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                                * حیدر إبراھیم علي

فقد . ، نقاشات السودانیین الخاصة بالتنوع الثقافي2011تموز/تراجعت في الفترة األخیرة، أي بعد انفصال یولیو
الحوارات حول قضایا  -إلى حد ما –وتوقفت . ل فئات عدیدة في الشمال والجنوب، في إدارة التنوعثبت عملیا فش

وفي حقیقیة األمر، تعیش النخب السودانیة مشاعر . مثل الوحدة في التنوع، والسودانویة، والھویة الشاملة
ن حدوث االنفصال بھذه السھولة، فقد كان الكثیرون ال یتوقعو. مختلطة متباینة من اإلحباط، والحیرة، والدھشة

صحیح أن األطراف جمیعھا كانت تھدد باالنفصال، ولكن رغم مرارات النزاع المسلح والخسارات البشریة 
ففكرة السودان الجدید عند الحركة الشعبیة . الفادحة لم تخمد الدعوة لوحدة جاذبة بالتراضي، أو بالتحایل

اكم عمل للوحدة ولكن بتصوره الدیني الضیق أي األسلمة القسریة، وما والنظام اإلسالمي الح. وحدویة بامتیاز
.الجھاد أو اختراق الجنوبیین إال بعض وسائل ھذه األسلمة

بصدمة قویة، رغم الفرحة الظاھریة  -في الجانبین -وقد أصابت سالسة حدوث االنقسام وسرعتھ االنفصالیین 
ثم ماذا بعد؟ وبالتالي، ال یوجد أي مشروع : سؤال الجوھريفلیس ھناك من یملك اإلجابة على ال. المفتعلة

ولیس فیھم اآلن من یملك . وال عند أصحاب الدولة الناقصة المتبقیة"  الولیدة"مستقبلي ال لدى أھل الدولة 
إنھم یمارسون الحكم بأسلوب تجارة . مصیره تماما، أو یستطیع أن یستشرف حتى مستقبلھ القریب جدا

. رزق الیوم بالیوم: ا یقول السودانیونالتجزئة؛ أو كم

الذي تنبأ للسودان في ستینیات القرن الماضي، " آرنولد توینبي"كثیرا ما أتذكر في ھذه الحالة المؤرخ الشھیر 
وأنھما . من النیجر إلى النیل، بأن یكون ھو ونیجیریا ملتقیا الثقافات واألدیان واألعراق في إفریقیا: في كتابھ

فقد كانت السودان تملك االحتمال اإلیجابي لتأسیس إدارة .  1ذجا للتعایش السلمي للثقافات المتعددةسیقدمان نمو
تنوع ثقافي سلمي تتعایش ضمنھ الثقافات والھویات داخل وطن موحد، مشع، ومؤثر في منطقة إستراتیجیة في 

ین إفریقیا والعرب، أو بوتقة إفریقیا المصغرة، أو الجسر ب: ومنحھ المؤرخون صفات عدة فھو. قلب العالم
حسب توصیف  –" ھامش الھامش"ولكن یبدو أن السودان فّضل أن یكون . انصھار ثقافات عربیة وأفریقیة

                                        
من النیجر إلى   -الوحدة العربیة آتیة : "عمر الدیراوي أبو حجلة تحت عنوان: ترجمة". من النیجر إلى النیل: "آرنولد توینبي 1

     1968، بیروت، دار اآلداب، "النیل

¾! !ƒ!!!! !! !!!

!2012



2

فقد أبى إال أن یكون ساحة  للحروب األھلیة والنزاعات الداخلیة، وصاحب سجل أطول حرب أھلیة ". مزروعي"
وضاقت إمكانیة الخروج من نفق األزمات المظلم، وتعددت مرات  و ظل السودان بلد الفرص الضائعة،. في العالم

وقد كان االنفصال وتقسیم الوطن، ھو الحصاد المر والحتمي لسیاسات . الفشل في مواجھة تحدیات التاریخ
. اإلقصاء، والتھمیش، والتعصب التي مارستھا النظم الحاكمة منذ االستقالل

خیرة بعالقة عكسیة بین تنامي الشعور بالتنوع مقابل تراجع في حسن تمیزت الحالة السودانیة في الفترة األ
فالدولة . فقد تناقص الشعور بالوالء واالنتماء إلى دولة قومیة موحدة. التعامل مع التنوع والتوفیق في إدارتھ

حدث العكس  بل. اإلسالمیة لم تنجح في تقریب أو احتواء الجماعات المختلفة ثقافیا- التي مالت للھویة العربیة
وبعدت . تماما، فقد برزت حركات المطالب اإلقلیمیة والجھویة وتطورت فكرة الھامش والمركز لحد االستقطاب

ھذه المجموعات عن االندماج، مع التأكید على التمایز واالختالف الذي وصل في حاالت كثیرة إلى درجة 
إدارة الصراع في الفترة القادمة إن لم تحدث  ھذه ھي المعادلة التي تحكم مستقبل. الصراع والنزاع المسلح

  .  تحوالت جذریة في العقلیة والممارسات التقلیدیة التي الزمتنا منذ االستقالل

اإلقصائیة وتراجعات فكر التنوع الثقافي

تعتبر عملیة تزاید الدعوة لتطبیق الشریعة في 
المسلمین من أھم السودان، وتداعیاتھا على غیر

ومن ھذه التداعیات . ارة التنوع الثقافيإشكالیات إد
دعوات التبشیر واألسلمة والتعریب في الجنوب 

وقد بادرت عناصر من النخبة الشمالیة . والغرب
المعتزة بعروبتھا إلى الدعوة النتشال الجنوب من 

الحضاریة، أو إخراجھ من الظلمات إلى " وھدتھ"
وعقب االستقالل، تشكلت منظمات . نور اإلسالم

وكان من بین ھذه . عیة وأھلیة للقیام بھذه المھمةطو
ھیئة إحیاء "ثم " لجنة التبشیر اإلسالمي"الھیئات 

، باإلضافة إلى الجھود الفردیة "النشاط اإلسالمي
للقضاة الشرعیین ومعلمي المعاھد الدینیة الذین عملوا 

وتزاید ھذا النشاط في سبعینیات . في الجنوب والغرب
لفورة النفطیة وتنامي دور الدول القرن الماضي مع ا

الھیئات التي ظھرت ومن أھم. النفطیة المحافظة
، 1978في عام " منظمة الدعوة اإلسالمیة: "آنذاك

والتي أعلنت أھدافھا المتمثلة في نشر اإلسالم في 
أوساط غیر المسلمین، ونشر روح التفاھم والتسامح 
. بین الجماعات المسلمة وأصحاب الدیانات األخرى

ومن المعلوم أن الصراع التبشیري بین اإلسالم 
والمسیحیة ال یتعامل مع التنوع الثقافي كوضعیة 
ثقافیة تلقائیة ولكن یعمل على توجیھھ بل خلقھ انطالقا 
من مركزیة ثقافیة لیست بریئة وال بعیدة عن 

وظل ھذا . اإلحساس بتفوق ثقافي قوامھ الدین

سالمیة والمسلمة، الوھم یراود عقل النخبة اإل/الحلم
حتى كان االنفصال الذي أحدث انكماشا وتنازال عن 

. بالتبشیر والدعوة" التحضیر"مھمة 

تتسم الفترة الحالیة بتجاھل متعمد لوجود تنوع ثقافي 
ویبدي كثیر من اإلسالمیین سعادة . في شمال السودان

ظاھریة لتخلصھم من الجنوب الذي كان یمثل عقبة 
. أو المشروع الحضاري اإلسالميالدولة " نقاء"في 

فقد أعلن الرئیس السوداني في لقاء جماھیري في 
شرق السودان عقب تصاعد المیل لالنفصال بین 

في حالة انفصال الجنوب ": الجنوبیین، بوضوح
سنقوم بتعدیل الدستور لذلك ال مجال لحدیث عن 

وتابع البشیر الذي دافع أیضا ". التعدد الثقافي واإلثني
: ابھ عن شرطیین ُصورا یجلدان امرأةفي خط

ستكون شریعة اإلسالم ھي المصدر الرئیسي "
وسیكون اإلسالم ھو الدین الرسمي للدولة . للدستور

". وستكون اللغة العربیة ھي اللغة الرسمیة للدولة
  ) . 19/12/2010اإلعالم (

مفاده أنھ بعد  تبریرا یكرر اإلسالمیون والمسؤولون
سلمین في السودان بعد انفصال أن أصبحت نسبة الم

من السكان، مما یعني أن % 96الجنوب تتجاوز 
الناس متفقون على جوھر الدستور في المبادئ 
األساسیة، صارت الشریعة اإلسالمیة ھي مصدر 
التشریع في البالد، وھذا ال یعني ھدر حقوق غیر 
. المسلمین، بل ھي مكفولة بالدستور وفي الشریعة 

حول مصیر األربعة في المائة ال وفي حال طرح سؤ
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من معتنقي األدیان األخرى، والخوف من أن یكون 
ذلك عامال لتالشي حضورھم في الحكومة خاصة 

: األقباط منھم، یأتي الرد معمما ومبھما، مثل 
المسیحیون واألقباط یتوزعون في مناطق محددة في "

السودان، خاصة في الجنوب وجبال النوبة والنیل 
وھم مواطنون لھم كافة الحقوق والواجبات األزرق، 

التي كفلھا لھم الدستور، أما موقفھم فھو ال شك أنھ 
سیضعف ألن العملیة الدیمقراطیة كما تعلم ھي عملیة 

صحیح أن صوتھم سیكون ضعیفا . الفوز باألغلبیة
لكن لن یكون منعدما، وسیمثلون بحجمھم وأكبر من 

 25صحیفة عكاظ السعودیة ". (ذلك
" منبر السالم العادل"قال رئیس ). 2011یولیو/زتمو

كنا نحتكم لكتاب اهللا ": "الطیب مصطفى"المھندس 
عندما كان الجنوب یدغمس حیاتنا فكیف اآلن وقد بلغ 

بمفھومنا لیس % 97المسلمون فى السودان الجدید 
، مضیفا أن ھویة السودان الیوم قد حسمت "بمفھومھم

تكملوا حیاتھم وال فماذا بقي للمسلمین غیر أن یس
. مجال ألحد أن یقول بحكم السودان بغیر الشریعة

  ) . المؤتمر التأسیسي لجبھة الدستور اإلسالمي(

سلمي من خالل " تطھیر عرقي"یقوم النظام بعملیة 
طرد الجنوبیین بدعوى أنھم صاروا مواطنین لدولة 

) : ھیومن رایتس ووتش(وقد نبھت منظمة . مستقلة
یفقد مئات اآلالف جنسیتھم  من المحتمل أن"

السودانیة، بمن في ذلك أشخاص لیست لھم صالت أو 
: ، وتطالب المنظمة"روابط في جنوب السودان

یتعین على السودان وبصورة عاجلة توفیق قانون "
الجنسیة مع المعاییر الدولیة على نحو یحترم حقوق 
المواطنین السودانیین في االحتفاظ بجنسیتھم بصرف 

). 2/3/2012" (ن األصل أو الخلفیة العرقیةالنظر ع
وھذه سیاسة تحارب التنوع الثقافي من خالل إبعاد ما 

  . اإلسالمیة المتخیلة-یھدد الھویة العربیة

تناقص االھتمام بموضوع إدارة التنوع الثقافي بعد 
ویعیش الكثیرون، خاصة . االنفصال بصورة جلیة

دینیا : یااإلسالمیین، وھم أن السودان قد أصبح نق
وفي مقابلة أجریت بعد اختیار الجنوبیین . وثقافیا

: لالنفصال مع أحد القیادیین اإلسالمیین، نقرأ ما یلي

بعد االنفصال، ھل من المتوقع  أن تجري تعدیالت 
على الدستور السوداني الحالي نحو مزید من األسلمة 

وإبراز الھویة بشكل أوضح؟

قوي ألن تتضح ھویة  ھناك اتجاه: عبد الرحیم علي. د
الشمال أكثر؛ ألن دستورنا الحالي ال ینص على أن 

في الماضي كنا . دین الدولة الرسمي ھو اإلسالم
نظنھا كإسالمیین مسألة شكلیة، وال ینبني علیھا عمل، 
لكن التجربة العملیة أكدت غیر ذلك، حیث أن النص 
على بدیل مغایر كان قوامھ أن الدولة في السودان 

متعددة األدیان، وھذا یجعل لھذه األدیان حقوقا دولة 
متساویة عند الحكومة، والواقع في كل مكان یقول إنھ 
یجب أن یكون لألغلبیة خصوصیة تمّیزھا في كل 

فإذا كانت سویسرا عبر األغلبیة تمنع المآذن، . شئ
یخالف " نفاقا"فإن القول بالتساوي عندنا یصبح 

الحیاة أدبھا وثقافتھا الواقع؛ ألن األغلبیة یمضي في 
!ولغتھا فلماذا ال یمضي في التشریع دینھا

أعتقد أن وصف الدولة بالتعدد وصف بال معنى 
حقیقي عند االختبار العملي، وھو لیس میزة لدولة 

ینبغي أن . على أخرى، فكل دول العالم متعددة
توصف الدولة بأغلبیتھا المؤثرة، وُیعطى من الناحیة 

. حقھ العملیة كل ذي حق
من الواضح أن ) : " عبد الرحیم علي( ویضیف 

الحوار والتفاوض مع الجنوبیین جعل من الضروري 
أن تظھر الحكومة تنازالت في الدستور وعباراتھ؛ 
ظنًا منھا أن ذلك یساعد في وحدة البلد وخشیة أن نفقد 

ومن ثم، فبدال عن االھتمام . ثلث البلد بسبب العبارات
ومن بدایات الدولة . ى الجوھربالمعاني ركزنا عل

ألحت فكرة استیعاب الجمیع في السودان في سیاق 
" . الدولة اإلسالمیة، وألقت بظاللھا على الدستور

) . موقع السوداني اإلسالمي 18/1/2011حوار (

لم یعد الحدیث عن التعدد الثقافي في شمال السودان 
مقبوال، بل صار مصدرا التھامات بالعمالة وتفتیت 

وصارت قضیة الدستور ھي . الوطن، وزرع الفتنة
المعركة السیاسیة والفكریة األولى في الساحة 
السودانیة على حساب مواجھة األزمة االقتصادیة 

وانقسم . وتجدد التوتر في كثیر من أنحاء البالد
السودان مجددا إلى فسطاطین؛ أحدھم یطالب بصیاغة 

دد في كل دستور مدني علماني یؤمن بالتنوع والتع
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الدیني والثقافي والعرقي؛ والثاني، یدعو : األشكال
إلى تحكیم شرع اهللا أو الشریعة اإلسالمیة باعتبارھا 
صالحة لكل زمان ومكان، وقادرة على حل كل 
مشكالت العباد والبالد، ومواجھة كافة التحدیات من 

ومثال ذلك، ما . حسب قولھم –منظور دیني وشرعي 
نحن ": "عائشة الغبشاوي"رلمانیة، النائبة الب  قالتھ

فى حیرة من أمرنا أن نأتي بعد أربعة عشر قرنًا 
، مؤكدة أن ال "ونتناقش فى أمر دستور إسالمي

مساومة على شرع اهللا، والدستور عقد اجتماعي وال 
اآلن یتحدثون عن : "بد أن یكون بالتراضي، وأضافت

 الدستور ووضع المرأة فیھ ولكن النساء یقلن بصوت
، رافضة كل "ال نقبل بغیر دستور اهللا بدیال: عاٍل

والعنف _ الجندر(المصطلحات الحدیثة من شاكلة 
واصفة إیاھا بأنھا أتت بالوبال على ) ضد المرأة

المرأة من جراء الحرب الشرسة من العلمانیین على 
) المؤتمر التأسیسي لجبھة الدستور اإلسالمي. (الرجل

استیالئھ على السلطة ورغم أن النظام ظل منذ  . 
ال تبدیل لشرع اهللا؛ فقد ظھر : یرفع شعار 1989عام

. لھ من ینازعھ احتكار الشریعة ویشكك في تطبیقھ لھا
وال یمكن ألي حدیث عن التنوع الثقافي أن یصمد في 
أجواء المزایدات واالبتزازات بین اإلسالمیین 
أنفسھم، ناھیك عن مواقفھم تجاه اللیبرالیین 

. یین والدیموقراطیینوالعلمان

یبدو أن السودانیین موعودون بجدل عقیم بعید عن 
القضایا المصیریة للبالد، وذلك بالعودة لمربع 
الدستور اإلسالمي الذي استنزف الطاقات السیاسیة 

فقد عارض . والفكریة في ستینیات القرن الماضي
حزب الشیخ حسن الترابي ھذه الخطوة، وقلل من 

. كان عّراب فكرة الدستور اإلسالمي قیمتھا، رغم أنھ
وفي ھذا الصدد، قال األمین السیاسي لحزب المؤتمر 

النظام الشعبي  بصعوبة وضع دستور في ظل
الدستور تصنعھ القوى السیاسیة في : الحالي، وتابع

ووجھ عمر . للفترة االنتقالیةإطار ترتیبات دستوریة
ھة جب"–انتقادات شدیدة اللھجة للجبھة الولیدة 

ووصف أفكارھا ومقترحاتھا  -"اإلسالميالدستور
بالشمولیة، الفتا إلى أن مكوناتھا تضم مجموعات

وزاد، أن . وأفرادا بعیدین عن الدستور وثقافة الحقوق
اإلسالم إال االسم وأن مقترح المجموعة ال یحمل من

األحداث . (سالمي ال یناقش بھذه الطریقةالدستور اإل
1/3/2012 .(

لجماعات الدینیة المتشددة والسلفیة، وشرعت نشطت ا
في تنظیم نفسھا والقیام بحمالت حشد وتعبئة تطالب 
باإلسراع في تطبیق الشریعة وإقرار الدستور 

 علماء من عدد قّدموكانت البدایة، أن . اإلسالمي
 لرئیس مذكرة الصوفیة، الطرق ومشایخ الدین

 السنةو الكریم القرآن یكون أن إلى دعت الجمھوریة
 بعد للدستور المرجعیتان ھما المطھرة النبویة

 الدستور یحقق وأن الجنوب، وانفصال االستفتاء
 .المسلمین غیر حقوق ویحفظ كلھا الشریعة مقاصد
 القیم الدستور یثبت أن أھمیة المذكرة وأكدت

 البالد موارد على ویحافظ الفاضلة االجتماعیة
 أھل نبی الشورى على یقوم وأن وحدتھا ویضمن

 العام المظھر إصالح إلى العلماء ودعا .والعقد الحل
 األسري التفكك ومعالجة السوداني الشارع في

 في النظر إعادة إلى ودعوا .والھجرة الفقر ومحاربة
 الموسیقى انتشار وانتقدوا .بالجامعات المختلط التعلیم

 إلى داعین واإلذاعات، القنوات في والغناء
 .الفضیلة نشر على قومت إعالمیة إستراتیجیة

 ).سونا وكالة عن 18/5/2011 الخرطوم(

 منظم شعبي كیان إنشاء إلى داعیین ھؤالء تجمع
 السلطة التزام لمتابعة ضغط جماعة بمثابة یكون

ووضعوا دستورا  إسالمیا، یقولون . الشریعة بتطبیق
إنھ وفق الكتاب والسنة، كمسودة ریثما یتوصلون إلى 

وتوافقوا جمیعا على ضرورة  .الصیاغة النھائیة
تكوین جبھة للدستور اإلسالمي، ألن الدستور الحالي 
بطبیعتھ انتقالي، وال بد من إجازة دستور دائم عقب 

  . انفصال الجنوب

في بیان " الجبھة اإلسالمیة للدستور"وأعلنت 
مؤتمرھا التأسیسي تقدیم مشروع دستور دولة 

لت إنھا وقا. السودان الذى جاء على تسعة أبواب
تأسست من كل القوى اإلسالمیة فى السودان دون 
عزل ألحد لتقوم عبر علماء المسلمین فى السودان 
وعامتھم بجھد منظم للمطالبة القویة بالدستور 
اإلسالمي وتطبیق الشریعة فى كل مناحي الحیاة 
وتوعیة المسلمین وحشدھم لھذا العمل العظیم والجھاد 

و دعا بیان . ذا الھدفالحق بكل الوسائل لتحقیق ھ
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التأسیس كل الجماعات اإلسالمیة واألحزاب 
اإلسالمیة ومشائخ الطرق الصوفیة والمنظمات 
اإلسالمیة للتوقیع على بیان التأسیس لیكون میثاقا 
یحكم المسار ویجمع الصف ویقوي الجھود فى ھذه 

وقد أعلنت جبھة . المرحلة الدقیقة من تاریخ البالد
في مؤتمر  -رسمیا  –عن نفسھا  الدستور اإلسالمي

تأسیسي بقاعة الشھید الزبیر للمؤتمرات بالخرطوم 
 2012فبرایر /یوم الثالثاء الثامن والعشرین من شباط

). 1/3/2012الصحف (

وھي ذات الصوت األعلى –تتحدث ھذه المجموعة 
وكأن موضوع الدستور السوداني قد حسم  -ھذه األیام

وحین . طبیق الشریعةلصالح الدستور اإلسالمي وت
سئل رئیس جبھة الدستور اإلسالمي عن مطالبة 
بعض القوى بدستور مدني دیمقراطي، جاء رده 

  : قاطعا

نحن نطالب بتطبیق ! لن یكون أي دستور علماني
وأي . الشریعة اإلسالمیة ونرفض أي دستور علماني

دستور غیر الشریعة اإلسالمیة مرفوض تماما 
فكل المسلمین أجمعوا . لمینبالنسبة لنا بصفتنا مس

(. على أن ُیحكم السودان الشمالي بالشریعة اإلسالمیة 
. . ما دایرین حاجة علمانیة فنحن لسنا كفارا. . . ) 

نحن مسلمون ومطالبتنا باإلجماع على تطبیق 
ولن نقبل بغیر الشریعة . . الشریعة اإلسالمیة

جریدة ". (اإلسالمیة أساسا للحكم في السودان
وھكذا ُأخرجت فكرة التنوع ) . 23/2/2012افةالصح

.الثقافي من حلبة الحوار والنقاش حتى إشعار آخر

یجسد الصراع المسلح الدائر اآلن في األطراف   
دارفور، جبال النوبة، وجنوب : الجنوبیة والغربیة

النیل األزرق، حقیقة إدارة التنوع الثقافي حتى بعد أن 
لكن األھم ھو أن . لاكتملت اتفاقیة السالم الشام

السودانیین المنتمین إلى مناطق الصراع سواٌء من 
جبال النوبة أو دارفور أو النیل األزرق ویقطنون 
الخرطوم، ھم ھدف مباشر للمضایقات األمنیة 
والمالحقة وضحایا العتداءات مستمرة، كما أن 
أبنائھم وبناتھم، وخاصة الناشطین والفاعلین سیاسیا 

ھمون بأنھم یمثلون تھدیدا بشكل ما لھذا واجتماعیا، ُیت
. النظام، ولذلك یمارس ضدھم ھذا النوع من الترھیب

في الدیم ) عوضیة عجبنا(وكان مقتل الناشطة النوبیة 

الصحف (جنوب الخرطوم دلیال على ھذه الممارسات 
6/3/2012.(  

  خلفیة المشكلة وأبعادھا

ة أمیل أكثر إلى المنھج الذي یعالج صراعات الھوی
من خالل عرض رؤیة األطراف المتضررة ومواقفھا 
أوال، ثم ینتقل إلى األضداد أو المواقف المقابلة، أو 

قد " فرانسیس دینق"وبرأیي أن . الرافضة والناقدة
 –صراع الرؤى : " ُوفِّق في عنونة كتابھ عن األزمة

وھذا ھو جوھر  .  2"نزاع الھویات في السودان
رّي األمة في تعریف االختالف بین عنص: الصراع

ولكن . أنفسھم ثقافیا بقصد تحدید الھویات المتصارعة
ھذه قضیة ثقافیة تم تسییسھا بصورة فائضة، 
وتوظیفھا في الصراع حول السلطة والثروة، وبالتالي 

وقد تكون . تحولت إلى إیدیولوجیا تخدم الصراع
الھامشیة المذكورة سابقا، من أسباب الشعور 

وھذا الوضع جعل من قضیة . بازدواجیة الھویة
. االنتماء والھویة ھاجسا یكاد یكون مرضیا

یحاولون اإلمساك بھویة  -جمیعا –فالسودانیون 
متخیلة أو مصطنعة، ولكنھا مع ذلك شدیدة الفعالیة 
. والتأثیر في عالقاتھم، وخاصة الشمالیین منھم

فالشمالیون یصنفون أنفسھم كعرب ومسلمین مقابل 
 –أساسا  –فارقة أو الزنوج الذین یدینون الجنوبیین األ

بالمسیحیة واألدیان اإلحیائیة، ویتحدثون في الغالب 
واعتزاز الشمالیین . لغات ولھجات غیر عربیة

: بعروبتھم یبدو أحیانا مبالغًا فیھ حتى قال شاعرھم
) . صالح أحمد إبراھیم(نحن عرب العرب 

ولكنھ  -ظاھریا-السوداني الشمالي قد یبدو متواضعا ف
في حقیقتھ شدید االعتزاز بھویة ال یستطیع تحدیدھا 
بدقة، وفي نفس الوقت یتخذھا وسیلة للتمییز والتمایز 

فھو ال یعتقد بوجود ما یستوجب التقلید . ثم االمتیاز
  . وما یجب تعلمھ من اآلخرین

                                        
    :عوض حسن،  ترجمة -2

War of  Visions: Conflict of Identities in the 
Sudan.Washington,Brookings Institution,1995

  .1999مركز الدراسات السودانیة، القاھرة، 
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قد یفسر ھذا الشعور المعقد من خالل خطر الوجود 
وقد . رافیا وثقافیاالثقافي الھامشي، أو الطرفي جغ

یأخذ طابع الفوبیا ویمكن مالحظة ذلك في موریتانیا 
والسودان حیث تبالغ الصفوة في تأكید عروبیتھا 

على استبعاد وتھمیش  -في الوقت نفسھ-واإلصرار
وھذه المبالغة التي . المجموعات العرقیة األخرى

یمارسھا الشمالیون في تأكید عروبتھم، كان البد لھا 
ّلد صراعا حادا مع المجموعات الثقافیة من أن تو

وقد تحولت عملیة تأكید الھویة . األخرى غیر العربیة
الشمالیة، في كثیر من األحیان، إلى مواقف عنصریة 

وال . قابلتھا عنصریة مضادة تجاه كل ما ھو عربي
ننسى أن السودان مثقل بتاریخ مخٍز في تجارة الرق 

یة والغربیة التي والتي كان مسرحھا المناطق الجنوب
وعلى الرغم . یغلب على سكانھا العنصر غیر العربي

من أن شعوبًا عدیدة مارست الرق، إال أن العنصر 
العربي كان ھو األنشط واألكثر انخراطا فیھا في 

یضاف إلى ذلك أن البدایة المؤسسة . السودان
للعالقات بین المسلمین العرب وأھل النوبة أو السكان 

. مت على تكریس التمییز واالستعالءالمحلیین، قا
عن االحتقار المتبادل عن  لسان شاب ) دینق(وینقل 

یحتقرنا العرب وندرك ذلك، ونحن أیضا : "دینكاوي
  )377ص". (نحتقرھم ولكنھم ال یعرفون ذلك

انتھت أھم حمالت حاكم مصر عمرو بن العاص، 
 651والتي قادھا عبداهللا بن سعد بن أبي السرح عام 

الد النوبة، بھدنة أمان أو معاھدة عدم اعتداء إلى ب
، وھي تختلف عن كل أشكال )البقط(عرفت باسم 

االتفاقیات التي وقعت مع غیر المسلمین سواٌء أكانت 
وھذا االتفاق كرس مسألة . بعد حرب أم نتیجًة لصلح

الرق والعبودیة وأكسبھا  قبوال واعترافا لم یتوقف 
  : البقط بالقولوتبدأ شروط . أثره حتي الیوم

وعلیكم في كل سنة ثالثمائة وستون رأسا تدفعونھا "
إلى إمام المسلمین من أوسط رقیق بلدكم غیر 
المعیب، یكون فیھا ذكران وأناث لیس فیھا شیخ ھرم 
وال عجوز وال طفل لم یبلغ الحلم تدفعون ذلك إلى 

  ) 60: 1981شقیر، ". (والي أسوان

رسمیا وحسب ورغم أن مؤسسة الرق قد ُألغیت 
القوانین البریطانیة، إال أن ثقافة الرق لم تندثر في 

تستخدم لفظا " عبید"فما زالت صفة . السودان

وتمارس اجتماعیا حین یأتي األمر للتزاوج المختلط 
فمن الممكن أن یتزوج . بین الشمالیین والجنوبیین

  .             الشمالي من جنوبیة، ولكن العكس یصعب حدوثھ

اتجاھات على المستویات الفكریة والثقافیة ظھرت 
نتجت عن التطورات السیاسیة  الناجمة عن تطورات 

فقد زاد اھتمام . 1964أكتوبر /ثورة تشرین األول
المثقفین بمراجعة سؤال الھویة، وكان من أھم نتائجھ 

وقد ظھرت . إفریقي -الحدیث عن سودان عربي
ائیة التكوین تیارات مؤثرة وسط النخبة تنظر لحقیقة ثن

واالعتراف باألصول اإلفریقیة والبحث عنھا في 
كما اتسع مفھوم العروبة . التاریخ والثقافة دون حرج

وسمعنا عن مدرسة . لدیھم كثقافة ولیس كعرق
والرمز واضح إلفریقیا " الغابة والصحراء"

ویقول أحد رواد ھذه المدرسة، في . والجزیرة العربیة
ي سنار، وھذا عنوان ال یخلو العودة إل: قصیدة أسماھا

: من رمزیة، یسألھ حراس بوابة المدینة

بدوي أنت؟ -
. ال -
من بالد الزنج؟ -
أنا منكم، تائھ عاد یغني بلسان، ویصلي بلسان . ال -
: 1973محمد عبدالحي، دیوان العودة الي سنار، (

19.(  

مكانًة ممیزًة في تعریف " السودانویة" حتلت صفة ا
ن لمن ھم السودانیون؟ وما ھي ھویتھم؟ بعض المثقفی

ورأى بعضھم أنھا كافیة لتحدید السوداني بال حاجة 
  . إلضافة عربي أو إفریقي

استجد على الساحة السیاسیة االھتمام بالبحث عن حل 
سلمي وجاد لمشكلة الجنوب، وصار ضمن أجندة 

وصاحب . أغلب األحزاب السودانیة خاصة الیساریة
اإلسالمي المطلق،  -اء العروبيالتراجع عن االنتم

وتطور . إعادة النظر في ضرورة الدولة المركزیة
النقاش حول شكل الحكم المناسب لبلد متعدد وشاسع، 

الحل السیاسي واإلداري لدى القوى الشمالیة وطرح 
وكان مؤتمر . ممثال في الفدرالیة، أو الحكم الذاتي

ول أ 1965المائدة المستدیرة والذي عقد في مارس 
مناسبة جامعة للساسة السودانین في الشمال والجنوب 

ورغم التباین الكبیر في . لمناقشة مستقبل الجنوب



7

وجھات النظر واالختالفات الواضحة إال أن باب 
  . الحوار كان قد انفتح

  السیاسة العامة تجاه التنوع الثقافي في الجنوب

 بدأ االھتمام الجدي بتقریر مصیر العالقة بین الشمال
والجنوب في أربعینات القرن الماضي حین شرعت 

وقد . اإلدارة البریطانیة في ترتیب خطوات الجالء
، والذي فاجأ 1947تجسد ذلك في مؤتمر جوبا 

الكثیرین بخیار السودان المّوحد مع وضعیة خاصة 
كان البریطانیون قد مارسوا . للجنوبیین في الحكم

صد منع بق" مناطق مغلقة"سیاسة اعتبار الجنوب 
التداخل بین الشمالییین والجنوبیین من خالل سلسلة 

مع صدور قانون  1922من القوانین منذ عام 
الجوازات والھجرة، والذي حّد من حركة التجار 

وصارت الحكومة . في الجنوب) الجالبة(الشمالیین 
تشجع التجار المسیحیین مثل الیونانیین والسوریین 

وصدرت . الشمالیینعلى حساب العرب المسلمین من 
كثیر من القرارات التي توقف انتشار اللغة العربیة 

     .  والدین اإلسالمي

ظلت السیاسة االستعماریة في الجنوب ھي حائط 
مبكى أو مشجب یستخدم في التھّرب من مسؤولیة 

وقد سنحت الفرصة مع ترتیبات . تفاقم أزمة الجنوب
 1953اتي عامالفترة االنتقالیة بعد اتفاقیة الحكم الذ

لتحدید وضعیة دستوریة متمیزة تضمن حقوق 
الجنوبیین، وتعمل على تطویرھم، وتحقق الوحدة 

ولكن النخب الشمالیة التي حكمت بعد . الوطنیة
االستقالل لم تكن على مستوى المسؤولیة السیاسیة 
ولجأت إلى المناورات والمؤامرات في التعامل مع 

تقالل بوعود تلبیة وكسبت تأییدھم لالس. الجنوبیین
. مطالبھم بعد الوصول إلى الھدف القومي الجامع

وكانت البدایة مبكرة لما أسماه السیاسي الجنوبي 
وخسر . تاریخ نقض العھود والمواثیق -"ابیل الیر"

الطرفان أھم ضمان للعمل المشترك أي الثقة 
كما أن الصراع  والعنف طبعا العالقة بین . المتبادلة

وب، بدءا من تمرد الفرقة االستوائیة في الشمال والجن
أي قبل خمسة شھور فقط من إعالن  1955أغسطس
ومنذ ذلك الحین، سیطر الحل األمني على . االستقالل

العقل السیاسي السوداني والذي حاول القفز على 

حقیقة التنوع الثقافي واختزالھا في آثار السیاسات 
  .  والمؤامرات االستعماریة

الحقیقي لتحدي قیام دولة مدنیة  كان االختبار
دیمقراطیة حدیثة، متعددة الثقافات، یتجلى واقعیا في 

ھذا وقد حّمل . نوع الدستور الذي تتبناه ھذه الدولة
الكثیرون، الحركة اإلسالمیة السودانیة المسؤولیة في 
التركیز على أحادیة الھویة الثقافیة وفرض الخیار 

السوداني؟ وھذا اإلسالمي كتعریف وحید  لمن ھو 
مما تسبب في عملیة  التھمیش الثقافي المستمر، و 

فقد كان من . الذي قاد في النھایة إلى انفصال الجنوب
النشاطات التي دشنت ظھور الحركة اإلسالمیة، 

للنظر في أمر الدستور حتى یأتي متفقا مع الدعوة
إرادة الشعب السوداني المسلم ومستندا إلى كتاب اهللا 

  11و10في یومي وانعقد اجتماع. ول اهللاوسنة رس
جبھة الدستور "، وتم  تأسیس 1955دیسمبر 
والتي انضمت إلیھا مجموعة كبیرة من " اإلسالمي

  . التنظیمات الدینیة

منذ ذلك الوقت، دخلت  اللجان القومیة للدستور في 
  : جدل حول ثالث مسائل تتعلق بطبیعة الدولة، وھي

  م علمانیة؟ھل ھي دولة إسالمیة أ: 1

  أم فیدرالیة؟) مركزیة(ھل ھي دولة موحدة : 2

رئاسي أم برلماني؟                                                           : ما ھو نظام  الحكم: 3

ھذا وقد وقف الجنوبیون من البدایة وبحسم، ضد 
عملیة تدیین الدولة في السودان باعتبار التنوع الثقافي 

ففي اللجنة الفنیة األولى التي ُكّونت . ز البالدالذي یمی
وقدمت مسودة دستور للجمعیة  1967في ینایر

، ذي مالمح إسالمیة واضحة، 1968التأسیسیة مطلع
فقد قدموا مذكرة . تحّفظ الجنوبیون ولكن دون جدوى
إّن أّي دستور : "ترّجح الدستور غیر الدیني، تقول

ال  - ت أم إلحادیةدینیة كان –یقوم على عقیدة واحدة 
وتطالب المذكرة ". یتسع للتباین الموجود في السودان

صراحة بفصل الدین عن الدولة ألن  الدستور 
اإلسالمي سیھدد الوحدة الوطنیة، وال یحقق مساواة 
المجموعات الدینیة المختلفة أمام الدولة، مما یمنع 

وترى ". انتشار التسامح الدیني في المجال السیاسي
إن الوضع الطائفي االنقسامي للمجتمع : " المذكرة

المسلم یجعل الدستور اإلسالمي، لیس ضد غیر 
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المسلمین فحسب، بل سیكون ضد الجماعات 
حصر "وینتھي بالقول بضرورة ". اإلسالمیة نفسھا

الّدین كلھ في دائرة النشاط الخاص، وال تتدخل فیھ 
الة الدولة مطلقا، إال لمقتضیات األمن العام، كما في ح

مناقشات . " (الھند والوالیات المتحدة االمریكیة
اللجنة القومیة للدستور، دار الوثائق القومیة، أوردھا 

  ) 43-42البوني، ص

من ھنا بدأ تشّكل األزمة السودانیة المستدامة 
وتبلورھا، فقد أبدى النواب والساسة غیر المسلمین 

وفي نفس االتجاه، . كثیرا من التحفظات والمخاوف
فالدین خاص بعالقة الفرد برّبھ، ": " ولیم دینق"ال ق

مما یستدعي المطالبة بدستور علماني، ألنھ یتیح 
وأشار إلى الھند ذات ". فرصا متساویة للجمیع

األغلبیة الھندوسىیة التي یمكن أن یحكمھا مسلم ألن 
، وھو "تونق شول"وذكر العضو . دستورھا علماني

سالمي لم تكن خالل على حق، أن مسألة الدستور اإل
، ألن الناس كانوا 1958وحتى  1953الفترة من 

حریصین على الوحدة باإلضافة إلى ظھور مصالح 
وأشار إلى . شخصیة وإیدیولوجیة دعمت ھذه الدعوة

أن اإلسالم یعني لبعض الناس تعریب المنطقة جنوب 
  . استعمار جدید -حسب رأیھ –الصحراء، وھذا 

وقد " حسن الترابي"د قدمھا أما المذكرة المؤیدة فق
أن الجمھور في السودان : جاء على رأس أسبابھ

جمھور مسلم ولھذا البد أن یمثل دستور السودان 
بخالف - قیمھ، خاصة وأن اإلسالم عقیدة أھل السودان

ھو دین ودولة یأمر بالحكم بما  -كل األدیان االخري
الدستور : " وتؤكد المذكرة على أن. أنزل اهللا

مي ھو الوضع الوحید الذي یجعل المواطنین اإلسال
في حالة انفعال وتجاوب مع الدستور، ألنھ یوافق 
العقیدة السیاسیة ألغلبیة الشعب، ویتجاوب مع 
عاطفتھا، وھو في الوقت ذاتھ ال یصادم عقیدة غیر 
المسلمین بل یضمن حّریتھم ویتسع لكثیر من األفكار 

عالم غیر المسلم، واألوضاع الدّیمقراطیة السائدة في ال
أما الدستور الالدیني فلیس فیھ لغیر المسلمین أكثر 
من تحقیق القدر نفسھ من الحریة واالتساع لتلك 
األفكار والّنظم، بینما یصادم عقیدة األغلبیة مصادمة 

  ). ، ومناقشات اللجنة259: منصور خالد". (صریحة

 كانت تلك الفترة فترة نشأة الدولة السودانیة لما بعد
فقد نال السودانیون استقاللھم . االستقالل وتكوینھا

السیاسي، وكان یفترض أن ینطلقوا في عملیة البناء 
والتنمیة والتحدیث عموما، وھذه وضعیة تتطلب 
. رؤیة قومیة ُمجمٌع علیھا أو تحظى باتفاق واسع

ولكن السودانیین وقعوا في  فخ أحادیة الثقافة 
ألغلبیة العددیة للسكان وكان المعیار ھو ا. ومركزیتھا

كما أن . باعتبارھا طریقة دیمقراطیة معتمدة
اإلسالمیة كان یبرر  –اإلحساس بتفوق الثقافة العربیة 

فقد كان كثیر . كثیرا من السیاسات والمواقف الشمالیة
من الشمالیین یؤمنون بأنھم یؤدون مھمة حضاریة 
تقع على عبء الرجل الشمالي وتتمثل في أسلمة 

  . بیین وتعریبھمالجنو

الیساري، الطریق  1969مایو /آیار 25قطع انقالب 
أمام الدستور اإلسالمي الذي كانت الجمعیة التأسیسیة 

وُأعلن السودان جمھوریة . على وشك تمریره
. اشتراكیة تقوم على تحالف قوى الشعب العاملة
 2وأعلن النظام الجدید مبكرا، في ما سمي ببیان 

الذي اعترف بالفوارق  1969یونیو /حزیران
التاریخیة والثقافیة بین الشمال والجنوب، وأن بناء 
الوحدة الوطنیة للبالد البد أن یأخذ ھذه الحقائق في 

وأعلن عن نیة النظام تطبیق الحكم الذاتي . االعتبار
وأشار اإلعالن إلى ضرورة بناء حركة . في  الجنوب

 اشتراكیة دیمقراطیة في الجنوب  كأساس لتنفیذ
وقد صار ھذا البیان مرجعیة . البرنامج  المعلن

كانت وقد . االتقافیات والدساتیر والسیاسات الالحقة
أول محاولة جادة لحل  1972اتفاقیة أدیس أبابا 

جذري لمشكلة الجنوب على أسس معقولة ومقبولة 
فقد كان من الطبیعي أن . جسدت المبادئ الجدیدة

حتل االعتراف بالتنوع الثقافي األولویة واألھمیة ی
ویمكن تلخیص ذلك في أربع مسائل تستحق . القصوى

الجنسیة والثقافة، وانعدام : المعالجة الفوریة، وھي
المساواة االقتصادیة، وأمن الوطن والمواطنین، 

وھذا یعني بالنسبة إلدارة . والحقوق الدیمقراطیة
الثقافیة والسیاسیة التي تتیح الذاتیة "التنوع االھتمام ب

تطویر وترقیة الثقافات، بما فیھا اللغات اإلقلیمیة، 
والسلطات المخولة للھیئة التشریعیة إلصدار القوانین 

وأّسست ) . 231الیر"(بما یسایر التقالید والعادات
االتفاقیة لحكم ذاتي لإلقلیم الجنوبي في إطار السودان 
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لمدیریات الجنوبیة نظاما فقد منحت االتفاقیة ا. الموحد
للحكم الذاتي یتمتع بالسلطات التشریعیة والتنفیذیة 

وقد . والحریات األساسیة والمشاركة في السلطة
احتلت االتفاقیة مكانھا كقانون أساسي في الدستور 

  )                  165: 2002عبداهللا، . (القومي

رب یمكن القول بأن السودانیین قد توصلوا التفاق، یق
: من اإلجماع، على أن الالمركزیة بأشكالھا المختلفة

ھي األداة العملیة . الفدرالیة، الحكم الذاتي، الخ
ولكن بقي . األفضل إلدارة التنوع الثقافي في السودان

وفي ھذه . الخالف حول المضمون والسیاسات العملیة
الحالة یكون المحك والمعیار العملي ھو كیف تم 

الدین واللغة كمكونین أساسیین لما  التعامل مع أسئلة
  الثقافیة؟" الھویة"یسمى بـ

  وضعیة  الدین في القوانین والسیاسات

لم یعد من الممكن تبني سیاسات األسلمة والتعریب 
قسریا، كما كانت علیھ الحال إبان النظام العسكري 

حیث عمل، من خالل ) . 1964-1958(األول 
نائس المسیحیة، تشجیع التبشیر اإلسالمي وطرد الك

على فرض الدین اإلسالمي واللغة العربیة في 
وفي الوقت نفسھ لم یكن من الممكن أن . الجنوب

. تتجاھل الدساتیر النص على دور اإلسالم والشریعة
وھذه عقبة ظلت تقف أمام إدارة التنوع الثقافي 

  . وتحتاج لقدر كبیر من المرونة واالجتھاد والوعي

عد اتفاقیة أدیس أبابا، في ب 1973دستور جاء في 
یقوم نظام للحكم الذاتي اإلقلیمي في ): " 8(المادة 

اإلقلیم الجنوبي على أساس السودان الموحد وفقا 
لقانون الحكم الذاتي اإلقلیمي للمدیریات الجنوبیة لسنة 

والذي یعتبر قانونا أساسیا ال یجوز تعدیلھ أال  1972
تؤكد ) 9(مادة ولكن ال". وفقا للنصوص الواردة فیھ

الشریعة اإلسالمیة والعرف مصدران : "على أن
رئیسان للتشریع، واألحوال الشخصیة لغیر المسلمین 

ویحتاط ألي احتماالت ". یحكمھا القانون الخاص بھم
  . سالبة بالنص على الحریات المختلفة في التعبیر

لم یلتزم نظام النمیري طویال باتفاقیة الحكم الذاتي فقد 
وذھب النظام . إعادة تقسیم اإلقلیم الجنوبيبدأ في 

بعیدا في نقض العھود مع الجنوب حین قرر تطبیق 
مما یعني  1983قوانین الشریعة اإلسالمیة في سبتمبر

وكان ھذا . وضعا غیر مقبول بالنسبة لغیر المسلمین
سببا كافیا لتفاقم التمرد والعمل المسلح الذي كان قد 

حینھا مبررا قویا  اندلع قبل ذلك بقلیل، ووجد
وبدأت مرحلة جدیدة یسودھا الصراع . للتصعید

. والتوتر في عملیة إدارة التنوع الثقافي في السودان
وھي تعود إلى فترة ما قبل اتفاقیة أدیس أبابا، وتشابھ 

وما یحدث اآلن . سیاسات األسلمة والتعریب القسریین
ھو تغلیب الرؤیة اإلسالمیة السودانیة أي التأویل 

  .السوداني لإلسالم

یمكن تحدید رؤیة الحركة اإلسالمیة السودانیة، وھي 
التي ارتكزت علیھا في وضع السیاسات والقوانین بعد 

، من خالل قراءة 1989استیالئھا على السلطة عام
وقد صدرت في ". میثاق السودان"الوثیقة التي أسمتھا

خالل تصاعد القتال رغم الدیمقراطیة الثالثة  1986
وقد عّرفت الوثیقة الشعب . ي حكمت البالدالت

السوداني بأنھ شعب متدین ومتباین في مللھ وثقافاتھ، 
ولكن المسلمین ھم غالب السكان، فمن حقھم  إذن 
تحكیم  خیاراتھم الّدینّیة، كما أن بالسودان العدید من 
أولي الدیانات األفریقیة، وعددا مقدرا من المسیحیین، 

ود، ومن حق ھؤالء، كذلك، وعددا قلیال من الیھ
  ) 89عن البوني، ص". (التعبیر عن قیمھم الدینیة

المرجعیة القانونیة في كل  1998دستور یمثل 
الترتیبات الالحقة وحتى اتفاقیة السالم الشامل 

. ، ومشاریع الدستور التي تناقش ھذه األیام2005
وھو دستور لدولة دینیة تحاول اللحاق بالحداثة 

ذا ما یجبرھا على تضمین بعض والعصریة، وھ
إذ لم یعد ھناك من یجرؤ . المبادئ والقیم المعاصرة

على تجاھل قضایا الحریات، وحقوق المواطنة 
ففي ھذا . والمرأة، حین یتعرض لمسألة الحكم

الدستور  تأكید لدور الدین اإلسالمي المركزي 
  .  والشامل

: نقرأ في بدایة الدیباجة

ان والشعوب وواھب الحیاة بسم اهللا، خالق اإلنس"
والحریة وشارع الھدى للمجتمعات، نحن شعب 
السودان، بتوفیق اهللا وبعبرة التاریخ، وبدفع ثورة 
اإلنقاذ الوطنى المتجددة، قـد وضعنا ألنفسنا ھـذا 
الدستور نظامًا للحیاة العامة نتعھد باحترامـھ 

  ". وحمایتھ، وباهللا المستعان
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شارع : المشّرع ھو اهللامن الواضح من المقدمة أن 
ومن ھنا تنبع الخالفات السیاسیة . الھدي للمجتمعات

والفكریة حول تحدید ما ھو شرع اهللا في الفھم 
اإلنساني؟ ورغم محاوالت النأي عن تسمیة الدولة 
الثیوقراطیة أو الدینیة، یقرر الدستور بوضوح أن 

وھذا ما یفتح . الحاكمیة هللا ولیس للشعب أو األمة
نقرأ في . ألن یحكم البعض بحق اهللا المقدس الباب

الحاكمیة في الدولة هللا خالق البشر، ): "4(المادة 
والسیادة فیھا لشعب السودان المستخلف، یمارسھا 
عبادًة هللا وحمًال لألمانة وعمارًة للوطن وبسطًا للعدل 

  ". والحریة والشورى

 ویحاول الدستور تأكید المرجعیة الدینیة اإللھیة، وفي
الوقت نفسھ یحّمل اإلنسان المسؤولیة بالخالفة ولیس 

" الثیوقراطیة"وحرصا على تجنب تھمة . باألصالة
التي یقصرھا اإلسالمیون على الكنیسة المسیحیة، 

فحین . نالحظ بعض التخفیف والتكیف مع الواقع
یؤكد على ) 1(یصف الدستور طبیعة الدولة في المادة 

عقیدة والدین فقط، الوطن والمواطنة ولیس على ال
دولة السودان وطن جامع تأتلف فیھ : "حیث یقول

األعراق والثقافات وتتسامح الدیانات، واإلسالم دین 
غالب السكان، وللمسیحیة والمعتقدات العرفیة أتباع 

أغلبیة السكان من "ویالحظ أن فكرة ". معتبرون
ھي التي تعتمد كمبرر لفرض موضوع " المسلمین

علما بأن مسألة المواطنة ھي . يالخیار اإلسالم
  . حقوق ال یمكن أن تخضع لمعاییر العدد

عن قبولھ واعترافھ ) 27(یعّبر الدستور في المادة 
ألیة : "... بالتعدد الثقافي ویكفل حق ممارسة التنوع

طائفة أو مجموعة من المواطنین، حقھا في المحافظة 
أبنائھا على ثقافتھا الخاصة أو لغتھا أو دینھا، وتنشئة 

طوعًا في إطار تلك الخصوصیة، وال یجوز طمسھا 
یحسم ولكن رغم كل جھوده التوفیقیة، ". إكراھًا

دینیة الدولة التي یتوق في النھایة، مسألة الدستور، 
إذ تقول . إلى تحقیقھا على األرض بإقامة شرع اهللا

الشریعة اإلسالمیة وإجماع األمة ) : "65(المادة 
وعرفًا ھي مصادر التشریع، وال استفتاًء ودستورًا 

یجوز التشریع تجاوزًا لتلك األصول، ولكنھ یھتدي 
برأي األمة العام وباجتھاد علمائھا ومفكریھا، ثم 

  ". بقرار والة أمرھا

مع توقیع اتفاقیة السالم الشامل  2005دستور جاء 
كمرحلة انتقالیة تنتھي مع االتفاقیة وإجراء االستفتاء 

وكان من . حدث فعال اآلن ، وھذا ما2011في 
المفترض أن یقدم ھذا الدستور سیاسات وآلیات تجعل 

للطرفین من خالل إدارة عقالنیة " أمرًا جاذبًا"الوحدة 
وعلى المستوى النظري . وعملیة للتنوع الثقافي

والمجرد كان الدستور المؤقت یحتوي ضمنا ھذه 
وة كانت الفج. اإلمكانیة، ولكن النوایا وحدھا ال تكفي

وكان من الطبیعي أن . بین المكتوب والتطبیق شاسعة
یأتي تحدید طبیعة الدولة التي یمكن أن تقبل التنوع 

) 1(لذلك عّرف الدستور في المادة . الثقافي مختلفا
جمھوریة السودان دولة مستقلة ذات سیادة، : "البالد

وھى دولة دیمقراطیة ال مركزیة تتعدد فیھا الثقافات 
". ایش فیھا العناصر واألعراق واألدیانواللغات وتتع

السودان وطن واحد : "على) 3(كما تنص المادة 
جامع تكون فیھ األدیان والثقافات مصدر قوة وتوافق 

أما عن المبادئ األساسیة للدستور، فتقول ". وإلھام
ُیؤسس ھذا الدستور على : " ما یلي) 4(المادة 

:المبادئ التالیة ویسترشد بھا
سس وحدة السودان على اإلرادة الُحرة لشعبھ ُتؤ) أ

وسیادة حكم القانون والحكم الدیمقراطي الالمركزي 
  والمساءلة والمساواة واالحترام والعدالة؛

األدیان والمعتقدات والتقالید واألعراف ھي ) ب
مصدر القوة المعنویة واإللھام للشعب السوداني؛ 

وداني ھو التنوع الثقافي واالجتماعي للشعب الس) ج
أساس التماسك القومي، وال یجوز استغاللھ إلحداث 

  ". الفرقة

في ھذا الصدد حقوق المواطنة، ) 7(وتؤكد المادة 
تكون المواطنة أساس الحقوق المتساویة : " بالقول

  ". والواجبات لكل السودانیین

احترام التنوع الدیني على  2005یبرز دستور
ك حسب المادة وذل. مستویي الحقوق وحریة العقیدة

التي تقول باحترام الدولة لكل الحقوق  ) 6(
  . والممارسات الدینیة

تعثرت مفاوضات السالم وكادت أن تتوقف عند 
مناقشة موضوع مصادر التشریع، فقد تمسك النظام 
بضرورة إقرار الشریعة اإلسالمیة كمصدر رئیس 

ومن جانبھا أصرت الحركة الشعبیة على . للتشریعات
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وأخیرا توصل . أو فصل الدین عن الدولة العلمانیة
المفاوضون إلى حل وسط یحمل بذرة االنقسام ألنھ 

ففي الشمال یمكن . أقر وضع تشریعین في بلد واحد
تطبیق الشریعة اإلسالمیة مع وضعیة خاصة 

ومن ھنا ظھرت معادلة الوحدة مقابل . للعاصمة
. التنازل عن تطبیق الشرعیة حسب تكییف النظام

ألمر وكأنھ شرط الوحدة، وكان من الطبیعي أن وبدا ا
یؤثر ھذا االستقطاب في تمترس سلبي ومواجھة بین 

لتكرس الثنائیة بین ) 5(ولذلك جاءت المادة . الفریقین
  :عنصرّي األمة، إذ تقول

تكون الشـریعة اإلسالمیة واإلجماع مصدرًا )1
للتشـریعات التي ُتسن على المستوى القومي 

  ات شمال السودان؛ وُتطبق على والی

یكون التوافق الشعبي وقیم وأعراف الشعب )2
السوداني وتقالیده ومعتقداتھ الدینیة التي تأخذ 
في االعتبار التنوع في السودان، مصدرًا 
للتشریعات التي ُتسن على المستوى القومي، 
وُتطبق على جنوب السودان أو والیاتھ؛

في حالة وجود تشریع قومي معمول بھ ) 3
ًا، أو قد ُیسن، ویكون مصدره دینیًا أو حالی

) 1( 26ُعرفیًا، یجوز للوالیة، وفقًا للمادة 
في حالة جنوب السودان، التي ال یعتنق ) أ(

غالب سكانھا ذلك الدین أو ال یمارسون ذلك 
  :العرف أن

تسن تشریعًا یسمح بممارسات أو ینشئ ) أ
مؤسسات في تلك الوالیة تالئم دین 

  وھم، أسكان الوالیة وأعراف

تحیل التشریع إلى مجلس الوالیات ) ب
إلجازتھ بوساطة ُثلثي جمیع الممثلین في 
ذلك المجلس أو یبتدر إجراءات لسن تشریع 
قومي تنشأ بموجبھ المؤسسات البدیلة 

  . المالئمة

وتحرص وثیقة الدستور على الحفاظ على التوازن 
الناجم عن الثنائیة، فتھتم بالتفاصیل التي تحمل 

  : نقرأ ما یلي) 156(ففي المادة . ناتالضما

دون المساس بصالحیة أي مؤسسة قومیة في " -
إصدار القوانین، یسترشد القضاة وأجھزة تنفیذ 

القانون عند تطبیق العدالة وتنفیذ أحكام القوانین 
  : الساریة في العاصمة القومیة باآلتي

یكون التسامح أساسًا للتعایش بین السودانیین على ) أ
  تالف ثقافاتھم وأدیانھم وأعرافھم؛اخ

یعتبر السلوك الناشئ عن الممارسات الثقافیة ) ب
واألعراف، الذي ال یسبب إخالًال بالنظام العام 
واحتقارًا ألعراف اآلخرین وال تكون فیھ مخالفة 
للقانون، ممارسة للحریات الشخصیة في نظر 

  القانون؛

ل ال یجوز انتھاك خصوصیة األشخاص وال تقب) ج
أمام المحاكم البینة المتحصل علیھا بانتھاك ھذه 

الخصوصیة؛ 
تراعي المحاكم عند ممارسة سلطاتھا التقدیریة في ) د

توقیع العقوبات على غیر المسلمین، المبدأ الراسخ في 
الشریعة اإلسالمیة أن غیر المسلمین من السكان ال 
یخضعون للعقوبات الحدیة المفروضة وُتطبق علیھم 

  . تعزیریة وفقًا للقانون عقوبات

أما على المستوى العملي فقد عملت األطراف على 
تطبیق القوانین بطریقة تمنع تجدد النزاعات غیر 
. السلمیة، خاصة على مستوى العاصمة القومیة

وقامت السیاسة في ھذا اإلطار على أسس تحقق 
  ): 153(تقول المادة . المشاركة وتحّمل المسؤولیة معا

ى التمثیل في إدارة العاصمـة القومیة، وُیَمثِّل ُیَراع) 1
  . فیھا طرفا اتفاقیة السالم الشامل تمثیًال كافیًا

ُیَحَدد التمثیل الكافي بوساطة رئاسة الجمھوریة ) 2
. بالتشاور مع والي الخرطوم

یخصص الدستور فصوال خاصة ومنفصلة لقضایا 
احترام حقوق اإلنسان في العاصمة القومیة، بقصد 
تأكید خصوصیة وحساسیة الوضع وال یتركھا 

فتقول المادة . للضمانات العامة المبثوثة في الدستور
ُتكفل حقوق اإلنسان والحریات األساسیة ) : " 154(

التي حددھا ھذا الدستور بما في ذلك احترام كل 
األدیان والعقائد واألعراف، وتكون واجبة النفاذ في 

ھمیة خاصة باعتبارھا العاصمة القومیة التي تكتسب أ
أجھزة ) 155(وتحدد المادة ". رمزًا للوحدة الوطنیة

ُتَشكل أجھزة ": تنفیذ القانون في العاصمة القومیة
تنفیذ القانون في العاصمة القومیة على أساس تمثیلي 
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لكل سكان السودان وتكون مدربة تدریبًا كافیًا بحیث 
ي تستشعر التنوع الثقافي والدیني واالجتماعي ف

".السودان
تصریف العدالة في العاصمة یحدد الدستور طریقة 
: والتي نقرأ فیھا) 156(القومیة في المادة 

دون المساس بصالحیة أي مؤسسة قومیة في "
إصدار القوانین، یسترشد القضاة وأجھزة تنفیذ 
القانون عند تطبیق العدالة وتنفیذ أحكام القوانین 

  : آلتيالساریة في العاصمة القومیة با

یكون التسامح أساسًا للتعایش بین السودانیین على ) أ
اختالف ثقافاتھم وأدیانھم وأعرافھم؛ 

یعتبر السلوك الناشئ عن الممارسات الثقافیة ) ب
واألعراف، الذي ال یسبب إخالًال بالنظام العام 
واحتقارًا ألعراف اآلخرین وال تكون فیھ مخالفة 

صیة في نظر للقانون، ممارسة للحریات الشخ
القانون؛ 

ال یجوز انتھاك خصوصیة األشخاص وال تقبل ) ج
أمام المحاكم البینة المتحصل علیھا بانتھاك ھذه 

الخصوصیة؛
تراعي المحاكم عند ممارسة سلطاتھا التقدیریة في ) د

توقیع العقوبات على غیر المسلمین، المبدأ الراسخ في 
لسكان ال الشریعة اإلسالمیة أن غیر المسلمین من ا

یخضعون للعقوبات الحدیة المفروضة وُتطبق علیھم 
  عقوبات تعزیریة وفقًا للقانون؛ 

الرأفة وتفسیر الشك لصالح المتھم مبدآن قانونیان ) ھـ
مطبقان على نطاق العالم ومطلوبان في ظروف 

  . السودان

لم یتوقف الدستور عند ھذا الحد بل دعا إلى إنشاء 
وحسب ". غیر المسلمینالمفوضیة الخاصة لحقوق "

  ) : 157(المادة 

تنشئ رئاسـة الجمھوریة مفوضیة خاصـة لحقوق ) 1
: غیر المسلمین بالعاصمة القومیة وتختص باآلتي

التأكد من أن حقوق غیر المسلمین محمیة طبقًا ) أ
و  154للمبادئ العامة المنصوص علیھا في المادتین 

من ھذا الدستور؛  156
یر المسلمین ال یتضررون من التأكد من أن غ) ب

جراء تطبیق الشریعة اإلسالمیة بالعاصمة القومیة، 

آلیات الضمانات في المادة وتطرق الدستور إلى 
)158 . (  

  عقبات التطبیق

كانت القوانین والسیاسات المعلنة جیدة، ولكن 
فقد واجھت المفوضیة . المشكلة الحقیقیة في التطبیق

ن اإلسالمیون غیر كا. خالفات حادة من البدایة
راضین عن الفكرة من األساس ولكن الضغوط 

فرضت مثل ) نیفاشا(الخارجیة أثناء المفاوضات في 
وقد . ھذه المؤسسات لضمان حقوق غیر المسلمین

. حاولت المفوضیة تفعیل عملھا وتوسیع صالحیتھا
وفي ھذا اإلطار قررت مفوضیة غیر المسلمین في 

ة تحظر أنشطة غیر السودان، إلغاء مراسیم محلی
، في خطوة تبدو أنھا 1996المسلمین منذ عام 

تستھدف سكان جنوب السودان، وغالبیتھم من 
وقد منعت أنشطة غیر . المسیحیین واإلحیائیین

المسلمین في الخرطوم، وكانت الفترة قد شھدت 
مصادرة السلطات السودانیة للنادي الكاثولیكي 

الحاكم حتى  وتحویلھ لمقر لحزب المؤتمر الوطني
وقال قاضي المحكمة العلیا ورئیس اللجنة . الیوم

في تصریح " سر الختم صالح"العدلیة بالمفوضیة 
صحفي إن اللجنة شرعت في االطالع على القوانین 

الساریة التي تحتاج لبعض التعدیل في موادھا،  
مشیرا إلى أربع مواد ذات صفة دینیة سیطالھا 

 24و 21و 8و 7/1اد وتم حصرھا في المو .التعدیل
ویستثني "بإضافة  7/1وتم وضع مقترح تعدیل المادة 

من ذلك حفالت الزواج لغیر المسلمین وعید میالد 
المسیح لیكون إیقاف الحفالت عند الساعة الثانیة 

، الفتا إلى أن "عشرة مساًء بدًال عن الحادیة عشرة
ال یجوز إقامة حفل غنائي أو "تنص على أنھ  8المادة 

یم عرض سینمائي أو مسرحي أو معرض أو تقد
غیره أو االستمرار فیھ خالل الفترة من الساعة الثانیة 
عشرة ظھرا حتى الساعة الثانیة ظھرًا من یوم 

، وجاء مقترح التعدیل بإضافة عبارة "الجمعة
كذلك ".  ویستثنى من ذلك األخوة غیر المسلمین"

لمحال ال یجوز فتح ا"والتي تنص على أنھ  21المادة 
التجاریة أو البیع في الفترة ما بین الثانیة عشرة ظھرا 

بإضافة عبارة " والساعة الثانیة ظھرا من یوم الجمعة
". ویستثنى من ذلك محالت األخوة غیر المسلمین"



13

ال یجوز "التي تنص على أنھ  24المادة  عدلتكما 
ألصحاب المطاعم والبوفیھات والكافتریات وكل من 

طعام أو الشراب مزاولة عمل البیع یعمل في بیع ال
إال المحالت التي "بإضافة عبارة  خالل نھار رمضان

تتحصل على تصادیق أو إذن بالعمل من المحلیات 
  . "بدون رسوم إضافیة خاصة بشھر رمضان

لكن ھذه الخطوة واجھت تحدیا من قبل جماعات 
إسالمیة، حّذرت من االلتفاف على قوانین الشریعة 

مجازفة تضر بعملیة «اعتبرت ذلك اإلسالمیة و
، قبل أن تشكك في صالحیات المفوضیة التي »السالم

أنشئت بموجب اتفاقیة السالم الشامل بین الشمال 
وقالت إنھ لیس من حقھا إصدار تشریعات . والجنوب

ھیئة علماء السودان األصوات   انتقدت فقد. جدیدة
المطالبة بإجراء تعدیالت على قوانین تقترحھا 

فوضیة غیر المسلمین، ودعت الھیئة كافة منسوبیھا م
الجتماع طارئ لبحث أربع نقاط تتعلق بحقوق غیر 

واعتبر األمین العام لھیئة علماء السودان . المسلمین
أن أیة محاولة إلدخال تعدیالت جدیدة على حقوق 
المسلمین تعد خروجا على اتفاقیة نیفاشا وذریعة لنشر 

وسارعت الھیئة لدعوة . يالفوضى والفساد األخالق
كافة منسوبیھا إلى اجتماع طارئ للرد على األربع 

برئیس مفوضیة " سلفا كیر"نقاط التي أثارھا اجتماع 
)الصحف المحلیة 1/9/2009. (حقوق غیر المسلمین

ویتساءل الناس عن اآللیات التي تجمع بھا المفوضیة 
المعلومات المتعلقة بحاالت انتھاكات حقوق غیر 

وقد تم اإلعالن عن المفوضیة عبر . سلمینالم
التلفزیون، كما أن للمفوضیة صنادیق تبلیغ بالمحلیات 

  . تجمع من خاللھا المفوضیة الحاالت وتتعامل معھا

ویتحدث المسؤولون عن الحاالت التي وردت إلى 
أثناء صالة    المفوضیة، مثل فتح محل تجاري

شرطة الجمعة، صاحبتھ غیر مسلمة، قبضت علیھا ال
وحالة حد السرقة . وتم تدوین بالغ في مواجھتھا

التي حكمت بھا محكمة بحري على ) قطع الید(
ویتحدثون عن أن ھناك بعض . مواطن غیر مسلم

المسلمین المتشددین یرفضون فتح المطاعم في 
وذكروا حادثة . رمضان ألسباب تتعلق بعقیدتھم

تكسیر البولیس لدار عبادة خاصة بالمسیحیین في 
منطقة الفردوس، وھذه الدار كانت تقوم في قطعة 

أرض خاصة بمواطن آخر لیس لھ عالقة بمن بناھا، 
وعندما احتاج لقطعة أرضھ لیبني فیھا اشتكى إلى 
الشرطة التي عملت على إزالة مبنى دار العبادة غیر 

) . 2009دیسمبر  24افھم دارفور : موقع. (المخطط
 :ومنھا ذلك على كمثال التجاوزات من الكثیر وترد
 2009 نوفمبر في   العام النظام محكمة في قاض أمر
 سنة 16 العمر من تبلغ قاصر  جنوبیة  بنت بجلد

 .قصیرة تنورة  ترتدي كانت أنھا بتھمة جلدة بخمسین
 أنھا باعتبار للمفوضیة النقد بعضھم ویوجھ

 جسم إلى وتحولت مھامھا أداء في  مقصرة
 بانھماكھا  وذلك .كثرأ ال للمجامالت مكان أو  دیكوري

 في والقضاة الشرطة لضباط عمل ورش تنظیم في
 ال ورش وھي .المسلمین غیر قضایا مع التعامل كیفیة
 إلى یعودون عندما النھائیة توصیاتھا المتدربون یطبق
 الخمور بائعات جلد في فیستمرون أعمالھم،  مواقع
 أو الشوارع، في الشاي بائعات و وإھانتھن، البلدیة

   .الفاضح الزي بتھمة عامة، یاتالفت

أما اآلن بعد وجود دولتین، فیرى البعض أن الحركة 
الشعبیة استطاعت أن تخلق لنفسھا صوتا بالشمال، 
حتى عقب االنفصال، والتوطید ألرضیة سیاسیة 

أما بشأن األقلیات األخرى من غیر المسلمین . ھناك
ى ، فقد علق البعض األمل عل)بالذات غیر الجنوبیین(

دور منظمات حقوق اإلنسان التي یمكن أن تكفل لھم 
إال أن المھتمین باألمر یجدون أن المعالجة . حقوقھم

الحقیقیة تكمن فى استصدار قانون یكفل حقوق غیر 
المسلمین؛ وذلك بإنشاء نیابات خاصة للتحقیق في 
الجرائم الحقیقیة تراعي ثقافات ومعتقدات غیر 

كم خاصة لتحكم فى المسلمین، إضافة إلنشاء محا
. د"وانتقد الناشط في ھذا المجال . قضایا الحریات

عددا من المعالجات التى كانت " الطیب زین العابدین
تقوم بھا مفوضیة غیر المسلمین، مشیرا إلى أن بعض 
القضایا كان ُیقضى فیھا عبر منشورات من مفوضیة 
غیر المسلمین، وأن المفوضیة لم تحقق كل البنود 

سنوات، وھي عمر  6ن یجب أن تحققھا خالل التي كا
ودعا إلى ضرورة إیجاد وضع قانوني . المفوضیة

وأضاف بأن . لكي ال یتم إغفال التعددیة بالبالد
المفوضیة أنشئت لمطالبة الحركة الشعبیة بأن تكون 
العاصمة علمانیة، فیما أصر المؤتمر الوطني على 

ئة بدیلة ویعتقد أن إیجاد ھی. عدم علمانیة العاصمة
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مشابھة للمفوضیة لن یحقق الغرض المطلوب، لذا 
البد من إیجاد قوانین تراعي التعددیة الدینیة والثقافیة 
وإیجاد قانون ملزم، مشیرا إلى فرضیة أن یستثني أي 
قانون جنائي مستقبال غیر المسلمین من عدد من 

الذي  1991الجرائم، أسوة بالقانون الجنائي لعام 
نوب السودان من عقوبات الجرائم یستثني سكان ج

وأخذ على مفوضیة غیر المسلمین أنھ لم یكن . الدینیة
لھا سلطة تنفیذیة؛ وإنما كانت سلطتھا استشاریة، فھي 
تقدم مجرد مقترحات، ویالحظ أن معظم العاملین في 
مفوضیة غیر المسلمین كانت جنسیاتھم جنوبیة، 

النتقال إلى وبالطبع فإنھ بعد االنفصال یتوجب علیھم ا
ویرى أحد العاملین في . دولة الجنوب الولیدة

المفوضیة، أنھ البد من قیام ھیئة جدیدة بدیلة 
لم تكن ھناك : لمفوضیة غیر المسلمین، وأضاف

مفوضیة لحقوق غیر الجنوبیین مع العلم أنھ توجد 
أعداد كبیرة من غیر المسلمین، منھم أعداد فى مناطق 

أتصور أن "وأضاف . رقجبال النوبة والنیل األز
أما ". الدولة البد أن تفكر بجسم یرعى تلك الفئة

بالنسبة لھم كمفوضیة فقد انحلت وال توجد أي جھة 
فیشاى "أما المسیحي . یرجع إلیھا بموجب الدستور

عضو المفوضیة السابق فیرى أن " األنطونى
المفوضیة تمكنت من حل عدد من المشاكل التى 

الموجودون بالعاصمة،  یعاني منھا المسیحیون
وأوجدت لھم بعض المتطلبات، منھا أراض للكنائس، 
إضافة إلى رعایة تلك الفئة أثناء شھر رمضان 
باستصدارھا قرارات بفتح المطاعم، وإرجاع مقابر 
المسیحیین وتسلیمھا لمصدر الكنائس، وإیجاد وسائل 
للكسب البدیل لألشخاص الذین یمتھنون مھنا غیر 

كما أقرت . الذین یربحون من الخمورمشروعة، مثل 
أیام مستعرضا  3المفوضیة عطلة أعیاد المیالد بعدد 

جریدة . (عددا من إنجازات المفوضیة
أما اآلن ). تقریر ابتسام أحمد 10/7/2011األخبار

فھناك فراغ قانوني البد من سّده بھدف حمایة 
المواطنین غیر المسلمین، خاصة مع تصاعد الدعوة 

علما بأن بعض ھؤالء ". المي كاملإس"لدستور
  ".   أھل الذمة"الداعین مازال قابعا في مفھوم

حاول النظام باإلضافة لھذا الشكل المؤسسي الرسمي 
حكومیة تساعد " طوعیة"المفوضیة، خلق منظمات  -

مجلُس "فقد أسس . في سیاسات إدارة التنوع الثقافي

القرن  في أوائل تسعینیات" الصداقة الشعبیة العالمي
ولكن المشاركة " جمعیًة لحوار األدیان"الماضي 

. المسیحیة فیھا كانت ضعیفة وعلى أساس فردي
وظھر اھتمام المركز العالمي للدین والدبلوماسیة في 

وقد حاول عقد . واشنطن بالتوتر الدیني في السودان
لقاءات  بین القیادات الدینیة المسیحیة والمسلمة، 

ملتقى الخرطوم العالمي من "م ونجح في ذلك حین التأ
في تشرین "  أجل السالم والتعاون الدیني

وقد أوصى الملتقى بإنشاء . 2000نوفمبر/الثاني
، والذي تم تسجیلھ "مجلس التعایش الدیني السوداني"

  .  2002نوفمبر/تشرین الثاني 12رسمیا في 

استھدف المجلس تحقیق عدد من األغراض، من 
امح والتعاون والتعایش بین ترسیخ قیم التس: بینھا

الجماعات الدینیة المختلفة، إدارة الحوار بین القیادات 
الدینیة من أجل تعزیز القیم الروحیة والدینیة 
المشتركة، حمایة الحریات الدینیة، حل النزاعات بین 
الطوائف الدینیة، التوصیة لدى الدولة بالتشریعات 

ایة والسیاسات واإلجراءات التي من شأنھا حم
ویضم المجلس جمعیة . الحقوق والقیم والرموز الدینیة

عمومیة من القیادات الدینیة مناصفة بین طوائف 
ھذا وقد ساھم . المسلمین والمسیحیین المختلفة

المجلس في معالجة قدر من المشكالت التي تعرضت 
ولكن في النھایة لم یستطع . لھا الطائفة المسیحیة

یا في جعل الوحدة جاذبة المجلس أن یلعب دورا ایجاب
: 2007الطیب زین العابدین، . (قبل حدوث االنفصال

30    . (      

  التوصیات والمقترحات

تحتاج عملیة إدارة التنوع الثقافي في شمال السودان 
إلى تغییرین أو إصالحین ضروریین في السیاسة 

. باإلضافة إلى الثقافة والفكر) شكل الحكم(واإلدارة 
إن السودانیین صاروا مجمعین على ویمكن القول 

ضرورة الدیمقراطیة واعتبارھا أفضل الوسائل 
وھذا ال یعني غیاب . المتاحة في تسییر الحكم

االختالف حول بعض الممارسات، وحدود الحریات، 
وضمن ھذا التطور تنامى االھتمام . والحیاة الحزبیة

بالدولة الالمركزیة التي تراعي التنوع الثقافي، وقد 
دأت أغلب القوى السیاسیة تتبنى فكرة الفدرالیة ب
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كصیغة إداریة قادرة على التعامل مع التنوع الثقافي 
وقد وضح من التجارب السابقة . بعقالنیة وعملیة أكثر

أن القوانین والدساتیر الجیدة ال تصنع في حد ذاتھا 
وھذا األمر یحتاج . واقعا جدیدا، ولكن العبرة بالتطبیق

یاسة واإلدارة إلى الوعي والثقافة إلى جانب الس
فقد فشل . لتمكین المواطنین من التطبیق الواقعي

النظام الفدرالي منذ عھد النمیري حتى الیوم ألنھ تم 
تحت أنظمة غیر دیمقراطیة، وبالتالي ظلت الممارسة 

  . شكلیة

تشترط أي محاولة للخروج من األزمة السودانیة 
ید من التفتت الراھنة، والتي تھدد البالد بمز

واالنقسامات، عقد مؤتمر دستوري قومي شامل 
ومن أولویات المؤتمر االتفاق على وضع . وجامع

دستور قائم على االعتراف الصریح بأن السودان بلد 
متنوع الثقافات وأن ھذه الثقافات تحظى بالحقوق 

والمنطق . المتساویة بغض النظر عن األغلبیة والعدد
تضیع حقوق األقلیة ألن األغلبیة في الدیموقراطیة أال 

ھذا مبدأ فیھ كثیر . تملك السلطة التي تحمي بھا نفسھا
من االلتباس ویفتح المجال أمام الھیمنة والسیطرة، 

ویجب أن ُتمثل في ھذا المؤتمر . واضطھاد االقلیات
لیس فقط كل القوى السیاسیة بل كل الجماعات الثقافیة 

وأن یخرج ھذا . التي تشكو من التھمیش واإلقصاء
المؤتمر بدستور یخضع الستفتاء شعبي ثم یصبح بعد 

  . ذلك دستور البالد المعتمد

ینبغي أن تدار البالد وفق نظام فدرالي منتخب من 
القاعدة إلى القمة ویكون من مھامھ إعادة التوازن 

وھذا یعني . للعالقة بین المركز والھامش أو األطراف
طة والثروة بین األقالیم تحقیق شعار تقسیم عادل للسل

ھناك تاریخ طویل من الغبن . السودانیة المختلفة
 - العربیة"والمظالم تشكو منھ المناطق غیر

ورغم الطابع االقتصادي والتنموي ". اإلسالمیة
لتخلف ھذه المناطق، إال أن الصراع تمت أثننتھ 

وعنصرتھ أي إضفاء صفات ) نسبة لالنتماء االثني(
ا ما جعل الوضع السوداني وھذ. عنصریة علیھ

ونوصي بمراجعة . السیاسي شدید التعقید-الثقافي
الشكل الفدرالي وتجویده بكثیر من الدمقرطة 

  . والتوسع

تتطلب إدارة التنوع تغییرا في المناھج التعلیمیة 
یعكس واقع ھذا التنوع، وبالتالي تتم تربیة وتنشئة 

قد ظلت ف. المواطنین على ھذه الحقیقة والتعامل معھا
اإلسالمیة السائدة، -المناھج منحازة للثقافة العربیة

ففرضت اللغة العربیة . باعتبارھا ثقافة األمة الوحیدة
في مناطق غیر عربیة مما قلل فرص بنات تلك 
الجھات وأبنائھا غیر القادرین على المنافسة وبالتالي 

ومن متطلبات التوظیف . عدم التقدم إلى مراحل أعلى
ة العربیة أیضا، وفي ھذه الحالة ال یكون إجادة اللغ

ونقترح إبراز الثقافات المحلیة، وفي . التنافس متكافئا
ومثل . نفس الوقت تعلیم اللغة العربیة بطریقة مبتكرة

ھذه الخطوة تزیل الحساسیة تجاه العربیة، وتعید 
  . االحترام للثقافات المحلیة

وال  تھمل وسائل اإلعالم الرسمي الثقافات المحلیة
فمن المطلوب . تمنحھا أي فرصة للتعبیر عن نفسھا

أن تعرض الفنون الشعبیة المتنوعة، وأن تبث 
وأن تقام . القنوات واإلذاعات باللغات المحلیة

المتاحف والقاعات المتخصصة إلبراز التنوع 
وھذه بعض من الوسائل العملیة لتجاوز . واالختالف

  . ةاإلسالمی-إقصاء الثقافات غیر العربیة

البد من التوصیة بأن تأخذ األحزاب السیاسیة 
ومنظمات المجتمع المدني أشكاال قومیة عابرة للقبلیة 

فقد تسبب االرتداد عن قبول التنوع في . والجھویة
نوع من االنكماش والتقوقع داخل مؤسسات كان یمكن 

. أن تلعب دورا إضافیا وإیجابیا في إدارة التنوع

إلى تغییر جذري في خطابھا  تحتاج المؤسسة الدینیة
الفكري والثقافي بحیث یركز على قیم التسامح وقبول 

ولكن المؤسسة الدینیة بمكوناتھا المختلفة . اآلخر
اإلسالمیة -تؤمن بصورة مطلقة بتفوق الثقافة العربیة

على الثقافات المحلیة والتي تطلق علیھا بمجانیة، 
إلصرار وفي النھایة لن یؤدي ھذا ا". بدائیة"صفة 

والتزمت الذي یسود ھذه األیام، حول ضرورة تطبیق 
. الدستور اإلسالمي، إال إلى مزید من التوتر والتأزیم

وھذا یعني أن الدستور القادم البد أن یكون مدنیا 
ودیمقراطیا، ویحترم التعدد الثقافي، والدیني، 

  . واإلثني
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