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مقدمة

    هذا الكتيب مداخله صغرية يف الحوار الوطني الذي رُفعت أرشعته لتنطلق 
والنماء. والشك  االستقرار  ثم  والتوافق ومن  التفاهم  مرافئ  نحو  البالد  سفينة 
الجدل  واحد من موضوعات  إىل  تتحول  نفسها سوف  الحوار  أن مسألة  عندي 
السيايس املحتدم يف الساحة العامة. ذلكم الجدل الذي يدور إنما يدور بني اتجاهني 
بالبالد من  للخروج  األجدى  السبيل  بالتوافق هو  املدني  الحل  أن  أحدهما يرى 
مأزق النزاع املتطاول. وفريق آخر ال يرى يف التفاهم لتأسيس الحياة السياسية 
الديمقراطية إال سبيالً مؤدياً به إىل تمثيل ضئيل يف الحياة السياسية. بيد أنه ويف 
والديمقراطية حوار  والحرية  الهوية  الحوار حول موضوعات  فإن  األحوال  كل 
تأسيس  إىل  يتطلع  الذي  الشعب  عامة  إىل  السياسية  والقوى  األحزاب  يتجاوز 

دستور يؤمن االستقرار ويهيئ البالد النطالق التنمية.

    وهذا الكتيب هو مجموعة مقاالت نرُشت بصحيفة الرأي العام اليومية ونرُشت 
املقاالت  وتناولت  السياسية.  باملدونة  املوسومة  الخاصة  مدونتي  يف  ذلك  قبل 
هذه  يف  والسياسية  العملية  األبعاد  إىل  تطرقت  كما  والنظرية  الفلسفية  األبعاد 
القضايا املثارة. والشك عندي أن الحوار يف هذه القضايا املهمة سوف يتواصل 

قبل وبعد ملتقى الحوار الوطني.

    ذلك أنه ظل محتدماً منذ قبل عهد االستقالل وما فتئ أثره بليغاً عىل التطورات 
يف  والهوية  والديمقراطية  الحرية  شعارات  أُتخذت  وقد  البالد.  يف  السياسية 
أحيان كثرية غطاًء سابغاً للخروج عىل الديمقراطية والتفلت من الحرية وإثارة 
الشكوك حول الوالء الوطني الذي ال يجب أن يكون محالً إال لالتفاق والتوافق. 
وعىل الرغم من أن تناول املوضوعات يف هذه املقاالت ارتبط بحيثيات ذات طابع 
خصويص بالسودان إال أن قضايا الحرية والديمقراطية والهوية قضايا تتجاوز 
الحيز القطري إىل أبعاد قومية وعاملية لم يجر التطرق لها ألن املخاطبني يف هذا 
القراء للصحف الوطنية يف السودان.  ال يمنع ذلك من تعدية كثري  السياق هم 
من األفكار واملعاني للحيز القطري إىل آفاق قومية أو عاملية. وحينئذ يتوجب أن 
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يتسع التناول إلدخال أبعاد أخرى ولكل مقام حديث، ورجائي أن يجد القراء يف 
هذه املداخالت شيئاً مما يعني عىل تشحيذ األذهان وتركيز األفكار حول املصلحة 
واملنفعة ال حول عفو الكالم وزبد القول فإن الزبد سبيله أن يذهب وشيكاً وال 
يبقى إال ما ينفع األرض والناس والله هو الهادي إىل ذلك وعليه قصد السبيل،،،

جدل الحرية
السياسية حول قضايا السالم والحريات واالقتصاد  الحوار املحتدم يف الساحة 
والهوية حوار يدور الرحى فيه حول مفهوم مركزي مهما تعددت املوضوعات 
الدولة تستند إىل دعاوى  الذين يشنون حرباً عىل  الحرية. فمزاعم  وهو مفهوم 
من  بالداخل  السياسية  واملناجزة  املمارسة  وأهل  السياسية.  والعدالة  التحرير 
دعاة املقاومة املدنية يدندنون حول ذات املعنى. والحديث عن االقتصاد حديث 
حول الحرية، حرية األسواق،  وحرية الفقراء الكادحني من االستغالل لفائض 
فإن  وكذلك  أياديهم،  بني  دولة  املال  صار  من  بواسطة  وكدحهم  عملهم  قيمة 
الثقافية.   والحقوق  الحريات  عن  جوهره  يف  حديث  فإنه  الهوية،   عن  الحديث 
فال معدى إذاً عن جدل الحرية.  وهو جدل تكتنفه كثري من املشاعر الوجدانية 
القوية والتحيزات الفكرية والعاطفية،  وتحيط به هالة من التصورات الجمالية 
واملفاهيمية الجذابة فال غرو أن صارت الحرية أغنية يف أفواه الثوريني وترنيمة 
يف شفاه السياسيني.  ولهذا السبب ذاته فإن ضباباً كثيفاً يظلل املعنى الحقيقي 
والذي ترتتب عليه األفعال واألعمال املوجبة لصالح األفراد واملجتمعات. وجدل 
الحرية يف بالدنا جدل كثيف ومستمر ومتطاول ولكنه جدل فيه كثري من الرياء 
واملراء،  وفيه ما فيه من املغالطات اللفظية واملنطقية والتناقضات بني قول وفعل 

وبني فعل وفعل.

معنى الحرية
ال يزال الفالسفة واملتفلسفون واملثقفون وأنصافهم يديرون حديثاً ما له   
من منتهى حول معنى الحرية وفلسفتها.  بل  زعم البعض أن مفردة الحرية 
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مفردة عصية عىل التحليل فهي زئبقية القوام ما وضعتها يف يشء إال واتخذت 
شكالً مغايراً. ولكننا نؤمن أن الحرية مفهوم قابل لالستيعاب،  بيد أنه يستعىص 

تصوره يف غري ما بيئة أو إطار من الوقت واملحل والفكرة.)1(

والسؤال حول الحرية هو سؤال القيود، ولعله من املفارقة العجيبة أن   
مفتاح باب الحرية هو القيد. فالسجال يدور منذ القديم حول سؤال هل الحرية 
مطلقة أم مقيدة؟ فإذا كانت مطلقة فمطلقة بإزاء ماذا ومن؟ أوليس اإلنسان 
محدوداً مقيداً بقيود من الطبيعة والبيئة ومحكوماً بحدوده الذاتية؟ فلنئ كان 
املجتمع؟ وهل يمكن  بإزاء  اإلنسان  البعض إطالق حرية  يريد  ذلك كذلك فهل 
أية قاعدة موضوعية لالجتماع البرشي؟ ال شك  الحالة أن تكون هناك  يف تلكم 
إال طائفة من أصحاب الفلسفة الفوضوية قد خلصوا إىل أن  أن العقالء جميعاً 
أفضل تعريف للحرية وهو تعديد وتحديد ما يقيدها !! وعود عىل بدء معالجة 
التعريفات فاألجدى عند تعريف املفردات أن نرشع من تلقاء اللغوي مروراً إىل 
العمل اإلجرائي.  ويف الداللة العربية ملفردة الحرية يقول ابن منظور: قال ابن 
العرب  العبد وحرية  بالضم  نقيض  والُحر  ُعتق  إذا  : حريحر حراراً   األعرابي 
أرشافهم وُحر الفاكهة خيارها) 2(. فها هو ابن األعرابي يُعرف الحرية بالعبودية 
فمن لم يكن عبداً أو كان عبداً فعتق فهو حر.  وكما يقول حرية الناس أرشافهم 
اإلنجليزية  اللغة  ويف  دونهم.   هم  ممن  ترصفاتهم  عىل  قيد  ال  الذين  أولئك  أي 
والفرنسية يف القواميس األحدث فإن الحرية هي القدرة عىل القيام بالفعل دون 
إكراه.)3(  فالخلو من اإلكراه هو ما يُعرف بالحرية. بيد أن التعريف يعيبه أن 
الخلو من سائر اإلكراهات الفكرية والنفسية واالجتماعية والبيئية والطبيعية أمر 
يستحيل تحققه.  فكأنما الحرية هي رابع املستحيالت مع الغول والعنقاء والخل 

الويف أو كما يزعم الزاعمون.  

   وقد يسأل السائلون عن مفردة الحرية وملاذا لم ترد بهذه اللفظة يف القرآن 
الكريم؟ والسؤال مرشوع واإلجابة سهلة وهي أن القرآن يعرب عن الحرية بمصطلح 
أكثر إيجابية.  وهو مصطلح املشيئة واملشيئة تعني أن يفعل اإلنسان ما يشاء 
وأن يعتقد ما يشاء وأن يتخيل ما يشاء.  واملشيئة معنى أقوى يف نفي اإلكراه. ألن 
اإلنسان العاقل ال يرى يف قيود العقيدة واألخالق والطبيعة والبيئة وما توافق عليه 
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املجتمع من أعراف طوعية ال يرى يف ذلك إكراهاً.  بل أن تلكم التحديدات هي 
مسارات رسيعة للحرية لئال  يعوقها االصطدام أو االشتجار فكأنها مسارات مثل  
العقالء طرقاً ممهدة  وإكراهاً ويراها  البعض قيداً  شارات املرور الرسيع يراها 
للسالمة مع املرور الرسيع. وهذا املعنى فطن إليه أهل الحكمة اليونانية ألنهم لم 
ينظروا إىل الحرية إال يف إطار املدنية.  وأعنى إطار التوافق االجتماعي عىل العيش 
املشرتك. ولذلك فمفهوم الحرية اليوناني مرتبط بمفهوم املواطنة يف ذلك املجتمع 
املدني.  فمن له بعض من التوافق املدني فهو حر فليس للعبيد وال لألجانب حرية 
يف بالد اإلغريق)4(.  وال تزال بقية من هذا املعنى للحرية وللديمقراطية راسبة يف 
مفاهيم املجتمعات الغربية.  فليس لألجنبي أن يطالب بحرية متساوية يف بالدهم 
مع مواطنيهم وأما يف بالده فهم أهل الحرية غري املنقوصة واألحق بها من أهلها !

مشروعية الحرية
ولربما يسأل السائل من أين تنبع الحرية؟ ما مربرها العقيل واإلخالقي؟   
فيستمد  داخيل.   وجداني  فطري  هل هي يشء  ؟  تستمد مرشوعيتها  أين  ومن 
واألعراف  املعايري  من  مستمدة  اجتماعية  منحة  هي  أم  اإلنسان؟  دواخل  من 
ذلك  كان  ولنئ  الحرية؟  يف  الحق  يف  جميعاً  الناس  يتساوى  وهل  االجتماعية؟ 
كذلك فلماذا ظاهرة العبودية؟ وإذا كان الناس يتساوون يف الحق يف الحرية فهل 
يتساوون يف القدرة عىل إمضاء املشيئة الفردية؟ هل يستوي الضعيف مع القوي 
والغني مع الفقري والذكر مع األنثى يف إمضاء املشيئة الذاتية؟ أم أن الحق يف الحر 
يشء وإمضاء املشيئة الذاتية يشء آخر؟ وسؤال آخر متى تكون الحرية مستحقة؟ 
أم أنها مستحقة بموجب الطبيعة اإلنسانية،  أو كما قال عمر ريض الله عنه متى 
استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً؟ فإن كان اإلنسان مستحقاً للحرية 
إن  أن يكون حراً؟  بها  التي استحق  اإلنسانية هذه  اإلنسانية، فما هي  بموجب 
قصة الخلق كما وردت يف القرآن الكريم تقدم اإلجابات الواضحة لتلك السؤاالت.  
فإن اإلنسان استحق التكريم والتفضيل بالعلم وإدراك وجه الحق من األشياء.  
املستحق.   آدم كل يشء بسمته وعالمته ووضع كل يشء يف موضعه  فقد سمى 
وبذلك قبس من أقباس العلم اإللهي الكوني. فاإلنسان يكون إنساناً عندما يدرك 
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إطالق  أسباب  فأقوى  البيان()5(.   علمه  اإلنسان  )خلق  الحقة  والبينة  العالمة 
املشيئة اإلنسانية هو قدرة اإلنسان عىل استبانة الحق من الباطل،  وقدرته عىل 
الذي  العقل  بمنطق  والعيش  واألهواء  والرغبات  الغرائز  إكراهات  من  التخلص 
يميز بني الحق والباطل،  وبهداية النهي الذي ينهاه عن موافقه الغريزة يف طلب 

الفاكهة املحرمة. 

القوة إىل الضعف ومن  العافية إىل املرض ومن  التي قد تهوي به من      تلكم 
الخلود إىل املوت.  إن أقوى عالمات اإلنسان الحر هو قدرته عىل الضبط الذاتي. 
طبيعته  من  لها  حرص  ال  بمحددات  محدود  أنه  بعقله  أدرك  اإلنسان  أن  ذلك 
أن  عليه  يتوجب  أنه  فأدرك  حوله.   من  والبيئة  الطبيعة  من  وكذلكم  الذاتية،  
يعقل تفكراته وتحركاته لكي ال يحدث تصادم بينه واألغيار فيطاله منهم أذى 
أو يحدث هو ما يؤذي به األشياء أو املخلوقات األخرى. فاإلنسان العاقل الراشد 
يدرك أن مفهوم التوازن بينه وبني اآلخرين مفهوم مركزي لوجوده ولبقائه حياً 
ولحضوره الفاعل بني األغيار.  وذلكم املعنى هو عني مفهوم الحرية التي هي 
هي  تتعدى  وال  عليها  بمشيئته  يجور  أال  وغريه  اإلنسان  بني  بالسوية  القسمة 
األخرى عليه)6(.  وجوهر ذلك هو التقيد بالعقل وبالضمري اإلنساني أو بالعرف 

االجتماعي والتعاقد الدستوري السيايس. 

2

    الحرية هي العالمة املائزة إلنسانية اإلنسان.  بيد أن اإلنسان هو ذلك الكائن 
البيان والتبيني. وأمانته ومسؤوليته التي تأبت أن تحملها  املسؤول القادر عىل 
السماوات واألرض والجبال هي مسؤولية حرية االختيار، وهي تعني استخدام 
مشيئته الذاتية يف األخذ والرتك ويف الفعل واالمتناع. فلنئ كانت الحرية هي القالدة 
املاسية التي تطوق عنق اإلنسان وتخرب عن فضله وكرامته عىل سائر املخلوقات 
فهي يف ذات الوقت امتحانه املستدام ما دامت أنفاسه تصعد وتهبط.  وما دام 
الحيوية  الطاقة  إطالق  هي  فالحرية  ووريده.  رشيانه  يف  الحياة  نسغ  يجري 
من  ومنعها  الحيوية  الطاقة  تلك  كبح  الوقت  ذات  يف  وهي  لإلنسان.   اإلبداعية 
االندفاع يف األتجاهات الخاطئة.  فسبيل الصواب يف جميع األحوال سبيل واحد.  
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وسبل الضالل عن الصواب كثرية ال تعد وال تحرص.  )قل هذه سبييل أدعو إىل الله 
عىل بصرية أنا ومن اتبعني()7( . )وال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله()8( 
فسبيل الحق والصواب سبيل واحد يف كل لحظة اختيار.  ويتوجب عىل اإلنسان 

الراشد أن يحسن تقدير كل موقف يف لحظة الحقيقة التي هي لحظة االختيار.

حرية التفكير هي الحرية الكبرى
والتفكري هو منهج اإلنسان ووسيلته ليختار أن يفعل أو ال يفعل. والتفكري   
هو سريورة العقل عند تفاعله وانفعاله.  والعقل معنى ال يوصف بجسم وال كتلة 
وال يتحيز يف زمان وال مكان بل هو وعي اإلنسان)9(.  وهو إحساسه بالحياة 
يف  الجرجاني  يقول  عروقه.  يف  الدماء  تنبض  كما  وجدانه  يف  النابضة  الروحية 
تعريفاته عن العقل )إنه جوهر مجرد عن املادة يف ذاته مقارن لها يف فعله.  فهو 
جوهر روحاني خلقه الله مقارناً للبدن، وهذا املعنى يرشح اآلية أو نصف اآلية 
)خلق اإلنسان علمه البيان(، فالخلق والتعقل مقرتنان يف برهة واحدة من الزمان.  
فكأنهما اليشء نفسه والفعل نفسه.  وألن العقل والتفكري هما أخص خصائص 
اإلنسانية إن لم يكونا جوهر وجودها فإنه ال يتصور أن الخالق سبحانه وتعاىل 
الذي كرم اإلنسان بهذه الخاصية أعطاها إياه بحكم الخلق ليأخذها بحكم الرشع. 
لذلك فإن ذروة سنام الحرية هي حرية االعتقاد والتفكري. واالعتقاد ليس شيئاً 
التفكري. فال أحد يبلغ مبلغ  التفكري بل هو درجة سامقة  من درجات  بخالف 
اإليمان واالعتقاد أصالة ال تقليداً إال بعد أن يبلغ من درجات التفكري شأواً علياً.  
للتفكري فهو مذموم عقالً ورشعاً.   ثمرة  للتقليد ال  ثمرة  الذي هو  االعتقاد  وأما 
)قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا  أولو كان أباؤهم ال يعقلون شيئاً وال يهتدون(

)10(.  فالعربة بهداية العقل وهداية الرشع.  وال بلوغ لهداية الرشع إال بهداية 
العقل.  فكل رشيعة البد من إضاءتها بمصباح التفسري والتأويل العقيل. 
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اعتقاد بال إكراه
حرية االعتقاد والتفكري حرية مقدسة،  وال يجوز املساس بها وال يحق   
ولو  االعتقاد  أو  التفكري  من  نهج  انتهاج  عىل  الناس  يكره  أن  الناس  من  ألحد 
كان نبياً مرسالً.  )أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنني( )11( )لست عليهم 
بمسيطر ()12( . فإن كان ال يجوز لنبي أن يكره الناس أو يسيطر عىل عقولهم 
ومشاعرهم فلن يجوز ذلك ألحد من الناس من بعد األنبياء.  ذلك أن الله سبحانه 
وتعاىل لو شاء ألكره الناس حتى يكونوا مؤمنني )ولو شاء ربك آلمن من يف األرض 
كلهم جميعاً()13( وهو الجزء األول من اآلية اآلنفة الذكر.  وحرية التفكري هي 
السبيل إىل حرية االعتقاد )قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى 
ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة()14(. فالتفكري يف حقيقة الرسول والرسالة 
ومضمون الرسالة ومعقوليتها وبعدها عن الالمعقول هو السبيل املفيض لالعتقاد 
السليم الصحيح. والله سبحانه وتعاىل يدعو أويل األلباب الستخدام تلك العقول 
وال  تفكري  وال  بصرية  بغري  يتبع  ملن  تقليداً  ال  له  اتباعاً  الحق  سبيل  معرفة  يف 
تدبر. وحرية التفكري تعني حرية الخيال وحرية السؤال كما تعني حرية التفكيك 

والتحليل وحرية الرتكيب واالبتكار.

  وال يجب أن يقيد كل ذلك بقيد من عرٍف أو تقليد أو قانون أو ترشيع.  ما لم يكن 
ذلك العرف أو الترشيع موافقاً ملقتىض التفكري السليم الصحيح.  فرصيح املنقول 
الدين بن تيمية. أو كما قال اإلمام تقي  رشعاً ال يخالف صحيح املعقول عقالً 

)15( وحرية االختيار الفكري هي أم الحريات.  فال يجب أن يؤاخذ إنساُن عىل 
فكره ورأيه.  ولكن اإلنسان يؤاخذ عىل قوله وفعله.  وذلك  اتباعاً للقاعدة العادلة 
الشاملة )ال رضر وال رضار()16(.  فال يجب أن تتحول حرية القول أو الفعل 
مشيئتهم  إمضاء  يف  املتساوي  حقهم  من  االنتقاص  أو  باآلخرين  لإلرضار  أداة 
الذاتية وحريتهم يف التفكري والقول والعمل. ولنئ كان البد لكل حرية من حد فإن 
حدود حرية االعتقاد والتفكري تتسع إىل أوسع مدى حتى تالمس جدار الرضر 
يف  تختلف  قد  قضية  واإلرضار  الرضر  تقدير  مسألة  وألن  باآلخرين.  واإلرضار 
تقديرها العقول فإن مرد تقدير ذلك للرشع وللعقل.  ونقصد بالرشع الرشع 
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الرباني املنزل من عند حكيم خبري والرشع الذي هو استمداد وتخريج من تلكم 
األصول الرشعية بما يوايف متطلبات الوقت واملحل.  ولربما يسأل السائل إن كان 

ذلك كذلك فلماذا يؤاخذ املسلم عند تبديل عقيدته من اإليمان إىل الكفران)17(.

فكر بال ضرار
التفكري  اتجاه  تبديل  فمجرد  سهلة  عليه  واإلجابة  مرشوع  والسؤال   
إال  به  يحيط  ال  باطني وجداني  أمر  يُعلم وهو  كيف  أحد.   يعلمه  لن  ووجهته 
صاحبه.  ولكن تلكم الفكرة املرتدة املنكرة إذا تلبست الكلمات فتحولت مما وقر 
النظر يف مقتىض ذلك  إىل قول يرتدد وترتجع اصداؤه فحينذ يكون  الصدر  يف 
القول ومآالته.  فإن كان محض فكرة شكوكة أو منكرة ال مناجزة وال مبارزة 
فيها للعقيدة وللدين وال تثري فتنة وال تبغي تحريضاً للخروج عن الديانة فأفضل 
القيامة.   يوم  إىل  املنافقني  أجلت عقوبة  كما  ذلك مؤجلة  العقوبة عىل  أن  الرأي 
وأما إذا تحولت إىل حرب عىل اإلسالم بالكالم أو السنان أي بالحرب أو املظاهرة 
ملن ناوى اإلسالم فعندئذ يستتاب صاحب القول ال محاسباً عىل فكرته واعتقاده 
متضامنة  واحدة  أمة  املؤمنني  الهدامة.فمجتمع  ونيته  فعله  عىل  محاسباً  ولكن 

ومظاهرة األعداء عىل األمة خيانة ىف عرف كل األمم وامللل والنحل. 

حرية الفكر أساس النهضة
    إن حرية التفكري أمر حيوي لنهضة األمة وال يمكن لجماعة أو أمة من الناس 
تنهض  أن  والتخويف  التقليد  بأفكار  وبناتها  أبنائها  من  النوابغ  حركة  تكبح 
أبداً إىل مراقي الرفعة والتقدم.  ويلزم من حرية التفكري حرية الجدل بالحسنى 
وبالتي هي أحسن من الحسنى. ولنئ كان املسلم مأموراً أن يجادل األغيار من 
ربك  سبيل  إىل  )ادع  أحسن  بالتي  يعلمون  ال  الذين  من  وسواهم  الكتاب  أهل 
أوىل  املؤمن  أفليس  أحسن(.  هي  بالتي  وجادلهم  الحسنة  واملوعظة  بالحكمة 
واملراء  به  مأمور  فالجدل  آخر.  واملراء يشء  والجدل يشء  من غريه؟  بالحسنى 



حوار أهل السمع والبرص

11

منهي عنه. والجدل هو استخدام مقتضيات الحكمة والعقل واستجاشة املشاعر 
الخرية عند اإلنسان.  وأما املراء فهو محض االنتصار بالحجة وإفحام اآلخر ولو 
بالسفسطة واملغالطة.  وأضطرار اآلخر إىل أضيق السبيل باالبتزاز واالستفزاز. 
فمنهج الجدل هو منهج الحوار الذي هو املحاورة واملساجلة.  مما يعني أن تدلو 
بدلوك وأن تنتظر اآلخر ليدلو بدلوه بني الدالء. وأن ال تُحسم نتيجة تلكم املباراة 
أو يف  إياكم لعىل هدى  أو  )وإنا  يقال  بل  باإلرصار والتعصب  واملساجلة مقدماً 
ضالٍل ُمبني()18( ويقال ) قل ال تُسألون عما أجرمنا وال نُسأل عما تعملون(

للنفس وكلمة )تعملون( منسوبة  )19(. فانظر إىل كلمة )ما أجرمنا( منسوبة 
لآلخر.  وليس يف ذلك إقرار بجريمة أو عمل غري صالح بل هو أدب )التي هي 

أحسن ( تطبيقاً وبياناً بالعمل.

3

بل هي  الحريات  أم  واالعتقاد هي  التفكري  يف  اإلنسان  أن حرية  آنفاً  ذكرنا      
الذاتية التي تطلقها اختياراته  جوهر إنسانية اإلنسان. ذلك أن مشيئة اإلنسان 
أن  شك  وال  واألخروي.  الدنيوي  التكليف  أساس  هي  الحرة  والفكرية  العقلية 
اآلخرين.   مع  وتفاعل  عملية مساجلة  وأنما هي  باطنياً  تتولد  ال  الفكر سريورة 
وكذلك مع البيئة والطبيعة ولذلك فإن قدرة اإلنسان عىل البيان والتبيني لآلخرين 
وقدرته عىل الفهم عنهم تصبح هي القاعدة التي يتأسس عليها اإلدراك والتفكري 
والتعلم.  ولقد جاءت تلكم الخصيصة  التي  هى خصيصة  البيان مقارنة لخلق 
اإلنسان، ولذلك يصح لنا أن نزعم أن اإلنسان انما هو معرفة،  وأن انساناً بال 
معرفة يصبح جسداً برشياً بال إنسانية بل ربما يتعذر أو يتعرس بغياب املعرفة 
استمرار هذا الجسد البرشي يف الحياة. فاملعرفة بصنوفها كافة جوهرية لبقاء 
فاملعرفة  اإلنسانية.   لحياته  واملقصد  والرسالة  املعنى  حياً،والعطائه  اإلنسان 
ليست ضامناً لكرامة اإلنسان فحسب بل ألفضليته الكونية وقدرته يف االستمرار 

يف الحياة وترقيتها رتبة من بعد رتبة.
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حرية التعبير سبيل حرية التفكير
وألن حرية اإلنسان يف التعرف عىل اآلخرين والتواصل معهم أمُر جوهري   
واحتياجاته  فكره  عن  التعبري  يف  حريته  أصبحت  اإلنساني  ولتطوره  لبقائه 
املعنوية واملادية تكاد تتسنم ذات املرتبة مع حريته يف التفكري املستقل. وحرية 
حرية  عىل  تشتمل  أنها  ذلكم  قاطبة.  اإلنسانية  الحريات  أوسع  هي  التعبري 
مثل  الكربى  الحريات   وتحتوي  شكوله.  بكل  الفني  والتعبري  والكتابة  الكالم 
وحرية  السلمي  بالتظاهر  التعبري  وحرية  السياسية  والحريات  العبادة  حرية 
وغالب  فردية.  وحريات  جماعية  حريات  تضم  كذلك  وهي  والصحافة.  النرش 
الجدل والسجال حول قضية الحرية إنما ينصب عىل حرية التعبري. والسبب هو 
تداخالتها الشائكة مع قضايا الدين واألخالق والنظام العام. وهي أشد الحريات 
تأثراً باملتغريات االجتماعية والسياسية. ولنئ كانت الحرية مفهوماً شديد التكيف 
مع البيئة الطبيعية واالجتماعية والسياسية فإن أكثر الحريات تأثراً وتكيفاً مع 
حرية  قضية  حول  الجدل  اشتد  وقد  التعبري.   حرية  هي  البيئة  هذه  متغريات 
والشبكة  الحديثة  اإلعالم  انتشار وسائل  بسبب  املتأخرات  السنوات  يف  التعبري  

العاملية للمعلومات.

     وذلك بعد أن اتسعت قدرة األفراد والجماعات يف اإلفالت من رقابة الرقباء 
األهليني والرسميني.  وبدأ الحوار الفلسفي حول حرية التعبري يتجدد فكأنه زمن 
املراجعة إلعالن الثورة الفرنسية عن حرية التعبري. وملقوالت جون استيوارت ميل 
يف تحصني حرية الفرد يف التعبري وترفيعها حتى قال )إن إسكات صوت معارض 
واحد مساٍو يف الدرجة إلسكات جميع الناس()20(. ولكن جون استيوارت ميل 
يعود إىل فكرة املعيار الضابط لحرية التعبري الفردي،  وهو ذات املبدأ اإلسالمي 
)ال رضر وال رضار(.  فالحد الذي تتوقف عنده حرية التعبري هو عدم اإلرضار 

باآلخرين. 

    وألن قضية الرضر هذه مسألة تختلف حولها التقديرات فهو يجعل من مبدأ 
األغلبية هو املبدأ الحاكم عليها.  بحيث إنه إذا تحققت مصلحة األغلبية من قول 
أو فعل فذلك  إذاً هو القول أو الفعل الحسن الذي ال يؤاخذ قائله أو فاعله. والشك 
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أن هذه الفكرة تناقض املعيار األخالقي.  فالنفعية تهدم حقوق األفراد واألقليات 
ولكن معيار األخالق املطلق هو الذي يحمي حقوق الفرد الواحد واألقلية بإزاء 
األغلبية.  ولكن ال مندوحة من اللجوء إىل مبدأ األغلبية يف ترشيع تنظيم ممارسة 
حرية التعبري. بيد أن هذا الترشيع يتوجب أال يعارض املبادئ الدينية واألخالقية 
يف ضمانة حقوق اإلنسان وكرامته وتساويه يف هذه الكرامة اإلنسانية مع اآلخرين 
مهما عُظم قدرهم أو عددهم.  وألن الدين واألخالق هما الضامنان لهذه الحقوق 
فإن حفظ الدين واألخالق من اإلهدار بدعوى حرية التعبري ال يصبح أمراً منطقياً 
الدولية  الشبكة  انتشار  القصوى.  وألن  الرضورة  يتموضع موضع  بل  فحسب 
للمعلومات قد أفسح حيزاً واسعاً للتعبري الفردي والجماعي دون قدرة موازية 
للمؤسسات االجتماعية والرسمية الضابطة فقد انترش التجديف واإلساءة لألفكار 

والرموز الدينية.

   األمر الذي جدد الحوار بني مدرسة حرية التعبري املطلقة ومدرسة كبح نشوز 
الحرية الهدامة.  وبرز التعارض بني أيديولوجيا حرية التعبري التي تقودها وسائل 
اإلعالم الحديثة وبني نصوص القوانني الجنائية يف غالب دول العالم،  تلكم التي 
تحرم النيل من الرموز الدينية وتعترب ذلك تهديداً للسلم االجتماعي. وارتفعت 
أصوات كثرية تطالب بترشيعات جديدة لضبط التطرف االلحادي الذي يُخىش 
أن يحرك تطرفاً دينياً موازياً فيُدخل املجتمعات يف ُدوامة من الفوىض والنزاعات 
الحروبات األهلية. وكان اإلسالم منذ عهد قديم قد حرم اإلساءة والسب  وربما 
لألديان األخرى لئال يُقحم الجميع يف دائرة خبيثة من السباب املتبادل والكراهية،  
مما يمنع التواصل االجتماعي والفكري ويحول بذلك دون انتشار دعوة اإلسالم 
السلمية.  وذلك املنطق  ذاته هو الذي يوجب وضع ترشيعات معتدلة توازن بني 

حرية الفرد يف التفكري والتعبري وقدرة املجتمع عىل االنسجام والعيش بسالم.
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حرية التعبير واألخالق والقانون
الدين واألخالق معاً هما الضامن األكرب لحرية اإلنسان ولحقوقه ولكرامته.    
ذلكم أن جوهر الدين واألخالق هو تحريم الظلم وتعظيم الرأفة والرحمة.  والدين 
أثراً من  الذاتي أوسع  واألخالق ضابطان ذاتيان لألفراد والجماعات.  والضبط 
الضبط الخارجي بواسطة وسائل إنفاذ القانون.  وهما يف الوقت ذاته  القاعدة 
جانب  إىل  واألخالقية  الدينية  فاملعايري  والقوانني.   الدساتري  منها  تُستمد  التي 
املصلحة واملنفعة هي أساس الترشيع يف كل أمة من األمم سواًء وصفت بأنها ذات 
مرجعية دينية أو علمانية.  فالعلمانية ليست محصنة إال من النصوص واألحكام 
الجزئية لألديان منعاً لها من التأثري املبارش يف مجريات الحكم والسياسة.  وأما 
روح الرشائع واألخالق املنبثقة عنها فال يماري مماري يف أثرها الضخم يف توجيه 
الحياة العامة والخاصة حتى يف تلكم البلدان التي توصف بالعلمانية املتشددة. 
فالترشيع املعرب عن دين األمة وأخالقها هو بذاته فرع من فروع حرية التعبري 
للكون والحياة.   إنسانها  األمة وثقافاتها وامتثاالتها ورؤية  تلك  عن خصوصية 
كان  فلنئ  الثقافية()21(.  )النسبية  مصطلح  عليه  يُطلق  بات  الذي  األمر  وهو 
أن يعرب عن  الشعب  الفكرية فمن حق  أن يُعرب عن خصوصيته  الفرد  من حق 

خصوصيته الثقافية وهويته وعبقريته الخاصة بني األمم.
واألمم تعرب عن هذه الخصوصية من خالل التعليم والتوجيه والترشيع   
والتقنني.  بيد أن هذا وإن عنى تفاوتاً يف تفسري حرية التعبري بني األمم والشعوب 
التعبري أساس إنساني تشرتك وتتفق عليه سائر  فإنه ال يعني أن ليس لحرية 
األمم.   وهو األصل الذي يُصار إليه لتعريف تلكم الحرية.  واالختالفات الثقافية 
يف تفسريها لحرية التعبري ينبغي أال تتناقض مع الحق األصيل لإلنسان يف التحرر 

من إكراهات الرأي والفكر والثقافة.
تكون مركز  أن  الحريات فال غرو  أوسع  التعبري هي  كانت حرية  ولنئ   
كلمة جذابة  الحرية  والتحرر. ولكن ألن  بالحرية  املطالبة  الجماعات  اهتمامات 
الجماعات يف مطالبها حتى  تبالغ هذه  ما  وذات طبيعة جمالية وثورية فكثرياً 
تكاد تبلغ إىل املطالبة بالحرية املطلقة التي ال يحدها قانون. ونحن نسمع مراراً 
وتكراراً عبارة )إلغاء القوانني املقيدة للحريات( وهي عبارة مفرطة ىف السذاجة 
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ألن كل قانون هو مقيد للحرية بصفته قانوناً.  فالحوار ال يجب أن يكون حول 
التقييد وجدواه ورشعيته يف  بها وأنما حول مدى هذا  ُمسلم  التقييد ألنه  فكرة 
الظروف املاثلة واألحوال السائدة.  ومن اعتقد أن الحرية ال تتقلص وتتمدد مع 
تحوالت املناخ االجتماعي والسيايس وحاالت الحرب والسلم فهو شخص أعىش ال 

يرى ىف نهار الحقيقة من وقائع الحال إال ما يتمنى.

4

الوسيلة  أنها  ذلك  الحريات  أوسع  هي  التعبري  حرية  بأن  اإلقرار  تقدم       
يُعرف  أن  يحب  التي  وهويته  اآلخرين  بني  وحضوره  اإلنسان  إلظهاروجود 
الحرية  آخر وهو  باسم  الجماعي تسمى  التعبري يف تمظهرها  بها. ولكن حرية 
السياسية أو هي الحريات العامة. وأصل الحرية السياسية أنها املشاركة بالرأي 
يمكن  فال  ومدنية.   توافقية  أنها  السياسية  الحرية  وطبيعة  األحرار.   كل  بني 
تصور وجودها دون توافق املجتمع املدني عىل أن يحيا بمجموعة حراً وأن يكفل 
الحرية لكافة أعضائه. والتوافق املدني هو الذي يعطي الحرية يف إطار املجتمع 
والدولة تعريفها.  وهو كذلك الذي يرسم حدودها. وإال لصارت الحرية نجمة 
بعيدة يتغزل كل فرد يف جمالها ولكنه يظل بعيداً عن مطالها. وجان جاك رسو 
لم يكن األول حديثاً عن أهمية هذا التعاقد والتوافق االجتماعي لتحصني الحرية 
الذي استشفها من  ابن خلدون  أفكاره من  أنه استوحى  فالثابت  الضياع.   من 
األفكار اإلسالمية يف الشورى والبيعة وحرية االختيار.  بيد أن جان جاك رسو 
الفيلسوف عن فكرة توافق املجتمع املدني.  وقدم نظرية  هو الذي عرب بلسان 
املشرتكة  القوة  بمجموع  للتجمع يحمي ويحفظ  )إيجاد شكل  لكيفية  متكاملة 
شخص كل مواطن وممتلكاته.  ويظل كل مواطن وإن اتحد مع الجميع ال يطيع 
سوى نفسه ويبقى حراً بنفس الدرجة التي كان عليها يف حالة الطبيعة()22(.  
فما يتحدث عنه رسو هو ذات ما تعلمه لنا تعاليم اإلسالم هي أن الحرية املدنية 

هي التي تجعل اإلنسان حراً ومتمدناً يف آن واحد.

    واملدنية تعنى الخروج من حالة التوحش إىل حالة االستئناس أوهي األنسنة 
املرتقية بأن يكون الفرد إنساناً متطورا ومرتقياً يف إنسانيته. واإلنسان اجتماعي 
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البيان(.  وما حاجة  اإلنسان علمه  عليها )خلق  الله  التي خلقه  ومدني بخلقته 
اإلنسان إىل بيان؟ إن كان سيعيش وحيداً فريداً تحكمه احتياجاته البيولوجية 
وغرائزه وشهواته الغرثى املتعطشة.  يقول جان جاك رسو )إن ما يفقده اإلنسان 
بالعقد االجتماعي هو حريته الطبيعية وربما حقاً ال محدوداً يف كل ما يغريه وما 
يستطيع أن تبلغه يداه أما ما يكسبه بالعقد االجتماعي فهو الحرية املدنية التي 
هي وحدها التي تجعل اإلنسان سيد نفسه حقيقة، إذ إن نزوة الشهوة وحدها 

عبودية وطاعة القانون الذي نسنه اتفاقاً هي الحرية.()23(.

الحرية السياسية وسيادة القانون صنوان
ال يمكن الحديث عن حرية أو حريات سياسية دون اقرتان ذلك  بمفهوم   
سيادة القانون.  واقرتان الحرية السياسية بل سائر الحريات يف املجتمع املدني 
إليه  يفتقر  ما  هو  القانون  سيادة  خالل  من  الجماعية  اإلرادة  سيادة  بحتمية 
التطور السيايس يف بالدنا. ذلك أن الحديث عن الحرية يف غالب األحوال حديث 
أدبي شاعري.  وال عجب فقد سبق أن قلنا إن الحرية كلمة شاعرية جمالية بذاتها.  
وهي أمر حميم العالقة بوجدان كل إنسان وبشعوره بالحياة ومعناها ومغزاها 
ووجوده وهويته فيها.  بيد أن أفكار القانون واالنتظام والطاعة أفكار ناشزة عن 
تلكم الروحانية الشاعرية الناعمة.  لذلك فالناس فريقان يف فسطاطني، أحدهما 
ينعم  أن  يريد  اآلخر  والفريق  البعيدة،  النجيمة  تلكم  يف  أشعاراً  ينظم  أن  يريد 
بما يُمكن أن يُنال منها وهي عىل أرض الواقع.  فالحرية املدنية السياسية إنما 
القانون.  والشك أن يف كل تسوية  الحر ويرشعها  هي تسوية يجريها املجتمع 
انتقاص. ذلكم أن التسوية إنما هي اقتسام وكل اقتسام هو اختصام.  فتذهب 
حصة لهذا وتذهب حصة أخرى لذاك. وهذه التسوية الكربى القتسام مساحات 
الحرية تسوية يجريها املجتمع املدني.  وقد اختلف الفالسفة حولها فالفيلسوف 
هوبز يرى أن كل ترتيب يؤدي إىل دولة النظام والقانون ترتيب مدني ومرشوع 
أن املرشوعية ال  بينما يرى رسو ولوك  باالتفاق)24(  بالغلبة ال  تم فرضه  ولو 

يمكن أن تُضفى إال عىل تسوية وفاقية تعاقدية بني من يحكم ومن يُحكم.  
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    وهي تسوية يجب أال ترُتك لتنازع  أطرافها أولتقديراتهم.  وإنما يجب أن 
يتم تقنينها يف عقد مكتوب )دستور باللغة املعارصة( ويف قوانني تنبع من إرادة 

املجتمع وأعرافه وامتثاالته.  وبذلك نحصل عىل الطبيعة الديمقراطية للقانون.
سيادة القانون الديمقراطي

والتحوط  االحرتاز  يف  يُبالغ  أال  يُتصور  فال  ثمينة  جوهرة  الحرية  وألن   
للحفاظ عليها، ألن التفريط يف الحرية تفريط يف أمان املجتمع وكرامته وقدرته 
عىل العطاء والتطور والتقدم.  ولذلك فإن عالقة الحرية بذريعة املحافظة عليها 
هي كمثل عالقة الصدفة باللؤلوة، إن تحطمت الصدفة ضاعت اللؤلوة يف أمواج 
البحر الهادر.  يلزم من ذلك أن يكون الحديث عن الحرية موصوالً دائماً بمبدأ 
إنما  بل  القانون  سيادة  بغياب  والدولة  املجتمع  يف  حرية  فال  القانون.  سيادة 
هي الفوىض والفتنة والنزاع الذي تُضاع فيه األوقات وتُهرق فيه الدماء. بيد أن 
القانون ينبغي أن يكون وسيلة املرشع لحماية الحرية ال الغتصابها أو حبسها 
وارتهانها. وما ينبغي أن يتواثق عليه االتفاق فال يشذ عنه أحد هو التسليم أن 
القانون يفقد مرشوعيته ما لم يحظ بمقبولية السواد األعظم من املطلوب منهم 
االمتثال لنصوصه. وال يكون ذلك ممكناً إال بالتوافق عىل نظام ديمقراطي الناس 
بدين  يتفاضلون  ال  املشط.   أسنان  مثل  سواسية  والواجب  الحق  ييل  فيما  فيه 
وال مذهب وال عرق وال جنس وال لون وال قبيلة وال جهة. وهذا هو معنى فكرة 
أحرار يف وطن واحد يتعايشون بحرية  املواطنة وهي حقيقة أن الناس جميعاً 
وسماحة.  ويقوم بذمتهم أدناهم وهم يًد عىل من سواهم ممن خاصمهم وعداهم. 
فكل مواطن سيد عىل نفسه سيد بنفسه يف وطنه.  وال يتأتى ذلك وال يتيرس إال 
بسيادة قانون يتوافق  عليه جميع األحرار إال من أبى أن يمتثل لإلرادة العامة.  
ولذلك فإن الحوار الدائر اآلن عن عالقة الحرية والقانون ينبغي أن يلج إىل طور 
فال  الفجة.  واملزايدة  السياسية  الطفولية  عن  ينأى  وأن  واملسؤولية،   النضوج 
حرية بال قانون وكل قانون إنما يختصم من الحرية يف ذات الوقت الذي يضمن 
فيه لها أن تبقى وأن تزهو وتزدهر. ولسنا نسيج وحدنا يف السودان وليس يُطلب 
منا أن نعيد اكتشاف العجلة التي اكتشفها األولون منذ آالف السنني.  لذلك علينا 
املثىل  العالقة  قبلنا يف رسم  من  األمم  عرفتها  التي  املمارسات  بأفضل  نأخذ  أن 
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بني الحرية والقانون.  ويف رشيعتنا هوادي كثرية ُمعينة عىل ذلك.  ويف تجاربنا 
إن  املثال واإلمثولة.   أو فشل ففيها  السابقة خربة مما نجح  وعربة مما أخفق 
خطابنا السيايس يتوجب عليه أن يرتقي من وهدة الهجاء واملراء إىل رتبة الجدل 
الُصم  إىل حوار  ينتهى  لئال  واملوضوعية  بالنزاهة  الحوار  يتحىل  وأن  والحوار،  
البُكم الُعمي الذي ال يصل فيه منه إىل اآلخر صوت وال تُبلغه منه إشارة.  والله 

املستعان عىل كل حال وهو الهادي إىل سواء السبيل.

جدل الديمقراطية
    عندما يتفكر املرء يف روية يالحظ رسعة إيقاع األحداث السياسية يف السودان. 
واملثري للعجب أن إيقاع مسار األمور يف شتى مناحي الحياة األخرى يتسم بالبطء 
بينما تميض سائر  أنه  أن سبب ذلك  الرأي عندي  فلماذا ذلك كذلك؟  النسبي.  
السياسة  أمور  غالب  فإن  نحو مقاصدها  األفعال  بتوجيه  األخرى  الحياة  أمور 
ما كان ذلك  إنما يجيء يف شكل رد فعل رسيع لفعل من طرٍف مواٍز.  وغالباً 
أن  األشياء  من طبيعة  أنه  األفعال. والشك  ردود  تداعي  من  نفسه جزءاً  الفعل 
يكون رد الفعل رسيعاً فتتمظهر األحداث بشكل متتاٍل رسيع من ردود األفعال،  
مما ييش بأن مكنون األفعال من العاطفة أكرب بكثري من  مضمونها من الفكر 
لألحداث  الرسيع  التداعي  هذا  وسداد.  بدقة  مقاصده  نحو  املصوب  املرتوي 
السياسية واألقوال والترصيحات السياسية يجعل الساحة السياسية تمر بحالة 
من التجاذب املستمر ويجعل الجمهور يف حالة من التوتر والرتقب وكأن البالد 

موعودة دائماً بالثبور وعظائم األمور. 

الراهن السياسي. .. بشائره  ونذره
بني  املاثل  السيايس  الراهن  تشكل  وهي  األيام  هذه  مثارة  كثرية  قضايا   
أيدي الناس وبعضها بني ظهرانيهم. العالقة بني الشمال والجنوب وما اتصل بها 
من ارتباط بني الجنوب وبني املعارك التي تدور يف جنوب كردفان والنيل األزرق 
هي واحدة من أهم املوضوعات.  وامتداد ذلك يف تحرك بعض الحركات املتمردة 
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العدل واملساواة – قطاع  يف دارفور. ومن جهة أخرى توقيع السالم مع حركة 
امليدان – ثم دعوة الرئيس لحوار مفتوح غري مرشوط والذي سبقه لقاء برلني 
البعض  الذي عده  الجمهورية  العام. ثم ترصيح رئيس  الرأي  انتباه  أثار  الذي 
أمراً مقصود التوقيت والتوجيه بأنه غري راغب وال عازم عىل الرتشح مرة أخرى 
للرئاسة. وتنوقلت بني هذا وذلك ترصيحات عديدة وأقاويل كثرية قليل جداً منها 

املتبرص املتفكر يف مسارات األمور أو يف مآالتها.

قد يعلم أهل العلم والخربة أن السياسة بخالف بعض الشؤون األخرى   
تبدأ بالجزئي ثم أنه البد لها من نظم هذه الجزئيات يف إطار كيل جامع يعطيها 
الوجهة واملعنى يف آن واحد. بيد أن هذا التدبري الحكيم ال يحدث كثرياً يف السياسة 
أخرى.   إطار جزئيات وجزئيات  يف  تظل محصورة  ما  كثرياً  فإنها  السودانية.  
والقراءة  للتتبع  يصلح  سياق  أي  عن  معزولة  وترصيحات  متوحدة  ومواقف 
املنهجية املوضوعية. وهذه الرسيالية السياسية قد أعيت الشعب الصابر وأرهقت 
أعصابه وأنهكت قواه يف أنتظار أن يربم أهل السياسة أمر رشد للبالد يقُر  به 
البالد والعباد  األمر ويستقر،  ويتهيأ به مناخ جديد للتعاون عىل إصالح شأن 
بما يُعمر به اقتصادها.  ويرتقى يف مدارج الحضارة مجتمعها ليكون رائداً كما 
هو قمني به أن يكون. ولكم يقض بايل سؤال ممض هل ثمة مساحة أو سانحة 
للفال الحسن ؟ لكني أرد هاجيس النفيس إىل أن اإليمان من الفال الحسن.  وأنه 
ال ييأس من روح الله إال القوم الكافرون، وأن هذه البالد لها سوابق نواجح يف 
وصل ما انقطع ورتق ما انفتق..  بدءاً بالتوافق عىل االستقالل ثم التوافق عىل 
املصالحة والسالم ألكثر من مرة.  فلربما يتنزل روح من الله عىل أهل السياسة 

تهدأ به النفوس الثائرة وتساق به العقول الحائرة لتقرب إىل الهداية والرشد.

الدستور. . معناه ومغزاه
الدستور يف اللغة العربية قد جاء من لفظة فارسية هي “دست” والدست   
 .)25( صاحب  تعنى  أور  ولفظة  القاعدة  أو  املقعد  هو  أي  عليه  تقعد  ما  هو 
وهو يف االصطالح املادة التي تستوحى منها األنظمة والقوانني واملعنى يف اللغة 
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اإلنجليزية شبيهة بذلك. فلفظة Constitution   تأتي من كلمة Constitute أي 
يؤسس  فهو األساس الذي تؤسس عليه األنظمة والقوانني.  وإذا كان الدستور 
هو أساس النظام والقانون علينا أن نتأمل يف حالنا لنقرر بشأن قدرتنا ورغبتنا 
يف بناء نظام متوافق عليه  يكون هو القاعدة التي يقف عليها الجميع. فالحوار 
حول الدستور البد أن يبدأ بحوار األفكار قبل أن يخلص إىل حوار األحكام.  فكل 
حكم لم يؤسس عىل أصول منضبطة فكأنه بناء شيد عىل شفا جرف هار ال يوشك 
أن يهوي بمن يقف عليه إىل درك سحيق.  والشك أن بعض إخوتنا من اإلسالميني 
يسألون إن كان الدستور هو القاعدة التي تؤسس عليها كل األنظمة والقوانني 
يف الدولة ملاذا نحتاج بعد القرآن إىل دستور بخالفه ؟ أوليس القرآن هو دستور 
إىل  يحتاج  الدستور  أن  هو  األول  الوجه  و  وجه.   من  أكثر  لها  واإلجابة  األمة؟ 
تحديد دقيق لئال تكون القاعدة نفسها موضعاً للخالف.  لذلك لزم أن نستوحي 
من القرآن أصوالً حاكمة كما فعل الفقهاء والعلماء عىل مدار الزمان اإلسالمي. 
فهم لم يكتفوا بالقول أن القرآن قد أصل األصول وقعد القواعد فال حاجة إذاً 
ألصول للفقه.  بل ال حاجة للفقه نفسه ألن الفقه إنما هو األدلة التفصيلية التي 

تستنبط منها األحكام فتتنزل عىل األوضاع واألحوال.

فتدوين الدستور مثل تدوين املذاهب ليتوافق أصحابها عىل قواعد الفهم   
واالستنباط.  ولكن تدوين الدستور هو مقاربة لتدوين وثيقة جامعة بني املذاهب.  
بل وثيقة جامعة بني املذاهب وامللل يف بلد لم تخلص للمسلمني وحدهم. ولذلك فإن 
رسول الله صىل الله عليه وسلم لم يأطر اليهود ويجربهم إجباراً عىل الخضوع 
ألحكام القرآن بل تعاهد معهم عىل وثيقة تحدد واجباتهم وحقوقهم يف تعاطيهم 
مع أهل املدينة ويف خضوعهم لسلطانها.)26(. وألن دولتنا املعارصة ليست بدولة 
امللة الواحدة فالبد من توافق مع أهل امللل األخرى عىل قواعد التعايش الوطني من 
خالل وثيقة الدستور. والرحلة نحو تدوين دستور متوافق حوله تبدأ بالحوار 
الحر  حول أفكار ما قبل الدستور.  ونقصد بها األفكار الكلية أو املرجعية الكلية 
التي يتوافق عليها السواد األعظم من الناس.  ثم يتوافقون حول كيفية استيعاب 
اآلخرين املختلفني أو املخالفني يف إطار رؤى هذه املرجعية الكلية. كذلك البد أن 
يشمل الحوار توصيف الحالة االجتماعية والثقافية يف البالد.  ألن أيما وثيقة يراد 
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لها أن تشكل النظام األساس لالجتماع املدني بالبالد البد لها أن تكون متالئمة 
مع الحالة االجتماعية والثقافية يف تجانسها وتنوعها. فالدستور هو رحلة البحث 
عن نظام عادل يقبل الجميع االنصياع ألحكامه،  ألنه يحقق فكرة املنفعة العامة 
بل  ألوانهم.   أو  أنواعهم  أو  مللهم  أو  أعراقهم  الناس بسبب  بني  تفرق  ال  التي 
تجعل املواطنة أي التعايش والتساكن املدني هو األساس الذي تحدد عىل قاعدته 

الواجبات وتنال الحقوق.

2

    إن أهمية الحوار حول الدستور تنبع من كونه يمثل النظام األساس لالجتماع 
املدني للبالد. فالدستور يعرب عن اإلرادة العامة يف كيفية تأسيس األطر السياسية 
املجتمع.  يف  السيايس  املرور  قواعد  ورسم  التجاوزات  ومنع  الصالحيات  ومنح 
أكرب  هو  االجتماعي  الرتايض  إىل  الوصول  يف  املدني  املجتمع  نجاح  أن  والشك 
هو  بالرتايض  ذلك  وإنجاز  املدني.  املجتمع  يف  واملتساكنني  املتعايشني  إنجازات 
جوهر الديمقراطية. فالديمقراطية ليست االنتخابات وال هي بالتداول السلمي 
للسلطة فحسب بل هي قبل ذلك تمكني املواطنني من ممارسة حقهم يف اختيار 
يعتقدون  التي  تلك  ملجتمعهم.   يريدونها  التي  والسياسية  االجتماعية  الحياة 
أنها تحقق مبادئ املساواة والحرية والعدالة. وفكرة التمكني جوهرية يف مفهوم 
املقصود  بل  اإلرادة  عن  التعبري  مظاهر  إظهار  املقصود  فليس  الديمقراطية 
تماهى  ذلك  فإن حدث  التأثري.   ومن  الربوز  من  العامة  اإلرادة  تلك  تمكني  هو 
مفهوم الجمهورية حيث السلطة العليا للجمهور مع مفهوم الديمقراطية حيث 
يمارس الجمهور هذه السلطة عرب قواعد ومعايري ومؤسسات وضعها وصنعها 

بنفسه)27(.

المجتمع المدني... هل يوجد في السودان؟
السودان؟  يف  يوجد  هل  والثاني  املدني؟  املجتمع  هو  ما  األول  والسؤال         
أبرز  من  رسو  جاك  جان  كان  السيايس؟  النظام  يف  إرادته  يجسد  هل  والثالث 
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مفهوم املجتمع املدني عندما تحدث عن نظريته يف العقد االجتماعي. واملجتمع 
بيئة متحرضة.  وتعريف  املتساكن يف  املجتمع  املدني عند جان جاك رسو هو 
إن تقاربوا وتداخلوا  الناس  السيايس وال غرو فإن  رسو يجعله أشبه باملجتمع 
البد لهم من تنظيم هذا االجتماع.  وتنظيم االجتماع البرشي هو السياسة بعينها. 
واستخدامها   املجتمع  يف  والصالحيات  السلطات  قسمة  هو  السياسة  فمقصود 
تعريفات  ولكن  وسالسة.  يرس  يف  املجتمع  ومصالح  عالقات  انسياب  لضمان 
محدثة للمجتمع املدني أعطته مفهوماً وصفياً يميزه عن الدولة وسلطاتها.  فهو 
ومتميز  املؤسسات  تلك  عن  خارج  ولكنه  سلطاتها  ويحدد  الدولة  يصنع  الذي 
دونها. وإذا حاولت الدولة احتواء كل نشاط أهيل يقوم به املجتمع املدني فإنها 
تتحول إىل دولة شمولية تسعى البتالع املجتمع.  فكأنما “تلد األمة ربتها” كما 
ورد يف املأثور أي أن املصنوع يبتلع الصانع.  وإذا شئنا الجمع بني التعريفني 
فالمشاحة أن املجتمع املدني سابق عىل الدولة بل صانع لها من خالل توافقه عىل 

بناء النظام السيايس. 

وسطه  يف  محور  أو  دائرة  فكأنها  حولها.   من  باٍق  الدولة  إنشاء  بعد  وهو     
ولكنه يحيط بها من كل النواحي.  ويتسع نشاطه فوق أوجه نشاطها وتتجاوز 
مؤسساته مؤسساتها.  وتفوق طاقاته طاقاتها وتسبق مبادراته مبادراتها. مثل 
هذا املجتمع وحده هو القادر عىل تاسيس نظام جمهوري حقيقي.  وال مشاحة يف 
االسم حتى إذا كان شكل الدولة ملكياً دستورياً بحيث إن السلطة األعىل لجمهور 
الشعب فإن طبيعة النظام تبقى طبيعة جمهورية ولو كان اسمه ملكياً.  ويحمل 
كل رموز امللكية وطقوسها كما يحدث يف بريطانيا ودول اسكندنافيا وغريها من 
الدول. والنظام الجمهوري الحقيقي هو النظام الذي يكون فيه جمهور الشعب 
قادراً عىل بلورة إرادة عامة تجسد املؤسسات وترسم العالقات وتصف املصالح 
للنظام  الطبيعية  التكملة  هو  الديمقراطي  والنظام  تحصيلها.  وطرق  واملنافع 
الجمهوري.  فهو وحده الذي يمكن جمهور الشعب من ممارسة تلك القدرة يف 
بناء املؤسسات ورسم العالقات وتحديد املصالح واملنافع بصورة فعلية وعملية. 
من  العامة  اإلرادة  تمكني  هو  جوهرها  ولكن  عديدة  شكول  لها  والديمقراطية 

الفصل يف األمور.  
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المجتمع المدني والثقافة الحقوقية
    وللوصول إىل تلك اإلرادة العامة فالبد من االلتزام بمبادئ جوهرية أولها أن 
كل مواطن له نفس الحقوق والواجبات ال يؤثر يف ذلك عرف أو جنس أو لون أو 
نوع أو انتماء لطبقة ما. ومبدأ املساواة هذا هو الذي يفرس مبدأ العدالة والعدالة 
هي القسمة بالسوية وإعطاء كل ذي حق حقه.  وهي إتاحة الفرص املتساوية يف 
التنافس عىل ما ال ينال إال بالتنافس ويشمل ذلك تمكني الضعيف ال بكسبه من 
القدرة عىل التنافس مع اآلخرين.  والديمقراطية تعني أن الشأن العام يبقى شاناً 
عاماً،  وال يجوز احتكاره لشخص ما أو جماعة ما أو طبقة ما.  وال يجوز تسلط 
شخص ما أو جماعة ما أو طبقة ما عىل الشأن العام دون تفويض أو تخويل من 
جمهور الشعب لها بذلك. فالديمقراطية تعني بالرضورة وجود مجتمع مدني 
ناشط وفاعل ويتحىل بالوعي بحقوقه وواجباته. فالثقافة الحقوقية هي ما يميز 
املجتمع املتمدن من املجتمعات البدوية. ذلك أن تساكن الناس وتشابك عالقاتهم 
يقتيض وجود أعراف ومدونات تحدد الحقوق والواجبات وترسم املسارات غري 
املتقاطعة للمرور الرسيع لتحقيق املصالح العامة واملنافع الخاصة. واملجتمعات 
املتحرضة مجتمعات تزدهر فيها الثقافة الحقوقية ويعرف كل فرد ما يحق له 
وما يمتنع عليه حتى يصبح ذلك عرفاً معروفاً يكاد يالمس مرتبة العقيدة.  ومما 
من  كثرياً  فاعتمدت  حرضية  مجتمعات  يف  نزلت  جميعاً  األديان  أن  فيه  شك  ال 
األعراف الحسنة ونسخت األعراف السيئة أو تلك التي عادت طقوساً بال مضمون 

فيه النفع للناس.

    وإنما أنزلت الرشائع ليقوم الناس بالحق ولينتصف من بعضهم للبعض اآلخر 
املجتمع  هو  املدني  واملجتمع  محل.  وكل  وقت  كل  ىف  بينهم  بالقسط  وليقوموا 
الذي يقوم عىل ثقافة حقوقية يؤمن بها ويسعى إىل إنفاذ ما يرتتب عىل أحكامها 
الجميع. ولعل ذلك يلج بنا إىل السؤال الثاني هل يوجد مجتمع مدني بالسودان 
واإلجابة عىل عجل نعم يوجد مجتمع مدني بالسودان.  فإن السودان قد خرج من 
البداوة التي تفرق الناس قبائل وجماعات متحايزة متمايزة إىل جماعات مدنية 

متساكنة ومتعايشة.  وأصبح غالب أهله من سكان املدن أو القرى املتمدنة.
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    بيد أن مجرد وجود املجتمع املدني ال يعني كون هذا الوجود ذا أثر فاعل ىف 
أما املجتمع  تطور أوضاع املجتمع نحو االستقرار والتحسن والتقدم املستمر.  
املدني يف السودان فرغم نشاطه فإنه مجتمع غري فاعل أي أنه غري مؤثر يف عواقب 
األمور التي تمس مصريه وحياته. وال يتعجبن أحد من النشاط غري الفاعل فكثري 
من الرحى تدور وال ترى طحناً.  وهذا لألسف حال املجتمع املدني يف السودان 
هو يدور ويحدث عجيجاً وضجيجاً ولكن ال طحني إال النزر اليسري. وأما أسباب 
ذلك فسؤال سنعود إليه الحقاً. ولكننا نختتم باإلجابة عىل السؤال الثالث، وهو 
هل يجسد املجتمع املدني يف السودان إرادته يف النظام السيايس ؟ واإلجابة تأتي 
السودان  يف  كافة  األوساط  يف  السيايس  النشاط  فرغم  يفعل.   ال  إنه  ال  رسيعاً 
األمر الذي ال تكاد تجد له مشابهاً يف املنطقتني اللتني تحيطان به أعني العربية 
السيايس ال يزال يدور ىف دائرة مفرغة.  وأما اسباب  التطور  أن  إال  واإلفريقية 
فشل املجتمع املدني السوداني يف تجسيد إرادته العامة يف نظامه السيايس فأمر 

يستوجب املزيد من االستفاضة يف حديث متصل.. 

3

   ووصالً للحديث يعن لنا سؤال : ملاذا فشل املجتمع املدني يف السودان يف تجسيد 
إرادته العامة يف نظامه السيايس؟ ملاذا يحدث ذلك رغم املفارقة البارزة يف كون 
أن درجة االهتمام بالشأن السيايس يف السودان تفوق مثيالتها يف جواره العربي 
واإلفريقي؟ ملاذا يفشل مجتمع مدني متحرض مفعم بالنشاط عن تأسيس نظام 
سيايس ينال الرضا من غالب أفراده؟ هذه بعض األسئلة التي ربما مقاربة اإلجابة 
عن بعضها قد تلقي شعاعاً من الضوء يعني عىل الفهم وربما يدفع للتحرك يف 

االتجاه الصحيح.

ما هو النظام السياسي؟
      لعلنا قد أجبنا  ببعض اإلجابات الضمنية فيما تقدم من قول.  ومن ذلك 
أن النظام السيايس هو تلك الشبكة من العالقات البينية والرتاتبية التي تستند 
املوارد  إدارة  بغرض  املجتمع  يف  وترتيبها  تقسيمها  عىل  وتعمل  السلطة  إىل 
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يف  النزاعات  وفض  ودرء  والسالمة  األمن  وتحقيق  املصالح  وتحصيل  العامة 
من  املرغوبة  وغري  املرغوبة  واألدوار  السلوك  السيايس يصف  والنظام  املجتمع. 
األفراد والجماعات واملؤسسات.  ويقنن ذلك يف شكل أعراف أو ترشيعات.  وهو 
قيمه  عن  للتعبري  وهيكلية  اجتماعية  مؤسسات  يؤسس  أن  له  البد  بالرضورة 
منظمات  إما  وهذه  السيايس.   للمرور  املنظمة  القرارات  وإلصدار  ومقاصده.  
مؤسسات  أو  الطوعي  والعمل  املصالح  وجماعات  األحزاب  مثل  مدني  مجتمع 

دولة مثل السلطات التنفيذية والترشيعية والقضائية.

     وكلمة نظام كيفما استعملت فهي كلمة تصف أو تؤسس األوضاع القياسية 
فيما يجب أن يفعل أو يرتك. وعندما نتحدث عن النظام السيايس يكون الحديث 
عن منظومة ال عن منظمات أو مؤسسات منثورة توجد عىل صعيد واحد ولكنها 
عاجزة عن التواصل أو التفاعل بما ينشئ وضعاً اعتبارياً جديداً.  يكون فيه كل 
املثال ليس عدداً من األحزاب  جزء بعضاً من كل.  فالنظام الحزبي عىل سبيل 
عىل صعيد واحد بل هو يف األساس جمعية متكونة من أحزاب متعددة.  تترصف 
أحياناً بالروح الجمعية وأحياناً تتعدد استجابتها للقضايا قيد النظر أو التفاعل 
أفضل  الحزبي  للنظام  أعطيت  التي  االنجليزية  والكلمة  النزاع.  أو  التنافس  أو 

تعريفاً وتوصيفاً للمطلوب منه. 

إال ألعداد  اجتمعت.  فإذا كلما وقفت  الجمعية.  والجمع ال يكون       وتعني 
عُظمت  البعض  بعضها  جانب  إىل  تراصت  وإذا  العددية.   قيمها  قلت  فرادى 
القيمة والفائدة منها.  ولكن املعرب السيايس اختار أن يستخدم كلمة تعددية 
لوصف النظام الحزبي.  واختار بذلك القيمة األدنى واختار الفصل دون الوصل 
والشتات بديالً لالجتماع. فالنظام الحزبي يف بالدنا قائم عىل فكرة االفرتاق  العىل 
فكرة االجتماع. ولذلك فاألحزاب تحرص أكثر الحرص عىل إبراز املفارقات أكثر 
من حرصها عيل إبداء املوافقات.  والتوافق الحزبي لفظة ال تقرتن إال باألزمات.  
األوضاع  ملواجهة  وفاقية  بدائل  لتطوير  ال  الخواطر  لتهدئة  حينها  وتستخدم 
املتأزمة. وهنالك خلط مريع بني معنى التوافق والتحالف. فالوفاق يفهم وكأنه 
حلول  إىل  للوصول  التقاء  لتحقيق  وليس  للحكم،   الحزبية  القوى  بني  ائتالف 
أكانت  سواء  األخرى  املدني  املجتمع  منظمات  مع  والحال  الشائكة.  للقضايا 
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فهي  الحال.   هذا  بأفضل من  ليس  أو جماعات عمل طوعي  جماعات مصالح 
إما أن تستظل بمظلة القوى السياسية أو تنحو نحوها.  وفكرة التشبيك التي 
أصبحت هي شعار العمل الطوعي أو عمل منظمات الضغط غائبة عن الثقافة 

التنظيمية. 

     فإن حرضت فال تكون إال صورة شكلية ال يُعرب عنها يف الرؤى وال اقتسام 
األنظمة  هذه  إن  ثم  املوحدة.  الفاعلة  القيادة  عن  بل  األدوار  تحديد  وال  املوارد 
املقسمة منذ اإلنشاء تخضع لتقسيمات جديدة متكاثرة بسبب التحيزات الجهوية 
والقبلية والفئوية.  فيقسم املقسم أصالً ويجزئي املجزأ.  وانظر إىل حال األحزاب 
السياسية من داخلها، هل ترى اجتماعاً عىل رؤية أو اتفاق عىل مقصد أو قبوالً 
والنزاع  الخالف  أسباب  إىل  لزعامة طائفة. وانظر  أن يكون تسليماً  إال  بزعامة 
نخاعه  حتى  معلول  السيايس  نظامنا  أن  حينئذ  فستعلم  إدارته  وكيفية  وبؤره 

العظمي. ...فما العمل؟

الثقافة السياسية هي السبب
       إن علة النظام السيايس يف السودان أو علة عدم القدرة عىل إنشائه علة ثقافية 
بادية الرأي. وقد أرشنا إىل فقر الثقافة الحقوقية يف املجتمع السوداني،  وهذا أمر 
يدعو للعجب يف مجتمع يتحىل أفراده بحساسية عالية تجاه الكربياء والكرامة 
الشخصية. وهذه الخصلة خصلة الكربياء الذي يتجاوز املعدل يمكن أن تكون 
أحد املناقب التي تدفع النهضة الرسيعة والتقدم.  ألنها ستكون من أقوى محفزات 
استفراغ الوسع يف ترفيع شأن الذات.  ولكنها يمكن أن تكون من الوجهة األخرى 
واحدة من منقصات املسعى املتسارع إىل التقدم والرقي االجتماعي.  والكربياء 
أنها تقلل  إال  ذاتية  للتعلم الرسيع بصورة  أنها قد تحفز صاحبها  الزائدة رغم 
من قدرته عىل التعلم من اآلخرين.   ذلك أن هاجس الكربياء يقول له من هذا 
بالتفوق.  فاالعرتاف لآلخرين  له  العايل, مقام االعرتاف  املقام  حتى يتسنم هذا 
وكما  الكربياء.  شديد  املرء  عىل  يشق  أمُر  واملهارة  بالرباعة  أو  العلمي  بالتفوق 
يف قبول سلطة اآلخرين.  وعدم  أيضاً  العلم يربز  تلقي  يتمظهر ذلك يف مسألة 
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يف  فاعلة  مؤسسة  أية  بناء  دون  رئيس  معوق  السلطة  يف  الرتاتيبية  مبدأ  قبول 
املجتمع أو الدولة. والكربياء الزائدة تتجه بالرضورة إىل غمط الناس أشيائهم.  
ولذلك يشق عىل بعض الناس االعرتاف بفضل اآلخرين فضالً يرتتب عليه التسليم 

لهم بسلطان أو نفوذ. 

    إن املجتمع السيايس لن يتطور ما لم يكن االعرتاف بالقانون ومن ينفذ القانون 
من أول أولوياته وأعىل أولوياته. وترشيع القوانني وتنفيذها يقتيض وجود مجتمع 
مدني يؤمن بالرتاتيبية وبوجوب التسليم لسلطة القانون.  وملن أعطي سلطان 
تنفيذه.  ومجتمعنا يعاني مشكلة شائكة يف هذا املطلوب. فالقانون نفسه ظل 
والتنفيذية ظلت هي  الترشيعية  إشرتاعه. ومؤسساته  أصول  للنزاع يف  موضعاً 
األخرى موضع التجاذب والتخاصم.  ولذلك فأن مسألة الرشعية تقع يف مركز 
املحور من بناء النظام السيايس.  ونعني بلفظة  الرشعية أوالً االتفاق عىل أصول 
الرشيعة  أن  شك  وال  والقوانني.  الرشائع  استنباط  مرجعيات  عيل  أي  االشرتاع 
الدينية واألعراف االجتماعية هي أصول االشرتاع يف كل أنحاء الدنيا حتى يف تلك 
البالد التي تزعم أنها علمانية تفصل بني الدين والسياسة.  ولكن الدين متلبس 
بالثقافة وال يمكن أن تفصل بني الثقافة والسياسة إال إذا تصور البعض إمكانية 
وامتثاالته  املجتمع  اعتقادات  يف  متمكنة  فالثقافة  وجلده.  اإلنسان  بني  الفصل 
وترصفاته.  وما السياسة إال جلب املنافع التي تراها ثقافة املجتمع منفعة ودرء 
أكانت تلك املصالح واملفاسد  املجتمع مفسدة.  سواء  التي تراها ثقافة  املفاسد 
مادية أو معنوية. ويف بالدنا ظلت قضية املرجعية عالقة بني القوى السياسية.  
والعرف  اإلسالمية  الرشيعة  بأن  تسلم  أنها  تزعم  األكرب  األحزاب  غالب  أن  رغم 
هو  لديها  األصل  أن  وبسبب  لكن   املرجعيات،  السودان هي  أهل  بني  املعروف 
إبراز املختلف عليه وإخفاء املؤتلف حوله فقد ظلت قضية املرجعية الترشيعية 
موضعاً للخالف حتى بني األحزاب التي تنادي بالصحوة اإلسالمية والجمهورية 
اإلسالمية والرشيعة اإلسالمية.  ومرجع ذلك إىل ضعف االتصال والحوار الفكري 

بني فرقاء السياسة.

       فقلما يجتمع هؤالء يف منابر الحوار والتفكري الجماعي.  هذا إن وجد وجوه 
القوم وقتاً يتًوفر لديهم  لشؤون التفكريأو شجونه.  ومسألة الرشيعة لها وجه 
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آخر غري رشعية االستنباط وهو رشعية االختيار.  فمن يقرر أن هذا األمر رشعي 
علمية  نخب  أو  طائفية  بيوتات  هي  هل  مقبول.  غري  أو  مقبول  أو  إسالمي  أو 
رشعية أو جماعات إسالمية ناشطة أو تجمعات قومية أو يسارية أو مثل هذا أو 
غري هذا. ال تزال قضية الرشعية قائمة وغائمة يحفها الغموض..  ألنه يشق عىل 
الجميع التسليم بسلطة الشعب العلمية.  فاملثقفون واملتعلمون والزعامات الدينية 
والنخب العلمية ال ترى أن الخيار يجب أن يرتك للشعب ليحدد ما هو اإلسالمي 
وغري اإلسالمي.  وما هو املقبول لديه وغري املقبول يف أوساطه. ولنئ كان الدين 
والرشع قد سلم بالرشعية العلمية للشعب يف مبادئ اإلجماع والعرف فكيف ال 
يسلم بذلك من يزعمون أنهم مهتدون بهداه؟ ونعني بالرشعية العلمية للشعب 
والتصحيح.  وسوف  والتخطئة  والتقبيح  التحسني  يف  املعروف  العرف  تحكيم 
والدهماء  العامة  رشعية  إعالء  يعني  بذلك  التسليم  أن  للزعم  البعض  يسارع 
العلمية عىل رشعية العلماء والخرباء والفقهاء وليس هذا بصحيح. فعامة الناس 
أحكم من ذلك بكثري.  ولذلك فقد ظلت األعراف تهتدي بعلوم العلماء وخربات 
للخري والنفع  الخرباء ولكنها تثبت ما تراه صادراً عن ثقة مؤتمن وتراه جالباً 

والصالح.

  وترتك جانباً ما تراه بخالف ذلك.  وقد قال رسول الله صيل الله عليه وسلم يف 
هذا املعنى “ما رآه املؤمنون حسناً فهو عند الله حسن”)28(.  إن اإلسالم الذي 
يختلف عليه رجال األحزاب ال يختلف عىل جوهرة وال أصوله وال محكمات أحكامه 
عامة الناس.  ولذلك فإن رشعية االختيار هي لعامة الناس.  واإلجماع الذي يُعتد 
به هو إجماعهم.  والعرف الذي يُعمل هو عرفهم.  وهم عىل رشوطهم كما قال 

رسول الله صىل الله عليه وسلم “إال رشطاً أحل حراماً أو حرم حالالً”)29(.

4

بقوة يف  Sustainability طريقه  “القابلية لالستمرار       عندما شق مفهوم 
وسط نظريات الحداثة اعترب فتحاً فكرياً فلسفياً ال نظري له. وما لبثت اللفظة 
أن تحولت إىل مفهوم راسخ غري قابل للتخطي عند الحديث عن ابتدار خطط أو 
تنفيذ مرشوعات تنموية. ولكن املصطلح أمىض زماناً متطاوالً يف إطار املفاهيم 
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التنمية  إىل  االقتصادية  التنمية  من  طريقه  يشق  أن  قبل  التنموية  االقتصادية 
البعض  عليه  أطلق  سواء  لالستمرار  القابلية  عامل  أصبح  ثم  ومن  السياسية. 
املؤسسات  نجاح  عوامل  أهم  من  واحداً   Durability أو     Sustainability
السياسية مثلما هو عامل يف نجاح املرشوعات االقتصادية)30( واملصطلح عريق 
النسب بمفهوم الثقافة ببعديها املادي واملعنوي.  وهذا ما يجعل حديثنا موصوالً 
مع آخره يف املقال السابق عندما تحدثنا عن إشكاالت الديمقراطية ومشكالتها يف 

املجتمع السوداني مردها إىل حالة عدم توافق كامل مع الثقافة السائدة.

مفهوم االستدامة
مع معطيات  واملؤسسات  املرشوعات  مواءمة  االستدامة  بمفهوم  ويُعنى   
املجتمع والبيئة.  بحيث تكون قادرة عىل االستمرار وتلبية احتياجات الحارض 
املصادر  احتياجاتها من ذات  تلبية  القادمة عىل  األجيال  التأثري عىل قدرة  دون 
والثقافة وجد  بالبيئة  االستدامة التصاله  والثقافية. ومفهوم  والطبيعية  البيئية 
األرض  قمة  يف  املفهوم رسمياً  تبني  الثالث.  وجرى  العالم  مثقفى  لدى  رواجاً 
بالربازيل يف العام 1992م.  وألن قمة األرض كان محورها الحفاظ عىل البيئة 
مفاهيم  مع  متصالحاً  للتنمية  مفهوماً  تتبنى  أن  بها  قميناً  كان  فقد  والطبيعة 
باملفهوم  متصل  االستدامة  ومفهوم  إهدارها.  وعدم  والطبيعة  البيئة  احرتام 
قادرة  الحيوية  النظم  أن  أدرك  اإلنسان  أن  ذلك    Organic concept الحيوي 
عىل التكيف مع متغريات البيئة مع البقاء متنوعة ونامية ومنتجة ومستمرة مع 
مرور األوقات. وبمحاكاة النظم الحيوية أدرك اإلنسان أن أفضل أسلوب للنماء 
واالستمرار هو محاكاة النظم الحيوية يف ارتباطها املتفاعل مع البيئة.  وهذا يعني 
أن حفظ النظم التي ينشئها البرش يمكن أن تستدعي القدرة الفائقة عىل التعامل 
املسؤول مع معطيات املحل والوقت. ومهما كان املفهوم تأشريياً فإنه يجمع بني 
االحتياجات املادية واملعنوية للبرش ومعطيات البيئة والطبيعة. ولنئ كان ليس 
من السهل تحديد املفهوم يف الجانب االقتصادي واعتماد مقاييس لالستدامة يف 
أو  االستدامة  ينتقل مفهوم  عندما  أشد عرساً  األمر يصبح  فإن  االقتصاد  نطاق 
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القابلية لالستمرار إىل نطاق التنمية االجتماعية والسياسية. ذلك أن التعامل مع 
نفسية  نواٍح  إىل  يتعداه  وإنما  العضوية  الحيوية  الناحية  ينحرص عىل  ال  البرش 
وعقلية أشد تعقيداً.  بيد أن ذلك لن يقدح يف صحة املفهوم عىل وجه اإلجمال.  
مع  تالؤمها  بمقدار  إال  االستمرارية  تُمنح  ال  والسياسية  االجتماعية  النظم  فإن 
معطيات الوقت واملحل. والتنمية السياسية لكي تضمن القيام عىل أسس راسخة 
البد لها من مراعاة خصوصية املكان وخصوصية اللحظة التاريخية،  وآثار تلك 

الخصوصيات عىل معتقدات اإلنسان وأفكاره وميوله ومزاجه العام.

الديمقراطية القابلة لالستمرار
وثقافية.  اجتماعية  طبيعة  ذات  نظم  األخرى  هي  الديمقراطية  والنظم   
ومما ال شك فيه أنه ال يوجد شكل واحد للنظام الديمقراطي إال عىل وجه التقريب. 
فلألمم عرب املسافة والزمان تجارب متعددة ونظم متعددة يمكن أن تُحظى بإضفاء 
صفة الديمقراطية عليها. وقد يحتاج البعض إىل إضافة الديمقراطية إىل لفظة 
أخرى إلعطائها معنٍى أكثر تحديداً.  مثل الحديث عن الديمقراطية الليربالية  أو 
“الديمقراطية االجتماعية”.  وقد اختلفت تجارب البرش الديمقراطية عرب الزمان. 
أثينا وديمقراطية  ديمقراطية  بني  أن يسوي  االعتساف  بغري  أحد  يستطيع  وال 
املشرتكة شديدة  واملعاني  باريس)31(وديمقراطية وستمنسرت)32(.    كميونة 
أو  أو عرب وكالء  مبارشة  نفسه  الشعب يف حكم  اشرتاك  من  نوع  العموم وهي 
وسطاء.  ومراعاة مبدأ األغلبية يف ذلك عند االفتقار إىل اإلجماع مع ضمان حرية 
وتتسع  تضيق  املفاهيم  هذه  ولكن  عليه.  متوافق  لالقرتاع  نظام  عرب  االختيار 
وتحوي مبادئ أخرى قد يختلف عليها الناس.  فالديمقراطية االجتماعية تخالف 
الديمقراطية الليربالية لرتكيز األوىل عىل أولوية حق الجماعة والثانية عىل أولوية 
حق األفراد. وهنالك سجاالت عديدة ذات طابع فكري وفلسفي يدور رحاها يف 
ساحة مصطلح الديمقراطية.  تتأثر إىل مدٍى بعيد باأليديولوجيات املختلفة. ولكن 
كل هذه السجاالت تدور عىل مستوى النظر.  وقلما يرتكز االنتباه عىل ما يعتقده 
الناس العاديون.  وما يرونه ناجحاً وناجعاً وما يحسبونه صالحاً.  وما يرونه 
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مفسداً فاسداً وغري مالئم.  وقد يعيدنا هذا إىل قوِل سابق لدى الحديث عن الثقافة 
واملرجعية لنؤكد عىل القول أن تجاهل الواقع الشعبي والثقافة الشعبية واإلرادة 
الساحة  يف  لالستمرار  الديمقراطية  النظم  قدرة  عدم  يف  الداء  أس  هو  الشعبية 
السياسية العربية والسودانية. ذلك أن جميع األيديولوجيات الليربالية واليسارية 
واملذهبيات اإلسالمية تجاهلت مرجعية الشعب وحقه يف االختيار وقوله الفصل 
يف القرار. وحجة الجميع أنهم أعلم من الناس العاديني بأحوالهم واحتياجاتهم.  
وأنهم هم العني البصرية التي ترى الفرق بني الحق والباطل والصالح والطالح 
واملناسب وغري املناسب.  وكلهم خطاءون وكلهم مخطئون وقليل منهم التوابون 

األوابون.

5
القناعة  هذه  فهل  االختيار  يف  الشعب  حق  احرتام  هو  الديمقراطية  جوهر      
متجذرة يف الحياة السياسية يف بالدنا؟ ال شك أن القليل من الناس سوف يُكابر 
ويالحي يف كون اإلجابة هي ال تعضدها وتؤكدها شواهد كثرية. وعدم احرتام حق 
الشعب يف اإلختيار ليس وقفاً عىل النخب املتنازعة عىل مقاليد التحكم والقرار، 
املعتادين عىل  العاديني  الناس  واسعاً من جمهور  بل تتجاوزهم لتشمل قطاعاً 
وجلة.   دِقة  كله  باألمر  األهلية  أو  الدينية  أو  السياسية  النخبة  من  لثلة  التسليم 
ورغم الحصاد البائس والبضاعة البائرة القليلة التي آب بها أهل السياسة بعد 
عقود وعقود إال أن عقلية التسليم للنخبة ال تزال هي الرائجة السائدة. وتحولت 
لعبة  إىل  الناس  أحوال  لتحسني  السياسات واألفعال  الديمقراطية من نسق من 
سياسية تتنافس النخب فيها عىل حظوظ من الجاه والرتقي الطبقي وأما حظ 

الناس العاديني من ذلك كله فنذر يسري.

الديمقراطية من أدنى إلى أعلى
حدث ذلك كذلك ألن السياسة التي هي دعوة إصالٍح شامل تحولت إىل   
التي  الشعب  عن  الوكالة  فكرة  وصارت  السيايس،  املستعىل  باملأل  خاص  شأن 
إىل  به  املفعول  محل  إىل  الشعب  هيمنة حولت سواد  عقيدة  الرضورة  أوجدتها 
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أمد غري معلوم. وضاع مفهوم الوكالة واستبدل بمفهوم الوصاية. وشتان ما بني 
سيادة صاحب  أوالً  تعني  فالوكالة  والوصاية.  السيطرة  والوكالة وبني  التمثيل 
الشأن ومرجعيته فال يجوز للوكيل الترصف إال يف حدود رشوط التوكيل ويتوجب 
عليه مراجعة صاحب الشأن يف كل أمر متغري مستجد. ويجوز لصاحب الشأن 
أن يسرتجع وكالته من الوكيل متى شاء وبغري إبداء األسباب)33(. وأما الوصاية 
الترصف  أمر  أمره وشأنه.  فيوكل  العاجز عن تدبري  السفيه  إال عىل  فال تكون 
عنه ألدنى الناس قرباً منه، وأكثرهم رعاية له وأحرصهم عىل مصالحه ومنافعه. 
أو استعادته  الشأن رشده  ببلوغ صاحب  إال مرشوطاً  الوصاية  وال يكون أجل 
حسن الترصف يف شؤونه وأموره. ولن يعرتف من يتشدقون بالديمقراطية بأنها 
وبأنهم وكالء  التمثيل  أسلوب  الوقت عىل  يتحدثون طوال  فهم  أسلوب وصاية. 

للشعب ال بدالء له.

    ولكن هل يصدق الحال املقال؟ ال أحسبني يف حاجة لتجشم اإلجابة فقد ساء 
صيت السياسة وسمعتها بني جمهور الناس حتى صارت صنواً للمكر واإلحتيال 
عند غالب الناس إن لم يكن لدى الكافة. ولرب سائل يسأل كيف سبيل االصالح 
؟ واإلجابة بسيطة سهلة وهي أن يستعيد صاحب األمر أمره. وكيف يكون ذلك؟ 
واإلجابة أيضاً بسيطة سهلة وهي العودة للحكمة الشعبية “ ما حك جلدك مثل 
ظفرك فتوَل أنت جميع أمرك” فإن لم يكن باإلمكان تويل جميع األمر مبارشة 

فيمكن القول تول أنت غالب أمرك. وال تتخذ وكيالً إال عند االضطرار.

البرشية.  عرفتها  التي  املمارسات  أفضل  يف  ومجربة  معلومة  ذلك  وطريقة      
إىل  املبارشة  الناس  مصالح  تيل  التي  األمور  كافة  عىل  السلطات  تنزيل  وهي 
سلطتهم   واملبدأ هذا صار يعرف باسم  Subsidiary Principle  ويعني مبدأ 
العليا.  مما  املستويات  ال  األدنى  املستوى  السلطة ترتكز يف  أن  أي  “األدنوية”. 
التقرير  يعني أن كل أمر يمكن ان يُقيض يف املستوى األدنى يتوجب أن يكون 
بشأنه يف ذلك املستوى.  وهذا يعني أن يذهب القرار يف شؤون الحي السكاني 
للحي، وشؤون املحلية للمحلية، وشؤون البلدية للبلدية. وتتناقص السلطة علواً 
حتى ال يبقى منها إال ما ال يمكن أن يُقىض إال وكالة عن سائر الناس الستحالة 
الراسخة  الديمقراطية  هي  الهرمية  الديمقراطية  وهذه  بأنفسهم.  إياه  توليهم 
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لقرون  الزمان  عوادي  رغم  من حولنا  األهرام  بقيت  ومثلما  لالستمرار.  القابلة 
وقرون. فإن الديمقراطية الهرمية هي الديمقراطية التي تتسع قاعدتها إضعافاً 
مضاعفة مثل قمتها فإذا أرضت حادثات الزمان بتلك القمة النابية يظل الهرم 

ثابتاً راسخاً كالطود املنصوب.

الحكم المحلي. . المستوى المتروك:
عندما فكرت السلطات االستعمارية تحويل السيادة تدريجياً للسودانيني   
للمواطنني  بديالً  وطنية  بعنارص  األعىل  الوظائف  بملء  أي  بالسودنة  تبدأ  لم 
األجانب، وأنما بدأت عىل الوجه الصحيح من أدنى إىل أعىل.  فكان بادئ الرأي 
هو تطوير اإلدارة األهلية والحكم املحيل.  وكانت الدواعي لذلك والدوافع عملية. 
فالدولة العظمى )آنذاك( لن تستطيع أن تحكم قبضتها عىل كل أطراف البالد إال 
برشاكة من القيادات املحلية. وهذه القيادات جلُها إن لم يكن كلُها تقف يف موقف 
املهدية بطاقة  الثورة  أن شحنتها  بعد  االستعمارية. وبخاصة  للسلطات  العداء 
ذلك سبيالً.  إىل  استطاع  إن  له  ومحارب  لألجنبي  مجانب  وبمزاج  هائلة  دينية 

ولكن السلطات الربيطانية لم تيأس من كسب الزعماء إىل جانبها.

    وكان سبيلها إىل ذلك تمكينهم من السلطان القليل املتوفر لها. وأشعارهم أنهم 
مخريون إال قليالً فيما يأخذون وما يرتكون. ولم تحاول السلطات االستعمارية 
إلغاء اإلدارات العرفية األهلية. ولكنها جعلت السلطة املحلية قسمة بينها وبني 
وهم  الربيطانيني  الحكام  أن  ثم  األجنبية.  السلطات  تلك  تُعيَنها  محلية  إدارة 
بارعاً يف هذا  يتهيأون للمغادرة اجتهدوا يف تطوير الحكم املحيل. وكلفوا خبرياً 
الشأن ليعد تقريراً يكون هادياً لخطوات التطوير تلك. وجاء تقرير د. مارشال 
رضورة  عىل  برتكيزه  السودان،  يف  املحيل  الحكم  تاريخ  يف  فارقة  عالمة  ليكون 
انشاء مستوى تكون له شخصية اعتبارية وقيام “بذاته واستقالل” بأمره. وتُوفر 
العليا. ويُحمى من تمدد وتغول  له موارد محلية وموارد ُمحالة من املستويات 
السلطات األعىل. ورأى مارشال أن ذلك سيحقق تأهيالً وتدريباً للسودانيني عىل 

املستويات القاعدية ليتمكنوا من إدارة بالدهم الواسعة بكفاية واقتدار.
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الكبري من كافة علماء اإلدارة  التقدير  وال يزال تقرير د. مارشال محل   
الوالءات  وال  الحزبية  االنحيازات  تفرقهم  ال   .)34( بالدنا  يف  املحلية  والسياسة 
إرادة  املراحل  أية مرحلة من  لم ينشئ يف  الفكرة  التأمني عىل  السياسية. ولكن 
يف  السيايس  النظام  إنشاء  وعند  الواقع.  أرض  يف  متجسداً  واقعاً  لجعلها  كافية 
سنوات اإلنقاذ األوىل تدرجاً نحو ديمقراطية قاعدية، كان هنالك تركيُز نظري 
كبري عىل فكرة الديمقراطية القاعدية. ورضورة مشاركة الناس العاديني يف تقرير 
أمورهم من خالل لجان أحياء ومؤتمرات قاعدية. ورغم أن الفكرة لم تستبعد 
فكرة التعددية إن آن أوانها إال أن املنظرين آنذاك لم يروا سبباً لعدم املزاوجة بني 
الديمقراطية القاعدية والتعددية. فمثل هذه التجربة استقرت واستمرت يف دولة 

سويرسا لعهود كثرية تجاوزت القرن بكثري.

الهيكلية  بنيته  يف  السيايس  والنظام  أساسه  من  يبنى  إنما  بناء  أي  إن   
والتنظيمية ليس حالة استثنائية. وكل هيكل علوي ال يتموضع عىل أساس متني 
الدستور.   يبدأ اآلن من جديد يف صناعة  بانهيار وشيك. والسودان  فهو موعود 
وبعض الناس يعتقدون أنه ليس يف اإلمكان أبدع مما كان.  وليس هذا بصحيح. 
الراهن  البالد  لواقع  فكرية واضحة  رؤية  يؤسس عىل  لم  ما  الجديد  فالدستور 
وآلمالها يف مستقبل موعود سيصري إىل ما صارت إليه دساتري سابقة. وإنما تؤسس 
الدساتري عىل قناعة راسخة بها يف املجتمع املدني. ويُرجى من خاللها ترسيخ 
االستقرار وتهيئة البيئة لنهضة وتقدم. ولن يتحقق ذلك الوفاق حول الدستور 
باتفاق األحزاب عليه وإنما سيتحقق برضا سواد الناس األعظم عما سيحققه لهم 
هذا الدستور. وأهم مقاصد الدستور ينبغي أن تكون إصالح الحياة السياسية 
واستعادة ثقة الناس يف النظام السيايس. ولن يتحقق ذلك إال برؤية جديدة تبدأ 
البناء من أساسه ليكون أدنى مستويات الحكم هو أهمها. ويُعرب عن هذه األهمية 
بتوفري القدرة لهذا املستوى ألخذ الرضائب لتغذية موازنته، وتلقي دعم راتب مقرُر 
بالدستور من مستويات الحكم الوالئية واالتحادية، وأن تُمنع تدخالت املستويات 
الحكم  يُحصن  وأن  املحيل،  الحكم  ملستوى  الدستورية  الحماية  بتوفري  األعىل 
املحىل من الفساد من خالل شبكة من الترشيعات واآلليات ومجالس املحاسبات 
املجالسية. والرقابة  واألهيل  املدني  املجتمع  من  الشعبية  الرقابة  تفعيل  مع 
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    وهذه اآلليات سيكون حظها من الفاعلية أكرب عند املستوى األدنى وذلك بسبب 
املعرفة املبارشة املتاحة عند هذا املستوى. وكذلك مستوى الشفافية العالية بسبب 
بساطة مستوى الحكم نفسه. وإني التعجب ممن يّدعون غرية وحرصاً عىل حقوق 
الناس العاديني ثم تكون دعوتهم إلنشاء مستويات فوقية جديدة من الحكم تنؤ 
بكلكلها عىل املواطن. وترهقه بأعباء مالية تذهب للنفقات البريوقراطية التي ال 

طائل من ورائها.

 ولذلك فإن الحديث عن إنشاء أقاليم جديدة حديث يفتقر إىل معرفة واقع األحوال. 
من  املتباعدة  للنخبة  وبريوقراطية  بطموحات سياسية  يرتبط  ما  أكثر  ويرتبط 
شعبها وإن ادعت شن الحروب لتحريره من الفاقة واالستبداد. وأما أن يسمى 
املستوى املتوسط بني املستوى القومي واملستوى املحيل والية أو إقليماً فال يهم. 
فإنه ال مشاحة يف األسماء واملصطلحات. ولكن البد أن يكون املستوى املتوسط 
هو أقل هذه املستويات حظاً من املوارد والسلطات. وأن يكون املستوى األدنى 
هو املستوى األوفر حظاً من املوارد املالية والسلطات والصالحيات.  ال يحد من 
ذلك إال االعتبارات العملية. وأما املستوى القومي فهو املمسك بالوحدة القومية 
للبالد.  ويتوجب أن يُمكن من السلطات واملوارد التي تتيح له ذلك.  وبخاصة 
الواليات.   العابرة بني  األمور  القومية وكافة  والسياسات  الترشيعات  يف مجاالت 
وبرتكيز خاص يف السياسات األمنية والدفاعية والخارجية والتخطيط اإلقتصادي 
والتنموي الكيل وسياسات التعليم واالعالم واملعلومات. وأن ينأى املركز بنفسه 
عن تقديم الخدمات أو االشتغال بأمور التجارة والتنمية املحلية وكل أمر يمكن 

أن يُقىض يف محله دون ان تمتد آثاره لواليات أخرى.

6

    الديمقراطية كونها مفردة معربة وتجربة ذات عالقة وشيجة بتجارب الحكم 
أعرافها ومؤسساتها معروفة  قيمها وربما بعض  أن  ينفي  الغربي ال  العالم  يف 
معهودة يف تجاربنا الحضارية املاضية واملاثلة. ونسخة الديمقراطية األوفق لنا 
هي تلك النسخة التي تحمل أكرب قدر من هذه القيم الحضارية املعهودة لدينا، 
وتلك املؤسسات التي عرفنا محاسنها ونقائصها.  فليس ثمة يشء أدعى لضمان 
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أستمرارية ممارسة ما مثل ارتباطها بالتجربة املتصلة حضارياً واملستمدة من 
االستدامة  مفهوم  وألن  أهلها.  بني  عليها  املتعارف  واملمارسات  الثقافة  جذور 
مفهوم متصل بالثقافة والبيئة فقد أصبح من املستقر يف التجربة املعارصة أن 
يكون للديمقراطية نسخ متعددة لتوائم مفهوم النسبية الثقافية وتعدد البيئات 

والظروف واألحوال االجتماعية واالقتصادية.

ديمقراطية أهل السودان
وأن  السودان.   أهل  تشبه  أن  السودان  أهل  لديمقراطية  ينبغي  وكان   
بذلك  تكون  فهي  وأمزجتهم.   بل  وأعرافهم  وثقافتهم  عقيدتهم  وتوائم  تالئم 
أكرب قابلية لالستمرار. ولكننا أغرمنا بنقل تجارب اآلخرين بما لها وما عليها، 
لم  ولذلك  اختلفت،  أم  العام  ومزاجنا  وأعرافنا  أفكارنا  مع  انسجمت  وسواء 
نظام  عىل  نتوافق  لم  وما  والدستورية.  السياسية  لتجاربنا  االستدامة  تُكتب 
سيايس يراعي الخصوصية والعبقرية السودانية بل يحتاط للنقائص والعيوب 
السودانية يف التفكري واملزاج العام فلن تمكث الديمقراطية بيننا إال ُمكثاً قليال. 
للخاصة  ال  السودان  أهل  لعموم  تكون  أن  ينبغي  السودان  أهل  وديمقراطية 
دون العامة.  وال للصفوة دون سائر الناس بل أنها لن تكون مستحقة السمها 
لم تستلهم حكمتهم وتجربتهم  الناس.  وما  العامة من  لم تشابه  ما  ووصفها 
الحضارية املمتدة عرب القرون واألجيال. وديمقراطية أهل السودان يتوجب أن 
تكون ديمقراطية شعبية. وأعني بمفردة شعبية أن ترتقي القيادات من أسفل 
إىل أعىل.  وأن تبتدر السياسات واالتجاهات من أسفل إىل أعىل. ولن يكون ذلك 
الشعبية.   للجان  نظام  خالل  من  القاعدة  ديمقراطية  فكرة  عىل  بالرتكيز  إال 
والشورى الشعبية التي تصف األحوال وتومئ للمعالجات وترتك الصياغة الفنية 
للسياسات للفنيني والخرباء من بعد. كذلك ينبغي أن تُؤسس األحزاب عىل أساس 
األحزاب الشعبية فال يُسمح لحزب بالدخول إىل املعرتك اإلنتخابي ما لم يؤسس 
حضوراً شعبياً مقدراً.  سواء عىل مستوى الوالية أو املستوى األتحادي. وال يعني 
السياسية والتعبري  الساحة  الرأي من الحضور يف  ذلك منع األحزاب وجماعات 
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عن رؤاها وأفكارها.  فلن تتجدد الحياة السياسية ما لم يسمح لألحزاب الجديدة 
يشء  السياسية  باملمارسة  السماح  ولكن  والتوسع.   بالنشؤ  الجديدة  واألفكار 
والسماح بادعاء تمثيل الشعب يشء آخر.  ولذلك فإن أفضل أشكال االنتخابات 
هي االنتخاب بالقوائم النسبية بنسبة مائة باملائة عىل أن تكن نسبة االستحقاق 
للتمثيل الربملاني عالية كالشأن املعمول به يف تركيا حيث تبلغ تلك النسبة %10.  
كتلة شعبية حقيقية وليس مجرد الفتات  يمثل  بالربملان  فإن من يوجد  ولذلك 
النسبة  الناس عىل  لم يرتاَض  إذا  متعددة وأصوات مرتفعة وضجة مفتعلة.أما 

املانعة العالية فتتناقص نسبة التمثيل النسبي بتناقص تلك النسبة. 

ديمقراطية سيادة القانون
حكم  سيادة  ديمقراطية  تكون  أن  ينبغي  السودان  أهل  وديمقراطية   
واألعراف  اإلسالمية  الرشيعة  من  أنطالقاً  الترشيع  يف  بالتوسع  وذلك  القانون 
األمثل  الترشيع هو األسلوب  السودان.  والتوسع يف  أهل  املستقرة بني  املعروفة 
السودان.  يف  تجاربنا  يف  ظاهراً  ضعفاً  تعاني  التي  الحقوقية  الثقافة  لرتسيخ 
والثقافة الحقوقية تعني ترقية إحساس املواطن باإلحساس بالواجب.  والعزم 
عىل عدم التنازل عن حقوقه إذ تستلب كرامته أو تهان.  لقد ترقى هذا اإلحساس 
لدى بعض األمم حتى أن املواطن يذهب ليبلغ عن تجاوزه لقانون املرور مثالً وإن 
لم يره أحد أو تصوره آلة فيدفع الغرم الذي عليه راضياً عن نفسه. وهذا املواطن 
يستهينوا  أن  العامة  الخدمة  أهل  أو  السياسة  أهل  يقبل من  ال  الذي  نفسه هو 
بحقوقه وال يرتدد أو يعجز عن املطالبة بها بكل سبيل ممكن. ونحن  إذ نتحدث 
اليوم عن صناعة الدستور يتوجب علينا أن نعلم أن أهم أبواب هذا الدستور هو 
باب الحقوق والواجبات والحرمات.  تلك التي يجب أن تفصل تفصيالً دقيقاً.  
وأن تًوصف آليات تحقيقها عىل أرض الواقع.  وكيفيات تحصينها وصيانتها يف 
مواجهة كل متجاوز أو متنفذ أو متسلط. والتدقيق يف هذا األمر غاية يف األهمية 
فنحن نعلم أن التجاوز فطرة يف اإلنسان لم يؤدب نفسه بآداب الدين والخالئق 
الكريمة.  وما لم تحول الحوائل دون تجاوزه وطغيانه “إن اإلنسان ليطغى، أن 
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رآه استغنى()35(.فالزيادة يف املال مظنة الطغيان والزيادة يف السلطان مظنة 
الطغيان. ولذلك فالبد من آليات حقيقية تمنع أن يكون املال دائراً دولة بني حفنة 
من األغنياء املحتكرين أو أن تكون السلطة دولة بني ثلة قليلة أو صفوة مرتفعة 
عن سائر الناس. ولتحقيق مبدأ حماية الحقوق والحرمات فالبد من نظام دقيق 
يمنع طغيان أيما سلطة من سلطات الحكم،  وذلك من خالل نظام دقيق للتكابح 
ال  وأن  األخرى.   السلطات  تجاوز  كبح  عىل  وقادرة  متميزة  تكون  سلطة  فكل 
يُمكن فرد واحد بتقديره الشخيص أن يقيض يف أمر تعم به البلوى عىل الناس. 
وكذلك البد من آليات فاعلة تمنع تجاوز أصحاب الصالحيات اإلدارية واملالية أو 
األمنية وتراقب قصورهم.  فإن كان البد للسلطات األعىل من كابح يكبح طغيانها 
فإن أيما ترصف يف شأن الناس البد للمخول به من كابٍح يكبح تجاوزه وطغيانه.  
وما أكثر هؤالء املتجاوزين عىل استحقاق املواطنني يف الخدمة الجيدة أو املعاملة 
الكريمة الالئقة للمواطن العادي الذي هو الدافع من خالل الرضيبة ألجور هؤالء 
الحق  ترد  التي  تلك  هي  الحقة  فالديمقراطية  جميعاً.  وامتيازاتهم  املتعجرفني 
وبالوسائل  بالقانون  فتمكينه  العادي  املواطن  هو  الحق  وصاحب  لصاحبه.  
الديمقراطية.   نجاح  به  يقاس  الذي  املعيار  هو  الحقوق  تلك  نيل  من  واآلليات 

وحظها من الرضا العام وحظها بالتايل من القابلية عىل االستمرار.

جدل الهوية
     جدل الهوية يف السودان واملنطقة العربية لم يكن كله بالكلمات بل تحول 
يف أحيان كثرية إىل التعبري من خالل صندوق الذخرية. فهل كانت قضية الهوية 
مناسباً  اتُخذت مربراً  أنها  أم  النزاعات؟  الخالفات وتكاثر  حقاً سبباً يف تشعب 
وغطاء سابغاً لطموحات أو ُظالمات ال تمت للُهوية أو الثقافة واالنتماء بصلة. 
ألفاه املتزملون به خري استمالة عاطفية ملوقفهم من  وإنما كانت شعاراً ودثاراً 
الخالف أو النزاع أو الحرب. بيد أنه ويف كل األحوال فإن سؤال الهوية يظل غاية 
يف األهمية وتشكل اإلجابات املختلفة عليه استجابات متعددة تتمظهر فيما بعد يف 
املواقف األيديولوجية السياسية.  وتؤثر بأعمق مما يتصور كثريون يف التحالفات 
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الداخلية والخارجية وتوازنات القوى.  كما تؤثر عىل السياسات العامة يف كافة 
املجاالت وبخاصة يف مجال التعليم والتوجيه واإلعالم والثقافة العامة. ورغم كل 
هذه اآلثار الهائلة إال أنه ما من سؤال آخر يضاهي سؤال الهوية يف حالة االرتباك 
الكربى واالختالفات الفلسفية والفكرية العميقة التي وسمت مقاربات أهل الفكر 

والسياسة عند محاولتهم اإلجابة عىل السؤال والسؤاالت األخرى املتفرعه عنه.

اإلنسان.. وهويته
     كلمة ُهوية هي نظٌر لإلنسان من الخارج ولو كانت نظراً من الداخل لكانت 
هي “األنوية”من أنا أو “النحنوية”من نحن.  ذلك أن املفردة ترتكز عىل ضمري 
وإنما  القديمة.   العربية  املعاجم  يف  تعريفاً  لها  تجد  تكاد  وال  )هو(  الغائب 
استخدمها الفالسفة العرب القدماء استخدامات متعددة ومختلفة.  فالجرجاني 
يف كتاب التعريفات عرفها )الحقيقة املطلقة املشتملة عىل الحقائق اشتمال النواة 
عىل الشجرة  يف الغيب املطلق()36(. وقال أبو البقاء الكفوي يف كتاب الكليات 
)أن ما به الىشء هو باعتبار تحققه يسمى حقيقة وذاتاً وباعتبار تشخصه يسمى 
ُهوية وإذا أخذ أعم من هذا االعتبار يسمى ماهية( )37(. والفارآبي عرفها )أنها 
بالفلسفة  لتأثرة  الفارآبي  املنفصل هو( ولعل  الضمري  من  إنطالقاً  اسم مصاغ 
اليونانية قد اختار هذا االشتقاق الذي يتصل بكلمة Idem  الالتينية التي تعني 
اليشء نفسه املطابق لذاته. واملعاجم األوروبية املعارصة كلها استخدمت مشتقاً 
من اللفظة الالتينية Idem الذي اشتقت منه لفظة Identity )38( *ولم يقترص 
الفرنسية واإلسبانية واإليطالية  الالتيني مثل  اللغات ذات األصل  االشتقاق عىل 
والهولندية.  واألملانية  اإلنجليزية  مثل  أيضاً  الجرمانية  اللغات  يف  استخدم  بل 
فاملصطلح كما استُخدم يف العربية أو اللغات األوروبية هو نفسه مفردة “هوية”  
أشبه  الحاصل.  وهي  تعني تحصيل  الهوية  فكأن  لنفسه.   املطابق  اليشء  أي 
بمفردة الحقيقة.. فحقيقة اليشء هو ما يطابقه. فكأننا نقول كما قال الجرجاني  
إن هوية اإلنسان هي حقيقته.  وتعرس رشح الُهوية ملا كان اإلنسان كائناً معقداً 
عىل  املستعصية  لحالته  مطابقة  فإن حقيقته  والتحليل  التفكيك  عىل  وهوعسري 
التحليل والتبسيط.  وهنا ترد مفارقة تتمثل يف االستخدام الدارج ملفردة هوية 
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بالفتح ال بالضم والهوية بالفتح تعني البرئ العميقة.  وأما الُهوية بالضم فتعني 
اليشء نفسه أو اإلنسان نفسه.  ولعل ما يجمع بينهما هو أن الهوية نفسها هوية 
تتميز بالعمق ملا كان موضوع الدرس والفحص هو  اإلنسان والنفس اإلنسانية 
ذات األعماق البعيدة السحيقة.   وكما أسلفنا أن الهوية هي نظر لإلنسان من 
غالب  أن  األمر  يف  األغرب  أن  بيد  الغائب  ضمري  هو  املستخدم  كان  ملا  الخارج 
املقوالت والتفسريات إنما تنظر للهوية من الداخل ال من الخارج.  فاإلنسان كما 
اآلخرون.   إليه  ينظر  حني  الخارجي  املنظور  من  وأصدق  أهم  بحقيقته  يشعر 
وأشهر تعريفات الهوية هو تعريف أهم املشتغلني بدراستها “أريكسون”)39( 
والذي عرفها )بأنها الوعي الذاتي ذو األهمية لالستمرارية النفسية واأليديولوجية 

وفلسفة الحياة التي يعتنقها الفرد وتعينه عىل االختيارات التي يجريها.

     كما تحدد اتجاهاته وسلوكه الشخيص.( وهذا مما الشك فيه نظٌر من الداخل 
وعالقتها  الذات  عىل  يركز  والذي  )هيجل(   نظر  يشبه  وهو  الخارج.  من  ال 
ذاتية  لهوية  إال  أن تكون  لدى هيجل ال يمكن  باملوضوعات.  والتفكري واإلرادة 
وهي املنظار املطل عىل املوضوعات خارجها. وقد سار ماركس دائماً عىل خطى 
هيجل ولكن يف االتجاه املغاير)40(. فالعالقة أيضاً عنده بني الذات العارفة وبني 
املوضوع.  ولكن البداية عنده تأتي من تلقاء املوضوعات أي من الخارج ال من 
الداخل.  فالتحول يف األشياء هو الذي ينشئ معرفة عند األشخاص.  ألن املعرفة 
عند ماركس تنشئها الرضورة وهي تحدد إرادة اإلنسان وترسم حدود اختياراته 
معرفة  “الحرية هي  أو  اإلرادة  أن  الكربى هي  ماركس   مقولة  وحريته.  وألن 
الرضورة”.  وبخالف أريكسون وهيجل وأقرب إىل ماركس جاء تعريف جورج 
ميد أشهر داريس الهوية املعارصين إىل جانب أريكسون.  وهو صاحب نظرية 
“التفاعلية الرمزية” التي تجعل التواصل مع اآلخرين ونظرة اآلخرين للشخص 
أو  األنا  أمراً جوهرياً يف تحديد  هويته.  فالتفاعلية هي تدخل اآلخر يف تكوين 
الُهوية.  وقد دخل الحوار حول الُهوية إىل مجال فلسفة اللغة بانضمام فالسفة 
العالقة  فإن  عنهم  ومعروف  لديهم  شائع  هو  ما  ومثل  املجال.   بهذا  البنيوية 
الصوتية  والصورة  املفهوم  بني  عالقة  بل هي  والذات  املفهوم  بني  ليست  األهم 
أو الرمزية “الكتابة والرسم” وفريناند دي سوسري هو رائد السيمالوجيا التي 
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تجعل الُهوية مجرد تواضعات وتكيفات مع املفهومات السائدة اجتماعياً واملعرب 
لدى فالسفة   القناعات  هذه  وترسخت  وإشاراتها)41(.   باللغة وسماتها  عنها 
اللغة فلدى يورغن هابرماس فإن التواصل اللغوي جوهرٌي يف رسم حدود الذات 
أهمية  تكتسب  اللغة  وفلسفة  األلسنية  أصحاب  مداخلة  ولعل  وتعريفها،)42( 
بالغة بسبب تركيزها عىل معطى اللغة يف تعريف الهوية، ومما ال شك فيه أنه 
مهما اختلفت األفكار والفلسفات فإن أهم معطيات الهوية ومحدداتها تبقى هي 
اللغة واملكان أو الوطن.  واللغة تكاد تتصل باملكان اتصاالً فريداً حميماً بخالف 
معطيات أخرى مثل العنرص والعرق والجنس واملهنة وما إىل ذلك مما تُعرف به 
ُهوية اإلنسان يف أي مكان.   بيد أنه من امُلسلم به أن الُهوية ليست سمة واحدة بل 

سمات وصفات متعددة متداخلة مثل إنشاء الدوائر بعضها داخل بعض.

       وما من دائرة إال وهي متولدة من دائرة أخرى.  فعندما تُعرف اإلنسان يمكن 
أن تقول )هو جعيل، سوداني، إفريقي، عربي، مسلم، مالكي، متدين أو غري متدين 
وهو مهندس ناطق العربية ومتحدث باإلنجليزية  وهوشاعر وسيايس وإصالحي 
وناشط اجتماعي وهلمجرا، توصيفاً للعالمات املميزه له وللصفات الناعته له.( 
وقد يختلف الناس يف ترتيب هذه الدوائر فمن يرى من الداخل فهو يرتب ما هو 
عليه، وما ينتمي إليه  بحسب مشاعره وتحيزاته الباطنة.   فلدى املتديني فدائرة 
الدين هي الدائرة األوسع.  وللبدوي يف الصحراء إذ يشعر بتهديد اآلخرين فالقبيلة 
هي الدائرة األوسع.  وللفنان مرهف اإلحساس فإنتماؤه للفن هو الدائرة األوسع.   
الحال  بواقع  الهوية كونها متعددة فهي متعددة  للمجادلة حول  إذاً  فال معنى 
اإلنسانية.  وأما كيفية ترتيب دوائرها فأمر مرتوك لإلنسان إذا نظرنا إليها من 
الداخل.  بيد أن  الجدل املاثل ال يرتكز عىل الهوية الشخصية بل يدور أغلبه حول 
الهوية املشرتكة هوية الجماعة واملجتمع والدولة. ولربما تأثرت هوية األفراد بهذا 
الجدل الدائر حول الهوية املشرتكة ألن أصحاب املدرسة التي تُعرف الُهوية من 
لإلنسان  يحددوا   أن  يجرؤن  فإنهم  والتواصلية  التفاعلية  عىل  اعتماداً  الخارج 
هويته.  وقد يخربونه أن هويته العربية أهم من هويته اإلفريقية. بل ربما قالوا إن 
هويته القبلية أهم من هويته الوطنية.  وأن انتماءه الوطني أهم من انتمائه الديني.  
وهو ما نالحظه يف السجاالت السياسية التي يدور رحاها حول تعريف الهوية.
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    ذكرنا آنفاً أن الهوية هي حقيقة الشخص أو مطابقة سمات الشخص وصفاته 
وأفعاله ملا هو عليه. فهي إثبات لكون اإلنسان هو نفسه وال أحد سواه. أو كما 
قال فولتري )هذا املصطلح العلمي ال يعني سوى الشخص نفسه( ويمكن ترجمة 
  . Identical التساوي  ليعنى  أسلفنا  الفرنسية واإلنجليزية كما  للغة  املصطلح 
والهوية تعني يف جانب منها املطابقة وذلك بمطابقة اليشء أو الشخص لنفسه.  
وتعنى املخالفة بمغايرته ملن هو سواه.  وما لم تكن مغايرة ال تكون هناك مطابقة.  
فللهوية ركنان ركن لإلثبات وركن آخر للنفي.  وقد ذكرنا كذلك أنه يمكن أن 
يُنظر لهوية الشخص من الخارج كما يفيد املصطلح  هو الذي هو ضمري الغائب 
املنفصل أو يمكن أن ينظر إليها من الباطن من داخل الشخص نفسه وعياً منه 
بذاته وسمات هذه الذات وصفاتها وإحساسها ومشاعرها. والهوية إما أن تكون 
فردية فهي ُهوية شخصية أو تكون جماعية.  وهي يف كل األوقات تعني املطابقة 
للهوية  الذات واالمتياز عن األغيار.  واملعاجم األجنبية نرتجم منها وصفها  مع 
بأنها )حقيقة اليشء أو الشخص املطلقة ) الكفوي ال يجعل الهوية إال لألشخاص 

دون األشياء( املشتملة عىل صفاته الجوهرية والتي تميزه عن غريه(. 

الهوية من الخارج
هل الهوية نظٌر وتأثريٌ من الخارج أم هي تفاعل بني الداخل )الباطني   
اإلنساني( والخارج؟ وإذا كانت تفاعلية فهل هو تفاعل تأثرياته املتبادلة متساوية 
أم أن ألحد الفاعلني )الخارج والداخل( أفضلية عىل اآلخر. من املعلوم أن اإلنسان 
هو سيد النقائص ألنه يولد عاجزاً ناقصاً برصه ناقص وسمعه ناقص ومعرفته 
ناقصة وهو عالة عىل األغيار )وبخاصة األم(.  وهو يستكمل هذا النقص بالتفاعل 
مع األغيار.  وكل تفاعل إما أن يكون متساوياً يف التأثري والتأثر أو غري متساٍو. 
يقول  كما  أو  مكتسبة  بطابعها  إذاً  فهي  باألغيار  تأثراً  أكثر  الهوية  كانت  فإذا 
بعض الوجوديني هي هوية مستلبة. فهل هي هوية مطابقة لذاتها كما هي كائنة 
أم كما هي متكونة.  والكينونة هي الحالة األصلية والتكون هو سريورة التحول 
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عرب التفاعل مع األغيار.  وهو ما يطلق عليه التشخصن.  فنحن نقابل هنا بني 
تفاعٌل  هي  أخرى  بعبارة  أو  املتكيفة  املتفاعلة  والحالة  العميقة  القارة  الحالة 
بني ُكنه الشخص وتحوله.  والتحول إنما يكون بالتفاعل مع هوية جمعية قد 
تكون هي األكثر تأثرياً.  وربما أيضاُ ُهويات فردية متفاعلة مع الشخص.  وهنا 
تتداخل الهوية الذاتية مع الهوية الجمعية.  فهوية الشخص ذاته هي جزء من 
ذات جمعية أعم.  بيد أن سؤاالً مهماً يرد يف هذا السياق وهو أن الهوية الجمعية 
الخارج  تبقى مؤثرات  فهل  الشخصية  الهوية  األكرب عىل  التأثري  ذات  كانت  إذا 
)الجمعية( عىل حالها عند اندغامها بالذات الفردية؟ أم أنها تتغري عند االتحاد 
فينتج محلول جديد هو  الكيمائية  العنارص  تتفاعل  الذاتية كما  املعطيات  مع  
التي  الباطن والظاهر هي  التفاعل بني  الناتجة عن  الفرادة  فريد بذاته.  وهذه 
تعطي كل شخص خصوصيته وفرادته.  فال يكون إال نفسه وال يُصبح تكراراً 

ألي شخص أو يشء سواه.

     فكأنها مطابقة يف حالة السريورة ال مطابقة يف حالة السكون.  والسكون 
حالة مستحيلة عندما يكون الحديث عن اإلنسان.  فال جسده وال نفسه وال روحه 
مستمر  وتفاعل  تواصل  عن  نتحدث  كنا  وإذا  واحدة.   لربهة  السكون  تعرف 
لنفسه من خالل  اإلنسان  تأكيد  فاإلثبات هو  فنحن نتحدث عن نفي وإثبات.  
املطابقة.  والنفي من خالل التميز رغم غازيات التأثريات من الخارج وهي حالة 
رفض االستالب وقبول التحول.  فاإلنسان يف حالة مدافعة وممانعة مستمرة بني 
عبقريته وتفرده الذاتي وبني املرشوطية االجتماعية التي تُفرض عليه من الخارج 
لتأثريات  استجابة  وكل  اآلخرين.   مع  والتفاعل  االجتماعية  التنشئة  خالل  من 
الهوية الجمعية هي إنكار أو تطوير لجزء من الُهوية الباطنة.  فاالنكار يؤدي 
إىل مسايرة دون تأكيد للذات.  بينما التطور يعني استيعاب املؤثرات الخارجية 
داخل مرشوطية الذات العبقرية املتميزة.  لتزداد قدرة الشخص عىل التأثري عىل 

اآلخرين بقدر ما هو متأثٌر بهم أو قد تزيد.
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الهوية واألصالة
الذات  أصالة  الشخص واآلخرين ألن  العالقة بني  الحديث يف  أطلنا  وقد   
اإلنسانية جوهرية لتحقق وجودها. فاإلنسان املستلب الذي هو بني يدي  الذات 
الحياة  لن يكون وجوده يف  )املجتمع( كالجثمان بني يدي من يغسله  الجمعية 
إال سطحياً, ولن يكون حضوره يف الزمان إال هامشياً.  يصدق ذلك عىل الهوية 
والوطنية  والحضارية  الثقافية  الجمعية  الهويات  وعىل  الفردية  الشخصية 
تأخذه  ما  تمثل  وال  والتي  تعطي  وال  تأخذ  التي  الثقافية  فالجماعة  واملهنية.  
فتدرجه يف سياقها هي جماعة رسعان ما تندثر ثقافياً وتحتويها أمواج األلينة 
الفكرية  األخرى  األمم  منتوجات  عىل  عالة  تصبح  التي  واألمة  )التغريب(.   
واالستهالكية والصناعية بل واملزاجية )املودات والرصعات( هي أمة تفقد معنى 
كونها أمة.  ألن املعنى الصميم لألمة أنها الجماعة التي تعرف ذاتها ووجهتها 
فتييم مقصداً مطلوباً ومعروفاً للجميع. والشعب الذي ال يستلهم خصوصيته يف 
املكان )الوطن( وعبقريته يف الزمان )تميزه بصفة جماعة مخصوصة معروفة 
برتاثها وأوارصها الثقافية وتاريخها املشرتك ومقاصدها يف العيش الكريم بني 
الشعوب( فهو املثال لشعب لن يعرف النهضة وال التقدم وال الرقي اإلجتماعي.  
الهوية فحسب بل هي زادها للنهضة وللتقدم.  وسواء  فاألصالة ليست جوهر 
كانت الهوية شخصية أو جماعية فإن أهم ما يميزها هو أصالتها.  نعنى تمسكها 
بأن تكون هي هي وال يشء سواها.   فالهوية هي دينامية متواصلة تنمو بهدم 
ما نفد وأستُهلك وبناء ما هو طاقة للنمو والتقدم.   فكما يستهلك الجسم خالياه 

النافدة ويطردها خارج الكيان.

     فإن الذات الباطنة الحقيقية تهدم كل ما هو غري قابل للنمو والتطور يف كيانها 
ليست  فالُهوية  متجددة.   بطاقات  الباطنة  ذاتها  يعبيء  ما  األغيار  من  وتأخذ 
ساكنة بل هي ال توجد إال يف حالة مدافعة بني الذات واآلخرين.  يقول كلود ليفي 
بعملية  تتعلق  إدراكية  عملية  )الهوية  إن  البنيوية  املدرسة  فيلسوف  اشرتاوس 
هي  *واالصالة  له(  اآلخرين  وتقييم  لذاته  الفرد  تقييم  بني  ما  متبادلة  تقييم 
االنتصار الدائم للفرد لذاته ال برفض التفاعل ولكن بتمثُيل املؤثرات الخارجية 
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الذات  تلك  يالئم  ال  ما  األصيلة.  ونفي وطرد كل  الذات  وادماجها يف  وهضمها 
األصيلة.  والرصاع ههنا صفري الطابع فإما أن يُقيص الفرد العنارص املؤثرة غري 
املنسجمة مع أصالته أو أن هذه العنارصالناشزة هي التي سوف تُقيص وجوده 
األصيل.  وتستبدله بذات زائفة مستلبة غري قادرة عىل التميُز عن األغيار بينما 

التميز وحده هو الذي يعطيها معنى كونها )هوية(.

السؤال األجدى في قضية الهوية
إن السؤال األجدى يف قضية الهوية هو السؤال الذي ال نسمعه يرتدد يف   
الهوية. وهو ليس سؤال من نحن؟ بل هو سؤال  الحوار واملجادلة حول  أبهاء 
ملاذا نحن عىل ما نحن عليه؟ إن غالب الجدل السيايس حول الهوية يدور حول 
هامشيات يف مسألة الهوية مثل عالقة املركز بالهامش أو عالقة األعراق بأعراق 
افرتاضاً  تستبطن  األسئلة  هذه  وكل  املحلية.  الثقافات  خصوصيات  أو  سواها 
ُمسلماً به وهو أننا جماعة واحدة تشتمل عىل هويات متعددة.  وهذا أمٌر ُمسلم 
به فكل ُهوية هي حالة من إنشاء الدوائر أي الهويات املتعددة املتداخلة. فشأن 
الهوية أن تتعدد ألن اإلنسان بطبيعته عميق ومتعدد ومتمدد بطاقته الحيوية.  
فال يمكن أن نُعرفه بسمُة واحدة من سماته وال صفة واحدة من صفاته.  وسوف 
اللحظة هو  الهويات هذه ولكن سؤال  تداخل  إىل مسألة  نتطرق يف وقت الحق 
أننا إن كنا نُسلم بأن لنا هوية جمعية وطنية واحدة متداخلة مع هويات أخرى 
فالسؤال األهم ليس هو من نحن؟ ألن اإلجابة عليه سابقة لطرح السؤال فنحن 
بالبداهة سودانيون )بحكم الهوية الوطنية(.  ولكن السؤال األجدى هو ملاذا نحن 
يف الحال الذي نحن عليه؟  ملاذا نحن متأخرون ؟ ملاذا نحن متخلفون؟ ملاذا نأخذ 
نحن  ملاذا  لهم؟  نعطيه  نحن  مما  أكثر  األخرى(،  واألمم  )األوطان  اآلخرين  من 
مستهلكون للثقافة وللفكر وللمصنوعات وللسلع ولألزياء ورصعات )املودة( ؟ 
وملاذا رموز وطنيتنا منخفضة عند التقويم )التقييم: واملفردة هكذا خطأ شائع( ؟ 
ملاذا ترتاجع عملتنا أمام العمالت األخرى؟ ملاذا تنهزم فرقنا الرياضية يف املنافسة 
مع )األتيام( األخرى؟ وما عالقة كل هذه األسئلة بقضية الهوية واألصالة الوطنية 

وقضية تداخل الهويات وتنازعها أو قدرتها عىل التوافق واالنسجام!!
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   ذكرنا آنفاً أن هوية الشخص هي تطابقه مع ذاته األصلية.  وتميزه بذلك عن 
األغيار. وهذا التعريف يطرح بقوة مسألة األصالة يف تعريف الهوية.  وأثر هذه 
بسماته وصفاته  متميزاً  الحضور  العطاء وعىل  اإلنسان عىل  قدرة  األصالة عىل 
وأفعاله بني األغيار. ونحن نالحظ أن اإلنسان بحضوره املادي يبقى هو ذاته رغم 
التحوالت التي تحدث له عرب السنوات وعرب املتغريات.  فهو ينمو ويتطور ويتغري 
ويف أثناء ذلك تتغري خالياه وتُستبدل بأخرى.  ويصنع مما يأكل ويرشب جسداً 
طازجاً جديداً.  ولكنه يبقى هو ذاته يُسهل التعرف عليه من القريب والبعيد.  
فهو يدوم عىل حاله رغم التغريات.  وما يحدث جسمانياً لإلنسان يحدث بأكرب 
وأكثر منه عقلياً ونفسياً وروحياً.  ألن التفاعالت العقلية والنفسية والروحية أكثر 
حرية وأكثر طالقة من التفاعالت الجسمانية. وهذه االستمرارية للذات اإلنسانية 
هي مثاٌر لالسئلة الفلسفية األكثر تعقيداً وغرابة.  فكيف نفرس ثبات الُهوية رغم 
التغريات؟ أألنها هي الجوهر الذي تتولد منه املتغريات مثل النواة للشجرة كما 
يقول الجرجاني ؟ أم هي الثابت الذي ال يتغري كما يقول باسكال )أساس الهوية 
هو ما ال يتغري( ؟ وعند باسكال القيم الجمالية واألخالقية ليست أساس الهوية 
ألنها متغرية فما وراء الجمال واألخالق يوجد جوهر روحي هو أساس الهوية.  
فكأنه يستوحي فلسفة املثُل من أفالطون)43(. والهوية األصلية عند مونيه إنما 
تُعرف من الداخل أي عرب اإلحساس الحميم بها.  والعيش معها وتعايشها مع 
للتفاعل واالندماج ال تتحقق إال بقوة الشعور بالذات. وهو  األغيار هو محاولة 
بذلك يقرتب من جون لوك الذي يجعل الشعور الباطن وسريورة الفكر جوهراً 
للهوية.  فالفكر والشعور عنده هما وجهان لليشء نفسه.  فال شعور بال فكر 
وال فكر بال شعور. وهذا التفاعل العميق بني فكر املرء وشعوره هو الذي يصنع 
الذات الفريدة لإلنسان. وشوبنهور يقول )إن كل إنسان يمتلك نواة باطنية ال 
هي بالفكر وال بالشعور ألن كليهما يتأثر بالنسيان إنما هي اإلرادة التي تتجسد 

يف الذات العارفة بنفسها وبغريها(. 

    وما يتوصل إليه شوبنهور هو ذات ما انتهى إليه املتفلسقة من أهل الترصف 
اإلسالمي.  ذلك أنهم أدركوا أن اإلنسان إنما يتحقق يف الوجود باملعرفة وأدنى 
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الرىض  وهذا  بوجودها.   مطمئنة  راضية  هي  هي  لتكون  بنفسه  املعرفة  ذلك 
ُموجدها  تعرف  وبذلك   العرفان.   مراقي  يف  بها  يرتقي  الذي  هو  واالطمئنان 
الذي ال يكتمل عرفاُن إال به.  ويف األثر عندهم “من عرف نفسه فقد عرف ربه”.  
ألن العارف بنفسه هو وحده من يُمعن النظر إىل صنع الربوبية وأعالم لطائف 
املعرفة “اإلمام أحمد الرفاعي– حالة أهل الحقيقة مع الله”.  فالعرفان الذي هو 
الوعي واملسؤولية األخالقية هو مفتاح فرادة اإلنسان التي استحق بها الكرامة.  
بنعمة من  له  املوجودات واملخلوقات وتُسخر  الذي تطوف حوله  املحور  فصار 
الله وفضل. ويف ذلك يقول الفيلسوف كانط “اإلنسان غاية يف ذاته وليس وسيلة 
ما.   ولهذا  لتحقيق هدف  أو يستعملها هو نفسه  الغري  لالستعمال يستعملها 
السبب فهو شخص وليس بيشٍء كسائر األشياء” واإلنسان قيمة ال تقوم بغريها 
فليس له سعر وال ثمن.  وقيمته مطلقة “ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً” 
وهذه  واحد.  اإلطالق  حد  ألن  والجمع  الفرد  فيها  يتساوى  مطلقة  القيمة  وألن 
خاصة  هي  وال  االجتماع  حالة  يف  اإلنسانية  للجماعة  ليست  اإلنسانية  الفرادة 
ببعض األفراد بل هي فرادة لكل إنسان.  فكما اإلنسان يتميز ببصمته االبهامية 
الجوهر  وهذا  الفريد.   األصيل  اإلنساني  بجوهره  أيضاً  يتميز  فهو  والوراثية 
األمكنة واألزمنة.    اختلفت  التي ال تتطابق مع غريها مهما  الهوية  اإلنساني هو 
فهي تتطابق مع ذاتها وتتميز عن من سواها. ومن أصالتها هذه ينبثق فعلها يف 

الزمان وحضورها يف التاريخ.

هوية األمة هي أصالتها
وكما أن هوية الشخص هي فرادته وأصالته فإن هوية الجماعة الوطنية   
“األمة” هي أصالتها وفرادتها. ومن أصالتها هذه تنبثق عبقريتها يف فعلها املتميز 
لآلخر  بأن سمحت  أصالتها  وتناست  هويتها  عن  األمة  غفلت  فإذا  األغيار.  عن 
أن يجعل فكرته فوق فكرتها.  وشعوره أسمى من شعورها وإرادته أعىل من 
إرادتها حينئذ يصيب الوهن فعلها فيعجز ويطغى فعل اآلخرين وحضورهم عىل 
فعلها وحضورها.  فال ترى إال بعني اآلخر وال تسمع إال بسمعه وال تحب وال تكره 
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إال ما يحب وما يكره. فكأنها نسخة زائفة منه أو كأن اآلخر الشخص وهي الظل 
التابع؟ والهوية التي نعنيها يف هذا السياق هي ذلك الجوهر الفريد املميز الذي 
يستخدم الحرية فيما يفعل وما يمتنع وما يأخذ وما يدع. ال بدافع من الشهوة 
أو الغريزة وال بالخنوع والخضوع لسطوة اآلخر ولكن بالكدح تشحيذاً لفكره 
وتعبرياً عن شعوره وإمضاًء ملشيئته.  واألمم الحرة هي األمم األصيلة التي تفعل 
ما يرتضيه فكرها وشعورها.  وما تقيض به إرادتها ومشيئتها الذاتية بال خشية 
من الغري وال مداهنة لآلخر.  وجوهر الحرية هو االستجابة للمشيئة النابعة من 
فكر متميز وشعور فريد. فاإلنسان الحر هو اإلنسان الذي يستعىل بإرادته فوق 
الرضورات والعوائق. ويوقن يف قرارة نفسه أن نفساً حرة بني جنبيه لو تعلقت 
همتها بالثريا لنالتها.  واألمم الحرة كذلك هي التي تنفك من أرس األنا الصغرى 
من  وتنطلق  واالعتباد  التقليد  قيد  من  وتتحرر  والشهوات  الغرائز  تكبلها  التي 
عقال املسايرة واالستتباع فحينئذ تبذل غاية وسعها يف تشحيذ األذهان اجتهاداً 
وابتكاراً وغاية الوسع يف تسخري الجوارح واألبدان عمالً وانجازاً وغاية الوسع يف 
ترقية الوجدان خلقاً وذوقاً فتبلغ من الحضارة شأواً علياً وتؤتي راية الشهادة 

عىل اآلخرين.

أزمة الهوية. .. لماذا صرنا هكذا؟
التي هي  الُهوية  العميق ملعنى  فإذا كان ما ذكرنا هو الرشح الصحيح   
جوهر النفس فماذا أصاب هويتنا؟ فما عادت ُمشعة عىل أفكارنا لتصري مبدعة 
فاعلة.  وما فتئت  مؤثرة يف أفعالنا لتكون دائبة ناشطة.  ملاذا تعاني جماعتنا 
إىل طبيب  العمل؟ واألمر ال يحتاج  الفكر وخمول  الوطنية من حالة من خمود 
عليه.  دالة  الداء  فأعراض  للحالة.  السليم  التشخيص  هو  ما  ليخربنا  نطاس 
النكد  الفصام  حاالت  من  حالة  من  تعاني  الجمعية  وهويتنا  الخاصة  فهويتنا 
( ويسميها   alienation( “األلينة  بالتغريب  الحالة  البعض يسمي  الذات.  عن 
آخرون أزمة الهوية. فنحن مغرتبون عن ذلكم الجوهر املشع الفريد داخل ذواتنا 
املخصوصة.  ليهبها عبقريتها  الجمعية   الذات  تبلور يف  الذي  الجوهر  ذلكم  أو 
واألجداد واألسالف.  يسعى  اآلباء  الذاهب من  الداثر  اآلخر  مع  يعيش  فبعضنا 
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عبثاً الستعادة صورتهم من املايض لينصبها أمامه ليقلدها ويحاكيها بال وعي 
الذي هو  الوقت واملحل  املستعادة.  وعدم مالءمتها ملقتىض  الصورة  بعدم دقة 
أساس االختيار من  بني االحتماالت املتعددة واالختيارات املتكاثرة ولنئ اشتمل 
تراثنا الديني والفكري عىل جواهر مشعة وكنوز ال تقدر بثمن فإنه أيضاً بمرور 
الزمان عليه اشتمل عىل أفكار ميتة فاقدة الفاعلية،  ألن الوقت ما عاد ذلك الوقت 
واختلف املحل فما عاد ذات املحل.  وجاء أناس آخرون هم أبناء هذا املكان وهذا 

الزمان هم أبناء هذا العرص.

    وباختالف العصور تتغري األمور.  وقد أدرك ذلك أهل العلم الفقهاء فلم يجعل 
إجماع أهل عرصما ملزماً ألهل العصور الالحقة.  إن قضية التعامل مع الرتاث 
تظل واحدة من أهم إشكاالت الهوية.  وسوف نتعرض لها الحقاً “.  فكثري من 
الناس يفرتض حصول املطابقة بسبب وحدة الدين أو الفكرة أو املحل بينهم وبني 
األسالف وهذا افرتاض غري صحيح.  فاملطابقة ال تحدث إال بني اإلنسان ونفسه 
وال أحد سواه.  والذات الجمعية التي تتشكل من املتعايشني املتساكنني يف محل 
واحد تأخذ فرادتها من جمعية العبقريات املخصوصة لجميع من يشكلون تلك 
الجمعية.  وألن الناس ال يتطابقون، وتكرر نسخ لهم عرب الزمان محال.  فكذلكم 
الجماعات املتشكلة منهم ال تتطابق بل تعيش كل جماعة منهم تجربتها الخاصة 
الفريدة. وكما يحيا البعض يف التاريخ املايض حاملاً باستعادته يحاول اآلخر أن 
ينسلخ من هويته ليصنع صورة زائفة بمحاكاة اآلخر الذي ينصبه أمامه رمزاً  
للنجاح والفالح العلمي والعميل.  وما يدري أنه بالتقليد وباملحاكاة لن يبلغ روما 
التي يروم  ولن يبلغ إىل مقام اآلخر املتميز.  ولن يتمكن من التقدم برسعة اللحاق 
إال إذا تميز عن اآلخر.  ولن يتميز عن اآلخر املعارص الذي يراه قدوة وأسوة إال 
إذا انخلع عن حالة التبعية له فصار هو هو مطابقاً لنفسه ومتميزاً عن األغيار 

كل األغيار.
4  

    تحدثنا فيما سبق من قول عن انقسام خطاب الهوية إىل فريقني، فريق يبحث 
عنها يف املايض وفريق يبحث عنها يف مضارب خيام اآلخرين. وكال الفريقني لم 
إنما  بل  نعله  إليه من رشاك  أقرب  يبحث عنها  التي  الثمينة  الجوهرة  أن  يدرك 
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ألم نذكر أن  أليس اإلنسان هو هو  التامة معه.   تقرتب منه إىل درجة املطابقة 
نذكر  لم  أم  ذكرنا  لعلنا  أم  غريه”  عن  تميزه  التي  حقيقته  هي  اليشء  “هوية 
تعريف قاموس أكسفورد الذي يقول إن  الهوية هي “حالة الكينونة املتطابقة 
التام أو التشابه املطلق” فكيف ندرك  التطابق  تمام التطابق واملتماثلة إىل حد 
إذاً من الباحث ومن املبحوث عنه ولكن السؤال هو هل ما نبحث عنه يف مطال 
األيادي أم أنه يلعب معنا لعبة التخفي واالختباء.  فكلما وردت إشارة بوجوده 
يف مكان ما غري ذلك املكان.  أو ليس يعلم ما يدور يف خلد الباحث إن كان هو 
البحث عن هوية يف ذاتها حالة قلق وجودي  املبحوث.  إن حالة  والباحث وهو 
عميق ألنها محاولة تتكرر باستمرار للتواصل مع كنه الذات.  تلكم الذات ذات 
املجاهيل الداجية الدامسة. ذلكم الجوهر الذي يلتمع يف الظلمات ولكنه ال يبقى 
عىل حال وال يحل يف مقام.  فيظل عىل قربه الداني كنا أنأى وأبعد من كل ناٍء 

بعيد.

أزمة هوية أم أزمة خطاب
وأن  املفاهيم  حولها  تشتبك  أن   غرو  فال  هكذا  الهوية  حال  كان  ولنئ   
أزمة  هي  الهوية  أزمة  إن  فوكو  ميشيل  بقول  نسلم  نكاد  حتى  املدارك  ترتبك 
به  يتأثر  الذي  املادي  الواقع  “أن  يزعمون  األلسنية  املدرسة  العبارة. وأصحاب 
ويؤثر فيه اإلنسان يكون من عبارات منطوقة أو مكتوبة وداللتها هي التي تصنع 
فعل اإلنسان الذي يصنع متغريات الحياة جميعاً. فهل نعاني من أزمة هوية أم 
تشكل  دون  تحول  التي  ومتعارضة،  وهي  متناقضة  أزمة خطابات هوية  من 
فعل جماعي متفق عليه فاعل ومؤثر. ال رغبة لدي يف ولوج ساحة الجدل حول 
يصنع  ما  هو  الوجودي  الهوياتي  القلق  هل  الدجاجة؟  أم  البيضة  أسبق  أيهما 
هذا االرتباك الخطابي؟ أم أن هذا االرتباك الخطابي هو ما ينتج أزمة الهوية. 
والحديث ههنا عن الهوية الجمعية ابتداًء والهوية الفردية انتهاًء.  ويمكننا أن 
الفردي.   بقدر  مأزوم  فالجمعي  طرفيهما  من  شئنا  جهة  أية  من  األزمة  نأتي 
فإذا  الجمعية  الهوية  الوجود يف مشيمة  دائم  إال جنيناً  ليست  الفردية  فالهوية 
تخثرت املشيمة فما حال الجنني؟ وإذا تهرأ الجنني فما حال املشيمة؟ ومما ال شك 
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فيه أن الخطاب ال يكون إال تفاعالً بني شخص وجماعة أو بني شخص وشخص 
أو بني جماعة وجماعة.  وصفة الخطاب كما يُعرفه أصحاب املدرسة األلسنية 
فهو منظومة من العبارات املرتبطة وفق قواعد متميزة يف إطار ممارسة خطابية 
باملخاطبة )مرسل  له طرفان طرف مرسل وآخر معني  محددة.  وكل خطاب 
وإقناع  لتعريف  املوجه  الكالم  بها منظومة  فنعني  الهوية  وأما خطابات  إليه(. 
فكرياً  أو يتخذ هو موقفاً  لتتخذ  وتحفيز جماعة محددة.  ربما شخص محدد 
وحركياً مطلوباً من الجهة املخاطبة له أو لها.  ونقصد بالخطاب حول الهوية 
السودانية أو العربية أو األفريقية أو اإلسالمية الخطاب الذي يحدد للمخاطبني 
يخاطبها.   الذي  الطرف  يراها  كما  املجموعة  تلك  وخصائص  وصفات  سمات 
وهذه السمات والصفات تتضمن الدين واللغة والتاريخ املشرتك والرتاث املشرتك 
والعادات والتقاليد والقيم الجمالية واألخالقية. والخطاب الذي يحويها هو ذلك 
الخطاب الذي يشتمل عىل أفكار ودالالت ونصوص وأقوال وقواعد ناظمة لصياغة 
أفراداً وجماعات بصفة املطابقة مع  للناس عن هويتهم  لتُعرب  األفكار واألقوال 
الذات واملخالفة لألغيار.  وتبني آثار هذا املوقف عىل الواقع امللموس يف تمظهراته 
الفردية  أو  الجمعية  الهوية  هذه  عالقة  ويف  والسياسية  والثقافية  االجتماعية 

باآلخر املغاير.

إشكالية تصادم الخطابات 
للذات  وتوصيف  تحديد  محاولة  هو  الخطاب  عمل  فإن  املنطلق  هذا  ومن      
األصلية للفرد أو الجماعة.  وعالقة ذات التحديد والتوصيف براهن للحال إن كان 
مقبوالً مرضياً أو غري مريض وال مقبول. والشك أن كل خطابات الهوية تخلص 
إىل إجابة واحدة وهي أن واقع الحال ليس مقبوالً “بيد أن الخطابات املتعددة 
تختلف حول أسباب الواقع البئيس املشتكى منه” وتتفاوت التفسريات بني من 
اإلفريقي  أو  العربي  للعقل  تكوينية  مشكلة  إىل  املراد  عن  التخلف  حالة  يعزو 
وآخرون  الواقع.   مع  التماهي  عىل  قدرته  وعدم  وجزئيته  أسطوريته  بسبب 
اعتربوه بخالف ذلك نتيجة طبيعية لالبتعاد عن املنابع الصافية واالعتماد عىل 
الدخيل من األفكار ومنظومات السلوك واألخالق.  فبينما ترى جماعة أن املشكلة 
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يف االنغالق عىل الذات الواهمة يرى آخرون أن املشكلة هي يف إنكار تلكم الذات 
واملتميز  املنفصل  اآلخر  مع  للتماهي  مستحيلة  محاولة  وتجشم  لها.    والتنكر 
بفكره وقيمه وسبل معاشه وحياته. وآخرون  ال يؤسسون خطابهم عن الهوية 
عىل فكرة التواصل بل عىل التباين بني ما هو عربي وإفريقي.  وربما بني ما هو 
مركز وما هو هامش وما هو ديني وما هو علماني.  ويقابل هؤالء من يقول إن 
شوفونية  الوطني  فاالنتماء  آخر.   انتماء  ألي  اعتبار  ال  وأنه  دينه  املسلم  هوية 
لغة  هي  التي  العربية  اللغة  غري  لغة  وكل  عصبية.   والقبيل  شعوبية  والقومي 
اللغة هي املاعون الحاوي  القرآن رطانة ال ينبغي أن يؤبه لها. ألو كانت تلكم 
الخطابات  التاريخي للوطن حتى قبل ظهور اإلسالم ؟ وهكذا تتصادم  للرتاث 
االنتماء  دوائر  فيه  تتداخل  ناظم  إطار  إىل  التوصل  عن  الفرقاء  جميع  ويعجز 
التي يعزز بعضها بعضاً عىل الرغم من التعدد والتنوع.  وهذه الخطابات التي 
تتأسس عىل التباين ال عىل التعدد الذي يتجمع وعىل التنوع الذي يتكامل فيتمم 
بعضه بعضاً هي أس أزمة الهوية. فعندما تعجز الهوية الجمعية عن تصور ما 
هي عليه بسبب تنازع الخطابات الفكرية فكأنما تدخل يف مرحلة من عدم اليقني 
حول ما هي عليه وحول منطلقاتها ومقاصدها.  فإذا صار الحال إىل ذلك فليس 

ذلك إال الضالل املبني.

أزمة األفكار وأزمة الخطاب:
إن أزمة الخطاب حول الهوية منشاؤها هو أزمة األفكار)44( التي باتت   
اإلفريقية.   املنطقة  بامتدادها يف  اإلسالمي  العربي  الحوض  منها منطقة  تعاني 
ومشكلة األفكار ذات صلة لصيقة وعميقة مع مشكلة الوعي بالذات. فحالة الجمود 
الفكري واإلبداعي التي شهدها الحوض العربي اإلسالمي يف القرون األخرية هي 
التفسري الوحيد لحالة العجز والوهن والتخلف الحضاري التي تشهدها املنطقة.  
مهما عُظم رصيدها من املوارد الهائلة التي تزخر بها وتتميز بها دون مناطق 
اليابان وبلد  بلد مثل  املقارنة بني  النهضة.  ويمكن  إىل  العالم سبقت  كثرية يف 
آخر يف الحوض اإلسالمي هو أندونيسيا.  فاألخرية التي تتشكل من آالف الجزر 
ذات األرايض الخصبة واملوارد املتعددة ال تزال تعاني من التخلف )رغم كونها 
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نسبياً عىل رأس البلدان اإلسالمية النامية( بينما يعلم الجميع أن اليابان ليست 
إال جزيرة بركانية قاحلة مهددة بالزالزل والتسونامي،  ولكنها ناهضة بإنسانها 
الذي يعيش حالة مع التناسق التام يف مكونات هوية شعبه.  وكذلكم يف قدرته 
الفائقة عىل التميز عن اآلخر والتفاعل بحيوية معه يف ذات الوقت.  ولنئ ذلك هو 
األوطان  باقي  إىل ذكر  بنا  اليابان فال حاجة  أندونيسيا وبني  املقارنة بني  حال 
ونفطية  أرضية  ثروات  من  عليه  احتوت  مهما  واإلفريقية  واإلسالمية  العربية 
هائلة فإنها مهما شهقت فيها عمارات وعقارات وتكاثرت فيها  السلع  وتيرست 
عن  العجز  يف  املتمثل  الحضاري  التخلف  يخفي حقيقة  لن  ذلك  فإن  الخدمات 
العطاء املادي والحضور الفكري والتقاني.  وال حاجة لذكر الرشاكة الفاعلة يف 
رسم صورة العالم املعارص بما هو عليه من نهضة وتقدم مادي وبؤس وفقر 
روحي.  فأكرب نقائص الغرب الناهض هي أزمته الروحية واألخالقية التي يزعم 
الزاعمون منا أن عالجها ميسور موفور يف تراث حضارتنا.  ولكن من يصدق 
طريح األسقام قعيد الدهور واأليام إن ادعى أنه هو الطبيب املعالج والنطايس 

العليم. 
5

إىل  الهوية  أزمة  نعزو  أن  إىل  بنا  يفيض  الدقة  تحري  أن  القول  سبق          
أزمة<تصادم خطابات الهوية التي مرجعها إىل أزمة األفكار.   فجوهر مشكلة 
الهوية الوطنية هي االضطراب يف فهم الهوية الثقافية.  حدث ذلكم االضطراب 
االنقسامات  أول هذه  والثقافية لألمة.  الفكرية  البنية  أنقسامات يف  بسبب عدة 
هو انفصال متعلمي األمة ومثقفيها عن شعبهم.  والنظر إىل فكرالشعب وثقافته 
من  أو  املايض  يف  مستعارة  معايري  من  املستمدة  أحكامهم  تجعل  دونية  نظرة 
أن  يجب  وال  الشعب.   ثقافة  يف  قبيح  هو  وما  حسن  هو  ملا  املحدد  هي  اآلخر 
الفلكلور “حتى  بما يسمونه  اهتمام  املثقفني من  يبديه بعض  بما  املرء  ينخدع 
الكلمة مستعارة بال تعريب”.  فإنما منبع االهتمام هو املحاكاة للغرب.  وليس 
دافعه اهتمام مستقل بالثقافة التي هي املرشب الفريد الذي يغذي أصالة الفرد 
هو  اآلخر  واالنقسام  املتميزة.   وعبقريتها  األمة  خصوصية  ويعزز  وفرادته.  
التفاعل مع العرص ويرى  أنقسام الصفوة ذاتها إىل فريقني.  فريق يتأبى عىل 
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أن العالم الذي نعيشه يف حالة تطور سلبي ما يجيء من قرٍن من الناس إال وهو 
أسوأ ممن سبقه. وهو تفسري  منكس وغري دقيق  لنصوص أخرجت من سياقها 

وفرست بصورة قدرية خاطئة. 

     وهو تفسري يخالف منهج السنة القويم يف النظر إىل قضية الجرب واالختبار 
اآلخر  ثقافة  إىل  مهجره  فاختار  اآلخر  الفريق  وأما  والحرية.  الحتمية  ومسألة 
سابقة  قرون  يف  عنه  يبحث  األول  الفريق  لدى  املثال  عالم  كان  فلنئ  املسيطر. 
فإن عالم املثال عند الفريق اآلخر هو يف مكان آخر وثقافة أخرى. والشك أن ثمة 
استثناءات قليلة عاقلة يف هذا الفريق أو ذاك الفريق تدرك أن االتباع بغري بصرية 
للسلف أو لثقافة الغرب املسيطر هو سبيل الفشل واإلخفاق املبني. بيد أن تيارات 
االتباع لألسالف أو لألغيار ال تزال هي الغالبة.  ولذلك ال نرى يف األفق إال مظاهر 
التخلف  حالة  السائدة هي  وأقوى صورها  املتعددة.   تتبدى يف صورها  األزمة 

الذي منها املشتكى يف كل حال.

أزمة الهوية الثقافية
سبق منا التنويه إىل أن قضية األصالة هي جوهر الهوية التي تتمثل يف   
رغبة الفرد أو الجماعة أن يكون أو تكون نفسها.  وأن يتميز أو تتميز عىل  من 
سواها بحضور قوي وإنجاز مشهود.  فالهوية تطرح قضية جدلية الذات والذات 
األخرى من خالل التفاعل والتواصل. فالجماعة ال تتعرف بالتواصل عىل اآلخر 
املتفاعل معها فحسب بل تتعرف من خالل التواصل نفسه عىل هويتها الذاتية 
باملقارنة واملشابهة. وهذه املعرفة ليست نتيجة نهائية بل هي سريورة متصلة. 
ذلكم أن األشياء واألشخاص قيد التفاعل متغريون متطورون وآثارهم عىل الهوية 

الذاتية متغرية ومتطورة بغري تناهي. 

 فاألمر هو إذاً حالة من الدينامية املتواصلة، حالة من الصريورة.  وقدرة الجماعة 
الثقافية عىل التطور تتفوق يف غالب األحيان عىل قدرة األفراد األفذاذ.  ذلكم أن 
تنوعها املتولد من تعددها يجعل قدرتها عىل تخصيب التجارب وتوليد األفكار 



حوار أهل السمع والبرص

55

التي  قدرة ال متناهية. فجوهر عملية التماهي إنما هو نسبة املعطيات املتنوعة 
تستوعبها الجماعة الثقافية من أفرادها ونسبتها إىل املحور األصيل الذي يتشكل 
املستمدة  املتنوعة  لتجاربها  الجماعة  تأويل  خالل   من  التاريخية  التجربة  عرب 
من تجارب األفراد والتجارب املشرتكة.  فالهوية تمثل مفاعالً للخربات املعاشة 
مع  املستمر  والتكيف  الفهم  عىل  والجماعة  الفرد  قدرة  تعزز  التي  واملستمرة 

املتغريات. 

    وهي بهذا الوصف أصل وذريعة مقصد, فهي منطلق ألنها إحساس باالنتماء 
الذات  صورة  إىل  للوصول  سبيل  ألنها  ذريعة  وهي  وللثقافة.   وللقوم  للمحل 
بنية  الثقافية  والهوية  غريها.  ومن  ذاتها  من  بالتقدير  تحظى  التي  املرموقة 
متطورة ترفدها األفكار والخربات لتحقيق الرتكيب املتجانس للجماعة. ومكونات 
الهوية إىل جانب ما نسميه باألفكار األصلية التي تفرس اإلنسان والكون والحياة 
األصلية.   األفكار  بهذه  املرتبطة  واألخالقية  الجمالية  والرموز  القيم  تلكم  هي 
وتتولد من ذلك عرب تراكم الخربات عادات وتقاليد وأعراف وأمزجة لها فراداتها 
الخاصة وعبقريتها املتميزة. وألن ذلك كذلك فإن خطابات الهوية التي تجنح إىل 
إىل دفع االنسجام والتوافق والتناغم فإنها  إىل تعميقه ال  التباين وتسعى  إبراز 
تمثل معوقاً رئيساً لحالة التماهي الوطني بني أفراد املجتمع ورشائحه املتنوعة. 
وخطابات الهوية التي تشد الجماعة إىل املايض السحيق أو إىل واقع بعيد تنايف 
تجربتها  وخصوصيات  وبيئتها  وعرصها  واقعها  مع  للتماهي  الجماعة  حاجة 

التاريخية فتجعلها كاملنبت ال أرضاً قطع وال ظهراً أبقى.

خطاب الهوية خطاب ثقافي
إن لُحمة  الهوية وسداها هي الفكر والثقافة يف حالة التفاعل مع اآلخر.    
فجوهر كل خطاب هو الثقافة. لذلك جوهر خطاب الهوية جوهر فكري ثقايف.  
وجميع سؤاالت الثقافة مطروحة ىف هذا السياق)45(.  وعىل رأس هذه األسئلة 
سؤال األصالة واملعارصة.  وكيفية تحقيق التوازن الحرج بني أن نكون أنفسنا 
وأن نكون أبناء عرصنا. كما يتبادر إىل األذهان سؤال الثبات والتغري فما هو الثابت 
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الذي يحفظ للمتغريات اتزانها واتساقها وما هو املتغري الذي هو نسغ التطور 
والتقدم وعالمة الحيوية والفاعلية. إن أسوأ سمات الحوار الرائج حول الهوية يف 
بالدنا هذه األيام أنه دائم الرتكيز عىل العرقي واملحيل.   وال شك أن العرقية صفة 
ثابتة للفرد ولكنها معوق الشك فيه يف طريق بناء الهوية الوطنية.  ألن الفرد ال 
يرتقي إىل ما هو وطني إال بتجاوز ما هو عرقي وما هو محيل.  ولذلك فإن الفكر 
العنرصي املحيل هو أكرب معوقات بناء الهوية الوطنية.  وهو يتمظهر أحياناً يف 
ثوب القبلية أو العشرية أو الجهة.  وال بد للجماعة الوطنية من تجاوز القبيلة إىل 
الشعب وتجاوز الجهة إىل الوطن.  بيد أن غالب الخطابات الرائجة تدور حول 
أفارقة؟ أو سؤال عالقة املركز  أم  أمثال هل نحن عرب  أسئلة ال معنى لها من 
والتقديرات  اإلجابات  أن  إال  بدهية  اإلجابات  كون  من  الرغم  وعىل  بالهوامش؟ 
واألسئلة ال تفتأ تطرح من جديد مرة من بعد مرة.  وال يزال يساورني العجب 
من سذاجة السؤال هل نحن عرب أم أفارقة؟ من قال إن العرب ليسوا بأفارقة، 
ومن قال إن األفارقة ال يمكن أن يكونوا عرباً. إن تأثريات الثقافة العربية اآلتية 
من الجزيرة العربية عىل أفريقيا جد كبرية وعميقة.  وأيما دراسة للغات اإلفريقية 

املحلية تظهر ذلك لكل دارس فاحص إال أن يكون مكابراً.  

   فالعروبة مكون أصيل من مكونات اإلفريقية ثقافة كانت أم لساناً أم حضوراً 
املقابلة  الجهة  من  القول  يصح  وكذلك  عربية.  أصول  ذات  وعشائر  لجماعات 
إىل  بلقيس  امللكة  العربية.  فمن   الثقافة  فاإلفريقية عنرًص ال يمكن فصله عن 
أبرهة الحبيش كانت الجماعات القادمة من إفريقيا ذات تأثري بليغ عىل التاريخ 
عرب  القومية  القصيدة  أن  ويكفي  العربية.   والثقافة  العربي  واللسان  العربي 
قصيدة  لإلغريق  اإللياذة  مثل  هي  التي  العرب  المية  املسماة  للعرب  التاريخ 
كتبها زنجي عربي قح هو الشنفرى.   وال حاجة بي إىل ذكر شعراء العرب من 
الزنج من تلقاء عنرتة إىل يومنا هذا. وأما مساهمة الجماعات من أصول إفريقية 
الباحث أن يحرصها.  فقدر كبري من رواة  الثقافة اإلسالمية فال يكاد يفلح  يف 
أصول  من  كانوا  اللغة  وفقهاء  واملفرسين  القراءات  وعلمائه وأصحاب  الحديث 
العرب املستعربة من  العرب فاستعربت كما استعربت  زنجية هاجرت لجزيرة 

الشام والعراق. 
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إن املرء ليس بحاجة لالعتذار عن عروبته لينال بطاقة االعتماد اإلفريقية.    
واإلفريقية  العروبة  إن  بعروبته.   ليفخر  إفريقيته  عن  للتنازل  بحاجة  هو  وال 
أمشاج متصلة يف دمائنا ويف لغتنا ويف ثقافتنا. ولكن دعاة التباين والنقاء العرقي 
والثقافة املتباينة هو أعداء  الروح الوطنية.  ألنهم أعداء الهوية الوطنية املنسجمة 
املكونات ألنها ىف صريورتها  الراضية عن كل مكوناتها واملتفاعلة مع كل تلكم 

املتفاعلة هي الهوية ذاتها وال يشء سواها. 
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إحاالت ومراجع
1 - راجع رسل كتاب عبادة االنسان الحر ترجمة محمد قدري عمارة

http://mybook4u.com

2 - راجع ابن منظور لسان العرب مادة حر

3 - تعريف معجم أكسفور
the state of being free or at liberty rather than in confine-

:ment or underphysical restraint

املسائل دون  الناس يف مناقشة جميع  بانها حرية  الحرية  4- وصف  سقراط 
رقابة سلطوية فاّن تلميذه أفالطون )الحرية مفصالً مهماً يف حياة الناس: “وإن 
النفس، بحكمة العلم، أي النظر والتأمل يف الحقائق األبدية، تستطيع أن تنفصل 
عن الجسم، )وتنحدر( منه، فالنفس تصل إىل حريتها عن طريق النظر، والتأمل، 
والحرية هي االرتقاء بواسطة الجدل العقيل نحو الوجود املطلق”. وأفالطون هنا 
يعول كثرياً عىل الحرية، ألنه زعم أن اإلنسان عاش بروحه املثالية قبل أن يعيش 
ببدنه، يف عالم اسماه )عالم امُلثُل(: “وهناك عرفت روح اإلنسان روح الحقائق 
والديمقراطية  الحرية  مدينة  أو  ينشدها  التي  الفاضلة  املدينة  وعند حديثه عن 
فإنه يشري إىل حرية: “كل إنسان يف أن يرتب وينظم حياته بالصورة التي تناسبه 

تحت قانون ينطبق عىل الجميع”(
5-  سورة الرحمن

بإرادته  يريد  ما  الفرد  يفعل  أن  عىل  الحرية  تعتمد  “ال  روسو:  يقول   -6
تعتمد  وهي  آخر،  شخص  إلرادة  يخضع  أال  عىل  تعتمد  ما  بقدر  الخاصة، 
العامة  الحرية  ففي  الخاصة،  إلرادتي  اآلخرين  خضوع  عدم  عىل   أكثر 

ليس ألحد الحق يف أن يفعل ما تحرمه عليه حرية اآلخرين، ألن الحرية الحقة 
عند روسو ال تدمر نفسها قط” ويجادل روسو الفالسفة اآلخرين مؤكداً: “أن 
الناس بطبيعتهم يكرهون أن يكونوا مقيدين بالقوانني, ولكنهم يجدون أنفسهم 
الفوىض،  يف مأزق بدون قوانني، فالناس ال يكونون جيدين وصالحني يف حالة 
فهم سيقتنعون بأن غياب القوانني يخلق قيوداً أكثر من وجود القوانني نفسها 

والقانون عند روسو هو العقد بني متعاقدين.. 
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7 - سورة يوسف 108.
8 - سورة األنعام 153.

9 - راجع تعريفات الجرجاني مادة عقل.
10 - البقرة آية 170.

11- سورة يونس آية 99.
12- سورة الغاشية 22.

13- سورة يونس 99.
14- سبأ آية 46.

15- راجع درء تعارض العقل والنقل البن تيمية ص52-50.
16 ترجع قاعدة ال رضر وال رضار للحديث )ال رضر وال رضار(.  وهو حديث 
مشهور عند أهل العلم وقاعدة رشعية من جوامع كلم النبي صىل الله عليه وسلم. 
واحد  غري  وصححه  وغريهما،  املستدرك  املوطأ، والحاكم يف  رواه مالك يف  فقد 
ولم  مسلم  رشط  عىل  اإلسناد  صحيح  حديث  العلم. قال الحاكم: هذا  أهل  من 

يخرجاه. وقال الذهبي يف التلخيص: عىل رشط مسلم.
ويف بعض رواياته: ال رضر وال رضار يف اإلسالم.  ويف بعضها : ال رضر وال رضار، 

من ضار رضه الله، ومن شاق شق الله عليه.
وهذه الروايات توضح مدلول الحديث ومعناه، وهو ما  أخذ منه الفقهاء قاعدة: 

إزالة الرضر، أو الرضر يزال.
17- يقول شيخ االسالم ابن تيمية :”وال يلزم إذا كان القول كفراً أن يكفر كل من 
قاله مع الجهل والتأويل فإن ثبوت الكفر يف حق الشخص املعني كثبوت الوعيد يف 
اآلخرة يف حقه وذلك له رشوط وموانع كما بسطناه يف موضعه وإذا لم يكونوا يف 
نفس األمر كفاراً لم يكونوا منافقني فيكونون من املؤمنني فيستغفر لهم ويرتحم 

عليهم.(منهاج السنة )240/5(
وقال رحمه الله: )التكفري العام -كالوعيد العام- يجب القول بإطالقه وعمومه. 
وأما الحكم عىل املعني بأنه كافر، أو مشهود له بالنار: فهذا يقف عىل الدليل املعني، 
 فإن الحكم يقف عىل ثبوت رشوطه، وانتفاء موانعه(. “الفتاوى” )498/12(.

وهذه فائدة عزيزة أيها األخ الزاكوري.
وقد قال شيخ اإلسالم أيضاً :”: ) ونصوص األئمة بالتكفري والتفسيق ونحو ذلك 
ال يستلزم ثبوت موجبها يف حق املعني، إال إذا وجدت الرشوط وانتفت املوانع، ال 
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فرق يف ذلك بني األصول والفروع(. “الفتاوى” )37/10(
18 - سبأ آية 24
19 - سبأ آية 25

20-  ويعترب الفيلسوف جون استيوارت ميل من أوائل من نادوا بحرية التعبري 
عن أي رأي مهما كان هذا الرأي غري أخالقي يف نظر البعض حيث قال “إذا كان 
كل البرش يمتلكون رأياً واحداً وكان هناك شخص واحد فقط يملك رأياً مخالفاً 
الوحيد  الشخص  هذا  قيام  عن  يختلف  ال  الوحيد  الشخص  هذا  إسكات  فإن 
الذي وضعه  الوحيد  الحد  وكان  القوة”  له  توفرت  إذا  البرش  بني  كل  بإسكات 
بشخص  الرضر”  “إلحاق  عليه  أطلق  ما  عن  عبارة  التعبري  حرية  لحدود  ميل 
آخر وال تزال هناك لحد هذا اليوم جدل عن ماهية الرضر فقد يختلف ما يعتربه 
اإلنسان رضراً الحق به من مجتمع إىل آخر. وكان جون ستيوارت ميل من الداعني 
للنظرية الفلسفية التي تنص عىل أن العواقب الجيدة ألكرب عدد من الناس هي 
الفيصل يف تحديد اعتبار عمل أو فكرة معينة أخالقياً أم ال وجون ستيوارت ميل 
يعترب الكذب عىل سبيل املثال مقبوالً إذا كان فيه فائدة ألكرب عدد من األشخاص 
يف مجموعة معينة عىل عكس املدارس األخالقية التي تعترب الكذب ترصفاً سيئاً 

حتى و لو كانت عواقبه جيدة.
21 - نشأ مصطلح )النسبية الثقافية( بعد انتشار النظرية النسبية آلنشتني وهو 
ُ تعبريًا متميًزا  إشارة لعدَم وجود ِقيٍَم شاملة لجميع البرش، حيث إنَّ كلَّ ثقافة تَُعربرِّ

عن الشعوب واألمم التي تؤمن بها، وتربمج سلوَكها وفق معايريها ومعطياتها.
22- ج. ج. روسو، يف العقد االجتماعي أو مبادئ الحق السيايس، تعريب عمار 

الجاليص وعيل األجنف، دار املعرفة للنرش، ط2 تونس، ابريل 2004، ص22.
23- املرجع السابق 31

24- املوسوعة العربية امليرسة مادة هوبز 24 
25 - راجع لسان العرب مادة دستور25

26- راجع سرية أبن هشام صحيفة املدينة املنورة واملعلوم أن سرية أبن هشام 
مستندها اىل مغازى أبن أسحق 

27- كلمة جمهورية ىف قاموس املعاني: 
    صيغة حكم تكون فيها السلطة النهائية بيد الشعب حيث ينتخب ممثليه الذين 
يساهمون يف أخذ القرار نيابة عنه.  ويكون الرئيس منتخباً وليس ملكاً بحكم 
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بصفة  املساهمة  يف  الحق  مواطن  لكل  أن  الجمهوري  النظام  الوراثة.  وجوهر 
مبارشة أو غري مبارشة يف شؤون الدولة وإلرادة الشعب فيه رشعية وسيادة.  

إجماع  به  واملراد  مسعود  أبن  عن  موقوفا  الحديث  روى   -28
ويؤيده  السياق،  عليه  يدل  كما  أمر،  عىل  اتفاقهم  و   الصحابة 

استدالل ابن مسعود به عىل إجماع الصحابة عىل انتخاب أبي بكر خليفة.
 وليس املراد به قطعا كل فرد من املسلمني، وانما املراد الرأى الذى يصري عرفا 

متعارفا بني املسلمني فال ينازع فيه أحد. 
ْلُح َجاِئٌز بنَْيَ اْلُمْسِلِمنَي، إاِل ُصْلًحا  وِطِهْم، َوالصُّ 29- َحِديٌث : “ اْلُمْسِلُموَن َعىَل رُشُ
أََحلَّ َحَراًما أو َحرََّم َحالال “  29داود وأحمد والدارقطني من حديث كثري بن عبد 
اللَّه بن عمرو بن عوف املزني عن أبيه عن جده مرفوعا، ولفظه : املسلمون عند 
رشوطهم إال رشطا حرم حالال أو أحل حراما، ويف الباب عن أنس عند الحاكم، 
وعن رافع بن خديج عند الطرباني، وعن ابن عمر عند البزار، وعن عطاء قال : 
بلغنا أن رسول اللَّه صىل اللَّه عليه وسلم قال : املؤمنون عند رشوطهم، أخرجه 
به  جازما  البخاري  علقه  وقد  أولها  وأمثلها  مقال،  فيها  وكلها  شيبة،  أبي  ابن 
فقال يف اإلجارة : وقال النبي صىل اللَّه عليه وسلم املسلمون عند رشوطهم، فهو 
صحيح عىل ما تقرر يف علوم الحديث، وهو يف املرصاة، والرد بالعيب من تخريج 
الرافعي.  وهو أن البخاري إذا علق يف صحيحه حديثا بصيغة الجزم أفاد صحته، 

وإن لم يكن عىل رشطه 
30-  تعود فكرة التنمية املستدامة إىل السبعينات من القرن املايض، حيث قدم 
 ،1970 سنة  يف  النّمو”  “حدود  بعنوان  روما  نادي  عن  املنبثق  األّول  التقرير 
بني  حادة  نقاشات  بذلك  محدثا  االقتصادي  للنّمو  البيئية  الحدود  فرضية  أي 
النشطاء البيئيني و أنصار النمو مهما كان الثمن، وبعد ذلك أصدر االتحاد الدويل 
للمحافظة  العاملية  بعنوان “االسرتاتيجية  تقريراً  الطبيعة  سنة 1970  لحماية 
التنمية  فكرة  وتأسست  والتنمية  البيئة  بني  املناقضة  إثر  أزيل  الطبيعة”،  عىل 
و  االقتصاد  بني  موحدة  عالقة  بوجود  يقر  الذي  التحليل  هذا  تحت  املستدامة 
البيئة وعرفت أن ذاك بعنوان التنمية املالئمة للبيئة، التي أصدرت من طرف األمم 
املتحدة سنة 1972.  الذي يجعل التنمية االقتصادية مالئمة للعدالة االجتماعية و 
للحذر البيئي.  ثم أعيدت صياغته كمفهوم من خالل تقرير “ مستقبلنا املشرتك 
“، الذي صدر سنة 1987 من طرف رئيسة وزراء النرويج السابقة جروهارلم 
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بروتالند. وبعد ذلك عقد مؤتمر األرض األول يف الربازيل سنة 1992 تحت عنوان 
قدم  حقيقياً،  بيئة تحدياّ  كلمة  إدخال  “ وكان  والتنمية  للبيئة  املؤتمرالعاملي   “
خالله اإلطار التنموي األكثر قدرة عىل تحقيق التنمية العادلة يف العالم ومقاومة 
التنمية  هجمة العوملة وتقديم بدائل عادلة وعملية لها. وقامت بتوصيات لدعم 
املستدامة يف دول الجنوب وخاصة مطالبة الدول الصناعية بتخفيض نسبة 7،0 
التزمتا  % من إنتاجها القومي، كمساعدات تنموية خارجية ولكن دولتني فقط 
بالعهد هما الدنمارك والسويد. وأصدرت أجندة 21 و التي تحدثت عن املعايري 
تحقيق التنمية املستدامة منها : الحد من االستهالك املبّذر ،مكافحة الفقر ،حماية 

الغالف الجوي و املحيطات و التنوع البيولوجي. 
)راجع محمد عربي، مرشوعات التنمية املستدامة يف العالم العربي يف ظل تحديات 
العوملة ،رسالة دكتوراه ،كلية العلوم السياسية واالعالم، فرع تنظيمات  سياسية 

و ادارية، 2003. (
مختلف  تعبري   Commune الكومونة باريس  كميونة   -31
وحدة أصغر  عىل  يطلق  الالتينية  أوروبا  يف  فهو   الدالالت، 

يف التقسيم اإلداري.
  ويف روسيا القيرصية كانت الكومونة عبارة عن استثمارة زراعية جماعية تضم 
عدداً من الفالحني تقوم عىل امللكية املشرتكة وتوفر فيها الحاجيات والخدمات 

الحياتية عىل نحو مشرتك.
الغربية  أوروبا  مدن  يف  الذاتية  اإلدارة  أشكال  من  شكل  عن  عبارة  وهي   
1871 عام  باريس  يف  املسلحة  العمال  انتفاضة  الوسطى.بعد  القرون   يف 

أُقرتن تعبري الكومونة بثورة العمال يف باريس وأصبحت التسمية كومونة باريس. 
ففي 18ذار/مارس 1871 استولت اللجان الثورية للكومونة عىل السلطة وحلت 
االشرتاكية  باريس  حكومة  ُشِكلت  ثم  الفرنسية  الثورة  يف  باريس  بلدية  محل 
أكثر  تعمر  لم  التي  باريس  كومونة  تعد  البورجوازية.  الحكومة  بذلك  ُمسِقطة 
من 70 يوماً )من 18 آذار/مارس حتى 27 أيار/مايو 1871( ظاهرة فريدة 
يف التاريخ فهي استمرار للحركات العمالية يف أوروبا 1830-1848 من ناحية، 
وُمبرِش يعلن عن الثورات الكربى يف القرن العرشين وخاصة الثورة االشرتاكية يف 

روسيا عام 1917، من ناحية ثانية.)راجع املوسوعة العربية    
http://www.arab-ency.com/ar
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33- إشارة إىل األنموذج الربيطاني من الديموقراطية واملقصود يف اللغة الصحافية 
هو قرص وستمنسرت، أي الربملان بمجلسيه العموم واللوردات، وشارع الوايتهول، 

حيث الوزارات، ويتفرع منه داوننغ سرتيت، مقر رئيس الوزراء.
الويل  ثم  والوكالة،  الوالية  معنى  ففيهم  اآلخر،  مع  الرشيكني  أحد  بمنزلة   -34
والوكيل متى استناب يف أموره رجال، وترك من هو أصلح للتجارة أو املقارب 
منه، وباع السلعة بثمن، وهو يجد من يشرتيها بخري من ذلك الثمن، فقد خان 
صاحبه، ال سيما إن كان بني من حاباه وبينه مودة أو قربة، فإن صاحبه يبغضه 
ويذمه، أنه قد خان وداهن قريبه أو صديقه.  (كتاب السياسة الرشعية ىف إصالح 

الراعي والرعية ص15
لتعميم  الربيطاني  الخبري  مارشال  د.  لتوصية  نتجه  قانون 1951  34- صدر 

تجربة الحكم املحيل مربراً قيام هذه املؤسسات باآلتي:.
الحاجة لالمركزية لتقديم خدمات عىل املستوى املحيل. 	 
يف 	  املمارسة  واإلدارية من خالل  السياسية  باملسؤولية  الشعور  تنمية 

أجهزة الحكم املحيل.
 عدم وجود تنظيم مفصل قائم بذاته عىل املستوى املحيل.	 

الحكم  أسلوب  ويكيف  يشكل   1951 قانون  بموجب  املحيل  الحكم  نظام  ظل 
املحيل حتى صدور قانون الحكم الشعبي املحيل يف 1971. 

35- سورة الفلق 6
كتاب التعريفات.  دار الكتب العلمية:

36 - عيل بن محمد بن عيل الزين الرشيف الجرجاني )املتوىف: 816هـ:  بريوت 
لبنان الطبعة االوىل1983: 

37-الكليات :معجم ىف املصطلحات والفروق اللغوية ألبي البقاء الكفوي تحقيق 
د.عدنان درويش  ومحمد املرصي  الطابع مؤسسة الرسالة

38- راجع مريام وبسرت تعريف مفردة  هوية- 
39-  إريكسون أمريكي من أصل أملاني، وهو من أهم رؤوس تيار الثقافة داخل 
التحليل النفيس. له دراسة أخرى عن: “املراهقة واألزمة: يف البحث عن الهوية”، 

تويف سنة 1994.
40-جورج الرين – اإليديولوجية و الهوية الثقافية : الحداثة و حضور العالم 
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الثالث – ترجمة فريال حسن خليفة – مكتبة مدبويل –
41- والهوية واملجتمع أبرز هذه األفكار. وقد َجمَع له تالميذُه كتاباً بعد وفاته، 
يحتوي عىل معظم أفكاره التي كانوا يدّونونها عن محارضاته، تحَت عنوان)علم 
اللغة العام (  إال أن سرتاوس قد اعترب الهوية عملية إدراكية تتعلق بعملية تقييم 

متبادلة ما بني تقييم الفرد لذاته وتقييم اآلخرين له.
الجيويش،  فاطمة  ترجمة:  للحداثة،  الفلسفي  القول  هابرماس،  يورغن   -42

منشورات وزارة الثقافة السورية.
43- بليز باسكال أدرك أكثر من غريه من الفالسفة الطابع اإلشكايل للشخص، 
عندما تساءل حول ما الذي نحبه يف شخص ما؟ ففي نظر باسكال عندما نقول 
إننا نحب شخصاً ما, فإننا ال نحب صفاته، ال الجسدية وال النفسية، ألن اإلنسان 
يمكن أن يفقد هذه الصفات دون أن يفقد ذاته، فالصفات عموماً ال تعكس حقيقة 
األنا كشخص. وباسكال هنا يفرتض أن هناك ما يمثل حقيقة األنا كشخص، أي 
يمثل هويته  الذي  اإلنسان رغم تغري صفاته، هو  ثابت ومستمر يف  هناك يشء 

الشخصية. 
44-راجع مالك بن نبي رصاع األفكار يف العالم اإلسالمي. 

45-  راجع محمد عابد الجابري مقال بجريدة االتحاد الهوية الثقافية  والوطن 
واألمة والدولة.   
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