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  الثقافة القومية السائدة في الدولة الوطنية

  )1( بين اآلحادية والتعددية الثقافية
  
  *صابر عابدين . د
  
  

  ةـــمقدم
 الساللية،  ـ علي مبدأ التعددية اللغوية والدينية والعرقيةىنسانية األوللقد قامت المجتمعات والكيانات اإل

 ليبرز العقل والمناط ،ال الحياة البدائية وقوي الطبيعةستمر لماليين السنين بين أشكاوذلك بعد صراع داٍم 
 بل هو هوية االنسان عن بقية المخلوقات ،نسانيعتبر سمة لتميز وتفرد اإل والذي ،"الثقافة"به حفظ وتخزين 

  .التي تليه
قافية  نشأة السلطة والحكم، ترسخ مفهوم اآلحادية الث ومن ثم،مؤسسة المجتمع نسان وظهورومع استقرار اإل

وحلت محل التعددية الثقافية، ولتظهر الثقافة القومية وهي الثقافة السائدة والتي تمثل القومية والنخبة 
  .الحاكمة مع تهميش بقية القوميات وثقافاتها

ك فيها أصالً القوميات  ولكن لم تشار،ومع ظهور الدولة الوطنية الحديثة القائمة علي الجغرافيا والسياسة
  .  عتبار للثقافات أو األمم المكونة لهذه الدولةا بدون ي تشكلت الدولة بمفهومها الحالثممن والشعوب، 

ونسبة لواقع الدولة المأزوم وأزمة ما يسمي بالمشروع الوطني، ألن مجموعة أو قومية ثقافية أو 
 ىسمإجتماعية أوسياسية يمكنها أن تستخدم جيش الدولة للسيطرة علي األوضاع في ظاهرة ما يىقو

باإلنقالب العسكري، وفي السودان نماذج متكررة من صور هذا الحكم والتي في النهاية تنهك البالد والعباد 
وتتدهور األوضاع والتنمية والبنية التحتية وهذه صورة ماثلة لما يحدث في سودان اليوم، وتأخذ الهيمنة 

 متعددة  تبرز للسطح أشكالى،قافات األخرحتقار الثاثقافية السائدة أشكاالً شعارية ومظاهر دينية مع ال
نفصال تقرير المصير أو االستقالل أو االللمقاومة من قبل القوميات والثقافات المهمشة وينتهي األمر ب

  . األحادية الحزبية والثقافية وفي طريق الهيمنة واالستالبى الدولة الوطنية تسير علي خطىوهكذا تتداع
  

  :)السنين من النضال والصراع الداميقصة ماليين (محصلة الثقافة 

الثقافة كمفهوم عام تعني مكتسب أو حصيلة الفرد البشري أو المجتمعات البشرية عبر جملة من إن 
 المنتوج اإليجابي وكل ما هو مفيد يتم تخزينه في العقل، وهذا  ومن ثم،)1(التجارب واالحتكاكات 
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 وتأتي علي رأسها المحددات السلوكية ومعوناتنا تجاه اآلخرين المخزون العقلي لإلنسانية هو الثقافة بعينها،
  .واألشياء من حولنا وكما أن الثقافة تعني كل ما هو ليس بيولوجي

ومنتوج العقل والتعبير هذا هو ما يميز بين اإلنسان والحيوان، فبينما نجد الحيوان قد يحتفظ بقدر ولو يسير 
الغذائية والدفاع عن النفس ومقاومة ومالئمة البيئة الطبيعية مثل طبائعه ) مخزون العقل(من الثقافة 

، والمناخ سواءاً برداً أو حراً أو غيره، وإن كان لبعض هذه ىومقاومة اإلعتداءات من الحيوانات األقو
الوسائل صيغة بيولوجية توارثها عبر نوعه الساللي، مثل المخالب واألنياب الحادة، والقرون واألظالف 

نجد أن االنسان قد حدثت له عدة تحورات وتغيرات عبر ، لوبر وخاصية تغيير الجلد وغيرهاوالصوف وا
 بدءاً من األظالف والمخالب والتي ،سلحة للبقاءالبيئة والطبيعة واستخدام ذات األصراعه الطويل مع 

لكيراتينية  المناكير كسمة جمالية وما زالت الطبقة اىعد أظافر رقيقة وتضع عليها األنثصارت فيما ب
كما نجد بقايا ذيل في آخر السلسلة الفقارية، والشعر لد وهي تحمل بقايا عهد الحيوان، الخارجية من الج

ولطبيعة الغذاء وما استمده من ثقافته المكتسبة حول طبيعة غذائه  الغزير للرجل رمز آخر لعهود الفحولة،
 ورويداً ابتعد عن الغذاء النباتي ، وثم هضمهابالتالي بلعهاهي اللحوم لسهولة طحنها ومضغها ووضرورة ط

 ونجد أن ثمة تغييرات قد حدثت في شكل أسنانه بدءاً من األنياب .ذو األلياف السليولوزية الصعبة الهضم
عهد رقائق البسكويت ما اآلن وفي أ لتالئم طبيعة الغذاء والمرحلة، الحادة الي األنياب المخروطة

ر ودائماً ما نجده محشوراً ي من وجود ضرس العقل األخى أصبح ال جدوكؤوس االيسكريموالماكنتوش و
ويتم خلعه، وأصبحت األسنان من اثنين وثالثين صارت ثمانية وعشرين، وتحور شكل الفك من الكبر الي 

استخدام بصابه الضمور، وخاصة عند اإلناث الن طبيعة الغذاء الخشنة وغير المطهية كانت تتم أالصغر و
  ) 2( . مما يساعد علي ضخامة الحنك ونمو كل األضراس بما فيها الضرس األخيرالحنك كله

علي أن هذه الشموالت والتبدالت التي طرأت قد أخذت من عمر االنسان ماليين السنين لتكون المحصلة 
 لقد كانت تلك . أو ظهور منتوج هذه الثقافة وهو العقل أو التفكير،)مخزون الثقافة(هي بروز العقل 

 الطبيعة الصماء، ى السنوات والتي كابد فيها المخلوق البشري المشقة والصراع الدامي ضد قو منماليينال
 ، كانت كافية لظهور هوية ما يعرف بالكائن البشريىوضد الخوف، وضد الحيوانات الضواري األخر

وت االيحائي ومن ثم النطق شارة وثم اللسان عبر الصستخدام اإلاثم بدأ التعبير عن هذه الثقافة ب، )نساناإل(
 الذي يفتقده يءوظهور الكالم ومن ثم الكتابة بالتالي ظهور اللغة بمفهومها الحديث، والتعبير هو الش

 نجد أن الحيوانات والسالالت تنقرض تدريجياً، ونجد ،لذا .ن كان يملك قدراً يسيراً من الثقافةإالحيوان و
 إسمه الملبس ومن ثم المسكن ليتقي زمهرير البرد وقائظات ئاًأن اإلنسان قد تطور ورفع قدراته وعرف شي

  .الحر
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نتشار واستخدامها وسيلة نسانية وجعلها قابلة لاللكتابة واللغة قد رسخ للثقافة اإلعلي أن ظهور التعبير وا
والذي األول ) 3( ومن ثم ساهمت في تكوين القبيلة أو الكيان المجتمعي ،للتفاهم بين أفراد األسرة الواحدة

نساني، علي أن الجدير بالمالحظة أن هذه  للمجتمع اإلىهو النواة األولوأصبحت له هويته الثقافية المحددة 
  .المجتمعات البدائية األولي لحضارة االنسان كانت تقوم علي التعدد واالتجاه نحو التوحد

ة، ولذا سميت بالجماعات  فلم تعرف الجماعة حينها وال األسر،كان ظهور االنسان متفرقاً ومتباعداً
المشاعية، ونسبة لقرب حياة االنسان البدائي بالحيوان، فكان يحدث التناسل بين األخ واألخت من أي إمرأة 

 ما هي دليل ندرة  وهي ليست دليل حرية بقدر، ولذا سميت بالمشاعية،من الساللة وقد تكون األم نفسها
  .شف النارتكيوحتي ذلك الوقت لم  ....ر فواكهه وحيواناتمامن ثنسان يأكل كل ما يجده وعدم وفرة، واإل

ان المسكن والملبس ومن ثم كون نس عرف اإل،ومع اكتشاف الكتابة واستخدام الزراعة وبدأ االستقرار
،  للقوة الخارجةاً للخوف أو رمزاً كل ما يخافه أو يشكل له مصدرد ويتخذ إلهاًبعنسان ي اإلنا وك.سرةاأل

سرة الواحدة، العشيرة الواحدة، القبيلة الواحدة، ومن تعدد اآللهة وتعدد حدية، األهر الواومن هنا بدأت تظ
الديانات توجه األمر بظهور اإلله الواحد والدين الواحد، وتوجه حديثاً بظهور الدولة الوطنية التي تحكم 

لحاكم الفرد الديكتاتور المستبد، فيها القومية الواحدة والعرف الواحد والدين الواحد والثقافة الواحدة، وظهر ا
ة التي كانت تتحكم في الملوك  واختفت المؤسسة الديني،الباطش الذي يعبد إلها واحداً ولكن ال أحد يحاسبه

  .باطرةواأل
  

  :ظهور المجتمع والسلطة

تضمحل وتسود االحادية خاصة بعد ظهور نسانية، بدأت مظاهر التحدد بظهور الواحدية في المجتمعات اإل
نسانية القديمة  والحضارات اإلى لقد كانت السلطة من المجتمعات البشرية األول.ما يعرف بالسلطة والحكم

الكهنة أو بواسطتهم وكما يتم عزله بواسطة ختار منقائمة علي المؤسسة الدينية، فالملك أو االمبراطور ي  
اتا ومروي، ولكن المجتمعات كانت بنيانات السودان األقدم مثل كوش و، ولنا أمثلة حية في ك)4( الكهنة

صغيراً بعدد ) الدولة(تقوم علي التعدد اللغوي والديني وتعدد اآللهة والتعدد األثني، وإن كانت شكل الكيان 
 بالعصور الحالية، ولقد كانت مملكة علوة تحكم بنظام شبه فيدرالي تتبع لها إدارياً حوالي سكانه مقارنةً
 والدين  مفهوم االحادية وسيادة اللغة الواحدةترسخ، دين التوحيد واإلله الواحد وبظهور .)5(تسعة قوميات 

 والدولة مكوناتها هي المجتمع ذلك الكيان الذي  ـ وبظهور الدولة الوطنية الحديثة.الواحد والقومية الواحدة
لطة وهي آلية يجمع مجموعة من البشر بينهم مشتركات ومحددات معينة وارتضوا أن يعيشوا معاً، وثم الس

 الدول التي  فيخاصةً ، أرسيت دعائم االحادية فيما يعرف بالرئيس الواحدـ،الحكم وفق قانون ودستور
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ن الرئيس هو ظل اهللا علي األرض والحاكم واآلمر أباعتبار نقالب العسكري، تقبع تحت سيطرة اإل
المفاهيم دستورياً في وظائف تم تضمين هذه  ، وبظهور الحكم الدستوري والدستور.والناهي باسم اهللا

 ، من السلطة القضائية والتنفيذيةىهو الذي يرأس الدولة، وسلطته أعلالذي له السلطة المطلقة و، الرئيس
شكال المؤسسة أ الحكم العسكري كل ، يلغيوباختصار.  البرلمان ومجلس التشريع للدولةوفي إمكانه حل

النضال، ويتم بالتالي انفصال السلطة عن المجتمع وعدم التي ابتكرتها االنسانية عبر سنين طويلة من 
  .  وخير مثال لذلك دولة السودان،تطبيق القانون

  
  ة ـــالدولة أم األم

األمم " عكس مسماها ، وهي اآلن حامية الدول الوطنية،لقد جاءت فكرة األمم المتحدة وتبلورت وسادت
 علي أسس من الثقافة واللغة والتاريخ والعرق وليست لها ، فاألمة هي تلك التكتالت البشرية القائمة"المتحدة

حدود معروفة، في حين أن الدول هي تلك المنظومات القائمة علي الجغرافيا والسياسة والقانون ولها حدود 
 فإن من أول ،لذا.  اسم دولة أو أمةمعروفة، وبعد تشكل الدولة يمكن أن يطلق علي هذه المجموعات

) 6( ."دةــالدول المتح"في الحقيقة هو ف ،"االمم المتحدة" ىي تسمية المولود المسمهي خطأ فالمالحظات 
وهي هيئة أنشأت لتجمع هذه الدول الناشئة في القرن لتاسع عشر الميالدي إيذانا لسقوط عهود 

ي هو والخطأ الثان .بدأ عهد جديد وهو الدولة الوطنيةي والمشيخات واالقطاعيات لاالمبراطوريات والكيانات
  . عن هذه الشعوب وعدم احترام خياراتهااًتشكيل هذه الدول بواسطة النخب واالستعمار بعيد

قتصادها الخاص اة الخارجية وتحكمها النخبة ولها والدولة هي الكيان ذو النظام السياسي والمستقل عن القو
معه التاريخ والثقافة جيهي الكيان االجتماعي واالقتصادي الذي وعملتها وجيشها، في حين أن األمة 

هي االتحاد السوفيتي الذي قام ) 7( وفي مثال عن الدولة التي لم تستطع خلق األمة .والهموم المشتركة
علي وحي من النظرية الماركسية اللينية واستطاع فرض سيطرته علي مجموعة من الدول فهي شكل 

 وجود التعددية الثقافية علي مستوي اتحادي ونظام سياسي واحد ولكن لغياب الهوية المشتركة أو عدم
الحكم والدستور انما فرض األحادية الثقافية والديكتاتورية السياسية وبعد أكثر من سبعون عاماً هي عمر 

يم وعلي النقيض نجد أن اقل) 8(االتحاد تبعثرت مكوناته وتحللت الي عدة دويالت كما كانت في البدء، 
كاتلونيا في دولة اسبانيا خير دليل علي األمة التي لم تقم لها دولة، فكاتلونيا لها لغة سائدة في االقليم 
ومجموعة من العادات والتقاليد والتاريخ والثقافة المشتركة بين مكونات هذه األمة، ولقد قاومت كثيراً وما 

االقليم الذي يحكم ذاتياً تقدم تقدماً كبيراً في زالت تناضل من أجل استقاللها عن اسبانيا، وحتي ان هذا 
الصناعة وفي التجارة وفي كل نواحي الحياة حتي في الرياضة ال أحد يمكنه نكران فريق برشلونة 
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الكاتلوني العتيق، فنجد شعب اقليم كاتلونيا الذي يناضل الي اآلن ضد كل الحكومات المتعاقبة ثم اسبانيا من 
اً العسكرية او الديمقراطية وبالرغم من حصوله علي الحكم الذاتي ما زال يطمح في أجل نيل استقالله سواء

  ) .الدولة(حق تقرير المصير، وهو نوع من أنواع الصراع بين المجتمع واألمة ضد السلطة المركزية 
رة وفي السودان لنا دليل آخر علي األمة التي تكون نظامها السياسي واالجتماعي والثقافي و شكلت حضا

  .لها وزن وقوتاً وهي الدولة النوبية
ونجد أن إقليم جاوه سومطره استطاع ان ينزع استقالله وصار اليوم دوله معترف بها من قبل األمم 

 .نجد أن أمام أعيننا اليوم تجربة ماثلة وتريد ان تقرر مصيرها اال وهي دولة جنوب السودان كما .المتحدة
م أعطتنا الكثير اتفاقية السالم الشامل اعطتنا حكم كونفيدرالي أي نظامين في فبالرغم ان اتفاقية نيفاشا للسال

دولة واحدة الي جانب حكم الجنوب بواسطة الجنوبيين وتقاسم عائدات البترول بنسبة معتبرة وتعكننها 
سمسرة الشريك، اال أنهم يئسوا من أي مشروع للوحدة مع الشمال، وتأتي علي رأس االختالفات موضوع 

لشريعة االسالمية ويطالب الجنوبيون بعلمانية الدولة وإزالة القبن التاريخي واعطاء هذه الشعوب المهمشة ا
  .حقوقها الثقافية

  
  ؟القومية السائدة أم الثقافة السائدة: الدولة

ماً ما وهذا السؤال أول ما يتطرق للذهن فإن الدولة الوطنية بنوعيها المدني الوطني أم الديكتاتور المدني دائ
) العاصمة وما حولها(تتحكم فيها قومية واحدة وتفرض ثقافتها ولغتها علي بقية القوميات ويصير المركز 

هو مكان وجودها، مستخدمة آليات الدولة وخاصة السلطة االعالمية بوسائل المختلفة المقروءة والمسموعة 
  .)9( مثل الصحف والمجالت واالذاعة والتلفزيون وفي االسفير

نياً السلطة التعليمية، لما لها من قوة وسط الطالب والشباب ودعم الدولة وحتي المنهج يخدم القومية وثا
السائدة والسيطرة علي باقي القوميات واالستالب واإلستيعاب في الثقافة السائدة، في كل المؤسسات 

ية االجتماعية والثقافية التعليمية الخالوي ، رياض األطفال، المدارس ، المعاهد ، الجامعات ، واالند
  .وغيرها

نجد أن لكل شعب من الشعوب ثقافته القومية الخاصة به والتي تميزه عن غيره من الشعوب وهذه الثقافة 
  ) 10(. القومية ال عالقة لها بالتعليم

ة ألي  وتسري حتي في األمي الذي لم يذهب للمدرسة، والثقافة القومية تعني ببساطة  الهوية الثقافية المميز
  )11(.ه من الشعوب ووفق التعريف العلميشعب عما سوا
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فإن الثقافة القومية تعني مجموع أنساق القيم التي أنتجها شعب من الشعوب عبر مراحل تاريخية الممتدة 
.  ولم تتعرض لما يسمي بعملية الغزو الثقافي وما يتتبعه من استالب واستيداع واستيعاب واستتباع وهكذا

 هو انقالب مفاهيمي كما يطلق عليه طلعت رضوان، وبدأ االنقالب 1952احدث بمصر يوليو نجد مثالً م
الديني الذي خرج من معطف الضباط، وترسخ عبر أخطر مؤسستين هي االعالمية والتعليمية ، و ونجد 

مر الي عندنا في السودان تجربة مماثلة في حكم نميري الذي بدأ شيوعياً وثم قومياً عربياً وانتهي بهاأل
تطبيق قوانين سبتمبر ولينصب إماماً للمسلمين، التجربة التي أخرت البالد كثيراً وتدني الوعي السوداني 

تأصيل تجربة نميري االسالمية في عهد البشير والذي استفاد من أخطاء التجربة كثيراً من أثرها ، وتم 
انفضح األمر في عهده وتصبح مراهنة السابقة، ولكن البشير لم يجد الزخم الذي وجده النميري الذي 

خاسرة إذا ما تم تكرارها، ولكن تبقى مسألة ارتباط العسكر باألنقالب الديني أو المفاهيمي او كل ما يؤدي 
  . لطريق السلطة أو ما يقرب اليها من قول وعمل

ية قائمة على دية ثقافنما تمثل أحاإن السلطة الحاكمة إالسودان تؤكد حقيقة واحدة وهي والتجربة الماثلة في 
سالمية، بالرغم من خصوصية عروبة السودان، وبالرغم من حديثهم المتكرر عن التنوع الثقافة العربية اإل

ن مؤسسة الدولة السودانية فقدت مقومات أضمينه في الدستور االنتقالي، بل العرقي والديني والثقافي وت
 وهذا ما سوف نفصله في ،قد المواطن لألمن االجتماعيالدولة وتحلل المجتمع وفقدت السلطة هيبتها وافت

  . الجزء الثاني
  

  :ما بين اآلحادية والتعددية الثقافية

بدأت الحياة في هذا الكوكب بالتعدد وبدأت بالعرق والسالالت البدائية المتعددة في حياتها التشريحية 
و أة السائدة سواءاً العصر الجليدي والفسيولوجية، فنجد أشكال البشرية مختلفة حسب التطورات المناخي

نجد إنسان ف ونجد أشكال بشرية متباينة حسب البيئات التي يعيشون فيها، .و البرونزي وغيرهاأالحجري 
نسان له مواصفات تشريحية محددة توضح إ وكل .نسان الصحاري، وهكذاإنسان البحار، وإالجبال، ثم 

 ى حين ظهور إنسان القارات أو التكوينات البشرية األولىلإفرده الذي يعرف به بين اآلخرين، هويته وت
وبالتالي الساللة أو العرق أو المجموعة البشرية، وتوج هذا بظهور التكوينات ،نحاء الكوكبأفي مختلف 

  .الحديثة مثل األسرة والعشيرة ومن ثم القبيلة
كما  إبراز هذا التعدد، ى علابيولوجيالو وقدرة الطبيعة  ،ولقد كانت هذه الحياة البسيطة قائمة علي التعدد

 ظهور ومهد .ى األنثى علاقسوة الحياة ومشاقهر من اإلناث، لقوة الذكر وتحمله ان عدد الذكور أكثر بكثيك
يام الممالك بعدد من الطقوس كالوالدة أهذا االنسان البدائي لظهور الوثنية، التي ارتبطت في السودان القديم 
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ستخدام جريد النخيل في نفش والطهور للذكور وسيرة البحر في األعراس، واوزيارة البحر والختان 
  .، ورسم الصليب وشرب النبيذ للصغار والكبار كمعلم من معالم التعميد المسيحيالموت

 بعهود من األنظمة العسكرية القهرية يبتلأ نجد أن السودان قد ،رث والتراث المجيدبالرغم من كل هذا اإل
 ،منذ سقوط سنار ودخول االلبان واالتراك السودان بالد السودان بأنظمة استعمارية ها منيتالمستبدة، وقبل

بدأت عهود من الهيمنة الثقافية وتأصيل اآلحادية الثقافية في شكل الثقافة العربية االسالمية وتهميش و
قد رسخت للغة العربية  ى فنجد أن التركية األول،الثقافات األصلية التي كانت مساندة في حوض وادي النيل

 والقوميات ىخرعلنت حرباً ضد الديانات األأفعلت الحكومة الوطنية المهدوية و ومثلها ،سالميوللدين اإل
ثم سار .  من المهدية ولم يسلم أحد،األصيلة مثل النوبية والذين حدثت في حقهم المجازر، والفور وغيرهم

قانون المناطق المقفولة، ولم تر الحكومات المتعاقبة منذ نجليزي المصري في ذات االتجاه وعمل الحكم اإل
 يومنا هذا أي دين غير االسالم يستحق الرعاية، وال أي ثقافة غير العربية جديرة بأن ىلإستقالل واال

 في  وقائميسالمإ عربي  إذن أصبح هناك تميز وتفرد.تسود، هذه صورة من كل هذه الحكومات الوطنية
 األطراف وأصبح ال أثر لها إلى فلقد تم تهميشها ،أما الثقافات األصلية. االيدلوجياوالشمال بفعل السلطة 

يحاول التجار والمستثمرون و ى، مناطق أخرىت آثارها المادية في المتاحف وحتوإن بقي، في حياة الناس
  .العرب محلياً وخارجياً االستفادة من أراضيها وجعل تلك االجداث سماداً طيباً لزرعها

 ونجد ،نسان السوداني في الشمالد االنقاذ تبلورت شخصية جديدة لإل في عه خاصةً،ي الفترة األخيرةوف
 عدم قبول وأولها، عرابي في المدن، وتجسدت مالمحه في كثير من صور الحياة سيادة السلوك البدوي اإل

الدين شكالً، وتم فصل  رأسها عدم قبول ثقافته وعدم التعايش معها، وتأصلت قيم تتمظهر بى وعل،خراآل
ت حلّو ،الدين تماماً عن السلوك والصفات التي تميز بها السودانيون عبر العصور مثل الشهامة والمروءة

  . محلها األنانية والطمع والجشع
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