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  للعقدین األخیرین جزئي : تقویموالسلطة السیاسیةیة سالمإلالحركة ا

   د. حسن حاج علي أحمد

ات تسعى ألن تكون مؤثرة یومنذ نشأتها في أواخر األربعین یةسالماإلظلت الحركة 

الستالم السلطة، وهذا ما حدث بقیام ثورة  في المجتمع والحكومة. وقد خططت الحقاً 

 تقویم مفید تهدف هذه الورقة إلىو  . م١٩٨٩ثین من یونیو الوطني في الثال اإلنقاذ

تحلیل الفكرة  ،أوالً  : بالتالي سیقوم هذا البحث ألداء الحركة السیاسي. في هذا الصدد

الرئیسة التي  السیاسیة ثم یحدد أهداف الحركة  -ولیس البناء التنظیمي –التنظیمیة 

مــثل اــألــفــكار  اــلــمرتــبطة بــذلــككــانــت بــصددــ تــحقیقها فــي اــلــمجتمع ـوـاــلــدـوـلــة ـوـاــلــمحاـوـرــ 

، ثم نجري التقویم علیها. في هذا الصدد المؤسسة للنظام السیاسي وبنیته التنظیمیة

  :والمحاور التالیة ستركز الورقة على األهداف

    .الفكرة التنظیمیة

  .نظام الحكم، ویشمل ذلك األطر التي تحقق العدالة والمشاركة واالستقرار

  .الحكومةعالقة الحركة/ التنظیم ب

  الفكرة التنظیمیة :أوالً 

عملت الحركة على انتهاج سیاسة سیولة الجسم التنظیمي، وتشیر هذه السیاسة إلى 

نظیمي عــدمــ اــلــتقید بــوسیلة مــحددــةــ ـوـهــذاــ یــعني عــدمــ اــالــلــتزاــمــ بــشكل ـوـهــیكل ـوـمــسمى تــ

ضافة لتكیف الوسائل مع الواقع السیاسي. ویعني هذا أن یظل النمط العام واحد، إ

عسكري، تصالح، تحالف...) تحدده الظروف السیاسیة (   التنظیمي مفتوحاً  للعمل

 ،األمر المهم في هذه السیاسة المحافظة على األهداف الكلیة للحركة . واالجتماعیة

ــلــعمل عــلى أــنــ تــتسم بــاالــستقراــرــ ـوـعــدمــ اــلــتغیر.ــ أــمــا اــلــوسائــل فــهي اــلــمتغیرةــ ـوـفــقاً   ـوـا

وتشمل الوسائل المسمیات والهیاكل  لألوضاع السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة.

یة فــي سالمــاــلــتنظیمیة ـوـطــرقــ اــلــعمل ـوـاــلــبراــمــج.ــ فــي هــذاــ اــلــصددــ نــجد أــنــ اــلــحركــة اــإلــ

جبهة المیثاق ( ، ) يسالمجبهة الدستور اإل( السودان تطورت عبر مسمیات مختلفة: 

یة سالمالجبهة اإل( ، ) -  غیر رسمي في فترة نمیري  -  یةسالم، "الحركة اإل) يسالماإل

یة إسالم. وتتضح هذه المرونة عند مقارنتها مع حركات ) المؤتمر الوطني( ، ) میةالقو 

ي. وتتبدى من خالل هذه سالمأخرى مثل األخوان المسلمین أو حزب التحریر اإل
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ل ب وتبدّ ، بل تقلّ واحداً  السیاسة العامة، كذلك، أن العمل الحركي العام لم یلتزم نمطاً 

اسي ـوـاــالــجــتماعــي.ــ فــقد اــستخدمــت اــلــحركــة اــلــعمل لــلواــقــع اــلــسی فــي أــطــر مــختلفة تــبعاً 

السیاسي الحزبي، والعمل العسكري، كما شاركت في السلطة سواء كانت تعددیة أو 

شمولیة. ویظل الدافع األساسي وراء هذه السیاسة االنفتاحیة هو االنتشار وتوسیع 

یمي من كما انتقل العمل التنظ ،العضویة. واستلزم هذا األمر تخفیف شروط العضویة

مرحلة ألخرى حتى یتسنى ضم أعضاء جدد. وفي كل المراحل كانت هناك نواة أو 

ل اــلــمحورــ اــلــذيــ اــستند عــلیه اــلــتنظیم،ــ ـوـبــخاصة فــي اــلــمهامــ اــلــصعبة قــلب صلب شكّ 

). وكانت ١والمعلومات. انظر الشكل رقم ( ،والعمل الطالبي ،مثل: العمل الخاص

سیاسة هي التحول من تنظیم حركي أیدولوجي الفكرة األولى والنتیجة المباشرة لهذه ال

صارمـ إلـى حزبـ سیاسي مفتوحـ یـشكل الـدعامـة الـسیاسیة عـند استالمـ الـسلطة. وـقـد 

ــكــتسابــ قــدرــ كــبیر مــن اــلــخبرة تــمكّ  ــتنظیمیة مــن ا ـنــة اــل نت اــلــحركــة عــبر هــذهــ اــلــمرـو

اـلـتنظیمیة اـلـمتنوعـة،ـ وـتـوسیع عــضویـتها،ـ وـتـحقیق أـحـد أـهــداـفـها اـلـرئـیسة وـهـو اــستالم 

       طة.السل

  ) الفكرة التنظیمیة١شكل رقم (
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یــجابــیة ضخمة ظیمیة اــلــمنفتحة قــد أــحــدثــت تــحوالــتــ إــعــلى اــلــرغــم مــن أــنــ اــلــفكرةــ اــلــتن

زت على یة، إال أنها قد عّرضت الحركة النتقادات من خصومها ركّ سالمللحركة اإل

هتمام للمبادئ أن توجهات الحركة برغماتیة في أساسها، وهي بذلك ال تعیر كبیر ا

  الموجهة لوسائلها.

  نظام الحكم :ثانیاً 

لحركـة اـإل لتحدیـات اـلـتي  یة تعي جـیداً سالمـفي تـخطیطها الستالمـ الـسلطة، كـانت اـ اـ

في بدایاتها األولى، شمولیة للحركة، وهي ٍ  تصاحب الوصول للحكم. وكان أكبر تحدٍّ 

في مفهومها المحدود،  التوجه، واالنتقال من حركة "دعویة" مهتمة بالدعوة واإلرشاد

قـادــرـ عـلى تــحمل  -  اـقـتصادــیـة وـاــجـتماعـیة ـوـسیاسیة  -  إـلـى تـنظیم شامــل اـلـتوجــهاتـ

یة في مجال سالمتبعات الحكم. ویمكن أن نجمل التحدیات التي جابهت الحركة اإل

  الحكم في القضایا التالیة:

  یةالنظام السیاسي: ویشمل هذا الجانب األفكار المؤسسة واألطر التنظیم –أ  

یة للسلطة عبر انقالب عسكري، وبسبب ذلك، فإن أول وأكبر سالموصلت الحركة اإل

تـحديـ جـابـهها كــانـ مـوضوعـ اـلــمشروـعـیة اـلــسیاسیة.ـ فـكیف یـمكن لـحركــة اـنـقالبـیة أــن 

تؤسس مشروعها القادم على الرضا والقبول الشعبي، وبخاصة أن النظام الذي انقلبت 

ذت الحركة وسیلتین الكتساب المشروعیة، علیه قد تأسس على انتخابات شعبیة. اتخ

ـوـتــقومــ عــلى اــنــتقادــ اــلــحكومــة اــلــسابــقة  ) اــلــمشرـوـعــیة اــلــسلبیة( اــألـــوـلــ یــمكن أــنــ نــسمیه 

 ،وتدهور الخدمات ،وتوضیح أوجه قصورها وفشلها، مثل تردي األوضاع األمنیة

التي تعتمد  ) یجابیةة. أما الثاني فهو (المشروعیة اإلوتكالب السیاسیین على السلط

ال والتجرد والنزاهة. وقد اعتمدت الحركة في هذا الخصوص على على األداء الفعّ 

ن الحركة اعتمدت في مشروعیتها دورها في المجتمع وأدائها في المعارضة. كما أ

یة وسعیها لتحقیق الحكم سالمن القیمي المتمثل في مرجعیتها اإلیجابیة على المكوّ اإل

  ي الذي انقطع لقرون عدیدة.سالماإل

یین سالممحددة قد أثیرت ونالت ما یشبه اإلجماع وسط اإل على الرغم من أن أفكاراً 

ي مثل إلزامیة الشورى، وضرورة إقامة العدل، سالمفي السودان في موضوع الحكم اإل
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یة القومیة یقول، على سبیل المثال، في المادة سالموبسط الحریة. فدستور الجبهة اإل

  یلي:الثالثة من الفصل األول ما 

ي الهادف لرعایة مقاصد الدین، وكفایة مصالح سالمتسعى الجبهة إلقامة الحكم اإل( 

الناس، والمؤسس على الشورى والمساواة وحق الجمهور في تقریر الشئون العامة، 

خــتیارــ مــمثلیهم مــن أــهــل اــلــحل ـوـاــلــعقد ـوـاــلــقیادــةــ ـوـاــلــتنفیذ فــي مــماـرـسة اــلــنصیحة اـــوـفــي 

هي عن المنكر، حتى تتوالى األمة بحریة وفعالیة والمحاسبة واألمر بالمعروف والن

إال أن التنزیل على أرض الواقع بعد استالم السلطة أوضح أن للتطبیق   ). وٕاخالص

یة مــعتبرةــ،ــ ـوـبــحراــكــ سیاسي إــسالمــتــحدیــاتــه اــلــخاصة فــي مــجتمع یــتسم بــأقــلیاتــ غــیر 

  اجتماعي كبیر، وبإرث مقدر من الثورة والتمرد والعصیان.

انقالب إلى نقاذ في التحول من نظام عسكري جاء للسلطة عبر تدرجت حكومة اإل

وعینها صوب النظام السیاسي األمثل  ىوبدأت خطواتها األولنظام مدني مؤسسي. 

. وتفتتاً  لحكم السودان، وبخاصة أنها قد أطاحت بنظام حزبي تعددي رأت فیه ضعفاً 

صیل فــكرةــ اــلــتنظیم وـسعت فــي أــیــامــها اــألـــوـلــى،ــ مــستصحبة مــعها هــذاـ اــلــواــقــع،ــ إــلــى تــأ

السیاسي، واهتدت في ذلك إلى محاولة الجمع بین الوحدة والتنوع. فالبالد تواجه 

تحدیات داـخلیة وخارجـیة كبیرة، ومـواردها تـستنزف في حرب تـطاولت  ألكثر مـن 

  ثالثة عقود. ویتطلب هذا الوضع تغلیب الضبط والنظام على حریة التنظیم والتجمع. 

ل وحدة التنظیم السیاسي الواحد المفتوح الذي یكفل المشاركة برز هذا الطرح من خال

نضمام والدخول الفردي دون حجر أو قید، ویضمن حریة الشعبیة، ویسمح بحریة اال

التعبیر داخله. وتقوم فلسفة النظام السیاسي على أصول التوحید التي تشمل: العبادة 

في األرض، وفي حق الشورى.  باالحتكام إلى أحكام اهللا، والمساواة في حق الخالفة

ـوـهــذاــ یــتناقــض مــع اــلــنظامــ اــلــحزبــي اــلــقائــم عــلى حــكم اــلــنخبة،ــ ـوـتــقتصر فــیه مــشاـرـكــة 

كما تقوم على الموروث العربي  . المواطنین على االنتخاب دون مشاركتهم بالرأي

اإلفریقي، وعلى الفكر اإلنساني، وعلى التجربة السیاسیة السودانیة، وبخاصة تجربة 

وتستند فلسفة المؤتمرات، كذلك، على فكرة  . ١جین في سنواته األولىمؤتمر الخری

                                                 
. الخرطـوم: مركـز ١٩٩٦لمزید من التفاصیل انظر: فلسفة النظام السیاسي، في: التقریر االستراتیجي السوداني  ١

  .٧-٦الدراسات االستراتیجیة. ص 
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قـواــمــة اـلــمجتمع.ــ ـوـهـي مــحاـوـلـة لــبناءــ اــلـمجتمع اــألــهــلي وـاــستنهاضــ قـدـرـاــتــه.ـ ـوـالــ تــتسم 

العالقة بین المجتمع والدولة بالتنافس والغلبة، بل بالتكامل، وال ینمو أحدهما على 

 .١عن اآلخر وظیفیاً  ا إال استقالالً حساب اآلخر، وٕانما لمصلحته، وال یستقل أحدهم

وكانت فكرة المؤتمرات تمیل إلى إعطاء دور أكبر للمجتمع، وقد كان شعار الدورة 

هو:  ١٩٩٦الثالثة للمؤتمرات األساسیة التي انعقدت في شهري مایو ویونیو من عام 

  .)نحو المجتمع القائد(

لمؤتمر الوطني في عام الذي قدمه ا)  میثاق أهل السودان( انعكس هذا الطرح في 

ولقد رعى نظامنا ( حیث جاء في الماده (هـ) في المحور االجتماعي ما یلي:  م١٩٩٥

وقام على إتاحة الفرص لكل مكوناته للتعبیر  ،السیاسي هذا التنوع في بیئة المجتمع

 عن خصوصیتها عبر المؤتمرات الشعبیة والقطاعیة، لیأتي المؤتمر الوطني تعبیراً 

  .  )لوحدته األتم وتجسیداً  ،مجتمععن تنوع ال

الحوار القومي ( تبنت الحكومة نظام المؤتمرات الشعبیة بعد قبولها توصیات مؤتمر 

،ــ ـوـیــقومــ اــلــنظامــ اــلــجدیــد عــلى اــلــمشاـرـكــة ١٩٩٠فــي أــكــتوبــر  ) حــولــ اــلــنظامــ اــلــسیاسي

 ،من المستوى األساسي بتداءً ا  ،الجماهیریة في مؤتمرات شعبیة تستند على التصعید

بــالــمستوىــ اــلــقومــي.ــ ـوـتــنشأ مــجالــس إــدــاـــرـیــة ـوـتــشریــعیة عــلى هــذهــ اــلــمستویــات  اءًــ ـوـاــنــته

المختلفة. ویضم النظام مؤتمرات قطاعیة تكفل مشاركة القوى الحدیثة. وبدأ تطبیق 

من  ابتداءً  ،، حیث كانت البالد تحكم بمراسیم دستوریةالنظام السیاسي الجدید تدریجیاً 

بالمرسوم الدستوري رقم  وانتهاءً  م،١٩٨٩ام المرسوم الدستوري األول الذي صدر ع

    م.١٩٩٧)  الذي صدر عام ٢١(

، مــ١٩٩٤بــدأــ اــالــنــتقالــ لــحكم مــدنــي مــؤسسي بــصدـوـرــ قــانــونــ اــالــنــتخابــاتــ فــي عــامــ 

في عالقات الحكم االتحادي وتعدیل نظم المرسوم الدستوري الثاني عشر (وصدور 

ن توزیع السلطات بین وبیّ  ،الذي وّضح حدود الوالیات م،١٩٩٥لسنة   ) الوالیات

مستویات الحكم المختلفة. كما صدر في العام نفسه المرسوم الدستوري الثالث عشر 

                                                 
م. الخرطـوم: مركــز الدراسـات االســتراتیجیة. ١٩٩٧لمزیــد مـن التفاصــیل انظـر: التقریــر االسـتراتیجي الســوداني   ١

  .٢٠ -١٩ص 



 6

اــلــذيــ أــقــر حــكم اــلــبالدــ عــلى أــساســ اــلــنظامــ اــالــتــحادــيــ ـوـحــددــ طــبیعة ـوـاــخــتصاصات 

  األجهزة االتحادیة.

ختارت للتنوع الداخلي، ا السیاسیة التنظیمیة التي تتیح مجاالً   مع فكرة الوحدة اتساقاً 

ولیس  –یعطي الرئیس سلطات كبیرة، مع جعل مجلس الوزراء  رئاسیاً   اً اإلنقاذ نظام

السلطة التنفیذیة االتحادیة العلیا. وبذلك جّسد منصب الرئیس وحدة   -  الرئیس بمفرده

تعیین شاغلي المناصب الدستوریة  : وتجمعت في یدیه صالحیات عدیدة منها ،البالد

، والقیادة العلیا للقوات المسلحة والشرطة والقوات األمنیة، وقیادات الخدمة المدنیة

وٕاعالن الحرب، وابتداء مشروعات التشریعات الدستوریة، ورعایة الهیئة القضائیة 

وهیئة المظالم، وهیئة االنتخابات ودیوان المراجع العام. هذه الصالحیات الواسعة 

اتــ اــلــمجتمع اــلــمتنوعــة،ــ كــما تــمّكن اــلــرئــیس مــن تــحقیق اــلــتواـــزـنــ ـوـاــلــتجانــس بــین تــكویــن

تمّكنه من  تحقیق الضبط والسیطرة.  ویتضح أن النظام الجدید قد رّكز على فكرة 

ة التنوع، وله في الوقت نفسه القدرة احیث یقوم رأس الدولة بمراع ،الوفاق السیاسي

على ممارسة الضبط، وقد جاء في  المرسوم الدستوري الثالث عشر، الباب الثاني، 

  ما یلي: ١٨المادة 

ـوـتــتوـزـع  ،ــیــشكل مــجلس اــلــوـزــرـاــءــ مــن عــددــ مــن اــلــوـزــرـاــءــ حــسبما یــقررــ اــلــرئــیس )١(

 األعباء الوزاریة حسبما یقرر مجلس الوزراء.

یكون مجلس الوزراء السلطة التنفیذیة االتحادیة العلیا في الدولة وفق أحكام  )٢(

یــتیسر  جــماعــ،ــ فــإنــ لــماــلــمراــسیم اــلــدستوـرـیــة ـوـاــلــقواــنــین،ــ ـوـتــتخذ قــراـــرـاــتــه بــالــتشاـوـرــ ـوـاــإلــ

 فباألغلبیة.

برز هذا المنهج الوفاقي، الذي یعمل على تقلیل الصراع في العمل السیاسي إلى 

 ، فقد نّص ١٩٩٦في أول انتخابات للمجلس الوطني عام  أدني مستوى ممكن، عملیاً 

قناع المرشحین على قیام مجالس الوفاق، ومهمتها إ  م١٩٩٥قانون االنتخابات لسنة 

 مقدراً  لس دوراً اوالعمل على التوفیق بینهم. وقد أدت هذه المج باالنسحاب بالتراضي،

  .١في المناطق ذات التعدد القبلي

                                                 
م،" أفكــار جدیــدة. ١٩٩٦انظــر: عــوض الســید الكرســني، "انتخابــات رئاســة الجمهوریــة والمجلــس الــوطني لعــام   ١

  .٦٠-٥٩. ص. ١٩٩٧مایو  -المجلد األول، العدد الثاني، مارس
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وحدة البالد وسیادتها، إال ل رغم السلطات الواسعة التي یتمتع بها الرئیس وجعلته رمزاً 

نقاذ نجحت في تطبیق النظام االتحادي بعد أن صدر المرسوم الدستوري الثاني أن اإل

.ــ ـوـیــعد اــلــنظام ذلــك تــكونــ اــلــمعادــلــة بــین اــلــتنوعــ ـوـاــلــوحــدةــ قــد تــحققت عــملیاً عــشر.ــ ـوـبــ

نت عبره من إعادة هیكلة نظام الحكم في لإلنقاذ، حیث تمكّ  أساسیاً  نجازاً االتحادي إ

مقدرة منهم على  البالد، وتمكین المواطنین من المشاركة الفاعلة بعد أن كانت أعداداً 

م مــن بــعض اــالــنــتقادــاــتــ اــلــتي ـوـجــهت لــلنظام هــامــش اــلــحیاةــ اــلــسیاسیة.ــ ـوـعــلى اــلــرغــ

ــلــحكم  –اــالــتــحادــيــ  ــلــتنفیذ نــاجــمة مــن طــبیعة ا ــثــناءــ ا ــلــتي بــرـزـتــ أ ــلــمشاكــل ا بــعض ا

ن من تحقیق المشاركة الواسعة للمواطنین، ومن تأهیل إال أنه تمكّ   –االتحادي نفسه 

  عدد كبیر من المسئولین واإلداریین، ومن تقدیم الخدمات.

یــحتكر اــلــتنظیم اــلــسیاسي،  سیاسیاً  إلــنــقاذــ ـوـهــي تــستلهم نــظامــاً تــعتقد هــذهــ اــلــوـرـقــة أــنــ اــ

ویسمح بالتعددیة داخله، لم تتحسب لعصبیة الوالء القدیم، وال للنخب المسیطرة على 

مــدىــ ثــالثــة عــقودــ.ــ فــقد كــانــت تــظن أــنــ شوقــ غــالــب أــهــل اــلــسودــاــنــ لــتطبیق اــلــحكم 

یاسي القدیم سیندثر بعد حول اإلنقاذ، وأن الوالء الس ي سیجعلهم یلتفون فوراً سالماإل

وسینزوي  ،أمد قریب. كما كانت تتوقع أن النخب سیلتحق جزء منها بالنظام الجدید

على الفترة  في الداخل أو في المهجر، غیر قادر على التأثیر، قیاساً   منها، ىما تبق

اط بقد طرأ على الساحة السیاسیة السودانیة هو االرت جدیداً  المایویة. غیر أن عامالً 

 لشدید بین العوامل الداخلیة والخارجیة، ولم یعد الربط الضعیف الذي كان قائماً ا

بینهما یعكس حقیقة التطورات التي حدثت في العالم. لذا فإن التغییر الذي حدث في 

النظام العالمي، ونجم عن انهیار االتحاد السوفیتي، كانت له انعكاسات مباشرة على 

عدد من الدول،  تمواقف اإلنقاذ الخارجیة، ساندفبسبب بعض .  الساحة السودانیة

قیادات من المعارضة للخارج بعد  وءلها الدعم. فبعد لج تالمعارضة السودانیة وقدم

أو قیادة موحدة حتى أغسطس  اً ثابت اً وبرنامج اً قیام اإلنقاذ، لم یكن للمعارضة مركز 

األطر التنظیمیة ویأتي طرد حزب البعث من  م تاریخ الغزو العراقي للكویت.١٩٩٠

للمعارضة لیعكس األثر الخارجي على عمل المعارضة. كما أن الهزائم العسكریة 

دوائر التي منیت بها الحركة الشعبیة، دفعتها للتحرك السیاسي وسط منظمات غربیة و 
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من المعارضتین الشمالیة والجنوبیة  وكان خطاب كلّ  كنسیة بغیة استقطاب الدعم.

  ي لإلنقاذ وتأثیرات ذلك على البیئة اإلقلیمیة.المسهو خطورة التوجه اإل

نحو إكـمال  وسعیاً  ،طته المراسیم الـدستوریةتمع التطورـ الدستوري الذيـ اخ اتساقاً 

ونص على  م،١٩٩٧) في یولیو ٢١البناء السیاسي، صدر المرسوم الدستوري رقم (

ائـم لقومـیة والـفنیة لوضع مـسودةـ دستور دـ للجنتین اـ  م١٩٩٨ورـ . جـاء دست١تكوین اـ

ولیشّكل المرجعیة القانونیة العلیا للبالد. ویرى منتقدو دستور  ،لیكمل البناء الدستوري

وغیاب إسهام المعارضة. وكان هذا  ،أنه أجیز في عدم وجود وفاق سیاسيم ١٩٩٨

مــحله  بــعد اــتــفاقــ اــلــسالمــ فــي نــیفاشا،ــ ـوـحــلّ  مــ١٩٩٨،ــ إــذــ أــلــغي دــستورــ اــلــنقد مــصیباً 

  .م٢٠٠٥دستور 

  :التواليب. تجربة 

من فكرة المؤتمرات الشعبیة، وفلسفتها  أساسیاً  جاءت تجربة التوالي السیاسي تحوالً 

للیبرالي،  التي أشرنا إلیها. فقد قام النظام السیاسي مناهضاً  لفكرة النظام الحزبي ا

وأسس لفكرة قوامة المجتمع. وتتبادر إلى الذهن هنا عدة أسئلة أساسیة هي: هل جاء 

ــ ــلــتدـرـی ــلــتحولــ ا  جي نــحو اــلــنظامــ اــلــحزبــي نــتیجة تــرتــیب مــسبق ـوـخــطة ـوـضعت سلفاً ا

لالنتقال؟ أم أن فكرة النظام السیاسي الجدید وقوامة المجتمع قد فشلت على أرض 

الواقع واضطرت الحركة للرجوع للنظام الحزبي؟ أم أن تكاثف الضغوط الداخلیة 

اــلــسیاسیة  ،ــ اــلــعدـوـاــنــ اــلــثالثــي ـوـاــلــضغوطــمــ١٩٩٧ـوـكــانــت قــمتها فــي  -  ـوـاــلــخاـرـجــیة

كما فعلت  -  دفعت الحركة -  واالقتصادیة، وبوادر الخالف داخل المؤتمر الوطني

من  ودفع الضغوط بإعطاء  اآلخرین قدراً  ،ف مع الواقع السیاسيللتكیّ  - في الماضي

  من المشاركة السیاسیة؟  الحریة وحیزاً 

ما كان التفسیر رب -  وهو التكّیف مع الواقع -  وترى هذه الورقة أن الخیار األخیر

  وذلك لألسباب التالیة: ،األكثر معقولیة

والنقد الحاد الذي  ،ن التأصیل النظري الذي صاحب النظام السیاسي الجدیدإ  : أوالً 

وّجه للنظام الحزبي اللیبرالي ال یتسق مع الخیار األول الذي یرى وجود خطة مسبقة، 

                                                 
حمـــد علـــي، التطـــور الدســـتوري وانعكاســـاته لمزیـــد مـــن التفصـــیل حـــول هـــذا التطـــور الدســـتوري انظـــر: یاســـر م  ١

  .٧٦ -٣٩م، ص ١٩٩٨أغسطس  -، یولیو١٤السیاسیة في السودان، دراسات استراتیجیة، العدد 
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ني لفكرة التوالي والنظام األهم من ذلك وجود معارضة من عناصر من المؤتمر الوط

الحزبي، ولم ترد من المسوغات التي طرحت لتأیید التوالي وقتئذ، إشارة لوجود خطة 

  مسبقة للتحّول.

نــ اــلــنظام إــمــن اــلــسابــق ألـــوـاــنــه اــلــقولــ بــفشل فــكرةــ اــلــمؤتــمراــتــ اــلــشعبیة،ــ حــیث  : ثــانــیاً 

انون ، وصدر قم١٩٩٦واكتمل في  م١٩٩٢السیاسي الجدید بدأ في تنفیذه في  عام 

التوالي بعد نحو عامین فقط من اكتمال النظام السیاسي، ولم تمر فترة كافیة لتقییم 

  التجربة والحكم علیها.

كل طرف لتقویة مركزه،  ين بوادر االنشقاق داخل المؤتمر الوطني، وسعإ  : ثالثاً 

  .١دفعت بالطرفین إلى المطالبة بالوفاق الوطني مع القوى السیاسیة األخرى

إلى أنها، كما  ذكرت الورقة أعاله، یة یة السیاسسالمشیر تجربة الحركة اإلت : رابعاً 

وال  ،كانت تتمیز بالقدرة على التكّیف مع المتغیرات السیاسیة، فال األشكال التنظیمیة

وال الوسائل كانت ثابتة، بل كانت تتغیر مع مستجدات الواقع السیاسي.  ،المسمیات

لــلنظام  اــلــحركــة لــفكرةــ اــلــتواــلــي بــحسبانــها تــمهیداًــ  وءــعــلى هــذاــ اــلــتاـرـیــخ،ــ فــإنــ لــج قــیاساً 

الحزبي جاء من باب التكّیف مع مستجدات الواقع السیاسي. ففترة السنوات الثالث 

 ، كما أشارت الورقة، كانت مفصلیة، وشهدت تطورات كبیرة داخلیاً م١٩٩٨  -١٩٩٥

  ، وجاء التحول للتوالي لیواكب هذه المتغیرات.وخارجیاً 

 م١٩٩٨مبررات التحّول نحو النظام الحزبي، الذي كفله وأّكده دستور ومهما كانت 

قضیة المبررات الفكریة للتحّول عالقة دون إجابات مقنعة. فالعامل  ىبعد ذلك، تبق

، براغماتیاً  الذي تعتقد الورقة أنه السبب الرئیس وراء التحول نحو التوالي یظل عملیاً 

في سعیها لتأصیل النظام السیاسي  ) لمجتمعقوامة ا. وتبقى أطروحات (ولیس فكریاً 

من أعضاء  حبیسة في منشورات المؤتمر الوطني في أیامه األولى. كما أن عدداً 

المؤتمر الوطني، وغیرهم، یتساءلون كیف یمكن التحّول للنظام الحزبي اللیبرالي بعد 

قام على النقد الحاد الذي وّجه له، وكیف یمكن التخلي عن نظام قیل إنه قد تأصل و 

  ومن التجربة اإلنسانیة والسودانیة. سالمأسس من اإل

                                                 
لمزید من المعلومات حول هذا العامل انظر: "تطورات الخالف في المؤتمر الوطني،" في: التقریر االستراتیجي   ١

  .١٩٠االستراتیجیة.ص . الخرطوم: مركز الدراسات ١٩٩٩السوداني 
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قانون تنظیم التوالي  م١٩٩٨بدأ التحول للتوالي عندما أجاز المجلس الوطني في عام 

وفّسر القانون التوالي بأنه: م. ١٩٩٩السیاسي على أن یبدأ العمل به في ینایر عام 

الدعوة والتنافس في االنتخابات  "الترابط والتناصر الطوعي للتعبیر السیاسي بغرض

القانون الحق لكل مواطن في االنتماء ألي تنظیم،  ىلوالیة السلطة العامة".  وقد أعط

  ئة شخص. اكما كفل أهلیة تأسیس أي تنظیم ألي عدد ال یقل عن م

كانت مهمة وربما  م١٩٩٨وحتى  م١٩٩٥ترى هذه الورقة أن فترة الثالث سنوات من 

  وبخاصة لتوجهها السیاسي وذلك لألسباب التالیة:، مستقبلهامفصلیة لإلنقاذ و 

دت شهدت هذه الفترة قیام مؤسسات الحكم بعد أن تبلورت رؤاها الفكریة وتوطّ  : أوالً 

أركانها السیاسیة. فقد شهدت قیام الحكم االتحادي، وتعدیل قانون االنتخابات الذي 

وانعقد   ،م١٩٩٦وریة في عام الجمه  قامت بموجبه انتخابات المجلس الوطني ورئاسة

. وعلى م١٩٩٨فیها المؤتمر القومي األول للمؤتمر الوطني، وصدر فیها دستور 

عكس ما هو متوقع، فإن التوجه نحو المؤسسیة ربما كان أحد األسباب الرئیسة التي 

أسهمت في حدوث خالف بین القیادتین التنظیمیة والحكومیة. فاألطر المؤسسیة هي 

ات النظام السیاسي الذي ستستقر علیه البالد، وتعطي حاملیها قوة التي تعكس سم

ي. لذا فقد تشّكلت لبنات ات ومن التأثیر في الحراك السیاستمكنهم من صنع السیاس

  رت حتى وصلت مرحلة االنشقاق والمفاصلة.في هذه الفترة وتطوّ  ىالخالف األول

وصدرت مقررات مؤتمر التجمع   ،زادت المعارضة من نشاطها في الفترة ذاتها : ثانیاً 

المصیر،  لجنوب والمناطق المهمشة حق تقریرفي أسمرا التي تنص على إعطاء ا

وعلى اعتماد العمل العسكري إلسقاط اإلنقاذ، وعلى قیام نظام دیمقراطي تحظر فیه 

وقع  م١٩٩٧، ففي عام كبیراً  عسكریاً  األحزاب الدینیة. كما شهدت الفترة تصعیداً 

سكري الثالثي: الیوغندي اإلثیوبي اإلریتري على البالد، بعد أن كانت العدوان الع

وقع االعتداء  م١٩٩٨الحركة الشعبیة تحارب عنهم بالوكالة. وفي أغسطس من عام 

  األمریكي على مصنع الشفاء لألدویة.

الفترة مصاحبة للتصعید  الضغوط السیاسیة الدولیة إلى ذروتها في هذهوصول   ثالثًا:

فرض عقوبات دبلوماسیة على البالد من قبل  م١٩٩٦حیث شهد عام  العسكري،

 )١٠٥٤(   )ــ،ــ١٠٤٤( ـوـصدـوـرــ ثــالثــة قــراــرـاــتــ فــي ذــلــك اــلــعامــ هــي:ــ  ،ــمـجلس اــألــمــن
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، بعد اتهامها بالمشاركة في تدبیر حادث االعتداء على الرئیس المصري ) ١٠٧٠( و

بحظر  یقضي قراراً  م١٩٩٧في أدیس أبابا. وأصدر الكونغرس األمریكي في عام 

 المعامالت االقتصادیة والتجاریة مع السودان، كما أصدرت اإلدارة األمریكیة أمراً 

 كبیراً  أدت هذه الضغوط الدولیة إلى أن تولي اإلنقاذ اهتماماً وقد .  مشابهاً  تنفیذیاً 

لخارجیة. كما دفع ،ـبالمؤثرات الخارجیة ها لالنـفتاح توأن تسعي لتحسین عالقاتها اـ

  السیاسیة. ىلقو على بعض ا داخلیاً 

  العالقة بین الحزب والحكومة -ج

یة. وهذه اإلشكالیة سالمللحركة اإل رئیساً  لت العالقة بین الحزب والحكومة تحدیاً شكّ 

عــانــت مــنها اــلــنظم اــلــعقائــدیــة ذــاــتــ اــلــحزب   عــلى اــلــحالــة اــلــسودــاــنــیة،ــ فــقد لــیست ـوـقــفاً 

الجنوبي. في هذه  الواحد، كما انعكس ذلك في حاالت الصین والعراق البعثي والیمن

بت بــین ثــالثــ حــاالــتــ:ــ هــیمنة اــلــحاالــتــ لــم تــستقر اــلــعالقــة عــلى شكل ـوـاــحــد بــل تــقلّ 

الحزب، وسیادة الحكومة، والتوازن بینهما. بدأت هذه العالقة في اإلنقاذ بإقرار الفصل 

یة هي األعلى من سالموبهیمنة الحزب، حیث ظلت قیادة الحركة اإل ،بین القیادتین

ـوـظــل اــألــمــین اــلــعامــ فــي سنواــتــ اــإلــنــقاذــ اــألـــوـلــى یــمثل اــلــمرجــعیة حــیث اــلــمرجــعیة.ــ 

كما یرأس مجلس األمانة  ،السیاسیة، بینما یرأس رئیس الجمهوریة النظام السیاسي

  العامة.

ا بــدأــتــ تــتراــكــم مإــلــى حــدـوـثــ اــخــتالفــاتــ بــینه ىــغــیر أــنــ اــلــفصل بــین اــلــقیادــتــین قــد أــدــ

بتقدیم مذكرة  م١٩٩٩مبر . وقامت بعض قیادات المؤتمر الوطني في دیستدریجیاً 

لمجلس الشورى، عرفت باسم مذكرة العشرة، اقترحت فیها إجراء تعدیالت على النظام 

حیث أن  ،األساسي للمؤتمر الوطني تشمل استحداث مكتب جدید هو المكتب القیادي

حجم المجلس القیادي  الكبیر ال یمّكنه من البت في األمور المستجدة. وأن دورات 

اعدة، األمر الذي مّكن األمین العام من ممارسة صالحیات واسعة في انعقاده متب

وطالبت المذكرة باختیار األمین العام ونائبه والمكتب القیادي اب المجلس القیادي. غی

بواسطة مجلس الشورى، كما یقوم المجلس بمحاسبتهما. وأن یباشر مجلس الشورى 

ذكرة  إلى وجود الرئیس داخل صالحیات المؤتمر القومي أثناء غیابه. وسعت الم
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مؤسسات الحزب الـعلیا، وٕالى إبعادـ األمین العام عـن منصب مقرر هیئة الشورـى 

  من االستقاللیة.  وذلك بهدف إعطاء المجلس قدراً 

  بررت المذكرة أهمیة إجراء هذه التعدیالت باألسباب التالیة:

  .وأثراً  ىً توسیع الشورى وتیسیرها وٕاكسابها معن -١

  .القیادة العلیا وٕاكسابها فاعلیة ومضاءً  توحید -٢

  .وجسماً  تكریس العمل المؤسسي في المؤتمر رأساً  -٣

  تحقیق األساس الصحیح لوحدة داخلیة منیعة. -٤

 أجازت هیئة الشورـى المذكرة بعد إـجراء تعدیالت طفیفة عـلیها، وكان ذلك مـؤشراً 

الطریقة التي قدمت بها بدخول الخالف مرحلة جدیدة. فقد عد أنصار األمین العام 

لــتحویــل  ـوـتــوجــهاً  ،ــاــلــمذكــرةــ ـوـمــا ـوــرـدــ فــیها مــسعى لــتقلیص صالحــیاتــ اــألــمــین اــلــعامــ

إن ما ة. وأّید الرئیس المذكرة وقال: (المؤتمر الوطني من حزب قائد إلى حزب حكوم

من حیث المحتوى ومن الناحیة اإلجرائیة، وٕان ما  تم في هیئة الشورى كان سلیماً 

كانت محاولة جادة لترتیب البیت من الداخل، لمراجعة التحدیات صدر من قرارات 

، وأفضى ٢تفاقم الخالف بین الطرفین، دون الدخول في تفاصیل تطوره ١. ) المقبلة

لمفاصلة وقیام حزبین: الوطني والشعبي. وتوحید القیادة في الحزبین، وما یهمنا هنا 

  تفسیر ما حدث ودالالته السیاسیة على النحو التالي:

أظهر االنشقاق أن الخالف قد توّطد نتیجة للتوجه نحو المؤسسیة القائمة على  : أوالً 

مــرجــعیاتــ قــانــونــیة ـوـشعبیة،ــ ـوـأــنــ فــترةــ اــلــطواـــرـئــ ـوـاــالــنــتقالــ اــألـــوـلــى بــطبیعتها لــم تــبرز 

، القضایا الخالفیة، وأن الحركة في الفترة األولى كانت متأثرة بتجربتها خارج الحكم

  ة كانت المرجعیة لكل واجهات التنظیم.ن القیادة التنظیمیحیث إ

أبرز االنشقاق أن مؤسسات الحزب لم تفلح في احتواء الخالف، فعلى الرغم :  ثانیاً 

مثال: قرارات المعالجة الشاملة التي  –من القرارات التي صدرت من تلك المؤسسات 

إال أن قدرة المؤسسات على التنفیذ كانت محدودة. ومن   -  أقرها مجلس الشورى

  المؤشرات الواضحة على  عجز المؤسسات اآلتي:

                                                 
  .١٨٩وردت في المصدر السابق، ص.   ١
  .١٩٤-١٨٩للوقوف على سرد موجز لتطورات الخالف انظر المصدر السابق، ص   ٢
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دارة الخالف، ومن األمثلة على للمؤسسات الرسمیة ولیس الحزبیة إل وءاللج  - أ

وحل المجلس  ،ك التعدیالت الدستوریة التي قدمها األمین العام، وٕاعالن الطوارئذل

 كما فعل الرئیس.

 لجان الوساطات واألجاوید ورأب الصدع الداخلیة والخارجیة.  - ب

أن الخالف، رغم أنه قد أفضى إلى انشقاق، إال أنه أدى إلى توحید القیادة في    -ج

  المؤتمر الوطني. وأدت إلى االتعاظ من تجربة الخالف السابقة.

لــعالــم اــلــثالــث مــن ،ــ أــنــ اــلــعالقــاتــ اــلــتنظیمیة لــم تــراــعــ ـوـاــقــع اــلــسلطة فــي بــلد مــن اــثــالــثاً 

من بدایة  –  خاصة في فترة االنتقالوب ،تضخم سلطة األمین العام ناحیتین، األولى:

. فقد شهدت  هذه الفترة حل مجلس -اإلنقاذ وحتى اكتمال تكوین المؤتمر الوطني 

وأبقیت أجهزة محددة تحت سلطة األمین العام، األمر الذي جعل األخیر  ،الشورى

أن تجربة الحكم  : علیه في بعض الحاالت. الثانیة للرئیس إن لم یكن متفوقاً  صنواً 

عن فترة العمل الحركي التنظیمي حیث كانت القیادة التنظیمیة  لسلطة مختلفة نوعیاً وا

  هي المرجع األول واألخیر.

  :خاتمة

ركزت هذه الورقة في تقویمها ألداء اإلنقاذ السیاسي على محاور محددة هي الفكرة 

 تكون التنظیمیة، والنظام السیاسي، وعالقة الحزب بالدولة، وبالتالي فهي محدودة وال

ألداء الحركة السیاسي في فترة اإلنقاذ. بعد أخذ هذه النقطة المهمة في  شامالً  تقویماً 

  االعتبار،  فإن هذه الورقة تخلص لآلتي:

ن الفكرة التنظیمیة للحركة القائمة على السیولة والتكیف،أثبتت نجاحها وحققت إ  : أوالً 

نشر قیمها وتكوین كادر متنوع أهدافها، إذ تمكنت الحركة من التغلغل في المجتمع و 

  متمرس والوصول للسلطة.

بالتوالي  لم یأت تأسیس النظام السیاسي وتطوره من المؤتمرات الشعبیة مروراً :  ثانیاً 

على  من الناحیة الفكریة، فقد بدأ نظام المؤتمرات قائماً  متسقاً  بالنظام الحزبي وانتهاءً 

لى المجتمع القائد، وجاء التحّول للتعددیة فكرة مناهضة اللیبرالیة الغربیة والتركیز ع

الحزبیة على الرغم من االنتقادات الفكریة التي وجهت لها. ورغم عدم االتساق هذا، 
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،ــ وـأــبــرز إـالــ أـنــ اــلـمؤتــمر اــلـوطــني اـستطاعــ اــلـوصولــ إــلـى مــناطـق كــانــت مـهملة سابــقاً 

  دیدة.ن من كسب عناصر جوتمكّ  قیادات جدیدة على المستویات الوالئیة والمحلیة،

فقد تمكنت عبره من إعادة   لإلنقاذ، كبیراً  یعد تطبیق النظام االتحادي إنجازاً  : ثالثاً 

هیكلة نظام الحكم في البالد، وتمكین المواطنین من المشاركة الفاعلة. ولعل أكبر 

تحول في هیكل السلطة هو بروز مراكز جدیدة للسلطة والقوة في مناطق مختلفة من 

  فعلیة أو متوقعة في المستقبل.البالد، سواء أكانت 

أوضح االنشقاق أن المؤتمر الوطني لم ینج من األزمات التي صاحبت غالبیة :  رابعاً 

فانفصال القیادتین أدى إلى االختالف ثم   األحزاب العقائدیة بعد وصولها للسلطة،

  االنشقاق. ولم تفلح مؤسسات الحزب في إدارة الخالف بنجاح.

ر الوطني عبر خطابه السیاسي، وبخاصة في الفترة األخیرة، تمّكن  المؤتم : خامساً 

أــنــ یــعكس نــفسه حــزبــ ـوـسط كــبیر ـوـسط تــوجــهاتــ عــنصریــة بــدأــتــ تــطل بــرأــسها فــي 

لمبدأ السیولة التنظیمیة الذي تعرضت له  الساحة السیاسیة. ویأتي هذا األمر تتویجاً 

الحالة قد یكون  خطاب الوسط تقلیل الجرعة األیدیولوجیة، وفي هذه يالورقة. ویقتض

  لبعض الطامعین في المناصب أو في النفوذ. الحزب هدفاً 

  :توصیات

نسبة لتشّعب الموضوعات المرتبطة باألداء السیاسي، فإن هذه الورقة توصي أن 

یستمر مشروع التقویم لفترة مستقبلیة حتى تكتمل جوانبه الرئیسة، وأن یشتمل على 

اتخاذ القرار، الحكم االتحادي، أداء المؤتمر  ثنیة السیاسیة،اإل  المجاالت التالیة:

  الوطني السیاسي، الخطاب السیاسي.
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 اإلسالمیون وفنون العمل التحالفي

 د. محمد وقیع اهللا

الــ شك أــنــ اــلــحركــاتــ اــإلــسالمــیة اــلــعامــلة عــلى اــلــمحیط اــالــجــتماعــي بــاتــساعــ اــلــعالــم 

االجتماعي. كما  اإلسالمي بأكمله، تعد من أنشط حركات العمل السیاسي والتحول

تتمّتع هذه الحركات برصید وافر من الخبرات، بجانب تاریخ ناصع من التجّرد والنقاء 

والوفاء، وبذا تظل هي على ما فیها من ُعجر وُبجر األمل المنعقد لتخلیص واقع 

العالم اإلسالمي من معاناة التخلف والشلل الحضاري الذي یقعده الیوم ویبعده عن 

والقیادة إلنسان العصر الحدیث. وفي مدى العقد الزمني الماضي  مضامیر الریادة

السیاسیة للحركات اإلسالمیة، وأجریت دراسات  األنشطةسّلطت أضواء كثیرة على 

وتحلیالت كثیرة لألداء السیاسي لهذه الحركات، وبخاصة أدائها االنتخابي والتحالفي 

  وأدائها في وقت األزمات. 

أو  ،أو ضعف في المعلومات ،لیالت قصور في المنهجوربما شاب بعض هذه التح

أو تعاطف وتغاٍض عن األخطاء،  ،تحامل وتعّصب مصطحب من بعض الباحثین

یكنه في أنفسهم فریق آخر من الباحثین الملتزمین بالعمل في الحركات اإلسالمیة 

  موضوع البحث. 

وعات التي ثار وموضوع العمل التحالفي للحركات اإلسالمیة كان أحد أبرز الموض

فیها الخالف بین الباحثین، فمعظم الدراسات التي حملتها الدوریات العلمیة، والتقاریر 

ف أبعد ما  رت اإلسالمیین على أنهم فریق متطرِّ التي حملتها الصحف السّیارة، صوَّ

یكون عن طبیعة العمل التحالفي األریحي المتسامح مع اآلخرین. كما رصدت طائفة 

حثین طبیعة التمیز في الفكر اإلسالمي، وخلصت إلى أن هذه الطبیعة أخرى من البا

تشكِّل مانعًا حقیقیًا ألي نوع من أنواع التوافق أو التحالف االستراتیجي أو المرحلي 

  بین اإلسالمیین وغیرهم من العاملین على المسرح السیاسي. 

مشاهد بعض الحركات  وفریق آخر من الباحثین استلَّ شهاداته لتأكید تلك النتیجة من

فة ذات الترفات الفطیرة المتشنجة التي ترفض أي مظهر للوحدة أو التحالف  المتطرِّ

حتى بین األحزاب اإلسالمیة على الرغم من تقارب برامجها إلى حدٍّ كبیر. ودعم ذلك 

سواــءــ عــلى مــستوىــ اــلــفكر  ،ــاــلــفریــق شهادــتــه بــمواــقــف خــالفــ كــثیرةــ بــین اــإلــسالمــیین
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لمذهب، أـو على مستوىـ اآلراـء والتحلیل الـسیاس ي، أو عـلى مستوى الـتكوین، أو اـ

والخیارات الفقهیة. وهكذا سادت صورة غائمة عن قطاعات العمل اإلسالمي ال یكاد 

  المرء یرى عین الحقیقة فیها. 

    أین الحقیقة؟!

وحتى نقارـب الـحقیقة أو نـالمسها فال بـد من أنـ نضع أیـدینا أوًـال على فـكرة الـعمل 

ي من أصولها حتى نرى موقف اإلسالمیین منها سواء على محیط النظر، أو التحالف

  في حیز األخذ والتطبیق. 

یـعد اـلــعمل اـلــتحالـفي أـحــد أــرـقـى فــنونـ اـلــعمل اـلــسیاسي اـلــناضج،ـ وـقــد یـنعقد اــلـتحالــف 

اــلــسیاسي بــین أــشخاصــ،ــ كــما قــد یــنعقد بــین أــحــزاــبــ ـوـتــنظیماتــ ـوـمــؤسساتــ ـوـدـــوـلــ، 

اــألــنــظمة اــلــدیــمقراــطــیة اــلــمفتوحــة كــما الــ تــخطئها  ـوـظــاهــرةــ اــلــعمل اــلــتحالــفي تــعج بــها

األنظار حتى في قلب األنظمة القهریة المغلقة. ویتضمن التحالف في أوضح صوره 

توافق أكثر من فریق واحد، على مبدأ اتحاد جزئي ومؤقت لتحقیق غایة واحدة أو 

مكان أن غایات محددة بعینها تحدیدًا حاسمًا ال غموض وال لبس فیه. ومن الضرورة ب

لتحالـف سلفًا حتى ال تـصبح موضع مـراءـ وخـالف  تفاقـ على تـحدید غایـات اـ یتم االـ

  الحقًا، ویتضح من ذلك أن التحالف ال یعني توافقًا كامًال على كل شيء. 

من ناحیة ثانیة، فمن سمات أي تحالف أنه ذو طبیعة مرحلیة آنیة، ومن طبیعته أال 

ثــباتــًا ـوـدــیــمومــة مــن بــنیة اــألــحــزاــبــ ـوـاــلــمنظمات یــدـوـمــ طــویــًال،ــ فــالــجبهة اــلــتحالــفیة أــقــل 

  السیاسیة وجماعات المصالح والضغط. 

  طبیعة منفِّرة:

تشكِّل العائق  -  فیما یعتقد بعض المحللین -وهذه الطبیعة المرحلیة للعمل التحالفي 

اــألــساسي لــولــوجــ اــلــحركــاتــ اــإلــسالمــیة فــي خــضم اــلــعمل اــلــتحالــفي اــلــذيــ أــصبح سمة 

امیكا السیاسیة. ویعتقد بعض المحللین السیاسیین أن التكوین ظاهرة من سمات الدین

العقلي لإلسالمیین المعاصرین وأصولهم التربویة الروحیة المتشددة تتعارض كثیرًا مع 

اــالــتــفاقــاتــ اــلــمرحــلیة اــلــعرضیة اــلــتي سرعــانــ مــا تــنهارــ بــسبب عــدمــ ـرـعــایــة اــألــطــراــف 

القــیة وـاـلــسعي اـلــالهـث نــحو اـألـخــرىـ لــعهودـهـا ـوـاـلــتزاـمــاتـها،ـ فــالـتحلل عــن اـلـقیودــ اـألــخـ

أو  المصلحة العاجلة، أصبح دیدن جل أو كل الحركات السیاسیة التي تأثرت بنحوٍ 
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غت نقض العهود في سبیل المصلحة واالستزادة من آخر بفلسفة میكافیلي التي سوّ 

  القوة. 

ـوـفــي مــیل اــإلــسالمــیین إــلــى اــلــتمّیز اــألــخــالقــي ـوـاــالــلــتزاــمــ اــلــدیــني اــلــصاـرـمــ ـوـاــلــمفاصلة 

عـــائـــق آـــخـــر یـــدفـــع  -  كـــما یـــفید بـــعض اـــلـــمحللین  -  ـرــیـــة،ـــ ـوــغـــیر اـــلـــشعوـرــیـــة اـــلـــشعو 

باإلسالمیین إلى التعمیم، وٕالى تبسیط الظاهرة السیاسیة، وٕالى النفور من كل من ال 

أو یلتزم برعایة المواثیق وشرف المواقف، وهكذا وكما یقول هؤالء  ابتداءً یلزم نفسه 

التفكیر بالبحث عن  مئونةكل كبیر من المحللون، فقد أعفى اإلسالمیون أنفسهم بش

، وأصبحت الظاهرة العامة هي أن یتحالف مختلف -  إال في القلیل النادر  -حلفاء 

اــلــفرقــاءــ مــن أــقــصى اــلــیمین إــلــى أــقــصى اــلــیسارــ ضد اــلــحركــة اــإلــسالمــیة،ــ ـوـأــنــ تــنفرد 

  الحركة اإلسالمیة دائمًا بمواقفها دون سند من طرف سیاسي آخر. 

  :  نحو التأصیل الشرعي

إــنــ مــحاكــمة مــواــقــف اــلــحركــة اــإلــسالمــیة إــلــى تــحلیالتــ هــؤالــءــ اــلــمراــقــبین قــد الــ یــكون 

.ــ فــالــحركــاتــ اــإلــسالمــیة فــي مــعظمها،ــ ـوـفــي مــعظم أــدـــوـاــرــ تــاـرـیــخها،ــ عــایــشت  سدیــداــً

علیها قهر  وصبّ  ،أوضاعًا غیر طبیعیة، وأحیطت بالكثیر من المكاید والمضایقات

تهم النظریة من وحي أفضلیاتهم الخاصة شدید. كما أن اإلسالمیین ال یتخذون منطلقا

أو مزاجاتهم الفردیة، بل وال من وحي الجو السیاسي المحیط بهم وحده، وٕانما أوًال 

وقبل كل شيء من قبل المصادر الشرعیة المعتمدة في القرآن الكریم والسنة المطّهرة، 

ل مــنهاج ،ــ بـاعـتبارـ أـنـ ذــلـك اـلـجهادـ یـمثصلى اـهللاـ عـلیه وـسلم وـفـي سیرةـ جـهادـ اــلـنبي

اــلــعمل اــلــسیاسي اــإلــسالمــي اــلــصحیح،ــ فــالــسیرةــ اــلــنبویــة مــا هــي إــالــ اــلــصوـرـةــ اــلــعملیة 

  للتعالیم اإلسالمیة في الحقل السیاسي. 

واستنادًا إلى ما رواه سیدنا اإلمام ابن هشام وهو صاحب أوثق السیر، یمكن إیراد 

لسیرةـ اـلـمش لتي حـفلت بـها اـ لعمل اـلـتحالـفي اـ ّرفـة، وـأـوـلـها أكـثر مـن مـثال عـلى فـنونـ اـ

. وٕاذا كان ذلك الحلف قد صلى اهللا علیه وسلم حلف الفضول الذي حضره رسول اهللا

، وقد ذكر ابن ) إنه ما یبدله ولو بحمر النعم(   : انعقد قبل البعثة، فإنه قد قال عنه

هشام كذلك خبر عـهود الموادعـة التي انعقدت بـالمدینة عقب الهجرةـ مباشرة، وقـد 
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، بني ساعدة، وبني الحارث وبني جشموائف متعددة من دخلت في تلك العهود ط

  وغیرهم، كما ضم طوائف من یهود.  ،وبني النجار، وبني عمرو بن عوف

وأن الیهود یتفقون مع المؤمنین ما داموا محاربین، وأن یهود ( وجاء في نص العهد:  

م، إال من بني عوف أمة مع المؤمنین، للیهود دینهم وللمسلمین دینهم، موالیهم وأنفسه

  .  )إال نفسه وأهل بیته "بمعنى یهلك"ظلم وأثم فإنه ال یوتغ 

فهذه صورة من أحد أقدم المواثیق السیاسیة على مرِّ التاریخ، تم تسجیله تسجیًال دقیقًا 

بشروطه وعهوده. وقد كان ذلك في مطلع عهد الهجرة النبویة، وهذا مما یسقط دعوى 

لسیاسي أن یكون الطرف اإلسالمي هو األقوى، من یشترط إلقامة العهد أو الحلف ا

وبدهي أن الحركة اإلسالمیة في تلك الفترة ما بین الهجرة، وغزوة بدر الكبرى، لم 

تكن أقوى القوى السیاسیة في جزیرة العرب، ومع ذلك فقد أجرت تحالفاتها ومعاهداتها 

  ائقین. مع القوى األخرى المعتبرة على الساحة السیاسیة بكفاءة واقتدار ف

وقد كان التعامل یتم حسب ما یطرأ على العهد من طوارئ، ومعلوم بالتفصیل ما تم 

لبني قینقاع حیث كانوا أول من نقض العهد، ثم بني النضیر، ثم بني قریظة، ولم 

من أن یدخل في حلف مع قبیلة خزاعة  صلى اهللا علیه وسلمیمنع ذلك رسول اهللا 

بـل كـانـ خرقـ قـریش لـعهدهـا بـعدم مـناصرةـ بـكر  قبیل فـتح مـكة، ) مـسلمهم وـكافـرهـم( 

  على خزاعة سببًا مباشرًا لذلك الفتح المبین. 

د لمحة تحتاج إلى تعمیق، وٕالى تكثیف  هذا عن التأصیل الشرعي للمسألة، وهي مجرَّ

ابنا اإلسالمیین تفصیالت أوسع في ویا حبذا أن نقرأ لكتّ  ،األدلة واألمثلة من نوعها

  مع إلى مختلف األصوات بمختلف الحجج. هذا الشأن، وأن نست

  قضایا التحالف: 

مــا هــي اــلــقضایــا اــلــتي تــستدعــي تــكویــن اــألــحــالفــ اــلــمؤقــتة مــع اــلــحركــاتــ اــلــسیاسیة 

  األخرى؟ 

تناولنا بالتعریف فن العمل التحالفي، وألمحنا إلى بعض سوابق العمل التحالفي   لقد

هشام. واآلن نتناول بالحدیث في ما ورد في سیرة الحركة اإلسالمیة كما أورده ابن 

نـ واـقـع اـإلـسالمـیین كطرفـ مـشارـكـ فـي إـواـقـع اـلـحركة اـإلـسالمـیة اـلـمعاصرة،ـ حـیث 

ساحة العمل السیاسي، یفرض علیهم في كل حین أن یخاصموا وأن یصالحوا. وال 
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فهو لیس  شك أن الصلح والسلم هو األصل في كل حال، فالعداء مهما اتسع وعمّ 

حدد القرآن الكریم عداءهم لإلسالم، بأنه عداء نهائي ال األصل، إال من بعض من 

  ینقضي، وأنهم سیظلون یقاتلون المسلمین حتى یردوهم عن دینهم إن استطاعوا. 

أن  -  ال محالة -إن وجود اإلسالمیین على مسرح العمل السیاسي یفرض علیهم 

ما كانت عارضة أو یتعاملوا تعامًال یومیًا مستدیمًا مع كافة المتغیرات السیاسیة، مه

طفیفة، أو بدا مؤقتًا أنها غیر ذات شأن. فالعمل السیاسي هو عمل تراكمي تنفجر 

نتائجه في النهایة، ومن ال یتابع هذه التراكمات بیقظة تامة ویتعامل معها تعامًال 

  یومیًا متأنیًا دقیقًا، ال بد أن یعاني كثیرًا في تعامله مع نتائج تلك التراكمات. 

  برى: أسئلة ك

بـشكل عـامـ فـال مــناصـ ألـیـة حـركــة إـسالمـیة سیاسیة جـادــةـ،ـ تـأمـل فــي تـحقیق أـهـداــف 

بــعض اــألــسئلة اــلــتي  لىعــاـلــتحولــ اــالــجــتماعــي ـوـاــلــسیاسي،ــ مــن أـنــ تــتصدىــ لــإلجــابــة 

تعتورها دائمًا خالل مسارها الطویل. وكأمثلة لهذه األسئلة مما یخص قضیة العمل 

  ة هذه األسئلة المهمة: التحالفي، تبرز ألیة حركة إسالمیة سیاسی

من هو العدو الذي یشكل الخطر األساسي على حركتنا اإلسالمیة وعلى برامجنا  -١

  السیاسیة واالجتماعیة؟ 

هل یمثل هذا العدو دور العدو الدائم أم المؤقت؟ وٕاذا كان عدوًا مؤقتًا، فما هي  -٢

طاع، عن اتجاهه الوسائل التي ینبغي اتخاذها لتخفیف خطره، وتحویله، قدر المست

  وموقفه المعتاد؟

  ما هي الحركات السیاسیة التي تصلح أن تكون حلیفًا أساسیًا لحركتنا اإلسالمیة؟  -٣

هل یستمر تحالفنا مع هذه الحركات لفترات طویلة، أم ینقضي ویفض بعد فترة  -٤

  عارضة خاطفة؟ 

وین أحالف ذات ما هو نوع السیاسات والبرامج العملیة التي یمكن تنفیذها لتك -٥

  طبیعة مؤقتة مع بعض الحركات السیاسیة األخرى؟ 

تــحددــ مــواــقــفها  أــنـــوـبــإجــابــة اــلــحركــة اــإلــسالمــیة اــلــسیاسیة عــلى هــذهــ اــألــسئلة تــستطیع 

على المسرح السیاسي، وتستطیع أن تؤسس تحالفاتها  -غیر الهالمیة  -  الواقعیة
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قف من ذلك ما وتعد لكل مو  ن مواقفها العدائیة المؤقتة أو الدائمة،یالمؤقتة، وتكو 

  .یستوجبه من استعداد

ل لرفـض وـاـ هـدارـاًـ لـفرص إـتمیز وـاـالـعتزاـلـ الـ تعدوـ أـنـ تكونـ فالـمواـقـف الـمطلقة فـي اـ

  وٕامكانات كثیرة تفید مسار الحركة اإلسالمیة إلى األمام. 

أال یستهان بوجود نقاط التقاء واسعة النطاق مع ( وبلغة األستاذ نبیل شبیب فینبغي:  

أخرى، مما یحقق فائدة بمقدار التعامل الذي یحفظ التمیز اإلسالمي ویثبت  فئات

. فالتهاون في رصد حركة األعداء قد یؤدي إلى ) قواعد ومقاییس مشتركة واضحة

  قد یسبب أیضًا بعض الخسائر.  األعداءالمهالك، ولكن التهاون في تقدیر قیمة غیر 

  محاذیر وفوائد: 

يـ بــالـضرـوـرـةــ عـلى كــثیر مـن اــلـمحاذــیـر،ــ فـضًال عــن أــن سیاسة اـلــعمل اـلــتحالـفي تــنطو 

اــألــمــر یــتطلب جــمع مــعلومــاتــ كــثیرةــ ذــاــتــ طــبیعة خــاصة،ــ ـوـیــتطلب اــتــصاالــتــ ذــاــت 

مستویات علیا، كما أن العمل التحالفي في حالة انعقاده فهو في حاجة إلى مراقبة 

ینبغي  دقیقة وٕاعادة تقویم مستمرة لجدواه. ذلك أن عدم االطمئنان إلى الطرف اآلخر،

یتحالف مع القبائل صلى اهللا علیه وسلم أن یكون القاعدة، تمامًا مثلما كان رسول اهللا 

الثالث، ویبقى یقظًا یراقب تصرفاتها ومدى بقائها على میثاق التحالف، وال یمنعه 

  حلفًا مع قبیلة أخرى.  - رغم ذلك - نقض قبیلة لعهدها، من أن یعقد

تدم الصراع بین أطراف قضت فترات متطاولة في وفي العصر الحدیث كثیرًا ما یح

تــحالــف ـوـثــیق،ــ مــثلما نــرىــ فــي حــاالــتــ بــعض اــألــحــزاــبــ اــالــئــتالفــیة،ــ ـوـحــاالــتــ بــعض 

الحركات الثوریة المتحالفة التي سرعان ما تنقض على بعضها البعض في حروب 

تصفیة واستنزاف طویل، وذلك على سنة الثوري االنتهازي فالدیمیر لینین الذي قال 

  !!  )مدوا أیدیكم إلى حلفائكم ولكن لتخنقوهم(ًا ألتباعه: قدیم

وهي محاذیر كثیرة، تستوجب طرد الغفلة نهائیًا  ،هذه بعض محاذیر العمل التحالفي

عن وعي السیاسي الذكي. ولكن مهما اتسع حجم هذه النذر والمحذورات، فإنها ال 

كل أمر صعب  تستوجب صرف النظر باألساس عن أسلوب العمل التحالفي، فلیس

.!! فعالم . أو محذور یجب علینا أن نتجنبه، وٕاال لبقینا جامدین نتفرج على األوضاع

السیاسة كله محاذیر ومخاطر. ویبقى األسلوب األمثل هو أن نسعى لتقلیل أثر هذه 
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 قدر اإلمكان -  المخاطر بمواجهتها باألسلوب العلمي الصحیح، وذلك حتى نتفادى

  الف، ولنجني أكبر قدر ممكن من ثمار تحالفنا مع اآلخرین. اآلثار السلبیة للتح -

ولعل أبرز اآلثار اإلیجابیة لسیاسة العمل التحالفي، أنها تشكل مصدرًا إلحراز القوة 

السیاسیة. فأنت تستزید قوًة بقوة اآلخرین، وهذه لیست وسیلة انتهازیة بالضرورة، ألن 

كما قد یـُتخذ التحالف وسیلة لتوقـي التحالف یقوم برضاءـ األطراف الـمشاركة فیه. 

عنف الدولة أو أي خطر متوقع منها، بحیث یصبح رد السلطة االنتقامي موزعًا على 

مــجموعــة كــبیرةــ مــن اــلــمعاـرـضین،ــ فــیقل بــالــتالــي أــثــرهــ اــلــسلبي عــلى اــلــحركــة اــإلــسالمــیة 

  كفصیل سیاسي منفرد. 

الـ وـسیلة لـتحقیق هــدف وـأـحـیانـًا یـكونـ اـلـعمل اــلـتحالـفي إـجـراـءـً مـطلوبـًا فــي حـد ذـاـتـه،ـ 

معین. وفي هذه الحالة تصطنع السیاسة العامة المشتركة، كهدف مرحلي یقود إلى 

التحالف الذي یقصد منه هنا مجرد التدریب والفهم السیاسي والمساعدة على البروز 

على الساحة السیاسیة. فالعمل التحالفي تدریب ثري في عالم السیاسة یكشف لمن 

خــفایـا اــلــلعب اــلـسیاسي،ــ كــما یـعطي اــعــتباـرـیـة ـوــوـزـنــًا مــلموسًا لــمن یـماـرـسه اــلـكثیر مــن 

ــیــجابــیة كــبیرةــ تــقلل مــن ـوــزـن  ــتــ إ ــلــسیاسي.ــ ـوـهــذهــ كــلها اــعــتباـرـا ــلــحقل ا یــماـرـسه فــي ا

المحذورات التي هي مجرد احتماالت یمكن اإلفالت من آثارها أو التقلیل منها قدر 

  اإلمكان. 

  ة: نقاط جوهری

أردنا قوله، ولكن یحسن أن نختم هذا المقال ببعض إلى هنا نكون قد قلنا معظم ما 

  النقاط الجوهریة في موضع العمل السیاسي التحالفي، وهي: 

یــتطلب اــلــعمل اــلــتحالــفي أــنــ تــنجزهــ عــقولــ مــرنــة،ــ مــصقولــة بــالــتجربــة،ــ تــنظر إــلــى  -١

األهداف الكبیرة وال تناوشها المكایدات الوقتیة التي تالزم العمل السیاسي أیًا كان 

، ) الدوغما( العمل التحالفي العقول الضیقة المتصلبة الملیئة بـ إلنجازوال تصلح . شكله

ــلــمتهاـوـنــین  كــما الــ یــحسن أــنــ تــوفــد إلــنــجازــ هــذاــ اــلــعمل عــناصر مــن اــلــمتساهــلین ـوـا

والمفرطین، أو ممن یمكن استغالل غفلتهم وبساطة تجربتهم، فتكون النتیجة خسارًا 

  ووباًال. 
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 -  وهذا حاصل في كثیر من الحاالت -  سالمیةینبغي أن تكون للحركات اإل -٢

سیاساتــ مــعلنة دــاــئــمًا ـوـثــابــتة مــن حــیث اــلــمبدأــ تــجاهــ اــألــحــزاــبــ ـوـاــألــطــراــفــ اــلــسیاسیة 

اـألــخــرىـ اــلــعامـلة فــي اــلـساحــة.ــ وـأــهــم هـذهــ اــلـسیاساتــ هــي:ـ هــل إــذـاــ تــمكنت اـلــحركــات 

ح أم ستفس ؟اإلسالمیة من القوة السیاسیة ستمنع الحركات األخرى من العمل السیاسي

 يلــها مــجالــ اــلــعمل اــلــسیاسي اــلــحر؟ــ ـوـهــل یــمكن أــنــ تــتحالــف مــعها الــحــقًا أــمــ ستستغن

  عنها تمامًا؟ 

 يوفي هذا المجال یجب مالحظة أن الطرف القوي مهما كان قویًا، فإنه ال یستغن

عن التحالف مع األطراف الضعیفة، بل إنه قد یحتاج أحیانًا إلى أن یحالف طرفًا ما 

وٕانما خشیة من أن تنضاف قوته إلى خصم آخر، فالتحالف قد  لیس استنصارًا بقوته،

  یجیره الناس ضدك إذا لم تبادر باستخدامه لمصلحتك. 

وبخصوص إیضاح مواقف الحركات اإلسالمیة للناس، فإن هذه النقطة تحتاج إلى 

عنایة خاصة، یجب أن تولیها لها الحركات اإلسالمیة وكذا رجال اإلعالم اإلسالمي 

مــعتقدیــن أــن  ،ـــزـاــلــواــ یــتوجــسونــ شراًــ   بــتلك اــلــحركــاتــ.ــ ذــلــك أــنــ اــلــكثیریــن مــااــلــمتصلین 

الحركات اإلسالمیة إذا ما تمكنت فلن یبقى في المسرح السیاسي متسع لطرف آخر 

معها، ولعل هذا هو سر خوف الكثیرین من الحركة اإلسالمیة، حیث یتصورونها أو 

  ر المخالف من األساس. یصورونها تنظیمًا شمولیًا قهریًا یستأصل حریة الفك

على الحركات اإلسالمیة أال تسعى إلى استقطاب من تتحالف معه، بغیة كسبه   -٣

لـصف اــلـحركــة اــإلـسالمــیة ـوـنـظمه فــي تــیارـهــا،ـ ألــنــها هـنا ستكسب أــفــراـدــاــً وـلــن تــكسب 

الجهة التي یمثلها هؤالء األفراد، بل ستخلق لنفسها عداوات حادة وعدم ثقة مستدیمة 

ایة فلن یكون صافي الكسب من هذه العملیة السریعة السهلة سوى معها، وفي النه

بمهمة العمل التحالفي، وتحویلها  إخاللهاأفراد قالئل تزید بهم الحركة عددها، مع 

  وهي مهمة أخرى.  )نشر دعوة(لمهمة 

ینبغي أن یقتصر العمل التحالفي على بنود ونقاط ومیثاق التحالف، وال یتمدد  -٤

خرى. وبذلك تظل أهداف التحالف وبرامجه أكثر وضوحًا وتحدیدًا. لیشمل أمورًا أ

ة الواضحة التي ال تلتبس عند التقویم وتسبب ائمًا التركیز على النقاط الرئیسویلزم د

  ارتباك التحالف. ولعل أوضح الغایات التي تستلزم التحالف هي: 
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  فكریة والسیاسیة. الكفاح ضد األحكام الطغیانیة القهریة المكبلة للحریات ال -أ 

الوقوف ضد الظلم واالستغالل االقتصادي، والسعي إلى تحقیق العدالة وحسن  -  ب

  توزیع الثروة بین قطاعات المجتمع المختلفة. 

  السعي نحو إنجاز هذه التنمیة االقتصادیة في محیط ذلك المجتمع.  - ج

لـسیاسیة،ــ وـبــراـمــج وـهــذهـ اــألـهــداـفــ اـلــكبیرةـ اــلـعامــة یـتكررــ ذـكــرهـا فــي كـافــة اـلــفلسفاتـ اــ

ــلــعمومــ،ــ أــهــداــف  ــندـرـجــ تــحتها قــضایــا كــثیرةــ،ــ ـوـهــي فــي ا اــلــحركــاتــ اــالــجــتماعــیة،ــ ـوـت

اإلسالمیین مثلما هي أهداف اآلخرین، ولذا فعلى اإلسالمیین أن یعتقدوا دائمًا أن 

الناس سواهم لیسوا شرًا محضًا، وأن الجهود اإلنسانیة كلها لیست ضالًال صرفًا، وٕاال 

  .  بعثت متممًا لمكارم األخالق"لمصدوق: "إنما لما قال الصادق ا

  خاتمة 

تبع ذــلــك  ـوـأــخــیراــً فــإذــاــ عــمَّ اــالــقــتناعــ بــجدـوـىــ مــبدأــ اــلــعمل اــلــتحالــفي،ــ فــال أــقــل مــن أــنــ یــُ

بالدراسات العلمیة الرصینة لحسابات التحالف وتوقعاته ونتائجه. وهذه كلها دراسات 

قًا تتعدى هذه الحدود بكثیر، مبذولة الیوم في علم السیاسة الحدیث الذي یستشرف آفا

لـى أــي ن اــلـحركـاتــ اـلــسیاسیة سیتحالـف مَـ ن مِـ حـیث تـجرىــ اـلــدرـاـساتــ لـلتنبؤ بــمَ  ن؟ــ وـاــٕ

ق بها التحالف؟ وٕالى سمدى یمكن أن یستمر ذلك التحالف؟ وما هي الكیفیة التي سین

  غیر ذلك من األسئلة المهمة. 

ارب في هذا المجال، جض اإلسالمیین عما فاتهم من توهذه الدراسات یمكن أن تعوّ 

أجواء إن قدروا أن یلجوه باقتدار وثقل. وهم من ناحیة أخرى مرجون ألن یضفوا على 

طهر والتجرد والسمو الخلقي التي یفتقدها، وهم خیر العمل السیاسي بعض صفات ال

 من یزوده بها، وأهمها صفة الوفاء بالعهد.
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  المرأة في خطاب الحركة اإلسالمیة

  وواردات الحضارة الغربیةبین التقالید 

 *علي أ. سلیمان صدیق

وضعفت  ،ع المسلمون في عصورهم المتأخرة كثیرًا من تعالیم الدین اإلسالميضیّ 

ــفــعة لــلعمل ــلــدا ــإلــیــمانــ ا ــلــغفلة بــعد اــلــذكــر ،ــفــیهم مــعانــي ا فــاـرـتــدت  ،ـــوـغــلبت عــلیهم ا

لثقافات التي مجتمعاتهم إلى التقالید القدیمة التي كانت معروفة في المنطقة العربیة وا

تهم بعد . ثم اجتاحاختلطت بها من أواسط آسیا وشبه القارة الهندیة والشمال األفریقي

لقرآـن  ،ـذلك قـیم الـحضارةـ الـمادیـة الـغربیة فانـقطع الـفقه اإلـسالمي عـن أصولـه في اـ

بعد  -رتبط بالتراث ، وحتى عندما اوعن القضایا الحیویة التي یعیشها الناس ،والسنة

ستفزهــا اــلــغزوــ اــلــحضاـرـيــ اــلــغربــي ـوـاــالــستعمار اـــوـحــركــة اــلــبعث اــلــتي سریــانــ اــلــوعــي 

رتبط الفقه اإلسالمي بروح التراجع والردة التي كانت علیها أوضاع ا  –بي و األور 

تتعلق بظاهر النصوص  ،وكانت العودة انفعالیة في وجه الوارد الجدید ،المسلمین

دوافع االجتهاد والجهاد التي بعیدًا عن معاني التوكل و  ،وعصیبة بها انتماءً  يللتقوّ 

ر للحركة اإلسالمیة التي قادت حركة تمیزت بها عصور اإلسالم األولى. وقد تیسّ 

في  -التحرر والتجدید اإلسالمي في منتصف القرن العشرین أن تنطلق في معركتها 

حیث اصطبغت بهذه  ،متحررة من هذه التقالید ،ضد الغزو الحضاري -مجال المرأة 

ولیس غریبًا  ،مساهماتها الفكریة وخطابها للنساء والرجال في هذا المجالالصبغة كل 

السودانیة لت أصول خطاب الحركة اإلسالمیة أن تكون أول مساهمة فكریة جادة مثّ 

لمجتمع(   : حول قضایـا المرأةـ بعنوان ز وـقد تركّـ  )،الـمرأة بین تـعالیم الدیـن وتقالید اـ

  :ىلخطاب الحركة اإلسالمیة في هذا المجال ع

 اللون بن التفاضل بین الناس لیس بالجنس وال لق، وأالتذكیر باألصل الواحد للخ

  األوضاع االجتماعیة وٕانما باإلیمان والعمل.بوال 

 أــهــلیة اــلــمرأــةــ ـوـمــسئولــیتها اــلــدیــنیة ـوـاــستقاللــ مــوقــفها فــي ذــلــك عــن  ىاــلــتأكــید عــل

 الرجل.

                                                 
  مدیر مركز دراسات اإلسالم والعالم المعاصر. *
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 حق المرأة  ىتأكید علوال ،ة في األسرة والحیاة العامةتكامل أدوار الرجل والمرأ

وقد قادت الحركة حملة واسعة لمشاركة المرأة  ،في التعلیم والعمل والمشاركة السیاسیة

حـیث نــافــست اـلــمرأــةـ اــلـرجــالــ فـي مــجاالــتـ اــلـعمل اــإلــسالمـي اــلــعام  ،ــفـي هــذاـ اــلــمجالـ

 والمشاركة في الحیاة العامة.  ،والتعلیم

 تي تتهم اإلسالم بالتحیز وال ،الشبهات التي تثار حول هذه المبادئ ىالرد عل

 ،وذلك حول أهلیتها القانونیة ومسئولیتها االجتماعیة ووضعها في األسرة ،ةضد المرأ

  كالشبهات التي أثیرت حول قوامة الرجل وتعدد الزوجات ونصیبها في المیراث.

حداث التغییر والحملة الحركة اإلسالمیة واستعجالها إل تاغیر أن محدودیة إمكان

ل اــلــقومــیین ـوـاــالــشتراــكــیین ـوـاــلــعلمانــیین ـوـاــألــنــظمة اــلــحاكــمة بَ بــها مــن قِــ  اــلــتي ـوــوـجــهت

 ،إلى أن تستقوي على ذلك بالكیانات التقلیدیة االجتماعیة والسیاسیة اضطرتها أحیاناً 

هــذاــ بــاإلــضافــة إــلــى أــنــ اــلــنهج اــلــذيــ اــخــتاـرـتــه اــلــحركــة  . ـوـاــلــمفاهــیم اــلــتي تــقومــ عــلیها

هداف القطاعات الحدیثة في المجتمع اإلسالمیة في اإلصالح كان همه األول است

بینما أوكلت قطاعات المجتمع التقلیدیة إلى  ،نت فیها الثقافة المادیة الغازیةالتي تمكّ 

  حظها من التدین.

 -التي ارتبطت بالدین  -وقد أعاق عملیة التأصیل والتحرر من التقالید والموروثات 

وقد تغذى  ،ظل یقاوم حركة التجدیدوالذي  ،التیار السلفي القوي في الحركة اإلسالمیة

هذا التیار مؤخرًا بواردات ثقافة الجماعات اإلسالمیة مع الطالب والمبعوثین إلى 

ومع المغتربین  ،والمتأثرین بفكر الجماعات اإلسالمیة هناك ،جمهوریة مصر العربیة

كما  . یةوالمتأثرین بفكر الجماعات السلف ،إلى المملكة العربیة السعودیة ودول الخلیج

وتمایز موقف الحركة اإلسالمیة  ،بعض الظروف السیاسیة واالقتصادیة -ساهمت 

في  -السودانیة عن التنظیم الدولي الذي ارتبط بحركة األخوان المسلمین المصریة 

أن ترتبط الحركة اإلسالمیة السودانیة بعالقات وثیقة ومشروعات عمل إسالمي مع 

ـوـبــعد أــنــ كــانــت اــلــمكتبة  ،ــسعودــیــة ـوـاــلــخلیج اــلــعربــياــإلــسالمــیین بــالــمملكة اــلــعربــیة اــلــ

عــادــتــ فــغلبت عــلیها مــؤلــفاتــ اــلــسلفیین ـوـاــلــتراــث   اــإلــسالمــیة مــلیئًة بــالــكتب اــلــمصریــة

وقد  ،ر معها المذهب الفقهي وقراءة القرآن التي كانت سائدة في السودانوتغیّ  ،السني

  ز منهج التفكیر السلفي بـ:تمیّ 
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والذي ال یرتبط  ي،ر في الفكر اإلسالمي والظرفعدم التمییز بین الثابت والمتطو  .١

وعدم التفریق بین مصادر الشریعة اإلسالمیة في القرآن والسنة واجتهادات  ،بزمان

حتى غابت الوجهة  ،وكان االرتباط بالتراث ارتباطًا في الشكل والصور ،السابقین

  .والمغزى

في العمل  میهدفعتهم بعض الظروف التاریخیة وظروف التضییق السیاسي عل .٢

واعتبار توجیهات  ،العام إلى رفض التفریق بین األصول والفروع والجزئیات والكلیات

ـوـأــدــىــ ذــلــك أــیــضًا إــلــى  ءــ،ــسواــ اــلــشریــعة اــإلــسالمــیة كــلها أــصولــ ـوـكــلیاتــ عــلى حــدٍّ 

 ،فبعدوا عن القرآن فقهاً  -مصدر التنزیل والتفصیل  -في دراسة السنة  غراقاالست

   .وهو مصدر األصول والكلیات ،ًة وشكالً وٕان كانوا یهتمون به تالو 

والتوسع في النسخ من غیر  ،إخراج النص من السیاق الظرفي الذي قیل فیه .٣

   .بعیدًا عن مغزاهاعلى ظاهر النصوص دلیل والوقوف في الفهم 

حتى أغلقت كثیر  ،في سد الذرائع -مدفوعین بروح المحافظة والتقلید  -التوسع  .٤

 من أبواب الخیر.

إلى سنة تشریعیة  -الذي ارتضاه بعض علماء األصول  -یم السنة رفض تقس .٥

نصًا  -عن ربه  صلى اهللا علیه وسلموالتفریق بین ما یرویه الرسول  ،وغیر تشریعیة

 .وبین ما یقوله على سبیل الرأي واالجتهاد - ىً أو معن

لمتأثـ لمادـیـین واـلـعلمانیین وـاـ لحركـة اـإلسالمـیة فـي معركـتها ضد اـ ریـن كما أـنـ نجاحـ اـ

وتمكینها لكیاناتها وعناصرها في  ،بیة في قطاعات المجتمع الحدیثو بالثقافة األور 

حیث بادرت إلى دفع المرأة إلى  ،جعلها تتأثر أحیانًا بالقیم السائدة فیه ،هذا المجال

تقوم على أن المرأة مخاطبة  ،المشاركة في التعلیم والحیاة العامة برؤیة إسالمیة عامة

 ،وأنها تشاركه في الحیاة العامة كما تشاركه في األسرة ،م كما الرجلبتكالیف اإلسال

غیر إنها تحتاج إلى جهود تأصیلیة أكثر تفصیًال تدفع إلى التوفیق بین دور المرأة 

وتكامل أدوار النساء والرجال حتى ال تقع في أوحال الثقافة  ،في المجتمع واألسرة

قر ـوـظــائــف اــلــمرأــةـ ـوـتــدعــوهــا ـوـاــلــرجــل إــلــى اـلــمادــیــة اــلــتي تــقلل مــن مــكانــة اـألــسرةــ ـوـتــحت

 -في مجال المرأة  -واحد، وقد اتهم البعض الحركة السودانیة  التنافس على دورٍ 

ز على التحرر ركّ  -منا كما قدّ  -ال سیما أن خطابها  ،بمحاكاة حركة التحریر الغربیة
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والحملة على  ،اإلسالمي للمرأة يبالز باستثناء معركتها القویة المرتبطة  ،من التقالید

غیر أن الحركة اإلسالمیة عندما قوي نفوذها وتجاوزت التیارات   التبرج واإلباحیة.

والغزو  یل تتجاوز بها التقالید الموروثة،العلمانیة والشیوعیة عادت إلى حركة تأص

  الحضاري المادي.

   بین قضایا التدین العام والشخصي:الخطاب 

مــیة فــي مــنهج اــإلــصالحــ اــلــذيــ اـــرـتــضته أــن مــنا فــقد اــخــتاـرـتــ اــلــحركــة اــإلــسالكــما قــدّ 

تخاطب القطاعات الحدیثة من المتعلمین وسكان المدن بحسبانهم أكثر الفئات التي 

وقد  ،على إحداث التغییر في المجتمع السوداني اوأقدره ،انحرفت عن قیم الدین

لت بعد أن عز  ،ن لفكرها وكوادرها من البروز فیهاحققت في ذلك انتصارًا واسعًا مكّ 

هذا باإلضافة إلى أن هذا الخطاب الصفوي واالهتمام  . منها القوى الیساریة والعلمانیة

 -% من السكان ٢٥والتي ال تتجاوز نسبتها  -بالقطاعات الحدیثة وسكان المدن 

حیث  ،امجعل الحركة اإلسالمیة بعیدة عن المرأة الریفیة وغیر المتعلمة وقضایاه

اــفــة ـوـاــلــفقر وـاــلــعادــاــتــ اـلــقبلیة ـوـعــدـوـاــنـ اــلــرجــالــ عــلى ظـلت اــلــمرأــةــ أـسیرةــ اــلــجهل ـوـاــلـخر 

عـادــةــ اــلــهیكلة  ،ــحـقوقــها ـوـأـضیف إــلــى ذــلـك مــا تــحملته مــن آــثـارــ اــلــهجرةـ ـوـاــلــنزاــعـاتــ ـوـاــٕ

  االقتصادیة.

ن خطاب أي حقیقة غوقد كانت الحركة اإلسالمیة تدرك أن ذلك اختبارًا مرحلیًا ال یل

نت لذلك عندما تمكّ  ،عام والفرديومعنّي بقضایا التدین ال ،ه إلى كل الناسالدین موجّ 

م وّسعت من خطابها ١٩٨٩من السلطة بعد المصالحة الوطنیة وبعد قیام اإلنقاذ عام 

 ،وقادت عددًا من المبادرات االجتماعیة ،إلى قطاعات الشعب السوداني األخرى

وأتاح لها برنامج الدعوة الشاملة  ،أت الطاقات الشعبیة في مجال الجهاد والبناءوعبّ 

قطاعات واسعة  إلىمركزي أن تصل بخطابها   واالهتمام بالخدمات وبرامج الحكم الال

  الریف. وٕالىمن الشعب السوداني 

غیر أن خطابها السیاسي الفكري لم ینفك من الصفویة التي اتسم بها في المراحل 

مظاهر و  يز على قضایا اإلصالح االجتماعي والسیاسیركّ  -مثًال  -وظل  ،السابقة

ولم یهتم بذات القدر بقضایا التدین الشخصي التي حظیت  ،ن في الحیاة العامةالتدی

ال سیما في  ،والتي استطاعت أن تحقق بها كسبًا مقدراً  ،باهتمام الجماعات السلفیة
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عــلى اــلــرغــم مــن أــنــ اــلــحركــة أـــوـساطــ اــلــنساءــ اــلــالتــي تــقل مــشاـرـكــتهن اــالــجــتماعــیة.ــ 

ات اإلسالمیة إلى مشاركة المرأة في اإلسالمیة هي المبادر األول من بین الجماع

وألن الجماعات السلفیة تهتم   ،المساجد والجمع والجماعات واالهتمام بالزي اإلسالمي

لتدیـن اـلشخصي لشعائـر واـ لجزئـیة ومـوضوعـات اـ كـثافة اـلـنصوص حیث  ،ـبالـقضایا اـ

وهو أمر أقرب سالمیة وخلوص النیات، بمصادر الشریعة اإل وسهولة صلة األحكام

    وجدان الشعبي.إلى ال

العامة السیاسیة واالجتماعیة  ع خطابها لیشمل القضایاأما الحركة اإلسالمیة فقد توسّ 

وتحتاج الجتهاد أكبر لوصلها بأصول الشریعة  ،حیث تقل كثافة النصوص ،والدولیة

  (الدنیا واآلخرة).  ب فیها النیات بین اآلجل والعاجلوتتشعّ  ،اإلسالمیة

حیث توسعت مشاركتها في  ،ن الشخصيلمرأة بمظاهر التدیّ غیر أنه رغم اهتمام ا

أــنــ مــشاـرـكــتها فــیما یــعرفــ بــالــعمل  إــالــ ،ــاــلــمساجــد ـوـأــدــاــءــ اــلــشعائــر ـوـاــالــهــتمامــ بــالــقرآــنــ

ألن هذا النشاط عادة  ،أقل بكثیر من مشاركة الرجال ،الدیني) والدعوي ومؤسساته( 

 -ف الحركة اإلسالمیة حتى في صفو  -ما یقوم علیه المتدینون التقلیدیون والسلفیون 

وتولیها الخطابة الحدیث عن إمامة المرأة للصالة  -على سبیل المثال  -وقد أثارهم 

اطبتها ن لم یكن هناك حرج من مخإ و  ،) أمام الرجال في المسجد أو في غیره(الدینیة

  الرجال في المنابر العامة.

فــي  -تم بــالــمرأــةــ هــنا أــنــ یــتهم اــلــحركــة اــإلــسالمــیة بــأنــها لــم تــهكــما یــحلو لــلبعض  

.ــ ـوـهــو أــمــر یــردــه لــلحصولــ عــلى صوتــها فــي اــالــنــتخابــاتــ إــالــ -اــلــقطاعــاتــ اــلــحدیــثة 

  .في أوساط النساء في صفوف الحركة التحول الكبیر الذي حدث

  الحجاب كمدخل للدعوة في أوساط النساء: 

َعْنُهَما ِمن َسْوَءاِتِهَما  َفَوْسَوَس َلُهَما الشَّْیَطاُن ِلُیْبِدَي َلُهَما َما ُووِريَ ( یقول اهللا تعالى: 

* َوَقاَل َما َنَهاُكَما َربُُّكَما َعْن َهِذِه الشََّجَرِة ِإالَّ َأن َتُكوَنا َمَلَكْیِن َأْو َتُكوَنا ِمَن اْلَخاِلِدینَ 

نــِّ  اَسَمُهَما إــِ قــَ ِمَن اــلــنَّاِصِحینَ ـوـَ ُكَما لــَ ا اــلــشََّجَرةَــ *  ي لــَ اــقــَ َلمَّا ذــَ ُغُرـوـرــٍ فــَ َما بــِ هــُ
َدالــَّ ُهَما  فــَ َدتــْ لــَ بــَ

َما َسْوَءاُتُهَما َوَطِفَقا َیْخِصَفاِن َعَلْیِهَما ِمن َوَرِق اْلَجنَِّة َوَناَداُهَما َربُُّهَما َأَلْم َأْنَهُكَما َعن ِتْلكُ 

ن لَّْم َتْغِفْر اَال َربََّنا َظَلْمَنا َأنُفَسَنا َوإِ * قَ و ُمِبینالشََّجَرِة َوَأُقل لَُّكَما ِإنَّ الشَّْیَطآَن َلُكَما َعد

َقاَل اْهِبُطوْا َبْعُضُكْم ِلَبْعٍض َعُدوٌّ َوَلُكْم ِفي اَألْرِض *  َلَنُكوَننَّ ِمَن اْلَخاِسِرینَ َلَنا َوَتْرَحْمَنا 
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ا َبِني آَدَم یَ *  ُموُتوَن َوِمْنَها ُتْخَرُجونَ َقاَل ِفیَها َتْحَیْوَن َوِفیَها تَ *  ُمْسَتَقرٌّ َوَمَتاٌع ِإَلى ِحینٍ 

َن اْلَجنَِّة َینِزُع َعْنُهَما ِلَباَسُهَما ِلُیِرَیُهَما َسوْ الَ  َءاِتِهَما  َیْفِتَننَُّكُم الشَّْیَطاُن َكَما َأْخَرَج َأَبَوْیُكم مِّ

 )للذین ال یؤمنون اءِإنَُّه َیَراُكْم ُهَو َوَقِبیُلُه ِمْن َحْیُث َال َتَرْوَنُهْم ِإنَّا َجَعْلَنا الشََّیاِطیَن َأْوِلی

  .من سورة األعراف) ٢٧ -٢٠ اآلیات(

أن مظهر المرأة المسلمة  -وهي تواجه اإلباحیة والتبرج  -رت الحركة اإلسالمیة قدّ 

جت له وقد ارتبط الزي الذي روّ  ،وهو یرتبط بالعقیدة والثقافة ،نلیس باألمر الهیّ 

ث تعتبر حی ،الحضارة المادیة بالدعوة إلى أن تتفنن المرأة في إبداء زینة جسدها

بــیون ـوـ اــألـــزـیــاءــ اــألـــوــرـ  اـــوـقــد تــفنن مــصممو  ،ــه مــن اــلــرجــالــتَ لفِ قــیمتها فــي اــلــعددــ اــلــذيــ تَــ 

 ،ـوـاــلــمتأثــرـوـنــ بــهم فــي إــظــهارــ مــواــطــن اــلــفتنة ـوـاــإلــثــاـرـةــ اــلــجنسیة ـوـاــلــجسدیــة فــي اــلــمرأــةــ

تها وقد كانت الدعوة التي تبنّ  ،شهوات الرجال باأللوان والروائح واألصوات واوخاطب

اللباس المحتشم دعوة إلى التحرر من القیم والتقالید المادیة  الحركة اإلسالمیة إلى

وـشارـةـ إــلـى اـستمساكـ اـلـمرأـةـ بـدیـنها،ـ ـوـدـعـوةـ قـویـة إـلـى اـلـنظر فــي  ،ـوـاـالـنـقالبـ عـلیها

حول  -كالفكر المادي  -ولم تكن كما یزعم البعض دورانًا  ،قدراتها العقلیة والروحیة

وقد  ،علیها –الغیرة وشهوة الذكورة المدفوع ب -أو شارة لسلطان الرجل  ،جسد المرأة

حیث تزاید عدد النساء الالئي یلبسن  ،نجحت الحركة اإلسالمیة في ذلك نجاحًا باهراً 

ولم تكن حملة العلمانیین في العالم اإلسالمي وفي أوروبا  ،اإلسالمي المحتشم يالز 

  إال إلدراكهم لهذه المعاني الكبیرة التي یقوم علیها.  يضد هذا الز 

كانت له مدلوالت سلبیة على دعوة  ) اإلسالمي بمعنى (الحجاب يأن ارتباط الز  إال

حیث تشددت  ،الحركة اإلسالمیة إلى خروج المرأة ومشاركتها للرجل في الحیاة العامة

بعض الجماعات السلفیة في فهم الحجاب في الحدیث عما (ظهر) من زینة المرأة 

هلت الكثیر من األحادیث واآلثار التي وتجا ،في اآلیة التي وردت في سورة النور

واختارت تفسیر التوجیه القرآني لنساء النبي في سورة األحزاب  ي الوجه والكفین.تستثن

اآلراء التي ترى أنه من الوقار وعدم  لقرار والبقاء في البیوت، وتجاهلتمن ا ) وقرن( 

ار إلیه لم یكن وتلك اآلثار التي تدل على أن الحجاب المش ،التكسر وٕابداء الزینة

وال بین الرجال والنساء في أماكن  صلى اهللا علیه وسلم،موجودًا في مسجد الرسول 

أخرى غیر البیت، وتشددت في جعل األمر الوارد للمسلمین عند سؤال نساء النبي 
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یــحكم  حــكمًا عـامــاً  ) عــن مـتاعــ أــنـ یــسألــوهـن مــن وــرـاــءـ (ــحــجابـ صلى اـهللاــ عـلیه ـوـسلم

متجاهلین في ذلك اآلراء التي ترى أن ذلك خاصًا بنساء  ،لالتعامل بین المرأة والرج

حیث یضع الناس الثیاب  ،والتعامل معهن داخل البیوت صلى اهللا علیه وسلمالنبي 

حیث بیت النبوة وزعامة المسلمین الخاص الذي یغشاه أصحاب و ویكونون أقل حذرًا. 

 -مــؤخــراــً  -اقــ ـوـقــد اــنـس . -  كــما قــالــ عــمر بـن اــلــخطابــ -اـلــحاجــاتــ وـاــلــبر اــلــفاجـر 

بعض اإلسالمیین وراء تشدد السلفیین في زي المرأة المسلمة واستخراج األحكام الكلیة 

مــن نــصوصــ جــزئــیة ـوـاــألــصولــ مــن بــعض اــألــحــكامــ اــلــفرعــیة ـوـاــلــمحكماتــ مــن بــعض 

وسواس المسلمین یغلب علیه هاجس الفتنة و حتى ظن المراقبون أن مجتمع  ،المتشابه

بدًال من العفویة التي تتسق  ،العالقة بین المرأة والرجلوالتوتر في  ،الشهوة الجنسیة

  ، وروح التقوى التي تحكم الحیاة العامة.مع  الفطرة وأحكام الشریعة اإلسالمیة

مساعي بعض الجماعات اإلسالمیة إلى فرض اللباس اإلسالمي على  -كما شككت 

وحریة االعتقاد في مفهوم الحریة الشخصیة  -النساء بقوة القانون وسلطان الحاكم 

وأن نظام الدولة اإلسالمیة یبیح للحاكم  . الذي تؤكد علیه توجیهات الشریعة اإلسالمیة

 .أن یتدخل في حریة الناس بالقدر الذي یحفظ النظام العام ووحدة الكیان اإلسالمي

بیة في وجه الحجاب بدا خطابهم حول قضیة و وفي مواجهة اإلسالمیین للتدابیر األور 

  .یعتبرها قیمة إنسانیة مطلقة عن قیود الملة والطائفةال وكأنه  ،اقضاً الحریة متن

بي و بعادًا سیاسیة واسعة في حملة الیمین األور ن الحجاب في أوربا قد اتخذ أغیر أ

. ولم تستطع الحركة اإلسالمیة في هذا المجال أن تتجاوز الفهم التقلیدي تطرفوالم

وٕاغواء الرجال انطالقًا من أساطیر أهل الكتاب  السائد والذي یحّمل المرأة جریمة الزنا

أو الثقافة السودانیة التقلیدیة التي تعاقب المرأة على هذه  ،األولى آلدم  عن الخطیئة

صوبة حیث بدت إجراءات قوانین النظام العام وكأنها م ،الخطیئة وال تعاقب الرجال

  .نحو النساء في المقام األول

  سیداو:ر و الموقف الكلي من ثقافة الجند

لقد كانت مواقف الدول اإلسالمیة من اتفاقیة سیداو والبروتوكوالت الملحقة بها موقفًا 

ـوـجــاءــت  ،ــز اــلــتحفظ فــي اــالــتــفاقــیة عـلى اــلــمواــدــ اــلــمتعلقة بــاألــسرةـــوـقــد ـرـكّــ  ،ــكـلیًا مــعمماً 

تحفظات دول إسالمیة كبیرة كالمملكة العربیة السعودیة وباكستان وموریتانیا بالتحفظ 
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ولم یكن للدول اإلسالمیة موقفًا موحدًا أو منظمًا  ،عارض الشریعة اإلسالمیةعلى ما ی

ـوـلــم یــختلف  ،ــمــما جــعل كــثیر مــنها یــسحب تــحفظاتــه تــحت اــلــضغوطــ ،ــمــن اــالــتــفاقــیة

حتى الحركة اإلسالمیة كان موقفها المعلن كلیًا  .الموقف الشعبي من الموقف الرسمي

وقد كان السودان  ،ة التي تقف من وراءهاورافضًا لكل ما جاءت به االتفاقیة والثقاف

على الرغم من أنه  ،من بین ثالث دول إسالمیة لم توقع على االتفاقیة حتى اآلن

ع على بروتوكول المرأة األفریقیة الذي بادرت إلیه لجنة حقوق اإلنسان في االتحاد وقّ 

ویجعل وهو ال یختلف عن سیداو إال من حیث أنه یبیح تعدد الزوجات  ،فریقياإل

  .للزواج األحادي میزة تفضیلیة

اـلــتي اــنــطلقت فــي  ،ــلـقد صوـرـتــ مــواــقـف اــإلــسالمــیین اــلـكلیة ضد حــركــة تــحریــر اـلــمرأــةــ

 ،أوروبا وانتقلت إلى العالم اإلسالمي في مطلع القرن العشرین وضد اتفاقیة سیداو

ذكر ون ،وكأنهم ال یهتمون باألوضاع المزریة التي تعیشها المرأة في العالم اإلسالمي

  ال:منها على سبیل المث

) في منطقة الشرق األوسط والشمال ٢٤  -١٥ن األمیة في السكان في سن (إ  )  ١( 

وقد تصل إلى أكثر  ،%) في الرجال٢٠و( ،%) في البنات٤٠األفریقي تتراوح بین (

  .یمن والسنغال والمغرب وموریتانیا%) في دول كال٦٠من (

یم بین الذكور واإلناث تتالشى إلى أقل من الرغم من أن الفجوة في التعل على)  ٢( 

وتفوق نسبة البنات في التعلیم العالي نسبة األوالد في  ،%) في التعلیم االبتدائي١٠( 

إال أن نسبة البنات الالئي یتركن التعلیم كبیرة، وكذلك نسبة الالئي ال  ،بعض الدول

 یواصلن العمل بعد التخرج مقارنة ببقیة دول العالم.

المرأة في العالم اإلسالمي في الحیاة السیاسیة ومراكز اتخاذ القرار  كةمشار  ) ٣( 

وـلـم  ،ـمـعظمها بـالـتعیین ،ـ%) ١٠واـألـحـزاـبـ وـاـلـبرلـمانـاتـ ضعیفة جـداًـ الـ تـتجاوـزـ اـلــ(ـ

تتمكن المرأة حتى داخل كیانات الحركة اإلسالمیة من أن تظهر كقیادات تنظیمیة 

لوظائف التنفیذیة العلیا تتصل بالعمل وغالب مشاركتها في ا ،وسیاسیة أو علمیة علیا

 %).٣٠لدول األوروبیة والمتقدمة (بینما تبلغ هذه النسبة في ا ،النسوي أو االجتماعي

أــمـــا فـــي بــعض اـــلـــدـوــلــ اـــلـــتي فـــیها نــظم اـــنـــتخابــیة تـــتدنـــى نـــسبة مــشاـرــكـــة اـــلــمرأـــةـــ فـــي 
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 ،%) في لبنان٢و( ،%) في إیران٣، و(%) في موریتانیا٤فهي مثًال ( ،البرلمانات

  غرب.م%) في ال١و(

بالحروب وعدم االستقرار  -منا كما قدّ  -تأثرت األسر كثیرًا في العالم اإلسالمي  ) ٤(

السیاسي واالقتصادي والغزو الثقافي الغربي، فقد تزایدت حاالت العنوسة والعزوف 

%) في دول ١٥ووصلت نسبة األسر التي تعولها امرأة إلى ( ،عن الزواج والطالق

 ،وهي في تزاید مستمر ،ندونیسیا والسودانإ %) في دول كمصر و ١٣و( ،كالمغرب

وقد تصل إلى معدالت الدول األوروبیة والمتقدمة التي تصل فیها هذه النسبة إلى 

 ،%) في ألمانیا٢٧و( ،في الوالیات المتحدة األمریكیة ) % ٣٦  -% ٣٠أكثر من (

 %) في السوید.٣٧و( ،ا%) في الدنمارك وفنلند٤٢و(

%) في معظم الدول ٤٠المرأة في النشاط االقتصادي ال تتجاوز (مشاركة  ) ٥( 

العاملة أكثر من  %) من الرجال، ونسبة النساء في القوة٨٠اإلسالمیة مقارنًا مع (

%) في دول ٣٠  -٢٠وتتراوح بین ( ،ندونیسیا ومالیزیا وموریتانیا%) في دول كإ٣٠( 

ة كباكستان والمملكة سالمی%) في دول إ١٥، وتقل عن (كمصر وٕایران والجزائر

  %) في الدول الصناعیة المتقدمة.٤٠بینما تصل هذه النسبة إلى ( ،العربیة السعودیة

) تعاني المرأة في كثیر من الدول اإلسالمیة من آثار الهجرة والنزوح والنزاعات ٦( 

ال سیما في دول كفلسطین والعراق وأفغانستان  ،العسكریة وٕاعادة الهیكلة االقتصادیة

وتقع فریسة لتجارة البشر والدعارة  ،وتتعرض للعنف والتعدي الجنسي ،البلقان ودول

كما تعاني المرأة في العالم اإلسالمي أكثر من الرجال  في حاالت الطالق  ،المنظمة

    .وبما یعرف بجرائم الشرف ،واالغتصاب

 بـین اــلـرجــل ةــوـاـجــه بـعض اــإلـسالمــیین مـغاالــةـ (ــاـألــنـثویــین)ـ فـي اــلـحدیــث عـن اــلـمساـوـاـ

من  انطالقاً  ،والمرأة بمغاالة في التركیز على الحدیث عن االختالفات الفطریة بینهما

اــالــخــتالفــ فــي ـوـظــائــفهما اــلــبیولــوجــیة ـوــوـظــیفة اــلــمرأــةــ فــي اــلــحمل ـوـاــإلــنــجابــ ـوــرـعــایــة 

حــتى ظــهر هــؤالــءــ ـوـكــأنــهم یــقفونــ ضد اــالــتــجاهــ اــلــعامــ لــنصوصــ اــلــشریــعة  ،ــاــألــطــفالــ

 ،لقا منهاصلهما الواحد والنفس الواحدة التي خُ بأ ، والتي تذكِّر الرجل والمرأةاإلسالمیة

 ،الذكورة حتى فاضل ما بین المرأة والرجل بهذه الصفات الخلقیة ىوانفعل بعضهم بهو 

حتى  ،یمان والتقوى والكسبیة العامة التي تجعل التفاضل باإلللقاعدة اإلسالم خالفاً 
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ها وبین الرجل. كما واجه اتهم البعض اإلسالمیین بالتحیز ضد المرأة والتمییز بین

األنثویین) في تفسیر مصطلح (الجندر) بحسبان أن أوضاع األنوثة والذكور ( مغاالة 

فراـدـ بذلـك ووـظائـف الـرجـال وـالـنساء نـاتجاً  حساسـ األـ عـن اـألوـضاع اـالجـتماعـیة  واـٕ

فاختلط الدین  ،المفاهیم والعادات ىثار هذه الظروف علآوالثقافیة بتطرف یتجاهل 

، على الرغم من أن الدین لیس مسئوًال لتقالید في القضایا المتعلقة بالمرأةباألهواء وا

  عن السلوك النمطي لبعض المتدینین.

اإلباحیة  ىوفي مواجهة اإلسالمیین للغزو الفكري وثقافة الجندر وسیداو التي تدعو إل

هم بدوا وكأن –العفة وسیلة للتضییق علي حریة المرأة  ىوتعتبر الحرص عل ،الجنسیة

كما بدوا  ،یدافعون عن الوسائل التي تتبعها المجتمعات التقلیدیة في الحفاظ علیها

أو معالجة أوضاع ضحایا  ،ما یعرف بجرائم الشرف ىوكأنهم یعتبرون الحملة عل

إعادة إدماجهم في المجتمع وكأنها جزء من  ىأو الجهود الرامیة إل ،مثل هذه الجرائم

بمعالجة  نما یبدو بعض اإلسالمیین وكأنهم ال یهتمو العفاف. ك ىالحملة المنظمة عل

لالئـ أوـ یـقعن في حـبائـل شبكاتـ الـدعـارـة  ،ـیـتعرضن لالغـتصابـ يأوـضاعـ الـفتیاتـ اـ

أو األمراض الجنسیة المعدیة  ،قصان المناعة، أو نأو االتجار بالنساء ،المنظمة

من اهللا  راً مقدّ  اباً عذ أو باعتبارها أحیاناً  ،بحسبانها نتاج الحضارة المادیة ومسئولیتها

هؤالء. أو خوفًا من االنسیاق وراء المفهوم المادي الذي یجعل ذلك كله نتیجة  ىعل

  الضغوط االقتصادیة واالجتماعیة 

  رة في خطاب الحركة اإلسالمیة:مركزیة األس

 لحریة والنظام كضرورة من ضروراتمعادلة سویة بین ا ىیقوم الخطاب اإلسالمي عل

إذ لیس من طبیعة المجتمع المتحضر أن یسعى الناس فیه وراء  ،االجتماع البشري

إنهاك اإلنسان واستشراء  ىویؤدي إل ،یتجاوز مقتضیات النظام الشهوة الجنسیة سعیاً 

م فــي مــما یــستدعــي اــلــتحكّ  ىــ،ــخــر اــطــ عــقد اــلــمجتمع ـوـتــعطیل طــاقــاتــه اــألـــوـاــنــفر ،ــاــلــفسادــ 

رـوـعـ هــو اـلــسبیل اـلــوحــید وـیــعتبر اـلــخطابــ اـإلــسالمـي اــلـزـوـاـجــ اــلـمش . اـلــمیالنـ اــلـجنسي

لرجـال وـالـنساء حـفاظاً  لعالقـة بین اـ  ،الـفرد وـالـمجتمع ىعـل لممارسة اـلجنس وـتنظیم اـ

لــألسرةــ اــلــتي یــعتبرهــا اــإلــسالمــ هــي اــلــلبنة اــألــساسیة لــلمجتمع اــلــقويــ ـوـاــلــبیئة  ـوـتــأسیساً 

ـوـیـتعلم اــلــمرءــ فـیها اــلــمسئولــیة  ،ـــوـیــأـوـيـ إــلــیها اــلـكبارــ ،ـاـآلــمــنة اـلــتي یــنشأ فــیها اـألــطــفالــ
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{َیا َأیَُّها النَّاُس اتَُّقوْا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكم مِّن نَّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق :  ىجتماعیة یقول تعالاال

 ِمْنَها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمْنُهَما ِرَجاًال َكِثیرًا َوِنَساء َواتَُّقوْا الّلَه الَِّذي َتَساءُلوَن ِبِه َواَألْرَحاَم ِإنَّ 

    .)١اآلیة  :سورة النساء( ْیُكْم َرِقیبًا}الّلَه َكاَن َعلَ 

المودة والرحمة  ىوعل ،االختیار الحر في عقد الزواج ىتقوم األسرة في اإلسالم عل

لت لزوجین وجـمیع أفراد األـوالتعاون وـا ى وقد استحوذـت األسرة عـل ،سرةشاور بین اـ

لذلك  ،ي أحكامهاأكثر ف وتفصیالً  ،ن والسنة والشریعة اإلسالمیةاهتمام بالغ في القرآ

اــإلــبــاحــیة اــلــجنسیة اــلــتي تــدعــو إــلــیها  ىأــدـــرـكــت اــلــحركــة اــإلــسالمــیة خــطوـرـةــ اــلــدعــوةــ إــلــ

 ىوتنذر بخطورة مآالتها التي أدت إل ،الحضارة الغربیة تحت غطاء الحریة الفردیة

 ىمما أد ،والزواج الموثق الذي تقوم علیه ،انهیار تام لنظام األسرة في الدول الغربیة

إلى  ،والتي تتزاید كل یوم ،مرأة وحدها ألعباء األسر التي تعولها امرأةتحمل ال ىإل

 ،وتعرضهم لالضطرابات النفسیة واالنحرافات ،فقدان األطفال لحضن األسرة اآلمن

وتدني نسب  ،وانعدام المسئولیة االجتماعیة ،وتفكك المجتمع ،وتفشي الجریمة بینهم

تقول اإلحصاءات حیث  ،تمعات بالتآكلاألمر الذي یهدد تلك المج ،النمو السكاني

قل من خمسین سنة من كبار السن ثالثة أرباع سكانها سیصبحون في أ ن أكثر منإ

  الذین تفوق أعمارهم الستین.

ب مفهوم األسرة في في مقابلة تشعّ  اإلسالميغیر أن مركزیة األسرة في الخطاب 

رأة في بناء هذه األسرة شكك وأهمیة دور الم وبا یشمل أسر المتعایشین والمثلیین،أور 

لحركـة اإلـسالمـیة إلـ وجـعل خـروجـها مـن  ،ـفي اـلـحیاة اـلـعامة تهامـشاركـ ىفي دـعوةـ اـ

وظاهرة ترك التعلیم والعمل حتى  ،تفشي العنوسة ىإل ىوأد ،البیت ضرورًة واستثناءً 

الرغم من ارتفاع نسبة البنات في التعلیم الجامعي في السودان  ىعل ،بین الجامعیین

    .باألوالد ةنمقار 

جل التعلیم ین المرأة التي دعتها للخروج من أیع كما لم تبذل الحركة اإلسالمیة جهداً 

 توالعمل والمشاركة السیاسیة واالجتماعیة لمعالجة تداعیات ذلك بمعالجة مشكال

وترفض  ،أو تعرضها للتحیز والتحرش ،التوفیق بین دورها في البیت والحیاة العامة

مــهمة اــجــتماعــیة  ىالمــیة اــلــمحافــظة أــنــ تــتحولــ ـرـعــایــة اــألــطــفالــ إــلــاــلــمجتمعاتــ اــإلــس

  تأسیس مؤسساتها. ىتنظمها الدولة وتعمل عل
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تقسیم  ىالتي تقوم على قوامة الرجل وتقلید راسخ عل  -األسرة  ىوقد دفع التركیز عل

، مــفهومــ لــیس بــالــضرـوــرـةــ أــنــ یــكونــ صحیحاً  ىبــعض اــإلــسالمــیین إــلــ -  اــألــعــباءــ فــیها

الفرصة  أتاحمما  ،المجتمع ىألسرة في العالقة بین الرجل والمرأة إلیتعدى بأحكام ا

یظهر ذلك في  ،للبعض في أن یصف المجتمعات اإلسالمیة بأنها مجتمعات (أبویة)

وفي العالقة بین الرجل والمرأة  ،العالقة بین المعلم والطالب في المؤسسات التعلیمیة

دیة التي یرفض كثیر من اإلسالمیین االقتصاو في المؤسسات االجتماعیة والسیاسیة 

  .شرنا سابقاً أكما  ،قیادتها النساء ىأن تتول

وخصوصیة  ،حرمة األسرة والبیوت ىكما یتهم البعض اإلسالمیین بأنهم بحرصهم عل

من أنواع التحیز والظلم الذي تتعرض له  كثیراً قة بین المرأة والرجل، یتجاهلون العال

 ،في أسرة تتحكم فیها التقالید القبلیة واألعراف ،المغلقة المرأة وراء كثیٍر من األبواب

كما یرجو اإلسالمیون.  ،المودة والرحمة والتقوى والتعاون والشورى ىعل موال تقو 

ن الحدیث عن حرمة األسرة وخصوصیة العالقة بین الزوجین یسالمیى اإلویتجاوز لد

لفارـقـ بـین اـألسرةـ فـي اـلـمجتمعات اـإلـسالمـیة وـالـم بـیة اـلـتي وـ جتمعاتـ اـألـورـ مراـعـاةـ اـ

  من تدخل المجتمع فیها لحمایة المرأة واألطفال.  كبیراً  تتطلب قدراً 

مـ اـلـمرأـةـ وـاـلـرجـل فـي اـلــمجتمعات كـما أـنـ اـلـمغاالـةـ فـي اـلـحدیـث عـن اـلــخصوصیة حـرّ 

اإلسالمیة من فرص التثقیف والتربیة الجنسیة والرعایة الصحیة في هذا المجال. وأن 

 بفي التوجیه والتأصیل والبناء في مجال األسرة ال تتناسجهود الحركة اإلسالمیة 

والسرعة التي تتغیر بها المفاهیم التي تقوم علیها األسرة في المجتمعات اإلسالمیة 

 وكما ال تبد ،لغزو الحضاري وضعف المفاهیم التقلیدیة عن الصمود أمامهالنتیجة 

ي بناء األسرة السودانیة نتیجة الحركة اإلسالمیة مدركة للتغیرات الكبیرة التي حدثت ف

  للتحوالت االجتماعیة واالقتصادیة والهجرة الداخلیة والخارجیة والحروب األهلیة. 

لذلك لم تنجح جهود الحركة في تیسیر الزواج والترغیب فیه في تجاوز االنحرافات 

أــوــ ظــهورــ صورــ مــن أــنــواــع  ،ــاــلــتي ظــهرتــ فــي اــلــعالقــاتــ بــین اــلــشبابــ مــن اــلــجنسین

إقامة األسرة أو تغلیظ میثاقها تمییزًا بین الحالل والحرام  ىإل فتي ال تهدالزواج ال

  أو تقویة اإلحساس بالمسئولیة االجتماعیة.  ،في عالقات الجنسین
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  االجتماعي التغییر ومسألة السودان في الحدیثة اإلسالمیة الحركة

  *عثمان أحمد طارق د.

  مقدمة:

 السودانیة  اإلسالمیة  الحركة  اتجاهات  حول  ولیةأ  صورة  تقدیم  إلى  الورقة  هذه  تهدف

 هذه  في  المبذول  جهدها  وعن  مجتمعها،  في  التغییر  إحداث  في  ومشاركتها  الحدیثة

 في  الوطني  اإلنقاذ  حكومة  مجيء  وٕالى  الماضي  القرن  من  األربعینیات  منذ  الناحیة

 الحركة،  لمجهودات  الواقعي  والدفع  العملي  المدى  بیان  إلى  الورقة  وتسعى  م،١٩٨٩

 لعملیات  النظریة  بالمفاهیم  أساس،  بشكل  وتهتم  ذلك،  على  المترتبة  اآلثار  ومالحظة

 للتغییر  ودعواتهم  أفكارهم  وتبرز  ومنظریها،  الحركة  قادة  لدى  االجتماعي  التغییر

  علیها. قامت التي واألصول

 إلى  ةالدعو   في  اإلسالمیة  الحركة  تبنتها  التي  السیاسیة  الموجهات  الورقة  هذه  تتجنب

 الجانب  في  وخطر  أثر  ذي  كعاملتظهر  التي  تلك  سوى  والسلطة،  الحكم  إصالح

  االجتماعي.

 االجتماعي  الجهد  في  سبقتها  تیارات  –  ما  حدٍّ   إلى  –  اإلسالمیة  الحركة  أشبهت  لقد

 آـثــار  بــقیت  فـقد  اـلـراــشدةـ،ـ  اـإلـسالمـ  قـیم  نــحو  وـاـلــتحّولـ  لـلتغییر  رـاــئـد  دـوـرــ  قــیادـةـ  وـفـي

 خارطة  تشكل  وغیرهم،  اإلسالمي  التصوف  رجال  من  لعلماءوا  والمجددین  المصلحین

 اـألـمـة  وـتـلهم  اـلـبالد،ـ  فـي  اـلـمسلم  اـلـعقل  وـتـغذيـ  اـلـسودـاـنـ،  فـي  اـالـجـتماعـي  الـتحولـ

 ومكوناتها،  مادتها  تأخذ  السودانیة  الذهنیة  غدت  حتى  اإلسالمیة  الثقافة  نحو  وتوجهها

، المشرق  وأرض  لعربا  بالد  في  اإلسالمیة  المنطقة  من  اإلسالمي الوافد تصورات من

 اإلسالمي  البعث  بروافد  مقارنة  تأثیره  وقلّ   المسلم،  اإلفریقي  المكّون  ذلك  إزاء  وضعف

 عبر  وفدت  خاصة  إفریقیة  مؤثرات  وجود  من  الرغم  وعلى  والشرق،  الشمال  من  القادم

  النائم. الصحو تغالب وكامنة محدودة ظلت أنها إال إفریقیا غرب من الرجال

 التجدید  حلقات  من  كحلقة  نفسها  قدَّمت  اإلسالمیة  الحركة  أن  يمك  حسن  اعتبر  وقد

 الحركة  تجارب  من  ومستفیدة  السودان،  في  اإلسالم  بتاریخ  نفسها  واصلة  اإلسالمي

 وتعلم،  وٕارشاد  دعوة  حركات  متصوفة،  فقهاء،سودانیة ببعدها التاریخي (ال  اإلسالمیة
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 الكبیر  المیرغني  مجهوداتب  وانتهاءً   والمسالیت،  الفور  سلطنات  عبدالب،  فونج،

  .١حرك بكل هذا اإلرث وهذا العمق)تت وهي المهدي، أحمد محمد وجهود

 للحركة  والتاریخي  الجذري  االمتداد  لفظ  والصواب  الصحیح  من  لیس  الواقع  وفي

 في  ألن  للحركة،  واإلصالحي  اإلسالمي  المد  مسارات  عن  بعیداً   وٕاقصائه  اإلسالمیة

 وـأــصولــها  اـإلــسالمـیة  اـلــحركـة  لـمكونــاتـ  خـاطــئ  ـوـتـفسیر  اــلـتضییق،ــ  مــن  ضربــ  ذـلــك

 االتجاه  هذا  أن  الترابي  حسن  ووصف  ،ىالمنح  هذا  الحركة  قادة  ینكر  ولم  التاریخیة،

 اإلسالمي  التقلیدي  واإلرث  األولى،  اإلسالمیة  الحركة  بواعث  بین  التلقائي  الربط  في

 سبباً   كان  خرًا،آ  عامالً   أضاف  ولكن  العرفي)،  التدین  من  استمداد(   بأنه:  السودان  في

 اإلسالمیة  الصحوة  صدى  هو  الحدیثة،  والصحوة  والبعث  النهضة،  حركة  في  مباشرًا،

 على  مقبلة  الحركة  نشأت  ولذلك  الفكریة،  وتوجهاتها  التاریخیة  بتطوراتها  العالمیة

 جزءاً   كیانها  واعتبرت  وغیرهما،  وباكستان  مصر  من  الوارد  اإلسالمي  الحركي  األدب

  .٢میة العالمیةمن الحركة اإلسال

 بحلقات  واالعتراف  اإلیمان  من  الرغم  على  وهو، المسألة  هذه  في  آخر  جانب  وهناك

 هــذه  أـنـ  إـالــ  مـختلفة،ـ  فـتراـتــ  فـي  وـقـادـتـه  اـلـسودـاـنــي  اـلـمجتمع  أـصابـت  اـلـتي  اـلـتغییر

 بعد  مواتاً   وغدت  مددها،  وضعف  ضمرت  مراحلها،  إحدى  وفي  التقلیدیة  الحلقات

 تعبیر  حد  على  –  طائفة  إلى  الدعوة  وتحّولت  ذابلة،  ثمرة  بها  الدعوة  وأصبحت  حیاة،

 اـإلـحــیاء  إـلـى  اـلـحاجـة  نـبعت  هــنا  وـمـن  مـنحصرةـ،ـ  جـامـدةـ  فـرقــة  أـوـ  –  اـلـتراـبـي  حـسن

 من  جدیدة  صورة  بالمجتمع  اإلسالمیة الحركة عالقة كانت وهكذا جدید، من واالنتشار

 ولذلك  ،والبناء  والطرح  للخطاب  آخر  ومنهج  للتحول،  حقیقي  وباعث  التغییر،  صور

 :) الطائفة(   سماهاأ التي  الجمود  حركة  نعت  المقام  هذا  وفي  الترابي  حسن  أن  نالحظ

  .٣ن كل طریف وغریبم والحذر والتقلید، واالقتصار، باالنحصار،

                                                 
مــ تــاـرـیــخها ـوـخــطابــها اــلــسیاسي،ــ طــ ثــانــیة، ١٩٨٥  –مــ ١٩٦٩ي،ــ اــلــحركــة اــإلــسالمــیة فــي اــلــسودــاــنــ حــسن مــك  ١

 .٢٢٣م، الخرطوم الدار السودانیة للكتب، ص ١٩٩٩هـ/ ١٤٢٠
م، معهد ١٩٩٥حسن عبد اهللا الترابي، الحركة اإلسالمیة في السودان، التطور والمنهج والكسب، ط ثانیة   ٢

 .٢١ص  البحوث والدراسات االجتماعیة،
 .١٣٢ – ١٣١نفسه، ص  ٣
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 عــن  ـوـخـرـوـجـاً   لــلجمودـ  كــسراًــ   ـوـجــودـهــا  اــعـتبرتــ  اـإلــسالمــیة  اــلــحركـة  فـإنــ  ـرـأـیــنا  وـكــما 

 اــلــمجتمع  مــع  عــالقــاتــها  طــارــإــ  فــي  اــلــجدیــد،ــ  اــلــبعث  مــظاهــر  فــي  ـوـتــوسعاً   اــلــمألــوفــ،ــ

 من  االنتقال  ظاهرة(   هي:  قادتها  تصورات  في  اإلسالمیة  الحركة  فإذا  السوداني،

 الحركة  فمغزى  والتقدم،  والدعوة  الحیاة  مجتمع  إلى  والتخّلف  والطوائف  الجمود  مجتمع

  .١تمع وفعلها األوقع في تغییره)بالمج األوثق صلتها في یكمن إنما

  مجتمع:الحركة اإلسالمیة وال

 على  مجازاً   ویطلق  االجتماع،  مكان  على  عادة  یطلق  مجتمع  لفظ  : المجتمع  مفهوم

 النظر  بصرف  اإلنساني،  كالمجتمع  عامة،  ونظم  لقوانین  خاضعة  الناس  من  جماعة

 یقال:  كأن  القارة،  حتى  أو  البلد  أو  المدینة  أو  القریة  تسكن  الجماعة  هذه  كون  عن

 بدین  تدین  الجماعة  تلك  كانت  إذا  عما  لنظرا  بصرف  وكذلك  ،) اإلفریقي  المجتمع( 

 (المجتمع  یقال:  كأن  أكثر،  أو  واحدة  مهنة  تحترف  أو  متعددة،  بأدیان  أو  واحد

 قد  أو، العلماء)  و(مجتمع  المعلمین)  (مجتمع  أو  الكاثولیكي)  (المجتمع  أو)  المسیحي

 العثور  أمكن  فحیثما  وعلیه،).  البشري  المجتمع(   فیقال  برمتها،  البشریة  علي  یطلق

) المجتمع(   لفظة  إطالق  صح  الناس،  من  لجماعة  موحد  واتجاه  جامع  وجه  على

  .٢، أم كانت تشمل البشریة كلهاصغیرة قریة في قلیلة الجماعة أكانت سواء علیهم،

 في  خاصة، المجتمع  من  انبثقت  اإلسالمیة  الحركة  جذور  أن  الباحثین  أحد  ویعتقد

 ینبثق  أن  البد  التربیة  منهج  أن  التربیة  ماءعل  رأي  إن:  یقول  فهو، التربوي  منهاجها

 أن  البد  المجتمع  ثقافة  في  تغییر  أي  نإ و   للمجتمع،  والثقافیة  التاریخیة  الجذور  من

 عــند  اــلــتربــیة  مــنهجى عــل  اــلــمفهومــ  ذــلــك  إــخــضاعــ  عــند  أــنــه  یــظن  ـوـهــو،ــ عــلیه  یــنعكس

 لجذورا  من  برز  لدیهم المنهج نإ حیث ذلك، یؤكد ما ثمة فلعل السودان، في اإلخوان

 اــلــطابــع  عــلیها  یــغلب  ـوـاــلــتي  اــلــسودــاــنــ،ــ  أــهــل  مــن  اــألــعــظم  اــلــسواــدــ  لــثقافــة  اــلــتاـرـیــخیة

                                                 
 .١٣٢ص  –نفسه  ١
مــحمد تــقي مـصباحــ اــلــیزدـيــ،ــ اــلـمجتمع ـوـاــلـتاـرـیــخ فــي اـلــمنظورــ اــلـقرآــنــي،ـ ضمن مــجلة اــلــتوحـید،ــ اــلــعددـ اــلــحادــي   ٢

  .٥١/ ٤٠م، ص ١٩٩١آذار  –هـ/ شباط ١٤١١شعبان  –والخمسون، السنة التاسعة، رجب 



 40

ــ ترةــ نــشأةــ اــلــسلطنات فــ  فــي  ـوـاــضحة  بــصوـرـةــ  مــالمــحه  شكلت  ـوـاــلــذيــ  اــإلــسالمــي،

 .١اإلسالمیة

 بــصوـرـة  فــیه  تــعیش  اــلــذيــ  مــجتمعها  تــأسیسها  مــنذ  اــإلــسالمــیة  اــلــحركــة  اــستهدفــت  ـوـقــد

 التعریف،  الثالثة،  المادة في نیالمسلم انخو األ جماعة دستور ضمن ورد فقد، واضحة

 یلي: ما

 إلحداث  والجهاد  بالدعوةى وتسع  بالتدینى تترب  إسالمیة  جماعة  المسلمون  األخوان( 

  .٢سالم في المجتمع وٕاقامة حدوده)اإل قیم تمكین أجل من اجتماعي تغییر

 الحركة  نتؤم  درجةى أیة إل  نیبیّ   أنه  كما  جلي،  بشكل  أهدافها  حیوضّ   التعریف  فهذا

 في  التعریف  هذا  جاء  وقد  قصوى،  عنایة  وتولیه به، وتهتم االجتماعي، التغییر بعملیة

  .مرامیها حقیقة یبین بما الجماعة دستور فاتحة

 فجاء  االجتماعیة،  ألهدافها  فصالً   آخر،  مقام  في  بالجماعة  الخاص  الدستور  وأفرد

 وتجلیة  التدین،  روح  وبث  باهللا،  اإلیمان  لتعمیق  الجماعةى تسع  ): ٢٨(   المادة  في

 مجتمع  إلیجاد  وتسعى  واألوهام،  والخرافة  والشعوذة  الدجل  ومن  الشرك  من  العقیدة

 تأخذ  كما  والطائفة،  والعرق  القبیلة  عصبیة  على  ویتعالى  التآخي،  یسوده  متسامح

 ویرعى  االجتماعیة،  البنیة  تماسك  یحفظ  بما  االجتماعي،  التخطیط  بمبدأ  الجماعة

 یفرزها  التي  السلبیة  اآلثار  ویمحو  الفاضلة،  القیم  ویعمق  والقربى،  الجوار  روابط

  .٣وائیةالعش المجتمعات في العشوائي التطور

 علیها،  فركزت  -  المجتمع  لقیام  األولى  اللبنة  -  األسرة  عن  ) ٢٩(   المادة  وتحدثت

، وتشجیعه  الزواج  بتسهیل  وذلك  آصرتها،  تقویةى إل  الجماعة  عبرى تسع  أنها  وقررت

 واإلحسان  المعروف  على  تقوم  حتى  األسرة  قوانین  وٕاصالح  والطفولة، األمومة یةورعا

  الدین. لهدي وفقاً 

                                                 
ند األخوان المسلمین في السودان، ط أولى، الخرطوم، شركة عبد العظیم عثمان قمر الدین، الفكر التربوي ع  ١

 .٢٩٥م، ص ٢٠٠٦مطابع السودان للعملة، 
 .٣٣٥م، مرجع سابق، ص ١٩٨٥ – ١٩٦٩حسن مكي، الحركة اإلسالمیة في السودان  ٢
 .٣٣٩نفسه، ص  ٣
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 بها،  والنهوض  للمرأة  حیزاً   أفردت  فقد  ،) ٣(   المادة  الدستور،  من  تلیها  التي  المادة  أما

 بناء  في  العامة  حقوقها  ممارسة  من  تمكینها  إلى  ودعت  عنها،  االجتماعي  الظلم  ورفع

 في  وجاء  المستقلة،  لشخصیتها  صوناً ، والتقلید والخرافة الجهل من وتحریرها المجتمع،

 بإشاعة  الناس  بین  االجتماعي  الوعي  ترقیة  على  تعمل  الجماعة  أن)  ٣١(   المادة

 وتوظیف  والمجتمع،  بالبیت  المدرسة  وربط  برامجه  وتوجیه  فرصه  وتوسیع  التعلیم

 على  وتربیته  الشباب  على  الدستور  من  یةالتال  المواد  ورّكزت واإلعالم، التوجیه وسائل

 البر  جمعیات  قیام  وتشجیع  االجتماعي،  التكامل  مؤسسات  إقامة  وعلى  الواعي  التدین

 من  وتخلیصه، والفساد  الجریمة  من  المجتمع  بتطهیر  ونادت  والتعاون،  واإلحسان

  .١، والعادات الدخیلةاالجتماعیة األمراض وسائر واالنحراف التملل مظاهر

 تعتبر  أنى عل  وحرصت، االجتماعي  برنامجها  اإلسالمیة  الحركة  رتصوّ   فقد  وهكذا

  .المجتمع هو األكبر ومعتركها واألمثل األهم میدانها

 مرحلتا:  هما  بمرحلتین  مرت  بالمجتمع  صلتها  في  الحركة  أن  الترابي  حسن  واعتبر

 ذلك  وكان  المفرط،  والحذر  اإلسرار  روح  الباكرة  مراحلها  في  سادت  فقد  والعلن،  السر

 الحركة  اتعظت  وقد  اضطهاد،  من  مصر  في  اإلسالمیة  الحركة  به  مّرت  بما  اعتباراً 

 وحصراً   وجودها،  في  بالغة  سریة  تلتزم  الحركة  كانت  وهكذا  ذلك،  من  السودان  في

 عبود  حكومة  جاءت  وعندما  وعملها،  دعوتها  في  حذراً   واقتصاداً ، لعضویتها  شدیداً 

 لحركتها  شامل  تجمید  شبه  إلى ذلك وقادها، الرعب دح إلى الحركة وصلت العسكریة،

 تصب  لم  الفترة  تلك  أن  الترابي  حسن  واعتبر، ٢منذ ذلك العهد األولى  السنوات  طوال

 جدوى  بعدم  اعتقادهم  إلى  برجالها  األمر  وصل  ثم  دعوتها،  في  بالتعویق  إال  الحركة

 بسط  أجل  من  جهاتالوا  عبر  العلني،  لظهورها  جدیدة  سبالً   فاتخذت  اإلجراءات،  تلك

 نفحة  ومع  غالبًا،  العلن  فأصبح  األمر  تطّور  ثم.  السافر  الشمول  إلى  تلجأ ولم الدعوة،

 تأسیس  مؤتمر  فجعلت  األكبر،  العلن  لمرحلة  الحركة  تهیأت  مایو  بعد  والحریة  العافیة

                                                 
  .٣٤٠ – ٣٣٩نفسه، ص  ١
  .١٣٤والكسب والمنهج، مرجع سابق، ص  حسن عبد اهللا الترابي، الحركة اإلسالمیة في السودان: التطور ٢
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 فأخرجت  الثاني  مؤتمرها  في  مضت  ثم  العام،  الرأي  من  مأل  على  اإلسالمیة  الجبهة

  .١ورجاله وحدوده وأشكاله ووظائفه ووسائله أهدافه هكل التنظیم

 التنظیم  بناء  في  أخرى  جدلیة  أفرز  قد  العلني،  الظهور  هذا  أن  الترابي  د.  ویعتقد

 من  یتضمنها  وما  واالحتراز،  التوقي  وأعمال  األمنیة،  المحاذیر  وهي  وفقهه،  الحركي

 مدى  حول  ؤالتتسا  وثارت  اآلخرین،  على  وتجسس  وتحسس  واستعالم  مراقبة  مسائل

 نتبیّ   األمر  حول  ورقة  الحركة  أصدرت  وقد  جوازها،  ومدى  األمور،  هذه  مشروعیة

  .٢وفروعه وأصله طبیعته

نیة  اإلسالمـیة  والـحركة لسوداـ  أـساسه  مجتمعیًا،ـ  فكراً   اـألولـ،  ظهورهـا  في  امتلكت  اـ

 ةالرؤی  تلك  استمدت  وقد  مجتمعها،  واقع  في  المنحرفة  والعلل  الفاسدة  المظاهر  مجالدة

 زاهیة  صورة  یمثل  البنا  حسن  كان  حیث، بها  هتوتشبّ   مصر،  في  األم  الحركة  من

 الحركة  وورثت  بصدق،  همه  ویحمل  إلیه، ویدعو التغییر یقود، فرید اجتماعي لمصلح

 یأتي  أن  غریباً   فلیس  واإلصالحیة.  التبشیریة  الناحیة  هذه  في  كبیراً   إرثاً   السودان  في

 إصالح  على  العمل  تأسیس  تعالیمى عل  مشتمالً   انالسود  في  للحركة  النظري  البناء

  المجتمع. وتغییر الواقع

 تركز  الجماعة  كانت  السودان  في  للحركةى األول  المرحلة  أن  الترابي  حسن  د.  ویعتقد

 عن  مستغنیة، المجتمع  صف  من  ینصرها  بمن  تحفل  تكن  ولم  وأفرادها،  ذاتها  على

 –  اعتقاده  حسبى عل  –  لحركةا  لكن  ومهمات،  أمانات  من  تحمل  ما  لضآلة  الناس

 في  الوسائل  واتخذت، العامة  الحیاة  في  اإلسالم  قضایا  نصرة  في التكالیف تكلفت منذ

 لم  الوقت  ذلك  منذ  وصفویتها،  انتقائیتها  عن  وتخلت، وانفتحت  والجهاد  والدعوة التربیة

 يف  مقتصرة  وال  الخاص،  وشأنها  الداخلي  أمرهاى عل عاكفة، نفسهاى عل متمحورة تعد

  .٣وراءه من الناس ما إلى وذراعها نظرها مدت بل، المأمون صفها على التعویل

 فــي  اــإلــسالمـیة  اـلــحركــة  لـكن،ــ مـقبولــ  اــلـحالــ  بــطبیعة  اــلــعامـ  ظـاهــرهــ  فـي  اــلـكالمــ  وـهــذاـ

 اــلــناس  هــو  عـملها  حــقل  ـوـأـنــ  اــلــمجتمع  هــو  اـألـــوـلــ  هــدفــها  أــنـ  تــعلم  كــانـت  اـنــطالقــتها

                                                 
  .١٣٦ -١٣٥نفسه، ص  ١
  .١٣٧ -١٣٦نفسه، ص  ٢
  .١٤١ – ١٤٠نفسه، ص  ٣
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 یـنادوـن  كـانواـ  دـعوتـهم  حملواـ  ماعـند  األـوائـل  اإلـخواـن  شباب  فـإن  وـلذلـك، وحیاتـهم

  محدود. مجال وفي ضیق إطار في یتم ذلك كان وٕان، بالتغییر

 مع  الكبرى  صلتها  في  اإلسالمیة  الحركة  أسستها  التي  الكبرى  النهضة  إنف الواقع وفي

لقرن  من  اتیالـستین  فـي  بدأـت  المجتمع،ـ لترابـي  وجـود  ومع،ـ الماضي  اـ  قیادـة  في  اـ

 یمكنا م  أعظم  النخبویة  المحدودة  للحركة  قدم  الرجل  أن  كذلك  الواضح  ومن  الحركة،

 اآلخر،ى عل  واإلقبال  والتوسع  االنفتاح  بنظریة  اإلیمان  وهو  لمجموعته،  قائد  یقدمه أن

 لشكّ   الحاجز  ذلك  كسر  إن.  الطبیعي  والتدرج  البطيء  التحول  نظریة  عن  بعیداً 

 غیر  المجتمعات  لطةمخا  ابتالءات  عبء  وتحمل  الذات  إثبات  في  قویاً   تحدیاً   للحركة

 صف  في  أعضاء  بالشریعة،  والتمسك  التدین  حیث  من  أقلى مستو   وقبول  الصفویة،

 لــلحركــة  اــلـتاـرـیــخي  اــلــتطورــ  فــي  اــستثنائــیاً   ـوـتــحوالًـ ،ــ نــوعــیة  نــقلة  تــلك  ـوـكـانــت  اـلــحركــة،ــ

  .  اإلسالمیة

 فلقد، كله  خیراً   یكن  لم، المجتمعى عل  وانفتاحها، الحركة  طبیعة  في  التغییرات  هذه  إن

 قد  خصومها  رأي  في  النخبة  جماعة  عن  التخلي  إن  إذ  الواضحة،  مسالبه  له  نتكا

 العدید  عن  تجاوزت  أنها  كما، اإلسالمیة  التربویة  مناهجها  في  ضعفاً   الحركة  أورث

 مــن  جــزءــاًــ   هــذاــ  ـوـكــانــ  عــضویــتها،ــ  تــخیر  فــي  اــلــدقــیق  ـوـاــلــقیاســ  اــلــصراــمــة  أـــوـجــه  مــن

 نهایة  مع  مظاهره  تجلت  والتي، يالتاریخ  االنقسام  في  الحركة  أوقعت  التي  اإلشكاالت

 نظریة  إن  القول  جداً   الجائز  ومن  الماضي،  القرن  من  اتیالثمانین  وبدایة  السبعینیات

 علىى مثل  تغیریة  رؤیة  أو  واضح  إصالحي  هدف  خلفها  من  یكن  لم  المواعین  توسعة

 صف  كسب  هو  العملیة  هذه  وراء  من  األهم  الهدف  أن  ویبدو  االجتماعي،ى المستو 

 والفاعلیة  الدینامیة  ویعطیها، المجتمع  مع  السیاسي  تواصلها  للحركة  منیض  جدید

ى المعن  هذا  إلى  یشیر  الترابي  نجد  ولهذا  السیاسي،  الكسب  عملیات  في  المطلوبتین

ى على تقو   أن  الجماعة  عجز  استدعاها  فقد  بالمجتمع  االستعانة  حمالت  أما  بقوله:

 القضایاى أول  وكانت  بغیرها،  تتقوى  أن  إلى  العامة  الحیاة  في  المهمات  ببعض  القیام

 بعد  السودانیة  السیاسة  في  اإلسالمي  التوجه  تركیز  قضایا  هي  ذلك  استدعت  التي

 لیضیف:  السیاسي  البعد  هذا  على  الترابي  یستدرك  ثم  الشیوعیة،  ومكافحة  االستقالل
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 أحیاناً   استهدفت  بل، السیاسة  أغراضى عل  المشتركة  الشعبیة  الحمالت  تقتصر  ولم( 

  .١وغیرها) االجتماعي اإلصالح ضایاق

 تــأیــید  لــضمانــ  اــلــحركــة  سعت  أــجــلها  مــن  اــلــتي  اــألــهــداــفــ  نیــبیّ   ـوـاــضح  تــصورــ  ـوـهــذاــ

 اإلسالمي،  التنظیم  في  جدد  أفراد  لحشد  فرص  ذلك  خالل  من  وتوفرت  المجتمع،

 وقیمها  الحركةئ مباد  حول  الصراع  ومنطق  السیاسي  فالجهد  المجتمع،  مع  وللتفاعل

 التحول  نظریة  في  الغالب  الهدف  هو  كان  الحركة  رجال  وتمكین، القیم  هذه  وتمكین

 تجربة  نختزل  ال  أننا  هنا  نذكر  أن  الضروري  ومن  المواعین،  وتوسعة  المجتمع  نحو

 التجدید  في  اإلصالحي  المنهج  وطرح  والشباب  المرأة  مستویات  في  الكبرى  التغییر

 للترابي  السابق  للنص  وفقاً   نفترض  ولكننا  وحده،ى المعن  هذا في وغیره الفنون وتطهیر

 وربما  المجتمع،  عبر  السلطة  إلى  الوصول  كان  البعث  هذا  في  األبرز  الهدف  أن

 ودرجتها  حجمها  لكن، اإلصالح  إطار  في  تدخل  الجانب  هذا  فيى أخر   نیات  توفرت

 االجتماعیة  التحوالت  استخدام  بمقصد  األحوال  من  حالة بأی  قیاسها  یمكن  ال  وقیمتها

  .سلطویة مكاسب لتحقیق

 الزعامةى إل  تواقة  بقیت  اإلسالمیة  الحركة  أن  هو  رأینا  یؤید  أن  یمكن  ما  أبرز  ولعل

  .طریق من أكثر عبر سدتهى إل والوصول والحكم

 نـبذ  عـبر  الـجماهیر  نـحو  الـتحول  إـشكالیاتى إل  الـعابدین  زین  الطیب  ضتعرّ   وقد

 دون  اإلسالمي  لتغییرا  تطبیق  باستحالة  القائل  الرأي  فذكر  وٕابعاده،  الصفوي  التنظیم

 إلى  وخلص  سنوات،  عبر  وفكره  اإلسالم  قیمى عل  كوادره  تربت  صفوي  تنظیم  وجود

 الشباب  بتربیةى یعن  صفوي  تنظیم  یقوم  أن  بأس  ثمة  لیس  أنه  وٕالى، متوازنة  مسألة

 وذلك، والتنفیذیة  والنیابیة  االنتخابیة  أبعاده  بكل  السیاسي  العمل  في  یخوض  أن  دون

 شمولــیة  نــظرةــ  إــلــى  یــدعــو  اــإلــسالمــیة  اــلــحركــاتــىــ لــد  كــبیر  تــراــثــ  ـوـجــودــ  عــن  ـرـغــماً 

  .٢لإلسالم

                                                 
  .١٤١نفسه، ص  ١
 -هـ ١٤٢٤الطیب زین العابدین، مقاالت عن الحركة اإلسالمیة في السودان، ط أولى، الدار السودانیة للكتب  ٢

 .١٦٦م، ص ٢٠٠٣
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 –  االستقالل  منذ  وقائمة  مستمرة  ظلت  دائرتها  توسیع  في  اإلسالمیة  الحركة  تجربة  إن

 –  السیاسي  الكسب  هو  العملیة  هذه  في  الرئیس  الهدف  أن  السابقة  فكرتنا  یؤكد  بما

 األول  الفرعیة  لجانها  مؤتمر  أقامت  التي  للدستور  اإلسالمیة  الجبهة  تأسیس  تم  حیث

 جماعة  مع  بالتضامن  المسلمون  األخوان  فیه  عمل  الذي  م١٩٥٦  سنة  مایو  في

 لیأتي  موحد  جهد  في  معاً   لتقف  اإلسالمیة  الهیئات  دعوةى عل  اإلسالمي  التبشیر

 وسنة  اهللا  كتاب  إلى  ومستنداً   المسلم  السوداني  الشعب  إرادة  مع  متفقاً   البالد  دستور

 عن  ممثلون  للمؤتمر  السابقة  االجتماعات  حضر  وقد، وسلم  علیه  اهللاى صل  لالرسو 

 المعهد  خریجو  السنة،  أنصار  األنصار،  الختمیة،  منها:  مختلفة  إسالمیة  اتجاهات

 الـهیئات  من  وغیرها  درمـان  بأم  الثقافي  النادي  الحسن،  القرضـ  جماعة  العلمي،

 رسالة  دعوة  وتملك  المجتمع  اسطأو   في  تعمل  التي  اإلسالمیة  والالفتات  والتنظیمات

  .١في الحیاة ةاإلسالمی بإقامة تنادي

 عبد  السید  هؤالء  ومن  الحملة،  لهذه  تأییدهم  لضمان  المجتمع  برؤوس الجبهة واتصلت

 تراث  هو  اإلسالم  ألن  اإلسالمي  الدستور  سیساند  بأنه  أجاب  الذي  المهدي  الرحمن

 بعد  تأییده  المیرغني  علي  السید  أعلن  كما، اإلسالمیة  الدولة  مع  أنصاره  وأن  المهدیة

بدى موافقته أ  الذي  األزهري إسماعیل الجبهة أعضاء قابل كما للقائه، عدیدة محاوالت

  .٢الشخصیة للفكرة

، االجتماعي  للعمل  مقاماً ، للدستور  اإلسالمیة  الجبهة  أفردت  النظري  إطارها  في

 هذه  ضمن  وكان، المياإلس  للدستور  قدمتها  التيئ المباد  خالل  من  ذلكى إل  ودعت

  الدستور: في بها نادت التي األساسیةئ المباد

 القوت  بتوفیر، والخوف  والجهل  والمرض  الفقر  من  الموطنین  الدولة  تحرر  أن -

 أو  الدین  أو  العنصر  أو  الجنس  في  تمیز  غیر  من  والتعلیم  والعالج  والملبس  والمسكن

                                                 
م، الدار السودانیة للكتب ١٩٥٦  –  ١٩٤٦لحركة اإلسالمیة في السودان محمد الخیر عبد القادر، نشأة ا  ١

  .٢٠٤ - ٢٠٢م، ص ١٩٩٩ -هـ ١٤١٩
دراسة في الصراع السیاسي الذي دار في الفترة  –عبد اللطیف البوني، دستور السودان علماني أم إسالمي؟  ٢

  .١٨، ص م١٩٩٨م، ط أولى، دمشق، دار الجیل، الخرطوم، مكتبة ابن رشد ١٩٨٥ – ١٩٥٦
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 لتأسیس  الزكاة  جمع  درین،للقا  العمل  إیجاد  طریق:  عن  وذلك، الطائفة  أو  العقیدة

  .آخر أو بسبب أعمالهم فقدوا للذین االجتماعي الضمان

 االجتماعیة  العدالة  أساس  على  السوداني  االقتصاد  هیكل  بناء  الدولةى عل -

 .واالستغالل واالحتكار الربا ومحاربة، اإلسالمیة

 وكمه  العمل  نوع  مراعاة  مع، األجور  لتحریر  التشریعات  تضع  أن  الدولة  على -

 .١ك لضمان مستوى معقول للمعیشةوذل، وكیفه

 دیسمبر  وفي  متنامي،  بشكلٍ   لها  الوالء  دائرة  توسیع  في  اإلسالمیة  الحركة  واستمرت

 المجتمعى عل  االنفتاح  من  لمزید  اإلسالمي  المیثاق  جبهة  الحركة  أسست  م،١٩٦٤

 ة،الحرك  لتیار  داعم  ناخب  وٕایجاد  البرلمان  لدخول  واضحة  سیاسیة  نتائج  لتحقیق

 ورمزها  العام  أمینها  وصول  ضمنت  أنها  كما  دوائر،  سبع  في  الحركة  فازت  وبالفعل

  .٢البرلمان من خالل هذه الدوائر مقاعد إلى الفكري

 مؤتمرى إل  ودعت، القومیة  اإلسالمیة  الجبهة  تنظیم  الحركةت أسس  اتیالثمانین  وفي

 وحضره  رطوم،بالخ  األسرة  بنادي  عقد  المجتمع،  فعالیات  معظم  إلیه  دعت  جامع

 فئات  لكل  وفكرها  ومالها  صدرها  الحركة  بذلك  وفتحت، السودان  خارج  من  ممثلون

 الخرطوم  مسجد  أمام  من  الختامي  بیانه  اإلسالمیة  الجبهة  مؤتمر  وأعلن، المجتمع

خطابهم الختامي  یؤدون  وهم  بالحجارة  للرشق  الجبهة  أعضاء  تعرض  لكن  الكبیر،

  .٣أمام المسجد

 السودانیة  اإلسالمیة  الحركةى لد  اإلسالمي  العمل  تنظیمات  في  تالتحوال  هذه  كل  إن

 سیاسیاً   اــلـتنظیم  وـتــمكین  اـلــفعالـ،ــ  اـلــسیاسي  اـلــوجـودـ  غــایـاتـ  تــحقیقى إـلـ  تـتجه  كـانـت

 العمل  موجهاتى عل  سلبیاً   نعكسا ذلك  أن  القول  عن  وغني  السلطة،  إلى  والوصول

 اـلــطرح  لــدعـم  عـدةـ  لوـسائـ  ضمن  وـسیلة  إــالـ  ستراـتـیجیتهاــ تـكن  لـم  وـاـلـتي  اـالـجـتماعـي

 في  الحركة  علیها  ارتكزت  التي  النظریة  األسس  في  مةمه مفارقة  تبرز  وهنا  السیاسي،
                                                 

  .٢٠٠ – ١٩٩، نشأة الحركة اإلسالمیة، مرجع سابق، ص رمحمد الخیر عبد القاد ١
م (د. ت)، ٢٠٠٠  -م ١٩٤٩، الحركة اإلسالمیة السودانیة من التنظیم إلى الدولة نعلي عیسي عبد الرحم  ٢

  .١٢ – ١١ص 
م، ط ١٩٨٥ – ١٩٦٩والسیاسي عبد الرحیم عمر محي الدین، اإلسالمیون في السودان، دراسة التطور الفكري  ٣

  .٣٢ - ٣١م، ص ٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤أولى، بیروت، دار الفكر 
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 باالتجاه  تأثراً   األولى  الدرجة  من  مجتمعیة  أسساً   یبدو  فیما  كانت  والتي  الباكر،  عهدها

 قطاعاتى عل  تأثیر  ذاتى األول  فطرتها  في  الحركة  كانت  وقد  العالمي،  اإلسالمي

 الوعي  نقل  في  یجابیاً إ دوراً   وأدت، والمتعلمین  والمرأة  الطالب  بین  المجتمع  في  ممیزة

  .  ذلك دون حال یبدو فیما السیاسي التطلع أن إال، القطاعات هذهى إل اإلسالمي

 ـوـسط  اـلـحركــة  مـع  مـتنافـرةــ  اــلـتنظیمي  اــلـتوسع  لـعملیة  اـلــمتعددـةـ  اـلــمراـحـل  جـاءـتــ  وـقـد

 على  هذا  االجتماعي،  البناء  في  تتحقق  ومرجوة  عملیة  أهداف  ثمة  تكن  ولم  المجتمع،

 هنا  ثمرات  ووجود  الحركة،  وفكر  أدب  ثنایا  في  تنظیریة  موجهات  وجود  من  الرغم

 الجهد  لهذا  الكاملة  النتائج  في  المحدد  ولكن، المتطورة  االستیعاب  عملیات  في  وهناك

 فساده  أو  العمل  هذا  بصالحیة  نجزم  أن تأكید بكل ایمكنن وال والدرس، النظر قیدى تبق

ى وعل  وشره،  خیرهى ورأ  فیه  وشارك  العمل  شهد  من  كل  یستجوب  كليٍّ   مسحٍ   دون

 مرامیه  كانت  أو  أهدافه،  عظمت  ومهما  الحركة  بناء  في  التوسع  فإن  العموم  جهة

، الكلیة  نتائجه  في  ینجح  لم  وأ ونجح  –  زعمنا  حد  على  –  یخفق  ولم  أخفق  القصوى،

 المعطیات  واستخدم  بها،  مرّ   التي  الظروف  رواستثم  الواقع  مع  تجانس  قد  العمل  فهذا

، الحركة  أبناء  من  الكثیرین  انتقادات  عن  الطرف  بغض  لصالحه  أمامه  بدت  التي

 لقیادـة  ومؤمن  راشد  صفوي  شبه  مجتمع  إیجادفـي  األولى  رسالـتهمى عل  وحرصهم

  .المجتمع

 الطویلة  ةالتجرب  یجابیةإ بیان  في  حماسة  الناس  أكثر  أنه  الواضح  فمن  الترابي  د.  أما

 التي  وبالنتائج  بها  إیماناً   وأعظمهم  المجتمع،  استیعاب  في  الحركة  خاضتها  التي

 ستراتـیجیةا اتیالسبعین  في  الحركة  اتخذت  لما  وبالفعل(   : ا، انظر إلى قولهحققته

 شعبیة  قاعدة  الحركة  توطد  أن  الخطة  تلك  أركان  من  كان  أمرها  لمستقبل  شاملة

 إلى  الراهن  الواقع  لتجاوز  تتعبأ  كافیة  وقوة، الناس  ینب  للتدین  واسعة  وبسیطة  متمكنة

 أن  الترابي  د.  ویعتبر  . ١إلسالم أن تدعمه وتدفع عنه)ا تمكن إذا وتتهیأ، إسالمي واقع

 ضعف  هو  العامة  وسط  وتقبله  الجماهیري  ونموها  الشعبي  الحركة  توجه  ساعد  الذي

  .٢لدیني ورخاوة المستوى الثقافيوا التقلیدي الوالء

                                                 
  .١٣٨حسن عبد اهللا الترابي، الحركة اإلسالمیة، مرجع سابق، ص  ١
  نفسه، نفس الصفحة. ٢
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ى یر   فهو  قدیم،  أمر  الناس،  لدى  وفهمه  الدین  تفسیر  ضعف  في  الترابي  د.  قادواعت

 السودانیین  عامة  قصور  هو  التجدیدیة  دعوته  واجهت  التي  النعم  أحد  أن  قاطع  بشكل

 بالدین  الجهل  أن  المسلمین  أكثر  ظن  وٕاذ  به،  الدقیقة  معرفتهم  وعدم  الدین،  فهم  عن

 كفل  للثقافة  المتدنيى المستو   أن  یتصور  هنا  وهو  نعمة،  عده  الترابي  د.  فإن  نقمة

  .علیها وٕاقبالهم لها الناس قبول على وساعدها، أتساعاً  اإلسالمیة للحركة

 وأبقت، تنظیمیة  ثنائیة  أوجدت  نهاإ حیث، اإلسالمي  المیثاق تجربة الترابي د. ینتقد ثم

ى عل  ثنيوی، المیثاق  جبهة  تنظیم  في  تلقائیة  بصورة  تذوبها  ولما  األخوان  حركةى عل

 الجبهة  مشروع  أما(   فیقول:  اإلشكالیة  هذه  تجاوزت  التي  اإلسالمیة  الجبهة  تجربة

 القرار  إطار  وتوحد  رسمي،  وضع  دون  القویم  اإلسالمي  الفكر  ساد  فقد، اإلسالمیة

 الجبهة  عضویة  عموم  في  الخاصة  الجماعة  عضویة  وأدرجت  الجبهة،  في  الرشید

  .١دة)دة الحركة اإلسالمیة الموحقاع لتشكل

 أو  احتراز  دون  جمیعه  الصفوي  الفكر  نقل  إلى  دعوته  الترابي  د.  فكر  في  والغریب

، التخصص  شدیدة  اإلسالمیة  العلوم  بعض  ذلك  في  بما، شعبیة  قوالب  إلى  احتیاط

 التفسیریمكن تسمیته بـ( ماى إل  األخیرة  اآلونة  فيى ناد  فقد، القرآن  تفسیر  علم  نحو

 عدیدة  أصوالً   تناقض  الواقع  في الدعوة وهذه). لجماهیريا التفسیر( أو) للقرآن الشعبي

 الثقافـةى لمستو   تضعیفه  هو  فكرته  في  الغراـبةى فحو   ولكن، األصول  علماءى لد

 األم  الدین  بأدبیات  المعرفیة  األمیة  من  جلهم  أن  واعتبار، السودانیینى لد  اإلسالمیة

 أن  یرید  الترابي  د.  أن  في  المعضلة  تكمن  وٕانما، أیضاً   هنا  المشكلة  ولیست  بمكان،

. أرادوا  كیفما  ویفسرونها، تفقا كیفما  یفهمونها  هؤالء  أیدي  بین  الثقة  النصوص  یجعل

 إلیمانه  یسوغ  الترابي  د.  أن  نجد  فیه،  كنا  ماى إل  وعودة، االستطراد  هذا  عن  وبعیداً 

                                                 
یدعو د. الترابي إلى أن یكون لكل شخص اجتهاده الخاص، وینبغي أن ال یحتكر العلم  –  ١٣٩نفسه، ص   ١

ودة من الناس (فكل مسلم عالم بشيء نوعًا ودرجة وفوق كل ذي علم علیم یتفاعلون ویتبادلون، وكذلك طائفة محد

واجب التدبر والتفكر في الدین خطاب شامل، لكل مسلم كسبه من ذلك، وعلیه أن یجتهد اجتهاده، وأن یتفاعل 

ا برزت أعالم یؤهلهم كسبهم لقیادة مع إخوانه من دونه ومن فوقه تناصحًا، فالعلم واالجتهاد حركة مجتمع، مهم

التفكیر أو التعبیر عن الكسب العام)، ورأي د. الترابي أن حصر العلم والفقه واالجتهاد والشورى لدى طائفة من 

اــلــتراــبــي،ــ مــنهجیة اــلــفقه ـوـاــلــتشریــع  اــلــناســ هــو أــشبه بــالــفقه اــلــوضعي ـوـاــلــعمل اــلــكهنوتــي،ــ اــنــظر :ــ حــسن عــبد اــهللاــ

  .١٣قرأ (د. ت)، ص اإلسالمي، الخرطوم، دار ا
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 الحرص  وأهل  المحاذیر  وجود  عن  رغماً   الحركة  إطار  في  والتوسع  االنتشار  بنظریة

 اــلــعناصر  مــن  اــلــصف  ـوـصفاءــ  ـوـاــالــخــتالطــ  اــلــغبش  مــن  اــلــفكر  نــقاءــ  عــلى  فقیناــلــمش

 مفهوم  وشیوع  األمني  الهاجس  هو  اإلشفاق هذا أصل أن ویعتقد والمشبوهة، االنتهازیة

 أوهام  وبددت  سالمتها  برهنت  اإلسالمیة  الحركة  تجربة  أنى ویر   الجاهلي،  المجتمع

 وازنت  التجربة  هذه  خالل  من  ةالحرك  أنى إل  ویصل  الجماهیر،  من  والقنوط  الحذر

 مــتالـزـمــتین  بــل  مــتضادــتــین  قــیمتین  یــمثالنــ  الــ  أــنــهما  ـوـاــعــتبرتــ،ــ ـوـاــلــكیف  اــلــكم  بــین

  .١ثم یرقیه ویزكیه الكم تنظیم یستدعي الزاكي فالكیف متداولتین،

 كانت  التي  الشیوعیة  من  تلك  تجربتها  أفادت  اإلسالمیة  الحركة  أن  الترابي  د.  ویعتبر

 أبریاء  إال  مظلتها  تحت  تضم  تكن  لم  التي  الواجهات  وتستخدم  مياإلسال  التیار تنافس

 د.  ویرى  یشعرون،  ال  حیث  من  یسخرونهم  كانوا  الذین  الشیوعیین  مرامي  یدركون  ال

 به  التعاونیة  وصلتها  المجتمع  مع  تفاعلها  خالل  من  اإلسالمیة  الحركة  أن  الترابي

ى تسع  أن  ینبغي  فالجماعة، ةالمنتظم  اإلسالمیة  الجماعة  من  بكثیر  أضخم  وقوة  كسباً 

 فناء  فیهى تفن  وحتى  عنه،  تمیزها  جدوى  تستنفذ  حتى، تدرجاً   مجتمعها  في  للتمكن

مجتمع اـلـجدیــد اـلـقائــم اــلـ  هـي  وـتـصبح،ـ اـلـشاهـدةــ  فـي  وـاـلـمجاهــد  اـلــعبادـةـ  فـي  اـلـصوفـي

 اهتمام  أن  والفكري  السیاسيى المستو ى عل  اإلسالمیة  الحركة  خصوم  واعتبر .٢بالدین

 ضرب، جدید  مجتمعي  كسب  سبیل  في  أخرى  بعد  من  مرحلة  واجهاتها  یلبتعد  الحركة

 واهتمامها  للتحالفات  الحركة  میل  أن  إبراهیم  حیدر  واعتقد  واالنتهازیة،  البراجماتیة  من

ات كل ذلك نوع من واآللی  الوسائل  اختیار  في  تساهلت  بینما  واألهداف  بالغایات

  .٣االنتهازیة

 بأخالقیاتها  التزامها  عدم  مع  المستمرة  بتحالفاتهاركة الح قیام  أن  أیضاً   هؤالء  واعتبر

 في  استفادت  الحركة  أن  كما، مكاسبها  كل  تحقیق  إلى خاللها من سعت وسیلة مجردة

                                                 
  .١٤٠نفسه، ص  ١
  .١٤٤ - ١٤١نفسه، ص  ٢
م، ١٩٩٦حیدر إبراهیم علي، التیارات اإلسالمیة وقضیة الدیمقراطیة، مركز دراسات الوحدة العربیة، ط أولى   ٣

، نقًال عن: حمد عمر حاوي، طبیعة الدولة في اإلسالم بین العلمانیة والحكم الدیني نموذج السودان ٢٦-٢٥ص 

 .٣١٩ – ٣١٨م، ص ٢٠٠٤هـ/ ١٤٢٥م، ط أولى، الدار السودانیة للكتب ٢٠٠١ -١٩٨٩
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 بسبب  هو  نجاح  من  حققته  ما  وأن، السوداني  والمزاج  التسامح  أجواء  من  هذا  عملها

  .١اإلسالمیة أصالتها أو للدین تجدیدها بسبب ولیس سودانیتها

 یكون  ما  أقرب  هذا  بمنهجه  الترابي  د.  أن  كذلك)  اإلسالمیة  للحركة(   الخصوم  ویرى

ع والتغیرات االجتماعیة الواق  بقضایا  الدیني  الفكر  یربط  حینما، الوضعي  المنهجى إل

  .٢والتجارب

 منتقدي  ولكن  وحدها،  اإلسالمیة  الحركة  بخصوم  خاصاً   لیس  الرأي  هذا  أن  ویبدو

 الترابي  د.  أن  یظن  مثالً   إدریس  شیخ  فجعفر، هذا  بمثل  ونیتحدث  الداخل  من  الحركة

 ال  الدین  نأ إدریس  شیخ  الدكتورى ویر   الواقع،  لتغیر  وفقاً   متغیر  الدین  بأن  یؤمن

 منى یبق  فلن  الدین  تغییر  یعني  االجتهاد  كان  لو  ویقول،  االجتهاد  یتغیر  ولكن  یتغیر

 بسبب  الخمر  بتحلیل  یقال  دفق  الظروف  بتغیر  یتغیر  اإلسالم  كان  وٕاذا، شيء  الدین

 الربا  نبیح  الجدیدة  الظروف  منطق  وبنفس، التحلیل  تستدعي  جدیدة  ظروف  وجود

    .٣زواج بناتنا من الكفار... وهكذا ونبیح

 إجازته  وراء  من  هدف  الترابي  د.  أن  إدریس  شیخ  جعفر  د.  یعتقد  لالمنوا  هذا  وعلى

  .٤ب الغرب المسیحي إلى اإلسالمكس إلى للردة

 في  الحركة  أن  إدریس  شیخ  جعفر  د.ى فیر   بالمجتمع  الحركة  بصلة  یتعلق  مافی  أما

 وفي  شعبیة،  حركةى إل  الحركة  لحوّ   قد  الترابي  د.  إن  بل، بالتدرج  تؤمن  لم  السودان

 وجود  من  فالبد، صرفة  شعبیة  وال  صرفة،  صفویة  تكون  أن  ینبغي  ال  الحركة  أن  رأیه

 أن  للحركة  یمكن  كان:  أیضاً   قولوی، الفاعلة  الجماعة  هي  العبء  تحمل  جماعة

 بما  جاء  الترابي  ولكن، السوداني  المجتمع  یمثل  بما  جاء  زعیمها  أن  لو  شعبیة  تصبح

 نـحو  الحركة  توجهات  من  جـانباً   آنفاً   ذكرناه  الذي  كان  ولقد.  ٥یمثل الجماهیر ال

 بلكس  العامة  الحیاة  في  لالنخراط  سعیها  منًا وجانب  فیه،  لعملها  وتصوراتها  المجتمع

                                                 
  .٣٢٤حمد عمر حاوي، المرجع السابق، ص  ١
  .٣١٩نفسه، ص  ٢
صبري الشفیع طلحة، من هو الدكتور حسن الترابي ومن هم جماعة الرابع من رمضان؟، ط أولى، الخرطوم   ٣

 .١٥٨، ص ٢٠٠٦
  .١٥٢نفسه، ص  ٤
 .١٥٧نفسه، ص ٥
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لقادـم  حدیثنا  فـي  وسنسعى،ـ تأییدهم  وكسب  الناس  الـمباشرة  الـتأثیراتـ  تناوـل  إلـى  ا

 نناقش  ثم  والطالب،  ،جتمع، وأبرزها المرأةالم  وقطاعات  فئات  بعض  وسط  للحركة

 الفقر،  قضیتي:  مثاالً   ذلكى عل  ونأخذ، االجتماعیة  القضایا  بعض  من  الحركة  موقف

  الدیني. والتعایش

  المرأة:

 الـخرطـوم  كـلیة  فـي  اـإلـسالمیة  الـحركـة  تأسیس  مـنذ  الـنسائـي  الـمحیط  يفـ  اـلـعمل  بدأـ

 في  –  یجاوز  الجامعیات  الطالبات  عدد  یكن  ولم، م١٩٥٠  –  ١٩٤٩  عام  الجامعیة

 بكلیة  التحاقها  بعد  البدوي  الفاتح  سعاد  وأصبحت، طالبات  الخمس  –  الوقت  ذلك

 أن  الجامعة  خارج  الحركة  واستطاعت، الحركة  رائدات  مقدمة  في  م١٩٥٢  في  اآلداب

 لــحركــة  قـاعــدةــ  بــمثابــة  اــلــطالـباتــ  جــانــبى إــلـ  أــصبحن  اــألــخــواـتــ  مــن  عــددــاًــ   تـستقطب

 عرفت  التي السودان يف اإلسالمیة النسائیة للحركة األول والجیل المسلمات، األخوات

  .١ما بعد بجمعیة نهضة المرأةفی

 وتقالید  الدین  متعال  بین  المرأة(   أو)  المرأة  رسالة(   الترابي  د.  كتاب  یعد  الواقع  وفي

 تغییر  في  اإلسالمیة  الحركة  علیها  اعتمدت  التي  الشرعیة  المرجعیة  هو)  المجتمع

 الحركة  أدبیات  أكثر  من  –  حجمه  صغرى عل  –  ولعله، المرأة  مع  وتعاملها  نظرتها

 بها،  الواردة  واألفكار  الرسالة  هذه  وكانت، طویلة  لفترة  رواجاً   السودانیة  اإلسالمیة

 اعتقد  كما، المسلمین  األخوان  حركة  انقسام  في  أسهمتى خر أ  أمور  جملة  ضمن

  هي: – نتصور كما – الكتاب حملها التي اآلراء أبرز إن. بعضهم

 المجتمع  فرضهما  اللذین  والتقیید  التقلید  ربقة  من  المسلمة  المرأة  تحرر  ضرورة -

  .الدین في أصالً  ولیسا

 وربما، ولبیتها  لنفسها  صالحهاإ یتجاوز  ال  المرأة  دور  أن  الفقهاء  بعض  اعتقد -

 .فاسدة قناعة هذه أن الترابي د. ویعتقد، النساء وسط بالدعوة الدین لها سمح

 اــلــصحابــة  مــجتمع  ـوـكــانــ،ــ اــلــنساءــ  یــقابــل  ـوـسلم  عــلیه  اــهللاــى صل  اــلــرسولــ  كــانــ -

 في  ویتحدثون  ویتزاورون  بعضًا،  بعضهم  فیه  یشاهدون  والنساء  للرجال مشترك مجتمع

 والطهر. العفة من جوٍّ 
                                                 

  .١٣٤محمد الخیر عبد القادر، نشأة الحركة اإلسالمیة، مرجع سابق، ص  ١
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لمدخالتـإحـدى  وـاعـتبرها  بها  وـندد  اختالطـ  كلمة  الـترابي  د.  رفض -  غـیر  اـ

 .المسلمین مجتمعى عل جائزةال

 وواجهت، المرأة  لقضیة  اإلسالمیة  الحركة  فهم  في  تحوالً   اعتبرت  األفكار  هذه  كل  إن

 في  المسلمین  األخوان  رثإ إلى  نظرنا  وٕاذا  الحركة،  داخل  المحافظین  من  شدیداً   نقداً 

 تجاه  عاماً   إیجابیاً   اتجاهاً   للحركة  المصري  المكون  في  نلحظ  نحنف  الجانب،هذا 

 فقد  البنا،  حسن  الشیخ  أفكار  في  خاصة  توفیقیاً   اتجاهاً   اعتباره  الممكن  من  أو  المرأة،

 التقلید  عن  أوضاعها  تغییر  للمرأة  تضمن  بصورة  المسألة  هذه  معالجةى إل  الرجل  دعا

 والروح  العاداتى عل  بالقضاءى ناد  كما  ،واحد  آن  في  علیها  المحافظةى وٕال، والعرف

 منذ  بالمرأة  النهوض  جمعیة  تكوینى عل  البنا  حرص وقد، بصلة لإلسالم تمت ال التي

 سنة  في  المسلمات  لألخوات  تنفیذیة  لجنة  أول  بتكوین  العمل  هذا  وتوج، دعوته  بواكیر

 المرأة  فشاركت  لهن،  الدروس  بتقدیم  المسلمات  األخوات  تجمع  یتعهد  وكان، م١٩٤٤

  .١یات األسرجمع وأنشأت الخیریة، المعارض في

 المسائل  عن  بعیداً ، للمرأة  واألسري  التربوي  الدورى عل  موقوفاً   الجهد  هذا  ظل  ولكن

 في  األخوان  أن  كما، العریض  واالجتماعي  واالقتصادي  السیاسي  المجال  في  األخرى

، الرجال  مجتمع  عن  أةللمر   عزلة  ال  حیث، ) فكرة (المجتمع الواحد تماماً   رفضوا  مصر

 كل  في  الواسعة  المشاركة  عن  بدالً   التقلیدي  هالموجّ ى عل  یحافظ  أن  تنظیمهم  وفضل

 عمر  فالشیخ، الجمیعى عل  تنسحب  عامة  قضیة  لیس  األمر  هذا  ولكن، الحیاة  ونئش

 اــلـمرأــة  دــوـرـ  نعـ  اـألـهــمیة  غــایـة  فـي  رـسالـة  كـتب  لـلحركـة  اــلـثالـث  اـلــمرشد  اـلـتلمسانــي

 الترابي  رسالة  تفوق  وخطرها  جرأتها  في  ورسالته  الراشد،  لسلفا  عهد  علي  ومشاركتها

 د.  رسالة  وجدته  الذي  االهتمام  ذات  تلق  لم  لماذا  أما  –  ظني  في  –  وتتجاوزها

 األزهر  مصدرها  التي  اإلسالمیة  الثقافة  ووفرة  لتعاظم كان فربما، أسبابه فلهذا؟ الترابي

 الرسالة  هذه  وصول  دونة ولیلحال  في  دوراً ، مصر  في  الرسوخ  شدیدة  العلم  ومعاهد

 إلىى ناد  من  أبرز  من  كذلك  الغزالي  محمد  الشیخ  وكان، األخوان  وعقول  قلوبى إل

 الناحیة  هذه  في  آراء  عدة  لدیه  نتتكوّ  وقد إسالمي، أساسى عل المسلمة المرأة تحریر

                                                 
  .١٣٦عبد العظیم عثمان قمر الدین، مرجع سابق، ص  ١



 53

 اــألــخــواــن  فــكر  یــمثل  الــ  اــلــشیخ  ـوـلــكن  آــمــن،ــ  مــن  بــها  ـوـآــمــن  عــاـرـضها  مــن  عــاـرـضها

  .  ١یس أخًا مسلمًا ملتزمًا بالحركةل یبدو كما فهو واضحة، رةبصو  المسلمین

 أـنفي  البنا  حسن  فكر  في  الـمرأة  قضیةى إل  الـنظر  یمكن  فإنه  العموم  جهةى عل

 فرضى إل  فدعت، تقلیدیة  نظرة  تكن  فلم  الشأن،  هذا  في  بالوسطیة  اتسمت  دعوته

 تجنح  لم  أنها  كما، لضرورة  إال  تخرج  ال  وأن، البیت  في  بقرارها  والمناداة علیها، القیود

 الحركة  دعوة  تشبه  ولم  مسألة،  كل  في  بها  والزج  أمر  كل  في  إشراكهاى إل  الدعوةى إل

 أمتها  بهموم  المسلمة  المرأة  وانفعال  المشاركة  نفذت  التي  السودان  في  اإلسالمیة

 ـوـكــانــت  خــاصة،ــ  جــماعــة  فــي  اــلــمرأــةــ  بــعزلــ  یــسمح  اــلــتنظیم  یــكن  فــلم،ــ عــملیة  بــصوـرـةــ

 كتباعد  اإلسالمیة  الضوابط  بعض  مع  بالتأكید  هذا، للمرأة  كامل  بوجود  تتم  األنشطة

 ال  الدین  أن  یعتقد  الترابي  د.  وظل  وغیرها،  التكشف  وعدم  والتستر والتالصق األنفاس

ى وعل  الحقول  كل  في  الرجال  جانبى إل  النساء  وجود  مع  إال  الكاملة  بغایاته  یتحقق

 ذلك،  لها  كفل  الذي  األصیل  سالمياإل  اإلرث  إلى  دوماً   ونظر  األصعدة،  مختلف

 وعن  المسجد  عن  وعزلها  المرأةى عل  ضیق  الذي  الفقهي  الموروث  رفض  فقد  وبالتالي

   .٢والجهاد والهجرة المنكر عن والنهي بالمعروف األمر

 مسألة  أفكاره  بها  عالجت  التي  الطریقة  أوضح  بشكل  تبین  الترابي  د.  كلمات  ولعل

  یقول: فهو ،اإلسالمیة الحركة لدي المرأة

ى وأد  دعا  أنه  بمعنى  مغزاه،  في  تربویاً   تبشیریاً   اإلسالمیة الحركة خطاب أصبح ....(

 التدین  نمط  في  یدخلن  أن  بل، دین  ذوات قبالً  كنَّ  وما الدین إلى النساء تتوب أن إلى

 دینیة  ظاهرة  خرآ تلك  ولعلها  الدیني،  لإلصالح  عامالت  یقمن  وأن  الجدید،  الغریب

 تحریر  إلى، أیضاً ى وأد  الخطاب  دعا  ثم  والجدید،  القدیم  السودانیة  رأةالم  تاریخ  في

 المجتمع  تطور  في  نزعاً   صادف  أنه  وصحیح، الظالم التقلیدي العرف أسر من النساء

 كان  التي  الدینیة  الشرعیة  بذات  تأید  ألنه  وقعاً   أفضل  كان  ولكنه  التحریر،  نحو

 التطور  بدفع  تستعین  أن  الحركة  اعتاستط  وهكذا، زیفاً   القدیم  العرف  إلیها  ینتسب

                                                 
 انظر بیان الشیخ محمد الغزالي في مجلة االعتصام. ١
دراسات حسن الترابي، المشروع اإلسالمي السوداني، قراءات في الفكر والممارسة، ط ثانیة، معهد البحوث وال  ٢

  .١٥٤ – ١٥٣، نقًال عن: علي عیسى عبد الرحمن، مرجع سابق، ص ١٣االجتماعیة، ص 
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 المرأة،  تحریر  لتعزیز  التدین بقوة تستعین وأن النساء، بدینى لترق الطبیعي االجتماعي

 تاریخ  في  الظواهر  أخطر  من  أیضاً   هي  موضوعیة  تحریریة  ظاهرة  بالفعل  فأحدثت

  .١السودانیة) للمرأة االجتماعیة األحوال

 في  السودانیة  المرأة  حركة  قیادة  في  نجحت  اإلسالمیة  الحركة  أن  مكي  حسن  ویرى

 .٢اإلسالمیات  من  السودانیة  النسائیة  الحركة  قیادات  جلت وأصبح  اإلسالم،  اتجاه

 االجتماعي  التكییف  نحو  اتجاهاً   كان  والذي  الحركة  حققته  الذي  النجاح  هذا  لكن

 التي  غییراتالت  من  كبیراً   جانباً   أن  –  ملتنا  وفي  –  عاماً   نجاحاً   یكن  لم  المرأة،  لوضع

 اــلــمجتمع  فــي  اــلــمرأــةــ  مــشكالتــ  فــي  نــظرنــا  فــإذــاــ  فــحسب،ــ  ظــاهــریــاً   أــمــراًــ   كــانــت  تــمت

 اكتفت  لقد  جدیدًا،  شیئاً   الحركة  فیها  تقدم  لم  الحقیقیة  المعضالت  أن  نجد  السوداني،

 حركتها  تدعم  وأن  النساء،  عبر  الطاقات  من  المزید  صفهاى إل  تحشد  أن  الحركة

 تهتز  لم  الخاصة  والقناعات  تتغیر، لم العقول لكن، لفكرةبا الجدد المؤمنات من عدادبأ

 عقل  في  باردة  نقطة  ظلت  االجتماعي  الوعي  ومسائل، السیاسيى المستو ى عل  إال

 اإلسالمي  العقل  ینشط  لم  المثال  سبیل  فعلى  اإلسالمیة،  الحركة  لتیار  التابعات النساء

 اإلناث،  ختان  نحو  على  ،نفسها  المرأة  حق  في  المنكرات  لتجریم  السودان،  في  النسوي

 وٕان  ثورة،  یشبه  بما  المبكر  الزواج  إلى  یدعو  أو، المهور  غالء  العقل  هذا  یحارب  ولم

 یتصل  فیما  ذلك  من  العكسى عل  بل  قاصرة،  أو  مبتورة  أو  خافتة  دعوات  هناك  كانت

 األمر  هذا  ربط  بفاجعة  –  واألنثوي  الذكوري  –  اإلسالمي  العقل  شارك، النساء  بطهارة

 إلى  الحركة  بها  تتجه  لمى أخر   مسائل  قیاس  ویمكن  محمودًا،  أمراً   واعتباره  مباإلسال

 السلفیة  نحو  ومتراجعة  بل  وخامدة،  خاملة  فبقیت، فیها  للمرأة  النمطي  العقل  تغییر

  .المقلدة العرفیة

 فكر  تنشیط  إلى  یعمد  لم  ،ظاهریاً   تغییراً   كان  هنا  التغییر  أن  –  نظن  فكما  –  وهكذا

ة لمؤسسة  جهدفـي  تـأملت  وـلو  بـواقـعها.  تختص  التي  ایاالـقض  فـي  المرأـ لعلمانـیة  اـ  اـ

 المؤسسة  هذهى فلد، الناحیة  هذه  في  أكثر  فاعالً   كان  الحراك  أن  لرأیت  السودانیة

 الحركة  أما، عمل  برنامج  لوجود  واقعیة  أكثر  الظلم  رفعى إل  العملیة  الدعوة  كانت

                                                 
  .١٥٥ – ١٥٤حسن عبد اهللا الترابي، الحركة اإلسالمیة في السودان، مرجع سابق، ص  ١
  .٢١٤حسن مكي، الحركة اإلسالمیة في السودان، مرجع سابق، ص  ٢
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 قبوالً   وجدت  ولذلك، الناس  قلوبى إل  أقرب  جاذبة  شعارات  امتلكت  فقد  اإلسالمیة

 اجتماعیاً   تغییراً ى فتتبن  المجتمع  تصادم  نأ تشأ  لم  الحركة  أن  یبدو،  وفیما  واسعًا،

  .المستویات كل وعلى واسعاً 

 یتعلق  فیما  بحقها،  شرسة  فعل  ردة  شهدت  –  شرناأ كما  –  نفسها  الترابي  د.  أفكار  إن

 الذین  أبرز  ومن، الشیوخ  من  اوقیاداته  الحركة  قادة  من  طائفة  قبل  من، المرأة  بقضیة

    .١برات اهللا عبد محمود الشیخ، بقوة الترابي د.ى عل وحمل تلك دعوته ناهضوا

  الطالب:

 التباین  من  نوعاً   أورثها، الطالب  بین  اإلسالمیة  الحركة  نشأة  أن  الترابي  د.  یعتقد

 مختلفة  تجاء  القیادة  اختیار  فطریقة، المجتمع  في  سائدة  كانت  التي النظم وبین بینها

 أن  كما، المجتمع  في  الدینیة  التجمعاتى لد  المرعیة  األنماط  من  معروف  هو  عما

 جاء  وقد، الطالبیة  عضویتها  یناسب  كان  إنما  صاغته  الذي  النظري  التربوي  نظامها

 الثانویة  المرحلةى إل  نزل  ثم، بالجامعة  الطالبي  الوسط  قمة  في  للحركة  األول  العهد

  .٢الدنیا والمدارس األخرى المعاهدى إلى ر أخ فترة وفي، المدارس من

 للغزوى تتصد  أن  –  الترابي  د.ى یر   فیما  –  الطالبیة  اإلسالمیة  الحركة  واستطاعت

 في  المعاهد  تلك  أسست  فقد  النظامیة،  التعلیم  معاهد  في  المتمثل  الحضاري  الثقافي

 یبرالیةالل  االتجاهات  كانت  وقد  المجتمع،  تقالید  منء النش  لتستلب  فلسفتها  أغلب

 الحركة  وبرزت، ٣اإلسالمیة  الحركةظهور  قبل  الطالبي  الوسط  في  رائجة  والشیوعیة

 سبقت  التي  الفترة  في  البالد  في  السیاسي  للحراك  موجهاً   قائداً   الطالبیة  اإلسالمیة

 هو  الخرطوم  جامعة  لطالب  اإلسالمي  واالتحاد  واضحة،  بصورة  م١٩٦٤  أكتوبر

  .٤الحركة هي التي عبأت المجتمع أن اكم، م١٩٦٤ ثورة فتیل أشعل الذي

 في  الرمح  رأس  هي  الحركة  كانت  النمیري  جعفر  الرئیس  حكم  ظل  في  مایو  فترة  وفي

 القرن  من  السبعینیات  بدایة  منذ  الخرطوم  جامعة  عبر  العسكري  النظام  ضد  المقاومة

                                                 
  وما بعدها. ٣٠لرد على الترابي شاتم الرسول (د. ت)، ص انظر: أحمد بن مالك، الصارم المسلول في ا ١
  .١٤٥حسن عبد اهللا الترابي، الحركة اإلسالمیة في السودان، مرجع سابق، ص  ٢
  .١٤٩نفسه، ص  ٣
 .٤٢عبد الرحیم عمر محي الدین، اإلسالمیون في السودان، مرجع سابق، ص  ٤
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 بالجامعات  الطالب  اتحادات  معظمى عل  أیضاً   یسیطرون  األخوان  وكان  الماضي،

 م١٩٧٦  وفي.  الحكومة  ضد  المسلح  العمل  في  الطالبیة  الحركة  وشاركت  نویات،والثا

 م١٩٧٦  یولیو  ٢  الجمعة  یوم  قادت  التي  الوطنیة  الجبهة  لصالح  مواقع  عدة  احتلت

 شباب  من  تسعة  العملیة  تلك  في  استشهد  وقد  النمیري،  نظام  لقلب  عسكریاً   هجوماً 

  .١األخوان

 كبیراً   جانباً   لتوشكّ   ،على مجتمع الطالب واضحاً   تأثیراً   اإلسالمیة  الحركة  أثرت  لقد

 الطالب  بدور  الحركة  قیادة  وآمنت  ونشاطه،  حركته  واستثمرت  ومیوله،  اتجاهاته  من

 معظم  أن  هو  هذا  حدیثنا  یصدق  أن  یمكن  ما  أوضح  ولعل، التغییر  في  وٕامكاناتهم

 رموزاً   حاضر،ال  وقتنا  وحتى  بعد  فیما  أصبحت  األخوان حركة داخل الطالبیة القیادات

 تحملوا  فقد، الطالب  مؤسسة  داخل  القیادات  هذه  صیاغة  وكان، والمجتمع  للحركة

 والفكري  السیاسي  العمل وخبروا الوطني النضال صنوف من وغیرها والتشرید السجون

 وقد  والدولة،  المجتمع  في  التغییر  عملیة  قیادة  على  بعد  فیما  ذلك  وساعدهم  والتربوي،

 برامجها  لتقویة، مایو  نظام  مع  المصالحة  أو  الهدنة  فترة  الطالب  حركة  استثمرت

  .المجتمع على األكبر ولالنفتاح صفها وزیادة

 كانت  وقت  في  المستمر  وتطورها  سیرها  وبدأت  اإلسالمیة  الطالب  حركة  جاءت  لقد

ذه ه  ارتباطات  وكانت  ،ةیالفكر ته وأرستقراطی  المجتمع  ) (زبدة هم  وطالبها  الجامعة  فیه

 الفكري  واالنتماء  السلوك  التجاهات  ومغایر  مختلف  اتجاه  في  تمضي  ثقفةالم  النخبة

انـیة،  األـمة  لغالب  أـن  اـالستعمارـ  فـترة  فـي  الـسودانـیین  أوـساط  فـي  رـاجـ  كما  السودـ

 ولم  واإلفساد،  للفساد  مشجعة  كناأم  إال  هي  ما  المدنیة،  العلمیة  والمعاهد  المدارس

 االتجاهات  فإن  أشرنا  وكما  النخبة،  ذهه  حیاة  في  مؤثراً   أو  هماً م عنصراً   الدین  یكن

 هذا  في  ووجوداً   قبوالً   األكثر  هي  كانت  االشتراكي  الشرق  أو  الغرب  على  المنفتحة

 الحیاة  نقل  مباركًا،  عمالً   جهده  كان  الذي  اإلسالمي،  التیار  ظهور  زمن  إلى  المجتمع

  وقیمه. اإلسالم نحو الطالب مؤسسة داخل

  الدیني: والتعایش الفقر

                                                 
الصراع والمصالحة، الخرطوم، دار الفكر (د. ت) ص محمد وقیع اهللا، اإلخوان وسنوات مایو، قصة ووثائق   ١

  وما بعدها. ١٣
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    :الفقر

فراـد  حیاةـ  حولـه  تدورـ  الـذي  المحورـ  هو  اـالقتصادـ  أنـ  الـبنا  حـسن  اإلمـام  یرى  األـ

 عن  بمعزل  تناوله  فإن  لذا، اإلسالم  مفهوم  من  جزء  فاالقتصاد  ولذلك  والشعوب،

 تناوالً   یعد  اإلسالم  نطاق  خارج  وتناوله  مقبول،  غیر  أمر  وثقافته  اإلسالم  شریعة

 وـاــلـنظریــة  اـلـمذهــب  اــإلـسالمـي  قــتصادـبـاالـ  وـیـقصد  اـإلــسالمـ،ـ  اـقـتصادــ  غـیر  الـقـتصادــ

 االقتصادیة  الحیاة  نظم  في  اإلسالمیة  الطریقة  فیها  تتجسد  التي  لإلسالم،  االقتصادیة

 ینصب  جماعته  جهد  من  جزءاً   أن  البنا  واعتبر  اإلسالمیة،  العقیدة  صمیم  من  النابعة

  .١سبهسالم عني بتدبیر المال وكاإل ألن، اقتصادیة شركة فجماعته، االتجاه هذا في

 إلسعاد  االقتصاد  یسعى  حیث  االقتصادي،  اإلصالح  مفهوم  إلى  البنا  حسن  ودعا

 المؤسسات  بعض  المسلمون  األخوان  وأقام، له  االجتماعي  الضمان  وتوفیر  المواطن

  .٢وغیرها م١٩٣٩ العام في اإلسالمیة المعامالت شركة نحو اإلسالمیة،

 وتحري، المال  من  الشبه  إبعاد  معاني  عن  تكلموا  المبدأ  حیث  من  األخوان  أن  كما

 هذا  على  اإلسالمیة،  االقتصادیة  النظریة  مفهوم  فإن  تأكید  وبكل  الحالل،  الكسب

 معاني  لتحقیق  اتجاهات  وجدت  وربما  ومجردًا،  ونظریاً   اً عام  مفهوماً   یظل  النحو

 هناك  یظل  لكن  العالمیة،  اإلسالمیة  الحركةى لد  الفقراءة ومعاون  والتآخي  التكافل

ى المستو   وبنفس  العالمیة  الحركة  إن  كما  القیم،  هذه  مثل  تمكین  في  اضحو   قصور

 لمعالجة  واضحة  رؤیة  یملكون  ال، السودان  في  اإلسالمیینى عل  األمر  ینطبقالذي 

 تأسیسها  في  الحركة  أن  نجد  السودان  وفي  اإلسالمیة.  المجتمعات  في  الفقر  مشكالت

 یؤمنون  هؤالء  كان  اإلسالم،  عن  یتكلمون  الطالب  من  قلیل  نفر  كان  عندما  الباكر

 أساسیة  بصفة  هؤالء  بعض  وتأثر  االشتراكیة،  مبدأ  وتحقیق  االجتماعیة  العدالة  بفكر

ام لالنضم  األوحد  حافزه  هذا  وكان)  اإلسالم  في  االجتماعیة  العدالة( قطب سید بكتاب

                                                 
  .١٤٠عبد العظیم عثمان قمر الدین، الفكر التربوي عند األخوان المسلمین، مرجع سابق، ص  ١
 .١٤٢ – ١٤١نفسه، ص  ٢
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 أحد  أن  م،١٩٥٤  في  العید  مؤتمر  قرارات  ضمن  جاء  وقد  . ١إلى هذه الحركة الناشئة

  .٢كة تحقیق العدالة االجتماعیةالحر  هدافأ

  .٣جدلیًا ما نظریاً  وطرحاً  آنذاك، الرائج االشتراكي للتیار منافسة كان ذلك كل ولكن

 أمانـةى إل  المجلس  روتطوّ   استشاري،  اقتصادي  مجلس  لشكّ   م١٩٨١  سنة  وفي

 فــي  ةاــلـرئــیس  اـلــتنفیذیـة  ونـئاــلـش  مـواــزـاـةــ  فـي  اـالــقـتصادـ  أــمـر  وـضعت  مـختصة  تـنفیذیـة

  .٤في قیادة الحركة كامالً  قطاعاً  األمانة أصبحت م١٩٨٤ سنة في ثم، حركةال

 التنمیة  موضوعات:  حول  دراسات  عدة  كتبت  م١٩٧٩  منذ  الفكريى المستو   وعلى

  .٥مواطنین بالقمایر.. وغیرهماال احتیاجات االجتماعیة،

 فقرال  مشكالت  معالجة  في  حقیقي  جهد  ثمة  یكن  ولم  وحسب،  فكراً   كان  كله  هذا  لكن

 أهل  ظروف  لتحسین  شافیة،  إجابات  أو  حلول  هناك  تكن  ولم  البالد،  في  المزمنة

 اــلــمالــ،  ـوـتــطهیر  اــلــید،ــ  طــهر  حــولــ  یــدـوـرــ  جــمیعه  اــلــحركــة  خــطابــ  ـوـكــانــ  اـلــسودــاــنــ،ــ

 في  وفعلي  حقیقي  نشاط  ثمة  لیس  لكن  اإلسالم،  معى یتماش  بما  االقتصاد  وٕاصالح

 من  القادمین  المعدمین  شبه  هاإلی  وانتسب  جاءها  الحركة  أن  كیف  نظرنا  وٕاذا  هذا،

 بأدبیات  أشبه  كتابات  هؤالء  وكتب، دوهاوأیّ   نصروها  أنهم  وكیف  واألطراف،  الریف

 األحیاء  في  والرابض  المتمدني العاصم فالمجتمع (...: بعضها في جاء الماركسیین،

 سماء  یمأل  الریاض  وریاض  الطائف  وجنة  المطار  وفي  النیل  مدینة  في  الجدیدة

 اــلــقریــة  فــي  اــلــلیلیة  اــلــمالهــي  فــي  اــستیراــدــنــا  ـوـیــنفق  اــلــمحترقــ  اــلــبنزیــن  خــانــبــد  اــلــمدیــنة

 اــلــنادــي  ـوـسهراــتــ  اــلــصداــقــة  قــصر  ـوـفــندقــ  اــلــموسیقیة.ــ  غــردـــوـنــ  ـوـصالــة  اــلــخضراــءــ

 الشمس  هجیر  تحت  الطالب  یقف  أن  ذلك  بعد  یهم  وال  الهیلتون،  ولیالي  الكاثولیكي

 مــحمد  مـدرـسةى إـلـ  تـنقلهم  سیارـةـ  اـلـمجهولـ  اـنـتظارــ  فـي  اـلـصیف  أـشهر  فـي  اـلـمحرقـة

 أجل  من  الشتاء  زمهریر  تحت  الطالبات  تقف  أن  یهم  ال  القدیمة  الخرطوم  أو  حسین

 مداخل  ویحتلون  یثورون  ال  فلماذا  رجیلة،  أبي  فاللطی  عبد  باصات أبواب على القتال
                                                 

  .٧٨ -٧٧محمد الخیر عبد القادر، نشأة الحركة اإلسالمیة، مرجع سابق ص  ١
  .١٩٦نفسه، ص  ٢
  .١٩٢د اهللا الترابي، الحركة اإلسالمیة في السودان، مرجع سابق، ص حسن عب ٣
  .١٩٦نفسه، ص  ٤
  .١٨٢ – ١٨١حسن مكي، الحركة اإلسالمیة، مرجع سابق ص  ٥
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 بالحجارة؟  المارسیدس  سیارات  یقذفون  ال  لماذا  طرقاتها؟  علي  ویسیطرون  المدینة

 المتعرجة  الطرقات  ومن  الجافة  األوراق  تحت  ومن  الرمال وبدر  عبر قادمونء فالفقرا

 عن  عجزنا  أننا  طالما  سیتم  االنفجار  إن  والبعوض، بالذباب والغنیة الفقیرة األحیاء في

  .١)قاسم اللقمة والعیش بضرورة العدلت ورفضنا الكفایة مجتمع تحقیق

 وقلب  قویة  برةبن  الحركة،  إلى  المنتمین  أحد  عنه  ریعبّ   الكادحین  صوت  هذا  كان

 األمة  رحم  من  الخارجین  من  هم  الحركة  أبناء  من  األعظم  السواد  وكان  صادق،

 حركة  ظل  في  قلیلة  كانت  األصوات  هذه  مثل  لكن  المتعب،  المریض  والشعب  الفقیرة،

 حتى  بعد  فیما  وأصبحت  بل  السودانیون،  یواجهها  مشكلة  ألكبر  حالً   تقدم  أن  عجزت

 عن  وغاب  إلیهم،  فتتتل  أو  بالفقراء  تعبأ  ال  رأسمالیة  شبه  حركة  دولة،  تصبح  أن  قبل

 هذا  وفي، الشعب  منى العظم  الطائفة  شأن  في  والنظر  التراحم  قیمة  وفكرها،  عملها

 وال  االقتصادیة،  المسألة  هي  السودان  في  المشاكل  مشكلة  لعل(   مكي:  حسن  یقول

 ولكن  ادي،االقتص  خطابها  وضوح  دون  من  قدمها  على  تقوم  أن  سیاسیة  لحركة  یمكن

 اــألــخــصى ـوـعــل،ــ اــإلــسالمــیین  خــطابــ  حــلقاتــ  أــضعف  اــالــقــتصادــيــ  اــلــخطابــ  كــانــ

 المال  مؤسسات  ازدهار  ومع  أهله،  وواقع  السودان  واقع  على  یتنزل  الذي  الخطاب

 یصحبه  لم  ذلك  أن  إال  وتأمین،  مضاربة  وبیوت  وشركات  مصارف  من  اإلسالمي

 مستوى  ورفع  اإلنتاج  زیادة  كیفیة  عن  . . اقتصادیة  دراسات  أو  اقتصادي  خطاب

 والسكن  الرخیصة  والمواصالت  الرخیص،  الطعام  توفیر  المشاكل  ومشكلة  المعیشة

 اــلــخطابى ـوـاــكــتف  ـوـاــلــفقر،ــ  اــلــحاجــة  ـوـمــحاـرـبــة  اــالــجــتماعــي،ــ  اــألــمــن  ـوـقــضایــا  اــلــشعبي

 اإلسالم  یكون  أن  ماإ ومحفزها محفز، من لها البد النهضة إن مقولة بتردید اإلسالمي

  .٢ذلك) تحالةاس أبانوا وقد غیره أو

 یضمن  بما  صحیح  بشكل  المال  توظیف  في  الحي  المثال  تقدم  لم  الحركة  أن  كما

 العدالة  تتحقق  ال  صورى عل  األمثلة  بعض  في  ذلكى تجل  وقد، المحرومین  حقوق

  .٣األحوال من حالة بأی

                                                 
  .٢٠٦ – ٢٠٥محمد وقیع اهللا، األخوان وسنوات مایو. مرجع سابق، ص  ١
  .١٨٦حسن مكي، الحركة اإلسالمیة، مرجع سابق، ص  ٢
  .٢١٦نفسه، ص  ٣
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 الغربي  الرأسمالي  النموذج  إلى  أقرب  مثاالً   قدمت  دولة  الحركة  أصبحت  عندما  وحتى

 في  ساهمت  جدیدة  سیاسیة  دینیة  طبقة  أنتج  الذي  األمر  إسالمیة،  فقهیة  بمصطلحات

لمالـیة  البیوتـات  قیامها لطبقة  هـذه  تعمل  وـالـعالمیة،  اإلـسالمیة  اـ  دمـج  عـادةإ على  اـ

 وكان  . ١مل االقتصاد الوطنيلمج  وبئیسة  الحاكمة  للنخبة  محسنة  بشروط  االقتصاد

 تمثل  بل  والمحرومین،  والمعدمین  ئعینالجا  تمثل  ال  أنها  للحركة  یوجه الذي النقد أكبر

 عاماً   أمراً   لیس  هذا  لكن  والتجار،  المنتفعین  وجماعات  االقتصادیة  المصالح  أصحاب

 المجتمع،  أفراد  من  الوسطى  والطبقة  المثقفة  النخبة  كذلك  لتمثّ   الحركة  ألن، أیضاً 

 والسلطان  المال  وتركز، هؤالء  تمثل  تعد  لم  دولة  إلى  وتحولها  الحركة  تطور  مع  ولكن

 مــستقبلها  هــددــ  بــما  بــها،ــ  اــلــمجموعــاتــ  بــعض  أــیــديــ  ـوـفــي  بــل،ــ اــلــحركــة  أــیــديــ  فــي

  .فیه تعیش الذي المجتمعع م دائمة خصومة إلى وقادها االجتماعي،

  الدیني: التعایش

 مقدراتها  من  وتحجم  السودان  في  الحركة  فاعلیة  من  تقلل  التي  مةالمه المشكالت  من

 جیدة  غیر  األقلیات  لهذه  النظرة  وظلت  ر،وأث  خطر  ذات  دینیة  أقلیات  وجود  هي

 قضیّ   السودان  شمال  في  اإلسالمي  فالعقل، اإلسالمي  العمل  تاریخ  في  طویلة  لفترات

 ال  الذین  الناس  أكثریة  أي  العمم  نماإ –  هنا  النخبة  نقصد  وال – الناحیة هذه في األفق

لــ  ـوـجــودــهــاى إــلــ  یــنظرـوـنــ  ـوـالــ  اــألــقــلیاتــ،ــ  هــذهــ  بــحقوقــ  ضمنیاً   یــعترفــونــ  اــالــهــتمامى ـوـاــٕ

 شبه  من  السودانیینى عل  طرأت  التي  القویة  التأثیراتإلى  ذلك  أضف  بها،  الخارجي

 بكل  وهو  جدًا،  عمیق  وهذا  الدینیة،  للمفاهیم  السلفي  التفسیر  عبر  العربیة،  الجزیرة

 العقائد  تنوع  في  یتمثل  مختلفة،  تحدیات  یمتلك  الذي  السوداني  الواقع  یناسب  ال  تأكید

 األخذ  األحوال  من  حالة بأی  یمكن  وال  الدینیة،  والخلفیات  ألعراقا  وتعدد  وتباینها

 ال  أننا  كما، الدینیة  األقلیات  مع  للتعامل  السودان  في  لتطبیقها  السلفیین  العلماء بأقوال

 یجعلنا  والثقافي  الدیني  التأهیل  من  لدیهم  المجال،  هذا  في  كافٍ   بشكلٍ   خبراء  نملك

  . السودانیة األجواء تناسب ستراتیجیةا إیجادى عل قادرین

 متسارعة،  بصورة  الماضیة  العقود  خالل  خاص  بشكل  المسیحیین  وضعیة  تطورت  لقد

 تسترزق  األقباط  من  ثلة  أو  مسیحیة  جالیات  مجرد  السودانیین  لدى  التحدي  یعد  ولم
                                                 

  .٣٠٢حمد عمر حاوي، طبیعة الدولة في اإلسالم، مرجع سابق، ص  ١
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 وـدــعــم  ثــقل  اــلــمسیحي  لــلوجـودــ  أـصبح  بــل،ـ هـناكــ  أـوــ  هــنا  حـانــوتــاً   ـوـتـفتح  اـلــبالدــ،ـ  مـن

 في  الدولة  مع  ومواجهات  األولى،  الدرجة من المواطنة عن وبحث بالحقوق ومطالبات

 ولم  –  لها  التابعونى یر   كما  –  عملها  في  الكنائس  تلقاه الذي والعنت التضییق مسائل

 مع  بكتف  كتفاً   یكونوا  أن  هؤالء  أراد  فقد  االحتواء،  أو  االسترضاء  محاوالت  تجدي تعد

 لــسببین،ـ تــجنبه  أـوــ  هــذاـ  الــإــهـم  یــمكن  وـالــ  ـوـاـلــحقوقـ،ــ  اـلــمواـطــنة  حـیث  مـن  اـلـمسلمین

  :  هما أساسیین،

 ثالثة  كانوا  ربما  السودانیین  المسیحیین  عدد  أن  الكنیسة  تعتقد  حیث، هؤالء  عدد/  ١

  .اإلفریقیة الدیانات أصحاب همفیف بالكامل، مسلمین لیسوا ملیوناً  ٣٥ ضمن مالیین

 زال  وما  الء،هؤ   إزاء  الدولة  أداء  یراقب  الذي  الخارجي  العامل  هو  اآلخر،  السبب/  ٢

 تیارات  أن  كما، الحدیثة  الدولة  مشكالت  یتفهم  ال  البسیط  المسلم  السوداني  العقل

 والتراث،  الفقه  كتب  نظریات  خالل  من  األمور هذه مثل إلى تنظر، وزنها لها إسالمیة

 الواقع  یستصحب  ذلك  من  أكبر  جهد  إلى، یحتاج  هو  بالفعل  أو، األمر  احتاج  وربما

  متعاظم. بشكل

 اــلــتیاـرـاــت  سبقت  فــلقد  اــلــمحدـوـدــ،ــ  اــنــفتاحــها  مــن  اــلــرغــمى عــل  اــإلــسالمــیة  لــحركــةاــ  أــمــا

 دستورها  في  سمحت  القومیة،  اإلسالمیة  فالجبهة  وعملیًا،  نظریاً   الحدیثة  اإلسالمیة

 مباشرة  مواجهة  في  الدخول  تفادي  على  حرصت  أنها  كما  إلیها.  المسیحیین  بانضمام

 اإلصرار  مثالً   عملها،  صاحب  واقعيال  غیر  القول  من  كثیر  كان  وٕان  الكنیسة،  مع

 هذا  صح  وٕاذا  السودان،  جنوب  في  المسیحیین  عن  تزید  المسلمین  نسبة  أن  على

 علمیاً   اتجاهاً   ولیس  ضاغط  سیاسي  اتجاه  القول  هذا  مثل  یبقى  یصح  لم  أو  األمر

 حــل  عــن  بــحثاً   اــلــدیــنیة  اــألــقــلیاتــ  حــق  فــي  كــثیراًــ   اــلــحركــة  تــجتهد  لــم  اــلــمشكلة،ــ  لــحل

لعقل  حـلم  ظل  وـلكن، التـهاوـمشك  ألوضاعـها انـي،  اإلـسالمي  اـ  تبشیریـاً   حلماً   السودـ

  والتعریب. باألسلمة الغربیة األدبیات تسمیه ما تحقیق أساسه
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  حوارات

  *أحمد أحمد مجذوب وبروفیسوربین دكتور أمین حسن عمر  حوار فكري

  **عبد القادر دقاشتحریر/ 

    :١د. أمین حسن عمر

لمختصــین ل اً ولــم تعــد نقاشــ ،ضــوعات للنقــاش العــامأصــبحت موضــوعات االقتصــاد مو 

السیولة النقدیة وعن قضایا كثیـرة تـدخل و  عن التضخمثقافة  فقد أصبح للعامة ،وحدهم

النقـــاش أبـــواب االقتصـــاد المختلفـــة المثـــارة بـــین ســـائر  ونراجـــع فـــي هـــذا ،فـــي االقتصـــاد

ت بـین النـاس خلدون والتي اشـتهر  ابنونصطحب في إطار هذا النقاش مقدمة  ،الناس

خلـــدون واحـــدة مـــن أهـــم  ابـــنولكـــن مقدمـــة  ،فـــي العمـــران البشـــري وفـــي علـــم االجتمـــاع

ننـاقش هـذه المقدمـة بحضـور  .المراجع التـي تناولـت قضـایا المـال واالقتصـاد وعالقاتـه

األسـتاذ الجـامعي المعـروف ووزیـر الدولـة بالمالیـة أحمد علي بروفیسور أحمد مجذوب 

وهمـــا  ٢ناقشـــه اآلن بكونـــه أســـتاذًا االقتصـــاد ووزیـــرًا للمـــالونحـــن ن ،ســـنواتاللعـــدد مـــن 

خلـدون تحـدث  ابـنیقعان موقع المناسبة من هذا النقاش. واإلمام العالمة عبد الـرحمن 

ولكـن أول قضـایا االقتصـاد التـي تثـار  ،في قضایا االقتصاد جمیعًا وسنتطرق لبعضها

 ؟ن تتــدخل فــي االقتصــادهــي إلــى أي مــدى یحــق للدولــة أ -فــي الغالــب  -مــع الدولــة 

فهــو  ،خلــدون مــن منطلــق الشــریعة اإلســالمیة والفقــه اإلســالمي ابــنبــالطبع ألن منــزع 

یسلم بأن الدولة ال یحـق لهـا أن تتـدخل فـي االقتصـاد إال فـي األمـور الشـرعیة، بمعنـى 

أن هنالـــك زكـــاة ترعاهـــا الدولـــة وهنالـــك أمـــور تنـــاط بالشـــریعة تنفیـــذها للدولـــة، وأناطـــت 

تبـــدد وال تضـــیع ثـــروة تالرعایـــة العامـــة والوصـــایة العامـــة علـــى المـــال بحیـــث ال للدولـــة 

ولكنــه  ،خلــدون ابــنم بهــا هــذا فــي حــدود هــذه االلتزامــات الشــرعیة یــؤّمن ویســلّ  ،األمــة

میال للتحفظ الشدید حول تدخل الدولـة فـي مسـار االقتصـاد، وال یبلـغ مبلـغ آدم سـمیث 

وربمــــا هــــو أكثــــر المســــلمین  -، لكنــــه یـــتحفظ وال المدرســــة الكالســــیكیة كــــذلك ،بـــالطبع

ــة فــي االقتصــاد -تحفظــًا  أحمــد مجــذوب  فمــا رأي بروفیســور ،فــي مســألة تــدخل الدول

                                                 
 ھـ باإلذاعة القومیة.١٤٢٨تم ھذا الحوار في برنامج قضایا فكریة الذي قدمھ د. أمین حسن عمر خالل رمضان  *

  محرر صحفي. **
 وزیر الدولة بوزارة الثقافة والشباب والریاضة.  ١
  وزیر دولة بوزارة المالیة واالقتصاد الوطني. ھذا عندما كان بروفیسور أحمد مجذوب ٢
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ثـــم مـــن  ؟حـــول مســـألة تـــدخل الدولـــة فـــي االقتصـــاد مـــن منظـــور المدرســـة الكالســـیكیة

ومــــن  ؟منظــــور مدرســــة كینــــز مــــن بعــــد ذلــــك التــــي أحــــدثت آراء جدیــــدة حــــول المســــألة

  ؟هذه القضیة خلدون في ابنسالمي بصورة خاصة مدخل المنظور اإل

    :١مجذوب بروفیسور أحمد

إلـى حـوارات فكریـة تحـاول االقتصـادیة نشكر لألخ د. أمین حسن عمر لنقل الحوارات 

وتفـــتح منـــابر للتـــداول والحـــوار بـــین المعنیـــین مـــن  ،ع مـــن دائـــرة الـــوعي والفهـــمأن توّســـ

ألن كــل قضــیة تنفیذیــة مــن ورائهــا  ،الجوانــبالبــاحثین والمشــاركین والمنفــذین فــي كــل 

دور الدولــة فــي  لت وتحــدثت عنــه عــنومــا تفّضــ ،ومــن وراء كــل نظریــة فكــرة ،نظریــة

وحاولـت كـل مدرسـة فكریـة مـن  ،محـل نقـاش وتـداول عبـر كـل العصـور االقتصاد ظل

حـــول دور الدولـــة فـــي الجانـــب االقتصـــادي علـــى وجـــه  اً قاطعـــ اً المـــدارس أن تحـــدد رأیـــ

ولعـل المدرسـة الكالسـیكیة التـي كانـت  ،ومن حیث التدخل ،ةیمن حیث الحیاد التحدید

تعتمد على مجموعة آراء من المفكـرین االقتصـادیین كانـت تنظـر للدولـة كحـارس یقـوم 

وبالتـالي یقولـون إن الدولـة الرشـیدة هـي  ،ون العـدلئفقط بحفظ النظام والقیام برعایة شـ

وهـم یبنـون هـذه الرؤیـة علـى رؤیـة  ،ن االقتصـادالدولة الحارسة التـي ال تتـدخل فـي شـأ

 ،تنطلــق مــن أن عوامــل اإلنتــاج وعناصــر الســوق كفیلــة بــأن تحقــق الكفــاءة االقتصــادیة

ـــــالي حركـــــة المـــــوارد  ،بفعـــــل مـــــا یحـــــدث مـــــن تفاعـــــل لعنصـــــري الـــــربح والخســـــارة وبالت

وبــین مجــال ومجــال بصــورة تجعلهــا تســتقر  ،وتخصیصــها بــین االســتخدامات المختلفــة

ولعــــل هــــذه النظریــــة بعــــد أن ووجهــــت  ،المجــــال الــــذي یحقــــق أكبــــر كفــــاءة ممكنــــةفــــي 

م وظهـــور المدرســـة ١٩٢٩و م١٩٢٨بالكســاد العـــالمي الكبیـــر الــذي حـــدث فـــي عــامي 

ـــة) فـــي ذلـــك الحـــین ـــدخل واضـــح للدولـــة وظهـــر كتـــاب كینـــز  ،(الكینزی والتـــي نـــادت بت

فیـــه بـــدور واســـع وشـــامل المعـــروف بالنظریـــة العامـــة فـــي الفائـــدة والنقـــود، والـــذي نـــادى 

بعـض  اف فیهـوتولدت فیها مـن بعـد ذلـك نظریـة الطلـب الكلـي الفعـال والتـي ألّـ .للدولة

عـــن أن الدولـــة لهـــا دور فـــي تحریـــك مـــوارد  وامنفصـــلة ومنفـــردة، فتحـــدث البـــاحثین كتبـــاً 

وكـان الحـدیث عـن زیـادة اإلنفـاق  ،وبالتالي یتعین علیها أن تتدخل ،االقتصاد المختلفة

وبالتـالي ظهـرت نظریـة المضـاعف التـي  ،ي بصورة ترفع من معـدالت التشـغیلالحكوم

                                                 
 وزیر الدولة السابق بوزارة المالیة واالقتصاد الوطني، ووالي والیة نھر النیل حالیاً. ١
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اآلثار المترتبة عن كل إنفاق تتواله الدولة سیشتد من بعد ذلك بـدورات أن تحدثت عن 

(المدرسة ـمجموعـة مـن البـاحثین االقتصـادیین فیمـا یعـرف بـ تمتتالیة لإلنفاق. ثـم جـاء

ك مدرســة أخــرى هــي (مدرســة الكالســیكیین وظهــرت مــن بعــد ذلــ ،الكالســیكیة) الجدیــدة

د، ولكــن نحــن ل مفتــوح أو تــدخل مقّیــولكــنهم كلهــم یــدورون حــول محــاور تــدخّ  ،الجــدد)

، وفـي دراسـة عـن السیاسـات النقدیـة تیحـت لنـا فـي بحـث الماجسـتیرأفي دراساتنا التـي 

ن أنا دور الدولـة فـي االقتصـاد، ووجـد لـىعـن السیاسـة المالیـة وقفنـا حقیقـة ع هالدكتورا

هــذه المســاحة تتعلــق بحمایــة األهــداف الكلیــة التــي ترتكــز  ،هنــاك مســاحة كبیــرة للدولــة

فإذا كانت حراسة الـدین  ،على أن مفهوم الخالفة نفسه هو حراسة للدین وسیاسة للدنیا

وسیاســـة الـــدنیا تحقـــق معـــاني الخالفـــة فـــإن كـــل عناصـــر الحكـــم وعناصـــر االجتمــــاع 

دخل فــي بــاب مــن أبــواب حراســة الــدین أو سیاســة وعناصــر االقتصــاد مــن بعــد ذلــك تــ

وال یتصـور حـدیث عـن معـاش مـن  ،الدنیا، ألنه ال یتصـور قیـام حیـاة مـن غیـر معـاش

وال یتصــور حــدیث عــن عالقــات إنتــاج مــن دون تصــور  ،غیــر حــدیث عالقــات إنتــاج

وال یمكــن أن نتحــدث عــن قضــایا جزئیــة تتنــاول مســائل االقتصــاد  ،عــن قضــایا اقتصــاد

. وال یمكــــن أن نتحــــدث عــــن .دون أن نتحــــدث عــــن مســــائل االقتصــــاد الكلــــي الجزئــــي

ألن مسـائل االقتصـاد الكلـي  ،مسائل االقتصاد الكلـي دون أن نتحـدث عـن دور الدولـة

ولیة مـن الحـدیث عـن تحدیـد تحركـات المنشـأة فـي القطـاع الخـاص أو ئتنتقل فیها المس

ل منشـأة أو مؤسسـة اقتصـادیة إلـى الفرد بالنسبة للسلوك الفردي الذي ال یتمثل في شك

الحـــدیث عـــن السیاســـات الكلیـــة، فكلمـــا تحـــدثنا عـــن االقتصـــاد الكلـــي وعـــن السیاســـات 

وكلما تحـدثنا عـن سیاسـات اقتصـادیة تحـدثنا عـن  ،كلما تحدثنا عن دور الدولة ،الكلیة

سیاســات شــرعیة، فــال یتصــور أن نتحــدث عــن سیاســات شــرعیة تحكــم عالقــات الحكــم 

بعنصر إدارة الدولة فـي جانـب عالقـة الحـاكم والمحكـوم دون أن نتحـدث وتتصل  ،فقط

وبالتــــالي أول مرتكــــز لــــدور الدولــــة  .عــــن سیاســــات شــــرعیة تتنــــاول مســــائل االقتصــــاد

الشــرعیة التــي مــن بینهــا وال أقــول مــن أهمهــا هــي السیاســات االقتصــادیة التــي تتنــاول 

لفـة، وبالتـالي فـإن دور الدولـة یتمـدد جانبًا كبیـرًا مـن النشـاط أو الجوانـب الحیاتیـة المخت

ألنهــا  ،وتــنكمش بحســب التــدابیر الخاصــة بالسیاســات القائمــة فــي محــل الحالــة المعینــة

(كــانوا إذا أرملــوا أو أصــابهم القحــط  ین:قــد تتمــدد وتــدخل حتــى نطبــق حــدیث األشــعری
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ال كمــا قــ )فهــم منــي وأنــا مــنهم ،جمعــوا مــا عنــدهم فــي إنــاء واحــد ثــم اقتســموا بالســویة

دور الدولـــة ب النبســاط ل أو تأّهــفهـــذه مرحلــة تــدخّ  صــلى اهللا علیــه وســلم.المصــطفى 

ن كـان وإ  -حتى یجعل الملك مشاعًا، هذا على وجه الخیار ولیس على وجه اإلجبـار 

عنـــى بمســـائل االقتصـــاد حتـــى تصـــل أمـــر إن الدولـــة یمكـــن أن تُ  –هـــو مـــنهم وهـــم منـــه 

ر، (القــابض والباســط هــو لــة لحــد المســعّ ویمكــن أن ینقــبض دور الدو  ،مشــاركة النــاس

)، فتكفكـــف یـــد الدولـــة، فالمعطیـــات المحیطـــة والظـــروف القائمـــة ر هـــو اهللاوالمســـعّ  ،اهللا

والسیاســـات المتبنـــاة تحـــدد مســـار وتمـــدد وانكمـــاش حركـــة الدولـــة وٕان كـــان األصـــل أن 

إال وال یكـون تـدخل الدولـة ، تسیر العالقات االقتصادیة بالقطـاع الخـاص علـى مسـارها

  .إذا حصل انحراف أو تجاوز لمبادئ كلیة تستدعى تدخل من الدولة

    :د. أمین حسن عمر

اآلن أنـت تتحـدث عـن أن  ،فیها تحفظ كثیـر - كما تقدمت -خلدون  ابنبالطبع نظرة 

ویمكــن أن  ،وأنــه یمكــن أن یتســع إلــى درجــة ،هــذا األمــر فیــه نظــر علــى حســب الحــال

الدولــة خلــدون مــتحفظ جــدًا یقــول: (إن  ابــنیضــیق علــى حســب تقــدیر المصــلحة. لكــن 

ال المغـارم الشـرعیة مـن الصـدقات والخـراج إن كانت على سنن الدین فلیست تقتضـي إ

الزكــاة مــن المــال قلیــل كمــا علمــت وكــذا زكــاة ألن مقــدار  ،هــي قلیلــة الوزائــعوالجزیــة و 

ال تتعـدى. وكذا الجزیة والخراج وجمیع المغارم الشرعیة وهي حدود  ،الحبوب والماشیة

مـن البـداوة فـي أولهـا كمـا تقـدم. والبـداوة العصبیة فـال بـد وٕان كانت على سنن التغلب و 

الغفلــة عــن عــن أمــوال النــاس و  التجــافيتقتضــي المســامحة والمكارمــة وخفــض الجنــاح و 

خلــدون یــرى أن كــف یــد الدولــة عــن النــاس یــؤدى  ابن)، فــتحصــیل ذلــك إال فــي النــادر

وظـائف علـى الرعایـا الت الوزائع و وٕاذا قلّ ( ل والتجارة ویقول:إلى نشاط الرعیة إلى العم

ٕاذا د لحصــول االغتبـاط بقلــة المغــرم. و یتزایــنشـطوا للعمــل ورغبـوا فیــه فیكثــر االعتمـار و 

 .)كثر االعتمـار كثـرت أعـداد تلـك الوظـائف والوزائـع فكثـرت الجبایـة التـي هـي جملتهـا

تــدخل ودون فــرض ضــرائب كثیــرة  فهــو یــرى أن الدولــة إذا تركــت النــاس یعملــون دون

. وتعـــود األمـــوال التـــي تبتغیهـــا الدولـــة مـــن خـــالل الضـــرائب التـــي .علـــیهم تكـــون أعلـــى

  لیها.عتضرب 

    :مجذوب بروفیسور أحمد
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وقــد أخالفــه فــي الــبعض  ،خلــدون فــي بعــض مــا ذهــب إلیــه ابــنتفــق مــع العالمــة أأنــا 

د حجــم األربــاح فــي النشــاط وكلمــا ازدا، تفــق معــه فــي أنــه كلمــا قلــت الجبایــات. أاآلخــر

ثــم تخصــص  ،المعــین كلمــا تزایــد االســتثمار فــي المجــال حتــى یبلــغ كفایتــه فــي القطــاع

 هنـا قصد بهاأ -لكن العالقة في وظائف الدولة  ،الموارد في قطاع آخر ذا عائد أكبر

تعتمـد علـى الواجبـات المناطـة  -وزائعها أو فرائضها المالیة التي تفرضها على الناس 

فإن كان الناس یطلبون من الدولـة القیـام بأنشـطة  ،ولة في المرحلة الزمانیة المعینةبالد

  من موارد لمقابلة هذه األنشطة. لهاواسعة وأنشطة متعددة فالبد 

واإلرث الفكري االقتصادي الذي یتم بعد مالحظـة وتجریـب وتحلیـل للممارسـات اسـتقر 

وٕاذا كان هذا مـا  ،االقتصادي الخاص اآلن على أن الدولة أقل كفاءة في إدارة النشاط

فقد أتیحت لي فرصة عمل لمـدة  ،رفضه الناس بالتجریب، فما شهدناه بالممارسة كثیر

ــــوالئي ــــى المســــتوى ال ــــة عل ــــى  ،خمــــس ســــنوات فــــي وزارة المالی واآلن ســــبع ســــنوات عل

ن فالكفاءة االقتصادیة للمنشط الذي تدیره الدولة أقل بكثیـر جـدًا مـ ،المستوى االتحادي

المنشــط الــذي یــدیره القطــاع الخــاص ویمكــن أن أضــرب أمثلــة بحالــة االستخصــاص، 

لمـــاذا اتجهـــت الدولـــة نحـــو سیاســـة االستخصـــاص؟ واحـــد منهـــا هـــو المـــوروث الفكـــري 

ن كفــاءة الدولــة فــي إدارة النشــاط االقتصــادي أقــل ب عصــرنا الــذي وصــل إلــى ألتجــار 

   .یاسةت الدولة هذه السوبالتالي تبنّ  ،من القطاع الخاص

مـا ا نحلـل فـي أسـباب نشـوء المؤسسـات، إلكن في الواقع العملـي وبالممارسـة نحـن بـدأن

 ،أن تقــوم المؤسســة بغــرض تحقیــق ربــح أو بغــرض تقــدیم خدمــة أو بالغرضــین االثنــین

ونظرنا في المؤسسات القائمة بمختلف مسـمیاتها وبمختلـف قطاعاتهـا كقطـاع النقـل أو 

اك مؤسســــات بمقــــدور القطــــاع الخــــاص أن یقــــدم القطاعــــات األخــــرى ووجــــدنا أن هنــــ

نـه بـدل مـن أن تقـدم المؤسسـة ى، ونظرنـا فـي المؤسسـات ووجـدنا أخدمتها وبكفاءة أعلـ

.. ىكلفـــة أعلـــتكلفـــة أقـــل وجـــدناها تقـــدمها بكفـــاءة أضـــعف وبتوب ىالخدمـــة بكفـــاءة أعلـــ

وهنـــاك أشـــیاء غیـــر مرئیـــة للمـــواطن.. المـــواطن قـــد یجـــد الخدمـــة مقدمـــة مـــن المؤسســـة 

ـــت ةالحكومیـــة لكنهـــا ال یعـــرف بأیـــ ومـــن الـــذي دفـــع هـــذه  ،مت لـــه هـــذه الخدمـــةدّ كلفـــة ُق

    .كلفةتال
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ألداء كثیر مـن الشـركات وصـلنا لقناعـة أن مـا توصـل إلیـه  اوبالتجربة العملیة وبتقییمن

خلــدون بــأن مشــاركة الســلطان لقضــایا الرعیــة فــي التجــارة هــي مضــرة مــن  ابــنالعالمــة 

ــــاحیتین، مضــــرة أوالً  ــــاً  ،مشــــاركة القطــــاع الخــــاص لنشــــاطهب ن ــــر  وثانی إن المعــــاییر غی

 ،هــذا متاحــة لــه قــدرات مالیــة أكبــر ومــداخل لمؤسســات الدولــة .متعادلــة وغیــر متكافئــة

فـي حـین أن القطـاع الخــاص غیـر متـاح لـه هــذا،  ،ومتـاح لـه سـوق وحمایـة مــن الدولـة

    .ووجدنا أن مسائل الربح والخسارة مختلة

ة في والیـة الجزیـرة توجـد هـذه الشـركة فـي مقـر الحكومـة ولـدیها نحن قمنا بتصفیة شرك

شــركة تعمــل فــي القطــاع الخــاص!!  نهــاإعربــات ومــوظفي الحكومــة ومــع ذلــك یقولــون 

أمره فـي سـبیل شـركة  ىوهذه اإلیجارات والمرتبات وغیرها یدفعها المواطن المغلوب عل

هذه الشركة وهي سیاسـة مقـررة  حلّ  والحمد هللا تمّ  ،نفسهال اً في النهایة قد ال تحقق ربح

  للدولة. 

شـــقین: الشـــق األول فیمـــا یلـــي الوظـــائف التـــي تؤدیهـــا یتنـــاول خلـــدون فـــي حدیثـــه  ابـــنو 

 ،فــنحن أدخلنــا معادلــة اآلن ،الدولــة وظــائف القضــاء واألمــن ووظــائف البنیــات التحتیــة

 ،خـاصیؤسس بموارد القطاع الیمكن أن وما  ،هناك ما یمكن أن یؤسس بموارد الدولة

، وظهرت فلسفة الدعم المتقاطع فـي أول اإلنقـاذ ،یؤسس بمسألة مشتركةیمكن أن وما 

ـــ ،خدمـــة تســـتفید مـــن فـــائض هـــذا لهـــذا وهـــي ق هـــذا فـــي مســـألة العـــالج التجـــاري وطّب

 ،والتــــأمین الصــــحي ،ونمــــوذج دعــــم األدویــــة المنقــــذة للحیــــاة ،والتخصــــیص للعمــــل فیــــه

قـد  .ثم النموذج المجاني للفئـات الخاصـة ،لكليوالنموذج التجاري ا ،يوالنموذج التكافل

ومناشـــط  ،فـــي شـــكل دعـــمو تقـــدیم مباشـــر  فـــي شـــكل ،الدولـــة تكـــون هنـــا مناشـــط تقـــدمها

  .اً كلی اً یقدمها القطاعات الخاص تقدیم

    :حسن عمر أمین د.

ن أ ىهــذه مســألة تتــداخل بشــكل كبیــر فــي موضــوع آخــر وهــو اإلنفــاق العــام، وهــو یــر 

ویعتقــد أن إنفــاق الدولــة  ى،ق فــي العمــران العــام وفــي أشــیاء أخــر الدولــة ینبغــي أن تنفــ

أن الدولـــة إذا  ىوهـــذا معلـــوم اآلن فـــي الدولـــة مـــن االقتصـــاد الحـــدیث. ویـــر  ،مهـــم جـــداً 

قبضــت یــدها مــن اإلنفــاق فــإن هــذا ســیؤدي إلــى ضــعف االقتصــاد، هــو یقــول بــالنص: 

 فها قــلّ فها فــي مصــار فــإذا احــتجن الســلطان األمــوال أو الجبایــات أو فقــدت فلــم یصــر (
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مــــا كــــان یصــــل مــــنهم لحاشــــیتهم  انقطــــع أیضــــاً و  ،حینئــــذ مــــا بأیــــدي الحاشــــیة والحامیــــة

نفقـــاتهم أكثـــر مـــادة لألســـواق ممـــن نفقـــاتهم جملـــة وهـــم معظـــم الســـواد و ت قّلـــو  ،وذویهـــم

فیقـل الخـراج  ،تضـعف األربـاح فـي المتـاجرو  ،فیقع الكسـاد حینئـذ فـي األسـواق  . سواهم

نفــــاق األســــواق إ المعــــامالت و ج والجبایــــة إنمــــا تكــــون مــــن االعتمــــار و ألن الخــــرا ،لــــذلك

  ). طلب الناس للفوائد واألرباحو 

  :  مجذوب بروفیسور أحمد

نحن نقول: إن (كینز) ونظریتـه التـي أتـى بهـا وكتابـه الـذي كتبـه عـن دور الدولـة ومـن 

نــز) النظریــة التــي أتــى بهــا (كیهــذه ، فوعــن المضــاعف بعــد ذلــك الحــدیث عــن اإلنفــاق

خلــدون فــي أن الدولــة لهــا دور كبیــر فــي  ابــنیمكــن أن تكــون إعــادة صــیاغة لمــا قالــه 

تحریـــك النشــــاط االقتصــــادي، لكــــن البــــد أن یكــــون اإلنفــــاق محكــــوم بعالقــــات وبالقــــدرة 

ـــة  ،وینبغـــي أال نتوســـع بصـــورة تفـــوق القـــدرات االســـتیعابیة لالقتصـــاد ،والمـــوارد الحقیقی

وهذا یقود للحدیث عن سعر النقود أو قیمـة  ،الكلي وتهدد قضیة االستقرار االقتصادي

  النقود نفسها وما جاء فیها.

    :د. أمین حسن عمر

یقـرر  ،خلدون ربط اإلنفاق مثل ما ربطه (كینـز) باإلنفـاق فـي التشـغیل العـام ابنولكن 

قلــة االعتمــار  ىفضــعف اإلنفــاق یــؤدي إلــ ،التشــغیل العــام ىثــر واســع علــأأن لإلنفــاق 

اكتشاف آلیة اإلنفـاق العـام فـي  ىخلدون إل ابنالكساد، ولذلك یصل  ىٕالو والمعامالت 

ومحاربة التضخم مـن جهـة أخـرى فـي حالـة القـبض  محاربة البطالة والكساد من جهة،

  والبسط.

    مجذوب: بروفیسور أحمد

ضوء قراءة المؤشرات االقتصادیة الكلیة تحدد السیاسـات  ىوعل ،في ظل هذه المعادلة

 نضـــع المیزانیـــة نـــدخل إذا أردنـــا أخـــذ التطبیـــق المعاصـــر عنـــدما نریـــد أناآلن  .الكلیـــة

عوامـــل االقتصـــاد الكلـــي، معـــدل االســـتقرار االقتصـــادي فیمـــا یلـــي التضـــخم ومعـــدالت 

التشـغیل الكلیــة ومعـدالت النمــو المسـتهدفة، ومــن ثـم تحدیــد حجـم اإلنفــاق الـذي یحــافظ 

مــوارد حقیقیــة لمقابلتــه حتــى تهــدد ال ننفــق إنفــاق ال توجــد  .هــذه الكلیــات جمیعهــا ىعلــ
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وال نــنكمش بصــورة تــؤدي للنتــائج التــي تفضــلت بعرضــها نقــًال  ،االســتقرار االقتصــادي

  خلدون. ابنعن العالمة 

    :د. أمین حسن عمر

واحـدة و  ،خلدون تحدث أیضًا عـن أن إنفـاق الدولـة یسـاعد فـي إعـادة توزیـع الـدخل ابن

لیس على الدولـة  ،بین األغنیاء منهم) ولةً ال دُ ال یكون الممن المطلوبات من الدولة (أ

ــافع العامــة ، و أن تكــف یــدها عــن المــال العــام والخــاص فحســب تنفــق المــال علــى المن

 ىبــل علیهــا مــن خــالل هــذا اإلنفــاق العمــل علــ ،والخــدمات العامــة والمشــروعات العامــة

 - الفقـراء ىتأخذ من األغنیاء لترد عل -ما من خالل الضرائب إ ،التوازن بین الدخول

 أو من خالل اإلنفاق في المجاالت التي تدعم الفقراء.

  مجذوب:  بروفیسور أحمد

مــن ناحیــة أنهــا تقتطــع  ،تینینحــن نقــول إن الضــرائب تســتخدم إلعــادة التوزیــع مــن نــاح

من الدخول وتعـد تخصیصـه لصـالح الدولـة حتـى تخصصـه الدولـة مـن بعـد ذلـك  اً جزء

نأخـذ مـن الغنـي بعـض أموالـه لتخصیصـها لمنشـط  أي عنـدما ،في استخدامات مختلفة

هنـاك إعـادة توزیـع أخـرى  .هي تعمل على إعادة توزیـع الـدخولف ،بنیة تحتیة أو غیرها

مـــا أن تكـــون إوالمـــدفوعات التحویلیـــة ة، تعملهـــا الضـــرائب فـــي شـــكل مـــدفوعات تحویلیـــ

بهــا مثــل شــرة أو تكــون إعانــات غیــر مباشــرة، اإلعانــات المباشــرة المعمــول اإعانــات مب

أو تكـون فــي  ،دثاالكهربــاء أو دعـم الطــالب أو األدویـة المنقــذة للحیـاة أو الحــو  ةتعریفـ

ق فالحــدیث الــذي تطــرّ  ،كلفتهــاتشــكل دعــم غیــر مباشــر فــي أن تقــدم الخدمــة بأقــل مــن 

ــــه العالمــــة  ــــنإلی ــــدون هــــو ذات مــــا تقــــوم علیــــه السیاســــات و  اب كثیــــر مــــن ٕان كــــان خل

  األداء االقتصادي. ىسالبة للمدفوعات التحویلیة علآثار  یرون أن هنالكالمتأخرین 

    :د. أمین حسن عمر

مـن بـاب السیاسـة  واحدة من القضایا المهمة أیضًا في االقتصـاد رغـم أنهـا تثـار أحیانـاً 

عتقــد أنــه یجــب أن لفســاد باعتبارهــا قضــیة اقتصــادیة، وأوالمكایــدات السیاســیة قضــیة ا

المــال العــام  ىالتعــدي علــ ر أند باعتبــاسیاســة محاربــة الفســا ىیضــع معــول كبیــر علــ

لــیس فــي إنقــاص المــال العــام أو ســلب  ،والمــال الخــاص لــه آثــاره االقتصــادیة البعیــدة

 ،بل في قتل حوافز العمل وٕاضعاف اإلنتـاج االقتصـادي الكلـي ،المال الخاص فحسب
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. یقـــول فـــي .ذن بخـــراب العمـــرانؤ خلـــدون یعنـــون لـــذلك بابـــًا یســـمیه: إن الظلـــم مـــ ابـــنو 

 ،ان علــــى النــــاس فــــي أمــــوالهم ذاهــــب بآمــــالهم فــــي تحصــــیلهادو اعلــــم أن العــــ( عضــــه:ب

ٕاذا ذهبــت و  ،لمــا یرونــه حینئــذ مــن أن غایتهــا ومصــیرها انتهابهــا مــن أیــدیهم واكتســابها

    .) آمالهم في اكتسابها وتحصیلها انقبضت أیدیهم عن السعي في ذلك

    :أحمد مجذوببروفیسور 

خالصـة مـا یكتبونـه هـو جملـة  ،ارس أهل العلـم األوائـلخلدون وكسائر مد ابنالعالمة 

نصــوص قرآنیــة وأحادیــث وأحكــام اجتهادیــة مستخلصــة مــن بعــد ذلــك، تقــدم فــي شــكل 

ویكـون فیهـا  ،ها تجدها كبیرة وواسـعةالبحث في مرجعیات لكن إن أردت ،فقرة أو فقرتین

    .عدد كبیر من الكتب

تبـــدأ بالســـلوك التـــي و خیانـــة أمانــة، و ن الفســـاد المـــالي أول تعبیــر عنـــه هـــأفــي تقـــدیري 

ن أ - فـي تقـدیري - إذا كـان هنـاك اتجـاه لحمایتـه. ولكـن عامـاً  ویكـون سـلوكاً . الفـردي

 ،للمفســــدینو مــــة للفســــاد والقواعــــد التــــي تحكــــم مســــار الدولــــة هــــي مجرّ  ئجملــــة المبــــاد

نجـد  لكـن إجمـاالً  ،ومتخذة من اإلجراءات والتـدابیر الرادعـة التـي تقلـل مـن هـذه الصـفة

  .أو المحليالمستوى الدولي  ىعلسواء قضیة الفساد اآلن لها أبعاد سیاسیة أن 

  :  د. أمین حسن عمر

ن تعقیــد الدولــة اآلن، وتعقیــد مؤسســاتها یجعــل منظومــة النزاهــة معقــدة ألكــن أال تــرى 

ولكـــن فـــي أحیـــان  ،هنالـــك جهـــود تبـــذل لمحاصـــرة الفســـاد واالخـــتالسف ،أیضـــًا وصـــعبة

  ؟ء بأنها جهود غیر فعالةشعر المر كثیرة ی

    مجذوب: بروفیسور أحمد

اإلسالم في أحكامه یتمثل في عنصـرین أساسـیین: العنصـر الخـاص بـالفرد، أن یـؤدي 

ـــة اهللا ســـبحانه وتعـــال ـــدًا مستحضـــرًا رقاب ـــؤدي العمـــل أیضـــاً  أوى، اإلنســـان العمـــل تعب  ی

فالتحایــل علــى  المتوقعــةالعقوبــة هــي قضــیة الفــإن كانــت  ،مستشــعرًا العقوبــة المتوقعــة

  القانون میسور وسهل.

    :د. أمین حسن عمر

تسـویات مـع  ىواحدة من األمور التي قد یكون فیها شيء من الوقوف هي التوصـل إلـ

  المفسدین برغبة استعادة المال باعتبار أن سجن المختلس ال یجدي!
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    مجذوب: بروفیسور أحمد

الحـــق  ، أمـــاالتنـــازل عنهـــاحـــق ق بـــین األمـــرین، الحقـــوق العامـــة ال أحـــد یملـــك أنـــا أفـــرّ 

ـــــهفالفـــــردي (الخـــــاص)  ـــــازل عن ـــــالي  ،یحـــــق لصـــــاحبه التن ـــــي أي مســـــتو فوبالت مـــــن  ىف

، لكــن تطبیــق العقوبــة الناشــئة عــن حــق عــامالتنــازل عــن  ال یحــقات اإلداریــة مســتویال

بمثـل الحجـم الـذي یتحـدث هـي هل قضیة الفساد المتناولة  :دعنا نتحدث بصراحة عن

أم  ؟الفـات التـي یقـدمها المراجـع العـام فـي تقریـره موجبـة للعقوبــةوهـل المخ ؟عنـه النـاس

فـــي  وهنـــاك عـــدد مـــن المصـــطلحات فـــي تقریـــر المراجـــع العـــام ة؟اوتـــفهـــي مخالفـــات مت

هنـاك مـثًال تجـاوز فـي عـدم تسـلیم المسـتندات، تجـاوز فـي  ،شكال المخالفـاتتصنیف أ

لقـــومي یمكـــن أن ا ىالمســـتو  ىاخـــتالس مباشـــر. لكـــن كـــل توســـع فـــي أجهـــزة الحكـــم علـــ

  خلل مالي.ه یصحب

ن الفســاد فقــط قــد یكــون فســاد أحقیقــة مــن خلــدون  ابــنأشــار إلیــه مــا  أنفــي تقــدیري و 

إداري أو أي شكل مـن أشـكال التجـاوز.. وهـذه واحـدة مـن األساسـیات التـي تحـدد دور 

  وبالتالي حمایة وحفظ المجتمع. ،الدولة في االقتصاد

    :د. أمین حسن عمر

أو السـعي إلـى تشـرید أكبـر عـدد مـن السـكان  ،ن أیضًا لمسألة البطالـةخلدو  ابنتطرق 

یعطي الدولـة دورًا فـي تكثیـر األعمـال ومحاربـة البطالـة مـن  فهو ،العمل ىالقادرین عل

ـــد مـــن إدخـــال  ،فالمـــال هـــو ســـر النهضـــة ،خـــالل تهیئـــة الحـــال الزدهـــار األعمـــال والب

مســألة تشــغیل المــوارد بالعمــل ف ،ویقــول إن المــال هــو مــا أضــیف إلیــه عمــل ،األعمــال

  خلدون.  ابنقضیة جوهریة عند 

    :مجذوب بروفیسور أحمد

عـن خلـق و المسـئول قضیة البطالة ومن ه ىخلدون تناول قضیتین: القضیة األول ابن

ــــالي التم ،الوظیفــــة ــــین المتســــببیوبالت ــــین المباشــــر وب ــــز ب ــــذي یضــــع حزمــــة  ،ی ــــین ال ب

لــذلك  .وبــین الــذي یباشــر ،ق فــرص عمالــةالسیاســات التــي یمكــن أن تكــون مؤدیــة لخلــ

عامـل مـثًال فقـدوا  ٢٠.٠٠٠عندما یتحدث الناس عن سیاسة االستخصاص یقولـون إن

 ؟ولكـــن فلنتحـــدث عـــن كـــم هـــي الوظـــائف التـــي نشـــأت بفعـــل هـــذه السیاســـة ،وظـــائفهم

  .؟هي اإلضافة الحقیقة وبالتالي ما
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االسكراتشــات إلــى إیجــارات  مــثًال قطــاع االتصــاالت وّلــد عــددًا مــن األنشــطة مــن تجــارة

وتجــارة  ،تجــارة األجهــزة ىإلــ ،) وخــدمات الصــیانة والتأهیــلout sourcing( الخدمــة

  .... الخالبرمجیات

كبــر قطــاع الخدمیــة هـو قطــاع الخــدمات، وهــو أكبـر قطــاع نــامي فــي القطاعــات اآلن أ

مــن واالقتصــاد ال ینمــو وال یزدهــر إال مــن خــالل اقتــراب النــاس  .یحقــق فــرص توظیــف

ن النـــــاس مـــــن بعضــــهم الـــــبعض همـــــا قطـــــاع ان یقربـــــاوأهـــــم قطاعــــ ،بعضــــهم الـــــبعض

 :همــــا ینكبـــر عـــائقانیر كـــان أعنـــدما تـــم تخصــــیص ســـود .االتصـــاالت وقطـــاع النقـــل

 ،وقررنـــا أن تتحمـــل الدولـــة تبعـــات الـــدیون وحقـــوق العـــاملین ،الـــدیون وحقـــوق العـــاملین

ق للعــاملین حتــى نّرغــب كــدیون وحقــو جنیــه ملیــون  ٧٠مــن  ك دفعنــا أكثــرلــوبموجــب ذ

  القطاع الخاص في الشراء.

أمـــا المناشـــط التــي یمكـــن أن یقـــوم بهـــا القطـــاع الخـــاص  ،دور الدولــة ســـلطاتها كمـــنظم

ویحقـق فـرص  ،یحقق الكفاءة االقتصادیة فنجاح شركات االتصال وغیرها یه،ل إلفتحوّ 

  عمل.

    :د. أمین حسن عمر

 ،وهي مسألة األسعار والعـرض والطلـب إلى مسألة مهمة جداً  أیضاً تطرق خلدون  ابن

ع وعلـى الدولـة أن توّسـ ،وهو یؤكد أن الدولة إذا لم تتـدخل فـي األسـعار فسـوف تسـتقر

  ع في فتح األرزاق.توسّ تطلبها و 

    :مجذوب بروفیسور أحمد

فـي تـدابیر مالیـة بعضـها و  م٢٠٠٦نحـن فـي عـام  ،مسألة األسـعار ىعلق علأ أرید أن

جوال السكر فـي ذلـك  ىألف جنیه عل ٦سكر وضعنا مبلغ متعلق بسیاسات صناعة ال

وكان ذلـك بسـبب الكفـاءة  ،عندما وضعنا هذه الزیادة انخفضت أسعار السكرو  ،الوقت

  .وبسبب فتحنا للسوق اإلنتاجیة وبسبب الوفرة

  :  د. أمین حسن عمر

خلـدون الحـدیث وهـي قضـیة تـدخل  ابـننتوقف هنا عند القضیة المركزیة التـي بـدأ بهـا 

ن الدولـــــة اإلســـــالمیة بطبیعتهـــــا متدخلـــــة فـــــي أالدولـــــة فـــــي االقتصـــــاد، وقررنـــــا مســـــبقًا 

والوقـوف علـى الدولـة بحكـم ، االقتصاد ألن لها واجبات شرعیة مثل واجب حفـظ المـال
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الشــــریعة. وكــــذلك هنالــــك أكثــــر مــــن إشــــارة تطلــــب مــــن الدولــــة أن تتــــدخل فــــي بعــــض 

{ُخــــْذ ِمــــْن َأْمــــَواِلِهْم َصــــَدَقًة  :لزكــــاةالموضــــوعات ذات الطــــابع المتعلــــق بــــاألموال مثــــل ا

{َوَال ُتْؤُتوْا السَُّفَهاء َأْمـَواَلُكُم الَّتِـي َجَعـَل اللّـُه َلُكـْم و )،١٠٣: التوبة( }َطهُِّرُهْم َوُتَزكِّیِهم ِبَهاتُ 

  ).٥: النساء( }وْا َلُهْم َقْوًال مَّْعُروفاً ِقَیامًا َواْرُزُقوُهْم ِفیَها َواْكُسوُهْم َوُقولُ 

ــــة  ــــّدخل الدول ــــى أي مــــدى یمكــــن أن تت ــــة إل ــــاج معرف ــــرد اإلشــــارات، ربمــــا نحت وهكــــذا ت

 ألن هنالــــك المدرســــة المانعــــة، والمدرســــة ذلــــك،وأیــــن تقــــع  ؟اإلســــالمیة فــــي االقتصــــاد

  ؟المتوسعة

    مجذوب: بروفیسور أحمد

تدخل الدولة في النشـاط االقتصـادي هـو تـدخل محكـوم بـأداء الدولـة لوظائفهـا، بالتـالي 

والمطلـوب  ،ن المال مقصـد مـن المقاصـد الشـرعیة المقصـودة والمسـتهدفةفإ تكما ذكر 

عـن أن المـال هـو تحـدثوا ألن الفقهـاء عنـدما تحـدثوا عـن المصـلحة  حفظـه،من الدولة 

ورعایـــة  ،لـــذا ینبغـــي علـــى الدولـــة أن ترعـــى هـــذا الشـــأن ،واحـــد مـــن مقاصـــدها الخمســـة

مــن أجــل هــذه الرعایــة والحفــظ تتمــدد وفقــًا  ل الدولــةبالتــالي تــدخّ و  ،حفــظ هــذا المقصــدو 

ــــــة  ــــــي والمكــــــاني والزمــــــاني واألحــــــوال االجتماعی ــــــات المحیطــــــة بالبعــــــد الجغراف للمعطی

ر هج االشــتراكیات التــي یعّبــتكــاد تفــوق مــنحتــى  -كمــا ذكرنــا  -تتمــدد  فهــي ،المحیطــة

عنـدهم  صابهم القحط جمعوا ماأا أرملوا أو ذعنها الحدیث الذي یقول (إن االشعریین إ

ـــــي  ـــــم اقتســـــموا بالســـــویإف ـــــاء واحـــــد ث ـــــرات  ،)ةن ـــــي المتغیی ـــــدخل ف ـــــى ال تت ـــــنكمش حت وت

  .االقتصادیة

: ر قــالعِّ لمصــطفى صــلى اهللا علیــه وســلم عنــدما طلــب منــه أن یســاستئناســًا بحــدیث ا

فهــذه تمثــل المــدى الــذي تتــدخل فیــه  .أو كمــا جــاء فــي الحــدیث ،ر هــو اهللاعِّ إنمــا المســ

ارســة التطبیقیــة شــهدت كفكفــة ألطــراف الدولــة فــي التــدخل فــي وٕان كانــت المم، الدولــة

النشــــاط االقتصــــادي برعایــــة المقاصــــد الكلیــــة ووضــــع السیاســــات العامــــة التــــي تحقــــق 

ـــوم بهـــا القطـــاع  ،األهـــداف ـــي یق ـــة لمباشـــرة بعـــض األنشـــطة الت أمـــا المباشـــرات التنفیذی

ل أن یحلـــل وحـــاو  ة)مقدمـــ(الفـــي  تالخـــاص فقـــد شـــهدت الدراســـات النظریـــة التـــي جـــاء

دخل فـــي تـــن الدولـــة ال تابـــن خلـــدون حالـــت أو قـــررت أویجمـــع مـــا جـــاء فیهـــا العالمـــة 

ر وظلــت كــل مراحــل التــاریخ تعّبــ ،تــدخل فــي النشــاط التجــاريتوال  ،النشــاط االقتصــادي
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 يلعــل أبــو یوســف عنــدما كتــب كتــاب الخــراج تحــدث عــن أنــه ینبغــ ،عــن هــذه المرحلــة

تحـــدث عـــن أن الجبایـــات والفـــرائض و  ،اإلنتـــاجيعلـــى الدولـــة أال تتـــدخل فـــي النشـــاط 

 ،ر علـــــى حركـــــة النشـــــاط اإلنتـــــاجيالمالیـــــة (الضـــــرائب) إذا زادت مـــــن شـــــأنها أن تـــــؤثّ 

  من نسبة العائد الذي یعود للدولة.وبالتالي تقلل حتى 

    :د. أمین حسن عمر

 - الظ معظم الذین كتبوا فـي األمـو ال ترى أنها تتدخل أكثر مما تحفّ أین دولتنا اآلن؟ أ

خلـدون، كـذلك اإلمـام الجـویني والقاضـي أبـو  ابنوعلى رأسهم  - في التراث اإلسالمي

ل الدولــة فــي التجــارب وفــي كــانوا شــدیدي الــتحفظ فــي تــدخّ  ، والــذینبــو عبیــدأیوســف و 

  الصناعات وكذلك في فرض الضرائب؟

    مجذوب: بروفیسور أحمد

قـررت أنهـا ار السیاسـة الكلیـة ن واحدة من التحـدیات التـي قابلـت اإلنقـاذ فـي إطـأقول إ

وقراراتها هذه كانت ناجمة من تحلیل اقتصادي وقراءة وٕاجمـاع عبـر  ،الدولة أال تتدخل

وخـرج بحزمـة  ،الذي شاركت فیه أطیاف الطیـف السیاسـيو  ،االقتصادي األول ىالملتق

هات كان أهمها سیاسة التحریـر االقتصـادي التـي قضـت بمـنح قـوى السـوق حریـة یتوج

واالنطــالق لتجــاوز الركـــود والكســاد الــذي شــهده االقتصـــاد الســوداني فــي فتـــرة  الحركــة

ن التحـــــدي هـــــو تعــــدد ســـــلطات صـــــناعة القـــــرار یــــات ومـــــا قبلهـــــا، لكــــن أقـــــول إالثمانین

كـــون ی قـــد ،االقتصـــادي بـــین المســـتوى االتحـــادي والمســـتوى القـــومي والمســـتوى المحلـــي

   .أدى إلى إخالل بهذه السیاسة

بعـــض  يقـــررت الدولـــة أن تخـــرج بـــل وتصـــف لـــى المســـتوى القـــومي،إذا نظرنـــا مـــثًال ع

لكـن عبـر بوابـات أخـرى علـى المسـتوى الـوالئي وبوابـات علـى  .مؤسسات القطاع العـام

المســـــتوى المحلـــــي وبوابـــــات عبـــــر منظمـــــات المجتمـــــع المـــــدني، بـــــدأت تظهـــــر بعـــــض 

 ،اع الخـاصر عـن القطـعد العـام أو ذات القضـیة العامـة التـي ال تعّبـالشركات ذات البُ 

ـــذ عـــام  ،والدولـــة الحظـــت هـــذه القضـــیة ـــدأت حزمـــة إجـــراءات من ـــر ٢٠٠٤لكـــن ب م عب

 ،دت علـى المسـتوى الـوالئيتكوین لجنـة لمراجعـة وحصـر الشـركات الحكومیـة التـي تولّـ

وشــجاع وهــو منــع المســجل  يءوبــدأتها بقــرار جــر  ،دت عبــر نوافــذ مــن الــوزاراتأو توّلــ

وبــل وحتـى مــن الموافقـة علــى مســاهمة  ،كومیـةشــركة ح ةالتجـاري العــام مـن تســجیل أیـ
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شـــركة إال بتنســـیق مباشـــر مـــع وزیـــر المالیـــة فـــي إطـــار  ةالحكومـــة بنســـبة كبیـــرة فـــي أیـــ

المشـــروعات ذات البعــــد االســــتراتیجي، ولكـــن توزیــــع الســــلطات بـــین المســــتوى القــــومي 

كــد واآلن مجلــس الــوزراء أ ،والمســتوى الــوالئي أدى إلــى خــروج أو اختــراق هــذه القاعــدة

، م٢٠٠٧تبعــه بقــرار آخــر فــي أو  ،م بقــرار٢٠٠٦علــى تصــفیة الشــركات الحكومیــة فــي 

ـــدأ ـــد یستشـــعرو  ،نا فـــي التصـــفیةواآلن نحـــن حصـــرنا كـــل الشـــركات وب ـــاس ق  نلكـــن الن

ـــاطؤ  ـــي تأخـــذ بعـــض  اً تب ـــاجم عـــن مســـألة اإلجـــراءات القانونیـــة الت فـــي هـــذه المعالجـــة ن

  الوقت.

    :د. أمین حسن عمر

  ولماذا التصفیة ولیس التخصیص؟ ،نونیة هناك مسألة العمالةغیر الترتیبات القا

    مجذوب: بروفیسور أحمد

وبالتـالي خیـار  ،تصفیة الملك العـام ولـیس تصـفیة المؤسسـة نفسـها ،الخیاران موجودان

ــــائم ــــة القطــــاع الخــــاص ق ــــل لملكی ــــار التصــــفیةكــــذلك و  ،التحوی ــــ ،خی اك بعــــض ألن هن

هنــاك شــركات عجــزت عــن تحقیــق أهــدافها و  فقــط،ســماء الشــركات الورقیــة موجــودة كأ

بـاع هنـاك شـركات واعـدة یمكـن أن تُ  ها،وحتى لو بیعت قـد ال تجـد مـن یشـتری ،المرجوة

ــا أقــول فــي إطــار السیاســة الكلیــة قــررت الدولــة أال تتــدخّ  لكــن  ،لللقطــاع الخــاص، وأن

امت حتى الشركات التي قو  ،الممارسة التي تمت أدت الختراقات لهذه السیاسة المقررة

حمایـــة وال مزایـــا تفصـــیلیة علـــى القطـــاع  ةلسیاســـة ال تتمتـــع بأیـــهـــذه اختراق وتجـــاوز بـــا

  الخاص.

    :د. أمین حسن عمر

یــؤدي إلــى  وهــذا ،لــت ملــك الدولــة إلــى محاســیبنهــا حوّ أبعــض النــاس یتهمــون الدولــة ب

  لماذا؟  ،نفس الضرر

ر ة یمكـن أن یعبَّـاآلن حتـى الحاشـی ،ر عـن هـذا بـأمالك الحاشـیةفي الماضي كـان یعبَّـ

    !عنها في حزب أو في مجموعة ملتصقة بمتنفذ

ــة نفســهإن  قــال ولكــن . هــذه النقطــة تُ .ضــرر تحویــل الملكیــة لهــؤالء یشــبه ضــرر الدول

  رد علیها بالحقائق وبالمعلومات؟ینبغي أن یُ 

    مجذوب: بروفیسور أحمد
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أفـراد ذوي  أو ،)مؤسسـات(للدولة  اً تحویل هذا الملك لمحاسیب سواء كان فرع لو صحّ 

لكـــن المتتبـــع لقـــرارات  ،ل الدولـــةیتحقـــق نفـــس األثـــر الســـالب مـــن تـــدخّ أن یمكـــن  ،نفـــوذ

ال واسـتكمل اإلجـراءات لـیس مـرة قـرار لتصـفیة أو تخصـیص إ من التصفیة یجد أنه ما

واحــدة وال مــرتین بــل فــي بعــض األحیــان ثــالث أو أربــع مــرات تطــرح المؤسســة المعینــة 

بـذات المعنـى یمكـن أن تـرد علـى مـن یـرى  .القطاع المحليوال تحصل رغبة حتى من 

، ونقـول لقطـاع الخـارجي أو األجانـبلكتهـا أن الدولة خصصـت بعـض المؤسسـات وملّ 

وٕانمـــا بمـــن  ،ننـــا فـــي إطـــار السیاســـة المفتوحـــة ال نمیـــز بـــین المســـتثمر المحلـــي وغیـــرهإ

  والعائد.، یحقق المصالح المرجوة

    د. أمین حسن عمر:

یــرى  فهــو ،خلــدون بــنلــى مســألة جوهریــة ألنهــا فیهــا قــدر مــن التنــاقض الهــذا یقودنــا إ

ه مــع ولكنــ ،كــف الدولــة تمامــًا یــدها عــن التــدخل فــي النشــاط التجــاري والصــناعي وكــذا

یریــد للدولــة أن تتــدخل إلنفــاق الكثیــر حتــى یزیــد الطلــب علــى الصــناعات ویزیــد  ذلــك

   !الطلب على الزراعات

 ،موســـم زراعـــي نـــاجح یطلبـــون مـــن الدولـــة أن تشـــتري اآلن عنـــدما یكـــون هنـــاكعنـــدنا 

ر مـوارد حتـى تشـتري منهـا یمنعونهـا مـن أن تكـون لهـا وعندما تكون الدولة ترید أن توفّ 

  فكیف تحل هذه المعادلة؟ ؟موارد

    مجذوب: بروفیسور أحمد

إلى أن هذه النظریة قد تكون سرقت تمامًا بواسـطة المدرسـة (الكینزیـة) قبل قلیل أشرنا 

تــي تحــدثت عــن اإلنفــاق الحكــومي العــام كإنفــاق تعــویض لعجــز اإلنفــاق الخــاص فــي ال

وبالتـــالي دور الطلـــب فـــي تحریـــك القطـــاع اإلنتـــاجي أو  ،ســـد الفجـــوة فـــي حجـــم الطلـــب

 ر عــن مرحلــة معینــة كــان فیهــا كســادخلــدون یعبِّــ ابــنن .. ولكــن فــي تقــدیري أالعــرض

ــالي تحــدّ  ،نــاتج عــن نقــص الطلــب ــادة الطلــب باإلنفــاق ث عــن دور الدوبالت ــة فــي زی ول

ألننا تحدثنا عن دور المضاعف في زیـادة سلسـلة اإلنفاقـات المتتالیـة التـي تتبـع  ،العام

وأنــا أحــاول مــن بــاب  ،. وبالتــالي عملنــا بــالمنهجین.اإلنفــاق األول فــي تحریــك النشــاط

ص الشـخ يب رأرأي المحللین والباحثین االقتصـادیین فـي أنـه إذا كـان یمكـن أن تصـوّ 

 ،نــه قــد یكــون اتفاقــه متعلقــًا بالبنیــات التحتیــة.. أقــول إأولــى مــن أن تجعلــه خاطئــاً فـذلك 
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فــإذا أخــذنا  ،وفــي زیــادة الــدخول وزیــادة الطلــب ،لــدیها دور فــي خلــق فــرص عمــل وهــي

بتغلیـــب وجهـــات النظـــر فـــي أن تتوســـع الدولـــة فـــي البنیـــات التحتیـــة المتعلقـــة بالقطـــاع 

نه أن فاإلنفــاق فیهــا مــن شــأقطاعــات الطاقــة أو غیرهــا  الزراعـي أو بقطاعــات النقــل أو

  خلدون. ابنیحقق ما رمى وأشار إلیه العالمة 

  د. أمین حسن عمر:

القـــادرین علـــى  تشـــغیل ؤدي إلـــى هـــدف هـــوتـــمســـألة اإلنفـــاق العـــام فـــي الدولـــة أیضـــًا 

الدولــــة الناجحــــة واالقتصــــاد النــــاجح هــــو الــــذي یحقــــق ف ،لكنــــه هــــدف معیــــاري ،العمــــل

هــذا أهــم مالمــح  ،طبعــاً  )كینــز(خلــدون یتحــدث عــن هــذا مـن قبــل  ابــن .الكلــي التشـغیل

یقـرر كیـف إن و  ،هـو نهضـة االقتصـادف. .هـي مسـألة التشـغیل الكلـيو  نزیةالنظریة الكی

وقبضــه (ضــعف  ،ع مـا نســمیه باالعتمـاریإنفـاق الدولــة أو عـدم إنفاقهــا یـؤدي إلــى توســ

خلــدون مــن  ابــنوبــذلك یصــل  ،الكســادیــؤدي إلــى قلــة االعتمــار ویــؤدي إلــى  )اإلنتــاج

ة هـي هـذه النظریـ ،جهة في محاربة التضخم إذا زاد اإلنفاق في حالتي القـبض والبسـط

إنفــاق الدولــة فــي مجــاالت معینــة نجــد أن اآلن  .(الكینزیــة)أهــم مالمــح النظریــة النقدیــة 

  .ماكن أخرىیؤدي إلى عمل كثیف في أ

    مجذوب: بروفیسور أحمد

واجــب  أرى أنوموضــوع التشــغیل فــي إطــاره النظــري  ،عــن اإلنفــاق تحــدثأأنــا قبــل أن 

تحقـــق مفهــــوم  أن -فـــي إطــــار رعایتهـــا للمقاصـــد العامــــة  -واجبـــات الدولـــة الشــــرعیة 

    .التشغیل

مــــوارد  مكـــان رأس مــــال أأســــواء  ،التشـــغیل مقصــــود بـــه تحریــــك كــــل عناصـــر اإلنتــــاج

فـي  ،متصلة بعناصر اإلنتـاجالعناصر التكمیلیة األخرى ال معنصر العمل أ أمطبیعیة 

ن هنــــاك أســــالیب محفــــزة وأســــالیب ینا المؤشــــرات العامــــة نجــــد أهــــذا اإلطــــار إذا اســــتقر 

أســـالیب محفـــزة لعناصـــر التشـــغیل، وأســـالیب معاقبـــة للمتبطلـــین بغیـــر ســـبب.  ،معاقبـــة

 .الســوي يمنعــت أن یعطــى الشــخص القــو  التــيویمكــن هنــا الحــدیث عــن آلیــة الزكــاة 

الغربیة تتحدث عن هذه الظاهرة وعـن أثـر إعانـات البطالـة، التـي  وبدأت االقتصادیات

ونحـن بالنسـبة لنـا فـي  .وبالتالي على حالـة معـدل التبطـل المسـتتر ،تمنح لحافز العمل

إطار تطبیق السیاسات نحینا منحیـین: المنحـى األول وهـو عمـل حزمـة مـن السیاسـات 
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وهــذه بــدأت مــن السیاســات  ،التــي تــؤدي لخلــق ظــروف مواتیــة لزیــادة معــدالت التشــغیل

، وعملــت ثــالث م٢٠٠٢ – ٩٢التــي دخلــت فــي االســتراتیجیة األولــى التــي بــدأت مــن 

كسر جمود االقتصاد وتحریك الموارد فیه، ثم بدایة التشـغیل،  ،المرحلة األولى مراحل:

والحمــد هللا  .البرنــامج األول والثــاني والثالــث :الثمــار، فــي ثالثــة بــرامج سیاســیة يثــم جنــ

لى بدأت هذه السیاسات التحكمیـة، سیاسـات السـلطة اإلداریـة والتـدخل المباشـر فـي تعا

التسـعیر أو التوزیـع فـي اإلنتـاج المـوروث جعلـت القـرار اإلداري هـو القـرار الـذي یحـدد 

وبالتـــالي حصـــل الكســـاد والتراجـــع فـــي معـــدالت النمـــو، لكـــن بحزمـــة  ،عالقـــات اإلنتـــاج

لـــت أن تعیـــد دور عالقـــات اإلنتـــاج فـــي تحدیـــد قـــرارات التحریـــر االقتصـــادي التـــي حاو 

  التأثیر على المتغیرات االقتصادیة أدت إلى التحرك. 

علـى  عْ بِـفعشـر أو عشـرة أو مـائتین  يثنان الدوالر بـبدًال من أن نقول للشخص إاآلن 

إدخال العناصر  ،كلفة العمالة واألرباح المعقولةت. ة.كلفتتركناه وفقًا للعالقات وال ،ذلك

 ، فقـدمـثًال فـي خدمـة االتصـاالت رأینـا أثرهـاوقـد  .ثـم یبیـع وبالحریـة التنافسـیة ،ىاألخر 

ســــعر الدقیقــــة  وفــــي ،جنیــــه إلــــى ثــــالث جنیهــــات ٢٠٠انخفــــض بقیمــــة الشــــریحة مــــن 

فتطبیـق سیاسـات التحریـر  .مت مزایـا متعـددةدّ وقُـ ،وأقـل قرش ١٠٠قرش إلى  ٣٠٠من

وبالتــالي مــا یترتــب  ،قطــاع الخــاصاالقتصــادي كانــت هــي الحزمــة المواتیــة لتحریــك ال

علیه من عملیة فـي توسـیع فـرص التشـغیل لكـل عناصـر اإلنتـاج مـن رأس مـال وعمـل 

    .وموارد طبیعیة

وجــزء منــه  ،جــزء منــه تشــغیل مباشــر ،عملنــا فیــه فــي إطــار التشــغیل ،البرنــامج الثــاني

اآلن  .یلالبنیات المساعدة أو ما یترتب على استكمال البنیات التحتیـة مـن فـرص تشـغ

بكـــل شـــئون و شـــغال التــي كانـــت معنیـــة بالصــیانة مــًا أقـــارن مـــا بــین تصـــفیة وزارة األدائ

كانـــت محتكــرة لكــل عمــل الحفریـــات التــي الــري ســابقًا وزارة وأقــارن بــین عمـــل  ،الحفــر

 ،ومـا قـام اآلن مـن قطـاع المعـدات العاملـة فـي معالجـات األرض ،المتعلقة بعمل الـري

. فـــــاآلن أصـــــبح مـــــن أكبـــــر لتـــــراب مـــــن قالبـــــات وغیرهـــــاقطـــــاع الحفریـــــات ونـــــاقالت ا

  ؟كم هي اآلن القوى العاملة التي استوعبها هذا القطاعف القطاعات.

أي  ،وحاولنا أال نجعلهـا بطالـة ،یننا في برنامج البطالة وسط الخریجبدأ ،األمر الثاني

ـــ ،توظیـــف مـــن أجـــل التوظیـــف م وبالتـــالي تـــ ًا بالحاجـــة،مربوطـــ اً ولكـــن جعلناهـــا توظیف
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تنسـیق بــین وزارة العمــل والمالیــة والوالیــات فــي أن تخلــق وظــائف بحســب الحاجــة علــى 

، ثــم یحصــل نقــل تــدریجي واســتیعاب وتــدریب للعــاملین والمســتوعبین ،المســتوى الــوالئي

هــو محــور مراجعــة فلســفة التعلــیم ومراجعــة قضــایا  والبرنــامج مســتمر، أهــم محــور بــدأ

 ٤أو  ٣مجــــال التعلــــیم التقنــــي والفنــــي مــــن نحــــو التوســــع فــــي  نــــاالتعلــــیم العــــالي وحاول

  .ونتوقع أن تنعكس ثماره إیجابًا على االقتصاد القومي أن شاء اهللا ،سنوات

  د. أمین حسن عمر:

كــــل الفقهـــاء المســــلمین الــــذین تكلمـــوا عــــن الضــــرائب  ،هنالـــك أیضــــًا مســـألة الضــــرائب

خلـدون طبعـًا  ابـنإلمـام ا ،وا عنهـا بحـد الضـرورةمـوالمكوس تكلموا عنها بالكراهة، وتكل

والمغـــارم الشـــرعیة هـــي  ،تحـــدث عنهـــا بصـــورة ســـلبیة إال مـــا نســـمیه المغـــارم الشـــرعیة

اإلمـام الجـویني أكثـر منـه فیقـول إنـه  یتوسـع ،ثـم عنـد الضـرورة ،األشیاء المـذكورة عینـاً 

والحاجات هي الصرف على األمور دون الضروریة ولكنهـا لیسـت  ،ذا طرأت حاجاتإ

یمكــن أن  ،ل فــي ذلــك أیضــًا رد بعــض األمــوال علــى ضــعاف المســلمینویــدخ ،كمالیــة

   .خلدون أكثر تشددًا في مسألة الضرائب ابنلكن  .تؤخذ من األغنیاء وترد علیهم

هنـــاك ضـــرائب متصـــلة  ،هنـــاك ضـــرائب متعـــددة ،النظریـــة التـــي تحكـــم الضـــرائب اآلن

إلــى تجربــة الضــرائب ه ّجــولكــن النقــد الــذي وُ  ،وضــرائب متصــلة باإلنتــاج ،باالســتهالك

  ؟!ةمسألة توزیع الدخل لیست واحدة من اهتماماتها الرئیس في السودان أن

    مجذوب: بروفیسور أحمد

أقــول إن حجــم الضــرائب متغیــر مــرتبط بوظــائف الدولــة المطلوبــة مــن المجتمــع (مــاذا 

 ،حجــم ونســبة الضــرائببیطالـب المجتمــع الدولــة بــأداء وظـائف) هــو متغیــر مــؤثر فیهـا 

تبحـث وبالتـالي  ،توسع المجتمع في مطالبة الدولة بتقدیم خدمات واسـعة ومتنوعـة كلما

تمویــل الضــرائب فــي ظــل عــدم وجــود مــوارد  ،ة عــن تقــدیم هــذه الخــدمات وتمویلهــالــو الد

علــى  ئــاً ال یمثــل عب ،ملــوك للدولــة حســب المصــطلحات االقتصــادیةممــن (الــدومین) ال

فت به بموجـب لّ ى لمقابلة اإلنفاق الذي كُ تقوم الدولة تبحث عن مصادر أخر  ،مواطنال

  ..البرلمانات والجمعیات وغیرها ،ممثلي المواطنین في المؤسسات التشریعیة

ات الحكــم، تحــدثت مســتویإدارة وقســمة المــوارد بــین  :فــي كتــابي الــذي تحــدثت فیــه عــن

عـــن واحـــدة مـــن عیـــوب الحكـــم االتحـــادي فـــي العـــالم كلـــه فـــي ســـبیل كفایـــة احتیاجـــات 
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الســـــلطات  ،ات الحكـــــم ســـــلطات تشـــــریعیةمســـــتویت الحكـــــم المختلفـــــة أعطینـــــا امســـــتوی

التشــریعیة هــذه أصــبحت حــق أصــیل فــي تقریــر الفــرائض والضــرائب مــا یقابــل النفقــات 

وبالتـالي ظهـرت قضـیة  ،بهـا مـن المجلـس التشـریعي للمحلیـة والوالیـة وهكـذا اكلفـو تي ال

  التعدد في الضرائب.

    د. أمین حسن عمر:

    .د هذه السلطة بمادة عامةر یقیّ لكن الدستو 

    مجذوب: بروفیسور أحمد

الوالیـات)  قبـل الدسـتور االنتقـالي (وأنـا عملـت خمـس سـنوات فـي ،هذا حصـل مـن قبـل

وأي تشـریع محلـي البـد أن  ،بد أن یودع على المستوى القـوميكان أي تشریع والئي ال

ون لـــه الصـــفة التشـــریعیة كــتال  وٕاذا لــم تـــتم الموافقـــة علیـــه ،یــودع علـــى مســـتوى الوالیـــة

لكن هذا غیـر  ،تشریع السلطة األدنى يألعلى أن یلغ، ویمكن لتشریع السلطة االكاملة

  !وارد اآلن في الدستور

صـحیح أن الدسـتور نـص علـى االختصاصـات : نحـن فـي إطـار المعالجـة، أقول يلكن

 ،یبة الـدخلمـثًال ضـر  ،نتقالي القائم وجـدنا أن هنـاك مشـكالتمن واقع الدستور اال الكن

وحكومــة الجنــوب عنــدها ضــریبة دخــل، وجــدنا  ،الحكومــة القومیــة عنــدها ضــریبة دخــل

وبالتــالي صــدر قــرار بتكــوین لجنــة برئاســة وزیــر الدولــة  ،ن لعمــل تنســیقو أننــا محتــاج

والمؤسســــات اإلداریــــة  بــــوزارة المالیــــة وعضــــویة بعــــض الوالیــــات والعالقــــات االتحادیــــة

سائل التداخل بین التشـریع الضـریبي واإلدارة الضـریبیة (الضرائب والجمارك) لتنسیق م

والمسـتوى القـومي بمـا یضـمن المسـار  - التي كفـل لهـا اآلن حـق االسـتقالل -الوالئیة 

التـي كتـب  ةالفتـر  يیعنـ ،لكـن لـو أردت ربـط التجربـة، في المساق العـام للسیاسـة الكلیـة

یــرهم كــان النظــام الفیــدرالي خلــدون وأبــو یوســف واإلمــام الجــویني وغ ابــنعنهــا العالمــة 

قضـــایا القضـــاء،  :والواجبـــات القومیـــة كانـــت محـــدودة ،یتمتـــع بشـــيء مـــن الخصوصـــیة

والجیــوش نفسـها محـدودة وهـي غیــر متفرقـة تسـتنفر عنـد الحاجــة  ،وقضـایا حفـظ األمـن

واآلن هـذه التجربـة جزئیـًا معمـول بهـا فـي إطـار مفهـوم الخدمـة  .ثم تسرح من بعد ذلـك

فـــنحن إذا تمـــت مراجعـــة بصـــورة تقلـــل مـــن دائـــرة توســـع ، دول العـــالم الوطنیـــة فـــي كـــل

ــــك یحصــــل تقلیــــل للضــــرائب لن الحكومــــة القومیــــة وتمّكــــ ــــات، یمكــــن مــــن بعــــد ذل لوالی
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، وهــو محــل ع علــى المســتوى الــوالئيوتوّســ ،والفــرائض المالیــة علــى المســتوى القــومي

والئیـة بحتـه وبعضـها  اآلن سـلطةوهـي التعلیمیـة والصـحیة وخدمـة المیـاه  تقدیم الخدمة

    .محلي

ن علـــى خیـــار التوافـــق ونبـــذ و الســـودانی ىتراضـــ فقـــد وأنـــا أقـــول إن هنـــاك عوامـــل مـــؤثرة

رتــب التزامــات كثیــرة جــدًا فــي اتفاقیــة نیفاشــا واتفاقیــة أبوجــا وفــي اتفاقیــة ممــا الحــرب، 

الشـــرق، فـــي التعـــدیالت المتوقعـــة لالتفاقیـــات وســـع مـــن هیاكـــل الدولـــة علـــى مســـتواها 

وبالتالي رفع حتى من حجـم اإلنفـاق  ،توري والتشریعي ووسع من األجهزة التنفیذیةالدس

ر وواحـــدة اآلن مـــن نتـــائج التســـویات السیاســـیة (وهـــذا خیـــار المـــواطنین) أثّـــ ،الحكـــومي

ـــاق الحكـــومي ـــل  ،علـــى تزایـــد اإلنف ـــي تمـــت مـــن قب بـــل حتـــى الدراســـات االقتصـــادیة الت

% ١كلمـا انخفضـت معـدالت الضـرائب بنسـبة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أنـه 

كثر مــــن النســــبة التــــي یل واالنتعــــاش االقتصــــادي بــــأزادت معــــدالت االســــتثمار والتشــــغ

التــي  -ونحــن اآلن عبــر لجنــة أإلصــالح الضــریبي  ،حصــل فیهــا انخفــاض للضــرائب

ت إٓان شاء اهللا تعالى سـتكون هنـاك مفاجـو  ،بدأنا حزمة سیاسات ومراجعات -ترأسها أ

  م. ٢٠٠٨جدًا ستشهدها موازنة عام كبیرة 

فـــي هـــذه  %٣٠إلـــى  %٣٥% إلـــى ٥٥نحـــن بـــدأنا فـــي تخفـــیض ضـــرائب الـــدخل مـــن 

ونحـن بصـدد مقتـرح عمـل ضـریبة موحـدة تكـون عادلـة فـي كـل القطاعـات یبلــغ  ،السـنة

ن عباء وتمّكـه في العام الماضي، بصورة تقلل األعلی تكان عما% ٥٠التخفیض فیها 

  وبالتالي تزید من اإلیرادات. ،القطاعات من التوسع

    د. أمین حسن عمر:

بــالطبع  ،هــذه أخبــار جیــدة باتجــاه المــزاج اإلســالمي العــام لتخفیــف الضــرائب والمكــوس

. هنـاك مسـألة عامـة لـم .من دون التخفیض من دور الدولة ببناء التنمیة بصـورة عامـة

ات النقدیــــة، وهــــي مســــألة السیاســــ ،بــــن خلــــدوناتطــــرق إلیهــــا العالمــــة  ،نتطــــرق إلیهــــا

 ،نــز) هــي نظریــة نقدیــة أصــالً ینظریــة (ك .والسیاســات النقدیــة حــدث فیهــا توســع كبیــر

الــذهب  :وفــي ذلــك الوقــت همــا النقــدین ،عــن الصــكو خلــدون یتحــدث عــن النقــود  ابــنو 

لكـن  .عمـل المصـرفيالوهو یدعو إلى تثبیت قیمة النقود لتثبیت األسعار فـي  ،والفضة

والفلــوس هــي نقــود  ،هب والفضــة ومــا یســمى بــالفلوسخلــدون ظهــر الــذ ابــنفــي زمــان 
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یــة ار وٕانمــا قیمــة اعتب ،ولــذلك لــیس لهــا قیمــة فــي ذاتهــا ،نحاســیة یحــدد قیمتهــا الســلطان

ـــة ویتحـــدث عـــن أن الـــذهب والفضـــة نفســـها أصـــبحت القیمـــة  ،حســـب السیاســـة اإلداری

توقـــف ولــذلك ی ،والــوزن ال یحفـــظ وال یضــبط ،عیــار ال یحفـــظ ویضــبطمألن ال ،متفاوتــة

أن تضـبط بمـا یسـمیه بالـدرهم  يالـذهب والفضـة ینبغـأن كثیرًا عنـد هـذا، ویتحـدث عـن 

ویضــبطه مــن حیــث  ،مــن الــذهب ودینــار مــن الفضــةدینــار  ،الشــرعي والــدینار الشــرعي

لــیس  فهــوومــن حیــث نســبة الــذهب حتــى یضــبط قیمتــه، وهــذه مالحظــة ذكیــة،  ،الــوزن

كــون للنقــود تلــذهب بمعیــار ثابــت حتــى إنمــا یریــد أن یحفــظ قیمــة ا ،مجــرد ذهــب وفضــة

ویتحـدث عـن تزییـف الـدرهم والـدینار  ،ویتحـدث عـن أثـر ذلـك فـي األسـعار ،قیمة ثابتـة

مــا بوتتصــل  ،كــل هــذه األمــور تتصــل بــالطبع بالسیاســات النقدیــة ،شــارة فــي األســعارإ و 

یقــــوم بــــه بنــــك الســــودان اآلن، وبجــــوهر مــــا تقــــوم بــــه المصــــارف المركزیــــة علــــى وجــــه 

  .الخصوص

    مجذوب: بروفیسور أحمد

فـــي  ،األئمــة والعلمـــاء المســلمین تنـــاولوا قضــایا اقتصـــادیة شــائكة قبـــل عشــرات القـــرون

فـــي  ،إلیهـــا االقتصـــادیات المعاصـــرة إال قبـــل ثالثـــة قـــرون فقـــط تالوقـــت الـــذي لـــم تلتفـــ

وبالتــالي إذا حصــل أي خلــل فــي  ،تقــدیري أن أهــم نقطــة فــي النقــود هــي معیــار القیمــة

ألنــه فــي النهایــة إذا أنــت  ،مــة مــن بعــد ذلــك یحــدث خلــل فــي االقتصــاد كلــهمعیــار القی

مـن بعـد ذلـك یمكـن أن تعـم الفوضـى  ،صـبح المعیـار نفسـه مخـتالً أم للناس بالنقود و تقیّ 

نالــت عنایــة خاصــة، بــل هــذه القضــیة وبالتــالي  ،فــي المؤسســات االقتصــادیة واألنشــطة

كـان هنـاك فـي  - ر على النقود نفسهامن یعمل للتأثی أنبعض الفقهاء تحدثوا عن إن 

النقـد (وكـان الـذهب)، یقطعوهـا قطعـًا ثـم  نیقرضـو  ،السابق بعض المتعاملین فـي النقـد

بالنســبة  ،وبعضــهم یغــش فــي تركیبتهــا وخلطهــا ،وبعضــهم یغــش فــي وزنهــا ،یجمعونهــا

ألنـه  ،وبالتالي أوقعوا علیـه أشـد العقوبـات. من جملة الفساد في األرض هو - للفلوس

النقـود نفسـها عـن هـل إلـى تسـاؤل: وهذا یقودنا في النهایـة  ،یخل بمبدأ أساسي وأصیل

ضـفاء صـفة النقـود ولكـن هـل إ -ذهب والفضـة) (ال هما ما توارثه الناس إن النقدین -

  ؟ سلطانلطبیعة لصفة المعدن أم قرار  يه
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ي والــدرهم طــنز یووجــد الــدینار هــو الــدینار الب صــلى اهللا علیــه وســلمعنــدما جــاء الرســول 

لكــن اإلجــراء الوحیــد  ،. أقــر النــاس علــى مــا وجــدهم یتعــاملون علیــه.هــو الــدرهم الكــذا

شــرنا إلیــه مــن ال یحــدث مــا أ الــذي عملــه هــو ضــبط مســائل الــوزن ومســائل النــوع حتــى

  .معیارال فيخلل 

    د. أمین حسن عمر:

مخالفــة  ذا اختــار أهــل الصــك فــي الــدول.. یقــول إخلــدون یریــد أن یثبــت هــذا ابــنلــذلك 

أن یرجـــع إلـــى تصـــور المقـــادیر الشـــرعیة  يالمقـــدار الشـــرعي فـــي الـــدینار والـــدرهم ینبغـــ

  كما كان في الصدر األول. ،ذهباً 

    مجذوب: بروفیسور أحمد

هــذه المرجعیــة طبعــًا عنــدما بــدأت اتفاقیــة (بــروتن وودز) كــان النــاس یعتبــرون الــذهب 

در مــــن عمــــالت مــــا یعــــادل والدولــــة تصــــ ،هــــو المرجعیــــة بالنســــبة إلصــــدار العمــــالت

 ،بعـــد تطـــور النظریـــات النقدیـــة ،لكـــن مـــن بعـــد ذلـــك ،هـــا مـــن الـــذهبصـــیدها واحتیاطر 

لنشاط االقتصادي تحددها جملـة عوامـل متعلقـة بمعـدل لأصبحت كمیة النقود المالئمة 

وبالتـالي أصـبح القـرار اإلداري هـو  ،وحجم النـاتج القـومي اإلجمـالي ،النمو االقتصادي

ن الســلطان لــو أویمكــن المالكیــة تحــدثوا عــن  ،یحــدد النقــد وقیمتــه ونوعــهالقــرار الــذي 

 .اعتبــــر قطعــــه جلــــد هــــي عملــــة یســــري قــــراره ألنهــــم یعتبــــرون العملــــة قضــــیة ســــلطانیة

 ...).دفـــع عنـــد الطلـــب لحامـــل هـــذا الســـند مبلـــغ كـــذااوبالتـــالي كـــان یكتـــب فـــي النقـــود (

، ولكــن %١٠٠عــد مقابــل ذهــب ألنــه لــم ی ،واآلن لــم تعــد هــذه القضــیة المكتوبــة قائمــة

ومــــن بعـــد ذلــــك أصـــبحت قــــوة  ،مــــا ســـلة عمــــالت أو ســـلة معـــادنأصـــبحت بالمقابـــل إ

وتحــدد  ،هــي التــي تحــدد قیمــة النقــود ،رصــید مــن االحتیاطیــات هاالقتصــاد فــي مجموعــ

 اوتحدد السیاسة المتصلة بكیفیة نمو عـرض النقـود وتوزیعاتهـ ،عدد النقود التي تصدر

كثیـر مــن  اهــابـن خلــدون حقیقـة تناولوأقـول إن مــا أشـار إلیــه  .لفــةبـین القطاعـات المخت

ــــك ــــاحثین مــــن بعــــد ذل ــــة  ان یجعلوهــــ، وحــــاولوا أالب ــــة للحــــدیث عــــن نظریــــة نقدی مرجعی

وقــد ، والحمــد هللا تطــورت النظریــات التــي تناولــت موضــوع السیاســات النقدیــة، إســالمیة

  ).لسیاسات النقدیةا(وكتابي األول  )،السیاسات المالیة(في كتابي  هاتناولت

    د. أمین حسن عمر:
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وهــي بــالطبع  الــخ، ..مســألة االئتمــان، وخطابــات الضــمان نجــدفــي السیاســات النقدیــة 

 هوهـــذ ،وهـــي كأنهـــا تفـــویض لشـــخص بـــأن یصـــرف بضـــمان هـــذه الجهـــة ًا،لیســـت نقـــود

  ..؟...لیست متروكة للدولة وٕانما متروكة للمصارفهي و  مسألة إداریة بحتة،

    مجذوب: بروفیسور أحمد

ن و ن النقـدیو . وٕانمـا االقتصـادی.ا المعنـىذهي في الحقیقـة لیسـت متروكـة للمصـارف بهـ

ـــM1. (.بـــین نـــوعین مـــن النقـــود ننقـــود یمیـــزو العـــن ن عنـــدما یتحـــدثو  النقـــود  ي) وتعن

النقــــود المصـــــدرة فــــي شـــــكل بنكنــــوت زائـــــد النقــــود المســـــاعدة المعدنیـــــة وهـــــي ، ةالبحتــــ

عنــى األدوات الســیولة بم ،الســیولة فــي االقتصــاد) وهــي تتحــدث عــن M2و( .المتداولــة

    ئ الذمة.برِ ن یتم تداوله ویُ أأي سند قابل  ،براء الذمةالقابلة إل

. الكمبیالــة یمكــن أن تحررهــا وتتنــازل منهــا .فــي االقتصــادیات الغربیــة مــثًال الكمبیــاالت

ص أو الســندات الصــادرة التــي لــدیها تــواریخ مقــررة ویمكــن أن یحولهــا الشــخ ،لشــخص

 ،ألن فیهـــا شـــكل مـــن أشـــكال االئتمـــان ال یـــتم فیـــه تحریـــك ،آخربـــإلـــى كـــاش بشـــكل أو 

ي وخلـق النقـود یعنـ ،)Creation of Moneyوبالتالي تحدث الناس عـن خلـق النقـد (

وهــي خلــق الوســائل  ،ن یحــدثأوالسیاســات النقدیــة دائمــًا تتحــدث عمــا ینبغــي تولیــدها. 

. هنــا تــم ربطهــا بنظریــة تتعلــق بتحقیــق نســبة .امــاتالمبرئــة للذمــة والقابلــة للوفــاء بااللتز 

 ،وهــــذه عـــــادة تتضـــــمنها السیاســـــة النقدیـــــة ،االحتیــــاطي النقـــــدي واالحتیـــــاطي القـــــانوني

إذا كانـت ودائعـي  ،حجـم المضـاعفو  وتتضمن حزمة من اإلجراءات التي تحـدد إطـار

مــن  إلــى أي مــدى تكــون للمصــارف قــدرة تصــدر مــا یناظرهــا أو یماثلهــا ،المتاحــة كــذا

ونحن اقتصادیاتنا عادة تتعامل في مضاعف في حـدود؟ لعلـه فـي  ،أدوات مبرئة للذمة

ـــــة عـــــام  . وهـــــذه ســـــلطة یقررهـــــا البنـــــك المركـــــزي فـــــي إطـــــار النمـــــوذج م.٢٠٠٦موازن

ـــد كمیـــة عـــرض  ـــك الســـودان فـــي إطـــار تحدی ـــین وزارة المالیـــة وبن االقتصـــادي الكلـــي ب

، وبالتــالي تحصــل والقطــاع الخــاص بــل وحتــى توزیعهــا بــین القطــاع الحكــومي ،النقــود

 .أو كل شهر في إطار المصدر من النقـود فـي إطـار االسـتدانة ،سبوعینمراجعة كل أ

أنـــت تخضـــع عملـــة إضـــافیة تضـــخمها فـــي  .واالســـتدانة شـــكل مـــن أشـــكال خلـــق النقـــود

  .االقتصاد لمقابلة اإلنفاق

  د. أمین حسن عمر:
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ـــ ابـــنآخـــر نقطـــة نتناولهـــا مـــن أطروحـــات  ـــدون حدیث ه عـــن تنمیـــة القـــدرات البشـــریة خل

خلدون بابًا بعنوان: (إن العلـم والتعلـیم طبیعـي فـي العمـران  ابنب ویبوّ  ،باكتساب العلم

ن الحــــذق فــــي الفنــــون أوهــــو یقــــرر  ،ن التعلــــیم بنفســــه صــــناعةأوهــــو یقــــرر ، البشــــري)

ن صناعة ذات فنـو ن السند في التعلیم في كل علم واألعمال إنما ینال بالعلم (ولهذا كا

ویفــرد  ،وهــو یوجــه إلــى النهضــة بالصــناعة التعلیمیــة، مثــل ســائر الصــناعات األخــرى)

لها حیزًا هو األكبر في مقدمته الفریدة الحكیمـة، وهـذا أصـبح لـه قیمـة أكبـر فـي زماننـا 

   .هذا

هناك اهتمام أكبر بتوجیـه التعلـیم وتوظیفـه، اهتمـام أكبـر ببنـاء قـدرات النـاس واكتسـاب 

ن نحــن وصــلنا مرحلــة اقتصــادیات المعرفــة التــي أصــبحت تســمح معــارف جدیــدة. واآل

لبلد مثل الهند أن یكون هنـاك ملیـون مـواطن هنـدي یعملـون فـي الوالیـات المتحـدة عـن 

هنـاك ف ،خلـدون أصـبح حقیقـة موجـودة ابـنأ به واآلن ما تنبّ  .)out sourcingطریق (

هـا مـن البلـدان التـي تقـدم مثـل الهنـد أو فـي مالیزیـا أو فـي غیر  ملیارات تكتسـب فـي بلـد

جــدًا  اً كبیــر  اً والســبب أن جــزء ،خدمــة معرفیــة لبلــدان متقدمــة تحتــاج لمثــل هــذه الخدمــة

أیضـًا نریـد أن نتوقـف  ،منهم مرتبط بالنشاط االقتصـادي فـي الجانـب اآلخـر مـن العـالم

  مسألة كبعد اقتصادي مهم جدًا؟هذه الفي 

    مجذوب: بروفیسور أحمد

ول عـــادة عنـــدما تنظـــر فـــي مســـألة التعلـــیم تظهـــر مدرســـتین: هـــل أریـــد أن أقـــول إن الـــد

نســعى للتعلــیم كبــاب للمعرفــة وتطــویر القــدرات الذاتیــة وبالتــالي عــدم الــربط بــین سیاســة 

إن التعلــیم هــو انعكــاس لقــدرة الدولــة علــى خلــق  أم هــل ؟التعلــیم وبــین بــرامج التوظیــف

ة التشـــــغیلیة وبـــــالخطط وبالتـــــالي مفتـــــرض المســـــار التعلیمـــــي یـــــرتبط بالخطـــــ ،وظـــــائف

    ؟المتولدة من وظائف في الموازنات المختلفة

عنـدما عرضــت  -سـاتذة فـي الجامعـات ذلـك الوقــت كنـا أوفـي  -وبحثـت هـذه القضـیة 

هـل نحـن نتوسـع فـي التعلـیم مـن أجـل التعلـیم وتطـویر  :وطرحـت ،قضیة التعلیم العالي

مـن المعرفـة حتـى لـو  لٍ عـا شـخص جـامعي وعلـى مسـتوىً  القدرات وبالتالي یكون لـديّ 

فقـط وعشـرة أو  ةفـي األسـاس وآخـر فـي المتوسـط اً تـرك شخصـأأم  ؟لم توجد له وظیفـة

ـــ ١٢ وصـــى بـــه مـــؤتمر أ الـــذي وكـــان الخیـــار .مـــوظفین فـــي دواویـــن الحكومـــة اً جامعی
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 .وهذه مرتبطة بالفكرة ،جل العلم والمعرفةنذهب في اتجاه العلم من أ التعلیم العالي أن

 {اْقـَرأْ ابـن خلـدون أول مـا نـزل هـو: المیة نفسها التي أشار إلیهـا العالمـة والنظریة اإلس

َفــاْعَلْم {بــل وحتــى أمــر النــاس بــالعلم قبــل التوحیــد  )،١: العلــق( }ِباْســِم َربِّــَك الَّــِذي َخَلــقَ 

ثـــم مـــن بعـــد ذلـــك قضـــایا التوحیـــد  ،العمـــل ابتـــداءً ف ).١٩: محمـــد( }َأنَّـــُه ال ِإَلـــَه ِإال اللَّـــهُ 

ـــادة وقضـــایا نطالقـــة هـــي وواحـــدة مـــن المرتكـــزات األساســـیة لال ،التشـــریع وقضـــایا العب

 ًا،وواســع اً مشــاع المجتمــع ن یكــون مســتوى التعلــیم فــي، وبالتــالي أنــا خیــر لــي أالمعرفــة

أن یطـــور قـــدرات النـــاس فـــي شـــأن ذلـــك مـــن و توســـع التعلـــیم یالمعرفـــة و  تشـــیعوبالتـــالي 

الجــامعي لدیــه  ، وبالتأكیــد الشــخصةالتعامــل مــع مــا معهــم مــن مــوارد ومصــادر متاحــ

قــدرة علــى التعامــل مــع المــوارد االقتصــادیة وتحدیــد خیاراتــه وتحســین دخلــه أكثــر مــن 

  .الشخص الذي لم یواصل التعلیم الجامعي

    د. أمین حسن عمر:

وهـذا یـأتي بـي إلـى شـيء قرأتـه اآلن فـي  ،ال یتناقض هذا مع التعلیم كصنعة وكخدمةأ

ي إن مــا تخصصــه الدولــة مــن میزانیــة فــ :مــد وقیــع اهللا قــال فیــهمقــال كتبــه الــدكتور مح

 ،علــى أنــه نظــر إلــى المیزانیــة القومیــة ،ن هــذا خطــأ% أنــا أعلــم أ٣التعلــیم ال یتعــدى 

  لكن ما هي النسبة الحقیقیة؟  ،ومعظم اإلنفاق من المیزانیة للوالیات

    مجذوب: بروفیسور أحمد

كــل  :وثانیــاً  ،الرواتــب التــي تــدفع أوًال: ،وابمــا ننفقــه علــى التعلــیم یتــوزع فــي ثالثــة أبــ

ــیم  وفــي إطــار  القــومي رف علــى التعلــیم فــي بنــد التــدریبصــثــم ن ،الثــانويالعــام و التعل

 ،رد فـــي الموازنـــةهـــو غیـــر وا ثـــم كـــل مـــا تضـــعه الجامعـــات .یة والتأهیـــلالتنمیـــة الرأســـ

هـا أكثـر ن الجامعـات فی، ولـك أن تتصـور أمطلق الحریـة فـي التصـرف اوالجامعات له

 ألـــف ٢٠٠الحـــد األدنـــى الـــذي یدفعـــه أي طالـــب ال یقـــل عـــن  ،ألـــف طالـــب ٤٠٠مـــن 

لـو دخلـت علـى الموازنـة سـیكون كـم الـذي ینفـق علـى التـي انظر عدد الملیـارات  جنیه،

    ؟التعلیم

 تـــهأن ندفعـــه فـــي إطـــار تطـــویر التعلـــیم وتحســـین بیئ يال زال مـــا ینبغـــأنـــه أقـــول لكنـــي 

بالمعینـــات الالزمـــة خاصـــة فـــي إطـــار التنمیـــة  همه وتزویـــدتطـــویر كفـــاءة العـــاملین فیـــو 

ویمكــن  ،ن لبــذل المزیــد فــي هــذا اإلطــارو ومحتــاج ،ال زال أقــل مــن طموحنــا ،المتطــورة
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تاحــة الفرصــة فــي إطــار خصخصــة نشــاط التعلــیم وإ حزمــة السیاســات التــي عملنــا بهــا 

% مـن ٥٠مـن  ألن أكثـر ،للقطاع الخاص أن ینفق على التعلیم ال یظهر في الموازنـة

وكما أشار  -التعلیم فإن وفي تقدیري  ،الجامعات والمعاهد والكلیات هي قطاع خاص

بــل ومــدخل أســاس  ،نهضــة اقتصــادیة ةهــو مــدخل أســاس ألیــ - خلــدون ابــنالعالمــة 

ونحن متفـائلون إن شـاء اهللا تعـالى بـأن مـا وصـل مـن سیاسـات فـي  ،ریادة عالمیة ةألی

  اف.إطار التعلیم سیحقق هذه األهد

  د. أمین حسن عمر:

ــالعلم :ونحــن فــي الختــام هــذا مــا نؤكــد علیــه ومــا مــن نهضــة إال  ،مــا مــن نهضــة إال ب

  .. وشكرًا جزیًال بروفیسور أحمد مجذوب.یئة التعلیمیة بصورة عامةببإصالح ال
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  محاضرات

  الخطاب اإلسالمي   

  *مراجعات في أسلوب الدعوة والخطاب 

  **بروفیسور عبد الرحیم علي

ذه مساهمة في الحوار حول قضیة الخطاب اإلسـالمي اسـتجابة لهـؤالء اإلخـوة الـذین ه

في هذا الموضوع، وقد استحسنت فكرتهم في أن تكون هنالك مراجعـة  للحدیثدعوني 

ـــة ألنهـــا فعـــًال تبـــدو وكأنهـــا مفتـــرق طـــرق، كمـــا  ،للخطـــاب اإلســـالمي فـــي هـــذه المرحل

العبــارة، ولكــن ال أظنهــا تصــدق كمــا  ومــا أكثــر مــا تســتعمل هــذه -ن ســأحاول أن أبــیّ 

یبدو أننا حقًا في مفترق طرق. هنالك أمور كثیرة جـدًا عالمیـة ومحلیـة  -صدقت اآلن 

، ولكنــي سأشــیر إشــارات عامــة فیهــا لــن أطیــلو  ،ممــا ســأذكر تســتدعي هــذه المراجعــات

ن رؤوس أقـالم فـي وقـت مختصـر إن وسـأبیّ  ،للقضایا التي في تقـدیري تسـتحق النقـاش

  اهللا. شاء

أوًال: أحببــــــت أن أذكــــــر أن مــــــا تعودنــــــا فــــــي الحركــــــة اإلســــــالمیة أن نســــــمیه القضــــــایا 

اإلســــالمیة، أو الفكــــر اإلســــالمي، أو الخطــــاب اإلســــالمي، أو الــــدعوة اإلســــالمیة، ال 

تختلـف عـن غیرهـا مــن أنـواع الخطـاب والـدعوة التــي مـرت بالتـاریخ اإلسـالمي، بمعنــى 

حیـان مقیـدة بمكانهـا، أعطـى المكـان وأعطـى الزمـان أنها مقیدة بزمانها، وفي بعض األ

أحیانًا روحه وشكله لخطابنا، كمـا كانـت الفلسـفة اإلسـالمیة علـى زمـان ابـن سـینا وابـن 

رشد، وكما كان الحـال عنـد الكالمیـین، وكمـا كـان الحـال عنـد الغزالـي، كـل مرحلـة لهـا 

شــــغل العلمــــاء وصــــحیح أنــــه أحیانــــًا هنالــــك قضــــایا ت ،أســــلوب خطـــــاب ال ینفــــك عنهــــا

ولكــن بــدون شــك الــذي بــرز منــذ أوائــل القــرن  .المســلمین فــي كــل زمــان، فهــي تتكــرر

العشرین وأوسطه له صفة خاصة جدًا، والسـبب فـي ذلـك أنـك عنـدما تقـرأ كتـب التـراث 

ـــًا فـــي قضـــایا نشـــأت فـــي المجتمـــع اإلســـالمي،  اإلســـالمي تجـــد أن الحـــوار كـــان داخلی

لكـــن لـــم یحـــدث أن واجـــه العـــالم اإلســـالمي  ،رجمـــةوأحیانـــًا طـــرأت علیـــه قضـــایا مـــن الت

ولــذلك كــان  ،قضــایا فــي شــكل مواجهــة حضــاریة بــین حضــارتین إال فــي هــذه المرحلــة

                                                 
  محاضرة تم تقدیمها بمكتب التأصیل والتخطیط االستراتیجي  *
 مدیر معهد الخرطوم الدولي للغة العربیة. **
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ــ أن أشــیر إلــى أهــم معــالم المرحلــة منــذ ظهــور الحركــات اإلســالمیة فسأشــیر إلــى  يّ عل

ولكـن اختـرت  ،حوالي أربعة موضـوعات یمكـن أن تقّسـم أكثـر، ویمكـن أن تقلّـص أكثـر

  :بارزة جدًا وتعتبر معالم تاریخیةأن أقول أربعة أحداث 

: االتصال بالحضارة األوربیة وما نشأ عن هذا االتصال من قضایا فلسفیة أو أوالً 

   .سیاسیة أو نظریة

وٕان كــان الغــزو ســببًا لالتصــال الحضــاري  ،: الغــزو االســتعماري للــبالد اإلســالمیةثانیــاً 

عنـــه أیضـــًا قضـــایا وردود أفعـــال أثـــرت علـــى  لكـــن الغـــزو بذاتـــه كغـــزو عســـكري نشـــأت

  .الخطاب اإلسالمي في كثیر من البلدان

  .سقوط الخالفة اإلسالمیة ألول مرة  :ثالثاً 

وتمّزق المجتمع اإلسالمي إلى مـذاهب وطـرق  ،انتشار وتكاثر الفرق والمذاهب    :رابعاً 

  .والكالم ،والنظر ،على قضایا من فقه الفروع، أو قضایا من التصوف

ولــذلك فــردود األفعــال لهــذه القضــایا الكبیــرة  ،ي هــذا الجــو ولــدت الحركــات اإلســالمیةفــ

فبــــرزت  ،أعطــــت المرحلــــة الســــمات األساســــیة لخطــــاب الحركــــات اإلســــالمیة مجتمعــــة

  .الدعوة لشمولیة اإلسالم

ومّیــــزت (حركــــة  )األخــــوان المســــلمین(فكــــرة الــــدعوة إلــــى إســــالم شــــامل مّیــــزت حركــــة 

ولـــم  ،ومّیــزت كثیـــرًا مــن كتابـــات اإلســالمیین فـــي القــرن العشـــرین )الجماعــة اإلســـالمیة

 .لم یكن الناس یحتاجون لتذكیرهم بأن اإلسالم قضـیة شـاملة ،تكن في الماضي قضیة

وكلمــة شــمولیة اإلســالم لعلهــا نتجــت عــن الشــعور بــأن التطــور االجتمــاعي والسیاســي 

قــات المجتمــع إلـــى وبــروز الفكــر الغربــي فـــي المجتمــع اإلســالمي أدى لــدى بعـــض طب

ــــزًا روحیــــاً  ــــدین یمكــــن أن یأخــــذ حّی ویــــنكمش عــــن القضــــایا العامــــة  ،اإلحســــاس بــــأن ال

إلــــى ضــــرورة تأكیــــد شــــمولیة  هــــذا اإلحســــاس هــــو الــــذي دفــــع .االجتماعیــــة والسیاســــیة

لــم تكــن محــور اســتقطاب  ،. فــي القــرون الماضــیة لــم تكــن هــذه قضــیة أصــالً اإلســالم

ثــم كــرد فعــل للغــزو  ،كانــت تعتبــر مــن المســّلماتفكــري، ولــم یكــن یكتــب عنهــا ألنهــا 

  .االستعماري برزت ضرورة إبراز فكرة الجهاد، والدعوة إلیه

كــان هنــاك صــدى للــدعوة للجهــاد كفریضــة مــن الفــرائض فــي كتابــات اإلســالمیین فــي 

الـــدعوة اإلســـالمیة وعـــدم كانـــت هنـــاك أیضـــًا نبـــرة عالیـــة لفكـــرة عالمیـــة  .هـــذه المرحلـــة
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كمـا أكـده الشـیخ النـدوي فـي  ،المعنـى اإلمـام حسـن البنـا فـي مصـر هـذا ، وأكـدإقلیمیتها

والســـبب هـــو أن  ،. فالكتابـــات كلهـــا تقریبـــًا كانـــت تشـــیر إلـــى هـــذا المعنـــى وتؤكـــدهالهنـــد

فكانــــت هنالــــك حاجــــة لتأكیــــد أن العــــالم  ،والخالفــــة ســــقطت ،العــــالم اإلســــالمي تمــــّزق

ثم هنالك سمة بارزة لكـل  .واحدةأمة  -على األقل نظریًا  -اإلسالمي یجب أن یكون 

وهــــي ســــمة الــــرد علـــى الشــــبهات الناشــــئة مــــن االتصــــال  ،ةلـــمـــا كتــــب فــــي هــــذه المرح

  .بالحضارة األوربیة

كما هو الحال فـي  ،الرد على الشبهات في بعض األحیان أصبح عنوانًا لبعض الكتب

ـــاب محمــد قطــب  طیــل حقــائق اإلســالم وأبا(وكتــاب العقــاد  )شــبهات حــول اإلســالم(كت

 )ت نظریــات غربیــة مثــل (دیمقراطیــة اإلســالموأحیانــًا فــي شــكل عنــاوین تبّنــ ).خصــومه

فكــــل هــــذا وأمثالــــه عبــــارة عــــن صــــدى االتصــــال الفكــــري  ).اشــــتراكیة اإلســــالم(ومثــــل 

    .بالحضارة األوربیة

ومـــــع هـــــذه الســـــمات العامـــــة للمرحلـــــة تمّیـــــزت كـــــل منطقـــــة مـــــن المنـــــاطق اإلســـــالمیة 

ي مــثًال فــي باكســتان تــأثرت كتاباتــه لحــد كبیــر بحقیقــة أن فــالمودود ،بخصــائص ممیــزة

وبصــــــفة خاصــــــة بــــــالفكر  ،بیــــــةو باكســــــتان والهنــــــد كانتــــــا أكثــــــر تــــــأثرًا بالحضــــــارة األور 

وشـكل البحـث المبنـي  ،اإلنجلیزي، ولذلك تمّیزت كتابات المودودي بكثیر من العقالنیة

  ة الرد على الخصوم.وتناول معظم القضایا بطریق ،على األصول والمنهجیة الحدیثة

بضــــرورة إعــــادة صــــیاغة التــــراث اإلســــالمي فكتــــب  النــــدوي أحــــّس  نلحســــا الشــــیخ أبــــو

 ،وكتــب األدب بطریقـــة تتناســب مــع العصــر الجدیــد وتحدیاتـــه ،وكتــب التــاریخ ،الســیرة

 .وهـي مدرسـة دار العلـوم ،مدرسة شدیدة المحافظـة -وال تزال  -ألن الهند كانت فیها 

والكتــب  .ن تــدرس أیــة منــاهج غیــر المنــاهج التقلیدیــة القدیمــةوهــذه المــدارس رفضــت أ

وكــان علمــاء هـذه المدرســة مــن المفتــین یرفضـون االجتهــاد أو حتــى التــألیف  ،الموروثـة

فهــذه العقلیــة هــي التــي دفعــت بأمثــال  .الجدیــد بحجــة أن الســابق لــم یتــرك لالحــق شــیئاً 

لتـراث اإلسـالمي ولكـن بطریقـة إلعـادة كتابـة ا -علیـه رحمـة اهللا  -أبو الحسـن النـدوي 

    .ونفس االتجاه موجود عند المودودي ،یخاطب فیها العقالنیین بالجامعات والمدارس

انقسـم المجتمـع إلـى  -على خالف ما وجد عنـدنا فـي العـالم العربـي  -طبعًا في الهند 

وطبقــة أخــرى  ،طبقتــین: طبقــة شــدیدة العلمانیــة مــن تالمیــذ النظــام التقلیــدي المعاصــر
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عنــدنا فــي العــالم العربــي  .وبینهمــا فجــوة عظیمــة ،ن یدرســون فــي المــدارس الدینیــةممــ

ومـــن ثـــم بـــرزت ضـــرورة  ،كانـــت الفجـــوة أقـــل ولكـــن كانـــت عظیمـــة متباعـــدة فـــي الهنـــد

    .أو بین الجماعتین ،لمخاطبة إسالمیة تعبر الحدود بین المدرسیتین

ألنـــه اعتبـــر أن  ،لمیناإلمـــام حســـن البنـــا كانـــت كتاباتـــه روحیـــة لتحریـــك وجـــدان المســـ

 ،وبعــدوا عــن روح اإلســالم ،التحــدي األكبــر هــو رفـــع همــة المســلمین الــذین قبلــوا الواقــع

والـــذي یقـــرأ كتـــاب  .فصـــحیح أن هیاكـــل اإلســـالم كانـــت باقیـــة وكـــذلك القضـــایا الفرعیـــة

یشـــعر بـــأن المشـــكلة التـــي واجههـــا فـــي البدایـــة ظلـــت هـــي  )كرات الـــدعوة والداعیـــةمـــذ(

وهــي مشــكلة أن بعــض المســلمین انشــغلوا بقضــایا  .یحــاول أن یعالجهــاالمشــكلة التــي 

فرعیـــة مثـــل التوســـل واللحیـــة وزیـــارة القبـــور واختصـــموا حولهـــا وتركـــوا جـــزءًا كبیـــرًا مـــن 

لــذلك اتجــه اإلمــام البنــا إلــى هــؤالء ووجــد أنــه لــو  ،المجتمــع لــیس مهتمــًا بالــدین أصــالً 

فــي الــدعوة اإلســالمیة، وأعتقــد أنــه  وصــلهم بــروح الــدین یســتطیع أن یبــث روحــًا جدیــدة

                                                                                                                             .نجح في هذا إلى حد كبیر

كتبهـا فـي  )فـي ظـالل القـرآن(و )معـالم الطریـق( أما الشهید سید قطب فأكثر كتبه مثل

أي رحلة التأمـل والنظـر  ،مرحلة السجن. وكأن خلوة السجن اضطرتهم للرحلة الداخلیة

 )؟هـل نحـن مسـلمون(األسـتاذ محمـد قطـب كتـب كتابـه  .في أحـوال المسـلمین وتحلیلهـا

هــذا  مثــل نممــا یــدل علــى أن المحنــة أحوجــت لإلجـــابة عــ وجعــل هــذا (عنــوان كتــاب)

ُكتـب فـي فتـرة  )معـالم الطریـق(ن إومحمد قطب سمعته مـره مـن المـرات یقـول  .السؤال

ـــون وتنتهـــك أعراضـــهم وُیبقـــون فـــي الســـجون  رأى فیهـــا الشـــهید ســـید أن المســـلمین یقّتل

وال ینطــــــق بشــــــيء مــــــن عــــــدم  ،لعشــــــرات الســــــنین دون أن یتحــــــرك المجتمــــــع المســــــلم

ل أن یفهم ما آلت إلیه حـال المسـلمین ؟ ولذلك حاو فتعجب كیف یكون هذا ،االستجابة

كـأن الشـك قـد اعتـراه  ،فبدأ یشیر أحیانًا إلى ذراري المسلمین ،ودعتهم إلى هذا الوضع

ولقـد كانـت لألسـتاذ  .وهذا ما برز في كتبه األخیـرة ،في مدى إسالمیة المجتمع المسلم

كان یعـرض سمعت من األخوان الذین زاروه في أخریات أیامه أنه  ،كتاباتقطب سید 

ألنه لیس في انتشارها وانشغال النـاس بهـا مـن  ،عنها ویود أن یستعیدها حتى ال تنشر

وهو كتـاب قـیم جـدًا ولكنـه لـم یكـن سـعیدًا  )العدالة االجتماعیة في اإلسالم( :فائدة مثل

به في أخریات أیامه نسبة ألنه كان یرى أن القضایا التي ینشغل بها العالم اإلسالمــي 
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وأن مـا  ،ن تكـون أصـولیة متعلقـة بأصـل االعتقــاد وأصـل االنتمـاء لإلسـالمكان یجب أ

  .یفقده المسلمون أكبر من العدالة االجتماعیة

 ،والشــیخ ســعید النورســي مــثًال یجــد المطــالع لمجموعــة مؤلفـــاته عنایــة شــدیدة بالفلســفة

وح والتربیــة وعنایــة كبیــرة جــدًا باالهتمــام بــالر  ،وعنایــة كبیــرة بقضــایا الــرد علــى المادیــة

هـــذه كلهـــا تتـــردد فـــي كتبـــه مـــن وقـــت  ،والمعـــاني اإلیمانیـــة كالصـــبر والشـــكر واالفتقـــار

والهجمــة  ،أنـه عـاش مرحلـة مـا بعـد الكمالیـة -فـي تقـدیري  -والسـبب فـي ذلـك  ،آلخـر

فقد سّلم النورسي باالبتعـاد عـن السیاسـة  -العلمانیة في تركیا لم تكن فقط على الدولة 

حصـلت علمنـة للتعلـیم وللمنـاهج  .لى جوهر التـدین اجتماعیـًا وثقافیـاً ولكنها كانت ع -

    .اشتدت معها الحاجة إلى إبراز قیمة الفكر اإلسالمي من نواحیه الروحیة والثقافیة

ولكن التذكیر بهما في هـذه  ،هذه المقدمات قصد منها إبراز حقیقتین ال خالف علیهما

  لما بعدهما: المرحلة قد یكون مجدیًا والزمًا للتمهید

األول: هي أن الخطاب اإلسالمي مرتبط بعصره وبیئته، ولیست مقوالت الحركة 

ولذلك فإن كثیرًا من برامج  ،اإلسالمیة المعاصرة ببدٍع من نظیراتها في التاریخ

الحركة، وأسالیب خطابها تحمل صدى الفترة التي ولدت فیها، وتصبح قابلة للمراجعة 

  .جدیدة وتحدیات مختلفة أولویاترزت حیثما تبدلت البیئة أو ب

ولكـــن الخطـــاب متجـــدد  ،أن األهـــداف والغایـــات أقـــرب إلـــى الثبـــات واالســـتمرار  الثانیة:

  .والوسائل متبدلة بحسب المرحلة والواقع

وینشــأ مــن هــاتین الحقیقتــین التســاؤل عــن مــدى الحاجــة فــي هــذه المرحلــة (مــن أوائــل 

  ؟یاتها) إلى خطاب یناسبها ویجاوب تحد٢١القرن 

هــا مــا هــي البیئــة الفكریــة التــي نشــأت فی :ویتفــرع عــن هــذا التســاؤل تســاؤل آخــر وهــو

  الحركة اإلسالمیة في السودان وهي موضوع حدیثنا الیوم؟

مـا المسـتجدات والتطـورات فـي الفكـر والسیاسـة والمجتمـع التـي  :ویتفرع سؤال آخـر هـو

ي نشــــأت فیهــــا الحركــــة تجعــــل مراجعــــة الخطــــاب ضــــروریة بالقیــــاس إلــــى المرحلــــة التــــ

هــذه مقــدمات ننفــذ منهــا للتحــدث عــن الحركــة اإلســالمیة فــي  .؟واســتمدت منهــا خطابهــا

  .السودان بصفة خاصة
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منها التحرر مـن  ،واجهت الحركة اإلسالمیة في السودان عند نشأتها قضایا كبیرة جداً 

ــــي المــــدا ،االســــتعمار ــــة ف ــــة إلحادی ــــى نظری رس وانتشــــار الفكــــر الشــــیوعي المرتكــــز عل

وٕاقبــال األحــزاب الســودانیة الوطنیــة علــى مــنهج فصــل الــدین عــن قضــایا  .والجامعــات

واســتفادتهم مــن الطوائــف الدینیــة فــي كســب الــوالء السیاســي للحــزب دون ربــط  ،الحیــاة

بمعنــى أن رجــال األحــزاب طّبقــوا العلمانیــة تطبیقــًا  .الحــزب بالقاعــدة اإلســالمیة للطائفــة

نتیجـــــة لهـــــذه الحالـــــة  .ر عنهـــــاوالطائفــــــة التـــــي یعّبـــــ حیـــــث فصـــــلوا بـــــین الحـــــزب ،ذكیـــــاً 

وهي مثـل بقیـة الحركـات اإلسـالمیة  .االجتماعیة نشأت الحركة اإلسالمیة في السودان

ومـــع ذلـــك  ،فـــي مصـــر )األخـــوان المســـلمون(أخـــذت جـــزءًا كبیـــرًا مـــن صـــفات حركـــة 

  .وألخصها في ثالث نقاط ،احتفظت بصفاتها الخاصة

  النقطة األولى:

ثـم فـي جامعـة الخرطـوم  ،فقد نشأت أصًال في المدارس الحدیثـة ،ركة نخبویةكانت الح

ـــــافتهم  ،وبالتـــــالي كـــــان الخطـــــاب موجهـــــًا لألفندیـــــة ،والجامعـــــة اإلســـــالمیة ومناســـــبًا لثق

األفندیـــة هـــو التعبیـــر الـــذي كـــان یطلـــق علـــى المثقفـــین فـــي الســـودان حتـــى (وهمـــومهم 

  ).اتیات والستینیالخمسین

  النقطة الثانیة:

ولــــم یرتكــــز فقــــط علــــى النصــــوص أو علــــى إثبــــات الفتــــوى  ،ز الخطــــاب بعقالنیــــةتمیــــ

كثیـرًا مـا یقـال  .الشرعیة أو رأي الدین في المسائل الطارئة كما بدأ یقال في الجامعـات

اآلن عــــن رأي الــــدین فــــي كیــــت وكیــــت وأن هــــذا القــــول لــــو قیــــل فــــي الخمســــینیات أو 

ألن مثــل هـذا الخطــاب  ،ئــل اسـتخفافاً السـتینیات أو الســبعینیات لضـحك الطلبــة مـن القا

بــل كــان البــد مــن أن تحــتج لرأیــك بــالحجج العقلیــة حتــى لــو كــان هــذا  ،مــا كــان لیقبــل

  .الرأي مسنودًا بآیة قرآنیة

وهـذا مـا احتـاج  ،فالعقالنیة في الخطـاب نقصـد بهـا ضـرورة االحتجـاج بـالحجج العقلیـة

الحركــة اإلســالمیة فــي أوائــل  وهــو مــا احتاجــت إلیــه .إلیــه الفالســفة فــي العصــر األول

وكــان الخطــاب موجهــًا للحــوار مــع الشــیوعیین  .نشــأتها ولمــدة عشــرین أو ثالثــین ســنة

مـن فكـر الحركـة كتـب  ،وجـزء كبیـر جـداً  .ومـع العلمـانیین بصـفة عامـة ،بصفة خاصـة
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ألننا فـي السـودان نكثـر مـن خطابنـا الشـفوي فـي المحاضـرات  ،أو ألقي في محاضرات

  .لذلك نجد أن أكثر خطابنا كان یتمیز بأسلوب شفوي .هي قلیلةأما الكتابة ف

  النقطة الثالثة:

والســبب فــي ذلــك أن  ،جــزء كبیــر مــن خطــاب الحركــة اإلســالمیة كــان خطابــًا سیاســیاً 

الطلبـــــة الـــــذین قامـــــت فـــــي وســـــطهم الحركـــــة اإلســـــالمیة كـــــانوا مســـــتغرقین فـــــي العمـــــل 

وكانــــت المؤسســــات  .جیــــه نظــــام الحكــــملتو  :وثانیــــاً  ،لطــــرد االســــتعمار أوًال: ،السیاســــي

فكـــان السیاســـیون یســـتعدون لـــه مـــن  ،الجامعیـــة فـــي الســـودان تشـــعر أنهـــا وارثـــة الحكـــم

وكل الذین قادوا السودان فـي تلـك المراحـل كـانوا مـن خریجـي الجامعـات مـن  ،الجامعة

وفیما بعد تباعدت المسافة بـین الطلبـة والعمـل السیاسـي  ،دون خبرة طویلة بعد التخرج

ولكــن بقــي طمــوح الطلبــة واهتمــامهم بالنشــاط السیاســي ممیــزًا للبیئــة الطالبیــة  ،القیــادي

   .في السودان

ومشـتمل  ،لكنـه مسـنود بتوجیـه دینـي ،إذن فقد كان الخطاب سیاسیًا في المرتبة األولـى

وهو في هذا یختلف عن خطـاب الحركـة فـي مصـر وبـالد  ،على قضایا إسالمیة دینیة

مهمــا اشــتمل علــى قضــایا  ،وروحیــاً  ،بهم فــي جملتــه اجتماعیــاً حیــث كــان خطــا ،أخــرى

ز علــى ألن الخطــاب رّكــ ،فاألولویــات فــي الســودان كــان ترتیبهــا مختلفــًا قلــیالً  .سیاســیة

فقـد  ،السیاسة في بدایته للظروف االجتماعیة والسیاسیة التي كانت قائمة فـي السـودان

قـاد معارضـة الخصـوم أو هـدم كان خطاب احتجاج أو اعتـراض أو كمـا أسـماه أحـد الن

  .الخصم

ونقـد  ،كثیر جدًا من محاضراتنا وندواتنا ولیالینـا السیاسـیة كانـت عبـارة عـن نقـد للحـاكم

وربمــا قــدمت الحركــة  .م١٩٦٤والســیما بعــد ثــورة أكتــوبر  ،ونقــد للــنظم األخــرى ،للدولــة

سأسـتفید  .ةولكنها لم تكن تفصل في البـرامج البدیلـ ،شعارات بدیلة في عملها السیاسي

لكـن فـي هـذه المرحلـة أریـد أن أؤكـد أن  ،من هذا في الكلمة القادمـة لبیـان أمـور أخـرى

تلـزم الحركـات والتیـارات  ،هذا في تاریخ الحركات لیس عیبًا بقدر ما هو صفة للمرحلة

لكن العیـب هـو أن تـالزم هـذه الصـفة حركـة ناضـجة حتـى بعـد  ،التي تقدم نفسها بدیالً 

  .أو االنتصار على الخصوممرحلة االستواء 
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ومـن قبلهـا بـرامج جبهـة المیثـاق  )م١٩٨٩ - ١٩٨٥(برامج الجبهة القومیة اإلسـالمیة 

اجتماعیـــة  ،م) كانـــت بـــرامج سیاســـیة فـــي الدرجـــة األولـــى١٩٦٩ - ١٩٦٤(اإلســـالمي 

أما برامجها الروحیة المحضة فكانت جزءًا من عمـل مكتـب  ،وثقافیة في الدرجة الثانیة

أو بــرامج طــوائفهم التــي كــانوا  ،انــت موكولــة إلــى بــرامج األفــراد الشخصــیةوك ،الــدعوة

ألــیس ذلــك  .آدابهــا حتــى بعــد انتمــائهم إلــى الجبهــة اإلســالمیةو  یحــافظون علــى أورادهــا

فــي حــد ذاتــه دلــیًال علــى أن البرنــامج سیاســي فــي جــوهره؟ ومــع ذلــك فقــد كانــت للطلبــة 

 ،الــب علــى مــأثورات اإلمــام حســن البنــاوالشــباب بــرامج تربویــة روحیــة مســتندة فــي الغ

ومقتبســـة أحیانـــًا مـــن الســـنن المشـــهورة وأنـــواع الكتـــب الفقهیـــة المیســـرة مثـــل فقـــه الســـنة 

  .. ونحوهما..ومنهاج المسلم

ألن  .والغــــرو فــــي ذلــــك ،كــــان الشــــیوعیون یعتمــــدون بــــرامج اقتصــــادیة أكثــــر تفصــــیالً 

واألحـــزاب  .نظریـــة اقتصـــادیة والنظریـــة الماركســـیة ،االشـــتراكیة فـــي أساســـها اقتصـــادیة

ـــم تكـــن تهـــتم بـــالبرامج كثیـــراً  علـــى  )براغماتیـــاً (بـــل تعتمـــد اعتمـــادًا وصـــولیًا  ،األخـــرى ل

ال تتجـــاوز فـــي ذلـــك  ،الوعـــود المناســـبة للـــدائرة المعنیـــة فـــي وقـــت االنتخابـــات المحـــددة

  .الوعد ببناء المؤسسات أو توصیل الكهرباء أو حفر اآلبار

برنامجــًا  ،ة إلــى البــرامج كــان برنــامج اإلســالمیین علــى عمومیتــهوفــي هــذه البیئــة الفقیــر 

واســتمداده مــن الضــمیر  ،وأكثــر جاذبیتــه فــي اتصــاله بفلســفة مترابطــة .واضــحًا وجاذبــاً 

    .اإلسالمي لألمة

 ،فــي االقتصــاد :أوالً  ،وفیمــا یلــي تنــاول لخطــاب الحركــة اإلســالمیة فــي مرحلــة الدولــة

  .اسةفي شأن المجتمع والسی :وثانیاً 

  :: االقتصادأوالً 

لمــا قامـــت اإلنقــاذ واجهـــت حقیقــة أن البرنـــامج الــذي دعـــت لــه الحركـــة كــان علیهـــا أن 

وأصـــبحت بـــین عشـــیة وضـــحاها ُملزمـــة بـــأن یكـــون عنـــدها  ،تطبقـــه علـــى أرض الواقـــع

وملزمة ببرامج تربویـة تحقـق بهـا حلـم  ،برامج اقتصادیة لكي تحقق االقتصاد اإلسالمي

  .المجتمع المسلم

فقــد أصــبحت بیــدها الدولــة  ، شــك أن هــذا كــان أكبــر تحــٍد واجهتــه الحركــة اإلســالمیةال

 .وكـــان علیهـــا أن تبـــرز نموذجـــًا ال أن تـــدعو إلـــى نظـــام أو أســـلوب نظـــام ،ومؤسســـاتها
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فالـــذي یكفـــي للحركـــات اإلســـالمیة خـــارج الســـودان مـــا عـــاد یكفـــي داخـــل الســـودان بعـــد 

واجهــت واقعــًا غیــر مــوات یتمثــل فــي حصــار  طبعــًا ال ننكــر أن بــرامج الحركــة ،اإلنقــاذ

ویتمثــل فــي اقتصــاد رعــوي  ،ویتمثــل فــي حــرب طحــون ُمهلكــة ،اقتصــادي ودبلوماســي

لهــا الــدعاة،  ىزراعــي ضــعیف ال یمكــن أن یــنهض بنظــام الدولــة اإلســالمیة التــي دعــ

    .وهي دولة العدالة االجتماعیة باختصار شدید

وكـــان بعـــض الـــدعاة  .ظـــام عدالـــة اجتماعیـــةكنـــا دائمـــًا نبشـــر بـــأن النظـــام اإلســـالمي ن

ألن  ،یقولون دومًا بأنه في نظام الدولة اإلسالمیة لـن تحتـاج البنـت ألن تمـارس البغـاء

وأن الجریمـة  ،والسـارق لـن یسـرق ألن المجتمـع یكفیـه ،اتیالمجتمع یهیـئ لهـا الضـرور 

كـالم أصـبح هـذا النـوع مـن ال .كلها ستنعدم أو تنكمش ألن أسبابها سوف تزول... الـخ

وغیـر ممكـن ألنـك تعلـم أن الدولـة ال تسـتطیع أن تهیـئ لكـل إنسـان  ،الیـوم غیـر مقبـول

واالقتصـاد القـوي ال یـتم فقـط بالـدعوة إلیـه  ،احتیاجاته األولیة إال فـي ظـل اقتصـاد قـوي

  .وٕانما ببنائه

باإلضافة إلى ذلك اضطرت الدولـة لتحمیـل جمهـور الشـعب عـبء التنمیـة التـي كانـت 

 ،ةیــوفــي شــكل مشــروعات زراع ،وذلــك فــي شــكل اســتخراج بتــرول ،لتعجیلهــاحریصــة 

واإلســراف فــي فــرض  ،ضــرائبالوذلــك بفــرض  ،وكــذلك حملــت الشــعب عــبء الحــرب

لكـن فـي  ،لیس في مفردات الفقـه ،الضرائب مخالف للنظریة اإلسالمیة التي دعونا لها

روضـــة علینـــا آثـــار ولــذلك نشـــأت عـــن هـــذه التحــدیات المف .توجهــات الدولـــة اإلســـالمیة

فكثیـر  .اجتماعیة معارضة تمامًا ألهداف الحركـة وآمالهـا وطموحاتهـا كحركـة إسـالمیة

جــدًا مــن الطلبــة الــذین وســع لهــم فــي التعلــیم وجــدوا أنفســهم فــي حالــة إمــالق وهــم فــي 

وهكــذا وجــد أن بعــض  .العواصــم بعــد أن هــاجروا مــن األقــالیم لیدرســوا فــي الجامعــات

وطبعــًا كــان أكبــر اآلثــار االجتماعیــة  .وّلــد آثــارًا اجتماعیــة مشــكلةالطمــوح فــي البــرامج 

ورفـع  .بروزًا هو ما نشأ من رفع الدعم عن السلع الذي كـان سـائدًا فـي العهـود السـابقة

ن عـومهمـا نشـأ  ،الدعم أصبح معناه في الحقیقة تحمیل المجتمع جمیع أعباء المعیشة

  .ت آثارها االجتماعیة سالبةهذه السیاسة من نمو اقتصادي ملموس فقد كان
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واجهت الحركة معضلة توجیه الخطـاب بمـا  ،في ظل هذه الحقائق االقتصادیة القاسیة

ومــن التركیــز علــى  ،یناسـب المرحلــة، وانتقلــت مــن مرحلــة النظریــة إلـى مرحلــة التطبیــق

  .ثل والمبادئ إلى التركیز على قضایا الناس وصعوبات الحیاة المادیةالمُ 

ومن أهم معالم الخطاب الجدیـد  ،وترتب علیها تعدیل الخطاب ،قلة بعیدةكانت هذه الن

بـل علـى أفعـال یمكـن  ،في مجال االقتصاد أنه لم یعد مبنیًا علـى وعـود یرجـى تحقیقهـا

  .ومشروعات قابلة للتقویم العلمي الدقیق ،رؤیتها

ادي إلـى ومن معالمه تعدیل نبرة المبالغـة فـي تصـویر مثالیـة النظـام اإلسـالمي االقتصـ

هكـذا اضـطرت الحركـة بحكـم  .وألصـق بحقـائق العصـر وضـروراته ،لهجة أكثر واقعیـة

فلـیس  .وأن تدافع عـن خیاراتهـا ،قیامها على مسئولیة الدولة أن تختار اختیارات حرجة

وأن تدعو لالعتمـاد علـى الـذات  ،باإلمكان أن تدعو إلى خفض الضرائب ودعم السلع

  .برنامج واحدواإلسراع بالتنمیة معًا وفي 

الوضــــوح فــــي  ،وممـــا أراه ال یــــزال یــــنقص برامجنـــا وخطابنــــا فــــي هــــذا المجـــال الحیــــوي

االختیــار بــین االتجاهــات المتعارضـــة عالمیــًا حــول موضـــوعات وقضــایا ظــل بعضـــها 

ـــور فـــي محـــاور وتیـــارات یوشـــك أن ینقســـم العـــالم  ،موضـــع اخـــتالف وبـــدأ بعضـــها یتبل

  :ویصطرع علیها ،بینها

والتــي یقــر أكثــر النــاس بمــا فــي ذلــك  ،: قضــیة العولمــة االقتصــادیةامــن هــذه القضــای

ــه دفعــاً  ،االشــتراكیون القــدماء بأنهــا تیــار جــارف وقــوي ولكــن  ،ال تملــك الــدول الفقیــرة ل

اإلقرار بقوته لم یحل دون االعتراض على سلبیاته اعتراضًا لم یقتصر على المسـلمین 

 ،كبر شباب الدول الغنیة وكثیر مـن مفكریهـابل عبر عنه بقوة أ ،وال على الدول الفقیرة

بـل كـذلك مـن  ،ر عنهـا العولمـة فحسـبال من حیث شراسة النزعـة الرأسـمالیة التـي تعّبـ

احتمال أن یتدثر فـي نـوع مـن االسـتعمار الجدیـد یسـلب الـدول الضـعیفة حـق اإلشـراف 

اب ي خیراتهــا أصــحویجعــل المــواطنین غربــاء فــي بالدهــم التــي سیشــتر  ،علــى خیراتهــا

  .ویسخرونهم في استثمارها تسخیرًا ال إنصاف فیه رؤوس األموال،

 ،وهــي قضــیة قدیمــة ،ومــن هــذه القضــایا قضــیة التــوازن بــین الملكیــة الجماعیــة والفردیــة

ولكن طـوارئ التحـوالت  ،وظل االختیار اإلسالمي منها المزاوجة والموازنة بین نظامین
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 ركـات اإلسـالمیة علـى إعـادة النظـر،ر الحوالجنـوح الكامـل نحـو التحریـر یجبـ ،العالمیة

  .والتعبیر المتجدد بخطاب مناسب دفاعًا عن الخیار اإلسالمي في هذا المجال

ومـا یلـزم الدولـة اإلسـالمیة تجـاه المـواطن  ،ومن هذه القضـایا مسـألة الرفـاه االجتمـاعي

 وكیفیة توفیر هذه الخـدمات بوسـائل الضـرائب المتصـاعدة علـى ،من خدمات ضروریة

وكلهـــا قــــد أخـــذت بــــه  ،أو بوســــائل الصـــنادیق والضــــمان االجتمـــاعي ،أربـــاح األعمـــال

إضــافة إلــى  ،ســوى أن الفقــر النــاتج عــن ضــعف اســتثمار المــوارد ،الدولــة فــي الســودان

كـل ذلـك أدى إلـى  ،وقلة الفـرص المتـوفرة للعمـل المنـتج ،سوء استخدام األفراد ألموالهم

ص مسـاحة الفقـر التـي یعـیش فـي ظلهـا أن یقلّـدون  ،مضـاعفة األعبـاء علـى المنتجـین

  .سیما في مناطق الریف ال ،معظم المواطنین

  :ثانیًا: المجتمع والسیاسة

 ،وهــي تـدعو إلــى مــنهج إسـالمي فــي الحكــم ،كـان خطــاب الحركــة اإلسـالمیة الوجدانیــة

ـــ .واحـــد خطابـــًا احتجاجیـــًا وتبشـــیریًا فـــي آنٍ  ،وتســـلك طریقهـــا إلـــى الســـلطة ر كانـــت تبشِّ

 ،وتتراجـــع المفاســـد ،وتتعـــاظم فیـــه الفضـــائل ،جتمـــع فاضـــل تســـوده القـــیم اإلســـالمیةبم

وكـل ذلـك ممـا  ،وینتشر فیه التراحم والتضامن ،ویتحقق فیه التكافل والعدل االجتماعي

وتصوره لنا أخیلتنا عـن المجتمـع الـذي سـوف  ،تغرسه دراسة السیرة النبویة في وجداننا

  .یكون

بمعنى أنها كانت تعتـرض األنظمـة السـائدة  ،ي نفس الوقتوكانت الحركة احتجاجیة ف

 ،وال تشــجع قــیم الــدین وال ترعاهــا ،والحكومــات القائمــة بأنهــا تفصــل بــین الــدین والدولــة

وال تنصـفهم وال تجتهــد فـي رفــع  -ســیما ضـعفاءها  ال –وأنهـا تقصـر فــي حقـوق األمـة 

علـى مظـالم المسـلمین فـي  ثم كانـت تحـتج احتجاجـًا كبیـراً  .الفقر والبؤس والجهل عنهم

والمستضــعفین فــي بالدهـم تحــت األنظمــة العلمانیــة  ،المضــطهدین فــي فلسـطین ،العـالم

  .القاهرة

وكتـــب لهـــا نفـــوذ فـــي تصـــریف األمـــور وبنـــاء  ،نـــت الحركـــة مـــن مفاصـــل الدولـــةثـــم تمكّ 

فاســـتخدمت هـــذا النفـــوذ بأنواعـــه فـــي توجیـــه الحیـــاة االجتماعیـــة  ،المؤسســـات وتوجیههـــا

وفــــي تأســــیس  ،فلــــم تقتصــــر فــــي بنــــاء المســــاجد والحــــث علــــى عمارتهــــا ،ینیــــةوجهــــة د

 ،الجامعات ومراجعة مناهجها وأهدافها حتى تخدم أهداف التغییـر االجتمـاعي المنشـود
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 ،فروجعــــت المنــــاهج ،تبــــع فــــي منــــاهج التربیــــة والتعلــــیم األســــاسومثــــل ذلــــك التوجیــــه أُ 

وشـجعت  ،ذ فـي حفـظ القـرآن الكـریموزیـدت حصـة التالمیـ ،فت لتأكیـد القـیم الدینیـةووظّ 

 ،ومثلمـــا روجعـــت المنـــاهج التربویـــة روجعـــت القـــوانین ،ت فكـــرة المدرســـة القرآنیـــةوطـــورِّ 

وقامـت شـرطة  ،وتوضع عقوبات على المنكرات والمفاسد ،بحیث تحرم فیها المحرمات

وتتبعـت الظـاهر  ،وحاصرت كـل أنـواع الرذیلـة ،أمن المجتمع بمتابعة المظاهر الفاسدة

وواجهتهــا  ،ولقیــت الشــرطة وأجهــزة األمــن مــن ذلــك عنتــاً  ،ن المنكــرات والمســتتر منهــامــ

وضـــج  ،حیـــث ضــج أنــاس یطلبــون مالحقـــة الفســاد ومحــوه ،مشــكالت فقهیــة وسیاســیة

  آخرون ینتقدون متابعة الشرطة ومالحقتها الناس في الشوارع والبیوت! 

ـــك النقـــد نـــوع مـــن التـــوازن وانحصـــرت  ،المتابعـــة فتراجعـــت حمـــالت ،وقـــد نجـــم عـــن ذل

وكفــت یــد الســلطة  ،المالحقــة فــي األمــور الظــاهرة التــي ال تخفــى ممــا یخــالف القــانون

  .عن المستتر من الباطل

 ،ولقـــد حـــدث تطـــور كبیـــر فـــي مجـــال إفســـاح الحریـــات، وبنـــاء المؤسســـات الدســـتوریة

وبموجبــــه  ،وتحولــــت الدولــــة عــــن موقــــف الشــــرعیة الثوریــــة الــــذي اتخذتــــه ألول عهــــدها

وحیــف علــى المؤسســات الحزبیــة والمدنیــة غیــر  ،ت تجــاوزات فــي مجــال الحریــاتحــدث

شــرع تــدریجیًا فــي  ،نتخــب المجلــس الــوطنياثــم منــذ أجیــز الدســتور و  ،الموالیــة للنظــام

وانحسرت موجة االندفاع الثـوري بخیرهـا وشـرها مفسـحة  ،إتاحة قدر أكبر من الحریات

بــل المــراد  ،بـــة فلــیس هنــا مجــال تقویمهــاومهمــا تكــن التجر  .المجــال للحــوار والمؤسســیة

بهــــــذا الوصــــــف المختصــــــر أن یكــــــون تمهیــــــدًا یصــــــار بعــــــده إلــــــى اقتــــــراح التعــــــدیالت 

  .على عبرة التجربة وآثارها والتجدیدات في خطاب الحركة اإلسالمیة بناءً 

وعبــرة الســنوات الماضــیة یجــوز للمــرء  ،علــى تجربــة الحركــة اإلســالمیة فــي الحكــم بنــاءً 

دون وقـــوف عنـــد مئـــات المالحظـــات الدقیقـــة التـــي  ،هـــم الموجهـــات وأبرزهـــاأن یـــذكر أ

  یمكن أن تحشد في تقویم شامل:

وال  ،إن أجهزة الدولة وسلطانها وقوانینها لیسـت كافیـة فـي تقـویم عـوج المجتمعـات :أوالً 

ــــي إصــــالح فســــادها ــــة بــــأن عملیــــة اإلصــــالح  .ف ــــد كانــــت الحركــــة اإلســــالمیة واعی لق

ولكنهـا  ،حتاج إلى وسائل شـاملة تحـیط بـالفرد مـن جمیـع الجوانـباالجتماعي شاملة وت

ربمــا جنحــت نحــو التركیــز علــى  ،وفــي ســعیها للســلطة ،فــي فتــرة المعارضــة واالحتجــاج
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وربمـا حملهـا هـذا المیـل فـي التفكیـر إلـى التقلیـل مـن أهمیـة  ،والقـوانین ،أهمیة السلطان

عــل التــي ظلــت متاحــة لهــا فــي كــل فلــم تســتخدم األداة األف ،الســلطان الروحــي والمعنــوي

  .أال وهي أداة التوجیه واإلقناع ،حتى وهي خارج الحكم ،األوقات

وفـــي  ،لكـــن الحركـــة بعـــد أن جربـــت الوســـائل القانونیـــة والســـلطانیة فـــي محاربـــة الفســـاد

ــالمعروف والنهــي عــن المنكــر وأن تســتخلص  ،یحــق لهــا أن تراجــع حصــادها ،األمــر ب

ن مظـاهر الفسـاد ، أي إتقـدیري أقـل نجاحـًا ممـا كـان متوقعـاً وهي في  ،النتیجة الواقعیة

لكـن المحاصـرة القانونیـة لـم تـؤد إلـى  ،وٕان كانـت قـد حوصـرت ،االجتماعي واألخالقـي

واســتبان مــن هــذه التجربــة أن الســلطان القــانوني ال یكــون  .الطهــر االجتمــاعي المنشــود

فاألصـل  ،وفي إشاعة الخیـر ،إال مكمًال للجهد االجتماعي والفردي في محاربة المنكر

 ،ومتابعــة التوجیــه والتــذكیر بوســائل اإلرشــاد واإلقنــاع ،عــن المنكــر هــو األمــر والنهــي

بــاب الخــوف أو اإلكــراه الـــذي مـــن ال  ،حتــى یكــون التــأثیر مـــن بــاب االنقیــاد الطــوعي

  .نه النفاقعیتولد 

فــإن  ،جتمــاعيولمــا كــان الســلطان القــانوني مكمــًال ال أصــًال مســتقًال فــي اإلصــالح اال

وٕالـى  ،االعتماد علیه اعتمادًا كامًال قـد یفضـي إلـى تقصـیر فـي تطـویر وسـائل التوجیـه

ضــمور فــي مؤسســـات المجتمــع التـــي وظیفتهــا أن تقــوم باإلرشـــاد والتوجیــه واإلصـــالح 

  .ثم یكمل عملها السلطان برقابة وقانون ،أصالة وابتداءً 

وتشــــیر إلــــى ضــــرورة  ،ا المعنــــىوخالصــــة تجربــــة اإلنقــــاذ فــــي هــــذا المجــــال تؤكــــد هــــذ

االلتفــــات أكثــــر نحــــو المؤسســــات االجتماعیــــة الدینیــــة مــــن مســــاجد وجمعیــــات طوعیــــة 

وهیئــات مدنیــة حتــى تقــوم بوظیفتهــا فــي توجیــه الشــباب وجــذبهم إلــى العمــل اإلیجــابي 

وال یغنــي عــن هــذه الوســائل أیــة إجــراءات  ،وتقــویم القــدوة ،وفــي تقــویم الســلوك ،النــافع

  .انونیة من دونهارقابیة أو ق

وأدت إلـى  ،البد للحركة اإلسالمیة أن تستفید مـن الخبـرة اإلنسـانیة التـي تراكمـت :ثانیاً 

بینمـا توسـعت وظـائف المؤسسـات االجتماعیـة الطوعیـة التـي   ،تقلیص الـدور الحكـومي

وهــذه المؤسســات المدنیــة مــن شــأنها أن  .أصــبحت تعــرف بمؤسســات المجتمــع المــدني

كمــا كانــت فــي ظــل الحضــارة اإلســالمیة التــي  ،ف المجتمــع المســلمتقــوم بمعظــم وظــائ

وعرفــــت األمــــر بــــالمعروف والنهــــي عــــن  ،وعرفــــت الحســــبة ،عرفــــت مؤسســــات الوقــــف
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أكثــر الوظــائف و  ،وكــذلك الرعایــة االجتماعیــة ،وكــان التعلــیم فیهــا عمــًال أهلیــاً  ،المنكــر

ن ، وحیــــــث إاةاألخـــــرى هـــــي قســــــمة بـــــین المجتمــــــع وقیادتـــــه كالجهـــــاد والــــــدفاع والزكـــــ

المجتمعات اإلنسانیة صـائرة فـي هـذا العصـر نحـو تقلـیص دور الحكومـة وتوسـیع دور 

فإن الحركة اإلسـالمیة یالئمهـا أن تعتمـد أكثـر فـأكثر علـى  ،المجتمع مع تنسیق بینهما

ونسج أهدافها في نسیج هذه المنظمـات حتـى ال  ،مؤسسات المجتمع المدني وتنشیطها

معتمـــدًا علـــى الســـلطة التـــي هـــي  -وهـــو أمـــر مســـتدام  -ي یكـــون اإلصـــالح االجتمـــاع

ـــة بـــین النـــاس ـــة الحركـــات اإلســـالمیة فـــي بـــالد أخـــرى ومـــا عانـــت مـــن  ،دول وٕان تجرب

وترســیخ  ،وضــرورة توفیرهــا ،لیحفـز علــى تأكیــد معنــى الحریـات ،اضـطهاد وقهــر وكبــت

ه القیمـة ألن رسوخ هـذ ،قیمتها في المجتمع كلما ُأتیحت فرصة السلطة لحركة إسالمیة

  .هو الضمانة األكبر لئال تعصف بها ریح السیاسة المتقلبة

 ،وفي هذا الصدد فـإن مـا شـرعت فیـه حكومـة اإلنقـاذ مـن إتاحـة حریـة العمـل السیاسـي

ـــه مــن الحــوار مــع المجموعــات السیاســیة المختلفــة هــو مــن الســنة المحمــودة  ،ومــا سنت

مهـــم أن یشـــعر المجتمـــع ومـــن ال .ویجـــب اســـتكماله بتراتیـــب واضـــحة وخطـــاب مناســـب

وأنهـــا ال تنـــوي وال  ،الســـوداني بـــأن الحركـــة اإلســـالمیة لیســـت ســـیفًا مســـلطًا علـــى رقبتـــه

وال تـــتم هـــذه الطمأنینـــة فـــي المجتمـــع إال  .دون رضـــاه یـــهترغـــب فـــي فـــرض وصـــایة عل

مـا دام ذلـك فـي إطـار العمـل السـلمي والمدافعـة  ،بإتاحة فـرص النقـد والحركـة للخصـوم

  .بالرأي والقول

ــالممكن :ثالثــاً  وال یقبــل منهــا إّال  ،لقــد تبــین مــن التجربــة أن الدولــة ومؤسســاتها تتقیــد ب

وقـد یجـنح بهـا الخیـال  ،ولكن الحركـات االجتماعیـة ال تتقیـد فـي خطابهـا وأملهـا ،الفعل

 .والمؤمـــل خیـــاًال مســـافة بعیـــدة ،ومســـافة مـــا بـــین الممكـــن واقعـــاً  .ویتصـــاعد بهـــا األمـــل

ســالمیة مســئولة عــن الدولــة فإنهــا تقیــد خطابهــا بمــا تقــدر علیــه وحــین تكــون الحركــة اإل

بـــة علـــى وقـــد یـــؤثر ذلـــك علـــى نفوذهـــا ویجعـــل الســـمة الغال ،الدولـــة فـــي حـــدود طاقاتهـــا

ولــذلك فــإن مــن المناســب أن یعمــد إلــى الموازنــة المناســبة خطابهــا االعتــذار والتبریــر، 

مــًا بقــدرات الدولــة أو عجزهــا فــال یكــون خطــاب الحركــة مقیــدًا دائ ،بــین طرفــي المعادلــة

ـــــدولي واالقتصـــــادي  ،فـــــي الفعـــــل وال یكـــــون مطلقـــــًا طموحـــــًا دون نظـــــر إلـــــى الواقـــــع ال

  !تدال في الخطاب مطلوب على كل حالواالع .واالجتماعي
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یجــدر بالحركــة اإلســالمیة أن تتصــدى للقضــایا التــي وضــعها الواقــع االجتمــاعي  :رابعــاً 

األعـــراق ولكـــن مـــن أهمهـــا وأعقـــدها قضـــیة  ،ةوهـــي قضـــایا كثیـــرة متعـــدد ،فـــي أجنـــدتها

  .لخا.. .أو توازن التنمیة )التهمیش(رتبط بها من مسائل المختلفة في بالدنا وما ا

حركة تتعالى على االنتماء العرقـي  ،والحركة اإلسالمیة بحكم التزامها الفكري والفلسفي

ول النبـي صـلى قـ صـاغها اإلسـالم علـى ،عالمیة الهم ،فهي عالمیة الخطاب ،والقومي

وال ال فضــل لعربــي علــى أعجمــي : (وقولــه اهللا علیــه وســلم (كلكــم آلدم وآدم مــن تــراب)

  .ألبیض على أسود إال بالتقوى)

 ،لكـــن هـــذه األســـس النظریـــة ال تجعلهـــا بریئـــة مـــن التقصـــیر أو المیـــل والجنـــوح أحیانـــاً 

وقـد  .د الحلـولفوجب علیها أن تكون في هذه القضایا هي األقدر واألكثـر تقـدمًا إلیجـا

یســــــهل علیهــــــا دون ســــــواها أن تصــــــهر فــــــي بوتقــــــة الفكــــــر اإلســــــالمي المترفــــــع علــــــى 

ویشــعر الفــرد  ،كــل األعــراق واألجنــاس بــنهج حكــیم یســل ســخیمة النفــوس ،العصــبیات

  .بقیمته المعنویة والروحیة بانتمائه اإلسالمي فوق كل انتماء

تـه وأصـحابه وسـلم تسـلیمًا وصلى اللهـم علـى عبـدك ورسـولك النبـي األمـي وعلـى آل بی

  .كثیراً 
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  *كتب ضو عر 

 السوق إسالم

  *السرات حسن عرض/

  السوق إسالم:  الكتاب -

 يهاین باتریك:  المؤلف -

   ١١٠:  الصفحات عدد -

 األفكار وجمهوریة لوسوي النشر دار:  الناشر -

 م٢٠٠٥  األولى:  الطبعة -

 عنه  غفل  المعاصرة  یةاإلسالم  الصحوة  من  باً مغیّ   جانباً   ) السوق  (إسالم  كتاب  یرصد

لوقـت  في  الداـرسونـ، لذيـ  اـ  وـالـبحث  الـرصد  ومـراكز  اـإلعـالم  وـسائل  فـیه  تتنافـس  اـ

 إلى  یصل  تنافساً   السیاسي  باإلسالم  یسمى  ما  حركات  في  والتألیف  والكتابة  والمراقبة

 .التمییع درجة

 يالفرع  العنوان  في  ) هایني  باتریك( السویسري المؤلف سماه ما یشمل بالمغیّ  الجانب

 اــلــتدیــن  أــشكالــ  هـو  بــها  وـاــلــمقصودــ  ،ــ) اـألــخــرىــ  اــلـمحافــظة  (ـاــلــثورـةــ  لــلكتابــ  اـلــتفسیريــ

 في  والرافضة  اإلسالمیة،  واألحزاب  الحركات  مجال  عن  والخارجة  الجدیدة  اإلسالمي

 الحركات  بین  صراعاً   كانأ  سواء  ،السیاسي  الصراع  قلب  في  للدخول  نفسه  الوقت

 والثقافة  اإلسالمیة  الثقافة  بین  أو  حاكمة،ال  واألنظمة  السیاسي  البعد  ذات  اإلسالمیة

 .  الغربیة

 بالظاهرة  (المهتمین  اإلسالمولوجیین  أجیال  من  جدیداً   جیالً   یمثل  هایني  وباتریك

 وـاــلـدرـاــسة  اـلــعلمیة  اـلـموضوعــیة  عـلى  اـلـحرصــ  أـشد  یـحرصــ  جــیل  ـوـهـو  اـإلـسالمـیة)ــ،ـ

 .سیاسي توظیف أي عن البعیدة والتحلیلیة الوصفیة

 صالت  وله  اإلسالمي،  العالم  من  أخرى  وأقطار  مصر  في  طویالً   وقتاً   قضى  وقد

 حیناً   فعاش  واإلسالمي،  العربي  العالم  في  اإلسالمیة  التیارات  بعض  مع  وطیدة  علمیة

                                                 
  المصدر: موقع الجزیرة نت.  *
 كاتب مغربي. *
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 اإلسالمیین،  على  كثب  عن  فوتعرّ   ،العربیة  اللغة  موتعلّ   ،دارساً   القاهرة في الدهر من

 .واألتراك اإلندونیسیین اإلسالمیین على أیضاً  وتعرف

 شكل  بزوغ  ) السوق  (إسالم  یحلل  بتركیا،  وانتهاءً  بإندونیسیا ومروراً  مصر من وانطالقاً 

 عـلیه  ظـهر  سیاسي  إـسالمـ  صلب  مـن  تخُرجـ  ،ـاإلـسالمـیة  الـكینونـة  أـشكالـ  مـن  جدیـد

 الهدف  في  معه  تختلف  لكنها  المنبع  في  معه  تشترك  له،  محاذیة  تمرُّ   أو  التعب،

 .العمل مجاالت وتحدید والوسیلة

  :  دعویة والتمقا

 في  ینتقدون  الذین  ) الغاضبین  (اإلسالمیین  ازدیاد  هایني  صیشخّ   الكتاب  بدایة  في

 .وقسوتها لجمودها التنظیمیة وبنیاتها لیقینیتها، اإلسالمیة تاألیدیولوجیا نفسه اآلن

 لیفضّ   اإلسالمیة،  الحركات  مغادرة  إلى  بأصحابه  الموقف  هذا  یصل  أن  دون  ومن

 على  االقتصادي  والنجاح  الذات  وتحقیق  الفردي  للخالص  طرق  عن  البحث  هؤالء

 رویداً   جاذبیتها  المنتقدین  أعین  في  تفقد  التي  اإلسالمیین  بین  الثابتة  األزمة  حساب

 .رویداً 

 موجة  استثمار  في  الجدد  الدعاة  بین  التنافس  إلى  هذا  بعد  االنتباه  المؤلف  ویثیر

 المستعصیة  اإلسالمیة  التنظیمات  قبضة  من  المنفلتة  االجتماعیة  اإلسالمیة  الصحوة

 .الغربیة والحداثة الدیني المد بین توفیقیة مصالحة إنجاز نحو وسعیهم علیها،

 ،واالشتغال  الدعایة  في  كیةیر األم الطرق  تستخدم  دعویة  مقاوالت  عبر  هذا  ویحدث

 .حدیثة نسائیة دعویة ووجوه ،عصریة إسالمیة موسیقیة فرق میالد وتشجع

 (إسالم  إیاها  مسمیاً   هایني  باتریك  یلتقطها  التي  الجدیدة  الدینیة  الصورة  هي  تلك

 االقتصادیة  المؤسسات  بین  القائمة  العالقات  على  للداللة  اختیر  اسم  وهو  ،) السوق

 .كيیاألمر  األصل ذات الجدیدة المقاوالتیة والثقافة

 سیناریوهات  ألربعة  واضحة  نتیجة  ) السوق  (إسالم  امتداد  صار  سنوات،  عشر  ومنذ

 .الكتاب فصول مجمل هي أربعة فصول في الكاتب استعرضها

  :  السیاسي اإلسالم تجاوز
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 -  التعبیر  صح  إن  -  النضالي  التدین  أصاب  تجمد  عن  األول  الفصل  لنا  یكشف

 تحتل  التي  الكبرى  الجماعیة  المشاریع  ذات  تحقیق  في  الشخصیة  الرغبات  فیه  تتجاوز

 .یكيالكالس اإلسالمي الخطاب في الصدارة موقع

 اــلــتنظیمي  بــالـجمودــ  فــیها  اــلـمنخرطــونـ  وـیــشعر  ،ــمـبلغه  اــلـجهد  مــنها  بـلغ  حـركــاتـ  فـفي

 الغربیة  المدنیة  على  االنفتاح  في  الحل  الغاضبون  یجد  والفكري،  النفسي  واالختناق

 المناخ  هذا  وفي.  سریعة  تلفیقیة  بعملیة  وعناصرها  منتجاتها  ) و(أسلمة منها، واالقتباس

 .  )النهضة و(جهاد )إلكترونیاً  (جهاداً  لیصبح القدیم انهمك عن الجهاد یتحول الجدید

 األمة  قضایا  عن  وتعبیره  الملتزمة  بدایاته  من  اإلسالمي  النشید  قصة  هایني  ویتابع

 اـإلسالمـیة  األـجیالـ  وـد  تخطب  حـدیثة  غنائـیة  فـرق  ظهورـ  إلـى  وـضرائـها،  وسرائـها

 .)بالموسیقى (الدعوة وتمتهن ،الجدیدة

 الحجاب  من  لتنتقل  الخارجي  وزیها  اإلسالمیة  الحشمة  هفی  انخرطت  نفسه  المسار

 .بالموضة والتأثر الجماعي االستهالك إلى السیاسیة الرمزیة ذي المناضل

 برجوازیة  وبروز  ،السوق  اقتصاد  في  لالندماج  إسالمیاً   نموذجاً   تركیا  المؤلف  ویقدم

 اإلسالمیة،  الدینیة  ةباإلحیائی  العولمة  فیه  تلتقي  جدیداً   إعالمیاً   فضاءً   تصنع  إسالمیة

 بالموجة  ذلك  كل  جیتوّ   ثم  وأشكالها،  وألوانها  ومالمحها  وجهها  من  الحشمة  وتغیر

 .)األوروبي (اإلسالم في الحجاب من الثالثة

 القنوات  ظهور  تمتطي  بل  ،وجغرافیاً   ثقافیاً   المتنوعة  األنغام  بساط  الدعوة  تركب  وال

 الوعظ  نجوم  من  نجمین  لدى  كیةیاألمر   لیةاإلنجی  اإلعالمیة  بالتجربة  متأثرة  الفضائیة

 اكتسب  فاألول  جمنستیار،  اهللا  عبد  واإلندونیسي  خالد  عمرو  المصري  وهما  التلفزیوني

 كيیأمر   واعظ  علیها  بهدرّ   والثاني  قنواتهم،  في  كیینیاألمر   الوعاظ  متابعة  من  الطریقة

 اتتــقنی  بــفضل  فــقط  عــامــین  فــي  كــنیسته  أــعــضاءــ  مــضاعــفة  اــستطاعــ  سابــق  إــنــجیلي

 .لجمنستیار مستشاراٍ  ویصیر م١٩٩٧ عام اإلسالم یعتنق أن قبل اإلعالمي، التسویق

 جمهور  على  االستحواذ  من  المؤلف  حسب  یتمكنون الفضائیون اإلسالمیون الواعظون

 .السیاسي اإلسالم حركات في أملهم خاب الذین من خاصة ،جداً  عریض

  :  السوق قانون
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 الوجه  هذا  وجد  واالقتصاد،  المال  ورجال  الجدد  اإلسالمیین  بین  القرب  عالقة  بحكم

 .السوق هي نفسه عن للتعبیر الوحیدة القناة أن المتدین

 صارت  وظیفته  ولكن  بها،  رواده  وٕاقناع  لألفكار  الترویج  هي  السوق  وظیفة  تعد  ولم

 نضال  لكل  الكارهة  المتدینة  البرجوازیة  من  وأغلبه  ،المستهدف  الجمهور  طلبات  تلبیة

 .الدخیل بالمعنى أو األصیل بالمعنى سیاسي محتوى ذي

 مقاوالت  أن  تظهر  والتي  ،القاهرة  في  الدینیة  األشرطة  بتجارة  المثال  المؤلف  یضرب

 عن  اإلقناع  إلى  وتسعى  ،الموجودة  السلفیة  البنیات  تجاوز  تستطیع  والترویج  اإلنتاج

 .اإلغراء طریق

 غیر  أو  ،محضة  تجاریة  نواتق  في  الظهور  من  مانعاً   یجدون  ال  الجدد  الوعاظ  إن  بل

 .بحتة تجاریة ألغراض البث حق تشتري بدورها وهي إسالمیة،

 (ــاــلــتسویــق  عــالــم  فــیلجونــ  أــیــضاً   بــالــسلفیین  اــلــهزیــمة  إــلــحاقــ  یــستطیع  اــلــسوقــ  قــانــونــ

 .المالبس تجارة في خاصة )الحالل و(السوق - تعبیرهم حسب - )األخالقي

 الغربیة  المدن  ضواحي  من  ) (الهجرة  في  یفكروا  حتى  السوق  هذا  رواد  یستغني إن وما

 لالستقرار  بل  مغاربیة،  وأغلبها  األصلیة  البلدان  في  للعیش  ال  القاعدة،  بخالیا  المهددة

 . المعروضة السلع على الطلب یوجد حیث الخلیج بلدان في

 على  اإلسالمیة  التجاریة  المقاوالت  تحرص  فرنسا،  وبالخصوص  الغربیة  البلدان  في

 الفئات  من  وتوسع  ،العلمانیة  ضغط  تحت  لسلعها  اإلسالمي  عالطاب  إظهار  تجنب

 .الغالبة والثقافة الموضة موجات مواكبة مع ،المسلمین غیر لتشمل المستهدفة

  :  الرفاهیة عقیدة

 )السوق  (إسالم  رواد  لدن  من  المبذول  الجهد  إلى  الثالث  الفصل  في  المؤلف  ینظر

 والثروة  الغنى  عن  الباحثین  عن  همةالت  وٕابعاد  والغنى،  التقوى  بین  للجمع  وزعمائه

 .البرجوازیین المسلمین من والربح

 كان  ذاته  والسالم  الصالة  علیه  اإلسالم  رسول  أن  على  جمنستیار  اهللا  عبد  فیصر

 وتقدیم  التدین  إلتقان  وسیلة  والغنى  الثروة  أن  خالد  عمرو  ویكتب  ،اً ناجح أعمال  رجل

 أن  عن  والتنمیة  العدالة  حزب  من  ربونالمق  األتراك  اإلسالمیون  ویدافع.  جید  نموذج

 .الكفر إلى یؤدي الفقر وأن ،الثروة تكدیس إلى یدعو الكریم القرآن
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 الفردانیة،  والتنمیة  الرفاهیة  لعقیدة  الجدد  والمرشدون  الوعاظ  یؤسس  نفسه  السیاق  وفي

 في  مبیعاً   األكثر  الكتاب  صاحب  كوفي  ستیفن  كيیاألمر   بالكاتب  ذلك  في  متأثرین

 .العربیة إلى المترجم )فعالیة األكثر للناس السبع (العادات والعالم المتحدة اتالوالی

 إلیها  المستفز  أن  إال  ،بهاً امش  مساراً   الرفاهیة  عقیدة تتخذ اآلسیوي الشرقي الجنوب في

 .أقلیته على والثروة السوق احتكر الذي الصیني المنافس هو

 فتح  والداعیة  ،النورسیة  الحركة  وهي  ،الظاهرة  لمیالد  عناصر  ثالثة  تتجمع  تركیا  وفي

 .األناضول في التجار وطبقة ،غوالن اهللا

  :  الدولة تحجیم

 الجدیدة  اللیبرالیة  الدینیة  الحركة  هذه  أن  بیان  فیتولى  واألخیر  الرابع  الفصل  أما

 لذلك  روجت  كما  ،األهداف  قائمة  من  اإلسالمیة  الدولة  مطلب  تشطب  أن  استطاعت

 .التقلیدیة اإلسالمیة الحركات تأدبیا الزمن من حیناً 

 عــملها  طــریــقة  فــي  تــشبه  ) فــاضلة  مــدنــیة  (ــمــجتمعاتــ  تــأسیس  هــو  اــلــهدفــ  ـوـصارــ

 عقد  وتستطیع  كي،یاألمر   الجمهوري  للحزب  الموازیة  كیةیاألمر   الدینیة  المؤسسات

 .المجتمع في وأعمال مشاریع بعدة للقیام الحكومة مع اتفاقیات

 في  ناجحة  مشاریع  عدة  وٕانجاز  بناء  في  خالد  عمرو  تجربة  من  أمثلة  الكاتب ویضرب

 إلى  االعتبار  تعید  أن  التجربة  هذه  استطاعت  كیف  رویفسّ   واإلسالمي،  العربي الوطن

 .شيء كل على المهیمنة الراعیة الدولة مفهوم ضد المدني المجتمع

 الیوم  صاروا  اإلسالمي  العمل  هذا رواد أن إلى )السوق (إسالم لكتاب القارئ ویخلص

 بحداثةٍ   یؤمنون  إذ  ،) كانیةی(األمر   إلى  أقرب  لكنهم  ) السیاسیة  (اإلسالمیة  عن  دأبع

 كيیاألمر   النموذج  ولكنها  والسیاسة،  الدولة  علمانیة  في  الفرنسیة  الفلسفة  هي  لیست

 وٕاسالم  ،فیها  مرغوب  غیر  ثیوقراطیة  دینیة  دولة  بین  الوسط  نقطة  یمثل  الذي  المحافظ

 .النشأةو  الخروج في صعوبة یجد تنویري

 أن  یعتبر  عندما  عندها،  التوقف  تستحق  نفیسة  بكلمات  الجیدة  دراسته  المؤلف  ویختم

 كیینیلألمر   مثالي  شریك  كأنه  النهایة  في  یظهر  كتابه  في  المعروض  ) السوق  (إسالم

 خصوماً   یجعلهم  الذي  الحداثة  ضد  صراعهم  في  وأیضاً   أوسطیة،  الشرق  سیاستهم  في

 .الراعیة الدولة ومنطق العلماني والعقل األنوار عصر ألوروبا
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  :  خاتمة

 الصحوة  تحوالت  بعض  لتشخیص  كبیراً   ومیدانیاً   تنظیریاً   جهداً   هایني  باتریك  بذل

 مع  بعضه  ویتداخل  كبیرة  بسرعة  یتغیر  عالم  في  اإلسالمیة  والحركات  اإلسالمیة

 .قبل من یحدث لم بما بعض

 بین  والتداخل  العولمة  إفرازات  من  إفرازاً   إال  المؤلف  تابعها  التي  التحوالت  أحسب  وال

 لنا  قدمها  التي  بالطریقة  اإلسالمیین  بعض  له  استجاب  والدیانات  والسیاسات  الثقافات

 .المؤلف

 إذ  الجدیدة،  الظاهرة  برواد  خاصاً   اجتهاداً  )السوق إسالم( في المروجة األفكار ولیست

 حـركـة  مـثل  اـلـكتاب  إـلـیها  یـتطرقـ  لـم  أـخـرى  إـسالمـیة  حـركـاتـ  عـند  مـنها  كـثیر  یوجـد

 .المغربیة واإلصالح التوحید

 حركة  انتبهت  اإلسالمیة  الدولة  ومطلب  والدولة  المجتمع  بین  العالقة  قضیة  ففي

 ىیحی  أن  یمكن  اإلسالم  وأن الدولة، من أهم جتمعالم أن إلى مبكراً  واإلصالح التوحید

 .الدولة إلى الحاجة دون ویبقى ویزدهر

 هذه  في  ومساجالت  ومقابالت  كتب  للحركة  السابق  الرئیس  الریسوني  أحمد  وللدكتور

 .القضیة

 یستحق  ال  السیاسي  العمل  أن  الفهم  هذا  عن  تفرع  أن  الحركة  هذه  استطاعت  وقد

 ومثل  اإلسالمیة،  وغیر  اإلسالمیة  الحركات  أوساط  في  به  یقدم  الذي  الضخم  الحجم

 .والحركات لألفراد والمالي االقتصادي العمل قضیة عن یقال هذا

 في  الطویلة  إقامته  بحكم  إلیها  أقرب  هو  نماذج  على  المؤلف  اقتصار  كان  وربما

 السبب  هو  فرنسا،  خاصة  الغرب  بلدان  في  اإلسالمیة  التجربة  على  واطالعه  مصر

 .هذا في

 مراكز  تعیرها  ال  ظاهرة  على  الضوء  إلقاؤه  أحدهما:   بشیئین  امتاز  الكتاب  أن  غیر

 ذات  لحاجات  الالزم،  االهتمام  الغربیة  اإلعالم  ووسائل  والرصد  والدراسات  البحوث

 السیاسي  المقیاس  تعتمد  التي  االستعالمیة  األجهزة  وأجندة  السیاسیة  بالجغرافیا  صلة

 .الحمراء والخطوط الظواهر ینب والمسافات األولى، بالدرجة
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 واستجابتهم  ،ووعاظها  ودعاتها  الجدیدة  اإلسالمیة  للظاهرة  معتبر  تفسیر  تقدیم  والثاني

 والعمل  التدین  من  جدیدة  أشكال  وتقدیم  ،الجماهیري  واإلعالم  والحداثة  العولمة  لتحدي

 ضینوللراف  جهة،  من  اإلسالمي  الحركي  الجمود  من  للغاضبین  بدائل  تقدم  اإلسالمي

 .ثانیة جهة من المجتمع أبناء من التنظیمیة بنیاتها في لالنخراط

 بــالـمثالــیة  اــتـسم  لــلتدیـن  وـاــحـد  نــموذـجـ  تــقدیـم  عـلى  اـإلــسالمـیة  اــلـحركـاتــ  حـرصت  وـقـد

 بحسب  التدین  في  األشكال  تغیر  یراع  لم  كما  المعاصر،  الواقع  یراع  ولم  المفرطة

 .البشریة والنفوس والسیاسات الثقافات

 من  وتعبیر  األشكال  من  شكل  هایني  باتریك  كتاب  في  المدروس  ینالتد  أن  وأظن

 وتستحق  الجدید،  المتدین  لدى  النفسي  والتعارض  الحرج  رفع  إلى  الساعیة  التعبیرات

 .جدیدین ومنعطف تحول في دخولها أو نهایتها حتى والرصد المتابعة الظاهرة هذه

 الطریق  أن  المعلوم  ومن ،)لةحا ولیس (طریق ما یوماً  الترابي حسن قال كما فاإلسالم

 ـوـمــا  ،ــاــلــنفسي  ـوـبــنائــهم  ـوـمــراــكــبهم  سرعــاتــهم  حــسب  یــتنوعــونــ  ـوـهــم  بــمستعملیه  غــاصــ

 .وألم لذة من سیرهم أثناء له یتعرضون
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 المدینة في اإلسالم

  *غرایبة إبراهیم عرض/

 المدینة في اإلسالم:  الكتاب -

 الرزیقي بلقیس:  المؤلفة -

  ٢٥٤:  الصفحات -

 بیروت الطلیعة، دار:  الناشر -

  ٢٠٠٧ األولى:  الطبعة -

 الرسول  هجرة  بعد  المدینة  في  ومجتمعهم  المسلمین  دولة  لیتشك  عن  فكرة  الكتاب  یقدم

 تصورهم  في  للمسلمین  الیوم  حتى  الرائد  النموذج  اباعتباره إلیها، وسلم علیه اهللا صلى

 اـإلـسالمـیة  اـلـتجاربـ  لـتقییم  اـلـحاكـمة  اـلـمرجعیة  أیـضاً   وـباعـتبارـهـا  وـاـلـدولـة،ـ  للمجتمع

 .  النبوي للعصر الالحقة

 عربیة  خبرة  تملك  مما  أكثر  غربیة  استشراقیة  خلفیة  على  تعتمد  المؤلفة  أن  یبدو  ولكن

 وفي  الغربیة،  والمفاهیم  المصطلحات  خداماست  في  واضحاً   ذلك  ویبدو  وٕاسالمیة،

 بدالً   الحارث  بن  النذر  مثل  ،غربیاً   تحریفاً  محرفة العربیة األسماء تذكر األحیان بعض

 .الحارث بن النضر نع

  : اإلسالم قبل المدینة

 وتمیزت)  یثرب(   باسم  عرفت  فقد  اإلسالم،  قبل  المدینة  تاریخ  بعرض  المؤلفة  تبدأ

 المحیطة،  الواحات  ومنتجات  الزراعة  على  یقوم  اقتصادها  وكان  النسبیة،  بخصوبتها

 . القرى ووادي وتیماء وفدك خیبر مثل

 الرسول  هجرة  فإن  تاریخها  قدم  ورغم  الحجازیة، المدن خریطة في )یثرب( أهمیة ورغم

 حیث  من  استثنائیة  مدینة  إلى  حولها  الذي  الحاسم  الحدث  مثلتا  فیها  وٕاقامته  إلیها

 من  غیرها  في  یباح  ما  فیه  یمنع  مقدس  مكان  إلى  لتفتحوّ   الرمزیة،و   الدینیة  منزلتها

 .  شيء في أهلها یستباح وال أغراسها تقطع وال حیوانها یقتل فال المدن،

                                                 
 كاتب أردني. *
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 المصادر  فإن  اإلسالم،  قبل  یثرب  لمجتمع  المكونة  البشریة  للمجموعات  وبالنسبة

 فقد  المدینة،  في  رهماستقرا  قدم  ذكر  في  وتشترك  الیهود،  قدوم  بتاریخ  تبدأ  القدیمة

 .  طویل بأمد والخزرج األوس قبل علیها توافدوا

 نبوة  بأمر  لعلمهم  جاء  یثرب  في  الیهود  استقرار  بأن  ذلك  والسمهودي  الحموي  ویفسر

 الیهود  كان  بیثرب  الخزرجو   األوس  حلَّ   وعندما  نخیل،  فیها  بلد  إلى  وهجرته  محمد

 خضعتا  قد  القبیلتین  أن  إلى  یشیر  السمهودي  أن  حتى  زمن،  منذ  فیها  مقیمین  وقتئذ

 .الضریبة لهم یؤدون وكانوا ونفوذهم، الیهود لوصایة

 عن  بأنفسهم  االستقالل  إلى  فسعوا  تلك،  بمنزلتهم  یقنعوا  لم  الوافدین  العرب  أن  غیر

 عالقة  وبقیت  الجنوب،  عرب  من  أو  الغساسنة  من  مرجحة  مساعدات  بفضل  الیهود

 تطاحن  بسبب  مباشرة  المواجهة  إلى  قط  تتحول  لم  دةبار   حرباً   بالیهود  والخزرج  األوس

 .  كلمتهم وتفرق أنفسهم العرب

 االختالف  من  كبیر  قدر  على  وكانت  متجانس،  غیر  اجتماعیاً   فضاءً   یثرب  وكانت

 ،الجنوب  عرب  من  وقبائل  عرب،  ویهود  الشام،  من  یهود:   العقدي  والتنوع  العرقي

 . التجارب متنوع زاخراً  ءً فضا وكانت التخوم، على مرتحلون بدو وأعراب

 غیاب  ظل  في  متوقعاً   أمراً   الحروب  وكانت  ،بتنظیمه  الدولة  تتكفل  ال  التنوع  أن  غیر

 لم  الهجرة  قبل  یثرب  لمجتمع  المكونة  األجناس  اختالف  أن  غیر  الجمیع،  تلزم  قوانین

 ،التفكیر  طرق  في  وال  ،الیومي  السلوك  في  تنافراً   وال  ،العیش  أنماط  في  تبایناً   یفرز

 والصراع،  التوتر  حالة  رغم  واحد  نسیج  في  الثقافیة  المكونات  كل  انصهرت  وٕانما

 .  الثقافیة األطر توحدت والتحالفات الزواج عالقات وبسبب

 المجموعات  اطلعت  المدینة  فضاء  في  بالیهود  والخزرج  األوس  حتكاكال  ونتیجة

 فلم  الوثنیة،  هو  رسميال  دینها  أن  رغم  ومبادئها، الوحدانیة فكرة على كثب عن العربیة

 الصالة  علیه  الرسول  یتخذها  أن  قبل  یثرب  أهل  نع  غریبة  فكرة  الوحدانیة  فكرة  تكن

 .  إلقامته مقراً  والسالم

 الوحدانیة  تقبل  تیسیر  في  فعال  دور  الیهودیة  وللعقیدة  التوراتي  للتراث  كان  ثم  ومن

أكبر  بمرونة  المدینة  يف  اإلسالم  فانتشر  المنزل،  والكتاب  الواحد  اإلله  فكرتي  وترویج



 112

 الجدید،  الوافد  تقبل  لتسهّ   واالقتصادیة  االجتماعیة  یثرب  هشاشة  نمن مكة. كما أ

  .الدماء سیل وٕایقاف االستقرار تحقیق في آملة قیادتها المجموعات وأعطته

  :  المدینة إلى االتجاه

 المصادر  فتشیر  لمكة،  بدیالً   لتكون  المدینة  إلى  اإلسالمي  االتجاه  بدایة  المؤلفة  تورد

 معركة  قبل  یثرب  أهل  ببعض  اتصال  على  كان  والسالم  الصالة  علیه  الرسول  أن  إلى

 .مكة حمى خارج تهدعو  نشر في بعید وقت منذ یفكر كان أنه یعني مما بعاث،

 ال  فالهجرة  السبل،  علیه  ضاقت  إن  غیرها  في  االستقرار  الزمن  ذلك  منذ  فكر  وربما

 بعض  برأي  تكن  لم  فهي  المسلمین،  تواجه  التي باألخطار وال ،طالب أبو بموت ترتبط

 .الشدید واألذى الخطورة من كبیرة درجة على الشابي جاكلین مثل الباحثین

 حصار  بعد  خاصة  -  یبدو  ولكن وصحبه، للنبي تعسفیاً  طرداً  ةالهجر  یعتبر ال فالقرآن

 عدد  أن  فكرة  إلى  توصل  أنه  -  هاشم  وبني  المسلمین  على  فرض  الذي  ) الشعب( 

 .محدوداً  سیظل وتأثیرهم مكة في المسلمین

 عرض  بعدما  بالدعوة  للخروج  السالمو   الصالة  علیه  للرسول  محاولة  أشهر  الهجرة  تعد

 له  تهیئ  الحج  مواسم  وكانت  السند،  فیهم  یجد  لم  ولكنه  الطائف،  أهل  على  دینه

 .نادراً  حماساً  لدیهم فوجد والخزرج األوس مع لقاؤه وكان القبائل، للقاء فرصة

 بهجرة  توجت  سنوات  ثالث  نحو  إلى  امتدت  مفاوضات  المدینة  إلى  الهجرة  سبقت  وقد

 مصعب  إرسال  ویندرج.  المسلمین  سائر  إلیها  سبقه  بعدما  بكر  أبي  بصحبة  الرسول

 نشر  إلى  إضافة  مناسب،  وسیاسي  ودیني  فكري  مناخ  توفیر  إطار  في  عمیر  بن

 فیقوى  عددیاً   المسلمین  فئة  تزداد حتى ،یثرب سكان من ممكن عدد أكبر لدى اإلسالم

 .  بكثرتهم اإلسالم

 اجتمعا  فقد  والخزرج،  األوس  بین  القدیم  الصدع  رأب  في  مهم  دور  إلقامته  فكان

 .  مشتركة وعقیدة واحد طقس ویجمعهما واحد فضاء في خلفه الیصلی بإمامته

 بمبادئ  زعمائها  إقناع  بعد  اإلسالم  إلى بأسرها عشائر استقطاب مصعب استطاع وقد

 بن  وأسید  معاذ  بن  سعد  خبر  من  المصادر  حفظته  ما  ذلك  أمثلة  ومن  الجدید،  الدین

 وال  رجل  األشهل  عبد  دار  في  أمسى  وما  إسالمهما،  بمجرد  قومهما  أسلم  إذ  حضیر

 .مسلمة أو مسلماً  إال امرأة
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 وقد  الثانیة،  العقبة  بیعة  إلبرام  المناسبة  الظروف  وجود  وّفر  عمیر  بن  مصعب  إن  ثم

 إلى  مطمح  من  بالهجرة  لتحوّ   الذي  الرسمي  العهد  وكانت  الحرب،  بیعة  أیضاً   سمیت

 .  المدینة على المسلمون توافد البیعة فبعد تاریخي، واقع

 فهي  ،محلیاً   دیناً   یكون  أن  یرفض  اإلسالم  أن  على  تدل  یثرب  إلى  مكة  نم  والهجرة

 هي  وٕانما  محددة  فئة  تخص  ال  الجدیدة  فالعقیدة  التوسع،  في  برغبة  یوحي  مؤشر

 .  االجتماعیة وانتماءاتهم نسبهم اختالف على جمیعاً  للناس موجهة

 وٕانما  عادیة،  مدینة  تعد  فلم  ،الحرم  مرتبة  المدینة  والسالم  الصالة  علیه  الرسول  ومنح

 فكان  ،مسجده  الرسول  دوشیّ   غیرها،  في  یباح  ما  فیها  یمنع  مقدسة  مدینة  صارت

 أمر  فیه  ویناقشون  یجتمعون  المسلمون  كان  حیث  بأسرها،  المدینة  على  إشعاع  مركز

 .والدنیا الدین

 عطلت  القبیلة  نظام  ألن  القبلیة،  انتماءاتهم  عن  بعیداً   اً جدید  واقعاً   المهاجرون  وأنتج

 ومهاجرین  أوالً   مسلمین  باعتبارهم  إال  أنفسهم  یعرفون  ال  المهاجرون  وصار  وأبطل،

 .  ثانیاً 

 یثرب  ضاقت  فقد  شدة،  على  شدة  الفاقة  زادتها  نفسیة  محنة  المهاجرون  عانى  وقد

 .أبنائها كل إطعام عن الصغیرة الواحة وعجزت بأهلها،

 حتى  القرارات  اتخاذ  في  یسرع  صلى اهللا علیه وسلم  الرسول  جعل  الجدید  الواقع  هذا

 شكالً   -  ومهاجرین  أنصاراً   -  للمسلمین  یصوغ  وحتى  كربهم،  المهاجرین  على  یهون

 فــكانــت  عــنها،ــ  تــولــدتــ  اــلــتي  اــلــقیم  ـوـمــنظومــة  ـوـعــالقــاتــها  اــلــقبیلة  بــه  یــستبدلــ  جــدیــاً 

 مقالید  صاحب  والسالم  الصالة  علیه  محمداً   وجعلت  األمر  حسمت  التي  ) الصحیفة( 

 . ونئالش دارةإ ومرجع األمور

 هو  جدید  اجتماعي  فضاء  في  المسلمین  مجموع  انضواء  عن  الصحیفة  أعلنت  ثم

 بین  المؤاخاة  أي  ،) بالمؤاخاة(   ُعرف  ما  النمط  لهذا  التطبیقي  اإلجراء  كان  وقد  األمة،

 ومحاولة  والفاقة،  الغربة  وطء  لتخفیف  محاولة  كانت  التي  واألنصار  المهاجرین

   .الدمویة العالقات عن عوضاً  دیني أساس على تقوم جدیدة عالقات لترسیخ

  :  المدینة في والمجتمع الدولة بناء
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 المدینة،  في  ماإلسال  حول  المتشكلین  والدولة  المجتمع  الجزء  هذا  في  المؤلفة  تصف

 اختالفـاً   یختلف  عمراني  انـتظام  ونمط  ،اً جدید  اً اجتماعـی  اً وضع  للمدینة  أصبح  فقد

 المسلمون  هو  األول:   قسمین  إلى  انقسمت  إذ  القبلي،  االنتظام  نمط  عن  جوهریاً 

 .والمنافقین الكافرین على قائم والثاني واألنصار، المهاجرین من ویتكون

 منزلتهم  أهمیة  وتعود  الثقافیة،  االجتماعیة  المدینة  بنیة  يف  مهماً   طرفاً   الیهود  لوشكّ 

 إلى  باإلضافة  التجارة،  وأرباب  الثروة  أصحاب  كانوا  فقد  االقتصادي،  الوضع  إلى

 وحلوله  الرسول  قدوم  یترقبون  كانوا  وقد  كتاب،  أهل  فهم  ،تلیداً   توحیدیاً   إرثاً   امتالكهم

 .  العربیة ائلالقب على ویفرضه ویرسخه نفوذهم یدعم حتى بینهم

:  ثالثة  أطواراً   شهدت  المدینة  بیهود  الرسول  عالقة  أن  على  الباحثین  جل  ویجمع

 اإلسالم  في  دخل  وقد  والتصفیة،  المواجهة  ثم  الجدال،  ثم  السلمي،  والتعایش  المهادنة

 بكل  أوصى  وقد  أحد،  یوم  قتل  الذي  ومخریق  سالم،  بن  اهللا  عبد  مثل  قلیل  عدد  منهم

 . اهللا علیه وسلمصلى  للرسول ثروته

صلى اهللا علیه وسلم   الرسول  وكان  ،الدنیویة  األنشطة  من  العدید  للمسجد  كان  وقد

 في  معهم  ویخوض  الناس،  بین  الغنیمة  فیه  ویقسم  ،المسجد  في  النزاعات  في  یفصل

 یلعبون  الصبیة  كان  كما  المشركین،  من  األسرى  فیه  ویحتجز  والشراء،  البیع  أمور

 .  فیه

 ،اإلسالم  أمر  فیها  واستحكم  بالمدینة،  والسالم  الصالة  علیه  رسولال  اطمأن  وبعدما

 وتبوأ  والحرام  الحالل  ووضح  ،الحدود  وقامت  والصیام  الزكاةو   الصالة  وفرضت

 بموعد  لإلعالم  وسیلة  طرحت  عندما  حیرة  المسلمین  انتابت  أظهرهم،  بین  اإلسالم

 .الصلوات

 لذلك  السابقة،  التوحیدیة  الكتابیة  ناألدیا  محضن  في  اإلسالم  ینزلون  كانوا  فالمسلمون

 على  بها  یستعین  أدوات  سابقیه  من  الجدید  الدین  یقترض  أن  في  ضیراً   یجدوا  لم

 أو  بالمسیحیة  اإلسالم  صلة  لیست  إذ  وتنظیمها،  التعبدیة  الطقوسیة  ممارساته  ترسیخ

 إال  قمت  لم  التي  الجمعة  صالة  وأقیمت  ذان،اآل على  اتفقوا  ثم  نهائیة،  قطیعة  بالیهودیة

 .  المدینة في
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 من  بعدد  هاخصّ   إذ  مهمة،  بمنزلة  القرآن  في  حظیت  الجمعة  صالة  أن  والمالحظ

 ونئش  وترك  الصالة  إلى  االنقطاع  ضرورة  على  تنص  وهي  ،الجمعة  سورة  في  اآلیات

 اــلــنشاط  أــهـمیة  إـلــى  نــظرنــا  إـذــاــ  خــاصة  فــیها،ـ  اــلــشروـعــ  فــورـ  ـوـشراــءـ  بـیع  مــن  اـلــتجاـرـةـ

 .  أسبوع كل من الجمعة ومی یمارس كان الذي االقتصادي

 صالة  تعتبر  وبالتالي  للواحة،  المجاورة  المناطق  من  الناس  حركة  تنشط  كانت  فقد

 أو  السبت  یوم  الكتابیین  صالة  عن  مختلفة  وخصائصها  وظائفها  حیث  من  الجمعة

 .  جوهریاً  اختالفاً  األحد یوم

 دینیاً   واجباً   ابوصفه  الزكاة  هي  مهمة،  اجتماعیة  بوظیفة  تضطلع  التي  العبادات  ومن

 ولكنه  األغنیاء،  على  الزكاة  فرض  بأن  یكتف  لم  والقرآن  اإلسالم،  أركان  من  وركناً 

 والمحتاجین  الفقراء  مثل  الزكاة  بعوائد  تنتفع  أن  ینبغي  التي  االجتماعیة  الفئات  حدد

 .  السبیل وأبناء والغارمین، الرقابفي و  قلوبهم، والمؤلفة علیها، والعاملین

 المؤلفة  وتفسر  العرب،  قبائل  من  سواها  دون  قریش  مع  حرب  في  المسلمون  ودخل

 اـلـجزیــرة  عـلى  تـجارـیــة  ألـقــلیة  اـلـنخبویــة  اـلـسلطة  اـحـتكارــ  كـسر  إـلــى  یــهدفـ  بــأنـه  ذـلـك

 .  وتجارتها قریش قوافل العسكریة العملیات استهدفت وقد العربیة،

 بموارد  دینةالم  سكان  تمویل  إلى  االقتصادیة  بالحاجة  السرایا إلى النزوع البعض روفسّ 

 غزوة  وكانت  المهاجرین،  على  األولى  المرحلة  في  السرایا  اقتصرت  وقد  جدیدة،  مالیة

 من  قیمتها  وتستمد  وأنصار،  مهاجرین  من  المسلمین  صفوف  یضم  حدث  أول  بدر

 مقارنة  قلة  المسلمون  فیه  كان  ظرف  في  المشركین  على  ساحق  بانتصار  اقترانها

 .  بأعدائهم

 عدو  محاربة  أجل  من  واتحادها  اإلسالمیة  األمة  تماسك  عن  بدر  غزوة  رتعبّ   وقد

 فيصلى اهللا علیه وسلم   الرسول  سلطة  رسوخ  من  وزادت  اإلسالم،  رایة  تحت  مشترك

 .  المصیر بوحدة اإلحساس ودعمت المدینة،

 نوتمكّ   عامة،  والمشركین  خاصة  قریش  مع  والمعارك  الغزوات  توالت  ذلك  وبعد

 اــلــسیاسي  لــلوجــودــ  تــرسیخاً   اــلــحدیــبیة  صلح  برـوـیــعت  ـوـجــودــهــم،ــ  فــرضــ  مــن  اــلــمسلمونــ

 اعترفت  فقد  ،مبیناً   وفتحاً   سیاسیاً   انتصاراً   الكریم  القرآن  واعتبره  والمدینة،  للمسلمین

 . الشأن ورفعة القوة في معهم تتساوى مجموعة بوصفهم بالمسلمین بموجبه قریش
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 خطأً   قریش  بتارتك  أن  إلى  سنتین  لمدة  بالصلحصلى اهللا علیه وسلم   الرسول  والتزم

 بذلك  فنقضت  المسلمین  حلفاء  خزاعة  بني  ضد  بكر  بني من لحلفائها بمساندتها فادحاً 

 .قتالهم للمسلمین وشرعت الحدیبیة، صلح

 االستسالم،  اختارت  العظیم  المسلمین  جیش  مواجهة  من  أضعف  قریش  كانت  ولما

 قــضاءً   یةاـلـوثـن  عــلى  وـقـضى  ،ـمـكة  اـلـرسولـ  وـدــخـل  ،ـسلمیاً   جـماعـیاً   إـسالمـاً   وـأـعـلنت

 في  تدخل  القبائل  وبدأت  المقدس،  اإلسالم  فضاء  رحاب  في  مكة  وأدخل  ،مبرماً 

 .أفواجاً  اإلسالم
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 الجدد اإلسالمیون

  *حبیب كمال عرض/

  تركیا في األصولیة والعلمانیة الجدد اإلسالمیون:  تابالك -

  غزالي الحلیم عبد:  المؤلف -

  ١٠٣:  الصفحات -

   القاهرة الدولیة، الشروق مكتبة:  الناشر -

  م٢٠٠٧ األولى الطبعة -

 سنوات  ألربع  تركیا  في  صحفي  كمراسل  عایشها  التي  لخبرته  الكتاب  مؤلف  یعرض

 نــوفــمبر  إــلــى  مــ٢٠٠٢  یــولــیو  مــن  اــمــتدتــ  اــلــتي  اــلــفترةــ  ـوـهــي  تــاـرـیــخها،ــ  فــي  مــفصلیة

 .م٢٠٠٦

 اــلــداــخــلیة  اــلــسیاسة  دــیــنامــیاتــ  مــن  جــرىــ  مــا  لــمعرفــة  نــافــذةــ  لــنا  یــفتح  بــذلــك  ـوـاــلــمؤلــف

 حزب  حققها  التي  ) الصامتة  الثورة(   علیه  أطلق  ما  إلى  قادت  التي  التركیة   والخارجیة

 ما  صرع  بذلك  لیفتح  ،م٢٠٠٢  نوفمبر  انتخابات  في  الكاسح  بفوزه  والتنمیة  العدالة

 الحیاة  في  جدیدة  ظاهرة  یعتبرهم  الذین  ) الجدد  نو اإلسالمی(   المؤلف  علیهم  أطلق

 .بعد تنضج لم تجربة عن رتعبِّ  التركیة السیاسیة

 ال  تاریخ..  وٕاسالمیون  عسكر(   مثل  متعددة  عناوین  تحت  فصالً   ١٢  الكتاب  یتضمن

 اإلسالمیین  مشروع  :  األوروبي  الحلم( و  ،) النشأة  قصة..  العدالة  حزب( و  ) ینسى

 تركیا( و  ) اإلسالمي  النموذج  ولعبة  واشنطن( و  ) األیدولوجیا  قبل  االقتصاد( و  ) الجدد

 .)الماضي یهزم نهج.. والعرب

  : والنموذج والتوصیف النشأة

 صفة  نــفسه  عــن  اــلــقاطــع  نــفیه  ـرـغــم  ـوـاــلــتنمیة  اــلــعداــلــة  حــزبــ  أــنــ  إــلــى  اــلــمؤلــف  یــمیل

 بــالــتیار  عــالقــته  نــفي  یــمكن  الــ  فــإنــه  اــلــعلمانــي،ــ  اــلــنظامــ  اــحــتراــمــ  ـوـتــأكــیدهــ  ،ــاــإلــسالمــیة

 الفضیلة،  حزب  ووریثه  اإلسالمي  الرفاه  حزب  عباءة  من  خرج  فالحزب  اإلسالمي،

 .اإلسالمي للتیار كرموز معروف تاریخ لهم الوسیطة وكوادره الحزب قیادات ومعظم

                                                 
 كاتب مصري. *
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 إسالمیة  سریة  أجندة  امتالكه  عن  تتحدث  التي  االتهامات  الحزب  عن  المؤلف  وینفي

 العلمانیة  األحزاب  یشبه  ال  أنه  إلى  یذهب  ولكنه  العلمانیین،  من  ومهخص  یشیع  كما

نما  القائمة، یدیولوجیة  تولیفة  عـن  ریعبِّ   وٕـا  والعلمانـیة  الروحـي  اإلـسالم  في  تـتمثل  أـ

 في  المسیحیة  الدیمقراطیة  األحزاب  یشبه  فإنه  غل  اهللا  عبد  ریعبِّ   وكما  السیاسیة،

 .أوروبا

 یقوده  الذي  -  الفضیلة  حزب  داخل  اإلصالحي  ارالتی  قرار  إلي  الحزب  نشأة  وتعود

 إغالق  بعد  والتنمیة  العدالة  حزب  تأسیس  -  أردوغان  طیب  ورجب  غل  اهللا  عبد

 ،الخاص  المجال  في  متدینون  بأنهم  نفسه  التیار  هذا  فویعرّ   ،م٢٠٠١  عام  الحزب

 المجال  في  دوراً   للدین  یریدون  ال  ولكنهم  محجبات،  وزوجاتهم  ویصومون  یصلون  فهم

 .لعاما

 القیم  عن  یدافعون  وهم  والحكومة،  الحزب  أنشطة  في  محوریاً   دوراً   یلعب  ال  فالدین

 ولكن  ،للدین  العداء  بمعنى  لیس  والعلمانیة،  الدیمقراطیة  فكرتي  مع  ولكنهم  ،اإلسالمیة

 على  یعمل  ولكنه  ،السوق  اقتصاد  الحزب  ىویتبن.  الدولة  عن  الدین  فصل  بمعنى

 .وميالق الدخل توزیع في التوازن

 والتقالید  العادات  على  الحفاظ  لضرورة  ویدعو  ،المجتمع  أساس  العائلة  أن  ویرى

 .عنها االبتعاد وعدم الماضي إلى تنتمي التي الوطنیة والقیم والمعتقدات

 وبین  كایأمر   بین  ربطت  التي  العالقة  إلى  تركیة  مصادر  إلى  استناداً   المؤلف  ویشیر

 التقاه  الذي  أردوغان  خاصة  الرفاه  حزب  في  واكان  عندما  والتنمیة  العدالة  حزب  رموز

 جوهرها  إیجابیة  رسائل  له  ونقل  الثمانینیات  أواخر  أوینز  إیرام  مورتن  كيیاألمر   السفیر

 .)المقبلة األعوام في تركیا لمستقبل مهم أنت(

 النورسیة  الطریقة  بزعیم  والتقى  كایأمر   أردوغان  زار  الحزب  تأسیس  من  عام  نحو  وقبل

 تم  وبعدئذ  السیاسیة،  األحزاب  زعماء  مع  تشاوریة  لقاءات  وعقد  غولن  اهللا  فتح  الشیخ

 .  م٢٠٠١ أغسطس في رسمیاً  الحزب تأسیس

 ما  على  وحصوله  البرلمانیة  لالنتخابات  الحزب  باكتساح  المتحدة  الوالیات  ورحبت

 عن  كتعبیر  تسویقه  یمكن  الذي  النموذج  باعتباره  البرلمان  مقاعد  ثلثي  من  یقرب

 .والدیمقراطیة اإلسالم بین یزاوج الذي )لمعتدلا اإلسالم(
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 العراق  لضرب  تركیا  عبر  كیةیاألمر   القوات  مرور  رفض  التركي  البرلمان  قرار  ولكن

 القاعدة  یسایر  أردوغان  أن  ترى  إذ  النموذج،  فكرة  في  النظر  تعید  واشنطن  جعل

 الحرب  بدء  بعد  حدث  كما  وٕاسرائیل، كایأمر  على الهجوم في لحزبه اإلسالمیة الشعبیة

 ىوتر .  یاسین  أحمد  والشیخ  الرنتیسي  الدكتور  اغتیال  بعد  حدث  وكما  العراق،  على

 لألحزاب  نموذجاً   یصلح  ال  والتنمیة  العدالة  حزب  أن  كرابات  عائشة  التركیة  الكاتبة

   .اإلسالمي العالم في اإلسالمیة

  :  سیاسي زلزال

 فاز  التي  األولى  المرة  وهي  -  م٢٠٠٢  نوفمبر  انتخابات  في  حدث  ما  الكتاب  یصف

 .سیاسي زلزال بأنه - والتنمیة العدالة حزب فیها

 حـزب  إال  البرلمانـ  إلـى  منها  یصل  ولم  حـزباً   ١٨  مرشحو  اـالنتخابات  خاض  فقد

 األم،  والوطن  القویم  الطریق  مثل  الكبیرة  الیمین  أحزاب  أما  فقط،  الجمهوري  الشعب

 الدیمقراطي،  الیسار  مثل  الیسار  وأحزاب  القومیة،  الحركة  مثل  القومیة  واألحزاب

 الالزم  % ١٠الـ  حاجز  تخطي  من  جمیعها  تتمكن  فلم  السعادة،  حزب  مثل  واإلسالمیة

 .البرلمان لدخول

 مقعداً   ١٧٨  على  الجمهوري  والشعب  ،مقعداً   ٣٦٣  على  والتنمیة  العدالة  فحصول

 الناخبین  رفض:   هما  عاملین  إلى  الواقع  في  مرده  والتنمیة  للعدالة  كبیراً   انتصاراً   یمثل

 إدارة  في  العدالة  حزب  واجتهاد  التقلیدیین،  القادة  من  السیاسیة  الحركة  رموز  معظم

 .باختیاره الناخبین أقنعت فعالة انتخابیة حملة

 العام  منذ  بتالبیبها  أمسكت  حادة  اقتصادیة  أزمة  من  بالبالد  لیخرج  الحزب  فوز  وجاء

 واالرتفاع  الدوالر،  أمام  التركیة  اللیرة  سعر  في  حاد  انخفاض  في  وتمثلت  م٢٠٠١

 ملیارین  إلى  قیاساً   دوالر  ملیار  ٢٢  بلغ  الذي  العامة  الموازنة  عجز  حجم  في  الهائل

 معدل  وانخفض  م،٢٠٠٢  عام  ملیارات  ٢٠٣  الدیون  حجم  وبلغ  ، م٢٠٠٠  عام  فقط

 تاریخها  في  تركیا  تشهده  كساد  أسوأ  بأنه  وصف  فیما  ،% ٤.٥  إلى  االقتصادي  النمو

 .%٣٥ إلى التضخم ونسبة %١٠ إلى البطالة نسبة وارتفعت المعاصر،

 السیاسیة  القوى  سلوك  وتشرذم  فوضى  من  أیضاً   بالبالد  لیخرج  الحزب  فوز  جاء  كما

 إن  بقوله  دیمیرمان  فروح  التركي  الكاتب  وصفه  ما  وهو  ولیة،ئسبالم  إحساسها  وعدم



 120

 تحت  یرزحون  الذین  الناخبین  جانب  من  صامتة  ثورة  من  أقل  تسجل  لم  االنتخابات( 

 إلى  الكاسح  العدالة  حزب  فوز  سویلماز  یوكسال  الكاتب  ویرجع  ،) اقتصادیة  صعوبات

 .)دللبال كزعیم قبل من تجرب لم التي أردوغان طیب رجب شخصیة(

 إن(   الكاتب  نفس  یقول  له،  الناخبین  اختیار  في  للحزب  اإلسالمیة  الجذور  دور  وعن

 ساعده  مما  العامة،  صورته  في  میزة  اعتبرت إسالمیة جذور ذي كحزب الحزب سمعة

   .)االنتخابي االنتصار في

 العلمانیة  على  ) أبیض  انقالب(   بمثابة  كانت  االنتخابات نتیجة أن إلى المؤلف ویذهب

 أنها  المناسب  والتعبیر  المطلق،  في  العلماني  النظام  على  انقالباً   ولیست  ددةالمتش

 اآلخر،  إلغاء  إلى  یقود  الذي  التطرف  من  تخلیصه  تستهدف  للنظام  ) إصالحات  ثورة( 

 على  االنتصار  في  التقلیدي  اإلسالمي  التیار  بفشل  اعتراف  هي  اآلخر  الجانب  ومن

 .الدین باسم والحكم العلمانیة

  :  األوروبي الحلم

 بالبالد  للنهوض  األوروبي  االتحاد  لعضویة  تركیا  قیادة  حلم  الجدد  اإلسالمیون  یتبنى

 والمناورات  ریةالح  من  أكبر  مساحة  على  وللحصول  ،المتقدمة  الدول  مصاف  إلى

 التركي  السیاسي  النظام  بقاء  على  تصر  التي  العلمانیة  الكمالیة  النخبة  مع  السیاسیة

 بحقوقها  المطالبة  والتیارات  اإلسالمي  التیار  مواجهة  بحجة  بالقانون  االلتزام  فوق

 .األكراد مثل الثقافیة

 دیمقراطیة  ثرأك  ویجعله  السیاسي  النظام  ریطوّ   أن  السلطة  تولیه  بعد  الحزب  واستطاع

 مفاوضات  بدء  م٢٠٠٤  عام  األوروبي  االتحاد  قرار  هو  حققه  نجاح  وأبرز  وٕانسانیة،

 .  كامل كعضو تركیا انضمام

 دور  من  الحد  مثل  ،األوروبیة  المعاییر  مع  للتوافق  مهمة  إصالحات  حزمة  حقق  كما

 اداألكر   ومنح  القومي،  األمن  مجلس  في  تمثیله  بتقلیص  ،السیاسیة  الحیاة  في  الجیش

 .الكردیة باللغة اإلعالمي والبث بالتعلیم السماح مثل الثقافیة الحقوق بعض

 قدرة  یضعف  تركیا  تجاه  المواقف  بعض  في  والتعنت  األوروبي  التردد  فإن  وبالطبع

 من  التركي  السیاسي  بالنظام  االنتقال  إلى  الرامیة  خططها  في  والتنمیة  العدالة  حكومة

 االتحاد  إلى  تركیا  انضمام  عوائق  بین  ومن  ي،الطبیع  وضعه  إلى  االستثنائي  وضعه
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 مام  الیونانیة،  بقبرص  أنقرة  اعتراف  أجل  من  والفرنسي  الیوناني  الضغط  األوروبي

 .الجزیرة في ستراتیجيواال سیاسي/الجیو وضعها یهدد

 )والتنمیة  العدالة(   عصر  في  واإلسالمیین  العسكر  بین  التجاذب  لعبة  فإن  الواقع  وفي

 أحـد  االتحاد  إلى  باالنـضمام  تركیا  حلم  یمثل  حیث  ،مختلف  طابع  ذات  أصبحت

 ورقة  كانت  وقد.  بامتیازاتهم  التشبث  ىعل  یصرون  الذین  العسكر  نفوذ  تحجیم  وسائل

 الشعب  حزب  مع  األخیرة  معركته  في  الحزب  دعمت  التي  األدوات  إحدى  االتحاد

 .التركیة اسةالرئ النتخابات غل اهللا عبد ترشیح بشأن والعسكر العلمانیة والقوى

 بهذا  بیاناً   وأصدر  السیاسة  في  الجیش  تدخل  یرفض  االتحاد  فإن  معلوم  هو  فكما

 فإنه  -  له  ُحسب  ما  وهو  -  األزمة  تلك  في  به  یستعن  لم  أردوغان  أن  ومع  الشأن،

 .اعتباره في الورقة تلك یضع كان

 فــإن  ،ــاــألـــوــرــوـبــي  بـاالــتــحادــ  اــلــلحاقــ  حــلم  تــعترضــ  اــلــتي  ـوـاــلــشكوكــ  اــلــصعوبــاتــ  وــرـغــم

 اإلصالحیة  خططهم  وضع  في  قدماً   المضي  أجل  من  به  یتمسكون  الجدد  سالمییناإل

 .التنفیذ موضع

  :  تنضج لم وتجربة االقتصاد

 لخمس  الحكم  في  والتنمیة  العدالة  حزب  تجربة  عن  بالحدیث  كتابه  المؤلف  ینهي

 أولویتها  لمثّ   والتنمیة  العدالة  لحكومة  الجید  االقتصادي  األداء  أن  وكیف  سنوات،

 .كبرىال

 حجم  وبلغ  % ٨  إلى  التضخم  معدل  وانخفض  %٩  االقتصادي  النمو  معدل  وصل فقد

 ودخل  ،ملیاراً   ١٥  من  أكثر  األجنبیة  االستثمارات  وحجم  ،دوالر  ملیار  ٧٠  الصادرات

 وعادت  ،العملة  أوراق  من  الستة  األصفار  ألغیت  كما.  ملیاراً   ٢٠  السیاحة  من  تركیا

 من یمكنه  صلبة  أرض  على  یقف  التركياالقتصاد  وأصبح  األحادي،  الرقم  إلى  اللیرة

 .األزمات امتصاص

 للوقوف  ) التوسیاد(   العلمانیین  األعمال  لرجال  مجمع  أكبر  االقتصادي  اإلنجاز  وقاد

 .الكمالیة ةوالبیروقراطی العسكر مع المختلفة معاركه في والتنمیة العدالة حزب مع

 تزال  ال  فهي  الفشل،  أو  الكامل  احبالنج  التجربة  هذه  على  الحكم  المؤلف  یتعجل  وال

 لم  ألنه  -  الكتاب  یذكره  لم  ما  ولكن.  والخارجیة  الداخلیة  العواصف  من  الكثیر  تواجه
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 البرلمانیة  االنتخابات  في  الثانیة  للمرة  فاز  والتنمیة  العدالة  حزب  أن  هو  -  یدركه

 لمنصب  غل  اهللا  عبد  مرشحه  فاز  كما  األصوات،  من  % ٤٧  على  وحصل  األخیرة

 كما  -  الجدد  اإلسالمیین  ظاهرة  أن  یعني  ما  العلمانیة،  القلعة  قلب  الجمهوریة  سةرئا

 .والترسخ االكتمال إلى سبیلها في - الكتاب عنها رعبّ 

لجددـ  اـإلسالمـیون(   هو  جـدیداًـ   مصطلحاً   الـمؤلف  صك  الـتیار  ظاهـرة  بـه  لـیصف  ) اـ

 ولم  المصطلح  یحرر  لم  ولكنه  ،تركیا  في  اإلسالمي  الوسط  جیل  من  اإلصالحي

 .والشرعیة الضبط له تحقق التي وحدوده معناه یوضح

 ـوـهــي  ،ـــوـاـلــتنمیة  اـلــعداــلـة  حــزبـ  أــیـدیــولــوجـیة  إــلـى  إـشاـرـةـ  أـیــة  اــلـكتابــ  عـن  تغـابــ  كـما

 .بها أنفسهم أعضاؤه ویعرف الحزب وثائق تضمنتها التي )المحافظة الدیمقراطیة(

 



 123

  والسیاسة الدین

  *كساب أكرم عرض/

 والسیاسة الدین:  الكتاب -

 القرضاوي یوسف:  المؤلف -

 ٢٤٥:  الصفحات -

 القاهرة الشروق، دار:  الناشر -

  ٢٠٠٧ األولى/:  الطبعة -

 اــلــدیــن(   اــنــعــنو   تــحت  كــتابــ  اــلــقرضاـوـيــ  یــوسف  اــلــدكــتورــ  اــإلــسالمــي  لــلداــعــیة  صدرــ

 أكثر  على  یشتمل  منها  باب  كل  أبواب،  وخمسة  مقدمة  من  یتكون  والكتاب ،)والسیاسة

 .األخیر الباب سوى فصل من

یتكون من فصلین ویتعلق بتحدید المفاهیم، عن الدین والسیاسة لغة  :  الباب األول

 ، ومفهوم السیاسة عند الفقهاء على اختالف مذاهبهم، وعند المتكلمینواصطالحاً 

 والفالسفة، ثم عند الغربیین.

  .والعلمانیین اإلسالمیین بین والسیاسة الدین بین العالقة عن:  الثاني والباب

  .والعلمانیین اإلسالمیین عند والدولة، الدین بین العالقة عن:  الثالث والباب

    المشكلة؟ أم الحل أهي:  العلمانیة عن:  الرابع والباب

  .والسیاسة اإلسالمیة تاألقلیا عن:  الخامس والباب

  :  المفاهیم تحدید

 ذكر  وقد  والسیاسة،  الدین  من  كلّ   مفاهیم  تحدید  القرضاوي  یتناول  األول  الفصل  في

 أنه  رغم  الخاص،  رأیه  للقارئ  یظهر  لم  لكنه  السابقین  العلماء  عند  للدین  عدة  تعریفات

 .التهانوي لتعریف دراز الدكتور تلخیص على اعترض

 اإلسالمیین  بعض  یشیع  كما  -  الحق  الدین  على  تقتصر  ال  الدین  كلمة  أن  أكد  لكنه

 یعتقده  ما  القرآن  اعتبر  حیث )ِدینِ  َوِليَ  ِدیُنُكمْ  َلُكمْ (:  تعالى بقوله ذلك على واستدل -

 .  دیناً  الشرك من الكفار

                                                 
 كاتب مصري. *
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 من  جزء  الدین  نأ  إذ  الدین،  كلمة  من  أوسع  اإلسالم  كلمة  أن  القرضاوي  أكد  كما

 .لحفظها اإلسالم جاء التي الخمس الضرورات من ضرورة وهو اإلسالم،

 أن  إلى  وأشار  للسیاسة،  عدة  تعریفات  القرضاوي  ذكر  فقد  السیاسة  لكلمة  بالنسبة  أما

 یعني  ورودها  عدم  أن  یتوهم  من  على  ردّ   لكنه  ،مطلقاً   القرآن  في  ترد  لم  السیاسة  كلمة

 فقد  المغالطة،  من  َضْرب  لقولا  هذا  أن  ریب  وال:   فقال  بالسیاسة اإلسالم اهتمام عدم

 .القرآن في مبثوث ومضمونه معناه ولكن الكریم، القرآن في ما لفظ یوجد ال

 العقیدة  مضمون  هذا  ومع  القرآن  في  توجد  ال فهي ،)العقیدة( بكلمة لذلك مثال وضرب

 ولكن  القرآن،  في  توجد  ال  فهي  ) الفضیلة(   كلمة  ذلك  ومثل  كله،  القرآن  في  موجود

 .الرذیلة واجتناب الفضیلة، على بالحثِّ  آخره إلى أوله من وءممل القرآن

 هذا  بوضوح  ذلك  على  القرضاوي  دلل  اإلسالم،  في  السیاسة  مفهوم  رسوخ  ولتأكید

 وابن  المالكیة،  من  والقرافي  الشافعیة،  من  الحرمین  إمام  الفقهاء  من  كلٍّ   عند  المفهوم

 وضوح  القرضاوي  ذكر  كما.  نابلةالح  من  تیمیة  وابن  القیم  وابن  الحنفیة،  من  عابدین

 .خلدون وابن مسكویه وابن والفارابي سینا ابن مثل الحكماء عند المفهوم

  :  لمانیینوالع اإلسالمیین بین والسیاسة الدین بین العالقة

 مــن  كــلٍّ   عــند  ـوـاــلــسیاسة  اــلــدیــن  بــین  اــلــعالقــة  اــلــقرضاـوـيــ  أـــوـضح  اــلــثانــي  اــلــبابــ  ـوـفــي

 والسیاسة  الدین  بین  االرتباط  ضرورة  اإلسالمیون  یرى  فبینما  واإلسالمیین،  العلمانیین

 اإلسالم  إن  حیث  وتعالیمه،  اإلسالم  شمول  فكرة:   منها  لدیهم،  وتاریخیة  شرعیة  ألدلة

 .  والتوجیه بالتشریع تعهده إال الحیاة وانبج من جانباً  یدع لم

:  ومنها.  بعض  دون  بعضها  وأخذ  وتعالیمه،  أحكامه تجزئة یرفض اإلسالم أن:  ومنها

 منها  جزءاً   اإلسالم  تولى  إذا  الحیاة  تصلح  أن  یمكن  فال.  تنقسم  ال  وحدة  الحیاة  أن

 وضعیة،  مذاهبل  األخرى  الحیاة  جوانب  وُتركت  ویوجهها،  یحكمها  والزوایا  كالمساجد

 .وتقودها توجهها أرضیة، وفلسفات بشریة، وأفكار

 تضاد  عالقة  والسیاسة  الدِّین  بین  العالقة  یرون  أنهم  الشیخ  فیذكر:   العلمانیون  أما

 .یلتقیان ال وأنهما له، خصم والسیاسة شيء، الدِّین وأن وتصادم،

 والسیاسة  اهللا،  من  نفالدِّی.  مختلفة  وغایتهما  مختلفة،  وطبیعتهما  مختلف،  فمصدرهما

 .  وغدر والتواء خبث والسیاسة وطهر، واستقامة نقاء والدِّین. اإلنسان من
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 وتترك  ألهله،  الدِّین  یترك  أن  فینبغي.  الدنیا  غایتها  والسیاسة  اآلخرة،  غایته  والدین

 الذي  البارع  المحامي  موقف  القرضاوي  وقف  المثارة  الشبه  هذه  وٕازاء.  ألهلها  السیاسة

 من  ذلك  على  أدل  وال  العلمانیین،  مزاعم  دففنّ   بعدالتها،  یؤمن  التي  قضیته  عن  یدافع

 من  ُتعتبر  التي  األمور  من  كثیر  في  صریًحا  وحكًما  واضًحا،  موقًفا  لإلسالم  إن(   قوله

 عقیدة،  إنه  فحسب،  تعبُّدیة  شعائر  أو  الهوتیة،  عقیدة  لیس  فاإلسالم.  السیاسة  ُصلب

 .)متكاملة وشریعة وخلق، وعبادة،

 الفرد  بحیاة  تتَّصل  تشریعات،  من  سنَّ   بما  للحیاة،  كامل  منهاج  هو:   أخرى  وبعبارة

 والسنة  الكریم  القرآن  قرأ  ومن.  العالم  وعالقات  الدولة،  وُأسس  والمجتمع،  واألسرة

 .  الوضوح كل واضًحا هذا وجد المطهرة

 على  ِمُعونُمجْ   فالمسلمون  السیاسة،  عن  بعیًدا  لیس  الفقه  من  العبادات  قسم  إن  حتى

 الحج  فریضة  وٕاهمال  رمضان،  في  بالفطر  والمجاهرة  الزكاة،  ومنع  الصالة،  ترك  أن

 .والتعزیر العقوبة، یوجب مما

  : اإلسالم في والدولة الدین

 في  بالدولة  الدین  عالقة  عن  فصول  ستة  في  القرضاوي  ثتحدّ   الثالث  الباب  وفي

 :  وأبان اإلسالم،

 أن  كما  الدین،  طبیعة  هي  هذه  ألن  دولة،  له  تكون  أن  اإلسالم  حق  من  أن:   أوالً 

 .دین بال دولة وال دولة بال دیناً  التاریخ یعرف فلم بهذا یقر اإلسالمي التاریخ

 نظر  في  الحزب  وهذا  سیاسي،  حزب  لهم  یكون  أن  المییناإلس  حق  من  أن:   وثانیاً 

 رؤیته  فیه  ویحدد  برنامجه،  یقدم  أن  بعد  إال  حزبه  بتكوین  له  یرخص  ال:   القرضاوي

 المختلفة  نواحیه  من  المجتمع  إصالح  في  ومناهجه  ووسائله،  أهدافه  ویبین  ورسالته،

 .)خإل... وأخالقیة وسیاسیة وتربویة وثقافیة واجتماعیة (اقتصادیة

 القرضاوي  ویرى.  طلبه  رفض:   اإللهي بالحق الحكم دعوى البرنامج هذا في كان فإذا

 سمح  علیاً   بأن  مستشهداً   اإلسالمیة  للدولة  معارض  حزب  وجود  من  مانع  ال  أنه

 مع  والسیاسي،  الحزبي  وجودهم  لهم  یكون  بأن  لحكمه  المعارضین  الخوارج  لجماعة

 .بقتال المسلمین یبدؤوا ال أن بشرط المعارضة، أفكارهم
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 كما  ) الدولة  مدنیة(   ومعنى  اإلسالم،  مرجعیتها  مدنیة  دولة  اإلسالم  دولة  أن:   وثالثاً 

 الجامع  للقیادة،  المؤهل  األمین،  القوي  اختیار  أساس  على  تقوم  أنها:   القرضاوي  یرى

 من  العامة  البیعة  على  تقوم  كما  والعقد،  الحل  أهل:   حریة  بكل  یختاره  لشروطها،

 أو  األمة،  رأي  على  اإلمام  أو  األمیر  ونزول  ذلك،  بعد  الشورى  وجوب  علىو   األمة،

 .األمة أمام الحاكم ولیةئمس على كذلك تقوم كما شوراها، مجلس

 أن  القرضاوي  ویؤكد  الدیمقراطیة،  جوهر  مع  تتوافق  شوریة دولة اإلسالم دولة:  ورابعاً 

 تختار  أن  وجوهره  منها،  السیاسي  الجانب  هو  الدیمقراطیة  من  اإلسالمیین  یعني  ما

 .  أنفها رغم یقودها حاكم علیها یفرض وال مسیرتها، ویقود یحكمها من الشعوب

 ذمة  أهل  والنصارى  فالیهود  الدینیة،  األقلیات  حقوق  على  تحافظ  دولة  فهي:   وخامساً 

 فهي  شبهات  من  بهم  یتعلق  وما.  مواطنون  هم:   آخر  وبمعنى  ،اإلسالم  دار  أهل  أو

 .  ساق وال قدم على تقف ال أوهام مجرد

 عن  والدفاع  الجهاد  مقابل  ضریبة  هي  كانت  وٕان  اسمها،  تغییر  من  مانع  ال  فالجزیة

 الحال  هو  كما  الوطن  عن  الدفاع  في  الكتاب  أهل  اشترك  إن  وتلغى  مانع،  فال  الدولة

 .إجباریاً  التجنید أصبح حیث اآلن

 دین  یوجد  ال  أنه  ضاويالقر   هنا  ویؤكد  اإلنسان،  بحقوق  تهتم  دولة  فهي:   وسادساً 

ر  باإلنسان،  ُعني  كاإلسالم  وأنه  خلیفة،  األرض  في  جعله  وأنه  كرمه،  اهللا  أن  وقرَّ

 من  هذا  كل.  تقویم  أحسن  في  خلقه  وأنه  األرض،  في  وما  السماوات  في  ما  له  رسخّ 

 .سبحانه اهللا على كرامته

 ضفــراــئــ  اــألــحــیانــ  مــعظم  فــي  اــإلــنــسانــ  حــقوقــ  جــعل  اــإلــسالمــ  أــنــ  اــلــشیخ  یــؤكــد  كــما

 فال  الالزم،  والواجب  الفرض  أما  عنه،  یتنازل  أن  لإلنسان  یجوز  الحق  إذ  وواجبات،

 .األقویاء لدى الضعفاء حقوق وخاصة ذلك فیه یجوز

    المشكلة؟ هي أو لحلا هي هل:  العلمانیة

 هذا  من  األول  الفصل  في  ویخلص  السؤال،  هذا  القرضاوي  یطرح  الرابع  الباب  وفي

 العلمانیون،  یزعم  كما  اإلسالمیة،  مجتمعاتنا  في  حالً   لیست  العلمانیة  أن  إلى  الباب

 تحكُّم  في  تتمثل  تاریخیة،  ألسباب  ذلك  كان  الغرب  في  قامت  عندما  العلمانیة  ألن

 األرض  في  علیهم  وتسلطها  الناس،  حیاة  وفي  الدولة،  في  ورجالها  یةالغرب  الكنیسة
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 یحول  ما  القداسة  من  فلهم  ینتقدهم،  أو  یحاسبهم  أن  أحد  حق  من  ولیس  السماء،  باسم

 .ذلك دون

:  األول  المفكرین،  كبار  من  اثنین  بكالم  استشهد  الشیخ  إلیه  ذهب  ما  على  وللتدلیل

 تعد  لم  ألسباب  المراحل  بعض  في  طرحت  یةالعلمان  إن:   یقول  الذي  الجابري  عابد

 .  الیوم قائمة

 ذلك  فوق  مطالبون  العرب  والقومیون:   یقول  الذي  المجد  أبو  كمال  أحمد  والثاني

 إلى  ویحتاج  دقیق  موضوع  ) العلمانیة(   وموضوع.  ) القومیة  علمنة(   إلى  الدعوة  بإسقاط

 غموضه  لشدة  عنه،  لوالعدو   تغییره  على  بشدة  نلح  مصطلح  والعلمانیة. مستقلة دراسة

ین  بین  والتناقض  بالتقابل  تتعلَّق  صحیحة  غیر  إیحاءات  على  والشتماله  ،أوالً   الدِّ

 .والعلم

 رد  ) إسالمیة  علمانیة  هناك  لیست(   عنوان  وتحت  الباب  هذا  من  الثاني  الفصل  وفي

 وقال  إسالمیة،  علمانیة  هناك  أن  یزعم  الذي  الجدد،  اللیبرالیین  أحد  على  القرضاوي

:  نقول  أن  یقبل  هل  إسالمیة؟!  العلمانیة  تكون  كیف  أدري  وال:   الكاتب  هذا  من  ساخراً 

   !اإلسالمیة؟ الالدینیة أو اإلسالمیة؟!! الشیوعیة

 عــلمانــیة(   مــصطلح  أــنــ  لــلقاـرـئــ  لــیظهر  اــلــعلمانــیة  تــعریــف  إــلــى  اــلــقرضاـوـيــ  یــعودــ  ثــم

 بل  الدولة،  عن  ینالدِّ   فصل:   معناها  العلمانیة  إن:   فیقول  ،أبداً   مقبواللیس  ) إسالمیة

ین  فصل ین  عن  معزوالً   المجتمع  یبقى  بحیث  المجتمع،  حیاة  عن  الدِّ  وتوجیهاته  الدِّ

 فكیف.  والغرب  الشرق  في  الناس  عند  المعروف  العلمانیة  مفهوم  هو  فهذا  وتشریعاته،

 ؟إسالمیاً  المفهوم هذا یكون

  والسیاسیة اإلسالمیة األقلیات

 في  والسیاسیة  اإلسالمیة  األقلیات(   عن  الشیخ  یتحدث  واألخیر  الخامس  الباب  وفي

 من  أن  القرضاوي  ویرى  اإلسالم،  بالد  في  الدینیة األقلیات عن تحدث أن بعد )الغرب

 الغرب،  في  إسالمي  وجود  هناك  یكون  أن  للغربیین  الخیر  ومن  للمسلمین،  الخیر

 .  وسیط دون مباشرة معه الغربیون یتعامل

 عالمیة  مع  ویتفق  جائزاً   یراه  بل  الغرب  في  اإلسالمي  الوجود  في  القرضاوي  یمانع  وال

 مسعى  مع  ویتفق  واحدة،  قریة  أمسى  الذي  العالم  تقارب  مع  ویتفق  اإلسالمیة،  الرسالة
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ر  الجفوة،  وٕازالة  والتقارب  التفاهم  إلى  والغربیین  المسلمین  نالغربیی  من  العقالء  والتحرُّ

 ال  اـلــتسامـح  عــلى  یــقومـ  مـشتركــ،ـ  تـعایــش  إـقـامــة  عـلى  وـاـلــعمل  اـلـتاـرـیـخ،ـ  ـرـوـاـسب  مـن

 .التشاحن ال والتعاون الصدام، ال والحوار التناكر، ال والتعارف التعصب،

 منه،  بد  ال  المسلمة  لیاتلألق  السیاسي  الحضور  أن  الباب  هذا  نهایة  في  الشیخ  ویرى

 ال  السیاسة  فإن  السیاسة،  تركنا  وٕاذا  شيء،  كل  في  تتدخل  أصبحت  السیاسة  ألن

 .تتركنا

    الكتاب خاتمة

 والسیاسة  السیاسة،  في  الدین  دخول  وخیریة  بوجوب  هذا  كتابه  القرضاوي  الشیخ  یختم

ین  یدخل  أن  الخیر  من:   فیقول  الدین،  في  الـحق،  إلى  فیوجهها  السیاسة  في  الدِّ

 واالنحراف  بالقوة،  الغرور  من  ویعصمها  السبیل،  سواء  ویهدیها  الخیر،  إلى  ویرشدها

 بالفساد،  تغري  السلطة  أن  سیما  وال  اهللا،  من  بالخشیة  أصحابها  ویمد  الشهوات،  إلى

 .والطغیان بالفجور تغري والقوة

ین،  في  السیاسة  تدخل  أن  كذلك  الخیر  ومن  أداة  وأ  تركبها،  مطیة  لتتخذه  ال  الدِّ

 وقوة  والتكافل،  والشورى  العدل  طریق  لها  تضيء  هادیة  قوة  لتجعله  ولكن  تستغلها،

 اقتراف  من  تمنعها  ضابطة  وقوة  إلیه،  والدعوة  الخیر  وفعل  الحق،  لنصرة  تبعثها  حافزة

 .الفجور على واإلعانة الشرور،
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 النساء في اإلسالم .. التجربة الغربیة

   ریفیوز بوك كامبردج خدمة

 الغربیة التجربة..  اإلسالم في النساء:  الكتاب اسم -

 رولد صوفي آن : المؤلفة  -

 ٣٣٩ :  الصفحات عدد  -

 م٢٠٠١ األولى:  الطبعة - -

  .لندن - روتلدج : الناشر - -

 هذه  دراستها  إن  -  المسلمة  النرویجیة  -  رولد  صوفي  آن  الكتاب  هذا  مؤلفة  ولتق

 بین  وتتوسط  ،ثقافتین  بین  التقاء  نقطة  ألنها  السابقة  الدراسات  من  غیرها  عن  ممیزة

 .  ثانیة جهة من اإلسالمیة والثقافة ،جهة من الغربیة الثقافة: طرفین

 ما  بقدر  اإلسالم  في  المرأة  عن  سائیة)ن(   دراسة تقدیم نفسها عن تنفي البدایة منذ وهي

 والغرب،  اإلسالم  بین  الثقافي  الصدام  خضم  في  اإلسالمي  التفسیر  تغیرات  تدرس

 البتة  هناك  تكن  لم  أنه  المسلمون  یرى  بینما  للمرأة،  معادیاً   دیناً   اإلسالم  وتصویر

 م،شؤونه  في  تدخله  الغرب  یبدأ  أن  قبل  للنقاش  مطروحة  المرأة)  (قضیة  اسمها  قضیة

 قضایا  تجاه  اإلسالمیین  أوساط  في  یحدث  الذي  التغیر  تالحظ  الدراسة  هذه  أن  وتؤكد

 إذ  اإلسالمیة؛  الرسالة  استمرار  قوة  على  یبرهن  والذي  اإلسالم،  في  والجنسین  المرأة

 مع  یتناسب  أن  یمكنه  الذي  اإلسالم  لفهم  وخالقاً   محافظاً   عنصراً   التفسیر  في  ترى

 .  وكان نزما كل في المتغیرة الظروف

 اــلــنصوص  تــفسیر  فــي  اــإلــسالمــي  اــلــتشریــع  إــلــیها  یــتجه  اــلــتي  اــلــتغیراــتــ  ـرــوـلــد  تــرصد

 عـلى  یؤثر  بدأـ  الذي  واإلسالم،  الغرب  بـین  الثقافي  الصراعـ  ضوء  في  اإلسالمیة

 .األوروبي المشهد داخل واقعاً  اإلسالم أصبح منذ الطرفین

 عدد  ویزداد  ،نأوروبیی  مواطنین  یصبحون  الذین  المسلمین  عدد  یزداد  جهة  فمن

 اإلسالمي،  بالتهدید  الغرب  في  إلیه  یشار  بما  اإلسالم،  إلى  یتحولون  الذین  األوروبیین

 ،األوروبیة  والحیاة  التفكیر  بطرق  یتأثرون  الغرب  في  المسلمون  بدأ  ثانیة  جهة  ومن

 عوامل  على  یعتمد  تغیر  وهو  اإلسالمي،  التشریع  فهم  في  التغیر  بعض  أحدث  مما

لمدةـ  طـول  مثل لمسلمونـ  قـضاها  تيالـ  اـ  مـجتمع  مـع  الـتواـصل  وـدـرجـة  أـورـوـبـا  في  اـ
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 التفسیرات  إلنتاج  عادة  یمیلون  اإلسالمیة  الجالیات  ضمن  ینغلقون  فالذین:   األغلبیة

 فتمیل  األوروبیة  باألغلبیة  یختلطون  من  أما  األصلیة،  بالدهم  من  الواردة  الثقافیة

 خــضم  فــي  أــسرعـ  لــدیـهم  اــلـتغیر  وـیــكونـ  اــلـجدیـد،ــ  اــلـمجتمع  مـع  اـلـتكیف  نـحو  مـواـقــفهم

 التعلیم  نسبة  ازدیاد  أن  كما.  المرأة  یعادي  دین  بأنه  اإلسالم  ضد  الموجهة  االتهامات

 خریجي  من  الغربیة  بالثقافة  المتشبعین  المسلمین  من  والثالث  الثاني  الجیل  أبناء  بین

 جدیدة  أسئلة  یسألون  ) (جدد  مسلمین  وجود  إلى  یؤدي  األوروبیة  والجامعات  المدارس

 للثقافـة  یـكون  ومختلفة  جدیدة  إلجاباتـ  وتحتاج  ،السابق  الجیل  أـسئلة  عن  ةمختلف

 .فیها دور الغربیة

 ضمن  آراءهم  تدرس  الذین  الغرب  في  المقیمین  لمسلمینا  شریحة  الباحثة  فتصنّ 

لمسلمین  اإلـخواـنـ  اتـجاه:   هـي  رئـیسة  أرـبعة  منها  اخـتارتـ  اتـجاهاتـ،  وـاالـتـجاه  ،ـاـ

 في  األم  منظماتها  جناح  تحت  منضویة  وهي  اإلسالمي،  التحریر  وحزب  ،السلفي

 یضم  الذي  وهو  الباحثة)،  أسمته  كما(   اإلخوان  بعد  ما  واتجاه  اإلسالمیة،  البالد

 على  رداً   أوروبا  في  نشأت  التي  اإلسالمیة  والجماعات  لإلسالم  والمهتدین  المستقلین

 یعیشون،  الذي  الجدید  الثقافي  والسیاق  المسلمین  لتكیُّف  ومحاولة  األوروبي  التأثیر

 من  أفراده  ألن  التغییر،  في  األثر  له  سیكون  أنه  الباحثة  فیه  ترى  الذي  االتجاه  وهو

 فــي  مــعینة  سلطة  ذــوـيــ  ـوـأــحـیانــاً   اــألــوــرــوـبــیین  مــن  لـإلسالمــ  تدیــناــلـمه  وـمــن  اـلــمتعلمین

لعرب  المهاجـرین  من  األـولـ  الـجیل  خالفـ  عـلى  الغربـي،  المجتمع  یـمیلون  الذیـن  اـ

 في  یعیشونه  الذي  الواقع  من  أكثر األصلیة بالدهم وبسیاسات األم بالحركات لالهتمام

 .  المهجر

 ،اإلسالمي  المشهد  في  البارزة  المصطلحات  بعض  على  تعریج  الفصل  هذا  وفي

 الدیني،  النص  بعصمة  المؤمن:  الغربي  السیاق  في  تعني  وهي  األصولیة،  وأبرزها

لمسلمین؛  جمیع  یـضم  فربما  اإلسالمـ  عـلى  المصطلح  هذا  إسقاطـ  وعند  مـن  وـهذا  اـ

 .ألخرى ثقافیة بیئة من ونقلها المفاهیم ترجمة عملیة تخلقها التي األساسیة المشكالت

  :الغرب في المسلمة أةالمر  حول التصورات

 یدعو  وهذا  الرجل،  من  قدراً   وأقل  فتنة  بأنها  الشائعة  األفكار  من  عدد  في  المرأة  تظهر

 یشار  وال  شائعاً   لیس  فالحدیث:  ودین عقل ناقصات النساء أن النبوي الحدیث لمناقشة
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 في  وحیداً   یكون  یكاد  الذي  الحدیث  لكنه  العرب،  غیر  المسلمین  بین  نادراً   إال  إلیه

 أم  بالدهم  في  سواء  بالمرأة،  یتعلق  موضوع  أي  مناقشة  عند  العرب اإلسالمیین وساطأ

 سیاقها  في  األحادیث  فهم  ضرورة  یؤكدون  المسلمین  علماء  بعض  أن  رغم  أوروبا،  في

 من  تنتقص  التي  األحادیث  صحة  في  التشكیك  یحاول  وبعضهم  والمكاني،  الزماني

 على  الرجال  حث  على  دلیالً   یعدونها  فإنهم  بعضها  بصحة  سلموا  وٕان  التي  المرأة،

 .منهم قدراً  أقل أنهن ولیس ،ولطف برقة المرأة معاملة

 ونقل  ،جدید  من  المصطلحات  ترجمة  مشكلة  تبرز  رجالال  كقوامة  موضوعات  وفي

 الغربیة  المرأة ترى بینما حقوقها، من المسلمة تراها فالقوامة ألخرى، ثقافة من المفاهیم

 .إیاها الرجل حمایة خارج نفسها رعایة على قادرة هي تكون أن في هو حقها أن

 بعد  ما  اتجاه  لدى  جدیدة  وأسئلة  أفكار  تبرز  المرأة  وشهادة  المیراث  قضایا  وفي

 اـالــقــتصادــیــة  اـلــظرـوـفــ  تــغیر  ضوءـ  فــي  اــلــمیراـثــ  نـظامــ  تــغییر  یـمكن  فــهل  اـإلــخــواــنـ،ــ

 أن  إلى  االنتباه  یلفتون  اإلخوان  اتجاه في البعض أن مع المسلمة؟ لألسرة واالجتماعیة

 في  هي  بل  ،دائماً   المیراث  في  ) األنثیین  حظ  مثل  للذكر(   علیها  یطبق  ال  المرأة

 المنتمین  المسلمین  أن  الباحثة  وتالحظ.  للذكر  مساویاً   داراً مق  تأخذ  أخرى  حاالت

 تقدیمهم  من  أكثر  أدبیاتها  في  جماعاتهم  آراء  لتكرار  عادة  یمیلون  اإلسالمیة  للحركات

 اــلــتفكیر  فـي  جـدیــدةــ  قـاعــدةــ  خــلق  اـإلــخــواــنـ  بــعد  مـا  اـتــجاهــ  یـحاـوـلــ  بــینما  ،ـجــدیــداًــ   رـأــیــاً 

 .اإلسالمي

 للمرأة  الواقعي  الوضع  نفسه  هو  للمرأة  یعيالطب  الوضع  بأن  اإلسالمیین  بعض  ویدافع

 واألطفال)،  البیت  أعمال  عن  ولةئالمس  هي  الغالب  في  (حیث  األوروبیة  البالد  في

 هــو  اــإلــسالمــ  فــي  اــألــسرةــ  نــظامــ  مــن  كــثیرةــ  جــواــنــب  أــنــ  إــلــى  اــإلــشاـرـةــ  اــلــلطیف  ـوـمــن

 أن  المسلمون  ویدرك  األوروبیة،  البلدان  بعض  تشجعها  التي  المثالیة  المواصفات

 والتطبیق  اإلسالمیة  النظریة  بین  القائمة  للفجوة  االستغراب  بعین  ینظرون  روبییناألو 

 .  الیومیة الحیاة في

 المرأة  وعقوبة  ،زوجها  الزوجة  طاعة  مقدمتها  في  ویأتي  بالرجل  المرأة  عالقة  وتتضمن

 إلیه  وینظر  ،بالضعف  یفسره  الذي  الغرب  في  سیئ  تصور  له  الطاعة  فمفهوم  الناشز،
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 واسعاً   الباب  لتفتح  المفاهیم  ترجمة  مشكلة  وتعود  الجنسین،  بین  لمساواةا  منظار  عبر

 .المرأة یعادي دین بأنه اإلسالم عن الغرب نظرة لدعم

 یفتح  لئال  أوالً   النشوز  معنى  لتفسیر  یلجؤون  فالعلماء  وضربها  المرأة  نشوز  في  أما

 التي  بالعولمة  رالتأث  من  نوع  بأنه  الباحثة  تفسره  ما  وهذا  حدود،  بال  للضرب  المجال

 .األطفال عن فضالً  ،الراشدین حالة في مفهوم غیر شیئاً  الجسدیة العقوبة تعد

  :اإلسالم في للمرأة السیاسیة المشاركة

 مثل  اإلسالمیة  البالد  بعض  في  نسائیة  قیادات  ظهرت  أن  بعد  الموضوع  هذا  أثیر

 .)امرأة أمورهم ولوا قوم یفلح ال( حدیث على االتكاء یتم الجدل هذا وفي بوتو، بنازیر

 

 التحریر  وحزب  اإلخوان  بعد  ما  اتجاه  من  المستقلین  األفراد  أن  إلى  الباحثة  وخلصت

 تماماً   السلفیون  یرفض  بینما  المجتمع،  في  عالیة  مناصب  في  المرأة  یقبلون  اإلسالمي

 ما  اتجاه  لدى  قبولها  یمكن  فكرة  وهي  الدولة،  رئاسة  عن  فضالً   العلیا  المناصب  تولیها

 .  فیرفضونها اإلخوان أما اإلخوان، بعد

 تولي  ةللمرأ  یریدون  ال  أنهم  یشددون  المسلمین  المرأة  حقوق  مناصري  أن  المفارقة ومن

 في  لها  السیاسیة  المشاركة  من  األدنى  للحد  فقط  یسعون  هم  بل  العلیا،  المناصب

 .المجتمع

 البلد  في  الجماعة  بأفكار  للتقید  یمیلون  معینة  منظمات  إلى  المنتمین  األفراد  أن  كما

، فع  أنـ  حین  في  األمـ لغربـ  فـي  وـالـتعلم  ،ـاإلـسالم  على  وـالـهجوم  ،ـكالـعولمة  دـواـ  ،اـ

 تقبل  باإلمكان  لیصبح  أساسیة  تغیرات  باتجاه  تدفع  هناك  األغلبیة  مجتمع  مع  والتفاعل

 یدعم  الذي  الغربي  الثقافي  النموذج  نحو  التحول  یعني  وهذا  المسلمة،  النسائیة  القیادة

 .الجنسین بین المساواة

    :الزوجات تعدد

 المسلمات  النساء  عن  فضالً   المسلمین  غیر  عند  للجدل  المثیرة  القضیة  تلك  وهي

 الـتعدد  عن  السلفیون  یدافع  حین  وفي.  بأخـریات  أزواجهن  زواج  یفزعهن  اللواتي

 تكون  وبذا  یشجعونه،  ال  من  صحابةال  بین  من  نجد  االستثناء،  ولیس  األصل  باعتباره
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لغربـي  الـثقافي  للنموذجـ  أـقرب  أفكارـهم  أـصحاب  یرىـ  بـینما.  الحدیـث  عصرنا  في  اـ

 . القاعدة ولیس االستثناء هو التعدد أن األخرى االتجاهات

 بـطرق  تـفسیرها  یمكن  اـإلسالمیة  الـنصوص  أنـ  مالحـظة  یـنبغي  ینتالـحال  كـلتا  وفي

 غیر  التعدد  فكرة  فإن  أوروبا  في  أما.  وظروفهم  وثقافاتهم  المفسرین  بتعدد  متعددة

َعة  بتنوع  متنوع  للفكرة  العملي  التطبیق  أن  رغم  العرب،  اإلسالمیین  أوساط  بین  مشجَّ

 بدایة  في  شیوعاً   أكثر  التعدد  كان  مثالً   الخلیج  منطقة  دول  ففي  الثقافیة،  المجتمعات

 وتذكر  اإلعالم،  ووسائل  العولمة  بتأثیر  یتراجع  بدأ  ثم  ،النفطیة  الثروة  وقبل  القرن

 الزواج  من  النوع  هذا  هجر  في  ساهمت  المصریة  واألفالم  المسلسالت  أن  سعودیات

 .اجتماعیة مشكلة أنه على التعدد صورت أنها بسبب السعودیین، بین

  :اإلسالمي المرأة زي

 في  قویة  مشاعر  تثیر  التي  الدینیة  المظاهر  أبرز  من  هو  المسلمة  المرأة  حجاب  إن

 یستقر  ) ظاهر  (غیر  شخصي  أمر  أنه  على  للدین  ینظر  الغربیة  الثقافة  ففي  أوروبا؛

 .  مستهجن شيء فهو للعیان ظاهر أمر الحجاب أن وبما القلب، في

 تتلقى  محجبة  مسلمة  أنها  وهي  لبحثها  أخرى  بمزیة  تذّكر  أن  هنا  الباحثة  تنسى  وال

 حجاب  یثیر  ال  لماذا  تتساءل  وهي  الحجاب، بسبب وٕایجابیة سلبیة انطباعات شخصیاً 

 فكالهما  المسلمة  وحجاب  ظاهریاً   یتشابه  أنه  مع  االستهجان  ذلك  المسیحیة  الراهبة

 للنقاء  رمز  األوروبیین  تصور  في  الراهبة  بأن  وتجیب  ورأسها؟  أةالمر   جسد  یغطیان

 أخطار  من  وخطر  المرأة  ضد  للقهر  رمز  حجابها  المحجبة  المسلمة  بینما  والتدین،

 .أوروبا في السائد التقلید على ومتطفلة اإلرهابیة المنظمات

 النظر  ضبغ  وعقلها  المرأة  لكیان  احترام أنه على للحجاب المسلمین تفسیر عند وحتى

 تفسر  ال  التي  الغربیة  الثقافة  في  جدالً   تثیر  التفسیرات  هذه  مثل  فإن  شكلها،  عن

 إلى  الرجل  بحاجة  یفسرونها  بل  المثیرة،  المرأة  لثیاب  نتیجة  بأنه  مثالً   االغتصاب

 اختالف  إلى  االنتباه  یجدر  وهنا  له، یتعرض قد الذي الظلم عن والتعبیر القوة ممارسة

 .ألخرى ثقافة من تماعیةاالج القضایا تفسیر

 أوروبا  في  المسلمین  أن  إال  ،الحجاب  كیفیة  على  اإلسالمیة  المذاهب  اختالف  ومع

 الوجه  تغطیة  السلفیون  یفضل  بینما  الوجه،  دون  فقط  والرأس  الجسد  تغطیة  یفضلون
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 تجاه  العدوانیة  إلثارته  األوروبیة،  المجتمعات  في  ذلك  بصعوبة  إقرارهم  مع  ،أیضاً 

 ذلك  یفعلن  بینما  أوروبا  في  وجوههن  یغطین  ال  اإلخوان  عضوات  من  ثیروك  المسلمة،

 .مصر في

  الخالصة

 الكثیر  تقلب  ربما  اإلسالمیة  المصادر  من  الجدیدة  االختیار  عملیة  أن  الباحثة  تالحظ

 التفسیرات  بأن  جدیدة  أفكار  ظهرت  حیث  ،المرأة  حول  التقلیدیة  النظر  وجهات  من

 بل  الوحیدة،  هي  لیست  االجتماعیة  والقضایا  رأةالم  حول  النصوص  لبعض  المقدمة

 الخاصة  الظروف  فیها  تلعب  التفسیر،  في  طریقة  من  وأكثر  مرونة  هناك  العكس  على

 .مهماً  دوراً  للمفسر والعامة

 ،الغرب  في  المسلمون  یواجهها  التي  التحدیات  ظل  في  للتغیر  اتجاهاً   هناك  أن  وتتوقع

 ،اإلنترنت  وانتشار  –  بالتحدید  منها  عالمیةاإل  -  والعولمة  كالتعلیم  أخرى  ولعوامل

 أصبح  الغربي  بالعالم  المسلمین  فاتصال  ولهذا.  العالم  حول  اآلخرین  مع  والنقاش

  .للتغریب مصدراً  بالضرورة ولیس والصحوة للتجدید مصدراً 

 
 
 


