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لمشكله الهوية مستويين:

مستوى اجتماعى موضوعى يتمثل فى وحدات التكوين االجتماعى التى تميز المجتمع
المعين 'اسره،عشيره،قبيله،شعب...'  ومستوى فردى ذاتى يتمثل فى عالقات انتماء الفرد الى تلك الوحدات

'انتماء اسرى،عشائرى، فبلى، شعوبى..' ،كما أنها مرتبطة بمشاكل متعددة  'سياسيه، اقتصاديه، قانونيه...' ، و
سنتناول هنا مشكله الهوية السودانية طبقا لمستوى واحد هو عالقات انتماء الفرد الى وحدات التكوين

االجتماعى التى تميز المجتمع السودانى ، وفي عالقتها بمشكله الوحدة والتعدد كقضية فلسفيه لها تطبيقاتها
الثقافية،السياسية،االقتصادية...: اى هل نقول بوحدة مطلقه تلغى اى شكل من أشكال التعدد أم نقول بتعدد

مطلق يلغى اى شكل من أشكال الوحدة أم نجمع بين الوحدة التعدد اى نقول بوحدة نسبيه وتعدد نسبى، كما ننطلق
من مسلمه هي تعدد عالقات انتماء الشخصية السودانية، حيث أن هناك ثالثة مذاهب في تحديد طبيعة العالقة

بينها هي:
فهناك أوال مذهب الوحدة المطلقة ويتمثل في العديد من المذاهب التي ترى أن العالقة بين عالقات االنتماء

المتعددة هذه هي عالقة تناقض، وبالتالي فان استنادها إلى عالقة االنتماء المعينة يقتضى إلغاء عالقات
االنتماء األخرى.. هذه الوحدة المطلقة في مجال الهوية ترتبط بوحدة مطلقه في المجال السياسي االقتصادي

القانوني... مضمونها وجوب انفراد جماعات قبلية سودانية معينه '  باعتبارها ممثال لعالقة االنتماء
المعينه'  بالسلطة و الثروة ... دون باقي الجماعات القبلية أو الشعوبية السودانية.

من مذاهب الوحده المطلقه مذهب العصبية القبلية العربية الذى يرى أن العرب الحاليين في السودان وغيره هم
سالله عرقية لعرب الجاهلية، ووجه الخطأ في هذا المذهب ال يكمن فى اقراره بوجود جماعات قبيله سودانيه

يمكن اعتبارها سالله عرقيه لعرب الجاهليه ، ولكن يكمن في انه يفهم العروبة على أساس عرقي ال لغوي حضاري
، ومرجع ذلك انه يخلط بين العرب في الطور القبلي ' ما يقابل األعراب في القرآن' ، والعرب في طور االمه،

حيث ان مناط االنتماء فى الطور االول النسب، بينما مناط االنتماء فى الطور الثانى اللسان.كما انه بخلط
بين معيار االنتماء االسرى والعشائرى و القبلي  'العنصر'  ومعياراالنتماء القومى 'اللسان' ، فهو يتجاهل

التطور خالل الزمان. ويرتب على هذا انكاره لحقيقة اختالط اغلب الجماعات القبلية ذات األصول العربية
بالجماعات القبلية والشعوبية السودانية ذات األصول غير العربية،رغم وجود بعض األسر أو العشائر في إطار

هذه الجماعات القبلية ، باالضافه إلى بعض الجماعات القبلية األخرى التي لم تختلط بالجماعات القبلية
والشعوبية السودانية ذات األصول غير العربيه إال قليال ألسباب ثقافيه 'كشيوع رواسب الطور القبلي في

العصبية'  أو تاريخية  'كهجره بعض القبائل العربية إلى السودان في مرحله متاخره 'من هذه القبائل الرشايده ،
الزبيديه...'  ' أو جغرافيه  'كاستيطان بعض الجماعات القبلية العربية في بعض المناطق الطرفية أو

المعزولة' ....
ومن مذاهب الوحده المطلقه مذهب الشعوبية النوبية الذى يرى أن تقرير عالقة االنتماء النوبية للشخصية



السودانية يقتضى إلغاء عالقات االنتماء األخرى، فهي تقتضى مثال إلغاء عالقة االنتماء الوطني الن هذا
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المذهب يلزم منه أن األثر الحضاري الشعوبي النوبي يقتصر على القبائل ذات االصول النوبية لينفى بذلك انه
ساهم في تشكيل الشخصية السودانبه ككل ، كما يرى أن العنصر النوبي يقتصر على القبائل ذات االصول
النوبية،في حين انه في واقع األمر يمتد فيشمل بالمصاهره والهجره اغلب القبائل ذات األصول العربية في
الشمال والوسط وبعض القبائل ذات االصول غير العربيه فى جبال النوبه. كما أنها تقتضى إلغاء عالقات

االنتماء القومي والديني،الن هذا المذهب ينكر تحويل اإلسالم للوجود الحضاري الشعوبي النوبي إلى جزء من
الوجود الحضاري العربي االسالمى يحده فيكمله ويغنيه ولكن ال يلغيه..وايه هذا دخول النوبين فى
االسالم،واتخاذهم للغه العربيه كلغه مشتركه مع احتفاطهم باللغه التونيه الشغوبيه القديمه بلهجاتها

القبليه المتعدده كلغه خاصه.
ومن مذاهب الوحده المطلقه مذهب الشعوبية السودانية الذى يرى أن تقرير عالقة االنتماء الوطني للشخصية

السودانية يقتضى إلغاء عالقات االنتماء األخرى،فيرى مثال أن تقرير عالقة االنتماء الوطني تعنى إلغاء
عالقة االنتماء القومي ،فيخلط بين الوطنية يما هي عالقة انتماء إلى وطن و القومية بما هي عالقة انتماء

إلى أمه..
ومن مذاهب الوحده المطلقه المذهب التقليدي الذى يرى أن تقرير عالقة االنتماء اإلسالمية للشخصية

السودانية تقتضى إلغاء عالقات االنتماء األخرى. فهى يقتضى إلغاء عالقات االنتماء الوطنية والقومية
بتقريره ان انتماء المسلمين إلى االمه االسالميه يلغى انتمائهم إلى أوطانهم و أممهم ،كما يقتضى إلغاء
عالقات االنتماء التاريخية بتقريره أن اإلسالم يلغى الوجود الحضاري القبلي والشعوبي السابق عليه..

ومن مذاهب الوحده المطلقه مذهبى االفريقانيه أو الزنوجة كعالقات انتماء اجتماعي حضاري اللذان يريان أن
تقرير عالقة االنتماء االفريقيه أو الزنجية للشخصية السودانية يقتضى إلغاء عالقات االنتماء األخرى. فهو

يقتضى مثال إلغاء عالقة انتمائها القومي ذات المضمون اللساني -الحضاري فى حين ان عالقه االنتماء االخيره
غير جغرافيه شان عالقه االنتماء االفريقيه  'حيث أن العرب يتوزعون بين قارتي أسيا وأفريقيا'  وغيرعرقيه

شان عالقه االنتماء الزنجيه 'حيث اختلط العرب بكثير من األعراق' .
وهناك ثانيا مذهب التعدد المطلق الذي يتخذ من تعدد عالقات انتماء الشخصية السودانية كدليل على تعدد

الشخصيات الحضارية ونفى وجود شخصيه حضارية سودانية واحده،واهم ممثليه مذهب الفردية المطلقة اى
الليبرالية التي تتطرف في تأكيد وجود الفرد إلي درجه تلغى فيها وجود الجماعة،مما يؤدى في الواقع  'كما هو

ماثل في المجتمعات الغربية' إلى إلغاء أو إضعاف عالقات االنتماء المتعددة للشخصية المعينة 'بما فيها عالقة
االنتماء األسرى'  فيصبح انتماء الفرد إلى ذاته ووالئه إلى مصلحته. هذا التعدد المطلق في مجال الهوية

يرتبط بتعدد مطلق في المجال السياسي االقتصادي القانوني... مضمونه التطرف في التأكيد على حرية الجماعات
القبلية والشعوبية المكونة للمجتمع السوداني لدرجه إلغاء وحده مجتمع السوداني مما يؤدى إلى الفوضى.

وهناك ثالثا مذهب العالقة الجدلية بين الوحدة والتعدد القائم على اعتبار أن الشخصية السودانية ذات
عالقات انتماء متعددة،وان العالقة بينها عالقة تكامل ال تناقض  'كما األمر في عالقات انتماء الشخصية
الفردية حيث ال تزال عالقة االنتماء إلى االسره،أو إلى القرية،أو إلى الحزب قائمه بجوار عالقة االنتماء

إلى الدولة أو إلى الوطن أو إلى الشعب بدون خلط أو اختالط.' ، وطبقا لهذا المذهب فان المذاهب السابقة
الذكر ليست على خطا مطلق وال صواب مطلق بل يتضمن كل مذهب من هذه المذاهب قدرا من الصواب وقدر من الخطأ

،وبالتالي فان الموقف الصحيح منها هو موقف جدلي اى موقف يتجاوزهم كمذاهب متناقضة  'برفضه ما هو خطا في
هذه المذاهب  ' وفى ذات الوقت يؤلف بينهم 'بأخذه ما هو صواب في هذه المذاهب لتركيب مذهب جديد' .. إن

العالقة الجدلية بين الوحدة والتعدد في مجال الهوية ترتبط بالعالقة الجدلية بين الوحدة و التعدد في
المجال السياسي االقتصادي القانوني...متمثله في التأكيد على الوحدة  'بتقرير المساواة بين الجماعات

القبلية والشعوبية المكونة له'  وفى ذات الوقت التأكيد على التعددية ' بتقرير حرية هذه الجماعات القبلية
والشعوبية' .



حيث يتصف الواقع الديني السوداني بالتعدد النسبي  'الذي ال يتناقض مع الجمع بين الوحدة والتعدد على هذا
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المستوى' ، فهناك اإلسالم كدين لغالبية السودانيين ،كما أن هناك الديانة المسيحية بمذاهبها المختلفة،
باالضافه إلى بعض الديانات والمعتقدات القبلية المحلية .وبالتالي فان تقرير اإلسالم كعالقة انتماء ديني

حضاري للشخصية السودانية على الوجه الذي ال يتناقض مع هذا التعدد النسبي يقتضى االلتزام بعده ضوابط
هي:أوال: أن تعدد االنتماء الديني في المجتمع السوداني ال يلغى وحده هذا المجتمع، فتعدد االنتماء

الديني 'مسلمين ويهود'  في المدينة في ظل الوثيقة لم يلغى انتمائهم إلى المدينة كوطن ' أن اليهود من بني
عوف امة مع المؤمنين'  '. .ثانيا: أن معنى اإلسالم هنا ال يقتصر على اإلسالم كدين، بل يمتد ليشمل اإلسالم

كحضارة،اى كمصدر لكثير من القيم الحضارية للشخصية السودانية 'المسلمة وغير المسلمة' .  ثالثا: ان اإلسالم
لم يلغى الوجود الحضارى القبليى والشعوبي السابق عليه، بل حدده كما يحد الكل الجزء  'بالغاء ما يناقضه من

معتقدات ومفاهيم وعادات...، واإلبقاء على ماال يناقضه'  ليشكل هذا التحديد ما يسمى بالتدين الشعبى
السودانى. رابعا:أن انتماء المسلمين في السودان إلى االمه االسالميه ال يلغى انتمائهم إلى السودان كوطن

الن االسالم ميز ولم يفصل بين امه التكليف وامه التكوين. خامسا: تقرير الحرية الدينية ممثله في حرية
االعتقاد وحرية ممارسه الشعائر واألحوال الشخصية ألصحاب األديان األخرى التي قررها اإلسالم ويؤكدها

تاريخ السودان حيث كان دخول اإلسالم إلى السودان بدون فتح  'اتفاقيه البقط'  ،فضال عن قيام السكان
المحليين المستعربين 'النوبة، الفونج  '... والممالك االسالميه المحلية  'الفور  الفونج  تقلي  المسبعات
الكنوز'  بدور اساسى في نشر الدعوة االسالميه في السودان.ومساهمه الطرق الصوفية التي تتميز بالدعوة

السلمية في نشر اإلسالم في السودان .
كما يتصف الواقع اللغوي السوداني بالتعدد النسبي 'الذي ال يتناقض مع الجمع بين الوحدة والتعدد على هذا
المستوى' ، فهناك اللغة العربية كلغة حياه لكثير من الجماعات القبلية السودانية، وفى ذات الوقت فان كثير

من الجماعات القبلية والشعوبية احتفظت بلغاتها الشعوبية القديمة أو لهجاتها القبلية .وبالتالي فان تقرير
العربية كعالقة انتماء قومي إلى أمه على الوجه الذي ال يتناقض مع هذا التعدد النسبي يقتضى تقرير أنها

ذات مضمون لساني حضاري ال عرقي  'ليست العربية فيكم من أب وأم؛ إنما العربية اللسان، فمن تكلم العربية
فهو عربي' ، فهي تعنى أن اللغة العربية هي اللغة المشتركة بين الجماعات القبلية والشعوبية السودانية بصرف

النظر عن أصولها العرقية أو لهجاتها القبلية، والحديث هنا عن ليس عن اللغه العربيه فى ذاتها بل كلغه
مشتركه متمثله فى اللهجه السودانيه كنمط خاص الستخدام ذات اللغه العربيه، ومصدر الخصوصيه انها محصله

تفاعل اللغه العربيه مع اللهجات القبليه واللغات الشعوبيه السابقه على دخول العرب واالسالم السودان.
وبالتالي فانه ال توجد جماعات قبليه معينه تنفرد بتمثيل عالقات االنتماء العربية للشخصية السودانية.

أما فيما يتعلق بالسودانية وعالقة االنتماء الوطني فهي عالقة إلى انتماء إلى وطن  'إقليم أو ارض' ، وهى ال
تلغى عالقات االنتماء القبلي والشعوبي بل تحدها كما يحد الكل الجزء فتكملها وتغنيها كما أن عالقات

االنتماء الديني والقومي ال تلغيها بل تحدها كما يحد الجزء الكل فتكملها وتغنيها..
أما فيما يتعلق بعالقات االنتماء التاريخي الحضاري القبلي والشعوبي 'ومنها النوبية'  فان السودان كان في

الماضي عبارة عن قبائل غير مستقرة على أرض معينة، باإلضافة إلى شعب تجاوز الطور القبلي، واستقر على ضفاف
النيل. وقد صنع اإلسالم من تلك القبائل وهذا الشعب جزءاً من أمة. فاإلسالم إذاً لم يلغى الوجود الحضاري

القبلي والشعوبي السابق عليه، بل حدده كما يحد الكل الجزء. فكان بمثابة إضافة أغنت تركيبه الداخلي،
وأمدته بإمكانيات جديدة للتطور. وكان محصلة هذا ما نطلق عليه الشخصية السودانية، وبالتالي فانه ال توجد

جماعات قبليه تنفرد بتمثيل عالقة االنتماء النوبي للشخصية السودانية
أما فيما يتعلق بعالقة االنتماء القبلي فان للشخصية السودانية انتماءات قبليه متعددة، ويكاد يكون لكل

قبيلة تقاليد خاصة ، ،وليس في هذا ما يناقض الحضارة المشتركة، كما في كل المجتمعات.
وفيما يتعلق بعالقة االنتماء االفريقيه للشخصية السودانية فهي عالقة انتماء جغرافي قاري، وليس لها مدلول

حضاري أو اجتماعي ايجابى او سلبى، بمعنى انها ليست وحده اجتماعيه حضاريه ، إذ أن قارة أفريقيا تضم



العديد من األمم والشعوب والقبائل التي لم يرقى ما هو مشترك بينها  'تفاعل مجتمعاتها مع ذات الطبيعة
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الجغرافية'  إلى أن تكون أمه واحده.. كما انها ليست عالقه انتماء عرقى اذ يوجد فى قاره افريقيا الحاميين
'كسكان افريقيا جنوب خط االستواء'  والحاميين الساميين  'كالسودانيين واالرتريين والصوماليين

واالثيوبيين...'  والسامين  'كالعرب شمال القاره'  واالريين  'كاالوربيين الذين استوطنوا فى جنوب افريقيا
وغيرها...' . واالفريقيه كعالقة انتماء تشمل كل الجماعات القبلية السودانية وال تنفرد بتمثيلها جماعات

قبليه معينه الن السودان كقطر داخل قارة أفريقيا.
كما يتصف الواقع العرقي السوداني بالتعدد النسبي 'الذي ال يتناقض مع الجمع بين الوحدة والتعدد على هذا

المستوى' ، إذ نجد أن اغلب السودانيين هم محصلة اختالط الحاميين 'الزنوج'  مع الساميين 'العرب' ، باالضافه
إلى وجود جماعات قبليه سامية و أخرى حاميه لم تختلط ببعضها إال قليال ، نسبه لتفاوت درجه هذه االختالط
من جماعه إلى أخرى كمحصله لعوامل تاريخية وجغرافيه متفاعلة، وابه هذا اتخاذ االتجاهات الجغرافيه كممبز

اجتماعى 'الشماليين،الجتوبيين،اهل الشرق، اهل الغرب..' ،عدم معرفه القبيله التى ينتمى اليها االفرد بدون
سؤاله عنها ،... وبالتالي فان تقرير عالقة االنتماء العرقي الزنجية للشخصية السودانية على الوجه الذي ال

يلغى هذا التعدد النسبي يقتضى االلتزام بما سبق ذكره، والذى يترتب عليه ان الزنوجه السودانيه زنوجه
مختلطه او نسبيه وليست زنوجه خالصه او مطلقه، باالضافه إلى تقرير أن الزنوجه هى استجابه فسيولوجيه

لمعطيات مناخ المنطقه االستوائيه ، تنتقل بالوراثه عبر حقب زمنيه طويله ، وليس لها دالله حضاريه أو
اجتماعيه سلبيه  'كما يدعى انصار مذاهب التمييز العنصرى'  او ايجابيه 'كما يدعى انصار مذهب الزنوجه كرد فعل

على مذاهب التمييز العنصرى' ، فهى ال تشكل وحده اجتماعيه حضاريه، اى ان الزنوج ليسوا أمة واحدة بل
يتوزعون على أمم وشعوب وقبائل عدة في جميع أنحاء العالم. أما لفظ حاميين فمصدره تقسيم علماء األجناس

البشر إلى ثالثة أقسام بين ساميين وحاميين وآريين؛ ولكن هذا التقسيم هو تقسيم لغوي وليس تقسيماً عرقياً
فقط، فقد ثبت ان هناك الكثير من الجماعات القبليه والشعوبيه والقوميه التى تندرج تحت اطار احد فروع هذا

التقسيم من ناحيه لغوبه بينما العالقه عرقيه فضال عن عالقه اجتماعيه او حضاريه بينها كانتماء االكراد
والسيخ فى الهند وااليرانيين وااللمان الى الجنس االرى. وبالتالي فان عالقة االنتماء العرقية الزنجية

للشخصية السودانية تشمل كل الجماعات القبلية السودانية سواء باالصل العرقى،او بالتصاهر 'مع تفاوت درجه
هذا االختالط من جماعه إلى أخرى' ،أوبالتأثر بالبيئة الجغرافية للمنطقة االستوائية 'مع تفاوت درجه البعد

او القرب من المنطقه االستوائيه' ، وال تنفرد بتمثيلها جماعات قبليه معينه.
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