي الإ�سالم �أول من �أعلن حالة الطوارئ يف الإ�سالم تطبي ًقا
لن�صو�ص القران الكرمي الداعية �إىل احلذر واال�ستعداد» .وحني فتح مكة مل يغفل احلذر
مناديا من دخل بيته و�أغلقه عليه فهو �آمن ومن دخل
وهو �صاحب الوحي ،لذلك �أعلن
ً
بيت �أبي �سفيان فهو �آمن ومن دخل امل�سجد احلرام فهو �آمن .وهذا الإعالن باللغة
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ي�سعى هذا الف�صل لتو�ضيح الطريقة املنهجية وال�شاملة التي مار�س بها النظام
الإ�سالمي انتهاكات حقوق الإن�سان يف ال�سودان .وقد بدت هذه االنتهاكات وك�أنها جزء
�أ�صيل من امل�رشوع احل�ضاري املعلن من اجلماعة الإ�سالمية احلاكمة .وقد احرتت يف
الطريقة التي مار�س بها ه�ؤالء النا�س هذه االنتهاكات ،بال ت�أنيب �ضمري �أو�شفقة .ولكن
هذه ال�شخ�صيات التي تقوم بهذه الأفعال امل�شينة ،تربر انحرافاتها ب�أ�سانيد دينية وثقافية
واهية ،فهم يخلطون بني معنى القوة والعنف ،خا�صة حني يرددون« :امل�ؤمن القوي
خري من امل�ؤمن ال�ضعيف» .ما يفعلونه دليل عنف ولي�س قوة ،والعنف مظهر �ضعف
غالبا ميكانيزم دفاع .والذين يقومون بعمليات التعذيب� ،أنا�س م�صابون
وخوف �أو ً
بكثري من العقد و�أغلبهم من طبقات دنيا ُيعربون عن حقدهم الطبقي ب�إيذاء و�إيالم
الآخرين ،و�أحيا ًنا ي�سندون فظاظتهم ،وق�سوتهم ،باال�ست�شهاد بالآية الكرمية« :حممد
ر�سول الله والذين معه� ،أ�شداء علي الكفار رحماء بينهم»�( .سورة الفتح.)29:
وهنا اال�ستخفاف و�سهولة التكفري ،فالكثري من الإ�سالميني ال يرتدد كثريا يف دمغ
اخل�صوم ال�سيا�سيني بالكفر ،خا�صة حني يتعلق الأمر بتطبيق ال�رشيعة« :ومن مل يحكم
مبا �أنزل الله ف�أولئك هم الكافرون» .ويف حقيقة الأمر ،كل هذه املربرات هي جمرد
قناع ديني لثقافة ذكورية جاحمة متجد الذكورية ،والرجولة .وكل هذا وجد تنفي�سه يف
�أعمال العنف والتعذيب وكل �أ�شكال �سوء الأدب الأخرى.
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و�سائل و�أ�شكال انتهاك احلقوق:
كانت البداية كما ات�ضح –مثل �أي انقالب ع�سكري– تد�شي ًنا النتهاكات حقوق
الإن�سان الأ�سا�سية ،لأن مثل هذا العهد اجلديد يعطل الد�ستور ،ويحل النقابات،
واالحتادات ،والأحزاب ،كما يوقف ال�صحف ،ويحظر التجول ل�ساعات طويلة،
و�إعالن حالة الطورائ .هذه الإجراءات امل�صاحبة لأي نظام ع�سكري� ،أغلظ نظام
الإنقاذ يف تطبيقها ،خا�صةً خالل ال�سنوات الأويل ،فقد قامت ال�سلطات ب�إعدام ثالثة
مواطنني بتهمة االجتار يف العملة والتي �أ�صبحت تباع يف ال�رصافات يف قلب اخلرطوم.
ً
�ضابطا يف � 24إبريل  1990بعد حماكمة �رسيعة كانت ت�سابق –
وكما �أعدمت 28
ح�سب ع�ضو مبجل�س الثورة– �أية و�ساطات �أو تدخالت قد حتدث .وت�رسبت معلومات
عن وفاة د .م�أمون حممد ح�سني نقيب الأطباء بتهمة الدعوة للإ�رضاب ومل ينفذ احلكم.
وخلقت الإنقاذ عه ًدا من الإرهاب ال�سوداين يذكر بفرتة (روب�سبري)  1791خالل
الثورة الفرن�سية� ،إذ بالإ�ضافة �إىل الإرهاب الواقعي كانت عمليات التخويف والرتويع
نف�سيا لت�صوير الدولة ب�أنها ال ُتقهر ولي�س لها حدود �أو كوابح يف حماية الثورة.
مق�صودة ً
كانت ال�سنوات الأربع الأوىل خم�ص�صة لإذالل و�إهانة الإن�سان بكل الو�سائل ل�ضمان
«ن�ساي
ك�رس الكرامة وروح املقاومةُ .
ن�سب للرتابي القول ب�أن ال�شعب ال�سوداين ّ
وي َّ
وخواف» �أي جبان و�رسيع الن�سيان� ،إذ ميكن �إفزاعه لأنه �شعب م�سامل ،ثم ين�سى
ّ
�رسيعا ،حتى ا�سم ال�شخ�ص الذي �أهانه �أو �أفزعه.
ً

بد�أ م�سل�سل انتهاكات حقوق الإن�سان مع غياب الق�ضاء العادل وامل�ستقل وكانت هذه
�أوىل خطوات نظام الإنقاذ .فقد كان املر�سوم الد�ستوري الثاين :قانون الإجراءات
�رصيحا بتجميد ال�سلطة الق�ضائية ح�سب حالة
وال�سلطات االنتقالية لعام � 1989إعال ًنا
ً
الطوارئ� .إذ يقول البند ال�ساد�س « :يخت�ص مبمار�سة �سلطات الطوارئ ر�أ�س الدولة
وكل جهة تعمل بتفوي�ض راجع �إليه ،ويجوز مبقت�ضى �سلطة الطوارئ �إ�صدار �أوامر
�أو اتخاذ �إجراءات يف ال�شئون التالية:
1 .1النزع واال�ستيالء علي الأرا�ضي والعقارات واملحال وال�سلع والأ�شياء بتعوي�ض
�أو بغري تعوي�ض وف ًقا للم�صلحة العامة.

2 .2اال�ستيالء علي الأموال واملحال وال�سلع والأ�شياء التي ي�شتبه ب�أنها مو�ضوع
خمالفة للقانون ،وذلك حتى يتم التحري �أو يف�صل الق�ضاء بالأمر.
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3 .3حظر �أو تنظيم حركة الأ�شخا�ص �أو ن�شاطاتهم �أو حركة الأ�شياء وو�سائل النقل
واالت�صال يف �أي منطقة �أو زمان �أو ب�أي �رشط �آخر.
4 .4تكليف الأ�شخا�ص ب�أية خدمة ع�سكرية �أو مدنية تقت�ضيها �رضورات الأمن مع
حفظ حق الأجر عليها.
�5 .5إنهاء خدمة �أي من العاملني يف الدولة مع جواز منحه فوائد ما بعد اخلدمة.
6 .6اعتقال الأ�شخا�ص ب�أية خدمة ع�سكرية �أو مدنية تقت�ضيها �رضورات الأمن مع
حفظ حق الأجر عليها.
�7 .7إنهاء خدمة �أي من العاملني يف الدولة مع جواز منحه فوائد ما بعد اخلدمة.
8 .8اعتقال الأ�شخا�ص الذين يف كونهم يهددون الأمن ال�سيا�سي �أو االقت�صادي مع
حفظ حق اال�ستئناف للمجل�س.
والأهم من ذلك ،يجوز ملجل�س الثورة �أو من يفو�ضه �أن ُي�شكّ ل حماكم خا�صة
ملحاكمة �أي متهم حتت هذا القانون .و�أن يحدد الإجراءات التي تتبع يف التحري،
واملحاكمة؛ وال يجوز للمحاكم �أن تنظر بطريقة مبا�رشة �أو غري مبا�رشة يف �أي �أمر �أو
قرار ي�صدر مبوجب هذا املر�سوم.
و�أ�صبح من املمكن تعيني رئي�س الق�ضاء ،خالفًا لقواعد وقوانني حتدد كيفية
االختيار .وقام النظام بف�صل �أعداد كبرية من الق�ضاة ومت تعيني ق�ضاة من �أ�صحاب
الوالء .و�أُجريت حماكمات تع�سفية و�سيا�سية ،كان من �أ�شهرها ق�ضية يحي بوالد
املن�شق عن (اجلبهة القومية الإ�سالمية) وان�ضم لـ (احلركة ال�شعبية) و�صار ممثلها يف
دارفور .وقد �أ�رشف علي العملية ،زميله ال�سابق ،وايل دارفور (الطيب �إبراهيم)
املعروف بالطيب (�سيخة).
�صار نظام الإنقاذ مطلق اليد وا�ستباح البالد ب�سبب غياب �أية رقابة ق�ضائية فوق
قوانني الطوارئ اال�ستثنائية ،بالإ�ضافة لتعدد الو�سائل التي حتقق ما �أ�سموه« :التمكني»،
وهذه �شهادة قدمها �ضباط �رشطة �سابقون تبني كيف �أزال النظام �أي كوابح ممكنة متنعه
من ممار�سة الطغيان املطلق ،تقول�« :أنه بالرغم من �أن قوات ال�رشطة يف ال�سودان
قوات نظامية ،ومدنية وذات �صلة وثيقة باجلهاز الق�ضائي �إال يف احلاالت التي يعلن
فيها اجلهاز ال�سيا�سي حاالت الطوارئ مثل احلروب والكوارث الطبيعية وحاالت

69

انفالت عقد النظام االجتماعي العام ،فقد �أدى اخللط بني امل�ؤ�س�سة الع�سكرية وقوات
جهازا و�أفراد» .ور�أى النظام ،ح�سب ر�ؤيته� ،أن
ال�رشطة �إىل الإ�رضار بال�رشطة
ً
يكون جلهاز ال�رشطة الوالء التام لنظام الدولة اجلديد الذي �أن�ش�أه ،مع �أن ال�رشطة
قامت علي الوالء والفهم لتقاليد القانون املدين ال�سائد .فقد فقام النظام ب�أول �أهداف
التمزيق والبعرثة بهدف �إحالل جهاز جديد حملها.
وقد كان املنظور اال�سرتاتيجي ملفكري جبهة الرتابي ،هو ت�شتيت وحدات الأمن
اال�سرتاتيجي ومكافحة ال�شغب املعروفة با�سم «االحتياط املركزي» املكونة من ثالث
�رسايا �ضاربة ،وعالية التدريب ،والكفاءة ،وت�ستعمل �أ�سلحة �آلية ،فقاموا ب�إبعاد ثلثي
ظاهريا .مع
هذه القوة �إىل دارفور ،بدعوى مكافحة النهب امل�سلح واحلرب الأهلية
ً
العلم �أن ال�سبب الأ�سا�سي ،كان عدم مقدرة احلكومة اخرتاق هذه القوة بكوادر من
داخلها ي�سهل ال�سيطرة عليها كما فعلوا ذلك مع امل�ؤ�س�سة الع�سكرية.
كذلك ،عمدوا يف خطة مدرو�سة وعلى مراحل �إىل تكوين اللجان ال�شعبية للرقابة
واخلدمات يف الأحياء �أوالً ،ثم �إعطائها �سلطات تنفيذية ُتقلِّ�ص الدور القانوين جلهاز
ال�رشطة .ومت ربط هذه اللجان مبحاكم النظام العام لتجاوز الدور القانوين للق�ضاء،
حار�سا للقانون ،علّق على
حيث �أن رئي�س الق�ضاء الذي كان ُيفرت�ض �أن يكون
ً
ا�ستئناف مقدم �ضد �إحدى هذه املحاكم يف �أحد �أحكامها ب�أن هذه املحاكم ال تتقيد بقانون،
وال ب�إجراءات ،وال بال�سوابق الق�ضائية .ثم تلى هذه املرحلة �إ�صدار قانون بدمج قوات
ال�رشطة واللجان ال�شعبية يف قانون واحد تتفوق مبوجبه اللجان ال�شعبية علي ال�رشطة
يف العدد وبالتايل مت تفريغ ال�رشطة من حمتواها وعقيدتها القانونية يف ال�سلوك والتقاليد
املتوارثة التي ن�ش�أت عليها.
تزامنت تلك اللحظة مع خطة �أخرى لإزاحة العنا�رص ذات الكفاءات العالية

ابتداء من
وامل�ستنرية .فقد متت �إحالة ثالثمائة �ضابط �إىل املعا�ش من خمتلف الرتب
ً

مالزم ثان �إىل فريق �أول ،ليف�سح املجال �أمام كوادر اجلبهة ،بت�صفية الكوادر الوطنية
والغيورة علي اجلهاز كدفعة �أويل .ويف �إطار هذه اخلطة متت يف املرحلة الثانية �إحالة

ولواء وفري ًقا لإف�ساح املجال �أمام العميد (عو�ض خوجلي)
�أكرث من خم�سة ع�رش عمي ًدا
ً
وهو �أ�صغرهم �س ًنا ورتبة باعتباره من كوادر اجلبهة الذي مت جتنيدها خالل دورته

التدريبية يف املركز الإفريقي الإ�سالمي مع العميد (حممد الأمني خليفة) ،ع�ضو جمل�س
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ً
�ضابطا من خمتلف الرتب ،ومن �أكف�أ ال�ضباط
قيادة الثورة .ثم بعدها متت �إحالة 68

الذين عرفتهم ال�رشطة ُخل ًقا ونزاهةً وعفة .وكان ذلك عقب اجتماع «االحتياط
املركزي» ال�شهري مع وزير الداخلية ال�سابق اللواء (في�صل �أبو �صالح) .فقد اتهموا علي

ومنعوا من حقهم يف
�ضوء ذلك االجتماع ،بالعداء للنظام والعمل علي الإطاحة بهُ ،
تعديالت قانون املعا�شات ومنهم العقيد حمدي ال�صائغ وما�ضي خ�رض ومعاوية بكراوي

والرائد النور يو�سف( .املجلة العدد  11-17 ،631مار�س � ،1992ص .)24

من ال�صعب ر�صد كل حاالت النتهاكات والتي �شملت الأالف يف هذا الكتاب ،ولكن

ميكن متابعة التفا�صيل يف التقارير الكثرية التي ُن�رشت ،ومت تداولها عالنية .ومن
�ضمنها تقارير املقرر اخلا�ص بحقوق الإن�سان ،ووقائع جلنة حقوق الإن�سان التابعة
للأمم املتحدة ،واجلمعية العامة للأمم املتحدة ،وتقارير منظمات حقوق الإن�سان التابعة

للأمم املتحدة ،وتقارير منظمات حقوق الإن�سان الإقليمية والدولية .وهناك كتابات مثل
كتاب د� .أمني مكي مدين :جرائم �سودانية باملخالفة للقانون الإن�ساين الدويل -1989

( 2000القاهرة ،دار امل�ستقبل العربي  ،)2001وعلي املاحي ال�سخي� :شهادتي للتاريخ:
بيوت �سيئة ال�سمعة ،حترير د .ح�سن اجلزويل (املجموعة ال�سودانية ل�ضحايا التعذيب)،

التعذيب يف ال�سودان :حقائق و�شهادات (مركز الندمي للعالج والت�أهيل النف�سي ل�ضحايا
التعذيب) ،ن�شطاء بال حدود :تقرير ال�سودان ( 1999–1989الربنامج العربي لن�شطاء

حقوق الإن�سان) ،ال�سودان :دموع اليتامى ال م�ستقبل بدون حقوق الإن�سان (منظمة

العفو الدولية ،لندن  )1995و�سبق للمنظمة �إ�صدار تقرير حمدود التوزيع :ال�سودان:
�أزمة م�ستمرة يف حقوق الإن�سان(  ،)1992بالإ�ضافة لتقارير �شئون الالجئني ومنظمة

الغذاء العاملية ووكاالت الإغاثة العاملية.

تهمني مثل هذه الأمثلة لإثبات �ضعف الإ�سالميني ال�سودانيني فيما يتعلق بقيم حقوق

الإن�سان مطبقة علي الآخر؛ فهم يطالبون ،ب�إحلاح ،ب�رضورة احرتام حقوقهم حني
ُتنتهك يف م�رص �أو �سوريا �أو تون�س �أو اجلزائر ،وي�صمتون عن انتهاكات حقوق
الإن�سان يف ال�سودان ،لأن احلكم �إ�سالمي .هذا هو عني الكيل مبكيالني والذي يظهر يف
كثري من املمار�سات والأقوال لدي الإ�سالميني ،وبالتايل فحقوق الإن�سان يف فكرهم،

لي�ست مبد�أ ،بل و�سائل لتو�سيع احلريات ووقف القمع يف حاالت خا�صة بهم فقط.
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إ�سالمي فرتة ما قبل
ُده�شت حني وجدت مقالة كاملة لـ(عبد الوهاب الأفندي) من �
ّ
املفا�صلة (ان�شقاق )1999تدين اعتقال املدير التنفيذي ملنظمة الدعوة الإ�سالمية ،بينما
ا�سما ملعتقل �أو معذب معار�ض من غري الإ�سالميني.
مل ي�سطر قلمه حرفًا واح ًدا يذكر ً

كبريا من التعاطف والإدانة ثم االهتمام باحلقوق الأ�سا�سية.
قدرا ً
ويظهر يف املقالة ً
متاما» ويبد�أه بهذه اجلملة
واملقال عنوانه« :زوار الفجر يف اخلرطوم ي�أتون عند الفجر ً
اقتبا�سا من كافكا ،ولكن بعد �أن يكون الكاتب
الدراماتيكية «امل�شهد ي�صلح لأن يكون
ً
قر�أ :مزرعة احليوانات لأورويل وت�أثر بها� .ضابطان من جهاز الأمن يطرقان باب
كبريا يف الدولة يطلب مقابلته»
ال�شيخ الكبري يف موعد �صالة الفجر ويبلغانه �أن م�سئو ً
ال ً
(�صحيفة القد�س اللندنية  18يونيو  ،)2002ومن هذا املقال تت�ضح املعايري املزدوجة
التي يتعامل بها الإ�سالميون يف ق�ضية حقوق الإن�سان والتي ال تقلقهم �إال عندما مت�س
إ�سالميا.
�
ً

يوميا لأجهزة الأمن .ومل تكن تقوم باال�ستدعاء
لأن هذا امل�شهد الكافكاوي كان �سلوكً ا ً
بل بال�رضب والتعذيب واالختفاء .كان الكاتب –حينها– يف امللحقية الإعالمية بلندن
متحفزا لنفي �أي اتهام عن انتهاكات حقوق الإن�سان يف ال�سودان .هل كان ال�صمت من
ً
كفارا �أو علمانيني �أو خونة؟
قبل مثقفي احلركة الإ�سالمية باعتبار �أولئك الأ�شخا�ص
ً
ركزت على (الأفندي) لي�س لأي �سبب �أخر �إال لأنه �أكرثهم ليربالية ومع ذلك �سكت
عن قول احلق ،فما بالك عندما يكون احلديث عن مواقف املهوو�سني واملتزمتني من
قيادات احلركة؟ فمن املالحظ ان مثقفي احلركة الإ�سالمية رف�ضوا امل�شاركة يف �أي
حملة �إدانة او التوقيع علي مذكرات احتجاج �ضد ممار�سات النظام الإ�سالمي املنافية
لأب�سط احرتام حلقوق الإن�سان .بل ت�صدى الكثريون لتفنيد تقارير املنظمات احلقوقية،
باعتبارها هجمة غربية علي الإ�سالم.
ميكن �إرجاع �ضعف ح�س حقوق الإن�سان لدي الإ�سالميني ال�سودانيني واحلركة
عموما �إىل �أ�سباب �سيكولوجية فردية و�أخري فكرية جماعية،
اال�سالمية ال�سودانية
ً
تكمن يف الفقر النظري والفكري الذي الزم احلركة املهتمة فقط بالتنظيم وال�سيا�سة
احلركية .ولكن قبول �أي عمل �سيا�سي حني ي�صل درجة تعذيب اخل�صوم و�إذاللهم
وانتهاكات حقوق الإن�سانية الطبيعية يخرج من الف�ضاء العام �أي ال�سيا�سة ويدخل يف
�أ�سوار امل�صحات النف�سية مهما كان نبل الغايات التي يدعيها ال�سيا�سي �أو املنا�رص لل�سلطة.
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وللأ�سف مل توجد ا�ستثناءات ل�سبب ب�سيط هو �أن اجلميع يف ال�سنوات الثالث الأوىل
�رشكاء يف االنتهاكات ،بالتوجيه؛ �أو التنفيذ املبا�رش؛ �أو التربير؛ �أو ال�صمت؛ �أو
كانوا
ً
التواط�ؤ بالهروب عن طرح ومناق�شة املو�ضوع و�إنكار وجوده لإخفاء االتهامات.
مقد�سا َي ُج ُب كل ماعداه ،وال
فقد كان ت�أمني ال�سلطة الإ�سالمية ،يف تلك الأيام ،هدفًا
ً
�صوت يعلو فوق �صوت املعركة �ضد الطائفية وال�شيوعيني واملتمردين وامل�ستعمرين
وال�صهاينة .كل و�سيلة كانت مباحة ،طاملا كان الغر�ض هو ت�أ�سي�س الدولة الإ�سالمية،
و�إقامة امل�رشوع احل�ضاري الإ�سالمي يف نهاية القرن الع�رشين .لي�س كمجرد �أفكار
رددها الأفغاين� ،أو حممد عبده� ،أو �سيد قطب� ،أو املودودي؛ ولكننا �أمام عملية حتويل
الفكرة �إىل دولة فوق رقعة �أر�ض تبلغ املليون ميل مربع ،وقطر له حدود مع ت�سع
دول .فقد درج ال�شيخ الرتابي –�آنذاك– علي احلديث عن الإ�شعاع احل�ضاري من
ال�سودان املتوقع يف املنطقة وبالذات يف �إفريقيا .فهذا ال�شعور الدافق باال�ستعالء ظل
مالزما للإ�سالميني وهم جماعة �صغرية فقد كان �شعار �صحيفتهم الر�سمية ،يف بع�ض
ً
الأحيان «وال تهنوا و�أنتم الأعلون» ،فما بالك وقد ا�ستولوا علي �سلطة كاملة و�أقاموا
رادعا وعني ًفا؟
�شموليا
نظاما
ً
ً
ً

منوذجا»،
كان كتاب «�أزمة الإ�سالم ال�سيا�سي :اجلبهة الإ�سالمية القومية يف ال�سودان
ً
ال للحركة وهي مازالت تعمل و�سط اجلماهري مثل بقية الأحزاب والقوي
و�ص ًفا وحتلي ً
ال�سيا�سية ومل تنقلب عليها بعد ،ولكنها بعد انقالب  30يونيو  1989وجدت نف�سها يف
متاما.
و�ضع خمتلف ً

حتدث ذلك الكتاب عن ع�صاب الإ�سالمي وهو يتناف�س مع بقية القوي ال�سيا�سية وهو
الآن ميتلك جهاز اجلدولة ويفر�ض من خالله ع�صابيته كفرد وفا�شيته كدولة و�سلطة
مطلقة .قدمت و�صف ًا مييل �إىل حتليل نف�سية الإ�سالموي املتع�صب والع�صابي .وجاء
االختبار ل�صحته النف�سية وعافيته من العقد والروا�سب عندما وجد ال�سلطة يف يده،
و�صدق من قال :ال�سلطة مف�سدة وال�سلطة املطلقة مف�سدة ب�صورة مطلقة.

وكان �أمام الإ�سالمي االختيار بني الرحمة وال�سماحة مقابل الق�سوة واال�ضطهاد
والإذالل .وكان املوقف هو انعكا�س لنف�سية و�شخ�صية حمددتني .يندرج هذا امليل
الزائد للعنف الذي ُيفهم خط�أ حيث ت�شبع احلوافز والدوافع اجلن�سية من خالل �إيقاع
الأذى والأمل علي �شخ�ص �آخر ،وقد ال يكون �إر�ضاء �أو �إ�شباع ال�سادي ب�إحلاق الأمل
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اجل�سدي احلقيقي بالأخر بل من املعاناة العقلية والنف�سية التي قد ي�سببها املفهوم خارج
ال�سياق اجلن�سي لو�صف الأ�شخا�ص الق�ساة بق�صد �أو يح�صلون علي املتعة ب�إذالل �أو
ال�سيطرة علي الآخرين يف مواقف اجتماعية معينة( .املو�سوعة الربيطانية ،اجلزء
العا�رش (� ،)1994ص .)293
وي�صور فيلم بازوليني (مائة وع�رشون يوم ًا من �سدوم) وح�شية جمموعة ال�ضباط
الفا�شيني يف تعذيب ال�شبان وال�شابات ،فقد �صعب على العقل العادي �أن يفهم �أن يقوم
�إن�سان يح�س هو نف�سه بالأمل واخلوف والإذالل ثم يقوم ب�إيقاع هذه املحن علي �إن�سان
فح�شا ،و�رضاوة ،وجب ًنا؛
مثله .يقول بع�ض الباحثني� ،أن الإن�سان �أكرث احليوانات ً
لأنه قد يقوم بتعذيب �إن�سان مثله� ،أو يقبل ذلك الفعل .لذلك يجمع علماء النف�س �أن مثل
هذا الإن�سان مري�ض ومنحرف يت�ساوى يف ذلك من ُي�صدر الأوامر ومن ينفذها.

وهناك من يقول ب�أن النظام قد ا�ستخدم امل�رشدين واملجرمني للقيام بعمليات ال�رضب،
وال�سحل ،والتعليق علي ال�سقف ،واحلرمان من النوم ،وغريها من املمار�سات.
�شعورا بوهم القدرة الكلية
فالأ�صويل يتع�صب –للمفارقة– لأ�سباب مثالية ،فهو ميتلك
ً
وهذا ما جعله يقطع �صلته بواقعه وحميطه يف التفكري واختيار الو�سائل .فاملتع�صب يرى
جمتمعه كله فا�س ًدا ويعمل علي تغيريه بقلبه ول�سانه .ويف حالة حكم الإنقاذ كانت هذه اليد
هي ال�سلطة والتي �أعطت له احلق يف تكوين �أجهزة الأمن والتحقيق واملحاكمة وال�سجن
�أو حتى الإعدام .وهذا اجتاه تطهري ( )Puritanلدى الفرد ي�سمح له بهدم املوجود
من �أجل �إن�شاء عامل مثايل ٍ
ثنائيا
خال من املفا�سد والرذيلة ،ويقوم بتق�سيم العامل
مانويا �أو ً
ً
�إىل ف�سطاطني �أو حمورين :ال�رش واخلري.
ومثل هذا ال�شخ�ص ينمو ويف داخلة �شيء من البارانويا (  ) Paranoiaوهي ذهان
من �أعرا�ضه نزعة مر�ضية نحو ال�شك واالرتياب ولذلك يلج�أ �إىل العنف والإق�صاء بـل
أخرا .والبد ملثل
املحو قبل �أن يتيقن من حقيقة الظن �أو ال�شك خ�شية �أن يكون الوقت مت� ً
ال�شخ�ص من �إميان قوي يتزحزح �أو �إميان العجائز الذي ال يت�ساءل ،ويف هذه احلالة
أي�ضا .وهذا منتهى الكمال
يح�س بامتالكه حلقيقة مطلقة وهي يف حالة الأ�صويل مقد�سة � ً
وبالتايل الرنج�سية التي تالزم الأ�صويل الع�صابي وتعميه عن ر�ؤية �أخطائه وال يح�س
ب�أي ت�أنيب لل�ضمري مهما فعل خا�صة يف حالة االندماج يف املوقف مما يعطل اجلرمية �أي
ال�شعور باجلرم.
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�شعورا
ووجد الع�صابي الأ�صويل ال�سوداين يف تنظيم احلركة ثم يف �سلطة الإنقاذ
ً
أي�ضا .فهو ع�ضو يف جماعة ا�صطفاها الله لتطبيق ال�رشيعة وبالتايل
باالنتماء والعلو � ً
ي�صبح كل الآخرين دونهم ،ثم يتم ت�صنيفهم كالأعداء وكفار عمالء مما يجعل قمعهم
دينيا ولي�س جمرد خرف �سيا�سي �أو معار�ضة ،ويظهر ال�سلوك
وا�ضطهادهم
ً
واجبا ً
العدواين جتاه مع�سكر ال�شيطان �أو ال�رش بدون ت�سامح �أو قبول للآخر .وحتول العنف
الذي مار�سه الإ�سالميون ال�سودانيون با�ستمرار يف اجلامعات واملدار�س �إىل �سيا�سة
دولة كاملة.
وكل هذه �رشوط جاهزة لقيام دولة �شمولية قمعية تقارب النظم الفا�شية التي
عرفتها �أوروبا لوال االختالف يف درجة التطور االقت�صادي/االجتماعي الذي
�أنتج تلك االيدولوجيا يف �أوروبا الغربية .فالتخلف ينعك�س حتى علي نوعية الفا�شية
املطبقة .و�أقام الإ�سالميون دولة �شمولية بدائية يف فا�شيتها( .ملزيد من التفا�صيل راجع
منوذجا).
كتاب�:أزمة الإ�سالم ال�سيا�سي – اجلبهة القومية الإ�سالمية يف ال�سودان
ً

يردد الإ�سالميون �أن حماية النظام اجلديد اقت�ضت تلك الإجراءات اال�ستثنائية ،و�أن
هذا �أمر طبيعي لأي �سلطة جديدة .وين�سون يف هذه احلالة ما مييزهم عن ال�شيوعيني �أو
البعثيني �أو النا�رصيني مثالً ،والذين يدينون �سلطتهم يف بلدان �أخري .ف�أين �إ�سالميتهم
متاما؟ جل�أت ال�سلطة الإ�سالمية
أ�سي�سا خمتل ًفا ً
هنا والتي تربر االنقالب ذاته باعتباره ت� ً
اجلديدة �إىل املفاج�أة وتعميم الرعب واخلوف فقد بالغت يف ا�ستخدام العنف حتى درجة
القتل �أو الإعدام .وهذه نظرة قا�رصة وانتهازية كانت علي ح�ساب �شعارات كربي
ومواقف مبدئية مثل حقوق الإن�سان يف الإ�سالم .فقد وجدت ال�سلطة الإ�سالمية نف�سها
بني خيارين �صعبني :ت�أمني النظام ب�أي و�سيلة �أو الوقوف �إىل جانب املبد�أ وتعاليم
ؤخرا– �إيجاد املربرات كما
الدين ،واختارت الأول ،علي �أن حتاول –كما ظهر م� ً
فعلوا طوال ال�سنوات املا�ضية بال جدوى .وال �أدري ملاذا نقول ب�أن البكارة تفقد مرة
فقط وال نقول �أن الطهارة ال�سيا�سية والأخالقية تفقد مرة واحدة وللأبد؟ وهكذا و�ضع
الإ�سالميون ال�سودانيون رفاقهم الإ�سالميني يف البلدان الأخرى �أمام حرج حقيقي
حول املوقف الفكري والعملي للم�سلمني جتاه قيم حقوق الإن�سان.
يرى بع�ض الإ�سالميني �أن ق�سوة القانون والعقوبات �رضورية لتطهري املجتمع
وردع املعار�ضني ،فهم يرددون :امل�ؤمن القوي خري من امل�ؤمن ال�ضعيف �أو القول:
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�أ�شداء علي الكافرين .وهنا ُيطرح ت�سا�ؤل فل�سفي وهو دور الأخالق يف تخفيف ق�سوة
غالبا ما يختلط املقوم الديني مع املقوم
القانون عند تطبيقه .ففي الدولة الإ�سالمية
ً
االجتماعي/الإن�ساين.
يالحظ(هادي العلوي) �أن «عمر وعلي ( ر�ضي الله عنهما) مل ميار�سا التعذيب
والق�سوة يف العقوبة ،ويقف وراء هذا التوجه عامل دنيوي/اجتماعي يرتهن يف جممل
الأ�صول البدوية والطبقية التي �ساهمت يف تكوين �شخ�صيتهما �إىل احلد الذي مينع من
احلكم عليهما العتبارات دينية خال�صة �أي بو�صفهما رجلي دين من النمط ال�شائع .ومن
دون �أن نتع�سف الت�شكيك يف جدية �إميانهما الديني» ،ولكنهما �أعطيا يف �سيا�ستهما هذه
ال على الدور الذي ميكن �أن تلعبه الأخالق يف تخفيف ق�سوة القانون( �ص .)65
مثا ً
ميكن القول ب�أن احلاكم امل�سلم قد يحكم بالقدوة احل�سنة واملثال قبل القانون ،لذلك نام
ال منذ �أن قام االنقالب
عمر .كنا ن�سمع ب�أن بع�ض �أع�ضاء جمل�س الثورة مل ينم الليل كام ً
وال �أدري هل يف هذا مدح �أم ذم؟
مل يكن موقف �أ�صحاب امل�رشوع احل�ضاري من حقوق الإن�سان وليد الظروف
قار يف جوهر ر�ؤيتهم
اال�ستثنائية واالنقالب وتعر�ضه للخطر ،ولكنه عيب فكري ُّ
ال�سيا�سية .فاحلديث عن حقوق الإن�سان باملفهوم ال�سائد هذه الأيام غائب يف �أدبيات
احلركة الإ�سالمية منذ ن�ش�أتها الأويل.ففي كتابات الإ�سالميني ال�سودانيني النظرية
والفكرية ،وهي قليلة �أ�صالً ،وتكاد تنعدم �أي م�ساهمات عن حقوق الإن�سان كحركة �أو
قيم �أو م�ؤ�س�سات ،فهي مل ترث اهتمامهم.
أخرا
يقول البع�ض �إن االهتمام بق�ضية حقوق الإن�سان يف ال�سودان �أ�صالً ،قد جاء مت� ً
ن�سبيا ،ولكن حتى مع االهتمام الأخري وجد الإ�سالميون ال�سودانيون �أنف�سهم يف موقف
ً
ٍ
معاد حلقوق الإن�سان كحركة عاملية وثقافة جديدة لأنهم ا�صطدموا معها باعتبارهم �سلطةً

وحكاما ولي�س دعاة ومفكرين .وكانت حجتهم تقوم علي اخل�صو�صية ورف�ض امل�صدر
ً
الغربي حلقوق الإن�سان .لذلك عندما هاجموا مقرر الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان كانوا
يف الواقع يكر�سون االنتهاكات.
فقد حددت جلنة حقوق الإن�سان مو�ضوعات حمددة مطلوب تو�ضيح و�ضعيتها يف
ال�سودان مثل التعذيب يف املعتقالت وال�سجون ،القتل والإعدام خارج نطاق الق�ضاء،
واحلجز واالعتقال والف�صل من اخلدمة والقيود علي التنقل وال�سفر وم�صادرة الأموال
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مع ا�ستمرار حالة الطوارئ وقيام املحاكم اخلا�صة .حاولت احلكومة ال�سودانية حتويل
االتهامات �ضدها �إىل اتهامات �ضد الإ�سالم ،فهي هنا متاهي نف�سها بالإ�سالم .فكل من
يهاجم حكومة ال�سودان يهاجم الإ�سالم ،وا�ستطاعت جذب االنتباه �إىل ميدان �آخر وهو
عالقة حقوق الإن�سان العاملية بالإ�سالم .ومت جتاهل �أو تعتيم الق�ضية الأ�صلية.
مثل هذا ال�سجال ال مينع ال�س�ؤال عن ما هي الإ�ضافات التي قدمها الإ�سالميون
ال�سودانيون يف جمال حقوق الإن�سان؟ مل ُيعرف لهم �إ�ضافة حقيقية ،باعتبار هذا الن�شاط
دائما .ومن
من �أدوات عمل الي�سار وال�شيوعيني ،وبالفعل كان ه�ؤالء هم املبادرون ً
اجلدير بالذكر �أن حركة حقوق الإن�سان ال�سودانية ،ن�شطت بعد قوانني �سبتمرب 1983
الإ�سالمية وبعد �إعدام الأ�ستاذ حممود حممد طه بتهمة الردة .وقد كان الإ�سالميون
�رشكاء �أو متواطئني يف احلالتني ،لذلك �آثروا ال�صمت �أو الت�أييد ال�ضمني و�أحيا ًنا
ً
املبا�رش ،و�أن كانوا قد ترب�أوا من هذا املوقف الح ًقا� .أما املوجه الثانية حلركة حقوق
الإن�سان يف ال�سودان فقد كانت �ضد ممار�سات ال�سلطة االنقالبية الع�سكرية احلالية.
وهذا االنقالب قد هند�سه ونفذه ودعمه الإ�سالميون .لذلك ،حرموا �أنف�سهم من
�رشف االن�ضمام والعمل �ضمن حركة حقوق الإن�سان املناه�ضة للنظام .وهذا عيب
وخلل يف حركة ُيفرت�ض فيها املعا�رصة واجلماهريية ،فهي تنفي عن نف�سها التقليدية،
وتدعي ب�أنها متثل النخبة املتعلمة يف ال�سودان ،والدليل علي ذلك اكت�ساحها لدوائر
اخلريجني عام  .1986فكيف �أمكن �إبعاد هذه النخبة املتعلمة من حركة حديثة تدعوا
لقيم حقوق الإن�سان التي يرون �أن الإ�سالم �سبق اجلميع �إليها؟ ويف هذا تناق�ض وا�ضح
تتغلب فيه النفعية علي املبدئية .ومن ناحية �أخري ،قد يت�ساءل املرء لو كان للإ�سالم
هذا ال�سبق ،فلماذا مل يكت�شف الإ�سالميون هذه القيم الإن�سانية التي دعا �إليها الإ�سالم،
وبالتايل يكونون املبادرين يف �إن�شاء منظمات حقوق الإن�سان يف ال�سودان والعامل
العربي؟
يعود ال�ضعف الفكري للحركة الإ�سالمية ال�سودانية يف ميدان حقوق الإن�سان وغريه
إ�سالميا� ،إىل كونها حركة غري �أ�صيلة .فهي رد
من امليادين امل�شابهة ،مت البحث فيها �
ً
فعل �أو عمل م�ضاد �ضد ال�شيوعية ،وبالتايل تعرف نف�سها بال�سلب .وكانت ترى نف�سها
دائما يف مر�آة ال�شيوعيني .لذلك حفلت �صحف احلائط اجلامعية ،والتي حتولت �إىل
ً
�صحفهم وجمالتهم وكتبهم علي م�ستوى �آخر ،بالهجوم علي ال�شيوعيني وتفنيد عيوب
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ال�شيوعية .وقد �أراح الإ�سالميون �أنف�سهم من خالل ت�صنيف تب�سيطي يدرجون فيه كل
�سهل عليهم ذلك حتديد مع�سكر ال�رش وال�شيطان.
من يخالفهم ك�شيوعي ،وقد ّ
* * *

ا�ستوىل الإ�سالميون علي ال�سلطة وهم بال ر�صيد فكري ي�ستنجدون به يف �إدارة دولة
مثل ال�سودان متخمة بامل�شكالت والتحديات .وكان االختبار والتحدي الأكرب هو �إدارة
التنوع ب�أ�شكاله املختلفة :ال�سيا�سي ،والإثني ،والعرقي ،والديني .وتو�صل النظام
الفعالة والأ�سهل ،هي
الفاقد للقاعدة اجلماهريية والأ�س�س الفكرية القوية �إىل �أن الطريقة ّ
�إخماد �أو �إ�سكات هذا التنوع .وقرر النظام حرمان ال�شعب من احلقوق التي ر�أى فيها
منفذًا لإ�ضعافه وتهديد بقائه .ووقع النظام يف م�صيدة انتهاكات احلقوق الأ�سا�سية .وقد
خمزيا يف هذه امليادين ،وخالف كل القوانني الإن�سانية الدولية .وطوال
ال
�أجنز �سج ً
ً
�سنوات حكم الإ�سالميني وحتى اليوم ،ظل النظام يحتل مكانة متدنية ثابتة يف �سلم
احرتام حقوق الإن�سان .وتر�صد ال�سطور التالية �أو�ضاع بع�ض احلقوق اال�سا�سية يف
ال�سودان.
احلق فى احلياة:
ظلت �أعمال القتل علي ال�ساحة ال�سودانية متثل �أخطر انتهاكات احلقوق الأ�سا�سية من
خالل النزاع امل�سلح واحلرب الأهلية الدائرة يف �أجزاء متفرقة يف جنوب ،وغرب،
و�رشق البالد بالإ�ضافة لأعمال ال�سلطات الأمنية واملوت حتت وط�أة التعذيب داخل
معتقالت النظام احلاكم .ولعل �أبرز هذه االنتهاكات عمليات القتل الع�شوائي والإبادة
اجلماعية والتطهري العرقي لبع�ض القبائل والقوميات يف جنوب وغرب البالد .وقد
راح �ضحيتها �آالف عديدة من املواطنني العزل� ،إ�ضافة �إىل الإعدامات اجلزافية خارج
نطاق الق�ضاء التي ارتكبتها �أجهزة الأمن وامللي�شيات امل�سلحة يف حق الآالف من املدنيني
والع�سكريني يف �أجزاء متفرقة من البالد.
وفيما يلي �أ�شكال وجتليات هذه االنتهاكات:
�أ -احلرب الأهلية:
ا�ستمرت احلرب الأهلية يف ال�سودان حوايل عقدين من الزمان .وتتداول امل�صادر
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تقديرات فادحة حول هذه احلرب من حيث عدد ال�ضحايا� ،أو من حيث عدد امل�رشدين
والنازحني والالجئني �إىل الدول املجاورة والذين ُيقدر عددهم ب�أكرث من  4.5مليون
مواطن انتقلوا �إىل ال�شمال �أو جلئوا �إىل الدول املجاورة� .أو من حيث تكلفتها املالية،
ويرتبط قدر كبري من خروقات حقوق الإن�سان يف ال�سودان با�ستمرار احلرب
الأهلية التي ت�شهد �ساحاتها املمتدة من جنوب البالد �إىل غربها و�رشقها �ألوا ًنا ب�شعة من
اخلروقات .ورغم توقيع اتفاقية ال�سالم يف عام � ،2005إال �أن ال�سالم مل يتحقق،
وبدت االتفاقية وك�أنها جمرد هدنة �أو ا�سرتاحة حماربني .فقد تركت االتفاقية ،رغم
ت�سمية :اتفاقية ال�شامل ،الكثري من الق�ضايا ال�ساخنة دون حل ويف �شكل بروتوكوالت.
جمددا بني
ومازال جمل�س الأمن واالحتاد الأفريقي ،ي�سعيان لتجنب اندالع احلرب
ً
الطرفني.
حربا دينية وعن�رصية
وقد تبنت احلكومة منذ ا�ستيالئها علي ال�سلطة يف يونيو ً 1989
�شاملة يف البالد ،علي �أ�سا�س مفهوم «اجلهاد» التقليدي يف الفقه الإ�سالمي ،مما ي�شكل
انتهاكً ا للمنع اخلا�ص بالدعاية للحرب والكراهية علي �أ�سا�س ديني وعن�رصي ،و�إثارة
للتمييز واجلفوة والعنف وف ًقا للقانون الدويل ،وقد ارتكبت قوات احلكومة جرائم
فظيعة يف مناطق احلرب� .شملت القتل خارج نطاق القانون ،وال تتقيد قوات احلكومة
بالقوانني الدولية واملواثيق املتعلق مبعاملة املدنيني يف مناطق احلرب وحماية �أ�رسى
احلرب.
تلقائيا ب�إعدامهم ففي مناطق اجلنوب
ولذلك يندر �أن حتتفظ بالأ�رسى ،بل تقوم
ً
وجبال النوبة �أُخذ �أالف املواطنني «كطابور خام�س» ومت �إعدامهم ب�شكل جماعي،
وبدون اتخاذ �أية �إجراءات �أو �إجراء حماكمات .ون�شطت مثل هذه الإعمال ب�صورة
كبرية يف العام � 1998إثر املحاولة التي قام بها «كاربينو كوانني» لال�ستيالء علي مدينة
«واو» .وقد اعتمد النظام يف العديد من مناطق اجلنوب وجبال النوبة �سيا�سة املناطق
تقريرا حول
املحروقة ،وقد �أ�صدرت منظمة «هيومان رايت�س ووت�ش» يف عام 1994
ً
احلرب الأهلية يف ال�سودان ،وثقت فيه �أدلة مف�صلة عن انتهاك �أحكام احلرب من قوات
احلكومة وخرق بروتوكوالت اتفاقية جنيف.
وخالل العام  ،1998عا�ش �سكان اجلنوب ،وبخا�صة �سكان والية» بحر الغزال»
واحدة من �أ�سو�أ املجاعات الإن�سانية يف �أعقاب نزوح موجات كبرية من املواطنني من
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مدينة «واو» واملناطق املحيطة بها �إثر حماولة قوات «كاربينو كوانني» اال�ستيالء علي
املدينة يف يناير عام .1998
وقد ا�ستخدمت احلكومة الغذاء ك�سالح �ضد خ�صومها ،ففي �أحلك �أ�شهر املجاعة يف
فرباير ومار�س  ،1998منعت احلكومة منظمات الغوث الإن�ساين من ت�سيري رحالت
الإغاثة �إىل اجلنوب عرب �أجواء ال�سودان ،م�ساهمة بذلك يف تفاقم كارثة املجاعة التي
قائما حتى
ح�صدت الآالف من املواطنني يف �إقليم بحر الغزال ،وقد ا�ستمر هذا احلظر ً
مطلع ابريل ،ويف  10يوليو من العام نف�سه �أعلنت منظمات الإغاثة الدولية العاملة
يف اجلنوب عن وقوع حاالت وفاة جماعية من جراء املجاعة ،كما �أكدت م�سئولة
برنامج الغذاء العاملي التابع للأمم املتحدة �أن  2.6مليون مواطن �سوداين مهددون
جوعا .وفاقم من حدة املجاعة و�أثارها ما تواجهه منظمات الإغاثة الدولية من
باملوت
ً
�صعوبات كثرية يف تو�صيل الأغذية �إىل املواطنني ب�سبب العمليات الع�سكرية الدائرة.
ب -اخلدمة الع�سكرية الإلزامية:
مهما ،حيث قامت قوات
�شهدت الفرتة من نوفمرب � 96إىل يناير 1997
ً
تطورا ً
املعار�ضة بفتح جبهات جديدة ووا�سعة يف �رشق البالد وجنوبها وغربها ،واحتلت
م�ساحات وا�سعة بلغت �آالف الكيلومرتات ،ول�سد العجز يف �أعداد القوات الالزمة
ملواجهة الأو�ضاع الع�سكرية املرتدية ،ولتوفري املقاتلني للمعارك املتعددة ،جل�أ النظام
لتن�شيط «قانون اخلدمة الوطنية الإلزامية» لعام  ،1992وتعديله لي�صبح قانو ًنا «للخدمة
ق�رسا ،و�أ�صبح ذلك القانون �سي ًفا
الع�سكرية الإلزامية» ،وجل�أ النظام �إىل جتنيد الطالب ً
ً
لزاما ملن يريد اال�ستمرار
م�سلطا علي رقاب املواطنني –خا�صة ال�شباب منهم– و�أ�صبح ً
يف وظيفته �أن يق�ضي مدة اخلدمة الإلزامية ،فا�ضطرت �أعداد كبرية للهروب ب�شتى
الو�سائل وال�سبل عرب كل املنافذ ،ب�سبب خمالفة هذه احلرب و�أ�ساليبها ل�ضمائر ال�سواد
منوذجا «لال�ستنكاف ال�ضمريي من �أداء
الأعظم من الفارين والراف�ضني ،مما يعترب
ً
اخلدمة الع�سكرية» وهو تعبري ملفهوم عام يطلق علي الأ�شخا�ص الذين لديهم مبد�أ �ضد
القتل �أو �ضد احلرب �أو و�سائلها ،وهو موقف خا�ص بالأ�شخا�ص الذين مييلون لل�سلم.
عرفت اللجنة الدولية حلقوق الإن�سان التابعة للأمم املتحدة «اال�ستنكاف
وقد َّ
ال�ضمريي» يف قرارها رقم  37/40عام  1978ب�أنه «مبد�أ للأ�شخا�ص �ضد القتل،
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جزئيا عملية اال�شرتاك يف القتل ،ب�سبب �أهداف �أو
كليا �أو
ً
وميكن للم�ستنكف �أن يرف�ض ً
و�سائل العمل الع�سكري» وقد �أُقر هذا املبد�أ بوا�سطة اجلمعية العامة للأمم املتحدة وجلنة
حقوق الإن�سان.
وعلي �إثر ت�صعيد العمليات الع�سكرية يف جبهات القتال املتعددة من جانب قوات
املعار�ضة ،جل�أ النظام لتكثيف حمالت التجنيد الزامي يف مار�س  1997حيث اتخذ طابع
االعتقاالت اجلماعية والع�شوائية لل�شباب واملواطنني يف ال�شوارع ويف مداخل وخمارج
املدن .ويف مايو � 1997أ�صدر رئي�س النظام القرار اجلمهوري رقم  165الذي يق�ضي
بتجنيد جميع الطالب الذين تقدموا المتحان ال�شهادة الثانوية عام  1997/96وذلك
يف الفرتة حوايل � 120ألف طالب ،وقد ا�شرتط القرار �أداء اخلدمة الإلزامية ك�رشط
للح�صول علي ال�شهادة الثانوية نف�سها وك�رشط للتقدمي للجامعات ،و�أكد القرار علي
حظر �سفر املتخلفني عن �أداء اخلدمة.
وبالرغم من �إعالن امل�سئولني ا�ستثناء الطالبات �إال �أن ال�سلطات فر�ضت عليهن
فعليا بافتتاح مع�سكرات
االنخراط يف مع�سكرات اخلدمة الإلزامية ،وقد قامت ال�سلطات ً
لتجنيد الفتيات يف كل من القطينه ،جبل �أولياء ،اجليلي ،الق�ضارف وك�سال.
وبذلك �أجربت احلكومة ال�سودانية الطالب والطالبات و�أرغمتهم علي االنخراط
يف مع�سكرات التدريب الع�سكري واال�شرتاك يف العمليات الع�سكرية �ضد �ضمائرهم
وذلك بربطهما بني حق التعليم و�أداء اخلدمة الع�سكرية الالزمة ،وباملخالفة للقوانني
الدولية والإن�سانية .وباملخالفة حتى لن�صو�ص قانونها ذاته .وقد تكررت ظاهرة
التمرد والهروب اجلماعي من تلك املع�سكرات التي �أطلق عليها ا�سم «مع�سكرات
طالبا
املوت» ووقعت فيها جمزرتي ال�سليت والعيلفون التي راح �ضحيتها حوايل ً 169
بر�صا�ص الأمن �أو غر ًقا يف نهر النيل الأزرق.
ج -الإبادة اجلماعية والتطهري العرقي:
�شهدت املناطق ذات الأ�صول غري العربية وذات الأغلبية غري امل�سلمة ،يف اجلنوب
والغرب ،عمليات تطهري عرقي و�إبادة جماعية لل�سكان مبعدالت عالية وخميفة،
و�سلبت الأموال واملمتلكات .وقد
حيث ا�ستبيحت الدماء والأرواح والأعرا�ضُ ،
ا�ستخدمت احلكومة الق�صف اجلوي الع�شوائي ،و�إ�شعال النريان و�إطالق الر�صا�ص
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والقنابل باجلملة يف عمليات القتل والإبادة اجلماعية التي طالت مئات الآالف من �أبناء
اجلنوب والغرب ومنطقة جبال النوبة .ومت جتريف وتدمري القري واملن�ش�آت املدنية
وحتطيم البنية االقت�صادية واالجتماعية وكل مقومات احلياة يف تلك املناطق .كما مت
�إجبار املاليني الذين جنوا من املوت حرقا �أو بالر�صا�ص ،علي الرحيل من مناطقهم
�إىل جهات متفرقة ،وجعل معظمهم يعي�شون املجاعة والفقر واملوت عن طريق الأوبئة
والأمرا�ض.
وعملت احلكومة علي ال�سيطرة علي م�صادر املياه وجتويع ال�سكان الذين �أجربهم
الق�صف اجلوي امل�ستمر علي النزوح اجلماعي ،ب�إعاقة وعرقلة و�صول الغذاء
للمحتاجني يف املناطق املت�رضرة ،عن طريق منع ن�شاط املنظمات العاملة يف جمال
الإغاثة ،مبا فيها الأمم املتحدة وبرناجمها «�رشيان احلياة» وال�صليب الأحمر الدويل.
هذه ال�سيا�سات جعلت الكثريين يعتمدون يف غذائهم علي ثمار الأ�شجار وعروقها،
و�أدى لوفاة الآالف.
د -القتل خارج نطاق الق�ضاء:
راح العديد من الأ�شخا�ص �ضحية لأعمال القتل غري القانوين والإعدامات اجلزافية
بدون حماكمات ،حيث وقعت العديد من جرائم القتل خارج نطاق الق�ضاء .بع�ضها
ارتكبته �أجهزة �أمنية معروفة والبع�ض الأخر عبارة عن عمليات اغتيال مدبرة قامت
بها تنظيمات موالية للنظام احلاكم.
اجلدير بالذكر �أن قانون الأمن الوطني لعام  1995ي�ضع حماية ت�رشيعية لأفراد
جهاز الأمن ،حيث تن�ص املادة « »38منه علي عدم جواز اتخاذ �أي �إجراءات جنائية
�شخ�صيا.
�ضد �أفراد الأمن واملتعاونني معهم �إال ب�إذن من مدير اجلهاز
ً
ومن �أبرز حاالت القتل خارج نطاق الق�ضاء اغتيال الطبيب ال�سوداين ال�شاب علي
ف�ضل �أحمد يف �أحد املعتقالت ال�رسية يف  ،1990/4/21و�إعدام جمموعة من الع�سكريني
يف القوات امل�سلحة يف �أبريل � 1990أثر ف�شل حماولة انقالبية قاموا بها وعلي ر�أ�سهم
ً
�ضابطا وعدد غري معروف من �ضباط ال�صف .كما متخ�ض
الفريق خالد الزين و27
عن �أجواء العنف التي ب�سطتها احلكومة وعمقتها يف �أنحاء البالد عدد من االنتهاكات
واجلرائم اخلطرية ،مثال ذلك عملية اغتيال الفنان خوجلي عثمان يف دار الفنانني ب�أم
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درمان يف فرباير عام  1994علي يد �أحد املهوو�سني ،وذلك عقب �سماح احلكومة
للمتطرفني بالدعوة ملحاربة الفنون والآداب و�شن حمالت يف امل�ساجد للت�شجيع و�إثارة
يف ذلك االجتاه .ويف نوفمرب من العام نف�سه هجمت جمموعة م�سلحة من املتطرفني
الإ�سالميني علي امل�صلني يف م�سجد «�أن�صار ال�سنة» يف مدينة الثورة ب�أم درمان ،عقب
�صالة اجلمعة وذلك بعد تهديدات علنية من رئي�س النظام «عمر الب�شري» جلماعة �أن�صار
رميا بالر�صا�ص،
ال�سنة املعار�ضة للنظام ،وقد �أ�سفر الهجوم عن مقتل 28
�شخ�صا ً
ً
�شخ�صا بجراح خطرية.
و�أ�صيب 30
ً
االختفاء الق�سري:
ق�رسا و�ضد �إرادتهم،
خالل ال�سنوات املا�ضية مت الإبالغ عن حاالت اختفاء �أ�شخا�ص ً
وقد ُرفعت بع�ض ال�شكاوى للحكومية ال�سودانية بوا�سطة املقرر اخلا�ص حلقوق الإن�سان
دون �أن تقدم احلكومة تو�ضيحات �شافية يف هذا اخل�صو�ص ،ولوحظ ازدياد معدالت
حاالت االختفاء؛ مع ظهور �أ�ساليب جديدة خلطف املعار�ضني ال�سيا�سيني.
ففي  6مار�س  1994اختطف املواطن (كمال عبد الوهاب) من منزله وذهبت به
قوات الأمن �إىل مكان غري معروف ،وظل م�صريه جمهوالً .كما اعتقلت �أجهزة الأمن
خالل نف�س العام الدكتور جي�سبي مياو الطبيب االيط�إىل اجلن�سية وزميله ال�سوداين
(الدكتور ها�شم زيادة) �أثناء مبا�رشتهما عالج بع�ض املر�ضي مبنطقة جبال النوبة وقد
اعرتفت احلكومة ال�سودانية باعتقال و�سجن الدكتور مياو� ،إال �أنها مل ت�رصح عن مكان
الدكتور ها�شم الذي مل ُيعرف م�صريه بعد ذلك.

ق�رسا يف �أجزاء متفرقة من
وذلك بالإ�ضافة �إىل مئات احلاالت الختفاء مواطنني ً
البالد ،خا�صة مناطق جنوب وغرب ال�سودان ومنطقة جبال النوبة.
وقد تقدمت امل�ساعي الدولية الرامية ملكافحة ظاهرة االختفاء الق�رسي ب�إقرار اللجنة
املعنية مبنع التمييز وحماية الأقليات بالأمم املتحدة يف �شهر �أغ�سط�س  1998مل�رشوع
«االتفاقية الدولية حلماية جميع الأفراد من االختفاء الق�رسي» و�إحالتها �إىل جلنة حقوق
الإن�سان ،ورغم ذلك فقد ا�ستمر ت�صاعد هذه الظاهرة امل�ؤ�سفة ،وتزايد عدد املختفني
ق�رسا يف �سجالت الأمم املتحدة �إىل  47.758حالة من  63دولة ،منها  261حالة
ً
اختفاء ق�رسي يف ال�سودان حتى � 31أغ�سط�س  .1998ورغم ج�سامة هذه الأرقام ف�إنها
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نظرا للقيود املفرو�ضة علي �إجراءات الت�سجيل
ال تعرب بدقة عن حجم هذه الظاهرةً ،
كبريا من احلاالت نتيجة عدم كفاية املعلومات ،خا�صةً يف ظل
والتي ت�ستبعد
تلقائيا ً
عددا ً
ً
الظروف اال�ستثنائية التي يعي�شها ال�سودان.
احلق فى املحاكمة العادلة:
�إن احلق يف املحاكمة العادلة يقوم علي عدة �أ�س�س ويتطلب توافر معايري حمددة
متعارف عليها لتطبيق العدالة يف �أي جمتمع ،فهو يقوم علي مبد�أ ا�ستقالل الق�ضاء
وا�ستقالل مهنة املحاماة و�سيادة حكم القانون .وقد تعر�ض هذا احلق الأ�سا�سي للعديد
من االنتهاكات والتجاوزات ،حيث مت خالل ال�سنوات املا�ضية �إهدار �رشوط العدالة
يف ع�رشات الق�ضايا يف ال�سودان ،وقد اُنتهك ا�ستقالل الق�ضاء ال�سوداين ذو التاريخ
النا�صع ،حيث ُ�سلب اخت�صا�ص الق�ضاء العادي بت�شكيل املحاكم الع�سكرية التي تولت
دوليا
حماكمة املدنيني� ،إ�ضافة �إىل الأخذ ب�أ�شكال من الق�ضاء اال�ستثنائي املحظور
ً
الفتقاده معايري املحاكمات العادلة ،مثل حماكم النظام العام ،حماكم �أمن الثورة...
الخ ،وذلك باملخالفة لن�ص املادتني 10و 11من الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان واملادة
 14من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية واملادة الثالثة من مبادئ الأمم
املتحدة الأ�سا�سية ب�ش�أن ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية واملادة « »5التي تن�ص علي �أنه «لكل
فرد احلق يف �أن يحاكم �أمام املحاكم العادية �أو الهيئات الق�ضائية التي تطبق الإجراءات
القانونية املقررة ،وال يجوز �إن�شاء هيئات ق�ضائية ال تطبق الإجراءات القانونية املقررة
ح�سب الأ�صول واخلا�صة بالتدابري الق�ضائية».
ؤخرا �إن�شاء «حمكمة د�ستورية» خارج �إطار ال�سلطة الق�ضائية يقوم رئي�س
كما مت م� ً
اجلمهورية بتعيني ن�صف �أع�ضائها ،مما ي�ؤدي �إىل اختيار الق�ضاة علي �أ�سا�س �سيا�سي
و�إدخال عنا�رص غري ق�ضائية يف ت�شكيل املحكمة ،الأمر الذي يتنافى مع املادة العا�رشة
من مبادئ الأمم املتحدة الأ�سا�سية ب�ش�أن ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية .كما مت ف�صل كل
الق�ضاة الذين ت�شك ال�سلطة احلاكمة يف والئهم لها ،و�أ�صبح التعيني يف الهيئة الق�ضائية يتم
علي �أ�سا�س �سيا�سي ووف ًقا للوالء للنظام احلاكم الذي و�ضع علي ر�أ�س ال�سلطة الق�ضائية
رئي�سا للق�ضاء ال مينعه من�صبه من �إظهار والئه العلني لل�سلطة التنفيذية .وكان �آخر
ً
انتهاك للق�ضاء وا�ستقالليته و�إحكام ال�سيطرة عليه حينما مت تعيني كادر اجلبهة الإ�سالمية
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رئي�سا للق�ضاء .دون �أن تتوافر لديه اخلربة يف ممار�سة
القيادي (حافظ ال�شيخ الزاكي)
ً
منتخبا بوا�سطة كبار الق�ضاة
مهنة الق�ضاء! وكان رئي�س الق�ضاء يف املا�ضي �إما �أن ي�أتي
ً
مرتقيا بحكم �أقدميته.
�أو
ً

وقد �أُهدر حق الدفاع الذي يعترب �أحد ال�ضمانات الأ�سا�سية لتحقيق العدالة ،حيث
منعت العديد من املحاكم اال�ستثنائية التي �شكلتها ال�سلطات املحامني من ممار�سة دورهم
يف الدفاع عن املتهمني ،ويف بع�ض احلاالت مت ال�سماح لهم ب�صعوبة بالظهور �أمام
هذه املحاكم .كما �شنت ال�سلطات حمالت عداء �ضد املحامني وقيدت حقوقهم ،ومتت
اعتقاالت تع�سفية ومالحقات �أمنية بحق الع�رشات من املحامني� ،إ�ضافة للم�ضايقات
اليومية غري املربرة التي يالقيها املحامون يف حماكم النظام و�أجهزة �أمنه املختلفة .ومت
انتهاك ا�ستقالل مهنة املحاماة بتدخل ال�سلطة التنفيذية يف �شئون نقابة املحامني والتالعب
يف ال�سجالت املعتمدة للمحامني باملخالفة للإجراءات القانونية املتبعة.
ال لقانون املحاماة ل�سنة � ،1983أحلقت مبوجبه نقابة
و�أ�صدرت ال�سلطات تعدي ً
املحامني مب�سجل تنظيمات العمل (م�سجل النقابات) حتى ُتخ�ضع املحامني ويتم �إحكام
ال�سيطرة علي مهنة املحاماة وتقييد دور املحامني املهني والوطني .كما تدخلت ال�سلطات
يف انتخابات نقابة املحامني ،وقامت عنا�رصها بتزوير نتيجة االنتخابات ل�صالح املوالني
لها ،ومنعت املحامني من �إقامة ندواتهم ملناق�شة القوانني والأو�ضاع الد�ستورية والق�ضايا
العامة.

أحكاما وت�رشيعات
وقد ظلت املحاكم يف ال�سودان –طيلة ال�سنوات املا�ضية– تطبق � ً
ال تتفق مع القواعد الدولية لتحقيق العدالة ،مثل القانون اجلنائي ل�سنة  1991الذي
يحتوي علي مواد تعترب يف حد ذاتها –ودون تطبيقها– انتهاكً ا حلقوق الإن�سان،
وقانون الإجراءات اجلنائية ل�سنة  1991الذي احتوى علي مواد �ضيقت من هام�ش
حقوق الأ�شخا�ص الذين يقب�ض عليه �أو يجري اتهامهم والت�ضييق عليهم وحرمانهم من
العديد من ال�ضمانات املكفولة بن�صو�ص املواثيق الدولية� ،أو قانون النظام العام ل�سنة
 1991وغريها من الت�رشيعات املخالفة للقانون الدويل ومواثيق حقوق الإن�سان.
ويف �سابقة فريدة من نوعهاُ ،قدمت جمموعة من الن�ساء –بينهن  4حماميات و�أ�ستاذة
جامعية و�صحفية وعدد من الطالبات وربات البيوت– للمحاكمة �أمام حمكمة النظام
العام باخلرطوم .وكانت املجموعة املذكورة (حوايل  70امر�أة) قد قادت م�سرية �سلمية
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�إىل مكتب الأمم املتحدة باخلرطوم يوم  1دي�سمرب  1997لت�سليم مذكرة ملمثل املنظمة
تت�ضمن مطالبتهن بالتدخل لوقف التجنيد الق�رسي للطالب و�إر�سالهم ملناطق العمليات
الع�سكرية دون تدريب كاف وحرمانهم من حقهم يف موا�صلة التعليم .وقد هاجمت
�سلطات الأمن وال�رشطة موكب الن�ساء بعنف وق�سوة م�ستخدمة الع�صي والهراوات،
وقامت ب�رضب الن�ساء و�إهانتهن ،ونتج عن ذلك �إ�صابة عدد منهن �إ�صابات بالغة،
ومت اعتقال  48امر�أة .وقامت ال�سلطات بت�شكيل حمكمة فورية م�ساء نف�س اليوم ،ويف
غري �ساعات العمل الر�سمية ،برئا�سة القا�ضي( حممد �رس اخلتم غرباوي) ومل ي�سمح
حماميا
للمحامني –يف البداية– بالرتافع �أمامها للدفاع عن املتهمات بالرغم من تقدم 42
ً
للدفاع عنهن .ومع �إ�رصار املحامني� ،سمحت املحكمة لعدد منهم بالرتافع ،من بينهم
الأ�ستاذ (غازي �سليمان) والأ�ستاذ (م�صطفي عبد القادر) الذي اتهمه القا�ضي ب�إهانة
املحكمة وحكم عليه بغرامة قدرها � 500ألف جنيه .ومت تقدمي املحاميات للمحاكمة بعد
م�ساء بوا�سطة املحامي (ها�شم �أبو بكر)
�أن ُرفعت عنهن احل�صانة يف ال�ساعة ال�سابعة
ً
�أحد كوادر اجلبهة الإ�سالمية وهو �أحد �أع�ضاء احتاد املحامني املعني بوا�سطة احلكومة.
وقد ُحكم علي املتهمات بالغرامة � 10آالف جنيه واجللد  10جلدات لكل واحدة منهن،
ومت تنفيذ اجللد حوايل ال�ساعة الواحدة من �صباح اليوم التايل ،وجتدر الإ�شارة �إىل �أن
املواطنة (ليليان حممد ح�سني) ُجلدت ب�أربعني جلدة ،ع�رشة منها ال�شرتاكها يف امل�سرية
و 30جلدة الرتدائها «بنطلون»!!
�أ�شكال �أخري لالنتهاكات:
خالل الأعوام الع�رشة ال�سابقة ن�شطت –ب�صورة ملفتة– عمليات اعتقال تع�سفي
وا�سعة طالت الآالف من الن�شطاء ال�سيا�سيني والنقابيني ،من املدنيني والع�سكريني ،ويتم
االعتقال –عادة– بدون توجيه تهمة حمددة لل�شخ�ص املعتقل ،ويتم حب�سه لفرتة غري
حمددة وتخ�ضع لتقدير ال�سلطات الأمنية .وقد منحت املادة  6من املر�سوم الد�ستوري
الثاين ،واملادة « »37من قانون الأمن الوطني لل�سلطات الأمنية حق االعتقال دون
تدخل ق�ضائي.
وقد اقرتنت االعتقاالت بعمليات تعذيب ب�شعة تعر�ضت لها �أعداد كبرية من ال�سيا�سيني
والنقابني داخل مراكز االعتقال ،علي نحو �أف�ضى �إىل وفاة عدد منهم و�إ�صابة �آخرين
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بعاهات م�ستدمية� ،إ�ضافةً �إىل تدهور احلالة اجل�سدية والنف�سية للعديد من املعتقلني.
كذلك ترددت اتهامات من عدة م�صادر حول وجود عمليات ا�سرتقاق يف بع�ض
مناطق اجلنوب وجبال النوبة ،بت�شجيع من احلكومة ،وقد �صدر قراران من اجلمعية
العامة للأمم املتحدة يف دي�سمرب عام  1995حيث �أدينت حكومة ال�سودان ب�سب ممار�ستها
للرق ،وقررت اجلمعية العامة تعيني ون�رش مراقبني دوليني ملراقبة ور�صد انتهاكات
حقوق الإن�سان يف ال�سودان .وقد ترددت بع�ض الأخبار حول ت�شكيل جلان للتحقيق
يف مو�ضوع الرق ،ولكن مل تن�رش �أية نتائج �أو معلومات ب�شكل ر�سمي حول املو�ضوع
حتى نهاية عام .1999
احلريات العامة:
�أ -حرية التنظيم واحلق يف التجمع ال�سلمي:
منذ اليوم الأول النقالب  30يونيو  1989عملت ال�سلطات احلاكمة علي حرمان
ال�شعب ال�سوداين من حرياته العامة ومن حقه يف حرية تكوين الأحزاب واجلمعيات
والنقابات وحقه يف التجمع ال�سلمي ،فحظرت الأحزاب ال�سيا�سية واجلمعيات الفكرية
والثقافية وحلت النقابات واالحتادات املهنية ،وعملت بخطي حثيثة لتعزيز هيمنة اجلبهة
الإ�سالمية علي �سائر �أوجه احلياة يف ال�سودان.
ويف العام � ،1998أ�صدرت ال�سلطات قانو ًنا جدي ًدا با�سم «تنظيم التوايل ال�سيا�سي»
والذي دخل حيز التنفيذ يف يوم  6يناير من العام  ،1998وقد عار�ضته وقاطعته القوي
ال�سيا�سية املتعددة يف البالد.
ورغم كرثة التنظيمات التي جري ت�سجيلها والتي بلغت (حتى نهاية عام )1998
 26تنظيماً ،فقد اقت�رصت علي التنظيم احلاكم (امل�ؤمتر الوطني) ،وتنظيمات موالية
للحكومة ،وبع�ض الأجنحة املن�شقة عن الأحزاب املعار�ضة الرئي�سية :الأمة واالحتادي
الدميقراطي ،وجماعات حزبية �صغرية من اجلنوبيني وال�شماليني.
ورغم �إ�صدار الد�ستور اجلديد يف عام  ،1998وقانون التوايل ال�سيا�سي� ،إال �إن
املوقف العام من القوي ال�سيا�سية ظل كما هو ،فمنذ يناير من العام  1999تعر�ضت
القوي ال�سيا�سية املعار�ضة للنظام ب�شكل عام �إىل جمموعة من االنتهاكات .ففي الأول

87

ال بذكري ا�ستقالل ال�سودان،
من يناير � 1999أقام احلزب االحتادي الدميقراطي احتفا ً
يف بيت الزعيم الراحل (�إ�سماعيل الأزهري) مبدينة �أم درمان ،حيث قامت قوات
الأمن باالعتداء على املواطنني املتجمعني و�رضبهم بق�سوة ،ودخلت قوات ال�رشطة
والأمن �إىل داخل امل�سجد املجاور ملكان االحتفال (م�سجد ال�شيخ ال�رضير) ومت �رضب
امل�صلني ونقلهم �إىل امل�ست�شفيات .كذلك منعت ال�سلطات قيام ندوة �سيا�سية نظم لها احلزب
االحتادي يف جامعة كردفان ،وقامت �سلطات الأمن باعتقال بع�ض قادة احلزب
ومنعت املواطنني من دخول اجلامعة .ويف  26يناير من نف�س العام اقتحمت قوات
الأمن مكان االحتفال بذكري حترير اخلرطوم الذي نظمه حزب الأمة والأن�صار،
ومنعوا االحتفال با�ستخدام القوة يف تفريق املواطنني املحتفلني.
وخالل العامني  ،1999-97ويف �إطار حماولة لتح�سني الوجه� ،سمحت احلكومة
ب�إجراء انتخابات لت�شكيل بع�ض النقابات واالحتادات ،منها نقابة املحامني ،احتاد
العمال ،احتاد املزارعني وعدد من احتادات طالب اجلامعات .هذه االنتخابات
�صاحبتها العديد من االنتهاكات بوا�سطة ال�رشطة والأجهزة الأمنية� ،إذا تعر�ض
املعار�ضون ملر�شحي ال�سلطة لالعتقال والتعذيب واال�ستجواب واملالحقة .كما �أن
كبريا لعمليات التزوير والغ�ش املنظم.
االنتخابات نف�سها كانت
م�رسحا ً
ً
ب -حرية الر�أي والتعبري:
تدهورت ظروف حرية الر�أي والتعبري يف ال�سودان يف ظل النظام القائم ،الذي
عمل علي �إلغاء وم�صادرة كل الآراء التي ال تتفق مع توجهاته .وقد ت�صاعدت القيود
الت�رشيعية والإدارية املفرو�ضة علي ال�صحافة وو�سائل الإعالم والتعبري الأخرى ،كما
هيمنت ال�سلطات علي و�سائل التعبري والن�رش وحجبت الر�أي الأخر املعار�ض ل�سيا�سات
النظام احلاكم.
وقد تعر�ضت الكثري من ال�صحف للإغالق الإداري وتعر�ض حمرروها لعمليات
اعتقال تع�سفي وتعذيب مهني .وقد تعر�ضت �صحيفة «الر�أي الأخر» للإيقاف عدة
مرات خالل الفرتة ( )1999 – 1996وقد �أ�صدر الرئي�س عمر الب�شري قرار ًا جمهوري ًا
يف �سبتمر  1999ب�إيقاف ال�صحيفة عن ال�صدور ،كما مت اعتقال وتعذيب حمرري
ال�صحيفة.
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وقد ا�ستمرت عمليات م�صادرة �أعداد من ال�صحف ،مثل �صحيفة « الر�أي الآخر»
حربا علي حرية
و�صحيفة «ال�شارع ال�سيا�سي» وخالل العام � 1999أعلنت احلكومة
ً
ال�صحافة واتخذت �سيا�سات قمعية �ضد ال�صحفيني «حممد عبد ال�سيد» مرا�سل �صحيفة
«ال�رشق الأو�سط» يف اخلرطوم ومت �إخ�ضاعه للتعذيب القا�سي حتى تدهورت حالته
ال�صحية .ويف � 28أغ�سط�س مت ا�ستجواب وتهديد ال�صحفي «كمال ح�سن بخيت» رئي�س
حترير �صحيفة «ال�صحافة» واتهمته ال�سلطات هو و�صحيفته بدعم املعار�ضة ودعوة
�صحفيني «ي�ساريني» للكتابة يف �صحيفته ،وهددته باالعتقال و�إيقاف ال�صحيفة �إذا
مل يغري �سيا�سته يف انتقاد احلكومة ودعم املعار�ضة .ويف �سبتمرب مت اعتقال ال�صحفي
ووجهت له تهمة حتت املادة « »66من
«عادل �سيد �أحمد» حمرر �صحيفة «البيان» ُ
قانون ال�صحافة واملطبوعات.
رغم كل �أ�شكال االنفتاح ال�شكلي ،ظلت احلرية ال�صحفية ،تعاين الكثري من
أخريا ،قرر النظام تقدمي قانون ينظم العمل ال�صحفي ،ولكنه تعر�ض
الت�ضييق .و� ً
لنقد وا�سع ورف�ض كامل؛ حيث و�صفه (حمي الدين تيتاوي) نقيب احتاد ال�صحافيني
احلكومى بال�سيئ والرديء ،بح�سب ما اوردت �صحيفة (الوطن) ،و�أ�ضاف �أنه ميثل
انتكا�سه كربى يف جمال احلريات ال�صحفية ،م�ستدركً ا �أن هذا القانون خمالف لكل
القوانني العاملية والإقليمية وحتى املحلية ،مما �سي�ؤدي لرف�ضه من ِقبل االحتاد الدويل
خطريا .وقال تيتاوي �أن
وتراجعا
والعربي والأفريقي� ،إذ يعتربونه �إنتكا�سه حقيقة
ً
ً
اللجنة امل�شرتكة التي �ضمت ممثلني عن املجل�س الوطني واحتاد ال�صحفيني وجمل�س
ال�صحافة واملطبوعات كانت قد اتفقت على ر�ؤية م�شرتكة تعزز احلريات ال�صحفية� ،إال
ال عمن قام ب�إعداد هذا القانون
متاما عما اتفقنا عليه» ،مت�سائ ً
«�أننا فوجئنا بقانون يختلف ً
وكيف مت �إعداده!!
جدير بالذكر �أن احتاد تيتاوى �شكَّ له م�سئول جهاز االمن عن الرقابة على ال�صحف
(تبيدى) ،و�أن انتقاده لقانون ال�صحافة اجلديد مل�ؤ�رش حقيقى على مدى رداءة القانون.
(�صحيفة حريات 16دي�سمرب.)2012
ج -انتهاكات احلريات الدينية:
مار�ست حكومة اجلبهة الإ�سالمية �سيا�سة ا�ضطهاد جتاه غري امل�سلمني وجتاه امل�سلمني
ال متعددة
املخالفني لها يف الر�أي والتوجيهات .فقد واجه امل�سيحيون ال�سودانيون �أ�شكا ً
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من اال�ضطهاد وانتهاك احلريات الدينية ،متثلت يف امل�ضايقات واالعتقاالت املتكررة
للق�ساو�سة و�إغالق الكنائ�س واملراكز التابعة لها ،ورف�ض منح الرتاخي�ص لت�شييد كنائ�س
جديدة ،ومنع امل�سيحيون من مزاولة �شعائرهم الدينية ،وذلك وف ًقا لقانون الهيئات
التب�شريية لعام  .1962وقد ن�شط رجاالت الكنائ�س ال�سودانيون نق ًدا لهذا القانون،
ومقاومةً لتطبيقاته اال�ستبدادية .ويف � 4أكتوبر 1994م� ،ألغت احلكومة هذا القانون
ب�أمر م�ؤقت وا�ستبدلته بقانون املتنوعة وتنظيم العمل الطوعي لعام  .1994وقد رف�ض
رجال الدين امل�سيحي القانون اجلديد ،حيث اعتربوه املج�سد احلي لال�ضطهاد الديني
والتفرقة بني �أبناء ال�شعب الواحد.
كذلك قامت حكومة اجلبهة بانتهاك حقوق الطوائف واجلماعات الإ�سالمية التي
تعار�ض �سيا�ساتها ،مثل اخلتمية والأن�صار و�أن�صار ال�سنة ،حيث قامت باعتقال
وتعذيب قادتها ورموزها وم�صادرة ممتلكاتها وحرمانها من ممار�سة �أن�شطتها يف
�أو�ساط املواطنني.
د -التنظيم النقابي:
رغم االنتقادات الوا�سعة التي وجهتها املنظمات الدولية �سنوات ،ومن �ضمنها منظمة
العمل الدولية ،ظل قانون العمل ل�سنة  1992نافذًا حتى تاريخ كتابة هذا التقرير،
وخالل العامني � ،1999/98أبقت احلكومة علي دعمها وم�ساندتها للقيادات النقابية
املوالية لها ،لتظل �أزمة النقابات م�ستمرة ،دون �أن يظهر يف الأفق ما يدل علي �إمكانية
�إيجاد حل حقيقي يعيد للحركة النقابية دورها يف الدفاع عن م�صالح �أع�ضائها وحماية
املهن وال�سعي �إىل تطويرها .لت�ستمر انتهاكات احلكومة للحقوق واحلريات النقابية،
وتتوا�صل �سيا�سات الت�رشيد اجلماعي للعاملني واعتقال وتعذيب قيادتهم ال�رشعية،
بينما حتافظ احلكومة علي برناجمها االقت�صادي امل ِ
ُعتمد علي بيع م�ؤ�س�سات القطاع العام
لأثرياء اجلبهة واملقربني من النظام حتت دعاوي اخل�صخ�صة وما يرتتب علي ذلك من
ت�رشيد الآالف من العاملني.
ومع �أن احلكومة �أعلنت خالل العام � 1998إجازة د�ستور للبالد ،وجري احلديث
نطاق وا�سع عن بداية وقت جديد من االنفتاح و�إ�شاعة احلرية الدميقراطية �إال �أنه مل يتم
الإعالن عن جديد فيما يتعلق بحرية العمل النقابي ،ليبقى قانون النقابات للعام 1992م
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قائما رغم ما يت�ضمنه من انتهاكات للحقوق واحلريات النقابية املهنية ،حيث ا�ستندت
ً
احلكومة علي القانون املذكور لل�سيطرة علي النقابات املهنية والدفع بتيارات الإ�سالميني
لتعبئة وتنظيم الأقلية امل�ؤيدة لها دون اهتمام مبا ي�صيب قطاعات العاملني واملهنيني من
�أ�رضار بالغة علي م�ستوي حريتهم وحقوقهم يف التنظيم والعمل اجلماعي.
�إال �أن القيادات املفرو�ضة علي العاملني واجهت خالل العامني  99/98حتديات
كبرية من القواعد التي متكنت يف مرات عديدة من جتاوز هذه القيادات يف حتركاتها
املطلبية و�أجربتها علي االعرتاف بعدالة مطالبها لي�شهد العام 1998م ع�رشات
الإ�رضابات التي �شملت مناطق متعددة من البلد .وجرت �أبرز هذه الإ�رضابات يف
�أو�ساط املعلمني نتيجة عجز احلكومة املركزية واحلكومات الوالئية عن �سداد مرتباتهم
و�شملت واليات البالد املختلفة ،ال�شمالية ،نهر النيل� ،شمال كردفان ،النيل الأبي�ض
والنيل الأزرق .و�إىل جانب املعلمني �شارك يف �إ�رضابات 1998م العمال يف والية
�شمال بحر الغزال الذين نفذوا �إ�رضابهم يف دي�سمرب � 98إ�ضافة �إىل �إ�رضابات عمال
الن�سيج يف اخلرطوم وبورت�سودان و�إ�رضابات عمال م�رشوع اجلزيرة وعمال الري.
مقدما منفردين لريغموا
لقد قاد العاملون كل معاركهم يف احلاالت التي ُر�صدت
ً
القيادات املفرو�ضة من قبل الدولة على الإقرار بعدالة ق�ضاياهم والإعالن عن �أنها
تركت احلرية للقواعد الختيار الأ�شكال املنا�سبة لل�ضغط علي ال�سلطات لتتوا�صل
اعتقاالت العاملني و ا�ستدعاءاتهم املتكررة �إىل مقار ومكاتب �أجهزة الأمن ،حيث �شهد
�شهر يونيو 1998م حملة من االعتقاالت التي طالت كل من حمجوب �أحمد الزبري
(رئي�س احتاد نقابات عمال ال�سودان ال�رشعي) .ويحيى علي عبد الله (الأمني العام)
ون�رص حممد ن�رص �أمني املال ،ود .جنيب جنم الدين ،وعبد الوهاب الرفاعي ،وحمد
النيل دفع الله ،والآن�سة زهرة الرفاعي ،وعلي العو�ض ،وعثمان عبد القادر ،وعبد
الله ب�شري و�آخرين.
بالإ�ضافة �إىل موا�صلة ال�سلطات احلكومية مالحقة العاملني الذين يرف�ضون االنخراط
يف برنامج اخلدمة الع�سكرية الإلزامية ،وقد �أوقفت �إدارة اخلدمة الوطنية مرتبات عدد
من املوظفات يف القطاعني العام واخلا�ص ب�سبب عدم قيامهن مبلء ا�ستمارات البيانات
التي �سيتم مبوجبها ا�ستدعائهن لأداء اخلدمة الإلزامية.
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تناميا بائ ًنا يف عمل االحتادات النقابية ال�رشعية املنتخبة قبل
كما �شهد العام 1998م
ً
 30يونيو 1989م توج مب�شاركة املجل�س الأعلى للنقابات ال�رشعية والقوي ال�سيا�سية
وال�شعبية يف تقدمي مذكرة �إىل رئي�س احلكومة للمطالبة بعودة الدميقراطية و�إعادة
الأمور لطبيعتها.
ونتيجة الزدياد �سوء الأو�ضاع االقت�صادية واملعي�شية للعاملني ،وا�ضطراد معدالت
الفقر والتدهور املريع يف اخلدمات الطبية والتعليمية .ا�ضطرت قيادة االحتاد احلكومية
للمطالبة برفع الأجور بن�سبة  %100بالرغم من افتقار مطلبها ملقومات تغيري واقع
العاملني احلياتي.
لقد �أظهر التقرير ال�صادر عن الأمانة العامة لالحتاد ال�رشعي لنقابات عمال
ال�سودان حزمة من الن�شاطات والتحركات التي �أجنزتها �أمانة العمل اخلارجي علي
امل�ستويني الإقليمي والدويل لف�ضح االنتهاكات التي تتعر�ض لها احلقوق واحلريات
النقابية يف ال�سودان وخماطبة منظمات العمل الإقليمية والدولية ،و�إفادتها ب�أو�ضاع
العاملني يف ال�سودان بالإ�ضافة �إىل متابعتها لل�شكاوى املقدمة ملنظمة العمل الدولية �ضد
قانون العمل ل�سنة 1992م.
ومع انق�ضاء العام 1999م ظلت ق�ضايا احلقوق واحلريات النقابية يف ال�سودان على
ما هي عليه بالرغم من التغري الوا�ضح يف خطاب احلكومة ال�سيا�سي ،نتيجة لتوا�صل
عزلتها الداخلية وتفاقم معاناة العاملني من تردي الأو�ضاع املعي�شية واالختناقات
االقت�صادية .واالرتفاع الكبري يف �أ�سعار ال�سلع الأ�سا�سية وتدين الأجور لتت�سع دائرة
دفاعا عن حقوق العاملني،
الإ�رضابات املفتوحة يف العديد من الأقاليم والواليات،
ً
وت�أثر �رصف املرتبات واال�ستحقاقات لعدة �أ�شهر ،والت�رشيد امل�صاحب خل�صخ�صة
م�ؤ�س�سات القطاع العام الذين امتدت لي�شمل الهيئة القومية للكهرباء والنقل امليكانيكي
وبع�ض �رشكات الغزل والن�سيج.
لقد مار�س العاملون حقهم يف الإ�رضاب متجاوزين القيادات املوالية للحكومة مما
حملها �إىل التحرك علي ا�ستحياء للدعوة �إىل �إعادة النظر يف ف�صل الآالف من العاملني
بدعوى ال�صالح العام ،واالعرتاف ب�أن املعاجلات احلكومية لق�ضية املف�صولني مل تقدم
�شي ًئا ومل ي�شعر بها املجتمع.
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ملمو�سا للقيادات ال�رشعية املنتخبة حيث قدم �أكرث
كما �شهد العام 1999م حتركً ا
ً
ثمانني من قياداتها �إىل رئي�س احلكومة مذكرة مطالبني ب�إرجاع املف�صولني عن
ال عن قانون 1992م و�إلغاء احلركة
العمل
تع�سفيا ،وو�ضع قانون جديد للنقابات بد ً
ً
النقابية امل�صنوعة وف ًقا له ،والدعوة �إىل �إجراء انتخابات نقابية يتوفر لها مناخ احلرية
واالختيار.
كما �أن التحوالت التي طر�أت علي تركيبة اجلهاز التنفيذي يف �أعقاب القرارات
الرئا�سية نتيجة لتداعيات ونتائج الأزمة القائمة يف حزب امل�ؤمتر الوطني احلاكم،
والتمديد املعلن حلالة الطوارئ يف ظل الواحدية النقابية ال�سائدة الآن دفعت القيادات
امتدادا حلرية املجتمع
النقابية «املنتخبة» �إىل جتديد الدعوة �إىل حرية احلركة النقابية
ً
واالعرتاف بالنقابات ك�أدوات حلماية امل�صاحلة املرتبطة باالنتماء املهني ،ويتبنى
التعددية النقابية حتى تتمكن القطاعات النقابية من ممار�سة دميقراطية �أف�ضل داخل
ال �إىل دميقراطية املجتمع.
�إطاراتها املهنية وت�شكيالتها النقابية املختلفة و�صو ً
خامتــة:
عاما علي حكمهم ،عن
عجز الإ�سالميون ال�سودانيون رغم مرور �أكرث من ً 23
االلتزام مببادئ حقوق الإن�سان ح�سب املعايري الدولية .فالنظام يتعر�ض كل عام
الختبار قا�س يف (جنيف) خالل االجتماع الدوري ملجل�س حقوق الإن�سان .كما �أن
املنظمات احلقوقية الدولية ظلت تدين �أو�ضاع حقوق الإن�سان يف ال�سودان بانتظام .ويف
تعر�ضا ملخاطر انتهاكات
ؤخرا ،كان ال�سودان �أعلى بلدان العامل
ً
�أحدث تقرير �صدر م� ً
حقوق الإن�سان ،بح�سب قائمة (�أطل�س خماطر حقوق الإن�سان لعام  ،)2013والذي
نوعا من
بناء على (ً )24
�صدر يف  13دي�سمرب  .2012وي�صنف الأطل�س ( )197بل ًدا ً
انتهاكات حقوق الإن�سان ،وت�صدره م�ؤ�س�سة (مابلكروفت)  ،Maplecroftوهي �أهم
و�أ�شهر م�ؤ�س�سة لتحليل املخاطر يف العامل ،وت�ستند على معايريها البنوك وال�رشكات
متعددة اجلن�سيات ووكاالت الأمم املتحدة واحلكومات .وبح�سب التقرير ال�ساد�س لهذا
العام � ،2013صنفت ( )32دولة باعتبارها تواجه خطر انتهاكات (ج�سيمة) ،بزيادة
( %)60على مدى ال�سنوات ال�ست ال�سابقة.
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وعزت م�ؤ�س�سة (مابلكروفت) ارتفاع ن�سبة االنتهاكات �إىل زيادة االحتجاجات على
الأو�ضاع االقت�صادية واالجتماعية وا�ستمرار حمالت الأجهزة الأمنية على املعار�ضة
ال�سيا�سية .وبح�سب (�أطل�س خماطر حقوق الإن�سان)  2013فان الع�رش دول الأكرث
خماطر ،هي على الرتتيب :ال�سودان ،الكونغو الدميقراطية ،ال�صومال� ،أفغان�ستان،
باك�ستان ،ميامنار ،العراق� ،سوريا ،اليمن وجنوب ال�سودان.

94

الف�صل الرابع

الد�ستور واملوقف من التعددية

95

96

�رشع النظام ،بعد فرتة ق�صرية ،يف �إ�ضفاء الطابع املدين علي نظام احلكم،
بحل جمل�س قيادة الثورة ،وانتخاب رئي�س اجلمهورية ،وت�شكيل برملان معني .فقد
�ضغطت ال�رشوط الواقعية علي احلكام اجلدد ،وكان عليهم البحث بجدية عن �رشعية
واقعيا –�أومن املجدي– �أن يكتفي الإ�سالميون ب�شعار
ما ُيطرح علي ال�شعب ،ومل يعد
ً
(القر�آن د�ستورنا) ال�شهري ،والذي كانوا يرددونه خالل مرحلة الدعوة ،والتجيي�ش،
والتعبئة ،واملواكب التي كانت حتا�رص الربملان؛ مطالبة بالتطبيق الفوري لل�رشيعة.
ولكن الو�ضع تغري الآن ،و�صار من املطلوب حتويل ال�شعار �إىل واقع يتمثل يف د�ستور
يج�سد القر�آن ،وي�سيرّ الدولة واملجتمع ح�سب ن�صو�ص الدين الأ�صلية واملجمع عليها.
من املفارقات �أن الإ�سالميني ال�سودانيني الذين ظلوا ينادون بالد�ستور
الإ�سالمي منذ عام� 1955أي قبل اال�ستقالل ،حني كونوا جبهة الد�ستور الإ�سالمي
( ،)1955/12/11مل تكن لديهم م�سودة لد�ستور �إ�سالمي! ولذلك ،حكم الإ�سالميون
مبرا�سيم د�ستورية ت�صدر من رئي�س اجلمهورية.ومن خالل املر�سوم اخلام�س ال�صادر
يف  31دي�سمرب 1991تقرر �إن�شاء املجل�س الوطني االنتقايل مللء الفراغ الد�ستوري،
ويتوىل املجل�س مهام ال�شورى والت�رشيع والتخطيط والرقابة على �أداء اجلهاز التنفيذي
�إىل حني قيام انتخابات املجل�س الوطني .وقد روعي يف تكوين املجل�س البالغة ع�ضويته
( )303التمثيل اجلغرايف والفئوي واالجتماعي� ،إ�ضافةً �إىل �أع�ضاء جمل�س قيادة
الثورة ،عدا الرئي�س .كما �شملت ع�ضويته الوزراء االحتاديني ،وم�ست�شاري جمل�س
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قيادة الثورة ،ووالة الواليات ،ور�ؤ�ساء اللجان ال�شعبية للإنقاذ بحكم منا�صبهم .وقد
اخت�ص املجل�س بالعمل على بناء النظام ال�سيا�سي وال�سعي لتحقيق ال�سالم ،و�إقرار
اال�سرتاتيجية القومية ال�شاملة.
قام املجل�س االنتقايل يف الفرتة ال�سابقة النتخاب املجل�س الوطني ،بو�ضع الأ�س�س
واقعا طلبت من
أمرا
الد�ستورية للنظام ال�سيا�سي ،وبهذه الطريقة �أوجدت الإنقاذ � ً
ً
الآخرين قبوله ،و�أعطت لنف�سها «�رشعية د�ستورية» من خالل جمال�س معينة �أو
ذات ع�ضوية م�رشوطة باالنتماء للجبهة الإ�سالمية .ومن الوا�ضح �أن مواد املر�سوم
حرفيا.
الد�ستوري الثالث ع�رش هي روح الد�ستور الذي ت�ضمن الكثري من ن�صو�صها
ً
وا�سعا حني �صدوره ،حيث ت�ضمن املر�سوم �إجراءات
ال
وقد �أثار هذا املر�سوم جد ً
ً
انتخاب رئي�س اجلمهورية ،و�أهلية الرت�شيح للمن�صب ،وتوزيع �سلطات رئي�س
اجلمهورية واخت�صا�صاته .كما ن�ص امل�رشوع علي الأعمال الإجرائية �أمام املحاكم،
وا�شتمل علي كل التفا�صيل الت�رشيعية والق�ضائية والتنفيذية ،التي ميكن �أن ت�سيرّ النظام
ال�سيا�سي .و�أعلن النائب العام �أن املر�سوم هو الأ�سا�س لد�ستور ال�سودان ،ور�أى فيه
ووفاء بالوعد الذي قطعته الثورة بت�سليم ال�سلطة للجماهري.
ال
املوالون للنظام ت�أ�صي ً
ً
لكن من الوا�ضح �أن النظام الإ�سالمي مازال يبحث عن ال�رشعية وال�صيغة املنا�سبة،
�إذ يقول م�ست�شار رئي�س اجلمهورية ورئي�س الربملان احلايل�« :إن النظام ال�سيا�سي مزيج
من النظامني الربملاين والرئا�سي»�( .صحيفة الر�أي الآخر 18 ،دي�سمرب .)1995
ولكن مل يتطرقوا جميعا لإ�سالميته �أو عدم �إ�سالميته.
ك�شفت فرتة املناق�شات حول الد�ستور عن موقف الإ�سالميني احلقيقي من احلزبية
والتعددية ،فقد �سريت املواكب ال�شعبية املوجهة واملنظمة �إىل املجل�س الوطني لتطالب
بعدم عودة الأحزاب والتعددية ،وكان من الوا�ضح �أن التظاهرات تعرب عن ر�أي
مت�شدد وغالب بني الإ�سالميني ،يرى �أن �إقرار حرية التنظيم تعني االرتداد عن نهج
احلكم الإ�سالمي .وقد رفع املتظاهرون الفتات ترف�ض عودة الأحزاب ،ورددوا
هتافات مثل« :الوفاء لل�شهداء» ،و«�سح ًقا �سح ًقا للأحزاب» .وقال �أحد الطالب �أمام
م�سرية قرب الربملان« :ال نريد حزبية وال نريد خيانة �أمانة ال�شهداء الذين �ضحوا من
ردة ونك�سة و�شي ًئا
�أجل الوطن» ،وقال �أحد الربملانيني�« :أن العودة �إىل الأحزاب تعني ّ
يخالف ال�رشيعة الإ�سالمية» .وخاطب رئي�س الربملان ال�شيخ ح�سن الرتابي� ،إحدى
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امل�سريات من حمافظة �رشق النيل يف والية اخلرطوم ،بقوله�« :أن الد�ستور املرتقب لن
يخالف القر�آن و�أنه �سي�أتي �ضد القبلية والع�صبية واحلزبية» .ولكن البع�ض حتفظ علي
ت�سيري املظاهرات واملواكب رغم وجود برملان يفرت�ض �أنه يتمتع بحق الت�رشيع ،حيث
�أو�ضح النائب اجلنوبي الأب امربوز ،رف�ضهم �أ�سلوب تفويج امل�سريات للت�أثري علي
م�شريا �إىل �أن الأع�ضاء جاءوا بتفوي�ض من ال�شعب ،م�ؤك ًدا �أن الئحة املجل�س
النواب،
ً
تعطي النواب احلرية يف �إبداء الر�أي .كما و�ضح �أم مثل هذا ال�سلوك ال�سيا�سي يعك�س
عدم قناعة الإ�سالميني الكاملة بدور الربملان كم�ؤ�س�سة ،وتعويلهم علي احل�شد والتعبئة.
متاما ،وال توجد �أي نوع من املعار�ضة� ،إال �أن
ورغم �أن الربملان يف يدهم ً
�شموليتهم ال ت�سمح لهم بر�ؤية �أي خالفات مهما كانت ثانوية ،وقد جنحوا يف منع �أي
قرار �رصيح يق�ضي بعودة احلياة احلزبية �إىل طبيعتها ال�سابقة لالنقالب.
هذا وقد واجهت املادة ( )27والتي تكفل للمواطنني حرية ت�شكيل التنظيمات ال�سيا�سية
قويا و�سط الأع�ضاء ،ولكن م�ساندة
�أو «احلق يف تنظيم التوايل ال�سيا�سي»
ً
اعرتا�ضا ً
(الرتابي) للن�ص ،منع �إدخال � ّأي تعديل فيه ،وح�سم اجلدل بعر�ض املادة للت�صويت
ع�ضوا واعرتا�ض 11وامتنع ع�ضو
علي جلنة ال�صياغة ،والتي �أجازته ب�أغلبية 71
ً
واحد عن الت�صويت .ولكن هذا مل مينع النقد القا�سي من قبل القانونيني والد�ستوريني،
معيبا يف دميقراطيته ومدى
د�ستورا
ملجمل الد�ستور ولهذه املادة حتدي ًدا؛ �إذ اعتربوه
ً
ً
حرياته .وهذا ما حدا برئي�س اللجنة الفنية للد�ستور لتربير غياب موقف قاطع جتاه
ال بر�ؤية الإ�سالميني الذين ال يرون فيها
التعددية وحرية قيام الأحزاب ،فقد كان مغلو ً
غري الفرقة والفتنة وتهديد وحدة امل�سلمني ،فقد �أعلن �أنهم بلوروا ر� ًأيا حول التعددية
احلزبية ،يلزم ب�رضورة �إيجاد �ضوابط للتعددية لتجنب �أخطاء املا�ضي.
جزء من
وبرز ر�أي يطالب ب�رضورة و�ضع قانون للأحزاب ميكن �أن يكون
ً
الد�ستور وذلك يف هيئة جدول يكون ملح ًقا له .وعن مو�ضوع احلريات ،يقول ب�أن
الر�أي حول احلقوق قد تبلور حول �إمكانية حمايتها بوا�سطة املحكمة العليا (الدائرة
الد�ستورية) باعتبارها املعنية بتف�سري الد�ستور و�إعالن عدم د�ستورية القوانني .ولكن
من يحمي الد�ستور نف�سه؟ وهذا هو اختبار جدية دميقراطية الإ�سالميني من خالل
�إطالق احلريات بكل �أ�شكالها لبناء وتطوير الوعي وثقافة الدميقراطية.
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مل يكت�سب الد�ستور ر�ضاء الليرباليني �أو ال�سلفيني واملحافظني ،فقد �أخذ عليه
القانونيون الليرباليون غياب �سيادة القانون ،حيث انتقد بع�ضهم ف�صل املحكمة
الد�ستورية عن ال�سلطة الق�ضائية باعتباره مي�س ا�ستقاللية الق�ضاء ويهدف لأغرا�ض
�سيا�سية ،ويقول �أحدهم �أن التعلل بنق�ص الكفاءات يف اجلهاز الق�ضائي �أمر غري مقنع
باعتبار �أن احلكومة هي التي قامت بف�صل الق�ضاة عرب قرارات ال�صالح العام .وقد
�أعلن حمامون �أن ف�صل املحكمة الد�ستورية خارج نطاق الق�ضاء ميثل ال�سابقة الأوىل
عامليا ،و�أن ذلك يتعار�ض مع قانون الإجراءات املدنية ،ودعوا احلكومة لالبتعاد عن
ً
�إن�شاء حماكم ذات �صبغة �سيا�سية.
و�صل ال�شك ببع�ض املحامني �إىل حد الت�شكيك يف امل�سودة نف�سها التي ُعر�ضت علي
الربملان .و�رصح (الأ�ستاذ غازي �سليمان) �أن احلكومة مل تودع م�سودة الد�ستور
التي �أعدتها اللجنة القومية برئا�سة خلف الله الر�شيد ولكنها قامت ب�إيداع م�سودة بديلة،
ويقول�...« :إذا كانت بنود امل�سودة الأ�صلية تتكون من 206مادة ،وامل�سودة التي
�أودعتها احلكومة تتكون من  145مادة فقط� ،أي �أن هناك مواد مت �إ�سقاطها جملةً
وتف�صيالً� .أما الكارثة احلقيقية فهي �إ�سقاط املادة 1-41من امل�سودة الأ�صلية والتي
تقول :للمواطنني احلق يف التجمعات و�إن�شاء التنظيمات ال�سيا�سية والنقابية والثقافية
والعلمية ،ومت اال�ستعا�ضة عنها باملادة  1-27التي تقول :للمواطنني حق (التوايل)
والتنظيم لأغرا�ض ثقافية �أو اجتماعية �أو مهنية وال تقيد �إال وفق القانون.وهذا يعني
بكل و�ضوح االرتداد عن مبد�أ �إقرار حرية التنظيم ال�سيا�سي والتداول ال�سلمي لل�سلطة
والرجوع عن التعددية والإ�رصار علي النظام ال�شمويل»( .ال�رشق الأو�سط 11
مار�س .)1998
كما �أُ�سقطت املواد  33و 35من امل�سودة القدمية والتي متنع التعر�ض للتعذيب
وت�ضمن حق املواطنني يف الأمن والطم�أنينة ،وتتحدث الثانية عن �ضمانات االعتقال
والتوقيف وتقدمي املعتقل للمحاكمة خالل� 24ساعة �أو الإفراج عنه .وهذا ن�ص يتوافق
مع احلقوق ال�سيا�سية واملدنية وحقوق الإن�سان ،ومت ا�ستبداله بن�ص ف�ضفا�ض يف
املادة 32من الد�ستور اجلديد ،تقول« :الإن�سان حر ال ُيعتقل �أو ُيقب�ض �أو ُيحب�س �إال
بقانون ي�شرتط بيان االتهام وتي�سري الإفراج واحرتام الكرامة يف املعاملة» .وهذا ن�ص
عام يف تقديره ال مينع التعذيب واالعتقال اال�ستبدادي ال�سائد الآن.
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رغم ت�شدق القائمني على امل�رشوع احل�ضاري ب�إ�سالمية الدولة واملجتمع� ،إال �أن
د�ستور  ،1998مل ير�ض الكثري من الإ�سالميني ،ولكن التيار الرئي�سي احلاكم –اجلبهة
القومية الإ�سالمية– ر�أى فيه النموذج النهائي واملرجتى للد�ستور الإ�سالمي الذي ظلوا
يدعون له من قبل اال�ستقالل .ويف كل الأحوال ،يكت�سب هذا الد�ستور �أهميته ،من
كونه �أُجيز قبل ان�شقاق احلركة الإ�سالمية وخروج (الرتابي) وجماعته من الدولة
و�أجهزتها ،فهو لهذا ال�سبب ميثل ت�صور اجلناحني الإ�سالميني :امل�ؤمتر الوطني،
وامل�ؤمتر ال�شعبي .وبالتايل ،ال يعني تن�صل جمموعة (الرتابي) الالحق من الد�ستور
و�إدانته �شي ًئا .ويف حينه ،احتفي �أ�صحاب امل�رشوع احل�ضاري بد�ستورهم ،فقد كان
�أق�صى ما و�صل �إليه فكرهم ال�سيا�سي فيما يخ�ص الدميقراطية ،والتعددية ،وحقوق
الإن�سان.
راف�ضا
من ناحية �أخرى ،وقفت قطاعات م�ؤثرة من بني الإ�سالميني موق ًفا
ً
كثريا من طموحات و�أ�شواق اجلماهري .فقد
وم�ستنكرا للد�ستور ،فهي ترى �أنه جاء �أقل ً
ً
عري�ضا �ضم طي ًفا ميتد من �أن�صار ال�سنة وال�سلفيني حتى
إ�سالميا
مثّل حكم الإنقاذ حتال ًفا �
ً
ً
رجال الطرق ال�صوفية املتعددة .ويالحظ �أن ال�سيا�سة ا�ستطاعت �أن تقفز علي خالفات
عقائدية وفكرية ،كانت تباعد بني هذه العنا�رص لدرجة العدوانية؛ فقد قامت حركة
أ�سا�سا– للق�ضاء على ظاهرة تقدي�س ال�شيوخ وبناء املزارات
�أن�صار ال�سنة وال�سلفية –� ً
والقباب التي ت�ضم جثامني الفقهاء؛ ولكن جمعت بينهم �شعارات تطبيق ال�رشيعة،
فتجاوزوا اخلالفات علي �أمل الو�صول للهدف امل�شرتك .وهذا م�ؤ�رش هام لطبيعة هذه
احلركات ،و�صعوبة حتديد الفروق بينها ب�صورة قاطعة ،وت�صنيفها ب�صورة نهائية
ملتطرفة �أو معتدلة �أو �إ�صالحية� ،إذ توجد معايري توحيدية مطل ًقا علي ر�أ�سها تطبيق
ال�رشيعة �أو اخلطر املهدد للإ�سالم� ،أو الإ�ساءة للمقد�سات.
حتفظ الكثريون من ذوي االجتاهات الإ�سالمية على د�ستور 1998؛ لعدم ذكر
الدين الر�سمي للدولة وعلى املواد 24و 25اخلا�صتني بحرية العقيدة ،باعتبارهما
غام�ضتي املعنى و�ضبابيتي امل�ضمون.
وعلى هذه الر�ؤية الكلية ميكن �أن نفهم �أن ن�صهم على املواطنة ك�أ�سا�س للحقوق
والواجبات يف د�ساتريهم املتعددة �إمنا هو خطاب للخارج بق�صد جتميل ال�صورة
وتبيي�ض الوجه.
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ويعلق ال�شيخ عطية حممد �سعيد...« :وعدم الن�ص يف هذا الد�ستور على �أن الإ�سالم
هو دين الدولة الر�سمي فيه ا�ستخفاف بالإ�سالم وامل�سلمني الذي ي�شكلون �أغلبية �ساحقة
من ال�سكان ،فكيف �أُغفل ذكر الدين الر�سمي يف د�ستور ال�سودان يف عهد الإنقاذ يف
خم�ضبا
الوقت الذي ارتفعت فيه رايات اجلهاد تعلن على امللأ عودة الإ�سالم �إىل احلياة
ً
أخريا �إنني �أت�ساءل و�أرفع �صوتي
بدماء ال�شهداء من �شباب الإ�سالم بال�سودان ،و� ً
حتى ي�سمعه والة الأمر الذين جاءوا �إىل ال�سلطة على �أكتاف الإ�سالميني وبثقة ال�شعب
ال�سوداين امل�سلم هل هذا هو الد�ستور الذي ظلت احلركة الإ�سالمية تعمل له لأكرث من
ن�صف قرن؟ وهل هو الد�ستور الذي من �أجله وقف الإ�سالميون يف وجه الأحزاب
وزعماء الطائفية وال�شيوعيني والعلمانيني وقوى اال�ستكبار يف امل�رشق واملغرب؟ وهل
هو ذلك الد�ستور الذي �سالت من �أجله دماء �شهدائنا يف النا�رص وبور وتل�شي وتوريت
وتركاكا وجبل �سندرو؟ اللهم ال»�(.صحيفة الر�أي العام 20 ،مايو .)1998وملوقف
ال يدعو مع رفاقه الذين ا�ستولوا علي
(�سعيد) داللة هامة ،فالرجل �أفنى
عمرا طوي ً
ً
ال�سلطة ،لدولة �إ�سالمية ،ولكن الأمر انتهى لد�ستور و�ضعي –يف نظره– ورغم ذلك،
يتحدث احلكام الإ�سالميون ،عن عدم تراجعهم عن ال�رشيعة.
ت�صاعدت حملة �أئمة امل�ساجد والدعاة يف ال�سودان �ضد د�ستور امل�رشوع احل�ضاري،
ون�شطت اجلماعات الإ�سالمية يف توزيع املن�شورات املعار�ضة للد�ستور يف امل�ساجد
واجلامعات ،والتي دعت �إىل �إ�سقاط م�رشوع الد�ستور .كما �أ�صدر طالب �أن�صار
�سيا�سيا ينتقدون فيه م�رشوع الد�ستور ،م�ستنكرين �أن الد�ستور
ال�سنة يف اجلامعات بيا ًنا
ً
قد �أ�شار �إىل الإ�سالم يف خم�سة موا�ضع «غام�ضة املعنى �ضبابية امل�ضمون» .وقالوا �إن
الد�ستور مل يحدد هوية البالد ومل يح�سم �أمر الدولة الإ�سالمية و�أعطى الديانات الأخرى
�رشعية د�ستورية يف �أول �سابقة من نوعها يف ال�سودان ،يف وقت ح�سمت دول �إ�سالمية
كثرية هذه امل�شكلة بجعل الإ�سالم دين الدولة الر�سمي.
وقال البيان �أن املادة الرابعة ذكرت �أن احلاكمية لله وهي كلمة ف�ضفا�ضة ال تعني
ال�رشيعة الإ�سالمية ،واعتربوا املواد ( )139 ،65 ،37 ،33 ،24 ،4 ،1خمالفة
د�ستورا
خميبا للآمال ،واعتربوه
ملقا�صد ال�رشيعة الإ�سالمية ،و�أن الد�ستور جاء
ً
ً
علمانيا ،قائلني �أن امل�شاركة يف اال�ستفتاء عليه جرمية ،وقد �أعربت اجلماعة �أنها كانت
ً
حمددا للهوية الإ�سالمية للأمة ال�سودانية ولكنه جاء عك�س ذلك.
ت�أمل �أن يجئ الد�ستور
ً
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(�صحيفة احلياة  11مايو .)1998
وقالت جماعة الإخوان امل�سلمني ،التي يقودها ال�صادق عبد الله عبد املاجد�« :أن
ود�ستورا وعرفًا– هي م�صادر
–ا�ستفتاء
القول ب�أن ال�رشيعة الإ�سالمية و�إجماع الأمة
ً
ً
الت�رشيع ،هو قول يحتاج �إىل وقفة» ،و�أ�ضافت(اجلماعة) �أن «الد�ستور حمل خمالفات
م�سلما ،وهذا �أمر ال ميلك �أحد �أن ُيغيرّ ه
�رشعية ،منها �أنه مل ي�شرتط �أن يكون احلاكم
ً
�أو ي�ضيف �إليه �أو ينتق�ص منه ،فال�رشيعة الإ�سالمية عند امل�سلمني هي م�صدر الت�رشيع،
�رشعا �أن يلي
وال نحتاج لغريها ،فهي املهيمنة على كل �أمر خارج عنها ،وال يجوز
ً
ق�ضاء امل�سلمني غريهم ،والد�ستور جعل غري امل�سلم ميكن �أن يحكم بني امل�سلمني ،فكيف
قا�ضيا غري م�سلم؟! ومن الأمور التي يجب الن�ص
حاكما �أو
ُيطلب من امل�سلم �أن يطيع
ً
ً
عليها حكم املرتد ،الذي �أغفله الد�ستور» .كما ركزوا علي �أن الد�ستور جعل م�صدر
الت�رشيع م�شرتكً ا بني ال�رشيعة وم�صادر �أخرى ،من ا�ستفتاء وعرف .ويف ر�أيهم ،هذه
الأمور وغريها مما يتعلق بامل�سائل التي ال حق لأحد باالجتهاد فيها بتغيري �أو انتقا�ص،
ب�سبب ورود ن�صو�ص قاطعة فيها –ح�سب ر�أيهم– مع �أن حقيقة الأمور لي�ست كذلك،
فالأمور اخلا�صة باحلكم وال�سيا�سة يف الإ�سالم هي الأكرث �إثارة للجدل واخلالف؛
ويتجدد ذلك –بحدة– الآن يف ال�سودان وك�أننا ع�شية يوم ال�سقيفة.
متاما �ضمن ما قال
ي�ؤكد الواقع
ً
يوميا �أن م�سائل احلكم وال�سيا�سة يف الإ�سالم ،تقع ً
عنه النبي الكرمي�« :أنتم �أعلم ب�أمور دنياكم»� ،إذ نالحظ �أن نف�س هذه امل�س�ألة اخلا�صة
بالد�ستور والتي �أدىل فيها فقهاء و�سا�سة �إ�سالميون ب�آراء ،يرون �أنها قاطعة وجممع
عليها ،خ�ضعت لتباين كبري يف الآراء .فهذه الأمور اخلا�صة باحلكم والتي ُي�رص
البع�ض علي دينيتها ،هي �سيا�سية بامتياز ،والدليل علي ذلك هذا التبيان واالختالف
يف املواقف.
ويف هذا ال�سياق� ،أ�صدر (جمل�س �أمناء هيئة حفظة القر�آن الكرمي) وهي كيان قريب
من النظام بيا ًنا جاء فيه�« :أنه بعد االطالع علي وثيقة الد�ستور ،ثبت ما يلي :لقد �أرجع
ومنهجا ،ل�صالح الدنيا والآخرة ،و� ّأمن
ت�رشيعا
الد�ستور الأمر كله لله رب العاملني
ً
ً

علي �أن العمل عبادة لله تعاىل ،جاءت معاين القر�آن الكرمي وم�ضامينه منثورة بني
وم�ستلهمةً فيه ،وكفل احلريات العامة وحرية العبادة ،وبني احلرمات
مواد الد�ستور
َ
واحلقوق والواجبات ،وعليه ميكننا بكل اطمئنان الإقرار ب�أن وثيقة الد�ستور تلبي
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طموحات �شعب ال�سودان ،ويجب احلفاظ عليها» .وكان من الطبيعي ب�سبب مثل هذه
التف�سريات �أن يتحفظ امل�سيحيون علي هذا الد�ستور ،فقد �أ�صدرت الكني�سة الكاثوليكية ما
�أ�سمته (خطاب حقائق) حمل ر�أيها يف الد�ستور ،وا�صفةً �إياه ب�أنه «د�ستور �إ�سالمي»،
ونا�شدت رعاياها عدم امل�شاركة يف اال�ستفتاء ،لأن الد�ستور املعرو�ض �إ�سالمي وال
يخ�صهم ،وقالت�« :أن �أحدا مل ي�ست�رشنا عند و�ضع الد�ستور وهو ال يحمل وجهة
نظرنا ،واحلكومة م�رصة على انتهاكات حقوق الإن�سان»�(.صحيفة ال�رشق الأو�سط،
 11مايو.)1998
خ�ضع الد�ستور للأمزجة واملواقف احلما�سية ،ومت توظيفه يف منا�سبات خمتلفة ،بل
حمال �أوجه ،ففي خماطبة الرئي�س الب�شري حل�شد طالبي مبنا�سبة
ومتناق�ضة � ً
أي�ضا ،كونه ّ
الذكري ال�سنوية لـ «ملحمة امليل »40املرتبطة بحقبة «اجلهاد» يف اجلنوب ،قال�« :إن
عهد الإنقاذ لل�شهداء هو �أننا لن نرتاجع ولن ُتنتك�س تلك الرايات التي حملها املجاهدون..
ولن نرتاجع عن ال�رشيعة الإ�سالمية مهما تكالب علينا الأعداء و�سرند عليهم مبزيد من
اجلهاد» .وي�ضيف« :نقول لبع�ض احلاملني برتاجع الإنقاذ �أننا جمتمع �إ�سالمي �شوري
الردة واالنتكا�سة
وبايعنا ال�شعب ال�سوداين علي ب�سط ال�شورى ولكن ال�شورى ال تعني ّ
والعودة �إىل ما قبل 30يونيو» .وقال للح�شد�« :أن التعددية ال ي�صنعها الذين يكتبون يف
ال�صحف �أو يتحدثون يف التلفزيون»( .ال�رشق الأو�سط  19مار�س.)1998
تعك�س مثل هذه الأحاديث والت�رصيحات غلبة الأيديولوجيا على الواقع ،فقد جاء
تعبريا عن ميزان القوى يف تلك الفرتة والتي كان النظام يتعر�ض
الد�ستور يف حقيقته
ً
جبارة للخروج من هذا امل�أزق،
ل�ضغوط خارجية وداخلية هائلة .وقام النظام بجهود ّ
كان �أبرزها ت�سارع خطوات اخلروج من فرتة ما �سمي بال�رشعية الثورية �إىل ال�رشعية
انفتاحا
تعبريا عن هذه التطورات التي اقت�ضت
الد�ستورية ،وقد كان د�ستور عام 1998
ً
ً
وقدرا من املرونة ،وكذلك الرباجماتية التي يجيدها الإ�سالميون ال�سودانيون.
ن�سبيا،
ً
ً
فالد�ستور للمت�أمل يتجه بعي ًدا عن الدولة الدينية ويقرتب من مدنية الدولة ،يف خطاب
اخلارج واملجتمع الدويل املرتب�ص بانتهاكات النظام حلقوق الإن�سان .ولكنه يف خطاب
الداخل يلج�أ للعاطفية ،واللعب بامل�شاعر الدينية واحلما�س الديني .كذا جاء الد�ستور
متناق�ضا ب�صورة وا�ضحة ،ولكن النظام جل�أ للعب علي م�ستويني :الأول حرفية الن�ص
ً
مقابل التو�سع يف التف�سري والت�أويل ،والثاين ا�ستخدام فقه ال�رضورة وامل�صالح املر�سلة.
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اعترب النظام �أن د�ستور  1998هو املرجعية القانونية لكل الرتتيبات الالحقة وحتى
اتفاقية ال�سالم ال�شامل  ،2005وم�شاريع الد�ستور التي ُتناق�ش هذه االيام .وهو د�ستور
لدولة دينية حتاول اللحاق باحلداثة والع�رصية ،وهذا ما يجربها علي ت�ضمني بع�ض
املبادئ والقيم املعا�رصة� .إذ مل يعد هناك من يجر�ؤ علي جتاهل ق�ضايا احلريات،
وحقوق املواطنة واملر�أة ،حني يتعر�ض مل�س�ألة احلكم .ففي هذا الد�ستور ت�أكيد لدور
الدين الإ�سالمي املركزي وال�شامل؛ �إذ نقر�أ يف بداية الديباجة:
«ب�سم الله ،خالق الإن�سان وال�شعوب وواهب احلياة واحلرية و�شارع الهدى
للمجتمعات ،نحن �شعب ال�سودان ،بتوفيق الله وبعربة التاريخ ،وبدفع ثورة الإنقاذ
نظاما للحياة العامة نتعهد باحرتامـه
الوطني املتجددة ،قـد و�ضعنا لأنف�سنا هـذا الد�ستور
ً
وحمايته ،والله امل�ستعان».
ثم نقر�أ يف املادة (:)4
«احلاكمية يف الدولة لله خالق الب�رش ،وال�سيادة فيها ل�شعب ال�سودان امل�ستخلف،
وعمارة للوطن وب�سط ًا للعدل واحلرية وال�شورى
ال للأمانة
ميار�سها
عبادة لله وحم ً
ً
ً
وينظمها الد�ستور والقانون».
من الوا�ضح يف هذه املقدمة �أن امل�رشع هو الله� ،شارع الهدى للمجتمعات ،ومن هنا
تنبع اخلالفات ال�سيا�سية والفكرية حول حتديد ما هو �رشع الله يف الفهم الإن�ساين؟ ورغم
حماوالت الن�أي عن ت�سمية الدولة بالثيوقراطية �أو الدينية ،يقرر الد�ستور بو�ضوح �أن
احلاكمية لله ولي�س لل�شعب �أو الأمة ،وهذا ما يفتح الباب لأن يدعي بع�ض الب�رش �أنهم
يحكمون بحق الله املقد�س.
تت�شابك مفاهيم :احلاكمية ،وال�سيادة ،واال�ستخالف بحيث ي�ضيع �أي معنى دقيق
للكلمات ،وهذه هي حرب الكلمات التي يجيدها الإ�سالميون .حيث يحاول الد�ستور
حمل الإن�سان امل�سئولية باال�ستخالف
ت�أكيد املرجعية الدينية الإلهية ،ويف الوقت نف�سه ُي ّ
وحر�صا علي جتنب تهمة «الثيوقراطية» التي يق�رصها الإ�سالميون علي
ولي�س �أ�صالةً .
ً
الكني�سة امل�سيحية ،نالحظ بع�ض التخفيف والتكيف مع الواقع .فحني ي�صف الد�ستور
طبيعة الدولة يف املادة ( )1ي�ؤكد علي الوطن واملواطنة ولي�س العقيدة والدين فقط ،حيث
يقول« :دولة ال�سودان وطن جامع ت�أتلف فيه الأعراق والثقافات وتت�سامح الديانات،
والإ�سالم دين غالب ال�سكان ،وللم�سيحية واملعتقدات العرفية �أتباع معتربون» .وهذا
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عموما؛ الذي ي�ؤكد
موقف ليربايل و�شديد الت�سامح ،وغريب عن موقف الإ�سالميني
ً
علي ن�ص مثل� :أن الإ�سالم هو امل�صدر الرئي�سي �أو الوحيد للت�رشيع .ويالحظ �أن فكرة
«�أغلبية ال�سكان من امل�سلمني» هي التي ُتع َتمد كمربر لفر�ض ق�ضية اخليار الإ�سالمي.
علما ب�أن م�س�ألة املواطنة هي حقوق ال ميكن �أن تخ�ضع ملعايري العدد� ،أي معايري
ً
الأقلية والأغلبية .وهذا مدخل ي�ستغله الإ�سالميون ببع�ض من اخلبث ،بادعاء �أن
الدميقراطية هي حكم وخيار �أغلبية ال�شعب؛ فلماذا يحتج البع�ض حني يختار الإ�سالميون
تطبيق ال�رشيعة وعن طريق الت�صويت؟ وهذا فهم ي�ؤدي �إىل دكتاتورية تفر�ض فيها
قرارات علي ح�ساب حقوق الأقلية التي يفرت�ض علي الأغلبية �ضمانها وحمايتها.
فالدميقراطية احلقة هي حماية و�ضمانات الأقلية ،ولي�س �سيطرة الأغلبية وهيمنتها.
ن�صا جي ًدا عن الوحدة الوطنية واملواطنة ،ولكنه يواجه التناق�ض الأزيل
تقدم املادة ً
الذي يعاين منه الإ�سالميون :انف�صام اخلطابة واملمار�سة� ،أو الواقع واملثال� ،سودان
القرن احلادي والع�رشين وجمتمع املدينة .تقول املادة ال�ساد�سة اخلا�صة بالوحدة الوطنية:
ت�صافيا بني �أهله كافة ،وتعاو ًنا علي اقت�سام ال�سلطات
«الوطن توحده روح الوالء
ً
والرثوات القومية بعدالة دون مظلمة .وتعمل الدولة واملجتمع علي توطيد روح
اتقاء لع�صبيات امللل الدينية واحلزبية
الوفاق والوحدة الوطنية بني ال�سودانيني
ً
جميعاً ،
وق�ضاء علي النعرات العن�رصية» .ولكن الإ�سالميني �رضبوا بتلك املبادئ
والطائفية،
ً
النبيلة عر�ض احلائط حني ا�ستدعوا القبلية البغي�ضة عندما ا�ضطرتهم ظروف ال�رصاع
عموما .و�سوف نف�صل
ال�سيا�سي وك�سب الت�أييد ،خا�صةً يف دارفور وغرب ال�سودان
ً
يف عودة العن�رصية والقبلية الح ًقا.
يعرب الد�ستور يف املادة ( )27عن قبوله واعرتافه بالتعدد الثقايف ،و�أنه يكفل حق
ممار�سة التنوع ،تقول ..« :لأية طائفة �أو جمموعة من املواطنني ،حقها يف املحافظة
طوعا يف �إطار تلك اخل�صو�صية،
على ثقافتها اخلا�صة �أو لغتها �أو دينها ،وتن�شئة �أبنائها
ً
إكراها» .ولكن رغم كل جهود التوفيقية ،يف النهاية يح�سم الد�ستور
وال يجوز طم�سها � ً
دينية الدولة التي يتوق �إىل حتقيقها علي الأر�ض ب�إقامة �رشع الله� ،إذ تقول املادة (:)65
ود�ستورا وعرفًا هي م�صادر الت�رشيع ،وال
ا�ستفتاء
«ال�رشيعة الإ�سالمية و�إجماع الأمة
ً
ً
جتاوزا لتلك الأ�صول ،ولكنه يهتدى بر�أي الأمة العام وباجتهاد علمائها
يجوز الت�رشيع
ً
ومفكريها ،ثم بقرار والة �أمرها».
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جدل التوايل:
قدم الإ�سالميون ال�سودانيون (ال�شيخ ح�سن الرتابي) كنموذج ملفكر �إ�سالمي حداثي،
قادر علي حل مع�ضلة التوفيق بني الرتاث واملعا�رصة �أو بني الأ�صل والع�رص .وبالفعل
–نظريا– �أن يقوم بهذه املهمة ب�سبب تزوده بثقافة غربية ،حيث در�س
كان ميكن له
ً
يف لندن وباري�س ،ي�ضاف �إىل ذلك ،خلفيته الدينية والفقهية التي اكت�سبها بالتن�شئة
وهو ابن القا�ضي ال�رشعي امل�شهور ،و�أكمل ذلك بالدرا�سة يف كلية احلقوق بجامعة
اخلرطوم املميزة يف زمانه ال�سابق .وقد هي�أت له ظروف ثورة � 21أكتوبر 1964
�سيا�سيا ،يف فرتة كانت ال�ساحة ال�سيا�سية تبحث عن وجوه جديدة بعد �أن
فر�صة الظهور
ً
ا�ستنفذت القيادات التقليدية �صالحيتها بعد نيل اال�ستقالل.
برز (الرتابي) كزعيم قادر علي اجلمع بني املتناق�ضات وتربير كل املواقف
املتغرية ،كما �أجاد عقد التحالفات مهما كان تناق�ضها ،طاملا حققت الفائدة والنجاح.
يقيم �أي موقف بذرائعية ،تهمها النفعية والعملية،
وتظهر الرباجماتية نا�صعة ،فهو ّ
ومقدار النجاح والفائدة .وقد و�ضحت هذه الفل�سفة عند حتديد املوقف من التعامل مع
نظام (النمريي) الدكتاتوري ،خا�صة بعد مذابح ال�شيوعيني يف عام ،1971وكان قد
قرر امل�شاركة يف نظام (النمريي) نتيجة امل�صاحلة الوطنية عام1977؛ حيث برر ذلك،
بالرجوع للمادة ( )46من الف�صل الثالث لد�ستور اجلماعة والتي تبيح اال�شرتاك يف
ال بالقول�« :إن الله يزع بال�سلطان ما ال يزع
م�ؤ�س�سات احلكم التنفيذية والت�رشيعية ،عم ً
بالقر�آن».
ع�ضوا يف املكتب
من املفارقات �أن ي�صبح املفكر الإ�سالمي العظيم والداعية الكبري،
ً
ال�سيا�سي لالحتاد اال�شرتاكي ،وتعمد الرئي�س (النمريي) �أن يقلده منا�صب هزلية
وهزيلة� ،أو بال �صالحيات حقيقية .وحني ُ�سئل بعد �سقوط (النمريي) عن دوره
كم�ست�شار ،فكان رده �أن (النمريي) مل يكن ي�ست�شري �أح ًدا يف �شيء! ولكنه رغم ذلك مل
يف�رس �سبب بقائه ،وتلويث ا�سمه� ،إن كان يخ�شى ذلك.
ال بد�ستور  1973غري الإ�سالمي ،و�أق�سم
ا�ستمر (الرتابي) يف حتالفه مع (النمريي) قاب ً
أمريا للم�ؤمنني .بل
إماما و� ً
علي احرتامه وااللتزام به .و�أ�صبح (النمريي) مبباركتهً � ،
مبايعا (النمريي) يف قرية (�أبي قرون).
ذهب (الرتابي) �أبعد من ذلك ،حني وقف
ً
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ووقف يف (ود مدين) لي�سمي (النمريي) جمدد هذه املئة ،وبهذا يت�ساوى (النمريي) مع
الإمام(ال�شافعي) كما قال (من�صور خالد)( .كتاب :الفجر الكاذب� ،ص .)110لكن بعد
انتفا�ضة �أبريل 1985التي �أطاحت بالنمريي ،جاء ال�شيخ لي�شبه نف�سه بيو�سف ال�صديق
أي�ضا مثل النبي يو�سف ال�صديق� ،سبع �سنوات!
والنمريي بفرعون ،و�أنه ُ�سجن � ً
كانت فكرة التوفيق بني الع�رص والرتاث� ،شديدة الت�شو�ش يف عقله .فهو قد عا�ش
ولون كل تناق�ضات وتقلبات الفكر واملمار�سة يف
يف �أوربا تناق�ضه الأكرب والذي الزمه ّ
مقتبل حياته .ويتمثل يف عالقة امل�سلم مع احل�ضارة الغربية احلديثة واملتفوقة والغالبة.

وميكن القول� ،إنه كان يف جتربته الأوربية �أقرب �إىل (م�صطفي �سعيد) بطل رواية
معكو�سا يف �شكل اال�ستجابة لتفوق
(الطيب �صالح) ال�شهرية (مو�سم الهجرة �إىل ال�شمال)
ً
غازيا ب�أدوات تختلف عن (م�صطفي �سعيد)� ،أم غزت
الغرب.ال�س�ؤال:هل جاء �أوربا
ً
عدوا و�صدي ًقا يف �آن واحد� ،أو ح�سب فرويد:
�أوربا عقله الباطن ،وكمنت يف داخله ً
عالقة حب/كراهية؟ وظل(�شيخ ح�سن) –كما يحب �أن يناديه الأتباع– ظل يتمثل
ملب�سا ،ولغةً  ،ومنط حياة رغم التدين؛ ولكنه يف الوقت ذاته ميقتها �أو
�أوربا ،ويقلدها ً
يخ�شاها عقالً ،وتقنيةً  ،وحريات.
ولن ي�ستطع ال�شيخ �أن يعادي الغرب مهما كانت �شدة لهجة ال�شعارات واخلطب،
لذا مل ا�ستغرب حني وقف (الرتابي) يف مايو� ،1992أمام جلنة العالقات اخلارجية
رافعا �إ�صبعيه بالق�سم ليتحدث عن الأ�صولية والإ�سالم ،والعالقة مع
يف الكوجنر�س
ً
الغرب .وت�ساءلت يف نف�سي :هل ميكن �أن يقف (اخلميني)�أو(ح�سن ن�رصالله) مثل
هذه الوقفة �أمام جلان قوى اال�ستكبار؟ ومن اجلدير� ،أن تلك الوقفة جاءت مبا�رشة
عقب دورة انعقاد امل�ؤمتر ال�شعبي العربي الإ�سالمي ،والذي هدد فيه الغرب ،وذكره
بفيتنام .وهذه �أدلة علي ميكافيلية (الرتابي) وبراجماتيته القائمة علي مبد�أ ال�رضورات
تبيح املحظورات ،املطابق ملبد�أ:الغاية تربر الو�سيلة.
ومل يكتف (الرتابي) بدوره ال�سيا�سي ،فقد اجتهد لي�ضفي علي نف�سه �صفة املفكر
الإ�سالمي ،لذا كتب يف مو�ضوعات مثل الدميقراطية وال�شورى ،وحقوق الإن�سان،
وو�ضعية املر�أة ،والإ�سالم والفنون ،وكل هذه ق�ضايا جتنبها الفقهاء وكذلك امل�سلمون
�سيا�سيا .ويبدو �أن (الرتابي) �صار مهند�س جتربة احلكم
احلركيون والنا�شطون
ً
وعراب اجلماعات الإ�سالمية .حيث تعهد بت�صدير التجربة ال�سودانية –
الإ�سالمي،
ّ
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والتي كان واث ًقا من جناحها– وقد كان م�رسحه املتخيل العامل الإ�سالمي كله .ومل تكن
فكرة (الأممية الإ�سالمية) تفارق ذهنه ،وكانت فكرة ت�أ�سي�س (امل�ؤمتر ال�شعبي العربي
عمليا� .أما يف الداخل ،فقد كان
الإ�سالمي) يف العام ،1990هي �إحدى جت�سيدات الفكرة ً
متجاوزا
مطالبا بالو�صول �إىل �صيغة جديدة �أ�صيلة تكفل احلرية والكرامة الإن�سانية،
ً
ً
فل�سفة الدميقراطية الغربية ،وكانت م�ساهمة (الرتابي) الت�أ�صيلية يف الفكر ال�سيا�سي
الإ�سالمي املعا�رص هي مفهوم« :التوايل».
كان مفهوم «التوايل» من حيل (الرتابي) ال�سيا�سية والفقهية واللغوية� ،أو عملية
اللعب بـ «البي�ضة واحلجر» التي يجيدها يف ال�سيا�سة .وبالفعل �شغل النا�س مبفهوم
منحازا ل�سلطة �شمولية لكي
غام�ض ومثري للجدل واخلالف .فقد كان ،يف حقيقته،
ً
يتمكن من مترير وتنفيذ حكمه الإ�سالمي دون معار�ضة �أو م�ضايقات.
لكن ال�ضغوط الداخلية واخلارجية تزايدت بعد �سنوات من االنقالب ،حيث كان
النظام خالل هذه الفرتة يبحث عن �صيغة حتقق نوع من الدميقراطية املوجهة ،ووجد
–هو والإ�سالميون– يف نظام امل�ؤمترات ال�شعبية بالطريقة الليبية� ،ضالتهم .ولكن
التجربة ف�شلت الختالف تطور وتاريخ ال�سودان .ويف �أجواء ال�ضغوط والتناق�ضات
هذه تفتق ذهن (الرتابي) عن م�صطلح (التوايل) والذي يظهر لأول مرة يف د�ستور
مكتوب؛ فقد جاء يف املادة  27من م�رشوع الد�ستور ل�سنة« :1998يكفل للمواطنني
احلق يف التنظيم التوايل ال�سيا�سي وال يقيد �إال ب�رشط ال�شورى والدميقراطية يف قيادة
التنظيم وا�ستعمال الدعوة ال القوة املادية يف املناف�سة وااللتزام بثوابت الد�ستور كما ينظم
ذلك القانون» .وهذا تهرب وا�ضح من احلديث عن التعددية واحلزبية ،لأنه ال يقول
�رصاحةً احلق يف تنظيم الأحزاب .وان�شغل النا�س يف البحث عن معنى لهذا املفهوم
املخاتل.
تف�سريا �أكرث مراوغة لكلمة (التوايل ال�سيا�سي) املثرية للجدل
قدم (ال�شيخ الرتابي)
ً
والتي ق�صد بها رف�ض حرية التنظيم ال�سيا�سي ،يقول« :و�أنها تعني التفاعل امل�ستمر
حلركة املجتمع وتفيد �أنه من حق �أي �أ�شخا�ص االجتماع واملواالة لغر�ض �سيا�سي �أو
ثقايف �أو اجتماعي وف ًقا للقانون بعي ًدا عن ا�ستعمال القوة املادية وب�ضوابط ال�شورى
والدميقراطية يف قيادة التنظيم»�( .صحيفة البيان الإماراتية  16مار�س � .)1998أما
علي عثمان حممد طه ،النائب الأول لرئي�س اجلمهورية ،فيقول�« :إن حرية التوايل
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والتنظيم الواردة يف م�سودة الد�ستور الدائم ُق�صد بها الإ�شارة �إىل �أننا يف �إطار الت�أ�صيل
ومعامل �شخ�صيتنا �أن نتو�صل �إىل تنظيم حلركة التداول ال�سيا�سي من خالل ترتيبات
خا�صة بنا ولي�س علي طريق البناء على ما هو موجود من التجارب الأجنبية»،
وي�ضيف« :ومن هنا �أتت كلمة التوايل بظاللها اللغوية الأ�صلية وبظاللها الوا�سعة بحيث
ال تقوم حرية التنظيم علي املواالة ال�سيا�سية فقط بل �أعمق من حيث التوايل االجتماعي
وقعا يف احلياة وال يقت�رص علي الناخبني» .و�أكد
ومن �أجل قيام برنامج وا�سع ُيحدث ً
حكرا للمنربية �أو التنظيم ال�سيا�سي الذي عهده النا�س ولكنه �إطار لكي
�أن التوايل لي�س ً
تبنى عليه التجربة القادمة بعي ًدا عن اتفاقات املا�ضي.
قاد الإ�سالميون حملة �رش�سة للدفاع عن مبد�أ ومفهوم (التوايل) ،وك�أنهم تو�صلوا
للفكرة الإ�سالمية الت�أ�صيلية التي تنهي بحث امل�سلمني عن �شكل التنظيم ال�صالح لدولتهم
املعا�رصة ،ولكن املت�أمل يف م�ضمون دفاعهم وجدلهم ،يرى الطابع الديني املفرط.
فهم يتجهون �إىل دولة ثيوقراطية �أو دينية بامتياز .ففي حوار مع جمذوب اخلليفة� ،أحد
عددا من املنا�صب الهامة؛ يتحدث عن اخلرطوم وك�أنها
القيادات النافذة ،والذي تقلد ً
مكة �أو املدينة يف عهد الر�سول الكرمي؛ فهو يتحدث باعتبار �أن ال�سودان بعد قانون
وجعل له الإ�سالم ،بل وي�صور الو�ضع ،وك�أنه حلظة دخول
التوايل ،قد �أُكمل له دينه ُ
الإ�سالم .كيف ال والرجل ي�ستدعي �أحداث فتح مكة ،وك�أنها ت�شبه وقع احلافر ما وقع
�آنذاك .ي�س�أله �أحد ال�صحفيني:
«يتخوف البع�ض من �أن م�صطلح التوايل يحمل يف طياته �شمولية جديدة ،ويف
�أح�سن �أحواله دميقراطية �شبيهة بدميقراطية ال�سادات ،ما تعليقكم؟»
ال قبل �أن �أ�صل �إىل هذا� ،إن موقف الإنقاذ يف م�سريتها مع املعار�ضني� ،إن جاءوا
�أو ً
�إىل ال�سودان ووافقوا علي الد�ستور ،كما دخل الر�سول(�ص) مكة ،وقد دخلنا «مكتنا»
يف الإنقاذ و�أجنزنا ما وعدنا و�أكملنا برناجمنا وديننا ور�ضي الله ع ّنا �إن �شاء الله وعن
ال�سودانيني عامة .نقول لهم �أذهبوا ف�أنتم الطلقاء ،ف�إين �أ�سميهم الطلقاء الآن و�أقول لهم
من دخل الإجماع ال�شامل حول البيت وطاف فهو �آمن ،ومن دخل دار �أبي �سفيان
فهو �آمن ،ومن �أراد �أن ين�أي بنف�سه يف تنظيم خا�ص به فهو �آمن مع الثوابت ،ومن
قفل داره فهو �آمن ،مع الثوابت هذه �صورة التنظيمات اجلديدة يف �إطار الثوابت».
(�صحيفة القد�س العربي 31 ،مار�س.)1998
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هذا ن�ص خطري ،فهو يك�شف دون �أقنعة موقفهم من االختالف وو�ضعية مواطنيهم
املختلفني ،لكنه ال يعرتف مبواطنني ،لأن «مكتهم» املفتوحة تنق�سم �إىل م�سلمني وكفار
متاما حني يطابق بني حالتني ،وي�سمي اخلرطوم
وم�رشكني .ويلج�أ �إىل قيا�س فا�سد ً
(ال�سودان) «دخلنا مكتنا يف الإنقاذ»! ال يوجد موقع للمواطنة يف مكة اجلديدة ولي�س
للآخرين �أي حقوق يف مكة الإ�سالميني ،وكان من املمكن للإ�سالميني �أن يق�ضوا عليهم
جميعا .ولكن الت�سامح والعفو عند املقدرة ،جعل الإ�سالميني مي ّنون عليهم :فاذهبوا
ً
ف�أنتم الطلقاء .و�أ�شكال الأمان املذكورة ال تخرج من �إطار ما مينحه القادر املنت�رص.
ويف كل الأحوال ،ال يخرج الأمان املمنوح من �رشط اخل�ضوع للثوابت ،هذه لغة
متعالية و�إق�صائية ،ال ميكن �أن يخاطب بها مواطن مولود علي نف�س الرتاب .ولكن
معيار احلقوق هو العقيدة ولي�س املواطنة .وحتى العقيدة مت اختزالها وت�ضييقها يف �أن
م�سلما فقط ت�ؤمن بالله
حزبيا ،وال يكفي �أن تكون
ملتزما
إ�سالميا
م�سلما �أو �
تكون � ًأخا
ً
ً
ً
ً
ً
وكتابه ور�سله.
يوا�صل القيادي الإ�سالمي �رشحه للتوايل:
«نحن مل ن�شوه ال�شورى ولن نقدم �إال �شورى حقيقية ير�ضى عنها الله �سبحانه
وتعاىل ،وير�ضى عنها جمتمع ال�سودان يف حرية �أن يقول ال�شخ�ص ر�أيه و�أن يتطلع
�إىل امل�شاركة وال رقيب عليه �إال الله �سبحانه وتعايل ثم الثوابت بالد�ستور .ومل نبد�أ يف
م�سريتنا كما بد�أت الثورة امل�رصية ،ولذلك مل ننته �إىل ما انتهت �إليه يف عهد ال�سادات
منوذجا للعامل كله،
اجتهادا وفق بالدهم ووفق �أحوالهم .لكننا نقدم
من �صورة ما كانت
ً
ً
ويف نظرنا �سيكون �أجمل ما ُط ِّبق يف الوطن العربي وحتى يف الدول الغربية».
كبريا ،هو �أنهم �أ�صحاب ر�سالة لإنقاذ العامل كله ولي�س
وهما
ً
يحمل الإ�سالميون ً
ال�سودان فقط ،لذا ف�إن جتربة (التوايل) هي هديتهم للعامل ولي�س للعرب فقط!
دينيا؛ والذي
وقد تقدم كبار منظري الإ�سالميني لتف�سري ،وتربير ،وت�أ�صيل املفهوم ً
عفويا �أو جمرد ح�شو لفظي .ولكن(غازي �صالح الدين) �أرجع
ميكن �أن يكون قد جاء
ً
املفهوم �إىل �أنه م�أخوذ من القر�آن الكرمي« :امل�ؤمنون وامل�ؤمنات بع�ضهم �أولياء بع�ض».
(�سورة التوبة )17:و»و�أولو الأرحام بع�ضهم �أويل ببع�ض»�(.سورة حممد )6:ويعلق
(من�صور خالد) على هذا التخريج« :هذا تالعب بالألفاظ ،بل هو تالعب بكتاب الله،
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مفهوما
لأن الآيات التي ي�ستنبط منها فقهاء اجلبهة فكرة التعددية �أو ي�ؤ�صلون بها
ً
غربيا –فيما يقول الدكتور الرتابي– ال متت من قريب �أو بعيد لفكرة التعددية احلزبية
ً
يف الأنظمة الليربالية .فاحلزب ،يف هذه الأنظمة ،تنظيم �سيا�سي تتالقى يف رحابه
جمموعة من النا�س على اختالف �أديانهم و�أنواعهم و�أ�صولهم للتعبري عن م�صالح
اجتماعية واقت�صادية م�شرتكة ،من �أجل حتقيق �أو حماية هذه امل�صالح يوالون بع�ضهم
�أو يتنا�رصون� ،أما التوايل الذي رد �أ�صله الدكتور غازي للقر�آن فهو تنا�رص مبعنى
الإميان».)2000:299( .
ومن الوا�ضح� ،أن الآية تقت�رص علي امل�ؤمنني وامل�ؤمنات فقط ،فهل يعني هذا �أن
ينح�رص احلزب يف ه�ؤالء فقط؟ ولكن كل هذه الت�أويالت واالحتفاء بالآيات والقر�آن،
الهدف منها هو االلتفاف حول التعددية ال�سيا�سية والهروب من كلمة الدميقراطية،
التي يتجنبونها يف �أدبياتهم و�أحاديثهم .والق�صد من نقد الدميقراطية التي ي�رصون علي
ن�سبتها للغرب ،رغم انت�شارها يف كل العامل ،هو بيان غربتها واغرتابها عن املجتمعات
الإ�سالمية.
جنح (الرتابي) املحب لالختالف والتميز عن الآخرين يف ا�ستفزاز الكثريين
مب�صطلحه اجلديد ،وقد �أثار تعبري التوايل ال�سيا�سي حفيظة الكثريين من املهتمني بالدور
ال�سيا�سي للإ�سالم ،وعالقته بالدميقراطية .ومل يقف الأمر عند علمانيني �أو متغربني،
بل وقف البع�ض من داخل احلركة الإ�سالمية نف�سها �ضد هذه احليل الفقهية/ال�سيا�سية
التي ميار�سها (ال�شيخ الرتابي) .فقد ت�صدى (الأ�ستاذ فهمي هويدي) يف مقال بعنوان:
(«بدعة التوايل» �أ�ضعفت م�صداقية م�رشوع الد�ستور ال�سوداين) لأنه ي�رض بو�ضوح
مبوقف الإ�سالميني من الدميقراطية والتعددية ،خا�صةً حني ي�أتي من �شخ�ص كالرتابي
�سمعه يقول�« :أن الدميقراطية �سنة الأنبياء ويجب �أن تكون العقيدة املطلقة للحركة
الإ�سالمية» وذلك يف خطبة عامة خالل الثمانينيات) .فهو ي�ؤكد علي غمو�ض الن�ص
حيث ا�ستبدل يف امل�رشوع م�س�ألة حق املواطنني يف تنظيم «التوايل» ال�سيا�سي بحقهم يف
�إن�شاء التنظيمات ال�سيا�سية( .ال�رشق الأو�سط  4مايو .)1998وا�ست�شهد بدرا�سة للأ�ستاذ
كمال اجلزويل ُن�رشت يف �صحيفة (الر�أي الآخر) ذكر فيها �أن لفظ «التوايل» ي�أتي يف
عمودا رمبا ال
(ل�سان العرب) حتت مادة «وىل» التي جرى حتريرها يف �سبعة ع�رشة
ً
يقل عن �أربعني معنى با�شتقاقات بال عدد �أو حد .وهذا �أمر يثري �أكرث من �س�ؤال حول
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املق�صود بالتوايل يف الد�ستور.
يخل�ص (هويدي) �إىل �أن امل�شكلة لي�ست يف امل�صطلحات بل هناك ق�ضايا حتتاج �إىل
�أجوبة .فهناك جدل برز حول التعددية ال�سيا�سية هل هي �إ�سالمية مرغوبة �أم �رشك
مرفو�ض؟ وهذا ميثل انتكا�سة ثقافية و�سيا�سية ،لأن هذا املو�ضوع ُح�سم يف العامل
ثانيا اعرتف
املعا�رص ،واالختالف لي�س حول املبد�أ بل حول الآليات والكيفيةً .
امل�رشوع احل�ضاري ال�سوداين بالتعددية الثقافية (لأنها واقع) ولكنه عالج التعددية
ال�سيا�سية بغمو�ض ،متثل يف اللجوء �إىل م�صطلح التوايل.
يبدو �أن �إدخال تعبري التوايل ال�سيا�سي الح ًقا ،كان مبثابة ا�ستدراك وو�ضع
�ضمانات قانونية ميكن الرجوع �إليها لتقييد التعددية .فقد ظهر �أثناء نقا�ش جلان الد�ستور
املتخ�ص�صة �أن �أع�ضاء املجل�س الوطني من الإ�سالميني –�صاروا �أع�ضاء امل�ؤمتر
الوطني– يخ�شون عودة التعددية ،ويقول العقيد يون�س حممود�« :أن التعددية رِ ّدة عن
املبادئ ،خا�صة و�أن الإنقاذ كان جميئها علي �أنقا�ض الأحزاب وال معنى للعودة لها
مرة �أخرى .و�أ�ضاف� ،أن كلمة التوايل يف املادة ( )27املق�صود والغر�ض منها تقييد
�شكل التنظيم ومبادئه ،حتى ال ت�أتي تنظيمات ُتطيح بامل�ؤمتر الوطني.
وت�ساءل عن �أ�سباب احلديث عن التعددية بعد رف�ضها يف ال�سابق؟ هل هو خوف من
الغربيني؟ وقال ب�أن العودة �إىل عهد احلزبية مرة �أخرى مبثابة نكو�ص عن املبادئ.
وطالب(حممد �أحمد الف�ضل) بت�ضمني ن�صو�ص وا�ضحة فيما يتعلق باملادة  1/27و�أكد
ب�أنه يجب عدم التحدث عن التعددية ملجرد �إر�ضاء املعار�ضني.
وت�ساءلت الع�ضو (علوية علي مو�سى) عن �سبب غمو�ض هذه املادة ،وقالت« :يجب
ال نتحرج ونحدد ر�أينا هل نحن حزبيون �أم غري حزبيني؟ لأن ذلك يهم القواعد التي
�أ ّ
منثلها .وقال (حممد احل�سن الأمني) ب�أن هناك نظرة �أن التعددية رمبا �أعادت زعامات
�أخرى للحكم مثل ال�صادق واملريغني وغريهم ،ولكن يجب عدم اخلوف من ذلك
لأنه ميكن الن�ص علي حترمي الأحزاب التي تقوم علي الأ�س�س الطائفية .ويقول (مكي
باليل) �أن الد�ستور تناول ثالثة �أ�شياء :احلاكمية لله ،وال�سيادة لل�شعب ،واحلرية .و�أن
الن�ص على التعددية وا�ضح ،ولكن غري مفهوم �رشعية التنظيم ،ولذلك ف�إن كلمة توايل
تعيق هذا الفهم ،ويجب �إلغا�ؤها.
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�أما (ي�س عمر الإمام) فريى �أن البحث عن الإجماع هو بحث عن امل�ستحيل وكلمة
ويفهم التوايل مبعنى التعدد
توايل تعبري عن التجان�س ،والإرادة واملنهج الواحدُ .
مواالة لقوة �أجنبية( .ر�صد �صحيفة
وراثيا �أو
عن�رصيا �أو
جهويا �أو
ب�رشط �أال يكون
ً
ً
ً
ً
البيان الإماراتية  16مار�س.)1998
�إن النقا�ش حول مفهوم (التوايل) قد ك�شف عن املوقف احلقيقي للإ�سالميني من
التعددية ،والدميقراطية ،واحلزبية؛ والذي ميتد من االلتبا�س �إىل املعاداة ال�رصيحة
والرف�ض .ويعود ذلك خل�شية الإ�سالميني –ح�سب قولهم– من االختالف والفتنة.
ويدافع(الرتابي) عن مفهوم التوايل ويف�رسه باحلرية والتعدد �رشط التوحد ونبذ
التفرق .ويقرر �أن وثيقة الد�ستور نابعة من الدين والعرف وحولت التباين ال�سوداين
�إىل توحد .ويرى يف املرحلة احلالية �أن امل�شكلة لي�ست يف من يحكم بل هي ق�ضية توجه
ويعتقد �أن امل�ؤمتر الوطني يهدف جلمع كل الطاقات والتجارب
نحو جمتمع ح�ضاريُ .
وا�سعا .وقال(الرتابي)يف �إحدى اللقاءات�« :أن العامل كله
إطارا
ال�سابقة حتى يخلق � ً
ً
�شخ�صيا ي�ستقبح وجه احلزبية والع�صبية القدمية وال
ي�ستقبح احلزبية والع�صبية» و�أنه
ً
وجها �آخر ي�ستقبحه و�أنه ال ميكن اخلروج من الدين من �أجل الوفاق»( .برنامج
يريد
ً
تلفزيوين ،ر�صد �صحيفة ال�رشق الأو�سط� 5 ،أبريل.)1998
د�ستور املرحلة االنتقالية:
جاء د�ستور 2005مع توقيع اتفاقية ال�سالم ال�شامل كمرحلة انتقالية تنتهي مع االتفاقية
و�إجراء اال�ستفتاء يف  ،2011وهذا ما حدث فعال الآن ،ولقد كان من املفرت�ض �أن يقدم
جاذبا» للطرفني من خالل �إدارة
هذا الد�ستور �سيا�سات و�آليات جتعل الوحدة «�أمر
ً
عقالنية وعملية للتنوع الثقايف .وعلي امل�ستوى النظري واملجرد كان الد�ستور امل�ؤقت
يحتوي �ضمنا هذه الإمكانية ،ولكن النوايا وحدها ال تكفي .كانت الفجوة بني املكتوب
والتطبيق �شا�سعة .وكان من الطبيعي �أن ي�أتي حتديد طبيعة الدولة التي ميكن �أن تقبل
عرف الد�ستور يف املادة ( )1البالد« :جمهورية ال�سودان
التنوع الثقايف خمتل ًفا ،لذا ّ
دولة م�ستقلة ذات �سيادة ،وهى دولة دميقراطية ال مركزية تتعدد فيها الثقافات واللغات
وتتعاي�ش فيها العنا�رص والأعراق والأديان» .كما تن�ص املادة ( )3على« :ال�سودان
وطن واحد جامع تكون فيه الأديان والثقافات م�صدر قوة وتوافق و�إلهام»� .أما عن
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«ي�ؤ�س�س هذا الد�ستور على املبادئ
املبادئ الأ�سا�سية للد�ستور ،فتقول املادة ( )4ما يليُ :
التالية وي�سرت�شد بها:
 .أ ُت�ؤ�س�س وحدة ال�سودان على الإرادة احلُ رة ل�شعبه و�سيادة حكم القانون واحلكم
الدميقراطي الالمركزي وامل�ساءلة وامل�ساواة واالحرتام والعدالة،
 .بالأديان واملعتقدات والتقاليد والأعراف هي م�صدر القوة املعنوية والإلهام
لل�شعب ال�سوداين،
 .تالتنوع الثقايف واالجتماعي لل�شعب ال�سوداين هو �أ�سا�س التما�سك القومي ،وال
يجوز ا�ستغالله لإحداث الفرقة».
وت�ؤكد املادة ( )7يف هذا ال�صدد حقوق املواطنة ،بالقول« :تكون املواطنة �أ�سا�س
احلقوق املت�ساوية والواجبات لكل ال�سودانيني».
ُيربز د�ستور 2005احرتام التنوع الديني على م�ستوى احلقوق وحرية العقيدة،
وذلك ح�سب املادة ( )6التي تقول باحرتام الدولة لكل احلقوق واملمار�سات الدينية.
تعرثت مفاو�ضات ال�سالم وكادت �أن تتوقف عند مناق�شة مو�ضوع م�صادر الت�رشيع،
فقد مت�سك النظام ب�رضورة �إقرار ال�رشيعة الإ�سالمية كم�صدر رئي�سي للت�رشيعات.
أخريا
ومن جانبها �أ�رصت احلركة ال�شعبية علي العلمانية �أو ف�صل الدين عن الدولة .و� ً
تو�صل املفاو�ضون �إىل حل و�سط يحمل بذرة االنق�سام لأنه �أقر و�ضع ت�رشيعني يف بلد
واحد .ففي ال�شمال ميكن تطبيق ال�رشيعة الإ�سالمية مع و�ضعية خا�صة للعا�صمة .ومن
هنا ظهرت معادلة الوحدة مقابل التنازل عن تطبيق ال�رشعية ح�سب تكييف النظام.
�سلبيا و�أن
وبدا الأمر وك�أنه �رشط الوحدة ،وكان من الطبيعي �أن ي�ؤثر هذا اال�ستقطاب ً
عن�رصي
ي�ؤدي �إىل مواجهة بني الفريقني .ولذلك جاءت املادة ( )5لتكر�س الثنائية بني
ّ
الأمة� ،إذ تقول:
م�صدرا للت�شـريعات التي ُت�سن على
1 .1تكون ال�شـريعة الإ�سالمية والإجماع
ً
امل�ستوى القومي و ُتطبق على واليات �شمال ال�سودان.
2 .2يكون التوافق ال�شعبي وقيم و�أعراف ال�شعب ال�سوداين وتقاليده ومعتقداته الدينية
م�صدرا للت�رشيعات التي ُت�سن على
التي ت�أخذ يف االعتبار التنوع يف ال�سودان،
ً
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امل�ستوى القومي ،و ُتطبق على جنوب ال�سودان �أو والياته.
دينيا
حاليا� ,أو قد ُي�سن ،ويكون م�صدره ً
3 .3يف حالة وجود ت�رشيع قومي معمول به ً
رفيا ،يجوز للوالية ،وف ًقا للمادة �( )1( 26أ) يف حالة جنوب ال�سودان،
�أو ُع ً
التي ال يعتنق غالب �سكانها ذلك الدين �أو ال ميار�سون ذلك العرف �أن:
ت�رشيعا ي�سمح مبمار�سات �أو ُين�شئ م�ؤ�س�سات يف تلك الوالية تالئم دين
 .أت�سن
ً
�سكان الوالية و�أعرافهم� ،أو
 .بحتيل الت�رشيع �إىل جمل�س الواليات لإجازته بو�ساطة ثُلثي جميع املمثلني يف
ذلك املجل�س �أو يبتدر �إجراءات ل�سن ت�رشيع قومي تن�ش�أ مبوجبه امل�ؤ�س�سات
البديلة املالئمة.
وحتر�ص وثيقة الد�ستور على احلفاظ على التوازن الناجم عن الثنائية ،فتهتم
بالتفا�صيل التي حتمل ال�ضمانات .ففي املادة ( )156نقر�أ ما يلي:
دون امل�سا�س ب�صالحية �أي م�ؤ�س�سة قومية يف �إ�صدار القوانني ،ي�سرت�شد الق�ضاةو�أجهزة تنفيذ القانون عند تطبيق العدالة وتنفيذ �أحكام القوانني ال�سارية يف العا�صمة
القومية بالآتي:
أ�سا�سا للتعاي�ش بني ال�سودانيني على اختالف ثقافاتهم و�أديانهم
 .أيكون الت�سامح � ً
و�أعرافهم،
ال
 .بيعترب ال�سلوك النا�شئ عن املمار�سات الثقافية والأعراف ،الذي ال ي�سبب �إخال ً
واحتقارا لأعراف الآخرين وال تكون فيه خمالفة للقانون،
بالنظام العام
ً
ممار�سة للحريات ال�شخ�صية يف نظر القانون،
 .تال يجوز انتهاك خ�صو�صية الأ�شخا�ص وال ُتقبل �أمام املحاكم البينة املتح�صل
عليها بانتهاك هذه اخل�صو�صية،
 .ثتراعي املحاكم عند ممار�سة �سلطاتها التقديرية يف توقيع العقوبات على غري
امل�سلمني ،املبد�أ الرا�سخ يف ال�رشيعة الإ�سالمية �أن غري امل�سلمني من ال�سكان ال
يخ�ضعون للعقوبات احلدية املفرو�ضة و ُتطبق عليهم عقوبات تعزيرية وف ًقا
للقانون.
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�أما على امل�ستوي العملي فقد عملت الأطراف علي تطبيق القوانني بطريقة متنع جتدد
النزاعات غري ال�سلمية ،خا�صةً على م�ستوى العا�صمة القومية .وقامت ال�سيا�سة يف هذا
معا ،تقول املادة (:)153
الإطار علي �أ�س�س حتقق امل�شاركة وحتمل امل�سئولية ً
ُ 1 .1ي َراعى التمثيل يف �إدارة العا�صمـة القومية ،ويمُ َ ثِّل فيها طرفًا اتفاقية ال�سالم
كافيا.
ال�شامل متثي ً
ال ً
ُ 2 .2ي َح َدد التمثيل الكايف بوا�سطة رئا�سة اجلمهورية بالت�شاور مع وايل اخلرطوم.
ال خا�صة ومنف�صلة لق�ضايا احرتام حقوق الإن�سان يف
خ�ص�ص الد�ستور ف�صو ً
ُي ِّ
العا�صمة القومية ،بق�صد ت�أكيد خ�صو�صية وح�سا�سية الو�ضع وال يرتكها لل�ضمانات
العامة املبثوثة يف الد�ستور .فتقول املادة (ُ « :)154تكفل حقوق الإن�سان واحلريات
الأ�سا�سية التي حددها هذا الد�ستور مبا يف ذلك احرتام كل الأديان والعقائد والأعراف،
رمزا
وتكون واجبة النفاذ يف العا�صمة القومية التي تكت�سب �أهمية خا�صة باعتبارها
ً
للوحدة الوطنية» .وحتدد املادة (� )155أجهزة تنفيذ القانون يف العا�صمة القومية:
« ُت َ�شكل �أجهزة تنفيذ القانون يف العا�صمة القومية على �أ�سا�س متثيلي لكل �سكان ال�سودان
كافيا بحيث ت�ست�شعر التنوع الثقايف والديني واالجتماعي يف
تدريبا
دربة
ً
ً
وتكون ُم َّ
ال�سودان».
يحدد الد�ستور طريقة ت�رصيف العدالة يف العا�صمة القومية يف املادة ( )156والتي
تقول« :دون امل�سا�س ب�صالحية �أي م�ؤ�س�سة قومية يف �إ�صدار القوانني ،ي�سرت�شد الق�ضاة
و�أجهزة تنفيذ القانون عند تطبيق العدالة وتنفيذ �أحكام القوانني ال�سارية يف العا�صمة
القومية بالآتي:
 .أيكون الت�سامح �أ�سا�س ًا للتعاي�ش بني ال�سودانيني على اختالف ثقافاتهم و�أديانهم
و�أعرافهم،
ال
 .بيعترب ال�سلوك النا�شئ عن املمار�سات الثقافية والأعراف ،الذي ال ي�سبب �إخال ً
بالنظام العام واحتقار ًا لأعراف الآخرين وال تكون فيه خمالفة للقانون،
ممار�سة للحريات ال�شخ�صية يف نظر القانون،
 .تال يجوز انتهاك خ�صو�صية الأ�شخا�ص وال تقبل �أمام املحاكم البينة املتح�صل
عليها بانتهاك هذه اخل�صو�صية،
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 .ثتراعي املحاكم عند ممار�سة �سلطاتها التقديرية يف توقيع العقوبات على غري
امل�سلمني ،املبد�أ الرا�سخ يف ال�رشيعة الإ�سالمية �أن غري امل�سلمني من ال�سكان ال
يخ�ضعون للعقوبات احلدية املفرو�ضة و ُتطبق عليهم عقوبات تعزيرية وفق ًا
للقانون،
 .جالر�أفة وتف�سري ال�شك ل�صالح املتهم مبد�آن قانونيان مطبقان على نطاق العامل
ومطلوبان يف ظروف ال�سودان.
مل يتوقف الد�ستور عند هذا احلد بل دعا �إىل �إن�شاء «املفو�ضية اخلا�صة حلقوق غري
امل�سلمني» .وح�سب املادة (:)157
1 .1تن�شئ رئا�سـة اجلمهورية مفو�ضية خا�صـة حلقوق غري امل�سلمني بالعا�صمة
القومية وتخت�ص بالآتي:
.

أالت�أكد من �أن حقوق غري امل�سلمني حممية طب ًقا للمبادئ العامة املن�صو�ص
عليها يف املادتني  154و 156من هذا الد�ستور،

.

بالت�أكد من �أن غري امل�سلمني ال يت�رضرون من جراء تطبيق ال�رشيعة الإ�سالمية
بالعا�صمة القومية ،وتطرق الد�ستور �إىل �آليات ال�ضمانات يف املادة (.)158

كانت القوانني وال�سيا�سات املعلنة جيدة ،ولكن امل�شكلة احلقيقية تتمثل يف التطبيق؛
فقد واجهت املفو�ضية خالفات حادة من البداية .كان الإ�سالميون غري را�ضني عن
الفكرة من الأ�سا�س ولكن ال�ضغوط اخلارجية �أثناء املفاو�ضات يف (نيفا�شا) فر�ضت
مثل هذه امل�ؤ�س�سات ل�ضمان حقوق غري امل�سلمني .وقد حاولت املفو�ضية تفعيل عملها
وتو�سيع �صالحيتها ،ويف هذا الإطار قررت مفو�ضية غري امل�سلمني يف ال�سودان� ،إلغاء
مرا�سيم حملية حتظر �أن�شطة غري امل�سلمني منذ عام  ،1996يف خطوة تبدو �أنها ت�ستهدف
�سكان جنوب ال�سودان ،وغالبيتهم من امل�سيحيني والأرواحيني .وقد ُمنعت �أن�شطة غري
امل�سلمني يف اخلرطوم.
كما �شهدت هذه الفرتة م�صادرة ال�سلطات ال�سودانية للنادي الكاثوليكي وحتويله ملقر
حلزب امل�ؤمتر الوطني احلاكم حتى اليوم .وقال قا�ضي املحكمة العليا ورئي�س اللجنة
العدلية باملفو�ضية� ،رس اخلتم �صالح ،يف ت�رصيح �صحفي �أن اللجنة �رشعت يف االطالع
م�شريا �إىل �أربع مواد ذات
على القوانني ال�سارية التي حتتاج لبع�ض التعديل يف موادها،
ً
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�صفة دينية �سيتم تعديلها .ومت ح�رصها يف املواد  1/7و 8و 21و 24ومت و�ضع مقرتح
تعديل املادة  1/7ب�إ�ضافة «وي�ستثنى من ذلك حفالت الزواج لغري امل�سلمني وعيد ميالد
ال عن احلادية ع�رشة»،
امل�سيح ليكون �إيقاف احلفالت عند ال�ساعة الثانية ع�رشة
م�ساء بد ً
ً
الف ًتا �إىل �أن املادة  8تن�ص (ال يجوز �إقامة حفل غنائي �أو تقدمي عر�ض �سينمائي �أو
م�رسحي �أو معر�ض �أو غريه �أو اال�ستمرار فيه خالل الفرتة من ال�ساعة الثانية ع�رش
ظهرا حتى ال�ساعة الثانية ظهر ًا من يوم اجلمعة) وجاء مقرتح التعديل ب�إ�ضافة عبارة
ً
وي�ستثنى من ذلك الأخوة غري امل�سلمني .كذلك املادة  21والتي تن�ص ب�أنه ال يجوز فتح
ظهرا من
ظهرا وال�ساعة الثانية
املحال التجارية �أو البيع يف الفرتة ما بني الثانية ع�رش
ً
ً
يوم اجلمعة ) ب�إ�ضافة عبارة وي�ستثنى من ذلك حمالت الأخوة غري امل�سلمني كما و�أن
املادة  24التي تن�ص ب�أنه ال يجوز لأ�صحاب املطاعم والبوفيهات والكافترييات وكل
من يعمل يف بيع الطعام �أو ال�رشاب مزاولة عمل البيع خالل نهار رم�ضان) ب�إ�ضافة
عبارة �إال املحالت التي تتح�صل علي ت�صاريح �أو �إذن بالعمل من املحليات بدون ر�سوم
�إ�ضافية خا�صة ب�شهر رم�ضان.
حتديا من قبل جماعات �إ�سالمية ،حذرت من االلتفاف
لكن هذه اخلطوة واجهت
ً
على قوانني ال�رشيعة الإ�سالمية واعتربت ذلك «جمازفة ت�رض بعملية ال�سالم» ،قبل
�أن ت�شكك يف �صالحيات املفو�ضية ،التي �أُن�شئت مبوجب اتفاقية ال�سالم ال�شامل بني
ال�شمال واجلنوب ،وقالت �أنه لي�س من حقها �إ�صدار ت�رشيعات جديدة .فقد انتقدت
هيئة علماء ال�سودان الأ�صوات املطالبة ب�إجراء تعديالت على قوانني تقرتحها مفو�ضية
غري امل�سلمني ،ودعت الهيئة كافة �أع�ضائها الجتماع طارئ لبحث �أربع نقاط تتعلق
بحقوق غري امل�سلمني .واعترب الأمني العام لهيئة علماء ال�سودان �أن �أية حماولة
خروجا على اتفاقية نيفا�شا وذريعة
لإدخال تعديالت جديدة على حقوق امل�سلمني تعد
ً
لن�رش الفو�ضى والف�ساد الأخالقي .و�سارعت الهيئة لدعوة كافة �أع�ضائها �إىل اجتماع
طارئ للرد على الأربع نقاط التي �أثارها اجتماع �سلفا كري برئي�س مفو�ضية حقوق غري
امل�سلمني 2009/9/1( .ال�صحف املحلية).
ويت�ساءل النا�س عن الآليات التي جتمع بها املفو�ضية املعلومات املتعلقة بحاالت
انتهاكات حقوق غري امل�سلمني .وقد مت الإعالن عن املفو�ضية عرب التلفزيون ،كما �أن
للمفو�ضية �صناديق تبليغ باملحليات جتمع من خاللها املفو�ضية احلاالت وتتعامل معها.
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ويتحدث امل�سئولون عن احلاالت التي وردت للمفو�ضية ،مثل فتح حمل جتاري
�أثناء �صالة اجلمعة� ،صاحبته غري م�سلمة ،قب�ضت عليها ال�رشطة ومت تدوين بالغ يف
مواجهتها .وحالة حد ال�رسقة (قطع اليد) التي حكمت بها حمكمة بحري علي مواطن
غري م�سلم .ويتحدثون عن �أن هناك بع�ض امل�سلمني املت�شددين يرف�ضون فتح املطاعم يف
رم�ضان لأ�سباب تتعلق بعقيدتهم .وذكروا حادثة تك�سري البولي�س لدار عبادة خا�ص
بامل�سيحيني يف منطقة الفردو�س ،وهذا الدار مت بنائه على قطعة �أر�ض خا�صة مبواطن
�أخر لي�س له عالقة مبن بناها ،وعندما احتاج لأر�ضه ليبني فيها ا�شتكى �إىل ال�رشطة
التي عملت علي �إزالة مبني دار العبادة غري املخطط( .موقع :افهم دارفور  24دي�سمرب
 .)2009وترد الكثري من التجاوزات ،فقد �أمر قا�ض يف حمكمة النظام العام يف نوفمرب
 2009بجلد بنت جنوبية قا�رص تبلغ من العمر � 16سنة بخم�سني جلدة بتهمة �أنها كانت
ترتدي تنورة ق�صرية.
و يوجه البع�ض النقد للمفو�ضية باعتبارها مق�رصة يف �أداء مهامها ،وحتولت �إىل
ج�سم ديكوري� أو مكان للمجامالت ال �أكرث؛ وذلك بانهماكها يف تنظيم ور�ش عمل
ل�ضباط ال�رشطة والق�ضاة يف كيفية التعامل مع ق�ضايا غري امل�سلمني ،وهي ور�ش ال
يطبق املتدربون فيها تو�صياتها النهائية عندما يعودون �إىل مواقع� أعمالهم ،حيث
ي�ستمرون يف جلد و�إهانة بائعات اخلمور البلدية ،وبائعات ال�شاي يف ال�شوارع� ،أو
الفتيات عامة ،بتهمة الزي الفا�ضح.
�أما الآن بعد وجود دولتني ،فريى البع�ض �أن احلركة ال�شعبية ا�ستطاعت �أن تخلق
لنف�سها �صوتا بال�شمال حتى عقب االنف�صال والتوطيد لأر�ضية �سيا�سية بال�شمال� .أما
ب�ش�أن الأقليات الأخرى من غري امل�سلمني (بالذات غري اجلنوبيني) ،فقد علق البع�ض
الأمل علي دور منظمات حقوق الإن�سان التي ميكن �أن تكفل لهم حقوقهم؛ �إال �أن
املهتمني بالأمر يجدون �أن املعاجلة احلقيقية تكمن يف ا�ست�صدار قانون يكفل حقوق غري
امل�سلمني؛ وذلك ب�إن�شاء نيابات خا�صة للتحقيق يف اجلرائم ،على �أن تراعي ثقافات
ومعتقدات غري امل�سلمني؛ بالإ�ضافة لإن�شاء حماكم خا�صة لنظر ق�ضايا احلريات.
عددا من املعاجلات التي كانت
وانتقد النا�شط يف هذا املجال د .الطيب زين العابدين ً
م�شريا �إىل �أن بع�ض الق�ضايا كان يتم احلكم فيها عرب
تقوم بها مفو�ضية غري امل�سلمني،
ً
من�شورات من مفو�ضية غري امل�سلمني ،و�أن املفو�ضية مل حتقق كل البنود التي كان
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يجب �أن حتققها خالل � 6سنوات ،وهي عمر املفو�ضية .وقد دعا الطيب �إىل �رضورة
�إيجاد و�ضع قانوين لكي ال يتم �إغفال التعددية بالبالد .و�أ�ضاف ب�أن املفو�ضية �أُن�شئت
ملطالبة احلركة ال�شعبية ب�أن تكون العا�صمة علمانية ،فيما �أ�رص امل�ؤمتر الوطني على
عدم علمانية العا�صمة .ويعتقد الطيب �أن �إيجاد ج�سم بديل م�شابه للمفو�ضية لن يحقق
الغر�ض املطلوب؛ لذا البد من �إيجاد قوانني تراعي التعددية الدينية والثقافية و�إيجاد
م�شريا �إىل فر�ضية �أن ي�ستثني �أي قانون جنائي م�ستقبالً ،غري امل�سلمني
قانون ملزم،
ً
من عدد من اجلرائم؛ �أُ�سوة بالقانون اجلنائي لعام  1991الذي ي�ستثني �سكان جنوب
ال�سودان من عقوبات اجلرائم الدينية .كما �أخذ علي مفو�ضية غري امل�سلمني �أنه مل يكن
لها �سلطة تنفيذية؛ و�إمنا �سلطتها كانت ا�ست�شارية ،فهي تقدم جمرد مقرتحات .ويالحظ
�أن معظم العاملني يف مفو�ضية غري امل�سلمني كانت جن�سياتهم جنوبية ،وبالطبع ف�إنه بعد
االنف�صال يتوجب عليهم االنتقال �إىل دولة اجلنوب الوليدة.
ويرى �أحد العاملني يف املفو�ضية� ،أنه البد من قيام ج�سم جديد بديل ملفو�ضية غري
امل�سلمني ،و�أ�ضاف :مل تكن هناك مفو�ضية حلقوق غري اجلنوبيني على الرغم من
وجود �أعداد كبرية من غري امل�سلمني يف مناطق جبال النوبة والنيل الأزرق ،و�أ�ضاف
“�أت�صور �أن الدولة البد �أن تفكر يف ج�سم يرعى تلك الفئة” �أما بالن�سبة لهم كمفو�ضية فقد
انحلت وال توجد �أية جهة ميكن الرجوع �إليها مبوجب الد�ستور.
يف حني يرى امل�سيحي في�شاى االنطونى ع�ضو املفو�ضية ال�سابق �أن املفو�ضية
متكنت من حل عدد من امل�شاكل التي يعاين منها امل�سيحيون املوجودون بالعا�صمة،
و�أوجدت لهم بع�ض املتطلبات؛ منها � ٍ
أرا�ض للكنائ�س� ،إ�ضافة �إىل رعاية تلك الفئة �أثناء
�شهر رم�ضان با�ست�صدارها قرارات بفتح املطاعم ،و�إرجاع مقابر امل�سيحيني وت�سليمها
مل�صدر الكنائ�س ،و�إيجاد و�سائل للك�سب البديل للأ�شخا�ص الذين ميتهنون مه ًنا غري
م�رشوعة ،مثل الذين يربحون من اخلمور ،كما �أقرت املفو�ضية عطلة �أعياد امليالد
عددا من �إجنازات املفو�ضية( .جريدة الأخبار2011/7/10
بعدد � 3أيام،
ً
م�ستعر�ضا ً
تقرير ابت�سام احمد).
�أما الآن فهناك فراغ قانوين البد من �سده بهدف حماية املواطنني غري امل�سلمني،
علما ب�أن بع�ض ه�ؤالء الداعني ال
خا�صة مع ت�صاعد الدعوة لد�ستور “�إ�سالمي كامل”ً ،
قابعا يف مفهوم “�أهل الذمة”.
يزال ً
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يالحظ املرء �أن ت�صاعد الدعوة للد�ستور الإ�سالمي يقابله ت�أزم يف الأو�ضاع
ال�سيا�سية .وهذا ما يربط بني الأغرا�ض وامل�صالح ال�سيا�سية وارتفاع �صوت الداعني
للد�ستور الإ�سالمي ،فالتوقيت لي�س �صدفة ،ويف ال�سيا�سة والتاريخ ال مكان لل�صدف
واحلظ.
يثري التدخل امل�ستمر لرجال الدين يف ال�شئون العامة للنا�س ،ك�سلطة دينية متتلك
كثريا
احلقيقة املطلقة ،ولي�س ب�صفة املواطنة واحلقوق الأ�سا�سية يف التعبري عن الر�أي؛
ً
من اخلالف واال�ستهجان .فقد �أ�صدرت املجموعة امل�سماة :هيئة علماء ال�سودان فتوى
�إ�شكالية حول م�سرية يوم االثنني ال�سابع من دي�سمرب  2009والتي نظمتها القوى التي
�شاركت يف م�ؤمتر جوبا .يرى رجال الدين �أن ر�أيهم نهائي ،ال يحتمل �أي جدل؛ فهم
قد ثب ّتوا �أنف�سهم كمرجعية دينية مطلقة حتتكر حق تف�سري الدين ،و�أي نقا�ش معهم ُيدخل
والردة ،وعداء الإ�سالم .فقد ق�رصوا �صفة� :أهل الذكر ،علي
�صاحبه يف زمرة الكفر
ّ
دينيا واحتلت مواقع يف م�ؤ�س�سات دينية؛ فتلك املجموعة –ح�سب
جمموعة تلقت
تعليما ً
ً
لغتهم– ختمت “العلم” وبالتايل ال يحتاج ما تلقته من معارف دينية �إىل �أي تطوير �أو
�إ�ضافة �أو مراجعة.
يثري ذلك ت�سا�ؤالت حول هوية هذه اجلماعة وكيف وملاذا تكونت؟ هل برزت حاجة
واقعية حقيقية لقيام مثل هذا الكيان ،ومن يحق له �أن يفتي وكيف نوقف فو�ضى الفتوى
حيث يت�صدى لها الكثريون يف القنوات الف�ضائية و�أجهزة الإعالم .واملوقف من
الت�سيب يف �إ�صدار الفتوى .كما يهمنا معرفة الإ�ضافة االجتهادية �أو التجديد الذي ت�ساهم
به هيئة علماء ال�سودان من خالل ن�رش مثل تلك الفتوى .فامل�سلمون يعانون من حالة
تخلف وت�أخر تاريخي ،جعل �شكيب �أر�سالن يت�ساءل مبكرا ملاذا ت�أخر امل�سلمون وملاذا
تقدم غريهم؟ و�أن يكتب �أبو احل�سن الندوي :ماذا خ�رس العامل بانحطاط امل�سلمني؟.
هناك حاجة �إىل اجتهاد يبحث يف �سبل اللحاق بالع�رص ورفع التناق�ضات بني
الإ�سالم ومنجزات الإن�سانية املادية وغري املادية .فما هو �إ�سهام هيئة علماء ال�سودان يف
هذا املجال؟ هل ت�سببت فتاوى الهيئة يف �إدراجها �ضمن ما ي�سمي فقهاء ال�سلطان �أو علماء
ال�سوء �أم �أن الهيئة م�ستهدفة؟ هل ُتف�ضل وجود ال�سلطان اجلائر علي غياب ال�سلطان �أو
متاما وال يقف �إال مع احلق� ،أم �أن جاذبية
ت�أجيله؟هل ميكن �أن يكون الإفتاء م�ستق ً
ال ً
ال�سلطة� ،أو هيبتها ،ي�ستحيل مواجهتها ومقاومتها؟
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ُعتمدة لالختيار ،هل هي قدراتهم وكفاءاتهم �أم
�أول الأ�سئلة هو :ما هي املعايري امل َ
ح�سب الوظيفة واالنتماءات الأيديولوجية؟ هل متثل الهيئة كل علماء ال�سودان ،مبعنى
هل العلماء الذين ينتمون �إىل حزب الأمة واحلزب االحتادي والأحزاب والطرق
ال�صوفية الأخرى؟ وملاذا مل ي�صدر املجمع الفقهي ال�سوداين فتوى بخ�صو�ص امل�سرية
وهو اجلهة الر�سمية املنوط بها ذلك؟ وهل يتم التن�سيق بني املنظمات ذات الطابع
الديني مثل جممع الفقه واملجل�س الأعلى للدعوة الإ�سالمية ،واملجل�س القومي للذكر
والذاكرين؟ كيف مت ت�سجيل الهيئة هل هي منظمة جمتمع مدين ذات ع�ضوية مفتوحة
وطوعية �أم هي نقابة مهنية؟
يرى البع�ض �أن فكرة وجود هيئات للفتوى هي �أقرب �إىل البدعة واال�ستحداث،
لأنه مل يوجد يف الإ�سالم منذ اخلالفة الرا�شدة ما ي�سمى باملفتي .ظلت عملية �إبداء الر�أي
واالجتهاد والتف�سري ،عملية فردية ،وتتطلب توفر �صفات �صعبة من العلم والأخالق.
ومع الزمن وتباعد النا�س عن البداية وظهور ق�ضايا جديدة احتاج النا�س ملن يجيب عن
�أ�سئلتهم .وتقدم الفقهاء لبيان وتو�ضيح الدين من خالل الت�أويل والتف�سري ،وهنا ظهرت
حاجة حقيقة ملا درجنا علي ت�سميته :الفتوى .فقد خ�شي امل�سلمون على الأحكام الدينية
نتيجة التطورات التي �أ�صابت جمتمعاتهم وحكامهم الذين مل يعودوا متفقهني يف العلوم
الدينية .كان الفقه –يف البداية– ينمو ويتطور بوا�سطة عمل �شعبي ،بعي ًدا عن ن�شاط
الدولة و�أجهزتها �أي من وظائف املجتمع املدين ولي�س الدولة.
ويفر�ض املجتهد نف�سه من خالل االعرتاف العام الذي يكت�سبه بعلمه وتدري�سه
تتو�سم فيه ال�صالحية للفتوى في�ستفتونه .و�ص ّنف
ومناظراته ،وت�سعى النا�س �إىل من
ّ
بع�ض الأكادمييني املهتمني بال�سو�سيولوجيا املهنية �أو ال�سيا�سية الفقهاء“ :كفئة اجتماعية
ذات وظيفة �أيديولوجية تتمثل يف نوع من الو�ساطة الدينية التي تقوم على تقدمي
اخلدمات الروحية والدينية لعموم امل�ؤمنني �سواء يف �أداء ال�شعائر �أو يف �إ�صدار الأحكام
ويف الإر�شاد والتوجيه املعنوي والأخالقي على وجه العموم” .و�أخذت هذه الفئة
أيديولوجيا مع ازدياد احلاجة �إليها للف�صل والإفتاء
ووظيفيا و�
تنظيميا
االجتماعية تتميز
ً
ً
ً
يف الق�ضايا التي جاءت مع التحديث والتغريات االجتماعية.
مل يعرف الإ�سالم فكرة ف�صل ال�سلطات الثالث ،فمنذ عهد النبوة وحتى اخللفاء
و�أمراء امل�ؤمنني وال�سالطني وحكام امل�سلمني عامة ،تركزت ال�سلطة الت�رشيعية
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وال�سلطة الق�ضائية وال�سلطة التنفيذية ،يف يد احلاكم ،باختالف الت�سميات والألقاب،
لذلك ُربطت ممار�سة الفتوى –يف البداية– بال�سلطة العامة بطرق متعددة ،فقد �سيطرت
الدولة ،ممثلة يف القا�ضي ،على ممار�سة املهمة ،حيث كان با�ستطاعة القا�ضي –يف
حالة ال�رضورة– �أن يحجر على املفتي ،رغم �أنه من املتعارف عليه� ،أن يقوم القا�ضي
ب�س�ؤال املفتي –ا�ستفتائه– والعك�س غري ممكن.
�إن ارتباط الفتوى بال�سلطة ال�سيا�سية �أ�رض ب�رشوط املفتي ال�صحيحة .ونالحظ كرثة
غالبا� ،إذ يبدو �أن الهيئة تريد
فتاوى هيئة علماء ال�سودان يف ق�ضايا خالفية و�سيا�سية ً
وكثريا ما ت�ستغل
متتني عالقاتها مع ال�سلطة علي ح�ساب ر�صانة وم�سئولية العلم الديني،
ً
الهيئة اال�سم ال�ضخم يف �إرهاب املعرت�ضني على مواقفها .وهي ت�سمية –بالفعل– غري
دقيقة والأ�صح هو “هيئة فقهاء ال�سودان” �أو علماء الدين .فهي ت�سمية توحي وك�أن
العلم هو الفقه وحده ،وهنا يخرج من الت�صنيف علماء الفيزياء والريا�ضيات والطب.
وهذا ما يف�رس ملاذا �صار �أي �شيخ يفتي دون �أن يطرف له جفن يف نقل الأع�ضاء �أو
ن�صب املفتون من �أنف�سهم �سدنة املعرفة
علوم الف�ضاء �أو اال�ستن�ساخ �أو ال�شيزوفرنيا .فقد ّ
واحلكمة والقائمني عليها ،حيث تراجعت كل �أنواع العلم التجريبي ليحل العلم الديني
حملها؛ فالفقهاء هم الذين يحتلون �شا�شات القنوات الف�ضائية ويتحدثون بال تردد عن
مو�ضوعات مل يدر�سوها ،وهم من ي�ساهمون يف �إفقار املعرفة والعلم ب�سبب خروجهم
عن تخ�ص�صاتهم والتعدي علي ميادين معرفية حتتاج لت�أهيل خمتلف ال ميلكه الفقهاء.
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الف�صل اخلام�س

حرية املر�أة وقانون النظام العام
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مو�ضوعي :املال واملر�أة ،يحتالن م�ساحة معتربة يف العقل
يالحظ املرء �أن
ّ
الإ�سالمي؛ وبال�رضورة يف العمل والن�شاط واجلهد .وقد �سبب مو�ضوع املر�أة قل ًقا
متعاظما حني و�صلوا �إىل ال�سلطة ،لأن املر�أة ال�سودانية كانت قد حققت بع�ض املكا�سب
ً
ال�سيا�سية واالقت�صادية الهامة.وا�ستهل الإ�سالميون حكمهم باتخاذ موقف متزمت من
اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة (�سيداو) ،وقد و�صف النائب العام
إباحيا وا�سرتقا ًقا للمر�أة�( .صحيفة
وم�رشوعا
إلغاء لل�رشيعة
ً
�صهيونيا � ً
ً
االتفاقية ب�أنها تعد � ً
الأيام  30نوفمرب� .)2000أعقب ذلك قرار وايل اخلرطوم رقم 84لعام 2000والذي
قرر منع الن�ساء من العمل يف الأماكن العامة التي حددها القرار.
وا�ستمرت �سيا�سات القمع االجتماعي مع �إ�صدار ما ُ�سمي بقانون النظام العام لوالية
بدء
اخلرطوم لعام  ،1996والذي ت�ضمن
ً
موادا تتدخل مبا�رشة يف احلياة اخلا�صةً ،
من �إقامة احلفالت الغنائية ومواعيدها ،ومنع الرق�ص املختلط ،وما ُ�سمي بالأغاين
الهابطة ،و�ضوابط ا�ستخدام املركبات العامة مثل تخ�صي�ص �أحد الأبواب للن�ساء
وع�رشة مقاعد ،وتنظيم �أماكن ت�صفيف ال�شعر.
حاول النظام �شغل املنظمات الطوعية بهذه الق�ضايا اجلانبية ،و�إبعادها عن املطالبة
باحلرية والدميقراطية مثالً .ويف هذا الإطار ُ�شكِّ لت اللجنة العليا لتزكية املجتمع ،وجلنة
الأمن العام واملظهر العام .و�صدرت توجيهات من وايل اخلرطوم لفر�ض الزي
ال�رشعي (احلجاب) على الن�ساء والطالبات ،كذلك على كل العامالت يف �أجهزة الدولة،

127

ومنع �أي امر�أة ال تلتزم باحلجاب من دخول امل�ؤ�س�سات احلكومية .ومن املفارقات �أن
زعيم احلركة ،ال�شيخ ح�سن الرتابي ،كتب عن حرية املر�أة واحرتامها ولكن تغريت
ممار�سات الإ�سالميني حينما و�صلوا �إىل ال�سلطة .وهذه خطورة هذه احلركات التي
تعتمد على التكتيك والت�ضليل ومبد�أ الغاية تربر الو�سيلة� ،أي طاملا الهدف نبيل ميكن
ا�ستخدام كل الو�سائل.
مل ت�صمد هذه القوانني والإجراءات الرامية لطهارة املجتمع �أمام الأزمة االقت�صادية
الطاحنة وال�سيا�سات اخلاطئة ،حيث كانت املر�أة �أوىل ال�ضحايا ب�سبب ه�شا�شة �أو�ضاعها
االجتماعية/االقت�صادية .فقد فر�ضت ال�ضغوط املعي�شية على �أعداد متزايدة من الن�ساء
النزول �إىل �سوق العمل وامتهان كثري من املهن الو�ضيعة .ومن �أبرز الظواهر،
بائعات ال�شاي يف ال�شوارع والأ�سواق وال�ساحات .كذلك زاد عدد املت�رشدات،
و�صاحب ذلك ارتفاع ملحوظ يف معدالت جرائم الن�ساء ،ونوعية اجلرمية .وعرف
ال يف ن�سبة الطالق وما �صاحب ذلك من تفكك �أ�رسي ،وبالذات
ال�سودان
ارتفاعا مذه ً
ً
طالق الغيبة وع�رس الإنفاق.
املر�أة فى العقل الإ�سالمي:
حتتل املر�أة م�ساحة معتربة يف العقل الإ�سالمي ،ولو مت توظيف هذه امل�ساحة يف ق�ضايا
العلم التجريبي والتكنولوجيا لبلغ العامل الإ�سالمي مراتب النه�ضة والتقدم .ولكن كانت
معا ،ف�صارت اخل�سارة مركبة .ولكن يف التجربة
ال
النتيجة تعطي ً
ً
مزدوجا للعقل واملر�أة ً
ال�سودانية كانت املر�أة �أكرث عنا�رص املجتمع معاناة ،وازدادت حياتها �صعوبةً وتعقي ًدا،
فهي تعاين من �آثار امل�رشوع احل�ضاري كمواطن �سوداين ثم كامر�أة �سودانية .وقد
وجدت املر�أة نف�سها يف ظروف �شائكة مل تعرفها من قبل ،ف�سيا�سية التحرير االقت�صادي
جعلتها يف قلب عملية الإفقار ،كما رمت بها يف مناف�سة غري عادلة ال متلك لها الأ�سلحة
–زوجا ،و� ًأبا ،و� ًأخا– كل احباطاته
الالزمة .ويف نف�س الوقت ُي�سقط عليها الرجل
ً
اليومية ،وقهره ،وحتى و�ساو�سه .ويالحقها �ضغط املجتمع الذكوري/الأبوي يف
ال فهي �أوىل
كل مكان ،ف�إذا كان الأمر يتعلق بالف�صل التع�سفي يف بنك اخلرطوم مث ً
ال�ضحايا ،و �إن كانت امل�شكلة انفالت ال�شارع فهي ال�سبب مبالب�سها ومكياجها وخروجها
بال داع �إىل خارج املنزل.
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وعقدة يف عقل ونف�س املتدين التقليدي واملحافظ ،حيث
هاج�سا
ظلت املر�أة متثل
ً
ً
امتدادا لفكرة اخلطيئة الأوىل ،والتي �أ�ضاف �إليها الفقهاء امل�سلمون
متثل تلك الو�ضعية
ً
�ضخما ،ا�ستند عليه الإ�سالميون ال�سودانيون يف ت�شكيل نظرتهم
املحافظون تراثًا
ً
للمر�أة ،وموقفهم العملي .وجند الكثري من الأحاديث واملرويات والق�ص�ص ،التي
تكر�س لل�رصاع امل�ستمر بني املر�أة والرجل يف التاريخ الإ�سالمي .ويتكرر اال�ست�شهاد
مبثل تلك الأحاديث التي حتذر من الن�ساء « :ا ّتقوا الدنيا وا ّتقوا الن�ساء ،ف�إن �أول فتنة
بني �إ�رسائيل كانت يف الن�ساء»�(.صحيح م�سلم ،ج� ،4ص.)2098وحديث �آخر« :ما
يئ�س ال�شيطان من ويل قط �إال �أتاه من قبل الن�ساء» .ويروي حديث�« :أكرث �أهل النار
من الن�ساء»� .أو  « :ما تركت بعدي فتنة �أ�رض على الرجال من الن�ساء» .وهكذا تكون
تراث �ضخم من الأحاديث املماثلة وال�رشوحات والفتاوى� ،أ�صبح الأ�سا�س لثقافة فقه
خطرا على
املر�أة ،وات�سع هذا الفقه لي�شمل كل املخالفني واملعار�ضني� ،أو من ميثلون
ً
النظام ال�سائد والأمر الواقع.
وا�ستطاعت النظم والأ�رس احلاكمة املتعاقبة توظيف فقه القمع يف �رصاعاتها ال�سيا�سية،
وخا�صة يف التعامل مع املر�أة .فقد ظلت
متاما يف املجال االجتماعي
ولكنها مل تنجح ً
ً
املر�أة –العدو املراوغ مبثوثة يف ثنايا وتالفيف املجتمع واحلياة– يف الأ�رسة ،ال�رسير،
ال�شارع ،احلمامات العامة ،الق�صور ،احلرمي ،والآن يف املكاتب ،اجلامعات،
املدار�س ،منا�سبات الأفراح والأحزان ،ويف الأوزون وعفراء وحي مايو و�سوق
حزبا �أو فرقة دينية �أو جماعة �أو مذهب ميكن مواجهته و�سحقه كما
ليبيا .فاملر�أة ال متثل ً
حدث لكثري من اجلماعات والفئات املثرية للقلق وعدم اال�ستقرار .كذا ي�صعب حتديدها
ومعرفتها كحقيقة وكيان ملمو�س ميكن التعامل معه بح�سم نهائي.
ومن هنا تنامت فكرة «�أبل�سة» و�شيطنة املر�أة ،والتي حتمل وزر كل الأزمات
جزء من امل�ؤامرة
والهزائم ب�أ�شكالها .وهي حتمل م�سئولية كل �شيء �سالب ،و�صارت
ً
غريبا �أن حتتل م�سائل و�شئون
الغام�ضة التي مل يقطع حول ُمكوناتها .لذلك مل يكن
ً
وم�شكالت املر�أة كل هذا احليز الغالب يف الفقه الإ�سالمي ،ويف الفتاوى ،و�أجهزة
الإعالم امل�ستقبلة للأ�سئلة ،ويف الندوات وامل�ؤمترات وامللتقيات الدينية ،وجماالت
الوعظ والدرو�س الدينية.
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�إننا نالحظ ب�سهولة ،حني نقارن كثافة فقه املر�أة مع ميادين املعامالت والعبادات
الأخرى� ،أهمية �إ�شكالية وم�شكالت املر�أة يف العقل واحلياة الإ�سالميني .لذلك اتخذت
الإنقاذ موق ًفا متزم ًتا من اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة (�سيداو)،
ويف ندوة نظمتها هيئة علماء ال�سودان –التي قادت حملة الهجوم على االتفاقية–
واملجل�س العاملي للعاملات امل�سلمات بالتعاون مع �صندوق دعم تطبيق ال�رشيعة ،انتقد
م�ست�شار رئي�س اجلمهورية ل�شئون الت�أ�صيل (د .علي �أحمد الإمام) االتفاقية ،وقال �أنها
نا�سخة للقر�آن وال�سنة وخمالفة للآداب والأعراف والأخالق ،م�ؤك ًدا �أن الإ�سالم قادر
على تقدمي البديل للعامل �أجمع رغم احلجة القوية لالتفاقية .واتفق معه الأ�ستاذ (حممد
عثمان �صالح) الأمني العام لهيئة علماء ال�سودان و(حممد �إبراهيم) قا�ضي املحكمة العليا
وم�رشوعا
إلغاء لل�رشيعة
ً
ونائب الأمني العام ،والذي و�صف اتفاقية (�سيداو) ب�أنها ُت َعد � ً
إباحيا وا�سرتقا ًقا للمر�أة�( .صحيفة الأيام  30نوفمرب .)2000
�صهيونيا � ً
ً
كان املوقف من قرار وايل اخلرطوم والذي مينع الن�ساء من العمل يف �أماكن معينة،
حتديا ل�سلطة �إظالمية تريد �إعادة ال�سودان �إىل اخللف .ورغم ظروف القهر والع�سف
ً
ن�ساء ورجاالً ،ب�سالة منقطعة النظري يف مقاومة القرار،
�أبدى املجتمع املدين ال�سوداينً ،
فقد �أ�صدر( د .جمذوب اخلليفة) ،وايل والية اخلرطوم يف الرابع من �سبتمرب 2000
قراره رقم  84ل�سنة  2000والقا�ضي مبنع و�إيقاف عمل الن�ساء يف املواقع التالية:
1 .1العامالت يف حمطات الوقود الالئي يقمن ب�رصف الوقود بوا�سطة امل�سد�سات
للجمهور.
2 .2العامالت يف تقدمي اخلدمات بالفنادق واملطاعم والكافيرتيات ال�سياحية ونحوها
من تقدمي خدمات ال�سفرة املبا�رشة للعامة ما عدا خدمات الأ�رس.
3 .3ال تقدم خدمات الغرف بالفنادق من قبل العامالت الن�ساء �إال للن�ساء فقط .وي�أمر
القرار وزارة احلكم املحلي والإدارة والتنظيم وال�شئون االجتماعية والثقافية
و�إدارة �رشطة الوالية و�ضع القرار مو�ضع التنفيذ الفوري.
و�سيا�سيا– بطريقة �أده�شت ال�سلطة التي كانت تظن �أن
–د�ستوريا
انطلقت املقاومة
ً
ً
ال�سودانيني قد مت «تدجينهم» ،وقد ا�ستند الطعن املقدم �أمام املحكمة الد�ستورية على:
�1 .1أن القرار قد �أ�رض مب�صالح الن�ساء العامالت يف تلك املهن امل�شار �إليها و�أهدر
معلوما حتميه املادة « »21من الد�ستور وهو احلق يف الت�ساوي
د�ستوريا
ح ًقا
ً
ً
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يف وظائف احلياة العامة ويف الأهلية للوظيفة وعدم التمييز ب�سبب العن�رص �أو
اجلن�س �أو امللة الدينية.
�2 .2أن املهن التي ق�ضى القرار ب�إيقاف ومنع عمل الن�ساء بها هي مهن �رشيفة
م�رشوعة تتك�سب منها ه�ؤالء الن�سوة ،ومنعهن و�إيقافهن من ممار�سة تلك املهن
إهدارا حلق د�ستوري كما ورد يف املادة « »28من الد�ستور والتي
تعديا و� ً
يعترب ً
قررت حق الك�سب( .مرافعة د� .إ�سماعيل احلاج مو�سي ).
�أما الأ�ستاذ (غازي �سليمان) املحامي ،فقد كان له مدخل �آخر� ،إذ يقول يف رده على
دفاع وايل اخلرطوم:
«نلتم�س املحكمة املوقرة ال�سري يف �إجراءات الطعن وذلك للآتي:
1 .1لأن املحكمة غري خمت�صة.
2 .2لأن قرار الوايل قد �سلب الطاعنات حقهن الد�ستوري املن�صو�ص عليه يف املادة
« »21من الد�ستور.
3 .3لأن قرار الوايل قد انتهك حقوق الطاعنات يف عدم التمييز فيما بينهن وبني
الرجال كما ن�صت على ذلك املواثيق الدولية الآتي ذكرها:
العهد الدويل للحقوق االقت�صادية االجتماعية والثقافية ل�سنة  1966وقد �صادقت عليه
حكومة ال�سودان مبلحق الت�رشيع رقم  .86/3/15والبد من الإ�شارة هنا لقانون فيينا
للمعاهدات ل�سنة  1969الذي �صادقت عليه حكومة ال�سودان بالت�صديق رقم ،20/90
وهو ملزم للدولة مبراعاة واحرتام احلقوق املن�صو�ص عليه يف املواثيق الدولة».
ثم �أ�ضاف�« :أن قرار الوايل املطعون فيه ال عالقة له بالإ�سالم –الدين القيم– ذلك
لأن الإ�سالم ال يقر الت�سلط العرقي وال الديني .وبحكم الد�ستور احلايل للبالد –الذي
ي�ستمد منه الوايل كل �سلطاته– ف�إن ال�سودان وطن متعدد ومتباين الأعراق والديانات
والثقافات تت�سامح فيه الديانات وت�أتلف فيه الأعراق .ومن ثم ف�أن �أية قرارات ت�صدر
يف ال�سودان يجب �أن حترتم هذا التباين لأهله وجمتمعاته مبا يوطد لروح الوفاق
والوحدة الوطنية على عك�س قرار الوايل املطعون فيه الذي وطد لع�صبيات امللل الدينية
بحيثياته (املعلبة) قمة الت�سلط واال�ستغالل البني للدين مبا مياثل رفع امل�صاحف يوم
(�صفني) وكانت دعوة حق �أريد بها باطل وما �أ�شبة الليلة بالبارحة».
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و�صفت الهيئة النيابية مبجل�س والية اخلرطوم الت�رشيعي قرار وايل اخلرطوم
القا�ضي مبنع عمل الن�ساء يف حمطات الوقود واملطاعم والفنادق ب�أنه متطابق مع
�أحكام ال�رشيعة الإ�سالمية واملادتني  18-16من الد�ستور وقانون العمل وقانون تنظيم
ال�سياحة والفنادق.
وقالت الهيئة يف بيان �أ�صدرته يف � 4سبتمرب  2000بعد ا�ستماعها ل�رشح من وايل
اخلرطوم حول دواعي وتداعيات قراره� ،إنها مل تر يف القرار ما يناق�ض �أية اتفاقيات
دولية �أو �إقليمية �أو �أي م�سا�س بحقوق املر�أة وذهبت �إىل القول «�إن القرار يهدف يف
مبجمله �إىل تكرمي املر�أة و�صيانة كرامتها وو�ضعها يف املكان الذي يليق بها مراعاة
لأ�صول الدين وتقاليد املجتمع» .و�أ�ضافت الهيئة �أنها تتفهم قرار املحكمة الد�ستورية
ؤكدة حر�صها على حقوق املر�أة وكرامتها وحقها
القا�ضي بتعليق قرار الوايل ،م� ً
امل�رشوع يف العمل وفق القوانني املنظمة وطبيعة تكوينها.
كما قال احتاد عمال والية اخلرطوم �أن قرار الوايل مل يت�رضر منه �أحد «ال املر�أة
العاملة وال �أ�صحاب العمل وذلك لالحتياطات الإجرائية التي حواها وت�ضمنها ذيل
القرار» .و�أ�ضاف االحتاد يف بيان �أ�صدره �أم�س �إن القرار مل مينع عمل املر�أة مطل ًقا
حتى ن�صفه ب�أنه متعار�ض مع قوانني العمل ال�سودانية والد�ستور وذكر «�إن ما ت�شري
�إليه �صياغة وم�ضامني القرار �إنه تنظيم وترتيب العمل و�أدوار املر�أة والرجل يف مواقع
حمددة» .وزاد �أن القرار مل يخالف قوانني منظمة العمل الدولية.
ال
ودعا البيان وايل اخلرطوم حلل م�شكالت املر�أة العاملة ذات الأبعاد املختلفة ح ً
جذريا وتكوين جلنة ملعاجلة ومتابعة م�شاكل املر�أة العاملة وو�ضع احللول الناجحة لها
ً
و�ضمان التنفيذ الفوري .وطالب االحتاد بتحريك ال�صناديق االجتماعية وتوظيفها
لإن�شاء م�ؤ�س�سات خدمية و�إنتاجية ت�ستوعب الن�ساء العامالت وتكفيهن �رش احلاجة
والعوز.
وقال االحتاد �إنه ال يبكي وال يتباكى على وظائف هام�شية تفتقد فيها املر�أة
فر�ص التدريب والرتقي وبيئة العمل املهي�أة ال�صاحلة التي حتقق لها الأمن وال�سالمة
واال�ستقرار وت�ستوعب فيها وفق تخ�ص�صها وقدراتها العلمية والفنية ،بل «نبكي ويعلو
�صوتنا بالنواح على �رشيحة كبرية من الن�ساء �أقعدهن الفقر وا�ضطرتهن احلاجة للجلو�س
على الر�صيف ،بع�ضهن دفع بنف�سه لتلك الوظائف املجهدة والتي قد تعر�ضهن للحرج
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والبع�ض الآخر ينتظر ويف االنتظار مرارة .ويف االنتظار ا�ستفحال لعدد من امل�شاكل
االجتماعية».
�إىل ذلك جدد د .جمذوب اخلليفة وايل اخلرطوم مت�سكه بقراره وقال �إنه مل يتخذه
من فراغ بل جاء بعد درا�سات �أُجريت قبل �شهرين من �إ�صداره.
وذكر يف تو�ضيحه ملجل�س اخلرطوم �أن ن�سبة اجلرائم الأخالقية بالوالية ارتفعت
بن�سبة ( %44الر�أي العام � 5سبتمرب .)2000
وو�صف الأ�ستاذ (علي الن�رصي) رئي�س الهيئة ال�سودانية حلقوق الإن�سان القرار
ب�أنه ال يتوافق مع «الد�ستور وال�رشيعة الإ�سالمية ،وال يتفق مع الإعالن العاملي حلقوق
الإن�سان واملواثيق اخلا�صة بكفالة احلقوق املدنية واالقت�صادية واالجتماعية للمر�أة التي
�صادق عليها ال�سودان» .وقال �أن قرار وايل اخلرطوم غري املوفق �أحرج الرئي�س يف
نيويورك وم�ست�شارتيه ل�شئون املر�أة والطفل اللتان كانتا ت�شاركان حينها يف م�ؤمتر يف
�أوروبا .و�أو�ضح الن�رصي للمحكمة �أن قرار الوايل لي�س له �سند يف الد�ستور �أو القانون
و�أن املادة /110د من الد�ستور حتدد �أن القرار من اخت�صا�ص ال�سلطة االحتادية وبذلك
م�شريا يف ذات الوقت
يكون قرار الوايل الذي �أ�صدره ال يدخل �ضمن اخت�صا�صاته.
ً
�إىل �أن �إ�صدار قرار كهذا هو من اخت�صا�ص وزير القوي العاملة ح�سب الد�ستور».
(�صحيفة الأيام  1نوفمرب .)2000
�أما ال�شهود الآخرون فقد كان �أولهم ال�سيد وكيل وزارة العدل مقرر املجل�س
اال�ست�شاري حلقوق الإن�سان ،والذي قال �أن القرار «يحتاج ملعاجلة حتى يتفق مع
الد�ستور والقانون» .وثانيهم ،وهو ال�سيد وزير العدل ورئي�س املجل�س اال�ست�شاري
ال «�أنه يتفق مع ال�سيد رئي�س اجلمهورية
حلقوق الإن�سان ،والذي علق على القرار قائ ً
يف �أنه قرار غري مدرو�س».
ويالحظ �أنهما حاوال جهدهما عدم �إدانة القرار ب�شكل مبا�رش� ،أما املرافعة اخلتامية
ُ
للدفاع فقد جاء يف ختامها« :الأ�صل قرار املر�أة يف بيتها ويجوز �أن تخرج للعمل �إذا
دعت احلاجة وتعريف احلاجة يف اال�صطالح  :هي ما يحتاج �إليه النا�س للي�رس وال�سعة
واحتمال م�شاق التكليف و�أعباء احلياة وبفقدها ال تختل حياتهم وال تعمها فو�ض ولكن
ينالهن احلرج وال�ضيق –(عن �أ�صول الفقه :عبد الوهاب خالف �ص  –)199مبعنى ما
يرتتب عليها تفويت م�صلحة وال�رضورة ما يرتتب عليها �أذى ،لكن البد من مراعاة
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ال�ضوابط يف خروج املر�أة:
1 .1ارتداء الزي ال�رشعي.
2 .2عدم االختالط بالأجانب.
3 .3عدم اخللوة بالأجانب.
�4 .4أن ينا�سب عملها طبيعتها؛ لأن من ينادي بعملها يف كافة املجاالت قد ظلم املر�أة.
�5 .5أال يرتتب على هذا العمل مفا�سد لأن يف ال�رشيعة درء املفا�سد مقدم على جلب
امل�صالح.
ذكرا كان �أم �أنثى وحفظ
ختاما :ف�إن مرمى القرار هو حفظ احلياة وكرامة الإن�سان ً
ً
وكما والوعي من اخرتاق الأ�رسة وتدمريها ،وهذا هو ما
احلقوق للجميع
تخ�ص�صا ً
ً
ق�صده القرار ال�صحيح امل�ؤيد بالقر�آن والقوانني والعلم والبداهة والعقل والوجدان
ال�سليم.
ومبا �أن عمل الوايل وم�سئولية من�صبه على حفظ الدين قبل كل �شيء ،و�أن قراره
ال لهذا املبد�أ ال�رشعي احلاكم ،و�أن قراره مل يعمد �إىل �إبطال حق وال حترمي
كان �إعما ً
ال ل�ضوابط �رشعية يف �أمور فرعية ولي�ست كلية ف�إن
وال �إباحة حمرم؛ و�إمنا كان �إعما ً
القرار ال يتعار�ض مع ن�ص د�ستوري .والد�ستور نف�سه ُيقر مبد�أ حاكمية الن�صو�ص
ال�رشعية ،و�أن الد�ستور وكافة م�صادر الت�رشيع ال معول لها مع خمالفة الن�صو�ص
ال �أن القرار املطعون فيه مل
ال�رشعية ،عليه
جليا ول�سيادتكم �أو ً
ً
وا�ستنادا ملا تقدم يت�ضح لنا ً
قانونيا للطاعنات ،كما �أنه مل يثبت �أمام حمكمتكم املوقرة حدوث
د�ستوريا �أو
ُيهدر ح ًقا
ً
ً
�أي �رضر من جراء هذا القرار لأي من الطاعنات كما �أن الفقرة ( )4من القرار تن�ص
�رصاحة على �أال مت�س �أي من العامالت يف تلك املواقع التي ي�شملها القرار �رضر.
داخليا
تنظيميا
إداريا
ت�رشيعا فهو ال يعدو �أن يكون
كما �أن القرار ال يعترب
ً
ً
قرارا � ً
ً
ً
يف حدود �سلطة الوايل واخت�صا�صاته الواردة يف القانون والد�ستور .وعليه ولكل هذه
الأ�سباب جمتمعة ،ولأي �سبب �أخر ترونه ،خا�صةً و�أنكم علماء القانون وال�رشيعة
ومنكم من �أ�سهم يف و�ضع الت�رشيعات الإ�سالمية ود�ساتري ال�سودان امل�ستمدة من ال�رشيعة
والعرف ،ف�إننا نلتم�س من �سيادتكم �شطب الطعون املقدمة التي ال ت�ستند �إىل �رشيعتنا
خريا».
ال�سمحة �أو الد�ستور �أو القوانني �أو الأعراف .وجزاكم الله ً
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ال لأنه ميثل يف حقيقته موقف الإ�سالميني
�أوردت هذا اجلزء من املرافعة كام ً
الأ�صيل من عمل ودور املر�أة بال رتو�ش تق�ضيها حت�سني مواقفهم من الدميقراطية
وحقوق الإن�سان ويف النهاية مت �إيقاف العمل بقرار الوايل.
دخلت ق�ضية تقييد عمل املر�أة يف العا�صمة ال�سودانية مرحلة معقدة ب�إ�رصار حاكم
اخلرطوم الدكتور (جمذوب اخلليفة) على حتدي حكم املحكمة الد�ستورية التي هددت
بدورها با�ستخدام القوة لإرغام احلاكم على التقيد باحلكم .وقد ا�ستقوى حاكم اخلرطوم
مب�ساندة من برملان الوالية ،الذي �أيد قرار منع عمل الن�ساء يف جماالت خدمة اجلمهور
خا�صةً يف الكافيرتيات والفنادق وحمطات الوقود.
كما قمعت �سلطات الأمن مظاهرة نظمتها جمموعة من الن�ساء ذوات االجتاه
احتجاجا على القرار ،ومت اعتقال  26منهن .فقد ت�صدت قوات من ال�رشطة
الي�ساري
ً
مل�سرية للتجمع الن�سوي الدميقراطي كانت يف طريقها �إىل جمل�س الوزراء لت�سليم مذكرة
احتجاج على قرار وايل اخلرطوم اخلا�ص بحظر عمل الن�ساء يف بع�ض املرافق،
وقامت بقمعها بالقوة وحما�رصتها مب�سيالت الدموع والهراوات مما �أدى �إىل �إ�صابة
بع�ض امل�شاركات بجروح ،ومن ثم مت اقتياد بع�ضهن �إىل مقار ال�رشطة لال�ستجواب،
وكانت امل�سرية بقيادة (اخلن�ساء �سوار الذهب) �أرملة املقدم (بابكر النور) �أحد قادة
االنقالب الي�ساري يف  1971و�أعلن (غازي �سليمان) املحامي رئي�س التحالف الوطني
ال�سرتداد الدميقراطية يف ت�رصيح لـ (البيان) :عن تكوين هيئة للدفاع عن املجموعة
إهدارا حلق
النا�شطة التي مت احتجازها .وقال �أن ت�صدي ال�رشطة للمظاهرات ميثل � ً
د�ستوري وقانوين وحق حرية التعبري والتجمع ال�سلمي.
ونا�شدت املجموعة ال�سودانية حلقوق الإن�سان التي يرت�أ�سها غازي �سليمان املنظمات
واملجتمع الدويل بال�ضغط على احلكومة لإيقاف انتهاكات حقوق الإن�سان .و�شملت
ال من :قمر عبد الله حممد �صالح ،عزيزة عو�ض،
قائمة الالتي خ�ضعن للتحقيق ك ً
نعيمة عو�ض ال�سيد ،جناة �أبو القا�سم ،ر�شا عبد الله� ،صفاء عبد الرحمن �رشيف،
�صفية عبد الرحمن �رشيف� ،سحر حممد طاهر ،فايزة �أبو بكر م�صطفي ،علوية �أحمد
�صديق ،نعمات يعقوب ،مها يعقوب� ،أنعام عبد الله� ،صاحلة عبد الله �سعيد ،حما�سن
م�صطفي ،مني حممد الطاهر ،كوثر �إبراهيم ،زينب على العمدة� ،أمرية يو�سف �أبو
طويلة ،خن�ساء �سوار الذهب� ،سلوى �سعيد عبد املجيد ،نازك حمجوب ،عو�ضيه
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احلاج ،زهراء ف�ضيل ،انت�صار التوم ،و�صال عبد املجيد ،و�أنعام عبد الله �سعيد».
(البيان � 5سبتمرب .)2000
مل يتوقف �أ�صحاب امل�رشوع احل�ضاري عن �إ�صدار القوانني املقيدة للحريات حيث
–اعتمادا على قوة القانون– تغيري املجتمع و�إعادة �صياغة الإن�سان
ظنوا �أنه با�ستطاعتهم
ً
ال�سوداين .ويف �رصاع القوانني مع الواقع تتجمد القوانني بعد �أن تكون قد تعر�ضت
لهجوم وك�شفت عن حقيقة مواقف الإ�سالميني يف ق�ضايا احلريات ،ومن �ضمن هذه
القوانني �أ�صدرت والية اخلرطوم قانون النظام العام لوالية اخلرطوم �سنة  1996وقد
بدء من �إقامة احلفالت الغنائية اخلا�صة
ال
ت�ضمنت مواده تدخ ً
ً
مبا�رشا يف احلياة اخلا�صةً ،
والعامة و�ضوابطها مثل احل�صول على ت�صديق ثم بداية ونهاية احلفل ومنع الرق�ص
املختلف ومنع الأغاين الهابطة و�ضوابط ا�ستخدام املركبات العامة مثل تخ�صي�ص �أحد
الأبواب وع�رشة من املقاعد الن�ساء يف و�سائل النقل العاملة يف اخلطوط الداخلية ،كما
حظر القانون الت�رشد والت�سول والك�سب منه �إذ يجوز لل�رشطة جمع امل�رشدين وت�سليمهم
لدور الرعاية االجتماعية ،وتنظيم �أماكن ت�صفيف ال�شعر وال�رشوط الواجب توافرها
يف العامالت بتلك املحالت ،حظر �أعمال ال�شعوذة والدجل وال�سحر والزار .كما
حظرت القوانني ا�ستخراج �أو جتديد رخ�صة حمل �إذا كان ا�سم املحل يتنافى مع العقيدة
والقيم والأعراف ال�صاحلة.
علق الأ�ستاذ (كمال اجلزويل) املحامي يف ندوة عن «جتربة النظام العام ومدي
م�سا�سه باحلقوق واحلريات» �أقامها معهد التدريب والإ�صالح القانوين بقوله «يف
بناء على فكرة معادية للمر�أة ،وهي فكرة
اعتقادي �أن قانون النظام العام ُ�ص ِّمم ً
تخل�صت منها املر�أة منذ زمن طويل للغاية ،وهي فكرة مل يتناولها الإ�سالم مطل ًقا بينما
تورط فيها الغرب ،وهي فكرة النظر �إىل املر�أة باعتبارها مقرونة بال�شيطان ،ومن
خالل ما ورد �إلينا عرب  15قر ًنا مل ت�صلنا �أية ق�ضية� ،أو فلنقل �سابقة ،حدثت �أمام
الر�سول �صلي الله عليه و�سلم بزعم �أن هذه امر�أة متربجة �أو كذا ،ولي�س ملقل هذا
مرجعية على الإطالق» .
وقال �إن القانون قائم على �إطالقات خطرية للغاية؛ مما ي�ؤكد �أن هذا القانون �أ�صبح
وطبعا الأمر يعود هنا �إىل �أن الأنظمة
ميثل ورطة ملن �أ�صدروه ،كما الد�ستور،
ً
الدكتاتورية التي تعمل مببد�أ ت�سهيل الأمور عك�س الأنظمة الدميقراطية التي تخ�ضعها
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للنقا�ش والفح�ص ،ومعروف �أن هذا القانون �صدر عرب منهج ديكتاتوري ومل يراع
من حوله ،حتى بع�ض املنتمني لفكر النظام ،ناهيك عن الآخرين( .ال�صحافة  6فرباير
.)2000
ا�ستمر م�سل�سل القوانني امل ُِّقيدة للحريات ،واملُ�سيئة لل�سلوك ال�شخ�صي ،واملُنتهِ كة
حلقوق الإن�سان ،حيث �صدر قانون الآداب والرق االجتماعي ،وكان من املتوقع �أن
يحل حمل قانون النظام العام ،ولكن القانونيني الحظوا �أنه جاء �إ�ضافة للقانون القدمي،
و�سار يف نف�س خط امل�سا�س باحلريات.
وجاء يف الأخبار« :ت�سلم الأ�ستاذ �أمني بناين وزير الدولة بوزارة العدل �أم�س
ال لقانون النظام العام وقام
م�رشوع قانون الآداب والرقي االجتماعي ل�سنة  2000بدي ً
بت�سليم م�رشوع القانون الذي يحتوي على ثمانية ف�صول و 42مادة لل�شيخ عبد اجلليل
النذيري الكاروري رئي�س اللجنة املكلفة مبراجعة قانون النظام العام والذي قال ب�أن
�شعب ال�سودان بطبعه ين�شد احلرية واخللق ،مبي ًنا �أن اللجنة اجتهدت يف املوازنة بني
احلرية املتاحة والأخالق املرعية حتى و�صلت �إىل هذا القانون بعد االطالع على عدة
قوانني بينها الد�ستور .ويف ذات ال�صدد قال الأ�ستاذ (ه�شام عثمان) مقرر اللجنة �أن
م�شريا
�أهم ما مييز هذا القانون �أنه �أتى بعقوبات جديدة متثلت يف التعهد واللوم والتوبيخ
ً
�إىل �أن هذه العقوبات كان يعمل به يف العقوبات الإدارية وتوجد يف القانون اجلنائي».
(الر�أي الآخر  21يوليو .)2000
توالت القرارات والقوانني من �أجل ال�سيطرة على االنفالت الأخالقي و�ضبط
املجتمع .وقد جاء يف الأخبار�« :أجاز االجتماع امل�شرتك بني مقرر اللجنة العليا لتزكية
املجتمع الأ�ستاذة (�سامية �أحمد حممد) وزير الرعاية االجتماعية وبني مديري الأندية
واحلدائق العامة واملتنزهات م�رشوع الئحة تنظيم ارتياد احلدائق العامة والأندية
والكافيرتيات بعد �إجراء تعديالت و�إ�ضافات ،و ُترك �أمر ال�صياغة النهائية للم�رشوع
ملندوبي الأندية واحلدائق العامة لعر�ضها يف �صيغتها النهائية متهي ًدا للعمل بها .وكانت
الأ�ستاذة (�سامية �أحمد حممد) قد �أكدت يف بداية االجتماع �أن م�رشوع تزكية املجتمع
ي�سريا من امل�رشوع العام لتزكية
جزء
ي�شمل جوانب عديدة وان هذا اجلانب ي�شكل
ً
ً
املجتمع ،وقالت �أن تزكية املجتمع هي م�سئولية املجتمع الذي ينبغي �أن يتبني املوجهات
الواردة يف الالئحة.
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مو�ضحا �أن
كما حتدث الدكتور (ع�صام �أحمد الب�شري) وزير الإر�شاد والأوقاف
ً
هذه الالئحة لي�ست جمموعة قيود كابتة و�إمنا هي قيود منظمة ،و�أو�ضح املجتمعون �أنه
لي�س هناك ت�صميم خا�ص بزي معني ،كما �أقر م�س�ألة عدم ف�صل الأ�رس والعائالت يف
مثل هذه الأماكن .و�أمن االجتماع على �إرجاع �أمر الت�صديق للحفالت �إىل املحليات».
(ال�صحافة � 14أكتوبر .)2000
ظهر اجتاه مت�شدد ،ويبدو �أن بع�ضه ت�أثر بتجارب خارجية من �إيران وطالبان،
ُيظهر توجه النظام نحو التدخل يف احلياة اخلا�صة للمر�أة ،فقد جاء يف الأنباء «تتجه
احلكومة نحو فر�ض الزي ال�رشعي (احلجاب) على الن�ساء والطالبات بقرارات
ي�صدرها وايل اخلرطوم الدكتور (جمذوب اخلليفة) و ُتنفذها �رشطة النظام العام وجلان
احل�سبة (متطوعون) و»مرابطو» و «مرابطات» ال�رشطة الذين يالحقون املخالفات يف
ال�شوارع العامة.
وت�شمل هذه القرارات �إلزام جميع طالبات اجلامعات بارتداء زى �رشعي موحد
(احلجاب) ،وكذلك كل العامالت يف �أجهزة الدولة ،ومنع �أي امر�أة ال تلتزم ارتداء
الزى ال�رشعي من دخول امل�ؤ�س�سات احلكومية ،و�إلزام الن�ساء لدى و�صولهن �إىل
مطار اخلرطوم ارتداء احلجاب ك�رشط ملنحهن ت�أ�شرية الدخول لل�سودان ،وبيع
اخلمار (احلجاب) يف املطار لغري امل�سلمات عند دخولهن ال�سودان .وت�شمل القرارات
أماميا يف املركبات العامة للن�ساء و�إن�شاء �رشكة حافالت خا�صة
� ً
أي�ضا حتديد  15مقع ًدا � ً
أي�ضا على �أن خمالفة
لنقل الن�ساء ،ومنع بث الأغاين يف احلافالت ،وتن�ص القرارات � ً
تلك القوانني تعر�ض املخا ِلفة �إىل عدة عقوبات من بينها اجللد» 5 ( .يناير .)1998
دافع د(.جمذوب اخلليفة) وايل اخلرطوم عن قرارات املظهر العام ،والتي
�صدرت بعد حل املجل�س الت�رشيعي بوالية اخلرطوم ،فقد �أو�ضح �أن حكومة الوالية
منا�سبا .وحول �س�ؤال هل تتما�شى تلك الإجراءات مع حقوق
تقوم بالت�رشيع الذي تراه
ً
الإن�سان الدولية� ،أجاب ب�أن النظام العام �سيتتبع املجاهرة وال�شذوذ يف املجتمع ال�سوداين
منبها �إىل �أن التعددية للمرحلة القادمة يجب �أال ُتفهم بطريقة خاطئة.
دون تهاونً ،
و�أو�ضح �أن هذه ق�ضية جمتمع ولي�ست ق�ضية حكومة يف املقام الأول».
«ودعا د( .جمذوب اخلليفة) يف اجتماعه بوالية اخلرطوم مع مديري اجلامعات �إىل
تعميم جتربة الزواج اجلماعي ،والتكافل الأ�رسي ،م�ؤك ًدا على �رضورة قيام �صندوق
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بدء بجامعة اخلرطوم والأحفاد مببلغ  500مليون
مايل لدعم املظهر العام يف اجلامعات ً
قيمة لأح�سن ثالث جامعات تلتزم بتنفيذ الزى ال�رشعي املوحد
جنيه معل ًنا ر�صد جائزة ّ
كل عام بعد �أن يتم التنفيذ بطريقة مت�أنية»( .ال�شارع ال�سيا�سي  5يناير .)1999
حترم الإنقاذ املواطنني من حق االختالف يف امللب�س بالن�سبة لطلبة وطالبات
جامعيني ،فهي ت�سعى جلعل املواطن ن�سخة واحدة ت�شبه احلاكم �أو يراها ال�صورة
املطلوبة واملنمطة لكي توحد الكل .فقد «�أعلنت وزارة التعليم العايل بوالية اخلرطوم
التزامها التام بتطبيق م�رشوع الزي املوحد لطالب التعليم العايل بعد �إكمال كافة حلقات
الدعم والت�أمني واتخاذ الإجراءات واخلطوات الكفيلة لإجناحه .جاء ذلك يف االجتماع
امل�شرتك الذي �ضم بروفي�سور (الزبري ب�شري طه) وزير التعليم العايل ود( .جمذوب
اخلليفة) وايل والية اخلرطوم اللذان �أ�شادا بالأعمال التي قامت بها جلنة الزى املوحد
يف تو�سيع دائرة ال�شورى والأخذ بر�أي اجلامعات والطالب يف توحيد الزي ،و�رصح
وزير التعليم العايل �أنه �سيعقد لقاءات ويقوم مب�شاورات مو�سعة مع مديري اجلامعات
وعمداء الطالب بغر�ض االتفاق معهم على خطوات تنفيذ امل�رشوع ،متهي ًدا لإ�صدار
ر�سميا بتوحيد الزى اجلامعي ،م�ضي ًفا �أنه مت تكليف جلنة
قرار موحد يحدد االلتزام
ً
خمت�صة لإعداد حملة �إعالمية و�سط قطاعات الطالب لتنويرهم ب�أهداف امل�رشوعة.
وقال وزير التعليم العايل �أنه مت االتفاق مع والية اخلرطوم بدعم الطالب الفقراء
بعد �إجراء ح�ساب دقيق لتكلفة الزى و�أ�ضاف �أنه �سيلتقي ب�صحبة وايل اخلرطوم مع
عدد من �شاغلي املنا�صب الد�ستورية وكبار امل�سئولني بالدولة وقادة الأجهزة الإعالمية
وال�صحفية لإطالعهم على �أهداف امل�رشوع التي تقوم يف الأ�سا�س على جعل الطالب
مميزا من خالل الزى املوحد وكذلك احلفاظ على القيم والأخالق والتقاليد
اجلامعي
ً
من الت�أثري ال�سلبي للتيارات الوافدة (�صحيفة الأ�سبوع  25ابريل  .)2000ولكن القرار
رغم ا�ستمرار الدعوة له واملناق�شة مل يتم تطبيقه كامالً.
رغم �أن املر�أة هي عقدة امل�رشوع من ناحية التفكري وال�شعور لدي الإ�سالميني،
�إال �أنهم عجزوا عن حمايتها وتكرميها ،لذا وقعت كل �أثار ال�سيا�سات اخلاطئة على
«القوارير» .وكانت و�ضعية املر�أة من �أهم �أ�سباب ف�شل امل�رشوع احل�ضاري ،لأن
التحوالت االقت�صادية «الإفقارية» فر�ضت خروج املر�أة –خلري �أو ل�رش– كما حدث
خالل الثورة الفرن�سية والثورة ال�صناعية و�أثناء احلربني العامليتني .وقد وقعت
م�شكالت الأزمة االقت�صادية على الن�ساء والنظام الأ�رسي ،فقد ارتفعت ن�سبة الطالق
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–خا�صة طالق الغيبة وعدم الإنفاق– بن�سب مبالغ فيها ،مقارنةً بال�سبعينيات ،وامتلأت
ال�صحف اليومية بالإعالنات الق�ضائية �أو �إعالنات املحاكم وهي خا�صة بطلبات الطالق
يوما و�إال
ً
غيابيا للأ�سباب ال�سابقة .حيث ُيطلَّب من الزوج املثول �أمام املحكمة خالل ً 15
مت احلكم يف غيابه ،ويف حالة عدم احل�ضور يكون القرار بطلقة واحدة بائنة ،و�أ�سو�أ
ما يف هذا النوع من الطالق –�إ�ضافة لأنه �أبغ�ض احلالل– العالنية التي يتم بها ،حيث
كان مو�ضوع الطالق ُيكتم وتجُ رى و�ساطات وحماوالت �إ�صالح ذات البني –كما
يقولون– ويتهام�س النا�س به لفرتة قد تطول.
تقول الأ�ستاذة ( فاطمة �أبو القا�سم) املحامية املتخ�ص�صة يف حماكم الأحوال ال�شخ�صية
يف دار�سة عن الطالق الغيابي� ،أن الأ�سباب التي تدعو املر�أة �إىل التطليق بوا�سطة
املحكمة كثرية ومتعددة مثل غياب الزوج ،الزواج اجلماعي ،والطالق ل�رضر،
وخلوف الفتنة وللمر�ض والغيبة وللعنة وال�شقاق وللغربة� .إن معظم ال�سوابق الق�ضائية
للطالق كانت راجعة للمغرتبني �أو الزواج اجلماعي ،ف�أغلب احلاالت التي ا�ستعر�ضتها
يف املحاكم وترافعت فيها تتعلق بالطالق للغيبة ويت�أتي ذلك �إذا كان الزوج جمهول
ويعلن بالن�رش ويمُ هله القا�ضي مهلة �ستة �أ�شهر �أو �أكرث و�إذا ُعلم البلد الذي هو فيه
اجلهةُ ،
ُتر�سل له املحكمة عن طريق اخلارجية وقد تطول مدة االنتظار ،لذا فقد ت�ضطر �صاحبة
ال�رضر �إىل احللف باليمني ب�أن الزوج جمهول اجلهة ،بالرغم من علمها مبكانه وذلك
ال يف انتظار
لتقليل املدة و�ضمان الطالق ،حيث تكون الزوجة قد �أم�ضت وق ًتا طوي ً
العودة ،وحيث �أنه ال يجوز لها رفع دعوى طالق للغيبة �إال بعد �إكمال �سنة �أو �أكرث
من غياب الزوج ،والنوع الثاين من الق�ضايا التي تعاين منه املر�أة كثري ًا وتت�رضر منه
الطالق لعدم الإنفاق ،وهي ق�ضايا كثرية للظروف االقت�صادية (الأيام � 18أغ�سط�س
.)2000
ويركز ال�سفري ال�سابق (ف�ضل عبيد) –يف حتقيق �صحفي– على الزواج اجلماعي
الذي �شجعته الدولة وعدد من ال�رشكات والهيئات كهدف نبيل ي�سهل ويحقق لل�شباب
الدخول يف احلياة الزوجية ،و�أنهم �أ�سهموا يف ذلك بح�سن نية ولكنه �أفرز �سلبيات،
ويقرتح �أنه يف حالة اال�ستمرار يف عمليات الزواج اجلماعي �أن يتم �إن�شاء هيئة تتوىل
درا�سة كل طلب زواج على حدة ح�سب ال�رشوط ال�رشعية ،وب�شكل خا�ص القدرة.
(ال�رشق الأو�سط � 30سبتمرب .)1997
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ويف حتقيق �صحفي ات�ضح �أن بع�ض الن�ساء طورن �أعمالهن من عمل ال�شاي �إىل
فتح مطاعم و�شوايات ،خا�صةً يف �سوق املوردة ،كما ازدادت �أعداد البائعات يف
املجاالت التقليدية يف �أ�سواق اخل�ضار والبهارات وامل�صنوعات اليدوية ،بالإ�ضافة �إىل
ظاهرة «الدالليان» �أي و�سيطات البيع يف الأحياء واملكاتب احلكومية لرتويج املالب�س
والأدوات املنزلية والأثاثات من خالل التعامل مع جتار اجلملة �أو جتار «ال�شنطة».
من ناحية �أخرى� ،رضب الفقر الن�ساء والفتيات ب�صورة جعلت منهن �ضحايا للجرمية
وامل�شكالت االجتماعية .فقد �أكدت بع�ض الدرا�سات االجتماعية التزايد امل�ستمر لأعداد
املت�رشدات .وك�شفت عن ذلك درا�سة للأ�ستاذة (�أم �سلمة عثمان مكي) ،حول ت�رشد
الفتيات بوالية اخلرطوم .واختارت الدرا�سة عينة ع�شوائية من جمموعات فتيات
مت ر�صدهن يف الأ�سواق و�أماكن التجمعات ،وقد ت�شمل العينة �أحيا ًنا كل املجموعة
املوجودة يف مكان معني.
و�صلت العينة �إىل  45فتاة من الالئي كن يف الأماكن الالتي يرتددن عليها .وكانت
العينة املق�صودة هي الفتيات الالتي ي�سكّ ن يف ال�شارع ب�صورة دائمة �أو م�ؤقتة �أي �أن
بع�ضا منهن لهن �صلة ب�أ�رسهن وقد يق�ضني معها بع�ض الوقت� .أو�ضحت الدرا�سة
ً
18-13عاما ،و�أتني من مناطق
�أن غالبية الفتيات امل�رشدات ترتاوح �أعمارهن بني
ً
خمتلفة متثل اخلرطوم �أكرب عدد ،و 10من �أفراد العينة املبحوثة متزوجات و 13غري
متزوجات و 4مطلقات .وعن �أ�سباب عدم دخول املدر�سة وتركها ف�أنها ترجع �إىل عدم
القدرة االقت�صادية للأ�رسة على التعليم ،مع عدم حر�ص الأ�رسة على تعليم الفتيات،
مع ارتفاع تكلفة التعليم وعدم جمانيته .وجند �أن �أ�سباب ترك الأ�رسة كثرية منها تفكك
الأ�رسة وغياب الوالدين �أو زواج �أحدهما و�أ�سباب اقت�صادية والبحث عن حياة �أف�ضل.
(�صحيفة الأيام �31أكتوبر .)2000
كتبت ال�صحافية الأ�ستاذة (�صباح حممد �آدم) درا�سة يف �شكل مقابالت مع امل�رشدات،
بد�أتها بالقول« :فالإح�صاءات ت�ؤكد على ارتفاع معدل الت�رشد و�سط الفتيات .فتيات
�أعمارهن ترتاوح بني الثامنة والرابعة ع�رش يفرت�شن الأر�ض .يجلن الطرقات،
ينمن يف الأ�سواق ،يعملن �أحيا ًنا وي�ضجرن من العمل �أحيا ًنا �أخرى ،يغ�سلن ثيابهن يف
أي�ضا .تتعدد الأ�سباب ولكنها تقع يف �إطار
ال�شوارع ،ي�أكلن يف ال�شوارع ،وينمن فيها � ً
التخلف االقت�صادي واالجتماعي :الفقر والعالقات امل�ضطربة ،اليتم ،تعدد الزوجات.
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يعمل بع�ضهن يف املنازل وقد يتعر�ضن ل�صعوبات ومعاملة �سيئة و�أحيا ًنا التحر�ش
اجلن�سي .وهذه ظاهرة حمدودة ولكنها خطرية ومثرية للقلق»�( .صحيفة الأيام 29
يناير .)2001
مزعجا ملعدالت جرائم الن�ساء يف ال�سودان ،وميكن �أن
ُيالحظ املراقبون ت�صاع ًدا
ً
نتابع هذه التطورات يف والية اخلرطوم كنموذج .فمن واقع ال�سجالت والإح�صاءات
هناك « »2286جرمية ن�سائية بوالية اخلرطوم خالل الثالث �شهور الأوىل من عام
�شهريا
 ،2000مبا يعني �أن هناك « »762جرمية بوالية اخلرطوم ترتكبها الن�ساء
ً
تقريبا يف اليوم الواحد.
مبعدل ( )3جرائم
ً
د�أبت الإنقاذ منذ البداية على تقدمي حلول غري واقعية مل�شكالت املجتمع ال�سوداين،
ومنها جرائم الن�ساء ،ففي ال�سنوات الأوىل �أوردت �صحيفة القد�س العربي هذا اخلرب
«ذكرت �صحيفة (القوات امل�سلحة) اليومية �أنه قد مت �إطالق �رساح مائتني وخم�سني
إ�سالميا يف مع�سكر تدريب دفاع الزهراء،
وتوجيها �
ع�سكريا
تدريبا
�سجينة ،بعد تلقيهن
ً
ً
ً
ً
الذي يقع على م�شارف مدينة اخلرطوم .وقالت ال�صحيفة �أن ال�سجينات �أعربن عن
ندمهن و�أ�سفهن عما ارتكنب من جرائم وذلك بعد تدريبهن يف املع�سكر ل�ستة �أ�سابيع.
و�أن بع�ض ال�سيدات غري امل�سلمات اعتنقن الإ�سالم .وكان قد مت الإفراج عن ال�سجينات
بناء على مر�سوم �أ�صدره الرئي�س ال�سوداين الفريق عمر الب�شري .و�أُطلق ا�سم الزهراء
ً
على املع�سكر ن�سبة �إىل ابنة النبي حممد �صلى الله عليه و�سلم ،ويركز املع�سكر على
التثقيف الإ�سالمي .وذكرت ال�صحيفة �أن الغرامات التي فُر�ضت على ال�سجينات
من املحاكم قد تولت دفعها غرفة الزكاة التابعة للحكومة ،و�أ�ضافت �أن الأحكام التي
�صدرت عليهن بال�سجن والغرامة تتعلق بجرائم خا�صة بامل�رشوبات الكحولية والزنا
وال�رسقة»( .القد�س � 13إبريل .)1993
تزايدت �أحكام َجلد الن�ساء يف ق�ضايا غري جنائية ،فقد �أ�صدر القا�ضي املقيم بكرمية
أحكاما بال�سجن واجللد والغرامة يف مواجهة  24طالبة بكلية الآداب بعد �إدانتهن حتت
� ً
املواد  169 ،155 ،142 ،139التي تتعلق بالتجريح و�إحلاق الأذى اجل�سيم و�سب
الديانة والإخالل بال�سالم العام .وتعود تفا�صيل الق�ضية �إىل وقت �سابق حيث �شهدت
اجلامعة �صدامات طالبية بني امل�ستقلني والإ�سالميني .ومت ترحيل الطالبات املحكوم
عليهن �إىل �سجن كرمية لق�ضاء فرتة العقوبة يف �سابقة هي الأوىل من نوعها .و�أكدت
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م�صادر ب�إدارة ال�سجن �أن الطالبات ال�سجينات �ستوفر لهن املعاملة الكرمية والالئقة
و�أنه �سي�سمح لهن ب�أداء االمتحانات»( .الأيام � 28أكتوبر .)2000
أحكاما باجللد والغرامة بحق � 37سيدة �شاركن يف
كما «نفذت ال�سلطات ال�سودانية � ً
مظاهرة احتجاج على قرار احلكومة بنقل طالب يق�ضون فرتة التدريب الع�سكري
الإلزامي �إىل مع�سكرات يف جنوب ال�سودان قرب مناطق املعارك ،ومل ت�ستمر املحاكمة
م�ساء ،وحكم القا�ضي (حممد �رس اخلتم
�أكرث من �أربع �ساعات وعقدت ال�ساعة العا�رشة
ً
غرياوي) على كل واحدة باجللد ع�رش جلدات والغرامة � 25ألف جنيه �سوداين ،ووقعت
م�شادة بني القا�ضي واملحامي (م�صطفي عبد القادر) الذي دخل يف نقا�ش حاد مع قا�ضي
حمكمة النظام العام واتهمه القا�ضي ب�إ�ساءة املحكمة و�أمر بتغرميه ن�صف مليون جنيه
�سوداين �أو ال�سجن ملدة �ستة �أ�شهر»�(.صحيفة احلياة اللندنية  13دي�سمرب .)1997
الإ�سالميون وفوبيا املر�أة:
�أثارت ق�ضية ال�صحفية (لبنى �أحمد ح�سني) عا�صفة �سيا�سية وقانونية واجتماعية
كثريا .فقد �أحال الق�ضاء ال�سوداين ،يف
جتاوزت احلدود؛ مما �أربك النظام
ً
يوم 2009/7/11ال�صحفية ال�سودانية املعار�ضة «لبنى �أحمد احل�سني» للمحاكمة بتهمة
ارتداء مالب�س «تخد�ش احلياء والذوق» حيث ر�أت ال�رشطة القائمة على تنفيذ قانون
خطرا على املجتمع وقيمه ال�سمحة!! وعقوبة هذه اجلرمية
النظام العام يف مالب�س (لبنى)
ً
هي اجللد  40جلدة ،وب�شكل علني ،وذلك وف ًقا لن�ص املادة ( )152من القانون اجلنائي
ال�سوداين ل�سنة  1991بتهمة «ارتداء مالب�س ُم�ضايقة لل�شعور العام» ،وقد مثلت
عددا من
هذه الق�ضية ،جتليات لواقع �سيا�سي واجتماعي مركب و�شديد التعقيد يجمع ً
الظواهر ،مثل :توظيف الدين لتكري�س اال�ستبداد و�إذالل الإن�سان ال�سوداين؛ وحماولة
�إخفاء مظاهر الكبت واحلرمان يف ت�رشيعات وقوانني تدعي الأخالقية والنقاء والتطهر
الديني ،والتي تتمثل يف اختزال الأخالق وال�رشف يف ج�سد املر�أة ،والتغا�ضي عن
مظاهر ف�ساد الذمم وجتاوز الأمانة يف نهب املال العام ،والرتف يف بلد معدم وفقري
يعتمد على منظمات الإغاثة «الكافرة».
وتك�شف الق�ضية عن حتديات تواجه نظام �إ�سالمي ي�أتي يف القرن احلادي والع�رشين،
فكيف ميكن له التعامل مع تزايد احلريات وعاملية حقوق الإن�سان الأ�سا�سية ،والتي
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�أ�صبحت ح�ضارة ب�رشية �شاملة لكل النا�س .وهذا اختبار حقيقي لقدرته على االجتهاد
والتجديد وفهم ق�ضايا جديدة يف ظروف متغرية ومعقدة ،فقد طرحت ق�ضية «لبنى»
مبا�رشا عن موقف الإ�سالميني الأ�صيل من ق�ضية حقوق املر�أة واحرتام كرامتها
ال
�س�ؤا ً
ً
متاما ،فهو يعني وزيرات ونائبات برملانيات
وتكليفها الديني ،فالنظام الإ�سالمي منف�صم ً
وقا�ضيات ،بينما يحكم يف الوقت نف�سه بجلد �أخريات يف مكان عام بدعوي خد�ش احلياء
العام!
وتقع الق�ضية �ضمن خمطط متكامل لأيديولوجية نظام �إ�سالمي قمعي يكبت كل
�أ�شكال املعار�ضة واالختالف ب�آليات جتمع بني ال�صيغ الفا�شية والدينية .فمن املبادئ
التي ارتكز عليها نظام الإنقاذ منذ البداية «العمل على �إذالل الإن�سان بق�صد ك�رس �أي
نهائيا» ،وهذا �أ�سلوب فا�شي :املبالغة يف العقوبة لكي ي�شعر
روح للمقاومة �أو ال�صمود
ٍ
ً
ب�أثرها الكل.
وي�أتي جلد الن�ساء ،ومن بني ذلك قرار جلد ( لبنى) ،يف قلب ال�رصاع التاريخي
الطويل واملعارك امل�ستمرة بني الرجل امل�سلم اخلائف واملتوج�س وغري الواثق من نف�سه
ومن املر�أة .والحظ �أن املتدين هو الأكرث خوفًا وقل ًقا من «كيد الن�ساء العظيم» وبالتايل
َيج ّد يف البحث عن الو�سائل لتح�صني نف�سه �ضد هذا املخلوق العجيب واال�ستثنائي ،حتى
ي�صل �إىل �أن العنف والإذالل من الو�سائل الناجحة ،فيوا�صل �سكب الكثري من املداد
يف النقا�ش حول طريقة ال�رضب الذي �أمر بها الإ�سالم! وقد ا�ستغل الرجال اخلائفون
ال حتى �أتى اجتهاد النظام
مو�ضوع الن�شوز كمدخل ملمار�سة العنف يف �إطار املنزل �أو ً
العام الآن.
م�ستفي�ضا و�أ�سئلة غري منقطعة الآية« :فال�صاحلات
نقا�شا
ومن الآيات التي �أثارت ً
ً
قانتات حافظات للغيب مبا حفظ الله والالتي تخافون ن�شوزهن فعظوهن واهجروهن
كبريا».
عليا
ً
يف امل�ضاجع وا�رضبوهن ف�إن �أطعنكم فال تبغوا عليهن �سبيال ان الله كان ً
(�سورةالن�ساء :الأية .)34
فاملتدين املحافظ مازال يرى يف املر�أة ال�شيطان الأكرب ،وخا�صةً املر�أة املتحررة؛
�سالحا �أم�ضى و�أ�شد فتكً ا من �صواريخ «كروز» يف عقل املتدين
لذلك قد يكون البنطال
ً
غالبا ما يجد نف�سه يف
املتع�صب ،لأنه يهدد ح�صون العقيدة والأخالق .واملتدين املتع�صب ً
توقعا الخرتاقات املر�أة املفاجئة للقيم و�سنن احلياة،
حالة ا�ستعداد ،باملعنى الع�سكري،
ً
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والأهم من ذلك تهديدها لنظام الكون والطبيعة ،والذي ق�سم الأدوار والوظائف بني
املر�أة والرجل .ويح�صن املتدين نف�سه برت�سانة من القوانني والأعراف وثقافة ا�ضطهاد
وتفرقة ُتزيد –دون توقف– من �ضعف وه�شا�شة املر�أة ،ويوظف �إباحة الدين ل�رضب
عاديا لأنه
املر�أة ،رغم التقييد وال�رشوط ،لتمرير عنف الرجل �ضد املر�أة وجعله �شي ًئا
ً
�رشعي.
وهذه تربيرات �شديدة اخلطورة تهدف لتطبيع العنف �ضد املر�أة ك�سلوك عادي،
وقد ُيعترب �ضم ًنا جزء من «عاداتنا وتقاليدنا» والتي تختلط بالدين .فقد هدد تعليم املر�أة
وخروجها �إىل العمل ،وم�شاركتها ال�سيا�سية ويف احلياة العامة ،ومناف�ستها للرجل كما
يظهر يف نتائج ال�شهادة ويف اجلامعات؛ مبد�أ «القوامة» لفقدان مربراتها االقت�صادية
واالجتماعية ،ويعد التهديد املتزايد المتيازات الرجل هو ال�سبب الرئي�س للموقف
املناه�ض التفاقية «�سيداو» ،رغم كل املربرات الدينية .ويف حماولة لإثبات ا�ستمرار
عموما واملتدين على وجه اخل�صو�ص ،و�سائل عنف يظنها دليل
القوامة ،يبتكر الرجل
ً
حاليا �إال
قوة وا�سرتجاع ملكانة مفقودة ،وما ال�ضجة التي يثريها قانون النظام العام
ً
�إحدى جتليات اخلوف من تراجع املكانة.
قويا ولكن ي�ستخدم
والبد لنا من التفريق بني العنف والقوة ،فاملتع�صب املتدين لي�س ً
العنف ك�آلية دفاع عن الذات ،وهذا موقف �ضعف يبادر فيه ال�شخ�ص باالعتداء حلماية
النف�س .والعنف يختلف عن القوة لعدم التكاف�ؤ والت�ساوي بني الأطراف� .إذ ُيحرم
الطرف امل�ضطهد واملُمار�س عليه العنف من كل �أدوات املقاومة والرد ،وعندما يكون
املتدين املتع�صب يف ال�سلطة ،فهو ّ
يوظف الب�ؤ�س النف�سي للجموع املحرومة من امللذات
جي�ش هذه
وي ّ
�أو حتى �رضورات احلياة الأ�سا�سية؛ وميزجه مع العواطف الدينيةُ ،
اجلماهري البائ�سة لت�سانده يف عنفه.
–تاريخيا– وجود عالقة طردية بني انحطاط الدولة واملجتمع من جهة،
ُيالحظ
ً
وبني ازدياد العنف والقمع �ضد املر�أة من جهة �أخرى ،فعلى �سبيل املثال ،جند �أنه بعد
�سقوط اخلالفة العبا�سية ،وغلبة الأتراك ،والديلم ،والتتار؛ ظهر نظام احلرمي ،وجند
من�شورا يقول ب�أن «كل امر�أة ت�سري كا�شفة وجهها يف الطريق
ال�سلطان الذي �أ�صدر
ً
حمارا باملقلوب ،و ُتعر�ض يف الأ�سواق
بغري نقابُ ،يق�ص �شعرها باملو�س ومتتطي
ً
العامة بني ت�صفيق ال�صبية و�صياح املتفرجني (جمال البنا ،كتاب احلجاب� ،ص .)126
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عموما ،خائ ًفا من املر�أة رغم احلديث عن �ضعفها؛ ولأن الرجل
وظل الرجل،
ً
وهلعا ،فقد ان�شغل بالبحث عن �آليات تغييب ،وحمو،
املتدين املتع�صب هو الأكرث خوفًا
ً
و�شطب املر�أة رغم وجودها املادي/الفيزيقي .و�أدخل هذا الأمر املتع�صبني يف معادلة
خطرية وغري �إ�سالمية ،يف جوهرها؛ �إذ اختزلوا املر�أة يف ج�سد فاتن وجامح ،دون
روح ،وبالتايل دون عقل ي�ضبطه وينظمه ،رغم ت�أكيد الإ�سالم ب�أن الإن�سان –وهذا
يعني الرجل واملر�أة على حد ال�سواء– روح وج�سد؛ ولذلك حرم الرهبانية يف الإ�سالم.
ولكنهم مل يعرتفوا بروح املر�أة ،وبقي خوفهم وهو�سهم جتاه ج�سد املر�أة.
وتو�صل املتدينون �إىل و�صف املر�أة ب�أنها عورة ،مع �أن العورة لغةً هي �سوءة
الإن�سان وكل ما ي�ستحي منه .وركز املتدينون كل جهدهم على حماربة هذا اجل�سد
املميز لل�شخ�صية الفردية ،ثم
امللعون ،فكان احلجاب والنقاب للإخفاء و�إلغاء الوجود َ
اخلتان لت�شويه اجل�سد و�إنقا�ص ال�شهوة �أو برتها مثل الع�ضو الذي يظنون �أنه امل�سبب لها،
ويف بع�ض احل�ضارات القدمية كان حزام العفة .ويدخل احلرمان من العلم واملعرفة
�ضمن �آليات �إلغاء الروح ،و�ضمن هذه اال�سرتاتيجية ،كان احلديث عن زنا العني �أو
العني الزانية .ولذلك ان�شغل العقل املتدين مبو�ضوع امللب�س والزي ،ورغم خ�صو�صية
الأمر ،وثانويته �ضمن م�شاغل احلياة والوجود الأخرى� ،إال �أن املتدينني ان�شغلوا
كثريا ،كما �شغلوا اجلميع ،بهذه الق�ضية الهام�شية وجعلوها �أهم من م�شكالت الفقر
ً
والتخلف وال�سالم والدميقراطية ،كما جعلوا من احلجاب معركتهم املقد�سة الكربى.
ق�صد املتدينون واملتع�صبون من خالل فر�ض احلجاب حتقيق هدف «ت�شي�ؤ» املر�أة
�أي جعلها �شي ًئا ،ب�أ�ساليب عديدة من بينها :تنميط املر�أة من خالل �إلغاء ومنع االختالف
بدء من امللب�س؛ لذا تبدو لنا كل الن�ساء املحجبات واملنقبات �شي ًئا واح ًدا .وهذا
والتنوع ً
التنميط ال يتعلق بال�شكل فقط ،فاحلرمان من حق حرية اختيار امللب�س املختلف ،يعني
بال�رضورة �سحب حق االختيار يف كل املجاالت :احلكم ،ال�سيا�سة ،الأ�رسة ،املجتمع
… الخ .ولكن من يتابع التاريخِ ،
يالحظ �أن املر�أة �أدركت هذا املخطط الذكوري ،ومل
تكن �سلبية �أو خا�ضعة يف هذه املعركة بل كانت متحدية وم�ستفزة ب�سبب �إدراكها لعقدة
املتدين .فهناك ث�أر قدمي وخالد مل يح�سم ،تو�ضحه كثري من الأ�سئلة املحرية للرجل مثل:
كيف جنحت حواء ال�ضعيفة يف ت�ضليل �أو �إقناع �آدم الرتكاب املع�صية؟ وكيف �أدخلت
امر�أة العزيز ،النبي يو�سف ال�سجن؟ وقد يف�رس هذا ال�رصاع �سبب االنتقام والت�شدد يف
�إلغاء وحمو املر�أة؛ لذلك اعترب الكثريون منهم �أن جميع بدن احلرة عورة وال يجوز
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للرجل �أن ينظر �إىل �شيء منه �إال الوجه والكفني لأنها حتتاج �إىل ك�شفها لأجل البيع
وال�رشاء والأخذ والعطاء .وي�ؤكد ابن تيمية �أن احلرة كلها عورة �إال وجهها وكفيها،
غالبا كالبطن والظهر وال�ساقني .والبد من مالحظة هذه
وعورة الأمة ما ال يظهر ً
ويرد يف
متاما �شي ًئا �أو ً
متاعا ولي�س �إن�سا ًناَ .
التفرقة بني احلرة والأمة ،فالأخرية تعترب ً
الأثر�»:أن للمر�أة يف عمرها ثالث خرجات ،خرجة لبيت زوجها حني ُتهدى �إليه،
وخرجة ملوت �أبيها ،وخرجة لقربها».
ومن �أ�شكال املقاومة امل�ضادة ،ا�ستخدام املر�أة للغة اجل�سد التي ترعب الرجل،
وبالذات املتدين ،من خالل اهتمام املر�أة امل�سلمة «احلرة» بالزينة و�إبراز حما�سنها.
ويف التاريخ تراث �ضخم لهذه املعركة ،وهو ملئ بالدرو�س والعرب التاريخية لهذه
كثريا من مواقف الن�ساء امل�سلمات ،نورد
العالقة املعقدة وامللتب�سة ،وتورد كتب الرتاث ً
بع�ضها على �سبيل املثال .ففي الع�رص الأموي زاد اهتمام الن�ساء العربيات ومولياتهن
مبلب�سهن و�أ�شكالهن من خالل التزين يف الثياب والهندام والهيئة ،ورغنب يف اقتناء
احلجارة الكرمية واللآيل و�أنواع احللي .ويكتب �أحد امل�ؤرخني« :وبلغ ببع�ضهن
�أن ابتدعت مو�ضة خا�صة ،فقد كانت �سكينة بنت احل�سني ت�صفف �شعرها ب�شكل جميل
خا�ص ،عرف فيما بعد باجلمة ال�سكينية ،وقد �شاعت هذه املو�ضة .و�أخذت الن�ساء
يف هذا الع�رص يلب�سن القم�صان الإ�سكندرانية الرقيقة والثياب الرقيقة والثياب القوهية
امل�صفرة تكاد تك�شف عن �أج�سادهن ،و�أخذن ي�ضعن على وجوههن احلجب �أو اخلمر
الرقيقة»( .عمر كحالة :املر�أة يف عاملي العرب والإ�سالم .دم�شق ،دار الر�سالة،
 ،1979ج� ،2ص.)160
وظهرت يف التاريخ الإ�سالمي الكثريات من املتمردات ،ومن �أوا�سط �أكرب الأ�رس
الرائدة يف الإ�سالم ،حيث رف�ضن بطرقهن الهيمنة واحلجب ،با�ستخدام نف�س �آليات
الرجال ،ب�صورة مقلوبة .فا�ستخدمت بع�ض الن�ساء لغة �سالح اجل�سد للمقاومة بت�صعيد
خوف الرجل وك�شف �ضعفه ،من خالل الإغراء والتمنع؛ فقد جاءنا يف الرواية عن
عائ�شة بنت طلحة بن عبيد الله و�أمها �أم كلثوم بنت �أبي بكر� ،أنها «من �أندر ن�ساء
أدبا ،وكانت ال حتتجب من الرجال فتجل�س
ع�رصها ح�س ًنا وجما ً
ال وهيئةً ومتانةً وعفةً و� ً
وت�أذن لهم بالدخول عليها» .وعن ابن �إ�سحاق عن �أبيه ،قال« :دخلت على عائ�شة
بنت طلحة ،وكانت ال حتتجب من الرجل ،وت�أذن كما ي�أذن الرجل ،فعاتبها م�صعب
بن الزبري يف ذلك ،فقالت�:إن الله تبارك وتعايل و�سمني مبي�سم جمال �أحببت �أن يراه
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النا�س ويعرفوا ف�ضلي عليهم فما كنت والله لأ�سرته والله ما يف و�صمة يقدر �أن يذكرين
بها» .ويف رواية �أخرى« :قال �أن�س بن مالك لعائ�شة بنت طلحة� :إن القوم يريدون
�أن يدخلوا عليك فينظروا �إىل ح�سنك؛ فقالت� :أفال قلت يل فالب�س ثيابي؟ (�أي �أن تتزين)
وجها يف زمانها» .ومن حتدياتهن للرجل يف معركة الفتنة
وكانت من �أح�سن الن�ساء
ً
والإغواء ،ارتداء الن�ساء الغالميات لل�رساويل يف العهد العبا�سي ،ومل يجلدن!!
ويف بع�ض الأحيان قلبت املر�أة م�صدر الفتنة والإغراء ،وحاولت حتويل الرجل
�إىل �شيء جميل فقط ،فقد جاء يف العقد الفريد البن عبد ربه« :نفى عمر بن اخلطاب،
عرا ،وقد فنت ن�ساء
ن�رص بن عجاج الذي تقول امل�صادر �أنه �أح�سن النا�س
وجها َ
و�ش ً
ً
املدينة بجماله ،حتى ترمنت بح�سنه امر�أة ب�شعر� :أال �سبيل �إىل خمر ف�أ�رشبها �أم هل �سبيل
�إىل ن�رص بن حجاج.
ال يف فتنة املر�أة ،يف املجتمع الإ�سالمي ،يغلب على
ظل ال�رصاع اجلن�سي ممث ً
ال�رصاعات االجتماعية الأخرى ،حتى الطبقية والإثنية ،ويف ال�سنوات الأوىل ومع
التحول اجلديد الذي �أحدثه الإ�سالم ،برزت ق�ضايا و�ضعية املر�أة وكيفية التعامل معها،
وا�ضحا ،حتى فُر�ض
�إىل �صدارة اهتمام امل�سلمني ،وحتى ال�سنة الثامنة مل يحدد موق ًفا
ً
احلجاب يف هذا العام ،ليبد�أ جدل جديد –مل يتوقف حتى اليوم– وللمفارقة ،يف مطلع
القرن املا�ضي ويف مفتتح حوار الإ�صالح ،قفزت ق�ضية احلجاب وال�سفور لتكون
�أولوية ومتقدمة على الق�ضايا ال�سيا�سية واالجتماعية الأخرى.
جمددا بعد قرن من الزمان ،حني وجد امل�سلمون
والآن عادت ق�ضية احلجاب
ً
�أنف�سهم يواجهون حتدي العوملة وهم ُع َّزل من �أي ر�صيد ح�ضاري حديث ،وكالعادة
اعترب �أغلب امل�سلمني �أن �أهم ح�صونهم هو املر�أة م�ستودع ال�رشف والقيم والأخالق،
وبالتايل فهي الهاج�س واخلوف الأول والأ�صيل ،ونقل امل�سلمون ق�ضية احلجاب �إىل
العامل الغربي ،و�شغلوهم بها.
ويف الداخل ،ي�أخذ اجلدل حول منع �أو �إباحة احلجاب ،جه ًدا ووق ًتا �أكرث من
نقا�شات الدميقراطية وحقوق الإن�سان مثالً .ومل تعد الدول التي فر�ضت تطبيق
ال�رشيعة هي الوحيدة املتحم�سة واملتع�صبة ،ولكن تناف�سها جماعات دينية كثرية ذات �أثر
اجتماعي وثقايف �أقوي –�أحيا ًنا– من ال�سلطة ال�سيا�سية .فاملر�أة مل تعد حما�رصة يف �إيران
وال�سودان وال�سعودية وقطاع غزة فقط ،بل يف كل املجتمعات التي تنت�رش فيها جماعات
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التع�صب والهو�س الديني.
ويف حاالت متتع املتدينني ب�رشعية ا�ستخدام العنف �أي كونهم �سلطة �سيا�سية ،فقد
�س ّنوا قوانني للقمع واال�ضطهاد وعلي ر�أ�سها فر�ض احلجاب .ومثلما ي�أخذون على
فرن�سا منع احلجاب ،فهم يفر�ضون احلجاب من خالل قوانني ،و�إجراءات �إدارية،
والإق�صاء عن العمل وحق احلركة ،وكل حقوق املواطنة العادية التي قد تتطلب
االختالط مع الرجال .وهنا تقف ال�سلطة ال�سيا�سية مع الرجل ل�صد الفتنة والغواية
والإثارة والإغراء عنه.
ويف احلالة ال�سودانية ،ا�ستخدمت ال�سلطة الإ�سالمية �آليات مقتب�سة من النازية ،مع
فارق التطور االجتماعي والتاريخي يف احلالتني� .أق�صد بذلك ،فكرة �إعادة �صياغة
الإن�سان ال�سوداين والتي هي يف الأ�صل غري م�سبوقة غري يف �أملانيا الهتلرية .وكانت
وزارة التخطيط االجتماعي ب�إ�رشاف على عثمان حممد طه ،قد �أُن�شئت بكل تفريعاتها
وترهلها الإداري لكي تقوم بعملية �ضبط وتوجيه كل مناحي حياة الفرد ال�سوداين.
علينا �أال نن�سى �أن حكومة الإنقاذ قد و�صلت حد حتديد مواعيد النوم واال�ستيقاظ
(البكور) .و�ضمن هذا التوجه جاء قانون النظام العام –حقيقة– �ضد كل ال�سودانيني
مربرا ق�ضية «لبنى» ،دون �أن يق�صد
ولي�س �ضد املر�أة فقط ،كما قال �أحد امل�سئولني
َ
طبعا .ولكن املر�أة ال�سودانية كانت م�ستهدفة ،حيث حا�رصها قانون
عمومية ال�رضر ً
النظام العام و�رشطة �أمن املجتمع وال�رشطة ال�شعبية بالإ�ضافة لبع�ض املعتوهني الذين
يقفون ب�سياطهم يف مواقف املركبات العامة ،لرتويع الفتيات .وي�ساند كل هذا ،جهاز
�إعالمي موجه دينيا يبث الفتاوى والدرو�س الدينية يقدمها رجال ون�ساء يحملون �صفة
الدعاة ،ويكاد مو�ضوع املر�أة يغطي كل زمن البث .ثم يكمل النظام التعليمي خطة
«ت�شي�ؤ» املر�أة وحمو الإن�سان فيها .فالفتيات فُر�ض عليهن زي مدر�سي �شبه ع�سكري،
�أقرب �إىل مالب�س فرق ال�صاعقة.
ُي�ضاف �إىل ذلك ،مناهج تعليمية مليئة مبقررات تكر�س دونية املر�أة ،وتعيد �إنتاج
فكر �سلفي معاد للم�ساواة وتكرمي الن�ساء .ومن الوا�ضح �أن نظام الإ�سالميني ال�سيا�سي
مدعيا �أن هذا هو �صحيح الدين،
يف ال�سودان قد انحاز للفهم املحافظ واملتخلف للدين،
ً
ومن البديهيات �أن انت�شار هذا الفهم �أو الت�أويل بني قطاعات وا�سعة من ال�سودانيني،
جاء من قهر ال�سلطة ،ولي�س من �صحة و�إقناع االجتهاد وح�سن الت�أويل .وهكذا اكتملت
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�أيديولوجية الإذالل اخلا�ص باملر�أة �ضمن الإذالل العام للإن�سان ال�سوداين ،برتكيز
ومتابعة تتح�سب لأي حراك �أو حترر ن�سوي يهدد منظومة قيم الرجل املتدين اخلائف
من املر�أة الإن�سان ،وغاية هذه الأيديولوجية �أن تبقي الن�ساء م�صدر ال�شهوة والإغراء
والفتنة امل�سيطر عليها ،ولي�س �شقائق الرجال.
يختلط يف �سلوك وفكر املتدين املتع�صب جتاه املر�أة ،ال�سيا�سي والقانوين مع النف�سي
واالجتماعي والثقايف .فهناك داعمات نف�سية الواعية تقبع خلف ال�سلوك املتقنع بحماية
معا .ولكن حني نذهب �أبعد من الق�رشة والأقنعة ،نكت�شف دوافع
الدولة والدين ً
وحمفزات �أخرى� ،إذ ميكن القول �أنه قد ت�صدى لق�ضايا املر�أة واملجتمع �أنا�س ال تخلو
�سريهم الذاتية من حمطات للكبت اجلن�سي واخليبة العاطفية واحلرمان ،وما ينجم عن
ذكوريا،
–عموما–
ذلك من عقد نف�سية ذات �أ�صول جن�سية ون�سائية .فاملجتمع ال�سوداين
ً
ً
يف�صل وظائف واهتمامات املر�أة عن الرجل .وهذا يجعل العالقات الطبيعية بني
اجلن�سني ،حتى على امل�ستوي الربيء والعادي� ،صعبة �إن مل تكن غري ممكنة.
وقد �ساء هذا الو�ضع يف ال�سنوات الأخرية مع ت�صاعد التزمت الديني والذي ي�صل
قمته لدى بع�ض ال�شباب الذي يرف�ض الن�ساء حتى ولو كن يف عمر �أمهاتهم .ويف
مثل هذا املجتمع الأحادي اجلن�س ،والذي يجعل مدخلني منف�صلني للجن�سني يف �أعرق
اجلامعات ،البد �أن ي�سود التوتر يف ال�شارع عالقة اجلن�سني .ور�ؤية الأنثى الغريبة
�صعد كل عقد العمر ،وال يتم التعامل مع املر�أة خارج البيت كو�ضع طبيعي .ورغم
ُي ِّ
�رضورات احلياة وتطور املجتمع مما اقت�ضى زيادة وجود الن�ساء يف ال�شارع؛ �إال �أن
كثريا من العقد الكامنة والظاهرة ،والتي جتلت يف تنامي الدعوات للحجاب
ذلك �أثار
ً
وتقلي�ص وجود املر�أة يف احلياة العامة �أي املحو والإخفاء.
عموما من خوف وفزع
مل يقلل انت�شار احلجاب والنقاب يف ال�شارع واحلياة
ً
دوما من االنحالل والتف�سخ ،و�أن كل ذلك مل ي�ؤد �إىل
املتع�صبني ً
دينيا ،فهم ي�شكون ً
قتل الفتنة وال�شهوة والإغواء .فقد ا�ستمرت املعركة الأزلية� ،إذ كان الرجل الع�صابي
املتدين يظن القدرة على �إخفاء املر�أة/اجل�سد داخل العباءة �أو الزي الإ�سالمي ،كما
ي�سمونه .ولكن حتى املر�أة املحجبة �أو املنتقبة ا�ستمرت يف توظيف لغة اجل�سد واللب�س يف
واجتماعيا ،فقد جعلت املر�أة من احلجاب مو�ضة فهناك
نف�سيا
ً
معركتها لهزمية الرجل ً
حجاب لندن مثالً ،وظهور �أنواع الطرح ال�شفافة واملالب�س املطرزة باخلرز اللماع
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اجلاذب لالنتباه ،ثم ت�ضاف �إىل ذلك العطور الن ّفاذة املثرية للخيال وامليقظة للرغبات.
مركزيا يف ال�رصاع،
مهاجما
كما ت�ستخدم العني ،امل�سموح ب�إظهارها ،وجتعل منها
ً
ً
ا�سرتاتيجيا رغم تغطية بقية اجل�سد .كما ال
دورا
ً
وهنا يلعب الكحل والعناية بالأهداب ً
ي�ستطيع الرجل التحكم وتقييد طريقة امل�شي واحلركة .وقد كان احلجاب لدى املتدينني
�أخر عالج.
لقد ا�ستعان املتع�صب امل�سكني العاجز بكل الو�سائل العنيفة واللطيفة ،ولكنه مل ي�شعر
�أب ًدا بالأمان والثقة ،ومن هنا ميكن �أن نعترب �سن قانون النظام العام حماولة �أخرية،
ُيفرت�ض �أن تكون ناجعة ،لكي يتم �سد ثغرات حتقيق املحو الكامل للمر�أة/الإن�سان بكل
ممكناتها ،خا�صةً ال�رشيرة .وقد يحقق هذا القانون من خالل اجللد والإهانة والإذالل
عملية «الت�شي�ؤ» و�إفراغ املر�أة من �إن�سانيتها ،خا�صةً حني ترقد على الأر�ض وتتلوى
من الأمل ،بينما ي�شاهدها وي�ضحك عليها العامة .ويبقى قانون النظام معل ًقا على
ر�ؤو�س اجلميع ،وي�سقط عليهم حني تريد �رشطة �أمن املجتمع ومن خلفها امل ِّ
ُنظرون
والأيديولوجيون وال�سيا�سيون من �سدنة امل�رشوع احل�ضاري ،الذين يخ�شون انهياره
الكامل والنهائي .ويبقى القانون ك�شبح يالحق «املنفلتات» وغري امللتزمات بالزي
الإ�سالمي؛ باعتبارهن قنبلة موقوتة تهدد امل�رشوع احل�ضاري من خالل ت�شجيع
اخلروج عن منط املر�أة التي يريدها امل�رشوع ،كما يف�سدن خطة �إعادة �صياغة الإن�سان
ال�سوداين.
ورغم التعويل على قانون النظام يف الردع واالن�ضباط ،وهذا ما �أعطاه �سلطات
وا�سعة وناجزة؛ �إال �أن القانون مل ي�ستطع وقف ن�سبة الإ�صابة بالإيدز ،وال جتفيف
تدفق املخدرات على املدن وال يف اجلامعات واملعاهد التعليمية .والأهم من ذلك� ،أننا
ما زلنا نت�ساءل هل يندرج الف�ساد املايل والإداري و�رسقة املال العام ،و�أكل �أموال
اليتامى وامل�رشدين والالجئني والنازحني يف مواد قانون النظام العام؟ �أال تخد�ش �رسقة
الأموال العامة –املك�شوفة واملعلنة يف تقارير مراجعهم العام– احلياء الوطني والنخوة
الدينية؟ ومل ن�سمع مطلقا –طوال عمر النظام الإ�سالمي– بجلد �أي �سارق لأموال
ال�شعب رغم حوادث االختال�سات وخداع البنوك املتكررة .من الوا�ضح �أن قانون
النظام العام ي�ساهم يف اختزال ال�رشف والأخالق يف ب�ضع �سنتيمرتات من القما�ش
كثريا من القيم وال�سلوكيات واالجتاهات التي ت�شكل منظومة
ترتديها فتاة؛ ويتجاهل
ً
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الأخالق للمجتمعات الراقية واملتدينة حقيقةً  ،واحلركة الإ�سالمية ال�سودانية قا�رصة
وعاجزة يف ميدان االجتهاد الديني ،لذا ف�إنها ت�أخذ �أق�رص الطرق لإعادة �صياغة
الإن�سان ال�سوداين :طريق القانون والإجراءات التع�سفية والقمعية ،وا�ستعمال ال�سوط
إنباء من الفكر لأنها
بد ً
ال عن العقل واملنطق والإقناع؛ فهي ترى �أن ال�سوط �أ�صدق � ً
وثقافيا.
ودينيا
فكريا
فقرية وجمدبة
ً
ً
ً
ك�شفت ممار�سات قمع الن�ساء خالل �سنوات حكم الإ�سالميني عن �سلوك �أقرب �إىل
املر�ض النف�سي منه �إىل تطهري املجتمع ،ويظل جلد طالبات جامعة الأحفاد ب�أم درمان،
مقيما لأهل النظام ،يالحقهم كم�سلمني و�سودانيني .فال�سوداين الذي كان
ميثل ً
عارا ً
يفتخر ب�أنه ُمق ِّنع الكا�شفات� ،أ�صبح يجلد الن�ساء يف مكان عام بق�صد الت�شهري والتخويف
قانونيا ،بل تكمن خلفه ُعقد
دينيا وال
ً
با�سم الدين ،ولكن ذلك الت�رصف مل يكن دافعه ً
نف�سية وم�شاعر بالتفاوت االجتماعي ،كانا هما الدافع احلقيقي اخلفي يف تالفيف العقل
الباطن.
أوت�صورا ،يف اخليال
واقعيا �
–عموما– ميثلن
فمن املعلوم �أن طالبات الأحفاد
ً
ً
ً
ال�سوداين ،البورجوازية االقت�صادية/االجتماعية والربجوازية اجلمالية� ،إن �صح
قدرا من احلقد والغنب
ا�ستعارة امل�صطلح ،وهذا التميز واالمتياز ميثل يف ال�ضفة الأخرى ً
وال�شعور باحلرمان� .إذ جند �أن عنا�رصها –يف الغالب– ومن بينهم جنود و�ضباط،
�آتني من الريف وال�صحاري ،وينتمون �إىل فئات اجتماعية فقرية وحمرومة من �أب�سط
احلاجات الأ�سا�سية الالزمة للبقاء .وجاءت بهم ظروف الهجرة والعمل �إىل العا�صمة،
و�إىل مهنة متكنهم من م�شاهدة كل تفا�صيل املجتمع ،وعند مرورهم الر�سمي اليومي،
كانوا يرون كرنفاالت املالب�س ،وي�ستن�شقون العطور الباري�سية .ويف �إحدى املرات،
اختلطت الغرية الدينية مع الرغبات املكبوتة مع م�شاعر احلرمان االجتماعي ،مع
حقيقة «جميلة وم�ستحيلة» ،و�أعقب ال�صرب الطويل ،الرت�صد حتى مت الظفر بالطالبات
يف حالة هجوم بكل �أ�سلحة الفتنة والغواية والإغراء �ضد املتع�صب العنيف اخلائف.
و�أُ�شهر عليهن �سالح ر�سمي :خد�ش احلياء العام �أو ا�ستفزاز امل�شاعر الدينية ،وهي تهمة
�ضعيفة تدل على امل�سكنة والعجز واخلوف لدي املتدين ،والذي ي�ستنجد بقانون النظام
العام الذي اخرتعه ملثل هذا اليوم .وقد مت �إذالل الفتيات و�إهانة ب�رشيتهن ،بينما كان
اجلالدون واملتفرجون يتلذذون باملنظر.
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البد لنا من �أن نت�ساءل عن حكمة م�رشوعية اختيار اجللد كعقوبة مع �إمكانية التعزير
من خالل الغرامة �أو ال�سجن ،خا�صةً و�أن عقوبة امللب�س لي�ست من احلدود القاطعة.
�أعود مرة �أخرى ،للت�أكيد على �أننا نواجه عقد نف�سية وجن�سية تدفع �أ�صحابها
بجلد املر�أة ومتابعة طريقة ت�أملها ب�شبق ولذة ،وذلك لأن امل�رشعني واملنفذين
لال�ستمتاع َ
«بينات» لأنهم ال
ال ي�ستندون على ن�ص �رشعي قاطع بوجوب اجللد ،وال توجد ِّ
ي�ستطيعون حتديد ما هو الزي الفا�ضح الذي ي�ستوجب العقوبة؟ ويقول �أحد م�سئويل
مف�رسا« :الزي الفا�ضح هو الزي ال�ضيق وال�شفاف واملثري لل�شهوة
�رشطة �أمن املجتمع
ً
متاما ،وهل تو�صلت ال�رشطة لـ»ترمومرت» خا�ص
اجلن�سية» .فال�ضيق وال�شفاف ن�سبي ً
لقيا�س ارتفاع �أو انخفا�ض ال�شهوة اجلن�سية؟ فهذه بدورها م�س�ألة ن�سبية تعتمد على ثقافة
ال�شخ�ص ونظرته للمر�أة املثرية وغري املثرية.
ومن ناحية �أخرى ،يقر كل املجتهدين املحدثني �أمثال ال�شيخ حممد الغزايل
وجمال البنا وحممود �شلتوت وحتى يو�سف القر�ضاوي ،عدم وجود ما ي�سمي بالزي
الإ�سالمي ،و�أن الإ�سالم مل ي�ضع قواعد حمددة للمالب�س ال�رشعية ،و�أن كل ما ورد يف
القر�آن الكرمي من �أوامر يف هذا اخل�صو�ص هو �سرت املر�أة جل�سمها .ويف حديث قريب
لل�شيخ ن�رص فريد وا�صل ،مفتي الديار امل�رصية الأ�سبق ،يقول« :كل ما ي�سرت ج�سم
ف�صل �أع�ضاء ج�سمها ،فهو مباح».
املر�أة وال ُيظهر �شي ًئا من مفاتنها وال ُي ِّ

ومن كل ما تقدم ،تنف�ضح دينية النظام يف ال�سودان ،املزيفة ،فهو ي�سعى �إىل التمكني
با�سم الدين ،وال ي�سعى �إىل ن�رش الف�ضيلة وتطهري املجتمع ،وال لرتك مهمة فهم وتف�سري
الدين للفقهاء واملفكرين ولي�س لل�رشطة.
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الف�صل ال�ساد�س

و�ضعية غري امل�سلمني
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كان االختبار احلقيقي للفكر ال�سيا�سي الإ�سالمي ،هو حتدي قيام دولة مدنية
واقعيا يف نوع الد�ستور
دميقراطية حديثة ،متعددة الثقافات؛ وهو الأمر الذي يتجلى
ً
حمل الكثريون احلركة الإ�سالمية ال�سودانية امل�سئولية
الذي تتبناه هذه الدولة .وقد ّ
يف الرتكيز على �أحادية الهوية الثقافية ،وفر�ض اخليار العربي/الإ�سالمي كتعريف
مفرد ملن هو ال�سوداين؟ وهذا مما ت�سبب يف عملية التهمي�ش الثقايف امل�ستمر لغري العرب
وامل�سلمني .وهذا الذي قاد يف النهاية �إىل انف�صال اجلنوب ،ويهدد م�صري دارفور.
فقد كان من الن�شاطات املبكرة والتي د�شنت ظهور احلركة الإ�سالمية ،الدعوة للنظر
يف �أمر الد�ستور حتى يجئ متفقا مع �إرادة ال�شعب ال�سوداين امل�سلم ،وم�ستن ًدا �إىل كتاب
الله و�سنة ر�سول الله .وانعقد اجتماع يف يومي  11-10دي�سمرب  ،1955ومت ت�أ�سي�س
جبهة الد�ستور الإ�سالمي والتي ان�ضمت �إليها جمموعة كبرية من التنظيمات الدينية.
منذ ذلك الوقت ،دخلت اللجان القومية للد�ستور يف جدل حول ثالث م�سائل تتعلق
بطبيعة الدولة ،وهي:
1 .1هل هي دولة �إ�سالمية �أم علمانية؟
2 .2هل هي دولة موحدة (مركزية) �أم فيدرالية؟
3 .3ما هو نظام احلكم :رئا�سي �أم برملاين؟
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هذا وقد وقف اجلنوبيون من البداية وبح�سم� ،ضد عملية تديني الدولة يف ال�سودان،
باعتبار التنوع الثقايف الذي مييز البالد .ففي اللجنة الفنية الأوىل التي كُ ونت يف
يناير ،1967وقدمت م�سودة د�ستور –له مالمح �إ�سالمية وا�ضحة– للجمعية الت�أ�سي�سية
مطلع  ،1968حتفظ اجلنوبيون ولكن دون جدوى .فقد قدموا مذكرة ُترجح الد�ستور
غري الديني ،تقول «� ّأن � ّأي د�ستور يقوم على عقيدة واحدة – دينية كانت �أم �إحلادية -ال
يت�سع للتباين املوجود يف ال�سودان» ،وتطالب املذكرة �رصاحةً بف�صل الدين عن الدولة
لأن الد�ستور الإ�سالمي �سيهدد الوحدة الوطنية ،ولن يحقق م�ساواة املجموعات الدينية
املختلفة �أمام الدولة ،مما مينع انت�شار الت�سامح الديني يف املجال ال�سيا�سي.
وترى املذكرة «�إن الو�ضع الطائفي االنق�سامي للمجتمع امل�سلم يجعل الد�ستور
الإ�سالمي ،لي�س �ضد غري امل�سلمني فح�سب ،بل �سيكون �ضد اجلماعات الإ�سالمية
نف�سها» ،وينتهي بالقول ب�رضورة «ح�رص ال ّدين كله يف دائرة الن�شاط اخلا�ص ،وال
تتدخل فيه الدولة مطل ًقا� ،إال ملقت�ضيات الأمن العام ،كما يف حالة الهند والواليات
املتحدة الأمريكية»( .مناق�شات اللجنة القومية للد�ستور ،دار الوثائق القومية� ،أوردها
البوين� ،ص.)43-42
من هنا بد�أ تبلور و َت�شكُّ ل الأزمة ال�سودانية الدائمة ،فقد �أبدى النواب وال�سيا�سيون
كثريا من التحفظات واملخاوف .ويف االجتاه نف�سه ،قال (وليم دينق)
غري امل�سلمني
ً
بربه ،مما ي�ستدعي املطالبة بد�ستور علماين ،لأنه يتيح
«الدين خا�ص بعالقة الفرد ّ
فر�صا مت�ساوية للجميع» ،و�أ�شار �إىل الهند ذات الأغلبية الهندو�سية التي ميكن �أن
ً
يحكمها م�سلم لأن د�ستورها علماين .وذكر الع�ضو (تونق �شول) وهو على حق� ،أن
م�س�ألة الد�ستور الإ�سالمي مل تكن ظاهرة خالل الفرتة من  1953وحتى  ،1958لأن
النا�س كانوا حري�صني على الوحدة بالإ�ضافة لظهور م�صالح �شخ�صية و�أيديولوجية
دعمت هذه الدعوة .و�أ�شار �إىل �أن الإ�سالم يعني لبع�ض النا�س تعريب املنطقة جنوب
ال�صحراء ،وهذا –ح�سب ر�أيه– ا�ستعمار جديد.
�أما املذكرة امل�ؤيدة فقد قدمها (ح�سن الرتابي) وجاء على ر�أ�س �أ�سبابه� :أن اجلمهور
قيمه ،خا�صةً والإ�سالم
يف ال�سودان جمهور م�سلم ولهذا البد �أن يمُ ثِّل د�ستور ال�سودان ّ
عقيدة �أهل ال�سودان –بخالف كل الأديان الأخرى– هو دين ودولة ي�أمر باحلكم مبا
�أنزل الله .وت�ؤكد املذكرة على �أن «الد�ستور الإ�سالمي هو الو�ضع الوحيد الذي يجعل
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املواطنني يف حالة انفعال وجتاوب مع الد�ستور ،لأنه يوافق العقيدة ال�سيا�سية لأغلبية
ال�شعب ،ويتجاوب مع عاطفتها ،وهو يف الوقت ذاته ال يت�صادم مع عقائد غري امل�سلمني
حريتهم ،ويت�سع لكثري من الأفكار والأو�ضاع الديمّ قراطية ال�سائدة يف
بل �إنه ي�ضمن ّ
العامل غري امل�سلم� ،أما الد�ستور الالديني فلي�س فيه لغري امل�سلمني �أكرث من حتقيق القدر
نف�سه من احلرية واالت�ساع لتلك الأفكار وال ّنظم ،بينما يت�صادم مع عقيدة الأغلبية ب�شكل
�رصيح»( .من�صور خالد ،259 :ومناق�شات اللجنة).
اجتهادا جدي ًدا وجري ًئا حول و�ضعية غري
مل تقدم احلركة الإ�سالمية ال�سودانية
ً
راه فيِ ال ِّد ِ
الر ْ�ش ُد ِم َن ال َْغ ِّي».
ين َق ْد َت َب نَّ َ
ي ُّ
امل�سلمني ،واكتفت برتديد الآية« :ال �إِكْ َ
ين لمَ ْ ُيقا ِتلُوكُ ْم فيِ ال ِّد ِ
ين َولمَ ْ
(البقرة� ،)256:أو الآية الأخرى« :ال َي ْنهاكُ ُم ال َل ُّه َع ِن ا َّل ِذ َ
ني»( .املمتحنة،)8:
وه ْم َو ُت ْق ِ�س ُطوا ِ�إل َْيهِ ْم إِ� َّن ال َّل َه ُي ِح ُّب المْ ُ ْق ِ�س ِط َ
ُي ْخرِ ُجوكُ ْم ِم ْن ِديارِ كُ ْم �أَ ْن َتبرَ ُّ ُ
خاف َو ِعي ِد».
ُون َوما �أَ ْن َت َعل َْيهِ ْم ب َِج َّبارٍ َفذ َِّك ْر بِا ْل ُق ْر� ِآن َم ْن َي ُ
�أو « َن ْح ُن �أَ ْعل َُم بمِ ا َي ُقول َ

ال �إثبات
(ق ،)45:ويدخل الأ�ستاذ (حممود حممد طه) يف جدل مع الإ�سالميني ،حماو ً
عدم �صمود هذا املنطق ،لأن هذه الآيات –ح�سب ر�أيه– من�سوخة ب�آية ال�سيف ومل
تقم عليها ال�رشيعةَ « :ف�إِذَ ا ا ْن َ�سل ََخ ْ أَ
وه ْم».
ال ْ�ش ُه ُر الحْ ُ ُر ُم فَا ْق ُتلُوا المْ ُ�شرْ ِ ِك َ
ني َح ْي ُث َو َج ْدتمُ ُ ُ
ون بِال َل ِّه َوال بِال َْي ْو ِم ْال ِآخرِ َوال
(التوبة ،)5:من�سوخة � ً
ين ال ُي ْ�ؤ ِم ُن َ
أي�ضا ب�آية« :قا ِتلُوا ا َّل ِذ َ
تاب َح َّتى
ُي َحرِّ ُم َ
ين الحْ َِّق ِم َن ا َّل ِذ َ
ون ِد َ
ون ما َح َّر َم ال َل ُّه َو َر ُ�سول ُُه َوال َي ِدي ُن َ
ين �أُو ُتوا ال ِْك َ
ِ
ون»(.التوبة.)29:ويت�ساءل «فهل مع هذه العبارة
ُي ْع ُطوا الجْ ِ ْز َي َة َع ْن َي ٍد َو ُه ْم
�صاغ ُر َ

الوا�ضحة يزعم زاعم �أنهم مت�ساوون مع امل�سلمني يف احلقوق والواجبات الأخرى».
(.)1968:12

كانت تلك الفرتة هي مرحلة الن�ش�أة والتكوين للدولة ال�سودانية ملا بعد اال�ستقالل.
فقد نال ال�سودانيون ا�ستقاللهم ال�سيا�سي ،وكان ُيفرت�ض �أن ينطلقوا يف عملية البناء،
عموما .وهذه و�ضعية تتطلب ر�ؤية قومية مجُ مع عليها �أو حتظى
والتنمية ،والتحديث
ً
باتفاق وا�سع .ولكن ال�سودانيني وقعوا يف فخ �أُحادية ومركزية الثقافة .وكان املعيار
هو الأغلبية العددية لل�سكان باعتبارها طريقة دميقراطية معتمدة .كما �أن الإح�سا�س
كثريا من ال�سيا�سات واملواقف ال�شمالية .فقد
بتفوق الثقافة العربية/الإ�سالمية كان يربر ً
كان كثري من ال�شماليني يعتقدون �أنهم �أ�صحاب مهمة ح�ضارية –عبء الرجل ال�شمايل–
تتمثل يف �أ�سلمة وتعريب اجلنوبيني.
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قطع انقالب 25مايو (�آيار)  1969الي�ساري ،الطريق �أمام الد�ستور الإ�سالمي
الذي كانت اجلمعية الت�أ�سي�سية على و�شك متريره .و�أُعلن ال�سودان جمهورية ا�شرتاكية
مبكرا ،فيما �سمي ببيان
تقوم على حتالف قوى ال�شعب العاملة .واعرتف النظام اجلديد
ً
 2يونيو (حزيران)  ،1969بالفوارق التاريخية والثقافية بني ال�شمال واجلنوب،
و�أن بناء الوحدة الوطنية للبالد البد �أن ي�أخذ هذه احلقائق يف االعتبار .كما �أعلن عن
نية النظام تطبيق احلكم الذاتي يف اجلنوب .و�أ�شار الإعالن �إىل �رضورة بناء حركة
ا�شرتاكية دميقراطية يف اجلنوب ك�أ�سا�س لتنفيذ للربنامج املعلن .وقد �صار هذا البيان
مرجعية االتفاقيات والد�ساتري وال�سيا�سات الالحقة.
وقد كانت اتفاقية �أدي�س �أبابا  1972هي �أول حماولة جادة حلل جذري مل�شكلة
اجلنوب على �أ�س�س معقولة ومقبولة ج�سدت املبادئ اجلديدة .فقد كان من الطبيعي �أن
يحتل االعرتاف بالتنوع الثقايف الأولوية والأهمية الق�صوى� .إذ ميكن تلخي�ص ذلك
يف �أربع م�سائل ت�ستحق املعاجلة الفورية ،وهي :اجلن�سية والثقافة ،انعدام امل�ساواة
االقت�صادية� ،أمن الوطن واملواطنني ،واحلقوق الدميقراطية .وهذا يعني بالن�سبة
لإدارة التنوع االهتمام بـ «الذاتية الثقافية وال�سيا�سية التي تتيح تطوير وترقية الثقافات،
مبا فيها اللغات الإقليمية ،وال�سلطات املخولة للهيئة الت�رشيعية لإ�صدار القوانني مبا
ي�ساير التقاليد والعادات»�( .ألري .)231ود�شنت االتفاقية حلكم ذاتي للإقليم اجلنوبي
نظاما للحكم الذاتي
يف �إطار ال�سودان املوحد ،حيث منحت االتفاقية املديريات اجلنوبية
ً
يتمتع بال�سلطات الت�رشيعية والتنفيذية واحلريات الأ�سا�سية وامل�شاركة يف ال�سلطة ،وقد
احتلت االتفاقية مكانها كقانون �أ�سا�سي يف الد�ستور القومي.
ميكن القول ب�أن ال�سودانيني قد تو�صلوا التفاق يقرب من الإجماع �إىل �أن الالمركزية
ب�أ�شكالها املختلفة :الفدرالية ،احلكم الذاتي ..الخ ،هي الأداة الأف�ضل والأكرث عملية
لإدارة التنوع الثقايف يف ال�سودان .ولكن بقي اخلالف حول امل�ضمون وال�سيا�سات
العملية .ويف هذه احلالة يكون املحك واملعيار العملي ،هو كيف مت التعامل مع �أ�سئلة
الدين واللغة كمكونني �أ�سا�سيني ملا ي�سمي بـ «الهوية» الثقافية؟ وهو مفهوم �شديد التجريد
يجد الإ�سالميون �صعوبة يف تعريفه �أو يف حتديده بطريقة ملمو�سة وواقعية ،ويف كثري
من الأحيان يتعاملون معه كبديهية �أو معطى ال يحتاج جلهد يف التعريف �أو التحديد.
فالدين ي�صعب �أن ميثل هوية ،فهو جزء من الثقافة وبالتايل ميكن �أن ينق�سم يف هويات
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متعددة .فالإ�سالم مثالً ،كدين منثور يف هويات عديدة متتد من ماليزيا و�إندوني�سيا
ونيجريا .وقد تتنوع ممار�سات الدين الواحد يف نف�س البلد ،كما هو احلال يف ال�سودان،
حيث يوجد ما ن�سميه الدين ال�شعبي ،والطرق ال�صوفية ،وال�سلفية ،والإ�سالم ال�سيا�سي
كما متثله الأحزاب الدينية.
فجر الرئي�س ال�سوداين عمر الب�شري
عقب �إعالن انف�صال اجلنوب يف يوليوّ 2011
�صدمة للكثريين ،حني �أعلن «�إلغاء» تعددية ال�سودان .وقد انده�ش كثريون ،وا�ستاء
أي�ضا ،رغم �أن احلديث ال يثري الده�شة وال اال�ستياء لدي املتابع لأيديولوجية
كثريون � ً
احلركة الإ�سالمية ال�سودانية؛ فقد ُح�سم �أمر �أي �صوت يدعو لأي نوع من التعدد
الثقايف �أو الديني �أو اللغوي ،فالدين واحد هو الإ�سالم لأن الدولة �ستقوم على ال�رشيعة
الإ�سالمية ولن حتتمل �أي نوع من املناف�سة يف الت�رشيع .ولأن القر�آن جاء باللغة
العربية ،فهي لغة مقد�سة وكاملة لن ت�ضيف لها �أية لغة �أخري جدي ًدا ،و�أخريا ،ح�سم
الرئي�س ذلك اجلدل الطويل العقيم حول الهوية ،وجاء بالقول الف�صل ،حيث قال
«ال�سودانيون عرب وم�سلمون وكفى.
هذا املوقف الذي �أعلنه الب�شري ،هو يف حقيقته موقف غالبية الأحزاب التقليدية وكثري
من ال�سودانيني ،حني يربز �س�ؤال الثقافة والهوية .فاملجتمع ال�سوداين ال�شمايل الذي
�صعب عليه –يف دواخله– �أن يت�ساوى مع
ً
كثريا ما يو�صف ب�أنه متدين و�صويفَ ،ي ُ
اجلنوبيني ويردد احلديث الغريب «هم ما ي�شبهونا» وهذا حكم ثقايف ولي�س عرقي،
ال العقيدة �أو ما يعبدون .والحظت رغم كل الأقنعة ال�سيا�سية� ،أن
واملق�صود به �أو ً
الزعماء والقادة يعطون هذا اجلانب �أهمية ق�صوى ،فقد كتب ال�سيد ال�صادق املهدي
�أثناء فرتة حكمه بعد ثورة �أكتوبر  1964وم�ؤمتر املائدة امل�ستديرة ،ر�سالة �إىل البابا
يقرتح فيها العمل امل�شرتك بني الكني�سة واحلكومة ال�سودانية للق�ضاء على الوثنية وحتويل
�أ�صحاب الديانات التقليدية يف اجلنوب �إىل م�ؤمنني يعتنقون � ًأيا من الديانات ال�سماوية:
امل�سيحية �أو الإ�سالم( .البوين:البعد الديني لق�ضية اجلنوب� ،1996 ،...ص.)41
ويف تو�صيات م�ؤمتر الفكر والثقافة الإ�سالمية الأول ،يف نوفمرب ،1982دعا
ال�شيخ ح�سن الرتابي� ،إىل الق�ضاء على الوثنية ،قائالً�« :إن اعتناق �أي دين �سماوي،
�إ�سالما كان �أم م�سيحية� ،أف�ضل بكثري من البقاء على الوثنية ،لأن الأديان التوحيدية
طور القيم الإن�سانية والأ�س�س الأخالقية»( .وقائع امل�ؤمتر).
ُت ّ
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هذا تفكري ال يذهب بعي ًدا عن م�رشوع «التح�رض» (نقل احل�ضارة) اال�ستعماري،
واملهمة التي اُعتربت عبء الرجل الأبي�ض ،فمن �أهم خلفيات ال�رصاع ال�شمايل/
اجلنوبي ،عقيدة رف�ض اجلنوبيني ،وعجز كثري من امل�سلمني ال�شماليني حتى املتعلمني،
�أو بالأ�صح بالذات املتعلمني منهم ،عن قبول هذا الآخر املختلف .ورغم احلديث الكثري
كثريا من الثقافات اجلنوبية.
عن التنوع �أو التعدد الثقايف ،مل يقرتب املثقفون ال�شماليون ً
حيث ظل الباحث (�إيفانز برت�شارد) ،هواملرجعية الأ�سا�سية يف انرثوبولوجيا القبائل
اجلنوبية .ولو �س�أل �سائل عن عدد الإداريني ال�شماليني الذين عملوا يف اجلنوب وتعلموا
اللغات اجلنوبية ،لكادت الإجابة �أن تكون ال �أحد.
وقد كانت جتربة (مركز الدرا�سات ال�سودانية) يف ترجمة كتب الدكتور ( فران�سي�س
دينق ،حماولة رائدة يف التعريف بالفكر اجلنوبي املعا�رص.ولكنها توقفت ،ومل تكتمل
ال�سباب عدة.وقد تركز االهتمام على كتابات اجلنوبيني الذين يكتبون بالعربية فقط.
ومع تدهور م�ستوي اللغة االجنليزية يف ال�سودان ،اكتملت عزلة الو�صول �إىل الثقافات
اجلنوبية.وكانت النتيجة ،عدم االحرتام واالهتمام بالثقافات اجلنوبية ،و�أ�صبح من
املمكن احلديث عن الغاء التعددية الثقافية بخطب جماهريية!
هناك قطاعات وتيارات �إ�سالمية كبرية و�أ�سا�سية ،ترى يف التنوع �أو التعدد الثقايف
نوعا من الفتنة� ،أو تدرجه �ضمن فكرة الفرق ال�ضالة ،وح�سب اللغة احلديثة ،يرون يف
ً
التعدد :م�ؤامرة ا�ستعمارية �أو �صهيونية لتمزيق الأمة �أو الدول العربية .وهذا التحليل
ال يف التاريخ العربي/الإ�سالمي .كما
حتديث لفكرة �أو تهمة ال�شعوبية التي �سادت طوي ً
�أن مفهوم الأقليات ،ظل �سيء ال�سمعة يف ال�سيا�سة والفكر العربيني ،ويتم ال�سكوت
ويطارد من يحاول
عنه؛ ومن هنا يدخل دائرة الغمو�ض والت�آمر لأنه ال ُيناق�ش عل ًنا ُ
الإف�صاح والإعالن عن مثل هذه الأفكار الهدامة .ورغم �أن الدولة العظمى «الواليات
املتحدة الأمريكية» هي منوذج للتعددية الثقافية وف�شلت يف قمعها بكل �أ�ساليب التفرقة
ال لنجاح التعددية.
العن�رصية وكراهية الآخر� ،إال �أن الإق�صائيني يتجنبون اعتبارها مثا ً
ومع �أن �آباء احلركة الوطنية� ،أُعجبوا بحزب (امل�ؤمتر الوطني الهندي)� ،إال �أن عقليتهم
الأحادية وثقافة خوف الفتنة ،وقفت بهم دون ا�ستلهام جتربة الهند يف التنوع حيث
م�سلما يف دولة ذات �أغلبية هندو�سية.
ميكن �أن يكون رئي�س اجلمهورية
ً
يرتبط قبول التنوع والتعاي�ش مع الآخر املختلف ،بق�ضية الدميقراطية احلقيقية،
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ففي كثري من الأحيان نخت�رص الدميقراطية يف الأحزاب و�صناديق االنتخابات �أي
الدميقراطية الإجرائية وال�شكلية .ولكننا يف الوقت نف�سه ،وحتت دعوى اخل�صو�صية
الثقافية ،نحاول –كم�سلمني– ا�ستبعاد امل�ضمون الفل�سفي للدميقراطية ،خا�صةً حني يتعلق
الأمر باحلريات .ففي حالة املطالبة باحرتام احلريات –خا�صة احلريات ال�شخ�صية–
ينح�رص العقل يف اجلوانب ال�سلبية فقط ،وك�أن احلرية ال تعدو زواج املثليني ،وك�أن
الثورة الفرن�سية اندلعت فقط لتقر هذا الزواج! وتت�سع دائرة التحفظات للت�ضييق على
م�ساحة احلريات .ويخ�شى املتحفظون من تعميم بع�ض احلقوق التي يراها الغربيون
�رضورية ،مثل حرية العقيدة� ،أو تغيري املعتقد .فالإ�سالم وا�ضح وحا�سم يف ق�ضية
الردة ،ومن يغيرّ دينه يقتل ،وهنا البد �أن يربز االختالف مع منظمات حقوق
ّ
االن�سان العاملية .وفكرة التعددية التي رف�ضها الب�شري تعني –يف نظره– االعرتاف
بوجود �أكرث من دين داخل الدولة الواحدة ،وبالتايل البد �أن تمُ نح حرية تغيري الدين �أو
العقيدة ،ومن احلكمة –ح�سب الر�ؤية اال�سالمية الأ�صولية– �أن ُيغلق هذا الباب� ،س ًدا
لأي ذريعة حمتملة.
عرفت احلركة تيارين منذ قيام االنقالب يف  30يونيو  ،1989يرى الأول ف�صل
اجلنوب لكي ينعم ال�سودان بدولة �إ�سالمية «�صافية» خالية من �صداع الأقليات غري
امل�سلمة ،وبالتايل تنتفي �أية معار�ضة �أو عقبات �أمام م�سرية الدولة الإ�سالمية .يف حني
يرى التيار الثاين �رضورة �أ�سلمة وتعريب ال�سودان بكل الو�سائل ال�سلمية �أو العنيفة،
لإمكانية ا�ستخدامه كبوابة نحو �أفريقيا.
ويف النهاية ،حققت احلركة ال�شعبية هدف الإ�سالميني باالنف�صال .وبالتايل ،انتقل
الإ�سالميون ب�سهولة خلطوة �إعالن الأ�سلمة والتعريب ،وقد �أحرج النظام ال�سوداين
بقية احلركات الإ�سالمية التي حتاول طم�أنة غري امل�سلمني يف دولتها املوعودة ،حيث
عمليا لعدم قدرة الإ�سالميني على قبول الآخر املختلف حتى لو
منوذجا
قدم ال�سودان
ً
ً
كان يحمل نف�س اجلن�سية ولكن يختلف يف العقيدة.
***

م�شكلة التجربة ال�سودانية لتطبيق ال�رشيعة �أنها انطلقت والعوملة يف �أوجها ،و�أول
مظاهر العوملة �سقوط احلدود واحلواجز بني الثقافات ،وي�صعب تطبيق ال�رشيعة يف
ثقافة مك�شوفة ومفتوحة على العامل ،وي�ستحيل يف الوقت نف�سه االنغالق والعزلة عن
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عموما ويف ال�سودان على وجه اخل�صو�ص،
الكون ،وهذه هي مع�ضلة الإ�سالميني
ً
لأنهم ميار�سون احلكم والتجربة ،ولي�س جمرد التنظري .فهم يواجهون امل�شكالت
اليومية ومطالبون بالإجابة على �أ�سئلة ع�رصية وواقعية .فقد ُدبجت �آالف ال�صفحات
–نظريا– ولكن يف ال�سودان ويف هذه
عن حقوق غري امل�سلمني يف الدولة الإ�سالمية
ً
اللحظة ،هناك دولة تن�سب نف�سها للإ�سالم وت�ضم غري م�سلمني فكيف تعاملهم؟ ال يوجد
�أمامها �سوى �أن تبذل املزيد من االجتهاد والفهم الع�رصي للدين ،وذلك النعدام
املرجعية لأي دولة �إ�سالمية معا�رصة متعددة الثقافات.
يقول �أحد امل�سئولني ومنظري النظام احلايل( ،غازي �صالح الدين) ،يف ال�سياق
نف�سه «منذ اال�ستقالل ،ظل ال�سعي لإقامة دولة حديثة ،ق�ضية مركزية يف ال�سيا�سة
الأفريقية ،وال�سودانية حتدي ًدا .ففي ال�سودان ح ّد ال�رصاع يف اجلنوب من جهود
اال�ستقالل و�إقامة دولة م�ستقلة وقادرة على القيام بوظائفها ،حيث عزل اال�ستعمار
أي�ضا موقف عدائي جتاه ال�شمال.
اجلنوب عن ال�شمال مما �أدى لربوز هوية خمتلفة ،و� ً
وقد كان هذا هو العن�رص الأهم يف ت�شكيل ال�سيا�سة ال�سودانية منذ اال�ستقالل وحتى
االنف�صال .انف�صل اجلنوب ،بينما العديد من م�شكالت املا�ضي مازالت عالقة� .أدى
اختفاء اجلنوب كج�سم �إىل خلق ظروف جديدة ت�سمح بانتهاج �أ�ساليب جديدة يف التعامل
مع امل�شكالت التي تواجه البلد»�( .سودان ما بعد االنف�صال ..التحديات والفر�ص،
حما�رضة يف مدر�سة الدرا�سات االفريقية وال�رشقية-لندن 17 ،دي�سمرب  2011ترجمة
بابكر في�صل بابكر) .هذا ن�ص ميثِّل جي ًدا الإ�شكالية اخلاطئة التي طرحتها النخب
ال�سودانية جتاه كيفية بناء الدولة احلديثة ،وال يقت�رص الأمر على الإ�سالميني ال�سودانيني
فقط .ولكنهم يجب �أن يتحملوا وزر بداية الأزمة وختامها .فقد كانوا �أول من �أدخل
البالد يف نفق احلل الديني مل�شكلة طابعها �سيا�سي واقت�صادي/اجتماعي ،وهذا ما �سوف
�أو�ضحه الح ًقا .ويف النهاية مت االنف�صال وقبله توقيع اتفاقية ال�سالم ال�شامل حتت �سلطة
حكم الإ�سالميني.
يعطي (�صالح الدين) الأزمة ال�سودانية ُبعدها التاريخي ،وهذا فهم جيد للأزمة،
قائما حني يقف عند حد الو�صف فقط وال يلج يف حتليل �أعمق.
ولكن يرتك الغمو�ض ً
ويف هذه احلالة يعطي القارئ احلق يف الت�سا�ؤل :هل ما حدث لل�سودان منذ اال�ستقالل
وقدرا ،وال توجد �أي خيارات �أخرى ممكنة غري
ق�ضاء
كان «حتمية تاريخية» �أم
ً
ً
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ما حدث فعالً؟ هل مل تكن هناك �أي احتماالت �أخرى �أمام النخب ال�سودانية القرتاح
تاريخ خمتلف لل�سودان؟ �أقول نعم ،كان من املمكن �أن يكون اخليار خمتل ًفا لو كان
عقل النخب خمتل ًفا وطرح الأ�سئلة ال�صحيحة ،ولكن الإ�شكالية امل�صطنعة �أو اخلاطئة
هي التي حددت وحكمت امل�سار ال�رصاعي واملت�أزم الذي انتهجه ال�سودان .فقد واجهت
الدول االفريقية جميعها –كما ذكر– نف�س عواقب املرحلة اال�ستعمارية ،ولكن مل ي�صل
بها الأمر حد االنف�صال وبعد �سنوات مديدة من االقتتال ،حيث �صار ال�سودان �صاحب
�أطول حرب �أهلية يف القارة بال منازع ،وحتى نيجرييا التي و�صلت حرب بيافرا الأهلية
ذروتها ،ا�ستطاعت يف النهاية بحكمة ،جتنب احلرب الأهلية وبقيت موحدة .ومن
ناحية �أخرى ،كان �آباء اال�ستقالل الأفارقة –يف الغالب– �أ�صحاب ر�ؤى فكرية لقيادة
جميعا مهمومني بتحديث �أو يف ا�سو�أ الأحوال «غربنة» بلدانهم،
بلدانهم ،وقد كانوا
ً
ب�سبب تكوينهم الفكري الغربي .فقد ظهرت يف �ستينيات القرن املا�ضي �أي يف ع�رص
موجة اال�ستقالالت �شخ�صيات مثل :نكروما ،ونايريري ،و�سيكوتوري ،و�سنغور،
فكريا ،كما راجت �أفكار اال�شرتاكية الأفريقية ،والزنوجة،
وغريهم من غري املميزين
ً
واجلماعية ،والأفريقانية وغريها من امل�رشوعات الفكرية الكربى والر�ؤى الطموحة.
زمنيا كل هذه الدول ،مل يتعد همه الفكري اجلدل حول
ولكن ال�سودان والذي �سبق
ً
اال�ستقالل �أو الوحدة مع م�رص.
ُيالحظ اهتمام الإ�سالميني املتزايد يف الفرتة الأخرية ،مب�س�ألة و�ضعية غري امل�سلمني
أخرا بعد انف�صال اجلنوب ،ولكنني
يف الدولة الإ�سالمية ،ويرى البع�ض �أن ذلك جاء مت� ً
�أعتقد �أنهم يخ�شون على ما تبقى من البالد لو �سارت الأمور باملنوال الراهن.
فقد ُعقدت الندوات وامل�ؤمترات واللقاءات ،للتداول يف املو�ضوع والو�صول �إىل
�صيغة �إ�سالمية معا�رصة ،ومن بني هذه اللقاءات ما �أ�سموه «املفاكرة» ،حيث يقول
الأمني ال�سيا�سي للم�ؤمتر الوطني بوالية اخلرطوم د .نزار خالد يف مداخلة عن
«املواطنة يف الدولة الإ�سالمية» �أن مفهوم الدولة الإ�سالمية يلتب�س عند الكثريين يف ظل
جتارب الدولة الأموية والعبا�سية.
نظاما متما�سكً ا ميكن �أن ي�سمى بدولة
ومي�ضي للقول �إن اجلزيرة العربية مل تعهد
ً
طيلة تاريخها .وقال �إن النماذج امل�ستحدثة قد �شابتها الكثري من �أوجه ال�رصاعات بني
احلكام واملعار�ضني انتهى ب�إرث فقهي �أخذ قد�سية من (اخلَ لَّف) ال ي�ستحقها .و�أ�شار
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�إىل �أن الكتابات الفقهية متت يف حقبة تلك ال�رصاعات ومعظمها م�ستلهم من احل�ضارة
الرومانية والفار�سية .وقال (نزار) �إن مفهوم اخلالفة الرا�شدة كان فيه ر�أ�س الدولة
هو �أمري امل�ؤمنني الذي يقود اجليو�ش ،الأمر الذي يرى �أنه �أفقد التجربة معايري اختياره
وحتديد �صالحياته .وي�ضيف �أن تلك اال�شياء قد �أثبتت جتاربها فيما ظهر من فتنة خالل
عهد اخلالفة الرابعة والتي �أ�شارت �إليها كتب التاريخ ،الأمر الذي قال �أنه غياب مما
�سماه باملبادئ الد�ستورية العامة ،واختتم مداخالته بالت�أكيد على �رضورة حتقيق مقا�صد
وقيم الدين يف احلكم ولي�س تقدي�س املواقف الفقهية بعد وفاة النبي �صلى الله عليه
ال�رشع َّ
و�سلم.
مل يحدد (د.نزار) مثل �سابقيه ،مفهوم الدولة الدينية وموا�صفاتها ،والغريب
�أن يتحدث عن االلتبا�س عند الكثريين ،دون �أن يحدد ماهو ،حتى نعرف معه هذا
االلتبا�س .وي�ستخدم مفهوم فكري هو الدولة بالتبادل مع تعبري جغرايف هو اجلزيرة
العربية ،مع �أن الإ�سالم كان قد جتاوز هذه الرقعة و�صارت الإمرباطورية التي
ا�ستلهمت منها الكتب الفقهية �إرثها ،كما قال .ال نخرج من حديثه ب�أي فكرة جديدة،
وي�رسع �إىل ما ينبغي و�رضورة �أن.
ال
وان�رصافيا
هروبيا
ومما يجعل من فكر الإ�سالميني
وخياليا� ،أن يكون الرد حتلي ً
ً
ً
ً
و�صفيا على �س�ؤال ملاذا ف�شل امل�سلمون طوال هذه القرون يف ت�أ�سي�س الدولة
ولي�س
ً
الإ�سالمية املبتغاة؟ وملاذا مل يحققوا مقا�صد ال�رشيعة التي ميكن �أن متدهم مببادئ دولة
را�شدة �أخرى؟ هذا هو ال�س�ؤال والذي للمفارقة �س�أله برنارد لوي�س�:أين اخلط�أ؟ �أو
( )What went wrongهذا ما يتوجب على الإ�سالميني �أن يكتبوا عنه .نحن ال نختلف
حول ماذا قال الإ�سالم؟ ولكن نريد �أن نعرتف مبا فعل امل�سلمون بالإ�سالم ومازالوا
يفعلون؟ هذا هو �س�ؤال الفكر الإ�سالمي الذي يريد فهم امل�ستقبل .فما هو ال�ضمان يف
جناح الإ�سالميني احلاليني يف بناء دولة �إ�سالمية ف�شل الأ�سالف وهم الأقرب �إىل الأ�صل
�أو النبع ومل تعلق بهم �أدران العلمنة والعوملة والتغريب؛ يف ت�أ�سي�سها.
ينتقل (د.نزار) �إىل م�س�ألة هامة حني يقول ب�أن ق�ضايا املواطنة وم�ستجدات الع�رص
يجب البحث عنها وا�ستحداث م�ضامينها من م�صادر ال�رشيعة املتفق عليها يف الكتاب
وال�سنة ال�صحيحة ،وقال م�ضي ًفا «علينا �أن ندع كل حقبة ت�ؤجر وت�ؤخذ مبا يليها من
م�شرية �إىل �أن املفهوم الإ�سالمي
ابتالءات ووقائع» .وعقبت �إحدى احلا�رضات،
ً
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ال يتقاطع مع املواطنة وا�ستدلت بتطبيق احلركة الإ�سالمية يف ال�سودان لعالقة الدين
بالدولة وت�ساءلت هل ال�رشيعة هي حالة �أم نتيجة لذلك التباين �إن وجد؟ و�أردفت «�إن
هام�شيا» ،وهذا التعقيب ُي�سهل عملية الرد على
مفهوم الدولة يف الفكر الإ�سالمي كان
ً
املحا�رض ،لأن الدولة يف الإ�سالم هي دعوة �أو حاملة للدعوة ،وهي دولة دينية ح�سب
دائما بعد و�صولهم
وظائفها و�أهدافها املعلنة والتي ُنفذت فعالً .ويتحدث الإ�سالميون ً
لل�سلطة عن «التمكني» .ويف املفهوم كل خ�صائ�ص الدولة الدينية ،كما تقول الآية
الزكا َة َو�أَ َم ُروا ِبالمْ َْع ُر ِ
الَ ْر ِ
وف
اه ْم فيِ ْ أ
ال�صال َة َو�آ َت ُوا َّ
الكرمية« :ا َّل ِذ َ
ين �إ ِْن َم َّك َّن ُ
�ض �أَ ُ
قاموا َّ
الُ ُمورِ »(.احلج )41:وميكن ب�سهولة ا�ستنباط وظائف هذه
َو َن َه ْوا َع ِن المْ ُ ْنكَ رِ َو ِل َل ِّه عا ِق َبةُ ْ أ
الدولة ،وهي دينية بامتياز.

كانت و�ضعية غري امل�سلمني يف البلدان املفتوحة وا�ضحة وبال لب�س لأنها تت�سق مع
مبادئ الدولة الدينية�:أهل الذمة .ومل يكن الفقهاء وال امل�سلمون العاديون ،يخجلون
من امل�صطلح �أو ال�صفة مثلما يفعل الآن �أمثال القر�ضاوي ،وفهمي هويدي ،وطارق
الب�رشي وحتى جمال البنا .حيث يكاد الفقه الإ�سالمي والفكر الإ�سالمي –حتى القرن
الع�رشين– �أن يخلو من كلمة املواطن �أو املواطنة .و�أمتنى من �أ�صحاب «املفاكرة» �أن
ي�ست�شهدوا لنا مبرجع فقهي �أو �إ�سالمي واحد قبل ذلك التاريخ وردت فيه الكلمة.
ويف الدولة الإ�سالمية الدينية –وفق منطقها الداخلي– ال ميكن �أن ي�ستوي الكافر
مع امل�سلم ،وعلى امل�ستوى ال�شخ�صي يتعامل امل�سلم الفرد على �أنه جزء من «خري �أمة
�أُخرجت للنا�س» ،وهو ما يف�رس املعاملة ال�سيئة التي تعر�ض لها غري امل�سلمني خالل
حقب طويلة يف التاريخ الإ�سالمي خالفًا لتعاليم الدين ،ولكنها تتما�شى مع الثقافات
أثريا على ال�سلوك من الدين.
ال�سائدة والأقوى ت� ً
ومن هنا �أتت املطالبة مبدنية �أو علمانية الدولة ،ولي�س الهدف فتح البارات
واخلمارات كما يردد ال�سطحيون �أو بالأ�صح املغر�ضون بق�صد ت�شويه الفكرة .فالدولة
املدنية �ضمانة حلقوق غري امل�سلمني ،وحل�سن احلظ –رغم املناورة– ت�رسبت �إىل
خطاب الإ�سالميني ال�سيا�سي لفظة دولة مدنية ذات مرجعية �إ�سالمية! ومما ي�رس الآن
�أن الإ�سالميني ي�ستعينون مبفردات العلمانيني ولي�س العك�س ،رغم انت�شارهم العددي،
وهذا دليل �آخر على �ضعف االن�شغال الفكري وغلبة ال�سيا�سي لدي الإ�سالميني.
�إذن الدولة الإ�سالمية بهذا املفهوم هي التجربة التي ينتجها م�سلمون يف دولة معينة
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ويف جمتمع معني ،ويف بيئة معينة ،ويف ع�رص معني ،و�أعتقد ب�رضورة احلديث عن
تاريخية الدولة الإ�سالمية ،وهذا يعني بال�رضورة ن�سبية هذه الدولة .وهنا يقفز ال�س�ؤال
حول ما الذي مييز الإ�سالميني يف هذه احلالة عن الليرباليني ،والعلمانيني؟ وهناك
�إح�سا�س عام لدى امل�سلمني والتيارات الإ�سالمية بحاجة لفهم جديد ،كل الذي يقدمه
«خلقنة» هذه الدولة �أي ا�ضافة الأخالق للفكرة و�أجهزة الدولة فقط .ولكن لي�س هناك
ما مييز هذه الدولة يف جماالت مثل ف�صل ال�سلطات� ،أو حقوق الإن�سان� ،أو العقد
االجتماعي.
لذلك ،يعود �سبب �سقوط امل�رشوع احل�ضاري يف ال�سودان� ،إىل �أن الفكر
عموما ال ميلك �أي منوذج �إر�شادي ( )Pstsfohmم�ستمد من التاريخ
الإ�سالمي
ً
ل�شكل وم�ضمون الدولة ،وعلى الرغم من التمجيد لنموذج «جمتمع املدينة» فقد عجز
احلكام –الإ�سالميون– ال�سودانيون عن الت�أ�سي بروح ذلك النموذج؛ �إذ لي�س املطلوب
اتباع م�ؤ�س�ساته وتنظيمه ،و�أعني بالروح قيم ذلك املجتمع مثل العدالة وامل�ساواة
وزهد احلاكم وعفته وبعده عن الرتف والكربياء والتكرب .وزاد
وتكرمي الإن�سانُ ،
تقريبيا لدولة �إ�سالمية تاريخية من �صعوبة مهمة
ال �أو
ال مف�ص ً
غياب مرجعية تقدم �شك ً
ً
الت�أ�سي�س لدولة �إ�سالمية يف نهاية القرن الع�رشين؛ مما يجعل الإ�سالميني �أ�رسى للوعي
العربي(البدوي)/الإ�سالمي القدمي للدولة وال�سلطة �أي حكم الفرد املطلق.
كثريا من امل�ضايقات واال�ضطهاد
عموما،
واجه رجال الدين امل�سيحي والكنائ�س
ً
ً
–ظاهريا– �إال بعد
خالل ال�سنوات الأوىل حلكم الإ�سالميني ،ومل تتوقف هذه املالحقات
ً
تدخل املجتمع الدويل ،ولكن املعاملة ال�سيئة وغري العادلة ظلت هي القاعدة ،مع �إ�رصار
النظام تقدمي �صورة ال تعرب عن حقيقة موقفه .فقد عقد م�ؤمترات للحوار الديني ،كما
�أن بابا الفاتيكان زار ال�سودان يف  10فرباير  ،1993وقد قالت مطرانية اخلرطوم:
«�إن زيارة قدا�سة البابا ت�أمني ومتتني للرعية وتقوية عزميتها ملجابهة الأهوال
وامل�صائب والع�سف املعا�ش يف ظل الأو�ضاع املاثلة يف ال�سودان والذي مل ت�شهده طيلة
عهودها ومل يكن لها من قبل به� ،سوى يف مدونات كتب التاريخ» (تاجو .)58:فقد
متت م�صادرة النادي الكاثوليكي باخلرطوم والذي �أ�صبح املقر العام حلزب امل�ؤمتر
الوطني احلاكم ،و�شهدت مدن مثل دنقال والرو�صري�ص اعتقاالت لق�ساو�سة و�إغالق
دور عبادة ،كما مت ترحيل م�سيحيني باعتبارهم نازحني ملدن ذات غالبية م�سلمة ،وقد
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اتهم بع�ضهم ب�صناعة اخلمور البلدية.
ومن البديهي �أن تنعدم فر�ص تناف�س امل�سيحيني على الوظائف العامة ،ب�سبب الطابع
الديني للمقابالت التي جترى لطالبي الوظائف ،فمن العادي �أن ُيطلب من اخلريج
تالوة �آيات قر�آنية .ويكتب �أحد القياديني الإ�سالميني« :ويف جمال احلرية الدينية التي
�أكدت عليها وثائق احلركة الإ�سالمية (د�ستور الأخوان امل�سلمني ،ميثاق ال�سودان،
يناير  )1987والتي تقول بحقوق املواطنة املت�ساوية بني �أتباع امللل الدينية مل تلتزم بها
حكومة الإنقاذ فقد ا�شتكى كثري من قيادات الكنائ�س ملجل�س التعاي�ش الديني ال�سوداين �أن
ع�شوائيا
احلكومة ال متنحهم قطع �أرا�ضي لي�شيدوا عليها �أماكن للعبادة و ُتزيل ما يبنونه
ً
يف �أطراف العا�صمة ،وال ُتخ�ص�ص لهم مقابر لدفن املوتى ،وال ُتعينِّ لهم وزارة التعليم
العام معلمني للرتبية امل�سيحية كما تفعل للم�سلمني ،و�أن مناهج التعليم العام غري مادة
�صارخا ،وتفر�ض على التالميذ امل�سيحيني».
إ�سالميا
توجيها �
الرتبية الإ�سالمية موجهة
ً
ً
ً
(ورقة الطيب زين العابدين عن الإ�سالميني وحقوق الإن�سان).
ومن الوا�ضح �أن النظام ال�سوداين ال يراعي املادة ال�سابعة والع�رشين من العهد الدويل
اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ،املتعلقة بحقوق الأ�شخا�ص املنتمني �إىل �أقليات �إثنية
�أو دينية �أو لغوية .ورغم �أن ال�سودان يوقع على مثل هذه العهود �إال �أنه يتهرب من
التطبيق بكثري من الدعاوى والتجاهل .وقد فطن املجتمع الدويل ملثل هذه الثغرات،
لذلك �أ�صدرت اجلمعية العامة للأمم املتحدة يف الثامن من دي�سمرب� 1992إعالن حقوق
الأ�شخا�ص املنتمني �إىل �أقليات يف التمتع بثقافاتهم اخلا�صة ،و�إعالن وممار�سة دينهم
�رسا وعالنية ،بحرية دون تدخل �أو �أي �شكل من
اخلا�ص ،وا�ستخدام لغتهم اخلا�صة ً
�أ�شكال التمييز.وين�ص على حقهم يف امل�شاركة يف احلياة الثقافية والدينية واالجتماعية
واالقت�صادية والعامة م�شاركة فعالة ،ب�صفة جماعية �أو فردية ،مع حقهم يف �إن�شاء
الروابط واجلمعيات اخلا�صة بهم.
انطلقت العن�رصية هذه االيام من عقالها حتت دعاوى الوطنية والدفاع عن الأر�ض
والعر�ض ،رغم �أن الإ�سالميني فرطوا يف �أجزاء عزيزة بل عن ثلث الوطن .كما �أن
الطائرات ال�صهيونية تعربد على �شواطئ البحر الأحمر ،ومت ق�صف م�صنع (الريموك)
للت�صنيع احلربي يف قلب العا�صمة ،كما �سبق للواليات املتحدة الأمريكية �أن �رضبت
م�صنع (ال�شفاء) يف اخلرطوم بحري ،عام .1998ومل يقطع النظام عالقاته مع
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«ال�شيطان الأكرب» رغم �أن مظاهرات املجاهدين يف تلك الآونة كانت تهتف يف �شوارع
اخلرطوم «�أمريكا قد دنا عذابها».
كل ذلك ،مل يحرك احلمية الوطنية التي ا�شتعلت يف الآونة الأخرية جتاه اجلنوبيني.
ال
واللغة امل�ستخدمة �ضد اجلنوبني هذه الأيام تدعو للخجل وتثري اال�شمئزاز ،فت�أمل مث ً
متاما
يف الأدب الرئا�سي« :تعهد رئي�س اجلمهورية امل�شري عمر الب�شري بتحرير اجلنوب ً
من احلركة ال�شعبية التي و�صفها بـ(احل�رشة ال�شعبية لتدمري ال�سودان) ،واعترب حترير
�شعب اجلنوب من احلركة م�سئولية �أخالقية حلزبه لأنه مكّ نها «احلركة ال�شعبية» و�ساهم
يف تكوينها» .وقال «لذلك علينا ت�صحيح هذا اخلط�أ وحترير �شعبنا يف اجلنوب من هذه
الآفة» ،و�أ�ضاف« :نحن قلنا فهموا الدر�س وبقوا يعرفوا ولكن طبع احل�رشات الغدر
واخليانة� ،إذ �إنهم �رسعان ما (انقلبوا)  180درجة ،و(�إذا �أكرمت اللئيم متردا)».
�أما الوجه الآخر للعن�رصية ،فيظهر يف ت�أكيد �أننا �شعب الله املختار ،وهذه نف�س
�أ�س�س فكرة رقي ومتيز جن�س عن بقية الأجنا�س التي تبناها الأملان يف ع�رشينيات القرن
املا�ضي وقامت عليها الأيديولوجية النازية ،نقر�أ�« :أكد د .نافع على نافع م�ساعد رئي�س
اجلمهورية ،نائب رئي�س امل�ؤمتر الوطني ا�ستمرار م�سرية الإنقاذ حلني �صالح الأمر
وظهوره كفلق ال�صبح وال�شم�س يف رابعة النهار» .وقال لدى خماطبته حفل تكرمي
�أ�رس الكوادر الطبية بتنظيم من منظمة ال�شهيد وجمعية املهن الطبية« :نحمد الله �أن اختار
�شعبا ليف�ضلهم على �سائر الأمم ب�أن ترفع فيها راية
ال�سودان � ً
أر�ضا واختار �أهل ال�سودان ً
اجلهاد التي هي من ُم�ستلزمات ن�رص الله ومن ُم�ستلزمات التوبة والأوبة» ،وزاد:
«�إذا كانت هذه البلد ُم�صطفاة ومف�ضلة عند الله بهذا االختيار ،و�إذا كان �شعب ال�سودان
وهم �أف�ضل من اُ�صطفوا من هذه الأمة»،
كذلك ،ف� ّإن ال�شهداء يف طليعة هذا التكرمي ُ
وطالب برعاية �أُ�رسهم.
ال�سودان يف نظر الإنقاذ لي�س وطن اجلميع بل وطن احلزبيني امللتزمني �أو حتى
املنافقني .فاملواطنة حقوق وواجبات ،ولكن النظام حرم املعار�ضني وغري امللتزمني
من حقوقهم من امل�شاركة يف ال�سلطة والرثوة ،ومن احلقوق الإن�سانية الأ�سا�سية مثل
حرية التعبري والر�أي والعقيدة والتنظيم.
ومن ناحية �أخرى ،يفر�ض واجبات قا�سية من �رضائب وحتى التجنيد الإجباري،
علما �أن النظام قد خ�ص�ص كل اخلدمات من تعليم و�صحة ،وق�رص حق العمل على
ً
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حزبيا،
�أن�صاره .الوطن ي�سع اجلميع ولكن ما نراه الآن هو خطف للوطن واحتكاره
ً
ُبعدين ومن مت �إق�صائهم �أن ي�شاركوا يف حرب مفتعلة،
ولذلك من العيب �أن يطالبوا امل َ
يريد النظام من خاللها� ،أن يحول الأزمات الداخلية �إىل حروب خارجية ،ويف نف�س
الوقت تربير القمع يف الداخل بدعوى ال �صوت يعلو فوق �صوت املعركة .ويف هذه
ال خذال ًنا للمقاتلني يف اجلبهة� ،أو �أية
احلالة يعترب �أي احتجاج على غالء املعي�شة مث ً
مظاهرات طالبية حمركة من قبل الطابور اخلام�س.وهكذا يجعل النظام من معاركه
وغطاء للتمادي يف الطغيان.
املفتعلة حائط �صد �أمام املقاومة واملعار�ضة،
ً
د�أب النظام على التماهي بالوطن �أي الدمج بني ال�سودان والإنقاذ .وهذا و�ضع
له عدد من الدالالت ،من �أهمها �أن من يعار�ض النظام هو �ضد ال�سودان �أو الوطن
�أي �أنهم هم ال�سودان .وهذه حيلة خبيثة مت بيعها لكثريين ،خا�صةً حني يقال �أن ذهاب
النظام يعني ذهاب البلد كله –ح�سبما يردد العديد من النا�س ومن بينهم قيادات يفرت�ض
فيها الوعي و�إدراك �أالعيب حواة ال�سيا�سة– وا�ستطاع النظام ت�ضليل �أو ابتزاز قيادات
كثرية و�أجربها على ت�أييده –بطريقة غري مبا�رشة– على وقوفه حلماية الوطن.
ولكن (قوى الإجماع الوطني) فطنت هذه املرة لالبتزاز والتدلي�س ،وجاء يف بيانها:
«رف�ض نهج االبتزاز الذي �سدر فيه امل�ؤمتر الوطني بو�صف الوطنيني باخليانة والعمالة
والطابور اخلام�س وحتميله م�سئولية التفريط يف ال�سيادة الوطنية والف�شل يف احلفاظ على
الرتاب الوطني والتي �آخرها هجليج ،ومطالبته باالعرتاف بالف�شل يف احلفاظ على
كرامة املواطنني ال�سودانيني والتغول على حقوقهم بعد تردي الو�ضع االقت�صادي نتيجة
ال�سيا�سات اخلاطئة التي ارتهنت للبرتول و�أهملت القطاعات االقت�صادية الأخرى».
ال تكتمل عن�رصية الإ�سالميني �إال ب�إ�ضفاء الدين �أو �إعطاء �صفة القد�سية للعن�رصية؛
�رسيعا حلرب �صليبية جديدة
لك�سب ت�أييد الب�سطاء وتهييجهم .وحتولت احلملة العن�رصية
ً
ا�ستهلت بحرق الكنائ�س ،وبادرت قوى احلرب ال�صليبية بالتحرك ،حيث طالبت جبهة
الد�ستور الإ�سالمي مبحو نيفا�شا وما ترتب عليها من اتفاقيات بني ال�سودان وجنوب
ؤكدة �أن ال�سودان م�ستهدف من قبل ال�صهيونية العاملية و�أمريكا والدوائر
ال�سودان ،م� ً
اال�ستعمارية الأوروبية ،و�شددت جبهة الد�ستور الإ�سالمي على مطاردة فلول التمرد
ؤكدة �أن ال�سودان �أ�صبح على �أبواب
وا�ستكمال الن�رص ب�إ�سقاط نظام احلركة ال�شعبية ،م� ً
مرحلة وطنية جديدة .وطالبت اجلبهة ح�سب البيان ب�إلغاء اتفاق نيفا�شا وما ترتب عليه

171

من �آثار وتطهري البالد من العمالء و�أ�شباههم ،مهنئةً القوات امل�سلحة البا�سلة واملجاهدين
بالن�رص الذي حتقق بتحرير منطقة هجليج ،مطالبة ب�إقامة الد�ستور الإ�سالمي وحتكيم
�رشع الله و�إعالء راية اجلهاد.)2012/4/22( .
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الف�ص ال�سابع

من الإ�سالمية �إىل الأمنوقراطية
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ف�شل الإ�سالميون ال�سودانيون يف تقدمي منوذج لدولة �إ�سالمية حديثة يف مطلع القرن
عو�ضا عن ذلك يف ت�أ�سي�س نظام �سيا�سي
احلادي والع�رشين .ولكن الإ�سالميني جنحوا
ً
جديد ميكن �أن يحمل ا�سم :الأمنوقراطية ( )Secquocracyوهو يختلف عن الدولة
الأمنية التي ي�ساعد فيها جهاز الأمن الدولة .حيث ي�صبح جهاز الأمن يف الأمنوقراطية
هو جهاز الدولة باعتباره احلاكم الفعلي .ففي الأمنوقراطية لي�س دور جهاز الأمن
ال وم�ساع ًدا لكل الأجهزة الأخرى التي ُت�سيرِّ الدولة.
مكم ً
ومن املعلوم وجود جهاز �أمن يف �أي دولة ،مبختلف �أ�شكالها :النازية ،والفا�شية،
وال�شمولية ،واحلكم الفردي ،والع�سكريتاريا ،وال�شعبوية ،واحلزب الواحد ،وحتى
الدميقراطيات .فوجود اجلهاز الأمني و�ضع طبيعي يف �أي دولة ،ولكنه حمكوم
إعالميا.
و�شعبيا و�
برملانيا
بالد�ستور ومراقب
ً
ً
ً
ويعترب حفظ الأمن وظيفة حمورية يف ن�ش�أة الدولة ،وهو من �أ�سباب �رشعيتها،
حيث تنفرد الدولة باحلق يف ا�ستخدام العنف الذي تنفرد به دون امل�ؤ�س�سات الأخرى
م�شخ�صا يف احلاكم ومرتبط بكاريزميته وميوله
والأفراد .فقد كان اال�ستبداد �سلوكً ا
ً
ومزاجه ،مع وجود بطانة ت�ساعده يف املمار�سة والفعل.
ومن هنا ميكن فهم فكرة «امل�ستبد العادل» كاختالف داخل اال�ستبداد .لذلك ،يرتبط
قيام الأجهزة الأمنية –للمفارقة– بالتحديث ،وتق�سيم العمل ،وتعقد وظائف الدولة،
وتعدد الأجهزة .رغم �أن الدولة القدمية عرفت اجلوا�سي�س و الب�صا�صني و�شيوخ
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متاما� ،إذ
القبائل املتعاونني مع احلاكم .ولكن يف حالة الأمنوقراطية يختلف الو�ضع ً
ميكن القول� :أن جهاز الأمن هو م�صدر ال�سلطات ولي�س ال�شعب وال رئي�س اجلمهورية،
وهو جهاز مطلق اليد ال توجد �أي جهة حتا�سبه .و�صارت الأمنوقراطية جت�سي ًدا جدي ًدا
قائما على حكم الفرد.
لال�ستبداد امل�ؤ�س�سي الذي ت�سانده �أجهزة وم�ؤ�س�سات ولي�س ً

ا�ستوىل الإ�سالميون على ال�سلطة بطريقة �أقرب �إىل حادثة املرور .فقد كان عدد
ع�سكريا .ولكن �سبب جناح
ع�سكريا من بينهم مدنيني تدربوا
املنفذين ال يتجاوز300
ً
ً
االنقالب يعود �إىل تدهور الأو�ضاع ال�سيا�سية ،والوهن الذي �أ�صاب النخبة احلاكمة،
حيث �أنها مل تكن قادرة على درء �أي خطر على النظام الدميقراطي .و�أخطر تطور
هو عدم حما�س اجلماهري للدفاع عن النظام املنتخب.
ويف �أجواء الي�أ�س والعجز هذه ،جنح االنقالب .بينما ظهر حتدي اال�ستمرار يف
الإم�ساك بال�سلطة ،خا�صةً و�أن اجلبهة القومية الإ�سالمية ،التي نفذ عنا�رصها هذا
تنظيما والأكرث ماالً .لذا مل يكن �أمامهم
االنقالب ،كانوا �أقلية يف العدد ولكنهم الأح�سن
ً
�إال اللجوء لإجراءات �أمنية وقمعية قا�سية ت�ضمن لهم تخويف و�إ�سكات املعار�ضني،
�صغريا ،يف مهده .كما �أن ت�صاعد احلرب الأهلية يف
و�إطفاء �أي حترك ،مهما كان
ً
مربرا �أن البالد يف خطر ،مما ي�ستوجب �إجراءات �أمنية عالية
اجلنوب� ،أعطتهم
ً
الكفاءة والت�شدد.
ففي ال�سودان ين�ص كل د�ستور ،حتى االنتقايل لعام  ،2005على احلريات .ولكن
جهاز الأمن الوطني ميلك حق م�صادرة �أي �صحيفة قبل الطبع �أو �إيقافها لأيام دون
الرجوع �إىل جمل�س ال�صحافة� ،أو �أي جهة منوط بها تنظيم العمل ال�صحفي .كما �أن
اجلهاز مازال يقوم باالعتقاالت دون الرجوع لل�سلطة الق�ضائية �أو النيابة.
«عراب» هذه القوانني ومهند�سها
وكان اعتقال ال�شيخ ح�سن الرتابي –وهو للمفارقة ّ
يف البدايات– هو �آخر هذه املمار�سات ،وقد �أطلق �رساحه يوم  2011/5/2بعد اعتقال
دام  100يوم .و�رصح ب�أنه ال يعلم ملاذا اعتقل؟ ثم ملاذا �أُطلق �رساحه؟ �إذ مل توجه له
� ّأي تهمة ومل يحقق معه �أحد .وهناك عدد من ال�صحفيني والنا�شطني من �أبناء دارفور
ُمعت َقلني حتت نف�س الظروف الأمنية .ومن الوا�ضح �أن جهاز الأمن يف هذه احلالة هو
يف و�ضعية فوق كل ال�سلطات الأخرى املعروفة :ال�سلطة الق�ضائية ،والت�رشيعية لعدم
التزامه بالد�ستور وال يرجع للربملان وال ُي�سئل �أمامه ،وال التنفيذية �إذ ال يتعاون مع
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ال�رشطة يف االعتقال وال ال�سجون فله «مكاتبه» اخلا�صة .ف�شعار الأمنوقراطية يقول
عمليا :جهاز الأمن فوق اجلميع ،فهو لي�س جمرد م�ؤ�س�سة متكاملة مع غريها للحفاظ
ً
على وجود الدولة والوطن.
غالبا ما يهدد االنقالبيون بال�رضب «بيد من حديد على كل من يحاول الإ�رضار
ً
بالثورة» ،ويف بحثهم عن «احلزم وعدم الرتدد» يفر�ضون قوانني الطوارئ والقوانني
اال�ستثنائية .وقد فر�ض االنقالب احلايل يف  30يونيو � 1989أطول فرتة حظر جتول
عرفتها املنطقة من ناحية عدد ال�ساعات الليلية ،وا�ستمرار الفرتة الزمنية .وعرف
ال�سودان لأول مرة يف تاريخه املعا�رص ما عرف ببيوت الأ�شباح ،وهي مكاتب تابعة
جلهاز الأمن ،ميزج فيها التحقيق مع التعذيب.
ويكتب �أحد املحامني عن هذه املعتقالت اخلا�صة�« :شهدت � ً
أمناطا من التعذيب
�شملت احلب�س االنفرادي ،وازدحام املعتقلني يف غرف �صغرية مظلمة ،وحرمانهم
من الطعام والنوم واال�ستحمام وال�صالة ،ومنع مقابلة الزوار واملحامني ،وال�رضب
املربح ،والتهديد بالت�صفية اجل�سدية ،واالغت�صاب ،والإ�ساءة و�إجبار املعتقلني على
تقليد حركات و�أ�صوات احليوانات ،واحلرق والكي بالكهرباء و�أعقاب ال�سجائر،
التعري�ض للربد القار�س �أو احلر ال�شديد يف �سطوح العمارات ،والتهديد ب�إيذاء الأقارب
كالزوجات والأبناء ،والإجبار على الوقوف والتعليق من الأطراف� ،إيل غري ذلك
من �أب�شع �أنواع التعذيب وامتهان كرامة الإن�سان»( .مدين. )2001:84 ،
قام جهاز الأمن التقليدي من خالل �أ�ساليب م�ستحدثة� ،أكرث عن ًفا وفظاظة و�صدمة
لل�شعب ال�سوداين ،بتجهيز الظروف لالنتقال من الأمن امل�ساند لالنقالب �إىل مرحلة
حتول من ال�سلطة ال�سيا�سية ،التي قد تكون
الأمنوقراطية ،والتي ميكن تعريفها ب�أنها ّ
مفرطة يف قمعها� ،إىل ال�سيطرة ال�سيا�سية .وهذا فرق جوهري ،ففي ال�شكل الأخري
يحكم جهاز الأمن وال ي�ساعد �أو ي�ساند فقط .وقد ال يهتم بالعنف �إال باعتباره و�سيلة،
ولكن املهم حتقيق النتائج ،وهي:القهر ،الإذالل ،القمع ،اخل�ضوع ،الإلغاء للآخر.
عرف
معا بطريقة مبتكرةُ .ي ّ
وهنا متزج الأمنوقراطية بني ال�سيطرة وال�سلطة ً
(ن�صار) ال�سيطرة مبعناها العام ،فيقول «هي الإخ�ضاع املفرو�ض بالقوة وت�سخري
ّ
الأ�ضعف لأغرا�ض الأقوى� .إنها عالقة �أمر وطاعة ،بني طرفني متغالبني ي�سعى
فر�ضا ،و�إىل حمل هذا الآخر على تنفيذ �أمره
�أحدهما �إىل فر�ض �إرادته على الآخر
ً
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بالقوة اجلربية» )1995:9( .ويرى هنا اختالف عالقة ال�سيطرة عن عالقة ال�سلطة
ال من الر�ضا واالقتناع .ويف عالقة ال�سيطرة
بكونها تتح ّدد بالإرغام والإكراه ،بد ً
متاما لدرجة
يخ�شى الغالب �أال تدوم الغلبة للأبد ،رغم �أنه يف حلظة ما �أخ�ضع املغلوب ً
تقرب اال�ستعباد .وت�أتي خطورة وخبث الأمنوقراطية �إذ مل تكتف بال�سيطرة (القوة)
بل �أنها طعم ّتها ب�سلطة (ك�سب الر�ضا واال�ستمالة)  .فهي تخلط ال�سيف وال�سوط وذهب
املعز وم�آكلة وم�شاربة معاوية .وهذا مدخل جديد الكت�ساب ال�رشعية واخلروج من
الأزمة التي يولدها الو�صول �إىل ال�سلطة بالقوة عن طريق االنقالب ولي�س �صناديق
االقرتاع.
كون الإ�سالميون ،منذ فرتة متتد �إىل عهد اجلبهة الوطنية �أي ماقبل ،1977
فقد ّ
�ضمن �أماناتهم احلزبية ،مكاتب املعلومات املركزية وفروعها يف اجلامعات وبع�ض
ع�سكريا ،ودورات يف علوم اال�ستخبارات
تدريبا
املدن .وقد تلقى �أفراد هذه املكاتب
ً
ً
وعلومها .وعقب االنقالب مبا�رشة بدت جلنة الأمن والعمليات العليا عاجزة عن
ا�ستيعاب املعلومات الواردة �إليها من �أجهزة احلركة.
ويكتب (املحبوب عبدال�سالم) �أحد القياديني املن�شقني عن �سلوك الإ�سالميني عقب
خا�صة فيما عرف الح ًقا بـ (بيوت
اال�ستيالء على ال�سلطة« :قامت بت�أ�سي�س مراكز اعتقال ّ
الأ�شباح) ،متت فيها االعتقاالت بع�شوائية وا�سعة ،وكانت ت�أخذ النا�س ب�أدنى �شبهة بال
حتقيق �أو حماكمة ،وجل�أ الإ�سالميون لو�سائل تعذيب و�إهانة لكرامة الإن�سان ال يقرها
الإ�سالم مطل ًقا ،رغم �أن عنا�رص الأجهزة مل َيع َدموا من ُيفتي لهم بجواز التعذيب
يف الإ�سالم ،ليكمل امل�أ�ساة الأخالقية .على كل فقد تناهت الأنباء املفزعة لل�صفوف
الو�سيطة يف احلركة من الأقرباء والأ�صدقاء وبلغت �أع�ضاء يف جمل�س الثورة ،ال�سيما
يف لقاءاتهم مع ال�سودانيني وغريهم يف رحالتهم اخلارجية». )2010:120( .
ويذكر �رصاحةً �أن هناك من �أفتى ب�أن الإ�سالم يجيز التعذيب يف مثل هذه احلاالت،
حرجا من امل�شاركة يف عملية التعذيب.
وهذا هو ال�سبب يف �أن الإ�سالميني مل يجدوا
ً
ويوا�صل الكاتب« :زاول التعذيب يف بيوت الأ�شباح عنا�رص من اال�ستخبارات
الع�سكرية� ،شاركتهم عنا�رص من �أبناء احلركة الإ�سالمية و�أع�ضائها».
�أما (د .عبد الوهاب الأفندي) فريى �أن نظام الإنقاذ �أعطى �أولوية كبرية لبناء �أجهزة
فاعلة لأ�سباب يعددها كما يلي�« :أن البالد كانت ومازالت تعي�ش حالة حرب �أهلية،
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لذلك �أمر طبيعي لأي نظام انقالبي ثوري –ح�سب ر�أيه– يريد �إجراء تغيريات �سيا�سية
واجتماعية �أ�سا�سية يف البالد .فالظروف حتتم االعتماد على �أجهزة �أمنية تلعب الدور
أي�ضا على �صعيد التن�سيق ال�سيا�سي.
الأكرب ،لي�س فقط على �صعيد ت�أمني احلكم ،بل � ً
أعدادا كبرية من الإ�سالميني
وكانت النتيجة �أن الأجهزة الأمنية اجلديدة ا�ستوعبت � ً
كثريا يف هذا عن باقي الأجهزة وامل�ؤ�س�سات
–وفق قوله– يف �صفوفها ،وهي مل تختلف ً
احلكومية ،ولكن االختالف كان يف النوعية التي مت اختيارها وطبيعة املهام التي �أُوكلت
ن�سبيا من باقي امل�ؤ�س�سات ،كما �أن روح
لها .فقد كان لدي جهاز الأمن موارد �أكرب ً
كثريا من ال�شباب املتحم�س (. )1995:47
املغامرة فيه والنفوذ املتزايد ا�ستهوى ً
كانت هذه هي بذرة الأمنوقراطية ،فقد بد�أ عنا�رص الأمن ال�شعور بالتفوق ،و�أن
كليا� ،إذ ال يوجد حزب قوي ومنت�رش ،وال ت�ستند الدولة
ال�سلطة تعتمد عليهم
ً
اعتمادا ً
على طائفة دينية كربى ،كما�أنه لي�س هناك قبيلة ذات نفوذ ت�ساندها؛ لذا مل يكن �أمام
ال�سلطة اجلديدة �سوى جهاز الأمن ،والذي متدد دون �أن يوقفه �أحد �أو يكبح طموحه
لل�سلطة .وحتول جهاز الأمن �إىل دولة داخل الدولة ،و�صار من الطبيعي �أن يتدخل
يف كل �صغرية وكبرية .فقد ك�شف اعتقال (كارلو�س) يف �أغ�سط�س  1994عن �سطوة
الأمنوقراطية؛ �إذ مل تكن القيادات ال�سيا�سية على علم باحلادث املعقد .وحتى (الرتابي)
نف�سه والذي كان مي�سك بكل خيوط لعبة النظام ،قال –�إن كان �صاد ًقا �أم ال– �أنه مل
عمليا
يكن على علم ب� ّأي �شيء عن (كارلو�س)  .وهذا يعني �أن قيادة الدولة قد �صارت
ً
يف يد جهاز الأمن �أو حكم جهاز الأمن (الأمنوقراطية)  .ويتابع (التيجاين عبدالقادر)
�سريورة الأمنوقراطية دون �أن يعطيها نف�س اال�سم ،فهو يالحظ �أن املجموعة القيادية،
التي �أوردها رئي�س اجلهاز باعتبار �أنها تناق�شت يف ملف (كارلو�س)  ،مل تكن تت�ضمن
الأمني العام وال الأمناء الذين �أجازهم جمل�س ال�شورى ،حيث كانت القائمة ب�أكملها
–عدا واحد �أو اثنني– من �أع�ضاء جهاز الأمن.
ويطرح (التيجاين) �أ�سئلة ُتظهر بو�ضوح درجة متكني الأمنوقراطية يف ال�سلطة
ال «علي �أي �شيء يدل هذا؟ هل يدل على �أن ما كنا ن�سميه قيادة وجمل�س �شورى
قائ ً
قد مت جتاوزهما منذ عام 1994؟ و�أن ما ن�سميه «قيادة �سيا�سية» قد متاهى يف اجل�سد
يوما لنجد �أن قياداتنا ال�سيا�سية �صارت هي ذاتها
الأمني؟ وهل يعني ذلك �أننا �سنلتفت ً
قيادة �أمنية ،تتبنى �أطروحات الأمن وتتحدث بلغة الأمن من عينة (�إن امل�سالة الأمنية
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يوما لنجد
ال ت�ست�أذن �أح ًدا) ( ،دبلوما�سية املخابرات) و (الأمن ال�شامل) ؛ �أم �أننا �سنلتفت ً
�أن قيادات الأمن قد ترقت حتى �صارت هي ذاتها القيادة ال�سيا�سية العليا يف التنظيم
والدولة؟» (�ص . )272-1وبالفعل� ،أم�سك املكتب القائد بكل خيوط �أجهزة ال�ضبط،
والت�أمني الع�سكرية الر�سمية وال�شعبية ،و�أجهزة الأمن واملعلومات.
كان هذا �شكل تنظيمي �أقرب �إىل فكرة «النظام اخلا�ص» الذي ُعرف يف تنظيم
الإخوان امل�سلمني امل�رصيني ،ولكنه يف ال�سودان كان يف يد حاكمني و�سلطة .وكانت
هذه النواة التي قام عليها جهاز الأمن احلايل الذي اعتمد عليه احلكم الإ�سالمي ب�صورة
كاملة ،مما �أزعج الإ�سالميني �أنف�سهم ،و�أخذوا عليه �أنه مل ي�ستطع جتنب االنحراف،
و�سوء ا�ستخدام ال�سلطة املطلقة .ويكتب (عبد ال�سالم) وهو من �أبناء احلركة الإ�سالمية
خ�صو�صية تمُ ّيزهم مبا يتوفر لهم من
املخل�صني« :ا�ست�شعر �أع�ضاء الأجهزة اخلا�صة
ّ
معلومات وتدريب خا�ص ،ورغم �أن غالبيتهم كان يف ظاهر �سريته على �إخال�ص
وخلُق� ،إال عنا�رص ظاهرة التنطع وال�شذوذ وجدت طريقها �إىل تلك الأجهزة».
ُ
( ، )2010:33ويكتب (الأفندي) « :وغني عن القول �أن هذا (التنظيم) �سيتمتع بنفوذ
وا�سع يف احلركة وي�أخذ �شكل (�سوبر تنظيم) �أو بنية فوقية ي�صعب على الأع�ضاء مراقبة
كل ت�رصفاتها ،ناهيك عن �إزاحتها عن موقعها القيادي»�( .ص. )44
زاد نفوذ الـ «�سوبر تنظيم»مع متكن الإ�سالميني من ال�سلطة ب�سبب غياب تنظيم
احلركة الإ�سالمية ،يف تلك الظروف اال�ستثنائية والتي حتتاج للح�سم .وقد بارك
جميعا هذا الدور ،ب�سبب الأو�ضاع التي تتطلب ذلك ،وهذا يعني �أن
الإ�سالميون
ً
التنظيم قبل بتجميد نف�سه .لكن امل�شكلة مل تعد الوظيفة الأمنية من حيث هي وظيفة ،بل
�سببا يف التمدد
با�ستخدام الأمن ك�أداة �سيا�سية .وهنا يرى (الأفندي) �أن التق�صري كان ً
الأمني �إىل مواقع ال عالقة لها بالأمن مثل اجلامعات .ويرى يف هذا التمدد ،دليل
عموما «حيث كانوا من قبل قادرين على القيام بالواجب
هزمية كربى للإ�سالميني
ً
يف �أو�ساط احلركة الطالبية بدون حاجة لال�ستعانة ب�أح ٍد من خارجها»( .ال�صحافة 20
فرباير. )1997
ويف هذا الفراغ التنظيمي �صار كثري من الإ�سالميني قياديني وذوي نفوذ ،وذلك
لأن الـ «�سوبر تنظيم» كان الأكرث �سيطرة .و�أ�صبح جهاز الأمن هو الوحيد املنظم،
واملنت�رش ،واملتما�سك ،والقادر على تويل مهام التنظيم ال�سيا�سي الغائب .وكان من
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فعالة تتحمل حتديات
الطبيعي �أن يعطي النظام اجلديد �أولوية ق�صوى لبناء �أجهزة �أمنية ّ
املرحلة .وقد قامت الأجهزة الأمنية ،خالل تلك الفرتة ،بكل املهام التي كان ُيفرت�ض
�أن يقوم بها التنظيم ال�سيا�سي ،ومل يقت�رص دورها على ت�أمني وجود ال�سلطة واحلكم.
ويكتب �أحد القريبني من تنظيم احلركة الإ�سالمية« :وقد كانت هذه الأجهزة هي
الوحيدة امل ُّطلعة على كافة مالب�سات الو�ضع ،والوحيدة التي متلك حرية احلركة
الكاملة ،وهي الوحيدة القادرة على ت�أمني قنوات االت�صال بني جميع املراكز الفاعلة
يف النظام؛ ومن هنا �أ�صبحت الأجهزة تلعب الدور الأكرب ،لي�س فقط على �صعيد ت�أمني
أي�ضا على �صعيد التن�سيق ال�سيا�سي»( .االفندي. )46 ،
احلكم ،بل � ً
تكالب الإ�سالميون على املنا�صب الأمنية ،ومل ين�شغلوا ب�إثراء امل�رشوع احل�ضاري،
و�سيا�سيا .وقاموا باالن�ضمام جلهاز الأمن ب�أعداد كبرية .رغم �أن العمل يف
فكريا
ً
ً
ومرفو�ضا يف الثقافة ال�سودانية .ولكن يف هذه احلالة ،العمل من
الأمن ،كان م�ستهج ًنا
ً
�أجل حماية الإ�سالم ورفع راية الدين ،وهذه �إحدى مظاهر ا�ستغالل الدين ،والتالعب
بامل�شاعر الدينية .و�صار ال�سودان جميعه حتت �أعني �أمن الإ�سالميني ،ويكتب �أحد
القياديني بعد �سنوات ،ترك خاللها التيار الرئي�سي للحركة «�أحاط كذلك عمل �أجهزة
املعلومات والأمن باجلهاز التنفيذي الر�سمي للدولة ،وتوىل �أع�ضا�ؤه امللتزمون حرا�سة
�أبواب الوزراء و�أبواب كبار امل�سئولني يف الأجهزة املركزية والأجهزة الوالئية.
حكرا على عنا�رص الأجهزة اخلا�صة بال منازع،
و�أ�صبحت وظيفة (مدير املكتب) ً
ال عن طم�أنة القيادة ب�أن كل �شيء يجري �أمام �سمعها وب�رصها ،ي�ؤمنون قنوات
فهم ف�ض ً
االت�صال الفاعل ال�رسيع الذي يوايف �رشوط ال�رسية والكتمان الذي كان مطلب املرحلة
ر�سخ �أخالق الدولة الأمنية املجافية لطبيعة احلركة الإ�سالمية
الأق�صى ،لكن توا�صله ّ
ال�سودانية املتحررة ال�شورية»( .املحبوب عبد ال�سالم� ،ص. )111
ّ

�شكّ ل الإ�سالميون دولة �أمنية كاملة تناق�ض كل �أحاديثهم ال�سابقة ،حني كانوا خارج
ال�سلطة ،عن ال�شورى والدميقراطية ،وقد انت�رش الإ�سالميون يف كل الوزارات
وامل�صالح احلكومية .ويرى (الأفندي) –وهو من كبار منظري احلركة الإ�سالمية–
�أن جهاز الأمن �أ�صبح �أقرب ما يكون �إىل التنظيم احلاكم يف الدولة اجلديدة .فقد �ضم
وتفانيا يف الدفاع عنه .كما �أنه يعطي النظام
حما�سا للنظام اجلديد
اجلهاز �أكرث الأع�ضاء
ً
ً
اطالعا على ما يجري.
قيمةً عليا ،فهو �أكرث الأجهزة حركة ومبادرة ،و�أو�سعها
ً

181

بالإ�ضافة �إىل ذلك كله ،مل تكن هناك جهة �أخرى لديها املقدرة �أو اال�ستعداد على
مناف�سته .وترجع التجاوزات واالنتهاكات� ،إىل �أن روح املغامرة يف جهاز الأمن
كثريا من ال�شباب املتحم�س�( .ص . )47وقد و�ضعت انتهاكات
والنفوذ املتزايد ا�ستهوى ً
حقوق الإن�سان وممار�سات الإ�سالميني املخزية ،وف�سادهم امل�ست�رشي؛ احلركة
الإ�سالمية يف و�ضع ال تحُ �سد عليه .فالأمنوقراطية مل تتخل عن القهر ولكنها حولته �إىل
قهر ناعم ،م�ستفيدة من فائ�ض قيمة القهر يف احلقبة املا�ضية  .1996-1989فاكتفت
يف هذه املرحلة بالآثار النف�سية والروحية واالجتماعية ،ووظفت �شبح بيوت الأ�شباح
لي�ؤدي نف�س الوظيفة بو�سائل �أخرى.
ت�شكلت الأمنوقراطية وفر�ضت نف�سها على كل �أنحاء احلياة ال�سودانية ،ب�صورة
�شاملة .فقد تكونت من قوى اجتماعية ال تنح�رص يف �أ�شخا�ص متخ�ص�صني ومدربني
وا�سعا ،وي�شتمل على وزراء� ،أ�ساتذة
يف املجال الأمني .فقد �صار م�صطلح «�أمنجية»
ً
جامعات تكنوقراط ،رجال �أعمال ،مهند�سني ،ن�ساء متنوعات الأ�صول� ،صحفيني،
فنانني ،مزارعني ،وعمال .وهذا االت�ساع الطبقي والفئوي واملجتمعي �ساعد يف �آليات
وفعاليات الأمنوقراطية ب�إعطاء االنطباع ب�أن الكل «�أمنجية» وي�صعب على املرء حتديد
من هو من؟ وهذا �أ�سلوب �أمني قائم على الت�شكيك وال�شك والهواج�س.
وهذه الطريقة يف هدم الثقة بني النا�س ،ت�ساعد الأمنوقراطية يف عدم التوا�صل
والعزلة واالنطواء واخلوف .ولكن هناك مثلث هو املكون الأ�سا�س للأيديولوجيا
وامل�ؤ�س�سة يتمثل يف الأمنجية املحرتفون مع عدد مقدر من جهاز الرئي�س ال�سابق
النمريي؛ �إعالميون تدرب �أغلبهم يف اخلارج خا�صةً يف العامل الغربي ،ومهمتهم
تزييف الوعي وت�ضييع احلقيقة؛ بالإ�ضافة �إىل عدد من دار�سي القانون واحلقوقيني،
مهمتهم القيام بتف�صيل القوانني والد�ساتري ،و�رشعنة القهر وال�سيطرة .والأمنوقراطية
يف الأ�صل هي ذوبان عنا�رص وكوادر اجلبهة الإ�سالمية القومية يف الكيان الأمني عقب
ا�ستيالئها على ال�سلطة ،جمرد انتقال من التنظيم �إىل جهاز الدولة .فاحلزب ال�سيا�سي
مل يعد ينا�سب مرحلة التمكني التي �أُ�سقطت فيها حدود ال�سلطة .وحتى حزب امل�ؤمتر
الوطني فهو يقوم بعمليات ح�شد فولكلوري يف املنا�سبات ،خا�صةً و�أن �أع�ضاءه ال
يدرون ما الذي يجمع بينهم لو ُ�سئلوا!
ؤخرا يف حماولة للمراجعة ونقد الذات .وحتدث بع�ضهم
انتف�ض بع�ض الإ�سالميني م� ً
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عن ظاهرة �أن ُيبتلع تنظيم �إ�سالمي من ِقبل الأجهزة التي �أوجدها والتي تبدو غريبة
�أول الأمر� .إذ يكتب �أحد الكوادر ،التيجاين عبد القادر حامد« :قد تبدو تلك الظاهرة
(ذوبان التنظيم الإ�سالمي يف الأجهزة التي �أوجدها) غريبة �أول الأمر� ،إذ كيف تهيمن
أ�سا�سا على عقيدة يف الدين ت�ؤمن بحرية الإن�سان
عنا�رص �أمنية على تنظيم �إ�سالمي يقوم � ً
وكرامته ،وكيف تهيمن عنا�رص فرعية نا�شئة على تنظيم �إ�سالمي عتيق ظل هو نف�سه
ردحا من الزمن؟» (�ص. )124
يعاين من وط�أة ا�ضطهاد ومطاردة الأجهزة الأمنية ً

ويرى التيجاين �أن غالبية الإ�سالميني ا�ستهانوا بدور الأجهزة ،و�أ�شار �إىل �أن
معتربا رجالها مبثابة «�إخوة
الرتابي اعترب احلديث عن دور هذه الأجهزة حم�ض مبالغة
ً
�صغار» .ويعلق التيجاين «ولكن �سعي �إخواننا ال�صغار يف اجتاه الهيمنة واالبتالع مل
أخريا �أن يلقوا بال�شيخ الرتابي
ينقطع ،بل تنامت قدراتهم ال�سيا�سية حتى ا�ستطاعوا � ً
وتنظيمه يف غياهب اجلب»�( .ص. )174
ويقدم الكاتب روايته لتطور الأمنوقراطية الإ�سالمية من خالل حاالت �شديدة العمق
وذات دالالت بعيدة .فقد روى حكاية عن املهند�س املرحوم حممود �رشيف ،جاء فيها
مديرا للهيئة العامة للكهرباء ،ب�سبب �إعادته �أحد
�أن وزير الطاقة ا�ستدعاه حينما كان
ً
املهند�سني الي�ساريني للخدمة بعد �أن ف�صلته الأجهزة الأمنية لأ�سباب �سيا�سية .وعندما
�س�أل (�رشيف) الوزير عن الطريقة التي علم بها هذا الأمر� ،أعطاه �صورة من العقد
الذي وقعه مع املهند�س املف�صول .وبالطبع ثار (�رشيف) علي طريقة التج�س�س عليه
وهو من القيادات الهامة .و�أبدى قلقه ب�سبب «متدد الذهنية والأذرع الأمنية يف كل
امل�ساحات الإدارية وال�سيا�سية واالقت�صادية»�( .ص )127وان�سحب (�رشيف) �إىل �ساحة
املعارك يف اجلنوب ،ليفقد روحه هناك.
يكاد (التيجاين) �أن يعفينا من البحث عن تعريف للأمنوقراطية حني ي�رسد عمل
الأجهزة يف تلك الفرتة املبكرة .فقد تو�صل �إىل ا�ستنتاجني ،يقول الأول «�أن عمل
الأجهزة الأمنية مل يكن من�رصفًا بالكلية �إىل اخلارج (ملراقبة �أعداء الوطن و�أعداء
أي�ضا �إىل داخل الداخل ،وذلك
احلركة الإ�سالمية) و�إمنا كان جزء من عملها ميتد � ً
مل�ضايقة وحما�رصة بع�ض العنا�رص القيادية يف احلركة ذاتها� ،إما بغر�ض ا�ستيعابها يف
داخل هذه الأجهزة �أو �إزاحتها ب�صورة من املجال ال�سيا�سي»�( .ص� . )129إزاحة ثم
�إحالل العنا�رص الأمنية ثم ت�أ�سي�سها يف �سائر املواقع املف�صلية يف التنظيم والدولة.
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ويقول اال�ستنتاج الثاين «�إن ا�ستجابة التنظيم لق�ضايا البيئة ال�سودانية والدولية مل
تعد ،من الآن ف�صاع ًدا ،ت�صدر عن مرجعيته الفكرية �أو ا�سرتاتيجيته ال�سيا�سية ،و�إمنا
�صارت ت�صدر وف ًقا لتقديرات الأجهزة الأمنية� ،أي �أن الدولة ممثلة يف �أجهزتها
الأمنية �صارت هي التي حتدد م�سار التنظيم ولي�س التنظيم هو الذي يحدد م�سارها».
(�ص. )129
جتليات الأمنوقراطية:
كانت الغاية التي �سعت امل�ؤ�س�سة الوليدة والفريدة لتحقيقها هي «�أمننة» ال�سيا�سة
واحلياة العامة يف ال�سودان .وهذا يعني �إعطاء الطابع الأمني لكل ما يحدث يف
ثقافيا .ولذلك قامت
�سيا�سيا �أو
البالد� ،أي القول بحاجته حلل �أمني ولي�س
اجتماعيا �أو ً
ً
ً
اال�سرتاتيحية على فكرة اال�ستهداف وامل�ؤامرة �أي هناك م�ؤامرة كربى ت�ستهدف
ال�سودان ب�سبب انحيازه للخيار الإ�سالمي وتطبيق ال�رشيعة الإ�سالمية ،فالغرب لن
دائما بنظرية امل�ؤامرة؛ ف�أي حترك �أو جتمع �أو
ي�سمح بذلك .وت�ستعني الأجهزة الأمنية ً
حوار جماعي �أو تظاهرة؛البد �أن تكون وراءه �أيادي �أجنبية.
يف الت�صور الأمني تغيب �أي فكرة عن وجود دوافع ذاتية لل�سلوك ال�سيا�سي .لذلك،
ُيخطئ التعليل لأن املقدمات تقود �إىل نتائج خاطئة بال�رضورة ،وت�أتي كل املعاجلات
حاميا للوطن ،بل
ذات طابع �أمني يلج�أ للقمع واملنع .ومن هنا ُيقدم جهاز الأمن نف�سه
ً
ور�أ�س الرمح يف �رصاع البقاء مع الغرب امل�ستكرب .وهذا يعني بطريقة �أخرى �أنه ال
�صوت يعلو فوق �صوت املعركة .وهذا ما يجعل ال�سودان يكاد يعي�ش يف حالة طوارئ
م�ستدامة .ففي الداخلُ ،يعترب �أي ن�شاط مدين �أو حزبي �أو ثقايف ،خمالف ل�سيا�سات
حزب امل�ؤمتر الوطني ،تهدي ًدا لأمن البالد و�إ�ضعافًا للجبهة الداخلية يف مواجهتها
للمخطط اخلارجي .وكانت النتيجة و�ضع قيود معطلة لن�شاط املجتمع املدين ،وجتفيف
احلياة الثقافية والفكرية.
�أما يف مواجهة اخلارج ،فقد �صار ال�سودان يعي�ش ُعزلة �شاملة يف عالقته مع
الغرب ،لأن النظام ال�سوداين جعل منه املت�آمر الأول وال�شيطان الأكرب يف احلرب
�ضد امل�رشوع احل�ضاري الإ�سالمي .وكان مو�ضوع انتهاكات حقوق الإن�سان ق�ضية
اخلالف العظمى .فقد التف النظام ال�سوداين حول �إداناته يف املحافل الدولية ،واعترب
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جزء من احلملة �ضد الإ�سالم وامل�سلمني .ففي رد لأحد القانونيني الكبار يف النظام،
ذلك ً
عن التقارير الدولية عن �أو�ضاع حقوق الإن�سان يف ال�سودان ،يقول «ال ن�ستبعد �أن
تقول تقارير حقوق الإن�سان �أن ال�صوم ينتهك تلك احلقوق بالعط�ش واجلوع� .إن
ال�رشيعة هي ق�ضاء الله ور�سوله وال خيار لنا �إال �أن نقبلها� .أما �أن نكون يف مزاج
اليهودي زوج اليهودية (بطر�س غايل) ونقبل نحن هوى اليهود و�أ�صهار اليهود ،ف�إنه
الهوان و�ضعف العزمية يف قلوب امل�سلمني الذين فتح �أجدادهم بقوة احلديد خيرب� .أنهم
قويا وعادالً.
يريدون االنتقام لهزميتهم يف خيرب حينما ظهر الإ�سالم ً
�إن الأف�ضل لل�سودان اليوم �أن يحتج على املنظمة الدولية التي تعمل بتوجيه �أقلية
وتتدخل حتى يف خيارات ال�شعوب القائمة على عقيدتها .نعم �أخرجوا من منظمة
انك�شف م�ستورها وات�ضح ت�آمرها �ضد الإ�سالم وامل�سلمني ،و�إال فتوقعوا �أن تطالبكم
املنظمة الدولية بتطليق الزوجة الثانية و�إباحة امل�سلمة ليهودي وعدم تعظيم �شعرية
ال�صالة لأن فيها �ضياع الوقت وعدم �صوم رم�ضان لأن فيه هالك النف�س باجلوع
والعط�ش واحلفاظ على نف�س الإن�سان هو �أهم حقوق الإن�سان»� ( .صحيفة ال�سودان
احلديث  22فرباير. )1994
مقررا حلقوق الإن�سان
ك�شفت التقارير الدولية ،خا�صة بعد تعيني (كا�سبار بريو)
ً
يف ال�سودان؛ �أن النظام الإ�سالمي ال يهتم ب�آراء مواطنيه فيه ،ولكن يخ�شى ر�أي العامل
اخلارجي فيه .وهذا موقف متناق�ض للإ�سالميني ،كما �أنه ُيظهر ُعقدة نق�ص وا�ضحة
جتاه الغرب .وقد الحقت دفاعات الأمنوقراطية كل ما كُ تب يف اخلارج عن ال�سودان.
وحاول الإ�سالميون ال�سودانيون ا�ستغالل الإ�سالم واالختباء خلفه .ففي رد على
(بريو) نقر�أ يف ال�صحف الر�سمية ما يلي« :احلمد لله الذي ك�شف نوايا الغرب ال�شيطانية
�ضد الإ�سالم وامل�سلمني عرب هذا املدعو (بريو) الذي تطاول يف كفر �رصاح على قوامة
الدين الإ�سالمي ال�سمح وت�رشيعاته ال�سماوية التي تعلو على ق�صور العقل الب�رشي
ال�ضيق»�( .صحيفة ال�سودان احلديث . )1994/12/24
ويقوم الإ�سالميون ال�سودانيون بعملية تدلي�س فكري حني ين�سبون �أفعالهم املنافية
للإن�سانية –بكل جر�أة– للدين الإ�سالمي .ويف منا�سبة �أخرى ،ينتظر �أحد الإ�سالميني
ثوابا على انتهاكاتهم حلقوق الإن�سان ،لأن هذه االنحرافات كانت من �أجل ال�سودان
ً
والإ�سالم .ففي حوار �صحفي مع (�إبراهيم ال�سنو�سي) وهو من احللقة ال�ضيقة التي
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دبرت ونفذت االنقالب الإ�سالمي� ،رصح قائالً�« :إنني ل�ست من املنكرين كوين واح ًدا
من قيادات الإنقاذ ،وكل الذي حدث من انتهاكات حقوق الإن�سان كان باجتهادات.
وكنا نرى فيه م�صلحة الإ�سالم وال�سودان ،حني �أقدمنا على ا�ستالم احلكم .و�إن كان
ثوابا
فيه خط�أ فليغفر لنا الله �سبحانه وتعايل ،و�إن كان فيه �صواب ف�إن الله يجزينا عليه ً
وهذا �شيء طبيعي!»�( .صحيفة ال�صحافة . )2000/9/9ونالحظ �أن ال�شعب وحقه
متاما يف هذا االعرتاف.
غائبان ً

�أدخل تطور الأمنوقراطية نف�سه يف معارك خارجية مل تفر�ض عليه ،فقد كان
م�رسحا مل�رشوعهم احل�ضاري .ومن هنا جاءت فكرة
الإ�سالميون يعتربون العامل كله
ً
(جمل�س ال�صداقة ال�شعبية) والذي يتجاوز دور وزارة اخلارجية الر�سمي .والذي يرفع
احلرج عن الدولة حني تتعامل مع حركات معار�ضة �أو معادية للحكومات� .إذ تبدو
�شكليا– عن مثل هذه ال�شئون .ثم كان (امل�ؤمتر
احلكومة ال�سودانية وك�أنها بعيدة –ولو
ً
ال�شعبي العربي والإ�سالمي) الذي افتتح يف �إبريل .1990وقد مت اختيار الأمني العام
عاما للكيان اجلديد .وهذا املوقف يبني تقارب
للحركة الإ�سالمية ال�سودانية� ،أمي ًنا ً
وتنظيميا .فهي مل ت�شعر ب�أي حرج يف التعامل مع
فكريا
جميعا
احلركات الإ�سالمية
ً
ً
ً
نظام جاء عن طريق االنقالب الع�سكري على نظام منتخب؛ ومل ت�ستوقفهم تقارير
انتهاكات حقوق الإن�سان .وقد �شاركهم يف مواقفهم بع�ض القوميني� ،إذ قام عبد الباري
عطوان ،رئي�س حترير �صحيفة القد�س العربي ،برت�شيح (الرتابي) لأمانة امل�ؤمتر .فقد
مهما ماذا
كان يعتربون النظام
ً
معاديا للإمربيالية وال�صهيونية؛ ويف هذه احلالة مل يكن ً
يفعل ب�شعبه.
رحل با�ستمرار م�شاكله الداخلية
بهذه الكيفية انتقل النظام �إىل العاملية ،و�صار ُي ِّ
جزء من امل�ؤامرة اخلارجية
للخارج .وذلك ،باعتبار امل�شكالت وال�صعوبات الداخلية
ً
وال�رصاع مع الغرب ،ولي�س نتيجة �إخفاقات �سيا�ساته اخلرقاء .ويتبنى (الرتابي) موق ًفا
ال لب�س فيه حول الدور العاملي للحركة الإ�سالمية والدولة ال�سودانية الوليدة حاملة عبء
جمددا ،فقد �سبق له –يف حما�رضة حتولت لكتاب– التعبري عن �أ�صول
عودة الإ�سالم
ً
ال�سيا�سية �إال عوائق ظلت متنع حركة ال�شعوب وتفاعلها
فكرته ،والتي ال ترى يف احلدود
ّ
احلر .ويقول ب�أن احل�ضارة الإ�سالمية قد ت�أ�س�ست على �أ�سواق التجارة احلرة وقوافلها
التي جتوب بالدها بالب�ضائع وال�صنائع والفنون ،كما جتوبها الأفكار والكتب وينت�رش
إن�سانية
احلرة والتفاعل الب�رشي يف �أ�صول الفطرة ال ّ
فيها العلماء والأدباء ،و�إن احلركة ّ
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ال عظمى ،مثل الواليات املتحدة وجوارها الالتيني( .عبد ال�سالم،
وهي ت�ؤ�س�س دو ً
�ص ،344املحا�رضة هي :خواطر يف الفقه ال�سيا�سي لدولة �إ�سالمية معا�رصة� ،ألقاها
يف الدوحة مطلع ال�سبعينيات ،والكتاب :الأ�شكال الناظمة لدول �إ�سالمية معا�رصة).
ولكن هذا التوق لأممية �إ�سالمية ،مل يتعد كونه ظاهرة �شعاراتية� .إذ ربط البع�ض،
إ�سالمية يف �أول العام.1991
اال�ستهداف الغربي ،ب�إعالن تطبيق قوانني ال�رشيعة ال
ّ
عاما �أنه ينوي تطبيق ال�رشيعة
ومن املفارقات� ،أن الرئي�س الب�شري �رصح بعد ع�رشين ً
يف الد�ستور القادم .وبالفعل يدور هذه الأيام نقا�ش �ساخن حول ت�ضمني ال�رشيعة يف
الد�ستور القادم .وال�س�ؤال املنطقي هو :مباذا كان ُيحكم ال�سودان طوال هذه ال�سنوات؟

لقد كان رد فعل الواليات املتحدة الأمريكية والدول الغربية ،والدول العربية
طبيعيا؛ لأن النظام الإ�سالمي –ح�سب لغته الدينية– ا�ستئجار
املحافظة ،املعادي للنظام
ً
كل �أفراد احلركات املعار�ضة يف �أوطانها .وي�صف (عبد ال�سالم) الو�ضع اجلديد الذي
خلقه ال�سودان بعد قيام الأممية الإ�سالمية اجلديدة بقوله «فالقاعدة امل�شرتكة اجلديدة للأمة
إ�سالمية ممثّلة يف امل�ؤمتر ال�شعبي العربي والإ�سالمي ،ورفع الت�أ�شريات
العربية وال
ّ
الغربية و�إعالمها جتاه
إ�سالمية ،مثّلت مادة لل�سيا�سة
عن العرب ثم �إعالن ال�رشيعة ال
ّ
ّ
ال�سودان .فقد عبرّ الإعالم الغربي عن جتمع الإرهابيني من الي�سار واليمني خلف
نظام اخلرطوم»�( .ص. )345
قائما على �أوهام ،بل كان العديد من �أع�ضاء اجلماعات
ومل يكن املوقف الغربي ً
الإ�سالمية امل�سلحة يحمل جوازات �سفر �سودانية بل كان بع�ضها جوازات دبلوما�سية.
ومع �أن (الرتابي) وجماعته كانوا ينوون االبتزاز والتهوي�ش فقط� ،إال �أن الغرب كان
جادا يف الإح�سا�س باخلطر لدرجة ق�صف م�صنع ال�شفاء باعتباره ينتج �أ�سلحة كيمائية.
ً
ولكن جهاز الأمن الوطني ال�سوداين قام الح ًقا يف �صفقة مع املخابرات الأمريكية،
بت�سليم قوائم حتتوي معلومات عن كل الذين �شاركوا يف اجتماعات امل�ؤمتر ال�شعبي
العربي والإ�سالمي ،قبل �إلغاء اتفاقية املقر اخلا�صة به .وقد �أوردت ال�صحافة الأمريكية
ت�رسيبات لذلك التن�سيق يف �سبتمرب.2001
ال �أخرق؛ ب�سبب
كانت طريقة ممار�سة العقل الأمني للعاملية وتعدي احلدود عم ً
نق�ص اخلربة وحملية التفكري .لذلك جاءت املحاولة الفا�شلة الغتيال الرئي�س امل�رصي،
حممد ح�سني مبارك ،يف �صيف  1995ب�أدي�س �أبابا؛ مبثابة �رضبة قا�سية جلهاز الأمن
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ال�سوداين .وكان من �أهم نتائج تلك املحاولة� ،أن عرِ فت الأمنوقراطية ال�سودانية قدر
نف�سها وح�رصت جهودها يف الداخل فقط .فقد جلبت تلك الفعلة العزلة الإقليمية والدولية
على ال�سودان .وبت�سليم (كارلو�س) و�إبعاد (بن الدن)  ،و�إيقاف عمل امل�ؤمتر ال�شعبي
العربي والإ�سالمي ،مل تعد هناك �أية ورقة للمغامرات واالبتزاز .ومن بعدها عمل
النظام على جتميل �صورته يف اخلارج من خالل حت�سني ظروف الداخل.
ومن تلك املحاوالت جتديد املفاو�ضات مع اجلنوبيني وتوقيع اتفاق اخلرطوم لل�سالم
مع ف�صائل جنوبية عام .1997ويري باحثون �أن يف د�ستور  1998عربون انفتاح
مع الغرب ،فقد �سارعت «قيادة احلركة الإ�سالمية يف تقدميه و�رشحه ،ال�سيما للدول
ال�سيا�سية وال�صحفية
الغربية التي جعلت مو�ضوعة حقوق الإن�سان وب�سط احلريات
ّ
ّ
احلرية للنا�س كافة ،كذا �أباح الد�ستور
ر�أ�س دعوتها للإ�صالح ،فقد �أباح الد�ستور
ّ
فتح م�سارات احلوار الإنقاذي الأوربي والإنقاذي الأمريكي ،فقد �أ�شاد ال�سفراء كافة
باحلرية املب�سوطة يف الد�ستور ،ور�أى فيها بع�ضهم فيه مالمح احلريات العامة يف
ّ
ا�ستقرت باحلياة هناك عرب التداول ال�سلمي
الفل�سفة الغربية وجتلياتها يف الد�ساتري التي
ّ
لل�سلطة»( .عبدال�سالم� ،ص. )367:
هذا التطور يف العالقة بني الأجهزة الأمنية ،التي ا�ستحكمت قب�ضتها على ال�سلطة
بل احتكرت ال�سلطة كاملة مع غياب التنظيم وتراجع الفكر ،وبني الغرب يف�صح عن
تبعية بينة وعقدة نق�ص ال تخطئها العني� .إذ رغم ال�صوت العايل وال�صخب حول تطبيق
ُ�ضمنة
�رشع الله ،تلهث د�ساتري الإ�سالميني من �أجل مر�ضاة معايري الغرب العاملية امل ّ
ال
يف مواثيق حقوق الإن�سان .وذلك ،ح�سب فل�سفة الغرب ودون ما ميكن ت�سميته ت�أ�صي ً
كثريا
حقيقيا .فاحلركة الإ�سالمية ال�سودانية ،واحلركات الإ�سالمية عامة ،مل تن�شغل
ً
ً
بالق�ضايا الفكرية والنظرية .فقد ظلت حركية الطابع ،وذات هموم تنظيمية م�شغولة
�سببا يف اخلواء الفكري الذي عا�شته احلركة
باحل�شد والتجيي�ش .وقد كان هذا التوجه ً
كثريا من املتعلمني ،وتعترب من «القوى احلديثة».
الإ�سالمية ،رغم �أنها �ضمت ً
�أدرك بع�ض الإ�سالميني هذا العيب املتمثل يف الفقر الفكري على ح�ساب الك�سب
ال�سيا�سي .ويقول �أحدهم –بهاء الدين حنفي– يف مقابلة �صحفية وردت يف كتاب
(عبدالرحيم عمر) « :و�أنا �أعلم م�صري الكثريين �أمثال جعفر �شيخ �إدري�س ماذا حدث
لهم؟ احلركة الإ�سالمية كانت واحدة من م�آ�سيها� ،أنه مل يكن فيها جمال للفكر ،والذين
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دائما هم من ال عالقة لهم بالفكر وال ر�أي لهم حتى ُيبدوه يف �أي
كان يعول عليهم ً
مو�ضوع من املوا�ضيع» . )2009:546( .وي�ضيف« :ظلت هذه ال�شعارات مرفوعة
ملدة � 35سنة ،ومل تتبلور يف فكر �أو موقف �سيا�سي �أو �أطروحة فكرية مبلورة».
(�ص.)551
وكان البع�ض يري �أن (الرتابي) هواملفكر الوحيد واملنفرد للحركة الإ�سالمية،
واعتباره فلتة ال تتكرر ب�سهولة .وي�رصح �أحد القياديني �أن «�أع�ضاء احلركة الإ�سالمية
�أ�صبحوا م�سرتخيني ،وما يفقدونه هو الفكر .نحن الآن ن�سري بقوة الدفع ال�سابقة .الآن
كثريا مما �سبق ،ما تنق�صه هي الر�ؤية»( .امل�صدر ال�سابق� ،ص. )587
املناخ �أف�ضل ً

جناحي الرتابي مقابل الب�شري/طه ،يرتكز على � ّأي �أُ�س�س فكرية.
مل يكن اخلالف بني
ّ
لذلك ،وجدت الأمنوقراطية فر�صتها يف �إدارة �رصاع الأجنحة بعد �أن انحازت �إىل
جانب (الب�شري -الق�رص/طه) وعملت على الت�آمر على (الرتابي) وحزبه اجلديد :امل�ؤمتر
ال�شعبي .ويتهم البع�ض الأجهزة الأمنية ب�أنها كانت وراء اعتقال (الرتابي) ب�سبب
ال
توقيعه اتفاقية التفاهم مع احلركة ال�شعبية بزعامة (جرجن)  .وقد �أعطى هذا القرار دلي ً
قاطعا على �سيطرة الأمنوقراطية على مفا�صل الدولة ومل يعد حلزب امل�ؤمتر الوطني
ً
احلاكم �أي دور يذكر .وعندما مت تداول الأمر بني عامة النا�س ،ن�أى املكتب ال�سيا�سي
بنف�سه عن القرار بل الأدهى والأمر �أنه عبرَّ عن عدم علمه به.
فوقيا من الأجهزة الأمنية ومل
قرارا ً
ويعلق �أحد الإ�سالميني�« :إن اعتقال الرتابي جاء ً
ت�شرتك فيه م�ؤ�س�سات احلزب احلاكم وال م�ؤ�س�سات الكيان اخلا�ص للحركة الإ�سالمية!
�أين هي امل�ؤ�س�سية وال�شورى التي دعت لها مذكرة الع�رشة والتي من �أجلها ان�شقت
احلركة الإ�سالمية؟! �إننا �إذا �رصنا نبارك قرارات الأجهزة الأمنية يف االعتقاالت،
ف�سوف ندعى غ ًدا لتربير �أفعالها يف �إراقة الدماء»( .عبدالرحيم� ،ص. )489
متدد الأمنوقراطية:
و�سط حديث غام�ض عن الإ�صالح الدميقراطي واحلوار مع املعار�ضة ،ازداد
الدور ال�سيا�سي للأمنوقراطية .فقد �أ�صبح الفريق (�صالح قو�ش) م�ست�شار رئي�س
اجلمهورية ،يف نف�س الوقت ،م�سئول الفئات (�أي النقابات ،االحتادات ،الروابط...
الخ) يف امل�ؤمتر الوطني .وهنا يتحول رجل الأمن الذي ُيفرت�ض �أن يعمل يف الظل
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وب�رسية كاملة� ،إيل نا�شط وقائد جماهريي يتقدم املظاهرات واملواكب .فحني قرر
جتمع (جوبا) والذي ي�ضم �أحزاب املعار�ضة� ،رصح (قو�ش) بعدم ال�سماح لأي جهة
ب�إقامة م�سرية يف الظروف احلالية .ثم يتحدث بالل�سانني :الأمني وال�سيا�سي ،حني يتهم
عاما .ويت�ساءل« :كيف لها �أن
قوى جوبا بالف�شل يف �إقامة � ّأي تظاهرات خالل ع�رشين ً
حتلم الآن ب�إ�سقاط امل�ؤمتر الوطني بثورة �شعبية؟» ويختلط االثنان حني يقول« :نقول
بال�صوت القاطع ،لن ن�سمح بقيام � ّأي انتفا�ضة حممية بال�سالح يف اخلرطوم .ونقول
لكل حامل يف العامل ويف الإقليم� ،أن االنتفا�ضة ال�شعبية م�ستحيلة احلدوث»�( .صحيفة
الأحداث . )2009/12/16وكرر القول املحفوظ ب�أن ال�سودان م�ستهدف لك�رس �إرادته
انتخابيا.
لذلك متت حماوالت باخرتاق الأمن ،ودعا املعار�ضة ملنازلة امل�ؤمتر الوطني
ً
وتباهى (قو�ش) ب�أنهم هزموا كل املحاوالت وامل�ؤامرات التي ُدبرت �ضد ال�سودان.
ويتحدث رمز الأمنوقراطية نيابةً عن الكوادر ال�سيا�سية للحزب وبثقة فائ�ضة لأنه
قادر على تنفيذ ما يريد وما يقول .و�أ�صبح من العادي ظهور قيادات جهاز الأمن يف
الليايل ال�سيا�سية والندوات املفتوحة .ففي لقاء �سيا�سي بق�رص ال�ضيافة مبدينة (ودمدين)،
اتهم الفريق مهند�س حممد عطا املويل ،مدير عام جهاز الأمن واملخابرات الوطني،
�سمها مبحاولة �إيقاف �إجازة قانون جهاز الأمن ،والتخطيط لأن يظل اجلهاز
جهات مل ُي ِّ
كمجل�س للبحوث و�إعداد الدرا�سات .و�أكد مت�سك اجلهاز مبحاربة اجلرمية وحتقيق
Nن جهاز الأمن لن يقف مكتوف الأيدي يف �إلقاء
التحول الدميقراطي يف البالد .وقال ّ
القب�ض على � ّأي جمموعة ت�ستهدف انتزاع ال�سلطة بالقوة .ويف نف�س الوقت� ،أكد �أن
اجلهاز �سي�ستخدم احلق للتداول ال�سلمي لل�سلطة وت�أمني الدميقراطية�( .صحيفة الر�أي
العام . )2009/10/9 ،وميكن ب�سهولة مالحظة اختالف لغة جهاز الأمن التقليدي
عن لغة الأمنوقراطية املتجاوزة للدور القدمي املعتاد.
–تدريجيا– مع تراجع التنظيم احلزبي.
يذهب دور الأمنوقراطية ال�سيا�سي بعي ًدا
ً
عاديا �أن ُيكلَّف (�صالح قو�ش) م�ست�شار الرئي�س لل�شئون الأمنية ،بالتدخل حلل
و�صار
ً
النزاعات احلزبية .ففي �أحداث والية ك�سال يف �أعقاب قرار املركز العام للم�ؤمتر
مر�شحا للحزب يف من�صب الوايل لوالية ك�سال،
الوطني ،باختيار حممد يو�سف �آدم،
ً
علما ب�أن الأغلبية ر�شحت �أحمد حامد مو�سي .وعندما تفاقم الأمر� ،أر�سلت اخلرطوم
(قو�ش) للوقوف على الأو�ضاع وقام بح�سم اخلالف�( .صحيفة الأخبار.)2010/1/16
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كان الهدف من تويل (قو�ش) �أمانة الفئات هو اخرتاق منظمات املجتمع املدين
وبالذات النقابات .فقد ا�ستفادت الأمنوقراطية من جتارب االنتفا�ضات ال�شعبية
ال�سابقة ،ودور النقابات يف �إجناح ثورة �أكتوبر  ،1964وانتفا�ضة �أبريل  .1985فقد
�صار جلهاز الأمن ح�ضوره العلني يف انتخابات العمال واملزارعني واملهنيني .وين�سق
(قو�ش) مع رئي�س احتاد عمال ال�سودان ،و�أمني الأمانة ال�سيا�سية الدكتور (�إبراهيم
غندور) اللقاءات مع العمال ،والتمهيد لالنتخابات .ويخاطب امل�ؤمتر العام الحتاد
مف�صحا عالنيةً عن تدخل الأمنوقراطية يف اخلدمة املدنية.
عمال والية اجلزيرة،
ً
فقد �أكد حاجة اخلدمة املدنية بال�سودان لأ�س�س وت�شكيل جديدين .و�شدد على �رضورة
ال لدعم اخلدمة املدنية وعدم التفريط يف حقوق العاملني.
دورا فاع ً
�أن تلعب النقابات ً
(�صحيفة الر�أي العام. )2011/2/23 ،
كثريا بعد �أن جاءت نتيجة اال�ستفتاء ل�صالح
تعاظم دور الأمنوقراطية ال�سيا�سي
ً
قا�سيا ،يحتاج متريره وقبوله
خيارا
انف�صال جنوب ال�سودان .فقد كان هذا القرار
ً
ً
�إىل جهد �سيا�سي وفكري .ومل يكن حزب امل�ؤمتر الوطني يف م�ستوي القدرة على
العمل و�سط اجلماهري لإقناعها �أو حتى ت�ضليلها .فقد برز �س�ؤال امل�سئولية �أي من الذي
يتحمل م�سئولية التفريط يف اجلنوب؟ وبعد ذلك ،ت�أتي �إ�شكالية كيفية �إدارة هذه املرحلة
وتنظيما ،وجر�أة للت�صدي
احلرجة؟ وهنا وجد جهاز الأمن نف�سه هو الأكرث كفاءة،
ً
لهذه املرحلة وملء الفراغ .و�صار من املعتاد �أن يت�صدى (قو�ش) لتفنيد ت�رصيحات
احلركة ال�شعبية� ،أكرث مما تفعل الكوادر ال�سيا�سية املحرتفة حلزب امل�ؤمتر الوطني.
�أتاحت �أزمة دارفور فر�صة جيدة ل�سيطرة الأمنوقراطية ،لأنهم جنحوا يف اختزال
امل�شكلة يف جتاوزات �أمنية ،بل �أنها ُح�رصت يف النهب امل�سلح يف بدايات النزاع .وقد
جنح النظام يف جعلها الأزمة و�إبعادها عن ال�سيا�سة .وقد كانت الأمنوقراطية هي
امل�ستفيد الأول من هذا التوجه.
وكان للأجهزة الأمنية �أياديها اخلفية يف ت�أجيج ال�رصاع من خالل امللي�شيات
بلية .وميكن �أن ُيطرح الظن بطريقة �أخرى :ما هو دور الأجهزة الأمنية يف �إطفاء
ال َق ّ
احلرائق وتدخالتها يف امل�صاحلات والأجاويد؟ وال يقت�رص الدور الأمني ال�سلبي على
دارفور فقط� .إذ ميكن اعتبار جتربة احلكم املحلي ،هي يف جوهرها زيادة يف متكني
الأمنوقراطية وب�سطها على م�ستوى القطر ،والذي مت تق�سيمه �إىل 26والية .وقد
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�أ�رشف على وزارة احلكم املحلي يف البداية� ،شخ�ص متخ�ص�ص يف ال�شئون الأمنية،
هو د .نافع على نافع .وقامت �سيا�سة الإنقاذ يف احلكم ال�شعبي املحلي على «�إ�رشاك
ممثلي ال�شعب مع اجلهاز التنفيذي ليكونوا مبثابة �سلطة ت�رشيعية ورقابية مقابل اجلهات
التنفيذية».
وح�سب هذه الفكرة مت ت�رسيب العنا�رص الأمنية بعد ت�صفية اجلهاز التنفيذي من
خالل الف�صل للـ «ال�صالح العام» .كذا مل تعد الأجهزة الأمنية بعد انتقالها ملرحلة
الأمنوقراطية يف حاجة للأ�ساليب القا�سية يف ال�سيطرة والتطويع ،حيث جل�أت للأ�ساليب
عو�ضا عن بيوت اال�شباح �أو �سيف املعز ،لذلك ف�ضلت ذهبه ،واالخرتاق،
الناعمة
ً
واالندماج .فقد �صارت من �أكرث م�ؤ�س�سات الدولة «حداثة» من حيث ا�ستخدام و�سائل
التكنولوجيا احلديثة من ات�صاالت وموا�صالت .كما �أنها َجندت �أف�ضل العنا�رص من
ال�شباب ،و�أح�سنهم كفاءة من اخلريجني وحملة امل�ؤهالت الأكادميية املتميزة.
و�صار من الأمور العادية ،الإعالن عن وظائف الأمن يف ال�صحف اليومية
أمرا يدعو
وو�سائل الإعالم؛ حيث تتم مناف�سة قوية؛ �إذ مل يعد العمل يف الأمن ً
عيبا و� ً
لال�ستهجان واالحتقار ،كما كان احلال يف ال�سابق .واندمج منت�سبو الأمن يف احلياة
العامة ،و�صاروا عاديني يف تعاملهم مع الآخرين .ومتيزوا مبرتبات عالية،
وامتيازات ،وت�سهيالت ،مما �أحلقهم بفئات اجتماعية �أعلى مما ميكنهم من حتقيق
تطلعاتهم احلياتية ب�صورة �أ�رسع من �أمثالهم يف املرافق وامل�صالح الأخرى.
ومن اجلدير بالذكر �أن العمل الأمني مل يعد يقت�ضي العمل الر�سمي يف اجلهاز ،لأن
اجلهاز �صار يذهب �إىل النا�س يف �أماكنهم .فالعاملون واملتعاونون منت�رشون ك�أ�ساتذة
جامعيني ،وطالب ،ومهند�سني ،ومدر�سيني ،و�صحفيني ،و�أطباء ،وموظفني،
و�سائقي مركبات عامة ،وعمال يف املطارات والأ�سواق والتجمعات الدائمة و�شبه
الدائمة.
وتن�سب جلهاز الأمن العديد من ال�رشكات الناجحة والرابحة ،خا�صة التي تعمل
يف جمال االليكرتونيات ،واالت�صاالت ،والنفط .وين�شط جهاز الأمن يف ال�سوق
الداخلية ،وكذا اخلارجية التي متتد �إىل دبي ،وقطر ،وتركيا ،وم�رص ،وماليزيا،
و�رشق �أفريقيا .دخل جهاز الأمن واملخابرات الوطني ،يف حملة وا�سعة للعالقات
العامة واالنفتاح غري احلذر على املجتمع ال�سوداين .ففي نوفمرب 2002وخالل �شهر
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رم�ضان ،دعا نا�رش �صحيفة (الوطن) �إىل �إفطار رم�ضاين ،وندوة مع (�صالح
قو�ش) يف حوار مع ال�صحفيني .وكان الهدف من الدعوة –ح�سب املدعو– االنتقال
مبديا الرغبة يف
من عالقة املواجهة �إىل موقف احلوار .وخاطب (قو�ش) احل�ضور
ً
بناء الثقة ،ومعرتفًا ب�أنهم �أخذوا باجلانب املت�شدد يف الفقه والفكر والنظام الإ�سالمي،
رغم �أن الإ�سالم فيه كل املناهج والطرق� ،إال �أنهم اختاروا فقه العزائم( .ال�صحافة
 )2002/12/1وهذا �إقرار بطريقة غري مبا�رشة بالعنف واالنتهاكات التي مار�سها
النظام يف ال�سابق.
ومن الوا�ضح �أن الأمنوقراطية انتقلت ملرحلة جديدة دون �أن تتنازل عن دورها
امل�سيطر ،رافعة �شعار ملتب�س ي�ؤدي تلك املهمة «الأمن واحلرية» .وتكررت تلك
الدعوات واللقاءات وات�سعت لت�شمل �إىل جانب ال�صحفيني وكُ ّتاب الأعمدة ،قانونيني
ون�شطاء يف منظمات املجتمع املدين .ولكن للمفارقة� ،صار جهاز الأمن رقيبا على
ال�صحافة حتت دعوى ح�سا�سية فرتة ما قبل اال�ستفتاء.
وتعر�ضت عدد من ال�صحف للإيقاف ب�أوامر مبا�رشة من اجلهاز .وا�ستمر الو�ضع
حتى الآن ،حيث ميار�س اجلهاز الرقابة امل�سبقة .ويعمل عدد كبري من رجال الأمن
ك�صحفيني .كما �أقام اجلهاز حفالت لتكرمي الفنانني واملثقفني ،ومهرجانات للم�سابقات
الثقافية! (ال�صحافة. )2008/1/16
الأمنوقراطية ونهاية الإن�سان:
انتهت التجربة الإ�سالمية ال�سودانية بتقدمي ن�سخة لفا�شية «عامل ثالثية» ا�ستمدت
فل�سفتها من ت�أويل رجعي و�سلفي للدين ،رغم كل �إدعاءات التجديد واحلداثة الدينية.
فقد تداولت احلركة الإ�سالمية بعد و�صولها لل�سلطة يف ال�سودان ،مفهومني هما� :إعادة
�صياغة الإن�سان ال�سوداين ،وفكرة �أولوية املجتمع على الدولة .فاملفهوم الأول �شمويل
منعا لأي �شكل من التنوع
بامتياز فقد طبقته النظم الفا�شية وبع�ض الدكتاتورياتً ،
والتعدد داخل املجتمع.
وبهدف تنميط الأفراد �أي �صبهم يف قالب واحد من خالل احلزب الواحد ،ونظام
كليا بالفكرة
التعليم التلقيني ،والإعالم املوجه ،والثقافة الأحادية .وهذا املفهوم ُمرتبط ً
الثانية وهي �أقرب للفكرة ال�شيوعية القائلة بذوبان الدولة يف املجتمع .ولكن (الرتابي)
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طبق الفكرة بطريقة معكو�سة بعد اال�ستيالء على ال�سلطة ،فالدولة ت�شكل املجتمع (وهو هنا
م�ضم ًنا يف الأمنوقراطية) ثم يدعي ذوبان الدولة يف املجتمع امل�صطنع.
التنظيم ال�سيا�سي
ّ
فقد تقرر �إن�شاء وزارة التخطيط االجتماعي ،والتي يكتب عنها �أحد ّ
منظري احلركة:
عظيما ،حلركة �إ�سالمية غايتها
«وهي وزارة مبتكرة كان الأمني العام ُيق ّدر لها �ش�أ ًنا
ً
جتديد املجتمع وتبديله على نحو �شامل ،وفق �أ�صول ومبادئ الإ�سالم� ،إذ �أنها الوزارة
التحول املرتكز على املجتمع يف غالب مبادراته
املنوط بها التخطيط املركزي لذلك
ّ
ولي�س �إىل الدولة»( .عبد ال�سالم� ،ص )148فقد انتهت الدولة �إىل جهاز �أمني مت�ضخم
�ألغى كل وظائف الدولة اخلدمية والتنموية.
لقد وعد الإ�سالميون �أهل ال�سودان بت�أ�سي�س جمتمع املدينة الفا�ضلة �أو العودة �إىل
روحيا .ولقد مت �إذالل
جمتمع املدينة؛ ولكن كانت النتيجة �صياغة �إن�سان يائ�س ومخُ َّرب
ً
علما ب�أن الإ�سالميني
الإن�سان ال�سوداين ب�صورة مل يعرفها حتى يف العهود اال�ستعماريةً .
هم من يكرثون احلديث عن تكرمي الله للإن�سان.
وقد كان (الرتابي) �أكرثهم خطابة يف احلديث عن الكرامة الإن�سانية ،واحلرية .فقد
و�صل �إىل «�أن احلرية هي قدر الإن�سان الذي متيز عن كل خملوق �سواه ،ف�سجد لله
طوعا �إذ مل يجعل الله يف تركيبه ما يجربه على الإميان ،وال �سمح له �أن يجرب غريه
ً
على الإميان ،وهذه احلرية يف الت�صور الإ�سالمي مطلقة؛ لأنها �سعي ال ينقطع نحو
حتررا من كل خملوق يف الطبيعة،
املطلق .وكلما زاد �
إخال�صا يف العبودية لله زاد ّ
ً
قدرا �أكرب من درجات الكمال الإن�ساين»( .حما�رضة :احلرية والوحدة ،احتاد
وح ّقق ً
طالب جامعة اخلرطوم ،بدون تاريخ).
وقد ب�شرّ بالإن�سان الكامل ،ولكن متت «حيونة» الإن�سان نتيجة الفقر ،واخلوف،
وفقدان الأمل .فقد تدهورت احلالة االقت�صادية ب�سبب غياب �أي برنامج اقت�صادي
علمي لدي الإ�سالميني� .إذ ال يتعدي �سقف فكرهم االقت�صادي اجلدل حول الربا مع
غياب اخليال التنموي ب�سبب تعاملهم مع املال ولي�س الإنتاج .ومل ي�ستوعب الإ�سالميون
ال لقتلته»؛ لذلك ،مل يدركوا �أن الفقر كان القاتل
قول الإمام علي« :لو كان الفقر رج ً
الأخالقي للم�رشوع احل�ضاري الإ�سالميُ .ي�ضاف �إىل ذلك ،تطبيع الف�ساد� ،أي كونه
طبيعيا يف دولة الإ�سالميني .وتبعه الرتف امل�ستفز الذي ابتدعوه ً
منطا للحياة.
أمرا
ً
�صار � ً
يعتمد جناح الأمنوقراطية على قدرتها على �إ�ضعاف �إرادة الطرف الآخر/
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املو�ضوع ،و�إجباره –ولو م�ؤق ًتا– على قبول و�ضعية املُ�سيطَ ر عليه .وقد ا�ستهل النظام
احلايل عهده بف�صل �أعداد كبرية من املوظفني واملهنيني والعمال وم�ستخدمي القوات
النظامية .ولأن الدولة هي املُخ ِدم الأول ،فهذا يعني �صعوبة وجود عمل بديل.
وهكذا اختار النظام �سيا�سة الت�رشيد والتجويع ،كما �أن �شعور املرء ب�أنه غري منتج
إح�سا�سا بعدم �أو قلة القيمة .وهذا بع�ض من التحطيم
وال ُي�ساهم يف بناء وطنه يعطيه �
ً
وغالبا ما تتبعه �أمرا�ض نف�س-ج�سمية ،وقد يلج�أ الإن�سان للإدمان
والتخريب النف�سي،
ً
واملخدرات .ي�ضاف �إىل ذلك منع الأحزاب ،ووقف املنتديات الثقافية ،ون�شاط الأندية
االجتماعية ،وغلبة الإعالم ذي ال�صوت الواحد .ويف نف�س الوقت يرى هذا املواطن
ي�صعدون بال كفاءات وم�ؤهالت
غريه من منا�رصي احلزب احلاكم واملتعاطفني،
ّ
�رسيعا.
ب�سبب الوالء .ثم يلجون يف الف�ساد ليغتنوا
ً

يعترب ن�رش اخلوف والقلق من �أهم ميكانيزمات حتويل اجلماهري �إىل جمرد قطعان
خائفة من خالل الإق�صاء والعزلة وعدم �إ�رشاكها يف اتخاذ القرار واحلكم على كل
امل�ستويات .والطريقة الأخرى للرتويج لعنف عارٍ مبالغ فيه لردع حماوالت
ً
�ضابطا يف �ساعات عام ،1990وجلد الن�ساء
املعار�ضة واالحتجاج مثل �إعدام 28
جماعيا ،وتفريق احتجاجات الغالء بعنف زائد ،واجلهاد يف اجلنوب ،وق�صف القرى
ً
يف دارفور .وهذه كلها ممار�سات ال حتتاج مواجهتها لهذا القدر من العنف يف الأحوال
العادية .ولكن الهدف هنا ن�رش الرعب واخلوف على نطاق وا�سع ما �أمكن .فاخلوف
أمنيا .ويف مقارنة عميقة ،يكتب
ظاهرة ب�رشية عادية ،ولكن هنا يتم توظيفه
�سيا�سيا و� ً
ً
(نوتوهارا)« :بالطبع يوجد خوف يف اليابان .نحن نخاف من الزلزال ونخاف من
أي�ضا من �أ�سلحة كوريا ال�شمالية .عندنا
حوادث توليد الطاقة بالطاقة النووية ونخاف � ً
يف اليابان نحاول �أن نو�ضح �أ�سباب اخلوف وما وراء اخلوف ،لكي نتغلب عليه
�سويا .املهم ال يوجد عندنا ال�شخ�ص الذي يهدد النا�س ويخيفهم ليحقق منفعة �شخ�صية».
ً
(.)2003:30

ال �صعبة ،لأن النظم الأخرى تخ�شى النقد
غالبا ما تنجز الأمنوقراطية �أعما ً
واالحتجاج .وهذا لي�س من م�شاغلها ،لأنها تعتمد على ما ي�سمى بـ «�رشعية الإجناز»
يف العلوم ال�سيا�سية .ورغم ابتكارها �أ�ساليب القمع واالحتواء ،فهي تهمل دهاء التاريخ
�أو «من م�أمنه ي�أتي احلذر» ،فمن اخلط�أ التعويل على خوف اجلماهري �أو المباالتها
الظاهرية .فهي ال تعرب عن م�شاعرها احلقيقية حني ال تثق يف الطرف الآخر فتخدعه
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بال�صمت �أو الكذب �أو متار�س التقية بطريقتها اخلا�صة .فمن امل�ستحيل �أن تقبل التهمي�ش
�أو الإهمال املتعمد .وهي تدرك �أكرث من احلكام �أن قانو ًنا يف القمع ي�شبه قانون تناق�ص
الغلة يف االقت�صاد .فالقمع حني ي�صل ح ًدا معي ًنا يتوقف مردوده عن الزيادة ،فمهما
فعالة .وهنا تلج�أ الأمنوقراطية �إىل �سيا�سة الرتهيب
ت�ضاعف القمع ال تكون نتيجته ّ
والرتغيب �أو الع�صا واجلزرة .وهذا �أق�رص الطرق �إىل الف�ساد والإف�ساد ،وتخ�رس
كثريا حني تقع يف هذا امل�ستنقع .وهذه تهمة تالحق هذه النظم خا�صة
الأمنوقراطية
ً
بعد �أن ظهر مفهوم ال�شفافية و�أ�صبح يتقدم �رشوط احلكم الرا�شد .وظاهرة الف�ساد من
�أ�رسع الأدوات و�أكرثها فعالية يف ح�شد وتوعية اجلماهري .وهناك قانون �آخر وهو �أن
جناحا
ن�ضوج الأزمة الثورية ال يحتاج بال�رضورة �إىل تنظيم فقد تكون العفوية �أكرث
ً
و�رسيعة رد الفعل.
وبدعوى تطبيق ال�رشيعة يتم جلد منظم لفئات اجتماعية معينة ترمي بها ظروفها
االقت�صادية و�أو�ضاعها االجتماعية يف حمظور خرق القانون ،والذي مل يراع التعدد
الثقايف الذي يت�سم به ال�سودان .ويف جمهورية اخلوف تغيب حرمة اجل�سد.
( )Habeas Corpusوهذا ا�ستغالل لفكرة ا�ستعرا�ض ال�شجاعة ال�سائدة يف
عب عنها ب�إيذاء اجل�سم مثل البطان (اجللد املتبادل بال�سياط يف
الثقافة ال�سودانية والتي ُي رَّ
الأفراح).
ت�ستمر الأمنوقراطية يف عملية «حيونة» الإن�سان ال�سوداين من خالل احلرمان،
ونزع قدرته على الإبداع ،والتمتع باحلياة ،واحرتام التنوع واالختالف .وب�سبب
الفقر وتدين م�ستوي املعي�شة ،ي�سعى املواطن العادي طوال اليوم لتوفري احلد الأدنى
للبقاء واحل�صول على احلاجات ال�رضورية ،وال يتبقى له �أي وقت فراغ لأغرا�ض
جمالية وترفيهية �أخرى .ويف �أح�سن الأحوال ي�شاهد برامج تلفزيونية ت�ضاعف
الزي املوحد
وي�ضاف �إىل ذلك ،عملية التنميط والت�شابه من خالل
ّ
التبلد وال�ضجرُ .
يف املدار�س ،وفر�ض احلجاب ،والزي الرجايل مبظهره وزوائده .ويف كل هذا
بحث م�ستحيل عن الوحدة والنقاء� ،أو ما ي�سميه الإ�سالميون� :إعادة �صياغة الإن�سان
ال�سوداين.
ومع غياب الإبداع والتجديد ينفتح الباب �أمام الو�سطاء واملت�سلقني ،وهي الظاهرة
التي ر�صدتها (حنا ارندت) يف اال�ستبدادات الكربى مثل الفا�شية وال�شيوعية ،كتبت:
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«ذلك �أن اال�ستبداد الكلي ال يت�سامح �إزاء املبادرة احلرة يف �أي من جماالت الوجود،
ال يت�سامح �إزاء �أي ن�شاط ال ي�سعه التنب�ؤ به .حتى �إذا بلغت
ومن الطبيعي بالتايل �أ ّ
التوتاليتارية ال�سلطة� ،أُبدلت كل املواهب احلقةً � ،أيا كانت درجة تعاطفها معها ،به�ؤالء
امل�ستنريين وه�ؤالء احلمقى الذين ي�شكل افتقادهم �إىل الذكاء والروح اخلال ّقة ،خري
�ضمان لوالئهم» .)1993:78( .وقد عملت الأمنوقراطية بد�أب منقطع النظري على
تدمري احلياة العامة واال�ستحواذ على الف�ضاء العام ،حتى املقاهي قامت ب�إغالقها .وهي
منح�رصا
كبريا من �أ�شكال العزلة والعجز .و�صار االختيار
قدرا ً
ً
تفر�ض على املواطنني ً
بني ثقافة التع�صب وثقافة التف�سخ واالنحالل الأخالقي.
هناك جانب مكمل لهيمنة الأمنوقراطية يتمثل يف ح�شد اجلماهري يف املنا�سبات
ال�سيا�سية .فقد ا�ستفادت من التعبئة الدينية التي تقوم بها جهات عديدة –ر�سمية و�شبه
ر�سمية– مثل هيئة علماء ال�سودان ،ورابطة العلماء ،و�أن�صار ال�سنة .فهي يف حاجة �إىل
غطاء �أيديولوجي وجدته يف التهييج الديني وقدرتها على القيام بعملية «�أمننة» ال�سيا�سة
و»تديينها» يف �آن واحد .ويتم توظيف دور العبادة يف ال�ضبط والتوجيه .وللمفارقة
فقد خرجت يف الدول العربية امل�سريات التي تدعو للحرية والدميقراطية ،من امل�ساجد؛
بينما يف ال�سودان ت�ؤيد املظاهرات اخلارجة من امل�ساجد ،النظام الديكتاتوري القائم،
وهذه واحدة من جناحات الأمنوقراطية التي ا�ستطاعت �أن حتتكر الدين ،بل �أن تعمم
م�ضادا للتقدم.
ال
فهما وت�أوي ً
ً
وتفر�ض ً

�إن خطيئة امل�رشوع الإ�سالمي لي�ست يف تخريب االقت�صاد ،وال تدهور اخلدمات
وعدم تلبية الأ�سا�سية منها؛ ولكنها يف الق�ضاء على الإن�سان املفعم بالأمل وامل�ستقبل،
والذي يغني وين�شد لبناء الوطن الوا�سع ،واملتنوع ،واملت�سامح .لقد �أ�ضاع الإ�سالميون
قرابة ربع قرن من عمر ال�شعب ال�سوداين ،يف التجربة واخلط�أ لأنهم يف حقيقة الأمر
ال ميلكون �أي م�رشوع ،ح�ضاري �أو غري ح�ضاري.
التحول الدميقراطي:

غابت الدولة املركزية يف التاريخ ب�سبب تعدده الثقايف (�أو القبلي) ،وامتداده اجلغرايف
املت�سع ،ورغم هذا ال�ضعف يف الفكرة والبنية ظلت جميع القوي ال�سيا�سية ال�سودانية
ترى يف الدولة ،الو�سيلة ال�رسيعة والفعالة يف ال�سيطرة على البالد والعباد .ويعي�ش
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ركودا على م�ستوى التحوالت االقت�صادية/
املجتمع ال�سوداين ،رغم تقلباته ال�سيا�سية،
ً
االجتماعية ،والتغيرّ ات الثقافية .وقد �أخذ ال�رصاع ال�سيا�سي �شكل ثنائية :القوى
التقليدية مقابل القوى احلديثة .وميثل املع�سكر الأول الأحزاب الطائفية الطرقية ،ن�سبة
للطرق ال�صوفية .فاحلزب االحتادي الدميقراطي ميثل الطائفة املريغنية ن�سبة لل�سيد
حممد عثمان املريغني الكبري �أو اخلتم الذي قدم �إىل ال�سودان من الأرا�ضي املقد�سة عام
 .1818وير�أ�س احلزب الآن ال�سيد حممد عثمان املريغني احلفيد.
�أما احلزب التقليدي املناف�س فهو حزب الأمة والذي يتكون من طائفة الأن�صار
(�أن�صار املهدي م�ؤ�س�س الدولة املهدية  )1898-1885وير�أ�س احلزب ال�سيد ال�صادق
ال�صديق عبد الرحمن حممد احمد املهدي.
� ّأما القوى احلديثة والتي ُي�سمى بع�ضها الأحزاب العقائدية يف القامو�س ال�سيا�سي
ال�سوداين ،فت�شمل :احلزب ال�شيوعي ،البعث العربي ال�سوداين ،احلزب النا�رصي،
القوميني العرب .ويرتدد البع�ض يف �إدراج اجلماعات الإ�سالمية ،باعتبار �أنها
فكريا حتمل �أيديولوجية ومواقف �سيا�سية �أكرث
اجتماعيا تنتمي للفئات احلديثة ولكنها
ً
ً
طليعيا وقامت
دورا
ً
تقليدية من الأحزاب الطائفية القدمية .هذا وقد لعبت القوي احلديثة ً
باملبادرة يف حتريك ال�شارع يف كل االنتفا�ضات ال�شعبية التي �أ�سقطت الديكتاتوريات
ال�سابقة يف  1964و .1985فهذه االنتفا�ضات هي يف الأ�صل مدينية ،وللقوى احلديثة
وجود وا�ضح يف املدن .كما �أن الإ�رضاب ال�سيا�سي تقوم به عادة النقابات العمالية
واالحتادات املهنية ،واملوظفني.
�سيطرت القوى التقليدية على كل الربملانات التي �أعقبت اال�ستقالل؛ ب�سبب
كبريا
النظام االنتخابي القائم على الدوائر اجلغرافية الفردية .ومثل الريف ر�صي ًدا
ً
للأحزاب ،مما كر�س احتكار ال�سلطة .وهذا ما حدا بالأحزاب العقائدية وال�صغرية،
بامليل للتفكري االنقالبي .ورغم وجود حزب للإخوان امل�سلمني �إال �أنهم اقتنعوا با�ستحالة
مبكرا يف تكوين خاليا �رسية
الو�صول لل�سلطة عن طريق �صندوق االقرتاع .و�رشعوا
ً
داخل اجلي�ش .وكان املر�شد العام للإخوان (الر�شيد الطاهر) املدين الوحيد يف حماولة
االنقالب الفا�شلة يف التا�سع من ت�رشين الأول/نوفمرب ،1959الذي حوكم بال�سجن.
وحتت دعوى ا�ستهداف الإخوان ،كان تربير �رضورة القيام بانقالب ا�ستباقي والتي
�أ�صبحت فكرة �أ�سا�سية يف احلركة.
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مل ي�ستطع النظام تطبيق ا�سرتاتيجيته جي ًدا و�سط الطالب وال�شباب رغم ا�ستخدام كل
الو�سائل .وقد ا�ستع�صت هذه الفئة على امل�رشوع الإ�سالمي ،لذا و�ضع خططه الثقافية
بخيارين :التطرف والدرو�شة من جانب �أو االنحالل واالغرتاب الروحي .واملثال
على ذلك ،القنوات الر�سمية التي تق�سم وقتها بني برامج التالوة والأحاديث واملدائح
النبوية مقابل برامج الأغاين الهابطة واملو�سيقي ال�صاخبة.
ورغم هذه ال�سيا�سات والت�ضييق ،برزت اجلبهة الطالبية/ال�شبابية ،وكانت هي
طليعة املظاهرات واالحتجاجات احلالية ،خا�صةً وقد اكت�سب الطالب خربة وا�سعة
وطويلة يف العمل اجلبهوي من خالل انتخابات طالب اجلامعات واملعاهد العليا والتي
دوريا وبانتظام .ومن املالحظ �أن النظام مل يحظر الن�شاط الطالبي م�ستن ًدا �إىل
ُتعقد
ً
تاريخ احلركة الإ�سالمية و�سط الطالب كمعار�ضة للنظم ال�سابقة .وكان يرى �أنه من
ال طائلة يف تكوين
املمكن توظيفهم كر�صيد م�ؤيد عند اللزوم .ولذلكُ ،ينفق النظام �أموا ً
كوادر طالبية ،وتقدمي الإغراءات املختلفة للقواعد الطالبية.
ن�سبيا
قدرا
ً
وكان من نتائج هذه ال�سيا�سة غري املتوقعة ،اكت�ساب الف�ضاء الطالبي ً
من احلريات يف التنظيم والتعبري .ولكن الأجهزة الأمنية تتدخل عند ال�رضورة .ومل
تخل العملية االنتخابية يف بع�ض احلاالت من التزوير والغ�ش والعنف .ولكن الطالب
املعار�ضني جنحوا يف تكوين حتالفات جيدة مكنتهم من مناف�سة الطالب الإ�سالميني.
كما ظهرت تنظيمات �سيا�سية قوية داخل اجلامعات وم�ؤثرة �أكرث منها خارج اجلامعة،
مثل م�ؤمتر امل�ستقلني وحركة (حق) وهي ف�صيل ان�شق عن احلزب ال�شيوعي يف نهاية
ت�سعينيات القرن املا�ضي .و�أ�صبحت لهم امتدادات يف ال�ساحة ال�سيا�سية ،و�شارك
حزب امل�ؤمتر ال�سوداين يف انتخابات عام 2010ويف مناطق ريفية (مثل النهود-غرب
ال�سودان).
يحاول البع�ض التقليل من احلراك احلايل بو�صفه �أنه طالبي حمدود ،وهذه ميزة
�إيجابية ولي�ست �سلبية .وو�صف الرئي�س ال�سوداين املتظاهرين بـ «�شذاذ �آفاق» لأنه
تعود على وجود �أ�سماء الزعامات الدينية والقيادات التقليدية .وهو الآن ي�سمع لأول
مرة بهذه الت�سميات .وال �أظن �أن �أجهزته الأمنية كانت مهتمة بتزويده ب�أ�سماء هذه
التنظيمات املغمورة.
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عددا من التنظيمات من الأقاليم .وهذه هي الظاهرة اجلديدة التي
ومن املالحظ �أن ً
تمُ ِّيز اخلارطة ال�سيا�سية ،فقد ظهرت العديد من القوى ال�سيا�سية ذات الطابع الإقليمي
�أو اجلهوية .وهذا ظاهرة متثل مكر التاريخ ،فقد حاول النظام العودة للقبلية ملحاولة
�إ�ضعاف الأحزاب ال�سيا�سية القومية التوجه .فقد كر�س القبلية يف النظام الفدرايل الذي
�أعاد توزيع الواليات واملحافظات على �أ�س�س قبلية .ولكن يف نف�س الوقت ظهرت
جمموعات معار�ضة من �أبناء نف�س هذه القبائل حملت ال�سالح؛ مطالبةً مب�شاركة حقيقة
يف ال�سلطة والثورة.
كانت البداية يف منطقة (كاودا) حيث ُولد «جتمع كاودا» والذي �ضم احلركة
ال�شعبية/قطاع ال�شمال ،وهذا يعني ان�ضمام قياداتها يف النيل الأزرق (ملك عقار)
وجبال النوبة وجنوب كردفان (عبدالعزيز احللو) ،ووقعت حركة حترير ال�سودان،
ثم حركة العدل وامل�ساواة .وكان ميالد (احلركة الثورية ال�سودانية) من هذه النواة
الثورية؛ والتي اختارت الكفاح امل�سلح ك�أولوية يف هذه املرحلة يف املوجهة .ولكن
�أولويته ال جتعل منه اخليار الوحيد .فكل اخليارات متاحة ومنها االنتفا�ضة ال�شعبية
ال�سلمية التي عمت البالد الآن.
وحاول النظام �إل�صاق تهمة العن�رصية باحلركة ،ولكنها الآن ت�ضم احلزب
االحتادي الدميقراطي وميثله التوم هجو ،وحزب الأمة والذي ميثله ن�رص الدين
الهادي .ومل يعد هناك حديث عن معار�ضة �شمالية و�أخرى غري �شمالية ،خا�صة بعد
قررت قوى الإجماع الوطني عدم املمانعة يف التعامل مع احلركة الثورية مع احتفاظ
كل طرف باحلق يف حتديد و�سائله طاملا كان الهدف موح ًدا .وهذا ميكن �أن يكون
�أحد �أ�شكال االنتفا�ضة املحمية بال�سالح التي كان يدعو لها (التجمع الوطني الدميقراطي
املعار�ض) بعد م�ؤمتر ا�سمرا .1995
مبا�رشة بعد االنقالب من القادة احلزبني امل�سجونني يف
تكون
ً
وكان التجمع قد َّ
(كوبر) يف اخلرطوم بحري .ومن مطلع الت�سعينيات ن�شط بني القاهرة و�أ�سمرا ،ثم
عاد التجمع بعد اتفاقية ال�شامل عام  2005و�شارك بقدر متوا�ضع يف الربملان .ومل يحل
موجودا ،ولكن (حتالف قوى الإجماع الوطني)
التجمع نف�سه ويف نف�س الوقت مل يعد
ً
يبدو ك�أنه ال�شبح الذي يريد وراثة التجمع.
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هناك قوى �سيا�سية واجتماعية كانت تقف �إىل جانب النظام بوالء يظنه النظام مطل ًقا
ويخطئ
وعلي ر�أ�سها القوات امل�سلحة .ولكن مل يتوقف التطهري داخل اجلي�ش باملرةُ .
كليا .وذلك لأن التو�سع يف احلروب
من يظن �أن اجلي�ش قد متت �أدجلته وال�سيطرة عليه ً
وبناء جي�ش كبري يفر�ض عليهم عدم الت�شدد يف التعيني والتجنيد ،كما توجد عنا�رص
داخل اجلي�ش غري م�ؤمنة بجدوى هذه احلروب امل�ستمرة.
عددا من الأجنحة احلزبية املن�شقة� ،إىل احلكومة،
من ناحية �أخرى� ،ضم النظام ً
ومتتع �أفرادها بامتيازات مادية ،تناق�صت ب�سبب ال�سيا�سة التق�شفية احلالية .وهذه
العنا�رص لها مطامع مل يعد من املمكن �إ�شباعها ،وبالتايل ال جدوى من ت�أييد النظام.
ومن املتوقع عودتهم لأحزابهم الأ�صلية� ،أو احلياد� ،أو الالمباالة .ويف كل الأحوال
هم خ�صم على النظام .و�سوف يتكرر هذه الو�ضع �ضمن فئات �أخرى عديدة �سوف
تت�رضر من الأزمة االقت�صادية والتي �ستعجل بالت�آكل الداخلي للنظام.
ال يكت�سب النظام ال�سوداين ا�ستمراريته من قوته الذاتية ،ولكن من ت�رشذم وتبعرث
القوى املعار�ضة لعدم جناحها يف توحيد خطابها و�أدواتها .وقد لعب النظام جي ًدا على
«فرق ت�سد»! ولكن تناق�ض هذه اال�سرتاتيجية
هذه اخللل ،وكان من الآليات الناجحة ّ
ظهر يف الو�ضع «الف�سيف�سائي» الذي �صار يعي�شه ال�سودان ،وعجز النظام عن الإم�ساك
باخليوط الكثرية :القبائل ،والع�شائر ،الطرق ال�صوفية ،اجلماعات الدينية ،الأجنحة
احلزبية ،الروابط الإقليمية.
ميكن القول ب�أن اتفاقية ال�سالم ال�شامل (نيفا�شا) عام  2005كانت هي املح ّفز للقوى
ال�سيا�سية للبحث يف �إ�صالح ومراجعة مهام و�صالحيات جهاز الأمن الوطني الذي
�أ�س�سته املجموعة الإ�سالمية ،التي انقلبت على النظام الدميقراطي املنتخب عام.1989
وقد �أ�شارت االتفاقية والد�ستور االنتقايل لعام  2005لتغيريات يف وظيفة ودور اجلهاز
يف الفرتة القادمة .ففي املادتني  150و 151من الد�ستور نقر�أ الن�ص التايل:
 )1( -150ين�ش�أ على امل�ستوى القومي جمل�س للأمن الوطني ،ويحدد قانون الأمن
الوطني تكوينه ومهامه.
بناء على حتليل �أي
( )2يحدد جمل�س الأمن الوطني ا�سرتاتيجية الأمن الوطني ً
مهددات لأمن ال�سودان.
( )3تن�ش�أ على م�ستوى حكومة جنوب ال�سودان والواليات جلان للأمن الوطني،
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ويحدد قانون الأمن الوطني تكوينها ومهامها.
 )1( -151ين�ش�أ جهاز للأمن الوطني يخت�ص بالأمن اخلارجي والداخلي ،ويحدد
القانون ر�سالته وواجباته ومهامه و�رشوط خدمته.
( )2تكون خدمة جهاز الأمن الوطني ممثلة لكل �أهل ال�سودان وبوجه خا�ص ميثل
ال عادالً.
فيها جنوب ال�سودان متثي ً
( )3تكون خدمة الأمن الوطني خدمة مهنية وتركز يف مهامها على جمع املعلومات
وحتليلها وتقدمي امل�شورة لل�سلطات املعنية.
(ُ )4تن�ش�أ مكاتب للأمن الوطني يف كل �أنحاء ال�سودان.
( )5يكون جهاز الأمن الوطني حتت �إ�رشاف رئا�سة اجلمهورية.
ن�ص الد�ستور على �رضورة ت�شكيل جمل�س الأمن الوطني وعلى القانون �أن يحدد
ت�شكيله ومهامه ،بالإ�ضافة للمهمة التي حددها الد�ستور نف�سه ملجل�س الأمن الوطني.
ووا�ضح من ن�ص املادة � 151أن االنق�سام الذي كان يحمله قانون  99يف الأجهزة
حني �أقام جهازين الأول يخت�ص بالأمن الداخلي والثاين يخت�ص بالأمن اخلارجي مل
جهازا واح ًدا يخت�ص بالأمن الداخلي
مطلوبا ،و�أنه يلزم �أن ُين�شئ القانون اجلديد
يعد
ً
ً
واخلارجي لل�سودان على ال�سواء ،وامل�س�ألة الثانية تتعلق بالتمثيل اجلهوي وعلى
الأخ�ص بتمثيل جنوب ال�سودان يف ع�ضوية اجلهاز( .نبيل �أديب� ،صحيفة ال�سوداين
.)2008/12/2
�صدر قانون الأمن الوطني ل�سنة  1999وقد حدثت عدة متغريات يف البالد خالل
هذه الفرتة منها التحديات الكبرية التي باتت تهدد طموحات الأمة و�آمالها ووحدة �شعبها
وا�ستقالل �أرا�ضيها مما تطلب احلاجة املا�سة لأعني �ساهرة و�أيد �أمينة ملراقبة وت�صحيح
الإفرازات ال�سلبية التي �أفرزتها اتفاقية ال�سالم ال�شامل واالتفاقيات الأخرى التي وقعتها
حكومة الوحدة الوطنية مثل الوجود الع�سكري يف بع�ض مدن ال�شمال واجلنوب الأمر
جادا.
الذي �صاحبته بع�ض االنفالتات هنا وهناك مما يقت�ضي عم ً
أمنيا ً
ال � ً

حادا مما قد يفرز املظاهر القبلية واجلهوية
لقد �أفرزت هذه االتفاقيات
ا�ستقطابا ً
ً
والعن�رصية والدينية ال�سلبية ،مما ي�شكل خطورة على وحدة �شعبنا ومتازجه االجتماعي
ووحدة هدفه وم�صريه مما يلقي مبد جهات االخت�صا�ص باملعلومات التخاذ القرار
املنا�سب.
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�إن الوجود الع�سكري الأممي بالبالد جاء نتيجة التفاقية ال�سالم ال�شامل مما ا�ستوجب
على جهاز الأمن القيام بالدور الرقابي ،حمايةً للتهديد الدويل امل�ستمر بالتدخل
الع�سكري يف بالدنا ،و�إن الظروف الأمنية والإن�سانية التي تعي�شها البالد ،ب�سبب
النزاعات الداخلية والقتال يف دول اجلوار� ،أدت �إىل نزوح وجلوء الآالف لبالدنا
مما ترتب عليه دخول عدد كبري من املنظمات وامل�ؤ�س�سات الدولية وهي ال تخلو من
الأن�شطة امل�شبوهة والأعمال التجارية مما يحتم �أن يكون جلهاز الأمن دور فعال بني
متكني املنظمات من �أداء �أعمالها ومنع ن�شاطها التجاري.
�إن النمو االقت�صادي يف �شتى املجاالت ال�صناعية والزراعية واخلدمات �أفرز بع�ض
املظاهر ال�سلبية مثل غ�سيل الأموال والوجود الأجنبي ،والهجرة الوافدة ،الوجرائم
فلزاما على الأجهزة الأمنية �أن تبذل جهدها
املالية ،والتي قد ت�ؤثر على املجتمع.
ً
أثارا �سلبية متثلت يف ظهور
حلماية املجتمع واالقت�صاد .ولقد �أفرزت العوملة و�آلياتها � ً
�أنواع اجلرائم التي مل يعرفها العامل كجرائم االنرتنت و�رسية املعلومات وتدمري �أجهزة
احلا�سوب والتخريب التقني واجلرائم املتعلقة بها؛ فلزم �إيجاد �أجهزة �أمنية حديثة قابلة
لهذا التطور التقني ،وقادرة على مكافحة تلك اجلرائم وحماية الأنظمة من الربامج
التخريبية.
ن�ص الد�ستور على كافة حقوق ال�شخ�ص املعتقل ،وال�رشوط الواجب توافرها يف
احلرا�سات ،وقد وردت يف �صلب امل�رشوع .حيث ن�ص على حياد اجلهاز واحرتامه
للتنوع الديني والثقايف للمجتمع ال�سوداين ورعاية م�سرية التحول الدميقراطي وحياده
ال�سيا�سي �إزاء التناف�س احلزبي .كما حدد �رشوط و�ضوابط التفتي�ش واالعتقال حتى ال
يحدث ترويع للمواطنني وتهديد لأمنهم.
تناول الد�ستور تنظيم �شئون ع�ضوية اجلهاز ،وحما�سبتها �إذا خالفت �أحكام
القانون .و�إن�شاء مكتب لال�ستعالمات وخدمات املواطنني؛ ليكون �صمام �أمان لهم �ضد
�أي جتاوز من ع�ضوية اجلهاز .وحدد فئات اجلهاز ،ومهامها ،ب�أنها ذات خ�صو�صية،
فتم �إدراجها �ضمن الفئات التي ت�ستحق احل�صانة (احلماية من امل�ساءلة القانونية) وهي
حماية مقيدة ب�أن يكون الفعل بغر�ض �أداء الواجب �أو ح�سن النية.
بناء على حتليل
�أناط الد�ستور مبجل�س الأمن مهمة ر�سم ا�سرتاتيجية الأمن الوطني ً
�أي مهددات لأمن ال�سودان (م  )»2« »1« – 150من الد�ستور ،وهذا يتطلب �أن يحدد
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القانون ما هو املق�صود من مهددات الأمن الوطني حتى يتمكن جمل�س الأمن الوطني
من تنفيذ املهمة امللقاة على عاتقه .يتطلب الأمر حتديد موقع اجلهاز بني ال�سلطات
العامة ،وحتدي ًدا �صلته باحلكومة� ،إذ يجب �أن تكون هنالك تفرقة وا�ضحة وحمددة يف
ذهن وا�ضع القانون بني الدولة واحلكومة من حيث �أن احلكومة تعني ال�سلطة ال�سيا�سية
القائمة يف فرتة حمددة ،يف حني تعني الدولة الأجهزة الدائمة التي متار�س بوا�سطتها
احلكومة القائمة يف زمن معني ال�سيادة على ال�شعب والإقليم.
وهذه الأجهزة الدائمة ،ومن �ضمنها جهاز الأمن ،يجب �أن تتميز باحلياد جتاه
احلكومات املتعاقبة من جهة ،وجتاه التكوينات ال�سيا�سية القانونية داخل �إقليم الدولة
من اجلهة الأخرى .وحياد اجلهاز جتاه التكوينات ال�سيا�سية القانونية يعني �أنه جزء من
�أجهزة احلماية التي يتعاون معها اجلميع مما ي�سهل للجهاز �أداء مهامه من جهة ويزيل
الفهم املغلوط لوجود تعار�ض بني حماية الأمن الوطني واحلريات العامة .ووف ًقا لتلك
التفرقة فان ما يدور داخل التكوينات ال�سيا�سية القانونية �أو فيما بني بع�ضها البع�ض
لي�ست من امل�سائل التي تدخل يف نطاق اهتمامات اجلهاز.
كذلك فقد ن�ص الد�ستور على جعل خدمة اجلهاز مهنية ،وتركز يف مهامها على
جمع املعلومات ،وهذا الأمر ي�ضع على عاتق وا�ضعي القانون حتديد املعلومات املتعلقة
ب�أمن ال�سودان والتي يتوجب على جهاز الأمن احل�صول عليها.
ويعلق (نبيل �أديب) املحامي« :كذلك فقد ن�ص الد�ستور على جعل خدمة اجلهاز
مهنية وتركز يف مهامها على جمع املعلومات ،وهذا الأمر ي�ضع على عاتق وا�ضعي
القانون حتديد املعلومات املتعلقة ب�أمن ال�سودان والتي يتوجب على جهاز الأمن
احل�صول عليها»�( .صحيفة ال�سوداين . )2008/12/2
ويف �س�ؤال للفريق �صالح عبدالله (قو�ش) املدير العام للجهاز« :البع�ض حتدث
عن �رضورة �أن ينح�رص دور جهاز الأمن على جمع املعلومات فقط ،هل يف ذلك
تقلي�ص لدور اجلهاز وحتجيمه؟ �أم جتاوز ذلك جلعل البالد عر�ضة النتهاكات �أمنية
خطرية؟» كان رده كما يلي« :بالطبع ف�إن الدور الرئي�سي للجهاز هو جمع املعلومات
وهذا دور معلوم فاجلهاز  %90من ن�شاطه يف هذا الإطار ولكنه يقوم ب�أدوار مهمة
وحيوية يف جماالت عديدة ،والذين يتحدثون عن ح�رص املهمة يف جمع املعلومات فقط
�إمنا يعطلون طاقات هائلة مفيدة يف كل االجتاهات»�( .صحيفة الرائد .)2009/12/8
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نقا�شا �ساخ ًنا حول املهام وال�صالحيات اجلديدة للجهاز.
و�شهدت ال�ساحة ال�سيا�سية ً
وجاءت مان�شيتات ال�صحف ت�ستهدف �إثارة اجلدل والنقا�ش ،مثل�« :رصخة يف الأذن
الكبرية ..جهاز الأمن هل يغري جلده يف املرحلة القادمة؟!» (�صحيفة الر�أي العام
� )2005/7/23أو« :جهاز �أمن ..بال خمالب �أو �أنياب»( .ال�صحافة .)2009/1/20
ودخلت القوى ال�سيا�سية يف �رصاع حاد ،طال حتى �رشيكي احلكم:حزب امل�ؤمتر
�سببا يف ف�ض ال�رشاكة
الوطني واحلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان .وكاد �أن يكون ً
ون�سف االتفاقية .ومت ت�أجيله و�سحبه من الربملان �أكرث من مرة للمناق�شة والتعديل.
وكان قانون الأمن الوطني من �آخر م�رشوعات القوانني التي �أجازها الربملان
قبل �أن ينف�ض .ويف ا�ستباق النعقاد الربملان ،بادر الفريق حممد عطا ،مدير جهاز
الأمن واملخابرات� ،إىل عقد م�ؤمتر �إعالمي حا�شد يف مقر اجلهاز نف�سه! وا�ستهل اللقاء
بالقول �إنه ال فاعلية جلهاز الأمن دون �سلطة االعتقال ،و�شبه حماوالت البع�ض �سلب
هذا احلق من اجلهاز بحل جهاز الأمن عقب انتفا�ضة �إبريل ال�شهرية يف العام.1985
وركز على مو�ضوع االعتقال الذي كان م�صدر اخلالف .فقد ورد يف م�سودة القانون
التي �أجازها جمل�س الوزراء قبل �أن يحيلها �إىل الربملان .فقد اعرت�ض البع�ض على
�سلطة االعتقال باعتبارها خمالفة ملا ورد يف اتفاقية ال�سالم ال�شامل.
وقد اعترب رئي�س الكتلة الربملانية ،يا�رس عرمان� ،أن ما كتب يف م�سودة قانون
الأمن هو خرق لالتفاقية ويعرب عن روح العداء التي يتميز بها امل�ؤمتر الوطني.
و�أ�ضاف يف ت�رصيح �صحفي�« :إن االعتقال واملمار�سات التي يتبعها اجلهاز ال تتما�شى
مع متطلبات التحول الدميقراطي .نحن نخ�شى من �أن تتحول �سلطة االعتقال لعوائق
ميكن �أن تظهر خالل العملية االنتخابية ،ورمبا يتم ا�ستخدامها ب�شكل غري �سليم».
و�أو�ضح (مايكل مكوي) وزير ال�شئون القانونية حلكومة اجلنوب �أن هنالك اتفا ًقا يف
اللجنة القانونية امل�شرتكة على �إحالة �سلطة االعتقال واال�ستدعاء والتحقيق لل�رشطة،
ال من جهاز الأمن ،ولكن امل�ؤمتر الوطني تن�صل عن هذا االتفاق يف �آخر اللحظات.
بد ً
(الأحداث  .)2009/10/20وعن نزع �صالحية االعتقال ،قال �أنه ال توجد �سابقة
لذلك يف العامل .وك�شف الفريق (عطا) عن �أن اجلهات التي تطالب ب�سلب حق االعتقال
من اجلهاز ،جاءت �إليه وطلبت منه اعتقال ال�شيخ (حممد عبدالكرمي)  ،لأنه ك ّفر احلزب
حماورا ال معتقالً.
ال�شيوعي .و�أكد �أن اجلهاز تدخل يف هذه الق�ضية
ً
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ولكن ال�سيا�سيني �أبدوا خ�شيتهم من �أن تتحول �سلطة االعتقال �ضد م�صاحلهم
ال�سيا�سية ،وقال يو�سف ح�سني ،املتحدث با�سم احلزب ال�شيوعي ال�سوداين� ،أن جهاز
الأمن ميكن �أن ينقلب عليهم يف �أية حلظة .لأنه لي�س هنالك �ضمانات جتعل اجلهاز
يتعامل بحيادية مع �سلطة االعتقال .ولكن الفريق عطا رد ب�أن الن�شاط ال�سيا�سي لن
يت�أثر بقوة اجلهاز ،لأن اجلهاز القوي –ح�سب قوله– يحمي التحول الدميقراطي.
دائرا حول وجوب وجود �ضوابط قوية
(الأحداث  .)2009/10/20وظل اجلدل
ً
متنع التع�سف يف ممار�سة هذه ال�صالحية اخلا�صة باالعتقال بعد االقتناع –بطريقة �أو
�أخرى–ب�رضورة االعتقال يف بع�ض احلاالت.
وي�رشح �أحد امل�سئولني هذه الفكرة قائالً« :و�أنا تعاملت مع كل �أجهزة الأمن يف
تقريبا ،والتوقيف يتم فيها من خالل قانون الأمن املجاز بالد�ستور وت�ستجوبهم
العامل
ً
ثم تقدمهم للنيابة .و�أرجو �أن نفرق بني �أجهزة الأمن و�أجهزة املخابرات .نحن يف
ال�سودان نتحدث عن جهاز واحد ميار�س الأمن واملخابرات .وهذه ال�صالحيات
خا�صة ب�أجهزة الأمن ،و�أجهزة املخابرات ال متتلك �صالحيات بتوقيف املواطنني».
(اللواء ح�سب الله عمر ،م�سئول �أمني ،الأحداث  .)2009/10/10كذلك �أثارت مدة
ال طويالً ،ولكن يف النهاية مت التوافق على قانون الأمن اجلديد ومتت
االعتقال جد ً
�إجازته يف الربملان ب�أغلبية �ساحقة.
�أ�شار اخلبري الأمني (ح�سن بيومي) �إىل ما �أ�سماه خلط والتبا�س بني فكرة املخابرات
والأمن ،والتي يرى �أن امل�رشع قد وقع فيها حني �أعد الد�ستور امل�ؤقت.2005
فاملخابرات تخت�ص بجمع وحتليل املعلومات من اخلارج وتقدمها للم�ستهلكني عرب
طرق فنية متعددة .بينما يخت�ص الأمن الداخلي الذي ي�شمل املخابرات امل�ضادة والأمن
الوطني بالعمل يف الداخل وت�أمينه .ويرى �إمكانية �أن يتبع لوزارة الداخلية ب�رشط
قيام جهاز للتن�سيق بني الأجهزة الأمنية ملنع التداخل .وي�ضيف �أن الفرتة احلالية ال
حتتاج جهاز �أمن عقائدي بل حتتاج �إىل جهاز مهني احرتايف�( .صحيفة الر�أي العام
.)2005/7/23
متاما ،فهو احلاكم الفعلي ولي�س
ُيعترب جهاز الأمن الوطني يف ال�سودان حالة خا�صة ً
جمرد جهاز يقدم خدماته للدولة �أو احلزب احلاكم .وقد نتج هذا اال�ستثناء ب�سبب الفراغ
احلزبي وال�سيا�سي يف البالد .فالأحزاب ال�سودانية �شاخت وانتهت فعاليتها ،فكلها
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حتت قيادات �سبعينية وثمانينية ،كما �أنها تفتقد الدميقراطية الداخلية يف �إدارة �شئونها
احلزبية .وكل الأحزاب تعر�ضت لالن�شقاقات واالنق�سامات وت�شتمل على عدد من
حزبا.
الأجنحة .ومع ذلك هناك ت�رشذم وا�ضح� ،إذ تقدم لالنتخابات �أكرث من 78
ً
وتوجد �أحزاب ذات ع�ضوية م�ضحكة� ،إذ تكون اللجنة املركزية �أو املكتب ال�سيا�سي
نف�س اجلمعية العمومية �أي نف�س العدد!
تعر�ضت الأحزاب ،رغم هذه الظروف� ،إىل عمليات قمع ومالحقة وعنف غري
م�سبوقة ،ومل يعرفها ال�سودان طوال تاريخه ال�سيا�سي .وقد مت ف�صل �آالف املوظفني
والعاملني يف اخلدمة املدنية والقطاع العام ،ومن بينهم كوادر نقابية متمر�سة يف العمل
العام .وفتح النظام باب الهجرة واللجوء ،ورغم قب�ضته الأمنية مل مينع الراغبني يف
اخلروج من البالد ليتخل�ص من معار�ضتهم املحتملة .ولقد مت تفريغ البالد بطريقة
منهجية ومدرو�سة ،وما حدث مل يكن �صدفة .والآن يعي�ش ع�رشات الآالف من
ال�سودانيني يف منايف ت�شمل ا�سرتاليا والواليت املتحدة االمريكية وكندا و�أوروبا الغربية
واخلليج العربي وال�سعودية وم�رص ولبنان وليبيا وت�شاد وغريها .و�أغلب ه�ؤالء من
اخلريجني وامل�ؤهلني و�أ�صحاب الكفاءات ،والأهم من ذلك �أ�صحاب وعي �سيا�سي
متقدم .وهذه خ�سارة �سيا�سية واجتماعية ومهنية عظيمة ،يعاين منه ال�سودان.
ورغم �أن انتخابات ابريل 2010قد �شابتها كثري من اخلروقات وعمليات التزوير،
ومل ترق �إىل م�ستوى املعايري الدولية/تقارير املراقبني الدولية� ،إال �أنها تقدم �صورة
لي�ست بعيدة عن واقع ميزان القوى ال�سيا�سي والذي �سيلعب جهاز الأمن و�أيديولوجيته
علما ب�أن الفريق �صالح عبدالله (قو�ش) هو نائب منتخب ب�أغلبية
الدور احلا�سم فيهً .
وا�ضحة يف دائرة مروى يف الوالية ال�شمالية حيث �أقيم ال�سد املعروف ،وهي يف الأ�صل
م�سقط ر�أ�سه .وهو �أمني �أمانة الفئات يف حزب امل�ؤمتر الوطني احلاكم .ويحتل الكثري
من كوادر الأمن مواقع قيادية يف احلزب واحلكومة.
ولكن ال�سودان بلد حافل دائما باملفاج�آت واالحداث غري املتوقعة .وهذا ما حدا
بال�صحفي الربيطاين (انتوين مان) عام  1954لكتابة (:Where God Laughed
 ) The Sudan To-dayوالذي ترجم «عندما �سخر القدر!» ومازالت �سخريات القدر
م�ستمرة .فقد ا�ستيقظ ال�سودانيون �صباح اخلمي�س 22ت�رشين الثاين/نوفمرب 2012على
�صوت دبابات ومدرعات يف ال�شوارع الرئي�سية للعا�صمة اخلرطوم .ولأن الأو�ضاع
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ال�سيا�سية مفتوحة على كل االحتماالت ،انت�رشت التكهنات يف كل االجتاهات .وكانت
املفاج�أة العظمى حني �أعلن الناطق الر�سمي عن «�إجها�ض حماولة تخريبية» وقد مت
ً
�ضابطا وكلهم
اعتقال الفريق (م) �صالح عبدالله املعروف ب�صالح قو�ش؛ ومعه13
من امل�ؤيدين ال�صلبيني للنظام .وخالل يوم حتولت الت�سمية –بعد تردد– �إيل «حماولة
انقالبية» .وبد�أ الطرف امل�ؤيد ي�رسب �صفة «احلركة الت�صحيحية» وي�سخر من �صفة
«تخريبية» بالقول �أن النظام مل يرتك �شي ًئا ميكن �أن يخربه القادمون!
مل تكن املحاولة االنقالبية �ساذجة لهذه الدرجة ،خا�صةً و�أن القائم بها رجل �أمن
حمنك وقدير ،ولكنها الثقة املفرطة .فقد كان االنقالب ميثل احلل الوحيد املمكن وبكلفة
قليلة ،للأزمة ال�سودانية .وهذا هو خمطط الهبوط الناعم ()Smooth Landing
الذي ظلت الدوائر الغربية تقرتحه منذ منت�صف ت�سعينيات القرن املا�ضي .خا�صة و�أن
(قو�ش) قد �أ�س�س لعالقة تعاون جيدة مع الأجهزة الأمنية الغربية ،كانت بداياتها مع ت�سليم
(كارلو�س) لفرن�سا ثم جاء عهد (قو�ش) ُليد�شن التبادل ال�رسي للمعلومات مع املخابرات
املركزية الأمريكية ،ح�سب تقارير بع�ض ال�صحف الأمريكية يف �سبتمرب.2001
ا�ستباقيا لأي انتفا�ضة �شعبية جتمع بني العمل ال�سلمي
كانت املحاولة االنقالبية عمال
ً
متاما .فقد ظن
وامل�سلح .فالنظام يعي�ش �أزمات متعددة خانقة مما يجعل الدولة غائبة ً
النظام �أن انف�صال اجلنوب ُيخل�صه من عبء كبري ،ومن عقبة متنعه من �إقامة دولة
�إ�سالمية �صافية ،لكن انف�صال اجلنوب فاقم من �أزمة النظام االقت�صادية بفقدان موارد
قائما لأن اتفاقية ال�سالم
النفط .ويف نف�س الوقت ،مل يتحقق ال�سالم وظل خطر احلرب ً
كثريا من الق�ضايا احل�سا�سة معلقة.
ال�شامل (نيفا�شا) تركت ً
ت�صاعدت الأزمة يف دارفور وعاد النظام �إىل الأ�ساليب القدمية �أي اللجوء للحل
الأمني .مما يعني ق�صف القرى الآمنة واالعتقاالت التع�سفية .وعادت املحكمة اجلنائية
الدولية للتهديد ب�إ�ضافة تهم جديدة للم�سئولني ال�سودانيني� .إذ يبدو �أن اتفاقية (الدوحة) قد
ف�شلت ب�سبب عدم عودة النازحني لقراهم .كما �أقر التنفيذيون بنق�ص التمويل ل�صندوق
وا�ضحا لعدم �إكمال عملية نزع
حما�سا
�إعادة الإعمار والتنمية� ،إذ مل ُيبد املمولون
ً
ً
ال�سالح .بل تزايدت الهجمات على قوة حفظ ال�سالم التابعة للأمم املتحدة واالحتاد
الأفريقي .واتهمت حركة العدالة واحلرية املوالية للنظام ،اجلي�ش احلكومي بق�صف
قواتها.
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وهذا يعني باخت�صار� ،أن احلرب يف جبهة دارفور �سوف ت�شتعل يف �أي حلظة.
و�ستجد القوات امل�سلحة نف�سها يف و�ضع ال تحُ �سد عليه .فهي قد �أُنهكت يف حروب يف
جبهات متعددة ،مع وجود ملي�شيات غري نظامية .وقد ك�شفت ال�رضبة ال�صهيونية
مل�صنع ( الريموك) للت�صنيع احلربي ،عن حقيقة ا�ستعدادات القوات امل�سلحة ال�سودانية.
كان النظام يراهن على متا�سك اجلبهة الداخلية مع �ضعف املعار�ضة ،ولكن التما�سك
بدء من املذكرات االحتجاجية على �أداء احلكومة،
الداخلي �أ�صابته ان�شقاقات خطرية ً
والتي دفع بها �إ�سالميون؛ حتى املحاولة االنقالبية التي �ستكون لها تداعيات بعيدة
املدى.
�أما املعار�ضة ،فرغم �أنها متثل الأغلبية العددية ،ولكن م�شكلتها يف خط�أ الأولويات
والآليات .بالن�سبة للأولويات ،فاملعار�ضة م�شغولة �أكرث برتتيبات املرحلة االنتقالية
وو�ضع الد�ستور االنتقايل قبل �أن تقوم ب�إ�سقاط النظام! ويف هذه احلالة تهمل البحث
عن الآليات ال�صحيحة والفاعلة لإ�سقاط النظام.
وهذا هو ما يجعل بع�ض ف�صائل املعار�ضة تفتعل تناق�ضات مع اجلبهة الثورية التي
حتمل ال�سالح يف وجه النظام .مع �أنه من املمكن �أن ُي�سمح لكل ف�صيل بتحديد و�سيلة
املقاومة واملعار�ضة .ولكن امل�شكلة تكمن يف وجود ف�صيل مثل (حزب الأمة) بقيادة
ال�صادق املهدي ُي�رص على فر�ض ا�سرتاتيجية «التغيري ال�سلمي بال�ضغوط» ،ويخ�شى
�أن يعتربه النظام حمبذًا للعمل امل�سلح .ومن هنا وجدت املعار�ضة املدنية –ممثلة يف قوى
الإجماع الوطني– نف�سها يف مماحكات� ،أعاقتها عن اختيار الآلية ال�صحيحة لإ�سقاط
�سلميا ،مع ترك كل اخليارات مفتوحة.
النظام ولي�س جمرد تغيريه
ً
و�سط هذا االرتباك الذي يعي�شه النظام واملعار�ضة ،كان البد �أن يظهر بديل،
وتقدمت القوي ال�شبابية والطالبية لتقود احتجاجات ال�صيف املا�ضي.
ولكن االنتفا�ضة توقفت يف مهدها لأن القوى ال�سيا�سية التقليدية مل ت�ساندها .وظل
الغ�ضب ال�شبابي متق ًدا ولكنه كامن .حتى جاءت �أحداث جامعة اجلزيرة .وكانت
االحتجاجات قد عمت �أرجاء البالد �إثر م�رصع �أربعة من طالب دارفور يف جامعة
اجلزيرة ،بعد اعت�صام �سلمي نظمه الطالب يف اجلامعة يوم  3دي�سمرب/كانون الأول
 .2012كان �ضباط من جهاز الأمن الوطني قد قب�ضوا على الطالب الأربعة ،وفيما
بعد ُعرث على جثثهم يف «ترعة» بالقرب من اجلامعة .وخالل هذه الفرتة ،وا�صلت
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ال�رشطة ا�ستخدام القوة املفرطة يف اخلرطوم �أثناء املظاهرات املن ِّددة مبقتل الطالب
واملُطا ِلبة ب�إقالة احلكومة .فقد تعر�ض بع�ض املتظاهرين لل�رضب وللتفريق بالغاز
امل�سيل للدموع ،بينما ُقب�ض على ع�رشات منهم.
وا�ستغل طالب اجلامعات يف العا�صمة وجماعة (قرفنا) ال�شبابية ،منا�سبة الت�شييع
يف الأحد  ،2012/12/9للقيام بتظاهرات �أعادت للأذهان انتفا�ضة ال�صيف املا�ضي.
وهذه املرة ظهرت بوادر منا�رصة من القوى املمثلة يف الإجماع الوطني حيث مت
مفتوحا وال يخلو من مفاج�آت بالطريقة
اعتقال رئي�سه لفرتة .ويظل امل�شهد ال�سوداين
ً
ال�سودانية.
ولكن املظاهرات ُقمعت ب�شدة ،مما لفت انتباه املنظمات الدولية .فقد ذكرت منظمة
العفو الدولية �أنه يتعني على ال�سلطات ال�سودانية �أن تكف عن قمع املظاهرات .وقالت
�أودري غوغران ،مديرة ق�سم الق�ضايا العاملية يف منظمة العفو الدولية� ،أنه «من
الوا�ضح �أن �أجهزة الأمن ال�سودانية ا�ستخدمت القوة املفرطة منذ بداية االحتجاجات
ال�سلمية للمعار�ضة خالل االعت�صام الطالبي يف الأ�سبوع املا�ضي» .وم�ضت �أودري
غوغران قائلة «يجب على ال�سلطات �أن تكف عن قمع من ي�شاركون يف املظاهرات
ال�سلمية ،و�أن حترتم احلق يف التجمع ال�سلمي ويف حرية التعبري».
وقد تعهد وزير العدل ال�سوداين بت�شكيل جلنة حتقيق لتق�صي ُمالب�سات وفاة الطالب
الأربعة .ولكن من املعروف �أن احلكومة ال�سودانية قد تقاع�ست يف املا�ضي عن �إجراء
حتقيقات نزيهة بخ�صو�ص انتهاكات ج�سيمة حلقوق الإن�سان.
وقالت �أودري غوغران �أنه «ينبغي على ال�سلطات �أن تكفل �أن يكون �أي حتقيق
مت�سما بالنزاهة وال�شفافية».
بخ�صو�ص وفاة الطالب
ً

و�أ�ضافت �أودري غوغران قائلةً «يجب على ال�سلطات احرتام احلق يف التجمع
ال�سلمي وحرية التعبري ،فرد فعل ال�سلطات على االحتجاجات الأخرية يبعث على القلق
العميق .ومع تواتر �أنباء عن اعتزام بع�ض املحتجني العودة �إىل ال�شوارع ملوا�صلة
املظاهرات ،ف�إنه من ال�رضوري �أن تكف ال�سلطات ال�سودانية عن ا�ستخدام الأ�ساليب
القمعية قبل �أن يتعر�ض مزيد من الأ�شخا�ص للإيذاء».
كان الطالب يف جامعة اجلزيرة يحتجون على قرار �إدارة اجلامعة برف�ض ت�سجيلهم
ويذكر �أن اتفاق ال�سالم اخلا�ص بدارفور يق�ضي
�إال بعد �سداد الر�سوم اجلامعية كاملةُ .
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ب�إعفاء الطالب املنحدرين من �إقليم دارفور من دفع الر�سوم اجلامعية .وقد �سبق ملنظمة
العفو الدولية �أن عربت عن القلق ب�ش�أن �إفراط �أجهزة الأمن يف ا�ستخدام القوة �ضد
املحتجني.
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اخلامتة

يعود ف�شل التجربة الإ�سالمية ال�سودانية �أو �سقوط امل�رشوع احل�ضاري ال�سوداين
عموما ال ميلك �أي منوذج �إر�شادي م�ستمد من التاريخ ل�شكل
�إىل �أن الفكر الإ�سالمي
ً
وم�ضمون الدولة .فقد اكتفى الإ�سالميون برفع �شعارات مثل «الإ�سالم دين ودولة»،
«الإ�سالم هو احلل» .كما اهتم الإ�سالميون با�ستثمار ر�أ�س املال الرمزي للدين
الإ�سالمي ،حتى لو بقي مادة خام �أي جمرد الإميان والعبادة غري املت�سائلة �أو الطارحة
للأ�سئلة.
لقد قبلت احلركات الإ�سالمية من الكتل اجلماهريية التي �أيدتها ب�إميان العجائز،
خا�صةً حني �أعلت من عالقات الوالء والطاعة يف ت�سيري �أمورها ،مما ح ّد من التطور
الفكري وانت�شاره بني قطاعات وا�سعة .ومل تنتج احلركة الإ�سالمية ال�سودانية تيارات
ومدار�س فكرية تن�شغل مبواجهة التحديات التي نتجت عن التطبيق واملمار�سة .وتوقفت
التجربة ال�سودانية عند مرحلة :التجربة واخلط�أ.
وقد �شعر الإ�سالميون ال�سودانيون بفقرهم الفكري بعد و�صولهم للحكم .وهذا
�سبب تكوين م�ست�شارية الت�أ�صيل برئا�سة اجلمهورية ،والتي كانت مهمتها «ا�ست�صحاب
ال�سودانية واجتهادها الفكري يف �ضوء علوم الع�رص
إ�سالمية
كل جتارب احلركة ال
ّ
ّ
وتقدمه التكنولوجي لت�أ�سي�س دولة �إ�سالمية ع�رصية وجمتمع م�سلم حديث ،وهو ما بدا
همة الدولة وحكامها التنفيذيني ،وعلي عنا�رص احلركة التي �أع ّدت ملثل هذا
ً
ع�صيا علي ّ
اليوم»( .عبد ال�سالم� ،ص.)175
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مطالبا مبالحقة
ُي�ضاف �إىل ذلك �إن�شاء مركز الدرا�سات اال�سرتاتيجية ،الذي كان
ً
تدريجيا؟ وما
ال�س�ؤال :هل دولة الإنقاذ دولة �إ�سالمية �أم حماولة جتتهد لبلوغ تلك ال�صفة
ً
إ�سالميا لينه�ض وفق ر�ؤية
إ�سالمية الهادية ل�صياغة املجتمع ال�سوداين �
هي الأ�صول ال
ً
ّ
إ�سرتاتيجية
وبرنامج احلركة الإ�سالمية؟ (نف�س امل�صدر ال�سابق) .وكما �صدرت وثيقة ال
ّ
القومية ال�شاملة يف  .1991ولكن كل هذه اجلهود غرقت يف الركاكة والبريوقراطية،
ّ
لأن احلركة ال متلك تقاليد فكرية را�سخة ،ميكن �أن ُيبنى عليها .خا�صةً  ،وقد اعتمدت
احلركة علي �إعالم قوي ومنت�رش قادر علي بث الدعاية ( )Propagandaواملغالطات،
بدون حاجة لبناء وعي نقدي.
غلّب الإ�سالميون ال�سودانيون االجتاه ال�سيا�سي التقليدي ال�سهل؛ على الفكري املعقد
وال�صعب .ومار�سوا ذلك على اجتاهني ،يف الأول بعدوا عن ال�سيا�سة املفكّ رة مف�ضلني
�سيا�سة املايكروفونات ،واخلطب ،واملنابر علي �سيا�سة احلوار ،و�أوراق العمل،
والندوات .وعلي امل�ستوى الثاين الأخالقي ف�ضلوا «ت�سيي�س الدين» على «تديني
ال�سيا�سة» �أي توظيف الدين بكل الفهلوة املتاحة يف العمل ال�سيا�سي ،علي جعل ال�سيا�سة
متدينة �أي �أن ت�ستخدم قيم الدين ال�سمحاء يف توجيه �سلوكها ال�سيا�سي .لذلك ،مل ي�شعر
املواطنون ب�أي اختالف بني الإ�سالميني والأحزاب ال�سابقة ،بل اعتربوهم �أ�سو�أ ب�سبب
ا�ستغالل الدين .ففقدوا القبول ال�شعبي وظلت �رشعيتهم جمروحة با�ستمرار .لذلك،
مالوا �أكرث للحلول الأمنية يف التعامل مع ال�شعب.
وقف الإ�سالميون بعي ًدا عن تناول الق�ضايا الكربى ،مثل الدميقراطية ،والتنمية،
والوحدة الوطنية .وبالتايل ،مل ي�صلوا لأي بديل �أ�صيل وعملي للنموذج احلايل
للدميقراطية .ورغم بع�ض التحفظات ،فهو الأف�ضل حتى �إ�شعار �آخر .وي�رص
الإ�سالميون علي ت�سمية «الدميقراطية الغربية» ،مع �أن النموذج اكت�سب �صفة الإن�سانية
والعمومية .ويخ�شى الإ�سالميون من فقدان هويتهم لو تبنوا منوذج الدميقراطية،
ولذلك يلج�أون للمناورة والتعتيم يف التعامل مع الدميقراطية .ودخل النظام ال�سوداين
متاما .ومن هنا ت�أتي �رضورة جتديد
يف جتربة عملية لتطبيق الإ�سالم املثال وف�شل ً
اخلطاب الإ�سالمي ،وال�سعي الجتهاد حديث يبلغ درجة الهوت حترير �إ�سالمي.
وعلي الأقل ،البد من تغيري جذري يف التفكري ،واملمار�سة ،وال�شخ�صيات القائدة.
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ي�ؤرخ املتابعون النت�شار تيارات الإ�سالم ال�سيا�سي بهزمية  5يونيو ،1967ثم �آثار
الفورة النفطية يف منت�صف �سبعينيات القرن املا�ضي ،وثم تلى ذلك تداعيات الثورة
و�سيا�سيا
فراغا �أيديولوجيا
الإيرانية الإ�سالمية عام  .1978وكانت املنطقة العربية ت�شهد ً
ً
بعد الرتويج ل�سقوط امل�شاريع اال�شرتاكية والقومية العربية .مع �أنها يف احلقيقة مل
تجُ رب �أ�صالً ،فقد انتحلت �أكرث من طغمة ع�سكرية هذه ال�شعارات ون�سبت نف�سها زورا
للقومية �أو اال�شرتاكية يف حماوالتها لإ�ضفاء �صفة ال�رشعية على االنقالبات التي قامت
بها ،و�إك�سابها ال�شعبية والقبول .وقد جففت هذه النظم الع�سكرية ال�شمولية منابع تطور
التعددية ،والتنوع واختارت طريق احلزب الواحد يف �شكل جبهة عري�ضة «موحدة».
وحتت �شعار :ال �صوت يعلو فوق �صوت املعركة؛ مت منع كل خمالف �أو معار�ض.
من املعروف �أن ال�شعوب التي تتعر�ض لهزائم كربى يجتاحها ميل وا�ضح للتدين.
وهذا ما حدث يف البلدان العربية ،وقد �شجعت النظم احلاكمة هذه التوجهات الدينية
طاملا بعدت عن الن�شاط ال�سيا�سي .ورغم �أن البع�ض ي�رص –يف خبث– �أن ي�صف هذه
النظم بالعلمانية ،بينما هي التي دعمت امل�ؤ�س�سات الدينية التي ت�ضخ الفتاوى الداعمة
للنظم احلاكمة .كما �شجعت التعليم الديني حيث فتحت اجلامعات والكليات الإ�سالمية،
واملعاهد القر�آنية .ومل متانع هذه احلكومات –امل�سماة علمانية– يف ت�أ�سي�س هيئات كبار
العلماء ،ودور الإفتاء ،ومراكز البحوث الإ�سالمية وحوار الأديان .ي�ضاف �إىل ذلك
�إ�ضفاء الطابع الديني علي الربامج الإعالمية واملناهج التعليمية .وللمفارقة ،كل ذلك
�صب يف ت�أييد هذه النظم ال�شمولية وتكري�سها.
ّ
* * *

حني ننتقل �إىل الفرتة احلالية ،نالحظ �أن التيارات الإ�سالمية قد وجدت يف دول
جاهزا يرفدها
االنتفا�ضات العربية –وجميعها خ�ضعت لتلك النظم ال�شمولية– معي ًنا
ً
بالع�ضوية ،ون�شطت يف جتنيد –ح�سب لغتهم– �أع�ضاء منتظمني ومتعاطفني من بني
عددا ،ولكنها –
املتعلمني واملهنيني وال�شباب .ومل تكن الأحزاب الدينية هي الأكرث ً
للمفارقة– ا�ستفادت من نظريات وقدرات �أعدائهم الألداء :ال�شيوعيني ،يف التنظيم.
وملتزما� ،أف�ضل من ع�رش �أ�شخا�ص
منظما
�شخ�صا واح ًدا
وكان (لينني) يقول �أن
ً
ً
ً
عاديني .وتبدو �أحزاب الإ�سالم ال�سيا�سي وك�أنها �أحزاب �شيوعية مقلوبة ،فيما يخ�ص
التنظيم احلديدي .وقد متكن الإ�سالميون املُنظَ مون من ال�سيطرة �شبه الكاملة علي
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منظمات املجتمع املدين مثل نقابات املحامني ،والأطباء ،واملهند�سني ،واملعلمني،
وغريها من امل�ؤ�س�سات .وقد مكّ نتهم هذه الو�ضعية من �أن يظهروا وك�أنهم القوة
املعار�ضة الأوىل .وقد ا�ستفادوا من تنظيمهم يف حتدي النظم احلاكمة ،وكونوا من�صات
لنقد وف�ضح ممار�سات تلك احلكومات ،وبيان ق�صورها .وقدموا �أنف�سهم كمعار�ضني
جيدين .وقد انعك�س هذا على اجتاهات الت�صويت يف االنتخابات الأخرية.
حققت الأحزاب الإ�سالمية خا�صةً يف تون�س وم�رص واملغرب انت�صارات يف
�صوت كثري من املتعاطفني
االنتخابات التي �أعقبت انتفا�ضات الربيع العربي .فقد ّ
ر�سميا لهذه الأحزاب .فقد كان الت�صويت
للأحزاب الإ�سالمية ،رغم �أنهم غري منتمني
ً
تعبريا عن االمتنان والتقدير لدور الإ�سالميني يف املرحلة ال�سابقة .وهذا ت�صويت لتاريخ
ً
وما�ض .فالت�صويت ملعار�ض �شجاع ،يختلف عن اختيار �سيا�سي لديه برنامج يلبي
مطالب خدمية وقومية .وقد �أظهرت التجربة امل�رصية �رضورة التمييز بني الإ�سالمي
�رسيعا يف
يف حالة املعار�ض مقابل ال�سلطوي ب�أي �شكل .فقد تغري ال�سلوك الت�صويتي
ً
م�رص ،بني فرتة االنتخابات الربملانية والرئا�سية .ومن ناحية �أخرى ،تراجعت قدرتها
علي ح�شد امل�سريات.
تعتمد قوة الإ�سالميني علي ا�ستمرارية التنظيم يف كفاءته مع تدفق التمويل .ولكن
مرحلة العمل احلزبي العلني لها �إكراهات و�رشوط �أخرى يف جمال �رصاع القوى
وهذا يعر�ضهم لالنق�سامات واخلالفات .وبالفعل ،بد�أت االن�شقاقات وت�شكيل الأجنحة
عددا من
وجمموعات �شبابية وائتالفات جديدة .ويف انتخابات الرئا�سة امل�رصية تناف�س ً
ال�شخ�صيات املح�سوبة علي التيار الإ�سالمي مثل عبد املنعم �أبو الفتوح ،و�سليم العوا،
والأ�شعل ،مع املر�شح الر�سمي حممد مر�سي.
من املتوقع �أن تتحول �أغلب هذه الأحزاب �إىل �أحزاب وطنية �أكرث منها دينية.
ومع الوقت �ستكون �أقرب �إىل الأحزاب الأوربية مثل امل�سيحي االجتماعي يف �أملانيا،
�أو امل�سيحي الدميقراطي يف �إيطاليا وغريها من الأحزاب امل�سيحية يف �أوربا �أو �أمريكا
الالتينية .والتيارات الإ�سالمية ال�سيا�سية هي يف جوهرها وحقيقة �أمرها نتاج عملية
العوملة الكا�سحة.
ومن �أهم مظاهر التغيري التي طالت هذه القوى ،تنازلها عن ت�سمياتها ال�سابقة
ذات املحموالت الرمزية والتاريخية امل�ؤكدة للهوية الإ�سالمية� .إذ مل تعد ت�سميات
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الن�سبة للإ�سالم مبا�رشة م�ستخدمة ،مثل :الإخوان امل�سلمني ،واجلهاد الإ�سالمي،
والإنقاذ الإ�سالمي� ،أو جبهة العمل الإ�سالمي .واحتلت ال�صدارة ،ت�سميات مثل:
احلرية والعدالة� ،أو العدالة والتنمية� ،أو النه�ضة� ،أو العدالة ال�شعبية (�أنور ابراهيم-
�إندوني�سيا) .وهذه ت�سميات حداثية بامتياز ،وقد ابتعدت عن �إ�شكالية الهوية لتقرتب من
ق�ضايا التنمية والدميقراطية .وهذا يوحي بتغري نظرتهم وعالقتهم بالآخر.
يفر�ض العمل احلزبي العلني اتخاذ مواقف حمددة وعدم االكتفاء برتديد ال�شعارات
احلما�سية يف التعامل مع الدول الأخرى ،حتى ولو ُ�صنفت يف خانة الأعداء .فقد قام
را�شد الغنو�شي زعيم حزب النه�ضة التون�سي بزيارة مكثفة للواليات املتحدة ،فور فوز
حزبه يف االنتخابات الربملانية .واجتمع مع عدد من �صانعي ال�سيا�سة ومراكز البحوث.
كما قام كبري وفد من حزب احلرية والعدالة/الذراع ال�سيا�سي جلماعة الأخوان
امل�سلمني امل�رصيني ،بزيارة طويلة لوا�شنطون .كما ال تنقطع زيارات الدبلوما�سيني
الغرب لهذه الأحزاب واالجتماع مع كوادرها .ويقع هذه التقارب �ضمن �سيا�سة
�أُطلق عليها ا�سم «طم�أنة الغرب»! وهي عملية عالقات عامة تهدف لتح�سني �صورة
«الفزاعة» .وهذا انفتاح وا�ضح فر�ضته
الإ�سالميني يف الغرب ،والرد علي فكرة
ّ
تطورات العامل الذي �أ�صبح قرية �صغرية ،ومل تعد العزلة ممكنة .وهذا خطاب
اخل�صو�صية الثقافية الذي مل يعد �صام ًدا يف خطاب الإ�سالم ال�سيا�سي .ومن الوا�ضح
�أنهم تخلوا عن الأيديولوجيات الكربى ،وحتى الإ�سالم �صار التعامل معه ك�إطار عام
ولكل دولة واقعها اخلا�ص.
كان لعداء احلركات الإ�سالمية لأمريكا تاريخه اخلا�ص الذي يندرج حتت ال�رصاع
مع الثورة الإيرانية ،ثم الدور الأمريكي بعد حرب �أكتوبر  1973وما تالها من
مفاو�ضات لل�سالم �أ�سفرت �أمريكا خاللها عن انحياز وا�ضح للعدو ال�صهيوين.
ويدخل يف م�سل�سل �أ�سباب العداء ،االجتياح الإ�رسائيلي للبنان ،1982ثم حرب
اخلليج الثانية وحرب حترير الكويت .ويف هذا الأثناء دعت جمموعة من املتطرفني
الإ�سالميني �إىل قيام اجلبهة العاملية لقتال ال�صليبني واليهود عام ،1998ثم كانت 11
�سبتمرب .2011وراجت فكرة الغرب املعادي للإ�سالم ،وطرح م�رشوع ال�رشق
الأو�سط الكبري .ومن خالل التفريق بني الإ�سالم والتطرف �أو الإرهاب؛ تنامى
اجتاه و�سطي ي�سعى لتربئة الإ�سالم من �أفعال املتطرفني ،ومن تهمة الإرهاب.وعلي
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امل�ستوي العملي كان ملوقف تركيا ال�صديق مع �أمريكا دون �أن ي�ؤثر ذلك على تقاربها
عربيا ،نتائجه علي بع�ض الإ�سالميني .كما �أن حتول (احلزب الإ�سالمي العراقي) �أو
ً
(الإخوان) من العداء لأمريكا� ،أثار اهتمام الإ�سالميني.
إقليميا خمتل ًفا ،رغم �أن مالحمه مل تتحدد ومل
واقعا � ً
يعي�ش العامل العربي/الإ�سالمي ً
ي�ستقر بعد .وهذا يعني تغيريات يف املعادالت الإقليمية .ولكن مع �صعود التيارات
الإ�سالمية ،يدور الت�سا�ؤل هل �سوف تبحث املنطقة عن هوية �إ�سالمية؟ وهل �سوف
تتغلب الدائرة الإ�سالمية علي الدوائر العربية والأفريقية؟ �سيكون ال�رصاع القادم حول
ق�ضايا مثل :املياه ،النفط ،والإرهاب .وقد حتل حمل ال�رصاع ال�صهيوين/العربي،
خا�صةً لو جنحت جهود قيام الدولتني.
* * *

يتعامل الكثريون مع ظاهرة االنت�شار الإ�سالمي التي تعي�شها املجتمعات العربية منذ
منت�صف �سبعينيات القرن املا�ضي ،وك�أنها تطورات فوق تاريخية �أو خارج قوانني
التاريخ متجاوزة لأي �سياق زمني يحدد �إحداثياتها .ويبدو �أن حديث الإ�سالميني
املتكرر عن الثوابت �أو عن دينية الظاهرة املتجاوزة للب�رشي الفاين؛ يغري بعدم
�إخ�ضاع الفعل الإ�سالمي وجتلياته يف حركات وتيارات لقوانني و�إكراهات التاريخ.
لذا من ال�رضوري �أن يخ�ضع هذا االنت�شار الإ�سالمي �إىل قوانني الظواهر التاريخية
واالجتماعية .ويقت�ضي هذا النظر التاريخي/االجتماعي ،من البداية �أال �أقول ال�صعود
أ�سيا� ،أي يتخلل
الإ�سالمي بل االنت�شار ،لأن الظاهرة يف حقيقتها امتداد �أفقي ولي�س ر� ً
�إىل عمق الواقع واحلياة.
وهناك مالحظة تربر يل هذا التمييز ،وهي كيف ميكن فهم هذه العودة الهائلة �إىل
الدين ويف نف�س الوقت ت�شكو هذه املجتمعات «املتدينة» من زيادة التحر�ش اجلن�سي
والر�شوة والف�ساد والغ�ش والكذب؟ ال�صعود مفهوم �إيجابي يوحي بالنهو�ض والتغيري،
وهذا ما مل نلحظه يف العقول �أو الأفعال .لذلك ،يطرح هذا املقال �س�ؤالني ،الأول:ماذا
تبقي من «ثوابت» الإ�سالميني بعد اندراجهم ال�رسيع والكثيف احلايل يف احلياة
ال�سيا�سية والعامة؟ وال�س�ؤال الثاين :ما هي «اخل�صو�صية» التي تمُ يز الإ�سالميني وما
هي اختالفاتهم احلقيقية عن بقية القوى ال�سيا�سية؟

218

�أعطى الربيع العربي بانتفا�ضاته ال�شعبية الكثريين بع�ض احلق واحلجج يف تثمني
دور الإ�سالميني راه ًنا وم�ستقبالً .ور�أى العديد من الباحثني واملراقبني �أننا �أمام
ثورات �أو حتوالت دينية� ،أو حركات �سيا�سية يقودها املتدينون من الإ�سالميني .وهذا
حتليل غري دقيق ،لأننا ،يف احلقيقة� ،أمام حركات جماهريية عامل ثالثية تقاوم عوملة
م�ستنجدة ب�شعارات دينية ،لأنها �أكرث قدرة علي �إثارة
كا�سحة ور�أ�سمالية متوح�شة،
ً
م�شاعر ال�شعب و�أ�رسع يف التعبئة والتجيي�ش .وهذا نف�س ما حدث يف �أمريكا الالتينية
واالختالف فقط يف ال�شعارات التي كانت ا�شرتاكية هناك .فقد كانت انتفا�ضات الربيع
العربي يف املبتد�أ والأ�صل اندفاع �شبابي عفوي لل�شارع ،ومل تبادر بها الأحزاب
التقليدية الإ�سالمية �أو املدنية بل حلقت باالنتفا�ضة يف �أوقات متفاوتة .ولذلك ،خلت
الفرتة الأوىل من �أي هتافات �أو �شعارات .وكان هتاف االنطالقة الذي ردده اجلميع
خال�صا ،وهو من ال�شعر الإن�ساين ولي�س �آية قر�آنية وال
علمانيا
وخا�صة الإ�سالميني،
ً
ً
حديث �رشيف وال قول ديني م�أثور .كان بيت ال�شاعر التون�سي �أبو القا�سم ال�شابي� :إذا
يوما �أراد احلياة فالبد �أن ي�ستجيب القدر! كما كانت �شعارات البداية �شبه علمانية
ال�شعب ً
�أو علي الأقل خلت من �أي حموالت دينية.
ويف ظروف خمتلفة �أخرى قد ُيتهم مثل هذا القول بالتجديف .فالقدر يفعل ما ي�شاء
وكما ي�شاء و�إرادته مطلقة؛ بينما ال�شاعر هنا ُيعلي من �إرادة ال�شعب التي جترب القدر علي
اال�ستجابة ،وا�ستخدم عبارة البد �أن ي�ستجيب القدر .ومل ُي�سائل الإ�سالميون �أنف�سهم:
هل ميكن �أن ي�ستجيب القدر (الله) لإرادة ال�شعب؟ كان االندفاع الثوري �أقوى من
املماحكات التي اعتاد عليها الإ�سالميون يف �أوقات الراحة والدعة .لذلك من ال�صعب
و�صف االنتقا�ضات ب�أنها دينية ،فقد كانت املوجة الأوىل من الثوار هي من الب�سي
«اجلينز» و»التي�شريتات» ،ومنت�سبي اجلامعات احلديثة؛ وهذا ما �شجع على ا�ستعمال
الت�سميات الرومان�سية مثل الربيع .كذلك ،كانت �شعارات الدعوة ل�سلمية الثورة ومدنية
عموما،
الدولة ،هي الغالبة ،وميكن القول ب�أن املرحلة الأوىل لالنتفا�ضة كانت مدنية
ً
ثم انت�رش املد الديني خا�صةً يف مرحلة االنتخابات.
ميكن للمرء �أن ُيجازف بالقول ب�أن احلركات الإ�سالمية خ�ضعت يف �سريورة الربيع
العربي لعملية عوملة جارفة وعلمنة �ساحقة يدركها العقل ب�سهولة .فقد اعترب البع�ض �أن
الربيع العربي من �أول �إفرازات ثورة املعلومات يف العامل العربي .وارتكز مثل هذا
التحليل علي ا�ستخدام الو�سائل والأدوات التي �أنتجتها العوملة .ولكن الت�أثري �سار �أبعد
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من العالقة الأداتية ليالم�س الفكر نف�سه وحلد ما الر�ؤية للعامل .فالعوملة كثقافة وفل�سفة
اخرتقت �أ�سوار الإ�سالميني التي مل تعد ح�صينة ب�سبب قوة رياح التغيري والتحديث الآتية
من اخلارج ،والتي مل تفلح يف �صدها �صيحات التحذير من امل�ؤامرة واال�ستهداف وال
حتى اللجوء للتطرف والعنف والتع�صب.
يتجلى ت�أثري العوملة علي الإ�سالميني يف �أمر هام مفعم بالرمزية واخل�صو�صية
والأ�صالة ،وهو اال�سم �أو الت�سمية .فقد تنازلت كل احلركات واالحزاب عن الأ�سماء
علما ب�أن الإ�سالميني من �أكرث النا�س مت�سكً ا بالرمز
التي كانت ت�ؤكد علي �إ�سالميتهاً ،
والإيحاءات والدالالت .فحركة «الإخوان امل�سلمون» التي حملت هذا الإ�سم منذ
عام  1928وتفخر به .وكانت املخاطبة ب�أخ م�سلم للع�ضو توحي باحلميمية واملنا�رصة
واملودة ،وللمفارقة ،حني ك�سب الإخوان ال�رشعية والعلنية ،تخلوا عن اال�سم/الرمز
ور�ضوا با�سم« :احلرية والعدالة» بدون �أي ن�سب مبا�رش للإ�سالم� ،إال حني ي�ضاف
تو�صيف «الذراع ال�سيا�سي جلماعة الإخوان امل�سلمني» .وكون �شباب الإخوان املن�شقون
حزب (التيار امل�رصي) .وحلقت �أكرث اجلماعات تطرفًا وت�أكي ًدا لدينيتها –وبع�ضها
�شارك يف اغتيال الرئي�س ال�سادات– بالإخوان بحثًا عن «نيولوك» للمرحلة اجلديدة.
فقد �أ�صبحت «اجلماعة الإ�سالمية» حزب البناء والتنمية ،وحتول «اجلهاد الإ�سالمي»
�إىل حزب ال�سالمة والتنمية؛ واحتكر ال�سلفيون �أ�سماء «النور» ثم «الأ�صالة».
ومل تقت�رص املو�ضة على م�رص فقط� ،إذ جند حزب العدالة والتنمية يف املغرب ،ويف
أي�ضا ،وقبل ذلك تركيا .و�أبقى الإ�سالميون يف تون�س علي ا�سم (حزب النه�ضة)
ليبيا � ً
والذي كان يف املا�ضي االجتاه الإ�سالمي .وتوارت الأ�سماء الن�ضالية مثل :اجلهاد
الإ�سالمي ،احلركية الإ�سالمية ،حزب الإ�سالمية .وحلت مفردات علمانية �أو تنموية
و�ضعية خالية من النف�س الديني ،مثل :احلرية ،التنمية ،العدالة ،امل�ساواة ،البناء...
الخ .ومن اخلط�أ اعتبار تغيري الإ�سم م�س�ألة �شكالنية ال مت�س جوهر وم�ضمون الأمر،
متاما ،تعبري �رصيح عن مواقف ور�ؤى جديدة.
بل �أنها العك�س ً
ُيطرح �س�ؤال هام ،بعد غياب الت�سمية الطوعية �أي تلك التي تطلقها جماعة علي
إ�سالميا ويجحب ال�صفة عن تنظيم �آخر؟
نف�سها ،ما الذي يجعل من هذا احلزب �
ً
بب�ساطة ،هو تبنيه ما ي�سمي«الثوابت» الإ�سالمية وهي التي ت�شكل مرجعية �إ�سالمية
ذات خ�صو�صية �أو ذاتية قد ت�سمى «الهوية الإ�سالمية» والتي غايتها �إجناز ح�ضاري
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�إ�سالمي بديل لكل امل�رشوعات احل�ضارية التي ثبت ف�شلها وعجزها عن حل الق�ضايا
الإن�سانية –ح�سب ر�أي الإ�سالميني .ومن �أهم غايات هذا امل�رشوع العودة �إىل جمد
الإ�سالم �أو �إعادة جمد الإ�سالم –ال يوجد فرق .ومن �أهم و�سائل حتقيق جمتمع املدينة
–كما تقول �أدبيات كثري من الإ�سالميني– تطبيق �رشع الله �أو ال�رشيعة الإ�سالمية ،يف
الدولة واملجتمع.
ومن الآليات العملية انتهاج ال�شورى و�/أو الدميقراطية –قد تكون ال�شوراقراطية–
بالإ�ضافة لتحقيق العدالة االجتماعية (بديل اال�شرتاكية) .وظلت هذه مكونات اخلطاب
الإ�سالمي والذي متيز بال�شعاراتية خالل العقود املا�ضية ،خ�شية االلتزام مبواقف قد
تتعار�ض مع �أ�صوليته وثوابته .ولكن الربيع العربي ترك الإ�سالميني مك�شوفني �أمام
العوملة علي م�ستوى الفكر واملمار�سة .فقد كان العمل ال�رسي واملالحقة ي�ضفيان على
قدرا من البطولة والن�ضالية املثرية للتعاطف والإعجاب والغمو�ض املحبب.
الإ�سالميني ً
ولكن العمل العلني وتكوين الأحزاب فر�ض عليهم �رشوط الواقع وجعل �أخطاءهم
أنا�سا عاديني ي�سريون يف الأ�سواق ويتحدثون يف
و�سلبياتهم حتت ال�شم�س .و�صاروا � ً
الندوات ويكتبون يف ال�صحف .ويف هذا اختبار لقبولهم للنقد ،ولت�ساحمهم وتوا�ضعهم
بع�ضا من �شعبيتهم رغم
وقبولهم للآخر .ويف م�رص ،خ�رس الإخوان من العلنية وفقدوا ً
فوزهم يف انتخابات الرئا�سة لأنها �شهدت م�ساندة قوى عديدة جمعها العداء «ل�شفيق».
و�صار الإ�سالميون عر�ضة حلمالت النقد واملهاترة التي طالت جميع كوادر و�أع�ضاء
الإ�سالميني.
ت�شددا ،ما �أُطلق عليه:
�أجرى عدد من الكيانات الإ�سالمية ،خا�صةً الأكرث
ً
ذاتيا تنازلت فيه عن
املراجعات ،واعتربها البع�ض ً
نوعا من الرتاجع .وقدمت نق ًدا ً
ا�ستخدام القوة (اجلهاد) لت�أ�سي�س املجتمع امل�سلم علي ركام املجتمع اجلاهلي .وهذا يعني
�سقوط الفكرة الأ�سا�سية يف �أيديولوجية الإ�سالميني اجلهاديني .فقد انح�رست موجة
التكفري املعمم ،ومعها مبد�أ تق�سيم امل�سلمني �إىل ف�سطاطني� :إ�سالم وجاهلية .وكان لهذه
املراجعات �أثرها القوي على جممل احلركات الإ�سالمية والتي مل تعد تن�ضم ملزايدات
�إ�سالميني مثلها .ومل ُت�صدر احلركات الإ�سالمية �إعال ًنا ي�رشح املراجعات ،ولكن ل�سان
وتراجعا وا�ضحني يف ق�ضايا
حال براجمها االنتخابية وخطابها ال�سيا�سي؛ �أظهرا مراجعةً
ً
كانت ُتعد من الثوابت .فقد كان من �أهم ما مييز الإ�سالميني ،عن غريهم من احلركات
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والتيارات (ليرباليون ،دميقراطيون ،وا�شرتاكيون ،وعلمانيون) ،هو الدعوة لدولة
�إ�سالمية والتي ي�رص خ�صومهم علي ت�سميتها الدولة الدينية �أو الثيوقراطية.
ح�ضاريا ويتبع ذلك معاداة
�أما الق�ضية الثانية فهي املوقف احلدي من الغرب
ً
اال�ستعمار وال�صهيونية .وهذا ما جعل الواليات املتحدة الأمريكية ،هي ال�شيطان
–ن�سبيا–
الأكرب .ولذلك يرددون يف �أنا�شيدهم� :أمريكا قد دنا عذابها .هذه مواقف ظلت
ً
من الثوابت حتى هبت عوا�صف الربيع العربي.
كان من ال�صعب علي الإ�سالميني تغيري �أو �إ�صالح مواقفهم ال�سيا�سية والفكرية،
دون تقدمي ال�سند الديني والفقهي لت�أييد �أو تربير املوقف اجلديد .وهذا ما جرهم �إىل
الرباجماتية (العملية/النفعية) واالنتقائية والتوفيقية (�أو التلفيقية) يف التفكري .وهذا ما
ي�سمونه الت�أ�صيل �أي البحث عن �شبيه �أو مثيل لكل موقف جديد �أو ظاهرة م�ستحدثة
يف التاريخ الإ�سالمي مدعومة بقرائن دينية وفقهية .وهرع الإ�سالميون حني فاج�أتهم
متاما يف الفقه مثل :القيا�س،
�رضورات العوملة لال�ستنجاد بو�سائل لي�ست �أ�صولية
ً
اال�ست�صحاب ،اال�ستح�سان ،امل�صالح املر�سلة .وقنن (ال�شيخ ح�سن الرتابي) للرباجماتية
الإ�سالمية ما �أ�سماه «فقه ال�رضورة» .وهذا فقه –كما �أ�سلفنا وكررنا– يجعل كل �شئ
مباحا وممك ًنا من خالل قاعدة :ال�رضورات تبيح املحظورات.
ً
كثريا من �آثار وتداعيات العوملة هي من ال�رضورات ،وبالتايل لها
ومن الوا�ضح �أن ً
التكيف معها؛ وجد
رخ�صة الإباحة التي تقيها من التحرمي .ويف مواجهة العوملة ً
�سلميا �أو ّ
منظرو احلركات الإ�سالمية يف موافقات ال�شاطبي منقذًا ولي�س يف «معامل يف الطريق»
كثريا من احلرج عن الإ�سالميني يف عملية جتديد وتغيري
لقطب .ورفع منهج القيا�سً ،
املواقف .فالقيا�س يعني «�إحلاق واقعة ال ن�ص علي حكمها بواقعة ورد ن�ص بحكمها،
وذلك لت�ساوي الواقعتني يف علة هذا احلكم».
واكت�سب الإ�سالميون مرونة يف التعامل مع �رضورات التاريخ والواقع �أو �ضغوط
الزمان واملكان .وهذه حماولة حلل مع�ضلة الإ�سالميني املتمثلة يف �أن يتم�سكوا ب�أ�صولهم
ومرجعياتهم القدمية ،ويف نف�س الوقت يكونون جزءا من هذا الع�رص .ولكن عليهم
�صما من «ثوابتهم» وخ�صو�صيتهم التي ميزتهم عن
دفع ثمن هذه املغامرة الفكرية َخ ً
الآخرين.
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من �أهم نتائج �ضغوط العوملة وجهود تكيف الإ�سالميني ،تلك االنق�سامات والت�رشذم
التي جندها بني احلركات الإ�سالمية .ويت�ساءل املرء ما هو مربر وجود كل هذه
احلركات والأحزاب الإ�سالمية �إذا كانت كلها ترفع �شعار تطبيق �رشع الله؟ وهل
ال�رشيعة بهذا التعدد بحيث حتتاج لكل هذا العدد من الكيانات ال�سيا�سية؟ وهو يعني –
بب�ساطة– �أنهم يفتقدون املرجعية الدينية اجلامعة ،و�أن ما ن�شهده هو �رصاع �سيا�سي
ب�رشي ،و�أحيا ًنا يف �أدنى درجات ال�رصاع.
وب�سبب غياب املرجعية اجلامعة ،وتزايد �ضغوط الواقع؛ حتول الإ�سالميون �إىل
تكتيكيني بامتياز بال ا�سرتاتيجية طويلة املدى .وذلك ،لتجنب املحا�سبة ،وتظهر التكتيكية
جي ًدا يف مواقفهم من الدميقراطية .و�صارت ،با�ستمرار� ،أمام مواقف رمادية ُيف�ضلها
هروبا من اتخاذ املواقف القاطعة� :أبي�ض �أو �أ�سود .وهذا ما عرب عنه �أحد
الإ�سالميون
ً
الباحثني يف حتليل مواقف حركة (حما�س) بقوله« :ات�ضحت يف هذه املرحلة ال�صعوبة
الكبرية يف التوفيق بني الثنائيات التي انبثق منها برنامج حركة حما�س كثنائيات :البناء
والتحرر ،احلكم واملقاومة ،ال�سلطة واملعار�ضة ،الوطني والإ�سالمي»( .ورقة با�سم
الزبيدي يف ندوة ملبادرة الإ�صالح العربي).
قفز �س�ؤال «ماذا يتبقى من الإ�سالميني؟» بقوة �إىل ذهني� ،أثناء زيارة هيالري
كلينتون ،وزيرة اخلارجية الأمريكية ،للقاهرة؛ وما ظهر من تقارب وتودد مده�شني
ال وبال حتفظات لدرجة �أعطت
بني كلينتون والرئي�س الإخواين .كان االتفاق كام ً
خ�صومهم اجلر�أة للتحدث عن حلف �إخواين�/أمريكي .وهذه الهرولة –وال �أريد
ا�ستعمال لغتهم :االنبطاح ،يف و�صف عالقات الر�ؤ�ساء املخلوعني– بد�أت بزيارات
(الغنو�شي) ووفد كبري من الإخوان امل�رصيني ،لوا�شنطون قبل االنتخابات .وهنا تظهر
الرباجماتية ال�سيا�سية علي ح�ساب املبدئية �أو الثوابت .وهنا يتم ا�ستدعاء فقه ال�رضورات
تبيح املحظورات حتت �شعار مريح يردده الإ�سالميون ،هو :طم�أنة الغرب! وتدخل
من هذا الباب كل التنازالت وامل�صاحلة .والنتيجة يف النهاية ،هي انت�صار العوملة
والهيمنة علي ح�ساب املقاومة واملمانعة وحرب ال�شيطان الأكرب و�أمريكا التي قد دنا
عذابها!
أخريا ،حني ي�صل الإ�سالميون �إىل هذا املدى يف العالقة مع �أمريكا والغرب؛
و� ً
وحني يقبلون بالدولة املدنية حتى ولو كانت ذات مرجعية �إ�سالمية (لأن هذا من ف�صيلة
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الغول والعنقاء)؛ وحني يقبلون بالقرو�ض الربوية من البنوك العاملية؛ يحق لنا الت�سا�ؤل
ماذا يتبقى من الإ�سالميني؟ وما الذي مييزهم عن الآخرين ليحتكروا التحدث با�سم
الإ�سالم؟ لقد �سبقت التجربة الإ�سالمية ال�سودانية ،حني حكمت اجلميع يف التن�صل من
«الثوابت» الإ�سالمية.
وهذا ما حدا باحلركات الإ�سالمية العربية ،للترب�ؤ من �إخوتهم يف ال�سودان.
ورف�ض و�صفهم بامليل للنموذج ال�سوداين ،مف�ضلني النموذج الرتكي .ولكن هذا
املوقف تغري بعد االنتخابات ،ففي امل�ؤمتر الثامن للحركة الإ�سالمية ال�سودانية (-15
 18نوفمرب� )2012رصح ال�شيخ (را�شد الغنو�شي) ،وكان من �أ�شد الناقدين للتجربة
ال �إن «ال�سودان كان الأول يف دعمهم وقت ال�شدة وال يزال يدعم ق�ضايا
ال�سودانية ،قائ ً
�سودانيا» ،و�أ�ضاف
دبلوما�سيا
الأمة الإ�سالمية ،و�أنه يعتز ب�أنه كان يحمل جواز �سفر
ً
ً
�أن «متكني الإ�سالم يف املنطقة انطلق من ال�سودان رغم ت�آمر الغرب عليه وت�سببه يف
انف�صال اجلنوب ،ور�أى �أن �أر�ض الإ�سالم الآن يف متدد ولي�س نق�صان و�أن على
ال�سودانيني �أن يعلموا �أن زمن االنتقا�ص من �أر�ضهم قد انتهى».
يف النهاية؛ هل مازالت التجربة ال�سودانية الإ�سالمية ملهمة ،رغم الأخطاء
واخلطايا �أم �أن الإ�سالميني جميعا يد�شنون مرحلة «ما بعد الإ�سالم ال�سيا�سي» من خالل
�صعودا وهو هبوط؟
التمكني واحلكم ،والذي يبدو
ً
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