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دور قبائل التمازج في التعايش حال االنفصال "تحقيق التعايش السممي "

اسم المشارك :د /أمين محمد سعيد الطاىر()i

مستخمص
المسيحية واإلسالم دخمت عن طريق الشمال ومن المعروف أن تاريخ مممكة نبتة وعموه
المسيحية منذ أكثر من ٖٓ٘ عاما ،فالمسيحية لم تدخل في الجنوب وانما دخمت في
الشمال ،والمسيحية أو اإلسالم ليس ىما المشكمة ،فالسودان من شمالو وشرقو وغربو
وحتى جنوبو؛ يوجد بو سماحة ال توجد في كثير من الدول العربية اإلسالمية ،فقد وجد
في السودان أسرة واحدة من أب وأم؛ تجد أن أربعة أو ثالثة مسممين واثنين مسيحيين.
وأشير عالقة بين ىذه القبائل كتب عنيا كثي اًر ووثق ليا ىي العالقة في منطقة أبيي بين

قبيمة الدنكا نوك والمسيرية ،وىذه أكبر تجربة تاريخية لمتمازج بين قبيمة جنوبية وقبيمة

شمالية ،والتاريخ وثق لمعالقة الحميمة التي كانت بين نظار ىذه القبائل بالذات الناظر
بابو نمر ناظر المسيرية حمر وناظر قبيمة الدنكا نوك جوك ناظر ،وقد كانت العالقات
ال تعني مجرد تعايش ،بل عالقات مصاىرة وعالقات تبادل تجاري وقد حققت قد اًر كبي اًر
من أشكال التمازج والوحدة بين القبائل الجنوبية والقبائل الشمالية .والشاىد تاريخياً أن

القبائل الجنوبية في مناطق التماس مع الشمال ،والقبائل الشمالية في مناطق التماس مع

الجنوب؛ لم تكون يوماً سبباً إلحداث قطيعة من أي نوع بين الشمال والجنوب .بل إن

القبائل حينما تترك لنفسيا تقدر مصالحيا بشكل جيد وبالتالي تكون في أفضل حاالت

االندماج واالنصيار ،الجنوبي الشمالي والشمالي الجنوبي .والتاريخ يبين لنا أنو قد
وقعت في تمك المناطق ،في حزام التماس ما بين الشمال والجنوب ،حاالت مصاىرة
وكثير من حاالت اعتناق لإلسالم وعالقات تجارية ونشأ اقتصاد حي في ىذه المنطقة
ونشأت عالقات قائمة عمى كثير من الود والتواصل.

فهذه الورقة "دور قبائل التمازج في التعايش حال االنفصال" عبارة عن تأكيد واقع
تحقيق التعايش السممي بين هذه القبائل واقع ممموس بإذن اهلل,

تمهيد:

خير ما أبدأ بو ىذه الورقة قول السمطان أحمد شول مخاطباً أبناء الوطن قائالً( :ىا أنتم

تشيدون حجم المجابدة بالداخل ناىيك عن التربص واالستيداف الخارجي فيل ترضون
أن تسقط ىمتنا في مجابية أىم جولة مصيرية ؟؟.).
فالسودان يمر بمرحمة تتطمب تكاتف جيود أبناء الوطن الواحد تجاه االستقرار واألعمار
والنماء ،نبذاً لمفرقة واالنفصال والدمار وجميع سمبيات الحروب المعروفة ،والتي أقعدت
ىذا البمد المعطاء سنين عدداً..

وبما أن يوم األحد التاسع من يناير ٕٔٔٓم الموافق الرابع من صفر ٕٖٗٔىـ؛ ىو يوم
إجراءات اقتراع شعب جنوب السودان لتحديد خيارىم حول البقاء ضمن منظومة السودان
الموحد ،أو االنفصال عنو ،وانشاء دولة جنوبية جارة لمسودان الشمالي إذا ما رجح
الجنوبيون خيار االنفصال؛ فيذا االقتراع يأتي كنتاج طبيعي لتنفيذ آخر بنود اتفاقية
نيفاشا ،التي وضعت حداً ألطول حرب إفريقية أزىقت أرواح الماليين من أبناء الشعب
السوداني ،بجانب أنيا تسببت في اليجرة والنزوح والتشريد والفقر والمرض واإلعاقة.

وحقيقةً إن الظروف التي طرأت عمى السودان والتي كان نتاجيا الصراعات والحروب،

وجيود تحقيق السالم ،جاءت الرؤية لعقد ىذا المؤتمر الرامي إلى تحقيق التنمية

والتعايش ترسيخاً لمبادئ التعايش السممي والتمازج بين أبناء الوطن عمى أىمية عالية،
ألنو يمثل اتخاذ إجراءات عممية عممية من خاللو ،ستفضي إن شاء اهلل إلى وضع
برنامج ممتد يجسد التعايش والتواصل خاصة في واليات التمازج أو التماس إن صح
التعبير؛ والتي حباىا اهلل بخيرات وفيرة .تمك الواليات الـ(ٓٔ) وىي "واليات جنوب
كردفان ..شمال بحر الغزال .غرب بحر الغزال ..الوحدة ..جنوب دارفور ..واراب..
أعالي النيل ..النيل األزرق ..سنار ..النيل األبيض" ..وىي (واليات التمازج) ،أي
الواليات التي يوجد بيا أكثر من قبيمة واحدة.

ستيدف ىذه الورقة إلى وضع إطار عام ،يبين كيفية إمكانية ترسيخ دعائم السالم

ووضع خطى التمازج واالنصيار بين أبناء الوطن ،وتحقيق التنمية وترسيخ معاني
(التعايش السممي) بينيا ،وقبل ذلك دعم السالم واألمن واالستقرار بيذه المناطق..
والتأكيد عمى أىمية روح العزم واإلصرار والرغبة الجادة في استدامة السالم ،بين أبناء
الوطن.

أىمية ىذه الورقة تأتي من ،أنيا تبحث في قضية تعتبر من القضايا الحيوية في ىذه
المرحمة الحرجة من تاريخ السودان أال وىي قضايا التعايش والتمازج ،ىذا ما جعل

الباحثين يتمنون تحقيق األىداف التي من اجميا قام ىذا المؤتمر الميم .غير أن األصل
في ذلك ىو تأكيد أىمية التعايش السممي بين أبناء الوطن وتحقيق السالم واالستقرار؛
حال االنفصال.
لذا فالبد لمباحث ىنا قبل الدخول في صمب الموضوع التعايش والتمازج ،ودور القبائل

من التعريف بأىم مصطمح في ىذه الورقة وىو مصطمح القبيمة ،والقبمية" Tribe and
 ،"Tribalismحيث حظي مصطمح ومفيوم القبيمة  Tribeوالمصطمحات المشتقة منو
مثل القبمية  Tribalismباىتمام بالغ خاصة لدى عمماء وباحثي اإلنثروبولوجيا
واالجتماع والسياسة؛ كغيرىا من المصطمحات؛ فقد جاءت التعريفات حوليا مختمفة
ومتنوعة.
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