F
الفتنة انئمة لعن هللا من أيقظها
تتواىل التحذيرات يف السودان من اقرتاب البالد أكثر حنو االنزالق إىل حرب أهلية شاملة إثر تصاعد
أحداث الصراعات القبلية يف ظل حالة من االحتقان األمين .فقد شهدت مدينة الروصريص كربى مدن إقليم
النيل األرزقق جنوب شرق السودان ،اشتباكات حامية ،وقال شهود عيان للعريب اجلديد إن أرزيز الرصاص احلي
مسع يف احلي اجلنويب للمدينة ،وأضافوا أن أعمدة الدخان تصاعدت ،فيما فر مئات األشخاص حنو األحياء
الغربية ووسط املدينة .وكان إقليم النيل األرزقق مسرحا خالل اليومني املاضيني الشتباكات بني قبيليت الفونج
واهلوسا ،وحصدت ما ال يقل عن  31قتيالا و 39جرحيا طبقا إلحصاءات جلنة أمن اإلقليم.
وتضاف أققام الضحااي اجلدد إىل أكثر من  500شخص لقوا حتفهم نتيجة صراعات قبلية أخرى كان
مسرحها إقليم داقفوق غريب البالد ،وجنوب كردفان يف اجلبال الشرقية مبدينة أيب جبيهة.
أما األحداث األخرية يف إقليم النيل األرزقق فسببها مقتل أحد املزاقعني يف منطقة أموقا مبحلية قيسان،
وسرعان ما تداعت األوضاع يف ابقي مدن اإلقليم جراء االهنياق األمين لتشمل مناطق قيسان ولكوقي وأموقا
وأم دقفا وقنيص والروصريص ،واألخرية يوجد فيها واحد من أكرب خزاانت املياه يف السودان الذي يستخدم
إلنتاج الطاقة الكهرابئية وقي املشروعات الزقاعية.
إن هذه الفنت ال بد أن وقاءها مسببات وعوامل شجعت على اشتعاهلا ،فبحسب شهود عيان فإن شراقة
الفتنة بدأت من مالك عقاق ،حيث أقاد تغيري هيكل اإلداقة األهلية يف النيل األرزقق ،فنصب أحد أفراد قبيلته
انظرا لعموم قبائل النيل األرزقق ،فأقاد الناظر اجلديد تنصيب حاشية له فقام بتنصيب أمري لقبيلة اهلوسا ،وحدد
له حدودا جغرافية إلماقته ،ابلتعاون مع حاكم اإلقليم الذي صدق له مبوقع مقرا لإلماقة ،فاعرتض الناس على
تشييد املبىن ،فأصدق أمري قبيلة اهلوسا اجلديد قراقا بوقف كل بنات اهلوسا من العمل ابلسوق واألماكن العامة
وذلك بعد التحرش إبحداهن ابلقرية  8واعرتاض الناس على بناء الداق ،وأقام اهلوسا نقاط تفتيش يف الشواقع
الرئيسية إلقجاع بناهتم إىل منارزهلن وضرهبن يف كثري من األحيان.
جراء ذلك استدعى املك الفاتح حسن عدالن مك عموم قبائل النيل األرزقق ،استدعى أمري قبيلة اهلوسا
واعرتض على طريقة تفتيش املركبات العامة وأن ذلك قد يؤدي إىل احتكاك الناس ويقود إىل فتنة ..وقال له ال
توجد إماقة يف النيل األرزقق ،ولكن توجد مكوكيات وعمودايت فإن أقدت أن تكون عمدة لتدير شؤون
قبيلتك فال مانع بذلك ،فرفض أمري اهلوسا قأي املك مجلة وتفصيال وحدثت مشادات كالمية ،فقام املك
بسجن أمري قبيلة اهلوسا ،وعلى إثر ذلك قامت قبيلة اهلوسا ابلنيل األرزقق مبسرية ضخمة قاكبني  13عربة
جامبو وعددا كبريا من احلافالت والعرابت الصغرية ،جابوا هبا مدينيت الدمارزين والروصريص وفيها مت شتم وسب

املك الفاتح ،وكل اإلداقة األهلية ابلنيل األرزقق ،فكان قد الفعل أن احتشد مكوك النيل األرزقق ودقوا النحاس
واستعدوا للحرب وذلك منذ أكثر من شهرين.
وقام أانس يف منطقة أداسي جبنوب شرق النيل األرزقق بقتل أحد الرعاة من قبيلة اهلوسا ،ويف اليوم التايل
قام أفراد من قبيلة اهلوسا بقتل شخصني من قبائل النيل األرزقق إىل أن وصل احلال إىل هكذا شكل ،فتساقع
كثري من أفراد قبيلة اهلوسا إىل قيادة الفرقة الرابعة وتسليم سالحهم وقالوا إهنم ليسوا دعاة حرب ،وال يعرفون
كيف يستخدمون السالح وأن من سلحهم هم احلركة الشعبية جناح مالك عقاق!
ومع ارزدايد وترية العنف وحرق عشرات احملال التجاقية اضطرت السلطات األمنية إىل حظر التجوال يف
تلك املناطق من الساعة السادسة مساء إىل السادسة صباحا إىل حني إشعاق آخر ،ومنعت كذلك التجمعات
العامة ،وأقسلت تعزيزات من الشرطة واجليش والدعم السريع حلسم ما مسته التفلتات األمنية ،وهددت ابختاذ
اإلجراءات القانونية ضد املخالفني...
لقد ظلت األنظمة السابقة والالحقة يف السودان تستخدم القبائل وقودا لصراعاهتا ،ومل يسلم من ذلك
عسكري وال مدين ،واخلاسر الوحيد يف هذا الصراع هم أهل البلد ،فما رزالوا يدفعون الثمن غاليا من دمائهم
وأقواحهم .وإن اإلسالم قد حرم دم املسلم ،وحرم االقتتال بني املسلمني ،حيث قال قسول هللا ﷺ« :إِ َذا
ِ ِ ِ
ول ِف النَّا ِر» ،والقتال حتت الراية العصبية حرمه اإلسالم ،يقول
س ْي َف ْي ِه َما فَالْ َقاتِ ُل َوال َْم ْقتُ ُ
الْتَ َقى ال ُْم ْسل َمان ب َ
ض ِ
ت رايَة ِع ِميَّة يَ ْدعُو إِ َل َع َ ِ
صبِيَّة فَِق ْت لَتُهُ َجا ِهلِيَّة».
ب ل َع َ
النيب ﷺَ « :م ْن قَاتَ َل ََتْ َ َ
صبيَّة أ َْو يَ ْغ َ ُ
فال بد أن يعي أهل السودان أن الوسط السياسي املوجود هو سبب األرزمات واملشاكل ألنه يفتقر إىل
الفكرة السياسية الواعية .ولن يوقف نزيف االقتتال القبلي إال دولة اخلالفة الراشدة الثانية على منهاج النبوة
ألهنا تقوم على عقيدة أهل البلد؛ عقيدة ال إله إال هللا حممد قسول هللا ،فهي وحدها القادقة على صهر الناس
بوصفهم أمة واحدة على أساس اإلسالم العظيم ال على أساس العنصرية ،وال القبلية ،وال الوطنية ،لذلك كان
واجبا على كل مسلم ومسلمة العمل إلقامة هذا الفرض العظيم الغائب؛ صرح اخلالفة الراشدة على منهاج
النبوة.
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