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   * مالحظات أولیة - السودانفي  مستقبل الدیمقراطیة

  **الصادق الفقیه. د    

  

  :استهالل

  : اآلخر يوالرأ يالرأ

اآلخر هو المدخل األسلم لبدایة فهم  يوالرأ يإن تدبر وتقدیر منطق ثنائیة الرأ

المعادلة السیاسیة لسودان المستقبل، وهو الفلسفة المتسامحة والضروریة للتوازن 

 سر توازن وتطور المجتمعات ثقافیاً  يألن هذه الثنائیة ه. ر نحو األفضلوالتطو 

مستوى الداخلي لألحزاب وال ، وبدونها لیس هناك توازن، ال على الواقتصادیاً  وسیاسیاً 

ل سیاسة الحزب الواحد الخطر فعلى صعید مستوى الدولة، تشكّ . مستوى الدولةعلى 

ما نعیشه الیوم من مظاهر حروب وتمرد ، و ياألكبر على توازن الوجود االجتماع

وقد ثبت أن . األفراد والجماعات هي خیر دلیل على ضرورة التوازن الثنائي المطلوب

الواحد تظل مضطربة الحال، وتصبح  يتتبنى سیاسة الحزب الواحد والرأ يالدولة الت

ى وقهر وظلم، خیر برهان عل يواجتماع يمظاهر التخلف وتداعیاته، من فساد إدار 

وجدلیة الثنائیة . جتهاد والفعلاآلخر وجماعیة اال يوالرأ يثنائیة الرأ يضرورة تبن

، وأهمها وحدها الكفیلة بمحاربة كل مظاهر التخلف داخلیاً  يوالجماعیة هذه ه

الشرط الالزم لدفع عجلة التطور  وجه الفساد وتعریته باعتبار أن ذلك هوفي  الوقوف

ل الضمانة األوحد المتالك السالح یها یشكّ ن تبنِّ فإه، واألهم من ذلك كل. لى األمامإ

مواجهة التحدیات الخارجیة دون الحاجة لوصایة تتنزل بها فروض في  األمضى

  .الهیمنة

  :مفهوم الدیمقراطیة

عبر  السودان، وكانت مطلباً  يلقد ظلت الدیمقراطیة الزمة ضروریة للحیاة العامة ف 

أكثر من الممارسة  يواالجتماع يالثقاف السلوكفي  وترسخت. حقبه المختلفة

لذلك  على مستوى القمة والقواعد، فاضطربت تبعاً  السیاسیة، التى تأرجحت كثیراً 

                                                 
) مشروع دراسات الدیمقراطیة في الوطن العربي(ھذه الورقة كانت عبارة عن استھاللیة افتتحت بھا ندوة باسم * 

 .قدمت في قاعة الشارقة بجامعة الخرطوم، بالتعاون مع مؤسسة طیبة لإلعالم وفریدریش آیبرت
 .دان بلندنلسفارة السوالسابق المستشار اإلعالمي  **
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 إال أن المطالبة بالدیمقراطیة تصاعدت بشكل غیر مسبوق. مسیرة الدولة والمجتمع

 يوفأجندة األحزاب السیاسیة في  اآلونة األخیرة، وأصبحت من المطالب الرئیسةفي 

تفاق علیها كمفهوم بوجه وعلى الرغم من اال. المجتمع الحیةمقدمة أولویات قوى 

  .ومتنوعة عام، إال أن آلیات تنفیذها، بوجه خاص، تتباین حولها طروحات عدیدة

حول السلطة وأنظمة الحكم، وال یتطرق  كما أن الحدیث عن الدیمقراطیة یرتكز دائماً  

. المتعددة، بما فیها األحزاب يسسات المجتمع المدنلى منظمات ومؤ إباألهمیة نفسها 

بمناقشة قضیة الدیمقراطیة، واألحزاب  االهتماموعلى هذا النحو وغیره، نأمل 

وقد نرى، بالطبع، التركیز على أسباب تعثر الممارسة . المقام األولفي  السودانیة

توصیف  لىإحددات ومؤثرات أخرى، لنصل مب السودان، مروراً في  الدیمقراطیة

  .العام وعالقته بالسلطة والدولة يالمشهد الحزب

السودان تطرح العدید من القضایا والتساؤالت، خاصة في  والتجربة الحزبیة المعاصرة

من  المجتمع وهو تداول السلطة سلمیاً في  وأنها لم تحقق الهدف من قیام التعددیة

  .دایات تلك التجربةقرابة نصف قرن على ب يخالل انتخابات عامة، وذلك رغم مض

وجه القصور والسلبیات التي بیة في السودان تعاني العدید من أفال تزال الحیاة الحز  

عضویة هذه األحزاب، في  ملحوظاً  السنوات األخیرة، التى شهدت تراجعاً في  تفاقمت

 ، وحجم تمثیلهايالمنظمات الجماهیریة، ومؤسسات المجتمع المدنفي  وحجم تواجدها

مختلف في  المقدر يات والمؤسسات التعلیمیة، ومدى انتشارها الجغرافالجامعفي 

  .أنحاء البالد

في  يوقد انعكس هذا التراجع بشكل ملحوظ على تأثیر هذه األحزاب ونفوذها السیاس

في  ن تصبح ظاهرة هامشیةنبالغ معها إذا قلنا أنها توشك، أالجامعات إلى درجة، ال 

  .الحیاة السیاسیة الطالبیة

في  أیضاً  يثر سلبحجم ونفوذ األحزاب السیاسیة أفي  يان لهذا التطور السلبوك

غیبة تعددیة في  ن یستمر ویتقدمقراطي، حیث ال یمكن لهذا التطور أالتطور الدیم

السودان في  دراسة جادة لمستقبل التجربة الدیمقراطیة ةحزبیة فاعلة، ومن هنا فإن أی

ة وأسباب تراجعها، ولماذا لم تحقق المرجو منها البد وأن تتوقف عند تجربتها الحزبی

لى إیرجع  مبعد نصف قرن؟ هل یرجع ذلك إلى آثار االنقالبات العسكریة وحدها؟ أ
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نه یعود إلى الذي یحكم عمل هذه األحزاب؟ أم إ واإلداري واألمني ياإلطار القانون

اب الثالثة نه یعود إلى األسبوممارسات تلك األحزاب نفسها؟ أم إأداء في  قصور

  ؟معاً 

وجه القصور الداخلیة التى تعوق عمل األحزاب، والتي تتحمل ویرجع البعض أهم أ

نون بذلك أزمة القیادة التي من مسؤولیة تراجع التجربة السیاسیة، ویع كبیراً  جزءاً 

منها كل األحزاب السودانیة بدرجة أو بأخرى، ومن هنا نرى ضرورة تناول  تعاني

وأسبابها وانعكاساتها على الحیاة الحزبیة والسیاسیة، والمقترحات  مظاهر تلك األزمة،

  .الكفیلة بالتغلب علیها

والسیاسة،  صراعات حادة حول األیدیولوجیا السودانعرفت األحزاب السیاسیة في 

أخذت هذه و  .تركت أثرها العمیق على مستقبل هذه األحزاب ودورها في المجتمع

العام لآللیة التي  ظروف وأجواء تمیز فیها الطابعالصراعات أشكاًال مختلفة، في 

الممارسة، وفي  سلكتها هذه األحزاب ببعدها الكبیر عن األشكال الدیموقراطیة في

أغلب قادتها  معالجة الخالف، وطغیان العصبیة، وتضخم العوامل الذاتیة، وتغلیب

 ریةولو اتبعت أسالیب حضا. المصالح الشخصیة على مصالح التنظیم والوطن

دیموقراطیة في معالجة تلك األزمات، لجنبتها، ولجنبت الوطن كثیرًا من الخسائر 

ونظرًا للتشابه في بنیة تلك األحزاب وفي آلیة تعاملها مع . الوقت والطاقات وهدر

نرى أن البحث في أسباب األزمة، وطرق معالجتها، في أحدها، یساعد في  ،أزماتها

   .عن األحزاب األخرى تكوین تصور

من أن نقوم بمحاولة مشتركة " السودانفي  الدیمقراطیة"ال بد لنا في سیاق مناقشة 

ومن المفید أن . مقارنة بغیره من مفاهیم النظم السیاسیة" مفهوم الدیمقراطیة"لضبط 

جل التوصل إلى فهم مشترك أفضل أتأتي هذه المحاولة في بدایة البحث، وذلك من 

ن اللقاء من ضبط ذلك المفهوم، ومن ثم النظر في لمفهوم الدیمقراطیة، حتى یتمك

مدى وجود الدیمقراطیة داخل األحزاب السودانیة من عدمه، وفق معیار موضوعي 

على تحري الشروط الالزم توفرها في أي حزب حتى یكتسب صفة  یساعد أیضاً 

  .الدیمقراطیة هذه
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یز الحوار، یجب ومن أجل المساهمة في استهالل المناقشة وٕاثارة التساؤالت وتحف

  : طرح المالحظات األولیة التالیة

  : صفة الدیمقراطیة -١

یمكننا القول بأن صفة الدیمقراطیة ال یمكن اكتسابها بمجرد إضافة اللفظ والجهر 

فهناك دولة وهناك دولة . بالشعارات، وٕانما هناك شروط موضوعیة الكتسابها

ك انتخابات وهناك انتخابات دیمقراطیة، وهناك حزب وهناك حزب دیمقراطي، وهنا

دیمقراطیة، وهناك دستور وهناك دستور دیمقراطي، وال بد لنا من فحص المضمون 

  . والتأكد من المنهج قبل أن نطلق صفة الدیمقراطیة أو نحجبها

  : اكتساب صفة الدیمقراطیة -٢

م إن صفة الدیمقراطیة یكتسبها الحزب مثلما تكتسبها الدولة عندما یتم تطبیق نظا

محدد المعالم یتطلب وجود منظومة كاملة ومتكاملة مع بعضها البعض تتضمن، 

مبادئ ومؤسسات وآلیات تضبط عملیة تحدید الخیارات واتخاذ القرارات العامة وتداول 

، وتؤكد على حق وواجب الملزمین بتنفیذ تلك القرارات في المشاركة السلطة دوریاً 

   .السیاسیة الفعالة في عملیة اتخاذها

  : القرابة بین الحزب والدولة -٣

والحزب في الدولة  ،الحزب هو أقرب المنظمات الطوعیة وغیر الحكومیة إلى الدولة

فهو وسیلة الوصول إلى . الدیمقراطیة أما إنه حكومة الدولة أو حكومة الظل فیها

ت ومهما اختلف. وهو الحكومة أو المعارضة ،أو بالعنف السلطة وأداة تداولها سلمیاً 

مسمیات العصبیة التي تجمع أعضاء الحزب الواحد من أفراد وجماعات، واتسع أو 

ضاق شمول عضویتها مختلف أفراد وجماعات المواطنین، فإن األحزاب جمیعها 

تساع ممارسة الدیمقراطیة داخل الحزب والذلك فإن . تسعى للوصول إلى السلطة

عرق أو الدین أو المذهب، نطاق عضویته وشمولها المواطنین دون تمیز لسبب ال

كبر الضمانات أهي  إضافة إلى نظرته غیر اإلقصائیة إلى غیره من األحزاب أیضاً 

. للممارسة الدیمقراطیة داخل الدولة عندما یصل ذلك الحزب إلى سدة الحكم فیها

والحزب الذي ال یؤسس على مبدأ المساواة بین المواطنین أو ال یمارس الدیمقراطیة 

ن لم یستحیل یصعب إعالقاته ببقیة األحزاب قبل الوصول إلى الحكم، داخله وفي 
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أو عن طریق  علیه ممارسة الدیمقراطیة في الدولة التي یصل إلى الحكم فیها سلمیاً 

  .العنف

  : تأثیر دیمقراطیة الدولة على الحزب -٤

مأثور بالرغم من وجاهة المالحظة الثالثة المشار إلیها أعاله وانطالقها من القول ال

، فإن ممارسة الدیمقراطیة داخل أحزاب دولة غیر دیمقراطیة )فاقد الشيء ال یعطیه(

تسلطیة تمنع قیام األحزاب من حیث المبدأ أو تسعى إلى الهیمنة علیها أو إلحاقها 

بالحزب الحاكم المعلن أو المستتر في حالة وجود عائالت حاكمة ملكیة أو 

كانیة نمو أحزاب دیمقراطیة داخل نظام حكم غیر جمهوریة، یمثل مانعًا یقف دون إم

فمن ناحیة تمیل األحزاب السریة إلى االعتماد على عصبیة تثق فیها . دیمقراطي

وتأتمنها، وتجعل من نفسها طلیعة استراتیجیة تعمل للوصول إلى الحكم عن طریق 

الملحقة ومن ناحیة ثانیة تفقد األحزاب . العنف بعد أن تعذر علیها الوصول السلمي

والمحتواة من السلطة صدقیتها، كما تواجه األحزاب التي تحاول االستقالل عن 

في شئونها وربما التخلص منها بحجج  السلطة القائمة محاربة وتعطیًال لعملها وتدخالً 

  . ملفقة وأسباب واهیة

  : أحزاب العالم الثالث -٥

ارسة الدیمقراطیة داخل لعل ما یسمى بأحزاب العالم الثالث یشیر إلى إشكالیة مم

وأول فئة . أحزاب برزت واتسعت في غیاب الدیمقراطیة داخل الدولة التي نشأت فیها

من تلك األحزاب وأهمها هي حركات التحرر الوطني التي تبوأت سدة الحكم بعد 

نشئت بعد قیام انقالبات وثانیها األحزاب التي أُ . بعد ذلكاالستقالل واحتكرت السلطة 

وثالثها أحزاب قامت على أساس زعامات . بنى سیاسیة تقلیدیة جامدة عسكریة ضد

ثنیة، تحمل داخلها في كثیر من األحوال إدینیة أو طائفیة أو قبلیة أو مناطقیة أو 

وكل هذه الفئات من . بذور االنفصال وتقوم على اإلقصاء من حیث العضویة

ي برزت فیها، وقد كانت األحزاب نشأت في ظروف غیاب الدیمقراطیة في الدولة الت

ر عن حاجات وطنیة أو اجتماعیة أو فئویة، ولذلك حصلت على إجماع نشأتها تعبِّ 

نسبي على أهدافها األحادیة البسیطة ضمن مجتمعها، مثل االستقالل أو مقاومة 

االستبداد أو اإلقصاء أو اإلهمال الذي یتعرض له الشعب كله أو جماعة أو فئة من 
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أو زعامات اجتماعیة ودینیة  تعتمد في العادة على قیادات تاریخیةكما إنها . فئاته

تلك األهداف األحادیة  وعندما تتحقق جزئیاً . ن تمارس الدیمقراطیة داخلهادون أ

البسیطة وتتغیر مشكالت المجتمع یصعب حصول تلك األحزاب على ما كانت 

تقلص الوالء ولذلك تتحول إلى أحزاب أفراد وزعامات، ی. تصل إلیه من إجماع

الطوعي لها وتعتمد على الغلبة إذا كانت حاكمة، ویكثر االنشقاق فیها كلما اختلفت 

آراء الزعامات وتوجهاتهم أو تعارضت مصالح المنتسبین إلیها إذا كانت خارج 

  . الحكم

  : غیاب الدیمقراطیة حتمي أم انتقالي -٦

ظاهرة غیاب الدیمقراطیة  إذا كانت البالد العربیة هي جزء من العالم الثالث فهل

داخل أحزاب البالد العربیة بشكل عام یمكن تفسیرها في ضوء ظاهرة أحزاب العالم 

الثالث؟ وهل ظاهرة ما سمي بأحزاب العالم الثالث هي ظاهرة انتقالیة یمكن تجاوزها 

وكیف  ؟ما هي الخبرات التاریخیة في دول العالم الثالثو إلى بناء أحزاب دیمقراطیة؟ 

ن ظاهرة غیاب الدیمقراطیة في أحزاب ها في بناء أحزاب دیمقراطیة؟ أم إت بعضنجح

ومن ناحیة . السودان هي جزء من استمرار غیاب الدیمقراطیة في الدولة من ناحیة

أخرى غیابها في المجتمع الذي ال تنعقد في العادة، الزعامة فیه إال لصاحب غلبة 

والذي ال تعدو فیه أغلب أحزاب الیوم أن  ،وثروة أو مكانة اجتماعیة أو مقام دیني

  .)قبلیة أو طائفیة أو أثنیة(لتشكیالت وراثیة  تكون امتداداً 

  :الدولة الدیمقراطیة

الحد األدنى الكتساب الدولة المعاصرة صفة الدیمقراطیة یتمثل في وجود المبادئ 

  :والمؤسسات واآللیات التالیة

أرض الواقع سیادة لفرد ن حیث النص وعلى أن ال یكون في الدولة الدیمقراطیة م  -

  .ى الشعبأو لقلة من الناس عل

السیاسیة والقانونیة على  ة المتساویة في الحقوق والواجباتاألخذ بمبدأ المواطن  -

  .األقل

والدستور الدیمقراطي هو تعاقد مجتمعي . التوافق على شرعیة دستور دیمقراطي -

ولذلك فالدستور الدیمقراطي ال . قرب إلیهماأ ما هو متجدد ولیس منحة أو مكرمة أو
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بد أن یكون عقد تتم مناقشته وٕاقراره بحریة من قبل جمعیة تأسیسیة، منتخبة، سواء تم 

كما البد للدستور الدیمقراطي أن  یرتكز على . عرضه على استفتاء شعبي أو لم یتم

 :رض الواقعشتركة من حیث النص والتطبیق على أأركان عامة م

 .الشعب: هاأول 

 .سیطرة أحكام القانون والمساواة أمامه: ثانیها 

 .عدم الجمع بین السلطات الثالث في ید شخص أو مؤسسة واحدة: ثالثها 

 .ضمان ممارسة الحریات العامة: رابعها 

  .   تداول السلطة وفق آلیة انتخابات دوریة حرة ونزیهة: خامسها 

ات واآللیات هي ضوابط رسمیة وقانونیة على جدیٌر بالتأكید أن تلك المبادئ والمؤسس

الممارسة الدیمقراطیة، تتوقف أهمیتها وفاعلیتها على حقیقة تطبیقها على أرض 

یتطلب استقرار العمل بنظام الحكم .. ومن ناحیة أخرى. هذا من ناحیة ..الواقع

كانیة الدیمقراطي وجود قناعات لدى التیارات والقوى الفاعلة إلى جانب المواطن، بإم

 قناعات وذلك اإلیمان من النمو، وأنوال بد لتلك ال. بأهمیة ذلك یماناً قه وإ تطبی

حتى تصبح الممارسة الدیمقراطیة  ،یترسخا في النفوس إلى جانب النصوص تدریجیاً 

والدیمقراطیة قیمة اجتماعیة یضبطها وعي اجتماعي ومجتمع مدني  ًا،حمید اً خلق

جمیعها أن ترتقي بالممارسة الدیمقراطیة عبر فاعل ورأي عام مستنیر، تستطیع 

عملیة التحول الدیمقراطي الطویلة والشاقة، من الشكل إلى المضمون الذي یكرس 

مقراطیة على تداول الرأي أسلوب الشفافیة والصدقیة ویعّود جمیع أطراف العملیة الدی

ارات خذ مصالح اآلخرین بإنصاف، قبل اللجوء إلى التصویت على القر بتأني وأ

  .وتحدید الخیارات العامة من قبل المفوضین بذلك

  : الحزب الدیمقراطي

وفي ضوء التشابه بین مقومات وضوابط نظام الحكم في الدولة والضوابط الحاكمة 

یمكننا القول أن المبادئ والمؤسسات واآللیات  - مع وجود فوارق -إلدارة األحزاب 

ى یكتسب صفة الدیمقراطیة یمكن التي یلزم وجود حد أدنى منها في الحزب حت

  :إجمالها فیما یلي
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ه، من قبل زعیم أو عائلة أو صاحب ئأن ال یكون في الحزب سیادة على أعضا -

  .صفة دینیة أو طائفیة أو قبلیة لها حق أو عرف ثابت یكرس موقعها في القیادة

أن تكون العضویة بضوابطها الدیمقراطیة هي وحدها مناط الواجبات ومصدر  -

  .الحقوق الحزبیة

مفتوحة لجمیع المواطنین  - من حیث المبدأ -أن تكون العضویة في الحزب     -

ن یكون اكتساب العضویة أدون إقصاء أو تمیز من حیث العرق والدین والمذهب، و 

  . في الدولة ةلكل من اكتسب صفة المواطن - من حیث المبدأ -متاحًا 

ثنیة والمناطقیة یة والطائفیة واإلزاب الدینوهذا المبدأ قد یثیر إشكالیة لدى األح

لذلك فهذه اإلشكالیة ال بد من مقاربتها حتى یمكن لألحزاب أن . والجهویة والطبقیة

من الشبیه إلى الشبیه، حیث  عندما یكون انتقالها هو انتقال ،تتداول السلطة سلمیاً 

حد األحزاب هدف أمن النقیض إلى النقیض عندما یكون  یتعذر انتقال السلطة سلمیاً 

  . خر ولیس تداول السلطة معه سلمیاً هو إقصاء الحزب اآل

وریة متجددة أن یحتكم أعضاء الحزب في عالقاتهم الداخلیة إلى شرعیة دست -

، في ضوء ارتكازها على األركان التي سبق اإلشارة إلى أنها یتوافقون علیها ابتداءً 

 :لخیصها في التاليتكسب الدستور صفة الدیمقراطیة، وهذه یمكن ت

أن یكون أعضاء الحزب هم مصدر السلطة في الحزب وال وصایة لفرد أو قلة : أوالً  

 .من أعضاء الحزب أو غیرهم على قرار الحزب

سیطرة نظم الحزب ولوائحه والمساواة أمامها بین أعضاء الحزب في ضوء : ثانیاً  

 .قانون األحزاب ودستور الدولة

السلطة التنفیذیة في الحزب والسلطة التشریعیة التي یملكها  عدم الجمع بین: ثالثاً  

حرًا ونزیهًا، هذا إلى جانب وجود شكل من أشكال  دوریاً  مؤتمره العام المنتخب انتخاباً 

المحكمة الحزبیة الدستوریة المستقلة یعود لها الفصل في الشئون الحزبیة بین أعضاء 

وربما تكون صفة  ،لقضاء في الدولةالحزب وأطیافه الداخلیة قبل اللجوء إلى ا

المحكمة الحزبیة الدستوریة مثل صفة هیئة التحكیم التي تلزم أعضاء الحزب بقرارها 

إذا اتخذت اإلجراءات القانونیة والتنظیمیة السلیمة لتشكیل تلك المحكمة وضمان 

 .استقاللها
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ت واألطیاف الفرصة لنمو التیارا وٕاتاحةضمان حریة التعبیر في الحزب : رابعاً  

جل نمو األحزاب وبلوغها مستوى ، من أوأخذها أشكال معترف بها داخلیاً  ه،داخل

دد داخل الوحدة، وتقضي على أسباب التفتت الكتلة المؤثرة عندما تسمح بالتع

 .واالنشقاق

تداول السلطة في الحزب وفق آلیة انتخابات دوریة حرة ونزیهة من القاعدة : خامساً  

 .إلى القمة

قبول الحزب لوجود غیره من األحزاب وضبط فكره ومنهجه وبرنامجه في : ساً ساد 

ضوء حق الرأي والمصلحة األخرى في التمثیل دون إقصاء أو احتواء بالترهیب أو 

التغیب واإلنكار، بما في ذلك حق التنافس للوصول إلى السلطة وتداولها سلمیًا بین 

  . رى في الوجود والتعبیراألحزاب، وواجب الدفاع عن حق األحزاب األخ

یات هي ، أن تلك المبادئ والمؤسسات واآللجدیٌر بالتأكید في حالة الحزب أیضاً 

في تطبیقها جل الممارسة الدیمقراطیة تتوقف أهمیتها ضوابط رسمیة وقانونیة من أ

  .كما تم تأكید ذلك في حالة الدولة أعاله ،رض الواقععلى أ

كما -، أن الممارسة الدیمقراطیة في األحزاب د أیضاً بالمالحظة والذكر والتأكی وجدیر

مسألة نسبیة هناك حد أدنى من المبادئ والمؤسسات واآللیات یجب  -هي في الدول 

وجودها في الممارسة حتى تتصف بالدیمقراطیة، وبعد التأكد من وجود هذا الحد 

ة في الحزب وفي بین الممارسات الدیمقراطی األدنى یبقى الفرق وارد وأحیانًا كبیراً 

  . الدولة، من حیث درجة النضج واالستقرار، ونوعیة الدیمقراطیة وفرص االرتقاء بها

  :التشابه والفارق بین الحزب والدولة

بالرغم من تشابه مقومات وضوابط نظام الحكم الدیمقراطي في الدولة مع المقومات 

ق في حدود سلطة كل ن هناك فوار اكمة إلدارة الحزب الدیمقراطي، فإوالضوابط الح

  :منهما من عدة أوجه

أن عالقة الحزب بأعضائه عالقة طوعیة اختیاریة، بینما عالقة المواطن : أولها

  .بالدولة هي عالقة وراثیة عضویة

للقانون في الدولة  رادتها على مواطنیها وفقاً إأن الدولة تحتكر العنف وتفرض : ثانیها

ه اللجوء إلیه لتنفیذ القانون وز للعنف وال یجر الدیمقراطیة، بینما الحزب ال یحتكا
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ه وٕانما یخضع الحزب وأعضاءه على قدم المساواة لقوانین الدولة عامة ئعلى أعضا

  .وقانون األحزاب خاصة

ویمكن أن تنمو عضویته أو تتقلص  ،في الدولة أن الحزب جزء من كلٍّ : ثالثها 

 كثر ثباتاً أن حجم مواطنیها ولة فإأما الد. توجهاته وببرنامجهحسب قناعة المواطنین ب

ولیس أمامهم إال إصالح الدولة حتى تصلح أحوالهم العامة والخاصة، بعكس العالقة 

الطوعیة في الحزب الذي یجد العضو منه بدًا إذا لم تتحقق من خالله طموحاته 

  .وتراعى مصالحه

یادة غیرها من قصائیة لسمتالكها للسیادة على إقلیمها هي إالدولة بحكم ا: اهرابع

وال  أما الحزب في عالقته باألحزاب األخرى، فهو جزء من كلٍّ . الدول على إقلیمها

وٕانما یتنافس معها فهي شریكة  ،ه إقصاء وجهات النظر والمصالح األخرىوز لیج

  .معه على قدم المساواة

وتشرف أجهزة الدولة المختصة  ،یخضع الحزب لقانون األحزاب في الدولة: اهخامس 

ومن هنا فإن قانون األحزاب في . للقانون على الحزب وٕادارته وأمواله ونشاطاته وفقاً 

الدولة وكیفیة اإلشراف على تطبیقه یمكن أن یكون ذو تأثیر إیجابي أو سلبي على 

أما الدولة فإنها ذات سیادة تجاه الخارج، ولم . ممارسة الدیمقراطیة داخل األحزاب

د إلى حد المتابعة واإلشراف اإلداري على تطبیقها یصل تدخل المجتمع الدولي بع

وبالتالي فإن الممارسة الدیمقراطیة . للمواثیق واالتفاقیات الدولیة التي صادقت علیها

داخلها تتوقف على عوامل داخلیة بالدرجة األولى، أما األحزاب فإن مدى تدخل 

  .اطيالدولة القانوني في شئونها أكثر تأثیرًا على أداءها الدیمقر 

  : أزمة األحزاب في الدول الدیمقراطیة

في خضم هذه المالحظات األولیة حول مفهوم الحزب الدیمقراطي الذي ننشد وجوده 

ونسعى إلى التعرف على شروط ذلك، یجب أن ال تغیب عن بالنا أزمة األحزاب في 

إصالح الدولة الدیمقراطیة أیضًا، وال النقد اإلیجابي والبناء في سیاق الدعوة إلى 

  : وفي هذا الصدد هناك نوعین من النقد. األحزاب السیاسیة في الدول الدیمقراطیة

  : النقد التاریخي )١(
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ولجارشیة الحدیدي في األحزاب، مثلما هو موجود في الدولة بقانون األهذا النقد یقول 

قد وهذا النوع من النقد مثله مثل الن. ، وبالتالي استحالة قیام حزب دیمقراطيأیضاً 

وهو . الذي شكك في قیام دیمقراطیة سیاسیة قبل قیام دیمقراطیة اقتصادیة واجتماعیة

وفي مجمله مفید من حیث سعیه إلى التنبیه إلى  ،نقد وارد وصحیح إلى حد كبیر

خطورة السیطرة على األحزاب من قبل قیاداتها بل بیروقراطیتها، وكذلك التأكید على 

حیث . یمقراطیة في الدولة وداخل األحزاب وفیما بینهاضرورة االرتقاء بالممارسة الد

رض الواقع تحتاج إلى توفیر لى أن الممارسة الدیمقراطیة على أیشیر هذا النقد إ

مصادر المشاركة في اتخاذ القرارات وتحدید الخیارات العامة، إلى جانب الحق 

والخیارات العامة السیاسي والقانوني الذي ینص على مشاركة الملزمین بتلك القرارات 

وٕایجابیة هذا النقد تكون في التنبیه إلى ضرورة توفیر شروط المشاركة . في اتخاذها

السیاسیة الفعالة على مستوى الدولة ومستوى األحزاب وضبط عملیة اتخاذ القرار 

وحتى یتم ذلك فإن الدیمقراطیة السیاسیة والنص . بمبادئ الدیمقراطیة ومنهجها

 فیها وكذلك الدیمقراطیة النسبیة داخل األحزاب، تبقى مدخالً  القانوني على الحق

  .ضروریًا لتنمیة الدیمقراطیة واالرتقاء بها، فما ال یدرك كله ال یترك جله

  : النقد المعاصر )٢(

موجه إلى ظاهرة تزاید وقوع أحزاب الدول الدیمقراطیة في أیدي بیروقراطیة هذا النقد 

مهني االنتخابات وصناعة الرأي العام من خالل  األحزاب التي أصبحت تعتمد على

وكذلك یوجه النقد إلى األحزاب بسبب تزاید دور الشركات . توظیف العالقات العامة

. عالم في دعمها والتأثیر على توجهاتهاالجنسیة وٕامبراطوریات المال واإل ةیالمتعد

في الحیاة السیاسیة هذا إضافة إلى تزاید العوامل الخارجیة وتدخل الدول ذات النفوذ 

األمر الذي أدى إلى ابتعاد األحزاب السیاسیة بشكل عام، عن االعتماد . الوطنیة

بالممارسة ها وصرف نظرها عن ضرورة توسیع عضویتها واالرتقاء ئعلى أعضا

 في الدول الدیمقراطیة عدد وتأثیر لى جانب ذلك تزاید أیضاً وإ . الدیمقراطیة داخلها

التي ترتكز دعوتها  Electoralist Partiesزاب االنتخابات دور ما یسمى أح وونم

إلى تولي السلطة على جاذبیة شخصیات تستقطبها، أو برامج مصنوعة بعنایة 

ومهنیة إعالمیة لكسب األصوات، إلى جانب أحزاب انتخابات أخرى ینطبق علیها 
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الغرب  وقد أدى تحول اتجاه األحزاب في. Catchall" بتاع كله"التعبیر الشعبي 

إلى أحزاب  ،إلى أحزاب الفرصة ،إلى أحزاب الجماهیر ،من أحزاب النخبة تاریخیاً 

، إلى تناقص عضویة األحزاب السیاسیة وتراجع دور األحزاب من االنتخابات أخیراً 

حرصها على االرتقاء بالممارسة  حیث إدماج المواطنین في الحیاة السیاسیة، كما قلّ 

  .من مصادر المشاركة السیاسیة الفعالة مواطنین لمزیدك الالدیمقراطیة، وزیادة امتال

، وخطورته على الدیمقراطیة نفسها، إال أن هناك إجماع مع صحة هذا النقد نسبیاً 

على مركزیة دور األحزاب في نظم الحكم الدیمقراطیة نتیجة لعدم وجود بدیل لها 

  :یستطیع أن یؤدي الوظائف التالیة

  .فعیل دورهم السیاسي وٕادماجهم في الحیاة السیاسیةتعبئة المواطنین وت) أ 

  .تحري المصالح المشتركة والتوفیق بینها وجمع الموطنین حولها) ب 

  .التعرف على السیاسات العامة وبلورتها في برنامج سیاسي قابل للتنفیذ) ج 

  .تجنید القادة السیاسیین وتنمیة قدراتهم على حكم الدولة وٕادارتها) د 

من بروز عدد من تنظیمات المجتمع المدني المنافسة لألحزاب في القیام وبالرغم  

ببعض وظائفها، إال أن األحزاب تبقى وحدها المؤهلة للوصول إلى السلطة وتداولها 

وستبقى الحاجة إلیها قائمة والدعوة إلى . دون غیرها من المنظمات غیر الحكومیة

نظم الحكم الدیمقراطیة دعوة جادة إصالحها وتأهیلها للقیام بدورها المركزي في 

  . ومسئولة وفي محلها

ومن أهم تلك المؤهالت التي تجعل األحزاب السیاسیة قادرة على االرتقاء 

ها، وتزاید قدرتها ئبالدیمقراطیة هو اتساع عضویة األحزاب واعتمادها على أعضا

س مجرد السعي على إدماج المواطنین أفرادًا وجماعات في الحیاة السیاسیة فعًال ولی

هذا إلى جانب تعزیز مسئولیتها الوطنیة ورعایتها للمصالح . للحصول على أصواتهم

فضًال عن عملها الدؤوب من أجل إرساء الممارسة الدیمقراطیة داخلها وفیما  ،العامة

  .بینها وداخل الدولة واالرتقاء بها أیضاً 

شد الدیمقراطیة إلى وجود وفي ذلك تتساوى حاجة الدول الدیمقراطیة والدول التي تن

وما النقد الموجه إلى األحزاب في الدول الدیمقراطیة . أحزاب وطنیة دیمقراطیة فیها

جل إصالحها على قاعدة الدیمقراطیة واالرتقاء بها حتى إال دعوة من أ وحدیثاً  تاریخیاً 
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یتم و مزید من الممارسة الدیمقراطیة داخلها من حیث النوع إلى جانب الكم، الیتحقق 

عبور الدیمقراطیة بسالم من حقبتها السیاسیة الراهنة التي تغلب علیها اإلجرائیة، إلى 

مصادر المشاركة في عملیة تحدید  )وجماعات اً أفراد(حقبة یمتلك فیها المواطنون 

الخیارات واتخاذ القرارات من قبل الملزمین بتطبیقها، ویبرز دورهم في تحدید مضمون 

  . ب ضبط منهجهاالدیمقراطیة إلى جان

  :خاتمة عامة

ال شك أن الدیمقراطیة قد أصبحت من المطالب الرئیسة وعلى أولویات األجندة 

على الرغم من االتفاق على الدیمقراطیة و . السودانیة في الفترة األخیرة السیاسیة

خاص تتباین إلى أطروحات عدیدة  كمفهوم بوجه عام، فإن آلیات تنفیذها بوجه

  .متنوعةو 

ن الحدیث عن الدیمقراطیة یرتكز أساسًا على أنظمة الحكم، وال یتطرق باألهمیة كما أ

  .نفسها إلى منظمات ومؤسسات المجتمع المتعددة

وعلى هذا النحو، تهتم هذه الشهادة بمناقشة قضیة الدیمقراطیة واألحزاب السودانیة 

  .في المقام األول

ممارسة الدیمقراطیة داخل األحزاب التركیز على أسباب تعثر ال – بالطبع –وقد آثرنا 

عالقته إلى توصیف المشهد الحزبي العام و السودانیة، مرورًا بمحددات أخرى، لنصل 

  .بالسلطة

وحتى ال نتطرق إلى نموذج حزب معین، البد أن نؤكد على أن تأثیر النظام الحزبي 

  :على الدیمقراطیة في األحزاب المعاصرة یتحدد في

ن رسوخ النظام الحزبي واستقراره، وبین توافر الدیمقراطیة داخل العالقة الطردیة بی -

  .الحزب وفى عالقته باآلخر المنافس

طار النظام الحزبي، وبین إالعالقة بین طبیعة النظام االنتخابي المعمول به في  -

 .العالقة الدیمقراطیة داخل األحزاب السیاسیة

وهو  .ه على الدیمقراطیة داخل األحزابالعالقة بین نظام األحزاب المتعددة، وتأثیر  - 

تحدید مؤشرات دراسة الدیمقراطیة داخل األحزاب السیاسیة على النحو  ما یترتب علیه

  :التالي



 ١٤

  : المؤشر الخاص بنمط توزیع السلطة واالختصاص في األحزاب من خالل

  .البناء التنظیمي لألحزاب السیاسیة - 

  .عملیة صنع القرار الحزبي - 

  :لخاص بالعالقة بین النخبة واألعضاء في األحزاب من خاللالمؤشر ا

  .األطر المؤسسیة لمشاركة األعضاء - 

  . استیعاب عناصر جدیدة داخل النخبة - 

  :المؤشر الخاص بأنماط التفاعالت داخل النخبة الحزبیة

  .الصراع على النفوذ داخل النخبة الحزبیة - 

  .الخالف حول قضایا سیاسیة و فكریة - 

وسیاسیة،  أزمة فكریة، يیام هعیشها هذه األنمما ال شك فیه أّن األزمة التي و 

واالنسجام  وتنظیمیة شاملة، كما أّنها أزمة فهم لمتطلبات الواقع، ومتطلبات التطور،

دورًا معرقًال  معها، إذ أّنها أخذت في أشكالها الحالیة، ونهجها وأسالیب عملها تلعب

األحزاب  تفاقم األزمة التي تعیشها مجتمعاتها، فهذه لمتطلبات التطور، وتزید من

 بحاجة لیس فقط لمعالجة أزماتها فحسب، بل لتجدید نفسها باستمرار في جمیع

  .نواحي بنیانها
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  من قضایا التعددیة الثقافیة في السودان

   *إدریس سالم الحسن. د       

  

  :مقدمة

ت المحلیـــة مــة فــي النقاشــامهیا الالتعددیــة الثقافیــة مـــن القضــا/ أصــبحت مســألة التنــوع

وخاصــــة فــــي ارتباطهــــا بالســــالم والتنمیــــة  ،فــــي الســــنوات األخیــــرةواإلقلیمیــــة والعالمیــــة 

فـي أدبیـات ولقـاءات  وظهـر ذلـك جلیـاً . وٕاشاعة الدیمقراطیة وحقوق اإلنسـان والمواطنـة

وعمــق مــن أهمیــة ). UNESCO 2001و  UNDP 2004تقریــر ( األمــم المتحــدة

التعددیــة عملیـــة العولمــة الجاریـــة والتـــي أزالــت الكثیـــر مــن الحـــواجز بـــین / حــوار النـــوع

 ،والتغیــرات السیاســیة واالقتصــادیة التكنولوجیــاالعــالمي والمحلــي عبــر تطــورات العلــم و 

ومـا . ر كثیرًا في الجوانب الثقافیة للشعوب والبلدان النامیةمما انعكس بصورة كبیرة وأثّ 

محورًا لفهم تطورات وتفـاعالت العملیـات االجتماعیـة  أصبحتیهم ذكره هنا أن الثقافة 

ومدار خطـط التنمیـة المتوازنـة والمسـتدامة بعـدما سـادت التحلـیالت االقتصـادیة لفتـرات 

  .طویلة

التعددیــة لــم تــدخل دائــرة الجــدل الفكــري والسیاســي / أمــا فــي الســودان فــإن مســألة التنــوع

تعــود فــي الســبعینیات، وهــا هــي  أوجهــاإال فــي الســتینیات مــن القــرن الماضــي وبلغــت 

اآلن أكثـر حضـورًا مــع تفـاقم وتشـابك قضــایا السـودان المعقـدة وصــراعات التنمیـة غیــر 

ویتطلـب هـذا بحثـًا . المتوازنة التي تأخذ شكل صراع هویات حول الدین واللغـة والعـرق

 تهـــا إذامتعمقـــًا وتحلـــیًال دقیقـــًا لـــدینامیكیات وعناصـــر التعددیـــة الثقافیـــة وأبعادهـــا وتجلیا

لك ســـبل التعامـــل معهـــا لضـــمان مســـتقبل تســـوده التنمیـــة العادلـــة وقـــیم كـــان لنـــا أن نســـ

  .الحریة والمساواة والدیمقراطیة لكل أطرافه على قدم المساواة

یعقبـــــه نقـــــاش لمفهـــــوم الثقافـــــة وأبعادهـــــا ومســـــتویاتها  ،لمفهـــــوم التعددیـــــة ونعـــــرض أوالً 

إشــارة خاصــة للســودان مستعرضــین أهــم المختلفــة، ثــم بعــد ذلــك نــربط بــین المفهــومین ب

القضـــایا والمشـــكالت التـــي تـــرتبط بالتعددیـــة الثقافیـــة مـــن خـــالل المـــداخل المختلفـــة فـــي 

ثم نعرج للحدیث عن تجلیات وتعقیدات الواقـع  ،السودان التي تصدت لمعالجة المسألة

                                                 
 .أستاذ علم االجتماع بجامعة الخرطوم* 
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المقــال الــراهن متخــذین موضــوع الخرطــوم عاصــمة للثقافــة العربیــة مثــاًال، وأخیــرًا نختــتم 

ــالتركیز علــى إمكانیــات المســتقبل فــي ظــل الواقــع الجدیــد بعــد إرهاصــات الســالم فــي  ب

  .السودان

  :مفهوم التعددیة

لها معـاني ودالالت مختلفـة بحسـب موقعهـا مـن العلـوم  Pluralismإن كلمة التعددیة 

وتتــأثر المعــاني والــدالالت . نســتخدمها كمصــطلح والمواضــع التــي تســتعمل فیهــاالتــي 

فتاریخیــًا تــم صــك المصــطلح بواســطة . التــاریخي الــذي مــرت بــه مــة كــذلك بــالتطورللكل

لتعنــــي اتســــاع  ،یمانویــــل كانــــتصــــر التنــــویر وخاصــــة كرســــتیان وولــــف، وإ فالســــفة ع

مــع الــدعوة لتكــوین وجهــة نظــر  ،متعــددة World-Viewsإمكانیــة وجــود رؤى كونیــة 

یمكــن تفســیره بطــرق العــالم ن وفــي الفلســفة الحدیثــة تعنــي أ. الميموحــدة للمــواطن العــ

وفــي . شــتى، وأن تقــدم العلــم فــي الواقــع یحــدث نتیجــة التنــافس بــین التفســیرات المتعــددة

إلــى أن المجتمــع الحــدیث لــم یعــد " التعددیــة"علــم األخــالق واالجتمــاع المعیــاري تشــیر 

ة ممكنــًا بنــاؤه علــى قــیم تســلطیة، وٕانمــا یقــوم الــتالقح بــین الخطابــات العقالنیــة والمتفتحــ

  .داخل المجتمع

ـــة بـــین  أمـــا فـــي مجـــال العلـــوم السیاســـیة فاســـتخدام مصـــطلح التعددیـــة عنـــي بـــه المقابل

الدیمقراطیــــة ونظــــم الدولــــة الشــــمولیة فــــي تكــــوین األحــــزاب وال مركزیــــة الحكــــم وتوزیــــع 

التعددیـة مـن نمــاذج  ىأمـا علمـاء االقتصـاد واالجتمـاع فیسـتمدون معنـ. السـلطة والثـروة

یـــتم الـــربط بـــین مفهـــوم التعددیـــة وبـــذلك  Rational Choice" ياالختیـــار العقالنـــ"

ـــائعین وحریـــة  ـــین مـــن یعرضـــون والب ـــافس ب ـــتم التن بمفهـــوم نظـــام الســـوق الحـــر حیـــث ی

وحــدیثًا أضــاف علمــاء اجتمــاع الثقافــة بعــدًا جدیــدًا مــن خــالل . االختیــار عنــد الزبــائن

ثنیـة فـي المجـاالت اإلبینهـا  یمـافدراساتهم المتعمقة ألشكال الثقافات المتعددة وتفاعلهـا 

واللغویـــة والدینیـــة وغیرهـــا، وكـــذلك االلتقـــاء والتضـــارب فـــي الـــرؤى االجتماعیـــة والـــنظم 

المعرفیــة للجماعــات وتفســیراتها للمواقــف وأوجــه الحیــاة المختلفــة علــى جمیــع مســتویات 

 ،ســـاق المجتمعیـــةجماعـــة والمؤسســـات االجتماعیـــة واألنالبنـــاء االجتمـــاعي بـــالفرد ثـــم ال

القول بأن مفهوم التعددیـة فـي خطـاب العلـوم وبذلك یمكننا . بالمجتمع العریض وانتهاء

التركیـــز علـــى التنـــوع كشـــرط ســـابق لحریـــة االختیـــار االجتماعیـــة الحدیثـــة یؤكـــد أهمیـــة 
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ن فكـرة التعددیـة تتنـاقض إ: أوالً : ولكـن لهـذا األمـر حـدان. عوحریـة الفـرد فـي أي مجتمـ

لطة المطلقــة واالحتكاریــة والهیمنــة مــن رؤیــة أو ثقافــة أو مــع األحادیــة والشــمولیة والســ

بـال فكرة التعددیـة تتنـاقض مـع معنـى الحریـة المطلقـة  :وفي الحد الثاني .الخ...جماعة

  .الكاملة Relativismحدود أو التجزئة أو الفوضى أو النسبیة 

سـاواة فـي وبذلك فإن مفهـوم التعددیـة یعتـرف بـالتنوع الـذي تمـنح فیـه الفـرص بعدالـة وم

زدهار والتنمیة من خالل قیم التسامح اإلیجابي، علـى أن یصـب المشاركة من أجل اال

ونقـاش التعددیـة مـن هـذه . متجانس تتالقح فیه عناصره المكونة لـه ذلك جمیعًا في كلّ 

الزاویــة یـــدخلنا فـــي اإلجابـــة علــى التســـاؤل حـــول طبیعـــة العالقــة بـــین التنـــوع والتماســـك 

یقـــود إلـــى زیـــادة التـــرابط االجتمـــاعي ي نـــوع مـــن أنـــواع التنـــوع، ، وأىاالجتمـــاعي، ومتـــ

األخــرى، إلــى  یقــود مــن الناحیــة ى، ومتــ؟وفــتح بــاب اإلبــداع والتنمیــة علــى مصــراعیه

  .؟نحاللالتشظي والتفتت واال

هـذا الجـزء مـن المقـال قـد یكـون مـن المفیـد أن نشـیر إلـى أننـا فـي بدایـة  يوقبل أن ننه

كمـا فـي تقریـري (وع وتعددیـة كمترادفـات، وذلـك ألن األدبیـات المقال استخدمنا كلمة تنـ

ــ  كأسـاس ثـم  Diversityتسـتخدم تنـوع ) UNESCO 2001و  UNDP 2004(ال

وفــــي اعتقادنــــا أن الكلمتــــان لیســــتا متــــرادفتین، كمــــا أنهمــــا . تنــــاقش التعــــدد داخــــل ذلــــك

رأیــي، مــن  ففكــرة التنــوع مــأخوذة فــي، تختلفــان فــي مــا یترتــب علــى اســتخدامها منهجیــاً 

حیـث أن كثـرة التنـوع اإلحیـائي دلیـل  ،مجاالت علو مـن األحیـاء مـن حیوانـات ونباتـات

 والتنوع البیئي یعنـي االخـتالف فـي النـوع. على الغنى البیئي ومؤشر الستمراریة الحیاة

ولـیس للكائنـات  ،وهو ما أملته الطبیعـة ،الخ ...ظائفواألشكال واأللوان واألحجام والو 

مــا زودتهــا بــه الطبیعــة مــن غرائــز أساســیة الســتمراریة الحیــاة مــن طعــام أي دور غیــر 

. و فعــــلإنــــه لــــیس خیــــارات أو حریــــة النتمــــاء أوبهــــذا ف. وتناســــل وابتعــــاد عــــن الخطــــر

فــإن اإلنســان یســتطیع تشــكیل حیاتــه والطبیعــة مــن حولــه  ،وبخــالف ذلــك، كمــا ســنرى

ولیة االختیــــار ولــــیس بفعلــــه االجتمــــاعي القــــائم علــــى حریــــة ومســــئ) فــــي حــــدود معینــــة(

  .الغریزة

  : مفهوم الثقافة
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ر وبدایـة شـوتعـود بدایاتـه إلـى نهایـة القـرن التاسـع ع ،نسـبیاً  اً یعتبر مفهـوم الثقافـة جدیـد

هــي ذلــك الكــل المركــب "وعنــدما صــك تــایلور تعریفــه الشــهیر للثقافــة  ،القــرن العشــرین

عـرف وكـل القـدرات والعـادات واألخالق والقـانون والالذي یشتمل المعرفة والعقائد والفن 

فـرق تـایلور فـي  ا، كمـ"األخرى التي یكتسبها اإلنسان من حیـث هـو عضـو فـي مجتمـع

غیــــر (وغیــــر المــــادي  )بــــین الشــــق المــــادي والمحســــوس كالمبــــاني والمالبــــس(تعریفــــه 

ومــع تــراكم المعــارف العلمیــة ). الــخ... المحســوس مــن فنــون كالغنــاء والشــعر والمعــاني

حیث اهتم اإلنجلیـز بـدور المؤسسـات (جتماع اإلنجلیز واألمریكان وٕاضافات علماء اال

ل مــــــع الطبیعــــــة مــــــفــــــي حــــــین ركــــــز األمریكــــــان علــــــى التعا ،االجتماعیــــــة فــــــي الثقافــــــة

وانتشـــــار وتـــــداخل عناصـــــر الثقافـــــة داخـــــل المجتمـــــع وبـــــین المجتمعـــــات  التكنولوجیـــــاو 

 ر فیـــه جــدل كثیـــرحقــًال واســـعًا یــدو  تهاأصـــبح مفهــوم الثقافـــة ومجــاالت دراســـ) األخــرى

ولكنــا فقـــط نشــیر إلــى أهــم مالمـــح . ونظریــات شــتى لــیس هنــا مجـــال طرحهــا ونقاشــها

  .التوجهات الجدیدة فیما یتناسب وعرض هذا البحث

ر الحاســـم فـــي التـــاریخ البشـــري حیـــث صـــیعتقـــد علمـــاء االجتمـــاع أن الثقافـــة هـــي العن

ن الكائنــات األخــرى، خاضــعًا لهــا كلیــة كغیــره مــانفصــل اإلنســان عــن الطبیعــة ولــم یعــد 

مــع الطبیعــة  وغرائــزه الســتمراریة حیاتــه أو التعامــل مــع اآلخــرین أولـم یعــد یعتمــد علــى 

ومعنــى هــذا اإلنســان قــد وقــع علیــه عــبء أن یــتعلم مــن تجاربــه حتــى أصــبحت . نفســها

وبـذلك احتـاج اإلنسـان إلـى المؤسسـات االجتماعیـة التـي  ،معارفه في معظمهـا مكتسـبة

لدعم ورفد عملیة اكتساب المعرفة وتناقلها مـن جیـل ) الخ ...ج واألسرةكالزوا(ابتدعها 

  . وبهذا فإن الوجود اإلنساني والثقافة صنوان ،جیل حتى یضمن استمراریة الحیاة إلى

وكیــف  ؟وكیــف یــرى اآلخــرین ؟كیــف یــرى اإلنســان نفســه( :جمالهــا فــيوالثقافــة یمكــن إ

. )فوق طبیعة تتدخل في تشـكیل مصـیرهوٕادراكه لقوى روحیة و  ؟یرى الطبیعة من حوله

ومجمل التصورات حول هذه األشیاء وكیفیـة التعبیـر عنهـا ومـن ثـم انعكاسـها فـي واقـع 

الممارسة المجتمعیة مـن خـالل تشـكلها فـي دافـع تـاریخي واجتمـاعي معـین تصـبح هـي 

  .الثقافة الكلیة ألي مجتمع من المجتمعات اإلنسانیة

واها الكلي إلى مستوى األفراد یتم عبر عملیـة التنشـئة ونقل المعارف المكتسبة من مست

ـــى جانـــب مؤسســـات أخـــرى، ومـــن  ـــي تلعـــب األســـرة فیهـــا دورًا رئیســـًا إل االجتماعیـــة الت
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أخطرها في زماننا الراهن المدارس نفسها، مما یعني أن اإلنسان یسـتطیع تغییـر واقعـه 

األخــــذ بــــأن الثقافــــة  إلــــى وأصــــبحت العلــــوم االجتماعیــــة اآلن أكثــــر مــــیالً . االجتمــــاعي

كمیراث مجتمعي هي جماع التوقعـات والخبـرات المشـتركة ألفـراد المجتمـع والجماعـات 

ومــن خــالل مؤسســاتهم االجتماعیــة والدینیــة واألدبیــة الغنیــة بحیــث تنشــأ أنمــاط محــددة 

وبهـــذا فـــإن الثقافـــة دینامیكیـــة . للمـــزاج العـــام والســـلوك تعـــرف بـــه كـــل مجموعـــة بشـــریة

  .الظروف واألوضاع الطبیعیة واالجتماعیة بمعناها الواسع ومتغیرة بتغیر

وعلـــى ، والدراســـة المنهجیـــة للثقافـــة تقتضـــي دراســـة مســـتویاتها وعناصـــرها ودینامیكیتهـــا

  :صعید مستویات الثقافة فإنها تشمل

   .كعامل مؤثر ومتأثر بالثقافةالطبیعة : أوالً 

عــــات إلــــى المؤسســــات والجمامســــتوى التنظــــیم االجتمــــاعي مــــن الفــــرد واألســــرة  :ثانیــــاً 

   .نساق االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیةواأل

معـــة فـــي رؤیـــة كونیـــة تجمســـتوى األفكـــار والقـــیم واألیـــدیولوجیات والممارســـات م :ثالثـــاً 

  .للعالم بما فیه من نظم اجتماعیة وطبیعیة وروحیة

ــــــدین واللغــــــة والعــــــادات والتقالیــــــد  –جمــــــاًال إ –أمــــــا عناصــــــر الثقافــــــة فهــــــي  ــــــیم ال والق

  .والممارسات وأنماط السلوك ومجمل المعارف التكنولوجیة والعلمیة والفنیة

وبــدینامیكیات الثقافــة یعنــي علمــاء االجتمــاع الوســائل واآللیــات والعملیــات التــي تــدخل 

في هذه المستویات المختلفة ونقلها وانتشـارها وتحوالتهـا وتأثیراتهـا مـن خـالل العناصـر 

اخــل المجتمــع أو بــین المجتمعــات المختلفــة محلیــًا أو إقلیمیــًا أو إمــا د ،المحــددة للثقافــة

  .عالمیاً 

  :مفهوم الهویة والتعددیة الثقافیة

إلدراكهـم ألهمیتهــا البالغــة فـي إعطــاء الفــرد  زاد اهتمـام العلمــاء بموضـوع الثقافــة مــؤخراً 

االت حساس بالكینونة والوجود المتمیز وما لذلك من أثر بالغ في مجـأو الجماعات اإل

یشـــهد علـــى ذلـــك الكـــم . التفاعـــل االجتمـــاعي عامـــة والسیاســـي علـــى وجـــه الخصـــوص

 ،واالســـــتعمار ،Identitity" الهویـــــة"الهائـــــل مـــــن الكتـــــب والدراســـــات حـــــول موضـــــوع 

وانتشـار وتقـدم وسـائل اإلعـالم الحدیثـة  ،وتمدد النظام الرأسـمالي العـالمي ،والتكنولوجیا

ـــارب –العولمـــة  – ـــًا للتق ـــین مجموعـــات البشـــر  قـــد خلقـــت ظروف واالحتكـــاك المباشـــر ب
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ة معرفـــة اآلخـــرین ور دراك أهمیـــة وضـــر إممـــا قـــاد إلـــى  ،والشـــعوب ذوي خلفیـــات متباینـــة

وكــل هــذا ال یــتم إال  ،ومعرفــة أفكــارهم وطــرق تفكیــرهم وأنمــاط ســلوكهم والتعبیــر عنهــا

ن أضــف إلــى هــذا أ ،عــن طریــق المعرفــة والدراســة ألشــكال ونظــم التجمعــات اإلنســانیة

عرقیــة وقبلیــة وثقافیــة (یــة الهویــات نزاعــات والصــراعات تــتم كلهــا تحــت راكثیــرًا مــن ال

فالتعــدد . غیــر أن الهویــات كاختالفــات تظــل فــي إطــار التنــوع ولــیس التعــدد). وغیرهــا

ثنیـة حیـث تتخـذ المجموعـة عالمـات ممیـزة ح أكثر ما یدرس عـن طریـق مفهـوم اإلأصب

ضـوابط الـدخول فیهـا وتحدیـد أهـدافها واالعتمـاد لها وتضـع حـدودًا لتعریـف أعضـائها و 

كــل هــذا یحــدث مــن خــالل اختیــار رمــوز . علــى مصــادر بقائهــا وموقفهــا مــن اآلخــرین

ثقافیـــة واجتماعیـــة معینـــة مـــن أهمهـــا القرابـــة والعـــرق والـــدین واللغـــة والتـــاریخ والمكانیـــة 

منفــردة  وأي مــن هــذه الخصــائص یمكــن اســتدعاؤها وتشــكیلها واســتخدامها). الجهویــة(

لكنها تبـدو كمـا لـو كانـت صـفات طبیعیـة للجماعـة  "مخترعة"أو مجتمعة لخلق ذاتیات 

مقابــــل اآلخــــرین إلثبــــات وأخــــذ حقوقهــــا السیاســــیة واالقتصــــادیة واالجتماعیــــة فــــي كــــل 

ـــ ـــاةمن ـــدإن تتصـــور وتختـــرع وال یمكـــن لكـــل جماعـــة أ. احي الحی وٕانمـــا  ،ثنیتهـــا كمـــا تری

مقبولـــة لـــدى أعضـــائها ولآلخـــرین فـــي ســـیاق  ضـــمن شـــروط ووقـــائع وظـــروف تاریخیـــة

  .اجتماعي یؤید ذلك

وفـــي ســـیاق العولمـــة أصـــبح متاحـــًا للجماعـــات أن تســـمع صـــوتها للعـــالم وتقـــدم نفســـها 

وتجـــد لصـــوتها صـــدى  ،مطالبــة بحقوقهـــا الثقافیـــة والسیاســـیة واالقتصــادیة واالجتماعیـــة

شــــرعیة قضــــایا  واســــتجابة مــــن قبــــل المنظمــــات الدولیــــة والشــــعوب العالمیــــة فــــي ظــــل

المساواة والحریة وحقوق اإلنسان لحمایتهـا مـن اإلبـادة وسـوء المعاملـة والتهمـیش تحـت 

وقد أفرز هذا الموقف العدید من القضایا الشائكة التي ما تـزال تحـت . أي مسمى كان

  -:البحث واالستقصاء والتي منها

حكم تحوالتهـا مـن طبیعة تكوین هذه الجماعات وطرق عملها والدینامیكیات التي ت -١

  .شكل آلخر في السیاق التاریخي واالجتماعي

ثنیة معینة مـع غیرهـا مـن المجموعـات وطرق ودینامیكیات تفاعل مجموعة إ حدود -٢

 .بین المعایشة والتسامح والنزاع
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طبیعــــة تكــــوین الدولــــة وسیاســــتها ومؤسســــاتها وممارســــاتها تجــــاه مواطنیهــــا أفــــرادًا  -٣

هـل : یـدخل التسـاؤلفـي هـذا و . ا لقضـایاهم التـي یثیرونهـاومـدى اسـتجاباته ،وجماعات

وبفـــتح هـــذا بـــاب مناقشـــة الدیمقراطیـــة  ؟الدولـــة فـــي األســـاس ممثلـــة لحقـــوق الجماعـــات

 .والحریات

طبیعــة تكــوین المجتمــع العــریض وخصائصــه العامــة فــي ظــل الظــروف التاریخیــة  -٤

 .ك التشكیلوالطبیعیة التي شكلت بنیته ودور العملیات والمؤسسات في ذل

أمثلـة لـبعض المسـائل المطروحــة علـى بسـاط البحـث األكـادیمي والتـي یــرى هـذه مجـرد 

الثقافیة كظـاهرة آخـذة  أننا في بدایات فهم التعددیة )بارت(عالم األنثروبولوجیا الشهیر 

  .في النمو واالنتشار

افیـة وهـل التعددیـة الثق ،وهناك جدل یدور من ناحیة أخرى حـول جـدوى الظـاهرة نفسـها

أدائها في ظـل وأخذها في الحسبان مفید أم مضر من حیث فعالیة المجتمعات وكفاءة 

وهـــل یـــؤدي وجـــود مثـــل هـــذه الجماعـــات إلـــى تفكـــك  ؟مجموعـــات ذات ثقافـــات متعـــددة

وانهیــار المجتمــع وانتشــار النزاعــات، ومــن ثــم تــدهور أســس التنمیــة وتشــجیعها وٕافســاح 

ق مناخــًا أفضــل للمجتمــع كــي ینمــو صــحیحًا المجــال بهــا للتعبیــر عــن نفســها ممــا یخلــ

  :ویعتمد مؤیدو االعتراف بالتعددیة الثقافیة بفائدتها ألنها. ؟معافى وذا تنمیة مستدامة

  .والحلول للقضایا المجتمعیةتتیح مجاًال أوسع للخیارات  -١

معرفــة اآلخــر تقــود إلــى وضــع الثقافــات عنــدما تكتشــف مــا عنــد غیرهــا مــن الغنــى  -٢

 .الثقافي

التخلي من فكرة أن ثقافتنا هـي األمثـل واألعلـى وهـي التـي ینبغـي أن تسـود كونهـا  -٣

 .مقیاسًا لآلخرین

االحترام واالعتراف وٕاتاحة الفرص لتعدد الثقافات یخلص بتكوین مجتمـع متعـایش  -٤

 .زدهارواالمع نفسه ومع مكوناته فیفضي به ذلك إلى سالم یهیئ له مناخًا لإلبداع 

فـــي نا بعـــض األطــر النظریـــة نــدلف إلــى مناقشـــة قضــایا التعـــدد الثقــافي وبعــد أن ناقســ

  .السودان لمعرفة واقعها وتجلیاتها

  :حالة السودان



 ٢٢

ـــة  ـــافي تقتضـــي ضـــرورة النظـــر فـــي أبعـــاده التاریخیـــة والجغرافی دراســـة واقـــع التعـــدد الثق

وض وقبـل أن نخـ. وأسس وعوامل تركیبته االجتماعیـة والتفاعـل بـین أجزائـه) الطبیعیة(

في ذلك نود أن نذكر بأن نزاعات السودان المستشریة اآلن في الغـرب والشـرق وجبـال 

النوبــة ومنطقــة الفــونج ومــؤخرًا اتفاقیــة الســالم مــع جنــوب الســودان، كلهــا وصــلت إلــى 

ومــع . مرحلــة حمــل الســالح واالقتتــال بــدواعي التهمــیش التنمــوي واالجتمــاعي والثقــافي

یاسـیة إال أن هـذه إذا لـم ترتكـز علـى فهـم وتحلیـل الواقـع التأكید على أهمیة الحلول الس

االجتمــاعي وخاصــة فــي بعــده التعــددي الثقــافي فقــد یكــون مــن الصــعب الوصــول إلــى 

  .حلول مستدامة

  -:أهم مالمح البعد التاریخي تتمثل في

ومــروي  ةعــام مــن كرمــة وكــوش ونبتــ آالفة منــذ حــوالي خمســة الحضــارات القدیمــ -١

 وجات ثقافیة في شكلها المادي ما تزال معنا فیمـا نسـتخدمه ونمارسـهوما تركته من منت

  ).مؤسسة الخلوة وغیرها/ الشلوخ(من طقوس وممارسات 

دلـت أن  ،األبـیض والدنـدر ودارفـور والشـرقاالكتشافات اآلثاریة الحدیثة في النیل  -٢

ان یظــن امتــداد الحضــارات القدیمــة جغرافیــًا والشــعوب التــي كانــت تقطنهــا أكثــر ممــا كــ

 .سابقاً 

ســلمًا ونزاعــًا مــن كانــت الطــرق التجاریــة والحــروب تــربط بــین الحضــارات القدیمــة  -٣

 .داخلها وربطًا بالحضارات األخرى

تعاقــــب األدیــــان والثقافــــات والتــــداخل االجتمــــاعي تظهــــر الشــــواهد التاریخیــــة أنهــــا  -٤

وارد وألسـباب بصورة عامة تمت بطریقة علمیة وأن الحروب والنزاعات كانت حـول المـ

 .اقتصادیة

    :أما جغرافیًا وبیئیًا فنذكر النقاط اآلتیة

یتنوع السودان بین الصحراء في أقصى الشمال إلى الودیـان والسـهول فـي منـاطق  -١

كثیـــرة مـــن الســـودان إلـــى الجبـــال فـــي شـــرقه وغربـــه وجنوبـــه، إلـــى الغابـــات الكثیفـــة فـــي 

  .معیشةنبات وحیوان وسبل حرارة و ویتنوع تبعًا لذلك المناخ من أمطار و . الجنوب



 ٢٣

الضرورة أن یكون سكان الجبال والصحراء لهـم نفـس الـنمط مـن اإلنتـاج إذا بلیس  -٢

ســكان الجبــال فــي  مــثالً (وٕانمــا یــؤثر فــي ذلــك تــاریخهم وثقــافتهم  ،كــان رعویــًا أو زراعیــاً 

 ).البحر األحمر یختلفون عن سكان جبال النوبة

عــــن مكــــان آلخــــر مــــن أجــــزاء الســــودان المختلفــــة  یختلــــف كــــذلك الــــزراع والرعــــاة -٣

 ).ودارفور مثالً رعاة البطانة ورعاة كردفان (الخ  ...بعالقاتهم اإلنتاجیة والمحاصیل

ــــدین  ــــائم علــــى اخــــتالف التنظــــیم االجتمــــاعي وال ــــافي واالجتمــــاعي والق ــــوع الثق أمــــا التن

 :واألفكار والقیم والممارسات یمكن وصفها كاآلتي

ات الســودانیة كثیــرًا فــي نظمهــا العائلیــة واألســریة وطریــق النســب تختلــف المجتمعــ -١

وبــین أنمــاط الــزواج الــداخلي  ،)معظــم الســودان(واألبویــة ) جبــال النوبــة(بــین األمومیــة 

  ).في الجنوب(والخارجي ) المسلمون عامة(

هنــاك أكثــر مــن مائــة لغــة تنتمــي إلــى كــل التقســیمات اللغویــة التــي وضــعها علمــاء  -٢

 ).واحدة ادع(اللغة 

ینقســـم الســـودان بـــین الـــدیانات الكبـــرى اإلســـالم والمســـیحیة واألدیـــان التقلیدیـــة ومـــا  -٣

 .بینهما من تفریعات داخل كل مجموعة

ـــأ تختلـــف القـــیم المحلیـــة مـــن مجموعـــة ألخـــرى -٤ ـــق بـــالمرأة والشـــرف والث ر فیمـــا یتعل

 .والكرم والشجاعة وغیرها اختالفات كبیرة

بــین المجموعــات أو داخــل المجموعــة القبلیــة  ات والطقــوسیضــًا الممارســتختلــف أ -٥

 .و الدینیة نفسهاأ

الثقافیــــة یمكــــن / الجتماعیــــةوا) الطبیعیــــة(بیــــد أن كــــل االختالفــــات والتنوعــــات البیئیــــة 

ـــبعض أال وهـــو النظـــر إ لیهـــا مـــن خـــالل عامـــل أساســـي فـــي تفاعالتهـــا مـــع بعضـــها ال

خـــالل حقـــب تاریخیـــة ونظـــم حكـــم والتـــي جمعتهـــا كلهـــا فـــي بوتقـــة واحـــدة مـــن  ،الدولـــة

  :وتغیرات هیكلیة أنتجت المظاهر التي نراها اآلن

ـــة الحدیثـــة فـــي الســـودان فـــي تكوینمـــرت الد –١  تركـــي ثـــم المهدیـــة ثـــم هـــا بـــالحكم الول

  .ه الحكومات الوطنیةتنجلیزي وأعقباالستعمار اإل

ــــ(لیــــزي االســــتعمار التركــــي واإلنج –٢  إلــــىفا هــــد) اخــــتالف مراحلهمــــا التاریخیــــة ىعل

ـــــدول األخـــــر  ـــــي عالقاتهمـــــا مـــــع ال ـــــة السیاســـــیة ف ـــــى ى،الهیمن ـــــة االقتصـــــادیة  وٕال الهیمن



 ٢٤

المجموعـــــات علـــــى  واالســـــتغالل لخیـــــرات الـــــبالد مـــــن خـــــالل ابتـــــداع وســـــائل للســـــیطرة

دون المســـاس بـــالتنظیم االجتمـــاعي أو نظـــم  ،داریـــًا بغـــرض اســـتتباب األمـــنالســـكانیة إ

  .هدافهاأثر في تحقیق المعتقدات والثقافة مباشرة فیما لم یؤ 

 ،دخــال المشــاریع الزراعیــة الكبــريأهــم مــؤثرات االســتعمار اإلنجلیــزي نجمــت مــن إ –٣

 وتشـــكیل طبقـــة مـــن المتعلمـــین ،وربـــط الســـودان بالنظـــام الرأســـمالي العـــالمي اقتصـــادیاً 

دارة الدولـــة بیروقراطیـــًا والتعامـــل مـــع للمســـاعدة فـــي إوزعمـــاء العشـــائر والقـــادة الـــدینیین 

/ اإلداریـــة /األفندیـــة(جتماعیـــة ن بمختلـــف تنوعـــاتهم الدینیـــة واللغویـــة ونظمهـــم االالســـكا

ــــةاأل ــــة/ هلی ــــي دون  )الطوائــــف الدینی ــــاطق وجماعــــات الســــودان ف ــــار لمشــــاركة من اعتب

  .الحكم

الحكومات الوطنیة تابعت طریقـة نظـام الحكـم االسـتعماري المركـزي ومسـتفیدة مـن  –٤

ر الوضـــع كثیـــرًا ألن المتعلمـــین والبیروقـــراطیین هـــم االمتیـــازات التـــي وجـــدتها ولـــم یتغیـــ

تحالفــــت مــــع زعمــــاء العشــــائر والطوائــــف  - لظــــروف كثیــــرة –نفــــس المجموعــــة التــــي 

دون مراعــــاة لتنمیــــة متوازنــــة لمنــــاطق ومجموعــــات الســــودان ) أبناؤهــــا مــــن المتعلمــــین(

  .المختلفة

فیــــــة بتركیــــــز نمــــــاط الحكــــــم المختلفــــــة كرســــــت تخلــــــف التنمیــــــة االجتماعیــــــة والثقاأ –٥

وصـــار تبعـــًا  ،وجـــه الخصـــوصعلـــى  المتعلمـــین والحكـــام فـــي المـــدن عامـــة والعاصـــمة

نشــــطة المــــؤثرة فــــي والریاضــــیة والفنیــــة وغیرهــــا مــــن األ لــــذلك كــــل المناشــــط السیاســــیة

  .مكانیاتها البشریة والمادیةاألخرى من إذلك لیفرغ الجهات  ،العاصمة

صــولها المجتمعیــة التــي أت تخلــت عــن الصــفوة المتعلمــة والنافــذة فــي كــل المجــاال –٦

ــــي مجتمــــع ــــت ف ــــة العــــریض مــــن خــــالل شــــبكات ال جــــاءت منهــــا وذاب صــــداقات المدین

النافـــذة سیاســـیًا  ىوتوجـــت كـــل ذلـــك بالمصـــاهرات بـــین القـــو  ،وعالقـــات التعلـــیم والمهنـــة

وتداخلت هـذه الشـبكات وتقاطعـت مصـالحها فـي . ومهنیًا وبیروقراطیًا ودینیًا واقتصادیاً 

 األخـــرىقـــالیم والعقـــد مهمشـــة للمـــدن والمنـــاطق واألات ضـــیقة فـــي یـــدها الحـــل مجموعـــ

  .وسكانها بكل فئاتهم

قلیمیــة ر التنــافس واالهتمــام فــي تحســین األوضــاع لــیس فــي مشــاریع تنمیــة إانحصــ -٧

 نمـا فـي التنـافس فیمـا بیــنهمجـات ومتطلبـات غیـر ســكان العاصـمة وإ متجاوبـة مـع احتیا



 ٢٥

ن لتحقیــــق ألمــــور حســــب الكتــــل العاصــــمیة التــــي یســــعو مقالیــــد اعلــــى  الســــیطرةعلــــى 

تتــیح  ال سیاســیة وظائفیــة ودینیــة ومهنیــة ىتیــدیولوجیات شــواتخــذوا لــذلك آ. مصــالحها

  .لغیرهم المشاركة

 إلـــىفــي تحقیــق تنمیــة متوازیــة والتفــات ) اتهــا المختلفـــةئبف(فشــل الصــفوة  ىتــب علــر وت

   -:نتائج منهاإلى اعیة والثقافیة قضایا سكان وجماعات األقالیم االقتصادیة واالجتم

كــوارث طبیعیــة وبشــریة تمثلــت فــي الجفــاف والتصــحر والنزاعــات والحــروب وتهــدم  –١

. نتــاجة ومــاء وكهربــاء وحیــوان وبنیــات اإلالبنیــات األساســیة الخدمیــة مــن تعلــیم وصــح

  .فازدادت األحوال سوءًا عن سابقاتها

 –٦بــین  اد ســكان العاصــمة مــافــز  ،العاصــمة فعــل إلــىكــل مــن اســتطاع الحضــور  –٢

  .ما غیرهم فزاد عبء الحیاة علیهموأ ،مالیین ٨

الصـراعات الـدائرة اآلن كلهـا ضـد الخرطــوم ممثلـة فـي صـفوتها الفاشـلة وزعاماتهــا  –٣

اعـات شـكل وتأخـذ هـذه النز  ،)وهـي لیسـت كـذلك(التي یلحقونها بجماعـات قبیلـة معینـة 

ً عــــن حیاتهــــا و اإل فكارهــــا التــــي لــــم تجـــــد افتهــــا وأوجودهــــا وثقثنیــــات المختلفــــة دفاعــــًا

واآلن قـــد انضـــم  ،المشـــاركة مـــن قبـــل مـــن مجموعـــات جنـــوب وغـــرب وشـــرق الســـودان

  .شمال السودان

ثنیة والهویات المهمشة تقودها صفوات قریبة التكوین مـن الصـفوة المجموعات اإل – ٤

وعنــدما  ،اولكنهــا لــم تجــد نفــس االمتیــازات والظــروف التــي كانــت لســابقته ،العاصــمیة

وهـي . قالیم مختلفـةوهي تمثل مناطق وأ! صفت بالعنصریةحاولت االستغالل بنفسها و 

وبــــین التعامــــل مــــع  ،بــــذلك تواجــــه مــــأزق تمثیلهــــا لمجموعاتهــــا والتــــي تنــــادي بمطالبهــــا

علـى  كمـا تواجـه أزمـة تأسـیس حكـم یقـوم. التي تحمـل السـالح أیضـاً  ىالصفوات األخر 

تنمیـة علـى  لتحقیـق ذاتهـا والحصـول ىالثقافـات تسـع تحقیق مطالب مجموعات متعددة

  .شاملة مستدامة فیها نفسها

وبعیـــدًا عـــن دوائـــر الحكـــم ومجتمـــع الصـــفوة كانـــت هنـــاك تجلیـــات لتفـــاعالت التعددیـــة 

  :االجتماعیة والثقافیة نذكر منها

و أ ،)الجزیـرة( ىحدث تداخل وتمازج في المناطق التي بها مشروعات زراعیة كبـر  –١

بورتســودان (كــز الخــدمات كالنقــل اأو مر  ،)كوســتي واألبــیض( ىز التجاریــة الكبــر المراكــ
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ونشـأت ثقافـات جدیـدة لجماعـات كبیـرة  ،فـذابت القبلیـات والجهویـات الضـیقة .)وعطبرة

  .الحجم یمكن أن یكون لها تأثیر في المستقبل

 توأضـاف ،لهـا لنمـو اقتصـادي مقـدرهّ مجموعات مهمشة ولكن نمط حیاتها أ هناك –٢

الــدخول اســتطاعت هــذه المجموعــات  - ذلــك التعلــیم واســتثمار عالقاتهــا وصــالتها إلــى

  .الفالتة مثاالً  –عبر مداخل ثقافیة تعلیمیة بعد معارك ثقافیة وفكریة كثیرة وكبیرة 

بعــض المجموعــات وجــدت فــي التعلــیم األهلــي والفنــون المســرحیة والغنائیــة مجــاًال  –٣

ـــة ـــة،افیـــة مـــن مراكـــالمشـــاركة الثق إلـــىالوصـــول  للتعبیـــر عـــن تطلعاتهـــا ومحاول  ز فاعل

  .غنیة الكردفانیة مثالً كردفان واأل

أ فهـم اجتمـاعي وثقـافي فنشـ ،بت بین جماعات ثقافیة وٕاثنیة كثیـراً مناطق النزوح قر  –٤

ونشـأ أدب عـن  ،)لغـة تفـاهم واحـدة ومعرفـة لآلخـر(ولكنهـا ثقافـة فـي الهـامش  مشـترك،

  .حیاة النازحین

التصــاالت العالمیــة المــؤثرة عبــرت عــن عــدم ل ونتیجــة ،الصــفوة المتعلمــةجماعــة  –٥

 رضـــائها بحمـــل الســـالح ومحاولـــة الوصـــول للســـلطة مباشـــرة دون انتظـــار طویـــل قـــد ال

  .یأتي بشيء

: شـكال ثقافیـة مختلفـةالتعبیر عنه مـن خـالل أ مّ تكل هذا التفاعل بصوره المختلفة  –٦

إلـى والمجموعات المهمشـة لجـأت  .یا الریفجماعات فنیة ومسرحیة متعاطفة مع قضا

وفكاهیـــًا انتشـــرت النكـــات ) عقـــد الجـــالد(وغنائیـــًا ) كواتـــو(بـــراز تلـــك القضـــایا مســـرحیًا إ

 الهدنــدوة،(حــد ولــم یــنج مــنهم أ ،اتهم وتفكیــرهملهجــثنیــة ســاخرة مــن الریــف وســكانه و اإل

  .)الخ... الشاقیة الغرابة، ،الدینكا

لو تم االتفـاق السیاسـي البـد مـن وضـع اعتبـار للتعددیـة  ىأنه حت إلىمثلة تنبه هذه األ

ثنیــة والثقافیــة اجتماعیــة تراعــي حقــوق الجماعــات اإل/ الثقافیــة ووضــع سیاســات ثقافیــة

یجــاد المــداخل وٕاتاحــة الفــرص لكــل الجماعــات للتعبیــر عــن نفســها أهمیــة إعلــى  تؤكــد

ــــة للتعامــــل مــــع قضــــای ــــي وضــــع السیاســــة القومی ا اللغــــة والــــدین ومشــــاركتها الفعلیــــة ف

مــن أفرادهــا بســبب تلــك العناصــر المشــاركة  والعــادات والتقالیــد وعــدم التمییــز ضــد أيٍّ 

  :تينالحظ اآل بلمرتقالسیاسیة واالقتصادیة رغم الحل السیاسي ا
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ــــد ال –١ ــــه إیســــمح بإدمــــاج جماعــــات  نمــــو االقتصــــاد ق ــــنفس مســــاره ووتیرت ذا ســــار ب

  .الحالیة

یبــــدو أنهــــا مؤهلــــة  والعقائدیــــة والجماعــــات المهنیــــة الاألحــــزاب السیاســــیة الحدیثــــة  –٢

ـــــة االجتماعیـــــة  ـــــع التعددی ـــــة فـــــي دف ـــــة فـــــي االتجـــــاه بصـــــورتها وبرامجهـــــا الحالی والثقافی

  .یجابياإل

الطبقــــات (جماعــــات المجتمــــع المــــدني بتركیبتهــــا الحضــــریة ووســــطها االجتمــــاعي  –٣

لدراسـة ) العاصـمة( تنطلـق مـن المدینـة) التـي فقـدت مواقعهـا ألسـباب سیاسـیة ىالوسط

  .اآلن لصالح من یدرسونهم إلىعناصر حیاتها ومصدر رزقها دون فائدة ملموسة 

توجــد سیاســة اجتماعیــة أو  ذكــر أعــاله أن نكتشــف بأنــه العجــب فــي ظــل كــل مــا  وال

توجـــد  یجـــري مـــن أحـــداث ال ووســـط كـــل مـــا!! اآلن وٕالـــىثقافیـــة منـــذ فجـــر االســـتقالل 

ن حــــل المشــــكلة السیاســــیة واالقتصــــادیة ، وكــــاةصــــوات قویــــة لوضــــع سیاســــات ثقافیــــأ

  .سیكون حًال تلقائیًا لقضایا التعدد الثقافي

نــه فــي أعلــى  تها خیــر مثــالأنشــطومثــال الخرطــوم عاصــمة للثقافــة العربیــة وبرامجهــا و 

  :الحرب إلىقاد  ما إلىغیاب سیاسة ثقافیة واجتماعیة یجري تكریس 

ین الثقافـــة العربیـــة تصـــادم بـــل تكامـــل بـــ ال أنالخطـــاب االعتـــذاري والخـــاوي حـــول  –١

دون  ،والخیط الناظم لحبات فعالیات المهرجانـات واللقـاءات الفكریـة ،فریقیة كشعارواإل

  .النظر الي أصل هذا الخطاب وتمحیصه

عضــائه بنشــر األســماء اتحــاد األدبــاء والكتــاب واســتدعاء أن بهــا الطریقــة التــي تكــوّ  –٢

ثقافیــة واجتماعیــة لغیــر صــفوة العاصــمة ونمــاذج ودون موازنــة  ،فــي الصــحف الســیارة

  .ىمن المدن األخر 

القیـــام بــــأمر تنظـــیم المســــألة كلهــــا كـــان بقــــرارات وتحــــت بصـــر الســــلطة السیاســــیة  –٣

ساسًا لمـا احتاجـت أنه لو كانت هناك سیاسة اجتماعیة وثقافیة ، مما یؤكد أوتوجیهاتها

  .فعلته ما إلىالسلطة السیاسیة 

  :ونختتم بالتذكیر

أحســــن  مكانـــات واالحتمـــاالت لـــویـــة وغنیـــة باإلالتعددیـــة الثقافیـــة فـــي الســـودان ثر  –١

  .التعامل معها
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جماعــات لــم تجــد لهــا جــة للتهمــیش االجتمـاعي والثقــافي لن الواقـع الــراهن كــان نتیإ –٢

  .دارة شئونها االجتماعیة والثقافیةإمكانًا في التعبیر عن نفسها والمشاركة في 

یجـــاد سیاســـات اجتماعیـــة وثقافیـــة تشـــمل التعلــــیم إزق البـــد مـــن للخـــروج مـــن المـــأ –٣

عــالم وتأهیــل كوادرهــا ومنحهــا وحســن توزیــع مؤسســات الثقافــة واإل) وخاصــة المنــاهج(

  .التمویل الكافي لكي تقوم بشؤونها

تاحــة ن الثقافــات والجماعـات المتعــددة وإ یجـاد الوســائل والـنظم لتشــجیع التنــافس بـیإ –٤

ـــة لهـــا كلهـــا كجماعـــات متعـــددة الفرصـــة لهـــا للترقـــي  للمســـاهمة فـــي ثقافـــة وطنیـــة ممثل

  .للثقافات

  .ن یتم كل ذلك عبر دراسات علمیة متعمقة ولیس نتیجة لقرارات سیاسیة فقطأ –٥
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  في السوداناإلسالم الشعبي 

  عن اإلسالم الشعبي) ١٩٤٩(عودة إلى مفهوم القس سبنسر ترمنغهام 

  عبد اهللا علي إبراهیم. د    

  محمد عبداهللا عجیميترجمة  

  

هي  اإلثنیة والدینیة حول هویة السودانیین الشمالیین خوذ بها حالیاً أوجهة النظر الم

 سبنسر ترمنغهام. وجي .١)١٩٢٢(مكمایكل . في جوهرها من عمل هارولد أ

هجین العربي لإن القاسم المشترك األعظم في ا :مكمایكل قولیو  .٢)١٩٤٦(

استقروا على نهر  ط النوبة المحلیین والعرب الذینعن اختال أالذي نش األفریقي،

األرومة البربریة ، هو تلك النیل منذ القرن التاسع وحتى القرن الرابع عشر المیالدي

 :١٩٢٢(بنسب شدیدة التفاوت عناصره المشتركة التي تسري في كافة  أو النوبیة

ألنه مشرب  "شعبيال اإلسالم"وقد أطلق ترمنغهام على دین هذا الهجین اسم ). ٢٣٥

النقیض من على  نه إسالم آخراد ترمنغهام بهذه التسمیة القول إوأر . بالوثنیة األفریقیة

هجین هو  أو ،ANTI - ORTHODOX ألرثوذكسيا سالماإل

SYNCRETISTIC غیر تقلیديأو  ،على أقل تقدیر UNORHODOX 

لشمالیین اإلثنیة لهویة اهذا التوصیف بقبل الباحثون الالحقون وقد  ).١٠٨ :١٩٤٩(

؛ یوسف فضل ١٣٧ -١٣٦ :١٩٦٤هارولد باركلي ( :على نطاق واسعوالثقافیة 

، ٥٥٧: ١٩٧٧ آدمز ؛ ولیام٢٢، ١١ :١٩٧٧سید حریز  ؛١٥٢ :١٩٦٧حسن 

؛ ٣٢ :١٩٧٨ F. C. T. MOOR مور .ت .الشاهي وف ؛ أحمد٥٧٧، ٥٧٤

 ٩١ -٨٨ :١٩٨٠الرحیم نصر  عبد ؛ أحمد١٢٦، ١٥ :١٩٧٩براهیم إحیدر 

  .٣)٤٣، ١٠ ،٥ :١٩٨٣السالم  وشرف الدین عبد

من فرضیة لهویة الجعلیین الكبرى من مكمایكل وترمنغهام  توصیف كلّ ینطلق    

 األفریقي في السودان -  جذورها من الحقیقة المشاهدة للتمازج العربي تستمدال فاسدة 

لسفاحیة العرقیة السلبیة لمصطلح ا من الدالالتفحسب بل 

MISCEGENATION ء البیض من ذوي ؤالفه. ساكسونیة - نجلوفي الثقافة األ
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الفكر ومفاهیمه یستهجنون في دخیلة أنفسهم خلطة األعراق ویعدونها على  السلطان

   ).٧٥ ،٥٨ :١٩٧٣ علي المزروعي(خرقًا وسفاحًا 

والعنصر في السودان  األفریقي - مكمایكل یتحدث عن عملیة التمازج العربيف علیهو 

 ،"األصلیة الساللة"و ،"النقاء العرقي"و ،"التدني" :مثلبمصطلحات ج عنها الذي نت

وهذا ). ٣٣٦، ٣١٨، ٢٢٣ ،٢٠٨ ،١٩٥ :١٩٢٢( :وما یجري مجراها" التلوث"و

وصف مجموعة  نهإبل . فعل من یستنكر في قرارة نفسه تزاوج األعراق وخلطتها

أو  متدنیة" نهاأالعربي ب بعینها یجري فیها دم أفریقي أكثر من الدمسودانیة  عرقیة

 "أقل عروبة" ،وبراءةقال إنه عني بهذا الوصف أن تلك الجماعة، ببساطة و . "هابطة

في السودان  یكتب عن العرب وقد برر لجوءه لهذا المصطلح بقرینة أنه. من غیرها

الذین  األفارقة وبما أنني أكتب عن العرب ولیس عن السودانیین": ال عن أفارقته

أقل "ـكمعادل ل "أكثر تدنیاً " ستخدم عبارةأ فإنني بصورة أساسیةى السودان سبقوهم إل

   )".٢٢٣ :١٩٢٢( "عروبة

 اً أعلى قدر " الدم العربي" نه یرىأب ن عمل مكمایكل یوحي أحیاناً إف التنصلوبرغم هذا 

أن أغلب األسر ذات البشرة  إلى فهو یشیر، على سبیل المثال،. "الدم األفریقي"من 

، تنفر من التلوث بدم دمها العربي مقدار دمها األفریقيمقدار یفوق التي  ،الشاحبة

وعلى نحو مماثل ینسب مكمایكل ). ٣١٨، ١٩٩ :١٩٢٢( هو مزیج سوداني خالص

 أرومتهم العربیة إلى ،بغرب السودان الفوروهم سادة  الكنقارا، وبأس وترمنغهام تفوق

ن وراء استخدام الواضح أو ). ٣٢ :١٩٤٩ ترمنغهام ؛٩١ :١٩٢٢مكمایكل ( ىاألول

مصادفة أسلوبیة في الكتابة عن مجرد  منداللة أكبر " تدني" مصطلحمكمایكل ل

التدني العرقي  ویبدو تمسكه بمقولة التدني الثقافي الناشئ عن .العرب دون األفارقة

بعادات  وثمل" بأنهالسودان الشمالي " عرب" إسالمحین یصف  هذه أكثر وضوحاً 

  ). ١٩٥ :١٩٢٢( "تلف السكان األصلیین الذین استقروا بینهموخرافات مخ

دخلوا  في السودان" العرب -  الحامیین"و" العرب - الزنوج"ن إترمنغهام ف رأي وحسب

سالم إ وقد بدا له). ١٠،١٤٩ :١٩٢٢(اإلسالم وصبغوه بقدر وافر من وثنیتهم 

م الغربیین لعقائد كما هي في دارج فهبعناصر وثنیة أفریقیة  السودانیین مشرباً 

 باإلیحاءالنزعة العاطفیة وقابلیة التأثر األفریقیین المتهمین بالتعلق بالخرافة و 
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 یشیر ترمنغهام إلى  النهجعلى ذات  وجریاً ). ١٤٩ ،١٠٨ :١٩٤٩(الجماعي 

بات  ).٣٠ :١٩٤٩( فیهم" الزنجي دمال"غلبة  إلى وینسبهللمهدیة  البقارة" تعصب"

 "التدني العرقي"مقولتي  أن شة حول هویة السودانیین الشمالیینفي هذه المناق واضحاً 

فالدهماء في نظر ترمنغهام . متناصرتان یشد أحدهما أزر اآلخر" التدني الثقافي"و

  ). ١٩٥ :١٩٤٩ترمنغهام ( مال ینفص اً ارتباط ابخرافاتهترتبط 

مفهوم  هاهذه الورقة على مناقشة مقولة التدني الثقافي التي ینطوي علیستقتصر و 

تناول بالنقد وسن. لیصف إسالم السودانیین ترمنغهامجاء به الشعبي الذي  اإلسالم

ذلك سوف  إلى إضافة. ته عن اإلسالم الشعبيمقولاستبطنت  المنهج والمفاهیم التي

في قبول هذه المقولة بغیر تأمل  الدراسات األثنوغرافیة السودانیةحماسة تناقش الورقة 

حذر من األخذ ببعض الذي تناقض مع أفضل أحكام ترمنغهام ي حماسة توه .ونقد

الشعبي في أقالیمه المختلفة  اإلسالمدراسات مفصلة حول  إجراء حین إلىمقوالته 

 یتعارض أیضاً  ه القبول السكوتي لمقولتهن هذأب للقول ةوال حاج ).١٧١ :١٩٤٩(

ترى و . نفسهاالدراسات األثنوغرافیة  تلك اتمخضت عنهأفضل النظرات التي  مع

الدین یلعب دورًا متزایدًا في أصبح  في السودان، في وقت اإلسالمأن فهم  ورقتنا

من دون نظر نقدي في نصوص  سوف یبقى قاصراً  الحیاة الثقافیة والسیاسیة للبلد،

   .ترمنغهام وأفكاره

 "الشعبي" اإلسالم في السودان یراوح بین قطبین هما اإلسالمیرى ترمنغهام أن   

نین ثوقد فسر االختالف بین اال ORTHODOX  ISLAMاألرثوذكسي  سالمواإل

ي األول وبین الرسالاإلسالم بین  التاریخي العامة حول التعایش أطروحته في ضوء

ن إف األطروحةوعلى حد قول تلك  .منه في البالد التي تمدد إلیها تفرعت نظم هجینة

فأخذتها القرآن والسنة، بأي  ،جاءت بالرسالة من العربضئیلة الشأن  قلة فاتحة

وقد . الجمهرة إلى أقالیم الدنیا واستثمرتها في معاشها ومعادها كادحة إلى ربها كدحاً 

بدوره الدین في دفق للعالم  استشرافاً "تلك الرسالة  اإلسالم الذین دخلوا هؤالء أعطى

النسق  إلى اإلسالمقول ترمنغهام، تطور في  وبمضي الزمن، ".في الحیاة يءكل ش

على  وهو نسق. الذي هو علیه الیوم SYCRETISTIC SYSTEM التوفیقي

فهذا الهجین في نظر . تمثلتها والحضارة التي اإلسالمیة الوافدة الرسالة خالف
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بین  رسالة اإلسالم  الوافدة وثقافة من  نشأ عن تفاعلحقًا  جدید يءش" ترمنغهام 

اإلسالم بأنه نظام أخذ  ترمنغهام ویصف. اعتنقوا الدین الجدید من أهل األمصار

یفسد هذا األخذ تماسكه الدیني ولم . وتمثل أعراف وخرافات غیر المسلمین

 مفردات قوة باطنیة غیر عادیة لتمثل وهضمفاإلسالم، كنظام عقدي، له . جتماعياال

 ىویر  .بسیطةاألصلیة ال العقدیة مفاهیمه األجنبیة التي أثرتما یكتنفه من الثقافات 

طلب الخاصة في  عزائمهب ،، في ذات الوقتاحتفظي اإلسالم، أیضًا أنه، أ نغهامترم

الشریعة  أنإلى ترمنغهام یخلص و  .الشوكة والوحدة العضویة والنظر المحیط للعالم

 :١٩٤٩(تهم حیا عراف والعوائدحكم األتبینما  الهجین لنظامألهل اتبقى الرمز 

١٠٦ .(  

تطرق  عملیة خالقة حینما  SYNCRETISMهجینتفیما یبدو، ال ویعتبر ترمنغهام،

) ١٠٦ :١٩٤٩(یلینیة واآلسیویة وتطور داخل الحضارتین الهل تهجن اإلسالمكیف ل

الهجین  األفریقي السودانسالم تناوله إل ىه أساء الظن بعاقبة التهجین لدأن إال

SYNCRETISTIC ISLAM :-  

سماته  فجاءت ،لنزعات األفریقیةبصبغة قویة من المیول وا اإلسالملقد أشرب  "...  

ة بالد بال حضار  إلىسالم اإل جاء... والخرافةالمسرفة  الممیزة ممثلة في الوجدانیة

خال الناس فیه من كل إرث باطن یسهمون به في ترقیة الدین  )أفریقیا -السودان (

  .٤)١٠٨ :١٩٤٩(" الوافد صعداً 

بإسالم من لم یأتوا  في السودان سالماإلالذین قاموا بنشر ن إ: وزاد ترمنغهام بأن قال

الدرك األسفل فحسب بل كانوا أنفسهم من الجهالء الذین قصر خیالهم دون التدریب 

نه قد سنحت الفرصة كاملة إ: وواصل قائالً . سالم اإلرثوذكسیةالحسن في عقیدة اإل

لناس لهؤالء الدعاة الجهالء، وسط قوم بال خلفیة ثقافیة، أن ال یستصحبوا خرافات ا

وترهاتهم فقط بل أن یجسدوها هم أنفسهم في هیئة أولیاء صالحین ذو كرامات  

)١٠٨ :١٩٤٩."(  

في اإلحاطة  أنه غیر دقیق" اإلسالم الشعبي"من أول متاعب الباحث مع مفهوم 

سالكي حسب ترمنغهام و  ،الشعبي اإلسالمف. المقنعة بالظاهرة التي خرج لوصفها

من المعلوم ف .ممیزة أیضاً  وثنیة ممارساتارتدف به إسالم صوفي في غال هو نهجه،



 ٣٣

ولقد سبق لنا . ةبصورة رئیس سالم في السوداناإلأن رجال  الصوفیة هم من نشروا 

فقد  .الرجال ءهؤال إنجازالتي یحملها ترمنغهام عن السلبیة  الوقوف على الفكرة

 ،ORTHODOXY هي عنده نقیض األرثوذكسیة التي، الطرق الصوفیة وصف

بالمهدیة  اإلیمانویصنف ترمنغهام . المنظم عن حیاة السودانیین الدینیة التعبیر نهاأب

 ىعل( "البدائي اإلسالم"اسم  المهدیةعلى  الشعبي رغم أنه یطلق اإلسالممن  كجزء

األصل  الذي هو عنده )یة المضطهدة في ظل دولة الرومانغرار المسیحیة البدائ

ال من الناحیة األخرى ).  ١٥٥ :١٩٤٩) (لیه وسلملى اهللا عص( الذي جاء به النبي

طالما أنه  ORTHODOX أرثوذكسیًا  إسالماً " البدائي اإلسالم"ترمنغهام  ریعتب

هنا طعن على ترمنغهام و ). ١٦٢ :١٩٤٩( كما فعل المهدي یرفض المذاهب األربعة

. ريفهو یدخل مفهوم المهدي في اإلسالم الشعبي ثم یخرجه منه بمنطق دائ. كبیر

 بین الصوفیة الخالصة التي تروق للمتعلمین وبین كثیراً  قال یفر ترمنغهام  نإف وأخیراً 

فهما  ).١٩٣ :١٩٤٩(االعتقاد في األولیاء والصالحین السائد عند جمهرة الناس 

أن  ىولكنه یر . عنده سواء مما یدخل المتعلمین في جمهور اإلسالم الشعبي أیضاً 

وعلى وجه  ).٢١٠ :١٩٤٩(م الصوفیة بشكل مفسد المفاهیتضمنت عقیدة العامة 

 اإلسالم الشعبي وبین تطابق بینالسائدة عندنا  ن وجهة النظر األكادیمیةإالعموم ف

حضارة وحسب، بل كانت هي لم تبلغ قومًا بال الصوفیة التي یعتقد الباحثون أنها 

  . نفسها تمر بمرحلة مضعضعة من تاریخها، وبین اإلسالم الشعبي

فهو في نظر . في البؤس الثقافي المزعوم لإلسالم الشعبي ىثین نظرات شتللباح

فلما أعیت اإلسالم . السودان الجاهلة ةمتدن لإلسالم الرسالي في بیئ الباحثین تجلي

مثاله األرثوذكسي الرسالي أو الرسمي هبط إلى درك على  الحیلة عندنا في أن یتحقق

 ؛ عبد١٢٦ :١٩٧٩ إبراهیم؛ ٢٢ :١٩٧٢؛ حریز ١١٥ :١٩٤٩ترمنغهام (. الشعبیة

انتهوا إلى إسالم متدن  الباحثون أن السودانیین ویرى هؤالء). ٤٣ :١٩٨٣السالم 

  .بالعادات المحلیةرثوذكسي األ اإلسالمحین مزجوا 

ولكن ال . كان بوسع ترمنغهام في األربعینیات أن یخوض في هجنة الدین كما فعل

الهجنة حول  معاصرةالدراسات األكادیمیة ال  عذر لسالكي دربه من المحدثین ألن

SYNCRETISM ،  نقیض على  ،الخصوص على وجهتجلیاتها  في اإلسالم و
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 .جي وضعوقد . في السودان" الشعبي" لإلسالم الصورة التي رسمها ترمنغهام

الخلل في على ممیز،  على نحو ،إصبعه  JAY  SPAULDING سبولدنغ

 وجود ممارسات نإ :یقول سبولدنغ. لشبیهة بهامعالجة ترمنغهام والمعالجات ا

استخالص  إلىلئك الباحثین أو سافرة قد قاد  اً بدع إسالمیة سودانیة مما قد تكون

سالمهم یختلف عن إأو أن  ،غیر ملتزمینون ما أن السودانیین مسلمإ :نتیجة مفادها

الحكم فیه متروك لة األولى هي شأن أویرى سبولدنغ أن المس. األخرى الم الشعوبإس

 أي أن یفترض المرء مسبقاً  - نموذج للبرهان الدائري بینما الثانیة ،لربهم الذي خلقهم

 السوداني سالمطبیعة وشذوذ اإلعلى  قفثم یأتي من بعد لی مسلمونین أن السودانی

)٤٩ :١٩٧٧.(  

الهجنة  نأبحزم، ضد الفكرة القائلة ب في شرق آسیا، اإلسالموقف الباحثون في 

جون  ویرى. من الدرجة الثانیة اإلسالمي نهایة المطاف عن ضرب من تتمخض ف

سلمة في لألن المراحل األولى أب اإلیحاءأن   OHN  BOUSFIELDبوسفیلد 

الطبیعة  ىتعدد اآللهة بقدر تعدد قو  شرق آسیا كانت تحمل في طیاتها فكرة جنوب

ومن ثم جاءت، . في الدیانات التوحیدیة" اإلشراك" ـوهي المعروف ب. ونوامیسها

ومن ). ٢٠٧ :١٩٨٥(هي فكرة لیس لها ما یسندها " غیر نقي" بإسالم بالضرورة،

الذین  اإلسالماللوم على دارسي   ASIM  ROYناحیة أخرى یلقي عاصم روي

 اإلسالمبمسطرة  اإلقلیميعلى المستوى  اإلسالمعلى قیاس انتشار  یصبون اهتمامهم

عملیة جد خالقة ومركبة للتفاعل  حیلیول روي، فیما یققیاس، ال هذا .رثوذكسياأل

لة استقطاب بسیطة، غیر أمجرد مسإلى  ،دیانة مقتحمة وثقافة محلیة الثقافي بین

ضروبه و " األصلي"أو " الحقیقي" اإلسالمضرب من  موضوعیة بین حاسمة وال

  ).٢٤٩ :١٩٨٣" (العامي"أو " الشعبي"ـالمنحرفة عنه المسماة ب

 في نظري عن قصور ،مطردوبشكل  كشف،یقد " لهجنةا"ح مصطل إنوفوق ذلك ف

 قلیزرل أن ستیفن ب. تحلیل كیف یغیر الناس معتقدهم ویدینون بدین جدید

STEPHEN  GLAZIER  استفاد قلیزر من و . ضلالً مفهوم الهجنة م وجد

 لیخلص إلى أن مفهوم الهجنة یفشل في )٣٢٠ :١٩٧٢( الزوجة والزوج  لیكوكس

 باألحرى، نها،أوحي بیحیث في تحول الناس إلى األدیان الخالقة العملیة  إنصاف
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خلیط من الدین الوافد وعقائد سبقته بین من اعتنقوا مجرد عملیة تجمیع آلیة ألفكار 

   ).٦٠ :١٩٨٥جالزیر ( هذا الدین

ما أخذت بمعزل  إذا أن تكون أكثر تضلیالً  )الواقعي - المثالي(قطبیة هذه الویمكن ل

ي في المثال أن على نحو بارع، ویوضح روي،. الذي أفرزهاطاب الخ یاقسعن 

ممن لم  األول اإلسالم ، هو من ابتداع المستشرقین ودارسياإلسالم أو األرثوذوكسي

فقد نحت  .هله العدیدةأاإلسالم في أقالیم حول أبحاث تجریبیة عمیقة على  یطلعوا

 فیه ااستندو  رثوذوكسي نحتاً اإلسالمي األ نموذجأیرى روي،  فیما ،هؤالء الباحثون

رثوذكسي، األ اإلسالم وأصبح هذا االبتداع، .المذهب السني بالضرورة على مثال

). ٥ :١٩٨٣روي ( األخرى اإلسالمیةكافة المظاهر یقیسون به صحة المحك الذي 

هو مما فرضه هذا " الدین"وعلیه فادعاء هذا الكیان المبتدع أنه األصل والحق و

بذات القدر أن  یحق لهاهي ضروب و . ضروب التدین األخرىى عل الكیان نفسه

لم  الباحثون أولئكعلمًا بأن . جوهریة وجاذبیة باطنة للمعتقدین بها تدعي مصداقیة

في ضوء معیار مسبق للصحة یرتبط  إال" دینال"ـل مرادفاً  رثوذكسياأل اإلسالم یجعلوا

  ).٢٤٨ :١٩٧٧الزین  دعبد الحمی(بمفهومهم للحقیقة 

 االستشراقیة لهذه النظریة األساسيالقصور یكمن : "هذا منهج أخرق في قول رويو 

والمسلم  اإلسالمیةتقییم الظاهرة  إلىفي نزوعها  لتفاعل الدیني الثقافيلالمثالیة 

ذا المنهج هو . رثوذكسياأل اإلسالممثالیات أو معاییر لتطابق مع درجة ا إلى استناداً 

الم لإلس مسبق یبدأ بتعریففهو . قاصر تغییر الدینياالستداللي في مجال دراسة ال

مقدار انسجامه مع إسالم أقوام مسلمین بما یعرض لهم من رفض  ومن ثم قبول أو

یبلغ ما یعنیه الدین  تفسیر الدین تفسیراً  ومنهج كهذا لهو عاجز عن .ذلك التعریف

دراسة دین ما كان الهدف من  وٕاذا .تعبد به ویوقره في خاصة نفسهلمن یؤمن به وی

سلم الم الذي یحاول فرز ،البحث المعیاري ن هذاإلیس هو تعریفه بل التعرف علیه ف

  ).٥ :١٩٨٣" (قمین باتخاذ وجهة خاطئة، "الطالح"من المسلم " الصالح"

 تحت عالقة نال یندرجا األرثوذكسي واإلسالمالشعبي  اإلسالممصطلحي  إنوعلیه ف

من وجهة نظر  إلیهماعلینا أن ننظر بل . الترتیب بحفظ لواقعي في مواجهة المثالي،ا

. كما سنبین ذلك بالتفصیل الحقاً  مختلفین إسالمیینأو واقعین المسلم كضربین 
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ن أ ،ICHAEL  HERZFELD میشیل هرزفیلدمستفیدین من عبارة ل ،نقولو 

بقدر  "المثالي"و "الواقعي" بین تمییزاً  نال یشكال األرثوذكسي واإلسالمالشعبي  اإلسالم

عند  عتبارالاما ینبغي أخذه في  أي فكرتین حول :بین واقعین ما یمثالن تقابالً 

  ).٩ :١٩٨٢( محاولة تعریف ماهیة المسلم

بمحاولة  الشعبي واإلسالمالتقلیدي  اإلسالمتشدید الباحثین على االنفصام بین یضر 

دون  ترمنغهام،وقد درج الباحثون الالحقون ل .في السودان لإلسالمفهم أوسع وأشمل 

المستقاة  التجریبیة عادة صیاغة أفكاره حتى عند تعارضها مع بصیرتهمإعلى  تمییز،

ویكشف وصف  .كما سیتضح بالتدریجمن العمل المیداني بین الجماعات المسلمة 

ون ما استنسخ الباحثون التالون له منه، دو  في السودان، اإلسالمترمنغهام ألداء 

 رثوذكسياأل اإلسالمأن ترمنغهام یمیز بین : األول. عن ملمحین ،یذكر اختالف

باعتبارهما  "ةالقریة األنثروبولوجی" الشعبي على المستوى القومي أو مستوى واإلسالم

 ىرأیت مدهذه القطبیة ٕاذا نظرت إلى عناصر و . مؤسستین وواقعین متعارضین تماماً 

 طرائقهمتنمیط عفین و العامة المستضعلى  األكادیمیة التحامل التاریخي للدراسات

هذه  ویوضح الرسم المستخلص عن هذه الدراسات كیف أن. تفقوتبخسها كیفما ا

 حین تقیسهم ،واألنثى ،والعملي ،واألمي ،الوثني، واألفریقي الدراسات تتحیز ضد

   .والذكر المسلم والعربي والمتعلم والنظريعلى 

 بحسب درجة الدینیة  رساتللمما إخضاعه التحامل الثاني في تحلیل ترمنغهام هو 

 لباحثونسارع اوهكذا ). ٢٠٦ :١٩٦٤باركلي ( قبولها النسبیة عند علماء الدین

لتعیین البدعة والمحرم والمفارق للقرآن  في ممارسات اإلسالم الشعبي بمقیاس ما 

 ،١٦٤ ،١٢٧ :١٩٤٩ترمنغهام ( ظنوا أنه ال یتسق أو ینافي اإلسالم األرثوذكسي

سالم إبوضوح أنه بنى دراسته عن  إبراهیمحیدر  ولویق ).٢١٠ ،١٨١ ،١٦٦

 "وأین یمیل عنه أو یختلف األرثوذكسي اإلسالمأین یتقاطع مع "بینة على  الشایقیة

 األرثوذكسين هؤالء الباحثین بتركیزهم على االنفصام بین إوهكذا ف). ١٣٤ :١٩٧٩(

 اإلسالملسودانیین بل وا اإلسالمن موضوع دراستهم لیس أیعطون االنطباع ب والشعبي

  . السودانیین واجهةفي م
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ن إ :قائالً  في باكستان اإلسالمعلى نزعة مماثلة في دراسة  أكبر أحمد الدكتور ویعلق

ینحرفون بدراسة اإلسالم فیجعلونه دینًا مضادًا إلسالم شعب الباشتون الباحثین 

 سیاسیاً  تكویناً للبشتوني القبائلي بالنسبة یمثل اإلسالم " :ضیفوی. الباكستاني

والباشتونیة  فاإلسالم. من خالله ةباشتونیتال هویتهیمارس  محدداً  دینیاً  -واقتصادیاً 

 االثنانویرتبط . منطقیاً  یمثالن عند الباشتوني تكویناً  متسقان ومنسجمان بحیث

متوغل في البنیة الباشتونیة بما یوحي بأن  اإلسالمكما أن  .بعالقة تبادلیة عمیقة

 والبد أن ترمنغهام قد أدرك شیئاً . )"١٩٣ :١٩٨٢(غیر واردة  فصل بینهمامسألة ال

على الرغم من قوله صراحة أن السوداني ف .متانة تعلق مسلمي السودان بإسالمهم من

لكي یحقق ) ٢٢ :١٩٤٩( "غیر األصیل ،العاطفي إسالمه"حرر من تیحتاج أن ی

مسلم حقیقي "نه أب ات الوقت،في ذ ،ذات السوداني یصف نهإف الجمالیة، إمكانیاته

  ).١٠٩ ـ١٠٨ :١٩٤٩( وثنیًا تكسوه قشرة رقیقة من اإلسالمولیس  "صلب

في  صالح ونهائي فهومإلسالم األرثوذكسي كمالذین یقبلون باحتى الباحثون  یكشف

 إسالمیةأفكار ومعتقدات أرثوذكسیة  عن قصور كبیر في محاوالتهم لتحدید اإلسالم

هارولد  عن جهلوقد أبان طالل أسد . في السودانم الشعبي بعینها منسوبة لإلسال

األرثوذكسیة التي أراد أن یحاكم بها ممارسات  اإلسالمیةباألفكار والمفاهیم  باركلي

عقیدة رجم المالئكة  ویكفي أن نذكر هنا أن). ١٦٩ :١٩٦٥( اإلسالم الشعبي

 باركلي خرافةده مما ع) ٥ :٦٧( قرآنیة هي ثابتة بنص آیةو  لشیاطین بالشهب،ل

بین الدین تأكیدات حول وجود انقسام  ویتضح من هنا أن أیة. ٦)١٧٢ :١٩٤٩(

بفقه اإلسالم معرفة شاملة وعمیقة ، في المقام األول یستلزم، األرثوذكسي والشعبي

الثقافات  حاجة دارسيفي  وسوف نفصل الحقاً . األرثوذكسي الذي علیه مدار الحكم

ائل الفقه والشریعة تدریب كاف في مس إلى سالمیةاإلفي المجتمعات اإلثنیة 

 على مفهوم وغموضاً  بهاماً إوفوق ذلك فقد أضفى بعض الكتاب  .اإلسالمیة

بین عناصر هذا  اً داخلی اً صراع بال مبرر، وذلك حین خلقوا، نفسه،األرثوذكسیة 

لكتاب فلیس ثمة اتفاق بین هؤالء ا .المفهوم المعروفة من قرآن وسنة وقیاس واجتهاد

 شرفف. في نسبة ما لألرثوذكسي وما لإلسالم الشعبي من الممارسات التي یدرسونها

یسنده في  ن االعتقاد في األولیاء والصالحین لیس له ماأب یقول السالم الدین عبد
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األرثوذكسي  اإلسالمن ذلك االعتقاد یتنافى مع أب يال یوح مع ذلك، أنه، إالالقرآن 

في  االعتقادوافقة مع ن العناصر القرآنیة المتإاركلي فب رأي وحسب). ٦٣ :١٩٨٣(

 عند علماء الدین للعناصر غیر القرآنیة ـ مقبولة تماماً  األولیاء والصالحین ـ خالفاً 

ن ترمنغهام إف من الناحیة األخرى، وفیما یتعلق بمفهوم المهدیة،). ٢٠٦ :١٩٦٤(

یة متساهلة تتسع له وتتكیف یراه عظمة نزاع بین أرثوذكسیة متشددة ترفضه وأرثوذكس

ویزید األمر تشویشًا حین یقسم ترمنغهام معظم السودانیین إلى  ).١٤٨ :١٩٤٩(معه 

. فئة األرثوذكسیین من جهة وفئة األرثوذكسیین المتشددین من الجهة األخرى: فئتین

یفسد قولهم بالتمایز  قیق في مفهوم اإلسالم األرثوذكسيوال غرو فإن هذا التش

فاألرثوذكسي، كما رأینا في تشقیقه أعاله، ذو . ة بینه وبین اإلسالم الشعبيوالقطیع

وقد تتداخل درجاته . درجات ومنازل منها القصوى المتشددة والصغرى المتساهلة

  .  الصغرى مع اإلسالم الشعبي

وینبع التشویش في مفهومي اإلسالم األرثوذكسي والشعبي من بعض األسالیب التي 

صیغة بعض دارسي اإلسالم أحیانًا  یستخدمف .بعض عقائد العامة الكتاب ایصف به

باركلي ( یؤمن به القرویونمما المبني للمجهول عند الحدیث عن معتقدات بعینها 

 هذا االستخدام اللغويو ). ١٤٥ ،١٨ :١٩٧٩ إبراهیم؛ حیدر ١٥٢ ،١٤٦ :١٩٦٤

یختص بها مما  اتن هذه المعتقدأالظن ب إلىفقد یقود . األحیانفي كثیر من مضلل 

 :وعلى سبیل المثال یقول باركلي. الشعبي بینما حقیقة األمر لیست كذلك اإلسالم

 وبسبعة وعشرین ،یعتقد بعض القرویین أن صالة الجماعة أفضل من صالة الفرد"

 عن ذلك هو حكم الشر إوفي واقع األمر ف). ١٤٦ :١٩٦٤( "على وجه الدقة درجة

یبلغ موضوع فرز و . مجرد اعتقاد شعبيربما كان  نهألكن صیاغة باركلي توحي ب

عناصر اإلسالم الشعبي من األرثوذكسي مرتبة العشوائیة في تناول الدارسین للعین 

 اإلسالملیس من  یمان بها أمراً اإلیعتبرون  ،إطالقهم على الدارسون،ف.  الحارة

 :راهیمإبحیدر ( الشعبي اإلسالم عقائد ما منإ اویحسبونه يءفي شرثوذكسي األ

 اإلسالمبعد دخول  ظلت حیةأو ممارسة خرافیة وثنیة  ،)١٤٩ ،١٤٥ ،١٢٦

 :١٩٧٧حریز  ؛ سید١٩٥ :١٩٦٤؛ باركلي ١٧١ ـ ١٧٠ ،١٦٦ :١٩٤٩ترمنغهام (

   ).٨٩ ـ ٨٦ :١٩٨٣السالم  ؛ شرف الدین عبد٥٧٧ :١٩٧٧؛ آدمز ٧
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 اإلسالمفي  ثبوت العینعلى  اإلسالمیة تنص ن دائرة المعارفومن الجهة األخرى فإ

صفوة و  ).٧٨٦ص( "بها اإلیمانالسنة تشجب "أن  ئاً خط أنها تقرر إال) ٧٨٦ص(

یمكن رثوذكسي األ اإلسالماسم الباحثون  ن تلك المؤسسات التي أطلق علیهاالقول فإ

 اإلدارة والذي نشأ في ظل" الرسمي" اإلسالموعلى نحو دقیق، اسم  طلق علیها،نأن 

لیس بغیر داللة هنا أن و ). م١٨٩٨ ـ ١٨٨٥( ولة المهدیةاالستعماریة التي تلت الد

 بالتبادل" أرثوذكسي"و" رسمي"نغهام وسید حریز مصطلحي ترم یستخدم كل من

والتحاد المصطلحین، أو تبادلهما  ).٧ :١٩٧٧؛ حریز ٢٠٢ :١٩٤٩ترمنغهام (

المواضع، جذر في نشأة المؤسسة الدینیة الحكومیة في السودان خالل عهد 

) لدینا(أرثوذكسیة  التباین بین، ببصیرة نافذة، تتبع نورمان دانییل فقد. عماراالست

أیام حرب  إلى ورده السودانسیاق اإلسالم والسیاسة في في  )الالدین( والتعصب

من اإلنجلیز في آخر القرن التاسع  شنها دعاة التدخل في السودان الدعایة التي

 بضرورة القضاء على الدولة المهدیة طانیینقناع الرأي العام والحكومة البریعشر إل

تلك الدعایة المهدیة في السـودان بأنها حركة صورت و ). ٤٤٨ - ٤٢٣ :١٩٦٦(

مروق  بأنه على وجه التحدید، ما وصف، إلىضالة مفعمة بالتعصب وتدعو الناس 

وبعد القضاء على المهدیة  ).٤٣٨، ٤٣٥ ،٤٢٨ :١٩٦٦دانییل ( على الدین القویم

ل في المستقب كالمهدیة أي تمرد مسلح إلدارة االستعماریة التحوط ضد قیامأرادت ا

ولذا . )الشعبي اإلسالممن  اً التي كانت تعتبر جزء(تؤجج ناره الطوائف الصوفیة 

 ORTHODOX" األرثوذكسي" اإلسالماالستعماریة تشجیع ما أسمته  اإلدارةقررت 

 ISLAM.  يكما یل إلسالماالضرب من  یصف غابرییل واربیرج  هذاو:-  

وكانت . العلماء الذین درسوا في األزهر بصفة أساسیة اإلسالمهذا  یقوم على: أوالً "

 هؤالء رئاسة الهرم الدیني في السودان ومنع قیام الحركات الرسولیة، مثل مهمة

شبكة من المحاكم الشرعیة یرأسها قضاة مؤهلون وذلك  یقوم على: وثانیاً  .المهدیة

كما شددت . شیوخ الطرق الصوفیة إلىلجوء المسلمین السودانیین دون  للحیلولة

همة في السودان ممساجد في المراكز ال إقامةاالستعماریة على ضرورة  السلطات

ن ویتضح لنا مما تقدم إ" ).٩٥ :١٩٧١(للتقلیل من أهمیة زوایا الصوفیة  الشمالي

مسألة عقیدة أو هو واقع سیاسي أكثر منه  -األرثوذكسي  - الرسمي اإلسالم
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" األهلي"صار القانون  في الشریعة، ممثالً  بمعنى أنه، ،إداریةأداة  أیضاً  وهو. مذهب

 لوبان -  فلیر( الذي یحكم حیاة السودانیین الشخصیة والعائلیة "العرفي"أو

FLUEHR - LOBBAN  إلسالمفال یمكن االدعاء لوبالتالي ) ٦٩ :١٩٨١ 

الم األرثوذكسي طالما أردنا له أن یتطابق مع إال بشق األنفس بأنه اإلس الرسمي

على ثنائیة الباحثین  كیزتر ومما یبعث على األسف أن  .عالمیة العقیدة وسدادها

یتعارض مع أفضل النتائج " القریة األنثروبولوجیة"مستوى  ، علىرثوذكسياأل/الشعبي

ما على  اركليب أمسكوفي هذا السیاق . أنفسهم الباحثون إلیهاتوصل  التجریبیة التي

الحي الخرطومي المعروف (في بري الالماب " رثوذكسياأل اإلسالمجوهر " سماه

حول ة المیدانی ریاتهفي ضوء تح) وكان ریفًا لدى زیارة الباحث له في الخمسینیات

 وعلى). ١٤٥ - ١٣٧ :١٩٦٤(الخمسة  اإلسالمركان أمدى التزام أهل القریة ب

جادة شرع اإلسالم من هذه على  أن القرویین وجدالرغم من حقیقة أن باركلي قد 

ألرثوذكسي وٕاسالم القریة ا اإلسالمبالثنائیة القدیمة بین  مع ذلك أنه یتشبث الالجهة إ

  :الشعبي قائالً 

 أهل بري الالماب مسلمون یمارسون شعائرهم وفق المعتقد السني أو"   

 نال یمكني في القریة أن السلوك الدی إال ،ویتبعون المذهب المالكي ،رثوذكسياأل

 :١٩٤٩( رثوذكسياأل لإلسالموفق أي مفهوم أساسي  على وجه الدقة، تفسیره،

مسلمي السودان  أن دون تمحیص، ن ترمنغهام وآدمز یزعمان،إف واستطراداً ). ١٣٦

لى ص(النبي  بإسوة همارتباطمن أكثر  األولیاء والصالحین یرتبطون بكرامات وسیر

هذا في الوقت ). ٥٧٩ :١٩٧٧آدمز  ؛١٢٧ :١٩٤٩غهام ترمن( )اهللا علیه وسلم

 القرویین المطلق بالنموذج المثالي للنبي إیمان إلىالذي یلفت فیه باركلي النظر 

  .")١٣٨ :١٩٦٤) (لى اهللا علیه وسلمص(

صل لها في الشعبي اعتبارات ال أ -ألرثوذكسي وتتحكم في تضخیم ثنائیة ا    

. بمنهج مباحث الدارسین وتبویب كتبهم األنثربولجیة اإلسالم نفسه بقدر ما تعلق ذلك

یصفون فیه خرافاتهم فالباحثون في إسالم القریة عادة ما یفردون فصًال لدین القرویین 

ومن الجهة . التي یقولون أنها ال تنسجم مع اإلسالم األرثوذكسي متهووجوه ممارسا

" أرثوذكسیة"ات إسالمیة األخرى، وفي حاالت عدیدة، یأتي هؤالء بما یعدونه ممارس
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. لیست هي فصل دین القریة الموصوف بالشعبي ىمن صحیح الدین في فصول أخر 

سبیل المثال نجد بركلي یتعرض لموقف اإلسالم الشرعي في العدل بین  ىفعل

اتب وتر  لصالت القرایبیةوعالقة الرقیق بالسادة في األبواب المفردة ل ،الزوجات

 ولو لم تستول فكرة ثنائیة الدین الشعبي واألرثوذكسي. بهفي كتا االجتماعیةالشرائح 

الذي هو عنده دین غیر قویم ومفارق (بركلي لوسع عن دین القریة في دراسته على 

 :١٩٦٤(لیشمل هدي اإلسالم عن تعدد الزوجات والرق والرحم والقرابة ) للجادة

١٢٩ ،١٢٦ ،١٢٢.(  

فالكتاب خالل ). ١٩٧٩(لشایقیة كتاب حیدر إبراهیم عن ا فيیتكرر نفس الشيء و 

التي تتناول ترتیب الشرائح فصوله یعرض لعقائد وهدي اإلسالم األرثوذكسي 

 العقائدأن تتخلل تلك  حیدر ولم یشأ. االجتماعیةودورة الحیاة والنظم  االجتماعیة

في  اإلسالمأن قصر مناقشة  وغني عن القول .لدینا لدراسة فصله المخصص

قد فوفوق ذلك  .االجتماعیة فرد للدین یعني فصله عن الممارسةنم على فصل الكتاب

حاجة بحثهم  ىرثوذكسي بما وافاأل اإلسالمقباس أمن  ا القدرهذ یرادإب عني الدارسون

ولو أرادوا الحصر لجاءوا بعناصر كثیرة من وحي الشرع . الخاص ولم یریدوا الحصر

وتمكنها من اإلسالم الشعبي وسنخلص إلى شیوع األرثوذكسیة . في حیاة أهل القرى

اعتبرنا ضروب الممارسات اإلسالمیة العدیدة لعامة المسلمین التي أصلها في  ىمت

وعلى سبیل المثال فقد ظللت . اإلسالم األرثوذكسي من غیر  تصریح أو إعالن

 هلنا الكبار حین نتناول الطعام وقوفاً أمن  نالناالذي  أن التقریع لفترة طویلة،و  عتقد،أ

لم یكن  إن من قبیل الحث على آداب المائدة،إال  وما ه على الجنب، استلقاءً أو 

  .ثم اكتشفت أنه مما قضت به الشریعة. خرافة

 اإلسالمیةفي المحاوالت البحثیة لتحدید الممارسات  الذي رأیناه الخلل إلى باإلضافة

تقدات تجاه المع في السودان" الشعبي اإلسالم" يدارسنظرة ن إف األرثوذكسیة،

. ت هي خطیئتهم الكبرىربما كان، التي هي قوام إسالم العامة في نظرهم، شعبیةال

ضوء خصائص أجناسها األدبیة أو على  عن تحلیل هذه المعتقدات نفهم قاصرو 

الفلكلوریة القتطاعهم لها من سیاقها الشفهي في دورانها بین الناس وجعلها عقائد 

لور شدیدو التنویه بأن النظر الرشید إلى عقائد فعلماء الفلك. مجردة مكتفیة بذاتها
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وترجع هذه . العامة رهین بمثل هذا التحلیل لكل المأثور الذي تستبطنه هذه العقائد

وقد تبعه بإحسان لوري هونكو ) ١٩٤٨(الشدة في التنویه إلى سي دبلیو فان سیدو 

ثنیة إوعة مجم( نقریینأي حكم تعمیمي حول معتقدات األ إصدارقبل : "الذي قال

عن  دلة قیمةاألكثر أمن المأثورات یوفر  جنسیعرف أي  أنعلى المرء  )فنلندیة

  ).١٩٦٤:٧(" القیمة بوجه ما ثانوي من الجهة األخرى، ،یهاأو  المعتقد

فهو ". ائد للسودانیینعق"ینطبق النقد سالف الذكر على توصیف ترمنغهام لما یشكل 

ففي تركیبه لما سماه باإلسالم . وفةاألجناس األدبیة الموصعن تحلیل عزوف 

كرامات الحاملة له مثل  ةالشعبي نجد ترمنغهام یقتطع عقائده عن األجناس الفلكلوری

 واألحالم ،)١٥٨ص(مثال السائدة األو  )١٣٦ ـ ١٣٥ :١٩٤٩(األولیاء والصالحین 

 ،)١٧٣ص(والخرافات ، )١٥٨ص(والتنبؤات  ،)١٤٥ص(والنذور  ،)١٤٣ص(

وفیما عدا بعض التعلیقات المقتضبة ). ١٧٣ص( والحكایات ،)١٧٣ص( األحاجيو 

مصادر العقائد الشعبیة نقد یهمل نه إف" الخرافات"و األولیاءحول مصداقیة كرامات 

اعتبار ما  إلى ،شرنا من قبلأكما  ،األمربه  ونتیجة لذلك فقد انتهى. إهماًال تاماً 

، من اإلعصارشیطان  إلىفة ضاإالشهب والشیاطین،  جاءت به اآلیات القرآنیة عن

النذر لیس داللة على أن على  عالوة ).١٧٢ :١٩٤٩( ، وهما حق دینيقبیل الخرافة

براهیم إیرى حیدر  فخالفًا لذلك. نفهم أنترمنغهام  لنا أرادالخضوع الكامل للولي كما 

 .وعالقتهم مع سادتهم تتسم بالمنفعیة والعملیة ،مریدي األولیاء ماكرون نوعًا مان أ

ومن دالئل ذلك ما قاله حیدر عن تهدید القرویین للولي خالل طقس أداء النذور 

 مشهوراً  ن ولیاً أ قیلوقد . ن هو فشل في تلبیة حاجتهمبالتحول عنه إلى ولي آخر إ

ویعتبر  .)١٥٦ :١٩٧٩ براهیمإحیدر (واستفزازهم  له القرویین إساءاتاشتكى من 

لكرامات  السالم وشرف الدین عبد ،)١٩٧٧( ألحاجي الجعلیین تحلیل سید حریز

بالرغم تحلیل األجناس الفولكلوریة مجال  بالثناء في جدیراً  تقدماً  ،)١٩٨٣(األولیاء 

في عرضهما لعقائد اإلسالم  ترمنغهام ألطروحةعن الوالء  لم یبتعدا كثیراً  أنهمامن 

  .الشعبي

  اإلسالم األرثوذكسي/شعبياإلسالم ال إلشكالیةنظرة جدیدة 
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 تأسیسلالباحثون في محاولتهم  التي وقع فیها األخطاءوجزنا فیما سبق بعض أ

 ثنائیة حول السلوك في القریة السودانیة على مفهوم مسبق قائم على مدراساته

الكامنة في افتراض مثل  اإلشكالیاتبعض  كما تناولنا. األرثوذكسي/شعبيال اإلسالم

، في جدوى اً ك بعض الباحثین، مؤخر فقد تشك األخرىومن الناحیة . الثنائیة هذه

ففي قول بعض  .أو ممارسته اإلسالمنفسه سواء بالنسبة لدراسة  "األرثوذكسیة"مفهوم 

أو مسألة  اً متعذر  اً أمر  ماإألرثوذكسي أضحي ا اإلسالممفهوم الباحثین أن استخدام 

أواله المؤرخون االجتماعیون  مابفضل  یجاد تحدید صارم ودقیق لهإل خاضعة

 ،في تضاریسه المتنوعة والمركبة لإلسالمثنوغرافیون من اهتمام لرسم صورة دقیقة ألوا

   .ال من الكتب الشرعیة وحدها ومن السیاقات المحلیة

. في بعض الحاالت متطرفاً  منحىً " األرثوذكسي"وقد اتخذ هذا االنزعاج من مفهوم 

الجامع المانع  "اإلسالم"، یقترح التخلي عن مصطلح مثالً  الزین، دفعبد الحمی

المسلمین المتنوعة في ضروب  فهم أفضل لتجارب والمعرف باأللف والالم ألجل 

ما  إزاحة إلىبصورة أساسیة  ویرمي اقتراحه). ٢٢٧ :١٩٧٧( النكرة العدیدة إسالمهم

أي ذلك  ـ اإلسالمبوصفه  ه المتمیزععن موق األرثوذكسي اإلسالمعلیه  قیطل

الطبیعة المتطرفة  إلىمن الباحثین النظر  دلفت العدی وقد .باأللف والالمالمعرف 

؛ أكبر ١ :١٩٨٦؛ أسد ١ :١٩٨١  EICKELMANایكلمان (هذا  القتراح الزین

 "ثیولوجیة شعبیة"فتراع الوفوق ذلك یبدو اقتراح الزین  ).٢٢٠ :١٩٨٧أحمد 

سمیة التي تضارع الثیولوجیة الر  ،الثیولوجیة الشعبیة وهذه .صعب التحقیق إسالمیة

" المقدس لصالح نظرة ثاقبة مباشرة في نظام العالم تجاوز النص"تعني عنده 

هذه أنها تبقى على  سلبیات فرضیة الثیولوجیا الشعبیة إحدىولعل ). ٢٤٨ :١٩٧٧(

أن  بإیحائهوهو  .بالذات لهدمها الزین خرجالتي األرثوذكسي /شعبياإلسالم الثنائیة 

 یحدث ضرراً ) ٢٤٦ :المصدر السابق" (الحقیقي سالماإل"تكون  الثیولوجیا الشعبیة قد

  .كل منها صحیح النسبة للدین ىتجلیات شت أن اإلسالم  إلىالداعیة  بقضیته بالغاً 

ن الثیولوجیا الشعبیة قد تبرهن على كونها إى الرغم من الخلل في حجة الزین فوعل

صیغت  وأمثاالً  ماً من الرباطاب حك مثالً  قد جمعتف .للبحث والدراسة واعداً  مجاالً 

متمیزین في تین ن القول بوجود ثیولوجیإومع ذلك ف .على نهج السنة النبویة جریاً 
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ن تعالیم إعلى نحو بارع، ف ،ن مایكل غیلسنانوكما بیّ  .أمر یصعب برهانه اإلسالم

صمیم  إلى الشفهیةالشرعیة قد نفذت من خالل قوة الثقافة  واألحكام القرآن والسنة

 وهكذا). ٣٦ ـ٣٥ :١٩٨٢(منه  جزءاً  أصبحتیشكل حیاة المسلمین الذي  النسیج

مجرد ثیولوجیا صفوة هي باألحرى  "الثیولوجیا الشعبیة"صح القول إن ما عددناه 

هي التحقیق  الشیقة القادمة مهام البحث ىإحد ولعل. للعامة الشفهي المأثوردخلت 

ها جزءًا صالحًا من ثقافتها أخذت العامة الثیولجیا اإلسالمیة وجعلتفي السبل التي 

  .وممارساتها

 دخیلة على رثوذكسیة ذاتها كمفهوم وممارسةأن مسألة األ آخرونیرى باحثون و 

؛ ٢١٣ :أ ١٩٨١ ؛ ایكلمان٢٠ :١٩٥٧  SMITHسمیث ( اإلسالمیةالدراسات 

تبعًا لذلك أنه من األوفق الحدیث عن هم یرون، ف). ٦٢ :١٩٧٤ TURNER تیرنر 

واألورثوبراكسیة هي مفهوم . األمر باإلسالم تعلق ىال األرثوذكسیة مت األورثوبراكسیة

یعني اشتراك أهل الدین في العبادات والشعائر أكثر من اشتراكهم في العقائد 

دیل  أنوعلى الرغم من ). ٢٠٤ :١٩٨١ ایكلمان(الالهوتیة التي ال خالف علیها 

صورها ق إلىـ  ت النظر ـ محقاً نه یلفأ إال ایكلمان قد ساهم في صیاغة هذه الفرضیة

ن ذاللبین الشعائر والعقیدة ا األساسفي  تفصل هيف). ٢٠٤ :المصدر السابق(

منهما في أي حیاة دینیة تستحق  عن أيٍّ  ىال غنجانبین  األمرفي واقع  یمثالن

  THE  ENCYCLOPEDIA  OFدائرة المعارف الدینیة ( االسم

RELIGION : اإلسالم وحدة شعائر ال عقائد في  ولن تفلح فكرة جعل ).١٨٧

فهناك . تفسیر المحن العقدیة التي تعرض لها علماء ومتصوفة مسلمین عبر التاریخ

حنبلي القرن الرابع ، شیخ المذهب الحنبلي، ومحنة ابن تیمیة ،حمد بن حنبلأمحنة 

مدارها صحة  وهي محن كان .ـ صوفي القرن العاشر حالجعدام الإ و  ، ومحنةعشر

كلیة حاول بالهذا األرثوذكسیة وكبدیل للتخلي عن مفهوم . ة ال سداد الممارسةالعقید

یستخدم المفهوم  أنبال شك،  ،لإلسالمویمكن  .تعدیالت علیه إدخالبعض الباحثین 

هذا بالطبع قد یقتضي و  .حتى اآلن ذلك الذي ظل مستخدماً  بمعنى یختلف عن

  .مالءمة أكثربآخر ه باستبدال قد تنتهي علیه تعدیالت جذریة
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وتجارب  المحلي اإلسالمبحوث ودراسات جیدة عن ضروب ت لنا منذ سنوات وافر ت

الفكرة  إلىهي دراسات ساقت الباحثین و  .في التخوم واإلسالم" الشعبي" اإلسالم

المحلیة هذه  اإلسالمفة ضروب تستبطن كا القائلة بوجود معتقدات معیاریة عامة

مفهوم  إلىبالضرورة العودة  مال تستلز جعة ار مللكن هذه او ). ١ :١٩٨٢ایكلمان (

فال مندوحة من القول أن  .القدیم الذي تعرضنا له بالنقد لتونارثوذكسیة األ

أنه من المؤكد أن لألرثوذكسیة  :سدأیقول طالل و  .األرثوذكسیة أساس في اإلسالم

ضبط لقوة لدى المسلمین ال توفرت حیثما" فهي عنده تتجلي. اإلسالمفي حضورًا 

مقتضاه أو ما على  ٕاعالء شأن دینهم أو طلب االلتزام بصحیح الدین والتكیفو 

استخدموا تلك القوة الستهجان االنحراف في دینهم وحصره وتقویضه أو إحالل 

 قالید خطابیة ت سد،أكما یراها  فاألرثوذكسیة ).١٥ :١٩٨٦( "صحیح الدین في محله

DISCURSIVE  TRADITION  أن یساهم فیها  األميلمسلم حتى لیمكن

عالقة " بأنهاویستطرد فیصفها  .)المصدر السابق(بفرز صحیح الدین وااللتزام به 

 وتغایر فكرة .)المصدر السابق(فقه وشرع ومعتقد ولیست مجرد " قوة ممیزة ـ عالقة

فقد . الذي اعترضنا علیه في هذا الفصل األرثوذكسیةبوضوح، معنى  ،أسد هذه

أو المؤسسات الوصي الوحید علیها هم  والمتون یة من المعرفةكبن فهمناها طویالً 

الذي كان في السابق  لألرثوذكسیة یصبح عالم الدین، أسدوفي تعریف  .الدین علماء

التقلید " فقط في قوس واحداً  تراً ، و اإلسالمیةوالقیم الوحید على التعالیم  الوصي

  .)٤٦ :١٩٨٢(غیلسنان  اإلسالمي كما جاء عند

طابقته بین التقالید الخطابیة في م سد لم یصب تماماً أن أیبدو  ومع ذلك

رثوذوكسیة وتنفذ وجبت لها لوازم من إجراءات فقهیة فلكي تقع األ. ةواألرثوذكسی

وعلیه فمفردات التقلید الخطابي قد تندرج أو ال تندرج في األرثوذكسیة . وسیاسیة

ً بصور الشوكة التي تسندها وتجعلها قانونًا  فالسنة والشیعة معًا . نافذًا متبعاً حكمًا

على  وبهذا الحكم. في تركیا مثًال یستهجنون ممارسات العلویین وینفونهم عن اإلسالم

العلویین فإن هؤالء السنیین والشیعة قد أدلوا بدلوهم في ما هو صحیح الدین وشاركوا 

 ـ٢٢٠ :١٩٨١ایكلمان ( في الخطاب الذي یرید حفظ بیضة هذا الصحیح من الدین

لكن یحتاج المرء إلى ما هو أزید من مجرد هذا االستهجان والنفي عن و  ).٢٢١



 ٤٦

بین  وقد مر عليّ . ةالدین لیدرج رأي السنیین والشیعة الموصوف في اإلرثوذكسی

بمثابة  ىالرباطاب السودانیین من صرف عبارات تقولها كبار النساء من جیل مض

نفي من مجرد  ألكثریحتاج  ولكن الباحث . إقامة للصالة كلغو فلكلوري ال دین فیه

ونجد  .من الدین لكي یدرج رأیهم هذا في األرثوذكسیة لعلویینل األتراكوالشیعة  السنة

أي التقالید الخطابیة، من غیر أن  ،في الحالین تعیینًا من مسلمین لصحیح الدین

  .  تتخذ هذه التقالید صورة األرثوذكسیة الجامعة المانعة

معضلة  تثیر اإلسالمي ف ةالخطابیة واألرثوذوكسی لیداعالقة بین التقال أنویبدو 

قبل  هذه المعضلةالذي واجه  ، HODGSONهودجسون  أطلق و  .حقیقیة للباحثین

وهي  )٢٢٩ :١٩٦٣( "اإلسالم الشرعاني"هذه التقالید الخطابیة مصطلح على  ،سدأ

 تیرنر( من الباحثینعند جملة  ىووافقت هو  تسمیة سرت سریان النار في الهشیم

یعرف و  ).٢٠٧ :١٩٨٥؛ بوسفیلد ٢٢١ :أ ١٩٨١؛ ایكلمان ١٠٥ :١٩٧٤

كیان كلي معقد من نظم السلوك والتفكیر نه أسالم بهذا الضرب من اإل هودجسون

. یتمیز به أولئك المسلمون الذین یرون أن للشریعة القدح األعلى في الدین والحیاة

قول حسب  ،يأن اإلسالم الشرعانم من وعلى الرغ  ).٣٥١ :١٩٧٤هودجسون (

إال أنه اكتسب منزلة خاصة بین صور  ،الوحیدة سالمإلصورة ا لیس ،هودجسون

فهو الذي بیده . صحیح الدین من غیرهعلى  فقد استأثر بالحكم. اإلسالم األخرى

المصدر (. األمر في موافقة ممارسات وعقائد المسلمین أم انحرافها عن جادة اإلسالم

الفتراضات بعض الدارسین  ، خالفاً ن هودجسونإومع ذلك ف). ٢٢٤ :قالساب

 أرثوذكسیاً لیس  عانيالشر  سالماإلن أ - وهو محق  -  یقرر الخاطئة في هذا الشأن،

" أرثوذكسي" وبالمقابل یحتفظ هودجسون بمصطلح). ٣٥١ ـ٣٥٠ :المصدر السابق(

عقیدة أو ممارسة   في دراسة اإلسالم لیستخدمه في الحاالت التي استقرت فیها

ومثل هذا . مما یسوغ وصفها باألرثوذكسیة اجتماعیاً  أو رسمیاً  ماإ ا وتوطدتبعینه

 بالضرورة، قال یتطابفي قول هودجسون،  ،"أرثوذكس"االستخدام المشروط لمصطلح 

هودجسون  ن تمییزإ). ٣٥١ :المصدر السابق( ".الشرعانیة" مع ،األحوال في كل

لن یشبع الباحث الذي  نهإ إال ،لالهتمام مثیروالتقالید الخطابیة رثوذكسیة هنا بین األ

یرید أن یعرف كیف تشق مفردات التقالید الشرعانیة الخطابیة طریقها إلى 
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فلم یفصل هودجسون في أمر المؤسسة أو المؤسسات التي . األرثوذكسیة في اإلسالم

تقالید الثقافیة التي تستند كما لم یتطرق إلى ال. لها الشوكة في تعیین ما األرثوذكسي

ولیس واضحًا من . إلیها تلك المؤسسة أو المؤسسات في تعیین ما األرثوذكسي

  . وقعت ىاجتهاد هودجسون في األمر المدى الذي تطاله هذه األرثوذكسیة مت

كسیة كأداة شوكة ثقافیة األرثوذ عادة تعریف مصطلحمما ال شك فیه سمو مهمة إ

 ولیس. ىالعتبار خصوصیة الدین اإلسالمي من جهة أخر بما یأخذ في امن جهة و 

غیر أنني . مة التي یثیرها هذا المشروعهمال األسئلة هنا لمعالجة فسحة المجال في

 .مسائل المتفرعة عن هذه المراجعةباقتضاب، على بعض ال ،الضوء أسلطسوف 

تقالید  مع ،الً إجما باإلسالمنتعامل، فیما یتصل  أننا أعیننانضع نصب  وعلینا هنا أن

 :١٩٧٤(" بفضفضة جوهریة"ـتتمتع ب انهأبریان تیرنر ب ها الدكتورصور خطابیة 

فلیس هناك البابا الذي یحتكم إلیه المسلمون حول صحیح العقیدة وال . )٢٢٦

ن أ، مثالً  ،وتبعًا لذلك علینا. المجالس الالهوتیة التي یتواثق عندها أهل الحل والعقد

وكیف ینعقد له  ؟صحیح معتقدهحول  اإلجماع تحقیق إلى ماإلسال نحدد كیف یسعى

وال مشاحة  .؟وبأي حظ من النجاح ؟وكیف یحافظ علیه ویوطده ؟ذلكعلى  اإلجماع

فیما  إلیهالمحنا أالتي  ،وابن تیمیة حالجحنبل وال بنأن المحن الكبرى مثل محنة ا

لغایة تعیین  التي تتجه ةنثروبولوجیفي المباحث األ ىكتسي قیمة عظمست سبق،

  جماعمن المفید في معالجتنا لطریقة اإلسالم في عقد اإلو . صور اإلسالم المختلفة

 إعدامقرون من  أربعةبعد  ،الحنبلي ،ابن تیمیةأحس ن نعرف لماذا ألصحیحه 

 إلى الطعن في الرجل والتنغیص الغلیظ بسبب معتقداته الصوفیة، بالحاجة حالجال

تیمیة إلى هذه الخطة النكدة فرط محبة رهطه من الحنابلة  فلربما ألجأ ابن. ذكرهعلى 

  ).٤٥: ١٩٨٢ماسیجنون ( محنتهعلى  للحالج حتى بعد مرور كل ذلك الوقت

متعلقات إدارة الكنیسة الجامعة (الكهونوتیة  ن ندرس البنیةأذلك نحتاج  إلى إضافة

علماء الشیعة ن البادي أو  .أو مؤسسة إسالمیة في كل تعبیر) في التعبیر المسیحي

كبر بكثیر مما أتباعهم أ تضمن لهم تالحم جمهور ةمؤسسی "كهنوتیة" یتمتعون بقوة

وسیقودنا هذا إلى جملة أبحاث نافعة والزمة  .من علماء السنة إضرابهم یتمتع به

 مجالسالعلماء ودرجة نفاذها، وبطش واستبداد  فتاوىالذي تطاله مدى وخصبة عن ال
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أفراد بعینهم بصحیح الدین، ومنزلة  التزاملعلماء للتحري عن التفتیش التي یعقدها ا

إسالمیة  مصطلحات إلى التدقیق في اً أیض ولعلنا نحتاج. ١٢حكم الردة عمومًا 

 تمییزعلى  ،  كحدود تعین"تجاوز حد الدین"و ،"االعتدال"و ،"الغلو"مثل  راسخة 

رثوذكسیة ومترتباتها في إسالمیًا لنستصحبها في مباحث األ المباح والمندوب والمحرم

، الذي ثر المال السعوديأ أن إلىببراعة،  ،شار ایكلمانأفقد فوق هذا و . اإلسالم

إسالمي مشاهد حول  اتساقعقد في دعم المذهب الوهابي في بقاع دار اإلسالم، 

 :١٩٨٢(الموضوعات التي لم تنل حظها الكافي من الدراسة صحیح الدین، من 

١١  .(  

جل توصیف دقیق لكیفیة عمل أمطلوبة من  آنفاً  إلیهااالت المشار دراسة المج إن

على  قبل أن نقطع بوجودها في الدین رجمًا أو اتكاء اإلسالمفي األرثوذكسیة مفهوم 

   .ىتقالید دینیة أخر 

كثر بالمعتقدات المعیاریة أكثر فأثنوغرافیین األ تشبث إلىلمحنا فیما سبق أوقد     

وهذا . إسالمها بالشعبي فالموصو  ن في البیئات المحلیةوهم ینبشو  اإلسالمفي 

 اإلسالمعلى نصوص  في تدریبهم یشمل التعرف بدوره، تنویعاً  ،یتطلب منهم

ومثل هذا التدریب سوف  . ORTHODOX ISLAMالموسومة باألرثوذكسیة

العالم  كما تصوره اإلسالمبال شك، تقسیم العمل البحثي حول  للخطر، یعرض

فالمأثور الثقافي عند ردفیلد إما ). ١٩٨٥( روبرت ردفیلد األمریكي اإلنثربولجي

ردفیلد التفاعل د جسّ و . وهو ثقافة العامة" صغیر"وٕاما ویقصد به ثقافة الخاصة " كبیر"

كلقاء بین فون جرنباوم  ،اإلسالميواقعهما في  ،"الصغیر"و" الكبیر" ،ثورینأبین الم

VON  GRUNBOUM  ووسترمارك WESTERMAR.  فهو دارس  ولألاأما

أما . لتراث اإلسالم الفصیح وأمهات كتبه وتفاسیره ومتونه وحواشیه الرصینة المهابة

 الشعبي والمحلي المأثور انصب اهتمامه على أنثروبولوجیاعالم الثاني فهو 

والصالحین  األولیاءالتفاعل بین االعتقاد في  درسا موضوعقد فهما مثًال . والخرافي

 ـ٤٨ :١٩٨٥( لشرعاني كل من زاویته وبما یسعف منظوره ومنهجهالم اسإلومفهوم ا

من الذیوع في " الصغیر"و" الكبیر"ردفیلد  ثوريأن حظ مإر فموكیفما كان األ). ٤٩

وقد قبل به من دارسي اإلسالم . ، جد قلیلاإلسالم نثروبولوجیا حولدبیات األأ
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ننا المصطلح ن یعیى أالذي زك JOSEPH  ROGERجوزیف روجر  الدكتور

ثنائیة على  ولم یعلق روجر مع ذلك. كإطار ال بأس به لفهم بعض عقائد العامة

، من یرى ایكلمانو )  ٨٨ :١٩٨١( ردفیلد أهمیة تجعل منها فتحًا علمیًا مرموقاً 

عقائد إسالم لبیانات ب ال یسمن وال یغني من حشد أكثر يال یعننه أالجهة األخرى، 

من عقائد العامة مما  ىرقون، ومقابلتها بقائمة حاشدة أخر ا بوبها المستشمالخاصة، ك

جرت في هذه المقابلة بین قطبي الثنائیة وفي الحاالت التي . استنبطه اإلنثربولجیون

 ـ١٣٥ :١٩٧٩"حول مفهوم السحر في قریته السودانیة  إبراهیمحقیق حیدر كما في ت(

وعلى  .تقلیدي/ شعبي  إلى اإلسالم  ن المرء لیشك في شرعیة تقسیمإف) مثالً  "١٤٣

الذي هیأنا له ردفیلد في صورة اجتماع فون قرنبوم اللقاء بین العقیدة والخرافة  نقیض

إن المقابلة بین قائمة إسالم الصفوة وٕاسالم العامة أقرب إلى مشهد ف ،ووسترماك

   .لجانب اآلخر من الطوارا نفسه فيبیرى صورته في المرآة أو یلتقي  الذي  شخصال

، أي ما یقوم به "اً أهلی"نثروبولوجیا المتزاید لتصبح مشروعا مان بین میل األبط ایكلیر 

وبین التعدیالت أهل البلد عن بلدهم بدًال عن احتكارها بید البحاثة األوربیین، 

 :أ ١٩٨١(الشعبیة  لتیارات الدینیةدراسة وتحلیل اعلى  التي ال بد أن تطرأ الجوهریة

األنثربولجي  ساهمة المرحومم حین قال بهذا الربط بخلدهوربما كانت تدور ). ٢٣٤

ونقول  .عاجله الموت فذبل ووعده الذي) ١٩٧٥ ـ١٩٣٥(الزین  دعبد الحمی المصري

 هكتابات إلى باإلضافة الزین ایكلمان ناعیاً  هما كتب إلى اً استناد إبهذا عن إیكلمان 

لمنهج دراسة اإلسالم الزین من تغییر  انتوىلیس لما  فأیكلمان مدرك. خرىاأل

بل مدرك للحدود القصوى التي ربما قطع الزین أشواطها لتنفیذ  ،الشعبي فحسب

معالجة لنظام  اقترح قد الزینوكان  ).٣٦٥ :١٩٨١(. منهجه المذكور لو لم یمت

تلك الرموز قائمة  ىوهي مدرسة تر . نهج المدرسة البنیویةعلى  الرموز الدینیة

  :یقول الزین. كیبة مجمل المجتمعكتعابیر عن عالقات في تر 

ونحلل  "NATIVE"نسان البلد إسالم إنبدأ، في هذه الحالة، من نموذج  أنعلینا "

أن نلج عالم  لنامن هذا االفتراض یمكن  وانطالقاً  .معناهعینت العالقات التي 

 مطلق في أي مكانقطاع ان دال یوجحیث  ،من أیة نقطة كانت اإلسالم ونسبر غوره

یمكن  یهوكل نقطة ف ،في باطن ذلك النظام توجد كیانات مستقلة الف .بداخله
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وبهذا الفهم لن تكون  .ىأخر نقطة  أیةمن  مر، انطالقاً نهایة األ ، فيإلیهاالوصول 

للمعاني وظائف جامدة ممكن عزلها عن بعضها بصورة كلیة أو إرجاعها ببساطة 

إال  ،أو عملیة إجماعیةمؤسسة  وأ اً رمز  سواء كانت وحدة من وحدات التحلیل ةإلى أی

وانتهینا بذلك إلى ترتیب خارجي لها . الوظائف المذكورةعلى  إذا فرضنا ذلك فرضاً 

ن إخر فآوبمعنى  . النظام الثقافي، اإلسالم، بصورة مصطنعة ومن علٍّ على  یخیم

 ، أي أنءالشيهما ذات طبیعة مفرداته المكونة له و  الثقافي اإلسالمي النظامبنیات 

كل مصطلح وكل كیان داخل النظام هو نتیجة  أنبمعنى  .نطق النظام هو محتواهم

وال  للنظام بال بدایةدوالیك، وهكذا  ،ىأخر عالقات بنیویة بین كیانات ومصطلحات 

  .)٢٥٢ ـ ٢٥١ :١٩٧٧( نهایة عند أي نقطة معینة مطلقة

 ىیقع لنا مت م هو مادخیل على النظاالمصطنع الترتیب مثل ال نأویوحي الزین هنا 

  .شعبي/أرثوذكسيبثنائیة ما تمسكنا بغیر ضرورة 

" يالشعباإلسالم "نع بردم الهوة بین تیق الزین لم دلحمیعبد ان أیضًا أوالمهم 

نفسه وذلك نثربولوجي االنفصام في األ لحم إلى أیضاً بل سعى " الرسمي اإلسالم"و

ة في الفقه والتشریع على درجة علمیللحصول ، هیامأ تأخریافي  من خالل بحثه،

وكان یرید أن یلم بهذه العلوم الشرعیة حتى . )٣٦٥: ب ١٩٨١ ایكلمان( اإلسالمي

دور على  عرض له إسالم الخاصة، لعلماء الدین مؤمناً  ىال یسلم أمر فهم الدین، مت

وهو دور . قولهمعلى  زینوه ألنفسهم كسدنة لإلسالم ال فهم له بدونهم وال معقب

تصحیح الفهم الخاطئ  إن" :بقولهحمد أ كبرأ لباكستانيبولجي ااألنثر خصهم به 

أما  .ورثوذكسيسالم األإلعلماء ا عند رجال القبائل المسلمین هو مهمة لإلسالم

للدین ولیس بكیفیة رؤیة الدین  معنیون بكیفیة فهم المجتمعفبولوجیین، نثر أنحن، ك

ماء الدین في مشروعهم وخالفًا للزین فإن أحمد یوطن عل .)١٩٨ :١٩٨٢" (لنفسه

 أو اإلسالمیعتبرون سوء استغالل "قد ظل علماء الدین ف. كحراس للدین الصحیح

هذا و  .أو الضال "الشعبي" اإلسالممن صمیم  "رجال القبائل له عند ئالفهم الخاط

وللخروج منها یلزم أن نتجه إلى . الشعبیة -الثنائیة األورثوذكسیة على  ىمنهاج سیبق

الدرس األفضل للدین الشعبي الذي  أو ،لكیفیة فهم المجتمع للدیندراسة أفضل 

فالتأهیل الشرعي الفقهي الذي طمح له  .سیقتضي تجاوز الحدود التي اقترحها أحمد
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حدود بروتوكول لخرق الحاجة الملحة الزین في أخریات عمره مما یشیر بقوة إلى 

  .تقسیم دراسة الدین بین غون قرنبوم ووسترمارك

  ـ:خاتمة

 أطلقهالذي  الشعبي اإلسالمتنطلق هذه الورقة من االرتیاب في فعالیة مفهوم 

وقد اتضح  .بشمال السودان" األفارقةالعرب ـ "م لوصف دین  ١٩٤٩ترمنغهام عام 

شمل تستهجن الطبیعة أسلبیة  فكاك منه بوجهة نظر الًا هذا المفهوم یرتبط ارتباط أن

ملوث تم فیه التنازل عن نقاء سفاحي  لدم تاجاً الناس حیث تعتبرهم ن ألولئكالهجین 

تشكل على صورتهم  إسالمهمن إلذلك ف ونتیجة. واألفریقيكل من العنصرین العربي 

ن الورقة إذلك ف إلىضافة إ .في درك من الثقافةو  ،بالوثنیة ترعاً م ، أي"مموثناً " فجاء

  ORTHODOXYرثوذكسیة واأل  SYNCRETISMمفهومي التوفیقیة  أنترى 

 ،حكمیاً  اً ترتیب على مادة البحث همافرضبفي السودان  اإلسالمدراسة  ئاً قیدا خطقد 

ثنائیة الشعبي على  التي تأسست یمكن وصف تلك الدراساتعلیه و . مزیفاً  ،خارجیاً 

 .سالم السودانیینإالسودانیین ولیس  صدام معسالم في إلتتناول ا بأنها واألرثوذكسي

نهم قد فإ ،وأرثوذكسي بصورة مسبقة /لثنائیة شعبي األنثربولجیین وبسبب قبول

یتعقبون به " صید الفراشات"ـغیر رشید مما یسمیه الغربیون ببحث  انحدروا في

إسالم القریة عن مستقل في فصل  احشدهوالمنحرف والخرافي من العقائد ل يالغرائب

في  ریةهل القأاة جملة حیمن  اإلسالمینتزع  أطرق منهج وهذا .التي یدرسونها

. مزواجهم وعقودها وتنشئة بنیهم وبناتهم، وموتهم وشعائره، أي في معاشهم ومیعاده

المقالة أنه لكي ندرس بصورة أحذق ما تعارفنا علیه باسم اإلسالم الشعبي  ىتر و 

األنثربولجیین إحسان المعرفة بما یسمونه اإلسالم األرثوذكسي والتدریب على  وجب

یر ضرورة ملجئة علماء الدین أوصیاء علیهم في مجال في فنونه حتى ال ینصبوا بغ

        .حیوي من مجاالت علمهم
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  :هوامش

االستعماریة ( في خدمة حكومة السودان) ١٩٦٩ ـ١٨٩٢(ـ دخل مكمایكل ١

في عام  اإلداريوتدرج فیها حتى تبوأ منصب السكرتیر  ١٩٠٥في عام  )البریطانیة

١٩٢٦.  

 سكرتیراً  وأصبحخدمة جمعیة التبشیر الكنسیة  إلى ) ـ١٩٠٤(ـ انضم ترمنغهام ٢

 مصرو  ،١٩٤٩ ـ١٩٣٧ أعوام للجمعیات التبشیریة في كل من شمال السودان عاماً 

البحث  استغرقهحیث   ،١٩٥٢ ـ١٩٥١أعوام  أفریقیاثم غرب  ١٩٥١ -١٩٤٩ أعوام

في السودان  سالملإلتظل صورة مبشر ن أومن المدهش  .منذ ذلك الحین األكادیمي

التي انصرمت منذ  عقودال على مدىماسكة ال یعتورها شك أو تصویب مت

الدین  صبح فیها موضوعأ طوال عهد االستقالل مضطربةات وخالل فترة یالخمسین

التبشیریة تنفذ من خالل  ترمنغهامال غالط أن تحیزت و  .في الساحة السیاسیة طاغیاً 

رثه إحرر من "ما  إذااني ن السودإ :قوله إلىنشیر  أنویكفي  .عمله بال مواربة

وغني عن القول  .)٢٢ :١٩٤٩" (اً میسور أمرًا ن تطویر فكره وخیاله سیكون إالدیني ف

م واضح أن صورة ترمنغهام إلسالو  .ألي مبشر هو نقطة البدایة" التحریر"ن هذا أ

وبدا . لها أسرىختلف إغراؤها باختالف من وقعوا السودان احتفظت بجاذبیة نافذة ا

اد الحركة الوطنیة والیساریین قد راقهم فیها الفصل بین اإلسالم الشعبي لي أن رو 

فمثل هذا الفصل یبیح لهم أخذ جانب الدین الشعبي . والرسمي أو األرثوذكسي

أما  .وشجب طبقة العلماء الدینیة المتهمة عندهم بمماالة االستعمار أو الشطط الدیني

صحیح الدین لما مثله على  حمل الناستربیة أو على  اإلسالمیون فقد وطدوا عزمهم

 نأ ،األخرىثنوغرافیون، من الناحیة وقد وجد اإل .اإلسالم الشعبي من انحراف عنه

القماشة الریفیة الهامشیة التي هي مادة شغلهم  الشعبي قد فصل من نفس اإلسالم

بحث لل شیقاً  موضوعاً  الشعبي لإلسالموتشكل هذه الجاذبیة المتعددة الوجوه  .البحثي

  .في حد ذاته

 أنویرى باركلي  .)٥٧٧ ،٥٧٤ :١٩٧٧( "الدین الشعبي"ـ یطلق علیه آدمز اسم ٣

تاریخ  ذات جذور في أنهابكل معنى الكلمة حیث " شعبیاً " الطرق الصوفیة لیست دیناً 

  .)١٣٧ :١٩٦٤(المسلمین الفكري 
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لدي وفوده إلى  ختلف الباحثون في تعیین الطبقة الثقافیة التي تهجنت مع اإلسالماـ ٤

؛ ١١١ :١٩٤٩ترمنغهام (سحر ال أوثنیة فقد وصفها بعضهم بالو . أرض النوبة

 إبراهیم؛ ٦٠، ٥٢ :١٩٧٧حریز  ؛٢٨: ١٩٧٦ يعبد الح؛ ٢٦٦ :١٩٦٤باركلي 

آدمز هو  أنویبدو  ).١٠ :١٩٨٣السالم  ؛ عبد١٩٨٠:٩١؛ نصر ١٩٧٩:١٢٦

 عرة في أهلها تفاعلت بقوة معتقد أنها ثقافة مسیحیة متماسكة ومؤثاالوحید الذي 

مما یستغرب له أن هؤالء الكتاب، خالفًا آلدمز، و  .)٥٩١ :١٩٧٧(الوافد  اإلسالم

شككوا في مسیحیة السودانیین التي كانت دین السودانیین لحوالي ثمانیة قرون خلت 

البادي في هذا االزدراء  السببو  .، ونسبوها إلى الوثنیة أو السحرقبل اإلسالم

كانت سطحیة اعتقدوا أن مسیحیة السودانیین  ن هؤالء الكتابیة السودانیة أبالمسیح

ن المسیحیة إ ترمنغهامفقد قال  .في اقتالع جذور الوثنیة التي سبقتهااألثر ولم تفلح 

دین ملوكهم وظلوا  على  لم یكن الناسبینما  دین للدولة ىتكن سو السودانیة لم 

  .)٧٧: ١٩٤٩(الوثنیة  رواحیتهمأیحتفظون ب

تركیز في تناوله له خالل ، ودون عرضاً  منظور المؤمنین هذا، إبراهیم ـ یذكر حیدر٥

 أن إلىمع ذلك ، محقاً  ،ویلفت النظر. في قریته الشایقیة اإلسالمدراسته عن تأطیره ل

صحیح الدین وتدعي ب كل طائفة من المسلمین في القریة تعتبر نفسها وحدها العارفة

سف أللكنه لو  ،)١٢٧ :١٩٧٩(ذلك الصحیح دون اآلخرین  حوزة السداد في معرفة

ثنائیة الشعبي بًا جاوزها متمسكتمة بل همهذه النقطة الیتحر باستقامة لم 

  .)١٢٦: ١٩٧٩(واألرثوذكسي 

 إال بال یسبن اعتناقه أتتمثل في  المفردة األفریقي اإلسالمسمة  أنـ یرى ترمنغهام ٦

مأثور اإلنسان األفریقي في الحیاة االجتماعیة و من االهتزاز الداخلي  ضئیالً  قدراً 

والسبب في ذلك أن هذا اإلسالم ال یستنكف استصحاب . الطبیعةعلى  العائش

وبهذا یفسر  .)٢٤٩ :١٩٤٩(مالمح الوثنیة األساسیة ویهجنها في صحیح معتقده 

جملة ترمنغهام النجاح الكبیر لإلسالم في أفریقیا ألن تحول األفریقي إلیه ال ینزعه 

نفسه  مع ذلكترمنغهام  ناقضوی ).١٦٥ :١٩٤٩(واحدة من أكثر عقائده الوثنیة 

مقولته عن هذا التساهل الفطري لإلسالم في قبول الهجنة حین فسر  ىحین ینس

 ن هذا االنصراف راجع إلى المقاومة الطبیعیةوقال إ. عنه لسودانیین الجنوبیینا
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سالم اإلشدیدة المحافظة بینما  الوثنیة حیةروااأل أنحیث " لإلسالمالزنجیة  لقبائلل

  .)١٠٤ :١٩٤٩" (المؤسسات الوثنیة  یدمر

. األرثوذكسي وما لیس منه فاشیة سالممن اإل وما هعدم الدقة في تحدید  أنـ یبدو ٧

عدة مرات  داء فریضة الحجأن أ ىیر   MICHAEL  MEEKERمیشیل میكر ف

 ن الوقوف بعرفة فيأ ًا بغیر سندیضأ ویقرر. رثوذكسي في شيءسالم األإللیس من ا

 والحكمان خاطئان من ).٢٦٦ :١٩٧٩( صحیح اإلسالممنهي عنه في  أمرالحج 

  .الموصوف باألرثوذكسیة اإلسالموجهة نظر 

 أوسع اً فكری إطاراً  JACQUES  WAARDEBURG واربیرجـ یقدم جاك ٨

ضآلة  ألسبابوذلك من خالل تفسیره  اإلسالمفي عیین األخرق لألرثوذكسیة للت

 اإلسالمالعالئق الواشجة بین الغربي في تعمیق فهم  األكادیمي مساهمة البحث

قلما أهل العلوم االجتماعیة ن أبما " :یقول واردبیرج .األرثوذكسي واإلسالمالشعبي 

 اإلسالمعلى یركزون بحوثهم نهم ظلوا إف ...اآلمرة اإلسالمیةیعرفون النصوص 

یون یعتبرون اإلسالم نثربولوجاألف"... البدائیة" عناصرهبحیث وجدوه غاصًا الشعبي 

 )األرثوذكسي( الرسمي اإلسالم ونلحقیقي بینما یعتبر ا الناس إسالمهو الشعبي 

 :١٩٧٨(وعلماء الدین البعیدین عن الناس  مثالیات دینیة لدى بعض المشرعین

  .)٣٣٨ ـ ٣٣٥

، في حقیقة ال تقرها  ،یةاإلسالم ـ المصادر التي اعتمدت علیها دائرة المعارف٩

، والمتقي األثیرولم یزد ابن . حكمها بأن العین خرافة لیست من الدینعلى  ،األمر

المصاب بها لجوء في دائرة المعارف، عن ) العین الحارة(ممن رجع إلیهم كاتب مادة 

 ،٤: ١٩٦٩، المتقي ٢٠٢ :١٨٩٣ األثیرابن ( الودع للوقایة منها ضارب ىإل

  النبویة األحادیثن المتقي یورد خالصة لمعظم إدا هذا االحتراز فیما عوف .)٢٢٠

  .)٧٤٦ ،٧٤٤ :١٩٧١( حقالعین  أنتقرر  التي

مصطلح أهل المغرب  وهي المرابطیة، أنعلى سبیل المثال،  ـ یرى ایكلمان،١٠

وهي عنده . الصوفیة، ال نسبة لها في اإلسالم األرثوذكسي لعقیدة الناس في األولیاء

وتتبع شعیرة   ORTHODOXYوكسیةداألحوال ضربًا من األورثو  حسنأ في

  .)٢٢٥ :أ ١٩٨١( طقسیة راسخة
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  :یرد في إقامة الصالة تلك ما یليـ ١١

  الصالة صالتك      

  والواطة واطاتك      

  على جالتك ونقوم ونقع

  SUFISM  INالصوفیة في السودان "في  األمین محمود اإلنجلیزیةترجمها عن 

THE SUDAN  "،١٩٧٠ببیروت  األمریكیةالجامعة  بحث لنیل درجة الشرف.  

 دمحمود محم :ـ للوقوف على تطبیق حدیث لهذه السلطات العقابیة الدینیة انظر١٢

  .)١٩٨٧(طه 
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  الموت الدماغي رؤیة فقهیة وطبیة

  سیف الدین یسن محمد. أ

 :المقدمة

 }ُكـــلُّ َنْفـــٍس َذاِئقَــُة اْلَمـــْوِت ثُـــمَّ ِإَلْیَنـــا ُتْرَجُعـــونَ {: ل اهللا تعـــالى فـــي محكـــم كتابــه الكـــریمو قــی

المــوت هــو مــن الحقــائق . ٤٢الزمــر }اللَّــُه َیتَــَوفَّى اَألنُفــَس ِحــیَن َمْوِتَهــا{و ،٥٧العنكبــوت

فـي  ىالطـولیكـون لـه الیـد  أنمنذ وجد علـى هـذه البسـیطة، دون  اإلنساني عایشها الت

یلمســها بســوء، فكانــت القــدر المقــدَّر  أنرفعهــا عنــه، فقهرتــه دون  أو إبطالهــا أوردِّهــا 

ـــر اهللا ســـبحانه فـــي كتابـــه المنـــزل عـــن ذلـــك  الـــذي ال منـــاص منـــه وال مهـــرب، وقـــد عّب

  . ٧٨النساء }ِرككُُّم اْلَمْوُت َوَلْو ُكنُتْم ِفي ُبُروٍج مَُّشیََّدةٍ َأْیَنَما َتُكوُنوْا ُیدْ {بالقول 

یمثـل  ألنـهمـن ذكـر اسـمه وتصـور رسـمه،  یتحرجـونجعـل كثیـرًا مـن النـاس  األمرهذا 

 نأیلفـــت النظـــر،  اومـــ .الفانیـــةاالفتـــراق واالنســـالخ ممـــا أحبـــوه وألفـــوه فـــي هـــذه الـــدنیا 

رحلـة المـوت شـكل  أنـ قـدیمًا وحـدیثًا ـ یعتقـد جعلـه  ،الشدید علـى دنیـاه اإلنسانحرص 

ومســـاحة یســـتطیع مـــن خاللهـــا االســـتفادة ممـــا دأب علـــى  ،حیاتـــه المعاشـــة أشـــكالمـــن 

جمعه من َلمم الـدنیا وحطامهـا، فرأینـاه یحـرص كـل الحـرص علـى دفـن مغانمـه وكنـوزه 

   !معه علَّه بعد حین یتمتع بنعیمها ومعینها الذي ال ینضب

ــاه مــع  اإلنســان وهكــذا اســتمر حــرص ، ومجالنــا هنــا األدیــانوتطــور  األجیــالعلــى دنی

ونحــن فــي  ...كمــا یقولــون إن الشــيء بالشــيء یــذكر وٕانمــا ،لــیس مجــال وعــظ وحكمــة

عصر العولمة وشیوع المعرفة، حیث ُیعاد تشكیل المفـردات مـن جدیـد، عبـر كثیـر مـن 

مقلدیـــه وطـــورًا عبـــر متعـــددة، تـــارة عبـــر  بأشـــكالالتـــي یطرحهـــا العلـــم الحـــدیث  األســـئلة

اكتشــافاته وتقدمــه فــي كافــة المیــادین، ســیما فــي مجــال المعلوماتیــة والتــي اســتفاد منهــا 

رســم خریطــة  إلــى األمــرخصوصــًا فــي مجــال الطــب حیــث وصــل بهــم  ،العلمــاء كثیــراً 

التـي تطـرح بقـوة الیـوم مـن قبـل علمـاء الطـب  األسـئلة، ومـن هـذه لإلنسـانجینیة كاملـة 

ـــــانن رأي الحـــــدیث، الســـــؤال عـــــ المـــــوت (عـــــن مســـــألة  اإلســـــالميســـــیما الـــــدین  األدی

 لألمــوریكــون  أنعتبــاره نقطــة تحقــق المــوت الحقیقــي دون اعلــى مســتوى  ،)الــدماغي
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 وأنهــاكتوقــف القلــب عــن النــبض والجســد عــن الحــراك القوامیــة بــذلك، ســیما  ،األخــرى

وت متوقفـة عارضة على المـ أموروبالتالي هي  ،تتحقق بعد موت الدماغ أمورعندهم 

یرفضـــه، و  وهـــذا عینـــه الـــذي ال یســـتأنس بـــه العـــرف.. علیـــه ولیســـت هـــي عـــین تحققـــه

والجسـد عـن  ،الحـي میتـًا إال بعـد توقـف القلـب عـن النـبض اإلنسـانبحیـث ال یعتبـرون 

   .وها طوال سنین وعهودؤ وظهور عالمات الموت التي استقر  ،الحراك

فـــي المســـألة، ســـیما وأن المـــوت  هـــذا الوضـــع ینتظـــر مـــن الشـــرع الحنیـــف رأیـــًا حاســـماً 

ووجـوب قضــاء  ،وحلـول الـَدْین كـاإلرث - وحــدیثاً  قـدیماً  - األحكـامموضـوع لكثیـر مـن 

 إذنعـــن والـــده، والعـــدة بالنســـبة للزوجـــة المتـــوفى عنهـــا زوجهـــا، وبطـــالن  األكبـــرالولـــد 

ــــه،  حكــــم القصــــاص بالجنایــــة علــــى جســــد المیــــت وغیرهــــا مــــن  وارتفــــاعالمیــــت وتوكیل

الــذي مــات دماُغــه لالســتفادة مــن  اإلنســانعــن  اإلنعــاش أجهــزةجــواز نــزع ، كاألحكــام

الفقهــاء ضــرورة تجیــز ذلــك، كمــا لــو توقــف ذلــك علــى حفــظ حیــاة  اعتبــرهفیمــا  أعضــائه

تتوقــف حــول تحدیــد زمــان المــوت، وســاعة تحققــه، فــإذا كــان  أحكــاموكلهــا .. محترمــة

عـــن المیـــت  اإلنعـــاش ةأجهـــز  إزالـــةموقـــف الشـــرع مؤیـــد لموقـــف الطـــب الحـــدیث، تكـــون 

ًا، لیس جرمًا ولما كان مؤیـدًا لمـا رآه العـرف یكـون هـذا الشـخص مْحرمـًا، ثـّم إن یدماغ

هــي مختصــة  مأ ؟هــذه المســألة هــل هــي مــن الموضــوعات التــي تُــرك للعــرف تحدیــدها

  ؟اهللا قد حدد موضوعها أن أم ؟بأهل الفن فقط

ورغـم أن مالیـین البشــر . یصـهال بـد مـن تعریـف للمـوت، ومعرفـة عالماتـه وكیفیـة تشخ

لـى طبیـب لتشـخیص ذلـك، إال قد أتوا إلى الدنیا، ثم مـاتوا، ورحلـوا عنهـا دون الحاجـة إ

مـــن الحـــاالت تـــم فیهـــا تشـــخیص المـــوت خطـــأ، وأدى ذلـــك إلـــى دفـــن بعـــض  اً أن كثیـــر 

فـیمن عـاش  اً عـد، وقـد كتـب ابـن أبـي الـدنیا كتابـاألحیاء، ثم تبـین أن هـؤالء لـم یموتـوا ب

مجموعـــة مـــن القصـــص تحكـــي حـــوادث ) إدجـــار آالن بـــو(وكـــذلك كتـــب : لمـــوتبعـــد ا

ـــــت كـــــارنیس كـــــارنیكي(ألشـــــخاص دفنـــــوا وهـــــم أحیـــــاء، وكتـــــب  مجموعـــــة مـــــن ) الكون

االقتراحــات والتوصــیات، مثــل أن یوضــع فــي الــنعش أعــالم وأجــراس، وتفــتح كــوة مــن 

  .القبر بحیث یستخدمها الشخص إذا دفن أثناء غیبوبته وهو لم یمت بعد

فــي بعــض األحیــان،  اً عســیر  اً المــوت لمــن عــاش ثــم فقــد الــوعي أمــر  وٕاذا كــان تشــخیص

ـــود أكثـــر صـــعوبة ـــإن تشـــخیص المـــوت فـــي المول ـــ. ف ـــد كـــان الق ـــّدون الطفـــل وق دماء ُیِع
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ــ ، وكــم مــن الموالیــد ینزلــون دون أن یبــدأوا حیــاتهم اً ، مــا لــم یســتهل صــارخاً المولــود میت

فـن آالف األطفـال الموالیـد الـذین كـانوا یعـانون وقد أدى هـذا اإلجـراء إلـى د! بالصراخ؟

یقــول فضــیلة مفتــي  .مــن صــعوبة مــا فــي التــنفس، وبالتــالي لــم یبــدأوا حیــاتهم بالصــراخ

موضـًحا آراء الفقهــاء األقــدمین فــي المولــود الــذي  لســالمياتـونس الشــیخ محمــد مختــار 

، ولـــو اً وال ســـقط مـــا لـــم یســـتهل صـــارخ: إســـحاقیقـــول خلیـــل بـــن : (لـــم یســـتهل صـــارًخا

  ). تحرك أو بال، أو رضع

اختلــف فـــي : و تكــون بـــه الحیــاة، فقـــال ،إن هــذه الفقــرة تجعـــل مقیــاس الحیـــاة الصــوت

: قـال ابـن حبیـب. یـاةال یكـون بـذلك حكـم الح: الحركة والرضاع والعطـاس، فقـال مالـك

، قـال اً ك حتى یسمع لـه صـوت، وٕان كـان خفّیـیتنفس ویفتح عینیه ویتحر  اً وٕان أقام یوم

وقـد : بعبـد الوهـاقـال . وحركتـه كحركتـه فـي الـبطن ال یحكـم لـه فیهـا بحیـاة: اعیلإسم

رضــاع علــى ال معنــى إلنكــار داللــة ال: وعــارض هــذا المــازري وقــال. یتحــرك المقتــول

 لاألفعـاولـیس الرضـاع مـن . أنه محال بالعادة أن یرضع المیـت اً الحیاة، ألنا نعلم یقین

إن العطـاس یكـون مـن : ، كمـا قـال ابـن الماجشـونالتي تكـون بـین الطبیعـة واالختیاریـة

ألن الرضــــاع ال یكــــون إال مــــن القصــــد إلیــــه،  ،الــــریح، والبــــول مــــن اســــترخاء المواســــك

والتشكك في داللته على الحیاة یطرق إلى هدم قواعد ضروریة، والصواب ما قاله ابـن 

    .هب وغیره أنه كاالستهالل بالصراخو 

 اً لمـا ُطِعـن كـان معـدود -اهللا عنـه  رضـي -ن عمـر وقد زعم بعض الفقهاء األقـدمین أ

فخـرج اللـبن مـن  اً وذلـك ألن الطبیـب سـقاه لبنـ. ویعهـدفي األموات، رغم أنه كان یتكلم 

إنــه لــو َقتــل رجــل عمــر آنــذاك لمــا ُقتــل بــه، ألن : وقــال ابــن القاســم. الجــرح مــن بطنــه

بة، ولـو مـات ُمـورِّث القاتل هو األول، وهو أبـو لؤلـؤة المجوسـي، غـالم المغیـرة بـن شـع

وهذا كله یـدل علـى  !!.ألن عمر نفسه كان معدوًدا في األموات ،لعمر آنذاك لما َوِرَثه

رضـي اهللا  -في تلـك األزمنـة، بحیـث یعـد عمـر  اً أن الطب كان متأخر : أولهما: یئینش

. ختلــــف األمــــرو حــــدث مثــــل ذلــــك فــــي العصــــر الحــــدیث الولــــ. فــــي األمــــوات -عنــــه 

المــوت ینبغــي أن یتــرك إلــى الفئــة المختصــة بــذلك، وهــم األطبــاء،  أن تعریــف: والثــاني

 .٤٣النحــل }َفاْســَأُلوْا َأْهــَل الــذِّْكِر ِإن ُكنــتُْم َال َتْعَلُمــونَ {: یقــول -ســبحانه وتعــالى  -واهللا 

وال شــك أن تشـــخیص المــوت أمـــر قــد تكتنفـــه الصـــعوبات، ولــذا فـــإن تُــِرَك للعاّمـــة فـــإن 
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ص ســیؤدي إلــى الحكــم علــى العدیــد مــن األشــخاص احتمــال حــدوث خطــأ فــي التشــخی

  .بالموت، وهم ال یزالون أحیاء

 :تعریف الموت

إن تعریـــف المـــوت مثـــل تعریـــف الحیـــاة، أمـــر تكتنفـــه كثیـــر مـــن الصـــعوبات، رغـــم أن 

العالمات الفارقة بین الموت والحیاة، وبین الكـائن الحـي والجمـاد، أمـر یدركـه اإلنسـان 

فالكـــــائن الحـــــي یتـــــنفس، ویتغـــــذى، وینمـــــو، ویتكـــــاثر، . بفطرتـــــه، كمـــــا یدركـــــه بمعارفـــــه

والحركــــة  ،والنمــــو، والتكــــاثر ،والغــــذاء ،ویتحــــرك، ثــــم تختلــــف بعــــد ذلــــك طــــرق التــــنفس

هـــــي  اً تحصـــــى، وأصـــــعب تلـــــك الكائنـــــات تحدیـــــد بأشـــــكالها المتعـــــددة التـــــي ال تعـــــد وال

كائنـــات الفیروســـات، فهـــي كالجمـــاد ال تتحـــرك وال تنمـــو وال تتـــنفس وال تتغـــذى خـــارج ال

الحیـــة، بـــل تتبلـــور مثـــل بعـــض الجمـــادات، فـــإذا مـــا دخلـــت إلـــى جســـم الكـــائن الحـــي، 

ــرِّ فیــه، وجعلتــه عبــد تحكمــت فــي لهــا، ال یتحــرك إال بمشــیئتها، وال ینقســم إال  اً ِســرِّ السِّ

وكـــل انقســـام فـــي الخلیـــة المصـــابة بـــالفیروس ینـــتج فیروســـات جدیـــدة،  .حســـب أوامرهـــا

لـوال أن اهللا یهـب األجسـام الحیــة القـدرة علـى مقاومـة هــذا تخـرج لتهـاجم خالیـا أخــرى، و 

مــــن البكتریــــا،  ابتــــداءً  ،الغــــزو الفیروســــي، ألبــــادت الفیروســــات جمیــــع الكائنــــات الحیــــة

باإلنسان، وما هو أصعب وأشـد مـن الفیروسـات مجموعـة البرایـون التـي تسـبب  وانتهاءً 

 ،مض نووي علـى اإلطـالقجنون البقر وأشباهه فهي مجرد بروتینات وال یوجد فیها حا

  .وقد سببت صدمة لعلماء البیولوجیا. ومع هذا تتم العدوى والتكاثر

وفـــي جســـم الكـــائن الحـــي المتعـــدد الخالیـــا مثـــل اإلنســـان أو الحیـــوان أو النبـــات تمـــوت 

مالیـــین المالیـــین مـــن الخالیـــا كـــل یـــوم، ویخلـــق اهللا بـــدًال عنهـــا مالیـــین أخـــرى، ویبقـــى 

وكـــان  .یـــاة، مـــا دامـــت عملیـــة البـــدء واإلعـــادة مســـتمرة فیـــهالكـــائن الحـــي علـــى قیـــد الح

ـــنفس والحركـــة ـــة بـــالنبض والت ـــاس یعرفـــون المـــوت بعالماتـــه الظـــاهرة المتعلق وبعـــد  ،الن

أمكـــن إعـــادة التـــنفس ونـــبض القلـــب بعـــد  ةالطبـــي الهائـــل وأجهزتـــه فائقـــة التقنیـــ التقـــدم

قــد أصــاب ن التلــف فــإذا كــا ،توقفهمــا عــن العمــل إذا لــم تكــن اإلصــابة فــي جــذع المــخ

وال یمكــن تعــویض خالیــا  ،ن سلســلة المــوت تتــداعى بفقــد الــوعيجــذع المــخ مباشــرة فــإ

المخ التالفة مهمـا یكـن مـن أجهـزة التـنفس الصـناعي والتغذیـة الوریدیـة اللتـین تحافظـان 

ــــى  علــــى أعضــــاء الجســــم األخــــرى حیــــة لفتــــرة مــــن الــــزمن تمتــــد مــــن عــــدة ســــاعات إل
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قدم الطبي التساؤل عـن حقیقـة المـوت، وتوقیتـه التـي تترتـب وقد أثار هذا الت .أسبوعین

أو عنـدما یتوقـف  ،وذلـك عنـدما یمـوت جـذع المـخ دون القلـب ،أحكامه الوضـعیة هعلی

مـن المـخ والقلـب كـان المـوت  في حالة مـوت كـلٍّ  هألن ،القلب والتنفس دون جذع المخ

  .جماعباإل

  :الثمرة المترتبة على ذلك

  .اء الحیة في عملیات زراعة األعضاءاالستفادة من األعض -١

 .رفع أجهزة اإلنعاش عن المحكوم علیهم بالموت  -٢

    .تخاذ باقي اإلجراءات في أحكام الموتاو  ،ترتیب أوضاع المستحقین لإلرث -٣

  :الموتحقیقة 

ـــي یغـــادر فیهـــا  الـــدنیا ویســـتقبل  اإلنســـانإن المـــوت هـــو اللحظـــة الحاســـمة القاســـیة الت

ــه تعــا اآلخــرة ــَوُكْم َأیُُّكــْم َأْحَســُن َعَمــالً {لى لقول ــاَة ِلَیْبُل ــْوَت َواْلَحَی ــَق اْلَم . ٢الملــك }الَّــِذي َخَل

حقیقـة تعریفـه ومعنـاه فـي اللغـة، وعنـد العـرف الشـائع  إبـرازقصـد بـذلك ی ،حقیقة الموت

  .وفي القرآن الكریم مما یساعد في تحدید عامله الحقیقي ،وعند الطب ،بین الناس

   :في اللغة وت حقیقة الم -أ

 وأیضــــاً  ،وأصــــل حّیــــت میــــوت، والمــــوات بــــالفتح مــــا ال روح فیــــه ،المــــوت ضــــّد الحیــــاة

  .حدأوال ینتفع بها  اآلدمیینالتي ال مالك لها من  األرض

والحیــوان خــالف . والحیــا مقصــور هــو المطــر والخصــب ،الحیــاة فهــي ضــد المــوت أمــا

 -لــذا یقــال اشــتر الموتــان  ،لــدوابالرقیــق وا -أي مــن الحیــوان  -الموتــان والمــراد منــه 

وكـل . السـكون :والَمـْوتُ : وفـي لسـان العـرب  .وال تشـتر الحیـوان -والدور  األرضأي 

: بـرد رمادهـا لـم یبـق مـن الجمـر شـيء وفـات الحـرُّ والبـردُ : ماتت النـار قوتـاً .. ما سكن

 ســمي النــوم موتــاً .. ســكت غلیانهــا: ركــدت وســكنت، ماتــت الخمــر: بــاخ وماتــت الــریح

  .ألنه یزول منه العقل والحركة

   :في العرف الشائع عند الناس حقیقة الموت -ب

وهــذا التعریــف كــان یتبنــاه  ،هــو عبــارة عــن توقــف القلــب عــن النــبض وانقطــاع التــنّفس

كـي  األعضـاءالطب القدیم بحیث كان الطبیب یتفّحص النبض وحركة النفس وسـكون 

التـي ال ینـبض ) deep coma(العمیقـة  من كـان یصـاب بالغیبوبـة هوعلی ،الوفاةیعلن 
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ویقــــول الشــــیخ  .الجســــم، یحكــــم علیــــه بــــالموت قــــدیماً  أعضــــاءالقلــــب فیهــــا وال تتحــــرك 

فیــذهب الطــب  ،فــي تحدیــد عامــل المــوت األطبــاءویختلــف : صــفي فــي هــذا المجــالاأل

 أن إلــىولكــن یــذهب الطــب الحــدیث  ،القــدیم إلــى أن توقــف القلــب هــو عامــل المــوت

هــو المفهــوم العرفــي الشــائع لــدى النــاس  األولوالــرأي  ،عامــل المــوتتوقــف المــخ هــو 

  .من الموت

  : حقیقة الموت في الطب الحدیث -ج

 أهمهـاوكـان  ،األساسـيالطبیـة حـول تحدیـد عامـل المـوت  األبحـاثالكثیـر مـن  أجریت

المـوت  ثرهـاإواعتبـر علـى  ،١٩٨٨فـي كلیـة الطـب عـام  دهارفـار جـري فـي جامعـة أما 

ـــدماغي كمع ـــي  -للوفـــاة  أساســـيیـــار ال  إلـــى باإلضـــافة -وهـــو المســـمى بـــالموت الطب

  .التوقف المتواصل للتنفس والنبض

  : في القرآن الكریم ة الموتحقیق -د

وهـــو مفارقـــة الـــنفس  ،للمـــوت تحدیـــدًا واضـــحًا فـــي القـــرآن أنبعـــض العلمـــاء إلـــى  أشــار

 :وقوله تعـالى ،٤٢الزمر }یَن َمْوِتَهااللَُّه َیَتَوفَّى اَألنُفَس حِ {: بقوله تعالى واواستدل ،للبدن

ــَل ِبُكــمْ { ــُك اْلَمــْوِت الَّــِذي ُوكِّ َل ــْل َیَتَوفَّــاُكم مَّ الَّــِذیَن َتَتَوفَّــاُهُم { :وقولــه تعــالى ،١١الســجدة }ُق

المقصـــود مـــن تـــوفي المالئكـــة هـــو  أنباعتبـــار  ،٢٨النحـــل }اْلَمالِئَكـــُة َظـــاِلِمي َأنُفِســـِهمْ 

ومـــن حیـــاة لحیـــاة عبـــر  ،دار إلـــىملیـــة انتقـــال مـــن دار فـــالموت هـــو ع .األنفـــسقـــبض 

ن الـروح تبقـى أل ،ولیس فناء الـروح مـع الجسـد ،المالئكة، فهو انتقال الروح من الجسد

   .إما منّعمة أو معّذبة في عالم البرزخ

َبـْل َأْحَیـاء  َوَال َتُقولُـوْا ِلَمـْن ُیْقتَـُل ِفـي َسـبیِل اللّـِه َأْمـَواتٌ {: منهـا: والشواهد مـن قرآننـا كثیـرة

النَّــاُر ُیْعَرُضــوَن َعَلْیَهــا ُغــُدّوًا َوَعِشــّیًا َوَیــْوَم َتقُــوُم {: ومنهــا ،١٥٤البقــرة }َوَلِكــن الَّ َتْشــُعُرونَ 

س حقیقـة َتلمـ أنوالبّد من االعتـراف  .٤٦غافر }السَّاَعُة َأْدِخُلوا آَل ِفْرَعْوَن َأَشدَّ اْلَعَذاِب 

مـــن المســـائل الغیبیـــة التـــي اخـــتص اهللا تعـــالى نفســـه فهـــو  هتقریباتـــالمـــوت مهمـــا بلغـــت 

أن  -مهمـــا عظـــم شـــأنه  -وال یمكـــن ألحـــد مـــن علمائنـــا وفالســـفتنا  ،بعلمهـــا ومعرفتهـــا

هــو مـــن مفـــاتیح  إذن، ألنـــه ســبحانه اســـتأثر بعلـــم الســاعة لنفســـه، فـــالموت إلیهـــایصــل 

ُل ِإنَّ اللَّـَه عِ { :لقوله تعالى ،الغیب الخمسة التي ال یعلمها إال هو نـَدُه ِعْلـُم السَّـاَعِة َوُیَنـزِّ
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ــَأيِّ  ــٌس ِب ــْدِري َنْف ــا َت ــاَذا َتْكِســُب َغــدًا َوَم ــٌس مَّ ــْدِري َنْف ــا َت ــي اْألَْرَحــاِم َوَم ــَث َوَیْعَلــُم َمــا ِف اْلَغْی

   .٣٤لقمان }َأْرٍض َتُموُت ِإنَّ اللََّه َعِلیٌم َخِبیرٌ 

   :عریف الطبي للموتالرأي الفقهي للمنظمة اإلسالمیة للعلوم الطبیة للت

" التعریـف الطبـي للمـوت"علوم الطبیة في نـدوتها التاسـعة المنظمة اإلسالمیة لل اختارت

 جــــل األطبــــاءمــــا ذهــــب إلیــــة  -م والخاصــــة بالدراســــة الطبیــــة للموضــــوع ١٩٩٦ســــنة 

وتــم  ،كلیــاً  مـن عــدم إمكانیـة عــودة الحیـاة لمــن ماتـت دماغــه موتـاً  نالبـاحثین والمشــاركی

: فجــاءت فــي توصــیات النــدوة مــا یلــي .للمعــاییر الفنیــة الخاصــة وفقــاً تشــخیص حالتــه 

 تمــا مــن حالــة تأكــد فیهــا تشــخیص مــوت الــدماغ وجذعــه وعــاد :هتبــین للمجتمعــین أنــ"

إلیهــا الحیــاة بعــدما تــوفرت فیهــا شــروط تشــخیص  تومــا مــن حالــة عــاد ،إلیهــا الحیــاة

شـكك فـي هـذا المفهـوم ستشـهد بهـا مـن ان كـل الحـاالت التـي إو ،موت الدماغ وجذعـه

وٕامـا حـاالت  ،صـارماً  كانت إما حـاالت لـم یـتم االلتـزام فیهـا بمعـاییر التشـخیص التزامـاً 

   .ستداللالستنتاج أو االنجمت عن خطأ في التشخیص أو ا

  :الموتتحدید عالمات 

تــدل علــى مفارقــة  وأمــاراتتفــارق الــروح الجســد، تظهــر علــى المیــت عالمــات  أنبعــد 

وهـذه العالمـات . وبالتالي مفارقة كل مظاهر الحیاة التي كانـت فیـه ،دالروح لهذا الجس

 وأهــــلجــــاءت نتیجــــة تراكمــــات عدیــــدة مــــن عملیــــات االســــتقراء قــــام بهــــا العــــرف العــــام 

  .صاص عن طریق المراقبة والمقارنةاالخت

بطریـق  أشـارا وٕانمـافـي هـذا المجـال  یئاً شـوالسنة المباركة لم یتركـا لنـا  إن القرآن الكریم

 أن إلـــى أشـــارفـــالقرآن .. بعـــض العالمـــات إلـــىآخـــر  وغیـــر مباشـــر حینـــاً  باشـــر حینـــاً م

ِإن {: كمــا فــي قولـــه تعــالى ،المــوت هــو جمــود الحركــة وانقطــاع الكــالم وغیــاب الحــواس

وقولـه  .والخمـود هـو جمـود الحركـة .٢٩یـس }َكاَنْت ِإالَّ َصْیَحًة َواِحَدًة َفِإَذا ُهـْم َخاِمـُدونَ 

ـــْن َأَحـــٍد َأْو َتْســـَمُع َلُهـــْم ِرْكـــزاً َوَكـــْم {: تعـــالى ـــن َقـــْرٍن َهـــْل ُتِحـــسُّ ِمـــْنُهم مِّ ـــْبَلُهم مِّ  }َأْهَلْكَنـــا َق

مَّ الدَُّعاء{: ومنه قوله تعالى .٩٨مریم   . ٨٠النمل }ِإنََّك ال ُتْسِمُع اْلَمْوَتى َوال ُتْسِمُع الصُّ

ع مـن خاللهـا َتصـّید طائفة من الروایـات، تسـتطی تذكر فقد  ،على مستوى الروایات أما

عمیــر عــن  أبــيمــا رواه الكلینــي بســند صــحیح عــن ابــن : بعــض عالمــات المــوت منهــا

فـــي المـــرأة تمـــوت ویتحـــرك الولـــد فـــي بطنهـــا أیشـــق  عبـــد اهللا أبـــيعـــن  أصـــحابهبعـــض 
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عبـد  أبيوكذا روایة وهب بن وهب عن  .نعم وتخاط بطنها :بطنها ویخرج الولد؟ فقال

وفــي بطنهـــا ولــد یتحــرك یشــق بطنهـــا  المــرأةماتــت  إذا"نین المـــؤمأمیــر  قــال : قــال اهللا

   ."ویخرج الولد

 وأهمهـاالمتشرعة فقـد ذكـرت طائفـة مـن العالمـات تـدل علـى مفارقـة الـروح للجسـد وأما 

وســبق ذلــك بــذكر طائفــة  ،أصــحابهنقــًال عــن بعــض ) ٢٤( مــا ذكــره صــاحب الجــواهر

. حـین ظهـور التغیـر فیـه إلـىمن الروایات التي تدل علـى وجـوب االنتظـار فـي المیـت 

إال  أیـامینظر بـه ثالثـة  :الحسن في الحدیث الحسن أبيكقول  -هذا فیمن یشك موته 

مــن عالمــات  األصــحابویحتمــل شــموله لمــا ذكــره بعــض : "قــال. أن یتغیــر قبــل ذلــك

 .هصــدغی وانخســافوجهــه  وامتــدادنفــه أكفیــه ومیــل  وانفصــالالمــوت كاســترخاء رجلیــه 

 -عالمتــه  أنعلــي  أبــيوعــن  .مــع تــدلي الجلــدة ،فــوق إلــى أنثییــهوتقلــص : وزاد آخــر

ــنفس وزوال النــبض -أي عالمــة المــوت   .زوال النــور مــن بیــاض وســوادها وذهــاب ال

عــروق تلــي الحالــب والــذكر بعــد  أو األنثیــیناالســتبراء بنــبض عــروق : وعــن جــالینوس

وهكــذا . المنخــرفــي بطــن  أوتحــت اللســان  أو لیــةاإلعــرق فــي بــاطن  أوالغمــز الشــدید 

ــــنهم ــــا هــــذه العالمــــات دون اخــــتالف بی ُمســــتلة مــــن العــــرف  وأنهــــاســــیما  ،ذكــــر فقهاؤن

فــي التشــخیص علــى مــوت  اعتمــادهســیما الطــب الحــدیث فــرغم  األطبــاء وأمــا. المعهــود

الـروح عـن البـدن  وانسالخللموت، تؤكد موت الدماغ  أیضاً جعل عالمات  فإنه الدماغ

  :أهمها

 :فقهاءأمارات الموت عند ال

أن هــــذا مفهــــوم  اً رقــــة الــــروح الجســــد، فإننــــا نقــــرر أیضــــإذا قررنــــا أن المــــوت هــــو مفا

، وال نستطیع أن ندركه نحـن بحواسـنا، إذ إننـا نجهـل )أي من وراء الطبیعة(میتافیزیقي 

ســتدل اوقــد  .أمــر الــروح وكنههــا، ال نعــرف دخولهــا وخروجهــا إال بعالمــات تــدل علیهــا

ألمارات، وببعض األحادیث النبویـة، ونـذكرها كمـا جـاءت الفقهاء على الموت ببعض ا

  :في بحث الدكتور بكر أبو زید رئیس مجمع الفقه اإلسالمي بشيء من االختصار

ــالَ  أن رســولَ  -رضــي اهللا عنهــا  -َعــْن ُأمِّ َســَلَمَة  - ١ ــِه َوَســلََّم َق  :اللَّــِه َصــلَّى اللَّــه َعَلْی

وَح ِإَذا ُقِبَض َتِبَعهُ (   .)أخرجه مسلم( )اْلَبَصرُ  ِإنَّ الرُّ
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ــِن َأْوٍس  - ٢ ــاُكْم َفَأْغِمُضــوا اْلَبَصــرَ ( یرفعــهَعــْن َشــدَّاِد ْب ــِإنَّ اْلَبَصــَر  ،ِإَذا َحَضــْرتُْم َمْوَت َف

وحَ  ـــِت  ،َیْتَبـــُع الـــرُّ ـــى َمـــا َقـــاَل َأْهـــُل اْلَمیِّ ـــُه ُیـــَؤمَُّن َعَل ـــًرا َفِإنَّ أخرجـــه أحمـــد فـــي ) (َوُقوُلـــوا َخْی

  .)مسنده

مــة علــى قــبض روح المیــت ومفارقتهــا لجســده، وقــد همالمیــت عالمــة صــر فشــخوص ب

ســترخاء القــدمین وعــدم انقطــاع الــنفس، و ا: لفقهــاء عالمــات المــوت عنــدهم وهــيذكــر ا

نخسـاف الصـدغین، امتداد جلدة الوجه، و انفصال الكفین، ومیل األنف، و انتصابهما، و ا

وال شـك أن هـذه العالمـات  .مع تـدلي الجلـدة وبـرودة البـدن ،وتقلص خصیتیه إلى فوق

كلها لیست عالمات مؤكدة على الموت، ما عـدا توقـف الـنفس الـذي ینبغـي أن یسـتمر 

حتمــاالت الخطــأ فــي تشــخیص الوفــاة؛ الــزمن، وقــد تنبــه بعــض الفقهــاء إلــى لفتــرة مــن ا

فإن شك بأن ال یكون به علة، واحتمل أن یكـون بـه ( :قال النووي في روضة الطالبین

   .)رت أمارات فزع أو غیره، ُأّخر إلى الیقین بتغیر الرائحة أو غیرهسكتة، أو ظه

  :عالمات الموت عند األطباء

  :توقف النفس والقلب والدورة الدمویة) أ(

ُیعّد توقف التنفس والقلـب والـدورة الدمویـة توقفًـا ال رجعـة فیـه، العالمـة الممیـزة والفارقـة 

عون إیقـــاف القلـــب عـــن العمـــل لمـــدة صـــحیح أن األطبـــاء یســـتطی .بـــین الحیـــاة والمـــوت

ساعتین، أو أكثر أثنـاء عملیـة القلـب المفتـوح، لكـن الـدورة الدمویـة ال تتوقـف، وال لمـدة 

ثـــوان، وكـــذلك یوقـــف التـــنفس الطبیعـــي بـــالتنفس بواســـطة المنفســـة فـــي جمیـــع حـــاالت 

یســـتخدم ) Respirator(التخـــدیر العـــام، وٕاجـــراء العملیـــات، كمـــا أن التـــنفس بالمنفســـة 

ي حاالت توقف التـنفس، وقـد یجـري التـنفس فـي حـاالت اإلسـعاف بواسـطة الـنفخ فـي ف

كـــیس أمبـــو (أو بواســـطة جهـــاز الـــنفخ ) Mouth to mouth Breathing(الفـــم 

Ambu bag (فــإن اً ي حقــائبهم، وفــي هــذه الحــاالت جمیعــالــذي یحملــه المســعفون فــ ،

مــــا یكــــون لفتــــرة  البــــاً التــــنفس یســــتمر، ولــــو بطریقــــة میكانیكیــــة غیــــر طبیعیــــة، وذلــــك غ

وهنـــاك  .محـــدودة مـــن الـــزمن، بحیـــث یعـــود الشـــخص المصـــاب إلـــى التـــنفس الطبیعـــي

علـى المنفسـة  اً لتـنفس الطبیعـي، ویبقـى فیهـا معتمـدحاالت ال یعود فیها الشخص إلى ا

طــوال حیاتــه، كمــا یحــدث فــي حــاالت شــلل األطفــال، الــذي یصــیب مراكــز التــنفس فــي 

 Poliomyletis(، وهـو الـذي یعـرف باسـم )Medulla Failure(النخاع المستطیل 
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Bulbar (كما أن المصابین بالفشل الرئـوي  .شلل األطفال الذي یصیب بصلة الدماغ

)Respiratory Failure ( ،یحتاجون الستخدام المنفسـة، وبالـذات المنفسـة المسـاعدة

ز وهـــي التـــي تســـاعد الشـــخص علـــى التـــنفس مـــع وجـــود تنفســـه الطبیعـــي، ومثالهـــا جهـــا

ویـــدرب  .أو غیرهـــا مـــن أنـــواع المنفســـات) Bennette Respirator(منفســـة بینیـــت 

  :األطباء على معرفة توقف الدورة الدمویة والقلب توقًفا ال رجعة فیه بالعالمات التالیة

توقـــف النـــبض فـــي الشـــرایین التـــي كانـــت تســـمى العـــروق الضـــوارب، وذلـــك بجـــس  -١

  .لسباتياأو الصدغي أو النبض عند الشریان الكعبري، أو العضدي 

. توقف القلب، ویعتمد فـي ذلـك علـى عـدم سـماع أصـوات القلـب بالسـماعة الطبیـة -٢

وینبغـــي أن یســـتمر ذلـــك التوقـــف التـــام لمـــدة خمـــس دقـــائق علـــى األقـــل، وفـــي حـــاالت 

توقـــف القلــــب الفجــــائي ینبغــــي أن تســــتمر محــــاوالت اإلســــعاف بضــــغط أســــفل القفــــص 

مــرة فــي الدقیقـة، وفــي الوقــت نفســه  ٦٠ٍل بمعــدل الصـدري وأســفل القــص، بضــغط متتـا

ـــتم التـــنفس االصـــطناعي، بمعـــدل  بواســـطة الفـــم للفـــم أو (مـــرة كـــل دقیقـــة  ١٥ - ١٠ی

إلعــادة نــبض القلــب، ) Defibrillator(ویســتخدم جهــاز مــانع الذبــذبات ) جهــاز أمبــو

نصـف  وتستمر محاوالت اإلنقاذ هذه لمـدة .وذلك بإعطاء شحنة كهربائیة للقلب العلیل

ســاعة، وفــي بعــض الحــاالت التــي تبــدو بهــا بعــض عالمــات تــدل علــى إمكانیــة عــودة 

ال رجعــة  اً تامــ وقفــت الــدورة الدمویــة توقفــاً أمــا إذا ت .الــدورة الدمویــة، إلــى أكثــر مــن ذلــك

كذلك، رغم محاوالت اإلنقـاذ واإلسـعاف، فـیعلن الطبیـب  اً تام اً فیه، وتوقف التنفس توقف

وهنــاك عالمــات أخــرى ثانویــة لتوقــف الــدورة الدمویــة،  .صــابآنــذاك وفــاة الشــخص الم

تذكرها كتب الطب الشرعي بصورة خاصة، وأغلبها عالمات وفحـوص بسـیطة، ُتجـَرى 

وبطبیعـة الحـال  .في بعض الحاالت التي قد یكون فیها نوع من الشـك فـي حالـة الوفـاة

ال رجعـة فیـه، وال  وقفـاً یتم تشخیص الوفاة بعد توقف القلب، والدورة الدمویة، والتـنفس ت

یَّـــة، وٕانمـــا یـــتم التشـــخیص مبكـــر یحتـــاج األمـــر االنتظـــار حتـــى تحـــدث التغییـــرات الرُّ  . اً مِّ

ولكــن تشــترط كثیــر مـــن القــوانین أن ال یــتم الــدفن إال بعـــد مــرور بضــع ســاعات علـــى 

ســـاعات  ٨بالـــدفن إال بعـــد مـــرور تشـــخیص الوفـــاة، ففـــي القـــانون المصـــري ال یصـــرح 

وال یسـمح بنقـل الجثـة مـن السـریر فـي ). علـى إعـالن الوفـاة( عة شـتاءً سـا ١٢، واً صیف

المستشــفى إلــى الثالجــة أو المشــرحة إال بعــد مــرور ســاعتین علــى األقــل مــن تشــخیص 
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ولـذا نجـد . من خالیا المیـت تبقـى حیـة بعـد إعـالن الوفـاة ومن المعلوم أن كثیراً  .الوفاة

ائیــة، وتبقــى بعــض خالیــا الكبــد تحــول أن الخالیــا العضــلیة تســتجیب للتنبیهــات الكهرب

وال تموت الخالیـا كلهـا دفعـة واحـدة، ولكنهـا تختلـف  .السكر الجلوكوز إلى جالیكوجین

ویمكـــن إطالـــة عمـــر هـــذه الخالیـــا إذا . فـــي ســـرعة موتهـــا وهالكهـــا بعـــد مـــوت اإلنســـان

 Cold Pulsatile(وضـعت فـي محلـول مـثلج، وخاصـة مـع الـدفق بواسـطة مضـخة 

Perfusion 4c .( ـــا المیـــت لشـــخص آخـــر ـــیح اســـتخدام أعضـــاء وخالی وهـــذا مـــا یت

  .مریض محتاج إلیها

بمـا فـي  بأجمعـه، brainالتوقف الكامل الـذي ال رجعـة فیـه لكـل وظـائف الـدماغ ) ب(

  .brain stemذلك جذع الدماغ 

  :نساناإل موضع المخ من وجود 

وكــذلك  اإلنســانأّن حیــاة الغالبیــة العظمــى مــن خالیــا جســد  ن تمثــل حیــاة إالإالخلیــة و

بـدلیل  ،كفـرد اإلنسـانالتي یحتویها هذا الجسـد لهـا حیاتهـا المسـتقّلة عـن حیـاة  أعضائه

وال  ،لزراعتهــا ودراســتها بالمعمــل اإلنســانیمكــن أْن نأخــذ بعــض خالیــا مــن جســم  إننــا

استئصال كلیـة حیـة مـن  األخرى األمثلة، ومن اإلنسانا من جسم تفقد حیاتها بخروجه

ال تفقد حیاتها وال تكسـب حیـاة جدیـدة  إنها ،آخر إنسانجسم إنسان لزراعتها في جسم 

طالمــا تــوافرت لهــا إمكانیــة الغــذاء  األولــىبحیاتهــا  ىمــن جســد المنقولــة إلیــه، بــل تحیــ

ُأخـرى  بأعضـاءاستئصـالها واسـتبدالها فالقلب والرئتـان والكبـد والكلـى یمكـن   .المناسب

   .وعدم تغیرها إّال المخ اإلنسانیةإنسانیة أو حتى بالستیكیة مع استمراریة الذات 

مكــان اســتقبال جمیــع  ألنــه ،اإلنســانتكمــن فــي مــخ  اإلنســانیةقــد نظــن اآلن أن الــنفس 

الحــواس مــن ســمع وبصــر وشــم وذوق ولمــس، إنــه مكــان االســتقبال الوحیــد مــن العــالم 

 ،الخـــارجي، كمـــا إنـــه یحتـــوي علـــى مخـــازن الـــذاكرة مـــن قـــراءات وســـمع وبصـــر وغیرهـــا

والخبــرات الســـابقة ومكـــان التفكیــر واالبتكـــار، وبـــه تـــم إرســاء الطبـــاع والعـــادات والمثـــل 

 األفعـالنـه مصـدر إكـان تواجـد الغرائـز الموروثـة كمـا وم إنسـانالمكتسبة والممیـزة لكـل 

ولـــو نظرنـــا بتكبیـــر مجهـــري داخـــل المــــخ  ،ومــــاتیســـتقبله مـــن معل المترتبـــة علـــى مـــا 

لوجدناه یتكون مـن مالیـین الخالیـا العصـبیة التـي تشـبه البطاریـات الكهربائیـة الصـغیرة 

یتـــرجم فیهـــا كـــّل شـــيء مـــن أحاســـیس وأفكـــار ورغبـــات إلـــى ومضـــات كهربائیـــة تحملهـــا 
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ى دقیقـــة معزولـــة تنتهـــي إلـــى أطـــراف دقیقـــة تتـــرجم هـــذه الومضـــات الســـابقة إلـــ أســـالك

مـن سـمعیة  األحاسـیسطاقات كیمیائیة تقوم بدورها بتنبیه خالیا ُأخرى، وهكـذا تسـتقبل 

   .وبصریة وخالفه وتنفذ المهام من فكر وأفعال

 اإلشــــاراتوأیضــــًا جمیــــع  ،الــــواردة للمــــخ األحاســــیس وهنــــا یجــــب أْن نالحــــظ أّن جمیــــع

یكــون باســتمرار  ،الصــادرة عنــه لتنفیــذ المهــام تصــل منهــا للعلــم إلــى مكــان معــین للمــخ

نسـیج معـین داخلـه  األدق، وذلك هو جذع المخ، وعلى األمورعلى علم تام بمجریات 

، وقـــد األخـــرىوهـــذا الجـــزء لـــه تـــأثیر كبیـــر علـــى أجـــزاء المـــخ . یســـمى النســـیج الشـــبكي

وأّنــه  ،اإلنســانالبحــوث الكثیــرة أّن هــذا النســیج الشــبكي هــو المســؤول عــن َوعــي  أثبتــت

ّن هـــذا النســیج قـــد تعـــرض و آخــر فـــإّن ذلـــك یحــدث، أللســـبب أ وعیــه اإلنســـانإذا فقــد 

 .األمــــراضأو بالتــــأثیر مــــن الســــموم أو  ،فــــي الحــــوادث كاإلصــــابةلضــــرر مــــا، وذلــــك 

مهلوســــة، وهــــو و  ویــــدخل فــــي ذلــــك التخــــدیر أو تعــــاطي العقــــاقیر مــــن منومــــة ومهدئــــة

   .ویقظته اإلنسانعن نوم  المسئول

ّن جــذع المــخ فــي الحیــاة، أل اإلنســانویسـتمر  یمكــن أْن یتلــف النصــفان الكرویــان: قیـل

ذهـاب  وٕانمـاهو الذي ینّظم التنفس، وبالتالي یستمر المریض أو المصـاب فـي الحیـاة، 

ولكنـه كـائن  ،وللحركـة وللفهـم وللكـالم وللسـمع لإلحسـاسالنصفین الكرویین یعني فقده 

، األســبابن ســبب مــ أليوعنــد توقــف القلــب عــن العمــل نهائیــًا  .حــي بالحیــاة الجســدیة

یتبعــه فـــورًا فقـــدان الـــوعي وتوقـــف التـــنفس، وهمــا وظیفتـــان مـــن وظـــائف المـــخ الـــذي ال 

یتحمل توقف دورته الدمویة إّال لثوان معدودة، ولو أّن الخالیا تظـل حیـة لبضـع دقـائق 

ــد فقــد تســتطیع  .إّال أنهــا تتوقــف فــي أثنائهــا عــن العمــل وأّمــا العضــالت والِعظــام والجل

  . ات بعد توقف القلب والدورة الدمویةالحیاة لمدة ساع

فـي (وقد یمكن أحیانًا أن یعود القلـب للعمـل ویبـدأ التـنفس الـذاتي فـي العمـل مـن جدیـد 

 اإلنسـانإلى وعیه، ففي هذه الفترة الحرجة التـي یعتبـر  اإلنسانویعود ) الدقائق الیسیرة

ّن مّخـه ومـن كـون میتـًا، ألولكنـه بالفعـل ال ی كلینیكیة الطبیةإلفیها میتًا بكل المقاییس ا

وقـــد یعـــود القلـــب والتـــنفس للعمـــل بعـــد فتـــرة  .الجســـم ال زالـــت حیـــة أعضـــاءم معظـــم ثـــ

ولكــن قشــرة المــخ الحساســة قــد تكــون تلفــت جزئیــًا أو  ،لثــوانا، بعــدد مــن األربــعالــدقائق 

ومنهــا جــذع المــخ فــي العمــل، وقــد یحــدث  األخــرىكلیــًا علــى حــین تســتمر أجــزاء المــخ 
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توقــف  ضــغط الــدم لفتــرة طویلــة حتّــى بــدون نفســه نتیجــة هبــوط شــدید فــيهــذا التلــف 

للمــخ بكمیــات غیــر كافیــة فــي هــذه المــدة، وقــد  ءالقلــب والتــنفس، وذلــك لوصــول الغــذا

یحدث ذلك نتیجة إصـابة شـدیدة غیـر ممیتـة للمـخ وال عـالج حینئـٍذ، فخالیـا المـخ التـي 

فــي حیــاة  اإلنســانســتمر هــذا وفــي حالــة فقــد كامــل للــوعي ی .تمــوت ال یمكــن تعویضــها

ــاة كاملــة علــى هــذا الوضــع با ــًا، ألجســدیة مــدة حی ّن جــذع لرعایــة الطبیــة ویتــنفس ذاتی

كـــون إّال داخــل مستشـــفى، وهــي بالتأكیـــد كارثـــة تالمــخ ســـلیم، لكــن مثـــل هــذه الحیـــاة ال 

 تفـي عـودة المـریض إلـى وعیـه، وقـد شـوهد مـریض اسـتمر  األملاقتصادیة مع انعدام 

   .عامًا في ُأوربا )١٥(حیاته 

 األخــرى األعضــاءحتــى إذا كانــت بقیــة  اإلنســانیمــوت المــخ أوًال فیــؤدي إلــى وفــاة  وقــد

بمـا فـي ذلـك القلـب سـلیمة كمـا فـي بعـض إصـابات الـرأس الشـدیدة فـي حـوادث الطـرق 

، جـذع المـخ أساسـاً أو السقوط من أماكن مرتفعة وغیر ذلـك، فیمـوت المـخ بالكامـل أو 

ـــنفس وانقطـــاع وطبیعـــي تبـــدأ سلســـل ـــوعي وتوقـــف الت ـــة بفقـــد ال ة المـــوت فـــي هـــذه الحال

 األوكســجینعــن الــدم، إّن الــدورة الدمویــة التــي مــا تــزال تعمــل یــنقص فیهــا  األوكســجین

، وال یعـود المـخ األخـرى األعضـاءوبالتـدریج تمـوت بقیـة  ،الكربـون أكسـیدویتراكم ثـاني 

المــخ التالفــة  اعي، فــإّن خالیــاجهــزة التــنفس الصــنبواســطة أ باألوكســجینبتزویــد الجســم 

  .ال یمكن تعویضها

  :موت الدماغ

ال یـزال  ،ف القلـب والـدورة الدمویـة والتـنفسإن التعریف الطبي القـدیم للمـوت، وهـو توقـ

ولكــن هنــاك مجموعــة . اً یــین مــن الوفیــات التــي تحــدث ســنویســارًیا بالنســبة لمئــات المال

. التقــدم الســریع فــي وســائل اإلنعــاشمــن الحــاالت ال ینطبــق علیهــا هــذا المفهــوم بســبب 

وعلـــى ســـبیل المثـــال یتـــوفى فـــي بریطانیـــا فـــي كـــل عـــام نصـــف ملیـــون شـــخص حســـب 

. ال رجعـة فیـه اً لـب والـدورة الدمویـة والتـنفس توقفـالتعریف القدیم للموت، وهو توقـف الق

) بـاأللف مـن الوفیـات ٨(ولكن هنـاك أربعـة آالف حالـة ال ینطبـق علیهـا هـذا التعریـف 

التقدم الطبي في وسائل اإلنعاش، بحیـث یسـتمر القلـب فـي النـبض والـرئتین فـي  نتیجة

) سـیارة أو غیرهـا(نتیجـة حادثـة  اً وتحـدث هـذه الحـاالت أساسـ .التنفس بواسطة المنفسة

. لشخص سلیم في الغالب، وتؤدي هذه الحادثة المروعـة إلـى إصـابة بالغـة فـي الـدماغ
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لب والدورة الدمویة موجودة في الـدماغ، وبالـذات وبما أن مراكز التنفس والتحكم في الق

وعـادة مـا  .في جذع الدماغ، فإن إصابة هذه المراكز إصابة بالغـة دائمـة تعنـي المـوت

یقــوم األطبــاء بمحاولــة إنقــاذ الحــاالت المصــابة، إذ ربمــا تكــون اإلصــابة مؤقتــة وغیــر 

. بوظیفــة الــرئتین دائمــة، فیســتخدمون أجهــزة اإلنعــاش بمــا فــي ذلــك المنفســة التــي تقــوم

وباســتخدام هــذه الوســائل تســتمر الــدورة الدمویــة،  .وبمســاعدة القلــب لیســتمر فــي عملــه

ویســتمر القلــب فــي الضــخ والنــبض، وتســتمر الرئتــان فــي التــنفس، ولكــن عنــد معــاودة 

وأن الـــدماغ قـــد الفحــص یتبـــین لألطبـــاء أن الــدماغ قـــد أصـــیب إصـــابة ال رجعــة فیهـــا، 

. ا هـو عمـل مؤقـت ال فائـدة منـهمرار عمـل القلـب والمنفسـة إنمـوبالتالي فإن اسـت ،مات

خالل سـاعات أو أیـام علـى األكثـر مـن مـوت الـدماغ، وٕان  اً ن القلب سیتوقف حتمأإذ 

یوًمـا بمسـاعدة  ٦٨كانت هناك حالة موثقة تبین فیها أن القلب استمر في العمـل لمـدة 

ة تتحـــدث عـــن مـــوت لهـــذا كلـــه ظهـــرت مواصـــفات محـــدد .األجهـــزة بعـــد مـــوت الـــدماغ

  . الدماغ

فیمـا أسـمته  ١٩٥٩كان أول من نبه إلى موضوع موت الدماغ المدرسـة الفرنسـیة عـام 

، وبـــدأ األطبـــاء الفرنســـیون یحـــددون )Coma depasse) (مرحلـــة مـــا بعـــد اإلغمـــاء(

بعـــض المعـــالم لمـــوت الـــدماغ، بینمـــا القلـــب ال یـــزال ینـــبض، والـــدورة الدمویـــة ال تـــزال 

ثـم ظهـرت المدرسـة األمریكیـة المتمثلـة  .أجزاء الجسـم مـا عـدا الـدماغساریة إلى جمیع 

، ١٩٦٨عــام ) Ad Hoc Committee(فــي اللجنــة الخاصــة مــن جامعــة هارفــارد 

والتــي قامــت بدراســة موضــوع مــوت الــدماغ، ووضــعت مواصــفاتها الخاصــة لــه والتــي 

  :تمثلت في العالمات التالیة

  .مؤثراتي اإلغماء الكامل وعدم االستجابة أل) أ(

  ).تالحظ الجثة لمدة ساعة على األقل(عدم الحركة ) ب(

  .)عند إیقاف المنفسة(عدم التنفس ) ج(

  .عدم وجود أي من األفعال المنعكسة) د(

  .)Flat E.E.G(رسم مخ كهربائي ال یوجد فیه أي نشاط ) هـ(

ــٌد لعالمــات مــوت اً وال ُیعــّد رســم المــخ إجباریــ الــدماغ، ثــم ؛ بــل هــو أمــر اختیــاري، ومؤكِّ

، بتقــدیم مواصــفات مشــابهة مــع اخــتالف فــي )١٩٧١عــام (قامــت مجموعــة مینیســوتا 
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ســبب المــؤدي إلــى مــوت وأكــدت علــى أن یكــون ال. التفاصــیل لتشــخیص مــوت الــدماغ

كـــون هنـــاك أي حركـــة ذاتیـــة فـــي الجثـــة، وأن یتوقـــف التـــنفس توأن ال . اً الـــدماغ معلومـــ

ال تكــون هنــاك أي أفعــال منعكســة، وأن تبقــى كــل بعــد إیقــاف المنفســة، وأن  اً تامــ اً وقفــت

  . ساعة ١٢هذه الشروط بدون تغییر خالل 

موت الـدماغ،  ١٩٦٨سترالیا عام أبیة الدولیة المنعقدة في سیدني بدرست الجمعیة الط

یونیــه  ١٤ - ١٣كمــا درســه فــي نفــس العــام المــؤتمر العــالمي المنعقــد فــي جنیــف فــي 

البریطانیـــة لألطبـــاء بتكـــوین لجـــان خاصـــة لدراســـة  ثـــم قامـــت الكلیـــات الملكیـــة .١٩٦٨

 .١٩٧٩وعـام ١٩٧٦موت الدماغ، وأصدرت توصیاتها، وتعریفاتها بموت الدماغ عام 

كـامًال، وٕامـا  اً قانونی ، إما اعترافاً اً الدول بمفهوم موت الدماغ تدریجیوقد اعترفت معظم 

وهكــذا بــدأت  .الوفــاة بــاألمر الواقــع، حیــث أوكلــت إلــى األطبــاء مهمــة تشــخیص اً اعترافــ

منـــــذ بدایـــــة الثمانینیـــــات حقبـــــة جدیـــــدة فـــــي مجـــــال تشـــــخیص الوفـــــاة لـــــبعض الحـــــاالت 

الخاصــة، والتــي یــتم فیهــا المــوت نتیجــة توقــف القلــب والــدورة الدمویــة، بــل نتیجــة مــوت 

  .الدماغ

  :الدالئل اإلرشادیة لتقریر موت الدماغ بما فیه جذعه

ذي خبـرة  وجـود طبیـب حكـیم مخـتص وحـاذق،یتطلب نجاح هـذه الـدالئل اإلرشـادیة  -

لحـــــاالت مـــــوت الـــــدماغ ومـــــا یتطلبـــــه ذلـــــك مـــــن ) كلینیكـــــىاإل( ىیر فــــي الفحـــــص الســـــر 

  .إجراءات

تســتدعى فتــرات المراقبــة الموصــوفة أن یكــون المصــاب تحــت رعایــة تامــة مــن قبــل  -

 .زمة لهذا األمراللااإلمكانات  هوفى مركز متخصص تتوافر لدی ،الطبیب

  .ستشارة من متخصص ذي خبرة كلما تطلب األمر ذلكینصح باال -

  :الخطوات األساسیة لتشخیص موت الدماغ

  :هناك ثالث خطوات أساسیة للوصول لتشخیص موت الدماغ، وهي

  :وتشمل اآلتي ):Preconditions(الشروط المسبقة ) أ(

وجــود شــخص مغمــى علیــه إغمــاًء كــامًال، وال یتــنفس إال بواســطة جهــاز المنفســة  -١

)Respirator = Ventilator(.  
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وجــود تشــخیص لســبب هــذا اإلغمــاء، ویوضــح وجــود مــرض أو إصــابة فــي جــذع  -٢

  .الدماغ، أو في كل الدماغ، وهذه اإلصابة ال یمكن معالجتها وال التخفیف منها

  .محاولة للتنفس التلقائي ةأال یوجد لدى المصاب أی -٣

 :وتتلخص في اآلتي )الدماغجذع الدماغ أو كل (أهم أسباب موت الدماغ ) ب(

مثــل حــوادث المــرور والطــائرات والقطــارات وحــوادث العمــل،  ،إصــابات الحــوادث  -١

الق، أو أثناء القفـز فـي المسـابح أو فـي البحـر، حیـث یقفـز الشـخص عأو السقوط من 

 .مـــن جمیـــع حـــاالت مـــوت الـــدماغ% ٥٠وهـــذه الحـــوادث تمثـــل . ویـــرتطم رأســـه بحجـــر

للوفــاة للــذكور فــي مقتبــل  المــرور التــي ُتَعــّد الســبب الــرئیسث وأهــم هــذه الحــوادث حــواد

   العمر في معظم بالد العالم

  .نزف داخلي في الدماغ بمختلف أسبابه -٢

أورام الــدماغ، والتهــاب الــدماغ، والســحایا، وخــّراج الــدماغ، وتمثــل هــذه المجموعــة  -٣

وٕان كـــان  - مــاً مه اً وُیعـــّد الشــنق ســـبب .مــن جمیـــع حــاالت مـــوت الــدماغ% ٢٠حــوالي 

لموت جذع الدماغ، وكذلك ُیعّد توقف القلـب أو التـنفس الفجـائي مـن األسـباب  - اً نادر 

إلــى  -بعـد إنقاذهـا فــي بعـض الحـاالت  -وهـذه الحـاالت تــؤدي . النـادرة لمـوت الــدماغ

وهـو مــا یــؤدي  اً دماغ حیــمـوت المنــاطق المخیـة العلیــا مــن الـدماغ، بینمــا یبقــى جـذع الــ

التـــي كثـــرت فـــي الســـنوات ) Vegetative life(الحیـــاة النباتیـــة  إلـــى ظهـــور حـــاالت

علــــى المــــوارد الصــــحیة، وعلــــى  اً كبیــــر  اً شــــر األخیــــرة، بحیــــث أصــــبحت تشــــكل عبئــــالع

  .المجتمع في جمیع الدول الصناعیة

 الخطــوة الثانیــة للوصــول لتشــخیص مــوت الــدماغ بعــد اســتیفاء الشــروط المســبقة  )ج(

  :غماء المؤقت، والناتجة عنهي عدم وجود سبب من أسباب اإل

الكحول والعقاقیر مثل الباربیتورات، والعقاقیر المنومة والمهدئة األخـرى التـي تؤخـذ ) أ(

  .أحیاًنا بكمیات كبیرة أثناء محاولة االنتحار

كمـــا یحـــدث عنـــدما ) Hypothermia(نخفـــاض شـــدید فـــي درجـــة حـــرارة الجســـم ا) ب(

  .ُیفَقد شخص في المناطق الثلجیة الباردة

  .حاالت الفشل الكلوي أو فشل الكبد) ج(
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أو ) Hyperglycaemia(حـــاالت اإلغمـــاء الناتجـــة عـــن زیـــادة الســـكر فـــي الـــدم ) د(

  .نقصانه

ــادة شــدیدة فــي اإلفــراز ) هـــ( حــاالت اإلغمــاء الناتجــة عــن إصــابات الغــدد الصــماء بزی

درقیـة ، أو نقصان شدید فیه، كما یحدث في الغـدة ال)Hyperglycaemia(الهرموني 

  .والغدة الكظریة والغدة النخامیة

  ).Electrolyte imbalance) (الشوارد(اضطراب الكهارل ) و(

تعـالج هـذه األسـباب وینبغـي أوًال أن  .وهناك أسـباب أخـرى، ولكـن هـذه المـذكورة أهمهـا

ً المؤقتة جمیع وال یعنـي هـذا أن  .قبل أن یتم تشخیص مـوت الـدماغ أو جـذع الـدماغ ًا

إال أنــه ینبغــي التأكــد أوًال أن هــذه  ،ال تســبب الوفــاة فــي بعــض الحــاالتهــذه األســباب 

  .األسباب قد أدت إلى خلل دائم بالدماغ وجذع الدماغ في تلك الحاالت الخاصة

  :الفحوصات السریریة لموت الدماغ

  :عندما یتم الفحص ال بد من وجود النقاط التالیة لیتم تشخیص موت الدماغ 

  .ل المنعكسة من جذع الدماغعدم وجود األفعا  )أ(

ة، یـتم فیهـا دقـائق، وبشـروط معینـ ١٠عدم وجود تـنفس بعـد إیقـاف المنفسـة لمـدة ) ب(

إلــى القصــبة الهوائیــة، یمــر ) قســطرة(م، وذلــك بإدخــال أنبــوب هــمإجــراء هــذا الفحــص ال

عبرها األوكسجین من األنبوب إلى الرئتین، فـإذا لـم یحـدث تـنفس خـالل عشـر دقـائق، 

ثــاني  ارتفــاعیعنــي توقــف مركــز التــنفس فــي جــذع الــدماغ عــن العمــل، رغــم فــإن ذلــك 

مــم مـــن  ٥٠أكثـــر مــن (أكســید الكربــون فــي الـــدم إلــى الحــد الـــذي ینبــه مراكــز التــنفس 

  ).PaCO2 54mm Hg(الزئبق في الشریان 

وینبغي أن تعاد هذه الفحوص كلها من قبل فریق آخر من األطباء بعد بضـع سـاعات 

وبشرط أن ال یكون بین هؤالء األطباء من له عالقـة مباشـرة بـزرع  من الفحص األول،

  .األعضاء

  :فحوصات تأكیدیة

  ).Flat E.E. G(رسم المخ الكهربائي، وینبغي أن یكون بدون أي ذبذبة   )أ(

عدم وجود دورة دمویة بالدماغ، وذلك بتصویر شرایین الدماغ، أو بفحص المـواد ) ب(

  ).Radio nucleotides(المشعة 
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  :تقریر موت الدماغ همواصفات الفریق المخول إلی

ذوى الخبــرة فــي تشــخیص  نیتكــون الفریــق مــن طبیبــین مختصــین علــى األقــل، مــ  -١

ستشــارة طبیــب ثالــث مخــتص فــي األمــراض العصــبیة اویفضــل  ،حــاالت مــوت الــدماغ

  .عند الحاجة

احـة أو جر  بـاألمراض العصـبیة، ینبغي أن یكون أحد الطبیبـین علـى األقـل مختصـاً  -٢

ة أو مصـلحة خاصـة قـد تـؤثر هشـب ةألیـ ودرءاً  ،أو العنایـة المركـزة ،الدماغ واألعصاب

 :من المذكورین فیما یلي یستبعد من هذا الفریق أيّ  ،على القرار

 .أي فرد من فریق زرع األعضاء -١

  .أي فرد من عائلة المصاب – ٢

رث لــه إ كــأن یكــون(إعــالن مــوت المصــاب  أي فــرد آخــر لــه مصــلحة خاصــة فــي -٣

  ).أو وصیة مثالً 

  . ذوو المصاب بإساءة التصرف المهني تجاه المصاب هدعى علیكل من ا – ٤

  :إسعاف من مات قلبه دون دماغه

  -:نهایة اإلنسان تقع على ثالث صور، وهى

  .وهذا میت باإلجماع اً ة معیموت دماغه وسائر أجهزته الرئیس أن -١

 هتفــق علیــاوهــذا مــا . و بعضــها، كالقلــبأن یمــوت دماغــه دون أجهزتــه الرئیســة أ -٢

فـي  هوذهـب الـبعض إلـى أنـ. میـت لـه حكـم األمـوات هأكثر األطبـاء وبعـض الفقهـاء أنـ

بعـض أحكـام المـوتى  ه تجـرى علیـهوذهـب األكثـرون مـن الفقهـاء إلـى أنـ .حكم األحیاء

  .وتؤخر سائر األحكام إلى حین موت سائر األجهزة الرئیسة

 .جهاز رئیس في جسده دون دماغه التي تبقى سلیمةأي  أوأن یموت قلبه،  -٣

  :وقد أثارت هذه الصور المسائل التالیة

  :اإلسالمیة للعلوم الطبیة الفقهي للمنظمةالرأي 

الحیـاة اإلنسـانیة بـدایتها : "اختارت المنظمة اإلسـالمیة للعلـوم الطبیـة فـي نـدوتها الثانیـة

المشـــاركین فـــي أن نهایـــة الحیـــاة  م اتجـــاه الجمهـــور مـــن األطبـــاء١٩٨٥ســـنة  "ونهایتهــا

  :تكون بالموت الدماغي بشروطه الفنیة

  :إسعاف من مات قلبه دون دماغه: أوالً 
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  -:الرأي الطبي

 :للمنظمـة اإلسـالمیة للعلـوم الطبیـة بعنـوان باء المشـاركون فـي النـدوة الثانیـةیجمع األط

 يوجذعـه ال یعنـ أن توقـف القلـب والتـنفس دون المـخ ،م١٩٨٥سنة ) الحیاة اإلنسانیة(

إذ قد یمكن إسعاف هذا الشخص بجعل مضـخة بدیلـة تضـخ الـدم  ،حدوث الوفاة جزماً 

الصـــدمات الكهربائیـــة مـــع  ئـــهعطاإأو ب ،أو بتـــدلیك قلبـــه ،وتســـیره عبـــر الـــدورة الدمویـــة

وفى بعض األحیان قد یعود القلب للعمل، ویبدأ التـنفس الـذاتي فـي  ،التنفس الصناعي

ن أ: والـذي یحـدث فـي أغلـب األحـوال. هویعـود اإلنسـان إلـى وعیـاالسترسال من جدیـد 

ـــم یعقبـــه فـــوراً  ـــب ث ـــدأ بتوقـــف القل ـــ المـــوت یب ـــدان الـــوعي، ث ـــنفس وفق تمـــوت  متوقـــف الت

مـع  -أمكـن إسـعاف القلـب فـور توقفـه  ابـالمخ فـي الـدقائق األولـى، فـإذ األعضـاء بـدءاً 

قـــرر الـــدكتور مختـــار كمـــا  - ویـــرى الطـــب. ســـتجابته أمكـــن إنقـــاذ حیـــاة هـــذا المـــریضا

أنة یتحتم على كـل طبیـب یحضـر هـذه  -المهدي رئیس قسم جراحة المخ واألعصاب 

وٕاذا لـم یفعـل فهـو نـوع  ،الفترة أن یحاول هذه المحاولة من اإلسعاف فـي حـال اإلمكـان

  .من إهمال العالج

  :الرأي الفقهي للمنظمة اإلسالمیة للعلوم الطبیة

مــــن األعضــــاء أو  إن أیــــاً " م١٩٨٥ســــنة " نســــانیةالحیــــاة اإل" جــــاء فــــي توصــــیات نــــدوة

ولكـــن یمكــــن إســــعافه  ،الوظـــائف الرئیســــة األخـــرى كالقلــــب والتـــنفس قــــد یتوقـــف مؤقتــــاً 

  ".دام جذع المخ حیاً  ستنقاذ عدد من المرضى مااو 

  :رفع أجهزة اإلنعاش عن المیت دماغیاً : المسالة الثانیة

  -:الرأي الطبي

مـا ال یمكـن وضـع بـدیل لـه ك فال یمكن إصـالحه بعـد ذلـك،للحیاة  إذا فقد المخ القابلیة

فـي ظـل  كلیـاً  ن مـوت المـخ موتـاً وعلـى هـذا فـإ ،أو المآل القریب على األقـل في الحال

 ومســتقراً  وقــد بــات ذلــك شــائعاً  اضــرة یــؤدى بالضــرورة إلــى مــوت صــاحبه،الظـروف الح

إلــى الحیــاة فــي  الطبیــة العالمیــة، وال یمكــن بحــال عــودة مــن مــات دماغــه فــي األوســاط

للمعاییر الفنیـة الصـحیحة،  طالما تم التشخیص طبقاً  ،الحاضر أو القریب وربما البعید

ســببت فــي إبقــاء بعــض وظائفــه ن توإ  ،ومــن ثــم لــم تعــد أجهــزة اإلنعــاش مفیــدة لــه طبیــاً 

    .قد تصل إلى أسبوعین أو یزید بقلیل ة كالقلب یعمل أیاماً الرئیس
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 :زة اإلنعاش وموت الدماغالموقف الفقهي من قضیة أجه

ما كادت الزوبعة حول قضیة أجهـزة اإلنعـاش ومـوت الـدماغ تنتهـي فـي الغـرب، حیـث 

ت الســـبعینیات وبدایـــة بـــدأت معـــالم هـــذه القضـــیة تتضـــح، ومفهوماتـــه ُتحـــدَّد فـــي نهایـــا

إال وبدأت في العالم اإلسـالمي، وبـدأت المحافـل والمجـامع الفقهیـة تنـاقش  ،الثمانینیات

وكـان أول مـن . ضیة الحیویة باجتماعات مطولة مشتركة بـین األطبـاء والفقهـاءهذه الق

بـــادر إلـــى بحـــث هـــذه القضـــیة المنظمـــة اإلســـالمیة للعلـــوم الطبیـــة، حیـــث عقـــدت نـــدوة 

 ١٩٨٥ینـایر  ١٥/ هــ١٤٠٥ربیـع اآلخـر  ٢٤فـي ) الحیاة اإلنسـانیة؛ بـدایتها ونهایتهـا(

ثــم نــاقش مجمــع الفقــه . والفقهــاءبــاء فــي مدینــة الكویــت، وباشــتراك مجموعــة مــن األط

هــــذه القضــــیة فــــي دورتــــه الثانیــــة  -التــــابع لمنظمــــة المــــؤتمر اإلســــالمي  -اإلســــالمي 

وبعــد  .م١٩٨٥دیســمبر  ٢٨ـ  ٢٢، هــ١٤٠٦ربیــع الثــاني  ١٦ - ١٠(المنعقـدة بجــدة 

مناقشـــات مستفیضـــة قـــرر تأجیـــل البـــت فـــي هـــذا الموضـــوع إلـــى الـــدورة التالیـــة، والتـــي 

 ).١٩٨٦أكتــوبر  ١٦ - ١١/ هـــ١٤٠٧صــفر  ١٣ - ٨) (األردن(مــان عقــدت فــي ع

: بشــــأن أجهــــزة اإلنعــــاش حیــــث قــــرر المجمــــع) ٥رقــــم (وصــــدر فیهــــا القــــرار التــــاریخي 

علــى الوفــاة  اً شــرع ةإن الشــخص قــد مــات وتترتــب جمیــع األحكــام المقــرر  یعتبــر شــرعاً (

  :نالتالیتیإذا تبینت فیه إحدى العالمتین 

  .، وحكم األطباء بأن هذا التوقف ال رجعة فیهاً تام تنفسه توقفاً إذا توقف قلبه و  -١

، وحكــم األطبــاء االختصاصــیون اً جمیــع وظــائف دماغــه تعطــًال نهائیــ إذا تعطلــت -٢

وفــي هــذه الحالــة یســوغ  .لتحلــللالخبــراء بــأن هــذا التعطــل ال رجعــة فیــه، وأخــذ دماغــه 

األعضــاء ال یــزال یعمــل ن بعــض رفــع أجهــزة اإلنعــاش المركبــة علــى الشــخص، وٕان كــا

  ).المركبةبفعل األجهزة  اً آلی

وقـام المجمـع الفقهــي لرابطـة العـالم اإلســالمي ببحـث هـذا الموضــوع فـي دورتیـه الثامنــة 

 ).هــــ١٤٠٨(وأصـــدر قـــراره فـــي دورتـــه العاشـــرة المنعقـــدة فـــي مكـــة المكرمـــة  ،والتاســـعة

مــن الناحیــة  اً شــخص میتــإال أنــه لــم ُیعــّد ال ،وأجــاز رفــع األجهــزة فــي مثــل هــذه الحالــة

وقــد أدى  .الشــرعیة، وال تســري علیــه أحكــام المــوت إال بعــد توقــف قلبــه ودورتــه الدمویــة

ـــتح الطریـــق أمـــام زرع  ،األردن –قـــرار مجمـــع الفقـــه اإلســـالمي المنعقـــد بعمـــان  إلـــى ف

ـــل ا ـــوفین، حیـــث ینبغـــي أن یكـــون العضـــو المســـتقطع، مث لقلـــب أو األعضـــاء مـــن المت
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وذلـك كمـا یـوفره تشـخیص . بالترویـة الدمویـة إلـى آخـر لحظـة اً متمتعـالكبد، أو الكلـى، 

مــوت الــدماغ، حیــث یســتمر األطبــاء فــي التــنفس الصــناعي، وٕاعطــاء العقــاقیر، بحیــث 

وال یمكـن ألي  .تستمر الدورة الدمویة لحـین اسـتقطاع األعضـاء المطلوبـة مـن المتـوفى

اإلمكانــات الطبیــة المتـــوافرة بلــد أن تســتخدم مفهــوم مــوت الــدماغ قبـــل أن یكــون لــدیها 

. وال بـــد مـــن وجـــود رقابـــة صـــارمة ونظـــام وبروتوكـــول معـــین ،والخبـــرات الطبیـــة الجیـــدة

ولهذا فإننا نرى أن البلدان التي لم یتم فیها الوصـول إلـى المسـتوى المطلـوب ال ینبغـي 

  .األعضاءباستخدام مفهوم موت الدماغ للحصول على لها السماح 

  :من الشعر یذكر فیها عالمات الموت أبیاتباضیة إلحد شعراء اأوقد نظم 

  عرقوبه وكعبه لتعلما ***   عتبر الموت بعرق بین مااو 

  تركهاحكم بموته هناك و أف  ***   فإن ترى منه یكون الحركة

  إن وجد دلیالً تغیر اللون   ***   كذا برودة تكون في الجسد

   یقع فذاك من عالمات الموت  ***  نقطعا إذاوهكذا نفسه 

البــّد مــن القــول، إن هــذه العالمــات مجملهــا ظنیــة، علــى مســتوى داللتهــا علــى حــدوث 

تحقـق لنـا العلـم والیقـین بحـدوث المـوت، سـیما  أندون  إلیهـاالموت، فال یجوز الركون 

ن النصــوص الشــرعیة أمســتمدة مــن االســتقراء والتجــارب والتــي قــد تكــون ناقصــة و  أنهــا

  .بعضها إالخلت منها 

 :مرجع في بیان موضوع الموتتحدید ال

تشــخیص الموضــوعات بیــد المكلفــین مــا خــال  إنالمباركــة،  اإلســالمیةالشــریعة  أكــدت

بعــض المــوارد التــي كــان للشــریعة الســمحاء تشــخیص فیهــا، وموردنــا هــذا لــم یــرد فیــه 

، ونحـن إلینـاأو قـل ورد ولكـن لـم یصـل : تشخیص واضح ودقیـق یسـعفنا ممـا نحـن فیـه

في مثل هذه الحالة لمن نرجع فـي تحدیـده، أإلـى العـرف الشـائع : نسأل هذا الواقع أمام

الطـــب المتخصـــص وآالتـــه  إلـــىأو نرجـــع بـــذلك  ؟بـــین النـــاس فـــي تحدیـــد بدایـــة النهایـــة

  :الحدیثة؟ ونحن في مقام الجواب نقول

  :الشرعیة على قسمین باألحكامإن الموضوعات الخاصة 

النــــاس،  أیــــديمــــا فــــي  إلــــىفــــات موضــــوعات مصــــطلحة مــــن قبــــل الشــــارع دون الت -أ

  .كالبلوغ، ونصاب الزكاة، والقبلة، والصالة، والصوم، والحج



 ٨٢

 :النـــــاس علـــــى مســـــتوى تحدیـــــدها أیـــــديممـــــا فـــــي  ومـــــأخوذةموضـــــوعات مســـــتّلة  -ب

  .كاالستطاعة والخوف والضرر والعسر والحرج والزوال والغروب

الشـارع المقـدس باعتبـاره المرجع الوحیـد فـي تفسـیرها هـو  األولنه في القسم أوالواضح 

 ةلمفهومیـاواضعًا لها وهو أولى بتفهیمها لنا وتوضیحها، سواء كان ذلـك فـي الشـبهات 

مفهــوم متعلــق الحكــم كمــا لــو ورد فــي  هشــتباا :هــي ةلمفهومیــالشــبهة ا( .المصــداقیةأو 

األثــر أن الغنـــاء باطـــل إال أن مفهـــوم الغنــاء مشـــتبه بـــین مـــا هــو مطـــرب وكـــل مـــا فیـــه 

اشـتباه مصـداق متعلـق الحكـم بعـد ظهـور  :أمـا الشـبه المصـداقیة فهـي ،صـوتترجیع لل

ن هـذا إكما لو علمنا المراد مـن الغنـاء مـع علمنـا بحكمـه ولكـن ال نعلـم  هالحكم ومتعلق

وأمـا فـي القسـم الثـاني فالموضـوعات مـن .. )الفرد الموجـود فـي الخـارج هـو غنـاء أم ال

  :هذا القبیل على نحوین

  .خیص العرفي مثل الضرر والحرج والسفه واالضطرار والرشدما یخضع للتش -١

: الدقـــة العقلیــــة والعلمیــــة إلــــىمـــا ال یخضــــع للتشـــخیص العرفــــي بـــل المرجــــع فیـــه  -٢

  .ونهایتهالغروب والزوال وبدایة الشهر : كالجداول والتعریفات العلمیة

موضـوعات مـن ال األولالنحـو  إن .صـفيالشـیخ األ والمالك في هذا التفریق كما یقـول

كالخوف واالسـتطاعة، تدریجیـة الحصـول مشـككة تضـعف حتـى تقـارب الصـفر وتقـوى 

هو ما یـراه العـرف سـفهًا واالسـتطاعة هـو مـا  ه، فالسفحدأوتتضح حتى ال یخفى على 

النحــو الثــاني فهــي موضــوعات آبیــة عــن التشــكیك ویــدور  وأمــا. یــراه العــرف اســتطاعة

 ،ال یــدخل أویــدخل  مــاإفوقــت الصــالة . ال وٕامــامــا تكــون إف ،أمرهــا بــین الوجــود والعــدم

والمـوت كـذلك مـن الموضـوعات التـي تـدور مـدار .. ولـو بدقیقـة والصالة ال تصح قبلـه

ال  وٕامــایكــون  فإمــاالشــرعیة،  األحكــامالوجــود والعــدم وهــو موضــوع لطائفــة واســعة مــن 

  ).٣٠(الدقیقة، األدلة یكون، لذا فإن المرجع في تعریفه للضوابط العلمیة 

  .الموت هو الموت الذي یتحقق بموت الدماغ إنأدلة القائلین  :األولالقسم 

ـــانيالقســـم  ـــب وتعطـــل  :الث ـــائلین بـــأن المـــوت هـــو المـــوت الشـــامل لتوقـــف القل أدلـــة الق

  .الدماغ

   :أولهااستدل هذا الفریق بعدة أدلة : القسم األول



 ٨٣

علــى الحیــاة  إمـارةمــة الحركــة واالسـتهالل والصــراخ عا أنالروایـات التــي تـدل علــى  -أ

محمـد بـن یعقـوب عـن حمیـد : مـن الدیـة بن سنان في میـراث المنفـوس عبد اهللاكموثقة 

عمیــر  أبــيبــن زیــاد عــن الحســن بــن محمــد بــن ســماعة عــن محمــد بــن زیــاد یعنــي ابــن 

حتـى یصـیح  ال یـرث شـیئاً : "بن سـنان فـي میـراث المنفـوس مـن الدیـة قـال عبد اهللاعن 

 أبیــهعــن  إبــراهیممحمــد بــن یعقــوب عــن علــي بــن : ربعــيوكصــحیحة  ."ویســمع صــوته

سـقط  إذافـي السـقط : "یقـول عبـد اهللا أبـاسـمعت : عن حماد بـن عیسـى عـن ربعـي قـال

 أبــيعــن ابــن و  ".خــرسأنــه ربمــا كــان إیــرث ویــورث ف بیِّنــاً فتحــرك تحركــًا  أمــهمــن بطــن 

في بطنهـا في المرأة تموت ویتحرك الولد  .عبد اهللا أبيعن  أصحابهعمیر عن بعض 

  "نعم ویخیط بطنها :فقال: أیشق بطنها ویخرج الولد؟ قال

إن القـــرآن عـــرف المـــوت  :القیـــاس مـــن قبیـــل قیـــاس المســـاواة بحیـــث تقـــول :ثانیهـــا -ب

  .بمفارقة النفس للبدن والمقابلة فیكون معنى الحیاة بقاء النفس في البدن

س الحیوانیـة، فالنتیجـة تكـون الـنف آثـارالغریـزة والحـّس والحركـة مـن  أن إشـكالال : ثانیاً 

  :ثم نقول  .الحیاة بمعنى بقاء الحركة والحّس والغریزة إن

  .إن الموت معناه فقدان الحركة والحّس والغریزة بالمقابلة :أوالً  

مــوت  آثــاروفقــدانها مــن  ،نشــاط وفعالیــة المــخ آثــارلمــا كــان الحــّس والغریــزة مــن : ثانیــاً 

  .نه بموت المخ یتحقق الموت وفقدان الحیاةأ :المخ بالتجربة القطعیة، نستنتج

إنه من البدیهي عند العرف والطب والشـرع الحكـم بمـوت كـل مـن قطـع رأسـه رغـم  -ج

مـــن دونهـــا،  أو األجهـــزةســـواء كـــان ذلـــك بمعونـــة  ،اســـتمرار قلبـــه بالحركـــة وضـــخ الـــدم

المــدار فــي الحیــاة وحكمهــا، لــیس  أنویرتبــون كــل آثــار المــوت علیــه، فهــذا یــدل علــى 

ــــدماغ ومــــا یوصــــل بــــه مــــن  وٕانمــــانــــبض القلــــب وضــــخه للــــدم،  ــــنفس  أجهــــزةحیــــاة ال ت

  .وأعصاب

  :استدل هذا الفریق بالتالي :القسم الثاني

البـــدن  أجهـــزةیتحقـــق بمفارقـــة الـــروح للجســـد بحیـــث تتوقـــف كامـــل  إنمـــاإن المـــوت  :أوالً 

اهر ن كان موتًا فهو موت لبعض مظـإ دماغي و والموت ال ،ویتحقق الموت بكل الجسد

 أنالحیـــاة ولـــیس لكلهـــا ألّن مـــوت الجهـــاز العصـــبي ال یعنـــي مـــوت كـــل الجســـد ســـیما 
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الحیــاة  أنبــالتنفس دلیــل علــى اســتمرار الحیــاة وعلــى  واإلنســاناســتمرار القلــب بــالنبض 

  .ما زالت مستمرة بقسم من البدن

 مــاوٕانن مــوت الــدماغ ال یحقــق لنــا ذلــك إ و . إن المــدار فــي المــوت علــى العلــم بــه: ثانیــاً 

نـه لـدینا الكثیـر مـن الروایـات التـي أًا ال یغنـي عـن الحـق شـیئًا، سـیما غایة مـا یقـدم ظنـ

عــن  :التحقــق بموتــه أوحــین التغییــر  إلــى أیــاماالنتظــار فمــا یظــن بموتــه ثالثــة  أوجبــت

ـــن عمـــار ســـألته  إســـحاق ـــي  -ب ـــق أیغســـ - عبـــد اهللا أبـــایعن ـــالَعـــن الغری نعـــم، : "ل؟ ق

ـــال وكیـــف یســـتبرأ؟ :قلـــت .ویســـتبرأ وكـــذلك أیضـــًا  .أیـــام قبـــل أن یـــدفن ةیتـــرك ثالثـــ :ق

 إجمــاعوأیضــًا أّكــد علــى ذلــك  ."نــه مــات ولــم یمــتأصــاحب الصــاعقة فإنــه ربمــا ظّنــوا 

فـال یجـوز "كمـا عـن العالمـة الحلـي  ،الفقهاء على وجوب االنتظار في من یشك بموته

عـن المحقـق  وأیضـاً  ".باإلجمـاعالتعجیل به حتى تظهر عالمات الموت ویتحقق العلم 

ویجــب التــربص مــع االشــتباه حتــى تظهــر عالمــات المــوت، وحــده العلــم وهــو : "الحلــي

  ."لئال یعاون على قتل مسلم إجماع

مـن مسـتند  أقـوىفي الحكـم باسـتمرار الحیـاة  األصلمستند قاعدة استصحاب  إن: ثالثاً 

ي مقامنـا فـنحن فـ .قرب حلوله فـي الحكـم بطـروء المـوت أوالداللة الطبیة على الموت 

نشك بكون موت الدماغ یحقق المـوت الحقیقـي علـى المسـتوى الشـرعي لـذا نستصـحب 

النـاس  ألعـرافورعایـة  واحتیاطـاً  الحیاة المتیقنة قبل ذلك ونبني على بقائها استصحاباً 

  .وقناعاتهم

ــــالً  انتعــــاشإن : رابعــــاً  ــــدماغ لــــیس مســــتحیًال عق ــــم فلــــیس  ،المصــــاب بمــــوت ال ومــــن ث

ــاة مــن مــات دماغــه لــذا فهــو ممكــن مســتحیًال شــرعًا، ف مــثًال جــائز عقــًال أن یعــود للحی

  .شرعاً 

  :الفقهاء من السنة والشیعة األطباء و بعض آراءاستعراض 

  :من السنة

والمـــوت : "قـــال - رحمـــه اهللا - الســـابق جـــاد الحـــق علــي جـــاد الحـــق األزهـــرشــیخ  -١

وبهـذه المفارقـة  ،ح للجسـدوال یتحقق إال بمفارقة الرو  ،الشرعیة األحكامالذي تبنى علیه 

وتنتهـــي كـــل مظـــاهر الحیـــاة مـــن نفـــس ونـــبض وتماســـك  ،تتوقـــف جمیـــع أجهـــزة الجســـد

غیــر أن مــوت الجهــاز العصــبي لــیس وحــده آیــة مــوت بمعنــى زوال : وقــال .العضــالت
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الحیـاة  اسـتقراردلیـل علـى  أولئـكالتنفس وعمل القلب والنـبض كـل  استمراربل  ،الحیاة

المـخ  -ن دلت األجهـزة الطبیـة علـى فقـدان الجهـاز العصـبي وإ ، في الجسد واستمرارها

 لبتوقف الحیاة فـي بعـض أجزائـه بـ یعتبر میتاً  إذ أن اإلنسان ال ،لخواصه الوظیفیة -

  .تترتب الوفاة متى تحقق موته كلیةو  - أي  میتاً  -یعتبر كذلك 

إذا " –ة اهللا رحمــ -زال ینــبض بالحیــاة یقــول  وحــول انتــزاع كبــد اإلنســان بینمــا قلبــه مــا

وتبــــرد  مــــن البهیمــــة قبـــل أن تمــــوت تمامــــاً هللا تعــــالى قــــد أمـــر بعــــدم قطــــع شـــيء كـــان ا

فــــأولى بــــذلك  ،ونهــــى بتعجیــــل موتهــــا فتســــلخ أو تقطــــع قبــــل أن تهمــــد وتبــــرد .حركتهــــا

ه فال یجوز بحال أن یتعجل موته وتبقـر بطنـ. ومیتاً  اإلنسان الذي كرمه اهللا تعالى حیاً 

یجــوز اإلقــدام علــى  ال هویضــیف أنــ". ویبــرد قبــل أن یمــوت تمامــاً كبــده  لنأخــذ كلیتــه أو

ـــد وبـــه إزهـــاق روح ـــى التأبی ـــدم عل ـــاة مســـتقرة إنســـان معصـــوم ال ولـــو كانـــت بعـــض  ،حی

مــــن بقائهــــا بقصــــد أخــــذ بعــــض  ر إلــــى عــــدم اســــتمرارها أو كــــان میئوســــاً الظــــواهر تشــــی

تــــزاع كبــــد ن انأ -رحمــــة اهللا  -ویؤكــــد شــــیخ األزهــــر . أعضــــائها لعــــالج إنســــان آخــــر

 یحـرم ویمتنـع قانونـاً " :هنـإ قـائالً  بـده ینـبض بالحیـاة یقیـد جریمـة قتـل،زال ك اإلنسان وما

ـــه بظهـــور عالمـــات  التعـــرض للمحتضـــر بقطـــع أي ـــل انتهـــاء حیات جـــزء مـــن جســـده قب

تأكــد وقــوع المــوت بــه كــان  لأي إنســان علــى المحتضــر قبــ فــإذا وقــع هــذا مــن ،المــوت

 -كمـــا یؤكـــد " محاكمتـــه جنائیـــاً  القطـــع، ووجـــببهـــذا قیتهـــا إذا انتهـــت الحیـــاة أو ب قـــاتالً 

إذا انتزع عضو من إنسان أو أدى ذلك إلـى موتـه  ن الطبیب یعتبر قاتالً أ -اهللا  رحمه

ویوضــح ذلــك  "فــي حكــم المیــت"ه حتــى لــو كــان هــذا اإلنســان قبــل انتــزاع العضــو منــ

محالــة  ت الشــق بطــن إنســان وقطــع حشــوته وأصــبح المصــاب مالقــى المــو  إنــه :هبقولــ

 ن القتــل، فــإعــن جســده رأســهوجــاء آخــر وفصــل  ،فیــه حیــاة بســبب جراحــة ولكــن بقیــت

ن فعـل األخیـر هـو الـذي ، ألعن الجراح فقطینسب لهذا األخیر، ویكون األول مسئوًال 

 ومــن ثــم كــان قطــع أي .وقطــع رابطــة الســببیة بــین الفعــل األول والمــوت ،المــوت هتبعــ

بغیـر حـق  قـتالً  أمـارات المـوت دون أن یمـوت فعـالً  عضو من اإلنسان قـد بـدأت علیـة

  .ثر هذا القطع أو مجرد الجرحإمات  إذا

قـال إن  هولكنـ ،أجاز نزع األجهـزة عـن المیـت دماغیـاً " :يالدكتور یوسف القرضاو  -٢

ومـــا إذا كـــان  ،الـــذین یقـــررون مـــدى تحقـــق المـــوت الـــدماغي - وحـــدهم -األطبـــاء هـــم 
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ن حكم نـزع أجهـزة اإلعاشـة بالتالي فإو  ،یض من عدمههناك أمل في عودة الحیاة للمر 

 . سوف یصدره طبیب ال فقیه

مــوت  أنبیــد : "فــي كتابــه قضــایا فقهیــة معاصــرة - الــدكتور محمــد ســعید البــوطي -٣

دلـــیًال قاطعـــًا علـــى حلـــول  ،اإلســـالمیةالـــدماغ هـــذا ال یعـــد وحـــده، فـــي میـــزان الشـــریعة 

ر مـــوت محقـــق حســـب المقـــاییس الطبیـــة نـــذی األحیـــان أكثـــرالمـــوت فعـــًال، بـــل هـــو فـــي 

ــــالموت فــــي حكــــم الشــــریعة ــــًا ب ــــذیرًا قطعی ــــیس ن ــــه ل ــــدة  ،المجمــــع علیهــــا إال أن ــــل العقی ب

  ".اإلسالمیة

عــن المــوت  اإلعــالننــه یمكــن أفــإن الــذي یبــدو : "لســالميامحمــد المختــار  الشــیخ -٤

واهللا  تبـدأ مـن هـذا التـاریخ أحكـامبمجرد ثبوت موت المـخ ومـا یترتـب علـى المـوت مـن 

  ".علمأ

 ،جامعـة الكویـت اإلسـالمیةكلیـة الشـریعة والدراسـات  -الدكتور محمد نعیم یاسین  -٥

أي إن  ،لحظــة مفارقــة الــروح الجســد اعتبارهــافــإّن لحظــة مــوت الــدماغ یمكــن " :یقــول

  ."الدماغ موت الدماغ یعني موت

  :ءاألطبا

وبـذلك یمكـن : "ماغمـوت الـدو فـي كتابـه مـوت القلـب  - محمد علـي البـار الدكتور -١

متــى مـــا تــم تحدیـــد مــوت الـــدماغ واالتفــاق علیـــه مــن قبـــل مجموعــة مـــن  الوفـــاة إعــالن

  ".المتخصصیناألطباء 

إن "حــة المــخ واألعصــاب بجامعــة القــاهرة أســتاذ جرا - أبــو النصــر مالــدكتور هشــا -٢

بهـا الوظـائف  نطقة المخ المنـوطهو خمود م ،في تشخص موت اإلنسان المعتمد علیه

  ."وهو ما یعرف بموت جذع المخ یاتیة األساسیة،الح

ـــدكتور عبـــد اللطیـــف عثمـــان -٣ ســـم المـــخ واألعصـــاب بجامعـــة أســـتاذ ورئـــیس ق - ال

ن االحتفاظ باألعضاء األخرى یصبح غیـر فإ إذا توقفت وظائف الدماغ تماماً : األزهر

لفتــرة عــن إطالتــه  كمــا أنــه یحتــاج إلــى تــدابیر ونفقــات مالیــة كبیــرة فضــالً . ذي جــدوى

وهــو ضــد حــق الشــخص فــي أن  ،الحــزن واألســى عنــد األقــارب واألصــدقاء بغیــر داع

  .یموت في جالل وكرامة
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نظمـــة وزیـــر الصـــحة الســـابق وعضـــو مجلـــس أمنـــاء الم - الـــدكتور إبـــراهیم بـــدران - ٤

 ،رفع أجهزة التنفس الصناعي عـن مـوتى الـدماغبإجازة  یقولالطبیة للعلوم اإلسالمیة، 

یـــــب ملـــــزم بـــــأن یأخـــــذ بجمیـــــع الوســـــائل المعقولـــــة والمعتـــــادة الســـــتعادة أن الطب مؤكـــــداً 

 هلكنـ ه،وأن یسـتخدم كـل الوسـائل الفـذة المتاحـة لدیـ ،الوظائف الحیویة التلقائیة والوعي

فــي حــاالت میئــوس  ةال نهایــ تلــك الوســائل إلــى مــا اســتخدامغیــر ملــزم أن یســتمر فــي 

وفاته عنـدما أعلـن األطبـاء مـوت  بما تعرض له الملك حسین عند وضرب مثاالً  .منها

وتركته األسرة المالكة على أجهزة التنفس الصناعي ثالثـة أیـام لكـي یـتم  ،الملك دماغیاً 

   .ترتیب الوضع في المملكة

  :من الشیعة

زاحــم  إذافــي حــّد نفســه ولكــن  اإلنعــاشال یجــوز اإلیقــاف ألجهــزة " :يالســید الخــوئ -١

عـن  اإلجابةوكان ذلك في معرض  ."األهمدَّم ق -أي في السؤال  -كما فرضتم  األهم

لـذلك  اضـطرسـیما لـو  إیقافها أوعمن مات مخه  اإلنعاش أجهزةسؤال عن جواز نقل 

الســـید  أنومـــن خـــالل الجـــواب نســـتطیع القـــول . نتیجـــة حاجتهـــا لمـــریض یتوقـــع شـــفاؤه

  .الخوئي ال یرى في الموت الدماغي موتًا شرعیاً 

كان المـراد مـن المـوت الـرحیم  إذاأما :  )حفظه اهللا(السید محمد حسین فضل اهللا  -٢

المـریض مـات طبیـًا، بمعنـى توقـف الـدماغ  أنفترضـنا احالة الموت الدماغي، كما لـو 

العمـل، ففـي هـذه الحالـة نـرى  إلـىبعودتـه % ١بالطریقة التي ال مجال فیها ولو بنسـبة 

ركـة القلـب وال یحـرم الحیاة للجسـد بمعنـى ح أمدنه ال یجب وضع الجهاز الذي یطیل أ

كمــا  ،وهــذه المســألة یرجــع تحدیــدها للطبیــب المشــرف علــى المــریض... الجهــاز إزالــة

حیــث ال ســلطة للطبیــب علــى أن ینهــي  ،لتمكــین الطبیــب مــن ذلــك األهــلتكلیــف  أنهــا

   ."وال بّد للطبیب من مراجعته في هذا الشأن ،ن للمریض ولیاً أل.. اإلنسانحیاة هذا 

 ،ثـــرأســـماحة الســـید یـــرى فـــي المـــوت الـــدماغي موتـــًا شـــرعیًا لـــه  أنویظهـــر مـــن ذلـــك 

حیـــاة المـــریض ال تشـــمل حیـــاة الخلیـــة بـــل حیـــاة  إنقـــاذ أوجبـــتالتـــي  األدلـــة نأباعتبـــار 

دلیــل  أن إضــافةومــا نحـن فیــه مـن مــوت دمــاغي هـو مــن قبیـل حیــاة الخلیـة،  ،اإلنسـان

  .بالقتل منصرف عن هذا المورد اإلنسانحیاة  إنهاءحرمة 
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وجـــه للســـید الخـــوئي وقـــد علـــق علیـــه  اســـتفتاءفـــي :  )حفظـــه اهللا(الشـــیخ التبریـــزي  -٣

   .باإلجابةسماحته 

النــبض للقلــب المتوقــف عــن الحركــة ولكــن تبــین  إعــادةنجــح الطبیــب فــي  إذا: الســؤال

بحیــث لــو .. المــخ قــد مــات، فتكــون حیــاة المــریض كحیــاة النبــات أنبطــرق التشــخیص 

فهــل یجــوز  ،لتوقــف قلبــه عــن النــبض ومــات كــالمخ التــنفس لحظــة أجهــزةفصــل عنهــا 

اضــطر لــذلك بحیــث كــان عنــده مــریض آخــر یتوقــف  وٕاذاجهــاز التــنفس عنــه؟  إیقــاف

  لم یعط الجهاز یموت؟ إذاشفاؤه وهو محتاج جدًا لذلك الجهاز بحیث 

  .مــا ذكــرتم فــي الفــرض فــال یجــب االســتمرار علــى وضــع الجهــاز أحــرز إذا: الجــواب

حول المسـألة لسـماحة السـید القائـد حفظـه اهللا وسـماحة  استفتاء وةاألخوقد بعث بعض 

) حفظـه المـولى(وسـماحة السـید السیسـتاني ) حفظـه المـولى(السید محمد سـعید الحكـیم 

  : مفاده التالي

ما هو رأي سماحتكم بالنسـبة لتحقـق المـوت، وهـل یكـون مـوت الـدماغ عالمـة : السؤال

ن هـذا أالتـنفس الطبیـة مـع العلـم بـ أجهـزةبواسـطة له ولو كان القلب ال یزال یعمـل ولـو 

ثم هل یجب بـذل المـال علـى الـولي، الـذي هـو یكلفـه الجهـاز ولـو كـان  ؟یعد میتًا طبیاً 

  مضرًا به ال سیما مع عدم وجود مال المریض؟

مــوت الــدماغ لــیس موتــًا عرفــًا، وال یترتــب علیــه ): "حفظــه اهللا(ـ الســید السیســتاني  ٤

ویعتبــر هــذا الرفــع قــتًال یترتــب  ،عنــه األجهــزةفیحــرم رفــع  عــد حیــاً المــوت، بــل ی أحكــام

وٕاال فمـــن بیـــت المـــال  ،، ویجـــب دفـــع التكلفـــة مـــن مالـــه إذا كـــان لـــه مـــالأحكامـــهعلیـــه 

  ".كالزكاة ونحوها

، أیضــاً نــه میــت بنظــر العــرف ألــم یصــدق علیــه  إذا): "حفظــه اهللا(الســید الخــامنئي  -٥

كان في ذلك ضـرر  إذاب على الولي بذل التكالیف عنه وال یج األجهزةفال یجوز نزع 

  ".واهللا العالم ،یكون تحمله حرجیًا علیه

الطبیة هـي التـي تحـرك  األجهزةإن كانت ): "حفظه اهللا(السید محمد سعید الحكیم  -٦

 وأمــا، األجهــزةالحیــاة، جــاز فصــل  اســتمرارتكــون لهــا قابلیــة  أنالبــدن مــن دون  أجهــزة

 اســتمرارتســاعدها علــى  واألجهــزةتحمــل شــیئًا مــن بقایــا الحیــاة البــدن  أجهــزةكانــت  إذا

وفـي  ،ال یجـب االسـتمرار فـي العـالج األولوفـي الفـرض  .األجهـزةالحیاة، حـرم فصـل 
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ــًا بــه ولــو عجــز عــن ذلــك  الفــرض الثــاني یجــب علیــه بــذل المــال حتــى لــو كــان مجحف

  ".العالج استمراروجب كفایة على الناس، التعاون على 

بــــأن المــــوت الــــذي جعلــــه "...  :)حفظــــه المــــولى(صــــفي محمــــد مهــــدي األالشــــیخ  -٧

  ".هو موت المخ ولیس موت القلب األحكامموضوعًا لطائفة واسعة من 

بــرز فقهــاء الســنة والشــیعة أثــم عرضــنا آراء  ،استعرضــنا أدلــة كــل مــن الفــریقین أنبعــد 

المـوت الشـرعي  أنعتبـر االـذي  األولالفریـق  أوردهالحـق مـا  أنحول المسألة، وجـدنا 

ومعهـا  األعصـاب أجهزةیتحقق بالموت الدماغي، باعتباره رئیس البدن وبتوقفه تتوقف 

  :هذا الرأي مدعوم بالتالي أنالحركة، سیما 

لكنــه ال یخضــع فــي  ،موضــوع تحدیــد المــوت ُســئل مــن العــرف الشــائع نأنــه رغــم إ -أ

تمامـــًا كمـــا الجـــداول  الدقـــة العقلیـــة والعلمیـــة إلـــىبـــل  ،تشخیصـــه لهـــذا العـــرف بعمومـــه

  .فهــــو إمـــــا یتحقـــــق أو ال یتحقـــــق كمـــــا عرفـــــت ،الزمانیــــة باعتبـــــاره آبیـــــًا عـــــن التشـــــكیك

التــي تــدل علــى وجــوب إنقــاذ المــریض ال تشــمل مثــل هــذه الحیــاة والتــي  األدلــة إن -ب

  .اإلنسانتعتبر حیاة الخلیة ال حیاة 

وت بـالمفهوم غیر متحقق في تشخیص المـ أمرإن شرط زوال كل مظاهر الموت  -ج

یتبعــان نموهمــا خــالل ســاعات  وأظــافرهفشــعُر المیــت  ،)توقــف القلــب والــنفس(التقلیــدي 

توقـف لزرعـه السـاعة مـن  ٢٤نه من الممكن أن یؤخذ الجلـد بعـد أعدة بعد وفاته، كما 

  .في جسم آخر

ن أل ،بمـــوت الـــدماغ نعلـــم وعلـــى نحـــو الیقـــین بمـــوت الشـــخص المصـــاب بــــه إننـــا -د

الحدیثـة یسـاعداننا  األجهـزة إلیـهحد التمامیة مع ما توصلت  إلىوصل الذي  ستقراءالا

عالمــات المـوت التــي  إنسـیما  ،شــرعیاً  المیــت دماغیـًا میتـاً  اعتبـاربشـكل قطعـي علــى 

تكلــم عنهــا العلمــاء تظهــر فــي جلِّهــا علــى المیــت دماغــًا، فضــًال عــن عــدم وجــود نــص 

  .شرعي سوى على بعضها

نــه یوجــد شــك إفــي مــن مــات دماغیــًا یصــح مــع القــول  بقــاء الحیــاة استصــحاب إن -هـــ

ـــا مـــن حیاتـــه، وهـــذا الشـــيء الالحـــق غیـــر متحقـــق  أنفـــي حـــدوث المـــوت لـــه بعـــد  تیقّن

 اإلنعـاش أجهـزةنـه بمعونـة أشك في موته سیما مـع علمنـا  أدنىنه ال یساورنا أباعتبار 

  .أیضاً ینبض قلبه وبإزالتها تتوقف جمیعها وتموت 
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وبالتـــالي فهـــي  ،لمصـــاب بمـــوت الـــدماغ لـــیس مســـتحیًال عقـــالً ا انتعـــاشإن دعـــوى  -و

رفــات  إلــىالمــوت العــادي العرفــي فانبعــاث المیــت بعــد تحولــه  إلــىجــائزة شــرعًا، تســري 

  .وعلیـــه فــــال تـــأثیر لهــــا علـــى حكمنــــا علـــى المیــــت ،لـــیس بمســــتحیل عقـــًال أیضــــاً  أمـــر

كس وجـــود أي مـــنع إنبـــل  ،إن مـــن شـــروط تشـــخیص مـــوت الـــدماغ غیـــاب الـــنفس -ز

 اختبـــار األطبـــاءجـــل التحقـــق مـــن ذلـــك یجـــري أومـــن  ،عفـــوي للـــنفس یلغـــي التشـــخیص

  .النفس، فالمصاب بموت الدماغ ال یتنفس انقطاع

الموت الـدماغي موتـًا شـرعیًا ربمـا كـان  اعتبارالفقهاء الذین توقفوا في  إننقول  وأخیراً 

رجعــوا الحكــم أمــورده مــورد التشــخیص العرفــي المحــض، لــذلك  إن اعتبــارهمذلــك جــراء 

 ،والحمــد هللا رب العــالمین ،، غفــر اهللا لــي ولكــمواعتبــارهنظــر العــرف  إلــىفــي المســألة 

  .علم بالمتقینأوهو 
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  :المصادر

  :ندوات ،المنظمة اإلسالمیة للعلوم الطبیة – ١

  .م١٩٨٥سنة " ونهایتها الحیاة اإلنسانیة بدایتها:" الندوة الثانیة للمنظمة بعنوان -

" األخالقیــات والقــیم اإلنســانیة –السیاســة الصــحیة : "بعــة للمنظمــة بعنــوانلنــدوة الراا -

  .م١٩٨٨سنة 

  .م١٩٦٦سنة " التعریف الطبي للموت" :الندوة التاسعة للمنظمة بعنوان -

ص  -نـــدوة الحیــــاة اإلنســــانیة  -نهـــاة الحیــــاة اإلنســـانیة للــــدكتور مختـــار المهــــدي  -٢

٣٤١ – ٣٣٧.  

  .أحمد فرغلي -الدماغي  الغیبوبة تختلف عن الموت – ٣

ض استشـــاري أمـــرا - البـــار  يدكتـــور محمـــد علـــ  -مـــوت القلـــب ومـــوت الـــدماغ  –٤

العالمیـــة لإلعجـــاز العلمـــي فـــي القـــرآن  ةالهیئـــ -باطنیـــة واستشـــاري الطـــب اإلســـالمي 

  .م٢٠٠٦ -  ه١٤٢٧شعبان   -مكة المكرمة   -والسنة  

  .طلیع حمیدان -م ٢٠٠٢ -ه  ١٤٢٣العدد الثاني عشر  –مجلة األصداء  – ٥

  .موت – باب المیم –لسان العرب  -٦

مـوت الـدماغ بـین  –نـدى الـدقر  - ١٧٥ص  -المبحـث األول  -مجلة الحقـوق  – ٧

 - دمشـــق –دار الفكـــر  .لبنـــان – بیـــروت – دار الفكـــر المعاصـــر –اإلســـالم و الطـــب 

  .١٦٠ص 

  .٩١ص  -ي سالمإلمجلة الفكر ا – ٨

  .١٥٧الدقر، ص  ،موت الدماغ – ٩

تحـت عنــوان  مقالـة فـي مجلـة الفكــر اإلسـالمي -الشـیخ محمـد مهـدي األصــفى  – ١٠

  .٢٠٧العدد  - ٧٩ص  -" نقل أعضاء المصابین بتوقف المخ"حكم 

ــــة المحــــراب – ١١ تحــــت عنــــوان  ٣٢ص  - مــــن جریــــدة المســــتقبلمقتطفــــات  - مجل

  .عدد تشرین أول -" مؤثرات وطرائف"

  .القرآن الكریم – ١٢

اإلسـالمي معصـومیة  الجثـة فـي  الفقـه  -بحث    ،١٨٩ص  -حقوق مجلة ال – ١٣

         .للدكتور بلحاج العربي بن حمد  -



 ٩٢

 أمـهبـاب حكـم مـوت الحمـل دون  - من أبـواب االحتضـار ٤٦باب  - الوسائل – ١٤

  .١حدیث  -وبالعكس 



 ٩٣

  ١٩٩١في قانون األحوال الشخصیة السوداني للمسلمین " غیر المسلم"

  *بكر سلیمان الشیخأبو / موالنا 

  

  :معضلة الدین والدولة في السودان

نالت مسـألة الـدین ودوره فـي الحیـاة السیاسـیة  ١٩٥٦منذ بواكیر استقالل السودان في 

بــین مختلــف قــوى المجتمــع وتیاراتــه، ورغــم أن  مســتعراً  حامیــاً  ، وجــدالً مستفیضــاً  نقاشــاً 

فــي جنــوب  اب التــي دار رحاهــوفــي انــدالع الحــر  للصــراع وســبباً  الــدین لــم یكــن مؤججــاً 

السودان، حیث یمكن الجزم أن السـودان لـم یشـهد مشـكلة دینیـة بـین سـكانه، فمؤشـرات 

علــى  تقــف دلــیالً  –وهــي أكثــر مــن أن تحصــى  –التســامح بــین الســودانیین والتعــایش 

فـي الصـراع الـذي  قـد دخـل طرفـاً ) الـدین(ّن ومـع هـذا فـإ. على هذه القیمة تلك وشاهداً 

الن التشـریعات اإلسـالمیة فـي سـبتمبر عـسـیما بعـد إ ،بین الشمال والجنـوب اً امتد عقود

یونیــو  ٣٠التــي تســلمت مقالیــد الحكــم فــي ) اإلنقــاذ(م، ورغــم النفــي المكــرر مــن ١٩٨٣

تكــون الحــرب الــدائرة فــي جنــوب الســودان هــي حــرب دینیــة بــین مســلمین  نم أ١٩٨٩

كـان هـو المحـرض ) الجهـاد( نّ ومسیحیین أفارقة من جانب آخـر، فـإ عرب من جانب،

لفئــام غفیـــرة ناصـــرت اإلنقـــاذ فـــي حـــرب الجنــوب، وفـــي المقابـــل نفســـه لـــم تـــألو الحركـــة 

فـي االسـتقواء بـالقوى المسـیحیة فـي الغـرب  –رغـم علمانیتهـا المعلنـة  –الشـعبیة نفسـها 

واســتقطاب دعمهــا باعتبــار أن الحــرب التــي تشــنها الخرطــوم هــي حــرب دینیــة تهــدف 

  .ة المسیحیة وبسط نفوذ اإلسالم جنوباً الستئصال شأف

قـرار صـیغة حـول الـدین لقد خلص اتفاق السالم الـذي أنهـى الحـرب فـي الجنـوب إلـى إ

  -:تيتمثلت في اآل

ه مصــدر قــوة معنویــة للســودانیین دون نــأقــر االتفــاق بالتعــدد الــدیني فــي الســودان، وأ* 

  .تمییز لدین على آخر

ب الحقـوق وممارسـة الواجبـات دون تمییـز بسـبب لكسـ جعل االتفاق المواطنة أساسـاً * 

 .الدین

                                                 
 .الھیئة القضائیةقاضي ب* 



 ٩٤

للتشـریع فـي الشـمال، بینمـا إجمـاع الشـعب  اعتبرت الشریعة واجماع الشعب مصدراً * 

وقیم وأعراف الشـعب السـوداني بمـا فیهـا تقالیـده ومعتقداتـه الدینیـة هـو مصـدر التشـریع 

  .في الجنوب

رســـة الشـــعائر الدینیـــة، وكفـــل لكـــل طائفـــة حـــق اتـــاح االتفـــاق حریـــة واســـعة فـــي مما* 

 .)١(االحتكام في شئونها الشخصیة لقوانینها الخاصة

تعتبـــــر شـــــریحة واســـــعة فـــــي الســـــودان تلـــــك الصـــــیغة المتعلقـــــة بالـــــدین المضـــــمنة فـــــي 

ــة توفیقیــة بــین رغبتــین متناقضــتین) بروتوكــول میشــاكوس( همــا رغبــة الحكومــة  ،معادل

 مطلــب الحركــة الشــعبیة فــي أن ال یكــون الــدین ســبباً  فــي االحتكــام إلــى الشــریعة مقابــل

للتمییز بـین السـودانیین، ولـم تسـلم تلـك الصـیغة نفسـها مـن تحفـظ علیهـا، فقـد اعتبرتهـا 

راء إلـى اعتبـار آحاكمیة الشریعة في بعض جوانبها، بل جنحـت  أهدرتها نجماعات أ

تحمـــل فـــي  وتـــراهن علـــى أنهـــا ،تلـــك الصـــیغة صـــیغة حالمـــة تحلـــق فـــي فضـــاء المثـــال

  .متعارضة یصعب تطبیقها على الواقع طیاتها نصوصاً 

من تلك اآلراء والمدافعة عنها بقـدر مـا هـي  هذه الورقة لیست معنیة بالمنافحة عن أيٍّ 

تعنـــــى برصـــــد لقـــــانون مهـــــم هـــــو قـــــانون األحـــــوال الشخصـــــیة للمســـــلمین الصـــــادر فـــــي 

غیــــر (وقفــــه مــــن الــــذي یــــنظم شــــأن األســــرة المســــلمة فــــي الســــودان، وتتبــــع م ،م١٩٩١

، والهــدف مـــن هــذا الرصــد والتتبـــع التعــرف علــى موقـــف القــانون الــذي یرتكـــز )المســلم

دى قبوله له وأسس التعامل معـه، ثـم تـدلف الورقـة معلى الشریعة السمحة من اآلخر و 

أعمـق فـي هـذه المسـألة  ن القـارئ الفطـن لنظـرات أوسـع ورؤىلخالصات عسى أن تعی

  .المهمة في حیاة السودانیین

  :األحوال الشخصیة في السودان

فقـــد الحـــق الفقهـــاء المســـائل " الحـــوال الشخصـــیة"لـــم یعـــرف الفقـــه اإلســـالمي مصـــطلح 

المتعلقــة بــالزواج والطــالق والوصــیة واإلرث وغیرهـــا بقســم المعــامالت دون إفــراد قســـم 

" األحـــوال الشخصـــیة"ویـــرى معــوض عبـــد التـــواب أن أصــل المصـــطلح . )٢(خــاص بهـــا

وقد صـدر أول . )٣(اإلیطالي في القرنین الثاني والثالث عشر المیالدي یرجع إلى الفقه

م، ١٩٩١قانون في السـودان یحمـل اسـم قـانون األحـوال الشخصـیة للمسـلمین فـي عـام 

م ١٩٠٢انـتظم السـودان منـذ عـام  وارتكز القانون إلى تجربة ثرة للقضاء الشرعي الـذي



 ٩٥

لــت لقاضـي القضــاة وقتـذاك بعــد حـین صــدرت الئحـة تنظــیم المحـاكم الشــرعیة التـي خو 

أخــذ موافقــة الحــاكم العــام تنظــیم العمــل فــي المحــاكم الشــرعیة، ویمكــن القــول أن قــانون 

مـا هـو إّال تجمیعـًا وتبویبـًا للمنشـورات والنشـرات  –محل الدراسـة  –األحوال الشخصیة 

فـي  اً والمذكرات والتعلیمات التـي كانـت سـائدة مـن قبـل، فقـد تبنـى القـانون مـا كـان قائمـ

ویعتبــر الــراجح مــن المــذهب الحنفــي هــو األصــل الــذي اســتنبطت منــه . معظــم أحكامــه

األحكــام إال أن القــانون قــد حــاد فــي بعــض المســائل المعتبــرة عــن المــذهب الحنفــي إلــى 

  .)٤( المذهب المالكي الذي یدین به أهل السودان

  -:ور اآلتیةفي المحا) غیر المسلم(سنتناول في هذه الدراسة موقف القانون من 

  الزواج * 

 الشهادة* 

 الحضانة* 

 الهبة والوصیة والوقف واإلرث* 

  :)غیر المسلم(الزواج و

كـان أم غیـر كتـابي،  قضت الشریعة الغراء بمنع زواج المسلمة من غیـر المسـلم كتابیـاً 

ورغــم أن فتــوى معتبــرة أجــازت للمــرأة التــي اعتنقــت اإلســالم ومــا زال زوجهــا علــى دینــه 

، إال أن تلــك الفتــوى )٥(ي عصــمة ذلــك الرجــل لضــرورة معتبــرة تقــدر بقــدرهاأن تبقــى فــ

جعلـت ذلــك حالـة طارئــة ولــیس األصـل فــي العالقـة مــع غیــر المسـلم، والنــاظر ألحكــام 

م المتعلقـــة بأحكـــام الـــزواج وآثـــاره نجـــده ال ١٩٩١قــانون األحـــوال الشخصـــیة للمســـلمین 

ن أشــار ن غیــر المســلم، فالقــانو یــنص صــراحة علــى منــع المــرأة المســلمة مــن الــزواج مــ

، وهـذا یتعلـق )٦(التـزوج بـالمرأة التـي ال تـدین بـدین سـماوي إلى أنـه یحـرم بصـورة مؤقتـة

فالواضـــح أن . بـــالزوج ال بالزوجـــة التـــي لهـــا أن تتـــزوج بالرجـــل المســـلم فقـــط دون غیـــره

فلـم یـنص صـراحة علـى  ،)الزواج مـن غیـر المسـلم(القانون قد سكت عن هذه المسألة 

ا المنــع إّال إن هــذا ال یعنــي جــواز ذلــك، فقــد عــالج القــانون نفســه تلــك المســألة حــین هــذ

، فالمـذاهب )٧()یعمل بالراجح من المذهب الحنفي فیما ال حكم فیـه بهـذا القـانون(نص 

  .جمیعها بما فیها المذهب الحنفي ال تجیز للمسلمة الزواج من غیر المسلم



 ٩٦

لـــزواج أن یكونـــا رجلـــین أو رجـــل وامـــرأتین واشـــترط القـــانون فـــي مـــن یشـــهد علـــى عقـــد ا

  .)٨(ّن شهادة غیر المسلم على عقد الزواج غیر مقبولة، ومن ثم فإمسلمین

شــارة أخــرى لمســألة الــدین وردت فــي الفصــل المتعلــق بالكفــاءة فــي الــزواج، فقــد جعــل إ

م ، ویقصـد بالـدین هنـا مـدى التمسـك بأحكـا)٩()الدین والخلـق(القانون العبرة في الكفاءة 

إذا  ، مســـلماً ، بالغـــاً اإلســالم وااللتـــزام بهـــا، واشـــترط القـــانون فــي الـــولي أن یكـــون عـــاقالً 

أمــــا غیــــر المســــلمة فــــال یشــــترط اإلســــالم لولیهــــا فــــي عقــــد  .كانــــت الوالیــــة علــــى مســــلم

  .)١٠( ن كان الزوج مسلماً ، وإ زواجها

  :)غیر المسلم(الشهادة و

یــب أو مــرض مســتحكم أصــیب بــه أجــاز القــانون للزوجــة طلــب التطلیــق مــن زوجهــا لع

، وقـد )١١(كان أو عضـویاً  قبل العقد، ولم تعلم به وحدث بعد العقد، ولم ترض به عقلیاً 

ختصاصـــیین فـــي معرفـــة العیـــب أو بـــاب االســـتعانة بأهـــل الخبـــرة مـــن االفـــتح القـــانون 

، فغیـر المسـلم یمكـن االسـتعانة بــه )١٢(المـرض، ولـم یشـترط القـانون اإلسـالم فـي أولئـك

معرفة العیب أو المرض ومـن ثـّم یتوقـف تطلیـق الزوجـة علـى تلـك الشـهادة، ولكـن في 

ن نظرنــا فــي ســبب آخــر أجــاز فیــه القــانون للزوجــة طلــب التطلیــق بســبب عنــة زوجهــا إ

سواء كانت العنـة قبـل العقـد أو كانـت حادثـة بعـد العقـد والـدخول، فقـد قصـر االسـتعانة 

  .   )١٣(لمین فقط دون غیرهمبأهل الخبرة واالختصاص على األطباء المس

  ):غیر المسلم(الحضانة و

حفظ الولد وتربیته وتعلیمـه ورعایتـه بمـا ال یتعـارض مـع (عّرف القانون الحضانة بأنها 

، ونـّص القـانون علـى أّن المحضـون یتبـع خیـر األبـوین )حق الـولي ومصـلحة الصـغیر

ــاً  تــع بحضــانة المحضــون التم تــاح القــانون للحاضــنة غیــر المســلمة، ومــع هــذا أ)١٤(دین

  -:هما المسلم لكنه وضع شرطین لسقوط حضانة الحاضنة غیر المسلمة

  .عند إكمال المحضون السنة الخامسة من عمره -أ

عنــــد خشــــیة اســــتغالل الحاضــــنة لحضــــانتها لتنشــــئة المحضــــون علــــى غیــــر دیــــن  -ب

 .)١٥(أبیه

ضـون فــي الــدین مــع المح أن یكــون متحـداً  ن كــان الحاضـن رجــالً كمـا اشــترط القـانون إ

  .)١٦(مما یدل على أن الحاضن الرجل یشترط فیه أن یكون مسلماً 
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  ):غیر المسلم(الهبة والوصیة والوقف واإلرث و

عّرف القانون الهبة بأنها تملیـك مـال أو حـق مـالي آلخـر حـال حیاتـه دون عـوض، لـم 

 نلــه أفقـد اشـترط القـانون فـي الموهـوب  ،یقیـد القـانون شـروط الموهـوب لـه بـدین معـین

  .)١٧( حقیقة ولم یشترط فیه اإلسالم یكون موجوداً 

أمـا الوصــیة التـي هــي تصـرف علــى وجــه التبـرع، مضــاف إلـى مــا بعـد مــوت الوصــي، 

فــي الــدین، لكــن  فقــد نــّص القــانون صــراحة علــى جــواز أن یكــون الموصــى لــه مخالفــاً 

 م ومـا، أو الموصـى لـه عـن اإلسـاليالقانون جعل من مبطالت الوصیة ارتداد الموصـ

  .)١٨( لم یرجع إلیه

ولــــم یشــــترط القــــانون فــــي الوقــــف الــــذي هــــو حــــبس مــــال علــــى حكــــم ملــــك اهللا تعــــالى 

ل، ســوى أن یكـون الموقــوف علیــه قربــة فــي حكــم والتصـرف بمنفعتــه فــي الحــال أو المــآ

  .)١٩(اإلسالم، ومن ثّم ال حجر على غیر المسلم من االستفادة من الوقف

تمـــي ألمـــوال ومنـــافع وحقـــوق مالیـــة بوفـــاة مالكهـــا لمـــن أمـــا اإلرث الـــذي هـــو انتقـــال ح

ـــدین مانعـــاً  ال (مـــن موانـــع اإلرث حـــین نـــّص  اســـتحقها، فقـــد جعـــل القـــانون اخـــتالف ال

  .)٢٠()توارث مع اختالف الدین

  :):غیر المسلم(قواعد القانون في التعامل مع 

ده یرتكــز نجــ) غیــر المســلم(باســتقراء لقــانون األحــوال الشخصــیة للمســلمین وموقفــه مــن 

  -:على قواعد یمكن إجمالها في

  .القسط والبر* 

 .الحمایة والخصوصیة* 

 .االعتراف واالستفادة* 

  :القسط والبر

تقوم الشریعة الغراء في التعامل مع غیر المسلم علـى قاعـدة القسـط والبـر مـا دام غیـر 

َلــْم ُیَقــاِتُلوُكْم ِفــي الــدِّیِن  َال َیْنَهــاُكُم اللَّــُه َعــِن الَّــِذینَ {محــارب، أي علــى العــدل واإلحســان، 

ـــــْیِهْم ِإنَّ اللَّـــــَه ُیِحـــــبُّ اْلُمْقِســـــِطینَ  وُهْم َوتُْقِســـــُطوا ِإَل ـــــرُّ ـــــاِرُكْم َأن َتَب ـــــن ِدَی ـــــْم ُیْخِرُجـــــوُكم مِّ  }َوَل

مـــــع هـــــذه القاعـــــدة متناغمـــــًا معهـــــا، فلـــــم یقیـــــد  وقـــــد جـــــاء القـــــانون متســـــقاً . ٨الممتحنـــــة

الهبة والوصیة والوقف بدین معـین للمسـتفید، بـل التصرفات التي هي من قبیل التبرع ك



 ٩٨

لــه، ومــع هــذا  أجــاز القــانون الوصــیة لغیــر المســلم وحــرم منهــا المســلم الــذي ارتــد زجــراً 

  .ن عاد لإلسالمأعاد له الحق إ

  :الحمایة والخصوصیة

، لـــذا حرمـــت المـــرأة المســـلمة ومبتغـــىً  جعـــل القـــانون حمایـــة األســـرة فـــي دینهـــا مقصـــداً 

وحمایـة للذریـة مـن بعـد  ،المسـلم حمایـة لهـا مـن أن تتـأثر بـدین زوجهـا الزواج من غیر

ـــر "فـــي أن تـــدین بـــدین األب غیـــر المســـلم، وقـــرر القـــانون قاعـــدة  یتبـــع المحضـــون خی

تبعـــًا لمبـــدأ الحمایـــة، وأجـــاز القـــانون للحاضـــنة غیـــر المســـلمة التمتـــع  )٢١("األبـــوین دینـــاً 

هـــو الخامســـة تســـقط عنـــده حضـــانة  ینـــاً مع حـــّد عمـــراً  –أي القـــانون  –بالحضـــانة لكّنـــه 

تلـــــك الســـــنة هـــــي التـــــي تتشـــــكل فیهـــــا فطـــــرة  نمـــــن القـــــانون أ غیـــــر المســـــلمة افتراضـــــاً 

ن حاولـت التـأثیر إانة غیـر المسـلمة ضـفـي إسـقاط ح المحضون، وكان القانون صارماً 

لحاضـن الرجـل مـن التمتـع ن لم یبلغ المحضون الخامسـة، كمـا حـرم ا، وإ علیه في دینه

  .ن كان غیر مسلمإ بالحضانة

أما الخصوصیة فتظهر في أن القانون حصر شعائر خاصة متعلقة بأمر األسرة علـى 

المسلمین فقط دون غیرهم، كالشهادة علـى العقـد والوالیـة علـى المسـلمة، وال غرابـة فـي 

الـذي یمیـز أي دیـن أو " الخصوصـیة"هذا، فاألدیان والمعتقـدات تقـف علـى هـذا المبـدأ 

وتوسع مبدأ الخصوصیة في القـانون لیحـرم المسـلم وغیـر المسـلم مـن  معتقد عن غیره،

  .ن كان هناك اختالف في الدین بین الوارث والمورثإ –على حد السواء  –اإلرث 

  :االعتراف واالستفادة

، بــل اعتــرف بــه وتواصــل معــه لالســتفادة مــن خبراتــه )غیــر المســلم(لــم ینكــر القــانون 

مسـلمین، لــذا لـم یشـترط القـانون فـي مـن یحـدد المــرض وقدراتـه التـي قـد ال تتـوفر فـي ال

مـــن أهـــل االختصـــاص دینـــًا بعینـــه، ومـــن ثـــم یكـــون مصـــیر األســـرة الموجـــب للتطلیـــق 

، وٕان كــان القــانون قیــد إثبــات وأمینــاً  مــا دام مختصــاً المســلمة رهنــًا لشــهادة غیــر المســلم 

كـن لـیس هنـاك مـن ، ولالعنة الموجبة للتطلیق أن یكون الطبیب الذي یشهد بهـا مسـلماً 

 –حجة تسند هذا المنع، مـا دامـت الخبـرة واالختصـاص هـي الفیصـل فـي إثبـات العنـة 

ولــیس الــدین، وهــو مــا أخــذ بــه القــانون فــي إثبــات المـــرض  –وهــي نــوع مــن المــرض 
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مــن خبرتــه  واســتفاد )غیــر المســلم(بـــ فوعلــى كــلٍّ فــإن القــانون اعتــر  .الموجــب للتطلیــق

  .یر المسلم في المرض الموجب للتطلیق واختصاصه حین أجاز شهادة غ

  :وأخیراً 

هــــذه هــــي القواعــــد الكلیــــة التــــي قــــام علیهــــا قــــانون األحــــوال الشخصــــیة للمســــلمین فــــي 

علـى أسـاس  )غیـر المسـلم(السودان، بـل قامـت علیهـا الشـریعة الغـراء فـي التعامـل مـع 

  .من توازن معقول وواقعیة مبصرة

  :الهوامش

  .برتوكول میشاكوس) ١(

 .قسمان اآلخران للفقه بجانب المعامالت هما العقائد والعباداتال) ٢(

 .١١موسوعة األحوال الشخصیة، ص) ٣(

مـــن المســـائل التـــي حـــاد فیهـــا القـــانون عـــن المـــذهب الحنفـــي إلـــى المـــالكي مســـألة ) ٤(

 .الكفاءة والوالیة في الزواج

 .ینانظر موقع إسالم أون ال –فتوى صادرة من مجلس اإلفتاء األوروبي ) ٥(

 .هـ من القانون ١٩المادة ) ٦(

 .من القانون ٥/١المادة ) ٧(

 .من القانون ٢٦المادة ) ٨(

 .من القانون ٢١المادة ) ٩(

 .هي العجز عن الجماع العنة. من القانون  ٣٣المادة ) ١٠(

 .من القانون ١٥١/١المادة ) ١١(

 .من القانون ١٥٢المادة ) ١٢(

 .من القانون ١٥٨المادة ) ١٣(

 .من القانون ١١٤/١، ١٠٩المادة  )١٤(

 .من القانون ١١٤/٢المادة ) ١٥(

 .ب ثالثًا من القانون/١١٣المادة ) ١٦(

 .من القانون ٢٦٧المادة ) ١٧(

 .من القانون) ط( ٣١٧، ٢٩٦، ٢٨٦المواد ) ١٨(
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 .من القانون ٣٢٠المادة ) ١٩(

 .من القانون ٣٥١المادة ) ٢٠(

 .من القانون ١١٤المادة ) ٢١(
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  وٕامكانیة تطبیقه على علم السیاسة (PARADIGM) فهوم النموذج المعرفيم

  *كنعان حمة غریب. أ

  

مـن أهـم وأبـرز فالسـفة العلـم فـي عـالم الیـوم، بـل " Tomas Kohnتومـاس كـون "یعد 

لحركــة الــربط بــین تــاریخ العلــم  علــى أنــه الممثــل الشــرعي الــرئیس قــد ینظــر إلیــه أحیانــاً 

History of  Science  لسـفة العلـم وفPhilosophy of Science  مـن خـالل

نـــه متوقـــع منـــذ صـــدور تجـــاه متوقـــع رغـــم أوهكـــذا اال. Methodologyالمیثودولوجیـــا 

 The Logic ofمنطــق الكشـــف العلمــي " "Karl Poperكــارل بـــوبر "مؤلــف 

Scientific Discover "كـون"نه كان ینبغي على فلسفة العلـم أن تنتظـر مقـدم إال أ "

 The" بنیـة الثـورات العلمیـة "الـربط التـام بـین هـذه الجوانـب الثالثـة فـي  لیحقـق فكـرة

Structure of Scientific Revolutions  الـذي دارت حولـه الدراسـات فـي العقـود

  .١الماضیة وال زالت حتى یومنا هذا

  تحدید مفهوم النموذج المعرفي

فإنـــه مـــن " كـــون"قدمــه لحداثـــة هـــذا المفهــوم واعتمـــاد البـــاحثین فیـــه وبــه علـــى مـــا  نظــراً 

دخلـه فـي أنفسـه الـذي كـان أول مـن " كـون"الصعب تقدیم تعریف دقیق لـه، خاصـة أن 

  .٢ثنتین وعشرین داللةعجم العلمي المعاصر قد استخدمه باالم

بمـا وصـلت إلیـه " كون"اعترف " بنیة الثورات العلمیة"ي ذیل الطبعة الثانیة من كتابه ف

قـد  نـه حقـاً من أن المفهوم غـامض، وأ" Masrget Masermanمارجریت ماسترمان "

، وأخـرى كـان معرفیـاً  استخدمه بمعـاني شـتى، فمـرة كـان یـرى فـي قـوانین نیـوتن نموذجـاً 

  .٣وثالثة ملحقة به أو صفة له ،لهذا النموذج یراها مكوناً 

فإنــه اسـتخدم مصــطلح النمـوذج المعرفـي فــي الجـزء األعظــم مـن كتابــه " كـون"وبحسـب 

ر عــن جمــاع المعتقــدات والقــیم المتعــارف علیهــا ، فهــو مــن ناحیــة یعّبــبمعنیــین مختلفــین
                                                 

 .باحث عراقي، یحضر لنیل درجة دكتوراه فلسفة في علم السیاسة بجامعة النیلین* 
 .٦٦ص، )١٩٨٨ ،دار المعرفة الجامعیة: إلسكندریةا( ،نظریة المعرفة العلمیة ،ماھر عبد القادر.د ١

سلس�ة  -المجل�س ال�وطني للثقاف�ة والفن�ون :الكوی�ت( ،ش�وقي ج�الل، ترجم�ة، بنیة الثورات العلمیة ،توماس كون ٢

  .٢٥٢ص ،)١٩٩٢،)١٦٨(عالم المعرفة 

 :فیرجینی�ا، ولوجیةنظریات السیاسة المقارنة ومنھجیة دراس�ة ال�نظم العربی�ة مقارب�ة ابس�تم ،نصر محمد عارف ٣

 .٤٦ص ،١٩٩٨، جامعة العلوم اإلسالمیة واالجتماعیة
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 والتقنیــــات المشــــتركة بــــین أعضــــاء مجتمــــع بذاتــــه، ومــــن ناحیــــة أخــــرى باعتبــــاره مثــــاالً 

  .١بین أعضاء جماعة البحث مشتركاً 

هو نسق معیـاري وٕادراكـي یـنظم تفكیرنـا " Paradigm"فإن " منى أبو الفضل"وبحسب 

ویضــع حــدوده ونطاقــه مثــل، المفــاهیم،  ،لــه األســس واإلطــار ویــوفر ،فــي حقــل معــین

  .٢"المنظورات، ورؤیة العالم النظریات،

بـــذلك یشـــیر النمـــوذج المعرفـــي إلـــى أبنیـــة ضـــمنیة التـــي یمكـــن أن تفهـــم منـــه مســـتویات 

طـــر معرفیـــة للواقـــع ، فهـــو أمختلفـــة مـــن الواقـــع االجتمـــاعي التـــي یتخـــذ صـــورا مختلفـــة

  .٣االجتماعي

إلـى النمـوذج المعرفـي " Egon G. Guba and Yavona S. Lincoln " ویشـیر

لــیس فقــط فــي اختیــار المــنهج بأنــه نظــام معتقــد أساســي أو رؤیــة للعــالم یرشــد الباحــث 

  .٤"بستمولوجیا بصورة أساسیةوٕانما أنطولوجیا وإ 

شـــمل فـــي مدلولـــه مـــن النظریـــة، إذ یرمـــز إلـــى أوهنـــاك مـــن یـــرى أن النمـــوذج المعرفـــي 

ت التي تجمع أفراد مجموعة علمیـة فـي میـدان معـین وفـي حقبـة معینـة، مجموع القناعا

وتتضــمن نظــرة معینــة . وهــذه القناعــات أو المعتقــدات تهــم النظریــات والمنــاهج الســائدة

یدولوجیـة، فـالنموذج المعرفـي هـو الـذي د تكون لها جذور میتافیزیقیة أو أإلى الكون وق

  .٥إعطائها وسائل االنتقاد والنقدیقود ویوجه المجموعة العلمیة في أبحاثها ب

فـــي موســـوعة العلـــوم السیاســـیة تـــم اإلشـــارة إلـــى مفهـــوم النمـــوذج المعرفـــي بأنهـــا صـــورة 

وتمثل الصورة مـا هـو مقبـول بشـكل عـام بـین ممارسـي ذلـك العلـم  ،لوضعیة علم معین

                                                 

 .٢٥٩ص ،٢٤٤ص ،مصدر سابق ،بنیة الثورات العلمیة ،توماس كون ١

2 Mona Abul-Fadl: Paradigm in Political Science Revisited:Critical Option and 

Muslim Perspective، The American Journal of Islamic Social Science، Vo.6، No.1 

September 1989.p.15. 

3 Egon G. Guba and Yavona S. Lincoln، Competing Paradigm in Qualitative 

Research  in: Norman K. Denzin and Yavona S.Lincoln (eds) The Landscape of 

Qualitative Research  Theories and Issues (California and London: Sage Thousand 

Oka، 1998).p.195. 
4 Ibid، p.122. 

لقی�ت عل�ى طلب�ة الس�نة الرابع�ة قس�م العل�وم السیاس�یة ، أمحاضرات في السیاسة الخارجیة ،علي عودة العقابي.د ٥

 .٢٦ص ،١٩٩٩ ،بكلیة القانون والسیاسة في جامعة صالح الدین
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لعلــم مــا، وتوجــه العــاملین فــي نطــاق هــذا العلــم لكیفیــة  ونظــم النظریــات الســائدة حالیــاً 

للمفهـوم  یمكـن تعریـف النمـوذج " كـون"فـي السـیاق العـام السـتخدام . ١عمل علمهم هنا

المعرفــــي بأنــــه مجموعــــة متآلفــــة منســــجمة مــــن المعتقــــدات والقــــیم والنظریــــات والقــــوانین 

واألدوات والتكنیكـــات والتطبیقـــات، یشـــترك فیهـــا أعضـــاء مجتمـــع علمـــي معـــین، وتمثـــل 

یقـود البـاحثین فـي  أو دلیالً  ومرشداً  .لتفكیر والممارسة، أو طرقة في اكبیراً  بحثیاً  تقلیداً 

  .٢حقل معرفي ما

ویشـــكل المعیـــار  ،للباحـــث فـــي المجتمـــع العلمـــي علیـــه یكـــون النمـــوذج المعرفـــي مرشـــداً 

  .٣الذي یحدد حقل معرفي معین

بنیـة الثـورات " سـنوات مـن إصـدار كتابـه مفهوم النموذج المعرفي بعد سـبع" كون"طّور 

واعتبــر مفهــوم  Disciplinary Matrixتــرح مصــطلح مصــفوفة معرفیــة واق" العلمیــة

  . النموذج المعرفي مكون من مكونات المصفوفة المعرفیة

ــــاب ــــرجم كت ــــب المبحثــــي كمــــا اســــتخدمه مت ــــة أو القال ــــة " مفهــــوم المصــــفوفة المعرفی بنی

  :یتضمن أربعة عناصر أو مصفوفات" الثورات العلمیة

  : التعمیمات الرمزیة -١

م مــن المكونــات األساســیة لمفهــوم المصــفوفة المعرفیــة، وهــي تشــیر إلــى مهــ هــي مكــون

تلـــــك التعبیـــــرات التـــــي یســـــتخدمها أعضـــــاء جماعـــــة البحـــــث دون ارتیـــــاب أو اخـــــتالف 

 علیهــا، مثـال ذلـك اإلشـارة إلـى القـوة برمــز، أي بمعنـى تعبیـرات مشـتركة ومتفـق بشـأنها

  .٤)ق(

  :الجوانب المیتافیزیقیة -٢

زام الجمعــي أو المشــترك بمعتقـــدات معینــة، مثــل الحـــرارة هــي الطاقـــة اللتـــایعنــي بــذلك 

المولــــدة للحركــــة فــــي األجــــزاء المكونــــة لألجســــام، وهــــذا االلتــــزام بمثابــــة المعتقــــد تــــؤمن 

                                                 
 ،جامع�ة الكوی�ت: الكوی�ت(، ة العل�وم السیاس�یةموس�وع ،)مح�رران( محمد محمود ربی�ع ،إسماعیل صبري مقلد ١

 .٩١١ص ،)١٩٩٤

 .٤٦ص ،مصدر سابق ،نظریات السیاسة المقارنة ،نصر محمد عارف ٢
3 Htt://www.des.emory.edu/mfp/Kuhnquote.html   8/8/2005. 

 .٢٥٣ص ،مصدر سابق ،بنیة الثورات العلمیة ،توماس كون ٤
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بنمـــاذج معینـــة وتـــزود جماعـــة البحـــث بقیـــاس تمثیلـــي أو تشـــبیه مجـــازي مفضـــل علـــى 

  .١للصحة والخطأ وهذا یمثل قاعدة للتفسیر ومعیاراً  .غیره

  : القیم المشتركة والسائدة -٣

هي القاسم المشترك بین العلماء والمعیار في الحكم علـى النظریـات والظـواهر، إال أن 

بالقسمات الممیزة للشخصیة الفردیـة وتـاریخ الحیـاة  كبیراً  تأثیراً  تطبیق القیم یتأثر أحیاناً 

  .الشخصیة وهي أمور تمایز بین أعضاء الجماعة الواحدة

مــة لســلوك الجماعــة حتــى المشــتركة یمكــن أن تكــون محــددات مه أن القــیم" كــون"یــرى 

 فالنـاس لـم یرسـموا جمیعـاً  ،ولو لم یطبقها جمیع أعضاء جماعـة البحـث بـنفس الطریقـة

علـــى نحـــو متشـــابه عبـــر العصـــور التـــي كـــان التعبیـــر فیهـــا بالرســـم قیمـــة أولیـــة، ولكـــن 

  .٢لى إثر التخلي عن هذه القیمةالمسار التطوري للفنون التشكیلیة تغیر بالكامل ع

تتعلـــق بـــالحلول الموضـــوعیة للمشـــكالت التـــي یواجههـــا الدارســـون، داخـــل : األمثلـــة-٤

وهـــي تتعلـــق . المعمـــل أم فـــي االمتحانـــات أم فـــي نهایـــة فصـــول كتـــب العلـــوم الدراســـیة

والتــي تجابــه  ،بــبعض حلــول مشــاكل التقنیــة التــي تعــرض فــي النشــرات الدوریــة أیضــاً 

ل حیــــاتهم العلمیــــة وأثنــــاء إجــــراء البحــــوث الدراســــیة، والتــــي توضــــح لهــــم العلمــــاء خــــال

ن الفــوارق بــین مجموعــات األمثلــة المختلفــة هــي التــي أو  .باألمثلــة كیــف یــؤدون عملهــم

تكســـب جماعـــة البحـــث بنیـــة العلـــم الدقیقـــة أكثـــر ممـــا تفعـــل جمیـــع العناصـــر األخـــرى 

  .٣المكونة للمصفوفة المعرفیة

  يعناصر النموذج المعرف

   Normal Scienceالعلم القیاسي  :أوالً 

تعنـــي البحـــث الـــذي رســـخ بنیانـــه علـــى إنجـــاز أو أكثـــر، مـــن " كـــون"هـــذه العبـــارة عنـــد 

وهــي إنجــازات یعتــرف مجتمــع علمــي محــدد، ولفتــرة زمنیــة،  .إنجــازات الماضــي العلمیــة

  .٤ً مارسات العلمیة مستقبالمبأنها تشكل األساس لل

                                                 

 .٢٥٥ص ،المصدر نفسھ ١

   .٢٥٩-٢٥٦ص ،المصدر نفسھ ٢

 .٢٥٩-٢٥٨ص ،المصدر نفسھ ٣

 .٤١ص ،المصدر نفسھ ٤
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الظــروف العادیــة عنــدما ال یوجــد مــا یــدعو إلــى الشــك فــي العلــم القیاســي هــو العلــم فــي 

ـــ ـــة  ةالنظریـــات المعمـــول بهـــا، وال توجـــد أی ظـــاهرة شـــاذة ال تنـــدرج وفـــق القـــوانین العلمی

  .١السائدة والمقبولة عن الجماعة العلمیة

 عظیمــاً  اإلنجــاز العلمــي المكــون للعلــم القیاســي وفــق رؤیــة كــون یجــب أن یكــون إنجــازاً 

ؤهلهـــا إلـــى كســـب المزیـــد مـــن مـــوالین لهـــا وصـــرفهم عـــن أســـالیب ممـــا ی غیـــر مســـبوق،

مفتوحــة البــاب لجمیــع أنــواع  وأن تكــون أیضــاً  .أخــرى منافســة لهــا فــي النشــاط العلمــي

  .٢المشاكل لكي یحلها جماعة من المهنیین المشتغلین بالعلم بتعریفه الجدید

وعـــة مـــن البـــاحثین وعنـــدما یلتـــزم بـــه مجم معرفیـــاً  اإلنجـــاز بـــذلك المعنـــى یمثـــل نموذجـــاً 

فإن الباحثین الذین یركزون أبحـاثهم علـى نمـاذج " "كون" یشكل العلم القیاسي، وبتعبیر

، وهــذا االلتــزام ةمشــتركة فیمــا بیــنهم ملتزمــون بــذات القواعــد والمعــاییر للممارســة العلمیــ

ومــا یــنجم عنــه مــن إجمــاع واضــح فــي الــرأي، یمــثالن الشــروط األولیــة للعلــم القیاســي، 

  .٣روط نشوء واستمراریة تقلید بحثي بذاتهأعني ش

أو قــوانین " نیــوتن" بنــاًء علــى مــا ســبق ولضــرب مثــال عــن العلــم القیاســي یعــد میكانیكــاً 

  .  معرفیاً  ونموذجاً  قیاسیاً  نیوتن في الحركة والتي فسرت ظواهر كونیة عدیدة علماً 

  Scientific Communityالجماعة العلمیة : ثانیاً 

ء والفعالیــات العلمیــة، وهــي تلــك الجماعــات والفعالیــات واألنشــطة هــي مجموعــة العلمــا

المشغولة بالبحث العلمي، والمهمومة بقضایا التقدم العلمـي، وقضـایا اسـتخدام المعرفـة 

  .٤العلمیة للنهوض بالمجتمع وتنمیة قدراته في كافة المجاالت

الفـــرد ال یمكـــن  أن العـــالم علـــى الطبیعـــة الجمعیـــة للنشـــاط العلمـــي مؤكـــداً " كـــون" یركـــز

ولكـــي یفســـر مصـــطلح النمـــوذج المعرفـــي بنجـــاح . ٥كافیـــة للنشـــاط العلمـــي اعتبـــاره ذاتـــاً 

  .١یجب أن یعترف بالمجموعات العلمیة بوصفها مالكة لوجود مستقبل

                                                 
 ،نظریات الغربی�ة ف�ي فلس�فة العل�مالدراسة نقدیة لبعض : فلسفة العلم من منظور إسالمي ،زكریا بشیر اإلمام .د ١
 .١٣٤ص، )٢٠٠٢ ،دار السداد للطباعة: الخرطوم(

2 Htt://www.des.emory.edu/mfp/Kuhnquote.html   8/8/2005 

 .٤٢ص، مصدر سابق ،بنیة الثورات العلمیة ،توماس كون ٣

 .١٣٤ص ،مصدر سابق ،زكریا بشیر اإلمام ٤

 ،دراس�ة نقدی�ة مقارن�ة ف�ي ض�وء النظری�ات المعاص�رة ،نظریة الواقعیة ف�ي العالق�ات الدولی�ة ،أنور محمد فرج ٥

 .٩٣ص ،٢٠٠٥، القتصادیة واالجتماعیةكلیة التجارة والدراسات ا ،جامعة النیلین ،رسالة دكتوراه غیر منشورة
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تتكون مجموعة علمیة ضمن هذه النظرة، من ممارسي اختصـاص علمـي، وبارتبـاطهم 

دریبهم، فــإنهم یــرون أنفســهم كمــا یــراهم بواســطة عناصــر مشــتركة فــي تعلــیمهم وتــ معــاً 

آخــرون كأنــاس مســئولین عــن الســعي وراء مجموعــة مــن األهــداف المشــتركة، بضــمنها 

تـــدریب خلفـــائهم، تتمیـــز مثـــل هـــذه المجموعـــات بالكمـــال لالتصـــاالت ضـــمن الجماعـــة 

  .واإلجماع النسبي للجماعة في حكمها في القضایا المهنیة

ــــة یســــتوعبو  ــــى نطــــاق ملحــــوظ األدب نفســــه ویســــتنتجون إن أفــــراد مجموعــــة معین ن عل

القضــــایا وبســــبب تركیــــز اهتمــــام المجموعــــات المختلفــــة، علــــى . الــــدروس نفســــها منــــه

كــون االتصــاالت المهنیــة عبــر خطــوط جماعــة شــاقة وتولــد المختلفــة فمــن المــرجح أن ت

  .٢سوء التفاهم، وقد تعزل عند متابعتها الخالف الجدي غالباً 

ــــاك ــــه هن ــــة تجمــــع الجماعــــة العلخصــــائص جوهر  علی ــــمی ة، وهــــذه الخصــــائص تمثــــل ی

هنـــاك " كـــون" األســـاس فـــي االنتمـــاء وكســـب العضـــویة فـــي الجماعـــة العلمیـــة، وحســـب

فرجـــل العلـــم ال بـــد أن یكـــون علـــى "بعـــض شـــروط أساســـیة لعضـــویة الجماعـــة العلمیـــة 

بحــل مشــكالت عــن ســلوك الطبیعــة، عــالوة علــى هــذا، فإنــه بــالرغم  ســبیل المثــال معنیــاً 

في نطاقه إال أن المشكالت التـي یعالجهـا ال  أن اهتمامه بالطبیعة قد یكون شامالً  من

هـــم مـــن ذلـــك أن الحلـــول التـــي ترضـــیه واأل. بـــد أن تكـــون مشـــكالت تتعلـــق بالتفاصـــیل

ـــة مـــن یمكـــن أال تكـــون مجـــرد حلـــول مرضـــیة لـــه شخصـــیاً  ـــل ال بـــد أن تكـــون مقبول ، ب

ــ" كــون"عنــد  "كثیــرین"و .٣"كثیــرین بــل " وعــة مــن عامــة النــاس والمجتمــع،مجم يال تعن

ــــــداً  يكــــــون هــــــتیجــــــب أن  ــــــدها تحدی ــــــي جــــــرى تحدی ــــــین العلمــــــاء  الجماعــــــة الت مــــــن ب

  .٤"المتخصصین األكفاء القائمین بنفس النشاط العلمي

قتضـي حظـر االحتكـام إلـى رؤوس تالحیاة العلمیة للجماعة العلمیـة  أیضاً " كون"ویرى 

لعلمیـــة، ألن العلمـــاء وحـــدهم أصـــحاب قواعـــد الدولـــة أو الكافـــة فیمـــا یخـــتص بالحیـــاة ا

اللعبــة فــي العلــم، الفــاهمون لهــا، أو أنهــم شــركاء فــي معیــار متكــافئ مــن أجــل إصــدار 

                                                                                                                                            

ص�الح ، ف�ؤاد الك�اظمي :ترجم�ة ،دراسات مختارة في التقلید العلمي والتغی�ر ،الصراع الجوھري ،توماس كون ١

 .٢٦٦ص) ١٩٨٩، دار النشر الثقافیة :العراق( ،هللا سعد
 .٢٦٦ص ،المصدر نفسھ ٢
 .٢٣٥ص، مصدر سابق ،بنیة الثورات العلمیة ،توماس كون ٣

 .٢٣٥ص ،المصدر نفسھ ٤



 ١٠٧

وٕان الشـــك فـــي أنهـــم متفقـــون علـــى معـــاییر مشـــتركة بیـــنهم . أحكـــام صـــریحة وواضـــحة

ووضــع  .لعملیــات التقیــیم إنمــا یعنــي الســماح بوجــود معــاییر متضــاربة لإلنجــاز العلمــي

  .١عن وحدة العلم الحقیقیة هذا من شأنه أن یثیر بالقطع سؤاالً ك

 العلم القیاسي، وحینما یحـدث شـذوذهذه الخصائص والشروط للجماعة العلمیة تتعلق ب

للعلــم الشــاذ أو الثــورة  ویحصــل خــروج عــن قواعــد اللعبــة یكــون هنــاك طریقــاً  ،فــي ذلــك

  .العلمیة

  أزمة النموذج المعرفي :ثالثاً 

 ات الجدیـدة، فاالكتشـافات العلمیـةالنماذج المعرفیة هـو األفكـار واالكتشـافمصدر أزمة 

الجدیـــدة تمثـــل مرحلـــة وســـیطة بـــین النمـــوذج المعرفـــي الســـائد وبـــین النمـــوذج المعرفـــي 

  .٢فإن االكتشافات عوامل بناء مثلما هي عوامل هدم" كون"المنبثق، وبتعبیر 

 .ل بنـــاء لنمـــوذج معرفـــي قـــادموبدایـــة عوامـــ ،فهـــي عوامـــل هـــدم لنمـــوذج معرفـــي ســـائد

ولكـن یوجـد نمـوذج  .النماذج المعرفیة تكتسب مكانتها من قـدرتها علـى حـل المشـكالت

معرفــي واحــد یفســر كــل المعلومــات والعوامــل، األمــر الــذي یــؤدي إلــى ظهــور األزمــات 

  .٣وهي شرط النبثاق نظریات جدیدة ،العلمیة

ة فتــرة یغلــب فیهــا علــى البــاحثین لــذلك فــإن انبثــاق نظریــات جدیــدة، كانــت تســبقه عــاد

فــإن هــذا الشــعور  ،وكمــا لنــا أن نتوقــع. المختصــین شــعور واضــح بــالقلق وعــدم األمــان

فـــي الوصـــول إلـــى المرتقبـــة مـــن حـــل  يبعـــدم األمـــان إنمـــا تولـــد بفعـــل اإلخفـــاق الطـــرد

معضــالت العلــم القیاســي، ومــن ثــم فــإن إخفــاق القواعــد القائمــة هــو مقدمــة للبحــث عــن 

  .٤دةقواعد جدی

  :تنتهي جمیع األزمات المعرفیة بثالث طرق

أن یثبــت العلــم القیاســي فــي النهایــة قدرتــه علــى معالجــة المشــكلة  قــد یحــدث أحیانــاً  -أ

ن الـذین رأوا فـي هـذه المشـكلة خاتمـة ییـأس البـاحث، علـى الـرغم مـن التي أثـارت األزمـة

  . النموذج اإلرشادي القائم

                                                 

 .٢٣٥ص ،المصدر نفسھ ١

 .١١١ص ،المصدر نفسھ ٢

 .٩٣ص ،مصدر سابق ،أنور محمد فرج ٣
 .١١٣ص، مصدر سابق ،بنیة الثورات العلمیة، توماس كون ٤



 ١٠٨

فـي الوصـول إلـى أي حـل مـن خـالل  ل مسـتقبالً نـه ال أمـأقد یخلص العلمـاء إلـى  -ب

لجیـل مقبـل لـه  فتحدد سمات المشـكلة، وتطـرح جانبـاً  .مجال بحثهم وهو بحالته الراهنة

  .أدواته األكثر تطوراً 

  .١أن تنتهي األزمة بانبثاق مرشح جدید بدیل عن النموذج المعرفي القائم -ج

أبعــد مــا تكــون عــن وصــفها   ولكــن هــذا االنتقــال إلــى نمــوذج معرفــي بــدیل مســألة وقــت

ومـن شـأنها أن  ،بأنها عملیـة تراكمیـة، بـل إنهـا إعـادة للبنـاء فـوق قواعـد أساسـیة جدیـدة

  .٢تغیر بعض القواعد النظریة األساسیة وتجدد الكثیر من مناهج وتطبیقات البحث

  الثورات العلمیة: رابعاً 

حیــــث أن  كتابــــه، وهــــي عنــــوان" كــــون" الثــــورات العلمیــــة مــــن المفــــاهیم األساســــیة عنــــد

بعض منها سابق یدخل في سیاق متـرابط مـع  ،المفاهیم األخرى والذي تم اإلشارة إلیها

  .ویشكل الطریق نحو الثورات العلمیة ،مفهوم الثورة العلمیة

حــداث التطوریــة غیــر التراكمیــة، هــي سلســلة األ" كــون"ت العلمیــة عنــد المقصــود بــالثورا

، بنمــوذج معرفــي جدیــد متعــارض أو جزئیــاً  كلیــاً  التــي یبــدل فیهــا نمــوذج معرفــي قــدیم،

  .٣معه

هـــذا یعنـــي أن الثـــورات العلمیـــة هـــي تلـــك الحالـــة التـــي یحـــدث فیهـــا تحـــول جـــذري فـــي 

 .المعرفــة العلمیــة، عنــدما تتــرك وتهــدم نظریــات ونمــاذج وتصــورات ســادت لفتــرة طویلــة

ـــتمكن مـــن تفســـیر ظـــاه ـــم ت ـــك التصـــورات والنمـــاذج القدیمـــة، ألنهـــا ل ـــدة تتـــرك تل رة جدی

  .٤شاذة

ــــر وروداً  ــــوم أن المصــــطلح أكث ــــات السیاســــیة  مــــن المعل فــــي التطــــور السیاســــي واألدبی

تبریر اسـتخدام المصـطلح " كون" یحاول .المتعلقة بالتغیرات السیاسیة الكبیرة في العالم

بمقارنتهــا بــالثورات السیاســیة مــن خــالل مناقشــة أوجــه التــوازي بــین الثــورة  - الثــورات –

الثــورة السیاســیة، لتبریــر اســتخدام ذات االســتعارة التشــبیهیة الدالــة علــى الثــورة العلمیــة و 

  .منهما في  كلٍّ 

                                                 
 .١٣٤ص ،المصدر نفسھ ١
 .١٣٤ص ،المصدر نفسھ ٢
 .١٤٣ص ،المصدر نفسھ ٣
 .١٣٥ص، مصدر سابق ،زكریا بشیر اإلمام ٤



 ١٠٩

الثـــورات السیاســـیة تبـــدأ مـــع تصـــاعد اإلحســـاس الـــذي یكـــون فـــي الغالـــب  :"كـــون"یقـــول 

علــى قطـاع معــین مـن المجتمــع السیاسـي، بــأن المؤسسـات القدیمــة لـم تعــد تفــي  قاصـراً 

فــي  كالت التــي تفرضــها بیئــة كانــت تلــك المؤسســات طرقــاً علــى نحــو مالئــم بحــل المشــ

عنـد فئـة  وبنفس الطریقة إلى حد كبیر تستهل الثـورات العلمیـة بتزایـد اإلحسـاس. خلقها

القائمــة قــد  - المعرفیــة – محــدودة مــن المجتمــع العلمــي، بــأن أحــد النمــاذج اإلرشــادیة

طبیعـة سـبق أن وجـه كافیة في مجال اكتشـاف جانـب مـن ال ةكف عن أداء دوره بصور 

  .١البحوث الخاصة به هذا النموذج المعرفي ذاته

وبهذا  یمكن القول أن األزمات السیاسیة التي تـؤدي إلـى حـدوث ثـورات سیاسـیة تقابـل 

  .األزمات المعرفیة للنموذج المعرفي العاجزة عن االستجابة لألزمة وحلها

العلمیـــة أكثـــر مـــن ذلـــك  فـــي التنـــاظر بـــین الثـــورات السیاســـیة والثـــورات" كـــون"یمضـــي 

إذ یـرى أن الثـورات السیاسـیة تهـدف إلـى  ،بهدف إعطاء تصور عمیق للثورات العلمیـة

لـــذا فــإن نجـــاح  .تغییــر المؤسســات السیاســـیة بأســالیب تحظرهــا هـــذه المؤسســات ذاتهــا

عن مجموعة من تلـك المؤسسـات السیاسـیة لصـالح أخـرى،  الثورة یستلزم التخلي جزئیاً 

مجموعـــــة مـــــن  ةوبالكامــــل بأیـــــ اً تمامـــــ ء ال یكــــون المجتمـــــع محكومـــــاً وفــــي هـــــذه األثنـــــا

ونلحــظ فــي البدایــة أن األزمــة وحــدها هــي التــي تــوهن دور  .المؤسســات علــى اإلطــالق

. كمـــا ســـبق أن رأینـــا كیـــف وأنهـــا تـــوهن دور النمـــاذج اإلرشـــادیة ،المؤسســـات السیاســـیة

بعــد  فــراد بالغربــة یومــاً ومــع تزایــد عــدد أصــحاب المصــلحة فــي التغییــر یتزایــد شــعور األ

ثــم . بــاطراد عــن المركــز یــوم عــن الحیــاة السیاســیة، ویــزداد ســلوكهم فــي الحیــاة انحرافــاً 

بعــد أن تســتفحل األزمــة وتتفــاقم ینحــو الكثیــرون مــن هــؤالء األفــراد إلــى االلتــزام بــبعض 

المقترحــات المحــددة، أي االلتــزام بمشــروع محــدد لتجدیــد المجتمــع فــي إطــار جدیــد مــن 

ـــا ینقســـم المجتمـــع علـــى .مؤسســـاتال حـــدها معســـكرات أو إلـــى أطـــراف متنازعـــة، أ وهن

آلخــرون إقامــة بینمــا یلــتمس ا .یلــتمس الــدفاع عــن مجموعــة المؤسســات القدیمــة البالیــة

ن یحــدث هــذا االســتقطاب حتــى یفشــل األســلوب السیاســي فــي ومــا إ. مؤسســات جدیــدة

القواعــــد أو النمــــوذج األصــــلي  ألنهــــم مختلفــــون بشــــأن إذ نظــــراً . أن یكــــون هــــو المــــالذ

 للمؤسسات الذي ینبغـي أن یـتم فـي إطـاره التحـول السیاسـي وتقیـیم هـذا التحـول، ونظـراً 

                                                 

 .١٤٣ص ،مصدر سابق ،بنیة الثورات العلمیة ،ونتوماس ك ١
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ألنهــم ال یقــرون بوجــود إطــار أســمى وأرفــع قیمــة مــن المؤسســات یمكــن االحتكــام إلیــه 

أن یلجــأوا إلــى  علــى أطــراف النــزاع الثــوري مــاً ابشــأن االخــتالف الثــوري، هنــا یصــبح لز 

. لیب وتقنیــات تحــریض وٕاقنــاع الجمــاهیر وهــذه تتضــمن فــي الغالــب اســتخدام القــوةأســا

فـــي تطـــور المؤسســـات السیاســـیة إال أن هـــذا  حیویـــاً  وعلـــى الـــرغم مـــن أن للثـــورات دوراً 

ــــاً  ــــدور رهــــن بكونهــــا جزئی مــــن خــــارج نطــــاق السیاســــة أو مــــن خــــارج نطــــاق  أحــــداثاً  ال

  .١المؤسسات

مــن المفیــد " كــون" هــوم الثــورات العلمیــة عنــدمـن خــالل مــا ســبق مــن عــرض ونقــاش لمف

اإلشارة إلى أن مفهـوم الثـورات تقتضـي عـرض بعـض المفـاهیم المرتبطـة بهـا أو ناتجـة 

  :عنها

  :الثورة العلمیة تعني االنقالب في الرؤیة -١

جدیــدة ومختلفــة حــین  ل الثــورات العلمیــة یشــاهدون أشــیاءأن العلمــاء خــال" كــون"كتــب 

لوفــة مــن نفــس األمــاكن التــي نظــروا منهــا مــن قبــل، والســبب فــي ینظــرون بــاآلالت المأ

یشاهدون عـالم أبحـاثهم الخاصـة بطریقـة  ذلك أن التغیرات النموذج تجعل العلماء فعالً 

  .٢عن ذلك العالم الذي كانوا ینتمون إلیه فیما قبل مختلفة تماماً 

اء، وٕانمــا تعــود إن ذلــك التغیــر الحاصــل فــي الرؤیــة ال تعــود إلــى التغیــر الفعلــي لألشــی

إلى التغیر فـي النمـوذج المعرفـي الـذي مثـل ثـورة علمیـة بحیـث أدى إلـى رؤیـة األشـیاء 

  .في ظل وجود نفس األدوات المستخدمة بغیر ما كان علیها سابقاً 

وعلیه فإن التحول في النموذج المعرفي یؤدي إلى التحول في رؤیـة الواقـع مـن حولنـا، 

واألسالیب في مرحلة ما قبل الثورة العلمیة فـي رؤیـة  رغم أنه یتم استخدام نفس الطرق

  .الظواهر

 مـن صـنع النمـاذج المعرفیـة فبتغیـر یوحي إلى أن العالم هـو" كون"إن هذه الفكرة لدى 

النمــوذج المعرفـــي تتغیـــر صـــورة العـــالم، ومـــن الطبیعـــي أن هـــذا ینفـــي مقولـــة أن العـــالم 

ور نســبي فــي رؤیــة العــالم تصــ" كــون"مــن هنــا فــإن تصــور  .موضــوعي وموجــود بذاتــه

  .النماذج المعرفیة ألن صورة العالم تتغیر بتغیر نظراً 

                                                 
 .١٤٥ -١٤٤ص ،المصدر نفسھ ١
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  :القطیعة بین النماذج المعرفیة -٢

ـــة " كـــون"مـــن المقـــوالت األساســـیة فـــي نمـــوذج  ـــل نمـــاذج معرفی ـــات التـــي تمث أن النظری

ومعزولــة عــن بعضــها الــبعض، فلــیس  مختلفــة تعــیش فــي أكــوان وعــوالم منفصــلة تمامــاً 

عـن بعضـها الـبعض،  عالقـات تواصـل بینهمـا فهـي منقطعـة ومنفصـلة تمامـاً  ةیـهناك أ

علــى فكــرة أن التــراث  هــذه الفكــرة تقضــي تمامــاً . ولــذلك ال توجــد وســائل للمقارنــة بینهــا

العلمي متراكم، أو مشروع متصل یتطور بصـورة منطقیـة متسـقة؛ بمعنـى أن النظریـات 

وعلــى العكــس مــن . موضــوعیة منطقیــةالســابقة تــؤدي إلــى النظریــات الالحقــة بصــورة 

ذلك فإن العلم الجدید والنماذج المعرفیة التي تمثلـه تولـد والدة جدیـدة وغیـر متوقعـة وال 

یمكـــن التنبــــؤ بحـــدوثها وبطبیعتهــــا أو التشــــكیل الـــذي ســــوف تظهــــر علیـــه فهــــي تنبثــــق 

  .١ً انبثاقا

وال صــلة مــن ذلــك المعرفــة تكــون صــحیحة فــي ســیاق النمــوذج المعرفــي التــي تحكمهــا 

هــذا االتجــاه ینفــي وجــود معیــار لقیــاس خطــأ أو  .لهــا بنمــاذج معرفیــة ســابقة أو الحقــة

  .صواب أیة نظریة

" كـون" من كل ذلـك یمكـن القـول أن الثـورات العلمیـة فـي انحـالل مسـتمر وحسـب رؤیـة

فإن الثورات هي السبیل إلى التقدم وهذا التقدم یتحقـق حینمـا یكـون لـیس فقـط للمجتمـع 

رؤیـــة خاصـــة حـــول العـــالم وٕانمـــا تشـــمل تلـــك الرؤیـــة العـــالم كلـــه حـــول نمـــوذج العلمـــي 

  .٢معرفي معین

  النماذج المعرفیة في علم السیاسة

  :٣بنیة النموذج المعرفي: أوالً 

  العنصر المفاهیمي -١

هــو منظومــة المفــاهیم التــي تســتخدم فــي صــیاغة الفــروض النظریــة بصــورة مباشــرة أو 

وعلــى الــرغم مــن ضــرورة كــون هــذه . مبریقــية البحــث اإلباشــرة، والتــي تحــدد بــؤر غیــر م

ه ال یوجـــد تكنیـــك محـــدد الشـــتقاقها نـــیقـــي، غیـــر أمبر إالمفـــاهیم األساســـیة ذات أســـاس 

                                                 
 .١٣٥ص ،مصدر سابق ،زكریا بشیر اإلمام ١

 .ما بعدھاو ٢٢٥ص ،بنیة الثورات العلیمة ،توماس كون :انظر ٢
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ـــاً إ وتحدیـــد معناهـــا، حیـــث یـــتم اختبارهـــا وصـــیاغتها وتحدیـــد مضـــامینها بصـــورة  مبریقی

  .تحكمیة

  العنصر النظري-٢

لـــوم االجتماعیـــة، فالبـــد مـــن تحدیـــد أن إن لمفهـــوم النظریـــة اســـتخدامات عدیـــة فـــي الع

المقصود بها في هذا السیاق مجموعة الفروض المترابطـة فـي بنـاء منطقـي یعطـي كـل 

. Theoremأو حقیقـة نظریـة  Axiomمفردة فیه وضعها، سواء كانت حقیقـة بدیهیـة 

مبرقیة التي یؤخـذ صـدقها كمسـلمة ولـو لفتـرة قصـیرة، هي القوانین اإل ةوالحقائق البدیهی

وعلـــى عكـــس  أمـــا الحقـــائق النظریـــة فهـــي افتراضـــات تـــم تأكیـــدها بعـــد إثبـــات صـــحتها،

 العنصــر المفــاهیمي نجــد العنصــر النظــري للنمــوذج المعرفــي یمكــن أن یكــون موضــعاً 

  .وقد یكون خطئاً  للتدقیق والمراجعة، حیث إنه قد یكون صحیحاً 

  قواعد التفسیر -٣

للغــة، والتــي یمكــن أن تصــف الظــاهرة هــي التــي تحــدد مــا هــي العبــارات الموجــود فــي ا

علیهـا خطـأ أو صـحة  التي تتم مالحظتها؟ وما هي الشواهد التي یمكن أن یتحدد بنـاءً 

  .تنبؤات النظریة

  عنصر تحدید اإلشكاالت والمعضالت األجدر بالتناول -٤

ـــي  - هـــذا العنصـــر یشـــكل القاعـــدة التـــي علیهـــا یقـــوم أعضـــاء المجتمـــع العلمـــي المتبن

بتحدید المشاكل البحثیة التي تسـتحق الدراسـة، والتـي سـوف تسـهم  - عرفيللنموذج الم

اإلشـــكاالت البحثیـــة تحقـــق للنمـــوذج  نفـــي تطـــویر النمـــوذج وتـــدقیق نظریاتـــه، وذلـــك أ

ـــع اإلالمعرفـــ ـــى مســـتوى الواق ـــى المســـتوى التنظیـــري ي عـــدة وظـــائف عل مبریقـــي، أو عل

ز اإلشــكاالت البحثیــة مجموعــة المجــرد، فعلــى مســتوى الممارســة العلمیــة فــي الواقــع تبــر 

لطبیعــــة األشــــیاء یســــهم فــــي اختبــــار فــــروض النمــــوذج  مــــن الحقــــائق التــــي تعــــد كشــــفاً 

وعلـى . مبریقیـةموذج المعرفي من خالل الحقائق اإلوتنبؤاته، ویسهم في بناء نظریة للن

المســــتوى التنظیــــري المجــــرد تختبــــر اإلشــــكاالت البحثیــــة قــــدرات النظریــــة علــــى التنبــــؤ 

ات أهمیـة، وتختبــر النظریـة ذاتهـا فــي احتكاكهـا بالتجربـة، ومــن ثـم تسـهم فــي بحقـائق ذ

  .إعادة صیاغتها وتطویرها

  عنصر التحكم التكویني -٥
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، ولــذلك فضــل اســـتخدام هــذه الصـــیاغة أن هـــذا العنصــر ال یــزال غامضـــاً " كــون" یــرى

ویقصــد بــه ذلــك المكــون مــن عناصــر النمــوذج المعرفــي، الــذي یســتطیع . الفضفاضــة

قیــام بتحدیــد ماهیــة وشــكل العناصــر األخــرى المفاهیمیــة والنظریــة، والمحــددات التــي ال

مــة التــي تســتحق التنــاول، وتســاعد علــى فهــم النمــوذج حثیــة المهتوضــح اإلشــكاالت الب

أي أنـــه  وتطـــویره، كمـــا یحـــدد مـــا ســـتكون علیـــه القـــوانین التـــي ینبغـــي الوصـــول إلیهـــا،

  .عنصر الضبط في النموذج المعرفي

  النموذج المعرفي في علم السیاسة :ثانیاً 

فــــي تقدیمـــه لمفهـــوم النمـــوذج المعرفــــي اقتصـــرت علـــى العلــــوم " كـــون"ســـهام رغـــم أن إ

نــه نفــى إمكانیــة وجــود النمــوذج فــي العلــوم االجتماعیــة فــي الوضــع الــراهن أالطبیعیــة و 

ال ما قبـل النمـوذج المعرفـي، إ على خلفیة القول بأن العلوم االجتماعیة تمر في مرحلة

هنــاك بعــض مــن علمــاء وبــاحثي العلــوم االجتماعیــة قبلــوا وطبقــوا مفهــوم النمــوذج  إن

  .المعرفي في العلوم االجتماعیة ومن بینها علم السیاسة

یــرى الرافضــون بوجــود اختالفــات واضــحة فــي التطــور النظــري بــین العلــوم االجتماعیــة 

ئمـة تحلیالتـه فـي حقـل مال لتطـور العلـوم الطبیعیـة، وهـذا یـؤدي إلـى عـدم" نكو "ورؤیة 

  .١السیاسة

وهنـــاك اتجـــاه ینظـــر إلـــى االتجاهـــات التقلیدیـــة والســـلوكیة ومـــا بعـــد الســـلوكیة باعتبارهـــا 

وأن ) یاسـیینالعلماء الق(نماذج معرفیة في علم السیاسة، ویرى السلوكیون إنهم یمثلون 

القیاسـي  للعلـم" كـون"النمـوذج السـائد بـالمعنى الـذي اسـتخدمه  نموذجهم المعرفي صار

  .٢والسائد

 Philipفیلیــب بیردســلي " ومــن الرافضــین لوجــود النمــوذج المعرفــي فــي علــم السیاســة

Beardsley " حیــث ركــز فــي معــرض نقاشــه علــى اثنــین مــن خطــب رؤســاء الجمعیــة

وفیمــا یلـــي  ،وجابریــل المونــد ،همــا دیفیـــد ترومــان APSA األمریكیــة للعلــوم السیاســیة

  .٣عرض ذلك

                                                 

 .٩٦ص، مصدر سابق ،أنور محمد فرج ١

2 Ronald.  H. Chileote: Theory of comparative politics: the search for a Paradigm 
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وحتـى منتصـف القـرن العشـرین وجـد فـي  م١٨٨٠فیرى أنه منـذ عـام  أما دیفید ترومان

االتفــاق علیــه مــن قبــل علمــاء یــتم علــم السیاســة مــا یشــبه النمــوذج المعرفــي، ولكــن لــم 

بهـا علـم السیاسـة فـي هـذه  ثم یعرض لمجموعة من الخصائص التـي اتصـف. السیاسة

  :وتتلخص فیما یليالفترة 

ي كنظــام یمثــل وحــدة تتفاعــل مكوناتهــا، بــل إنــه عــدم التركیــز علــى النظــام السیاســ -١

م بهـــا مفـــردة حتـــى النظـــام األمریكـــي تـــم التعامـــل مـــع مكوناتـــه وجزئیاتـــه كأشـــیاء مســـلّ 

  .في الكل ولیست جزءاً 

الغمــوض المفــاهیمي وعــدم التحدیــد حتــى فــي المفــاهیم األساســیة التــي تــم تناولهــا  -٢

  .یاسیةبصورة واسعة، مثل التغییر السیاسي والتنمیة الس

  .التجاهل شبه التام للنظریات، بأي معنى وبأي شكل -٣

  .مبریقیة األولیةما تجاوز اإل التعصب لمفهوم العلم الذي نادراً  -٤

االنحصار والتقید الضیق في كل ما هو أمریكي، مما قضى على إمكانیـة تطـویر  -٥

  .منهجیة مقارنة

  .االقتصار على الوصف الدقیق دون التحلیل -٦

، معرفـــي بصـــورة غامضـــة تمامـــاً الفقـــد عـــالج قضـــیة وجـــود النمـــوذج  ،بة أللمونـــدوبالنســـ

  :مقوالت حیث طرح ثالث مثلما فعل ترومان من قبله

كانت هناك صیاغة نظریة متجانسة في النظریـة السیاسـیة األمریكیـة إبـان القـرنین  -١

  .الثامن عشر والتاسع عشر

- المتحـدة منـذ بدایـة هـذا القـرنإن تطـور علـم السیاسـة المتخصـص فـي الوالیـات  -٢

علــى نمــوذج معرفــي مثــل الــذي  ات منــه كــان محمــوالً یحتــى الخمســین - القــرن العشــرین

، حیـث إن معظـم التغیـرات النظریـة المهمـة خـالل هـذه العقـود أوجـدت "كـون"عبر عنه 

  .نتائج تم فحص صالحیتها

ورة متسـارعة، ر عـن نفسـه بصـات وجد نموذج معرفـي عّبـیات والستینیفي الخمسین -٣

  :وعناصره أربعة هي" النظام السیاسي"محوره 

ى القــوى اقتـراب إحصـائي للــنظم السیاسـیة فــي العـالم، حیــث لـم یعــد یـتم التركیــز علـ -أ

خــذ عینــات مــن كــل دول العــالم، وتــم التركیــز علــى متغیــرات العظمــى فحســب، بــل تــم أ
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ة والتفاعــل بــین المتغیــرات، معینــة تجــري المقارنــة بینهــا لتحدیــد تــأثیر البیئــة فــي السیاســ

  .وذلك باستخدام منهج مقارن أكثر حیویة

التمـایز بـین المتغیـرات واالفتراضـات، وتحدیـد العالقـات االحتمالیـة والمرنـة بینهـا،  -ب

ففي سبیل تأسیس مكونات الـنظم السیاسـیة المقارنـة بینهـا ال بـد مـن فصـل األبنیـة عـن 

ــنظم السیاســیة، والمكونــات االجتماعیــة الوظــائف، واألبنیــة عــن الثقافــة، والــنظم  عــن ال

  .مبریقیة عن العلماإل

مفهــوم النظـــام كإطـــار تحلیلــي یقبـــل التصـــنیف علــى مختلـــف المســـتویات، ویمكـــن  -ج

  .تحدید قدراته التحویلیة والتكییفیة وبیئته

مســتویاتها والمقارنــة بـین الــنظم السیاسـیة و  تطـویر فئـات وظیفیــة مـن أجــل الوصـف -د

  .المختلفة

بعــد عــرض ذلــك الســـؤال المطــروح، هــل یمكــن القـــول بوجــود نمــوذج معرفــي بـــالمعنى 

  ؟"كون"ح وفق استخدام المطرو 

فــي النصــف  معرفیــاً  بــالنظر إلــى مــا طرحــه المونــد یالحــظ أن مــا أطلــق علیــه نموذجــاً 

 ،لــیس إال قوالــب جامــدة كانــت ســائدة آنــذاك - قــرن العشــرینال –األول مــن هــذا القــرن 

ونــد نفســه فــي ســیاق آخــر بالتقلیدیــة والمحافظــة والجمــود، ولــذلك هنــاك وقــد وصــفها الم

أمـــا مـــا اعتبـــره المونـــد أنـــه نمـــوذج معرفـــي ظهـــر بصـــورة . تنـــاقض داخلـــي فـــي مقوالتـــه

مـن  ات فال یمكن اعتبـاره كـذلك، ألنـه ال یسـتجیب أليٍّ یات والستینیمؤكدة في الخمسین

فلـم یتحقـق وجـود  ،یحقـق أهدافـه للنمـوذج المعرفـي، وال" كـون"الخصائص التي حددها 

قــانون أو نظریــة وأدوات تقــوم بإظهــار الحقــائق، وتكشــف عــن طبیعــة األشــیاء وتقودنــا 

جـل صـیاغة ر، وتشـجع علـى العمـل اإلمبریقـي مـن أللوصول إلى تنبؤات قابلـة لالختبـا

  .نظریة لهذا النموذج

جهــات النظــر أمــا مفهــوم النظــام السیاســي، فإنــه یتصــف بــالغموض، نتیجــة الخــتالف و 

والبیانـات  للظواهر السیاسیة، وٕانمـا یـراكم المعلومـات تفسیراً  محول ماهیته، وألنه ال یقد

 Random Factللمعلومـات  عشـوائیاً  تجمیعـاً " كـون"سـماه إلـى درجـة تصـل إلـى مـا أ
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Gathering یـــــوفر ثـــــورة هائلـــــة مـــــن المعلومـــــات تجعـــــل علـــــم السیاســـــة یشـــــبه علـــــم ،

  .١لم الحرارة قبل بالك، والكیمیاء قبل بویلالمیكانیكا قبل نیوتن، وع

فــي الماضــي وال فــي الحاضــر تأســیس علــم السیاســة وفــق لــم یــتم أنــه " بیردســلي"ویــرى 

ولكنــه یــرى إمكانیــة الوصــول  ،"كــون"مفهـوم النمــوذج المعرفــي بــالمعنى المســتخدم لــدى 

  .٢إلى تأسیس نموذج معرفي سائد في علم السیاسة في المستقبل

حـدث ثـورة علمیـة تأنـه لـم " Sheldon Wolinشـیلدون وولـن "تجـاه یـرى وفي نفس اال

ســــائد أو نمــــوذج معرفــــي فــــي حقــــل علــــم السیاســــة  ة وال علــــم قیاســــيفــــي علــــم السیاســــ

  .٣التي هي أساس ومرشد للفرضیات" نیوتن"مثل نظریة " الكوني"بالمعنى 

عرفــي فــي بالمقابــل مــن الــرفض والقبــول یــرى الــبعض وجــود أكثــر مــن اتجــاه ونمــوذج م

یعكــس "علــم السیاســة بحیــث لــیس بالضــرورة أن تكــون إحــداها ســائدة علــى أخــرى بمــا 

  .٤"حالة العلم في مرحلة ما بعد الحداثة

نــه رغــم قبــول أو رفــض وجــود النمــاذج المعرفیــة فــي علــم القــول أمــن كــل ذلــك یمكــن 

بمتابعـة  نـه مـن االسـتعانةإال إنـه یمكـن القـول أ" كـون"م عنـد السیاسة بالمعنى المسـتخد

، ولكـــن لـــیس هالتطـــور التـــاریخي لعلـــم السیاســـة یمكـــن القـــول بوجـــود نمـــاذج معرفیـــة فیـــ

 ،"الكونیــة"بالضــرورة أن تكــون مــن حیــث الدقــة والصــرامة والتوصــیف تخضــع للصــورة 

وٕانما بشكل یتالءم مع علم السیاسة في صورة من قطیعة معرفیة وفـق مفهـوم النمـوذج 

  .والتداخل بخالف مفهوم النموذج المعرفيالمعرفي ومستویات من التراكم 

                                                 

 .٥٦ص ،المصدر نفسھ ١
2 Ronald.  H. Chileote.op. cit.p.59 
3 Ibid p.59. 

 .٩٧ص ،مصدر سابق ،أنور محمد فرج ٤
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  أعالم

  مرور ستة قرون على وفاة ابن خلدون

  *محمد وقیع اهللا. د

    

استعادت األوساط الثقافیة الغربیة والعالمیة العام الماضي ذكرى فیلسوف التاریخ 

تمائة عام على وفاته، واستفاض العظیم عبد الرحمن بن خلدون، بمناسبة مرور س

ولكن من دون أن یوفوه حقه في الریادة  كر والنظر في ذكر مآثره العلمیة،أهل الف

وكأنما . ومن دون أن یذكروا إلهاماته ومصادر عبقریته اإلسالمیة القویمة ،واألصالة

تواطأ مقرظوه على الزعم بأن فكر ابن خلدون كان انخالعًا تامًا عن األصول 

ل جسرًا یعبر علیه المفكرون من بعده فینقلهم من العوالم المیة، وأنه مثّ اإلس

وفي هذا المقال نرید أن ننظر إلى ابن . اإلسالمیة إلى رحاب العلمانیة أو الالدینیة

خلدون في إطاره اإلسالمي الحقیقي، ونتبین مذى استمداده من المنابع اإلسالمیة 

  .ومدى التزامه بنصوص الشرع الحنیف

في نهایة ) م١٤٠٦ – ١٣٣٢/ هـ  ٨٠٨ – ٧٣٢(عاش عبد الرحمن بن خلدون   

عصارة خالصة " المقدمة"عصر األلق الحضاري اإلسالمي، وجاء كتابه الرائد 

لدراساته وتأمالته الطویلة في فلسفة التاریخ والسیاسة، وأصبحت قوانینه التي أرساها 

لقد كان . الجتماع بالتعبیر الحدیثفي ذلك الكتاب تأسیسًا لعلم العمران، أو علم ا

النهضة  ابن خلدون سابقًا لعصره بقرون، كما كان سابقًا ألقطاب فلسفة عصر

لي ودیكارت ومونتیسكیه وسبینوزا وهوبز، وذلك في تحلیالته األوربیة من أمثال مكیافی

نص  وفي. للطبیعة اإلنسانیة، والسببیة التاریخیة، وتفسیر أسباب نشوء وانهیار الدول

ابن خلدون ذكر ) مقدمة(عن  ،أرنولد توینبي ،لكبیر فالسفة التاریخ في هذا العصر

صاحبها قد تصور وصاغ فلسفة للتاریخ هي بال شك أعظم عمل من نوعه : "بأن

  .١"تمكن عقل إنساني من ابتكاره في أي زمان أو مكان

                                                 
 .أمریكا –أستاذ الدراسات اإلسالمیة بجامعتي أوھایو والمسیسیبي * 
  :النص الذي اقتطعت منھ تلك الجملة یقول ١

“ In his chosen field of  intellectual activity he appears to have been inspired by no 
predecessors and to have found no kindred souls among his contemporaries and to 
have kindled no answering spark of inspiration in any successors; and yet، in the 
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  :نشوء الدول

ة انتقال دائمة من حالة إن نظرة ابن خلدون إلى التاریخ اإلنساني تصوره كحرك

وفي نظر . ویتم ذلك االنتقال دائمًا عبر مؤسسة الدولة. البداوة إلى حالة الحضارة

ابن خلدون فإن مؤسسة الدولة قد قامت تحقیقًا لحاجات اإلنسان إلى العیش الجماعي 

إن البشر ال یمكن حیاتهم ووجودهم إال " :وعمارة األرض ،وحفظ النوع ،اآلمن

وٕاذا اجتمعوا دعت الضرورة  ،وتعاونهم على تحصیل قوتهم وضروریاتهمباجتماعهم 

یأخذها من  ،واقتضاء الحاجات ومد ید كل واحد منهم إلى حاجته ،إلى المعاملة

ویمانعه  .بعضهم على بعض ،صاحبه لما في الطبیعة الحیوانیة من الظلم والعدوان

فیقع التنازع  ،یة في ذلكاآلخر عنها بمقتضى الغضب واألنفة ومقتضى القوة البشر 

 ،وٕاذهاب النفوس ،وسفك الدماء ،وهي تؤدي إلى الهرج ،المفضي إلى المقاتلة

فاستحال  ،وهو ما خصه البارئ سبحانه بالمحافظة ،المفضي ذلك إلى انقطاع النوع

وهكذا یقرر ابن خلدون إن وجود  .١"بقاؤهم فوضى دون حاكم یزع بعضهم عن بعض

ألن حیاة اإلنسان ال  ،ة من ضرورات االجتماع اإلنسانيالدولة وأجهزتها ضرور 

مهام  ،وفي مقدمة هذه الوظائف ،تستغني عن الوظائف التي تؤدیها الدولة للمجتمع

  .تحقیق األمن والعدل والعمران

فال بد أن تقوم  ،وحتى تقوم الدولة على أساس قویم وتؤدي الوظائف المنوطة بها

وعصبیة المرء هي العقیدة التي  .ندها وتحمیهاالتي تس" العصبیة"على أساس من 

وٕان لم یكن ضروریًا أن  ،وهي في الغالب تأتي من قومه وأنسبائه ،تعضده وتسنده

تصال موجود في طباع من البین أن االلتحام واال"المصدر وحده إذ  تأتي من هذا

ذ من إنفا ومهمة العصبیة هنا أن تمكن الدولة .٢"البشر وٕان لم یكونوا أهل نسب واحد

والغلب إنما یكون  ،وذلك أن الرئاسة ال تكون إال بالغلب ،"إرادتها على المواطنین

                                                                                                                                            
Prolegomena (Muqaddamat) to his Universal History he has conceived and 
formulated a philosophy of history which is undoubtedly the greatest work of its kind 
that has ever yet been created by any mind in any time or place. It was his single brief 
‘acquiescence’ from a life of practical activity that gave Ibn Khaldun his opportunity 
to cast his creative thought into literary shape ”. Tonynbee ،Arnold J. (1948)، A Study 
of History، London، Oxford University Press، p. 322. 

 .١٨٧ابن خلدون، المقدمة، بیروت، دار الفكر، ص  ١
 .٣٧٧المصدر السابق، ص  ٢ 
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فال بد في الرئاسة على القوم أن تكون من عصبیة غالبة لعصبیاتهم  .بالعصبیة

أقروا  ،ألن كل عصبیة منهم إذا أحست بغلب عصبیة الرئیس لهم ،واحدة واحدة

ابن خلدون إنما هنا یشیر إلى مفهوم قریب من  وواضح أن. ١"تباعباإلذعان واال

وتمكنها من تنفیذ مراسمها  ،أو القوة العسكریة التي تسند الدولة ،مفهوم األغلبیة

   .وقراراتها

أن  –وهو مستوحًى من ظروف عصره  –ولكن الغالب على تفكیر ابن خلدون 

ة یحافظون على نقاء ألن الناس في تلك الحال ،العصبیة تنبثق دائمًا عن حالة البداوة

ویحرصون على معاضدة بعضهم البعض ضد العصبیات  ،عناصرهم وأنسابهم

ولذلك فقد افترض ابن خلدون أن الدولة تنشأ من حالة البداوة صعودًا  ،األخرى

   .بشعبها إلى مراقي التحضر والعیش الرغد

 ،ة الدولالعامل الحاسم في نشأ "العصبیة"كان ابن خلدون قد جعل من مفهوم وٕاذا 

فإنه لم یتجاهل أثر العامل الدیني في هذا الخصوص إذ قرر أن عصبیة الدولة قد 

وهنا یأتي عامل الدین لتألیف  ،تتشتت بسبب ما یحدث فیها من التنافس والخالف

فیذهب بالتنافس ویقلل الخالف حتى یسود  ،القلوب وتوحیدها في اإلقبال على اهللا

ستنصار اللذین یفرزهما بعامل اال عصبیة أیضاً وتتضاعف ال .التعاون والتعاضد

فلم یقف للعرب أحد "األولى في قتالها للروم والفرس كما جرى لدولة اإلسالم  ،الدین

بقوة االجتماع الدیني الذي ضاعف  ٢"ا بأیدیهممن الجانبین وهزموهم وغلبوهم على م

  .قوة عصبیتهم

 .صبیة حتى یكون عامًال ذا شأنولكن العامل الدیني نفسه ال بد أن یستند إلى الع

وٕاذا كان  .ما بعث نبیًا من األنبیاء إال في عصمة قومه ومنعتهم ،فإن اهللا سبحانه

فما بالك بمن هم أدنى منهم بكثیر من "  أو القانون"نبیاء لم تخرق لهم هذه العادة األ

ها من فال بد ل ،وهكذا فحتى تبلغ الدعوة الدینیة أهدافها .رجال السیاسة والملك

وما أكثر ما فشلت الثورات الدینیة التي لم تعتصم بالعصبیات  ،ستنصار بالعصبیةالا

أحوال الملوك والدول راسخة قویة ال "وذلك ألن  ،القویة في قتالها للحكومات الظالمة
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ن وراءها عصبیة القبائل یزحزحها ویهدم بناءها إال المطالبة القویة التي م

ألنها لم تستصحب معها  ،ئمةثورات الفقهاء واألمعظم  ، ولذلك انكسرت١"والعشائر

ومن هذا الباب أحوال الثوار القائمین " :یقول ابن خلدون عن ذلك .هممهذا البعد ال

فإن كثیرًا من المنتحلین للعبادة وسلوك طرق  ،بتغییر المنكر من العامة والفقهاء

ن إلى تغییر المنكر والنهي الدین یذهبون إلى القیام على أهل الجور من األمراء داعی

فیكثر أتباعهم والمتلثلثون بهم  ،عنه واألمر بالمعروف رجاًء في الثواب علیه من اهللا

أكثرهم یهلكون في هذا  ،ویعرضون أنفسهم في ذلك للمهالك ،من الغوغاء والدهماء

ألن اهللا سبحانه لم یكتب ذلك علیهم وٕانما أمر به  ،ین غیر مأجورینر و السبیل مأز 

 ،من رأى منكم منكرًا فلیغیره بیده(قال صلى اهللا علیه وسلم  ،ث تكون القدرة علیهحی

وأحوال الملوك والدول راسخة قویة ال  ).فإن لم یستطع فبقلبه ،فإن لم یستطع فبلسانه

یزحزحها ویهدم بناءها إال المطالبة القویة التي من ورائها عصبیة القبائل والعشائر 

حال األنبیاء علیهم الصالة والسالم في دعوتهم إلى اهللا  وهكذا كان ،كما قدمناه

لكنه إنما أجرى  ،وهم المؤیدون من اهللا بالكون كله لو شاء ،بالعشائر والعصائب

  .٢"واهللا حكیم علیم ،األمور على مستقر العادة

  :العقل والشرع

إن النص السابق قد یستنتج منه البعض أن ابن خلدون یغلب عامل العصبیة على 

ولكن ذلك  ."الدیني"أو الطبیعي على الشأن " الزمني"ویقدم الشأن  .العامل الدیني

وأفضل من ذلك أن نرد المسألة  .استنتاج متسرع ال یجوز تكوینه من مثل ذلك النص

  .ونفحصها من خالله ،إلى إطار أكبر

ر إن معضلة التوفیق بین الشأنین الزمني والدیني هي مشكلة العقل اإلنساني على م

كما ثارت في تاریخ العقل  ،ولقد ثارت بالفعل في تاریخ العقل اإلسالمي .التاریخ

الذین مالوا إلى  ٣فقد أثارتها فرقة المعتزلة ،وفي إطار ثقافتنا اإلسالمیة .الغربي

ولكن حتى غالة المعتزلة فإنهم  .عند تعارض المصدرین" النقل"على " العقل"ترجیح 
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تباره نصوصًا جامدة یتخطاها الزمن ویفقدها مصداقیتها عاب" النقل"إلى لم ینظروا 

وفي التیار العام للفكر  .كما كان الحال في تاریخ الفكر األوربي ،ومرجعیتها

أمرًا میسورًا ومتاحًا على " النقل"و" العقل"المي ظل أمر التوفیق بین مصدري اإلس

  .الدوام

إال أنه  –المعروف لهذه الكلمة بالمعنى  –ومع أن ابن خلدون لم یكن فقیهًا دینیًا 

إنه یفرق بین ثالثة أنواع  :ومن منظوره السیاسي العام یقدم لنا حل القضیة كالتالي

الكافة على مقتضى الغرض  حمل"الذي یعرفه بأنه  ،الملك الطبیعي :من الحكم أولها

في حمل الكافة على مقتضى النظر العقلي " :الملك السیاسي وهو :وثانیها ،"والشهوة

حمل الكافة "الخالفة الدینیة وهي  :وثالثها ،"لب المصالح الدنیویة ودفع المضارج

  .١"آلخرویة والدنیویة الراجعة إلیهاعلى مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم ا

وهكذا یطور ابن خلدون من نظریته السیاسیة لیمضي خطوات أبعد من تلك التي 

ألوربیة الذین أتوا بعده بأكثر من ثالثة الفلسفة ا وقف عندها هوبز وغیره من رموز

وجعل من  ،منتهى الطلب" الحكومة"كان هوبز مثًال قد جعل من وجود  وٕاذا. قرون

فإن حصافة ابن خلدون قد قادته للتمییز بین ثالثة  ،مصدرًا مطلقًا للقانون" الحاكم"

وهو  :والمصدر الثاني ،المصدر األول وهو الشعب بمجمله :مصادر للقانون وهي

وفي تقدیر ابن خلدون فإن هذه األنواع الثالثة . ٢وهو الشرع :والمصدر الثالث ،العقل

 .من القوانین یمكن أن تتعاضد لتضبط حیاة البشر في المسارالسلیم

في الحیاة الدنیا " قانون األمثل واألشمل واألنفع هذا بینما یبقى قانون الشرع هو ال

.. .فإنها كلها عبث وباطل ،د بهم دنیاهم فقطوذلك أن الخلق المقصو  ،وفي اآلخرة

فجاءت .. .فالمقصود بهم إنما هو دینهم المفضي بهم إلى السعادة في آخرتهم

حتى في الملك الذي  .الشرائع بحملهم على ذلك في جمیع أحوالهم من عبادة ومعاملة

نظر فأجرته على منهاج الدین لیكون الكل محوطًا ب ،هو طبیعي لالجتماع اإلنساني

فما كان منه بمقتضى القهر والتغلب وٕاهمال القوة العصبیة في مرعاها فجور  ،الشارع

كما هو مقتضى الحكمة السیاسیة وما كان منه بمقتضى  ،وعدوان ومذموم عنده
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ألن الشارع أعلم بمصالح  ،السیاسة وأحكامها فمذموم أیضًا ألنه نظر بغیر نور

وأعمال البشر كلها عائدة علیهم في  ،رتهمالكافة فیما هو مغیب عنهم من أمور آخ

وهكذا ففي اعتقاد ابن خلدون فإن اإلنسان غیر قادر ". معادهم من ملك أو غیره

وأن هدایة اإلنسان إلى أسلوب السلوك  ،وحده على اكتشاف الحقائق المطلقة

وأن مقام العقل  ،خر هو الوحيوٕانما من مصدر آ ،الصحیح ال تتأتى من داخله فقط

   .ألن ما قرره الشرع هو األصح ،وال یصادمه ،بعد الوحي یأتي

 ،ستنباط األحكام حسب المقررات الكلیة للشرع ینفي أن للعقل مجاًال واسعًا الوهذا ال

أشار إلى أن النصوص " أصول الفقه"و" الفقه"فعند حدیث ابن خلدون عن علمي 

ال بد من إعمال العقل وعند ذلك ف ،الدینیة ال تفي بمعالجة كل الوقائع المتجددة

 ،ومناظرة األمثال باألمثال ،وقیاس األشباه باألشباه ،ستنباطوممارسة اال ،اإلنساني

فهذا جانب من  .١وٕالحاق كل واقعة مستجدة بما قد یكون لها من أصل في الشرع

 ،وهو جانب یتسع كلما تقدم الزمان ،جوانب عمل العقل في القانون اإلسالمي

  .لمستجدة التي لم تألفها العصور السابقةوتكاثرت القضایا ا

  :العدل أساس الملك

ومع أن ابن خلدون ال یقدم تعریفات محددة للظلم والعدل إال أن ذلك یمكن استشفافه 

 مؤدٍّ  –وخصوصًا إذا ما وقع من قبل الدولة  ،إن الظلم .من حدیثه عن آثار الظلم

مما  ،العمل االقتصادي التنافسي ومصادرة مناخ ،بالضرورة إلى تحطیم المبادرة الحرة

 .نهیار الدولویؤذن بخراب العمران وا ،یؤدي إلى تعویق حركة النمو الحضاري العام

ذاهب بآمالهم  ،علم أن العدوان على الناس في أموالهما" :وفي هذا یقول ابن خلدون

ها في تحصیلها واكتسابها وتحصیلها لما یرونه حینئذ من أن غایتها ومصیرها انتهاب

وٕاذا ذهبت آمالهم في اكتسابها وتهیلها انقبضت أیدیهم عن السعي في  ،من أیدیهم

  . ٢"نقباض الرعایا عن السعي في االكتساباعتداء ونسبته یكون وعلى قدر اال .ذلك

ودعامة استقرار  ،ویقرر ابن خلدون في غیر ما مواربة أن العدل هو أساس الملك

وال : "تدور دائرة البوار بالدولة ،تعطل میزان العدلوبقدر ما ی ،الدول ونموها المستمر
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ولم  ،عتداء قد یوجد باألمصار العظیمة من الدول التي بهاتنظر في ذلك إلى أن اال

عتداء وأحوال أهل إنما جاء من قبل المناسبة بین االواعلم إن ذلك  ،یقع فیها خراب

كان  ،متسعة بما ال ینحصر وأحواله ،وعمرانه كثیراً  ،فلما كان المصر كبیراً  ،المصر

هذا . ١"لم یظهر أثره إال بعد حین] و... [عتداء والظلم یسیراً وقوع النقص فیه باال

   .وكأنما الظلم داء خفي یقضي على ضحیته في األمد الطویل

كز تنبیهه على ر إال أن ابن خلدون یعود لی ،ومع تعرضه أللوان مختلفة من الظلم

أو إجبارهم على تنفیذ أعمال بعینها بدون إعطائهم  ،یاخطورة مصادرة ممتلكات الرعا

إنما معاشهم ومكاسبهم من  ،فإن الرعیة المعتملین في العمارة" :أجرهم الكامل

بطل  ،تخذوا سخریًا في معاشهموا ،فإذا كلفوا العمل في غیر شأنهم ،عتمالهم ذلكا

ائض القیمة التي وفي هذا ما یذكر بنظریة ف. ٢"غتصبوا قیمة عملهم ذلكوا ،كسبهم

شتعال صراع الطبقات القرن التاسع عشر وجعلها مدعاة الأتى بها ماركس في 

   .وتحطیم الدول

ویقرر ابن خلدون أن بعض أنواع الظلم التجاري القائم على سلطة الدولة یقود إلى 

فتلجأ  ،عاقبة الكساد االقتصادي مما یؤدي إلى انخفاض عائدات الدولة من الضرائب

ألقابًا "لضرائب على الناس یستحدثون لها ذلك عن طریق فرض مزید من التعویض 

في محاولة یائسة لتوسیع  ٣"ووجوهًا یوسعون بها الجبایة لیفي لهم الدخل بالخرج

  .میزانیة الدولة وقدراتها المالیة

 ،ضعف إیرادات الضرائب ویحذر ابن خلدون حكام الدول من محاولة معالجة

ألنهم یدخلون بذلك في منافسة غیر متكافئة . العمل التجاري نغماس المباشر فيباال

لك ویؤدي ذ ،مع التجار الذین ال یملكون القوة الكافیة لموازاة قوة الحكام وسلطتهم

بما  ،وربما یتكرر ذلك مع التاجر والفالح منهم"بالضرورة إلى اإلضرار بالتجار، 

، ویدخل به على الرعایا من رویتكر  ،ویتعدد ذلك ،فیقعد عن سوقه ،یذهب رأس ماله

 ،، وفساد األرباح ما یقبض آمالهم عن السعي في ذلك جملةالعنت، والمضایقة
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وهكذا . ١"فإن معظم الجبایة إنما هي من الفالحین والتجار ،ویؤدي إلى فساد الجبایة

ویكون ذلك مؤشرًا لدخولها في  ،یؤدي تكرار الظلم إلى نضوب موارد الدولة المادیة

   .ضمحاللاال ومنحدر ،الكساددوامة 

  :سقوط الدول

ولكن عمر الدولة یساوي  .یؤكد ابن خلدون أن للدول أعمار طبیعیة كما لألشخاص

وٕانما قلنا أن عمر الدولة " .وعمر الجیل في المتوسط هو أربعین عاماً  ،ثالثة أجیال

بداوة ألن الجیل األول لم یزالوا على خلق ال ،ال یعدو في الغالب ثالثة أجیال

فال  ،شتراك في المجدوالبسالة واالفتراس واال ،وخشونتها وتوحشها من شظف العیش

والناس لهم  ،وجانبهم مرهوب ،تزال بذلك سورة العصبیة محفوظة فیهم فحدهم مرهف

ومن  ،والجیل الثاني تحول حالهم بالملك والترفه من البداوة إلى الحضارة .مندوبون

وكسل  ،نفراد الواحد بهإلى ا ،شتراك في المجدن االوم ،الشظف إلى الترف والخصب

فتنكسر سورة  ،ستكانة، إلى ذل االستطالةلسعي فیه، ومن عز االالباقین عن ا

وأما الجیل الثالث فینسون  .وتؤنس منهم المهانة والخضوع ،العصبیة بعض الشئ

فیهم الترف  ویبلغ .ویفقدون حالوة العز والعصبیة ،عهد البداوة والخشونة كأن لم تكن

.. .وینسون الحمایة والمدافعة والمطالبة .غایته بما ذاقوه من النعیم وغضارة العیش

فیحتاج صاحب الدولة حینئذ إلى فإذا جاء المطالب لهم لم یقاوموا مدافعته 

وهكذا یتصور ابن . ٢"ویصطنع من یغني عن الدولة بما حملت .ستظهار بسواهماال

هي نحو مائة وعشرین  ،م انهیارها خالل ثالثة أجیالخلدون قیام الدول ونضوجها ث

 ،إال إذا لم یدافعها عدو أقوى منها ،وال تزید الدول كثیرًا على هذا العمر ،من األعوام

  .وعندئذ یكون الداء مستولیًا ولكن الطالب لم یحضر بعد

ن ولك .نهیارها وتحللهااألدواء التي تصیب الدول وتعجل باإن الترف هو أحد أعظم 

حیث یكثر عدد  ،الترف إذا جاء في أول عمر الدولة فإنه یزیدها قوة إلى قوتها

فإنه  ،بعد عهد الدولة األول ،أما عندما یتكاثر الترف ،السكان وتزید عصبیة الدولة

                                                 
 .٢٨٢المصدر السابق، ص  ١
 .١٧١المصدر السابق، ص  ٢



 ١٢٥

ویحسن مالحظة أثر عامل الترف من خالل األطوار  .یصیبها بالمرض القاتل

   :دونالخمس لنشوء وسقوط الدول في تصور ابن خل

وهنا یكون الحاكم  .نتصار والتمكن ودحر القوى المناوئةهو طور اال :الطور األول

ویكون الجمیع على حالة من  .يءعلى وفاق مع شعبه وعصبیته ال ینفرد دونهم بش

   .البداوة والشظف

وكبح أهل عصبیته  ،هو طور استبداد السلطة وتضییق دائرة الحكم :الطور الثاني

ومدافعتهم وصدهم عنه وجدع أنوفهم وردهم  ،تسییر أمور الدولةشتراك في عن اال

   .على األعقاب

وتحقیق  ،نصراف إلى زیادة الثروةهو طور الفراغ والترف والدعة واال :الطور الثالث

والصرف منها  ،الشهرة وتشیید المباني والمدن والهیاكل مع التوسع في جبایة األموال

   .على الحاشیة والجند

ستسالم والقنوع حیث یكتفي صاحب الدولة بما بناه الهو طور ا :ابعالطور الر 

ویرى أن الخروج عن خطة  ،ویعمل على تجمید األوضاع على ما ورثه منهم ،سابقوه

وهو طور السرف والتبذیر، وٕاتالف الثروة التي  :والطور الخامس .بتداع وفسادسلفه ا

  .١مع حاشیته وبطانته الفاسدةشتراك ولون في سبیل مالذه وشهواته باالجمعها األ

فإذ یتمكن  ."المال"و" العصبیة"اني یطرق الدولة الخلل في ركني بتداًء من الطور الثا

 ،فإنه یخشى على حكمه من مساندیه من أهل عصبیته ،الحاكم في سدة الدولة

وتستبدل بهم  ،فتقل أعدادهم وتضعف قوتهم ،فیستبد بجدع أنوفهم وقهرهم وقتلهم

، وتتخذ منهم عصبیة إال أنها لیست والي النعمة وصنائع اإلحسانمن م" دةبطانة فاس

فیتجاسرون  ،ویحس بذلك أهل العصبیات األخرى.. .مثل تلك من الشدة الشكیمیة

ثم  ،وبذلك یخسر الحاكم ركن عصبیته الركین. ٢"علیه وعلى بطانته تجاسرًا طبیعیاً 

 هنا یرتع الحاكمو   ،ساس  دولتهینغمس في عالم الترف الذي ینخر فیما بقي من أ

یستسلم الرعایا بدورهم إلى دواعي الترف، فتذهب عنهم  ثم ،في نعیم الملك وشهواته

 ،وتنشأ أعقابهم على الترفع عن الخدمة والعمل الجاد ،صفات الخشونة والبسالة

                                                 
 .١٧٦المصدر السابق  ١
 . ٢٩٥المصدر السابق، ص  ٢
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الموكلة بهم ویأذنون تباعًا باالنقراض  ستنكاف عن أداء األعمال الضروریةواال

فإن عوارض  .فضًال عن الملك ،قدر ترفهم ونعمتهم یكون إشرافهم على الفناء وعلى"

وٕاذا انقرضت  ،كاسر من سورة العصبیة التي بها التغلب ،الترف والغرق في النعیم

والتهمتهم األمم  ،فضًال عن المطالبة ،العصبیة قصر القبیل عن المدافعة والحمایة

  .١"ملك واهللا یؤتي ملكه من یشاء فقد تبین أن الترف من عوائق ال ،سواهم

تمر  ،هي أطوار طبیعیة –كما یقرر ابن خلدون  –وهكذا فإن نشوء وسقوط الدول 

هذا وقد تتفطن  .مثلما تمر بها الكائنات اإلنسانیة والحیوانیة على اختالفها ،بها الدول

وتعمل على تعویض  ،فتحاول عالجها ،بعض الدول لما یلحق بها من عوارض الهرم

 ،التي سرعان ما ینكشف زیفها ،فقدان العصبیة باألبهة والمبالغة في مظاهر العظمة

وربما یحدث " :یقول ابن خلدون –وینقضي أمر الدولة على ید دولة أخرى أقوى منها 

 ،ویومض ذبالها إیماضة الخمود ،عند آخر الدولة قوة توهم أن الهرم قد ارتفع عنها

انطفائه یومض إیماضة توهم أنها نه عند مقاربة فإ ،كما یقع في الذبال المشتعل

وال تغفل سر اهللا تعالى وحكمته في إطراد وجوده  ،فاعتبر ذلك ،نطفاءاشتعال وهي ا

  . ٢"ولكل أجل كتاب ،على ما قدر فیه

فأجدر بعقالء السیاسة  ،وما دامت السلطة لدولة واحدة ولن تدوم ،وهكذا فاألیام دول

وعدم العمل على معاكسة  ،ت في فلسفة التاریخ والسیاسةتدبر تلك المراحل والدورا

وال لصالح  ،فإن التاریخ لن ینتهي لصالح دولة بعینها كما تخیل هیجل .سنن الخلق

كما بشر  ،وال لصالح الحضارة الغربیة الراهنة ،نمط إنتاج بعینه كما تصور ماركس

  . ١٩٩١٣یاما عشیة سقوط المعسكر السوفیتي في فرانسیس فوكو 

  :ریادة ابن خلدون المنهجیة

یخط قوانینه في فلسفة التاریخ واالجتماع على وعي أكید  لقد كان ابن خلدون وهو

یؤیده اهللا بفكر "ا كان یرجو أن یأتي من بعده من لذ ،بریادته في ذلك المجال

فلیس على مستنبط  ،یغوص من مسائله على أكثر مما كتبنا ،وعلم مبین ،صحیح

                                                 
 .١٤١المصدر السابق، ص  ١
 .٢٩٤المصدر السابق، ص  ٢
الكب�رى، وتخی�ل م�اركس " األلمانی�ة"سیتوقف بقیام الدول�ة البروس�یة  تخیل الفیلسوف األلماني ھیجل أن التاریخ ٣

فوكویام�ا فق�د ادع�ى  سییكي فرانسأما الكاتب األمر. تاریةأن التاریخ سینتھي بقیام الشیوعیة وسیادة الطبقة البرولی
 .أن التاریخ سیتوقف على مرحلة سیادة الثقافة اللیبرالیة الغربیة
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 ،وما یتكلم فیه ،وٕانما علیه تعیین موضع العلم وتنویع فصوله ،هالفن إحصاء مسائل

والمتأخرون یلحقون المسائل من بعده شیئًا فشیئًا إلى أن یكمل واهللا یعلم وأنتم ال 

وذلك ألن دورة الشمس اإلسالمیة كانت في  ،على أن ذلك األمل لم یتم. ١"تعلمون

وعجلت  ،قوضت دولة األندلس ثم تعاقبت األحداث العظام التي ،طریقها لألفول

   .نهیار دول اإلسالمبتسلسل ا

إال  أنه  ،وٕاذا كان ما كتبه ابن خلدون لم یلحقه التطویر على ید المفكرین اإلسالمیین

وأضیف إلیه  ،عتبر ریادة فكریة حقیقیةا ،عند تسربه إلى الغرب في وقت الحق

نهیارها إلى ما یسمى او وتطورت أفكار ابن خلدون في مسألة نشوء الدول  ،الكثیر

  .الیوم بنظریات القوة النسبیة في العالقات الدولیة

أحد "فاعتبره الماركسیون  .وقد تبارت مدارس فكریة عدیدة لتبني أفكار ابن خلدون

فهو في دراسته للدیالكتیك الداخلي لتطور المجتمعات  .الرواد األول للمادیة التاریخیة

وهو یرتب الشعوب والنظم االجتماعیة وفقًا  ،عملیعلق أهمیة كبیرة على تقسیم ال

حتفاًء خاصًا بتحلیالت ابن وقیل أن لینین احتفى ا. ٢..".ألسالیب اإلنتاج االقتصادي

وفي العالم العربي حاول بعض العلمانیین اتخاذ كتاباته تكأة . ٣خلدون االقتصادیة

النیًا عمیق الرؤیة فألن ابن خلدون كان مفكرًا عق ،للخروج من عالم النص الدیني

 ،فقد اعتقد هؤالء أنه ال بد أن یكون شیئًا مختلفًا عن الفقهاء وعلماء الدین ،والتحلیل

وحاول . ٤مخالفًا للنص الدیني أو متجاوزًا له –بالضرورة  –وأنه ال بد أن یكون 

آخرون التوفیق بین فكر مدرسة ابن خلدون وفكر المدرسة الوضعیة المنطقیة في 

على ما بین منطلقات المدرستین من تعارض جذري أساسه رفض  ،تماععلم االج

وهكذا حاز ابن خلدون بحصافته وأصالته الفكریة  ،الوضعیة المنطقیة الحاسم للدین

                                                 
 .٥٨المقدمة، ص  ١
 .٣١ص ) الھالل(، ابن خلدون، )١٩٦٥یسمبر د(روجیھ جارودي  ٢
، راج�ع الطی�ب تیزین�ي، مش�روع رؤی�ة ١٩١٢ورد ذلك في رسالة بعث بھ�ا مكس�یم ج�وركي إل�ى أنوتش�ین ف�ي  ٣
 .٣٩٦، ص ١٩٨١دیدة للفكر العربي في العصر الوسیط، دمشق، دار الفكر، ج
وثمة اھتمام آخر لدى ابن خل�دون وھ�و "وستون بوتول یخالف ھؤالء ویقول الغریب أن مستشرقاً فرنسیاً مثل ج ٤

 لیب�ین أن س�تطراداً ط�ویالً ستطرد اعدم معارضتھ تعالیم الدین في أي نقطة، بل أنھ إذا ما مس نقطة حساسة، فإنھ ی
: اب�ن خل�دون: "، راج�ع كتاب�ھ"یأتي بأدلة جدی�دة ف�ي جان�ب ال�دین فلسفتھ على وفاق تام مع الدین اإلسالمي، بل أنھ

 .  ٤١، ص ١٩٦٤، ترجمة غنیم عبدون، المؤسسة المصریة للتألیف والنشر، القاھرة، "فلسفتھ االجتماعیة
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وهذا شأن كل مفكر ضخم في التاریخ  ،رضا األوساط الفكریة على اختالفها

  .اإلنساني

 ،ا علمًا اجتماعیًا واقعیًا حیاً لقد أنزل ابن خلدون الفلسفة من علیائها وجعل منه

مؤطرًا في نطاق التصور اإلسالمي العام لإلله  ،ستقرائیًا رشیداً واستخدم منهجًا ا

  .خلدون على صعید المنهجیة والفكر وهذا أعظم ما یبقى من ابن .والكون والحیاة
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  دراسات 

  واقع المرأة الصحفیة

  )م٢٠٠٦ – ٢٠٠٥(دراسة میدانیة على الصحفیات السودانیات 

  *ناهد حمزة محمد صالح. د

  

  مستخلص 

هذا البحث واقع المرأة الصحفیة في السودان من خالل صحیفة استبیان لعینة یدرس 

من عدد الصحفیات  )%٢٦(مفردة وتمثل  )١٦٢(من الصحفیات السودانیات قوامها 

ار وقد تم اختی )م٢٠٠٥(المسجالت لـدى المجلس القـومي للصحافـة والمطبوعـات 

الحیاة والناس  ،ألوان ،عدد من الصحف السودانیة تتمثل في الرأي العام الصحافة

   .ثم نون ومجلة أسرتي ،األضواء ،الحیاة السیاسیة ،االجتماعیة

   :أهم النتائج

ضد المرأة بسبب  یؤكدن وجود تمییز )المبحوثات(من الصحفیات  )%٥٦( -١

رئاسة  ،رئاسة األقسام[یفة إداریة منهن لیست لدیه وظ )%٨٢(إذ أن  ،عنصر النوع

بالتالي و  ،منهن لیس لدیهن عمودًا صحفیاً  )%٧٢(و] سكرتاریة التحریر ،التحریر

 ،فهن یبعدن عن مواقع اتخاذ القرار ورسم السیاسات اإلعالمیة والتحریریة

ن هذا التمییز تقوم به إدارات بعض الصحف التي ال تثق في والصحفیات یؤكدن أ

   .اوزها حیث ترشح الرجل للسفر الخارجيالمرأة وتتج

فالكثیرات یتساقطن عن  ،الصحفیة في السودان ال تتمیز بالخبرة الطویلة الممتازة -٢

بخبـرة یتمیز والجیل من الصحفیات الذي یعمل حالیًا  ،مواصلة العمل في هذه المهنة

 ،سنــوات )١٠ – ١(تتـراوح خبرتهن مـا بین  )%٧٨(إذ أن هنـاك  ،مهنیة قصیرة جـداً 

من  )%٧١(بأن  علماً  )%٨٨(سنة  )٤٠ – ٢٠(وتمثـل األعمـار المیالدیـة ما بین 

   .هذه الفئة غیر متزوجات

                                                 
 .المیةجامعة أمدرمان اإلس -أستاذ مشارك بكلیة اإلعالم * 
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   :مقدمة

ت في مجلس الصحافة والمطبوعـات هناك فجوة عمیقة بین عدد الصحفیات المسجال

 صحفیة) ٤٦٢(یوجد عدد ) م٢٠٠١(فحتى  ،والعدد الكلي للصحفیین] السودان[

   .%)٤٧(صحفیًا أي ما یعادل ) ٩٩٠(مقارنة بالعدد الكلي 

 )م٢٠٠٥(وهـذه الفجوة العددیة تـزداد وتتعمق بمرور السنـوات حیث وصـلت في عام 

) ٢٥٦٢(منهـم  ،صحفیـاً  )٢٨٤٥(صحفیة مقارنة بالعدد الكلـي  )٦٢٢(إلى عدد 

 في )%٤٧( أي أن نسبة عدد الصحفیات تتنـاقص من ،منتسب) ١()٢٨٣(محترف و

   .)م٢٠٠٥(في عـام ) %٢٢(إلـى عـدد ) م٢٠٠١(عـام 

كما أن الواقـع العملي یقول أن نسبة الـالئي یعملن في الصحافـة حالیـًا ال یتعدى 

شادیة [جلس القومي للصحافة والمطبوعات من العدد الكلي المسجل بالم) %٢٥(

   .]٢٣٠ – ٢٢٩ص ،عربي

 ،الواقع الذي یحیط بالمرأة الصحفیة في السودانهذه اإلحصائیات تؤكد أهمیة دراسة 

ن دور الصحف كما أ ،حیث ظل التساقط من هذه المهنة یقفز في متوالیات عددیة

ك هروب كما تؤكد كذل ،السودانیة تؤكد تجدد الوجوه التي تنتظم في هذه المهنة یومیاً 

ى غیر ما للعمل في مهن أخر الكفاءات المتمیزة للعمل إما خارج السودان وإ 

وهناك عدد ال یستهان به الذ بالفرار ألسوار الجامعات لالنضمام للعمل  ،الصحافة

   .األكادیمي

و الصحفیة ال زالت بعیدة عن مواقع رسم السیاسات اإلعالمیة المرأة اإلعالمیة أ

ن النساء اإلعالمیات ، وقد أشارت بعض الدراسات أوالتحریریة واتخاذ القرار

من مجمل العاملین في األخبار من  )%٤١(العربي شكلن  والصحفیات في العالم

من التغطیة  )%٨١(إال أن أخبار النساء استحوذت فقط على  ،معدین ومقدمین

  .)٢(العامة

هذه اإلحصاءات والدراسات العلمیة تؤكد عدم اختصار المشكلة على الصحفیة 

وقد  ،عربیة واألفریقیةولكنها مشكلة عامة تعاني منها الصحفیة في الدول ال ،السودانیة

خصصت هذه الدراسة مبحثًا كامًال بعنوان المواقع النقابیة للمرأة الصحفیة في الوطن 

     .العربي
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والشواهد كثیرة  ،یفضل المجتمع العربي قیادة ذكوریة بال كفاءة على قیادة نسویة كفؤة

واصفات إدارة المرأة ذات الم ،كما یفضل اإلعالمي القائد في مؤسسته .على ذلك

حتى  ،الضعیفة أكادیمیًا ومهنیًا على المرأة التي تفوقها في النجاح المهني واألكادیمي

، وحتى یحتفظ بها من ناحیة كمیة فقط ولیس من ناحیة كیفیة ،ال تزعجه أو تنافسه

  .خر لتكون دیكور شكلي یدلل بها على احترامه للعنصر النسائيوبمعنى آ

ؤخرًا إلى المؤسسات األكادیمیة التي هرب إلیها وقد تسلل ذلك الواقع المهني م

من ال یتوفر فیها مواصفات المؤهل  حیث یفضل الرجل الرئیس ،المهنیین والناشرین

في حقها في المشاركة في رسم السیاسات  ،األكادیمي على تلك التي تتفوق علیه

   .ة جداً مما یساعده على االحتفاظ بموقع القیادة لسنوات طویل ،واتخاذ القرارات

   :تساؤالت البحث

   .؟واقع اتخاذ القرار ورسم السیاساتأین توجد المرأة الصحفیة من م -١

   .؟سودانیة مقارنة بالصحفیة العربیةما وضع الصحفیة ال -٢

هل یمكن تحدید الواقع االجتماعي واالقتصادي والثقافي والسیاسي الذي یحیط  -٣

   .بالمرأة الصحفیة؟

الممهورة بأقالم نسائیة؟ والصفحات النسائیة في الصحف ما دور األعمدة  -٤

   .الیومیة والمجالت النسائیة؟

رئاسة  :كیف تحصل الصحفیة على وضعها الطبیعي في المواقع اإلداریة -٥

  .سكرتاریة التحریر؟ ،رئاسة التحریر ،األقسام

   .ضد المرأة الصحفیة؟ هل یوجد تمییز -٦

ه التساؤالت من خالل دراسة علمیة میدانیة تحتوي یحاول هذا البحث اإلجابة على هذ

                    .على ثالثة فصول

  الوضع النقابي للمرأة الصحفیة في السودان ومواقع اتخاذ القرار

ولكن مساهمة  ،اشتغال المرأة السودانیة بالصحافة بجانب الرجل كان منذ عهد بعید

ومع مرور الزمن زاد  ،لقرن العشرینالمرأة الصحافیة بشكل ملحوظ جاءت مع بزوغ ا

ذلك نتیحة طبیعیة لتطور الحیاة  ،عدد العامالت بالصحافة حتى كثر عددهن

  .االجتماعیة وحصول المرأة على حقوقها السیاسیة والقانونیة



 ١٣٢

جرًا مساویًا ألجر الرجل في األعمال برلمان السوداني المرأة العاملة أمنح ال

وقد بدأت المرأة العمل قبل أن  ،)م١٩٦٨(اشیة منذ وأقر الخدمة المع ،المتساویة

التي تهدف إلى سد حاجة المجتمع  ،فكانت تقوم بالصناعات البدائیة ،ترتاد دور العلم

   .المحلي من ناحیة الملبس والطعام والزراعة والرعي

ة ركنًا للمرأة أفردت جمیع الصحف والمجالت السودانی )م١٩٦٤( أكتوبربعد ثورة 

ثم تقدمت كاتبات هذه األركان بطلب التحاد  ،حدى الكاتباتتحریره إتخصصت في 

فرفض االتحاد طلب العضویة بحجة عدم تفرغهن  ،الصحافة لالنضمام إلیه كأعضاء

ثم انتخب االتحاد فاطمة أحمد إبراهیم محررة مجلة صوت  ،للمهنة كما تنص لوائحه

   .ذلك نسبة لتفرغهاالمرأة عضوًا في اللجنة التنفیذیة التحاد الصحافة و 

وكان  ،كونت بعد ذلك محررات صفحات المرأة في الصحف السودانیة رابطة لهن

وتم تسجیلها بموجب قانون تسجیل الجمعیات لعام  ،)م١٩٦٨(ذلك في أغسطس 

ولقد حددت الرابطة أهدافها في توحید جهود الصحفیات لخدمة المرأة  ،)م١٩٧٥(

صحافة النسائیة المحلیة والصحـافة النسائیة وخلق صالت قویة بین ال ،السودانیة

   .)٣()م١٩٧٠(وقد توقف نشـاطها في أواخر عام  ،العالمیة

تحت مظلة االتحاد  )م١٩٩٧(ثم أعید ضخ الدماء في شریانها مرة أخرى في عام 

   .ولكن نشاطها محدود جدًا وغیر مقنع ،العام للمرأة السودانیة

من الفوز بثالث مقاعد في انتخابات االتحاد تتمكن  أناستطاعت المرأة الصحفیة 

   .)م٢٠٠٥(العام للصحفیین في عام 

   :رأي الصحفیات

فیما یلي نورد رأي بعض الصحفیات السودانیات حول مقاعد المرأة الصحفیة في 

لى موقع وذلك من خالل االعتماد ع ،اتحاد الصحفیین وفي مجلس الصحافة

   .نترنتصحیفة الرأي العام في اإل

تعتقد أن أساس القضیة أن المرأة الصحفیة ال تتاح لها ] األیام[یب محمد الط عامإن

بل في كافة  ،الفرص كاملة للتمثیل لیس في اتحاد الصحفیین أو في المجلس

وٕان منحت الفرصة فإنها تنحصر دائمًا  ،الوحدات الخاصة بالصحفیین واإلعالمیین

 ،زالت مصنفة لخدمة األسرة فقط ا ماوفي ذلك تأكید بأنه ،في الدوائر االجتماعیة
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یكون لهن  أنوترى أن الصحفیات یجب  ،بینما الدوائر المهمة یستأثر بها الرجل

ألن مثل هذه األشیاء تنتزع  ،وأن یناضلن ألخذ هذا الحق ،نشاط في الجانب النقابي

 :ولكنها استدركت وقالت ،الرجل الصحفي إذا مثلها ال مانع :وقالت .وال تمنح

دها كممثل للمرأة الصحفیة مهم جدًا حتى تستطیع مناقشة قضایاها الخاصة التي وجو 

مما یضر بها  ،فهو قد یتعامل مع هذه القضایا دون تعمق ،تختلف كثیرًا عن الرجل

وأكدت أن الصحفیات قد ولجن كل المجاالت وأثبتن كفاءة عالیة وجدارة . .كثیراً 

ذلك بأن المرأة الصحفیة تجتهد لتنال قدرًا یمثلن قوة ضاغطة ومؤثرة وبررت  أنیمكن 

فالكثیرات منهن اآلن حملة دراسات علیا وأخذن  ،كبیرًا من التأهیل واكتساب الخبرات

وهن اآلن  ،قدرًا كبیرًا من الكورسات التدریبیة في اللغات األجنبیة والمجاالت األخرى

لم بإنشاء دار صحفیة نها تحإ: وقالت. .بمهنة الصحافة لالرتقاءعلى استعداد كبیر 

كبیرة تقوم على رأسها المرأة الصحفیة وتشرف على إنشاء إصدارات صحفیة عدیدة 

   .فهي قادرة على ذلك

أن القصور من المرأة الصحفیة التي في كثیر من ] ألوان[وترى منى أبو العزائم 

قدها مما یف ،وال تقدم نفسها للمشاركة ،األحیان تسجل غیابًا في كثیر من المحافل

والكثیرات من الصحفیات من الجیل السابق  ،حقها في التمثیل في بعض المواقع

توقف عطائهن عن العمل مما یعطي مؤشرًا خطیرًا بعدم قدرة األجیال الحالیة على 

محمد  إنعاموتتفق مع  ،مواصلة العطاء مما یؤثر سلبًا على تمثیلها في تلك المواقع

تناضل من أجل  أنلذلك على المرأة الصحفیة  الطیب بأن الحقوق تؤخذ وال تعطى

   .هذا الحق

وتتاح لها فرص  ،وتوقعت أن یكون للمرأة الصحفیة دورًا رائدًا في المرحلة القادمة

التمثیل في كل الكیانات اإلعالمیة والصحفیة في إطار الفهم الجدید لدور الصحفیة 

نه توجد ضرورة لتمثیل إلت وقا ،الذي استشعره المسئولون على قمة األجهزة الصحفیة

المرأة حتى تستطیع توصیل المشكالت والقضایا التي تواجه الصحفیة إلى متخذي 

   .القرار وتوجد لها الحلول المناسبة

على ضرورة تمثیل ] الصحافة[نت آمال عباس مستشار هیئة التحریر لجریدة وأمّ 

ن تمثیل الرجل ت إ، وقالالصحفیة باتحاد الصحفیین ومجلس الصحافة بحجم وجودها
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وأكدت . .ن ضعف وجودها في هذین الجهازین له أسبابهإ و  ،ر عن قضایاهاال یعبِّ 

  .أهمیة طرق هذا الموضوع والتأكید علیه

هل ضعف تمثیلها بهذه األجهزة لفقدان الثقة في ] سونا[یزید  وتساءلت فكریة أبا

إلجابة بنعم البد أن ؟ وقالت إن كانت اعلى القیام بما یوكل لها من مهاممقدرتها 

ونحن الصحفیات البد أن ندفع المرأة الصحفیة ألخذ ما كفله لها  ،نثبت عكس ذلك

وأضافت بقدر حجم المرأة الصحفیة  .والالئحة لم تحدد سقفًا لتمثیل النساء ،القانون

   .وتفانیها في عملها وكفاءتها وقدرتها البد أن تتاح لها فرص التمثیل واالنتخاب

ن تمثیل المرأة الصحفیة في اتحاد الصحفیین ومجلس إ] الخرطوم[ل خضر وقالت نوا

الصحافة ضروري ومهم جدًا حتى تجد قضایانا قدرًا وافرًا من النقاش ووضع الحلول 

وعلى أقل تقدیر إتاحة الفرصة للتدریب  ،وانتزاع حقوقنا التي في الغالب مهضومة

وأشارت  .النصیب األكبر للرجلخارج السودان التي یقرها مجلس الصحافة ویعطي 

واستطعن أن یثبتن كفاءتهن وجدارتهن في مجاالت  ،للصحفیات قوة مؤثرة أنإلى 

وٕاذا أتیحت لهن فرصة االنطالق سیتفوقن على مثیالتهن في الدول العربیة  ،عدیدة

. .واكتساب الخبرات ،نا كثیرًا بعد أن توافرت لهن وسائل التطویرنسبق الالئياألخرى 

وهذه  ،زالت كثیر من الجهات تتعامل معها بوصفها أنثى حفیة في السودان ماوالص

وعبرت عن أملها في أن تتاح للصحفیة إزاحة هذه . .مشكلة المجتمع السوداني

المفاهیم وترتقي بها من خالل تمثیلها في هذه األجهزة الصحفیة وبالتالي تقدم 

  .)٤(یةنموذجـًا متمیزًا لكـل قطاعـات المـرأة السودان

ولقاءات السیاسة والصحافة  ظلت المرأة الصحفیة بعیدة عن مركز القرار السیاسي

مما انعكس على تأهیلها وتدریبها وتكوین رأیها  ،والتغطیات الخارجیة مع المسئولین

إلى جانب وجود فارق  ،واحتفظت بموقعها كمحررة في األقسام المتنوعة ،السیاسي

ي مجلس الصحافة والمطبوعات مقارنة بالعدد بین عدد الصحفیات المسجالت ف

حیث ال یتعدى  ،بین عدد العامالت فعلیًا في هذا المجالو الكلي للصحفیین 

أو  ،إذ قد یرجع ألسباب خاصة بوضع المرأة ،ویعكس هذا مدى التسرب ،)%٢٥(

حیث أن معظم  ،أو قلة فرص العمل المتاحة للنساء في الصحف ،الحالة االجتماعیة

حیث العمل  ،لتحریر یفضلون الرجل لتقبله وتحمله للتعب الفني المصاحبرؤساء ا



 ١٣٥

المرأة  أنكما  ،ومتابعة الصحیفة حتى الصدور ،حتى وقت متأخر من اللیل

الصحفیة تعاني من مشاكل التدریب وعدم الثقة من المسئولین وصناع القرار للفهم 

  . )٥(القدیم الموروث عن العمل مع المرأة

إذ ینحصر عملها في المستویات  ،السودانیة من التمییز غیر المقنن تعاني المرأة

كما تواجه المرأة عدة مشاكل تتمثل في عدم امتالك  ،ثم سلم العمل ،والدنیا ىالوسط

ومن  ،وسائل اإلنتاج ورأس المال والتقنیات التي یمكن أن ترفع من مستوى إنتاجها

  .مال بكفاءةتجاوز مشاكل التسوق والتدریب على إدارة األع

فقط من الوظائف  )%٣(وقد أثبتت الدراسات المعلیة أن المرأة السودانیة تحتل 

من الوظائف الكتابیة  )%٤(و ،فقط من الوظائف التنفیذیة )%١٢(و ،اإلداریة العلیا

  .)٦(فقط من الوظائف القیادیة )%٢(بینما تحتل  ،وشبه المهنیة

ثم وزیرة  ،)م١٩٧٣(والریاضة منذ  تقلدت المرأة السودانیة منصب وزیر الصحة

ووزیرة والئیـة  ،)م١٩٨٩(ووزیرة والئیة للتعلیم  ،)م١٩٧٥(للشئون االجتماعیة في عام 

ثم  ،)م١٩٩٣(ووالیة لجنوب االستوائیة في عـام  ،)م١٩٩٣(للمعلومات في عـام 

 – ١٩٩٤(مرأة منصب وزیر والئـي في والیـات الســودان في الفترة من ا )٢٦(تقلـدت 

وحتى زمن إجراء هذه  )م٢٠٠١(ووزیـر رعــایة اجتماعیــة  ،)م١٩٩٩(ثم  )م١٩٩٩

ة كـذلك وزارة الصحـة االتحادیـة ومنصب مستشـار رئیس أحیث تتقلد المر  ،الدراسة

   .)م٢٠٠٥(الجمهوریـة فـي 

  مشاركة المرأة في الوزارات
  

 وزیرة والئیة وزیرة دولة وزیرة اتحادیة

٢  

٢٩ 

٦  

٥٨ 

٢٠  

١٨٦ 

١١  %١٠  %٧%  

       

ثم قامت الباحثة بتحدید النسبة  ،)م٢٠٠٣(االتحاد العام للمرأة السودانیة  :المصدر 

    .المئویة حتى تسهل المقارنة
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  مشاركة المرأة في الجهاز التشریعي

  

 % % السنة 
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قامت الباحثة بتحدید النسبة المئویة حتى  ،)م٢٠٠٣(هیئة االنتخابات  :المصدر

   .تسهل المقارنة

  

وعلــى ســبیل  ،یــةولكــن واقــع المــرأة الســودانیة أفضــل بكثیــر مــن غیرهــا مــن الــدول العرب

والمــرأة تأمــل فــي  )م١٩٦٣(المثــال ال الحصــر نــال الرجــل الكــویتي حقــه السیاســي منــذ 

أمـا المـرأة السـعودیة فـال زالـت تبحـث عـن  ،)م٢٠٠٥(أن تحصل علـى ذلـك الحـق فـي 

   .حقها في الترشیح واالنتخاب

  الواقع المهني للمرأة الصحفیة ومواقع اتخاذ القرار

  ي السودانحالة المرأة الصحفیة ف

یدرس هذا البحث واقع المرأة الصحفیة بالتطبیق على الصحفیات السودانیات 

 ،نون ،الحیاة والناس االجتماعیة ،الرأي العام ،الصحافة ،العامالت في صحفیة ألوان

وذلك من خالل عینة عمدیة قوامها . .الحیاة السیاسیة ،األضواء ،١ومجلـة أسرتي

عدد الصحفیات الالئي یحمـلن القید الصحفـي في  من )%٢٦(مفـردة وتمثل  )١٦٢(

صحفیة وذلك بتصمیم استبانة عملیة تحتوي على  ٢)٦٢٢(السودان والبالـغ عـددهن 

   .أسئلة مفتوحة وأخرى مغلقة

  :األسئلة المقفولة :أوالً 

  :وقد خرجت الدراسة بالنتائج واالستجابات التالیة

مارهن عن العشرین عامًا وتقل عن من صحفیات هذه العینة تزید أع )%٥٩() ا( 

وخبرتهن الصحفیة تتراوح بین  )%٧١(وغیر المتزوجات منهن یبلغ  ،الثالثین عام

 ٥(أما الالئي تتراوح خبرتهن ما بین الـ  ،)%٦١(العام وحتى الخمسة أعوام  بنسبة 

ویقل عـن  اً عام )٣٠(والالئي یزداد عمرهن عن الـ  ،)%١٧(سنوات فیمثلـن  )١٠ –

 اً عام )٤٠(بینما الالئي تبلغ أعمارهن أكثر من  ،)%٢٩(فیمثـلن  اً عـام )٤٠(ـ ال

                                                 
 .التحاد العام للمرأة السودانیة نون وأسرتي صحیفتین نسائیتین یصدرھما ا١
  .م٢٠٠٥المجلس القومي للصحافة والمطبوعات، إدارة الصحافة،  ٢



 ١٣٨

 )١٠(والالئي تزداد خبرتهن الصحفیة عن  ،فقط )%٦(عـام یمثلـن  )٥٠(وأقل مـن 

            .١)%٢٩(فقط والمتزوجـات یمثلن  )%٢٢(أعـوام یمثلن 

 )%٥٩(إذ أن  ،هذه المهنةهذه النتیجة تؤكد تساقط الصفحـات وعدم استمرارهن في 

وأن  ًا،عام )٣٠(من الجیل الذي یعمل حالیًا فـي هـذه المهنة تقل أعمـارهن عن الـ 

ولعل  ،)%٢٢(سنوات ال یتعدى الـ  )١٠(الالئي یتمیزن بخبرات صحفیة تفوق الـ 

حیث  ،المالحظات العامة تؤكد عدم انطباق تلك النتائج على الصحفیین الرجال

أي  ،خبرة الصحفیة ألغلبیتهم لسنوات أكثر من تلك الخبرات النسائیةتضرب جذور ال

أن العمر الصحفي والخبرة المهنیة في مجال الصحافة للعنصر الرجالي أكثر بكثیر 

  .من العنصر النسائي

من صحفیات هذه العینة تعاقدن مع صحفهن  )%٨٩(تؤكد النتیجة الثانیة أن ) ٢(

من صحفیات  )%٩٤(ن أو  .فقط هن المتعاونات )%١٨(بینما  ،على سبیل التعیین

ال یحملن ذلك القید  )%٦(بینما  ،هذه العینة یحملن القید الصحفي لممارسة المهنة

   .٢وهذه النتیجة تؤكـد أهلیة صاحبات هذه العینة لتقدیم خدمة صحفیة متمیزة

فقط  )%١٨(بینما  ،من صحفیات هذه العینة عملن في صحف أخرى )%٧٢() ٣( 

هذه النتیجة تؤكد وجود مشكلة في بیئة العمل  ،الالئى عملن في صحیفة واحدةهن 

حیث ینتقل الصحفي من صحیفة ألخرى للبحث عن امتیازات  ،الصحفي السوداني

   .٣أفضل

من صحفیات هذه العینة لم ینقطعن عن العمل الصحفي في فتـرة  )%٧٢() ٤(

لك بسبب الدراسة أو تربیة انقطعن عن العمل ثم عدن إلیه وذ )%٢٨(و ،عملـهن

من المبحوثات غیر  )%٧١(وهذا یؤكد النتیجة السابقة التي أثبتت أن  ،األطفال

   .٤فقط هن المتزوجات )%٢٩(و ،متزوجات

من المبحوثات یؤكدن  )%٥٦(من المبحوثات لیس لدیهن أعمدة، و )%٧٢() ٥(

لتمییز تقوم به إدارة وقد ذكرت المبحوثات أن ذلك ا ،ضد المرأة الصحفیة وجود تمییز

                                                 
 .في ھذا البحث) ٢ – ١(ول رقم  انظر الجدا ١
  .في ھذا البحث) ٤ – ٣(ول رقم  انظر الجدا ٢

  .في ھذا البحث) ٥(ل رقم انظر الجدو  ٣
 .في ھذا البحث) ٧ – ٦(ول رقم  انظر الجدا ٤



 ١٣٩

بعض الصحف إذ أنها تتجاوز المرأة في كثیر من األحیان وترشح الرجل للسفر 

باإلضافة لوجود حسد مهني في حالة تفوق المرأة  ،الخارجي وتهمل حق المرأة األدبي

من الوظائف اإلداریة هي وظائف رجالیة  )%٨٢(الصحفیة على زملیها الصحفي 

   .١جنسهم حیث ینحاز الرجال لبنـي

من الصحفیات لـدیهن منـاصب إداریـة  )%١٨(أكدت نتائج هذه العینة أن ) ٦(

دورًا أساسیًا في ] عنصر النوع[مبحوثات أن للذكورة أو األنوثة من ال )%٥٦(وتـؤكد 

  .٢یؤكدن غیر ذلك )%٤٤(الحصول على وظیفة إداریة أو عمود صحفي و 

الطویلة الممتازة هي السبب األساسي  من المبحوثات یؤكدن أن الخبرة )%٣٢() ٧(

الذي یتوقف علیه الحصول على الوظیفة اإلداریة أو العمود الصحفي ولعل ذلك 

یعضد ما جاءت به النتیجة األولى التي تؤكد الخبرات القصیرة للجیل الذي یعمل من 

  .٣الصحفیات اآلن

الشخصیة  الحصول على عمود صحفي أو وظیفة إداریة یتوقف على العالقات) ٨(

وعلى  ،كذلك )%١٨(وعلى الشهادات العلمیة بنسبة  ،)%١٨(الطیبة بنسبة 

  .٤كذلك )%١٨(وألسباب أخـرى بنسبة  ،)%١٤(الشخصیة الجذابـة بنسبة 

  األسئلة المفتوحة :ثانیاً 

  ما رأیك في األعمدة الصحفیة والمقاالت المكتوبة بأقالم نسائیة ؟ ) ١ 

  -:یليتلخصت إجابة المبحوثات فیما 

ألنها تعبر عن رأي وفكر  ،ال یمكن الحكم على تلك األعمدة إجماًال أو بالتعمیم

فبعض تلك األعمدة یعكس ما  ،حیث یختلف ذلك من كاتبة ألخرى ،صاحبتها

وبعضها اآلخر یفتقد للعمق  ،وصلت إلیه المرأة السودانیة من تمیز في المجال

   .والموضوعیة

  ي الصحف السودانیة ؟ في صفحات المرأة ف ما رأیك) ٢

  -:تلخصت إجابة المبحوثات فیما یلي

                                                 
  .في ھذا البحث) ٩ – ٨(ول رقم  انظر الجدا ١
  .في ھذا البحث) ١١ – ١٠(ول رقم  انظر الجدا ٢
  .في ھذا البحث) ١٢(نظر الجدول رقم  ا ٣
  .في ھذا البحث) ١٢(نظر الجدول رقم ا ٤



 ١٤٠

وال تهتم بمجاالت التنمیة  ،صفحات المرأة قلیلة وال تركز على حقوق المرأة السودانیة

     .والصحة والتربیة

  ؟ النسائیة السودانیة] مجالت –جرائد [ما رأیك في الصحف ) ٣

   -:تلخصت إجابة المبحوثات  فیما یلي

 ،ثم تتدهور سریعًا وتتوقف عن الصدور ،وعة في السودان بصورة جیدةبدأ المطبت

  .وما هو موجود حالیًا من صحف نسائیة ال یتناول قضایا المرأة بعمق وجدیة

  ؟ ]زهرة الخلیج+ حواء + سیدتي [ما رأیك في صحافة المرأة العربیة ) ٤

  -:تلخصت إجابة المبحوثات فیما یلي

 ،وباستمراریة وطول عمر ،ائیة بإمكانیات مادیة ضخمةتتمیز الصحافة العربیة النس

 ،وتمیل للجوانب الترفیهیة والخطاب العاطفي ،ولكنها تركز على القضایا السطحیة

   .وتهتم بالجمالیات والماكیاج والموضة والمطبخ وأخبار النجوم

  التوصیات

إلعالمیة تمكین المرأة من مواقع اتخاذ القرار والمشاركة في رسم السیاسات ا -١

  .والتحریریة مع عدالة توزیع فرص السفر الخارجي

 )%٧١(ات ت غیر متزوجال أغلبیة الصحفیاب التي تجعتحدید ومعالجة األسب -٢

  .وهي فترة الخصوبة واإلنجاب ،عام )٤٠ – ٢٠(في المرحلة العمریة ما بین 

لها  تكوین المنظمات المهنیة المتخصصة التي ترعى المرأة الصحفیة وتوفر -٣

   .وتدافع عن حقوقها ،التدریب التكنولوجي الحدیث داخلیًا وخارجیاً 

دید أسباب تنقل الصحفي للعمل في دراسة بیئة العمل الصحفي في السودان وتح -٤

ودراسة أسباب تساقط الصحفیات عن مواصلة العمل في  ،كثر من صحیفة من جهةأ

  . هذه المهنة وهروبهن إلى مهن أخرى من جهة أخرى

  لمصادر والمراجعا

   .م٢٠٠٥، ة الصحافةلجن ،وعاتئق المجلس القومي للصحافة والمطبوثا -١

المجلس القومي  ورقة عمل ،اإلیجابیات والسلبیات :صحافة النوع ،آمال عوض -٢

   .م٢٠٠٥نوفمبر  ٢١ – ١٧لجنة التدریب وترقیة المهنة  ،للصحافة والمطبوعات



 ١٤١

 ،دار جامعة الخرطوم للنشر ،في السودان الحركة النسائیة ،حاجة كاشف بدري -٣

   .١٩٣ص ،م٢٠٠٢ ،٢ط

الموقع (هـ ١٤٢٦/ ٩/ ٢٨ ،صحیفة الرأي العام السودانیة ،ة علىسامی -٤

   .)اإللكتروني

ورقة عمل مقدمة لمعهد دراسات  ،المرأة الصحفیة حقائق وأرقام ،شادیة عربي -٥

 ،دري العلمیة للدراسات النسویةالمرأة والجندر والتنمیة بالتعاون مع جمعیة بابكر ب

   .٢٣٠ – ٢٢٩ص ،م٢٠٠٤

دور الصحافة في تناول قضایا المرأة في مجالي  ،سوزان مصطفى محجوب -٦

 ،م٢٠٠٥ ،درمان اإلسالمیة جامعة أم ،رسالة ماجستیر غیر منشورة ،السالم والتنمیة

   .١١٣ – ١١٢ص

          

  

  المالحق

  

  یوضح العمر المیالدي) ١(جدول رقم 

  

 النسبة المئویة الفئة

 %٥٩ )٢٠وأكثر من  ٣٠(أقل من 

  %٢٩ )٣٠وأكثر من  ٤٠(أقل من 

  %٦ )٤٠وأكثر من  ٥٠(أقل من 

  %٦ أخرى

  %١٠٠  المجموع

  

  

  



 ١٤٢

  

  یوضح العمر الصحفي) ٢(جدول رقم 

  

 النسبة المئویة الفئة

 %٦١ عام واحد حتى خمسة أعوام 

  %١٧ خمسة أعوام حتى عشرة أعوام 

  %٢٢ أعوام حتى خمسة عشرة عشرة

  ٠ خمسة عشر عام حتى عشرون

  %١٠٠  المجموع

  

   

  

  یوضح تعاقد الصحفیة مع صحیفتها) ٣(جدول رقم 

  

 النسبة المئویة الفئة

 %١١ التعاون 

  %٨٩ التعیین

  %١٠٠  المجموع

  

  

  یوضح حصول الصحفیة على القید الصحفي) ٤(جدول رقم 

  

 النسبة المئویة الفئة

 %٩٤ نعم



 ١٤٣

  %٦ ال

  %١٠٠  المجموع

  

  

  یوضح عمل الصحفیة في صحیفة أخرى) ٥(جدول رقم 

  

 النسبة المئویة الفئة

 %٧٢ نعم

  %٢٨ ال

  %١٠٠  المجموع

  



 ١٤٤

  یوضح انقطاع الصحفیة عن العمل ) ٦(جدول رقم 

  

 النسبة المئویة الفئة

 %٢٨ نعم

  %٧٢ ال

  %١٠٠  المجموع

  

  

  اعیةیوضح الحالة االجتم) ٧(جدول رقم 

  

 النسبة المئویة الفئة

 %٢٩ متزوجة 

  %٧١ غیر متزوجة 

  %١٠٠  المجموع

  

  یوضح حصول الصحفیة على عمود ثابت) ٨(جدول رقم 

  

 النسبة المئویة الفئة

 %٢٨ نعم 

  %٧٢ ال

  %١٠٠  المجموع

  

  



 ١٤٥

  یوضح التمییز ضد المرأة) ٩(جدول رقم 

  

 النسبة المئویة الفئة

 %٥٦ نعم 

  %٤٤ ال

  %١٠٠  جموعالم

  

  یوضح شغل الصحفیة وظیفة إداریة) ١٠(جدول رقم 

  

 النسبة المئویة الفئة

 %١٨ نعم

  %٨٢ ال

  %١٠٠  المجموع

  

  

یوضح هل للذكورة أو األنوثة دورًا أساسیًا على الحصول على ) ١١(جدول رقم 

  عمود صحفي أو وظیفة إداریة 

  

  

 النسبة المئویة الفئة

 %٥٦ نعم

  %٤٤ ال

  %١٠٠  عالمجمو 

  



 ١٤٦

  یوضح الحصول على عمود صحفي أو وظیفة إداریة ) ١٢(جدول رقم 

  

 النسبة المئویة الفئة

 %١٨ العالقات الشخصیة 

  %١٨ الشهادات العلمیة 

  %٣٢  الخبرات الطویلة الممتازة 

  %١٤  الشخصیة الجذابة 

 %١٨  أخرى

  %١٠٠  المجموع 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

  

  



 ١٤٧

  ........................................................:.األخت الصحفیة

  

  

ونفیدكم أننا بصدد إجراء دراسة علمیة حول واقع  ،حسن التعاون معنا ىنشكركم عل

  .المرأة الصحفیة في السودان

  

سم أو عدم ولكم الحق في كتابة اال ،نرجو أن تمتد أیدیكم لملئ البیانات التالیة

  .كتابته

  

  یرًا ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛وجزاكم اهللا عنا خ

  

  

              

  ناهد حمزة محمد صالح. د                        

  السودان  –درمان اإلسالمیة  جامعة أم -نائب عمید كلیة اإلعالم 



 ١٤٨

  استبیان

  یدرس واقع المرأة الصحفیة في السودان

   :أوال بیانات شخصیة

  ] یمكن عدم ذكره ......... [ ......................................:.االسم -١

   :العمر المیالدي -٢

  .) (عام                              ٢٠وأكثر من  ٣٠أقل من ) أ(

  .) (عام                           ٣٠و أكثر من  ٤٠أقل من ) ب(

  .) (                                ٤٠وأكثر من  ٥٠أقل من ) ج(

  .................................................... ]تذكر [ أخرى ) د(

  .............................................. :الحالة االجتماعیة -٣

   :العمر الصحفي -٤

  .)  (عام واحد حتى خمسة أعوام                                 ) أ(

  .)  (    خمسة أعوام حتى عشرة أعوام                        ) ب(

  .)  (عشرة أعوام حتى خمسة عشر                             ) ج(

  .)  (حتى عشرون                               اً خمسة عشر عام) د(

  ............................................................. ]تذكر [ أخرى ) ه(

   :مع صحیفتك بفهم هل تعاقدِت  -٥

  .)        (ون                                  التعا) أ(

  .)        (التعیین                                 ) ب(

  ........................................................ ]تذكر [ أخرى ) ج(

   :قید صحفي هل لدیكِ  -٦

  )   (       ال           ) ب(         )   (نعم                ) أ(

  ................................................ :إذا كانت اإلجابة بال فما السبب

.................................................................................  

   :في صحف أخرى هل عملِت  -٧

  )     (   ال    ) ب(           )   (نعم                     ) أ(



 ١٤٩

  .................................................................. السبب) ج(

..............................................................................  

  .............................................؟ في هذه الصحیفة متى تعینِت  -٨

    :إلیه عن العمل الصحفي ثم عدِت  انقطعِت  هل -٩

  )     (ال       ) ب(           )   (نعم                     ) أ(

  ..................................................................السبب) ج(

......................................................  

   :وظیفة إداریة هل لدیكِ  -١٠

  )     (ال       ) ب(           )   (نعم                     ) أ(

  .................................................................. السبب) ج(

..............................................................................  

   :هل لدیك عمود صحفي ثابت -١١

  )     (ال       ) ب(           )   (عم                     ن) أ(

  .................................................................. السبب) ج(

.............................................................................  

   :ضد المرأة الصحفیة هناك تمییز -١٢

  )     (ال       ) ب(           )   (م                     نع) أ(

  ............. إذا كانت اإلجابة بنعم فمن الذي یقوم بذلك التمییز ؟؟ وكیف ؟؟) ج(

................................................................................  

   :یزها یمكن أنالموضوعات الممیزة التي تقومین بتجه -١٣

   .)   (تجد مكانها الطبیعي في النشر                                   ) أ(

  .)   (تتعرض للتعدیل وٕاعادة الصیاغة                              ) ب(

  .)   (تتعرض للتشویه                                               ) ج(

  .)   (بي                                   تنزل دون إثبات حقك األد) د(

  .)   (ال تنزل إال بعد مالحقتك المستمرة لها                          ) ه(

  .یمكن ذكر أكثر من إجابة :ملحوظة* 



 ١٥٠

  ...................... ما رأیك في األعمدة والمقاالت المكتوبة بأقالم نسائیة -١٤

................................................................................  

  ...................... ما رأیك في صفحات المرأة في الصحف السودانیة -١٥

.................................................................................  

  ............... لسودانیةالنسائیة ا] مجالت  –جرائد [ ما رأیك في الصحف  -١٦

.................................................................................  

  :ما رأیك في صحافة المرأة العربیة -١٧

  ..................................................................... سیدتي -أ

  ........................................................... زهرة الخلیج -ب

  .................................................................... حواء -ج

هل للذكورة أو األنوثة دورًا أساسیًا في الحصول على عمود صحفي وظیفة  -١٨

  :إداریة

  )     (ًا     أحیان) ج(       )    (ال    ) ب(            )   (نعم   ) أ(

   :الحصول على عمود صحفي أو وظیفة إداریة یتوقف على -١٩

  .)  (العالقات الشخصیة                              ) أ(

  .)  (الشهادات العلمیة                              ) ب(

  .)  (الخبرات الطویلة الممتازة                      ) ج(

  .)  (                              الشخصیة الجذابة ) د(

  ................................................. أخرى تذكر) هـ(

  .یمكن اإلجابة على أكثر من خانة :ملحوظة* 

  

  ولكم منا عظیم الشكر والتقدیر واالمتنان ؛؛؛؛؛؛؛؛؛

                              

  حناهد حمزة محمد صال. د              

  السودان  –درمان اإلسالمیة  جامعة أم –نائب عمید كلیة اإلعالم 



 ١٥١

 لمسة وفاء

  الفنان المتصوف: وقیع اهللا

  الطیب زین العابدین. د

ســــمعت ألول مــــرة بالخطــــاط الفنــــان عثمــــان وقیــــع اهللا فــــي مطلــــع الســــتینیات، عنــــدما 

بهـا فتـرة  حضرت متدربًا من معهد بخـت الرضـا إلـى كلیـة الفنـون الجمیلـة التـي نقضـي

وقــد اســتفاد . عــامین نعــود بعــدها معلمــین لمــادة التربیــة الفنیــة فــي مــدارس بخــت الرضــا

من هذا التدریب عدد من معلمي المدارس األولیة مثـل الصـدیق الراحـل الـدكتور أحمـد 

الطیــب زیــن العابــدین الــذي أكمــل دراســة الكلیــة ألنــه كــان حــائزًا علــى شــهادة المرحلــة 

مـا بعـد أسـتاذًا بالكلیـة لمـادة الجمالیـات وتـاریخ الفنـون، ثـم عمیـدًا الثانویة، وأصـبح فـي 

لهـــا، والصـــدیق الراحـــل تـــاج الســـر الطیـــب، وهـــو مـــن أوائـــل خطـــاطي المینشـــتات فـــي 

الصـــحف الیومیـــة، وأســـس مطبعـــة دینـــا األنیقـــة بـــالخرطوم، واألســـاتذة یحیـــى منصـــور، 

التخصــــص فــــي علــــم  والــــدكتور مــــأمون محمــــد إبــــراهیم، الــــذي انتقــــل مــــن الفنــــون إلــــى

االجتمــاع، وعمــل لســنوات عدیــدة بكلیــة البنــات فــي المملكــة العربیــة الســعودیة إلــى أن 

  .وافاه األجل في األراضي المقدسة، وآخرون كثر ال نستطیع إحصاءهم

ال ترتــاح كثیــرًا ) خاصــة فــي عهــد شــیخها الكبیــر منــدور المهــدي(كانــت بخــت الرضــا  

ن مــن كلیــة الفنــون الجمیلــة ألنهــم فــي تقــدیرها غیــر إلــى تعیــین الفنــانین الــذین یتخرجــو 

فــي ملبســهم وهیئــتهم العامــة وفــي إدارتهــم للفصــل، فهــم ال یحلقــون شــعر " منضــبطین"

ــــون  ــــم النمــــوذج، وال یقفل ــــزرارة(رأســــهم كــــل أســــبوعین كمــــا ینبغــــي للمعل ــــا مــــن ) ال العلی

) كــــمنصــــف (القمـــیص، ویلبســــون أحیانــــًا أقمصـــة ملونــــة بــــدًال مــــن القمـــیص األبــــیض 

المعتمد عرفیًا بین كـل المعلمـین فـي بخـت الرضـا، ویتـأخرون أحیانـًا بضـع دقـائق قبـل 

دخول الحصـة، ویعـد ذلـك مـن الكبـائر فـي قریـة تـدریب المعلمـین، وال یحفظـون النظـام 

كانــت بخــت الرضــا فــي ذلــك العهــد الجمیــل مثــاًال صــارخًا للنظــام ! تمامــًا داخــل الفصــل

لواجــب والمحافظــة علــى التقالیــد التربویــة التــي توارثوهــا واالنضــباط والجدیــة فــي أداء ا

جـیًال بعـد جیـل مـن عهـد قریفـث إلـى هـدجكن إلـى عثمـان محجـوب إلـى الـدكتور أحمـد 

لــذلك اختــارت بخــت الرضــا . الطیــب إلــى منــدور المهــدي، ومــن جــاء بعــدهم بإحســان

دریب فـي كلیـة إرسال معلمین مـدربین فـي معهـدها ولـدیهم القابلیـة الفنیـة لیقضـوا فتـرة تـ
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الفنون یعودون بعدها أساتذة للتربیة الفنیة حتى ال یخرج معلمـو تلـك المـادة مـن النسـق 

وتعتبر التربیة الفنیـة مـادة مهمـة فـي بخـت الرضـا مثـل . العام الذي تعرفه بخت الرضا

التربیــة الریاضــیة والتربیــة الزراعیــة ومهــارات الموســیقى والمســرح، وهــي عمــاد مهرجــان 

  . نوي الذي ینظمه كامًال طالب كلیة المعلمین األولیةالعید الس

ـــذي یدرســـه أســـتاذ  كنـــت فـــي كلیـــة الفنـــون أمیـــل إلـــى التخصـــص فـــي الخـــط العربـــي ال

مصــري بــارع فــي فنــون الخــط العربــي اســمه عبــد الكــریم، وهــو مــن تالمیــذ ســید إبــراهیم 

: لــون لنــاكــان الطــالب القــدامى فــي الكلیــة یقو . شــیخ الخطــاطین المصــریین بــال منــازع

إنكــم لـــم تحضـــروا عهــد عثمـــان وقیـــع اهللا، وهــو أیضـــًا مـــن تالمــذة ســـید إبـــراهیم، الـــذي 

هاجر إلى بریطانیا وأقام فیها وتزوج منها، فقد كانت أصابعه النحیلة الثابتة تصـنع مـا 

ال عــین رأت مــن جمــال الخــط وكأنــه یأمرهــا فتفعــل مــا یریــد، وكــان یجــر حرفــي األلــف 

مســتقیمًا مــن أول الصــفحة إلــى آخرهــا مــن ) د الخطــوط العربیــةســی(والــالم بخــط الثلــث 

دون اهتزاز أو انحراف بمقدار شعرة وكأنهما رسما بمسـطرة، وحـافظ علـى تلـك المقـدرة 

  .العجیبة حتى بعد أن جاوز السبعین من العمر

وشاءت الظروف أن أتعرَّف علیه عـن كثـب فـي بریطانیـا عنـدما كنـت طالبـًا للدراسـات 

جامعــــة كمبــــردج فــــي النصــــف األول مــــن الســــبعینیات، وبصــــفتي ســــكرتیرًا العلیــــا فــــي 

لجمعیــة الطلبــة المســلمین قــررت أن أفعــل شــیئًا جدیــدًا علــى أنشــطة الجمعیــة التقلیدیــة، 

ـب . فدعوت عثمان وقیع اهللا لیقـیم معرضـًا للوحاتـه الخطیـة والتشـكیلیة فـي الجامعـة رحَّ

لـم أننــا طــالب فقـراء ال نســتطیع أن نعطیــه الرجـل الفنــان بـالفكرة علــى الــرغم مـن أنــه یع

مكافأة مالیة على معرضه، وبالطبع ال نضـمن لـه بیـع لوحاتـه، ولكنـه اشـترط أن یـزور 

عنــدما التقیــت بــه فــي محطــة القطــار . الجامعــة لیــرى مكــان المعــرض قبــل أن یــأتي بــه

ـــه ألول لمحـــة، كـــان نحـــیًال، رشـــیقًا، ســـریع الخطـــى، مشـــرق الوجـــه، تشـــع عینـــاه  عرفت

الواســعتان بــذكاٍء فطــري، حســن الهنــدام، أمــا حدیثــه المتواصــل معــي دون ســابق معرفــة 

فعذب سلسال تطرَّق فیه إلى مجاالت متعـددة مـن األكادیمیـة والفنیـة واألدبیـة ممـا یـدل 

علـــى ثقافـــة واســـعة عمیقـــة، كنـــت أســـتمع إلیـــه معظـــم الوقـــت رغـــم میلـــي الطبیعـــي إلـــى 

  . ء من أجله وهو كیفیة إقامة المعرضالذي جا) البیزنس(الحدیث أوًال في 
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عنــدما رأى نــادي الطــالب الــذي أردنــا أن نقــیم فیــه المعــرض، لــم یكــن فــي اســتطاعتنا 

تأجیر قاعـة المعـارض الراقیـة بالمدینـة، لـم یعجبـه المكـان ألنـه لـیس آمنـًا بدرجـة كافیـة 

وألن القاعـــــة المقترحـــــة كانـــــت غلیظـــــة جافـــــة، معظـــــم حیطانهـــــا مـــــن الزجـــــاج المتســـــخ 

بإعالنـــات الطـــالب والعمـــدان الخرصـــانیة الخشـــنة وكأنهـــا صـــنعت خصیصـــًا لطـــالب 

مشاغبین حتى تحتمل هـرجهم وعبـثهم فـي إجـازة نهایـة األسـبوع، ومـا أدراك مـا یفعلـون 

وقال لـي بلطـف وأسـف عمیقـین إن المكـان ال یلیـق بلوحـات عربیـة ! في نهایة األسبوع

بغــي أن یفــوت علــيَّ فوافقتــه علــى الفــور وكأنمــا نبهنــي ألمــر بــدهي مــا كــان ین. قرآنیــة

رغــــم خیبــــة أملــــي فــــي عــــدم إقامــــة المعــــرض الــــذي أردت لــــه أن یكــــون درســــًا لألخــــوة 

الباكســتانیین والبنغــالیین والمــالیزیین فــي رؤیــة البعــد الجمــالي للفــن اإلســالمي بــدًال مــن 

. جلیــزالجــدل المســتدیم حــول فتــاوى الحــالل والحــرام فــي المأكــل والملــبس فــي بــالد اإلن

ل فیها من فنـان حـر یعـیش ملـذات  كانت تلك هي الفترة التي بدأ عثمان وقیع اهللا یتحوَّ

حیاته وفقًا لمزاجه وأهوائه إلى فنان ملتزم یرید أن یخدم قضیة اإلیمان بـاهللا مـن خـالل 

الموهبــة العظیمــة التــي منحهــا المــولى إیــاه، وكأنمــا وجــد نفســه أخیــرًا فــي تلــك القضــیة 

  . صدق وجدیة ومحبةفانقطع لها ب

حكـــى لـــي أنـــه وجـــد ذات یـــوم رجـــًال إنجلیزیـــًا مخمـــورًا مهلهـــل الثیـــاب یجلـــس فـــي كنبـــة 

بحدیقــة عامــة وبیــده زجاجــة خمــر یشــرب منهــا بــبطء وتلــذذ، فجلــس بــالقرب منــه علــى 

لمــاذا تجلــس جنبــي فالنــاس ال یریــدون أن یجلســوا بــالقرب مــن : قــال لــه الرجــل. الكنبــة

تي؟ هـل تریـد أن تقـول لـي كـّف عـن شـرب الخمـر؟ ظـن أنـه رجل مخمور في مثل حـال

ولكنـك ذكرتنـي .. قـال لـه عثمـان ال. واعظ دیني یرید أن یؤدي واجبه في هدایة الناس

بحماقات شبابي، وهاك هذه الجنیهات لتشرب أكثر فـي هـذه اللیلـة وتـذكر أنهـا جاءتـك 

نـى أن یحـدث لـك من شخص وصل إلى نهایة الطریق ثـم رجـع تائبـًا إلـى صـوابه، وأتم

  ! نفس الشيء

لمست في تلك الزیارة القصیرة تقدیر عثمـان لفنـه، وهـذا مـا یفسـر حرصـه الشـدید علـى 

لوحاتـه إلـى درجـة یتـردد فـي بیعهـا فهـي بالنسـبة لـه لیسـت مصـدرًا للـرزق بقـدر مـا هــي 

تعبیـــر جمـــالي ألعمـــاق وجدانـــه ال یســـتطیع أن ینفصـــل عنهـــا بســـهولة، ولمســـت زهـــده 
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وقلــت فــي نفســي إنــي أشــهد روحــًا صــوفیة تتشــكل فــي داخــل هــذا . تناهیــةوبســاطته الم

  .الفنان المبدع

عنـــدما ذهبـــت فـــي إجـــازة ســـبتیة لجامعـــة  ١٩٨٨تجربتـــي الثانیـــة معـــه كانـــت فـــي عـــام 

ـــــة ســـــلي أووك(بیرمنجهـــــام  ـــــات ) كلی ـــــي مركـــــز الدراســـــات اإلســـــالمیة والعالق ألدرس ف

" معـالم فـي الطریـق"ت تـدریس كتـاب المسیحیة، اإلسالمیة، كانت حماقة مني أن اختـر 

لســـــید قطـــــب، ربمـــــا تكفیـــــرًا عـــــن تـــــدریس قساوســـــة مبشـــــرین یعملـــــون فـــــي دول العـــــالم 

اقترحـت علـى مـدیر المركـز أن أدعـو عثمـان وقیـع اهللا لیقـیم معرضـًا للخـط ! اإلسالمي

. العربــي فــي قاعــة المحاضــرات الكبــرى بالكلیــة، وأن یقــدم محاضــرة عــن الخــط العربــي

الــدنماركي الــذي یجیــد اللغــة العربیــة ألنــه درس بالجامعــة األمریكیــة فــي  رحــب المــدیر

بیــروت وتــزوج مــن ســوریة أرمنیــة ویتعــاطف مــع القضــیة الفلســطینیة إلــى درجــة لــبس 

الكوفیة الفلسـطینیة والمشـاركة فـي مظـاهرات العـرب، وبعـد أن تشـاور مـع عمیـد الكلیـة 

نــائس العــالمي نقــل لــي موافقتــه، الــذي كــان فــي وقــت مضــى ســكرتیرًا عامــًا لمجلــس الك

  . فقد كان الرجل إنجلكانیًا مستنیرًا ومؤمنًا بقیمة الحوار والتعایش بین األدیان

اتصلت بعثمان فوافق على الفور، وطمأنته بالتلفون أن المكان هذه المـرة آمـن وجمیـل 

حضــر عثمــان فــي الیــوم المتفــق . ولــن یكــون فیــه أي نشــاط آخــر طیلــة مــدة المعــرض

بمــا خــف حملــه وعلــت قیمتــه الجمالیــة مــن لوحاتــه الرائعــة، وقــدم فــي مســاء ذلــك  علیــه

الیـــوم محاضـــرة بلغـــة إنجلیزیـــة فصـــیحة وسلســـة عـــن تـــاریخ الخـــط العربـــي بتوضـــیحات 

وأشــــهد أنــــي لــــم أســــمع فــــي حیــــاتي مثــــل تلــــك المحاضــــرة المتینــــة المتناســــقة . ضــــوئیة

الفنــون الجمیلــة، وأحســب أن والمتماســكة عــن تــاریخ الخــط العربــي رغــم ســنواتي بكلیــة 

الـــذین فاضـــت بهـــم القاعـــة دهشـــوا أكثـــر منـــي لـــذلك العـــرض الراقـــي عـــن " الخواجـــات"

  .بعض ما كانوا یعرفونه عن المسلمین

أعطتنـــي تلـــك المحاضـــرة شـــهرة بـــین األســـاتذة وٕادارة المركـــز، باإلضـــافة إلـــى محاضـــرة 

لبنـوك اإلسـالمیة، أخرى دعوت فیها الصدیق عبد الـرحیم حمـدي لیتحـدث عـن تجربـة ا

وقــد أبــدع فیهــا كعادتــه بلغــة رصــینة واثقــة حتــى اختــاروه فــي مــا بعــد عضــوًا فــي اللجنــة 

اثنــین (االستشــاریة لمركــز الدراســات اإلســالمیة، وهــي لجنــة تضــم خمســة أعضــاء فقــط 

وبســبب ذلــك النشــاط النــاجح طلــب ). مســلمین واثنــین مســیحیین ویترأســها عمیــد الكلیــة



 ١٥٥

أبقــى أســتاذًا معهــم ولكــن منظــر الســیول تحــیط بمــدن الســودان  منــي مــدیر المركــز أن

جعلنــي أســتحث الخطــى للرجــوع إلــى بلــدي، ولســت متأكــدًا ١٩٨٨المختلفــة فــي خریــف 

  ! أني اتخذت القرار الصحیح

یاســــین والقــــرآن "أهــــداني عثمــــان فــــي تلــــك المناســــبة نســــخة مــــن لوحتــــه الرائعــــة لســــورة 

بهــا صــالون منزلــي فــي كــل بیــت أقــیم بــه، وقــد ، وهــي لوحــة أعتــز بهــا وأزیِّــن "الكــریم

أهــدى عمیــد كلیــة ســلي أووك نســخة أخــرى عنــدما دعانــا ســویًا للغــداء بمنزلــه، وأعجــب 

الرجــل باللوحــة غایــة العجــب ووضــعها فــي صــدارة منزلــه وظــل یحفــظ لــي ذلــك الجمیــل 

 ویراسلني بكروت عید المیالد لسنوات عدیـدة دون أن أرد علیـه مـرة واحـدة لـیس بسـبب

ذاك قــول ممعــن فـــي (الفتــوى الســلفیة التـــي تقــول بعــدم معایـــدة أهــل الــدیانات األخـــرى 

، ولكـن ربمـا بسـبب البـداوة السـودانیة الجافـة )الخطأ وسوء المنطـق وضـعف االسـتدالل

  ! ال تلیق بالرجال" نعومة ورفاهیة"التي ترى في مثل تلك المعایدات 

اهـــه الصـــوفي الزاهـــد قـــد أصـــبح خلقـــًا لمســـت مـــرة ثانیـــة فـــي األســـتاذ وقیـــع اهللا أن اتج

ناضــجًا ثابتــًا ال یخطئــه اإلنســان حتــى فــي محــاورة عــابرة، وأن معرفتــه بــالقرآن وبتــاریخ 

الخط العربي قد تعمقت إلـى حـدٍّ بعیـد، ممـا یعنـي أنـه قـد عكـف علـى تلـك الدراسـة فـي 

وممـــــا یؤســـــف لـــــه أن عثمـــــان لـــــم یـــــنجح فـــــي طباعـــــة . مظانهـــــا بـــــالمتحف البریطـــــاني

ف الـــذي خطـــه بیـــده واســـتغرق منـــه زمنـــًا طـــویًال، فقـــد عرضـــه علـــى عـــدد مـــن المصـــح

المطابع ودور النشر، منها جامعة القرآن الكریم في عهد شیخها بروفیسور أحمد علـي 

اإلمــام الــذي كانــت لــه بــه صــلة حمیمــة ودار مصــحف أفریقیــا وربمــا مجمــع الملــك فهــد 

هـا بروعـة الخـط وصـحة الكتابـة لطباعة المصحف الشریف، واعتذرت جمیعًا رغم إقرار 

ألن عثمــان كتــب مصــحفه بــالخط اإلمالئــي العــادي ولــیس بالرســم العثمــاني المعــروف 

والمعتمـــد فـــي معظـــم أنحـــاء العـــالم اإلســـالمي، فلقـــد تـــأثر عثمـــان بالخطـــاطین األتـــراك 

الــذین یكتبــون المصــاحف بــالخط اإلمالئــي وهــم األشــهر فــي تــاریخ كتابــة المصــحف، 

ونرجـو أن تكمـل . لهم للخـط اإلمالئـي مـن تـأثیر الثـورة الكمالیـة الحمقـاءوقد یكون انتقا

شــركة ســكر كنانــة، التــي نعــت الرجــل فــي صــحف الخرطــوم بمــا یلیــق بــه مــن وصــف 

وامتنان، جمیلها بإحضار ما تبقى من لوحات عثمـان فـي بریطانیـا، وأن تسـعى إلقامـة 

ه بإقامــة معــرض صــغیر معــرض دائــم للوحاتــه فــي الخرطــوم وال بــأس مــن إنفــاذ وصــیت



 ١٥٦

فــي رفاعــة، فالعاصــمة هــي محــط األنظــار وهــي القــادرة علــى جــذب أنظــار العــالم إلــى 

ولعلها تأخذ المبادرة باقتراح لجنة من الفنانین والمهتمـین . كنوز الفنان عثمان وقیع اهللا

بإنتـــاج فناننـــا الكبیـــر مـــن أمثـــال الـــدكتور الهـــادي أحمـــد الشـــیخ وٕادریـــس البنـــا وٕابـــراهیم 

لحي وعابــدین الشــوافعة وأحمــد شــبرین وٕابــراهیم الدســوقي وراشــد دیــاب وأحمــد عبــد الصــ

ـــالفكرة ویرغـــب فـــي العمـــل لهـــا ویحمـــد . العـــال وحســـین جمعـــان وغیـــرهم ممـــن یقتنـــع ب

ــدكتور حســن عابــدین ســفیرنا الســابق فــي بریطانیــا الــذي عمــل باالتفــاق مــع األســتاذ  لل

ن بعد أن كبـرت بـه السـن وبـدأ یفقـد علي عثمان على إحضار عثمان وقیع اهللا من لند

  . ذاكرته ولم یكن سهًال إقناعه بالمجيء بعد أن طالت غیبته عن البلد واألهل

أال رحم اهللا الفقید الفنان الزاهد المتصوف عثمان وقیـع اهللا وغفـر لـه مـا تقـدم مـن ذنبـه 

  .وأسكنه فسیح جناته مع الصدیقین والشهداء والنبیین وحسن أولئك رفیقا
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 ي وسندي العارف عثمان وقیع اهللاشیخ

 *هي الدنیا بما فیها كلمات في وداعه

 حسین جمعان. أ

١ 

أهلــي .. صــمت مطبــق.. الحــزن فــي جســدي بعــد الفاجعــة.. ربمــا ال أحســن القــول فیــك

أغـــدق علـــى .. وغرفتـــي والوجـــوه الممـــدودة باألســـى بكـــت علـــى تقاطیعهـــا بكـــل ســـیاجها

تتسـلق نهـج الـورد .. مة لألسى فأقیس أحزانهاجرحي جرحًا، وخطى السابلة الحزینة ظل

وعینـــــيَّ ) كامـــــدن تـــــاون(بلنـــــدن ومـــــدینتك الفاضـــــلة ) هفـــــر اســـــتوك هیـــــل(فـــــي حدیقـــــة 

المسـبلتین المطبقتــین مــن حــزن األسـى تفــتح جراحهــا علــى صـمت المطبــق وأنــا احتمــي 

یطویهــا الغیــاب والتــذكار والــذكرى واالعتــذار وأنــت ! ذكــرى كــل مــا بــي -بلبلهــا العمیــق

 ..تحتمي بالهدوء والسكینة من غیر أن أراك

٢ 

وات، عاریـــة أحزانـــي فیـــك وأنـــت جـــواد المســـافات ونشـــوة المســـك اصـــافیًا كصـــیف الســـم

والزعفـران، جبـین النخلـة المثقلـة بالثمـار، أشـجار الـروح وحـدود الغـیم، عشـب المزمــار، 

ر، فــي شــهقة مشــاتل الالرنــج، نبــع توتیــل وعلــى منكبیــك دوایــة ویــدیك مخمــل مــن جلنــا

وقار الشیخ وفطنة الكالم، كل ما بي منك وكلما وقفت على نـص ولـون أنیـق تـذكرتك 

وكــل مشــهد للكنــة تشــجي بالغنــاء والمــدیح، أنــت هــالل لقمــر مــائي وشــمس تســطع فــي 

براري القلم والكالم ونون والشرافة والدوایة والمحایة وقلم البوصـي، فـي مجـرى األنفـاس 

یقظـــة الحلـــم ووجـــع الـــدانتیل وملمـــس ضـــد .. خیـــلتجـــري وفـــي دمـــائي وفـــي جســـدي الن

 .القماش الجوخ ولهب الورد

٣ 

نسـك علـم وللـذكرى وبعـض مـن وجهـك فینـا وبعـض مـن أ -لكقد تكون في التراب ظال

بونــد (طبــول یكتمهــا األلــم ودمدمــة النــواح والضــراعة والصــبابة أتــذكر معرضــك بصــالة 

فــي ذلــك المعــرض العظــیم،  بلنــدن عنــدما التقیــت بصــدیقك محمــد عبــد الحــي) اســتریت

                                                 

 .م٢٠٠٧ینایر  ١٢ بتاریخ  ٤٢٤العدد رقم  -نقالً عن صحیفة السوداني  *
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أم حـزن مختـوم بمهـار الفقـد ولـون  ؟فأصبحنا ثالثة رابعهم الشعر، أهذا شـوق أم حنـین

كنـــت ) الـــزین(ثالثـــة كنـــا، أنـــت وعبـــد الحـــي وحســـین ؟ أعمالـــك موشـــاة بنكهـــة الثمـــرات

 !تقولها في دعابة ساحرة

) كولیـت(وتشعلني الذكرى ولحظة العشق فیك هي األكثر حالة ونحن في لجـة السـهر 

) الشـاف والكلیـت(زوجك، الفرنسیة، اخترتها ال سـیما الـذي یـرتبط بـالوطن فكنـت تقـول 

مـداعبًا، كانـت زرقـة عینیهــا تغـزو رسـمك، فیــه مـن فـل وأعمـدة مــن یاسـمین تـزز المــاء 

 .وجمهرة الشجن

٤ 

) رتلنـق غیـت(وب، یسـكن فـي حـي بلنـدن جـحالجلیـل محمـد أحمـد الم كنت مـع أسـتاذنا

قامـــة الســـاري وفكـــر ثاقـــب یطـــل مـــن عینیـــه . خضـــرتحلـــق حـــول قمـــر أب یوأنـــت كوكـــ

الكلیــة الملكیــة البریطانیــة التــي جــوار  Exhibition RDالواسـعتین بشــارع المعــارض 

وعثمـــان وقیـــع اهللا یختـــار ) مســـبحتي ودنـــي(نحـــدد مســـارًا لدیوانـــه الجدیـــد  –درس بهـــا أ

علهــا تســاعد فــي الحــرف للكتابــة وأخطــط للرســم والمحجــوب یحكــي قصــة كــل قصــیدة 

ــا فــي تلــك األمســیات بعدیــد مــن وجــوه األدب والسیاســة، ســلمى ! الرســم والتخیــل والتقین

خضـــراء الجیوشـــي، ومحمـــد حســـنین هیكـــل، وصـــالح جـــودت وغیـــرهم، وأنـــت كعادتـــك 

ألطاف من روحك وعلمك، تظللنا بودك ولیاقتـك وحـدیثك الثـر والمحجـوب ینصـت فـي 

بمزیــد مــن ) آدم(ویطلــب مــن خادمــه ) الفــرزدق(ن یقــرأ لــك تــارة مــن دیــوا.. مــودة غــامرة

وتخــرج فــي هرولــة مــن أمرنــا بعــد أن داهمنــا الوقــت .. القهــوة بعــد أن انتشــى بالحــدیث

لیلحــق عثمــان وقیــع اهللا القطــار األخیــر لجنــوب غــرب لنــدن حیــث یســكن ومــا ســكني 

بضــعة أمتــار فــي شــارع عــامر بالمعــارض ومــن حــولي .. ببعیــد عــن ســكن المحجــوب

 !السهرة، محیي الدین بن عربي، والسهروردي، والفرزدق وشیخنا المجذوبأصداء 

٥ 

بعـد نهایـة  -عبد الحي یخطط ویشرف لقیـام معـرض أسـتاذنا وقیـع اهللا بمدینـة أكسـفورد

كــان المعــرض بجامعتــه ومــع معیــة شــیخي  -بلنــدن) ببونــد اســترتیت(معرضــه النــاجح 

األخیـرة، كـان فـي تلـك األمسـیة  عثمان سافرنا بالقطار حیث یضع عبد الحي اللمسات

 ءقامة تباهي بأعمال عثمان، ونحن نرفل في وهج األلوان ولغـط النـاس وقبـل كـل شـي



 ١٥٩

 بــأنس شــیخي عثمــان الجمیــل وروحــه العذبــة، مــاء یهتــك الیبــاس كــألق الصــاعدین إلــى

 .دأ والصباح المشرق بالغنیمةتبمدارجه الرحبة، جمرة الم

٦ 

الكاتب العظـیم الطیـب صـالح یاقوتـة  – حبكلذي أوجه صدیقك ا -خبر موتك فاجعة 

فـي حضـور زیهـا الشـحیح خلـف ) مبلـدونیو (تشع في أصابع الذكرى والحنان، وتشـكل 

رموز الحجر والمبدع الحـزین أسـتاذنا إبـراهیم محمـد الصـلحي، مـن فـم الجـامع الكبیـر، 

 .دعاء وقرآن یتلى وجنة من طلح نضید

٧ 

ــــك الحاشــــ ــــدى؟ تل ــــي ن ــــامــــاذا أقــــول البنت ــــي حیاتن ــــة ف كــــوني شــــجرة مشــــعة  - یة الرقیق

حـــك الذابلـــة بفقـــده، حـــین تقفـــین مبهـــورة و هـــذا الحـــزن الكـــامن فـــي وجهـــك ور .. بالـــدعاء

! آخر مـن رأى الشـیخ وأنتالرخیمة،  وأبوتهببریق قصائده ولون لوحاته وصدق عطفه 

رني تــذك.. خالــدة.. تحــزن علیــك ابنتــي نــدى.. ولــم تحــدث أخبارهــا أســرارهالــم تقــل بعــد 

بحفاوتــك بلنــدن لهــا، لــم تشــعر بغربــة الــنفس واختفــت فــي وداع حــزین وهــي تهمــس لــك 

لتوقــــد فیــــك مســــرجة الحرائــــق للــــوطن الحــــزین الــــذي ) الســــودان فــــي انتظــــارك(بوصــــیة 

عشـقته ومـا تبقـى منـه مــن خالیـا النـار والشـجن، وتعـود بعــد غیبـة لیسـت بالقریبـة تشــتم 

جــزر بعیــدة لقریــة تفتحــت عینــاك فیهــا ، مــن أتیــت األرضمــن آخــر .. عبــق الســودان

ـــم اشـــتعلت شـــرفاتها بالبكـــاء وتغیـــب مصـــابیحها ) رفاعـــة( مراكـــب اســـتعادت مراســـیها ث

الشــاحبة خلــف الشــجر الضــارع إال مــن نفــوس أهلهــا الوضــیئة فــي العتمــة، أمشــاج مــن 

 نفسي ومزقة من روحي؟
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 *العربي الخط مع سوداني فنان تجربة في األصالة

 حسنال محمد عثمان

 

  

 الفنـون مجـال في العرب إنجازات أهم من سیظل العربي الخط إن: مرة ذات ناقد قال 

 لـم العـرب ورثها التي الثروة هذه نإ: ویضیف .قرون منذ للبشریة قدموها التي الجمیلة

 علمنـا بـل وحـدها، الجمالیـة لألهـداف العربـي الخـط یكـن ولـم .الدراسـة من حظها تأخذ

 واألحادیــــث القرآنیـــة اآلیــــات لنقـــل وســــیلة بأنـــه قبلــــه وآخـــرون اهللا وقیــــع عثمـــان الفنـــان

 فــــي دخــــلأ بــــأن ذلــــك، علــــى عثمــــان الفنــــان وزاد .المتداولــــة واألمثــــال والحكــــم النبویــــة

 عنــه قــال الــذي الكــریم القــرآن علــى مركــزاً  والعامیــة، الفصــیحة الســودان أشــعار لوحاتــه،

 لــه بالنســبة الخــط إن .وخطــه وحفظــه قراءتــه فــي اآلن منهمــك فهــو .الشــاغل شــغله نــهإ

 بهـــــا االهتمـــــام وضـــــرورة بتجربتـــــه كثیـــــرون أشـــــاد وقـــــد .المعنـــــى ذات للزخرفـــــة أســـــاس

 .ودراستها

 دور یؤكــد أن جاهـدا یحــاول اهللا وقیـع عثمـان الســوداني الفنـان إن :الحیــدري بلنـد وقـال

 ةالمخطوطـ الكلمـة أن مضـیفاً  العربـي، الخـط یسـتلهم أن یریـد الـذي الفنـان في الخطاط

 الفكـرة فـي ماثلـة فكریـة وأخـرى الجمیـل، الخط في ماثلة تشكیلیة واحدة رسالتین؛ تحمل

   .عنها المعبرة

 والتنـوع المفیـدة والخبرة ذلك، كل كسباهأ ثقافته، وتنوع عثمان فناننا عند التجربة وطول

 الـــذي بالـــدور وخارجـــه، الســـودان داخـــل بـــه، المهتمـــین كـــل أحـــس لقـــد .للنظـــر الالفـــت

 وقــام ،)الخیــام رباعیـات( بترجمــة قــام فقـد .وأمتــه وبلــده أهلـه تــراث حفــظ فـي بــه یـنهض

 لوحاتــه وربطــت ،)بالحقیبــة( المعروفــة الشــعبیة الســودانیة األغــاني أنغــام علــى بتلحینهــا

 باآلیـات زخـرت التـي اللوحات تلك )والنسخ الكوفي( بنوعیه العربي الخط وتجویده بفنه

   .ثینوالمحد القدماء وبأشعار الكریمة

 

                                                 

  ٢٠٠١سبتمبر  ١٤ - ھـ١٤٢٢ الثانيجمـادى  ٢٥الجمعـة  - ٨٣٢٦العدد  -نقالً عن الشرق األوسط  *
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 الســودانیین الشــعراء مبــرزاً  جانــب، كــل علــى الفنیــة ممارســاته خــالل یركــز أن یــنس ولــم

 ،مجــذوب المهــدي ومحمــد ،بشــیر یوســف التیجــاني وهــم قدوتــه، یعتبــرهم الــذین الثالثــة

 وخلفیـات بیئـات مـن جمیعاً  جاءوا اهللا، وقیع كعثمان متصوفة وثالثتهم .جماع وٕادریس

 شــهیرة قاعــات فــي واإلقلیمیــة الدولیــة المعــارض فــي فســاتللمنا ذلــك كــل نقــل .صــوفیة

   .والعالم إفریقیا فناني مع

 ،١٩٢٥ عـام السـودان بأواسـط رفاعـة ببلـدة ولـد الـذي السوداني الفنان اهللا وقیع عثمان

 الجمیلـة الفنـون ومدرسـة ،)١٩٤٥ ــ ١٩٤٢( غـردون كلیة بین للفنون دراسته في تقلب

 آنــد ســیتي وكلیــة بلنــدن، للفنــون كامیرویــل وكلیــة ،)١٩٤٦ ـــ ١٩٤٥( الكلیــة نفــس فــي

ــ ١٩٤٦( بلنــدن الفنــون لتــاریخ كورتــو ومعهــد بلنــدن، للفنــون تمیلــدز  ومعهــد ،)١٩٤٩ ـ

 وقـــد ).١٩٥١ ــــ ١٩٥٠( بالقـــاهرة التطبیقیـــة الفنـــون وكلیـــة بالقـــاهرة، الجمیلـــة الخطـــوط

 مـن الفنـون فـي یـةوالمیدال ،إبراهیم سید المصري الخطاط أستاذه من خطاط إجازة حاز

   .بالسودان والفنون لآلداب القومي المجلس

 ،)١٩٥٤ ــ ١٩٤٩( بـالخرطوم الجمیلـة الفنون كلیة مؤسس نهأ العدیدة، إسهاماته ومن

 لرابطـــة مؤســـس وعضـــو ،)١٩٥١( الســـوداني الجمیلـــة الفنـــون التحـــاد مؤســـس وعضـــو

 ـــ ١٩٥٤( انیینالســود للفنــانین حــر مرســم أول ومؤســس ،)١٩٥٠( الســودانیین األدبــاء

   .الفنیة الخرطوم لمدرسة األول الرائد وهو ،)١٩٦٤

ـــا العربـــي الـــوطن فـــي القـــارات، عبـــر لوحاتـــه اقتنیـــت  وروســـیا وأســـترالیا وأمریكـــا وأوروب

 آخــر ).الیونســكو( العــالمي الفنــون اتحــاد فــي الحیــاة مــدى عضــو أیضــاً  وهــو .والصــین

 فــي الخــط فنــون وجمالیــات ختــاری فــي موثــق بحــث مــن الفــراغ وشــك علــى نــهأ أعمالــه

   .والمعاصرة القدیمة الكتابات

 مـــن الســودان، اســتقالل بعــد مباشـــرة الخمســین ســنوات أواخــر فـــي عثمــان إلــى تعرفــت

 أمســیات فــي بــه صــلتي توطــدت ثــم الخرطــوم، فــي )االقتصــادي( مجلــة نــدوات خــالل

ـــادي  وضـــمن مختلفـــة، جهـــات فـــي معارضـــه وخـــالل لنـــدن، فـــي البریطانیـــة اإلذاعـــة ن

 ،١٩٥٢ عـــام لـــه معـــرض أول أقامـــت التـــي بـــالخرطوم، الســـودانیة الثقافـــة دار لقـــاءات

 لــم عطــرة، عــامرة صــلة وهــي .ویمبلــدون فــي الفنــي بمحرابــه لــه زیــاراتي تعــددت وأخیــراً 

 مـنهم وخارجـه، السـودان فـي ُخلـص مشتركون أصدقاء ولنا مرة، أول التقینا منذ تنقطع



 ١٦٢

 لفنـون دائمـاً  معرضـاً  مكتبتـه تحـوي الـذي الشـیخ، أحمـد الهـادي والدكتور صالح الطیب

   .الخرطوم في عثمان

 الجمیلـة الفنـون كلیـة شوقي، شفیق الفنان المشترك وصدیقنا اهللا وقیع عثمان أسس لقد

 ورثتـه الـذي الفنـي، المعهـد إلـى بهـا انـتقال ثـم غردون، كلیة داخل السودان، في األولى

 .آخـرین مـع السـودان فـي الفـن نشـأة تـاریخ میـداع همـا واالثنـان السـودان، جامعة أخیراً 

 ورســـخت الســـودان، باســـتقالل بـــدأت التـــي التحـــوالت بكـــل عثمـــان الفنـــان اســـم وارتـــبط

 ولجنـــة الســـودانیة، العملـــة تصـــمیم اختیـــار لجنـــة فـــي عضـــواً  عـــین فقـــد .ســـیادته أعمـــدة

 تالشــیكا وصــمم ومعدنیــة، ورقیــة ســودانیة، عملــة أول وخــط صــمم كمــا البریــد، طوابــع

 واإلعالنیــة، التجاریــة والالفتــات المصــرفیة الدراســات ومعهــد المصــارف دور وواجهــات

 العــالم دول وســائر الســودان بــین المبرمــة واالتفاقــات االعتمــاد أوراق كــل ونفــذ وصــمم

 ومعهـــد المعـــارف وزارة شـــهادات ونفـــذ صـــمم مـــن أول كـــان كمـــا .م١٩٥٨ عـــام حتـــى

 اختیــار فــي دور لــه وكــان الشــرف، وبـراءات یــاالعل االتحــاد وكلیــة الرضــا ببخــت التربیـة

   .استقالله عند للسودان علم أول

 الصـــــحافة علـــــى الصـــــحف مانشـــــیتات خـــــط دخـــــلأ مـــــن أول كـــــان اهللا وقیـــــع وعثمـــــان

 مـــن أول كـــان كمـــا ،)الجدیـــد الســـودان( مجلـــة الصـــحف تلـــك أولـــى وكانـــت الســـودانیة،

   .المجلة نفس في الكاریكاتیر رسم دخلأ

 ،وطنیــــاً  شــــرفاً  خطــــه كســــبأ اهللا وقیــــع الفنــــان أن الكــــریم للقــــارئ هــــذا كــــل مــــن یتضـــح

 علـى یفـت ولـم .حـذوه لیحـذوا الفنـانین مـن وألجیالها الناشئة الجدیدة للدول قدوة وأصبح

 الفنیـة، وعطاءاتـه الفذة مواهبه یعدد أن اهللا، وقیع عثمان عن حدیثه عند الحیدري بلند

 والفنــان الخطــاط فهــو منــه، لتقریبــك شــعريال للــنص الفنیــة ومعالجتــه شــاعریته وأهمهــا

 عثمــان للفنــان أن إذ .صــادق وصــف ،)الجمیلــة الفنــون مجمــع( أســموه لــذلك والشــاعر

 واإلنســـاني الوجـــداني( الشـــعر مـــن بعـــد تنشـــر لـــم دواویـــن خمســـة ذلـــك كـــل إلـــى إضـــافة

 النــــاس عامـــة مخاطبـــة ضـــرورة رأى وعنـــدما .هــــو یصـــفها كمـــا ،)الجمیـــل واإلســـالمي

   .السودانیة العامیة باللغة التعبیر إلى اتجه یفهمونها يالت باللغة

 فیــه وقــدم ودرســه العربــي بــالخط اهــتم اهللا وقیــع عثمــان الفنــان بــأن آخــرون اعتقــد كمــا

 لـیس عنـده الخـط .العربـي الفـن هـذا رواد مـن فأصـبح )مهمـة وٕابداعیـة نظریـة نتاجات(
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 تأكیـــداً  والتجویـــد، تطـــورلل وســـیلة منـــه جعـــل بـــل البحـــت، الجمـــال فقـــط هدفـــه أو غایتـــه

 لــم( نــهأ لــوحظ كمــا .أهــم ومبــررات أهــداف لخدمــة بــل ،)فقــط للفــن لــیس الفــن( لنظریــة

 كتابیــة رســالة لنقــل وســیلة الفــن معتبــراً  ،)نافعــة أعمــال فــي جســدها بــل بالنظریــة یكتــف

 ومجموعــة وعثمــان ..الوجــوه مختلــف فــي البشــریة الــنفس صــمیم عــن والتعبیــر للتطــور

 بالطاقـات تمـدهم إلیـه والعـودة تنقطـع، لـم بالماضـي الصـلة أن یعتقـدون مدرسـته محبي

   .المستقبل تنفع التي

 العربــي، الخــط فــي ودراســاته آرائــه ومناقشــة خــواطره مــع الوقــوف الكثیــرون حــاول لقــد

 :قالــه بمــا مستشــهدین ومقدراتــه، وٕامكاناتــه وأصــالته جدیتــه األولــى الوهلــة منــذ فاكتشــفوا

 الحقــائق ومــن .بلیــغ حــدیث شــك بــال وهـو ،)الحــرف وتســمع دىالصــ تــرى لوحــاتي فـي(

 وبــدأ األربعینــات، منتصـف منــذ العربــي الخـط جمالیــات أبعــاد یكشـف بــدأ نــهأ المعروفـة

 أن البــاكر الــزمن ذلــك منــذ للجمیــع بــان وقــد عشــرة، الثانیــة ســن فــي وهــو الخــط كتابــة

 أعمالــه، جــل منــه اســتوحى الــذي القرآنــي للــنص بالحــب مشــحونة جــاءت قــد خطوطــه

 یـــد علــى الفنیـــة الحركــة هــذه تطـــورت ذلــك بعــد .ورائـــدها المســیرة هــذه قائـــد جعلــه ممــا

 ضـمن( العـالمي النطـاق إلـى معـاً  بهـا وخرجـوا شبرین، وأحمد الصلحي إبراهیم الفنانین

   ).تطورها لمسیرة شاملة رؤیة

 بعــــض جمــــعأ كمــــا للمحــــدثین، والقــــدوة المزایــــا كــــل القدیمــــة المدرســــة هــــذه خلقــــت لقــــد

 لـــذلك المعاصـــرة، العربیـــة الحضـــارة داخــل ،)الذهنیـــة الحركـــة( أســـموها الـــذین المحللــین

 األصـــیلة، الجمالیـــة وقدراتـــه العربـــي الخـــط إلـــى )العـــودة قائـــد( اهللا وقیـــع عثمـــان اعتبـــر

   .تاریخه في الدؤوبة البحثیة ملكاته مستغالً 
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    *"الرابع الُبعد"و العربي الخط  

  اهللا وقیع عثمان

  

  :العربي الحرفو  العربي طالخ

ة مـن حفنـ شـأن ذلـك، فـي شـأنها ،فقضیته طویلة معقدة عقیمة محزنة العربي الخط أما

. جــذوراً  أرســخهاو  تراثــا أثراهــا العربــي الخــط یكــون قــدو . قضــایا الفكــر العربــي المعاصــر

 العربــي الخــط مشــكلة. التطــویرو  التنفیــذو  الــدرس اهتمــام مــن القلیــل إال ینــال ال لكنــهو 

 العصــر تحــدیات یواجهــان - مثنــى واحــد همــاو  - أنهمــا عامــة العربیــة الكتابــةو  صــةخا

 ال ممــا المســتوردة المبتكــرات بــه تنطلــق الــذي الضــوئي بالتقــدم للحــاق فیــه نلهــث الــذي

 فقـد جدیـدة لیسـت والمشـكلة. اإلدراكو  للمواكبة الدائب السعي الإ فیه لنا حیلة الو  حجة

 فـي تصـمد أن العربیـة األبجدیـة اسـتطاعتو  مطبعـي،ال الحـرفو  الطباعـة بدخول بدأت

 مـــن شـــیئاً  تخســـر أن دون مرونتهـــاو  طواعیتهـــا تثبـــت أنو  الجدیـــد عالمصـــنّ  القـــادم وجـــه

 أوفــتو  الجمالیــة ســماتها علــى الحفــاظ فــي حتــى نجحــت هــي بــل. األساســیة مقوماتهــا

 مواجهـة فـي یعـاً ذر  فشـالً  تمثـل العربیة األبجدیة فإن الیوم أما. التبلیغو  االتصال بخدمة

 تجــــاري جانــــب :جانبــــان لــــه - رؤیتــــي حســــب - ذلــــك فــــي الســــببو . الجدیــــد التحــــدي

  . بحت فني أبحاثي علمي جانبو  صرف،

   الطباعي الطوفان

 للخـط تصـمیماتهم فرض في معینون أفرادو  معینة جهات نجحت التجاري الجانب على

 هنــاك تصــبح لــم حیــثب ،شــامالً  فرضــاً  العربــي العــالم علــى المطبعــي الحــرفو  العربــي

 تقدمــــه مــــا إال اإلعــــالم، خدمــــةو  الطباعــــة صــــناعة فــــي العــــاملین عنــــد للخیــــار فرصــــة

 المهـنو  الصـناعات أصـحاب علـى لـوم الو  إلكترونیة، أو مطبعیة حروف من الشركات

 لهــم قــدموا الــذین علــى اللــوم إنمــا. أعمــالهم مجــاالت تطــویر إلــى بــدورهم یســعون الــذین

 أنهـا غیـر والسـرعة، االنضـباط بعـاملي تتمتـع االستخدام، ةسهل المظهر جذابة بضاعة

 فـــي فالمتأمــل. المقروئیـــةو  الوضــوح أولهــاو  اإلعالمـــي الحــرف قواعــد أبســـط إلــى تفتقــر

ـــــي، بالجهـــــاز المنضــــــّدة الحـــــروف عنـــــاوین  للنســـــب التـــــام االنعـــــدام یالحـــــظ اإللیكترون

                                                 
 .١٩٨٨فبرایر  ٧ بتاریخ "األیام"مقال نشر بصحیفة  *
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 المبالغــــة وفــــي. الحــــروف بــــین تفصــــل التــــي المســــافات فــــيو  الحــــروف فــــي األساســــیة

 الجمالیــة التفاصــیل أعنــي ال هنــا أنــاو . قواعــدهاو  الحــروف أطــراف فــي الماثلــة القبیحــة

 الحـرف بـین المسـافات توزیـع علـى الحفـاظ لمبـدأ األولـي التصمیم مجافاة أقصد لكنيو 

ــ( التعریـف أداة فـي الـالمو  األلـف فیصـبح بـالحرف الحـرف یلـتحم ال بحیـث اآلخـر،و   )ال

 ال بحیــث وافــرة، الســودانیة الصــحف عنــاوین فــي األمثلــةو . واحــد حــرف كأنهمــاو  ،مــثالً 

 یقــرأ أنــه لیــدرك العنــاوین تلــك فــي ثانیــة مــرة للتأمــل القــارئ دعــوة مــن أكثــر إلــى أحتــاج

 صــمم الـذي فـإن هكـذاو . المعــالم واضـحة أبجدیـة لكتابـة قــراءة لـیسو  تخمینـاً  منهـا كثیـراً 

. الطوفــان ذلــك بعــد لیــأنو  البیــع، هــمهمّ  كــان لذیوعــه رّوج الــذيو  صــنعه الــذيو  الحــرف

  . بالفعلي الطباع الطوفان جاء قدو 

   محزنة حقائق

 بیـع فـي نجحـوا الذین العرب الفنانین أن في فیتمثل الفني األبحاثي العلمي الجانب أما

 البــدیل یقــدموا أن فــي فشــلوا اإللیكترونیــة،و  التقلیدیــة الطباعــة لشــركات تلــك تصــمیماتهم

 الفشــــل لهــــذاو . أبصــــارنا اعتادتــــهو  ألفنــــاه الــــذي المصــــفوف رفللحــــ العملــــي الصــــحیح

 الحـــرفو  العربیــة الكتابـــة فــي للثوابـــت تجــاهلهم أو الفنـــانین أولئــك جهـــل األول ســببان،

 ألن الحقیقــة بهــذه الطباعیــة لألجهــزة الصــانعین جهــل والثــاني. العربــي الهجــاءو  العربــي

 لشــــروط مســــتوفیة ماتتصـــمی أمــــامهم یبصـــرون ألنهــــمو  عــــنهم غریـــب العربــــي الحـــرف

 یــــدركوا أن دون مفــــردة، هــــيو  الطباعیــــة الوحــــدة مقــــاییسو  الرســــم فــــي الدقــــةو  النظافــــة

 بضــع عــن یقــل ال فیمــا مجتمعــة، المفــردة الحــروف هــذه ظهــور عنــد تنــتج التــي المزالــق

 أنــاو  المحــزن، مــن وٕانــه. العربیــة للكلمــات الطباعیــة التكوینــاتو  المواضــیع مــن ملیونـات

 عنــــد قبــــوالً  تلقــــى ال الناجحــــة العــــرب الفنــــانین تصــــمیمات مــــن كثیــــراً  أن بــــذلك، شــــاهد

 الصــــــناعة لشــــــروط اإلیفــــــاء خصیصــــــة إلــــــى تفتقــــــر ألنهــــــا ال الصــــــناعات، أصــــــحاب

ـــ فیهـــا یطلبـــون فنانیهـــا ألن بـــل المطبعیـــة،  ألنهـــم أو ، الصـــناعة أصـــحاب تهـــم ال ةدّق

 األخــرى، محزنــةال الحقیقــةو . فیهــا مجهــودهم یجــزي بــثمن الشــحیحة الشــركات یطــالبون

 التأمـلو  البحـث عنـاء أنفسهم یكلفون ال المعاصرین العربي الحرف مصممي معظم أن

 الجمیلـة البدیلـة الصـیغ بمالیـین تفـیض التي القدیمة الخطوطیة المصادرو  المراجع في

 الطبـاعیین الفنـانین أولئـك أن هـي الكـوارث كارثـة إن بـل. الطباعیـة للشروط وفیةتالمس



 ١٦٦

 للحــرف تصــمیمهم فــي یحتذونــه نموذجـاً  المنفصــلة وحروفهــا الالتینیــة ةاألبجدیــ یتخـذون

 الكتابـــة، فـــي المتصـــل العربـــي الحـــرف خضـــاعفإ. جهـــل بعـــده مـــا جهـــل هـــذاو . العربـــي

 ســــتخفافاالو  الفاضــــح الجهــــل علــــى یــــدل ال فنــــي حمــــق المتصــــل، الالتینــــي للحــــرف

. القادمـــة األجیـــالو  الجیــل هـــذا فـــي والكتابــة القـــراءة ســـالمة علــى التـــآمرو  بـــل المــزري،

 لخطـوطهم مجـودون - اسـتثناء بـال - الالتیني الحرف مصممي أن یجهلون ال ولعلهم

 فـــي مبـــالغون. تمحیصـــاً و  بحثـــاً و  دراســـة أصـــولهاو  بقواعـــدها عـــالمونو  ،رســـماً  الالتینیـــة

  . التسویقو  التصمیمو  االختیار في الدقة

   العربي للخط الرابع البعد

 للــذین أؤكــد أن هنــا أود فــإنني التمحــیص،و  البحــث عــن الحــدیث معــرض فــي دمنــا ومــا

 كـان الو  عشـواء، )خبطـة( یكـن لـم أنـه ، بـالحیرة) الرابـع البعـد( المصـطلح هـذا أصابهم

 اسـتمرت تجربـة علـى أطلقتـه مصـطلح ولكنه. فنان) هجسة( هو الو  صوفي، )شطحة(

 ریخالتـــا ذلـــك فمنـــذ. ١٩٦٧ عـــام لنـــدن إلـــى وصـــولي منـــذ بـــدأت كاملـــة عامـــاً  عشـــرین

 الجمیـل العربـي الخـط بفـن الخـروج غیـر بـالي یشـغل یعد لم السطور، هذه كتابة حتىو 

 التـــأطیر إزالـــة فـــي الماثلـــة الفنیـــة الحریـــة آفـــاق متســـع إلـــى التركیـــة القطعـــة قوقعـــة مـــن

 الفضـةو  الـذهبو  المتراكمـة، الزینـةو  الرتیـب، الزخرفو  الخطوطیة، البدیعیة المحسناتو 

  .. و الالزوردو 

 یـاو  - نـهفإ الالتینیـة، بـالحروف اسـتبدلهاو  تركیـا فـي الكتابـة أتـاتورك كمال غىأل عندما

 ثـم مـنو  تركیـا، فـي جمیـل كفـن العربـي الخـط أیضـاً  ألغـى عربـي، قلـم بجرة - للسخریة

 فــي الخطــاطینو  الفنــانین علــى واجبــاً  أصــبح وهكــذا. كلــه اإلســالميو  العربــي العــالم فــي

 الماضــیة، القــرون فــي ســابقوهم فعــل كمــا الفــن هــذا تطــویر إلــى یســعوا أن الــبالد تلــك

 أنــاو  - الخطــاطون فعلــه الــذي أن غیــر التعســفیة، الظــروف هــذه مثــل بهــم حلــت حینمــا

 الراحلـة التركیـة المدرسـة لمسـتویات وفقـاً  الخطیـة اللوحـات یـدبجون مضوا أنهم - منهم

 محزنــــة، فنیــــة حالـــة وهــــذه. الخطــــاط یتجاوزهـــا ال أن ینبغــــي ذاتهــــا، فـــي غایــــة كأنهـــاو 

 المسـتویات بـذلك فـأدرك تقنیاتـهو  أسـالیبه طـّورو  سـابقیه عن أخذ ذاته التركي فالخطاط

ـــــــــــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــــــــــي الخـــــــــــــــــــــــــــــط قمـــــــــــــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــــــــــــن قمـــــــــــــــــــــــــــــة أصـــــــــــــــــــــــــــــبحت الت  . العرب

 تــدوین وتــاریخ. التجدیــد إلــى یــؤدي تجویــدو  تنســیقو  تجدیــدو  ریتطــو  كلــه العربــي والخــط
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 أمـا. المصـاحف بهـا كتبت التي األقالم كثرة من نجده بما ذلك، على شاهد المصحف

 بلغــت أنهـا تثبـت العربیـة فمراجعنـا األخـرى، الیومیـة لألغـراض اسـتخدمت التـي األقـالم

 كــان یومئــذ العربــي الخطــاط أن هنــاكو  هنــا الفــارق أن إال. العصــور هــذه عبــر المئــات

 والیــوم. ســیده لصــوت صــدى ال للموقــف ســیداً  كــانو  االبتكــار،و  االختیــار بحریــة یتمتــع

 الخطـاط یظـل التركیـة، المدرسـة وفـاة شـهادة كتابـة علـى عامـاً  نسـبعی مضـي بعد حتى

 الســـمجة القبیحـــة الزخرفـــة مـــن بحلقـــات نصـــها یحـــیطو  الخطیـــة اللوحـــة ینمـــق العربـــي

 یتعامـل المعاصـر العربـي الخطـاط نإ بـل. جدیـداً  تقـدم الو  غرضاً  تخدم ال التي الرتیبة

 وكـــأن. عنــه الخــروج حــرمی الســماء مــن منـــزل وحــي كأنهــاو  التركیــة األقــالم صــیغ مــع

 اإلسـالمیة المؤسسـات تعقـد أن الفنـي العمـى درجـة تبلـغو  بـل. ٕالحادو  كفر عنه الخروج

 الخطــاط أســلوب تقلیــد للمســابقة شــرطاً  تضــعو  المعاصــرین الخطــاطین بــین المســابقات

 المقدمـــة اللوحـــات ألكثـــر الجـــوائز تمـــنح ثـــم. اهللا رحمـــة علیـــه )اآلمـــدي حامـــد( التركـــي

 فــي وضــعه التــاریخ ألن إال، یــذكر شــیئاً  اآلمــدي یكــن ولــم. اآلمــدي طــوطخ مــع تطابقــاً 

 اآلمـدي یكـن لـم األخیـرة هـذه فـي وحتـى. "المجـودین" جیـل آخـر فیهـا كان زمنیة لحظة

ـــذكر شـــأن ذا ـــة فـــي یكـــن فلـــم. ی  التـــرك شـــیوخ مـــن لســـابقیه "المقلـــدین" آخـــر إال الحقیق

  . أئمتهمو 

 صـحة فیهـا منطقـة إلـى الهـروب مـن منـاص ال الخطـوطي، الغثیان هذا مثل في كان،

 مـن مهـاجراً  هربـت. األخیـرة عامـاً  العشـرین تجربـة فـي فعلتـه مـا عین هو وهذا. عافیةو 

 المخطـــوط هـــوو  قممهـــا، أول ٕالـــىو  األولـــى، الخطوطیـــة األصـــول إلـــى التركیـــة اللوحـــة

 أعلـــى مـــثالً  التركیـــة اللوحـــة أر لـــم اللحظــة تلـــك ومنـــذ. ضـــالتي وجـــدت هنـــاك. الكــوفي

. الفنـــي التـــاریخي الســـیاق فـــي الصـــحیح وضـــعها إلـــى عـــادت بـــل. علیـــه الخـــروج حـــرمی

 الخـــط فـــي تـــأمالتي مـــن منبثقـــاً " الرابـــع البعـــد" وجـــاء. أغراضـــها اســـتنفذت فنیـــة مرحلـــة

 جمیـع إلیهـا تفتقـر تشـكیلیة بخـواص تتمتـع التـي الكوفیـة المفـردة الحروف فيو  الكوفي،

 االنسـیاب حیویـةو  األطـراف طـراوةو  الحركـة، حریـة مـن فیهـا لما ذلكو  العربیة الخطوط

 عاشـــتو  ولـــدت بـــل مزخـــرف إطـــار داخـــل إطالقـــاً  تعـــش لـــم ألنهـــاو . التشـــكل طواعیـــةو 

. الحدیقــة حــول كالســیاج العربــي بــالحرف تحــیط التــي اللــونو  الزینــة حلقــات مــن طلیقــة

 صــفحة فــي المفــردة الكلمــةو  المفــرد الحــرف بتخطــیط عنــدي الرابــع البعــد رؤیــة وتبلــورت
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. الكـــریم القـــرآن فــي الـــواردة المفـــردة الحــروف التخطیطـــات هـــذه موضــوع كـــانو . كاملــة

 أن لــي اتضــحو . النــون حــرف كــان منهــا نــزل مــا وأول. "النورانیــة الحــروف" بـــ والمعّرفــة

. األبـــیض الـــورق علـــى بالمـــدادو  بالفرشـــاة تكتـــب حینمـــا الحـــروف هـــذه تكـــون مـــا أجمـــل

 قـزح قـوس ألـوان كل یرىو  ،رابعاً و  ثالثاً  یبصر بل ط،فق ثانیاً  بعداً  الناظر یرى ال هناك

 بـاأللوان حتـى یتـأّتى ال رائـع تشـكیل فـي الفـاتح الرمـادي إلى األسود درجات من منبثقة

  . أحیانا
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 تقاریر

  م٢٠٠٦مالمح من الحركة الفكریة للعام     

  *محمد عوض اهللا -قسمة أحمد خلیفة . أ

  

ة الثقافیـة والفكریــة التـي شـهدتها الخرطــوم بعـض األنشـط) أفكـار جدیــدة(رصـدت مجلـة 

سواء تلك التي قامت بتنظیمهـا هیئـة األعمـال الفكریـة ) م٢٠٠٦(خالل العام المنصرم 

كما قامت بـالتوثیق لإلصـدارات السـودانیة التـي أصـدرت خـالل . أو غیرها من المراكز

  .العام الماضي

  

  حصاد مناشط هیئة األعمال الفكریة: أوالً 

 نشطالم التاریخ

 –ینــــــــــایر  ١٧

 فبرایر ٦

لمعـرض القـاهرة الـدولي للكتـاب والـذي ) ٣٨(المشاركة فـي الـدورة رقـم 

) ٣٤٥(نظمته الهیئة المصـریة العامـة للكتـاب، حیـث شـاركت الهیئـة بــ

 عنوانًا 

ــــاب فبرایر ٢١ ــــاش كت ــــة نق ــــر العــــام: (حلق ــــرد والمجتمــــع فــــي : الخی إشــــكالیات الف

محمـــــد . د: مناقشـــــون). ونيالعصـــــر الحـــــدیث للمؤلـــــف أمیتـــــاي اتزیـــــ

. د -حســـن الحـــاج علـــي . د -إدریـــس ســـالم . د -محجـــوب هـــارون 

 ) قاعة اتحاد المصارف. (لطیف سر الختم. أ –فاروق كدودة 

حــروب فــي دیــار المســلمین للمؤلــف جیــل : الفتنــة: (حلقــة نقــاش كتــاب فبرایر ٢٢

 -عبـــد اهللا حســـن زروق . د -عبـــد اهللا الشـــیخ . د: مناقشـــون). كیبیـــل

قاعــــــة اتحــــــاد . (إســــــحاق أحمــــــد فضــــــل اهللا. أ -محجــــــوب عــــــروة . أ

 ) المصارف

 ٣فبرایــــــر  ٢٢

 مارس

المشاركة في معرض، الریاض الدولي للكتاب في دورته الثانیة والـذي 

ــیم العــالي بالمملكــة العربیــة الســعودیة حیــث شــاركت  نظمتــه وزارة التعل

 عنواناً ) ٣٤٥(الهیئة بـ

                                                 
 محرران متعاونان بھیئة األعمال الفكریة *
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مـن التمركـز حـول : المركزیـة الغربیـة: (ات التالیةحفل تدشین المطبوع مارس ٢٦

أثــــر الثقافــــة علــــى : تراتبیــــة القــــیم -الــــذات إلــــى الهیمنــــة علــــى اآلخــــر 

إشـــــكاالت العمـــــران : إفریقیـــــا -السیاســـــة الخارجیـــــة للوالیـــــات المتحـــــدة 

:  النمــو الحضــاري فــي فلســفة التــاریخ -والتحــرر مــن الجــوع والخــوف 

یحــرر الفــن مــن القیــد الــوثني واألســر اإلســالم  -دراســة نقدیــة مقارنــة 

 )مقر هیئة األعمال الفكریة). (الكهنوتي

الصـادق . د: متحـدث). مؤشرات فـي الفكـر السیاسـي األمریكـي: (ندوة أبریل   ١٣

محمــــد محجــــوب . د -الطیــــب زیــــن العابــــدین . د: مناقشــــون. بخیــــت

قاعــــــة اتحــــــاد . (موســــــى یعقــــــوب. أ -خضــــــر هــــــارون . أ -هــــــارون 

 )المصارف

: متحــدثون). محمــد صــلى اهللا علیــه وســلم فــي المخیلــة الغربیــة: (نــدوة أبریل ١٩

أمــین . أ: مناقشــون. التجــاني الجزولــي. د. أ -عبــد الــرحیم علــي . د.أ

. لـــواء معـــاش الهـــادي بشـــري –محمـــد عبـــد اهللا الغبشـــاوي . أ –بنـــاني 

 )قاعة اتحاد المصارف(

١٤ – ١٣ 

 مایو

ابي بالهیئــة لمعهــد إســالم المعرفــة زیــارة علمیــة ألعضــاء المنتــدى الشــب

أصـــول (بجامعـــة الجزیـــرة قـــدمت خاللهـــا ورقتـــي نقـــاش األولـــى بعنـــوان 

محمـــد مجـــذوب . قـــدمها د) االجتمـــاع اإلنســـاني مـــن منظـــور إســـالمي

قـدمها ) رؤیة منهجیة في تأسیس العلوم(والثانیة بعنوان . محمد صالح

 بروفیسور محمد الحسن بریمة بقاعة المعهد بحنتوب

 –) العدالة في ظـروف وفـرص التعلـیم فـي السـودان(حلقة نقاش حول  مایو ٢٣

. محمـد الفـاتح بریمـة. د: متحـدث. ضمن فعالیات المنتدى االجتماعي

. الرشــــید عبــــد الوهــــاب. د -عبــــد الباســــط عبــــد الماجــــد . أ: مناقشــــون

 ) قاعة هیئة األعمال الفكریة(

ــــة أثــــر اإلصــــالح االقتصــــادي ع(حلقــــة نقــــاش حــــول  مایو ــــي نظــــم الحمای ل

. د: متحـــــدث. ضـــــمن فعالیـــــات المنتـــــدى االجتمـــــاعي –) االجتماعیـــــة
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خالـــد . د -الشـــریف عبـــود . أ: مناقشـــون. ســـوار الـــدهب أحمـــد عیســـى

 )قاعة هیئة األعمال الفكریة. (محمد حسن الترابي. د -یس 

ضــــمن فعالیــــات المنتــــدى  –) المهاتمــــا غانــــدي: فــــیلم(حلقــــة مشــــاهدة  یونیو

 )ئة األعمال الفكریةهی. (الشبابي

عبـــد اهللا . د -قطبـــي المهـــدي . د: متحـــدثون). الغـــرب واآلخـــر: (نـــدوة یونیو ١٤

. أ –مهدي الطیـب . أ: مناقشون. إسحاق أحمد فضل اهللا. أ -الشیخ 

. أ –علـــي أحمـــد حامـــد . أ –ســـعد عكریـــب . أ –مضـــوي أبـــو القاســـم 

 -یـل األبـیض قاعة المجلس التشریعي بوالیـة الن. (عبد الفتاح الطاهر

 )ربك

إشـــكاالت العمــران والتحـــرر مــن الجـــوع .. إفریقیــا: (حلقــة نقــاش كتـــاب یونیو ٢١

بالتعــاون مــع صــحیفة  –) حســن مكــي/ للمؤلــف بروفیســور -والخــوف 

. أ –حســن محمــد صــالح . د -إدریــس ســالم . د: مناقشــون. الصــحافة

طـارق أحمـد عثمـان . د -محمد حسن الركـابي . أ –سید سنین مادبو 

 )مقر صحیفة الصحافة(

. محمـــد وقیـــع اهللا. د: متحـــدث). اإلســـالم فـــي المنـــاهج الغربیـــة: (نـــدوة یولیو ٥

. د -محمــــد الحســــن بریمــــة . د -جعفــــر شــــیخ إدریــــس . د: مناقشــــون

محمـــد خیـــر عبـــد . أ –معتصـــم عبـــد الـــرحیم . د -حســـن عثمـــان رزق 

 )قاعة اتحاد المصارف. (صدیق المجتبي. أ –القادر 

بالتعــاون مــع وكالــة  -) رؤیــة مـن الخــارج.. اإلعــالم الســوداني : (نـدوة یولیو ١٣

. د: مناقشــون. عثمــان أبــو زیــد. د: متحــدث). ســونا(الســودان لألنبــاء 

إسـماعیل . أ –بكري مالح . د -ربیع عبد العاطي . د -هاشم الجاز 

رشــــــا .  أ. محمــــــد خلیفــــــة الصــــــدیق. أ –آدم ســــــعید كبــــــاوا . أ –طــــــه 

 )سونا -ان لألنباء وكالة السود. (عوض

سـید . أ: متحـدث). هـل هـي بدایـة لواقـع سیاسـي جدیـد؟.. لبنان: (ندوة یولیو ٢٠

قاعـة . (ناصـر السـید. أ –عبد اهللا سـید أحمـد . د: مناقشون. الخطیب
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 )الشهید الزبیر محمد صالح الدولیة للمؤتمرات

ــــة مشــــاهدة  أغسطس ــــیلم(حلق ــــات المنتــــدى –) معركــــة العلمــــین: ف  ضــــمن فعالی

 )هیئة األعمال الفكریة. (الشبابي

دراســــة فــــي  -المفهــــوم القرآنــــي والتنظــــیم المــــدني (حلقــــة نقــــاش حــــول  أغسطس ٢

. التجــاني عبــد القــادر حامــد. د: متحــدث). أصــول النظــام االجتمــاعي

حــافظ . د -محمــد محجــوب هــارون . د -لبابــة الفضــل . د: مناقشــون

 )لح الدولیة للمؤتمراتقاعة الشهید الزبیر محمد صا. (الشیخ الزاكي

مــن التمركــز حــول الــذات إلــى .. المركزیــة الغربیــة: (حلقــة نقــاش كتــاب أغسطس ١٦

حســن . د: مناقشــون). أنــور فــرج. د/ للمؤلــف -الهیمنــة علــى اآلخــر 

. أ -إبــراهیم األمــین . د -محمــد عثمــان أبــو ســاق . د -الحــاج علــي 

. ابــــة الفضــــللب. د –بروفیســــور الهــــادي عبــــد الصــــمد  –أمــــین بنــــاني 

 )قاعة مركز دراسات المستقبل(

). التحوالت الفكریـة والسیاسـیة للحـزب الشـیوعي الصـیني: (حلقة حوار أغسطس ٢٠

رئیس دائرة آسـیا وشـمال إفریقیـا بـالحزب الشـیوعي الصـیني : متحدثون

 -محمـد نـوري األمـین . د: مناقشون. ورئیس دائرة البحوث بالحزب -

محمــــد . د -حســــن علــــي الســــاعوري . د -عبــــد اهللا علــــي إبــــراهیم . د

 )قاعة الشارقة. (أنور الهادي. د -وقیع اهللا 

 -) فكــــرة المخلــــص والمهــــدي فــــي الفكــــر الــــدیني واإلنســــاني: (ســــمنار سبتمبر ٦

: مقــدمو األوراق. بالتعــاون مــع المستشــاریة الثقافیــة اإلیرانیــة بــالخرطوم

قیصــر . د -الصــادق المهــدي / الســید –محمــدي ري شــهري / آیــة اهللا

ــــــزین  . صــــــمویل جــــــوك/ القــــــس –عصــــــمت محمــــــود . د -موســــــى ال

عبــد اهللا علــي . د -تــاج الســر حــران . د -حســن مكــي . د: مناقشــون

. أ -ســـانتینو أوتونـــق . أ -عبـــد المتعـــال زیـــن العابـــدین . د -إبـــراهیم 

قاعــــة الشــــهید الزبیــــر . (فیلــــو ثــــاوث فــــرج: القــــس  -ســــلیمان صــــدیق 

 )راتمحمد صالح الدولیة للمؤتم



 ١٧٣

ضـــــمن فعالیـــــات  –) الطریـــــق إلـــــى غوانتانـــــامو: فـــــیلم(حلقـــــة مشـــــاهدة  سبتمبر ٢٠

 )هیئة األعمال الفكریة. (المنتدى الشبابي

. ضـمن فعالیـات المنتـدى الشـبابي –) الجنـة اآلن: فـیلم(حلقة مشاهدة  سبتمبر ٢٧

 )هیئة األعمال الفكریة(

ضـــــمن فعالیـــــات  –) جســـــر علـــــى نهـــــر كـــــواي: فـــــیلم(حلقـــــة مشـــــاهدة  أكتوبر ٤

 )هیئة األعمال الفكریة. (المنتدى الشبابي

ضــمن فعالیــات  –) المشــروع اإلســالمي الســوداني: (حلقــة نقــاش حــول أكتوبر ١٤

مكــي . أ: مناقشــون. أمــین حســن عمــر. د: متحــدث. المنتــدى الشــبابي

رشـــــا . أ -قاســـــم عبـــــد اهللا . أ -محمـــــد الفـــــاتح بریمـــــة . د -المغربـــــي 

 )عمال الفكریةقاعة هیئة األ. (عوض

دراسـة نقدیـة  -النمو الحضاري في فلسفة التـاریخ : (حلقة نقاش كتاب نوفمبر ٨

حســــــن . أ: متحــــــدث. ضــــــمن فعالیــــــات المنتــــــدى الشــــــبابي –) مقارنــــــة

ـــي  ـــو بكـــر محمـــد أحمـــد . د: مناقشـــون). المؤلـــف(ســـلیمان قیل . د -أب

قاعــــة هیئــــة األعمــــال . (محمــــد المفتــــي. د -خــــوجلي أحمــــد صــــدیق 

 )الفكریة

ـــدوة نوفمبر ٢٦ محمـــد ســـلیم . د: متحـــدثون). األوضـــاع فـــي العـــالم اإلســـالمي: (ن

عائشــة . د -إبــراهیم األمــین . د: مناقشــون. طــارق البشــري. أ -العــوا 

 )قاعة الشهید الزبیر محمد صالح الدولیة للمؤتمرات. (الغبشاوي

. ضـاويیوسـف القر . د: متحـدث). تحدیات في الفكر اإلسالمي: (ندوة نوفمبر ٢٨

أبـــو . أ –زكریـــا بشـــیر إمـــام . د -إبـــراهیم أحمـــد عمـــر  . د: مناقشـــون

 –حسن  سـعید المجمـر . أ –عبد المنعم السني . أ –بكر عبد الرازق 

ـــــدین. أ ـــــة . (ناهـــــد عـــــز ال قاعـــــة الشـــــهید الزبیـــــر محمـــــد صـــــالح الدولی

 )للمؤتمرات

٩ – ١ 

 دیسمبر

الثانیــــة، المشـــاركة فـــي معــــرض الخرطـــوم الــــدولي للكتـــاب فــــي دورتـــه 

حیث دشنت الهیئة من خالله إصداراتها التـي قامـت بنشـرها فـي العـام 
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 م بتوقیع مؤلفیها ٢٠٠٦

 ١١اتجاهــات الفكــر الغربــي فــي أعقــاب أحــداث : (حلقــة نقــاش كتــاب دیسمبر ٥

عبـد اهللا الشـیخ . د: متحدث). الحملة على العالم اإلسالمي -سبتمبر 

 -كنعـــان حمـــة غریـــب . أ –ن إبـــراهیم األمـــی. د: مناقشـــون). المؤلـــف(

. عبــد الجلیــل النــذیر الكــاروري/ الشــیخ –محمــد عثمــان أبــو ســاق . د

 ) معرض الخرطوم الدولي للكتاب(

ــــاش حــــول دیسمبر ٦ ــــة نق ــــات د: (حلق ــــوال الســــعداوي. مؤلف ــــدیم). ن مــــریم . د: تق

لبابـة الفضـل . د -جعفر عبد الرحمن . أ: مناقشون. الصادق المهدي

منـــى محمـــد . أ -عبـــد اهللا حســـن زروق . د -هللا هادیـــة حســـب ا. أ -

بـــابكر شـــیخ . أ -هشـــام عمـــر النـــور . أ -طـــارق عثمـــان . د -أحمـــد 

 )معرض الخرطوم الدولي للكتاب. (إدریس

.. أثــر الهیمنـــة االتصـــالیة العالمیــة علـــى الســـودان(حلقــة نقـــاش كتـــاب  دیسمبر ١١

 –") م٢٠٠٥ – ٢٠٠٤"دراسـة عــن التنــاول اإلعالمـي لقضــیة دارفــور 

ــــاء  ــــة الســــودان لألنب ــــراهیم . أ: متحــــدث). ســــونا(بالتعــــاون مــــع وكال إب

موسـى یعقــوب . أ –معتصـم بــابكر . د: مناقشــون). المؤلـف(الصـدیق 

 –المسـلمي الكباشـي . أ –بكري مـالح . أ –محمد حاتم سلیمان . أ –

ـــــي . أ ـــــراهیم محمـــــد حـــــاج عل ـــــع اهللا. أ –إب وكالـــــة . (إیمـــــان أحمـــــد دف

 )سونا -السودان لألنباء 
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  مالمح من حصاد الحركة الفكریة والثقافیة للمؤسسات والمراكز األخرى: ثانیاً 

  

 المنشط التاریخ 

آمـال . أ: متحـدثون). دور المـرأة فـي التنمیـة والحضـارة النوبیـة: (ندوة ینایر  ٢

 .أبناء دال: الجهة المنفذة. عفاف سلیم. أ  -كنة 

محاســــــــن حــــــــاج . د: متحــــــــدث). لــــــــثالســــــــودان والكمنو : (محاضــــــــرة ینایر  ٧

. د –منصــــور خالــــد . د –الســــیر دونــــا لــــدهولي : معقبــــون. الصــــافي

الجمعیـة السـودانیة : الجهـة المنفـذة. عمـر شـمینا. أ –بركات الحواتي 

 لتوثیق المعرفة 

بروفیســور علــي : متحــدث) مشــهد إعالمــي... االســتقالل : (محاضــرة ینایر  ٨

 یة العلوم الطبیة أكادیم: الجهة المنفذة. محمد شمو

بروفیســــور : متحــــدث) أزمــــة الســــودان بــــین الحداثــــة والتغریــــب: (نــــدوة ینایر  ١٦

ــــي المزروعــــي ــــذة. عل ــــة : الجهــــة المنف مركــــز دراســــات الســــالم والتنمی

 بالتعاون مع ملتقى الجامعات اإلفریقیة 

الجهـــــة . للمخـــــرج الســـــنغالي عثمــــاني ســـــمین) مــــوالدي(عــــرض فـــــیلم  ینایر  ١٦

ؤسسـة المـرأة للصـحة والتنمیـة والبحـوث بالتعـاون مـع شـبكة م: المنفذة

 صیحة للمبادرات االستراتیجیة بالقرن اإلفریقي 

بروفیسـور ). اإلسالم واألركـان السـبعة للحكمـة المعاصـرة: (محاضرة  ینایر  ١٩

مؤسســـــــة اتجاهـــــــات المســـــــتقبل : الجهـــــــة المنفـــــــذة. علـــــــي المزروعـــــــي

 لتقى الجامعات اإلفریقیة للدراسات اإلستراتیجیة بالتعاون مع م

: الجهـــة المنفـــذة. عـــرض فـــیلم یحتـــوى علـــى خطـــب مـــارتن لـــوثر كـــنج فبرایر ١٩

 مركز عبد الكریم میرغني الثفاقي ونادي السینما السوداني  

 –هبــة محمــود فریــد . أ: متحــدث) اســتراتیجیة مكافحــة العطالــة: (نــدوة فبرایر ٢٢

دراســـــات المســـــتقبل  مركـــــز: الجهـــــة المنفــــذة. عبــــد الـــــرحمن حســـــن. أ

بالتعـــــاون مـــــع األمانـــــة العامـــــة لمشـــــروع االســـــتخدام المنـــــتج لتشـــــغیل 

 الخریجین 



 ١٧٦

. محمــــد عثمــــان مكــــي. أ: متحــــدث). مــــدخل لفلســــفة عصــــرنا: (نــــدوة فبرایر  ٢٦

 مركز عبد الكریم میرغني الثقافي : الجهة المنفذة

والحریــة  تعــدد الصــحف الســودانیة مــن ناحیــة المضــمون(نــدوة حــول  فبرایر  ٢٦

 المركز القومي لإلنتاج اإلعالمي: الجهة المنفذة). واالستمراریة

تحـدیات وفـرص الحـوار : (جلسة نقاش باللغة اإلنجلیزیة تحـت عنـوان فبرایر  ٢٦

: متحــدثون). مسـاهمة ألمانیـة سـودانیة -بـین أوربـا والعـالم اإلســالمي 

یة مستشــــــار الشــــــؤون الشــــــئون اإلســــــالم -ســــــفیر ألمانیــــــا بالســــــودان 

الجهـــة . مجـــدي الجزولـــي. د –أحمـــد الدومـــة . أ –بالســـفارة األلمانیـــة 

 المركز الثقافي األلماني بالخرطوم : المنفذة

التنـــــاول اإلعالمـــــي لقضـــــایا ذوي االحتیاجـــــات : (ورشـــــة عمـــــل حـــــول فبرایر ٢٧

: الجهـة المنفـذة). الخاصة في اإلعالم السـوداني بـین الواقـع والطمـوح

جتماعیـــة بـــوزارة الرعایـــة االجتماعیـــة وشـــؤون مركـــز ثقافـــة التنمیـــة اال

 .المرأة والطفل

محاضــرة للشــیخ محمــد الســید حــاج وبروفیســور مصــطفى إدریــس إلــى  مارس ١

) صــــلى اهللا علیــــه وســــلم(جانــــب معــــرض كتــــاب عــــن حیــــاة الرســــول 

جامعـــة الخرطـــوم، وذلـــك فـــي إطـــار  –وعـــرض مصـــور بكلیـــة الطـــب 

رابطـة طـالب : الجهـة المنفـذة. الرفض للرسوم المسیئة للرسول الكـریم

 كلیة الطب بجامعة الخرطوم

. د: متحــدثون). المعتقــد الــدیني عنــد قبیلــة النــویر: (حلقــة نقــاش حــول مارس ٨

ـــــارك كـــــوى . أ -محمـــــد المهـــــدي البشـــــرى  أدار . روت شـــــان. أ -مب

 منتدى روان : الجهة المنفذة. عبد الباقي الجیالني. د: الحلقة

مكتبة معهد تنمیة األسرة والمجتمـع بجامعـة السـودان (: احتفال افتتاح مارس ٨

نـــدوة  -اشـــتمل االفتتـــاح علـــى معـــرض للكتـــاب ) للعلـــوم والتكنولوجیـــا

. قـــدمها د) دور الكتـــاب فـــي األســـرة: (قـــدمت خاللهـــا محاضـــرات فـــي

. قـدمها د) دور الكتاب في المجتمع الجـامعي(  -محمد أحمد عثمان

محمـــد . قـــدمها د) اإللكترونیــة دور المكتبـــة( –عبــد الـــرحمن أبــو دوم 
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 ). مباني المكتبة بالمقرن. (حافظ

رأس ). الســــودان منهجیــــة التنمیــــة االقتصــــادیة واالجتماعیــــة : ( نــــدوة مارس ٨

. عبــد الوهــاب عثمــان. د: متحــدث. إبــراهیم مــنعم منصــور. الجلســة أ

 -ســید علــي زكــي . د -بروفیســور عبــد اهللا أحمــد عبــد اهللا : معقبــون

مؤسســة : الجهــة المنفــذة. محمــد إبــراهیم عبــده -صــباحي  إبــراهیم. د

 )قاعة الشارقة(اتجاهات المستقبل للدراسات اإلستراتیجیة 

أثــر التنــوع الثقــافي فــي تحقیــق التماســك : (منتــدى ثقــافي تحــت عنــوان مارس ١٦

. د: مناقشــــون. مــــریم الصــــادق المهــــدي. د: مقــــدم الورقــــة). الــــوطني

ــــر . أ -بركــــات موســــى الحــــواتي  ــــور . أ -اهیم البزعــــي إب . أ –قیــــر ت

لجنــة األوراق المنبثقــة : الجهــة المنفــذة. هویــدا صــالح الــدین العتبــاني

مــن اللجنــة التحضــیریة للمــؤتمر العــام الرابــع لالتحــاد الــوطني للشــباب 

 )قاعة الشارقة(السوداني 

). اإلســـــــالم عالمیـــــــة الرســـــــالة ووســـــــطیة المـــــــنهج(محاضـــــــرة بعنـــــــوان  مارس ١١

منتــدى ذات : الجهــة المنظمــة. ســور عبــد العزیــز مالــكبروفی: متحــدث

 النطاقین الشهري لرابطة المرأة العاملة بوزارة الشئون االجتماعیة

عبــد اهللا . د: متحــدث). تــاریخ الصــحافة الســودانیة: (محاضــرة بعنــوان مارس ٣٠

ــــذة. حمــــدنا اهللا ــــر المركــــز . (مركــــز نســــق الصــــحفي: الجهــــة المنف مق

 )بالخرطوم

. متحـدث د). حركات التغییر في العـالم اإلسـالمي: (اضرة بعنوانمح مارس ٢٧

منظمــــة المســــتقبل لرعایــــة : الجهــــة المنظمــــة. بســــطامي محمــــد ســــعید

 وتأهیل الشباب

. لمؤلفـه جراهـام فـولر) مستقبل اإلسالم السیاسي: (حلقة نقاش لكتاب مارس ٢٧

ـــــاقش أول . د: مناقشـــــون مشـــــاركون. بســـــطامي محمـــــد ســـــعید. د: من

الجهـــــة . بروفیســــور عبــــد اهللا حســــن زروق –زیــــن العابــــدین الطیــــب 

 وزارة اإلرشاد واألوقاف: المنظمة

. د: متحـــدثون). حقـــائق وأباطیـــل: حقـــوق المـــرأة(نـــدوة علمیـــة بعنـــوان  أبریل ١٧
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ربـاب أبـو . أ –عبـد الحـي یوسـف . د –أحمد محمد إسماعیل البیلـى 

الصـــادق  أحمـــد. د –إبـــراهیم عبـــد الصـــادق . د: مناقشـــون. قصیصـــة

مركـــز بحـــوث القـــرآن الكـــریم والســـنة النبویـــة : الجهـــة المنفـــذة. البشـــیر

 دائرة علوم القرآن وٕاعجازه بجامعة القرآن الكریم 

موالنـــا : متحــدثون). حقــوق الطفــل فــي األســرة:( نــدوة علمیــة بعنــوان  مایو ٩

بروفیســور :  مناقشــون. عبــد الحــي یوســف. د -محمــد إبــراهیم محمــد 

ـــذة. محمـــد البخیـــت البشـــیر. أ –لصـــادق إبـــراهیم عبـــد ا : الجهـــة المنف

 دائرة فقه األسرة -مجمع الفقه اإلسالمي 

). القضــــیة الفلســــطینیة الماضــــي والحاضــــر والمســــتقبل(نــــدوة بعنــــوان  مایو ١٦

مركـز دراسـات الشـرق : الجهـة المنفـذة. بروفیسور ولیم بیكـر: متحدث

 )راتمركز التدریب النفطي بالعما. (األوسط وٕافریقیا

التحــــدیات المعاصــــرة التــــي تواجــــه األســــرة كوحــــدة (محاضــــرة بعنــــوان  مایو ١٧

ـــــة ـــــیم بیكـــــر األكـــــادیمي والباحـــــث : متحـــــدث). اجتماعی بروفیســـــور ول

األمریكــــي والناشــــط فــــي مجــــاالت حقــــوق اإلنســــان وقضــــایا التعــــایش 

معهــد صــحة وتنمیــة األســرة : الجهــة المنفــذة. الســلمي وحــوار األدیــان

قاعــــة الشــــهید . (عــــة الســــودان للعلــــوم والتكنولوجیــــابجام -والمجتمــــع 

 )الزبیر محمد صالح الدولیة للمؤتمرات

. لمؤلفـــه د) المفهـــوم والقضـــایا.. العلمانیـــة: (حلقـــة نقـــاش حـــول كتـــاب یونیو ١

ـــــي ـــــراهیم عل محمـــــد محجـــــوب . د: قـــــدم األوراق األساســـــیة. حیـــــدر إب

عثمـان  .د -بكري خلیـل . د: مناقشون. محمد المجتبى. د -هارون 

رابطة الكتـاب السـودانیین بالتضـامن مـع مركـز : الجهة المنفذة. سراج

 )مركز راشد للفنون. (راشد للفنون

مركــز : الجهــة المنفــذة). شــروط بنــاء األمــة والــوطن(محاضــرة بعنــوان  یونیو ٤

 عبد الكریم میرغني الثقافي

زینـب . أ: دثونمتحـ). صورة المرأة في الروایة السـودانیة(ندوة بعنوان  یونیو ٥

الجهـــــة . اســـــتیال قاتیـــــانو. قـــــدمتها د. بثینـــــة خضـــــر مكـــــي. أ -بلیـــــل 
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الطیـب صـالح لإلبـداع الروائـي فـي إطـار . سكرتاریة جـائزة د: المنفذة

 )مركز عبد الكریم میرغني الثقافي(البرنامج المصاحب 

مفهـــوم مصـــطلحي الكفـــر والشـــرك فـــي القـــرآن (حلقـــة علمیـــة بعنـــوان  یونیو ٥

أحمــد إســماعیل . أ: مناقشــون. عبــد الحــي یوســف. د: تقــدیم). الكــریم

مركـز بحـوث القـرآن : الجهة المنفذة. الشیخ جمعة سهل. د -البیلي  

 الكریم والسنة النبویة بجامعة القرآن الكریم 

التنمیــــــة المســــــتدامة (األولــــــى عــــــن : حلقــــــة دراســــــیة ناقشــــــت ورقتــــــین یونیو ٢٠

مها بروفیسور محمـد العـوض قد) لمناهضة الفقر وترسیخ الدیمقراطیة

تطـور القطـاع الخـاص فـي السـودان فـي (والثانیة عـن  -جالل الدین 

الجهـــة . قـــدمها األســـتاذ محمـــد علـــي جـــادین) فتـــرة مـــا بعـــد االســـتقالل

 مركز محمد عمر بشیر بجامعة أم درمان األهلیة : المنفذة

. یلســونجــاكلین ن. أ: متحدثــة). فــض النزاعــات فــي الســودان: (نــدوة  یونیو ٢٠

السفارة األمریكیة بالخرطوم بالتعاون مع معهد أبحـاث : الجهة المنفذة

 )اتحاد المصارف. (السلم األمریكي

). المــوت الـــدماغي مــن منظــور طبــي وشـــرعي: (نــدوة علمیــة بعنــوان یونیو ٢٠

 –محمــد عبــد الــرحمن أربــاب . د –أبشــر حســین محمــد . متحــدثون د

 مجمع الفقه اإلسالمي: نفذةالجهة الم. إبراهیم أحمد عثمان. د

نوقشـــت خـــالل ). الشـــباب وتحــدیات العولمـــة: (اختتــام أعمـــال ســـمنار یونیو ٢٥

الســــمنار أوراق عمــــل عــــن العولمــــة السیاســــیة، وأخــــرى عــــن العولمــــة 

ــــة واإلعالمیــــة ــــذة. التقنیــــة، وحــــوار عــــن العولمــــة الثقافی : الجهــــة المنف

قصـــــر . (والریاضـــــةاإلدارة العامـــــة للشـــــباب بـــــوزارة الثقافـــــة والشـــــباب 

 )الشباب واألطفال

دور الكنیسة السودانیة في دعـم الوحـدة الوطنیـة : (ورشة عمل بعنوان یونیو ٢٦

قــــدمت فیهـــا أوراق عمــــل حـــول مفهــــوم ) وتعزیـــز االســــتقرار السیاســـي

الوحــــدة واالســــتقرار السیاســــي، وحــــول التجربــــة المصــــریة والنیجیریــــة 

لكنائس الجدید، وأخـرى عـن واإلثیوبیة، باإلضافة لورقة حول مجلس ا
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مؤسسـة اتجاهـات : الجهة المنفذة .تجربة التعایش الدیني في السودان

المســتقبل للدراســات االســتراتیجیة والحــوار بالتعــاون مــع وزارة اإلرشــاد 

 ).قاعة الصداقة. (واألوقاف

٢٧ – ٢٦ 

 یونیو

ــــوان  ــــار العــــام والحكــــم الراشــــد(ورشــــة عمــــل بعن الجهــــة ). جنــــدرة التی

برنـــــــامج األمـــــــم المتحـــــــدة لإلنمــــــاء بالتعـــــــاون مـــــــع فوكـــــــاس : ةالمنفــــــذ

  .)فندق مریدیان بالخرطوم. (االستشاریة

تیــارات البعــث اإلســالمي فــي الســودان فــي القــرنین (محاضــرة بعنــوان  یونیو ٢٨

: الجهـــة المنفـــذة. طـــارق أحمـــد عثمـــان. د: متحـــدث). الثـــامن والتاســـع

 )إلسالميقاعة مجمع الفقه ا( .مركز التنویر المعرفي

التنـــاول واإلعالمـــي للتـــدخل األجنبـــي فـــي (منبـــر نقـــاش حـــول قضـــیة  یولیو ١

ـــــب مصـــــطفى. د –غـــــازي ســـــلیمان . أ: متحـــــدثون). الســـــودان . الطی

قاعــــة الشــــهید . (المركــــز القــــومي لإلنتــــاج اإلعالمــــي: الجهــــة المنفــــذة

 )الزبیر محمد صالح الدولیة للمؤتمرات

عبـــد . د: متحـــدث) لســـطین المحتلـــةحقـــوق اإلنســـان فـــي ف(محاضـــرة  یولیو ٣

الســـالم ســـید أحمـــد المـــدیر الســـابق لبرنـــامج الشـــرق األوســـط بمنظمـــة 

ممثل المفـوض السـامي  –أمین مكي مدني . د: معقب. العفو الدولیة

ــــوق اإلنســــان ــــة الشــــعبیة الســــودانیة لــــدعم : الجهــــة المنفــــذة. لحق الهیئ

 )قاعة الشارقة. (الشعب الفلسطیني

تبـــــاین المشـــــكالت تكامـــــل  –الم مـــــن نیفاشـــــا إلـــــى أبوجـــــا الســـــ(نـــــدوة  یولیو ٣

  –عبد الباسط سـبدرات . أ –مجذوب الخلیفة . د: متحدثون). الحلول

عبـــد الرســـول . أ –تـــاج الســـر محمـــد صـــالح . أ –برنایـــا بنجـــامین . د

لجنـــة المناشـــط السیاســـیة المنبثقـــة مـــن اللجنـــة : الجهـــة المنفـــذة. النـــور

بالتنســــیق مــــع اإلتحــــاد العــــام للطــــالب القومیــــة لالحتفــــاالت بالســــالم 

 )قاعة الشهید الزبیر محمد صالح الدولیة للمؤتمرات. (السودانیین

إضــاءة فــي كتــاب الشــیخ  –الطــب العالجــي فــي اإلســالم (محاضــرة  یولیو ٤

یاســـــر حامـــــد . أ: متحـــــدث). العـــــارف بـــــاهللا الشـــــیخ الفـــــاتح قریـــــب اهللا
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میرغنــي الثقــافي بالتعــاون مركــز عبــد الكــریم : الجهــة المنفــذة . إبـراهیم

 مع اللجنة الثقافیة للطریقة السمانیة

الجهـــة ). الخدمـــة العامـــة واإلصـــالح اإلداري فـــي ظـــل الســـالم: (نـــدوة یولیو ٥

 )قاعة الصداقة. (األمانة العامة برابطة المرأة العاملة: المنفذة 

ــــاش حــــول  یولیو ٦ ــــة نق ــــوق (حلق ــــدفاع عــــن حق ــــة ناجحــــة لل ــــي حمل ــــف تبن كی

عبد السالم سید أحمـد المـدیر السـابق لبرنـامج . د: متحدث). ناإلنسا

ـــــة مركـــــز : الجهـــــة المنفـــــذة . الشـــــرق األوســـــط بمنظمـــــة العفـــــو الدولی

 )قاعة الشارقة. (المناصرة والدعم بطیبة برس لإلعالم

ــــدیني(مناقشــــة كتــــاب  یولیو ٩ متوكــــل / المؤلــــف: متحــــدث). تحلیــــل العقــــل ال

الجهـــة . عمـــر األمـــین. أ –الح عبـــد اهللا صـــ. د: مـــداخالت. محمـــدین

 منتدى محمد صدیق: المنفذة

محمـد وقیـع . متحـدث د). قضایا اإلسالم والدیمقراطیة والغـرب: (ندوة یولیو ١١

قاعـة الشـهید . (المركز القومي لإلنتـاج اإلعالمـي: الجهة المنفذة. اهللا

 )الزبیر محمد صالح الدولیة للمؤتمرات

). اني الخــــامس وٕامكانیتـــه وأثـــره علـــى التنمیــــةالتعـــداد الســـك: (ســـمنار یولیو ١١

عبـد . د -عادل اتناسبو سـرور . أ –عبد القیوم عباس . أ: متحدثون

منظمـة األمـاتونج بالتعـاون مـع منظمـة : الجهـة المنفـذة . الرحیم بـالل

 )قاعة الشارقة(البذور إلعادة وتأهیل التنمیة 

). حظـــــــات وتعلیقـــــــاتمال.. المســـــــلمون والعـــــــالم: (محاضـــــــرة بعنـــــــوان یولیو ١٢

 -كمــــال محمــــد عبیــــد . د: مناقشــــون. عثمــــان أبــــو زیــــد. د: متحــــدث

معهـــد مبـــارك : الجهـــة المنفـــذة . الشــیخ عبـــد الجلیـــل النـــذیر الكــاروري

 قسم اهللا للبحوث والتدریب

ـــدین: (محاضـــرة بعنـــوان یولیو ١٢ ـــي . د: متحـــدث). قضـــایا الســـعر وال رشـــا عل

ـــارودي ـــو : الجهـــة المنظمـــة. الب مجمـــع الفقـــه . (یر المعرفـــيمركـــز التن

 )اإلسالمي

: متحـدثون). الحقـوق األساسـیة والدسـتور االنتقـالي(حلقة نقاش حـول  یولیو ١٣
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الجهـــــة . أتــــیم قرنــــق. أ -محمــــود شــــعراني . د -عبــــد اهللا النعــــیم . د

 المركز السوداني لدراسات حقوق اإلنسان: المنظمة 

: الجهــة المنفــذة). ت الســالمواقــع تطبیــق اتفاقیــا(ورشــة عمــل بعنــوان  یولیو ١٥

 لجنة السالم والمصالحة الوطنیة بالمجلس الوطني

). إعجاز القرآن الكریم وأثره في الدراسات اإلنسـانیة(محاضرة بعنوان  یولیو ١٧

معهـد بروفیسـور : الجهة المنفـذة . محمد الطیب قسم اهللا. د: متحدث

 )قاعة الشارقة. (عبد اهللا الطیب

أحمـــــد / الســـــفیر: متحـــــدث). لهویـــــة الســـــودانیة عبـــــر التـــــاریخا: (نــــدوة یولیو ١٨

 المركز العالمي للدراسات اإلفریقیة: الجهة المنفذة. إبراهیم دیاب

عملیـــات حفـــظ الســـالم فـــي إفریقیـــا وأثرهـــا علـــى ســـیادة (نـــدوة بعنـــوان  یولیو ٢٤

ــــدول ــــق د:  متحــــدث). ال ــــدور. الفری : الجهــــة المنفــــذة. عمــــر أحمــــد ق

 راسات اإلفریقیةالمركز العالمي للد

). اإلعجـــاز النبـــوي فـــي العالقـــات اإلنســـانیة(منبـــر لإلعجـــاز بعنـــوان  یولیو ٢٦

جـابر إدریـس . أ: مناقشـون . أحمد عبـد القـادر الفرجـابي. د: متحدث

مركـز بحـوث : الجهـة المنفـذة  -حسـن عبـد اهللا الحسـن . أ -عویشة 

 )قاعة الشهداء. (القرآن الكریم والسنة النبویة بجامعة القرآن الكریم

إثبـات شـهور السـنة الهجریـة بـین الرؤیـة الشـرعیة (ندوة علمیة بعنوان  أغسطس ٧

 -بروفیســور علـي الطــاهر شــرف الــدین : متحــدثون). والرصـد الفلكــي

مجمــــــع الفقــــــه : الجهــــــة المنفــــــذة. بروفیســــــور إبــــــراهیم عبــــــد الصــــــادق

 اإلسالمي

االتحـاد : الجهة المنظمة ).التضامن مع لبنان وفلسطین(ندوة بعنوان  أغسطس ١٢

 العام ألصحاب العمل بالمشاركة مع البنك السوداني الفرنسي

ــــــاب  أغسطس ١٣ ــــــة لكت ــــــي (مدارســــــة فكری ــــــوي لإلخــــــوان المســــــلمین ف الفكــــــر الترب

: الجهـة المنظمـة. عبد العظیم عثمان. المؤلف د: متحدث). السودان

 دائرة الفكر والثقافة بأمانة الشباب بالمؤتمر الوطني

حســـن المـــاحي . أ: متحـــدثون). العـــالج عـــن طریـــق الموســـیقي: (نـــدوة أغسطس ١٤
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. ومجموعـــة مـــن البـــاحثین والمهتمـــین بالمجـــاالت النفســـیة والموســـیقیة

 منتدى البریر الثقافي: الجهة المنفذة 

سـلمان . قـدمها د). نزاعات المیاه الدولیة المعاصـرة(محاضرة بعنوان  أغسطس ١٤

 مركز دراسات المستقبل: ذة الجهة المنف. محمد أحمد

الجهــــة ). الالجئــــون بــــین العــــودة الطوعیــــة والتحــــدیات: (ورشــــة عمــــل أغسطس ١٥

منظمــــة أوكنــــون إنترناشــــونال بالتعــــاون مــــع منظمــــة أبــــرار : المنظمــــة

 )قاعة وزارة الشئون االجتماعیة والثقافیة. (لرعایة معاقي الحرب

ــــدوة أغسطس ١٥ ــــة: (ن ــــى اإلعــــالم العــــالمي االســــتقطاب والضــــغوط األمریكی ). عل

معهـد : الجهـة المنفـذة. حسـن سـاتي. أ –محمـود قلنـدر . د: متحدثون

الدراســات اإلعالمیــة فــي إطــار منتــداه الشــهري بالتعــاون مــع صــحیفة 

 )أكادیمیة الشرطة). (آخر لحظة(

العوامل المؤثرة على اإلصدار النقدي في السودان خـالل الفتـرة : ندوة أغسطس ١٥

الـــــــــدائرة الثقافیــــــــــة باتحــــــــــاد : الجهـــــــــة المنفــــــــــذة). م٢٠٠٥ – ١٩٩٢(

 المصارف السوداني

.. قضــایا وٕاشــكالیات الدولــة اإلســالمیة المعاصــرة(ورشــة عمــل حــول  أغسطس ١٦

عـــــــــدد مـــــــــن العلمـــــــــاء والمفكـــــــــرین : متحـــــــــدثون). الحالـــــــــة الســـــــــودانیة

مركز دراسات السـالم والتنمیـة بجامعـة : الجهة المنفذة. المتخصصین

 جوبا

أتـــیم . أ: متحـــدثون). الســـودان فـــي األجنـــدة الصـــهیونیة(نـــدوة بعنـــوان  سأغسط ١٩

. د -صـــــفوت فـــــانوس . د -بروفیســـــور حســـــن الســـــاعوري  -قرنـــــق 

الجهــــة . حیــــدر التــــوم. أ -عبــــد اهللا البشــــیر . د -حســــن حــــاج علــــي 

   SMCالمركز السوداني للخدمات الصحیفة : المنفذة

). لمحبـــــــین وٕاســـــــاءة المبغضـــــــینمقـــــــام النبـــــــوة بـــــــین تعظـــــــیم ا: (نـــــــدوة أغسطس ١٩

الجهــــة . نخبــــة مــــن العلمــــاء مــــن داخــــل وخــــارج الســــودان: متحــــدثون

مركـــز بحـــوث القـــرآن الكـــریم والســـنة النبویـــة بجامعـــة القـــرآن : المنفـــذة

 الكریم والعلوم اإلسالمیة
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. نافع علي نـافع. د: متحدث). السودان واألمم المتحدة: (ندوة بعنوان أغسطس ٢٢

. للجنة الثقافیة بكلیة الزراعـة بجامعـة الـزعیم األزهـريا: الجهة المنفذة

 )قاعة الحاج إبراهیم –مجمع بحري (

). آفــــاق التناصــــر والتوحــــد(مــــؤتمر الحــــوار اإلســــالمي تحــــت شــــعار  أغسطس ٢٢

قاعــة الشــهید الزبیــر محمــد . (وزارة اإلرشــاد واألوقــاف: الجهــة المنفــذة

 )صالح الدولیة للمؤتمرات

ـــــدى فكـــــ أغسطس ٢٧ ـــــوان منت ـــــة(ري بعن ـــــة المقبل ـــــات اإلســـــتراتیجیة للمرحل ) المتطلب

 –المـؤتمر الـوطني : الجهة المنفـذة. تاج السر محجوب. د:  متحدث

 والیة الخرطوم

). العمالــــــة األجنبیــــــة فــــــي الســــــودان بــــــین الــــــرفض والقبــــــول(منتــــــدى  أغسطس ٣٠

منتـــدى روان : الجهــة المنفـــذة. الطیـــب مختــار وآخـــرون. د: متحــدثون

 الثقافي 

خالـد سـر . د: متحـدث). اإلعجاز الحضاري فـي القـرآن الكـریم(منبر  أغسطس ٣٠

ــــذة. الخــــتم الســــید مركــــز بحــــوث القــــرآن الكــــریم والســــنة : الجهــــة المنف

  . النبویـــــــــــــــــة بجامعـــــــــــــــــة القـــــــــــــــــرآن الكـــــــــــــــــریم والعلـــــــــــــــــوم اإلســـــــــــــــــالمیة

 )أم درمان -قاعة الشهداء (

صـــــفوت . د: ثمتحـــــد). التضـــــامن العربـــــي اإلفریقـــــي(نـــــدوة بعنـــــوان  أغسطس ٣٠

 المركز العالمي للدراسات اإلفریقیة: الجهة المنفذة. فانوس

: متحــــدث). الدیمقراطیــــة والدیمقراطیـــة المباشـــرة(نـــدوة علمیـــة بعنـــوان  أغسطس ٣٠

الجهــة . اإلمــام الصــادق المهــدي ونخبــة مــن األكــادیمیین والسیاســیین

 لیبيكلیة اإلمام الهادي بالتعاون مع المركز الثقافي ال: المنفذة

ــــوان سبتمبر ٢ ــــة والتطبیــــق: (محاضــــرة بعن ــــین النظری ). إدارة المــــوارد البشــــریة ب

مــدیر المــوارد البشــریة  -المستشــار الســابق لشــركة بتــرودار : متحــدث

كلیــة العلــوم : الجهــة المنفــذة. بشــركة النیــل األبــیض لعملیــات البتــرول

 اإلداریة بأكادیمیة العلوم الطبیة والتكنولوجیة

: متحــدثون). دارفــور الماضـي والحاضــر والمسـتقبل(حاضـرة بعنـوان م سبتمبر ٢
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وكالـــة : الجهـــة المنفـــذة. الولیـــد مـــادبو. د –بروفیســـور شـــون اوفـــاهي 

 تطویر اإلدارة

الجهـة ). دور العلمـاء فـي نهضـة األمـة ووحـدتها(مؤتمر علمي حـول  سبتمبر ٢

 .قسم الثقافة اإلسالمیة بجامعة الخرطوم: المنفذة

). تأهیــل المنــاهج الجامعیــة فــي العلــوم الطبیعیــة(نــدوة علمیــة بعنــوان  سبتمبر ٣

إدارة : الجهــة المنفــذة. بروفیســور علــي الطــاهر شــرف الــدین: متحــدث

 تأصیل المعرفة بوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

: متحــدثون). إفریقیــا ومعوقــات النهضــة والتحــرر(نــدوة فكریــة بعنــوان  سبتمبر ٤

الجهــــة . مضـــوي الترابـــي. د -قطبـــي المهــــدي . د -حســـن مكـــي . د

 دائرة طالب الجنوب بالمؤتمر الوطني: المنفذة

عبـد الـرحیم بـالل . د: متحـدثون). أهمیة العمل الطـوعي(ندوة بعنوان  سبتمبر ٤

مركز عبد الكـریم میرغنـي : الجهة المنفذة. سمیة البشیر الطیب. د -

 الثقافي 

ـــوان  سبتمبر ٥ ـــي فـــي القـــرآن والســـنة  اإلعجـــاز(نـــدوة بعن ـــادة  –الطب ـــة العی تجرب

لفیــف مــن العلمــاء واالختصاصــین فــي الحقــل : متحــدثون). المتكاملــة

المركــز : الجهـة المنفـذة. الطبـي والعالجـي مـن داخـل وخــارج السـودان

 العالمي ألبحاث اإلیمان

الشـــیخ عبـــد الجلیـــل : متحـــدثون). فـــن وآداب المقاومـــة(حلقـــة بعنـــوان  سبتمبر ٦

الصـافي جعفــر . م –بروفیسـور أحمـد عبـد العـال  -الكـاروري  النـذیر

 منتدى روان: الجهة المنفذة. السر السید. أ –عوض بابكر . أ –

. السـر قـدور. أ: متحدث). دور الشعر في الحركة الوطنیة(ندوة عن  سبتمبر ٩

 االتحاد العام لألدباء والكتاب السودانیین: الجهة المنفذة 

األســتاذة : متحــدث). مفــاهیم الدیمقراطیــة والحكــم الراشــد(ل ورشــة حــو  سبتمبر ١٤

جمعیـــــة بـــــابكر بـــــدري العلمیـــــة : الجهـــــة المنفـــــذة. ســـــارة عبـــــد المـــــنعم

 )مدینة ود مدني. (للدراسات النسویة

تغییــــر العملــــة الوطنیــــة بــــین االســــتقرار االقتصــــادي (منتــــدى بعنــــوان  سبتمبر ٢٧
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 –صـابر محمـد الحسـن . د: متحدثون). ومطلوبات التنمیة المستدامة

 -رئــیس إتحــاد المصــارف  -الشــیخ ســید أحمــد . أ –ألیجــا مــالوك . د

مجلـــــة الوســـــط االقتصـــــادي : الجهـــــة المنفـــــذة. بـــــابكر محمـــــد تـــــوم. د

 بالتعاون مع بنك السودان

) مضــــمونه ووســــائله.. خطــــاب اإلســــالم للنخــــب (محاضــــرة بعنــــوان  أكتوبر ٣

د مبـــــارك قســـــم اهللا معهـــــ: الجهـــــة المنفـــــذة. مهـــــدي ســـــاتي. متحـــــدث د

 للتدریب والبحوث

: متحـدث). األسالیب اإلبداعیة في تحفیظ القـرآن الكـریم(ملتقى حول  أكتوبر ١١

الجمعیـــــة الســـــودانیة : الجهـــــة المنفـــــذة. ماجـــــدة تـــــاج الســـــر محمـــــد. د

 للبرمجة اللغویة العصبیة   

عمــــر . د: متحــــدثون). السیاســــة واألدب فــــي حیــــاة المحجــــوب(نــــدوة  أكتوبر ١٤

منبـر الـزعیم األزهـري : الجهـة المنفـذة. عبـد اهللا حمـدنا اهللا. د -قدور 

 واالتحاد العام لألدباء والكتاب السودانیین

كامـل . أدارهـا أ). المنتدیات الثقافیة وأثرهـا فـي حركـة المجتمـع: (ندوة أكتوبر ١٥

 منتدى راشد دیاب: الجهة المنفذة. عبد الماجد

اإلنســــان والحریــــات المنتهكــــة فــــي ظــــل ســــریان  حقــــوق(نــــدوة بعنــــوان  أكتوبر ١٨

فـاروق أبـو عیسـي . د -أتـیم قرنـق . أ: متحـدثون). الدستور االنتقالي

هیئـــة محـــامي : الجهـــة المنفـــذة. مصـــطفى عبـــد القـــادر المحـــامي. أ –

 دارفور

ــــوان  نوفمبر ٦ ــــذة). االســــتقطاب واالنتمــــاء الفكــــري(محاضــــرة بعن : الجهــــة المنف

 حزب االتحادي الدیمقراطيمنتدى األشقاء وشباب ال

دور قنــوات البــث اإلذاعــي والتلفزیــوني الخــاص وأثرهــا (منتــدى حــول  نوفمبر ٦

 وزارة رئاسة مجلس الوزراء: الجهة المنفذة). على المجتمع

دور قنــاة الجزیــرة فــي التحــول الــدیمقراطي وٕاشــاعة حریــة (نــدوة حــول  نوفمبر ٧

ــــي المنطقــــة یاســــر . أ – محمــــد فضــــل اهللا. أ: متحــــدثون). التعبیــــر ف

محمــــد محجــــوب . د –مــــریم الصــــادق المهــــدي . د –ســــعید عرمــــان 
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ـــــرة : الجهـــــة المنفـــــذة. هـــــارون ـــــاة الجزی ـــــرس بالتعـــــاون مـــــع قن ـــــة ب طیب

 بالخرطوم

ـــدوة بعنـــوان  نوفمبر ١٣ ـــى الـــنشء والســـلوك االجتمـــاعي(ن ). أثـــر الفضـــائیات عل

 یر الثقافيمنتدى البر : الجهة المنفذة. یاسر إبراهیم حامد. أ: متحدث

بروفیسـور : متحـدث). مسـتقبل الدیمقراطیـة فـي السـودان(جلسة حـول  نوفمبر ١٣

مركز دراسـات الشـرق األوسـط : الجهة المنفذة. حسن علي الساعوري

 .وٕافریقیا 

بروفیســـور حســـن : متحـــدثون) الســـودان واألمـــم المتحـــدة(نـــدوة بعنـــوان  نوفمبر ١٣

عبـد اهللا . أ –ن الغـالي عبـد الـرحم. غازي صـالح الـدین أ. د –مكي 

مركـز حـوار الحضـارات : الجهـة المنفـذة. عثمـان خالـد. حسـن أحمـد أ

 بجامعة النیلین

١٤ – ١٣ 

 نوفمبر

ــــة(مــــؤتمر  ــــة الفكری ــــذة). الملكی ــــات الثقافیــــة : الجهــــة المنف إدارة العالق

 الخارجیة بجامعة جوبا بالتعاون مع المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة

: ترجمــة. الســیر هارولــد ماكمایكــل: للكاتــب) الســودان(ین كتــاب تدشــ نوفمبر ١٨

مركــــز عبــــد الكــــریم : الجهــــة المنفــــذة. محمــــود صــــالح عثمــــان صــــالح

 میرغني

تجربة السودان فـي التنـوع الـدیني فـي الحیـاة العامـة (محاضرة بعنوان  نوفمبر ١٩

أمانـة : الجهـة المنفـذة. إسماعیل الحاج موسي. د:  متحدث). سیاسیاً 

 كر والثقافة بالمؤتمر الوطني الف

 -) دور رادیـــــو المجتمـــــع فـــــي التنمیـــــة فـــــي الســـــودان: (ســـــمنار عـــــن نوفمبر ٢١

عــدد مــن المســئولین والخبــراء واإلعالمیــین وأعضــاء مــن :  مشــاركون

الهیئـــة القومیـــة لإلذاعـــة : الجهـــة المنفـــذة. منظمـــات المجتمـــع المـــدني

 والتلفزیون بالتعاون مع منظمة أوكسفام بكندا

القـــرن اإلفریقـــي وأهمیتـــه اإلســـتراتیجیة علـــى المســـتوى : (نـــدوة بعنـــوان نوفمبر ٢٢

ــــدولي ــــي وال ــــو بكــــر . د:  متحــــدث). العرب ــــر  –محمــــد عثمــــان أب خبی

المركـــز العـــالمي : الجهـــة المنفـــذة. الشـــؤون اإلفریقیـــة والبحـــر األحمـــر
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 للدراسات اإلفریقیة

. د: متحــدث). تحــدیات التغییــرالمــرأة بــین میــزان القــیم و (نــدوة بعنــوان  نوفمبر ٢٥

. رمضــــان البــــوطي. أ –محمــــد ســــلیم العــــوا . د –یوســــف القرضــــاوي 

 مركز دراسات المرأة : الجهة المنفذة

حــــرب المــــوارد والنفــــوذ : التغلغــــل األمریكــــي فــــي إفریقیــــا(نــــدوة حــــول  نوفمبر ٢٥

محمــود أبــو العینــین أســتاذ العلــوم السیاســیة . د: متحــدث ) والمصــالح

مركـــــز دراســـــات الشـــــرق األوســـــط : الجهـــــة المنفـــــذة. قـــــاهرةبجامعـــــة ال

 وٕافریقیا 

ـــوان  نوفمبر ٢٦ ـــى األمـــن القـــومي لـــدولتي  ١٧٠٦القـــرار (محاضـــرة بعن وأثـــره عل

عبـد اهللا . أ -محمـد زیـن . أ -سید فلیفل . د: متحدثون). وادي النیل

 المركز القومي للدراسات اإلفریقیة : الجهة المنفذة. زكریا

مالمـــــح مـــــن أثـــــر اللغـــــة العربیـــــة وآدابهـــــا علـــــى اللغـــــات (وة عـــــن نـــــد دیسمبر ٣

ـــة وآدابهـــا ـــراهیم الحـــاردلو: متحـــدث). األوروبیـــة الحدیث . بروفیســـور إب

 مجمع اللغة العربیة: الجهة المنفذة

الجهـة ) اتجاهات الحوار المسیحي اإلسالمي في ألمانیـا(ندوة بعنوان  دیسمبر ٦

 النیلین مركز حوار الحضارات بجامعة: المنفذة

ممارســـــة مهنـــــة المحامـــــاة والنظـــــام القـــــانوني فـــــي (محاضـــــرة بعنـــــوان  دیسمبر ٩

عبـــد الخـــالق محمـــد أحمـــد . أ: متحـــدث). الوالیـــات المتحـــدة األمریكیـــة

 أمانة شؤون المهنة باتحاد المحامین: الجهة المنفذة. المحامي

حمـد أحمــد م. أ: متحــدثون). الدیمقراطیـة العملیـة(ورشـة عمـل بعنــوان  دیسمبر ١١

حیـــــدر . د -محمـــــد علـــــي جـــــادین . أ -أحمـــــد الصـــــافي . د -ســـــالم 

 مركز الدراسات السودانیة: الجهة المنفذة. إبراهیم

ــــوان  دیسمبر ١٣ ــــامن عشــــر بعن ــــر اإلعجــــاز الث ــــادة (منب ــــوي فــــي قی اإلعجــــاز النب

: الجهـــة المنفـــذة. الشـــیخ تـــاج الســـر عبـــد البـــاري: متحـــدث). الغـــزوات

 یم والسنة النبویة بجامعة القرآن الكریممركز بحوث القرآن الكر 

: متحــدثون). اإلشــكالیة والحلــول.. الــزواج العرفــي (حلقــة نقــاش عــن  دیسمبر ٢٠



 ١٨٩

. د -األب فیلـــــو ثـــــاوث فـــــرج  -بروفیســـــور التجـــــاني حســـــن األمـــــین 

ـــــراهیم  ـــــاس. أ –عـــــوض إب ـــــدى روان : الجهـــــة المنفـــــذة. آمـــــال عب منت

 األسبوعي

). المصــــرفیة اإلســــالمیة والصــــیرفة اإللكترونیــــةتفعیــــل الصــــیغ (نــــدوة  دیسمبر ٢٠

ســـــــراج الـــــــدین عثمـــــــان . د -مجـــــــذوب جلـــــــي محمـــــــد . د: متحـــــــدثون

اتحــاد المصــارف الســوداني بالتعــاون مــع : الجهــة المنفــذة . مصــطفى

 بنك السودان المركزي

اإلعــــالم الــــدولي وانعكاســــاته علــــى الصــــراع فـــــي (محاضــــرة بعنــــوان  دیسمبر ٢٣

االتجــــاه (فیصــــل قاســــم مقــــدم برنــــامج . دمتحــــدث ). الشــــرق األوســــط

مركـــز الســـودان : الجهـــة المنفـــذة ). المعـــاكس بقنـــاة الجزیـــرة الفضـــائیة

 للبحوث والدراسات االستراتیجیة

تـــاج . د:  متحـــدث). مـــنهج التخطـــیط االســـتراتیجي(محاضــرة بعنـــوان  دیسمبر ٢٣

 دیوان الضرائب: الجهة المنفذة . السر محجوب

ـــــــاب جلســـــــة مناق دیسمبر ٢٤ ـــــــات الســـــــودانیة المصـــــــریة(شـــــــة لكت ـــــــة .. العالق رؤی

الجهـــة . األمـــین عبـــد اللطیـــف/ المؤلـــف الســـفیر: متحـــدث). مســـتقبلیة

 قاعة الشارقة: المنفذة

). االنتخابـــــات األمریكیـــــة وانعكاســـــاتها علـــــى الســـــودان(نـــــدوة بعنـــــوان  دیسمبر ٢٤

مقـــدم برنـــامج االتجـــاه المعـــاكس بقنـــاة  –فیصـــل قاســـم . د: متحـــدثون

خالــد حســـین محمــد الباحــث والمتخصــص فـــي . زیــرة الفضــائیة، دالج

مركـــــــز الســـــــودان للبحـــــــوث : الجهـــــــة المنفـــــــذة. العالقـــــــات األمریكیـــــــة

 والدراسات االستراتیجیة 

 



 ١٩٠

  إصدارات هیئة األعمال الفكریة : ثالثاً 

  

 اسم المؤلف عنوان اإلصدارة

دراســـة أصـــولیة تاریخیـــة (ابـــن حـــزم ونظریـــة الـــدلیل 

 )ول الفقه اإلسالميفلسفیة في أص

 فتح الرحمن الحاج عبد اهللا. أ

 عبد اهللا حسن زروق/ د.أ )الطبعة الثانیة(قضایا التصوف اإلسالمي 

ـــــــة ـــــــات الفقهی ـــــــاق وضـــــــوابط : الخالف عناصـــــــر االتف

 االفتراق

 كمال محمد عبید. د

 ١١اتجاهــــات الفكـــــر الغربــــي فـــــي أعقــــاب أحـــــداث 

 الحملة على العالم اإلسالمي -سبتمبر 

 عبد اهللا الشیخ سید أحمد .د

 –أثــــر الهیمنــــة االتصــــالیة العالمیــــة علــــى الســــودان 

دراســــــة عـــــــن التنــــــاول اإلعالمـــــــي لقضــــــیة دارفـــــــور 

 ) م٢٠٠٥ -٢٠٠٤(

 إبراهیم الصدیق علي عطیة. أ

 حسن مكي محمد أحمد/ د.أ قصتي مع الحركة اإلسالمیة

ــــد (مآســــي اإلنجلیــــز فــــي الســــودان  ــــة قــــدمها وف وثیق

 )م١٩٤٦مصر عام السودان إلى 

- 

سلسـلة دراسـات (حقوق المرأة بین المسـاواة والعدالـة 

 )١ -في العدل االجتماعي 

 صهیب مصطفى طه. د

ــــــراق .. اإلعــــــالم واإلرهــــــاب  جــــــدل التجــــــاذب واالفت

 )١٢ -سلسلة كراسات فكریة (

 الصادق بخیت الفقیه. د

مجتمعـــــات فـــــي  –أشـــــتات فـــــي العامیـــــة الســـــودانیة 

 )١٣ -سات فكریة سلسلة كرا(الفصحى 

 الخضر هارون/ السفیر

 -رضــي اهللا عنهــا  -مناقــب الســیدة فاطمــة الزهــراء 

  )١٤ -سلسلة كراسات فكریة (سیدة نساء العالمین 

 

ــــــــــألیف أحمــــــــــد بــــــــــن محمــــــــــد / ت

  )أحمد بن إدریس(النصیح 

طـــــارق . د/ حققـــــه وعلـــــق علیـــــه

 أحمد عثمان



 ١٩١

أربعــــة مــــؤثرات ســــودانیة علــــى فكــــر مــــالكولم إكــــس 

 ) ١٥ -راسات فكریة سلسلة ك(

 محمد وقیع اهللا. د

مقاربـــــــة فـــــــي فقـــــــه المســـــــتقبل .. مســــــتقبل اإلســـــــالم 

 ) ١٦ -سلسلة كراسات فكریة (

 محمد بابكر العوض. أ

سلســلة كراســات (الحكــم الرشــید فــي التجربــة الدولیــة 

 )١٧ -فكریة 

 أحمد المفتي. د

  



 ١٩٢

  إصدارات سودانیة: رابعاً 

  

 ناشرال اسم المؤلف عنوان اإلصدارة

أولــو العــزم مــن : ثقافــة القــرآن الكــریم

 الرسل في القرآن والسنة

إبـــــــراهیم مصـــــــطفى . أ

 عثمان

 المؤلف

ــــك . أ عسل النحل في القرآن والسنة ــــي المل أحمــــد عل

 الشیخ

 المؤلف

مـــــــا هـــــــي ومـــــــا خبرهـــــــا .. الكـــــــوارث 

 وكیف یمكن التعامل معها

إدریـــس محمـــد نـــور . أ

 أبو بكر

 المؤلف

ة وتحـــــــــــدیات الحكومـــــــــــة اإللكترونیـــــــــــ

 المستقبل

محمـــــــــــــد ســـــــــــــلیمان . أ

 حمزة

 المؤلف

مقــــدم فنــــي / المهنــــدس استخراج غاز المیثان من الروث

 علي هشابة

 المؤلف

مـــن .. الحركـــة اإلســـالمیة الســـودانیة 

 التنظیم إلى الدولة

علــــي عیســــي عبــــد . د

 الرحمن

 المؤلف

في االقتصاد (التخطیط اإلستراتیجي 

 )والعلوم السیاسیة واالجتماعیة

محمــــد حســــین أبــــو . د

 صالح

 المؤلف

فـــــي الدبلوماســـــیة .. حقائـــــب الریـــــاح 

 والتاریخ والفنون واألدب

 المؤلف خالد فتح الرحمن. د

 المؤلف قاسم أبو زید. أ )شعر(الهوامش 

العباس علـي یحیـى . أ قاع المدینة

 العباس

 المؤلف

عبــــد الماجــــد أحمــــد . أ التلفزیون واألفكار المستحدثة

 الحسن

  لفالمؤ 

 

الغنــــــاء والموســــــیقى التقلیدیــــــة بــــــإقلیم 

 كردفان

عبـــــد القـــــادر ســـــالم . د

 عبد القادر

  المؤلف

 



 ١٩٣

الملكیة الفكریـة وفقـًا لمـا علیـه العمـل 

 في القانون السوداني

حســام أحمــد حســین . أ

 مكي

  المؤلف

 

ــــــــــــة .. المســــــــــــئولیة التقصــــــــــــیریة تجرب

 السودان

 المؤلف عبید حاج األمین. أ

 –یماتهـــــــــا تنظ(الجریمـــــــــة المنظمـــــــــة 

وضـــعها فـــي  –مكافحتهـــا  –أســـبابها 

 )السودان

أحمــــــد / فریــــــق شــــــرطة

حســـــن محمـــــد عثمـــــان 

 )أبو هالة(

  المؤلف

 

 المؤلف األمین محمد أحمد. أ الوجود

مختــــــــــار / بروفیســــــــــور مناهج البحث العلمي

 عثمان الصدیق

 المؤلف

ـــــــدري: (حیـــــــاتي ـــــــابكر ب ـــــــاریخ ب  -) ت

 الجزء األول

 المؤلف بابكر علي بدري. د

عبــــد المــــنعم حســــن . أ بروفایل شخصیات سودانیة

 الحاج

 المؤلف

مشــــكلة جنــــوب الســــودان والمبــــادرات 

 الدولیة واإلقلیمیة لحلها

یاســـر أحمـــد محمـــد . أ

 نور التوم

 المؤلف

أبـــــــو القاســـــــم قـــــــور . د مستقبل السلم والنزاع.. أبیي 

 حامد

 المؤلف

الواقـــــع القـــــانوني .. حـــــدود الســـــودان 

 يوالسیاسي واالجتماع

صدیق محمد أحمد . أ

 مضوي

 المؤلف

صــــــراع الهویــــــة .. الترابــــــي واإلنقــــــاذ 

 والهوى

عبــــد الــــرحیم عمــــر . د

 محي الدین

 المؤلف

محمــــد شــــیخ أحمــــد . أ المدخل لدراسة الشریعة اإلسالمیة

 محمد

 المؤلف

االستبداد السیاسي في ضـوء الكتـاب 

 والسنة

  عبد الحي یوسف. د

 

 المؤلف



 ١٩٤

 المؤلف فتحي الضو. أ عةسقوط األقن.. السودان 

 المؤلف روضه الحاج. أ في الساحل یعترف القلب

 المؤلف روضه الحاج. أ للحلم جناح واحد

ـــــــب أحمـــــــد  أناشید الحزن والغضب ـــــــزار الطی ن

 اإلمام

 المؤلف

ـــــــب أحمـــــــد  صورة طبق األصل ـــــــزار الطی ن

 اإلمام

 المؤلف

رؤیــــــــة (نظــــــــام اإلعــــــــالم اإلســــــــالمي 

 )تأصیلیة

 المؤلف رمحمد موسى الب. د

مجموعــــة (عجائـــب الخرطــــوم الســــبع 

 )مقاالت

 المؤلف فتح العلیم عبد اهللا. د

بروفیســـــــــــور صـــــــــــالح  المدخل إلى العلوم السیاسیة

الــــــدین عبـــــــد الـــــــرحمن 

 الدومة

 المؤلف

ـــــــب أحمـــــــد  القرآن ـــــــزار الطی ن

 اإلمام

 المؤلف

بـــــین الكاتـــــب العـــــادي وأســـــامة أنـــــور 

 عكاشة

  عمرو منیر دهب. أ

 

 المؤلف

ـــــــــــــــد اهللا عبـــــــــــــــد . د از القرآن في جامع البیانأثر حج عب

 الرحیم عبد اهللا

 المؤلف

إنعـــــــام عـــــــامر محمـــــــد  سوق أم درمان

 عامر

 المؤلف

دراســـــــــات فـــــــــي الثقافـــــــــة اإلســـــــــالمیة 

 )التحدیات –األسس  –المصادر (

بروفیسور أحمد محمد 

 أحمد الجلي

- 

الكتـــاب (إضــاءات فـــي لیــل السیاســـة 

 )الخامس

ســـــــــــــــعاد إبـــــــــــــــراهیم . د

 عیسى

- 
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بروفیسور علـي محمـد  األساسیات والمهارات –االتصال 

 شمو

- 

األمة اإلسـالمیة والتحـوالت السیاسـیة 

 واالقتصادیة

ــــــــــــــــد الوهــــــــــــــــاب . د عب

 عثمان شیخ موسى

- 

عبــد المــنعم عثمــان . د المعلم الداعیة

 عبد اهللا صبیر

- 

  عادل أحمد إبراهیم السودان والقضایا العربیة 

 إبراهیم محمد إسحاق

- 

 - محمدین متوكل علي حلیل العقل الدینيت

بروفیســور األمــین أبــو  حول أوضاع اللغة في السودان

  منقة 

بروفیســــــــــــور یوســــــــــــف 

 الخلیفة أبو بكر

- 

األمانــــــــــــــــــــــة العامــــــــــــــــــــــة  عبد الملك المهل سفر من قرن: كترانج

للخرطـــــــــــــوم عاصـــــــــــــمة 

 الثقافة العربیة

ـــــة : التحریـــــر الصـــــحفي فنـــــون  الكتاب

 الصحیفة الحدیثة

مطبعـــــــــــــــــــــة جامعـــــــــــــــــــــة  د الرحمن قرشيعب. د

 الخرطوم

جوانــب مــن النظریــة االقتصــادیة فــي 

ــــــادئ (اإلســــــالم  ــــــة للمب دراســــــة تحلیلی

الفقهیــــــة الحاكمــــــة لنظــــــام االقتصــــــاد 

 اإلسالمي

بروفیسور زكریـا بشـیر 

 إمام

 الحركة اإلسالمیة

السیاســـــــة األمریكیـــــــة تجـــــــاه الجئـــــــي 

 القرن اإلفریقي

ــــــع . أ ــــــد محمــــــد دف خال

 اهللا

المي المركــــــــــــــــــز العــــــــــــــــــ

 للدراسات والبحوث

 قاف لإلنتاج الفني یحیى فضل اهللا. أ التحوالت في مملكة اإلعالم

مركـــــــــــــز أبـــــــــــــو ســـــــــــــلیم بروفیســــــــــــــور محمــــــــــــــد  وثائق تملیك –الفور واألرض 
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 للدراسات إبراهیم أبو سلیم

عبـــــد الـــــرحیم حـــــاج . أ بدر أضاء الدُُّجنة.. الشیخ البرعي

 أحمد

ـــــــــــــــــاج  األســـــــــــــــــباط لإلنت

أم  -اإلعالمــي والنشــر 

 درمان

رجــل .. اإلمــام عبــد الــرحمن المهــدي

 القرن العشرین في السودان

مركــز قاســم للمعلومــات  قاسم عثمان نور. د

 والخدمات والمكتبات

بروفیســــــــــــور عثمــــــــــــان  هندسة النفایة وٕاداراتها

 محمد عبد الماجد

ــــة الســــودان  دار أكادیمی

 للنشر والتوزیع

التــــــدخالت الخارجیــــــة وأثرهــــــا علـــــــى 

ــــي الصــــومال  االســــتقرار -١٩٩١(ف

٢٠٠٢( 

األمــین عبــد الــرازق . د

 آدم

  سطور لإلعالن

 

مركــــــــــــــــــز الدراســــــــــــــــــات  محمد عثمان مكي  مدخل إلى فلسفة عصرنا

 السودانیة

ـــــف والحقـــــوق المجـــــاورة .. حـــــق المؤل

 دراسة مقارنة

جــــالل الــــدین بانقــــا . د

 أحمد

 –مكتبـــــــــــــــة النهضـــــــــــــــة 

 القاهرة

ــــة  ــــانون الدســــتوري والتجرب ــــادئ الق مب

 اطیة في السودانالدیمقر 

  میرغني النصري. أ

 

 الدار السودانیة للكتب

ــــة  حسن عابدین. د فجر الحركة الوطنیة مؤسســــة أروقــــة للثقاف

 والعلوم

الشـــــــــــــیخ األمـــــــــــــین . د تاریخ الدولة األمویة

 محمد عوض اهللا

 مكتبة الرشد

الشـــــــــــــیخ األمـــــــــــــین . د السیرة النبویة

 محمد عوض اهللا

 مكتبة الرشد

منصــــــــــور إدریــــــــــس . أ ذاكرة شریرة

 الصویم

ــــــــــد الكــــــــــریم  مركــــــــــز عب

 میرغني الثقافي

ـــــــــــراهیم إســـــــــــحاق . أ ناس من كان ــــــــــد الكــــــــــریم إب مركــــــــــز عب
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 میرغني الثقافي إبراهیم

ــــــــــد الكــــــــــریم  علي الرفاعي. أ كي ال یسقط النمل مركــــــــــز عب

 میرغني الثقافي

أسامة عبد الرحمن . د دراسات في تاریخ السودان القدیم

 النور

ــــــــــد الكــــــــــریم  مركــــــــــز عب

 میرغني الثقافي

رؤیـــــة تأصـــــیلیة للثقافـــــة فـــــي عصـــــر 

 العولمة

عبــــــــــــــــده مختــــــــــــــــار . د

 موسى

 مركز دراسات المجتمع

ــــــــــــــــــد . د مهددات األسرة المعاصرة فاطمــــــــــــــــــة عب

 الرحمن

 مركز دراسات المجتمع

 مركز دراسات المجتمع الطیب حاج عطیة. د السالم االجتماعي ودواعي الوحدة

العـــــــــــالج بـــــــــــالقرآن بـــــــــــین الشـــــــــــریعة 

 شعوذة وال

مجموعـــة مـــن الكتــــاب 

 والباحثین

 مركز دراسات المجتمع

الجهــد الرســمي والشــعبي فــي معالجــة 

 قضایا النزوح

مجموعـــة مـــن الخبـــراء 

 والمختصین

 مركز دراسات المجتمع

بروفیســــــــــــور یوســــــــــــف  السودان في إفریقیا

 فضل

معهـــــــــــــــــــد الدراســـــــــــــــــــات 

-اآلســـــیویة واإلفریقیـــــة 

 جامعة الخرطوم

بروفیســور األمــین أبــو  الشلكالتراث الشعبي لقبیلة 

 منقة

معهـــــــــــــــــــد الدراســـــــــــــــــــات 

-اآلســـــیویة واإلفریقیـــــة 

 جامعة الخرطوم

 -العالقــــــــات الســــــــودانیة المصـــــــــریة 

 رؤیة مستقبلیة

ــــد / الســــفیر األمــــین عب

 اللطیف

مركـــــــــز محمـــــــــد عمـــــــــر 

بشـــــــــــــــــــیر للدراســـــــــــــــــــات 

 السودانیة

مكتبـــــــــــــــــــــة الشـــــــــــــــــــــریف  خالد خیري. أ تشجیع القرویات

 األكادیمیة

مكتبـــــــــــــــــــــة الشـــــــــــــــــــــریف  طارق شریف. أ )عثمان حسین(الفراش الحائر 
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 األكادیمیة

محمــد عثمــان مكــي . أ خواطر فلسفیة

 العجیل

مكتبـــــــــــــــــــــة الشـــــــــــــــــــــریف 

 األكادیمیة

وصـــف الطبیعـــة والمرائـــي فـــي بادیـــة 

 البطانة

حســــن ســــلیمان محمــــد 

 ود دوقة

مكتبـــــــــــــــــــــة الشـــــــــــــــــــــریف 

 األكادیمیة

مكتبـــــــــــــــــــــة الشـــــــــــــــــــــریف  عثمان خالد حسن )مجموعة شعریة(تماثیل 

 دیمیةاألكا

محمــــــــــــد المهــــــــــــدي . د الفلكلور السوداني مقاالت ودراسات

 بشري

مكتبـــــــــــــــــــــة الشـــــــــــــــــــــریف 

 األكادیمیة

مكتبـــــــــــــــــــــة الشـــــــــــــــــــــریف  إبراهیم دقش. د سوداني في منظمة الوحدة اإلفریقیة

 األكادیمیة

الكــوارث الطبیعــة بــین العلــم الحــدیث 

 والقرآن الكریم

محمـــــــــــــد ســـــــــــــلیمان . أ

 حمزة

مكتبـــــــــــــــــــــة الشـــــــــــــــــــــریف 

 األكادیمیة

إشــــــكالیة (إقلــــــیم العــــــذاب  –ر دارفــــــو 

 )الموقع وصراع الهویات

عبـــد الغفـــار محمـــد . د

الیـــــــــــف . د -أحمـــــــــــد 

/ ترجمـــــــــــــــة -مانقـــــــــــــــا 

 محمد علي جادین

 منشورات دار رواق

بعــض إفــادة مســتعرب مســلم (اآلخــر 

عـــــــــن أزمـــــــــة الوحـــــــــدة والتنـــــــــوع فـــــــــي 

 )السودان

  كمال الجزولي

 

 منشورات دار رواق

حمــد عــزت بــابكر م. أ أضواء على الملكیة الفكریة

 الدیب

دار عــــــــــــــــــــزة للنشــــــــــــــــــــر 

 والتوزیع

ـــــــــــــــــدین . د دراسات الفلكلور السوداني نصـــــــــــــــــر ال

 سلیمان

دار عــــــــــــــــــــزة للنشــــــــــــــــــــر 

 والتوزیع

دار عــــــــــــــــــــزة للنشــــــــــــــــــــر  الحاج عبد الرحمن. أ أنا عطبرة

 والتوزیع
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انتصــــــــــار عثمــــــــــان . أ ثالثة إسقاطات بائنة

 سر الختم

دار عــــــــــــــــــــزة للنشــــــــــــــــــــر 

 والتوزیع

نیة الخارجیــة جــذور العالقــات الســودا

واتصــــــــــــــاالتها بحركــــــــــــــات التحــــــــــــــرر 

 اإلفریقیة

عبــد الحمیــد محمــد . د

 أحمد

دار عــــــــــــــــــــزة للنشــــــــــــــــــــر 

 والتوزیع

دار عــــــــــــــــــــزة للنشــــــــــــــــــــر  محجوب الحاج. أ المویة عطشانة

 والتوزیع

اقتصـــاد اإلنقـــاذ واإلفقـــار  –الســـودان 

 الشامل

دار عــــــــــــــــــــزة للنشــــــــــــــــــــر  محمد إبراهیم عبده. أ

 والتوزیع

ــــــــــــــــــد الخــــــــــــــــــالق . أ إفریقیا المدارس االشتراكیة في عب

 محجوب

دار عــــــــــــــــــــزة للنشــــــــــــــــــــر 

 والتوزیع

ــــــــــــــــــد الخــــــــــــــــــالق . أ قضایا ما بعد المؤتمر عب

 محجوب

دار عــــــــــــــــــــزة للنشــــــــــــــــــــر 

 والتوزیع

ـــــــــــار  ـــــــــــي اآلث دراســـــــــــات ســـــــــــودانیة ف

 والفلكلور والتاریخ

صــــــــــــــــالح عمــــــــــــــــر . أ

 الصادق

دار عــــــــــــــــــــزة للنشــــــــــــــــــــر 

 والتوزیع

الروایـــــــات .. قبـــــــاب شـــــــرق الســـــــودان

 الشفاهیة

صــــــــــــــــالح عمــــــــــــــــر . أ

 صادقال

دار عــــــــــــــــــــزة للنشــــــــــــــــــــر 

 والتوزیع

  

  

  


