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 مصطفى سنددراسة يف شعر 

 

زمنًا يف قضية اخليال عند مصطفى سند من  تفرسُت

خالل الرؤية اجملنحة ملفهوم اخليال نفسه، وأول ما وجل يف 

الوجدان عن حتقيق هذه الرؤية هو سؤال مباشر وجل يف أضابري 

عقلي وفرض نفسه على الغوص يف أعماق مفردة سند وهو هل 

 عنصر اخليال قضية انفعالية أم مفتعلة؟ 

األمر اهلني حيث إن تعدد األخيلة ومل تكن اإلجابة ب

التصويرية عند سند ليس هلا ترتيب حمدد وليس هلا ضابط 

يربط إيقاعها بزمن حمسوب وال بشكل متحد ميكن أن يستند 

عليه الناقد، وإمنا تناثرت من حيث الشكل يف العديد من 

األرصفة اهليامية اليت جعلت من اخليال نفسه واقعًا يفرض 

 قصيدة. نفسه يف بناء ال

ولعل سند نفسه مل يفطن إىل هذه املسألة اليت فرضت 

نفسها على ريشته وهل يستميت يف بناء الشكل اخليالي ملا 

يريد. والطموح لدى سند فرضته بنية القصيدة الرافضة لواقع 

ال يستطيع القارئ اخلروج من سكونه إال بسكون مفعم بعبقرية 

الل رؤيته الرافضة اخليال املفروض على الشاعر فرضًا من خ

دون حتديد شكل الواقع املرفوض من خالل مضمون حمدد 

 ملعنى املفردة. 

ولذلك كانت القصيدة لدى مصطفى سند متثل 

بناءًا غري تقليدي من حيث استنطاق اجملهول الذي ال يدريه 

واالستغاثة به يف وضع احللول ملشكالت هي األخرى مل ُتفصح 

يف ذلك قد سبح ضدَّ تيار صالح عن ذاتها بشكل تقليدي. وهو 

أمحد إبراهيم عندما ركن إىل االعرتاف الواقعي يف حماولة 

الستجداء اجملهول حني قال يف ختام أغنية الرتوبادور: عقريتي 
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جتيش أغنيات عاشق، ترقق الغناء، يا ليتين رصاصٌة تطلقها 

اجلزائْر أو مشعة ساهرٌة تؤنس ليل ساهر، أو كلمة السر تقود 

ًا لثائر، أو خنجر طي فدائٌي خفٌي ماكْر، أغيب يف مهجة ثائر

جاسوس وجنب غادر، لبسمة واحدٍة كالفلة البيضاء تبسمها 

اجلزائر. هكذا سبح صالح أمحد إبراهيم يف تيار التمين املباشر 

 الذي ختمه كعادته بتحقيق رؤيته بواقعية واضحة وحمددة

 . من خالل ما كتب

يال اجملنح إذا جاز التعبري سند هام يف خضم اخل ولكنَّ

دون أن يعطي فرصة ألحد كي يتنبأ بالنهاية. ولذلك ظلَّ 

اخليال الالحمدود هو القالب الثالث للقصيدة عند مصطفى 

سند إذا اعتربنا الرفض هو القالب األول والتصوير هو القالب 

الثاني. واخليال عند سند أشبه بالتحدي عند حممود درويش 

مفردات واقعه املعذب أن يركن إليه كمالذ  الذي فرضت عليه

أوحد من االستسالم أو التقوقع ألنه خشي أن يكلس هذا الواقع 

 عظام التعبري خوفًا من زئري البنادق. 

ولذلك ركن سند إىل اخليال كمالذ أوحد من 

االنسياق خلف واقعه الذي ال يستشرف آفاقًا رحبة تبشر 

باخلروج اآلمن من األسر الذي وجد فيه الشاعر روحه املكبلة 

منذ األزل. ولذلك اختار دون أن يدري رمزًا فرض نفسه على 

مفرداته يف معظم األحايني دون أن يتكرر وال مرة واحدة يف 

 ملضمون. وهذا الرمز هو الشمس. ا

يقول سند يف قصيدته أربعون: ورمست وجهك وردًة 

للشمس ترقص فوق زورقها وترقد يف نصال الريح واألنداء 

تسبُح عرب دائرة الدماء، ودعوت يا رقع اهلوان تبددي، يا حس 

مزق وجهك العاري ويا حبر اشتهائي، إني أودع أربعني شربتها 

ق العمر أطرق كل حانوت أبيت الليل أحلم زهوًا، أحلق يف مسا
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فوق أرصفة الزمان. كان استالف سند هلذا الرمز غارقًا يف 

خضم اخليال الذي جعل من تناقض املعنى الظاهري 

للمفردات معربًا جلسر الرؤية اليت يريدها حتى ال يناكفه 

فيها اآلخرون. ولذلك أراد أن يهدي للشمس وردة، وهذه الوردة 

س رقصها باحلدث التقليدي فوق السباتة أو سعف ترقص، ولي

النخيل املوروث ملمارسة الرقص يف قرية سند وإمنا هو رقص 

على زورق، ثم عندما ترتاح من هياج الرقص ترتاح على نصال 

الريح، وال تسرتيح إال بني خرير الدماء كرمز للواقع الذي أراد 

يح اخلروج الشاعر االنفالت منه بالدعاء الذي ال ميلك مفات

بدونه. وترك الباب مفتوحًا لرسم النهاية دون التدخل بوضع 

تعريف حمدد للشمس اليت استقرت يف صدر بناء القصيدة. 

وعاد يف النهاية ليصور حاله الذي آل إليه يف حبثه عن ذلك 

 اخلالص.

رأيتين وجهًا يدحرج يف سهول الشمس أنعام اخلليفة أ

ٌر وتاج سحابة يرمي الربوق، والطريق، وحٌش وجاموٌس عتيق، نا

يدق بطن األرض، ينشر كل ألوان السماء، أرأيتين أثقو كشاة 

اخلوف، أبرُك خلف نافذة الدعاء؟ وجهًا ميزقه العذاُب الرعُب 

تولد بني عينيه احلروف وتعشب الرؤيا وأردية الرباءة يف شكلها 

 العفوي، يف أريافها األوىل، ُتحدث عن يقني البدء، ُتومض خلف

 نافذة مضاءة. 

ومصطفى سند بهذا التناول ملفردة الشمس كرمز 

خاص ال يعبأ بتعب الغوص الذي ينتاب القارئ ما دام قد بنى 

نسيجه باملفردة اليت فرضت نفسها عليه، وقد ترك لقلمه حرية 

التحليق ما يشاء يف ملكوت ال متناهي ال يعبأ باحلدود وال 

مبساعدة املتلقي يف وضع بركن لقوالب التفسري. بل ومل يعبأ 

مفاتيح تساعد على توضيح ما يريد أن يقول. ولعل ذلك 
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يتضح بشكل واضح يف عبارته: ومفتاح لساني يومي يطل على 

الزوارق يف حميط الشمس يسكن هلة اجملرى ويستعلي على 

غرف األغاني. فإذا حاولنا أن نربط بني املضمون الظاهري 

قة املفردة باملعنى املعجمي ملفردات هذا النسيج من خالل عال

الستعصى علينا الدخول إىل ما يريده سند، بل رمبا أعيانا 

املسري خلف خطواته اليت ال تساعد مطلقًا يف التنبؤ مبا سيأتي 

 بعدها. 

ولكن إذا بدلنا أسرجة اجلياد اليت تركض خلف 

املعاني ألمكن أن جند مفتاحًا ملغازلة هذا العامل غري املرئي 

ستشرفه سند من خالل اختياره ملفردة الشمس. ولعل يف الذي ا

هذا أيضًا تفسريًا خلروجه عن جماراة تيار الزمن املألوف يف 

رمسه للكيانات اليت أرادها. فهو مل يربط مفرداته بلجام 

القطيع الذي يسري خلفه، وإمنا أطلق ألخيلته العنان، وحلق يف 

ه ليس مبقدور فضاء واسع رمسه هو لنفسه رغم أنه يعلم أن

أفراد السرب املغرد حوله السباحة يف مثل هذا التيار. ولذلك 

اختلف مع صالح أمحد إبراهيم الذي قال: النار والرشوة 

والدخان، والكاتب املأجور والوزير، مجيعهم وصاحب املشروع، 

حبلفهم حيارب الزراع، حيارب األطفال والنساء، وينشر املوت 

اص يف الصدور، وخينق اهلتاف يف على األرجاء، ويفتح الرص

األعماق، ويفتح السجون، حيث حيشد اإلنسان كالقطيع 

 وحيكم العساكر الوحوش. 

استخدم سند مفردة الشمس ألنها مثلت هاجسًا له 

أراحه من لعنة املباشرة اليت اتقاها يف مجيع أغنياته خمالفًا 

صديقه صالح. يقول سند يف وصفه لفارس الربوق: اختار 

س الربوق هذه السحائب املسافرات يف خمادع الشموس فار

الستواء الصبح يف مقاعد الشروق. وهنا نلحظ أن الشمس اليت 
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أصبحت القاسم املشرتك يف كتابات سند مل ُتعط املعنى الذي 

قد يتبادر لألذهان من أول وهلة وإمنا تشرتك هي األخرى يف 

ءه املتفرد رسم صورة اخليال الذي أراد له سند أن يكون وعا

للتعبري عما يريد. وميكننا أن نلمس ذلك بوضوح يف قصيدته 

العودة إىل البحر حيث استهلها بقوله: أوقدي البحر جسورًا من 

حرير الشمس يرتد إلينا طرفنا اجلالس يف الساحة حيبو فوق 

جدران املنازل، طاملا عدتك وحدي يف زمان اخلصب كالربق 

غبة املوت بأحضان املدى والريح الذي يشعل يف رمل السواحل، ر

 وردي األنامل. 

وجاءت الشمس يف قصيدة النهر واللحم حني قال: يا 

موت حني جتيء حدثنا نعد قوائم الساعني حنو الشمس 

واألضواء يفرتشون حارات اهلوى الضاري وأرصفة الرغاب. 

وظهرت الشمس يف قصيدة حوار مع إطار قديم حيث قال: 

م يف جهامة اإلطار يطل جذوة مقدسة، وكان وجهها الذي ينا

 شرحيًة من طيب زهر الشمس يف عريشة النهار. 

أما يف قصيدة الغابة فقد ظهرت مفردة الشمس بإطار 

خمتلف متام االختالف عما جاء يف سابقاتها رغم أنها مل تربح 

إطار اخليال الذي ملسناه منذ البدء عند سند: أشم نكهة 

ا انتميت منذ هاجرت بويضة احلياة البكارة، أحس أنين إىل هن

عرب جدتي وأنكرت حواضن اإلله ملعة احلضارة، تلوح يف جبيين 

اهلجني يف حناس الشمس، سال يف دماي يف غرابة املالمح، 

وعندما سجنت يف رواق الليل، كانت الطبول واخلمور الذبائح. 

وعندما أراد الشاعر أن يقرتب أكثر من رؤاه احملفوفة بالبعد 

تأمل طور استخدامه للشمس يف قصيدة شجرة الدر حني وال

قال: من زوبع القرار ، يف صدرها، وشق للمرآة نهر الشمس قال 

ما صداق شهرها األخري ما نهاية الطريق؟ يف عني من ميوت 
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حتت راية النهار. ومل يصل الشاعر إىل مرماه حتى رسم 

ل اجملنح للشمس إطارًا بديعًا تفوق به على ذاته يف رسم اخليا

الذي الزمه يف رسم القصيد. وقال يف أروع ما كتب يف ديوانه 

مالمح من الوجه القديم: فأعدنا خلوان الدفء واألمسار، 

أمسكنا إىل وجه الصباح، وأعرنا عدة األحزان بوقًا كصهيل 

الشمس يعدو بشجون الظلمات، لنغين حتفة املقهى بدق 

 الكأس باألخناب جنري لفناء اخللوات. 

عد ذلك برزت مفردة الشمس يف قصيدة الشهادة ب

األخرية لرتتبط باألرض البكر يف عطائها للكادحني من رفاق 

سند: مألت من بنيك حنطة الشموس جوف معصرة، بنيت يف 

مدينة النساء شاهدًا ومقربة، وقلت للرسول حني أبطأت خطاي 

معذرة. بعد ذلك فرضت الشمس نفسها ألربع مرات متتاليات 

صيدة أربعون، حيث كانت االستخدامات يف غاية يف ق

االختالف رغم أنها جتاورت يف حبكة املعنى الذي مل يسعف 

العاطلني عن الغوص يف أعماق الشاعر إال مبا أخذته ريشة 

العصفور من حبر احمليط: أرأيتين؟ وجهًا يدحرج يف سهول 

الشمس أنعام اخلليفة والطريق وحش وجاموس عتيق، ناٌر وتاج 

 حابة يرمي الربوق. س

ثم ميضي يف سرده فيقول: ورمست وجهك وردة 

ثم يقذفه املوج يف ساحل آخر فيقول: يا ثقيت متوت  ،للشمس

وأنت ترسم وجهها للشمس تسرح يف املقاهي، ساق يذرذر يف 

عيون الشرب والسمار أغنية بطعم الدمع تنبح فوق أضرحة 

ر  حني قال: الشفاه. ثم صاغها يف نفس القصيدة مبضمون آخ

أسفي عليه إذا توشح حرمة املوتى وظن الشمس تبعث يف شتاء 

دمائه السكرى وتنبت عرب أوردة اهلوان. وقال يف مطلع قصيدة 

كلمات جديدة حلب قديم: أروع ما فيك العينان، أروع ما 
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فيك الشمس الغاربة الوجه تصلي فوق خليج من أحزان. 

قصيدة: حبار تاه على وواصل تلك الرؤية امللتهبة يف نفس ال

زنديه امللح، الزبد األبيض يود اجلزر املنسيات حناس الشمس 

الثلج العائم يف اخللجان. ومل يكتف بذلك التصوير بل 

ختطاه يف نفس القصيدة حني قال: أدعوك وأنت تعاني الدوخة 

ساق الشمس يدق حفاف دنانك ال تتوقف جمد العمر األوحد 

 شراعك لإلحبار. أن ختتار ما ظل يراود جفن 

الشاعر حني أراد أن يفصح عن شيء من مكنون  لكنَّ

الشمس يف قاموسه اخلاص قال يف قصيدة خواطر مغرتب يف 

عيد بالده من وادي بارو إىل ضفاف النيل: اختار فارس الربوق، 

اختار هذه السحب املسافرات من خمادع الشموس الستواء 

بكعبها شرارة تدور يف  الصبح يف مقاعد الشروق اختار أن تلفين

 أتون القلب يف بواتق العروق. 

ويقول يف نفس القصيدة ذكرت مهرجان بعثها، ذكرت 

أهلي املتوجني بالشموخ واإلباء، شيوخ عزتي ومشسي اليت تطل 

كالعروس من نوافذ السماء. وقال يف نفس القصيدة: أختار 

أغنيات الشمس، فلتكن هدييت لكم مالحم الضياء شعري 

يم، لعله يروق يف عيونكم. ولكنه عاد إىل نهر الشمس يف احلم

مطلع قصيدة البكاء على أبواب غرناطة األفريقية: إيقاٌع، طبٌل 

جيرح قلب الليل قواف ذهبيات من نهر الشمس تصب على 

شفيت، فأذهل يومض يف عيينَّ بريق املطلق، يصبح بهو احلضرة 

 والفردوس على خطوات. 

س لرتمجة ما يف ذاته فيقول يف ومضى يف استعارة الشم

نفس القصيدة: يلوون عنان الصبوة حنو القطب األسطوري 

ويرتادون حبار العسجد حيث الشمس تنام حبضن املوج الدائر 

والتيار. أما يف قصيدته ناقلة الضياء فقد حاد مصطفى سند 
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عن الرؤية اليت رآها يف البدء وأعار الشمس ثوب اجلنوح إىل 

بل وجه املرايا: يا قيعان، يا وهج املرايات تكلس احلزن الذي سر

فيك ضوء الشمس وارتعشت على اليم دوائر من رنني الليل 

تهمس باحلكايات. ويف قصيدته الرقص على إيقاع الزمن أراد 

هلا الرحيل عن عامله يف إحدى صور التحدي: إن كان ذا قدري 

فخل الشمس ترحل، خل أشرعة الوضوح تذوب عرب مدارج 

رؤيا وحتتدم الظالل، أنا ذلك املرصود للشجن العقيم ال

 وللكآبة والضالل. 

وقال يف نفس القصيدة ما الشمس فوق البحر؟ ما هلب 

املرايا؟ نار حدتها وما صلف الربوق؟ ويف مداوالته السرية بني 

احلروف واملوت أجاب سند على السؤال الذي راود اجلميع حني 

فراغ العني كيف ميوت من قال: ومنوت قبلك، كان للموتى 

يهوى برود الشمس يقنع من منازهلا بباب النور يشرب من 

خوابيها مثاالت الضياء؟ يف الشمس كان اجلنس يسقط 

كلما سقطت بأرض العار أحزمة البنات، فتح العويل أقارب 

 املوتى على قبل احلروف وما تناثر من دنانري الشموس. 

نقف على خيال ويف اخلتام ال نربح خيال سند حتى 

الشمس وهي تتهادى يف هذي النجوم: أدس الشمس بني اللحم 

واألجفان، ال غرضي نسيت وال طريقي، هذي النجوم من البعيد 

مجعتها مطرًا ألجلك. وحتى آخر املطلع يف ترانيم حامل 

األختام: سلوا قليب أمام اهلل أقسم ال سناك الربق ال رئة 

فجر النار ال ياقوتة  الشموس تفجرت يف البحر ال طلعات

 األزمان بعينيك املدى يصحو وتنهض يف البعيد الشمس. 

وعندها نودع الشاعر األسطورة مصطفى سند الذي 

جعل للشمس سربااًل وثوبًا وهوية، ثم سكن إىل جوارها يستلهم 

الدفء يف صقيع احلياة الال متناهي، فهل يا ترى أهلمته ذلك 
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املتوهجة فلونت مالمح وجهه الدفء أم أحرقته بلهيب خيوطها 

 القديم.
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 مشكل جنوب السوداندراسة يف كتاب 

 

هو  مشكل جنوب السودان منوذجًا حلالة انهيار االتصال

أحدث كتاب يصدر للدكتور حممود حممد قلندر بعد 

سنوات النمريي، واالتصال اجلماهريي النظريات كتابيه )

( وعدد من املؤلفات اليت أصدرها باللغتني والوسائل والنماذج

العربية واإلجنليزية بعضها مفردًا وبعضها باالشرتاك مع  

 آخرين. 

والدكتور حممود قلندر من الكتاب السودانيني 

املتفردين الذين ظهروا يف العقود الثالثة املاضية ليمثل إضافة 

هجر. حقيقية ألهل القلم السودانيني الذين يعيشون يف بالد امل

حيث إنه بعد أن خترج يف جامعة اخلرطوم عمل بالقوات 

املسلحة يف فرع التوجيه املعنوي عندما اختاره رئيس 

اجلمهورية لريتقي بهذا الفرع املهم يف املؤسسة العسكرية رغم 

 أن طموحه كان الدبلوماسية قبل العسكرية. 

وتدرج يف السلك العسكري حتى نال رتبة اللواء، 

رط يف سلك الدراسة األكادميية فنال درجة وبعدها اخن

املاجستري يف اإلعالم من الواليات املتحدة األمريكية وبعدها 

درجة الدكتوراه يف اإلعالم من أمريكا أيضًا. وبعدها عاد 

ليعمل أستاذا لإلعالم جبامعة اخلرطوم، ثم سافر إىل 

تح، اجلماهريية الليبية ليعمل أستاذا لإلعالم فيها جبامعة الفا

ثم عاد ثانية جلامعة اخلرطوم اليت عمل بها لفرتة وجيزة 

شارك خالهلا بالتدريس يف جامعة أفريقيا العاملية وجامعة أم 

درمان اإلسالمية وجامعة القرآن الكريم ثم تلقفته اجلامعة 

اإلسالمية العاملية بكواال ملبور اليت ظل بها حتى اليوم. ويف 

ن الوقت فلملم أشتات فكره ماليزيا أتيحت له فسحة أكرب م
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الذي توزع بني الصحافة والعسكرية وكتابة اخلطابات 

الرئاسية فعكف على التأليف طوال السنوات املاضية. وكان 

من ضمن هذه املؤلفات كتابه الذي حنن بصدد اآلن. وهو 

بتاريخ: أبريل  كتاب حديث صدر توًا من دار الفكر بدمشق

 م. 2004

الشمال -دة قراءة ألزمة اجلنوبوالكتاب عبارة عن إعا

من منظور االتصال االجتماعي الثقايف. حيث ركز فيه على 

أزمة جنوب السودان من خالل عدة أبعاد حوت جوانب الصراع 

املختلفة طوال سنوات احلكم الوطين اليت أعقبت مترد توريت 

م. وقد ساعد الكاتب يف طرح هذه القضية 1955األول يف 

اقبة يف استقراء األحداث وحتليلها حبكم الشائكة نظرته الث

خلفيته الصحفية الطويلة اليت عركته وسط األحداث 

لسنوات عديدة قضاها رئيسًا لتحرير صحيفة القوات املسلحة 

يف عهدها الذهيب، حيث كانت األوسع انتشارًا واألدق حتلياًل 

 بني كثري من الصحف القومية واخلاصة. 

قلندر األكادميية فضاًل وقد أضافت دراسات الدكتور 

عن احتكاكه بصناع القرار السياسي والعسكري بعدًا آخر هلذا 

السفر الذي جاء جامعًا مانعًا لكل أبعاد القضية. ومن خالل 

حتليله لألزمة بدأ الكاتب بتسليط الضوء على ما أمساه البعد 

النظري، ومن خالله بدأ يستعيد قراءة مشكلة اجلنوب من 

تصال االجتماعي بالنظر للقضية باعتبارها منظور علم اال

 أزمة اتصالية. 

ولتأكيد ذلك تناول األحداث والوقائع اليت كان 

مسرحها اجلنوب على قاعدة من مفاهيم ذات صلة باالتصال 

االجتماعي، أو باالتصال كسلوك اجتماعي، خاصة سلوك 

االتصال بني اجلماعات ذات التباين الثقايف. وركز الكتاب على 
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راسة الصراع كأسلوب من أساليب الفعل االجتماعي، كما د

قام بتحليل واقع الصراع وحاالته من زوايا تأثريها على 

العالقات بني اجلماعات. ومن ثم نظر إىل الصراع باعتباره 

 واقعا اتصاليًا، ميكن دراسته من هذا املفهوم. 

ويعترب الكاتب األزمة دلياًل على انهيار االتصال. 

عند بعض علماء االجتماع هي تعبري عن واقع نزاع بني  فاألزمة

طرفني تربطهما عالقة تتضارب فيها األهداف، ويكون التنافس 

فيها على موارد حمدودة، وحيس كل منهما أن اآلخر يعيق 

وصوله إىل أهدافه. فالنزاع إذن هو حالة تنتج عن تولد إحساس 

والرؤى، أو  لدى أحد الطرفني بأن اآلخر خيالفه يف املواقف

يزامحه يف املوارد احملدودة. وبذلك أصبح النزاع كمفهوم 

اجتماعي ذا صلة وثيقة باالتصال حبكم أنه يقوم على سوء 

التفاهم أو غيابه بني طريف العالقة االجتماعية. وهو ما يعرفه 

 االتصاليون حبالة انهيار االتصال.

لة يعرف الدكتور قلندر حالة انهيار االتصال بأنها حا

تدهور يف العالقات االجتماعية بني طرفني عجزا عن حتقيق 

التفاهم الالزم إلكساب العالقة بينهما بعدها اإلنساني. 

نفسية ناجتة عن -ويعترب انهيار االتصال حالة اجتماعية

وجود واقع اجتماعي وثقايف ونفسي شديد التباين بني 

دت عن األطراف املشرتكة يف عملية االتصال. وغالبا ما تول

انهيار االتصال نتائج سلبية على صعيد العالقة اإلنسانية بني 

 األطراف املشاركة. 

فعلى مستوى العالقة الثنائية بني األفراد ميكن أن 

تؤدي حالة انهيار االتصال إىل اخلصام والتنافر، أما على 

مستوى اجلماعات فإنها ميكن أن تؤدي يف أقصى حاالتها إىل 

ويعرف الكاتب االتصال باعتباره الواقع  الصراع واالقتتال.
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الثقايف االجتماعي الشامل احمليط بالفرد واجلماعة، والذي 

شكل منه أفراد اجملتمع قدرة استيعابهم للبيئة اليت يعيشون 

فيها، والذي تبنى منه قواعد التفاهم بني األفراد واجلماعات، 

صرف وأسس السلوك الفردي واجلماعي، وقوانني العالقة والت

 والتعامل بني الفرد والفرد، وبني الفرد واجلماعة. 

وبناء على هذا التعريف أعاد الكاتب قراءة التاريخ، 

حيث قام بسرد األحداث مستندة على مفهوم انهيار االتصال 

كقاعدة نظرية للتحليل والتقويم. والفرضية األساسية اليت 

الرتاكم استند عليها الدكتور حممود قلندر يف كتابه هي أن 

التارخيي لواقع من النزاع االجتماعي والثقايف والسياسي، 

والصراع من أجل السيطرة على األرض والناس، بني اجلنوب 

والشمال لعقود من الزمان قد أدى إىل غياب أسس التفاهم 

والتفاعل االجتماعي والثقايف بني اجلماعات الثقافية والعرقية 

ام يف االتصال بني اجلنوب املتباينة، كما أدى إىل انهيار ت

 والشمال. 

وقد نتج عن هذا االنهيار حالة أزمة تطورت إىل صراع 

واضطراب اجتماعي وسياسي ساد جنوب السودان طوال 

السنوات. ولكن كيف بذرت بذور الشك اليت منت إىل شجرٍة 

أمثرت انهيارًا عنيفًا لالتصال بني الشمال واجلنوب؟ ومن الذي 

ثم من الذي رعاها حتى منت وترعرعت؟ ومن بذر تلك البذور؟ 

الذي تعهدها بالسماد والسقيا؟ ومن الذي حصد مثارها يف 

 نهاية املطاف؟ 

لقد أجاب الكاتب على كل هذه األسئلة من خالل 

مشكل جنوب السودان منوذجًا حلالة انهيار صفحات كتابه )

ب تاريخ عالقات الشمال باجلنو استجلى الكتاب بدءًا .االتصال(

منذ عهود املمالك السودانية اإلسالمية األوىل يف سنار وقري 
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والكريا. حيث كانت هناك صالت التجارة املعروفة اليت مل 

تتعد حدود التبادل التجاري للسلع، كما أنها يف قليل من 

حاالتها دارت حول تنافٍس على األرض واملرعى. والواقع أن 

سادس عشر والسابع قبائل اجلنوب قد عايشت خالل القرنني ال

عشر صراعات حمتدمة فيما بينها، حتى أن منط احلياة يف 

اجلنوب قد تشكل على واقع االقتتال الذي أصبح قطب الرحى 

 يف كثري من بوادر التصرف االجتماعي، فتشكلت به احلياة. 

وأصبحت معطيات الثقافة احمللية من فن وأدب وشعر 

ية قائمة على االقتتال وعالقات إنسانية واجتماعية، بل وسياس

والصراع. وظل الصراع بني قبائل اجلنوب متصاًل ومستمرًا إىل 

اليت  anarchyاحلد الذي وصفه العديد من الكتاب بالفوضى 

تعم اجملتمعات البدائية. ثم جاء دخول األتراك جلنوب السودان 

يف وقت كانت القبضة احلديدية لإلدارة الرتكية يف السودان 

الرتاخي إثر تقلب الوالي حممد علي باشا وتردده قد أخذت يف 

 يف اختيار احلكام وأساليب حكم السودان. 

ولقد أدى هذا الرتاخي إىل نتائج ذات انعكاسات مهمة 

يف تاريخ اجلنوب، ومنها رفع السيطرة احلكومية عن جتارة 

النيل األبيض، ومن ثم فتح األبواب للتجار األجانب، خاصة 

كانوا قد أخذوا يف التوافد على اخلرطوم،  األوروبيني الذين

للتعامل املباشر مع اجلنوب. ومنها انفتاح األبواب الواسعة أمام 

البعثات الكنسية املسيحية، كبعثة الكنيسة الكاثوليكية 

م. 1141ألفريقيا الوسطى واليت بدأ إنشاؤها يف اخلرطوم عام 

ب حيث ركزت هذه الكنائس جل اهتمامها على ساحة اجلنو

الذي وجدت فيه أرضًا خصبًة وبيئًة مناسبًة للتنصري. وكانت 

م هي اخلطوة 1151إزاحة احلكمدار عبد اللطيف باشا عام 

 اليت فتحت أبواب اجلنوب على مصاريعها للتجار واملبشرين. 
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مل تؤت جمهودات الكنائس يف التبشري والتنصري يف 

لكنسية اجلنوب َأكلها بالشكل الذي كانت ترجوه السلطات ا

األوروبية، وذلك بسبب تداخل العمل التبشريي الكنسي مع 

األعمال التجارية لعدد من التجار األوروبيني، الذين مل تكن 

عالقاتهم مع املواطنني طيبة، إذ ركنوا إىل االستغالل، ثم 

 القهر واجلرب. 

حملية للتجار، انسحبت على املبشرين  ت كراهيٌةومن

األوروبيني. ولكن التجار مل يقنعوا بالفشل يف حتقيق أهدافهم 

التجارية، بل واجهوا مقاومات القبائل احمللية هلم بالعنف، 

واستخدموا يف ذلك السودانيني املغامرين كعناصر مواجهة 

مع القبائل احمللية. وقد أدى احتدام الصراع بني التجار 

اعاتهم املقاتلة من جهة، وبني القبائل اجلنوبية من جهة ومج

أخرى، إىل ازدياد الطلب من قبل الطرفني على األفراد القادرين 

 على القتال. 

وملا مل يكن هناك من سبيل لتوفريهم سوى االسرتقاق 

نشطت حركة الرق لتستجيب لتلك احلاجة امللحة، وأصبح 

االسرتقاق نفسه جتارة رائجة. وهكذا تكاملت أركان احللقة 

اجلهنمية، حيث أدى فتح أبواب التجارة بالقوة مع اجلنوب إىل 

ىل تنشيط جتارة الرقيق، ومن ثم حتولت التجارة نفسها إ

 مصدر مهم من مصادر الثروة. 

وقدم الكتاب صورة دقيقة حلقيقة جتذر مؤسسة الرق 

خالل فرتة احلكم الرتكي من خالل تلخيص مؤمل حلقيقة 

الدور الذي لعبه النظام الرتكي يف تفاقم ذلك األمر. وقد 

-أشار من خالل سرد األحداث إىل دور اجلنود السودانيني 

نفسهم يف اصطياد السودانيني أ -الذين استخدمهم األتراك
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من أجل إعاشة أنفسهم ببيع الرقيق. وكان التاجر الرتكي 

يقوم جبمع غنائمه من هؤالء املستعبدين ويعيد توزيعها على 

 جنوده كجزء من رواتبهم الشهرية. 

وصل اإلسالم إىل أطراف جنوب السودان خالل عهد 

 اجلنوب السلطنة الزرقاء، وذلك حبكم التالصق اجلغرايف بني

ومملكة سنار. إال أن اتصال تلك اململكة باجلنوب واجلنوبيني 

كان يف حدود احلاجات االقتصادية واالجتماعية الناشئة عن 

التجاور والتالمس اجلغرايف أكثر من كونها عالقة ذات بعد 

 سياسي. 

ويف الواقع مل ُيعرف تارخييًا عن الدولة السنارية  

يف نشر اإلسالم عن طريق  اجتاهها اجلهادي أو رغبتها

الفتوحات أو توسيع الرقعة اجلغرافية للدولة عن طريق الغزو 

واالحتالل. ولذلك ال ميكن احلديث عن أي جمهود للدولة 

السنارية يف هذا االجتاه. أما خالل عهد السيطرة الرتكية، فإن 

اجلنوب مل يكن مسرحا ألي جهد خديوي إسالمي من قبيل 

الدين بني القبائل اليت ظلت تعيش على  نشر الدعوة أو بسط

 فطرتها األول. 

ولكن روايات الزبري باشا الشفهية قد أشارت إىل أبعاد 

البدايات الفعلية لالتصال بني الشماليني واجلنوبيني مما 

أوضح جبالء حجم التأثري والتأثر الذي حدث من جراء ذلك 

دي إىل االتصال. أما يف فرتة املهدية فقد وصلت جيوش امله

مناطق التماس الشمالي اجلنوبي يف وقت مبكر، إال أنها 

اصطدمت بعدد من القبائل اليت اعتادت على مواجهة الغزوات 

 القادمة من الشمال.

كان الغرض األول لبسط السيطرة الربيطانية حتى  

اجلنوب بعد الفتح، هو تثبيت دعائم احلكم والنظام اإلداري، 
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لفنت واملتصارعة فيما بينها مبا يهدد وإخضاع القبائل املثرية ل

األمن حتى يف الشمال. وقد صاحب عزم احلكومة على بسط 

السيطرة الرمسية للسلطة احلاكمة، اهتمام متزايد من قبل 

الكنائس األوروبية املختلفة ملد املسيحية يف مناطق إفريقيا 

اليت أخذت جيوش الغزو األوروبية املختلفة يف دخوهلا يف 

 ناطق القارة. خمتلف م

ولكنَّ عملية إخضاع اجلنوب اصطدمت بالعقبة اليت 

اصطدمت بها حماوالت املهدية والرتكية من قبل، إذ أن واقع 

احلال االجتماعي، جعل اإلدارة الربيطانية تدرك أنها، لكي 

تتمكن من السيطرة على اجلنوب، البد هلا من استعمال القوة 

 إلخضاع القبائل. 

احلال يف جنوب السودان إثر فرض  وقد كان هذا هو

اإلدارة الربيطانية سيطرتها على البالد. حيث واجهت حماولة 

اإلدارة الربيطانية إخضاع القبائل اجلنوبية مقاومة شرسة من 

تلك القبائل كأنظمة اجتماعية راسخة ومتماسكة. وكانت 

أكثرها شراسة يف املقاومة تلك اليت متيزت بنظام قبلي 

 اجتماعي وسياسي واسع. ممتد، ونفوذ

لعبت عدد من املعطيات االجتماعية والسياسية، احمللية 

واألجنبية، أدوارًا مهمة يف التمهيد والتهيئة النهيار االتصال 

والتفاهم بني الشمال واجلنوب. فعالقات الرق كناتج صراع 

اجتماعي أو اقتصادي، وعالقات احلروب، وإرث اإلدارات 

ة، تركية، وبريطانية، خلفت عند االستعمارية املتعاقب

اجملتمعات احمللية اجلنوبية روحا من العداء والتحدي لكل 

شكل من أشكال السلطة، ونفورا شاماًل من أي صورٍة من صور 

التقارب مع أي مجاعاٍت غريبة ووافدة. فقد واجهت القبائل 

اجلنوبية، كقوى اجتماعية عالية التماسك، القوى الوافدة 
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دة وشراسة لتمنعها من التعدي على الواقع والدخيلة حب

االجتماعي البكر يف اجلنوب. وكان مرد شراسة اجلنوبيني يف 

مواجهة القوى األجنبية املعتدية، هو الوعي بالذات االجتماعية 

املتماسكة اليت تبصر يف كل دخيل وغريب خطرا على متاسكها 

 االجتماعي، فتقاومه بكل ما أوتيت من قوة. 

نت املواجهة أكثر شراسة وضراوة ضد القوى وهكذا كا

اليت حاولت فرض أمناط من النظم واألحكام والسلوك املدمر 

للنظام االجتماعي املتوارث. كما كان تفسري سلوك تلك 

القوى ومواقفها حماطا بالشك والريبة، وقائما على سوء 

الظن بها، وعلى توقع التآمر منها كوسيلة للسيطرة والتحكم. 

إلرث من العالقة مع غريه، وجد جنوب السودان نفسه يف بهذا ا

عالقات سياسية واجتماعية واسعة مع الشمال خالل السنوات 

 املقرتبة من االستقالل. 

وما كان منتظرًا من مثل هذه العالقة أن تقوم على 

الثقة والتفاهم والتقارب. فعلى الصعيد السياسي، كان مفهوم 

طًا بالقسر واجلرب والفرض. السلطة واحلكم والنظام مرتب

وعلى املستوى االجتماعي، مل يكن النظام التقليدي 

االجتماعي ليسمح، متى ما أتيحت له فرصة املقاومة واملغالبة، 

بسيادة أنظمة اجتماعية مساوية له، ومتنافسة معه. وقد كان 

هذا كله إضافة بالسلب إىل الوهن يف عالقة االتصال 

 جلنوب.والتفاهم بني الشمال وا

بعد خضوع قبائل اجلنوب القسري، استجابت احلكومة 

لضغوط الكنيسة يف فتح أبواب اجلنوب للعمل التبشريي 

املسيحي يف كل أرجائه، وعند دخول تلك اإلرساليات إىل 

اجلنوب وضحت هلا أهمية صد تيار الثقافة العربية الذي كان 
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نتيجة  تأثريه قد انتقل بشكل واسع ألرجاء اجلنوب املختلفة

التواصل والتفاعل وااللتصاق املباشر. وأدركت تلك 

اإلرساليات أن النفوذ العربي، مبا يستصحبه من إسالم، إمنا 

سبق إىل كثري من بقاع اجلنوب، وأن التغاضي عنه لن يكون يف 

 صاحل حركة التنصري الشديدة. 

ويف الوقت الذي كانت اإلدارة الربيطانية تنفذ 

ىل إضعاف االتصال الثقايف بني الشمال سياساتها الرامية إ

واجلنوب كان السودانيون الشماليون قليلي القدرة على 

التأثري بأي شكل من األشكال على جمرى األحداث. حيث 

 كانوا مهتمني ومشغولني بواقعهم املباشر. 

ومل يكن الشعور باالنتماء األوسع للوطن قد تبلور بعد. 

القضايا اخلاصة بتوثيق ولذلك مل يلتفت الشماليون إىل 

صلة الشمال باجلنوب، أو بوضع أسس لنهضته بالتساوي مع 

الشمال. وألن الشمال نفسه كان خاضعا الستعمار 

الربيطانيني فإن مصري اجلنوب ومساره كان يف يد اإلدارة 

 الربيطانية وحدها. 

م بدأ سريان قانون احلكم الذاتي الذي 1930ويف عام 

انية السابقة املتعلقة بإبعاد اجلنوب عن ألغى السياسة الربيط

حركة العمل السياسي السوداني، ودخل اجلنوبيون اجلمعية 

م فالتقى يف رحاب عمل سياسي واحد، 1941التشريعية عام 

 ألول مرة اجلنوبيون والشماليون. 

وكانت مشاركة اجلنوبيني يف تلك اجلمعية دون 

لك الوقت. متثيل حزبي، حيث مل تكن للجنوب أحزاب يف ذ

وكانت املؤسسات االجتماعية القبلية يف اجلنوب أكثر رسوخا 

من املؤسسات السياسية يف تلك املرحلة، حيث ظل اجلنوب 
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منغلقًا على املعطيات االجتماعية والقبلية دون سواها، ويف 

املقابل كانت روح الوطنية قد أخذت يف النمو والتطور يف 

طنية وتطورت بشكل مشال السودان حيث منت احلركة الو

ملحوظ. ولعل هذا التباين بني سرعة احلركة يف الشمال 

وبطئها يف اجلنوب قد أدى إىل غرس بذور التململ اجلنوبي 

 الذي قاد يف نهاية املطاف إىل التمرد. 

وليس خافيًا أن احلركة الوطنية الشمالية انشغلت يف 

ثنائي تلك الفرتة بقضايا حمورها العالقة مع قطيب احلكم ال

ومستقبل السودان من حيث االستقالل أو االحتاد مع مصر، 

والصراع بني املثقفني والقوى الطائفية الدينية، وقضايا التآلف 

والتحالف بني األحزاب السياسية الوليدة، ثم الصراع بني 

 األجنحة اليت أخذت يف الظهور يف مؤمتر اخلرجيني. 

ي اختار الذ-هذا يف الوقت الذي كان فيه اجلنوب 

يعايش خماوف هذا  -أبناؤه طواعية االرتباط بالشمال

(، وينتظر 47االختيار الطوعي )بعد مقررات مؤمتر جوبا عام 

من القوى الوطنية الشمالية اهتمامًا أكثر، وانشغااًل عمليًا 

بقضاياه. وقد أخذت خماوف اجلنوبيني يف التنامي كنتاج 

والقادة  طبيعي للعديد من تصرفات ومواقف الساسة

 الشماليني اليت سردها الكتاب بتفصيل دقيق ووايف. 

وكرد فعل طبيعي، بدأت بوادر التكتل اجلنوبي املضاد 

للحركة السياسية الشمالية يف التبلور. ثم تطور ذلك التكتل 

إىل إنشاء حزب األحرار اجلنوبي الذي متتع منذ تكوينه بنفوذ 

لتطورات السياسية واسع بني اجلنوبيني حتى أصبح دوره يف ا

الالحقة اليت شهدتها تلك الفرتة مركزيًا. ومن خالل 

احلركة السياسية اليت صاحبت قيام هذا احلزب والنشاط 
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السياسي املتنامي يف اجلنوب، بدأت دعوات الفدرالية كمطلب 

سياسي جنوبي يف التصاعد من خالل الليالي السياسية 

الوقت، يشكل  باجلنوب. وكان مبدأ "الفيدريشن" يف ذلك

صدمة سياسية نفسية لألحزاب السياسية الشمالية اليت 

حاولت جاهدة صد تدفق تيار الدعوة إىل الفدرالية وسط 

 اجلنوبيني. 

وظل اجلنوبيون يلوحون مببدأ الفيدريشن أمام أعني 

ساسة الشمال كلما أرادوا الضغط عليهم يف أمر من األمور. 

ار االتصال بني الشمال وظهرت نتيجة ذلك أوىل بوادر انهي

واجلنوب. فاحلكومة الوطنية األوىل مل تف بوعدها، ومل تعط 

اجلنوبيني من الوظائف اليت متت سودنتها إال ستًا، رغم 

 وعودها هلم بالعديد من وظائف اجلنوب واحلكومة املركزية. 

وحني راح اجلنوبيون يطالبون بالفدرالية باعتبارها 

لعاتهم يف السيطرة على شئون السبيل املناسب لتحقيق تط

مناطقهم وأقاليمهم، انقلب الشك املتسرب إىل نفوس 

الشماليني إىل يقني. إذ بدأ اجلنوبيون ينفذون خمطط التآمر 

على وحدة السودان. وأصبحوا بذلك خمالب يف أيدي الساعني 

إىل إجهاض االستقالل السوداني الذي كان وشيكًا على 

جهت احلكومة الوطنية األوىل، األبواب. وبهذا الفهم، وا

بصرامة وحسم، دعوة حزب األحرار اجلنوبي للفدرالية 

 واعتربتها دعوة حمرمة.

مل يكن هناك سبيل إليقاف الغليان الداخلي للربكان 

الذي ارتفع صوت دمدمته مبا أوحى بقرب االنفجار الكبري 

م. 1955الذي كان موعده يوم الثامن عشر من أغسطس عام 

صباح ذلك اليوم هو صباح الفتنة الكربى يف حيث كان 
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توريت، حيث دخل هذا اليوم يف تاريخ السودان من باب الفجيعة 

 واملأساة الكربى ألنه كان يوم بداية التمرد يف جنوب السودان.

خلص الكتاب إىل أن الذي جرى يف جنوب السودان 

م، حبجمه وتداعياته وأسلوبه، مل يكن إال 1955خالل عام 

انعكاسًا النفجار بركان التوتر النفسي الذي نتج عن غياب 

االتصال بني الشماليني واجلنوبيني وسيادة حالة من الشك 

التارخيي والريبة املستدامة يف النفوس على مدى قرون من 

 لزمان. كما خلص إىل أنه مل يكن )بداية( وإمنا كان )قمة(. ا

ويري الكاتب أن صراع اجلنوب والشمال الذي استمر 

إىل يوم قريب إمنا هو من إفراز املمارسات السياسية السابقة 

واآلنية، بل إنه نتاج لرتاكمات جتاوزت حبجمها السنوات، 

 لتضرب جبذورها العميقة يف عمق الزمان. 

ِرعْت النبتة يف وجدان أجيال من أبناء اجلنوب، ولقد ُز

حيث منت شجرة الشك والريبة اليت تأصلت جذورها يف 

األعماق، وغذتها إىل يومنا هذا أفعال العديد من ساسة الشمال 

احلمقاء وأقواهلم غري املسئولة. وبذلك مل متت الشجرة وإمنا 

وقوتة غاصت جذورها العميقة يف النفوس وبقيت كالقنبلة امل

تنتظر حلظة انفجارها احملتوم يف أي زمان، وهي ال تعلم أنها 

بانفجارها ال تدمر ذاتها فحسب، وإمنا تقضي على كل من 

 حوهلا.
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 دراسة يف كتاب اجلانب اآلخر حملاضري

 

واحد  The other side of Mahathir( اجلانب اآلخر حملاضري)

من املؤلفات املهمة اليت كتبها الصححفي املحاليزي ذائحع الصحيت     

(، وقحححد جحححاء تحححاريخ اكتمحححال تحححأليف هحححذا  مايحححدين زيحححن الحححدين)

وقحححححد وضحححححعه مؤلفحححححه باللغحححححة   ،م3991ينحححححاير  62الكتحححححاب يف 

لصححححفي وان أ. ااملاليويحححة، ثحححم ترمجحححه إىل اإلجنليزيحححة األسحححتاذ  

ربيحححة د. عححححوض  ثحححم بعحححد ذلححححك ترمجحححه إىل اللغحححة الع     ،حليمحححي 

  .م1993إبراهيم عوض وذلك يف منتصف عام 

املركحز  كان اإليعاز برتمجتحه للغحة العربيحة قحد جحاء محن       

بغرض إعطاء القارئ  ماليزيا _سندرين برهد األفريقي العربي 

العربححي فرصححًة للتعححرف عححن قححرب علححى شخصححية رئححيس الححوزراء       

املححححاليزي الححححذائع الصححححيت د. حماضححححري حممححححد. وبعححححد نقححححاش       

مستفيض بني الناشر واملرتجم العربحي تقحرر تغحيري اسحم الكتحاب      

اجلانححب ( بححداًل مححن )املححاليزي د. حماضححري وسححنوات الصححراعإىل )

 (. اآلخر حملاضري

لتعححديل قححد اقتضححاه أمححٌر سححايكولوجٌي حبححت    وكححان هححذا ا 

أثححاره الناشححر، حيححث قححال للمرتجححم إنَّ عبححارة الوجححه اآلخححر يكححون    

وقعها عند القارئ العربي أقرب إىل وقع )الوجه اآلخر(، ولذلك 

فهي قد تثري معنًى سالبًا حبكم الثقافة اإلسحالمية الحيت تحرفض    

ذو الشحريف: ) أن يكون لإلنسان وجهان استنادًا إىل نص احلديث 

 (. يكون عند اهلل وجيهًا الوجهني ال

ورغححم أن مضححمون هححذا احلححديث الشححريف خيتلححف متامححًا       

عما أراده املؤلف من عنوان كتابه الحذي سحلط فيحه الضحوء علحى      

اجلوانحححب غحححري املعروفحححة يف شخصحححية الحححدكتور حماضحححري إال أنَّ   

الناشحححر بحححرر إصحححراره علحححى تغحححيري العنحححوان يف نسحححخته العربيحححة.       
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بالفعححل حتححول العنححوان إىل مححا أشححرنا إليححه. ولكححن حالححت ظححروف و

تغححيري الناشححر ملوقعححه وعححدم متكححن املرتجححم مححن االتصححال بححاملؤلف   

الححذي أصححبح يف تلححك الفححرتة وزيححرًا برئاسححة جملححس الححوزراء دون   

صحححدور النسحححخة العربيحححة. ولحححذلك فحححإنَّ هحححذه الدراسحححة للكتحححاب      

 اعتمدت على قراءة النسخة اإلجنليزية. 

إىل والححدي ابتححدر املؤلححف كتابححه بإهححداء رقيححق جححاء فيححه:     

العزيححححز مايححححدين س. حممححححد الححححذي مل يعححححش ليسححححتمتع بثمححححار  

يت عائشحة شحيخ حسحْن الحيت كانحت      جناحي، وإىل أمي العزيزة ِس

تهححُب احللححوى والححدموع ألطفاهلححا الصححغار خححالل ِسححْنوات عمرنححا       

 القاسية.

على بعنوان: )جاء الكتاب يف أربعة عشر فصاًل كان أوهلا 

(، والثالحث  نار حتحت اهلشحيم  (، والثاني بعنوان: )الطريق منعطف

ثححححورة تعححححادل  (، والرابححححع بعنححححوان: ) اإلقصححححاء والعححححودة بعنححححوان: )

والسححادس  (،هجمححات عنححد الفجححر(، واخلححامس بعنححوان: )االمتيححاز

بنححححاء املاليححححو  (،  والسححححابع بعنححححوان: ) العححححدو الرئيسححححي بعنححححوان: )

 .(اجلديدة

اسرتسل املؤلف يف سحرد األححداث خحالل الفصحول     وبعد أن 

من الثامن وحتحى العاشحر قفحز يف الفصحل احلحادي عشحر إىل أمحٍر        

، ثحم واصححل يف  (رفحع السحتار  أقحرب للتحليحل وضحعه حتحت عنحوان: )     

نفس هذا املنحى التحليلي مع الفصل الثاني عشر الذي وضعه 

ل (، ثم عاد ثانيحًة لسحرد األححداث محن خحال     تضحيةحتت عنوان: )

الفصحححل الثالحححث عشحححر الحححذي وضحححعه حتحححت عنحححوان: )صحححراع علحححى   

القمححة(، وبعححد ذلححك اختححتم كتابححه بالفصححل الرابححع عشححر الححذي  

 جاء حتت عنوان: )اعرتاف(. 

داتو سري دكتور حماضري حممد، وال شكَّ أن شخصية 

أن حححاولوا ن جححدًا هححم الححذين  وشخصححيٌة مححثريٌة للجححدل. والقليلحح  
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الحذين تقلحدوا منصحب    كحل  بحني   ينافسوه يف ما حققه محن شحهرة  

ن كحل  يبعيحد والحذين يعتحربهم املؤلحف     رئيس الحوزراء يف ماليزيحا  

البعد عن مضارعته يف املكانة اليت حققها. وهو بال جداٍل أكثر 

قحف  وقحد و  رئيس وزراء اشتهر يف ماليزيا بعد تنكو عبد الحرمحن. 

تدفعححححه جتربتححححه العمليححححة يف   للعححححاملكلغححححٍز حمححححرٍي  حماضححححري 

سياسححة حبكححم رؤيتححه املسححتقبلية خللححق دولححة ماليزيححا      معححرتك ال

يف القرن احلادي برز معامله جليًا و تاحلديثة، الشيء الذي ظهر

 والعشرين.

وأثنححاء فححرتة قيادتححه لزمححام السححلطة يف ماليزيححا أقححدم علححى    

عمل الكحثري محن األشحياء الحيت أدهشحت األصحدقاء واألعحداء علحى         

محن   ساعديه وأهحل ثقتحه  حٍد سواء. فقد شاهد خروج اثنني من م

، ولكنححه كسححب اجلولححة بضححم مححن مل يكححن يف  احلسححبان   السححلطة

كسححبه إىل جانبححه وهححو أنححور إبححراهيم أحححد القيححادات اإلسححالمية      

لسحنوات طويلحة قبحل أن تعصحف بحه      املتوهجة، والذي أصبح وريث 

 هو اآلخر رياح التنافس السياسي واملكايدات إذا صح التعبري. 

كحن د. حماضحري محن تنشحئة جيحل      متوخالل سحنوات حكمحه   

مثحل  وصحرب علحى خحوض الصحعاب     له إقحداٌم وِهمحة   كبري ماليوٍي 

وغححريه مححن أجنحححة االقتصححاد   دايححم زيححن الححدين املعححروف املليححونري 

يقود بالده خبطًى حماضري أن استطاع حبكمٍة فائقة . واملاليزية

 سريعٍة وواثقة إىل مصاف التصنيع احلديث.

قحد وصحل   تحاب يتضحح جليحًا أنحه     ومن خالل تصفح هحذا الك 

من أجلحها. ولكحن بحالطبع محا كحان      صدر إىل حتقيق الغاية اليت 

 لحوال مسححاعدة ومعاونحة العديحد محن األفححراد     دثأن حيح  لحك لكحل ذ 

أمنحححاء كحححبرية  الححذين أشحححار إلحححيهم املؤلحححف وأثنححى علحححيهم ومحححنهم  

ميمونحة رشحيد وفريحق موظفيهحا     األسحتاذة  مكتبة أوتوسحان ماليحو   

وضححححع مسححححاعدًة ال تقححححدُر بححححثمن أثنححححاء   للمؤلححححفالححححذين قححححدموا 
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مححنهم راجححع. واملذا الكتححاب وأثنححاء توثيححق  املسححودات الرئيسححية هلحح 

لصحححححفي وان أ. حليمححححي املقححححيم يف لنححححدن والححححذي أبححححدى  أيضححححًا ا

هححو تححأليف والالعديححد مححن املالحظححات والتوجيهححات اهلامححة أثنححاء  

ليزيححة. إىل اللغححة اإلجنمححن اللغححة املاليويححة   رتمجتححه الححذي قححام ب 

زيتحون بنحت زيحن العابحدين، الحيت كحان        هأيضًا زوجتاملؤلف وشكر 

الصححححفي أن أظهحححرت صحححربًا   همحححن مثحححار تفهمهحححا لطبيعحححة عملححح  

مححن خححالل  طححوال ِسححْنوات العمححر، و  همجححياًل كححان ِنعححمي الرفيححِق لحح  

ج هذا الكتاب الذي هو مثرٌة كفاٍح حقيقية انتإ منمتكن ذلك 

 حلححٍة مشححرتكٍة سححعيدٍة وآمنححة.   لفححرتة جتربححٍة حيححاٍة طويلححة، يف ر   

زايححرين، وزاكينححا، وزايرانححي، وتواصححل الثنححاء علححى أبنححاء املؤلححف     

تحذكروا  يأن الذين طلب منهم أن يتذكروا على الدوام وزيدان، 

 م كان بال حدود.هأنَّ عطاء أم

هحو  هذا الكتاب يف غاية املتعحة ألن موضحوعه   ويف الواقع إن 

اء ماليزيا السحابق الحذي   رئيس وزرداتو سري د. حماضري حممد 

محححن هحححو شخصحححيٌة جحححديرة بكحححل التقحححدير واالححححرتام والتحليحححل.   

شححخص خطححري، بأفعالححه وكلماتححه وأفكححاره، داخححل      ه الواضححح أنحح 

وخححارج بححالده. ولكححنَّ الكححثريين ال يسححتطيعون أن يححدَّعوا املعرفحححة       

الوثيقة أو العميقة بدكتور حماضحري، حتحى ولحو ادَّعحى الحبعُض      

نَّ د. حماضري قد وضحع  ألرفًة خاصًة به ليس فقط سرًا أنَّ له مع

خطححًا فاصححاًل بححني امللكيححة العامححة وعقاراتححه وممتلكاتححه اخلاصححة،     

 ًالغحححز ظحححل وإمنحححا د. حماضحححري السياسحححي والقائحححد ألمتحححه وبحححالده   

للكححثريين. لححذلك فمححن الصححعب أن يسححرب شححخٌص أغححواري   ًاحمححري

  شخصيته بشكٍل دقيق.

اولحححة املحححاهر يف لعبحححة  الط قائحححُدوحماضحححري بحححال شحححك هحححو   

السياسححة املاليزيححة ويف نهضححة اجملتمححع املححاليزي احلاضححر خححالل      

فحسحب، وإمنحا   . لحيس ذلحك   العقود األخرية من القحرن العشحرين  
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علححى مسححرح السياسححة العامليححة كححأعلى    جبححالء أيضححًا ألنححه ظهححر   

جحححاء االعتبححارات  هححذه  لكححل   صححوٍت بححني زعمححاء الححدول الناهضححة.     

كثحححر محححن كحححثري محححن أومحححثريًا للفضحححول الكتحححاب شحححيقًا وممتعحححًا 

املؤلفحححات الحححيت ُكتبحححت عحححن العظمحححاء واملشحححاهري. وبحححالطبع فحححإن   

الكتححححاب صححححدر أثنححححاء رئاسححححته للحكومححححة املاليزيححححة واملؤلححححف مححححن  

أصححدقائه املقححربني منححذ الطفولححة ممححا جعلححه لصححيقًا وداريححًا بكححل    

 صغرية وكبرية. 

نحه محن   ثم إن عمل املؤلف أثناء فرتة تحأليف الكتحاب قحد مك   

الوقححوف علححى أدق أسححرار الدولححة حبكححم أنححه كححان رئيسححًا لتحريححر   

أكحححرب جمموعحححة صححححفية يف ماليزيحححا هحححي جمموعحححة أوتوسحححان    

وبحني   هبينح  تربطح ماليو. وقد كان لتلك العالقة الوطيدة اليت 

املحاليزيون مجيعححًا خصوصححًا أولئححك  يعرفححه  حماضحري أثححر واضححح 

 يفحافة املاليزيححة التطححورات الححيت طححرأت علححى الصحح وا تححابعالححذين 

قحد  كان زين الدين مايدين ، حيث م1912عام الفرتة اليت تلت 

بححححبعض  رئيس لتحريححححر جمموعححححة أوتوسححححان  تححححأثر كححححثريًا كحححح  

مكتحب  وية بالدولة دور الصحفالالظروف اليت أملت بالعالقة بني 

 . د. حماضري

تلقائيحححححًا علحححححى الوضحححححع   وقحححححد انعكسحححححت تلحححححك الظحححححروف 

والقصحححة كلحححها بحححدأت عنحححدما   الحححوظيفي لحححزين الحححدين مايحححدين. 

ححادًا  انتقحادًا   Utusan Malaysiaوجهحت صححيفة أوتوسحان ماليزيحا     

لححححدكتور حماضححححري علححححى التحححححدث باللغححححة اإلجنليزيححححة خححححالل  

مقابلٍة مع حمطة تلفزيون إندونيسيا أثنحاء اجتمحاع زعمحاء دول    

حركححة عححدم االحنيححاز يف جاكارتححا. وكححثري مححن تفاصححيل تلححك 

حة،  إال أنَّ نتائجهحححا كانحححت يف ذلحححك احلادثحححة بقيحححت غحححري واضححح

نفسحه ليكتحب   بحترك د. حماضري  حيثالوقت يف غاية البداهة. 

للصحححيفة موضحححًا وجهححة نظححره وموقفححه حيححال لغتححه ومواضححيع 
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كانحححت احلادثحححة يف احلقيقحححة قابلحححة لتفسحححرياٍت     ثقافيحححة عامحححة. 

واحححٌد مححن هححذه التفسححريات وضححوح تبعححات تلححك    وكححان عديححدة. 

صحححححيفة ضححححعت أمححححام املواجهححححة املباشححححرة دور  التطححححورات الححححيت و

املسحتمر والحدائم كصحوٍت للضحمري      Utusan Melauأوتوسان ماليو 

الوطين املاليوي، والسلوك املتغري الحذي أحدثتحه جتربحة ومتحرس     

د. حماضري كقائحٍد وطحين خحالل فحرتٍة محن التوسحع االقتصحادي        

املطحححرد. وكانحححت النتيجحححة املباشحححرة لحححذلك هحححي تغحححيري مواقحححع       

حركححححححة التحححححححنقالت  ضحححححححمن  قيححححححادات العليحححححححا يف الصحححححححيفة  ال

والتغيريات اإلدارية اليت قالت فيها إدارة أوتوسان إنها مل ُتفرض 

 . من أي شخص، وليست هلا عالقٌة بانتقاد د. حماضري

يححن الححدين مايححدين الححذي تلقبححه     ز يف تلححك املرحلححة ترقححى  

ام( محن رئحيس حتريحر جمموعحة إىل     األوساط الصححفية باسحم )ز  

مستشار حترير. ويف موقعه اجلديد أتيحت لحه الفرصحة للحذهاب    

إىل لنحححدن ليقحححوم بالكتابحححة والبححححث. ومحححن املهحححم أنحححه قحححد انتهحححز      

الفرصة ليؤدي عددًا من املهام الحيت كحان محن بينهحا تحأليف هحذا       

 الكتاب. 

وثيقححة اتهححاٍم وانتقححاد لسححلوك د.    كالكتححاب جححاء لححذلك و

 ري وأفعاله أثناء تلك احلادثة اليت مّست حريحة اإلعحالم.  حماض

حتلححححياًل لشخصححححية د. حماضححححري كمححححا كححححان يف نفححححس الوقححححت 

حممحد محن مجيحع الوجحوه الحيت مل تكحن إىل وقحٍت قريحب معروفححًة         

محن الواضحح أنَّ االفحرتاض األول لحيس     و على نطاٍق واسع.للناس 

همحة ضحد د.   مادة هذا الكتاب. ليس فقط ألن )زام( مل يضع أي ت

حماضححري ومل ينححِف أيَّ انتقححاداٍت ختححتص باحلادثححة املشححار إليهححا،  

زاز تححوإمنححا ألنححه حتححدث بوضححوٍح شححديد وبكححثري مححن التقححدير واإلع 

عححن سححلوك د. حماضححري جتححاه حريححة الصحححافة. ذلححك السححلوك      

الذي جعله هدفًا لكثرٍي من انتقادات اإلعالم الغربحي. ومل ُيخحِف   
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محححن خحححالل  واضحححٌحو محححع د. حماضحححري.قحححف بصحححالبة املؤلححف أنحححه و 

قد سعى جاهدًا لتوضيح صفحات الكتاب أن زين الدين مايدين 

تلححك األوجححه يف شخصححية د. حماضححري الححيت يصححعب جححدًا علححى      

 تححهعالقو بححالطبع اسححتفاد مححن  الشححخص العححادي أن يفهمهححا. وهحح 

مححع حماضححري رغححم أنححه حتاشححى أن   ميمححة احل تهاصححة وصححداقاخل

القحارئ  ولكحن  ي صفحة محن الصحفحات   يشري لتلك العالقة يف أ

املطلححع علححى شححؤون املاليححو وإدارة الدولححة يف ماليزيححا يححدرك ذلححك  

جححم هححذه العالقححة الححيت لوالهححا ملححا متكححن املؤلححف مححن         شححعر حبوي

 اخلروج بهذا الكتاب وبهذه التفاصيل. 

تضححححرب جححححذورها يف أيححححام   وبعيححححدة املححححدى  ولعلححححها عالقححححة  

وسححل للطبيححب الشححاب يف تهححو الطفححل الححذي الطفولححة، حيححث إنححه 

ألححور اسححتار ليححأتي إىل بيتحححه املتواضححع كححي يعححاجل جحححده       مدينححة  

املححريض. وميكححن أن توصححف تلححك العالقححة بأنهححا دافئححٌة ومحيمححة    

العالقحححححة بحححححني الزعمحححححاء  هنحححححا ال بحححححد محححححن ذكحححححر أنَّ  وعميقحححححة. و

ورجال الصححافة هحي األشحد واألقحوى محن      يف ماليزيا السياسيني 

 . نوب شرق آسياكثري من الدول حتى يف ج

أن يقحححدم نبحححذًة أو دراسحححًة   يحححن الحححدين  زاملؤلحححف مل حيحححاول و

 لحححياًلحت، وإمنحححا عحححرض  فقحححط شخصحححية لشخصحححية د. حماضحححري 

اجلوانب اليت يعرفها عن قرب. وبعد ذلك اسحتخدم  من  لعديدل

وأفعححال   يةح جوانححب سححلوك يوضحح لتلشخصححية اتلححك اجلوانححب  

يف غايححححة سياسححححية  أو حيححححلمنححححاورات عديححححدة متثححححل بعضححححها يف   

وعلحى سحبيل    مليئحة باألححداث.  األهمية متت يف مراححل سياسحية   

إنَّ د. حماضحححري قحححادٌر أن يتحمحححل إىل درجحححٍة كحححبرية      قحححال املثحححال

 شخصية إنساٍن به خلل. 

وهححذه اخلاصححية قيححل إنهححا مسححتمدة مححن ميولححه الطبيعيححة،  

قححد و ليختححرب ضححعف الشححخص وأخطححاءه مقابححل مزايححاه وقوتححه.     
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ح وسحعة الصحدر يف الكتحاب لتوضحيح وشحرح      اسُتخدم هحذا التسحام  

شخصيتني مهمتني يف تاريخ السياسة العالقة بني د. حماضري و

وهاتححان  .سححيد ناصححر إمساعيححل وسححيد جعفححر ألبححار  املاليزيححة همححا 

احلححححاكم  ن يف حححححزب أمنححححو ان واملشححححهورتان البارزتححححاالشخصححححيت

بححني د. لعححودة العالقححة  لححدودان ُعرفححا بأنهمححا معارضححان   مباليزيححا 

عنححه يف مرحلححة مبكححرة  هؤإقصححاأن مت أمنححو بعححد  اضححري وحزبححهحم

 .قبل توليه رئاسة احلزب ورئاسة احلكومة

دراسحًة مفصحلًة    ثحل يف جمملحه مي على العموم فإن الكتاب و

قائمًة على جتربة صحفٍي ذي فراسٍة وبصريٍة نافذة محع خمحزوٍن   

هائٍل من املعلومات عحن التقلبحات السياسحية الحيت شحهدتها بحالده       

منححذ االسححتقالل، فضححاًل عححن الححدور الححذي لعبححه د. حماضححري، ومححا   

 قدمه كقائد خالل كل تلك التطورات. 

ورغمححًا عححن كححل ذلححك فححإنَّ  الححذي يظهححر مححن خححالل هححذا      

وإمنحا هحي    الكتاب ليس دراسًة كاملة عحن شخصحية د. حماضحري   

جمرد شذرات لبعض األحداث. ولكنها قطعحًا متثحل أهحم الوقحائع     

أثريًا يف مسحححرية احلركحححة السياسحححية املاليزيحححة وأشححد األححححداث تححح 

طوال الفحرتة الحيت غطاهحا الكتحاب. وممحا اخحذه بعحض املنتقحدين         

روسحتام  للكتاب وأثبتوه من خالل الصفحات ما جحاء علحى لسحان    

ليسحححت هنحححاك معلومحححاٌت  الحححذي قحححال بحححاحلرف الواححححد:  أ. سحححاني 

ة حماضحححري كافيحححة ميكحححن أخحححذها محححن هحححذا الكتحححاب عحححن طفولححح  

األسرية، وال عن مكونات سلوكه ومساره السياسحي قبحل   وحياته 

 ولوجه الرمسي يف معرتك السياسة. 

ولححححيس هنححححاك تفصححححيٌل شححححامل عححححن حياتححححه الطالبيححححة يف   

حياته اجلامعية عندما انتقل للدراسحة باجلامعحة   عن املدرسة أو 

أو كححأب.  بِسححْنغافورة. ولححيس هنححاك تفصححيٌل عححن حياتححه كححزوجٍ     

تنتظححر احلححديث عنهححا رمبححا يف كتححاٍب كححل هححذه األمححور مححا زالححت 
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ذا الكتحاب هحو   القحارئ هلح  ده جيح الحذي  و شامٍل عن سحريته الذاتيحة.  

سرٌد مفصل ألحداٍث كثرية ومحثرية وشحيقة عحن واححدة محن أهحم       

ماليزيححا الححيت هححي جمهولححة لكححثري مححن النححاس    الفححرتات يف تححاريخ 

السحححيما أبنحححاء العحححامل العربحححي الحححذين وجحححدوا يف جتربحححة ماليزيحححا 

مححالذا هلححم لالفتخححار حبكححم أنهححا إحححدى أقححوى الححدول اإلسححالمية    

الححيت فتحححت صححدرها لكححل املسححلمني والعححرب طححوال فححرتؤة حكححم        

 حماضري. 

الحححذي وضحححع بحححه مؤلفحححه السحححردي الكاتحححب أسحححلوب أمحححا عحححن 

الححيت ميكننححا أن نعتربهححا   ةاحملببححعلححه مححن األسححاليب الشححائقة   فل

لزمحان  احماسبًة دقيقة للدور الحذي لعبحه حماضحري يف اسحرتجاع     

واملكححان. وهححذه االسححتجابة أيضححًا قححد أملتهححا طبيعتححه الشخصححية.  

بهحححا عحححاجل بكحححل الوضحححوح الطريقحححة الحححيت  أن نحححرى كمحححا ميكننحححا 

اهلزميحة  وأمنحو،  ححزب  حماضري العديحد األمحور مثحل إقصحائه محن      

الصحححراع احملمحححوم و، الحححيت ُمحححين بهحححا يف إححححدى املحححرات  االنتخابيحححة

املشححكلة العنصححرية الدمويححة الححيت هححزت أركححان      وداخححل احلححزب،  

 . ماليزيا بأكملها يف عقد الستينيات

مححا أبححرزه الكاتححب بوضححوح محححن     واألطححرف مححن كححل ذلححك     

لتفاعححححل املعقححححد واملشححححكل بينححححه وبححححني عححححدد مححححن الشخصححححيات       ا

تحون عبحد   ومثل تنكو عبد الحرمحن،  اسية الكبرية يف ماليزيا السي

أنحححور وغفحححار بابحححا، وعبحححد التنكحححو رازالحححي، وموسحححى هتحححام، والحححرزاق، 

 وغريهم. ،إبراهيم

ورث إدارَة الححبالد كححان د. حماضححري قححد وكححرئيٍس للححوزراء 

يف  دًايدإألا أنه كان أوضحهم جتمن ثالثة رؤساء وزارٍة سابقني 

 .تصححادية والصححناعية والسياسححية يف الدولححة  مسححار احلركححة االق 

لححدكتور حماضححري كمراقححب ناقححد للمراحححل األوىل    نححانظروإذا 

فإننا نلححظ  من حكم بالده خصوصًا يف عهد تنكو عبد الرمحن 
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العديحححد محححن التغحححيريات واالبتكحححاري يف إححححداث  ينسحححانجانبحححه اإل

الكحححبري يف التوجهحححات  واالبتكحححارات يف جمحححال التنميحححة. والتغحححيري 

حتمته ظروف املرحلحة الزمانيحة الحيت شحهدت     حنو اخلارج والذي 

يف خارطححة العححامل الثالححث السححيما وسححط    العديححد مححن التغححيريات 

أسحلوب  أيضحًا  . والنمور اآلسحيوية ودول منظمحة العحامل اإلسحالمي    

خمالفحًا ألسحاليب    ه معظحم املحراقبني  عتحرب األمور الذي ل تهمعاج

سحححواء يف ماليزيحححا أو محححا    الحححوزراء الحححذين سحححبقوه   رؤسحححاءالقحححادة و

 . جاورها من الدول

أبحححرز الكاتحححب البعديحححد محححن اللمححححات يف    ويف هحححذا اإلطحححار  

شححححائق مححححن سححححلوك د. حماضححححري ورؤيتححححه لألمححححور الححححيت    أسححححلوٍب 

إىل تصوٍر خاص مثل مواقع احلكام املاليويني، اإلسالم  تحتاجا

ياسححححة االقتصحححححادية  واملدنيححححة احلديثححححة، املاليححححويني اجلححححدد، الس    

  الدميوقراطية، السياسات املالية، وما شابه ذلك. اجلديدة،

 الاملؤلحححف هحححذه الدراسحححة املفصحححلة الحححيت قحححام بهحححا  أن ورغحححم 

تعطححي كححل اخلصححائص والصححفات املتوقعححة مححن اجلانححب اآلخححر     

حماضحححري كمحححا هحححو متوقحححع محححن عنحححوان      لشخصحححية الحححدكتور  

األححداث والتفحاعالت   إال أن  The Other Side of Mahathir :الكتحاب 

عرفهحا النحاس علحى    ذات بعد خاص، وقحد  اليت مجعها هي أحداٌث 

 يف جنوب شرق آسيا.  نطاٍق واسع

ال بححد أن نححثمن دور زيححن الححدين مايححدين   ذلححك ومححن خححالل

جانبحًا آخحر حملاضحري    ق ُيعتحرُب حبح  وحنكته عندما ركحز علحى أمحٍر    

واالجحراءات الحيت   هو توضيحه لألسباب احلقيقية وراء املواقحف  و

الوثيقحة  ة الكاتحب  أساسحًا علحى معرفح    الحيت ُبنيحتْ  كافًة، واختذها 

 . حبق وحقيقة تهاليت شكلت شخصي هومكونات هخبصائص

زيحن الحدين   كتحاب  ملباشر الذي حيسه القارئ لإنَّ ردَّ الفعل ا

سحفر آخححر  القحارئ حمتاجحًا ل  عححل جت متناهيحة  باختصحار متعحةٌ  هحو  
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ناقححل الكتححاب مححن   يتبححع هححذا الكتححاب. و   ًاعاسححاتو يححًةلومشكثححر أ

 ه الراسخة بأن الكتابعتاقناملاليوية لإلجنليزية نفسه أشار إىل 

باحلاجححة إىل دراسححٍة أكححرب عححن شخصححية د. حماضححري أو     عرهشححأ

. حيححث إنَّ هنححاك جححداًل   هدراسححٍة حتليليححة نفسححية علححى األقححل عنحح    

د. حماضححري الححذي عححاجل بححه   سححلوب األيححزل قائمححًا عححن   طححال ومل 

هححذا الدولححة وسياسححاتها وتوجهاتهححا طححوال مرحلححة حكمححه. و مححور أ

عنححححده وأخححححذه  املتححححأني حيتححححاج إىل الوقححححوف   شححححك الاجلححححدل بحححح 

 . بغرض أخذ العربة بالدراسة والتحليل

وكواحٍد من الناس له تعاطفه وإحساسحه مبعانحاة النحاس    

العاديني فحإنَّ د. حماضحري مل يطحرح نفسحه مثحل غانحدي يف ثيحاب        

فارهحة  ال تهسحيار كحان يقحود   من الفقحراء، وإمنحا    بسيطة كواحٍد

هحو  متخلحف  فقحري وبسحيط و  تمحع  وسط شوارع مدينته وسحط جم 

الصححغرية عنححدما كحححان   ألححور اسحححتار  مدينححة  الححذي عححاش بينحححه يف   

  طبيبًا مبتدئًا يف أول حياته العملية.

وكححححان سححححلوكه املعححححادي لالسححححتعمار وحساسححححيته جتححححاه   

قححد أطروحححات االشححرتاكيني يف ذلححك الوقححت املبكححر مححن حياتححه     

مل تغححري مححن شخصححيته أو  صححقلت جتربتححه املسححتقبلية رغححم أنهححا   

يف أندونيسححيا جتعححل منححه شخصححًا لححه بالغححُة وفصححاحُة سححوكارنو 

 . على سبيل املثال

سحتثمارات التجاريحة   ويف املقابل أظهر مياًل شديدًا حنو اال

الكححربى مححع عناصححر وقححوى غربيححة. تلححك العناصححر الححيت مل تكححن    

ولكنححه رغحم ذلححك  مطمئنحًة لسياسححاته جتحاه اجملتمعححات الدوليحة.    

الحححذي يصحححعب تفسحححريه عنحححدما بحححدا  التححححول أظهحححر كحححثريًا محححن  

ثحم بعحد   محن بحين جلدتحه،    للماليويني دون هوادة وكأنه متعصٌب 

وعلحى كحل   لدرجحة التعصحب     نيييف محدح الليحربال   هبح اطنإذلك 

 الكحثريين  شحبع نهحم  ي ين الدين مايدين أنزحال استطاع الكاتب 
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احلقيقحة يف شخصحيٍة   لعمل أكثر تفصياًل وعمقحًا، سحابرًا أغحوار    

لدراسححٍة اهتمححت باحلقيقححة. وال شححك أنححه فححتح شححهية الكححثريين     

لشخصححية د. حماضححري وأفكححاره    اًليلحححتو ًاأكثححر تفصححياًل ونقححد  

يت بحححرزت محححن خحححالل تصحححرفاته وتوجهاتحححه وقراراتحححه     عديحححدة الححح ال

التارخيية اليت أصدرها يف مراحل عديدة من حياته. ويف اخلتام 

فإن الكتاب جدير بالقراءة واالحتفاظ به ضحمن أعحز محا باملكتبحة     

خصوصححًا وأن هححذه الدراسححة جنريهححا اآلن بعححد أن خححرج حماضححري  

يحححني حممحححد محححن سحححدة الزعامحححة طائعحححًا وأصحححبح واححححدًا محححن مال    

 املواطنني املاليزيني.
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 دراسة يف كتاب العنوسة

 

هو أحدث كتاب ( أسبابها، آثارها، عالجها )العنوسة

والدكتور عبد املنعم عثمان عبد اهلل صبري. صدر للدكتور 

يف عامل الكتابة خالل الذين ظهروا  شبابمن العبد املنعم 

القلم السودانيني الذين ليمثل إضافة ألهل نصرم العقد امل

كلية يف بالد املهجر. حيث إنه بعد أن خترج يف لسنواٍت  اشواع

على نيل درجة املاجستري اخلرطوم عمل القاهرة بجامعة اآلداب 

اليت ناهلا بتقدير جيد جدًا من معهد اخلرطوم الدولي للغة 

العربية، ثم نال درجة الدكتوراه من جامعة أفريقيا العاملية يف 

 دب والنقد. األ

واخنرط يف سلك العمل التعليمي فعمل حماضرًا 

باجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزيا لعدة سنوات، عاد بعدها 

إىل أوربا اليت عمل بها من قبل حيث أصبح حماضرًا بالكلية 

اإلسالمية يف كسوفا. كما عمل أستاذا جبامعة اإلمام 

بعد سنوات الغربة بالرياض اململكة العربية السعودية. وعاد 

الطويلة إىل وطنه السودان حيمل العديد من املؤلفات 

واملسودات لكتب جديدة بينها هذا السفر الذي حنن بصدده 

 أسبابها، آثارها، عالجها(.  والذي وضع له عنوان: )العنوسة

صدر هذا الكتاب حديثًا من دار اآلفاق العربية بالقاهرة 

جملد كبري يف سبعمائة ن والكتاب عبارة عم. 2005بتاريخ 

( صفحة من القطع الكبري. وملا كان هذا 713وستة ومثانني )

الكتاب قد اهتم بشؤون األسرة فال بد أن نذكر أن الدكتور 

عبد املنعم قد نذر نفسه طوال العقد املاضي للبحث يف أمور 

األسرة من خالل حبوث علمية عديدة محلت عناوين )ُغْنيُة 

األسرة وأنواع الزواج(، )اخلالفاُت بني الزوجني: احملتاج إىل بناء 
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أسبابها، آثارها، عالجها(، )اخلالفاُت بني األقارب: أسبابها، 

آثارها، عالجها(، )املشرتك اللفظي يف سورة البقرة(، )املعلم 

الداعية: إعداده، صفاته(، و)املخالفات الشرعية يف األشعار 

ولة األموية(. وهذه العربية من صدر اإلسالم إىل نهاية الد

 الدراسة األخرية نال بها درجة الدكتوراه. 

ومن خالل هذا االهتمام حنسب أن كاتبنا الذي ولد يف 

م قد تفرد بني أبناء جيله بإعطاء مساحة واسعة من 1931عام 

اهتمامه وجهده لقضايا األسرة اليت كادت أن تغيب عن 

م جنده قد اهتمام شباب هذا العصر. ومن خالل هذا االهتما

انكب على أمهات املراجع اليت فاقت يف عددها السبعني ليخلص 

أسبابها، آثارها، عالجها( الذي جاء يف  إىل هذا املؤلف )العنوسة

أربعة فصول قسمها إىل عدة أبواب ومباحث مشلت: تعريف 

أسباب العنوسة وبيان موقعها من ترتيب أعمار النساء، و

املشرتكة بني الفتيان العنوسة  أسباب، ثم العنوسة عند األسرة

 ، وآثار العنوسة على الفتاة، ثم عالج العنوسة. الفتياتو

تأخر ته أفاض الكاتب يف حديثه عن مقدمومن خالل 

أهلها وإرهاصات هذا التأخر. زواج الفتاة وطول مكثها يف منزل 

الزواج. وقد  عنرجل كما فند األسباب اليت تفضي إىل تأخر ال

خلص إىل أن أسباب العنوسة عديدة منها ما هو خاص 

باجملتمع، وما هو متعلق باألسرة، ثم ما هو متعلق بالفتاة 

وضع نفسها. ومن هذه املتعلقة بالفتاة على سبيل املثال: 

زواج مبن دخلت مرحلة للالعوائق والعراقيل أمام من يتقدم 

السخرية و ،ت والتقاليدالعادا، واالنفالت األخالقيالعنوسة، و

 . واالستهزاء من احللول اجلماعية

واليت  العنوسة عند األسرة بعد ذلك فند املؤلف أسباب

مطاوعة البنت يف رفضها ، واالشتطاط يف املهرخلصها يف: 
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الوضع ، ومن دون مربر شرعي وال مسوغ عقليهلا للمتقدمني 

عدم ، والبحث  عن زوج للعانس أنفة وكربًا ، وعدماالجتماعي

تقصري األسرة يف تربية ، ووضع عنوسة األوالد يف االعتبار

جة أنه مل حبعدم ترحيب الوالدين بزواج االبن ، ووتعليم األبناء

أسباب  الثالث هفصل. ثم فصل املؤلف يف يقدم هلما شيئا

واليت خلصها يف عدة  الفتياتاملشرتكة بني الفتيان والعنوسة 

، واالنشغال بالدراسة لدى عليممواصلة التنقاط على رأسها: 

عند الرجال  القبح والدمامة  الفتى والفتاة على حٍد سواء،  ثم

عند الطرفني، والفساد اخللقي العاهات واإلعاقات والنساء، ثم 

لدى األوالد والبنات، والغلو يف اختيار شريك احلياة من حيث 

لشريكة يشرتطه إصرار الفتى على لون أو جنس أو شكل معني 

توفرها يف شرتط صفات خيالية يمواوضع ، واملستقبلية حياته

 . جالزومن يتقدم ل

تلعب  كثرة اللقاءات بني اخلطيبنيومن رأي املؤلف أن 

دورًا سالبًا يف قضية إمتام الزواج مما يؤدي يف كثري من 

األحيان إىل نتائج ال حتمد عقباها. بعد ذلك تعرض الكاتب 

املتعارف عليها يف الطبيعية وسن الزواج ملشكلة جتاوز 

ات، حيث اعترب أن واحدة من اإلشكاليات اليت تواجه اجملتمع

هذه املعضلة املسماة عن الفتاة غفلة اجملتمعات يف هذا الصدد 

، واالعتداء على الفتاة يف الصغر، طوبةاخلفسخ ، والعنوسةب

إرهاق الوالدين بكثرة ، واإلسقاط عما يف دواخل النفسو

 . االستمتاعيوالبطين و االستغالل املاليو، املطالب

استغالل مكانة وجاه أعقبه الكاتب حبديث عن  وقد

ر مبا يفضي إىل إيذاء الشعو العانس ومكانة أهلها وجاههم

. ثم دلف بعد ذلك مباشرة إىل املكابرة يف الثوابت واملسلَّماتو

سرد واقع العنوسة يف بعض الدول اإلسالمية حيث ركز على 
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ململكة العربية السعودية وسوريا والكويت واإلمارات مصر وا

كشفت على سبيل املثال في مصر واألردن واجلزائر وتونس. ف

سة رمسية أعدها اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ادر

، %37ارتفاع نسبة غري املتزوجني بني الشباب املصري إىل عن 

امسة والثالثني وأن عدد الشبان والشابات الذين جتاوزوا اخل

من تعداد فردًا ماليني  9وصل إىل أكثر من  واجومل يتزو

  ًا.مليون 34السكان البالغ 

 ةمحلهؤالء العانسني هم من من  %55والغريب أن 

. وأضاف التقرير أنه يوجد يف مصر ما املاجستري والدكتوراه

يبحثن عن  35و 11يزيد على الثمانية مليون فتاة ما بني سن 

من عدد  %11ل. وكان نصيب القاهرة وحدها حوالي ابن احلال

فقد  يف اململكة العربية السعوديةالفتيات غري املتزوجات. أما 

من وزارة التخطيط السعودية أن  صادرةأكَّدت إحصائية 

السعوديات  الفتياتظاهرة العنوسة امتدت لتشمل حوالي ثلث 

الفتيات  ، وأن عددوال جيدن أزواجًا يف سن الزواجهن  الئيال

 30وهو -سن الزواج اجتماعًيا  جتاوزنمل يتزوجن أو  ئيالال

 مقارنة نصفليون واملحوالي  1999قد بلغ حتى نهاية  -عاًما

 باململكة. هن عدد املتزوجات ونصف مبليونني 

من الشبان السوريني   %50ن أكثر من فإيف سوريا أما 

 عن نزوجاأو ع هعازفون عنهم سن الزواج إىل الذين وصلوا 

ني. عدم توفر السكن املالئم للزوجتغطية نفقاته الباهظة ك

إلحصاءات احسب  %30نسبة بني الفتيات بلغت ال يف الكويتو

 قد بلغت نسبةفالعربية املتحدة اإلمارات . أما يف الرمسية

مبعدل فتاة عانس يف كل بيت. ويف األردن  %31العوانس 

بعد أن يف التفاقم  تخذأحصاءات أن ظاهرة العنوسة اإلأظهرت 

عاًما  21 إىل  م 1991يف عام  الزواجسن  متوسطارتفع 
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م 1931، يف حني أنه كان حتى عام عاًما لإلناث 25للذكور و

عن مجعية  صادرتقرير  وحسب .لإلناث 17عاًما للذكور و 20

العفاف اخلريية اليت تبنت تنظيم أول حفل زواج مجاعي يف 

زوجني من الذكور اخنفضت من السكان املت نسبةاألردن فإن 

ادت نسبة العازبني دزوا، 1991عام  %50إىل  1979عام  30%

  .1991عام  %41إىل  1979عام  %31من 

أعلن الديوان حيث اجلزائر وكذلك احلال يف 

من نساء اجلزائر الذين  %51اجلزائري لإلحصاء أن أكثر من 

سن اإلجناب واجهن خطر العنوسة، وأن أربعة مالين فتاة  نبلغ

. الرابعة والثالثنيسن ن رغم جتاوزهن هيتزوججيدن من مل 

يف  ازبنينشرت صحيفة )احلرية( أن نسبة العأما يف تونس فقد 

حيث  اجلنسني،لدى  ستمريف ارتفاع مظلت اجملتمع التونسي 

 عاميف  %41إىل  1994 عاميف  %44من  لدى الذكور ارتفعت

 الفرتة.نفس خالل  %40إىل  %35اإلناث من ولدى ، م2001

ويسرتسل املؤلف يف حديثه اخلطري عن مسببات وتبعات 

العنوسة فيقول إن اجملتمع ال يرحم أبناءه الذين يفكرون يف 

إذا فكر يف الزواج من عانس حل هذه املعضلة. وذلك أن أحدهم 

كانت هي  سواءطمعا يف ماهلا  حتىرغبة فيها أو رمحة بها أو 

الزوجة الثانية أو الثالثة فإن اجملتمع ال يدعه وشأنه بل يسخر 

 . منه ويسفه أمره

ضارًا بهذه الفتاة اليت كان اجملتمع وبذلك يكون 

األوىل أن يبحث معها عن حل ملعضلتها. ومن خالل سطور 

الكتاب أشار املؤلف إىل بعض احللول اليت جلأت إليها بعض 

خصصت للزواج مؤمترات  عقدجملتمعات واليت متثلت يف ا

 ،ختفيف املهوربعض احللول على شاكلة عنها  تمتخضو

عدم متسك ال جيوز أن يتخطاه أي إنسان، ثم  ووضع سقف هلا
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 ، وإقامةواالشتطاط فيهااملرهقة أولياء أمور الفتيات بالطلبات 

غريات امل اجلنسني بوضع بعضلراغبني من لماعية اجلات الزجي

 عنوية.املادية واملساعدات املو

من بناتهم والطبقات الراقية لأما تزويج األشراف 

لو حتى والثريا. دونه ر مالبسطاء واألفراد غري األغنياء فهو أ

أراد بعض الناس أن يتزوج من أصحاب الدقة والقلة فإن 

اجملتمع ال يرتكه وشأنه، وال يرتك من تزوجها وما أرادت وال 

ويستهزئ هذه الزجية  ما اختارت، بل يسخر منفيا يبارك هل

 مبن جلأ إليها، مما يبقي على حالة العنوسة كما هي. 

عن كثريًا من الشبان يتحرجون من البحث كما أن 

من  ًاحياءلشقيقاتهم أو قريباتهم خوفًا من اجملتمع واستج ازوأ

 غربية.األساليب التأثرا بالذي حيسبه البعض مثل هذا الفعل 

من األسر ال تهتم برتبية أبنائها وبناتها وتطلق  ًاكثريكما أن 

البنات وخيرجن كما يشأن  ه، فتدخلهلم احلبل على غارب

رقيب، ويلبسن  وأحسيب  دونويأتني يف أوقات متأخرة من الليل 

بعد كل هذا األسرة تنتظر وفاضحة ال البسما يشأن من امل

أبناء احلالل ال ألن  الذي لن يأتي مطلقًا. وذلكاحلالل إبن 

مهما اخلارجات عن اإلرادة من الفتيات  نوعيرغبون يف هذا ال

أو وضعهن االقتصادي، حيث إن  هنتعليم وأ نمجاهلكان 

أقرب الطرق هلروب الرجال ونفورهم. وتفككها  ةحنالل األسرا

يف  لوكان احل فتيات وبوارهن.العنوسة وتبقى النتيجة هي 

الذي أفضى إىل مآس  عريفالواج زكثري من األحيان هو ال

 وأحداث وقصص تسببت يف جنون الكثريين. 

ومن خالل تصفح الكتاب يقف القارئ على أن كلمة 

. وهي ال ختلو السامع كلمة حمزنة وخميفة وترهبالعنوسة 

رجاًل كان أو امرأة حبكم تبعاتها  اعلى صاحبهمن اخلطورة 
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من ما من بيت ذلك ألنه . األليمة وإفرازاتها املخلة باجملتمع

أو أخت أو عمة بنت من حيث وجود بنارها اكتوى إال والبيوت 

وتلمس . عوانسال جمموعة منعانس إن مل يكن أو خالة 

ألنها جهد عناء أو ظاهرة العنوسة يف اجملتمع ال حتتاج لكبري 

 ،فاملدارس الثانوية .النهاروضح واضحة كالشمس يف 

 البيوتكثرٌي من و ،ين احلكومةودواو ،واملكاتب ،واجلامعات

  .الفتيات غري املتزوجاتبظ تكت

 نسنوات إخصابهأزهى  يعنضومثل هؤالء الفتيات ي

البعد عن الزواج بفعل  يف العد التنازلي نبدأيالذهبية و

يف كثري  أنوثتهاالفتاة  ينسقد يتعليم الذي واالخنراط يف ال

م يف ذلك أن األ .غري واقعهاواقعًا علها تعيش جيو من األحيان

دات كلهن قد تزوجن يف عمر اجلووالعمات االت اخلالبيت و

حلاالت يف ا يف كثري منالرابعة عشرة الشباب الذي قد يكون 

 حني تظل هذه الفتاة تكابد الوحشة والندم. 

ل وذبقد أفضى يف زماننا احلاضر إىل العنوسة وداء 

مجهن ها حيث ،هن يف عمر الزهورالالئي  العديد من الفتيات

، جساماألوختددت  ،جتعدت وجوههنو ،عمرالشحوب يف ربيع ال

الذي اعرتاهن من وان نتيجة احلزن األقبل  رؤوسالوشابت 

  اجملهول. نما يرين من واقع مرير وخوف مهول 

وقضية العنوسة ستظل هاجسًا مستدميًا ما مل ينهض 

اجملتمع حلسمها بالشكل املطلوب. وملا كانت مجيع الشرائع 

واجملتمعات واألسر على مر التاريخ تؤمن بفضيلة الزواج فقد 

أفرد له املؤلف عددًا معتربًا من الصفحات اليت فصلت طبيعته 

بكتب احلديث اليت حيث بدأها  .رتغيب فيه وتعديد حماسنهوال

وكراهة  ،ة يف فضل الزواجنبوياألحاديث ال أوردت العديد من

حيث جاء يف سياق ذلك  بقصد العبادة. هالتبتل واالنقطاع عن



{47} 
 

من الزواج كانت متارس يف اجلاهلية عديدة أنواعا  أن هناك

. هادمة لغريه من األنواع الباطلةومقرة للنوع املعروف اليوم 

كان السابقون ميارسون إعضال النساء ومنعهن عن الزواج و

حيث كان  اآليات واألحاديث تنهاهم عن ذلك. جاءتف

ال ب آبائهنت ويف بي رهن متأطراتاعمأل اطو بعضهن يظللن

  بني جدران املنازل.سات حمبو إجنابوال  جازو

كان عرض املرأة نفسها على الرجل فقد  لكولذ

الصاحل مستهجنا يف جمتمعات النساء وعاملهن ويؤيد هذا ما 

تفوهت به النساء من استنكار واستهجان هبة املرأة نفسها 

أنس بن مالك البنته حيث ذكر  ،حتى يف شأن النبوة للرجل

أمينة قصة املرأة اليت وهبت نفسها للنيب صلى اهلل عليه وسلم، 

 نفسها بأنلوصفت املرأة الواهبة و فاستنكرت ابنته ذلك

  جلدتها من النساء. اتقليل وأن فعلها هذا يسيء لبن حياءها

 يكن وكما هو معلوم فإن وأد البنات يف اجلاهلية مل

أو  الغرية من األزواجبسبب عدم وجود أزواج وإمنا كان بسبب 

 ًا من رجالبعضحتى أن  م.اخلوف من زواج غري األكفاء ببناته

 على عكس الغالبية مبقدوم البنات عليه ونيفرحكانوا العرب 

 يزوجاألب عندما  أن، وسبب ذلك كانت تبغض البناتاليت 

يسمى  مااًل وفريًامن وراء ذلك بنته لرجل فإنه يكسب 

بارك اهلل ولذلك راجت بينهم عبارة: ) (.الناِفجية( أو )احُلْلوان)

 (. لك يف الناِفجية

إذا عدنا ألسباب عدم الزواج يف زماننا احلاضر جند أن و

كثريًا من الشبان ينفرون من البنت غري اجلميلة. ولذلك 

بني من مل حيظني بقسمات مجيلة أو العنوسة فقد استشرت 

من القبح. وبالطبع فإنه ليس كل من كانت  كان فيهن شيء

أكثر لعانس اجلميلة مجيلة قد وجدت زوجًا ولكن يبقى حظ ا
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يف إجياد مل األحيدوها من رفيقتها الدميمة. فاجلميلة رمبا 

إجياد شريك يف كل يوم أملها يتضاءل القبيحة زوج ولكن 

قد تدمية، أو عارضة أو مسقد تكون العانس ذات عاهة احلياة. و

معاقة إعاقة جزئية، كأن تكون شالء أو عرجاء أو عمياء، تكون 

ينفر الكثريون من أو عوراء، أو ناقصة عضو من األعضاء، ف

ات عاهبعض البوحتى الرجال الذين يصابون  .االقرتان بها

 فإنهم كثريًا ما يعانون يف إجياد من ترضى بهم. 

ويسرتسل املؤلف يف سرد أسباب العنوسة فيقول إن 

الذي استشرى يف كثري من اجملتمعات أصبح الفساد اخللقي 

ة. وإىل جانب عنوسواحدًا من أكرب العوائق يف تفاقم قضية ال

مواصفات معينة يف شريكة احلياة على  شابإصرار الذلك فإن 

قد أدى بدوره إىل إحجام البعض شكل القبيلة أو اللون أو كال

مهم أساسي و أمراالختيار عن خوض التجربة. وال شك أن 

إال أنه قد يصبح وبااًل إذا حلياة الزوجية ا يةستمرارالستدامة وا

 بالغ اإلنسان فيه. 

الصفات وهذه املبالغة والتعسف يف وضع املعايري و

هاجسا ومرضا للزوجة أصبحت بالفعل احلسية واملعنوية 

الذين مل يصلوا  جازوزمنًا مل يربأ منه الكثريون من طاليب الم

ال يعشن فإنهن أيضًا الفتيات أما  .طيبة يرضون عنها إىل نهاية

، حيث تظل الواحدة ساحبة يف حبار اخليال وواضعة واقعهن

 زوج املستقبل. لأغرب املقاييس 

وبذلك يصبح الرفض هو اجلواب كلما تقدم هلا 

خاطب. وهي يف معظم األحيان ترفضه دون تفكري عميق 

صفات وتظل ال ومواصفاتها.ال يليب طموحاتها  هأنهي جة واحل

مجيل وسيم الطلعة، شاب ة بعض الفتيات هالمية ليف خميل

له مركز و، ثقفًام ، غنيًاطريرًا غرًااملنظر، رائع القسمات، 
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الويل و اخل.. ومن أسرة ذات حسب ونسبومال وفري، مرموق 

كل الويل ملن جييء وهو ال ميلك هذه املواصفات. وتظل 

  شيء سواها.النتيجة هي العنوسة وال

ويسرتسل املؤلف يف حديثه عن مسببات العنوسة فيقول 

يظالن لسنوات  نياخلطيب. وذلك أن اخلطبةإن من بينها طول 

تعرف كل واحد وحترك مع بعضهما بغرض  قالتطويلة يف 

، ولكن تبقى النتيجة يف معظم األحيان على اآلخرمنهما 

طرف  التحسر من هذا االنتظار الطويل، ألن عيوب كل

يضخمها شياطني سرعان ما وستظهر خالل هذه املدة الطويلة، 

 لطرفنيلكال امن يتربعون بإسداء النصائح اجلن واإلنس و

 فينفران من بعضهما، وتكون النتيجة فسخ اخلطوبة. 

وقد تتسبب الفتاة يف فسخ اخلطوبة وفرار اخلطيب 

 بسبب بعض احلماقات اليت يقود إليها ما يسمى جورًا باحلب

وإذا حدث مثل وهو ال يعدو أن يكون سلوكًا خاطئًا ليس إال. 

 هذا األمر فإن اجملتمع ال يرحم من فسخت خطوبتها.

ويف ختام كتابه وضع املؤلف عددًا من احللول اليت رأى 

فيها خروجًا من هذا املأزق الكبري، حيث قال إن أول هذه احللول 

. وذلك استنادًا إىل العمل بهالزوجات وتشجيع تعدد هو 

 عيْن} :يف كتب التاريخ والرتاجمالشواهد الدينية حيث جاء 

سيِعيِد ْبِن ُجبيْيٍر َقالي َلِقييِني اْبُن عيبَّاٍس َفَقالي تيزيوَّْجتي َقالي ُقْلُت َلا 

َقالي تيزيوَّْج ُثمَّ َلِقييِني بيْعدي ذيِلَك َفَقالي تيزيوَّْجتي َقالي ُقْلُت َلا َقالي 

  .{مَِّة َأْكثيُرهيا ِنسياًءِذِه اأُلزيوَّْج َفِإنَّ خيْيري هيتي

النيب صلى اهلل عليه وسلم مع كونه أخشى وكان 

الناس هلل وأعلمهم به يكثر التزويج ملصلحة تبليغ األحكام اليت 

ال يطلع عليها الرجال, وإلظهار املعجزة البالغة يف خرق العادة 

, وإن يف كثري من األحيانلكونه ال جيد ما يشبع به من القوت 
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ومع ذلك  , ويصوم كثريا ويواصل,ه غريهوجد كان يؤثر ب

ال قطعًا فإن هذا و .كان يطوف على نسائه يف الليلة الواحدة

اإلنسان وقوة البدن تابعة ملا يقوم به  .يطاق إال مع قوة البدن

 عندنادرة وهي  اتومشروب تمن استعمال املقويات من مأكوال

قيل إن معدومة. واملصطفى صلى اهلل عليه وسلمأو تكاد تكون 

كانت متدح بكثرة النكاح لداللته ء كما جاء يف الشفاالعرب 

 . على الرجولة

ابن  : قالقالإنه املغرية بن شعبة رضي اهلل عنه وعن 

وهب: حدثنا مالك: قال: كان املغرية بن شعبة نكاحا للنساء، 

ويقول: صاحب الواحدة إن مرضت مرض، وإن حاضت حاض، 

وصاحب املرأتني بني نارين تشعالن، وكان ينكح أربعا مجيعا 

وقال ابن شوذب: أحصن املغرية أربعني من . يطلقهن مجيعاو

وعن . بنات أبي سفيان، وكان آخر من تزوج منهن بها عرج

عاصم األحول عن بكر بن عبد اهلل عن املغرية بن شعبة قال: 

 . لقد تزوجت سبعني امرأة وأكثر

وقال أبو إسحاق الطالقاني: حدثنا ابن املبارك قال: 

شعبة أربع نسوة قال: فصفهن بني يديه كان حتت املغرية بن 

وقال: أننت حسنات األخالق، طويالت األعناق، لكين رجل 

وصارت للمغرية بن شعبة رضي اهلل عنه . مطالق فأننت الطالق

معرفة بالنساء وأنواعهن، قال أبو زيد: بلغين أنهم ذكروا 

النساء عند املغرية بن شعبة فقال أنا أعلمكم بهن تزوجت ثالثا 

سعني امرأة منهن سبعون بكرا فوجدت اليمانية كثوبك وت

أخذت جبانبه فاتبعك بقيته ووجدت الربعية أمتك أمرتها 

 فأطاعتك ووجدت املضرية قرنا ساورته فغلبته أو غلبك. 

تزوج حنوا من فقد احلسن بن علي رضي اهلل عنه أما 

ابن . أما العالمة سبعني امرأة وقل ما كان يفارقه أربع ضرائر
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كان كثري التزوج وكان ال يفارقه أربع فقد ثري رمحه اهلل ك

 ،نه أحصن سبعني امرأةإيقال  ،وكان مطالقا مصداقا ،حرائر

من بنى أسد ، إحداهن وذكروا أنه طلق امرأتني يف يوم واحد

يقول رضي اهلل عنه علي اإلمام وقد كان . من فزارة الثانيةو

واهلل يا أمري }نه مطالق فيقولون: إألهل الكوفة ال تزوجوه ف

املؤمنني لو خطب إلينا كل يوم لزوجناه من شاء ابتغاء يف 

 . {صهر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلممصاهرة 

عن جعفر بن حممد عن أبيه قال علي ما وقال الذهيب: 

زال حسن يتزوج ويطلق حتى خشيت أن يورثنا عداوة يف 

فقال رجل من  ،يا أهل الكوفة ال تزوجوه فإنه مطالق ،القبائل

قال و .همدان واهلل لنزوجنه فما رضي أمسك وما كره طلق

ة كثريهكذا فإن األمثلة و .امرأةاملدائين أحصن احلسن تسعني 

عمل الناس مببدأ التعدد  إذاال حصر هلا. ويضيف املؤلف: 

وذلك اختفت ظاهرة العنوسة، رمبا ونشروه بينهم وطبقوه ل

، بل عدد الرجالكثريًا عدد النساء يفوق لسبب بسيط هو أن 

  .أضعاف مضاعفة هو

فيه إجحاف قد يكون استئثار امرأة واحدة برجل واحد و

املرأة بصفة عامة ال تفكر بالطبع فإن و .باألخريات وظلم شنيع

 كانت عانسا فإنها تفكر يف الظفرإن فهي  ،نفسهاغري يف 

قدر ه بظ الحتفازوج، وعندما تظفر به تفكر يف االوالفوز ب

 .يتزوج عليهاوال ها بني يدي ال يفر مناملستطاع حتى 

زواج ومن احللول أيضًا ما حيدث يف جمتمعاتنا من ال

اليت مل يشهدها من األشياء احلديثة العهد وهو  .اجلماعي

انوا ما كنا القديم حبكم أن الناس يف الزمان املاضي تارخي

. أما يف متثل هاجسًا هلمأن العنوسة مل تكن  حبكم هميارسون

وزادت عن املألوف، ولذلك  تاستفحزماننا احلاضر فقد 
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أن من القربات إىل اهلل  هميف أذهانيضحي لزاما أن يضع الناس 

عز وجل إعفاف شابني عانسني باجلمع بينهما عن طريق الزواج 

إخراج نسمات تسبح اهلل للجميع يتسنى حتى طيب الل الاحل

هذا األمر على يصبح وليس املراد أن يف النفوس. م الدين وتقي

يف نيل ومن ال يرغب أماًل رغب يإطالقه، حتى يفكر فيه من 

وإمنا املقصود هو أن نسعى احلوافز والتسهيالت املرصودة له، 

، الزواج العاجز عنوعانة احملتاج إلجياد أساليب ناجعة إل

زواج اجلماعي من اجلنسني لودوافع املتقدمني ل معرفة أسبابو

  واستدامته. جناحهطمئن على نحتى 

النساء  والأسأن يعلى العقالء من أبناء األمة و

 .رفضهن للمتقدمني من الرجالعن أسباب املتعنتات يف الزواج 

وأن بعد ذلك ال بد أن يوضحوا هلن أهمية أن يكون هلن زوج و

أن عليهن ولذا  نىضي والشباب سيفالليالي تتصرم واأليام مت

 . يتداركنه قبل فوات األوان

ويبقى احلل األخري الذي وضعه الكاتب وهو ما يسمى 

بزواج املسيار الذي كثر احلديث عنه يف الصحف واجملالت 

وقنوات اإلعالم اإللكرتونية. فيقول الكاتب إن خالف الناس قد 

ال يعرفون كثر حول هذا النوع من الزواج ألن الكثريين 

حقيقته وأسلوبه وهل هو جائز شرعا أم ال ؟ ويكون الرد 

ببساطة أن هذا النوع من الزواج هو زواج شرعي ال شك فيه، 

حيث تتوفر له كل أركان النكاح، فيقول الولي للزوج: 

زوجتك بنيت أو أخيت، ويقول الزوج : قبلت، ويشهد على العقد 

 كمة. اثنان من الشهود، ويصدق العقد من احمل

كلمة املسيار اليت هي مأخوذة من السري تعين أن  ولكنَّ

الزوج يسري على زوجته يف الوقت املتفق عليه، أو مير عليها يف 

الوقت املناسب، فيتفق الزوج مع الزوجة أن يأتيها يف كل شهر 
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مرة أو مرتني أو يف كل أسبوع مرة. وبالطبع فإن األصل يف 

الزواج أن يعدل الرجل بني زوجاته يف املبيت والنفقة، إال أن املرأة 

إذا وافقت وتنازلت عن لياليها للرجل فال مانع من ذلك وجيب 

عليه عندئٍذ الوفاء بذلك. ومع أن زواج املسيار جائز شرعا إال 

صراعيه من غري ضوابط وال شروط أن فتح الباب فيه على م

 أمر غري محيد ألنه قد ال يؤدي الغرض الذي أبيح من أجله. 

وال خيفى على أحد أن أهم أهداف الزواج هي االستقرار 

وبناء األسر وما يقود إليه. ولذلك فاألفضل أن يظل زواج 

املسيار هذا حمصورًا بني النساء كبريات السن، أو األرامل أو 

الئي قد ال جيدن من يتقدم هلن بسهولة. تبقى بعد املطلقات ال

هذا الكتاب قد يثري آراءًا كثرية معه هذا كلمة أخرية وهي أن 

أو ضده من حيث أن طرح املؤلف فيه كثري من اجلرأة واجلدة، 

 خصوصًا يف إطار احللول اليت وضعها. 

ولكن يبقى الشيء املهم وهو أن هذا الكتاب جدير 

ارسته والغوص يف أعماقه لكي نصل مجيعًا باالطالع عليه ومد

إىل معرفة هذه اإلشكالية اليت خنرت يف جمتمعاتنا احلاضرة 

بشكل خميف. وال بد أن يسهم اجلميع مع الكاتب يف استنباط 

املخارج ووضع احللول هلا. ولذلك كان الكتاب جديرًا 

 بالقراءة. واهلل ولي التوفيق.
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 لسياسيدراسة يف كتاب القرار ا

 

)القرار السياسي يف السودان( دراسة مقارنة ما بني 

صدر هو أحدث كتاب  النظم الربملانية والرئاسية والعسكرية

كاتب األستاذ اخلري عمر للم 2005اآلن بالسودان حاماًل تاريخ 

ري واحد من أبناء السودان الذين وجلوا واخلأمحد سليمان. 

ثاقب، ونظرة فاحصة  عامل الكتابة حديثًا بقلم قوي، وفكر

ومتأنية لألمور السياسية. وهذا ليس على سبيل املدح وإمنا هي 

القرار السياسي يف احلقيقة اليت أكدها سفره األول )

 (. السودان

والكاتب من الشباب احلديث، حيث ولد مبدينة األبيض 

م، وحصل على درجة البكالريوس مبرتبة الشرف 1975يف عام 

وبعدها على ماجستري العلوم السياسية من يف العلوم السياسية 

جامعة الزعيم األزهري. وله العديد من اإلسهامات يف 

الصحافة وعدد من اإلسهامات العلمية اليت شجعت أساتذته 

وأصدقاءه على حثه على إبراز هذا السفر املهم يف هذه املرحلة 

 السياسية املهمة من عمر السودان. 

ني ومثانني صفحة من والكتاب يقع يف مائتني واثن

القطع الكبري، وقد صدر عن دار مكتبة الشريف األكادميية 

للطباعة والنشر. وبكل املقاييس فإن هذا الكتاب سيكون له شأن 

عظيم لدى القراء السيما املهتمني بأمر السياسة ليس يف 

السودان فحسب وإمنا يف كل بقاع العامل العربي واألفريقي، 

مرور األيام حبكم طبيعته التحليلية  وسيتضح هذا جليًا مع

 والنقدية املتفردة. 

ولعل هذا الرأي قد وصل إليه أستاذ العلوم السياسية 

املعروف الدكتور عبد اللطيف البوني الذي وضع مقدمة 
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هذه الدراسة )الكتاب وأشار فيها بوضوح إىل متيزه حني قال: 

ثم أشار  (.دراسة متفردة يف موضوعها ومن حيث طريقة تناوهلا

دكتور البوني يف ختام مقدمته إىل أمر مهم أورده الكاتب حيث 

ن إحيث  ،جنح املؤلف يف  إثبات فرضيته األساسيةلقد  قال:

القرارات يف مجهورية السودان يتم اختاذها خارج املؤسسات 

الدستورية بغض النظر عن شكل النظام احلاكم عسكريًا 

نغوص من خالل ميكننا أن  وملزيد من الدقة .كان أو برملانيًا

هذه السطور يف اخلطوط العريضة للكتاب آملني أن نطرح 

 بعضًا من زواياه للقارئ. 

من خالل التقسيم إىل  هموضوعالكتاب تناول لقد 

تناول مفهوم النظام هما جانبني اشتمل أوهلا على أربعة فصول 

السياسي وتصنيف النظم السياسية عرب خمتلف املراحل 

معايري من قبيل الشكل الذي متارس عدة إلي  ًاة استنادالتارخيي

الشرعية، ومن نوعية النظام به من خالله السيادة وتكتسب 

تحدد يف نهاية املطاف نوعية النظام بغرض أن تاالقتصادي 

 ًا. مشولي مأ ًا كاندميقراطي

مناقشة عناصر النظامني وأسس  ومتت من خالل ذلك

مكونات النظام الكتاب تناول  هويناءًا علي .التمايز بينهما

فيه الذي مت الفرعي أوهلما املستوى السياسي علي مستويني 

القوانني ، والدستورو ،األيدولوجياو ،تناول األحزاب السياسية

وذلك من زاوية الدور الذي  .مجاعات الضغطو ،األساسية

النظام وبالتالي يف اختاذ القرار تسيري املكونات يف هذه تلعبه 

  السياسي.

تم فيه الذي يهو املستوي املركزي فاملستوي الثاني أما 

ن موالنظام العسكري  ،النظام الرئاسيوتناول النظام الربملاني، 

حيث املفهوم والسمات العامة وطبيعة العالقة بني  السلطات يف 



{53} 
 

للكتاب  اجلانب الثاني من الشق النظريويف  هذه األنظمة.

وضح أسس املتخذة، حيث نواع القرارات فهوم وأاملؤلف املتناول 

. األخرىالتمييز بني القرار السياسي وغريه من القرارات 

املراحل املنهجية لصنع القرار والعوامل اليت بعد ذلك  تناوالم

 هالقيام باختاذ ىليه مع اإلشارة ألنواع اهلياكل اليت تتوفتؤثر 

  .األخرىفضاًل عن النماذج 

بغرض الثالثة تطبيقية  الكتابفصول وجاءت بقية 

لشق النظري من حيث مدي تطابق أو تعارض أسس اتطوير 

. وملا كان النظم الثالثة املذكورة مع واقع جتربتها يف السودان

ي نظام ألموضوعًا بالغ األهمية ميثل اختاذ القرار السياسي 

سياسي من واقع  أن القرار املتخذ جيب  ان يبتغي يف حمصلته 

حة العليا للدولة وارتباط اختاذ القرار السياسي النهائية املصل

يستلزم  فقد أشار الكاتب إىل أن ذلك العليا  اتهاباسرتاتيجي

ضرورة مراعاة مجلة عوامل ختدم املصاحل وال تهدد األمن علي 

 مستواه الوطين. 

ويف هذا اإلطار ميكن النظر جململ العملية السياسية 

وبالتالي كان ال بد  .سياسيًاًا قرارعلى أنها ال تعدو أن تكون 

تتعلق بتباين جهة اختاذ القرار اليت شكالية هذه اإل ةعاجلمن م

السياسي يف النظم السياسية املختلفة اليت تعاقبت علي 

متحورت يف تساؤالت  ةالسودان من خالل اإلجابة علي عد

العوامل ، ويتخذ القرار السياسي يف السودانشخصية مين 

القرار دولة، ومدى مرور القرار السياسي يف ال املؤثرة علي اختاذ

باملراحل املنهجية املعروفة يف نظريات اختاذ  يسودانالالسياسي 

 . القرار

وعلى ضوء هذه النقاط اليت أوردها الكاتب يف شكل 

من خالل معظم هذه اإلشكالية املطروحة تساؤالت ناقش 
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سياسي من فرضية أن اختاذ القرار ال ًانطلقصفحات الكتاب م

ليست هي يف السودان يتم خارج املؤسسات وبتأثري جهات أخري 

ولتأكيد  .مؤسسات السلطة الرمسية املنصوص عليها دستورًا

اليت جعلها  ةاملقارنأسلوب ب الكاتب استعانهذه الفرضية 

ظواهر البمقياسًا للتمييز واحلكم على الظاهرة مبقارنتها 

  يهة واملخالفة.الشب

جممل يف كثريًا من توفر هذا الشكل  لعله قد استفادو

قق مشولية حي يولك .تجارب السياسية اليت مر بها السودانال

 تتفاوتأخرى هج ااستعان مبن هذه الظاهرة فقدالرؤيا حول 

جانب منهج دراسة إىل بني املنهج التحليلي واملنهج الوصفي 

حليلها قام بتلقرارات من امناذج فيه استصحب الذي احلالة 

 . على ما اختاره من مناذجتعميم نتائجها بغرض 

نموذج صنع القرار من ولعل الكاتب قد وفق يف اختياره ل

بني كل النماذج وذلك ملالءمته لواقع السودان من خالل 

جبانب  ه اختاذيفرتكيز علي البيئة احمليطة والعوامل املؤثرة ال

 .هذا الصدداستصحاب اجلوانب الشخصية للقيادات ودروها يف 

وإذا تصفحنا الكتاب جند أنه قد سرد سردًا حتليليًا دقيقيًا 

واحدة من أهم القضايا اليت أرقت مضاجع أهل السودان منذ 

م الذي شهد ظهور احلكومة االنتقالية األوىل إيذانًا 1954عام 

باالستقالل. حيث طاف حول الفرتات السياسية اليت تقسمت 

ة اليت متثلت يف فرتات بني الشمولية )العسكرية(، والربملاني

الدميوقراطية الثالث، والرئاسية اليت جاءت يف جمملها إفرازًا 

 للفرتات العسكرية. 

مراكز القوي قد اجتهد بشكل موفق يف طرح فكرة و

مستندًا على األدلة والرباهني احلقيقية. ولعل الروح العلمية 

 مقدمة نظريةوضع باليت انطلق منها قد فرضت عليه أن  يبدأ 
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النظام السياسي وتارخيية مستفيضة شرح فيها مفهوم 

، اختاذ القراراألساسية اليت أفضت إىل قضية ومكوناته 

له إىل جانب راحل املنهجية فيه، واألساليب واملوالعوامل املؤثرة 

النماذج اليت وضعها علماء السياسة. وكان الدافع ملناقشة 

ميكن االستفادة  النماذج املختلفة هو الوصول إىل منوذج أمثل

 منه يف فهم آلية اختاذ القرار السياسي يف السودان. 

ومن السياق وجد الكاتب أن أنسب النماذج اليت ميكن 

استخدامها لدراسة القرار السياسي يف السودان هو منوذج صنع 

القرار. والذي أجاب من خالله على عدة تساؤالت من قبيل ما 

 السودان؟ وهل يقتصر اختاذ هي آليات اختاذ القرار السياسي يف

القرار على الدوائر الرمسية فقط، أم هناك مؤثرات وعوامل 

غري رمسية؟ وما هو حجم التباين املوجود يف اختاذ القرار 

السياسي وآلياته املختلفة من خالل النظم السياسية اليت مت 

 تطبيقها يف السودان من برملانية ورئاسية وعسكرية؟ 

بعناية النماذج اليت أختارها  وبعد ذلك وجل إىل

من خالل تتبع مراحل صنع واختاذ النظري  هلتطبيق إطار

احلزب  القرار. وكانت األحداث اليت اختارها هي: حل

حل اجمللس الوطين يف م، و1935الشيوعي السوداني يف عام 

بيق قوانني الشريعة اإلسالمية يف عام م، وتط1999عام 

 م. 1913

عكوس قد كان هدفًا توخاه ولعل هذا الرتتيب امل

قرار حل احلزب الشيوعي الكاتب. وأورد يف مقدمة حتليله أن 

السوداني قد اختذ بعد مترحل املسألة بشكل سريع بدأ حبادثة 

معهد )العارضة( الذي تطور إىل رفع األمر للربملان الذي قرر 

اليت لدستورية ااحملكمة حل احلزب، وسرعان ما رفع األمر إىل 

ملؤسسة خارج اقد اختذ أن القرار رغم و .طالن احللبب تقض
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جازته إن مل جتد بدًا ماجلمعية التأسيسية ة إال أن التشريعي

 . وكان نص القرار قد جاء كما يلي:باألغلبية امليكانيكية

وتقفل  ،حيل احلزب الشيوعي ومجيع املنظمات غري املشروعة)

أي و وصحفها ومجيع وسائلها. اممتلكاتهوتصادر  ،رهاود

شخص ينتمي إىل منظمة غري مشروعة أو أي شخص ترشح يف 

م بوصفه عضوًا يف احلزب 1935عام لاالنتخابات العامة 

الشيوعي، أو ساند احلزب الشيوعي السوداني بوصفه أحد 

أعضائه ال يعترب أهاًل ألن يكون أو يستمر عضوًا يف اجلمعية 

 ة. التأسيسي

 ،أثار جداًل واسعًامرور الكرام وإمنا قرار ال ومل مير ذلك

وخلق أزمة سياسية ألقت بظالهلا على الفرتة اليت تلت 

تباين زوايا النظر للهدف من رغم و .التجربة الربملانية الثانية

يرتبط أوهلما يف جانبني  هاحصرإال أنه ميكن ذلك القرار 

ثلة يف باملوقف الذي عربت عنه القوى السياسية التقليدية مم

جبهة امليثاق اإلسالمي وحزب األمة واحلزب الوطين االحتادي 

اليت اعتربت أن اهلدف من القرار هو محاية املعتقدات الدينية 

من التشويه الذي حلق بها جراء ما قيل يف ندوة معهد املعلمني 

وما أثري يف تلك الندوة حول إساءة أحد الطالب الشيوعيني 

  .بيت الرسول )ص(ل

معركة بني ت تلك احلادثة قد صورت على أنها وكان

عملت جبهة امليثاق و .الكفر واإلميان وليست قضية سياسية

لسعي معها لضرب لاإلسالمي على محل األحزاب الكبرية 

احلركة الشيوعية باعتبارها حركة ملحدة تعادي األديان 

يرتبط الثاني فهو اهلدف . أما السماوية وتدعوا لإلحلاد

وضع حد للتنافس الذي أصبح يشكله احلزب  بالرغبة يف

الشيوعي للقوى التقليدية ممثلة يف احلزبني الكبريين األمة 
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أنه احلزب الذي ينافس جبهة  من واقعوالوطين االحتادي 

وعلى الصعيد القانوني فقد امليثاق يف دوائر القوى احلديثة. 

قام احلزب الشيوعي من خالل نوابه املطرودين برفع قضية 

، حل احلزب، وتعديل الدستور ن يف ثالثة أمور دستورية هي:طع

  طرد النواب.و

قد وافقت األحزاب السياسية على منطق اللجوء و

. املؤسسي للقضاء األمر الذي وضع الصراع السياسي يف قالبه

استغرق نظر القضية أمام احملكمة قرابة العام حيث أصدر وقد 

م 22/12/1933 القاضي صالح الدين حسن حكمًا يف يوم

قضى ببطالن تعديل األغلبية الربملانية ملادة احلقوق األساسية 

يف الدستور اليت حظر مبوجبها نشاط احلزب الشيوعي وطرد 

  .نوابه من الربملان

جهة اإال أن األغلبية الربملانية متسكت مبوقفها يف مو

 ق( من الدستور ح99السلطة القضائية اليت جتيز هلا املادة )

ول الذي ميكن أن غتفسري نصوص الدستور ومحايته من الت

فعقد جملس الوزراء جلسة خاصة يف يوم  ،متارسه أي جهة

ويف يوم  .م رفض فيها القرار الصادر من احملكمة22/12/1933

م عقدت اجلمعية التأسيسية جلسة طارئة 23/12/1933

 . كماحلرفضت فيها 

الختاذ القرار بعد ذلك انتقل املؤلف لطرح منوذج آخر 

الذي جاء يف عهد حكومة اإلنقاذ، وهو حل اجمللس الوطين 

القصر اجلمهوري ممثاًل بني احملتدم للصراع نتاجًا حتميًا 

حسن عمر  يقودها رئيس اجلمهورية الفريقلرئاسة اليت ل

رأسه الدكتور يي كان ذال لس الوطينالبشري واجملأمحد 

عناصر اليت التفت حول الحيث قال إن  .الرتابيعبد اهلل حسن 

وقد  .حبل الربملان هرئيس اجلمهورية الختاذ قرار تدفعالقصر 
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أفضى ذلك إىل خلق شقة بني أعضاء احلركة اإلسالمية، 

على و .آخر فريقمن اإلسالميني عل فريق انتصار  وأدى إىل

قد أيدت عكس ما حدث يف قضية حل احلزب الشيوعي ف

لشيء الذي فسره املؤلف بأن هذا القرار، ااحملكمة الدستورية 

اختاذه. يف كبريًا  لعبت دورًاواملؤثرات اخلارجية قد آلية الدولة 

وبذلك فقد أصبح تارخييًا أحد أهم القرارات اليت أفضت يف 

على فريق فريق رئيس اجلمهورية  ةصرنهاية املطاف إىل ن

  اجلهاز التشريعي.

 والشيء الذي ميكن مالحظته يف منط اختاذ القرار

السياسي يف جتربة اإلنقاذ هو أن القرار السياسي رغمًا عن 

اختاذه بواسطة احلزب إال أن العملية برمتها ميسك بها 

جمموعة من األفراد داخل احلزب نفسه كانت تتضاءل يف 

بعض األحيان لتنحصر يف يد شخص واحد هو الدكتور حسن 

الرتابي. ولذلك فقد اتسمت القرارات السياسية بنوع من 

القبضة املركزية كسمة مميزة هلا كما هو الشأن يف 

 األنظمة العسكرية. وكان نص القرار قد جاء كما يلي: 

د( ثم  - 139( واملادة )43)بعد االطالع على املادة )

/ إعالن 1م قرر: 1991( من دستور السودان لعام 72املادة )

من  انتهاء أجل اجمللس الوطين اعتبارًا من يوم االثنني اخلامس

/دعوة الناخبني 2م. 1999ديسمرب  12املوافق  ه1420رمضان 

النتخاب اجمللس الوطين اجلديد يف الوقت الذي حتدده هيئة 

 ه1420االنتخابات. صدر حتت توقيعي يف الرابع من رمضان 

م. فريق ركن عمر حسن أمحد 1999 ديسمرب 11 املوافق

 البشري رئيس اجلمهورية. 

وقد حدد الرئيس البشري اهلدف من هذا القرار يف أربع 

نقاط هي: مقاومة التهديدات اخلارجية، ووقف احلرب 
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باجلنوب، وإنهاء االزدواجية داخل هياكل السلطة، واالستمرار 

يف عملية املصاحلة. ورغم ذلك إال أن هناك من رأى أن القرار 

عض قد هدف إىل حتقيق أجندة خارجية ارتبطت مبصاحل ب

القوى اإلقليمية والدولية ذات املصلحة، واليت ال ميكن أن 

تتحقق إال بإبعاد الرتابي وجمموعته الذين يتسمون بالتشدد. 

ولعل ما أشار إليه البشري من رغبته يف مقاومة التهديدات 

اخلارجية استهدف به الرأي العام الداخلي بصفٍة عامة وقواعد 

 اإلسالميني بصفٍة خاصة. 

ا يتعلق بوقف احلرب والرغبة يف االستمرار يف مفيأما 

عملية املصاحلة فقد استهدف به الرأي العام العاملي واإلقليمي. 

ولكن يبقى اجتاه تقليص القبضة املركزية اليت مارسها األمني 

العام حلزب املؤمتر الوطين آنذاك الدكتور الرتابي هي احملك 

للقضاء على دور احلقيقي، جبانب الوقوف يف اجتاهه الرامي 

املؤسسة العسكرية اليت قامت اإلنقاذ على أكتافها يف يونيو 

م يف سبيل إتاحة دور أكرب للمدنيني على حساب 1919

 العسكريني. 

وقد اتضحت أبعاد هذا الصراع املدني العسكري بشكل 

جلي من خالل بيئة النظام اليت اختذ فيها القرار. واليت 

أوهلا يتعلق باتهام النظام  تشكلت من مجلة حماور أساسية

باإلرهاب، والثاني باتهامه بانتهاك حقوق اإلنسان، والثالث 

بالصراع بني البشري والرتابي، والرابع يرتبط مبا أثري عن وجود 

دور مصري يف القرار. والشيء الذي الحظه الكاتب هو أن هذا 

؟، احلزب يقود احلكومة أم ْنمي يقوُد ْنالصراع قد دار حول مي

 احلكومة تقود احلزب؟ 

ومضمون هذا النوع من الصراع هو يف جوهره صراع 

حول السلطة. واملالحظ أن قرار رئيس اجلمهورية الذي قضى 
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حبل اجمللس الوطين أثار مجلة من التساوالت حول مدى 

قانونيته بالنظر ملرجعية اختاذ القرار يف اإلنقاذ ممثاًل يف 

لدستور هذا احلق م، وإىل أي مدى يكفل ا1991دستور 

للرئيس؟ وقد انتهى األمر بأن رفعت جمموعة من النواب دعوى 

 أمام احملكمة الدستورية طاعنة يف قرار حل اجمللس. 

ولعل جلوء النواب للمحكمة شبيه بذلك املوقف الذي 

قام به النواب الشيوعيون. إال أن احملكمة الدستورية قد أصدرت 

ه نواب اجمللس الوطين. حكمها ببطالن الطعن الذي تقدم ب

وعضدت رأي رئيس اجلمهورية عندما أفتت بقانونية ما اختذه 

من إجراء حبل اجمللس الوطين جلملة إعتبارات فصلتها يف: أن 

نظام احلكم يف السودان ليس رئاسيًا ولكنه جيمع بني النظامني 

 الربملاني والرئاسي. 

وليس هناك نص يف الدستور يعطي الرئيس حق حل 

( تنص على أن أمد اجمللس هو 72الربملان من واقع أن املادة )

أربعة أعوام، ولكن يالحظ رغم ذلك أن دساتري السودان 

م تعطي 1953املختلفة منذ صدور قانون احلكم الذاتي عام 

ق رئيس الدولة سلطة حل اجملالس النيابية، األمر الذي يعين ح

رئيس اجلمهورية يف ممارسة هذا احلق استنادًا على السوابق 

 والتجارب السالفة، وبالتالي قررت احملكمة شطب الطعن. 

ولعل ما خلص إليه املؤلف بناًء على فتوى احملكمة 

الدستورية على ال رئاسية النظام هو أن جتربة اإلنقاذ الوطين 

طين امتدادًا جتربة عسكرية، وبذلك يظل قرار حل اجمللس الو

للقرارات املتخذة يف ظل التجارب العسكرية. وتظل القضية 

اليت رفعها النواب الذين طعنوا يف القرار نوعًا من ردة الفعل 

على القرار نفسه ليربز التساؤل األهم عن ماهية ردود الفعل 

على القرار خارج نطاق اجمللس الوطين احمللول سواًء على 
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ليمي أو الدولي. وجييب املؤلف على ذلك املستوى احمللي أو اإلق

بأن رد الفعل على القرار كان واضحًا وسريعًا حيث وجد 

ترحيبًا واسع النطاق على املستويني احمللي واإلقليمي. وقد نبع 

الرتحيب احمللي من التفاؤل حبدوث نوع من االنفراج السياسي 

 .واالقتصادي

صوصًا أما الرتحيب اإلقليمي فقد كان هو األقوى خ

من قبل مصر اليت مل تكن تبدي أي نوع من االرتياح للرتابي 

من واقع اعتقادها بأن له دورًا يف أحداث العنف اليت جرت يف 

بعض دول املنطقة، وكانت تلك هي رؤية الواليات املتحدة 

للرتابي. ولذلك كان رد الفعل أن قطع التلفزيون املصري 

البيان املصري اللييب م وأذاع 14/12/1999براجمه مساء يوم 

املشرتك الذي صدر يف كل من القاهرة وطرابلس يف وقت واحد 

 .عقب حمادثات الرئيس مبارك والقذايف

أن الدولتني تقدمان الدعم الكامل  البيان وجاء يف

للتطورات السياسية يف السودان. وقد أعقب ذلك البيان اللييب 

ألمريكية املصري تصريح الناطق الرمسي باسم اخلارجية ا

م والذي جاء فيه: )أن اإلدارة األمريكية 14/12/1999ظهر 

تتجاوب وتتفهم وتتعامل مع التقويم املصري ملا حيدث يف 

 السودان(. 

بعد ذلك عاد الكاتب لقرار آخر أكثر أهمية وهو 

م. حيث أشار 1913تطبيق الشريعة اإلسالمية يف السودان عام 

مل يستشر فيه رئيس يًا انفرادقرارًا كان الكاتب إىل أنه 

كانت واجلمهورية أيًا من أعضاء حكومته وال غريهم. 

األساسي يف اختاذ  دورالعبت شخصية الرئيس منريي قد ل

املؤسسات  طي كلخت ىلإأدى  ذلك القرار اخلطري. مما

الدستورية اليت وضعها النظام واليت مل يعبأ برؤيتها فيما بعد. 
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ريقة اختاذ القرارات اليت ولعل ذلك االنفراد قد دعمته ط

 1973انتهجها النمريي طوال تلك الفرتة بعد حتكيم دستور 

 .السلطةإدارة  الذي منحه سلطات واسعة استخدمها بكثافة يف

وقد ربط الكاتب اختياره هلذا القرار من واقع أنه مثل قمة 

تصاعد جدلية العالقة ما بني الدين والسياسة اليت انفجرت يف 

م بعد حل احلزب الشيوعي، مرورًا مبسودة 1935أكتوبر 

م، وانتهاًء بتطبيق الشريعة يف 1931الدستور اإلسالمي 

 م. 1913سبتمرب 

 كثيفة على الكثري ألقى ظالاًلكان ذلك القراُر قد 

من معطيات السياسة السودانية خصوصًا العالقة بني الشمال 

واجلنوب. ووضع الكاتب عدة تساؤالت ساعدته يف حتليل هذا 

القرار اعتمدت يف جمملها على دراسة اهليكل الذي اختذ القرار 

من خالله والعمليات السياسية اليت حدثت ومن بينها: ما هو 

ي ومنط السلطة الفعلي يف النظام منط السلطة الرمس

السياسي ملايو؟ وما هو اإلطار املؤسسي الختاذ القرار السياسي؟ 

وماذا كان دور األعضاء املشاركني يف جهاز اختاذ القرار؟ وأين 

كان املوقع احلقيقي يف عملية اختاذ القرار؟ وما هي خصائص 

اليت  نظام االتصال داخل جهاز اختاذ القرار؟ وما هي القواعد

 استخدمها املشاركون يف اختاذه يف تفضيل إختيار معني؟ 

انتهى املؤلف إىل أن دور منريي القيادي يف عملية اختاذ 

هذا القرار كان هو الفيصل. حيث إن منريي الذي ما كان 

ينفرد بالقرارات يف بداية أيام مايو بدأ يلعب دورًا رئيسيًا يف 

ألحيان إىل حد اإلنفراد اختاذ القرار حتى وصل يف كثري من ا

بها بعد أن حل جملس قيادة الثورة ومت إعالنه رئيسًا 

م. وتعضد هذا الدور بشكل 12/10/1971للجمهورية يف 

م الذي كرس يف 1973أكرب بعد إقرار الدستور الدائم لعام 
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يديه سلطات وصالحيات واسعة أسهمت يف تقوية مركزه يف 

على تساؤل من كان يسهم  اختاذ ما يراه من قرارات. ولإلجابة

يف صناعة القرارات يف فرتة مايو فإن املالحظ أن هناك على 

الدوام جمموعة من األفراد ظلت تلعب دورًا حموريًا فيما يتعلق 

باختاذ القرار ال سيما يف نهايات فرتة مايو وحتديدًا يف فرتة ما 

قبل قرار تطبيق الشريعة ومن بينهم اللواء عمر حممد الطيب, 

الدكتور بهاء الدين حممد إدريس الذين كانا مصدر ثقة و

الرئيس أكثر من غريهما، إال أن وجود دور ملثل هؤالء ال يعين 

سيادة مبدأ التشاور يف اختاذ القرارات، حيث جرت العادة أن 

 تكون قرارات منريي مفاجئة حتى ألقرب مستشاريه.

ومل يكن هناك نوع من التنسيق والتشاور بينه وبني 

وزرائه يف كثري من األحيان. حيث ظل يعتمد على أسلوب 

الصدمة الذي أعطاه القدرة على كبح ردة الفعل الفورية ألي 

حدث أو قرار، حتى أن كثريًا من الوزراء قد فوجئوا بقرارات 

تعيينهم أو عزهلم من خالل الراديو والتلفزيون. ولكن األمر 

تطبيق الشريعة  الواضح هو أن منريي قد قام يف قرار إعالن

باستشارة شخصني هما: النيل أبو قرون, وعوض اجليد حممد 

أمحد، حيث كان األول قاضيًا مبحكمة االستئناف باخلرطوم 

وينتمي لعائلة أبو قرون املتصوفة, والثاني قاض يف مديرية 

اخلرطوم، حيث عينه منريي فيما بعد وزيرًا لشئون رئاسة 

  الدين حممد إدريس.اجلمهورية خلفًا للدكتور بهاء 

ولعل ما كان يربط بني النيل وعوض اجليد ليس إطار 

الزمالة املهنية فحسب وإمنا ألنهما كانا القاضيني الذين 

م مما 1913رفضا مشاركة زمالئهما يف إضراب القضاة عام 

جعل من هذه احلادثة رباطًا أوثق من بقية الروابط يف نظر 

عند عملية اختاذ القرار وإذا وقفنا  العديد من احملللني.
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السياسي يف فرتة ما قبل إعالن الشريعة جندها تنطلق من عدة 

عناصر أهمها الطابع غري الرمسي هلا، حيث أسهم غياب 

القواعد الواضحة يف جعل النمريي يلعب الدور احملوري 

 والوحيد يف عملية اختاذ القرار. 

وبالطبع فإن تغييب القواعد قد كان متعمدًا لكي 

سهل عليه جتاوزها. وبالرغم من وجود االحتاد االشرتاكي ي

وجملس الشعب القومي وجملس الوزراء وغريها من املؤسسات 

اليت أعطاها الدستور على املستوى النظري حق املشاركة يف 

اختاذ القرار إال أنه كان جليًا أن تصورات منريي اخلاصة 

 لقرارات. للبيئة احمليطة به كانت هي الفيصل يف اختاذه ل

ولعل فهم النمط العام الختاذ القرار السياسي قد فتح 

الباب أمام الكاتب لدراسة القرار اخلاص بإعالن تطبيق 

الشريعة اإلسالمية من عدة زوايا أوالها النص اخلاص بالقرار 

واهلدف منه. حيث أشار إىل أن الرئيس منريي مل يقم بإصدار 

تطبيق الشريعة اإلسالمية بل قرار باملعنى املعروف فيما يتعلق ب

كان األمر إعالنًا سياسيًا مت مبوجبه حتديد أن الشريعة 

اإلسالمية هي اخليار الذي ارتضاه السودان، وتأسيسًا على 

ذلك اإلعالن قام الرئيس بإصدار مجلة مراسيم بلغت األحد 

عشر مرسومًا ارتكزت عليها جتربة نظام مايو يف مرحلة ما بعد 

 ة اإلسالمية. إعالن الشريع

ولقد جاء اإلعالن السياسي من خالل خطاب قام 

م متزامنًا مع 19/3/1913بإلقائه أمام جملس الوزراء يف يوم 

 بداية الوالية الثالثة له كرئيس للجمهورية.

وقد تباينت التحليالت اليت رمت لتفسري دواعي 

وأهداف قرار إعالن تطبيق الشريعة اإلسالمية إال أن أقواها أن 

منريي قد رغب يف سحب البساط من حتت أقدام اجلماعات 
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اإلسالمية. إىل جانب أنه كان حياول إرضاء دول اخلليج 

املعتدلة طمعًا يف معونتها االقتصادية اليت كان نظامه يف 

حاجة إليها. ثم إنه أراد أن يستدرج اإلخوان املسلمني ملصيدة 

عبية يف كبرية بتطبيق حكم الشريعة الذي سيجعله حيقق ش

عموم السودان حبكم أن عامة الناس ال يرفضون حكم الشرع، 

وأن تطبيق الشريعة سيشجع دول اخلليج والسعودية على وجه 

التحديد لتجديد معوناتها االقتصادية للسودان، فضاًل عن أن 

القرار سيسعد األمريكيني الذين سيشعرون أن السودان قد 

 ملد الشيوعي. أصبح سدًا منيعًا حيمي املنطقة من ا

وكان الدكتور منصور خالد قد أشار يف أحد حتليالته 

إىل أن اهلدف من إعالن تطبيق الشريعة اإلسالمية قد جاء يف 

سياق حاجة نظام مايو لثوب أيديولوجي جديد وشعارات 

جديدة بعد أن تآكلت كل الشرعيات اليت استند عليها من 

احلكومية وانهيار قبل، ثم حتويل نظر الناس عن سوء اإلدارة 

 اخلدمات االقتصادية والفساد احلكومي من ناحية أخرى. 

كما أن هناك من أشار إىل أن النمريي قد أراد من 

خالل إصدار هذا القرار أن يضع كل خصومه من القوى 

السياسية مبا فيهم اجلنوبيني يف موقع الدفاع عن النفس، 

يكون خالفًا حيث إن اخلالف الفكري بعد إعالن الشريعة لن 

 سياسيًا بل سيكون خالفًا يف إطار إما مع اإلسالم أو ضده. 

وهناك من ربط اهلدف من هذا القرار برغبة الرئيس 

منريي يف التشفي من القضاة الذين قاموا بإضرابهم الشهري 

م. وقد أشار أصحاب هذا الرأي إىل أن الرئيس منريي 1912عام 

قام بإحالة مخسني ويف إطار تنفيذ سياسة التشفي تلك 

قاضيًا للمعاش حبكم أن صدور مثل هذا النوع من القوانني 

يستلزم تغيري العاملني وتغيري املنهجية اليت يطبق بها القانون. 
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ووسط كل هذا رأى جانب آخر من احملللني أن هذا القرار مل 

يرتبط باألهداف املذكورة أعاله وإمنا كان سببه نزعة منريي 

النفسية اليت جتاوزت دائرة التفاعل  الشخصية واحلالة

الشخصي إىل دائرة أكرب محلته على إشراك كل السودانيني 

 يف جتربته. 

ولكن مهما تباينت اآلراء حول اهلدف من القرار إال أنه 

يبقى توظيف الدين واستخدامه كأداة سياسية أسهمت يف 

تثبيت أركان النظام املايوي، وذلك من خالل االستفادة من 

تأييد الشعيب للتوجهات اإلسالمية، خصوصًا وأن اجملتمع ال

السوداني مل يعرف عنه على اإلطالق معاداته للدين. ثم إن 

إعالن هذه التشريعات قد أدى إىل حتييد القواعد الطالبية 

اإلسالمية عن السري يف خط اجملاهرة بالعداء للنظام عرب 

در إزعاج املظاهرات اليت كانوا هم وقودها حتى أصبحت مص

 كبري. 

عن اهلدف من القرار يظل وثيق الصلة  واحلديُث

بالبيئة اليت كانت حميطة بالنظام الذي اختذ القرار 

والعوامل اليت أثرت عليه من واقع أن اهلدف يتأثر بالضرورة 

بالبيئة القرارية, بل ويف كثري من األحيان هي اليت تفرزه. 

هي: التوجهات  ولذلك فقد صنفها الكاتب إىل عدة حماور

الصوفية للنظام، والواقع الذي خلقته املصاحلة الوطنية، 

وشخصية الرئيس منريي، والظروف االقتصادية واألمنية اليت 

 م. 1913برزت يف عام 

وأخريًا تبقى لنا كلمة هي أن الكاتب الشاب األستاذ 

اخلري عمر أمحد سليمان قد وفق أميا توفيق يف طرح رؤيته 

رية من خالل هذا الكتاب الذي تناول العديد من العلمية والفك

مداخل وخمارج صناعة واختاذ القرار السياسي بالسودان. 
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ولعله قد وفق يف تناول جتارب األنظمة السياسية احمللية يف 

مراحل الدميوقراطية ومايو واإلنقاذ من منظور النظام 

الرئاسي، مع الرتكيز على القرارات اليت وضعها كنماذج 

 ليل. للتح

أما من ناحية املنهجية فقد اعتمد على العديد من 

املصادر واملراجع اليت فاقت يف جمملها الثمانني كتابًا، وأكثر 

من عشر مقابالت وحوارات مع شخصيات ذات صلة وثيقة 

باألحداث يف السودان، وقد تراوحت بني الرؤساء، والوزراء، وقادة 

ميني احملللني، وأساتذة األحزاب، والسياسيني النشطني، واإلعال

 اجلامعات مبختلف ضروبهم. 

ومل يكتف بذلك بل وفند العديد من التقارير 

والنشرات والوثائق الرمسية والصحف اليت صدرت ما بني عام 

م وأيضًا العديد من رسائل الدكتوراه 2003م و1943

واملاجستري واحملاضرات اليت ألقاها كبار الساسة يف مناسبات 

 جانب شبكة املعلومات الدولية اإلنرتنت.  ولعل خمتلفة، إىل

 كل هذه املصادر قد أضافت بعدًا علميًا متميزًا للكتاب. 

ويف ختامه أورد املؤلف عددًا من املالحق اليت هي يف 

غاية األهمية ومنها ملحق بعنوان احلكم احمللي تقليص أم 

دار إلغاء، وهو عبارة عن دراسة ألوضاع احملليات قبل وبعد إص

من لحق م يف السودان. ثم م2003قانون احلكم احمللي لسنة 

د/ق  م) حوى وقائع القضية رقم: احملكمة الدستورية

إبراهيم يوسف هباني  اليت تضمنت دعوى (م1/2000د/

( من دستور 43)وفقًا للمادة  ن ضححد رئيس اجلمهوريةيوآخر

( اختصاصات 131م واملادة )1991مجهورية السودان لسنة 

. وأورد فيها إعالن حالة الطوارئاملختصة برئيس اجلمهورية 

. وبذلك م21/12/1999يف يوم م الذي صدر احلكنص 
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فالكتاب جدير بالقراءة لكل من يريد الغوص يف أعماق أحداث 

للدراسة. واهلل ولي السودان خالل الفرتة اليت كرسها الكاتب 

 التوفيق.
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 تاريخ حركة اإلصالح واإلرشاددراسة يف 

 

تحاريخ حركححة اإلصححالح واإلرشححاد هحو ثالححث كتححاب صححدر   

خزانحة املسحلمني   للدكتور أمحد إبراهيم أبو شوك بعد كتابه )

( الحححذي العامحححة، امليزانيحححة الشحححهرية لدولحححة املهديحححة يف السحححودان  

حممحد إبحراهيم   باللغة اإلجنليزية باالشرتاك، وكتابحه ) أصدره 

مركز البحوث العلمية،  هو الناشرو(. أبو سليم حمققًا ومؤرخًا

ماليزيحححا  -اجلامعحححة اإلسحححالمية العامليحححة ماليزيحححا، ودار الفجحححر   

 صفحة. 513م(، 2000هح 1420)الطبعة األوىل 

تاريخ والكتاب عبارة عن حتقيق ملخطوط قديم بعنوان )

صححفحة مححن احلجححم    271( يقححع يف اإلرشححاد وشححيخ اإلرشححاديني  

املتوسط، وقد ُدوِّني بأقالم ُكتَّاٍب عايشحوا الفحرتة التارخييحة الحيت     

تطرق إليها معتمدين على الوثائق والوصف الدقيق ملحا عايشحوه   

 بأنفسهم. 

(، حيححححُث وصححححل عححححدد 7×10وهححححو مححححن احلجححححم الكححححبري ) 

الصححفحات األوىل الححيت عنححدما أضححفنا إليهححا   332صححفحاته إىل 

صحححححفحة حاويحححححًة   43مل يشحححححملها الرتقحححححيم والحححححيت وصحححححلت إىل    

الفهرسحححت، وتقحححديم احملقحححق الحححذي سحححرد فيحححه صحححلته بحححاملخطوط 

وحركححة اإلرشححاد، واملححنهج الححذي سححلكه يف التحقيححق، إىل جانححب      

التقححويم العححام وقائمححة الكتححب والصحححف واجملححالت الححيت اسححتقى    

يني خلطحاٍب خبحط األسحتاذ    منها مادة الكتحاب، وخمطحوطني يحدو   

السححوركيت مححن األصحححل املوجححود جبامعححة ليحححدن، وصححورة يدويحححة      

 توضح جانبًا من شكل املخطوط األصلي يف صفحتني. 

وقححححد حححححوت تعريفححححًا للفححححظ العلححححويني وأظهححححرت للقححححارئ 

طريقححة إخححراج املخطححوط خصوصححًا وضححع اهلححوامش الححيت جححاءت   

يطحرُح قضحيًة    وهحذا الكتحابُ   باجلانب العلوي األميحن للصحفحات.  
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مثريًة للجدل أهملها العديُد من املؤرخني الذين تناولوا حركة 

النهضححة اإلسححالمية مبنطقححة جنححوب شححرق آسححيا. وذلححك بسححرده      

التفصيلي الدقيق لتاريخ هجرة العرب احلضارم إىل إندونيسيا. 

ثم تنحاول تحاريخ حركحة اإلصحالح واإلرشحاد العربيحة فيهحا ودورهحا         

 لعقدية والثقافية واالجتماعية. يف االرتقاء بالقيم ا

وقبححل أن خيححوض احملقححق يف وصححف الصححراعات املتواليححة      

الححححيت شححححهدتها تلححححك املرحلححححة أفححححردي حيححححزًا معتححححربًا للتعريححححف        

بشخصححية األسححتاذ أمححححد حممححد السحححوركيت مؤسححس حركحححة     

اإلرشحححاد. حيحححُث تنحححاول مولحححده ونشحححأته الحححيت أخحححذها محححن ترمجحححة 

يحححر صحححغري/ بقلحححم الشحححيخ  األسحححتاذ مؤسحححس نهضحححة اإلرشحححاد/ تقر 

 ساتي حممد السوركيت شقيق األستاذ. 

وقحد أشحار يف بحدايتها إىل نشحأة الشحيخ السحوركيت الححذي       

ُولد يف جزيرة أرقو من أعمحال دنقحال بشحمال السحودان. وأرقحو هحي       

جزيححرة كححبرية علححى النيححل تقححع جنححوب مدينححة دنقححال الُعرضححي،       

ع وكانححححت عاصححححمة مملكححححة أرقححححو ومقححححر ملححححوك احلكمححححاب فححححر       

اجلحححوابرة. وينتمحححي الشحححيخ السحححوركيت إىل أبحححوين ينتسحححبان إىل  

الصحححابي اجلليححل جححابر بححن عبححد اهلل بححن عمححرو األنصححاري أحححد    

 نقباء اخلزرج. 

وأهميحححححُة هحححححذا النسحححححب ليسحححححت للتعريحححححف بالسحححححوركيت  

فحسحب وإمنححا ألنحه قححد أزكححى محيحة اجلححدل الحذي استشححرى مححع     

يني. حيححُث كانحححت  بححروز أسححباِب الصححراِع بحححني اإلرشححاديني والعلححو     

قضيُة االنتماء العرقحي محرجاًل سحاخنًا اغتلحت فيحه محيحُة الغحرية        

السياسححية بححني أطححراف النححزاع بعححد أن تغلفححت بأهححداب الححدين يف     

مراحححححل الحقححححة أشححححار إليهححححا احملقححححق بكححححثرٍي مححححن التفصححححيل يف     

محن الكتحاب. وبعحد الفصحل األول الحذي       12، 11، 10، 9الفصول 

احملقححححق )ترمجححححة األسححححتاذ أمحححححد صححححفحة وأمسححححاه  19جحححاء يف  
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حممحححد السحححوركيت(، انتقحححل إىل الفصحححل الثحححاني حتحححت عنحححوان:    

)أضحححواء ححححول شخصحححية السحححوركيت( والحححيت اعتمحححدت علحححى محححا    

كتبححه عححدد مححن الشححهود وأوهلححا شححهادة األسححتاذ العالمححة الشححيخ      

أمححححد العاقحححب شحححكرت اهلل األنصحححاري، وكلمحححة األسحححتاذ السحححيد    

فالس الحذي قابحل السحوركيت    حسن أمحد، وكلمحة السحيد فنحدر   

م، وكلمححححة اإلدارة املركزيححححة للجمعيححححة احملمديححححة،    1927عححححام 

وكلمحححة محححديري مكتحححب فرسحححاتوان إسحححالم يف بانحححدونق، وكلمحححة  

األستاذ عمر سليمان بن ناجي، ومقابلة محع السحوركيت أجراهحا    

مندوب جملة الدهناء ونشرها بعنوان: )ساعة مع األستاذ أمحد 

ستاذ السيد عمر سامل هبيص نقاًل عحن  السوركيت(، وخطبة األ

جملة املصباح بعددها الثالحث يف سحنتها األوىل، وشحهادة األسحتاذ     

العالمححة الشححيخ أمحححد العاقححب شححكرت اهلل األنصححاري يف كتححاب      

)فصححححل اخلطححححاب يف تأييححححد صححححورة اجلححححواب( فصححححل يف شححححهادات   

 العلماء واحلكام املستشرقني ورؤساء اجلمعيات والصحف. 

كححان باإلمكححان دمححج الفصححلني يف فصححٍل واحححد ورغححم أنححه 

حبكححم وحدانيححة املوضححوع إال أن غححزارة املححادة الححيت أفردهححا احملقححق   

رمبحححا فرضحححت ذلحححك التقسحححيم. ويف خالصحححته ظهحححرت شخصحححية      

األستاذ أمحد السوركيت الذي كان ماهرًا إىل أبعد احلدود يف 

أدائحححه لحححدوره اإلرشحححادي وفقحححًا لتعحححاليم القحححرآن الكحححريم والسحححنة        

النبويحححة املطهحححرة. ولحححذلك فقحححد كحححان يبحححُث دروسحححه لتالميحححذه        

ومريديحه بطريقححة مل يشححعر معهححا أيب شححخٍص بأنححه تلميححذ حبكححم  

تواضححع الشححيخ وأسححلوبه الشححيق يف احملححاورة والسححرد وإزكححاء روح    

 التفكري املفضي إىل احلقيقة. 

وكان مما زاد ُحبَّ املريدين له تواُضُعه الشديد، وِحلُمه، 

جرأُتحُه يف احلحق، والبشاشحُة الحيت يسحتقبُل بهحا ضحيوفه        وكرُمه، و

من مريدي العلحم. أدى كحل هحذا السحمت والتكحوين العقحدي إىل       
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جعل األسحتاذ واححدًا محن فقهحاء الفتحوى يف منطقحة جنحوب شحرق         

آسيا اليت نزح إليها من مسقط رأسه بشمال السودان. وقحد أفحرد   

فتحاوى ذات أهميحٍة    احملقق حيزًا معتربًا يف الفصل الثالحث لحثالثِ  

خاصححة. حيححث إنَّ األوىل والثانيححة ال نظححري هلمححا يف الفتححاوى الححيت  

صححدرت يف شححرق آسححيا مححن حيححُث املوضححوع، حيححث تعلقتححا حبكححم         

ُمسححاعدِة املححدارس واملشححاريع اخلرييححة ببيححع أسححهم اللححوتري. أمححا        

الثالثحححة فقحححد تعلقحححت مبواقحححع النحححزاع العلمحححي الحححذي نشحححب بحححني      

 . اإلرشاديني وخصومهم

وبعد ذلك عرض الفصحل الرابحع نصوصحًا كاملحة لعحدٍد      

من احملاضرات الحيت ألقاهحا الشحيخ السحوركيت ومنهحا حماضحرٌة       

بعنحححوان: )علحححم التفسحححري( الحححيت ُألقيحححت بنحححادي مجعيحححة اإلصحححالح  

م. وجححاء فيهححا 1937يونيححو عححام  27واإلرشححاد العربيححة ببتححاوي يف 

يت بنادي اجلمعية تفسرٌي لسورة الفاحتة. ثم احملاضرة اليت ُألق

املذكورة وهي تتمٌة لتفسري السورة. وقد استعرض فيها أركحان  

اإلسالم اخلمسة بأسلوٍب مغاير بسََّط فيه قضية املعنى واملدلول 

الفكحححري لقضحححية تقسحححيم األركحححان دون االعتمحححاد علحححى شحححكلها      

 املتعارف عليه من خالل كتب الفقه املأثورة. 

ل العبحححححادات بعحححححد وتطرقحححححت احملاضحححححرة الثالثحححححة ألشحححححكا 

تقسيمها لثالثة أقسام: نوٌع يكون باللسان كالنطق بالشهادتني 

وقححراءة القححرآن واألذكححار املشححروعة والححدعاء واالسححتغاثة. وهححذا       

النححوع مححن العبححادة ال يكححون عبححادًة إال بشححرطني همححا أن يطابقححه        

 االعتقاد مبضمونه والثاني أال يناقضه الفعل. 

أو مبجمححوع أقححوال وأفعححال    والنححوع الثححاني يكححون بالفعححل   

كالصالة والصحوم والزكحاة واحلحج والحذبح للتقحرب والتعظحيم.       

والنوع الثالث باالعتقحاد الحذي يقتضحي أن يكحوني اعتقحادًا يقينيحًا       

بوجحححححود اخلحححححالق واتصحححححافه بالكمحححححاالت املطلقحححححة وتنزيهحححححه عحححححن  
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النواقص. ثحم جحاءت احملاضحرة الرابعحة عحن آثحار األرواح املقدسحة        

 440و 439جححداًل واسححعًا أفضححى لنشححرها بالعححددين    الححيت أثححارت 

 م. 1921من صحيفة اإلرشاد يف شهر نيسان أبريل عام 

وملححححا كححححان اجلححححدل املححححذهيب هححححو املسححححيطر علححححى عقححححول   

اآلسححيويني فضححاًل عححن اخللححط الححذي دار يف التفريححق بححني العلححم       

واإلميان فقد ثاري سؤاٌل ححول عالقحة علحم الفلحك بالحدين حبكحِم       

اكححب والنجححوم ُكححراٌت سححاحبة يف الفضححاء بعضححها أبعححد     أنَّ الكو

مححن بعححض وليسحححت أفالكهححا سحححقوفًا بعُضححها فحححوقي بعححض حتحححى      

حتتاج إىل فحتح وإغحالق. إال أنَّ القحرآن قحد أشحار إىل أنهحا  سحقوٌف        

بعُضححها فححوقي بعححض وأنهححا ُتفححتُح عنححد الوصححول إليهححا ثححم ُتغلححق يف  

وأيب القحولني أقحوى   حادثة املعراج، فما السبب يف هذا االختالف؟ 

 برهانًا لدى العقل وأحقب باالعتقاِد بصحته؟ 

وبعححد طححرح السححؤال مححن أحححد احلاضححرين جححاء ردب الشححيخ   

خالل احملاضرة بأنَّ اصطالح الشارع يف هذا الباب غحري اصحطالح   

علمحححاء اهليئحححة. وإنَّ الشحححارع ُيعحححد هحححذه السحححماء واجلحححو احملحححدود        

التوابححع السححيارة والنجححوم   املشححتمل علححى املئححات مححن الكواكححب و    

الثابتة على حكم مشاهدة اإلنسان هلا مساًء واحدة هي السحماء  

األوىل أو السحححماء الحححدنيا. وهحححذه املصحححابيح الحححيت يراهحححا اإلنسحححان   

وُيسححميها كواكححب وجنومححًا وذوات أذنححاب وتوابححع وغريهححا كلححها  

لقححد زينححا السححماء الححدنيا ﴿تابعححة هلححا حيححث قححال تعححاىل يف ذلححك: 

ولقد زينا السماء الحدنيا بزينحٍة   ﴿. وقال يف آيٍة أخرى: ﴾مبصابيح

. ومحن صحريح هحاتني اآليحتني يحأتي مفهحوم الفحرق بحني         ﴾الكواكب

االصطالحني. حيُث إنه حبكم العقل ال ُبحدَّ أن تكحون حمحدودة يف    

ذاتها حسًا ومعنًى واعتبارًا. والسماوات اأُلخرى فوقها على أبعاد 

ٍء منهحا مبحا لحدينا اليحوم محن آالت      شاسعة ال سحبيل إىل إدراك شحي  

اإلدراك الطبيعيحححة والصحححناعية. ومحححن وصحححل إىل نهايحححة مسحححاٍء أو   
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عامل وأريد به االنتقال إىل مساء أخرى أو عامٍل آخر فحال بحد محن    

إعطائه االستعداد املناسب له مع القحوة املتكفلحة حلفحظ كيانحه     

عطحاء  وإيصاله إىل حدود السحماء األخحرى. واملباشحرون لفحتح أو إ    

االستعداد هم املالئكة املوكلون علحى ذلحك الشحأن القحائمون يف     

حححدود السححماوات. وأمححا األفححالك فقححد عرفهححا الشححارع واصححطالحه 

فيهحححا كعحححرف علمحححاء اهليئحححة الحححذين يعنحححون بهحححا جمحححاري تلحححك   

الكواكححب السححاحبة، حيححُث أشححار القححرآُن إىل ذلححك بقولححه تعححاىل: 

وال الليححُل سححابق النهححار  ال الشححمُس ينبغححي هلححا أن ُتححدرك القمححر﴿

. ومجيُع ما خيوض فيه علمحاء اهليئحة   ﴾وكٌل يف فلك يسبحون

مححن الكواكححب السححيارة مححن كححرات وذوات أذنححاب وتوابححع وجنححوم       

ثوابحت وقرانححات واتصحاالت وانفصححاالت وهبحوط واحححرتاق وصححعود    

وغريهححححا هححححي جححححزٌء صححححغري مححححن السححححماء الححححدنيا. فححححالفرق بححححني     

فرق بححنيي ميححْن ُيخطححُط خريطححًة   تقسححيمهم وتقسححيم الشححارع كححال  

ملدينححٍة أو حححارٍة صححغرية وميححْن ُيخطححط خريطححًة للعححامل. فححإنَّ كححل   

قسححم مححن أقسححام خريطححة العححامل ينقسححم إىل ألححوف بححل ماليححني         

األقسحححام. وميكحححن محححن خالهلحححا ختطحححيط خحححرائط يشحححتغل فيهحححا      

 األلوف زمنًا طوياًل. 

 ولعل يف هذا الطرح الذي جحاء مبحاضحرة األسحتاذ دلحيالً    

على قوة احُلجة يف ربط آياِت القرآن بحالظواهر الكونيحة يف زمحاٍن    

طغى فيه أثر الثقافة الغربية اليت شككت من منظورها اخلحاص  

يف حجيحححة الحححدين. وكانحححت القيمحححة العلميحححة ملثحححل ذلحححك الطحححرح 

العلمححي والفلسححفي أنححه قححد جتححاوز كححثريًا مححن حتفظححات الفقححه       

متنحاع عحن اخلحوض يف    السلفي الذي أدى بحبعض الفقهحاء إىل اال  

بعض األمور حتسحبًا ملتاهاتهحا العلميحة الدقيقحة الحيت أشحار إليهحا        

يف القححححرن التاسححححع عشححححر الشححححيخ عثمححححان دان فوديححححو يف سححححياق       

تصنيفه للمسلمني يف ختوم أفريقيحا الغربيحة. ولعحلَّ هحذا الحربط      
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العلمي والدقة يف استنباط األدلة الفقهية قد ظهحرت يف موضحٍع   

بحححة الشحححيخ السحححوركيت علحححى السحححؤال التقليحححدي  آخحححر خحححالل إجا

ححححولي املعحححراج هحححل هحححو بحححالروح أم باجلسحححد؟ وكحححان اجلديحححُد يف       

طرحححه أنححه اسححتهله بقولححه: إنَّ الححذي وصححلي مححن هححذه القصححة أنَّ         

ُعرج به إىل السموات، ومل ُينَقْل بطريٍق ثابحت أنحه قحد     الرسول 

ُسِئلي هل كان معراجه بالروح أم باجلسحد حتحى يعتمحد الفقهحاء     

 على ذلك يف االستدالل. 

ولكححْن علححى ِكححال الححوجهني لححيس يف األمححر إشححكاٌل حيتححاُر    

فيححه العقححل حبكححِم أنَّ الصححعود عححن األرض واالنفصححال عنهححا أمححٌر    

عني اجملححردة يف الطيححور والطححائرات ومجيححع   مححألوف وُمشححاهد بححال 

أجححححزاء األرض الصححححاعدة إىل األثححححري. وهححححو يف املشححححاهد كححححائن      

برجححححان قحححوة اجلحححزء اخلفيحححف الصحححاعد علحححى قحححوة ثقحححل اجلحححزء  

 املنجذب إىل األرض يف كل جسٍم مركب من النوعني. 

وإذا كححححان الصححححعود حيححححدُث كمححححا هححححو معححححروف بتغلححححِب  

يحل اهلحابط فمحن بحاب أوىل أن     اخلفيف الصاعد بطبعه علحى الثق 

يكون ذلك عند تغلب ما هو أخف وألطف منه، ألنَّ الذي يتغلب 

على شيء بطبعه جيذبه إىل مركزه وطبِعه سحواٌء َأحيحبَّ املغلحوُب    

ذلححك أم كرهححه. ويكفححي للداللححة علححى ذلححك مححا يححراه اإلنسححاُن         

بعينحه احلسحية مححن آثحار الكهربححاء، حيحُث إنَّ اجلححزء الصحغري منهححا      

ل العجائحححب باجلسحححم الكحححبري املتنحححاهي يف الثقحححل يف الرفحححع     يفعححح

والتحريحححك والتحليححححل بتغلبححححه علححححى قححححوة الثقيححححل مححححن مجيححححع  

 الوجوه. 

إذن فمحححححا بالنحححححا بحححححالروح املتناهيحححححة يف اللطحححححف واخلفحححححة   

واملتصححفة جبميححع الصححفات الكماليححة يف حححال جتردهححا إذا تغلبححت  

علححححى جسححححٍم صححححغري كجسححححمنا هححححذا وجذبتححححه إىل مركححححٍز مححححن  

ملراكز العلوية؟ وكيف يكون هذا اجلسم إذا تعلقت برفعه إىل ا
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السماء أو الفلحك إرادُة ميحْن أوجيحدي السحماوات واألرض ومحا فوقهحا       

ومححا حتتهححا ممححا نعلححم وممححا ال نعلححم ؟ بعححد ذلححك عححرضي الكتححاُب   

إجابححًة أخححرى مل تقححل أهميححًة عححن سححابقتيها عنححدما تقححدم أححححُد         

وجححود الححرب، وهححل لححه ميحيححٌل السححائلني للشححيخ بسححؤاٍل عححن مركححز 

خمصححححوص يححححذهب إليححححه لنيححححل القححححرب احلسححححي منححححه؟ فجححححاءت   

اإلجابُة بأنَّ اهلل موجحوٌد غحرُي حمحدوٍد بزمحاٍن أو مكحان، وال حيحيط       

بححه حمححيط، وال حيصححره مركححز. ولكححن ملححا كانححت روح اإلنسححان        

ولطيفتهحححا املقصحححودة بحححالتكليف والتشحححريف والتعحححذيب واإلنعحححام  

تها باللطف واخلفة والتجرد كان تعذيبها عليها موصوفة يف ذا

أو ترويححدها بأسححرها وحبسححها مححع غححري مشححاكلها مححن صلصححال        

الطني يف غري مركزها وقرنهحا وربطهحا محع شحيء محن الوجحودات       

الثقيلحححة املنحححافرة هلحححا يف الطبحححع املغحححايرة هلحححا يف اجلحححنس والنحححوع     

واملحححادة كمحححا هحححو ححححال أرواح البشحححر يف هحححذه الحححدنيا، حيحححُث أشحححار  

حنحُن خلقنحاهم وشحددنا    ﴿لقرآُن الكريم إىل ذلك بقوله تعحاىل:  ا

. فحإذا فهمنحا أنَّ تعحذيب    ﴾أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثحاهلم تبحديال  

الروح أو ترويدها يكون بتغلب الثقيل عليها وإبعادها ورفعها إىل 

مركزهحححا علمنحححا أنَّ تشحححريفها وتكرميهحححا واإلنعحححام عليهحححا يكحححون     

زها أو قريبًا من مركزها. ومن هنحا  بتجريدها ورفعها إىل مرك

كان املناسب أن يكحون تشحريف األرواح املقدسحة وتكرميهحا بفكهحا      

من أسر الطني الثقيل ورفعها من األرض املغحايرة حلقيقتهحا إىل   

السحماوات الُعليححا الحيت هححي حمححل األرواح ومركزهحا. فيكححون رفححع    

هم اهلل لرسحححوله ومالئكتحححه إىل السحححماوات محححن بحححاب اإلنعحححام علحححي     

باحملححل املناسححب لطبححائع أرواحهححم ال لكححون مركححز الححرب هنححاك.      

وأما القرب املعنوي فُمستدٌل عليحه بالتشحريف والتكحريم والرفحع،     

وال يكححون يف رجححوعهم إىل األرض مححرًة أخححرى إهانححٌة هلححم، ألنَّ مححن 

ُأعطي وسام شرف وُأِذني له يف التحلي به ال يحنقص محن كرامتحه    
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 صندوقه أو أخفاه حتت ثيابحه أو انتقحل   إذا ويضيعي ذلك الوسام يف

به إىل حمل آخر ما دام جمازًا يف التحلي به. وخروج الحوالي محن   

بلده إىل مكان آخر ألداء وظيفٍة أو زيادة معرفحة ال يكحون ُمنقصحًا    

 من قدره بل رمبا كان مضاعفًا لشرفه. 

بعد ذلك انتقل احملقق للحديث عحن أححوال حضحرموت    

اإلرشححاد لكححي يححربط ذلححك بأهميححة نشححأة     واحلضححارم قبححل ظهححور   

احلركححححة والححححدور الححححذي لعبتححححه يف تغححححيري اخلارطححححة السياسححححية   

والعقديححة يف تلححك املرحلححة القلقححة. وعححرض أسححباب اسححتمرارية       

التخلححححف الححححيت عزاهححححا لثالثححححة أشححححياء هححححي اإلغححححراُق يف األميححححة    

واجلهحححل، وعححححدُم اعتنحححاء احلكومححححة بتوطيحححد األمححححن أو االتصححححال    

يحححق الربيحححد، ثحححم العحححادات والتقاليحححد والرتبيحححة     باخلحححارج عحححن طر 

 الضارة. 

وكانت تلك األسباب قد جعلحت احلضحرمي ال يفكحر يف    

صحة دينه وال عقيدته وال أخالقحه وال مسحتقبل أمتحه وال صحالح     

وطنححه. بححل وحرمتححه مححن أن يححتعلم علمححًا نافعححًا أو أن يطلححع علححى      

جحة أن  تاريٍخ يتعرف محن خاللحه علحى أححوال أمتحه. وكانحت النتي      

أصبح شغُل احلضرمي الشاغل هو ذاته الفانية وقبيلته الضحيقة  

 اليت ليس له سواها ليعتز به أو يفاخر وسط األمم. 

ولكل تلك الظروف فقد استشرى اجلهُل بني احلضارم، 

وأصبح بأُسُهم بينيهم شديدًا حتى أصبح األُخ يقتُل أخاه، واإلبحُن  

. وقحححد ضحححربت الفوضحححى  أبحححاه، والعحححُم ابحححن أخيحححه ألتفحححِه األسحححباب   

أطنابها بيحنهم حبكحم خنحوعهم وعحدم احتكحامهم لشحرٍع أو قحانوٍن        

أو سحلطاٍن يضححُع األمححور يف نصحابها. وأسححوأ مححن ذلحك أنهححم ظلححوا    

يعبححدون القبححور، ويهححابون القبححاب والتوابيححت، ويتححداوون بالبصححاق 

وماء ُغْسِل األمحوات وطحني القبحور. ويطلبحون الحرزق والعافيحة محن        

واخلالصححُة أنهححم قححد كححانوا يف أقصححى غايححات اخلبححال    األجححداث. 
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والشحححرك الصحححراح والكفحححر احملحححض. أمحححا الوضحححُع االجتمحححاعي يف     

حضححرموت فقححد كححان يف غايححة الشححذوذ، حيححُث احتكححرت طوائححُف     

معينححة وعححائالٌت خاصححة كححل أسححباِب اجلححاه والسححلطان والسححيادُة    

انًا  ومل تححرتك لغريهححا شححيئًا رغححم أنهححا ال تسححتحُق جاهححًا وال سححلط   

حبكححم جهححل أبنائهححا بححأي شححيٍء ميححت للححدين أو الفكححر السياسححي       

ِبِصحححلة. وكحححان األسحححاس الحححذي اعتمحححدت عليحححه هحححذه الطوائحححف         

والبيوتات هو اخلرافة والفرية على الدين. وقد متَّ إبعاُد الُعلماء 

واألدبححححاء ال لشححححيء إال أنهححححم ليسححححو ُمنتسححححبني هلححححذه العححححائالت       

ححني ظهحرت هحاالٌت محن االححرتام      املتسلطة على رقاب العبحاد، يف  

والتقديس ألشخاٍص تولوا قيادي الناس وأصحبحوا مقحدمني علحى    

 كل ميْن عداهم من أهل العلم والثقافة. 

ثم تشحعب احلحديُث عحن هجحرة احلضحارم وشحبان بحاعلوي        

إىل جزيرة جاوة بعد أن مورست عليهم الكثرُي محن الضحغوط محن    

العلحححم النحححاقمني.  أهحححل البيوتحححات الصحححغرية وغريهحححم محححن طلبحححة     

وكانححت احلالححُة يف جححاوة أفضححل بكححثري حبكححم أنهححا كانححت أوفححق     

للعمل ضد أهل اجلاه والسلطان بسحبب احلريحة املتاححة للتعحبري     

 وغريها من أسباب احلياة الفاضلة. 

ورغححم أنححه كححان مبقححدورهم أن جيهححروا مبححا يضححمرون يف     

احملافححل واجملتمعححات إال أنهححم قححد اقتصححروا علححى بححث الدعايححة يف    

نححححححواٍد خاصححححححة ال حيضححححححرها إال مريححححححدوهم وأنصححححححارهم الححححححذين   

يتقاطرون لقراءة الصحف واجملالت والكتب الدينية الصحيحة 

أشحار   كمجلة املنار والعروة الوثقى ورسالة الشيخ حممد عبده.

حتححت عنححوان )السححودانيون والعلويححون(     227احملقححق يف صححفحة  

إىل أن السححودانيني قححد قححدموا إىل هححذه اجلزائححر اجلاويححة بطلححب      

مححن زعمححاء النهضححة العلححويني بعححد شححدة اإلحلححاح وتكححرار الطلححب     

والتوسححححل بكححححل عزيححححٍز لححححديهم. فلبححححوا طلححححبهم وأجححححابوا دعححححوتهم 
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ال غحححرض هلحححم إال وهحححاجروا محححن أفضحححل بقعحححٍة علحححى وجحححه األرض 

انتشحححاهلم محححن حفحححرة الضحححالل. فلمحححا وصحححلت بهحححم السحححفينة إىل   

مرسى بتحاوي )تحاجنوغ فريحوك( رأوا العلحويني ححافني بكحل أرجحاء        

املرسححى مستبشححرين مهللححني ينتظححرون قححدومهم. وحححني أذن هلححم     

بححححالنزول تلقححححوهم بححححاإلجالل والتعظححححيم، وقححححابلوهم باحلفححححاوة      

ى حتحححى قحححدموا هلحححم فلحححذاِت   والتكحححريم، وأنزلحححوهم املنحححزل األمسححح  

أكبادهم ليقوموا على خدمتهم. وجعلوا أمرهم علحيهم مطاعحًا   

 وحكمهم فيهم نافذًا. 

ثححم أوكلححوا إلححيهم نظححارة املدرسححة وكفالححة الناشححئة مححن    

أبنححائهم الصححغار. ووسححط تلححك الظححروف عححال صححيُت السححودانيني   

وانتشر ذكرهم يف البقحاع املختلفحة. حتحى أنَّ الشحيخ حممحد بحن       

بححد الححرمحن بححن شححهاب زعححيم العلححويني الححذي أصححبح هححو اآلخححر   ع

مستهامًا بالسودانيني قد حتدث يف كل حمافحل مجعيحة )خحري(    

ال سححيما االحتفححاالت السححنوية الختتححام اختبححار التالميححذ حححديثًا 

أثنححى فيححه كححثريًا علححيهم،  وشححكرهم شححكرًا جححزياًل عنححدما خححصَّ      

عيد وعباراٍت ال نظري أستاذهم السوركيت بألفاٍظ ال ُتحصى وال ُت

 هلا من املدح والثناء. 

وظححلَّ علححى مححرِّ األيححام ُيححردد قوَلححه إنححه وقوميححُه مل يعرفححوا          

الححدين الصحححيح وعقائححده احلقححة وأحكامححه املقدسححة إال عنححدما       

تعرفححوا علحححى هحححذا األسححتاذ الحححذي جعلحححه اهلُل سححبب إنقحححاذهم محححن    

ام ححدث  اجلهالة وواسطة جناتهم من الضحالل. ولكحن مبحرور األيح    

مححا عكَّححري صححفوي هححذه العالقححة احلميمححة وكححدَّري هححذه احملبححة، حيححُث   

كححان الشححيخ السححوركيت يتحححدُث إىل مريديححه يف أحححد األيححام يف  

مدينحححة )الصحححولو( وُيقحححدُم بعحححضي الفتحححاوى، فقحححامي أححححُد التالميحححِذ  

وسألُه عحن حكحم اهلل ورسحوله يف زواج العلويحة بغحري العلحوي فقحال        

جائٍز حبكم شحريعة اإلسحالم وال يوجحُد محا      الشيخ السوركيت إنه
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ُيحيرُِّمحححه. وكحححان هلحححذه الفتحححوى وقحححع الصحححاعقة علحححى نفحححوس آل      

باعلوي مجيعًا احلاضرين منهم والغائبني ألنهم مل ُيصدقوا أنَّ 

الشيخ سيتجرأ وحيكم جبواز هذا الحزواج الحذي يرفضحونه مجلحًة     

وههم، وتفصححياًل. وهححاجوا هيجححة األسححد الِرئبححالي، واكفهححرت وجحح  

ولححووا رؤوسححهم للشححيخ الححذي تبححدُل ُحححُبهم لححه يف ملححح البصححر إىل       

 كراهية.  

ومل يسحححع األسحححتاذ بعحححد إظهحححارهم هلحححذه الكراهيحححة إال أن   

يفححارقهم. ومل ُيححِرِد الححدخولي معهححم يف دعححاوى أو مشاكسححاٍت بعححد 

ذلك االحرتام والتقدير الذي لقيه منهم، والذي كحان متبحاداًل   

قححححت. وآثححححري السححححكوتي لححححدرء املشححححاكل      بينححححه وبيححححنهم طححححوال الو   

والعواقب الوخيمة اليت قد ترتتحب علحى أي بحادرة للصحراع. ولكحن      

 هلَّ انتهى األمُر عند ذلك احلد؟ 

بحححححدأ األسحححححتاذ السحححححوركيت يتسحححححاءُل عحححححن دواعحححححي هحححححذه  

الكراهية البغيضة بعد كل تلحك املحودة والتقحدير الحيت أظهرهحا      

شُتُه عنحدما أخحربه بعحُض    آُل باعلوي يف سالف األيام. وازدادت ده

العلححويني أنَّ تلححك الفتححوى الححيت أفتححى بهححا عححن زواج العلويححة هححي   

اليت استوجبت لحديهم كحل هحذه الكراهيحة والحرفض ألنهحا ُتمثحُل        

بالنسبِة هلم ذنبًا ال ُيغتفر وخطًأ جسيمًا لن ينساُه العلويون محا  

 دامت األرُض أرضًا والسماُء مساًء. 

وركيت هححذا املنحححى اجلححانح عححن وملححا اسححتنكر الشححيخ السحح

روح اإلسححالم أجابححه العلويححون بححأنَّ هححذه املسححألة ال تقبححُل اجَلححديلي        

لديهم ألنها من املسحائل املكنونحة واألسحرار املصحونة الحيت يضحنون       

بها حتى على احلضرميني ويكتمونهحا عحن اجلحاويني. وقحد ظلحوا      

تححونهم ُيفتححونهم فيهححا باحُلرمححة علححى مححرِّ الححدهور، كمححا ظلححوا ُيف  

بوجححوب الشححمة. فمححا مححن حضححرمي إال وهححو يعتقححد بححالتحريم يف  

األوىل والوجوب يف الثانية. ورغم التقدير واحلحب الحذي كحادي أن    
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يصححلي إىل مرحلححة التقححديس قلححب العلويححون ظهححر اجملححن هلححؤالء      

القحححوم بسحححبب فتحححوى أسحححتاذهم السحححوركيت املشحححار إليهحححا. وأبحححدى  

 قادتهم أشد أنواع الكراهية. 

 بحححد محححن أسحححباٍب تغحححذي هحححذا التححححول الحححذي مل    كحححان ال

يقتنع الكثريون بأسبابه الواهية اليت ادعاها العلويحون، ولحذلك   

إىل سححبب الفتنححة يف   231أشححار الححدكتور أبححو شححوك يف صححفحة     

نظر ُكتاب باعلوي واليت صرحوا يف بداية أمحرهم بأنهحا كانحت    

يبها نتاج املماحكات اليت غرستها حكومة هولندة اليت أشعلت هل

 ومدتها بالغاز واحلطب حتى استعر ُأوارها. 

كانححت نهضححة اإلرشححاد قححد بححدأت بححربوز مجعيححة اإلصححالح      

واإلرشاد العربية. وقد تزامنت هذه النهضة مع انفصال األسحتاذ  

السوركيت من مجعية خري وإنشحائه ملدرسحة مسحتقلة بحدعٍم محن      

نقيحححب العحححرب السحححيد عمحححر بحححن يوسحححف منقحححوش يف أححححد منازلحححه  

رة جححححاتي فتمبححححوران، وهححححي الححححيت ُسححححميت مدرسححححة اإلرشححححاد    حبححححا

اإلسحححالمية. وكحححان قحححد عقحححد اجتماعحححًا دعحححا إليحححه نقيحححب العحححرب    

وحضحححره نفحححر ممحححن توسحححم فحححيهم اخلحححري  محححن غحححري آل بحححاعلوي،       

فاجتمعوا يف بيت املدرسحة وقحر رأيهحم علحى إقامحة مجعيحة تسحمى        

دقت مجعيحة اإلصححالح واإلرشححاد العربيححة. ووضحعوا هلححا قانونححًا صححا  

 عليه احلكومة. 

وكانحححت مبححححادئ هححححذه اجلمعيححححة الوليححححدة قححححد متثلححححت يف:  

توحيد اهلل، واحملافظة على األخالق اإلسالمية اليت مجاعهحا أن  

حتحححب ألخيحححك محححا حتحححب لنفسحححك، واحملافظحححة علحححى العبحححادات،  

وإحيححاء السححنة الصحححيحة، وتححرك البححدع املشححايعة هلححا، والتعححاون     

ن علحى اإلثحم والعحدوان، ووجحوب     على الرب والتقوى، وعحدم التعحاو  

اعتبار املسلمني إخوًة ال فضل ألحد منهم على اآلخحر إال بحالعلم   

والتقوى، ثم األمر باملعروف والنهي عن املنكر باحلكمة واملوعظة 
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احلسنة، وأخريًا نشر العلحوم الدينيحة والعصحرية واللغحة العربيحة.      

ا؟ وهححل ولكححن هححل أثححرت هححذه املبححادئ علححى النححاس كمححا ُأريححدي هلحح      

أضححححافت ُبعححححدًا ذا بححححال يف سححححياِق الكتححححاب؟ يف حقيقححححة األمححححر مل    

يكنلهذه املبادئ تأثرٌي على نفوس القوم، وذلحك ألسحباٍب شحرحها    

، وخلححص إىل أنَّ الوسححط الححذي ُطرحححت    254الكتححاب يف صححفحة  

فيححه تلححك املبححادئ السححامية والححيت هححي بالضححرورة مبححادئ الححدين        

ى حتقيقهححا. كمححا مل تكححن  احلنيححف مل يكححن وسححطًا مسححاعدًا علحح 

 الظروف ُمواتيًة حبكم األحوال املضطربة يف تلك اآلونة. 

وكححححان عامححححُة الشححححعب يف أميححححة عميقححححة، ومعظمهححححم مححححن  

التجار الذين ال شغل هلحم غحري الكسحب بشحتى أسحاليبه. ولحذلك       

فهم ال ُيعطون النهضة ما تتطلبه من الحتفكري والوقحت واجلهحد.    

ار اإلرشححاد فرصححة لتنظححيم أمححور وعححالوًة علححى ذلححك مل جيححد أنصحح

النهضة حبكحم أنَّ الوقحتي كلحه قحد ميحرَّ يف ححرب طاحنحة ومعمعحٍة         

 قضت على كل القيم واألخالق. 

ولكن رغم التقصري الذي ححدث محن بعحض أنصحار اإلرشحاد      

إال أنهم قد عملوا بنجحاح إلنقحاذ أكثريحة األمحة احلضحرمية محن       

ق النهضة العلمية ذلك الشرك املهلك. ثم أقام اإلرشاديون سو

الذي بسط حرية الحرأي حتحى انتشحرت املحدارس يف القحرى واملحدن       

وأصحححبحت أفكحححار النحححاس وألسحححنتهم أكثحححر طالقحححًة محححن ذي قبحححل. 

وتححأتي قيمححة هححذا املوقححف السححالب مححن أنححه أعطححى احملقححق عنصححرًا  

هامحححححًا يؤيحححححد وجهحححححة نظحححححره القائمحححححة علحححححى أسحححححاس تحححححثمني دور    

 يني. اإلرشاديني يف مقابل خنوع العلو

أمحححا السحححخاُء العربحححي يف اإلرشحححاد فقحححد اعتحححربه احملقحححق       

إضافًة أخحرى لتغحيري أمنحاط السحلوك حنحو األفضحل عنحدما أشحار         

. ونتيجًة لذلك متَّ تكحوين شحركة اإلرشحاد    251إليه يف صفحة 

برأس مال قحدره مائحة ألحف روبيحة، وهحي محن أكحرب األعمحال الحيت          
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 عححححن تأسححححيس  قامححححت بهححححا اإلرشححححاد يف تححححاريخ احلضححححارم، فضححححالً   

جريححدتهم السححالم الححيت محلححت روح الثقافححة اإلسححالمية. وكانححت  

اجلريححدُة قححد واجهححت الكححثري مححن العثححرات حتححى توقفححت وصححدرت   

بعدها جريدة اإلرشاد األسبوعية. ثم حدثت بعُض الوقائع الحيت  

أدت إىل انفصحححال األسحححتاذ محححن التعلحححيم، وكحححان بعُضحححها مبثابحححة   

غححاير ملححا كححان عليححه األسححتاذ  األضحححوكة حبكححم سححلوك القححوم امل

وعححدم إدراكححه لتلححك اخلصححائص غححري احلميححدة يف البححاعلويني     

 خصوصًا عندما أراد أن يصلح بينهم وبني اإلرشاديني. 

وكانحححت تلحححك اجلهحححود قحححد ذهبحححت أدراج الريحححاح رغحححم أن  

األسححتاذ السححوركيت قححد اسححتخدم فيهححا بعضححًا مححن كبححار أفححراد        

لنفحححوذ بححني العلحححويني.  أسححرة العطححاس وأسحححرة احلبشححي صححاحب ا    

ولعلَّ تلك األسباب هي الحيت جعلحت احملقحق خيلحص إىل نتيجحٍة      

ُمؤداهحححا أنَّ اإلرشحححاديني قحححد دبَّ فحححيهم محححرُض الحححذين محححن قبلحححهم.  

وذلك ملا رأى األستاذ السوركيت ما حياك ضدَّه من املكائد ومحا  

جترأت به جريدة اإلرشحاد، فحأراد إطفحاء تلحك الشحعلة بتزحزححه       

عن ميدان العمل ليفسح اجملال ملن حتحدثهم أنُفُسحهم    ولو مؤقتًا

بالكفاءة عليه ليربهنوا على شرفهم واقتدارهم. فقدم استقالته 

 واختار أن يعمل بالتجارة فلم جييبوه على طلب االستعفاء. 

وقححدَّم بعححد ذلححك تقريححرًا إلدارة اجلمعيححة تضححمن بعححض       

إذا مل  اإلصحححالحات املهمحححة، وأخحححربهم فيحححه بأنحححه سحححيرتك موقعحححه  

جييبوه على طلبه. وملا مل جيد منهم ردًا تقحدم باسحتقالته إلدارة   

اجلمعيححححة حيححححُث فححححرحي لححححذلك أنححححاٌس كححححثريون وغضححححب أنححححاٌس    

كثريون أيضًا. وتواصل هذا الصراُع يف الفصل الالحق بالكتحاب  

وهو الفصل السابع الذي بنحاه احملقحق علحى نتحائج الفصحل الحذي       

مححن خححالل وسححتقالة األسححتاذ. سححبقه والححذي سححرد فيححه مالبسححات ا 

اسححتعراض عححدٍد مححن الرسححائل الححيت ُنشححرت جبريححدة صححولو هنححديا  
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املاليزيحححححة ظهحححححر حجحححححُم اإلسحححححاءات الحححححيت تعحححححرض هلحححححا الشحححححيخ      

السحححوركيت محححن بعحححض الُكتَّحححاب البحححاعلويني باستعراضحححهم محححرًة    

أخححرى لقضححية إجازتححه لححزواج العلويححة مححن غححري العلححوي. وقححد رد        

مساها )صورة اجلواب( كان هلا وقع األستاذ على ذلك برسالة 

الصاعقة يف نفوِس العلحويني الحذين ردوا عليهحا بعحدد كحبري محن       

الرسائل لبعِض األفراد منهم حسن بحن زيحن باسحالمة، وعبحد اهلل     

صححدقة دحححالن، وعلححوي بححن مححدحيج مححن سححنغافورة. كمححا نشححروا  

فيهححا كتابححًا ضححخمًا حححوى أكثححر مححن ألححف صححفحة لعلححوي بححن        

 طاهر احلداد. 

وملحححححا كانحححححت تلحححححك الرسحححححائل يف نظحححححر األسحححححتاذ سحححححبابًا 

وسحخريًة وشححتائم فقححد ردَّ عليهححا برسححالٍة مطولححة اسححتعرض فيهححا  

قضححية النكححاح ومشححروعيتها وحكمتهحححا وآثححار الرسححول صحححلى اهلل      

عليه وسلم القائمة على آيات القرآن الكحريم ومنهحا قولحه تعحاىل:     

وجعلناكم شعوبًا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى ﴿

وقبائحححل لتعحححارفوا إنَّ أكحححرمكم عنحححد اهلل أتقحححاكم إنَّ اهلل علحححيٌم  

 . ﴾خبري

واآلية الكرمية اليت أنزهلحا اهلل عنحدما أخحرج كنعحاني بحني      

نوٍح من آل نوٍح عليه السالم حينما ساءي عمُلحُه بحالرغم محن رجحاء     

إنحه لححيسي محن أهلححَك إنحه عمححٌل    ﴿أبيحه شحفاعته فيححه فقحال تعححاىل:    

رُي صاحل فال تسألِن ما ليس لك به علٌم إني أعظك أن تكون غ

 . ﴾من اجلاهلني

وقححد ظهححرت يف نفححِس هححذا السححياِق العديححُد مححن احلجححج       

وأصححححابه يف  والحححرباهني ومنهحححا أمثلحححة محححن قضحححاء رسحححول اهلل  

لبنححت عمتححه زينححب بنححت جحححش مححن   الححزواج مثححل تححزويج الححنيب 

رثححة نفسححه بعححد طالقححه مححواله زيححد بححن حارثححة، وتححزويج زيححد بححن حا

لزينححب محححن أم كلثححوم بنحححت عقبحححة ابححن أبحححي معححيط الحححيت وهبحححت     
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لفاطمححة بنححت قححيس القرشححية مححن   ، وتزوجيححه نفسححها للححنيب 

ابنتيحححه رقيحححة وأم كلثحححوم محححن  أسحححامة بحححن زيحححد، وتحححزويج الحححنيب 

سيدنا عثمان بن عفان على التعاقحب وهحو غحري هحامشي، وتحزويج      

أم كلثحوم بنحت السحيدة فاطمحة      سيدنا علي ابن أبي طالحب ابنتحه  

الزهراء من سحيدنا عمحر بحن اخلطحاب وهحو غحري هحامشي، وتحزويج         

عبد الرمحن بن عوف أخته لبالل احلبشي، وتزويج أبحي حذيفحة   

بنححت أخيححه هنححد بنححت الوليححد بححن عتبححة القرشححية مححن سححامل وهححو       

محن  ميْوىل إلحدى نساِء األنصار. وقد جاء يف احلديث الشريف: )

 (. ُله مل ُيْسِرْع به نيسيُبُهأبطَأ به عيمي

واستمر الصراع الذي أدى إىل إيحذاء اإلرشحاديني وشحيخهم    

السوركيت بإشاعة األكاذيب مثل اتهامه بارتكاب الفاحشة مع 

أحدى اخلادمحات ممحا اضحطره إلصحدار منشحوٍر عرضحه الكتحاب يف        

 يكذب فيه ما أشيعي حوله.  315صفحة 

ها نحريان الصححراع  كانحت تلحك الشحائعاُت قححد أججحت بحدور     

الححذي أخححذي منححاٍح أخححرى منهححا مقاطعححة البححاعلويني ألي مناسححبة    

ختحححص اإلرشحححاديني مبحححا فيهحححا مناسحححبات األفحححراح واألتحححراح الحححيت     

حيححرُص املسححلمون علححى املشححاركة فيهححا. وبعححد ذلححك اسححتفحلت   

احلححححرُب النفسححححية والتخويححححف والوعيححححد والثبححححور. حيححححُث أرسححححل      

د لألسحتاذ وأنصحاره وجريانحه.    جمهولون عددًا محن رسحائل التهديح   

ومل حتمححححل تلححححك الرسححححائل أي إمضححححاء بغححححرض إزكححححاء اهللححححع    

واحلححرب النفسححية. ثححم أعقححب ذلححك التهديححد اعتححداٌء باألسححلحة    

 البيضاء واملسدسات على كثرٍي من املريدين. 

تنححححاول احملقححححق يف الفصححححل الثححححامن الححححذي جححححاء بعنححححوان:    

فشححححل( أول )اإلرشححححاديون بححححني إرهاصححححات الصححححلح وإحباطححححات ال    

حماولٍة للصلح بني العرب اليت قام بها السيد إمساعيل بن عبد 

اهلل بن علحوي العطحاس.  إال أنَّ تلحك احملاولحة قحد بحاءت بالفشحل        
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بسبب قانون اإلصالح يف بتاوي. وذلك ألن بعض املتشددين قحد  

اشحححرتطوا إلكمححححال الصححححلِح أن تسححححب حركححححُة اإلرشححححاد املححححادة   

ونها. بعد ذلحك جنحح آل بحاعلوي يف    اخلاصة بآل باعلوي من قان

التغريحححر بحححرئيس مجعيحححة اإلرشحححاد، ومل يعحححرتف الحححرئيس املعحححزول 

سامل بلوعل بقحرار عزلحه. وِمحْن ثحمَّ بحدأت الوشحايات الحيت افتعلحها         

خصوم اإلرشاديني وتوجهوا بها حنو املسئولني وامللوك والرؤسحاء  

 يف حكومة هولندا وحكومة بريطانيا وسالطني حضرموت وأمحري 

مكححة املكرمححة والححيت أوغححرت يف صححدور اإلرشححاديني وخلقححت كححثريًا 

مححن املححرارات الححيت ميكححن أن ُتضححاف للصححراع املسححتفحل أصححاًل بححني  

 الطرفني. 

كانححت اإلضححافة الححيت سححردها احملقححق يف الفصححل العاشححر      

ألبعححاد الصححراع هححي عيْرضححه لعححدد مححن اهلححادمني لصححروح جمححد آل  

بكحر بحن شحهاب الحذي بعحد أن       باعلوي. حيُث جاء على رأسحهم أبحو  

وصفه احملقق بأنه قد بالغ يف التشيع ذكر أنه قحد كحان يف أول   

رخيححًا جميححدًا يف  اأمححره مححن أهححل السححنة واجلماعححة. كمححا أنَّ لححه ت   

التوحيححححد ومعرفححححة األصححححول. وكححححان ُسححححنيًا نقيححححًا يكححححره الححححدجل  

وكان كثريًا ما ُيظهحر هحذا امليحل إىل الُسحنة بغحرض      والدجالني، 

ح حال الذين حييدون عن اجلادة العقدية اليت يراهحا يف  أن يصل

 السنة ال يف سواها. 

ثم ملا رححل إىل اهلنحد واتصحل برافضحتها تحرفض وححاد عحن        

جادة الطريق. وقد ظهر مسلكه الرافض ألهحل السحنة محن خحالل     

قصححائده املطولححة الححيت انتقححد يف بعضححها مسححلك األسححتاذ أمحححد   

وأنكحر نيسيحبيُه إىل األنصحار يف     السوركيت معتديًا عليه بدون سبٍب

 قصيدته اليت يقوُل يف مطلعها:

 رتفتيحباإلثم فيما اق بؤتي سناري البِن ْلُق

 تيْنأبي واِبحاجل رِةوي صِف َكمحِق أغالُط
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 تياقتحْم وِفُخالتيه امَل ريْععبًا وويبتي صيِكري

 

واهلادم الثاني لصروح جمد آل باعلوي هو عمحر بحن سحامل    

العطححححاس الححححذي قححححال يف تهححححوره واحتقححححاره الفاضححححح إنَّ مجيححححعي      

املسححلمني ميححوياٍل وعبيححٌد ألوالِد علححيي بححِن أبححي طاِلححب كمححا كححانوا     

 عبيدًا جلدهم على زعمهم. 

وكان اهلادم الثالث هو حممحد بحن عقيحل بحن حييحى، وهحو       

الة الشححيعة املعححروفني بالرافضححة. وهححم    مححن املححتخفني مبححذهب غحح   

الذين قد تظاهروا بأنهم على مذهب اإلمام الشافعي حتى ظهر 

فيهم أبحو بكحر بحن عبحد الحرمحن بحن شحهابالدين وتلميحذه حممحد          

 بن عقيل بن حييى. 

واهلادم الرابع هو علوي بن طاهر احلحداد. وهحؤالء مجيعحًا    

الححرد الححذي نشححرته   مححن أتبححاع الِفححريِق الضححالة الححيت أوردهححا مقححال      

جريدة حضرموت على مقال: )أهل الزيغ والبدعة( الذي كتبحه  

علوي احلداد أشد اهلادمني بالًء على قومه حبكم أنه مل يستفد 

 شيئًا من علمه الغزير الذي استقاُه أيامي اعتداله.

وتأكيحححدًا لضحححالل هحححؤالِء اسحححتعرضي الكتحححاب يف صحححفحة   

فوضححع تعريفححًا للحححدجالني   الَفححْرق بححني التجديححد والحححديجيْل،     513

وأهحححححل الزيحححححغ والبدعحححححة وخوضحححححهم يف املسحححححائل الفروعيحححححة، ثحححححم   

اسحححححتعرض الفحححححرق الضحححححالة الحححححيت منهحححححا اخلحححححوارج، والنواصحححححب، 

 والروافض، والباطنية. 

واختححتم البححاب بححأنَّ الفرقححة الناجيححة بححني هححؤالء هححي أهححل   

الُسنة واجلماعة بنص احلديث الشريف. ويف اجلحزء األخحري محن    

عرضي احملقُق عداء رافضة العلحويني للمنحار واإلرشحاديني    الكتاب 

مححن خححالل الفصححل احلححادي عشححر الححذي أمسححاه: )رشححيد رضححا بححني   
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اإلرشحححاد وآل بحححاعلوي(. ثحححم أفحححردي الفصحححل الثحححاني عشحححر واألخحححري   

 ملختاراٍت من ُكتب أسالف باعلوي.

 

 مالحظات عامة:

جاءت مادة هذا الكتاب وافيًة للغرض الذي ُكتبت من أجله  )أ(.

وهو التوثيُق والتأطري التارخيي حلقبحٍة هامحة يف حيحاة املسحلمني     

يف جنححححوب شححححرق آسححححيا مححححن خححححالل حركححححة اإلصححححالح واألرشححححاد   

 ومؤسسها الشيخ السوركيت.

 

جاءت طباعحة هحذا الكتحاب واضححًة ومرحيحة رغحم أن معظحم         )ب(.

ت األرقحححام الزوجيحححة قحححد ضحححاقت هوامشحححها     صحححفحاته الُيمنحححى ذا 

الُيسحححرى بشحححكٍل محححزعج للقحححارئ. وذلحححك بسحححبب التغليحححف الحححذي    

صعب معحه التصحفح يف بعحض األححوال. ثحم إنَّ احملقحق مل ُيظلحل        

اآليحححات الكرميحححة بحححاللون األسحححود كمحححا هحححو ُمتعحححارف عليحححه بحححني      

الُكتَّححاب بححل اكتفححى بوضححعها بححني األقححواس اإلسححالمية املميححزة.        

ع الفاصححلة )الشححولة( يف كححثري مححن املواقححع يف بدايححة      وجححاء وضحح 

يف  10السطر بداًل عحن آخحره أو وسحطه مثحال ذلحك السحطر رقحم        

وغريهحا كحثري. ورغحم     133صفحة  3أو السطر رقم  72صفحة 

أنَّ هححححذه تعتححححرُب مححححن أخطححححاء التصححححفيف الححححذي متَّ عححححن طريححححق     

 الكومبيوتر إال أنها قد أخلَّْت بإخراِج الكتاب. 

 

ضححححع احملقححححق سححححبع عالمححححاٍت إضححححافية للرتقححححيم أوضحححححها   و )ج(.

بالتفصحححيل يف الصحححفحة )ل( محححن مقدمحححة تقحححويم الحححنص. وهحححذه  

العالمححات اقتضححاها أمحححر التحقيححق الححذي خيتلحححف عححن التحححأليف      

شكاًل ومضمونًا. وقد أوردها احملقحق لتحديحد نهايحات السحطور أو     

حصححححر الكححححالم النححححاقص أو توضححححيح العبححححارات غححححري املقححححروءة يف    
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خطوط اخل.. ورغحم أهميحة هحذه العالمحات إال أنهحا قحد أسحهمت        امل

 يف خلق شيٍء من غموض املعنى يف بعض مواضع الكتاب.

   

أفححاض احملقححق يف عححدد الفصححول الححيت وصححلت إىل اثححين عشححر   )د(.

فصححاًل إىل جانححب مقدمتححه ومقدمححة املخطححوط، وكححان باإلمكححان  

الححذي دمححج بعححض هححذه الفصححول يف بعضححها، مثححل الفصححل األول     

حوى ترمجحًة لألسحتاذ أمححد السحوركيت. حيحُث كحان األوقحُع أْن        

ُيحححدمجي يف الفصحححل الثحححاني الحححذي ححححوى أضحححواًء ححححول شخصحححية        

السحححوركيت وهمحححا أمحححران متالزمحححان. وعبحححارة )ترمجحححة األسحححتاذ(    

نفسححها الححيت اسححتخدمها احملقححق كعنححوان للفصححل األول ليسححت    

اسححتبداهلا  دقيقححة مححن حيححُث االسححتخدام اللغححوي، وكححان األوقححع   

 بعبارة )سرية األستاذ( أو )ُنبذة عن حياة األستاذ(. 

لكاتحححب أن يحححدمج الفصحححل كحححان بإمكحححان اوبحححنفس القحححدر 

السححابع الححذي جححاء حتححت عنححوان: )الصححراع بححني السححوركيت وآل       

باعلوي( مع الفصل التاسع الذي مححل عنحوان: )اخلصحومة بحني     

واجللححححي أن واضححححح ذلححححك أنححححه مححححن ال  اإلرشححححاديني وبححححاعلوي(. و 

مضححمون الفصححلني هححو مضحححمون متسححق ومتشححابه، ولعححل ذلحححك       

بالفعححححل نفححححس  حيمححححالن الححححذين مححححن الُعنححححوانني  يتضححححح جليححححًا  

 ضمون.  امل

 

 مالحظات خاصة:

          أثححار احملقححق قضححيًة هامححة ظلححت مثححار جححداٍل طويححل يف حيححاة

املسلمني على مر الدهور وهي قضية االعتداد باالنتمحاء العرقحي   

اء العقحدي. وقحد ظهحر ذلحك جبحالء يف السحياق       أكثر محن االنتمح  

حيُث أشار إىل ححديث للشحيخ أمححد     211الذي أورده يف صفحة 

محححن  34العاقحححب األنصحححاري يف كتابحححه فصحححل اخلطحححاب صحححفحة   
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اجلححزء األول الححذي أوردي فيححه مححا قالححه األسححتاذ السححوركيت مححن أنَّ  

ني اعتباري األنساب دون األعمحال هحو ِعلحٌة محن ِعلحِل سحقوط املسحلم       

وأصححُل دائهححم الححدفني الححذي بححدَّدي مجعهححم وشححتت مشلححهم. فمححن        

اعتبححار األنسححاب دون األعمححال ُأصححيب املسححلمون بححداءيِن ُعضححالنِي  

همححا االحنححالُل والتالشححي الححذيِن سححيفتكان بأوصححال األمححة إْن مل    

يتداركها اهلل بعنايته ويوفق أطباءها إىل معرفة الداء وتعجيل 

راد محححن تسحححليط األضححواء علحححى هحححذه  الححدواء. ولعحححل احملقحححق قححد أ  

الصورة البشعة أن يصل بالقارئ إىل الدور الكبري الذي قامت بحه  

اإلرشاد من انتشال احلضحارم محن وهحدة التخلحف وإخحراجهم إىل      

بر األمان املستند على روح الدين وتعاليم اإلسالم الصححيح. إال  

 .أنه يف نفس الوقت قد طرح رأي الدين يف هذه القضية اهلامة

 

    قضححيًة يف غايححة األهميححة هححي     223عححرض احملقححق يف صححفحة

اليت متثل ُلبَّ الصراِع يف هذا املخطوط ولعلحها هحي الحيت أفضحت     

لتححأليف الكتححاب يف نهايححة املطححاف، وهححي قضححية اخلححالف العميححق     

بححني مدرسححتني مححن املسححلمني هححي املدرسححة السححنية الححيت ميثلححها         

ة الحيت متثلحها مجاعحة    األستاذ السوركيت ومدرسة ُغالة الصوفي

باعلوي اليت وقفت على النقيض من حركة اإلصالح. ورغحم أنَّ  

السبب األساسي والوحيد هلذا الصراع كمحا طرححه احملقحق هحو     

قضحية اخلححالف حححول الححزواج بححني األنسححاب املختلفححة إال أنَّ هنححاك  

أسحححبابًا خفيحححة ظلحححت مثحححار جحححدٍل لسحححنواٍت طويلحححة بحححني الُسحححنيني   

ثل أهمية طرح احملقق هلذه النقطة يف أمرين: والُصوفيني. وتتم

أوهلما أنها غذَّت املخطوط بقضيٍة فكريٍة ساخنة أسهمت يف شد 

انتبححاه القححارئ السححتنباط النتححائج، وثانيهححا أنهححا أوضحححت جبححالء   

شحديد رأي اإلسحالم يف هحذا املعحرتك الشحائك محن خحالل الفتحوى         

دما ُسحئلي  اليت أصدرها الشيخ السحوركيت يف مدينحة الصحولو عنح    
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عن احلكم الشرعي يف زواج العلوية بغري العلوي فأفتى باجلواز. 

وبذلك يكون الكتاب قد أضحفى علحى هحذه القضحية ُبعحدًا عقحديًا       

وسياسيًا هامًا أدى يف نهاية املطاف إىل خلق بؤرٍة أخرى للصحراع  

واالحححرتاب بححني املسححلمني بححال مسححوٍغ يرتضححيه الشححارُع أو تسححتفيد  

 الداعية إىل ترسيخ الدين يف نفوس الناس.  منه اجلماعاُت

 

     وتبقححى كلمححٌة أخححرية حنسححب أنهححا الزمححة وهححي أنَّ هححذا الِسححفري

التححارخيي الححذي أخرجححه الححدكتور أمحححد إبححراهيم أبوشححوك قححد      

متيز بغزارة معلوماته ومادته العلمية اليت قحلَّ أن توجحد يف غحريه    

حقيقيحٍة نحادرة   يف املؤلفات احلديثة، وذلك ألنه قحد اعتمحد علحى    

متثلت يف كتابات نفٍر قليل محن األتبحاع املعاصحرين للفحرتة الحيت      

متت دراستها. وقد بحذل احملقحق جهحدًا مقحدرًا يف التنقحل والسحفر       

وتتبحع املعلومحات محن مصحادرها ثحم تصحنيفها وترتيبهحا وحتليلححها        

بشححححكٍل مشححححوق جعححححل مححححن املخطححححوط كتابححححًا جححححديرًا بححححالقراءة   

 والدراسة.

 

 
 

 

 

 

 

 


