الهوية السودانية من منظور جغرافي
دمحم كباشي عبدهللا
كمية عموم الجغرافيا والبيئة  -جامعة الخرطوم

مستخمص:
ناقشت الورقة أىمية قضية اليوية السودانية عمى الصعيدين السياسي واالجتماعي .كما ناقشت قضية اليوية في السودان

من حيث تعريف وتحديد مفيوم اليوية في إطارىا العام .ثم استعرضت الورقة كذلك مكونات اليوية كما وضعيا عمماء

االجتماع .وناقشت كل محدد من تمك المحددات في حالة اليوية في السودان .وخمصت لبعض التوصيات التي من شأنيا
المساىمة في بناء اليوية في السودان بناءاً متماسكاً يساعد عمى بناء الوحدة الوطنية السودانية.

وىناك تعكس ضعف البناء القومي .وفي

ممارساتنا االجتماعية ولوقت قريب كان العرق

المقدمـة:

والقبيمة يحددان بعض العالقات في المجتمع .

قضية اليوية في السودان من القضايا الميمة

والشائكة التي ظمت تمثل حضو اًر دائماً بل ممحاً

ولكن انتشار التعميم وارتفاع األصوات المنادية بنبذ

عمى الصعيدين السياسي واالقتصادي .منذ

استقالل السودان والى وقتنا الحاضر ،كمما حاول

القبمية والتدثر بدثار القومية السودانية خففا من

البالد الدائم تبرز قضية اليوية بمكوناتيا إلى

فجر االستقالل لمقومية السودانية:

السودانيون في مؤسساتيم التشريعية كتابة دستور

ذلك .فقد نادى الشاعر يوسف مصطفى التني منذ
نحن لمقـوميـة النبيمة

طاولة المناقشات ،ويدور حوليا الجدل وتتشعب

ما بندور عصبية القبيمة

فييا اآلراء ،ذلك عمى الصعيد السياسي أما عمى

تربى فينا ضغائن وبيمة

الصعيد االجتماعي فما يزال الناس في السودان

يتأرجحون بين االنتماء إلى القبائل واألصول التي

تزيد مصائب الوطن العزيز

ينحدرون منيا وبين االنتماء لموطن الذي يضميم.

وفي ذات االتجاه نظم العبادي أبياتو المحفوظة

في الظروف العادية ىم سودانيون ولكن عند

لدى أغمب السودانيين:

جعمي شايقي دنقـالوي إيـو فايداني

االختالف وخاصة عندما تتعارض المصالح

والمنافع فسرعان ما يتحوصمون في انتمائيم

غير ولدت خالف خمت أخوي عاداني
خـمو نبانـا يسري لمبعيـد والدانـي

بناء ىشاً،
القبمي .مما جعل بناء اليوية السودانية ً
يتصدع وتظير شروخ النسيج االجتماعي عندما

يبقى النيـل أبونـا والجنس سوداني

تتعارض المصالح عمى مستوى سبل كسب

العيش .ما نسمع ونشاىد من نزاعات مسمحة ىنا
1

التاريخ ويصبحان وجيان لعممة واحدة يصعب

نقول بانتشار التعميم وارتفاع األصوات

المنادية بالقومية السودانية خفتت ـ ولكن لم تختف

الفصل بينيما .بل يصبح الفصل بينيما تعسفاً.

نضيف لذلك أن غالبية الشباب اليوم ال يمتفتون

لفظ السودان لفظ عربي األصل يعني بالد السود

الوطنية المتماسكة .وألىمية ىذا الموضوع جاءت

استخدمت بواسطة العرب في القرون الوسطى

النقاش والحوار حولو يعضد ويقوي التوجو القومي

من البحر األحمر والمحيط اليندي إلى المحيط

السودان ،االسم والموقع:

تماماً ـ القبمية في السودان.

لمعرق كثي اًر وفي ىذا مؤشر جيَّد لصالح اليوية

أو أرض السود .يقول مدثر عبد الرحيم أنيا

محاولتي في ىذه الورقة لطرحو لمنقاش .ولعل

لتشمل سكان األقاليم التي تسكن جنوب الصحراء،

ويسيم في بناء شعور السودانيين بانتمائيم لموطن

األطمسي شماالً وغرباً( ,شبيكة .)1964

الضيق .واالنتماء الوطني ىو ديدن الشعوب

الدولة التي استقمت من االستعمار البريطاني عام

أما المسمى الحديث لمسودان فيعني بو السودان

األوسع والتخمص من شعورىم باالنتماء القبمي

الراقية واألمم الناىضة.

1956م ،التسمية ذات ُبعد جغرافي أيضاً ـ المناخ
السوداني ،فالمنطقة التي يشمميا السودان الحديث

اتبع الكاتب في ىذه الورقة المنيج االستقرائي

وكتَّاب اإلنجيل
كانت تعرف عند الساميين القدماء ُ
بأرض كوش .أما الرومان فيعرفونيا بإثيوبيا

بشقيو التاريخي والوصفي ،ففي الشق التاريخي
تتبع حركة العناصر البشرية التي كانت موجودة

وتعني السود .وفي القرن الثالث الميالدي أصبحت

فيو أصال والعناصر الداخمة إليو من مختمف

المعابر .أما الوصفي لوصف جغرافية السودان

تعرف ببالد النوبة بدالً عن مممكة كوش وبالد
إثيوبيا .وفي القرن السادس عشر وبعد انتشار

وتوضح كيف أسيمت لحد كبير في أماكن

استقرار تمك العناصر ،كل منيا بقدر ما يستطيع

اإلسالم قامت فيو مممكة الفونج والتي سميت

واحتياجاتو ووسائمو.

تُك َّـون وسط السودان الحالي .انحصر اسم النوبة
حالياً في الوالية الشمالية وجبال النوبة في جنوب

من تسخير لمبيئة السودانية حسب إمكاناتو
يقول الدكتور جمال حمدان في كتابو

مممكة سنار أو السمطنة الزرقاء في المنطقة التي

(شخصية

كردفان .وانفصمت إثيوبيا لتكون بالد اثيوبيا

مصر) :أن الجغرافيا ىي التي تصنع التاريخ.
ويقول العالم البمجيكي :إليسي ريكمور

Elisee

الحالية.

معموم أن السودان بحدوده المعروفة حالياً تكون

 :Reclurالجغرافيا ىي التاريخ من حيث المكان
والتاريخ ىو الجغرافيا من حيث الزمان.

قضية اليوية السودانية تتعانق الجغرافيا مع

وفي

مع بداية غزو دمحم عمي باشا لمبالد

1821م

وأصبح تحت الخالفة العثمانية جزء من اإلدارة
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العثمانية المصرية في الفترة 1821ـ  .1885وقد

جعل المحممين في تمك الدول ييتمون بالشأن

حسب موازين القوة االستعمارية لإلنجميز

أىمية طال أمدىا انعكست سمباً عمى دول الجوار.

السوداني ،وكانت كل الجيود تيدف إلنياء حرب

كانت حدوده في ىذه الفترة تتأرجح شماالً وجنوباً
والفرنسيين واأللمان واألتراك المتنازعين حول

 .1مصر :ال تريد سوداناً مقسماً تزداد بو المنافسة
عمى الثروة المائية لنير النيل.

ثروات أفريقيا جنوب الصحراء .والسودان في

 .2تشاد :تستضيف أعداداً من الالجئين
السودانيين الفارين من الحرب في دافور

الوقت الحاضر قطر شاسع يمتد من خط عرض

10الى  ْ22شمال في مساحة تبمغ 1.884.000

ومعظميم من قبيمة الزغاوة التي ليا فروع في

كمم تشارك السودان في وضعو الراىن سبع دول

تشاد ومنيا الرئيس التشادي إدريس دبي .الدي

أفريقية :ىي ليبيا ومصر في الشمال واثيوبيا

تربطو عالقة القربى ببعض أعضاء مجمس

واريتريا في الشرق ودولة جنوب السودان في

قيادة ثورة اإلنقاذ في بدايتيا.

 .3كينيا  :يعتقد وزير الدفاع الكيني ،مارسون

الجنوب وجميورية أفريقيا الوسطى وتشاد في

مادوكا أن أي أوضاع غير مستقرة في

الغرب والشمال الغربي.

السودان تشكل تيديداً أمنياً كبي اًر عمى كينيا.

الموقع:

 .4أفريقيا الوسطى :بقول كوم زوما ار مستشار

يقع السودان في قمب القارة األفريقية ،.ىذا الموقع

الرئيس لشؤون الدفاع إن الحركة الشعبية

جعمو بمثابة الجسر الذي يربط شرق القارة بغربيا

كانت تدخل إلى أراضي أفريقيا الوسطى في

وشماليا بجنوبيا .كذلك يمثل السودان معب اًر بين

مواسم الجفاف لمحصول عمى إمدادات غذائية
وغيرىا .وان استقرار األوضاع في السودان

المنطقة العربية وداخل أفريقيا .والسودان بإطاللو

يساعد عمى تطوير التجارة بين البمدين.

عمى ساحل البحر األحمر ووجود قناة السويس ىو

 .5ليبيا  :ان استقرار السودان يوقف تدفق

أقرب الطرق إلى أوروبا والعالم القديم .مما جعمو

المياجرين السودانيين الييا .كما يساعد عمى

عامل جذب لكثير من اليجرات كما سنرى فيما

توفير االمن الزدىار حركو التجارة الحدوديو

بعد .فالموقع الجغرافي لمسودان من حيث الوسطية

بين الدولتين .

في أفريقيا مع اتساع الرقعة الجغرافية منح

 .6اريتريا :االستقرار االمني في السودان يشجع
التجارة الحدوديو ويوقف تدفق االجئين من

السودان التنوع المناخي الذي انعكس عمى تعدد

الدولتين (اريتريا والسودان ).

البيئات الطبيعية مما جعمو يذخر بموارد طبيعية

 .7أما جمهورية جنوب السودان:

ىائمة.

فيي أكبر

المستفيدين من إحالل السالم في السودان

الموقع الجغرافي لمسودان جعل األحداث السياسية

وىي كذلك أكبر الخاسرين من اضطراب

فيو تنعكس عمى دول الجوار سمباً أو إيجاباً ،مما

األوضاع فيو.
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السودان .لذلك تدعم كثير من الدول العربية

 .8إثيوبيا :باستقرار السودان تتوسع التجارة بين

البمدين وتسعى لعمل طرق إلى منافذ ليا عبر

جيود السالم والمحادثات بشأنو مثل (قطر،

ميناء بورتسودان والبحر األحمر.

السعودية ،ليبيا واليمن ...إلخ) .ىذا في الوقت

دول الجوار العربي:

الحاضر ،أما في الماضي فقد تأثر السودان في

عالقاتو بكل من أفريقيا والعرب مما انعكس عمى

األوضاع المستقرة في السودان تساعد عمى خمق

مكوناتو الثقافية وىويتو كما سنفصل فيما بعد.

عالقات جيدة واستثمارات عربية كبيرة في

الخريطة :موقع السوداني الجغرافي

4

مفهوم الهوية:
تمثل قضية اليوية الوطنية لشعب السودان بمحدداتيا ومالمحيا وتوجياتيا العامة واحدة من أكبر

القضايا الوطنية التي تمثل حضو اًر كامالً في مسار حركة التطور الوطني .بجانب أنيا تمثل مرتك اًز

أساسياً في بناء الوحدة الوطنية .كذلك ليا ُبعد يتصل بقضية التنمية بكل أبعادىا االقتصادية
واالجتماعية .فال تطور وال وحدة وطنية وال تنمية في بمد تتقاذفو الصراعات وتفكك أوصالو النزاعات
وتيد قواه الحروب .كل ذلك يسبب عدم االتفاق والتراضي حول قضية اليوية.

قبل الحديث عن مكونات اليوية السودانية نعرض بإيجاز لتحديد المفاىيم المرتبطة بيا .معموم أن

عمماء االجتماع يقسمون اليوية إلى ثالثة أقسام تبدأ باليوية الفردية أو ىوية الشخص ذاتو كفرد وىي
ليست ضمن موضوعنا الذي نحن بصدده .القسم الثاني :ىو اليوية الجماعية أو الوطنية.وىي محور

الحديث في ىده الورقو  .القسم الثالث :ىو اليوية العامة أو الحضارية أو الثقافية,وىدا القسم اليبعد
كثي ار عن موضوع الورقو في عمومو

ُي َع ِر ْف عمماء االجتماع اليوية في مفيوميا العام بأنيا الصفة التي يتمايز بيا األفراد أو الجماعات
عن بعضيم البعض ،وتتحدد بيا حالتيم .عمى الصعيد الفردي تعني التمايز ،أما عمى الصعيد

الجماعي فتعني التمايز والتماثل في آن واحد( ,دياب .)2002

اكتسبت اليوية الوطنية أىميتيا من أنيا ترتبط بتحديد انتماء الفرد لمجموعة .ىذه المجموعة في

الماضي تتمثل في العشيرة والقبيمة أو الطائفة الدينية أو الحزب .كانت تمك الوحدات االجتماعية

وعاء أو إطا اًر ينتمي لو الفرد ألىداف مبتغاة لدى الطرفين أبرزىا :الحماية وىي ما يطمبو الفرد من
القبيمة أو الدفاع والوالء وىو ما تطمبو القبيمة والطائفة من الفرد المنتمي إلييا .كان ذلك عندما كان

األمن والحماية والدفاع بيد الفرد والقبيمة والطائفة .ولكن بمقتضى سنن التطور فالمجتمعات الحديثة

أصبحت تنضوي تحت وحدات ذات نطاق أوسع ىو الدولة أو الوطن ،ولم يعد األمن والحماية من
مسئوليات األفراد بل ىو من أوجب واجبات الدولة .لذلك توسع مفيوم اليوية الوطنية وصارت لو

شروط .فالمفيوم المعاصر لميوية الوطنية تخطى مفيوم التماثل مع العائمة أو الطائفة أو القبيمة

فأصبح التماثل مع الجماعة أو المجتمع الذي تضمو الدولة وىو سمة مجتمعات العصر الحديث

التي تتأطر في الدولة .وبذلك أصبح لميوية الوطنية مفيوماً معاص اًر :بأنيا حالة سياسية إرادية

خالصة تقوم عمى االتفاق وعن وعي تام بين سكان وطن معين ىو مجتمع الدولة( ,دياب .)2002

إذن من شروط الهوية الوطنية:
.1
.2

إنيا حالة سياسية توجد في وطن أو أرض عمييا شعب مقيم لو حكومة ذات سيادة.

توفر اإلرادة لدى الفرد أو األفراد أو الجماعات لالنتماء لمجتمع الدولة.
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.3

توفر الوعي بين السكان بأن انتماءىم لموطن وليس لمقبيمة فقط.

.4

الرغبة في العيش في مجتمع سياسي أي مجتمع الدولة بالمفيوم الحديث ليا.

مكونات الهوية:

يرى عمماء االجتماع أن محددات اليوية ىي العنصر والدين والمغة وترى جماعة أخرى أن محدداتيا
تتمثل في العرف والثقافة ،الدين ،األرض والدولة.

في موضوع العنصر يرى بعض عمماء االجتماع بأنو ليس مكوناً أساسياً ،ويدعمون رأييم ىذا بأن
من بين عدد 182دولة من دول العام  12 ,دولة فقط ىي التي يتوفر ليا التجانس العرقي والمغوي.

فما دام ىنالك عدد ميول نحو  170دولة ليا ىويات قوية ومتماسكة بدون توفر وحدة العنصر معنى

ذلك أن العنصر ليس مكوناً بغيابو ال تقوم ىوية.
لكن في الحالة السودانية مكون العنصر ال يكون بمعزل عن بقية المحددات األخرى ألن العناصر
البشرية في السودان إن كانت وافدة ،جاءت ومعيا لغاتيا وثقافاتيا .وان كانت محمية فيي كذلك

كانت ليا حصيمتيا الثقافية الفكرية والعقدية ...إلخ

نستعرض فيما يمي من أوراق المحددات التالية في قضية اليوية السودانية ونبدأ بالعنصر .وقبل ذلك

بالنظر لحالة االقتتال واالختالف والصراعات المسمحة .نطرح األسئمة التالية :في الحالة السودانية

ىل يمكن أن يكون العنصر من محددات اليوية في السودان؟ ونطرح سؤاالً آخر متى يكون العنصر
محدداً من محددات اليوية السودانية ،ومتى يكون العنصر ميدداً من ميددات بناء اليوية السودانية؟
وما العناصر التي يتكون منيا المجتمع السوداني؟

قبل اإلجابة عن ىذه األسئمة ،نمقي نظرة سريعة عمى العالقات العربية اإلفريقية األولى لعميا تساعدنا

في اإلجابة عن السؤال األخير .فقد كان لميجرات العربية دور أساسي وفاعل فيما وصمت إليو

العالقات العربية اإلفريقية سواء قبل ظيور اإلسالم أو بعد ظيوره .يمكن القول أن العوامل الجغرافية

الطبيعية ساعدت عمى ذلك خاصة وان البحر األحمر كان يمثل أداة من أدوات الربط واالتصال

البشري بين آسيا وافريقيا .يضاف إلى ذلك بوغاز باب المندب

 ،والذي كان يمثل شرياناً طبيعياً

اتخذتو القوى البشرية في آسيا وفي جزيرة العرب عمى وجو الخصوص مسا اًر لميجرة إلفريقيا .يضاف
إلى ذلك نير النيل الذي كان يعتبر أحد الشرايين الطبيعية في عممية االتصال بين العرب واألفارقة.

(انظر الخريطة اليجرات العربيو إلى السودان).

من المعموم أن العرب لم يصموا إلى إفريقيا أو إلى السودان دفعة واحدة وانما كانت ىجرتيم عمى

مراحل ،وعبر قرون من الزمن ومعموم تاريخياً إن عرب اليمن قد ىاجروا إلى اليضبة الحبشية في
زمن يرجع لمقرن العاشر الميالدي ومن ىناك وصموا حتى حدود السودان الشرقية .ليست اليجرة
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العربية إلى السودان كانت مقصورة عمى بالد اليمن .فقد كان سكان الحجاز يعرفون السودان قبل

اإلسالم .بل إن الممالك المنتشرة حول بحيرة تشاد إلى الغرب من السودان (برنو ،كانم ،وداي)

ينتسب رجاليا إلى سيف بن ذي يزن .والحقيقة الراجحة أنو قبل تدفق العرب الفاتحين لمصر بزمن
طويل اخترقت جماعات عربية البحر األحمر ونزلوا السودان الشرقي .وكثي اًر ما اتخذوا ألنفسيم

زوجات من القبائل الحامية (البجا) .ثم إن معاىدة آلبقط 651م في بنودىا بند يضمن ىجرة العرب
إلى بالد السودان وكانت ىجرتيم في مراحل :.المرحمة األولى كانت لمتجارة والرعي ،ثم مرحمة ثانية
بعد أن ضعف سمطان العرب في مصر وظير المماليك ومن خمفيم عمى حكم مصر استمرت

اليجرة العربية إلى السودان .أما المرحمة الثالثة والتي كانت أكبر اليجرات وأعمقيا أث اًر فيي ىجرة
العرب بعد سقوط دولة عموة المسيحية بين القرنين الثاني عشر والخامس عشر(حسن .)2009

بالنظر ألسباب اليجرة العربية إلى أفريقيا والى السودان ويمكن القول أن ىناك أسباب كثيرة من

ضمنيا:

 .1التجارة عبر البحر األحمر بين مصر والعرب والسودان ولعل قرب الساحل األفريقي من بالد
العرب كان من العوامل المساعدة عمى حركة العرب إلى أفريقيا.

 .2الظروف الطبيعية القاسية في جزيرة العرب تقف وراء اليجرة العربية إلى خارجيا.
 .3البحث عن الثروات وخاصة الذىب في وادي العالقي كان وراء اليجرة العربية إلى السودان.
 .4يقول يوسف فضل حسن في مقدمة تاريخ الممالك اإلسالمية في السودان جذبت عموة غير

التجار مجموعات من البدو ممن لم يغرىا االشتغال بالتعدين والعمل في نقل البضائع الشرقية،

بل كان ىدفيا الوصول إلى المراعي الشاسعة التي اشتيرت بيا عموة .فتسربت تمك المجموعات

في بطء ويسر داما قروناً حتى اختمطت بالوطنيين (ص:

 )24-23وفي ذات السياق يقول

البروفيسور يوسف لم يستقر العنصر العربي في الشمال لقمة األمطار في بالد النوبة وضيق

األراضي الزراعية عمى شاطئ النيل .فكان من الطبيعي أن ينداحوا جنوباً إلى عموة حيث

يتوافر المرعى وتتسع األراضي الزراعية .وبعد سقوط مممكة عموة تدفق العرب في أعداد كبيرة

حتى غمبوا أىميا عمى أمرىم .بعد اليجرة واالستقرار في بالد السودان كان التزاوج والمصاىرة ثم
االنصيار اليادئ بين العناصر العربية الوافدة والعناصر اإلفريقية الموجودة أصالً فيو .كان
الناتج من ذلك التمازج اإلفريقي العربي الواضح في تركيبة الشعب السوداني اليجين

األفروعربي.

يقول الشاعر صالح أحمد إبراىيم واصفاً ومعمالً لتركيبة أىل السودان في قصيدة فكر معي مموال:
7

قبل أن تنكرني أسمع قصة الجنوب والشمال

حكاية العداء واإلخاء مذ قدم العربي حامل السوط المشل ولمجمال
حل عمى بادية السودان كالخريف بالسنة والكتاب

يحمل في رحالو طموح ه ولوح ه وتمرتين في جراب
وشجر األنساب

القينو في تقمي في الترعة الخضراء في كاكا وتيجان األقمار والعمياب

تفتحت حقيقة سمراء في أحشاء كل أم ولدت منين من بنات جدك األكبر

مما بذرتو نطف األعراب

فكان منيا الفور والفونج وكل سحنة فاحمة ورسمة غميظة

وشعر مفمفل ذر عمى إىاب

حقيقة كبيرة عارية كالفيل كالتمساح كالمنيف فوق كسالً سميطة الجواب
كذاب الذي يقول في السودان أنني النقي ِ
العرق
إنني المحض أجل كذاب

للجااة ن ااسسمة المطرووة سااقاًا.
 .1ىل يمكن أن يكون العنصر محدداً من محددات اليوية السودانية؟
 .2متى يمكن أن يكون العنصر ميدداً من ميددات اليوية السودانية؟
مم يتكون العنصر في المجتمع السوداني؟
َ .3
للجااة ن السؤال ااول :نقول نعم لال تاارات التالية:

أوالًا :إن شعب السودان ليس ىو الشعب الوحيد الذي تتعدد فيو األعراق فكثير من بالد العالم أمكن
بناء ىوية وطنية رغم التعدد العرقي.

ٍ
ومخاض سيل بعد اختالط العناصر العربية
ثانياًا :إن تعدد األعراق في السودان جاء نتيجة طبيعية
بالعناصر اإلفريقية وامتزاج دمائيما بالقبول والرضا .ألن العنصر العربي لم يدخل السودان

فاتحاً لنشر اإلسالم وكذلك لم يدخمو غازياً طالباً لممك وانما بالمعايشة واالقتداء بالسموك

والصفات الحميدة تقبل العنصر األفريقي الوطني العنصر العربي المياجر .والشاىد عمى ذلك

إن إحالال تمقائياً تم لمغة العربية مكان المغات المحمية وان النوبة طواعية تركوا المسيحية
وتحولوا العتناق اإلسالم(.البوني

, )2003وعن طريق األعراف األفريقية المحمية انتقل

السمطان من يد النوبة ألبناء بناتيم وبدا تحول السمطان لمعرب في السودان.
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أما عن السؤال الثاني :متى يمكن أن يكون العنصر في السودان ميدداً من ميددات اليوية

السودانية؟ فإننا نستصحب في ذىننا التعدد اإلثني الناتج من االمتزاج العربي اإلفريقي فقد تكونت في

السودان نحو خمس وستين مجموعة عرقية .تتحدث نحو أكثر من مائة لغة(,جابر

 , )2003ففي

ىذا التعدد الواضح متى ما حاولت إحدى المجموعات أن تعتبر نفسيا ىي األصل وما عداىا الفرع.
وىي السيدة وما عداىا الرعية التابعة ،متى ما حاولت إحدى المجموعات احتواء اآلخرين استعالء

عمييم أو إنكا اًر لوجودىم فإن ذلك يجمب عواقب وخيمة ويكون الخاسر فييا كل األطراف ألن ذلك
بالضرورة يقود لمنزاع والصراع واالحتراب.

الديــن:

عرف السودان كل أنواع التدين سماوية وغيرىا .ففي السودان ُعبد اآللة آمون رع كما ُعبد في مصر.
وعبد في دولة كوش األولى .كما عرف السودان عبادة آلية محميين أبا دماك في عصر الدولة

المروية ثم وجدت المسيحية طريقيا إلى السودان أيضاً عبر مصر التي دخمتيا من روما عبر

اإلسكندرية.

وجدت المسيحية فرصاً كثيرة في السودان منيا عندما صارت ديانة البالط الممكي في عيد

اإلمبراطور جستنيان وزوجو ثيودو ار حيث أرسال البعثات التبشيرية لبالد النوبة مبشرين بالمسيحية،

بل قامت في بالد النوبة ثالث ممالك مسيحية ىي نوباتيا والمقرة وعموة .عاشت تمك الممالك زىاء

القرن من الزمان .انتشرت المسيحية من أقصى شمال السودان حتى قرب سنار عمى المذىبين

المالكاني واليعقوبي .واعتنق النوبة المسيحية التي وجدت فرصة ثانية في عيد دمحم عمي باشا عندما
طمب منو الغرب تيسير أمر البعثات الدينية المسيحية واعفائيا من الرسوم فكان ليم ما أرادوا.

ثم وجدت المسيحية فرصة ذىبية ثالثة في عيد الحكم الثنائي 1899ـ1956م الذي قفل الجنوب في

الفترة من 1927ـ 1948م في الوقت الذي أطمقت فيو يد البعثات الدينية اإلنجميزية واألمريكية

واإليطالية .قفل الجنوب في وجو المد اإلسالمي والثقافة العربية بقصد تكوين ىوية ثقافية غربية

مغايرة لمثقافة العربية اإلسالمية السائدة في الشمال .أما اإلسالم فقد ساعد عمى انتشاره في السودان:

 .1اإلسالم دين بسيط ال يحتاج لوسائط بين الفرد وربو.

 .2طبيعة األرض الممتدة أمام العرب الرعاة والتجار وطالبي الرزق في غير ىاتين المينتين.

 .3الطرق الصوفية الداعمة لإلخاء في هللا بسماحة ودبموماسية تميز بيا مشايخ الطرق الصوفية في
الدعوة لمدين دون إكراه.
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كانت نتيجة تمك العوامل أسممة السودان الشمالي وتعريبو في حين لم يكن ىناك اختراقاً ثقافياً عربياً
واسالمياً لمجنوب لعوامل معروفة ،لعبت فييا القوى االستعمارية دو اًر واضحاً .كان ىدف القوى
االستعمارية وما يزال تفتيت وحدة السودان.

إن لغة اإلحصاء تقول :إن  %70من سكان السودان مسممون وان  %25مسيحيون و  %5ىم ال

الرث عند
دينيون ليم اعتقاداتيم الروحية المختمفة المتمثمة في الكجور في بعض مناطق السودان و َّ

قبائل الشمك.

المغة كمودد من موددات الهوية السودانية:

َّ
إن السودان بتنوعو العرقي الناتج من ىجرة العرب إليو جرت فيو تحوالت لسانية عالوة عمى اآلثار
العميقة التي تركتيا عمى التركيبة العرقية والثقافية.

نمحظ تمك التحوالت الواضحة في إحالل المغة العربية واإلسالم محل معظم ما سبقيا من لغات

محمية .الصراع حول موضوع المغة لم يكن محتدماً احتدامو في مكوني العنصر والدين .فالمغة

العربية والمغات المحمية تتصارع ولكنو صراع مسالم كما يقول الدكتور نور الدين ساتي .المغة العربية

في وضع السودان المتعدد لغوياً (أكثر من مائة لغة) تستخدم أحياناً منفردة في المجاالت الرسمية
واإلعالم والصحافة ولغة التدريس والدبموماسية .ألن المغات المحمية ال تقوى عمى أداء وظيفة المغة

العربية في ىذه المجاالت وفي بعض األحيان تستخدم مشتركة مع المغات المحمية .ىذا الوضع أنتج

ثنائية المغة كعربي جوبا .وفي بعض األحيان تغيب العربية في حالة بعض المسنين من المجموعات

غير العربية.

قسم بعض دارسي المغات الوضع بالنسبة لمعربية والمغات المحمية إلى مناطق أسموىا مناطق

التداخل المغوي ،وىنا تظير الجغرافيا ألن لتمك المناطق خصائصيا الجغرافية التي جعمتيا تتميز عن
غيرىا .فالمغة العربية رغم ما يبدو من سيطرتيا إال أنيا ليست الوحيدة في الميدان فما تزال بعض
أقاليم السودان تتحدث لغاتيا الخاصة بيا:

في الشمال النوبيون ،في الشرق البجا ،في الجنوب قبل االنفصال لغات الجنوب ،في الغرب بعض

المجموعات ليا لغاتيا الخاصة كالزغاوة والبرتي .وفي جبال النوبة ليم لغاتيم الخاصة المتعددة ،في

منطقة االنقسنا ليا لغاتيا الخاصة أيضاً .ولكن بالنظرة المتأنية نجد أن الوضع يسير في صالح المغة
العربية ألنو في مناطق التماس كمما يولد طفل وينشأ تكسب العربية متحدثا بياً وكمما يموت مسن

تخسر المغات المحمية متحدثاً .ويرتفع نصيب العربية بين الشباب وصغار السن .المغة ىي ماعون

األفكار وىي وعاء الثقافة .والثقافة السودانية ىي خميط مما حممو معيم العرب من عادات وتقاليد
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جاىمية واسالمية وما ورثو أىل البالد األصميين من معتقدات وموروثات ولغات أفريقية.

التوتر في قضية المغة كمكون من مكونات اليوية:

مما يزيد

 .1كمما ذكرت المغة العربية كمغة رسمية لمسودان طالب الجنوبيون بوضع المغة اإلنجميزية
(البوني . )2003وقد تحسس بعض المعارضين لمكون المغة عندما اعمنت الخرطوم
عاصمة لمثقافة العربية.

 .2المغة العربية تحارب أو يتحسس اآلخرون حوليا ألنيا ليست لغة محايدة بل ىي لغة عقيدة
وثقافة.

الثقافة كمودد من موددات الهوية السودانية

يرى دمحم أحمد محجوب أن لمبيئة الطبيعية (الجغرافيا) أثرىا في إكساب الثقافة السودانية لوناً خاصاً

وطابعاً ممي اًز .ألن كل ثقافة تتأثر بالبيئة تأث اًر واضحاً .ألن البيئة في مفيومو ىي مجموع األفراد
الذين يعيشون عمى صعيد واحد ومجموع ما يحيط بيم .فاألشخاص يؤثر بعضيم عمى بعض ،ويؤثر
عمييم جميعاً ما يحيط بيم .واذا عممنا أن الثقافة ىي طريقة الحياة المثمى وأسموبيا والسعي وراء

الكمال فإن عامل الثقافة يصبح مثار تجاذب واختالف .لعل أكبر االختالفات ما جاء حول ىوية

السودان الثقافية .وقبل أن نسترسل في توضيح جوانب ذلك االختالف .دعونا كما فعمنا في المكونات
السابقة ـ ننظر في مكونات الثقافة السودانية .تمك المكونات ال يمكن مناقشتيا بمعزل عن العنصر

البشري بتعدده الذي أوضحناه سابقاً .فدخول العرب السودان عن طريق البحر األحمر وصعيد مصر
ومعبر سيناء واسالم القبائل النوبية والبجا واليجرات العربية التي انفتح ليا الباب واسعاً بزوال دولة

عموة (سوبا) (شبيكة , )1964أتت تمك القبائل المياجرة بتقاليد ومعتقدات جديدة عمى المجتمع
السوداني آنذاك .فالعرب بإرثيم القبمي المتمثل في االىتمام باألنساب ،ونصرة األخ ظالماً أو
مظموما ،وارتباط القبيمة أو فرعيا برقعة جغرافية محددة كدار لتمك القبيمة ،وغرى الضيف ،واغاثة

المميوف ونصرة الحميف ...إلخ كميا تراث عربي نازل تشبعت بو الثقافة السودانية التي تحمل في
طياتيا كل ذلك .أما اإلسالم فبعد أن استقر في السودان وقبمو النوبة كان انقالباً ثقافياً .فقد

اصطغبت كل حياة المجتمع السوداني في عقيدتو وتعبده وممارساتو االجتماعية بالمورث اإلسالمي.

يقول قاسم عثمان نور ص( 102 :ما من حركة دينية أو عادة اجتماعية أو أصول مرعية بين

الناس إال وليا مغزى ديني .فاالحتفاالت الجماعية ىي أعظم الشعائر الدينية ألنيا تعبر تعبي اًر تاماً
عن الحياة الخمقية واالجتماعية والفكرية لممجتمع).

11

إن السودان بوضعو الجغرافي الفريد بوسط القارة اإلفريقية قد تأثر لحد كبير بتمك المؤثرات الخارجية.

وان رياح التغيير التي تيب عمى القارة اإلفريقية منذ قرون بعيدة كان ليا األثر األكبر في تشكيل

معتقدات وطقوس سكان السودان .فالسودان الشمالي قد تأثر بمصر الفرعونية ومصر العميا .ومن

المؤثرات الميمة اتصال غرب السودان بالممالك اإلفريقية القديمة (مممكة غانا ،مممكة وداي ،مممكة

البرنو) واتصال تمك الممالك بدول شمال أفريقيا لتبادل التجارة والمعرفة .فكانت تنبكتو والقيروان

مصدر إشعاع معرفي في غرب أفريقيا وامتد إشعاعيا ليشمل وسط القارة .كما كان كذلك إشعاع

األزىر في مصر.

ويمثل التصوف في السودان أث اًر وشكالً من أشكال انصيار الثقافات المصرية واإلفريقية والعربية
اإلسالمية .فجميع الطرق الصوفية في السودان بال استثناء تحرص عمى الرايات والبيارق وىي رمز
إسالمي الزمت الطرق الصوفية منذ نشأتيا وتكوينيا .وقد دخمت الرايات إلى السودان مع المسممين
األوائل الذين حرصوا عمى نشر الدعوة اإلسالمية .بجانب الرايات ،فيناك الطبول والدفوف التي

تستخدميا وباألخص الطريقتان القادرية والسمانية حيث تشكل الطبول (النوبات) والدفوف (الطارات)

وسائل ىامة في حمقات الذكر الصوفي .وتبدو حمقة الذكر خميطاً من اإلرث اإلسالمي والتراث

إرث نوبي والر ايات والمنشدين ىي إرث
إرث أفريقي ،والدفوف ىي ً
اإلفريقي .فالطبول بال شك ىي ً
معبرةَ عن الثقافة العربية
إسالمي .وقد امتزجت كل تمك الثقافات فجاءت حمقة الذكر الصوفي ّ
اإلفريقية .فعندما دخمت الطريقة القادرية السودان في القرن الخامس عشر مممكة سنار ،وجدت

مجتمع الفونج ذا األصول اإلفريقية تستيويو دقات وايقاعات الطبل األفريقي .فأضيف الطبل الكبير

إرضاء لمذوق والمزاج األفريقي(.قريب هللا  )1999ففي حمقة الذكر تقرع الطبول في عنف
والصغير
ً
ويتمايل الذاكرون عمى إيقاعيا .وقد عبَّر عن ذلك الشاعر دمحم الميدي المجذوب في قصيدة (ليمة

المولد) قال فييا:

وىنا حمقة شيخ يرجحن

يضرب النوبة ضرباً فتئن

ثم ترفض ىديـ اًر أو تجـن

وحوالييا طبول صاخات في الغبار

ِ
المدار
وحوليا الحمقة ماجت في
نقـرت مــلء الميــالي
تحــت اريـات ط ـوال

كسـف ــين ذي س ـوار

فــي عبـاب كالجب ــال
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فاألثر األفريقي في الثقافة السودانية ليس قاص اًر عمى حمقات الذكر الصوفي وانما يمتد إلى العادات
والتقاليد وطقوس العبور (الوالدة ،الزواج والموت) .فالسودانيون مغرمون بإظيار تمك الطقوس في

حياتيم العامة والخاصة.

االختالف حول مكون الثقافة يظير في آراء الذين بحثوا قضية الثقافة السودانية .من الباحثين من
إتكأ عمى التاريخ ،فرجح األثر العربي ونادى بأن ثقافة السودان عربية بحكم غمبة العنصر العربي.

في المقابل نادي تيار آخر غّمب جانب األفريقية في الثقافة السودانية بحجة أن السودان أصالً

أفريقي أرضاً وسكاناً .وبين ىؤالء وأولئك جاء تيار عقالني وسطي برؤية توفيقية بين الفريقين
ً
يقي وآخر عربي وبالتالي أن ثقافة السودان ثقافة
السابقين .وقال إن الثقافة السودانية ذات مكو ٍن أفر ٍ
ىجين بأصول إفريقية ومالمح عربية .وىذا الرأي يجد القبول والتأييد وسط جميور الباحثين

وغالبيتيم.

الخاتمة:

اليوية السودانية ما تزال ىشة لم يقو عودىا بعد ،وذلك بفعل عوامل االختالف حول مكوناتيا .وقد
تعرض ُكتاب ِ
وباحثُون في عموم االجتماع ،االقتصاد ،السياسة ليذه القضية الشائكة .وما يزال

التفكير فييا يتراوح بين مد الرغبة في تحديد ىوية سودانية  %100وجزر الخالفات حول مكونات
تمك اليوية السودانية بين النخب السودانية كل حسب معتقداتو ومحدداتو الفكرية.

قامت الدولة الوطنية في السودان عمى موروث يمثل التجمعات القبمية والطائفية والعقائدية السياسية

غير المتكاممة مع بعضيا البعض .ومما زاد في تعقيد األمور في وجو الحكومات الوطنية المتعاقبة

شح الموارد وعدم استغالليا االستغالل األمثل .فجاءت التنمية غير متوازنة مما ولد الغبن الجيوي.
يضاف لذلك اتساع الرقعة الجغرافية وعجز أجيزة الدولة المركزية واإلقميمية والمحمية من الوصول

إلى أطراف الدولة .أتي كل ذلك بالتمرد المسمح بسبب التيميش كما يزعم المتمردون .فحيال ىذا
التعقيد تجد الدولة نفسيا عاجزة عن التغمغل الجغرافي والنفسي واالجتماعي واالقتصادي في كل

أقاليميا .فإذا أضفنا إلى ذلك نقص الخدمات وعممية االستقطاب النخبوي والعرقي ،والحال ىذه في

السودان فكل مطالب بالحل دون مراعاة الظروف الموضوعية لمبمد يكون بمثابة معول ىدم في بناء

اليوية اليش.

كل ىذه األشياء التي ذكرت ليس من مكونات اليوية ولكنيا جواد مسرجة ليمتطييا المتردون حاممو

السالح بدعاوى التيميش ،والمغبونون لشعورىم بالظمم االجتماعي وبأن ظالل التنمية مقصورة عمى
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فئات وأقاليم محددة وىم محرومون منيا .فقد آن األوان أن يفكر السودانيون بعمق في قضاياىم ومن
بينيا قضية اليوية.

بانفصال الجنوب وميما كانت األسباب يكون مشجب االستعمار وما فعمو لموصول ليذه الغاية قد

سقط من اليد التي ظمت تتحجج بو .فانفصال الجنوب ال ينفي أنو ال يزال في السودان تعدداً عرقياً
وتعدداً دينياً،فإن كان الجنوبيون حانقون ألن غرس التنمية عمى ضآلتو لم يصميم ىاىم اآلن قد

انفصموا ،فاألمر ما يزال يحتاج لمعالجات تشترك فييا كل القوى الوطنية من أكاديميين ومفكرين في
عموم االجتماع والسياسة واالقتصاد بل وكل أجيزة الدولة وقاعدة المجتمع العريض مطالبة بالسعي

الجاد والدءوب لحل قضايا البالد .في مجال اليوية ،التنمية بكل أنواعيا ،بسط العدالة االجتماعية

والحرية والديمقراطية حتى يسيم الكل في بناء ىوية السودان والخروج بو من ىذا النفق .التوصيات:
 .1غرس وتعزيز روح االنتماء لموطن وذلك بزيادة الجرعة في الدروس الوطنية ليشب الصغار
عمى حب الوطن واالعتزاز بو.

 .2زيادة الوعي واإلدراك بين الكبار بأن الوالء لموطن يأتي أوالً وقبل الوالء لمقبيمة أو الطائفة أو
الحزب ،وذلك بتسخير كل وسائل اإلعالم لخدمة ىذا الموضوع ،سيما وأن اإلعالم في

الوقت الحاضر أصبح من الخطورة بمكان فإن وجو لمبناء القومي يمكن أن يتحقق ذلك.

يصب في
 .3االعتراف بأن السودان متعدد عرقياً وثقافياً ودينياً ،والمطموب ىنا جعل كل العمل
ُ
مجرى اليوية الوطنية المتماسكة .فالسودان لم يعرف التعصب العنصري ولم يعرف الفتن
الدينية وال المذىبية ،بل كان السائد فيو التسامح والتعايش .ويمكن أن يعود المجتمع

السوداني سيرتو األولى إذا خرج الجميع من روح االستقطاب العرقي والجيوي والديني
والمذىبي.

 .4التنمية المتوازنة التي يشعر الجميع بأن ليم نصيب فييا ،واشاعة العدالة االجتماعية بين
المواطنين.

 .5سعي الدولة بكل جيدىا لربط األطراف بالمركز وتفعيل وجودىا الجغرافي والنفسي
واالجتماعي واالقتصادي في تمك األطراف.

 .6إن كان المثل الشعبي يقول :الجفمن خمين أقرع الواقفات .فإن الواقفات في بعض أقاليم

السودان مييأة بأن تجفل إن لم يكن الراعي بصي اًر ،عميماً ،حميماً وحكيماً :بصي اًر بأن لو ُبعد

نظر واستراتيجية ومنيج واضح لمم الشمل ،أما عميماً فيو يعرف أسباب المشاكل ومعقداتيا.
وأما حميماً يتسع صدره لمرأي والرأي اآلخر ،ويسوس الناس بما جبموا عميو من حب لمحرية
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ونزوع إلى الديمقراطية .وأما كما نقول في السودان "ولدك إن كبر خاويه" ،فما بال الفرقاء
وطالبي كرسي الحكم الذي يجمس الحكام عميو ،فتوسيع مواعين المشاركة في الحكم والتبادل

السممي لمسمطة والتوزيع العادل لمثروة أوجب موجبات وقتنا الراىن.
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