
  دعوة للتناصر

  
  

حركة اإلسالم 
 وسودان الغد

 
  المھندس

  الصافي جعفر الصافي

 

 الطبعة األولى
حقوق الطبع محفوظة للمؤلف



 

 2

  حركة اإلسالم وسودان الغد



  

 1

  حركة اإلسالم وسودان الغد

 الفھرست

  ٥  ......................................................................... مفاتحة وترحاب

  الدین في ھذا  ةالجاذبة والمدھشالمحاور  :المشھد األول 

o  محاور الجذب في ھذا الدین.....................................................  

٢١ 

o  عالمیة ھذا الدین :المحور األول...............................................

  ٢٤ 

o  ٢٧ ....والشورى تبشیره بقیم العدل والمساواة والحریة  :المحور الثاني 

o  ٣٠  ...................... ختالفعتراف بالغیر وحقھم في اإلاال :المحور الثالث 

o  ٣٢ ......................................... المھمشون واألقلیات :المحور الرابع 

o  ٣٤  ....................................دین الفطرة والواقعیة  :المحور الخامس 

o  ٣٧  ....................عة المسلمة أدب المكاشفة مع الجما :المحور السادس 

o  الحیاة اإلنسان إعماردواخل  إعمارتجمع بین  اإلسالم أركان :المحور السابع 

......................................................  ٣٩ 

o  ٤٢  .................. وإنعتاقعقیدة التوحید مشروع تحرر  :المحور الثامن 

o  دعوة للرحمة واإلخاء واإللفة  إلسالما :المحور التاسع.......................  

٤٤ 



 

 2

  حركة اإلسالم وسودان الغد

o  الشفافیة والتناغم بین الشكل والمضمون في السلوك البشري  :المحور العاشر 

....................................................   ٤٧ 

  األولي  اإلسالمحركة  صمسیرة :المشھد الثاني 

o  ٥٣   .........................................................................البدایة 

o  ٥٤  .........................................................................المسیرة 

  في السودان  اإلسالمحركة  :المشھد الثالث 

o  ٦١   ................................................... في السودان اإلسالمحركة 

o ٦٥  .............................................................في الجنوب  اإلسالم 

o ٦٧ .................................................................  والسالم اإلسالم 

o ٧١  ......................................................واتفاقیة السالم  اإلسالم 

  بلورة مقترح مشروع التناصر  :المشھد الرابع 

o  ٧٩  ................................................................مقدمة تأصیلیة 

o ٨٨   ............................................................. مشروعتفاصیل ال 

o  ٨٩  ...........................................القبلة  أھلعقد تناصر بین كافة 

o  ٩٢ .........................................السودان  أھلحلف تواثق بین كافة 

   مشروع خالص  من دعاوي العلمانیة والعنصریة اإلسالم :المشھد الخامس 



  

 3

  حركة اإلسالم وسودان الغد

o  مدخل ...........................................................................     

٩٧ 

o  ٩٧  .......................................................................العلمانیة 

o  ١٠٢.............................................................. العنصریةالدعوة 

o  ١٠٢.....................................................................الحل البدیل 

  سودان الغد واإلسالم  :المشھد السادس 

o  ١٠٩ .........................................عراقة الرسالة وعراقة خبر النبوة 

o  عالمیة دعوة اإلسالم .........................................................   

١١١ 

o  ١١٣ ..................................................................الوعد الرباني 

o  البشارة المحمدیة.............................................................  

١١٤ 

o  الحاضر الواقع...................................................................  

١١٥ 

o  ١١٦ .....................................................سودان الغد الذي ننشده 

o  شكر وامتنان..................................................................  

١١٨ 

  

  



 

 4

  حركة اإلسالم وسودان الغد

 

*  

*  

*  

*  

*  

*  



  

 5

  حركة اإلسالم وسودان الغد

 بسم � الرحمن الرحیم

 وما توفیقي إال باهللا

 مفاتحة وترحاب

 أخي القارئ الكریم

ـــت لـــي وأنـــا أشـــا   هد التوقیـــع علـــي اتفاقیـــة هـــذه أشـــتات مـــن خـــواطر عّن

   ... )نیفاشا  (والحركة الشعبیة في  السودانیة السالم بین الحكومة

فعزمـت علـي تقییـد  ،وأفكـار شـتَّي  ..المشـهد شـدَّني إلـي تـداعیات ُكثـر   

ــــي هــــذه الكراســــة  ــــي هــــذا الشــــأن أمــــور  ..هــــذه الخــــواطر ف ــــة ف   ودوافعــــي للكتاب

  : أربعة

ا مـــــن حـــــراك سیاســـــي وٕاقتصـــــادي إتفاقیـــــة الســـــالم ومـــــا ســـــیترتب علیهـــــ .١

وخطابـات وما طرحتـه الحركـة الشـعبیة فـي خطابهـا األول  ،وٕاجتماعي 

  .من رؤى ومرتكزات الحقه وأوراق قدیمة 

الدولــة الســودانیة ككیــان موحـــد تتعــایش فــي داخلـــه أصــناف مــن ألـــوان  .٢

ومخاطر دعـاوي العنصـریة  ،وثقافات ودیانات وأعراق متعددة  ،البشر 

 .ي بدأت تطل برأسها فتفتُّ في عضد الوحدة السودانیة والجهویة الت
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المخــاطر والمــؤامرات التــي تحــاك ضــد الوجــود اإلســالمي فــي الســودان  .٣

وٕاستهداف هذا المشروع بحراك تدعمه قوي صهیونیة بـرزت مـن خـالل 

دراســـات ووثـــائق قدیمـــة یرجـــع تاریخهـــا إلـــي النصـــف الثـــاني مـــن القـــرن 

  .الماضي 

ومحاولـــة إشـــعارهم  ،ت فـــي صـــفوف أهـــل القبلـــة حالـــة التشـــرذم والتشـــت .٤

 .بجلیل الخطر المحدق بوجودهم 

  :ذلك كله جعل الخطاب في هذه الكراسة یتوجه إلي 

ذلــك  ،ألنَّ اإلســالم معنــي بالبشــر كــل البشــر    :اإلنسانیة جمعاء   -أ 

وهـــذه العالمیـــة تأكـــدت منـــذ أوائـــل أیـــام نـــزول  ..ألنَّـــه رســـالة عالمیـــة 

  ومــــــــا أرســــــــلناك إال رحمــــــــًة  (آنیــــــــة شــــــــتيَّ القــــــــرآن فــــــــي إشــــــــارات قر 

 . )للعالمین 

بكافــــة ألــــوانهم وتوجهــــاتهم ودیانــــاتهم   :وخط����اب ألھ����ل الس����ودان   - ب 

جمـع  )دولـة المدینـة  (ذلك الن اإلسالم قدم نموذجـًا فـي  ،وأعراقهم 

في داخل هذه الدولة المسلمین وغیرهم من أهل الدیانات مـن الیهـود 
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والتي  )صحیفة المدینة  (وأنشأ معهم أعترف بهم  ،وبقیة المشركین 

والصـــحیفة كانـــت  ،تعتبـــر أول دســـتور مكتـــوب فـــي العـــالم ســـاعتئذ 

العــداء وتبــاین  تجــاوز ُعْقــدة ،یًا صــرفًا غیــر مســبوق اختراعــًا إســالم

ــــ س دولــــة وطنیــــة تجمــــع كــــل أولئــــك فــــي عــــدل الجــــنس والــــدین لیؤسِّ

ویطمــئن  ،وهـو أمــر یـرد علـي مخــاوف األخـوة الجنـوبیین  ،ومسـاواة 

 .أهل األعراق المختلفة في الغرب والشرق والشمال والوسط 

خـــوة المســـیحیین فـــي الســـودان خطـــاب لكافـــة األ ذلككـــوهـــو 

 ..ن یم وكنائســـهم وقساوســـتهم وخاصـــة األخـــوة الجنـــوبیبجمیـــع نحلهـــ

الن هنــاك نصــوص قرآنیــة وٕارث فــي التجربــة اإلســالمیة یعكــس فــن 

ویعكـس كمیـة  ..ر التـاریخ مایش بین المسلمین والنصارى علي التع

  ..من الود واإلحترام 

ــَداَوًة  :(ق��ال تع��الي  ــدَّ النَّــاسِ َع ــَدنَّ َأَش َلَتِج

لِّلَِّذیَن آَمُنوْا اْلَیُھوَد َوالَّـِذیَن َأشْـَرُكوْا 

َوَلَتجَِدنَّ َأْقـَرَبُھْم مَّـَودًَّة لِّلَّـِذیَن آَمُنـوْا 

ِبَأنَّ ِمْنُھْم الَِّذیَن َقاُلَوْا ِإنَّا َنَصاَرى َذِلكَ 

 ِقسِّیِسیَن َوُرْھَباًنـا َوَأنَُّھـْم الَ َیسْـَتْكِبُرونَ 
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َوِإَذا سَِمُعوْا َما ُأنِزَل ِإَلى الرَّسُـوِل  )٨٢(

َتَرى َأْعُیَنُھْم َتِفیضُ ِمَن الدَّْمِع ِممَّا َعَرُفوْا 

اْكُتْبَنـا ِمَن اْلَحقِّ َیُقوُلوَن َربََّنا آَمنَّـا فَ 

وقولـھ  ٨٢-٨٣المائـدة   )نَ َمَع الشَّاِھِدی

َال َیْنَھاُكُم �َُّ َعـنِ الَّـِذیَن َلـْم  ( :تعالي 

ُیَقاِتُلوُكْم ِفي الدِّینِ َوَلْم ُیخِْرُجـوُكم مِّـن 

ِدَیاِرُكْم َأن َتَبرُّوُھْم َوُتْقِسُطوا ِإَلـْیِھْم ِإنَّ 

 ٨  -الممتحنة   )�ََّ ُیحِبُّ اْلُمْقِسِطینَ 

لســـــودان بــــالكثیر مـــــن مشـــــاهد الـــــتالحم بـــــین وحفلــــت التجربـــــة فـــــي ا

فــــــان النصــــــارى یعیشــــــون بــــــین إخــــــوانهم  ..المســــــلمین والنصــــــارى 

  .المسلمین في المدن واألحیاء والحواري وفي األریاف 

وقــس علــي ذلــك فــي الخرطــوم  ،وفــي أمــدرمان تجــد حــي المســالمة 

وكـذلك هـو خطـاب  .ونیاال وكریمه والدبه وغیرها من مدن السـودان 

  .ل الدیانات واألعراف األخرى في السودان لكل أه

حركــــــــــــاتهم و بمــــــــــــذاهبهم وطــــــــــــوائفهم   :وخطاب لكافة أھل القبلة   -ج 

الن التجربـــة اإلســـالمیة فـــي دولـــة المدینـــة طرحـــت عقـــد  ،المختلفـــة 
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فـي تمـازج وٕانسـجام غیـر  )مهـاجرین وأنصـار  (إخاء بـین المسـلمین 

وجعلهـم  ،ن مسبوق مما ساعد علـي تمتـین الجبهـة الداخلیـة للمسـلمی

ویــذلك  ،یتجهــون إلــي نشــر اإلســالم والــي طــرح الــرؤى اإلســتراتیجیة 

 ،زحفوا علي الدنیا وأثروا في من حولهم من كیانـات ودول ودیانـات 

إذا جـاء  ( ففتحت فارس ودولة الروم وصدق الوعـد القرآنـي

نصر � والفتح ورأیت الناس یدخلون في 

ــبِّ  ــًا فس ــن � أفواج ــك دی ــد رب ح بحم

 .. )ستغفره انھ كان توابًا وأ

هم جملة المسلمین ممن شـهد أن ال إلـه إال اهللا وان محمـدًا  لقبلةاوأهل 

  -:ویمكن تلخیصهم فیما یلي  ، وأحزابهم وأفكارهمرسول اهللا بكافة انتماءاتهم 

في الجامعـات  اإلسالموالمفكرون ومراكز تدریس شرائع  ھیئات العلماء .١

 .دیمیین والكلیات المتخصصة من األكا

 في جمیع مدارسهم واتجاهاتهم في السودان  :األخوة السلفیون  .٢

وأهـــل  ویشـــمل كـــل الطـــرق الصـــوفیة واألشـــیاخ :التص���وف  أھ���لكی���ان  .٣

یشــمل المنتمــین لهــذه الطــرق والمتــأثرین  ..الخــالوي وحفظــة كتــاب اهللا 
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ـــــر  أهـــــلبطـــــرح  كـــــذلك یشـــــمل األخـــــوة  ..ن منتمـــــیالتصـــــوف وهـــــم غی

 .جماعات مثقفة الجمهوریون وغیرهم من 

 إخـــوانوتضـــم كـــل الحـــركیین مـــن  :والجھادی���ة  اإلس���المیةالحرك���ات  .٤

وطنیین وشعبیین وغیـرهم ممـن یلتزمـون بخـط مـا  وٕاسالمیین ، مسلمین

ـــذین  )األنصـــار  (وكـــذلك المجاهـــدین مـــن  الحركـــي باإلســـالمیعـــرف  ال

والمجاهــدین مــن أبنــاء الــدفاع  ،ینتهجــون خــط الثــورة المهدیــة المباركــة 

 . عبي وغیرهم من جماعات الجهاد الش

فاعـل فـي حركـة ثـر شـعبي أ أصـحابوهم  :األخوة في جماعة التبلیغ  .٥

 . اإلسالم

 :وعلي رأسها  :األحزاب السودانیة الوطنیة العریقة  .٦

o  اإلتحادیةالمدرسة  

o  اإلستقاللیةالمدرسة  

قامــــت علــــي فكــــر  أحــــزابوهــــي  ، وكیانــــات أحــــزابا مــــن مــــومــــا تفــــرع منه

 .عریضة  إسالمیةدة وقاع إسالمي
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ف���ي  ألنھ���م ،بكاف���ة مدارس���ھم واتجاھ���اتھم  :قبائ���ل الیس���ار الس���وداني  .٧

ات ی���تعلق���وا ف���ي فت���رة األربعین ،مس���لمین  وأبن���اءعتق���ادي مس���لمون إ

وكان�ت  ، اإلس�تعمارات بشعارات الكفاح الوطني ومحاربة یوالخمسین

وھ��ي  ، ترف��ع ھ��ذه الش��عارات ف��ي ذل��ك الزم��ان اإلش��تراكیةالم��دارس 

فتلفتوا حولھم لیجدوا واقع  ، ھؤالء الشباب ألشواقارات تستجیب شع

أن فل��م یلبث��وا  ، اً ض��عیف اً طرح�� وط��رحھم ، المس��لمین واقع��اً منھزم��اً 

وھ�م ف�ي دواخلھ�م ت�دب  .. اإلشتراكیةالمدارس  ألطروحاتستجابوا إ

 ، وأدبیاتھموظھر ذلك في طریقة خطابھم  ،والمسلمین  اإلسالمجذوة 

ف�ي داخ�ل  أنھ�مومف�ردات الق�رآن رغ�م  اإلس�المروح  منھ�ا أطل�تفقد 

وهــــم لـــو نقبـــوا بعــــین فاحصـــة فــــي القـــرآن والتجربــــة  ..خن���دق الیس����ار 

اإلسالمیة العریضـة لوجـدوا مـا یشـفي غلـیلهم مـن تلـك األشـواق الثوریـة 

 (وبناء  )ال إله  (هي إزالة  )ال إله إال اهللا  (ولعلموا أن كلمة التوحید  

  -:ر فیهم عامالن ثَّ ولكن ا )إال اهللا 

عدم إلمامهم بهذه الجوانب في اإلسالم وعجز المسلمین عن إبراز هذه 

حركة اإلسالم وكنموذج إلطاللـة مفـردات اإلسـالم مـن  اإلیجابیات في 

  تحض��������������رني نم��������������اذج م��������������ن ش��������������عر خــــــــــــــالل كتابــــــــــــــاتهم 
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غضبة الھبباي  ( عندما كتب في دیوانھ إبراھیمصالح احمد  /األستاذ 

  : قال یصف الثوار یومئذٍ  ، توبرأكعن ثورة  )

یاط ..أعرفھم  اِمرین كالسِّ   الضَّ

اِشفیَن ِمْن شقا   ..النَّ

ُھمْ   الالَِّزِمیَن َحدَّ

  .. الَوِعِریَن ُمرَتَقي

ًة ونجدًة وطَ    ..ًة وألقا عَ لْ أعرفھم كأھل َبدٍر ِشدَّ

مرثیـة علـي  (ومفردات القرآن في كثیر مـن كتاباتـه  اإلسالمثر أوظهر 

  .. )نحن والردي  ( ، )المك 

 اإلنسـانیةفي المعارف  واإلبتكار اإلبداع أهلواعني  :قبائل المبدعین  .٨

یندرجوا تحت  أنوال یحبون  ، في الرأي اإلستقاللیة إليقرب أوهؤالء  ،

كبیـر  إحسـاسلكـن یمـوج فـي بـواطنهم  ، أحـرارفهم طلقـاء  ،أي عباءة 

القبلـة  ألهـلحقیقیـة  وٕاضـافة وهم یمثلون ثقـًال شـعبیًا كبیـراً  ، بهذا الدین

 :وهم 
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 وبیـاطرهومهندسین ومحاسبین وزراعیین  أطباءمن  :المهنیون   -أ 

 .وخالفهم 

 ،الموســیقیون  ،التشــكیلیون  :الفــن بجمیــع مدارســه  أهــلقطــاع   -ب 

 .وخالفهم  ..األدباء  ،الشعراء  ،المسرحیون 

 ومدارسها  وأنواعها أشكالهابكافة  :الریاضة  أهلقطاع   - ج 

ن القــرآن هــو ذلــك أل ، لمبــدعون هــم معنیــون بهــذا الخطــابهــؤالء ا

وهـو كتـاب متجـدد  ..خـروج علـي المـألوف  هـو .. وابتكـار إبـداعكتاب 

 واإلبـداع ..اإلبـداع دعوتـه علـي  إبـالغعتمـد فـي آلیـة إوقـد  ، باستمرار

ــــین  :(قــــال تعــــالي  .. المــــدهش ــــبالغ المب ــــي الرســــول إال ال  .. )مــــا عل

واإلبانـة مبـین تكلم عن البالغ إال وشـفعه بكلمـة یویالحظ أن القرآن لم 

وهــي  ، وطریقــة توصــیل المطلــوب هــي فــن العــرض وأســلوب الخطــاب

 من صمیم أعمال الفن 

  :مشاهد  ستةوقد قسَّمت هذه الخواطر إلي 

  :المشھد األول
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 ،الجــذب الكــامن فــي أصــل هــذا الــدین  أفردتــه للحــدیث عــن خصــائص  

لبالد من حوله مع انه نشأ بواٍد غیر ذي زرع وكیف أستطاع أن یفتح القلوب وا

ولكنـه َداَخـل الحضـارات ذات  ،وفي بیئة طـاردة لیسـت فیهـا مقومـات حضـارة  ،

مـــا هـــو  ..فأقبلـــت علیـــه وذابـــت فیـــه  ..واتســـع صـــدره لهـــا  ،اإلرث والشخصـــیة 

  . ؟السر الكامن وراء هذه القدرة علي الجذب 

   :المشھد الثاني 

 .. أیـــــام العســـــرة ..ســـــالم منـــــذ أیامـــــه األولـــــيتنـــــاول خارطـــــة حركـــــة اإل  

ـــه  ـــي أحاطـــت ب ـــدأتوكیـــف غالبهـــا مـــن خـــالل حركـــة  ،والظـــروف الت طـــابع ب ب

ـــین أجنـــاس وأعـــراق إســـتوعب صـــفوة هـــادئ اجتمـــاعي  مـــن الرســـالیین جمعـــوا ب

بالل الحبشي وصهیب الرومي زیادًة على العناصر  ،سلمان الفارسي  (مختلفة 

رایاتـه مـن هـذه الصـفوة حملـت حیـث  ، منـذ البدایـة إشـارة إلـى عالمیتـه )العربیة 

وسـر إسـتمراریة  ..ثم إلي جزیـرة العـرب والـي أصـقاع الـدنیا  ..مكة إلي المدینة 

  .األمر هذا إلي یومنا هذا إتساعًا وٕانتشارًا 

  :المشھد الثالث 
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والطریق�ة الت�ي دخ�ل  ،فیھ  اإلسالمتحدث عن السودان وتاریخ دخول 

ولذلك اعتم�د   ،السیف ولم یدخل بحد  )البقط  (دة صلح عن طریق معاھ ،بھا 

ولق�د  ..في انتشاره على الحركة االجتماعیة وطریقة التعلیم والھدایة بالحسنى 

ولونتھم بلون  ،على كافة السودانیین  أثرھا اإلسالملدخول  الوسیلةتركت ھذه 

 ،س��لمة ف��ن التع��ایش م��ع الكیان��ات غی��ر الم فأج��ادوا اآلخ��رینالس��ماحة وقب��ول 

س��ودان موح��د  رغ��م تب��این ال��دیانات والتوجھ��ات  وس��اعد ذل��ك عل��ى وج��ود 

وذلك واضح ف�ي الس�لوك اإلجتم�اعي عن�د الس�ودانیین ف�ي  ،الفكریة والحزبیة 

تن��اول ھ��ذا المش��ھد التح��دیات الت��ي تواج��ھ أھ��ل ك��ذلك  .أف��راحھم وأت��راحھم 

س�الم وبأھ�ل و المخ�اطر الت�ي تح�یط باإل ، السودان عامة ووح�دتھم المس�تھدفة

  .القبلة 

   :وقسمھ إلي قسمین  ،تناول مقترح مشروع التناصر  :المشھد الرابع 

عقد تناص�ر ب�ین أھ�ل القبل�ة بكاف�ة مش�اربھم وم�ذاھبھم واتجاھ�اتھم  .١

 ،أھ�ل التص�وف  ،والعلم�اء  ناألكادیمیو - :وھم جمع كبیر یشمل 

بداع والفن أھل اإل ،التبلیغیون  ،قبائل الیسار  ،األحزاب السودانیة 

 .اإلسالمیون بكافة مدارسھم  والسلفیون  ،والریاضة 
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علي أرض�یة الس�ودان ال�وطن  ..بین كافة أھل السودان  واثقعقد ت .٢

الس�ودان ف�ي  رث أھلإویعتمد ھذا التناصر علي خلفیة و ..الموحد 

 ..فن التعایش والسماحة

أت تط�ل تحدث ع�ن دع�اوي العلمانی�ة والعنص�ریة الت�ي ب�د :المشھد الخامس 

  .وحاول تفنیدھا والرد علیھا  ،برأسھا 

  لمل�����م البح�����ث أطراف�����ھ بح�����دیث متفائ�����ل ع�����ن وفی�����ھ  :المش�����ھد الس�����ادس 

  والمس������تقبل لھ������ذا ال������دین م������ن  ،ن النص������ر حلیف������ھ أمس������تقبل اإلس������الم و

  خ�������الل الحتمی�������ة الربانی�������ة والبش�������ارات المحمدی�������ة والواق�������ع الح�������الي 

  ن�������ت والت�������ي تت�������وق إل�������ي خ�������الص مم�������ا تج�������د م�������ن ع ، للش�������عوب

  سیاس�����ات األحادی�����ة وظ�����اھرة الفرعونی�����ة الجدی�����دة والل�����وبي الص�����ھیوني 

  فالبش����ریة مھی����أة اآلن  ..ف����ي إس����رائیل واألص����ولیون الج����دد ف����ي أمریك����ا 

  واإلس�����الم بھ�����ذه الص�����ورة  ،أكث�����ر مم�����ا مض�����ي لتتلق�����ي ھ�����دي الق�����رآن 

  .لھا  )مشروع خالص  (ل یشكِّ 

 ...أخي القارئ 
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  وأن����ا ال أزع����م لھ����ا  ..ة ھ����ذه أفك����ار متن����اثرة ق����د تص����لح كمب����ادر

  ولكن����ي أزع����م إنھ����ا  ،الكم����ال والعص����مة وھیھ����ات ف����ان الكم����ال � وح����ده 

  رم�����ي بحج�����ر أقص�����دت بھ�����ا أن  ،ص�����رفة  ، متج�����ردة ،أفك�����ار ص�����ادقة 

  ف�����ي برك�����ة س�����اكنة لعلھ�����ا تس�����تفز اآلخ�����رین م�����ن إخ�����وتي ف�����ي طری�����ق 

  ویقین�����ي أن ف�����ي  ..فیتواف�����دون ویتحلق�����ون حولھ�����ا  وطری�����ق ال�����وطن هللا

قـل ھـذه  ..(ن ھ�و اق�در من�ي عل�ي مواص�لة ھ�ذا المش�وار صفوفھم م�

سبیلي أدعـو إلـي � علـي بصـیرة أنـا ومـن 

  ) وما أنا من المشركین � اتبعني وسبحان

  .وما توفیقي إال با� علیھ توّكلت وإلیھ أُنیب 

  وتحایاي لكم

  مھندس /أخوكم 

الصافي جعفر 
 الصافي

 –مدینة الفردوس 
 الخرطوم
 م٢٠٠٥مارس 
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  المشھد األول
 المحاور الجاذبة و المدھشة في ھذا الدین



  

 19

  حركة اإلسالم وسودان الغد



 

 20

  حركة اإلسالم وسودان الغد

 المشھد األول

 في ھذا الدین الجذب حاورم

 :مقدمة 

 (یروي اإلمام البخاري في صحیحھ أن نفراً م�ن ق�ریش عل�ي رأس�ھم 

فس�مع  ،زی�ارة تجاری�ة  ) رومال� (رض ھرق�ل ف�ي مملك�ة أزاروا  )أبي سفیان 

ال�دین  وقام بس�ؤالھم ع�ن ھ�ذا ،وأكرمھم  ،ودعاھم إلي قصره  ، )ھرقل  (بھم 

ھل الذین یتركونكم  ( :وكان من ضمن أسئلتھ أن قال لھم  ...الجدید وعن نبیھ 

 ( :فق�ال أبوس�فیان  ) ؟ویتبعون ھذا الرج�ل وھ�ذا ال�دین الجدی�د یع�ودون إل�یكم 

ولكن�ي خش�یت أن یحف�ظ الع�رب  ،یع�ودون إلین�ا  أنھمأوشكت أن اكذب فازعم 

أحداً منا ذھب إلیھ وآمن بدینھ عاد ولذلك أجبتھ بأننا لم نشھد  ،عني إني كذبت 

 )وكذلك األیمان إذا خالطت بشاشتھ القل�وب  ( :فأجابھ ھرقل مستقرئاً  ، )إلینا 

..  

فم��ا س��ر ھ��ذا األیم��ان وھ��ذه البشاش��ة الت��ي تخ��الط القل��وب وتخطفھ��ا   

فال تنفك عن ھذه القلوب وال ترتد عن دینھا  ..وتذھب بھا إلي معسكر اإلیمان 

..   
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حین استخرج  -وھو رجل فارسي غیر مسلم  -كھ ھرقل ھو سر أدر

  .ھي كلمات قالھا من واقع التجربة التي أمامھ  ...ھذه النتیجة 

 ،یقودنا ذلك إلي الحدیث عن سر ھذه الجاذبی�ة الكامن�ة ف�ي ھ�ذا ال�دین 

والت��ي تجعل��ھ س��ریع  ،وبلغ��ة أخ��ري ھ��ذه الدینامیكی��ة المس��تكنة ف��ي تضاریس��ھ 

   .سھ أو استمع إلیھالتأثیر في كل من الم

وفي ھذا السیاق نت�ذكر اث�ر س�ماع آی�ات م�ن الق�رآن عل�ي رجل�ین ف�ي 

مع أن القرآن لم ینزل منھ  )عمر بن الخطاب والولید بن المغیرة  :(أول العھد 

  .فلم تكتمل سوره وتشریعاتھ ورؤاه للحیاة كلھا  ،ساعتئذ إال القلیل 

 ،الخطاب فأسلم لت�وه  مجرد بدایات آلیات من التنزیل سمعھا عمر بن

ولكنھ شھد شھادة عجیبة عندما س�ئل أن یق�ول ق�والً ف�ي  ،وسمعھا الولید فعاند 

فوهللا ما منكم من رجل  ؟ماذا أقول فیھ  ( :فقال كلماتھ وھو الكافر بھ  ،القرآن 

وهللا م��ا یش��بھ  ..وال بأش��عاره  ،وال بقص��یده  ،ال برج��زه  ،عل��م من��ي بالش��عر أ

ن��ھ إو ،ن علی��ھ لط��الوة إو ،وهللا إن لقول��ھ لح��الوة  ،م��ن ھ��ذا  ال��ذي یقول��ھ ش��یئاً 

  . )نھ یعلو وال یعلي إو ،یحطم ما تحتھ 
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إذن ھ���و الس���حر  .. )ی���ؤثر  رٌ حْ إن ھ���ذا إال ِس�� (وحك��ي الق���رآن قول���ھ 

ھ�ي  .. وھو الجاذبیة الكامنة في مفردات العب�ارة القرآنی�ة ومعمارھ�ا ،الحالل 

ستاذنا مالك بن نبي ذلك المھن�دس الكھرب�ائي وھو ما عبر عنھ أ .. سر القرآن

  . )الظاھرة القرآنیة  (الداعیة حین سماه 

اذوذات لون  ،ھي ظاھرة ذات طعم جاذب  وسنحاول أن نتلمس  .. أخَّ

  -:اور بعض مقومات ھذا الجذب داخل بعض المح
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 -: عالمیة ھذا الدین:  لالمحور األو

ووردت  ،بأنھ�ا دع�وة عالمی�ة  دعوة اإلس�الم من�ذ ب�دایاتھا األول�ي تمیزت

  -:نجتزئ منھا  ،اإلشارة إلي ھذا في عدد من اآلیات القرآنیة 

للعالمین  وما أرسلناك إال رحمةً  ( :قولھ تع�الي  .١

 ١٠٧ -األنبیاء  )

ومــا أرســلناك إال كافــًة  :( ع�ز وج��لوقول�ھ تع��الي  .٢

أكثر الناس ال  للناس بشیرًا ونذیرًا ولكنّ 

 ٢٨ سبأ)یعلمون 

ل الفرقان علـي زّ نَ تبارك الذي  ( :الي وقول�ھ تع� .٣

  ١الفرقان  )عبده لیكون للعالمین نذیرا 

 ،ونالح�ظ أن ك�ل اآلی�ات الت��ي تناول�ت عالمی�ة ال��دعوة كان�ت آی�ات مكی��ة 

حت�ى  ،وف�ي أی�ام العس�رة  ،نزلت في بطحاء مك�ة واإلس�الم محاص�ر مح�ارب 

ی�أمن م�ع أص�حابھ  إن محمداً ال یس�تطیع أن ( :كان القرشیون یتندرون قائلین 

  . )في مكة وھو یحدثنا عن فتح العالم 

ویق��ول علی���ھ الس��الم تأسیس���اً عل���ي ھ��ذا الھ���دي القرآن��ي عن���دما یش���تكي 

بیده لیبلغن ھذا األمر م�ابلغ  والذي نفس محمدٍ  ( :الصحابة من عنت أھل مكة 
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 ومعني ذلك أن القرآن منذ نزولھ یبشر بأنھ ، )اللیل والنھار ولكنكم تستعجلون 

فھو لم ینتظر ظروف إقلیمیة أو عالمیة مواتیة لیطور رؤیت�ھ ویعل�ن  ..عالمي 

  .أعلن عن ھذه العالمیة من یوم مولده  ...عن عالمیتھ 

یعن�ي  ؟فماذا یعني التبشیر المبكر الذي الیستصحب معھ الظروف یومئذ 

وان�ھ یحم�ل ف�ي  ..ذلك أن ھذا الدین مھیأ في تركیبتھ لیخاطب البشریة جمعاء 

فھو مشروع خ�الص  ،طیاتھ كل مقومات الخطاب  ومقومات الجذب للبشریة 

كم�ا لخ�ص  ،ومن القھ�ر إل�ي الحری�ة  ،للعالمین جمیعاً من الظلمات إلي النور 

لنخرج م�ن ش�اء م�ن عب�ادة العب�اد  ( :أھدافھ الصحابي الجلیل ربعي بن عامر 

وم�ن ظل�م  ،خ�رة ومن ضیق الدنیا إلي سعتھا وسعة اآل ،إلي عبادة رب العباد 

  . )األدیان إلي عدل اإلسالم 

یخاطبھم متجاوزاً الح�دود الجغرافی�ة  ..ھو إذن مشروع خالص للبشریة 

ویستجیب ألشواق الفطرة الس�لیمة المرك�وزة  ،وحواجز الجنس واللون واللغة 

   ،وھو بذلك یجذب اآلخرین إلیھ  ،في كل أصناف البشر 

الع��المي ی��نعكس ذل��ك عل��ي  الفھ��مالمس��لمة الت��ي تتعل��ق بھ��ذا  والشخص��یة

 )أدعو إلي هللا علي بصیرة أنا ومن إتبعن�ي  (فھي شخصیة شعارھا  ،تكوینھا 

فھ��و ی��دعو إل��ي هللا بع��ین فاحص��ة  ..والبص��یرة مرحل��ة أعم��ق م��ن البص��ر  ،
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ر یستوعب كل الظروف واآللیات والوسائل  یعمل عقل�ھ وقلب�ھ  ،وسلوك متبصِّ

  -:تمیز بخصائص منھا  ولذلك كان البد للمسلم أن ی ،

سعة الفھم واإلدراك والتفكیر اإلستراتیجي الذي یتجاوز المحلی�ة  .١

  .واإلقلیمیة 

تاریخ��اً وجغرافی��ة ومعرف��ة  ..إس��تیعاب المس��لم للع��الم م��ن حول��ھ  .٢

 .ولغة وعادات وتقالید 

ف�أي  ..ن ال وط�ن ل�ھ أوب ،إستعداده الفطري لإلنفتاح علي الدنیا  .٣

وأي ج�نس م�ن  ،كون وطن�اً للمس�لم تصلح أن ت ضبقعة في األر

 .لھ إخواناً في دین هللا  ااألجناس یصلحون أن یكونو

تحك��م تص��رفات المس��لم تج��اه اآلخ��رین ف��ي ال��دنیا كلھ��ا مش��اعر  .٤

وم��ا أرس��لناك إال  (الرحم��ة والرأف��ة تأس��یاً بالوص��ف ال��وظیفي 

 ،ویكون المسلم بذلك مثابة یأوي إلیھ�ا الن�اس  ، )للعالمین  رحمةً 

تس�تریح البش��ریة تح�ت ظاللھ�ا م��ن ھجی�ر الحی�اة الالف��ح ودوح�ة 

 .وواقعھا المادي األلیم 
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تبشیره بقیم العـدل   :الثاني  ورالمح
 -: والشورى والمساواة والحریة

ن��ھ أو ،تكث��ر اإلش��ارة ف��ي كت��اب هللا بض��رورة الع��دل   :قیم العدل  .أ

حق أساسي یتحاكم إلیھ الناس بصرف النظر عن دی�نھم حت�ى 

�  إنَّ  ( :یقول الحق سبحانھ  ،للمسلمین ا مخالفین إن كانو

 ٩٠ –النحل  ) واإلحسانِ  بالعدلِ  یأمرٌ 

وھ�ي مرحل�ة  ،ویتجاوزه إل�ي اإلحس�ان  ،فھو یأمر بالعدل  ..

  .علي أارقي و

وال یجِرمنَّكم شـنئآٌن قـوٍم  :(ویق�ول تع�الي 

اعدلوا ھو اقرٌب   ،علي أالّ تعدلوا 

ــَوى  ــدة )للّتق والش��نئآن ھ��و ش��دة  .. ٨ المائ

  .البغضاء والعداوة 

إن الق��رآن انتص��ر لیھ��ودي ك��افر عل��ي مس��لم عن��دما خاط��ب 

ـــــ (رس�����ولھ ف�����ي القص�����ة المش�����ھورة    نْ وال تٌك

 أي م�دافعاً  .. ١٠٥ –األنبی�اء  )للخائنین خصیمًا 

، فقد نزلت في مس�لم س�رق  ..مسلمین غیر عنھم و إن كانوا 
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داخ�ل دار یھ�ودي  ثم حین اقترب افتضاح أمره رمي بس�رقتھ

  .فكشفھ القرآن وانتصر للیھودي علي المسلم ، 

ِلمـْن شـاَء  :(ویتجلي ذلك في قول�ھ تع�الي  : الحریة قیمة .ب

ب�ل  ..٢٨ - التكویر )منكم أْن یستقیم 

فذكِّر إّنما  ( : )ص  (ف�ي توجی�ھ الق�رآن لرس�ول هللا 

  *لسـَت علـیھم بمسـیِطر  *أنت ٌمذكر 

ــن تــوّلي وكفــر  ــٌھ �ٌ   *إال َم فٌیعذٌِّب

 ٢٤ – ٢١ الغاشیة )العذاَب األكبر  

 ..وبذلك یجع�ل الق�رآن الخ�الف ف�ي المعتق�د أم�ره عن�د هللا  ..

ویجعلن��ا كمس��لمین  ،مختلف��ون  فی��ھ یحك��م ب��ین عب��اده فیم��ا ھ��م

   )نحن دعاة ال قضاة  (رفع الشعار ن

 الن��اس م��ن آدم وآدم م��ن (القاع��دة اإلس��المیة    :قیمة المساواة  .ج

خلقھم  ،ال فروق بینھم نتیجة جنس أو لون أو قبیلة  ، )تراب 

یا أٌیھـا النـاس  ( .. )من نف�س واح�دة  (ربھم 

ــي  ــٍر وٌأنَث ــن ذك ــاٌكم ِم ــا َخلقن إن

وجعلناٌكم شٌعوبًا وقبائل لَتعـارفوا 
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ـــاٌكم  ـــد �ِ أتق ـــرمٌكم ِعن  )إنَّ أك

 ١٣ –الحجرات 

الذھبی��ة ف��ي إدارة ة القاع��د :أم��ور الحی��اة بس��ط الش��ورى ف��ي إدارة . د

المس��لمین ألم��ورھم ھ��ي الش��ورى وق��د أف��رد الق��رآن س��ورة 

  ) .الشورى(بحالھا سمیت سورة 

وال��ذین اس��تجابوا ل��ربھم وأق��اموا الص��الة : ( ٣٨ف��ي اآلی��ة ق��ال تع��الى 

  )وأمرھم شورى بینھم ومما رزقناھم ینفقون

واإلشارة للشورى جاءت بعد الحدیث عن الصالة مباش�رة ، والص�الة 

  .. الدنیاي عماد الدین ، فكأن الشورى ھي عماد ھ

تعن���ي أن ك���ل أم���ورھم السیاس���یة ) وأم���رھم ش���ورى بی���نھم ( واآلی���ة 

  واإلجتماعی���ة واإلقتص���ادیة ت���دار ع���ن طری���ق ت���داول ال���رأي 

.. مما یدل على أن الشورى ھنا ھي حرك�ة مجتم�ع ) بینھم ( 

ك مبادلة جماعیة وتدافع یتم م�ن خالل�ھ تكام�ل ال�رأي وب�ال ش�

فإنك تلمس وتشمُّ َنَفَس اإللفة والتفاھم تحت ظل الشورى أكثر 

����ھ ف����ي ص����راع الغال����ب والمغل����وب ف����ي النظ����ام  مم����ا َتحسُّ

  .الدیموقراطي الغربي 

بع��د أن تطّعم��ْت ) دیمقراطی��ة محّس��نة ( والش��ورى بھ��ذا المفھ��وم ھ��ي 

  .بطعم اإلسالم ولونھ ورائحتھ 
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ــ ــث  ورالمح ــالغیر  :الثال االعتــراف ب
 -: في االختالفوحقھم 

فیجعل�ھ م�ن  ،یقنن القرآن إخ�تالف وتب�این وجھ�ات النظ�ر ب�ین البش�ر 

ولو شاء ربك لجعل النـاس  (حكمتھ تعالي ف�ي خل�ق الن�اس 

مختلفـین إال مـن رحـم  نامة واحدة وال یزالو

ش�اء لھ�م أن  .. ١١٩ – ١١٨ھود  )ربك  ولذلك خلقھم 

  .من وراء ھذه المشیئة  ن تتعدد وجھات نظرھم لحكمة یعلمھاأو ،یختلفوا 

حت�ى أص�بح  ،ولقد مضي القرآن في ھذا السبیل أشواطاً غیر مسبوقة 

 .. )خت��راع إس��المي إ ( :التس��امح م��ع الغی��ر كم��ا ق��ال ش��یخنا محم��د الغزال��ي 

وأورد الق�رآن ف��ي مع��رض أطروحات��ھ ك��ل ماوج�ھ إل��ي عقی��دة المس��لمین وال��ي 

ورد علیھا وفن�دھا ب�الحوار  ،رسول اإلسالم من نقد ضد اإللوھیة وضد النبوة 

  وھتف بالمخالفین   ،والمنطق 

 ( :وذلك في قولھ  )قل ھاتوا برھانكم  ( :

أءلھ مع � قل ھاتوا برھانكم إن كنتم 

أم إتخذوا  ( :وفي قولھ   ٦٤ –النمل  )صادقین 

األنبیاء  )من دونھ ءالھة قل ھاتوا برھانكم 

– ٢٤  
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-  َ فحفظ�ت لن�ا  ،ْت بھ�ذا الط�رح وتجربة المسلمین عب�ر الت�اریخ ت�أسَّ

واتس�ع  ،كل تراث األمة من غث وسمین في مختلف العلوم والفن�ون 

ولصور  ،صدر التجربة اإلسالمیة لكتابات ابن الراوندي في اإللحاد 

حتى  ،ألبي الفرج األصفھاني  )األغاني  (المجون الواردة في كتاب 

أخبار الماجنین  ( كتب بن الجوزي وھو من علماء الحنابلة كتاباً عن

 ..ھة مة والمشبِّ وكذلك وصلت إلینا كتب الفرق الضالة من المجسِّ  ، )

وصل اإلعتراف باآلخرین ھذا الحد م�ن التس�امح مم�ا أفس�ح المج�ال 

للبشریة أن تقبل علي ھذا الدین وھم ی�رون بالمقاب�ل ف�ي الحض�ارات 

 .بصوت مخالف  حالسائدة كیف تكمم األفواه وال یسم
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المھمشـون واألقلیـات  :الرابع  ورالمح

:- 

اإلس��الم یس��اوي ب��ین الن��اس جمیع��اً  ف��ال یع��رف ف��ي ص��فوفھ أقلی��ات   

 ( –فق���راء المدین���ة  –فھ���و یوج���ھ نبی���ھ ف���ي ش���أن أھ���ل الص���فھ  ..مض���طھده 

وأْصِبر نفسَكَ مع اّلذیَن یدُعون رُبَھم بالغـداِة 

والَعِشيِّ ُیریدوَن وجھـُھ وال تْعـُد عینـاكَ عـنھم 

 .. ٢٨الكھــف  )َة الحیــاِة الــدنیا تریــُد زینــ

وھ�ذا ماجع�ل ھ�ذه األقلی�ات عن�دما  ،والتوجیھات القرآنیة كثیرة في ھذا الش�أن 

وإنم�ا أخ�ذت موقعھ�ا م�ن  ،أقبلت علي اإلسالم ل�م تص�احبھا عق�دة األقلی�ة ھ�ذه 

 ،وك���ان نص���یبھا ف���ي القی���ادة والری���ادة حس���ب كس���بھا م���ن األیم���ان  ،ال���دعوة 

ھمھا بحس��ب وارتفع��ت أس�� ،خ��اء اإلس��المي الجدی��د وانص��ھرت ف��ي بوتق��ة اإل

ن��ھ ق��ال ف��ي أ )ص  (فأص��بحنا نس��مع ع��ن رس��ول هللا  ،م��وازین ال��دین الجدی��د 

   ..  )سلمان منا أھل البیت  ( :مان الفارسي القادم الغریب سل

 .. )عت�ق س�یدنا أأب�وبكر س�یدنا و ( :ونسمع مقول�ة ف�ي ب�الل الحبش�ي 

مارة الجیش إلي فتي یافع ھو أسامة ابن زید یسند إ )ص  (ونري رسول هللا   

 )الِحبُّ ب�ن الِح�بِّ  (بل یسمیھ رسول هللا  ..ووالده زید ھذا مولي رسول هللا  ،

   ..تعبیراً لمحبتھ ألسامة ولوالده زید من قبل 
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ویمضي أبوبكر الصدیق عل�ي س�نة رس�ول هللا فینف�ذ بع�ث أس�امة بع�د   

ب�ل یس�تأذن  ،المدینة ی�ودع ھ�ذا الج�یش  ویسیر راجالً خارج ،وفاة رسول هللا 

  .قائده أسامة في أن یسمح لعمر ابن الخطاب أن یبقي معھ في المدینة 

ص�ح أوقرأن�ا أن  ..الحدیث والتي ھ�ي بع�د كت�اب هللا ورأینا في علوم   

لش��فافیة رواتھ��ا  ، الروای��ات م��ا ع��رف عن��د علم��اء الح��دیث بالسلس��لة الذھبی��ة

ھي األحادی�ث الت�ي روی�ت ع�ن  .. ؟الذھبیة ھذه فما ھي السلسلة  ...وصدقھم 

ھذا ھو مولي عب�د هللا  )نافع  ( و ..لك عن نافع عن عبد هللا بن عمر األمام ما

  ..بن عمر 

فال مكان في دائرة ھذا الدین  ..ف تبوأت األقلیات مكاناً علیاً فانظر كی

 ،ی��ھ وھ��ذا ط�رح یج��ذب البش��ریة جمع��اء إل ،لم�ا یع��رف بالمھمش��ین واألقلی��ات 

خاص��ة مالی��ین المس��حوقین وال��ذین ض��اعت حق��وقھم ب��ین األنظم��ة الش��مولیة 

  .والدیمقراطیات الكاذبة المفتعلة 



  

 33

  حركة اإلسالم وسودان الغد

ـــامس  ورالمحـــ ـــرة  :الخ دیـــن الفط

 -: والواقعیة

مع الفطرة السلیمة غی�ر من أھم خصائص ھذا الدین انھ یتماشي وینسجم 

جام م�ع تش�ریعات فإذا وجد اإلنسان أي نوع من العن�ت ف�ي اإلنس� ..المشوشة 

  :اإلسالم فان ذلك مرده إلي سببین 

  أما فطرة مشوشة وغیر سلیمة  أو  -

 فھم خاطئ للنص القرآني  -

 (ن اإلسالم قرر أن اإلنسان خلقھ هللا من عنصرین یعتمالن في دواخلھ ذلك أل

 ِإْذ َقاَل َربُّكَ ِلْلَمَالِئَكِة ِإنِّي َخاِلٌق َبشًَرا ِمن ِطـینٍ 

وَّْیُتُھ َوَنَفخُْت ِفیِھ ِمن رُّوحِي َفَقُعـوا َفِإَذا سَ   )٧١(

  .. ]٧١ -٧٢ص [ )َلُھ سَاجِِدینَ 

ول�ذلك ج��اءت  ،ونفخ�ة م��ن روح هللا   ط�ین الزب صلص��ال ..ھم�ا عنص��ران 

  .. )الطین والروح  (تشریعاتھ مستجیبة للعنصرین 

  ..ولكنھ ینظمھا ویھذبھا  ، فھو یعترف بالطبائع البشریة

ولكن�ھ ینظمھ�ا ف�ي عالق�ة  ، سیة ب�ین الم�رأة والرج�لیقر العالقة الجن -

  .زواج نظیفة وواضحة 

 .بالزكاة واألنفاق والكرم  ھولكنھ یھذب ، یقر حق اإلمتالك والملكیة -
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س�لوكاً بش�ریاً واقعی��اً ف�ي أكث�ر م�ن مش��ھد  )ص  (ویس�لك رس�ول هللا  -

 :نختار منھا مشھدین 

��َب إل��يَّ م��ن دن (قول��ھ علی��ھ الص��الة الس��الم   -أ  ی��اكم الّطی��ب ُحبِّ

ھت�اف واقع��ي  ... )والنس�اء وُجعل�ت قُ�ّرة عین��ي ف�ي الص�الة 

یصدر من نبي ورئیس دولة وفي بیئة تحتقر الم�رأة وت�دفنھا 

ولكن�ھ یرت�ب أولویات�ھ  ، یعترف بحبھ للطیب والنساء ..حیة 

لیش�عر  ..فیقرر أن قُّرة عینھ في الص�الة  ، حسب منھج ربھ

ل الكم���االت البش���ریة م���ن یتمت���ع بك��� ،المس���لم أن نبّی���ُھ بش���ر

 .اإلحساس بالرائحة الطیبة ومعرفة مظان الجمال 

فتھیج فیھ عاطفة  -وقد ولده علي كبر  -یموت ولده إبراھیم   -ب 

 ،ویعت��رف ف��ي واقعی��ة بحب��ھ لول��ده  ،وی��رق قلب��ھ  ،األب��وة 

م��ا  لإن الع��ین لت��دمع وإن القل��ب لیخش��ع وال نق��و ( :ویھت��ف 

  )لمحزونون  یسخط الرب وإنا علیك یا إبراھیم

كما انھ قلب مملوء  ..غني بالمشاعر  ،قلب فیاض بالعواطف 

  .باإلیمان واألدب مع هللا 
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الع�ارف م�ات ول�ده  إن فالن�اً  ( :قی�ل ل�ھ  ..سئل األمام إبن تیمی�ھ  ولقد

م وأظھر السرور فأجاب  ، ) ؟ظھر الحزن فكیف كان ذلك أورسول هللا  ، فتبسَّ

إن ھدي نبینا محمد صلي هللا علیھ  ( :قال  ،فة الشیخ إجابة محققین وأھل معر

ن الع�ارف وس�عتھ عبودی�ة الرض�اء ول�م أل ،وسلم أكمل من ھدي ھذا العارف 

ولك�ن نبین�ا  ،وض�اق باطن�ھ ع�ن ش�ھود ك�ال األم�رین  ، تسعة عبودی�ة الرحم�ة

ووس�عتھ ك�ذلك  ، وسعتھ عبودیة الرضاء فرضي عن قض�اء هللا )ص  (محمد 

   )رحمة لولده  عبودیة الرحمة فبكي

وھنا یكم�ن الكم�ال المحم�دي ف�ي إتب�اع الفط�رة البش�ریة وإش�باع مق�ام   

  .وھي واقعیة محببة تتماشي مع الفطرة ..األدب مع هللا والرضاء في قضائھ 
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أدب المكاشـفة مــع  :الســادس  ورالمحـ

 -:الجماعة المسلمة 

ن م��ارس الق��رآن أدب��اً رفیع��اً ف��ي التوجی��ھ واكتش��اف أخط��اء المس��لمی  

فھ��و ل��م یفت��رض أن ال  ،وق��د حف��ل الق��رآن بمواق��ف ش��تي  ،وتص��حیح المس��ار 

ول��م یفت�رض الكم��ال ف�یھم كم��ا تعتق�د وتم��ارس بع��ض  ، تك�ون ألتباع��ھ أخط�اء

  .وھذه قاعدة حضاریة وسلوك راٍق یجذب اآلخرین إلي حظیرتھ  ..األنظمة 

والمع�روف  ..وعلي سبیل المثال ال الحصر نأخذ غزوة ب�در الكب�رى   

ن الح�ظ كی�ف تن�اول الق�رآ ..ن أھل بدر ھم صفوة الصحابة والصف األول ع

كما أخرَجكَ ربُّـك مـن بیِتـك  ( :یق�ول تع�الي  :ھذا الحدث 

  *بالحقِّ وإّنَّ فریقًا من المؤمنین لكـارھون 

ُیجادلونك فـي الحـقِّ بعـَد مـا َتّبـیَن كأنَّمـا 

وإذ َیِعُدُكم   *ُیسَاُقون إلي الموتِ وھم ینظرون 

 إحدي الطَّائفتْینِ أّنھا لكم وَتوْدُوَن أنَّ غیر �

ذاتِ الشَّوكِة تكوُن لكم وُیریُد �ُ أن ُیحِقَّ الحـقَّ 

لُیحِقَّ الَحقَّ   *بكلماِتِھ ویقطَع داِبَر الكافرین 

 ٥األنفال  )وُیبِطل الَباِطل وَلْو َكِره الُمجِرُمون 

– ٨   
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اش�فة م�ع الجماع�ة المس�لمة وھي آیات تحدث عن نفس�ھا ف�ي أدب المك  

وتوض�ح كی�ف ج�ادلوا ف�ي الح�ق بع�د م�ا  ،تفضح ھ�واجس نفوس�ھم  ..ساعتئذ 

أي فك��ر وأي تنظ��یم ف��ي ت��اریخ البش��ریة یم��ارس مث��ل ھ��ذا الح��ق م��ع  ...تب��ین 

القرآن یطرح التحدي األكبر لكل األنظمة البشریة  .. ؟أعضاء تنظیمھ وحزبھ 

  .ي ھذا المستوي والمنادیة بحقوق اإلنسان أن ترتقي إل

وأدب المكاشفة سلوك حضاري راقي في ترتی�ب الص�فوف والتواص�ي ب�الحق 

  .وتصحیح المسار
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أركـان اإلسـالم تجمـع  :السابع  ورالمح
بــین إعمــار دواخــل اإلنســان وإعمــار 

 -:الحیاة 

ولیس�ت  ،الشعائر والتكالیف في أركان اإلسالم لیست تكالیف�اً تھویمی�ة   

زاوی�ة رأس�یة ف�ي داخ�ل  :وإنما ھ�ي تعم�ل ف�ي زاویت�ین  ،  إنكفاءة علي الذات

وفي كل شعیرة تشعر  ..وزاویة أفقیة داخل الحیاة والمجتمع  ، النفس البشریة 

 :قول�ھ تع�الي  ..ولعل جماع ذلك ماورد في سورة العصر  ، بإذكاء اإلتجاھین

إَّال الذیَن   *إنَّ اإلِنسان َلِفي ُخسٍر   *والعصر  (

ا الصَّــالحات وَتَواَصـْوا بــالحقِّ آمنـوا وَعِمُلـو

ل  .. )وَتَواَصْوا ِبالّصبِر  �ل ف�ي ھ�ذه الس�ورة یج�د إنھ�ا تش�كِّ والمتأمِّ

  .مثلثاً ذو ثالثة أضالع 
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  -:في خسر إال  -مطلق اإلنسان  -فالقرآن یقسم بان اإلنسان  

عم�ار ال�داخلي ف�ي داخ�ل الم ..وھي عالقة المسلم برب�ھ  :الذین آمنوا  )١

 .  )الضلع األول   (وھي عالقة رأسیة  ..النفس البشریة 

  وھ���ي عالق���ة أفقی���ة  ..عالق���ة المس���لم ب���المجتمع  :وعمل���وا الص���الحات  )٢

فبع�د إعم�ار الب�اطن ینس�كب ھ�ذا األعم�ار إل�ي إعم�ار  ، )الضلع الث�اني  (

تعبی��ر والص��الحات  ..بالص��الحات  –ط��والً وعرض��اً  -آف��اق الحی��اة كلھ��ا 

 ،والط��ائرات  ،فاكتش��اف البنس��لین  :فض��فاض یح��وي ك��ل عم��ل ص��الح 

ال��خ كلھ��ا  ...وعل��وم الفل��ك  ،والھندس��ة  ،والط��ب  ،والنس��بیة ،والجاذبی��ة 

 .صالحات 

 إال الذین آمنوا 

 وتوصوا بالحق وتواصوا بالصبر

 وعملوا الصالحات
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     :وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ) ٣

هـــادئ رخـــیم عـــن قیمـــة المتابعـــة والمحاســـبة  كلمـــة تواصـــي هـــي تعبیـــر  

التواصـي هـو حركـة المجتمـع  أنالجمـع یعنـي  وورودهـا بلسـان ،والمكاشـفة 

 ،التواصي هنـا بـالحق  ..وتسدیدًا للمسار  المسلم وتفاعله مع بعضه مراقبةً 

  .وبالصبر علي طول الطریق  ، وٕاتباعهومعرفته 

وهــو بهــذا المعنــي  ، )الــوتر  (ل الضــلع الثالــث فــي المثلــث والتواصــي یمثِّــ

یمان داخل النفس البشریة مسار اإل : للمسارین )برج المراقبة  (ل كذلك یمثِّ 

ومسـار العمـل فـي الحیـاة لیكـون  ، أضـالیل أوو تصـحیحه مـن أي شـبهات 

وصـــــمام األمـــــان  )الفرملـــــة  ( فالتواصـــــي هـــــو ..صـــــالحًا خالصـــــًا متجـــــردًا 

ت عن مـنهج اهللا فـي لتفادي الجنوح والتفلُّ  ،عمار الحیاة إ للمعمار الداخلي و 

ال  (مـن كلمـة التوحیـد  اإلسـالم أركـانذلك كل علي  ْس وقِ  ، اإلتجاهینكال 

تجــدها جمیعــًا تجمــع  ،مــرورًا بالصــالة والزكــاة والصــیام والحــج  )إلــه إال اهللا 

   .أخالقًا في الحیاة إعمارًا و  إسهاماتهبین عمارة باطن الفرد وبین 
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عقیدة التوحید مشروع  :الثامن  ورالمح

 -: تحرر وإنعتاق

ال  (ولخصـها فـي الكلمـة النفیسـة  ، التوحیـد بطـرح عقیـدة اإلسـالمنفرد إ

  .وهذه الكلمة تعني أال معبود وال مقدس بحق إال اهللا  .. )إله إال اهللا 

ویخرجــه مـن دائــرة  ، هـذا الفهـم یحــرر الفـرد مــن نـوازع الخــوف واألوهـام

یمانـــًا إ فیكـــون مملـــوءً  ، حات التوكـــل والیقـــینوبـــذلك یـــدخل ســـا ..الصـــنمیة 

ــو  (فــي كــل حــال  معیــة اهللا معــه ویستشــعر ، ویقینــاً  ــم معوھ ك

  .. )كنتم  أینما

 ،صـــاحب مبـــادرات  ،ین یخلـــق منـــه فـــردًا شـــجاعًا عزیـــزًا التوكـــل والیقـــ -

  .یتمتع بقدر كبیر من الجسارة والعقلیة الخالقة المتوكلة المستیقنة 

 .د أداءه في الحیاة واستشعاره لمعیة اهللا تجعله یجوِّ  -

 إضافةواستشعار المعیة یكون الفرد  ،والتوكل  ،الیقین  :ومن هذا المثلث 

ســــیكون المراقــــب لنفســــه  ألنــــه ..ایجابیــــة لحركــــة التنمیــــة وللحركــــة الحضــــاریة 

وهــذه عوامــل التحــرر  ، ویكــون صــاحب مبــادرات ..باستشــعاره لرقابــة اهللا علیــه 

  ..شخصیة مبادرة وعزیزة  هالحقیقي التي تجعل من
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 ..ة حقیقیــة لحركــة التــاریخ والحیــاة والمســلم بهــذه المواصــفات یكــون إضــاف

 ، ألنه یخلق مجتمعـات حـرة فـي حركتهـا وتفكیرهـا ،ویكون منهجه جاذبًا للناس 

  .عزیزة جسورة ومبادرة 
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اإلسالم دعـوة للرحمـة  :التاسع  ورالمح

 -:واإلخاء واإللفة 

 ..الرحمـــــة واإلخـــــاء مـــــن ركـــــائز الســـــالم اإلجتمـــــاعي  والســـــلم العـــــالمي

حـــوج مـــا تكـــون إلـــي هـــذین العـــاملین لیســـتقیم أمرهـــا وســـط عـــالم والبشـــریة اآلن أ

  ..مضطرب الهث 

ـــغ فـــي  واإلهتمـــام حـــدًا جعـــل القـــرآن یجعلهـــا مهمـــة  اإلســـالمبالرحمـــة بل

األولــــي واألخیــــرة فــــي خطــــاب قــــاطع جــــازم فــــي تبیــــان وصــــفه  )(رســــول اهللا 

إال رحمـــة  أرســـلناكومـــا  ( :قـــال تعـــالي  ..الـــوظیفي

ـــالمین   أنبمعنـــي  ، أداة حصـــر فـــي اللغـــة )إال  (والحـــرف   )للع

ورحمتـه هنـا  .. )إال رحمـة  (رحمـة  للعـالمین كلـه أرسـلناك إننـامهمتك الرئیسیة 

هذا  إلينظر أف ..ي اهللا و هو كل ما س )والعالمین  ( ،البشر أصنافتشمل كل 

  .الواسع واألفق العریض في مهمة الرسالة  المدى
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الجهــاد فــي ســبیل  حتــى ، هــا هــو الرحمــةودوران اإلســالمكــل حركــة  كــونوعلیــه ت

تجاهــد حــین یمنــع صــوتك مــن  ألنــك ..الرحمــة للعبــاد  أبــواباهللا هــو بــاب مــن 

  . )خلو بیننا وبین الناس  ( :ولذلك كان علیه السالم یقول  .. إلیهمالوصول 

 .. موقفـه مـن الـذین كایـدوه وقـاتلوه مـن قومـه )  (ومن دالئل رحمتـه 

   .. )ال یعلمون  فإنهمهم اغفر لقومي لَّ ال ( :ویقول كان یدعو اهللا 

اإلخـاء فـي اهللا عقـد  هـي اإلجتماعيمن ركائز السالم  األخرىوالركیزة 

القرآنیــة  واإلشــارات .. )وكونــوا عبــاد اهللا إخوانــًا  (المســلمین  فــي داخــل جماعــة

وهـي خاصـیة  ..فـي اهللا كثیـرة وبـاهرة  اإلخاءواألحادیث النبویة في تثمین قیمة 

قال تعالي  ..اهللا یضعه في قلوب من شاء من عباده فیتحابون  أسرارسر من و 

ما في األرض جمیعًا ما ألفت بین  أنفقتلو  ( :

وقـال  ٦٣ –األنفال  )قلوبھم ولكن � ألف بینھم 

 –آل عمران  )بنعمتھ إخوانًا  فأصبحتم ( :تعـالي 

١٠٣   
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ة ممــا یزیــد مــن واأللفــ اإلخــاءویقــول علیــه الصــالة والســالم فــي فضــل 

أقـــاربكم  ( : فیمـــا یرویـــه الطبرانـــي اإلجتمـــاعيتماســـك المجتمـــع ویـــدفع بالســـالم 

الـــذین یـــألفون  ، كنافـــاً الموطئـــون أ ، أحاســـنكم أخالقـــاً یـــوم القیامـــة  اً منـــي مجالســـ

وال خیـــر فـــیمن ال  ، المـــؤمن إلـــف مـــألوف ( : وقولـــه علیـــه الســـالم ، )ویؤلفـــون 

  . )یألف وال یؤلف 

الـــذین یظلهـــم اهللا بظلـــه یـــوم ال ظـــل إال ظلـــه فـــي  ســـبعةالوفـــي حـــدیث 

كـل هـذه  .. )جتمعـا علیـه وتفرقـا علیـه إ ، رجـالن تحابـا فـي اهللا (هجیر القیامة 

یطـرح نفسـه كمشـروع للرحمـة  اإلسـالم أناآلیات واألحادیث مؤشرات تدل علـي 

 ألنـهوذلـك  ..وبـین المسـلمین فیمـا بیـنهم  ، أجمعـینوالتآلف واإلخاء بین الناس 

یسـودها األمـن والرحمـة  ، مجتمعات هادئة مطمئنـة بإقامةیهتم  ..دعوة عالمیة 

  .البشریة في عالمنا الیوم  إلیهاوهي عناصر تحتاج  ..والمحبة 
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الشـفافیة والتنـاغم  :العاشر  ورالمح
بین الشكل والمضمون في السلوك البشري 

:- 

ذب والنفــاق المعاصــر ظــاهر الكــ اإلنســانيالمجتمــع  أمــراضمــن اكبــر 

 ، مرجعیـة سـتتعامل معـه بـأيعنـدما یكـذب ال تـدري  اإلنسانن أل ، واالختالف

  ..درك سحیق  ىإل أخالقهوتنحدر 

 ..وبشـع بالمنـافقین ، مـن قیمـة الصـدق والصـادقین اإلسالم أعال كولذل

المنافقین في الـدرك األسـفل مـن  إن (قـال فـیهم 

ن صـفة أل .. ١٤٥ –النسـاء  )النار ولن تجد لھم نصیرا 

  . اإلجتماعیةرة في التركیبة النفاق صفة مدمِّ 

الـذین  أیھایا  ( :فقـال تعـالي  ، مـن قیمـة الصـدق أعال

 –التوبـة  )آمنوا اتقوا � وكونوا مع الصـادقین 

لیجزي � الصادقین بصـدقھم  ( : شـأنه ویقول جـلّ  .. ١١٩

(   

ابة تــابع حالصــعلــي عهــد  اإلســالمیةوالقــرآن فــي تتبعــه لمســیرة التجربــة 

م عن الصف المسلم وبعـض فتكلَّ  ، وسدد مسیرتها ، هذه المسیرة وكشف هناتها
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الذین آمنوا لم تقولون مـا  أیھایا  ( : أمراضـه

تقولـوا مـا ال  أنال تفعلون كبر مقتًا عند � 

القرآن كله یعلمنا كیف تنسجم بواطننا مع ظواهرنا في  ىوهد .. )تفعلون 

ه العبــادات الشــعور بــروح العبــادة لــئال تكــون شــكًال بــال ویــثمن فــي فقــ ،وضــوح 

تولوا وجـوھكم  أنلیس البر  ( :فیقول تعـالي  ، مضمون

قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بـاهللا 

والمالئكـة والكتـاب والنبیـین  اآلخروالیوم 

واتي المال على حبھ ذوي القربـى والیتـامى 

 والمسـاكین وابـن الســبیل والسـائلین وفــي

والموفـون الرقاب واقام الصالة واتي الزكاة 

عاھدوا والصابرین فـي البأسـاء  إذابعھدھم 

الـذین صـدقوا  أولئـك البـأسوالضراء وحین 

 )ھم المتقون  وأولئك

العبـــادة مـــع بـــاطن العبـــد فیحـــدث ظـــاهر ینســـجم  أن اإلجمـــاليوالمعنـــى 

فات والـــى معـــالي الصـــ إلـــىى مســـار ترقِّـــ  ةفتكـــون العبـــاد اإلنســـانفـــي  ریـــتغیال

 .. ) األحوالر تغیُّ  األعمالمن عالمات قبول  (وكما یقولون  ، السلوك المثالي
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 ،فــي عــالم العبــادة والســلوك )الممثلــین  ( ةمــن ظــاهر  اإلســالمیقلــل  وبهــذا المبــدأ

  .ن هؤالء عنصر خداع في مسیرة المجتمع أل

تعــیش فــي ســالم  أنــكهــو عالقــة علــى  االنســجام بــین ظــاهرك وباطنــك

بـــــواطنهم  ( : یقــــول ، والبــــن الجـــــوزي وصـــــف جمیــــل للمـــــؤمنین ،نفس الـــــمــــع 

وهمهـم عنـد الثریـا بـل  ، أحلـىوسـرائرهم كعالنیـتهم بـل  ،ى أجلـكظواهرهم بل 

   ) .. أعلى

وهــي  .. اإلســالمهــذه وقفــات ســریعة عنــد بعــض محطــات الجــذب فــي حركــة  ..

 ، المعاصـرة اإلنسانیةومشروع لخالص  ، تقدم نفسها  كمشروع لتحریر البشریة

 ..وهـــــي رؤوس مواضـــــیع لتفاصـــــیل كثیـــــرة یصـــــلح كـــــل منهـــــا كتابـــــًا منفصـــــًال 

  .واالختصار یقتضیه السیاق 
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  المشھد الثاني

  یرة حركة اإلسالم األوليمس

 



  

 51

  حركة اإلسالم وسودان الغد



 

 52

  حركة اإلسالم وسودان الغد

 لمشھد الثانيا
 مسیرة حركة اإلسالم األولي

 :البدایة 

و قل���ة م���ن  )ص (ق���ام ب���ھ رس���ول هللا ، ب���دأت ال���دعوة بجھ���د إجتم���اعى 

وب��دأت ف��ي ِس��رّیة تام��ة لم��دة ث��الث  ..وه س��اعة العس��رة الص��حابة ال��ذین اتبع��

، وھى تزح�ف ھادئ�ة  والقت عنتا، فحوصرت في شعب أبى طالب  ..سنوات

ال تستعجل النصر وإنما تتحین الف�رص المواتی�ة إل�ي أن بلغ�ت ، ثابتة الخطى 

وھي تحمل طابع الحركة اإلجتماعیة التي تزحف  ،حوالي ستین رجالً وامرأة 

   ..ب وتمتلكھا علي القلو

ث�م بیع�ة  .. )ستة رجال  (ثم تطورت بعد ذلك في بیعة العقبة األولي  -

م��ن األنص��ار ف��ي  )ثالث��ة وس��بعون رج��الً وامرأت��ان  (العقب��ة الثانی��ة 

   ..المدینة بعد أن عاش معھم مصعب بن عمیر زماناً یدعو 

وقی�ام  ..المدین�ة  )ص  (ودخول رس�ول هللا  ..ثم كان حادث الھجرة  -

ومخاطب���ة المل���وك  ..وع���ام الوف���ود  ..وف���تح مك���ة  ..ة المدین���ة دول���

  ...واألباطرة في الفرس والرومان ومصر 
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 ..وإرثھم  ،بحضاراتھم  ..ثم دخلت ھذه اإلمبراطوریات في اإلسالم  -

 ..ب��ل اس��تطاع أن یل��ونھم بلون��ھ  ،واتس��ع ص��در اإلس��الم لھ��م جمیع��اً 

ث���روا التجرب���ة أو ،د وانتفع���وا بال���دین الجدی��� ،فاس���لموا وجھھ���م � 

ول�م یج�دوا  ،وحققوا أشواقھم  ،ألنھم وجدوا فیھا أنفسھم  ،اإلسالمیة 

 .أي معاناة في اإلنضمام لھذا الدین 

 :المسیرة 

 ،زح��ف باإلقن��اع  ..وانتش��ر ال��دین بع��د ذل��ك ف��ي ق��ارات ال��دنیا كلھ��ا   

 ،س�یا ورو ،والص�ین  ،فمأل أرجاء إفریقیا وآسیا  ،والسیرة الحسنة  ،والحوار 

ومن�اطق ش�رق  ..والجزر البریطانیة  ..وأوروبا  وأمریكا  ،والشرق األوسط 

ودخل��ت فی��ھ أجن��اس ش��تي م��ن  .. ) ..واندونیس��یا  ،المالی��و  ،الفلب��ین  (آس��یا 

واألمریك��ان  ،واألوروبی��ین  ،والتت��ر  ،والقوق��ازیین  ،والتركم��ان  ،األع��اجم 

  .وغیرھم 

ن هللا رغم المكائ�د والم�ؤامرات وكانت ھذه المسیرة محفوظة بعنایة م  

د لھا أم�ر دینھ�ا  ، إّنا نحن  (فكلما اعتراھا ضعف قّیض هللا لھا من یجدِّ

  ٩ -الحجر )نزَّلنا الذِّكر وإنَّا لھ لحافظون 
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 ،والمتتبع لمسیرة حركة اإلسالم یجد أحیاناً أن الظل السیاسي ینحسر 

تبقي جذوة ھذا ال�دین متق�دة ولكن  ،بل یزول أحیاناً  ،ویتضاءل سلطان الدولة 

 ،في صدور الرجال والنساء من خالل حراك اجتماعي دعوي لحركة اإلسالم 

یمثلون أركان مجتم�ع م�دني  ..متمثلة في المشایخ والعلماء والمعلمین والدعاة 

وحف�ظ هللا دین�ھ  .. ظھور عن�دما تتیس�ر االس�بابوفي  ..یعمل في خفاء أحیاناً 

جتماعي في أحلك ظروف القھر السیاسي والطاغوت من خالل ھذا الحراك اإل

 ..وھمجی��ة إفریقی��ا  ،وأوروب��ا العلمانی��ة  ،ف��ي روس��یا الش��یوعیة  ..للمس��لمین 

 ،وبقي صوتھ مسموعاً وسط التیارات العلمانیة الرافضة للتدین  ،وقاوم وجالد 

  .وشعارات الالدینیین 

 ..س��الم والغری��ب أن الق��رنین الماض��یین ش��ھدا حمل��ة ش��عواء ض��د اإل

فنش�أت ف�ي مواجھتھ�ا دع�وات  ،وھذه الحمالت كانت لھا ردود أفع�ال ایجابی�ة 

 ،وول��دت اق��وي التی��ارات تحم��ل رای��ة اإلس��الم  ،اإلص��الح والتجدی��د والتن��ویر 

 ،فس��معنا ع��ن األخ��وان المس���لمین  ...وتن��افح عن��ھ ف��ي اغل��ب أقط���ار ال��دنیا 

الھندیة والتبلیغیین وأھ�ل  والحركة السلفیة والحركات اإلسالمیة في شبة القارة

وانتظم�ت  ..والباللیون في أمریك�ا  ..التصوف وجمعیات العلماء في الجزائر 

ووثب��ات ھن��ا وھن��اك بع��د انحس��ار ظ��ل  ،ال��دنیا كلھ��ا حرك��ة ص��حوة إس��المیة 
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وأوضح لھم أن ھذا ال�دین یحم�ل ف�ي  ،ر المراقبین مما حیَّ  ،الخالفة اإلسالمیة 

ویحی�ون  ،یض هللا دائم�اً ص�فوة م�ن عب�اده یحملون�ھ ویق ،طیاتھ قوة دفع ذاتیة 

   .في سبیلھ ویموتون في سبیلھ 

ولو استعرضت كمیة المؤامرات والفتن التي استھدفت ھ�ذا ال�دین من�ذ 

ألن�ك ل�و قارنت�ھ ب�أي فك�ر أو  ،أیام الفتنة الكبرى لذھلت كی�ف بق�ي ھ�ذا ال�دین 

ج�ة أن ی�ذھب ھ�ذا تجمع حزبي بشري تعرض ألقل من ھ�ذه الف�تن لكان�ت النتی

ولك��ن عبقری��ة ھ��ذا ال��دین وقوت��ھ تكم��ن ف��ي تكوین��ھ ال��ذاتي  ،الفك��ر ویض��محل 

  .وخصائصھ التي یتمیز بھا 

الت�ي  )النج�و  (وف�ي مدین�ة  ،ولقد قیض هللا لي مرة أن ازور الص�ین 

 ،فقادوني إل�ي مس�جد عتی�ق عری�ق  ،تقع في قلب الصین سألت عن المسلمین 

وأطفال  ،شباب  ،كھول  ،شیوخ  :ناف من الناس وفوجئت عندما استقبلني أص

س�اعتئذ  سوأحسست بدفء اللقاء رغم البرد القار ..یمتلئون حیویة وأیماناً  ..

..   

ومت�ي س�معتم  ؟ ..من أین لكم خبر ھذا ال�دین  :وعندما جلسنا سألتھم 

   !؟وكیف حافظتم علیھ وسط دولة شیوعیة قاھرة  ؟بھ 
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عن�دما  ،ي ھذا البلد قبل قرابة األلف عام فأجابوني إن اإلسالم دخل إل

وعلمت أن مس�یرة اإلس�الم  ..بالد الھند والسند  )محمد بن مسلمة  ( فتح القائد

یحملھ�ا أش�یاخھم  ..وھي تتواصل جیالً بعد جی�ل  ..بدأت فیھ منذ ذلك التاریخ 

فدمعت عیناي  ..یحافظون علي قرآنھم وصلواتھم  ..سراً وعلناً  ..وأساتذتھم 

إنا نحن نزلنا الذكر وإنا  (وذك�رت البش�ارة القرآنی�ة  ،

   )لھ لحافظون 

 ،بل عجبت لھذه الشعوب غیر العربیة كی�ف انس�جمت م�ع ھ�ذا ال�دین 

 ،م��ا لھ��ا م��ن ارث حض��اري ف��ي النظ��ام والتفكی��ر بوأث��رت التجرب��ة اإلس��المیة 

وك�ان م�نھم قی�ادات أث�رت  ،فدخلوا في ال�دین م�ن غی�ر عق�دة أقلی�ة أو تھم�یش 

وكل ذل�ك  ،حركة الفكر اإلسالمي في كافة أنحاء العلوم والفنون واالكتشافات 

  .یتم من خالل منظمات المجتمع المدني عبر القرون 
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   المشھد الثالث

  حركة اإلسالم في السودان
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  المشھد الثالث
 حركة اإلسالم في السودان

وفي رأي آخر  ،دخل اإلسالم السودان مع بزوغ فجر الدعوة في مكة 

فش�ھد الق�رن األول الھج�ري ب�دایات دخ�ول  ..ع ھجرة المسلمین إلي الحبشة م

ودخ�ول اإلس��الم  ،المش�ھورة  )ال�بقط  (وكان�ت اتفاقی�ة  ،ف�ي الس�ودان اإلس�الم 

  .خارج الجزیرة العربیة  )دنقال  (وقام أول مسجد في مدینة  ،مملكة النوبة 

وال�ذي ك�ان  ،واستمرت مسیرة اإلسالم من خالل الحراك اإلجتماعي   

وك���ان رواد ھ���ذا الح���راك  ..س���ابقاً لوج���ود ال���دویالت المس���لمة ف���ي الس���ودان 

 ،والعلماء العاملون  ،مشایخ الخالوي ودعاة التصوف  :اإلجتماعي المسلم ھم 

  .والمھاجرون العرب الذین تزاوجوا مع أھل السودان  ،والتجار 

وتمی�زوا  ، لف�ةوانتشر ھؤالء الرواد األوائل في أصقاع السودان المخت  

 ..من�اطق ط�اردة ..ومس�اجدھم مبأنھم اختاروا مناطق نائیة أقاموا فیھا خالویھ

وھم یتأس�ون ف�ي ذل�ك بتجرب�ة س�یدنا إب�راھیم ح�ین  ،لیتفرغوا للعبادة والتربیة 

ف�اً لھ�ا ذل�ك مخلِّ ،  أس�رتھوت�رك  ،رفع القواع�د م�ن البی�ت ب�واٍد غی�ر ذي زرع 

سَْكنُت ِمن ُذرِّیَِّتي ِبَواٍد َغْیـِر رَّبََّنا ِإنِّي أَ  ( :ال�دعاء 

ِذي َزْرٍع ِعنـَد َبْیِتـكَ اْلُمَحــرَِّم َربََّنـا ِلُیِقیُمــوْا 
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الصَّالََة َفاْجَعْل َأْفِئَدًة مَِّن النَّـاسِ َتْھـِوي ِإَلـْیِھْم 

إبراھیم  )َواْرُزْقُھم مَِّن الثََّمَراتِ َلَعلَُّھْم َیشُْكُرونَ 

- ٣٧ .  

وملتق��ي األجس��ام ، فأص��بحت مك��ة مھ��وي األفئ��دة ، واس��تجاب هللا ل��ھ 

ومركز حض�ارة إل�ي ی�وم الن�اس ھ�ذا  ، یجبي لھا ثمرات كل شيء  ..والقلوب 

فعمدوا إلي األماكن ، شیخ األنبیاء  ىھذا وأشیاخ أھل السودان ترسموا خط ..

فانث��ال  .. )ید المس�� ( ق��اموا الخل��وة والمس��جد أووأ ...حف��روا البی��ر  ...النائی��ة 

أم ض�واً  ،طاب�ت  :وأصبحت تل�ك األم�اكن النائی�ة ق�ري وم�دن ، الناس علیھم 

الش�مال  ،الجزی�رة  ،كردف�ان  ،خ�الوي دارف�ور  ،ھمشكوریب  ،الفادنیة  ،بان 

  الخ  ...

 (الشیخ عبد هللا الشیخ البشیر ھذا الدور في ملحمتھ الخالدة  أستاذناولقد صور 

   :إذ یقول  ، )المسید 

  

  م���ن ال���ذي ی���زرُع الفی���افي

���ٍة ولكـــ���ـن   ی���ذوُب م���ن ِرقَّ

  وق���د نض���ا للھجی���ِر وجھ���اً 

الً    ُیعان�����ُد الص�����خَر ُمست�����ـذِّ

����راً َج����دَّ ف����ي المس����یرِ   **   ُمغبَّ

����ُھ ھال����ة الجســــ�����ـورِ    تحفُّ

  فالح����ُھ ال ف����ُح الھجیــــ����ـرِ 

�����خورِ  بعزِم�����ھِ    جب�����رة الصُّ

**  

**  
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  ل���ھ رفیق����اِن ِم����ْن َعصـ����ـاهُ 

  دث�������اره ف�������اخر الس�������جایا

  وإنَّ ف�����ي ناظری�����ھ ُعمق�����اً 
  

  وِحزمٍة من سطوِر نــــ�ـورِ   **

  وكبری������اُء الفت������ي الفقی������رِ 

  یِش���فُّ ع���ن مقص���ٍد كبیـ���ـرِ 
  ج

**  

**  

**  

ثر أوكان لدخول اإلسالم في السودان من ھذا المدخل التعلیمي الرفیق 

  ..موفي تكوین الفھم العام لحركة اإلسال،  في تكوین عقلیة أھل السودان

استوعبوا الناس لھذا الدین من مداخل رفیقة تلمس احتیاجاتھم  ..فھؤالء الرواد

   ... )مافي دین بال عجین  (وكان من كلماتھم  .. )الدین والعجین  (

  :دخلوا علي الناس من بابین 

 )الطعام  (    الِكْسرة  .١

 )التواضع لآلخرین  (  نكسار واإل .٢

�ل لھ�ذا الس�لوك وھذه النظرة تسندھا آیة م�ن كت�اب هللا مدرس�ة الِكْس�رة  ( تؤصِّ

 ( :ق���ال تع���الى  ..نق���رأ ھ���ذه اآلی���ات م���ن س���ورة آل عم���ران  .. )نِكس���ار واإل

ْت  ��ٍة عرض��ھا الس��موات واألرض أُِع��دَّ وس��ارعوا إل��ى مغف��رٍة ِم��ْن ربِّك��م وجنَّ

قین       :للمتَّ

اء والضراء  )١(   الذین ینفقون في السرَّ
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  ْیظ والَعاِفین عن الناسوالكاِظمین الغَ   )٢(        

  )وهللا ُیِحبُّ المحسنین    )٣(

وتط��رح وس��ائل جدی��دة لمس��یرة  ، يھ��ذه آی��ات تط��رح مع��الم للس��الم االجتم��اع

د  ،اإلسالم  والتقوى في آیات كثی�رة  ، )للتقوى  (فھي تأتي بتعریف جدید متفرِّ

م��ن  ولك��ن ،م��ن الق��رآن كان��ت تعن��ي أم��ر العب��ادة واإلعم��ار ال��داخلي لإلنس��ان 

كماالت القران وعجائبھ فإنَّ ھذه اآلی�ات تتن�اول كلم�ة التق�وى كم�دلول ذو أث�ر 

فالتعریف ھنا متعلق بالحركة وسط المجتم�ع ف�ي ث�الث  ،على الحیاة واألحیاء 

   :مراحل 

   .. )الذین ینفقون في السراء والضراء  (  : المرحلة األولى )١(

 (ن���ى س���وداني وبمع ..مع���اني التكاف���ل والك���رم والعط���اء وھ��و یعن���ي 

  . )الِكْسرة 

 )والكاظمین الغ�یظ والع�افین ع�ن الن�اس  (  :المرحلة الثانیة  )٢(

..  

لھ��ا  )والك��اظمین الغ��یظ (وعب��ارة  ،مع��اني العف��و والتج��اوز والتس��امح 

والغیظ أمر فّوار أشبھ بالبركان وأنت مطالب  ..َجْرس مزعج ُموِحي 

ك���س الق���وة ف���ي إلتق���اء الك���اف والظ���اء والغ���ین یع .. )تكظم���ھ  (ب���أن 
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وكم��ا ت��رى أن��ت أحیان��اً تكظ��م الغ��یظ ولكن��ك تحق��د وتتح��ین ..التعبی��ر

ولذلك الحقتك اآلیة بعبارة دقیقھ تتابع حنایا النفس في ، الفرص لتنتقم 

وع��ن ك��ل الن��اس ول��یس  .. )والَع��اِفین ع��ن الن��اس (محاول��ة لتزكیتھ��ا 

   )االنكسار  (المسلمین فقط    

وی��د اإلحس��ان والفض��ل أن تحس��ن م��ن تج :المرحل��ة األخی��رة   )٣(

ومن ھنا  ..تحسن + تعفو + تكظم الغیظ  :فھي ثالث مراحل  ..إلیھم 

وكان أثرھا ف�ي انتش�ار اإلس�الم  ، )نكسارسرة واإلالكِ  (نشأت مدرسة 

ونجح��ت ھ��ذه  ،وتمث��ل ركی��زة ف��ي نش��ر ال��دعوة ف��ي الس��ودان  ،كبی��راً 

  ل����دین التجرب����ة ف����ي اس����تقطاب أھ����ل الس����ودان لل����دخول ف����ي ھ����ذا ا

  .الجدید 

 :اإلسالم في الجنوب 

، وم��ن أس��الیبھم ، والجن��وب ك��ان ل��ھ ح��ظ واف��ر م��ن ھ��ؤالء ال��دعاة   

فاستطاع طالئع ھؤالء الدعاة أن یؤثروا في البیئة األفریقیة من خ�الل اإلیق�اع 

فان�داح اإلس�الم  ،ومن خالل إطعام الطعام والبساطة ،  )النوبة وإیقاع الذكر  (

الن البیئ��ة األفریقی��ة بیئ��ة ، جن��وب دون عن��اء أو عن��ت  وانتش��ر ف��ي رب��وع ال

لم تستعمل الس�یف والق�وة وش�كل الف�تح ، والمداخل كانت رفیقة ھادئة ، بسیطة

  .المنظم 
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ن دخول اإلس�الم ف�ي الس�ودان ك�ان عال�ة ف�ي أولذلك یمكننا أن نقرر ب  

ور ث�م تط� ..مرحلتھ األولي علي الحركة االجتماعیة أو حركة المجتمع المدني

، ھ��ذا األم��ر إل��ي دوی��الت إس��المیة متفرق��ة رع��ت ھ��ذا الح��راك االجتم��اعي 

  .ودفعت بھ إلي األمام 

وھ�ي ح��رب س�اعدت عل��ي ص�نعھا أی��اد  ..ث�م ج�اءت ح��رب الجن�وب والتم��رد 

واستمرت حرباً ضروساً ألكث�ر  ...أجنبیة استثمرت بعض األخطاء وضخمتھا

وقتل�ي ون�ازحین ش�ھداء  حصدت قرابة األربعة مالیین من ، من خمسین عاما

  .وجرحي 

    .. ثم جاء السالم أخیرا

 ..فھ�م مس�المون ف�ي إط�ارھم الع�ام ، یشبھ مزاج أھل الس�ودان جمیع�اً  موالسال

والب�د م�ن وقف�ة تأص�یلیة ، واإلسالم ساعد في خلق ھذا المزاج المحب للسالم 

  .مع اإلسالم والسالم 

 اإلسالم والسالم    

 ،موض�عاً  ٧٠في الق�رآن ف�ي أكث�ر م�ن  )سالم  (ة وردت ماد                 

 ، موض��عاً ف��ي الق��رآن  ٤٠م��ن ف��ي أكث��ر م��ن أو )طمأنین��ة  (ووردت مف��ردات 

  -:وعلي سبیل المثال ال الحصر نقرأ اآلیات التالیة 
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قد جـاءُكم ِمـْن �ِ نـوٌر وكتـاٌب  ( :ق�ال تع�الي  )١

 یھِدي بھ �ُ َمنِ إتَّبَع ِرضوانُھ سُُبل  *ُمبیٌن 

السّالِم وُیخِرُجھم ِمن الُظُلماِت إلي النُّـوِر 

 ) بإذِنــِھ ویھــِدیِھم إلــي ِصــراٍط ُمســتقیم

  ١٦ – ١٥المائدة 

وإذا سَِمعوا اللَّغـَو اعرُضـوا عنـھ  :(وق�ال  )٢

وقالوا لنا أعماُلنا ولكم أعماُلُكم سالٌم 

 . ٥٥ –القصص  )علیكم ال نبتغي الجاھلین 

ــْل  :(علی��ھ الس��الم وق��ال تع��الي یحك��ي دع��اء إب��راھیم  )٣ ربِّ إجع

ھذا بلدًا آمنًا وأرُزق أھَلُھ ِمن الثَّمراتِ 

ــرة  ) فھ��و ق��د ق��دم األم��ن الع��ام عل��ي األم��ن  ، ١٢٦ –البق

  .الغذائي 

ویم��تن هللا عل��ي عب��اده أن یعب��دوه ألن��ھ وف��ر لھ��م األم��ن الع��ام واألم��ن  )٤

الذي   *َفلیعُبُدوا َربَّ ھذا البیت  ( :الغ�ذائي 

 ٢قریش  )وٍع وآمنُھم ِمن خوف أطعمھم ِمن جُ 

– ٤  
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وكثی��ر م��ن آی��ات الق��رآن ح��ین ت��تكلم ع��ن تنظ��یم الحی��اة ت��ولي أم��ر الس��الم 

بل تالحظ أن القرآن وھ�و یتن�اول مش�اھد الجن�ة یح�ث  ،واألمن أھمیة قصوى 

   :وھي دار السالم  ،من وأمان أالناس ویحمسھم لھا ألنھا دار 

  *اتٍ وُعیـون إنَّ الُمتِقیَن في جنَّـ :(یقول تعالي  .١

ونزعنا مـا فـي   *ادُخلوھا ِبسالٍم آمنین 

ــُرٍر  ــي ُس ــًا عل ــلٍّ إخوان ــن ِغ ــُدوِرھم ِم ُص

الیمسُُّھم فیھا َنَصٌب ومـا ُھـم   *ُمَتَقابلین 

فالمن�اخ ھن�ا  .. ٤٨ – ٤٥الحجر  )ِمنھا ِبُمخَرجِین 

  كل�����������������������������ھ ام�����������������������������ن وأم�����������������������������ان وس�����������������������������الم 

 .ومحبة 

ذلـك یـوم  ادُخُلوھا ِبسالمٍ  ( :ویقول في مش�ھد آخ�ر .٢

  ٣٤ –ق  )الخلود 

وتجربة الصالة في حیاة المسلم التي یؤدیھ�ا خم�س م�رات ف�ي الی�وم عل�ي 

الس�الم والطمأنین�ة م�ع ال�نفس وأم�ام  ..األقل ھي تدریب ص�رف عل�ي الس�الم 

   ..ربھ 
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وم��روراً ب��الركوع  ،والت��ي ھ��ي استس��الم � تع��الي  ،ب��داً بتكبی��رة اإلح��رام 

ونھای�ًة بالتش�ھد  ..الخضوع � تع�الي والتس�لیم ل�ھ ھذا التدرج في  ..والسجود 

الس�الم علی�ك أیھ�ا النب�ي ورحم�ة هللا  ،الزاكی�ات �  ،التحیات �  ( :ومفرداتھ 

ھ�ذا التك�رار والتردی�د  .. )الس�الم علین�ا وعل�ي عب�اد هللا الص�الحین  ،وبركاتھ 

م یخ��رج ث�� ..لمف�ردات الس��الم ف��ي آخ��ر فق�رة م��ن فق��رات الص��الة ل�ھ مدلوالت��ھ 

الس��الم عل��یكم  ( :المس��لم م��ن الص��الة وھ��و یس��لم عل��ي یمین��ھ وش��مالھ بقول��ھ 

   )ورحمة هللا وبركاتھ 

یعود وھو  ..ویعود إلیھ بعد أن وقف بین یدي ربھ ، یقبل علي الوجود كلھ

ثم یب�دأ المس�لم  ،یسلم علي الكون كلھ بلسان یلھج بالسالم وبقلب یعمر بالسالم 

ومنك السالم  ،اللھم أنت السالم  ( : )ص  ( وارد في سنتھكرار ذلك النشید البت

أدخلن�ا الجن�ة  ،تباركت وتعالی�ت ی�ا ذا الج�الل اإلك�رام  ،والیك یرجع السالم  ،

   .. )دارك دار السالم 

والمسلم بھ�ذه  ..سمي بھ تعالي نفسھ ، والسالم ھو اسم من أسماء هللا الحسني 

فھ�و یقب�ل عل�ي ال�دنیا وق�د ام�تأل  ،الم التربیة الیومیة یتش�كل ف�ي إط�ار كل�ھ س�

   :طمأنینة وسالم في كل عالقاتھ 
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 ..ال یع�اني تناقض�اً ب�ین ظ�اھره وباطن�ھ    : فھو في سالم م�ع نفس�ھ .١

 ،ب����واطنھم كظ����واھرھم ب����ل أجل����ي  ( :كم����ا وص����فھ اب����ن الج����وزي 

 .. )وھممھم عند الثریا بل أعلي  ،وسرائرھم كعالنیتھم بل أحلي 

 ( :یتأّس�ي ب�التعریف المحم�دي للمس�لم    :ن�اس وھو ف�ي س�الم م�ع ال .٢

ی��ألف  ..فھ��و مس��الم  .. )المس��لم م��ن َس��لَِم المس��لمون م��ن لس��انھ وی��ده 

أق��اربكم من��ي مجالس��اً ی��وم  ( :وش��عاره الح��دیث النب��وي    ،وُیؤل��ف 

 . )الذین یألفون ویؤلفون  ،القیامة أحاسنكم أخالقا 

الكائنات مسبِّحة بحمد رّبھا  ألنَّ    : وھو في سالم مع الكائنات جمیعاً  .٣

شيء إالّ ویس�بِّح بحم�ده ولك�ْن  واْن ِمن ( :كما ورد في قولھ تعالي  ..

فالمسلم عن�دما یس�بِّح ویع�یش ف�ي بح�ر الس�الم  ، )ال تفقھون تسبیحھم 

  فیع�����یش ف�����ي س�����الم م�����ع  ،ح ینس�����جم م�����ع إیق�����اع الك�����ون المس�����بِّ 

  ..الكائنات 

یت�وق  ..ویتكون مجتمع كل�ھ س�الم ، سلمبین ھذه المعالم والمؤشرات یعیش الم

  .ویتكامل معھ  ، ویعمل لھ ، للسالم
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 -:سالم واتفاقیة السالم اإل

یتخوف بعض الحادبین والمغرضین علي مستقبل حرك�ة اإلس�الم م�ع   

ویعتب�رون أن حرك�ة اإلس�الم ق�د ت�ذوب  ،اتفاقیة السالم مع األخ�وة الجن�وبیین 

ولھؤالء سقنا المشھد األول ف�ي  ..مخاوف وال أري أي مبرر لھذه ال ،وتنتھي 

والتي تناولت خصائص ھذا الدین و جواذبھ وعوامل استمراره ، ھذه الكراسة 

  .. وخلوده

في ظل ظ�روف  ..واإلسالم بقیت جذوتھ متقدة في أحلك الظروف وأقساھا    

وم�ن خ�الل  ..بقی�ت جذوت�ھ ف�ي ق�وة دفع�ھ ال�ذاتي  ..كارھ�ھ ل�ھ، أنظمة ق�اھره 

فم�ا بال�ك ، االجتماعي الدعوى الذي حافظ على استمراریة ھذا ال�دین الحراك 

في ظل اتفاقیھ اعترفت لالكثریھ المسلمة ف�ي الش�مال أن تتح�اكم إل�ى الش�ریعة 

كب�ر أولع�ل ذل�ك  ..وكان ذل�ك بش�ھادة وإق�رار المجتم�ع ال�دولي كل�ھ  ..والقرآن

الن انتشار ھذا  ،حافز للعاملین في حقل الدعوة أن ینشطوا وینظموا صفوفھم 

 خلُّ�وا (وك�ان ش�عار المس�لمین دائم�اً  ،الدین یتحقق في أجواء السالم والحری�ة 

   )بیننا وبین الناس 

وقض��یة اإلس��الم وانتش��اره كان��ت تص��طدم دائم��اً بأنظم��ة ق��اھره تمن��ع 

فھ�و دی�ن  ،وال تت�یح ل�ھ فرص�ة لق�اء اآلخ�رین وع�رض اإلس�الم لھ�م  ،حركتھ 

 فوال خو ،إذا ما أتیحت لھ فرصة سالم وأمان  یملك عوامل الجذب والحركة
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م�ن تاریخ�ھ الطوی�ل وتجربت�ھ ف�ي االنتش�ار ف�ي  ئوذل�ك اس�تقراء ھ�اد ..علیھ 

ن الع��الم س��اعتئذ كان��ت أل ،ن��زل ف��ي جزی��رة الع��رب فق��د  ،أرج��اء المعم��ورة 

اكب��ر إمبراط��وریتین س��ائدتین  –ف��ي ف��ارس وال��روم  –تحكم��ھ أنظم��ة ق��اھرة 

لعربی��ة ف��ي ذل��ك الزم��ان تمی��زت بأن��ھ ال یحكمھ��ا نظ��ام والجزی��رة ا ..یومئ��ذ 

ومث�ل ھ��ذا  ، یت�وفر فیھ��ا م�ن الحری�ة م�ا ال یت��وفر ف�ي غیرھ�ا ..سیاس�ي ق�اھر 

 ، التي تملك القدرة علي المبادرة ، المناخ یساعد علي خلق الشخصیة المستقلة

  .وھذه من خصائص القیادة 

 ، ن عل�ي الحری�ة والع�زةنزل دیناً یعیأإختار هللا ھذا المناخ الحر ألنھ 

ال یحملھ إال األعزاء من الرجال  ،دین عزیز نفیس  ..وخلق الشخصیة القویة 

كـال إنَّھـا  ( :ویتضح ذل�ك عن�دما یتن�اول الق�رآن طبیع�ة ھ�ذا ال�دین  ،

  *في ُصـُحفٍ ُمكرَّمـة   *َفَمْن شاَء َذَكره   *تذكرٌة 

 )ه ِكراٌم َبـَررَ   *بأیِدي سََفرة  *مرفوعٍة مطّھرٍة 

فالعرض ھنا عرض فیھ إحقاق لإلنسان في  ..     ١٦ – ١١عبس  

وھ�و  .. )فمن شاء ذكـره  (وعرض فیھ ع�زه  ..إنسانیتھ وحریتھ 

 ، )في صـحف مكرمـة  (تجلي ذلك في ان�ھ ن�زل  ، دین عزیز نفیس

 )مرفوعة ومطھرة  (وھذه الصحف المكرمة  ..لیست صحفاً عادیة 



 

 72

  حركة اإلسالم وسودان الغد

 (وأصحاب مواصفات عالیة  ،ھا من نوع خاص ثم إن الرسل الذین جاءوا ب ،

  .. )برره  (وبعد ذلك  ، )كرام 

وحت�ى ف�ي الم�واعین الت�ي ج�اءت  ..عزی�ز ف�ي معانی�ھ ، ھو إذن دین نفیس   

  م��اذا یعن��ى  ..وعزی��ز ف��ي ن��وع المالئك��ة الت��ي حملت��ھ .. )الص��حف  (تحمل��ھ 

   ؟ذلك 

ني یج�ب أن تك�ون ف�ي ذلك یعن�ى أن القل�وب الت�ي تتلق�ى ھ�ذا الھ�دى الرب�ا     

  ..ذات القامة وذات األفق العالي وذات االستعداد الكبیر

ول��ذلك كان��ت طبیع��ة ھ��ذا ال��دین تغ��رس أول م��ا تغ��رس ف��ي نف��وس أتباع��ھ     

فلیس  ..معاني االعتداد بما یحملون  - والذین یحملون معاني العزة والنفاسھ_

، ھ��م جس��ورون وإنم��ا ، نھ��زام الجس��دي أو المعن��وي ف��ي ص��فوفھم مج��ال لإل

ول��ذلك عن��دما المس��وا الحض��ارات البش��ریة  ..متوكل��ون عل��ى هللا ، مب��ادرون 

، وحمل�ت الرای�ة م�ثلھم ، فأس�لمت معھ�م وجھھ�ا � ، بلونھم  اوسعوھا ولونوھ

  ..وتبوأت موقعھا بحسب كسبھا  

یؤمنون بالوعد القرآني  ..والمسلمون یثقون بوعد هللا تعالى و بشارة رسولھ   

ــ ( : ــوا َوَع ــنُكم وِعِمل ــوا ِم ــذین آمُن د �ُ ال

الصَّالحِات َلیستخِلفنَُّھم في األرِض كمـا اسـتخلف 

الذین ِمْن قبِلِھم ولُیمكِّننَّ لھـم دیـُنُھم الـذي 
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 )ارتضى لھم ولُیَبدِّلنَُّھم ِمْن بعد خوِفِھم أمنـآ 

   .. ٥٥ -النور

بیده  فس محمدٍ والذي ن ( : )ص  (لمحمدیھ في قولھ ویستحضرون البشارة ا   

  .. )لیبلغن ھذا األمر ما بلغ اللیل و النھار ولكنكم تستعجلون 

  ، ولئن تحدث البعض عن دول و كیانات زنجیة ب�دأت من�ذ خمس�ة أل�ف ع�ام  

وبش�ر ب�ھ ك�ل  ،وال�ذي ن�زل م�ع آدم علی�ھ الس�الم  ، فنحن نتحدث عن اإلس�الم

عل�یھم (خ�اتمھم محم�د و ...عیس�ي  ،موس�ي  ،إب�راھیم  ،ن�وح  ،آدم  : األنبیاء 

   .. )السالم أجمعین

إن ھـذه أمَّـُتُكم ُأمـًة واحـدًة  (ونتحدث عن امة واحدة 

ونتح�دث  .. ٩٢ –األنبیـاء  )وأنا ربُُّكم فاعبدوِن 

إني لرس�ول هللا وخ�اتم  ( :فیما یرویھ األمام احمد في مسنده  )ص  (عن قولھ 

   .. )في طینتھ  آدم لمنجدلٌ  نَّ إالنبیین و

عراقة ضاربة في أعماق التاریخ البشري  ..قة طبیعة ھذا الدین فالعرا

واإلسالم في مسیرتھ الطویلة عرض نفسھ علي حضارات وكیانات وممالك  ..

لك���ل ھ���ذه  –حس���ب واق���ع التجرب���ة الت���اریخي  –واتس���ع ص���دره  ،وأجن���اس 

 ،وتلون��ت بلون��ھ  ..فأس��لمت  ،اس��توعبھا واس��تجاب ألش��واقھا  ..الحض��ارات 
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وأخذت موقعھا من قی�ادة مس�یرتھ  ،وانسجمت مع أطروحاتھ  ،تھ وحملت رایا

فل��یس ب��ین ھ��ذا ال��دین وب��ین الحض��ارة البش��ریة تن��اقض أو  ..وأض��افت الكثی��ر 

ولذلك ال أري ما یبرر خوف ھ�ؤالء الح�ادبین  ،وإنما حوار وتكامل  ،صراع 

.  

وأھ���ل القبل���ة ف���ي الس���ودان مط���البون بق���راءة جدی���دة للواق���ع المحل���ي 

وعل���یھم أن یع���وا تمام���اً حج���م  ،ومعرف���ة المس���تجدات  ،م���ي والع���المي واإلقلی

 ، عل���ى الس���ودان وكمی���ة الت���آمر الخ���ارجي ،الھجم���ة الشرس���ة عل���ي اإلس���الم 

وعل�یھم ان یب��ادروا ..وج�وده كأم�ة والخط�ر اإلقلیم�ي والع�المي ال�ذي یس�تھدف

ویجم��ع ش��تاتھم كس��ودانیین یتعایش��ون ف��ى  ،بط��رح یجم��ع ص��فوفھم كمس��لمین 

   ..احدوطن و

عق�د و ..تواثق ن من رأیي أن ینشأ حلف إوكمقترح مطروح للنقاش ف

  : ذو شقینتناصر 

  .تناصر بین أھل القبلة كافتھم علي أرضیة اإلسالم عقد   -أ 

  .بین أھل السودان علي أرضیة الوطن  واثقتحلف   -ب 
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  رابعالمشھد ال

  والتواثق مشروع التناصر
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 المشھد الرابع
 والتواثق بلورة مشروع التناصر

 -:مقدمة تأصیلیة 

ودولــــة  ،المشــــروع یســــتهدي بالمؤشــــرات التــــي قامــــت علیهــــا دولــــة المدینــــة 

متعـــددة  ،ألنهـــا أقامـــت دولـــة موحـــدة  ، بحـــت )اختـــراع إســـالمي  (المدینـــة هـــي 

ونالحظ أّن الدول المعاصـرة سـاعتئذ  .واعترفت بكل كیان  ،األعراق والدیانات 

 ،نظــام اســتبدادي واحـــد الممثلــة فــي اإلمبراطوریــة الرومانیــة والفارســیة قــام بهــا 

وقـام بإلغـاء  ، وقسم المجتمـع إلـي سـادة حـاكمین ومحكـومین عبیـد ،فرض رؤاه 

ـــــــــالث  ..اآلخـــــــــر  ـــــــــي ث ـــــــــد قـــــــــدمت نموذجـــــــــًا قـــــــــام عل ـــــــــة فق ـــــــــة المدین ـــــــــا دول   أّم

  :شعب 

  ىالشعبة األول .١

وتجســـید ذلـــك كـــان فـــي إقامـــة  ،بـــاهللا وبعقیـــدة التوحیـــد ربـــط األمـــة 

 ،ربــة للــتالحم بــین القیــادة والقاعــدة وٕانشــاء المســجد كــان تج ..المســجد 

وكان تجربة لإلستفادة من اإلمكانات المتاحة إلقامة هذا الصرح الرمـز 

 ،وبنیانــــه مــــن الطــــین  ،ذراع  ١٠٠×١٠٠فالمســــجد بســــیط أبعــــاده  ..
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 ..وفرشـه الحصـباء والرملـة  ،وبواباتـه مـن الحجـر  ،وسقفه مـن الجریـد 

قبــل المبنــي لطبیعــة مرحلــة وهــو شــكل یرمــز إلــي التركیــز علــي المعنــي 

  .التأسیس 

وعقیدة التوحید تطرح فهمـًا جدیـدًا فـي دنیـا العقائـد السـائدة المثنویـة 

فتتوّحد شخصیة  ،فهي تجعل محور العبادة واحد  ،واألفهام المتعددة ، 

ه  وهذا النوع من العقیدة هو مشروع تحریر لإلنسان  ..المسلم في التوجُّ

ــــــد الخــــــوف واالضــــــطراب وهــــــذه مــــــن أركــــــان  ،وزرع التوكــــــل  مــــــن ُعَق

وهذه قاعدة یخاطب بهـا  ..الشخصیة المبادرة والجسورة والمهیأة للقیادة 

  .أهل القبلة غیرهم في السودان 

 الشعبة الثانیة  .٢

تمتین عالقة األمة بربهـا طرحـت دولـة المدینـة إطـارًا آخـر  بعد

فنشــأت  ، هــو تمتــین عالقــة الدولــة بالمخــالفین لهــا فــي الــدین والفكــر ..

صـحیفة المدینـة والتــي تتحـدث عـن عقــد بـین الدولـة وبــین الیهـود وبقیــة 

  .المواطنین من المشركین 
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فهـــــي أول  ،وصــــحیفة المدینـــــة نســـــیج إســــالمي ونظـــــام جدیـــــد 

دســـتور مكتـــوب فـــي العـــالم القـــدیم یطـــرح مشـــروع دولـــة موحـــدة متعـــددة 

 هـذه التجربـةوكانت الجزیرة العربیة حقًال خصیبًا ل ..األعراق والدیانات 

 ،ألنها لم تشهد أنظمة سیاسیة قاهرة تترك أثرها علي نسیج المجتمع  ،

ولـــذلك  ، فمجتمـــع الجزیـــرة العربیـــة مجتمـــع بكـــر مـــن الناحیـــة السیاســـیة

نجحت فیه التجربة ألنها إعترفت باآلخرین في وضوح وأعطـتهم حقهـم 

 ،للفطــرة  وأهــل الجزیــرة العربیــة كــانوا اقــرب ..وهــذا أمــر یالئــم الفطــرة  ،

  :فقد ورد في هذه الصحیفة علي سبیل المثال 

  كتــاب مــن محمــد النبــي رســول اهللا بــین المســلمین والمــؤمنین

  وأهـــــل یثـــــرب ومـــــن تـــــبعهم فلحـــــق بهـــــم وجاهـــــد مـــــن قـــــریش

 -:معهم  

  .أنَّهم ُأّمة من دون الناس  - 

إّن مــن تبعنــا مــن یهــود فلــه النصــرة واألســوة غیــر مظلــومین  - 

 .وال متناصر علیهم 
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  .ّن الیهود یتفقون مع المؤمنین ما داموا محاربین إ - 

  .إّن یهود بني عوف أمة مع المؤمنین  - 

 .للیهود دینهم وللمسلمین دینهم وموالیهم ألنفسهم  - 

وهـــــي صـــــحیفة تعتـــــرف بـــــاآلخر وتتجـــــاوز عقـــــدة العـــــداء مـــــع 

 ..مالحظـــــة أّن الیهـــــود كـــــانوا هـــــم العـــــدو األول لإلســـــالم والمســـــلمین 

وال تمـارس سـلوك الغالـب علـي المغلـوب  ، ضـعهمفالصـحیفة تعطـیهم و 

   .في المدینة  أغلبیةالن المسلمین كانوا 

فاإلبــداع فــي هــذا اإلتفــاق انــه أّســس لدولــة موحــدة رغــم تبــاین 

وهـو طـرح  ،واعتـرف لألقلیـات بـالحق والحریـة فـي اإلعتقـاد  ،مكوناتها 

مي اختـــراع إســــال (ولـــذلك قلنـــا إنهــــا  ،جدیـــد فـــي عــــالم األمـــس والیــــوم 

  . )صرف 

صـحیفة المدینـة مـن تكـوین دولـة  إلیـهوتأسیسًا علي مـا هـدفت 

ــدیانات  إســالمیة مواثیــق مــع غیــر  وعقــد ،تجمــع بــین كــل األعــراف وال
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القبلة وهم یؤسسـون  ألهلكان ال بد  المسلمین كفلت لهم حق المواطنة

حلـف یتبنوا ویعملـوا علـي تأسـیس  أنعقد تناصر بین جبهتهم الداخلیة 

الســودان بمختلــف دیانــاتهم  أهــلیجمــع كافــة  ، و صــیغة وطنیــةذ تواثــق

  . وأعراقهم وأفكارهم

تــدین أغلبیتهــا  روادًا فــي تكــوین نمــوذج لدولــة موحــدهســیكونون 

عتـــرف بحقـــوق اآلخـــرین فـــي المواطنـــة وحقـــوقهم العقائدیـــة وت باإلســـالم

  .والمدنیة 

مـــت وقا ،ولعـــل معاهـــدة الســـالم فـــي نیفاشـــا قـــد استرشـــدت بهـــذا الهـــدي 

لآلخــرین بحقهــم فــي  فالمعاهــدة علــي تأســیس دولــة موحــدة مــع اإلعتــرا

   .المواطنة كاملة غیر منقوصة 
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 :الشعبة الثالثة  .٣

وذلــك فــي عقــد  ، هــي تمتــین عالقــة الجبهــة الداخلیــة للمســلمین

ــــذي عقــــده رســــول اهللا  ــــین المهــــاجرین  )  (اإلخــــاء ال ــــي المؤاخــــاة ب ف

وهــم یومئــذ حــوالي  )مالــك  أنــس بــن (واألنصــار حــین جمعهــم فــي دار 

آخي بیـنهم  .. )من األنصار ٤٥من المهاجرین و ٤٥ (التسعین رجًال 

فـــي تنـــاغم وانســـجام غیـــر مســـبوق حتـــى كـــانوا یتوارثـــون المیـــراث بیـــنهم 

َأْوَلــي  وُأوُلــوا األرحــاِم بعُضــهم ( :حتــى غــزوة بــدر عنــدما نزلــت اآلیــات 

    )ببعٍض في كتاب اهللا 

ـــة نموذجـــ ـــة فـــي داخـــل إطـــار وقـــّدمت التجرب ًا لتوحـــد أهـــل القبل

وهــو  .. )لمالئكــة البشـر  (وطرحــت نموذجـًا  ، الدولـة المســلمة الموحـدة

ولنســـمع ، نمـــوذج یصـــیبك بالـــدهش  وأنـــت تطـــالع مفرداتـــه وتفاصـــیله 

 القرآن یحكى عن هذه التجربـة ویصـف سـلوك األنصـار مـع المهـاجرین

لوم كیف یتعامل العالم ومع ، )نازحون  ( المهاجرون بلغة الیوم همو  ..

یقبع  ،فهم كیان منبوذ  ..مع النازحین في قوانین الهجرة وسلوك الدول 

وترصــد لهــم أمــوال یضــیع أكثرهــا فــي المصــاریف  ،فــي أطــراف الــدول 
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 )اختراعـًا إسـالمیًا فریـدًا  (ولكن تجربة المدینـة كانـت أیضـًا  ..اإلداریة 

   :یقول تعالي حاكیًا عن األنصار ..

ِذیَن َتَبوَُّؤوا الدَّاَر َواإلِْیَماَن ِمن َوالَّ {
َقْبِلِھْم ُیحِبُّوَن َمـْن َھـاَجَر ِإَلـْیِھْم َوَال 
َیجُِدوَن ِفي ُصُدوِرِھْم َحاَجًة مِّمَّا ُأوُتـوا 
َوُیْؤِثُروَن َعَلى َأنُفِسِھْم َوَلْو َكاَن ِبِھـْم 
َخَصاَصٌة َوَمن ُیوَق شُحَّ َنْفِسِھ َفُأْوَلِئكَ ُھُم 

   . ٩احلشر}ْلُمْفِلُحوَن ا

   :نحن أمام لوحة تثیر الدهش وأمام ظاهرة متفردة 

یســـتقبلون كمیـــة مـــن النـــازحین فیســـلكون  ..مواطنـــون فـــي بلـــدهم 

  - :معهم سلوكًا عجیبا أخاذًا 

یتجـاوزون مرحلـة القبـول بهـم  ..والمحبة أمـر عمیـق  ..یحبونهم  - 

  .إلي مرحلة الحب 

مما تمیز به هـؤالء النـازحون مـن ال یحسدونهم أو تصیبهم غیرة  - 

ـــــــــدرات وٕایمـــــــــان  ـــــــــي صـــــــــدورهم حاجـــــــــة ممـــــــــا  (ق   ال یجـــــــــدون ف

  )أوتوا 
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ثـــم یـــذهبون إلـــي مـــدي ابعـــد فیـــؤثرونهم علـــي أنفســـهم ولـــو كـــانوا  - 

    أنفسهممحتاجین هم 

وهــي لوحــة اإلخــاء  ،وهنــاك لوحــة رائعــة تعكــس مــدي اإلیثــار واإلخــاء 

 )عبد الرحمن بن عوف  (ر والمهاج )سعد بن الربیع  (بین األنصاري 

 ،وذهـــب عبـــد الـــرحمن مـــع أخیـــه  .. )  (آخـــي بینهمـــا رســـول اهللا  ..

 (    :وبعــد أن أصــبح علــیهم الصــباح قـــال ســعد ألخیــه عبــد الـــرحمن 

إنـــي آخیتـــك فـــي اهللا وشـــرط اإلخـــاء هـــو التكامـــل ولـــذلك فـــإني اعـــرض 

  -:علیك 

  نصف مالي. 

 زوجتان تختار من تروق لك منهما ولي . ( 

ــــب م ــــي قســــمة العواطــــف  ..وقــــف عجی  ..یتعــــدي قســــمة المــــال إل

ولكـــن بالمقابـــل كیـــف كـــان رد عبـــد الـــرحمن  .ونمـــوذج لمالئكـــة البشـــر 

شــكر اهللا لــك یــا ســعد وبــارك اهللا لــك  ( :قــال لــه  ..علــي هــذه المكرمــة 
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فــي مالــك وفــي زوجتیــك وال حاجــة لــي فــي كــل ذلــك وأنــا رجــل وتــاجر 

   .. )فدلني علي السوق 

بســـماحة وكـــرم ســـعد بـــن  ..مـــن أي الـــرجلین تعجـــب  ال تـــدري

فلـم  ،هـي أخـالق أحـرار  ..الربیع أم بعفة ونبل عبد الرحمن بن عـوف 

   ..یستغل عبد الرحمن وال المهاجرون أریحیة إخوانهم من األنصار 

وهذا المستوي من اإلخاء ال یقدر علیـه إال األفـذاذ مـن الرجـال 

فمـا  ،عة واإلهتمامـات الحقیـرة ال یستطیعه أصحاب األخالق الوضـی ..

إنهما سببان  ؟الذي دفع بهؤالء الرجال إلي أن یرتقوا إلي هذا المستوي 

:   

  .وهي رضوان اهللا تعالي  :جالل الغایة  - 

  .متمثلة في سید األولین واآلخرین  :وكمال القدوة  - 

وارتفعــــوا فــــي الممارســــة علــــي أخــــالق  ،ولــــذلك حلَّقــــوا فــــي اآلفــــاق 

   ..وأصبحوا مالئكة تمشي بین الناس  ،یة اآلدمیین العاد

شدید التماسك فـي داخـل دولـة  ،صورة فریدة لمجتمع متین العالقة 

واإلســالم  ،وهــذا النمـوذج صــنعه اإلسـالم كمــنهج فـي الحیــاة  ..المدینـة 
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دعـــوة مســـتمرة تســـتطیع أن تعیـــد هـــذه الصـــیاغة ألي كمیـــة مـــن البشـــر 

وح للتطبیـق ولـیس لإلنبهـار فهـو نمـوذج مطـر  ،أقبلت علیه وانفعلت بـه 

ـــة فـــي الســـودان  ..التـــاریخي  وهـــو نمـــوذج متـــاح نســـوقه إلـــي أهـــل القبل

والذي سیقود إلي  ، لیكون هادیًا وموجهًا لمشروع عقد التناصر المقترح

علــي أرضــیة اإلســالم واألرضــیة الوطنیــة  جمــع الشــمل وتوحیــد الكلمــة

  .بإذن اهللا تعالي  فیجمع بین الحسنیین 

o مشروعتفاصیل ال  

ــــراءة المتأنیــــة  محلــــى واإلقلیمــــى والعــــالمي تجعلنــــا نلمــــس ال لواقعنــــاوالق

والتحامـــل العـــالمي والمـــؤامرات التـــي  ، اإلســـتهداف الجـــائر لحركـــة اإلســـالم

ُســخِّرت لهــا إمكانیــات ، وهــى هجمــة شرســة  ، ووحدتــه الســودان ضــدتحــاك 

  .. ضخمة

أن  كافـة السـودانیینوعلي  أمام ذلك كله كان الواقع یفرض على أهل القبلة

   ..ویبدأوا مسیرة الوحدة وجمع الشمل  ،یتنادوا إلي كلمة سواء 
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وكخطوة أولي نحو هذه الغایة السامیة فان هذه الورقة تنادي بـان ینشـأ 

آخــر یجمــع  واثــقوعقــد ت ،القبلــة  أهــلاحــدهما فــي إطــار  ..عقــدان للتناصــر

اصــــران یكمــــالن والتن ..شــــتات كــــل الســــودانیین فــــي إطــــار الــــوطن الواحــــد 

  .بعضهما بعضًا في تكوین مجتمع سوداني موحد متماسك 

  : عقد تناصر بین كافة أھل القبلة :أوالً 

ــــــي أو  ــــــة وهــــــ بأهــــــلعن ــــــه فــــــي مقدمــــــة هــــــذه الورق ــــــة مــــــا ذكرت    عشــــــرة مالقبل

  -:أصناف 

مراكــــز تــــدریس  ،المفكــــرون  ،الســــادة العلمــــاء  :الكیان����ات األكادیمی����ة  .١

 .ت والكلیات بالجامعا اإلسالمیةالشریعة 

 .بكافة مدارسه ومشاربه    :الكیان السلفي  .٢

وكــل المتــأثرین  ، ویشــمل كــل الطــرق الصــوفیة :التص��وف  أھ��لكی��ان  .٣

وكـذلك یشـمل  ، ن لم ینضـووا تحـت طریقـةإ بمدارس التصوف الفكریة و 

 .األخوان الجمهوریون 
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 ، الحركـي اإلسـالمویضـم كـل الـذین یلتزمـون بخـط  : اإلسالمیینكیان  .٤

بشــــــقیهم الــــــوطني والشــــــعبي  اإلســــــالمیون ، ألخــــــوان المســــــلمونمثــــــل ا

 .والحركات الجهادیة وخالفهم 

 .ونشرها  اإلسالمثر واضح في حركة أوالتي لها    :جماعة التبلیغ  .٥

 :وعلي رأسها المدرستین   : األحزاب السودانیة العریقة .٦

o  المدرسة اإلتحادیة. 

o  المدرسة اإلستقاللیة. 

 .دارسهم ومشاربهم بكافة م : قبائل الیسار .٧

ن من أطباء ومهندسین وزراعیین وغیـرهم یالمهنیمن  :قبائل المبدعین  .٨

. 

مـن شـعراء وكتـاب وموسـیقیین وتشـكیلیین   : قطاع أھل األدب والفنون .٩

  .ومسرحیین 

  .داخل سرادیب السودانیین  يالواسع والمتغلغل ف :قطاع الریاضة  .١٠
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القبلــة علــى هــدف كبیــر واســع هــو  أهــلیتفــق  أنعقــد التناصــر علــى  وینطــوي

وتقــوم كــل  ، واعــيدعــوى  اجتمــاعيحمایــة هــذا الــدین ونشــره مــن خــالل حــراك 

ثــم  ،نحــو هــذا الهــدف بوسـائلها الخاصــة وفهمهــا لطــرح اإلســالم شـریحة بالســیر 

یقوم مجلس للتنسیق بیـنهم فـي دائـرة اإلطـار الكبیـر دون الـدخول فـي التفاصـیل 

 وكل شـریحة تشـارك بمـا تسـتطیعه ،درجة  ٣٦٠ال  فیكونون أشبه بالدائرة ذات

وضــربة البدایــة لمســیرة حركــة اجتماعیــة  ،لكــى یمثــل هــذا الحــد األدنــى للتعــاون 

  .دعویة تقود في النهایة إلى توحد في الرؤى والهدف والوسائل

وســــط غیــــر المســــلمین  اإلســــالمهــــذه المنظومــــة نشــــر  أهــــدافویكــــون مــــن    

الحــوار  أســلوبوســائل دعــوتهم  فــيویستصــحبون  ،بالحســنى والقــدوة الصــالحة 

المحـاور الجاذبـة  إبـراز فـيواالجتهـاد  ،واالعتراف بالغیر وحقهم فـى االخـتالف 

 اإلســالموان  ،محــاور كثیــرة  إنهــاوفــى اعتقــادى  ، اإلســالمدعــوة  فــيوالمدهشــة 

والوجــود واالنتشــار ولكــن كانــت آفــة یملــك قــدرة ذاتیــة دینامیكیــة علــى االنفتــاح 

وعــدم تجدیــد  أحیانــاتشــتت المســلمین وقصــور الفهــم  هــيدائمــًا  اإلســالم حركــة

  .والمكانیة الرمانیةالخطاب ومواكبة المتغیرات 
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حلــف تواثــق بــین كافــة أھــل  :ثانیــًا 

  :السودان 

وھ��و تجم��ع یش��مل كاف��ة الس��ودانیین بجمی��ع دیان��اتھم واتجاھ��اتھم              

عام وھدف كبیر ھو المحافظة عل�ى  إطاریتفقون على  .. وأعرافھم وأعراقھم

لون ذلك إلي برنامج عمل  ، متعددة لكنھا متجانسة وكأمةالسودان كدولة  وُیحوِّ

  . وطني شامل

 الس��ودانيالم��زاج  أنوتجرب��ة الس��ودانیین طیل��ة الق��رون الماض��یة تعك��س     

والعم�ل  ،ف�ال ب�د م�ن تط�ویر ھ�ذا الم�زاج  ..التع�ایش  إل�ىیمیل  ،مزاج مسالم 

  ..والوالء لھذا البلد  الوطني اإلخاءروح  زكاءإعلى 

 ،والبد من استشعار الخطر المحدق بالسودان والمستھدف لوحدت�ھ وھویت�ھ    

ات السیاس���یة أو دالمكای��� أوالس���ودان نتیج���ة لس���وء الفھ���م  ف���يس���واء داخلن���ا 

  .الصراعات أو من خارج السودان في سلسلة من المؤامرات 

نق��ر ونعت��رف ب��ان  أنالس��ودان  أھ��لق یجم��ع تواث�� إل��ىوالب��د ونح��ن ن��دعو   

 األخط��اءوھ��ذه  ،ذل��ك ش��أن البش��ر  ف��يش��أننا  ، أخط��اءمس��یرتنا الوطنی��ة بھ��ا 

حق  فيوظالمات  ،السیاسیة المتعاقبة  واألنظمةارتكبت طیلة الحقب الوطنیة 

 ..ك��ان م��ن ص��نع أی��اٍد خارجی��ة  األخط��اءبع��ض ھ��ذه  ..جمی��ع الس��ودانیین 
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من جراء  ، أنفسھمبعضھا كان من كسب السودانیین و ،وتداخالت ومؤامرات 

  ..قصر التجربة أوسوء التقدیر 

استشعاراً لما یحیط بھذا البلد من مخاطر تھدد وج�وده ومس�تقبلھ  األوانوآن   

یقرب المسافات ویجم�ع الش�تات عل�ى  ..التواثق  إشكالشكل من  إلىنفيء  أن

  ..عام وطنيبرنامج 

ال تقیدھا عقد  والتي ،طرحتھ  الذيبالفھم الواسع  اإلسالمحركة  أنوفى رایى 

  -:اتجاھین  فيتقود زمام المبادرة  أنعلى  قادرةتصفیة حسابات  أوماضیة 

  .الواسع  اإلسالم أرضیةتناصر صفوفھا على  فياتجاه  - 

 .الوطن الواحد  أرضیةتواثق السودانیین على  فياتجاه  - 

تج�اوز الكثی��ر م�ن العقب��ات وی ،م�ن خ�الل ھ��ذا الط�رح سیكس�ب ال��وطن كثی�راً 

 ، أشواكودون تطبیقھ  ،ھذا الطرح َعِصىُّ التنفیذ  أن ألعلم وأنى ..والمخاطر

  ..ولكن دعونا نبدأ ونحرك الرواكد

والجھ�د البش�رى مظن�ة  ،جھد بشرى  ألنھ ،وھو مشروع ال ازعم لھ الكمال   

  .والرد  واألخذوھو مطروح للنقاش  ..النقص والھوى
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 المشھد الخامس
 اإلسالم مشروع خالص

 من دعاوي العلمانیة والعنصریة

  

 :مدخل 

 ،تتح��رك رم��ال كثی��رة  أن الس��الم ف��ي نیفاش��ااتفاقی��ة  ع��دبض یتوق��ع ال��بع

 ..یشتد الصراع فیھ بین العناصر الزنجیة والعربیة  ،ویبشرون بسودان جدید 

وآخ�رون  ..ت�ھ ھن�ا وھن�اك صراع عنصري ب�دأت رائح إليوتتحول المعركة 

یعتقدون ان العلمانی�ة ھ�ي األفض�ل ف�ي ظ�روف الس�ودان الحالی�ة وخاص�ة ف�ي 

ودعون�ا نن�اقش ك�ال  ،وھي خلیق�ة ب�ان تجم�ع ش�ملھ وتوح�د ص�فوفھ  ،الجنوب 

   :الطرفین في ھدوء وأناة 

  :العلمانیة  .١

وھ��ي مش��تقة م��ن الكلم��ة   Secularismالعلمانی��ة ھ��ي المص��طلح 

 (وھ��ي تعن��ي ف��ي التینی��ة العص��ور الوس��طي   Seaculumالالتینی��ة 

   .الدنیا في مقابل الكنیسة  أو )العالم 

وھي حركة قامت لفصل الدنیا عن الكنیسة وھیمنتھا الطاغیة 

لق��د كان��ت ردة فع��ل  . )عھ��ود ص��كوك الغف��ران  (ف��ي ذل��ك الزم��ان 

ونش�أت ف�ي  ،م�ن ربق�ة وظل�م الكھن�ة وخ�دام الكنیس�ة  اإلنسانلتحریر 
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ش���رقنا العرب���ي فتبعتھ���ا  إل���يوانتقل���ت  ،عل���ي وج���ھ التحدی���د  أوروب���ا

 ألم���راضواعتق���دوھا مش���روع خ���الص  ،مجموع���ات م���ن المثقف���ین 

ع�ن الحی�اة تأس�یاً  اإلس�المفنادوا بإقصاء  ،وعالجاً لمشاكلھم  ،الشرق 

  . اإلسالم وأطروحاتوھم یجھلون طبائع  أوروبابما حدث في 

 ،ختب��ار انی��ة لإلأخض��عت تجرب��ة العلموعب��ر س��نوات طویل��ة 

األس��تاذ فھم��ي ھوی��دي  اإلس��الميمق��ال كتب��ھ الكات��ب  أعجبن��يولق��د 

والمق��ال تلخ��یص لن��دوة  .. ) ؟ھ��ل ی��نفض مول��د العلمانی��ة  (بعن��وان 

والن��دوة ق��ام بتنظیمھ��ا مرك��ز  ،م ١٩٩٤ش��ھدھا الكات��ب ف��ي لن��دن س��نة 

بجامعة ویست منستر بالتعاون مع منظم�ة لیبرت�ي  الدیمقراطیة أبحاث

 (وعن��وان الن��دوة  ، اإلس��الميتص��ة بش��ئون الحری��ات ف��ي الع��الم المخ

وانص��بت حواراتھ��ا  .. )للغ��رب  اإلس��الميانھی��ار العلمانی��ة والتح��دي 

ح���ول مراجع���ة ونق���د المش���روع العلم���اني عل���ي المس���تویین الفلس���في 

  .من الفكرة العلمانیة  اإلسالمثم موقف  ،والتطبیقي 

العلم��اء والب��احثین والمش��اركون ف��ي الن��دوة ك��انوا نخب��ة م��ن 

والوالی��ات  أوروب��االمتخصص�ین تض��م اح��د عش�ر شخص��اً تن��ادوا م�ن 

 أوروب�اولقاؤھم ھذا ھو األول من نوعھ ف�ي  .المتحدة والعالم العربي 
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فتتاح البروفیسور جون ك�ین ي الغرب عامة كما ذكر في كلمة اإلبل ف

  . الدیمقراطیة أبحاثرئیس مركز 

ولق�د لخ�ص األس�تاذ فھم�ي م��ا  ..الن�دوة  ألج�واءھ�ذا وص�ف ع�ام 

والتقی�یم الع�ادل ف�ي  الھ�ادئالن�دوة م�ن خ�الل التمح�یص  إلی�ھتوصلت 

   )باختصار  ( :النقاط التالیة 

العلمانی���ة ل���م تس���تجب لمتطلب���ات  أنثم���ة انطباع���اً م���ؤداه  أن  -أ 

 ،مواطنیھ���ا  أش���واق أش���بعتوال ھ���ي  ،المجتمع���ات الغربی���ة 

األص�ولیة  وح�اتأطرحظیرة الدین كما ح�دث ف�ي  إليفعادوا 

المسیحیة في الوالیات المتحدة التي یعتب�ر ال�رئیس ب�وش اح�د 

الخط�اب  حت�ى ،تحقق تنامیاً مستمراً  أنھاواتضح  ، أعضائھا

السیاسي األمریكي اتس�م بمس�حة دینی�ة ف�ي الس�نوات األخی�رة 

والتوراتیة في بعض  اإلنجیلیةتالحظ في المفردات  أنویمكن 

  . )وخالفھ  ..الشر  محور (خطابات الرئیس بوش 

ح��ین ع��زل ال��دین ع��ن الحی��اة عان��ت المجتمع��ات الغربی��ة م��ن   -ب 

المخدرات  وإدمانوالتشرد  ) اإلیدز ( وأمراض أخالقيتفسخ 

واللقط��اء األم��ر ال��ذي دع��ا رئ��یس ال��وزراء البریط��اني ج��ون 

الع�ودة لألخ�الق والق�یم ف�ي المجتم�ع  إل�يی�دعو  أن إليمیجر 

  . اإلنجلیزي
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ص�لة ف�ي الس�احة األوروبی�ة واألمریكی�ة عل�ي التطورات الحا  -ج 

فق���د ظھ���رت مؤش���رات  ،الص���عید السیاس���ي مزعج���ة للغای���ة 

ف��ي البوس��نة الت��ي باركھ��ا  اإلب��ادةالنازی��ة والفاش��یة وعملی��ات 

ف���ي الھج���وم عل���ي  أمریك���اومس���لك  ..الساس���ة األوروبی���ون 

وھو ھجوم غیر مبرر بشھادة األمین العام  ،العراق واحتاللھ 

 .دة لألمم المتح

الالتینی��ة ال��ذین خاض��وا  أمریك��اتجرب��ة الكھن��ة الكاثولی��ك ف��ي   -د 

بیان��اً  ( اإلنجی��لغم��ار النض��ال السیاس��ي انطالق��اً م��ن اعتب��ار 

ھ��ذه التجرب��ة اعتب��رت تم��رداً ب��ل انقالب��اً عل��ي  .. )للتحری��ر 

 .لقد وظف ھؤالء العقیدة سالحاً للمقاومة  ،العلمنة 

م�ن دول الع�الم الثال�ث  رصید التجربة العلمانیة ف�ي العدی�د إن  -ه 

ج�اء  ..والدول العربی�ة ف�ي المقدم�ة منھ�ا  ،جاء مخیباً لآلمال 

نماطاً أفرزت تلك التطبیقات أفقد  ،حد كبیر  إليمخیباً لآلمال 

وم��ن ث��م كان��ت  ،مختلف��ة الدرج��ة  االس��تبدادیةم��ن األنظم��ة 

ال�وراء األم�ر ال�ذي وج�د  إل�يالعلمنة في العالم الثال�ث خط�وة 

ال���تالزم ب���ین العلمانی���ة  أنس���ون دل���یالً قوی���اً عل���ى فی���ھ الدار

 .لیس الزماً وضروریاً في كل األحوال  والدیمقراطیة
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 أص�بحتالعلمانی�ة بالنس�بة لتل�ك المجتمع�ات  جدوى أنومن ثم یتضح 

وعل��ي ح��د تعبی��ر اح��د األس��اتذة األم��ریكیین ف��ان الخ��وف  .مح��ل ش��ك كبی��ر 

تمث��ل ف��ي مرجعی��ة  ،یق��ل س��وًء  بب��دیل ال أت��يالمفت��رض م��ن المرجعی��ة الدینی��ة 

   .وھي ظاھرة فشلت العلمانیة في عالجھا  ،األنظمة الشمولیة المطلق الید 

والت��ي  ،ذل��ك م��ا ورد ف��ي تل��ك الن��دوة وھ��ي تط��رح مس��تقبل العلمانی��ة 

   . أنفسھمالجنوب  أھلینادي بھا البعض لیحكم بھا 

یر التق��ي م��ع البروفیس��ور ج��ون ك��ین م��د بأن��ھاألس��تاذ فھم��ي  وأض��اف

انھ لم تتح لھ الفرصة بان یقت�رب م�ن  :الذي قال لھ  الدیمقراطیة أبحاثمركز 

الت�ي وق�ع علیھ�ا  االكتشافات أھممن  أن :وقال لھ  ،خیراً جداً إال أ اإلسالمفھم 

یض�اً ان�ھ ل�ھ أ تب�ینكم�ا  ، )علمانی�اً  ( ان�ھ وج�ده دین�اً  اإلس�المفي محاولت�ھ فھ�م 

  .ن الدینیة یسمح بالتعددیة السیاسیة فضالً ع

العلمانی��ة كم�ا یفھمھ��ا  أن :دی��ن علم�اني ق�ال  اإلس�الموف�ي تعلیل�ھ ب��ان 

 .وم�ن ث�م ك�ل م�ا ھ�و دنی�وي یص�بح علمانی�اً  )الدنیوی�ة  ( معن�ي إليتنصرف 

تغط�ي  اإلس�المیةالتع�الیم  إنوممن ھذه الزاویة فان اكتشاف البروفیسور كین 

فیھ  اإلسالم أن أقنعھاألخالق مساحة المعامالت الدنیویة فضالً عن العبادات و

  انتھي  –شق دنیوي واسع النطاق 
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یبش��روا بھ��ا ف��ي س��ودان  أنھ��ذا ھ��و واق��ع ومس��تقبل العلمانی��ة لل��ذین یری��دون 

   .الموت البطيء اآلن  إليشبعت نقداً وفي طریقھا  أنالمستقبل بعد 

 -:الدعوة العنصریة  .٢

وھ�ي دع��وة  ،أم��ر محك�وم علی�ھ بالفن�اء  يفھ�وأم�ا ال�دعوة العنص�ریة 

تحم�ل تعود باإلنسان إلى أسوأ عھود التاریخ ف�ي مس�یرة البش�ریة ول�ذلك فھ�ي 

ف�ي أج�زاء م��ن  تط�ل بوجھھ�ا وھ�ي دع�وة ب�دأت ،ویض�ھا ف�ي ذاتھ�ا قعوام�ل ت

وھي مادة تفتیت لھذه األمة وتدمیر  ، الجنوب والشرق والغرب وكذلك الشمال

   ؟ للسودان فما ھو الحل أمام المشكلتین

  :یل الحل البد

في محاولة للخروج من مأزق العلمانیة ومأزق الدعوة العنصریة فإن اإلس�الم 

   :ھو المخرج الوحید من المأزقین 

  في مواجھة أطروحات العلمانیة فقد جمع اإلسالم  :مأزق العلمانیة

في أركان�ھ الخمس�ة ب�ین إعم�ار ال�دواخل اإلنس�انیة و إعم�ار الحی�اة 

ھ�ي ش�عار  )ال الھ إال هللا (ـــھا نفس بل إن كلمة التوحید ، یرھایوتغ

   ..یریللتغ
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 ..عني التغی�ر للفاس�د والخ�روج علی�ھ ی )ال الھ  (فالشق األول منھا 

فھ�ي  ،ھو تثبی�ت قیم�ة جدی�دة مك�ان الق�دیم  )إال هللا  ( والشق الثاني

وقس على ذلك كل أركان اإلسالم والذي  ،إزالة وإقامة بنیان جدید 

وخطھا في معرفة ربھ�ا  في ممارسة حیاتھایجمع بین خط البشریة 

  .عتدال شدید إواإلیمان في 

یكفي أن تعلم وأنت تق�را الق�ران وتق�ف ف�ي ص�التك تخت�ار اآلی�ات                             

یا أیھا الذین امنوا إذا تـداینتم  (

واآلی�ات كلھ�ا  )بدین إلى اجل مسمى فاكتبوه 

ونف��س  ..ری��ة وش��یكات تتح��دث ع��ن ھم��وم دنیوی��ة ومع��امالت تجا

الت العلمانیة وّ غوعلیھ ال تثبت ت ..اآلیات نتقرب بھا إلى هللا تعالى 

  .أمام الطرح اإلسالمي 

وعل���ى ص���عید التطبی���ق فق���د انتھ���ت معظ���م البل���دان الت���ي انتھج���ت 

كما في روسیا الشیوعیة  ،مة لألفواه العلمانیة إلى أنظمة قاھرة مكمِّ 

البش���عة الت���ي قام���ت بھ���ا ض���د والممارس���ات  ..وال���دول القومی���ة 

  .اإلنسانیة وضد حقوق البشر تزكم األنوف 
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  ن القران إوفي مواجھة األطروحات العنصریة ف :مأزق العنصریة

یا أیھا النـاس  ( :ق�ال تع�الى  .. یقدم معالج�ة رش�یدة

إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلنـاكم 

أكـرمكم  إنشعوبًا وقبائـل لتعـارفوا 

  -:فاآلیة ھنا  ، )عند � اتقاكم 

تعترف ب�الوجود القبل�ي وبتع�دد األع�راق واألجن�اس كظ�اھرة    -

ولكنھا تحدد ف�ي ن�ص ق�اطع  ، )شعوباً وقبائل  ( إنسانیة عامة

ول�م  ، )لتعارفوا  (ن ھذا التباین ھو مادة للتكامل ال للتقاطع أب

   .. )لتعاركوا  (یقل 

األجن��اس فالب��دیل اإلس��المي یجع��ل ھ��ذا التب��این والتع��دد ف��ي    -

 فیما بینھا فرصة لتمازج الثقافات والعادات والتعایش ائلوالقب

الكثیر م�ن التنوع  من جراء ھذا تكسب الحركة الحضاریةو ،

وھ���ذه م���ن  ، اإلجتم���اعيمظ���اھر اإلخ���اء اإلنس���اني والس���الم 

 حی�ث ،الفص�ائل عوامل التوحید في الجبھة الداخلیة ب�ین تل�ك 

 م�ن ذك�رٍ  ( و )واح�دة  سٍ م�ن نف� (ص�ولھم أیردھم القران إلى 

  .. )وأنثى 
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الفھم الواسع  قادرة على ھذا وفي اعتقادي أن حركة اإلسالم ب

  .توحید أھل القبلة وتوحید األمة السودانیة 

والتجرب��ة التاریخی��ة ف��ي الس��ودان أثبت��ت أن ھ��ذا الق��ران ك��ان قاس��ماً 

ومساجد  اجتمعوا حولھ في الخالوي  ..مشتركاً لكل قبائل السودان وأصنافھم 

واإلس��الم ب��ذلك ھ��و ھدی��ة هللا للبش��ریة  ..أش��یاخ التص��وف ومج��الس العلم��اء 

د األول��ین واآلخ��رین ینبھن��ا إل��ى ھ��ذه ولق��د ھت��ف س��یِّ  ، وألھ��ل الس��ودان خاص��ة

من غی�ر مقاب�ل  ءوالھدیة ھي عطا ، )مھداة  ما أنا رحمةٌ إنَّ  ( : الھدیة حین قال

  .أو ثمن 

عساھا ت�رد الق�وم  ، علمانیة والعنصریةھذه مداخلة ھادئة  للدعوتین ال  

   ..تفتح أبواب للحوار حول األمرین أو  ،إلى تصویب طرحھم 
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  سادسالمشھد ال
 سودان الغد واإلسالم

ــــان  ــــب ألزمتهــــا ظاهرت ــــر الحق ــــة اإلســــالمیة عب حركــــة اإلســــالم والتجرب

  ..تیاده آلفاق المستقبل تمثالن الركیزة األساسیة في انطالقة اإلسالم وار 

عراقة الرسالة وعراقـة : الظاھرة األولى 

 :خبر النبوة 

ِإنَّ الدِّیَن ِعنَد : (فیما یخص عراقة اإلسالم فإن القرآن یقـول 

ــالَمُ  وهــذا یعنــي أن مطلــق الــدین هــو اإلســالم ، وأن كــل ..  )�ِّ اِإلْس

وهــذا .. والشــئ غیــره  الــدیانات الســماویة ورســل اهللا وأنبیــاؤه جــاءوا باإلســالم

ویعنـي أن .. یعني أن هنـاك وحـدة عضـویة جمعـت بـین كـل هـذه الـدیانات 

  اإلسالم دین بشر به آدم ونوح وٕابراهیم وموسى وعیسى ومحمد وأنبیاء كثر 

  .آخرون 

ویعني كذلك إن حركة اإلسالم بهذا المعنى وهذا العمـق التـاریخي كـان 

  ..نسانیة وتوجیهها لها أثرها البارز في مسیرة الحضارة اإل

وفیما یخص الدین الخاتم فقد وردت إشارات وبشارات تؤكد عراقة خبـر 

  :نبوة محمد ابن عبد اهللا صلى اهللا علیه وسلم 
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قال تعالى في سورة آل عمـران حاكیـًا عـن مـؤتمر ومیثـاق أول أخـذه  -

َق َوِإْذ َأَخَذ �ُّ ِمیَثا: (اهللا تعالى على األنبیاء لینصروا محمدًا 

النَِّبیِّْیَن َلَما آَتْیُتُكم مِّن ِكَتابٍ َوحِْكَمٍة ُثمَّ 

َجاءُكْم َرسُوٌل مَُّصدٌِّق لَِّما َمَعُكْم َلُتْؤِمُننَّ ِبـِھ 

َوَلَتنُصُرنَُّھ َقـاَل َأَأْقـَرْرُتْم َوَأَخـْذُتْم َعَلـى 

َذِلُكْم ِإْصِري َقاُلوْا َأْقَرْرَنا َقاَل َفاشْـَھُدوْا 

  . ٨١ –آل عمران ) م مَِّن الشَّاِھِدینَ َوَأَنْا َمَعكُ 

  .وهي داللة واضحة على عراقة خبر نبوته صلى اهللا علیه وسلم 

اإلمام أحمـد فـي مسـنده وخبر آخر یرد في حدیث نبوي نفیس یرویه  -

عن العرباض بن ساریه ، وكذلك یرویه بن حبان ویصـححه الحـاكم ویقـول 

إنــي عنــد اهللا : ((لصــالة والســالم قــال علیــه ا.. أّنــه صــحیح اإلســناد : عنــه 

فــي أم الكتــاب لخــاتم النبیــین وٕان آدم لمنجــدٌل فــي طینتــه ، وســوف أنبــئكم 

َربََّنا َواْبَعْث : (قولـه تعـالى  –أنا دعـوة أبـي إبـراهیم : بتأویل ذلك 

ــْنُھمْ  َوِإْذ ( –وبشــارة أخــي عیســى ،  -) ِفــیِھْم َرُســوالً مِّ

َبِنـي ِإسْـَراِئیَل َقاَل ِعیسَى اْبُن َمْرَیَم َیـا 

ِإنِّي َرسُوُل �َِّ ِإَلْیُكم مَُّصدِّقًا لَِّما َبْیَن َیـَديَّ 
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رًا ِبَرسُـوٍل َیـْأِتي ِمـن  ِمَن التَّْوَراِة َوُمَبشـِّ

، ورؤیـا أمـي التـي رأت أنـه خـرج منهـا  -) َبْعِدي اسُْمُھ َأْحَمـدُ 

  )) .نور أضاءت له قصور الشام وكذلك أمهات المؤمنین یَرْین

عالمیة دعـوة اإلسـالم : الظاھرة الثانیة 

:- 

وتعنـــي أن هـــذا الـــدین جـــاء رســـالة للعـــالمین بكافـــة أجناســـهم وطبـــاعهم 

وقد أفردنا الحدیث عن العالمیة في المشهد األول مـن .. وأماكنهم وسحنهم 

هذه الرسالة عندما تناولنا محاور الجـذب المدهشـة فـي هـذا الـدین ، وكانـت 

  ..فردات هذا الجذب العالمیة واحدة من م

  :؟ .. فماذا تعني الظاهرتان 

عراقــة الرســالة وعراقــة خبــر نبــوة محمــد صــلى اهللا علیــه  :العراق��ة  -أ

وسلم تعني للمسلم المعاصر أنه ینتمي إلى كیان أصیل ضـارب فـي جـذور 

كیان ترك بصـماته عبـر المسـیرة اإلنسـانیة منـذ أن وجـد اإلنسـان .. التاریخ 

ثقـة بفكـر اإلسـالم .. عریقـة تمـأل المسـلم ثقـة بنفسـه ودینـه هذه التجربة ال.. 

وثقـــة بالتجربـــة اإلســـالمیة عبـــر القـــرون والحقـــب هـــذه الثقـــة .. وأطروحاتـــه 
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تجعله یمضي في ثبات في التبشیر بهذا الدین مهما كانت الصـعاب أمامـه 

ثقـــة تنفـــي عنـــه عوامـــل اإلنهـــزام واإلنكســـار والخـــوف ، وتكســـبه اإلقـــدام .. 

ــــــــــــــــــه والجــــــــــــــــــرأة  ــــــــــــــــــه وبرب ــــــــــــــــــه بدین ــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــن إیمان   والجســــــــــــــــــارة ، وتزی

  .وهي مواصفات هامة وأساسیة في الذین یحملون هّم هذه الدعوة .. ونبیه 

مهمة صعبة َتحمُِّل المسلم هّمَا كبیرًا وتلقي على عاتقه  :العالمیة  -ب

فهو مطالب بـأن یرتفـع إلـى مسـتوى عالمیـة الـدعوة فیكـون عالمیـًا .. للغایة 

ویخــرج مــن دائــرة الفهــم الضــیق ومــن القیعــان .. ئــه ووســائله فــي فهمــه وآرا

والُحَفــر ومــن الجزئیــات القاتلــة ، ویتمتــع برؤیــا اســتراتیجیة وفكــر اســتراتیجي 

َأَفَمن َیْمِشي ُمِكّبًا َعَلـى َوْجِھـِھ : (كما أوضح القـرآن 

) َأْھَدى َأمَّن َیْمِشي سَِوّیًا َعَلى ِصَراٍط مُّسَْتِقیمٍ 

  ) .ُمِكّباً (ا ینعي على أهل الفهم القاصر والقرآن هن.. 

أصـــحاب فإنهمـــا تنتجـــان ) العالمیـــة والعراقـــة(تلتقـــي الظاهرتـــان وعنـــدما 

مســـــلمین فنجـــــد ِهَمــــم كبـــــار وعقـــــول درَّاكــــة مســـــتوعبة لمقتضـــــیات العصــــر 

َوَمـا (دون خطابهم حسـب الحاجـة ، ویستصـحبون التوجیـه القرآنـي یجدّ 
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واإلبانـة هنـا ) .. ُغ اْلُمِبـینُ َعَلى الرَّسُوِل ِإالَّ اْلَبالَ 

  .هي فن اإلیضاح بوسائله المختلفة 

یزحف على الدنیا في ثقة وفي أناة عبـر طـرح الفهم فإن اإلسالم وبهذا 

یقــدم نفســه للبشــریة كمشــروع خــالص ومشــروع .. حضــاري جــاذب مــدهش 

تحــرر ومشــروع رفاهیــة وســط عــالم خــائف مضــطرب یســوده الظلــم والعنــت 

  ..والتقتیل 

بهــذا الفهــم أیضــًا ســیكون المســتقبل لهــذا الــدین بــال شــك ، والبشــارات و 

وعــد : بالنســبة للمســلمین كثیــرة ، تهتــف بــأن النصــر لهــذا الــدین مــن خــالل 

  ..رباني وبشارة محمدیة وواقع معاش 

ُھَو الَِّذي َأْرسََل َرسُوَلُھ : (قولـه تعـالى  :الوعد الرباني  .١

ِھَرُه َعَلى الدِّینِ ِباْلُھَدى َوِدیِن اْلَحقِّ ِلُیظْ 

 ) ..ُكلِِّھ َوَلْو َكِرَه اْلُمشِْرُكونَ 

ــنُكْم : ( وقولــه ــوا ِم ــِذیَن آَمُن ــَد �َُّ الَّ َوَع

َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاتِ َلَیسْـَتخِْلَفنَُّھم ِفـي 

اْألَْرِض َكَما اسَْتخَْلَف الَِّذیَن ِمن َقـْبِلِھْم 

ي اْرَتَضـى َوَلُیَمكَِّننَّ َلُھْم ِدیـَنُھُم الَّـذِ 
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َلُھــْم َوَلُیَبــدَِّلنَُّھم مِّــن َبْعــِد َخــْوِفِھْم 

  ) .َأْمناً 

جــاء فــي الخبــر أن الصــحابة رضــوان اهللا علــیهم  :البش��ارة المحمدی��ة  .٢

اشتكوا ذات یوم إلى رسول اهللا من شدة ما یجدون من عنـت أهـل مكـة 

 والــذین نفــس محمــد بیــده لیــبلغن هــذا األمــر مــا((: ، فقـال علیــه الســالم 

 )) ..بلغ اللیل والنهار ولكنكم تستعجلون

صـّدقْت تجـارب التـاریخ هـذه البشـارات والوعـود الربانیـة والمحمدیـة ولقد 

ِإنَّا َنْحـُن (فانتصر اإلسـالم وتوطـدت أركانـه وصـدق فیـه الوعـد اإللهـي 

  ) ..َنزَّْلَنا الذِّْكَر َوِإنَّا َلُھ َلَحاِفُظونَ 

یـــة وصـــوله إلـــى النـــاس ، أمـــا إذا وقضــیة اإلســـالم دائمـــًا كانـــت فـــي كیف

وصل إلیهم فإنه كفیل بأن یقـنعهم ویسـوقهم سـوقًا هادئـًا إلـى رحابـه ألنـه جـاذب 

وال یظلمــــه إال أبنــــاؤه عنــــدما یســــیئون فهمــــه وال ینفعلــــون معــــه .. مــــدهش أّخــــاذ 

ولـذلك ) .. اإلسالم بـین جهـل أبنائـه وعجـز علمائـه(فیشقي بهم اإلسالم ویكون 

 ..واسع الذي یرتقي إلى مصاف العالمیة إدراكًا ووسیلة البد من الفهم ال
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العـــــالم اآلن یقـــــع تحـــــت ســـــیطرة أحادیـــــة بغیضـــــة  :الواق�����ع الحاض�����ر  .٣

واستعمار جدید ، وقلة من األصولیین یحكمونه ویسـیِّرونه ویریـدون أن 

هـي ظـاهرة فرعونیـة جدیـدة بـدأت .. یفرضوا تصورهم علـى الـدنیا كلهـا 

.. التدخالت في أفغانستان والعـراق وغیرهمـا تجّلْت في .. تطل برأسها 

ولقــد شــهدنا مســیرات المالیــین مــن البشــر مــن كافــة الشــعوب یرفضــون 

 ..مثل هذه التدخالت حتى داخل أمریكا 

فالعـــالم قـــد كفـــر بهـــذه األطروحـــات ، وهـــو یتـــوق إلـــى قـــادم جدیـــد وٕالـــى 

في ثقة ویقین  وآن األوان أن نطرح على العالم تعالیم هذا الدین الفذ.. مخلِّص 

كان من قوة جذبه ونفاذها أنه نشأ في واٍد غیر ذي .. وهو دین جاذب رفیع .. 

زرع ، ولكنـــه عنـــدما عـــرض نفســـه علـــى الحضـــارات العریقـــة فـــي فـــارس والـــروم 

وشاركوا .. واآلشوریین والكلدانیین إقتنعوا بطرحه فتدافعوا نحوه مؤمنین طائعین 

  .في مسیرته وأثروا بتجربته 

م یعید التاریخ نفسه فنجد أنفسنا أمـام حضـارات مفلسـة وأمـام عـالم والیو 

  .مضطرب یبحث عن مخرج ، والمخرج هو هذا الدین بهذا الفهم الواسع 

 :سودان الغد الذي ننشده 
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السودان مقبل على تشـكیلة جدیـدة وحـراك سیاسـي واقتصـادي واجتمـاعي 

والعــدل والمســاواة فــي  جدیــد بعــد معاهــدة الســالم ومــا ســتتیحه مــن أجــواء للحریــة

واإلســالم ســیقدم نفســه .. وهــذا الحــراك ســیكون ســوقًا لألفكــار .. الــوطن الواحــد 

ــــائلهم وأحــــزابهم  ــــین أهــــل الســــودان بكافــــة دیانــــاتهم وقب كقاســــم مشــــترك یجمــــع ب

وأفكارهم ، ألنه یملك القدرة على استیعاب كل ذلك في أطروحاته الواسـعة وفـي 

  لهـــــــــــــــــــــــا خـــــــــــــــــــــــالل هـــــــــــــــــــــــذه  جواذبـــــــــــــــــــــــه المتعـــــــــــــــــــــــددة التـــــــــــــــــــــــي تعرضـــــــــــــــــــــــنا

  ..الرسالة 

وفــي .. یسـوده العــدل والخیــر .. موحــد .. فـنحن نصــبو إلــى سـودان حــر 

ـــة الكبیـــرة لحركـــة اإلســـالم هـــي خیـــر وعـــاء یســـتوعب كـــل ذلـــك  یقیننـــا أن المظل

  .ویستجیب ألشواق السودانیین 

وحركة اإلسالم تطرح نفسها كمشروع خالص من آفات العنصریة وأوهام 

  ..منهجًا للحیاة یجمع بین كل األشواق واإلحتیاجات العلمانیة لتقدم 

نســــمع مــــنهم .. وهــــذه الرســــالة هــــي بدایــــة حــــوار مــــع األطــــراف األخــــرى 

ویسمعون منا في تبادل لآلراء هادئ مسـتنیر ، وفـي إطـار الـوطن الواحـد الـذي 
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ــــه التعــــایش فأجــــادوه ، حتــــى أصــــبحت  تحمــــل ) الظــــاهرة الســــودانیة(جــــرب أهل

  ..تكافل دالالت التسامح وال

ونفــــتح قلوبنــــا لتلقــــي واردات .. دعونــــا نفــــتح أذهاننــــا لمثــــل هــــذا الحــــوار 

وفــیض حركــة اإلســالم ، ونحــن واثقــون أن النــاس سیكتشــفون أنهــم عثــروا علــى 

  ولیكن شعارنا .. كنز عظیم هو هذا الدین 

ُقْل َھــِذِه سَـِبیِلي َأْدُعـو ِإَلـى �ِّ َعَلـى (

َعِني َوسُْبَحاَن �ِّ َوَما َأَنْا َبِصیَرٍة َأَنْا َوَمنِ اتَّبَ 
 ١٠٨ -یوسف  ) ِمَن اْلُمشِْرِكینَ 



 

 114

  حركة اإلسالم وسودان الغد

 شكر وامتنان

الذي یسر أمر الشكر هللا العلي القدیر 
ھذه اإلصدارة وقدر أن تخرج إلى النـاس ، 
وأسألھ أن تكون عمالً متقـبالً عنـده وعنـد 
الناس ، والشكر والوفـاء مـن بعـد ذلـك 

وكان لھم األثـر إلخوة شاركوا في إخراجھا 
 :في أن ترى النور وھم على الترتیب 

  النائــب األول / الســید األخ الكــریم
ــتاذ  ــة األس ــرئیس الجمھوری ــي / ل عل

عثمان محمد طھ راعي مشروع الخرطـوم 
 .م ٢٠٠٥عاصمة للثقافة العربیة 

  للخرطـوم (األخوة في اإلدارة العلیـا
وعلى ) م٢٠٠٥عاصمة الثقافة العربیة 

عبد الباسـط / األستاذ رأسھم الوزیر 
ــدس  ــد والمھن ــد الماج ــعید / عب الس

عثمان جمال الـدین . عثمان محجوب ود
 .عبد الحمید الفضل / واألستاذ 

  أحبائي من األساتذة في قسم الدراسات
اإلسالمیة كلیة اآلداب جامعة الخرطـوم 
ــدارة  ــذه اإلص ــوا بھ ــذین احتف وال
فقدموھا باسمھم فـي قاعـة الشـارقة 

 :وھم 
o المصطفى  محمد. د. 
o حسین محمد الحسن . د. 
o  أسامة الجیالني / األستاذ. 
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  حركة اإلسالم وسودان الغد

  األخوة الشباب الذین سھروا على جمـع
 :ھذه المادة في صورتھا األولیة وھم 

o  أمیر محمود عبد السالم / األستاذ
. 

o  علي عثمان قشي / األستاذ. 
o  جلیلة مختار عثمان / األستاذة. 

  وأخیرًا الشكر لألخـوة فـي دار مصـحف
ــى إفری ــین عل ــین وفنی ــا ، إداری قی

قیامھم بطبع ھذه اإلصدارة وإخراجھـا 
 .في ثوب قشیب 

 


