الجلسة االفتتاحية
كلمة عميد معهد إسالم المعرفة:د .محمد بابكر العوض
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف املرسلني سيدنا حممد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى هبدة وسار
على هنجه إىل أن ةرث اهلل األرض ومن عليها وهو خري الوارثني ،السيد نائب رئيس اجلمهورة  ،األستاذ حسبو حممد عبد
الرمحن ،سعادة بروفيسور مسي حممد أمحد أبو كشوة وزةرة التعليم العايل والبحث العلمي سعادة بروفيسور حممد وراق عمر
مدةر جامع اجلزةرة أساتذتنا الفضالء من العلماء والباحثني واألكادمييني من داخل هذا الوطن ومن القادمني إلينا من اخلارج،
السالم عليكم ورمح اهلل تعاىل وبركاته ،ةتشرف معهد إسالم املعرف يف هذا اليوم املبارك بإذن اهلل عز وجل ويف هذا املفتتح
بأن حنييكم مجيعاً على استجابتكم املبارك لداعي هذا املؤمتر الثاين للشرةع واالجتهاد :حتدةات تطبيق الشرةع وإقام الدةن
يف اجملتمعات املعاصرة ،يف هذا الصباح ال ةسعنا إال أن نتقدم بالشكر للذةن جتشموا صعاب احلضور إلينا وأن نتقدم أةضاً
باالعتذار إىل الذةن مل تسمح ظروف الطقس يف الليل املاضي أن تصل طائراهتم إىل اخلرطوم وسيكونون معنا إن شاء اهلل يف
جلسات هذا اليوم ويف جلسات اليوم التايل بإذن اهلل ،ةأيت هذا املؤمتر الثاين للشرةع واالجتهاد استكماالً لدائرة بدأت منذ

 25عاماً هي بداة تأسيس معهد إسالم املعرف والذي قيض اهلل عز وجل أن ةأيت مواكباً آلخر إعالن لتطبيق الشرةع

اإلسالمي يف هذا الوطن العزةز ،وأةضاً ةأيت استكماالً حللق أخرى قامت يف العام 2004م يف املؤمتر األول للشرةع واالجتهاد
الذي تناول التجرب السوداني والذي نظمه معهد إسالم املعرف بالتعاون مع مركز دراس اإلسالم والدميقراطي يف واشنطن ،كان
هم ذلك املؤمتر هو مراجع وتقومي وتوثيق جترب تطبيق الشرةع اإلسالمي يف السودان ،أما هذا املؤمتر فقد جعل مهه أن ةناقش
جمموع التجارب املتاح بالنظر واملراجع على مستوى جمتمعات العامل اإلسالمي ،وأةضاً حماوالت تطبيق بعض أحكام الشرةع

اإلسالمي يف جمتمعات ةعيش فيها املسلمون كجاليات أو أقليات ،وال شك أن األوراق املقدم واملنابر احلوارة املنظم ضمن
فعاليات هذا املؤمتر هي وجه من وجوه االجتهاد اجلماعي اهلادف إىل السعي يف أمر إصالح واقع جمتمعاتنا على ضوء من
الدةن والعلم .لقد استقبلت اللجن العلمي هلذا املؤمتر عدداً كبرياً من األوراق العلمي  ،وألن مواعني العرض ال تسمح بعرض

كل ما ةستحق قدمت لنا جلان التحكيم  40ورق علمي هي مادة موضوع جلسات هذا املؤمتر ،كما جاءت منابر احلوار
السبع لتستكمل فرص النقاش وتعمق النظر يف التجرب السوداني اليت انتظمت منذ  25عاماً ،معاجل حتدةات إقام الدةن
يف أنظم احلياة العام يف النظام املعريف والنظام االجتماعي والنظام السياسي والنظام االقتصادي والنظام الرتبوي والنظام الثقايف
واإلعالمي ،البد لنا يف هذا املفتتح املبارك أن نتوجه بالشكر أجزله لإلخوة يف رئاس اجلمهورة ولإلخوة يف وزارة التعليم العايل
والبحث العلمي وجلامعتنا جامع اجلزةرة ،هذا املثلث الذي لوال جهوده وحثه معنوةاً ومادةاً ملا التقينا يف هذا اليوم ،لقد أسهموا
مجيعاً بكل ما هو متاح يف دفع عجل هذا املؤمتر منذ سنتني ،ومراحل التجهيز تعمل حىت التقينا اليوم بإذن اهلل سائلني اهلل عز

وجل أن جيعل جممعنا هذا جممعاً مباركاً وأن جيعل خمرجات هذا املؤمتر إن شاء اهلل فيها اخلري والربك على هذه التجرب  ،اليت
حنمد اهلل عليها كثرياً ،وهي قائم يف بالدنا وأن ةفيض هبا أن شاء اهلل على مجيع جمتمعات املسلمني وبالد املسلمني ،حىت
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تستظل أمتنا من ظالل الشرةع ويف رحاب العلم وتعود هلا إن شاء اهلل آماهلا وأمانيها ،وأن جيعل اهلل بربك جهود العلماء
العاملني وبربك دعوات املؤمنني الصاحلني إن شاء اهلل عوداً ميموناً إىل سالف عهدها الزاهر  ،والشكر أجزله لكل من ساهم

جبهد قل أو كثر يف إجناح هذا العمل ،ويف هتيئ هذه الظروف اليت نقدر إن شاء اهلل أهنا ساح من ساحات االجتهاد والتجدةد
ومنرب من منابر التفكر ،التحي خاص جداً للجان املؤمتر دون حتدةد والتحي كبرية جداً إىل الذةن سامهوا من األفراد واملؤسسات

واهليئات باملتابع والدعم واملساندة وكذلك حتي خاص لطالب وخرجيي معهد إسالم املعرف الذةن مل ةفارقوا كل جلان التحضري،

وسامهوا جبدة يف إجناح هذا العمل ،نسأل اهلل عز وجل أن ةبارك لنا فيه ونسأل اهلل عز وجل للضيوف مقاماً سعيداً وإئتماراً
مباركاً بإذن اهلل  .ولكم الشكر والتقدةر والعرفان.
كلمة مدير جامعة الجزيرة :بروفيسور محمد وراق عمر
بسم اهلل الرمحن الرحيم واحلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على رسول اهلل األمني وعلى آله وصحبه أمجعني ،
األخ الكرمي نائب رئيس اجلمهورة األستاذ حسبو حممد عبد الرمحن ولك الشكر على رعاةتك هلذا املؤمتر ومتابعتكم ودعمكم
له ،والشكر لألخت الفضلى السيدة وزةرة التعليم العايل والبحث العلمي بروفيسور مسي حممد أمحد أبو كشوة مقدراً هلا املتابع

واالهتمام بل واالستضاف يف هذه القاع الفخيم هلذا املؤمتر املهم ،اإلخوة مدةرو اجلامعات ،األخ عميد معهد إسالم املعرف

واإلخوة العمداء واألساتذة بكليات جامع اجلزةرة ،اإلخوة ممثلو اهليئات واملؤسسات بكل ضروهبا ،األخت مدةر إدارة التأصيل
بوزارة التعليم العايل والبحث العلمي ،ضيوفنا الكرام القادمون من كل اجلهات هلذا املؤمتر ،نشكر لكم حضوركم ،واألخوة
املنظمون هلذا املؤمتر ،والذةن سهروا إىل أن وصلنا إىل هذه املرحل  ،مجيعاً السالم عليكم ورمح اهلل تعاىل وبركاته ةقول اهلل تعاىل
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اب) لقد جعل اهلل لنا يف اإلسالم شرع ومنهاجاً ،ةقوم على حتقيق مصاحل العباد وتكميلها كما ةقوم على درء
َ
املفاسد وإبعادها ومسؤولي تطبيق الشرع وإقام الدةن اليت ةقوم قدر كبري منها على عاتق املؤسسات العلمي والبحثي واألكادميي

ممثل يف علمائها مبا ةتحملونه من واجبات البيان .وموضوع الشرةع وأثرها على اإلصالح يف جمتمعات املسلمني ،أصبح شعاراً
إصالحياً إىل جانب كونه مطلباً اجتماعياً وأصبح ش أناً علمياً ةشغل املؤسسات العلمي هبدف أن تكتسب اجملتمعات اإلسالمي
هدةها وحتقق هنضتها وهوةتها ،وقد نشأت يف عدد من الدول اإلسالمي وجمتمعات املسلمني هيئات ومؤسسات ترعى شأن
الشرةع وجتارب التطوةر فيها ،فأصبحت اآلفاق املفتوح تشكل معيناً غنياً بالتجارب واخلربات املفيدة لرتشيد واقع التطبيق يف
بالدنا ،وقد نشأ معهد إسالم املعرف يف جامع اجلزةرة قبل  25عاماً متزامناً مع إعالن تطبيق الشرةع اإلسالمي يف البالد،
وقام على تأسيس هذا املعهد رجال آمنوا بأهداف املعهد وبقضاةا التأصيل واألسلم  ،ومن باب شكر الناس البد يل أن أشري
إىل شخصيات رعت قيام هذا املعهد املبارك وسامهت فيه وحيضرين هنا كل من بروفيسور إبراهيم أمحد عمر الذي كان وقتها
وزةراً للتعليم العايل والبحث العلمي وبروفيسور حممد احلسن برمي إبراهيم العميد املؤسس ملعهد إسالم املعرف جبامع اجلزةرة،
2

واملدةرون السابقون جلامع اجلزةرة بروفيسور التجاين حسن األمني نسأل اهلل له الرمح واملغفرة ،وبروفيسور مبارك حممد علي
اجملذوب وبروفيسور إمساعيل حسن حسني وكذلك عميد الشؤون العلمي يف ذلك الوقت بروفيسور أمحد الطيب حممد ،الذةن
كان هلم دور يف قيام ورعاة هذا املعهد وآخرون قد ال ةتسع اجملال لذكرهم مجيعاً ،والبد يل من حتي لعمداء املعهد الالحقني
الذةن خلفوا بروفيسور حممد احلسن برمي والتحي ألساتذة املعهد املوجودةن واملهاجرةن الذةن صدقوا يف التفكر ويف اإلميان
بقضي التأصيل واالجتهاد والتحي كذلك خلرجيي معهد إسالم املعرف الذةن نالوا فيه درجات عليا يف علوم االجتماع وعلوم
االتصال واإلعالم من بينهم عدد من شاغلي مواقع يف السودان على رأسهم سعادة املشري عمر حسن أمحد البشري رئيس
اجلمهورة  .عقد معهد إسالم املعرف مؤمتره األول يف الشرةع واالجتهاد يف العام 2004م  ،وةأيت هذا املؤمتر مبثاب تقومي ومبثاب
إكمال ملا جرى يف ذلك املؤمتر وملزةد من الدفع يف القضي بالتمحيص والدراس والفراس  ،والتحدةات كما تعلمون عظيم
وكثرية منها اإلقليمي واحمللي والعاملي ورمبا كان التحدي الدويل أوضحها وال خيفى ذلك على الناس وهو أخطرها ،وقد رفعت
من خالل تلك التحدةات شعارات منها شعار النظام العاملي اجلدةد وشعار اجملتمع الدويل وما ةتطلبه اجملتمع الدويل ،وكل
تلك الشعارات ةرةد معلنوها ومروجوها ابعاد اإلسالم من مسارات التطبيق وتصنيفه إىل إسالم سياسي وإسالم آخر ،ابتغاءً
للفتنه والفرق  ،وحنن حنتاج ملواجه تلك التحدةات إىل املصداقي والعلمي وحنتاج كذلك إىل الفطن والكياس والفهم .إن
موضوع هذا املؤمتر حتدةات تطبيق الشرةع وإقام الدةن يف اجملتمعات املعاصرة وانعقاده ةأيت اتساقاً مع فلسف جامع اجلزةرة
وانفتاحها على اجملتمع وخدم قضاةاه وحتقيق مصاحله عرب املعرف والبحث العلمي وبالتنسيق مع املؤسسات ذات الصل داخل
البالد وخارجها ،كما أسلف األخ عميد املعهد قبل قليل ،وبعون اهلل ةكون هذا املؤمتر عمالً متقبالً إن شاء اهلل وال أراه إال

مفضياً إىل أفكا ر وأطروحات وتوصيات تدفع بنا إىل األمام يف هذه القضي بإذن اهلل تعاىل ،وأرجو من خالل جلسات هذا
املؤمتر وحماوره ومنابره احلوارة أن حنقق ذلك بإذن اهلل تعاىل .والسالم عليكم ورمح اهلل وبركاته.
كلمة وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي :بروفيسور سمية محمد أحمد أبو كشوة:
بسم اهلل الرمحن الرحيم واحلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف املرسلني سيدنا حممد صلى اهلل عليه
وسلم وعلى آله وصحبه ومن اتبعه إىل ةوم الدةن ،فخام السيد نائب رئيس اجلمهورة األستاذ حسبو حممد عبد الرمحن،
السادة الوزراء ،السادة مدةرو اجلامعات وعلى رأسهم مدةر جامع اجلزةرة ،السيد رئيس جملس جامع اجلزةرة ،السيد عميد
معهد إسالم املعرف والسادة مدةرو اإلدارات وعلى رأسهم الدكتورة رحاب عبد الرمحن الشرةف مدةر إدارة تأصيل املعرف
بالوزارة ،اإلخوة واألخوات الكرام أعضاء هيئ التدرةس والباحثني باجلامعات املختلف وطالب العلم ،احلضور الكرمي مبقاماتكم
السامي  ،السالم عليكم ورمح اهلل تعاىل وبركاته ،امسحوا يل مجيعاً الرتحيب بالضيوف الكرام من العلماء القادمني من فلسطني
ومصر واململك العربي السعودة واملغرب وتونس واململك األردني وتركيا وباكستان ونيجريةا ،ونتمىن للذةن مل ةلتحقوا أن
ةصلوا بالسالم إن شاء اهلل ،اإلخوة واألخوات الكرام جنتمع يف هذا اليوم املبارك حيث ال جتمعنا عنصرة أو حدود جغرافي
ثابت أو نظام سياسي ،ننضوي حتته ،إمنا مجعنا ذلك الكيان احلضاري الذي ننتمي إليه وهو العامل اإلسالمي الذي عربه جتاوزنا
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روابط املعاةري اجلغرافي والقومي الضيق بانتمائنا إىل دةن واحد هو اإلسالم ،برسال توحيدة استيعابي تتجاوز حدود املطلق
القومي أو العنصري دون أن متسخ اخلصوصيات أو تنسخها ،بل تستوعبها يف إطار كلي ةقوم على الوحدة من خالل التنوع
ووحدة ثقافي أنشأهتا وحافظت عليها لغ مشرتك  ،مبا محلته من أنساق ثقافي تبلورت يف إطار اإلسالم بوصفه عقيدة وحضارة
وثقاف  ،ومع انتمائنا لتلك احلضارة العظيم إال أن طبيع األحداث يف دولنا اإلسالمي ال تعكس حقيق ذلك الدةن وعظمته،
فعاملنا اإلسالمي ميوج اليوم بالنزاعات واحلروب ،وةشهد عدد غري قليل من دوله مظاهر تنبئ عن عدم األمن واالستقرار ،األمر
الذي جعل شعوبه تعاين من وةالت احلروب تشرداً وجلوءً وفقراً وتراجعاً يف التنمي  ،مل نصل إىل هذه األوضاع إال بتفرةطنا يف

جوهر الشرةع اإلسالمي وعدم قدرتنا على مواجه حتدةات إقام الدةن يف جمتمعاتنا  ،هذا ال ةنفي أن هناك بعض الدول

والشعوب سعت واجتهدت بتطبيق الشرةع اإلسالمي لكنها مل جتد الطرةق معبداً وواجهتها املعضالت والتحدةات ،اإلخوة

واألخوات أعضاء املؤمتر ،ال جيادل منا أحد يف خلود الشرةع وقدرهتا على مساةرة األحداث واألزمات وصالحيتها لكل زمان

ومكا ن وميكن النظر بني األم والدول ومشولي اإلسالم وبيان واقعيته من خالل تطبيق شرةعته وهدةه على كاف اجلوانب
احلق مصدقًا لِما ب ني ة َدةهِ
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اب بِ َْ ُ َ َ َ ْ َ َ ْ
َ َ ْ
ك الْكتَ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِمن الْ ِكتَ ِ
اجا
اح ُك ْم بَْي نَ ُه ْم ِمبَا أَنْ َزَل اللَّهُ َوَال تَتَّبِ ْع أ َْه َواءَ ُه ْم َع َّما َجاءَ َك ِم َن ْ
اب َوُم َهْيمنًا َعلَْيه فَ ْ
احلَق ل ُكل َج َع ْلنَا مْن ُك ْم ش ْر َع ً َومْن َه ً
َ
ِ
ِ
ِ
مجيعا فَي نَبئ ُكم ِمبَا ُكْنتم فِيهِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
استَبِ ُقوا ْ
َولَ ْو َشاءَ اللَّهُ َجلَ َعلَ ُك ْم أ َُّم ً َواح َد ًة َولَك ْن ليَْب لُ َوُك ْم ِيف َما آَتَا ُك ْم فَ ْ
ُْ
اخلَْي َرات إ َىل اللَّه َم ْرج ُع ُك ْم َ ً ُ ُ ْ
ََتْتَلِ ُفو َن) .من خصائص الشرةع اإلسالمي أهنا إهلي غري قابل للتغيري وشامل وصاحل لكل مكان وزمان ،وجاءت للناس كاف
تستهد ف سعادة الفرد يف الدنيا واآلخرة ،وحفظ حقوق الناس ورعاة مصاحلهم وإرشادهم إىل طرةقه وعبادته لتكوةن جمتمع
مسلم صاحل ،فاألم الصاحل تستمد قوانينها من الشرةع اإلسالمي  ،اإلخوة واألخوات ةأيت مؤمتركم هذا بعد مؤمتر 2004م
يف أوانه ،يف وقت ةوصف به اإلسالم بالتطرف والتشدد وتدمغ به الدول اليت تتمسك بالشرةع اإلسالمي برعاة اإلرهاب،
بل وقد صممت هلا خصيصاً قوائم امتداداً لدور االستعمار والفلسفات املناهض لإلسالم يف إحداث التباعد بني األم

اإلسالمي وقضاةا الشرةع وتطبيقاهتا واملعرف هبا وبأصوهلا ،تقع على عاتقكم مسؤولي جسيم وأنتم العلماء ،أصبحت هذه
املسؤولي فرض عني لبيان حقيق اإلسالم وقيمه السمح وأنه دةن اإلنساني والرمح  ،بيان عرب املناهج والبحوث العلمي يف
قاع الدرس ومن خالل مناشط تقدم الرؤة اإلسالمي الصحيح اليت تعني احلكام واملسئولني على أداء وظائفهم بتحكيم

شرع اهلل ورعاة مصاحل عباده وإنزال مساح التعاليم يف كل جمال ،وإعان اجملتمع املسلم يف تنشئ أجيال تتمسك بالقيم الكرمي
السمح اليت حييا هبا الناس وتتأسس عليها عالقاهتم يف احلياة العام  ،وحتكيم الشرع الذي جيسد تلك القيم وحيتوةها ،اإلخوة
واألخوات العلماء األجالء ميكن الولوج لتجرب السودان من عدة مداخل يف السياس واحلكم واجملتمع ،والسودان كان سباقاً
ورائداً يف تطبيق الشرةع يف جماالت وأزمات خمتلف حبسباهنا جترب ثرة باالجتهاد والتجدةد ثراء ةكافئ التحدةات اليت ةفرزها
الواقع السوداين املعقد ،لقد حققت التجرب السوداني يف االقتصاد كثرياً من النجاحات بتطبيق الصيغ اإلسالمي يف التموةل
وتفعيل دةوان الزكاة وإقام منظمات الدعوة اإلسالمي يف اخلدم االجتماعي والبعد الرتبوي املتمثل يف التوسع يف التعليم وثورة

التعليم العايل اليت صاحبها توسع كبري يف التأسيس لعدد كبري من اجلامعات وصلت حالياً إىل  32جامع حكومي و15
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جامع خاص وما ةفوق  80كلي جامعي  ،وتظل وزارة التعليم العايل والبحث العلمي وهي مثرة هلذا احلراك الكبري يف تطبيق
الشرةع تظل تويل عناة خاص يف التأصيل املعريف وقد خصصت له إدارة قائم بذاهتا اَتذت من التدابري والقرارات ما ميكن
اجلامعات السوداني وكل مؤسسات التعليم العايل والبحث العلمي من تأصيل املناهج اجلامعي  ،وإنتاج الكتاب اجلامعي
املؤصل ،وإنشاء مكاتب وإدارات التأصيل باجلامعات السوداني  ،واالهتمام بتدرةب أعضاء هيئ التدرةس ومنسويب مؤسسات
التعليم العايل يف جماالت تأصيل املعرف  ،وهنا البد أن نقف عند أحد مؤسسات التعليم العايل وهو جامع اجلزةرة اليت جاءت
ومن بعدها جامع القرآن الكرمي وتأصيل العلوم خمتص وجاذب للطالب والعلماء ،وجامع اجلزةرة غري أهنا مدت ةدها للمجتمع
الذي تعرف به هذه اجلامع  ،فقد انشأت معهد إسالم املعرف خمتص ومتميز ،مييز هذه اجلامع بدرجاته العلمي الرفيعه وحبوثه
املعرفي املنشورة ،وإذا ذهبتم إىل املعرض لوجدمت عدداًكبرياً من هذه البحوث املنشورة يف اجملاالت املختلف  ،انتهز هذه الفرص

الهنئهم بالعيد  25إلنشاء املعهد املتميز املتفرد ،اإلخوة واألخوات والعلماء تتداولون عرب جلساتكم ومنابركم احلوارة ونتوقع
أن َترجوا لنا بتوصيات قابل للتنفيذ ،ونعدكم بأننا سنويل هذه التوصيات االهتمام ونوصلها إىل اجلهات املختص  ،وننتهز
فرص وجود السيد نائب رئيس اجلمهورة بيننا يف هذا اليوم رغم انشغاله ورغم برناجمه الضاغط ،فقد حرص أن ةكون بيننا
كما هو احلال دائماً يف رعاةته ملناشط التعليم العايل والبحث العلمي ،حرص أن ةكون معنا اليوم ونعدكم بأننا سوف نسلمه
يف هناة هذا املؤمتر كل التوصيات وكل ما مت من تداول ،ةسعدين وةشرفين أن أقدم لكم السيد نائب رئيس اجلمهورة األستاذ

حسبو حممد عبد الرمحن  .والسالم عليكم ورمح اهلل تعاىل وبركاته
كلمة السيد نائب رئيس الجمهورية :األستاذ حسبو محمد عبد الرحمن
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل ،احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات ،احلمد والشكر هلل من قبل ومن
بعد ،احلمد هلل الذي جعلنا مسلمني  ،احلمد هلل رب العاملني ،والتحي لإلخوة يف وزارة التعليم العايل ،واحدة من مثرات ثورة
التعليم العايل ،هذه الثورة اليت كان هدفها نشر التعليم ،وبفضل اهلل منذ جمئ هذه الثورة كان طالب التعليم يف ذلك الزمان
قبل ربع قرن مخس ألف طالب ،واآلن ةبلغون األربعني الفاً يف العام الواحد ،واهلدف إمنا نرةد أن حنقق عبادة اهلل اليت خلقنا
من أجلها ،البد من علم البد من حبث البد من حترك البد من تأكد ،حىت نعبد اهلل حق عبادته ،ولذلك التعليم غاة وهدف
يف حد ذاته .التحي جلامع اجلزةرة التحي ملعهد إسالم املعرف والتحي لضيوف بالدي من العلماء والباحثني والتحي ألساتذة
بالدي من العلماء والباحثني يف هذا املؤمتر اهلام ،نرحب بالعلماء واملفكرةن واألكادمييني الذةن ةشرفون البالد ليعملوا فرةض
التفكر وةعمروا حلقات التدبر بشأن األم  ،واقعها ومستقبلها  ،وحيدونا األمل والشوق للتوق والتوسم إلقام الدةن على قواعد
الوحي الكرمي وهدي العقل احلكيم ،مستلهمني من عربة التارةخ والتجرب احلضارة لألم يف اإلسالم.كما أن السودان منذ
نشأته ةتطلع وةتبىن اخليار اإلسالمي وظل منذ املمالك اإلسالمي القدمي وقيام الثورة املهدة كان ةتلمس اخلطى يف رسم
خارط اخليار اإلسالمي وتطبيق الشرةع اإلسالمي  ،ونتج عن تلك املقاومات شهداء ودماء وتضحيات كبرية ،وطرحت قضي
املطالب بإقام الدةن وتطبيق الشرةع اإلسالمي عرب صياغ دستور سوداين إسالمي يف فرتة مبكرة جداً منذ استقالل السودان
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تقرةباً ،وظل السودان والسودانيون حيتكمون للشرةع اإلسالمي يف حياهتم اخلاص والعام منذ أن أصبح السودان بلداً مسلماً،
جبانب العادات والتقاليد واألعراف احمللي  ،عندما جاء االستعمار ومعه القانون الوضعي .إن إقام الدةن وحتكيم الشرةع ةعين
ِِ
ِ
ِ
سيادهتا على كاف مناحي احلياة قال تعاىل( :قُل إِ َّن َ ِ
ني)  ،لقد تتابعت حماوالت
اي َوممََ ِايت للَّه َرب الْ َعالَم َ
ص َاليت َونُ ُسكي َوَْحميَ َ
ْ
األجيال الالحق إلقام الدةن وتطبيق الشرةع على ثالث مراحل ،املرحل األوىل الدعوة واملطالب واليت بدأت منذ أن نال
السودان استقالله وأمسك الوطنيون بزمام احلكم فيه وكانت هذه الدعوة واملطالب من العلماء والدعاة واألحزاب السياسي
والطوائف الدةني  ،انتهت بتشكيل وعي سياسي مجاهريي كبري كان قاعدة الزمت القيادات السياسي بتكوةن الدستور اإلسالمي
يف برناجمهم االنتخايب ،مث كانت مرحل الصياغه والتشرةع عقب ثورة اكتوبر 1964م واليت انتهت بتشكيل جلن قومي للدستور،
وخرجت بوضع دستور ةنص على أن الشرةع والعرف مصدران من مصادر التشرةع أجازته حكوم ماةو 1973م ،مث أعقبتها
مرحل التنفيذ مث اإلعالن الرمسي بتطبيق الشرةع اإلسالمي يف عهد ماةو 1983م ،حيث مت تشكيل جلن مهمتها األساسي
معاجل اجلوانب القانوني يف صياغ بعث حضاري متكامل ،وذلك بإنشاء منهج فقهي أصيل ةُستمد من الرتاث الفقهي لألم

وأعرافها احلميدة ،كما سعى السودان يف عهد حكوم اإلنقاذ بإسالم احلياة عام هلل وإقام الدةن بإصدار القوانني اإلسالمي

املنظم لألجهزة العدلي واألحوال الشخصي  ،واملصارف والبنك املركزي والتأمني اإلسالمي والزكاة واألوقاف والنظام العام
واألجهزة األمني والعسكرة  ،وكل مناحي احلياة االقتصادة واالجتماعي  ،صدر دستور 1998م اإلسالمي الذي ةُعلي من

شأن الشرةع اإلسالمي وما تقتضيه من أحكام ومبادئ عام  ،حىت عندما وقعنا اتفاقي السالم الشامل يف العام 2005م مل

تسقط الشرةع وظلت الشرةع موجودة وممكن يف الدستور االنتقايل ،وكانت تطبق يف مشال السودان ،وظلت جترب إقام الدةن
وتطبيق الشرةع جهد واجتهاد بشري شارك فيه علماء وفقهاء وقانونيون واقتصادةون خملصون تشرةعاً وتنفيذاً وسع جهدهم

وإدراكهم ل لواقع وهو واقع متجدد ،مما ةتطلب مراجع وتصوةب دائمني ،وال تزال اآلمال معقودة على مؤسسات البحث
العلمي لتكثيف اجلهود يف دفع هذه املسرية .ختاماً حني معهد إسالم املعرف يف سعيه املنشود إقليمياً ودولياً يف جماالت األسلم
والتأصيل ،وحنن حنمد له وجامع اجلزةرة أن جعال الشرةع وتطبيقها موضوعاً لالحتفال مبرور  25عام على تأسيس املعهد
وذكرى إعالن الشرةع اإلسالمي  ،كما نؤكد هنا أن السودان منهجه إسالمي وسطي معتدل ال ةؤمن بالغلو وال بالتطرف وال
بالتشيع ،نرةد منهجاً وسطياً يف تطبيقاتنا اإلسالمي وبذلك نؤكد أن مثل هذه املنتدةات واملؤمترات تتيح فرص تبادل التجارب
مع بعض الدول وبعض اجملتمعات وأةضاً تتيح فرص لتقييم املمارس العملي  ،كما نرجو أن َترج توصياتكم بتوصيات علمي
تستطيع من شأهنا عمل سياسات وتشرةعات لتطوةر التجرب وتقوميها ،أؤكد لكم بأننا سنهتم جداً هبذه التوصيات ونرعاها
وحنوهلا لربامج عمل .نسأل اهلل لكم التوفيق والنجاح لبالدنا ولسائر بالد املسلمني األمن واالستقرار .والسالم عليكم ورمح

اهلل تعاىل وبركاته.

6

