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عسكریة أم كانت المتعاقبة، مدنیة الخرطوم حكومات تقدمھا فتئت ما البدیھیة التي المسوغات ظلت
یعینھا الذي واألیدیولوجي العسكري، السیاسي المادي، الستجالب دعمھا اإلسالمیة العربیة للدول
السودان في واإلسالم العروبة أن السودان، ھي جنوب الجماعیة في اإلبادة حروب ارتكاب على
التغلغل في إما یتمثل خطر داھم. وھو بخطر مواجھین أفریقیا) اإلسالمي إلى (قنطرة العالم العربي
ذلك مجتمعا، كل في أو الصھیوني االلتفاف في أو الشیوعي في الزحف أو الغربي المسیحي التبشیري
تأتى من سوف ھذه أفریقیة السودان لكأنما السودان أیضا. ألفرقة وإنما فحسب، اإلسالم لتحجیم لیس
أفریقیة عرقیة مجموعات وھویة وثقافة وجدان حقوق على للتأكید محاولة أیة وكأنما أفریقیا. خارج

الجماعیة. باإلبادة تواجھ أن یتعین جریمة ھو محضة
یھودیة أو أو وثنیة منافسة المسلمة دون في دار فور، اآلن، أما الجنوب. حروب في الحال ھكذا ظلت
سلطنة الفور اإلسالمیة منذ العربیة الثقافة دعم في الملموس التاریخي الدور ذات إلحاد، أو مسیحیة
("وریث" األمة لحزب الحصري االنتخابي بالرصید انتھاًء ولیس ودولتھا، المھدیة مرورًا بالثورة

اإلسالمي؟ العربي للعالم الحالیة الخرطوم حكومة مبرر سیكون ماذا ترى المھدیة)،
لیس (على األقل تقل ذلك لم الخرطوم حكومة إن خطر؟ في التي ھي سیكون: العروبة، وحسب، ھل
ھي واقعیًا) "موحد" ھو (كأنما السودان وحدة إن قالت وإنما بصلة، للحیاء یمت ال لسبب مباشرة)،
أو الجوار في دول أو العادة، قوى أجنبیة كما ھي مؤامرات تقف خلفھا، من بسبب خطر في التي

معًا. االثنتین
ھكذا، الحال "العریقة" ھذه ظلت إذا واألرجح، األولى. ھي ألن دار فور لیست ذلك الخرطوم قالت

تكون األخیرة. أال
سلطات قبل من الحكمة، ال والدھاء، التنوع في الضاربة الوسائل ذات المحاوالت كانت  وإن
من وافر بحظ الشمالیین، تتمتع والعقل من الوجدان السوداني الجنوب إلقصاء الخرطوم المتعاقبة،
النیل واألنقسنا (جنوب النوبة (جنوب كردفان) جبال أبناء أعداد كبیرة من انخراط كان وإذا النجاح،
جعل السودان قد لتحریر الشعبي الشعبیة والجیش صفوف الحركة في ـ مسلمون وغالبیتھم األزرق) ـ
في یأتي فور دار في مسلح بزوغ تمرد فإن موضوعي، شركاء غبن ولیس عمالء"، "مجرد منھم
فجرھا التي ضمورھا، على المسلحة، التمردات بعد الخرطوم، "تقدیر" إلى استنادًا الثالثة، المرتبة
من أبناء سیاسي قوامھ تنظیم وھو ،" الحرة األسود " ثم – مسلمون جمیعا وأبناؤه – البجا" "مؤتمر
الصرف العربي الدم ذو الكیان االثنى الوحید ھي وانما مسلمة فحسب، لیست التي ھي قبیلة الرشایدة،
االعتقال، بالمالحقة، الطائرات، وغیر الطائرات، بقذف مواجھتھا تمت تمردات وھى السودان. في
وھو القارئ، أال لفطنة نتركھا "تقدیر" ألسباب  في یندرج ال  ما على –عالوة والتشرید، التعذیب

األولى؟* المرة ھي ھل
دارفور في اإلنسان حقوق انتھاكات حول
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سلطات الخرطوم على دأبت الذي والكیفیة – الكمیة "مختبر" األھوال والفظائع، – السودان جنوب
المنجزات مع یتناسب عاما، حتى األربعین یقارب ما قبل تأسیسھ منذ وتطویره"، إعماره "إعادة
االغتصاب، القرى، حرق التقتیل، الموالیة،  الملیشیات تكوین حیث  والحدیثة، العصریة الحربیة
النوبة جبال في حدث إلى ما باإلضافة شكل مما وسائغة"، طبیعیة "مھاما والتشرید تعد االسترقاق
األزرق النیل كجنوب المناطق من عدد بنجاح وفاعلیة في استدعاؤه " تم ملھما" "تراثا واالنقسنا،
مذبحة تمت من عھد وفى المراحیل؟ ملیشیات كون الذي من (مثال: – جرا" وجنوب كردفان و"ھلم

الضعین؟).

كما أن اإلنسان، حقوق بانتھاكات یتصل فیما المنطقة السودانیة األولى ھي لیست إذن، فور، دار
(وفى فیھا حقوق اإلنسان انتھاكات أن ذلك األولى، یحدث للمرة لم انتھاكات من اآلن ما یحدث فیھا
أن على االستقالل، منذ المتعاقبة الخرطوم  سلطات قبل باستمرار من تمارس ظلت غیرھا طبعا)
ھذا الجماعي، االغتصاب ھذا ھو الجدید ربما؟)، (والنوع، الدرجة في اختالف ھو المرة ھذه الجدید
دار من انتھاكات في اآلن یحدث ما الجماعي. التنزیح وھذا الجماعي الحرق ھذا الجماعي، التقتیل
كانت أم مدنیة الخرطوم، في (تداولتھ؟) الحكم على توالت التي جمیع األنظمة إلى تمتد جذور لھ فور

كان بعضھا یزعم الالمركزیة. وھى كلھا أنظمة مركزیة، وان عسكریة،
لیستا األخیرتان والصفتان وواضحة، صریحة  مواربة، دون  عسكریة كانت العسكریة األنظمة
تكن لم المدنیة  األنظمة أن بید معھودین، وغباء رعونة عن وإنما والشفافیة الصدق عن ناجمتین
فیما طرائق مدنیًا ترتدي زیًا وستظل؟) ) ظلت ألنھا كذلك كانت مدنیة، شبھ للدقة، كانت، مدنیة،
فور دار إنسان على خطورة األكثر كانت ھي لذلك تنتمي للكاكى، اإلدارة وبعض أسالیب التفكیر
وإنما رأفة، األكثر ھي األخیرة كانت أن بسبب لیس العسكریة، األنظمة من بالتأكید) غیرھا (وإنسان
على تیسر كانت بالضبط- لھذا – وھى والتفافا، مخاتلة األكثر كانت ھي المدنیة شبھ األنظمة ألن

والمشھود. الواضح المباشر، الشكل بھذا "مھامھا" أداء العسكریة األنظمة
بعضھا، إلى أشرنا ألسباب مدنیة تكن لم دیمقراطیة"، "مدنیة أنظمة لدینا كانت بأنھ تغنینا طالما یا
واجفة نظریة ومماحكة دستوریة كمراوغة "دیمقراطیة" كانت دیمقراطیة، بالنتیجة، تكن، لم أنھا كما
التحدیث أعراض بالغ بعض بحذر تنتقى كانت للحداثة، لھذا والعضویة الشرائط الجذریة مكابدات من

منعطفاتھا. و سیرورتھا وعنفوانھا، الحداثة لتفجر الجسورة األسس ولیس
المباشر" الحر "االنتخاب شعار كان  ألھذا والمبایعة. الطائفیة عن والدیمقراطیة  المدنیة أبعد ما
فرد – – كاختیار حین یمارسھ یكون حرًا الحر مباشرَا. فاالنتخاب وال حرًا االنتخاب یكن لم أكذوبة؟

القطیعیة. قیود الطاعة من واإلرادة العقل بتحرر یتمیز
من المأمور ذلك كذاك، ال فرد إلى – خیارات بین من - یتوجھ عندما مباشرا المباشر یكون واالنتخاب
حدث والذي عالن، أو فالن لصالح الصوت – ب"منح" االثنتین معا أو القبیلة – الطائفة أو زعیم قبل
زعماء المثال – سبیل – على فعلھ ما ھو األخیر ھذا النموذج ویستدیم أن یصنع شأنھ من كل ما أن

الحدیث. ولیس المعاصر السودان تاریخ في فور دار بإنسان " األمة حزب " – أئمة باألحرى –
والمتواشجة المتوازیة، المتنوعة، (فعًال)، الحدیثة المدنیة، األساسیة، إنشاء البنیات إغفال كان لھذا
بالطاقة، ملیئًا جسدًا یثمر سوف كھذه بنیات إرساء أن حیث منھجي، نحو على مقصودا آن، في

یجب تجنبھ. كان ما بالذات بالتحرر، المغامرة واإلبداع، وھذا مفعمًا والطالقة وعقًال الحیویة



-٣-
www.sudan-foral l .org وقضایا التعدد الثقافي اإلنسان حقوق لثقافة السودانیة المجلة احترام، 

٢٠٠٥ نوفمبر األول- لعدد ا

الصحیة، العلمیة، التعلیمیة، الثقافیة،  االجتماعیة، االقتصادیة، التنمیة، مؤسسات إذن، ھي، أین
المعاصرة، السودانیة الدولة  عمر ھي – عاما خمسین زھاء منذ فور؟ دار في  الحدیثة السیاسیة،
الدوام، بھ على العكس، مدفوع على كھذه، بل حقوق محروم من فور وإنسان دار الحدیثة – ولیس
وتغتني (تتقوى على تنھض أن یعنى مركزیة اإلدارة وطرائق السلطة تكون أن إلى الھامش. بالنتیجة،
أیضًا) البسیط البسیط (وغیر الواضح، المعنى فان ذلك، السلطة تفعل "اآلخرین"، وان تھمیش من)

تنتھك حقوقھم. ھو أنھا لھذا،
نفس ومتعالقة في متوازیة، مدیدة، عدیدة، تتویج النتھاكات ھو إنما إذن،  فور، دار في یحدث ما

الوقت.
النوبة، جبال السودان، ـ في جنوب تكثر أو تقل بدرجات ـ سبق أن حدث فور دار في یحدث اآلن ما
بأن یؤكد أن شأنھ من وھذا والخرطوم؟) " "الشمالیة لذكر داٍع من (ھل السودان، وشرق األنقسنا
ضد اجتماعي وعي وتحرك إعالن أشكال من شكل ھو إنما اآلن فور دار في الجاري  الصراع
الترتیب إعادة من معاني ذلك الوعي یحملھ ما بكل "الوكالء") زیف تكشف أن (بعد المركز ھیمنة
العرقي، للصراع شكال الصراع وإن اتخذ الجذري الثقافي السیاسي – – االقتصادي – االجتماعي
ـ فالجنجوید للجنجوید،  العرقیة الھیمنة یحملوه ضد  لم  السالح  حملوا الذین دارفور أبناء أن ذلك
المركز الذي یریح الشئ العرقي، المظھر بھذا الصراع یبدو لكي اسُتخدموا المھمشون أیضًا– وھم
من المركز إلي بالنسبة تكلفة أقل مؤقتا، ولو العرقي، فاإلصالح السودان، داخل وخارج وأنصاره

والرشایدة؟ البجا مناطق في العرقیة للتصفیة شبھة ثمة،مثال، ذاك. ھل الجذري الترتیب إعادة
غیر التوزیع من طویل بتاریخ تتعلق موضوعیة ضغینة انفجار ھو إنما اآلن دار فور في یحدث ما
لتمثالت االعتبار رد بضرورة – السیاسي، –الثقافي االجتماعي القومیة، باالستبعاد للثروات العادل

والھویة. التاریخ
بأنھا العالم ذكرنا ما أكثر ما حقوق تلك بأنھا أبجدیات، لنا یلوحان والواقع التاریخ فتئ ما حقوق تلك
االغتصاب، الخرطوم، في السلطة عرف في تستأھل والبداھات باألبجدیات المطالبة أن غیر بداھات.

والتشرید. القرى حرق اإلعدام،
المناشدة؟ من أبعد شیئا نفعل أن لنا آن أما

(ملبورن السودانیة بوالیة فیكتوریا الجالیة نظمتھا بدارفور خاصة لورشة عمل تقدیمھا تم ورقة *
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