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 حول مشروعية نقد الشريعة

 "هيئة علماء السودان"في الرد على بيان 
 

 * محمد محمود . د
 

 

بيان مـن هيئـة علمـاء       " بعنوان   2009 إبريل   24البيان الذي أصدرته هيئة علماء السودان بتاريخ        

بيان يحتاج إلى وقفة ومراجعة نقديـة وخاصـة أن السـودان            " السودان حول مفتريات ياسر عرمان    

اآلن في مفترق عسير وهو يواجه خطر التمزق والتفكك بعد عشـرين عامـا مـن اسـتبداد     أضحى  

 .اإلسالميين وإفالس مشروعهم
 

وأول ما يالحظه القاريء للبيان هو نزعة هيئة علماء السودان للحديث نيابة عن اهللا وكل المسـلمين،     

ومع ( ربما يحملون رأيا مغايرا وتأسيسا على ذلك مصادرة التعدد وحرية االختالف مع المسلمين الذين

 هو لغـة البيـان المعجونـة بـالعنف        ئوثاني ما يستوقف انتباه القار    ). غير المسلمين بطبيعة الحال   

والمتوترة بما يصفه البيان بالغضبة في اهللا، وهي لغة تبلغ قمة عنفها وتشنجها عندما ينفجـر كـاتبو                  

 في عرف هيئة علماء السودان إما في خندق حمـاة           والناس". الموت ثم الموت ألعداء اإلسالم    "البيان  

الدين الذين يدافعون عنه بالسنان ويموتون عليه ليحققوا دخول الجنان ويعصموا أنفسهم من النيران ،               

أو في خندق الطاعنين في اإلسالم والذين ال يصلحون إال مادة إلقامة دين اهللا فيهم وتطبيـق حـد اهللا    

المرء من حقه أن يتوقع ممن يدعون العلم ويطرحون أنفسـهم كعلمـاء              ورغم أن    .)أي قتلهم (عليهم  

لكافة المسلمين بل وكحملة رسالة للعالم بأسره أن يتحدثوا بمسئولية العالم ، وهي مسئولية يجـب أال                 

تنطوي على عنف أو ضغينة وإنما على رغبة إلقامة الحجة واالستعداد لالسـتماع لوجهـات نظـر                 

 إال أن المرء ال يندهش البتة من موقف هيئة علماء السودان            .ن العلم والبصيرة  اآلخرين ووزنها بميزا  

ولغتهم إذ أن كل ذلك العنف واإلقصاء الذي يالزمه متجذران ومتأصالن فـي الخطـاب اإلسـالمي                 

  .المعاصر ، وخاصة عندما يعبر ذلك الخطاب عن سلطة نظام استبدادي شمولي
 

 الحديث عن الشريعة ، وخاصة عنـدما يتعلـق األمـر بقـوانين           وما يجب تقريره في البداية هو أن      

العقوبات وهو ما يركز عليه بيان هيئة علماء السودان ، هو أمر عام البد أن يناقشه المسلمون وغير                  
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المسلمين ألن غير المسلمين تمسهم الشريعة أيضا وتؤثر عليهم وخاصة فـي بلـد متعـدد األديـان                  

ختلف اختالفا بينا عما سبقه من العصور ويتميز ، ضـمن أمـور              نحن نعيش في عصر ي     .كالسودان

أخرى ، بميزة الفضاء الفكري العام الذي تثار فيه كافة المسائل وتخضع فيه كل األمور للنقاش واألخذ 

 وألن هذا الفضاء الفكري قد أضحي اآلن فضاء عالميا ال تحده الحدود الجغرافية فإننا نعـيش                 .والرد

 . فيه ، وألول مرة في تاريخ البشرية ، أسوار كبت الرأي وسجنه تهاويـا فعليـا                في عالم قد تهاوت   

ورغم أن حرية نقاش ما يتصل باإلسالم في البالد اإلسالمية وحرية ترك اإلسالم ما تـزال تخضـع                  

للقمع  الذي يصل حد القتل ، وخاصة في البالد التي تحكمها أنظمة إسالمية ، إال أن ذلـك ال يعنـى               

 بل ويمكننا القول إن أثر هـذا        .لتام ألثر الفضاء الفكري العام على هذه البالد وما يدور فيها          الغياب ا 

الفضاء الفكري هو ما يفسر ردود الفعل الشرسة والعنيفة لإلسالميين حتى في أوربا التي ال يحتويهم                

 إال أن   .ميةفضائها الفكري وحسب وإنما يوفر لهم أيضا حريات تنعدم في الكثير من الـبالد اإلسـال               

ليس بلغة العلـم أو     ") الجهاد باللسان أو بالسنان     " أو ما يسميه بيان العلماء      (العنف اللفظي أو الفعلي     

العلماء ، إذ أن لغة العلم والعلماء هي ، كما أشرنا ، لغة المجادلة المنطقية دفاعا عما يعتقـد العـالم                     

 هذا هو   . لحريتهم في التعبير عن معتقداتهم     بصحته ومن غير مصادرة آلراء من يختلفون معه أو قمع         

، في رأينا األساس السليم والوحيد الذي من الممكن أن ننطلق منه إن كنا ذوي رغبـة حقيقيـة فـي                

 ."الـدبابين   " إحداث تغيير سلمي يستند على شرعية دستورية وليس على فوهة البندقيـة وتجيـيش               

 للدخول في حوار معهم ومقارعتهم الحجة بالحجـة     االعتراف بحق اآلخرين في االختالف واالستعداد     

 . لحقيقية والوحيدة للعلم والعلماءهو اللغة ا
 

والفضاء الفكري في السودان وغيره من البالد اإلسالمية ال يطرح أمر الشريعة من زاوية الدفاع عنها 

 ويسلموا بـه إن     فحسب ولكن أيضا من زاوية االعتراض عليها ، وهذا أمر البد أن يقبله اإلسالميون             

 البد أن يقبلوا بالمشروعية الفكرية      ---كانوا يودون المشاركة بتحضر في الفضاء الفكري لعصرنا         

وهذه المشروعية الفكرية لنقد الشريعة هي جزء ال يتجزأ من طبيعة عصرنا وروحـه               .لنقد الشريعة 

النقدية األصيلة التي أطلقت العقل من عقاله ليجول في كل األرجاء وال يتوقف عن التساؤل والبحـث             

 هذه المشروعية النقدية األصيلة واقع فكري البد لإلسالميين من مواجهتـه            .للوصول لحقائق األشياء  

 ."مخالطة اليهود والنصارى "  عن جهة الحوار المتحضر وال يجديهم أن يحاولوا ابتذاله بالحديثموا
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والشريعة وتطبيقها هو أكثر المواضيع المثيرة لالنقسام والفرقة والجدل في السـودان خاصـة بعـد                

شرات من   ، وهو انقسام وصل مداه التدميري والمأساوي منذ انقالب البشير إذ لقي الع             1983سبتمبر  

اآلالف من المواطنين حتفهم في ساحات الموت في الجنوب بدعوى الدفاع عـن ثوابـت المشـروع                 

 وستظل الشريعة دائما مصدرا لالنقسام والفرقـة والجـدل ألنهـا            .اإلسالمي المعرضة لهجمة الكفر   

ما بواقع  ستصطدم الشريعة دائ.تصطدم بواقع قد تحول تحوال كبيرا وسيظل دائما مفتوحا على التحول      

وفرض الماضي على ) وال ثبات(التحول في مجتمعات المسلمين ألنها محاولة لتكريس ما يشبه الثبات 

 وإن كان أمر التفصيل في نقد الشريعة يتجاوز حـدود هـذا المقـال               .)وهيهات(الحاضر والمستقبل   

هيئة علماء السـودان  إال أنني وفي الرد على بيان ) وهو أمر نتمنى أن نعود له في المستقبل   (القصير  

 .سأركز بايجاز شديد على مسألتين إلبراز عدم مناسبة الشريعة لعصرنا
 

 ورغم أن هذه الحرية قد أصـبحت        .أول هاتين المسألتين هو المساس بحرية الفكر والضمير والعقيدة        

ولي من الحريات التي أجمعت عليها مواثيق حقوق اإلنسان وبذا أضحت جزءا ال يتجزأ من العرف الد

المتعلق بالحقوق في عالمنا المعاصر وهو عرف يحمي ، ضمن ما يحمي ، حقوق المسلم في حريـة                  

االعتقاد وحرية الدعوة لدينه ، إال أن دعاة الشريعة ومطبقوها شاءوا أن يخرجوا على هذا اإلجمـاع                 

حـد الـذي   وهـو ال (الدولي ببعث حد الردة وتطبيقه وهو حد يصادر حرية العقيدة ويهدر حق الحياة       

 وبخروجهم على هذا اإلجماع فإنهم      .)1991 من قانون القانون الجنائي لسنة       126عبرت عنه المادة    

يريدون خلق واقع تشريعي قائم على التمييز الديني ، فبينما ينشط دعاة اإلسالم في نشر اإلسالم وبينما 

اإلسالم يصبح جريمة أن أي صاحب معتقد آخر من حقه أن يعتنق اإلسالم فإن خروج أي شخص من 

 هذا ال شك وضع غير مقبول بمقيـاس العقـل أوبمقيـاس             .حدية يعاقب عليها بالموت بعد االستتابة     

  .األخالق أوبمقياس الحقوق والحريات
 

والمسألة الثانية التي أريد اإلشارة لها هي التمييز ضد المرأة وضد غير المسلمين الذي يرسخه انبعاث 

 في الشريعة وأوضاع غير المسلمين تعكس قيم الزمان والمكان اللذين نشأت             أوضاع المرأة  .الشريعة

فيهما الشريعة واللذين تطورت في إطارهما الحقا أي القرن السابع في الجزيرة العربيـة والقـرون                

 وانبعاث مثل هذه األوضاع وتكريسها ، من انتقاص للحقوق          .الالحقة في ظل تطور المدارس الفقهية     

مدنية للنساء ولغير المسلمين ، يسلبهم من كامل حقـوق المواطنـة ، إذ يجعـل النسـاء           السياسية وال 
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 إن القفـزة    .المسلمات مواطنات من الدرجة الثانية ويجعل غير المسلمين مواطنين من الدرجة الثالثة           

ـ                 بغ التي حققتها المرأة في مجتمعنا البد أن تصاحبها قفزة تشريعية ترفع عنها كل أشكال التمييز وتس

 وبالمثل ، وألن المواطنة هي أساس الحقوق فإن أي شكل مـن أشـكال               .عليها كافة حقوق المواطنة   

      .التمييز ضد غير المسلمين ال يمكن أن يكون مقبوال
 

إن واقع الشريعة حتى اليوم يبرز أنها ليست بخيار السودانيين ألنها لم تأت عبر استفتاء ديمقراطـي                 

 إال أن واقع الشريعة يبرز أمرا آخر        . نميري ومن بعده نظام البشير فرضا      وإنما فرضها عليهم نظام   

وهو أنها ال يمكن أن تقوم إال في ظل غياب قانون دستوري ، إذ بينما يؤكد القانون الدستوري علـى                    

 وإن كان طمـوح     .المساواة التامة بين المواطنين فإن الشريعة تميز بينهم على أساس الجنس والدين           

ن هو طموح العيش في بلد يتساوى فيه المواطنون ، وال نشك في أن هذا هو طموح غالبيتهم           السودانيي

 .الساحقة ، فإنه طموح ال يشبعه وال ينجزه إال العيش في ظل قوانين دستورية ال تنطوي على تمييز                 

وتحقيق هذا الطموح مهمة طويلة وعسيرة وهي مهمة تتطلب في رأينا ، ضمن مـا تتطلـب ، نقـد                    

     .يعة والوقوف ضد عنف حملة الشريعةالشر

 

 

 

 .محاضر سابق بكلية اآلداب بجامعة الخرطوم يعيش حاليا في المملكة المتحدة* 
com.@hotmail99kassalawi 
 

                                

 


