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 مقدمة 

 

. من منظور ليربايلادلين والس ياسة تعاجل تقاطعات قضااي  خمتلفة،كتبهتا يف فرتات ت هذه مجموعة مقاال

لدلعوة لقانون  2005ه عام مشرتك كتبنا مبادئالاول اعالن  اخرى:من بيهنا بياانن كتبهتام لصاحل هجات 

 محةل ضدقراطي الليربايل وبتلكيف منه اين بيان كتبته لصاحل احلزب ادلميوالث جديد،حوال خشصية أ  

ابن رئاس يت للحزب الليربايل  وقهتا.تكفري احلزب الش يوعي يف  كام أ وردت نص مذكرة التفامه اليت وقعهتا ا 

اترخيية بني التيارين الليربايل واال ساليم، ويه  مع حزب الوسط اال ساليم، مكحاوةل ال جناز مصاحلة

 حماوةل مل تنجح لرتاجع أ س تاذ الكودة عن مواقفه املعلنة يف تكل املذكرة اليت وقعها حرًا خمتارًا. 

 2018-2017الانتخابية يف فرتة  حبمليتقيايم  أ ثناءالكتاب مقاالت وردود كتبهتا أ دخلت يف أ يضا 

واليت قطعت الطريق علهيا ثورة  2020ية اليت اكن مقررا اجراهئا يف ابريل اس تعدادا لالنتخاابت الرئاس  

اجمليدة واليت دمعهتا منذ يوهما ال ول، وكذكل مقاالت ومساجالت كتبهتا الحقا يف  20218ديسمرب 

طار الرصاع الس يايس بعد ثورة ديسمرب  . وحىت اترخيه 2018 ا 

ت قد رتبهتا يف طبعة الكرتونية سابقة وفقا للرتاتب وقد رتبت املقاالت من حيث املوضوع، بعد ان كن

الزمين. وقد اسقطت من هذا الكتاب مقاالت نرشهتا يف كتيب عن الليربالية والنساء وعن محمود محمد 

طه وامجلهوريني وعن احلزب الش يوعي ومن بيهنا مقال: ادلاينة الش يوعية اذلي أ قارب فيه كيف حول 

ىل د  ين جديد. فلريجع لها من يريد هناك. الش يوعيون نظرية مادية ا 

ودقة البحث العلمي. انرشها كام يه  حياديةهذه املقاالت كتبت مضن حوارات ساخنة وقطعا تفتقد اىل 

شاراتوتزويدها  ،أ فضلصياغهتا بشلك  ال عادةودون تعديالت مع عشم الرجوع الهيا يف املس تقبل   اب 

 بحث.عىل مزيد من القراءة وال القارئ مرجعية تشجع 

 

 عادل عبد العاطي 

 م 2021أ كتوبر 
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 األول الفصل 

 والدينوالشمولية الليبرالية  نظرية:مقاربات 
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 الليبرالية والدين

 (الحزب الليبرالي من الدين )موقف

 

 

 احلرية والليربالية وحرية العقيدة:

أ ن الليربالية يه احلرية وان احلزب وميكنين أ ن ازمع  ،اعتقد أ ن الطرح الليربايل يمتركز حول فكرة احلرية

ذن احلرية أ ساس لك   يف طرحنا. ءيشالليربايل هو حزب احلرايت.  ا 

ولكهنا تشمل اكفة احلرايت الس ياس ية من حقوق  ،هذه احلرية ال تقف عند حدود حرية التعبري فقط

النظام الس يايس  التنظمي والتجمع والتظاهر السلمي والانتخاب والرتش يح اخل من احلرايت اليت ختلق

احلر أ و الليربايل. كذكل حمورية يه قضية احلرايت الاقتصادية واليت تعين عندان حرية اال نسان يف 

وحرية الناس يف التجارة وال عامل وفق عالقات السوق احلر وبأ قل تدخل من ادلوةل.   ،العمل والكسب

مري والعقيدة وحرية ممارسة الشعائر ادلينية كام تعين الليربالية توفر احلرايت الاجامتعية ومهنا حرية الض

 واحلرايت املتضمنة يف حرمة اجلسد واملزنل اخل.

ابلنس بة لعالقة الليربالية ابدلين فرمغ أ ن الفكر الليربايل قد نشأ  يف رصاع شديد مع الكهنوت وضد 

ن الليربالية قد ارتبطت مبرشوع التنوير  ،تغييب اال نسان يف الفكر الكهنويت والعقالنية والنظرة ورمغ ا 

ال أ ننا ميكن أ ن نقول أ ن الليربالية لها موقف حمايد أ و وسطي  ،العلمية للكون والعالقات الاجامتعية اخل  ا 

لغائه من حياة  ،جتاه ادلين ما بني النظرة الشمولية الش يوعية أ و اال حلادية اليت حتارب ادلين وتطالب اب 

اليت تطالب بفرض ادلين والتدين عىل لك فرد يف  -ل صولية ا -وبني النظرة الشمولية  ،الفرد واجملمتع

 اجملمتع وان حيمك ادلين اجملمتع .

لهيا أ رشانهذه النظرة الوسطية أ و احملايدة تأ ىت من فكرة احلرية اليت  ومن أ ن الليربالية تقف مع حرية  ،ا 

وتقف كذكل مع حرية مع  ،ةالاعتقاد ادليين وحرية ممارسة الشعائر ادلينية وحرية التبشري ادليين من هج

ن الفردالاعتقاد وحرية عدم ممارسة الشعار ادلينية والتبشري العلمي من اجلهة ال خرى. عند الليربالية   فا 

وحرية ممارسة الشعائر ادلينية لها نفس قوة حرية عدم  ،املؤمن هل نفس حرية وكرامة الفرد غري املؤمن

 ادلينية،ون يف البدلان اليت تضايق املؤمنني يدافعون عن احلرايت ممارسة الشعائر اخل. لهذا جتد الليربالي

مياهنم،عن حرية هؤالء يف عدم  نويف البدلان اليت تضطهد غري املؤمنني يدافعو دون أ ن يعين هذا أ ن  ا 

 هل.داعية لدلين أ و التدين أ و رافضة هل وحماربة  ،الليربالية ذاهتا مؤمنة أ و غري مؤمنة
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 واجملمتع.ن قضية ادلين قضية ترجع لضمري الفرد ولنظام قميه وتصوره لنفسه يف الكون الليربالية تعترب ا  

بناء والبنات  ذ تؤمن حبرية الفرد يف اختيار ما يريد اخل،ويه تعمل أ هنا مرتبطة برتبية ال رسة لل   ،ويه ا 

متزي دين عىل حساب  أ ي أ هنا ال ،فهيي تتخذ موقفا حمايدا مهنا ،وحرية ال رسة يف تنش ئة أ بناهئا كام تريد

ال خر أ و ترفع من عقيدة فرد أ و مجموعة عىل حساب ال خرى.  وحترتم الليربالية اكفة ال داين وتعرتف بل 

حقوقا طبيعية هلم. وكام قلت سابقا فان واحدة  ابعتبارها ،واملدنيةوتكفل للمتدينني لك حقوقهم ادلينية 

 والضمري. من أ مه احلرايت يف الليربالية يه حرية العقيدة

 

 عالقة ادلوةل ابدلين:

أ ما فامي خيتص بعالقة ادلوةل ابدلين فكام أ سلفت متيل الليربالية ا ىل  ،هذا فامي خيتص ابلفرد وحريته

ىل أ قىص حد يف حياة الناس أ ي يه ترفض منط ادلوةل اللكية اليت تتدخل يف لك  ،تقليص دور ادلوةل ا 

هذا يؤدي  ثيوقراطية.علامنية أ م  ،ذه ادلوةل ميينية أ و يساريةسواء اكنت ه ،صغرية وكبرية من حياة الناس

أ و حترم  ،وأ ال تفضل دينا عىل دين أ و عقيدة عىل عقيدة ،مع ال داين حيادية عالقة الليرباليةالن تكون 

لهيا ليه. ،أ حدا من حرية ممارسة عقيدته أ و ادلعوة ا   أ و متنع أ خرا من حرية عدم الاعتقاد أ و ادلعوة ا 

طار ما جيمع  ،د الليربالية تقف مع أ ن يكون القانون يف ادلوةل مدنيا ال دينياذلكل جت وان يكون يف ا 

ن حيث ال ترفع داينة حمددة ل   ،ال وفق العقود ادلينية اخلاصة بلك داينة ،الناس من عقد اجامتعي عام

فالقوانني  فردي.والضمري  كام احلرية فرديةفالعقيدة عند الليربالية فردية  ،تكون ادلاينة الرمسية للجميع

املدنية واجلنائية وغريها يف ادلوةل الليربالية تركز عىل تساوى املواطنني أ مام القانون ويف احلقوق 

 غض النظر عن أ دايهنم. ،والواجبات

جرايئ يف احلقيقة ذ هو هيدف يف املقام  ،ويف احلقيقة فان القانون يف ظل ادلوةل الليربالية هو ذو طابع ا  ا 

ىل وضع الآليات وال سس اليت جتعل ال فراد يعيشون يف دوةل واحدة بشلك سلمي ودون أ ن  ال ول ا 

بيامن ترتك هلم تقرير لك ما يتعلق بعالقاهتم الفردية  ،يتناحروا أ و يعتدوا عىل حرايت بعضهم البعض

طار العقود الفردية فامي بيهنم  املتعاقدين.رشيعة تأ كيدا ملفهوم حرية التعاقد وان العقد  ،املتبادةل يف ا 

 

 والعلامنية:ما بني الليربالية 

حيث ميكن  ،وهذا ليس حصيحا دامئا يف احلقيقة ،ويربط الناس بشلك مبترس ما بني الليربالية والعلامنية

نسان أ ن يكون علامنيا دون أ ن يكون ليرباليا  أ ن تكون ليربالية.وميكن لدلوةل أ ن تكون علامنية دون  ،لال 

طاملا اعرتف لل خرين حبريهتم يف اختيار ما  ،أ ن يكون ليرباليا دون أ ن يكون علامنياكام ميكن للمرء 

طار  ن الليربالية ليست عقيدة ما للنظر للكون  سلمي.يريدون واعتناق ما يريدون يف ا  مبعين أ خر ا 
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آليات لتقرير  ،والنظرة ادلينية (ةادياملالعلمية )كام النظرة  ،وال ش ياء منا يه أ ولدلفاع عن  يةرضورة احلر وا 

 احلرية ولتنظمي ممارسة احلرية يف اجملمتع. 

النظرة العلمية  أ حصابمن وجود الكثري ورمغ  ،ذلكل ميكن أ ن جند مثال داخل احلزب الليربايل السوداين

كام هناك مسلمة او مس يحية.  ،من املتدينني وممن يس تقوا اغلب أ فاكرمه من الثقافة ادلينيةعديد ال ،فيه

للهناية أ م متدينون للهناية. وال يبحث ماديون أ ن حتس هبم  وسطا وال تس تطيع مواقفن هلم الكثريون مم

وان ما جيمع أ عضاءه هو الربانمج  ،ابعتبارها أ ش ياء خاصة ترجع الختيار الفرد ،احلزب يف لك هذا

لهيم ودرجة متسكهم هبا فهذا أ مر والفلسفية أ ما عقائدمه ادلينية  ال سايس،الس يايس وهو النظام  يرجع ا 

 واىل تربيهتم وأ رسمه اخل. 

ن ننقهل ال طار ادلوةل نريد ،النظراتأ ن ما يمت يف احلزب من منوذج للتعايش السلمي خملتلف  أ ي  ،حنن ا 

طار عقد املواطنة وادلس تور واملصاحل  نويتعاقدو فهيا أ ن يتساوى املواطنون  عىل املعيشة املشرتكة يف ا 

 جيمعهم.املشرتكة اليت 

بعض اخلطاب العلامين يف الطرح الليربايل عامة أ و يف طرح احلزب وجود نالحظ  أ نن كميمع ذكل 

يكون دامئا  ،الليربايل السوداين خاصة. هذا الطرح العلامين اذلي يتبدى يف داخل اخلطاب الليربايل

ذ ليس هو طرحا عقيداي جامدا . لدلفاع عن حرية ما منا هو حماوةل ال عادة التوازن ،ا  تكون  عندما ،وا 

ويف حاةل السودان عندما ميارس القمع والتسلط وانهتاك حرايت وحقوق الناس  املضيعة.حرية ما يه 

مفن الطبيعي أ ن يأ خذ الرصاع ضد  ،حتت ال يدلوجية ادلينية ومبسميات دينية وبقوانني يزمع أ هنا دينية

 علامنيا.التسلط ومن اجل احلرية ومن اجل احلقوق طابعا 

 

 ليرباليا؟ن أ ن يكون هل ميكن للمتدي

نسان املتدين أ ن يكون ليرباليا نفسه: هلهنا يطرح السؤال  دون أ ن ينتقص من تدينه  ،ميكن لال 

ن اال جابة ؟ ابذلات بل اذهب أ كرث وأ قول انه من مصلحة اال نسان املتدين احلقيقي أ ن   بنعم.أ ان ازمع ا 

 ية.الليربال واين لو كنت أ نساان متدينا الخرتت  ،يكون ليرباليا

ابعتباره  ،هذا الزمع أ ؤكده ابعتبار أ ن ادلوةل الليربالية دامئا حترتم عقيدة وخيار هذا اال نسان املتدين

ن حرية العقيدة والضمري والتعبد يه جزء من  ،واحدة من حرايته وحقوقه املقدسة يف الفكر الليربايل. ا 

فراد أ و مجموعاتميكن أ ن تسمح ادلوةل الليربالية لنفسها أ   وال ،اال نسانكينونة  ماكنية انهتاك  ،و ل ي ا  اب 

   اخل.هذه احلرية ومنع اال نسان املتدين من ممارسة دينه وتعبده 

وترى أ ن ذكل من مسؤولية  ،ال رسة وتربية ال بناء اخل واسعة يفكام ال تتدخل ادلوةل الليربالية بصورة  

ويف هذا تكفل هل ادلوةل  ،تربية دينية ال رسة.  ويف الغالب يرغب اال نسان املتدين يف أ ن يريب أ بناءه
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الن الفرد وال رسة هلام ال ولوية يف الليربالية عىل  ،الليربالية هذا احلق وتضمن عدم تعدى ادلوةل عليه

 اجملمتع أ و ادلوةل.

ىل أ قلية دينية ما ذا اكن اال نسان املتدين ينمتي ا  ن هذا حصيح ا  حيث س تضمن هل ادلوةل  ،قد يقول قائل ا 

غلبية ،لية حرايته ادلينيةالليربا ذا اكن ينمتي لل  مفن  ،ولهذا من ال فضل هل أ ن يقف مع الليربالية.  أ ما ا 

مك بقانون  ،ابعتبار أ هنا س تحمي حقوق ال قلية ،ال فضل هل أ ن يقف ضدها ورمبا تضيع حقه يف أ ن حيح

ليه. ،ال غلبية  أ ي قانون ادلين اذلي ينمتي ا 

ذا اكنت حريصة عىل حقوق وحرايت ال قلية ،أ قول أ ن هذا التخرجي غري سلمي  ،الن ادلوةل الليربالية ا 

ن ادلول الليربالية مل تتخل  فهيي عىل حقوق ال غلبية متارس نفس احلرص.  والتارخي والتجربة يوحضان ا 

سواء اكنت أ داين أ غلبية أ و  -بيامن اكن الاضطهاد لل داين دامئا  ،عن احلياد ومل تضطهد دين ال غلبية

الش يوعية والنازية اخل  -سواء اكنت قوى احلادية أ و علامنية  ،يأ يت من طرف القوى غري الليربالية -أ قلية 

لهيي. -  أ و اكنت قوى قومية متعصبة أ و قوى دينية تريد أ ن حتمك ابحلق اال 

ذا أ تت  املتدينيني،وقد يقول قائل: وكيف تضطهد القوى ادلينية ال داين أ و  القوى من هذه وخصوصا ا 

ن القوى ادلينية اليت تصل للحمك ل غلبية؟ادين  ويكون فهمها  ،غالبا ما تكون قوى متطرفة ،أ ان أ قول ا 

ذ تصل للحمك تريد أ ن تفرض منوذهجا وفهمها اخلاص  ،لدلين مغايرا لفهم ال غلبية من املتدينيني ولكهنا ا 

آةل ادلوةل يف ذكل ،عىل لك الناس ذا اس تدعى أ و النطع والس ي عىص،والعصا ملن  ،وتس تخدم أ ف ا 

 احلال.

ىل احلمك يف عهد املأ مون ،فقوة دينية عقالنية مثل املعزتةل ،هذا ما نقرأ ه من التارخي  ،حني وصلت ا 

وكيف أ راد املأ مون  ،أ رادت أ ن جترب لك الناس عىل الاعزتال! ولكنا يعرف عن حمنة خلق القرأ ن

ا ابن القرأ ن خملوق من خملوقات هللا وليس واملعزتةل من ورائه أ ن جيرب لك الناس والعلامء عىل أ ن يقولو 

ن تتدخل فهيا ادلوةل.  وقد رضب  ،لكمته من ال مئة ومن  املعزتةل كثرياويه قضية فقهية جدلية ال جيب ا 

 أ ثرا..  أ ما خصوم املعزتةل فقد اكن عنفهم جتاه املعزتةل اشد وابعد يقولوا بذكلبيهنم ابن حنبل حىت 

ن اجملموعات اليت تقفز للسلطة عن طريق ادلينيف العهد احلديث نلحظ أ يضا  حتاول أ ن تتدخل يف  ،ا 

وتس تخدم سالح ادلوةل يف هذا. اكن هذا هو  ،حياة الناس وان تفرض فهمها يه لدلين عىل ال غلبية

واكن نفس احلال يف ادلوةل  ،حال الوهابية يف اجلزيرة العربية واليت فرضت أ يدلوجيهتا ابلسوط والس يف

أ نت فاكر  كل:فيقولون  ،السودان اليت اكن فرضها لمنوذهجا مصدرا الن تقرن الفوىض ابملهديةاملهدية يف 

نقاذ ومجهورية حزب هللا يف لبنان  احلالهو وهكذا  همدية؟؟ادلنيا  يران امخليين وسودان اال  يف ا 

داعش  وأ خريا منوذج دوةل –ورية جوزيف كوين يف شامل أ وغندا وأ فغانس تان حتت حمك الطالبان ومجه

 يغين حالها عن مقالها. الامنذج اليت مناخل  ،وسوراييف العراق 
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 هل اإلسالم دين ليبرالي؟

 )قراءة أولية في أطروحات مدارس اإلسالم التقدمي(

 

 مقدمة:

ن لك ال داين والثقافات الكونية حتمل يف داخلها عنارصًا متعددة ومتناقضة يف بعض  ،يف زمعي ا 

ولسبب ما قال  ،واال سالم يف ذكل ليس خمتلفا ،جتد فهيا اليشء ونقيضهوذلكل ميكن أ ن  ،ال حيان

 اال مام عىل ابن أ يب طالب: القرأ ن حامل أ وجه.

فنحن نتحدث عن عامل اكمل من القمي والعقائد والعبادات والرشائع  ،عندما نتحدث عن اال سالم

ىل ثقافة وحضارة أ و اخل.والنصوص واملامرسات  ن اال سالم قد حتول ا  ومل يعد  ،وحضاراتقل ثقافات . ا 

هبذه الصورة  -. ذلكل فان البحث كام أ شار بعض اال خوة عام اكن اال سالم دينا ليرباليا أ م ال دينا.فقط 

سالم نعىن أ و أ ي قسم من اال سالم  ذ جيب أ ن حندد أ ي ا  أ م  نقصد: عقيدتهالعامة ال طائل من ورائه. ا 

سال معامالته، عهد ال مويني  )يفم احلضارة اال سالمية املتقدمة اال سالم ال ول يف املدينة أ م ا 

سالم عهود الاحنطاط  سالم السلفيني أ م  الس ين؟؟؟ اال سالم الش يعي أ م والطوائفوالعباس يني( أ م ا  ا 

سالم الصوفية املعروف ابال سالم الشعيب   اخل.ا 

دائرة الافرتاء حىت ال نسقط يف  ،ذلكل فاان ال أ فضل احلديث عن ليربالية اال سالم أ و عدم ليرباليته

سالم. أ فضل  سالم أ و تفسري غري ليربايل لال  منا أ فضل احلديث عن تفسري ليربايل لال  وعدم العلمية.. وا 

بيامن ال ميكن  ،ل ن هذه قضااي حمددة وميكن احلسم فهيا ،احلديث عن مسلمني ليرباليني أ و غري ليرباليني

 احلسم بلكمة واحدة عن طبيعة اال سالم املعقدة.

 

 العقالين يف اال سالم يف العصور الوس يطة: التيار

سالمية عقالنية أ و ليربالية  فان لنا يف التارخي حماوالت كثرية انحجة  ،ابلنس بة حملاوالت تأ سيس مدارس ا 

 هنا.ميكن أ ن نس تذكر بعضها  ،أ و فاشةل لتفسري اال سالم بصورة عقالنية أ و ليربالية

 ،ةل تركز عىل العقل بشلك أ سايس وليس عىل النصففي العصور الوس يطة اكنت مثال مدرسة املعزت

ىل حد كبري. وبوقوفها مع التخيري وليس التس يري فقد اكن فهيا ملمح  وبذكل فأ هنا اكنت مدرسة عقالنية ا 

ولكهنا يف احلقيقة مل تكن مدرسة  ،للوقوف مع حرية اال نسان يف الاختيار ومسؤوليته عن ذكل الاختيار

ر متساحمة حيث أ هنا ملا وصل  غام خمالفهيا عىل اعتناق فكرها.ت السلطة حاولت ا 
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واليت  ،أ و عن مدرسة أ خوان الصفا -القدرية  -نفس اليشء ميكن أ ن نقوهل عن املدرسة السابقة للمعزتةل 

 اكنت حماوالت لتفسري اال سالم بشلك عقالين.

 

 احلديثة:السلفية والتجديد يف العصور 

عقاب احنطاط "ادلول اال سالمية " واثنيا  العامثين،وتقسمها ووقوعها أ وال حتت التأ ثري املغويل مث  ويف ا 

 -بدأ ت دعوات جديدة لال صالح وللنظر يف حال اال سالم واملسلمني  ،حتت احلمك ال ورويب املبارش

ارتبطت هذه ادلعوات ابدراك الهوة الواسعة اليت يعيش فهيا  .- أ كربويف حال املسلمني بصورة 

وكذكل التأ خر الشديد للعامل اال ساليم وادلول اال سالمية مقارنة مع  ،يف الغرب املسلمون عن املواطنون

 دول الغرب ال ورويب.

ذو املالمح العقالنية أ و الليربالية  التجديدي،أ نتجت هذه ادلعوات تيارين: ال ول هو التيار اال صاليح 

 )املهدية،يف شلك حراكت هجادية . التيار السلفي عرب عن نفسه السلفي.والثاين هو التيار  ،أ و التقدمية

أ و يف شلك حراكت فكرية س ياس ية )حسن  ،ثورة ال مري عبد القادر ( اخل  ،الوهابية  ،الس نوس ية 

احلركة اال سالمية يف الهند بقيادة   ،البنا وحركة ال خوان املسلمني يف مرص  وما تفرع عهنم  من حراكت

يران واليت أ نتجت يف احملصةل الثورة حركة املرجعيات  ،املودوي والندوي وجناح اخل  الش يعية يف ا 

يران( وحراكت وتيارات أ خرى اصغر .  اال سالمية يف ا 

سواء من حيث الفكر أ و من حيث  قواي،اكن يف بدايته  -الال سلفي  –التيار اال صاليح التجديدي 

اخل هذا التيار النشاط الس يايس. لنا يف اجملال الفكري أ ن نذكر يف الرشق والغرب أ سامء أ ساس ية د

قبال  مثل عبد الرمحن الكواكيب ورفاعة رافع الطهطاوي وخري ادلين التونيس وجامل ادلين ال فغاين وا 

 ومحمد عبده وقامس أ مني اخل .. 

مثل ثورة املرشوطة يف  ،عىل املس توى الس يايس حقق هذا التيار جناحات كبرية ولكن قصرية املدى

يران أ و الثورة العرابية يف مرص  أ و حركة اجلديد يف روس يا القيرصية واليت وصلت للسلطة يف مجهورية ا 

أ و حزب اتفاق املسلمني الليربايل يف روس يا ذو التأ ثري الكبري عىل  1917كوكناد ذات احلمك اذلايت يف 

 . 1918قبل أ ن يحقمع وتحقمع حركة اجلديد ومجهوريهتا من قبل البالشفة يف  ،الثورة الروس ية

يف حركة البعث اال ساليم يف القرن  -مسه ما شئت  -يربايل أ و التجديدي أ و التقديم هذا التيار الل 

بدأ  يف الاحنسار والرتاجع حتت تأ ثري رضابت قوتني رئيس يتني :  العرشين،التاسع عرش وأ وائل القرن 

 السلفية والش يوعية .

التيار ل نه يزامحها  السلفية يف حتالف مع ال نظمة الرجعية اكنت ذات مصلحة أ ساس ية يف رضب هذا

والش يوعية حاربته ابعتبار انه كتيار ليربايل أ وال وكتيار يعمتد عىل أ يدلوجية  ،عىل أ فئدة املسلمني
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سالمية اثنيا يشلك علهيا خطرا ماحقا وذكل يف مناطق حساسة لها يف أ س يا الوسطى ويف روس يا  ،ا 

يف مدينة كوكناد فقط قتل البالشفة  -فاكن أ ن رضبته بال رمحة وصفته تصفية جسدية شامةل  ،نفسها

 . -أ لف خشص من قادة وأ عضاء ومؤيدي حركة "جديد"  14

عىل لك حال يبقى كتاب حركة اال سالم التقديم يف روس يا القيرصية ونضاالته وعذاابته واجملازر اليت 

من وهو كتاب حييك حركة غنية جدا  ،نصبت هل كتااب مغلقا حىت يمت التوفر عىل فتحه ذات يوم

 الناحيتني الفكرية والس ياس ية.

 

 فشل التيار التجديدي يف حركة البعث اال ساليم:

 ،تيار اال سالم التجديدي ارتبط بظرفني: ال ول هو احنطاط ادلول اال سالمية وس يادة الاستبداد فهيا

ىل  وكذكل الاصطدام مع الغرب. وقد رأ ى ذكل التيار اخلالص يف المتسك ابال سالم كعقيدة والرجوع ا 

مع الانفتاح عىل الفكر احلديث وخصوصا ادلميقراطية وادلس تورية والاس تفادة  ،اال سالم ال ول من هجة

التأ ثر ابلغرب أ دى الن يصاب املسلمون اجملددون حبرج  هذا الثانية.من جتربة الغرب اخل من اجلهة 

هنم يريدون النقل عنه.. حيث مت اهتاهمم من قبل الرجعيون والتقليدين والسلفيون مبوالاة الغرب  ،كبري وا 

ىل اليوم.  وال يزال هذا االهتام موجه جتاههم ا 

من انحية أ خرى ورمغ أ صاةل بعض البدلان اليت قام فهيا اال سالم التجديدي من الناحية احلضارية 

سهاهما التارخيي  يران( اخل خباري، ،مرص)القدمي وا  ن هذا التيار  مل يعمتد عىل قاعدة صلبة من  ،ا  ال ا  ا 

ن الليربالية مرتبطة بدرجة معينة الط  بقة الوسطي أ و من التحوالت الاقتصادية الاجامتعية. وقد قلنا أ نفا ا 

من التطور الاقتصادي والاجامتعي وتبلور الطبقة الوسطى وازدايد الفردية يف العالقات وتكرس ال مناط 

نتاج والعالقات وبروز املدن اخل .. بيامن اكنت معظم  البدلان اال سالمية تعيش حتت وطأ ة التقليدية يف اال 

 العالقات العشائرية واال قطاعية والقبلية القدمية.

سالم التقديم  ،هذه الظروف املوضوعية ىل القمع العنيف اذلي تعرضت هل احلركة الس ياس ية لال  ضافة ا  ا 

ىل احنسار هذا التيار ،حزب اتفاق املسلمني اخل "،حركة "جديد العرابية،احلركة  - قدم وت ،أ دت ا 

سالم التقديم أ و حسابه.التيار السلفي عىل  . وان اكنت هناك جزر صغرية ال تزال ملرشوع وجتربة اال 

مهنا مرشوع "اال سالم احلضاري" اذلي طرحه عبد هللا بدوي يف مالزياي أ و  التقدميني،املسلمني 

 امل أ مرياك.حراكت "اال سالم التقديم" املنترشة يف الغرب وخصوصا يف ادلول الاسكندينافية وش

 

 تقيمي احلركة التجديدية وبديلها املعارص:
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يظل التيار التجديدي هذا أ و التقديم يف التفسري اال ساليم ضعيفا فكراي  ،معوما يف وهجة نظري

ن ما  ،وس ياس يا وتنظمييا. ويرجع انتقادي الرئييس هل انه حياول أ ن يفرس اال سالم عرب منظاره هو أ ي ا 

سالم. هبذا املعىن حياول أ ن تكون هل نفس  ،اال سالم يطرحه يف احلقيقة ليس هو منا تفسريه لال  وا 

سالم وك نه هو اال سالم  ن مشلكة تيار  نفسه.مرشوعية احلركة السلفية اليت تطرح تفرسها لال  ا 

 ،اال سالم التجديدي أ و التقديم هو انه حياول أ ن حيل القضااي املدنية والاجامتعية وقضااي اال نسان

 هللا.أ يدلوجية دينية وقضااي ابالعامتد عىل 

سالم كام هو أ ي بدون حماوةل  ،يف رأ يي الشخيص أ ن يمت التعامل مع اجلانب العقائدي والعبادايت لال 

طار الضمري والعقيدة وعامل الغيب.  أ ما اجلوانب  ،لتفسريه سلفيا أ و ليرباليا أ و اشرتاكيا ابعتباره يقع يف ا 

فيجب أ ن تحدرس وتحفرس وتحعاجل مبهنج مدين  الناس،ملتعلقة حبياة املدنية والس ياس ية والقانونية اخل وا

 وبدون الاعامتد عىل فكرة دينية بعيهنا.

هو احلركة  ،ومن هنا يكون البديل حلركة اال سالم التقديم وحركة اال سالم السلفي عىل السواء 

 ،أ و بتعبري أ كرث دقة ، هللهلل لقيرص وماواليت تعطى ما لقيرص  ،الليربالية احلديثة يف العامل اال ساليم

 تعطي ما هلل هلل وما للشعب للشعب.
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 الدين الوهابي

 

 مقدمة:

 :أ سامه ادلين الشمويل عاميقول الباحث فراس السواح يف كتابه "دين اال نسان " 

))وادلين الشمويل هو يف منش ئه عبادة كغريها من العبادات، ولكن هذه العبادة اجلديدة الناش ئة ال 

منا تأ خذ بفرض نفسها عىل بقية العبادات يف تقنع  بوضعها احملدود مضن الصورة العامة دلين القوم، وا 

حالل نفسها دينًا للقوم، والاستيالء عىل احلياة ادلينية للثقافة اليت تنمتي  حركة دائبة طموحة هدفها ا 

لهيا. كل لك احلواجز الس ياس ية . بل واىل تعممي جتربهتا الروحية عىل الثقافات ال خرى، متجاوزة يف ذا 

قلميية واجلغرافية من أ ي  ىل رتبة ادلاينة الشمولية مبا ييل: نوع.واال   وتتسم العبادة اليت تسري يف الطريق ا 

حتمل هذه ادلاينة طابع التجربة ادلينية لشخص بعينه، ويكون العنرص الفاعل فهيا خشصية  .1

نسانية فذة، حتاول من خالل حركة ثورية شامةل قلب  املفاهمي ادلينية لعرصها. ا 

ىل الشمول، ابمتالك احلقيقة املطلقة والهنائية من دون بقية  .2 يعتقد مؤسس العبادة اليت تطمح ا 

 العبادات ادلاين مهنا والنايئ.

ترفض هذه العبادة، سواء يف حياة مؤسسها أ و بعده، التعايش مع بقية العبادات، ل ن من  .3

ذا أ فلحت  ميتكل احلقيقة وحده ال يساوم علهيا. وقد يتخذ هذا الرفض شلك احلرب املعلنة، خصوصا ا 

 العبادة يف اس امتةل حامك أ و مكل أ و كيان س يايس يتبناها وحيارب خصوهما.

تقوم ابلتبشري ادلامئ واذلي يعمتد وجودها وانتشارها عليه. وهذا التبشري هو ظاهرة جديدة مل  .4

 (( مولية.ية قبل والدة ال داين الشتعرفها البرش 

 سوراي <<. دمشق،، منشورات دار عالء ادلين، 91-90ص  -دين اال نسان  السواح:>> فراس 

 

 الوهابية دين جديد:

سالمية أ بدا، وبال ال  شاهد وحسب عمل ال داين املقارن أ ن الوهابية دين جديد، وليست يه فرقة ا 

منا يه دين جديد لك اجلدة، مثهل مثل الهبائية  شك أ هنا ليست يه اال سالم، وليست منه يف يشء، وا 

يران، واليت اكنت أ جشع من الوهابية حني أ علنت عن نفسها دينا جديدا، بيامن مارست  اليت قامت يف ا 

وحاولت حتت هذا الس تار  -اال سالم  -الوهابية التقية حني اخفت كوهنا دينا جديدا مغايرا دلين القوم 

 فرض نفسها دينا للقوم.
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اليت ذكرها الباحث فراس السواح، وهو  -اجلديد  -صفات ادلين الشمويل وتتسم الوهابية بلك 

 حمايدا يف دراسة الظاهرة ادلينية. -ظواهراي  -الباحث اذلي ينهتج مهنجا فيمنولوجيا 

طار الفئة املتطرفة وسط احلنبليني، أ ي أ تباع ابن  نقول ذكل حيث أ ن الوهابية يه احنراف ديين مت يف ا 

ن قمي اجلوزية، ولكن محمد بن عبد الوهاب اذلي انطلق من جتربته الشخصية ابلغ يف تميية احلراين واب

نطرفه ويف ابتداع أ ش ياء جديدة يف داينته اجلديدة، حىت افرتقت عن ال صل اذلي تدعي الانتساب 

ليه  درجة، فأ صبحت بذكل دينا جديدا لك اجلدة، ال يقر بوضعه احملدود  180مبقدار  -اال سالم  -ا 

منا حياول فرض نفسه عىل بقية الفرق واملناجه املوجودة يف اجملمتع،  كفرقة من الفرق وهنج من املناجه ، وا 

زاعام انه أ صل ادلين، وذكل يف شهوة طموحه ال حالل نفسه دينًا للقوم، والاستيالء عىل احلياة ادلينية 

لهيا مؤسسه )اال سالم يف هذه احلاةل(.  للثقافة اليت ينمتي ا 

 

 عرب عن نبهيا:الوهابية ت

،  -هو نبهيا الكذاب محمد بن عبد الوهاب  -وغين عن القول، أ ن الوهابية اليت نقلت جتربة فرد واحد 

ىل اكمل اجلزيرة العربية، قد سعت وتسعى  ىل حميط جند، مث ا  من حميط نفسه اىل حميط ادلرعية مث ا 

اولت أ ن تنطلق رشقا وغراب، بغرض لنقل وتعممي جتربة نبهيا الكذاب الضحةل عىل الثقافات ال خرى، حف

ىل دين عاملي جديد، يريد أ ن يتجاوز لك احلواجز  التحول من كوهنا دين للبدو احملاربني الغزاة ، ا 

قلميية واجلغرافية من أ ي نوع ، ويعمتد عىل مجموعة ظروف خمتلفة  واقع الفقر واجلهل  -الس ياس ية واال 

 ره الكوين، وههيات.يف عدد من البدلان لتحقيق انتشا -والتخلف 

تعرب تعبريا اتما، عن طابع التجربة الشخصية احملدودة واجللفة لنبهيا  -كدين جديد  -الشاهد ان الوهابية 

الكذاب محمد بن عبد الوهاب، واذلي اكن فاعال متاما يف وضع أ سس ادلين الوهايب، يف غرضه لقلب 

ذا ما اس تخدمنا تعابري الواقع الاجامتعي واحالل دينه الوهايب بديال عن دين  القوم، اذلي هو اال سالم، ا 

الباحث فراس السواح. وال شك ان محمد بن عبد الوهاب قد جنح جزئيا يف كسب أ جالف الاعراب 

والبدو دلينه اجلديد، والاعراب كام يصفهم القرأ ن اشد كفرا ونفاقا، مث مه عرضة لهذه ادلعوات مبا فهيم 

ساسا لدلعوة اخلارجية التكفريية، واليت تش هبها الوهابية يف كثري من من هجل ومن جالفة، وقد اكنوا ا

 الامور، فليس غريبا اذن ان ينجح وسط بعضهم محمد بن عبد الوهاب بدينه اجلديد.

وال نقول ان محمد بن عبد الوهاب هو خشصية انسانية فذة، مثهل مثل غريه من مؤسيس الاداين، فهو 

وال لتسامح عيىس وحمكته، وال ملوسوعية ماين ونشاطه يف دعوته،  ال يريق الرصار موىس وارادته،

وال يرىق طبعا للرسول الكرمي اذلي اراد ابن عبد الوهاب وتالميذه هدم ااثره ومن بيهنا القبة عىل قربه، 

متهيدا لكرس الرتاث الرمزي لرسول الاسالم، واستبداهل برتاث رمزي دليهنم اجلديد. بل هو ال يرق 
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وامنا هو رجل انهتازي ابع واشرتى مع حامك ادلرعية، لفرض  "،حية مؤسس الهبائية "الباباصال لتض 

س يطرة دينه الباطل، مما يوحض انه من قبيل الانبياء الكذبة اذلي حذر مهنم املس يح، وقال انه بامثرمه 

 تعرفومه.

ميذه واتباع دينه ومحمد بن عبد الوهاب ليس فيه من ش ئي فذ، وامنا فيه تكوين فظ، وكذكل مه تال

الوهايب حىت اليوم، واذلي مل يس تطع ان حيقق جناحات وان حيتل ماكن دين القوم حىت يف اجلزيرة 

وذلكل فان من احملمت ان يفشل هذا ادلين يف غريه من  والنطع،العربية نفسها، رمغ اعامتده عىل الس يف 

 وان تنهتيي مسرية هذا ادلين اجلديد اىل الفشل. البقاع،

بت ان محمد بن عبد الوهاب، مؤسس ادلين الوهايب، قد اكن يعتقد ابمتالك احلقيقة املطلقة والثا

من دون بقية العبادات ادلاين مهنا والنايئ.، ومن دون بقية املذاهب والفرق، وال غرو أ ن  والهنائية،

ام عاملان كبريان من معارضيه قد اكان اابه واخوه، وه أ كرثيزمع انه اخذ علمه الهاما اكخلرض، وال غرو ان 

علامءاحلنابةل، رأ ي ال ول مهنام ضالل ابنه قبل موته، ومل يسمح هل ابخلروج بدينه اجلديد يف حياته، يف 

ىل الهرب فرقا من اخيه املبتدع.  حني صارعه الثاين فكراي، حىت مه ابن عبد الوهاب بقتهل، فاضطر ا 

ىل الرشك ملدة س امتئة س نة، وانه أ يت ليجدد ادلين، وقد زمع محمد بن عبد الوهاب ان الناس قبهل اكنوا ع

وقد سأ هل أ حد حماوريه يف ذكل، واكن زعمي قبيةل ال جيرؤ ابن عبد الوهاب عىل الاعتداء عليه، وقال 

ذا أ خربك رجل صادق ذو دين وأ مانة وأ نت تعرف صدقه بأ ن قوما كثريين قصدوك ومه  هل: ما تقول ا 

 خيّال ينظرون القوَم اذلين وراء اجلبل فمل جيدوا أ ثرا وال أ حدا مهنم، وراء اجلبل الفالين فأ رسلَت أ لَف 

بل ما جاء تكل ال رض أ حد مهنم أ تصدق ال لف أ م الواحد الصادق عندك؟؟ فقال: أ صدق ال لف، 

ن مجيع املسلمني من العلامء ال حياء وال موات يف كتهبم يحكذبون ما أ تيَت به ويزيفونه فنصدقهم  فقال هل: ا 

 فمل يعرف جوااب ذلكل.  ذبحَك؟؟ونحك

وقال هل رجل أ خر مرة: هذا ادلين اذلي جئَت به متصل أ م منفصل؟ فقال هل حىت مشاخيي ومشاخيهم 

ىل س امتئة س نة لكهم  ن أ خذته؟ فقال: ويح  مرشكون،ا  ذن دينك منفصل ال متصل فعمَّ فقال هل الرجل: ا 

ذن ليس ذكل حمصورا ف  لهام اكخلرض، فقال هل الرجل: ا  لهام اذلي ا  يك، لكُّ أ حٍد ميكنه أ ن يدعي ويح اال 

د ذكر الش يخ ادلحالن ما نصه ))اكن محمد بن عبد الوهاب اذلي ابتدع هذه البدعة خيطب تدعيه. ق

للجمعة يف مسجد ادلرعية ويقول يف لك خطبة: ومن توسل ابلنيب فقد كفر. واكن أ خوه الش يخ سلامين 

حن ناكرا شديدا يف لك ما يفعهل أ و يأ مر به ومل يتبعه يف بن عبد الوهاب من أ هل العمل فاكن ي كر عليه ا 

ىشء مما ابتدعه وقال هل أ خوه سلامين يوما: مك أ راكن اال سالم اي محمد بن عبد الوهاب؟ فقال مخسة، 

سالم.فقال: أ نت جعلهتا س تة، السادس: من مل يتبعك فليس مبسمل هذا عندك ركن سادس  وقال  لال 

بن عبد الوهاب: مك يعتق هللا يف لك ليةل يف رمضان؟ فقال هل: يعتق يف لك ليةل رجل أ خر يوما حملمد 
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مائة أ لف، ويف أ خر ليةل يعتق مثل ما أ عتق يف الشهر لكه، فقال هل: مل يبلغ من اتباعك عرشعرش ما 

 ذكرت مفن هؤالء املسلمون اذلين يعتقهم هللا تعاىل وقد حرصَت املسلمني فيك وفمين اتبعك؟((

 

مام الوهابية، الوق ائع نقال عن مقال أ نور سلامين: بيان موجز عن حال محمد بن عبد الوهاب النجدي ا 

 وتوثيقها هناك.

 

 الوهابية واترخيها:

وقد رفضت ادلاينة الوهابية، يف حياة مؤسسها، ومن بعده، التعايش مع بقية العبادات واملناجه، 

ينه، وذكل ان من يظن انه عىل حق والناس لكهم والتعايش مع دين القوم، اذلي يسعى الستبداهل بد

. هذا.عىل ضالل، ملدة س امتئة س نة، ال ميكن ان يتحىل عن جنونه هذا، وال ميكن أ ن يساوم يف خطهل 

. مفحمد بن عبد الوهاب مل يرمح الناس، وشن علهيم حراب رضوسا، وخصوصا بعد حتالفه اكن.وقد 

عالن احلرب علهيم، كوهنم يف الانهتازي مع حامك ادلرعية، واختاذه أ جال ف البدو سالحا لقتل خمالفيه، وا 

 والتنكيل.نظره مرشكني وكفار، فاكن ملعارضيه القتل والس يب والترشيد 

ومن املعلوم ان عبد الوهاب، يف جنونه لفرض دينه اجلديد، مل يتورع عن القتل غيةل، املهنيي عنه يف 

غتياهل الش يخ سلامين بن خويطر، ال ذلنب جناه غري أ نّه رّوج الكتاب اذلي كتبه  الاسالم، وذكل مثل ا 

سلامين بن عبد الوهاب"شقيق محمد بنت عبد الوهاب " واذلي رفض فيه ما يفعهل أ خوه من تكفري 

 خملالفيه من املسلمني.

ذا اكن الوهابيون ال يقتلون خصوهمم خارج اجلزيرة  ال لضعفهم، ولعدم حصوهلم عىل  العربية،وا  مفا ذكل ا 

يف السوء اذلي يقوم هبذا العمل عهنم، فهم يف حهبم لشهوات البطن والفرج، أ جنب من أ ن حياربوا حل 

ذلكل جتدمه يدمعون لك طاغية زنمي، مثل السفاح جعفر منريي، لتصفية خصوهمم الفكريني  بأ يدهيم.

لسودان، وهو والس ياس يني، كام فعلوا بتحريضهم وتكفريمه ودمعهم ال عدام ال س تاذ محمود محمد طه يف ا

منا كذكل بعضا من هلم. وملاذلي فضحهم واكن يشلك هتديدا كبريا   يقتل الوهابيون أ عداهئم حفسب، وا 

خالصا لدلين الوهايب اجلديد، وذكل عىل الظن، ل ن النار أ ن مل جتد ما تأ لكه،  أ قرب أ نصارمه، وأ شدمه ا 

االت ارتكهبا مؤسس ادلين الوهايب . وقد أ ورد الباحث سعود الرسحان حوادث عدة لالغتينفسها.تأ لك 

حسان من دهاقنة ادلين الوهايب، ذكر مهنا التايل:  وحليفه ابن سعود، ومن تبعهم بغري ا 
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، بهتمة أ نه 1163عامثن بن معمر، واكن أ مري العيينة، والرجل القوي يف ادلعوة، اغتيل عام  .1

مزتوجًا من ابنته، وعامثن هو جد سعود  أ مضر الردة يف نفسه، مع أ ن عبد العزيز بن محمد بن سعود اكن

 بن عبد العزيز بن محمد بن سعود ل مه، كام محمد بن عبد الوهاب اكن مزتوجًا من بنت معه.

 ، ل نه نرش كتب سلامين بن عبد الوهاب يف العيينة.1167سلامين بن خويطر، قتل س نة  .2

وأ فعاهل ال تزيد عام فعهل سلامين بن ، 1171مربد بن أ محد القايض، من علامء حرميالء، قتل س نة  .3

 عبد الوهاب.

محمد بن عبد هللا الغريب، واكن مزتوجًا من بنت محمد بن عبد الوهاب، ومن كبار علامء  .4

ادلرعية، ومن املؤلفني يف ادلفاع عن الوهابية، فهو صاحب كتاب: "التوضيح عن توحيد اخلالق، يف 

، لوشاية وردت أ نه يرى أ ن ال فضل هو التزنه عن 1208اجلواب عن أ س ئةل أ هل العراق"، قتل عام 

 غنامئ احلروب الوهابية.

 ، خملالفته لدلعوة يف التكفري.1326عبد هللا بن عيل بن معرو، من علامء بريدة، قتل س نة  .5

براهمي بن محد بن جارس، من علامء بريدة، نفي س نة  .6 ، ملوقفه من تكفري ال تراك، ويقال 1338ا 

نه مات مس  مومًا.ا 

 

  8هامش رمق  -الهوامش -( 4من  2املرجع: اخلالف بني محمد بن عبد الوهاب وأ خيه سلامين )

 

كذكل قىض الوهابيون ابلعنف ويف جمزرة برشية كبرية عىل جامعة ال خوان اليت اكنت تتبع هلم عندما 

ومت القضاء علهيم يف  ،حاولت اخلروج من احلدود اليت رمسها الاجنلزي للوهابية وحاولت همامجة العراق

 حلقها.معركة الس بةل وما 

وان حيل حمل دين القوم، تقوم  مشوليا،والثابت أ ن الوهابية، كدين جديد، يطمح أ ن يكون دينا 

آل  ادلامئ،ابلتبشري  من اموال الشعب يف اجلزيرة  سعود،واذلي يعمتد عىل أ موال السحت اليت انهتهبا أ

 علوها اموالا للفحش وال ثرة، وأ داة لنرش ديهنم الوهايب اجلديد.جف "،العربية، ومن اموال "املسلمني

 

 الوهابية يف السودان:

ليس من غرض هذا املقال التارخي للوهابية يف السودان، من وهجة نظر نقدية، فهذا هجد ملقال أ خر. 

ن الوهابيون ادمه من قادة يف السودان فهيم ش هبة عامةل واحضة، اذ مه يأ مترون بأ مر أ س ي يكفي ان نقول ا 

من الزتاهمم ابدلوةل السودانية وابالنامتء لشعب السودان، ومبصاحله  أ كرثادلين الوهايب يف اجلزيرة العربية، 

العليا. ومه ميدحون امئة ادلاينة الوهابية يف اجلزيرة العربية، أ كرث من مدهحم ل بطال السودان عرب القرون، 
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ال ابالمس، وذلكل اكن  ين،ادلوال غرو، فهم ينمتون للوهابية انامتء  مث انامتء ال موال، وال ينمتون للسودان ا 

 .ومه حياولون نرش ادلين الوهايب اجلديد عظامي،خطرمه عىل النس يج الاجامتعي السوداين 

 حوايل) درمان مادثة اخلليفى ىف احمثل هنا نشري اىل حوادث شارك فهيا وهابية أ و منشقني عهنم، 

زيد محمد محزة )احلارة الاوىل  بوخ أ  الش ي جمزرة مسجدو ( 2000رافة )رمضان جامع احل جمزرةو ( 1994

وصندوق العنف والتخريب للنس يج الاجامتعي اذلي حيمهل هؤالء مل ينفتح متاما ليعرفه لك اهل . الثورة(

ومن الواجب كشفهم قبل ان يلتف حبلهم  ،اذ ال يزالون ضعيفون يف السودان حىت الان السودان،

 .هيا الطائفية والكزيان والعسكرمما ادخلتنا ف أ كربنا ويدخلوان يف ازمة ل رقاب و ح
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 مفهوم الزواج في القرآن

 

 

 تعريف الزواج يف القرأ ن:

الاكتب املاركيس الصويف  يكتب“زويجمرشوع حب  ”بعنوانيف كتابه مدارات صوفية ويف الفصل 

فضل تعريف للزواج ورد يف أ ي نص الراحل هادي العلوي ان تعريف الزواج يف القرأ ن هو أ دق وأ  

ْ  يذكر ال يةأ ديب أ و قانوين. وهو  لهَْيَا َوَجَعَل بَيْنمَكح
ِ
ْ َأْزَواًجا ِلتَْسكحنحوا ا ْ ِمْن َأنْفحِسمكح ))َوِمْن أ َاَيِتِه َأْن َخلََق لمَكح

ًة   21 -( الروم َوَرمْحًَة(َمَودَّ

اليت  املتخلفة،يد لك البعد عن خترجيات الفقهاء والبع  ال ية،واحلقيقة ان تعريف الزواج الوارد يف هذه 

فالزوج )أ و  والرومانس ية.امنا هو تعريف ممعن يف امجلال والانسانية بل  هبميية،تركز عىل اجلنس بصورة 

 ،وامنا هام خملوقان من نفس واحدة. هام ممكالن لبعضهام ،الزوجة( هنا ليسا اكئنان منفصالن عن بعضهام

 ،ومعىن لكمة زوج هنا ال تعين فقط الرفيق او الرشيك الهيا.وراجعان  ،النفسوهام خارجان من تكل 

. ،وامنا تعين الانسان املمكل لنا  نصفنا ال خر. والزوج يف اللغة هو أ يضا القرينح والنظريح واملثيلح

اي الاطمئنان به وهل واللواذ به وحصول السكينة  ،ويأ يت هدف الزواج يف القرأ ن للسكون اىل الزوج

بيهنم املودة والرمحة. رمبا تأ يت املودة والرمحة بفعل هذه السكينة ورمبا تأ يت  أ نه جيعلوأ داته  -بيهنام 

والرمحة تكون يف الاشفاق  ،واملودة احساس يف احلب لطيف دريه.السكينة من املودة والرمحة. َمْن 

كنت  أ ىن خادل،ع حمسن ويف هذا يل طرفة فقد حكيت لصديقي املبد ا.عىل الزوج/ة والسعي لراحته/

برأ يس عىل الرسير قرب رأ سها او بني  أ لقىفلام تزوجت حبيبيت كنت  ،اعاين من الارق وال انوم الليل

 يل:كنت أ عاين من ال رق.  فقال  أ ينوأ هنا اكنت ال تصدقين حني أ قول لها  ثوان،ذراعهيا فأ خدل للنوم يف 

  السكينة!تكل يه 

 

 فردية الزواج مبدأ  كوين: 

مما يوحض طابعه الكوين وأ نه  ،وامنا هو مبثوث يف لك القرأ ن ال ية،يأ يت املفهوم القرأ ين مفردا يف هذه  وال

تعامل معها القرأ ن وأ جاز  الاجامتعية اليتمتجاوزة خملتلف الترشيعات الظرفية وال وضاع  أ زلية،حقيقة 

اي اهيا الناس اتقوا ربمك ال وىل ) ال يةبعضها وجّحم بعضها ال خر.  فنجد القرأ ن يقول يف سورة النساء 

اذلي خلقمك من نفس واحدة وخلق مهنا زوهجا وبث مهنام رجاال كثريا ونساء واتقوا هللا اذلي تساءلون 

اذلي خلقمك من  )هو 189وجتده يقول يف سورة الاعراف ال ية  رقيبا(به والارحام ان هللا اكن عليمك 
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فلام تغشاها محلت محال خفيفا مفرت به فلام اثقلت دعوا هللا  نفس واحدة وجعل مهنا زوهجا ليسكن الهيا

من نفس  )خلقمكرهبام لنئ اتيتنا صاحلا لنكونن من الشاكرين( وكذكل يف سورة الزمر ال ية السادسة 

  زوهجا(.واحدة مث جعل مهنا 

يف سورة أ ن لك الاش ياء ختلق زوجني. فنجده يقول  كوين،الشاهد ان مفهوم القرأ ن منطلق من مبدأ  

اذلي مد الارض وجعل فهيا روايس واهنارا ومن لك المثرات جعل فهيا زوجني  )هو 3الرعد ال ية 

علهيا املاء اهزتت وربت وانبتت من  أ نزلناالارض هامدة فاذا  )وترى 5اثنني( ويف سورة احلج ال ية 

هيا من لك زوج كرمي( ويف يروا اىل الارض مك انبتنا ف )اومل 3لك زوج هبيج( ويف سورة الشعراء ال ية 

لك يشء خلقنا زوجني لعلمك تذكرون( وكذكل يف سورة ق والرمحن  )ومن 49سورة اذلارايت ال ية 

سورة  يف يفاخل. ليس غروا من بعد أ ن يكون خلق أ و جعل الزوجني من البرش ذكرا وانىث كام جاء 

) جفعل منه الزوجني   39يامة ال ية خلق الزوجني اذلكر والانىث( ويف سورة الق  )وانه 45النجم الاية 

 اذلكر والانىث(.

هذا ما يدحض بشلك قاطع فرية قبول القرأ ن لتعدد الزوجات. فللك ذكر يف ادلنيا او انىث زوجته او 

زوهجا الواحد. يسكنون اىل بعضهام البعض وبيهنام املودة والرمحة. وش تان ان جتمتع الرمحة واملودة مع حجمي 

وال ية واحضة يف ذكل   اليتاىم.نفسه مل يسمح به الا للمطلقات والارامل من اهمات التعدد. والتعدد 

اكنت زوجاته الباقيات  عائشة( بيامن) اً ة بكر حيث تزوج زوجته الوحيدة املنفردوقد فعلها الرسول 

خالق القرأ ن وهو أ عرف الناس به  مطلقات وارامل.  وال غرو فقد قيل ان الرسول اكن يتخلق اب 

 ميه. ومعوما س نكتب عن هذا فامي قريب. ومبرا

 

 عود عىل بدء: 

عدان  هذا،ا مكتوبنية اليت اوردانها يف بداية نرجع اىل هادي العلوي وال    ))هذه ترتيبه:حيث يقول فامي ا 

املامتيه ابلسكينة واملودة والرمحة. فالزواج ليس جمرد عالقة  ية يه أ ية الزواج واحلب الزويج،ل  ا

آلف فيه رجل  ولياذ:عالقة سكينة  روحية:حلب املتوقد بل هو عالقة جسدية مش بوبة اب يلوذ  وامرأ ةيتأ

هبا وتلوذ به من مصاعب ومتاعب احلياة ويكون الكهام عوان عىل الغري من انس وأ ش ياء. عىل أ هنا ال 

خل للكهيام وقد جعلها العرب من رشوط بقاء العاطفة الزوجية واس مترارها دا احلاجة اجلسديةتتجاهل 

 ( *العائةل(

لك خشص هل زوجه زوهجا هل هللا  العبقرية انفهو يقول يف هرطقاته امجليةل  خادل،أ ما صديقي حمسن 

ذا)ويعمتد يف ذكل عىل ال ية  ال زل،عند  ذكل الزواج مسطر يف كتاب  وأ ن توثيق (،النفوس زوجت وا 

واكنت هناك ش بكة  ،طريق القمل وانه اكن هناك زمان يعرف فيه الناس زوجاهتم احلقيقيات عن الرمحن.
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بربامج تقود الناس وترشدمه لكيفية العثور عىل أ زواهجم  زكراي( مزوداأ ايم حيىي )بن  )اكناو موقع 

 ،ويعزو فشل الزجيات ان الناس ال تزتوج ازواهجا احلقيقية اليت زوجت هلم منذ ال زل -احلقيقيني( **

 -نة. اجعبين طرح حمسن اذلي ال خيلو من طرافة فيدخلون يف احلرية واملشألك وال جيدون السكي 

 ملفهوم القرأ ن عن الزواج من مفاهمي الفقهاء املتخلفني.  أ قربولكنه يظل  -وهرطقة 

 

3/2/2016 

 

 

 مرجعية:اشارات 

 .54ص  -1997 -الطبعة ال وىل  -مدارات صوفية  العلوي:*هادي 

 قيام الساعة.ول جد -حيي بني زكراي هو املهدي املنتظر  خادل:** حمسن 
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 الفصل الثاني

 الليبرالية وقضايا األحوال الشخصية 
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 الشخصية في السودان لألحوالحو قانون مدني موحد ن

 )إعالن مبادئ مشترك(

 

 مقدمة:

فهم/ن امنا يعربوا عن رفضهم/ن القاطع  ،اذ ينرشوا هذا اال عالن املشرتك ،ان املوقعني واملوقعات ادانه

 ،1991يف ظل قانون الاحوال الشخصية لعام  ،السودانية والارسة معوما املرأ ةعيل للحيف املامرس 

وعن احساسهم/ن  ،وغريه من القوانني اليت حتمك قضااي الاحوال الشخصية والارسة يف السودان

 ،والسلبيات الاجامتعية اخلطرية اليت حتتوي علهيا القوانني املنظمة لقضااي الاحوال الشخصية ابل خطار

حوالموحد  دميقراطيعن سعهيم/ن اجلاد للعمل من اجازة قانون مدين و   ،الشخصية يف السودان لل 

ويكفل اس تقرار الارسة ومصلحة  ،ويكفل مساواهتم امام القانون ،حيمي حقوق النساء والرجال

احلقوق قامئ عيل مبدأ  املساواة والكرامة و  ،جممتع عرصي سلمي تأ سيسويفتح الباب جتاه اعادة  ،الاطفال

 ويه الارسة السودانية. ،يف اصغر وامه خالايه الاجامتعية ،والواجبات املشرتكة

 

 الشخصية يف السودان؟ لل حوالملاذا قانون موحد 

من رضورة س يادة املبدأ  ادلس توري  ،الشخصية يف السودان لل حوالواجب ترشيع قانون موحد  يأ يت

واملواطنون  ،ميكن ان يمت مبدأ  املساواة ادلس توريةحيث ال  ،بتساوي مجيع املواطنني امام القانون

ويه قوانني الارسة والاحوال  ،خيضعون لقوانني متعددة يف مساةل من امه مسائل الاجامتع البرشي

 الشخصية.

فاكنت هناك قوانني واعراف  ،لقد قام الترشيع السوداين عيل التقس مي بني املواطنني بسبب ديهنم

حوال واذا اكن قانون الاحوال الشخصية  ، وقوانني واعراف لغري املسلمنيالشخصية للمسلمني لل 

فان حاةل الانقسام القانوين قد تكرست  ،معوما مل جيد الصياغة القانونية املكمتةل واملوحدة ايل اليوم

ورساين اللواحئ والقوانني السابقة عيل غري  ،1991بصدور قانون الاحوال الشخصية للمسلمني يف عام 

 املبين عيل اساس الانامتء ادليين للمواطنني. القدمي،يف اس مترار ذلكل التقس مي  ،نياملسلم

امنا هتدد القاعدة ادلس تورية مبساواة  ،اساس ادلين او الثقافة عىلان اي قوانني متزي بني املواطنني 

وذلكل ال مناص من  ،وال ميكن القبول هبا يف ادلوةل ادلميقراطية واملدنية احلديثة ،املواطنني امام القانون

ذا ،حد السواء عىللك املواطنني  عىلومشولية رساينه  ،توحيد قانون الاحوال الشخصية ما اردان ان  ا 

 نبين الوحدة الوطنية ونضمن تساوي املواطنني امام القانون.
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 املبادئ املدنية وليس ادلينية: عىلملاذا يعمتد القانون 

ويه مبادئ واحدة تنيع من وحدة  ،ادئ املدنية لالجامتع الانسايناملب عىليقوم  ،القانون اذلي نقرتحه

 ،احاكم دين بعينه عىلويه يف الوقت اذلي ال تستند فيه  ،اجلنس الانساين ومن عاملية قواعد العداةل

واليت  ،تس تصحب التجارب الاجيابية اليت حتتوي علهيا لك الثقافات واحلضارات والاداين فأ هنا

 عاملية تواضع علهيا بين الانسان يف عامل اليوم.اصبحت مبثابة قمي 

فضال عن ان  ،اساس مدين عىلتفرتض ان تقوم القوانني  ،ان واقع التعدد الثقايف وادليين يف السودان

وعدم  ،اضافة ايل وجود اخلالفات املذهبية الكثرية ،ت طابعها املدين املضطردبتطور القوانني قد ث 

واليت تسود يف خمتلف  ،عن روح العرص املتأ خرةالنظري والصياغات وامجلود  ،الوضوح والتناقضات

 يف جمال قوانني الاحوال الشخصية والارسة. ،الاجهتادات اليت تنسب نفسها لدلين

ان فشل العديد من دعاة الطروحات ادلينية يف تطوير مهنج الاحوال الشخصية من خالل اعادة قراءة 

وس يطرة العقليات  ،الاحاكم وظرفيةاعي ايل اترخيية النصوص تر  ،جديدة للنصوص والاحاكم ادلينية

واليت يعد قانون الاحوال الشخصية للمسلمني  ،والارسة ابمس ادلين املرأ ةالتقليدية اليت تود قهر حقوق 

امنا تفتح الباب واسعا امام الاجهتادات املدنية اليت تقوم عيل مكتس بات  ،متثيل لها وأ  اس 1991لعام 

وتدمعها يف ذكل خمتلف الاطراف  ،ديثة والقمي العاملية الانسانية ومعاهدات حقوق الانساناحلضارة احل

واليت تلزتم مبساواة املواطنني  ،والاجهتادات املس تنرية القادمة من املؤسسات ادلينية التقدمية اخملتلفة

 وفصل ادلين عن الس ياسة . ،وقيام ادلوةل عيل مبدأ  املواطنة ،امام القانون

 

 النضال من اجل هذا القانون: س بل

وانشطي  ،اان ندعو ايل تبين هذا القانون من قبل التنظاميت النسوية السودانية والناشطات النسوايت

وكذكل ندعو  ،واملثقفني واملثقفات ادلميقراطيني وادلميقراطيات ،وانشطات حقوق الانسان ومنظامهتم

 تبين فكرة هذا القانون ومرشوعه. كام ندعو ايل قيام جلنة ايل ،الاحزاب ادلميقراطية والليربالية والتقدمية

تقوم بتأ طري اجلهد القانوين وادلعايئ  ،متثل فهيا لك هذه العنارص والتيارات ،تس يري مشرتكة واسعة

وتنظمي محةل شعبية واسعة لدلعوة لفكرة  اجازته،القانون والنضال من اجل  ل عدادوالتنظميي املصاحب 

حواليمت اجازة قانون مدين موحد  حىتوتعمل يف مثابرة  ،هلوالتعريف به واحلشد ومرشوع القانون   لل 

 الشخصية والارسة يف السودان.

 

 الاسس واملبادئ اليت يبين علهيا القانون:
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 العهد ادلويل اخلاص ابحلقوق املدنية. .1

 .املرأ ةاتفاقية س يداو ملنع اكفة اشاكل المتيزي ضد  .2

ومن  ،الشخصيةونية العاملية والاقلميية يف جماالت قانون الارسة والاحوال الاجهتادات القان .3

وقوانني دوةل  ،2004والقانون املغريب اجلديد لعام  ،1999واملعدل يف  1956بيهنا القانون التونيس لعام 

 وغريها. ،وحقوق الطفل املرأ ةجنوب افريقيا املتعلقة مبساواة 

ما مل يتناقض  ،يف جمال قوانني الارسة والاحوال الشخصية ،س تنريالرتاث القانوين السوداين امل  .4

 مع العهود واالتفاقات ادلولية املشار الهيا اعاله.

 

 خطوط اساس ية يف اجتاه صياغة القانون:

واليت ينبغي ان تنبين حولها وعلهيا اي صياغة تفصيلية  ،نقدم هنا بعض اخلطوط الاساس ية والاجتاهات

  تتناقض معها:والا ،ملواد القانون

 

 صياغة القانون وهجات تنفيذه:

يصاغ قانون يسمي بقانون الاحوال الشخصية والارسة يكون شامال للك قضااي الاحوال  •

 الشخصية والارسة وشامال وموحدا جتاه لك املواطنني.

وال يلغي العقود اجملازة  ،لك قضااي الاحوال الشخصية منذ حلظة اجازته عىليرسي القانون  •

 قبل رساينه.

مبا  ،واليت تتناقض مع روحه ،تصاغ مذكرة اضافية للقانون لتنظمي العقود اليت قامت قبل رساينه •

 ومبا يؤمن العداةل ويلزتم بروح هذا القانون. ،حيفظ رشعية العقود

لتسجيل جسالت وحترير عقود الاحوال  ،تقوم مؤسسة خاصة يف لك مدينة ومنطقة ادارية •

 تكون مسؤوةل عن اجراء العقود اجملازة حسب القانون. ،ةالشخصية والارس 

ون مسؤوةل عن احلسم يف -تك ،تقام حممكة خاصة تسمي مبحمكة الاحوال الشخصية والارسة •

 القضااي واخلالفات املسارة وفقا للقانون.

ويراعي  ،مبا ينسجم مع روح القانون واملعاهدات ادلولية ،قانوين اضايف لقضاة احملمكة تأ هيليمت  •

 ان تكون نس بة القضاة الرجال ايل النساء يف هذه احملمكة متساوية.

 وفق القانون والاجراءات املرعية. ،ختضع احملمكة ايل وزارة العدل •

تكون هممهتا تطوير القوانني والرقابة  ،تقوم كذكل وزارة لشؤون الارسة واملساواة بني اجلنسني •

 الوضع الفعيل لتطبيقها  عىل
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 ة:الارس 

 القانون حاميهتا. وعىل ،الارسة يه اخللية الاساس ية يف اجملمتع •

 املزتوجني بناءا عيل عقد رمسي موثق من احملمكة اخملتصة. ،تتكون الارسة من الزوج والزوجة •

مه  ،اطرافها قبل العقد أ حدالاطفال املولودين يف الارسة او املتبنيني من قبلها او املولودين من  •

 رسة وهلم حقوقهم املرشوعة.جزء من الا

 أ حدوذكل بعد وفاة  ،الابوين والاطفال أ حدتكل الارسة املكونة من  ،تعترب ارسة ايضا •

 الابوين او الطالق.

رشط الا  ،متاسك الارسة واس تقرارها وضامن مصاحلها هو هدف رئييس للمجمتع والقانون •

 ني وبرش.يتناقض ذكل مع حقوق اطرافها الشخصية واملدنية مكواطن

 

 

 الزواج تعريفه ورشوطه وموانعه:

 ابلغني هيدف ايل بناء ارسة مشرتكة. وامرأ ةالزواج هو اتفاق رضايئ بني رجل  •

ليك يكون الزواج قانونيا فينبغي ان يمت حبضور الطرفني وشاهدين وان يمت تسجيهل عند اجلهة  •

 اخملتصة يف عقد رمسي لهذا الغرض. 

 عاما مكمتةل يف حلظة توقيع العقد. 18اغبني يف الزواج هو لعمر الر  ال دىناحلد  •

دون ان  ،جيوز للقايض اخملتص السامح يف ظل ظروف طارئة بزواج من مه دون تكل السن •

وان يمت اخطار  ،ان يكون هذا مشفوعا بطلهبم وموافقهتم عىل ،عاما 16ال يقل معرمه مع ذكل عن 

 اولياء امرمه.

ىل الضغط  جيب ضامن عدم تعرض أ ي •  ،هبدف تزوجيهم والتدخل اخلاريجمن الرجل واملرأ ة ا 

ويعاقب القانون الاطراف اليت مارست  ،ويعترب اي عقد زواج مورس فيه الاكراه او الضغط الغيا

 مبا فهيا دفع تعويضات للطرف املترضر. ،الضغط

 فاضها.مينع ممارسة الزواج يف الارسة بني الافرع والاصول همام اكن علوها واخن •

 ال مينع اختالف ادلين من عقد الزواج. •

ذاوال يسمح بعقد اي عقد زواج  ،مينع قانوان تعدد الزوجات والازواج • طرفيه  أ حداكن  ا 

ويعاقب  ،واذا اتضح ان احد الطرفني قد اكن مزتوجا من قبل يعترب العقد الغيا ،من قبل اً مزتوج
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مبا فهيا دفع  ،اخفي املعلومات عن زواجه السابقالقانون الطرف اذلي مارس جرمية التعددية او 

 تعويضات للطرف املترضر

 

 الارسة: والواجبات يفاحلقوق 

 متساواين يف احلقوق والواجبات داخل الارسة. واملرأ ةالرجل  •

 ادارة شؤون الارسة تعد واجبًا مشرتاكً يقع عىل عاتق الطرفني. •

وال جيوز التحلل  ،ة مما يتحصلوا عليه من دخولالارس  عىلالانفاق  والرجل يفتشرتك املرأ ة  •

 من هذا الواجب يف حاةل معل اي مهنام.

وال ميكن ممارسة المتيزي  ،يعد العمل املزنيل جزءا من همام ادارة شؤون الارسة والانفاق علهيا •

 همنيا.الطرف اذلي يقوم به لعدم معهل  عىل

ىل املرأ ة و الرجل املتحصل  وحمتوايت املزنللك ممتلاكت ال رسة  • علهيا بعد عقد الزواج تعود ا 

 الا اذا وقع الطرفان عقدا بغري ذكل.  ،ابلتساوي

 ،مينع بتاات وبنص القانون ممارسة اي شلك من اشاكل العنف بني الرجل واملراة يف الارسة •

 مبا فيه دفع تعويضات للطرف املترضر. ،ويعاقب القانون من ميارس ذكل العنف

 

 

 واجراءاته: حق الطالق

 السواء. عىلواملرأ ة حق الطالق مكفول للرجل  •

اجراءات قانونية  عىلال يكون الطالق قانونيا الا يف حاةل قيامه بقرار القايض اخملتص بناء  •

 سلمية.

ذاتنظر احملمكة اخملتصة يف طلب الطالق  •  الطرفني او الكهام. أ حدما تقدم به  ا 

اةل عدم التوافق بني الزوجني او الاعسار الشديد او يف حاةل جيوز التقدم بطلب الطالق يف ح •

الطرفني من قبل الطرف  أ حدحقوق  عىلالاخالل املتكرر بواجبات الزوجية او ممارسة التعدي 

 الاخر.

وحق النفقة الحد الزوجني  - ،املشرتكةحيسم القايض اخملتص يف القضااي املتعلقة ابملمتلاكت  •

ذاالاخر  عىل  احلال.اس تدعي  ا 

 من عقد الطالق الزواج من جديد بطرف اخر. أ شهر 4من حق اي من الطرفني بعد  •
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ذاال حيق للمطلقني اعادة الزواج بيهنام  • او الكهام قد تزوج وطلق من طرف  أ حدهاممل يكن  ا 

 اخر بعد طالقهام.

 

 

 الاطفال: مسؤوليهتم ونس هبم وحضانهتم:

 مسؤولية الابوين عىل السواء. منورعايهتم تعد املسؤولية عن ال طفال  •

 ويعترب العمل املزنيل جزءا من الانفاق. ،الاطفال من مسؤولية الابوين عىلالانفاق  •

 عاما. 18سن ال حىتالاطفال  عىلالابوين مسؤوالن عن الانفاق  •

 ينسب الطفل لعائةل ابيه او امه. كن انوميمن حق الك من الابوين القرار يف تسمية ال طفال  •

 ايل الارس املتبنية. ويمت نس هبمال طفال جمهولو الابوين ميكن تبنهيم من قبل ال خرين  •

 للطفل املتبين اكفة حقوق الطفل الطبيعي وخصوصا يف املرياث والنسب. •

 ويمت تسميهتم ،يمت تبنهيم ترجع مس ئولية رعايهتم للمجمتع واذلين ملال طفال جمهويل ال بوين  •

 يوعا يف منطقهتم وثقافهتم.الاكرث ش   ابل سامء

سن التاسعة حتت مسؤولية الام املبارشة ويقميوا  حىتيكون الاطفال  ،يف حاةل طالق الابوين •

 معها.

ىل أ حد الابوين مع ال خذ بنظر الاعتبار  ،بعد سن التاسعة • عادة منح حق حضانة الطفل ا  يمت ا 

 سؤولياته.رعايته والقيام مب  عىلرغبة الطفل وقدرة اي من الابوين 

ىل أ الم أ و ال ب وفق  • ىل القايض اخملتص مسؤولية القرار يف منح حضانة الطفل ا  يعود ا 

 الاسس القانونية.

من مسؤولية وحقوق الطرف  ،الابوين أ حدال يلغي الطالق ووجود الاطفال حتت مسؤولية  •

 الاخر يف رعاية الاطفال والانفاق علهيم.

ومنحهام ايل اجلد او  ،الابوين او الكهام أ حدحلضانة من ميكن للقايض اخملتص نزع حقوق ا •

يف حاةل وجود  ،الاجداد أ حد حياتهالاقارب الاخرين يف ظرف عدم  أ حداو  الطرفني،اجلدة من 

حلقوق الطفل ومصاحله اوالارضار بصحته النفس ية  ،الابوين او الكهام أ حدانهتأاكت مس مترة من قبل 

 او اجلسدية.

 

 

 قضااي املرياث:
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 ال جيوز مصادرته او رصفه يف غري موقعه. ،املرياث حق من حقوق الورثة •

 متساوية يف املرياث. والرجل حقوقللمرأ ة  •

 الاابء الهرم اذلين ال مصدر دخل هلم. ،الاطفال ،مس تحقو املرياث مه الزوج او الزوجة •

 حقيه ابلتساوي.ت يوزع املرياث بني مس   •

 

 حرمة اجلسد:

 ومينع بنص القانون الاعتداء عليه. ،حرمة جسد الانسان ذو •

مبا فهيا  ،ويعاقب لك الاطراف اليت تشارك يف هذه اجلرمية ،مينع القانون ممارسة خفاض البنات •

 وال يسقط حقها يف اللجوء للقضاء والتعويض ابلتقادم. ،دفع تعويضات للطفةل املترضرة

 ا جرمية يعاقب علهيا القانون.عام 16يعترب لك معل جنيس جتاه اي حدث مل يبلغ ال •

 العقوابت. بأ قىصويعاقب عليه  ،يعترب الاغتصاب جرمية اجامتعية خطرية •

وال يسقط حق الطرف املترضر  ،مينع رضب البرش والتعدي علهيم بدنيا داخل الارسة وخارهجا •

 ترضر.مبا فيه دفع تعويضات للطرف امل  ،ويعاقب الطرف اذلي ميارس تكل اجلرمية ،ابلتقادم

 

 الصياغة التفصيلية ملواد القانون:

افرتاع هجد جامعي لصياغة مرشوع القانون يف صورة مواد  عىل ،هذه املذكرة عىليعكف املوقعون 

قدمي املسودة تونلزتم ب  ،وتقدمي مسودة متاكمةل يمت تبنهيا من الاطراف اليت تتبين هذه ادلعوة ،تفصيلية

نبين علهيا لك هجدان ادلعايئ والقانوين والتنظميي والس يايس  ،همن اترخي أ شهرالاويل يف ظرف ثالثة 

 الالحق.

 

 2005مارس  8

 

 املوقعون:
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 الشخصية في السودان لألحوالمرة اُخري نحو قانون مدني موحد 

 تعليقات( على)ردود 

 

ةل اعالن املبادئ املشرتك اذلي مقنا بتوقيعه ونرشه يف جم عىلابلتعليق  ،تفضل عدد من الاساتذة

مارس  10وصدرت اويل هذه التعليقات يف عدد يوم  ،ويف مواقع اٌخري ،سودان انيل الالكرتونية

وادلكتور.  ،واكن من بني املعلقني املستشار القانوين الاس تاذ محمد عوض اجليد ،بسودان انيل 2005

مجيعا الشكر فلهم  ،وادلكتور اهياب عيل سوركيت الطبيب النفيس ،مصطفي ابراهمي احملايم احسامة

 رمغ اختالف وهجات النظر الطبيعي واملرغوب. ،الكتابة والراي عىلاجلزيل 

ونعتقد انه قد أ ن الاوان لوضع  ،نرحب متاما هبذا احلوار املوقعني(ظين بقية  )ويفويف احلقيقة انين 

ولن نلك من النقاش مع اي طرف هل وهجة نظر  ،طاوةل البحث عىلموضوع الاحوال الشخصية 

 ،وادلفوعات املنطقية يه احلامكة ،ما دام احلوار احلضاري هو السائد ،ية او اجيابية عن مرشوعناسلب 

 ات النظر.هجالصحيح من و  بأ ثباتوان احلوار كفيل  ضالتنا،الننا مقتنعني يف الهناية ان احلق هو 

ان اعود لها يف عيل امل  ،مقاالت الاساتذة وادلاكترة املذكورين عىلاقوم ابلرد  ،يف هذه العجاةل

 الاعرتاضات الاساس ية حملاورينا. عىلويرد  ،مبا يرشح ويفصل وهجة نظران التوسع،املس تقبل بيش من 

 

 يف الرد عيل املستشار محمد عوض اجليد:

مرجعية ومصدر  عىلواذلي ركز  ،نرحب يف البداية مبسامهة سعادة املستشار محمد عوض اجليد

 حيث قال: ،القانون

الامور خصوصية يف حياة الافراد والبد لتكل  أ كرثن ان الاحوال الشخصية يه من "نرغب يف بيا

 أ خصواعراف واداين ومعتقدات الناس اخملتلفة عند س هنا ل هنا متس  مبادئالقوانني من مراعاة 

 خصوصيات الناس."

ميكن ان تكون  ولكهنا ال ،هتم الافراد يف حياهتم وعالقاهتم اخلاصة الشخصيةحقيقة ان قوانني الاحوال 

آل عيل نفسه مساةل تنظمي هذه  ،طاملا ان الناس يعيشون يف جممتع ،امرا خاصا وطاملا ان الترشيع قد أ

 -حبيث ال ميكن ان نرتك املسائل العامة  ،دئ القانون قد تطورث كثريابالعالقات. ان احلياة البرشية وم 

ابملبادئ والاعراف والاداين واملعتقدات متعلقة  -ومهنا مساةل الارسة وحقوقها ودورها يف اجملمتع 

وعندما يكون التطبيق  ،وخصوصا عندما تكون فهيا عرشات املدارس والاجهتادات ،اخملتلفة املتناقضة

تفرتض ان خيضع  ،العميل لها جمحفا وظاملا لنصف اجملمتع. ان مبدأ  املواطنة واسس العداةل واملساواة
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جمال الاحوال الشخصية او القانون اجلنايئ او املعامالت سواء اكن ذكل يف  ،الناس لقانون موحد

 املدنية او غريها.

فنقول  "،مدنية موحدة ال خالف علهيا لالجامتع الانساين مبادئانه " ليست هناك يف الواقع  بشأ ناما 

بة واليت نري اهنا مناس   ،وامنا ذهبنا وحددان عددا من مصادر الترشيع ،اننا مل نرتك الامر معمام هكذا

املدنية لالجامتع الانساين،  املبادئويه مصادر نؤمن اهنا تتفق مع " ،لصياغة القانون اذلي ندعو اليه

 اعالننا.كام قلنا يف  ،واحدة تنبع من وحدة اجلنس الانساين ومن عاملية قواعد العداةل" مبادئويه 

ناس" فهذه حقيقة ال مراء اما مساةل ان "السودان دوةل متعددة الثقافات والاداين والاعراف والاج 

وللقبول مبامرسات  ،النهتاك اسس مساواة املواطنني ،ولكن هل ميكن ان نتشبث هبذا التعدد ،فهيا

؟  -كام تفعل قوانني واعراف الاحوال الشخصية  ،النساء او الاطفال مثال -تنهتك من حقوق البرش 

تعد معال  ،فان ممارسة الرسقة واهلمبتة ،نيةواذهب للقول انه يف كثري من الثقافات السودا ال،اعتقد ان 

 ،فهل ميكن ان نتساهل بسبب من هذه الثقافات ،ال تكمتل رجوةل الرجل الا به ،مرشوعا بل ومرغواب

وهل جيب ان نمتسك برضورة رساين هذا  ،ردعها ومنعها ابلقانون عىلوال نعمل  ،جتاه جرمية الرسقة

 ال؟!ام  ،همام اكن رأ ي الثقافة احمللية يف ذكل ،ن قاعدة للعداةل عامةيعرب ع ل نه ،املنع والردع عيل امجليع

اما القول "أ نه ما من خشص س يقبل ان تفرض عليه قوانني تتعلق بأ موره الشخصية حتوي من القواعد ما 

ون : الاول ان القانبأ مرينفرند عليه  ،ادلينية أ و الاجامتعية أ و الثقافية اليت يؤمن هبا."  املبادئخيالف 

وهذا ما جيعل اهلمبايت عرضة  ،دومنا اعتبار لراي الشخص واقتناعه به خشصيا ،يرسي عيل امجليع

والثاين  ،يتفق مع املبادئ الاجامتعية والثقافية اليت يؤمن هبا ،رمغ ان ما ميارسه من "مهبتة"  ،للقانون

ميكن ان ختالف املبادئ الاجيابية ال  ،بتوخهيا ملبادئ العداةل واملساواة ،ان قواعد القانون اذلي نقرتحه

وامنا خالفت ابلرضورة الفهم املتخلف والرجعي  ،دينية اكنت او اجامتعية او ثقافية ،اليت حتمك حياة البرش

 والسلطوي لها.

بقي أ ن نشري ايل ان ابلسودان  ”:واليت تقول ،تبقيت النقطة الاخرية يف دفوعات سعادة املستشار

تقيد احلرايت وتتعدى عىل حقوق املواطنني وامواهلم وحرية تنقلهم وتؤثر مبارشة  الكثري من القوانني اليت

من غريها ايل مراجعة واصالح ولن تكون ادلعوة  أ كرثعىل حياهتم اليومية بصورة سلبية ويه حتتاج 

ايل مراجعهتا واصالهحا )حبيث تراعي حرايت الناس وحتفظ حقوقهم وامواهلم وملكيهتم الفردية( حمل 

 ف بني الناس."خال

نرد هنا اننا ايضا نناضل من اجل الغاء تكل القوانني واستبدالها بقوانني مدنية تتويخ العداةل واحقاق 

ولكن هذا ال مينع ان نراجع ونصلح وننقد ونتقدم مبشاريعنا فامي  ،وندمع لك هجد يف هذا الاجتاه ،احلقوق

قانون الاحوال الشخصية للمسلمني  -لياهتا واذلي تشلك احد جت  ،يتعلق بقوانني الاحوال الشخصية
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وال مناص لنا من  ،او قل للك اجملمتع ،القوانني املعادية لنصف اجملمتع وأ  واحدة من اس - 1991لعام 

ويف هذا ال  ،اذا اردان اي اصالح اجامتعي او ثقايف يف السودان ،اصالح قوانني الاحوال الشخصية

 كام جاء يف الاثر. ،في اخلالف رمحةف ،هناب اخلالف يف الراي وال نتجنبه

 

 يف الرد عيل ادلكتور اسامة مصطفي ابراهمي:

 ،تقدم خطوة ايل الامام عن طرح املستشار محمد عوض اجليد العام ،ادلكتور اسامة مصطفي ابراهمي

جزء  تأ ييد عىلوحنن اذ نشكره  ،ووقف ضد بعضها وايد بعضها ،حيث انقش اقرتاحاتنا بصورة تفصيلية

 .لل سفمما مل جيد منه التقبل  ،نناقش معه ما نعتقد انه لب مرشوعنا فأ ننا ، من اطروحاتناكبري

وال يعين الزام لك الساكن بقانون واحد  القانون،" وان موضوع تساوي الناس امام اسامة:يقول دكتور 

ح ان يكون بل الصحي ومعتقداهتم،يف مسائل ال حوال الشخصية ويفرض علهيم وان اكن خمالف دليهنم 

حوالهناكل قانون واحد  حبيث يتضمن النص عىل الاحاكم اليت تطبق  موحدًا،الشخصية وليس  لل 

راف ابلنس بة لذلين ليس أ و الاع ال خرىسواء اكن مستندا عىل الاداين  املسلمني،وغري  املسلمنيعىل 

تري هو مبدأ  احرتام حرية حيث ان هذا املبدئ جيد س نده يف املواثيق ادلولية و معظم ادلسا ،هلم داينة

 اخل" ،والاعتقادادلاينة 

وامنا نقصد ان يكون  ،اننا هنا لن ندخل يف جدل اجرايئ حول هل يكون القانون موحدا ام واحدا

وهذا يف  ،اساس ادلين او الثقافة او العرق عىلال يفرق بني املواطنني  ،القانون ساراي وشامال للجميع

وهو  ،حيث ان ادلين هو من قضااي الفضاء اخلاص ،بل يعززه ،الاداين ظننا ال يتعارض مع مبدأ  حرية

 وهو عالقة املواطن مع غريه من املواطنني. ،اما القانون فيعاجل قضااي الفضاء العام ،عالقة الانسان بربه

ةل ولكن تعددية القانون يف املسا ،ال اعمل الكثري عهنا ل ين ،احلمك علهيا أ س تطيععن جتربة اجنلرتا ال 

واليت قال  ،املرأ ة اما اتفاقية أ لغاء اكفة اشاكل التفرقة ضد ،ال ميكن ان يكون دالةل حصة وعافية ،الواحدة

ن هذه االتفاقية ال تريض املرأ ة املسلمة يف املسائل اليت تتصادم مع ادلين  ادلكتور اسامة عهنا: " فا 

 املرأ ةال نعمل ميت قالت  فأ ننا" مبوادها.يقارن ل ن الرشع املطهر قد سن لها ترشيعًا متاكماًل ال  الاساليم،

ونعتقد ان عدم الرضا هذا راجع  ،املسلمة مقموعة وصوهتا مقهور فاملرأ ة ،املسلمة راهيا وعدم رضاها عهنا

 ،مع بعض التفسريات لدلين الاساليم والاجهتادات فيه فيأ يتاما تعارض االتفاقية  ،لدلكتور اسامة

 ،اخل (  ،محمود محمد طه ،عالل الفايس ،مع اجهتادات اخري ) محمد عبده ويه )اي االتفاقية( تتفق

وال  ،ويف لك الاحوال فان ما حيمك قوانني الاحوال الشخصية هو يف الغالب اجهتادات فقهية ومذهبية

ومن البدهييي ان لك  ،نعرف ان اكنت هذه الاجهتادات يه ما يسميه حرضة ادلكتور ابلرشع املطهر



 
P

ag
e3

3
 

وذلكل نفرتع مرشوعنا  ،قطعا -حنن املوقعني  -ويه غري ملزمة لنا  ،ات غري ملزمة للجميعتكل الاجهتاد

 هذا.

مذهب  يقول ادلكتور اسامة: " ان مسأ ةل الاحوال الشخصية جيب أ ن تكون خاضعة دلين أ و

 مثاًل مبا جاء يف املبادئ اليت وردت يف املقال املسلمنيالاطراف أ و اعرافهم، حيث ال ميكن الزام 

املنشور، حيث وجود قواعد قانونية خمتلفة بسبب ادلين أ و الاعرف فيه احرتام ملبدأ  حرية الاداين 

فال ميكن احرتام قواعد  ،والعقدية خصوصا يف مسائل الاحوال الشخصية،" اننا ال نتفق مع هذا الراي

وعيل  ،م القانوناو اعراف اذا اكنت تنهتك املبادئ ادلس تورية الاساس ية يف مساواة املواطنني اما

والرجل ومساواة املواطنني امام  املرأ ةادلس توري مبساواة  املبدأ  دكتور اسامة اذن ان يناضل ضد 

 ،وكذكل ميكنه نقل الكمه عن قانون الاحوال الشخصية ،اذا اراد ان يكون متناسقا يف طرحه ،القانون

ولكن تطور  ،ا اصول دينية وان اكنت غابرةفللعديد مهن ،للقانون اجلنايئ وقانون املعامالت املدنية وغريها

كام أ ننا نتوقع ان يس ند اغلب املسلمني مرشوع  ،ومشوليته ورساينه عيل امجليع تأ طريهالقانون يفرتض 

اما مقوةل دكتور اسامة اليت يقول فهيا: "حيث القواعد اليت وردت يف ادلين الاساليم تعترب  ،قانوننا

 ،فادلكتور يعمل انه هناك اجهتادات كثرية يف اطار تكل القواعد ،." عادةل الن مصدرها س بحانه وتعاىل

ويه  ،وابدراك وافق املفرسين واملؤولني ،وبتارخيية الظرف ،وان تكل القواعد مربوطة مبقاصد الترشيع

مبا ال جيعل راي اي متحدث يف  ،وتعددت اجهتاداهتم فهيا ،امور حتدث فهيا العديد من الفقهاء والعلامء

 وامنا تعبريا عن رايه هو ال غري. ،الاطار تعبريا عن الرشع او الاسالمهذا 

وحنن قد وضعناها  ،وليس هذا جمال تعدادها ،اما الاجهتادات القانونية السودانية املس تنرية فهيي كثرية

 املدنية،رشط الا تتناقض مع العهد ادلويل للحقوق  ،اكحدي مصادر مرشوع القانون اذلي ندعو اليه

 وس نفصل يف مساةل هذه الاجهتادات فامي بعد. ،املرأ ةضد  مع اتفاقية مناهضة لك اشاكل المتيزي وكذكل

 ،ليصل مهنا ايل اابحة تعدد الزوجات دينيا ،كرمية قرأ نيةوقد ايت ادلكتور اسامة مبجموعة نصوص 

لزاموكذكل  نفاقالرجل فقط  ا  هيي التقليدي وغريها من امعدة الطرح الفق  ،والمتيزي يف املرياث ،ابال 

وقد دار  ،وهو فهم ال يلزمنا اسامة،وحنن نقول ان هذا هو فهم الاس تاذ دكتور  ،املرأ ةاملناهض حلقوق 

 مما ميكن الرجوع اليه يف اماكنه. ،ومقاصد املرشع مهنا ال ايتجدل كثري حول تكل 

يف  ،حد الرسقة وهو ،قد عطل حدا من حدود هللا ،هو ان اخلليفة معر بن اخلطاب ،ما نود قوهل هنا

كام انه منع الزاكة عن  ،ووفق اجهتاد فامي فيه نص ،وذكل للظروف الاجامتعية السائدة ،عام الرمادة

ومنع عهنم ما اكن  ،فلهم ان يسلموا او ال يسلموا ،وقال هلم ان الاسالم عزيز بدوهنم ،املؤلفة قلوهبم

َدقَاتح  ال يةوذكل يف تعارض رصحي مع نص  ،يعطهيم الرسول وخليفته الاول ََّما الصَّ ن
ِ
اليت تقول: ) ا
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حْم َويِف الّرِقَاِب َوالْغَاِرِمنَي َويِف سَ  ََّفِة قحلحوهبح َؤل ِبيِل ِللْفحقََراء َوالَْمَساِكنِي َوالَْعاِمِلنَي عَلهَْيَا َوالْمح ِبيِل اّلّلِ َواْبِن السَّ

َن اّلّلِ َواّلّلح عَِلمٌي َحِكمٌي (.  فَرِيَضًة ّمِ

ومل خيالف مقاصد  ،فهو مل خيالف روهحا ،ا ان اخلليفة معر بن اخلطاب اذ خالف نص ال يةنقول هن

ومل يتحرج ان يذهب مع  ،الصدقات للمؤلفة قلوهبم ال عطاءحيث ادرك الظرف التارخيي  ،الترشيع

ولو خالف بذكل سرية الرسول  ،واغلهبم اكن ذو مال وجاه ،اسس العداةل دلرجة منعهم من الزاكة 

ومل  ،واكن بال شك حمقا يف اجهتاده ،ومل جيد موقفه رفضا من كبار الصحابة ،يفته الاول ونص ال يةوخل 

 ،و قد مت لك ذكل بعد اعوام قليةل من وفاة الرسول الكرمي ،خيرجه ذكل من دائرة الرشع او الاسالم

 لرسول.بعد الف ونصف من الاعوام من وفاة ا ،انهيك عن حاجتنا ايل مثل هذا الفهم اليوم

 ،وهو امر مباح يف الاسالم ،مساةل اخري ويه مساةل الرق والس يب وامتالك ما ملكت الاميان

 ،والتوجه حنو عتقهم ،وان سعى املرشع الاساليم ايل توفري حياة كرمية للرقيق ،حسب الظرف التارخيي

ن تكل فهل حيق اليوم ادلفاع ع ،الا ان الرق والس يب مباح حسب النصوص والفهم التقليدي

مباحة يف  ل هناوذكل  ،وقد بلغت البرشية شاؤا عظامي يف حترير الانسان من ربقة الرق ،املامرسات

واذلي ال يتبناه اليوم الا بعض  ،الاسالم او القرأ ن؟؟ ال اعتقد ان دكتور اسامة س يقف هذا املوقف

ين خيتطفون النساء واذل ،اجملرمون واملهووسون من اهل امجلاعة الاسالمية املسلحة يف اجلزائر

 لك هذا يأ فكون. يف ومه ،امياهنمومما ملكت  ،ابعتبار اهنن "س يب حالل " هلم ويغتصبوهنن،ويأ رسوهنن 

وامنا اكن قصد  ،الا انه مل يكن فرضا ،نقول اذن ان تعدد الزوجات وان اكن مباحا يف صدر الاسالم

ه دوحيت يف الاربعة قي ،أ ريعهحييص ايل  قيده من عدد ال ل نهوذكل  ،تقييد التعدد املرشع الواحض هو

ويف ذكل قالت  ،وقال القران ان هذا صعب التحقق ولو حرص الرجال ،ومهنا العدل ،برشوط قاس ية 

ْ َأالَّ تَْعِدلحوْا فََواِحَدًة( ال ايت ْن ِخْفمتح
ِ
َِّساء َولَْو َحرَ  ،: )فَا وْا َأن تَْعِدلحوْا بنَْيَ الن تَِطيعح ْ فاََل وكذكل: )َولَن تَس ْ ْصمتح

 ً ِحمي نَّ اّلّلَ اَكَن غَفحوًرا رَّ
ِ
وْا َوتَتَّقحوْا فَا ن تحْصِلحح

ِ
َعلَّقَِة َوا وَها اَكلْمح َّ الَْمْيِل فَتََذرح فكيف يصل دكتور  ،ا(تَِميلحوْا لكح

واكنه من الفروض الاسالمية  ،وامنا ايل الارصار عليه ،ليس ايل منع التعدد اليوم ،اسامة من هذا لكه

 اكلصالة والصوم ؟ ،اس يةالاس

وان  ،رجعي او تقديم ،اننا ال نستند يف طرحنا كام نرشان ايل فهم ديين ،بعد هذا لكه خنلص ايل القول

ويه ارضية  ،وامنا نقف عيل ارضية مدنية صدلة ،اتفق طرحنا مع اجهتادات مس تنرية يف هذا اجملال

االتفاقات الكونية يف جمال حقوق الانسان  وعيل حصيةل ،املواطنة ومساواة املواطنني امام القانون

والقواعد ادلس تورية اليت اتفقت علهيا لك القوي  ،واملعاهدات ادلولية يف هذا الصدد ،واملواطن

ولو  ،وس يجد هذا منا التقدير ،ولو دمعنا املس تنريون من رجال ادلين فهذا حيسب هلم ،السودانية
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فهو لن يرض الا  ،بفهم تقليدي لدلين ،لعداةل واملساواةحاول احد ان يقف ضد حركة التارخي ومبادئ ا

 وال يلزم غريان من املسلمني او غري املسلمني. ،وقوهل قطعا ال يلزمنا  ،نفسه

كام يف بعض اجملمتعات  ،ان يكون لبعض الرجال عش يقة ،اما حديث دكتور اسامة معن ال يروا حرجا

ونري انه ال يتفق مع  ،واطين تكل اجملمتعات تري ذكلواغلب م ،فنحن نري يف ذكل حرجا كبريا ،الغربية

ونطلب من ادلكتور اسامة ان حيدد من اين هل ادلليل ان  ،قدس ية مؤسسة الزواج وال مصاحل الارسة

 ،موثقة يف هذا الصدد بأ قوال فليأ تنا ،من يرفضون تعدد الزوجات يقبلون بوجود عالقات أ مثة يف الظالم

ولن نفرضه بقوة وقرس ولو ملكنا هذه  ،املبادئ امنا حناول اقناع الناس به ال عالنكام اننا يف طرحنا 

كام ان احلديث عن دعاة التفكك والفجور هو  ،وال حاجة هنا للتخويف ابلتناحر والشقاق ،املقدرة

 ادلكتور من هذه اللغة. ابل س تاذونربأ   ،خارج املوضوع متاما هنا

 ،وان يكون لنا س ندا يف قضيتنا العادةل ،قراءة مواقفه من جديد ان يعيد ادلكتور اسامة نمتىنيف الهناية 

 احلوار احلضاري. عىلوالشكر هل 

 

 يف الرد عيل ادلكتور اهياب عيل سوركيت:

فهو قد عنون رده ابل ية الكرمية:  ،مقاةل ادلكتور اهياب سوركيت عىليف احلقيقة انه من الصعب الرد 

مْكَ الَْجاِهِليَِّة يَْبغح  مْكًا()َأفَحح  ،دون ان يوحض لنا عالقة ما نطرح حبمك اجلاهلية ،وَن َوَمْن َأْحَسنح ِمَن اّلّلِ حح

واكنت تؤلك حقوقها يف  ،البغاء عىلواكنت جترب  ،يف اجلاهلية اكنت تؤود املرأ ةمفن املعروف ان 

 اخل،وتسرتق تس يب  املرأ ةواكنت  ،واكن التعدد يف الزوجات قامئا عيل قدم وساق وبال حدود ،املرياث

 ام يبتعد عنه بعدا شديدا؟ ،فهل طرحنا يقرتب من حمك اجلاهلية

يرادكذكل مل حيفل ادلكتور  وامنا  ،مع انه قد كتب مقاهل هبذا اخلصوص ،اعالننا املشرتك عىلاعرتاضاته  اب 

جود . وحنن اذ ال ننكر و واملساواة.يف الغرب حتت مسمي احلرية  املرأ ةاكتفي ابن حيدثنا عن معاانة 

تشك ان اكنت هذه املعاانة راجعة للمساواة واحلرية  فأ ننا ،يف الغرب -ال تزال  -بعض املعاانة للنساء

اضافة ايل ان هذا احلديث املبترس  ،ام يه راجعة لعدم اكامتل املساواة واحلرية يف واقع الامر ،حقيقة

ال حتجب ابي حال املعاانة الكبرية  ،ربالنسبية يف الغ املرأ ةكام ان معاانة  ،والشعارايت ال يقدم النقاش

 ،حتت امس املفاهمي ادلينية والعرفية اليت تنهتك حقوقها ،يف "الرشق"  للمرأ ةواليت ال توصف واحلقيقية 

وهو امر نعلمه ابملامرسة ومن واقع احلياة ويف  ،ومن بيهنا كثري من احلقوق اليت وههبا لها ادلين نفسه

 وليس وضع النساء يف الغرب او مالزياي او غريها. ،الرئيسويه حمور اهامتمنا  ،بالدان

الاكتب ابي تدليل  يأ تفهذه احاكم جفة مل  ،أ ما وصف افاكران ابلشاذة واملنحرفة واليت تؤجج انر الفتنة

وحنن  ،حوارا حضاراي نتوىخ ل ننا ،ولكننا لن نفعل ذكل ،من ان نردها عليه أ سهلوليس هناك  ،علهيا
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فهذا سالح  ،ولن نلجأ  ايل الش مت والتعريض ،من عرض افاكران أ كرثاعالننا ومل نفعل  مل نش مت احدا يف

 وال داعي للمهاترات اليت ال تفيد. ،فلريد صاحب احلجة حبجته ،العاجز

ان  ونمتىن ،ايل الرصاط املس تقمي ،طلب الهداية لنا ولنفسه عىليف الهناية نشكر الاخ ادلكتور سوركيت 

وندعوه ايل حوار حضاري يناقش  ،أ فضللسابقة قد رشحت موقفنا بصورة تكون بعض اللكامت ا

ومما ال ريب فيه عندان ان دكتور  ،كام فعل الاساتذة اعاله ،ويذهب ايل لب دعوتنا وطرحنا ،التفاصيل

 اجلاهزة والفوقية ومهنج التجرمي.لو ختيل من العمومية والاحاكم  ،سوركيت مؤهل ملثل هذا احلوار

 

 للجميع.م مع الاحرتا

 

 عادل عبد العاطي 

عالن املبادئ املشرتك(  )أ حد  موقعي ا 

  2005مارس  10
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 الفقهاء هم من حرم زواج المرأة المسلمة بالكتابي وليس القرآن أو السنة

 

 

ويه القرأ ن وس نة  ،فانه من الواحض أ ن النصوص اال سالمية احلامكة ،بعيدا عن فرقعات الرتايب اال عالمية

بل فعل ذكل الفقهاء منطلقني من نظرهتم اذلكورية  ،نع املرأ ة املسلمة من الزواج ابلكتايبمل مت  ،الرسول

واصلني دلرجة الزتوير والتدليس يف هذا  ،ومتالعبني ابلنص ادليين ومفرسين هل عىل هوامه ،الضيقة

 ال مر.

 

 التحرمي للاكفر أ و املرشك:

مجةل من  عىل ،اي الهيودي واملس يحي ،سلمة من الكتايبيعمتد الفقهاء يف خترجيهم بتحرمي زواج املرأ ة امل 

ويه  ،وال تتحدث عن الكتايب قط ،تتحدث لكها عن حترمي زواج املسلمة ابلاكفر أ و املرشك ،ال ايت

وتبيح للمسمل الزواج من  ،نفس نسق ال ايت اليت حترم زواج الرجل املسمل من الاكفرة أ و املرشكة

بتحريف واحض  ،عب الفقهاء ابلنص ادليين وخيضعوه لزنواهتم وهوامهويف هذا نرى كيف يتال ،كتابية

 لللكم عن حمهل.

نواليت  ،جندها يف سورة املمتحنة ،اوحض أ ية يف حترمي زواج املسلمة ابلاكفر نَّ  تقول فا  َعـِلْمـتحموهح

ىل الكفار ال هنَّ ِحلٌّ هلم وال مه حيلّون  نَّ ا    10 املمتحنة/ لهّن(مؤمناٍت فال تَرِجعوهح

ن هذه ال ية تتحدث بوضوح عن الكفار شارة لكتايب ،ا  ذا اكن الفقهاء متفقون عىل عدم  ،وليس فهيا ا  وا 

ذا اكنوا يبيحوا زواج املسمل ابملس يحية والهيودية ،جواز املسمل باكفرة ن  ،وا  فان هذا يعين وفقا هلم ا 

مصدرا لتحرمي زواج املسلمة وذلكل ال ميكن أ ن تكون هذه ال ية  ،املس يحيني والهيود ليسوا بكفار

ذا رأ ى الفقهاء أ ن املس يحية والهيودية غري اكفراتن -ابلكتايب  ال ا  أ ما املس يحي  ،ل نه غري اكفر. اللهم ا 

 ولن يكون هذا التخرجي لو صدر بغريب عىل هؤالء. ،والهيودي فاكفران

 ية من سورة املائدة اليت تقول:عىل ال   ،يعمتد الفقهاء يف حتليلهم لزواج املسمل من الهيودية واملس يحية

)اليوم أ حل لمك الطيبات وطعام اذلين أ وتوا الكتاب حل لمك وطعاممك حل هلم واحملصنات من املؤمنات 

ذا أ تيمتوهن أ جورهن حمصنني غري مساحفني وال متخذي  واحملصنات من اذلين أ وتوا الكتاب من قبلمك ا 

 .4املائدة/ أ خدان(
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هذه ال ية: " )واحملصنات من اذلين أ وتوا الكتاب من قبلمك( يعين: واحلرائر  قال اال مام الطربي يف تفسري

من اذلين أ عطوا الكتاب ومه الهيود والنصارى اذلين دانوا مبا يف التوراة واال جنيل من قبلمك أ هيا املؤمنون 

ذا أ تيمتوهن أ جورهن(  أ يضًا،مبحمد من العرب وسائر الناس أ ن تنكحوهن  ذا أ عطيمت يعين:)ا  من  ا 

 6/104نكحمت من حمصناتمك وحمصناهتم أ جورهن ويه همورهن " تفسري الطربي 

لتربير  ،ولكن بعض الفقهاء أ رادوا قرس هذه ال ية ،يبدو هنا واحضا حتليل زواج املسمل من الكتابية

لتفسري ومقاصد الرشع وأ سس يف جتاهل واحض ل سس ا ،حترميهم التخرجيي لزواج املسلمة من الكتايب

 .قاملنط

ال  ،فهذه ال ية أ وال مل يأ ت هبا اي نص بتحرمي زواج املسلمة من الكتايب ن التحرمي ال يأ يت ا  ومن املعلوم ا 

فأ دروا احلدود  ،وبيهنام أ مور مشتهبات ،وفق القاعدة ابن "احلالل بني واحلرام بني ،ابلنص القاطع

ذكل ينظر لل ايت اليت ويف  ،فهو حملل ومرشوع حيرم،ومن املعروف أ ن لك ما مل  "،ابلش هبات

 يف الزواج مبطلقة زيد بن حارثة. ،خاطبت الرسول عندما حرم عىل نفسه ما حلهل هللا

فأ هنا ميكن ان تعمم عىل  نصها،حسب ظاهر  ،اثنيا فانه وان خاطبت هذه ال ية الرجال من املسلمني

القرأ ن املسلمني بصيغة خياطب فهيا  ،يف القرأ ن أ ايت كثرية ل نهوذكل  ،رجاال ونساء ،لك املسلمني

 الا اهنا ختاطب امجليع // اي اهيا اذلين أ منوا// اخل  (،املذكر )الفرد وامجلع

ن املرأ ة املسلمة ،أ ن أ حدا من هؤالء الفقهاء ،وال احسب هنا ال ميكن لها أ ن تأ لك من  ،س يأ يت ليقول ا 

ىلأ و يذهب  ،احمللل يف ال ية أ عاله ،طعام أ هل الكتاب  ،رأ ة املسلمة ل لك أ هل الكتابحترمي أ لك امل ا 

ل نه يف هذه احلاةل س يفضح هجهل وحتزيه وحتريفه لللكم عن  ،اعامتدا عىل أ ن اخملاطب هنا مه الرجال

 موضعه.

ذن يف مسأ ةل الزواج وليس أ ن نبحث هنا عن ختصيص  ،من البدهييي أ ن نسري عىل نفس النسق ،ا 

 دون نص وال بينة. ،لنقفز للتحرمي القاطع ،مث منيض من هذا التخصيص املشتبه فيه ،للرجال فقط

 

 الفقهاء:خترجيات 

عىل ال ية اليت تقول من سورة  ،ويعمتد الفقهاء يف حترميهم التخرجيي لزواج املرأ ة املسلمة من الكتايب

 البقرة:

ىل النار وهللا  )وال تنكحوا املرشكني حىت يؤمنوا ولعبد مؤمن خري من مرشك ولو أ جعبمك أ ولئك يدعون ا 

ذنه وبيني أ ايته للناس لعلهم يتذكرون( البقرة/ ىل اجلنة واملغفرة اب   221يدعو ا 

ن هذه ال ية تتحدث عن املرشكني ىل ذكل اال مام  ،وليس عن أ هل الكتاب ،ومن الواحض ا  وقد ذهب ا 

 حيث قال: ،الطربي يف تفسريه
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ن خري من مرشك ولو أ جعبمك( )وال تنكحوا املرشكني حىت يؤمنوا ولعبد مؤم تعاىل:"القول يف تأ ويل قوهل 

أ ن هللا قد حرم عىل املؤمنات أ ن ينكحن مرشاكً اكئنًا من اكن املرشك من أ ي  بذكل:يعين تعاىل ذكره 

وهّن من عبد  عليمك،فال تنكحوهن أ هيا املؤمنون مهنم فا ن ذكل حرام  اكن،أ صناف الرشك  وَلَْن تحَزّوجح

وهّن من حر مرشك ولو مؤمن مصدق ابهلل وبرسوهل ومبا جاء به من عن د هللا خري لمك من أ ن تحَزّوجح

ن أ جعبمك حس به ونس به"   2/379تفسري الطربي  - رشف نس به وكرم أ صهل وا 

قد ادخال  ،حسب الطربي ،ولكن جند أ ن قتادة والزهري ،هنا ليس هناك حديث عن الكتايب قط

 حيث جاء: ،دون دليل من النص ،الكتابيني مع املرشكني

ال حيل كل أ ن تنكح هيوداًي أ و نرصانيًا وال  قال:)وال تنكحوا املرشكني(  قوهل:لزهري يف "عن قتادة وا

 املرجع السابق. - مرشاكً من غري أ هل دينك"

ضافة الهيودي واملس يحي ،هنا من أ ين ايت قتادة والزهري هبذا التخرجي نتساءل حيث مل يذكرهام  ،اب 

 وتغيري لللكم عن موضعه؟ ،وحترمي ما أ حل هللا ،أ و أ ليس هذا تقويل للقرأ ن مبا مل يقل ،النص

واذلي حيرم  ،يف شقها اذلي يتعلق ابلرجال ،امل يراجع قتادة والزهري نفس هذه ال ية ،أ يضا نتساءل كام

حيث تقول ال ية:)وال تنكحوا  ،علهيم املرشاكت بنفس ال لفاظ اليت حرم عىل املؤمنات هبا املرشكني

 221البقرة/- مؤمنة خري من مرشكة ولو أ جعبتمك..(املرشاكت حىت يؤمّن ول مة 

ن التحرمي ينطبق عىل الرجال والنساء من املسلمني من  ،بعدم زواج املسلمني واملسلامت ،هنا جند ا 

شارة قط ايل الكتابيني ،املرشكني واملرشاكت فلامذا  ،اي الهيود واملس يحيني ،وليس يف هذه ال ية ا 

ذن عىل ا  لنساء من املسلامت؟حرهمم قتادة والزهري ا 

مياهنم  ،أ ن الهيود واملس يحيني قد غريوا كتهبم ،قد يقول بعض الفقهاء واملتفقهني يف حاةل  -وأ رشكوا اب 

ابلرمغ من  ،اليت تريد أ ن جتعل من الكتايب اكفرا ومرشاك ،اخل من التخرجيات ،ابلثالوث -املس يحيني 

 النص.

ذن هؤالء واليت يه حسب  ،-اليت تؤمن ابلثالوث -ملس يحية كيف يباح زواج املسمل من ا ،فليجب ا 

ن لك الفقهاء  نوحن ،املرشكةالزواج من  بوضوح،وال ية أ عاله حترم  ،هذا التخرجي مرشكة أ و اكفرة نعمل ا 

هنا ليست مرشكة عندمه أ و اكفرة؟ ،قد اجمتعوا عىل جواز زواج املسمل ابلكتابية  مما يعين ا 

أ م انه احلشف وسوء الكيل  ،ومه يؤمنوا بنفس الشئ ،ك واكفروالكتايب مرش  ،فهل الكتابية مؤمنة

 والزتوير والنطق عن الهوى؟

 

 هل أ هل الكتاب كفار؟
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ومن سورة البينة: )لقد كفر  ،عىل ال ايت التالية من سورة املائدة ،ويعمتد من بقول بكفر أ هل الكتاب

ن هللا هو املس يح بن مرمي. قل مفن ميكل من هللا  قالوا:اذلين  ن أ راد أ ن هيكل املس يح بن مرمي ا  شيئًا ا 

وال رض وما بيهنام. خيلق ما يشاء وهللا عىل لك يشء  تالسامواوأ ّمه ومن يف ال رض مجيعًا. وهلل مكل 

ن مل  قالوا:)لقد كفر اذلين  وال ية: 17قدير( املائدة/ هل واحد، وا  اّل ا  هل ا  ن هللا اثلث ثالثة، وما من ا  ا 

ن اذلين كفروا من أ هل  وال ية: 73 اذلين كفروا مهنم عذاب أ لمي( املائدة/ينهتوا مّعا يقولون لميّسنّ  )ا 

 6الكتاب واملرشكني يف انر هجّّن، أ ولئك مه رش الربية( البيّنة/ 

ن هذه ال ايت تتحدث عن فئات حمددة وسط أ هل الكتاب  ،وليس معوم أ هل الكتاب ،من الواحض ا 

هنا تفيد التخصيص وليس التعممي واليت تقول "من  ،يف ال ية من سورة البيّنة ،كل واحضاويبدو ذ ،وا 

 أ هل الكتاب".

ذا سلمنا جدال هبذا التفسري املوسع لرجال  ،فكيف تبيحون أ هيا الفقهاء ،بأ ن أ هل الكتاب اكفرون ،لكن ا 

 وهو ما اتفقمت عىل حترميه ابال جامع؟-من أ هل الكتاب هؤالء -املسلمني أ ن يزتوجوا نساءا اكفرات

 ،عن اخلليفة معر بن اخلطاب انه طلب من املسلمني اذلين تزوجوا من الكتابيات أ ن يطلقومهلقد روي 

ن حيرهمن ،كراهية لهن كام يفعل من حيرمون بدون دليل زواج املسلمة من كتايب دون  ،ولكنه رفض ا 

 ويف ذكل قيل: ،دليل

قتادة أ ن حذيفة بن الامين "وقال صاحل بن أ محد: حدثين أ يب، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا سعيد، عن 

تزوجوا نساء من أ هل الكتاب، فقال هلم معر:  -وذكر أ خرَ  -املعىل، وطلحة بن عبيد اّلَل، واجلارود بن 

ال حذيفة. فقال معر: طلقها. فقال: تشهد أ هنا حرام. قال: يه مجرة، طلقها. فقال:  طلقوهن، فطلقوا ا 

علمت أ هنا مجرة، ولكهنا يل حالل. فأ ىب أ ن يطلقها،  تشهد أ هنا حرام؟ فقال: يه مجرة! قال حذيفة: قد

فلام اكن بعد طلقها، فقيل هل: أ ال طلقهتا حني أ مرك معر؟ فقال: كرهت أ ن يظن الناس أ ين َركبت أ مرًا ال 

 141ينبغي" ابن قمي احلوزية/ أ حاكم أ هل اذلمة / 

ذ ،فاذا اكن اخلليفة الثاين للرسول الكرمي  ،لاكن معر ،ا اكن هناك نيب بعدهومن قال عنه الرسول انه ا 

منا يظهر الكره للشئ دون  ،وال ينطق عن الهوى وال حيرف اللكم ،يتورع عن حترمي ما أ حل القران وا 

فكيف جيرؤ علامء التخرجي هنا ابلتحرمي دون نص وال  ،وهو قد س ئل عن ال مر عدة مرات ،أ ن حيرمه

 بينة؟

 

 الفقهاء يتبعون هوامه:

ن نفس هؤالء الفقه مع ما هلام  ،بدعوى أ ن ال نص حيرهمام ،والهتريب ،اذلين رفضوا حترمي اخملدرات ،اءا 

يسارعوا يف لك أ مر يتعلق  ،ومع أ ن اخملدرات ميكن أ ن تقاس عىل امخلر ،من أ اثر اجامتعية خطرية
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يل حرماهنا من حقوقها ،ابملرأ ة بعضهم  ال مر اذلي جعل ،ويعاملوها اكملتاع ،وحترمي ما أ حل القرأ ن لها ،ا 

نفاق عيل الزوجة ذا مرضت مرضا مقعدا ،يفيت بعدم اال  فيا هلم  "،ومل يكن يف اال ماكن "الانتفاع هبا ،ا 

 ملا يف هوامه وحتزيمه. ،من خترجييني

ا ىل  ،حيرم زواج املسلمة من الكتايب ،أ ن ال نص يف القران أ و الس نة نممن يعرفو ،وذهب بعض هؤالء

ن الكتايب قد مينع املسلمة من الصالةم ،خترجي أ س باب يه يف عمل الغيب وقد يؤثر علهيا بتغري  ،ن نوع ا 

مما ال  ،والكوع والبوع ،وعن القوامة واال مامة ،وعن العدل والانصاف ،وعن الاحرتام والتقدير ،ديهنا

 اخل. ،يتوفر يف هذه العالقة الزوجية

ن قضااي التحرمي والتحليل ،نقول لهؤالء أ وال ال ختضع للتكهنات  ،يةيف الرشيعة املدرس   ،ا 

منا للنصوص القاطعة اخل،والاس تقراء والاس تدالل واحلدس  ،والاس تنتاجات وحساب الاحامتالت  ،وا 

 أ و هذا ما يقوهل هؤالء الفقهاء أ نفسهم.

ذا أ صبح هؤالء الفقهاء ما بني يوم وليةل ما ا  ومنهتج الاس تدالل  ،من أ حصاب النظر العقيل ،ا 

ىل أ خرهفن ،والاس تنباط والاس تقراء وحترموا اخملدرات والهتريب  ،قول هلم مل ال تذهبوا هبذا املهنج ا 

أ و تساووا بني املسمل واملسلمة يف الشهادة  ،انهيك عن أ ن جتزيوا اخلروج عن احلامك الظامل ،مثال

لو اكن هؤالء  ،ومهنجه التطوري ،اليت تس تجيب لنية املرشع ،وغريها من املطالب امللحة ،واملرياث اخل

 لون من الغرض.خا

انهيك عن  ،يس تكره ،انه ليس هناك نص يف القران او احلديث ،وعند لك من هل نظر ،الثابت عندي

اكنت تتحدث عن  ،وأ ن لك ال ايت اليت تعاملت مع هذا ال مر ،زواج املسلمة من كتايب ،أ ن حيرم

 زواج املسلمة من الاكفر أ و املرشك.

 اليشءقد منعت  ،عت زواج املسلامت من املرشكني والكفارفان نفس ال ايت اليت من ،يف نفس الوقت

ان يباح زواج املسمل من  ،ذلكل ال جيوز ابلنص والعقل واملنطق ،نفسه عىل الرجال من املسلمني

 بيامن حيرم ال مر نفسه عىل املسلمة. ،ابعتبار أ هنا غري مرشكة أ و اكفرة ،كتابية

ن القرأ ن قد اكن واحضا يف نواهيه ودواعيه لقاء نفس املسؤوليات  ،يف خماطبة النساء والرجال ،ا  ويف ا 

سالم أ و واجبات ونوايه دينية ،علهيم  ،تفرض عىل الرجال حرصا دون النساء ،فليس من رشوط لال 

 أ و العكس.

نين عىل قناعة راخسة ن حترمي زواج املسلمة من الكتايب ،ا  منا هو من خترجي الفقهاء ،ا  ومن مطهم  ،ا 

ولن يكون هذا أ ول تدليس للفقهاء  ،وأ اكد أ قول تزويرمه وتدليسهم وتفقيسهمبل  ،وحتويرمه للنص

 وال ال خري. ،وتفقيس
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ن احلل يمكن يف أ ن يعمل لك مسمل ومسلمة صوت العقل ن يسمع لصوت الفقيه ،ا  وان يرجع  ،ال ا 

رِجني ،لل صل  ليس متع لصوت احلق واحلقيقة. ،وان يرتك عقلية القطيع ،ال أ ن يقدل خمّلِ

 ليس قطعا جبانب الفقهاء. ،ق يف هذا ال مرواحل

 

 حسن الرتايب ومهنج الاس تفزاز:

ن أ صاب يف هذه النقطة ،هذا الرجل احلر ابيئ املتلون ،أ ما حسن عبد هللا الرتايب ن  ،فانه ا  ال ا  ا 

 ،فالرجل يريد أ ن مينح نفسه حق التجديد وحده دون بين البرش ،مصداقيته مرضوبة عندي يف الصممي

وهو اذلي  ،قبل عرشين عاما ،يف نفس الوقت اذلي قتل فيه ال س تاذ محمود محمد طه ،يريد ويقول ما

 اقل مما قال به الرتايب هنا وهناك. ،قال

منا صدمة لل خرين ،ال يريد تطويرا للوعي اال ساليم ،والرجل بعد هذا وذاك ىل دائرة  ،وا  ورجوعا ا 

 ،لو اكن يريد التجديد حقا ،فقد اكن ال حرى به ،والشاهد هو أ سلوبه الاس تفزازي يف احلديث ،الضوء

طالق الترصحيات النارية ويناقش  ،أ ن جيلس ويعكف ويكتب ما قال انه ميلكه من أ دةل ،بدال من ا 

ىل معركة اس تفزازية ليس فهيا من مس تفيد. ،الناس نقاشا حس نا  دون أ ن حيول ال مر ا 

ال جتربين ال ايم يف مواهجة احليات الرقطاء اليت تربت عىل صدره  ،ايبعىل ادلفاع عن التنني الرت  ،أ متىن ا 

ذا ما أ راد املهووسون حمامكة ش يخهم اذلي أ يت ابلهوس ،س نينا طوالا ذا أ راد تالمذة الش يخ  ،ولكن ا  وا 

ننا س ندافع عن حرية الرأ ي  ،الرنجيس ان يسقوه من نفس الك س اليت سقاها للشهيد محمود محمد طه فا 

ىل اكحلها يف دماء السودانيني. ،تفزازيال عن الش يخ الاس   ،والفكر  املغموسة يده ا 

 

 

11/4/2006 
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 لماذا يرفض الليبراليون السودانيون تعدد الزوجات والطالق االعتباطي؟

 

 

 أ س ئةل تس تحق اال جابة:

يف أ س ئةل طرهحا ال خ العوض الطيب حول املالمح الرئيس ية لربانمج احلزب الليربايل السوداين، جتاه 

جازة قانون مدين دميقراطي موحد لل حوال قضااي امل رأ ة والنوع، وخصوصا املادة حول رضورة ا 

واليت ورد فهيا: )رفض لك أ شاكل المتيزي ضد املرأ ة هبا فهيا منع تعدد الزوجات والطالق  ،الشخصية

 الاعتباطي(.

ا غالبية الشعب ال خ وليد: "أ ال يتعارض )منع تعدد الزوجات( مع مبادئ اال سالم اليت يدين هب تساءل 

ذا رغب احلزب الليربايل يف توسعة قاعدته امجلاهريية حىت تكون فاعةل أ ليس  السوداين؟ مبعىن أ خر، ا 

ذ أ نين أ عتقد  انئه ليسع معتقدات هذه امجلاهري، أ و عىل ال قل ال يتعارض معها. ا  من اجلدير أ ن يوسع ا 

كام أ ن عدد من القبائل السودانية غري املسلمة أ ن اال سالم يبيح التعدد ولكنه مل يلزم لك املسلمني عليه، 

 تبيح التعدد. فلامذا حيرمه احلزب الليربايل؟ هل منع التعدد هو فعال يف مصلحة املرأ ة؟"

جازة قانون  ذا ما اكن غرض احلزب الليربايل حقيقة هو اجناز"ا  أ س ئةل ال خ العوض الطيب جد هممة ا 

شخصية وال رسة يف السودان. يعمتد هذا القانون عيل مبدأ  مدين ودميقراطي موحد حيمك جمال ال حوال ال 

شاكل المتيزي ضد املرأ ة هبا فهيا منع  ،املساواة الاكمةل بني املرأ ة والرجل يف احلقوق والواجبات رفض لك ا 

وضامن وتقنني حقوق املرأ ة املادية املتساوية داخل ال رسة ويف  ،تعدد الزوجات والطالق الاعتباطي

 كام جاء يف الفقرة الرابعة من الربانمج. .،ويف الوراثة"حاةل الطالق 

أ س ئةل ال خ العوض هممة كون أ ن مادهتا س تكون الرتسانة احلقيقية ضد أ ي جمهودات ال جازة مثل ذكل 

 وذكل حتت امس ادلين والعرف كام تفضل ال خ العوض  ،القانون

 

 قوانني مبرجعية مدنية يف اكفة اجملاالت:

قامة قانون أ قول يف البداية ا   ليس يف جمال ال حوال الشخصية  مدين،ن الليرباليني السودانيني يطالبون اب 

منا يف مجيع اجملاالت ،حفسب جرائية ومعامالت مدنية اخل ،وا  وهبذا فان مرجعية القوانني  ،جنائية وا 

املصاحل  وعىل ،ينالرتاث القانوين السودا عىلمث  ،القمي العاملية حلقوق اال نسان واملواطن عىلعندمه تعمتد 

 امللحة للمواطنني السودانيني.
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كام  ،مع الرتاث الثقايف للشعوب ،ما يه عالقة هذه املرجعية املدنية للقانون ،هنا يطرح السؤال نفسه

 العرف؟يف صورة ادلين أ و  يتجىل

ن لك من القانون والثقافة هام يف حاةل جدل ويف حاةل تطور لرضورة مفا نفهمه من ادلين اب ،ازمع هنا ا 

ويتغري  ،وكذكل فان املامرسة العرفية تتغري ،خيتلف عام اكن يفهمه من س بقنا بقرن أ و قرنني ،اليوم

 ويتبدل القانون حسب التطور احلضاري والاجامتعي للشعوب واجملمتعات!

ىلهذا ما يؤدي  وهل أ ننا  ،ويف العرف -اال سالم هنا  -مناقشة قضية تعدد الزوجات يف ال داين  ا 

 حسب التطور التارخيي يف فهمنا وممارستنا ووعينا احلقويق. ال،أ ن نوافق علهيا اليوم أ م جيب 

ولكن هذا ينبغي أ ن ينظر هل يف  ،فقد أ ابحت الرشيعة املدرس ية تعدد الزوجات ،يف اال سالم مثال

طارين  ا 

 اال طار التارخيي لظهور الترشيع. .1

 نية أ و قصد املرشع من تكل اال ابحة.  .2

ن تعدد الزوجات عند ظهور اال سالم اكن ظاهرة اجامتعية  ،علق ابال طار التارخييفامي يت فنحن نعمل ا 

وقد تعامل  ،وقد اكنت أ يضا موجودة يف اجلزيرة العربية قبل اال سالم ،موجودة يف كثري من اجملمتعات

هحا مع حيث أ اب اخل،معها اال سالم بواقعية كام تعامل مع ظواهر سلبية أ خري اكالسرتقاق والس يب 

بل من ال مور  ،أ ن هذا التعامل أ ذن ليس من ال مور العقدية يف ادلين وتقليصها.الاجتاه لتقييدها 

الاجامتعية اليت يصلح فهيا تطور الفقه والالهوت مبا يناسب التطور الاجامتعي. فنحن جند اليوم انه 

وذكل الن تطور الوعي  ،هحامليس هناك من يدعو للرق أ و الس يب أ و يقبلهام ابعتبار أ ن اال سالم أ اب

طار العقائد ال ولية لدلين ،احلضاري قد رفض هذه املامرسات فلامذا ال يمت نفس  ،ول هنا ال تدخل يف ا 

 الاعتباطي؟الشئ مع تعدد الزوجات والطالق 

طار السعي لتقليص هذا التعدد ننا نراه يذهب يف ا  ما فامي يتعلق بنية وقصد املرشع فا  حيث اكن  ،ا 

ىلبيامن ذهب املرشع اال ساليم  ،قبل اال سالم مطلقا وغري حمددالتعدد  مث ذاد  ،حتديده وتقليصه بأ ربعة ا 

 "ولن تعدلوا ولو حرصمت". أ خر:مث يف اس تطراد  "،ذكل حني قال" وان خفمت أ ال تعدلوا فواحدة عىل

ن غرض املرشع اال ساليم واحض يف مهنجه بتقييد وتقليص  صاليح ال  التعدد،ا   عىليقفز وهو مهنج ا 

حيث وضع  ،وقد مورس نفس املهنج اال صاليح يف التعامل مع ظاهرة الرق والرقيق ،الواقع الاجامتعي

ىلوذهب  ،ضوابط عديدة للتعامل معهم وضع وسائل واليات عديدة لتحريرمه سواء ابملاكتبة أ و  ا 

 اخلطااي اخملتلفة )عتق رقبة( أ و بدخوهلم اال سالم اخل. عىلكفارات 

ذا اكن ه يفرتض أ ن  ،فان التطور الالهويت والاجامتعي والقانوين يف احملصةل ،ذا هو غرض املرشعوا 

ىلنذهب معه  ورفض التعدد يف الزوجات  ،أ ي رفض الاسرتقاق اليوم بأ ي شلك اكن ،مداه ال خري ا 
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ليه املصلحني اال سالميني مثل الش يخ محمد عبده وعيل  ،ابي شلك اكن وهذا هو الاجتاه اذلي ذهب ا 

 الرازق وغريمه. عبد

ن نرش مثل هذا الفهم وتعمميه وسط املسلمني اال ميان  التوحيد،والتفريق ما بني العقيدة يف أ صولها ) ،ا 

 ،ليست هممة احلزب الس يايس املتحوةل،العبادات( وبني القضااي الاجامتعية  ال خر،ابلغيب واليوم 

طار الوعي ادليين يل  ،املتخلف اذلي يغذيه بعض الرجعيني ولكهنا رضورية هنا للهنوض ابمجلاهري من ا  ا 

شاكل المتيزي يف نفس الوقت اذلي ال يتخلوا فيه  طار الوعي املدين املس تنري اذلين جيعلهم يرفضوا اكفة ا  ا 

مياهنم بعقائدمه ال ساس ية.  عن ا 

ايد ويه مربوطة ابالزد ،عاتق املثقفني واملتنورين من رجال ادلين واحلقوقيني عىلهذه هممة طبعا تقع 

ويف التطورات الاجامتعية اليت جتعل قضااي مثل الاسرتقاق وتعدد  ،املضطرد يف وعي امجلاهري

 الزوجات شيئا من خملفات املايض البغيض.

 

 العرف والقانون ودور اجملددين يف معلية التحديث:

ىل أ حاكم العرف اليت حتدث عهنا ال خ العوض ة تعدد واليت جتعل من ممارس ،يف نفس اال طار ننظر ا 

 الزوجات مقبوةل يف بعض اجملمتعات السودانية غري املسلمة.

ذا اكن للعرف سطوة مرات  فانه ال ميكل قوة الاس مترار املؤسس ية اليت  ،من سطوة ادلين أ قوىوا 

ىل حد كبري يف الرتابط مع التغريات  ،تكتس هبا بعض أ حاكم الالهوت أ و الرشيعة وهو متحول ا 

 ،مث ننظر حلال النوير اليوم مثال،دراسة ايفانز عن جممتع النوير التقليدي  ويكفي أ ن نقرا الاجامتعية،

 ،العالقات الاجامتعية عىللنالحظ معق التغريات اليت تدخل بتأ ثري العالقات وال فاكر اجلديدة 

 وخصوصا دور املدن والتعلمي ودخول نشاطات اقتصادية جديدة يف ذكل.

فان القيادات الس ياس ية والاجامتعية والثقافية لها  ،جيي للثقافاتمع هذا فانه مع احرتام التطور التدر 

ننا س نعمل  ،دور يف معلية التحديث طار اجملمتعات  عىلوذلكل فا  حماربة تعددية الزوجات حىت يف ا 

 أ ن يسود قانون موحد للك البالد يف هذا اجملال. وعىل ،التقليدية

واملنصوص عليه دس توراي. وقد  ،بدأ  مساواة املواطننيمساةل القانون املوحد من هجة أ خرى لها عالقة مب 

كثريا من جراء الامتيازات املمنوحة لبعض الطوائف يف جمال ال حوال  -مثل الهند  -عانت بعض ادلول 

منع  -بيامن أ لزمت ال غلبية الهندوس ية ببعض الزتامات القانون العلامين  -املسلمني مثال  -الشخصية 

ال  ،ا احتقاانت س ياس ية واجامتعية عظمية.  وقد افرز هذ-التعدد  أ حدليس قيام ال صولية الهندوس ية ا 

 جتلياهتا.
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ومن بيهنا قضااي اال رث واحلقوق املادية للزوجة يف  ،وتظل هناك مسائل أ خرى حتتاج لنقاش أ وسع

خطرا عن واليت ال تقل  ،ممتلاكت ال رسة املشرتكة اخل من القضااي اليت تعرضت لها الوثيقة يف معوميهتا

 موضوع تعدد الزوجات والطالق العشوايئ.
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 إصالح الخطأ في العمل العام

  
يكون  (،كنت قد تقدمت للحزب الليربايل وقهتا ابقرتاح قانون أ حوال خشصية )للمسلمني 2015يف عام 

 مادة منه تتعلق ابلزواج والطالق اخل. 131وسامهت بكتابة مقدمته و ،الرجعي 1991بديال عن قانون 

ما ال ميكن اصالحه، اي الاعامتد عىل بعض احاكم الرشيعة  ال صالحاكنت هذه حماوةل عرجاء 

رسة عىل مس توى القرن ال ،الفقهية املتقدمة والاجهتاداتالاسالمية    .21لصياغة قانون لل 

رفض ان يقوم القانون  ابل جامعمت رفض الاقرتاح من عضوية احلزب حيث مت تصويت صغري مت فيه 

وانه بدال من ذكل جيب ان يقوم عىل الاسس املدنية العلامنية. كتب بعض قيادات  ،ساس ديينعىل ا

  .احلزب ومفكريه مثل الاس تاذ عبد احلسيب الرشيف وابراهمي النحيب ما يرفض ذكل التوجه متاما

ن الرشيعة الاسالمية والعرف مصدران  ما يشفع يل حيهنا كون ادلس تور السائد وقهتا اكن يقول ا 

رئيس يان للترشيع. وقد كنت دامئا الزتم ابدلس تور حىت لو اكن معيبًا. مع ذكل فقد اكن ذكل املرشوع 

من رضورة اعداد  صغريا،حني اكن احلزب الليربايل ال يزال غضا  ،2005مرتاجعا عام دعوان هل عام 

  .الشخصية لل حوالمرشوع قانون مدين موحد )علامين( 

ورمبا اكن  ،احلزب جخار  أ حدومل يعرف به  ،وتوقفت عن كتابة بقيته مت اسقاط املرشوع كام اسلفت

اغلب أ عضاء احلزب ال يتذكرونه اليوم. مع ذكل، أ جد لزامًا عيّل الاعتذار عن هذا الرتاجع عن القمي 

ن مثل هذه التوهجات يقودها وزير العدل حاليًا، بعد  املبدئية للعلامنية وادلوةل املدنية، خصوصًا يف واقع ا 

وصياغة وثيقة دس تورية مل تذكر ان الرشيعة الاسالمية واحدة من  2005ازاحة البشري والغاء دس تور 

  .السوداينمصادر الترشيع، ووضعت املعاهدات ادلولية املصادق علهيا ك حد مكوانت الترشيع القانون 

 
15/1/2021 
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 الفصل الثالث 

 الليبرالية والحريات الدينية والفلسفية 
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 ة االعتقاد والال اعتقاد حق من حقوق اإلنسان وال تقبل النزع وال المساومةحري

 بيان حول تكفري احلزب الش يوعي من مكتب ادلراسات والبحوث ابحلزب ادلميقراطي الليربايل املوحد

  

 مدخل:

لرشعية أ صدرها تنظمي القاعدة يف السودان املتخفي حتت امس "امجلاعة ا " اليتأ اثرت الفتوى " املرسوقة

للعلامء وادلعاة يف السودان " بتكفري احلزب الش يوعي السوداين، والترصحيات الالحقة لتكل الفتوى من 

طرف تكل امجلاعة، وردود الفعل الس ياس ية والفكرية حولها من قبل خمتلف التيارات، جدال واسعا يف 

جاد ا ن يواهجها مبا يليق  احلياة الس ياس ية والاجامتعية السودانية، مما يس تدعى من لك حزب س يايس

 هبا من اهامتم، ومبا يليق ابحرتام عقول أ هل السودان.

  

 والتضامن: فوق الشجب

نسجل يف بداية هذا البيان جشبنا املطلق ليس فقط لبيان تنظمي القاعدة يف السودان حول احلزب 

لو اكنت هناك دوةل  الش يوعي، بل مجمل نشاط هذا التنظمي وهنجه التكفريي، واذلي جيب حهل وجترميه

أ عضاء احلزب  أ عضاء وعضواتدس تورية زدوةل للقانون يف يف السودان. كام نسجل تضامننا التام مع 

رهاهبم هبذا الهنج التكفريي الغامش، وحرماهنم من حقوقهم الس ياس ية اليت يكفلها  الش يوعي جتاه حماوةل ا 

ام نسجل تضامننا املطلق مع أ بناء وبنات . ك2005هلم حق املواطنة ومنطوق ادلس تور الانتقايل لعام 

، أ هنم " أ بناء القاعدة هلماليت وهجها بيان تنظمي  اال ساءات الشخصيةالش يوعيني والش يوعيات جتاه 

أ ن جتد حسمها القانوين يف ردهات احملامك جتاه قادة هذا  اال ساءات جيبونعترب أ ن هذه  "،وبنات زىن

 التنظمي اال رهايب.

ن موقفنا ال  ال ا  منا ا  يذهب أ معق ملعاجلة ظاهرة التكفري  حياول أ نيقترص فقط عىل الشجب واال دانة، وا 

بصورة فكرية ونظرية، وحتديد املسؤولية عن قياهما وانتشارها، وكيفية مواهجته، وحتديد موقف القوى 

صل موقفنا عن الليربالية وادلميقراطية جتاه قضااي حقوق اال نسان مبا فهيا حقوق الاعتقاد والال اعتقاد، وف

املواقف الانهتازية سواء لقيادة احلزب الش يوعي يف هذا اجملال، أ و غريه من ال حزاب اليت حتتفظ 

 مس ترتا لتس تخدمه ضد خصوهما يف الوقت املناسب. بسالح التكفري

  

 جذور مهنج التكفري يف السودان:
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ن انتشار مهنج التكفري يف اجملمتع السوداين واجلرامئ العدة اليت  منا هو المثرة املرة ال دخال ا  متت حتته، ا 

ادلين يف الس ياسة، وملامرسة التجارة ابدلين والهوس ادليين وادلجل الطائفي اذلي طاملا حذر منه 

منا  ن ال حزاب الطائفية وتنظمي ال خوان املسلمون والوهابيون ا  املتنورون من أ بناء وبنات بالدان. ا 

هذا النبت الضار، وال يغري من هذا انتشار التكفري كظاهرة يتحملون املسؤولية ال ساس ية يف قيام 

ذ أ ن أ وىل حماوالت التكفري قد بدأ ت يف السودان يف امخلسينات ببيان وزعته القوى الرجعية  عاملية، ا 

، هيامج ادلين اال ساليم، وينادى حبياة 1954يف عام  ابمس الش يوعينييف املساجد وغريها ودس ته 

وان   دينيا.منه الفتنة الس ياس ية وهزمية الش يوعيني بتحريض البسطاء علهيم الش يوعية، واكن الغرض 

صورة مؤامرة ومل جيد القامئون عليه جشاعة أ ن ميارسوه حتت امسهم، الا انه اكن  مت يفاكن لك ذكل قد 

 حيمل بذرة جتارة ادلين القادمة.

 التكفري،زب الش يوعي حتت س تار خوان املسلمني يف الس تينات حلل احلمث حتالفت القوى الطائفية واال  

واليت دفع مثهنا البسطاء من أ هلنا ال نصار. ووافقت نفس تكل  ،بل وشنت الهجومات املسلحة عىل داره

س تاذ محمود محمد طه يف  ومعلت عىل تقنني لك ذكل مبؤامرة  ،1968القوى عىل همزةل حممكة الردة لل 

من اال ساليم.ادلس تور  ا يغرتف من ذكل املستنقع اذلي ولغت فيه تكل ال حزاب أ ن تنظمي القاعدة اليوم ا 

 والقيادات منذ جفر الاس تقالل وحىت اليوم.

ن الانتصار ال كرب لهذا املهنج املدمر قد اكن يف اغتيال شهيد الفكر ال س تاذ محمود محمد طه يف يناير  ا 

ن ال س تاذ محمود ا ذ علهيا القانون اجلنايئ أ   حيتويبهتمة الكفر والردة، ويه هتم مل يكن  1985 نذاك. ا 

قد  -مبا فهيا قيادة احلزب الش يوعي نفسه –فدى الشعب السوداين بدمه، فان قيادات تكل ال حزاب 

ن مل تكن متواطئة عىل قتهل، ذكل أ ن الرجل اكن خصام عنيدا للتجارة ابدلين  اكنت سلبية متاما ا 

 وللطائفية وللشمولية الش يوعية عىل حد سواء.

ن نظام  ال ا  نقاذ قد جعل من التكفري ممارسة مهنجية، وادخهل يف القانون السوداين ابس تحداث مادة ا  اال 

ن  ،1991الردة يف القانون اجلنايئ لعام  ويه مادة اس تحدثت أ ساسا لقهر املعارضني. ولكنا نعمل ا 

التعذيب البشع اذلي مت يف بيوت ال ش باح قد مت حتت الغطاء ال يدلويج أ ن املعارضني وخصوصا 

منا مه كفرة حيل تعذيهبم، وقد قال رئيس اجلهاز من بعد انفع عىل انفع انه اكن  الش يوعيني واليساريني ا 

وال يزال حسن الرتايب يوزع اهتامات التكفري معلنة ومضمرة يف  تكل!يريد التقرب اىل هللا مبامرساته 

حب اكلش ياه، بعد أ ن يقيض كتبه عىل غريه من ال حزاب، واليت يرغب أ ن يقودها يف مس تقبل ال ايم لذل

 مهنا وطره يف حتالفاته الانهتازية من اجل الرجوع للسلطة.

نقاذ يه أ م  منا يعاقر الومه وس يحصد العدم.  فاال  يقاف موجة التكفري ا  ن لك من يستنجد بأ هل اال نقاذ ال  ا 

منا يه فذلات كبدها، تريم الرؤوم،مهنج التكفري  هبا املعارضني  ولك التنظاميت املتطرفة واال رهابية ا 
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وحتاول أ ن ترهب هبا العامل. ولكنا نذكر ترصحيات رأ س النظام انه س يفتح دارفور للقاعدة يف حاةل 

نقاذ للجم احليات اليت رعهتا يف جحرها أ منا يكون اكملس تجري من الرمضاء  التدخل ادلويل. أ ن من يلجأ  لال 

 ابلنار.

ن العمل السافر لتنظمي القاعدة يف السودان ونشا واخنراطه يف  –ابدلعوي  املسمى –طه التحرييض ا 

بدمع من قوى متنفذة يف النظام،  حيظىالس ياسة حاليا، ما اكن هل أ ن يمت هبذا الشلك املعلن لوال انه 

ولوال انه يغرتف من تراث التكفري البغيض اذلي تركته لك القوى الطائفية والاسالموية ويف قلهبا 

ياراهتم والوهابيون عىل اختالف تنظاميهتم ومن سار عىل هنجهم دون خوان املسلمني عىل اختالف ت اال  

حسان اىل يومنا هذا.  رشد وال ا 

  

 املعركة فكرية يف املقام ال ول:

نقاذي اذلي رعي هذا املهنج  أ ن املعركة مع تيارات التكفري ال جيب أ ذن أ ن تستند عىل هجاز ادلوةل اال 

ن تقترص عىل جمرد التكفريي ابذلات، واذلي يتعايش معه ويتع  يش عليه. كام أ ن املعركة ال ميكن ا 

ن قوى التكفري تكسب  الشجب الس يايس، أ و تصوير ال مر وك نه ماكيدة س ياس ية ال غري، وجتاهل ا 

ن تدفع هبم للمحرقة اك رهابيني وانتحاريني.  قلوب وعقول الش باب الغر يف املقام ال ول، قبل ا 

ن القوى ادلميقراطية والليربالية يف مام لك  ا  السودان قد تراجعت بشدة أ مام تيارات التكفري، وقبلها ا 

تيارات اال سالم الس يايس، وقدمت تنازالت ال تغتفر يف هذا اجملال، ومل تعد عدهتا أ و تبذل هجدها 

لهزمية هذه القوى فكراي واجامتعيا، وتقدمي البديل ادلميقراطي والعلامين ال رس اذلي ميكن أ ن يكسب 

ىل اخلوض واىل كس هبا.قلوب الش باب،   وال تزال هذه املعركة حتتاج ا 

ن بعضا من هذا الرتاجع تتحمل مسؤوليته قوى اليسار يف املقام ال ول. ويف قلهبا احلزب الش يوعي  ا 

رصارها عىل تعاطي أ يدلوجيات مشولية مغلقة عفي علهيا ادلهر  السوداين. ن هذه القوى بتبنهيا وا  ا 

هنا ال تس ت  طيع أ ن ختوض حوارا فكراي قواي جتاه هذه التيارات التكفريية، كام ال ورفضهتا الشعوب، فا 

تس تطيع ان تقدم بضاعة فكرية مقنعة للش باب. ال غرو ال ن أ ن هذه القوى ترفض اليوم فتح أ ي نقاش 

فكري معها، حول تناقضاهتا املتعددة، وتبزت الناس برضورة التضامن املطلق معها، عىل عالهتا الكثرية. 

ا فشلت متاما يف مصارعة التكفرييني فكراي، وليس غريبا أ ن من حلل ودحض وكشف بؤس كام أ هن

البيان التكفريي وانه مرسوق ليس من عضوية احلزب الش يوعي، وان الش يوعيني يف ردودمه قد اكتفوا 

احلزب  بنفي هتمة اال حلاد عهنم، واليت مل ينفعهم أ ن قالها زعميهم من قبل، انه " ليس هناك ملحد واحد يف

رهابيني فان الش يوعي اكفر " وان صام أ و صىل". ".الش يوعي  فوفقا لال 



 
P

ag
e5

3
 

ن الاس هتزاء ابحلوار الفكري وقرص ال مر عىل انه ماكيدة س ياس ية، والهترب من نقاش القضااي الفكرية  ا 

منا تشلك هرواب من ساحة املعركة الرئيس ية، ويه الساحة  املتعلقة ابلنظرايت واملناجه واملفاهمي، ا 

حزاب اليسارية ويف قلهبا  الفكرية.  كام أ هنا تعكس جحم اال فالس الفكري وضيق ال فق الس يايس لل 

احلزب الش يوعي، واذلي يعجز عن معاجلة أ زماته وتناقضاته ويريد حتميل مسؤولياهتا لشعب السودان، 

ىل السلطة، وانتشار  ويريد منا الاس مترار يف الهنج الانرصايف اذلي أ دى بوصول الاسالمويني ا 

 التكفرييني واال رهابيني يف بالدان انتشار الفطر بعد املطر.

ن الرتاجع عن دعوة العلامنية وفصل ادلين عن ادلوةل، والانهتازية الفائقة اليت متارسها ال حزاب اليت  كام ا 

لربامج يصنفها الناس كدميقراطية أ و علامنية وتراجعها حىت عن اس تخدام تعبري العلامنية، وعدم مناهضة ا

بعض  بل وتبينوالرؤى الثيوقراطية، واقتصارها عىل املوقف السليب وادلفاعي لنفي اال حلاد عن نفسها، 

منا يوحض جحم الاهنيار يف هذه اجلهبة، واملهام الثقال اليت  مالمح اخلطاب الاسالموي والتكفريي ذاته، ا 

 تنتظران فهيا.

ن احلزب ادلميقراطي الليربايل املوحد يعد صادق ا، بأ ن يويل قضية النضال الفكري ضد املناجه التكفريية ا 

واال رهابية ماكان متقدما يف نشاطاته، وأ ن يعمل عىل نرش الفكر املتنور والعلمي، وان يرفع راية العلامنية 

الس ياس ية والاجامتعية عالية، وأ ال ايلؤا يف ذكل هجدا حىت حتقيق النرص الاكمل عىل لك قوى الرجعية 

 اء السودان ادلميقراطي العلامين املوحد.ولظالم، وبن

  

 مشولية الش يوعية وأ زمة املاركس ية واملوقف من احلزب الش يوعي:

لقد فتح بيان تنظمي القاعدة يف السودان الباب واسعا ملناقشة الش يوعيني السودانيني يف تناقضاهتم 

هنا السودان غاليا، وميكن أ ن يدفع مثنا الفكرية والس ياس ية، ويف تقلباهتم وانهتازيهتم الس ياس ية، اليت دفع مث

ن معاداة الش يوعية س تكون يه اذلخرية اليت س يتسلح هبا اال رهابيون يف حرهبم عىل شعب  ذ ا  اغيل ا 

 السودان، واذلريعة اليت س يصفوا هبا الصفوف وجييشوا هبا اجليوش.

ذ تقوم عىل مبدأ  أ سايس هو ن املاركس ية بال شك يه فلسفة احلادية مادية، ا  أ ولوية املادة عىل الوعي،  ا 

. ويه مبنية عىل اكمل الفلسفة املادية السابقة حاالت املادةوتعترب لك الوجود والوعي اال نساين حاةل من 

ن  لها من ابيقور وحىت فيورابخ، وان اكنت تعترب نفسها متفوقة علهيا وحازمة ومامتسكة يف ماديهتا.  ا 

عالقة الش يوعية ابدلين يه يف اغلهبا اكذبة أ و  القاعدة عننظمي الاقتباسات البائسة اليت أ ىت هبا بيان ت 

هنا  ن املاركس ية فلسفة احلادية وا  مزنوعة من س ياقها أ و غري ذات صةل. ولكن من املؤكد ومن املعروف ا 

يف لك ماكن حمكت فيه ال حزاب الش يوعية فقد حاربت ادلين والتدين من منطلق أ يدلويج وانهتكت 

 اجلانب. حقوق الناس يف هذا
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ن الش يوعيون عندما ينكرون احلاد املاركس ية فهم ميارسون الزتوير الفكري والتارخيي، وعندما يعلنون  ا 

حلادمه يف نفس الوقت اذلي يتبنون فيه املاركس ية  مناعدم ا  أ ما عندما يقول  التناقض.ميارسون  مكهنج فا 

براهمي نقد انه " ليس هناك ملحد واحد يف احلزب الش يوعي ن  محمد ا  منا ميارس الكذب الرصاح. ا  " فهو ا 

قضية عقيدة عضو أ ي حزب جيب أ ن تصبح قضية خشصية ختضع لضمري املرء نفسه، ولكن هذا ال 

ميكن أ ن يمت حيامن يتبىن الش يوعيون املاركس ية بلك مشوليهتا العقائدية مكهنج هلم حيمك حزهبم وعضويهتم 

ذا قحدر هلم ا  -رمغ انفنا –وميكن أ ن حيمكنا   لوصول للسلطة يف بالدان.ا 

نسان يف الاعتقاد أ و عدم الاعتقاد، وذكل ل ن هذا يندرج يف حرية الضمري ويه  ننا حنرتم حق لك ا  ا 

حدى حلادمه وتعرض لالضطهاد لهذا  ا  حقوق اال نسان الطبيعية. ولو أ علن أ اي من الش يوعيني أ و غريه ا 

ىل السبب لوجد اكمل التضامن معه من طرفنا. ولكننا نرفض تب خفاء طابعها اال حلادي ا  ين املاركس ية وا 

حني كام يفعل الش يوعيون. هجال او مكرا. ذكل أ ن الش يوعيون لو ظفروا ابلسلطة فسوف ميارسون 

رهاهبم القدمي وس يعتدون عىل حقوق املتدينني كام فعلوا يف لك البالد اليت وقعت حتت حمكهم وكام  ا 

ن  رفضنا للامركس ية ال ينبع من أ هنا ملحدة فهذا شأ هنا، ولكن من يفعلون اليوم يف كواب وفيتنام والصني. ا 

هجة أ هنا جتعل من اال حلاد عقيدة تفرضها ابلقوة يف حاةل انتصارها، ويف هذه احلاةل فهيي ال ختتلف البتة 

 ادلين. والشموليني العاملني ابمسعن مهنج التكفرييني 

ها لدلميقراطية واحلقوق الطبيعية للبرش. ا ن كام أ ن رفضنا لشمولية املاركس ية والش يوعية ميتد لقمع 

الش يوعية يف النظرية تعترب نظاما مشوليا مغلقا ال يعرتف ابل خر ويعمل ال نشاء ديكتاتورية الربوليتاراي 

حتت نظام احلزب الطليعي. ويف املامرسة فقد اكنت حجامي للبرش وجسنا كبريا للشعوب ومسلخة خضمة 

ن الش يوعية قد وصلت للسلطة دامئا ابلقوة والعنف والتأ مر. أ ن شعب السودان ال قتل حتهتا امل اليني. ا 

أ ن يركبه حزب ال يقطع مع هذا التارخي الشمويل  الاكحسة واليس تحق أ ن حتمكه مثل هذه الشمولية 

حتفاظهم اال جرايم البغيض. أ ن انهتازية الش يوعيني وزمعهم أ هنم يتعاملون مع املاركس ية نقداي يكذبه ا

ابمسهم الش يوعي وتبنهيم للامركس ية مكهنج ومتجيدمه ال يزالون للش يوعية العاملية وعدم قطعهم مع اترخيها 

 اخلاص.ادلموي وال اترخيهم الانقاليب 

ىل نقض ها التارخي ادلموي واىل التخلص من هذه  لقد دعوان احلزب الش يوعي مرارا وتكرارا ا 

هدار نضاالت عضويته وحرصا عىل شعب السودان يف حرصا عليه  الشمولية،ال يدلوجية  وعىل عدم ا 

املقام ال ول. ولكنه فضل طريق الانهتازية والاس هتبال الس يايس واملاكبرة ابال مث. اليوم وحتت تأ ثري 

اال رهاب فأ ن قادة الش يوعيني ميكن أ ن خيضعوا ويغريوا امس حزهبم وأ يدلوجيهتم. ولكهنم س يفعلون ذكل 

من رهابيني من هجة، واس مترارا للشمولية الش يوعية ال عن اقتناع وا  ا تقيًة ونفاقًا. وس يكون هذا انتصارا لال 

ننا ال ميكن أ ن نقبل هذا السيناريو البغيض وحنمل مسؤولية  املس ترتة يف صفوفهم من هجة أ خرى. ا 
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تقاةل مفسحة الوضع احلايل اكمةل لقيادة احلزب الش يوعي اليت نطالهبا بتحمل مسؤوليهتا التارخيية والاس  

سقاطاهتا لكامي جيرتح أ فاق التغيري املنشود.  اجملال لش باب غرب مثقل اب 

يف هذا الصدد نعلن أ ننا لن تكون طرفا يف أ ي جهبة لالستنارة يكون عضوا فهيا احلزب الش يوعي 

ن الش يوعية يف نظران  ال بقيادته احلالية الانهتازية، انهيك عن أ ن يقودها كام ترتفع بعض ال صوات. ا 

ننا س نعمل مع لك قوى الاستنارة احلقيقية  منا يه نظرية ظالمية من نوع أ خر. ا  عالقة لها ابالستنارة وا 

 التكفرييني.وكذكل مع التقدميني واال صالحيني وادلميقراطيني من الش يوعيني ملواهجة هنج وتنظاميت 

طالقا جلعل قضية النضال من اجل العلامنية وض د التكفرييني مطية ولكننا لس نا عىل اس تعداد ا 

لالنهتازيني من قيادة احلزب الش يوعي لتحقيق كسب س يايس   عاجل أ و احلصول عىل دمع جماين 

 والشمولية. لقيادهتم ال بدية

  

 الصادق املهدي مع تقنني التكفري:

ىل تقنني التكفري، أ ي  يف البيان اذلي أ صدره الصادق املهدي مبناس بة هذا احلدث، دعا الصادق املهدي ا 

))هذا املوضوع ينبغي تداركه برسعة، وجترمي  حتديدا:أ ن يمت وفق حمامك وبناءا عىل اهتامات حمددة، وقال 

التكفري والتخوين سداح مداح اذلي نعاىن منه ال ن عىل أ ن يكون القرار يف هذه ال مور حملامك مؤهةل 

 1/9/2009حصيفة أ جراس احلرية  -(. حمددة(وعرب اهتامات 

للصادق املهدي اذلي يرى أ ن ختضع قضااي الضمري وحرية العقيدة لسلطة احملامك، ويرى  أ ن هذا املوقف

منا هو اس مترار ملوقفه القدمي اذلي جعهل  ن تقدم مهنا االهتامات حملاس بة الناس عىل أ فاكرمه وعقيدهتم، ا  ا 

ادلس تورية  يسامه يف حل الش يوعي يف الس تينات حتت هتمة التكفري. واذلي جعهل يرفض قرار احملمكة

يف هذا الصدد، واذلي جعهل يقول لصحيفة احتاد جامعة اخلرطوم اليت اكن يس يطر علهيا اال خوان 

ن حل احلزب الش يوعي ميكن أ ن يتكرر.  املسلمني يف الامثنينات ا 

ن التكفري ال يرجع للصادق املهدي نفسه حفسب. فقبل قرن وربع كتب جده ال كرب اال مام محمد امحد  ا 

ن ولقد اكن اترخي حزب ال مة بقيادة الطائفيني يف اغلبه  ".كفر همديته فقد" من شك يف  "املهدي" ا 

مرتبطا بتكفري اخلصوم واس تخدام التحريض ادليين ملامرسة العمل الس يايس.  وال يزال الكثريون يذكرون 

فاع عن ادلين كيف دفع الصادق وأ رسته بأ هلنا ال نصار يف معارك دامية خمتلفة بعضها انتحارية بدعوى ادل

ال معارك للكسب الس يايس وبناء جمد ال رسة والقائد الطائفي.  جتاه الكفرة امللحدين، وما اكنت ا 

ن موقف الصادق املهدي احلايل، وقبلها موقفه الهزيل وغري الواحض من جرامئ مثل اغتيال الشهيد محمود  ا 

ن الص منا توحض ا  ادق املهدي يظل احتياطيا اسرتاتيجيا محمد طه والشهيد محمد طه محمد امحد وغريها، ا 

لقوى التكفري يف السودان. وانه مس تعد ال شهار سالح التكفري يف أ ي حلظة يشعر فهيا أ ن ال مر 
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ن مواقعه يف خطر. يف احلقيقة يتأ كد لنا مبوقف الصادق املهدي احلايل الرابط اخلفي اذلي  مناسب هل أ و ا 

وان اختلفت  –وأ هنا يف احملصةل تقف يف معسكر واحد جيمع بني قوى التكفري القدمية واجلديدة، 

 يف مقابل قوى الاستنارة والتغيري ومعوم أ هل السودان. –ال دوات 

  

 جهوم التكفرييني عىل ادلميقراطيني والليرباليني:

كام مشل تكفريمه الليرباليون  والليربالية،مبهنجهم ال خرق لقضااي ادلميقراطية  نوالتكفرييتعرض 

راطيون يف السودان، حيث ورد عهنم يف الصحف أ ن جامعهتم تصنف ))عىل أ هنا جامعة تكفريية، وادلميق

وقال أ ميهنم العام عالء ادلين  (.تعمل يف مواهجة أ نصار ادلميقراطية لليربالية والش يوعيني والاشرتاكيني(

ن احلزب الش يوعي السوداين هنجه يصادم ويطعن يف الرشيعة اال سال مية، كام أ ن الزايك: ))وقال ا 

ن احلمك للشعب وليس هلل، كام أ هنم ال يؤمنون ابلغيبيات، وأ ضاف  ادلميقراطيني الليرباليني يقولون ا 

 .24/8/2009الرشق ال وسط  –( .("ذلكل حنن ضدمه"

ال عىل هجل عظمي لهذا ال مني العام  ن اخللط بني الش يوعيني وادلميقراطيني الليرباليني ال يدل ا  ا 

ن تكفري ادلميقراطية وادلميقراطيني عىل أ ساس أ هنم يدعون حلمك الشعب وليس حلامكية التكفريي. كام  ا 

ال يف العقول املتحجرة اخلارجة من كهوف التارخي.   منا هو لغو وختليط جتاوزه الزمن ومل يبق ا  هللا ا 

 املزعوم قدهيي" فادلميقراطية الليربالية أ صبحت خيارا للك الشعوب احلرة املتنورة، ومبدأ  احلامكية "اال ل 

تفسخه  الوسطى وحىتافتضح منذ أ ن اكن حيمك به اببوات الكنيسة وامرباطوريي اورواب يف القرون 

وظهوره كغطاء رقيق للشمولية الفظة واحلمك الفردي املطلق واجلهاةل الاكمةل كام جتيل يف والية الفقيه 

 ويف حمك اجلهةل والظلمة من أ هل طالبان وغري طالبان.

ننا كجز  ننا معء من ادلميقراطيني الليرباليني السودانيني نقول ا  حمك املواطنني ال حمك الطغاة، ولو اكن  ا 

مس ترتا ابمس ادلين أ و امس الطبقة. وأ ننا نطرح برانجمنا للناس ومه من حيمكون عليه، وان مرجعيتنا مه 

ن متارس التسلط ابمس هللا املواطنني ال  وادلين. ولو كنا خنضع لهؤالء مجموعة من اجلهةل واال رهابيني تريد ا 

احلامكني حاليا، واذلين بعد عرشين عاما من حمكهم رضوا من الغنمية ابال فالس  ال خواهنمخلضعنا 

 ال خاليق التام واخلرسان الفكري املبني.

ننا لس نا مثل الش يوعيني وال نقبل  التنقيب يف ضامئران، ففينا من يؤمن ابلغيبيات  الابزتاز والونقول ا 

نسان وال نتدخل وم اقره ادلين نفسه، كام أ قرته الفطرة  فيه وقدن ال يؤمن هبا، وهذا خيار حر لال 

السلمية ولك تراث البرشية ويه خترج من حياة الغاب حلياة العمران والتعايش الاجامتعي حيث للك 

يف  حدأ  دينه ومذهبه وحقه يف الاختيار. وحنن ال نفتش يف قلوب وضامئر الناس ونرفض أ ن يفتش 

وحنذر التكفرييني للمرة ال خرية أ ن من يلعب ابلنار حيرتق هبا، ومن يقاتل ابلس يف  وضامئران.قلوبنا 
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ىل فعل س تجد الرد احلامس علهيا من قبل  ميوت حبده، وان أ ي يد هلم سرتتفع لتحويل أ فاكرمه البغيضة ا 

 أ هل السودان وقواه ادلميقراطية.

  

 روحات ادلميقراطيني الليرباليني:حرية الاعتقاد والالعتقاد يف أ ط

ننا حرصا عىل الشفافية وردا عىل أ طروحات  برازاا  ملوقف حزبنا ومتسكه ابلقمي اللكية  اال رهابيني وا 

حلقوق اال نسان واملواطن، نعلن أ ننا نقف مع ضامن حرية الاعتقاد والال اعتقاد كحقوق طبيعية للبرش 

ن  عتقاد والتبشري به تعادل حرية اال ميان وادلعوة هل، لكتا ال ))حريةول هل السودان. ذكل أ ننا نرى ا  ال ا 

عتقاد الكهام  احلريتان متساويتان يف املاكنة متعادلتان يف الثقل يف مزيان حقوق اال نسان. اال ميان والال ا 

يف احلياة، وليس يف مقدور أ ّي مهنام القضاء عىل ال خر، الكهام ابق عىل ظهر احلياة  ومذهب خيار 

" اذلي تقدمه هل مائدة ال خر: ليس أ ماهمام حل للزناع ال بّدي غري ءالغذا“عىل تاش ويتطفل ل نه يع 

 صاحل.كتب حبق ال س تاذ عامثن محمد  (. كامالضامئر"( ءفضا“واقتسام التعايش السلمي 

ننا ندعو دلوةل علامنية عىل المنط الليربايل، ويه   عىل أ ساس ادلين، بل عىل أ ساس دوةل ال تقومكام ا 

املواطنة وفصل الفضائيني ادليين والس يايس رمن بعضهام البعض.  ويف نفس الوقت ليست يه دوةل 

احلادية، أ ي دوةل تفرض عقيدة رمسية لها كام يف المنوذج الش يوعي. لك من المنوذجني الثيوقراطي 

 يعتنقه.ار ما والش يوعي مرفوضان ابلنس بة لنا، ل هنام يتعارضان مع حرية الضمري وحرية الفرد يف اختي

بتنظمي شـؤون مواطنيـها ادلنيوية ويف حدود التفويض املمنوح  دينـيًا تعـىنهذه ادلوةل يه دوةل حمايـدة 

ميانية أ و رفضية. ابلغيب أ نلها دميقراطيا وتساوي بني املواطنني وال تتدخل يف عقيدهتم وعالقهتم   اكنت ا 

ن هذه ادلوةل س تكون ال قرب ملواطنهيا، ننا نرى ا  من أ طروحات اال خوة ال عداء، الثيوقراطيني  ا 

والش يوعيني. كام نرى أ هنا ال مضن حلرايهتم مبا فهيا احلرايت ادلينية واحلرايت الفلسفية واحلرايت العلمية. 

منا تتيح حرية الضمري والتفكري  ن هذه ادلول ال تتدخل لتدمع رأ اي فلسفيا أ و دينيا أ و علميا ضد أ خر، وا  ا 

بل  املتصارعة، وبني اال يديولوجياتتقمع التنافس بني ال داين اخملتلفـة  ))الللجميع، و  والبحث والتعبري

 (.(والرصاعتقترّص هممهتا عىل احملافظة عىل الطابع السلمي للتنافس 

ن هذا  ذن للتضامن مع فرادى الش يوعيني وأ رسمه وأ بناهئم وبناهتم جتاه أ ي حماوالت  املوقف يدفعناا  ا 

رهاب جتاههم،  ساءهتم، ابعتبارمه مواطنني هلم حقوقهم اال نسانية لال  كام نعلن الزتامنا  وادلس تورية.وجتاه ا 

نسان يف الاعتقاد أ و الال اعتقاد، ابعتبارها من القمي ال ساس ية حلزبنا واليت ال نقبل  هنا بدمع حق لك ا 

 عابر.الرتاجع عهنا حتت تأ ثري اال رهاب وال نساوم فهيا من اجل مكسب 

  

8-9-2009 
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 حرية االعتقاد وحرية اإللحاد 

 
ىل درجة الهتديد مبحامكته وحماوةل قطع  ،امحلةل الشعواء اليت تعرض لها الزميل هشام أ دم واليت وصلت ا 

تس تدع أ ن نفتح احلوار حول واحدة من أ مه القضااي العقدية اليت تواجه جممتعات العامل  ،رزقه ورمبا عنقه

 اال حلاد.قضية حرية الضمري مبا تشمهل من حرية الاعتقاد وحرية  ويه ،الثالث ذات ال غلبية املسلمة

ي مشويل ن ابلسودان ووسط السودانيني ابخلارج عددا مزتايدا  ،ولقد أ صبح من الواحض ومما يفقأ  عني ا  ا 

ممن ال يؤمنون بأ ي رب وهلم نظرهتم اخملتلفة عن النظرة ادلينية ل صل الكون وعالقات  ،من امللحدين

براهمي نقد يف حزبه .وجوداال نسان ابل حني يقول "انه ال يوجد  ،ولن يغري من هذا ال مر أ ن ينكره محمد ا 

حفركة اال حلاد وسط السودانيني قد جتاوزت احلدود احلزبية فمل تعد  ،ملحد واحد يف احلزب الش يوعي"

يه من وذكل مبا مسخوا ف  ،بل رمبا أ صبح الش يوعيني من أ دل أ عداهئا ،تقترص فقط عىل الش يوعيني

واذلي جيعلهم يتشدقون حبقوق  ،واخلطاب التقليدي الرجعي ،الاندماج يف اخلطاب ادليين الشمويل

 اال نسان ويرفضون واحدا من أ مه تكل احلقوق: حرية الضمري.

 

 الاحلاد يف جممتعات املسلمني:

اجلزيرة العربية وقبل ففي  ،واال حلاد يف اترخي اجملمتعات اليت تقطهنا غالبية من املسلمني قدمي قدم ادلين

َيا  وتح َوحَنْ اّل َحيَاتحنَا ادّلنَْيا نَمح
ِ
اال سالم اكن هناك ملحدون يصفهم القرأ ن بأ هنم دهريون )) َوقَالحوْا َما يِهَ ا

 )) اّل ادّلْهرح
ِ
نَأ  ا ِْلكح مث بعد بزوغ اال سالم وتطور الفلسفة ظهر صف طويل من املالحدة والزاندقة  ،َوَما هيح

حلادمه ،واملتشككني ومن بني  ،ورمبا اكن ال خريون ملحدون مل يس تطيعوا أ ن يعربوا رصاحة عن ا 

ومن الزاندقة بشار ابن برد وابن املقفع  ،امللحدين املعلنني اكن حيهنا ابن الرواندي ومحمد بن زكراي الرازي

ِصف أ خرون من بيهنم التوحيدي ابلشك واال حل ،ومن املتشككني أ بو العالء املعري ، ومعوما  ،اد وقد وح

 فقد افتتح النقاش حول ال مر ادلكتور عبد الرمحن بدوي يف كتابه املهم : من اترخي اال حلاد يف اال سالم 

من بيهنم  ،أ ما يف العرص احلديث فقد اكن هناك ملحدون ومتشككون كرث يف العامل املسمى ابال ساليم

ادلين ويصبح من أ حصاب املذهب عبد هللا القصميي واذلي اكن ش يخا وهابيا قبل أ ن ينقلب عىل 

ومن بيهنم صف  ،ومن بيهنم صادق جالل العظم صاحب كتاب "نقد الفكر ادليين"  ،التحرري الشيّك 

طويل من املاركس يني العرب والوجوديني والوضعيني والتطوريني والتحرريني بدءا من ش بيل مشيل 
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ىل الش يوعي -وانهتاء حبسني مروة  ة وأ لف " كتاب الزنعات املادية يف الش يخ الش يعي اذلي انتقل ا 

 الفلسفة العربية اال سالمية" وغريه .

 

 الاحلاد العلمي اليوم:

ن اجليل اجلديد من امللحدين العرب  ال ا  ي جواحن أ يدلوجية  -والسودانيني  -ا  يبدون متحررين متاما من ا 

بل والكثري مهنم  ، -ادية مثل املاركس ية أ و الوضعية أ و الوجودية امل -او س ياس ية تفرض علهيم اال حلاد 

منا يبنون  ،معادون للامركس ية وماديهتا الفجة من هجة وتراجعها ملواقع رجعية وتقليدية من اجلهة ال خرى وا 

حلادمه عىل أ سس علمية من عاملي الفزيايء والكميياء والبيولوجيا . وحتتل نظرايت داروين التطورية  ا 

وللملحدين السودانيني الش باب دور مقدر يف  ،دفوعاهتم ومنجزات الفزيايء احلديثة ماكن الصدر يف

صدارات خضمة  ،التنظري حلركة اال حلاد العريب وان مل تكن للملحدين العرب املعارصين حىت ال ن ا 

كنظراهئم الهنود اذلين أ قاموا املركز اال حلادي أ و رفاقهم ال مرياكن أ و ال وروبيني ذوي التارخي ال قدم 

كتاابت تبس يطية  القدمي( عىلمتد اال حلاد العلمي اليوم )يف مقابل اال حلاد الفلسفي وال كرث تنظامي. ويع 

 ".ومن بيهنا كتابه ال م"ومه اال هل ترشحه مثل كتاابت د. ريشارد دوكزن

 

 الاحلاد والاعتقاد وهجان لعمةل واحدة:

ميان أ و الاعتق فهام يبحثان يف  ،ادويف احلقيقة يشلك اال حلاد عىل املس توى الفلسفي الوجه ال خر لال 

نفس القضااي: قضااي أ صل اال نسان واصل الكون والوجود وعالقة اال نسان ابال نسان وعالقة اال نسان 

ولك مهنام حياول اال جابة عىل هذه ال س ئةل الفلسفية بطريقته. وما جيمع امللحدين واملؤمنني كثري  ابلكون،

عىل دوغامئيات علمية تش به ادلوغامئيات ادلينية ال فاال حلاد أ يضا يعمتد  ،رمغ اختالفهام يف وجود اال هل

ويه ما تشابه نظرية أ زلية  ،مثل قانون بقاء املادة ونظرية الانفجار الكبري وأ زلية الكون -تفرس الكثري 

وان اكن املنطق اال حلادي فامي عدا قضية أ صل الكون يظل أ كرث متاساك من املنطق ادليين  .الرب ادلينية

تفسري الظواهر العملية والاجامتعية من املنطق ادليين اذلي يعمتد عىل كتب مقدسة وأ كرث قدرة عىل 

 اليوم.كتبت يف زمن طفوةل البرشية ويشوهبا الكثري من التناقض بل والتضاد مع حقائق 

ذ هو يتعلق بأ مه  ،حفق اال حلاد عندي مقدس كحق الاعتقاد والنفيس،أ ما عىل املس توى الوجودي  ا 

ويه حرية الضمري. مل اس تغرب بتاات وأ ان أ رى الش يوعيون السودانيون يصطفون  ،اً حقوق اال نسان طر 

هنم يبحثون عن الشهرة  خواهنم السلفيني ويسخرون من وهيامجون امللحدين السودانيني ابعتبار ا  مع ا 

منا قضيتنا يه ادلميقراطية وغريه من الالكم املتناقض والرجعي واملن افق وان هذه ليست قضيتنا اليوم وا 

ن الكثري من الش يوعيني ملحدون ساذجون ،يف بعض ال حيان ولكن أ صال املهنج الش يوعي ال  ،ذكل ا 
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ويف البالد اليت حمكوها أ ذاقوا الشعوب الويل ابمس اال حلاد ورفضا حلق الناس يف  ،يعرتف حبرية الضمري

ال خالق أ و العرف كام  وليس غريبا اليوم أ ن ينقضوا عىل خصوهمم الس ياس يني ابمس ادلين أ و ،الاعتقاد

 حاول بعضهم هنا مع خشيص الضعيف.

 

 اال حلاد:املوقف الليربايل من حرية الضمري وحق 

حـول "لقد اكن صديقي العزيز وال ديب واملفكر عامثن محمد صاحل قد كتب مقاال ممتزيا حتت عنوان 

عـتـقـاد" وحـقـوق اال نسان و منـوذج ادلوةل العـلامنية من  ، "المنط اللربايل يف السودان حـرية" الال ا 

عتقاد يه املرادف املوضوعي حلرية الاعتقاد ن حرية الال ا  ذ الكهام وهجان لنفس العمةل  ،انقش فيه ا  ا 

ال أ ن أ خوان عامثن قد امسي مطلبه حبرية الال اعتقاد ،ويه حرية الضمري  ،الواحدة وأ ان اترك هذا  ،ا 

 اللطف اللغوي وامسهيا حرية اال حلاد.

ننا  ذ ندعو حلرية التدين والتعبد والتبشري ابدلينا  ن نسمح حبرية عدم التدين  ،ا  فيجب بنفس القدر ا 

وعدم التعبد والتبشري ابال حلاد أ و ابداين أ خرى. أ ن غياب هذا املطلب هو واحد من كعوب أ خيل 

تدخل لك  مفن ابب التعصب ادليين وعدم املساواة الضمريية ميكن أ ن ،ادلميقراطية السودانية العرجاء

ن مبدأ  املواطنة هو اذلي جيب أ ن حيمك ال مبدأ   رشور الشمولية ال خرى وعدم تساوي املواطنني. ا 

ىل واقع معاش. ،فادلين ملعتنقيه والوطن للجميع ،العقيدة  وهذا الشعار جيب أ ن يتحول ا 

ن حرية الضمري  ليربالية حمايدة وال  ،يه من احلرايت املقدسة –بعد حق احلياة  –ابلنس بة لليرباليني فا 

ولكهنا تقاتل بشدة الحرتام احلقني: حق الاعتقاد وحق اال حلاد . ففي  ،اال حلاد لكهيام وجتاهجتاه ادلين 

ادلول الش يوعية واليت تتخذ اال حلاد مذهبا لدلوةل يقاتل الليرباليون من اجل حرية الاعتقاد والتعبد 

 ،من اجل حرية الاعتقاد ال خر وحرية اال حلاد نفسه ويف ادلول الثيوقراطية يقاتل الليرباليون ،للمؤمنني

ن خيضع لقانون ادلوةل ن ال مر خاضع لضمري الفرد وال ينبغي ا  ذ ا  وادلوةل جيب أ ن تكون حمايدة متاما.  ،ا 

ذلكل ميكن أ ن جتد وسط الليرباليني من  ،احلزب الس يايس نفسه جيب أ ن يكون حمايدا جتاه هذه القضية

ن ما جيمعهم هو الالزتام  ،مه ملحدين معلننيمه مؤمنني خملصني ومن  وحيرتم احلزب امجليع طاملا ا 

 الس يايس ال العقيدة ادلينية.

 

 ملاذا ال أ نكر اال حلاد:

وأ ان قيادي يف حزب  ،لقد سأ لين الكثريون ملاذا أ علن عن نفيس أ ين ملحد مبناس بة وبدون مناس بة

ين ال أ علن عن ال مر بدون مناس بة س يايس ميكن أ ن خيرس هبذا اال عالن يف جممتع متدين؟؟  ،قلت هلم ا 
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ذا أ نكرت احلادي حني سؤايل عن معتقدي سأ كون منافقا ال غري منا دامئا مبناس بة. واين ا  وهذا فيه  ،وا 

 مجيعا.عدم احرتام لنفيس وحملاوري وللناس 

ين حتركت من مناطق اال حل ال ا  ين مع اس مترار احلادي منذ نعومة أ ظفاري ا   –اد املناضل قلت هلم أ يضا ا 

ملواقع اال حلاد املرتوحن الشخيص )اال حلاد كقناعة خشصية خمتلطة  –اذلي يريد نرش اال حلاد يف العامل 

واين احرتم عقائد الناس وحقهم يف الاميان او عدمه ابعتباره قضية  (،بقناعات روحية وكونية أ خرى

حيث ال يسأ ل اال نسان عن معتقده وأ نه يف أ ورواب  ،نسان ابلغيبخشصية وتتعلق ابلضمري وعالقة الا

رح سؤال ادلين عالن احلادي. ولكن يف السودان ولكام طح عالن  ،ال أ ابدر اب  واكن املتدينون س باقون يف ا 

عالن  ،ديهنم ن هذا اال عالن فيه تنوير  احلادي،مفن حقي ا  من ابب حفظ حقي يف حرية الضمري. كام ا 

وان التعامل ابملثل  ،م حيرتموهنم وحيرتمون عقائدمهولكهن مثلهم،لبعض الناس أ ن هناك من ال يؤمنون 

 ،ال ينبغي أ ن حتده حواجز ،وان حرية الضمري وحرية التدين هام رشوط للتجمع اال نساين ،هو ال جدى

 وال مينع الناس من الآلف واحملبة والعمل املشرتك ملا فيه خريمه أ مجعني.

 

23-4-2010 
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 مذكرة تفاهم

 ي والحزب الديمقراطي الليبراليبين حزب الوسط االسالم

 ) السودانحول ضرورة المصالحة التاريخية في )

 

الازمة الس ياس ية والاجامتعية والاقتصادية  وادرأاك حلجمامياان ابن السودان وطن للك السودانيني، 

اليت تعاين مهنا بالدان، ورغبة يف النضال من اجل وطن يسع لك مواطنيه غض النظر عن ادلين 

  واجلنس عىل قاعدة حقوق املواطنة املتساوية واحلرية وادلميقراطية والعداةل، والعرق

وبعد حتليل التارخي الس يايس املعارص للسودان والتوصل اىل ان غياب احلوار بني مكوانت الوطن 

السوداين يقتل اخيه  أ صبححيث  دامية،اخملتلفة قد ادى ل ن تتحول بالدان لساحة معارك وحروب 

  وحيث اهدرت موارد برشية ومادية ال تعوض، والثورة، وادلين ال يدلوجية ابمس السوداين

 

ومركز  وحرض،حتقيق مصاحلات اترخيية بني اكفة مكوانت الوطن السوداين، من ريف  وامال يف

واقالمي، وعسكر ومدنيني، وحداثيني وتقليديني، واحصاب معل وعاملني، واسالميني معتدلني وعلامنيني، 

 من ضيق الفئوايت واجلهوايت والعقائدايت اىل رحاب الوطن املشرتك، لالنتقال

واخذا يف الاعتبار الرصاع التارخيي بني التيارين العلامين والاساليم يف السودان منذ الاربعينات، ك حد 

مالمح الاحتقاانت والاحن بني مكوانت احلياة العامة، ورغبة يف خلق قوامس مشرتكة حىت بني اكرث 

اليت تعادت اترخييا يف السودان، عىل اسس مبدئية ودس تورية واخالقية راخسة، وليس مكجرد القوى 

 .مؤقتةتكتياكت س ياس ية 

 

فقد تداولت قيادات من احلزب ادلميقراطي الليربايل وحزب الوسط الاساليم وتوصلت اىل التوافق 

  :والاسس والاهداف التالية املبادئحول 

واملساواة ني يتساوون فيه يف احلقوق والواجبات عىل قاعدة املواطنة السودان بدل للك السوداني *

 .ة وامام القانونادلس توري

حرية العقيدة والضمري جيب ان تكون مكفوةل للك السودانيني دون انهتاك حلقوق اي فرد يف  *

 .الاعتقاد والتعبد والتبشري ، مع ضامن حرية التفكري والتعبري والاجهتاد والبحث العلمي
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رفض اكفة توهجات التكفري واقصاء الاخر وبدال عن ذكل فتح منافذ التفكري وقبول الاخر والتسامح  *

 .ادليين والفكري والس يايس

رضورة صياغة دس تور دامئ للسودان يقوم عىل مبادئ املواطنة واحلمك الراشد وضامن احلرايت  *

يئ ومبهنج معيل ال ايدولويج حبيث يعرب والعداةل الاجامتعية ، وان تمت صياغته بشلك رضايئ ال اقصا

 .ارشبهتمعن خمتلف السودانيني بتعدد 

 .والانصافرضورة صياغة قوانني بديةل تنطلق من مبدأ  مدنية ادلوةل ومصاحل املواطنني والعدل  *

لتوزيع السلطات وتثبيت مبدأ   ك داةمكهنج للحمك والفيدرالية  الليربالية االتفاق عىل ادلميقراطية *

 .ميقراطية القاعدية واملشاركة اجملمتعية ك سس لبناء سودان املس تقبلادل

رضورة تفكيك واسقاط نظام الانقاذ القامئ وقيام حكومة انتقالية تعرب عن لك السودانيني كرشط  *

 .رضوري لالنتقال دلوةل السالم والعداةل واملساواة

 

  :الواقع ل رضادئ اعاله هذا وقد اتفق احلزابن عىل اخلطوات التالية لتزنيل املب

آليات حل الازمة الوطنية *  .التبشري مبفهوم املصاحلة التارخيية وطرحه للتداول ك حد أ

 .اخلالتنس يق والتعاون يف اجملاالت القانونية والس ياس ية والاعالمية ويف جمال العالقات اخلارجية  *

نني القامئة ويف جمال تقدمي مشاريع القوانني التداول وتقدمي مواقف مشرتكة فامي يتعلق بنقد وتطوير القوا *

 .والواثئق ادلس تورية البديةل

املواهجة املشرتكة لقوى التكفري والتطرف الناشطة يف السودان واملنطقة الافريقية والعربية ملا تشلكه  *

  .عظميمن خطر اجامتعي 

لتحقيق الاهداف اعاله ولتفعيل تنظمي النشاطات امجلاهريية والورش والفعاليات املشرتكة اليت تؤدي  *

 .التنس يق والتعاون بني احلزبني

 

  عن احلزب ادلميقراطي الليربايل

  رئيس املكتب التنفيذي امللكف - عادل عبد العاطي

 

 عن حزب الوسط الاساليم

 رئيس احلزب - د. يوسف الكودة

 

 2015 مارس 22
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 المستقبل ضمانات الحرية الدينية ومناهضة خطاب الكراهية في سودان

حلاد وتقوم عىل التعريض ابملؤمنني  أ اتبع مؤخرا موجة وسط بعض الناشطني تدعي انتساهبا لال 

والاس هتزاء هبم والسخرية مهنم واحلط من قدرمه. هذه املوجة أ عتربها رد فعل ونتيجة غري طبيعية 

التكفري عىل الفضاء  للوضع القامت القامئ يف بالدان وس يطرة الاسالم الس يايس والهوس ادليين ودعاوي

 ،منطقية أ و نتيجة وراثة أ و يتطرف دينيا نتيجة أ زمات وهجل ل س بابواذا اكن هناك من يؤمن  العام.

  . فهناك من ميكن أ ن يلحد ل س باب منطقية أ و نتيجة تأ ثر أ و يتطرف ضد ادلين نتيجة أ زمات وهجل

مس تقبل السودان. فنحن ال نرغب بعد السوداين و  الاجامتعيما هيمين هنا هو عالقة لك ذكل ابلنس يج 

طفاء احلروب ذات اجلذور  أ ن ندخل يف حروابت ورصاعات دينية  ،احلاليةالثقافية  الاجامتعيةا 

ين أ يضا انسان هل رؤيته اللكية لقضااي الوجود وفلسفيت يف  جديدة. وكام قلت يف بعض النقاشات ا 

ن جيب أ ن اكون عىل احلياد جتاه لك العقائد ولكين كناشط س يايس ومرحش معلن لرئاسة السودا ،احلياة

وعىل حاميهتم من لك  ،اكمةلوأ ن أ معل عىل حفظ حقوقهم  ،وال فاكر اخملتلفة للمواطنني السودانيني

ومن بيهنا املامرسات اليت حتاول أ ن تنتقص من حرية  ،كرامهتماملامرسات اليت تنتقص من حرايهتم ومن 

  .نسان بسبهباادلين والعقيدة أ و حتط بكرامة الا

ولقد كتبت يف نقاش دائر ال ن حول ضامانت احلرايت ادلينية ومنع خطاب الكراهية يف سودان 

عتقاد موقف اثبت ال  املس تقبل أ ن موقفي جتاه حرايت ادلين والعقيدة مبا فهيا حق اال عتقاد والال ا 

رمي عيىس فيس وقد اكنت يل وقفات معلنة يف ذكل حيث وقفت سابقا مع حق الس يدة م يزتعزع،

تغيري ديهنا كام وقفت ضد تكفري الش يوعيني واخريا وقفت ودافعت عن حق الس يد محمد صاحل 

( الثابت يف تغيري دينه ويف ان يكون ال دينيا اخل وقد عربت عن موقفي ذكل بعد اعالين نييت )البارون

ة وهذه القضااي من قبيل هذا يشء ليس فيه مزايد املدعني.وذكل حني تراجع الكثريون من  الرتحش،يف 

 .املواقف املبدئية اليت ال تقبل تراجعا ابدا

الكراهية ضد اي خشص او  ل اثرةكام ال يقبل الرتاجع ابدا الوقوف ضد اي حماوةل من اي طرف او هجة 

ن السخرية من اتباع الاداين والتعريض هبم والتعامل معهم كدون برش مرفوض  م.فئة بسبب دينه / ا 

الكراهية اذلي ادى يف احملصةل اىل قتل ماليني الناس يف روس يا الس تالينية والصني  وهو من خطاب

ن اي نرش للكراهية ضد أ ي  ،وغريهااثناء الثورة الثقافية ومكبوداي  وهذا واقع واترخي ال ميكن جتاههل. ا 



 
P

ag
e6

5
 

فوض يف انسان عىل اساس معتقده او دينه او ال دينه خيالف الكرامة الانسانية وحيط مهنا وهو مر 

  .لبنائهاملواثيق ادلولية ويف ادلول ادلميقراطية الليربالية ويف سودان املس تقبل اذلي نسعى 

ال دينه( مكفوةل مبوجب مواثيق الامم  وأ  )والشاهد ان احلرية ادلينية وعدم اضطهاد انسان بسبب دينه 

ومتنع  ،الناس عىل اساس ادلينكام متنع تكل املواثيق ااثرة الكراهية ضد انسان او مجموعة من  املتحدة،

اضطهاد الفرد وحتقريه عىل هذا الاساس. ان موقف من يسخرون وميارسون الكراهية ضد املؤمنني 

مياثل متاما يف فاشيته وتسلطه من يسخر وميارس الكراهية والتكفري والتحريض ضد امللحدين او 

يف داعش والاخوان املسلمني والسلفيني ني او اخملالفني هلم يف العقيدة. ال خيتلف هنا متطريالالدين 

  . والتكفرييني عن س تالني وبول بوت وهتلر وغريمه من املرىض السايكوابت

خشص  )للكِّ منه  18وقد أ قر اال عالن العاملي حلقوق اال نسان احلق يف احلرية ادلينية حيث ورد ابملادة 

ين، ويشمل هذا احلقُّ  ية الفكر والوجدان وادِلّ يته يف حقٌّ يف حِرّ يته يف تغيري دينه أ و معتقده، وحِرّ حِرّ

قامة الشعائر واملامرسة والتعلمي، مبفرده أ و مع جامعة، وأ مام املل  أ و عىل  ظهار دينه أ و معتقده ابلتعبُّد وا  ا 

نسان حقُّ المتتُّع جبميع  )للكِّ منه  2حدة.( كام رفض أ ي متيزي عىل أ ساس ادلين كام جاء يف املادة  ا 

ايت املذكورة يف هذا اال عالن، دومنا متيزي من أ ِيّ نوع، وال س امي المتيزي بسبب العنرص، أ و احلقوق واحل ِرّ

ين، أ و الرأ ي س ياس يًّا وغري س يايس، ....   ( اخل.اللون، أ و اجلنس، أ و اللغة، أ و ادِلّ

ا والثقافية هذه احلرايت وفصل فهي والاجامتعية الاقتصاديةوأ كد العهد ادلويل اخلاص ابحلقوق  .1

نسان حق يف حرية الفكر والوجدان وادلين. ويشمل  . 1)اليت تقول  18وذكل يف املادة  للك ا 

ذكل حريته يف أ ن يدين بدين ما، وحريته يف اعتناق أ ي دين أ و معتقد خيتاره، وحريته يف 

قامة الشعائر واملامرسة والتعلمي، مبفرده أ و مع جامعة، وأ مام  ظهار دينه أ و معتقده ابلتعبد وا  املل  ا 

 أ و عىل حدة

ال جيوز تعريض أ حد ال كراه من شأ نه أ ن خيل حبريته يف أ ن يدين بدين ما، أ و حبريته يف اعتناق  .2

 .أ ي دين أ و معتقد خيتاره

ال للقيود اليت يفرضها القانون واليت  .3 ظهار دينه أ و معتقده، ا  خضاع حرية اال نسان يف ا  ال جيوز ا 

نظام العام أ و الصحة العامة أ و ال داب العامة أ و تكون رضورية محلاية السالمة العامة أ و ال 

 .حقوق ال خرين وحرايهتم ال ساس ية
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تتعهد ادلول ال طراف يف هذا العهد ابحرتام حرية ال ابء، أ و ال وصياء عند وجودمه، يف تأ مني  .4

  ) اخلاصةتربية أ والدمه دينيا وخلقيا وفقا لقناعاهتم 

من  26ال حيث تقول املادة  ،دينيةراهية عىل اسس كام اقرت املواثيق ادلولية رفض خطاب الك

جيب أ ن يس هتدف التعلميح التمنيَة الاكمةَل لشخصية ) :ييلما  2الاعالن العاملي حلقوق الانسان الفقرة 

ز التفامَه والتسامَح  اال نسان وتعزيز احرتام حقوق اال نسان واحلرايت ال ساس ية. كام جيب أ ن يعِزّ

 ومجيع الفئات العنرصية أ و ادلينية، وأ ن يؤِيّد ال نشطَة اليت تضطلع هبا ال ممح والصداقَة بني مجيع ال مم

من العهد ادلويل للحقوق الاقتصادية والاجامتعية  2الفقرة  20املتحدةح حلفظ السالم.( كام تقول املادة 

ىل الكراهية القومية أ و العنرصية أ و ادلينية ت : )والثقافية ظر ابلقانون أ ية دعوة ا  شلك حتريضا عىل حتح

  (.المتيزي أ و العداوة أ و العنف

هناك أ يضا هناك ايضا اعالن عاملي حول القضاء عىل مجيع أ شاكل التعصب والمتيزي القامئني عىل أ ساس 

ممادلين أ و املعتقد اجازته امجلعية العامة    منه:تقول املادة الاوىل  - 1981املتحدة يف عام  لل 

نسان احلق يف حري للك. 1)  ة التفكري والوجدان وادلين. ويشمل هذا احلق حرية اال ميان بدين أ و بأ ي ا 

قامة الشعائر واملامرسة والتعلمي، سواء  ظهار دينه أ و معتقده عن طريق العبادة وا  معتقد خيتاره، وحرية ا 

 مبفرده أ و مع جامعة، وهجرا أ و رسا. 

 أ و معتقد من اختياره.ال حيوز تعريض أ حد لقرس حيد من حريته يف أ ن يكون هل دين . 2

ال ملا قد يفرضه القانون من حدود تكون  . 3 ظهار دينه أ و معتقداته ا  خضاع حرية املرء يف ا  ال جيوز ا 

رضورية محلاية ال من العام أ و النظام العام أ و الصحة العامة أ و ال خالق العامة أ و حقوق ال خرين 

 وحرايهتم ال ساس ية.( 

. ال جيوز تعريض أ حد للمتيزي من قبل أ ية دوةل أ و مؤسسة أ و 1) :النالاعمن نفس  2كام تقول املادة 

. يف مصطلح هذا اال عالن، تعىن 2مجموعة أ شخاص أ و خشص عىل أ ساس ادلين أ و غريه من املعتقدات. 

عبارة "التعصب والمتيزي القامئان عىل أ ساس ادلين أ و املعتقد" أ ي مزي أ و اس تثناء أ و تقييد أ و تفضيل 

اس ادلين أ و املعتقد ويكون غرضه أ و أ ثره تعطيل أ و انتقاص الاعرتاف حبقوق اال نسان يقوم عىل أ س

: ) يشلك  3وكذكل تقول املادة  .(واحلرايت ال ساس ية أ و المتتع هبا أ و ممارس هتا عىل أ ساس من املساواة

ناكرا ملبادئ هانة للكرامة اال نسانية وا  ميثاق ال مم املتحدة،  المتيزي بني البرش عىل أ ساس ادلين أ و املعتقد ا 

وجيب أ ن يشجب بوصفه انهتأاك حلقوق اال نسان واحلرايت ال ساس ية اليت اندى هبا اال عالن العاملي 
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حلقوق اال نسان والواردة ابلتفصيل يف العهدين ادلوليني اخلاصني حبقوق اال نسان، وبوصفه عقبة يف وجه 

. تتخذ مجيع ادلول تدابري فعاةل ملنع واستئصال 1) 4قيام عالقات ودية وسلمية بني ال مم.( وتقول املادة 

أ ي متيزي، عىل أ ساس ادلين أ و املعتقد، يف الاعرتاف حبقوق اال نسان واحلرايت ال ساس ية يف مجيع 

جماالت احلياة املدنية والاقتصادية والس ياس ية والاجامتعية والثقافية، وىف المتتع هبذه احلقوق 

لغاهئا حني يكون ذكل رضوراي  . تبذل مجيع ادلول لك2واحلرايت. ما يف وسعها لسن الترشيعات أ و ا 

للحؤول دون أ ي متيزي من هذا النوع، والختاذ مجيع التدابري املالمئة ملاكحفة التعصب القامئ عىل أ ساس 

  املعتقدات(ادلين أ و 

ه يف ميثاق مع املواد املذكورة اعال وبقراءته ،خرقههذا الاعالن يلزم ادلول بسن ترشيعات تضمن عدم 

حقوق الانسان العاملي ويف العهد ادلويل للحقوق الس ياس ية واملدنية وغريها س نقوم يف سودان 

فوزان ابلرئاسة والربملان( بسن الترشيعات املناس بة اليت متنع منعا ابات وتعاقب برصامة اي  )بعداملس تقبل 

منه عىل هذا الاساس او ااثرة  حتريض عىل خشص اخر بسبب معتقده او دينه او ال دينه او السخرية

  .الكراهية ضده

الرئاس ية املوجود عىل موقع  2020لقد أ درجت يف برانجمي الانتخايب للرتحش النتخاابت 

www.sudanf.net  هيا قوانني نصوصا واحضة تؤكد عىل طرح علامنية ادلوةل وعلامنية القوانني لكها مبا ف

ليقدم مضن واثئقنا الاكمةل لسودان املس تقبل  أ عدهالاحوال الشخصية. يف مرشوع ادلس تور اذلي 

ولكن هناك ايضا منع اتم خلطاب الكراهية وحتقري الانسان  ،هناك تثبيت للك قمي حرية العقيدة والتعبري

وسنسعى لفرض قوانني  ،ي مواطنهذا املنع ينطبق عىل املؤمنني وعىل امللحدين وعىل ا اخل.والعنرصية 

ىل الكراهية القومية أ و العنرصية أ و ادلينية تشلك حتريضا عىل المتيزي أ و العداوة ) متنعصارمة  أ ية دعوة ا 

  .وس يكون القضاء مسؤوال عن تنفيذ تكل القوانني وليس خشيص الضعيف (. أ و العنف

 عادل عبد العاطي 

  2020سودانية املرحش املس تقل لالنتخاابت الرئاس ية ال 

29/9/2017  

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.sudanf.net%2F%3Ffbclid%3DIwAR36NFHIgWH3UTurFpPd9sdLLschMJLVrVdjvePkdIZ92qCcS9ZRk56D9XU&h=ATOIx0CJ-vZBU5CzKQkRKUajb8rMU4G4lXgrzeaLyGjX88AqUuZA4J-ptIHBQirV6xWAQAQu1s8rCB4v_UiBDljTwmg1R1aTWdwsKIkB_m0neXITpUk0HxwFvbCHdhxDYniRi4UrhHM
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 لو خدعونا بالدين لن ننخدع لهم

 
حول ت شاهيناز عيل قريش وال خمبارك دليل وردت يف بوست جماور عدة تساؤالت من ال خ 

اهلييت للرتحش عن محةل سودان املس تقبل بسبب أ رايئ الفلسفية ومعتقدايت الفكرية. قال ال خ مبارك 

فيجب أ ن تقدم امحلةل خشصا مسلام مكرحش حىت ال خنرس برانمج دليل أ نه بسبب أ ين خشص ال ديين 

ماكنيةسودان املس تقبل املمتاز وخناطر   تساءلتبيامن  ،أ ن ال يصوت الناس هل بسبب ال دينييت اب 

هدار هجدها يف امحلةل دون أ ن تعرف  نسانة واقعية وال تريد ا  ال خت شاهيناز عن عقيديت ادلينية ل هنا ا 

نه ال يعطيين فرصة للفوز مطلقا . موقفي ادليين واذل ي تعترب أ نه يف حاةل حصت معلومة ال خ دليل فا 

وقد حاولت العودة للرد عىل املتسائلني يف بوست الاخ اتج الرس جعفر ال صيل فمل أ جد تكل 

 فرتعه هنا.أ  علهيا من خالل بوست منفصل  أ ردذلكل أ فضل أ ن  ،التعليقات

سودان املس تقبل الصدق يف القول والشفافية يف الطرح واملصداقية محةل  مبادئأ قول أ واًل أ نه من أ مه 

ن للكيف الفعل. كام أ قول  انشط يف امحلةل وهممت بل وللك مواطن حق تقدمي الاس ئةل يل وللك أ عضاء  ا 

كام هل حق احلصول عىل الاجابة مين ومن لك أ عضاء امحلةل. ذكل ل نه قد انهتيى زمن القادة  ،امحلةل

كهنة الايدلوجيني والشموليني القداىم او اجلدد اذلين خيتفون عن الناس من وراء جحاب الطائفيني وال 

 ويضنون علهيم ابلرد عىل اس ئلهتم املرشوعة. 

منا حكومة سودان املس تقبل بعد  حيث للك مواطن حق  ،2020لن يكون هذه ديدن امحلةل حفسب وا 

همام علوا وحق التعرف عىل لك  املسؤولنيةل أ هنا حساسة وحق مسائ ادعينااحلصول عىل املعلومة همام 

وهذا الزتام س يايس وأ خاليق نلزتم به مضن سعينا لنرش  ،من تفاصيل القامئني ابلشأ ن العامصغرية وكبرية 

 قمي الشفافية واحملاسبية يف حياتنا العامة اليوم وجعلها القمي احلامكة يف سودان املس تقبل غدا. 

ماكين الهترب أ ن هذه قضااي خشصية حبتة  ،عىل هذه التساؤالت ردأ  والقمي  املبادئوفقاح لتكل  وقد اكن اب 

ن عقيدة املرء وافاكره يه أ مر بينه وبني مضريه أ و بينه وبني ربه. ولكن ل ن ال س ئةل اكنت واحضة  وا 

ن هذه التساؤالت س تطرح عاجال أ و  ،ومبارشاومبارشة فا ن الرد جيب أ ن يكون واحضًا  وخصوصًا ا 

 فوجب علينا أ ن نرد علهيا عندما تأ يت من احلادبني وال صدقاء. ،وال عداءطرف املغرضني أ جاًل من 

وقلت أ ين  ،قبل يف كتاابت ويف تسجيالت صوتيةوالشاهد أ ين قد رددت عىل هذا التساؤل من 

ين أ عترب نفيس جزءا من احمليط الثقايف  ،ت يف أ رسة مسلمة ويف ثقافة صوفيةودل ال فريقي  اال ساليموا 

ين مسمل الثقافة أ فريقيهياأ   وأ ين أ عزت ابال سالم الشعيب والصويف واملس يحية السودانية وغريها من  ،و قل ا 
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الاداين وكرمي املعتقدات السودانية واليت اكنت عوان لشعوبنا ومصدرا لغذاهئا الرويح ويه تسطر 

 ال مل والعمل، وأ ين داع اترخيها منذ عهد كوش وحىت اليوم وتبين حياهتا ما بني الكدح والزنح وما بني

 للعلامنية موقر لل داين لكها حمرتم للتدين البس يط والصادق لغامر الناس. 

لكين فعاًل عىل املس توى العقيدي أ مكل توهجايت الفكرية اخلاصة واليت ال تقع يف جمال ال داين التقليدية 

ن افاكري الفلسفية قد أ تت نتيجة تأ مل كب ،السلفيةوال تفسرياهتا  ري يف اترخي اال نسان وال فاكر وا 

ويه ختصين وحدي وال تنتقص بأ ي يشء من احرتايم حلرايت الناس عامة وحرايهتم ادلينية  ،وال داين

بل أ هنا تؤكد عىل حق الناس يف التدين بلك أ شاكهل وابعتقاد ما يتوافق مع مضريمه مضن  ،خاصة

طار التعايش ا  لسلمي املرتقب بيهنم.حرايهتم ادلس تورية املكفوةل طبيعيا ويف ا 

 اخندعنامن خدعنا ابدلين  سابقا:فقد قالوا  ،وال كيد أ ننا لن ننخدع مرة أ خرى ابدلين او غري ادلين مطلقا

نه بعدهل. وأ ان أ قول  اليوم من خدعنا ابدلين أ و ابملال أ و ابلثورة أ و ابال حلاد لن ننخدع هل. لن ننخدع  ا 

 خيدم مصاحلنا وحيرتم حقوقنا وحرايتنا. أ بدا كشعوب سودانية وس نحمك عقلنا فامي 

ولكنه يف نفس  ،اليوم حيمكنا حامك يقول عن نفسه أ نه مسمل ورمبا يصيل ويصوم وحيج الكرة تلو املرة

احلرائر  ابغتصابالوقت يقتل ال برايء ويهنب حقوق الضعفاء ويرشد الناس يف اصقاع ال رض ويتبجح 

فقط من ادلارفوريني. من يريدون خداعنا ابدلين كشفهم  أ لف 10ويعلن عىل رؤوس ال شهاد أ نه قتل 

هؤالء املدعني  ش باب.الشعب أ هنم أ لكي حست وساريق قوت وابئعي وطن ومنهتيك عرض ومضيعي 

سالم ال يتورعون عن تعذيب الناس يف السجون وادخال املسامري يف رؤوسهم وقتل  انامتهئم لال 

. ال الك واال فسادانواع الفساد  وأ  أ س وممارسةلبيوت الش باب ابلرصاص يف صدورمه وانهتاك حرمات ا

 لو خدعوان ابدلين أ لف مرة لن ننخدع هلم. بدا:أ  و وحاشاان 

ن الشعب السوداين منذ جفر التارخي قد اكن شعبا واعيا ولكن اكنت تنقصه القيادات  والشاهد ا 

نه الشعب اذلي الرش يدة. أ نه الشعب اذلي وقف مع املكل اركامين عندما هنض ضد تسلط الكهن ة. ا 

قاتل حتت قيادة الكندأاكت وهن امللاكت النساء وانترص هبن ومعهن عىل جيوش الرومان. أ نه الشعب 

نه  اقتصاذلي  حلقوق احليوان قبل اال نسان عندما هنضت ملوكه وجيوشه تدافع عن خيل عحذبت. ا 

البس يط وادار ظهره ل هل  الشعب ابنالشعب اذلي قدم عىل عبد اللطيف قائدا لل مة السودانية وهو 

نه الشعب اذلي خرج ابملاليني الس تقبال جون قرنق رمغ لك ما قيل عنه  احلسب والنسب املزعوم. ا 

  ومعيل.أ نه مس يحي صهيوين ماركيس 

ن شعبنا هو شعب التسامح ادليين والتنوع  شعب أ مون  ،. انه شعب املريمات والكندأاكت الثقايفا 

شعب اخللوة  ،س يحية والسلطنات اال سالمية ، شعب الكجور والفيك شعب املامكل امل  ،وأ ابدماك 
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نه انرص لك ضعيف  ،وال نداية  وشعب املدحي والزار أ نه شعب التربوقة والراببة وشعب اللوح واملوح. ا 

  املعجزات.ومكرم لك ضيف وصاعد لك شاهق وجمرتح لك 

ن شعبنا هو شعب الغابة والصحراء والشمس والظل نه شعب عا ،ا  شق للحرية حمب للخري ابحث عن ا 

فهل  ،احرتاموكرمي معتقداته يف حب متسامح مع ال خرين يف  بأ داينهممتسك  ،العملالتطور راغب يف 

منا سريد هلم كيدمه يف حنرمه ويظهر ذاكئه وهجلهم  ابدلين؟يريدون بعد اليوم خداعه  الك وأ لف الك وا 

ابت عندما يسقط جتار ادلين ويصوت الناس الواعني وس يثبت هلم تفوقه بني ال مم أ مام صندوق الانتخا

 برانمج سودان املس تقبل ومرحشيه من ابناء هلم وبنات. واحلرايت:لكهم لربانمج احلقوق 

ن ادلين هلل والوطن  ،ان املواطن السوداين الواعي اليوم ال يسأ ل عن دين املرحش أ و معتقده فهو يعمل ا 

منا يسأ ل عن حقوقه  ،للجميع حقه يف الغذاء الصحي وحقه  ،حقه يف التعلمي وحقه يف الصحة :وحرايتهوا 

حقه يف السكن املرحي وحقه يف الكهرابء الرخيصة وحقه يف تكوين ارسة واحلفاظ  ،يف املاء النظيف

. املواطن السوداين الواعي يسأ ل عن املرحش اذلي يس تعيد هل أ مواهل الاجامتعيعلهيا وحقه يف الضامن 

 قه يف ثرواته القومية املهنوبة. املسلوبة ويعطيه ح

املواطن السوداين الكرمي صاحب اخلصال الرفيعة بني الامم يبحث معن يعيد للسودان وهجه املرشق 

وللسوداين رأ سه املرتفع وسط الشعوب. املواطن الواعي ال يسأ ل عن عقيدة املرحش وهل هو مسمل ام 

امنا يسأ ل عن طهارة يده أ و فساده مس يحي صويف ام سلفي س ين ام ش يعي ماليك ام شافعي و 

وافساده. هؤالء املواطنون الواعون ما عاد هناك من ميكنه خداعهم ابدلين ولو حاولوا خداعهم مليون 

 مرة لن خيدعوه.

ليس خوفا  ،الرئاس ية لالنتخاابتلقد اكنت هذه التساؤالت جتول يف خاطري وأ ان أ فكر يف قرار الرتحش 

السودان. ولكين بعد ان اعدت التفكري مرارا وامعلت العقل تكرارا من أ حد ولكن حرصا عىل شعب 

اثق بنساء  بنفيس.مما اثق  أ كرثاثق بشعيب  أ ىنذكل  ،السلميوصلت ل ن قرار الرتحش هو القرار 

أ هنم قادرون عىل متيزي الغث  ،اثق بش بابه الغض وش يوخه املهابني ،السودان الرشيفات ورجاهل الااكرم

هلم وحيرتم عقوهلم ويوقر  ينمتيتفريق أ مور ادلنيا من امور ادلين، وعىل الانامتء ملن  وعىل ،من السمني

معتقداهتم دون أ ن يتاجر هبا أ و هبم. فكرت ودبرت وشاورت العديدين مبن فهيم رجال دين وأ هل 

ك البالد وما دام قلب ال صالحصالح وخالوي وتربوقات فقالوا يل أ ن اميض قدما ما دمت متكل برانجما 

 عىل مصاحل العباد. 

وأ ن الشعب السوداين لن  ،ال دىنلقد قلت من قبل واكررها أ ن برانجمنا هو برانمج احلد ال عىل ال 

منا هل احلق ان يكون يف مقدمة الشعوب والامم مبا ميكل من ثروات وبرش  يصوم دهرا ليفطر ببصةل. وا 

آالم الناس وأ ماهلم  هذا الربانمج مل يكتب من فراغ ومل نصغه من وتراث.واترخي  الاضغاث وامنا من أ
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ومن احالهمم وطموحاهتم ومن كدمه وهجدمه ومن نضاالهتم وتضحياهتم. هذا الربانمج يقوم عىل الثقة 

فهل خنذهلم بعد ذكل ونشكك يف وعهيم  ،القممابلشعب وبقدرته عىل الاختيار والبناء والصعود لشاهق 

 وحاشاان. نفعل ذكلابدا ال  اليوم؟مليار مرة بعد  ولو خدعومه ينخدعواوال نثق هبم أ هنم لن 

أ ما اقرتاح أ ن أ تنازل ملرحش أ خر من محةل سودان املس تقبل للرتحش ملنصب الرئيس فال مانع يل اليوم قبل 

الغد أ ذا أ علن اي عضو يف امحلةل رغبته يف ذكل وحصل عىل ترجيح اعضاء امحلةل وسأ دمعه بلك قوة 

ذا كنا ندعو دلوةل احلقوق واحلرايت واحرتام  الغريب. لهذا السببنازل ولكن قطعا لن يكون هناك ت  فا 

هل س نكفل حرايت الناس يف  نبدأ ؟عقائد الناس وضامئرها فهل نذحب ذكل املبدأ  عند الباب وقبل أ ن 

هل س يكون برانجمنا جمرد شعارات نتنازل عهنا يف احملاكت  مرحشنا؟الضمري والعقيدة والتعبد وحنرم مهنا 

 الك واطالقا وحاشاان وحمال أ ن نفعل.  الرخيص؟ والابزتازام الضغط وأ م

والشاهد أ ين دعوت مرارا وتكرارا ال خرين للتقدم لهذه املهمة الصعبة ولكن الرضورية واعلنت دمعي 

ذلكل فعلت ما فعهل عيل عبد اللطيف وتقدمت  ،للكثري من املرحشني احملمتلني ولكهنم مل يتقدموا

ين عىل للمسؤولية مع ع . ولقد حاورت امبسؤولياهتاتم للقيام  الزتاملمي حبجمها وادرايك لثقلها وأ علنت ا 

ذاعدة ولكن اغلهبا اكن يضيع الوقت وال وقت لنا لنضيعه فال بد من احلسم والعزم  أ طرافخالل عام   ا 

 ما عرفنا الطريق فا ن من فساد الرأ ي الرتدد. 

ذلكل لن أ س هترت بشعيب  ،ج سودان املس تقبل وقيادة حكومتهأ ثق يف قدرايت لتنفيذ برانم أ ىنوالشاهد 

وأ نه لو حاولوا خداعه  الاختيارولن اظن به الظنون وسأ ثق بوعي الناخب السوداين وقدرته عىل حسن 

 مرة أ خرى ابدلين فلن ينخدع أ بدًا.

 معهم.لعمل ال مل فهيم وا والعمل.أ قول هلم عندي هلم ال مل  السودان؟ويقولون يل ماذا عندك لشعب 

مبا اتفق عليه معهم والعشم أ ين ال اخذهلم يوما. عندي هلم برانمج  الالزتام والعشم.عندي هلم الالزتام 

عندي قناعة ال تزتعزع ولو اهندت اجلبال أ هنم  ال مم.لبناء غد مرشق وسودان للمس تقبل يفخرون به بني 

دلون الثقة مبثلها وينحازون لبالدمه وأ نفسهم عندما تتاح هلم الفرصة وعندما يثق فهيم القادة فأ هنم يبا

 ابدا.وال يسمحون خبداعهم  الاختياروخيتارون أ حسن 

 

 عادل عبد العاطي

 2020املرحش املس تقل لرئاسة امجلهورية 

 22/11/2017 
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 الفصل الرابع 

 حوارات ومساجالت عن طبيعة الدولة والقانون من منطلق علماني ليبرالي 
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 مانية والدين اليهودي عن اسرائيل والعل

 :)حوار مع صديقي الشالومي(

 
احلقوق دي اداها لهيم منو انت مصدق  :سأ لته -كتب صديق عن احلقوق التارخيية للهيود يف فلسطني

حد يف اراض من قبل الاف الس نني فالشعوب هتاجر ليس هناك حقوق اترخيية ل   التوراتية؟اخلرافات 

فقط املوهومون ادلينيون واملتعصبون  ، دميغرافيهتا واترخيها وجغرافيهتاوتبدل ماكن اقامهتا ومتزتج وتتغري

 .الس نني ل الفالقوميون من يزمع حبقوق اترخيية ترجع 

ارسائيل مع ذكل اصبحت واقعا يف املنطقة وهناك شعب تكون واانس ودلوا هناك ال يعرفون هلم وطنا 

واقع. مع ذكل ارسائيل نفسها علهيا ان تكف عن ذلكل جيب عىل العرب الاعرتاف هبذا ال ،ارسائيلغري 

عنرصية حىت تس تطيع ان تتفاعل اجيابيا مع  أ يدلوجيةومه اهنا دوةل هيودية وعن تبين الصهيونية ويه 

 ،لكياحميطها. دوةل قامئة عىل الومه ادليين والعنرصية والعنف ال ميكن وال جيب الاحتفاء هبا حىت تتغري 

 .لتغيري اجلذريكام ان العرب مطالبون اب

يف الوقت احلايل ال فرق بني النظام الارسائييل العنرصي والقامئ عىل متيزي املواطنني دينيا وعىل منح 

يراناجلنس ية بناءا عىل ادلين وعىل الاحتالل والقهر ونظام املاليل يف  الا يف الواهجة اليت يعرضها لك  ا 

 ..مهنام

اان علامين وكعلامنيني ليس هناك ما يعجبنا يف  الصحيح.بىن الرأ ي اان ال اتبىن رأ ي ادلول العربية وأ منا ات 

( وحتتل اجزاء من اراض 48دوةل قامئة بشلك اكمل عىل ادلين ومتارس العنرصية عىل ساكهنا )عرب 

ارسائيل ليست دوةل دميقراطية علامنية بل يه  -اخرين يف معاندة للقانون ادلويل ورمغ ادانة لك العامل لها 

ن ثكنة عسكرية قامئة عىل اوهام دينية وعنرصية وما مل تتغري طبيعهتا فأ هنا تس تحق النقد والتقريع عبارة ع

 .وادلمعواملقاطعة وليس المتجيد 

هل نعرف ما هو مفهوم الاغيار ) الغومي( يف الهيودية ؟ مه لك الناس غري الهيود ولك احلديث عهنم يف 

ة ووفقا للتلمود ممنوع ان ترتكب اجلرامئ او الغش جتاه الهيود التوراة والتلمود يتحدث عهنم بصورة مزدري

اكرب واعظم ميدالية هيودية امسها العادلون وسط شعوب  الاغيار.ولكن ميكن ان متارسها ببساطة جتاه 

اي ان  ،ويه متنح ملن ساعد الهيود اثناء احلرب العاملية الثانية (khassidey umot ha-olam ) العامل

مه من دمع الهيود وذلكل اس تحقوا الاس تثناء. هذه داينة  ناءاتث اس ت ىل الهيود وهناك العدل حكر ع

 أ يدلوجيةبدائية عنرصية متخلفة قبلية عسكرية تقوم عىل مفهوم ))الشعب اخملتار(( وتفرعت مهنا 
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امجلعية العمومية لل مم املتحدة ان الصهيونية كام الاابرهتايد يه  )حمكتعنرصية يه الصهيونية 

. معوما الاوهام ادلينية الهيودية ال تقل يف خطرها وخسافهتا عن الاوهام ادلينية (.يدلوجيات عنرصيةا

 .مفا عارف أ يه رس الاجعاب الهندوس يةالاسالمية او 

نعم جزء كبري من تعالمي الاسالم مس تنسخة من  الهيودية.ذكرت ايضا ان الاسالم مس تنسخ من 

والك ادلاينتان قامتا عىل  ، ل نفسهمالاسالم يش به متجيد العربانيني الهيودية ومتجيد العرب وقريش يف 

التوسع العنيف والكهام قامتا مبذاحب جامعية وان اكنت مذاحب تأ سيس ادلوةل الهيودية يف فلسطني عىل يد 

واعنف وتعترب اول معليات اابدة جامعية منظمة يف التارخي ) مثال اابدته  وأ  جوشوا( اس -يوشع )يشوع 

لكن الاسالم عىل عالته حاول ان يكون دينا عامليا متجاوزا لبيئته احمللية بيامن  -هل ارحيا وغريها( ل  

الهيودية متسكت بقبليهتا وانغالقها عىل نفسها وعنرصيهتا جتاه الاخرين. يعين يف احملصةل الاسالم نسخة 

ذامعوما  الهيودية.مطورة من  فمل حتب الهيودية  ،ال تطيقه اكن الاسالم مس تنسخ من الهيودية وانت ا 

 ادليين؟ودولهتا ادلينية اخملس تكة وعلمها ذو الرمز 

الكبرية والصغرية وقلت انه من الاحرى همامجة الصغرية  ابل فعىووصفت اي صديقي الهيودية والاسالم 

وما هو وتقدير الكبرية خاصة لو اكنت مس تنرية. حس نًا. اهيام الافعى الكبرية والصغرية ال ن وفقا كل 

معوما اذا كنت تعتقد ان ادلاينة الهيودية او دوةل ارسائيل  احلجم؟هل هو الاقدمية ام هو  املعيار؟

العلامنيون والليرباليون الهيود يف ارسائيل قةل والاحزاب املس يطرة عىل  -مس تنرية فأ نت عىل خطأ  

ارسائيل( والاحزاب ادلينية  نا)بيت ( والاحزاب العنرصية املتطرفة )الليكودارسائيل يه احزاب الميني 

حزب العمل نفسه حزب صهيوين واختالفه عهنا اختالف مقدار ال معيار. اما  -) شاس واملفدال اخل( 

ادلاينة الهيودية فهيي داينة عنرصية ابمتياز تقوم عىل مفهوم الشعب اخملتار والاغيار. ال تقبل للنقد 

 .رسات دوةل ارسائيلومما أ يدلوجيةاطالقا يف ادلاينة الهيودية او 
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 عن العلمانية وحقوق المثليين 

 

 طن عبد الرحمي أ بو بكرردود عىل اس ئةل املوا

  :عة من الاس ئةل اجيب علهيا ابلتايلمجمو  أ بكرسأ لين املواطن عبد الرحمي 

 س: هل س تقمي دوةل علامنية وتلغي العمل ابلرشيعة اال سالمية؟ 

امنية ونلغي العمل بقوانني الظمل والعسف والمتيزي املسامة كذاًب وجورًا ابلرشيعة نعم س نقمي دوةل عل ج:

  .الاسالمية

س: ل ن الغالبية هنا يتحدثون عن ادلوةل العلامنية من واقع أ هنا ضد اال سالم الس يايس، وليست ضد 

لس ياسة أ م فصل أ سلمة اجملمتع. مفا هو شلك العلامنية اذلي سوف تطبقه؟ هل هو فقط فصل ادلين عن ا

 اجملمتع؟ادلين عن 

ج : ادلوةل العلامنية تفصل ادلين عن الس ياسة وال تفصل ادلين عن اجملمتع، ابعتبار انه احد مكوانته 

فرادالثقافية واحلضارية. ادلوةل العلامنية تعرتف  حبق التعبد والتدين والتبشري وتقف عىل مسافة واحدة  لل 

  .يع او اختيار الناس للمناصب العامةمن الاداين وال تدخلها يف الترش 

 س: ما هو وضع ال قليات ادلينية والالدينية يف سودان املس تقبل؟ 

لك الاداين يف السودان س يكون لها نفس الاحرتام والتقدير عىل نفس املس توى ولن ميارس التضييق 

  .ن القانونعىل اي دين كام س يكفل حق الال اعتقاد وحق تغيري ادلين وس تلغي مواد الردة م

س: هل سوف تسمح بنقد ال داين كام هو احلال؟ أ م سوف يمت تحفِصل علامنية جديدة عىل مقاس 

 اال سالم يراعي حساس ية املسلمني جتامه، وتضع حمددات لنقد ادلين؟ 

او املتدينني  ابل دايننقد الافاكر العلمي مبا فهيا الاداين مكفول دس توراي ولكن السخرية والتعريض  ج:

  .كون ممنوعة ومعاقب علهيا. ليست هناك علامنية جديدة وقدمية هناك علامنية واحدةس ت

علامً ابن بعض العلامنيني والليرباليني ال ن، يرون أ ن نقد الاسالم مثاًل ال عالقة هل حبرية التعبري،  س:

 ة؟ويصنفونه حتت خانة خطاب الكراهية. مفا هو شلك حرية الرأ ي والتعبري يف دولتك اجلديد

ج: بعض النقد املوجه لدلين معوما والاسالم خصوصا من بعض امللحدين يقع حتت خطاب الكراهية. 

ايضا التعريض ابمللحدين واحصاب ادلايانت الاخرى من بعض املتطرفني املسلمني او غريمه يقع حتت 

  .خطاب الكراهية. خطاب الكراهية س يكون ممنوعًا ومعاقب عليه
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قامة نوادي علنية خاصة هلم؟ هل سوف س : وضع الفئات املضطه دة املثليني ؟ هل سوف تسمح هلم اب 

تسمح هلم ابلزواج؟ هل سوف تسمح هلم بتويل مناصب س يادية يف دولتك أ م س يكتفون برتديد شعار 

 أ ن هلم حقوقًا، دون أ ن نعرف ما يه هذه احلقوق؟

شد حر فامي يفعل يف بيته وليس ج : س تلغي العقوابت عىل املثلية اجلنس ية للراشدين. لك انسان را

طفاللدلوةل تدخل يف ذكل. اي اس تغالل جنيس   ابل خصاءمن قبل مثيل او غري مثيل س يعاقب  لل 

ذاالكامييئ  قامة. ال لن أ مسح يف دوريت ابال عدامتكرر  وا  نوادي علنية خاصة ابملثليني كام لن يسمح  اب 

قامة ني ابلزواج وال التبين ل ننا حنمي وندمع ال رسة لن نسمح للمثلي املثليني.نوادي جنس ية لغري  اب 

 .نعم ميكهنم تويل لك املناصب العامة حبمك اهنم مواطنني الطبيعية.

 
 2018 ديسمبر 5
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 جند الوطن والشعب وليس جند هللا

 

غايتنا الرسول  )هللاخوان املسلمني  اهنم غريوا شعار اجليش من شعار اال  هل زمع الربهان يف خطاب

جلهاد سبيلنا واملوت يف سبيل هللا أ مسى امانينا( اىل شعار )جند هللا والوطن(. وبرر حديثه هذا قدوتنا ا

اهنم استندوا للنش يد الوطين اذلي يقول )حنن جند هللا جند الوطن(. وما عمل اجلاهل املتنطع ان شعاره 

ا جيٌش للوطن عن شعاره القدمي، وأ ن اجليش السوداين ليس جيشًا هلل وامن وأ  اجلديد ال يقل س

  .والشعب

فاجليوش هممهتا ادلفاع عن  العلامنية.أ واًل هذا الشعار )جند هللا والوطن( مرفوض من وهجة النظر 

وليس ادلفاع عن اي دين أ و رب او الامتيه مع دين أ و رب.  ،الرتاب الوطين والشعب وحامية ادلس تور

ذاذكل ان قضااي ادلوةل واجليش مدنية حبتة.  عىل اسس دينية فميكنه الامتناع عن احلرب  قام اجليش ا 

مع غازي ابعتبار ان الغزاة مه )اخوهتم يف هللا( او )جند أ خرون هلل( وذكل بسبب توافق العقيدة 

  .ادلينية. كام ميكنه ان هيامج دوةل اخرى او طائفة من املواطنني ل س باب دينية

ن لك ما مت من ي و هبذا ميزي الشعار بني املواطنني ويؤسس للحروب ادلينية  رشعن للخيانة الوطنية. ا 

أ ي  والشعار،)هجاد( مزعوم يف جنوب السودان وجبال النوبة اخل قد مت تربيره ابالستناد لهذا النش يد 

الشعب لكه( هام جند هلل. كام متت التضحية ابملصاحل الوطنية ووضعت مقدرات البدل  )بلان اجليش 

ن واجليش يف يد اجانب وصفوا بأ هنم )اخو  يف وضع اجليش مكؤسسة دينية  الاس متراران يف هللا(. ا 

يكرس للتفرقة بني املواطنني ويفتح ابواب احلروب ادلينية او ابمس ادلين اىل ما ال هناية، فوق انه يرض 

  .ابلعقيدة العسكرية واملصاحل الاسرتاتيجية

طق املس يحي اخل. ففي القرأ ن ال كام ان الشعار ليس مقبوال دينيا. ال من املنطق الاساليم وال من املن

نَّ بدافع الناس عن هللا وامنا هللا يدافع عهنم 
ِ
اٍن  )ا َّ َخوَّ بُّ لكح ِ َ اَل حيح نَّ اّللَّ

ِ
يَن أ َمنحوا ا ِ َ يحَداِفعح َعِن اذلَّ اّللَّ

ند هلل هو تنطع  َكفحوٍر( ن فرد ما او جيش ما مه جح و )وهللا يعصمك من الناس(. كام ان الادعاء اب 

َو(. اما يف املس يحية وافت  الَّ هح
ِ
َِّك ا نحوَد َرب ئات وتقّول اكذب، حيث قال القرأ ن برصحي العبارة )َوَما يَْعمَلح جح

  .(ما لقيرص لقيرص وما هلل هلل )أ عطوافقد حسمها الس يد املس يح حيامن قال 

من هذا املنطلق جيب تغيري النش يد الوطين وشعار اجليش ك ول خطوات الاصالح الرمزي 

التجارة ابدلين من  وال هناءاملؤسسايت يف السودان، وكخطوة رضورية يف بناء دوةل املواطنة املدنية، و 

  .ولل بدطرف اجلرنالات والفاشلني واملتسلطني من الساسة مرة 

 م25/8/2020



 
P

ag
e7

8
 

 
 شهداء جبل مرة شهداء رغماً عن أنف هشام آدم

 

سف يبدو 1كتب الس يد هشام أ دم النص املنشور يف الصورة ادانه ) ( عىل حائطه يف الفيس بوك ولل 

املهم يف ردي عليه اقول  أ درى.أ نه قافل خاصية الرد الا عىل اصدقائه او أ نه حاجبين من اماكنية الرد ال 

ن هشام  .أ دم يزيف احلقائق وجيهل اللغة وذكل كام سيتضح أ دانه ا 

حلاد هشام أ دم فدا طريف منو ذا اكن الاحلاد اك  ست رئيس اي حزب ليربايل أ و غري اثنيًا ل   ! أ واًل ا 

براهمي النجيب منا أ ان حاليًا س يايس و مرحش مس تقل ، ورئيس احلزب الليربايل هو ادلكتور ا   ليربايل وا 

(Ibrahim Nageeb).  

منا يه لكمة موجودة يف  ،اثلثًا لكمة شهيد ليست قارصة عىل أ هل ادلين أ و ادلين الاساليم حتديداً  وا 

 والشهادة (Martyr)  الشهيديف الاجنلزيية مثالً  ،لك اللغات وتس تخدم مبعىن علامين أ يضاً 

(martyrdom)  :هو الشخص  )الشهيدويف تعريفها ورد يف الويكبيداي الاجنلزيية مبا اترمجه اكلتايل

أ و عدم اخلضوع، رفض اال قرار، رفض ادلعوة  ليشء،اذلي يعاين من الاضطهاد والوفاة بسبب ادلعوة 

ىل  لالعتقاد يف قضية كام يطالب هبا طرف خاريج. هذا الرفض لالمتثال للمطالب املقدمة يؤدي ا 

بقت يف البدء عىل أ ولئك اذلين عانوا بسبب معتقداهتم  عدام الشهيد من قبل الظامل. وقد طح عقاب أ و ا 

( 2).( ادلينية، مث أ صبح هذا املصطلح يس تخدم يف عالقة مع ال شخاص اذلين قحتلوا ل س باب س ياس ية

  !ملحدينمن بيهنم وقد اتت الويكبيداي بقامئة شهداء س ياس يني 

ذ أ تت لكمة الشهيد من لكمة الشاهد ،وأ صل اللكمة علامين وقد اكن الشهود مرات  .(witness) ا 

ومهنا أ تت لكمة شهيد. تقول الويكبيداي الاجنلزيية أ يضا ما  ،يعاقبون ويقتلون بسبب شهادهتم عىل احلق

س تخدم يف اجملال العلامين وكذكل يف ت  الشاهد،أ ي  الشهيد،اكنت لكمة  ال صيل،معناها  )يفترمجته: 

ىل وفاة الشاهد، عىل الرمغ  العهد اجلديد للكتاب املقدس. مل يكن املقصود من معلية الشهادة أ ن تؤدي ا 

من أ نه معروف من قبل الكتّاب القداىم )عىل سبيل املثال جوزيفوس( ومن العهد اجلديد أ ن الشهود 

 (2) .(غالبا ماتوا بسبب شهاداهتم

القرأ ن نفسه  .او شهده وشهد عليه اليشءيف اللغة العربية ش ه د )شهد( يعين حرض  اللكمةومصدر 

نَّ أ س تخدهما هبذا املعىن أ ي احلارض عىل اليشء ومن شهده حني قال 
ِ
ٍء  )ا ّ يَشْ ِ َ اَكَن عىََل لكح  َشهِيدًا﴾اّللَّ

الناس ويكون الرسول وحني وصف الرسول ابلشهيد )وكذكل جعلنامك أ مة وسطا لتكونوا شهداء عىل 

وهذا تقريبًا لك الاس تعامل لها يف القرأ ن ومل أ جد هل وصفًا واحدًا للقتىل ىف سبيل ادلين  (.عليمك شهيداً 

https://www.facebook.com/ibrahim.nageeb.9?__cft__%5b0%5d=AZU5vgcgtE5lSpkO0xLUTPnIVK0hMeeIYA3xeoJNKr_ElzdziUFgz-S8Ps22L8942pCthcZQWpfOBivCxh_J7hwEfnBBYbJ-B8VoDwmXbPbb-7Z2yhFhV8_w4rycyXPTAbo&__tn__=-%5dK-R
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( أ ما لكمة شاهد واملقتبسة من نفس املصدر فتعين من عمل 3)ابل حياء. ابلشهداء بل هو يصفهم دامئًا 

 (4) ابليشء وأ دىل بشهادته عنه وال يشرتط فيه حضوره.

ن الشهيد يف الثقافة الهيمسالمية هو لك انسان مات دفاعًا عن معتقده او ماهل أ و  معومًا كام نعرف فا 

بل ان الغريق وامليت يف حادث يف الرشيعة الاسالمية يعترب شهيدًا. أ ما علامنيًا فالشهيد هو لك  ،اههل

يف لك العامل )ومه ملحدون  خشص مات بسبب قضية او دفاعًا عن قضية. ذلكل جند الش يوعيون مثالً 

ويف السودان يطلقون عىل عبد اخلالق  ،يف أ غلبيهتم( يقولون عن شهداهئم الس ياس يني اهنم شهداء

  .حمجوب ورفاقه اسامء الشهداء

 ،حبريةنعم ومليون نعم. فهم اانس دافعوا عن حقهم يف العيش  شهداء؟هل شهداء جبل مرة ال خريين 

ماكهنم أ ن  ،نوا قرى يك يعيشوا حبرية وعانوا شظف العيش فهيافقد تسلقوا أ عىل اجلبل وكو  واكن اب 

يرتكوها ويزنلوا للمناطق اليت تس يطر علهيا احلكومة ومل يفعلوا. واكنت مناطقهم تتعرض لقصف عشوايئ 

ن الاجنراف اذلي مت قد تكون  ،من النظام اس بابه القذائف امللقاة عىل املنطقة. أ ما  أ حدويعتقد البعض ا 

ذا فضحااي املوت العنيف املفاجئ مه شهداء ولو كره هشام  ،اكن موهتم حاداًث فقط فهم أ يضًا شهداء ا 

  .أ دم

ين اس تخدم مصطلح شهداء لكام استشهد أ حد وقد اس تخدمته يف وصف الطلبة اذلين ماتوا  ،والشاهد ا 

 أ فق املعرفة ) يف ابمسبل كتبت مقالني مطولني  ،أ خريا يف املناصري ومل يعرتض هشام أ دم وقهتا

ومل يعرتض هشام  ،والشهادة( عن الشهيدين عبد اخلالق حمجوب ومحمود محمد طه ومل أ كن مرحشًا حيهنا

بل لقد وصفت عبد العزيز خادل قبل اعوام ابلشهادة وهو يح يف مقال بعنوان " عبد العزيز خادل  ،أ دم

فلامذا يعرتض ال ن وشهداء جبل مرة  ،( ومل أ كن مرحشًا ومل يعرتض املذكور وقهتا5الشاهد والشهيد")

ول هنم  ،أ ستشهدوا ل هنم رفضوا اخلضوع والاعتقاد يف قضية كام يطالب هبا طرف خاريج أ ي احلكومة 

  .او أ دعي عدم العمل ،اكنوا شهودًا عىل ظمل ادلوةل السودانية اليت قتلهتم حامتً ولو مل يعمل بذكل هشام أ دم

  .ولك شهداء الوطنواجملد واخللود لشهداء جبل مرة 

 

  :ا شارات مرجعية

 :بوست هشام أ دم املشار اليه (1

https://www.facebook.com/hicham.../posts/21629325273097

15 

 :مصطلح شهيد يف الويكبيداي الاجنلزيية مع ثبت بأ سامء الشهداء الس ياس ييني (2

https://en.wikipedia.org/wiki/Martyr 

https://www.facebook.com/hicham.adam.7509/posts/2162932527309715?__cft__%5b0%5d=AZU5vgcgtE5lSpkO0xLUTPnIVK0hMeeIYA3xeoJNKr_ElzdziUFgz-S8Ps22L8942pCthcZQWpfOBivCxh_J7hwEfnBBYbJ-B8VoDwmXbPbb-7Z2yhFhV8_w4rycyXPTAbo&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/hicham.adam.7509/posts/2162932527309715?__cft__%5b0%5d=AZU5vgcgtE5lSpkO0xLUTPnIVK0hMeeIYA3xeoJNKr_ElzdziUFgz-S8Ps22L8942pCthcZQWpfOBivCxh_J7hwEfnBBYbJ-B8VoDwmXbPbb-7Z2yhFhV8_w4rycyXPTAbo&__tn__=-UK-R
https://en.wikipedia.org/wiki/Martyr?fbclid=IwAR36NFHIgWH3UTurFpPd9sdLLschMJLVrVdjvePkdIZ92qCcS9ZRk56D9XU
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س تخدام لكمة شهيد ومرتادفاهتا يف القرأ ن مبعىن الشهادة وليس الاستشهاد (3  : ا 

https://www.almaany.com/.../%D8%B4%D9%8E%D9%87

%D9%90%D9.../ 

 الفرق بني الشاهد والشهيد والشهيد:الفرق بني الشاهد  ماهر:املستشار امحد  (4

 : شاهد والشهيدعادل عبد العاطي : مقال عبد العزيز خادل ال  (5

http://m.ahewar.org/s.asp?aid=27089&r=25&cid=0&u=&i=98

&q= 

 

 

 

 

https://www.almaany.com/quran-b/%D8%B4%D9%8E%D9%87%D9%90%D9%8A%D8%AF%D9%8B%D8%A7/?fbclid=IwAR3MSncczhJN4bQQrHf-pWHgM-ZNqivY299mumRZFinAHX83d9HYEeHNWxQ
https://www.almaany.com/quran-b/%D8%B4%D9%8E%D9%87%D9%90%D9%8A%D8%AF%D9%8B%D8%A7/?fbclid=IwAR3MSncczhJN4bQQrHf-pWHgM-ZNqivY299mumRZFinAHX83d9HYEeHNWxQ
http://m.ahewar.org/s.asp?aid=27089&r=25&cid=0&u&i=98&q&fbclid=IwAR2rMzvE6cTpQNf2cSvWQtSYJdJbRetjNiFcgVBGDE64D-gmTBpFwSPqMt4
http://m.ahewar.org/s.asp?aid=27089&r=25&cid=0&u&i=98&q&fbclid=IwAR2rMzvE6cTpQNf2cSvWQtSYJdJbRetjNiFcgVBGDE64D-gmTBpFwSPqMt4
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 اتميها بين األستاذة أمل هباني وش

 

ال من خالل كتاابهتا، ويه كتاابت يف معظمها جشاعة ومتقدمة، كام أ عمل  ال اعرف ال س تاذة أ مل هباين ا 

نقاذ اليت عانت بسبهبا السجن والتعذيب والاضطهاد  .عهنا مناهضهتا القوية لال 

مورس واوصت فيه النساء الاليت  الزوجات،مؤخرا كتبت ال س تاذة أ مل هباين بوس تًا ضد تعددية 

ضدمه التعدد وال يقدرن عىل حتمل تبعات الطالق ابالس تعانة بصديق عند ذهاب الزوج للزوجة 

 يعرفوهنا،اجلديدة. قامت ادلنيا ومل تقعد عىل الاس تاذة، ومورس علهيا الش مت والاقذاع ممن يعرفوهنا وال 

وادلين والرشف وال خالق وأ رسهتا ل بشع انواع التاكلب والتمنر، ولك ذكل ابمس الفضيةل  وتعرضت يه

 .السودانية

ن ال س تاذة أ مل هباين ترى يف التعدد خيانة زوجية، وتراه شالك من أ شاكل ادلعارة املقنعة،  الواحض ا 

ذا  وبوس هتا ينطلق من غضب شديد جتاه هذه املامرسة ومن اس تخدام أ سلوب الصدمة يف مواهجهتا، ا 

أ ي أ هنا تدعو يف الاس تعانة بصديق للمواساة وتطييب ولكن هناك من ر  ال غلبية،فرسانه مبا فرسه به 

  .اخلاطر

واهنا  يفرس،الشاهد يف لك هذا أ ن ال س تاذة أ مل مل تنطلق من منطلق خشيص كام حياول البعض أ ن 

وأ هنا  اخلاصة،عربت عن راهيا يه وليس رأ ي مؤسسة او هجة رمسية، وأ هنا كتبت ما كتبت يف صفحهتا 

، فكيف اكن حال شامتهيا من ادلاعني لدلين والفضيةل وال خالق بل وبعض مل تش مت أ حدا أ و تعرض به

  التحرر؟!مدعيي 

مبقذع  متتلئوفتحت عرشات بل مئات البوس تات ابمسها  جارحًا،ش مت هؤالء ال س تاذة أ مل ش امتً مقذعًا 

نفسه يف القول وساقطه ، ومل يسأ ل اي واحد من حامة ادلين والفضيةل وال خالق السودانية هؤالء 

توحشه ما عالقة ادلين والفضيةل وال خالق هبذا الش مت اجملاين وهذا اال حفاش وهذا الفجور يف مواهجة 

لهيم ؟! وما عالقة ذكل ابجملادةل  يه أ حسن والاعراض عن حفش القول اليت يدعو  ابليتفرد مل ييسء ا 

  هنم؟!ديلها 

احض ومعلن من تعدد الزوجات مكامرسة مقيئة أ ما بعض مدعي التحرر فيكفهيم خزاًي أ ن ال موقف هلم و 

ومتخلفة ومتوحشة، ذات أ اثر اجامتعية ونفس ية ممعنة يف السوء، وأ هنم يدعون النساء املتعدد علهين 

عىل ادلعوة لتجرمي التعدد وحمامكة مرتكبيه وحتميلهم  جيرؤاللطالق ومواهجة استيقام اجملمتع دون أ ن 

الطني بةل ان بعضهم يصيغون قوانني أ حوال خشصية )للمسلمني( اي  مسؤولية جرامئهم وسفههم. بل يزيد

عىل أ ساس ادلين يف بدل ترفض فيه وثيقهتم ادلس تورية اي متيزي بني املواطنني عىل أ ساس ادلين أ و 



 
P

ag
e8

2
 

وان البعض الثالث جياهر بلك خمالفاته للعرف وادلين دلرجة التبايه، مث يأ يت  اخر،النوع أ و أ ي سبب 

  .ة أ مل هباين مع ادلهامء، فتأ ملليش مت الاس تاذ

وال تربير  تعذيهبم،يف رأ يي أ ن تعدد الزوجات جرمية وختلف ووحش ية، ال تقل عن اسرتقاق البرش أ و 

ال أ ن يكون تعويضا للرجال املقهورين من ادلوةل واحلاكم عن قهرمه بقهر  هل اطالقا يف عامل اليوم ا 

لواحد مهنم بفحولته الهبميية ومتزيه الاانين وسلطته أ و ليك حيس ا اوالدمه،رشياكت حياهتم وأ همات 

امل وقوفها ضد هذا اجلرم وهذا الهتدمي  لل س تاذةوأ محد  ابدلين.مث يتحجج  املريضة،املزيفة وساديته 

رسةاحلقيقي  ، حىت أ ن خاهنا التعبري أ و أ رادت الصدمة. واقول اهنا تس تحق اال شادة لفتحها ابب لل 

ذا اكنت هناك فعال اخالق  احلس نة،ابحلس ىن وابملنطق وتفسري أ قوالها ابلنية  وجيب حماورهتا النقاش، ا 

  .حس نةونية 

أ ما شامتي ال س تاذة أ مل واملتاكلبني علهيا فيكفهيم من اخلزي غرق من يدعون ادلين والفضيةل مهنم يف 

انكسار من  اخالق وعرف ودين، أ و ل يوحل سفههم واسفافهم واقذاعهم وش متهم، يف خمالفة واحضة 

يدعون التحرر والتقدم مهنم أ مام س يطان التخلف وس يوف الرعاع، يف شهادة صارخة عىل اجلنب 

  . والكذب والنفاق

 

 م٢٠٢١يونيو  ١٦
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 الفصل الخامس

 صديق مسلممع  تالسارم قديم؟وما شأني بكوز 
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 الرسالة األولى 

 

 العزيز ال س تاذ عادل عبد العاطي 

 سالم هللا عليك ورمحته

 

 وبعد

ّن الرساةل لهيا رافع أ يضًا ، حفمدًا هلل اذلي يرس يل اليوم مراسلتك ، ويه  مثلام القدم لهيو رافع ، فا 

 الرساةل ال وىل اليت أ متىن مشوارًا عامرًا ابلتواصل بعدها

 وبعد

نين من املتابعني لكتاابتك ابهامتم خاص ، تظهر يف لوحة املقاالت يوميًا مكّية كبرية من العن اوين وأ سامء فا 

، بل ويرض رضرًا بليغًا من عدة نواح، من انحية  دال يفيالكتّاب ، وغالبيهتا من نوعية الغث اذلي 

، من انحية اال ساءة حلركة الوعي اليت ، من انحية اال ساءة لقمية اللكمةاال ساءة للرساةل الصحفية 

أ ّن رضرها ال كرب ـ أ ي كتاابت انتظمت مجوع الناس عىل اختالف مس توايهتم وميوهلم ونزعاهتم، بيد 

هّنا تعمل صباح مساء يف تغذية خاطئة ابمس التصحيح ، للرأ ي العام املنشغل  الغثاء ـ من حيث ا 

ابحلركة الفكرية والس ياس ية والثقافية ، فكتاابت ـ فقط ل هنا جريئة ـ هتدم مسلامت راخسة يف التكوين 

ا ، فقط اجلرأ ة وحب الظهور ، عىل طريقة خالف تذكر الثقايف والاجامتعي ، وشفاعهتا ومربرها ودوافعه

ل ويكيل من  ل من يطّبِ سف الشديد ، بدافع الوالء واملوالاة يطبِّ ، كذكل يف دنيا الس ياسة ، لل 

نعوت الاس تحسان والثناء والقداسة ، مبا يكون رضره معيقًا عن الرؤية الصواب ويدفع ابجتاه الامتدي 

ر يزينون ذكل ، وابملقابل ، فبدافع املعارضة ينسف املعارض لك جرٍس أ و عىل احلق طاملا حاريق البخو 

بناء طاملا قام به خصمه الس يايس ، أ مل تر كيف فعل الكيان املعارض فعالته القبيحة جبر ال جنيب لتدمري 

ن مصنعًا لل دوية ؟ أ مل تر كيف فعل الكيان املعارض فعالته القبيحة بتدمري أ نبوب الصادر السوداين م

أ ال ترى كيف يقود الفهم اخلاطئ للموالاة والفهم اخلاطئ  للحكومة؟النفط حبجة أ نّه مكٌل للشعب وليس 

للمعارضة فيدفع ال برايء أ مثااًن ابهظة كام دفعها البسطاء يف ودنوابوي واجلزيرة أ اب ودفعها أ مري اببكر وغريه 

 واملتأ خرين؟من املتقدمني 

 أ يخ العزيز
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فوجدهتا يف مجملها تبرش هبذه الرؤية اليت تمتلكين وأ نرثها بني سطور  كتاابتك، قرأ ت لك ـ أ و معظم ـ

ولن يثنينا مضور  الانرتنت،بل وأ نرشها مبقايل ال س بوعي بصحيفة الصحافة وعىل صفحات  الرساةل،هذه 

 عن نفسهاوطاملا أ هّنا يف معتقد الغالبية اليت تكسل يف التعبري  بزمعنا،اندايهحا طاملا أ هّنا الصحيحة 

 كل موديت وحمبيت وحتيايت

 أ خوك أ بداً 

 

 محمّد خري عوض هللا

 اكتب وحصايف مقمي ابخلليج
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 الرد على الرسالة األولى 

 

 ايخ العزيز محمد خري

 وعليك السالم ورمحة هللا وبراكته 

آلف وما ت ،ال تعمل مك اسعدتين رسالتك الرقيقة  فرق واثبتت يل ان القلوب شقائق ما اتفق مهنا تأ

 .وذكل لصدق لكامتك فامي يتعلق ابلعمل العام ،عام أ لففقد احسست وك ين اعرفك منذ  ،ختالف

غلبيةالس ياسة والعمل العام يف السودان اصبحا طاردين  لل سف  وخصوصا  ،العظمى من املواطنني لل 

ارسة وس نحتاج اىل هجد هرقيل لنقنع الناس انه ميكن ان يكون هناك س ياسة جديدة ومم ،الش باب

  .جديدة لها

كيف ان  ورأ يت ،دس يد امحامري اببكر وجمدي  ابال خوانالتقيت يف السودان يف زايرايت الاخرية 

وقد اكان  ،الس ياسة اللئمية قد ارهقهتام فقد وخط الشيب يف راس هيام وهام االثنان يف الثالثينات

  .اذ هناك الاف من يرقد حتت الرثي بسبب الس ياسة القدمية ،حمظوظان

وحنن ال نفعل غري ان حناول التعبري  ،املتواضعة بعضا ما قلت حقيقة افرحين كثريا ان جتد يف كتابيت

% 10ب ولو اس تطعنا ان نعرب  ،وقمل مرتعش عام يقوهل اهلنا يف وضوح وما يعرفوه ابلغريزة بلسان عيي

  .عن بعض حمكهتم لاكن الانسان راضيا

  

وامتىن ان  ،ابهامتم جديد لقراءهتا سأ رجعوالان  ،الها كام جيبمل امت أ ىنقرأ ت بعض كتاابتك واعرتف 

 .نس تفيدلك مقال جديد كل حىت  بأ رسالترشفين 

  

  وامتىن دوام املراسةل والا ترصفنا عهنا الاايم

  

  مع ودي املقمي

     عادل اخوك 
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 الرسالة الثانية

 

 أ يخ العزيز أ س تاذ عادل 

 معاك،أ كون رصحي 

ّن اذلي ُأجعبت  ّ فا  منا ، مع به ليس لغتك اجلزةل الرائعة الرفيعة املليئة ابلشاعري ة ،وأ ان أ حب ذكل ، ا 

ناّم املهم أ ن تتعاطى هيم ، الالقضااي، اتّفق الناس معك أ و اختلفوا ، العلمّية العالية اليت ختاطب هباذكل ، ا 

 الرسد ، ولغة راقية يف التحليل وترتيب دقيق يف املنطقمعهم بعلمّية يف

ما ، وهذا غري الناحية الفنّية يف الكتابة، هناك املهنجّية واملبدئّية ، ولكن ب تكتيعجبين فامي اهذا م

 يتعاطى مع خشص لغته رائعة ومنطقه دقيق ومهنجي ل نه معكملتصاحل واملتخامص احرتامك عىل ا ضيفر 

بقاء فوق هذا ومبديئ ، ليس أ مامه سوى احرتامك، ولهذا، والنصيحة من واجبات اال خاء، عليك ابل 

الغرور تأ يت  ، وال أ قصد ابلطبع أ ن تتعاىل وأ نت تعرف أ ّن كثريًا منالعرش، أ قصد زد ترفعًا ورفعةً 

يف وجدان الناس من اس هتجان واس تقباح للمتعايل ، يقابهل  رما يس تقمداخهل من النجوميّة ، ولكن 

 دارج الصنف ال خري ، والشكالاحرتام واحملبة العميقة للمتعمّلِ املتواضع ، ويقيين أ نّك يف م

قة احملزنة يف جوانب املفرحة يف جوانب ، قرأ هتا من عىل مدّونتك قبل  طبعًا قرأ ت سريتك الرقيقة الش ّيِ

فرتة طويةل ، وأ ظن املدونة اكنت عىل شلك خمتلف مّعا يه عليه اليوم ، وكنت منفعاًل متفاعاًل مع 

 .النص وأ ان أ تنقّل خفيفًا ـ ريشة ـ بني سطوره

وحني  بعيهنا،ومايعجب كذكل املثابرة وعدم الوهن أ و الضعف حني يغادر اال نسان بدله بسبب ظروف 

ياكبد يف املهاجر واملنايف ، كثريون سقطوا سقطاهتم الشنيعة ، وكثريون اتهوا يف مذلات أ نفسهم 

 هو ال صل يدرون أ ّن الرقيب ادلاخيل وسقطات شهواهتم حبساابت الانفالت والبعد عن الرقيب ، وال

 فامحلد هلل اذلي وفّقك للك هذا التقّدم وللك هذه املثابرة(. ورقيب اجملمتع هو )فاعل خري ،

ابهلل عليك حبمد هللا ل نّه هو اذلي خلقنا وحنن بني يديه يعطينا من عطائه فامحلد هلل عىل عطائه الكبري 

ال  قه ولكن اال نسان ال، فلو بقينا حنمده ليل هنار عىل نعمة البرص فقط ملا أ وفيناه ح يعرف هذه النعم ا 

ال يوم ياكبس اجلدران من العمى  يوم يسقونه ابلقطارة عىل رسير املرض يتنفس بأ هجزة التنفس ، ا 

قلته كل من أ نّك حتمد هللا اذلي  ، ال ول ملاوهكذا أ ذكِّرك وتذكرين، وجاء هذا التذكري لس ببني هاهنا

، وقلت كل كثريون سقطوا فمل تسقط وامحلد هلل وعليك محد واملثابرةزيًا ابلرفعة والتعمل أ عطاك وضعًا مم

 هللا وشكر نعمته صباح مساء عشان يزيدك من فضهل
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ىل النور ، وأ نت تعرف أ ّن محمد عبد الرمحن شيبون مل  السبب الثاين أ ّن هللا أ خرجك من الظلامت ا 

 .تسعفه جشاعتك يف مثل هكذا خروج، فقىض عىل طريقته املأ ساويّة

براهمي وأ محد سلامين وغريهام، اكبدوا   ولكن مل تكن القامئة لكها مهنزمة، فهناك جشعان مهنم صالح أ محد ا 

ال واحدًا يف هذه القامئة املرشفة عىل  ودفعوا اس تحقاقات موقفهم عن جشاعة واقتدار، وال أ خاكل ا 

 خرجوا ، ويه قامئة الهوام اختالف مقامات من فهيا ، هناك قامئة اثلثة بني املرشفة واملهنزمة ، ممن

تنقصهم الشجاعة ، ولكن تنقصهم الرؤية السديدة، ل هّنم  وال أ ريد أ ن أ ذكر من ال حياء اسامً ، ومه ال

ىل ظلامت أ قّل حلكًة وسوادًا ، و وهللا ماكنت أ ود أ ن يكون مفكرًا يف  خرجوا من ظلامت أ شد حلكة ا 

ىل لينينيّة خمففة، مك أ يّنِ جفيٌع مفجوٌع يف اخلامت ووهللا القامة اخلامت واحدًا مّمن خرجوا عن لينينّية مغ  لّظة ا 

يعرفين ومل نهتاتف ومل نرتاسل، ولكن أ لكت كبده الس ياسة وخنرت عظامه الرؤى اخلاطئة كام  أ عرفه وال

 .أ ود ذكرمه ومه معروفون ابلنس بة كل قطع شك وبقية ال حياء ال. أ راه

 حىت ال الليربايل،أ قصد رؤية احلزب  وال اخلاص،تدين يف مفهومك عزيزي أ ن ختربين برؤيتك لل  أ ود اي

شألكه، أ ود مناقش تك خشصيًا عن تصورك خشصيًا  يف الليربالية والفردانية وما نتفلسف أ ان وأ نت

للمنطقة الرمادية هذه، مثاًل احلزب الش يوعي عافاه هللا يقوم عىل جمافاة ادلين يف نشأ ته وتكوينه الثقايف 

نتدخل يف  مننع أ حدًا من تدينه وال ن به حياة عضويّته، ويف العلن يقول لنا حنن الاذلي حيقِّ 

هل، ، ولكنّك متنعه بطرق غري مبارشة، هذا لو جتاوزان عبارة أ فيون الشعوب وال، نعمخصوصياته خل ا  . ا 

املصلحة احلياة اليومية داخل أ سوار احلزب منعدٌم فهيا ادلين، أ اًي اكن السبب، هذه حقيقة ليس من 

نايح، هذه حقيقة ليس من املصلحة املراء فهيا، املراء فهيا، احلزب غري متصاحل مع اجملمتع يف هذه امل 

سلوكيات كثريين من القيادة والقاعدة تتخامص مع ادلين، وهذه حقيقة ليس من املصلحة املراء فهيا ، 

 بيب املدرسة هذه،، ورمادية كونك ر وأ سأ كل عن هذه املنطقة الرمادية هكذا أ قول كل ،

ّن التدين يف احلزب الليربايل  مفا هو فرزك ل لوان هذه املنطقة اليت أ مسهيا رمادية ؟ وأ رجو أ ال تقول يل ا 

براهمي اليت عزفها يف  خل، أ ود معرفة رؤيتك الشخصّية مثل روحانيات صالح أ محد ا  شأ ن فردي ا 

الن وفالن مّمن قضوا عىل داينهتم البلشفيّة أ و مثل لؤم ف اختالجاته العذبة واحلزينة واجلريئة الشجاعة

 .غفر هللا لنا وهلم

 

 :أ يخ العزيز

وهللا بذات ال رحيّية اليت اس تعذبهتا يف كتابيت كل وأ ان اس تعذبهتا يف ردك يل، بذات ال رحيّية أ كتب كل 

يست وال أ خالين قد دخلت منطقة حمظورة أ و تطفّلت أ نقِّب يف خصوصياتك، حاشا وهللا، واملسأ ةل ل 

ناّم أ نت رجٌل جشاع ال  تنقصك الشجاعة يف تبيني رؤيتك الشخصّية لهذه املسأ ةل اليت ال أ رحيّية فقط، ا 
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تتطلب ذرة جشاعة أ صاًل !!..وطبعًا أ كون رصحي معاك أ ان هتمين رؤيتك ل نين متأ مل لرحيل اخلامت ورحيل 

ن ابلفرع أ يضًا قىض عىل بلشفيته ابن خاليت أ سامة فضل هللا ابن يح الصحافة وهو يف س نمك تقريبًا واك

والقرأ ن  يف زهرة ش بابه ابمجلاهريية حتت ضغط لقمة العيش وضغط تصاحله مع اجملمتع والبلشفية ونبوغه

 وهللا أ سامة فضل هللا جرح ابلنس بة يل صعب أ ن يندمل. اذلي حفظه يف يفاعته

لهذا احلزب ابلصالح أ م أ دعوا عليه  عرفت أ دعوا دريت يوم وفاته مك اكن اجلرح مؤملًا واليزال ، ما ما

 ماذا جىن هذا احلزب من وفاة هذا الشهاب املتّقد نبوغًا اذلابل يف حضن احلزب بؤسًا وشقاءاً   ابلفناء ؟

لهيي  .اي ا 

 

طاةل فقد أ خذت راحيت معك ويف ربوع دوحتك اي ويف انتظار ردمك . ذيك العود أ يخ أ سف جدًا لال 

ىل أ ن امجليل ين ربيب احلركة اال سالميّة خصمك التقليدي واليت طاردتمك عفا هللا عهنا ال أ نىس أ ن أ شري ا 

وانجزمتوها عفا هللا عنمك واسأ ل هللا أ ن تنهتيي لك هذه ال شاكل الكرتونية كام أ مسهيا يف مقااليت اليت 

خايئ. سأ وافيك بلك جديد فهيا  .مع خالص موديت وا 

 

 أ خوك أ بداً 

 محمّد خري عوض هللا

 

 :ال وسط وسأ وافيك مبقااليت ال خرىمقاالن ابلرشق 

 اجلهاد واال رهاب .. من جاء ابملتالزمة ؟

http://www.aawsat.com/details.asp?section=17&issue=9133&article=205335 

نتاج من جديد ؟جتديد الفقه اال ساليم .. ان  هتت صالحيته أ م تعبئة لال 

http://www.aawsat.com/details.asp?section=17&issue=9033&article=188515 

 كام أ يّنِ أ ود التنقيب يف الرتاث الفقهيي ونقدههذه املقاالت اكنت مواكبة لظروف داخلية ابململكة 

 

http://www.aawsat.com/details.asp?section=17&issue=9133&article=205335
http://www.aawsat.com/details.asp?section=17&issue=9033&article=188515
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 الرسالة الثالثة 

 

 ال خ العزيز أ س تاذ عادل عبد العاطي

 وبعد وبراكته ورمحتهسالم هللا عليك 

فقد جالت خباطري تساؤالت حريى وأ ان أ فتقد تواصكل املوعود ، وأ كن رصحيًا معك فقد قلت رمبا قال 

م أ ي أ صغر منك بست س نوات فلست بقدمي 1972؟وأ ان مواليد عبد العاطي : ما شأ ين بكوٍز قدمي 

انء احلركة اال سالمية يف سالف س نوات مضت ولست بنادٍم همام اكنت احلركة  ولكين نعم رشبت من ا 

نّه ال يبصق يف اال انء اذلي رشب منه، ولكن  يبصق عىل اترخيه وال انحجة أ و فاشةل كام قال س بدرات ا 

نّك قد تشاهدان هه  نو ا  صنع  ، فقد اكن بينمك واحلركة ماق خشصًا انتسب للحركةكون قلت لن ُأصدنا ا 

منا عندمك ويف احلركة يسمح بتطاول اجلفاء  أ ظن أ ّن النضوج اذلي ، وقد يكون اليزال، والاحلداد

 م.واخلصام يف الشأ ن العا

 تعرف وليت وأ ان شايقي والشايقية قلومب رهيفة كام عىل رساليتعىل أ ية حال افتقدت تواصكل وردك 

ذن لتجدلان يف الانتظار والاصطبار نس بة،هبا من الغلظة   .ا 

وطبعًا كام تعرف فاملقال مثل القصيدة لو . أ دانه بعضًا من مقااليت السابقة أ يخ كل حمبيت ويف انتظار ردمك

ليه الاكتب ل معل فيه تصحيحه ولكن والت حني  فقد نرشت ، قصدت أ ن أ قول أ متىن أ ن  مناص،رجع ا 

 .ن قليةل اخلطأ  كثرية النفع وأ ن تروق كلتكو

 

 أ خوك أ بداً 

 محمّد خري عوض هللا
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 رد على الرسالتين الثانية والثالثة

 

 اهيا الكوز القدمي والانسان الباحث عن احلق اليوم سالم

لو  ل نك ،فقد جعلتين رسالتك انفض عين غبار الارهاق والكسل واكتب كل ،يلوهللا عرفت 

  .أ كربفان حاجيت لكوز قدمي يه  ،عي قدمياحتجت اىل ش يو 

 

 الانامتءات القدمية واحلديثة:

 ابنامتءاهتمبل  ،القدمية ابنامتءاهتمتصنيف الناس ليس فقط  لقد جتاوزت اي ايخ من زمان قضية

ان  العامة ميكن اياتنح ففي  ،مبا ينمتي اليه مما اقميه أ كرثعىل تقيمي الانسان مبا يفعل  وأ ركز. حىت. الراهنة

ورمبا  ،او غريه لالنامتء أ رسىجند كثريا من الرشفاء وسط الكزيان ممن دفعهم انامتء عاطفي او ديين او 

وكل ان  اخل.سط قوى املعارضة  ،اخلجتد كثريا من اجملرمني ممن يدعى انه يقف ضد اجرام الكزيان 

  قد اس تحلت كوزا أ ىنالبعض بسبهبا  عىل أ طلقواليت  ،الكتابةتراجع يف اعالين بعض ذكل هذا 

 http://www.sudaneseonline.com/cgi-

bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=15&msg=1087703750 

  

اليت جعلت ما بني الناس مثل ما صنع  ،ءات القدميةكنا حضااي لتكل الانامت ،اان وانت وغريان كرث

فانظر اىل احلال البشع اذلي جران هل  ،وجعلهتم حياربوا بعضهم ابملطاوي والاطواق واملولتوف ،احلداد

ويبقى علينا واجب تنوير  ،ليأ توا ويتفقوا فامي بيهنم فوق رؤوس عرشات الضحااي ،العقائديني املوهومني

 .خيرج منه لرحاب الانسانية الواسعان  ،وقعة من انامتء ضيقلك من اغلق نفسه يف ق

فقد الحظت  ،يلالا من انحية قميهتا املعرفية  ،ذلا ال هتمين الانامتءات القدمية او احلديثة يف تقيمي البرش 

وامنا ابلتدرجي ويف نقالت متسك بعضها  ،ان الناس ال خترج من انامتءاهتا القدمية مرة واحدة وبقطع اكمل

منه نفس يا  أ كرثيكون اخلروج تنظمييا او س ياس يا  . يعين يف الغالبتكمتل.وقد ال  ،بعضبرقاب 

واخلارج من الاسالميني اغلب عليه  ،العلامنيةتغلب عليه  وذلا فان اخلارج من الش يوعيني ،وفكراي

يزال احلزب وال  ،عامامن ثالثني  أ كرثوهناك من خرج من احلزب الش يوعي مثال منذ  ،الزنعة ادلينية

براهمي.ومن امثلهتم اس تاذان عبد هللا عيل  ،الش يوعي يف داخهل  ا 

  

 ادلين:موقفي من 

http://www.sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=15&msg=1087703750
http://www.sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=15&msg=1087703750
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واذلي اعتقد انه يلعب دورا حموراي  ،ادلينهذا ما يقودين لسؤاكل يف رسالتك السابقة عن موقفي من 

. وحقيقة كنت لرتبية.واابلفطرة  متديننيكام الكثريون ممن اكنوا اسالميني او اكنوا  ،الفكرييف نظامك 

لست  أ ىناحدثك الرصاحة  الابري؟؟لكن من اين كل الصرب اذلي يبل  ،أ كربكل بتوفر  أ رداريد ان 

. هذا الاحلاد سابق عىل يوم.بل لقد كنت ملحدا متطرفا ذات  ،متدينا وليست يل قناعات دينية حمددة

وان اكن فراق الاحلاد  ،لعلميةوان اكنت الش يوعية قد اكدته وقوته واعطته احساسا اب ،ش يوعييت

  .الش يوعي للعلمية مقارب لفراق الطريفي يل مجلو

طارهممت ابدلين يف  أ ىنكل  اليوم اقول وهيمين ان اعرف ملاذا يؤمن  يؤرقين. ومعريف.سوس يولويج  ا 

يه حدود  وما ،ابلعملما هو دور ادلين يف حيواهتم ونفس ياهتم؟؟ ما يه عالقة ادلين  الناس؟؟

ما هو  نذهب؟؟من شألكة من اين اتينا واىل اين  الكربىهتمين الاجابة عىل الاس ئةل الكونية  ؟العمل؟

 وملاذا؟؟كيف س تكون الهناية  وكيف؟؟اين اكنت البداية  احلياة؟؟معين الكون ومعين 

فقد نشأ ت يف جممتع مسمل وارسة مسلمة  ،الثقايفبنفيس مسلام يف الاطار  عليك اين اشعر أ خفىال  

وكثريا ما اجد نفيس ادافع عن الاسالم جتاه  ،رف الاسالم اكرث منا اعرف اي داينة اخرىواع

سالماملعادية  امحلالتخترصات  وان اكن دفاعي من منطلق ادلفاع عن املسلمني  ،واملسلمني لال 

 ولكين ال اؤمن ابلكثري ،(رب حيميه )فللبيتوعن هللا  وكرامهتم اكرث من ادلفاع عن الاسالم كعقيدة

سالممن الاطروحات الوجودية والعقيدية  وارى اهنا متخلفة وممعنة  ،كام لكرث من العقائد الاخرى ،لال 

  .. اعتقد اهنا مثرات عرصهاالتناقض.يف البساطة ويسودها الكثري من 

وامنا الصوفية  ،. ليس الصوفية الطرائقية املتخلفةالصويف.اهمتمت ايضا ابلتجربة الصوفية والفكر  

ما بني هللا  ،والغييب ما بني املادي ،مكحاوةل لكرس العالقة ما بني عاملي الغيب والشهادة يةالفكر 

مهنا  أ كرثولكهنا ال تزال يل جماال للتفكري  ،. اس هتوتين افاكر وحدة الوجود والانسان الاكملوالانسان.

الن فيه رفق  -ام كونيا  اسالميا اكن -ء فس يقنعين التصوف يش أ قنعينولو  ،الاميانجماال لالقتناع او 

  يطرح عالقة جديدة بني هللا والانسان ول نه ،والاش ياء ابل حياءكبري 

والتاوية تش به  .داينة.مثل الفكرة التاوية واليت حولها البعض اىل  ،اهمتمت كذكل بفلسفات كونية اخرى 

ا وافقت هوى جممتعات لكهنا رمب ،للثنائياتالصوفية يف سلميهتا ويف استسالهما للطبيعة ويف رفضها 

من  أ كرث ،مس تقرةورمبا اس تجابت لنفوس  ،حالتنامس تقرة ال جممتعات يف حاالت حتول ودوران مثل 

 .اس تجابهتا لنفس قلقة مثل نفيس

  

 ادلين يف احلياة العامة:
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ان اعتقد  ،اخلجزء من احرتايم للبرش ومنجزاهتم وعقائدمه  هو ،لل داينيل احرتام كبري  ،رمغ هذا وذاك

فوق  ،كام ان احرتام الانسان وكرامته يقتيض احرتام معتقداته ،تضاريرا حضارية ال االاداين لعبت ادو 

فقط  ،ومن اجلهل ان ترفض ما ال تعرف متاما ،لل داينانه ليس عندي اجاابت اكمةل مقنعة ومضادة 

  وانت ال متكل بديال اكمال عنه ،متاماال تعرفه  ل نك

فهو فعال حزب يعمتد عىل الربانمج ويضم الناس عىل خمتلف دايانهتم. اان خشصيا ال  اما احلزب الليربايل 

. متأ كد.وان كنت غري  ،. رمبا عالء ادلين شاموق ايضاغريي.انساان ال دينيا يف احلزب الليربايل  اعرف

ة فيه وان اكنت الاكرثي ،ومن بيهنم البعض متدين جدا ،الساحقة متدينوناغلبية الاعضاء  ابلتأ كيد

جيابيةالعموم اعتقد ان احلزب يطرح موقفا متوازان من ادلين ويتعامل  العلامنيني.. وعىل من قد  ،معه اب 

واخرى عن اطروحات التجديد  ،ال اعرف ان اكنت وقعت يف يدك وادلين الليربالية كتبت مقاةل عن

 كل قريبا وسأ رسلهاالاساليم مل انرشها 

وقد اجعبتين فهيا جدة  -بضع عرشات  - الصحافةوقع يف يدي مهنا يف  ابلنس بة ملقاالتك فقد قرات لك ما

اتفق معك يف العديد من  أ ىن. اؤكد بعضها.الافاكر وسالسة الطرح ومتنيت لو كنت اان اكتب 

ومقاالتك عن الكواكيب فهيا سري حصيح يف  ،جتديد الفكر الاساليم واهامتمك يف حبثك وأ قدر ،الافاكر

اليم اذلي غاب حتت رضابت السلفية الاسالمية )ارشت ايل هذا يف مقايل عن اجتاه التنوير الاس

   مهنا(الاساليم وموقفي  التجديد.اطروحات 

ذاوامتىن دوام الرتاسل وال تزنجع  ،يف هذه العجاةل ،طيب اىل هنا اخمت دقائق  5ارسلت كل الرد بعد  ا 

  اما الرد فهو قادم ال حماةل. الرد.تتحمك يف رسعة  حيث ان ظرويف يه اليت ،اايم 5او 

  

  مع ودي وتقديري

  

   عادل اخوك

  

 

 



 
P

ag
e9

4
 

 الرسالة الرابعة 

 عادل عبد العاطي العزيز الغايل

 سالم هللا عليك ورمحته وبراكته

 وبعد

 

، وفرحت يف ذات الوقت أ ن اكن ذكل اترخيًا قد مىض، قد حزنت ال حلادك السابق لش يوعيتكف

ن هناك نيب بعد محمّد صىل هللا عليه وسمل لاكن هو، واترخيه يف فس يدان معر ريض هللا عنه لو اك

يشفع هل بأ ي ماكنة دينية ولكن دين اال سالم السمح يعطيه هذه املاكنة وهو حيمل س يفه  السابق ال

سالمه!ليقتل محمّدًا صىل هللا عليه وسمل يف حماوةل قبل دقائق من  حلادك السابق حمزن لكن  ا  املهم ا 

ن عكفت عىل دراسة الرتاث  حتّوكل عنه هو املفرح ولعكل تتبوأ  يف التارخي اال ساليم ماكاًن مرموقًا ا 

أ شك يف قدراتك الفّذة تس ندك خربتك العلميّة  وادليين وقّدمت طروحات نقديّة قيّمة مفيدة وال الفقهيي

لغاؤه هيات لها أ ن وه  ابلتجارب الوضعيّة الفاشةل يف قياهما مقام ادلين ,وههيات لها أ ن تكون ، أ و ا 

 مبذهب سلفي منغلق وال ال تتقيدتفعل، يقيين أ نّك ستنجز مرشوعًا معالقًا يف هذا الصدد كونك 

، وتسفه متامًا عن هذا التحّول يف مرشوعك القمييريت لو تعلن  مذهب حريك براغاميت مؤدجل ، اي

 جماراهتا ومراعاهتا ،وهذا المعيقات الصورة عند الرأ ي العام اليت تعّطكل كثريًا وتقعد بك لو ذهبت يف 

تعمتد املذهبية ، كام أ نّه يتّسق مع خروجك الشجاع عن  يلغي ليرباليتك بل يعززها ويقوهيا ، كوهنا ال

 الرساديب املظلمة اليت عافاك هللا عهنا وعن أ سقاهما ،

تِّسق مع نفسك ، ويظهر ذكل يف جشاعتك حني تقول الصواب صوااًب كام  ل مح تراه ، وطبعًا أ نت رجح

ذكل عىل مزاجك يف   يس يطر رضوا أ م أ بوا ، ال  واخلطأ  خطأ  كام تراه ، اتفق معك الناس أ و اختلفوا

معها ، من هذا املنطلق   الكتابة ، املهم أ هّنا كتاابت مرتّبة ودقيقة وحمرتمة وحترتم املتصاحل واملتخامص

كام تعرف ـ تكتسب قمية كبرية الرتفاع نقول ذّمه أ و ش مته  تكتسب كتابتك يف نقد الرتاث الفقهيي ـ وال

نس بة احلياد والزناهة فهيا كام أ تصّور ، هذا عىل املس توى العام ، أ قصد اقرتايح كل بأ ن تنتسب لهذا 

فلسفيّة فقط ، فطريقة أ خذ قضااي ادلين  املسار بعالنية ووضوح وجرأ ة ومثابرة لتصل لهناايت يقينيّة ال

ىل النتاجئ الصحيحة ، يد والتف  من منطلق فلسفي واحد ترض وال  توصل ا 

جنذايب شطحاين ترض وال   تفيد ، ومؤكد أ نت ال كذكل طريقة تناول قضااي ادلين من منطلق عرفاين ا 

أ قول ، ولهذا أ رحّشك لهذا البحث وأ رحّشه كل حىت تصل للحقائق بتوفر  حتتاج ذلكر أ سامء وأ مثةل فامي

 حصيح .. 
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أ خفي مشاعر  ، وال أ محل عاطفة أ خويّة صادقة جتاهكحد كونينعىل املس توى الشخيص هيمين يشء وا

ن حسمت مسارك  جعايب بذهنك ، اليشء الشخيص من تلقاء هذه الناحية يمتثّل يف سعاديت ا  موديت وا 

أ قول أ ن تعتنق اال سالم بطبيعة احلال ، فأ نت مسمل ابن مسمل ابن مسمل، ولكنين  الشخيص دينيًا ، وال

مناجاة حمددة ادة، وأ عين الصلوات امخلس اليت متثّل مقابالت يومية خلالقنا يف أ قول أ ن جتهتد يف العب

خائفًا من مصريك يف   منكل اخلروج علهيا ، ووهللا فهيا ذّلة ، لكام كنت فهيا خاشعاً  الوس يةل والطريقة ال

نّات جتري من القرب ومصريك بعد القرب وأ ن تتصّور نريااًن مش تعةل حبجم قارات وحميطات ، كام تتخيّل ج 

حتهتا ال هنار ، هكذا تتذلذ ابلصالة لكام أ حبرت يف هذه املشاعر الفياضة ، هذا فقط هو املطلوب ، 

عبادة حمدودة جدًا ولكن بتدبُّر وتذلذ ، وأ ضيف كل يشء بس يط جدًا وهو أ ن تكرث من ذكر ثالثة 

ال هللا وحده ال أ وراد أ واًل ال هل ا  وهو عىل لك يشء قدير ، هذه مائة  رشيك هل ، هل املكل وهل امحلد ا 

مّرة يوميًا تسّجل مائة حس نة ومتحو مائة سيئة وتكون عدل عتق عرش رقاب ويكون من قالها الصباح 

يف مأ من من الش يطان يومه حىت مييس ومن قالها يف املساء يف مأ من من الش يطان حىت يصبح ، 

ال خشص زاد عليه ف  هيا ..ويكون أ فضل اخللق عند هللا يف يومه ا 

عادل الزم تكرث من الصالة  الثانية اال كثار جدًا من الصالة عىل الرسول صىل هللا عليه وسمل الزم اي

وهو  هللا،ملاكنته عند  الشفاعة،عليه وسمل ليشفع كل يوم القيامة وهو املمنوح  هللاعىل الرسول صىل 

قال املفلس من ذكر  مزنةًل،مه اذلي الىق والىق يف سبيل توصيل الرساةل وهو أ رشف خلق هللا وأ عال

 . عليهالرسول صىل هللا عليه وسمل ومل يصل 

نّه اكن غفارا، يرسل السامء عليمك مدرارا، وميددمك بأ مواٍل  الثالثة اال كثار من الاس تغفار، فاس تغفروا ربمك ا 

جا ومن لك وبنني وجيعل لمك جناٍت وجيعل لمك أ هنارا ، ومن لزم الاس تغفار جعل هللا هل من لك مٍه فر 

عادل يزيدك يف رزقك واسأ ل جمربني،  حيتسب ، فاالس تغفار اي ضيٍق وبالٍء خمرجا ورزقه من حيث ال

واذلكر معومًا يعطيك اطمئنان جعيب وهللا خالقنا مصم هذه ال ش ياء ومن الكمه يف هذا الشأ ن 'أ ال بذكر 

جاابت مهنجيّة من عزيزي عادل هذا اقرتايح كل بأ ن ترثي الشأ   هللا تطمنئ القلوب' فيا ن العام بتقدمي ا 

خالل نقد الرتاث الفقهيي وطبعًا نقصد تقصيه ابلسلب واال جياب، يعين خشص يف قامة عبد الوهاب 

املسريي تشوفوا تقول ده أ بو العلامنيني وكذكل دكتور محمّد سلمي العوا وطارق البرشي وفهمي هويدي 

ل اسهامًا حقيقيًا يف حركة التنوير الشفافة وأ خرين ولكن هلم كتاابت وكتب رائعة وجعيبة ومتثّ 

ومن جانب أ خر اقرتايح بأ ن تنجو من عذاب هللا ابلتذلل واخلضوع هل ، وطبعًا النجاة برمحته   النظيفة

ناّم أ عاملنا يه وسائل تأ كيد اخلضوع واذلل هل خالقنا س بحانه ، ..   تعاىل وليست بأ عاملنا، ا 

التعاطي مع الشأ ن العام وجبوانبه يف التنوير واملعرفة لكه يقوم عىل  أ ّن مرشوعي يف  طبعًا جاءك انطباع

، رمبا كنت عىل هذا النحو قبل بق مع حقيقة الوضع اذلي أ ان عليهيتطا حموريّة ادلين ، وهذا الانطباع ال
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عرش س نوات، ورمبا التزال بقية عالقة كام أ رشت يف حتليكل يف رسالتك السابقة، ولكين أ ؤمن متامًا 

رئيس لقاعدة اذلهبّية اليت خرجت من نقاشات طويةل بيين وبني صديقي ال س تاذ عبد العزيز اخلرض اب

، وهو اكن رئيس حترير حصيفة احملايد اليت معلت معه فهيا مديرًا للتحرير، قال حترير جمةّل اجملةّل السابق

نّه لكاّم قللّت نس بة القداسة وحرصهتا يف املقّدس فعاًل، لكام قلت أ خط اءك ابمس ادلين، ولكاّم اجّتهت ا 

جلوهر ادلين وحقيقته، ولكاّم زدت من القداسة واملقدسات لكاّم أ خطأ ت وأ سئت لدلين من حيث تقصد 

أ س تطيع ، ومعجب جدًا مبهنج  اخل بأ قىص درجات ماقّدس واحملّرم نرصته ، شاهدي هنا أ نين أ قلل امل

الس ياسة من تقدير وتبجيل مهنجه يف شأ ن ادلين( متنعك سوءاته يف  دكتور الرتايب يف هذا الشأ ن )ال

اكرثة ، ابهلل شوف تنظريو يف املرأ ة والفن وجتديد أ صول   فلو أ نّه ساق أ تباعه عىل شألكة طالبان لاكنت

الفقه وجتديد الفقه والنظم السلطانية وتفسريه للقرأ ن والعالقة مع ال خر يف اال سالم ويه رساةل حوار مع 

 . غاص كامل اجلزويل يف هذا الشأ ن ، ويل معه نقاشات سابقةالغرب وغريها ، ومك

ترى يف العلامنية رشًا حمضًا ، وقد ذكرت كل ال ن قاعدة تقليص  كل حمبيت وأ ان يف منطقة فكريّة ال

ر لها وسأ كون أ حد  سالميّة أ سسها ونّظِ املقّدس، خطأ  العلامنّية حني تلغي املقّدس، فأ ان أ دعوك لعلامنّية ا 

وأ تباعك، صدقين حنن حباجة لهذه التوليفة اليت تس توعب املوجب يف اليسار واجليّد يف معاونيك 

العلامنّية، والصحيح من اال سالم، ولهذا ميكن لعادل عبد العاطي أ ن يؤسس لنا اليسار اال ساليم 

 السوداين، وتس تفيد من تنظري قامات كبرية مثل جامل البنا وحسن الرتايب ودكتور خالص جليب وطارق

كام تظهر صورته بسمهتا  وكنت أ قول دلكتور غازي هذا الالكم وهو منفتح فكراًي ال  البرشي وغريمه،

ال حني تلغي ادلين، ويه مل تفعل ذكل، يه يف أ قىص جتلياهتا يف  اجلاد، العلامنية ليست رشًا حمضًا ا 

ناّم تفصل ادلين عن ادلوةل، وهذا حيمتل النقاش كام سرت  ى حني تغوص يف حبث التفسري الشهري لها ا 

ن شاء هللا ، ل نو ـ كام قلت دلكتور غازي ذات مّرة ـ ادلوةل دي زي القطار أ و زي  هذه املسائل ا 

الطائرة شايةل الناس، فهيم الواعي وفهيم السكران، فهيم العاقل وفهيم اجلاهل، فهيم املسمل وفهيم 

ميكن أ ن  قطار املس يحي ، وهكذا ادلوةل، الميكن أ ن نقول الطيارة اال سالميّة أ و ال املس يحي، وذلكل ال

نقول ادلوةل اال سالميّة، طبعًا يقيين أ يضًا أ ّن املسأ ةل ليست هبذه البساطة، فادلوةل نعم مليئة ابلراكب، 

ولكن القوانني اليت تنظم تواجدمه وحتركهم كيف س تكون وكيف س تصاغ وماهيهتا وروهحا ومادهتا ؟ هنا 

ىل أ قىص حد وهنا  ادلين،ندخل عىل أ ثر   ممكن.ندخل عىل قاعدة ختفيف وتقليص املقّدس ا 

يبدو يل أ نّك ميكن أ ن تقف جبواري يف هذه الرؤية ويف هذا التنظري، وابال ماكن نسهم سواًي يف صياغة  

 .للعلننقاش مشرتك خنرجه 

 وما ام،العن عرفت مايه تصورايت ملسأ ةل حموريّة ادلين يف تفكريي ويف طريقة التعاطي مع الشأ ن ال  

وصكل من انطباع اكن فقط ل نين أ رسلت كل مقالتني يف الرشق ال وسط بلغة حبثية عن جتديد 
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اخلطاب ادليين وعن متالزمة اجلهاد واال رهاب، مّث دخلت معك يف نقاش حول رؤيتك الشخصيّة 

 . والعام.للتعاطي مع ادلين يف الشأ ن اخلاص 

عطربة  يعرف مسجلها غري صديق أ محد والفنان الرائع ود ال ن عرفت رؤييت ، ولو تعرف أ ّن س ياريت ال

 واملقل محمّد جبارة، ومحمّد كرم هللا ومك أ هوى الرائع محيد واملرحوم ايسني عبد العظمي وأ عشق شعر ود

أ دري من أ ين جاء  ، وال احلديث أ مري الشعراء أ محد شويقابدي ويذكرين عىل ادلوام بأ ية العرص

ذكل يف الصور الشعرية وامجلل الاعرتاضّية الطويةل واخليال العجيب والعذوبة  التشابه، ولكن الراحج أ نّ 

واملوس يقى، عىل العموم هذه اهامتمايت ويل رواية خمطوطة امسها املوت يف يح السالمل، تنقل صورة من 

 يّة ليتينحياة البسطاء، ترقد يف المكبيوتر منذ س نتني تقريبًا، ويل حماوالت متقّطعة يف الشعر منذ الثانو 

 .أ وفّق يف مجع قصاصاهتا وتنقيحها

ثك الكوز القدمي عشان تأ خد عنو تصّور مقارب . كل حمبيت وساليم وحتيايت.  هذا هو التعريف مبحّدِ

حلاح شديد أ ن تتصل  ه.فع بك ورفع شأ نك ومنحك حبّه ورضانفعك هللا ون وطليب وبرجاء شديد وا 

 مع خالقك اذلي مينح العافية ومينعها أ كرث من ذكر هللا تواصل. ابهلل عىل ادلوام

 . يعطي العمر ويهنيه ، يعطي الفرصة ويؤجل اجلزاء

 اسأ ل هللا أ ن تس تفيد من ابيق فرصتك وأ ان معك وبقية من حنب وبقية املسلمني

 حزين معيق معيق وهللا عىل بلشفية ابن خاليت أ سامة فضل هللا رمحه هللا

ليهوحزين معيق معيق وهللا عىل بلشفية اخل  امت ومنشفيته رمحه هللا وأ حسن ا 

 .بقي من معران فنرتجاه وندعوه وهو السميع اجمليب وليتين وأ نت نس تفيد من كرم هللا و ما

يقول صاحبك املس هتبل دكتور  خذ ورقة طارق البرشي مرفقة يف أ عىل الصفحة أ و يف الصندوق كام

براهمي حفظه هللا ورعاه عبد هللا  .عيل ا 

 

 أ خوك أ بداً 

 د خري عوض هللامحمّ 
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 الرد على الرسالة الرابعة 

 
 كل عهنا ابلتفصيل سأ كتبواليت  ،شكرا كل عىل رسالتك اليت ااثرت فيين جشوان كثرية

علام ابن ، واي ريت لو كتبت يل رأ يك عهنا  تفضل يف هذا الوقت بقراءة هذه املساهامت املتواضعة

 . اخر بعضها قدمي ولو كتبهتا اليوم لكتبهتا بشلك

 

 اخوك

 عادل
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 الرسالة الخامسة:

 

وكيًة لهحم ومهح يكيلون الس باب لنا عرب ظاهرة الناكت اليت تعمل فأ سها الصدئة يف  قالوا الشايقي حريص

نين أ علن ابمس أ هيل الشايقيّة أ هل اال بداع، أ علن زايدتنا يف  متزيق جسدان الاجامتعي املهرتئ، فا 

نين سأ كتفي بتعليق عابر عىل رسالتك أ دانه حىت الاحلرص، وتطبيقًا لهذا اال عالن ،  أ خرب عىل  فا 

 كقليةل ادلمس هذه رساليت ادلمسة اليت أ نتظر ردًا لها أ كرث دسامة ال

 وأ قول

قرأ ت مرفقاتك الرائعة ، وفرحت أ شد الفرح كوهنا جتّسد يل الفكرة اليت سقهتا كل يف الرساةل واليت 

قميي جديد بتوليد توليفة اليسار اال ساليم أ و التنوير اال ساليم، اكنت مقرتحًا مين بأ ن ترشع يف مرشوع 

 أ ردته منك، ولن أ طيل حبساب انتظاري لردك اكمل ادلمس وجدت مرفقاتك متثّل جتس يدًا معليًا ملا

هّنا رائعة سوى حاجهتا ال عادة صياغة كام قلت أ نت ، خاصًة بتاع  أ ّما تعليقايت عىل تفاصيل احملتوى، فا 

اج الكتايب من مسلمة، الفكرة رائعة وسلمية ولكن املقاةل حتتاج لتجويد أ كرث يف احملتوى الفقهاء وزو 

والصياغة، وليتك تكتهبا بشلك جديد وتقيص جديد ولغة جديدة لغة حبثية تكس هبا قمية أ كرب وتعطهيا 

أ راكن  فرصة أ كرب للنرش يف مجموعة اجهتاد حبيث يف شلك كتاب أ و كتيّب ، وحينذاك ستتخلّص من لغة

 .النقاش اليت اس تخدمهتا مع الرتايب

( حسن الرتايب بني حق الاجهتاد ونرجس ية اذلات) ومن هنا ندخل عىل موضوعك ال خر بعنوان 

 :وقلت فيه

ليه كيف خاطب قضية خطرية مثل قضية حقوق املرأ ة يف اال سالم"  ،وحقوق املرأ ة يف اجملمتع ،انظر ا 

وليس  ،وك منا قصده الفرقعة اال عالمية ،السوقية الاس تفزازيةوهذه الطريقة  ،هبذا ال سلوب الفطري

بلك ما أ نتج  ،واال نسان السوداين ،أ عداء املرأ ة السودانية أ كرب ،وحسن الرتايب الهنوض حبال املرأ ة حقا.

حين  ،ويود لها التحرير من سلطة الفقهاء ،أ نصار املرأ ة أ كربيعود اليوم لزيمع انه من  ،من هنج وممارسات

واذلي يتوسل الرتايب  ،اذلي رأ ينا حصاده يف السودان ،ها يف صاحل مرشوعه الظاليم الانتحاريجيري 

عادة جمده فيه بلك الطرق يل ا  أ مانع  تعليقي هو أ نين ال ". ولو اكن بنقض ما غزهل يف ال مس القريب ،ا 

طالقًا يف نقده، بل أ زمع أ نيّن مل أ قرأ  لشخص كتب نقدًا قاس يًا بأ قىس مما كتبت فيه، لكن مأ خذي  ا 

، وهذا يلزمك أ ن تقول بغري اذلي تقوهل ث طاملا أ ّن تناوكل تناول الباحثعليك أ ن تكتب بلغة البح

سهام قوي جدًا جدًا يف حترير املرأ ة ابمس اال سالم وأ نّه دفع فاتورة ذكل يف جماهبة  متامًا، من أ ّن للرجل ا 

ّدم أ طروحته الشجاعة القويّة للغاية يف الس بعينات اليت التيار اال ساليم احملافظ واملزتّمت الكهام، وأ نّه ق

كتب يف طريق التنوير الاجامتعي ابمس  ويه من أ فضل ما  مّساها املرأ ة بني تعالمي ادلين وتقاليد اجملمتع
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للرتايب . ادلين ،ويه تنسف لك الصورة السيئة السالبة اليت يرص احملافظون واملزتمتون عىل تثبيهتا للمرأ ة

ينفي أ و يربر أ و جيهجه حقيقة سوءاته وكوارثه وطاماته  كور جدًا جدًا يف هذا الصدد وهذا الهجد مش

 .يف الس ياسة

 

 موضوع أ خر بعنوان

 ملاذا يرفض الليرباليون السودانيون تعدد الزوجات والطالق الاعتباطي؟

ن الرأ ي العام فرحت جدًا خملاطبتك هذه القضااي ومناقش هتا دون خمافة أ ن يتصدى نفر مّمن يلوثو

وهذه جشاعة البد  بوذي؟وك نّك  الفقهّية؟فيناجزونك حتت مسمى من أ ين كل أ ن تتناول هذه املسائل 

تعليقي عىل هذا املوضوع أ ن  هذه،مساحة التنوير  املساحة،مهنا يف املرحةل املقبةل حني تتوّسع يف هذه 

س هناك بأ فضل مّما أ ىت به اال سالم حني وصدقين لي ال حاكم،تعطيه عناية حبثية أ فضل وأ ال تترسّع يف 

ورشيطة أ ن يعدل وبتشديد  بأ ربع،قرر ترك أ مر تعدد الزوجات للمسمل رشيطة سقف حمدد ينهتيي 

شديد جدًا عىل هذا الرشط وهذه البد أ ن تنّوه لها ل هّنا حتيك عظمة هذا ادلين وحقيقته العدل وماذا 

مسأ ةل الطالق فلن أ يت أ ان أ و أ نت بأ فضل مّما جاء به  أ ّما والعدل؟تريد حركة التنوير غري الانصاف 

وحني تعيش ال رسة حاةل  طوارئ،هبا خمرج  سفينة وأ ي للطوارئ،اال سالم حني ترك الطالق مكخرج 

صالحًا يوفق هللاح  أ هلها،قال هللا أ ن نبعث حكامً من أ ههل وحكامً من  طوارئ، ن يريدا ا  ومل يقل  بيهنام،ا 

منا  عىل العموم عاجل  النص،حمك ميلء ابحلمكة والرتوي والتجارب هكذا يويح كل يرسلوا أ ي واحد ا 

اال سالم فرتة الطوارئ هذه يأ يت احلمك فيحدث الصلح وترجع املرأ ة املقنجرة ويزجر الرجل كام تالحظ يف 

أ و من هذه الشألكة  مرة؟اجملمتع املسمل ومك يعنّف بعبارات ايراجل مابتختيش ؟ يف راجل بيرضبلو 

جراءات  ترصفاته،سف الرتاب ويندم عىل في  ومل  نشاهدهاوهذه ممارسة  اال سالم،وهذا انتصار للمرأ ة اب 

ذا قالها اعتباطًا ال  .مزاجه.ترتك لعبثية الرجل وتقلّب  تعترب يف الرشيعة  بعد ذكل مسأ ةل الطالق ا 

رصار ال الاعتباطي؟طالق، فكيف تسمونه الطالق  ذا قالها جاد واب   عيلقال لها حتريم رجعة فيه،  وا 

أ نامت أ وىل  ليك،ولن أ تراجع وجات ادلنيا لكها ورفض أ ن يرتاجع، الرشيعة قالت هل عندك فرصة نرجعها 

. وامحلد هلل رجعت بعد العدة )وهذه لها حمكة جليةل كام تعرف( رجعت ومسن عىل عسل ولك ببعض.

يعة قالت هل أ حسن ترجعكل وحنن وبعد فرتة قال نفس اليشء واتكرر نفس السيناريو الرش  متام،يشء 

ىل ثالث  كدين ما فأ ين الطالق  طلقات،بمننعك وال فضل ترجع وتنعل ش يطانك وابلفعل رجع، املهم ا 

، وبفرصة الطلقات يكني حبمك من أ ههل وحمك من أ هلهاالاعتباطي؟ والرشيعة متط فرصة بقاء الرش 

فلن  الرمحن،دثة الطالق هيزت لها عرش الثالث، ومع هذا التخويف الشديد املرعب حني تعلن أ ّن حا

ىل  ويطلّق،جيرؤ مسمل ابلساهل  . شقاء.ولكنّه خمرج / همرب طوارئ حني يتعّذر البقاء وينقلب نعميهام ا 



 
P

ag
e1

0
1

 

ّن س يدان معر ريض هللا عنه طلب من  أ ين الطالق الاعتباطي ؟ وبذات التخرجي اذلي تقول فيه ا 

 فلامذا ال التحرمي،لل مر ومل يكن من منطلق بعض الصحابة تطليق الكتابيات من شدة كرهه 

 تس تخدمون التخرجي نفسه ابحلث عىل الزوجة الواحدة وليس بتحرمي التعدد ؟

يف هذا ال مر ويف  كذكل،عىل العموم رجايئ أ ن تس تويف يف اس تقصائك مّث تصدر ال حاكم وعن رويّة 

ناّم هو تالحق أ مارس أ س تاذيٍّة ع  غريه ، وابلتأ كيد أ نصح نفيس قبل نصحك وال ليك ، حاشا والك ، ا 

 .نقاشات

 

 قلت فيه ( هل اال سالم دين ليربايل ؟) واال سالم الليربالية أ ما موضوعك الرابع عن

سالم كام هو" أ ي بدون حماوةل  ،يف رأ يي الشخيص أ ن يمت التعامل مع اجلانب العقائدي والعبادايت لال 

طار الضمري والعقيدة وعامل الغيب.ابعتبا ،لتفسريه سلفيا أ و ليرباليا أ و اشرتاكيا أ ما اجلوانب   ره يقع يف ا 

فيجب أ ن تحدرس وتحفرس وتحعاجل مبهنج مدين  ،الناساملدنية والس ياس ية والقانونية اخل واملتعلقة حبياة 

وبدون الاعامتد عىل فكرة دينية بعيهنا. ومن هنا يكون البديل حلركة اال سالم التقديم وحركة اال سالم 

وما   واليت تعطى ما لقيرص لقيرص ،احلديثة يف العامل اال ساليم الليربالية هو احلركة ، السواءالسلفي عىل

 ."تعطي ما هلل هلل وما للشعب للشعب ،أ و بتعبري أ كرث دقة ،هلل هلل

ناّم ازداد فريح ورسوري لتطابق الرؤى بيين وبينك يف هذا الشأ ن،  حفسب،أ تفق معك  وهنا ال ا 

يف " نّصه: بعبارة موجزة ومعوميّة حني قلت بقاعدة تقليص املقّدس، وأ نت تقول ماوكنت قد عرّبت عنه 

سالم كام هو أ ي بدون حماوةل لتفسريه  ،رأ يي الشخيص أ ن يمت التعامل مع اجلانب العقائدي والعبادايت لال 

طار الضمري والعقيدة وعامل الغيب. ،سلفيا أ و ليرباليا أ و اشرتاكيا اجلوانب املدنية  أ ما  ابعتباره يقع يف ا 

فيجب أ ن تحدرس وتحفرس وتحعاجل مبهنج مدين وبدون  ،الناسوالس ياس ية والقانونية اخل واملتعلقة حبياة 

فقط أ طلب طلبًا شلكيًا يتعلق مبراعاة التفسري املوجب لل ش ياء  ". د عىل فكرة دينية بعينهالاعامت

اهلل هلل أ و اليت تلهيا، فهيي ذات مدلول ومراعاة أ فهام الناس، وذكل حبذف عبارة مالقيرص لقيرص وم

 . بل ملفوظ ومرفوض لهضم،اعسري 

 

عىل العموم كتاابتك الرائعة هذه مباحث يف التنوير ميكنك أ ن تصدرها يف كتاب عند مركز عبد الكرمي 

ما مريغين أ و دار عّزة، ولكن بعد اس تقصاء جديد للنصوص ومراجعة دقيقة للصياغة، أ ّما العمدان والبمي 

 .الكم مفهي

 

 يف انتظارك اكمل ادلمس
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 أ خوك أ بداً 

 

 محمّد خري عوض هللا
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 الرد على الرسالة الخامسة 

 

 العزيز محمد خري

 حتيايت القلبية 

  

جدا يف سابق الاايم فكل  مشغوالفقد كنت  ،صربت يل لك هذا الوقت أ نكفعال القمل لهيو رافع وجيد 

 .مين لك الاعتذار

اختبار  وضعتين امام أ نكوحقيقة اقول كل  ،علمت مبا فهيا قرأ ت رسالتك القمية هذه وكام يقول اهلنا

مسؤولية املسامهة يف ترس مي تيار الاصالح  ويه ،صعب ومسؤولية حقيقية قد ال اكون جديرا هبا

عىل هدي من س بقنا من الكتاب املعارصين او من ختوم القرنني التاسع عرش  ،لفكري الاساليما

  والعرشين

برضورة اعادة النظر يف الفقه الاساليم وتطوير الاجهتاد الس يايس والقانوين يف  اؤمن اان متاما 

سلمني ان يلتحقوا اذا ما اردان للمواطنني امل  ،واعتقد ان هذا قد اصبح الان رضبة الزب ،الاسالم

اذ اهنا تشلك لب  ،الوقت اذلي جيب ان نرتك فيه نواه الاسالم العقيدية كام يه يف نفس ،ابلعرص

 يشءوامنا  ،ابال سالمما هو  ،الاسالم ولو ادخلنا فهيا التحريف والتطوير خللقنا دينا جديدا

بل  ،كتف مبحاوةل الاصالح الفقهيياهنا مل ت  ،وهذا من اعرتاضايت عىل الفكرة امجلهورية ،للهبائية  اقرب

كل بعض كتاابيت عن امجلهوريني  وسأ رسل ،وعىل لك هذا مقامه اخر  ،ذهبت اكرث للتحوير العقيدي

  ملحقة

 ،انهيك عن قيادته ،يف نفيس القدرة عىل املسامهة الكبرية يف هذا اجلهد أ جدمن اجلهة الثانية ال  

ومس توى  ،من انحية معرفة الرشيعة املدرس ية والفقه اخل فتأ هييل ادليين ،نفسهوالعاقل من عرف قدر 

وان كنت ارى  ،الاصاليحمبثل هذا اجلهد  ،خلوض هذا اجلانب املهم قناعايت العقيدية اخل ال تؤهلين

  رضورته املطلقة

 أ ىنواقول كل  ،يف بعض تكل املقاالت اليت ارسلهتا اليك قد تتسائل مل اذن تكتب ارائك الاصالحية 

التجديدي  اجلهد هذاومل اتوقع قط ان تكون جزءا من  ،وكناشطا كتبت من موقعي مكواطن كتبت م

لوجدت اننا نقول  ،قرأ ت بعض واثئق احلزب الليربايل اليت اكن يل رشف املسامهة يف صياغهتا ولو

بيامن التنظري والاصالح  ،فاحلزب جماهل الس ياسة ،بفصل هممة احلزب الس يايس عن الاصالح ادليين

  من هممة املفكرين ومراكز البحوث واجملهتدين اخل -ابلرضورة  وادليين - لفكريا
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هذه ال  -وليس كس يايس تنفيذي  ،اقمي نفيس كناشط يف املقام الاول أ ىنهذا ما يوصلين الن اقول كل 

ذا ،راضيا عن نفيس متاما وسأ كون مقوماهتا.ايضا ال امكل  - مفكر وال -امكل مقوماهتا  اس تطعت  ا 

من الس ياس يني التنفيذين واملفكرين من وسط  ودمع وتوفري الرشط املالمئة جملموعة حفزاملسامهة يف 

لب فكرة  وهذ يف احلقيقة ،والس ياس يةومحل راية القيادة الفكرية  ،الش باب للتقدم للصفوف الامامية

اء قيادة سودانية الفكري اذلي يكفل بن -التنظميي  -تأ سيس احلزب الليربايل: خلق املنرب الس يايس 

  . جديدة

امنا اان  ،وههيات   - kings maker -امللوك صانع اكونابين اريد ان  اصدقايئ أ جدلهذا السبب اهتمين 

لرتى  ،كل ان تراجع مقاليت عن الامري اجلديد ،اعرف قدرايت متاما واريد ان اوظفها ابلشلك الافضل

  بعض ما احمل به يف هذ اجلانب

لنفيس من اهداف خالل العرشة س نوات  وما رمسته عامليتلخبط" يل لك  يل "الان انت بطلبك  

واليت من بيهنا بناء احلزب الليربايل كقوة رئيس ية يف السودان وبناء املؤسسات اليت تقوم  ،القادمة

فهل هناك من الوقت واجلهد والقدرات ما يسمح  ،السودانية املرشوع الليربايل الليربالية بتطوير الفكرة

رمغ شكري الكبري  ،كثريااشك يف ذكل  الاساليم؟؟ابخلوض يف مرشوع خضم مثل مرشوع التجديد 

  يب لثقتك العالية

اشكرك كثريا علهيا وقد طلب مين ايخ الاصغر  ،فامي خيص دعوتك يل ابالجتاه للصالة وادلعاء اخل 

جتذبك اىل عوامل  فأ هنا ،البداية يف ااتوماتيكيوقال انه يف اثناء الصالة ولو اديناها  ،عصمت نفس الطلب

دعوتيكام ولكام مين اكمل الشكر عىل الاهامتم مبصري رويح يف  أ مهللن . يه عوامل الروح الغنية ،اخرى

  هذا العامل املضطرب

  

  يف مساء هذا اليوم ،كللتعليقاتك حول مقااليت اليت ارسلهتا  ل عودالان  سأ توقف

  

   مع ودي

  عادل
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 دسة الرسالة السا

 

 ال خ الغايل ود عبد العاطي

ىل حني وصول تعليقك عىل تعليقي عىل مقاالتك السابقة يف  قرأ ت رسالتك فور وصولها وقلت انتظر ا 

ذا بك قد أ جنزهتا فعاًل، وهذا يقودين للتعليق  التنوير اال ساليم، ويه أ جعبتين لكوين أ دعوك لكتابهتا وا 

ناّم  اال ساليم،ن بكبسة زر واحدة مفكرًا رائدًا يف التنوير فأ ان مل أ طالب بأ ن تكو أ دانه،عىل رسالتك  ا 

يتعارض  وقلت كل هذا ال بعد؟!ولكنّك مل تكتشف هذا  ابلفعل،ووجدتك قد بدأ ت  ابدأ ،قلت كل 

شاعة الفكر الليربايل  مع خّطتك اليت وضعهتا لنفسك لعرش س نوات قادمة يف تأ سيس وا 

أ ان فقط أ قول مشوار امليل يبدأ  خبطوة، وأ نت تقّدمت بأ كرث من لليربايل، اواحلزب  الليربالية واملدرسة

اليساري اال ساليم الليربايل، منذ عام تسعة  ، أ عين التنوير، وأ نت بدأ ت اخلطو يف هذا املشورخطوة

وتسعني حني كتبت مقالتك القيّمة عن استشهاد محمود تأ مالت يف أ فق املعرفة والشهادة، وال ن فرغت 

م والليربالية، وتعقيبات عىل فتاوى الرتايب وقضية املرأ ة والتنوير اال ساليم حولها، أ نت قريبًا من اال سال

أ ريد غري هذا ، فقط  بدأ ت خطوات وليس خطوة فكيف أ خلبط كل برانجمك رأ سًا عىل عقب ؟! أ ان ال

جيابية ـ وأ نت مس تنري  وتعرف أ نين املثابرة فيه وزايدته شيئًا فشيئًا وهذا يعطي صورة ذهنية عنك أ كرث ا 

مبزيان التقيمي امجلعي   مل أ قصد أ ّن صورتك سالبة ، ال ، وأ لف ال ، ومليار ال ، قصدت أ كرث صعوداً 

ة الوجاهة الاجامتعية ادلينية ك حد أ كرب رافعاته ، وطبعًا النقصد زايد اذلي تدخل اال جاابت والتفسريات

للمعتقد ومسأ ةل عالقة الزمة الفاكك عهنا،  ، فاملسأ ةل مسأ ةل انامتء للمجمتع ومسأ ةل انامتءابلنس بة كل

ذن رضورة وليست ترفًا فكراًي  ومسأ ةل انزالق ابمس ادلين وقع فيه اخلطاب منذ مئات الس نني، فهيي ا 

 أ تصور حبسب ما وليست وجاهة اجامتعية، هكذا يس تقمي مرشوعك ويرحب

نو ليس مثّة تعارض، بل العكس هو الصحيح  وأ ظنّك تتفق معي مية املية ا 

 .اكن من شأ ن التعليق عىل الرساةل هذا ما

، فهيي تدخل يف ذات مرشوعك القميي الكبري، "أ فق املعرفة والشهادة"ابلنس بة ملقالتك الرائعة يف 

ومرتكزها هنا النقد املوضوعي ملوروثنا يف العمل العام وموروثنا يف املنتج الفكري وموروثنا يف الزعامة، 

ل القراي وغريه ل ثنيت عليه من خالل رؤية نقدية كذكل وليس من ابب وهذا معل ممتاز ولو أ نين يف حم

ثناء اجملامالت، ابلنس بة لرأ يي فامي أ جنزته، أ قول جيّد أ نّك تركته كتااًب مفتوحًا لتقوم بتوضيبه الحقًا، 

 وأ قول ليتك تقوم بتوضيب رؤية نقدية حملتوى الفكر امجلهوري جوهر الفكرة، ولو أ نين أ ريد الالتحاق

 ابلفكرة ماذا عيل أ ن أ فعل ؟ 
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أ نت مسيت هذا املوضوع قلياًل حني أ رشت لالكتفاء بمتجيد ال س تاذ الراحل، ولكن مايه مادة الفكر 

يكون  امجلهوري اليوم، وكذكل رؤية نقدية للك كتب ال س تاذ وأ نت تقرأ ها منذ املتوسطة، وطبعًا يك ال

نّه تكفي القراءة اال جام أ جنزته يف أ فق املعرفة والشهادة، طبعًا أ نت  لية حبجم ماال مر شاقًا معيقًا فا 

 ولكن يف كثري منه مسحًا خفيفًا جداً  أ قوهل كل ملعظم ما تطّرقت

أ يخ وهللا وهللا نرثيك ال ن لو مل  التعليق ال خري عىل طليب وقبيل طلب شقيقك ال صغر عصمت ، فيا

نقطاع لذلكر وهناك املزاوجون لل مر وهناك ، هناك أ هل العبادة والتبتل والاتكن عالقتك جيّدة ابهلل

أ هل اال حسان اذلين يراقبون هللا وهو يراقهبم وهناك وهناك وهناك، لكن خليك زي حاالتنا كدة منيش 

 يعذبنا اليف القرب وال الصالة ل هنا صلتنا ابهلل وجنهتد يف أ ن ندعوه ليغفر لنا وهيدينا الرصاط املس تقمي وال

مرٍء مهنم يومئٍذ شأ ٌن يغنيه، بس خليك زي حاالتنا يوم احلرش يوم يفر ا ملرء من أ عز الناس دليه للك ا 

فقط، وشوف شغلتك   قلت كل عّود لسانك شوية شوية مع الصلوات امخلس، بشيش بشيش زي ما

زيك زي الناس، ربنا من كرمو ورمحتو خفف علينا وخىّل املوضوع يمتو من عندو برمحتو بس الزم نعمل 

ّن هللا يغفر اذلنوب مجيعاً لعبادي اذلين أ رسفوا عىل أ نفسهم التقنطوا من رمحة هللا قل "حاجة،   . "، ا 

لهول ال مر ايعادل ، وهللا وهللا  تدخل ال رض اي بس أ معل حاجة قبل ما كدة؟داير تعهد أ كرت من  

ة هللا أ ن يشملو حمتاج لتأ كيد أ ان حزين جدًا جدًا للخامت عدالن بلك أ لقه اذلهين ولكن طمعي يف رمح وما

أ علمه ولست خموالً  ويشملنا مجيعًا برمحته، وطبعًا أ ان الأ حتدث عن مصريه بعد أ ن دخل ال رض، فهذا ال

منا أ قصد جمافاته للرؤية اال سالمية عىل أ ايم حياته، وكذكل ابن خاليت حافظ القرأ ن  ابلتحدث عن ذكل، ا 

اكرثة حني أ راد الومه أ ن يلغي اليقني اال مياين يف محأ ة غفر هللا لمك فقد أ دخلمتوه التيه والومه الفكري وال

 .حني مشلتك ابخلطاب فقد اكن ذكل اترخياً  تأ خذ عيلّ  رصاع س يايس اتفه! طبعًا ال

 

 ابلفعل ما املصري؟ ما ال وان،هيمين ال ن عادل عبد العاطي أ ن خياطب نفسه بصدق قبل فوات 

ئب، لقيناها صاح، حني جيامع الزوج زوجته فيلتقي ماء قرأ ان خيلق اال نسان بني الصلب والرتا املصري؟

نسان ملف . الرتائبالرجل مباء املرأ ة وابلفعل ماء الرجل من الصلب وماء ال نىث من  قرأ ان أ ّن للك ا 

يعرفها أ حد  أ رزاق وشقي أ و سعيد وابلفعل رأ ينا الناس يتفاوتون يف السعادة والشقاء وأ ّن امللفات ال

وجدان لك  املركزة،ري عن شقائه غدًا حني يسقونه ابلقطارة أ و حني يدخل العناية يد فالسعيد مباهل ال

 قرأ ان عن النجوم البحار ال...اخل. ذكل حصيح

ال هللا اذلي  قرأ ان أ ّن اال نسان هل أ جل ال الس ياق،ولكن هيمنا يف هذا  د ال أ حابلفعل  خلقه،يعلمه ا 

ذلكل ننىس لك هذا  جحاب،واملعارصة  يومية،ا بصورة لك املراحل نعايشه قّوته!!يعرف أ جهل همام بلغت 

فتقول يل ومن أ كد  ابلغيب،فقط نتوارى عن مواهجة ال مر حني يتعلق ابملرحةل ال خرية املرتبطة  املشهد،



 
P

ag
e1

0
7

 

يعين  ال رض؟ولكن السؤال البجد جد وين مصريك بعد تدخل  ذكل؟كيف نضمن  والنار؟وجود اجلنة 

 س تاليق؟ماذا  سأ اليق؟ماذا  ريك؟مصوين  مصريي؟وين  متوت؟بعد 

يعين املوت ده . والرجاءمن العمل وكثري جدًا من اخلوف  قليل شغلالقصة صعبة ابجلد دايرة شوية  

وين ؟ هللا أ عمل   شغةل حقيقية ابس مترار نوّدع عزيزين لينا انهتت سريمت وانهتت أ ايهمم بس مشو

ذا بلغت احللقوم، وأ نمت حينئذ تنظرون، وحنن أ قرب القال: "فلوربنا يف هناية سورة الواقعة  مبصائرمه،  ا 

ليه منمك ولكن ال ن اكن من  ا  ن كنمت صادقني !!، فأ ّما ا  ن كنمت غري مدينني ترجعوهنا ا  تبرصون، فلوال ا 

ن اكن من أ حصاب  فسالٌم كل من أ حصاب الميني، وأ ّما  الميني،املقربني فروٌح ورحياٌن وجنّةح نعمي، وأ ّما ا 

ن اكن من ا ِّك ا  ح ابمس رب ّن هذا لهو حقُّ اليقني، فس ّبِ ملكذبني الضالني، فزنٌل من محمي وتصلية حجمي، ا 

 العظمي " 

ليه منمك ولكن ال ده،ابهلل شوف التصوير  ذا بلغت احللقوم وأ نمت حينئذ تنظرون وحنن أ قرب ا   ا 

ن كنمت غريتبرصون. ن . أ ي وهللا ، بعدين التحدي هنا فلوال ا  ، يعين كنمت صادقني مدينني ترجعوهنا ا 

تبرصون ، كنمت سرتجعون  العزيز عليمك وقاعدين فوق راسو حلظة املوت وربنا أ قرب لهيو منمك ولكن ال

نتو زاتمك مدينني ، روحمك زاهتا ستسلموها ن كنمت صادقني لكنمك ا  نت عزيز   هل روحه ا  ،عشان كدة ا 

زك جد جد وميكن غريي يرتاسل معك لكن جدًا وهللا برمغ قرص زمن التواصل بيننا لكن ربنا بيعمل بع

الكم اخلّوه احلقيقي ، وهللا سعاديت أ ن تقول يل جزاك هللا خري   مابقولو كل زي الالكم ده ، لكن ده

لزتايم اخلاص جتاه مصريي الشخيص أ ثّرت يف وأ قوم حاليًا مبراجعة وسأ ختذ قراراهتا خالل هذه الساعة،  ا 

لو أ قرأ  هذه الرساةل ، وهللا املسأ ةل ليست مسأ ةل طلب وينظر ريت  وس تكون مفرحة ابلنس بة كل، اي

 ب غري الصلوات امخلس وحتريك اللسان ابدلعاء والرجاء ؟ما املطلو ويفاد، وبعدين 

 

 حتيايت وحتيايت وحتيايت

 أ خوك أ بدًا محمّد خري عوض هللا

 

 


