
-١-
www.sudan-foral l .org وقضایا التعدد الثقافي اإلنسان حقوق لثقافة السودانیة المجلة احترام، 

٢٠٠٥ نوفمبر األول- لعدد ا

لحقوق المنظمة السودانیة فرع أقامھ الذي المؤتمر في وقدمت ،1996 عام الدراسة في ھذه كتبت
بإذٍن بعضھا والجرائد، المجالت من عدٍد ُنشرت نسٌخ منھا في وقد الھاي. بمدینة بھولندا، اإلنسان
واإلخراج الطباعة أخطاء وابٌل من النسخ ھذه كل في أصابھا علمي. وقد غیر من وأغلبھا مني،
رابطة الدیمقراطیین تصدرھا التي "الطریق" مجلة نشرتھا التي النسخة عدا فیما ما الجسیمة،
االنزعاج شدید أنني وبما من بعض األخطاء "الطفیفة"). ذلك مع تنج لم (التي بألمانیا السودانیین
إنزال القائمین على أسعدني قرار فقد علمي، غیر من كتاباتي ومن نشر األخطاء المطبعیة، من
م الُمَتَقحِّ النقل من  لحمایتھا PDF بنظام فیھا المساھمات نشر یكون أن  المجلة في النصوص
بعض عدا فیما ھو،  كما 1996 عام في ُكتب الذي النص على أحافظ أن رأیُت وقد  والمرتجل.
في أثر ذات غیر وھناك، ھنا قلیلة إضافات وبعض (حقیقًة)، "الطفیفة" والتصویبات التعدیالت
المنشور النص بأن والقارئات القراء بھذه المناسبة إخطار وأود التاریخیة. بسیاقاتھ النص اتصال

. نسبتھ إلىَّ مسئولیة أتحمل الذي الوحید وھو اكتماًال، األكثر الصیغة عندي ھو المجلة ھذه في

اإلنسان في  انتھاكات حقوق أصول تقصي عنوانھا، من ُیستشف كما ھو، ھذه الورقة غرض  
األطراف، معظم اصطلحت الذي وھو المشكل الثقافیة" بمشكل "الھویة المتعلقة وجوھھا في السودان
األھلیة والحروب النزاعات الرئیسیة التي ولدت العناصر على كونھ أحد معًا، والمتصالحة المحتربة
العناصر األخرى. جملة بین الرئیس العنصر إنھ نقل لم إن االستقالل، عشیة منذ بالدنا في القائمة
سأتحدث لكنني الراھن، الدكتاتوري "ظل" النظام حقوق اإلنسان في انتھاكات عن إذن سأتحدث ھنا
بشاعة وصف تتلخص في والتي  منھا إلیھ  النظر  اعتدنا التي  الزوایا  تختلف عن زاویة  من عنھا
وفضحھا وإدانتھا، وتقدیم وشجبھا االنتھاكات، قوائم وعرض الخصوص، ھذا في النظام ممارسات
المبادئ بكل المباالة وعدم واالستبداد الجرم الغایات في أقصى النظام على بلوغ  الدامغة الشواھد
تطِرق ال والمواطن. لإلنسان بالحقوق األساسیة المتصلة واالتفاقیات الدولیة، واألعراف "اإلنسانیة"،

فــي اإلنسـان وحقـوق الثقافیة" "الھویـة مشكل في الغـول شجرة نسب
الســـودان

علینا من السماء یھبط لم اإلسالموي كون الغول في أطروحة

بـوال* اللـھ عبـد
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قدرًة مني أكثر ھم من ھناك وإنما ألن األھمیة، قلیل ھذا لیس ألن الزاویة، ھذه من الموضوع ورقتي
الثقافة. اجتماع ھو فلسفة وعلم الذي تخصصي مجال في قولي ثم فإنني أحصر ومن بھ. الوفاء على
في الثقافي الحقل تشكل قوام التي المختلفة والتیارات والتكوینات بین المؤسسات القائمة والمواجھات
لعبھ الذي للدور "المتمیز" خاصٍة والممارسة. وسأتعرض بصفٍة مستویات، الخطاب على السودان
العربیة غیر للثقافات األساسیة للحقوق االنتھاكات ھذه حركة واتساع تأجیج في اإلسالمیون ویلعبھ
أذھب النظام، وإنما لممارسات واإلدانة الفضح مستوى عند أتوقف ال أیضًا ھنا أنني بید واإلسالمیة.
وأعني في السودان". حقوق اإلنسان النتھاكات األساسیة بـ "البني أسمیھ الكشف عما إلى محاولة
من مجتمعنا في القائمة والسیاسیة، والنفسیة، والثقافیة، االجتماعیة، المفاھیمیة الذھنیة البني  بذلك
للطاقة آمنة ومخابئ ومستودعات السلطة، والتي شكلت قواعد داعمة على اإلسالمویین استیالء قبل
في المفجعة تجلیاتھا نرى التي اإلنسان  حقوق  النتھاكات مواتیة نفسیة ظروفًا وھیأت العدوانیة،
السماء: من علینا یقع لم الورقة عنوان ھذه في ألمحت الغول كما أن ذلك الراھن. النظام ممارسات
ویطورھا یدعمھا وظل بعینھا مؤسسات علیھا قامت وممارسات لمفاھیم "الطبیعیة" الثمرة إنھ
أن رأیي ومن بالدنا. في واالجتماعي والثقافي السیاسي الرأي" "قادة الغالب من القطاع ویرعاھا
في اإلنسان لحقوق راسخ لتأسیس القائدة" في ھزیمة كل محاولة وصفوتھا المؤسسات ھذه "جھود
،1964 أكتوبر وبعد ثورة 1956 االستقالل (بعد أجنَّتھ فیھا تخلـَّقت لحظة كل في وإجھاضھ السودان
في یتخلق بدوره ظل الذي اإلسالموي الغول  فولدت فَحُبلت ألَقَحْت  قد (1985 مارس  وانتفاضة

بحمایتھا. ویتمتع أروقتھا في ویترعرع أحشائھا
على ھائٍل بتنوٍع ویتمیز أفریقیا. في قطر أكبر ھو واسع األرجاء، بلٌد معروف، ھو كما السودان،
من وبدًال لغة). من 150 500 مجموعة ثقافیة-عرقیة وأكثر من العرقي والثقافي (أكثر التكوین صعید
السیاسي االستقالل عشیة صار منذ فقد واالزدھار، والخصوبة للغنى مصدرًا التنوع ھذا یصبح أن
الستعداداٍت أكبر، ھدنة فترات إال توقفھا حاالت تمثل ال التي والنزاعات، والشقاق، للغبن مصدرًا

واالقتتال. والعنف واإلقصاء، التھمیش في الشراسة، من لمزیٍد والتزود
بندًا بروزه بدأ  قد الوطنیة"  الثقافیة "الھویة سؤال إن فأقول صلب موضوعي، مباشرًة في أدخل
المثقفون 1924"، أما "ثورة أعقاب ھزیمة في الثالثینیات منذ الشمالیین المثقفین أجندة ھموم في
قبیل االستقالل. محددة مالمح تأخذ الثقافیة إقلیمھم ھویة حول مفاھیمھم بدأت مالمح فقد الجنوبیون
في أخرى،  ثقافیة ـ عرقیة لتكوینات المتمیزة الثقافیة الھویة مطلب عن التعبیر صور وقد جاءت
في للتفصیل  بالطبع ھنا المجال یتسع ولن نسبیًا. متأخرًا األقصى، وشمالھا وغربھا  البالد  شرق
الثقافي الحقل نسیج تشكل التي البنیات في المعقدة تجلیاتھا في المتعددة "الھویة" مفاھیم نشأة تاریخ
السودان لھویة تعریٍف عن صدروا قد "عربسالمیین" الـ أن الشمالیین القول في ُأجمل السودان. في
والتكوینات الجنوبیین، المثقفین اعتبرتھا جمھرة بینما في أساسھا. إسالمیة ـ عربیة باعتبارھا الثقافیة
العیني فالواقع ھیكلیة. تخطیطیة بالطبع صورة وھذه فیھا. ال جدال إفریقیًة ھویًة األخرى العربیة غیر
من وسأكتفي الدقة. تحري من حظھا كان مھما النظریة "التجریدات" كل من بكثیر أعقد التجریبي
السودان لم في الثقافیة والسیاسیة الحیاة أن على یشھد التجریبي الواقع بالتسلیم بأن التعقید أمر ھذا
إلى واجتماعیة نظرت سیاسیة مؤسسات ومن بل ونساء، رجال من األوقات من وقت أي تخل في
الثقافي الحقل "مكونات" تعقید تقدیر دائمًا تخطئ ولم للتمییز، تمامًا تفتقر لم بمنظورات الھویة مسألة
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تزال وما سوى بأقلیة ضئیلة ظلت المستوى ھذا في یتعلق ال األمر أن بید جدلھ. حركة واستعصاء
ولم بالذات. ھذه بسبب رؤیتھا والمستتر السافر والقمع والمنع اإلقصاء من لصوٍر مختلفاٍت عرضًة
مریرة "الھویة"، ثمارًا مسألة النظر في في العوجاء المنھجیات التبسیطیة ھذه أن تعطي من بٌد یكن
ربما وإقصائھ، اآلخر ورفضھ واحتقار والتعصب التشكك من واالجتماعي، المستویین السیاسي في
المنطقیة نتیجتھا إلى ثم من وأن تفضي المسئولیة. درجات تفاوٍت في مع األطراف، لدى جمیع قلُت

الحرب. وھي اآلخر نفي في منتھى الرغبة عن التعبیر "الضروریة" من
التي تتبنى ھذه األطراف من طرف أي إلعفاء سببًا أرى وال رغبة أستشعر ال أنني من الرغم وعلى
للممسكین الرئیسیة المسؤولیة تحمیل مناصًا من أجد فإنني ال النقد، الھویة من لمشكل العوجاء الرؤیة
اإلسالمي. العربي الشمال في والدولة، واالقتصاد، والسیاسة، الثقافة ومؤسسات  سلطات بمقالید 
لعیناٍت عرٍض تقدیم على التالیة الصفحات في سأعكف فإنني التوفیق، المنھجیة لھذه استقام فإذا
واقع الممارسة وعیناٍت من والسیاسي المسیطر، الرأي" الثقافي "قادة من أطروحات بعض مختارة
االستھانة على الداللة عظیم مما ھو بالدنا، في والشعبیة، الرسمیة واالجتماعیة السیاسیة العملیة
لمیالد التمھید في بصورٍة كبیرة ساھم قد أنھ الورقة ھذه كاتب یعتقد والمواطن، ومما بحقوق اإلنسان

الغول.
الفترة في األمة لحزب والثقافي السیاسي الرأي قادة أمیز من واحد وھو المحجوب، أحمد محمد كتب
"الحركة الصیت عنونھا ذائعة لھ مقالٍة (1969)، في وانقالب مایو (1956) االستقالل نیل بین الواقعة
الجیل الحاضر ھذا عقلیة تقدم نرى أن ما تتجھ؟": "من كل أین یجب أن إلى السودان الفكریة في
الفكري التراث لكل األساس الواقع في ھي وثقافاٍت ومتنافرة، متشابھة متعددة، حضارات خالصة
ال األمر الذي ولكن واإلسالمي. والنصراني الوثني منھا دینیة عقائد ولیدة أنھا كما في العالم. الموجود
وتتأثر القارئین ألباب على تستحوذ التي ھي األقل على الغالبة، أو ھي العربیة الثقافة أن فیھ ھو شك
وھو البالد. ھذه في الساحقة الغالبیة دین الدین اإلسالمي الحنیف ھو كما أن الكاتبین، عقلیات بھا
في غرابة وال طبائعھا مع ویتجاوب مدھشٍة، بسرعٍة الوثنیة الجنوب قبائل وتتقبلھ قبلتھ الذي الدین
الثقافة أثر عن فصًال خاصاًً أن أعقد بي لیجمل وإنھ اإلسالم". اهللا الدین عند "إن الفطرة ذلك فھو دین
یجب الذي النھائي المرمى من للبحث وقربًا تمامًا العقلیة السودانیة، في اإلسالمي العربیة والدین
المخلصین أمال وتتحقق المطلوبة، بالفائدة حتى تأتي البالد في ھذه الفكریة الحركة صوبھ تتجھ أن
نحمد أن اإلنصاف دواعي كان من ربما البررة"(1). أبنائھا من المثل العلیا أصحاب من المتفانین
السودانیة" "العقلیة في مكوٍن "االنتباه" و"االعتبار" لوجود من أبداه لما أفقھ"، "انفتاح للمحجوب
التراث لكل األساس الواقع في ھي وثقافاٍت ومتنافرة، متشابھة متعددة، حضارات أسماه ب"خالصة
ال یتوقف المحجوب أن المنتبھ فطنة القارئ ال یفوت على فلعلھ ذلك العالم". ومع في الموجود الفكري
عناصر مكونة ھي أیضًا باعتبارھا اإلسالمیة العربیة غیر السودانیة الثقافات عند مساھمات كثیرًا
وثقافي دینٍي تبشیرٍي إال في أفق بھا یھتم ال الواقع في إنھ العالم". في الموجود الفكري "التراث في
الوثنیة" الجنوب لـ"قبائل زعمھا التي عن "الحماسة المدھشة"  اإلحتفائیة، العبارات عنھ بھذه یفصح
نفسھ المحجوب یھنئ التي "الوثنیة" القبائل أن استطرادًا وأضیف اإلسالمي. الدین على في اإلقبال
نفسھا ھي اإلسالم، على اإلقبال في تسارعھا على العروبیین اإلسالمویین غالة من رھطھ ویھنئ
تمسكھا الرئیسیة أسبابھا أحد زال، كان وما ضروسًا عامًا، حربًا األربعین لمدة تناھز خاضت، التي
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أو بالمدفع ذلك كان سواء القسریین، واألسلمة التعریب ورفضھا لبرنامج وأدیانھا المحلیة بثقافاتھا
یخبر فھو (ورھطھ) المحجوب مقاصد في والتأویل التخریج إلى حاجة من ولیس المعسول. بالكالم
الفكریة للحركة األعلى "إن المثل المقال: نفس من آخر، مكاٍن في تامٍة، فیكتب وبطالقٍة بنفسھ، عنھا
تكون وأن ھداه، وتعمل على الحنیف. اإلسالمي الدین شعائر تحترم حركة تكون أن في ھذه البالد ھو
مستعینًة والحاضر، الماضي البالد ھذه تاریخ ذلك كل في مستلھمًة وذوقھا لغتھا في المظھر عربیة
ھذه فیما بعد وتنقلب صحیح. قومٍي أدٍب بكل ذلك نحو إیجاد متسامیًة أھلھا، وأخالق وتقالید بطبیعتھا
لعل وفكریًا."(2) واجتماعیًا سیاسیًا، البالد ھذه استقالل إلى تـؤدي سیاسیة حركة إلى األدبیة الحركة
العربیة اإلسالمیة، غیر السودانیة تراث الثقافات یرى في ال المحجوب أن من ھنا اكتمل قد الوضوح
اإلسالم نحو ووئیدة  متدرجٍة خطٍة مضمار في بھا االعتراف الواقع  األمر یقتضي عاھاٍت سوى
وصریح ثابٌت موقٌف الواقع في فھذا العقیدة. ھذه عن یصدر الذي الوحید لیس لألسف وھو والتعریب.
المحجوب، لعل بل السودان. في بین َحَمَلة الثقافة العربیة اإلسالمیة الغالبة المحافظة الفئات أجندة في
ال األمر أن بید المحدثین. دعاتھا جمھرة في نسبیًا "المعتدل" الخطاب أصحاب من آنفًا، رأینا كما
حركة من مثقفي لجیل المحجوب السابقة لألجیال الوطنیة األدبیات في نقع فنحن الحد. ھذا یقف عند
كامًال للوعي یكون أن یكاد غیاب على اإلسالمیة، العربیة السودانیة المنتمین للثقافة الوطني التحرر
األكثر استنارًة الرادیكالیة االتجاھات أصحاب حتى ذلك من ینجو وال اإلفریقیة، للثقافات باالنتماء
الكبرى الرموز من واحد ھو ھذا الخصوص الشاعر العظیم والذي في أسطع األمثلة بینھم. ولعل
عملھ الشعري في كل یقع ال فرح. فالمرء خلیل أعني السودان، الحدیثة في الوطنیة الثقافة حركة في
االعتداد برموز نأمٍة من على السودان لشعب الوطنیة الخلقیة والقیم لتمجید الخصال جلھ المكرس
الداللة قویة لھ ففي قصیدِة (محسي)!! نوبي أصٍل من الخلیل أن مع غیر العربیة. السودانیة الثقافات
یورد ال السودانیة، األصول بكرم الخلیل "وطني"، یعتد فیھا عنوانھا تحلیل من بصدده على ما نحن
الصیت، النوبیة العظیمة الذائعة الممالك مؤسسي أسالفھ من حتى واحٍد وال إفریقٍي سلٍف اسم الخلیل
التي جاءت الخصال كل الخلیل نسب فقد وھذا أنكأ. على باٍل. لھ یخطر ولم لذلك أصًال ینتبھ لم ولعلھ

إلخ(3). وعامر وإیـاد... ربیعة العرب: أجداد من جٍد إلى في قصیدتھ للتمجید موضوعًا
لھا أكتمل  قد العربیة اإلسالمیة الثقافة َحَملة من الالحقة "األجیال" أن من قوي یقیٍن على ولست
الجھود من الرغم على "الھویة"، مشكل اعوجاج منھجیة رؤیة تقویم محاوالتھا في "الصنیع" إحسان
الشعریة الحداثة لحركة الروحي" "األب أن السابقین. وسوف نجد مزالق لتجاوز بذلتھا المقدرة التي
اعتبار بموضوع فیھ، مراء ال وبصدق كثیرًا انشغل الذي المجذوب، المھدي محمد السودان في
للزنوج رؤیة لتأسیس في مسعاه یوفق لم الثقافیة السودانیة، الھویة في مسألة بالذات، الزنجي، المكون
إطالق على العظام شعراء العربیة ھو، في اعتقادي، أحد االعتبار. فالمجذوب، الذي رد تلیق بإرادة
ھو الواضحة الشجاعة، المواقف اتخاذ على والقدرة األفق وسعة بالسماحة ُعرِف من وھو العبارة،
جملة في جھرًة ألصوٍل زنجیة أن یدَّعي "أوالد العرب" على قبیل جیلھ من أبناء في أول من جرَؤ
الجذام. من الزنجي تبرؤھم "العرق" من الناس فیھ یتبرأ بلد في كبیرة شجاعة تحتاج إلى وھذه تكوینھ.

المجذوب: یقول كذوب" "فجرُُ الشھیرة قصیدتھ ففي
العرب (4). أشعاري تشدق في أعراٌق معانـدٌة   وإن الزنج عندي من

لدى بالثقوب ملیئٌة تبدو لي الزنجیة ھذا عن أعراقھ المجلجل إعالن المجذوب فإن لوحة ومع ذلك
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أظنھا ال امتداحھم، صورًة بھ أراد الذي شعره الزنوج في عن ن یكوِّ فالمجذوب عن قرب. النظر إلیھا
أصالة تأكید  مضمار  في بھا  االستشھاد یكثر التي "انطالق" قصیدتھ في ینشد فھو  جدًا. مشرفًة

َشْمِل الھویة: لمِّ مسعى في وسدادھا زنوجیات المجذوب
وتسـتقیُم خطاي بھا تمیــل ربـاٌب      ولي الـزنوج في ولیتي
الســقیم الُحَمة كما یشكو من فیجفل وھـو یشــكو    شـُُھ ُأَجمِِّ
ألـــوُم وال ال ُأالُم وأھـِذر الحواني      في المریســة وأجترُع

الغشـوُم والطرُب الُسكِر عیوني  غیوُم وفي الطریق في وُأصرُع
وال تمیــُم(5) الكـرام قریـــشُُ    بأنسـاب تقیـدني ال طلیـقُُ

تكونھا التي العقل" الخفیف السكران "العبد صورة ھي ھذه أن من ممكن مراء ثمة أن أحسب وال
االجتماع علم مؤسس وأكدھا "قننھا" التي عین الصورة وھي الزنوج. عن السودانیة العربیة الثقافة
حسن في أشُك ولسُت المدح. مقام ھنا أقامھا المجذوب أن بید خلدون. ابن الشھیر اإلسالمي العربي
مبرٍأ نقديٍّ موقٍف  تأسیس لھ استقام قد بأنھ الزعم أن إال األحوال. من بأي حال المجذوب مقاصد
سیاق الواقع وال من بنیة النص واقع من أساس لھ ال فقوٌل للزنوج، السائدة العربیة الثقافة رؤیة من
والثقافات الحضارات واقع في  ذلك وفوق  قبل لھا أصل وال بالنص. المحیط والنفسي االجتماعي 
كان وإن الفرح والطالقة. مقامات في تعرف باھرة بقدر ما نماذج والحزم تعرف للجد الزنجیة التي
العمیقة العربیة الثقافة رؤى واستقرار وتشھیاتھ الشاعر ھواجس ففي أصٍل، من ھذه المجذوب لرؤیة

ھنا(6). لمناقشتھ باستفاضٍة ال مجال مما وعیھ ال في
"الھویة" ھذه عقد من انفرط لمِّ ما في التوفیق من الغابة والصحراء(7) مدرسة شعراء حظ یكن ولم
سودانیة إسالمیٍة مملكٍة أول سنار، عاصمة ھؤالء اختار فقد المجذوب. حظ من أوفر الشقیة الصعبة
یحتذى ونموذجًا  مرجعًا  واختاروھا  الھویة. لصناعة ومصھرًا بوتقًة زنجیة،  أصوٍل  من ملوكھا 
التي الھویة معادلة ولتصحیح السودانیة"، الثقافة عروق "في یجري الذي اإلفریقي" الدم "الستعادة

(8 الزنجي.( مكونھا أھملوا حین كبیر باختالٍل السابقون عالجھا

للثقافة المسیطرة. المركزیة الذاتیة أدواء من معافًى متماسكًا ھذا المشروع یبدو األولى الوھلة لدى
في أجندة وعتادھا عدتھا بكامل اإلسالمیة العربیة الثقافة رؤى عن بقاء یكشف الفاحص النظر أن بید
"وطٌن اإلسالمیة. العربیة للھویة مكانًا ممیزًا كانت أن سنار فالشاھد تعبیرھم. وفي الشعراء ھؤالء
وال المدرسة. ھذه شعراء أمیز أحد المكي إبراھیم عبارة محمد حد على إفریقیا"(9) قلب في للعروبة
نسبًا ألنفسھم "انتحلوا" عروبیًا، حتى أنھم الواقع في وعیھم زنوجًا فقد كان كانوا ملوكھا بأن عبرة
لھذه مجافاة التوفیق على الداللة في یؤخذ أن یمكن ما أھم ھذا فلیس ذلك، (أمویًا). ومع قرشیًا عربیًا
عبد مع وسأتفق والصحراء". شعراء "الغابة جانب من الثقافیة السودانیة "الھویة" لموضوع المعالجة
أطروحة في أصًال یلتمسان وفساد ِحَجاِجھا، المدرسة، منطق ھذه اضطراب أن في إبراھیم علي اهللا
األطروحة فھذه والبادیة. الدغل لتصالح أجندًة الشعراء ھؤالء اقترحھا التي الھجنة "اآلفروعربیة"
إطار ممكٍن، خارج سوداني ثقافي لتفاوٍض أو لوجوٍد مجال كل من المقترح أجندة المشروع تجرد
حتى مجاٌل فیھا ولیس وھي زنوجیة، إال اإلفریقیة لصفة مجال فیھا فلیس الزنجیة. العربیة الھجنة
بثقافة االشتغاٍل عن مستقلًة والترمیز" "التوق لـ مسارب في تتطور مستقلة زنجیة ھویٍة لخیار
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ثم البقاء لمشروعیة االختالف فیھ مجال ال بكلمٍة واحدة فالمشروع بالضرورة. ضدھا الھجنة، ولیس
الوطنیة من الثقافة وسالمة الھویة لسالمة "شرطًا" الھجنة اكتمال یقترح الوطن الواحد. وھو ضمن
التساكن ضرورات تلزم الجنوبیین "فقد كتب: حیث وصائبة طریفٌة ذلك كلمٌة في ولعبد اهللا الشقاق.
یتبنون لجعلھم میل كل سیقاومون أنھم إسالمیة. غیر عربیة أو عادة العربیة اكتساب اللغة القومي إلى
عبر إنتاجھم، إعادة إلى الدعوة  لھم  وستبدو المؤكدة. اإلفریقیة نسبتھم جانب إلى  العربیة النسبة
محاذیرھم فالجنوبیون الحوار. ال الثقافي الغش من نوعًا سنار، الحقٍة إلنسان كطبعٍة الثقافي التمازج
االزدراء دالالت في واضحةٌُ المحاذیر عرب الشمال. وھذه حیال والمخترع، منھا الصادق كثیرٌة،
لمسألة المخارج أفضل یحِدُس أن یزال ال بعضھم إن بل ألسنتھم. على عربي كلمة بھا تجري التي
یقارن مع النسبة ال بما وھذا اعتقاٌد بعیٌد األحمر. البحر ویقطعوا حقائبھم عربھ یحزم أن السودان

اآلفروعربیة".(10) لھم تقدمھا التي العرب إلى الجزئیة
من للخروج الجامعة  اآلفروعربیة  تقترحھا التي العدیدة  الذھنیة" "الحیل وجوه في آخر من وجھ
باعتباره سنار نموذج العریضة، السناریة"، "دعاة جمھرة تطرح ثمن، بال المستشكلة الھویة مأزق
المسلم، العربي غیر (ُتقرأ المختلف لآلخر الطوعي والقبول السلمي التعایش صور من الغایة بلغ قد
الواقع حقائق  فوق وطویلٍة عالیٍة قفزاٍت إلى بھا التسلیم یحتاج مقولٌة وھذه بالذات). والزنجي 
أن الخصوص ھذا في یقال أن یمكن ما فأقل نفسھا. السناریة التاریخیة الوثائق وحقائق التجریبي،
فیھا الرقیق لتجارة سوقًا، اهللا"، "بالد كافة مثل مثلھا وقبیٍح، من حسٍن كانتھ ما جملة في كانت، سنار
إحداھما تمنع ولم التقوى. تجارة منھا التي األخرى، التجارات إلى جانب ال یمكن إنكاره، نصیب
مجتمع في الرق عالقات تتناول التي وسبولدنق، سلیم أبو أوردھا التي الوثیقة جانب فإلى األخرى.
ثنایا في منثورٍة  الرقیق عن "أنباء على یحتوي اهللا ضیف لود الشھیر الطبقات  كتاب فإن سنار،
"نـُقـُْد" الحظ كما ،"361 و ص ص 59 بین موضعًا ثالثین من أكثر العھد، في ذلك ألعالم تراجمھ
"المعاملة بحجة أحد علینا یحتج أن وأخشى السوداني"(11). المجتمع في الرق "عالقات كتابھ في
كرامة اإلنسان على مبدأ "القائم الصوفي في مجتمع سنار یلقونھا كانوا أن الرقیق الحسنة" المفترض
الشیخ ترجمة في اهللا ضیف ود أورده ما الحجة ھذه مثل بطالن بیان الحق". وسیكفي في اإلسالم في
نموذجًا كان وقد القوم. بین جالل مكانتھ عن كنایًة ُیسمى كان الصوفیة" كما النحالن "شایب حمد
النحالن الناس وسموه (...) والدم من اللحم یابسًا "كان لھ إنھ ترجمتھ في جاء فقد والورع. الزھد في
شفاعة عند وال جاه لھ وال الھدیة یقبل ال المخلوقین باب وقفلت اهللا باب فتحت وقال الدنیا من فخرج
رد ومع ذلك فقد كعادة األولیاء"(12). الحجب یكتب وال وتجارة زراعٍة من حرفة لھ وال السلطنة
الضبابة". ال أكَّ یا كازقیل عبد یا "تقتلني ھدده بالقتل حین بادي األحمر الملك مقادیم أحد على النحالن
سادة ال عبید كردفان یقطنھا في "موضٌع بأنھا الطبقات محقق فضل البروفسیر یوسف شرحھا وقد
یمنعھ لم النحالن فالشیخ حمد سادتھم"(13). إلى المنتمین رصفائھم في نظر درجًة أحط وھم لھم
اإلنسان یكون أن وأقصاھا المسیئة القیمة أحكام من زمانھ أھل بمعاییر یأخذ أن من وورعھ زھده
لم الذي "العبد الطبیعي" أو المطلوق" "العبد وضعیة أن استطرادًا وأضیف لھ". ال سید مطلوقًا "عبدًا
السودان في العرب أوالد ثقافة بھا صفٌة تخص العبودیة الفعلیة ھي تجربة ولم یعرف في األسر یقع
طبیعتھ بمحض عبد ھو زنجي. لمجرد أنھ عبد الثقافة ھذه فالزنجي في الحصر. وجھ على الزنوج
البالد "عبیدًا أھل نصف من یجعل من أكثر مما أدق، بعبارٍة اإلنجلیزیة ب أو إلى ترجمتھ یمكن مما
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كلمتي بھما تجري اللتان والطالقة السھولة للطبقات المنتبھ القارئ ویالحظ الطبیعیة". بالضرورة
من ترجم أو اهللا، ضیف ود لتقریع بالطبع كبیٍر معنًى من ولیس اهللا. و"خادم" عند ود ضیف "عبد"
"الطبیعیة" وعلى أحكام عالقات اإلنتاج أمور زمانھم من في كان أمٍر الطبقات، على رجال من لھم
التسامح أدب یحتذى في نموذجًا كانت سنار  إن یقال  أن أما  المسلمات. تجري مجرى كانت قیمٍة
أسباب ونجاتھا من "الھویة" لسالمة برنامجًا إنسانھا" طبع "إعادة تقترح وأن العبارة) (على عالت
بؤس إلى لسداد مسعى الھویة مرجعًا لسنار التوفیق قلیل الخیار ھذا نرد ھل یجوز أن الشقاق، فال.
اإلفریقیة أو بالثقافة منھا (...) ھربوا التي اإلسالمیة العربیة "بالثقافة والصحراء الغابة شعراء معرفة
سیاق مرحلة شرخ حدود في عندي اهللا علي إبراھیم؟(14) ھذا سائٌغ عبد كما رأى إلیھا" ھربوا التي
بید المنھجي. المشكل وجوه من وجھ شك غیر من وھو الشعراء، أولئك ومسیرة سیرة من الشباب
صناعة مؤسفة في تبسیطیٍة على أیضًا انطوى قد أمرھم بأن ذلك، جانب إلى االعتقاد، إلى أمیل أنني
من الجیل ذلك من الغالبة الشریحة  "مثقفي" أداء ُجلَّ  میزت والنقدیة، الفلسفیة  المفاھیم وصیاغة
مما البصر، أیدیولوجیتھا حسیرة العرجاء، وصناع ثمار السودنة "األفندوییین" العرب"(15) "أوالد
بالتقدیر الكبیر یقاسان والمرارة شعوٍر باألسف دون أقول بذلك وأنا ال فیھ. للتفصیل مجال ھنا لیس
طبیعة األحوال من حال بأي أتھم أنني ال كما الشعریة. وسموق قاماتھم الفنیة لمواھبھم الذي أكنھ

اإلرادة الخیرة. كبیر من قدٍر بأنھا تحتوي على ربما اعتقدُت التي مقاصدھم،
واالستعالء اإلسالمیة  العربیة غیر السودانیة بالثقافات وإستخفاف خفٍة إلى التبسیطیة ھذه تتحول
اإلسالمیة النعرة العربیة أھل من الغالة" "فریق اهللا، عبد مع ھنا، أسمیھم من عند علیھا الصریح
كل انطوت فقد الثقافیة. ھویتھ بتعریف یتصل السودان فیما في والسیاسي الثقافي الحقلین في الجامعة
على مشروٍع سدنتھا، من كانوا التي السیاسیة السودانیة المتعاقبة لألنظمة الثقافیة والسیاسات البرامج
فاألدھى واألنكر من ذلك األمر. ما في كل لیس وھذا لألسف الشامل. للتعریب "مضمر" أو صریح
من والحط اإلساءات من ضروٍس حملة عبر تحقیقھ یجري كان ذاتھ، حد في المعتل المشروع، إن ھذا
وتقاریر، وكتابات، ألسنة وتداولتھا رسمیة، بھا منابر حفلت المحلیة السودانیة والثقافات اللغات قدر
في المتخصصین ب"الھویة"، ومن في صلتھا اللغوي بقضایا التعبیر من المشتغلین نفٍر و"دراسات"
األمثلة من أعطي أن وسأحاول ھنا األحیان. كثیٍر من واإلعالم، في والتعلیم الثقافي، التخطیط مسائل

الحیز. بھ یسمح ما
عقد السودانیة" الثقافات بین التفاعل "مؤتمر ب الكیل، سوء فرط من ُسمي، مؤتمر إطار ففي
اإلسالمیة الحركة  إلى  یمیالن شابان  شاعران قدمھا ورقة في جاء  ،1979 عام في بالخرطوم
االھتمام المزید من نعطي أن الشنقیطي: "ینبغي بكر طیب األسماء وأبو مصطفى ھما "الحداثیة"،
تعبر وأن بالفعل)، كذلك تكن لم الحال أن لو (كما المھیمنة البالد لغة تصبح حتى العربیة للغة 
مواجھاٍت دامیة إلى بنا أدت التي النفسیة الحواجز إن (كذا!) خاللھا من األخرى [السودانیة] اللغات
نضع حدًا وحتى الشمالیین والجنوبیین، المثقفین بین للحوار منابر مشتركة بإقامة ینبغي تجاوزھا
السودان جنوب بین تبدو "الحواجز" الشاعرین ھذین مفكرة القبلي".(16) ففي والتعصب للتعسف
كما أحدًا یعد یشرف لم "ماٍض" إلى تنتمي تاریخیة، حتى لیست إنھا واقعیة، من كل خلوًا وشمالھ
حملة على إذ یقترحان بید أنھما في صنوف األوھام. صنف مجرد "نفسیة": ھي بل یزعم آخرون،
أن یؤكدان واستعالئھا، فإنما العربیة حظوة على القائم "األخوة" الضرب من ھذا السودانیة اللغات
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یحاول التي العمیاء الخیالء ھذه من وتتغذى تنمو وأنھا الواقع، قلب في بالفعل قائمة "الحواجز"
المعسول". ب"الكالم الشوفینیین تغلیفھا المنظرین ھؤالء

وَحدِّیة في تحدیدًا أكثر آنذاك)، اإلسالمیة بالجامعة (األستاذ أبوسم، الدكتور یبدو ذلك عكس على
ح فھو یصرِّ والزركشة. التزویق عن ومستغنیًا المحلیة، السودانیة اللغات بدونیة قناعتھ اإلعالن عن
التعصب "إن المحلیة": اللھجات أو "اللغات عنوانھا جعل السودانیة، الثقافة مجلة في نشرھا مقالٍة في
لیس آخر عائٌق السودان، فھناك الوطنیة في الوحدة مسیرة الذي یعرقل العائق الوحید ھو لیس القبلي
أبو الدكتور (یستدرك ذلك، المحلیة. ومع اللھجات أو اللغات الذي تمثلھ العائق ھو ذلكم ضررًا أقل
أمره حزم (وقد المحلیة اللغات أن إذ التخطي، صعب یكون لن العائق ھذا فإن قراءه) مَطْمئنًا سم
كما رطانات. سوى لیست إنھا خطابة. لغات وال علم لغات لیست المرة) ھذه لغاٍت یسمیھا على أن
الكاتب یخلص إلى فإن ثم ومن عدیدة". عربیة وتعابیر بكلمات مخترقة وھي أنھا لیست مكتوبًة،
یكون لن محوھا أن بمعنى العربیة ([على  خطرًا حقیقیًا تمثل ال إذن "إنھا البارع: االستنتاج  ھذا 
السودانیة بین القبائل االتصال الوحیدة وسیلة ھي العربیة اللغة أن عن فضًال ھذا صعبة])*. مھمًة
الذي االستنتاج ھذا إلى النظر بلفت سأبدأ .(17) یكون" أن ینبغي ما األقل على ھذا أو المختلفة،
تمثلھ الذي "العائق خطورة على األساسیة المقدمة تقوم فبینما ھدمًا، وھدمھا تمامًا المقدمات فارق
ذلك أقول لشأنھا. أي خطٍر نفي إلى االستنتاج ینتھي الوطنیة"، "الوحدة وجھ في المحلیة" اللغات
حال وھذه المنطق. ببسائط عنایتھ بؤس عن أیضًا ُألبین البائس، وإنما رأیھ الكاتب ال ألنني أشاطر
كیفما یفكرون والذین الثقافیة العرقیة  الخیالء إیدیولوجیة عن یصدرون الذي "الكتاب" ھؤالء كل
المخارج وسدُّ الفكرة إتقان بینھا من لیس التي نفسھا، وغایاتھم وشواغلھم تدریبھم شاكلة بحكم اتفق
المنھجیة للضوابط التام الضرب من التفكیر "العشوائي الغاشم" في اإلھمال ھذا ویتبدى علیھا. السھلة
سم فالدكتور أبو العنایة بالتعریف، قلة أیضًا ذلك ومن والنتائج. باتساق المقدمات العنایة األولیة مثل
اللغات على أن "استقامت" قد قناعتھ أن بما واللغة، اللھجة تعریف بین التمییز عند یقف وال لبرھة ال
من فائدٍة ُترتجى ولیس باالنقراض. علیھا محكوٍم رطانات" سوى "لیست وأنھا لھا، وزن ال المحلیة
یحسد بطالقٍة لنفسھ یسمح وھو مكوناتھا. أمر في والتمییز وتصنیفھا، درسھا، في الوقت" "إھدار من
عنھ ُتنِبئ عما فضًال ھذا یعرفھا. ال لغاٍت وقیمة خصائص على قیمة قاطعة أحكام بإصدار علیھا
تسمح تعد مناھجھا ومكتشفاتھا لم التي علوم اللغة الحدیثة مباحث عن من انقطاٍع مطلٍق بذاتھا أحكامھ
في مختلف المبین واألدبي والخطاب العلمي األداء عن لغات البشر من لغٍة أي في بنیوي بعجٍز بالقول
قد الثقافیة والسیاسیة حركتنا في أصواٍت قلیلًة جدًا ُأالحظ أن أن لیؤسفني ذلك فإنھ ومع المعرفة. وجوه
الوحدة ومبحث ومبحث "الھویة" اللغة بمبحث اإلضرار البالغ االتجاه لھذا وناقدًة معارضًة ارتفعت
حملة اللغات السودانیة الغالبة من الجمھرة المبحث، إلى تبني ھذا في األمر "انتھى" لقد بل بالدنا. في
یعتد بمساھماتھم مثقفون الجمھرة وفي ھذه ب "الرطانة"، لغاتھا توصیف قبول إلى العربیة  غیر
دواعي إال أن عریض. الحال لؤم في باٌب وھذا والوحدة. "الھویة" مباحث أمر من ذلك خال ما في
سیف فھي مثل یبدو، فیما حدودًا تعرف ال والسیاسیة الثقافیة حركتنا "الھویة" في مبحث في األسف
الفارغة والرؤوس الملیئة الرؤوس طالت فقد جدًا. قلیٍل استثناء على إال رأٌس، منھ تنجو ال تیمورلنك
یحظون ممن حركتنا الثقافیة، رموز بعض خطاب من قلیلٍة الستشھاداٍت إال ھنا الحیز یتسع ولن معًا.
التعدد لموضوعة رؤاھم وسداد بالدیمقراطیة الثقافیة، فیما یتصل مواقفھم جالء واسٍع بسبب باحتراٍم



-٩-
www.sudan-foral l .org وقضایا التعدد الثقافي اإلنسان حقوق لثقافة السودانیة المجلة احترام، 

٢٠٠٥ نوفمبر األول- لعدد ا

ومع ذلك...! جوانبھا. كثیر من في

الجم عندي احترامھ الشك یطال إبراھیم، الذي ال صالح أحمد المرموق والسیاسي الكاتب للشاعر
العرب"(18)*، عرب ھي "نحن بھا االستشھاد یكثر كلمٌة ذلك، مع العربیة، غیر السودانیة للثقافات
اشتھرت ھي التي أبكر عثمان النور الشاعر على كلمة  ردًا جاءت مقالٍة عنوان األصل في وھي
لي ھیَّأت وقد ولكن..."(19)*. عربیًا "لست عنوانھا التي المقالة وھي تزال، وما زمانھا، في األخرى
المسرفة الكلمة، ُكنھ تلك عن فسألتھ صالٍح، حمیمة من قربى فرصًة لعالقة في باریس إقامتي ظروف
جاء في كلمة النور "المغرضة"، ما على ثورة الغضب "ولیدة صالح عن أنھا فأخبر اعتقادي، في
وما حینھا، واعتقدُت ."1967 ھزیمة أعقاب في بھم وشامتٍة للعرب معادیة حملٍة من تعبیره، حد على
جدوى. وصالح لمقاصد النور دون تأویلھ وجفاء عبارتھ شطط عن األعذار یلتمس صالحًا أن أزال،
وفي . ولكن..." النور "لیس عربیًا مثل "كینونتھ" من جانٍب (دنقالوي)، فھو، في األصل "نوبي
لي ویبدو عنترة". الھجین "أنا قائًال: صالح صرح األوسط، الشرق صحیفة شھیرٍة أجرتھا معھ مقابلٍة
بالھویة، المتصل وعي صالح السدیم في من مساحًة العرب" "نحن عرب عنترة و "الھجین بین أن
السودان، معفاٌة في الدیمقراطي الیسار ومثقفات مثقفي من جیلھ وبنات أبناء من كثیٍر وعي نفٍر وفي
وأمان. أمٍن المستعلیة في السائدة اإلسالمیة العربیة "الشمال" ثقافة أحكام فیھا تستقر النقدي النظر من
وجراحات ومعضالٍت مشكالٍت َتُجبُّ ال غیر. وھذه رؤیةٌُ والثقافة اللغة ھي العروبة فعند صالح

نفسھ. صالح علیھ یحَتجُّ مما كثیرة واقعیٍة
جالل على إبراھیم، علي اهللا عبد تأمین یأتي ھذه السدیم مساحة تعبیر من أكثر تعقیدًا مستوٍى وفي
أجرتھ حوار في السالفة صالح كلمة على السودان، في الھویة مبحث مضمار في وفرادتھا مساھمتھ
ضمنھم(20). اهللا عبد الھویة كان بمبحث المشتغلین من مثقفین مجموعة السودانیة مع الثقافة مجلة
وعند عبد عند صالح الداللة نفس یحمل ال ("نحن") المتكلمة الجماعة ضمیر أن من الرغم وعلى
ینطوي أنھ إال وحدھا، العربیة الثقافة حملة بداللة مقیٌد الثاني ھو عند بینما األول، عند مطلٌق فھو اهللا،
لیس في مسألة "الھویة". عدیدة مستشكلة جوانب عن "سھٍو" على أو على "غفلة ما" كلیھما عند
عند كما وحدھما واالختیار اللغة تحددھا ال والمستعربة العربیة الجماعة ثقافة كون استشكاًال أكثرھا
واللسان فالدین عند صالح. كما الحصر، على وجھ وبعض الدماء، واللسان یحددھا الدین وال اهللا، عبد
تجعل من الشاعر لم البرلمان، وعضویة الجنسیة، وبطاقة الفرنسیة، التعلیمیة والنشأة في المؤسسات
لم أقول، بالفرنسیة، الناس أعلم معاصریھ من كل وھو بشھادة سیزیر، أیمي المارتنیكي والمفكر
الستار). وراء (من نفسھا السلطات الفرنسیة ِقَبِل من حتى مأخذ الجد، یؤخذ فرنسیًا ذلك كل منھ یجعل
وإن كھولتھ، وحزم شبابھ ضراوة في إلیھا قاوم الدعوة بل الَفرَنسة یَدِع لم حال كل على (وسیزیر
المتقن المفوه الشاعر سدار سنغور، لیوبولد "الَفٌرَنسة" ادعاء ض وقد عرَّ "اآلن"). حمیتھا عنده خفت
ھذا لیس معًا. والفرنسیین األفارقة الكلم منھا، لسخریة مریرة من بجوامع والممسك الفرنسیة لفصاحة
یصل عندما العربیة نسبتھا في الغلو أن بید شك، دون من السودان في العربیة الجماعة معظم حال
على تنبت صالحة ألن السدیم محفًة خصبًة من ینصب أنھ فالبد من العرب" "عرب منا حٍد یجعل إلى
لھ حواٍر مرة في صالح ذات وقد أصر الواقع. ومغالطة النفس بذور مغالطة من وافرةٌُ غلةٌُ تربتھا
الخماسیة البنیة ذات "الغالبة" المدینیة موسیقى الوسط یعني وھو السودانیة"، "الموسیقى حول معي
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البنیة عین ھي الخماسیة أن البنیة باعتقاده صالح وتمسك وأبًا. أمًا عربیة موسیقى ھي المعروفة،
والممارسة الھوایة باب من ال مسائل الموسیقى في لھ علم ال صالحًا أن مع العربیة!! ھذا الموسیقیة
العروبة خلوص انتزاع في وھذا مشھٌد العلمي، التحصیل باب وال من الحمیمة مثلي، "الجربندیة"
البنیة مكونات في تحریھ، دقة على اهللا، عبد ینظر لم بینما ھذا بأي ثمن. السوداني  الشمال لثقافة
والعمارة، الموسیقى والتشكیل وأعني الكالم، من غیر لغة األخرى البنیة الثقافیة مكونات في الثقافیة،
شائكة األمر، كثیرة من أخرى جوانب الموضوع وفي العرب". "عرب صالح بكوننا مع قطع حین
وعبد صالح عن صدرت ھذه السدیم مساحة وفي ظني أنھ من الحیز. ھذ1 في لھا مجال ال التعقید
قرائھما جمھرة من وغضٍب وأسٍف، ال تزال مبعث حیرٍة، اإلسالموي الغول سلطة من مواقف اهللا

وصدیقاتھما. وأصدقائھما
شرف لي كان صالح، الطیب الكبیر كاتبنا الجدیدة على شرف  السوربون بجامعة أقیم حفٍل وفي
األرض لغات أجمل ھي العربیة اللغة بأن الجازم اعتقاده عن جھیر بصوت الطیب أعلن حضوره،
بأس ال بالفرنسیة معرفتي أن باإلنجلیزیة، كما جیدة معرفة على "أنني مؤكدًا الطیب طرًا. وأردف
منطلقھ من وبالغتھا"!! وللطیب جمالھا في العربیة تضارع للغٍة وجود ال بأنھ أؤكد ومع ذلك بھا،
أجرتھ لقاٍء في جاء فقد منبر من أكثر في عنھ عبر السودانیة الھویة مفھوم من مشھوٌر موقفٌُ ھذا،
أن تفھم  أن یجب الساحة على الموجودة األطراف  كل أن "أعتقد  :(1987) السیاسة جریدة معھ
اإلفریقي. العربي نقول للجنوبیین) (مجاملًة ونحن اإلسالمي. العربي ھو للعالقات العنصر الرئیسي
الطیب نفس ھو  ھذا یقول الذي العربیة"(21) بالحضارة ربطھم من الجنوبیین الذي یضیر ما ثم
"ربطھم" بالحضارة من الجنوبیین یضیر الذي إن الناس"!! ھؤالء أتى "من أین تساءل الذي صالح
إبداعیٍة ثقافیة محو ببساطة ھو الطیب، ومنھم العروبیون یقترحھا التي بالصورة اإلسالمیة، العربیة
الوسط الطبیعي مع والتوافق الصراع من القرون عشرات عبر جیل، عن وطوروھا جیًال توارثوھا
من الرغم على الطیب، عند لھ قیمة ال مما یبدو فیما وھو یضیرھم ما كل ھذا المحیط. واالجتماعي
أن إال یملك ال طرًا العالم لغات أجمل لغتھ أن َمْن یعتقد أن بید الكبیر. كاتبنا حق في العبارة ھذه جفاء
؟! الناس" أتى ھؤالء "من أین الثقافي. على واقعھم ھیمنتھا قبول اآلخرین عن إعراض من یندھش
وتقدیراٍت أشخاٍص مواقف عن تعبیٌر بأنھا قوًال فھا ویضعِّ الشواھد ھذه على یحتج أن القارئ حق من
خطاب من شيء على أن أقف المنھجیة، المالحظة ھذه بوجاھة أقر وأنا عليَّ لزامًا وسیكون فردیة.

التوفیق. من حظًا أوفَر خطابھا یكون ال وأخشى أن المؤسسات.
،(1964-1958) إبراھیم عبود الفریق عھد على والعمل وزارة االستعالمات كتاب أصدرتھ في جاء
لغات عن اللغویة]"، والسیاسة السودان جنوب ثقافات مسألة [في األساسیة الحقائق "كتاب ُسمي ب
والتراث الغنیة الثقافیة الخلفیة إلى "تفتقد قدرھا" فھي من ُیعلى أن یمكن ال مساھمتھا اإلقلیم "أن
علي اهللا عبد علق وقد العالیة"(22). الثقافیة الخلفیة ذات الغنیة "العربیة مع بالمقارنة المكتوب"
ولیس شيء. في التحضر من لیست المقارنة السقیمة بقولھ "ھذه الشوفینیة المقارنة ھذه على إبراھیم
خلو وفاض مروجي یوضح واستطرد والنازیة." لالستعمار استبطنت التبشیر التمدیني أنھا غریبًا
وتراثھا اللغات ھذه لمثل مدین واللغة  والتاریخ الفلكلور "وعلم والتبسیطیة  الجاھلة األحكام ھذه
إلى التاریخ علم توصل االستعمار دخول قبل إفریقیا تاریخ كتابة محاولة فعبر الكثیر. بالشيء
یتوصولون وھم المؤرخین ألسنة الدھشة عقدت لقد بھ. وموثوق معتمد كمصدٍر الشفاھیة الروایات
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بذكاء من وصانتھ [الالحقة] اإلفریقیة تاریخھا لألجیال األجیال فیھ الذي أودعت المتقن النظام إلى
ال فكاك الذي االرتباط خرافة إفریقیا في التاریخ علم دحض وقد الكتابة. غیاب في التلف واإلھمال
الجلیل المنصف القول ھذا التدوین."(23). (أین وبین الثقافة) حس  (وھو بالتاریخ بین الحس منھ
فیھا بما ثقافاتنا  لكل الشفاھي التراث حق وفي المكتوبة، غیر السودانیة اللغات حق في  الباسل
"المثقفین"؟ "قصور" تبعات كل وتحمیلھا المشافھة، بتراث العارمة التشنیع موضة من العربیة،
ألسنٍة على والتسعینیات الثمانینیات خالل وأزبدت، وأرغت واستطالت، سادت الموضة التي وھي
وسرن ساروا ممن من الشبان والشابات، واسعًا جمھورًا "مافیة مافي"، وأضلت إیدیولوجیي وأقالٍم

الناس"؟!). ھؤالء أتي أین معیتھا. "من في
"المحلیة" السودانیة اللغات صالحیة بعدم  الزاعمین حجج  تفكیك مضمار في اهللا عبد ویقول
واضعو "یقول األساسیة الحقائق كتاب واضعو ومنھم تعبیره، حد على للتعلیم" جامٍع "كوسیٍط
للخلفیة تفتقر المحلیة اللغات ألن للتعلیم: جامٍع كوسیٍط العربیة الحقائق األساسیة بأھلیة اللغة كتاب
في جداًً محدودًا للتعلیم اللغات كوسائط تلك استخدام كان المكتوب، ولذلك والتراث الغنیة الثقافیة
من "لیس اهللا: عبد ویعلق القدر". بخلفیٍة عالیة یتمتع العربي الذي خالف على األُول[َیین]، السنتین
غیر لغاٍت تراث فقر أو في غنى المعجل الحاسم البت الكتاب واضعي [ھذا] استعداد شيء في العلم
السودانیة اللغات الكتاب بواقع واضعي إلى جھل الفتوى الجارحة ھذه باعترافھم"(24). وردَّ مكتوبٍة
التي (البجا)، التبداوي مثل اللغات بعض بأن الجھل میزًة "فلیس ذلك: على معلقًا وأضاف وتاریخھا.
في دراستھا أن بدأت رومانیٍة منذ بأبجدیٍة قد ُكتبت  الموتى، عداد واضعو الكتاب في حسبھا ربما

.(25) القرن التاسع عشر" أوائل
المحجوب أحمد محمد رئیس الوزراء كان (1964) أكتوبر ثورة التي أعقبت الدیمقراطیة الفترة في
في یلحنون الذین البرلمان أعضاء من السخریة بنفسھ یتولى المؤسسات) مقام في الوزراء (ورئیس
مخاطر إلى شواھد تنبیھھ سیاق في اهللا عبد ذكَّر وقد األم. لغتھم من أنھا لیست بسبٍب نطق العربیة
من الشھیرة المجذوب بسخریة الدستور، بنص رسمیة لغًة الثقافات، متعدد بلٍد في ما، لغٍة إعالن
للغة الصوتي النظام علیھ أماله القروض بما كلمة نطق "أحد النواب البرلمانیین المعارضین "حین
أمر یتدبر أن بد "ال الواقعة من یذكر ھذه بأن اهللا عبد وعلق "القرود". كأنھا منھ فصدرت الفور
أن غایة فیھ شك ال ومما القومي"(26) لالستعالء متنفسًا تصبح ال حتى بال، بطول الرسمیة اللغة
من بصورة ودمغھم لحكومتھ  یوجھونھا كانوا التي االنتقادات تسخیف كانت األساسیة المحجوب 
من أنجع الغایة ھذه لبلوغ وسیلًة یجد ال  أن المصادفة قبیل من  لیس أنھ  بید اإلفصاح. عن یعجز
الشخص تحقیر في السبل وأنفذھا أفضل أن یدرك تمامًا ھو بل األداء بالعربیة. في تسخیف قدراتھم
عجزه إظھار ھي الحجة، وسداد اإلبانة صنوًا لتمام "الفصیحة" فیھ العربیة ُتعتبر في بلٍد وتصغیره

أدائھا. عن
الدكتور البارز السوداني اللغة عالم یفیدنا السودان في اللغوي والتخطیط اللغویة السیاسة مستوى على

التالیة: بالمالحظات محمود أحمد عشاري
في التعلیم واإلدارة. التعریب عامٍة لصالح بصفٍة والتخطیط اللغوي تعمل السیاسة اللغویة "1ـ

السودان."(27). جنوب المتحدثة في اللغات فقط ھي نسبیًا مؤسسیًا دعمًا التي تجد األقلیة اللغات 2ـ
ومن اإلنتقالي السودان دستور أن نجد اللغویة السیاسة مستوى "فعلى عشاري یقول آخر وفي موقع



-١٢-
www.sudan-foral l .org وقضایا التعدد الثقافي اإلنسان حقوق لثقافة السودانیة المجلة احترام، 

٢٠٠٥ نوفمبر األول- لعدد ا

رسمیًة لغًة تحدید العربیة على ویقتصران للغات األقلیة ذكٍر على ینطویان ال ،1973 دستور عام قبلھ
ینطوي التي "الغبینة" عن صنوف علیھ معقب ال بجالء إبراھیم على اهللا ولقد أبان عبد للدولة"(28).
عندھا سأقف السودان، مثل متعدد األلسن بلٍد في الدستور لغًة رسمیًة بنص ما تنصیب لغٍة علیھا
النسبي المؤسسي الدعم على في الداللة المالحظة الھامة ھذه عشاري ویورد .(29) الحقًا متأنیًة وقفًة
ھي إمكان التشریع لتطویرھا یؤمن نص قانوني یوجد اللغات األقلیة التي أن "فنالحظ الجنوب للغات
السیاسیة بالتحوالت اللغویة السیاسة الرتباط یشیر أیضًا مما اإلقلیم الجنوبي فقط، في األقلیة اللغات
السیاسي للصراع أو كموضوع كرمز تبرز أن اللغة لم السیاسي. إذ في الصراع اللغة وبموقع العامة
المكر صنوف من وھذا الجنوبي"(30) اإلقلیم في نجدھا التي الدرجة بذات شمال السودان أقالیم في
لحقوق حقیقیین واحتراٍم قناعٍة على تقوم ال معالجًة الثقافیة الحقوق  قضایا في معالجة و"التكتكة"
وھو والضمیر. والعقل العلم لدواعي استجابتھا من أكثر والبندقیة للمدفع وتستجیب الطبیعیة، الناس
فاسَتَبقوا َتَدُبر الخیال بملكة تمتعوا منا األمر" "أولي لو أن أغنانا عنھ كان ما اللؤم في آخر مذھب
مصلحًة منھ أصبنا بھ. ولُكنا الكظیم اإلقرار المدافع على أن یجبرھم دوي قبل الھویة وجوه تعدد أمر

وسترة حال.
فإن  اللغوي التخطیط أما على مستوى اللغویة. السیاسة كان على مستوى ما "ذلك عشاري:  یواصل
مدعوٌم مادیًا وھو السودان. في األساسي التخطیطي اللغوي یشكل العمل واإلدارة للتعلیم التعریب
اللغویین اللذین یتحدث بأن السیاسة والتخطیط أذكر القارئ وأحب أن وفنیًا بواسطة الدولة"(31).
ھما بل مستغربًا، یكون مما لن القومیة، اإلسالمیة الجبھة وتخطیط سیاسة لیس ھما عنھما عشاري
القریب، وسأردد مرًة في األمس السلطة حین كانوا في معارضیھا "الكبار" بعض وتخطیط سیاسة
فأقبل الدار"، صحن یحتل اإلسالموي والغول الصبح علیھم أصبح أن "إلى عبارتي األثیرة: أخرى

الناس"؟ جاء ھؤالء أین "من بعض یتساءلون على بعضھم
"یتضح فیكتب: اإلسالمیة" العربیة "األحزاب برامج إلى اللغة أوضاع في تقصي عشاري ویمتد
الصحوة نھج برنامج من في كل لھویة السودان تحدیده في سیاق األقلیة من اللغات األمة حزب موقف
عربي القومي السودان "انتماء أن البرنامج األولیة). فیرد في (النسخة السوداني والمیثاق ،(14 (ص
اإلفریقیة من إفراغ ویردف عشاري، "ویتم شعبھ"(32). أو اكتساب لغالبیة أھلھ لسان العربیة ألن
األقلیة ذكر اللغات ویرد (...) وجغرافي تاریخي "كانتماء إلیھا یشار حین لغوي ثقافي ـ محتوى أي
تعتبر جزءًا من والقبائل السودانیة األقالیم بعض في المتحدثة األخرى "اللغات التالي: النحو على
من ملطفٌة صورٌة واإلجمال ھو التعمیم من المستوى وھذا رعایة."(33) وتعطى القومي التراث
التراث تدخل ساحة األقالیم والقبائل السودانیة" بعض في المتحدثة األخرى "فاللغات التھمیش. صور

الراعي". "عطیة من باب ال العضوض، باب الحق من القومي
یكتب عشاري "وتبین إحدى عروبیتھ. في وضوحًا أكثر الدیمقراطي االتحادي الحزب برنامج ویبدو
وفي مناطق جبال الجنوب في العربیة على نشر موقفھ المرِكز الدیمقراطي االتحادي الحزب وثائق
العربیة أن نشر إلى الحزب یشیر الوثیقة ھذه وفي اإلسالمیة. العربیة الثقافة تعزیز وعلى النوبة،

ھؤالء الناس"؟!!. جاء أین "من جھاد"(34).
في وقعت فقد البلیة. شر في معنى والسخریة للضحك یدعو ما في السودان اللغویة السیاسة أضابیر في
یصدرھا التي التربوي التوثیق أعداد مجلة عدٍد من اللغة والھویة، على مسائل في الخبیئة البحث أزقة
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مضمار في وردت لئیمة كلمٍة على احتوى  والتعلیم، التربیة بوزارة  والبحوث"، التوثیق "مركز
بغیر العربیة، توصي الناطقة السودان مناطق في التالمیذ لصغار اللغوي" "األداء ل"تحسین" السعي
العربیة فیھا التي المناطق أبكر من رصفائھم في المناطق المدرسة في سٍن ھذه في الناشئة بإدخال
"العجمة" وھذه العجمة."(35) منھم تتمكن بقولھم "من قبل أن ھذا اإلجراء أم. یفسر المؤلفون لغٌة
عن ورثوھا التي أخرى لغاتھم عبارة في ھي منھم تمكنھا على التالمیذ یخشى رجال التربیة التي
على قادر السن ھذه مثل في الطفل أن ھؤالء تربویینا ببال ولم یخطر وأسالفھم!! أمھاتھم وآبائھم

الناس؟. ھؤالء أین جاء اإلیمان!! من أضعف وھذا مشقة أیة دون من لغة إتقان فصاحة أكثر

عند خاصة بصفة الكثیرین منا، نظر كافیة في الشواھد تبدو ھذه أال تمامًا فإنني أتصور ومع ذلك
"الصفوة" أدران من منزھًا سلیمًا" "فطریًا وعیًا "الشعب" لـ تزعم التي الشعبویة النزعة أنصار
ھذه من براٌء "شعبنا" حق، بأن شبھة دون من لیس رني ھؤالء، وَسیذكِّ وجدلھا. الحادثات ومن غبار
لمغالطتھم جانبي أسعى من ولن طالئعھ وفئاتھ الكادحة. مستوى خاصة وبصفٍة الشوفینیة الثقافیة،
في لھم "حقیقي" صالح الذین ال الناس بسطاء وأعني شعبنا، بأن خاطر  طیب عن أسلم ولسوف
األساسیة، حقوقھم عن معتركات دفاعھم في تعلموا قد ومؤسساتھا، العرقیة الثقافیة الخیالء إیدیولوجیة
القیم ھذه وقد تجسدت الغیر. حقوق واحترام التضامن أدب من الكثیر األخرى، ھي علیھا المعتدى
تجربة في غمار معارك عودھا وَصُلب وترسخت ،1985 مارس في مجرى انتفاضة خاصة بصفة
عمیق وعي جمعي ال على االنطواء من البشر سنن على یخرج ال شعبنا أن إال الجبھة المریرة. حكم
وفعل آلیاتھا اإلعالمیة. السائدة اإلیدیولوجیة تأثیر سنن على والحزازات، وال العصبیة مواریث من
"رجوع نشأ لم إذا الراسخة، العمیقة طبقاتھ في الحفر عن القریبة المكتسبة الوعي طبقات تغني ولن
الحفر. والذكرى من ھنا على شيٍء فلنعكف المحتوم. الجبھة نظام القدیمھ" بعد انھیار لي عادتا حلیمة

خاصة. بصفٍة اإلنسان بحقوق والقدامى الجدد تنفع المؤمنین
علي اهللا عبد الدكتور السودان" ألقى في اللغة ومسألة "الماركسیة سبق ذكره، الذي الرائد في كتیبھ
الشعبیة، الطبقات أبناء من العربیة الثقافة لحملة الجمعي الالوعي أغوار على ساطعًة أشعًة إبراھیم
على منعكسًا والثقافي العرقي االستعالء مغاور في الضوء من ما ألقى بالدنا، ضمن في وطالئعھا
تعریب "َحْملة أن اهللا عبد الحظ فقد الشعبیة. االجتماعیة مستویات بنیاتنا في كافة اللغویة األوضاع
وسط الیسار)، فصائل (مختلف الدیمقراطیة  الحركة بقیادة بعدھا، وما  (1965) الثانوي التعلیم
ذلك أْبَھَت وقد  مقدار. أو  كان حیٍز  بأي التعلیمیة المناھج في اللغات  لوضع  تكترث لم  المعلمین،
ربما أخرى لغاٍت صالحیات على اعتدى حین التعریب، لمعركة المنسجم الجوھر الدیمقراطي من
التقدمي فالموقف الوسیط. ذلك تصبح تمھیدًا ألن بھا دراسیة للناطقین كمادٍة أو للتعلیم كوسیٍط صلحت
لغة لھم مدارس َمن العربیة نطاق التعریب یتجاوز حین اللغویة یتحول إلى الشوفینیة التعریب من

أخرى".(36) للغاٍت المالكین اآلخرین إلى أم،
االشتراكیین"، المعلمین أوساط "رابطة في العمل في واقع تجربتي من ھنا، أضیف أن بي ویجمل
وبدایات الستینیات نھایة قرب الیساریین، المعلمین قیادة تحت المعلمین"، "اتحاد عضویة وفي
دعوة في األساسیة القضایا بین تبرز تكن لم األخرى اللغات السودانیة أوضاع قضیة أن السبعینیات،
أولویة وذات قضیًة أساسیًة باعتبارھا التعلیم، ولم تكن تناقش إصالح أجل من و"نضالھا" تنظیماتنا،
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"من العادیة! الیومیة ومناقشاتھم إلیھا المنتمین أنس ومجالس ومداوالتھا، ھذه التنظیمات ندوات في
الناس؟"!! ھؤالء جاء أین

اإلسالمي، الشمال العربي الشعبیة في األوساط في اللغویة، الشوفینیة سیاقات من مواٍز سیاٍق وفي
الحقة": "أفكار الجانبي العنواٍن تحت اهللا عبد یكتب

،1976 یولیو التصالھا بأحداث 2 الكمون حالة اللغة من مسألة خرجت وطبعھ المقال ھذا كتابة "بین
في الصور تحت الدالة السطور كانت المرتزق وبین األجنبي بین المواطن للتفریق استخدامھا ولدى
التلفزیون مذیع وكان (76/7/8 (الصحافة كالمنا" یفھم أّنھ ال المرتزق، ھذا اّدعى تقرأ: الصحف
الشوفینیة العامیة محاذیرنا عن صدقت وقد العربیة". یتكلم قائًال: "ھذا ال آخر أو معتقل على یؤشر

یتحدث العربیة"(37). الذي الشخص ھو لیصبح السوداني تعریف عنده العرب". فضاق لـ"ود
الجبھة مسّلحي بعض على القبض ألقوا الذین العجیجة، (قریة) مواطني بعض "قال اهللا: عبد ویواصل
غیر لھجة یتحدثون فكلھم واحد سوداني علیھم القبض ألقوا ممن ھناك لیس إنھ المعارضة الوطنیة
سھولة في األسئلة یفھمون ال الصمت ألنھم علیھم قبضوا من المواطنون التزام رد أولئك وقد مفھومة.
للحجز تعرضت المعة مذیعة وقالت .(7/6 (األیام األصلیة بلدانھم سر فضح یریدون  ال وكذلك
عربیًا حرفًا ینطقان ال واثنان سودانیان "اثنان أولئك: بین من إن بواسطة مسلحي الجبھة الوطنیة
العرب"، ود "إن العربیة. اللغة مع السودانیة الھویة تتطابق الصعبة اللحظات في ."76/7/20 (األیام
كائٍن أي لم یفكر في لمجرد إنھ تعصبھ ویغرق في ببداھٍة وتلقائیة خیالءه " یفرز اهللا عبد كما یقول
بحاجة أنا ھل تساؤل"(38). شك أو إلیھ یتطرق  منھ. وال مفروغٌٌ بتفوقھ أمر اإلقرار آخر، وكأن
وَمواِطن بجمالیاتھا معرفًة وأكثرھم العربیة كتاب أعظم من واحد ھو ھنا یتحدث الذي إن أقول ألن
للعرب، معادیة عن فكرٍة بالصدور السطور ھذه كاتب أو التھام التھامھ، مجال من لیس وأنھ بالغتھا،
وتحقیره الغیر إھانة عبر شيء، ومروره للغتنا إعزازنا أن إال العرب"؟ "أوالد  من كالنا إننا إذ
وتلقائیٍة"، ببداھٍة خیالءه "یفرز  الذي العرب ود حال أن أضیف أن  وینبغي آخر. شيء  وتسلیبھ
كبیرًا تغیرًا شھدت قد تساؤل"، أو شك إلیھ یتطرق  وال  منھ. مفروغٌٌ  أمر بتفوقھ اإلقرار  و"كأن 
قطاعات بھا من یعتد التي أبانت ألقسام والتحریر، ومؤسسات، حركات التنویر، رواد، بسالة بفضل
والثقافیة، وخصوبة وغنى العرقیة الخیالء سخف نفسھ اإلسالمي" "العربي الشمال في العام، الرأي
یخشاھا لھ سطوٌة، رأیًا عامًا وأصبح والضمائر، األفئدة في ذلك استقر حتى والعرقي، التعدد الثقافي
بدعاوى قبول الكاذب خطابھم مؤخرًا یزینون أصبحوا اإلنقاذ" الذین "سدنة" حتى حسابھا، ویحسب
الواقعیة ممارساتھم زیفھ عن وتكشف تناطحھ الذي ال"إحتفاء" ھذه الثقافي. بالتعدد واالحتفاء اآلخر
من كبیٍر قطاٍع وعي إلى التساؤل والشك تطرق بل لقد والتشریعیة و"التفاوضیة". والثقافیة السیاسیة

ذاتھا. "الخالصة" العربیة نسبتھم دعاوى حتى طال العرب"، "أوالد
جنود كان أعاله، الشواھد منھ اهللا عبد أورد 1976)، الذي یولیو (سیاق انقالب السیاق، ھذا نفس في
لھا، والمغادرین المدینة على المقبلین المسافرین ضون یعرِّ العاصمة، مداخل في التفتیش دوریات
عربیٍة أصواٍت مخارج على بكلماٍت تحتوي النطق إلیھم إذ یطلبون نوعھ، في جدًا غریب المتحاٍن
االختبار سوَقھم إلى في "الراسبین" مصیر العربیة. وكان بغیر الناطقین على خاصة بصفةٍٍ صعبة
واحد اللغة، لقرینة الغوغائي لھذا االستخدام ضحیًة وقد راح والموت. والتعذیب االعتقال معسكرات
القومي السودان  كابتن فریق أندریھ ولیام ھو البالد، في  والفني الریاضي المجتمع نجوم ألمع من
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جنوبیة وأم یوناني  أب من ولیام كان السوداني.  "الجاز" مغني  مشاھیر وأحد السلة لكرة  الدولي
بین المواطنة وحدت التي الطلیقة مالبسات تلك الغوغائیة فمات في العربیة، في نطق یخطئ وكان

بالتفصیل. لروایتھ ھنا المجال یتسع مما ال بالعربیة اللغوي األداء و"سالمة"
ففي الوقائع "االستثنائیة". ھذه مثل في ثقافتنا الشعبیة على اللغوي االستعالء تجلي یقتصر وال ھذا
الوعي مستویي كال البنیة الذھنیة في في قیامھ على تحصى شواھد ال العادیة مجرى الحیاة الیومیة
كل على یسري عام مفھوم أنھ مع وھو اللسان". "غلفة تعبیر الخصوص ھذا في یكفي والالوعي.
لسانھ "عبدًا السوداني العبودیة ما یقترن بمفھوم أنھ یقترن أكثر "النظیفة"، إال العربیة ال یتحدث من
"من العبید"...الخ. فھم یاُیمھ "واریتو في رطینھ"، والعبد طینھ في و"الطین ابلم" و"عبدًا أغلف"،

الناس"؟!!. ھؤالء جاء أین

فیھ الھویة  "موضوعة" لـ زال وما كان الثقافي التعبیر حقول من آخر حقل إلى أنتقل أن أرید 
نفر من  انطلقت القرن ھذا من الخمسینیات منتصف ففي التشكیلیة. الفنون حقل أعني ممیز. ثقٌل 
جادة " بإقامتھ على السوداني" التشكیلي الفن "تأصیل إلى دعوة "الرواد" التشكیلیین الفنانین  من 
الخرطوم"(39). "مدرسة اسم الستینیات) بعد (في بدایة فیما الحركة ھذه على ُأطلق وقد الھویة".
وإبراز باستلھامھ الوطني التشكیلي  التراث "إحیاء إلى الدعوة في المدرسة  ھذه أجندة وتلخصت
إلى ذاتھا من غیاھب وردھا الثقافیة األمة ھویة "تأكید وإلى الفنانین السودانیین" أعمال في مالمحھ
العربي التراث عناصر من مزیٌج بأنھا إلھامھم مصادر المدرسة ھذه مؤسسو وحدد االغتراب".
أمر من انفتق ما رتق ذلك، جانب إلى أن غایتھم ھي، وزعموا و"الموروث" اإلفریقي اإلسالمي
وإمساكھا بأعنة السودان إلى البدو العربیة قبائل دخول أثر عقدھا على من انفرط وما الھویة التشكیلیة
للتوسط دعوة شدید باختصاٍر تصوري في مدرسة الخرطوم كانت فیھ. الثقافة ثم ومن والثروة السلطة
بید والشقاق. أسباب النكد من مبرأٍة ثقافیٍة ھویٍة خلق غایتھ العربیة واإلفریقیة المكونات بین السعید
التفاوض في نطاق تقع بذلك وھي ثمٍن، ودون أن تغضب أحدًا. بال مشروعھا تنجز أن أرادت أنھا
فیھ الكامنة الثقافي" "الغش عناصر إبراھیم علي اهللا عبد كشف التفاوض الذي وھو باآلفروعربیة،
وكاتب موسى وحسن اهللا نفسھ عبد ومنھم اآلفروعربیة "الھویة" مبحث نقاد كشف بارعًا. كما كشفًا
اإلسالمي في صور الخطاب العربي من منقحة نسخة یكون أن یعدو ال خطابھا أن عن الورقة، ھذه
ثقافة في اإلفریقي للمكون النصفة إلضفاء "سیماء جھد من منظروھا بذلھ مما الرغم على السودان،
قسمات أكثر مع "تتفق النافذة اهللا عبد عبارة حد على وھي أطروحاتھا(40). على شمال السودان"
الثقافیة كل المفردات فیھا التي تنصھر البوتقة السودان وھي نظریة محافظًة وتبشیریة. الخطاب ھذا
واضحًا میًال لـ"مدرستھم" األولى النشأة عھد منذ الخرطومیون أبدى ما"(41). وقد جامعة ثقافة في
حتى جاء السودان. فقد في التشكیلي" "الفراغ ملء حول نظریتھم في العربي عناصر التراث لتمییز
نظریة في التمسك بمنطوق "أصولیًة" وأقلھم اإلفریقي المكون إزاء سماحة أكثرھم وھو صلحي، عند
المدرسة قطب اتخذ بینما العربي(42). إیقاع الخط لعملھ ھو التكویني األساس أن المدرسة الحرفي،
صریحًا موقفًا العوام...الخ) وإبراھیم العال عبد أحمد رأسھم (على وتالمیذه شبرین محمد أحمد اآلخر
وفي الستینیات نھایات (في  أعمالھم في وحظوتھما اإلسالمي، والتوریق العربي، الخط من تمییز
من المعروفة القائمة جانب إلى ھذا الخصوص). وجھ على نمیري" "شریعة إعالن السبعینیات، ومع
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التركي العھد ومسكوكات اللوح والجمل مثل األعمال حفلت بھا ھذه التي اإلسالمیة العربیة الرموز
الغالب) في األعمال ھوامش (في تارًة فیثبتونھ اإلفریقي المكون یراوغون وظلوا الخ. والمھدیة..
"المسؤولین" المناسبات وتوقعات المشاھدین طبیعة من وفق مقتضیات الحال أخرى تارة ویحذفونھ
في القوى وظروف توازنات "العالمیة" المعاصر" "اإلثنوغرافي الفن سوق ومزاج و"المشترین"
من الدرجة ھذه على بحق كان الخرطومیین أمر أن بید ساخرًا. القارئ یعتبرني أن وأخشى البالد.
"المنطق". ھذا نھایة إلى أن یذھب من السخیة موھبتھ حصنتھ صلحي، الذي "استثنینا" إذا االبتذال
اإلفریقي" "تراثنا من "المخارجة" محاوالت من مشھودة ووقائع مقتطفات تقدیم على ھنا وسأقتصر

الحصر. ال المثال سبیل الخرطوم) على مدرسة أدبیات المزدوجتین من بین (والعبارة
عبد  أحمد إلھامھ اللونیة، أجاب مصادر العربي" البیروتیة عن مجلة "المساء أجرتھ معھ حوار  في
أما (كذا!) والبرتقالي واألبیض الُبني ھي محاور: ثالث ال تتجاوز السودان في عندنا "األلوان العال:
المخطوطات من ورثناه فقد أما الُبني الضوء في بالدنا. سطوع تأثیر من فھما والبرتقالي األبیض
الواضح، المرجعیة  ھذه فساد عند كثیرًا أتوقف ولن .(43) اإلفریقي" والنحت والحفر القدیمة،
التنوع ھذا وانعكاس الجغرافیة السودان  مناخات بھ تتمیز الذي والتنوع  للغنى المخل واختزالھا
باأللوان من وشغفنا خبرتنا نستمد ال البشر كافة مثل أننا عن فضًال فیھا، والضوء وقائع اللون على
ھؤالء یشغل مما لیس المنطق ذلك ألن عند أتوقف لن الجغرافي. للواقع  آلیة انعكاس مجرد حالة 
واضٌح ھو مما بداھًة مظاھرھا أكثر في الواقع حقائق  لمغالطة أنفسھم نذروا الذین "المنظرین"
والنحت اعتماده الحفر على العال عبد ثبات درجة بمتابعة االھتمام القارئ من سأطلب بذاتھ. ولكنني
مصدرًا استقرارھا لدرجة القدم، في  الراسخة  واألصیلة بل األصلیة، مصادره  ضمن اإلفریقیین
التربویة أحمد نشأة في اإلفریقیین والنحت نصیب للحفر ال أن علمي مع اللوني. وعیھ ال في لإللھام

كلیة الفنون. دخولھ وبعد "الغربیة"، من الكتب المصدرین إال ھذین على "یتعرف" لم وإنھ
أحمد في عند جاء یقال)، كما یرحم ال (والتاریخ اإلفریقیة التصریحات ھذه تاریخ من قلیلة سنوات بعد
الثقافات بین التفاعل "مؤتمر بـ ُسمي الذي للمؤتمر العوام إبراھیم مع باالشتراك قدمھا بحٍث" "ورقة
النمیري، على تظھر بدأت "اإلسالمیة" قد "اللوثة" مخایل وكانت ،(1979 (الخرطوم السودانیة"
في والقلق الخوف "بین یلي: ما المرة كمفردٍة تشكیلیة، ھذه العربي بالحرف تتصل أخرى تصریحات
على الشعور بالقدرة وسیلة لتأكید السحر، أو ما یشبھ السحر، ھو أصبح الفن اللیل والنھار، تقلبات
الساحر وأصبح المحیطة. البیئة المعادیة في القوى على مواجھة والمساعدة الوجود ظواھر تفسیر
الفقرة ھذه معھ وانتھت الساحر دور انتھى وعندما الخالق"(44). وحدادھا روحھا القبیلة، رئیس
النمساوي الفیلسوف من اإلسالمیة" العربیة التشكیلیة "الھویة ُمنّظرا التي "استلھمھا" "العلمانیة"
لیواصال سالمین "اإلسالمیة" مصادرھما إلى  الكاتبان عاد  فیشر، أیرنست المعروف الماركسي
عن معبرًا الحیاة دروب المختلفة، بوسائلھ الفن فأثرى الرسل. الستقبال األرض "تھیأت القول:
سوى فیھا یستقر ال رقیقٍة آنیة في عالماٍت وحروف،  بواسطة الرشاد سبل الرسل، ومبینًا معاناة
الجازم تحولھا بعد الخرطوم مدرسة على عزیزة أطروحة إلى ھنا یلمحان وھما المقدس"(45) الماء
كثیرًا في یتأخرا مما لن العربي"، الحرف "قداسة أطروحة وأعني اإلسالمویة المحضة، مواقع إلى
نؤكد أن الحرف أن ھنا علینا وینبغي العربیة. اللغة آنیة في الوحي "ونزل التالیة: تأكیده في الفقرة
على رقیٌق، ظٌل یكتنفھ ساذجًا خطًا األیام، من یوم في كان، الذي (لإلنسان) ظل الصاحب العربي
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التوریة ھذه من خلف األبدیة"(46). یجري نحو الغزالن من أو سرٌب جریٌح غزاٌل كأنھ مغارة، حائط
"راسخٍة" عقیدٍة إلى التشكیلیة اإلسالمویة  ُمنّظرا یلمح أیضًا) شاعران والعوام (وأحمد الشاعریة
كل أبدعھا اإلنسان في والعالمات التي الرموز تاریخ كل أصل العربي أن الحرف من عندھما قائمٍة
القائلین اللغویین عند مثلھ على نقع لم غلٌو وھذا والزمان. المكان نشأة قبل قلت وربما وزمان، مكان
جاء كما اللغات" "جمیع على أو لھا، المساكنة السودانیة اللغات على العربیة للغة الطبیعي بالتفوق
ھذا كل حال. ولعل بھ على یصرحوا لم یضمرون ذلك لكنھم كانوا الطیب صالح آنفًا. وربما عند
اإلسالمیة"، "الصفوة مائدة في جانب التشكیلیین بالھامشیة من والشعور الوحشة ثمر من الشعور
التصاویر "شقاق موسى بـ وحسن محمد عزیزة مما سماه محاذیر كثیرة الفن التشكیلي تجاه لھا التي

الثقافة العربیة اإلسالمیة". في
المباشر األول، مقصدھم ھي شواغلھا التي الناس أرض إلى الكاتبان یعود السماویة ھذه التحلیقات بعد
حال. أیَّة على من االصطدام بھ مفر ال الواقعیة من بقدٍر الناس یلزم أرض إلى والنزول األقل. على
حیث المجید"، وماضیھا بالدنا أمام "تراث مادحة بوقفٍة العنیدة، كاتبینا الواقعیة دواعي وقد ألزمت
قصب السبق لبالدنا كان وحیث التاریخ. فجر منذ العظیمة اإلنسانیة الحضارات ریاح كل "تالقت
الممالك قیام أثناء في عظیمًا دورًا فیھا العربي  الحرف  لعب وقد الحدید. وأشغال الخزف فن في

اإلسالمیة"(47).
بالوقوف الضیق التاریخ. وھذا قراءة في بال ترتیب زجًا العربي بالحرف الزج في العجلة ھذه فتأمل
القرون، ھائلة عبر قفزٍة إلى الكاتبین العجلة "اضطرت" لقد إسالمي. عربي غیر ھو ما كل عند
الحرف تمییز إلى طریقھما فیھ واختصرا السودان، في الكاتبة الحضارات منجزات كل فیھا تخطیا
مكٍر عن فتمخضت آنفًا، أبدیاھا التي واللیاقة دواعي "اإلیتیكیت" كل أستار اختصارا ھتك العربي

المجید". بالدنا "ماضي لـ یكنانھا التي شاكلة االحترام عن مكشوفة، وأسفرت وحیلٍة عارم
بماضي الشدید االعتداد زعم من فیھ تورطا لما  باٍل كبیر  یلقیا أن دون یواصالن فھما ذلك ومع
الثقافات لتراث العربي، الحرف جانب عن "تمجیدھما"، إلى لیعلنا "المجید"، السودانیة الحضارات
بعض مواجھة وفي المعاصر تاریخنا "وفي فنقرأ: العربیة-اإلسالمیة، غیر المعاصرة السودانیة 
وآدابھا، ھو فنونھا وروح العربیة، الحضارة روح العربي، الحرف كان الثقافة األوروبیة، صور
على الغزو الطریق فیھ قطع الذي الوقت ذات في الذي أكد جماع شخصیة األمة، التشكیلي العنصر
تشكیلیة عناصر ألي مكانًا األمة" "شخصیة مشھد في یبق لم إنھ من الواضح ھنا األجنبي"(48).
(أي العنصر ھذا حول "ومن فیضیفان: المنطقیة االستحالة لھذه وزنًا لن یقیما كاتبینا أن بید أخرى.
تقالید اجتمعت األمة")، شخصیة  "جماع األول الفقرة نصف  في أكد الذي نفسھ العربي  الحرف 
أن ویمكننا سابقة. ثقافات من  تمثلتھ ما كل وعلى النیلیة، الثقافات على  شاھدًة المحلي، الزخرف
صناعة تاریخنا: من الفترة لھذه الفنیة الموضوعات في الرفیع الجمالي الشعور على ھنا نتعرف
یدھما في ُأسِقَط حال رجالن وھذه والنحاس"(49). السعف والخزف وأعمال والسیوف السروج،
في المصطلح ھذا غموض داللة من الرغم (على النیلیة" الثقافات موضوعات "فنون فحتى تمامًا.
محاولتھما تكشفت العربي، الحرف ھامش اإلیحاء بتمجیدھا على حاول كاتبانا التي الكاتبین)، نص
السودان، في النحاس أعمال وال السروج، وال السیوف، كیل. فال وسوء وغٍش، لجاٍج، عن صددھا في
اإلسالمیة، مجلوب الثقافة تكون من أن إلى والواقع أنھا أقرب خالٌص للثقافات النیلیة. ملٌك ھو مما
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كان وقد لھم ھذا التقلید. المسلمین العرب مشاركة على الدنقالویة، الخیل عدة صناعة إذا استثنینا
أن النیلیة"، لـ"الثقافات التشكیلیة بالمساھمات  االعتداد في النوایا لھم خلصت إذا للكاتبین، یمكن
الذي الحائطي والتصویر والعمارة النحت  في بحق، المجید النوبیة  الحضارات بتراث یستشھدوا
النیلیین ثقافات النیلیة" بـ"الثقافات العالم. أما إذا كان المعني نطاق على عدیدة متاحف بحیازتھ ُتفاِخر
"الكوكاب" وعندھم سیوف، عندھم وال سروج ال السودان، فھؤالء اإلسم بجنوب بھذا المشھورین
التشكیل الجسدي وعندھم المزخرف الفاخر، الھائل الرماح متعددة األسنان) و"الكدوس"، من (نوع
Le grandieux" التشكیلیة الفرنسیة دیالنج الباحثة جاكلین أسمتھ الذي الجلیل، الباھر رقصھم في
الثقافة العربیة عند أھل التصاویر شقاق ھذه توقظ بید أن المھیب"(50). "البالیھ الفخم ballet" أي
یحب ال ُأَخر، ومناكد وثارأتٍٍ آخر بشقاٍق وتذكر الكاسیة"، محرماتھا و"تحرج المسیطرة اإلسالمیة
"الغنائیة إلى باللجوء كاتبانا أراد لقد سماعھا. السائدة،  واإلیدیولوجیا و"الثقافة"، السلطة، سدنة
الثقافات كل عصافیر  یضربا أن المثال)، سبیل على النیلیة" ("الثقافات العبارة المفرطة"، وإبھام 
یمجدا، عن لم ھما بینما التمجید. بھذا معنيٌّ أنھ كلھم فیعتقد واحد. بحجٍر السودان في غیر العربیة
النمیري "لوثة"  تمكنت إذا  حتى وحدھا.  اإلسالمیة العربیة والرموز العربي الحرف سوى جٍد،
اإلتیان على النمیري فقد َجُرَؤ الثقافي" ھذا. "الغش خلفیة مشھد المستور من انكشف "اإلسالمیة"،
وتشتھیھ تتطلع إلیھ مضمرًا مشروعًا دائمًا ظلت التي الدینیة، الدولة إعالن من األوائل لم تستطعھ بما
مدرسة لمنظري خال الجو حینھا المسیطرة. اإلسالمیة للصفوة العربیة والثقافیة السیاسیة التكوینات
بین تتراوح التصریحات من بطائفٍة العالمین وجوه في لیقذفوا المزعوم، الوطني" التشكیلي "الفن
وتوجیھ صراحًة، شأنھ من والتقلیل تھمیشھ وبین اإلفریقي" "لتراثنا االنتماء من "اللبق" التملص

الظروف". و"سمحت الحال اقتضى إذا عالنیة اإلساءة إلیھ
فیھ تبرأ (1980 (مایو الفنون بكلیة أقیمت بتصریح في ندوة الجدید الموسم ھذا العال عبد أحمد افتتح
رؤوس الكلمة على ھذه قیلت وثني"، "تراٌث نظره، في غیر اإلسالمي ألنھ، اإلفریقي التراث من
"اإلیمانیة" المواقف تبدیل على المذھلة وبقدرتھ حال، كل على الھائلة بجرأتھ مشھور وأحمد األشھاد.
الخیارات بمجرد األمر تعلق إذا  حقھ  من ھذا یكون وقد منھا. لكل  "المناسبة"  الفتاوى  وإصدار
بخناق الناس وتجحفھم حقوقھم تأخذ سلطویة أیدیولوجیة صناعة بإزاء للفنان، لكننا ھنا الشخصیة 
حالٍة لكل تلبس ماكرة أیدیولوجیة وھي الثقافیة"! "شخصیة األمة على الحفاظ بدعوى إجحاف، أیما

لبوسھا.
مؤتمرًا النمیریة" "الخرطوم استضافت الدولة"، دین "إلكمال واالستعدادات المقدمات  إطار في
من وزراء جانب من خاصة بصفٍة محضورًا یكون بأن ملحوظًا اھتمامًا السلطة أبدت "عالمیًا"، إسالمیًا
وزارة أقامت ،1981 مارس 28 انعقد بتاریخ الذي المؤتمر شرف ھذا وعلى البترولیة. العربیة الدول
اإلسالمیة". والجمالیات المخطوطات "معرض ب سمي التشكیلیة للفنون معرضًا واإلعالم الثقافة
ف "الكرام" وتعرَّ بالضیوف ترحب األیام بصحیفة مقالة العوام إبراھیم نشر المعرض ھذا عشیة وفي
والمعنى الذاتیة"(51). استعادة في الرائد العنصر كان العربي الحرف "إن فیھا: جاء بالمعرض
وحده ھذا العمل الجبار العربي أنجز الحرف لقد آنفًا. رأینا السودانیة" كما األمة ذاتیة "جماع بالطبع

للحضارات النیلیة"! الزخرف اإلفریقي بھ ألن "یحیط من حاجٍة دون المرة ھذه
محمد أحمد سابقًا"، "اإلفریقیة اإلسالمیة التشكیلیة المدرسة لھذه الرئیس القطب دور أخیرًا ثم جاء
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من جانب أملنا فیھ في وضوٍح طالما بل توریة، أو لبس في حیاتھ دون مرة ألول لیتحدث شبرین
"إن (pamphlet) التعریف بالمعرض: إضبارة في شبرین البروفسیر ونفقت آمالنا. كتب أستاذنا
بعد جیًال فیھا وقد ظلت المصاحف (...) القرآن أرض ھي كانت وما تزال، السودان، قرى ومدن
فیھا قائمة الخالوي والمساجَد في القرآنیة الدراسات حلقات وظلت الید. بخط تسطر تزال وما جیل
األصالة خدمًة لقضایا المجتمع قلب في تقوم الحدیثة اإلسالمیة المؤسسات إن الظالم. لتقھر تزال وما
وبما والممارسة"(52). النظریة بین تربط وھي والثقافة واالجتماع السیاسة مجاالت في والمعاصرة
ولمؤسساتھا اإلسالمیة العربیة للثقافة القاطع المطمئن التعمیم ھذا إن "بالضرورة" المعلوم من أنھ
شبرین مناص لتأكیدات فال الحال، واقع في لھ أصل والجغرافیة لبالدنا ال التاریخیة الرقعة على كافة
المشروع حكمة خالصة وھذه ھي كلیھما. أو المتربص التدبیر أو باب التمني في تصنف أن من ھذه
أو توھموا، علیھ حینھا، القائمون استشعر الذي الدراسة، ھذه في مرارًا أشرت إلیھا التبشیري التي
خطابھم فأسفر اكتمال، قد ("الوثني") اإلفریقي" "تراثنا على النھائي للھجوم وعتادھم، عدتھم أن
وربما وتسلیبھم. اآلخرین حقوق نفي اللغة الحاسمة الحازمة في ھذه وباض"، و"أصَفر "الجمالي"،
وأحب أن الصحیح". الجھادي "اإلسالمي بالمفھوم غنائم وذواتھم حقوقھم أي اعتبار تغنیمھم، قلت
تحلیل مثل لزومًا في أمرًا قائمًا فیھ السخریة تكون المعنى الذي في إال أسخر. أنني ال مرة أخرى أؤكد
الظالم"، "لتقھر بالدنا في قائمة الجدیدة اإلسالمیة المؤسسات أن شبرین ألم یقل الغاشم. الخطاب ھذا
(وغیرھا)، التراثیة والمرجعیات الثقافیة، الخیارات تعدد حق غیر آخر شيء الظالم ھذا فھل
حیث من بالذات معھا ھي االختالف قلت وربما "اإللھیة"؟ مع الدولة یكن وإن االختالف ومشروعیة
إلھیة، مطلقة، قداسًة تزعم لنفسھا التي "المجتمع"، في "الوحیدة" وربما قلت الرئیسیة، المؤسسة إنھا
والترمیز، والتعبیر، العقائد، في مخالفیھا لحقوق ماحقًا تھدیدًا بالتحدید ھذه قداستھا تمثل دعوى والتي
من التنكیل صورًا مع النمیري اإلسالمیین عھد تحالف على رأینا وقد سماه شبرین "الظالم"!! مما
ھو والجیوب، مما بالخزائن والتلطف والعنایة واالھتمام جانٍب، من بالحقوق واالستبداد بالخصوم
عجبا. أمرًا اآلخر الجانب من شبرین، بھ یفتخر الذي والممارسة" النظریة بین ھذا "الربط ثمار من
فیھ ینكرون یوٌم وأنھ یأتي ستدور، الدوائر یحسبون أن اإلسالموي ورھطھ شبرین أستاذنا یكن ولم
المسؤولیة من وخرجوا أنكروھا فقد ذلك ومع رؤوس األشھاد. على المجاھد"(53) "اإلمام مع فعلتھم
المدافعون عنھم ودافع بل العجین. من الشعرة خروج ،(1985 أبریل مارس انتفاضة (بعد والحساب
في یدھم وأطلقت حكومات، تشكیل  في وشاركتھم لھا،  یؤبھ وثقافیة سیاسیة  قوى معھم وتحالفت
أین من تمامًا. النمیري فعل مثلما إلخ، المسلحة، والقوات اإلعالم، أجھزة وفي "الوطني"، االقتصاد

ھؤالء الناس؟!! أتى
تركھ والثقافي الحقوقي الوطني البناء جدران في  شرٍخ كل ومن ثـقٍب كل من الناس ھؤالء أتى
المقیم لإلھمال التابعة، اإلسالمیة العربیة الطفیلي" "البرجوازي الطائفي الحلف "صفوة" سدنة دولة
صناع "مثقفوھا"، أقامھا ھذا البناء نفس في دعامة كل من المستعرضة. وأتوا المستطیلة وللمماطلة
من لجٍج في "الھویة" خطاب أغرقت مفاھیم عوجاء و"المتطوعین"، على العضویین إیدیولوجیاتھا،
المقام ھو (وھذا المحض والغش الحكام، وعطاء الحكام، رضاء نیل غایتھا المستوزرة "الرطانة"
مفھومھا المواطنة، أي حقوق من ھویة مصطلح رطانة)؛ وحین جعلت عندي فیھ الذي یسوغ الوحید
من عداه كل ما أحلت وحین والظنون؛ والتقدیرات النظر، وإعادة والنظر، للجدال، قابًال أمرًا نفسھ،
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بل الوطیدة، المسلمات في مقام بالفعل، واالتفاق والخالف النظر موضوع لوجھات مما ھو قضایا،
كان ما كل والثقافیة، أي بالخیارات األیدیولوجیة یتعلق وكل ما واللغة الدین مسائل أعني المقدسة:
األبوة نزعة من وأتوا بطبیعتھ. النظر وجھات واختالف والحوار للنقد موضوعًا یكون أن ینبغي وما
الصغیرة" "البرجوازیة "صفوة" خطاب وسمت  التي المتزیِّدة والغنائیة  الدِبق واإلشفاق الغاشمة
"غٌش أنھ من عبد اهللا كلمة فیھ صدقت حتى جدًا) قلیٍل استثناء (على الھویة المتصل بمسألة الیساریة

ثقافي".
"ظلھ". في بالدنا في  اإلنسان  حقوق  وانتھاكات الحالي الدكتاتوري النظام  عن أقولھا كلمة بقیت
الحالي اإلسالموي  الدكتاتوري النظام التي یرتكبھا  اإلنسان  حقوق انتھاكات وقائع أن في مراء ال
اإلنسان لحقوق السودانیة وقد لعبت المنظمة البشاعة، عظیمٍة جدًا من درجٍة على ھي السودان، في
ھذا في عندي ولیس إجالل. بكل وإدانتھا دورًا جدیرًا  في كشفھا  لھا المماثلة  العالمیة والمنظمات
في أوضحت كما ھنا سأعني بید أنني والرصد. الكشف من الجھد المقدر ھذا إلى أضیفھ ما الصدد
"األصالة" موطن تقدیري في وھي االنتھاكات. ھذه عنھا تصدر التي الذھنیة والنفسیة بالبنیة المقدمة
حقوق تنتھك التي األنظمة من غیره عن السوداني" "النظام انتھاكات تمیزان اللتان و"الفرادة" 

اإلنسان.
التي األنظمة جمیع بین الوحید، ھو اإلسالموي "السوداني" النظام أن "الفرادة" ھذه مظاھر أول
قد جاء رغمًا كونھ عن اإلعالن على جرؤ الذي العسكري، طریق االنقالب السلطة عن استولت على
دینھ" بأمر و"جاھل متخلف النظام تقدیر الناطقین عن السوداني في الشعب ألن الشعب. إرادة عن
اإلعراب من لھا ال مكان و"خرافات" "وثنیة" بعقائد مدخولٌُ إسالمھ أن معنى في العقائد"، و"فاسد
جانب ومن أصًال. دین" على "لیست منھ كبیرًة قطاعاٍت أن كما المستقیمة". "الصحیحة العقیدة في
بالدنا، في الفكریة والثقافیة والسیاسیة الحركة مجمل بأن اعتقاد جازم یصدر اإلسالمویون عن آخر
وھذه في وممارساتھا(54). أساسیات عقائدھا عریض في على باطٍل ھي إنما أجمع) العالم (بل وفي
سة. المؤسِّ مرجعیاتھم وفي مبادئھم في وراسخة أدبیات اإلسالمویین في "مؤصلة" نظریة األمر واقع
و"اإلنقاذ"، والھجرة والتكفیر الجھاد جماعات إلى الترابي، إلى قطب، سید إلى البنا، حسن فمن
أقل والفلسفات، على بالعقائد یتصل فیما على جاھلیة تامة العالم أن من قائمة القناعة إلخ، ظلت ...
وال "الصحیح". باإلسالم استئصالھ إلى وبكل الوسائل، سعیًا ھوادة بال محاربتھ مما ینبغي تقدیر،
العالم في السائدة والعقائد لألفكار والضروري المشروع الموضوعي النقد مقام في ھذه أقوالھم تأتي
ینجو الوجود. وال  وفي التعبیر في ومصادرة حقھا "النھائي" علیھا الھجوم تسویغ مقام في  وإنما
تقدیرھا في ھم والذین الجماعة ھذه تصورات مع یتفقون ال الذین المسلمون حتى الحرب ھذه من
فیستحقون الدین" "رقیقو أو "عصاة" أو اهللا" شرع تحكیم في  ومتھاونون وسلبیون "جھالء أما
العسكري التنظیم وھو الخاص، الجھاز أحد قادة محمود الصباغ عند جاء فقد بالشدة. واألخذ العقاب
تعالیم من أن الخاص حقیقة الجھاز كتابھ في البنا حسن أیام على في مصر المسلمین لجماعة اإلخوان
یشاءون من خصومھم من في اغتیال أحد - من إذٍن دون "یمتلكون الحق - الجھاز، أن أعضاءه:
من تصدر لبیاناٍت یحتاجون ال أعداء اهللا، اغتیال إباحة في اهللا ورسولھ لسنة قارئ فكلھم السیاسیین،
التصریحات ھذه مثل یطلقوا أن من مكرًا، أشد وجماعتھ الترابي أن شك وال الشھید."(55) اإلمام
السر، ویعلنونھا في یستلھمونھا التي التراثیة نصوصھم في موجودٌة أنھا بید المرحلة، في ھذه عالنیًة
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رصدت فقد الداخلیة. "التنویریة" الخطابات وفي والخالصة، الخاصة، "اإلسالمیة" المناسبات في
حسن الدكتور فیھ ألقى القومیة اجتماع لقیادة الجبھة اإلسالمیة وقائع المعارضة السودانیة مصادر
نعم - واإلرھاب للحسم لجأت الثورة اإلسالمیة األعداء ھؤالء مواجھة "وفي فیھا: جاء خطبًة الترابي
ذلك من أفضل ولیس أعدائھ"(56). إرھاب من خیٌر اهللا إلى قربى ھناك واإلرھاب، وھل الحسم
"مھام" تولیھ أثر طھ، على عثمان محمد علي الثاني، النظام بھا "مفكر" التي أدلى التصریحات كثیرًا
االجتماعیة األنشطة جمیع اإلشراف على مسؤولیة إلیھا أسندت التي االجتماعي"، "التخطیط وزارة
والنوادي المنزل في النشء تربیة "مسؤولیة" جانب إلى و"ترشیدھا"، والخیریة والریاضیة والفكریة
لحقوق بمركز القاھرة قاعود الباحث عالء الشاب، المصري الكاتب دراسة في جاء كما والمساجد"،
تصورات وفق إنسان جدید "صیاغة بأنھا الوزارة إنشاء من النھائیة الغایة حدد الوزیر وقد اإلنسان.
أن وزارتھ "اتجھت طھ محمد عثمان علي السید وأضاف اإلسالمي". الحضاري التوجھ ومعاییر
صراٍط إلى یفضي سلیٍم فھٍم على حولھ من الكون برب الفرد عالقة تقوم حتى االعتقاد تصحیح إلى

وإعمارھا"(57). شؤون الدنیا إدارة في مستقیٍم
على اإلنسان، لحقوق  القاھرة  بمركز الباحث  الشاب،  المصري  الكاتب قاعود  عالء  علق وقد
النظام "إیدیولوجیة  أن  من حازمة بسخریة ھذه، السوداني" اإلنسان صیاغة "وزیر تصریحات
فرض على والقدرة الحق وتملك االعتقاد" "تصحیح في الحق تملك الدولة بأن االعتقاد على تنطوي
التخطیط وزیر بأقوال مستشھدًا قاعود عالء ویضیف الكون"(58). برب الفرد لعالقة سلیم "فھم
"المحافظ أن  إلى الوزیر نفس  فیشیر "اإلمام"  بوظیفة تقوم الدولة أن  بل االجتماعي اإلسالموي،
في اإلمام عن نائب إنھ وعالقاتھم.. سلوكھم وتغییر البشر تغییر في الثورة أداة في األساس (ھو)
أنھ تمامًا عنده استقر "عقٍل" عن یصدر إال ال ھذا القول (59) ومثل الخیر." فعل األمة على حفز
من وقناعات مواطنیھا معتقدات "تصحیح" مھمة عاتقھا على ألقت لدولٍة والبد كلھ. الصواب یمتلك
"األصولیة" دولة الناجزة وجدتھا الوسائل ھذه وعقولھم. الناس في ضمائر للتفتیش ناجزة وسائل
"تمتاز" وھي البالد. تاریخ مثیل في یسبق لھ لم الذي تقنیات التعذیب الرھیب في السودان الدینیة في
التي تمارسھا األنظمة الدكتاتوریة اإلنسان انتھاكات حقوق و"فنون" التعذیب تقالید من سواھا على
واجبًا بذلك تؤدي كونھا  إلى تمامًا مطمئنة قناعٍة على تقوم بأنھا األخرى، المعاصرة والقمعیة
في سیكون إنھ فسأقول ذلك ومع الصواب!! الدین إلقامة یؤسس إذ ورسولھ"، اهللا مقدسًا "یرضي
كافة فھم مثلھم مثل جٍد كامل، مأخذ اإلسالمویة الترابیین شعارات نأخذ أن الكبیر الخطأ من تقدیري
عدیدة عناصر لدیھم، واالستعالء السیطرة وإرادة العدوانیة الطاقة تكوین في تختلط المتسلطین
تركة االستعالء من عنھ تكشف الورقة أن ھذه حاولت ما إلى منھا یرجع جزءًا أن شك ال متشابكة،
القصوى نھایاتھ إلى  منطقھا اإلسالمویون  أوصل تركٌة وھي بالدنا. في والعرقي  والثقافي الدیني
لحقوق السودانیة المنظمة وقد فضحت أصًال. فیھ الكامنة والعدوانیة والالمعقولیة، من الالعقالنیة،
النظام علیھا  یعكف التي الواسعة االجتماعیة الجراحة العالمیة اإلنسان حقوق ومؤسسات اإلنسان
وتھجیر عرقیة تصفیة من واالرتجال القسر بوسائل السوداني للمجتمع العضوي  التركیب لتغییر 
من تقدیم لمحاٍت على ھنا فأقتصر عندي علیھ. مزید مما ال "الصحیح" الدین فھم لیستقیم قسري...إلخ
عن وأكشف الثقافیة، البنیة مستوى على اإلسالمویون، "األصولیون" یجریھا التي الجراحة جوانب

بالذات. اإلیدیولوجي غطائھا من جوانب
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رھا وُمنظِّ مرشدھا كتابات الحاكمة في اإلسالمیة القومیة للجبھة الثقافیة للسیاسة العامة المالمح تتبدى
ضوء على األخیرة الدیمقراطیة منذ فترة صیغ الذي في برنامجھا ثم الترابي، حسن الدكتور األول
النظري الخطاب فتلتمس في الواقعیة،  مادتھا وعناصر الحي، تفاصیل نسیجھا أما  المرشد. أفكار
المعلنة الثقافیة سیاستھا موجھات اختبار والتخطیط الثقافي وفي الثقافة بإنتاج المشتغلة لـ"صفوتھا"

العملیة. الممارسة محك على
فیقول اهللا من وابتالًء سیئًا قدرًا السودان بھ الذي یتمیز الھائل والعرقي الثقافي التعدد یرى الترابي في
ببلد نبتلى أن السودان نحن في قدرنا كان "أوًال ذكرھا، سبق الصیاد، مجلة معھ أجرتھا مقابلة في
وال (60) وأعرافھا." وأعراقھا، بلغاتھا وسحناتھا اإلفریقیة الشعوب یمثل كل البناء یكاد معقد مركَّب
أنني بید بلوى! بالدنا مجرد في والعرقي الثقافي التعدد واقع في یرى من على للتعلیق بحاجة أحسبني
تخفى فقد التعمیم والمجاز. ضباب في المغموس الترابي لنص باطنیة قراءٍة القارئ في أشرك أن أود
ومفاتیح مفاصل أھم السودانیة، بالقضایا الملم المتابع غیر "األجنبي" القارئ وبالذات القارئ، على
ھذه. الترابي في كلمة المبھم "نحن" الضمیر یعود من إلى القارئ مثل ھذا ال یدرك فقد الخطاب. ھذا
على اإلسالمویة "صفوتھا" وإلى العموم وجھ على العربیة اإلسالمیة إلى الجماعة ھنا یعود فالضمیر
المسلمة غیر اإلفریقیة الشعوب من المركب المعقد بمساكنة ھذا اهللا" "ابتالھا التي فھي الخصوص
عمدًا أو تفادى، الترابي أن ھنا وأالحظ وأعرافھا". وأعراقھا، وسحناتھا، "لغاتھا "بالویھا": بكل
المركب وصف في وثقافات" "أدیان مثل ومفاھیم وعبارات مصطلحات استخدام فرق، ال سھوًا
استخدام یرفع أن من خشیًة ربما اإلسالمیة، العربیة غیر السودانیة للجماعات االجتماعي  الثقافي
الترابي بأن األكید علمي مع بالطبع ھذا -البلوى". "الجماعات ھذه قدر من ھذه المصطلحات مثل
عند وصفھا تدرج فھذه اإلفریقیة األدیان أدیانًا، وبصفة خاصة "السماویة" غیر الدیانات ال یعتبر 
اإلفریقیة" "المعتقدات إلى "الوثنیة"  إلى من "الخرافات"  السودان اإلسالمیة في العربیة الجماعة
العرب غیر حقوق انتھاك في المفارقة "عظمة" وتأتي المدافع. دوي تحت المعتقدات" "كریم إلى
كل ورھطھ اإلسالمیة الجبھة زعیم بھا یضیق التي  المساكنة،  الجماعات أن من المسلمین وغیر
ھذا مثل جاز إذا "األصلیة"، البالد ثقافات ھي وثقافاتھم "األصلیین"، الدار ھي أھل الضیق، ھذا
اإلسالمیة وموقف الجبھة زعیم بموقف المتصل السیاق ھذا في أیضًا أالحظ االستحواذي. المنطق
دور مثل بعلم الجمال تتصل بقضایا "ملحوظًا" "اھتماما" أبدى الترابي أن مسائل الثقافة، من تنظیمھ
إلخ. اإلسالم... في الفني التعبیر وحریة الفن، من (ُتقرأ اإلسالم) الدین وموقف المجتمع، في الفن
الحظ معلٌق إلى "مجرد أداة للدعایة" كما الفن یختزل كتابھ "حول الدین والفن"، الترابي في أن بید
مقصد أن حین زعموا كثیرًا الصورة ھذه مریدیھ في تحسین حیل تفلح ولم المیدان السریة. بجریدة
للتعبیر أداًة بالمثل یجري بحیث لھ تحنیطًا أو طبیعتھ، عن یخرج بحیث الفن تقیید "لیس المرشد
وصف في الترابي یستخدمھا التي "اللھو"، لعبارة تعدیل ھنا والترویح عنھا" والترویح النفس عن
یجد ولم فٍن عظیم. كل ینطوي علیھا التي الفرح طاقة غایاتھ بین الذي من الجمالي الطلیق، المبحث
الفن حجًة أفضل من كون الفني التعبیر بحریة والمتصل "الجمالي" المدافعون عن مذھب الترابي
بالشكر تقابل لعباده، اهللا من ھبٌة ھو "مریدیھ"، بعض أسماه كما اإلسالمي"، الفكر "ھیجل نظر في
إمكانھ في یظل مثلما التدین، دافعًا لحركة إیجابیًا عامًال یكون أن للفن یمكن الزاویة ھذه ومن والثناء.
كل في ذلك یدخل (...) الدین إطار في الفن لتوظیف یدعو الترابي كان ولھذا للدین یكون معیقًا أن
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ودوره الفن لطبیعة الفھم ھذا أن أعتقد وسینما"(61). ومسرح ورسم موسیقى من الفني التعبیر أشكال
بما اإلیجابي للفن"، إلى "التوظیف التي دعت األنظمة الشمولیة، كل علیھ درجت عما فعًال یختلف
في "مرموقة" بمكانة الفن ف ُتشرِّ دینیة" "قداسٍة من اإلسالمي" اإلیجابي "التوظیف على ھذا یضفیھ

الجھادي. المفھوم
فترة في حتى المعلن السیاسي البرنامج مستوى إلى  التعالیم  ھذه القومیة اإلسالمیة الجبھة رفعت
التعلیم لغة العربیة لجعل "تھدف الجبھة (29 (المادة دستورھا فنقرأ في نفسھا، الثالثة الدیمقراطیة
على 29 المادة وتنص والحیاة العامة". العلوم ولغة البالد، كل في مراحلھ، ولغة الخطاب كل في
إبراھیم حیدر الدكتور مع وأالحظ المتدینة" الحیاة بمقاصد كالھما حتى یتصل والفن األدب "توجیھ
باإلسالم. یدینون سكانھ جمیع أن أي دینیًا"(62). موحد كقطر السودان عن تتحدث الجبھة "أن علي
واقع تعدد األدیان في یجھلون ال فالجبھویون واألماني. التربص باب في یقع مما عندي ھذا أن بید
الجبھة دستور في نقرأ آنفًا. رأینا تسمى أدیانًا كما أدیاننا المحلیة أن على یستكثرون أنھم إال السودان،
السوداني للشعب األكمل  الوحدة لتحقیق الجبھة "تتطلع والتربص: والتشھیات األماني معنى  في
وترقیة واإلتجاھات القوى بین البناء التفاعل بتنظیم وذلك بحبلھ، واإلعتصام باهللا اإلیمان في ظل
أسلفت كما التشھیات واألماني صفات حدیث ومن من العنصریة". التحرر حتى یتم الوعي السیاسي.
بین "البنَّاء" التفاعل یتم فكیف وإال الساطعة، البسیطة التناقضات یالحظ بالمنطق، فال ُیعنى ال أن
العصبیة وما وفنونھا؟!! ولغاتھا أدیانھا بإلغاء وعیھا" و"ترقیة المتعددة السیاسیة االجتماعیة القوى
الذي السودان" "میثاق في الحق بذلك استدراٌك جرى بالذات؟ وقد ھذه الخطة تكن لم إن والعنصریة
الحظ كما األقلیة "احترام" اللغات إلى تدعو فقرٌة فیھ وردت الدستور سنٍة من بعد الجبھة أصدرتھ
أن یمكن األقلیة "الثقافات بأن المخالف، فتقول التعبیر الثقافي حریة على الحرص وتدعي عشاري،
أو التعلیمیة السیاسات على التأثیر الكراھیة أو إثارة االنحراف نحو دون تطور وأن بحریة عنھا یعبر

القارئ. فطنة على نتعدى خشیَة أن التعلیق عن ُیغني مما الرسمیة"(63). وھذا اللغة مكانة
الثقافیة، المرشد أیدیولوجیة تام بوضوح استوعبوا قد الحالي اإلسالمي الثقافي العمل أن قادة ویبدو
عناصر من تطھیرھا بھدف الثقافیة المؤسسات على الحملة تلو الحملة فشنوا الجبھة، وبرنامج
ھجمِة إلى (سابقًا) السودان جمھوریة وتلفزیون إذاعة فتعرضت واللھو". والرجس، "الشرك،
الدولة في لیاقتھا بحجة عدم والمسموعة المرئیة الموسیقیة تسجیالتھا أرباع "ترشیٍد" أفقدتھا ثالثة
في كبیر تغییر "حدث بأنھ اهللا، عبد الحاكم السید لإلذاعة، الھیئة القومیة مدیر وصرح اإلسالمیة.
من یقدم ما خالل التوجھ اإلسالمي یلمس والمراقب واإلخراج. المستخدمة واألشكال البرمجة نوعیة
لم أنھ في معنى وھذا الدینیة"(64). بالبرامج یسمى  ما أسقطنا ولذلك كذلك أن تسمى دون برامج
دینیة أصبحت كلھا البرامج أن بصفة "الدینیة"، بما برامج معینة تخصیص إلى حاجة من بھم تُعد
االرتفاع من یبدو، ما ملحة، في حاجة اإلسالمیة" "الدولة استشعرت عام 1992 وفي (إسالمیة).
األكادیمي البحث  مستوى إلى بالذات، واآلداب بالفنون المتصلة وجوھھا في الثقافیة، بسیاساتھا
أحمد الدكتور وإشراف إدارة تحت واآلداب" الفنون أسلمة ُسمي "سمنار سمنارًا فأقامت "الرصین".
تأسیسھ على لھ مكافأًة ذلك كان القومیة. ولربما للھیئة أمینا یومھا  ُعیِِّن قد أحمد وكان العال. عبد
أسموھا "مدرسة إسالمیة" تشكیلیة لـ"مدرسٍة آخرین، أصالویین وتشكیلیین العوام، إبراھیم بمعاونة
عن وكنایة مكشوفتین توریة من ھذه التسمیة علیھ ما تنطوي القارئ فطنة على وال یخفى الواحد".
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الحركة في اإلسالمیة العربیة األصالویة التیارات سائر مثل مثلھا وھي اهللا"(65)!! "مدرسة معنى
بتفّوِقھا واالعتقاد الجازم اإلسالمیة العربیة الثقافة مركزیة من تنطلق السودان، في المعاصرة الثقافیة
ولم لھا! المساكنة المحلیة كامل"احترامھا" للثقافات الوقت، عن ذات في وتعبر ھیمنتھا، وضرورة
الھیئة رئیس كونھ من الجسیمة، المسئولیة  أرض على یقف العال، وھو عبد أحمد الدكتور یتردد
بقولھ: السمنار، إلیھا  توصل التي النتائج عن سؤالٍٍ على یرد أن في والفنون، لآلداب  "القومیة"
آخر حضارٍة بوصفھا اإلسالمیة الحضارة أن اإلسالمیة، الجمالیة النظریة في بحثنا "من أھم نتائج
فالسفة األفراد لھ أو جمالي یخطط فكري تقوم على ابتداع كونیة، ال إلھیة على رسالة الناس أسسھا
استلھامھا في في اإلسالم والفكریة الروحیة المنظومة جماع على نظریتھا وان تقوم أو مبدعین كانوا
األمة أشواق إلیھ نھائیًا تتسامى یشكالن سقفًا الكریمین المصدرین ھذین أن وبوصف والسنة. للكتاب
ألمة الجمالي للضمیر األعلى المثل یتحدد المصدرین أیضًا ھذین وعلى معارفھا وانساق وطموحاتھا

اإلسالم. فن جاء الضمیر ھذا على وتأسیسًا اتفاق اإلسالم.
القدیم. الشرق فنون في المسلمون التي ورثھا التعددیة والتسویة مقابل التعدیل نحو یمیل توحیدیًا ـ

الشرقي التراث والیونانیة في الھیلنیة التقالید كرستھ الذي بإزاء التجسید تجریدیًا ـ
اإلسالم. قبل عقائد ما األسطوریة في التصورات مقابل والحساب بالھندسة یتوسل منطقي ـ

العظموتیة البشریة. عن وینأى یأتـنس بالوجود ـ
بالواقعیة ما نسمیھ وھو موضوعیا، خیاال متخیلة حقیقة الى بھ ینحو ولكن والواقعي یسقط المرئي ال ـ

االسالمیة."(66) الجمالیة
الفن" "فلسفة في متخصٌص فأحمد مركزي. نٌص أنھ ذلك ھذا، أحمد نص عند الوقوف أطْلُت أكون قد
منتصف منذ الحقل ھذا في السلطویة لإلسالمویة الرئیس المنظر وھو الجمال). علم (دكتوراه في
ھذا الحاكم. اإلسالموي النظام في ألقاب ومناصب وھو صاحب الھوى". عن ینطق "ال فـ السبعینیات
ھنا الثقافیة مرفوعٍة النظام عن سیاسات الطلیق ذاتھ، وإفصاحھ حد في النص ثقل محمول عن فضًال
والخیار في التعبیر حریة مصادرة مسألة نص أحمد ھذا، أوصل الكونیة. والرؤیة الفلسفة إلى مستوى
فوق اإلسالمیة" للحضارة الجمالیة "النظریة إعالء جانب فإلى النھائیة". "ذراھا إلى الثقافي المجال
الحضارات مساھمات احترام عن الحدیث معھ یصعب مما الجمال، علم نظریات من عداھا ما كل
حین أوًال اإلبداعي: الخیار في حق المركزیة النواة أحمد ومستقیم، یصادر عادٍل بمنطٍق األخرى
یجعل حین وثانیًا المؤكدین. عن البشر، مبدعیھ الحقیقیین صدوره قیمة اإلبداعي یبخس على العمل
شك وال للجمال. العلیا المثل من اإللھیة اإلرادة لمقتضى صنوًا لحضارٍة بعینھا الجمالیة المعاییر من
السلطة خطاب ومن ثم رفع باألحرى) لخطاب الترابي، (أو تنزیل كونھ ال یعدو أن خطاب أحمد في
وسرعان التنظیر المتخصص "العارف". مستوى إلى م، الُمَتَقحِّ مستوى الھمھمة والتعمیم من الثقافي،
جریدة أوردت فقد العلیا. "الثقافیة" مستویات "السلطات" في المریرة ثمارھا الفلسفة ھذه أعطت ما
وزیر سیخة)، بالطیب (المشھور خیر محمد الطیب العمید ألقاھا التي للكلمة تلخیصًا السریة المیدان
العال عبد أصبح (الذي والمسرح الموسیقى بمعھد التخرج عروض بمناسبة واإلعالم(!)، الثقافة
بأنھ المعھد بوصف (الوزیر) "بدأ فیھ: جاء "النظریة الجمالیة اإلسالمیة")، تطبیق بغرض لھ مدیرًا
فنانین ینحازون تخریج وأنھ األقدر على الثقافي، اإلحیاء إستراتیجیة إحیاء في ُیِعیُن ثقافي كیان أھم
الحضاري. الثقافي للمشروع الخط رسموا الذین ھم علیھ القائمین إن وقال اهللا. إلى التوجھ برنامج إلى
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الغربیة. للحضارة واالنحیاز باالستالب ووصفھ المعھد في النصوص اختیار منھج عن وتحدث
نشید الوالة مصاف ترقى إلى موسیقى ویسمع اهللا، یتجھ إلى مسرحًا یرى أن عن أملھ في عبر ثم
وعزا المعھد یعانیھ كان الذي االستالب ألسباب تفھمھ أبدى كما دیننا". في سبیل ربنا حماك "في
1969."(67) وأشارت منذ امتد الذي غیاٍب روحي طوال عمره  سنوات یعیش كان أنھ إلى  ذلك
األخالقیة"، برئاسة "المثالب لتنقیتھا من النصوص  محتوى  للتفتیش في لجنة وجود إلى الصحیفة
مفھوم مصادرة مستوى یقاس ال بما تتجاوز حال وھذه ودمھ(68). بلحمھ العال أحمد عبد الدكتور
الثقافیة، العرقیة والتكوینات بالجماعات المتصل العام الدارج معناه في الثقافي التعبیر في التعدد حق
اإلسالمیة العربیة للثقافة  منھم المنتمین حتى باألفراد، المتصل الخیار حق مصادرة مستوى إلى
في األمثلة أفضل ولعل التفاسیر والتفاصیل. بعض في "اإلسالم الصحیح" حماة یخالفون ممن نفسھا
بعد "عن طیب خاطر". من فیما لھ "تكریمھم قبل (الذي نفسھ صالح ھذا الشأن، منع كتب الطیب
اشتداد الحصار مع الجبھة حكومة عمر طال ما إذا ھذا، على وسیترتب الناس؟!). ھؤالء أتى أین
من ھا ُخلوِّ من للتأكد الناس ضمائر في للتفتیش معلنًا حقًا نفسھا تعطي الدولة "اإلسالمیة" أن حولھا
اإلسالمیة لألمة". "المسیرة تعویق إلى "النوایا الھدامة الھادفة ومن األخالقیة"، و"المثالب "الشرك"
ظل "الحكومة بالفعل في قائٌم والضمائر العقول في التفتیش ألن معلنًا" نفسھا حقًا ُتعطي "أن وأقول
والتعذیب، واالعتقال  واالستجواب المالحقة باب واقع في قائم ھو اآلن. السودان في اإلسالمیة"
أن الدولة بید شاءت، كیف فیھ تعیث المتعددة بأجھزتھا النظام أمن لعناصر مصراعیھ المفتوح على
بنیة صلب في خطٍة قائمة على سیاسة "تجاوزات" ال أنھ مجرد أمره بزعم في تعترف بھ وتراوغ ال

الفعلي. الواقع في األمر ھو كما وإیدیولوجیتھ، وبرنامجھ النظام مشروع

وھذا شعارًا لھ، السودان في اإلنسان لحقوق مستقبلیة رؤیٍة رسم مالمح المؤتمر ھذا جعل منظمو
على نراھن االستقالل: أن عاًم من أربعین بعد الكبیر المعنى ھذا نصیب من من لنا ما تبقى ھو كل
واقع من وال الماضي، شواھد من الصدد ال ھذا نفخر بھ في أن لدینا ما یمكن لیس أنھ ذلك المستقبل.
بتفاؤٍل الحدیث على كاملًة قدرًة أملك أنني كنت لو وكْم أتمنى أْوَلى. باب من الزرایة البالغ الحاضر
الرسمي الرأي" "قادة قدرة في الثقة قلیل القریب. ذلك أنني المستقبل في ممكٍن حاٍل صالح عن مؤكد،
فإنني ذلك ومع التجارب. من التعلم على بالدنا في "الثقافي"، أقول وقد  السیاسي، (السلطوي) 
اقتناعي بوجاھة رغم شيء، لكل بمعسكر الساخطین الالعنین ال ألتحق الحرص على أن كل حریص
إنما المستقبل بأن في القول جدیٍد من لیس أنھ أعلم المتشائمة. الرؤیة تدعوھم إلى التي وقوة األسباب
التي للدیمقراطیة شروٍط ومعاٍن بتحدید یتصل ما في األماني نفسي ُأمني أن أرید للدیمقراطیة. وال ھو
بالدیكتاتوریة تودي أن نتصور التي "االنتفاضة الشعبیة" القادمة بعد ما مرحلة عنھا تسفر أن یمكن
ومعاني التحفظ، مفاھیم من مبرأة وھي إال الدیمقراطیة أتصور بصفٍة عامٍة ومبدئیة ال أنني بید الحالیة.
األمر "أولي عند والمعاظلة، والمغالطة والتراجع الحیلة أدوات من خبرناه مما واللجاج، والتحرز،
للدیمقراطیة المكان نھیئ نحرص على أن أن ینبغي المرة شعبیة. وفي ھذه انتفاضٍة كل عقب منا"
تمثل وتستوعب للحوار، ومنابر دستوریة، ومؤسسات معرفیة وأدواٍت وأوعیة بنیاٍت بإقامتھا على
ال إحرازھا وأن سعیدة، نزھة لیس إلیھا الطریق أن ندرك أن وینبغي بالدنا. بھ تتمیز الھائل الذي التعدد
اإلنسان لحقوق السودانیة المنظمة كاھل على وسیقع األبد. وإلى واحدًة مرًة بالضربة القاضیة یكون
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وشفائھا وصیانتھا تأسیسھا في المساھمة في بھ اآلن تضطلع الذي من العبء بكثیر وأعقد أثقل عبٌء
بالدنا. في والسیاسیة "الثقافیة" والغوغائیة والحزازات، الثارات، تاریخ أدواء من

أجرتھ حوار في المھدي الصادق السید لسان جاءت على بكلمة كبیرًا احتفاًء ذلك مع احتفیت وقد
المواطنة حق مبدأ المساواة في منھ إزاء عرفناه الذي طال والتلجلج طول المِِِ الوسط. فبعد مجلة معھ
غیر العناصر ھمشنا الشمال- أھل -نحن  بأننا تمامًا مقتنعًا "صرت  الحوار: ھذا في الصادق قال
بصرف اإلسالمیة-العربیة، كینونتنا وتأكید تثبیت واجبنا أن واعتقدنا العربیة، وغیر اإلسالمیة،
في ذلك نأخذ ولم كبیرة، غفلًة  ارتكبنا بذلك إننا رأیي وفي األخرى. الكیانات إحساس عن النظر
"أعتقد وأردف الصادق ھذا الموقف." الستنكار السالح حملوا أخرى بصورٍة ھم ولذلك الحسبان،
نحن ال نحددھا اإلسالمیة العناصر غیر ومصلحة ھویة وبأن بھذا التقصیر، نعترف ال بد أن بأننا
وذاتیتھم".(69) مقتضیات ذاتیتنا لكي نوفق بین نتفق علیھ سویًا، شكل یحددونھا في الذین ھم وإنما
للتخلي عن یدعو إال أنھ وجوھھ، في بعض مدقق نقدي من نظٍر ھذا الصادق یستدعیھ حدیث ما ومع
الثقافة فرسان أھم من واحٌد یترجل الحدیث فبھذا األمل: بذور تنمیة في ویساھم المطلق، التشاؤم 
العرقي والثقافي االستعالء حصان صھوة عن المسیطرة، السلطویة صیغتھا في اإلسالمیة، ـ العربیة
عمره السیاسي. وإنني ھي كل الواقع مغالطة من عامًا ثالثین بعد المضلة الخیالء متاھة في الرامح
لیس سابقة لھ البال قناعاٌت المرة. وفي ھذه في ھذه "تمام قناعتھ" الصادق على یستقر أن ألرجو
ظل فقد ذلك ومع بھ"، ُكِتَبْت الذي تكلفة الحبر تستحق "ال النمیریة سبتمبر قوانین بأن "قناعتھ أقلھا
اإلسالموي" و"الغول الصبح أصبح أن إلى األخیرة، فترة الدیمقراطیة طیلة إلغائھا في أمر یماطل
اإلنسان حقوق أوضاع منظور مستقبل تمامًا یناسب مما اآلنفة الصادق كلمة ولعل الدار. صحن یحتل

واألمل. والخیبة، والریبة الرجاء حیث یتجاور السودان في
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ھــــــــــوامش

ظھرت مطولة مقالة وھي تتجھ؟"، أن یجب أین إلى السودان في الفكریة «الحركة المحجوب: (1)
الطبعة الغد، الذي عنوانھ نحو كتابھ في نشرھا أعید ثم ،1941 في عام كتیب نشر شكل في أوًال
الخرطوم، البلد، دار الثانیة، (الطبعة 229 ص ،1970 الخرطوم، جامعة دار منشورات األولى،

.(215 ،1999
.226 ص الطبعة الثانیة، نفس المصدر، المحجوب، (2)

التي القصید ،1977 الخرطوم، جامعة دار منشورات المك، علي تحقیق فرح، خلیل دیوان أنظر (3)
86ـ89. ص.  ص. عنوانھا "وطني"،

االجتماعیة، والشئون اإلعالم وزارة منشورات شعر، دیوان المجاذیب، نار المجذوب: (4)
.195 ص ،1969 الخرطوم،

.25-24 ص المصدر، نفس (5)
أكبر، باستفاضٍة ومناقشتھا المجذوب الزنوجیة، رؤیة النقدیة على المالحظات ھذه طرح لي سبق (6)
المجذوب، لوفاة بالذكرى األولى االحتفال مناسبة في أیضًا عنھا حدثُت وقد للدكتوراه. أطروحتي في
"مفھوم" إلى المجذوب رؤیة فیھا التي نسبُت وھي المناسبة الخرطوم. بجامعة 1983 عام شتاء في
واألوربیین، الفرنسیین األنوار فالسفة  من ونفر روسو،  جاك جان عند جاء كما النبیل"، البدائي
احتجاجًا شدیدًا، تلك كلمتي على یومھا المجذوب محبي جمھرة احتجت وقد عشر. القرن الثامن في
معنى في وذلك اإلیدیولوجي". السیاسي "المنطق ھذا بمثل یحاكم ال أن ینبغي بأن "الشعر وتعللوا
الزمان والمكان السیاسي مالبسات تمامًا من "الطلیق" "المتسامي"، ینجو التعبیر من نمٌط الشعر أن
رؤیة تحلیل في منھجي أعني "منطقي"، إن مع والثقافي".  "االجتماعي وقیل واإلیدیولوجي" 
یزال، وما كان، بل لم یكن سیاسیًا، اآلخرین، المبدعین الغواة وكل الشعراء من غیره أو المجذوب،
الذي ال اإلشكالي النظر منھج أسمیة ما على یقوم األولى، بالدرجة ولسانیًا، نقدیًا، فلسفیًا اعتقادي، في
اإلیدیولوجیا من النقدي" نجاًة ل"منھجي وال لنفسي أزعم النقد والنقض. وال من مسلمٍة أي منھ تنجو

األشاوس. محبي المجذوب من أنني أیضًا كما بالطبع.
الحي عبد إبراھیم ومحمد المكي محمد بقیادة الستینیات مطلع في ظھرت المدرسة التي وھي (7)

أبكر. عثمان والنور
طبعات الحي عبد بھا زود التي والشروح والتعدیالت التعلیقات الخصوص ھذا  في  أنظر (8)

بالطبع. ذاتھا المختلفة، والقصیدة سنار"، "العودة إلى الشھیرة قصیدتھ
الثقافة مجلة  في نشرھا وقد  قدیم"، حدیقة شوك في "فرح  قصیدتھ من إبراھیم  المكي محمد  (9)
في السودان، بجنوب األنانیا ومقاتلي حركة النمیري بین أبابا اتفاقیة أدیس بمناسبة توقیع السودانیة

اآلن. بحوزتي لیست المرجعیة الكاملة السودانیة. والتفاصیل بمجلة الثقافة نشرت وقد .1973 عام
قدمت إلى ندوة األقلیات ورقة بحث الھاربین" تحالف أو "اآلفروعربیة إبراھیم: علي اهللا عبد (10)
في العربي المستقبل مجلة نشرتھا ثم العربیة، والقومیة الوطني البناء في دراسات العربي: الوطن في
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األمین، دار السودان، في والدیمقراطیة الثقافة كتابھ في أخیرًا ظھرت ثم 1987 عام الثاني، عددھا
.1995 األولي الطبعة القاھرة، الجدیدة، الثقافة دار منشورات .24 ص ،1996 القاھرة،

،1995 القاھرة الجدیدة، الثقافة دار السوداني"، المجتمع في الرق "عالقات نقد، ابراھیم محمد (11)
.58 ص

والصالحین األولیاء خصوص  في  الطبقات كتاب الفضلي، الجعلي اهللا  ضیف محمد (12)الشیخ
الشرعي، المكتبة القاضي أحمد صدیق فضیلة الشیخ إبراھیم تحقیق السودان، في والعلماء والشعراء
اللحظة في الطبقات فضل لكتاب تحقیق یوسف (ولیس بحوزتي ص 61 ،1929 بیروت، الثقافیة،

الحاضرة).
أحمد، صدیق إبراھیم الشیخ فضیلة تحقیق 59 وفي ص السابق المرجع نقد، إبراھیم محمد (13)

.63 ص
ذكره. سبق الھاربین"، أو تحالف "اآلفروعربیة إبراھیم: علي اهللا عبد (14)

تزاوج العرب النازحین، عن الناتج الھجین ھم "الشمالي" السوداني المصطلح أوالد العرب في (15)
یسعھ أن من أعقد بكثیٍر الواقعي وتعریفھم و"الحامیة"، الزنجیة العناصر األصلیین من السكان مع

بالطبع). والسودانیات السودانیین من والقارئات للقراء لیست foot note ال (ھذه الحیز
السودانیة" الثقافات بین التفاعل مؤتمر "وقائع الشنقیطي: بكر وأبو األسماء مصطفى طیب (16)
األستاذین أن نص أوضح (ینبغي أن .122 ص ،1979 أغسطس، ،11 الثقافة السودانیة، العدد مجلة
للدكتوراه، أطروحتي عن مترجم  ھنا أوردتھ الذي الشنقیطي، بكر وأبو  األسماء طیب مصطفى
فصحیح أما المرجع الشتات. دار في بحوزتي لیس الذي العربي األصلي عن النص بالفرنسیة وھي
من نص لھا ترجمة ھنا منھا المأخوذة واالستشھادات واالستیثاق. شاءت، التوثیق شاء، ومن لمن
ھي بل األصل، لیست ھنا، بالتالي، الواردة فاالستشھادات كما أسلفت. ھو بالفرنسیة الذي أطروحتي،
التوثیقي الھامش سم، الدكتور أبو نص على أیضًا ینطبق وھذا األصل. فمعذرة عن لترجمٍة ترجمٌة

رقم 17.
األصل. ولیست في عندي من القوسین بین العبارة الشارحة *

الثقافة مجلة في السودان"،  في الوطنیة  الوحدة  وقضیة الثقافي  "التعدد  ح.): (م.  سم أبو (17)
.58 ص ،1979 نوفمبر ،12 العدد السودانیة،

في حقائب المحفوظة بالسودان، بمكتبتي فھما اآلن بحوزتي لیسا المرجعان ھذان (19) و (18)
الحصول في سعیي ینجح ولم بالمستحیل. أشبھ علیھا الحصول یجعل مما مشتتین أصدقاء عند مشتتة

ألسباب مماثلة. بالسودان) (وال بالخارج المقیمین األصدقاء عند منھا نسخ على
اآلن. المحدد العدد أملك ال أنني إال ،1986 عام صیف في مجلة الثقافة السودانیة، المرجع (20)

457 وھي ص الثاني، الجزء في النخبة السودانیة وإدمان الفشل، خالد منصور أیضًا (21) أوردھا
یكررھا. ینفك ال الطیب عند مشھورة مقولة كل حال على

التعلیم الحزبي، مكتب عن صدر السودان، في اللغة ومسألة الماركسیة إبراھیم: علي اهللا عبد (22)
.23 1976، ص بالرونیو، طبعة السوداني، الحزب الشیوعي

الصفحة. السابق، نفس المصدر إبراھیم: اهللا علي (23)عبد
األصل. في القوسین بین الشارحة الكلمة
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.33 ص المصدر، نفس (24)

.27 ص المصدر، نفس (25)

.26 ص المصدر، نفس (26)
لندوة قدمت ورقة السودان"، في ومستقبلھا  األقلیة اللغات "أوضاع أحمد محمود: عشاري  (27)
الخرطوم، بجامعة العلوم السیاسیة وقسم السیاسیة للعلوم العربیة العربي، الجمعیة الوطن في األقلیات

.12 ص مارس 1988، 28 فبرایر إلى 1 الخرطوم،
.10 ص السابق، المصدر محمود: أحمد عشاري (28)

في الثقافة والدیمقراطیة سیاسیة"، كغبینٍة الثقافي "التنوع دراستھ: أنظر علي إبراھیم: اهللا (29)عبد
سبق السودان، في اللغة ومسألة الماركسیة أیضًا وانظر .50 ـ 35 ص. ص ذكره، سبق السودان،

الحقًا. الخصوص ھذا في منھ نماذج وسأورد ذكره،
.11 ص السابق، المصدر محمود، أحمد عشاري (30)

.11 ص المصدر، نفس (31)
.13 ص المصدر، (32) نفس
.14 ص (33) المصدر نفسھ،

.14 ص (34) نفسھ،
التوثیق والبحوث، یصدرھا مركز ربع سنویة، مجلة تربویة التربوي، التوثیق  مجلة مكتب (35)

.37 العدد ،1976 یونیو التاسعة، السنة التربوي، النشر دار الناشرون
.9 ص ذكره، سبق مصدر السودان"، في اللغة ومسألة "الماركسیة إبراھیم، علي اهللا عبد (36)
ص. ص. ذكره، السودان"، سبق في "الثقافة والدیمقراطیة كتابھ وفي ص. 41ـ42. ص. أیضًا أنظر

23ـ24.
.40 ص اهللا علي إبراھیم، نفس المصدر، عبد (37)

.19 ص المصدر، نفس (38)
أحمد اهللا عبد أنظر الالحقة وتطوراتھا المدرسة ھذه أطروحات على التعرف في للتوسع  (39)
باریس، السوربون، دكتوراه، جامعة السودان" أطروحة الثقافیة في ومسألة الھویة "الفن بوال: بشیر

.1984
علي اهللا  عبد والصحراء، الغابة مدرسة في اإلفریقي المكون صورة خصوص في أنظر (40)
15ـ ص. ص السودان، والدیمقراطیة في :الثقافة في الھاربین"، تحالف إبراھیم، "اآلفروعربیة أو
مؤسسي تنظیر في اإلفریقي،  ن المكوَّ مع المراوغة لھذه "الكاملة" الصورة على وللوقوف  ،33
السیاسیة، أنظر "المدرستین" وتطور ومالبسات نشأة والصحراء، الغابة الخرطوم، ومدرسة مدرسة

تالیة. وصفحات ص 54-44 المصدر السابق بوال اهللا عبد
.23 ص اهللا علي إبراھیم، نفس المصدر، عبد (41)

العدد African األمریكیة، Art لمجلة الصلحي، ابراھیم األستاذ بھ أدلى الذي الحدیث (42) أنظر
عملھ. في الخط العربي إیقاع عن مكانة ،1967 األول،

السودانیة األیام صحیفة في نشره وقد أعید ،1975 ینایر العربي،  المساء العال، أحمد عبد (43)
.56-5 ص المصدر السابق، بوال، اهللا عبد أیضًا أنظر .1975 ینایر 22 بتاریخ
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الثقافة المجتمع"، مجلة في متجذرٍة تشكیلیٍة حركة أجل "من العوام: وإبراھیم عبد العال أحمد (44)
ص 103-102. ،1979 مایو ،10 السودانیة، العدد

المصدر. نفس (45)
(46) نفسھ.
نفسھ. (47)
نفسھ. (48)
نفسھ. (49)

(50) Delange (Jacqueline): « Arts et peuples de l’Afrique Noire », ed. 
Gallimard, Paris 1967, p. 44.         

.1981 27 مارس األیام، (51) صحیفة
اإلسالمیة"، وزعت عند والجمالیات المخطوطات "معرض إضبارة من شبرین: محمد أحمد (52)
اإلسالمیة النمیري الشریعة إعالن من أشھر ستة قبل ،1981 28 مارس یوم في المعرض افتتاح
بقیادة بعد فیما اإلسالمیة الجبھة القومیة أصبحت التي اإلسالمیة" "القوى ومباركة لحكمھ بدفع نظامًا
وسائل بكافة التوثیق الكاملة الشھیرة بیعتھم ذلك  أثر  على للنمیري عقدوا وقد المسلمین. األخوان

اإلعالم.
المسلمون اإلخوان أطلقھ ھو اللقب الذي المجاھد")، (وقیل "أمیر المؤمنین المجاھد" "اإلمام (53)
الجماعة ھذه تاكتیكات في صلٍة ذا واللقب السیاسیین. بخصومھم فتكھ عن كنایًة النمیري، على یومھا
النمیري، مثل باطشًا "أمیرًا" تحتاج الجھاد التي من مرحلة "مفترض"، انتقالي، بسیاٍق "اإلسالمیة"،
تحتاجُھ ال شرٍح بمزید إفسادھا أرید ال مكشوفة والتوریة العالم" "األمیر انتظار في البشیر، عمر أو

أصًال.
،1985 أبریل مارس ـ انتفاضة في فترة الدیمقراطیة التي أعقبت للترابي، أي تصریٍح یخل لم (54)
الموجھة للشعب، اإلساءات من حملة تجرید من جدید، من السلطة على للوثوب االستعداد سیاق في
التي الصحفیة المقابالت المثال سلسلة سبیل على أنظر السودان، في  والفكریة السیاسیة وللحركة
مایو 1988، 6 والصیاد، ،1987/9/5 التضامن الجبھة: انقالب قبل العربیة المجالت معھ أجرتھا

.30 ص
في السیاسي"، التأسلم حركات بین االختالف  مساحات عن للبحث "محاولة  السعید: رفعت (55)

ص 163. ،1993 أكتوبر القاھرة، عشر، والرابع الثالث الكتاب فكریة، مجلة قضایا
.1991 المعارضة وزعتھا سریة نشرة من (56)

رواق في  السودان»، في الشمولي الحكم اإلنسان تحت  حقوق «إنتھاكات قاعود: (57) عالء
.100-99 ص ،1996 ینایر القاھرة، اإلنسان، حقوق لدراسات القاھرة مركز األول، عربي، العدد

ص 100. السابق، (58) المصدر
المصدر. نفس (59)

ذكره. سبق مصدر مجلة الصیاد، الترابي: حسن (60)
مجلة في السودان»، والسلطة اإلسالم «ثورة الترابي.. كتاب في قراءة ھارون: محجوب محمد (61)

.49 ص ،1992 الخرطوم، دیسمبر والنشر، للطباعة اإلعالم دار ،67 العدد الملتقى،
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السودان نموذجًا، في  القومیة اإلسالمیة الجبھة السیاسي: اإلسالم أزمة علي: إبراھیم حیدر (62)
.156 1991، ص البیضاء، الدار السودانیة، الدراسات مركز الطبعة الثانیة،

سبق ذكره، ص15. مصدر (63) عشاري محمود،
ص100. ذكره، سبق مصدر قاعود، (64) عالء

في المدرسة ھذه مؤسسي ألسنة على جاءت التي التفصیلیة الشروح الخصوص ھذا في أنظر (65)
إبراھیم ،1993/9/1 الخرطوم صحیفة العال، عبد أحمد التوالي: على معھم أجریت صحفیة مقابالت

.1993/9/19 الخرطوم، صحیفة الباسط الخاتم، 1993/7/24، عبد الخرطوم، صحیفة العوام،
ص4. مارس 1990،  5 الوطني، اإلنقاذ جریـدة العـال"، عبد أحمـد الدكتور مع حـوار (66)

اإلنترنیت شبكة على صفات ظھرت فقد بالطبع، سریًة تعد لم (وھي المیدان السریة صحیفة (67)
ص 9 ،1996 نوفمبر دیسمبر من التسعینیات)، العدد 1928، األول النصف منذ

السابق. المصدر (68)
مقتطفات حینذاك) المتحدة بالوالیات تصدر كانت (التي اآلخر الرأي جریدة أوردت (69)

ص 3. 1996 الثالث، دیسمبر العدد ھنا، ھي مرجعي الحوار من ھذا

بوال اهللا عبد د.  *
وفنان. باحث أستاذ جامعي، سوداني، كاتب

الماجستیر. نال درجة الثامنة حیث باریس وبجامعة بالخرطوم، الفنون الجمیلة والتطبیقیة بكلیة درس
وسوسیولوجیا الفلسفة  في متخصصًا بباریس  السوربون جامعة  من الدكتوراه درجة  على حصل

الثقافة.

الورقة ھذه نشر إعادة أو ألي جھة نشر محفوظة وال یجوز جمیع الحقوق


