الحاكمية واالستراتيجية :تساؤالت نقدية
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د .عبداهلل صالح أبوبكر
مقدمة استفهامية :

هل سامهت االسرتاتيجية  -وحتديدا التخطيط االسرتاتيجي – يف توسيع و تعميق وتكريس احلاكمية احلاوية يف ووهاا –
كأطروحة اسرتاتيجية – ملشروع تطبيق الشريعة اإلسالمية وإقامة الدين ؟ وهل ساهم هذا التالقح أو التحالف االسرتاتيجي يف هتح
آهاق علمية  /نظرية أو حىت واقعية  /عملية دعمت وعززت املشروع يف التجربة السودانية املووودة يف البالد منذ بواكري الثمانينيات
وحىت تارخيه ؟ ماهي قواعد وأصول انتتاج املعرهة الفقاية والعلمية والفلسفية اليت ووات إنتاج وختصيب التفكري والتخطيط
االسرتاتيجي يف السودان ؟ هل توسع اإلنتاج يف اطار هقه السياسية أو الفكر السياسي املووه للتفكري والتخطيط االسرتاتيجي باعتبار
أن علم أصول الفقه اإلسالمي (= احلاكمية ) معروهة أو مفاومة – على األقل – يف السياق السجايل التارخيي إلشكالية الدين
والدولة يف التاريخ اإلسالمي ؟ وهل كانت هذه املعرهة احلاوية يف ووهاا للتفكري والتخطيط االسرتاتيجي  ،بعد تنزيله ألرض الواقع
 ،مسيجة أو معززة بضوابط وكوابح من األهواء والزلل والفوضى ؟ هل ميكن القول بأن احلاكمية مبا هي علم أصول الفقه السياسي
اإلسالمي املعاصر  ،هي إعالء لشأن الفكر على الواقع ؛ بينما تعطي روح العصر احلايل األولوية للواقع على الفكر ؟ هل يف هذا
املنحى تقدمي لعلم العبادات أو هقه العبادات (= أصول الفقه)؛ على علم وهقه املعامالت ( = أصول الدين ) وعلى أهم
مباحثه:اإلمامة ؟ هل مت تأصيل الشروع يف إعادة بناء علم الشريعة أو الفقه بتوظيف املناهج واملفاهيم املعاصرة  :مناهج علم االوتماع
واالقتصاد السياسي وغريها من العلوم اليت أهرزها تطور املعرهة وتطور اجملتمع معا ؟ هل مت إعادة بناء مناجية التفكري يف مشروع
تطبيق الشريعة انطالقا من مقدمات وديدة ومقاصد معاصرة ؟ وهل مت إعادة تأصيل األصول من أول إعادة بنائاا بدال عن
استئناف االوتااد يف الفروع؟
هل ساهم تأسيس وبناء " النظام السياسي " ( )1حلكومة ثورة اإلنقاذ الوطين يف تقوية وتطوير و" التووه اإلسالمي املرتبط
بالشريعة " ويف " االلتزام مبروعية الشريعة اإلسالميةكأحد أهم أهداف العمل اإلسالمي " ؟ هل مت استثمار " موارد القوى االسرتاتيجية
الكامنة املتواهرة يف السودان من منظور إمنائاا وحتويلاا إىل قوى هاعلة " ( )2يف دعم مشروع تطبيق الشريعة وإقامة الدين ؟ وهل –
لكفالة أو ضمان االتساق و التفاعل مع الواقع و احمليط العاملي – هل مت ضبط منصة املنطلقات الدولية لتحقيق الناضة باملوارد
الذاتية والطبيعية أم أن حملية األهداف وشواغل الظروف واإلكراهات واالبتالءات املتناسلة قد أضعفت االهتمام بتحليل واستصحاب
البيئة الدولية والصراع حول الدويل حول املصاحل واحلسابات املتشابكة للعالقات العوملية الدولية اليت مل توهر مساحة لتأمني املصاحل
االسرتاتيجية الوطنية حمليا ودوليا بسبب من ضعف أو غياب " ثقاهة املصاحل االسرتاتيجية اليت تفرزها خطة الدولة "؟ (.)3
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ومن زاوية علمية  :هنالك " مميزات " ضرورية لالسرتاتيجية  ،هضال عن حزمة "الشروط "الالزمة لضمان جناحاا ( .)4هال
متت بلورة أهداف اسرتاتيجية حتقق االستفادة املثالية من نقاط القوة االسرتاتيجية املشار إلياا آنفا للحكم على كفاءة التخطيط
االسرتاتيجي  ،وهل هنالك سياسات تعزز هذه القوة ؟
ومن زاوية اسرتاتيجية أكثر تدقيقا وهحصا  :هل جنح نظام حكومة اإلنفاذ يف توظيف واستثمار الوضع "اجليوبولتيكي" (=
اجلغرو -سياسي) ( )5ملصلحة "اجليواسرتاتيجي "اثر حتميل احلاكمية على التخطيط االسرتاتيجي ؟ أي هل جنح أو هشل يف توظيف
واستثمار موقع وقدرات وثروات السودان املتعددة واملتنوعة  ،واالنتقال به من كيان "وغرايف /سياسي " ؛ إىل كيان ويواسرتاتيجي /
عاملي عرب إظااره كمشروع قوة عاملية واعدة أو مستقبلية ؟
إشكاليةالبحث:
سوف نصادق على السعي الصادق ل " امليتورولوويا اإلسالمية " ( )6الهرتاض ووود منط ووود اوتماعي مثايل ينبغي
العمل على حتقيقه واقعيا يف حياة الناس وقطاعات اجملامع اإلسالمي مبا هو جمتمع إنساين  .ومن هنا تتجلى مسؤولية الباحث املسلم
– يف اطار االلتزام باملقررات السماوية التوحيدية وهدي الوحي – للتووه والعمل الصادق  /الصاحل على النقد والتقييم والتقومي ؛
ومجيعاا من اآلليات املنصوص علياا شرعيا وأخالقيا  ،علميا وعمليا .وضمن هذا االطار نقرأ العالقة التقليدية اإلشكالية التارخيية
لدى علماء ومفكري وهقااء املسلمني بني الشرع والسياسة أو بني الدين والسياسة  .وقد الحظنا من قراءة هاحصة للمنت اإلشكايل
للعالقات يف السياسي بني ويف داخل حقول البحث الفلسفي السياسي يف حبر الفكر العريب اإلسالمي ؛ أن هنالك وواا وديدا
لعالقة أكثر ودة وامتالء بني الدين (أو احلاكمية مبفاوماا املعاصر)  ،وبني االسرتاتيجية باعتبارها علم وهن تدبري السياسة واحلكم
يف التجربة السودانية املعاصرة  .ومن هنا تندرج هذا الورقة يف احملور الرابع من حماور املؤمتر  :حتديات تطبيق الشريعة وإقامة الدين يف
اجملتمع السوداين .
حقا أن العالقة بني الدين والسياسة كانت منذ بواكريها و مازالت وقد تظل كذلك دائما " عالقة إشكالية " ( )7مما يسمح
لنا بالتأمل الفاحص هياا وإعادة مراوعتاا وقراءهتا و طرح التساؤالت العلمية والفكرية والعملية الطارحة والشارحة و احملللة واملتأولة
ملساراهتا و القضايا السياسية والثقاهية واجملتمعية والدينية واحلقوقية واالقتصادية واملعيشية والعلمية واملستقبلية اليت جتيش هبا كإشكالية
إنسانية و واقعية  .وقد ياين هذا يف ما يعنياأنناال نطمع يف البت بشأهنا على حنو قطعي وازم ؛ السيما وأهنا – أي هذه العالقة
– تكاد تتخذ أشكاال المتناهية حسب تطور ثقاهة كل جمتمع واللحظة التارخيية اليت يوود هياا .
والشاهد لدينا أنه يف السودان قد حدث واقعيا نوع من االوتااد اهلادف إىل التجديد والرامي إىل التجسري وإعادة النظر يف
العالقة بني الدين والسياسة أو – بدقة – احلاكمية والسياسة  .الدين كمشروع حاكمية وتطبيق شريعة اإلسالم ؛ والسياسة اليت
تت ميز آراؤها وأهعاهلا ومقاصدها ورؤاها املستقبلية (= االسرتاتيجية) بالنسبية والعرضية و السياقية والتارخيية .والسؤال اجلوهري الذي
نطرحه يف هذا املفصل من البحث  :هل جنحت احلاكمية يف توظيف واستثمار االسرتاتيجية كتفكري و هن وعلم وختطيط للمسامهة
احليوية يف تطبيق الشريعة اإلسالمية وإقامة الدين؟ أم أن التفكري السياسي األيديولووي شاملة ،احلكم النابض بثورة اإلنفاذ الوطين
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يف السودان قد استلام أو – بدقة – استمد "الشوكة "والقوة الضرورية اليت اكتشفاا ابن خلدون بوعيه العلمي التارخيي احلاد يف
قلب " طبائع العمران البشري " ؛ إلسناد النظام احلاكم  ،هاجته هبدوء حمسوب وبآلية " التمكني " إىل " مأسسة الدين " ؟ ()8
الدين منصوصا عليه كمشروع دولة شاملة ،والدين كمؤسسة من مؤسسات الدولة مامتاا القيام بالرعاية الروحية للنفوس والتدبري
الشرعي للجماعات والنقد والتوويه أو كثورة ضد الفساد والظلم واالستبداد أسوة بالنيب صلى اهلل عليه وسلم ؟ يقول ابن خلدون
يف مقدمته " واحلق الذي ينبغي أن يتقرر لديك أنه التتم دعوة من الدين وامللك إال بووود شوكة عصبية ( دينية أم قبلية  /سياسية
أم عرقية ؟ ) تظاره وتداهع عنه من يداهعه حىت يتم أمر اهلل هيه  .وقد قررنا هذا بالرباهني القطعية . " ...
هال ميكن التقدم بثقة وتؤدة ملساءلة ( الدماغ االسرتاتيجي ) لنظام ثورة اإلنفاذ يف التجربة السودانية يف عالقته مبشروع
تطبيق الشريعة وإقامة الدين ؟ نقصد بالدماغ االسرتاتيجي منت االسرتاتيجية القومية الشاملة 1992م – 2002م  ،ومنت
واالسرتاتيجية ربع القرنية 1997م –  2032م  .إن االنتقال من التاريخ اخلطي املستقيم  ،إىل التاريخ االسرتاتيجي قد يسمح لنا
مببادرة طرح األسئلة على هذا الدماغ االسرتاتيجي أو بتعبري آخر " العقل الرئيس أو العقل املركزي " (= THE MASTER
 )MINDكما يقول د .حممد حسني أبو صاحل  ،الذي مت اورتاحه وتأسيسه وتقنينه ومأسسته بل دسرتته ودولنته يف البالد منذ
أكثر من ربع قرن من االستاداء بالعمل على التخطيط االسرتاتيجي يف البالد  .هالقول التقريري  /األمربيقي بووود ( الدماغ
االسرتاتيجي ) هو حمض هرضية حبثية لتوهري مشروع أو حضور أو كينونة أو ووود يف موقع مسؤول يقبل توويه السؤال والنقد
التحليلي والتساؤل االستفاامي امللقح واملنتج للمزيد من التفكري والتنظري قبل الشروع يف التحليل  .مث أن هذه االسرتاتيجية اليت مت
إنتاواا بناج يف حلظة عنفوان الثورية األيديولووية قد حتولت من التنظري إىل املؤسسية الريمية حني صادقت وبصمت علياا الدولة
؛ هخروت من بني حلم وهرث ودم لتعلن عن ميالد كيان علمي وعملي وعقالين يستحق التقدير باملساءلة النقدية ككل نص نص
 :يف حبر التاريخ ؛ مادام أنه – حسب البنيويني اللسانيني – لكل نص عدد من املعاين بقدر عدد قرائه  .ويلحق هبذا أن نوضح بل
نفضل مساءلة النصوص واألهكار بدال عن مساءلة املواقف واألشخاص يف بلد ما يزال  -وقد يظل  -قيد التشكل البنيوي  :على
مجيع الصعد واملستويات .
ضمن هذا االطار التساؤيل املفتوح على النص واملنفتح على الواقع  :قد ميكن الوقوف على مسارب ومسارات التوسع
اإلشكايل يف هام العالقة الضرورية أو الواقعية أو الرباغماتية بني احلاكمية واالسرتاتيجية من واة ؛ بني االوتااد يف تفام اإليقاع أو
القواعد أو املوازين لتفام العالقة بني املاضي واحلاضر واستشراف املستقبل .
إن قوة الدين اإلسالمي وديناميته الروحية الكونية التوحيدية  /اإلهلية الكامنة والطاهحة يف أصوله ورسالته ومقاصده السامية
من حيث هو عقيدة وشريعة ونظام يف شامل يف احلياة ؛ مقبولة و مفاومة ومقروءة على ضوء التجربة التارخيية اليت قدمت وأنتجت
علوما وثقاهة وحضارة طارهة وتالدة  .ولكن للسلطة و النظام السياسي واحللم السياسي أو – بدقة – السياسة املدنية العلمية العملية
( = االسرتاتيجية ) منطق و جمال عمل ونظر أمربيقي  /جترييب مفتوح ومنفتح على مجيع اإلمكانات و التوازنات و املصاحل واحلسابات
 .جمال مفتوح أمام حسابات االقتصاد السياسي واالوتماع العوملي واإلعالم الكوكيب والتسيري الثقايف املايل واملادي  /األمربيقي لكل
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هذه احلقول واملناشط املسكونة باحلسابات و املصاحل واملناهع  .هال ميكن أن يساهم الدين يف ختليق الفعل السياسي املدين بعدما
سقط يف براثن العقل النفعي ؟.
لن نستطرد يف تفصيل القول بالتحليل النقدي أو التفكيك و املراوعة أو التقومي والتقييم ألننا قد اخرتنا – ونسأل اهلل التوهيق
والسداد – أن نتخذ من املناج الوصفي طريقا لرتتيب وتنضيد وسبك وطرح حزم متآزرة من األسئلة العنقودية حول هذه العالقة
اإلشكالية .هالسؤال – كما يقول احلكماء – هو :هضيلة الفكر وتقواه .ونأمل – أن أنسا اهلل يف العمر كما يقول ابن رشد احلفيد
احلكيم – أن نضطلع مبشروع حتليل نقدي مستفيض للعالقة اإلشكالية اخلصيبة واملديدة بني احلاكمية واالسرتاتيجية يف التجربة
السودانية املعاصرة يف كتاب مفرد وخاص باملوضوع؛ اذا توهرت الوثائق الضرورية والشاادات الصادقة الوثيقة واللقاءات واحلوارات
واملسامهات الالزمة لتعبيد الطريق حنو احلق واحلقيقة  ،على درب التطبيق املأمول للشريعة اإلسالمية وإقامة الدين  :دين احلرية والتحرر
والتحرير والرهاه والعدالة االوتماعية  .مث أن البالد متر هذه األيام مبرحلة خماض عنوانه العريض احلوار الوطين الذي صادقت عليه
الدولة إيذانا أو تأكيدا على احلضور القوي للتشكل البنيوي اإلجيايب الضروري اآليت واملستقبلي .
هنا  :ووقوها عند أمهية الورقة البحثية ؛ قد يساهم البحث التساؤيل أو السؤال القاصد والنابه ،يف اكتشاف العناصر السلبية
بقصد اقتالعاا  .أو قد يساهم بقدر ما يف اكتشاف العناصر اإلجيابية بقصد تثبيتاا وتبنياا .وكل هذا عمل ،باملصطلح القرآين ،هيه
أمر باملعروف ،وهني عن املنكر .أي  :هو اخنراط يف السياسة العملية بالفكر النقدي التساؤيل الذي ساهم – كمناج وأسلوب
هلسفي ناوع – يف تأسيس تاريخ الفكر الفلسفي اإلنساين ،والذي ساهم بآليات الرتمجة وانفتاح القراءات واحلوار يف إثراء الفكر
الفلسفي املعريف والسياسي اإلسالمي .هالفلسفة – كاسرتاتيجية – أساساا اخللخلة  " :خلخة السكون عرب طرح األسئلة " (.)9
واخللخلة أداة آلية مناجية للبحث و الفحص والتلخيص والنقد والتفكيك والتخليص واحلبش والنبش يف وذور التخلف والتقدم
والتطور والنمو أو الرتاوع واخلمول ؛ يف حلظة أو منعطف من التاريخ اإلنساين واإلسالمي املعاصر .
وعليه :سنتقدم جمتادين بإذن اهلل تعاىل يف هذه الورقة البحثية كالتايل:
أوال :سنقوم حبشد وتنضيد و تنسيق األسئلة العنقودية املتالحقة واملتالحقة من وعن هذا (الدماغ االسرتاتيجي )  :موضوع النظر
والتأمل للتنوير حبضوره البنيوي واهليكلي أو بكيفية مسامهته يف مشروع تطبيق الشريعة وإقامة الدين  .وهذا هو املقصد
األساس من الورقة البحثية للمشاركة يف املؤمتر وإلثراء النقاش وهتح احلوار املمكن ختصيبه عرب األوراق و املسامهات
واالوتاادات احلاضرة يف احملاور األخرى .
ثانيا  :توقفنا كثريا عند متون التقارير االسرتاتيجية و التقارير الفنية واإلدارية احملورية والقطاعية االحتادية والوالئية اليت وردت يف شأن
التطبيق العملي وامليداين هلذا الدماغ االسرتاتيجي  :االسرتاتيجية القومية الشاملة عقب انتااء مدهتا املنصوص علياا ؛ واجلزء
األول والثاين من االسرتاتيجية ربع القرنية 2007م 2011-م 2016 -2012 /م  .كما توقفنا عند بعض مفاصل التقرير
االسرتاتيجي للدولة الصادر عن مركز الدراسات االسرتاتيجية و الشاهد باملتابعة والتقييم للمسار املؤسسي  /احلكومي /
السنوي لألداء الريمي  .كما توقفنا عند العديد من الدراسات والكثري من البحوث األكادميية والرسائل اجلامعية اليت تناولت
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البحث والدرس مفاصل أو أطراف أو بعض قضايا هذا الدماغ االسرتاتيجي  .وقد استقر عندنا – نظرا لكثاهة املوضوع
وعمق وشاسعة املشروع – أن نقتصر على إجناز الرؤية النقدية التساؤلية أعاله ؛ وتأويل مشروع التحليل النقدي املستفيض
ملرحلة قادمة أكثر اتساعا من املساحة املسموح هبا يف زمن املؤمتر أن شاء اهلل وبه التوهيق .
االستراتيجية القومية الشاملة 1992م – 2002م :
ورد يف مقدمتاا  " :كان البد لثورة اإلنفاذ الوطين وهي تطوي عامني من عمرها املديد بإذن اهلل ن تأسست هياا أركاهنا
وترسخت رؤاها وتغلغلت شعاراهتا يف نفوس الناس وتبلورت خالهلا توواات األمة األساسية (  )...أن تضع خطة اسرتاتيجية شاملة
تأيت كفاحتة طور وديد يف مسار الثورة  ،تتجاوز به مرحلة اإلنفاذ إىل آهاق الناضة احلضارية الشاملة  .وذلك حبشد كل قوى الدولة
واجملتمع حنو األهداف الكلية والغايات األيمى  .مستلامة مناجا ثوريا تتحدى به الصعاب )10( " ...كانت هذه هي أسباب
النزول مقرونة باملناج التوصيفي لكيفيته  .ولنستطرد يف التعرف أكثر على احملتوى " :
أن ووهر الفكر االسرتاتيجي واحللول االسرتاتيجية هو القدرة على إنتاج املستقبل التارخيي املختار  ،وليس املستقبل الذي
يفرضه الغري  ...وهو ينطوي على معاين الرؤية التنبؤية للمستقبل  ،والبصرية باجتاهات تشكله وتطور وقائعه والقدرة على رؤية األزمة
ودرئاا يف الوقت املناسب وحساب اآلثار واالنعكاسات السلبية الوقتية لبعض الربامج أثناء صناعة ذلك املستقبل وتفادياا " .
ويستطرد النص شارحا أهم معاملاا  " :هاالسرتاتيجية اليت حنن بصددها هي أوال البداية الشاملة للتأصيل والناضة الفكرية و
التنمية الثقاهية ...وهي ثانيا ختطيط شامل يستوعب كل قطاعات اجملتمع السوداين يف اتساق وتناغم لتحقيق الناضة الكاملة والطفرة
الكربى  ...وهي ثالثا خطة شاملة للتوظيف األمثل جململ املوارد والطاقات اليت يزخر هبا الوطن  ...وهي خريطة هادية للتحول
احلضاري حنو جمتمع يضرب املثل ويغدو أمنوذوا حيتذى " .وكانت من أهم مميزاهتا أهنا " قد حددت أهداها كمية ونوعية واضحة
أنبىن علياا التخطيط ،وريمت إطارا زمنيا معلوما يتم هيه اإلجناز ،وأقامت املؤشرات واملعايري لقياس العمل واألداء ".وهي هضال عن
كل هذا " متتاز عن غريها باتساق براجماا وخططاا يف القطاعات املختلفة  ،وهق هلسفة وامعة واحدة وموحدة تربط الصول باحلاضر
وباملستقبل وتصل الدنيا باآلخرة  ،وتعبئ طاقات اجملتمع لبلوغ غايات االسرتاتيجية " .
إن أهم معاملة نقف علياا يف مشروع البحث التساؤيل داخل هذا الدماغ االسرتاتيجي الناظم و املنظم لنظام احلكم يف البالد
هو التقرير الوارد يف مقدمة املوواات العامة للنظام السياسي  " :إن االسرتاتيجية القومية الشاملة إذ تتبىن خيارات الثورة األساسية
 :يف نفاذ الشريعة وتطبيق نظام احلكم االحتادي وإقامة النظام السياسي اجلديد اجملسد لكل ذلك " .)11(.
ومن املفيد هنا أن نتوقف للتأمل الفاحص يف أهم وأبرز املميزات واخلصائص الذاتية واملؤثثة هلذه االسرتاتيجية القومية الشاملة
والقائمة يف هذا البحث مقام املقدمة اخللدونية املؤسسة للدماغ االسرتاتيجي احملرك و امللام لنظام احلكم القائم اليوم ن هنسطرها
كالتايل :
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أوال  :لقد جنحت هذه االسرتاتيجية القومية الشاملة باعتبارها البداية الشاملة للتأصيل للناضة الفكرية والتنمية الثقاهية و احلاوية يف
متناا ملشروع التوظيف األمثل للموارد الوطنية وملشروع التخطيط االسرتاتيجي للدولة الوليدة يف بواكري ظاور ثورة اإلنقاذ الوطين
يف مستال تسعينيات القرن املاضي ؛ جنحت يف جتميع كل األطروحات والوسائل واألهكار املتناسقة واملتناسقة اليت من شأهنا
حتقيق ميزات وقدرات تناهسية وتفاوضية من منظور عاملي للدولة ومؤسساهتا  .ميزات متكناا من حتقيق مصاحلاا الوطنية عرب
أحسن استغالل للفرص واملوارد وتستجيب عربها للمخاطر والتاديدات ونقاط الضعف يف البيئة احمللية والدولية ؛ ويتم عربها
حتديد الرؤية والرسالة والغايات واألهداف االسرتاتيجية (.)12
ثانيا  :استند هذا النجاح  :كميا وعدديا على نظرية احلشد الثوري لألطر والكوادر والقيادات واخلربات اإلسالمية السودانية املنتظمة
يف اجلسد العقدي  /السياسي للحركة اإلسالمية السودانية اليت هجرت ثورة اإلنقاذ الوطين يف  30يونيو 1989م  .هقد شارك
يف املؤمتر التأسيسي لالسرتاتيجية يف الفرتة بني العام 1991 /-1990م تقريبا؛ "  6580مواطنا من شىت التخصصات
األكادميية واخلربات املانية والعلمية من القطاعني العام واخلاص وكل األقاليم والواليات من داخل الوطن وخاروه  .هأوازت
اطار التصور الناائي لالسرتاتيجية الشاملة املرهوع إىل املؤمتر من جلنة تسيريه .مث انقسم املؤمتر بعدها إىل اثين عشر قطاعا هي
 :قطاعات التنمية االوتماعية  ،والزراعة  ،واملوارد الطبيعية  ،والصناعة والطاقة والتعدين  ،والنقل واملواصالت والتشييد ،
والعلوم والتقانة والثقاهة واإلعالم  ،واملوارد البشرية والسياسات املالية واالقتصادية  ،والدهاع واألمن  ،والعالقات اخلاروية ،
والنظام السياسي والعديل  ،واخلرائط ومعلومات األرض .وانبثقت من هذه القطاعات اثنان ومخسون جلنة هرعية تواصلت
اوتماعاهتا ملدة ثالثة أشار ختطط وتنقب  ،وتنسق هيما بيناا  ،مستعينة بالدراسات والبحوث واإلحصائيات واخلربات ن
ونتائج وتوصيات املؤمترات العلمية  ،مستادية بورقة االسرتاتيجية القومية الشاملة  ،عاملة لتنزيل أهداهاا ومووااهتا على الواقع
 .وحددت األولويات وريمت املراحل يف التزام رصني بأهداهاا االسرتاتيجية الكمية والكيفية  .مث اوتمعت جلنة تسيري املؤمتر
هناقشت تقارير القطاعات كال على حدة نقاشا واهيا ووادا ،مث انعقدت بعد ذلك جلنة التنسيق الكونية من قيادات قطاعات
مؤمتر االسرتاتيجية والقيادات التنفيذية العليا بالدولة هتدارست تقارير القطاعات و جلاهنا الفرعية للتأكد من االتساق الداخلي
للقطاعات واالتساق الشامل بني كل قطاعات االسرتاتيجية .وأورت التنسيق الالزم واملراوعة الدقيقة وأوكلت أمر الصياغة
الناائية إىل جلنة الصياغة اليت سعت بدورها إىل التجويد واإلبانة مستعينة جباود العلماء واخلرباء وغريهم من أهل الدراية
والعطاء .وأسفر كل هذا اجلاد عن إخراج االسرتاتيجية الشاملة ك " وثيقة وطنية تارخيية " (.)13
ثالثا  :جنحت هذه االسرتاتيجية القومية الشاملة يف اقتباس وتنزيل التخطيط االسرتاتيجي _ كعلم وهن غريب  /عاملي وإنساين يف
الرتبة السودانية عرب االوتااد البحثي واملعريف املشروح أعاله يف مسارات ترتيب عمل جلان املؤمتر الذي أسفر عن ميالدها :
اسرتاتيجية ذات هوية وطنية قومية سودانية إسالمية كاملة الدسم  .وتشاد املالمح العامة واخلطوط العريضة املعززة بالتفاصيل
الدقيقة و املرصعة باألهكار واملصطلحات و التعابري واآلليات والناج املعريف على قوة االوتااد الذكي الذي ساهم متكامال يف
ميالدها وإخراواا إىل النور  .هاي هبذا – و احلق يقال – تعترب مبثابة أول خطة اسرتاتيجية عربية إسالمية يف باهبا حسبما
وقفنا عليه من املصادر واملراوع البحثية اليت تتبعناها يف هذا الباب  .وحيمد هلا أن خطاهبا ومقاصدها قد حتالفت ومشروع
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التأصيل اإلسالمي السوداين اهلوية واهلوى؛ وحبيث مل تفارق مشروعاا الذايت الوطين و أهداهاا الثاوية يف قلب هذا اخلطاب
بشاادة املنت والنص واللغة احلاملة للفكر و الرسالة.
رابعا  :حققت هذه االسرتاتيجية ميزة ووهرية يف مترير خطاهبا عرب مسارب ومسارات " التخطيط االسرتاتيجي الذي يتميز باجلرأة
والتحدي ويتجه حنو حتقيق أمور أساسية " ( )14اجلرأة يف التقدم من قضايا البالد مبشروع صحوة أو – بدقة – طفرة
إسالمية  .ويتجلى هذا األمر بوضوح ساهر يف خطاب التحدي املزنر حبزمة وعود ثورية راديكالية؛ هجست أو أهصحت هبا
بعض ثنايا التعابري الواردة يف خضم املصطلحات والعبارات احلاوية لألهكار الثورية املوواة للغرب(.)15
والشاهد هنا أن خطاب التحدي للغرب والتصريح يف قلب اسرتاتيجية العالقات اخلاروية مبشروع " بناء نظام عاملي وديد
" ( ) 16من طرف نظام حكومة اإلنقاذ الوطين كنظام إسالمي سوداين عريب أهريقي ؛ قد كشف عن احلقيقة االسرتاتيجية الثاوية
خلف أيديولوويا النظام حينذاك ؛ وخاصة بعدما متددت اخلطابات والوعود وتضخمت االتصاالت والعالقات اخلاروية لتطال
مشروع التأسيس لتحالفات اسرتاتيجية بني بعض احلركات ثورية العربية واألهريقية واآلسيوية والعاملية حتت مظلة املؤمتر العاملي الشعيب
العريب اإلسالمي الذي تأسس كتجمع لقيادة مشروع بناء نظام عاملي إسالمي وديد  .هال كانت ظروف وإمكانات ومقدرات
السودان تسمح برتتيب وتنسيق اخلطى العاملية لقيادة وحتقيق مشروع بناء نظام عاملي وديد مغاير للنظام العاملي اجلديد الذي أنزلته
دول التحالف الغريب اإلمربيايل هضربت به دولة العراق ودمرت مكتسباهتا العلمية واحلضارية وثرواهتا اإلنسانية ومواردها االقتصادية
املاولة  ،و أعادت التمكني والسيادة لدولة الكيان الصايوين ؟ وكيف حتول هذا املشروع اإلسالمي من الصحوة والطفرة اإلسالمية
بسبب من قوة عداء اإلعالم الغريب املتحالف إىل تضخيم إشكالية اإلسالموهوبيا املقرونة ظلما باإلرهاب واإلسالم واملسلمني ؟
(. )17
لقد حتدثت االسرتاتيجية عن " القوى االسرتاتيجية السودانية " اليت تنبع مواردها من " حقائق اجلغراهيا السياسية والبشرية
ن ومن تارخيه الشامل  ،ومن أعماق انتماءاته العرقية والثقاهية  ،ومن موارده الطبيعية ن ومن الطبيعة الكلية لكتلته احليوية "  .وأكدت
على أن السودان هو " أهريقيا مصغرة " و هو " بلد عريب عريق باألصول واللسان والوودان والثقاهة والتاريخ ".و هو أيضا " وزء
من الكيان اإلسالمي األممي الشامل "  .و " مل يعد اإلسالم معرهة تراثية يف احلياة الدولية بل أن اإلسالم يتنامى طورا بعد طور :
قوة حمركة لثورات املستضعفني ،وداهعة الزدهار اهلوية والثقاهة والفكر وملامة لنموذج حي حلياة إنسانية متحررة من العبودية لغري اهلل
 ".والسودان " وزء من عامل عدم االحنياز وأمم اجلنوب يقايماا التاريخ االستعماري وعدوان اهليمنة واالستكبار يف احلياة الدولية
املعاصرة ،ويشاركاا أعباء النضال من أول عامل وديد " .والسودان أيضا " ميتلك موارد ذاتية هائلة من مصادر الطاقة املتجددة "
وهي موارد – حسب النص  /الدماغ االسرتاتيجي  -قادرة على بناء سودان املستقبل ليكون قادرا بدوره " على تبين اسرتاتيجيات
يف عالق اته اخلاروية متكنه من املشاركة يف تشكيل العامل اجلديد "  .واستطرادا تعلن االسرتاتيجية بوضوح ساهر عن مشروع " وعل
السودان مركزا للتحرر من اهليمنة الغربية اجلائرة على موازين القوى والتعامل ن ومأوى للمستضعفني ونصرا للمظلومني " .

7

هال حوصرت التجربة يف مادها هماتت عند حدود " املصداقية التطبيقية ال النظرية وال الدعوية " ؟ ( )18هل مت إهراغ
مشروع التخطيط االسرتاتيجي والتمكني هالتنفيذ املمكن لرباجمه وخططه و وعوده ومقاصده ؟ وهل امتدت مفاعيل اخلالهات
والكوابح واالبتالءات اليت حسمت باملفاصلة لتطال ووهر املشروع بسبب من التقاطعات والتااهت على نور السلطة ونري احلكم
؟ هل كان الوعد التحديثي و الوعيد الثوري العاملي االسرتاتيجي على قدر عزائم وظروف وموارد السودان  :الدولة واجملتمع واإلنسان
؛ أم كان هقط على قدر لسان حال ثورة اإلنقاذ حينذاك ؟.
خامسا :إن آليات التعبئة واحلشد األيديولووي الراوع إىل الناج الثوري يف اخلطاب السياسي والثقايف واالوتماعي املسنود باملروعية
اإلسالمية يف خطاب ثورة اإلنقاذ الوطين – يف بواكريها – قد وود صداه الناوح يف تضاعيف لغة وخطاب وأهكار هذه
االسرتاتيجية القومية الشاملة اليت مت سبكاا وتنزيلاا كمشروع دولة وليس جمتمع أو جمرد حكومة  .وهبذا القدر احملدد وغري
احملدود من احلشد والتعبئة واالستنفار على مجيع الصعد ويف خمتلف امليادين وجبميع واات وأقاليم وأصقاع السودان وحدوده
التقليدية املرتامية األطراف  :جنحت حكومة ثورة اإلنقاذ يف تنفيذ سياسة التمكني وحتقق هلا القبول اجملتمعي و السياسي
والسيادي يف البالد كما توقعت بل وريمت ونفذت ذلك آليات التدبري لتنزيل هذه االسرتاتيجية القومية الشاملة .
سادسا :إن القراءة اهلادئة املعززة بالتأمل الفاحص والعقل النقدي النابه حلروف وكلمات و عبارات ولغة وخطاب وأهكار ومقاصد
ورساالت هذه اال سرتاتيجية القومية الشاملة ،تكشف بوضوح ساهر عن اشتغال خنبة هريدة من ( األدمغة االسرتاتيجية )
السودانية اإلسالمية اليت رهدت ثورة اإلنقاذ رهدا وإسنادا مناجيا وعلميا وعمليا  /وطنيا وإسالميا بأرقى وأعمق ما لدياا من
اوتاادات يف سبيل إعداد وتقدمي أول اسرتاتيجية قومية شاملة يف تاريخ السودان احلديث .ويصادق على هذه االتساق املنطقي
يف الطرح والتناول والرتتيب و التنسيق و التقدمي والتحرير السال املمتنع جلميع القضايا و احملاور والقطاعات واملفاصل وكذا
التفاصيل الدقيقة احلاوية لكل هدف أو رمز أو معىن ليجد مكانه يف املبىن الشمويل الوسيع واملتفرد هلذا ( الدماغ االسرتاتيجي
)  :علما وعمال وعبادة .
سابعا وأخيرا  :ينضاف لكل هذا أن " األمنوذج األخالقي الذي تتجه االسرتاتيجية القومية الشاملة إىل حتقيقه هو ووهر غايتاا
القومية  ،اليت هتدف إيل تأسيس هنضة حضارية شاملة  ،أصيلة ومعاصرة ومتجددة  ،يتخلل مراحل التخطيط والتنفيذ والتقومي
هياا التزام صادق بأصول األمنوذج األخالقي  ...هاألخالق من وواة النظر االسرتاتيجي هي االطار الذي تتحقق هيه الناضة
احلضارية املنشودة وغايتاا " ( .)19وقد مت تفصيل القول الوايف يف األصول واملبادئ العشر اليت يقوم علياا األمنوذج األخالقي
وأوهلا أبرزها على اإلطالق :مبدأ التوحيد باعتباره " األصل الذي تنبثق عنه األصول واملبدأ الذي تتفرع عنه املبادئ ...وهو
املعيار احلاكم واملروع األخري لكل السلوك القومي  ...إذ ينفي السيادة واحلاكمية إال هلل رب العاملني "  .إن " األمنوذج
األخالقي الذي تتوخاه هذه االسرتاتيجية ينتظم أوازة احلكم والسيادة واألمن واألوازة االقتصادية واالوتماعية و  ...اجملتمع
كله ".
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والسؤال  :هل سامهت هذه الرؤية التخطيطية االسرتاتيجية يف تنزيل وتنفيذ مشروعه هذا األمنوذج األخالقي املثايل املتوسل بل
املتمركز بقوة منطقية و عقدية راسخة على مبدأ احلاكمية ؟ هل ساهم التمكني الذي تنزل يف مجيع مراهق احلكم والدولة عرب
" املوواات االسرتاتيجية الوظيفية " يف سيادة النموذج األخالقي املثايل املنصوص عليه للتأكيد على الصدق املنطقي و املناجي
والواقعي يف التأكيد على احلاكمية وتطبيق الشريعة إلقامة الدين ؟ وهل ميكن هبذا الفام األيديولووي التارخيي طرح برامج
وخطط إعادة تأسيس الوطن وحل مشكالت البالد من معاش وتنمية وتطور؟
وقفة نقدية في مستهل مسار االستراتيجية العشرية :
لنروع إىل السطر يف حماولة لتوسيع معاين ودالالت التأسيس املنطقي واملناجي لالسرتاتيجية القومية الشاملة اليت توسعت
يف التخطيط االسرتاتيجي حلاضر ومستقبل اإلنسان واجملتمع والدولة يف وقت واحد ؛ هنقول :
أوال :إ ناإلعالن عن التفكري والتخطيط لتنظيم املؤمتر الشامل إلعداد االسرتاتيجية القومية لثورة اإلنقاذ الوطين قد تزامن – يف الربع
األخري من القرن العشرين – مع الصعود اإلجيايب امللحوظ ملشروع الصحوة اإلسالمية  ،وعودة الدين كقوة ثقاهية وحضارية
وسياسية الستئناف املشروع األكرب للناضة اإلسالمية اليت دشناا نفر من املفكرين اإلسالميني اجملتادين يف القرن التاسع عشر
وبدايات القرن العشرين ومن أبرزهم األهغاين وحممد عبده وتالميذهم يف بلدان املشرق واملغرب اإلسالمي  .كما تزامن أيضا مع
هنايات القرن العشرين الذي شاد – سياسيا  -سقوط املعسكر االشرتاكي ونظريته اإلحلادية املاركسية اللينينية وتبعه سقوط
الفكر أحادي الشمويل يف منظومة الدول االشرتاكية الدائرة يف هلك النظرية بعد ذلك  .ومن الثابت أن هذه العودة قد كانت
متساوقة مع الرتويج الغريب اإلعالمي – هلسفيا وسياسيا و دينيا –هلواوس " الناايات " ( )20اليت انتشرت يف الغرب وكان
هلا صدى ضعيف يف الشرق  :هناية أو موت اإلنسان  /هناية التاريخ  /هناية األيديولوويا  /هناية األخالق ...اخل  .كما تزامن
كل هذا مع الكشوهات التقنية والتقانية و انفجار ثورة احلوسبة بثروة املعلومات احملمولة على أسرع وأخطر وسائط اإلعالم
واالتصاالت ذات التأثري والنفوذ البالغ املعاين والدالالت.
هال قرأ صناع االسرتاتيجية القومية الشاملة يف مشروع ثورة اإلنقاذ هذا التزامن قبل الدخول يف إعداد مشروع نص أحادي وامع
مانع لكل ما يف البالد من تراث وثروات وآراء ومقاالت تشرح وتفسر التنوع والتعدد التارخيي اجلغرايف و البيئي و االثين و الثقايف
يف بالد السودان املفتوحة احلدود على كل االحتماالت واليت كان أقلاا وأضعفاا االنفصال؟.
ثانيا  :إن االسرتاتيجية علم وهكر وهن وهلسفة هي األقرب إىل احللم السياسي أو الفلسفة املدنية كما نظر هلا وهسرها أهالطون
والفارايب وغريهم من أعالم الفكر اإلنساين  .هاي من هذا املنظور جمال للتنظري الذي قد يسمح – بل قد يساهم – يف توسيع
وتدعيم جمال التعايش املشرتك و اخلالق بني الدين والسياسة كما ساهم يف ذلك بقوة منطقية وهلسفية ومبنطق أصول علم
أصول الدين الفقيه والقاضي احلكيم ابن رشد احلفيد يف مقاله التنظريي الفريد الشاري ( هصل املقال يف ما بني احلكمة
والشريعة من اتصال )  .ومن هذا املوقع واملنطلق تكون الفلسفة راهدة وراهعة نظرية  /علمية  /عملية  /نقدية لتغذية االسرتاتيجية
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– كعلم وهن – مبناجية وآليات الرصد واملتابعة والتحليل والتقييم والتقومي واملساءلة واحملاسبة والشفاهية والعدالة واملصداقية
ومجيعاا من القيم والشروط الالزمة لصحة املشروع والقضية اإلنسانية الفردية أو اجملتمعية .
هال مت توظيف واستثمار االسرتاتيجية خلدمة احلاكمية وبالتايل لرتسيخ منظومة القيم عرب اآلليات املشار إلياا ؛ أم أن املوضوع
يتعلق مبجرد استالم أو استالف لألدوات والقوالب دون املعاين واملعايري والدالالت الضروري تفعيلاا لتأكيد املقبولية املعرهية و
املصداقية والنجاعة التطبيقية وليس النظرية هقط ؟ نتساءل ألن مفاوم االسرتاتيجية والتخطيط االسرتاتيجي قد مت إنتاوه يف
هكر مغاير لكل ما هو عريب وإسالمي  ،كما مت غرسه وتنميته وقطف مثاره يف تربة معرهية وبيئة خمتلفة  ،بل يف سياق تارخيي
مباين متاما ملا حنن هيه .
ثالثا :إن التنوع و التعددية الثقاهية واحلضارية واألثنية و اجليوسياسية املركبة اليت أكدت علياا حقائق اجلغراهيا والتاريخ اجلاري من
الناس واجملتمع جمرى النسغ من اجلذر والساق احلي يف السودان ؛ يستحيل أن تنتظم حركة مشولية أحادية ماما كانت مطلقاهتا
األيديولووية أو العقائدية ؛ وخاصة يف هذا العصر الذي تداخلت هيه العوملة بوسائط اإلعالم واملعلومات  ،هضال عن احلضور
القوي للشرائع الدولية اليت انتقصت من السيادة الوطنية يف الكثري من البلدان والظروف واحلاالت  .ويرى املفكر الراحل حممد
أبو القاسم أن " نظام حكومة اإلنقاذ مبفاومه لإلسالم على أسس أيديولووية سكونية وتارخيية موروثة تتعارض مع الفام
املناجي واملناجي املعاصر لإلسالم من واة  ،وعصر العلم والعاملية من واة أخرى ؛ سينتاي إىل حني التطبيق لالنقالب
على الزمان واملكان معا باجتاه عكسي " (.)21
رابعا  :يلحق مبا سبق على درب التمكني للنظام الكلي بناء على مشروع التخطيط االسرتاتيجي التوقف للتأمل يف اآليت  :لقد
شيدت األهكار اجملدولة " بالناج الثوري " املسور ب" االطار الفلسفي التووياي " ملشروع اإلنقاذ ()22والطاهح بأهكاره يف
ثنايا وسطور االسرتاتيجية العشرية عرب التخطيط االسرتاتيجي مشروعاً يشبه ما يصطلح عليه ب " النظام الكلي " أو العقيدة

السياسية الكلية  .و جند أن من أهم خصائصه " احتكار القطاع العام للنشاط السياسي " و " ارتكاز احلكام املسيطرين
على مؤسسات الدولة وأوازهتا واحملتكرين للنشاط السياسي على عقيدة كلية تربر هذا االحتكار " وثالثا " توسيع نطاق
القطاع العام حبيث يصبح شامال لكل الوظائف واملصاحل يف الووود االوتماعي لألهراد  ،وممتدا إىل مجيع أهراد الدولة  .وهذا

ما ميكن تسميته :دولته اجملتمع " ( )23وال ينطبق كل هذا بالطبع على الوضع الراهن لووود هوارق ووهرية يف النزعة العميقة.
حسبنا أن ننبه إليه من باب االوتااد يف التساؤل النقدي الكاشف لشكله ومساره وآثاره يف اإلنسان واجملتمع.
والسؤال  :هل حدث نوع من التفاعل اخلالق بني احلاكمية الناظمة هلذه النزعة الكلية للنظام ؛ وبني التخطيط االسرتاتيجي كعلم
وهن اختار مستصحبوه -من املنظرين واخلرباء  -أن يساهم يف توسيع وتكريس مشروع تطبيق الشريعة وإقامة الدين يف التجربة
السودانية ؟ أم أنه مت دمج احلاكمية واالسرتاتيجية يف هعل واحد ووظيفة واحدة هي يف مظار واملناج مشروع التخطيط
االسرتاتيجي لنظام احلكم السياسي املؤسسي والدويل ؟ هل كانت االسرتاتيجية القومية الشاملة خطة الدولة أم خطة احلكومة
؟ ( )24يطرح السؤال استنادا على الرأي الفين القاضي بأن " وضع خطة الدولة أي االسرتاتيجية القومية  . ..يتطلب تأسيس
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وااز قومي يشرف على التخطيط االسرتاتيجي يتم من خالله اشرتاك كاهة القوى السياسية ( وكذلك منظمات اجملتمع املدين
) يف التخطيط االسرتاتيجي " ؛ وهو ما كان غائبا متاما حلظة إعداد االسرتاتيجية العشرية من قبل املؤمتر الشامل عام 1991م
 1992/م  .ورمبا هلذا خروت للووود كخطة حكومية مجعت خططا مرحلية وشكلت – حبضورها العقدي واإلعالمي و يف
مسارها التنفيذي  -مرحلة جتاه االسرتاتيجية القومية ربع القرنية كما سنتابع.
خامسا :يتبع ما سبق ويلحق به على مستوى املالحظة والتساؤل أن احلركة اإلسالمية اليت قدمت نظام ثورة اإلنقاذ الوطين لتأسيس
الدولة اليت تصون بيضة الشريعة ؛ و عززته بالدماغ االسرتاتيجي الناظم للتخطيط الشامل للمجتمع والدولة ؛ قد عانت –
ككل األنظمة الدنيوية الكلية  -من إشكالية تنظيمية وسياسية بنيوية و هيكلية تارخيية متثلت يف " تردي األوضاع داخل
احلركة وظاور بوادر االنشقاق والتشرذم و الذي زاد الطني بلة وقاد بالضرورة إىل صراع أيديولووي داخلي حول حاكمية احلركة
والتنظيم من واة واستعالء القيادة السياسية والتنفيذية ( احلكومة ) على قرارات احلركة من واة أخرى " .وانضاف إىل كل
هذا – وهو األخطر بإطالق – " قرار جملس شوراها حبل نفسه يف 1991/1990م "  )24( .وقد اجنر عن هذا كله :
صراع الفكرة  /احلركة على السلطة الزمنية املادية واملروعية ؛ ظاور ثالوث سياسوي يف اجلسد السياسي السوداين هو منظومة
 :احلكم والتحكم واحلوكمة؛ كنتاج طبيعي يف الصراع على السلطة .وهو عني الثالوث الرمزي الكامن يف قلب وعقل النظام
الكلي املشار إليه يف الفقرة السابقة من هذا البحث .واستطرادا و للتوضيح وثراء النقاش نقتبس السؤال  " :هل هقدت قيادة
احلركة اإلسالمية سيطرهتا التووياية وحاكميتاا على الدولة والنشاط السياسي ؟ "  .يطرح هذا السؤال احلارق على ضوء التقرير
القاضي بأن " احلركة تؤمن بأن السلطة هي األداة األوىل يف تغيري اجملتمع وحتويله والتحكم يف اجتاهات منوه السياسي والثقايف
"(.)25
وغري بعيد عن هذا التحليل ما سطره باحث وقيادي إسالمي يف حتليله " ملأزق احلركة اإلسالمية السودانية "؛حول التحالف
الثالثي بني " القبيلة والسوق واألمن " بعد متابعته اللصيقة " إلرهاصات التحول االسرتاتيجي الذي وقع يف مسار احلركة
اإلسالمية "  .هذه احلركة اليت أنتجت االسرتاتيجية العشرية أو الدماغ االسرتاتيجي مشروع املساءلة يف هذا البحث  .ومن
رأيه أن احلركة اإلسالمية قد كانت هلا " اسرتاتيجية ثابتة وناوحة طيلة العاود املاضية "  .ويؤكد باحث آخر أن " مرحلة انتقال
احلركة اإلسالمية السودانية من تنظيم إىل دولة هي عبارة عن حصيلة جماهدات اسرتاتيجية ومناورات كللت يف خامتة املطاف مبا
عرف بالدولة اإلسالمية بالسودان " .ولكن " تلك االسرتاتيجية بلغت مداها حينما بلغت احلركة مرحلة الدولة " ؛ وكان اخلطأ
– االسرتاتيجي أن صح التعبري  -أن احلركة قد سارت " يف مرحلة الدولة باسرتاتيجية ما قبل الدولة  ...هتحولت الشعارات
وبقايا االسرتاتيجية القدمية إىل نوع من األيديولوويا املغلقة "  .هل العقيدة الكلية املبثوثة يف منت العشرية أو  :الدماغ االسرتاتيجي
؟
سادسا  :محلت لغة وخطابات االسرتاتيجية القومية الشاملة يف عبارات واضحة بل ساهرة ثنائية التقلب بني الوعد والوعيد  :الوعد
بتطبيق الشريعة اإلسالمية وإقامة الدين ؛ والوعيد بنصرة املستضعفني وإيواء املضطادين وحماربة الرأيمالية الغربية وغري ذلك من
أشكال التحدي ألخالقيات األنظمة العاملية والعوملية اليت بدأت يف التشكل بالتزامن مع قدوم ثورة اإلنقاذ الوطين واإلعالن
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األمريكي عن مشروع إعادة تشكيل الدول واجملتمعات يف اطار نظام عاملي وديد .وقد اتضح من القراءة الداخلية التساق منت
االسرتاتيجية العشرية أن التخطيط االسرتاتيجي هياا قد ارتبط بالبيئة احمللية  :حتليال واستاداها واستشراها ؛ ولكنه – وهذه
نقطة الضعف – مل ميتد بالتحليل ليشمل البيئة الدولية احمليطة بالسودان بني قرنني  :العشرين واحلادي والعشرين  )26(.والشك
أن الواقع العاملي والعوملي املوار قد كان وما يزال وسيظل حاهال بالكثري من الوقائع واالحتماالت املتفتحة على أكثر من مشروع
وخمطط يف خضم االسرتاتيجيات املتقاطعة اليت ترتمجاا القطائع واحلروبات واألزمات املفتعلة اليت تغذي اإلسالموهوبيا املتصاعدة
يف امللتميديا يف كل حني وآن  .وقبل أن ننتقل لفحص ومساءلة الشق الثاين من الدماغ االسرتاتيجي أي االسرتاتيجية ربع
القرنية ؛ حيق لنا أن نتساءل :
ملاذا مل جتد هذه االسرتاتيجية القومية الشاملة صدى قويا وحضورا عميقا وتأثريا مايبا يف اجملتمع السوداين يف عشريهتا ؟ ملاذا غادر
هذا العقل االسرتاتيجي اجلسد السياسي والعمل التنفيذي احلكومي والنظام السياسي احلامل له ؟ هل يروع السبب إىل ضعف
بنيوي يف بنية االس رتاتيجية العشرية نفساا  ،باعتبارها جمرد بشارات وأدبيات متي صياغتاا يف قوالب نظرية هأنتجت حلوال
وتصورات مثالية واهزة واء على هيئة وداول ومصفوهات ومنظومات أهكار أيديولووية بال هاعليات وال هعالية وال قوى حقيقية
 /تنفيذية  /مؤسسية  /دولتيه تسندها ؟ أين هو مقام التخطيط االسرتاتبدد ،املستقبلي من اإلحساس العارم بتقاقر احلياة العامة
يف امليادين الثقاهية واالقتصادية واالوتماعية ناهيك عن الفنية والرياضية والصحفية وإشكالية اليت تشتغل بال مواثيق أخالقية
وبدون إيقاع ضابط ملنظومة األخالق اليت بشرت ونادت هبا هذه االسرتاتيجية ؟ بل أين هو اجلااز التنفيذي الساهر على تنفيذ
ومراقبة ومتابعة وتقييم وتقومي هذه االسرتاتيجية العشرية ؟ ملاذا اختفى وخفت نبضاا حتىتبدد ،مث اختفى أثرها بإخفاء التقييم
الريمي املؤسسي ملسارها وتأثريها ؟هل انداح اخلالف الصادم باملفاصلة أاألزيل:ة الكربى " أو " املصيبة الكربى " ؛ ()27
هاستشرى يف متظارات متعددة ومتنوعة من الفنت اللواقح اليت عمرت مث غمرت البالد ؟ هل هو الصراع الطبيعي  /التارخيي /
األزيل :الصدع هالتصدع؛ بني النظر والعمل ؟
نستخلص مما سبق ،إجيابيا  /حبثيا واسرتاتيجيا  :أن االسرتاتيجية القومية الشاملة اليت حضرت بقوة يف مقدمة التفكري والتنظري
املؤسس ملشروع ثورة اإلنقاذ الوطين والدولة املعاصرة ؛ قد شكلت مقدمة خلدونية املعىن واملبىن  ،إذ قدمت أو
االسرتاتيجي ّ

أشارت عن شاادة حق وحقيقة قوية ونابضة باحلياة على درب إسناد مشروع ومؤسسات تطبيق الشريعة وإقامة الدين يف البالد
بالتمكني الذي طال مجيع املراهق احلكومية ومفاصل الدولة األساسية  ،هضال عن تقوية موقف استقالل القرار السياسي
والسيادي للدولة واملستمد من قوة أحادية الناج داخل النظام  .كما عززت ووسعت االسرتاتيجية العشرية هذا الزخم واحلماس

كله ،بالتناغم مع التووه احلضاري املندغم بل واملساند بقوة حقيقية ملشروع التووه األممي املستمد من املشروع اإلسالمي
احلضاري العاملي .وقد مادت الطريق واسعا – بعد نقدها وتقومياا يف تقارير متنوعة – إلعداد حزمة توصيات مت استثمارها يف
إعداد املناجية والتصور املبدئي لالسرتاتيجية ربع القرنية (.)28
االستراتيجية ربع القرنية  2007م – 2032م :
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ورد يف منت الكتاب احلاوي للمروعيات التفصيلية لالسرتاتيجية ربع القرنية للدولة أن االسرتاتيجية العشرية وعلى الرغم
انتااء املدى الزمين هلا ؛ هإهنا " تظل مبووااهتا وغاياهتا صاحلة لربع القرن القادم "  .بل و " تعترب خطوة مامة ورائدة يف إرساء
دعائم الفكر االسرتاتيجي يف البالد "  .و " حققت  -أي العشرية – جناحات مقدرة مادت الطريق أمام االسرتاتيجية ربع القرنية
"  )29( .ويعزز هذا التقرير الريمي موقف ومنظور هذا البحث التساؤيل النقدي املنصب واملتمحور – إورائيا – حول الدماغ
االسرتاتيجي الذي اهرتضناه حبثيا ؛ هأضحي نصا مفتوحا للقراءة  :ريميا  /مؤسسيا ودوليا  ،وعمال هكريا له منطلقاته ودواهعه
ومقاصده وميادينه وآلياته وأنتجه وتأثريه يف بنية وكينونة اجلسد السياسي اإلنسان والدولة واجملتمع .
كان العام 2001م قد شاد اإلعالن عن تأسيس اجمللس القومي للتخطيط االسرتاتيجي كجااز قومي يشرف خطة الدولة
يف جمال التخطيط االسرتاتيجي  .و " ورى اتباع الناج العلمي املتعارف عليه يف التخطيط االسرتاتيجي بإنشاء مؤسسات ترعى
التخطيط االسرتاتيجي إنشاء و تنفيذا ومتابعة .وإشراك كل هعاليات اجملتمع ومؤسساته الريمية والشعبية يف اإلمجاع على الرؤية الكلية
 ،مما شكل نقلة نوعية وضرورية إىل االسرتاتيجية القومية ربع القرنية  )30( ".و جتلى ذلك يف اخلطوات التالية :
أ .االنتقال من الديوانية التقليدية إىل املشاركة الفاعلة وتعزيز مقدرات املؤسسات الوطنية يف اإلعداد والتنفيذ واملتابعة .
ب .ترمجة الرؤية االسرتاتيجية إىل خطط مرحلية مخسية وبرامج معلومة املوارد واألولويات .
ت .بلوغ النتائج املرووة كما ونوعا وهق برنامج وطين للتطوير واالمتياز مما يؤدي إىل تعظيم قدرات املؤسسات بتأهيلاا لألداء األكفأ
وترشيد استخدام املوارد .
إن اهلدف الرئيس من وضع هذه االسرتاتيجية ربع القرنية وسبيلاا هو اإلنسان السوداين بكل هئاته على امتداد رقعة الوطن
 .. .سعيا وراء حياة حرة كرمية وعدل شامل يقود إىل تعزيز سالم اوتماعي وتعيش سلمي حيفظ للبالد أمناا القومي أرضا وإنسانا
وموارد؛ ويدخلاا إىل موقع الريادة بني األمم .وحوت مقدماهتا أبرز معاملاا على مستوى الرؤية املتمثلة يف " استكمال بناء أمة
سودانية موحدة  ،آمنة  ،متحضرة  ،متقدمة  ،متطورة "  ،ومنظومة القيم والتحديات .
من أهم املالحظات اليت ميكن رصدها وتسطريها بعد القراءة املقارنة بني نص االسرتاتيجية العشرية واالسرتاتيجية ربع القرنية
 ،اآليت :
أوال  :اختفت من املقدمة اللغة الثورية األيديولووية ذات النفس احلاد والصوت والصدى العايل ؛ لتحل حملاا لغة ديوانية وظيفية
هادئة  ،كمؤشر حيوي وحقيقي على أن الدولة قد انتقلت – رغم مجيع املشاكل النامجة عن املفاصلة والتحديات الداخلية
واخلاروية اخلطرية احملدقة بالبالد – من مرحلة الوعد والوعيد إىل مرحلة أكثر اتزانا والتزاما بأجبديات اخلطاب اهلادف لتنزيل
التفكري العلمي االسرتاتيجي يف التخطيط االسرتاتيجي باعتباره هنا وعلما وعمال عقالنيا ومؤسسيا يف مستال قرن وديد .
ثانيا :إقرار نظام التعددية احلزبية كنظام أخذت به الدولة من تلقاء نفساا  ،حتقيقا ملبدا التداول السلمي للسلطة  .وقد متت دسرتة
وتقنني وتنظيم اجملال السياسي يف العام 1998م ؛ كما مت االعرتاف بدور منظمات اجملتمع املدين كشريكة يف احلياة السياسية.
ثالثا :اتسمت اسرتاتيجية العالقات اخلاروية – على سبيل املثال يف املقارنة ال احلصر – بلغة واقعية وديوانية هادئة وبأهكار وخطط
وبرامج أكثر واقعية من املطروح يف االسرتاتيجية العشرية  .ورمبا يروع ذلك إىل التغريات البنيوية  /االسرتاتيجية احمللية واإلقليمية
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والدولية اليت أحاط بالسودان سلبا وإجيابا ؛ وخاصة بعد  11سبتمرب وماجنم عنه من تصعيد اسرتاتيجي ساهم يف تضخيم
اإلسالموهوبيا وقضايا حقوق اإلنسان وتصعيد احلرب ضد اإلرهاب وغري ذلك من امللفات القضايا الدولية والعوملية وإشكالية
اليت أرهقت الدبلوماسية والدولة السودانية وانعكست انعكاسا شرطيا وسلبيا خطريا على الوضع املعيشي واإلنساين واجملتمعي
رغم وعود وبشارات االسرتاتيجيات الريمية .
رابعا  :محلت االسرتاتيجية ربع القرنية يف باب موواات اسرتاتيجية بناء القدرات واالرتقاء باجملتمعات نص ضمن اهلداف العامة
على " بناء أمة تسعى لصدق التدين " و " التمكني لقيم الدين إلعالء شرعه وتعظيم شعائره وتزكية اجملتمع "  .و" تعظيم
أداء الشعائر الدينية واالهتمام بالرتبية الروحية " ()31أما يف باب اسرتاتيجية اإلرشاد واألوقاف هقد مت التنصيص على أن "
اسرتاتيجية اإلرشاد والوقاف ربع القرنية تقوم على مبدأ التوحيد " وأنه " السيادة والحاكمية إال هلل رب العاملني  ،وهو املبدأ
احلاكم واملروع األخري لكل السلوك القومي  )32( ".ونالحظ هنا أن لفظ عبارة احلاكمية هلل قد ورد خجولة ومغمورة يف
باطن النص على القضايا واخلطط واملشاريع املنثورة يف هذه االسرتاتيجية .
خامسا  :لقد " مت إيقاف " العمل يف جمال التفكري التخطيط االسرتاتيجي يف السودان بعد انتااء مدة االسرتاتيجية العشرية بعد
العام  2002م " وراء الدخول يف املراحل اخلتامية لتحريك عمليات السالم يف ونوب السودان وما نتج عناا من توقيع
اتفاقيات السالم الشامل وما تبع ذلك من تفجر املشاكل يف دارهور وتكثيف اجلاود إلعادة تطبيع عالقات السودان االقتصادية
اخلاروية مع املنظمات اإلقليمية والدولية  )33(".ويف هذه الفرتة – من 2002م إىل 2006م – وضعت اتفاقية مشاكوس
يف يوليو 2002م " األساس النظري ملفاوم الكيانني  :الشمال اإلسالمي واجلنوب العلماين ؛ مث أردهت ذلك بالفيدرالية غري
املتوازنة مبعىن إقليم واحد يف اجلنوب يف مواواة مركز احتادي "  .و( )34وأسفرت احملادثات ونتائجاا يف ما بعد عن اتفاق
ثنائي " غري متوازن ؛ " وهلذا هانه " مل يعاجل كل أزمات السودان " و ألنه " انتاج سياسة التعتيم يف القضايا القومية الشاملة
" هانه قد انتاى إىل أن " يضع االتفاق هوق الدميقراطية وذلك بالزام كل شخص يرشح نفسه لالنتخابات باحرتام اتفاقية
السالم وااللتزام هبا وإنفاذها "  . ..وغري ذلك من املالحظات السلبية الطاعنة يف مشروع وشرعية اتفاقية السالم ؛ على الرغم
من الرتحيب بوقف احلرب الطويلة املدمرة لإلنسان والبالد .
والسؤال  :أين هو دور التفكري يف التخطيط االسرتاتيجي الريمي للدولة من هذا اخللل البنيوي و اهليكلي و احلقوقي والدستوري
احلادث يف اجلسد السياسي والسيادي للدولة ؟ هل ميكن التخطيط أو – بدقة – االستمرار يف التفكري للتخطيط االسرتاتيجي
يف ظل احلضور القوي والووود الطاغي " لالزمة الشاملة للحكم " ( )35واليت تعكساا احلروب والتمردات اجلاوية والنزاعات
العرقية اجلاوية والقبلية والنعرات العنصرية واالستقطاعات اإلقليمية  ،ناهيك عن املؤامرات أو املخططات األونبية ؟ وهل
ساهم انفصال اجلنوب العلماين يف تكريس احلاكمية هلل – حسبما نصت علياا االسرتاتيجية ربع القرنية – و تطوير مشروع
تطبيق الشريعة وإقامة الدين؟
االستراتيجية ربع القرنية جدلية المحددات والمهددات :
على الرغم من خطورة وكم وكيف اإلشكاليات والقضايا اليت أحاطت بالبالد يف مستال القرن احلادي والعشرين املتزامن مع انتااء
مدة االسرتاتيجية العشرية ؛ هان الدولة قد عزمت على املضي قدما يف التفكري للتخطيط االسرتاتيجي لربع قرن كامل  .كانت
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قضية اجلنوب قد الحت معامل احلل السياسي عربها ملشروع إحالل السالم الدائم دون أية إرهاصات لالنفصال حينذاك .
وقد هاوأ انفجار األوضاع يف دارهور الرأي العام الداخلي بعد حتول التمردات واملشاكل الصغرية واخلالهات القبلية على املراعي
واألراضي وموارد املياه؛ إىل إشكالية مترد خطري جتيش جبملة إشكاالت ومطالب إقليمية وسياسية تكاثرت وتضخمت بفعل
التسيس واالستقطاب واحللول املؤقتة أو املتااهتة  .وساهم احلصار االقتصادي املضروب على النظام السوداين من تفاقم
األزمات املالية واالقتصادية هانعكست على األوضاع املعيشية والصحية والبيئية .وانضاف لكل هذا التدهور األمين يف مناطق
وبال النوبة وأبيي والنيل األزرق بدروات وآماد متفاوتة اخلطورة  .ومل تفلح السنوات اخلضر لتصدير النفط وحتصيل مداخيله
األسطورية املقسومة – قسمة ضيزى – بني حكوميت الشمال واجلنوب يف التخفيف من عوارض ( املرض اهلولندي ) الذي
أصاب اجملتمع واالقتصاد السوداين  .وكانت املفاصلة وتداعياهتا وتوابعاا – وتوابع الزلزال قد يكون تأثريها أخطر من ضربته
– قد حفرت عميقا يف اجلسد السياسي ملشروع ثورة اإلنقاذ يف ثالوث  :احلركة واحلزب واحلكومة بشاادة لسان احلال الغين
عن كل مقال (.)36
وقد سرد الباحث املقتدر عباس كورينا  -يف إجياز وتدقيق – كيفية اإلعداد والرتتيب الفين والتنظيمي واإلداري لوضع االطار
العام لالسرتاتيجية ربع القرنية  .يقول  " :عقدت اللجنة العليا للتخطيط االسرتاتيجي اوتماعات متواصلة تبادلت هياا الرؤى حول
تكليفاا واطلعت على جتارب شبياة لدولة ماليزيا ومصر وغريها  .كم تدارست باستفاضة تقارير تقومي االسرتاتيجي القومية الشاملة
ن ونظرة بتؤدة يف عباا وعظاهتا خاصة يف ما يتعلق مبناج اإلعداد  .وأوالت النظر بني بناء االسرتاتيجية على مناج القوة الداهعة
أم مناج اإلسقاط من اسرتاتيجية األعمال القائمة على مبادئي التناهس باحلوير املناسب لإلدارة احلكومية  ...واعتمدت مناج
املناهسة الذي يؤسس على رؤية عامة ل لبالد تنبثق عناا رؤية اسرتاتيجية عامة بدءا برسالة احلكومة االحتادية  ،تستجيب بصفة
أساسية للوظيفة اخلدمية ألوازة الدولة  ،وتصوب للفعل الوطين يف التحديات املاثلة  .مث انتخبت اللجنة عوامل النجاح املفتاحية
وأشارت إىل السياسات التنفيذية الكاهية مليز األداء بفعالية وكفاءة وتكلفة أقل وحماصرة للادر  ،واقرتحت رسالة للحكومة االحتادية
 .ومن بعد ذلك التدبري اعتمدت اللجنة كتيبات هي  :مدخل لالسرتاتيجية  ،تقومي االسرتاتيجية القومية الشاملة والرؤيا  .ودهعت
هبا  ،من بعد مباركة اجمللس القومي للتخطيط االسرتاتيجي \ن إىل لقاء تفاكري وامع أمه ألف من السياسيني والعلماء واخلرباء
والتنفيذيني املركزيني والوالئيني  ،ومن رواالت اخلدمة العامة واجلامعات ومنظمات اجملتمع املدين  ،الفئوي مناا والتخصصي  ،واملرأة
والشباب يف الفرتة من  8 -6أبريل 2002م بقاعة الصداقة  .تولت األمانة العامة للتخطيط االسرتاتيجي مجع خالصة التداول ...
وشرعت يف إسقاط الرؤيا واألهداف االسرتاتيجية والرسالة وعوامل النجاح  ...وقد استجابت القطاعات باسرتاتيجيات قطاعية "...
()37
متت صياغة الرؤيا العامة للبالد بعد كل هذا احلشد والزخم من األعمال " أمة سودانية موحدة آمنة متحضرة متقدمة
متطورة " .كما مت حصر وترتيب التحديات الوطنية وأبرزها – يومذاك – إهناء احلرب األهلية وحراسة الثوابت الوطنية املستقرة بالوهاق
الوطين والرضا الشعيب  ،وتطوير هياكل وبنية الدولة االحتادية والتزام املؤسسية وغريها  .كما مت حصر وتعديد عوامل النجاح املفتاحية
وابرزها التواضع الوطين على نبذ احلرب واالقتتال وإصالح هيكل وبنية الدولة القانونية والرقابية والعدلية  .كما مت أيضا ترتيب وحتديد
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منظومة القيم املعززة لعوامل النجاح املفتاحية  .واىل وانب كل هذا مت أيضا حتديد املبادئ والعناصر األساسية اليت تساعد على
حتقيقاا .
والسؤال  :هل مثة روابط بني مشروع تطبيق الشريعة وإقامة الدين والطروحات الواردة يف املنت العام لالسرتاتيجية ربع القرنية
؟ هل تكفي بعض اإلشارات اخلجولة أو العجلى أو الرامزة هقط للداللة على أن املشروع قائم ؟ هل اكتفت الدولة بعد دسرتة
املواطنة والتعددية احلزبية واالنفتاح أكثر على الواقع العيين و املادي بتضمني املشروع واستصحابه يف بعض املؤسسات والوزارات
الرمزية واملناسبات الدينية االحتفالية ؟ وهل ميكن – على املستوى التنظيمي  /اإلورائي – مناقشة وتسبيك وضبط إيقاع اسرتاتيجية
ربع قرنية يف " ولسات استماع " استمرت لثالثة أيام ؟ (.)38
على املستوى االسرتاتيجي  :هل انبنت االسرتاتيجية ربع القرنية على نظريات يف االقتصاد اإلسالمي أو أية نظرية سياسية
يف احلكم أو اجملال االوتماعي أو الثقايف أو الفين أو الرياضي أو الشبايب أو النقايب ؟ هل مت ميالد أوإعداد نظرية سوسيو /ثقاهية
يف حسم إشكالية اهلوية واملواطنة وكيفية إدارة التنوع الثقايف يف البالد لتنزيلاا يف برنامج حتليلي  /تفكيكي  /تركييب لتأكيد السري
اهلادئ واحملسوب واملعقلن يف حتقيق " الرؤيا  :مشروع أمة سودانية موحدة  "....بعد ربع قرن أو بعد انصرام الربعني األولني من
عمر هذه االسرتاتيجية ؟ هل مت الشروع يف التخطيط أو حىت جمرد التفكري يف إعداد مشروع دستور دائم للبالد ل ــ" دسرتة "
االسرتاتيجية كوثيقة مستقبلية تساهم يف جتميع وتوحيد هذا الشتات السياسي احلزيب والقبلي واجلاوي والعرقي واملناطقي واجلاوي
و -يف كلمة – األيديولووي الشاغل للجسد السياسي السوداين واملفارق – واقعيا – للتفكري والتخطيط االسرتاتيجي املستقبلي ؟
نتساءل هنا ألن االسرتاتيجية العشرية كانت قد حتدثت بوضوح ويف أكثر من سطر عن " الشعب سوداين "  ،مث واءت االسرتاتيجية
ربع القرنية للتحدث عن " مشروع أمة " .
واستطرادا يف التساؤالت  :اذا كانت االسرتاتيجية ربع القرنية قد ذهبت لتفادي السلبيات والتعاطي مع اإلجيابيات اليت
أهرزهتا جتربة االسرتاتيجية العشرية بعد تقييماا وتقومياا  ،والبناء علياا عرب إعداد اسرتاتيجية " أطول مدى وأوهر مواردا "  .وأيضا
" تالهت أبرز العيوب وهي غياب األوازة املعنية باإلعداد واملتابعة والتقييم "  .وضمن هذا السياق النظري والتنظريي التارخيي كله
تطورت مبناجية " أكثر علمية و واقعية وجتويدا " .مث تعملقت هأصبحت " متثل خارطة الناضة للسودان وقد حتسبت للمتغريات
اإلقليمية والدولية وللمفاوئة مبنظومة من اخلطط اكثر ثباتا ودميومة إلحداث هنضة كربى يف وووه احلياة العامة يف السودان "  :اذا
كان كل هذا املنت هو اجلسد احلي  /القوي لالسرتاتيجية ربع القرنية يف اخلطة اخلمسية األوىل 2007م 2011-م اليت تزامنت مع
الفرتة االنتقالية املنصوص علياا يف اتفاقية السالم الشامل  .كيف غاب عناا توقع أو استشراف انفصال اجلنوب وذهاب رهاهنا
القوي على استتباب السالم الشامل و تكريس وتثبيت مبدأ الوحدة الوطنية ؟ هل كانت حسابات احلكومة يف مفاوضات سالم
ونوب السودان مغايرة حلسابات الدولة يف االسرتاتيجيات ؟ هل يعمل العقل السياسي احلكومي  /احلزيب اليومي املتعامل مبنطق
امل صاحل واملوازنات والبحث عن التوازنات بعيدا عن الدماغ االسرتاتيجي املشتغل باملستقبليات ؟ هل تأيت إرادة العقل السياسي
واالطار الذي حيكمه ويتحكم هيه أقوى من إدارة التفكري والتخطيط االسرتاتيجي هازم مبدأ احلق يف تقرير املصري باالستفتاء الصارم
البتار ؛ أطروحة الوحدة الوطنية اجلاذبة وثقاهة السالم ؟
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مجاع هذه التساؤالت النقدية مطروح على بنية ومسارات و معاين ودالالت النص والنص هقط  :االسرتاتيجية ربع القرنية
 ،باعتبارها – كما اهرتضنا حبثيا ومناجيا – علم وهن وهعل عقالين و وزء ال يتجزأ من الدماغ االسرتاتيجي الريمي يف البالد .
خاتمة وتطلع:
يمح لنا هذا البحث التساؤيل النقدي بالوقوف على بنية النصوص املؤسسة للتفكري التخطيط االسرتاتيجي يف بالدنا ،
عطفا على رغبة وارهة يف الوقوف على أشكال وكيفيات حضور أو غياب أو ضمور مشروع تطبيق الشريعة وإقامة الدين باعتبار أن
هذا املشروع قد كان مطروحا – ريميا يف الدولة – يف بداية الثمانينات  .وقد أكدت ثورة اإلنقاذ على االستمرار بقوة ومحاس نظري
وتطبيقي  /علمي وعملي يف املشروع بشاادة االسرتاتيجية القومية الشاملة واليت مت استئناف مشروعاا يف االسرتاتيجية ربع القرنية .
شكل هذا احلضور الريمي  /املؤسسي  /الدويل للحاكمية يف االسرتاتيجية هرصة لتقدمي الفرضية البحثية القائلة بووود دماغ
اسرتاتيجي حقيقي وحي للدولة كان ومايزال راهدا للتنظري السياسي واحلكم التنفيذي والعمل املؤسسي يف مجيع مراهق الدولة  .وبالنظر
إىل شساعة املوضوع ومتطلبات حجم ورقة املؤمتر من واة ؛ وبالنظر إىل حساسيته وضرورة الوقوف البحثي الدقيق على الكثري من
الضروري من الوثائق والكثري من الدراسات والبحوث والشاادات والشواهد للتوسع يف العمل ؛ استقر األمر على إعداد هذه الورقة
البحثية بالصيغة اإلشكالية وباملناجية التساؤلية النقدية الطمحة أو – بدقة – القادرة على استكناه عمق بعض املفاصل من واة ،
والتنوير بالقضايا اإلشكالية الفلسفية واملعرهية والسياسية والداللية من واة أخرى .ونتطلع إن شاء اهلل وبه التوهيق إىل االستمرار يف
مساءلة هذا الدماغ االسرتاتيجي  ،مث االنعطاف لتحليله  :معرهيا و هلسفيا و واقعيا – أي إحصائيا وكيفيا – ودالليا واسرتاتيجيا
للتأكيد على امرين أساسيني  ،األول أن البحث الفلسفي التساؤيل حبث نقدي كشاف يف عبوره بالقراءة الناهبة املدوجة باألسئلة :
من املاضي القريب على وسر قضايا و وقائع ونوازل وظروف الدولة واجملتمع واإلنسان يف احلاضر الستشراف املستقبل  .والثاين
للتقدم حبثيا يف مشروع إجناز كتاب مفرد لتحليل هذا الدماغ االسرتاتيجي بعدما وهرت املساءلة النقدية املادة احلية واخلصبة  /الغنية
للتحليل والتفكيك بالنقد واملراوعة وإعادة الرتكيب مث التخليص والتفسري.
نتائج البحث:
 .1رحبت الدولة السودانية يف عاد حكومة ثورة اإلنقاذ الوطين  /يف بواكريها مشروع التفكري يف إعداد خطة شاملة للتنمية الوطنية
باسم االسرتاتيجية القومية الشاملة 1992م2002 -م  .وقد استثمرت الزخم الثوري واحلشد املعريف والسياسي التنظريي
املعزز بالتفكري االيديولووي األحادي يف تعبيد الطريق حىت صار مناجا لكتابتاا وسبكاا وإخراواا كخطة دولة  .وكان مقتلاا
أو سبب ضمورها يف عدم ووود احلاضنة املؤسسية الضرورية كجااز تنفيذي للمتابعة والرصد والتقييم واحملاسبة .وبعد انتااء
مدهتا وتقييماا وتقومي مسارها ونتائجاا ؛ مت التفكري الريمي يف الدولة إلعداد اسرتاتيجية ربع قرنية ببنيات تنفيذية ومؤسسية
لإلشراف علياا يف خمتلف مراهق الدولة  .وقد يمح لنا هذا االستمرار النظري الريمي واالمتداد املؤسسي بتوصيف اهرتاضي حلقل
البحث واملساءلة يف هذا الدماغ االسرتاتيجي الدويل الراهد ملشروع التخطيط املستقبلي يف البالد.
 .2مت رصد الغ ياب املناجي  /الفلسفي االسرتاتيجي لفلسفة التاريخ عن هذا الدماغ االسرتاتيجي  :هفي الوقت الذي ودع هيه
العامل األحادية الصارمة والشمولية ببؤساا واأليديولوويا الدوغمائية خبطاياها وأخطائاا يف القرن العشرين ؛ أدخلت االسرتاتيجية
العشرية السودان إىل القرن احلادي والعشرين خبطة وخطى أحادية وليس على قدم وساق؛ هكان ما كان من ضعف وتبديد
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وتراوع يف هذه اخلطة الطموحة إلسناد إقامة الدين واملشروع احلضاري اإلسالمي العاملي  ،واليت غادرت الواقع الواقعية واهنزمت
باألرقام واإلحصائيات التنموية واملعيشية .
 .3مل تقدم االسرتاتيجية العشرية و كذا ربع القرنية قراءات واضحة أو تنظريات يف مقدمات ( خلدونية ) ضرورية يف شكل اوتاادات
ودراسات وحبوث إسالمية  /سودانية معاصرة يف جماالت االقتصاد والتعليم واإلعالم والصحاهة والرتبية وغريها من امليادين
اجملتمعية احليوية اليت تتغذى يوميا من أعالم العوملة املسكون باألوندة السلبية اخلطرية على التدين والرتبية والناشئة واألطفال
وخاصة بعدما وصلت وسائط اإلعالم املعاصرة إلىإرضاع األطفال يف ماادهم باألهكار واملواقف والصور السلبية ،وبعدما انتشرت
وتعملقت اإلسالموهوبيا عامليا يف مواواة املسلمني اإلسالم املستنري .
 .4أ ن اقتباس أو استزراع التفكري والتخطيط االسرتاتيجي يف السودان ومأسسته والعناية به إىل حد الرتهيع السيادي أمر مفاوم
وحممود ألن هيه تأكيد على رغبة صادقة يف استشراف ومعانقة املستقبل بتخطيط و وعي علمي وعملي  .ولكن هنالك حزمة
لواحق ذاتية البد من استصحاهبا يف معية التفكري للتخطيط االسرتاتيجي من أبرزها على اإلطالق  :احلرية الفكرية وإدارة التنوع
الثقايف بعقالنية ومؤسسية وتنزيل منظومة قيم املساءلة واحملاسبة والشفاهية واملساواة أمام القانون والرهاه والعدالة االوتماعية ؛
ومجيعاا من القيم القرآنية واحملمدية الراقية اليت تؤكد على أن إقامة الدين هو مطلب وحق إنساين و كوين حضاري وعاملي كما
واءت بذلك الرسالة احملمدية الشاملة اخلامتة الناطقة املسنودة بصادق الوحي والتنزيل يف الذكر احلكيم  .هنا ميكن التفكري
بعقالنية سودانية أصيلة لتلقيح االستزراع وختصيبه هبذه آليات  ،حىت يتحول التفكري والتخطيط االسرتاتيجي من جمرد وااز
ووظيفة تنفيذية ؛ إىل حكمة إسالمية ومسؤولية اسرتاتيجية املعىن واملبىن و اهلوى واهلوية.
التوصيات :
 .1نوصي من واقع احلبش والنبش والبحث الذي انفتح أمامنا إلجناز هذا العمل بتأسيس مركز أو قسم للدراسات املناجية املعاصرة
يف ميادين الفلسفة واالسرتاتيجية والتخطيط والعلوم اإلنسانية مبعاد إسالم املعرهة (إمام ) ؛ ليكون راهدا معرهيا وعلميا جلميع
مشاريع ومؤسسات التفكري والتخطيط االسرتاتيجي يف الدولة واجملتمع  :مركزيا و والئياً .وال حاوة بنا لتفصيل القول يف ضعف

التخطيط االسرتاتيجي يف بعض مراهق الدولة ويف الواليات على األخص لضعف التنوير والتدريب على التفكري والتخطيط
السرتاتيجي .
 .2تنشيط البحوث والدراسات يف جماالت التفكري والتخطيط االسرتاتيجي ودراسة هكر ومناهج وعلوم املستقبليات  ،لرهد وتقوية
وتطوير مشاريع التفكري والتخطيط االسرتاتيجي واملستقبلي يف مجيع امليادين العلمية وإشكالية واملانية .ومن املمكن هنا الربط
بني هذه التوصية وسابقتاا لتقوية مشروع املركز أو القسم األكادميي اخلاص هبذا األهق املنفتح للدراسات واإلبداع.
 .3من املمكن أن تساهم التوصيات أعاله أيضا يف إعادة قراءة الشريعة اإلسالمية قراءة مناجية ومعرهية معاصرة من التفسري
باالنتقال من التفسري التارخيي الرتاثي؛ إىل إعادة القراءة والتحليل املعاصر وبأدوات وروح العصر .وهذه هي املسؤولية اجلنينية
واملامة البنيوية ملعاد إسالم املعرهة يف عالقته بالتشبيك مع األشباه والنظائر يف اجلامعات داخل وخارج السودان  .والشك أن
التناغم املنشود مع التووه اإلجيايب العلمي والعملي واالسرتاتيجي مع املشروع احلضاري العاملي الميكن له أن يستوي ناضجا إال
بالتناغم العلمي والبحثي واحلوار األكادميي والتواصل اإلعالمي والتالقح النقدي واإلبداعي الكتايب واألكادميي البحثي .
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 .4االسرتاتيجية العلمية للدولة هي املروع يف الشأن اخلاص بالتخطيط االسرتاتيجي ؛ والمشاحة يف إعادة تنقيحاا وإخراواا
بتواصلاا وانفتاحاا املستمر على البحث األكادميي اجلامعي أخذا وعطاء  .ويقتضي األمر أن يكون هذا التخطيط  /الدماغ
االسرتاتيجي للدولة يف حالة انفتاح ونقد ومراوعة وأخذ وعطاء وتطوير مستمر آلليات املتابعة والرصد واملساءلة عن طريق
التواصل الشبكي والتالقح مع العمل األكادميي والبحثي اجلامعي ويف تنسيق مستمر وخاصة للطالب اخلرجيني ويف مراحل
الدراسات العليا .
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