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اإلجابــة عــن هــذا الســؤال تنفتــح بنــا علــى عــدد مــن اجلماعــات التــي تتدثــر بصفــة اإلســامية  ،فهنــاك
“ احلركــة اإلســامية الســودانية “ وأمينهــا العــام “ الزبيــر أحمــد احلســن “  ،هــي الوعــاء الــذي يضــم
اإلســاميني الذيــن انحــازوا للحكومــة الســودانية  ،وأبقــوا علــى صلتهــم باحلــزب احلاكــم “ حــزب املؤمتــر
الوطنــي “  ،حيــث كان األســتاذ علــي عثمــان محمــد طــه  -نائــب الرئيــس الســوداني – أمينـاً عامـاً لهــذه
احلركــة لدورتــن  ،ثــم خلفــه عليهــا األســتاذ الزبيــر أحمــد احلســن  ،وهــو وزيــر ماليــة ســابق  ،وخريــج
اقتصــاد مــن جامعــة اخلرطــوم  ،ويف العقــد الســادس مــن عمــره  ،ومــن حفظــة القــرآن الكــرمي  ،ولكــن
صوتــه هــادئ وال مييــل للخصومــة واجلــدل السياســي  ،كمــا أن إمكاناتــه احلركيــة والفطريــة ال تضاهــي
قــدرات مــن ســبقوه كالدكتــور حســن الترابــي أو علــي عثمــان محمــد طــه  ،وقــد انعكســت طبيعــة األمــن
العــام اجلديــد وقدراتــه يف تراجــع واضــح يف مســتوى فعاليــة احلركــة اإلســامية وحركيــة عضويتهــا ،
ورمبــا أن مظهــر احلركــة اإلســامية املتواضــع يأتــي اســتجابة لظــروف الدوليــة واإلقليميــة حتتــاج خفــض
املظهــر والصــوت  ،ورمبــا يتصــل ذلــك كذلــك بتكوينــه احلركــي والفكــري  ،وكذلــك بصراعــات اإلســاميني
وانقســاماتهم  ،وقــد تكــون جعلــت مــن أولوياتــه احلفــاظ علــى اجلســم الــذي ورثــه مــن ســلفه علــي عثمــان
محمــد طــه .
ويف دورة الزبيــر أحمــد احلســن هــذه أصبــح للســلطة احلاكمــة صــوت كبيــر يف شــؤون احلركــة
اإلســامية  ،بــل وقيادتهــا  ،فقــد أقــر دســتور احلركــة اإلســامية اجلديــد أمانــة رئاســية عليــا للحركــة
اإلســامية الســودانية جعلــت مــن الرئيــس عمــر البشــير رئيسـاً لهــذه األمانــة الرئاســية  ،كمــا جعلــت مــن
نائــب الرئيــس البشــير الفريــق بكــري حســن صالــح أحــد نــواب الزبيــر يف احلركــة اإلســامية  ،ولذلــك
قــد ال تســتطيع احلركــة اإلســامية أن تخــرج مــن عبــاءة الســلطة  ،وبالطبــع هــذا ليــس مطلوب ـاً إذا لــم
يكــن هنــاك تنافــس وتخاصــم بــل خدمــات متبادلــة خلدمــة الشــأن العــام بــن احلركــة اإلســامية وحــزب
املؤمتــر الوطنــي واحلكومــة ؛ ألن هــذه األجهــزة الثالثــة تنطلــق مــن خلفيــة مشــتركة  ،فقــد قامــت احلركــة
اإلســامية بانقــاب اإلنقــاذ عبــر عناصرهــا العســكرية وإســناد مــن مدنيــن إســاميني  ،ويف تطــور الحــق
أنشــأت حــزب املؤمتــر الوطنــي ليكــون وعــاء يجمــع اإلســاميني والوطنيــن املواليــن لهــم .
هنــاك حركــة إســامية أخــرى تلتــف حــول الدكتــور الترابــي باعتبــاره ميثــل اســتمرارية للمشــروعية
التاريخيــة للحركــة اإلســامية  ،ولكــن هــذه احلركــة ظلــت محاصــرة مــن قبــل احلكومــة وصوتهــا خافــت
– أيض ـاً  -باســتثناء أنهــا متلــك قائــداً ف ـ ّذاً عجمتــه التجــارب  ،وجتــاوز الثمانــن مــن عمــره  ،ويتمتــع
بعالقــات دوليــة وإقليميــة كبيــرة حتــى أمكــن التعبيــر هــذه احلالــة بــأن “ اجلماعــة هــي الترابــي والترابــي
هــو اجلماعــة “ .
هنــاك حركــة أخــرى باســم اإلخــوان املســلمني  ،وهــي مبايعــة للتنظيــم الدولــي وأمينهــا العــام مــن
قدامــى اإلخــوان هــو األســتاذ علــى جاويــش  ،ومــن رجــال الصــف األول منهــا األســتاذ صــادق عبــد اهلل
عبــد املاجــد  ،ود .احلبــر يوســف  ،وهــي ممثلــة يف البرملــان  ،ولفتــرة مــن الزمــان كان ممثلهــا يف احلكومــة
د .عصــام البشــير  ،ولكــن تخلــى عنهــا والتحــق بحــزب املؤمتــر الوطنــي احلاكــم وحركتــه اإلســامية ،
وعبــر عــن ذلــك التحــول بأنــه “ حتــول مــن إخــوان إلــى إخــوان “ .
وهنــاك يف املشــهد اإلســامي الســوداني  :احلــركات الســلفية  ،وهــي جماعــات دينيــة تهتــم باخلطــاب
الدينــي التقليــدي وتدعــو إلــى مــا يعــرف باألصــول الثــاث لإلمــام محمــد بــن عبــد الوهــاب  ،والتركيــز
علــى محاربــة البــدع والتجديــف الدينــي وإلــى حــد مــا محاربــة التصــوف  ،ولكــن بعــض هــذه احلــركات
الســلفية دخــل مجــال السياســة  ،كحركــة أنصــار الســنة التــي متثــل يف احلكومــة بوزيــر دولــة  ،ولكــن
حركــة أنصــار الســنة نفســها منقســمة إلــى قســمني ؛ جنــاح املركــز العــام بقيــادة إســماعيل عثمــان ،
واجلماعــة األخــرى بقيــادة شــيخ أبــو زيــد محمــد حمــزة .
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وهنــاك قيــادات ســلفية علميــة لهــا جماهيــر كثيفــة وحضــور عــام  ،ولكــن ظــل صوتهــا السياســي خافــت
 ،كمــا أن هنــاك جماعــات ســلفية جهاديــة شــبابية ُكســرت شــوكة بعضهــا خصوص ـاً بعــد اغتيــال بعــض
شــبابها دبلوماســياً أميــركا يف مطلــع ينايــر  ، 2008وقــد دفــع التضيــق األمنــي هــذه املجموعــات إلــى
النــزول حتــت األرض يف خاليــا نائمــة بــدون صــوت وبــدون قيــادة معروفــة .
وهنــاك جماعــات أخــرى كرابطــة الشــرعية للعلمــاء والدعــاة وأمينهــا العــام د .األمــن احلــاج  ،وهــي
جتمــع بــن منهــج اإلخــوان املســلمني يف السياســة وخطــاب احلــركات الســلفية يف الدعــوة .
وهنــاك ضمــن هــذه اخلريطــة الدينيــة قــوى أخــرى فاعلــة ؛ وهــي اجلماعــات الصوفيــة  ،وأكبرهــا
مــن الناحيــة العدديــة هــي الطريقــة الســمانية  ،ولكنهــا طريقــة ال مركزيــة  ،مبعنــى أن راياتهــا ورئاســاتها
مختلفــة ومتعــددة  ،يف أم درمــان وحدهــا لهــا مركــزان  ،وباإلضافــة ملراكــز أخــرى يف وســط الســودان ويف
كردفــان وغيرهــا .
ثــم هنــاك حركــة أنصــار اإلمــام املهــدي الســوداني التــي لهــا كيــان سياســي وهــو حــزب األمــة ويرأســها
الصــادق املهــدي  ،وتدعــو إلــى مــا يســمى بـــ “ اإلســام الوســطي “  ،مــع أنهــا حركــة ذات تقاليــد دينيــة
ريفيــة صوفيــة  ،إال أن اســتنارة الصــادق املهــدي وصالتــه الدوليــة واإلقليميــة واهتماماتــه بالتجديــد
واحلداثــة جتعلــه مهتمـاً بقضايــا التأصيــل والعصرنــة  ،وتدفــع بهــذا التيــار نحــو هــذا االجتــاه “ التحديــث
“  ،وللصــادق املهــدي أطروحــه الدينيــة مثيــرة للجــدل يف بعــض مفرداتهــا وخصوص ـاً يف مســألة املــرأة
وحريــة الفكــر والــردة .
وهنــاك حركــة الطريقــة اخلتميــة  ،وهــي طريقــة صوفيــة ليــس لهــا خطــاب دينــي يتجــاوز األوراد
واألذكار التــي يتمســك بهــا املريــدون يف املســاجد والتكايــا  ،وقيــادة الطريقــة اخلتميــة اآلن بيــد الســيد
محمــد عثمــان امليرغنــي وأبنائــه  ،ولهــا حــزب سياســي وهــو احلــزب االحتــادي الدميقراطــي  ،إال أن
اخلطــاب السياســي لهــذه الطريقــة وحزبهــا يتركــز يف احلفــاظ علــى وضعيــة األســرة وامتيازاتهــا  ،مــع
خطــاب سياســي عــام ميكنهــا مــن البقــاء يف النــادي السياســي الســوداني وخدمــة تلــك األهــداف احملــدودة
.
هنــاك املجموعــات املنشــقة مــن هــذه اجلماعــات واألحــزاب والكيانــات  ،وآخــر مــا ظهــر منهــا “ حركــة
اإلصــاح اآلن “ التــي يتزعمهــا د .غــازي صــاح الديــن العتبانــي  ،وهــي مجموعــة منشــقة مــن احلــزب
احلاكــم واحلركــة اإلســامية وتســعى أن جتــد لهــا مكانـاً حتــت الشــمس .
وهنــاك مجموعــة أخــرى أشــبه بالنــادي السياســي منهــا باحلــزب تطلــق علــى نفســها “ احلركــة الوطنية
للتغييــر “  ،مكونــة مــن املثقفــن واملفكريــن وأســاتذة اجلامعــات  ،كانــوا مــن القيــادات الفكريــة يف احلركــة
اإلســامية الســودانية يف العقــود األخيــرة ؛ أهمهــم د .الطيــب زيــن العابديــن  ،د .التجانــي عبــد القــادر
 ،د .خالــد التجانــي  ،د .محمــد محجــوب هــارون .

اإلسالميون السودانيون والربيع العربي
يجــادل صديقنــا الدكتــور قطبــي املهــدي  -القيــادي باحلــزب احلاكــم  -أن “ أثــر ثــورات الربيــع العربــي
كان إيجاب ّيـاً إذا رأى الســودانيون أن مــا ناضلــوا مــن أجلــه وحققــوه يف عهــد اإلنقــاذ مــن اســتقالل لــإرادة
الوطنيــة وتأكيــد علــى الهويــة القوميــة أصبــح هــو مطلــب شــعوب املنطقــة كافــة “ .
بــل يذهــب الدكتــور نافــع علــي نافــع  -مســاعد رئيــس اجلمهوريــة الســابق  -إلــى أن الربيــع العربــي
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انطلقــت شــراراته مــن الســودان  ،وأن الربيــع العربــي الســوداني جــاء يف  30يونيــو. )1( 1989
ورمبــا كان هــذا القــول صحيح ـاً نســب ّياً فيمــا يتصــل بهــذه املعانــي التــي ذكرهــا  ،ولكــن يف املقابــل
كان للربيــع العربــي أول أمــره مطلوبــات شــعبية مــن احلريــة والعدالــة االجتماعيــة والشــراكة الواســعة يف
ســلطة دميقراطيــة  ،وهــذه املطلوبــات لهــا أصــداء أيضـاً يف الســودان  ،وهنــاك مطالــب للمعارضــة تتصــل
بهــذا البــاب  ،وخاصــة أن اإلســاميني ظلــوا يف ســدة احلكــم طــوال ربــع قــرن مــن الزمــان “ منــذ العــام
 ، “ 1989صحيــح أن هنــاك تغييــراً مســتمراً يف الــوزراء  ،ولكــن بقــاء رئيــس واحــد علــى ســدة احلكــم ال
يعطــي النــاس إحساسـاً بــأن هنــاك ثمــة تغييــر حــدث يف النظــام السياســي .
ولهــذا شــهدت اخلرطــوم مظاهــرات غيــر مســبوقة واحتجاجــات كبيــرة يف ســبتمبر  2013عقــب إعــان
الرئيــس البشــير رفــع الدعــم عــن احملروقــات  ،واملالحــظ أن هــذه االحتجاجــات لــم تكــن مــن األحــزاب
السياســية املعارضــة  ،ولكــن جــاءت مــن املجموعــات الشــبابية املتأثــرة بنمــوذج ثــورات الربيــع العربــي ،
باإلضافــة ملجموعــات مهمشــة اقتصاديـاً واجتماعيـاً اســتغلت االحتجاجــات ملآربهــا اخلاصــة .
وباإلضافــة إلــى ذلــك  ،ارتفعــت أصــوات داخــل احلركــة اإلســامية وحــزب املؤمتــر الوطنــي احلاكــم
تطالــب بالبحــث عــن مرشــح بديــل ملنصــب رئيــس اجلمهوريــة بــدالً عــن الرئيــس عمــر البشــير الــذي ظــل
رئيسـاً للجمهوريــة منــذ يونيــو  1989التزامـاً بدســتور الســودان لســنة  ، 2005وقــد كتــب الدكتــور غــازي
صــاح الديــن – رئيــس الكتلــة البرملانيــة للحــزب احلاكــم آنــذاك  -ملوقــع اجلزيــرة نــت يف أبريــل “ : 2013
إن أمــام الرئيــس فرصــة ليربــح التاريــخ ويربــح اآلخــرة  ،لــو أنــه انقــاد إلــى فطرتــه الســليمة وقــاد البــاد
يف مــا تبقــى لــه مــن واليــة نحــو إصــاح سياســي جــذري  ،وهــذا يعنــي أال يقتصــر دور الرئيــس علــى
اخليــار الســلبي باالمتنــاع عــن الترشــح  ،بــل يعنــي أن أمامــه فعـ ً
ا إيجابيـاً كــي مــا ينجــز اإلصــاح الشــامل
 ،إصــاح يحقــق بضعــة أهــداف ضروريــة  ،مــن بينهــا  :إجماعيــة القــرار الرئاســي املســتند إلــى إرادة
وطنيــة عامــة  ،وإعــادة بنــاء أدبيــات العمــل العــام وأخالقياتــه  ،وتهيئــة منــاخ التنافــس العــادل  ،وإعــادة بناء
صيــغ احلكــم بتحريرهــا مــن االنحيــازات والعصبيــات  ،لــو أن الرئيــس فعــل ذلــك لربــح هــو وربــح املجتمــع
الــذي ســيلد “ البديــل “ الــذي أعجزتنــا والدتــه حتــى اآلن ،شــخصاً ســودان ّياً  ،مؤهــا للقيــادة  ،يرقــى
إليهــا مــن خــال نظــام عدالــة عميــاء ال حتابــي  ،ومــن خــال نظــام انتخابــات ينقــي مــن بــن املواهــب التــي
يزخــر بهــا الســودان  ،وســيكون بوســعنا يومئــذ أن نحيــي الرئيــس القائــم  ،ونحيــي معــه الرئيــس القــادم “ .
صحيــح أن هــذا املطلــب انتهــى بطــرد د.غــازي صــاح الديــن وأنصــاره مــن احلــزب  ،ولكــن يف نهايــة
املطــاف دفــع مبطلــب اإلصــاح إلــى أولويــات السياســة الســودانية  ،وقمــة امللفــات التــي تشــغل كابينــة
القيــادة يف الدولــة واحلركــة اإلســامية واحلــزب احلاكــم بــل وأحــزاب املعارضــة كذلــك .

اإلسالميون السودانيون وأحداث مصر
إن التعثــر الــذي حلــق بثــورات الربيــع العربــي يف اليمــن والســيرورة الدمويــة للثورة الســورية  ،وتضعضع
دولــة الثــورة يف ليبيــا  ،وعــودة العســكريني إلــى تصــدر املشــهد املصــري وإقصــاء أول رئيــس منتخــب
وإســامي ملصــر  ،ثــم حتالــف القــوى السياســية املصريــة مــع العســكريني ضــد املنافــس اإلســامي الــذي
جــاءت بــه صناديــق االنتخابــات  :دفــع احلكومــة الســودانية والتيــارات اإلســامية التــي تكــون املشــهد
اإلســامي يف الســودان إلــى إعــادة النظــر كرتــن يف مســتقبل السياســية الســودانية .
الكــرة األولــى  :جــاءت مــن احلــزب احلاكــم  ،حيــث عمــد إلــى إحــداث تغييــرات جوهريــة يف تشــكيلته
() صحيفة آخر لحظة يوم . 2012 – 08 - 12
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القياديــة يف مجلــس الــوزراء والقصــر الرئاســي  ،حيــث اســتبعد التشــكيل الــوزاري األخيــر بعــض أركان
النظــام  ،كاألســتاذ علــي عثمــان محمــد طــه  ،والدكتــور نافــع علــي نافــع – وكانــا مــن أقــوى املرشــحني
خلالفــة البشــير – ووزيــر الطاقــة عــوض اجلــاز .
ويف الكــرة الثانيــة  :أعقــب الرئيــس التعديــات الوزاريــة غيــر املتوقعــة باالتصــال بالقــوى السياســية
املختلفــة وخاصــة التــي تتفــق مــع توجهــات النظــام “حــزب املؤمتــر الشــعبي بقيــادة حســن الترابــي  ،حــزب
األمــة بقيــادة الصــادق املهــدي  ،احلــزب االحتــادي بقيــادة محمــد عثمــان امليرغنــي  ،حــزب اإلصــاح اآلن
بقيــادة د.غــازي صــاح الديــن “ .
ويف  27ينايــر  2014أطلــق الرئيــس مبــادرة لإلصــاح بحضــور أبــرز خصومــه السياســيني مــن التيارات
اإلســامية  ،وميكــن تلخيــص أهــداف املبــادرة يف “ حتقيــق الســام الشــامل يف البــاد  ،توســيع املشــاركة
السياســية  ،حتســن العالقــات اخلارجيــة  ،اخلــروج مــن األزمــة االقتصاديــة والفقــر  ،وإنعــاش وحمايــة
الهويــة الســودانية والتعزيــز التعايــش “  ،ودعــا الرئيــس الفاعلــن السياســيني وممثلــي املجتمــع إلــى
احلــوار انطالق ـاً مــن حيثيــات الواقــع بــدالً عــن التعلــق مبثاليــات وكمــاالت ال تــدرك  ،وجتــاوز املاضــي
والبنــاء علــى الثوابــت املشــتركة بــن الســودانيني .
هــذه املبــادرة متتحــن إرادة اإلســاميني احلاكمــن اآلن يف القــدرة علــى تقــدمي حلــول جريئــة للمشــكلة
الســودانية  ،وجمــع كلمــة الســودانيني وإعــاء ذلــك علــى املطلــب احلزبــي اخلــاص  ،كمــا متتحــن إرادة
التيارات اإلســامية – وطيفها الواســع  -على قبول تســوية سياســية وســط  ،يقدم كل طرف فيها بعض
التنــازالت ويحقــق فيهــا بعــض املكاســب  ،وأمــام هــذا التيــار اإلســامي العريــض فرصــة إلــى التوافــق مــع
احلــركات اجلهويــة التــي حتمــل الســاح يف أطــراف الســودان  ،وخاصــة مــع تداعيــات األوضــاع األخيــرة
يف جنــوب الســودان  ،والصــراع الدمــوي بــن تيــار الرئيــس اجلنوبــي ســلفاكير ميارديــت وتيــار نائبــه ريــاك
مشــار  ،حيــث تضــررت  -جــراء هــذا الصــراع  -احلــركات الســودانية املســلحة التــي كانــت تســتقوي
بحكومــة جنــوب الســودان وتتخــذ مــن أراضــي اجلنــوب منطلقــات حــرب الشــمال  ،وهــذا الوضــع يعــزز
مــن قبــول هــذه احلــركات أي تســوية سياســية مقبولــة تضمــن املشــاركة يف الســلطة وتقاســم عــادل
للمــوارد بــن األقاليــم .
وهنــاك ســيناريوهات كثيــرة ميكــن حتقيــق التوافــق عبرهــا مــن الســيناريوهات املطروحــة يف الشــارع
الســودان لإلصــاح؛ تكويــن حكومــة انتقاليــة يرأســها رئيــس الــوزراء يختــاره الرئيــس البشــير وتتفــق عليــه
القــوى الوطنيــة  ،ويكـ ّون احلكومــة اجلديــدة  ،ومــن خــال التكويــن اجلديــد للحكومــة يســتطيع أن يخاطب
العالــم اخلارجــي ويدفــع العقوبــات االقتصاديــة ويرفــع الديــون عــن كاهــل البلــد ويجــرى االنتخابــات.

املآالت املستقبلية لإلسالميني
أمــا عــن املــآالت املســتقبلية للجماعــات اإلســامية املتعــددة التــي ذكرناهــا  ،فأقــول  :ســتظل هــذه
اجلماعــات رصيــد ألي بــروز إســامي سياســي مســتقبلي أو تغييــر جديــد أو إصــاح سياســي جــاد
بــن يــدي احلــزب احلاكــم  ،وليــس مــن املنظــور يف املــدى القريــب أن تتأثــر وضعيــة جماعــات اإلســام
السياســي يف الســودان ؛ ألن مــن خــال  24عامـاً مــن سياســة التمكــن توطنــت هــذه اجلماعــات يف كل
مفاصــل القــوة يف الدولــة واملجتمــع “ الشــوكة “ ابتــدأ مــن النــادي االقتصــادي والعســكري واالجتماعــي
 ،إلــى قيــادة اخلطــاب الدينــي والعمــل الدعــوي علــى مســتوى املنظمــات والهيئــات واملســاجد  ،ولكــن
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األشــكال الــذي يواجــه هــذه اجلماعــات يتمثــل يف :
 .1وضعية الرئيس البشير
وقــد ظــل البشــير يف منصبــه زهــاء ربــع قــرن  ،وأصبــح مــن مطلوبــات البعــض تغييــره وإيجــاد البديــل له
 ،وهــذه القضيــة قــد تؤخــر جماعــات وترفــع قــدر جماعــات  ،فمثـ ً
ا احلــزب احلاكــم قــد يتأخــر ترتيبــه
إذا مــا جــاءت انتخابــات واختفــى البشــير لســبب أو آخــر  ،فــإن هــذا احلــزب قــد يفقــد متاســكه وتتأخــر
رتبتــه مــن حــزب حاكــم رمبــا إلــى حــزب معــارض  ،أو حــزب يف ائتــاف مــع أحــزاب أخــرى  ،كمــا أن
هنــاك جماعــات مرشــحة للنمــو  ،كحــزب “ اإلصــاح اآلن “ و “ احلركــة الوطنيــة للتغييــر “ .
 .2استيعاب احلركات اجلهوية
البــد مــن اســتيعاب احلــركات اجلهويــة والعرقيــة متثيلهــا يف أي وضعيــة سياســية جديــدة كعربــون
إليقــاف حــروب الســودان وإشــراكها يف احلــراك السياســي  ،ولــن يقــدح أحــد يف حــق الدارفوريــن أو
اجلنوبيــن أو أهــل الشــرق أو الشــمال يف القيــادة والريــادة واإلبــداع يف أوعيــة القوميــة الســودانية ،
وليتهــم يتصــدون لقضايــا النهضــة وقيــادة حركــة التاريــخ الســوداني  ،ولــن يقــود حركــة التاريــخ مــن يجهــل
تراتبيــات التاريــخ وايقاعاتــه وتشــكالته .

ختام ًا
مــن املؤكــد أن الصــوت اإلســامي يف الســودان يف صعــود علــى الرغــم مــن اإلخفاقــات الواقعــة يف
ظــل النظــام احلالــي  ،وعلــى شــدة احلصــار الدولــي نســبة ألن البدائــل األخــرى غيــر معروفــة وليــس
لهــا نضاليــة سياســية قوميــة ،كمــا أن خطــاب اليســار الســوداني مــا عــاد جذابـاً مــع املتغيــرات الدوليــة
نحــو اقتصــاد الســوق واختفــاء ظاهــرة النقابــات العماليــة واحلــركات الطالبيــة واشــتداد حركــة التديــن
 ،واليســار الســوداني ال يــزال عاجــزاً عــن إيجــاد خطــاب دينــي يف بلــد يــزدان باملســاجد  ،ويكفــي أن
اخلرطــوم وحدهــا فيهــا أكثــر مــن  6ألــف مئذنــة  ،كمــا أن اليســار الســوداني تالشــت حركتــه املتعاقبــة
واملســرحية والفنيــة وأصبــح مشــدوداً للحــركات العرقيــة واجلهويــة  ،كمــا فقــد أعظــم أبطالــه التاريخــن
مثــل عبــد اخلالــق محجــوب  ،محمــد إبراهيــم نقــد  ،والشــفيع أحمــد الشــيخ وجــون قرنــق  ،وغيرهــم ،
بــل وانحــازت بعــض مكناتــه لتجربــة اإلنقــاذ كصــاح أحمــد إبراهيــم وخالــد املبــارك وآخريــن .
ومهمــا يكــن  ،فــإن الرحــم الســوداني حامــل بالتغييــر  ،ولــن يخــرج التغييــر  -ســواء كان عســكرياً أو
مدنيـاً أو مزيجـاً مــن االثنــن مــن القواســم املشــتركة التــي يقــوم عليهــا االجتمــاع السياســي الســوداني -
وفــق اخلريطــة الدينيــة املذكــورة واهلل أعلــم.
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مركــز مســتقل غيــر ربحــي ،يُعِ ـ ّد األبحــاث العلميــة واملســتقبلية ،ويســاهم يف صناعــة الوعــي وتعزيــزه
وإشــاعته مــن خــال إقامــة الفعاليــات والنــدوات ونشــرها عبــر تكنولوجيــا االتصــال ،إســهاماً منــه يف
صناعــة الوعــي وتعزيــزه وإثــراء التفكيــر املبنــي علــى منهــج علمــي ســليم

الرسالة
املساهمة يف رفع مستوى الوعي الفكري ،وتنمية التفكير االستراتيجي يف املجتمعات العربية

األهداف
اإلسهام يف نشر الوعي الثقايف.
قياس الرأي العام إقليمياً ودولياً جتاه قضايا محددة.
التأصيل العلمي للقضايا السياسية املستجدة.
مواكبة املتغيرات العاملية والعربية ،من خالل إعداد األبحاث وتقدمي االستشارات.

الوسائل
إعداد الدراسات واألبحاث واالستشارات والتقارير وفق منهجية علمية.
التواصل والتنسيق مع املراكز واملؤسسات البحثية العربية والعاملية.
تناول قضايا التيارات الفكرية املتنوعة مبا يؤصل لضروريات التعايش السلمي ،واملشاركة الفاعلة.
إقامة املؤمترات والندوات الفكرية وحلقات النقاش.
رعاية الشباب الباحثني املتميزين.

مجاالت العمل
تتنوع مجاالت العمل يف املركز وتشمل ما يلي:
.1

األبحاث والدراسات:

حيــث يقــوم املركــز علــى إعــداد الدراســات واألبحــاث وفــق املنهجيــة العلميــة يف مجــاالت تخصــص

املركــز ،وهــي:
 الدراسات السياسية. الدراسات املتخصصة يف التيارات اإلسالمية والفكرية.الدراسات احلضارية والتنموية. دراسات الفكر اإلسالمي..2

االستشارات وقياس الرأي:

يســعى املركــز لتقــدمي االستشــارات واحللــول يف مجــاالت اهتمــام املركــز للجهــات الرســمية واألهليــة،
وذلــك مــن خــال قيــاس الــرأي العــام جتــاه القضايــا الفكريــة واألحــداث السياســية واالجتماعيــة،
بالتعــاون مــع كادر علمــي ُمحتــرف و ُمتعـ ِ ّـدد املهــارات.
.3

النشر:

يسهم املركز يف نشر الدراسات واألبحاث عبر وسائل النشر املتنوعة.

