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كان حسن عبد هللا الرتايب يف الرابعة والعشرين من عمره ومن   1956السودان استقالله يف مطلع عام  عندما انل
حينها أن دوره السياسي يف التاريخ احلديث لبلده سيبّز الدور السياسي آلابء  املستبعد أن يكون قد خطر بذهنه

االستقالل. إال أن الرتايب عاش وتفرّغ للعمل السياسي ليصبح عند حلظة موته السياسي املعاصر الذي ترك أعمق 
مية وسياساهتا كلَّ مواطن البصمات على واقع السودان حىت اآلن وليمّس أتثرُي رؤيته وسياساته ورؤيُة حركته اإلسال

  .سوداين اليوم سواء كان هذا املواطن يعيش يف السودان أم يف املهاجر واملنايف
ظهر الرتايب أول ما ظهر كواحد من شهب مساء ثورة أكتوبر الشعبية، أعظم حدث يف اتريخ السودان املعاصر بعد 

وكافأته عليه إذ انل أكرب عدد من األصوات يف  حدث االستقالل. ولقد قّدرت شرحية املتعلمني دوره يف أكتوبر
رغم تعاطف واحنياز غالبية اخلرجيني لليسار الذي انل مرشحوه حنو  1965دوائر اخلرجيني يف انتخاابت عام 

% من املقاعد )كان من الواضح أن التصويت للرتايب مل يكن له عالقة البتة بربانجمه اإلسالمي ألن املرشح 70
  .(الذي فاز، حممد يوسف حممد، أتى يف ذيل القائمة اإلسالمي الثاين

جنح الرتايب يف ترسيخ قيادته للحركة اإلسالمية،  1969ويف الفرتة ما بني ثورة أكتوبر وقيام انقالب منريي يف مايو 
 وهي قيادة متّيزت منذ البداية ابستقالهلا السياسي عن حركة اإلخوان املسلمني األم يف مصر، رغم أن احلركة
اإلسالمية السودانية ظّلت إىل حد كبري، وحىت اآلن، تقتات على الزاد الفكري للحركة املصرية وتعتمد عليه. 

واستطاعت احلركة حتت زعامة الرتايب احلركية والرباغماتية أن تصبح املقابل املوضوعي للحزب الشيوعي السوداين، 
ح أن يصبح القوة األساسية املهيمنة وس  قو  فإن كان احلزب الشيوعي، رغم حمدودية عدد عضويته، قد جن

اليسار السوداين بل ووجه هذا اليسار )وهو وضع ال يزال مستمرا رغم الضرابت والقهر الذي تعّرض له احلزب 
الشيوعي(، فإن احلركة اإلسالمية اليت قادها الرتايب، رغم قّلة عددها، ما لبثت أن أصبحت القوة األساسية املهيمنة 

  .و  اإلسالمية بل ووجه احلركة اإلسالمية السودانيةوس  الق
وبعد عام من انفجار ثورة أكتوبر جنحت حركة الرتايب يف تصّدر وقيادة محلة حّل احلزب الشيوعي بدعو  أنه 
حزب يرّوج لإلحلاد وهي محلة انتهت بسرعة حبّل احلزب الشيوعي وطرد نوابه من اجلمعية التأسيسية يف نوفمرب 

ن حّل احلزب الشيوعي حلظة فاصلة يف اتريخ السودان املعاصر أذ أنه كان مبثابة اللحظة اليت ُحقنت . كا1965
فيها السياسة السودانية ابلسُّّم الذي ظل يسري يف أوصاهلا حىت اليوم ونعين به ُسّم الدين عندما يصبح جزءا من 

ين عبد الرمحن املهدي وعلي املريغين ظلت السياسة. صحيح أن املؤسسة الطائفية املتمثلة يف السيدين الكبري 
موجودة وفاعلة منذ فرتة احلكم االستعماري ولعبت دورا هاما أثناء فرتة الكفاح من أجل االستقالل، إال أن 

احلركتني السياسيتني اللتني ارتبطتا ابلسيدين )حزب األمة واحلركة االحتادية( كانتا عمليا حركتني علمانيتني مل تستند 
هما على الدعوة لدستور إسالمي أو تطبيق للشريعة )رغم املرجعية والسلطة الدينية للسيدين، خاصة يف حالة براجم



السيد عبد الرمحن املهدي الذي قاد والده املهدي ثورة وطنية إسالمية فرضت أحكام الشريعة فرضا على 
ر حبّل احلزب الشيوعي فحسب وإمنا جنحت السودانيني(. وهكذا مل تنجح احلركة اإلسالمية يف حتقيق هدفها املباش

أيضا يف فرض خطاب وضع اإلسالم يف قلب السياسة السودانية وجّرت احلزبني الكبريين من أنفهما ملواقعها، وهو 
حتّول رّسخه صعود زعامة الصادق املهدي، ذي التوجهات اإلسالمية القوية القريبة من فكر اإلخوان املسلمني. 

ك حتالف اسرتاتيجي بني احلركة اإلسالمية وحزب األمة، وهو حتالف امتّد خطابه ليشمل ومن حينها أضحى هنا
  ."االحتاديني ويكتسب بذلك مسة ما يطلق عليه اخلطاب اإلسالمي "وحدة أهل القبلة

كان من الطبيعي أن يدافع الرتايب عن حّل احلزب الشيوعي ليس فق  مبنطق اإلسالم وإمنا أيضا مبنطق علماين 
حدث عن "دستورية" احلّل. وكان دفاعه منوذجا حمزان لألكادميي والقانوين عندما يسق  ويدافع عن القهر يت

الفكري وحجر حرية التعبري على اآلخرين، وهو سقوط وضع املفكر والسياسي اإلسالمي حممود حممد طه إصبعه 
وأن كل مواد الدستور األخر ، بل عليه عندما كتب: "وميكن ... أن يقال إن الدستور هو "حق حرية الرأي" 

وكل مواد القانون، موجودة يف هذه العبارة املوجزة كما توجد الشجرة يف البذرة ... ]إن[ الدستور ... موجود 
وما اجلمعية التأسيسية إال الظرف املناسب الذي جيعل شجرة  –حق حرية الرأي  –ابجلرثومة يف احلّق األساسي 
ا، وساقها تنطلق من تلك البذرة الصغرية." )زعيم جبهة امليثاق اإلسالمي يف ميزان الدستور، بفروعها، وعروقه

( مل يكن الرتايب مشغوال هبذه القضية الكرب  وهي مل 14-13، ص 1968الثقافة الغربية واإلسالم، أم درمان: 
ر على الدميقراطية تشغله ابقي حياته، بل ومل تشغل احلركة اإلسالمية اليت أصبحت منذ تلك اللحظة أكرب خط

 .السودانية وعلى احلرايت على كل املستوايت

2 
كانت كل الدالئل تشري   1969وعندما قام العقيد جعفر منريي ورفاقه من "الضباط األحرار" ابنقالهبم يف مايو 

سالمي إىل ما يشبه استئصال املشروع اإلسالمي، فهذا انقالب علماين يساري معاٍد لكل ما ميثله الربانمج اإل
وعلى استعداد لدخول مواجهة مسلحة مع قو  اليمني حىت ولو استدعى األمر حصد حياة اآلالف كما حدث 

. إال أن السُّّم الذي أطلقته احلركة اإلسالمية أثبت مضاءه وأثره الباقي والبعيد 1970يف اجلزيرة أاب يف مارس 
ل نظام بعد االستقالل يفرض تطبيق عقوابت احلدود وانتهى األمر بنظام مايو بتبين الطرح اإلسالمي ليصبح أو 

  .ويدّشن بتطبيقها أسوأ فرتة لعنف الشريعة القضائي يف التاريخ املعاصر للسودان
استفاد الرتايب من فرتة اعتقاله يف ظل نظام منريي وكانت فرتة ذاخرة ابإلطالع والتثقيف اإلسالمي إذ أن تكوينه 

تكوين معاصريه الذين نشأوا يف ظل النظام التعليمي لالستعمار. صحيح أن عمل  الثقايف قبلها مل يكن خيتلف عن
والده كقاض شرعي وخلفية أسرته الدينية رمبا تكون قد أعطته ميزة إضافية، إال أن تعليمه النظامي كان تعليما 

ذا التكوين التعليمي علمانيا وختصصه األكادميي يف دراسته اجلامعية وفوق اجلامعية كان ختصصا علمانيا. وهو هب
والتخصصي مل يكن خيتلف عن الكثري من زعماء حركة اإلخوان املسلمني. إال أنه البد أن يكون قد أدرك أن 

عنصر الثقافة الدينية واخلوض يف أمور الدين بدراية العامل شرط أساسي ملصداقيته السياسية كقائد حلركة إسالمية. 



يب على إعادة صياغة نفسه وصورته ليصبح "مفكر" احلركة أيضا الذي يرسم هذه هي الفرتة اليت عكف فيها الرتا
  .حاضرها ومستقبلها

عندما خرج الرتايب من املعتقل عقب توقيع اتفاقية ما عرف ابملصاحلة الوطنية كانت الرؤية واضحة يف ذهنه بشأن 
إلضافة لتأهيل كوادر احلركة اإلسالمية ما جيب أن تفعله حركته للوصول للسلطة: التمكني املايل واخرتاق اجليش اب

والتغلغل يف أجهزة النظام واالنتشار وس  قطاع الطالب والشباب والقطاعات اجلماهريية. وتلقت احلركة 
، وبدال من أن حيّل 1979اإلسالمية دفعة من حيث ال حتتسب عندما انتصرت الثورة اإليرانية يف مطلع عام 

ميين وحتولت الثورة إىل ثورة "إسالمية". ورغم الطبيعة الشيعية للنظام إال أن وضع دميقراطي حمل الشاه جاء اخل
    .قيامه رفع معنوايت اإلسالميني يف كل أرجاء العامل اإلسالمي وزاد من ثقتهم

واليت مل جيد  1983وتعّززت ثقة احلركة اإلسالمية عندما فرض منريي قوانني احلدود والِقصاص يف سبتمرب 
. حتّمس 1984على يديها "سو  السيف والسوط"، كما عرّب بيان احلركة اجلمهورية يف ديسمرب  السودانيون
لقوانني سبتمرب وساندها ودعمها هو وحركته بكل إمكانياهتم. ويف قمة مّحى  –الذي ابيع النمريي كإمام  –الرتايب 

رجلهم تطبيقا حلّد السرقة وتعرض عدد كبري تطبيق "شرع هللا" فقد العشرات من فقراء املواطنني أيديهم أو أيديهم وأ
من املواطنني إلهانة اجللد العلين تطبيقا حلد السُّكر أو خمالفات أخر . وفوق كل ذلك، كانت الشريعة وسيلة 
اليت  –فّعالة لتصفية خصم كانت احلركة اإلسالمية وراءه لعقود وهو الشيخ اجملدِّد حممود حممد طه. اهتم طه ابلردة 

وأُعدم يف حفل إعدام علين، وهو إعدام حشدت له احلركة اإلسالمية  –مادة من مواد قوانني سبتمرب  مل تكن
عضويتها الذين خرجوا وهم يهللون ويكرّبون. وكان تطبيق عقوابت الشريعة بقسوهتا والإنسانيتها وإهانتها للكرامة 

   .بداية العّد التنازيل لنظام منريي
اإلدانة العاملية استبشاعا لعقوابت الشريعة وإلعدام طه انقلب النمريي فجأة، وهو  ويف هذا الظرف العصيب وجو

يستعد للذهاب ألمريكا ملقابلة روانلد ريقان، على احلركة اإلسالمية ووجد الرتايب وأتباُعه أنفَسهم يف السجن بني 
عقب فشل جتربة الشريعة، ورمبا  عشية وضحاها. ورمبا كانت هذه اخلطوة تسكينا للرأ  العام الداخلي والعاملي 

كانت تدبريا استباقيا النقالب كان يعّده اإلسالميون الذين رمبا أحّسوا أن الظرف قد َنِضج وأن اللحظة قد أزَِفت 
، وقد كان توقيتها 1985وآن اقتطاف مثرة السلطة. وكان هذ هو الظرف اليت انفجرت فيه انتفاضة مارس/أبريل 

سالمية اليت رمبا كانت على وشك أن تتعرض لضربة شبيهة ابلضربة اليت تعّرض هلا من حسن طالع احلركة اإل
   .الفاشل 1971يوليو  19الشيوعيون عقب انقالب 
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بشلل شبه اتم وعدم قدرة على حسم أهم  1989إىل يونيو  1985متّيزت فرتة الدميقراطية الثالثة من أبريل 

وصول التفاق سالم، وكان ذلك بسبب دور احلركة اإلسالمية وأخطر مسألة وهي إيقاف احلرب األهلية وال
التحريضي والرافض للسالم وترّدد الصادق املهدي املتحالف معها والواقع دوما حتت أتثريها. ولقد استطاعت 
احلركة اإلسالمية أن تلعب هذا الدور بفعالية ألهنا أضحت ذات قوة مالية وتنظيمية وإعالمية غري مسبوقة 



قدرهتا على ابتزاز احلزبني الكبريين. وعندما انقلب الرتايب وحركته على الدميقراطية يف ليلة الثالثني من وتعاظمت 
  ---كانت احلركة قد أعّدت عّدهتا كاملة إلدخال السودان يف أسوأ كابوس يف اترخيه املعاصر   1989يونيو 

 .عسكري واستبداد الدولة الدينيةكابوس العيش يف ظل نظام جيمع أسوأ استبدادين: استبداد احلكم ال

  .هذا الكابوس مل ينته مبوت الرتايب ابلطبع وسيتواصل طاملا ظلت احلركة اإلسالمية يف السلطة
 ولكن ماذا عن تقييم الرتايب نفسه وتقييم مرياثه؟

مي( ألنه يتعلق بتقييم أن هذا التقييم يف غاية األمهية للسودانيني )ويف تقديران للمسلمني يف العاملني العريب واإلسال
 .احلركة اإلسالمية ودورها يف حياهتم، بل ويتعلق يف هناية املطاف ابإلسالم نفسه ودوره يف حياهتم

4 
من الطبيعي أن يفخر اإلسالميون ابلرتايب ألنه كان صاحب التفكري االسرتاتيجي والعزمية السياسية احلديدية 

ظيم حمدود العدد والتأثري إىل حركة سياسية مؤثرة استطاعت انتزاع السلطة والكفاءة العالية اليت نقلتهم من دائرة تن
 .واالحتفاظ هبا ملا يزيد عن ربع قرن

وقياسا على ما حققه الرتايب رمبا اُعترب يف نظر الكثريين "انجحا" مبيزان السياسة. كان الرتايب كسياسي "ميكافيليا" 
كل الوسائل لتحقيقها. وككل سياسي "ميكافيلي" مل يكن الرتايب ال هتّمه إال غاايته وعلى استعداد الستخدام  

صادقا. ويف واقع األمر فإن عدم صدقه جيب أال يثري االستغراب يف حالته )أو حالة أي سياسي إسالمي( ألنه  
كان يعلم بال شك من قراءته للسرية أن حممدا أابح ألصحابه الكذب على أعدائه. ولقد جنح الرتايب أن يصوغ 

كته وقيادهتا على صورته فأصبحت حركة "ميكافيلية" ابمتياز. ولكننا ال نعترب الرتايب سياسيا انجحا حىت حر 
مبقاييس "ميكافيليته". فميكافيليته جعلته ينقلب على الشرعية الدميقراطية الدستورية ويستعني ابجليش ليصل 

بعد ذلك )كما توّقع عبد هللا خليل قبله( أن  للسلطة ويفرض شرعية جديدة هي شرعية البندقية والعنف، مث يتوقع
رأس النظام العسكري سيسّلمه السلطة لقمة سائغة. والرتايب يف هذا مل يكن "ذكيا" أو "حكيما" وإمنا كان 

"نرجسيا" اعتقد أن ما ينطبق على اآلخرين ال ينطبق عليه. والرتايب مل يتعّلم من دروس التاريخ وِعربه عندما عجز 
سيفعله به أقرب تالميذه الذين صاغهم وعجنهم بيديه إذ هجروه عندما واجهوا اخليار بني "القوي" أن ير  ما 

و"األقو " فاحنازوا لألقو  وأثبتوا بذلك جناحهم الفائق يف تطبيق ما لّقنهم إايه شيخهم ودّرهبم عليه. وإن شئت 
بعد إطالق  2011يف تصرحيه يف مايو  أن تلمس "نرجسية" الرتايب وعدم "ذكائه" وعدم "حكمته" فإنك تلمسها

يقول رجل  ---سراحه عقب اعتقال دام مائة يوم عندما احتّج قائال إنه اُعتقل من دون أن توّجه له أي هتمة 
القانون والسياسي الذي انقلب على الضماانت الدستورية وداس على حكم القانون هذا الكالم وكأنه يعيش 

   .خارج الكابوس الذي صنعه
ن الرتايب صاغ احلركة اإلسالمية على صورته كما أشران أعاله فإهنا أصبحت حركة ذات أفق قانوين حمدود وبذا وأل

أصبحت إىل حد بعيد حركة "ذات قضية واحدة" هي قضية الشريعة وتطبيقها. وافتقدت احلركة أي "ضمري 
ي تواجه اليسار خاصة، صوت اجتماعي" وأي تعاطف مع الفقراء واملسحوقني واملهمشني وأصبح صوهتا، وه



الدفاع عن الرأمسالية واملِْلكية اخلاصة. ويبلغ هذا الصوت قمته يف الدفاع عن العقوبة القرآنية لقطع يد السارق 
)املائدة(: " ... فهذا القطع إمنا يقع جزاء مبا كسب  38:5والسارقة، وهكذا يكتب الرتايب يف تفسريه لآلية 

رب به ويتعظ وينكل عن العود ملثله من تسول له نفسه مثل ذلك اجلرم من مّد يده لنزع سارق أو سارقة، ونكاال يعت
حق غريه تعداي على حرمة حرزه اخلاص مستوليا على ما يبلغ نصااب بينته السنة قدرا معروفا ليقّدر من بعد منسواب 

تبها على الناس فهو ال يقبل ظلم مقاران ملختلف مستوايت مبلغ املعاش اخلالف. وهللا عزيز أنزل هذه العقوبة وك
عباده وترويعهم وسرقة مثرة عملهم وكسبهم اخلالص، وحكيم مبا نزل هذه العقوبة جزاء على جرمية السرقة ردعا 

، ص 1، اجلزء 2004لظاهرة العدوان على أحرازهم اآلمنة وأمواهلم احملفوظة." )التفسري التوحيدي، بريوت: 
فاصيل عقوبة القطع أو غريها من عقوابت الشريعة ولكنه معرض اإلشارة إىل (. وليس هذا معرض مناقشة ت505

أن أفق ما يكتبه الرتايب يف دفاعه عن القطع وتربيره ال يتجاوز أفق كتب التفسري القدمية وأفق حجج الفقهاء يف 
  .العصور السابقة

ل املراجعة والنقاش هو ما طبع موقف هذا املوقف الفقهي املدافع عن الشريعة، وعن احلدود خاصة، والذي ال يقب
. وقد 1983الرتايب وحركته وأّد  ألكرب انتكاسة تشريعية يف اتريخ السودان احلديث عندما فُرضت قوانني سبتمرب 

 1991اكتملت هذه االنتكاسة على يد الرتايب عندما أصدر نظام يونيو العسكري اإلسالمي قانونه اجلنائي عام 
اليت تسلب املواطن السوداين املسلم من حريته الفكرية والدينية وتعترب اخلروج من اإلسالم  126والذي حيوي املادة 

"رّدة" يُعاقب عليها ابلقتل )ال ينطبق هذا على املواطن السوداين الذي يرتك دينا آخر ويعتنق اإلسالم(. ويف واقع 
 .لسودانية وبصمته القانونية اليت تركهااألمر فإن مادة الرّدة هذه هي إضافة الرتايب األساسية للقوانني ا
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مل خيتلف انقالب اإلسالميني عن أي انقالب سبقه من حيث أنه أعلن صبيحة انتزاعه للسلطة تعليق الدستور 
وحّل الربملان املنتخب وحل األحزاب السياسية. إال أن االنقالب اختلف عما سبقه يف أنه أتى وهو حيمل رؤية 

مة على إعادة صياغة السودان صياغة جديدة تزيل ومتحو تنوعه الديين والثقايف ليصبح مشولية "توحيدية" مصم
التجسيد األعلى "للمشروع اإلسالمي" أو ما أطلق عليه النظام من ابب التَِّقّية السياسية "املشروع احلضاري". كان 

ستطيع ترسيخ أقدامه إال ابإلقصاء من الواضح للرتايب أن حلمه الكبري قد بدأ ابنتزاع السلطة ابلعنف وأنه ال ي
والعنف. وهكذا ويف األسابيع األوىل فصل النظام وشّرد من القوات النظامية واخلدمة املدنية ما يساوي أو يفوق 
عدد من شّردهم نظام منريي على مد  أعوامه الستة عشر. وقفزت ومنذ شهور النظام األوىل "بيوت األشباح" 

  .عارضة النظام أنفسهم وهم خيضعون ألقسى أنواع التعذيبليجد املئات من املتهمني مب
والسودان مل يشهد يف حياته السياسية تعذيبا مثل الذي شهده منذ صعود الرتايب وحركته للسلطة. أبرز الرتايب قسوة 

 مل تربز عند أي سياسي سوداين آخر منذ االستقالل ورأ  يف ذلك "أبسا" ميّهد "لتمكني" احلركة اإلسالمية
ويرّسخه. ولقد قلنا أعاله إن عدم الصدق يف حالة الرتايب جيب أال يثري استغرابنا ألن "خداع العدو" له فقهه 
اإلسالمي املستند على النموذج النبوي، ونضيف هنا أن القسوة اليت تصل حد التعذيب والقتل جيب أال تثري 



معّذب خياطب املؤمنني قائال "قاتلوهم يعذهبم هللا استغرابنا أيضا إذ أهنا تستند على الهوت يصّور اإلله كإله 
أبيديكم" وتستند على سابقة نبوية يف التعذيب والقتل. وهكذا استباح اإلسالميون أجساد معارضيهم ضراب 

 .وتنكيال وتعذيبا واغتصااب وإزهاقا للحياة
لحركة اإلسالمية. ورأت احلركة يف وكان من الطبيعي أن متتّد هذه االستباحة للجنوب الذي مّثل التحدي املباشر ل

حتدي اجلنوب حتداي آخر أكرب هو حتدي إفريقيا اليت يصطرع على روحها الدينان التبشرياين الكبريان: املسيحية 
واإلسالم )ومها دينان ينظران للثقافة األفريقية بتعاٍل وال يعرتفان أبن أفريقيا هلا تراثها الديين والروحي القدمي الذي 

حيرتمانه(. ورغم أن احلرب األهلية بني اجلنوب والشمال انفجرت عشية االستقالل إال أن انتزاع جيب أن 
اإلسالميني للسلطة عىن حتوال حامسا يف أوضاعها. فبينما أن الوصول حلّل مع االحتفاظ بوحدة السودان كان 

حتت ظل نظام اإلسالميني. كان موقف  احتماال واردا يف ظل كل األنظمة السابقة، إال أن هذا اخليار مل يعد قائما
عندما  1968الرتايب وحركته بشأن التمييز ضد غري املسلمني وحرماهنم من حقوقهم الدستورية واضحا منذ عام 

رئيس  –متت مناقشة الدستور اإلسالمي يف جلسات اللجنة القومية للدستور حيث واجهه األب فيليب غّبوش 
عما إن كان من املمكن لغري املسلم أن يكون رئيسا للدولة وأجاب الرتايب ابلنفي وسأله  –احتاد عام جبال النوبة 

القاطع. ولقد كانت هذه اللحظة من اللحظات النادرة اليت كان الرتايب صادقا فيها )وهو صدق انتزعه غّبوش 
  .اجلنوب بعد انقالهبمانتزاعا(. وصدُق الرتايب هذا يف املوقف من غري املسلمني ترمجته فيما بعد سياستهم جتاه 

كانت حرب اجلنوب وضرورة دحر احلركة الشعبية هي أولوية نظام يونيو العسكري اإلسالمي. وحّول اإلسالميون 
حرب اجلنوب حلرب دينية جهادية ودفعوا، ألول مرة يف اتريخ احلرب األهلية، ابملدنيني ألتون جهادهم. مل يكن 

تنتصر فيفرض اإلسالميون إرادهتم أو تنهزم فينال اجلنوبيون حريتهم. وبعد  أمام هذه احلرب اجلهادية إال خيار أن
أن فقد السودانيون من جنوبيني ومشاليني عددا ال حيصى من الضحااي وأدرك النظام عجز جهاده وعبثه كان البد 

رصة، ألول مرة يف له من القبول يف هناية األمر حبق اجلنوبيني يف تقرير مصريهم. وعندما أُتيحت للجنوبيني الف
اترخيهم، لتقرير مصريهم واختيار مستقبلهم كان من الطبيعي أن خيتاروا االنعتاق من أسر الشمال واستعالئه 

 .واضطهاده وصّوتوا إبمجاع مذهل الستقالهلم
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وضعا موازاي لذلك وإن جنح اجلنوبيون يف االنعتاق من أسر اإلسالم الذي ميّيز ضد غري املسلمني فإن هناك 

رّسخته هيمنة اإلسالميني وسلطتهم ومل ينجح ضحاايه حىت اآلن يف االنعتاق منه، ونعين به وضع املرأة اليت تعاين 
من متييز الشريعة وحرماهنا من حّق املساواة. ولقد انتبه الرتايب، حبكم تعليمه العلماين والفرتة اليت قضاها يف الغرب، 

طلق بعض التصرحيات اليت توحي مبواقف مراجعة وإصالح للشريعة. إال أن هذه التصرحيات ألمهية قضية املرأة وأ
جيب أن تُقرأ يف إطار القراءة العامة للرتايب كشخص حترّكه يف املقام األول مقتضيات السياسة ويطلق التصرحيات 

وانني اليت احنازوا هلا وهم قد احنازوا وعينه دائما على الكسب السياسي. إن املوقف احلقيقي للرتايب وحركته تربزه الق
لكل مظاهر التفرقة والتمييز ضد املرأة يف الشريعة. ومن أخطر احنيازات الرتايب احنيازه للعنف ضد املرأة. دعنا نقرأ 



)النساء( اليت تبيح للرجل ضرب زوجته "الناشزة". يقول الرتايب: "والاليت يسلكن حنو النشاز  34:4تفسريه لآلية 
ا وخروجا على القوامة والقنوت وحفظ األمانة سلوكا يؤدي لذلك مبا يرجح عند تقدير رقابة املؤمنني حول شذوذ

األسرة وخوفهم، واخلطاب ليس إىل األزواج بل هو إىل املؤمنني وأولياء األمور اخلاصة يف جمتمعهم عامة خطااب 
لوايف درجات من التعامل من املؤمنني حوهلن توافق موصوال عرب اآلايت السابقة، فأوالء الناشزات جزاؤهن الواقي ا

درجات النشوز وأمناطه. فالنشوز احملدود قد جيدي معه الوعظ، والوعظ قد يكون من الزوج خاصة عند نشوز يف 
احلياة املستورة لألسرة، وقد يكون أيضا من ذوي القرىب أو اجلرية أو الصحبة لألسرة إذا بدا النشوز، واهلجر يف 

ع جزاء للنشوز موكول للزوج فعال فبينه وبينها فراش الزوجية لكن الناشز لن جياب هلا عندئذ قضاًء طلب املضاج
الطالق بسبب اهلجر. أما ضرب الناشزات ملد  أبلغ من النشوز فتبني السنة أنه مكروه وإن وقع الضرب غري 

شادة غري ابلغة خريها السرت اببتالءاهتا. أما مربح فال حجة فيه للتقاضي املشهور إذ حياة الزوجية مهما تقع فيها م
النشوز الذي يبلغ الفاحشة فإن العقاب يقع ضراب وجلدا قد يباشره طرف من األسرة سرتا ألمرها أو إذا ابنت 

الفاحشة ابلشهادة يتوالها اجملتمع قضاًء، فمجتمع الذين آمنوا هو املخاطب هبدي اآلية ... " )التفسري 
(. وهكذا فإن الرتايب، رجل القانون، ال ينحاز فحسب 370-369، ص 1، اجلزء 2004التوحيدي، بريوت: 

  .لضرب املرأة وإمنا جيّردها أيضا من حقها يف اللجوء للقضاء بدعو  ضرورة السرت
جللد فتاة  2010ومن أبشع ما ميّثل العنف ضد املرأة حتت ظل رؤية الرتايب وحركته مقطع الفيديو الذي ُصور عام 

احة عامة وهي تصرخ وحتاول محاية نفسها بينما يالحقها سوط اجلاّلد. هذا هو "القضاء االجتماعي" الذي يف س
يُ َنظِّر له الرتايب عندما "يهتدي" جمتمع املؤمنني "هبدي" آية النشوز. وحلظة جلد هذه الفتاة اليت احنفرت يف الذاكرة 

يت هّزهتم هبمجيتها. ولكن ماذا عما أعقب هذه الصورية للسودانيني كانت بال شك من أكثر اللحظات ال
اللحظة؟ ماذا عن الثمن النفسي واالجتماعي الذي دفعته هذه الفتاة ودفعته أسرهتا؟ هذا السؤال من نوع األسئلة 
الذي ال هتّم الرتايب وحركته ألن مههم "كمؤمنني" ورسالتهم للسودانيني والعامل على مستو  القانون اجلنائي هي 

 .شريعة وحتقيق "النكال" القرآينبعث ال
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حاول الرتايب واجتهد ما وسعه االجتهاد أن يطرح نفسه كمفكر. وال شك أنه كان ميلك اإلمكانيات اليت كان من 

املمكن أن جتعله مفّكرا إال أنه مل يكن ميلك املؤهل األويل للدخول لعامل الفكر ونعين به اإلميان حبرية الفكر 
يؤمن حبرية الفكر والتعبري ال ميكن أن يكون مفّكرا ابملعىن احلقيقي للمفّكر. ال شك أن الرتايب  والتعبري. إن من ال

مسع مبقالة فولتري الشهرية: "ال أوافق على ما تقول ولكنين سأدافع حىت املوت عن حّقك يف أن تقوله"، إال أهنا 
طفا أصال مع قيمة استنارية كهذه. وهذا الرفض على ما يبدو مل حتّرك فيه ساكنا؛ فالرتايب كإسالمي مل يكن متعا

لقيمة حرية الفكر والتعبري ليس سببا يف أزمة الفكر اإلسالمي احلركي فحسب وإمنا أيضا يف أزمة اإلسالم نفسه  
  .كدين

إن ما قّدمه الرتايب كمشروع فكري ال ميكن أن يؤخذ مأخذ اجلّد الفكري إذ أن الرتايب كان سياسيا أوال 



إن دخوله عامل الفكر )وينطبق هذا على تالميذه( هو جمرد استغالل خلطاب الفكر بقصد متكني املشروع   وأخريا.
اإلسالمي وإكسابه مسحة مصداقية فكرية. وال نعين بقولنا هذا االنتقاص من قيمة كّل سياسي وال نعين به أن 

فعل سياسي. قولنا موّجه ضد نوع معني السياسي ال يستطيع أن يكون مفكرا وال نعين به االنتقاص من قيمة كل 
من السياسيني وضد نوع معني من أنواع الفعل السياسي، ونعين به السياسيني الذين ال يدخلون السياسة من ابب 

اخلدمة العامة اليت ُتشاد على احلقوق الدستورية للمواطنني وإمنا من ابب التسّل  املناقض للمصلحة العامة 
   .ورية. والفعل السياسي هلؤالء السياسيني يصبح تدمريا منّظما جملتمعاهتمواملنتهك للحقوق الدست

والرتايب يف تقديران من النوع الثاين من السياسيني إذ مل يكن دميقراطيا وإمنا كان متسلطا، وهو يف تسلطه استخدم 
قمع. إال أنه تفّوق على من قهر الدين وإرهابه الفكري واستعان بقهر املؤسسة العسكرية وقدرهتا املدرّبة على ال

سبقوه يف قهر السودانيني أبن أنشأ هو وحركته أقو  جهاز أمين وأكثرها استباحة حلقوق اإلنسان وأسوأها ِسِجاّل 
   .يف تعذيبهم وامتهان كرامتهم ونشر الرعب واخلوف بينهم
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التعبري والتنظيم وحقهم يف انتخاب مات الرتايب بعد أن سلب السودانيني حريتهم الفكرية والسياسية وحقهم يف 

  .ممثليهم وبرملاهنم احلر
مات الرتايب وقد سلب مواطنيه من دستورهم وضماانته ومن محاية حكم القانون ليصبحوا خاضعني لسطوة جهاز 

  .أمن حركته وعسفه
وأضحى جمموع مات الرتايب وقد أضحت السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية مسخا يف أيدي اإلسالميني 

جهاز الدولة مطية لتحقيق مصاحل الطبقة اجلديدة ملنسويب حركته وإشباع شرههم يف ظل نظام اقتصادي رأمسايل 
 .منفلت ومتوحش وغارق يف فساد غري مسبوق

مات الرتايب والسودانيون يعيشون يف ظّل سيف احلدود الذي رفعه وهتددهم أقسى العقوابت وأكثرها إهانة 
نسانية من رجم ومن قطع لأليدي أو قطع من خالف لأليدي واألرجل ومن جلد ومن انتكاس لكرامتهم اإل

   .لقوانني االنتقام والتشفي القائمة على مبدأ العني ابلعني
مات الرتايب وقد فاقم مشروُعه وضَع املرأة كمواطن من الدرجة الثانية ولعبت حركته دورا حمسوسا يف تردي قيم 

  .احنطاط موقفه من املرأةاجملتمع السوداين و 
مات الرتايب وقد ترك بلدا منكمشا بعد أن يئس ثلث سكانه من العيش يف وطن يتساو  مواطنوه وخاصة يف ظّل 

   .مشروعه ومشروع حركته فقرروا االستقالل
م مات الرتايب ودولة مشروعه حتاكي دولة املدينة عندما انقلب أصحاب حممد ووجهوا عنف اإلسالم على بعضه
بعد أن قضوا على املشركني، وهاهو نظام احلركة اإلسالمية يعيث وس  مسلمي الشمال تقتيال وسلبا واغتصااب 

  .للنساء يف دارفور وجبال النوبة والنيل األزرق
مات الرتايب والغالبية الساحقة من مواطين السودان تعاين من فقر وإدقاع غري مسبوق يف ظل اهنيار وتردٍّ على كل 



    .وايت وفجوة تتسع كل الوقت اتساعا مريعا بني الذين ال ميلكون والذين ميلكوناملست
 مات الرتايب وقد جنح نظامه يف قتل أكرب عدد من السودانيني )وهو قتل ال يزال مستمرا( ويف تشريد

  .(أكرب عدد منهم )وهو تشريد ال يزال مستمرا
من أكثر البالد احنطاطا يف كل مؤشرات التنمية العاملية وأضحى مات الرتايب بعد أن حّولت حركُته السوداَن لبلد 

   .بلدا اتبعا فاقدا لسيادته وكرامته يتسّول املال ببيع دماء مواطنيه

9 
من املؤكد أنه مل خيطر ببال الرتايب وهو يف عمر الرابعة والعشرين ووطنه يستقبل استقالله اببتهاج وفرح وحَيُْلم أبنه 

اطيا انميا ومتقدما )و"علما بني األمم"( أبنه عندما ميوت يف عمر الرابعة والثمانني سيكون قد سيكون بلدا دميقر 
ساهم أكرب مسامهة يف العمل على تدمري ُحْلم بلده وإيصاله لبؤس غري مسبوق وهو حياول أن يبعث ُحْلما آخر 

  .ينتمي للقرن السابع امليالدي
ُحلم االستقالل وال ميكن أن يكون ُحلم السودانيني للمستقبل. ولعل أبلغ  إال أن ُحلم الرتايب وحركته مل يكن أصال

درس وعاه السودانيون على ضوء ابتالئهم ابلرتايب وحركته هو أن اإلسالم ليس حبّل ملشاكلهم وأن حّل مشاكلهم 
وهلا اعتمادا على يبدأ ابلعودة لتحكيم الدميقراطية اليت ستتيح هلم اجلو الصحي ملناقشة مشاكلهم والبحث عن حل

 .عقوهلم وعلى أرفع القيم وعلى احتياجاهتم وإرادهتم وليس استنادا على رؤية تدعي هبوطها من السماء
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 ب  االتصال ميكنكم املقال هذا من اف دي يب نسخة على للحصول

contact@criticalcentre.org 

 ________________________________________ 

 لألداين النقدية الدراسات مركز ومدير اخلرطوم جبامعة اآلداب بكلية سابق أستاذ حممود حممد
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