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 فاتحة

 

يددخل السددودان اليددوم مرحلدة فاصددلة فددي تاريخدسا وتزخددر السدداحة السدودانية بددزخم فكددري 

متعددداتو وبندوازع شدتىا غني من تلقداء أهلدسو ومدن تلقداء بعده المهتمدين بدأمره ألسدباب 

نطالقدس وتحقيدق تقدمدسا فمدا اقعددت أالمشداكل التدي  يوتقدم المبادرة تلو المبادرة لحدل عصد

السياسدي  االسدتقاللاستطاع أداؤه السياسي واالقتصدادي االسدتجابة الوافيدة لمطدامح تعزيدز 

لمتوازندة اقتصادي ونهوض ثقدافي واجتمداعي يقدوم علدى التنميدة الشداملة العادلدة ا استقاللب

 القابلة لالستدامةا

ولقد تمليت في كثير من األفكدار التدي ترطدروو والمبدادرات التدي ترقددم فألفيدت الكثيدر  

و االسددتقاللمنهدا يتولددد مدن جددو النزاعدات المتنوعددة والمتعدددة التددي سدادت مرحلددة مدا بعددد 

ت وينطبدع بهداا ولقددد سدعى بعدده األفكدار والمسداعي المطروحددة إلدى حددل بعده المنازعددا

التي استعصت على الحل طويالًا والبعه يهددف إلدى تعميدق النزاعدات بسدبب عددم اإللمدام 

المددر  بواقددع المجتمدع السددودانيو أو الصددور عددن قصددد ينطلدق مددن دوافدع أخددرى سددعت 

 إلى تعميق النزاعات وتعقيدهاا

فدي النجداو واإلخفداق  االسدتقاللإن حظ أنظمة الحكدم المتعاقبدة علدى السدودانو مندذ  

د جدداء متفاوتدداًو بمقدداييس القدددرة المنجددزة وبسددط الحريددة وتحقيددق السددالم والديمقراطيددة قدد

والتنميةا ولكن كثرة اإلخفاقدات المبدددة لامدالو فدي إقامدة نظدام حكدم قدادر ومسدتقر دفعدت 

إلددى اليددأس مددن الحدداكمين فددانفجرت الجمدداهير مددرتين إلنهدداء الددنظم التددي لددم ت ددرض لهددا 

ا كمددا أن ترحابهددا بدددالنظم 1985وفددي أبريددل عدددام  1964ام االسددتمرارو فددي أكتددوبر عددد

و خاصددة األحدزابقددرة  يأسدها مدنالعسدكرية فدي أول عهدد كدل منهدا قدد نهدده دلديالً علدى 

ددل المنازعددات بينهددا كانددت تدددور حددول اقتسددام أدوات السددلطة  علددى البندداءو إذ رأت أن جر

هه بددالواقع وتسسددس ومواقعهدداو ممددا صددرفها عددن التوجهددات الفكريددة والبددرام  التددي تددن
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لمسدتقبل زاهدرا فالترحيددب باالنقالبدات العسددكرية فدي أول عهدددهاو ثدم االنتفدداض فدي وجددس 

الدنظم التدي كونتهدداو يددالن علددى أن السدودان مددا يدزال ينتظددر تأسديس نظددام حكدم يرتضدديسو 

ويشدار  الشدعب بكدل فئاتدس فيدسو ويكدون قدادراً علدى تحقيدق العدالدة السياسدية واالقتصددادية 

 خفاقاتنا السياسيةاإلو وحتى ال يدفع ابناؤنا ثمناً باهظاً تماعية والتنمية والتقدمواالج

 

كددل هددذا أفضددى إلددى إلحدداو األسددئلة والقضددايا القديمددة التددي مددا تددزال تنتظددر الحددل  

لتسددتقر أوضدداع السدودانو وتتمهددد سددبل انطالقدس وتقدمددسا وفددي مقدمدة هددذه األسددئلة  عالنداج

والسدددالمو والهويدددةو وحسدددن إدارة التندددوعو والشددددرعيةو والقضدددايا مدددا يتعلدددق بدددالحرب 

و والوحددددةو والديمقراطيدددةو ونظدددام الحكدددمو والتنميدددة وجسدددر الفجدددوة العلميدددة يوالتراضددد

 والتقانيةا

 ندداووحرصاً على أن يبلغ السدودان مراسدي السدالم ومرافدم األمدن واالسدتقرارو وت 

أمامس فرص التقدمو ليغدو قادراً علدى صدنع الخيدر ألهلدس وللنداس مدن حولدسو رأيدت أندس مدن 

وليتيو واجبدداً علددي وحقدداً لدديو أن أسددهم بددالرأي بمددا عسدداه أن يعددين فددي تقددويم المسددار ئمسدد

برؤيددة اسددتراتيجية تستشددرف مسددتقبالً تمندداً مسددتقراً متفتحدداً علددى التقدددمو يصددنعس كددل بنيددس 

ليغدددو السدودان أقددل افتقداراًو وأكثددر  ن العددل والمسدداواة واإلنصدافا ولمصدلحتهم علدى سددن

وليغدو كذلك عضواً فاعالً فدي دوائدر انتمائدس الحضداري واإلقليمدي إنصافاًو وأفضل أمانا ا ً

الدوليدددة ا فأقبلدددت علدددى إعدددداد هدددذه الدراسدددة التحليليدددة االسدددتراتيجية التدددي  األسدددرةوفدددي 

مدا أعدان عليدس اإلمكدانو فدي أمدور تتعلدق بدالوطن  حرصت لها أن تكون علمية موضوعيةو

 لطموحاتس واستجابة لتطلعاتسا اً ومستقبلسو وفاء

ولمدا علمتنددي تجددارب الحيدداةو خاصددة مددا تعلددق منهددا بالشددأن العددامو أن كددل تصددور  

فكري أو بناء تنظيمي ال ينغرس فدي التدراا األصديل لألمدةو وال يهددف إلدى مصدلحتها فدي 

راً علددى االسددتجابة للحاجددات والطموحددات المتجددددةو سددينهار تجددرد مخلددصو ويكددون قدداد
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ويتبدد هدراً دون طائل جدوى في حياة الناسا لدذا توخيدت الدقدة فدي تخيدر بعده الحادثدات 

والتغيراتو والتداخالت الوطنية والخارجيدة التدي حكمدت مسدار الحركدة الوطنيدة السدودانية 

عيت إلددى اسددتخالص دروس هددذه ا وسدد1956الددذي تحقددق فددي مطلددع عددام  االسددتقاللمنددذ 

المسدديرة وعبرهدداو لتكددون عوندداً فددي تصددور مددا ينبغددي أن تكددون عليددس اسددتراتيجية بندداء 

المستقبلو ومقومات ووسدائل تنزيدل مقاصدد وأهدداف هدذه االسدتراتيجية فدي أرض الواقدعو 

وتليات تنفيذها في األطدر الزمنيدة المحدددةا إذ قصددت إلدى تخيدر وانتقداء مدا أحسدب أندس قدد 

أثدر فددي مسددار العمددل الدوطني السددودانيو ومددا قددد تكددون لدس داللددة فددي الحاضددر والمسددتقبل 

لدذا جداء التركيدز علدى الرؤيدة و وذلدك حتدى نسترشدد بمجمدوع تجاربندا وإخفاقاتنداا المنظور

االستراتيجية المستقبليةو ومقصددها صدياغة النقلدة الجديددة التدي تمكدن الدوطن مدن االرتقداء 

 قل نمواً إلى مصاف الدول المتقدمة خالل عقدين من الزمانابس من صفوف الدول األ

وتررسددم  ىولكددي يتددأتى هددذاو كددان لزامدداً أن ترنشددد ألهددل السددودان الغايددات العظمدد 

 الكبرىا األهدافلتحقيقها 

وأؤكدد  بددءاً أندي ال أدعددي لمدا سدأقدم فدي هددذه الدراسدة شدموالً أو كمداالًو حسددبي أن  

 وم أمام قافلة الوطنو وأن أكون من حداتها المخلصينا يأكون قد أسهمت في تجلية الغ

 

 والكمال من قبل ومن بعد هلل رب العالمين
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 الباب االول: 

 تاريخ السودان السياسي المعاصر

 

والمواقدف التدي شدكلت تداريخ السدودان  لحادثداتيقدم هذا الباب دراسدة نقديدة تحليليدة ألهدم ا

السياسددي المعاصددرو ويسددتخلص الدددروس والعبددر المسددتفادة مددن مسدديرة الحركددة الوطنيددة 

ليعددين ذلددك فددي اإلدرا  المستبصددر لحقددائق واقددع السددودان اليددومو بكددل مكوناتددس السياسددية 

دخل عليهدا واالقتصادية واالجتماعية والثقافيةو وما يعتمل في جوفهدا مدن تفداعالتو ومدا يد

مدن عناصدر ناتجدة عدن التعداون اإلقليمدي والددولي اإليجدابي مندسو أو السدلبيا وإعمدال ذلدك 

كلددس فدددي تشددكيل رؤى مسدددتقبلية لصددياغة اسدددتراتيجية للسددالم واالسدددتقرار والديمقراطيدددة 

والوحدددة والتنميددة والمعرفددة والتقدددمو وإرسدداء قواعددد الحكددم و تأسيسدداً علددى مستخلصددات 

 برهادروس التاريخ وع

وهكددذا يددأتي هددذا البدداب انتقدداًءا للمددسثر مددن وقددائع تدداريخ السددودان المعاصددر واستخالصدداً 

لدروسددس وعبددره التددي تضددم حقددائق الحاضددرو وتعددين فددي التأسدديس لتوجهددات المسددتقبلا 

ويشددكل وقفددة صدددق ناقدددة مددع الددذاتو وسددعياً بصدديراً قائمدداً علددى المسددتفاد مددن حصدديلة 

 التجربة الستشراف المستقبلا

و ولكنندا فدي االسدتقاللو تداريخ 1956اً زمنياً يبددأ بمطلدع عدام إطاروقد حددنا لهذه الدراسة 

ذات الوقت نتحدا عن نهايات القرن التاسدع عشدر وفتدرة الحكدم االسدتعماري التدي أعقبتدسو 

ذلددك أن الحركددات السياسددية واالجتماعيددة خاصددةو غالبدداً مددا تكددون ذات نسددب حضدداري 

اعيدة واالقتصدادية والثقافيدة التدي تنبدع منهدا وتنشدأ فدي كنفهداا فأحدداا وتتأثر بالبيئدة االجتم
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ال تكدون منقطعدة الجدذورو أو منبتدة الصدلة  ةيجدتالتاريخ والحركات التي تعتمل فيدس سدبباً ون

 بما يسبقها وما ترتبس من أحداا ووقائع

 

اً للعبدر التدي إن األمر في هدذا البداب علدى نحدو مدا أبندا فدي المقدمدة يدأتي انتقداًء واستخالصد

  تضم حقائق الحاضر وتعين في التأسيس لتوجهات المستقبلا

 

 

 المقاومة والمواءمة

 

 

انتصددرت اةلددة العسددكرية  حتددىمددا كدداد القددرن التاسددع عشددر يلملددم أذيالددس إيددذاناً بالرحيددل 

االسدددتعمارية علدددى الثدددورة المهديدددة وبددددأ عهدددد االسدددتعمار ومدددا عدددرف بدددالحكم الثندددائيو 

والسددودان اإلنجليددزي المصددريو فكانددت تلددك عالمددة تاريخيددة فارقددة فددي تدداريخ السددودان 

السياسددي واالقتصددادي واالجتمدداعي والثقددافيو ولكنهددا لددم تحددل دون اسددتمرارية التدداريخ 

وإن عدددلت فددي مسدداراتسو وكبددـخلت بعدده خطددى تقدمددسو وإن رفدتددس بددبعه مددن السددوداني 

 مظاهر الحداثة التي سربت عبر نظم التعليمو واإلدارة والحكما

إن حلدول االسددتعمار لدم يكددن نزهدة وإنمددا انغرسدت فددي دربدس مقاومددة شرسدة بدددأت  

وإن  مدن شدمال الدوطن وبلغدت ذروتهدا فدي كدرريا وكاندت كدرري ملحمدة جهداد ومقاومدةو

كانددت الغلبددة الظدداهرة فيهددا لجيددوت االحتاللوبتفددوق السددالو الحددديثو البددارود والمدددفع 

الناري على السيف والحربة والنبالو فإنها قد جرعتهدا مدرارات وسدجلت مدن البطدوالت مدا 

أقددر بددس األعددداءا والمطددالع لكتددب مثدددل لحددرب النهددرل )لونسددتون تشرشددل(و و)السددديف 

ين باشدا(و وكدذا كتابدات عددد مدن المدسرخين المعاصدرين مثدل والنار( في السدودان )لسدالط
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نعددوم شددقير ومحمددد فددوزي ومددن قددبلهم كاتددب الشددونة ليددرى فددي بعدده جوانبهددا إنصددافاً 

للبطولددة السددودانية وللمقاومددة التددي قابددل بهددا السددودانيون الغددزاةا وهددذا إرا قددديم سددجلتس 

يددزي عددن رمدداة رحددديث المقحادثددات الحقددب فددي التدداريخ القددديم والوسدديط والحددديثا ومددا 

 -علدى ذلدك الدزمن -الحدق بالبعيدا وما كان للغدزاة أن ينتصدروا لدوال تفدوق السدالو الحدديث

البدارود والمدددفع الندداريو علددى السدديف والحربددة والنبدلا تلددك كانددت معادلددة ال تسددتقيم فيهددا 

 المقاومة والمقابلةا

ا لدددم تدددنعم بالهددددوء ولكدددن بدددالرغم مدددن غلبدددة القدددوة االسدددتعمارية الغازيدددةو فإنهددد 

واالستقرارا وإنما تفجرت االنتفاضدات والثدورات تحدت أقددامها طدوال فتدرة بقائهدا المقيدت 

ن تنسدجم مدع قهدر أبالسودانا فالوطنيدة السدودانية وبسدند مدن عقيددتها وثقافتهدا مدا كدان لهدا 

  عزتهددا أو تستسددلم لمحاولددة كسددر إرادتهدداا وكانددت االنتفاضددات والثددورات مددن ذات نسددي

إلرا المهددددوي الجهدددادي أو ذات صدددلة بالمسدددتحدا مدددن حركدددات النضدددال والمقاومدددة ا

ر زيتداً ووقدوداً سدعلالستعمار في العالم مدن حدول السدودان وإن وجددت هدي األخدرى كدذلك 

اشدددتعالها مدددن تلقددداء الددددين وإنجدددازات الحضدددارة العربيدددة اإلسدددالمية ومعدددار  مقاومدددة 

قدد  1908قدادر ود حبوبدة بدأرض الجزيدرة عدام االستعمار األفريقية خاصدةا فثدورة عبدد ال

كاندت فاتحددة االنتفاضددات ذات الصددلة بددروو المهديدةا وثددورة السرددحيني فددي جبددال النوبددة و 

و كلهدا شدارات علدى درب 1916و ومقاومدة دارفدور فدي عدام 1928وانتفاضة النوير عدام 

كثددر اكتمدداالً المقاومددة وعدددم التصددالح الددذي أشددرنا إليددسا ولكددن الثددورات واالنتفاضددات األ

التدي سدبقها إضدراب طلبدة المدرسدة الحربيدة  1924وتبلوراً في وجس االسدتعمار هدي ثدورة 

و ومعركددة قيددام مددستمر الخددريجين 1912وإضددراب عمددال الوابددورات عددام  1910عددام 

ومقاومدة الجمعيددة التشددريعية ومدا أعقبهددا وغيددر ذلدك مددن مظدداهر المقاومدة والددرفهو فددي 

 ااالستقاللحتى تحقق تسلسل سنورده فيما بعد 

ولئن سادت المقاومة طوال فتدرة بقداء االسدتعمار فدي السدودان فدإن ثمدة ضدرورات  

قدد أههددرت درجددات مددن المواءمدة تمثلددت فددي احتددرام القدانون والحددرص علددى الددتعلم فيمددا 
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النظددام التربددوي االسددتعماريا ولكددن ال  إطددارعددرف بالمجددالس الحديثددة التددي قامددت فددي 

ات أن ترفهدم علددى أسداس أنهدا قبدول بدداألمر الواقدعو أو خضدوع لدسا وقددد ينبغدي لهدذه الظداهر

عبددر عددن هددذا بصددورة جليددة السددير جدديمس روبرتسددون فددي مقابلددة إذاعيددة بهيئددة اإلذاعددة 

( حدين سدئل عدن المقارندة بدين فتدرة خدمتدس فدي أفريقيدافي )برندام   1961البريطانية عام 

اا فتجنددب ببراعددة اإلداري الحصدديف السددودان وفتددرة خدمتددس فددي نيجيريددا كحدداكم عددام لهدد

الوقوع في شدبا  المقارندة وقدال لإندي قبدل عملدي بالسدودان عملدت فدي فلسدطين ثدم عملدت 

بعددده فددي نيجيريددا وكانددت فتددرة عملددي بالسددودان أغنددي فتددرات حيدداتي بددالخبرة والتجربددة 

 ً و موهفداً أو أو فقيدراً  كدان ومعاشرة أناس أكن لهدم احترامداً كبيدراً وعظيمداًو فالسدوداني غنيدا

عامالً يتميز بإحساس عال من الكرامدة وعدزة الدنفس ولكندس فدي ذات الوقدت يحتدرم القدانون 

كضرورة الزمة لسير الحياة ال قبدوالً لدسو بدل إن الفقيدر الدذي يرتددي قميصداً ممدزق الظهدر 

لمحدروتل الددذي يفلددح األرض ويعددرق يددرى أنددس فددي عددين الخددالق أفضددل منددك رغددم أنددك 

س فدي يدوم القيامدة سديدخل الجندة بينمدا تخلدد أندت فدي الندارلا وهكدذا يتضدح الحاكم ويسمن أن

 أن المقاومة وعلو النفس والكرامة طبع وإطاعة القانون مواءمة ال تكسر شوكة المقاومةا 

 

 نشأة النخبة السـودانية

 

لقددد التقددت روافددد عديدددة فددي تشددكيل النخبددة السددودانية التددي تولددت قيددادة الحركددة  

كددل وجوههددا السياسددية واالقتصددادية والنقابيددة والعسددكريةو وإن هددذه النخبددة الوطنيددة فددي 

المكونة من المثقفين والتجدار والعداملين والجندودو وإن نجحدت فدي جعدل المقاومدة والحركدة 

الوطنية حركة شعب بأسرهو فإندس ال يمكدن إنكدار دورهدا فدي قيدادة الحركدة الوطنيدة وريدادة 

 هاو لذا كان اهتمامنا بها واهتمامنا بنشأتهاامسيرتها وتشكيل شرعبها وتفرعات
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فدالمثقفون جداءوا نتداج التعلديم األهلدي الممثددل فدي الخدالوي والمددارس الفقهيدة التددي  

كدرد فعدل مدزدوج علدى نظدم  1912شهدت ذروتها في إنشاء المعهد العلمي بأم درمان عام 

 المسيحيةا التعليم الحديثة الدخيلة وحركة التعليم التي بثتها اإلرساليات

 

 وعندي معهد وطني العزيزل  لما بخش مدرسة المبشــر  

 

ومن رافد جديدد هدو المددارس التدي أنشدأتها السدلطة االسدتعمارية وعلدى رأسدها كليدة  

ن كدددان القصدددد مدددن إنشددداء هدددذه إا و1924غدددردون التذكاريدددة  ومدرسدددة كتشدددنر الطبيدددة 

ن لمدلء الددرجات الددنيا فدي سدلم المدارس ومن إنشاء كلية خاصة تخري  عددد مدن المتعلمدي

وهائف الحكومدة وبعده مدرسدي المرحلدة األوليدة والحدرفيينا فكدان التعلديم مفتاحداً للتفدتح 

ذلدك أول األمدر وجدود عددد مدن المدرسدين  علدىعلى مصادر المعرفدة والثقافدةا وقدد أعدان 

ناصددر الددذين أتددوا مددن مصددر وبددالد الشددامو ثددم المعلمددون السددودانيون أنفسددهما فددأدخلوا ع

مددسثرة فددي نظددام التعلدديم فددي كليددة غددردون التددي وصددفها إدوارد عطيددة بأنهددا كانددت تشددبس 

الثكنات العسدكرية مدن حيدث الصدرامة واالنضدباط والتوجيدسا وكدذلك مدا ورد إلدى السدودان 

من كتب وصحف ومجالت عربية فكان طدالب الكليدة والخريجدون يقدرأون العدروة الدوثقى 

ة والثقافدددة والهدددالل إضدددافة إلدددى كتدددب التدددراا العربدددي والمقطدددم والمقتطدددف ثدددم الرسدددال

اإلسدالمي ومسلفدات األدبداء نثدراً وشدعراً وكتدب أخدرى حبخبدت العربيدة وتدابهدا إلدى نفوسدهم 

وصدددحت قددرائحهم بالشددعر والخطبددة فددي المناسددبات الدينيددة بمددا أزكددى النخددوة والمددروءة 

يددراً عددن دواخددل أنفسددهما كمددا والعددزة والمقاومددة فددي أنفسددهم محاكدداة لتددراا أجدددادهم وتعب

شددكل ميددل المتعلمددين السددودانيين إلددى منازلددة المسددتعمرين فددي ميددادين تفددوقهم وبأسددلحتهم 

التي اعتقدوا أنها سبب تفوقهم وغلبدتهم وفدي مقددمتها العلدم الددافع إلنشداء الجمعيدات األدبيدة 

كل الحركددة واألنديدة الثقافيددة وحلقددات الدددرس التددي سدديأتي ذكرهدا فددي سددياق التعددرض لتشدد

 الوطنيةا
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 تشكل الحركة الوطنية

 

مدن انتشدار المددارس وافتتداو ندادي المددارس وههدور الصدحافة الوافددة مدن خددارج  

 1924السددودان أول األمددرو ثددم المنشددأة فددي داخلددس خاصددة ههددور مجلتددي النهضددة عددام 

ونشددأة الجمعيتدين األدبيتدين فددي حدي ل أب روفل  وحدي لالهاشددمابل  1934والفجدر عدام 

و تخلقدت حركددة 1936المصدرية عدام  -ي أواخدر العشدرينات وتوقيدع االتفاقيدة البريطانيدةفد

 الخريجين وتبلورت في شكل تنظيمي خاص بهم هو مستمر الخريجينا

نديددة وتشددكيل الجمعيددات األدبيددة فددي أواخددر العشددرينات وأوائددل األولقددد كددان لقيددام  

السددودانيةا كمددا أن سياسددة العنددف  الثالثينددات األثددر الواضددح علددى تشددكيل الحركددة الوطنيددة

رت قددد عسخدد 1924مددة االحددتالل بعددد ثددورة والضددغط وتقييددد الحريددات التددي انتهجتهددا حكو

فددفعهم  1936انطالق العمل السياسي العلني في أوساط الخدرجين إلدى أن تدم توقيدع اتفاقيدة 

إلدى تأسديس هذا إلى ما سدبق أن أشدرنا إليدس مدن الحدرص علدى االسدتزادة مدن العلدمو فلجدأوا 

الجمعيدات األدبيدة كمجموعدات للقدراءة والمناقشددة والحدوارا تشدكلت هدذه الجمعيدات األدبيددة 

مدن مجموعددات أصدددقاء ومتجدداورين فددي السددكن فدي أغلددب األحيددانو ركددزت علددى قددراءة 

الكتدب والمقدداالت والتددداول فددي محتوياتهددا ثددم اتسددعت دائددرة اهتمامهددا فاتجهددت إلددى تندداول 

لمعاصدرة والتركيددز علددى دراسدة األدبيددات السياسددية فيمدا تسددتورده مددن القضدايا السياسددية ا

كتددب ومجددالت حتددى بلددغ اهتمددام جمعيتددي ل أب روفل ولالهاشددمابلو وقددد سددميت أحياندداً 

جمعيددة المددوردة أو الفجددرو دراسددة الكتددب اإلنجليزيددة األدبيددة والفكريددة والسياسدديةا ولقددد 

 The New“لفددابيين ومجلدددة كانددت ألعضدداء جمعيدددة لأب روفل اهتمامددات بكتدددب ا

Stateman and Nation” و التددي كانددت تشدددايع الفددابيين و كمددا اشدددتركوا فددي الكتدددب

فكددانوا أول مددن  ”The Left Book Club“اليسددارية التددي تصدددر ضددمن مجموعددة 

تعددرف علددى الفكددر االشددتراكي بصددورة واسددعةا ولقددد انتشددرت هددذه الجمعيددات األدبيددة فددي 

كددان مددن أبرزهددا الجمعيددة األدبيددة بددود مدددني والتددي نشددط فددي كثيددر مددن عواصددم األقدداليم و
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خيدددر  أحمددددتأسيسددها نفدددر ممددن كدددانوا أعضددداء فددي جمعيدددة لأب روفل أمثدددال األسدداتذة 

المحدامي وإسددماعيل العتبددانيو الددذي أسددس جريدددة الددرأي العددام فيمددا بعدددو وعثمددان شددنديا 

مسديرة الحركدة الوطنيدة روفل والفجدر قدد تفردتدا بداألثر البدالغ فدي  غيدر أن جمعيتدي لأب

 الثقافية والسياسيةا

إن أعضاء هاتين الجمعيتين من شباب الخدريجين فدي ذلدك الزمدان قدد تعداونوا بيدنهم  

فددى قددراءة مجددالت ومنشددورات لمددسلفين أوربيددين ذوي ميددول يسددارية وتددداولوا مددا تنشددره 

العربدددي  الجمعيددة الفابيددة ونددادي الكتددداب اليسدداري مددع مواصددلة اهتمدددامهم بكتددب التددراا

اإلسالمي والكتب والمجالت العربية الحديثدة فدي زمدانهما وقدد تدرادف موقفدان حدادان لددى 

هدذه الجماعدة تجداه القيدادات الطائفيدة الدينيدة وتجداه قددامي الخدريجين المناصدرين للزعمدداء 

السياسدديين والمنقددادين لهددم فددي كثيددر مددن األحيددانو وذلددك نتيجددة حاجددة الخددريجين لسددند 

ينيين الرئيسدديين السديد علددي الميرغنددي والسدديد عبدد الددرحمن المهدددي خاصددةو الدزعيمين الددد

والشدريف يوسدف الهندديو وحاجدة السديدين إلدى تكدريس نفوذهمدا بددعم مدن المثقفدين الددذين 

 مثل الخريجون طالئعهما

إن أعضدداء الجمعيتددين األدبيتددين كددان مددن الممكددن لهددم االندددماج فددي جمعيددة واحدددة  

نل بسددب عضددوية إدوارد عطيددة فددي جمعيددة الفجددرا لددم تكددن بددين لددوال تددأبي لاألبددروفيي

أعضاء الجمعيتين فروق ايدولوجية وإنمدا كانتدا جمعيتدين صدفويتين وإن مالدت جمعيدة لأب 

روفل إلددى إكثددار الحددديث عددن االشددتراكية وحقددوق المسدداكين المظلددومين ودعوتهددا إلددى 

إن الجمعيتدين أههرتدا اعتقدداداً الصدناعي والزراعديا  اإلنتداجتوسديع قاعددة التعلديم وتحدديث 

راسخاً فدي دور المتعلمدين فدي قيدادة حركدة الحريدة والتغييدر وإيمانداً بدأن التخلدف والتقليديدة 

 السائدان في المجتمع السوداني ال يمكن مقارعتهما وإزالتهما إال بالتغييرا

ولكددن الدددافع  1938مدن كددل هددذا الدذي أشددرنا إليددس نشدأ مددستمر الخددريجين فدي عددام  

-األنجلددو 1936لدذي عجددل الخطدى نحددو إنشداء مددستمر الخددريجين هدو توقيددع اتفاقيدة عددام ا

المصددرية  المشددتركة  -مصددرية التددي نصددت علددى أن الهدددف الددرئيس لدديدارة البريطانيددة
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قعت هدذه االتفاقيدة وجداء بهدا هدذا الدنص دون أن يرستشدار  للسودان هو رفاهية السودانيينا ور

لخريجددون توقيددع اتفاقيددة تتعلددق بمسددتقبل السددودان ويتجاهددل أهدل السددودان فيهدداو فاسددتنكر ا

طرفاهدا مشدداورة مدن يهمهددم أمدر هددذا المسدتقبل فددي الدرجدة األولددىا إن مقاومدة الخددريجين 

لهددذه االتفاقيددة بالحددديث القددادو عنهددا قصددد الخريجددون مددن ورائددس تأكيددد مكددانتهم ودورهددم 

جديددد مدستمر الخددريجين لكددي ال كمددافعين عددن مصدالح أهلهددم ووطددنهما وشدكلوا تنظدديمهم ال

يبدرم مسددتقبالً أي أمددر يخددص السددودانيين فدي غيبددتهما والمتتبددع لتطددور مددستمر الخددريجينو 

متجدداوزاً االختالفددات والمنازعددات التددى سددادت صددفوفس فددي كثيددر مددن األحيددانو يددرى أن 

الخريجين قدد قصددوا فدي مدستمرهم أن يرجدع مددافعاً عدن مصدالحهم ثدم يتطدور إلدى حركدة 

سية وطنية شعبية تقود الشدعب السدوداني إلدى بسدط مزيدد مدن التدأثير فدي أحدوال وطدنهم سيا

والسدعي إلددى تقريددر مصدديرهما وقدد كددان هددذا هدداهراً فدي المكاتبددات التددي دارت بددين لجددان 

المستمر المتتالية وبين الحكومة االسدتعماريةو خاصدة البرقيدة التدي بعثدت بهدا لجندة المدستمر 

والتدي تعتبدر فاتحدة للعمدل السياسدي والعلندي  1942يطداني فدي ينداير وإلى الحاكم العدام البر

بحقددوق السددودانيين  االعتددرافللمددستمرو والتددي عبددر فيهددا عددن أمددل أعضدداء المددستمر فددي 

وشعوب األمة العربيدة بعدد النصدر النهدائيو أي النصدر النهدائي فدي الحدرب العالميدة الثانيدة 

ة فيهددا فدددي معركتددي لكدددرنل فددي وجدددس التددي كانددت لقدددوة دفدداع السدددودان مشدداركة بدددارز

اإليطداليينو ولالعلمددينل فدي وجددس األلمددانا وتصداعدت وتيددرة المطالدب السياسددية بالمددذكرة 

الشددهيرة التددي بعثددت بهددا اللجنددة إلددى الحدداكم العددام تطالددب بحددق تقريددر مصددير السددودانيينا 

 وكان أهم مطلبين حوتهما المذكرة هما:

ية فددي أقددرب فرصددة ممكنددة إعالندداً يمددنح المصددروتصدددر الحكومتددان البريطانيددة  -1

السدودان بحددوده الجغرافيددة الحاليدة حددق تقريدر المصدير بعددد الحدرب مباشددرةو وأن 

يرحاط هذا الحق بضمانات لحرية التعبير الكاملدة ولحدق السدودانيين فدي إبدرام اتفاقيدة 

 خاصة مع مصرا

 تكوين مجلس نيابي للسودانيين يجيز الميزانية ويصدر القوانينا  -2
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وبدالرغم مدن أن سدلطات االحدتالل كاندت تتأمدل فدي وسدائل السدماو إلتاحدة فرصددة 

أوسددع للسددودانيين لمشدداركة أوسددع فددي الحكددم تفاديدداً لنتددائ  مددا نصددت عليددس اتفاقيددة عددام 

والسددماو بعددودة وحدددات الجدديش المصددري إلددى السددودانو والسددماو  بددالهجرة إلددى  1936

أشدددخاص بريطدددانيين أو مصدددريين  ومدددن السدددودان دون قيدددد أو شدددرطو وعلدددى ترشددديح

للمناصددب الرسددمية حددين ال يوجددد مددن السددودانيين مددن هددو مسهددل لشددغلهاو وتفاديدداً كددذلك 

إلنجددذاب الخددريجين إلددى مددواالة مصددر وتوثيددق عالقددتهم معهدداو فددان رد الحكومددة علددى 

مدذكرة الخدريجين قدد كدان عنيفداًو رفضداً لتنصديب مدستمر الخدريجين متحددثاً باسدم الشدعب 

اني أو السددماو لددس بدددور سياسددي مباشددرا غيددر أن السددكرتير اإلداري عدداد والتقددى السددود

ببعه أعضاء لجنة الخمسدة عشدر وعبدر لهدم عدن شدم مدن التعداطف مدع تمدال وتوقعدات 

الخريجين وأكد لهم عزم الحكومدة علدى العمدل المتددرج علدى تحقيدق غالبيدة المطالدب التدي 

لشخصددي غيددر الموثددق مددن قبددل السددكرتير تقدددم بهددا الخريجددونا ولقددد تسددبب هددذا الددرد ا

اإلداري ولبعه أعضاء اللجنة دون سواهم فدي انقسدام حداد فدي صدفوف اللجندة شدبيس فدي 

عندددما تخيددر السددكرتير اإلداري بعضدداً مددن  1931ذلددك باالنقسددام الددذي حدددا فددي عددام 

أعضدداء لجنددة اإلثنددي عشددر التددي تكونددت للتوسددط بددين الحكومددة وطددالب كليددة غددردون 

بسددبب خفدده رواتددب الخددريجين مددن ثمانيددة جنيهددات إلددى خمسددة جنيهددات  المضددربين

ومددن  أحمددد إبددراهيمونصدفا وكددان وراء االنقسددام أن بعده أعضدداء اللجنددة بقيددادة السديد 

شددايعس مددن جماعددة الفجددر المدددعومين مددن قبددل السدديدعبد الددرحمن المهدددي الددذين اختدداروا 

طريددق االعتدددال مبدددين اسددتعدادهم لمواصددلة االتصدددال مددع الحكومددة بأمددل تنفيددذ وعدددد 

السكرتير اإلداري لتحقيدق غالبيدة المطالدب التدي حوتهدا مدذكرة المدستمر بينمدا اختدار السديد 

واجهددة مدددعوماً مددن قبددل أعضدداء اللجنددة مددن جماعددة لأب إسددماعيل األزهددري خددط الم

نعكدس ذلدك الخددالف االفاضدل وبجماعدة األشددقاء خدارج اللجندة و اللدـسعبدد روفل والسديد 

لتكدون نتائجهدا نافدذة  1942ات مجلس المستمر ولجنتس التي أجريدت فدي ديسدمبر انتخابفي 

ة بقيدادة السديد إسدماعيل إذ فازت الجماعة التي اختارت خدط المواجهد 1943في يناير عام 
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األزهددددري ومناصددددرة األشددددقاء مددددن جماعددددة لأب روفل فاختلطددددت األوراق وتبدددددلت 

ا أحمددد إبددراهيمنحدداز السدديد عبددد الددرحمن المهدددي إلددى المعتدددلين بقيددادة السدديد االتحالفددات ف

دوض لجدوئهم إلدى  وبحدث السديد إسدماعيل األزهدري والمتحدالفون معدس عدن سدند جديددا وعم

يةو اختداروا التحدالف مدع القطدب اةخدر أي السديد علدى الميرغندي الدذي كددان القاعددة الشدعب

قد بادر إلى تحقيدق هدذا التقدارب بيندس وبدين هدذه الجماعدة التدي ترسدخ نفوذهدا فدي المدستمر 

ات بسدددبب ضددديقس مدددن تندددامي نفدددوذ السددديد عبدددد الدددرحمن المهددددي نتخابدددبفوزهدددا فدددي اال

الحددال يخطدط إلضددعاف مكانددة منافسددس وطموحاتدس ودعددم الحكومددة لددسا وقدد كددان بطبيعددة 

 الرئيس السيد عبد الرحمن المهدي وتضمير نفوذه في صفوف الخريجينا

السياسدددية التقليديددة فددي رحدددم  األحددزابمددن هددذا االسددتقطاب الحددداد تولدددت أجنددة 

المددستمر وخرجددت إلددى الوجددود فددي منتصددف األربعينددات وهلددت القددوى األساسددية فددي 

 ا1969ى عام الحركة الوطنية السودانية إل

إن المتأمل في سيرة مستمر الخريجين ومسديرتس يدرى أن همدس لدم يكدن قاصدراً علدى 

مطالب الخريجين وأحدوالهم وإنمدا تعدداه إلدى الهدم الدوطني العداما بدل إندس قدد تديقظ إلدى أمدر 

 طدارلم يكن سائداً في كل األحوال في زمدان نشدأة هدذا المدستمرا ذلدك أندس قدد ركدز علدى اإل

تددس والددذي ينبغددي لتلددك الحركددة أن تنضددبط فيددس ويكددون الموجددس لمسددارها الفكددري لحرك

ومسيرتها لذا كان التركيز على القدراءة والددرس والتنداول الفكدري العميدق لحاجدات تحدرر 

الوطن ونمائسا ويتجلى هذا في نشاط الجمعيدات األدبيدة التدي مهددت لظهدوره علدى نحدو مدا 

خيدر المحداميو  أحمددسديس مدن أمثدال األسدتاذ أبنا في موقع سبقا بل إن بعه رواده ومسس

الددذي تنسددب إليددس وبحقهددا فكددرة تأسدديس المددستمرو واألسددتاذ إسددماعيل العتبددانيو واألسددتاذ 

محجوبو والسديد حمداد توفيدقو قدد كاندت لهدم مسداهمات فكريدة ههدر بعضدها  أحمدمحمد 

 أحمدددسددتاذ مطبوعداً مسددتقالً أو فدي مجلددة الفجدر وغيرهددا مددن وسدائل النشددر والدذيوعا فاأل

خيددر قدددم محاضددرتس المشددهورة التددي دعددا فيهددا إلددى تأسدديس المددستمر علددى مثددال المددستمر 

ا ثدم عدداد وشددرحها مفصدلة مددع سدديرة 1937الهنددي ونرشددرت فدي مجلددة الفجددر عددد مددايو 
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 أحمددددالحركدددة الوطنيدددة فدددي األربعيندددات فدددي كتابدددس لكفددداو جيدددللا أمدددا األسدددتاذ محمدددد 

 1942لعديددة فددي مجلدة الفجدرو ألقدى محاضدرة فدي عددام المحجدوب فإضدافة إلدى كتاباتدس ا

كانت عظيمة األثر في تصدورات المدستمر للحركدة الوطنيدة بعندوان ل الحركدة الفكريدة فدي 

السودان إلى أين يجب أن تتجدس"ل فصدورها حركدة أدبيدة تتحدول إلدى حركدة فكريدة تجدذب 

فددي حركددة التحددرر وتشددكل رافددداً  االسددتقاللالجمدداهير وتعبئهددا فددي حركددة وطنيددة تحقددق 

العربيا والسيد حماد توفيق قد اهتم باالقتصاد وحاضدر فيدس وأعدد كراسدات ثدالا فدي هدذا 

الشددأن احددتفظ بهددا طددويالً ولكنهددا لددم تجددد طريقهددا إلددى النشددر كاملددةا واألسددتاذ إسددماعيل 

العتبدداني صدداحب جريدددة الددرأي العددام المسددتقلة سدداهم بنشدداط فددي الجمعيددة األدبيددة بلأب 

فرعها الذي تأسس في ود مدني ونبعدت فيدس فكدرة مدستمر الخدريجينا إن ذكدر روفل وفي 

هدسالء األعددالم نددورده علددى سددبيل المثددال ال الحصدرا فكثددرا هددم الخريجددون الددذين أطددـخروا 

أسددهموا فددي تأسيسددس وعملددوا مبددادرين فددي صددفوفسا حسددبنا مددن ذكددر ولنشدداط المددستمرو 

لجيدل نيدر الفكدر والبصديرة الدذي جعدل فكدره هسالء األعالم أن نوضح نموذجاً لرواد ذلك ا

 هادياً لعملسو وجاء عملس ترجمة لفكره النير وموهفاً في خدمة الناس والوطنا

وكما أشرنا فإن الخالفات التي ههدرت فدي صدفوف المدستمر أحيانداً لدم تكدن لفدروق 

وطن أيديولوجيس بينة ومتباينة وإنما ههرت ضمن اجتهدادات فدي الطريقدة المثلدى لخدمدة الد

سو أو بسددبب النددزوع الشخصددي إلددى الزعامددة ولكنهددا لمددن يتددابع مسدديرة اسددتقاللوتحقيددق 

هسالء الرجال طوال حياتهم يدر  أنهم مدا طلبدوا تلدك الزعامدة زهدواً وتأكيدداً للدذات وإنمدا 

قصدوا لها أن تكون في خدمة الدوطن وأهلسالدذا لدم يكدن غريبداً أو مسدتغرباً أن يتسدع نطداق 

لخددريجين ليشددمل المهرجددان الثقددافيو ويددوم التعلدديم الددذي تمكددن المددستمر اهتمددام مددستمر ا

عبددره مددن تأسدديس عدددد مددن المدددارس الوسددطى فددي األربعينددات فدداق ضددعف مددا أسسددس 

االستعمار طوال فترة بقائسا كمدا أن المدستمر قدد وسدع نشداطس االجتمداعي وأنشدأ فيمدا أنشدأ 

عدم الحدركتين الرياضدية والفنيدةا ولقدد معهد القرت لرعايدة األيتدام وتعلديمهم والمسدارو ود
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كددان لمدرسددة لأب روفل األثددر البددالغ فددي توجهددات المددستمر صددوب العمددل االقتصددادي 

 واالجتماعي واالهتمام بجموع المواطنين بسب نزعتها الوطنية ذات الطابع االشتراكيا

 

 السـياســية األحزاب

 

والمسددببات المتشددعبة  األحددزابال يتجدس هددذا القسددم إلدى الخددوض فددي تفاصدديل نشدأة 

التي أفضت إلدى قيامهداو وإنمدا يتوجدس إلدى النظدر فدي طبيعدة تكوينهدا وأسداليب عملهدا ومدا 

جندداه السددودان مددن تلددك الطبيعددة البنيويددة لألحددزاب وأسدداليب عملهدداا يكفددي أن نبدددأ بددذكر 

االستقطاب الحاد الدذي وقدع فدي صدفوف مدستمر الخدريجين وتدأثير التحالفدات التدي عقددها 

فريدق مدع مراكدز النفدوذ فدي الزعامدة الدينيدة وعالقدة كدل مدن الفدريقين بطرفدي الحكدم كل 

الثنائي دون تفصيل ذلك كلسو فلقد تناولس العديد مدن كتدب التداريخ والكتابدات السياسدية التدي 

السياسددية خاصددة الحددزبين  األحددزابا لقددد كانددت نشددأة األحددزابأرخددت للمددستمر ولهددذه 

عليددس حتددى فددي الدددول الغربيددة وفددي  األحدزابوف مددا تقددوم الكبيدرين غيددر متسددقة مددع مددأل

بعه دول القارة األفريقيةا فاألحزاب تنشدأ عدادة مدن منطلقدات فكريدةو أو خدمدة مصدالح 

طبقدات أو فئددات بعينهددا وتصددوه برامجهددا وفددق توجهاتهددا الفكريددة وتعددد برامجهددا لخدمددة 

طبقددات أو الفئدداتا وهكددذا تلدك األفكددار التددي تددسمن أو تهتدددي بهددا ولتحقيددق مصددالح تلددك ال

 األحدزابيقوم الحزب عادة على فكرة وبرنام  وهدف أو أهدداف يسدعى إلدى تحقيقهداا أمدا 

السودانية فقدد قامدت علدى أخدالط مدن األفكدار وأمشداج مدن التركيبدات االجتماعيدةو فغددت 

تحالفددات بددين جماعددات مددن المثقفددين والطوائددف الدينيددة والمجموعددات القبليددة والددوالءات 

و التددي األحددزابذاتيدة وكثيددراً مددا اصدطلحت واختصددمت تلددك المكوندات فطبددع ذلددك بنيدة ال

تعددرف أحياندداً بالتقليديددةو هشاشددة مددا تددزال تالزمهدداا كمددا اضددطرها السددعي إلددى تددأليف 

مصالح مكوناتها وأفكارها إلى الددخول فدي تندازالت متبادلدة تزيدد البنيدة التنظيميدة هشاشدة 

هدا مسدالك أمامهدا مبهمدة وضدبابيةا ولعدل مدن أهدم مقعددات ويجعل تشابك المصالح وتنافر
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تلددك البنيددات السياسددية عددن تحقيددق المصددالح والتطلعددات التددي نددادت بهددا الحركددة الوطنيددة 

أنها قد استعارت من الطريقة أو القبيلدة مقتضديات الطاعدة واالنقيداد رغدم  االستقاللعشية 

ياسدددي للقيددادات المثقفدددةا والطاعدددة التنددازع الدددذي سدداد بدددين النفدددوذ الطددائفي والتطلدددع الس

أول أمرهددا إلددى تحقيقهددا وكددان مددن  األحددزابواالنقيدداد نقدديه الحريددة التددي سددعت هددذه 

المفتددرض أن تسددعى إلددى تعزيزهددا بنهضددة تنمويددة اقتصددادية واجتماعيددة مددن بعددد تحقيددق 

ا إن السياسدة السدوية تقدوم فدي حقيقدة أمرهدا علدى إفسداو المجدال للدرأي والدرأي االسدتقالل

اةخدر والجددل والموافقددة واالعتدراضو وهدذا مددا لدم يكددن متاحداًو علدى األقددل بحدد معقددول 

التددي نشددأت معطوبددة فلددم تعددرف ديمقراطيددة حقيقيددة فددي صددفوفها  األحددزابداخددل هددذه 

بإعالندددس مددن داخدددل البرلمدددانا  االسددتقاللوصددارت فاقددددة االتجدداه والهددددف بعددد تحقدددق 

وشددعار وحددة وادي النيددل وتوافقدا فددي عاقبددة  لاالسدتقالفالحزبدان الرئيسدديان رفعدا شددعار 

مددن داخددل البرلمددانا ولكددن لددم يفكددر أي مددن الحددزبين فددي  االسددتقاللاألمددر علددى إعددالن 

ا ولديس هددذا الدذي ذكرندا مدن بدداب االسدتقاللبدرام  اقتصدادية واجتماعيدة لمرحلدة مددا بعدد 

نة وأقددالم كثيددر التقليديددة خصدومهم وإنمددا أتددي علددى ألسدد األحددزاباالتهدام الددذي تواجددس بددس 

محجددوب مددثالً فددي كتابددس ل  أحمدددو وهددا هددو األسددتاذ محمددد األحددزابممددن أسسددوا هددذه 

المضدطربةل  االسدتقاللالديمقراطية في الميزانل يفرد قسماً لمدا أسدماه لالسدودان: سدنوات 

ويستهلس بفصل يسميس لفي البحث عن الدستورل جاء فيدس: لوبددأت مشداكلنا فدور حصدولنا 

و وكدان السدبب األساسدي لهدذه المشداكل واحدداً: فداألحزاب التدي إمدا عملدت االسدتقاللعلى 

مددن دون هدددف  االسددتقاللأو عارضددتس وجدددت نفسددها فددور تحقيددق  االسددتقاللمددن أجددل 

 محددو وتتصارع في محاولة لتلبية احتياجات البلد الحديث العهدلا

رت جميعهدددا عدددن تحقيدددق هدددذه و فقصددداألحدددزابالكثيدددر متوقعددداً مدددن  كدددان الشدددم 

التوقعدددداتو إذ لددددم تكددددن لددددديها بددددرام  مفصددددلة ومحددددددة لمعالجددددة النمددددو االقتصددددادي 

كاندت تعدال  وفقداً ألهدواء  االسدتقاللواالجتماعيا وكل قضية طرحت فدي مرحلدة مدا بعدد 

 الحزبو في حين كانت هنا  مشاكل ملحة ومستعجلة تتطلب العمل الفوريا
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وتطورهدا انعددام الديمقراطيدة الحقيقيدة  األحدزابومن المعيقات التي صداحبت نشدأة 

فددي بنائهددا ومسدديرتهاا ولددئن تحققددت أحياندداًو العناصددر الشددكلية واإلجرائيددة مثددل انعقدداد 

ات الداخليدددةو فدددان هدددذا ال يعندددي الوفددداء الكامدددل للمعدددايير نتخابدددالمدددستمرات وإجدددراء اال

ئفي والقبلدددي الممدددارس علدددى الحدددزبين الرئيسددديين وفدددي الديمقراطيددة بسدددبب النفدددوذ الطدددا

داخلهمدداو إضددافة إلددى القددوة االسددتثنائية للددزعيمين الدددينيين الكبيددرين وبعدده الشخصدديات 

السياسددية األخددرى التددي أسسددت فددي نفسددها لكاريزميددةل مرموقددةو فأتبدداع القائددد الددديني ال 

س التاريخيددة قلدديالً مددا والمنبهددرون بشخصددية الددزعيم السياسددي ومكانتدد اً يعصددون لددس أمددر

يعترضون على ما يوجدس بدسا لدذا ههدرت فدي السياسدة السدودانية مصدطلحات غريبدة علدى 

الديمقراطيددة مثددل لاإلشددارةل ولمرشددح السدديدل ولمرشددح الددرئيسلا األمددر الددذي صددادر 

ات العامددة هددذه هددي المقعدددات التددي نتخابددو وفددي االاألحددزاباإلرادة الحددرة الطليقددة داخددل 

السدودانية التددي تشدكلت مدن منتصدف األربعينداتا ولقدد نشددأت  األحدزابعدة نبعدت مدن طبي

 األحدزابلعدل مدن أفددحها وأكثرهدا عرقلدة لنمدو  األحدزابعقبات أخرى فدي سدبيل تطدور 

وتطورها في منازلدة التحدديات التدي كدان ينبغدي عليهدا أن تتصددى لهداو  االنقسدامات التدي 

ي قددد انقسدم إلددى حددزبين: االتحددادالدوطني جميعدداً وبدال اسددتثناءا فددالحزب  األحددزابطالدت 

حدزب يددين بدالوالء لشديخ الطريقدة الختميدة موالندا السديد علدي الميرغندي وتخدر هدل علدى 

والئس القديم لزعيمدس ورئيسدس السديد إسدماعيل األزهدريا وعقدد السديد علدى الميرغندي لدواء 

لددى الرئاسدة للشدديخ علددى عبددد الددرحمن وههددرت فددي صددفوف حددزب األمددة تددوترات أدت إ

انقسام الحزب مرتين على امتداد تاريخدس: مدرة بسدبب الندزاع الدذي نشدأ بدين اإلمدام الهدادي 

المهدددي والسدديد الصددادق المهدددي بسددبب الخلددط بددين مقاصددد وحدددود اإلمامددة والرئاسددةا 

الفاضددل  اللدـسوأخدرى مردهدا إلددى الندزاع بدين السدديد الصدادق المهدددي والسديد مبدار  عبددد 

بدين حددزب األمدة والمددستمر الدوطنيو إذ بعدد مددا توصدلت اللجنددة المهددي فدي شددأن العالقدة 

التدي شددكلت برئاسددة السدديد مبدار  إلددى اتفدداق مددع قيدادة المددستمر الددوطنيو رفدده الحددزب 

 ذلك االتفاق بسبب ضغوط وخالفات داخلية بين بعه أطرافس المتنازعةا
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بسدبب تحدالف السديدين علدى الميرغندي وعبدد  األحدزابوضغوط أخرى غشيت هذه 

الرحمن المهددي دفاعداً عدن مكانتهمدا ونفوذهمدا فدي وجدس مدا اعتبدراه جماعدات منفلتدة مدن 

 بين المثقفين الذين تعاونوا معهماو كل في سياقسو لفترات طويلة من الزمنا

هذا من شأن مدا يمكدن تسدميتس عدوارض الندزاع والخدالف الدداخليو ولكدن األمدر لدم 

و مدن وجهددة األحددزابير السدالب علددى هدذه يقتصدر علدى هددذاو وإنمدا تالقددت معدس فددي التدأث

 نظرهاو عوامل أتت من خارج صفوفها وتمثل ذلك في ثالثة عوامل هي:

 والتنظيمات العقيديةا األحزابنشوء   -1

 الحركة النقابية والجماهيريةا  -2

 دخول الجيش في الساحة السياسيةا   -3

 

لالتقليديددةل علددى الوفدداء بمتطلبددات مرحلددة مددا بعددد تحقيددق  األحددزابإن عدددم قدددرة 

بصددورة وافيددة قددد أفسددح المجددال لألحددزاب العقيديددةو التددي نشددأت أجنتهددا فددي  االسددتقالل

األربعيندددداتو والحركددددة النقابيددددة العماليددددة وتنظيمددددات المددددزارعين ومنظمددددات الشددددباب 

ة واجتماعيدة لدم تنددل والطدالب والنسداء لتطالدب بتحقيدق نقدالت فكريددةو ومطالدب اقتصدادي

التقليديددةو التددي لددم تسددع فددي حقيقددة أمرهددا إلددى تغييددر  األحددزاباالهتمددام الكددافي مددن قبددل 

االجتمدداعي الددذي أرسدداه االسددتعمار وإنمددا سددعت إلددى إدارتددس لتواصددل -النظددام االقتصددادي

 الفئات المكونة لألحزاب التقليدية جندي ثمدار األوضداع المتميدزة التدي تأملدت لهدا مندذ فتدرة

السياسدية والتنظيمدات  األحدزاباالستعمارا ويمكن لندا أن نجمدل القدول فدي أن ههدور هدذه 

التقليديددة غيددر  األحددزاباالجتماعيددة قددد نبددع مددن إحسدداس مددا يعددرف بددالقوى الحديثددة بددأن 

فترعدت لنفسدها تنظيمدات جديددة تكدون اقادرة على تلبية ما تتوق هذه القدوى إلدى تحقيقدسو ف

 اتها ومطالبها من التشكيالت القديمةاأقدر على الوفاء بطموح
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 العقيـديــة األحزاب

 

العقيديددة متدأثرة بمددا كدان يجددري فددي مصدر مددن ناحيددة  األحددزابلقدد نبعددت هداهرة  

مدع بعده العناصدر التدي جداءت إلدى  األحدزابوبسبب الصالت التي أسسدتها قيدادات هدذه 

التجددارب فددي صددالت  السددودان تحمددل ذات أفكارهددا أو أفكددار قريبددة منهددا كمددا أوضددحتس

 بعه الشباب السوداني مع بعده العناصدر االشدتراكية التدي عملدت فدي الخدمدة السياسدية

“Sudan Political Service”  أو فدددي صدددفوف الجددديش البريطدددانيا ومدددن أبدددرز

الحركددات واألحددزاب العقيديددة التدددي ههددرت فددي السدددودان الحركددة الشدديوعية والحركدددة 

علددى قاعدددة  األحددزابالقوميددةا وقددد نشددأ كددل مددن هددذه اإلسددالمية واألحددزاب ذات النزعددة 

تنظيمددي صددارما وكددان تركيزهددا عنددد نشددأتها علددى الجوانددب  إطددارفكريددة لأيدولوجيددةل و

الفكريدة والسدعي إلدى تلمدس طريقهدا فدي داخدل السداحة السياسديةا ولكدن التغيدرات الداخليدة 

ة نشددأة مثدديالت لهددذه المتسددارعة وتددأثيرات المتغيددرات اإلقليميددة والعالميددة عليهدداو خاصدد

فددي الددوطن العربددي فددي زمدن االسددتقطاب بددين القددوى االسددتعمارية واإلمبرياليددة  األحدزاب

إلددى  األحددزابمددن جانددبو وقددوى التحددرر الددوطني والقددومي مددن جانددب تخددرو دفددع هددذه 

إسدددراع الخطدددى صدددوب النشددداط السياسدددي العملدددي وتدددرجيح العمدددل التنظيمدددي الحركدددي 

لكسددب األنصددارو فضدمر اهتمامهددا بالجوانددب الفكريددة وإن  والددعائي علددى العمددل الفكدري

 هلت الشعارات األيدولوجية مرفوعةا

وقددد حققددت هاتددان الحركتددان كسددباً مقدددراً فددي السدداحة السياسددية بجهدددهما الخدداص  

لتقتدددا فدددي الرغبدددة الجامحدددة فدددي اختصدددار المراحدددل والمسدددافاتو فلجأتدددا إلدددى اولكنهمدددا 

درة وتبنيداًو كمدا فعلدت الحركدة الشديوعية مدع نظدام مدايوو االستنصار بالقوات المسلحة مبدا

والحركة اإلسالمية مع نظام اإلنقاذا ولكدن تجدارب هداتين الحقبتدين قدد أههدرت أن العالقدة 

بددين هدداتين الحددركتين والقددوات المسددلحة لددم تكددن سلسددة علددى الدددوامو فالحركددة الشدديوعية 

ه الرائددد هاشدم العطدداو والحركددة حاولدت االنقضدداض علددى نظدام مددايو بدداالنقالب الدذي قدداد
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اإلسالمية توترت عالقاتها مدع العسدكريين وبعده المشدايعين اةخدرين لينقداذو فانقسدمت 

 على نفسها مثلما فعلت الحركة الشيوعية غداة انقالب هاشم العطاا 

ولقد يأخذ الدبعه علدى الحركدة الشديوعية والحركدة اإلسدالمية والتنظيمدات القوميدة 

التددي تكدداد تشددكل أفرعدداً ألحددزاب قوميددة عربيددة نشددأت خددارج السددودانو إنهددا جميعدداً قددد 

استقطبت إلى صدفوفها مجموعدات مدن المثقفدين والمتعلمدين ذوي الكفايدة العاليدةو فحرمدت 

العقيديددة قددد حددال  األحددزاباتهمو كمددا أن ههددور هددذه الكبددرى مددن االنتفدداع بقدددر األحدزاب

 حقيقيداً عددن القدوى الطائفيددة اسدتقالالً دون ههدور حدزب وطنددي أو أحدزاب وطنيدة مسددتقلة 

والمدارس األيدولوجيةا إضدافة إلدى التندافر والصدراع الدذي سداد بدين المددارس واألحدزاب 

ك طاقددات كثيددرة وأهدددر العقيديددة خاصددة بددين الحددركتين الماركسددية واإلسددالميةو فبدددد ذلدد

عديد من الفرص التي كادت أن تتداو لوفداق وطندي حقيقدي يتقدوى بدس الشدعب والدوطن فدي 

مقارعتددس للتحدددديات وحدددل المشدددكالت التدددي استعصددت التجددداوز زمانددداً قدددد تطددداول مندددذ 

ا ولعددل الخالفدات التددي سددادت أول األمدر فددي صددفوف مدستمر الخددريجين وبددين االسدتقالل

التددي انبثقددت عنددسو والخالفددات التددي هلددت مسددتعرة ومددا تددزال بددين الحددركتين  األحددزاب

أم أن تخلددق التنظيمددات السياسددية واسددتقرار ذلددك صددحيح أالماركسددية واإلسددالميةا تددرى 

وجودهدا سديظل أبدداً بحاجدة للتجريدب الممتددد والنضد  عبدر الدزمن فتكدون مظداهر تسددرب 

لتعجددل فددي أمددر يتطلددب بطبيعتددسو كمددا اليددأسو أو مددا يشددبهسو إلددى النفددوس مددن عالمددات ا

 أشرنا إليسو من تجريب وامتداد زمنيا

ومهمددا يكددن مددن أمددر فددإن هدداتين الحددركتين قددد أثرتددا إيجابدداً فددي مسدديرة الحركددة 

الوطنيةا فالحركة اليسارية قدد اتجهدت إلدى الطبقدات الكادحدة والقدوى الحديثدة بعامدة تعمدل 

ذات ميدول وطنيدة ولهدا إسدهامها المقددر علدى تنظديم صدفوفها لتشدب حركدة مطلبيدة صدلبة 

في الحركة الوطنية فمنحتها درجة مدن الصدالبة ولفتدت انتباههدا إلدى البعدد االجتمداعي فدي 

جهدود بنداء الدوطنا وكدان لهدا سدعيها المتميدز فدي الحركدة النقابيدة وفدي حركدة المدزارعين 
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ات االتحددادنقابددات ووالحركدة الطالبيددة والحركدة النسددائيةو وكددذا فدي المبددادرة فددي إنشداء ال

 المهنيةو خاصة بين المعلمين واألطباء والمحامينا

أما الحركة اإلسالمية فقد هلت مهمازاً على ضدمير األمدة لردهدا إلدى االعتمداد علدى 

عقيدددتها فددي نضددالها وفددي تكييددف حياتهددا فددي كددل شددعابهاا وكددان لهددا إسددهامها كددذلك فددي 

أثر العمددل وسدط الطددالب باهتمددام كبيددر صدفوف التنظيمددات الفئويددة والجماهيريدة وإن اسددت

حقيقددة يسددر العمددل بددين الطددالب  :منهددا ولعددل ذلددك يشددير إلددى إدراكهددا لحقيقتددين هددامتين

وإمكاندات تحددريكهم وتحددركهم فددي سددياق ينسدجم مددع عقيدددتهم دون كبيددر حاجددة لنظريددات 

لمدة وضعية قد تتطلب مشقة لغرسدها فدي العقدولا والحقيقدة الثانيدة هدي تخدرج الفئدات المتع

المثقفة والمهنية من المدارس والجامعاتا ومن يظفدر بعقدول هدسالء فدي صدباهم وشدبيبتهم 

يضمن لنفسس تأثيراً ممتداً في صفوفهم بعد دخولهم في سداحات العمدل والحيداة المنتجدة فدي 

 المجتمعا

 

 التنظيمات الفئوية والجماهيرية

 

 

ضدراب عمدال الوابدورات فدي مطلدع : سدبقت لندا إشدارة إلدى إالحركة النقابية والعمالية  -أ

العقددد الثدداني مددن القددرن العشددرينا وفددي هددذا الجددزء نددود أن نعددرض إلددى نشددوء وتبلددور 

الحركة العمالية ونشداطها المطلبدي وإلدى دورهدا فدي الحركدة الوطنيدةا لقدد ههدر العديدد مدن 

ابيددة اإلشددارات والشددواهد إلددى بددوادر نشددأة الحركددة العماليددةو التددي نعتبرهددا المدرسددة النق

األولدددى فدددي السدددودانو كحركدددة مطلبيدددة وسياسدددية وإن انتظدددر بروزهدددا كحركدددة منظمدددة 

ومتماسدكة إلددى مددا بعددد الحددرب العالميددة الثانيدةا فقددد حدددثت إضددرابات عماليددة متفرقددة فددي 

السددنوات األولددى مددن القدددرن العشددرين وسددط عمددال السدددكة حديدددو وميندداء بورتسدددودانو 

ولقد سعت حركدة الدوعي والنضدال التدي سدبقت ثدورة والمصالح الحكوميةو ومحال  القطنا 
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ومهدت لهدا إلدى تنظديم العمدال ودفعهدم فدي حركدة النضدال السياسدي ضدد االحدتالل  1920

البريطدانيا فنشدأت جمعيدة عماليدة فددي تلدك الفتدرة تعاوندت تعاوندداً كدامالً مدع جمعيدة اللددواء 

فوفهاا كمدا سدعت إلدى األبيه وتمكنت من ضم أعداد كبيرة مدن الحدرفيين والعمدال إلدى صد

حددثهم إلنشدداء تنظيمدداتهم الخاصدددة بهددما ولقددد كددان لهدددذه الجمعيددة دور فاعددل فددي تنظددديم 

اإلضرابات والمظاهرات الشعبية التي تفجرت فدي العديدد مدن مددن السدودان فدي الفتدرة مدن 

 1924ولكن وه  هذه الحركة قد خبا فدي الفتدرة التدي تلدت عدام  1ا1924يونيو إلى نوفمبر 

ش طددويالً لعدددة أسددباب لعددل أهمهددا الددبطش واالضددطهاد الددذي قابلددت بددس سددلطات ولددم تعدد

االحددتالل كددل حركددة اتجهددت إلددى معارضددتها ومقاومتهدداا كمددا أن ضددمور عدددد الحددرفيين 

والعمددال لددم يمكنهددا مددن إعددادة تكددوين تنظدديم مسددتقر طددوال مددا تبقددى مددن فتددرة العشددرينات 

الثالثيندات قدد شدهدت نشدأة مسسسدات عماليدة  وفترة الثالثيندات التدي أعقبتهداا غيدر أن فتدرة

و 1934اجتماعيددة وثقافيددة هددي أنديددة العمددالو إذ نشددأ أول نددادي للعمددال فددي عطبددرة عددام 

وتلتهددا أنديددة أخدرى فددي بعده عواصددم المددديريات  1935والثداني فددي الخرطدوم فددي عدام 

لثقافيددة والمددن الكبدرىا فجمعدت هدذه األنديدة شدمل العمدال ووحددتهم للنهدوض بأوضداعهم ا

واالجتماعيدةا فعمددرت هدذه األنديددة نشداطات العمددال الثقافيدة والترفيهيددةا كمدا شددكلت منبددراً 

للتعبيددر عدددن تطلعدددات العمدددال ومصدددالحهم ودعدددت إلدددى تنظددديم صدددفوفهم فدددي تنظيمددداتهم 

المستقلةا ومن العوامل التي أثرت سدلباً علدى توجهدات العمدال وتنظديم صدفوفهم صددور مدا 

الددذي يددنص علددى عقوبدددات  1924غيددر المشددروعة فددي عددام  عددرف بقددانون الجمعيددات

صدارمة علدى كدل مدن يشدار  فدي إنشدداء هدذه الجمعيدات أو يسداعد أو يعدين فدي إدارتهددا أو 

 تتدراوو بددينيسداهم فدي تنظدديم اجتمداع ألي جمعيددة غيدر مشدروعةا وكانددت العقوبدات لمدددد 

 ثالا وسبع سنواتا

                                                                 
 الحركة الوطنية  -محمد عمر بشير 1
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شددأت فددي السددودان هددروف جديدددة وفددي فتددرة الحددرب العالميددة الثانيددة ومددا تالهددا ن

فتحددت الطريددق أمددام قيددام التنظيمددات النقابيددةا وقددد ذكددر لتدديم نبلددو ل فددي كتابددس لصددراع 

 السلطة والثروة في السودانل أربعة عوامل:

العامددل األول هددو ارتفدداع معدددالت التضددخم أثندداء سددنوات الحددرب التددي أدت إلددى 

ت عمدال السدكة حديدد مدثالً كمدا هدي تدهور كبيدر فدي مسدتوى معيشدة العمدال إذ هلدت مرتبدا

إلدددى  105دون أي تغييددرا وتراوحدددت بددين  1946إلددى عدددام  1935فددي الفتدددرة مددن عدددام 

قرشاً مصرياً في الشهرا على حين أن تقرير لجندة تقصدي الحقدائق حدول األجدور الدذي 200

قد أوضدح أن الحدد األدندى المطلدق المطلدوب لمقابلدة الحاجدات الضدرورية  1948ههر عام 

رة صغيرة ال يقل عن األربعة جنيهات فدي الشدهرا وقدد ذكدر سدعد الددين فدوزي فدي هدذا ألس

السددياق فددي كتابددس لالحركددة العماليددة فددي السددودانل ل كددان للتدددهور فددي الدددخول الحقيقيددة 

و وفددي 1935 عدامتدأثيره الكبيدر علدى قطاعدات العداملينو فدداألجور لدم تشدهد أي تعدديل مندذ 

في األسعار لم يجد العداملون سدوى عدالوة الحدرب وعدالوة غدالء مقابل هذا االرتفاع الكبير 

 المعيشة التي بدأ تطبيقها بعد نهاية الحربلا

لقددد أدت هددذه الظددروف إلددى العديددد مددن اإلضددرابات العشددوائية خددالل فتددرة الحددرب 

وفددي مجدداالت مختلفددة ومتنوعددةا ولكددن هدددذه اإلضددرابات لددم تدددفع الحكومددة إلددى تعدددديل 

لقدددد كتددب السدددير جدديمس روبرتسددون السدددكرتير اإلداري فددي الفتدددرة مسددتويات األجددورا و

: لكددان السددخط يددزدادو والحكومددة سدداكنة ال تتحددر  فددي مواجهددة الموقددفو  1944-1953

وربمددا كددان ذلددك لعدددم رغبتهددا فددي محاولددة إصددالو الوضددع القددائم بالتدددري و وتفضدديلها 

سدة األوضداع والوصدول إلدى االنتظار حتى إكمدال أعمدال اللجندة الخاصدة التدي كونتهدا لدرا

 برنام  إصالو شامل في نظام األجورال

والعامدل الثداني والددذي يدذكره تدديم نبلدو  كددان يتمثدل فددي تطدور حجددم القدوى العاملددة 

الحضارية خالل فتدرة الحدربو نتيجدة للمسداهمات التدي قددمها السدودان للحلفداء فدي الشدرق 

ة فدي العمليددات الحربيددة والتوسددع األوسدط فددي مجددال التسدهيالت ومجددال المشدداركة المباشددر
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الذي حدا في الصناعات الصدغيرة أثنداء فتدرة الحدربا فلقدد صدنع السدودان حاجدات السدفر 

وحاجددات الجنددود مثددل مالبددس الددزي الرسددمي لاليونيفددورمل والخيددام واألثاثددات واألدوات 

ت المكتبيدة والسددروج واألخددراج الخاصددة بددالخيول والبغددالو وكميددات كثيددرة مددن المطبوعددا

والكتدب بلغدات متعددددة وغيرهداا كمددا نجحدت المسسسدات فددي إجدراء تعددديالت علدى طريقددة 

تشغيل وسائل المواصدالت الميكانيكيدة التدي اسدتولت عليهدا قدوات الحلفداء أو اسدتوردت مدن 

ات البندادقو ونقداالت المرضدى إطدارأمريكاا كما تم تركيدب عربدات اإلسدعاف وصديانتهاو و

تجديدد الهددواء وتركيدب المبدداني الجداهزة وصدديانة الطدائراتا وقددد وخزاندات الميداه وأجهددزة 

واألشدغال وبعده المسسسددات  يدةحديدال كتدم كدل هدذا فدي ورت المخدازن والمهمددات والسدك

التجارية الكبيدرة فضداعفت هدذه المسسسدات عمالتهدا وزادت سداعات العمدل وأدخلدت العمدل 

داد القدوات البريطانيدة والهنديدة اإلضافي حتى أوقات متأخرة من الليدل وبدذلك اسدتطاعت إمد

والفرنسدية واألثيوبيدة بحاجتهدا مدن المعددات باإلضددافة إلدى تدوفير احتياجاتهدا الخاصدةا كمددا 

كبيدرة مدن أن التوسع الكبير الذي شهدتس قوة دفاع السودان فدي فتدرة الحدرب وتسدريح أعدداد 

قددد تلقددوا تدددريباً فددي ع صدفوف القددوى العاملددة إذ أن هددسالء الجندود الجندود بعددد انتهائهددا وسدد

قيادة السيارات والحدادة والتلغدراف وغيدر ذلدك مدن المهدن الجديددة كمدا يدذكر السدير جديمس 

روبرتسددونا كمددا أن فرصدداً قددد أتيحددت لهددسالء أثندداء الجنديددة للعمددل فددي الشددرق األوسددط 

واريتريددا وطددرابلس الغددرب مددع القددوات البريطانيددة كمددا قددام بعضددهم بزيددارة مصددر وتعلددم 

سداليب حيداة جديددة لددم تكدن معروفدة لهدم مدن قبددلا ولقدد تدولى بعده هدسالء الجنددود مهدن وأ

والمسددرحين والددذين نددالوا الخبددرات التددي ذكرناهددا مددن بددين الددذين تقدددموا صددفوف الحركددة 

 العمالية في األربعيناتو خاصة الذين نالوا تدريباً فنياً مهنياًا

المتعلمدين السدودانيين أثندداء والعامدل الثالدث تمثدل فددي ههدور النشداط السياسدي وسددط 

الحددرب العالميددة الثانيددة وبعددددهاو األمددر الددذي أدى إلددي توسددديع فددرص نشددوء التنظيمدددات 

السياسية واالجتماعيدة وتحدتم علدى إدارة الحكدم الثندائي أن تتهيداً للتعامدل مدع هدذه التنظيمدات 

ع ريدداو الجديدددة وفددق سياسددة واضددحة تختلددف عددن مناهجهددا وأسدداليبها السددابقة تجاوبدداً مدد
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التحرر التي سادت العدالم أثنداء الحدرب العالميدة الثانيدة وبعددها ونتيجدة لمدا وعدد بدس الحلفداء 

الشدعوب التددي شدداركتهم فددي منازلددة النازيددة والفاشدية ببسددط الحريددة ومددنح الشددعوب فددرص 

حق تقرير مصديرهاا وعلدى أيدة حدالو فقدد تغيدر ذلدك الدنه  وذلدك األسدلوب بدالرغم مدن أن 

الحكومددة والنقابددات والتنظيمددات الجديدددة لددم يكددن سلسدداً فددي كددل األحددوالو بددل التعامددل بددين 

سددنت قددوانين جديدددة وحدددا توسددع فددي تطبيددق قددانون الجمعيددات غيددر المشددروعة والمددادة 

حتدى لدو  اإلنسدانفي القانون الجنائي سيئة الذكر والتدي صديغت بطريقدة تيسدر اعتقدال  105

ى مددن شددوكة التنظيمددات الوليدددة التأييددد الددذي لقيتددس مددن بعدده  كدان نائمدداً فددي دارها وقددد قددوخ

القيددادات السياسددية الجديدددة التددي لددم تكددن تخفددي دعمهددا للنشدداط النقددابي وسددط العمددالو وفددي 

فترة الحقة وسط المزارعينا بل إنها قامدت عمليداً بددور فدي تشدجيع قيدام التنظيمدات النقابيدة 

ولقدد احتدل الشديوعيون المقدمدة فدي أداء  العمالية وفي الددفاع عنهدا وعدن تنظيماتهدا الناشدئةا

هذا الدورا ولم يخف الشيوعيون في يوم مدن األيدام صدلتهم بالحركدة النقابيدة العامدةو خاصدة 

الحركة العمالية بعامدةا ولكدن الشديوعيون لدم يكوندوا الحركدة السياسدية الوحيددة التدي اهتمدت 

دور مدسازر كبيدر للحركدة النقابيدة  بقضايا العمل النقابي العماليا فلقدد كدان للحركدة الطالبيدة

العمالية وكثيراً مدا تحدر  الطدالب لجمدع التبرعدات لتعدين العمدال المضدربين علدى الصدمود 

فدي مواصدلة إضدراباتهما كمدا أن حدزب األشدقاء قددد عمدل كدذلك علدى تشدجيع نشداط العمددال 

ودعمددس وسدداهم مسدداهمة كبيددرة فددي نشدددوء وتطددور الحركددة النقابيددةا كمددا كانددت لحركدددة 

اإلخدوان المسدلمين مسدداهمة فدي هددذا النشداط فددي فتدرات قادمدةا وقدداد هدذاو مددن بدين عوامددل 

 أخرىو إلى تعميق الخالفات وحدة المواجهات بين الشيوعيين واإلسالميينا

والعامددل الرابددع واألخيددر الددذي ذكددره تدديم نبلددو  فددي دفددع نشددوء الحركددة النقابيددة 

الثندائي وسياسدداتها فددي فتددرة مددا بعددد الحددرب العماليدة تمثددل فددي تغيددر توجهددات إدارة الحكددم 

توجهدات الحكومدة البريطانيدة الجديددة فدي تلدك الفتدرة بعدد انتصدار  إطدارالعالمية الثانية فدي 

وتعيددين الددزعيم العمددالي البريطددداني  1946ات عددام انتخابددحددزب العمددال البريطدداني فددي 

دى ذلدك إلدى فدتح الطريدق لايرنست بيفانل وزيدراً للخارجيدة فدي الحكومدة البريطانيدةا فقدد أ
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 إجدراءاتلنشوء النقابات العمالية في كدل أقطدار اإلمبراطوريدة البريطانيدةا وقدد اتخدذ بيفدان 

الزمة لتعيين قنصل عمدالي فدي السدفارة البريطانيدة بالقداهرة لمسداعدة حكومدة السدودان فدي 

ر متحمسددين تطدوير التشدريعات العماليدةا ولددئن كدان المسدسولون فدي إدارة الحكددم الثندائي غيد

للسياسة الجديددة وكدانوا متدرددين فدي اتخداذ المبدادرة الالزمدة لظهدور النقابدات فدي المسدرو 

السياسديو إال أندس لدم يكدن فدي مقددورهم الوقدوف فدي وجدس هدذا التيدار الجديدد واتخداذ موقددف 

 متشدد ضد ههور النشاط النقابي العمالي بسبب المتغيرات التي أشرنا إليهاا 

بتنظديم صددفوفهم فددي  1946فددي عطبدرة فددي عددام  يددةحديدال كالسدكولدئن بدددأ عمددال 

 1924قيددادة العمددال المهددرة الددذين تخرجددوا مددن مدرسددة السددكة حديددد التددي أنشددئت عددام

والمدرسدة الصدناعيةو وبحكدم مدا ندالوه مددن خبدرة ومكاندة فدي ورت مصدلحة السدكة حديددد 

عمدالو فكًدون العمدال بمدينة عطبرة مستغلين حالة السخط وعددم الرضدى المنتشدرة وسدط ال

تنظدديمهم النقددابي الددذي أسددموه لهيئددة شددسون العمدداللا ولكددن تكددوين هددذه الهيئددة أدى إلددى 

مواجهات بين العمدال وإدارة السدكة حديدد حدين سدعى العمدال إلدى الحصدول علدى اعتدراف 

رسمي بهيئتهم ونيدل حدق التفداوض مدع اإلدارة حدول قضدايا العمدال فلدم تقبدل إدارة السدكة 

تطلدب منددس  1947مدارس  16فأرسدلت الهيئدة خطابداً إلدى الحداكم العدام بتداريخ  حديدد ذلدك

الرسددمي بنشدداطهاا ولكددن الهيئددة لددم تتلددق مددن الحدداكم  االعتددرافالتددخل لدددعم مطلبهددا فددي 

العدام رداً علددى خطابهداا ويددرى الددكتور محمددد عمدر بشددير أندس لددم يكدن أمددام عمدال السددكة 

عارضددة اإلدارةو وتجاهددل حكومددة السددودان حديددد سددوى العمددل النضددالي فددي مواجهددة م

و 1947يوليددو  12الرسددمي بهيئدة شدسون العمددالا وفدي  االعتدرافكسدالو وحيدد النتددزاع 

نظدم العمدال مظداهرة سدلمية واتجهدوا بهدا إلدى مبداني رئاسدة المصدلحة ليسدجلوا احتجداجهم 

ترضددت وليقنعددوا اإلدارة بددأن غالبيددة العمددال تقددف خلددف الهيئددةا ولكددن قددوات الشددرطة اع

مسيرة المظاهرة ومنعتها من االسدتمرار وسدمحت لدرئيس هيئدة العمدال فقدط بتقدديم مدذكرة 

االحتجدداج إلددى اإلدارة ولكددن العمددال أصددروا علددى اسددتمرار مظدداهرتهم وتقددديم مددذكرتهم 

بحضددورهم جميعدداًا فتقدددمت الشددرطة لتفددريقهم ووقددع اشددتبا  بددين الطددرفينو واعتقلددت 
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مدر الدذي أفضدى إلدى الددخول فدي إضدراب عدن العمدل شدمل قيادات هيئة شسون العمال األ

 23جميدع عمددال السدكة حديددد فددي كدل بقدداع السدودانا ولددم يرفددع العمدال إضددرابهم إال فددي 

يوليددو بعددد اعتددراف اإلدارة الرسددمي بهيئددة شددسون العمددال نتيجددة مددوقفهم الصددلب وتدددخل 

 السياسية والصحافة المحلية في األمرا األحزابوساطة ممثلي 

 االعتدرافو فدي انتدزاع 1947ا نجحت هيئة شسون العمالو فدي منتصدف عدام وهكذ

الحكدومي الرسددمي بشدرعية نشدداطهاا ونتيجددة لهدذا النجدداو الكبيددرو وللضدغوط التددي تمثلهددا 

سياسدات الحكومدة العماليدة فدي لنددن علدى إدارة الحكدم الثندائي فدي إجبدار حكومدة السدودان 

ت للتشدريعات العماليددة تأخددذ فددي االعتبددار هددذا علدى التراجددع والمبددادرة إلددى إعددداد مسددودا

و المرتكدز علدى 1948الرسمي والوضدعية الجديددةا وكدان قدانون النقابدات لعدام  االعتراف

و أهم هذه التشدريعات جميعداًا وقدد تضدمن مسدودات: 1871قانون النقابات البريطاني لعام 

منازعددات العمددلو  قددانون تنظدديم منازعددات العمددلو وقددانون تعويضددات العددالمينو وقددانون

وقدددانون المخددددم والمسدددتخدمو وقدددانون المصدددانع والدددورتا ولكدددن هيئدددة شدددسون العمدددال 

اعترضت على قانون النقابات ألنس نص على التسجيل اإلجبداري للنقابدات بعكدس مدا ندص 

عليس القانون البريطاني الدذي لدم يدنص علدى التسدجيل اإلجبداريا وبعدد مناقشدات بدين سدتة 

تة ممثلدددين لهيئدددة شدددسون العمدددال وثالثدددة مدددن أعضددداء الجمعيدددة ممثلدددين للحكومدددة وسددد

التشريعيةو وافقت الحكومة على إجدراء تعدديالت طفيفدة فدي القدانونو فوافقدت الهيئدة علدى 

 إطددارها وهددذا فددتح الطريددق أمددام النشدداط النقددابي فددي الددبالد فددي إطددارااللتدزام بالعمددل فددي 

 قانونيا

دسدداتير نقاباتهددا ولوائحهددا فددي شددرعت مجموعددات العمددال فددي إعددداد مشددروعات 

ا وبددأ تسدجيل النقابدات فدي 1948مختلف مواقع العملو قبدل صددور قدانون النقابدات لعدام 

نقابدة فدي عدام  135بتسدجيل خمدس نقابدات تزايدد عدددها بمدرور الدزمن ليبلدغ  1949عام 

بات ا وهكذا تمهد الطريق أمام النقابات لتتقددم بمطالبهدا إلداراتهدا وتددخل فدي إضدرا1956

 عن العمل عند فشل المفاوضاتا
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إن هيئة شسون العمال قد حققدت انتصداراً جديدداً يضداف إلدى انتصدارها فدي انتدزاع  

حدق العمدل النقدابي المشدروعا إذ أنهددا بعدد دخولهدا فدي إضددرابين هدامين فدي ينداير وأبريددل 

أجبرت الحكومة على تكدوين لجندة خاصدة للتحقيدق فدي أوضداع األجدورا وقدد  1948عام 

وصدت تلدك اللجندة بعددد اكتمدال عملهدا برفددع فئدات األجدور بدذات النسددبة التدي طالبدت بهددا أ

هيئة شسون العمالا ولقدد رسدخ هدذا فدي يقدين الحركدة العماليدة أن خدط النضدال والمقاومدة 

 هو الخط المكسب والمحقق للمطالبا

ت و اتجهدت تلدك النقابددا1949بعدد قيدام عددد معتبدر مدن النقابدات وتسدجيلها فدي عدام 

و وضدم فدي بدايدة أمدره 1949إلى التعاون والتنسيق بينها وتأسيس مستمر العمدال فدي عدام 

خمس عشرة نقابدةا وتقدديراً للددور البدارز الفاعدل الدذي أدتدس نقابدة عمدال السدكة حديدد فدي 

الحركة النقابيدةو وفدي تأسديس مدستمر العمدالو وافدق المدستمر علدى جعدل مركدزه الرئيسدي 

يجددة حتميددة لتزايددد عدددد النقابددات المسددجلة وإدراكدداً مددن العمددال فددي مدينددة عطبددرةا وكنت

ألهميدة التضددامن العمدالي فددي مواجهدة الحكومددةو وغيرهدا مددن المخددمينو راجددع المددستمر 

وحددل محدل مددستمر  1950أوضداعسو فتكددون اتحداد عددام نقابدات عمددال السدودان فددي عدام 

الشدديخ أول سددكرتير  حمددأالعمدال وصددار محمدد السدديد سددالم أول رئديس لالتحدداد والشددفيع 

عدام لددسا وتحولددت هيئددة شددسون العمددال لتصددبح نقابددة عمددال السددكة حديدددا وفددي أغسددطس 

نظددم اتحدداد عددام نقابددات عمددال السددودان أول إضددراب عددام لجميددع نقابددات عمددال  1951

%ا وقدددد نجدددح ذلدددك 75القطدداع العدددام بالسدددودان لتعزيدددز مطلبدددس بزيددادة األجدددور بنسدددبة 

ومدة علددى التجداوب مدع مطالددب العمدال وزيددادة أجدورهم بنسددبة اإلضدراب فدي إجبددار الحك

كبيددرةا وهكددذا اختطدددت النقابددات لنفسدددها دوراً جديددداً علدددى يددد اتحادهددداا وهكددذا وجددددت 

 النقابات نفسها منهمكة في قلب النشاط السياسيا

ومندذ تلدك البدايددة البداكرة للنشدداط السياسدي للحركددة النقابيدة العماليددةو انشدطر الددرأي  

ور النقابات ومدى صدحة اشدتغالها بالسياسدةا فدرأى الدبعه أن ذلدك يشدكل انحرافداً حول د

عتبدر ذلدك عمدالً تخريبيداً تقدوم بدس بعده العناصددر اعدن دورهدا الدرئيس كحركدة مطلبيدة و
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السياسددية الراديكاليددة المتطرفددةا ولكددن الددبعه اةخددر دافددع عددن الدددور السياسددي للحركددة 

أن العديد من القيادات العماليدة فدي ذلدك الوقدت كاندت مرتبطدة  من رغمالالنقابية ذاكراً أنس ب

بالحركددة السدددودانية للتحدددرر الدددوطني لندددواة الحدددزب الشددديوعي السدددودانيل إال أن الددددور 

السياسددي للنقابددات كددان يمثددل امتددداداً طبيعيدداً لنضددال العمددل مددن أجددل تحسددين أوضدداعهم 

سدة والمطالددب المتصدلة واألوضدداع االجتماعيدة واالقتصداديةا وال يمكددن الفصدل بددين السيا

االجتماعيددة واالقتصدداديةا ولقددد بددرر لتدديم نبلددو ل ذلددك المسددلك مددن قبددل الحركددة النقابيددة 

برده إلدى ثالثدة عوامدل هدي: أوالً حقيقدة أن صدعود الحركدة الوطنيدة والدوعي الدوطني فدي 

لسددكان تلدك الفتدرة كدان البدد أن يكدون لدس تددأثير كبيدر علدى العمدال وغيدرهم مدن قطاعدات ا

وهذا ما دفع العمدال إلدى ربدط مطدالبهم النقابيدة بداألفق السياسدي والمطالدب السياسديةا ثانيداً 

إن نجاو العمال في انتدزاع شدرعية العمدل النقدابي مدن خدالل المواجهدة المباشدرة مدع إدارة 

السكة حديد والحكومة قد أثدر كدذلك فدي دفدع الحركدة النقابيدة إلدى تعداطي العمدل السياسديو 

عهددم هددذا النجدداو إلددى التركيددز علددى التوعيددة السياسددية والصددالبة النضددالية كطريددق إذ دف

وحيدد لتحقيددق المطالددب العماليددةا والعامددل الثالددث األخيددر هددو حقيقددة أن القطدداع الحكددومي 

كدان يسدتوعب معظدم القددوى العاملدة فدي الددبالدو األمدر الدذي دفدع العمددال إلدى عددم التمييددز 

 المختلفة والحكومة االستعماريةا بين إدارة العمل في المصالح

يرضداف إلددى ذلددك كلددس إدرا  العمددالو وتخطدديطهمو لتوسدديع معدداركهم ضددد الحكومددة 

تدرجاً بالمطالب الخاصدة بداألجور وشدروط الخدمدة وانتهداًء بالمطالدب السياسدية الرافضدة 

للحكددم الثنددائيا وكثيددراً مددا عمدددت رسددائل ومددذكرات الحركددة النقابيددة مثددل رسددالة هيئددة 

و إلددى الددربط بددين تدددهور 1947سون العمددال إلددى السددكرتير اإلداري فددي نددوفمبر عددام شدد

أوضاع العاملين وما اعتبرتس صرفاً بدذخياً يدأتي فدي شدكل مرتبدات للمدوهفين البريطدانيين 

وفي بناء المنازل الفداخرة لسدكنهما ولقدد عددل اتحداد العمدال دسدتوره عددة مدرات لتضدمين 

دسددتوره فددي  االتحددادسددي مددن أركددان نشدداطسا كمددا عدددل العمددل السياسددي فيددس كددركن أسا

السياسددية كددرد فعددل  األهدددافليشددمل بعدده  1951مددستمره السددنوي فددي ديسددمبر عددام 
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و إذ تضددمنت تلددك التعددديالت فقددرة تددنص علددى لهزيمددة االتحددادلددرفه الحكومددة تسددجيل 

يةو االسددتعمار فددي السددودان فددي كددل أشددكالس السياسددية واالقتصددادية واإلداريددة والعسددكر

وفقددرة أخددرى هددي ل العمددل علددى انتددزاع حددق السددودان فددي تقريددر مصدديره بحريددة تامددة 

تتحقددق عددن طريددق  األهدددافأن مثددل هددذه  االتحددادوبعيددداً عددن أي نفددوذ أجنبدديلا ورأي 

لرفده التعداونو بكافددة أشدكالسو مددع النظدام االسددتعماريل و ل توحيدد شددعب السدودان فددي 

القددوى األخددرى التددي تتفددق أهدددافها مددع أهددداف جبهددة متحدددة تضددم كددل القددوى السياسددية و

احتجاجداتو ودخدل فدي إضدراباتو مدسازرة لنشداطات الفئدات  االتحدادلقد وجدس  2لااالتحاد

طالبدداً مددن مدرسددة خورطقدتا ولمددا دخلددت قددوات  119األخدرىو كاحتجاجددس علددى فصدل 

بهدددف معلدن هددو زيددادة األجددور والسددماو لهددا  1951الشدرطة فددي إضددرابها الشددهير عددام 

ً بتكوين نقابة تدافع عدن مصدالحها وباتهدام السدلطات لقدوات الشدرطة بدأن إلضدرابها أهدداف  ا

سياسدديةا لقددد شددار  اتحدداد العمددال فددي المظدداهرات التددي سدديرتها قددوات الشددرطة وكددان 

المتظاهرون يرددون شعارات راديكالية وكاندت الحكومدة تشدك فدي أن اتحداد العمدال يقدف 

 االتحدادبو فقامت باعتقدال محمدد السديد سدالم رئديس وراء تحريه الشرطة على اإلضرا

الشديخ سدكرتيره العدام وحكددم علدى األول بالسدجن سدنة واحددة وعلدى الثدداني  أحمددوالشدفيع 

 االتحددادبالسددجن سددنتين وذلددك بتهمددة تشددجيع البددوليس علددى عدددم القيددام بواجباتددسا وصددعد 

لتحريددر السددودان بتكوينددس مددا عددرف بالجبهددة المتحدددة  1951نشدداطس السياسددي فددي عددام 

يين األحددرار االتحددادباالتفدداق مددع الحركددة السددودانية للتحددرر الددوطنيو ومددستمر الطلبددة و

ومجموعدات سياسددية صددغيرة أخددرىا تكوندت تلددك الجبهددة فددي ذات العدام الددذي ألغددت فيددس 

وكانددت الجبهددة تدددعو لالنسددحاب الفددوري للقددوات  1936الحكومدة المصددرية اتفاقيددة عددام 

ان ومنحدس حدق تقريدر المصديرا كمدا كاندت تشدجب مواقدف حدزب األمدة األجنبية من السود

متهمدة إيداه بالتعداون مددع اإلنجليدزو وموقدف حددزب األشدقاء بسدبب مددا تعتبدره عالقاتدس مددع 

الطبقددات اإلقطاعيددة فددي مصددرا وهكددذا تجلددى الطددابع اليسدداري للعمددل السياسددي للحركددة 
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س بددذات الطدابع المطلبدي السياسدديا العماليدةا وقدد انطبدع نشدداط اتحداد العمدال فددي مقبدل أيامد

فمدرة يعلدى هدذا االعتبدار وثانيدة يعلددى ذا  وفدق تطدورات األوضداع ومدا تتيحدس الظددروف 

مددن إعددالء جانددب علددى اةخددرا ولعددل ممددا اعتبددره الددبعه سددقطة لالتحدداد فددي نشدداطس 

السياسدي معارضددتس اتفاقيدة الحكددم الدذاتي للسددودان التددي أبرمدت بددين دولتدي الحكددم الثنددائي 

موقفس ذا  بدأن االتفاقيدة تفتقدد الضدمانات الضدرورية  االتحادا ولقد برر 1953ي فبراير ف

لتقرير المصدير وأن السدلطات التدي تمنحهدا للحداكم العدام فدي الفتدرة االنتقاليدة كاندت كبيدرة 

وواسددعةو وأن الطريقدددة المحددددة لسدددودنة الوهددائف كاندددت بطيئددة وخاصدددة فددي القدددوات 

تفاقيددة لددم تغيددر سددلطات المسددسولين البريطددانيين خاصددة فددي المسددلحة والشددرطةو وأن اال

 الجنوبا

 

: لقددد كانددت هددروف نشددأة حركددة المددزارعين المسددتأجرين شددبيهة حركـــة المزاريـــي  -ب

بددالظروف التددي أفضددت إلددى نشددوء نقابددات العمددال واتحددادها فلقددد كددان هددسالء المزارعددون 

أصدحاب المشداريع الزراعيددة  ينتظمدون فدي مجموعدات كبيدرة فدي عالقددة غيدر متكافئدة مدع

وخاصة مشدروع الجزيدرةا وكدان إلدارة هدذا المشدروع وألصدحاب المشدروعات الزراعيدة 

وتحديدددد ندددوع العمدددل  اإلنتدداجاليددد الطدددولى فدددي تحديدددد نصدديب المدددزارعين مدددن عائددددات 

المطلدوب مددنهم وحجمددس وإخضدداعهم لعقوبدات صددارمة قددد تصددل إلدى حددد نددزع حواشدداتهم 

اتحداد مزارعدي الجزيدرة إلدى اإلضدراب الدذي نفدذه ترجدع جدذور  ووطردهم من المشروعا 

عنددما تشدككوا فدي تالعدب إدارة المشدروع فدي نصديبهم مدن  1924المزارعون فدي أبريدل 

ا إذ لدم تكددن لهدم مشداركة فددي تحديدد ذلدك النصدديبا وكدذا اإلضدراب اةخددر اإلنتداجعائددات 

ضدرابهم األولا ولقدد شداركت و أي بعدد عشدرين عامداً مدن إ1944الذي دخلوا فيس فدي عدام 

جماعة األشقاء في مستمر الخريجين فدي التحدريه علدى اإلضدراب المدذكور واإلعدداد لدسا 

ولكدن الدددافع األسدداس فددي حقيقدة األمددر قددد كددان الغضددب الندات  عددن اإلحسدداس بددالغبن فددي 

صفوف المزارعين أنفسدهما ولقدد كدان مدن نتيجدة ذلدك اإلضدراب الدذي طدالبوا فيدس بتوزيدع 
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جنيهدداً مصددرياً  1ر300ر000ال احتيدداطي المشددروع والددذي يسدداهمون فيددس والبددالغ كددل مدد

علدددى المدددزارعين كدددامالً ونتيجدددة لوسددداطة بعددده أعضددداء المجلدددس االستشددداري لشدددمال 

ألددف جنيددس للمددزارعين رفددع  400السددودان وموافقددة إدارة المشددروع علددى صددرف مبلددغ 

ى أن أسسددوا تنظدديمهم المسددتقل اإلضددرابا وتواصددل التجدداذب بددين المددزارعين واإلدارة إلدد

وأسدموه هيئددة مزارعدي الجزيددرة التدي اتخددذت فدي العددام التدالي اسددم اتحدداد  1952فدي عددام 

األولدى رئيسداً لدس الشديخ األمدين محمدد األمدينا  االتحدادات انتخابمزارعي الجزيرة وفاز في 

مددن دفددع المددزارعين إلددى سلسددلة مددن  االتحددادتمكددن  1956إلددى  1953وفددي الفتددرة مددن 

اإلضددرابات والمشدداركة فدددي النشدداط السياسددي العدددام فددي الددبالد لتحسدددين شددروط عملهدددم 

مدن توشددي  عالقاتدس مددع اتحداد النقابددات تحددت  االتحددادوشدراكتهم فددي المشدروع كمددا تمكدن 

شعار وحدة نضال المدزارعين والعمدالا وفدي ذات الفتدرة بددأ مزارعدي الجزيدرة اتصداالت 

 شطة مع تجمعات المزارعين في المديرية الشمالية ومع اتحاد مزارعي جبال النوبةان

 

: لقد كان من نتائ  تصاعد وتيدرة الحركدة الوطنيدة وقيدام الحركات الجماهيرية األخرى -ج

منظمددات العمددال والمددزارعين أن نهضددت رديفدداً لهددا الحركددة الطالبيددة والحركددة النسددائية 

فددي تأسيسدها قدوى سياسدية عديدددةا وحقدق التضدامن بينهدا وبددين والحركدة الشدبابية وشدار  

الحركددة السياسددية الحركددة النقابيددة الفئويددةو واالعتمدداد المتبددادل والمددسازرة بددين كددل هددذه 

القوى السياسية والفئويدة والجماهيريدة التدي شدكلت نسدي  الحركدة الوطنيدة أن تمكدن الشدعب 

 ا1956س في فاتح يناير استقاللالسوداني من تحقيق 

 

مما تقدم يتضح أن النشداط السياسدي للمنظمدات الفئويدة والجماهيريدة قدد شدكل رافدداً 

سياسددياً أساسددياً فددي الحركددة الوطنيددة السددودانية وأضدداف إليهددا عنصددرين أساسدديين مددن 

عناصددر نجاعتهددا همددا الصددالبة والميددل إلددى المواجهددة مددع سددلطة االحددتالل مددن ناحيددة 

هميدة البعددين االقتصدادي واالجتمداعي واعتمادهمدا كركيددزتين والتنبيدس الحداد أحيانداًو إلدى أ
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مدن بدراثن االسدتعمارو وكركيدزتين  االسدتقاللأساسيتين فدي النضدال الدوطني السدتخالص 

أساسدديتين كددذلك فددي جهددود بندداء الددوطن وتحقيددق العدددل لكددل بنيددس علددى أسدداس المشدداركة 

ال يمكددن تحقيقددس والوفدداء بددس العادلددة فددي السددلطةو واالقتسددام المنصددف للثددروةو إذ أن ذلددك 

دون تددرجيح مددوازين العدالددة االجتماعيددة لمصددلحة الطبقددات الكادحددة والفقيددرة والمندداطق 

ضامرة الحظ فدي التنميدةا وال يتحقدق األمدن واالسدتقرار والحفداه علدى وحددة الدوطن دون 

المشدداركة الشدداملة والعادلددة فددي السددلطة عبددر نظددام حكددم كفدديء قددادر علددى تحقيددق ذلددكو 

م مشدداركة كددل الفئددات والجهددات فددي العمددل ز علددى نظددام اجتمدداعي اقتصددادي يرعظددتكددمر

يددة للددوطن ومراعدداة البعددد التددوزيعي المنصددف لثمددار اإلنتاجالمنددت و واالرتقدداء بالقدددرات 

 ذلك الجهدو وذلك التطور الذي يشار  في صنعس أبناء الوطن وبناتس كافةا

 

 

  ستقاللالتأهـب لال

 

السددودان بعددد مالحددم  اسددتقاللمهدددا الطريددق إلددى  1953حدددثان فددي مسددتهل عددام  

نضددال خاضددها السددودانيون منددذ أول يددوم وطددأ فيددس االحددتالل أرض وطددنهما فاألحددداا 

والمواقدف التددي انتقيندا وعرضددنا فددي مدا سددلف مدن صددفحات تدددل علدى أن أسددلحة نضددال 

سدب وإنمدا كاندت الدتعلم والتمدرس السودانيين قد تعددتا لدم تكدن المظداهرات والثدورات فح

والحنكة والدهاءا وتداخل عمل العقل الدذي راد وقداد مدع تصدميم النفدوس وعلدو األصدوات 

والتوقددف عددن العمددل والتمددادي فيددسا ولعددل ذلددك كلددس قددد سيددـخر حركددة التحددرر الددوطني 

السددودانية حركددة شددعب بأسددرها رادهددا المثقفددون وشددار  فيهددا العمددال والددزراع والتجددار 

 لجنود وأسهم فيها الطالب والشباب والنساءاوا

الحدددثان المشددار إليهمددا فددي مسددتهل هددذا الفصددل همددا المحادثددات التددي جددرت بددين  

ينداير مدن ذلدك العدام والتدي أدت إلدى اتفداق  1السودانية والحكومدة المصدرية فدي  األحزاب
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دانيين لتقريدددر المصدديرا والحدددا الثددداني الددذي تلددي هدددذا االتفدداق بددين السدددو إطددارحددول 

فبرايدر مدن ذا  العدام مسذنداً  12والمصريين هدو االتفداق البريطداني المصدري الموقدع فدي 

ات البرلمانيددة األولددى فددي شددهري نتخابددببدددء مددا عددرف بالمرحلددة االنتقاليددةا وأجريددت اال

نددوفمبر وديسددمبر مددن نفددس العدداما وإن هلددت القددوى السياسددية الدافعددة للحركددة الوطنيددة 

علدى ذات تركيبتهدا التدي بددأت بهدا فدي األربعيندات  االسدتقالللتحقيق  السودانية وهي تتهيأ

وإن ههددرت بددوادر تباعددد بددين بعدده زعمدداء العشددائر األساسدديين واألحددزاب السياسددية 

القائمددة تنددذا  وكونددوا الحددزب االشددتراكي الجمهددوريا وكددان واضددحاً جليدداً أن اسددم ذلددك 

عدث وراء اتخدداذ هدذه الخطدوة مددن الحدزب ينداقه بصدفة أساسددية مقصدد تكويندس إذ أن البا

قبدل بعده زعمدداء القبائدل ونفدر مددن المثقفدين هدو أنهددم كدانوا يدرون أن حددزب األمدة كددان 

يين كدانوا حتدى االتحدادالمبكدر علدى حدين أن  االسدتقاللمتحمساً أكثر مما يريددون لحددوا 

مفقدوداً بدين ذلك العام والعام الذي تاله مقيمين على دعوتهم لالتحاد مدع مصدرا وكدان الدود 

هددذه الجماعددة التددي أنشددأت الحددزب االشددتراكي الجمهددوري وبددين قددوى اليسددار وطالئددع 

 الحركة اإلسالميةا

ي بأغلبيدة كبيدرة وأصدبح األزهدري رئيسداً للدوزراء فدي االتحدادفاز الحزب الوطني  

يين االتحددادأن األزهددري ورفاقددس  1955ا ولقددد بدددا واضددحاً منددذ مطلددع عددام 1954يندداير 

مددع االحتفداه بصددلة حميمدة مددع  االسدتقالللقددوى السياسديةو سددتقود السدودان نحددو وسدائر ا

هددا طددابع العالقددات المسددتقبلية بددين البلدددين بددإرادة حددرة مددن قبددل إطارمصددر يتكيددف فددي 

 السودانيين والمصريين بعد جالء قوات االحتالل البريطانية من البلدينا

فدي صدفوف الحركدة الوطنيدة  تحركات عديددة وحدواراً متصدالً  1955 عاملقد شهد  

السددودانية واتصدداالت مسددتمرة مددع دولتددي الحكددم الثنددائي أجراهددا السددودانيون بحنكددة دلددت 

دون إراقددة دمدداءا فبعددد جددالء  االسددتقاللعلددى جددالء بصدديرتهم ومضدداء عددزمهم لتحقيددق 

قوات دولتي الحكم الثندائي مدن السدودان تقدرر مصدير السدودان فدي حقيقدة األمدر فدي شدهر 

و وتجلددت فدددي هددذه الظدددروف التاريخيددة براعدددة الددرئيس إسدددماعيل 1956عدددام ديسددمبر 
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محجددوب ورحابددة فكددر السدديدين علددى الميرغنددي وعبددد  أحمددداألزهددريو واألسددتاذ محمددد 

الرحمن المهدي وصالبة القدوى السياسدية والثقافيدة واالجتماعيدةا ففدي رد علدى سدسال مدن 

السدودان مدن داخدل  اسدتقالللسدنعلن أحد أعضاء البرلمان للسيد إسماعيل األزهدريو قدال 

لا وفدي ذلدك اليدوم التاسدع عشدر مدن ديسدمبر اتفدق اللـسهذا البرلمان في يوم االثنين إن شاء 

 من داخل البرلمانا االستقاللالجميع على كيفية إعالن 

و عقددد مجلدس الندواب جلسدتس الثالثدة واألربعددين 1955ديسدمبر  19فدي يدوم االثندين  

اندت أهدم التفاصديل األساسدية لتلدك الجلسدة علدى الوجدس اةتدي: نتيجددة فدي دورتدس الثالثدة وك

لجددال طويدل بدين القددوى السياسدية وإصدرار االخدوة الجنددوبيين علدى الحصدول علدى حكددم 

السدودان موحدداً مدن داخدل البرلمدانو  اسدتقاللاتحادي )فدرالي( قبل موافقتهم على إعدالن 

زاكددي الددين مقترحداً لهدا الددنص  أحمدد توصدل الجميدع إلدى صديغة توفيقيددة أعلنهدا ميرغندي

 التالي: 

ل نحددن أعضدداء مجلددس النددواب فددي البرلمددان مجتمعدداً نددرى أن مطالددب الجنددوبيين 

بحكومددة فدراليددة للمددديريات الجنوبيددة الددثالا سددتعطي االعتبددار الكددافي بواسددطة الجمعيددة 

 التأسيسيةلا

ثندداه النائددب  محجددوب بعددد أن أحمدددوأجيددز ذلددك االقتددراو باإلجمدداع ووقددف محمددد  

 الجنوبي بنيامين لوكي قائالً: 

ل لقد انطبعت الديمقراطية فدي أذهدان أبنداء هدذا الشدعبا وهدم ال يقددمون علدى عمدل 

أي شددم إال باإلقندداع واالحتكددام بعددد ذلددك إلددى مسسسدداتهم الديمقراطيددة التددي تنصدداع لددرأي 

 لااألقليةاألغلبية مع احترامها وتقديرها لرأي 

زروق زعديم المجلدسو وأحدد القدادة البدارزين فدي الحدزب الدوطني أما مبار  بدابكر  

يو فإنددس قددد أفدداض فددي الحددديث فددي وحدددة السددودان وتنوعددس وقددال: لوحدددة تبدددو االتحدداد

كالخيال ولكنها صخرة صلدةو وتبدو كدالحلم ولكنهدا حقيقدة ماثلدةو وتبددو كالخرافدة ولكنهدا 

ريبداً لتضدع دسدتور السدودان وال سدوف تقدوم الجمعيدة التأسيسدية ق …فكرة عميقدة الجدذور
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شك أن أعضاءهاو وفيهم ممثلو الجنوب سدوف يعطدون مطالدب الجندوب الحقدة المشدروعة 

 كل عناية وتقديرو ما دام كيان السودان قائماً ووحدتس ثابتةلا 

وفدي ختدام هددذه المدداخالت أجيدز باإلجمدداع اقتدراو مراعداة المطالددب الجنوبيدة لدددى 

 عية التأسيسيةاوضع الدستور على يد الجم

 دبكة مقترحاً:  إبراهيمثم وقف العضو عبد الرحمن محمد  

لنحددن أعضدداء مجلددس النددواب فددي البرلمددان مجتمعدداً نعلددن باسددم شددعب السددودان أن 

السودان قد أصبح دولة مستقلة كاملدة السديادة ونرجدو مدن معداليكم )والمقصدود هندا الحداكم 

 بهذا اإلعالن فوراًا االعترافالعام( أن تطلبوا من دولتي الحكم الثنائي 

وأجيددز االقتددراو بعدددد تثنيتددس باإلجمدداعا ثدددم نهدده السدديد حسدددن جبريددل سدددليمان  

 مقترحاً: 

السددودان قيدام رأس دولددة سددوداني فإنددس  اسددتقاللب االعتددرافلبمدا أنددس يترتددب علدى 

مددن رأي هددذا المجلددس أن ينتخددب البرلمددان لجنددة مددن خمسددة سددودانيين لتمددارس سددلطات 

رأس  انتخددابلدة بمقتضدى أحكدام دسدتور مسقدت يقددره البرلمدان الحدالي حتدى يدتم رأس الدو

الدولة بمقتضى أحكام الدستور السدوداني النهدائيا كمدا أندس مدن رأي هدذا المجلدس أن تكدون 

الرئاسددة فددي اللجنددة دوريددة كددل شددهر وأن تضددع اللجنددة الئحددة لتنظدديم أعمالهددالا وأجيددز 

حدي الددين الحداج حمدد مقترحداً قيدام جمعيدة تأسيسدية االقتراو باإلجماعا ثدم تقددم العضدو م

ً منتخبددة تضددع الدسددتور النهددائي للسددودان وتقدددره وكددذا قانوندد اتو وكددان ندددص نتخابددلال ا

 االقتراو كاةتي: 

 

لإندددس مدددن رأي هدددذا المجلدددس أن تقدددوم جمعيدددة تأسيسدددية منتخبدددة لوضدددع وإقدددرار  

 السوداني المقبللاات للبرلمان نتخابالدستور النهائي للسودانو وقانون اال

فددي األول مددن  53وبنهايددة هددذه الجلسددة التاريخيددة أعلددن عددن جلسددة أخددرى بددالرقم  

ا وفددي تلددك الجلسددة أعلنددت موافقددة حكومددة مصددر وحكومددة بريطانيددا علددى 1956يندداير 
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السودانا وبإعالن هدذه الموافقدة رفعدت الجلسدة التدي عقددت لهدذا الغدرض فقدط ال  استقالل

كلددس فدي موكدب تحيطدس الجمدداهير إلدى سدرايا الحكدم االسددتعماريو غيدرها وخدرج البرلمدان 

سدرايا الحداكم العدام البريطدانيا فطدوي إلدى غيددر رجعدة علمدا الحكدم الثندائيا وبدإرادة أهددل 

محجددوب  أحمدددالسددودان رفددع السدديد إسددماعيل األزهددريو رئدديس الددوزراء والسدديد محمددد 

عالددت الهتافددات وتحدددرت مددن زعدديم المعارضددة علددم السددودان المسددتقل كامددل السدديادةا فت

عيدون الرجدال دمدوع الفدرو واالنتصدار ال الخدذالنا وعلدت كدذلك زغاريدد بعده النسدوةا 

لقد كانت تلك لحظة اختصدرت الكثيدر الطويدل وحددثت عدن األمدل الممتدد العدريها كاندت 

لحظددة االندددحار واالنتصددارا اندددحار التسددلط األجنبدديو وانتصددار الشددعب األصدديل الددذي 

وحدداور وداورو وصددادمو فاسددتجاب لددس القدددر فعلددت رايددة عددزه ونصددره  صددبر وصددابرو

ا ونددوقش دسددتور السددودان االنتقددالي ) قددانون س عاليددة خفاقددة فددي العددالميناسددتقاللورمددز 

ا وولددت جمهوريدة السدودانا وقربلدت 1955ديسدمبر  31الحكم الذاتي األساسي( وأرقدر فدي 

 ا1956نوفمبر  12عضويتها في المم المتحدة في 

 

 االستقاللالتطور السياسي بعد 

 

وقددع جدددل أثندداء الفتددرة االنتقاليددة حددول مهددام تددولي السددودانيين السددلطة وتحقيددق  

الكبدرى لالتقليديدةل قدد صدورت المرحلدة بأنهدا مرحلدة  األحدزابوبعدها فقيادات  االستقالل

التحريددر وليسددت مرحلددة التعميددرو فدددأههرت بددذلك مدديالً السددتمرار البنيددان االقتصدددادي 

واالجتماعي الذي خلفس الحكم الثنائي على حالدس دون كبيدر تغييدر سدوى انتقدال السدلطة مدن 

تخالص الحريدةو علدى حدين يد المستعمرين إلدى يدد السدودانيين الدذين ناضدلوا مدن أجدل اسد

أن القدددوى الحديثدددة وبخاصدددة الحركدددة النقابيدددة والمهنيدددة كاندددت تدددرى ضدددرورة إحدددداا 

تغييدرات اقتصدادية واجتماعيدة عميقدة والعمدل علددى تحقيدق العددل بدين الطبقدات والتركيددز 

على إصدالو عالقدات العمدل وإحدداا تغييدرات جذريدة فدي واقدع الحيداة الريفيدة والبدويدةا 
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علددى إصددرار القددوى السياسددية التددي اسددتولت علددى السددلطة مواصددلة رفعهددا ولقددد ترتددب 

تنميددة اقتصددادية  أيّددة إحدددااعدددم لشددعار التحريددرو دون كبيددر انتبدداه لمسددألة التعميددر أي 

واجتماعية جديدة تطدال حيداة كدل القدوى والفئدات االجتماعيدة التدي تتشدار  الدوطنو بحكدم 

ووأفضددى إلددى االستقاللعددار  تحقيددق مددواطنتهم فيددسو وشدداركت فعددالً وممارسددة فددي م

هدداهرتين تواصددلتا بددل تعاهمتددا فهددددتا اسددتقرار واسددتمرار نظددام الحكددم الليبرالددي الددذي 

ورا السلطة عن االستعمارو وهمدا هداهرة اتسداع الهدوة بدين النظدام الحداكم وبدين الحركدة 

هدددا النقابيددة التددي تعاهمددت قوتهددا وقدددرتها خدددالل المعددار  التددي خاضددتها الكتسدداب حق

المشروع في التنظيم وتأسيس نقاباتها اتحاداتهدا وكسدب المشدروعية لهدا ونتيجدة مشداركتها 

النشدطة فددي الحركدة السياسددية الوطنيدةا كمددا أفضدى تفددرد المجموعدات التددي اسدتفادت مددن 

المكاندة المتميددزة التددي كسددبتها أثندداء فتددرة الحكددم الثنددائي وبسددبب التوزيددع المختددل للمددوارد 

ذلك الحكمو إلى تواصل اخدتالل التدوازن فدي التنميدة وعددم المسداواة الدذي الذي حدا أثناء 

 خلقس وخل فس الحكم البريطانيو خاصة في جنوب السودان وبعه مناطق الشمالا

إن هددذا الددذي نقددول ال يقدددو فددي األفددراد أو فددي إخالصددهم وإنمددا يشددير إلددى عجددز  

ة فدددي هياكدددل االقتصددداد النظددام المدددوروا والمتواصدددل عدددن إحدددداا التغييددرات المطلوبددد

اللفظدي بعددم التدوازن والوعدد بإصدالو األحدوال فددي  االعتدرافوالمجتمدع والسدلطة بدرغم 

التدي  األحدزابخطب السياسيين الحداكمين وفدي بدرام  أحدزابهما ولعدل المددقق فدي بدرام  

ههرت بعد مواصدلتها نشداطها نتيجدة انتصدار ثدورة أكتدوبر ونهايدة الحكدم العسدكري يدرى 

بارت وزايدت على بعضها الدبعه فدي إههدار اشدتراكيتها مسدايرة لدروو العصدر أنها قد ت

مدن ناحيدةو وإرضداء لجمدوع المدواطنين التدي علقدت  االسدتقاللواألوضداع السدائدة حديثدة 

الددوطنيا فمددن حددزب تحدددا عددن تبنيددس لالشددتراكية  االسددتقاللتمدداالً عريضددة علددى نيددل 

سدالمية وثالدث يتحدددا عدن ضدرورة تبنددي العلميدة وتخدر يعبددر عدن إيماندس باالشددتراكية اإل

اشددتراكية نابعددة مددن واقعنددا ورابددع يتحدددا عددن اشددتراكية سددودانية أصدديلةا الكددل صددار 
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ً اشتراكي ما بين ليلة وضحاهاا وكثير من تفاصيل مدا ورد فدي تلدك البدرام  يدأتي معارضداً  ا

 والعملا لداللة العنوانا وإن اتسقت العبارات والدالالتو تقع المفارقة بين القول

إضافة إلى مظاهر الصدراع التدي أشدرنا إليهداو أدى الضديق بعجدز نظدام الحكدم علدى  

إحداا تغييرات جدية في حياة غالبية المدواطنينو وإحسداس المنداطق الريفيدة خاصدةو بدأن 

الكبدرى ال تجدد طريقهدا إلدى التنفيدذ إال فدي القليدل الندادر وأنهدا  األحزابالوعود التي تبذلها 

هدا فدي سدخاء لكسدب أصدوات النداخبين دون تدوافر الجديدة الكاملدة للبدر بهدا بعددد وإنمدا تطلق

 اتانتخابانتهاء اال

ولكن ينبغي أال نقلدل مدن أهميدة بعده اإلنجدازات األساسدية التدي حققتهدا التجربتدان  

البرلمانيتان اللتدان سدبقتا عهدد الدرئيس نميدري ولعدل أهمهدا هدو المحافظدة علدى قددر واسدع 

اسدية وحريددة التعبيدر والتنظدديم وإن شداب التجددربتين فدي بعدده مراحلهمددا مدن الحريددة السي

ضيق الليبراليين القائمين علدى الحكدم بنتدائ  الحريدات الليبراليدةو فسدنوا القدوانين التدي تحدد 

يدة لتضدمن غلبدة لألحدزاب الحاكمدة نتخابمنها بدل وصدل األمدر إلدى زيدادة عددد الددوائر اال

ات لعددام نتخابددطق نفوذهدداا كمددا حدددا فددي قددانون االبزيددادة عدددد الدددوائر خاصددة فددي منددا

 دائرةا 173إلى  92ية من نتخابالذي زاد عدد الدوائر اال 1958

ومددن اإلفددرازات الفادحددة التددي ترتبددت علددى عدددم التددوازن تفدداقم مشددكلة الجنددوب  

وههدور المزيدد مدن الحركدات اإلقليميدة التدي ههدرت أساسداًو فدي تقدديرناو للمطالبدة بمزيدد 

نمية وبسط الخدمات األساسيةا ولكنها وقعدت فريسدة لجندوو بعضدها إلدى العندف مدن من الت

ناحيدةو إضددافة لمسدارعة بعدده الحكومددات المتعاقبدة إلددى اتهامهددا بالعنصدريةا وكددان مددن 

المهددات لنظام الحكدم ههدور مجموعدات مدن الضدباط األحدرار فدي الجديش وسدعى بعده 

ت المسددلحةو وكددذا بعدده الحركددات إلددى تأسدديس نفددوذ لهددا فددي صددفوف القددوا األحددزاب

اإلقليميدةا ولعددل هدذا السددعي قددد جداء متددأثراً باالنقالبدات العسددكرية التددي ههدرت فددي بددالد 

الشدام ومصدرا وكدذا ههدور بعده أجنحدة ناقدددة لقياداتهدا ومصدادمة لهدا أحيانداًو بدل أسددهم 

كمدا ي فدي إسدقاط حكومتدس داخدل الجمعيدة التأسيسديةا االتحدادبعه نواب الحزب الدوطني 
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 األحددزابأن بعدده المجموعددات كانددت غيددر راضددية عددن تعمددق التددأثير الطددائفي داخددل 

وقبددول القيددادات لسددعي الزعامددات الدينيددة للهيمنددة علددى الحددزب بددل إن بعدده القيددادات 

الشدابة قددد كانددت ضددجرة بمددا أسددمتس احتضدان القيددادة لددبعه العناصددر الفاسدددة والرجعيددة 

 األحددزابالعوامددل قددد تضددافرت فددي شددل قدددرات  واختيارهددا للمواقددع الوزاريددةا كددل هددذه

التقليدية وجعلتها قاصرة عن تحقيق المطالب التي ندادت بهدا هدذه الجماعدات التدي ناصدبت 

والقيددادات العدداء وتلددك التدي ههدرت داخددل صدفوفهاو أو سددعت إلدى حجددب  األحدزابهدذه 

شدأة التدي أشدرنا إليهدا ثقتها فيها من تلقاء التنظيمات اإلقليميةا وتفاعل ذلدك كلدس مدع علدل الن

فدي موقدع متقددم مددن هدذه الدراسدةو وهشاشدة البنيددة التنظيميدةو وغيداب البدرام  والقدددرات 

التنظيمية والتربوية القادرة على إحدداا التغييدرات االقتصدادية واالجتماعيدة المبتغداة حتدى 

ير أن أندس مدن العسدعلدى مسمندة بهداا وقدد دلدت هدذه التجربدة  األحزابلو كانت قيادات تلك 

 نعتمد في إحداا الجديد على أدوات القديما

 

 (1956-1958الفترة البرلمانية األولى )

 

لقد بدأت بعه بوادر الخالف تشدتد بدين الزعامدة السياسدية والزعامدة الدينيدة داخدل  

فدي مطلددع يندداير  االسددتقاللي قبددل انتهداء الفتددرة االنتقاليددة وبدايدة االتحدادالحدزب الددوطني 

ات فدي أواخدر عدام نتخابدي فدي االاالتحدادإذ أغرى التفدوق الكبيدر للحدزب الدوطني  1956

و وبتشدجيع مدن بعده العناصدر داخدل حزبدسو بأندس بالظنالسيد إسماعيل األزهري  1953

يستطيع أن يتصرف بصورة مستقلة عن راعدي الحدزب السديد علدى الميرغنديا ولكدن هدذه 

ل الحدزب قدد وجددت معارضدة ومقاومدة مدن راعدي الحدزب ويبددو التوجهات الجديدة داخد

أنددس قددد أضددمر فددي نفسددس السددعي إلددى إبعدداد األزهددري عددن السددلطة خاصددة بعددد أن فصددل 

األزهدري ثالثددة مدن أقددرب الشخصدديات إلدى السدديد علدى الميرغنددي مددن حكومتدس فددي تخددر 

يرغندديو ا وتواصدل عمدل األزهدري للدتخلص مدن المقدربين مدن السديد علدى الم1954عدام 
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ففصددل السدديد محمددد نورالدددين مددن الددوزارةا وضدداعف مددن حدددة الخددالف بددين الددرجلين 

إصرار السيد على الميرغني على عرض مسدألة تقريدر المصدير فدي اسدتفتاء شدعبي ولكدن 

السدديد إسددماعيل األزهددري كددان يددرى أن هددذا األمددر مددن حددق البرلمددان وحدددها وأجددرى 

الشدعبيا ولمدا  االسدتفتاءى صدف إسدقاط فكدرة اتصاالت مع قيادات حدزب األمدة لكسدبها إلد

قدخر السيد على الميرغندي أن تحددي األزهدري لدس قدد تصداعد وطفدح الكيدل سدعي إلدى لقداء 

السديد عبدد الدرحمن المهددي بعدد قطيعدة ومنداجزة زادت عدن العشدرين عامداًا وههدر اتجداه 

 واألمدددر قاومددس أولبعددد أن إلددى تشددكيل حكومددة قوميدددة لددم يسددتطع األزهددري مقاومتدددسو 

مددن داخددل البرلمددان فددي  االسددتقاللواسددتطاع أن يمسددك بأزمددة السددلطة إلددى يددوم إعددالن 

 أحمدددبمشداركة محمدد  1956فدي األول مدن ينداير  االسدتقاللو ورفدع علدم 1955ديسدمبر 

محجدوب كمددا أشددرناا ولكددن بتزايدد المطالبددة بتشددكيل الحكومددة القوميدة حتددى وسددط بعدده 

حكومدة  1956الميرغنديو شدكل األزهدري فدي فبرايدر  وزرائهدم المقدربين مدن السديد علدى

الرئيسدديةا غيددر أن هددذا لدم يخفددف الخالفددات المسددتعرة  األحدزابقوميدة شدداركت فيهددا كددل 

ي فقدداد ذلددك إلددى ههددور حددزب سياسددي جديددد منسددلخ عددن االتحددادداخددل الحددزب الددوطني 

ا ي وحددزب الشددعب الددديمقراطي بمباركددة السدديد علددى الميرغنددياالتحددادحددزب الددوطني 

وبلقدداء السدديدينا وإزاء إصددرارهما علددى الددتحكم معدداً فددي السددلطةو اضددطر األزهددري إلددى 

تقديم استقالتس وتشكلت حكومدة ائدتالف مدن حزبدي الشدعب الدديمقراطي واألمدة بقيدادة عبدد 

خليددل عرفدت بحكومددة السديدينا وهكددذا أرقصددي األزهدري وحزبددس عدن السددلطة وهددل  اللدـس

اً كمددا لددم يعددادم المسسسددة التقليديددة بكاملهددا أو يتخددذ موقفدداً بعيددداً عنهددا ولكنددس لددم يبددق صددامت

أبوسدن  أحمددلتف حولس عدد من أقوى قيدادات القبائدل وأبرزهدا أمثدال محمدد امناهضاً لها ف

فددرو ندداهر الجعليددينو إبددراهيم نداهر الشددكريةو ومحمددد صددديق طلحددة ندداهر البطدداحينو و

مددن خلفدداء الطريقددة الختميددة وبعدده مددن قيددادات الطددرق الصددوفيةا وقددد مكددن بقدداء  ونفدر

كثدر شدجاعة ورفضداً لتدددخل أي فدي المعارضدة عدامين مددن اتخداذ مواقدف االتحدادالحدزب 

ات االتحددادالطائفيدة فددي السياسددةو وسددعى ذلددك الحددزب إلدى تمتددين عالقاتددس مددع النقابددات و
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و بددل كددون ل ال قداسددة فددي السياسددةل عار المهنيددة وقددوى اليسددار بعامددة ورفددع الحددزب شدد

جبهة مع الحدزب الشديوعي واتحداد نقابدات العمدالو واتحداد المدزارعين والحدزب الفددرالي 

الجنددوبي وعدددد مددن اتحددادات الطددالبا وجدداء ميثدداق تلددك الجبهددة أكثددر تطرفدداً مددن كددل 

تضددمن والجماعدات السياسدية السدودانيةو إذ  األحدزابالمواثيدق السدابقة التدي صددرت عددن 

إلغداء القددوانين المقيددة للحريددات ورفدده المعوندة األمريكيددة والعمددل علدى التددزام السددودان 

بالحياد اإليجابي في سياسدتس الخارجيدة وصدياغة دسدتور ديمقراطدي وتطبيدع العالقدات مدع 

 مصرا

وفددي الجانددب المقابددلو شددرعت الحكومددة االئتالفيددة التددي كونهددا السدديدان )حددزب  

ب األمددة( فددي اتخدداذ العديددد مددن الخطددوات التددي تضددمن لهددا الشددعب الددديمقراطي وحددز

ات العامددة فددي عددام نتخابددات قبيددل إجددراء االنتخابدداالحتفدداه بالسددلطة فعدددلت قددانون اال

 ي من تغييرات:نتخابا ومن أهم ما أادخل في ذلك القانون اال1958

 إلغاء دوائر الخريجينا -أ

 إلغاء شرط اإللمام بالقراءة والكتابة للناخبين في دوائر مجلس الشيوخا  -ب

إدخددال المرونددة فددي المددواد المتعلقددة بالحصددول علددى الجنسددية السددودانية )وتيسددير  -ج

 الحصول عليها(ا

يدة نتخابات هدو إعدادة رسدم الددوائر االنتخابدولعل أخطر قرار تدم اتخداذه فدي تلدك اال

ا وكاندت الزيدادات الكبيدرة التدي ة إليدسشداراإلدائدرة كمدا سدبقت  173إلدى  92وزيادتها من 

 تمت في عدد الدوائر في المديريات التي يتمتع فيها حزبا االئتالف  بنفوذ كبيرا

 

 1964-1958نظام الفريق يبود 

 

 نددوفمبر 17لقدد صدار مدن المعلدوم والمشداع أن اسدتالم الجديش السدلطة فدي صدبيحة  

 خليددل رئديس الددوزراء يومددذا  اللددـسكددان عمليددة تسدليم وتسددلم وأن السدديد عبدد  1958عدام 
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ر زوال سدلطتسو عندد مدا علدم بدأن مفاوضدات قدد جدرت وبحكم نشأتس العسكرية لما رأي نذ

فددي اجتمدداع عقددد بددين األزهددري والشدديخ علددى عبددد الددرحمن فددي القدداهرة لتشددكيل ائددتالف 

السدتالم السدلطة اسدتباقاً  إبدراهيم عبدودجديد بين حزبيهماو وجد ضالتس في اإليعداز للفريدق 

مدن معرفتدس أن مفاوضدات خليدل ذلدك بدالرغم  اللدـسلحدوا ذلك االئتالفا فعل السديد عبدد 

ي فدي اتجداه االئدتالف كدذلكا ولعلدس االتحدادأخرى كانت تجرى بين حزبي األمدة والدوطني 

رأي فدي حددوا أي مدن االئتالفددين فقدده لموقعدس كدرئيس لمجلددس الدوزراءا ولعدل العجيددب 

خليدل فدي مواصدلة االئدتالف مدع حدزب الشدعب برئاسدة الشديخ  اللدـسفي األمر أن زهد عبد 

لرحمنو ومفاوضدات األزهددري مدع الشدديخ علدى عبددد الدرحمن جمددع بينهمدا أمددر علدى عبدددا

واحددد هددو الموقددف مددن المعونددة األمريكيددةا الشدديخ علددى عبددد الددرحمن كددان يقددود حملددة 

معارضددة قبددول المعونددة األمريكيددة داخددل الحكومددة االئتالفيددة بددين حزبددس وحددزب األمددةو 

المعونددةا ولمددا كددان الحددزب  خليددل كددان يصددر علددى قبددول تلددك اللددـسعلددى حددين أن عبددد 

الوطني قد سبق لس أن أعلدن رفده المعوندة األمريكيدة فدي برندام  الجبهدة التدي شدكلها مدع 

قددوى اليسددارو رأى السدديد علددى عبددد الددرحمن فددي هددذا الددرفه مددن قبددل حزبددس ومددن قبددل 

 ي عنصر تقارب بين الحزبينااالتحادالحزب الوطني 

م اتفدداق بالفعددل بددين الحددزب الددوطني نددوفمبر قددد تدد 16ولقددد اتضددح أنددس فددي عشددية  

ي وحددزب األمددة علددى تشددكيل حكومددة ائتالفيددة جديدددة تعلددن فددي جلسددة افتتددداو االتحدداد

ن إالبرلمددان فددي صددبيحة اليددوم التدداليا ولكددن تلددك الجلسددة لددم تنعقددد حتددى يومنددا هددذاا إذ 

 الجيش كان أسرع في تسلم السلطة في الصباو الباكر من ساعة افتتاو البرلمانا 

قد كتب البروفيسدور بام هولدت فدي مسلفدس ل تداريخ السدودان الحدديثل عدن لحظدة ل 

تسلم الجيش للسدلطة وقدال ل إن السدلطة قدد انتقلدت مدن يدد مجموعدة مدن السياسديين إلدى يدد 

حفنددة مددن العسددكريين دون أن تجددد مددن يددذرف عليهددا دمعددة واحدددةلا ولقددد تحدددا الفريددق 

ن تمددا يمسكدداً االتصدالين اللدذ 1958اا ندوفمبر أمدام لجندة التحقيدق فدي أحدد إبدراهيم عبدود

خليدل فدي شدأن إنقداذ الجديش الدبالد مدن التددهور وحالدة الفوضدى التدي  اللدـسبينس وبين عبدد 
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 اللدـستعيشهاو والرسالة التي بعث بها إليدس السديد زيدن العابددين صدالح وحضدور السديد عبدد 

ة التددي ذكدر لددس فيهددا الفريددق مددرة ثانيددة وكانددت تلدك هددي المددر إبددراهيم عبدودخليدل للفريددق 

خليدل بقولدس  اللدـسعبود أن ساعة الصفر ستكون قبل افتتداو البرلمدان فدرد عليدس السديد عبدد 

خليددل كددان يغلددب عليددس هددن أن تدددخل الجدديش  اللددـسلا ويبدددو أن السدديد عبددد اللددـسل أعددانكم 

سيضددمن لددس البقدداء فددي الحكومددة ولكددن مواقددف الجدديش وقراراتددس التاليددات خيبددت هددن 

 لرجلاا

خليدل مددن فدرط ثقتددس بدأن الجديش سدديبقي عليدس فددي السدلطة أسددرخ  اللددـسإن السديد عبدد  

لبعه أصدقائس أن شيئاً لدم يتغيدر وأن السياسدات سدتكون باقيدة كمدا هديو وستسدمعون مدن 

خالل المذياع غداً تشكيل حكومة جديدة تضم ثمانيدة وزراء مدن حدزب األمدةو وأربعدة مدن 

وواحدد أو اثندين مدن حدزب الشدعب الدديمقراطيا ولعدل هدذا قدد يو االتحدادالحزب الدوطني 

كددان اتفاقددس مددع قيددادة الجدديش ولكددن جنددراالت الجدديش قددد اتخددذوا مسدداراً تخددر وقددرروا أن 

نددوفمبر أعلددن عددن  17يكددون لهددم دور أكبددر فددي السددلطة وأال يركنددوا إلددى المدددنيينا ففددي 

شدر مدن كبدار ضدباط الجديش تشكيل المجلس األعلدى للقدوات المسدلحة المكدون مدن ثالثدة ع

 كما خصصوا ألنفسهم سبع حقائب وزاريةا

ولمددا حدداول الفريددق عبددود طمأنددة القددوى التقليديددة بتضددمين بيانددس األول سياسددات  

تنسدجم مددع سياسددات تلددك القدوى التقليديددة التددي ضدداقت ذرعداً بمسددلك النقابددات واألحددزاب 

لدرحمن المهدددي بيانداً شدابس مددا اليسداريةو كافأتدس زعامدات تلددك القدوى فأصددر السدديد عبدد ا

وعجدز  األحدزابأدلي بس الفريق عبود في كثيدر مدن مقاطعدسو خاصدة فيمدا يتصدل بشدجب 

 النظام الذي أخرجس االنقالب من السلطةو حيث ورد في بيان السيد عبد الرحمن ما يلي:

السياسدية قددد فشدلوا جميعدداًو  األحددزابن السياسديين الددذين قدادوا إليسسدفني أن أقددول  

لدم تددنجح أي مددن الحكومدات األربددع التددي تعاقبدت علددى كراسددي الحكدمو وأصدديب الشددعب و

السددوداني باإلحبدداطو وهددا هددو يددوم الخددالصو فقددد هددب رجددال الجدديش وأمسددكوا بمقاليددد 

 اللددـساألمددور ولددن يسددمحوا بددالتردي وبالفوضددى والفسدداد وبالعبددث بهددذه الددبالدا ولقددد مددن 
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ذهبدوا إلدى اامةو فأبشدروا بهدذه الثدورة المباركدة وعلينا برجل يقود الحكومة بدالحق والصدر

 أعمالكم بهدوء وثقة لتأييد رجال الثورةال 

أمددا موقددف السدديد علددى الميرغنددي مددن تأييددد نظددام الددرئيس عبددود فقددد كددان متحفظدداً 

وحددذراً وإن هدددف إلددى إههددار التأييدددا ومددرد هدددذا فددي تقددديرنا إلددى خشددية السدديد علدددى 

خليدل رئدديس الدوزراء فدي مباركددة  اللدـسالميرغندي و وقدد علدم بالدددور الدذي أداه السديد عبددد 

الجديدد ذراعداً عسدكرياً لحدزب األمدة فدانعكس ذلدك فدي هذا االنقالب وأن يكون هذا النظدام 

 رسالتس التي برثت بعد استيالء الجيش على السلطة:

للقد سمعنا بأن الجيش السوداني قدد تدولى مقاليدد الحكدم فدي الدبالدو ونأمدل أن تدسدي  

نوايددا وجهددودات الجدديش إلددى نشددر األمددن واالسددتقرار فددي ربددوع الددبالد والطمأنينددة فددي 

أن يدسدي مدا حددا إلدى الخيدر والنجداو وأن يلهدم الدذين تحملدوا  اللـسا ونسأل أوساط الشعب

 المسسولية إلى السدادلا

لقد جاء هذا التأييدد مطلقداًو وحدذراً مدن قبدل السديدين رغدم أن الدرئيس عبدود قدد حدل  

والنقابات وعطل الصحفا ويدرى الدبعه أن مواقدف حدزب األمدة قدد نبعدت  األحزابكل 

ي وحددزب االتحدداديينو الحددزب الددوطني االتحددادمددن عوامددل عديدددة أهمهددا خشددية التقدداء 

الشعب الديمقراطيو في حكومة ائتالفيدة جديددةو تخدرج حدزب األمدة مدن السدلطةو وتعيدين 

عبدد  أحمددء الجديدد ووجدود اللدواء اثنين من قادة حزب األمدة البدارزين فدي مجلدس الدوزرا

الوهابو رجل النظام القوي في المجلدس األعلدى الدذي يقدف علدى قمدة النظدامو إضدافة إلدى 

إعالن المجلس األعلى للقوات المسدلحة قدراره بقبدول المعوندة األمريكيدة التدي سدبقس حدزب 

 األمة بالدعوة إلى قبولهاا

لتغييددرات فددي بنيددة المجلددس غيددر أن بعدده التحركددات داخددل القددوات المسددلحة وا 

األعلى وفي مجلس الوزراء نتيجدة لدذلك قدد بددأت فدي تقطيدع حبدال الدود بدين حدزب األمدة 

والنظددام الجديدددا فلقددد تحددر  ضددابطان همددا األميددرالي عبددد الددرحيم شددنان قائددد القيددادة 

ادة قائدد القيد اللدـسعبد أحمددالشماليةو المعروف بقربس من الختميةو واألميدرالي محدي الددين 
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يو وحًركددا قواتهمددا إلددى الخرطددوم وطالبددا االتحددادالشددرقيةو القريددب مددن الحددزب الددوطني 

عبددد الوهددابو  أحمدددبإعدادة تشددكيل المجلددسا فنددت  عددن حركتهمدداو التدي  اسددتهدفت اللددواء 

إخراجدس مددن المجلدس األعلددى وانضدم إليددس شدنان ومحددي الددين بعددد أن كاندا قددد فرصدال مددن 

اوال إقصداء اللدواء حسدن بشدير نصدر مدن المجلدسا دفدع حدين حد 1959المجلس فدي مدايو 

كل ذلك السديد الصدديق المهددي الدذي خلدف والدده فدي قيدادة األنصدارو إثدر وفاتدس فدي عدام 

و إلى أن يتخذ موقف المعارضةو خاصدة وأندس كدان مندذ البدايدة يدرى أن يكدون دور 1958

حركدددة السياسدددية العسدددكريين محددددوداً ولفتدددرة زمنيدددة وجيدددزةا وتعزيدددزاً لددددوره فدددي ال

 1960المعارضددة للنظددامو شددار  السدديد الصددديق فددي تأسدديس الجبهددة الوطنيددة فددي عددام 

وأعلندت تلدك الجبهددة التزامهدا باسددتعادة النظدام المددني وجدداءت مدذكرتها التددي رفعتهدا إلددى 

الحكومددة فددي نددوفمبر مددن ذات العددام مجليددة لهددذا االلتددزامو إذ طالبددت بعددودة الجدديش إلددى 

ات عامدة للجمعيدة التأسيسديةا ولكدن انتخابدحكومة مدنيدة انتقاليدةو وإجدراء  ثكناتسو وتشكيل

أدى إلددى أن  1961تغييددراً حدددا نتيجددة رحيددل السدديد الصددديق المهدددي المفدداجم فددي عددام 

اً مددن النظددام نددتتخددذ قيددادة األنصددار الجديدددة ممثلددة فددي اإلمددام الهددادي المهدددي موقفدداً مهاد

 د هذا الموقفاتجلي في إعالن إمام األنصار الجدي

إن التغير الذي حدا في موقدف األنصدار مدن نظدام الدرئيس عبدودو مدن البدرود إلدى  

المعارضةو خاصة في أيام قيادة السيد الصديق المهددي إضدافة إلدى عوامدل أخدرىو يرجدع 

إلددى تغيددر فددي موقددف الختميددة مددن زعدديمهما وانطالقدداً مددن التنددافس التدداريخي بددين هدداتين 

بدت بدين الختميددة والنظدامو انتهدداج قرخ ا ومددن العوامدل اإلضدافية التددي الطدائفتين وزعيميهمدا

عترف بجمهوريددة الصددين الشددعبية انظدام الددرئيس عبددود سياسددة خارجيددة غيددر منحددازةا فدد

وأنشأ عالقة دبلوماسية معهدا كمدا شدرع فدي تقويدة العالقدات مدع مصدر ووقدع اتفاقيدة ميداه 

ين نظدام الدرئيس عبدود والختميدة قدد صدار ا إن كالً من الطدرف1959النيل الجديدة في عام 

ا فالنظام يدرى فدي سدند الختميدة لدس عنصدر قدوة وأن تأييدده متبادلةمحتاجاً إلى عالقة متينة 

لددس يعددين النظددام فددي السددلطة وصددموده أمددام محدداوالت اقتالعددسا وههددر ذلددك جليدداً حينمددا 
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فعارضددها  1960 رفعدت الجبهدة الوطنيدة مدذكرتها المطالبدة بعدودة الحكدم المددني فدي عدام

الختمية بعريضدة تأييدد للنظدام عرفدت بدـ: ل عريضدة كدرام المدواطنينل التدي كدان مدن بدين 

موقعيهددا قيددادات بددارزة فددي حددزب الشددعب الددديمقراطي وعلددى رأسددهم الشدديخ علددى عبددد 

الدرحمن الضدرير ومحمدد ندور الددينا ولقدد أدى الدرجالنو وبعده أنصدارهماو دوراً هامداً 

و نتيجدة توصديات مددا 1963المدنيدة التدي أنشدأها النظدام فدي عدام فدي مسسسدات المشداركة 

عبددود قددد شددكل هددذه اللجنددة فددي أغسددطس  إبددراهيمعرددرف بلجنددة أبورندداتا وكددان الفريددق 

أبورندات إلعدداد توصديات فدي ل  أحمددبرئاسة رئيس القضداء تندذا  موالندا محمدد  1959

مددن تشددكيلهاو رفعددت أفضددل السددبل لمشدداركة الشددعب فددي الحكومددةلا وبعددد ثالثددة أشددهر 

ا ولقدد أوصدت تلدك اللجندة 1983اللجنة توصدياتها التدي لدم تددخل حيدز التنفيدذ إال فدي عدام 

اً انتخابدلى ثالثة مسدتوياتو قاعدتدس مجدالس المدديريات والتدي تنتخدب عبإقامة نظام يرتكز 

ددعد كددل مجلددس مددن مجددالس المددديريات التسددع سددتة مندددوبين إلددى المجلددس  مباشددراً ويرّصم

ي الجهددداز التشددريعيو فيكدددون ممثلدددو المددديريات فدددي المجلددس المركدددزي أربعدددة المركددز

وخمسددين مندددوباً يضدداف إلدديهم ثمانيددة عشددر عضددواً يختددارهم رئدديس المجلددس العسددكري 

ددص المجلدددس  العدداليو ويكددون الدددوزراء أعضدداء فدددي المجلددس بحكدددم مناصددبهما ولقدددد خر

جددالس المددديريات الددذي المركددزي بمهمتددي التشددريع وصددياغة الدسددتورا ويعتبددر نظددام م

 أبورنات خطوة متقدمة في تطوير الحكم المحليا أحمدابتدعس السيد محمد 

لدـختو جدرت اال األحدزابولما كاندت   ات علدى أسداس شخصدي فلدم يتيسدر نتخابدقدد حر

المحلولددةا ولقددد  األحددزابللمرشددحين إعددالن هددويتهم السياسددية رغددم انتمدداء بعضددهم لتلددك 

ا 1958و  1953المركددزي أكثددر تقليديددة مددن برلمدداني  جدداءت تركيبددة عضددوية المجلددس

%و والتجدددار 22% مددن عضددوية المجلددسو واإلداريددون 31وقددد شددكل زعمدداء القبائددل 

 %ا12% والزعماء الدينيون 14%و والمزارعون 21

إن مدن أكبدر سدلبيات السياسدة السددودانيةو وتحليدل المواقدف فيهدا اإلطدالق والتعمدديما  

ن نظام مدا ركدزوا علدى ذكدر مثالبدس وقدد يضديفون إليهدا مدن نسد  فإن اتخذ الساسة موقفاً م
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خيالهمو وينكرون كل فضل لسو ويسدعون إلدى دفدع النداس إلدى تجاهدل ذلدك الفضدلا ولكنندا 

إذا نأينا عن هذه النظدرة الموغلدة فدي التعمديم والتحيدز نسدتطيع أن نتبدين بعده اإليجابيدات 

ء الجسديمةو وكدذلك إيجابيدات صدورها الهامة في نظام الرئيس عبود وكذلك بعده األخطدا

التحيددز فددي عددداد السددلبياتا فإنددس يسددجل لنظددام الددرئيس عبددود أنددس قددد أدخددل الصددناعات 

الوسدديطة فددي االقتصدداد السددوداني كصددناعة السددكر والنسددي  وتعليددب الفاكهددة وتجفيددف 

 األلبان والبصل وصناعة الكرتون والتوسع فدي الصدناعات الغذائيدة بمدا فيهدا إنتداج زيدوت

الطعام ومد الطدرق وتوصديل خدط السدكة حديدد إلدى نيداال وواوو وإنشداء الخطدوط البحريدة 

السودانية بالتعاون مع يوغسالفيا) السابقة(ا كما أندس قدد اجتهدد فدي انتهداج سياسدة خارجيدة 

غير منحازةو ففي حدين أندس قدد قبدل بالمعوندة األمريكيدة فإندس قدد اعتدرف بالصدين الشدعبية 

ستمر باندددونق الددذي أسددس حركددة عدددم االنحيددازا كمددا أن األسددتاذ وأعلددى كددل شددعارات مدد

خيرو صاحب المبادرات الوطنيدة بددءاً بمدستمر الخدريجينو ووزيدر الخارجيدة طدوال  أحمد

عهدددد الدددرئيس عبدددودو قدددد ابتددددع دبلوماسدددية التنميدددة وعمدددل علدددى توهيدددف الدبلوماسدددية 

 ستثمارات إليهااالسودانية لحماية مصالح السودان وتحقيق التنمية وجلب اال

ومددن األمددور التددي كددان يمكددن لهدددا أن تصددور كإيجابيدداتو وهددي كددذلكو سدددودنة  

الكنيسدة السددودانيةو وتعريددب التعلدديم العددام فددي الجنددوبا إن الددذي ينظددر موضددوعياً لهددذين 

ن ة الدددوطنا وأن تعريدددب التعلددديم يرمدددّكم نهمدددا يصدددبان فدددي مصدددلحأاإلجدددراءين يدددرى  ِم

الددوطن مددن الحددرا  السياسددي واالقتصددادي واالجتمدداعي بددل المددواطنين مددن أبندداء جنددوب 

ددوض حصددرهم فددي مددديرياتهم الددثالاا إن الفهددم  والددوهيفي علددى امتددداد الددوطن كلددس عم

كبيدر  لتعريب التعليم على أساس أندس طمدس للهويدة الجنوبيدة فيدس تجدّن   ينوالتصوير الخاطئ

وعددم التمهيدد الكدافي  على الحقيقةا ولكن تضدافر علدى طمدس هدذه الحقيقدة سدوء اإلخدراج

مددن قبددل الحكومددة مددن ناحيددةو وسددوء القصددد الددذي فرسددر بددس األمددر مددن قبددل معارضددي 

الحكومة وبخاصة مدن بعده القيدادات الجنوبيدة والجهدات األجنبيدة التدي سدعت إلدى إزكداء 

نار التمرد من ناحية أخرىا ولكدن الخطيئدة الكبدرى التدي أضدافها نظدام الدرئيس عبدود إلدى 
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عادة الديمقراطيةو وهلت عالقدة فدي الدوطن إلدى زمانندا هدذا هدي اعتمداد الحدل بطئس في است

العسكري كوسيلة مثلى للتعامدل مدع قضدية الجندوبا وهدذا أمدر سديأتي تفصديلس عندد تنداول 

 قضية الجنوب في باب نخصصس لموضوع السالم في البالدا

 

 1969-1964الفترة البرلمانية الثانية 

 

للحكددم العسددكري وأعددان تفدداقم الوضددع فددي الجنددوب تصدداعدت الحركددة المعارضددة  

تمحور معارضة النظام حول قضية الجندوب وانعقددت لهدا النددواتو بدل أن الحكومدة  على

ذاتها قد طلبت تراء المواطنين في حل قضية الجندوبا وقدد حضدر النددوة التدي نرظمدت فدي 

عدددد مدددن  1964قاعددة االمتحانددات بجامعددة الخرطددوم فدددي األسددبوع األول مددن أكتددوبر 

وزراء الحكومددة غيددر أن األسدداتذة الددذين شدداركوا فيهددا )الدددكتور حسددن الترابددي واألسددتاذ 

عبددد الحلدديم( إضدافة إلددى ممثلددي المددارس السياسددية المختلفددة بدين الطددالب واألسددتاذ  أحمدد

عثمان خالد لم يقصروا حديثهم علدى قضدية الجندوب ووجهدت المناقشدات هجومداً صدريحاً 

ة العسددكرية وتناولددت مسددألة الديمقراطيددة والحريددات واألوضدداع علددى سياسددات الحكومدد

الدستوريةا وكانت قدد عرقددت نددوات أخدرى قبدل ذلدك فدي حدرم الجامعدة وخارجهداا ولكدن 

صدددر الحكومددة قددد بدددأ يضدديق فأصدددرت وزارة الداخليددة أمددراً فددي العاشددر مددن أكتددوبر 

ندددوب داخدددل الحدددرم يمنددع إقامدددة المزيدددد مدددن النددددوات العلنيددة حدددول أوضددداع الج 1964

الجامعيا ولكن يبدو أن أوان اإلصغاء إلدى أوامدر الحكومدة قدد انقضدىو فدرد اتحداد طدالب 

 1964أكتددوبر  14جامعدة الخرطدوم علددى بيدان وزيدر الداخليددة فدي خطداب وجهددس لدس فدي 

منتقددين الحكومددة ألنهددا: لقددد سدلكت أسددلوب الددبطش واإلرهدداب فدي معالجددة هددذه القضددية 

نددة مددن المددوهفين ال تملددك صددالحيات لمناقشددة األوضدداع القائمددة فعمدددت إلددى تكددوين لج

ودعددت المددواطنين إلددى إعانتهددا بمددد ترائهددم زاعمددة أنددس لددن يرضددار أحددد بمددا يبديددس وأن 
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للمددواطنين أن يطمئنددوا وقددوانين الطددوارع مسددلطة علددى الرقدداب" وكيددف تندداقش قضددية 

 االجنوب بمعزل عن مناقشة األوضاع الدستورية وقضية الحرياتل

حددت  خطدداب الطددالب علددى تعدددي قددوات الشددرطة علددى الحددرم الجددامعي او  

ومصددادرة حريددات الطددالبو وأدان ذلددك جميعدداً وأكدددوا أن اتحدداد الطددالب يددرى لأن كددل 

هذه األحداا إنمدا تسكدد حقيقدة كبدرى هدي ضدرورة عدودة الحيداة الديمقراطيدة للدبالدا ذلدك 

نواتو ولدم تزدندا األيدام بدس إال إيمانداًو ولدن منذ أن أعلناه قبل خمدس سد إليسرأينا الذي ندعو 

 يزدنا العنف إال عنفواناًلا

ا إذ أن اعتقدددال الحكومدددة 1964أكتدددوبر  21وكاندددت النددددوة الفاصدددلة فدددي مسددداء  

ألعضاء لجنة اتحاد طالب الجامعة لم يزد الطالب إال عنفواناً كمدا ذكدروا فعقددوا فدي تلدك 

ن منعددوا عدن عقدددها فدي دار اتحددادهما فاقتحمددت الليلدة ندددوتهم فدي داخليددات سدكنهمو بعددد أ

الشددرطة الحددرم الجددامعيو ودعددت الطلبددة إلددى التفددرق ولددم يتفرقددوا فددأمطرتهم بوابددل مددن 

الرصدداص وسددقط القرشددي شددهيداًو فكددان صددعود روحددس إلددى بارئهددا إيددذاناً بسددقوط ذلددك 

ددول فيهددا جثمددان الشددهيد إلددى مشددرحة مستشددفي  الخرطددوم النظداما ومنددذ تلددك الليلددة التددي حر

دول  خوتددس اةخدرون إلددى العدالج فددي ذلددك المستشدفيو رابددط األسداتذة والطددالب حددول إوحر

أكتدوبر مددألت  22المشدرحة لكدي ال تخددرج الشدرطة الجثمددان منهداا وفددي صدباو الخمدديس 

الجمداهير سداحات المستشدفي وكدل الشدوارع المحيطدة بدس وحمدل أسداتذة الجامعدة وطالبهدا 

قرشدي ألداء الصدالة عليدس فدي ميددان عبدد المدنعم تمهيدداً نقلدس ال أحمدجثمان الطالب الشهيد 

إلددى قريدددة لالقراصددةل مسدددقط رأسدددسا وبعددد أداء الصدددالة التدددي أم المصددلين فيهدددا السددديد 

الصددادق المهددديو عمددت الميدددان مظدداهرات عارمددة قددذف الشددعب فيهددا سدديارات الجدديش 

طددوال ذلددك اليددوم  متدددت المظدداهراتاوالشددرطة بالحجددارة وأشددعل النيددران فددي بعضددهاا و

نهدداره وليلددس وتوجددس بعضددها إلددى المددراقص الليليددة والخمددارات وبيددوت الدددعارة فهشددمها 

أكتددوبر تفددرق الطدالب داخددل مسدداجد  23وأشدعل فيهددا النيددرانا وفدي نهددار الجمعددة التدالي 

العاصددمة ومدددنها الددثالا يهتفددون بسددقوط النظدداما وتخددرج المظدداهرات ويسددود العندددف 
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أكتدوبر موكدب القضدائية  24قنابل المسديلة للددموعا وشدهد يدوم السدبت وتقذفهم الشرطة بال

الشدددهير الدددذي شدددار  فيدددس القضددداة والمحدددامون وبعددده مدددن أسددداتذة جامعدددة الخرطدددوم 

واعترضددت الشددرطة سددير الموكددب وأرادت تفريقددسا ولمددا كدداد األمددر ينفلددت وأشددهرت 

لمجيدد إمدام فدأمر الشرطة سالحها في وجس الموكبو انبدرى لفده الموقدف المحدامي عبدد ا

قائدد الشدرطة قرشدي فدارس باالنصدراف بجندوده وإال ألقدي القدبه عليدس وعلدى مدن معددسو 

فأنصداع الضدابط ألمدرها واتصدل موالندا أبورندات بدالفريق عبدود وتوسدط لديدس بيندس وبددين 

هذا الموكب الذي ضم هذه النخبة وأوضدح لدس فداحدة العواقدب التدي سدتترتب علدى إصدرار 

س أو منعدس مدن التحدر ا فقبدل الفريدق عبدود أن يختدار الموكدب ممثلدين الشرطة علدى تفريقد

 لس لرفع العريضة التي أعدها القضاة والمحامون والتي جاء فيها:

قضداء والمحدامون نشدعر بدأن مسدئوليتنا نحدو العدالدة وسديادة القدانون اللنحن رجال  

طلبددة جامعددة  فددي هددذا البلددد تفددرض علينددا أن نقددرر أن حددادا االعتددداء الددذي وقددع علددى

الخرطدوم العرددزل فدي داخددل حدرم الجامعددة أمدر يهتددز لدس ضددمير العدالدة ويتنددافى والقواعددد 

القانونيددة الواجددب احترامهددا مددن قبددل الحكومددة قبددل األفددرادا وفددوق ذلددك فددإن تصددرف 

فدي الحدوادا المسسدفة التدي راو ضدحيتها طالدب  البوليس لم يدتم بنداء علدى أمدر مدن قداض  

او خطيددرة فددي هدروف قددد ترقددي إلددى جريمددة االتهددام بالقتددل بدرع وأصدديب تخددرون بجددر

العمدددا كمددا نطالددب بتقددديم مددن تثبددت عليددس المسددئولية إلددى المحاكمددة الجنائيددة سددواء كددان 

عضدواً فددي المجلددس األعلدى أو وزيددراً كبيددراً كدان أم صددغيراًو سددواء كاندت العمليددة نتيجددة 

ال ولددن نسددتطيع أن ندددوس علددى عمددل سددلبي أو إيجددابيا وبغيددر ذلددك فإننددا لددن يهدددأ لنددا بدد

 ضمائرنا ونسكت على هذا األمر الخطيراال

أصددر الموكددب علددى التحددر  واعترضددت السددلطة علددى الموكددب وأحاطددت بمبنددى  

المحكمددة العليددا بقواتهدداو فعقددد القضدداة والمحددامون وأسدداتذة الجامعددة ومددن حضددر ممددثالً 

يددا وقددرروا فددي تمددام السدداعة لددبعه النقابددات المهنيددة اجتماعدداً داخددل قاعددة المحكمددة العل

 الواحدة والنصف ههراً دعوة الشعب للعصيان المدني واإلضراب السياسي العاما
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أكتدوبر أبلدغ الموهفدون والعمدال بددعوة اإلضدراب السياسددي  25فدي صدبيحة األحدد  

العدام وشدداع الخبددر وخرجددوا مدن مكدداتبهم بشددكل جمدداعي وتجمعدوا فددي الشددوارع فوجدددوا 

أكتدوبر اجتمدع  26مام دبابات الجيش وفرق المظليدينا فدي يدوم االثندين نفسهم وجهاً لوجس أ

ضباط القيادات العسدكرية وقدرروا االنحيداز إلدى الشدعب وأخطدروا الدرئيس عبدود بحجدبهم 

فدي مسداء ذات اليدوم حدل المجلدس األعلدى  إبدراهيم عبدودالوالء عن نظامدس فدأعلن الفريدق 

ركدزيا وكاندت المظداهرات تعدم الشدوارع للقوات المسدلحة ومجلدس الدوزراء والمجلدس الم

والجمداهير تحديط بالقصدر الدذي يضدم المندزل الددذي يسدكن فيدس الدرئيس عبدودا ولمدا صددعد 

على رأس المنزل وشاهد هذه الجمدوع الغفيدرة أدر  أن قدراره بحدل المجدالس الثالثدة كدان 

ن الشدعب صحيحاً فأعلن ذلك على المتظاهرينو فتأكدد للجمداهير التدي نزلدت إلدى الشدارع أ

قد حقق النصر بتلقائيتس وإصدراره دون أن تتقددم صدفوفس الزعامدات السياسدية القديمدةا لدذا 

تعالت الهتافدات التدي ترمجدد الشدعب ووحدتدس وصدمودها لالشدعب الشدعبو انتصدر الشدعبو 

 عات الشعبو نحن الشعبو نحن القوةاال وهتف البعه ل ال زعامة للقدامىلا

وى النقابيددة ومدددن المثقفددين والعمددال والمدددزارعين تشددكلت جبهددة الهيئددات مدددن القدد 

والطددالب وصددارت هددذه الجبهددة هددي القائددد الحقيقددي لثددورة أكتددوبر دون مشدداركة لقيددادة 

و ولكن تلك القيادات بددأت بتمهيدد طريدق عدودة القددامى بالتأكيدد مدن عددم غيبدتهم األحزاب

تكدن لهدم مشداركة فيهداا وفدي  الكلية من مائدة قطف ثمار هذه الهبة الشدعبية العاتيدة التدي لدم

مقابدل اجتماعددات جبهدة الهيئددات أول األمدر فددي الجمعيددة الطبيدة وفددي بعده المنددازلو ثددم 

تتجمدع فدي قبدة اإلمدام المهددي  األحدزاباستقرت اجتماعاتهم فدي جامعدة الخرطدومو بددأت 

بأم درمان وانبرت للتفاوض مع عبدود وقيدادات الجديش لتسدلم السدلطة لتكدون طرفداً مقدابالً 

لجبهة الهيئات أو شريكاً لها وتقدديم بعده الضدمانات للدرئيس عبدود وكبدار ضدباط الجديش 

ي والشددرطةا ولمددا أدركددت القددوى الشددعبية والجمدداهير العريضددة طبيعددة المسدداومات التدد

أكتددوبر فدي نددادي  28والعسدكريين تجمعددت فدي يددوم األربعداء  األحددزاببددأت بددين رجدال 

أساتذة الجامعة وقررت محاصرة القصر وتحركت في موكدب صداخب نحدوه وهدي تهتدف 
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لإلدى القصدر حتدى النصدرلا وكاندت تلدك مسديرة حاسدمة التقدت فيهدا الجمدوع المتدفقدة مدن 

ن حصدداد المدددن الددثالا ومددن األقدداليمو مسكدددة أنهددا  هددي التددي صددنعت النصددر حقدداً ولتددسّمم

انتصارها في وجدس المسداومات الجاريدةا ولقدد انعكدس ذلدكو حقيقدة علدى تركيبدة الحكومدة 

التدي تدم االتفداق عليهدا برئاسدة األسدتاذ سدرالختم الخليفدةو فكدان تشدكيلها مدن ثمانيدة وزراء 

لخمسدةو أي تمثيدل السياسدية ا األحدزابرشحتهم جبهة الهيئدات وخمسدة وزراء جداءوا مدن 

كل حزب بوزير واحدو وثالثة وزراء مدن االخدوة الجندوبيينا ومدا كدان لألحدزاب أن تقبدل 

هدذه القسدمةو والعتبرتهددا قسدمة ضديزىو لددوال إدراكهدا لضدمور مسدداهمتها فدي صدنع هددذه 

االنتفاضة الشعبية التي أثبتت للعالم أن شدعب السدودان األعدزل مدن السدالو قدد تمكدن عبدر 

عامو والمظاهرات التي حملت أغصدان شدجر النديمو مدن اقدتالع السدلطة مدن يدد اإلضراب ال

حكومددة عسددكريةا ولقددد اسددتخدمت عبددارة لضددمور مسدداهمتهال ألنددس قددد يجددوز لددبعه 

أن تدددعي أن دخولهددا فددي الجبهددة الوطنيددة قددد مهددـخد الندددالع ثددورة أكتددوبرو أو  األحددزاب

  فيددس الطددالب واألسدداتذة والقضدداة إدراكهددا لغيدداب دورهددا فددي النشدداط األخيددر الددذي شددار

 والمحامون ونقابات العمال والمزارعين والنقابات المهنيةا

جدير بالمالحظة أنس بالرغم من أن الجمداهير قدد طرحدت شدعارات وردخدت هتافدات  

تندادي بدإطالق الحريدات وعدودة الديمقراطيدة فإنهدا قدد أطلقدت شدعارات أخدرى ذات داللددة 

اجتماعيددة واقتصدداديةو غيددر أن ميثدداق ثددورة أكتددوبر قددد جدداء ليبراليدداً ومنحددازاً لقضددايا 

فلقدد ندادى ذلدك الميثداق بدإطالق الحريداتو وإطددالق  ااإلنسدانالحريدات األساسدية وحقدوق 

القضداء كمطالدب  اسدتقاللالجامعدةو و اسدتقاللسراو المعتقلين مدن مددنيين وعسدكريينو و

دل القضداة والمحدامون أمدر  القضداء وطدالبوا بإنشداء محكمدة عليدا  اسدتقاللأساسيةا ثم فصخ

دم ن الميثداق بعدد تعديلدس فدي تكون لها كل السلطات التدي كاندت لدرئيس القضداء منفدرداً وضر

 الدستور في شكل ملحق لسا

أعقدددب تشدددكيل الحكومدددة صدددراع مريدددر بدددين جبهدددة الهيئدددات واألحدددزاب   

ومرورسدددت ضدددغوط عاليدددة علدددى حكومدددة األسدددتاذ سدددرالختم الخليفدددةو عبدددر مدددا عردددرف 
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بمظاهرات يدوم األحدد الددامي التدي سديرها الجنوبيدونا وتحركدت جمدوع مدن األنصدار فدي 

بحجة تدأمين سدالمة الملكدة إليزابدث التدي جداءت فدي زيدارة للسدودان  1965ر فبراي 6يوم 

ّمدر عدددد هددسالء األنصددار بثالثددين ألددف مددواطنا ولمددا تزايدددت الضددغوط علددى السدديد  وقددـ

سددرالختم الخليفددة فددي هددل حشددود األنصددار التددي اتجددس بعضددها إلددى داره بددالخرطوم علددى 

وبدددروز تحدددالف بدددين حدددزب األمدددة شددداطم النيدددل األزرق شدددرق مبددداني وزارة التربيدددةو 

 1965فبرايددر  18يو أعلدن السديد سددرالختم الخليفدة اسدتقالة حكومتدس فدي االتحدادوالدوطن 

مدن الشدهر ذاتدسا وبإصدرار مدن السديد سدرالختم الخليفدةو  23ثم أعيد تشكيلها من جديد فدي 

فدي  اتنتخابداتو أجريدت االنتخابدالتقليديدة للتعجيدل بدإجراء اال األحدزابوضغوط من قبل 

ات وندال نتخابدوقداطع حدزب الشدعب تلدك اال 1965مدايو  8إلدى  1965أبريدل  21الفتدرة 

مقعددداً ونالدددت بعدده المقاعدددد  54ي االتحددادمقعدددداً والحددزب الدددوطني  75حددزب األمددة 

مجموعددات مددن أحددزاب صددغيرة أخددرى وبعدده األفددراد فددي الدددوائر التقليديددة كحددزب 

البجددة الدذي فداز بعشددرة مقاعدد وجبهددة الشدعب فدي الشددمال والشدرق وفدي مقدددمتها مدستمر 

الميثاق اإلسالمي التدي فدازت بخمسدة مقاعدد والمسدتقلون بخمسدة عشدر مقعدداًا وقفدز عددد 

األعضدداء الشدديوعيين فددي الجمعيددة التأسيسددية إلددى أحددد عشددر عضددواً ترشددحوا فددي دوائددر 

 الخريجين وحزب الشعبا وفداز ثالثدة أعضداء فدي مقاعدد الجمعيدة التأسيسدية باسدم حدزب

 بهما االعترافالشعب ولكنس رفه 

 

أشددعل الجنوبيددون التمددرد فددي الجنددوب وأشددعل الشددماليون الثددورة السياسددية التددي  

 أطاحت بنظام الحكم العسكري باسم الجنوب كذلكا 

وكان من ثمار انتصار أكتوبر انعقداد مدستمر المائددة المسدتديرةو فدي شدأن الجندوبو  

ممددثالً ألحددزاب الشددمال  18برلمددان بمشدداركة بقاعددة ال 1965مددارس  29-16فددي الفتددرة 

ممددثالً للجنددوبيينا كمددا شددار  مراقبددون مددن الدددول العربيددة واألفريقيددة مثلددوا مصددر  27و

ويوغندا والجزائر وتنزانيا وغاندا ونيجيريداا ولندا عدودة للتأمدل فدي نتدائ  هدذا المدستمر فدي 
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مت فددي مسددار عمليددة البدداب المخصددص للسددالم والمبددادرات الوطنيددة والخارجيددة التددي قرددد

 السالما

ات إلى سابق عهددها مدع اسدتثناءات طفيفدة لدم تدسثر نتخابلقد عادت األوضاع بعد اال 

بصددورة جذريددة فددي مدداالت األحددوال بعددد ثددورة أكتددوبر ولعددل أبددرز هددذه التغييددرات نشددأة 

اإلقليميددة فددي شددمال السددودان فددي هددذه الفتددرة البرلمانيددة الثانيددةو كمددا ههددرت  األحددزاب

إقليميدددة فدددي غدددرب السدددودانا وأههددرت زيدددادة األصدددوات التدددي حصدددل عليهدددا  نزعددات

 األحدددزابالمسدددتقلون وبعددده المجموعدددات اإلقليميدددة والنقدددابيون بدددوادر تراخدددي قبضدددة 

ات األولدى نتخابدة السلطةا وربمدا كدان أهدم حددا سياسدي بعدد االمخ السياسية القديمة على أز

السديد الصدادق المهددي كقائدد لجنداو االنقسام الذي وقع فدي صدفوف حدزب األمدة وههدور 

 مهم من ذلك الحزبا 

ولكدن الصدراع فدي الجندوب هدل علدى حالدس رغدم انعقداد مدستمر المائددة المسددتديرةو  

هو تددرأس إطدداروالمشددهد القددديم وتعاقبددت حكومددات ائتالفيددة فددي  طدداروهكددذا عدداد ذات اإل

محجدوب علدى أسداس ائدتالف بدين حدزب األمدة والحدزب  أحمدداألولى منها األسدتاذ محمدد 

ي وتدرأس الثانيدة السديد الصددادق المهددي علدى أسداس ائدتالف بدين جناحددس االتحدادالدوطني 

ي ثدم عداد السدديد الصدادق المهددي وتدرأس الحكومدة األخيدرة فددي االتحدادوالحدزب الدوطني 

ائدتالف بدين جنداو علدى أسداس  1969إلدى مدايو  1967فترة الديمقراطية الثانية من مدايو 

 يااالتحاداإلمام الهادي من حزب األمة والحزب الوطني 

لقددد سددادت السددنوات التددي أعقبددت انقددالب مددايوو الددذي أنهددى حكددم الددرئيس عبددودو  

استقطاب حادو فالقوى التي شدكلت جبهدة الهيئدات تمكندت إلدى حدد بعيدد مدن السديطرة علدى 

مواصدلة دورهدا ونضدالها السدتكمال  حكومة السيد سرالختم الخليفدة األولدىو أصدرت علدى

مدا أسدمتس بدالثورة الديمقراطيدةو ولتحدول دون مدا أسدمتس لالدردةل عدن المسدار الددديمقراطي 

نتيجددة سدديطرة لاليمددينلا ولقددد كددان هددذا االسددتقطاب هدداهراً وبدددأ يتخددذ أشددكاالً حددادة منددذ 

بر وأرادت ا ففي ذلدك الشدهر كاندت مناسدبة الدذكرى األولدى لثدورة أكتدو1965أكتوبر عام 
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الحكومة أن تنفرد بتنظديم ذلدك االحتفدال بدالرغم مدن تشدكيل لجندة قوميدة لالحتفدال بدذكرى 

أكتددوبر شدداركت فيهددا كددل القددوى السياسددية أحددزاب ونقابددات واتحددادات طالبيددة ونسددائية 

وشبابيةو وكانت تلك اللجنة تعقد اجتماعاتهدا فدي دار اتحداد طدالب جامعدة الخرطدوما ولقدد 

نددة منازعددات متصددلة بددين الشدديوعيين واإلخددوان المسددلمين وكددان ممثلددو شددهدت تلددك اللج

حدزب األمدة يسداندون اإلخدوان المسدلمين فدي االجتماعدات األولدى مدن اللجندة وينبدري لهدم 

ممثلددو حددزب الشددعب الددديمقراطي وبعدده مناصددريهم وينحددازون إلددى صددف الشدديوعيين 

ى ترتيبدات االحتفدالو أههدرت والنقاباتا ولما تمكنت اللجنة مدن جمدع صدفها والتوافدق علد

محجدوب إلدى اجتمداع بمقدر  أحمددالحكومة عدم الرضا ودعدا رئديس الدوزراء السديد محمدد 

مجلس الوزراء وخاطدب االجتمداع بصدورة حدادة يسكدد فيهدا أن الحكومدة قدد جداءت وليددة 

الحدددزب  ىات ديمقراطيدددة وهدددذا يمنحهدددا الحدددق فددي تنظددديم االحتفدددالا ولكدددن ممثلدددانتخابدد

زب الشددعب والحددزب االشددتراكي اإلسددالمي وممثددل اتحدداد نقابددات العمددال الشدديوعي وحدد

وممثال اتحاد الموهفين والمعلمين قد أصدروا علدى أن ينظمدوا احتفداالً خاصداً بالمعارضدةا 

وكدداد النقددات فددي ذلددك االجتمدداع أن يوصددل األمددر إلددى مجابهددة تنتقددل إلددى الشددارع لددوال 

م دعا فيدس إلدى وحددة االحتفدال وأن تشدار  فيدس اقتراو تقدم بس ممثل أساتذة جامعة الخرطو

كل القوى السياسية والشعبية على قدم المسداواةا ولمدا أصدرت الحكومدة علدى أن تسدير فدي 

مقدمدة موكددب االحتفددال بأحزابهددا ثدم تليهددا المعارضددة تجدددد الخدالف وتقدددم ممثددل أسدداتذة 

ب بالترتيدب األبجددي الجامعة باقتراو يقدوم علدى أن تشدير كدل القدوى المشداركة فدي الموكد

ألسماء أحزابهدا وتنظيماتهداو بعدد إسدقاط أداة التعبيدرو وأن يتقددم الموكدب واحدد وعشدرون 

وعشدرين علمداً تكريمداً لددورهم فدي تفجيدر الثدورة فدي  اً من طدالب الجامعدة يحملدون واحدد

 ساللددـعبددد الدرحمن نقددد  اللدـسنددوتهم التددي قددمت أول شددهيد لتلدك الثددورةا فبددادر السديد عبددد 

وأيد االقتراو الذي تقددم بدس أسداتذة الجامعدة ودعدا إلدى نبدذ الخدالفو ذلدك أن هدذا االقتدراو 

ضدطر ذلدك ممثلدي الحكومدة لقبولدس ولكدن االتفداق ايقوم على منطق ال ينحاز إلى أي جهة ف
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بعددد مددن تجنددب الخددالف فددي تلددك أعلددى فكددرة االحتفددال الواحددد وكيفيددة تنظيمددس لددم تددذهب 

 ف واالستقطاب يتفاقماالمناسبة وهل االختال

وبلددغ االسدددتقطاب ذروة عاليدددة فأفضدددى إلدددى طدددرد ندددواب الحدددزب الشددديوعي مدددن  

المحكمددة العليددا قددراراً بددبطالن ذلددك أصدددرت  و والجمعيددة التأسيسددية وحددل ذلددك الحددزب

القددرار ولكددن الحكومددة والجمعيددة التأسيسددية التدددي تسدديطر عليهددا أغلبيددة نددواب أحدددزاب 

فدزاد ذلدك األمدر تدوتراً فددعا اتحداد طدالب  ومة ولم ينصاعا لدسالحكومة رفضا قرار المحك

جامعة الخرطوم إلدى عقدد مدستمر بدداره للكافدة المنظمدات الديمقراطيدة ينعقدد تحدت شدعار 

نبثدددق عدددن ذلدددك االجتمددداع المدددستمر الدددوطني للددددفاع عدددن االددددفاع عدددن الديمقراطيدددةلا و

نظيمداً لهددذا المدستمر كدان مددن وقدد انضدم اثنددان وثالثدون ت 1965الديمقراطيدة فدي نددوفمبر 

بيددنهم حدددزب الشدددعب الدددديمقراطي والحدددزب الشددديوعي ومنظمدددات االشدددتراكيين العربدددي 

والحددزب الجمهددوري واتحدداد عددام نقابددات السددودانا ولقددد حرصددت وثيقددة تأسدديس ذلددك 

 المستمر على توضيح عدة من المفاهيم والمواقفو فجاء في البيان:

ندددود أن نسكدددد أن حدددل الحدددزب الشددديوعي إنندددا ال نددددافع عدددن حدددزب معدددين ولكدددن  -1

السوداني لديس إال مقدمدة النتدزاع الحريدات الديمقراطيدة عدن كافدة قدوى المعارضدة 

 والمنظمات المطلبيةا

إن المستمر إذ يدين مسدلك الطالدب )ويقصدد بدس الطالدب شدوقي الدذي اتهدم باإلسداءة   -2

إلدى الرسدول )صدلعم( فدي معهدد المعلمدين يدرى أن القضدية هدي قضدية الديمقراطيدة 

 وأن الدين لم يزج فيس إال لالستغاللا

ولذا فان المستمر الذي دعدا لدس اتحداد طدالب جامعدة الخرطدوم والدذي يشدمل القدوى   -3

ية التدي فجدرت ثدورة أكتدوبر قدد قددرر أن يظدل فدي حالدة انعقداد دائمدة للدددفاع الرئيسد

 عن الحريات الديمقراطيةا
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الكبرى في طرفي هذا االستقطاب الحداد فدان قيادتدس فدي حقيقدة  األحزابلئن دخلت 

األمددر قددد قامددت علددى العددداء العميددق بددين الحددركتين الشدديوعية واإلسددالميةو فالشدديوعيون 

جهدداض مكاسدب ثددورة ة اإلسددالمية بأنهدا قددد تحالفدت مددع الرجعيدة إلكدرروا وصددف الحركد

أكتددوبرا واإلسددالميون يددردون علددى ذلددك باتهددام الحركددة الشدديوعية باإللحدداد وبأنهددا نبددت 

غريدب علدى الشدعب السدوداني المسدلما ولكددن اإلنصداف يقتضدي أن نثبدت لكدل منهمددا دوره 

كدان كالهمدا معارضداً لنظدام عبدود  في التحركات التي أفضت إلى تفجر ثورة أكتدوبرو فلقدد

وقدداد الشدديوعيون الحركددة النقابيددة إلددى مواجهددات حددادة مددع ذلددك النظددامو كمددا أن اإلخددوان 

 1964و  1963المسلمين قد لعبدوا دوراً ناجعداً فدي اسدتقطاب الطدالبو خاصدة فدي عدامي 

وافدر فدي  عند ما كانت القيادة الفعليدة لالتحدادو عندد تفجدر ثدورة أكتدوبرو وكدان لهدم نصديب

و وبالددور الدذي أداه الددكتور حسدن االتحدادتلدك الثدورة وبرئاسدة حدافظ الشديخ الزاكدي لدذلك 

 الترابي ومحمد صالح عمر في ندوات الجامعة وفي التحر  بين أساتذتها وطالبهاا

نفالقدات الندواةو اهكذا بددت السداحة السياسدية مصدابة بدداء االنقسدامات التدي تشدابس 

ي الددديمقراطي وحددزب الشددعب االتحددادي تبدددى فددي حددزبين همددا حدداداالتفددالحزب الددوطني 

الددديمقراطي وحددزب األمددة بجندداحين وهمددا جندداو الهددادي وجندداو الصددادق وإن عدداد هددذان 

الحزبددان التاريخيددان إلددى التوحددد فددي فتددرات متددأخرةو وحركتددان عقيددديتان بينهمددا عددداء 

عجددز الديمقراطيدة الثانيددة راسدخا ونشدأت حركددة للضدباط األحددرار فأشدار ذلدك جميعدداً إلدى 

مدددن أن تخلدددق صدددفاً متحدددداً علدددى األقدددل فدددي المفددداهيم الوطنيدددة العامدددة والحدددرص  علدددى 

لتعددرض بضدداعتها فددي تنددافس شددريفا  األحددزابديمقراطيددة ليبراليددةو تفسددح المجددال لكددل 

 فولدت ثورة مايوا 
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 1985-1969حكومة مايو  

 

أرهقددس الصددراع واالسددتقطاب وجدداءت مددايو وفضددت سددامر الددرهط القددديم الددذي  

وأصاب الحياة السياسية الشلل الندات  عدن التدوازن السدلبي بدين القدوىو فدال الحكومدةو رغدم 

أغلبيتهددا البرلمانيددة وإزاحددة الكثيددر مددن العوائددق مددن دربهدداو بقددادرة علددى مواصددلة الحكددم 

ر متفقدد ً لفقدددانها برنامجدداً حقيقيددا ي الددذي هلددت عليددس إلجددراء التغييددر االقتصددادي واالجتمدداع ا

قدادرة علدى إزاحدة  كاندتالجماهير تتطلع إليس وقوى المعارضدة تطالدب بدسا وال المعارضدة 

تلك الحكومة التي تناصبها العداء من السدلطةا مدن دخدان االسدتقطاب وتدداعيات هدذا العجدز 

الشامل المتولد من التدوازن السدلبي انبثقدت حركدة الضدباط األحدرار واسدتولت علدى السدلطة 

 ا1969خامس والعشرين من مايو عام صبيحة ال

جددداءت ثدددورة مدددايو فدددي هدددروف إقليميدددة وعالميدددة جديددددة وسدددريعة المتغيدددراتو  

فحركدات التحددرر الدوطني فددي الدوطن العربددي قددد اسدتكملت تمامهددا باسدتثناء عميددق وفددادو 

حدرس القدديم المتعداون مدع الهو فلسطينا وسبقت في الشام ومصر انقالبات عسدكرية علدى 

النظدام الرأسدماليا وحركدة التحدرر الدوطني األفريقيدة قدد حققدت  إطدارسدادر فدي الغرب وال

انتصددارات عديدددةو خاصددة منددذ فجددر السددتيناتو األمددر الددذي دفددع السدديد مدداكمالنو رئدديس 

وزراء  المملكدة المتحدددةو إلددى وصددف زمددان التغييدر ذا  بقولددس لإننددا نشددهد عصددف ريدداو 

ة واةسديوية تدأتي اإلمبراطوريدة البريطانيدة مدن التغييرل لمدا رأى حركدات التحدرر األفريقيد

أطرافها تنتقصها وتزعزع كيانهداو األمدر الدذي يكداد يحصدر الصدراع االجتمداعي والطبقدي 

واالنتصدارات التدي حققتهدا قدد  أفريقيدافدي صدفوف البريطدانيين داخدل حددود جزيدرتهما إن 

ركدددة النضدددال تحددررت معظدددم أجزائهددا مدددن االسدددتعمار األوربددي المباشدددرا وتواصددلت ح

وناميبيدداا وانتظدر التحددرر  أفريقيدافدي أنجدوال وموزمبيددق وجندوب  أفريقيدداالسدتكمال حريدة 

 وناميبيا العقد التاسع من القرن العشرينا أفريقياالكامل لجنوب 



 67 

جمددددع الضددددباط األحددددرار إلددددى صددددفهم الشدددديوعيينو والعددددروبيين واالشددددتراكيين  

واسدتكثر األسدتاذ محمدد أبوالقاسدم حداج حمدد  الديمقراطيين وبعه الديمقراطيين المسدتقلينا

في كتابسو لالسودان المدأزق التداريخي وتفداق المسدتقبلل علدى هدذا المدزي  أن يكسدب صدفة 

 التحالف بين قوى اليسار أو بين القوى الديمقراطية في السودانو حيث قال:

للألسدددف كدددان الوضدددع خدددالف ذلدددك تمامددداًو فهدددسالء قدددد عبدددروا فدددي اختيدددارهم 

هم عن )االنتساب السطحي( لهدذه االتجاهدات ولديس عدن عالفعاليدة العميقدةن ألي مدن وتركيبت

هددذه االتجاهددات علددى مسددتوى التكددوين والحركددة فددي الواقددع السددودانيا فالشدديوعيون فددي 

دد موقفهدا )عبددد  السدلطة لدم يكوندوا هدم الفعاليدة العميقدة للحدزب الشديوعي السدوداني التدي جمخ

موسدددى المبدددار  وغيدددره مدددن ذوي السدددلطة بدددالقوى  الخدددالق محجدددوب(ا كدددذلك لدددم يكدددن

االشتراكية الديمقراطية في جامعدة الخرطدوم هدم الدذين يعبدرون عدن حقيقدة تلدك القدوى فدي 

هددو نمددوذج القددوى الديمقراطيددة داخددل  اللددـسالتشددكيل الجديدددا كددذلك لددم يكددن فدداروق حمددد 

و حيددث قددررت موقعهددا الحاسددم إلددى 26101964الجدديش والتددي أخددذت فددي التنددامي منددذ 

 جانب الثورة الشعبيةا

ثدورة مدايو تمثلدت فدي مجلدس قيدادة الثدورة  إطدارإن هذه التشكيلة التي تحالفدت فدي 

ا والمتأمددل فددي اللددـسبقيددادة جعفددر محمددد نميددريو ومجلددس الددوزراء برئاسددة بددابكر عددوض 

مسدديرة ثددورة مددايو يددرى أنهددا قددد مددرت بمراحددل تكدداد تكددون متمددايزةو خاصددة الفتددرة مددن 

يددوم وقددع مددا عرددرف بدداالنقالب الشدديوعي بقيددادة هاشددم العطدداو والفتددرة  1971إلددى  1969

وهددي فتدددرة هدديمن عليهدددا الوسدددط التقدددمي واتسدددمت بددالتفتح علدددى القدددوى  1971-1977

وسدطو وعلدى مصدر وليبيدا خاصدةو ومدن ورائهمدا علدى مدا كدان السياسيةو ممثلة في ذلدك ال

)تداريخ المصدالحة الوطنيدة(  1977يعرف بالنظم الثورية والتقدمية العربيدة فدي الفتدرة مدن 

 ا1985عام انقالب المصالحين والغرب عليها معاًو عبر انتفاضة أبريل  1985إلى 

لددى إحددداا التغييددر اتسددمت هددذه المرحلددة بتنفيددذ برنددام  اشددتراكي الطددابع هدددف إ

االجتماعي واالقتصدادي بعدد قطدع الطريدق أمدام سديطرة القدوى التقليديدةا ولقدد كدان مجلدس 
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الوزراء مسهالً إلحدداا ذلدك التغييدرا فأعضداؤه كدانوا رغدم تبداين خلفيداتهم نبدت تنظيمدات 

 راديكاليةا 

حفلددت هددذه الفتددرة بعمددل دؤوب لتنفيددذ مهددام ذلددك البرنددام ا ولكنهددا حفلددت كددذلك 

بصراع حاد داخل مجلس قيادة الثدورةو وبيندس وبدين بعده أعضداء مجلدس الدوزراءو وبدين 

الكيدان كلددس وبدين الحددزب الشدديوعيا وفداقم هددذا الصددراع مدا وقددع كددذلك مدن صددراع داخددل 

س عبدد الخددالق محجددوب سدكرتير عددام الحددزبو يددالحدزب الشدديوعي ذاتددس أعقبدس انقسددام طرف

الطدرف اةخدرا وكدان مدن ضدمن سدلبيات ذلدك  سدليمان فدي أحمددسورج و إبراهيمومعاوية 

الصراع كلس ما تبدى من صراع شخصيات بين جعفدر نميدري وعبدد الخدالق محجدوبا وقدد 

برزت مسشرات هدذا الصدراع مندذ اليدوم األول للثدورة حدين تعطدل تشدكيل مجلدس الدوزراء 

إلصددرار الحددزب الشدديوعي علددى تسددمية ممثليددس فددي مجلددس الددوزراء وأصددر مجلددس قيددادة 

ورة علدى حقدس فدي اختيددار مجلدس الدوزراءا وبالفعدل كددان لمجلدس قيدادة الثدورة مددا أرادا الثد

وهدل الحددزب الشديوعي رافضدداً لدذلك أول األمددر وإن أقبدل علددى التعداون مددع مجلدس قيددادة 

الثورة لكيال يهددد المكاسدب التدي تحققدت لدس بحددوا االنقدالب صدبيحة الخدامس والعشدرين 

قبول والتقارب إلدى انسدالخ مجموعدة مدن أعضداء الحدزب   وإن أدى هذا ال1969من مايو 

الشدديوعي بقيدددادة يوسددف عبدددد المجيددددا ومددن مظددداهر االخدددتالف بددين الحدددزب الشددديوعي 

ومجلس قيادة الثورةو في حقيقة األمدرو فدي مرحلدة التخطديط لالنقدالب إذ عدارض الضدباط 

د مددا طرحددت وثيقدو الصددلة بددالحزب الشديوعي اسددتيالء الضددباط األحدرار علددى السددلطة عند

لدددى اجتمدداع لجنددة قيددادة تنظدديم الضددباط األحددرار لتحديددد  1968هددذه الفكددرة فددي أكتددوبر 

استراتيجيتهم المستقبليةا ولكن وفي نهايدة االجتمداع الدذي وجدد فيدس المنحدازون إلدى الحدزب 

الشديوعي أنفسددهم أقليددةو توصدلوا مددع األغلبيددة إلدى حددل وسددط بدأن تروضددع خطددة لالنقددالب 

يذه إلى وقت مناسبا وكان أهم ما قدرره ذلدك االجتمداع كدذلك الموافقدة علدى ولكن يسجل تنف

انتهداج خددط التجربددة المصددرية بحيدث تكددون السدديادة مددن اختصداص مجلددس قيددادة الثددورةو 

ويرشكل مجلس الدوزراء مدن المددنيين يتدولى إدارة شدسون الحكدم ويقدوم مجلدس قيدادة الثدورة 
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لتددي تنتهجهددا الحكومددة ستفضددي فعددالً إلددى تحقيددق رقيبدداً عليددسو ليطمددئن إلددى أن السياسددات ا

التغيير الذي خططدت حركدة الضدباط األحدرار لدسا كمدا أن موقدف الحدزب الشديوعي الحدذر 

منسددجماً مددع مناداتددس بالعمددل علددى كسددب التأييددد الشددعبي إلددى الحددزب كددان مددن االنقددالب 

أي فعدل  وبرنامجس عبر العمدل السياسدي الصدبور فدي أوسداط الجمداهيرو ولديس عدن طريدق

مباشدر ضدد نظددام الدرئيس عبدودا وقددد أشدار المنشددور الدذي أصددره الحددزب الشديوعي يددوم 

إلى الطبقة البرجوازيدة لالنقدالب والقدائمين بدسو وإن عدادو كمدا أشدرنا إلدى  1969مايو  15

تأييددد مشددروط فددي منشددورات الحقددةو أكدددت تأييددد الحددزب لهددذا النظددام الجديددد مددا التددزم 

التدي أعلنهدا والتدزم كدذلك بحريدة الحدزب الشديوعي فدي العمدل السياسدي بالسياسات التقدمية 

 ولم يتعرض لحجب تلك الحريةا

إن أهم اإلنجازات التي حققتها ثورة مايو علدى سدبيل الوفداء بالبرندام  الدذي أعلنتدس 

ن أكددا االلتدزام بحدل قضدية الجنددوب ياللدذ اللددـسفدي البيدانين األولدين لنميدري وبدابكر عدوض 

اطيددداً كمدددا ركدددزا علدددى أهميدددة إحدددداا التغييدددر االجتمددداعي واالقتصدددادي فدددي حدددالً ديمقر

قدد أشدار فدي خطابدس إلدى أن لالحكومدة الثوريدة تعتدرف  اللدـسن بابكر عدوض إالسودانو بل 

بأن سبب المصدائب االقتصدادية والماليدة هدو أن الدبالد كاندت تندته  خدط التنميدة الرأسدمالية 

دة الددخل القددومي وحجددم االسدتثمار يمكددن أن تحقددق وتعتمدد علددى النفدوذ الخددارجياوأن زيددا

تقوية وتوسيع العالقدات التجاريدة واالقتصدادية مدع الددول العربيدة واالشدتراكية عدن طريدق 

س أاالتفاقيات الثنائيدة وتوسديع قاعددة القطداع العدام ال سديما فدي مجدال الصدناعة وتشدجيع ر

سياسددة االقتددراض بحيددث ال المددال الخدداص والددوطني غيددر المددرتبط باالسددتعمارو وتقلدديص 

تتم االستدانة إال ألغراض التنمية وبأدنى أسعار فائددةلا لدذا توجهدت همدة الدولدة إلدى إحكدام 

أكتددوبر عددن  16سديطرتها علددى االقتصدداد والحدد مددن حريددة القطداع الخدداصو فأعلنددت فدي 

تأسددديس شدددركتين حكدددوميتين للسددديطرة علدددى قطاعدددات اعتبرتهدددا مفصدددلية فدددي التجدددارة 

ا واحددددة تحتكدددر حقدددوق اسدددتيراد الجدددوت لزكائدددب الجدددوتل والسدددكر والمدددواد الخارجيدددة

الكيمائيدددة والمبيددددات والثانيدددة تحتكدددر اسدددتيراد كدددل المشدددتروات الحكوميدددة مدددن الخدددارج 
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كددالجرارات والسدديارات واألدويددة وحاجددات السددكك الحديديددة ورافعددات الميدداها ثددم اتجهددت 

خاصددة وهددذا مددا نعتبددره داخددالً فددي الحكومددة إلددى مصددادرة وتددأميم عدددد مددن الشددركات ال

إضدعاف القطداع الخدداص وهدو يمتلدك جددزءاً مدن الثددروة الوطنيدة كدان مددن الممكدن التعامددل 

وأداء دور اجتمدداعي يعددين فددي  اإلنتدداجمعددس بصددورة مختلفددة توجهددس إلددى زيددادة طاقددات 

 تحقيق التغيير المنشودا 

ت األجنبيددة وجدداءت أهددم قددرارات التددأميم التددي وجهددت إلددى المصددارف والشددركا

خاصددة البريطانيددةو فددي خطدداب جعفددر نميددري بالددذكرى األولددى السددتيالء الجدديش علددى 

ا وقد شملت تلك القدرارات جميدع المصدارف األجنبيدة والعربيدة 1970مايو  25السلطة في 

والسدددودانية وأربدددع شدددركات بريطانيدددة كاندددت مسددديطرة علدددى معظدددم عمليدددات التصددددير 

يددان كددان حاضدراً فددي ذلددك االحتفددال أن الددرئيس جمددال واالسدتيرادا ولقددد أخبرنددي شدداهد ع

عبد الناصر الذي كدان ضديف الشدرف فدي تلدك االحتفداالتو التدي أقيمدت فدي دار الرياضدة 

بالخرطومو من كثرة الجماهير التدي أمتهدا بسدبب حضدورهو أن الدرئيس جمدال عبدد الناصدر 

ادرةا أرلحقدت هو الذي قداد التصدفيق عندد مدا سدمع اسدم بندك مصدر ضدمن المصدارف المصد

تلددك القددرارات بتددأميم شددركة إسددمنت بورتالنددد فددي عطبددرةا ولكددن األمددر لددم يتوقددف عنددد 

مصددادرة المصددارف والشددركات األجنبيددة القائمددة علددى االسددتيراد والتصدددير وقائمددة علددى 

مواقع مفصلية في االقتصاد الدوطنيو وإنمدا قدد شدمل عشدرات الشدركات العاملدة فدي مجدال 

االسددتيراد وكددل المسسسددات الماليددةا بددل ذهددب أبعددد مددن ذلددك فشددمل التصددنيع والتصدددير و

بعه الفنادق والمتاجر والمطداعمو بدل إن قدرارات كاندت قدد سدبقت بوضدع أمدال  دائرتدي 

المهدددي والميرغندددي تحدددت الحراسددة بذريعدددة اسدددتعادة متددأخرات الضدددرائب علدددى هددداتين 

مهدديو وعلدى بعده األراضدي الدائرتينو وتم االستيالء على محل  ربدك المملدو  لددائرة ال

التي يملكها السديد علدى الميرغندي فدي الخرطدوم بحدري بدذات الحجدةا واضدطرت الحكومدة 

إلدى مراجعددة كثيددر مددن قدرارات التددأمين ورد المسسسددات المصددادرة إلدى أهلهددا فددي مرحلددة 

الحقددةا وكددان الددرئيس جعفددر نميددري يحدداول التصدددي إلددى أي اتهددام لددس بدداالنحراف عددن 
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لنددة للثددورة التددي يقودهدداو فجدداء فددي خطابددس الددذي رد فيددس كثيددراً مددن الشددركات المبدادع المع

والمسسسدات المصددادرةو عددا المصددارف والشدركات األجنبيددةو إذ ذكدر فددي خطابددس ذا  أن 

 ثورة مايو إذ ترقدم على ذلك لفإنها تـرراجع وال تتـ راجعلا

رة أكتدوبر األولدى التدي جداءت تنفيدذاً لقدرارات اتخدذتها حكومدة ثدو جدراءاتومن اإل 

حدل اإلدارة األهليددة فددي العاصددمة والشدمالية وبعدده المندداطق األخددرى  إجددراءاتولدم ترنفددذ 

على أن يتجس إلى تصفيتها تدريجاً وإن حررمت في كدل المواقدع التدي بقيدت بهدا مدن ممارسدة 

 الصالحيات القضائية إلى جانب السدلطة اإلداريدةا ولعدل هدذا مدن القدرارات التدي لقيدت نقدداً 

كبيراً من البعه فدي حيندس وبصدورة أوسدع فدي مقبدل األيدام نتيجدة انفدراط األمدن فدي كثيدر 

مدن األقداليم وبخاصددة فدي المندداطق الرعويدةا وقدد كانددت اإلدارة األهليدة نمطدداً إداريداً زهيددد 

هو ألنددس ؤالتكداليف قددادراً علدى تددوفير األمدن واالسددتقرارو وكدان مددن الممكدن ترشدديده ال إلغدا

تاريخية وقبلية عاشت قروناً فدي كنفدسا ولعدل الهجدوم عليدس قدد نشدأ فدي أول اكتسب شرعية 

األمر من جماعدات أرادت إقحدام صديغ إداريدة جديددة حسدبتها منسدوبة إلدى الحداثدة عدوض 

االجتهدداد فددي تطددوير المسسسددات الشددعبية األصدديلةا ولعددل االلتبدداس قددد نشددأ مددن حقيقددة أن 

فادت مددن اإلدارة األهليدة كددأداة للحكدم غيددر المباشددر اإلدارة االسدتعمارية البريطانيددة قدد اسددت

مدن ناحيددة وتبنددت تددوقير زعمدداء القبائددل وإحاللهدم فددي مكددان الصدددارة للحيلولددة دون تقدددم 

المثقفدين الصدفوف وتدولي الوهددائف اإلداريدةا وإندا لنحسدب أن اجتهدداداً تقاعسدت عندس همددم 

األصدالة وحداثددة أصديلة يبتدددرها  المثقفدين والقيدادات السياسددية كدان قددادراً علدى الجمدع بددين

 السودانيون ويصوغونهاو ليغدو قادراً على االضطالع بمهام اإلدارة بكفاية عاليةا

ومددن أهددم القضددايا االجتماعيددة التددي انتبهددت إليهددا حكومددة مددايو فددي هددذه الفتددرة  

علددى يددد لجندة برئاسددة الشددفيع  1969مراجعدة قددوانين العمدل فشددرعت فددي ذلدك فددي يونيدو 

لشديخ رئديس اتحداد نقابددات عمدال السدودانو وبرعايدة الدددكتور طدس بعشدرو الدذي نبددس ا أحمدد

اللجنددة إلددى أهميددة أن ينبددع التشددريع مددن المفدداهيم االشددتراكية التددي تددرى فددي العمددل شددرفاً 

وترعلدي مددن شددأنسا فأصدددر مجلددس قيددادة الثددورة علددى أسدداس توصدديات تلددك اللجنددة قددانوني 
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االجتمدداعي التددي عرولجددت فددي ذات  طددارا ومددن قضددايا اإلالعمدل الموحدددو والثقافددة العماليددة

% بددالقرار الددذي 25العددام قضددية إيجددارات المسدداكن التددي صدددر قددرار بخفضددها بنسددبة 

واتخدداذ قددرار تخددر بإلغدداء ديددون الحكومددة  1969سددبتمبر  7أصدددره مجلددس الددوزراء فددي 

لعامددة علددى مزارعددي مشددروع الجزيددرةو وقددرار تخددر بتقييددد اسددتغالل مددوهفي الخدمددة ا

للعربدات والمنددازلا ومددن القضددايا االجتماعيددة التددي انتبهددت إليهددا ثددورة مددايو بدداكراً قضددية 

برفدع عددد التالميدذ المقبدولين فدي  1969يونيدو  21ديمقراطية التعليم فأصدرت قدراراً فدي 

المددارس المتوسددطة والمدددارس الثانويددةا ثددم جدداءت بعدد ذلددك الثددورة التعليميددة التددي عدددلت 

ليمي ومدت المرحلة االبتدائيدة مدن أربدع إلدى سدت سدنوات وشدجعت حركدة للعدون السلم التع

الذاتي ضاعفت أعداد تلك المددارس دون أن تتحمدل الحكومدة كلفدة كبيدرةو وشدكلت مجدالس 

اةباء والمعلمين التي تولدت اإلسدهام فدي تكداليف تسديير المددارس إضدافة إلدى إنشداء المزيدد 

توسديعاً لنطاقدس وحفاهداً علدى مجانيتدسو كدل ذلدك انطلدق  منها فعدزز ذلدك ديمقراطيدة التعلديم

مددن اعتقدداد راسددخ بددأن التعلدديم هددو حجددر الزاويددة فددي حركددة التغييددر والتنميددة والوحدددة 

 واالرتقاء بنوعية الحياةا

ومن المجاالت التي شهدت تغييدراً نوعيداً السياسدة الخارجيدة فانتهجدت حكومدة مدايو  

تنميددة الموجهددة إلددى إقامددة ركددائز االكتفدداء الدددذاتي سياسددة خارجيددة هادفددة إلددى تحقيددق ال

والتوزيدع العددادل للثددروةو عبدر تمتددين عالقددات السددودان مدع الدددول العربيددةو ودول الجددوار 

كافدة ودول المعسددكر االشدتراكي التددي رأت فددي تقويدة العالقددات معهددا وسديلة للخددروج مددن 

 أغالل التبعية االقتصادية للدول الغربيةا

اعتدرف السدودان بألمانيدا الديمقراطيدة إثدر زيدارة وفددد  1969ونيدو فدي الرابدع مدن ي 

مدن ألمانيددا الشددرقية للخرطددومو وخددالل الشددهرين التدداليين طافددت وفددود اقتصددادية سددودانية 

معظم عواصم الدول االشتراكيةو كمدا جداءت للسدودان وفدود عديددة مدن تلدك الددولا وتلقدى 

وكاندت طويلدة األجدل خفيفدة الفائددة ومنحدت السودان قروضاً عديدة من الدول االشدتراكيةو 

السددودان فتددرات سددماو طويلددة قبددل بدددء السددداد كمددا أن بعدده تلددك القددروض قددد سددددت 
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بمحاصديل سدودانيةا ودفدع هددذا الحكومدة السدودانية إلدى أن تعلددن فدي التاسدع والعشدرين مددن 

اتفاقيدات أن أغلب وارداتها ستكون مدن الددول التدي وقدع معهدا السدودان  1969سبتمبر عام 

 تبادل تجاريا 

وبددالرغم مددن الهجددوم الددذي قابددل بددس الغددرب توجددس السددودان إلددى الكتلددة االشددتراكية  

والدعاية السالبة الهائلة التدي وجههدا اإلعدالم الغربدي للسدودانو فدإن اهتمدام السدودان األكبدر 

قددد كددان بتعزيددز عالقاتددس مددع الدددول العربيددةو وبخاصددة مصددر وليبيدداا فعقددب زيددارة وفددد 

أرعلدن عدن تشدكيل لجندة اقتصدادية مشدتركة للنظدر فدي  1969يوليو  30سوداني للقاهرة في

تطوير التعداون االقتصدادي بدين السدودان ومصدرا وجداء اتفاقداً فدي الثدامن مدن سدبتمبر مدن 

ذات العام نص على التدرج فدي رفدع القيدود الجمركيدة وإطدالق حريدة تنقدل األفدراد والسدلع 

فدي ليبيدا اتسدعت دائدرة  1969ثدورة الفداتح مدن سدبتمبر عدام  ورؤوس األموالا وبعد مجدم

التعدداون بددين الدددول الددثالاا وبعددد تقدددم العقيددد القددذافي بدداقتراو بانضددمام ليبيددا إلددى اتفدداق 

التكامل االقتصادي بدين السدودان ومصدرو اتخدذ التعداون بدين الددول الدثالا وجهدة سياسدية 

الدذي جدداء ضددمن  1969سددبتمبر  28 كدذلك ووقددع ميثدداق طدرابلس بددين الدددول الدثالا فددي

نصوصس أهمية أن يشمل التعاون بدين تلدك الددول الجواندب االقتصدادية والدفاعيدة والثقافيدة 

وكدذا توحيدد السياسددة الخارجيدة مددع التركيدز علدى الوحدددة وااللتدزام بالتدددرج نحدو تحقيقهدداا 

 1970ر وتطددور األمددر فعقدددت قمددة ثالثيددة ضددمت نميددري والقددذافي والسددادات فددي نددوفمب

فجاء ضمن قراراتها االتفاق على تشدكيل قيدادة سياسدية موحددة لتسدريع التعداون بدين الددول 

الددثالا وتطددويره علددى أن يجتمددع القددادة الثالثددة بانتظددام للتخطدديط وتنسدديق السياسددات بمددا 

يفضي إلى إقامدة نظدام اتحدادي )فددرالي( بدين الددول الدثالاو وشردكلت لجندة عليدا للتخطديط 

القددوميو ولجنددة متابعددةا ولكددن الحدوار الددذي جددرى فددي تلددك المرحلددة أبددان  ومجلدس لألمددن

بعدده أوجددس الخددالف بددين نظددرة كددل مددن الدددول الددثالا تجدداه قضددية الوحدددةا إذ كانددت 

 الحكومة السودانية تفضل نهجاً متدرجاًا
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و حددين انضدم الدرئيس حددافظ األسدد إلدى ثالثيددة طدرابلسو وقددرر 1971وفدي أبريدل  

الرؤسدداء الثالثددة السددادات والقددذافي واألسددد إعددالن اتحدداد الجمهوريددات العربيددة فددي نظددام 

مفضدالً االنتظددار إلدى وقددت  االتحدداداتحدادي )فدددرالي( رفده السددودان االنضدمام إلددى ذلدك 

الحددق اتسدداقاً مددع مبدددأ التدددرج الددذي أخددذ بددس وحرصدداً علددى اكتمددال تأسدديس أجهددزة دولددة 

و لتجيدددز البرلماندددات الصددديغ االتحدددادديمقراطيدددة بمدددا فيهدددا البرلماندددات فدددي كدددل مدددن دول 

ك ية المتفق عليها حتى تنبدع الوحددة مدن القاعددةا ولعدل عدين النظدام السدوداني فدي ذلداالتحاد

الوقت كان مشدودة إلى مشكلة الجنوب وأهميدة حلهدا قبدل الددخول فدي صديغ اتحاديدة خدارج 

حدودهو مخافة أن يعرقل ذلك أمر حدل مشدكلة الجندوبا وكثيدراً مدا أعلدن الدرئيس نميدري أن 

السددودان الموحددد سدديكون عوندداً للدددول العربيددة علددى حددين أن السددودان المهدددد باالنفصددالو 

لتمددرد الجنوبيددة األولددى المعلددن علددى األقددلو سدديكون عبئدداً علددى وكددان ذلددك شددعار حركددة ا

الددول العربيددة والدددول األفريقيددة فددي تن واحدددا وربمددا يكددون ذلددك هددو السددبب الحقيقددي فددي 

 تردد نميري في الدخول في اتحاد الجمهوريات العربيةا

 شهدت هذه الفترة مكان النظر والتدقيق اتخداذ خطدوات حاسدمة للتأصديل لنظدام حكدم 

جديدد فلدم يكدن متصددوراً أن األمدر سيسدتقيم علددى إنشداء مجلدس الثددورة والدوزراء والبدد مددن 

التواضع على صيغ تسمن أوسع مشاركة ممكندة فدي العمدل الدوطني بكدل وجوهدس وكدان البدد 

لركدائز نظدام الحكددم الجديددو نظدام المشدداركة الشدعبية الواسدعةو وإن بدددأ فدي تشدكيل مجددالس 

تطددوير القددرى أن يددأتي معددس مددا يحقددق المشدداركة فددي الحكددم بدددءاً  اةبدداء والمعلمددين ولجددان

الدذي اختيدر  1970بالقاعدة ورجوعاً للقمةا لذا عرقدد مدستمر الحكدم الشدعبي المحلدي فدي عدام 

كددرار الدذي تدددرج  أحمددلدس أحدد اإلداريددين المحنكدين علمداً وتجربددة واسدعة هدو السدديد كدرار 

فظ المديريددة وعمددل فددي الشددرق والجنددوب بدداإلدارة مددن موقددع مسدداعد المددأمور إلددى محددا

والوسددط ثددم عمددل أميندداً عامدداً لمجلددس الددوزراء وبعددد ذلددك وزيددراً للحكددم الشددعبي المحلددي 

عبدد الحلديم مقدرراً لدذلك المدستمرا وأجدرى أول اسدتفتاء  أحمددواإلسكانا كمدا اختيدر األسدتاذ 

يس واختيدددر فيدددس الدددرئيس نميدددري كدددأول رئددد 1971لرئاسدددة الجمهوريدددة فدددي أغسدددطس 
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للجمهوريدةا وأعلدن الدرئيس نميدري فدي خطابدس بمناسدبة الدذكرى الثانيدة لتفجيدر الثدورة التدي 

االشددتراكي السددودانيا وفددي ذات الشددهر  االتحددادقادهددا قددرار مجلددس قيددادة الثددورة بإنشدداء 

شرددكلت اللجنددة التحضدديرية للمددستمر التأسيسددي لالتحدداد االشددتراكي وعقدددت اجتماعهددا األول 

ت بصددياغة ثددالا وثددائق أساسددية هددي: ميثدداق العمددل الددوطنيو والنظددام مددايو وكلفدد 29فددي 

األساسي لالتحاد االشتراكي السوداني والمبدادع الموجهدة للدسدتور فدي ضدوء حقدائق الواقدع 

السدددوداني وإيجابيدددات التجربدددة السدددودانية وتجدددارب الددددول األخدددرى فدددي ذات الظدددروف 

ل العربيددة واألفريقيددة والصددين المقاربددة لظددروف السددودانا فددزارت وفددود عدددد مددن الدددو

ويوغسدالفيا وكوريددا الشددماليةا غيددر أن التددأثير األكبدر علددى الددرؤى والهياكددل التددي أوصددت 

العربدي االشدتراكيا  االتحدادبها تلك اللجنة جاءت مدن التجربدة المصدرية وجهودهدا لتأسديس 

 ألحددزاباوجداء قدرار إنشداء تنظدديم سياسدي واحدد يتدديح الفرصدة للجميدعو بمددا فديهم أعضداء 

التي حرلتو بإصدرار عنيدد مدن قبدل مجلدس قيدادة الثدورة بعدد صدراعس مدع الحدزب الشديوعي 

السددوداني فددي هددذه المسددألة بالددذاتو ذلددك أن الحددزب الشدديوعي كددان مصددراً علددى اسددتمرار 

كياندس المسدتقل وممارسدة العمدل السياسدي دون االلتدزام بالدذوبان فدي كيدان أشدمل وأن يكدون 

يواصل نقد سياسدات الحكومدة وممارسداتهاا ولكدن مجلدس قيدادة الثدورة مسموحاً لس كذلك أن 

أكددد أنددس ال ينبغددي للعمددل الددوطني أن يكددون حكددراً ألحددد أو جهددة وأن تفددتح أبددواب العمددل 

الدوطني أمددام الكافددة فددي تنظدديم ال يتمددايز فيددس النداسا هددذا وسددتكون لنددا عددودة إلددى شددم مددن 

د عنددد الحددديث عددن المددستمر التأسيسددي التفصدديل فددي سددبب اختيددار صدديغة التنظدديم الواحدد

 لالتحاد االشتراكي السودانيو عند تناولنا للمرحلة القادمة من تاريخ مايوا

 

 1971المفاصلـة الداميــة يوليو 

 

كانددت النتيجددة الطبيعيددة لبددوادر الخددالف المتأصددل فددي النظددرة إلددى طبيعددة الثددورة  

اكة فدي السدلطة وأسداليب العمدل خاصدة والقوى االجتماعية التي ينبغي التعامل معها فدي شدر



 76 

فيمدا يتصددل بشددمولية التنظديم السياسددي والوجددود المسدتقلو المشددار  للحددزب الشدديوعيو أن 

تقدع المفاصدلةا ولكدن قليدل هدم الدذين توقعددوا لهدا أن تكدون مفاصدلة داميدةو إال أجهدزة األمددن 

ن حتددى تلددك واالسددتخبارات السددودانية والمصددرية التددي كانددت ترقددب األمددر وترصدددها ولكدد

 19األجهزةو وال غيرها من الناسو كدان يتوقدع االنقدالب الدذي قداده الرائدد هاشدم العطدا فدي 

أن يددتم فددي وضددح النهددارو إذ تعددود اإلنقالبيددون علددى االسددتيالء علددى السددلطة  1971يوليددو 

فجددراً والندداس نيدداما ليسددتيقظوا مددن نددومهم وقددد اسددتقرت المواقددع الحيويددة فددي يددد خطدداب 

ددا كمددا أن الندداس لددم يتعددودوا علددى أن يكددون اثنددان مددن قددادة االنقددالب الثالثددة السددلطة الجدد

تفصدلهم ألدوف األميدال عدن موقدع الحدداو إذ كدان كدل مدن المقددم بدابكر الندورو الدذي أعلددن 

فددي زيددارة خاصددة للندددنا وهكددذا  اللددـسرئيسدداً جديددداً لمجلددس الثددورة والرائددد فدداروق حمددد 

يتم استيالء السلطة فيهدا ألكثدر مدن ثالثدة أيدامو ليعدود نميدري  وقعت المفاصلة الدامية التي لم

أكثددر تصددميماً إلنهدداء كددل العالقددات مددع الحددزب الشدديوعي جندداو عبددد الخددالقو ويتجددس إلددى 

اإلجهاز عليس بالصورة التدي وصدفها بدقدة األسدتاذ فدساد مطدر فدي كتابدس لالحدزب الشديوعي 

 السوداني نحروه أم انتحرلا

المفاصدلة الداميدة أحدداا ود نوبداوي والجزيدرة أبدا فدي شدهر  وكانت قدد سدبقت هدذه 

مشدداركة الحددزب لو حيددث كددان اإلمددام الهددادي يعلددن رفضددس 1971فبرايددر مددن ذات العددام 

الشدديوعي فددي السددلطة واالسددتقواء بددالجيش السددودانيو وإن لددم يبددد معارضددةو علددى األقددل 

ذي كدان يظهدر لدس وكأندس هاهرةو لثورة مايو رغم تحفظس على مشاركة الحدزب الشديوعي الد

قددد تفددرد بالسددلطةا وكددان يشددار  اإلمددام الهددادي فددي اإلقامددة بددالجزيرة أبددا الشددريف حسددين 

الهنددي وعددد مددن قيدادات اإلخدوان المسددلمينا وشدكل ذلدك نددواة الجبهدة التدي قددادت مدا كددان 

ا لقدد كدان الدبعه يدرى فدي 1976يحلو لمايو أن تصفس ب لالغزو الرجعي الليبيل فدي عدام 

مفاصلة بدين مجلدس قيدادة الثدورةو بعدد طدرد ثالثدة مدن أعضدائس هدم بدابكر الندور وفداروق ال

وهاشدددم العطددداو سدددانحة لتشدددكيل تحالفددات جديددددة بدددين الثدددورة وقدددوى سياسدددية  اللدددـسحمددد 
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واجتماعية أوسع قاعدة على وجس السدرعةا ولكدن ذلدك لدم يحددا بالسدرعة التدي توقعهدا هدذا 

 ا1977درج الذي بلغ ذروتس في المصالحة الوطنية عام البعه وانتظر حدوثس الوقع المت

إن أحددداا الجزيددرة أبددا وانقددالب هاشددم العطددا إضددافة إلددى بددوادر الخددالف داخددل  

مجلددس قيددادة الثدددورة ذاتددس وبدددين مجلددس الثدددورة والحددزب الشددديوعي والمنظمددات الفئويدددة 

بانضدمام ثالثددة  والجماهيريدة المتحالفدة معدسو وتعمدق االنقسدام داخدل الحدزب الشديوعي ذاتدس

سددليمان وفددداروق أبوعيسدددى  أحمددددو إبددراهيممددن أعضددداء الحددزب البدددارزين هددم معاويدددة 

بصدورة كليدة إلدى مجلدس الدوزراء زادت األمددور إبهامداً وضدبابية مدن تلقداء تهيدس الظددروف 

للقدداء أوسددع مددن جهددة والجمددود الددذي أصدداب مددا كددان يتوقددع مددن تحددر  قددوى سياسددية 

البعها ألن تلدك القدوى قدد رأت فدي وجدود األعضداء الثالثدة واجتماعية أوسع تجاه بعضها 

 البارزين في الحزب الشيوعي استمرار للنفوذ الشيوعي في أجهزة الحكما

عديدددة حددول الدددوافع الحقيقيددة لضددرب الجزيددرة أبدداو وأخددرى متعلقددة  إن تفاصدديل 

يدر مدن بصلة الحزب الشديوعي ككيدان كلدي متماسدكو وبدين انقدالب هاشدم العطدا وإن أكدد كث

المحللددين ومددن بيددنهم بونددا ملددوال ومحمددد أبددو القاسددم حدداج حمددد علددم عبدددالخالق محجددوب 

المسددبق بمددا كددان يدددبرو بددل ذهددب الددبعه إلددى القددول بأنددس قددد كددان المدددبر الفعلددي لهددذا 

االنقالبو تبقى تلك التفاصيل في حاجة إلى مزيد من البحدث والتددقيقا لدذا سدنكتفي فدي هدذه 

بما ذكرنا بشأن انقدالب هاشدم العطدا وأحدداا الجزيدرة أبدا عدل أضدواء  المرحلة من الدراسة

 المستقبل الكاشفة ترجلي بعضاً مما غ م ه في مقبل األياما

 

 1977-1972مرحلة جمع الصف الوطني 

 

فددي حيدداة ثددورة مدايو أخصددب مراحلهددا التددي حققددت  1977-1972تعتبدر المرحلددة  

فيهدا معظددم وأكبددر إنجازاتهددا وانتصدداراتها وفددي مقدددمتها حددل مشددكلة الجنددوب عبددر اتفاقيددة 

االشدددتراكي وتحقيددق المصدددالحة  االتحددادو وتأسددديس 1972أديددس أبابدددا فددي شدددهر مددارس 
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العمالقددة فددي مجدداالت البنيددة األساسددية  الوطنيددةو إضددافة إلددى إقامددة المشددروعات التنمويددة

 والصناعة والزراعة واكتشاف النفظا

انعقددد المددستمر القددومي التأسيسددي لالتحدداد االشددتراكي  1972فددي الثدداني مددن يندداير  

السوداني وتواصدل حتدى اليدوم العاشدر مدن ذلدك الشدهر وحضدر جلسدة افتتاحدس اإلمبراطدور 

واألفريقيددة خاصددةا اسددتهل الددرئيس جعفددر  هيالسالسددي وعديددد الوفددود مددن الدددول العربيددة

 االتحددادمحمدد نميددري جلسددات ذلددك المدستمر بخطدداب كددان مبيندداً فدي تجليددة الدددوافع إلنشدداء 

النظددري الددذي  طدداراالشدتراكي السددودانيا وجدداء ذلددك الخطداب فددي ثالثددة محدداورا أولهدا اإل

ثدائق األساسدية الدثالا االشدتراكي السدودانيا الثداني كدان تقدديماً للو االتحدادقامت عليس فكرة 

التدي تدارسدها المددستمرو وهدي كمددا أسدلفنا ميثداق العمددل الدوطنيو والنظددام األساسدي لالتحدداد 

 االشتراكي السودانيا والمبادع الموجهة للدستورا 

االشددتراكي علدى عدددة فرضديات هددي  االتحدادالنظددري فدي فكددرة  طدارلقدد ارتكددز اإل 

الطبقددي أكثددر مددن اتسددامس بددالتبلور الطبقدديا ثددم  حقيقددة أن المجتمددع السددوداني يتسددم بالتسدديب

اتجددس إلددى رفدده فكددرة الحددزب ثددم فكددرة الجبهددةا وجدداء الددرفه لصدديغة الحددزب مددن أن 

تنشأ لتدافع عدن مصدالح طبقدة أو طبقدات معيندة والطبقدات لدم تتبلدور فدي السدودان  األحزاب

العائليدة منهدا إلدى قدرب إلدى روو المصدالحة أبعدو كما أن العالقات االجتماعية في السدودان 

  3روو الصراع الطبقيا

وجاء رفه فكرة الجبهة متسقاً مع رفه فكدرة الحدزبو إذ الجبهدة تشدكل تحالفداً بدين عددة 

أحدددزاب أو بدددين عددددة أحدددزاب وتنظيمدددات فئويدددة واجتماعيدددةو أو بدددين حدددزب ومنظمددداتا 

رة والصديغ الدثالا تفتدرض مشداركة أحدزاب أو حدزب فيهداو وهدذا ال يسدتقيم مدع رفده فكدد

الحزب القائم علدى انتفداء التبلدور الطبقديا وإنمدا مدا يمكدن وصدفس بالطبقداتو إذا كدان قائمداًو 

فهددو لمددا يددزل فددي حالددة جنينيددةا أبددان الخطدداب كددذلك فددي هددذا السددياق أن القصددد مددن قيددام 

االشتراكي مسسدس علدى فكدرة تحدالف قدوى الشدعب العاملدةو التدي نبعدت فدي أمريكدا  االتحاد
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اليوغسدالفي علدى يدد جوزيدف بدروز تيتدو الدذي  االتحادتطبيقها األوفر في  الالتينيةو وجدت

تعمق اتهامس بمجانبة األصول الماركسية من تلقاء أخذه بهدذه الفكدرةا قدـرصد مدن تطبيدق هدذه 

دون  االتحددادالصدديغة فددي السددودان أن تكددون األبددواب مشددرعة لكددل أبندداء الددوطن لدددخول 

بقة ألن افتددراض التناقضددات العميقدددة فددي صدددفوف تمييددز بسددب انتمددداءاتهم الحزبيددة السدددا

الشدعب فريدة ال تقدوم علدى أسداس سدندا وقصدد الدبعه مدن ورائهدا اصدطناع الدذرائع لبسددط 

سلطانس على الحركة السياسية توسديعاً لنفدوذه وإقصداء لخصدومسا وحتدى إذا افترضدنا حسدن 

محاولددة لتنزيددل قددوم علددى تالنيددة فددإن الدددعوة لالسددتقطاب الطبقددي إلنضدداج مرحلددة الثددورة 

أفكار ال تنطبق على الواقع السوداني عسدفاً علدى هدذا الواقدع للتددليل علدى سدالمة المنطلقدات 

 النظرية الصالحة لكل زمان ومكانا وهذا افتراض ال يصح علماً وال يستقيم واقعاًا 

 االسدتقاللوينبغي لنا أن نتذكر أن السودان لم يكن بددعاً بدين الددول األفريقيدة حديثدة 

في األخذ بفكرة الحزب الواحددو فقدد كدان ذلدك هدو الدنمط السدائد القدائم علدى اإلعتقداد فدي أن 

سياسددي  إطددارالزاخددرة بددالتنوعو وتعدددد القبائددل عامددة بحاجددة إلددى  االسددتقاللالدددول حديثددة 

وطني جامع يروحد إرادة الشعب ويعين في بناء الدولدة القوميدة إذ كدان أكثدر مدا يخشداه القدادة 

الجدد أن تعمل تدداعيات سياسدة فدرق تسددو االسدتعمارية علدى تفتيدت دولهدم وتبديدد  األفارقة

طاقدات شددعوبهم فددي صدراعات داخليددة داميددة تسكدد أن الدددول الدددول األفريقيدة غيددر مسهلددة 

ا ولددئن كدان هددذا هدو الباعدث الموضددوعي لخيدار صدديغة الحدزب الواحددد االسدتقاللللحريدة و

قددد أفضددي فددي  االسددتقاللألفريقيددة فددي أول أمرهددا عنددد فددإن الددذي لددم تتنبددس إليددس التجربددة ا

حدداالت كثيددرة إلددى تمركددز السددلطة فددي العاصددمة بددل فددي يددد مجموعددة أو فددرد واحددد وهددذا 

نقيه كحالة التنوع الذي تنبغي مراعاتس وتمكيندس مدن التعبيدر عدن ذاتدس بصدورة إيجابيدة فدي 

السياسدية والتنظيمدات السياسدية  التوحدا وهنا البدد لندا أن نتدذكر وندذكر كدذلك أن الدنظم إطار

واالجتماعيدة واالقتصددادية النابعددة منهدا تددأتي بنددت هروفهددا متدأثرة بتلددك الظددروفو إال فددي 

حداالت الخدروج أو إال بتدداع السدباقا ولنتدذكر كدذلك وندذكر أندس لمدن علدل التحليدل السياسدي 

اريخي والظدروف أو التاريخي المتعجل النظدر فدي المسدائل مكدان التحليدل خدارج سدياقها التد
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التددي نشددأت فيهدداا أمددا تقددديم الوثددائق األساسددية فقددد جدداء مختصددراً فددي الخطدداب إذ اكتفددى 

بعرض سماتها األساسيةا وكدذا الجدزء المتعلدق بالمبدادع الموجهدة للدسدتور إذ كدان فدي ذاتدس 

مختصراً وقائمداً علدى أحدد عشدر مبددأً كاندت واضدحة وسدبقت إشدارات إليهدا فدي العديدد مدن 

 ثورة مايوا أدبيات

عضو مثلدوا كدل الفئداتو وهدالل الطيدف وألف حضر ذلك المستمر ثالثة وخمسون  

السياسددي وأن لددم يددأتوا ممثلددين ألحددزابهم الماضدديةو كمددا حرصددت تركيبددة عضددوية ذلددك 

المدستمر علددى التمثيدل الجهددوي لكدل أنحدداء السدودان وبخاصددة الجندوبا وجدداء الحدوار حددراً 

ختامي التوصديات التدي توصدل إليهدا المدستمر ذلدك التقريدر الدذي ومعمقاً كما أههر التقرير ال

 عبد الحليم مقرر المستمرا  أحمدأعدتس لجنة الصياغة وتاله األستاذ 

انتهددى المددستمر فددي خاتمددة أعمالددس إلددى قددرارينو بتشددكيل لجنددة مركزيددةو وتشددكيل  

مكتب سياسي لالتحاد االشتراكيا وضم المكتب السياسدي عندد تشدكيلس أعضداء مجلدس قيدادة 

الثددورة وعدددداً مددن المدددنيين هددم: محددي الدددين صددابرو موسددى المبددار و مهدددي مصددطفي 

األمدين وعبددد  أحمددأبددو القاسدمو األسدتاذة نفيسددة عبدد الحلدديمو الددكتور عثمدان  أحمددالهداديو 

االشدتراكي بددءاً بالوحددات األساسددية  االتحدادالدرحمن عبداسا كمدا وجدس باإلسدراع فددي بنداء 

فدي أحيدداء المدددن وقدرى الريددف وفرقددان الرحدلا وأوكددل للمكتددب السياسدي إصدددار القواعددد 

 ي السودانيانصوص النظام األساسي لالتحاد االشتراك إطارالمنظمة لذلك في 

كدددان التركيدددز علدددى توسددديع المشددداركة الجماهيريدددة  1973-1972فدددي العدددامين  

االشدتراكي علددى أسداس تحدالف قددوى الشدعب العاملددة واكتمدل كددذلك  االتحددادباسدتكمال بنداء 

بندداء األمانددة العامددة لالتحدداد االشددتراكي لتتددولى بكددل فروعهددا اإلشددراف اإلسددتكمالي لبندداء 

فقدددط علدددى مسدددتوى الوحددددات األساسدددية أو مسدددتويات األقسدددام االشدددتراكي لددديس  االتحددداد

االشدتراكي فدي  االتحدادوالمناطق والمدديريات وإنمدا جداء الشدروع كدذلك فدي تأسديس فدروع 

االشددتراكي فددي كددل  االتحددادمواقددع العمددلو وقامددت أمانددات المددديريات فكانددت معركددة بندداء 

تأسدديس وحددداتها األساسددية  أنحدداء السددودان حركددة زاخددرة بالنشدداط وتبددارت المددديريات فددي
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والقاعدية واستكمال كل مستويات البناء داخدل تلدك المدديريات لترسدل بعدد ذلدك كدل مديريدة 

 بمندوبيها إلى المستمر العاما

والحدا األهم الثداني كدان قيدام مجلدس الشدعب األول وإعدداد دسدتور السدودان الددائم  

انتقداليو أو معددل فدي تداريخ حقبدة  دستور غيدر لعلى يده وإجازة ذلك في الدستور وكان أو

 ا وبعد توقيع اتفاقية أديس أبابا تسارع العمل في كل مكوناتها:االستقالل

 قانون ينظم الحكم الذاتي اإلقليمي لجنوب السودان والئحة المسائل الماليةا -1

 اتفاقية وقف إطالق النارا  -2

بروتوكددددوالت حددددول ترتيبددددات انتقاليددددة متعلقددددة بدددداإلدارة والمسددددائل العسددددكرية   -3

 والقضائية وإعادة التأهيل والتوطينا

 

وقدد حددد قددانون الحكدم الددذاتي للمدديريات الجنوبيددة سدلطات الحكومددة اإلقليميدة فددي 

 المادة السابعة منس على النحو التالي:

 الدفاع الوطنيا -1

 الشسون الخارجيةا  -2

 العملــةا  -3

 النقل الجوي والنهريا  -4

 المواصالت السلكية والالسلكيةا  -5

مددا عددا تجددارة الحددود وبعدده السدلع التددي تحددددها  -الجمدار  والتجددارة الخارجيدة  -6

 الحكومة اإلقليمية وتوافق عليها الحكومة المركزيةا

 الجنسية والهجرة والجوازاتا  -7

 التخطيط للتنمية االقتصادية واالجتماعيةا  -8

 التخطيط التربويا  -9

 المراجعة العامةا -10
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( صددالحيات مجلددس الشددعب اإلقليمدديو فددأقرت بحددق مجلددس 11وحددددت المددادة )

الشدددعب اإلقليمدددي التشدددريع فدددي مجددداالت المحافظدددة علدددى النظدددام العدددام واألمدددن الدددداخلي 

 واإلدارة الكفوءة وتنمية اإلقليم الجنوبي في مجاالت الثقافة واالقتصاد والمجتمعا

لددك القدانون كيفيددة تكددوين المجلدس التنفيددذي بحددث يرعدين رئدديس الجمهوريددة وحددد ذ

رئيس ذلك المجلس ويعفيس بناء على توصدية مدن مجلدس الشدعب اإلقليمديو وتعيدين أعضداء 

المجلس التنفيذي العالي وإعفائهم مدن قبدل رئديس الجمهوريدة بنداء علدى توصدية مدن رئديس 

لمجلدس التنفيدذي العدالي وأعضدائس مسدسولين المجلس التنفيذي العداليا وهكدذا صدار رئديس ا

 أمام رئيس الجمهورية ومجلس الشعب اإلقليميا

س عدن طريدق االقتدراع السدريا انتخابدأما في شأن مجلس الشعب اإلقليمي فكان يدتم 

ولددرئيس الجمهوريدددة حدددق الدددنقه ألي تشدددريع يجيدددزه المجلدددس ويدددراه الدددرئيس مناقضددداً 

للدستورا ولكن تعدديالت أردخلدت علدى نظدام االقتدراع شدأن المجلدس اإلقليمدي فدي ذلدك شدأن 

مجلددس الشددعب القددومي إذ أضدديفت إلددى الدددائرة الجغرافيددة التددي يددأتي نوابهددا عددن طريددق 

يدددة لتمثيدددل الفئدددات انتخابالسدددري المباشدددر أعضددداء يدددأتون عدددن طريدددق كليدددات  االقتدددراع

والمنظمات الجماهيرية إضافة إلى حدق رئديس الجمهوريدة فدي تعيدين عشدرة فدي المائدة مدن 

 أعضاء كل من المجلسين لتحقيق التوازنا

أما فيمدا يتصدل بدالقوات المسدلحةو واسدتيعاب قدوات األنيانيدا فقدد اتفدق علدى إنشداء 

جنوبية رئاستها في جوبا عاصمة اإلقليمو تتكدون مدن إثندي عشدر ألدف ضدابط وصدف  قيادة

ضابط وجندديو نصدفهم مدن أبنداء الجندوب والنصدف اةخدر مدن بقيدة أنحداء السدودانو وأن 

يتدرج األمدر فيبددأ باالسدتيعاب المتددرج ونقدل القدوات الجنوبيدة أول األمدر داخدل اإلقلديم ثدم 

صدديالً ومنصددهراً فددي القددوات المسددلحة السددودانية يصددبحون بعددد خمددس سددنوات جددزءاً أ

ويمكدن تدوجيهم للعمدل فددي كدل أنحداء السددودانا كمدا تقدرر أن يكدون فددي كدل وحددة جنوبيددة 
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ضددابط شددمالي يكددون نائبددداً لقائدددها وأن تقددرر كددذلك بدددبعه الضددباط والجنددوب الفنيدددين 

 واإلداريين من الشماليينا

م الدوطني العددام والحكدم فدي اإلقلدديم ولكدن يالحدظ أن هنالددك مفارقدة بدين نظددام الحكد

الجنددوبيو فبينمددا كددان نظددام الحكددم السددوداني فددي عمومددس نظامدداً رئاسددياً كددان نظددام الحكددم 

ً برلمانياًا  اإلقليمي الجنوبي نظاما

وفي منتصف السبعينات تأكد عمل األجهدزة اإلقليميدة بدرجدة عاليدة مدن النجداوا إذ 

ة وفدي مواقدع مديندة أخدرى كمدا تدم تدوطين الالجئدين تم استيعاب األنانيا فدي القدوات المسدلح

المجلددس  انتخددابالدذين عددادوا مددن األقطدار المجدداورة بفاعليددة عاليدةا وجددرت دورتددين مدن 

ا وأثبددت مجلدس الشددعب اإلقليمددي نجاعددة فددي 1978و  1973الشدعبي اإلقليمددي فددي عددامي 

الفددات القبليددةو الرقابددة علددى المجلددس التنفيددذي العددالي الددذي نجددح بدددوره فددي احتددواء الخ

وحسدن اإلدارة وبددء حركددة تنمويدة نشددطةو وفدي تسديير الخدددماتا ويسكدد تدديم بنلدو  لولددم 

تكددن عددودة الحددرب األهليددة فددي الثمانينددات نتيجددة ألي خلددل فددي ترتيبددات الحكددم الدددذاتي 

 اإلقليمي وإنما تسببت فيها بعه السياسات اال

 

 مشـكلـة الجنــوب

 

تمامهدا بحددل مشدكلة الجندوب سدلمياً والنجداو فدي ذلددك لعدل ممدا يرحمدد لثدورة مدايو اه 

عبر جهود مضنية واتصاالت مدع شدتى القدوى فدي الدداخل ومختلدف مواقدع التدأثير اإلقليميدة 

والدوليدةا لقددد جدداء التعبيدر عددن هددذا االهتمدام فددي البيددان األول للثدورة وفددي خطددابي نميددرى 

جداء إعدالن التاسدع مدن يونيدوو صبيحة الخامس والعشرين من مدايوا ثدم  اللـسوبابكر عوض 

بعددد انقضدداء أسددبوعين فقددط علددى بدايددة ثددورة الخددامس والعشددرين مددن مددايوا ويعتبددر هددذا 

اإلعالن بمثابة القاعدة الفكريدة التدي قامدت عليهدا اتفاقيدة أديدس أبابدا كمدا كاندت فيدس محاولدة 

ثنددي ة االو وتوصديات لجندد1965السدترجاع نتددائ  مدستمر المائدددة المسدتديرة الددذي عرقدد فددي 
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عشدددرو والعمدددل علدددى تطويرهمدددا بصدددورة جذريدددة وشددداملةا إذ يعتبدددر هدددذا اإلعدددالن أول 

بددس السددودانو وحقيقددة أن حسددن إدارة هددذا  اللددـساعتددراف رسددمي بحقيقددة التنددوع الددذي حبددى 

التنوع تكون نعمة علدى هدذا الدوطن المتندوع فدي أعراقدسو وفدي عقائدده الدينيدةو وفدي ثقافاتدس 

وبيئاتدسو والتفداوت فدي التنميدة بدين أقاليمدس وضدمور حدظ العديدد منهدا فدي وعاداتس وتقاليددهو 

التنميددة وبخاصددة الجنددوبا وهكددذا أصددل هددذا اإلعددالن للحددل الددديمقراطي لمشددكلة الجنددوب 

بالتبدداين الددذي نشددأ منددذ قدددوم االسددتعمار بددين  االعتددرافعلددى أسدداس احتددرام هددذا التنددوع و

 واعتبارات أخرىا الجنوب وبين الشمال نتيجة سياسات مقصودة

فددي  االسددتقاللولعددل فددي دعددوة اإلمبراطددور هيالسالسددي لحضددور احتفدداالت عيددد  

وحضدور الجلسدة االفتتاحيدة للمدستمر القدومي التأسيسدي لالتحداد  1971األول من يناير عام 

االتشدداركي السدددودانيو إشدددارة إلدددى الددددور المسددتقبلي الدددذي كدددان مقددددراً أن يسديدددس جاللدددة 

ل مشدكلة الجنددوب باستضددافتس المفاوضدات التددي عقدددت فدي أديددس أبابددا اإلمبراطدور فددي حدد

وأفضت إلدى االتفداق علدى حدل سدلمي لتلدك المشدكلة تجسددت نتائجدس فدي اتفاقيدة أديدس أبابدا 

عتبدر قانونداً أساسدياً االتي تررجمت قانوناً في قانون الحكدم الدذاتي للمدديريات الجنوبيدة والدذي 

 ا1973ودان الدائم لعام يشكل جزءاً أصيالً في دستور الس

سدنفرد فددي هددذه الدراسددة بابدداً للسددالم نددورد الحددديث فيددس تفصدديالً لخيددارات الحلددول  

ونتائ  عملية السالم واتفاقية السدالم التدي توصدلت إليهداا يكفدي فدي هدذا المقدام أن نشدير إلدى 

وبيدددة حقيقددة أن إبددرام اتفاقيددة أديددس أبابدداو وصددددور قددانون الحكددم الددذاتي للمددديريات الجن

وتطبيقدس قددد حقددق للسددودان سددالماً واسددتقراراً وتنميدة تواصددلت أحددد عشددر عامدداًا ولددو قردددر 

لددذلك السددالم واالسددتقرار أن يسدددتمرو ولعمليددة السددالم أن تتواصدددل لكددان حددال السدددودانو 

 ومكانتسو ودوره غير ما هو عليس اليوما
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 لمحـات م  التنميــة

 

لتنميدة فدي مقدمدة همهدا واهتمامهداا وأمدا وقدد لقد جعلت ثورة مايو قضيتي السالم وا 

عرضنا لجهودها في حل قضية الجندوب فدي الفقدرات السدابقة فإندا فدي هدذا القسدم نتجدس إلدى 

تقدددديم نمددداذج تنمويدددة بصدددورة مكثفدددةا قامدددت المشدددروعات التنمويدددة التدددي شدددهدتها فتدددرة 

أدوات تصددورية ثددالا هددي: الخطددة الخمسددية  إطددارالسددبعينات خاصددة مددن عمددر مددايو فددي 

علدددى يدددد خبدددراء سدددودانيين وأربعدددة عشدددر مدددن المستشدددارين  1970التدددي صددديغت عدددام 

السددوفيتو ثددم الخطددة المعدلددة لبددرام  العمددل المرحليددة التددي مدددت أجددل الخطددة الخمسددية 

لعددامين إضددافيين ثددم الخطددة السددتيةا وعددزز ذلددك السددعي التنمددوي المحمددوم بصدددور قددانون 

يع االسدتثمار فدي وبتفدتح علدى كدل الجهددات خاصدة الددول العربيدة وتمددد إلدى أن شددمل تشدج

دول الغدددرب بمددددا فيهددددا الواليددددات المتحدددددة األمريكيدددة بهدددددف تسددددريع تدددددفق المعونددددات 

واالستثمارات الخارجيدة إذ اتضدح أن االعتمداد علدى المدوارد الذاتيدة للسدودان مدا كدان لدس أن 

جدات التمويدل للمشدروعات الطموحدة التدي شدملت كدل أوجدس يكون قادراً على الوفاء بكل حا

التنميددة االقتصددادية واالجتماعيددةا وقددد ركددزت هددذه األدوات التصددورية علددى بددث الحيويددة 

عبر التدفقات الماليدة الهائلدة والخبدرات البشدرية فدي األوعيدة القديمدة التدي كدان بعضدها قبدل 

يغت فيمدا يمكدن تسدميتس بالمنداخ ا ويسخذ علدى الخطدة الخمسدية رغدم أنهدا قدد صد1969عام 

تركيزهدا األساسدي علدى إعدادة تأهيدل المشدروعات القائمدة  أوالً  االشتراكي أربعدة أمدور هدي

إهمدال إقامددة مشددروعات جديددة إال القليددل منهدداو وثالثداً عدددم توجيههددا ثانيددا  لرفدع كفايتهدداو و

طريدق جديدد يدربط بدين كبير اهتمام بالبنية األساسدية خاصدة الطدرق إذ أنهدا أهملدت بنداء أي 

وميندداء السدودان البحددري الوحيددو ورابعدداً إنهدا فددي ذلدك الجددو  اإلنتداجالمددن أو بدين مندداطق 

االشتراكي قد ركزت على اسدتثمارات القطداع العدام وتهمديش دور القطداع الخداصو خاصدة 

إن التدأميم قدد وجدس إلددى الكثيدر مدن مسسسددات القطداع الخداص فقلددت قدراتدس علدى المسدداهمة 

أي عمل تنمويا كمدا طدال التدأميم كدل مسسسدات القطداع الخداص األجنبدي تقريبداً فغداب في 
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إلدددى  1974 -1973دوره كليددة فدددي مشدددروعات تلدددك الخطددةا وجددداء البرندددام  المرحلدددي 

كثدر طموحداً ومدوارداً ووجدس عنايدة خاصدة إلدى إنتداج أيخطط لجهد تنمدوي  1977 -1976

ء الدذاتي أوالً فدي المددى القريدب ثدم التصددير إلدى القمح والسكر والنسي  بأمل تحقيدق االكتفدا

الخددارج علددى المدددى البعيدددا وكددان االعتمدداد فيددس علددى التعدداون بددين القطدداع العددام والقطدداع 

الخدداص والقطدداع المخددتلطو وتطددوير قطدداع التعدداونا وقددد وجددس البرنددام  المرحلددي جهددود 

 موانماالقطاع العام إلى مجاالت النقل والمواصالت وبناء الطرق وال

وبعد مناقشدات طويلدة بدين حكومدة السدودان وصدندوق النقدد الددولي  1972في عام  

تددم قبددول برنددام  الصددندوق الددداعي إلددى التركيددز االقتصددادي وفددي المقابددل قدددم الصددندوق 

نعكس الجمددع بددين األخددذ بددالبرام  اقرضدداً للسددودان بلددغ أربعددة وعشددرين مليددون دوالر فدد

سددودانيةو علددى أسدداس أن التندداقه األساسددي فددي السددودان التنمويدة الطموحددة فددي الخطددط ال

لدديس بددين صددفوف الشددعب وإنمددا هددو تندداقه مصددالح مجمددوع الشددعب مددع حالددة التخلددف 

الموروثة وبدين األخدذ ببرندام  صدندوق النقدد الددولي الدداعي إلدى التركيدز االقتصدادي الدذي 

ى مندداطق قددد يعنددي التخلددي عددن بعدده المشددروعات وتركيددز المشددروعات المختددارة علدد

بعينهاو أدى ذلك إلى بعه المصاعب في سبيل التنميدة رغدم مدا حققتدس نشداط تنمدوي كثيدف 

مليدون  278في السبعينات ومطلع الثمانينداتا وحيدث ارتفدع حجدم اإلنفداق علدى التنميدة إلدى 

 -1976 عدامإلدى أكثدر مدن بليدون جنيدس فدي ميزانيدة  1973 -1972 عدامجنيس فدي ميزانيدة 

ألخذ بالمزج بين مشدروعات الخطدط الطموحدة وبرندام  صدندوق النقدد ا كما أفضى ا1977

( علددى مثدال البرنددام  المرحلددي والعمددل 1983-1977الددولي إلددى تصددميم الخطدة السددتية )

على المالءمة مع سياسات صدندوق النقدد الددوليا ونتيجدة كدل ذلدك شدهدت حقبدة السدبعينات 

تصددنيع الزراعددي والبنيددات األساسدديةو ومطددالع الثمانينددات توسددعاً كبيددراً فددي الزراعددة وال

وكاندت مشدداريع الرهدد والسددليت والدددمازين ومصدانع سددكر كنانددة وعسدالية وشددمال غددرب 

سدنارو ويعتبدر مشدروع سدكر كناندة مثداالً يحتدذى فدي االسدتثمار القدومي المشدتر  فهدو قددائم 

علدددى شدددراكة سدددودانية سدددعودية كويتيدددةا بدددل يعتبدددره الدددبعه أنجدددح مشدددروعات التنميدددة 
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هدا سودانيةو وكدذلك أنجدح مشدروعات التعداون العربدي المشدتر ا وكاندت األربداو التدي درخ ال

علدى الشدركاء نتيجدة حسدن التخطديط واإلدارة المتميددزة عدامالً أساسدياً فدي جلدب المزيدد مددن 

االسدتثمارات العربيددةا وفدي مجددال البنيدات األساسددية تدم تأهيددل السدكة حديددد وتحسدين ميندداء 

يددق الخرطدوم بورتسددودان وكبددري كوسدتي وكبددري القددوات المسددلحة بورتسدودان وبندداء طر

)كبددري بددري( وكبددري حنتددوب وأضدديفت محطددات توليددد كهربدداء جديدددة وبدددأ الحفددر فددي 

 -1970مشددروع قندداة جددونقليا كددل ذلددك إضددافة إلددى المشددروعات التددي نفددذت فددي الفتددرة 

ذي سديكون لدس أثدر كبيدر ا كما تم إنجاز كبير لم يكدن وارداً فدي البرندام  المرحلدي والد1977

في مستقبل السودان من حيث الموارد التي سيتيحها مدن ناحيدة وتدأجي  الحدرب فدي الجندوب 

 1974من ناحية أخرىو أال وهو اكتشاف الدنفط نتيجدة جهدد بدأتدس شدركة شديفرون فدي عدام 

وتبعتهددا شددركات غربيددة أخددرىا ثددم إسددتسنف بعددد توقفددس وخددروج شددركة شدديفرون مدددن 

سياسددية اتخددذ األمددن ذريعددة لهددا بسددبب مهاجمددة الحركددة الشددعبية لددبعه  السددودان ألسددباب

منشددات شدديفرونا ويعتقددد الددبعه أن ذلددك قددد تددم بتخطدديط مشددتر  بددين الحركددة وبعدده 

الدددوائر فددي اإلدارة األمريكيددة فددي ذلددك الوقددتا وجدداء اسددتئناف هددذا الجهددد كمددا سدديرد فددي 

 يزية وكندية وأوربيةاموقع قادم من هذه الدراسة على يد شركات صينية ومال

ومددن الصددعاب اإلضدددافية التددي حدددت مدددن تسددارع وقددع التنميدددة االقتصددادية فدددي  

نتيجدة انتصدار أكتدوبر مدن  1973السودان االرتفاع المفاجم في أسعار النفط الدذي بددأ عدام 

ذلددك العددام الددذي تحقددق علددى يددد الجدديش المصددري والجدديش السددوري فددي مقابددل حاجددات 

دانية المتعاهمدةا وجداء متزامندداً مدع ذلدك عدامالن سدلبيان إضددافيان مشدروعات التنميدة السدو

همدددا تدددراكم المديونيدددة وضدددمور القددددرة علدددى السدددداد الدددذي كدددان متوقعددداً مدددن حصددديلة 

المشدروعات الجديددة التدي تباطدأ تنفيدذها وزيدادة الطلدب الهائدل علدى العمالدة المهنيدة والفنيدة 

تعداهم برامجهدا ونتيجدة ارتفداع أسدعار البتدرول  والماهرة في الدول العربية البتروليدة نتيجدة

وهجرة أعداد كبيدرة مدن القدوى البشدرية السدودانية المسهلدة إلدى تلدك الددولا ورغدم هدذا فدإن 
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حصدداد التنميددة التددي تحققددت فددي سددني ثددورة مددايو لددم تكددن مسددبوقة فددي تدداريخ السددودان 

 المعاصر كما لم تتم مجاراتها بعدا

 

1977-1985 

 

ى وأعقدد فتدرات الوطنيدة السدودانية تعارضداًو وتفداعالً غندلفترة مدن ألقد كانت هذه ا 

داخليدداً وكددذلك تقاربدداً وتباعددداً إقليميدداً ودوليدداً تغيددرت فيهددا التحالفددات عدددة مددرات وانقلبددت 

بعده اإلنجددازات الهامددة إلددى مشددكالت متجددددة لدديس فقدط فددي تدداريخ ثددورة مددايو بددل وفددي 

وب مدن جديدد بعدد االسدتقرار الدذي حققتدس اتفاقيددة تداريخ السدودان كلدسو وكتفجدر قضدية الجند

أديس أباباا فلئن جاءت ثدورة مدايو قصدد إقصداء القدوى التقليديدة فقدد أعاندت القدوى الثوريدة 

دحدر مدايو وإعدادة السددلطة إلدى يدد القدوى التقليديددة  علددىالتدي حققدت لمدايو انتصدارها األول 

ل: هدل أهددر السدودان ثالثددين و ويسدأل سدائ1969التدي عملدت علدى إزاحتهدا فدي مدايو عددام 

لتعدود السدلطة ثانيدة إلدى يدد القدوى التقليديدة فمدا يعدرف بقدوى  االسدتقاللعاماً من عمره بعد 

إال فددي معارضددة منددع التقليددديين مددن أن  عدداجزاً عددن أداء دورهالتقدددم والحداثددة مددا يددزال 

ويعجددز عددن يحكمددوا وأن يسددتقر لهددم األمددر عبددر تحريددك النقابددات والمنظمددات الجماهيريددة 

امدتال  السددلطة وإعمالهدا لتحقيددق التعبيددر االجتمداعي واالقتصددادي الددذي ندذر نفسددس لددس وإن 

أمسكو بأزمة السلطة غالى وأفرط ثم فدرط ففقدد تلدك السديطرةا ولقدد فاقمدت موجدة الجفداف 

والتصحر التي ضربت غرب الدبالد خاصدةو وعددم الدتمكن مدن درء مخاطرهدا وتدداعياتهاو 

س نميري لتصداعد النقدد الحداد لدذلك النظدام داخليداً وخارجيداًا وقدد يسدأل مصاعب حكم الرئي

سددائل ذات األسددئلة بالنسددبة للحركددة اإلسددالمية التددي متنددت عالقاتهددا منددذ نشددأتها مددع بعدده 

القوى التقليدية خاصة حزب األمة جناو الصدادق فدي السدتينات ومدع بعده القدوى اإلقليميدة 

السددوفيتيو ثددم فددي فتددرة الحقددة تحالفهددا مددع القددوى  حدداداالتالدوليدة فددي مواجهددة الشدديوعية و

التقليديددة لالجبهددة الوطنيددةل مددع الشددريف حسددين والصددادق المهدددي فددي مواجهددة نميددري 
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واليسدار الدذي اسدتقوى بدس لتعددود إلدى التحدالف معدس ثددم انقالبهمدا علدى بعضدهما الددبعها إن 

مدن الحقدائق نتيجدة التفداعالت  كل هذه األسئلة لم تجد اإلجابة الوافية عنها بعدد لغيداب الكثيدر

الداخلية ثم نتيجدة تفاعدل المتغيدرات اإلقليميدة والدوليدة التدي تدرى فدي السدودان ركيدزة هامدة 

لالسددتقرار فددي المنطقتددين اللتددين تتددداخالن فددي كيانددسو المنطقددة العربيددة والقددارة األفريقيددةا 

راء اسدتقرار السدودان إال ولكن كل هذه القدوى اإلقليميدة والدوليدة ال تدرى نفعداً يرتجدى مدن و

إذا كدان منحددازاً إلدى صددفها وميسدراً السددتراتيجيتها فدي المنطقتددينا ونتيجدة لهددذا تعمدل تددارة 

علدى اسددتقرارهو وتجددنح تددارة إلدى زعزعددة ذلددك االسددتقرار طمعداً فددي تحقيددق تددوازن جديددد 

 يكون في مصلحتهاا

فدي هدذه المرحلددة وكدان مدن نتيجدة ذلددك كلدس أن حاولدت ثددورة مدايو مواصدلة بقائهددا  

بتقوية عالقاتها مع مصدرو وبنداء عالقدات جديددة مدع دول الغدرب خاصدة أوربدا والواليدات 

المتحدة وباجتذاب المزيدد مدن االسدتثمارات العربيدة والغربيدة لضدمان اسدتمرار مشدروعاتها 

كدل التنموية وداخلياً لتعميم تجربة النجاو التي أتت بهدا اتفاقيدة أديدس أبابدا فدي الجندوب علدى 

وبتطددويره نمددط  1981أنحدداء السددودان لتطبيددق الحكددم اإلقليمددي بصددورة شدداملة بدددءاً بعددام 

خدداص مددن الشددريعة اإلسددالمية بدددءاً بإصدددار منشددور القيددادة الرشدديدة وإنتهدداءاً بإصدددار 

وكدان أكبدر  1983القانون الجنائي الجديد والتشريعات اإلسالمية التدي صددرت فدي سدبتمبر 

ذه الفتدرة هدو المصدالحة الوطنيدة وإن هدل الشدريف حسدين خدارج نجاو سياسي تحقق في هد

هددذه المصددالحة بددرغم جددوالت المفاوضددات العديدددة التددي أجريددت معددسو وتشددكيلس للجبهددة 

متحالفداً فيهدا مدع اليسدارا ثدم تحدول الصدادق المهددي  1979الوطنية الديمقراطية في أواخدر 

ركة إلدى المصدالحة غيدر المشدداركة بعدد اسدتقالتس مدن المكتدب السياسدي مدن المصدالحة المشدا

بمدرور عدام علدى  1984عقب توقيع اتفاقية كامب ديفيدا وكانت المسيرة المليونيدة فدي عدام 

 تطبيق الشريعة اإلسالمية صك تعاقد جديد بين مايو والحركة اإلسالميةا

 االتحدادوفي الخط المعاكس بدأ تحر  النقابدات الدذي قداده اتحداد المعلمدين ثدم تحدر  

 و1976دخول قوات الجبهة الوطنيدة بقيدادة محمدد ندور سدعد إلدى الخرطدوم فدي ثم ائيو النس
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وكانددت الضددربة الكبددرى لمددايو نسددف أهددم  فيمددا عرفتددس مددايو لبددالغزو الرجعددي الليبدديل و

منجزاتهدا لتجددد التمدرد فدي الجندوب علددى الحركدة الشدعبية لتحريدر السدودان بقيدادة الدددكتور 

 1985ينداير  15أتاو إعدام األستاذ محمدود محمدد طدس فدي ا كما 1983جون قرنق في عام 

فرصة سانحة لليسار ليتخذها ذريعة لتجديد نشداطس بتصدويرها إعددام األسدتاذ محمدود محمدد 

ً لحرية الفكر والتعبيرا   طس إعداما

ولقد كان من نتائ  تطبيق الشريعة اإلسالمية تصلب حركدة قرندق مدن ناحيدة واتخداذ 

المتحدددة األمريكيددة موقفدداً معارضدداً نهائيدداً لنظددام الددرئيس جعفددر الغددرب خاصددة الواليددات 

محمددد نميددريا وفددي السددادس والعشددرين مددن شددهر مددارس وبعددد أن وقعددت المفاصددلة بددين 

نميرى والحركة اإلسدالميةو التقدت كدل قدوى المعارضدة فدي تلدك االنتفاضدةا وقدال قائدل إن 

جددان فددي ذلددك الوقددت قددد وضددعت زيددارة بددوت األب الددذي كددان نائبدداً للددرئيس األمريكددي ري

االنتفاضدةو عبدر االجتماعدات التدي عقددها  الدىبعضاً مدن اللمسدات األخيدرة لتمهيدد الطريدق 

 في الخرطوم مع بعه قيادات المعارضةا

 وهكذا انطوى سجل ثورة مايو بكل إنجازاتس وإخفاقاتس الحقيقية والمتصورةا

 

 1985االنتفاضة الشعبية ابريل 

 

منطلدق االنحيداز إلدى الشددعب والقدول باسدتخالص السدلطة مددن  كمدا جداءت مدايو مددن

قددوى القددديم ووضددعها فددي يددد القددوى ذات المصددلحة الحقيقيددةو جدداء كددذلك انقددالب سددوار 

الددذهب بعددد لقددرار القددوات المسددلحة االنحيدداز إلددى جانددب الشددعبل إذ اسددتولى المشددير عبددد 

فدي  1985ة فدي أبريدل الرحمن حسن سوار الذهب وزير دفاع الدرئيس نميدري علدى السدلط

غيبتددس فددي الواليددات المتحدددة معلندداً أن الجدديش قددد قددرر االسددتيالء علددى السددلطة مددن موقددع 

 1985أبريدل  6االنحيداز إلدى الشدعب كدذلكا إذ جداء فدي خطداب المشدير سدوار الدذهب فدي 

الدوطن ووحددة أراضديس قدد  اسدتقاللإن لقوات الشعب المسلحة حقناً للددماءو وحفاهداً علدى 
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اإلجماع أن تقدف إلدى جاندب الشدعب واختيداره وأن تسدتجيب لرغبتدس فدي االسدتيالء قررت ب

 على السلطة ونقلها للشعب عبر فترة انتقالية محددةلا

 26جاء هذا االستيالء على السلطة بعدد أن عمدت المظداهرات شدوارع العاصدمة فدي 

ل الددذي و بسددبب الزيددادات التددي أرعلنددت فددي أسددعار الخبددز والسددكر والبتددرو1985مددارس 

%و ثدم تصداعدت المظداهرات وانضدمت إليهدا قطاعدات 75بلغت الزيادة في أسعاره بنسدبة 

واسددعة مددن المددواطنين وتحولددت شددعارات المتظدداهرين مددن رفدده الزيددادات فددي األسددعار 

إلدى المطالبدة بدذهاب الحكدم المدايويا وقدد أدت القدوى االجتماعيدة الحديثدة دوراً أساسدياً فدي 

و فقدد تدم التنسديق بدين قيدادات 1964ذات ما حدا فدي ثدورة أكتدوبر  هذا التحولا وقد تكرر

التقليديددة والمجلددس العسددكري االنتقددالي ولكددن القددوى الحديثددة لددم تستسددلم كليددة  األحددزاب

للتنسدديق بددين القيددادات العسددكرية والقيددادات التقليديددةو ألنهددا تعتبددر نفسددها خاصددة النقابددات 

 بأنها هي التي قد هندست االنتفاضةا 

مكددث الجدديش فددي السددلطة عامدداً واحددداً فقددط ومعددس حكومددة مدنيددة برئاسددة الدددكتور و

ا عقدت أثنداءه محاكمدات ألعضداء مجلدس قيدادة ثدورة مدايو تحدت مسدمى اللـسالجزولي دفع 

ج بعدددد مددن  لمحاكمددة مدددبري انقددالب مددايول ومحاكمددات لعدددد مددن وزراء ذلددك العهددد وزر

شدتراكي وبعده قيدادات جهداز األمدن القدومي اال االتحدادالوزراء اةخدرين وبعده قيدادات 

وبعه ضباطس ومعهم عددد مدن التجدار الدذين اتهمدوا بدالثراء غيدر المبدرر أثنداء فتدرة حكدم 

الددرئيس نميددريو فددي سددجن كددوبرا فددأودع كددل أعضدداء مجلددس قيددادة الثددورة وبعدده مددن 

ا كثيدر مدن نددهش لهداالوزراء والتجار السجنا وأطلق سراو بقيدة المعتقلدينا والحقيقدة التدي 

الناس أن تلك المحاكمدات لدم تدتمكن مدن إثبدات ذلدك الفسداد الكبيدر الدذي شداع الحدديث عندسا 

ودون طويدل توقددف عنددد هدذه الحقيقددة نقددول إن الحدديث عددن فسدداد األنظمدة السددودانية منددذ 

لددم يصددمد أمددا التمحدديص والمحاكمدداتا وهددذه محمدددة للحركددة  سددتقاللالسددنوات األولددى لال

 يةاالوطنية السودان
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كمددا حاولددت حكومدددة سددوار الدددذهب والجزولددي كسددابقاتها حدددل مشددكلة الجندددوبو  

بدل  2وسعت إلى التفاوض مع جون قرنق ولكندس أوصدد البداب فدي وجههدا حدين لقبهدا بمدايو

إنس عند استيالء سوار الذهب على السدلطةو وصدفت إذاعدة الحركدة الشدعبية بدأن لالدذئب قدد 

 غير جلدهلا

مد فترة بقداء العسدكريين فدي الحكدم عدامين تخدرين حتدى  األحزابلقد حاولت بعه  

اتو ولكدددن المشددير سدددوار الدددذهب أصددر علدددى إنهددداء فتددرة حكدددم المجلدددس نتخابدددتتهيددأ لال

العسدكري االنتقدالي بإنتهداء فتدرة العدام التدي أعلنهددا عندد اسدتيالءه علدى السدلطةا وقدد كانددت 

االحتدرام والتقددير للمشدير  هذه هاهرة غريبدة غيدر مسدبوقة مدن االنقالبيدينا وهدذا مدا جلدب

و بدل علدى نطداق العدالم أفريقيداسوار الذهبو خاصة في العالمين العربدي واإلسدالميو وفدي 

كلدس إذ سدجل بإصددراره هدذا سددالفة لدم يسددبقس إليهدا أحدد وإن كددان بعده شددركائس فدي الحكددم 

فددي  ات العامددةنتخابددميدداالً إلددى االسددتمرار فددي الحكددما ونتيجددة لددذلك اإلصددرار أرجريددت اال

( وجداء اً مقعدد 100وحصدل حدزب األمدة فيهدا علدى األكثريدة ) 1986أبريدل  12-1الفتدرة 

مقعداً( وأحرزت فيهدا الجبهدة القوميدة اإلسدالمية علدى عددد مدن  76ي ثانياً )االتحادالحزب 

( وكددادت أن تسددتأثر بكددل مقاعددد اً مقعددد 50المقاعددد أذهددل كثيددرينو فقددد حصددلت علددى )

 يمقراطية الثالثةا المثقفينا وهكذا قدمت الد

 

 1989-1986الديمقراطية الثالثة 

 

ي الحكومددة االتحدداداتو شددكل حزبددا األمددة والددوطني نتخابددتأسيسدداً علددى نتددائ  اال 

وتولت الجبهة القومية اإلسالمية المعارضة وأختيدر األسدتاذ علدى عثمدان محمدد طدس زعيمداً 

بمددا فيهددا  األحددزاب للمعارضددةو ولكددن السدديد الصددادق المهدددي قددد حصددل علددى تأييددد كددل

الجبهددة القوميددة اإلسددالمية عنددد مددا اختارتددس الجمعيددة التأسيسددية رئيسدداً لمجلددس الددوزراءا 
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الميرغندددي رئيسددداً لمجلدددس رأس الدولدددة وأدى القسدددم أمدددام الجمعيدددة  أحمددددوأختيدددر السددديد 

 التأسيسيةا

التقليديددة إلدددى الهيمنددة علدددى السددلطة وتحقدددق لقدداء جديدددد  األحدددزابوهكددذا عددادت  

التقليديدة لتدولي  األحدزابللسيدين غير أن القدوى الحديثدة خاصدة النقابدات لدم تستسدلم لعدودة 

 1987أغسدطس  17السلطةو فتقدم التجمع النقابي بمدذكرة إلدى رئديس مجلدس الدوزراء فدي 

 تضمنت البنود التالية:

 اإلغاء قوانين الطوارع فوراً  -1

 وقف الحرب والشروع في تنفيذ إعالن كوكادام وعقد المستمر الدستوريا  -2

بعددد تنقيتهدا مددن الشددوائب كمددا  1974إلغداء قددوانين سددبتمبر والرجدوع إلددى قددوانين   -3

 فعلت نقابة المحامينا

تنفيددذ قددرارات وتوصدديات المددستمر االقتصددادي والبدددء فددوراً فددي تخفيددف العددبء   -4

 الحياتي عن المواطنينا

إسددقاط كددل أشددكال الدكتاتوريددة المدنيددة والعسددكرية وتصددفية سدددنة ورمددوز مددايو   -5

 وخاصة في الخدمة المدنيةا

إلغداء القدوانين النقابيدة المايويدة وصدياغة قددوانين نقابيدة بديلدة فدي ضدوء المشددروع   -6

 الذي قدمس التجمع النقابيا

 تصفية األساس االقتصادي للطفيليين والسماسرة وتجار السوق السوداءا  -7

اسددتمرار التحقيددق فددي المواقددع كافددة وتقددديم القضددايا التددي اكتمددل فيهددا التحقيدددق   -8

 للقضاء فوراًا

 عدم تسليح القبائل والمليشيات وأي فئة عبر القنوات الرسميةا  -9

انتهداج سياسدة خارجيدة متوازندة تأخددذ فدي المقدام األول بالمصدالح الحيويدة للشددعب   -10

 السوداني ودوره في الوطن العربي وأفريقيا والعالم الثالثا
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تمثيل القوى الحديثدة بالكيفيدة التدي عبدر عنهدا التجمدع النقدابي عدن هدذا المطلدب فدي   -11

 مذكراتس ومواثيقس ووفق ما جاء في الميثاق الوطنيا

 

% مدن مجمدوع 40يضاف إلى ذلك نشأة جيل جديد كامل في هدل مدايو يشدكل نحدو 

حزبداً  36الشعب ليس لس أدنى ارتباط باألحزاب التقليديدة تقريبداًا كمدا ههدرت إلدى الوجدود 

صدحيفة  39صدحيفة صددر منهدا بالفعدل  90وأصدرت وزارة اإلعالم تصديقات لصدور 

ولددئن هددن الددبعه فددي ههددور هددذه نفسددس لحددزب البهجددةلا  األحددزابوسددمي أحددد هددذه 

والصحف داللة على شيوع حريدة التنظديم والتعبيدر فإنهدا تعكدس كدذلك حالدة مدن  األحزاب

التمدزق والضددياعو وهددذه حقيقددةا وربمددا كددان مددن الممكددن أن يكددون هددذا إيجابيدداً لددو تمكددن 

المثقفون السودانيون من الوصول إلى مسدتوى مدن النضد  الفكدري والتنظيمدي الدذي يمكدن 

القديمدةو  األحدزابتفلتداً وانشدقاقاً مدن  األحدزابن توحيدد هدذا الشدتات إذ جداء بعده هدذه م

كمدا جداء بعضدها تعبيدراً عددن المطالدب اإلقليميدةا ولدو تمكددن المثقفدون مدن صدياغة بددرام  

جديدة وصيغاً تنظيمية ديمقراطية جديدة كدذلكو تعبدر عدن تطلعدات القدوى الحديثدة والجيدل 

التقليديدة أن تخدرج مدن تجربدة السدت  األحدزابيميدة ولدو اسدتطاعت الجديد والمطالدب اإلقل

عشرة سنة برؤى جديددة وأعدادت تكدوين ذاتهدا علدى أسدس ديمقراطيدة حقداً السدتطاع ذلدك 

كلس أن يسسس لحركة سياسية ديمقراطية جديددة تقدوى علدى منازلدة المشدكالت الجمدة التدي 

ان طريقداً جديددداً حقداًا ولكددن المتتبددع تفاقمدت داخددل الدوطن وإقليميدداً ودوليداً والخددتط السددود

لتشكالت حكومات السيد الصادق الدثالا وعددم قددرة الحكدم الجديدد علدى إحدداا تحدوالت 

سياسدية واقتصدادية واجتماعيدة وثقافيدة عميقدة تعبددر عدن الواقدع الجديدد الدذي تطلعدت إليددس 

لتندوع التدي تلك الجموع التي خرجت فدي المسديرات والمظداهراتو لحمدد لظداهرة التعددد وا

والصددحف قدددرتها علددى التعبيددر عددن المخدداض الجديددد المعددافيا  األحددزابعكسددتها أعددداد 

ولكن من أسف لم تتمكن الديمقراطيدة الثالثدة مدن تحقيدق شدم مدن ذلدكا ألنهدا ركدزت علدى 

ما أسمتس إزالة تثار مدايو دون أن ترحددا كبيدر تدأثير فدي حيداة الشدعب أو الواقدع السدودانيا 
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أنهدا قدد حاولدت أن تتجداوب مدع الواقددع  األحددزابإلنصداف أن ننكدر علدى ولكدن لديس مدن ا

 تالجديد بصياغة برام  جديدةا كما أنهدا حاولدت أن تجعدل بنياتهدا أكثدر ديمقراطيدة واهتمد

بدالقوى الحديثدة والشددبابا فضدمنت فدي هياكددل أماناتهدا العامدة أمانددات ولجانداً متخصصددة 

قتصاد والخددمات والثقافدة واإلعدالما وسدعت إلدى والشباب واال المرأةمثل أمانات العمال و

ضددم قيددادات مددن المنظمددات الفئويددة والجماهيريددة إلددى تلددك األمانددات واللجددان بددل أوكلددت 

اكثددر ديمقراطيدة كددان  األحدزابغليهدا قيادتهداا ولكددن يالحدظ أندس مددع الحدرص علددى جعدل 

مددن يدددها  هنالددك إصددرار علددى أن تظددل قيددادة الحددزب ممسددكة بكددل الخيددوط لكدديال تتفلددت

وكأنها قدد أرادت ديمقراطيدة شدريطة أال تطدال مواقعهدا أو تقلدل مدن نفوذهدا وهكدذا جعلدت 

لتلددك الديمقراطيددة سددقفاً وخطوطدداً حمددراء ينبغددي لهددا أال تتجاوزهدداا وهكددذا رأي بعدده 

الشبابو خاصة أن تلدك القيدادات أرادت مدن الديمقراطيدة الحزبيدة شدكلها ال جوهرهداا كمدا 

راع الطبدددائع الخاصدددة وخصدددائص المنظمدددات الفئويدددة والجماهيريدددة لدددم تددد األحدددزابأن 

ها فكددان سددعيها فددي عالقاتهددا بتلددك المنظمددات السدديطرة عليهددا وتوجيههددا إلددى اسددتقاللو

خدمتها ولكن المنظمدات الفئويدة خاصدة الحركدة النقابيدةو قدد حرصدت دائمداً علدى وحددتها 

بداً بدس ولكنهدا خشديت أن يقدود تددخل بهدا أمدراً مرح األحدزابيتها فرأت في اهتمدام استقاللو

ية فتعاملددت معهددا االسددتقاللفددي شددسونها إلددى االنتقدداص مددن تلددك الوحدددة وتلددك  األحددزاب

 بحذر شديدا

الرئيسددية بمنظمددات المجتمددع  األحددزابل أو منصددف كددذلك اهتمددام قددوال ينكددر عا

يب المددددني النقابيدددة والمهنيدددة وقضدددية الجندددوب وإن اختلفدددت مناهجهدددا وطرائقهدددا وأسدددال

اقترابهدا مدن تلدك المشدكلةا فالكدل سدعى إلدى لقداء قيدادات الحركدة الشدعبيةا وال ينكدر كدذلك 

والمنظمدداتو وإن اشددترط قائددد  األحددزابأن الحركددة الشددعبية قددد تحركددت فددي اتجدداه تلددك 

الحركددة علددى السدديد الصددادق المهدددي أن يسددتقبلس كددرئيس لحددزب األمددة ولدديس كددرئيس 

صادق المهدي ذلدك فدرأي بعده خصدومس فدي ذلدك انكسداراً لمجلس الوزراءا فقبل السيد ال

أمددام الحركددةو علددى حددين أن العقددالء قددد رأوا فيددس درجددة عاليددة مددن المرونددة تدددل علددى 
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الحرص على حل تلك المشكلة الوطنية التدي استعصدت علدى الحدل طدويالًا فكاندت لقداءات 

نددوفمبر فددي قرنددق  -متعددددة مثددل لقدداء كوكددادام ولقدداء الصددادق قرنددق واتفاقيددة الميرغنددي

ا ولكددن يبدددو كددذلك أن الكددل وإن أراد الخيددر والسددلم وجددنح إليهمددا فددإن المنافسددة 1988

ال يددرى الخيددر خيددراً إال إذا جدداء علددى يدددهو منخهمددا جعلددت كددالً  األحددزابالتقليديددة بددين 

فأضداع ذلددك وقتداً ثميندداً وفرصدداً غاليدة ولددم تددتمكن كدل تلددك الجهددود أن تتوصدل إلددى حددل 

ومنصددف لتلددك القضدديةا ومددن األسددباب التددي عرقلددت الوصددول إلددى الحددل  سددلمي عددادل

شدروطاً أهمهدا إلغداء  األحدزابالسلمي تعنت الحركة التي جعلدت لجلوسدها مدع أي مدن تلدك 

اتفاقيدة الدددفاع المشدتر  مددع مصدر وإلغدداء بروتوكدول التعدداون العسدكري مددع ليبيدا وإلغدداء 

لددك االتفاقددات فددي حقيقددة أمددرهو شددروطاً قددوانين الشددريعة اإلسددالميةا وكددان الكثيددر مددن ت

 مسبقة للجلوس للتفاوض ولم يكن أي منها حالًا

قرندق فدي شدأن تجميدد قدوانين سدبتمبر قدد كدان  –ولعل ما جاء في اتفاقية الميرغني 

من العوامل األساسية في تفجر ثورة اإلنقداذا وحدق لألسدتاذ محمدد أبوالقاسدم حداج علدى أن 

لثددة بأنهددا فتددرة تكددرار األخطدداءا وحددق كددذلك وصددف حالددة يصددف فتددرة الديمقراطيددة الثا

السددودانية بأنهددا قددد أقبلددت علددى الديمقراطيددة الثالثددة دون أن تنسددى شدديئاً ل مددن  األحددزاب

سديرتها القديمدةل ودون أن تدتعلم شديئاً مدن تجاربهددا وتجدارب الدوطنا فمدا أكثدر العبدر ومددا 

 أقل االعتبارا

 حكم االنقاذ 

كاد العقد ينفرط وتتناثر حباتس في كل وجدوه الحيداة وشدعابهاو فدي الدولدة والمجتمدعا  

وكددان أخطددر مظددداهر هددذا االنفددراط االنفدددالت األمنددي الددذي غابدددت مظدداهره وممسدددكاتس 

را الحدرب فدي الجندوب تدزداد  لتهابداًو والنهدب المسدلح فدي األطدراف القصدية اجماعياً وفرديدا

يداة النداس ورقدابهما فصدار السدطو علدى المندازل هاجسداً من دارفور أضحى المتحكم فدي ح

فدي العاصدمة وكبريدات المددن بدل روى لدي بعده شدهود العيدان أن بدوادر النهدب قدد تبددت 
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فددي شددوارع العاصددمة وأنهددم رأوا بعدده الشددباب يعتدددون علددى أفددراد الشددرطةو خاصددة 

ل الطدرقو ولمدا الباعة المتجولون الدذين عرضدوا سدلعهم أمدا المتداجر فدي البرنددات وفدي كد

حاول أفدراد الشدرطة مدنعهم انتزعدوا مدنهم بندادقهم واعتددوا علديهم بالضدربا صدار بعده 

النداس خاصددة النسدداء وكبددار السددن يخشددون السددير فددي الطرقددات منفددردين نهدداراًا صددارت 

الحريدددة بدددال ضدددابط وقدددانون أو وازع المسدددسوليةا وضدددباط الجددديش يتحددددون الحكومدددة 

ورة ومظدداهرات النقابدددات تقددتحم مجلددس الددوزراء وتسدددرب وينددذرونها بمددذكراتهم المشدده

رئيسدس عبددر سدور خلفددي بعددد ان طلدب مددن رئديس هيئددة األركددان أن يتددخل الجدديش لتددأمين 

الموقدف ولكنددس يددرد بحدزم أن هددذا شددأن مددني واألمددر متددرو  للشدرطة وال يتدددخل الجدديش 

فددي نزاعهددا فددي حفددظ األمددن إال بعددد أن يسددتحيل ضددبط األمددن علددى الشددرطةا واألحددزاب 

القدديم تتشدكل مدن الحددزبين أو الثالثدة لتعدود لتفصددم عراهدا ليعداد تشددكيلها علدى نحدو جديدددا 

صدار التنبددس بدداالنقالب العسدكري والحددديث عنددس جهددرة ونهداراً والكددل يترقددبا والصددحافة 

زادت الحال توتراً وتحفزاً بل أن بعضها قد طال كل المقامدات بسدخرية وسدباب ومدا صدار 

د حتى في األمور المتعلقدة بداألمن القدومي وبسدالمة الدوطنا وأمتدد النشدر إلدى عنده من حدو

استعداد القوات المسلحة وتحركاتهدا وصدار كدل أمدر متصدل بدالقوات المسدلحة والمعلومدات 

المتعلقددة بدددس متاحددداً لحركدددة التمدددرد والمتعدداونين معهدددا والمتدددامرين علدددى سدددالمة الدددوطن 

 ووحدتسا

ر لجنددة ولكددل قضددية لجنددة عمددل حتددى بلغددت هددذه مجلددس الددوزراء يشددكل لكددل أمدد 

التشدكيالت العشددرات دون حسدم ألي أمددر مددن األمدورو ولعددل ممددا ضداعف المخدداطر علددى 

أمدن الدوطن ارتكدداب جريدرة حدل األمددن القدومي الدذي صددارت ملفاتدس ومعلوماتدس الداخليددةو 

ن مددن وتلدك المتصددلة بدبعه دول الجددوار التدي تددأوي حركدة التمددرد وتعينهدا مسددتباحة وكدا

 نتائ  ذلك أن تعرفت بعه دول الجوار على الذين تعاونوا مع جهاز األمن وتم إعدامهما
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 األحددزابصددحيح أن لقدداءات عديدددة قددد تمددت بددين قيددادة الحركددة الشددعبية وبعدده  

السياسدية وبمشداركة بعدده منظمدات المجتمددع المددنيا ولقددد أغدرت هددذه الفوضدى العارمددة 

قائددد حركددة التمددرد تنددذا و وشددريك السددالم الحقددا و إلمددالء شددروطس حتددى أنددس رفدده لقدداء 

رئديس الددوزراء تنددذا  إال بصددفتس الحزبيددةا وقبددل األخيدر ذلددك إمددا حرصدداً علددى السددالم أو 

سددة انتصداراً علددى حزبدس بعقددد اتفداق سددالم مدع الحركددة خشدية أن يسدجل غرمدداؤه فدي السيا

الشددعبيةا وكددان مددن بددين موضددوعات المسدداومة بددين الحركددة واألحددزاب والجماعددات التددي 

حظيت ودها قدوانين الشدريعة واتفاقيدة الددفاع المشدتر  مدع مصدر والبروتوكدول العسدكري 

للدوطنو وتعددياً علدى مع ليبياا ولقد رأى بعه ضدباط القدوات المسدلحة فدي ذلدك كلدس إهاندة 

 هويتسو وتجريداً لقواتس المسلحة من النصيرا

وهكذا تصاعدت التنبسات باالنقالب العسدكري بدل والددعوة لدس مدن بعده الصدحف  

فتهيدداً الجددو والوضددع لقفددزة عسددكرية جديدددة علددى السددلطةو مبددررة بالفوضددى التددي عمددتو 

 وبمساومة بعه القوى السياسية على الشريعةا

تددم االسددتيالء علددى السددلطة باسددم القددوات  1989لثالثددين مددن يونيددو وفددي صددبيحة ا 

المسلحةا وكسائر البيانات األولىو في أعقداب االنقالبدات العسدكريةو جداء البيدان الدذي ألقداه 

البشددير عبدر التلفدداز والمدذياع وكددذا البيدان الثدداني يوضدحان جملددة  أحمددالعميدد عمدر حسددن 

 األحدزاباألساسديةو بعدد تحميدل  األهددافجداءت ا جدراءاتويعلندان بعده اإل األهدافمن 

مسدسولية التدددهور وضدياع مصددالح الددوطن وأمندس واسددتقراره بسددبب الندزاع علددى السددلطةو 

مسكدة أن الثورة جاءت إلنقاذ الدوطن مدن المهداوي التدي تدردى إليهداو جداءت إلعدادة األمدن 

فقددد شددملت  اءاتجددرواالسدتقرار والحفدداه علددى وحدددة الددوطن ورد السدلطة للشددعبا أمددا اإل

والمسسسدددات السياسدددية )الجمعيددددة  األحدددزابتعطيدددل العمدددل بالدسدددتور االنتقدددالي وحدددل 

التأسيسددية ومجلددس أمددن الدولددة ومجلددس الددوزراء وحكومددات األقدداليم( وإلغدداء تددراخيص 

ذكدر العميدد البشدير رئديس مجلدس قيدادة  271989الصحفا وفي تصريحات صدحفية ليلدة 
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والحزبيددة والطائفيدة فددي السددودان  األحدزابني جداءت إلنهدداء الثدورة أن ثددورة اإلنقداذ الددوط

ولبنداء سددودان جديددد موحددد بعيددد عددن الصددراعات الحزبيددة واإلقليميددة وصددهر الشددعب فددي 

بوتقدة واحددةا كمددا جعلدت اإلنقدداذ فدي مقدمددة أهددافها إيقدداف الحدرب وتحقيددق السدالم وكددان 

ايا السدالم فدي السددودان أول مدستمر تشداوري عقدتدس هددو مدستمر الحدوار الدوطني حددول قضد

 ولما تكمل ثالثة أشهر من عمرهاا 1989في شهر سبتمبر 

وتكرر ما حدا من صمت وعدم احتجداج أو مواجهدة بدين انقدالب اإلنقداذ وأعضداء  

وجعفددر  إبدراهيم عبدودالسياسديةو كمدا كدان الحددال عنددما تدولى كدل مددن الرئيسدين  األحدزاب

محمددد سدددعيد محمددد الحسدددن فددي كتابدددس  محمددد نميددري السدددلطةا وذكددر الصدددحفي األسددتاذ

ل إن صددحفياً غربيدداً قددد 2003-1989لسددنوات اإلنقدداذ فددي السددودان: محطددات وتحددوالت 

كتب تقريراً إلى بلده بعد قيام السفراء بزيارة المعتقلين السياسديين فدي سدحن كدوبر وهدم كدل 

ة لعندددما تمددت الزيددار 1989السياسددية فددي الددبالد فددي أغسددطس عددام  األحددزابرؤوسدداء 

المثيرةو وقد كانت األولى مدن نوعهدا لددخول السدفراء األجاندب للوقدوف علدى أحدوال حكدام 

األمددس والزعمدداء السددودانيين فددي سددجن كددوبرو سددارع دبلوماسددي غربدديو كددان قددد تحدددا 

معندا حيندس حدول تحليدل الوضدع القدائمو ولدددى عودتدس إلدى مكتبدس أرسدل تقريدرا  مطدوالً إلددى 

مددن أحاديددث مددع بعضددهمو ولكددن التقريددر حددوى أكثددر مددن رئاسددتسو حددول مددا جددرى تبادلددس 

مالحظددة الفتددةاالإنها المددرة األولددى التددي يددتم فيهددا إيددداع الزعمدداء السياسدديين إلددى جانددب 

القيادات البارزة في أحدزابهم دفعدة واحددة فدي سدجن كدوبر ومدع ذلدك فاندس لدم يحددا أي رد 

ا أن لأي نظدامو خاصدة لا كمداألحدزابفعل غاضب أو حدانق أو احتجداج مدن جمداهير تلدك 

الدنظم العسددكريةو ألسددباب أمنيدةو يحددرص علددى عددم وجددود أو إبقدداء معارضديس فددي مكددان 

واحدد خشدية تخطديطهم أو تدامرهم عليدسلا وجدداء التعليدق علدى هداتين المالحظتدين: لإمددا أن 

هددذا االنقددالب العسددكري فددي أقددوى حاالتددس ولدديس هنددا  مددا يحددذر منددس أو يخشدداه أو أن 

ضدعف حاالتهدا بددليل الصدمت والهددوءاا إن هدذا النظدام سيسدتمرلا أاسية في السي األحزاب

ولم تكن تقارير كل السفراء دائرة في فلك تأكيد استمرار النظدام فدي تلدك الفتدرة البداكرة مدن 



 100 

عمددرهو بددل أن بعضددهاو وبعدده األحاديددث التددي كانددت تتناقلهددا المدينددة كانددت تتحدددا عددن 

واستمرارهو وكاندت تسكدد نسدبتس إلدى الجبهدة القوميدة اإلسدالميةا تضاؤل فرص بقاء النظام 

ولكددن تلددك النبددوءة هددي التددي صدددقت بددالرغم ممددا واجددس ثددورة اإلنقدداذ مددن تحددديات وتددامر 

وعدداء وصددامات عسدكريةو وحصدار اقتصددادي ودبلوماسدي وفدرض العقوبدات الجماعيددة 

أن إدارة الدرئيس بيدل كلنتدون لدس األمدن والواليدات المتحددةا بدل جوالفردية عليس مدن قبدل م

قد ناصبت هذا النظدام العدداء ووضدعتس فدي قائمدة الددول الراعيدة ليرهداب ودعمدت حركدة 

التمددرد والتجمددع الددوطني الددديمقراطي المعددارضو وحرضددت دول الجددوار عليددس ومدددتها 

بمقومددات مواجهددة ومنازلتددس العسددكرية بددل إن ألبرايددت وزيددرة خارجيددة تلددك اإلدارةو فددي 

مبشدرة بعدداء الواليدات المتحددة لحكومدة  1997فدي ديسدمبر  أفريقيداوقتو قد جابدت ذا  ال

اإلنقاذ والتقت بقيادات المعارضدة السدودانية فدي كمبداال وأعلندت دعدم الواليدات المتحددة لهدا 

 للتخلص من حكومة اإلنقاذا 

وار حسدنة أول أمرهدا خاصدة مدع مصدر ولكدن جدلقدد بددأت عالقدات اإلنقداذ بددول ال 

ا اإلسددالمي وحرصددها علددى تطبيددق الشددريعة وجعلهددا مددن ثوابتهددا وإلغدداء تأشدديرات طابعهدد

دخول السدودان بالنسدبة للعدرب والمسدلمين وتددفق الكثيدر مدن قيدادات التنظيمدات اإلسدالمية 

 اللددـسعبدعلدى السدودانو وإنشداء المدستمر الشدعبي العربددي واإلسدالمي بقيدادة الددكتور حسدن 

ة القوميددة اإلسددالمية والسياسددي النافددذ والموجددس حينهددا لنظددام الترابدديو األمددين العددام للجبهدد

والتدي اتهدم  1995اإلنقاذو ثم حادثة محاولة إغتيال الرئيس محمد حسدني مبدار  فدي يونيدو 

السددودان بالضددلوع فددي تدددبيرهاو كلهددا مددن العوامددل التددي جددرت علددى السددودان ويددالت 

مدن عدداوات وقيدام معارضدة سدودانية المقاطعة اإلقليمية والدولية والحصار ومدا وجدس إليدس 

لهدا نشداطها السياسدي والدبلوماسددي والعسدكريو حتدى أن يوغنددا تجددرأت علدى دعدم حركددة 

التمرد ومحاولة غدزو مديندة جوبدا وأن الجدارة أثيوبيدا قدد استضدافت حركدة التمدرد وقددمت 

دانية لها كل صنوف الدعما أما الرئيس االريتدري أسدياس أفدورقي فقدد صدادر السدفارة السدو

وسلمها للمعارضة مقراً لها فدي أسدمرا وأعلدن أن دعمدس لكدل مدن يعمدل علدى إسدقاط النظدام 
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ال حدددود لددس بددل قددال مددرة أن سددقف هددذا الدددعم هددو السددماءا دعمدداً اإلسددالمي فددي السددودان 

تصدعيد الحدرب فدي الجندوب بدل امتددت إلدى جبدال النوبدة واألنقسدنا  علدىنعكس كل ذلدك او

ظددام فددي السددودان وفددي غيددره مددن الدددول لددو ووجددس بمثددل مددا وشددرق السددودانا إن أي ن

 ووجهت بس ثورة اإلنقاذ لتداعى وهوىا

إن المتأمددل الحصدديف فددي المقددددمات والظددروف التددي أعاندددت حكددم اإلنقدداذ علدددى  

الصددمود فددي وجددس كدددل هددذه التحددديات والعددداوات التدددي أشددرنا إليهددا ال يخطددم الحقدددائق 

لدوليدة التدي أعاندت علدى هدذا الصدمودا ولعدل مدن أبرزهدا والمتغيرات الداخلية واإلقليميدة وا

بعه اإلنجازات التدي وسدعت قاعددة االقتصداد السدوداني ومدن أهمهدا االسدتثمار فدي مجدال 

رتكازيددةو واالهتمددام بالتنميددة اسددتخراج الددنفط وتصددديرها والتركيددز علددى تطددوير البنيددة اال

سدع غيدر المسدبوق فدي التعلديم البشرية خاصة ما اتصل منهدا ببسدط فدرص فدي التعلديم والتو

العالي والبحث العلمي والتقانةا كما جاء رديدف ذلدك كلدس فدي السدنوات األخيدرة العمدل علدى 

إعددادة تأهيددل المشددروعات الزراعيددة الكبددرى وبعدده القطاعددات الصددناعية الهامددة مثددل 

قطاعددات السددكر والنسددي  والصددناعات الغذائيدددة وإضددافة مشددروعات جديدددة فددي مجدددال 

جهددد لتحريددر  إطددارالزراعدديا ولقددد تددم إنجدداز أغلددب هددذا الددذي أشددرنا إليددس فددي التصددنيع 

االقتصدداد الددوطني وحريددة التجددارة واالعتمدداد علددى الددذات تعميقدداً لهددذا المبدددأ مددن ناحيددة 

واضطراراً إلى اللجدوء إليدس بسدبب الحصدار الدذي فرضدتس الددول الغربيدة خاصدة الواليدات 

سسدات التمويدل الدوليدة واإلقليميدة بحكدم نفوذهدا وبسدط المتحدة األمريكية وسدايرتها فيدس مس

 هيمنتها على هذه المسسساتا 

التحددر  نحددو التعدديددة والتحددول الددديمقراطي كددان ولددم يددزل حددذراً ومتددردداً ولكددن  

 األحدزابوقدانون  1998بصيص األمل قد بدأ يلدوو بصددور قدانون التدوالي ودسدتور عدام 

صدحافة التدي أسدهمت بددورها فدي النقدد والتقدويم وتوسيع هامش الحريات وبخاصة حريدة ال

والتنبيس إلدى المخداطر التدي تحيدق بدالوطن وتهددد وحدتدس ووجدودها كمدا أن اعتمداد الدسدتور 
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المواطنددة معيددار الحقددوق والواجبدداتو كلهددا مددن األمددور التددي أحدددثت تثارهددا فددي الواقددع 

 السوداني وفي التغيير النسبي لصورة السودان في الخارجا 

د كددان لرفددع شددعار الشددريعة اإلسددالمية وإعددالن الحددرص علددى حقددوق غيددر ولقدد 

المسددلمين وإعفدداء الجنددوب مددن تطبيددق الشددريعة اإلسددالمية أثددراً بالغدداً فددي نفددوس الغالبيددة 

العظمددى مددن أهددل السددودان مددن المسددلمين وأهددل المعقوليددة مددن المسدديحيينو وفددي نفددوس 

 ريقية التقليديةاالمواطنين المقيمين على التمسك بالديانات األف

ثددم أن ضددعف المعارضددة الحزبيددة وزهددد بعدده أطددراف المعارضددة فددي اسددتمرار  

والشخصددديات الوطنيدددة إلدددى داخدددل  األحدددزابالتجمدددع المعدددارض وعدددودة بعددده قيدددادات 

ستنصددار بعدده أطددراف المعارضددة  باألجانددب إضددافة إلددى مددا أصدداب بعدده االددوطنو و

النغددالق قدد كانددت مددن العوامدل المعينددة فددي بمددا فيهدا الحركددة الشددعبية بمدا يشددبس ا األحدزاب

 جلب المزيد من االستقرار والتداعي نحو تحقيق السالم والوفاق الوطنيا

إن مدددا أههرتدددس الحكومدددة مدددن جديدددة فدددي حركدددة الوفددداق الدددوطني وفدددي مواصدددلة  

التفاوض مع الحركة الشعبية والصدبر علدى بعده مظداهر غلوائهدا مدعومدة بدبعه القدوى 

ية التي ال تريد للسودان أمنداً وال اسدتقراراً كلهدا مدن العوامدل التدي قدادت إلدى اإلقليمية والدول

إبددرام العديددد مددن االتفاقيددات مددع بعدده أطددراف الطيددف السياسددي بمددا فيهددا بعدده القددوى 

السياسية والعسكرية الجنوبية فكاندت اتفاقيدة الخرطدوم للسدالم واتفاقيدة فشدودة واالتفداق مدع 

و الشدريف زيدن العابددين الهنددي واتفاقيدة جبدال النوبدة وندداء ي جنااالتحادالحزب الوطني 

الميرغنددي بأسددمرا وعديددد اللقدداءات التددي تمددت بددين الحكومددة -الددوطن وإعددالن لقدداء البشددير

والمعارضددة فددي مصددر القدداهرة ونيروبددي وكمبدداال وأبوجددا وأسددمرااولعل مددن أهددم تلددك 

صدادق المهدديو والدذي نجدح فدي د الياللقاءات لقاء جنيدف بدين الددكتور حسدن الترابدي والسد
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حدوار والعددائيات بدين حكدم االنقداذ مدن ناحيدة والمعارضدة بكافدة الكسر حاجز الصدمت وال

 امن ناحية أخرى أشكالها وألوانها

أمدا األثددر األكبددر فددي عمليدة السددالم فقددد نبددع مدن كددره السددودانيين للحددرب والمددزاج  

ذلددك فددي توقيددع بروتوكددول الددوطني الددذي تنددامى لتحقيددق السددالم وتجلددت أشددرق صددور 

وعديدد االتفاقدات  2002واتفاقيدة وقدف العددائيات فدي عدام  2002يوليو  20مشاكوس في 

التدي تمدت بددين الحكومدة والحركددة الشدعبية فددي شدأن تدددفق العدون اإلنسدداني للمحتداجين فددي 

ا ثدم تددـروج ذلدك باتفدداق 2003كدل المواقدع واتفاقيددة جبدال النوبددة واتفداق أبشددي فدي سددبتمبر 

 ا2003سالم الشامل في يناير ال

شددهد العددام األخيددر مددن إدارة الددرئيس بيددل كلنتددون فددي الواليددات المتحدددة األمريكيددة  

تغيدراً فددي األفكددار الحاكمددة للنظددرة للسددودان والتعامدل معددسا ذلددك أن مجموعددة العمددل التددي 

األمريكيدة تجداه كلفها مركز الدراسات االسدتراتيجية والدوليدة بواشدنطن للنظدر فدي السياسدة 

السودان وجمعت لها نخبة من الخبدراء فدي الشدأن السدودانيو وممثلدين لمواقدع صدنع القدرار 

فدددي الواليدددات المتحددددة األمريكيدددةو مثددددل الكدددونجرس ومجلدددس األمدددن القددددومي ووزارة 

الخارجيددة وأجهددزة االسددتخبارات ومراكددز صددنع الددرأي وشددحذ األفكددارو خلصددت إلددى أن 

والمواجهددة التددي انتهجتهددا اإلدارة األمريكيددة لددم تفلددح فددي تحقيددق  سياسددة العددزل واالحتددواء

أهدددافهاو أي الدددتخلص مددن نظدددام اإلنقددداذ وأوصددت بانتهددداج سياسدددة تقددوم علدددى التعددداطي 

اإليجابي مع الشأن السوداني والعمدل علدى التدأثير فدي توجهدات ومواقدف النظدام الحداكم فدي 

لدذي طدال أمدده فدي السدودان علدى أسداس السودانا كما اقترحت وصفة لحل النزاع المسلح ا

إقامة نظامين فدي بلدد واحددا ولكدن تلدك اإلدارة مدا عداد لهدا مدن وقدت مدا يمكنهدا مدن النظدر 

المددقق فدي مقترحدات مجموعددة العمدل تلدك واألخددذ بهدا بدالرغم مددن تعيدين الدرئيس كلنتددون 

إدارة الدرئيس  مبعوثاً رئاسياً للسالم في السدودان وهدو السديد هداري جونسدتونا ولمدا جداءت

بددوت انتفعددت بتلددك الدراسددة واتخددذت موقفدداً مغددايراً لموقددف اإلدارة السددابقة مددن السددودان 
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فجعلددت إيقدداف الحددرب وتحقيددق السددالم فدددي السددودان مددن أولويددات سياسددتها الخارجيدددة 

المتقدمددة واختددار الددرئيس بددوت مبعوثدداً رئاسددياً خاصدداً للسددالم فددي السددودان هددو السددناتور 

نفددورا الدذي ينتمدي إلددى اليمدين المسدديحي الجديددا ولقدد تجلددت نزاهتدس فيمددا السدابق جدون دا

اختار من بداية لعملية السالم في السدودان فأوصدى بدإحالل السدالم فدي منطقدة جبدال النوبدة 

أوالً واتخاذ ما يتحقق مدن نتدائ  إيجابيدة نموذجداً يعمدم فدي بقيدة منداطق الندزاعو خاصدة فدي 

ى إنجدداز اتفاقيدة السددالم فددي جبددال النوبددة فأعددادت الحيدداة الجندوبا ثددم ثددابر مددع تخددرين علدد

الطبيعيددة إلددى أهلهددا بعددد أن حققددت فصددل القددوات العسددكرية للحكومددة والحركددة وأتاحددت 

زدهرت الحيداة مدن جديدد وتالفدت النفدوس االحركة الطليقة للمواطنين دون خوف أو رهبدة فد

الجهدات الرسدمية والجمعيدات وبدأ اسدترجاع حركدة التنميدة بعدون ومسداعدة مدن العديدد مدن 

الطوعيدة وغيددر الحكوميددةا وجدداء التقريددر الدذي رفعددس السددناتور دانفددورا للددرئيس جددورج 

بدوت فدي شددأن تحقيدق السدالم الشددامل فدي السددودانو وبخاصدة فدي جنددوب الدوطن متوازندداً 

السدودان الموحدد علدى  إطدارومشيراً إلى إمكدان تحقيدق مطدامح ومطالدب أهدل الجندوب فدي 

عادل ومنصف يمنح كدل ذي حدق حقدس ويتديح لدس الفدرص العادلدة للمشداركة فدي أساس حل 

السدددلطة والثدددروة علدددى ركيدددزة المواطندددة المتسددداويةا إن هدددذا الموقدددف مدددن قبدددل اإلدارة 

األمريكية بما لها مدن مكاندة وتدأثير قدد كدان مدسثراً فدي دفدع عمليدة السدالم فدي السدودان مدع 

ور الفاعددل لدددول الجددوارا هنددا نتوقددف وحددديث جهدود اةخددرين وبخاصددة دول اإليقدداد والددد

 السالم نفضل القول فيس في باب منفصل نخصصس لسا

جداءت فكددرة عقدد مددستمرات الحددوار التشداورية حددول قضددايا بنداء الددوطن وقضددايا  

الحكدم مدن المعيندات األساسدية التدي فتحدت بصدائر أهدل السدودان علدى كندس مشدكالت البندداء 

ة الحكددم ونجاعتددسا بدددأت تلددك المددستمرات بمددستمر الحددوار والقضددايا الجوهريددة فددي اسددتقام

الوطني حول قضايا السالم بحسبان وقف الحدرب وتأسديس السدالم والتقددم بخيدارات لنظدام 

الحكم تتكافاً مدع حقدائق الواقدع السدوداني التدي كثيدراً مدا غداب عنهدا تفكيدر النخدب الحاكمدةا 

يات ذلددك المددستمر يمكددن اعتبارهددا ولكدم فددرو الندداس لمددا قددررت الحركددة الشددعبية أن توصدد
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أساسداً صددالحاً للنظدر فددي إيجدداد الحدل المنشددود لقضدية الحددرب والسددالم فدي السددودانا كمددا 

ي مددع تبيددان االتحددادرأي كثيددر مددن أهددل الرشددد حكمددة فددي التوصددية باألخددذ بنظددام الحكددم 

ي طالددب األسدس التدي يقدوم عليهدا اقتسدام السدلطات بدين المركدز والواليداتا هدذا الخيدار الدذ

علددى أن  االسددتقاللبددس االخددوة الجنوبيددون يددوم صددوت ممثلددوهم داخددل البرلمددان لمصددلحة 

يمنح مطلبهم هذاو االعتبار الكافي عندد صدياغة الدسدتور الددائما ولكدن النخدب الحاكمدة التدي 

قد أشاحت بوجهها بعيدداً عدن الوفداء بدس بشدتى الدذرائع  االستقاللتوالت على حكم البالد منذ 

األخدذ بهدا األزمدةا إال فدي سدانحة لالقتدراب مدن هدذا الخيدار ومضدت أثنداء حكدم  التي عمدق

الددرئيس نميددري بتوقيددع اتفاقيددة أديددس أبابددا منحددت الددبالد قدددراً مددن االسددتقرار والتنميددة ثددم 

خبددت تلددك الومضددة باتخدداذ قددرارات لددم تلتددزم باألشددراط الددواردة فددي قددانون الحكددم الددذاتي 

بسددبب  1983المضددّمن فددي القددانون األساسددي لدسددتور  1973للمددديريات الجنوبيددة لعددام 

رضوخ وإفرازات بعه الصراعات القبلية والندوازع الفرديدة التدي اسدتعرت فدي الجندوبو 

فجاء التقسديم بكيفيدة مجافيدة لمدا ورد فدي ذلدك القدانون وإن اعتمددت علدى تعدديالت أدخلدت 

فتفجدر  1976عدام  في صالحيات رئيس الجمهوريدة الدواردة فدي الدسدتور فدي وقدت الحدق

 ا1983التمرد من جديد على يد الحركة الشعبية عام 

أمدا القضددايا األخدرى التددي خاضددت فيهدا المددستمرات المتتاليددة فقدد شددملت النددازحين  

والتنميدددة االجتماعيدددة واالقتصدددادو وقضدددايا اإلعدددالم والدبلوماسددديةو والنظدددام السياسددديو 

نو ولعددددل أهمهددددا المددددستمر القددددومي واالسددددتثمارو والنظددددام األهلدددديو والددددذكر والددددذاكري

لالسددتراتيجية القوميدددة الشدداملة الدددذي تنددادى لدددس أكثددر مدددن سددتة تالف مدددن المتخصصدددين 

وممثلددي القددوى االجتماعيددة وسددعى لالسددتفادة مددن نتددائ  كددل المددستمرات السددابقة وتجددارب 

 الدول والشعوب التي سبقت في مجال التخطيط االستراتيجيا   
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 الباب الثاني

 س والعبرالدرو

 

كانددت أبصددار السددودانيين معلقددة بالثريددا لكددن الهمددم قددد  االسددتقالللمددا أهددل فجددر  

تقاصددرت عددن بلوغهدداا وكثيددراً مددا حددلخ عاقددل اةمددال موقددع التفكيددر والتبصددر والتدددبير 

المفضي إلى تحقيق المقاصد والغايات التي عمرت بهدا النفدوسا كندا نتطلدع باألمدل كلدس إلدى 

د عدزم السددودانيين والتئددام مسدتقبل مشددرق تأسيسداً علددى مدا تحقددق مدن مطددامح بفضدل توحدد

صددفهم للددتخلص مددن االسددتعمار وتحقيددق االسددتقرار توحددد اسددتلهم التددرااو وغذتددس مالمددح 

النضال التدي بددأت متفرقدة وجداءت ملجمدة طدوراً عدن التراخدي وأحيانداً فدي عجلدة مسدعفة 

وكانت ذروة ذلك في قيام مستمر الخريجين الذي جمدع فدي رحابدس نخدب المثقفدين المسدتنيرة 

تي استهلت نشداطها الموحدد فدي ندادي المددارسو وفدي الجمعيدات األدبيدة التدي بددأت علدى ال

روفل وجماعددة لالهاشددمابل وفددي مدددني وفددي بعدده المدددن كعطبددرة  يددد جماعددة لأب

وغيرها من الحواضرا وكدان لظهدور الصدحف والددوريات عميدق األثدر فدي توحيدد الدرؤى 

لددوطن والمددواطنينا ومددن الروافددد التددي المشددودة للددتخلص مددن االسددتعمار وتحقيددق حريددة ا

عدددززت تددددفق الحركدددة الوطنيدددة ومضددداءها نشدددأة الحركدددة النقابيدددة وحركدددة المدددزارعين 

ات والجمعيدددات المهنيددة وتنظيمدددات النسدداء والشدددباب وبعدده منظمدددات االتحددادوتأسدديس 

المجتمددع المدددني األخددرىا وكددان لهددذه الروافددد قدددرة علددى الددرؤى المتخصصددة والبصددائر 

إلى أبعاد في الحياة لم تمنحها الحركدة السياسدية مدا يتكافدأ معهدا مدن اهتمدام وبخاصدة  النافذة

البعد االجتماعي والبعدد االقتصداديا ومدع هدذا كلدس هدل الشداغل األساسدي هدو التحريدر ولدم 

فدي الحقبدة االسدتعمارية رؤى لالقتدراب الشدامل  األحدزابتشمل برام  المستمر وال بدرام  

 ااالستقالليق لبناء الوطن بعد تحق
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الجامعدددة أو المتعدددددة هدددي أدوات صدددنع األفكدددار والبدددرام   األحدددزابولمدددا كاندددت  

يددرى أن  االسددتقاللومندداه  تنزيلهددا علددى أرض الواقددع فددإن المتأمددل لمسدديرة الددوطن بعددد 

التشدكيالت السياسدية التددي قامدت لددم تكدن أحزابدداً بدالمعنى الكامدل مثددل تلدك التددي نشدأت فددي 

قدد قامددت علددى  األحددزابمالية وأفريقيدا وتسدديا وأمريكددا الجنوبيدةا فتلددك أوربدا وأمريكددا الشدد

أسددس فكريددة جامعددة فددي عضددويتها وبسددند القددوى االجتماعيددة التددي اتجهددت إلددى خدمددة 

مصدالحها وبدرام  عمليدة تعبدر بهدا عدن أفكارهدا ومعتقدداتها وتوجههدا إلدى خدمدة المصدالح 

عثرتهداو نشدأت علدى  اللدـسندا التقليديدة أقدال التي انبرت إلدى تحقيقهدا أو الددفاع عنهداا فأحزاب

نضواء بعده المثقفدين  فدي صدفوفها وكدان صدوت اتحالفات قبلية وطائفية في األساس مع 

القبيلة والطائفة هدو األعلدى ووزنهدا هدو األرجدح فدي الصدراع علدى السدلطة لدذا نجحدت فدي 

ن لدس الريددادة كثيدر مدن األحيددان فدي تددجين المثقفددين وتدوهيفهم فددي خددمتها عدوض أن تكددو

والقيددادة الحقيقيددة ألنهددم جدداءوا إلددى المواقددع التددي تسددلموها بسددند القبائددل أو مباركددة شدديوخ 

 األحدزابالطوائفا ولما اتجهت القوى الحديثدة التدي لدم تسدع أفكارهدا وطموحاتهدا صدفوف 

ديددة التقليديدةو أم إسددالميةو أم عروبيددة أم أفريقيانيددة فإنهددا قددد نشددأت متددأثرة بدداألحزاب التقلي

فدي كثيدر مدن أوجدس طرحهدا حتدى ال تسدتفز الجمهدور العدريه الدذي تتطلدع إلدى العمدل فددي 

صفوفس واجتذابس إليهاا بل إنهدا وإن نشدأت متددثرة بأيددولوجيات معيندة وعلدى أسدس فكريدة 

 األحددزابالتقليديددةو جدداءت هددذه  األحددزابوتنظيميددة مختلفددة عددن تلددك التددي نشددأت عليهددا 

مدا بينهدا بدل متصددادقة فدي كثيدر مدن األوجدس واألحيدانا ولمدا كانددت الحديثدة ذاتهدا متبايندة في

القواعددد التددي اتجهددت إلددى مخاطبتهددا واحدددة تمثلددت فددي الطددالب والشددباب والنقابددات فددإن 

الصدراع بينهددا فدي حلبددة كسدب تأييددد تلددك القواعدد قددد صدرفها عددن العمدل الفكددري وتجويددد 

قيدق أهددافها فسداد فدي السداحة السياسدية تصميم البرام  المتبيندة بأفكارهدا والمتجهدة إلدى تح

شدغب فكددري عظدديم واستنسدداخ بعدده البددرام  العامددة ذات الجددذور واألصددول األجنبيددة أو 

ذات االنتماء الحضداري والثقدافي األوسدعا فعجدت تلدك السداحة بشدعارات اعتبرتهدا جمهدرة 

وحتدددى السددودانيين فدددي أول أمرهددا غريبدددة ووافدددة مثدددل نضددال الطبقدددة العاملددة العالميدددة 
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الشددعارات التددي انتسددبت إلددى اإلسددالم والعروبددة ورؤى الوحدددة األفريقيددة كانددت أصددولها 

الخارجيددة واضددحة وبينددة فلددم ينفعددل بهددا السددودانيون بالدرجددة التددي كددان يسملهددا هددسالء أو 

التقليديدة مدن جهدود  األحدزابأولئكا بل قاد التشوف إلدى الخدارج والتطلدع إليدس إلدى حرمدان 

الحديثدة كمدا صدرفت االنتمداءات  األحدزابن الذين فضلوا االنتماء إلدى هدذه كثير من المثقفي

العريضة التي تتجداوز حددود الدوطن اهتمامدات كثيدر مدن المثقفدين عدن النظدر المتعمدق فدي 

حقيقدة هدذا الدوطن القدارة ومشدكالتس وقضداياه وواقعدس المتندوع فلدم يجدد هدذا التندوع الددرس 

وفريسدة  العميق وال اإلدرا  الحصيف بل أهملت إدارتدس وتركدت وليددة الصددفة والمزاجيدة

للنظددرة الذاتيددة كددل مجموعددة بمددا لددديها فرحددة وعددن غيرهددا مشددغولة أو منصددرفة حتددى 

داهمتنددا حقددائق الواقددع وواقددع التنددوع بالمشدداكل بالنزاعددات التددي كددادت أن تعصددف بوحدددة 

 الوطن في حاضره وتبدد مستقبلسا

ومن الدروس التي لم نتعلمها بصدورة كافيدة طدوال نصدف قدرن توالدت أعوامدس مندذ  

أن هدددذا التندددوع حقيقددة وأن الحقدددائق ال يمكدددن تجاوزهددا باألمددداني والمحسدددنات  االسددتقالل

اللفظيددة دون منحهددا حقهدددا ومسددتحقهاا وإن حقددائق الواقدددع لهددا قدددرة أصددديلة فددي فدددرض 

 وجودها والتعبير عن ذاتها بالتي هي أخشن إن لم تعامل بالتي هي أحسنا

تراخيدة والعسدكرية الطاغيدة فتقلدب بندا إن الذي جعلندا نتخدبط فدي دوامدة الحزبيدة الم 

الحال من نظم أسميناها ديمقراطيدة إلدى انقالبدات رأي بعده أربابهدا أحيانداً أن الحريدة هدي 

أساس البالء فعمدوا أول أمدرهم إلدى مصدادرة الحريدات والحقدوق بوعدد األمدن واالسدتقرار 

يددة إلددى القددول بأنهددا قددد والنمداءا ولكددن البددد لنددا أن نسددارع إنصددافاً لددبعه القيددادات التاريخ

كاندددت صدددادقة فدددي توجهاتهدددا الديمقراطيدددة ولكدددن لدددم تتخدددذ لألمدددر عدتدددس كمدددا أن عشدددق 

السدودانيين للحريددة قدد طددوع كدل الددنظم التدي بدددأت عسدكرية فيددس إلدى درجددات مدن التحددول 

الديمقراطي وإن تطاول العهدد علدى ذلدكا فنظدام الدرئيس عبدود قدد شدكل المجلدس المركدزي 

أخريات أيامسو ونظام مايو أقدام مجدالس الشدعب وخدط دسدتوراً نيدراً ومددركاً  )البرلمان( في
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لحقيقة التنوع فأصدر إعالن التاسدع مدن يونيدوو كمدا سدبقت اإلشدارةو وكاندت درة إنجازاتدس 

اتفاقية أديس أبابا التي عاد فطمسها كما فدتح صددره لريداو الحريدة بعدد أن حقدق المصدالحة 

زاتددس كدذلك تمتددين العالقددات مددع الجدارة مصددر فددأثمر ذلددك ا ومددن إنجا1977الوطنيدة عددام 

التكامدل السدوداني المصددري بمرحلتيدس وإن كددان الدبعه قدد صددوره علدى غيددر حقيقتدس مددن 

منطلقددات العددداء للنظددام ونظددام اإلنقدداذ يرحفددظ لددس أنددس قددد حددافظ علددى وحدددة الددوطن بددرغم 

 يق السالما الحرب األهلية وداهيات التامر األجنبي وأخيراً ثابر على تحق

مدددن العلدددل التدددي قعددددت بددداألداء الدددوطني الخددددر السياسدددي فدددي وجدددس المشدددكالت  

والتحددديات لددذا لددم نددأمن مددن غاشدديات المددداهمات التددي تصدددمنا بغيددر اسددتعدادا واإلدرا  

المطدول لحقدائق المشدكالت وجدذورهاو والمخططدات التامريدة ووقعهدا الفدادو علدى الددوطن 

لسياسدة علدى أن يتدر  للدزمن مهمدة عدالج المشدكالت ودرء وبنيس قاد لددى كثيدر مدن أهدل ا

 مخاطر المسامراتا 

ة بدين القدول والعمدل كأنمدا القدول بدومن مسببات هذا الخدر السياسي في رأيندا المجان 

وحده يكفدي عالجداً للمشدكالتو والغفلدة تكدون كفداء التحدديات والمدسامراتا ولدئن كندا لسدنا 

رة فإنددس ال يحسددن بندا وال يجددوز لندا أن نسددمي المددسامرة مدن المددسمنين تمامدا  بنظريددة المدسام

إذا مدا ههدرت بغيدر اسدمها وال أن نصدفها بغيدر حقيقتهداا لقدد صداه العديدد مدن أحزابندا مددن 

البرام  بديعة الديباجة رنانة األلفداه مدا هندس خطدأ يكفدي لتحقيدق الشدجاعة السياسدية بدل إن 

حدداول تدددار   1964شددعب فددي أكتددوبر العديدد مددن أحزابنددا لمددا فددوجم غيددر متوقدع لهبددة ال

األمددر واألوضدداع بصددياغة بددرام  عجلددة إدعددى كددل منهددا االمتثددال إلددى االشددتراكية التددي 

كانت معبودة الجماهير مثل التنمية على ذلك الزمدان ومنهدا مدن نسدب نفسدس إلدى االشدتراكية 

لهدا أنهدا نابعدة  دعدىاالعلميةو واالشتراكية اإلسدالميةو واالشدتراكية العربيدة وإلدى اشدتراكية 

مددن واقعندداو ال مغيددر لددس كمددا ينبغددي أن يكددون الحددالو وأتددت بددرام  أخددرى فددي صددياغات 

بعدده جوانبهددا هالميددة كبرنددام  الصددحوة اإلسددالميةو وبرنددام  الجمهوريددة اإلسددالميةو 
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والمشروع الحضاريو الذي لم يشبع توضديحاً وإنفداذا  فدي زمدان النداس هدذاا إن بعده هدذه 

ونسدديت ألنهدا لددم تكددن نابعدة عددن إيمدان حقيقددي بالشدعارات التددي اتخددذت  البدرام  قددد كتبدت

تلدك البددرام  يددرى فيددسو فددي  إطددارعنداوين لهدداا كمددا أن المتأمددل فددي تفاصديل مددا جدداء فددي 

أحيان كثيرةو تناقضداً بدين التفاصديل بينهدا وبدين المضدمون الحقيقدي للعندوان الدذي أدرجدت 

التدي رفعدت تلدك الشدعارات فدي  األحدزابم  تحتس بعكس ما عهد الناس مدن اتسداق فدي بدرا

 الدول األخرىا وهذه قمة المجانبة بين القول والعملا

ودرس تخددر ينبغددي فهمددس علددى حقيقتددس مددن منطلددق بديهيددة أن فاقددد الشددم ال يعطيددس  

فكثيدر مددن أحزابنددا إن لدم يكددن كلهددا قددد افتقدد الديمقراطيددة فددي صدفوفس وفددي تسدديير أعمالددس 

غيدددر  األحدددزابميددة خاصدددة مسسسددداتس القياديددةو فكيدددف يمكدددن لهددذه وإقامددة بنياتدددس التنظي

الديمقراطيدددة فدددي فكرهدددا وفدددي بنيتهدددا أن تسسدددس مجتمعددداً ديمقراطيددداً ودولدددة تقدددوم علدددى 

الديمقراطيدة ورعايددة الحقدوق وترتيددب المسددسولياتا إن مثدل هددذا الظددن الخداطم اقددرب مددا 

 يكون إلى الملهاة من قربس إلى الجديةا

فيمددا حاولنددا استخالصددس مددن دروس وعبددر هددي أن السياسددة فددي  ولعددل علددة العلددل 

و ممددا جعددل منهددا سياسددة وطننددا لددم يعاملهددا كثيددر مددن القددادة السياسدديين بالجديددة الواجبددة

فددالبعه يتخددذها شدداغل لدبعه الوقددت والددبعه يسددعى  أشدخاص وليسددت سياسددة قضداياا 

ى أال خددالص وال إلددى تخلدديص ضددميره أو تخددديره بالحددديث اليددومي فددي السياسددة ومددا در

نجاة بمثل هذا السلو  العابث في أمر عظيم األهميدة جليدل الخطدر فدي حيداة النداس ومداالت 

أوطددانهما فالسياسددة هددي التددي توجددس الحيدداة وتددسمن الوصددول إلددى السددلطةو بددل إن جددوهر 

السياسة هو السلطة وإعمال تلدك السدلطة فدي تحقيدق المقاصدد والغايدات وهدذا أمدر ال تغيدب 

لقصوى عن بصيرة حصيف وال ينبغدي أن يسخدذ غدال بالجديدة الصدارمة وأن ينفدق أهميتس ا

فددي سددبيل تجويددده مددن الفكددر والجهددد والعمددل مددا يتكافددأ مددع تلددك األهميددةا السياسددة ليسددت 
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ملهدداةو السياسددة فكددر وتدددبير ورشددد ومندداه  راشدددة وتنزيددل البددرام  علددى أرض الواقددع 

 تغيره وتطورهو وترتقي بنوعيتسا

  ً  طددويالً قددد أضددعناه دون جدددوى أو طائددل باالرتكددان إلددى األحكددام المسددبقة إن وقتددا

واألبديدة فدالنظم التدي أسددميناها ديمقراطيدة مبدرأة عددن الدبعه مدن كددل العيدوب مهمدا تجلددى 

ضعفها وعدم فاعليتها وعجزها في وجس المشاكل والتحدديات والنظدام الدذي يغترفدس انقدالب 

مما يقدع فيدس مدن تحدولا فدالزمن يتغيدر مدن حولندا  عسكري فانس عند البعه شمولي بالرغم

وتتغيدر وقائعددس فدال يتغيددر رأينددا وال تتبددل أحكامندداا والدبعه منددا يجعددل مهدر خطبتددس لكددل 

نظام جديد أو مسمل اإلساءة لكل نظام قد مضىو فلنسدوق عليدس مدن المثالدب مدا كدان حقيقيداً 

بحانس وتعددالى لدم يفدتح عليددس سد اللدـسومدا نصدطنعس اصدطناعاً وال نددذكر لدس مدن مناقددب كدأن 

بفكدرة صددائبة إو إنجدداز مهمددا صددغر وضددأل حجمددسا إن هددذا التعمدديم الددذي غالبدداً مددا يكددون 

جدائراً مددن عالمددات التفكيدر المعددوج واإلصددرار علدى عدددم االقتددراب مدن التفكيددر المسددتقيم 

 وهذه منقصة ما كان ينبغي لنا الوقوع في شراكهاا

د عن ابتدداع نظدام حكدم كدفء يرتكدز علدى قاعددة إن من أوجس النقص الفاضح القعو 

نظددام اقتصددادي واجتمدداعي عددادل وقددادر بددل إننددا أحياندداً فددي مجددال الصدددور مددن مواقددع 

الفجور في الخصومة نخلط بين معارضدة حكومدة ال نرتضديها ومعارضدة مصدالح الدوطنا 

اعهم ومن تيات ذلك ما تسارع الدبعه فدي التوجدس إليدس مدن االستنصدار باألجاندب فدي صدر

مع خصومهم السياسيين واألجانب هسالء الشدغوفون فدي التددخل فدي شدسون الغيدر ال يدأتون 

لنصر معارض على حاكم أو إزاحة حاكم لمصدلحة معدارض مدن أجدل سدواد عيوندسو وإنمدا 

يدأتون خدمددة لمصدالحهم التددي غالبداً مددا تتعددارض مدع مصددالح الدوطنا سدداد ذلدك علددى أيددام 

أربابددس  بددس ه فددي زمددان العولمددة الددذي نعيشددس ويحدددثناالحددرب البدداردة وتسددارعت وتددائر

أصدحاب المصدلحة فيددس ألندس زاخددر بدالفرص وإن اعترتددس بعده التحدددياتا وحقيقدة األمددر 

أننددا نشددهد التحددديات ماثلددة وفاعلددة والفددرص متفلتددة ومتواليددةا كمددا أن إدمددان رؤيددة بعدده 
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بعدده الساسدددة الشددماليين ألنفسددهم ومكدددانتهم فددي مددرتة مددداض تليددد قددد سدددلفو وتصددور 

الجنددوبيين أن الشددمال شددر محدده ال يددأتي مددن تلقائددس خيددرو وال يرجددى منددس إال الوعددود 

الكاذبةو قد جاء لخطأ النظرة للذات وتعظيمها وتفخيمهدا ومعداداة الغيدرو وهدذا شدعور عمقدس 

في البعه تخليط مقصدود مدن تلقداء جهدات تدود لدس أن يعديش فدي وهدم مناصدرتها المطلقدة 

ر لندا أن نعدي خطدأ النظدرتين وأن نغدوص فدي حقدائق ذاتندا ونددرأ مخدداطر لدسا إندس مدن الخيد

الحددرب عددن أهلنددا ووطننددا وأن ننصددب ميددزان العدددل والمسدداواة ورعايددة الحقددوق فددي كددل 

 ربوع وطنناا

 

 هذه بعه الدروس والعبر المستفادة من حصيلة تجاربنا وسنسعى إلى تمثلها 

    :2020 ونحن نرسم رؤى المستقبل للسودان  

 

 

 الوحدة قوة وبها تتحقق اإلنجازات الكبرى 

كانددت أبصدار السددودانيين ونفوسدهم معلقددة بالثريداو لكددن الهمدم قددد  االسدتقالللمدا أهدل فجددر 

تقاصددرت عددن نيلهدداا وكثيددراً مددا حددل عاطددل اةمددال فددي موقددع التفكيددر والتبصددر والتدددبير 

المفضدي إلدى تحقيددق المقاصدد والغايددات التدي عمدرت بهددا قدرائح  أهددل السدودان ونفوسددهما 

أسيساً علدى مدا تحقدق بفضدل توحدد عدزم كان الكل يتطلع وباألمل كلس إلى مستقبل مشرقو ت

السدودانيين والتئددام صددفهم لمقارعددة االسددتعمارو فصددرعوه فددي أرضددهمو واستخلصددوا منددس 

وطنهما فكان الدرس األكبر في مسديرة الحركدة الوطنيدة هدو أن الوحددة قدوةو وأنهدا  استقالل

مداً أمدام  أبصدار سبيل اإلنجاز المحقق لامدال والتطلعداتا إن هدذا الددرس لدم يكدن مداثالً دائ

السياسدديين وغلبددة مددن المثقفددينا فعددوض االعتصددام بددس كثيددراً مددا شددتت الطددرق بدداألحزاب 

 والتنظيمات فتوالت العثرات والكبواتا
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 الرؤية الشاملة لبناء الوط  مسألة حتمية 

ات االتحددادودرس ثدانو يتمثددل فدي أن نشددأة الحركدة النقابيددةو وحركدة المددزارعين وتأسديس 

والجمعيات المهنيةو وتنظيمدات النسداء والشدبابو وههدور بعده منظمدات المجتمدع المددني 

األخدرىو قددد كددان مدن الروافددد التددي عدززت اندددفاع الحركددة الوطنيدة ومضدداءهاا إذ  كددانو 

ومدا يددزالو لهدذه الروافددد قدددرة علدى الددرؤى المتخصصددةو والنفداذ إلددى أبعدداد فدي الحيدداة لددم 

مددا يتكافدأ معهددا مدن االهتمددامو وبخاصدة البعددد االجتمداعي والبعددد  تمنحهدا الحركددة السياسدية

االقتصاديو فظدل الشداغل األساسدي للحركدة السياسدية هدو التحدرر الدوطنيا ولدذا لدم تشدمل 

فدددي الحقبدددة االسدددتعمارية رؤى وافيدددةو  األحدددزاببدددرام  مدددستمر الخدددريجينو وال بدددرام  

ا وهدذا أمدر ينبغدي تالفيدسو تدداركاً االسدتقالللالقتراب الشامل من بنداء الدوطنو بعدد تحقيدق 

لمدا فدداتو وتأسيسداً السددتراتيجية شداملة لبندداء الدوطن مددن كدل وجوهددسو تشدار  كددل القددوى 

والعناصددر  الفكريددة والسياسددية واألهليددة فددي تصددميمهاو وتنخددرط كددل القددوى االجتماعيددة

 في تنفيذهاا الفاعلة 

 االتفاق يلى نظام الحكم ضرورة وجود وتقدم 

عددل المشددكل األسدداس الددذي اكتنددف تدداريخ السددودان السياسددي المعاصددرو هددو القعددود عددن ول

ابتدداع نظددام حكدم كفدديءو قاعدتدس نظددام اقتصددادي واجتمداعي عددادل وقدادر علددى اإلنجددازو 

ومواجهددة التحددديات والمخدداطر بكفايددةو وحددل مشددكالت الحاضددر تمهيددداً لبندداء صددروو 

واطندة الصدالحةو  يقدوم علدى االنتخابدات الحدرةو والحكم الراشدو الدذي يسسدس للمالمستقبلا 

والسدددلطة القضدددائية المسدددتقلةو وحريدددة التعبيدددر والصدددحافةو ومحاربدددة الفسدددادو والتنميدددة 

االقتصدددادية والبشدددرية واالجتماعيدددةا وينضدددوي تحدددت رايدددة الحكدددم الراشدددد سددديادة حكدددم 

سدديع قاعدددة القددانونو والمسدداواة فددي الحقددوق والواجبدداتو واحتددرام حقددوق االنسددانو وتو
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المشدداركةو وفعاليددة مسسسددات الدولددةو وافنصدداف والشددفافية والمسدداءلة فددي إدارة الشددسؤن 

 العامةا

والطفددرة التنمويددة المرتقبددة ال يمكددن أن تتحقددق إال فددي هددل حكددم رشدديدو وقيددادة سياسددية  

ا فدال بددد إذاً أن تتحددد سياسدديةلواعيدةو وترتيبددات سياسدية  تمثددل فيهدا كافددة أطددراف العمليدة ا

إرادة األمة ويتم التوافدق علدى نظدام حكدم ديمقراطدي يسدتمد شدرعيتس مدن تطلعدات مواطنيدس 

فددي الديمقراطيددة والتنميددةو ومددن اسددتناده وتطبيقددس للقددوانين األساسددية كالدسددتورو والتدددي 

ارتضاها واجازها ممثلو الشعب الذين اختارهمو وبدذلك يحظدى نظدام الحكدم بقبدول الشدعبو 

بابداً  اسدنفرد لهدةا ولدن هدذه هدي مقومدات الالسدتقرار السياسديو والشعب هدو مصددر السدياد

 منفصالً في صدر هذه الرؤيةا

 

   ــه وحســ  إدارتهمــا صــمام أمانــه ــوو واقــع الســودان والتراضــي مــنهن أهل التن

 واستقراره

والعبرة التي لم نعتبر بها بصورة كافيدة طدوال  نصدف قدرن مدن الزمدان هدي أن هدذا التندوع 

الحقددائق ال يمكددن تجاوزهددا باألمدداني والمحسددنات اللفظيددة دون منحهددا حقهددا حقيقددةا وأن 

ومستحقهاا وأن لحقائق الواقع قدرة متأصدلة فدي فدرض وجودهداو والتعبيدر عدن ذاتهداا وأن 

التراضدددي الحقيقددديو وبمفهومدددس الشددداملو سدددمة وسدددنة حسدددنة فدددي الخلدددق السدددودانيا وأن 

لمجتمدع السدوداني ويعدزز تماسدكسو ويرتقدي التعدايش والوفداق واحتدرام اةخدر يقدوي لحمدة ا

 بأدائس لتحقيق الخير لكل أهلسا



 115 

 الديمقراطية قناية ونفاذها بالممارسة 

 (theoria )رسددطو للندداس بكتابددس عنهددا جانبددانو جانددب نظددري أن خددرج أللسياسددة منددذ 

 (paraxis )وجانب أهم هو الممارسة والمعالجة 

صددادقة فددي توجهاتهدا الديمقراطيددة ولكنهدا لددم تتخددذ إن بعده القيددادات التاريخيدة قددد كاندت 

لألمر عدتسا وهذا يفيد أن االقتنداع بالديمقراطيدة وحدده ال يفضدي إلدى التحدول الدديمقراطيو 

األمدددر علدددى خطددة وتددددبير ورضددى مدددن كدددل القددوى السياسدددية والمجتمعيدددةو  مددا لدددم يرددبن  

صدددديغة واحدددددة وبمشدددداركتهاا وال بددددد للخطددددة والتدددددبير مددددن إدرا  أن ليسددددت هنالددددك 

للديمقراطيددةو وإنمددا ينبغددي االلتددزام بقيمهددا الحضددارية ومبادئهددا ومسسسدداتها القائمددة علددى 

اإلرادة الشددعبيةا وبعددد هددذا ال بددد مددن تخيددر المندداه  الصددحيحة لتنزيددل الديمقراطيددة علددى 

الواقدددع السدددودانيو بحيدددث ترراعدددى قددديم أهدددل السدددودان وعقائددددهم وعددداداتهم وتقاليددددهم 

مندددافعهمو والحدددرص علدددى أن يجدددد التندددوع الزاخدددر تجلياتدددسو ممثلدددة فدددي وموروثددداتهم و

 مسسسات الدولةو وبخاصة أجهزتها التشريعية والتنفيذيةو المركزية منها والوالئيةا

إن التحدددول الدددديمقراطي لدددن يكدددون ممكنددداً حتدددى تدددتمكن الحركدددة السياسدددية مدددن ترتيدددب 

ول الدددديمقراطي السدددليمو أوضددداعها لتصدددبح مسسسدددات ديمقراطيدددة حقيقيدددة ومسهلدددة للتحددد

  والتنمية المستدامةاوتحمل مسئوليات الحكم على نحو يكفل االستقرار

 

 الدين والسياسة 

احتددل موضددوع الدددين والسياسددةو أو عالقددة الدددين بالدولددةو حيددزاً كبيددراً فددي السدداحة 

ياسية السودانية منذ االسدتقاللا وقدد  أرسدت دسداتير السدودان وأعرافدس مبدادع هامدة سال
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مهددا االعتددراف بددالتنوع الددديني فددي السددودان واحتددرام حريددة المعتقدددات الروحيددةا إن أه

يقددوم علددى الوسددطية واالعتدددالا ونظامنددا السياسددي يجددب ان سددالم يالمفهدوم الحقيقددي ل

يتأسدس علددى الديمقراطيددة والتنميددة والعدددل والمسداواةو ويقددوم علددى التعدديددة والتعددايش 

ن الرؤيدة التدي نددعو إت المختلفدة دون تمييدز أو إقصداءا بين األعراق والديانات والثقافا

بندداء دولددة الرفدداه ل يلهدا تقددوم وتسددتند علددى معددايير تنغددرس فدي واقددع مجتمعنددا السددودان

ه االقتصدادي واالجتمداعي االحديثةو التي تأخذ مكانها بالعلم والمعرفدةو ليدنعم أهلندا بالرفد

ون انتمداء أفدراده لألمدة ووالءه فدي مجتمدع متجدانس ومتسدامحو يكد وسبل العيش الكدريم

  للسودانا

  ي أضر بتطبيقهاالتحادترهل الحكم 

ي المطبدق فدي السدودان ترهلدس والتوسدع فدي االتحدادمن العلدل التدي تسخدذ علدى نظدام الحكدم 

ي والددوالئيا وهددذا يتطلددب إعددادة النظددر فددي هددذا الهيكددلو االتحددادوحداتددس علددى المسددتويين 

بصددورة جذريددةو تهدددف إلددى مزيددد مددن التقلدديص فددي عدددد الددوزارات واألجهددزة التنفيذيددةو 

ي والددوالئيو فددإن االتحددادبخاصددة أنددس علددى الددرغم مددن اقتسددام السددلطات بددين المسددتويين 

عددد العداملين  بدس قدد الجهاز المركزي قدد بقدي علدى حالدسو مدن حيدث الهيكدلو فدي حدين أن 

تنددامىا كمددا أن عدددد الددوزارات والمستشدداريات علددى المسددتوى الددوالئي قددد توسددعو األمددر 

الددذي ضددخخم الصددرف علددى هددذه األجهددزةو وحجددب مددوارد طائلددة عددن قطدداعي الخدددمات 

والتنميةا فصارت الدولدة تسدتنفد الكثيدر مدن المدوارد علدى ذاتهداا فدأدى ذلدك كلدس إلدى زيدادة 

بي علدى المدواطنين بعامدة وعلددى المنتجدين بخاصدةو كمدا انعكدس فدي أسددعار العدبء الضدري

المنتجددات الوطنيددةو فتدددهورت مسددتويات المعيشدددة مددن ناحيددة وقزمددت القدددرة التنافسدددية 

 في حين تحقق قدر من االكتفاء الذاتي في بعه الصناعات الوطنيةا للصادراتو
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و ضدرورة إدخددال مدنه  الحكومددة وهدد ي المسدتقبليةواالتحدادأمدر تخدر يددرتبط برؤيدة الحكددم 

وداخددل اإلقلددديم  لتيسددير الددربط بددين المركددز واإلقلدديمو االلكترونيددة ووسددائطها ومعيناتهدداو

عن استخدام التقنيات المتقدمة في رفدع الكفايدة واألداء وضدوابط صدنع القدرار  فضالً  نفسسو

 وإنفاذه وتقويمس ومراجعتسا

 يرالسياسية أداة العمل الوطني والتغي األحزاب 

الجامعددة أو المتعددددة هددي أدوات صددنع األفكدددار  األحددزابثمددة درس ينبددع مددن حقيقددة أن 

السياسدية والبدرام و ومندداه  تنزيلهدا إلدى أرض الواقددعا والمتأمدل فدي مسدديرة السدودان بعددد 

يددرى أن التجربددة قددد أبانددت فددي جددالء أن التشددكيالت السياسددية التددي قامددت فددي  االسددتقالل

 ً بددالمعنى المعهددود كتلدك التددي نشددأت فدي أوروبددا وأمريكددا الشددمالية  السدودان لددم تكددن أحزابدا

وتسدديا وأمريكددا الجنوبيددةا فتلددك أحددزاب قددد قامددت علددى أسددس فكريددة  أفريقيدداوبعدده دول 

جامعدة لعضددويتهاو وبسددند القدوى االجتماعيددة التددي اتجهددت إلدى خدمددة مصددالحهاو وبددرام  

ى خدمدة المصددالح التدي انبددرت إلددى عمليدة تعبددر بهدا عددن أفكارهدا ومعتقددداتهاو وتوجههدا إلدد

تحقيقها والدفاع عنهاا أحزابندا نشدأت علدى تحالفدات تقليديدةو تدأثراً بالبيئدة القبليدة والطائفيدة 

التددي نشددأت فيهدداو والعصددر الددذي شددهد مولدددها فددي األسدداسا واسددتطاعت فددي كثيددر مددن 

مددن أن تكددون جماعددات  األحيددان اسددتمالة كثيددر مددن المثقفددين وتددوهيفهم فددي خدددمتهاو بدددالً 

فاعلة فدي الريدادة والقيدادة الحقيقيدة لهداو ألنهدم بدرزوا فدي  األحزابالمثقفين التي انتمت إلى 

السدداحة السياسددية وتبددوؤوا مددواقعهم فيهددا بسددند القبائددل أو الطوائددفا ولمددا اتجهددت القددوى 

كانددت أو التقليديدةو اشدتراكية  األحددزابالحديثدة التدي لدم تسددع أفكارهدا وطموحاتهدا صدفوف 

أفريقانيددةو فإنهددا نشددأت فددي جانددب مددن تكوينهددا وسددلوكها متددأثرة  وعروبيددة أوإسددالمية أ

بداألحزاب التقليديددةو فددي كثيددر مدن أوجددس طرحهددا حتددى ال تسدتفز الجمهددور العددريه الددذي 

تسعى إلى العمل في صفوفس واجتذابس إليهداا ثدم أنهدا كثيدراً مدا تخلدت عدن جواندب هامدة فدي 

قواعدد التنظيميدة التدي قامدت عليهداأ أو أنشدأت مدن التنظيمدات الحليفدة أو األسس الفكرية وال
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التابعددةو مثددل الجبهددات ومنظمددات النسدداء والطددالب والشددبابو فطغددى نشدداط تلددك الفددروع 

األصديلا فصدرفها ذلدك عدن العمدل الفكدريو وتجويدد تصدميم  األحدزابوالتوابع على نشاط 

التدي عرضدتها علدى النداسا فسداد  األهددافحقيدق البرام  المتبنية ألفكارهاو والمتجهة إلى ت

فدددي السددداحة السياسدددية شدددغب فكدددريو واستنسددداخ لدددبعه البدددرام  العامدددة ذات الجدددذور 

واألصددول األجنبيددةو أو ذات االنتمدداء الحضدداري والثقددافي األوسددعا فعجددت تلددك السدداحة 

كدذا أدى بشعارات اعتبرتهدا جمهدرة السدودانيين غريبدة ووافددة علدى المجتمدع السدودانيا وه

التقليديددة مددن جهددود كثيددر مددن  األحددزابالتشددوف إلددى الخددارج والتطلددع إليددس إلددى حرمددان 

الحديثدددةا كمدددا أن الغلدددو فدددي التعلدددق  األحدددزابالمثقفدددين الدددذين انصدددرفوا عنهدددا إلدددى هدددذه 

بانتمداءات أوسدع مدن الددوطنو قدد صدرف كثيددراً مدن أهدل السياسدة عددن النظدر المتعمدق فددي 

ومشددكالتس وقضدداياهو وواقعددس المتنددوعا فلددم يحددظ هددذا التنددوع  حقددائق هددذا الددوطن القددارةو

و بددل أهملددت إدارتددس  األحددزاببالدددرس العميددقو وال اإلدرا  الحصدديفو لدددى الكثيددر مددن 

وتركتهددا وليدددة الصدددفة والمزاجيددة والنظددرة الذاتيددةا كددل مجموعددة بمددا لددديها فرحددة وعددن 

التندددوع  بالمشدددكالت غيرهدددا منصدددرفةو حتدددى داهمدددت الدددوطن حقدددائق الواقدددعو وواقدددع 

 والنزاعات والحرب التي كادت أن تعصف بوحدة الوطن في حاضرهو وتبدد مستقبلسا

  مرتكز ديمقراطية الدولة األحزابديمقراطية 

ودرس تخر ينبغدي فهمدس هدو حقيقدة أن بعضداً مدن أحزابنداو قدد افتقددت الديمقراطيدة 

بدين صدفوفهاو وفددي تسديير أعمالهداو وإقامددة بنياتهدا التنظيميدةو خاصددة مسسسداتها القياديددةا 

فكيددف يمكددن لهددا أن تسسددس مجتمعدداً ديمقراطيدداًو ودولددة تقددوم علددى الديمقراطيددة ورعايددة 

الواجبات علدى المواطندة المتسداويةا هدذا أمدر يمكدن تقويمدس الحقوقو وترتيب المسسوليات و

و وتغييددر مفهددوم السددلطة داخلهدداو القائمددة أو القادمددة األحددزاببتعدديالت جذريددة فددي بنيددات 

وأن تمدارس هدذه األحدزاب الديمقراطيدة فدي داخلهدا وتطدور نظدم الرقابدة الداخليدة ومسداءلة 

ندد وضددع سياسدات الحدزب وبرامجددس أو و وأن ترتكزعلددى الديمقراطيدة عممثليهدا وزعمائهدا
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ا والبدددد أن يتحدددول الصدددراع داخدددل اختيدددار قيادتدددس أو المرشدددحين فدددي الددددوائر االنتخابيدددة

األحدزاب وفيمددا بينهددا إلددى تندافس مددنظما وأن تتحددول األحددزاب تددريجياً مددن أحددزاب نخبددة 

قبليددة إلدى أحددزاب مجتمددعو ويدرتبط الحددزب بقاعدتددس ببددرام  سياسدية ال بددروابط طائفيددة أو 

 وترتقي إلى نبذ الخالفات الهامشية و وتركز على البرنام  الوطني التنمويو وان  

 تسييس الخدمة المدنية أضعف أداء الدولة 

لقد كدان مدن فدادو األخطداء تسدييس الخدمدة العامدةو األمدر الدذي أفقددها حيددتها وكثيدراً مدن 

ت نزيفدداً فددي القدددرات عناصددرها القددادرة المدربددةو وأفضددى إلددى هجددرة العقددول التددي شددكل

يددة اإلنتاجالفكريددة والفنيددة والمهنيددةو ممددا أدى إلددى تدددني األداء فددي معظددم قطاعددات الدولددة 

والخدميةو وأضعف مهدارات التددريب والتأهيدل للكدوادر البشدريةا وهدذا أمدر ينبغدي تداركدس 

و وإن إن أردنددا لمسدديرة المسددتقبل أن تفيددد مددن الددذخيرة العقليددة والفكريددة والمهنيددة للددوطن

و ولددتكن الكفدداءة والحيدددة وحدددهما أردندا كددذلك  للكفدداءات أن تعددود للددوطن لتسددهم فددي بنائددس

المعايير لينخراط في خدمدة مدنيدة مهنيدةو علمداً بدأن افصدالو اإلداريو بمفاهيمدس القديمدةو 

ً لعالم تطورت فيس ممارسات الحكومة اإللكترونيةا  لم يعد مواكبا

 

 القول ال يقوم مقام العمل 

ومددن العلدددل التدددي قعدددت بددداألداء الدددوطني الخددددر السياسددي فدددي وجدددس المشدددكالت 

والتحديات وعدم مواجهتهاو األمر الذي كثيدراً مدا عدرض المسديرة إلدى غاشديات ومدداهمات  

صدددمتها مددن غيددر اسددتعدادا إن اإلدرا  المطددول لحقددائق المشددكالت وأسددبابها وجددذورهاو 

الدوطن وبنيدسو قداد لددى الكثيدر مدن أهدل السياسدة والتحديات الخارجية ووقعهدا الفدادو علدى 

إلدى أن يتدر  للدزمن مهمددة عدالج المشدكالت ودرء المخداطرا يضدداف إلدى مسدببات الخدددر 
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السياسدديو المجانبددة بددين القددول والعمددلا وكأنمددا القددول مثددل الددزمنو يكفددي وحددده عالجدداً 

 للمشكالتا

إباحيددةا الدزمن ثددروةو وإدارة الوقدت ذاتهدا هلددت مهملدةو وسدداد التعامدل مددع الدزمن ب

بدل ثدروة غيدر متجدددةو وحسددن تددبيره ورشدد اسدتثماره يددنهه بدالفرد واألمدةا ومدن أمثلددة 

و البدداب األخيددر مددن هددذا الكتدداب النجدداو فددي إدارة الوقددت وحسددن اسددتثماره و الددواردة فددي 

تجربة اليابان التي اعتمدت على التماسدك الدوطنيو وتسدخير العلدم والمعرفدةو وحسدن تددبير 

وقتو في تجربتها المتميدزةو التدي صدارت مثداالً يحتدذى بدسو رغدم نددرة المدوارد الطبيعيدة ال

 في ذلك البلدا

 التعامل مع السياسة بجديـة دفع لنهضة األمة 

وعلة العلل من بين ما تدم استخالصدس مدن دروس وعبدر هدي أن السياسدة فدي وطنندا  ينبغدي 

فالسياسددةو وهددي أمددر عظدديم األهميددة فددي حيدداة أن تسخددذ بالجديددة التددي تتكافددأ مددع أهميتهدداا 

الناس ومدال أوطدانهمو فكدر وتددبير ورشددو ومنداه  صدائبة وتصدميم لبدرام  وتنزيلهدا إلدى 

 أرض الواقعو تغيره وتطوره وترتقي بنوعيتسا

 

 المثقفون حداة الركب وضمير األمة 

نو تدم قدداد معركدة اإلنعتداق مددن اإلسدتعمارو عبدر دوائددر الخدريجيقداد المثقدف السددوداني 

معدار  التعميدر والبنداءو وأسددهم فدي كدل سداحات العلددم والعمدلو وجدداً وضدميراً لشددعبس 

وأمتس وحادياً لركبسو فدي سدعي دؤوب إلزالدة التخلدف والجهدل والفقدرا إن نهضدة األمدة 

التي ننشدها ال يمكدن أن تتحقدق إال إذا وهدف المثقفدون السدودانيونو مدن علمداء وأطبداء 
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وإداريدددين ومهنيدددينو كدددل إمكانددداتهم التدددي اكتسدددبوها فدددي خدمدددة ومهندسدددين ومعلمدددين 

وإرشداداً وتقويمداً وتنفيدذاًا ونهضدة األمدة تحتداج إلدى تكامدل بالدهدمو دراسدةً  وتخطيطداً 

جهدود هددذه النخبددةو لتشددحذ العقددول وتوجددس الطاقددات وتدددفع بددالعزائم واإلرادة مددن أجددل 

الفاحصدددة والتخطددديط العلمدددي السدددليمو ة والدراسدددة فدددتحقيدددق غاياتنددداو وبدددالعلم والمعر

واإلعددداد الجيددد لالسددتراتيجياتو حتددى تضددع أمددام صددناع القددرار التشددريعي والتنفيددذي 

الخطط والمسشراتو فدي قضدايا الدوطن والسياسدة واالقتصداد والثقافدة والمجتمدعا وهدذا 

الوفدداق والسددالم مسددتقبل القددائم علددى مددن أهددم مقومددات اإلنتقددال إلددى رحدداب سددودان ال

مستدام والعددل والديمقراطيدة الرشديدة والوحددة الوطنيدة القائمدة علدى التندوع والتوحددا ال

م والمعرفدةو فحددرى بأصدحاب الفكددر والعلدم والمعرفددة أن لددوألن العصدر هددو عصدر الع

 ينهضوا بدورهم وأن يكونوا حداة للركب وضميراً لألمةا 

 

  وتحقيق التنميةالمنظمات األهلية أداة فايلة في تعزيز الديمقراطية 

لقد غدا واضحاً الدور األساسدي الدذي تضدطلع بدس المنظمدات األهليدة فدي بنداء الديمقراطيدةو 

وتحقيق التنميةو وتعبئة المجتمدع ليسدهام فدي هدذين األمدرين الحيدويينا ولدئن حققدت بعده 

المنظمات األهلية الوطنية درجات متفاوتة من النجاوو فدإن غيداب سياسدة واضدحة لتشدجيع 

نظمات األهليةو ودعدم دورهداو واالرتقداء بقددراتها ألداء ذلدك الددورو قدد أدى إلدى نقدص الم

 كبير في عمليات البناءو وفتور في عاطفة االنتماء الوطنيا

ومن أوجس النقص التدي أثدرت تدأثيراً سدلبياً بليغداً فدي البنداء الدديمقراطي عددم وجدود المندابر 

عبددر مسدديرة السددودان فددي تاريخددس  األحددزاب الحددرة للحددوارو بددالرغم مددن نشددأة العديددد مددن

المعاصرا إن لهذه المنابر الحدرة تأثيرهدا الكبيدر فدي بلدورة األفكدار وتحديدد الدرؤى الصدائبة 

و وحشدد حركدات عريضدة القاعددةو إلخضداع في حقائق الواقعو وتبيدان متطلبدات المسدتقبل
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اإلفددادة مددن اإلمكددان  ا إناإللتزامددات التددي تعهدددوا بهددا لالقددادة والحكومددات للمسدداءلة حددو

الهائددل لقدددرات المنظمددات األهليددة ومضدداء الفكددر الددذي تتيحددس منددابر الحددوار الحددرةو مددن 

 مستلزمات الحرية والديمقراطية والتنميةا

 القطاو الخاص قوة دفع وبناء 

إن السياسددات التحكميددة التددي أدارت شددأن الددبالدو فددي كثيددر مددن األحددايين قددد أفضددت إلددى 

التخطديطو وإنشداء الددوزارات لدسو وعددم اسدتقرار سياسدات االسددتثمار  اإلفدراط فدي مركزيدة

وأجهزتددسأ ممددا تسددبب فددي الكثيددر مددن االرتبددا  والمشدداق التددي عددانى منهددا المسددتثمرونو 

ً وطنيون وأجانب ا و وأفقدت شركات القطداع الخداص السدودانية قددرتها علدى المنافسدة دوليدا

ي للقطددداع الخددداص فدددي االقتصددداد كمددا أن مركزيدددة التخطددديط قدددد أضدددعفت الددددور الحيدددو

و والددذي يمكددن أن يقدوم بددس قطدداع خداص ديندداميكيو يتسددم والتشدغيل والديمقراطيددة والتنميدة

ا والمبتغددى بالكفداءة ويدنجح فدي اسدتقطاب رأس المدال األجنبدي عدن طريدق الشدراكة الدوليدة

ي يقدع و وإتاحدة الفرصدة أمدام المبدادرات الخاصدة التددور القطداع الخداص إعادة النظر في 

علددى عاتقهددا الكثيددر مددن المسددسولياتو بمددا فددي ذلددك تقددويم تجربددة اقتصدداد السددوق الحددرة 

 إزالة السياسات التحكميةا الرامية الى

إن مداهمات التأميم والمصادرة قد أضعفت الثقدة فدي التعامدل مدع السدودانو وحجبدت 

الميددزان التجدداري اسدتثمار رؤوس األمددوال الوطنيددة واألجنبيددةا فحدددا تراجدع ملحددوه فددي 

 للبالد وما ترتب على ذلك من تداعيات وعواقب سياسية وأقتصادية سالبةا
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  العولمة 

رغم االختالف  والتباين حول تعريف العولمدة و وتقيديم تثرهدا بدين سدلبية وإيجابيدةو  

إال أن مرتكزهددا األساسددي هددو اندددماج الدددول الناميددة فددي االقتصدداد الدددولي للسددلع 

االسددتثمار األجنبدديا وهنالددك ووالخدددماتو وإزالددة العوائددق أمددام التجددارة الخارجيددة 

افده لهدا تمامداً وتخددر يقبدل بهدا علدى عالتهددا اتجداهين فدي أدبيدات العولمدةو اتجدداه ر

باعتبارها أمر واقع و ال سبيل لمقاومتسا وذلدك يفدرض عليندا دراسدة اةثدار اإليجابيدة 

والسدلبية للعولمدةو وأبعادهدا السياسدية واالقتصدادية واالجتماعيدة والثقافيدةو واإلعدداد 

إيجابيددات وسددلبيات المحكدم إلنضددمام السددودان لمنظمددة التجدارة العالميددةو والتوعيددة ب

سياسددات التحريددر االقتصدداديو وخاصددة فيمددا يتصددل بقدددراتنا التنافسدديةو والتركيددز 

على دعم قدرات القطاع الخداص والقطداع المصدرفي و حتدى ال نصدبح مجدرد سدوق 

 للسلع والثقافات المستوردةا

 

 للتعاون دور هام في التنمية 

 

مكونات االقتصاد وقوة دفع هامة في عجلة صبح النشاط التعاوني في عالم اليوم من أهم أ

التنميةا وفي السودان يمكن أن تسهم النظم التعاونية في التنمية الريفيةو التي تعتمد أساسا 

على القطاع الزراعيو وترفع من مستويات معيشتهم وتحد من البطالة وتسهم من حد من 

لغالبية الشعب  وألن الزراعة مصدر الرزق األساسي موجات الهجرة إلى المدنا

فإن انتظام المواطنين في الجمعيات التعاونية الزراعية من شأنس أن يدعم من  السودانيو

ا قدراتهم في اإلنتاج والتسويق والتوزيع  
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ولتطوير جمعياتنا التعاونية ال بد للدولة من دعمها وتوفير التدريب والمشورة الفنية 

خارجي الكتساب الخبراتو وأن يـرسن من والقروض وتمكينها من االستفادة من الدعم ال

التشريعات ما يشجع قيام الجمعيات التعاونية ويوفر لها الدعم الالزم والحماية والتشجيع 

 من خالل اإلعفاءات الضريبيةا 

 

 تنشئة األجيال القادمة استثمار في المستقبل 

 ً و يعتبدر مكونداً أساسددياً  إن تنشدئة األجيدال القادمدة ورعايتهدا روحيداً ونفسدياً وجسددياً وثقافيدا

فدي التنميدة االجتماعيدةو بدل هدي العنصدر الدديناميكي للتنميدة الشداملةو واسدتمرارية النهضددة 

ا هدذه الشدراكة الثالثيدة الفاعلدة هدي مدا األسدرةالحضاريةو بمشاركة فعالة للدولة والمجتمع و

فكدددر فدددي لددم ندددتمكن مددن بنائهدددا عبددر تاريخندددا المعاصدددرا إنددس درس يسدددتدعي التأمددل والت

الصياغة الجديدة للوطنو مدن منطلدق أن الشدباب شدريك الحاضدر والمسدتقبلا وعلدى الدولدة 

والمجتمع واجب رعايتس وإعمدال كامدل طاقاتدس وقدراتدس فدي بنداء الدوطنا والرؤيدة الجديددة 

س تسدتلزم تكثيدف وتعمديم بدرام  التربيدة الوطنيدة و إفدراد صدندوق قدوميو هدفدس تدوفير ئدلبنا

 االحتياطية لمنفعة األجيال القادمةاالموارد 

 تنمية الموارد البشرية شرط لرفع الكفاية وترقية األداء 

 ل رأس المدال الفكددريل أسداس التتميدة االقتصدادية واالجتماعيددةو   إن تنميدة المدوارد البشدرية

االسدتراتيجية للمجتمددعو مدن خددالل ترقيدة مهددارات القدوى العاملددةو  األهدددافمفتداو إلنفداذ و

ا و وبالتدالي رفددع معدددالت النمددو االقتصدداديوترفيعهدا بغددرض رفددع الكفايددة وتحسددين األداء

أغلدى مقومدات المجتمدع السدوداني وثرواتدسو فينبغدي أن يكدون االسدتثمار  اإلنسدانولما كدان 

رطاً أساسدياً فدي تدأمين إنجداو التنميدة الشداملة في تنمية قدراتس ومهاراتس أولوية قصدوى وشد

 بكافة معطياتها الطبيعية والبشرية والتقانيةا
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  إيالء لواقع األمة المرأةتعزيز مكانة 

 

و وإدخالهدا وتمكينهدا والنهدوض بهدا فدي الفكدر والعمدل المدرأةإن في تعزيز مكانة 

ً بفاعليددة فددي دورة الحيدداة المنتجددةو تمكيندد للمجتمددع مددن تحقيددق النهضددة الحضدداريةا لددذا   ا

كددان لزامدداً أن توضددع السياسددات العامددةو وتسددن التشددريعات المسدداندة التددي تمددنح أولويددة 

فددي  المحددور األساسدديوتلبيددة حاجاتهدداو وإنفدداذ حقوقهدداو بحسددبانها  المددرأةمتقدمددة لتنميددة 

اة بدددين الجنسدددينو و ارتكدددازاً علدددى المسددداوالتنميدددة البشدددرية واالجتماعيدددة واالقتصدددادية

والقائمددة علدددى ضددمان حقدددوق المواطندددة الكاملددة للمدددرأةو مدددن حقددوق سياسدددية ومدنيدددة 

 اواقتصاديةواجتماعية

و والمطففدددة المرأةإن إنجدداز ذلددك يدددعو إلددى محاربددة العددادات والتقاليددد الضددارة بدد

كمددا يسدتوجب تضدافر جهددود ومنحهدا حقهدا المسددتحق فدي الكرامدةو ودون تمييزا  لحقوقهداو

وتسدخير التعلدديم ووسددائل االعددالم ووسددائل  وتنظيمددات النسدداءو  األسددرةولدة والمجتمددع والد

 المدرأةوصياغة مشروعات لهدذه التنظيمدات تضدع علدى رأس أولوياتهدا محدو أميدة التنشئةو 

األبجديدددة والحضددداريةو وتزويددددها بالمعدددارف والقددددرات والمهدددارات التدددي تمكنهدددا مدددن 

 و وتعميدق وعدي المدرأة بقضداياها وحقوقهداا الشدأن العدام وفدي اإلنتداجالمشاركة الكاملة فدي 

وال بدد مددن تعزيدز تطبيددق الددعم التفضدديلي اإليجدابي للنسدداء لتوسديع قاعدددة مشداركة المددرأة 

إن ارتقداء المدرأة فدي في مختلف النشاطاتو وحتدى تتفكدك بندى التمييدز التدي دامدت طدويالًا 

لحريدة والحكدم الدديمقراطي الدذي يددعم السودان هو جزء ال يتجدزا مدن تقددمنا نحدو مجتمدع ا

ا فدالنهوض بدالمرأة السدودانية لديسو فدي تقدديرناو مجدرد حقدوق المواطندة المتسداوية للجميدع

  إحقاق الحق وإنصاف المرأةو ولكنس يتجاوز ذلك كلس إلى النهوض بالمجتمع واألمةا 
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 التعليم حجر األساس في التنمية المستدامة والسالم واالستقرار 

فددي طلبدددسو وتلتددزم الدولدددة بتحقيددق فرصدددس  اإلنسدددانالتعلدديم حددق وواجدددب يسددعى 

 اإلنسدددانوتعميمدددس وتحقيدددق مجانيتدددسا والتعلددديم هدددو المددددخل الصدددحيح لصدددياغة 

والتعليم هدددو والمجتمددعو وتحديددد أهدافددس للددتمكن مددن المعرفددة النظريددة والوهيفيددةا

قددم االجتمداعيو ولحريدة مفتاو االقتصاد العالمي الجديددو وهدو أساسدي للتنميدةو وللت

ولما كاندت المعرفدة مرمكنداً ومعيداراً للرقدي اإلنسدانيو واكتسدابها وتوهيفهدا  اإلنسانا

الزماً لتحقيق التنمية اإلنسدانيةو أصدبح جسدر فجدوة المعرفدة مدن األولويدات المقدمدة 

حتددل التعلدديم اللدددول الناميددة لتددتمكن مددن تحقيددق الطفددرة التنمويددة التددي تنشدددهاا لددذا 

ز الصدددارة فدي بددرام  معظددم دول العدالمو سددعياً منهددا ليسدراع بخطددى التنميددة مركد

والتقدددم عبددر النهضددة االقتصدداديةو كمددا ان كفايددة نظددم التعلدديم الزمددة لبندداء مجتمددع 

وتمكدددين األفدددراد والمجتمدددع مدددن اإلسدددهام بفعاليدددة فدددي الحيددداة السياسدددية  المعرفدددةو

 واالقتصادية واالجتماعيةا

نهضدددة التدددي ننشددددها للسدددودان فدددي السدددالم والوحددددة  لقدددد حدددددنا ركدددائز ال

والديمقراطيددة ونظدددام الحكدددم الكفيدددم والتنميدددة القابلددة لالسدددتدامةا ولكدددن كدددل هدددذه 

فدالتعليم شدرط ضدروري لتحقيددق  الركدائز ال تتحقدق إال علدى أسداس نهضدة تعليميدةا

وفدي بلدد متندوع  النمو االقتصادي وتحسين مستويات الددخل وخفده عددد الفقدراءا 

كالسودانو فإن تسليح األفراد بالعلم والمعرفة يرسدهم فدي ترقيدة قديم التفداهم والتعدايش 

بددين المجموعددات العرقيددة المختلفددةو ويرعمددق مددن أواصددر الوحدددة الوطنيددة وإعددالء 

 قيمة الوطنا

ً هدددف يتطلدبإن التعلديم  ً سدتراتيجا ا و وال بددد مدن االعتدراف بددالفجوة الً ماشد يا ًِ

بددين مددا يحققددس نظددام التعلدديم فددي السددودان وبددين مددا تحتاجددس الددبالد لتحقيددق أهدددافها 
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لددم  االسددتقاللإن الخطددط التعليميددة التدي طرحددت منددذ اإلنمائيدة الحاليددة والمسددتقبليةا 

يددتم تطويرهددا بالقدددر الددذي يرنمددي الددروو الوطنيددة والقناعددة بالمقومددات الحضددارية 

ودانيةو ويددزود الفددرد والمجتمددع بالتوجهددات الصددحيحة والمهددارات التددي ترتقددي السدد

بفاعليددة المجتمددع والدولددة فددي سددعيهما إلقامددة ركددائز النهضددة وترسدديخ العلددم فكددراً 

ً وأداًءاا  ومحتوًى وسلوكا

كمدا لدم يرمدنح التعلدديم فدي السدودان مددا يسدتحقس مدن أسددبقية مقدمدةو ولدم ترددوفر 

كازيدة والمددوارد البشدرية والماديدةا وتضدداءل تاريخيداً حجددم حاجاتدس مدن البنددى االرت

يو وإحالددة االتحداداإلنفداق الحكدومي علدى قطداع التعلديمو خاصددة بعدد تطبيدق الحكدم 

مسئولية الخدمات التعليمية إلى الواليداتا ترافدق ذلدك مدع نقدص فدي أعدداد المعلمدين 

دمددرت و كمدا المدسهلينو نتيجدة لضدمور فدرص التدددريبو وهجدرة الكفايدات للخدارج

فددي جنددوب الددبالدو مددا كددان قائمدداً مددن البنددى األساسددية للتعلدديم مددن مدددارس  الحددرب

حتددراب أو معسددكرات صددفوف اال ىومعاهدددو وهجددر الطددالب فصددول الدراسددة إلدد

 الالجئين والنازحينا

إن التوسدددع والطفدددرة الكميدددة التدددي شدددهدها قطددداع التعلددديم فدددي مسدددتوياتس  

امعيددةو لددم يصدداحبس مددا يتطلبددس مددن مقومددات المختلفددةو وبخاصددة فددي مراحلددس الج

وتطددويره لمواكبددة  مو وخاصددة فيمددا يتصددل بتحسددين نوعيددة التعلددينجاحددس وفاعليتددس

 ا احتياجات البالد التنموية

إن مرحلددة السددالم والتنميددة القادمددة تتطلددب صددياغة رؤيددة متكاملددة للنظددام التعليمددي 

فددي الرؤيددة االسددتراتيجية مددن وسياسداتس وأهدافددس ومتطلباتددسو تتكافددأ مددع مددا حددددناه 

أهدددداف سياسدددية واقتصدددادية واجتماعيدددة وثقافيدددةو بمدددا يحقدددق المصدددالح القوميدددة 

المسدددتقبليةا ويتطلدددب النظدددام التعليمدددي المنشدددود التددددقيق فدددي  المنددداه  الدراسدددية 
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وتطويرهدا بحيدث تسدتوعب قضدايا الدوطن وثقافدة السدالم والوحددة الوطنيدةو وربدط 

رندددام  التنمدددوي الدددوطنيو واحتياجاتدددس مدددن التخصصدددات البدددرام  التعليميدددة بالب

المختلفة لتنشئة جيدل قدادر علدى اإلسدهام الفاعدل فدي تحقيدق هدذا البرندام  وصدياغة 

المسددتقبل المرتجددى للددوطنو علددى أال يددسثر التوسددع الكمددي سددلباً علددى النددات  الكيفددي 

الدارسددين  فددي التعلدديما كمددا يتعددين تشددجيع االبتكددار واالختددراع برعايددة النوابددغ مددن

و هدددذا باإلضدددافة إلدددى جسدددر الهدددوة بدددين الجنسدددين فدددي جميدددع المراحدددل والبدداحثين

 سددتفادة مددن شددبكة المعرفددة االلكترونيددة يو وتعلدديم وتدددريب الطددالب لالتعليميددة

(Global Information Network)ا 

 

 التعليم الفني واسطة العقد التنموي 

إن النقد الذاتي يتطلب مصارحة النفسو بدأن موقدف الدولدة والمجتمدع معداً مدن التعلديم الفندي 

مزايددا التعلدديم الفندديو ودوره فددي بندداء المهدداراتو  عددنكددان سددلبياًا وبددرغم الحددديث المكددرر 

والددربط بددين المسددتويات المهنيددة والقاعديددة فددي العمددلو فددإن هددذا النددوع مددن التعلدديم البددالغ 

شددهد إهمددداالً بددل تدددهوراًا فالمدددارس الفنيدددة حرولددت إلددى مدددارس أكاديميدددة  األهميددة و قددد

لضددغوط غيددر مستبصددرةا و المعاهددد الفنيددة التددي كانددت قائمددة والتددي أدّت دوراً مقدددراً فددي 

تقدم السودانو قد حرولت إلى كليدات أو جامعداتا والتوسدع الدذي حددا فدي التعلديم العدالي قدد 

و دون كبيدر اهتمدام بمسسسدات التعلديم العدالي األخدرىو ركز علدى الجامعدات ونشدر الكليدات

خاصة المعاهد الفنيةا صحيح أنس قد قيل إن من مهدام الجامعدات تخدري  الفنيدينو ولكدن حدظ 

 هذا القول في أرض الواقع إهمال متصلا هذه ثغرة ال بد من سدهاا
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 حتياجات الخاصة دليل ويي وتحضراالهتمام باصحاب اإل 

الشددريحة مددن المجتمددع دليددل وعددى وتحضددرا واهتمددام بهددسالء يكددون  إن الهتمددام بهددذه 

بددعم فرصدهم فددي التعلديم والتدددريب والعمدلو وفددق احتياجداتهمو وبسددط شدبكات األمددان 

االجتمددداعيو حتدددى يصدددبحوا أعضددداء فددداعلين فدددي المجتمدددعو ويسدددهموا فدددي نهضدددتس 

رعدداهم وتهددتم االجتماعيددة ةاالقتصدداديةا وعلددى الدولددة ومنظمددات المجتمددع المدددني أن ت

بتدوفير احتياجدداتهم وتشدجعهم وتحفددزهم وتدوفر لهددم سدبل العدديش الكدريمو واسددتيفاء كددل 

 حقوقهمو وعلى قدم المساواة مع فئات المجتمع األخرىا

 

  ةو التقانوالبحث العلمي اقتصاد العصر قائم يلى العلم 

وقددد تجاهلددت  البحددث العلمددي مددن أساسدديات النهضددة التنمويددة والتطددور االقتصدداديا

الحكومددات المتعاقبددة أهميددة تطويرالبحددث العلمددي واسددتثمار نتائجددس لتحقيددق النهضدددة 

االقتصادية والصناعيةا فنجدد أن نسدبة التمويدل أو الميزانيدة المخصصدة للبحدث العلمدي 

% من الميزانية القوميةو بينمدا تصدل هدذه النسدبة إلدى مدا ال 20, في السودان ال تتجاوز 

البلدددان التدي تعدي أهميددة البحدث العلمديو وعلددى سدبيل المثدال تبلددغ  % فدي10يقدل عدن  

 % من جملة الميزانية القومية األمريكيةا 17ميزانية وكالة الفضاء األمريكيةل ناسال 

والبحث العلمي في السدودان قدديم وراسدخ بددأ بإنشداء هيئدة البحدوا البيطريدة بسدوبا  

وهيئددة البحددوا الزراعيددة  1902والمعمددل الصددحي القددومي فددي عددام  1900فددي عددام 

 1965ثددم هيئددة البحددوا واالستشددارات الصددناعية فددي عددام  1904بودمدددني فددي عددام 
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بأهميددة تطويرالبحددث ا وقددد دفددع اإلدرا  1971والمجلددس القددومي للبحددوا فددي عددام 

عهددد إليهددا وضددع وتنفيددذ الخطددط  لعلددوم والتقانددةمختصددة ل نشدداء وزارةإ إلددى  العلمددي

والسياسات واالسدتراتيجيات فدي مجدال البحدث العلمدي والتقاندة  والتنسديق بدين األجهدزة 

وهددذا بددال شددك  المختلفددة  وتوجيددس جهودهددا لخدمددة االقتصدداد القددومي والتنميددةا البحثيددة

توجدس مستبصدر و لكنددس مدا زال يفتقددر إلدي التفعيددل الدالزم بتخصدديص المدوارد الماديددةو 

واالسدتغالل األمثددل للبحددث العلمددي التطبيقدديا  فددال بددد أن تدددعم الدولددة مجدداالت البحددث  

وتركددز الجامعددات ومراكددز األبحدداا علددى البحددوا التطبيقيددة   (R&D )والتطددوير  

ا كمددا يتعددين زيددادة اسددتثمارات حتددى تسددهم فددي توهيددف المعرفددة فددي البددرام  التنمويددة

ر واالسددتفادة مددن عمليددات نقددل التقنيددةا القطدداع الخدداص فددي أنشددطة البحددوا والتطددوي

ـي مددن الحكومددات فقددطو بددل أن كبريددات أتددفتمويددل البحددوا فددي الدددول المتقدمددة ال ي

 الشركات تتسابق لتمويل البحوا ليستفادة من نتائجها في اإلرتقاء بمنتوجاتهاا 

بحدث ريدد لهدا أن تتخصدص فدي مجداالت الأر  على الرغم من إنشاء الكثير مدن الهياكدل التديو

و مددن مجددالس ومراكددز ووزاراتو فددإن مددا هددل يرخصددص لمجددال البحددث ةالعلمددي والتقاندد

اسدتنباتاً وإعمداالً  ةالعلمي قدد كدان شدحيحاً ومدا يدزالا وبمدا أن التقددم فدي المعلومدات والتقاند

لتطددوير كددل مجددداالت السددعيو بخاصدددة اإلنتدداج وتقددددم المعرفددةو واإلنتددداج فددي مجاالتدددس 

خدميدةو فإندس البدد أن يخصدص لدس نسدبة مقددرة مدن الندات  المحلدي الزراعية والصدناعية وال

اإلجماليو لنتمكن من اللحاق بركب العلم والتقانة الدذي بدوندس نظدل فدي دائدرة الددول الفقيدرة 

واألقل نمواًو برغم القدرات  الهائلة للسودانو البشدرية منهدا والطبيعدةا هدذه حقيقدة أصدبحت 

 يقع بسدبب غيداب العبقريدةو وإنمدا يحددا بسدبب تجاهدل بديهيةو وجل األخطاء في الحياة ال

 البديهياتا
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 ةالنقله م  الثقافة الورقية الى الثقافة االلكترونية م  لوازم الطفرة المرتقب 

يشهد عالم التقانة والمعلومات والمعلوماتية والثقافة الرقميدةو طفدرة متصداعدة فدي كافدة 

واالتصدال والبدث  اإلنتداجالمجاالت الحيويدة لينسدانا وبخاصدة مدا تعلدق منهدا بوسدائط 

االنتقدددائي للمعلومددداتو ووسدددائط األقمدددار الصدددناعيةو والبدددرام  السدددلكية والالسدددلكية 

و وأسداليب اإلدارةو والددتعلم مددن البعدددا بددل اإلنتدداجتخطدديط ووبدرام  التلفددازو ووسددائل ال

و جددراءاتيددةو وتبسدديط اإلاإلنتاجيشددهد عصددرنا هددذا مشدداريع ملموسددة لرفددع الكفايددة 

وتنشددديط أدوات القطددداع الخددداص والقطددداع العدددامو بدددل وصدددياغة االجهدددزة التنفيذيدددة 

صدددياغة والحكومددات صدددياغة الكترونيدددة جديددددة تعدددين فدددي إتخددداذ القدددرار وتعميمدددس و

القددوانين واللددوائح وإنفاذهدداا كمددا اًن الخطددط االسددتراتيجية فددي جميددع مكونددات التنميددة 

تسددتند علددى المعلومددات التددي تسدداعد فددي تحديددد اتجاهددات ومسددارات التقدددم فددي كافددة 

 القطاعات والمناشطا

العبدرة فدي هدذا المجدال هددي ضدرورة مواكبدة هدذا التطددور الحيداتي الحتمدي وإنزالدس فددي 

سددات العامددة والتشددريعاتو وتشددجيع ااقددع وتعميمددسو مددن خددالل صددياغة السياًرض الو

التوسددع واالسددتثمار فددي هددذا المجددالا بددل يسددتوجب للطفددرة المرتقبددةو إن أردنددا لهددا اًن 

تكون واقعاًو أن نتعامدل مدع هدذه الثقافدة المتجدددة برؤيدة ثاقبدة و كدوادر بشدرية مسهلدةو 

فرهددا التقاندددات الحديثددة ووسددائط المعلومدددات واإلفددادة مددن اإلمكانددات الهائلدددة التددي تو

واالتصداالتو عبدر لاالنترندتلو خاصدة وأن حجدم التجدارة االلكترونيدة علدى االنترندت 

و واقتدران تكنولوجيدا قد بلغ اليوم ثمانين بالمائة تقريبداً مدن المبدادالت التجاريدة المباشدرة

يطدددور الهياكدددل المعلومدددات وشدددبكة االنترندددت والتجدددارة االلكترونيدددة مدددن شدددأنس أن 
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التنظيميددة واالقتصدداديةو ويسدداعد علددى القفددز واجتيدداز الحددواجز الحاليددة التددي تعتددرض 

  سبيل التنمية في بالدناا

 بدايات وإخفاقات: الحكومة االلكترونية 

مشددروع الحكومددة االلكترونيددة فرضددس التطددور التقنددي العددالمي المتسددارعو وأهميددة 

واالتصددداالتو وتسدددخيرها لخدمدددة التنميدددة االسدددتفادة مدددن تكنولوجيدددا المعلومدددات 

االقتصددددددادية واالجتماعيدددددددة والخددددددددمات االداريدددددددة والمصدددددددرفية والتعليميدددددددة 

 والصحيةاااالخا

لقددد شدددهد السدددودان ومندددذ بضدددع سدددنوات بددددايات متواضدددعة للددددخول إلدددى دائدددرة  

لكدن نجاحدات التجربدة مدا زالدت محددودة بسدبب شدح المدوارد  الحكومة االلكترونيدةا

البشدددرية والمسسسددديةا إن التطدددور االقتصدددادي واالجتمددداعي والتنمدددوي الماديدددة و

م أو دا واالنتصدددار فدددي معركدددة التقددديقتضدددي تعمددديم إتاحدددة الخددددمات االلكترونيدددة 

التخلددف التددي نخوضددهاو يقتضددي شدديوع المسسسددات الذكيددةو بدددالً مددن االجددراءات 

وال  والرقميددةا الجامدددةو واالعتمدداد علددى الممسسسددات الشددبكية والتقانددة المعلوماتيددة

بد مدن تهيئدة البنيدة التحتيدة الالزمدة لتشدغيل الخددمات االلكترونيدة واالنجداز السدريع 

للمعدددامالتو وتحسدددين إجراءاتهددداو ثدددم اإلنتقدددال فدددي المرحلدددة التاليدددة إلدددى تدددوفير 

الخدددمات االلكترونيددة عبددر اإلنترنددتو وعبددر قنددوات جديدددة كددالهواتف واألجهددزة 

م االلكتروندي مدن الحسداب المصدرفيو وخددمات إصددار خصدلالنقالةو مثدل الددفع وا

التدددراخيص وتجديدددددهاو والحجددددز االلكترونددديو وخدددددمات الجددددوازات والهجددددرةو 

والعقدارات واالسدتئجار والتمليدك وتسددجيل العقداراتو والبطاقدات الصدحيةو وملكيددة 

 ااااالخالسيارات
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واالعتمدداد  ن مددن أهددم خصددائص اإلدارة االلكترونيددة التقليددا مددن اسددتعمال الددورقإ

علددددى االرشدددديف االلكتروندددديو والبريددددد االلكتروندددديو والمفكددددرات االلكترونيددددةو 

 ا وإلدى جاندب تخطدي المكدانو بانجداز المعدامالت عدن بعددو فدإنوالرسائل الصدوتية

الخدمات االلكترونية  تتيح تخطي الزمدانو فالعداملون فدي وسدائط االعدالم واقتصداد 

وبدذلك يمكدن إجدراء كدل المعدامالت مدن أى  ساعةا 24المعرفة يعتبرون يوم العمل 

موقع جغرافي أو زمانيو فيوفر ذلك مصاريف االنتقالو ويقلدل مدن االختناقدات فدي 

المدينددةو ويوقددف الهجددرة مددن الريددف إلددى المدينددة ويسددهم بددذلك فددي تنميددة المندداطق 

 الريفية وتحسين نوعية الحياة والخدمات فيهاا

ى مسدددتوى بسدددط الحكومدددة االلكترونيدددة والخددددمات إلدد ن الوصددول فدددي االقتصدددادإ

أصددبح هدددفاً للحكومددات فددي العددالم ومعيدداراً لتقدددمهاا وال بددد مددن معالجددة إخفاقاتنددا 

الماديددة والبشدددرية بسددبب شددح المددوارد  والدددفع بتجربتنددا التددي مددا زالددت محددددودة

و الالزمدةالتمويدل مدوارد والمسسسيةا ومن الضدروري تعمديم التجربدة  وتخصديص 

لمعنددوي والتنفيدددذيو وبدددث الددوعي بددددءاً بالمدددارس حدددول منهجيدددة وحشددد الددددعم ا

التغييددرو ونشددر ثقافددة المعلومددات واالتصدداالت والتعامددل االلكتروندديا وتددأطير كددل 

ذلك في قانون خاص بالمعدامالت والسدجالت االلكترونيدةو تشدار  فدي وضدعس كدل 

 الجهات القانونية والفنية واالقتصادية واالجتماعية المختصةا 

 

 أول األولويات واقتاليه مكافحة الفقر 

الفقدر المددقع سدبة فدي جبدين االنسدانيةا وينبغددي أن يكدون القضداء علدى الفقدر هدو هدددفنا 

الذي ال يعلو عليس هدفا  فإن لم نكثف جهودندا للقضداء علدى الفقدرو فدإن الفاقدة والعدوز 

راعات فدددي تددأجي  الصددد ووالتفدداوت التنمددوي  ووعدددم المسددداواة وستسددهم مددع البطالدددة
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الداخلية وإطالة أمدهاا وفدي السدودانو وكمدا فدي بلددان أخدرىو هنالدك تفاعدل فتدا  بدين 

الفاقددة والنددزاع العنفدديا وال زالددت نسددبة كبيددرة مددن مجتمعاتنددا تعدديش فددي فقددر طدداحن 

وتحددت مسددتوى خددط الفقددرو نتيجددة محدوديددة المددواردو وعجددز السياسدداتو والتفدداوت 

 تيجة ما تخلفس الصراعات والنزاعات من دماراالتنموي بين المركز واألقاليمو ون

تبدع طدوال العقدود الماضديةو أندس لدم يضدع مكافحدة امن أخطاء التخطديط التنمدوي الدذي  

الدوليددة ممثلددة فددي منظومددة  األسددرةالفقددر واقتالعددس فددي مقدمددة أولوياتددسو فددي حددين أن 

اصددة تلددك المتحدددةو والعديددد مددن وكاالتهددا المتخصصددةو ومددستمرات القمددةو وبخ األمددم

المتصلة بالتنمية االجتماعيدةو والسدكان والتنميدة والغدذاءو قدد هلدت تنبدس لهدذه األولويدةو 

وأجرت مسسسات عديدة أبحاثاً معمقدة فدي هداهرة الفقدرا فمدا كدان ينبغدي أن تهمدل هدذه 

في البقداء والعديش الكدريمو حتدى جداء حصداد  اإلنساناألولويةو العتبارات متصلة بحق 

هددذا اإلهمددال حروبدداً ونزاعدداتا وقددد صددحب ذلددك تددرد فددي أحددوال معيشددة المددواطن 

وتفشدي الكثيدر مدن األمدراض المسدتوطنة والوبائيدةا صدحيح إن الحدرب األهليدة قدد أدت 

إلدى تبديدد الكثيددر مدن المددواردو وحالدت دون توجيههدا إلددى أولويدات هلددت ملحدةو ولكددن 

ا ال يبددرر عدددم االهتمددام بمسددألة الفقددر بالصددورة التددي تسددتحقهاو لتأثيرهددا البددالغ فددي هددذ

حياة شرائح واسعة من النداس فدي الريدف والحضدرا لدذا يجدب أن تكدون مسدألة مكافحدة 

فالسدبيل المسدتدام  الفقر واجتثاثسو من أولويات اسدتراتيجية التنميدة المسدتقبلية فدي الدبالدا

إذ ال سدالم مدن دون تنميددةو  اة الجدوع والفقددر وتعزيدز التنميدةلتحقيدق السدالم هدو مكافحد

وال سددالم وال تنميددة مددن دون عدالدددة اجتماعيددة ورخدداء ومسددداواة فددي فددرص التعلددديم 

 والغذاء والعملو فأفضل برنام  لمكافحة الفقر هو العملا
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  القطاو الزرايي ديامة اقتصاد الوط 

ما زالت الزراعةو  في القدرن الحدادي والعشدرينو أداة جوهريدة مدن أجدل التنميدة المسدتدامة 

إن الزراعددة  بشددقيها وتحقيددق األمددن الغددذائي وتوسدديع سددبل الخددالص مددن بددراثن الفقددرا 

النبدداتي والحيددواني قددد هلددت القطدداع الرائددد فددي االقتصدداد السددوداني ومرتكددز حيدداة الغالبيددة 

نا وتحتددل الزراعددة أهميددة كبددرى فددي النددات  اإلجمددالي المحلددي العظمددى مددن أهددل السددودا

والصددادراتو بددل إن الصددناعة فددي السددودان القائمددة علددى التصددنيع الزراعدديو تعتمددد علددى 

الزراعددة إنتاجدداً وتصددديراًا لددذا توجبددت حمايددة البنيددات األساسددية للددريو والمددوارد المائيددة 

ي والتقليدددديو والثدددروة الحيوانيدددة والزراعدددة المرويدددة والزراعدددة المطريدددة بشدددقيها اةلددد

والسدمكية والمدوارد الطبيعيددة وتطويرهداو إذ أنهدا المصدددر الرئيسدي للثدروة ومددا تدوفره مددن 

 موارد مالية الزمة للتنميةا

 

 ومسسساتهم الصغيرةوحيازاتهم ويتطلب نجاو التنمية االهتمام بصغار المنتجين 

ع الخدداص ومنظمدات المجتمدع المدددني و وإقامدة الشددراكات مدع القطداوالمتوسدطةو وحمايتهدا

كمدا تلدح الحاجدة إلدى التركيدز علدى تنويدع  مدن أجدل تنفيدذ بدرام  الزراعدة مدن أجدل التنميدةا

الزراعيدددة والتدددروي  لهددا وتدددوفير المددددخالت الزراعيددة ومراجعدددة السياسدددات  المحاصدديل

هتمددام وبخاصددة مددا اتصددل منهددا بالتمويددل والضددرائبو تشددجيعاً لالسددتثمارا إن اال الماليددةو

 الزراعي يتطلب الحفاه على البيئة وتوازنها بترشيد استعماالتهاو ومراعاة هذا بالقطاع

 الرشد بتخصيص مساحات متوازنة للمراعي والغابات والزراعةو واالهتمام بتنمية

 موارد المياه وحسن استخداماتهاا إن النهوض بهذا القطاع بالغ األهمية

 خالل إدخال أدوات التقانة المالئمة في أساليب ية مناإلنتاجيتطلب أيضاً زيادة 

 وتطوير السالالت النباتية والحيوانية والسمكيةو اإلنتاجالريو وصيانة التربةو و

والحاجددة ملحددة لتحسددين تقنيددات إدارة  وأن نتخيددر لكددل إقلدديم أنددواع الزراعددة التددي تناسددبسا

مددا فدي ذلددك اعتمداد أصددناف ومرونددة أنظمدة الزراعدةو ب والميداه والمواشدديو وزيدادة التربدة
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أكثدر تحمدالً ومقاومدة لافدات واألمدراض والجفدافو واسدتغالل التقنيدات اإلحيائيدة والبيئيدة 

لتقليدل اسددتخدام الكيماويدات الزراعيددةو وذلدك بالتوسددع فددي الفالحدة مددن أجدل حمايددة التربددة 

لتنوع وإراحددة األرض والتسددميد الطبيعددي وحفددظ التربددة ومكافحددة اةفددات باالعتمدداد عل ددا

البيولدوجيا وال بددد كددذلك مددن التحسدب لألضددرار التددي يمكددن أن يحددثها تغيددر المندداخ علددى 

 المساحات المزروعةا

 

 والمقصدددد المنشدددود مدددن تنميدددة القطددداع الزراعدددي هدددو تحقيدددق األمدددن الغدددذائي للسدددودانو

و  اإلنتددداجو االسدددتثمار فدددي فدددرص وتخفددديه نسدددبة الدددذين يعدددانون مدددن الفقدددر المددددقعو 

العالميدةو خاصدة  سدواقالتنافسدية فدي األ دراتس وتنويعهاو واالرتقداء بقددراتهاومضاعفة صا

وعضدو فدي السدوق  وأفريقيدالددول شدرق وجندوب  وأن السودان عضو في السوق المشتركة

 لالنضمام إلى منظمة التجارة العالميةا العربية المشتركةو كما أنس يعد

 

 

 

  الشاملةالصناية والطاقة والتعدي  م  ضرورات التنمية 

 

 إن موارد السودان وتركيبتس االجتماعية ونموه االقتصاديو تجعل من قطاع

 الزراعة والمراعي والثروة الحيوانية والسمكية والموارد المتجددة والصناعات

 والحرف وصناعة الثقافةو المكّون الرائد للتنمية الشاملةا فالتكثيف الزراعي غير

ً ممكن بدون بنيات صناعية متقدّمةو   والمنتجات الزراعية ال تكون أساساً استثماريا

 واعداً بغير قاعدة صناعية عريضةا كما أن األنشطة الصناعيةو هي التي تحّول

 الخامات والمخلّفات الزراعية إلى منتجات متنوعةو متميزة الخصائصو عالية

 القيمةو فضالً عن صناعة مدخالت الزراعة من أسمدة ومبيدات وكيماويات
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 وتالت زراعية ومعدات تجهيز ومعدات تجهيز التربةا وأدوات

 

وبغيدر هدذا الددور المركدزي للصدناعة المرتبطددة بالقطداع الزراعديو وهدذه هدي العبدرة التددي 

نعتبددر بهدداو ترتددد  الزراعددة إلددى اقتصدداد الكفدداف وانحصددار الرقعددة المزروعددة وضددالة 

المعلومددددة العلميددددة يدددةو وتلددددف المحصددددول باةفدددداتو وغيددداب المعرفددددة التقنيددددة واإلنتاج

 المدروسةا

 

وللصناعة أهميدة مشدابهة فدي تنميدة قطداع الثدروة المعدنيدةو بتحويدل الخامدات المعدنيدة إلدى 

منتجددات صددناعية اسددتراتيجيةو وبصددناعة مددواد البندداء مددن المعددادن الصددناعية والحجددارة 

ومددن امهددم االشددارة هنددا إلددى أن مسددتهمة  والحصددى ومددواد العمددران المالزمددة األخددرىا

% فدي العدام 10 الصناعات التحويلية في النات  المحلي اإلجمالي قد ارتفعدت إلدى أكثدر مدن 

 المنصرما

 

وبهذا الفهدمو فدإن االسدتغالل التجداري للدنفط يسدتدعي النهدوض بالزراعدة والثدروة المعدنيدة 

مددوارد األّوليددة الزراعيددة والثددروة خطددة متكاملدة لتنميددة ال إطدداروإلدى تكثيددف الصددناعة فددي 

المعدنيددة فددي اتجدداه واحددد متناسددقا وبالتددالي تصددبح التنميددة الصددناعية جددزءاً ال يتجددزأ مددن 

اسدتراتيجية اإلصدالو االقتصدادي المتكامدل القددائم علدى تحريدر االقتصداد الدوطني وإطددالق 

 طاقاتس الكامنة وتعزيز اقتصاديات السوقا

 

يددة األخددرى وضددمان للتنميددة القابلددة اإلنتاجقويددة للقطاعددات إن فددي تنميددة قطدداع الطاقددةو ت

لالسدددتدامةا ومدددن هندددا تدددأتي ضدددرورة التوسدددع الكمدددي والندددوعي فدددي المسددداحات المعنيدددة 

باستكشددداف الدددنفط والغددداز الطبيعددديو وتنميدددة المكتشدددف وترشددديده وتطدددويره واسدددتغاللسو 
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بمددا يددسدي إلددى تكثيددف  وتطددوير األوعيددة الهيكليددة والتنظيميددة والتشددريعية المرتبطددة بددذلك

 عمليات التنقيب والتصديرا

 

ينبغددي كددذلك وضددع الخطددط الواقعيددة لينتدداج الكهربددائي والتددي ترتكددز علددى إعددادة تأهيددل 

ورفدع كفايددة المحطددات الحاليدةو وإنشدداء محطددات التوليددد المدائي واسددتغالل الغدداز الطبيعددي 

ا سدابقاً مدن ضدرورة إن وإنشاء محطات حرارية مكملةو بل ويجدب التنبدس إلدى مدا غداب عنّد

شداء محطددات صدغيرة فددي المنداطق البعيدددة مدن مواقددع الخددماتو بكلفددة زهيددةو مسددتفيدين 

من إمكانات وفرص الطاقات الجديدة والمتجددّدةو بدل واالسدتفادة مدن الكهربداء المائيدة قليلدة 

 االكلفةو بالتنسيق مع بعه دول الجوار التي تتوافر فيها هذه النوعية من الكهرباء

 

وبشددأن الطاقددات الجديدددة )الطاقددة البديلددة(و يتعددين التركيددز علددى الطاقددة الشمسددية وطاقددة 

الريدداو والطاقددة الحيويددةو باسددتخدام الطاقددة المجربددة ذات الجدددوى االقتصددادية وبتوطينهددا 

 بواسطة الخبرات السودانيةو واالستثمار في البحوا العلمية التطبيقية في هذا المجالا

 

ي التدديقظ لددس بشددكل اسددتراتيجيو هددو صددناعة التعدددين التددي غابددت عددن درس تخددر يسددتدع

خطط السودان التنموية طدويالًو رغدم الخامدات المعدنيدة التدي تدذخر بهدا الدبالدو األمدر الدذي 

يقتضددي إنفدداذ حالددة التقنيددة الصددناعية لتحددديث ووضددع الخددرائط الجيولوجيددة والتعدينيدددة 

سدددتثمار خامدددات المعدددادن المكتشدددفة فدددي المبنيدددة علدددى أسدددس البحدددث العلمدددي الددددقيقو ال

الصناعات المحليةو بمدا يحقدق الطفدرة فدي صدناعة االسدمنت والزجداج واألسدمدة والخدزف 

والكيماويات البوياتو وتنمية مواقدع الكدروم والمايدك الجدبص والرخدام والجرانيدت والحديدد 

تيجي يجددذب والددذهب والزنددك والنحدداس والنيكددل والمنجنيددز واليورانيددوما هددذا قطدداع اسددترا

رؤوس األموال المحلية واألجنبية لالستثمار فدي تنميتدس وتوسديع قاعدتدس بمدا يحقدق االكتفداء 

 الذاتي ويفتح أبوابا وفرصا للتصديرا
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وال بددد مددن التوسدددع فددي إنشدداء مراكدددز التدددريب الصددناعي ومراكدددز تطددوير الصدددناعات 

شدددطة الصدددناعية الصددغيرة والمتوسدددطةا وبصددورة عامدددة ينبغدددي العمددل علدددى توزيددع األن

وتوطينهددا فددي واليددات السددودان المختلفددةو وذلددك لتحقيددق االسددتفادة مددن المددوارد الطبيعيددة 

المتاحدة بالواليدات وتحقيدق التنميدة المتوازندةا وباالضدافة إلدى البعدد التنمدوي واالقتصداديو 

فإن توطين الصناعات في األقاليم واألرياف يسدهم فدي توطيدد االسدتقرار االجتمداعي ورفدع 

 ستوى معيشة المواطنينام

 

وتحفيدددزه لتطددوير مسدداهمتس فدددي توسدديع القاعددددة  وكددذلك يتعددين تشدددجيع القطدداع الخدداص

الصناعيةا وإيالء أهميدة خاصدة للمعلومداتو وهدي حيويدة لتطدوير الصدناعةو والتوسدع فدي 

اسدتخدام تكنولوجيددا المعلومداتو وترقيددة صددون حقدوق الملكيددة الفكريددةو واإلفدادة مددن دعددم 

الدوليةكاليونيددددوا ومدددن المعلدددوم أن تخفيدددف األعبددداء الضدددريبية علدددى القطددداع  المنظمدددات

الخدداص يشددجع علددى االسددتثمارات فددي هددذا القطدداع الهددام ويخفددف بالتددالي العددبء علددى 

 المواطنا

 

 

 معلومات األرض ترجمة للواقع 

 

للبياندات يشهد عالم التقانة اليوم نقلة كبدرى فدي األنظمدة اإللكترونيدة للتخدزين والبرمجدة 

قمدددار والخدددرائط والمعلومدددات األرضدددية والمعالجدددات الرقميدددة والحاسدددبات اةليدددة واأل

الصناعية للخرائط ولجمدع المعلومدات الحسدابيةا ولدن تقتصدر هدذه النقلدة علدى الجواندب 

الحياتيددة العامددةو بددل شددملت األرض بحسددبانها المصدددر الرئيسددي للثددروات الزراعيددة 

 عدنيةاوالحيوانية والبترولية والم
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العبدددرة التدددي لدددم نعتبدددر بهدددا طدددويال هدددي ضدددرورة مواكبدددة هدددذه التطدددورات التقانيدددة 

واإللكترونيدة واسدتغاللها وتنميتهدا وتسدخيره السدتثمار ثدروات األرضا ولدم يتدأتى ذلددك 

إال بالتحول من الثقافة الورقيدة لمعلومدات األرضو إلدى الثقافدة اإللكترونيدة التدي تسداعد 

واسددتقرائها واسددتخدامها االسددتراتيجي وتخزينهددا ومعالجتهددا  علددى اسددتقاء المعلومددات

وبثهاو بل وتعين في المعرفة الدقيقدة بثدروات األرضو وتحديدد أنواعهدا ومواقعهداو ومدا 

بظاهرهددا مددن معددالم طبيعيددة وصددناعية ومددا بباطنهددا مددن معددادن ونفددط وغيرهددا مددن 

ة وتجميدددع معلومدددات الثددرواتا إن التخطددديط التقندددي للمسدداحة وإعدددداد الخدددرائط الدقيقدد

األرض إلكترونيدداًو ضدددرورة قصدددوى لعمليددات االستكشددداف واالسدددتثمار واالسدددتغالل 

 األمثل ليمكانات المتاحةو بما يسهم في تحقيق النهضة التنموية المنشودةا

 

 شبكات المواصالت واالتصال شرايي  التنمية والبناء 

والكبدداري ومددوانم النقددل البددري إن بندداء وتأهيددل شددبكات الطددرق والجسددور واالتصدداالت 

والنهددري والبحدددريو والمطددداراتو وتأهيدددل القدددائم منهدداو مرتكدددز أسددداس للتنميدددة الشددداملة 

والنهضدة االقتصددادية واالجتماعيدة المرتقبددةو وعامددل هدام فددي التواصدل مددع دول الجددوارو 

وتبدددادل المندددافع مدددع الددددول واألقدددداليم والمجموعدددات االقتصدددادية والسياسدددية المحيطددددة 

لسودانا إن توافر هذه الشدبكات ضدرورة الزمدة للتفداعالت الحضدارية والثقافيدة الميسدرة با

 لتحقيق الوحدة الوطنية والبعث الحضاريا

 

 إن إهمال بناء الشبكات الواصلة بين أقاليم السودان ومع دول الجوار قد أعان

 في تعميق أسباب الفرقة والنزاعات واالحترابو وحجب فرص وإمكانات

 ل العرقي والثقافي بين األفراد والمجموعات واألقاليم والدولاالتواص

 هذا درس جوهري يستوجب التفطن لسو إن أراد السودان أن يخلق من
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 التنوع والتراضي أسباب قوة وتماسك وتنمية وبعث حضاري جديدا

 وثمة أمر مرتبط بالبنى األساسيةو وهو تأصيل العمران والتنوع

ً  في أنماطسو والربط بينها  عبر قنوات النقل والمواصالت واالتصاالتو قوميا

والبددد مددن تطددوير الهياكددل األساسدية التددي تمكننددا مددن االسددتفادة مددن ثددورة  وإقليميداً ودوليدداًا

التددي تتددديح لنددا تخطدددي حددواجز الحددددود واالنفتدداو علدددى الشددعوب والثقافدددات االتصدداالت 

 للعولمةاواالقتصادياتو  واإلفادة من األبعاد اإليجابية 

 

 التنمية الريفية الشاملة مفتاح التقدم واالستقرار 

من العلل التي كلفدت الدوطن كثيدراً إهمدال التنميدة الريفيدةو وإن مدا حددا منهدا جداء متقطعداً 

وغيددر شدداملو فالتنميددة الريفيددة تعنددي االهتمددام بإنسددان الريددف تعليمدداً وصددحة ومعاشدداًو 

الريفي زراعدة وثدروة حيوانيدةو وصدناعات زراعيدةو وإصدحاحاً للبيئدة واجتهداداً  اإلنتاجوب

فدي الحفداه علددى توازنهداا وبغيددر هدذا يتفشددى الفقدر وتداعياتددسو مدن مددرض وجدوع وأميددةو 

ويحدل عددم االسدتقرار والمنازعددات بسدبب المداء والمرعددىا لقدد فداقم مددن هدذا الوضدع حددل 

قليلددة التكلفددةو إضددافة إلددى  ياشددرة فددي اإلدارةو وهدداإلدارة األهليددةو التددي كانددت وسدديلة مب

إذ كددان مددن الممكددن  وشددائ  القربددى التددي قامددت عليهدداا وإن حلهددا قددد كددان خطددأً كبيددراًو

إصددالحها وتطويرهدداو ومددا يدددزال لهددا دور مقدددم فددي تحقيدددق األمددن واالسددتقرارو ومندددع 

وتقاليددددهمو  المنازعددات وفضددهاو لمعرفددة رجاالتهددا بدددأهلهم ومندداطق وجددودهم وعدداداتهم

 وبسبب مزية لاألجاويدلو والتي هي من أقدر أجهزة حل المنازعات القبلية والمحليةا

إن النمدو االقتصددادي يجدب أن يتددرجم إلددى تراجدع مضددطرد فددي مسدتويات الفقددرو وخاصددة 

فددي المندداطق الريفيددةا والبددد مددن زيددادة االسددتثمار العددام والخدداص فددي المندداطق الريفيددةو 
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دمات العامدةو بزيدادة اإلنفداق علدى الصدحة والتعلديمو وتدوفير الميداهو وخاصة في مجال الخد

 ومد شبكات الطرق واالتصاالت ودعم االنتاج الزراعيا 

إن نه  التنمية الالمتكافئدة هدو الدذي قداد إلدى تهمديش األطدراف وتركيدز الثدروة فدي المركدز 

اعات و تددراكم وانفجددر فدددي شددكل صدددرالنيلددي وأسددفر عدددن تفدداوت اقتصددادي واجتمددداعي

ونزاعدداتو ولعددل التركيددز علددى التنميددة الريفيددة هددو السددبيل األمثددل للقضدداء علددى جددذور 

   التهميش واإلقصاءا

  الستقامة التنمية الشاملة الزمةالتنمية الصحية 

تشدكل الخدددمات الصدحية قطاعدداً خدددمياً فحسدبو بددل هددي مقصدد اجتمدداعي رئدديسو  ال

لتحقيقددس وتفعيلددسا ولددذلك كددان علددى تتضددافر وتتناسددق أهددداف كددل القطاعددات األخددرى 

الدولدة والمجتمددع نشددر العنايددة الصددحية األساسديةو وقايددة وعالجدداً وتددأهيالًو علددى كافددة 

ومحاربدة أسدباب وفيدات األطفدالو  وبصدورة متسداويةو أهل السودان وأقاليمس المختلفةو

ة وتنشدديط بددرام  رعايددة األمومددةو واستئصددال األمددراض المسددتوطنة والوبائيددة الناجمدد

عددن سددوء التغذيددةو والمحافظددة علددى البيئددةو وتعمدديم التطعدديم ضددد أمددراض الطفولددة 

الفتاكةو وتأهيل المستشدفياتو ورفدع كفايتهداو وتدوفير الددواء االسدتراتيجيو واستئصدال 

األمددراض المستعصدددية كالمالريددا والسدددل والعددوز المنددداعيا وال يكددون تمدددام ذلدددك إال 

بتنميدة األطددر الطبيددة لتمويدل الخدددمات الصددحيةو و بزيدادة االنفدداق فدي الميزانيددة العامددة

البشددرية مددن أطبدداء وفنيددين وممرضددينو وتحسددين شددروط خدددمتهم للحددد مددن هجددرة 

و وتعمدديم العقددول والخبددرات فددي المجددال الطبدديو وتحددديث نظددم المعلومددات الصددحية

 االعمل بنظام التأمين الصحي الشامل
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حية بتشدجيع الصدناعات الطبيدة الدرس الذي يهمندا هدو ضدرورة تعزيدز التنميدة الصد

والدوائيددة والعالجيددةو واسددتنفار القطدداع الخدداص لالسددتثمار فددي هددذا المجددال االسددتراتيجي 

و وتعزيدددز القددددرة التخطيطيدددة فدددي القطددداع الصدددحيو وضدددبط وتنسددديق دور القطددداع الهدددام

الخدداص فدددي خدددمات الرعايدددة الصدددحيةو وتخصدديص مدددوارد أكبدددر فددي ميزانيدددة الدولدددةو 

عددون الخددارجيو وبصددفة خاصددة مددن المنظمددات المتخصصددةو حتددى تددتمكن واسددتقطاب ال

 لدولة من بلوه مجانية العالج في مرافق الولة الصحية تدريجياًاا

 

  اإلنسانالحفاظ يلى البيئة وترشيد استخدام المياه م  مقومات حياة 

 

 إن التعامل األخالقي مع البيئة واالحترام القانوني لهاو طبيعية كانت أم

 و العنصر األولاإلنساناجتماعيةو مطلب ضروري في االستجابة لمبدأ تكريم 

 في التنمية الشاملةا وبما أن بعه المشكالت البيئية تتجاوز الحدود السياسية

 والجغرافية للدولو فإن ذلك يستدعي التعاون اإلقليمي والدولي في االلتزام

 وراء الحفاه على البيئةوبالعهود والمواثيق الدوليةا الهدف المنشود من 

 ورعاية توازنهاو هو االرتقاء بها كماً ونوعاً لمصلحة أهل السودانو خاصة في

 الريفا ويساهم استئصال الفقرو باعتباره عامالً في تدمير البيئةو عبر االيفاء

 بالحاجات الماسة للفقراءو في الحفاه على البيئة وترقيتهاا ولعل هذا االرتباط

 حاربة الفقر والمحافظة على البيئة هو ما غاب عن السياساتالوثيق بين م

 العامة في الماضيو ويجب التنبس لس وتداركس في المستقبلا لذلك فإن ترقية

 الحس البيئي لدى الساسة والمشرعين والتنفيذيينو والطرو العلمي لقضايا البيئة

 يع الرسميةأمران يجب أن يحتال األولوية في هذا المضمارا ثم تأتي المشار
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وحسدن الدتحكم فدي  وإعدادة غدرس الغابداتو  وتياوالنبدوالشعبية لتعمير القطاع الشدجري 

وصددون  والحددد مددن التلددواو ميدداه األمطاروورشددد اسددتخدامهاو وحمايددة مسدداقط الميدداهو

المنداطق الزراعيدة والسدكنية مدن الزحدف الصدحراويو ممدا  التربدة مدن التعريدةو ووقايدة

ر المقومددات البيئيددة التددي تدددعم العطدداء المسددتمر لددألرض واسددتقرا يددنجم عنددس تددوازن

 الطبيعية المتجددةا والموارد

إن مدوارد السددودان الطبيعيددة أكثدر أهميددة مددن البتددرولا والحفداه علددى النظددام البيئييجددب 

أن يكددون األسدداس إلدارة المدددوارد الطبيعيددةا والممارسددات البتروليدددة والتنقيبيددة تنتهدددك 

وكدددذلك عمليدددات إزالدددة الغابدددات وعمليدددات الحفريدددات وميددداه  قدددوانين البيئدددة السددداريةو

 الصرف والفضالت كلها تتم دون كبير اهتمام باثارها البيئيةا

 

كمدا أن ترشدديد اسددتخدام الميدداه حسددب طاقددة المصددادر المتددوافرة عامددل مسدداعد فددي 

بةو تركيددز مكونددات التنميددة القابلددة لالسددتدامةو األمددر الددذي يسددتدعي إدخددال التقانددة المناسدد

وتشجيع التصنيع المحلدي للمعددات واألجهدزة ودعمدسو والتوسدع فدي االسدتفادة مدن الطاقدات 

البديلدة فددي مددد خدددمات الميدداهو وحفددر اةبددار وتشددييد الحفددائر والخزانددات التددي تفددي بهدددف 

القضدداء علددى العطددشو الددذي يهدددد حيدداة قطاعددات واسددعة مددن إنسددان السددودان واسددتقراره 

 وتنميتسا

وتدددريب  تشدجيع بيدوت الخبدرة السدودانيةو واالرتقداء بالكفايدات السدودانيةو كدل هدذا يسدتلزم

مددوارد الميدداه  العدداملين فددي هددذا المضددمارو فضددالً عددن تطددوير األبحدداا الموجهددة لتقددويم

 ورشد استخدامها وحسن إدارتها وإدارة مرافقهاا

ة فدي السياسدات إصدالحات واسدعوتحقيقاً لكل ذلكو يلزم أن يقترن االهتمدام بالبيئدة بدإجراء 

وربطهددا باالسددتراتيجيات القطاعيددة األخددرىو بمددا فيهددا اسددتراتيجيات الزراعددة ومصددائد 

األسما  والطاقة والنقلو وجميعها تتطلدب ضدمانات بيئيدةا والتنميدة المسدتدامة التدي ننشددها 

 تتطلب وجود سياسة بيئية قومية مسئولة وتشريعات شاملة وموحدة وإدارة متكاملةا 



 145 

 

  المناخ : التكيف مع المحتومتغير 

 

مدن أكبددر التحددديات البيئيددة واإلنمائيددةو فدي القددرن الحددادي والعشددرينو التحدددي المتمثددل 

في الحد من تغير المنداخ والتعامدل معدسا ويكداد يجمدع العلمداء علدى أن للنشداط االنسداني 

وسددة فددي تدأثيراً كبيددراً علدى المندداخو فقدد ازدادت بددسر تركيددز غدازات الدفيئددة زيدادة ملم

الغالف الجويو وارتفعت حدرارة األرضو وارتفدع منسدوب البحدرو وانحسدرت األنهدار 

ا ومددا زالددت تتصدداعد معدددالت الجليديددة والغطدداء الجليدددي فددي منطقددة القطددب الشددمالي

تركيددز غددازات الدفيئددة ودرجددات الحددرارة السددطحيةا ومددن المتوقددع أن يعصددف تغيددر 

 اة على التكيف معهاالمناخ بقدرة العديد من األنظمة البيئي

ولتغيددر المندداخ تددداعيات وخيمددة علددى الصددحة اإلنسددانية واألنظمددة البيئيددة واإلحيائيددة 

والينتاجيددة الزراعيددة وتحددول أنمدداط االسددتيطان البشددريو وبالتددالي تخفدديه الدددخل 

وتراجع فرص التعلديم والعنايدة الصدحيةو وبالتدالي زيدادة الفقدر والتدأثير سدلبياً  ومجمدالً 

 التنمية البشريةاعلى 

تتضدرر جميدع دول العددالمو الصدناعية والفقيدرةو مددن التغيدرات المناخيدةا وقددد مثدل بدددء 

و الملحدق باتفاقيدة األمدم المتحددة اإلطاريدة المتعلقدة بتغيدر 1997نفاذ بروتوكول كيوتو لعام 

و خطددوة هامدة للتعامدل الددولي مددع االحتدرار الحدراريا ومددا زال 2005المنداخ فدي فبرايدر 

ً لمجتمع الددولي يسدعى لوضدع ا وبمشداركة أوسدعو  2012بعدد  اأكثدر شدموالً لمد إطداراً دوليدا

 وعلى أساس مبدأ المسئوليات المشتركةو وذلك لكفالة التضافر للحد من تغير المناخا
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إن تغيدر المنداخ قضددية مختلفدة وأكثدر صددعوبة مدن تحدديات السياسددة األخدرىو ألنهددا ال 

نما ستسثر بشدل أكبدر علدى حيداة أطفالندا وأحفادنداا وتغيدر تسثر على حياتنا نحن فقطو وإ

المناخ سيقود إلى إبطاء التطور البشدريو وسديسثر بصدورة كارثيدة علدى الددول األفقدرو 

عددام  وخاصددة فددي أفريقيدداا ولددذلك عقدددت المددم المتحدددة مددستمر المندداخ بنيروبددي فددي

ميدة وبنداء قددراتها و والتزمت بتوفير المساعدة للحد من هشاشة وضدع الددول التا2006

 على جنى فوائد تلية التنمية النظيفةا

يتعين على علمائندا البددء فدي اتخداذ الخطدوات الالزمدة لمجابهدة تثدار  ووفي السودان

وعيددة أوالً بمسددببات تغيددر المندداخا وليبدددأ ذلددك بالتوعيددة علددى نطدداق شددعبي واسددعو والت

اديو مثددل النمددو الصددناعي التغيددر المندداخي والتددي تددرتبط فددي مجملهددا بالتوسددع االقتصدد

وزيدددادة اسدددتهال  الطاقدددة والدددري الكثيدددف والقطدددع التجددداري لألشدددجار وغيرهدددا مدددن 

األنشدطة التددي تددرتبط بالتوسدع االقتصدداديا وليتددزامن ذلددك مدع إجددراء الدراسددات حددول 

تثدار تغيدر المندداخ علدى السدودانو وتطددوير البنيدات التحتيدة الالزمددةن وتطدوير مصددادر 

وأكثرنظافدةو والحدد مدن إنبعاثدات ثداني أوكسديد الكربدون و وحمايدة  طاقدة بديلدة متجدددة

الكفيلدددة باتبددداع سياسدددات مناخيدددة وبيئيدددة جديددددةو   المنددداخ والبيئدددةو وتعمددديم السياسدددات

وخاصددة فددي قطاعددات الزراعددة والغابدداتو ودمددد  تلددك السياسددات فددي كددل جواندددب 

ج بأسدداليب جديدددةو لبتخطدديط القددوميو وإشددرا  القطدداع الخدداص فددي االسددتثمار واالنتددا

وتطويرمزيددد مددن المحاصدديل المقاومددة لتقلبددات المندداخا ويتطلددب كددل ذلددك اسددتقطاب 

الددعم الخددارجي والخبدرات الدوليددة  لتحسدين وتطددوير قددراتنا للتكيددف مدع تغيددر المندداخ 

ودرء تثدداره والتعددايش معددسو والمواءمددة وتطددوير البنددى التحتيددة اإلرصدداديةو وتددوفير 

ب وإجراء البحاا ذات الصلةو وقيدام وسدائل االعدالم بددورها فدي فرص التعليم والتدري

تنددوير الددرأي العددامو وعلددى نحددو مسددتمرو علددى الحقددائق والمعلومددات وإقندداع المددواطن 

واألهم من ذلدك كلدسو أال يدسثر تغيدر المنداخ وتثداره السدلبية فدي  بحتمية التغيير المطلوبا

  _  ستئصال الفقراجهودنا التنموية االقتصادية وجهودنا الرامية ال
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 تنمية السياحة ارتباط بالوط  وتراثه وديم القتصاده 

 

ومعدددالم الحقدددب الفرعونيدددة  وتددداريخ السدددودان الضدددارب فدددي القددددمو وحضددداراتس العريقدددة

هندا  درس غداب عندا  أً غنيدة جاذبدة للسدياحةاوالمروية والمسيحية واالسدالمية خلفدت تثدار

كالسدودانو متعددد البيئدات واللغدداتو  للتعددرف علدى وطدن  كثيدراً هدو دعدم القطداع السدياحيو 

التاريخيدة والحضداريةا ولعدل التفكدر المبكدر فدي تنوعدسو  متنوع الثقافاتو عميق في جذوره

بدأن يصدد مخدداطر اتخداذه مرتكددزاً للنزاعدات والحددروبا وإن  كمصددر قدوة قددد كدان جددديراً 

واألطدددر التشدددريعية التدددي  تحدددديث البنيدددات السدددياحية األساسددديةو تطددوير السدددياحة يتطلدددب

فدددي جدددذب رؤوس األمدددوال األجنبيدددة لالسدددتثمار فدددي هدددذا القطددداع  بمدددا يسدددهم اوهدددتنظم

وال بد من دعم البنيدات التحتيدة لوسدائل النقدل و المسسسدات والتجهيدزات الفندقيدة و الحيويا

فددتح المزيددد منهددا فددي المدددن الكبددرىو وتنظدديم الدددورات التخصصددية المهنيددة للعدداملين فددي 

للسددياحة فددي طدداع السددياحيو ودعددم التددروي  الخددارجي عبددر السددفارات وفددتح مكاتددب الق

الداخليددة تعددرف أهددل السددودان بددوطنهم المترامددي األطددرافو  فالسددياحة عواصددم بعينهددا ا

وأعرافددس وتقاليددده وبيئاتددس المتفددردةو األمددر الددذي يدددعم قاعدددة اإلجمدداع  وبثقافاتددس وأعراقددس

أمددا جددذب السددياحة  موجددب فددي حكددم السددودان مسددتقبالًاالوطنيددةو وأثرهددا ال علددى الوحدددة

وإمكاناتدددس السددياحية التددي تشدددكل أداة  الخارجيددة إلددى السددودانو فتشدددجعس طبيعددة السددودان

وتحسدين األداء المدالي واالقتصدادي للدبالدا فضدالً  إضافية لالسدتثمار فدي صدناعة السدياحة

يخدس وحضدارتس وبنيتددس كثدب علدى السددودان وأهلدس وتار عدن أنهدا جسدر فاعدل للتعددرف عدن

ولدذلك ينبغدي االهتمددام بقطداع السدياحة وإنشدداء إدارة فعالدة للسدياحة ومحافظددة  االجتماعيدةا

علددى البيئددة وقددادرة علددى اجتددذاب السددياحة الدوليددة التددي صددارت تعددرف بأنهددا ل الصددناعة 

 االواعدة للقرن الواحد والعشرينل
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 قومية اإليالم وحيدته تعزيز للحرية والحوار 

عمددل اإلعددالم أداة فددي الصددراع السياسدديو وسردديسو ممددا أدى إلددى ضددمور منددابر لقددد   ِ ر أ

ل حرية التعبيرا فعوضاً عن توهيدف قددرات اإلعدالم فدي بدث الدوعي ؤالحوار الحرة وتضا

بقضددايا الددوطن وقضددايا العصددر وتأكيددد حددق التعبيددر و االتصددال والثقافددة لكددل ضددروب 

سددد فددي وجددس نظمددة الحاكمددة وأشددياعها وتر التنددوع السياسددي والثقددافيو صددارت ترحتكددر لأل

اةخددرا فكددان ذلددك مددن معوقددات االجمدداع السياسددي و الددتالقح الفكددري والثقددافي والعرقدديو 

 ففقد اإلعالمو في كثير من األحيان دوره كرقيب على أداء الدولةا

إن ليعالم وتقنية االتصال قدوة هائلدةو ال يجدوز إهددارهاو ناهيدك عدن توهيفهدا فدي 

خصدددوماتو بدددل ي حسردددن اسدددتثمار هدددذه القددددرات فدددي  المنددداخ المالئدددم للحدددوار تدددأجي  ال

الموضددوعي وإتاحددة الفرصددة للتعبيددر الحددرو وتجليددة قضددايا الددوطنو وتعميددق الددوعي بهددا 

وتعبئة كل قوى المجتمع ليسهام اإليجابي في إيجداد الحلدول لتلدك القضدايا ومعالجدة أسدباب 

و التدي بهدا تتحقدق إعدادة األهددافمدل بدس فدي إنجداز الخلل وسد الثغراتا وهذا ما يتوجب الع

 بناء السودانا

 

 السياسة الخارجية المتوازنة معبر السودان إلى التعاون القويم مع العالم 

ن إلقد اتسدمت سياسدة السدودان الخارجيدة فدي كثيدر مدن مراحدل مسديرتها بعددم التدوازنو إذ 

التركيز على حقيقة االنتماء العربدي لدم يواكبدسو فدي أحدايين كثيدرةو ذات القددر مدن االهتمدام 

و ممدددا أدى إلددى إهمدددال المكدددون األفريقدداني مدددن هويدددة األفريقددديبحقيقددة انتمددداء السددودان 

السودانا كمدا أن الدبلوماسدية االقتصداديةو وبدرغم الحدديث عدن دبلوماسدية التنميدةو لدم تجدد 

في عنهدا فدي السياسدات والممارسدة إال مدسخراً وبددرجات متفاوتدةو بينمدا ينبغدي التعبير الدوا

أن يكددون التركيددز علددى الدبلوماسددية االقتصددادية لتحقيددق التنميددة الشدداملة المتوازنددة القابلددة 
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لالسددتدامةو وتحقيددق مصددالح الددوطن كافددةا إذ أن هددذه المصددالح ال يمكددن تحقيقهددا بصددورة 

الدبلوماسدية االقتصدادية االهتمدام الدذي يتكافدأ مدع أهميتهداا كمدا  كاملة ومتوازنةو إذا لدم تجدد

أن سياسدة السددودان الخارجيددة اتسددمت بالتذبددذبو وبعددم االتسدداق فددي المواقددف فددي مرحلددة 

الحرب الباردةو مرات بسبب سوء التقددير الدذاتيو ومدرات أخدرى بسدبب التدأثر بالتوجهدات 

وهددذا  با مدن العزلددة السياسدية واالقتصدداديةاالدوليدة واإلقليميددةو األمدر الددذي جدر عليددس ضددر

السياسددي والثقددافي مددع المجتمددع الدددولي والمنظمددات االقليميددة يحددتم بندداء جسددور التواصددل 

 والدوليةو وتسخير تلك العالقات لمنفعة الوطنا

لقددد شددهدت سياسددة السددودان الخارجيدددة فتددرات اتسددمت بددالنه  المسسسددي القدددويم 

وءة ومسددتقرةو لتددرجيح مصددلحة السددودان وخدددمتهاا والدددرس المتددأني عبددر مسسسددات كفدد

ولكددن فددي بعدده األحيددان غشدديتها فتددرات مددن االرتجددالا واسددتباو الكثيددر مددن المسسسددات 

واألفددراد اختصددداص العالقددات الخارجيدددةو فصددارت مشددداعة تتحدددا فيهدددا جهددات غيدددر 

األساسدية مختصةا ثم إن ألسنة متفلتة لم تكترا كثيدراً برعايدة مصدالح السدودانو وعالقاتدس 

فسددلقت القريددب والقاصددي بألسددنة حدددادو فطغددى الخطدداب السياسددي الددداخلي علددى الشددأن 

الخارجيا كمدا أن السدودان قدد أقحدم نفسدس فدي مجداالت عمقدت اتهامدس وحصدارهو إذ ادعدى 

لنفسس الحق والقدرة علدى قيدادة حركدات عالميدة وإقليميدةو فدي حدين أن المواقدف التدي تميدز 

علددى الوسددطية واالعتدددال والتوفيددقو وليتددس اسددتقر علددى تلددك  بهددا هددي تلددك التددي قامددت

 المواقفا

تمكنددت للدبلوماسددية السددودانية فددي حاضدددر أيامنددا مددن االسددتئناس بالشددورى والتناصدددحو 

فحققددت بعدده النجاحدداتو ولعددل مددن أهمهددا رفددع العقوبددات التددي فرضددها مجلددس األمددن 

السدودان مدع دول الجدوارو والتطبيدع الدولي على السودانو والتحسدن الملحدوه فدي عالقدات 

 لعالقاتس مع الدول العربيةا
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عمدق عالئدق السدودان مدع رصدفائس مدن الددول األفريقيدة  ىوفي هذا المقام تجدر اإلشارة إلد

وروابطهددا التاريخيددة الوثيقددة عبددر التجددارة والثقافددة والوشددائ  الروحيددة والعرقيددة كواقددع 

االهتمددام بالمشددروعات المشددتركة وشددبكات إنسدداني وسياسدديو األمددر الددذي يتطلددب تعزيددز 

االتصال والمواصدالت البريدة والجويدةو وبخاصدة مدع دول الجدوار أثيوبيدا وكينيدا وأوغنددا 

 وتشادو بما يدعم االستقرار والتنمية والشراكة المنتجة مع هذه الدولا

 ولعل من أشرق الصفحات فدي عالقدات السدودان مدع جيراندسو التغيدر الندوعي  فدي عالقاتدس

مع مصرو إذ تقررت عودة التكامل بين البلدينا وهدذا مدا ينبغدي أن تكدون عليدس هدذه العالقدة 

ذات الطبيعدة الخاصدة والمتميدزة بددين البلددين لعديدد األسدبابو خاصددة االرتبداط الوثيدق بددين 

 وأمنهما القومي فدي كدل صدورها إن عالقدة السدودان بمصدر هدي أهدم عالقاتدس االسدتراتيجية

 اجب البلدين معااوالحفاه عليها و

وفدي عصدر التكدتالت االقتصدادية الكبدرىو والتنسديق بدين الددول ذات المصدالح المشدتركةو 

والتعداون المتعدداهم بينهداو فإنددس ال بددد للشدعوب والدددول ذات االنتمداء الحضدداري المشددتر و 

أن تطددور تعاونهددا إلددى تكامددل مسسسدديا ومددا مددن بلدددين ربددط بينهمددا التدداريخ والحضددارة 

ومصددادر الحيدداة والصددهر والنسددب ووحدددة المصددير بددأكثر ممددا ربددط بددين شددعب  والثقافددة

 وادي النيل في السودان ومصرا

إن تقوية تجربة التكامل بدين السدودان ومصدرو وبخاصدة فدي جوانبهدا االقتصدادية واألمنيدة 

 والزراعدة بصدفة خاصدةو بصورة تكاملية حقيقيةو وبصورة تسدتثمر اإلمكاندات المشدتركةو

ن السدوق التددي تضدم أكثددر مدن مائددة مليدون نسددمةو وتوسديع حلقددات التعداون مددع وتسدتفيد مدد

 الدول األفريقية والعربيةو سيعود بالنفع على شعوب هذه الدول ا

وتنميتهدداو واالرتقدداء  أفريقيدداإن توحددد جهددود السددودان ومصددر يشددكل مرتكددزاً السددتقرار 

سدالم العدادل والشدامل فدي منطقدة و بل ويسهم إيجابداً فدي تحقيدق الاألفريقيبالتعاون العربي 
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الشددرق األوسددطو ويفددتح تفدداق النمددو االقتصددادي والتقدددم المشددتر  لكددل شددعوبهاا وهكددذا 

ً في تعزيز األمن والسلم الدوليين وازدهار التعاون الدوليا  ينعكس كل ذلك إيجابا

 

هدذه بعدده الدددروس والعبددر المسددتفادة مددن حصديلة تجاربندداا وسنسددعى إلددى تمثلهدداو ونحددن 

 سهم بما سنخط في تشكيل رؤية استراتيجية لرسم مستقبل أفضل للسودانان
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 الباب الثالث

 

 جذور األزمة السودانية

 

 

تتفداوت مندداه  البحددث فدي موضددوع النزاعددات مددا بدين مندداه  سياسددية واقتصددادية 

واجتماعيدددةو وتنشدددأ النزاعدددات عدددادة عنددددما تتهددددد قددديم ومصدددالح المجموعدددات العرقيدددة 

والثقافيددة مددن جماعددة أخددرى وتتنددافس أو تتندداقه المصددالح واأليددديولوجيات والسياسددية 

نفعددال والشددعور باإلمتعداض االجتمدداعي فيتحدول التندداقه إلددى ا االدداخدل المجتمددعا ويحد

ندزاعا وتختلدف درجدات الندزاع مدا بدين نزاعدات سدلميةو تحدل بواسدطة الضدوابط واةليددات 

وانين والسدددلطات األسدددريةو والعشدددائرية السدددلمية والمسسسدددية المتدددوفرة كالدسدددتور والقددد

عددات عنيفددةو يتخلددي أطرافهددا عددن الوسددائل السددلمية اوالقبليددة والحددوار والمددستمراتا و نز

وتددركن إلددى إسددتخدام العنددف وطددرق اإلكددراه كالسددالو واإلرهدداب واالنقالبددات العسددكرية 

والمواجهددة  والتطهيدر العرقديا ويحددا الصددام اإلنسددانواإلبدادة الجماعيدة وإنتهدا  حقدوق 

واإلضدطهاد واإليدذاء الجسدماني والنفسددي والتشدريد والتقتيدل ووقددف عجلدة التنميدةا ويمكددن 

أن تتطددور المواجهددات إلددى حددرب أهليددة أو إنهيددار عددام للقددانون ونظددام الحكددما والنزاعددات 

فددي السددودان تتددراوو مددا بددين نزاعددات سددلمية ونزاعددات عنيفددة تتركددز جددل أسددبابها فددي 

لعقائددد الدينيدة وموروثددات الحقبدة اإلسددتعمارية والمسدببات االقتصددادية صدراعات الهويدة وا

والبيئيددة والتندددافس حددول المدددوارد الطبيعيددةا إذاً الندددزاع والسددالم يتشدددكالن مددن تفددداعالت 

ة والمركبةو وبدذلك فدإن حدل أي ندزاع أو احتدواء ندزاع كدامن فمجموعة من العناصر المختل

العوامددل واألسددباب والظددروف المتعلقددة بددذلك  يعتمددد فددي المقددام األول علددى مدددى إدرا 

 النزاعا
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ويكدداد يجمددع المسرخددون والمهتمددون والدارسددون لألزمددة السددودانية علددى أسددباب 

رئيسدية بإعتبارهددا جدذور األزمددة السدودانية الراهنددة والتدي هلددت تدسثر سددلباً علدى اسددتقرار 

 -سباب:مو ولعل من أهمها أربعة أ1956س في عام استقاللالسودان منذ نيلس 

 

 السياسات اإلستعمارية -1

وفشددل النخبدددة وغيدداب الرؤيدددة  االسدددتقاللأخطدداء الحكومددات المتعاقبدددة منددذ  -2

 السياسية النافذة والمتكاملة

 صراع الهويات والتنوع العرقي والثقافي والديني -3

 التفاوت التنموي -4

 

 

 أوالً: الحقبة اإلستعمارية

 

لعدل أول مدن أطلدق إسددم السدودان علدى هدذه الرقعددة هدم الرحالدة الدذين أرادوا القددول 

نهم اكتشفوا واقعاً إنسدانياً مميدزاً بسدواد البشدرةو وهدي سدمة عامدة لسدكان هدذه المنطقدة مدن إ

نتماء التاريخي لسودان اليوم إلدى بدالد السدودان لدم يكدن بحددوده الحاليدةو إنمدا ا إن االأفريقيا

زدهرت السدلطنة الزرقداء التدي امتددت شدرقي النيددل امدن الممالدك والسدلطناتا فداتسدع لعددد 

وعاصددمتها سددنارو وازدهددرت سدددلطنة دارفددور غربددي النيدددل وعاصددمتها الفاشددرا وبدددين 

السددلطنتين العددريقتين حققددت كددل مددن سددلطنة المسددبعات ومملكددة تقلددي وجددوداً معتبددراً فددي 

الجغرافددي  طدارزدهدرت فددي اإلاى كردفدان اليدوما لدديس ذلدك فحسددبو ولكدن مشديخات أخددر

لسددودان اليددوم وكانددت تمثددل امتددداداً طبيعيدداً لددبالد السددودانو كمشدديخة العبدددالب المتحالفددة 

ً لسلطنة سنارا  سياسياً والخاضعة إداريا
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لقدد كاندت تلدك السدلطنات كددول مسدتقلة وعلدى خلفيدة عريقدة مدن الثقافدة اإلسدالميةو والتدي 

عددالم اإلسددالميو خاصددة الحجدداز ومصددر وتركيددا وكددل بددورها ربطددت بددين هددذه الدددول وال

و األمددر الددذي أدى إلددى تددداخل المصددالح االقتصددادية والتجاريددة األفريقدديالشددمال والغددرب 

واإلنسددانيةا وسددلكت طددرق التجددارة بددين السددلطنتينو بددل أن تطلعاتهمددا الخارجيددة كاندددت 

ثقافيددة مددع مصددر مشددتركة وفددي اتجدداه تعدداون حمدديمو حيددث ازدهددرت العالقددات التجاريددة ال

التدددي كاندددت تسدددتقبل القوافدددل التجاريدددة )درب األربعدددين(ا كمدددا اسدددتقبل الجدددامع األزهدددر 

الطمدددوحين مدددن السدددودانيين فدددي مجددداالت المعرفدددة الدينيدددة واللغويدددة فدددي راوكدددي سدددنار 

ودارفورا وهكذا أضحت هذه المنطقة مدن السدودان قاعددة حضدارية متيندةو تصداهرت فيهدا 

سخ فيها تبادل المنافع والمعرفدة وتأسسدت بدذلك قاعددة العمدل لبنداء والهجرات وتر األعراق

 لواقع سوداني مشتر ا

وهكذا يمكننا القول بأن سودان ما قبدل القدرن التاسدع عشدرو رغدم تكويندس بدأكثر مدن 

دولددة ذات سدديادةو إال أن التواصددل بددين أجزائددس كانددت الحالددة السددائدةو وأضددحت المالمددح 

 أكثر وضوحاً ودقة دونما تناقه بين مكوناتهااالسودانية المشتركة تبدو 

تلك الحالة بدأت في التحول من بدايدة القدرن التاسدع عنددما نجدح محمدد علدي خدديوي مصدر 

في اجتياو السودان بحثاً عن الرجال والذهب علدى مراحدل مختلفدةا فقدد اسدتولى علدى دولدة 

وذه غربداً فدي دارفدور م ثم مضى جنوباًو ولكندس لدم يدتمكن مدن بسدط نفد1821سنار في عام 

إال في العقد السابع من ذات القدرن عنددما بدادر الزبيدر ود رحمدةو التدي أثدارت سديرتس جددالً 

تاريخيداً واسدعاً فيمددا يتعلدق بممارسددة الدرق فددي السدودانو وإلددى فدتح دارفددور بإسدم خددديوي 

مصددرا ولددم تمدده علددى اإلدارة الخديويددة فددي دارفددور إال نحددواً مددن سددبع سددنوات حتددى 

رت توصدديات مدستمر بددرلين بريطانيدا بددالتخلي عددن دارفدور غربددي جبدل مددرة لفرنسدداا أجبد

ولكن الزحف الفرنسي شرقاً إعتبرتس دارفور عددواناً فقداوموه وتحدالفوا فدي ذلدك مدع أنحداء 

أخدرى مدن السدودان األمدر الدذي أسدهم فدي إيجداد الخريطدة الجديددة للسدودان بوفداق سياسدي 

 رائدا



 155 

لددى السددودان بدايددة تجزئددة الخريطددة النفسددية والثقافيددة لقددد كددان حكددم الخددديوي ع 

واالقتصدادية للسدودانو حيدث طغدت علدى الشدرق نزعدة العزلدة وسدط الجبدال والتعامدل مددع 

الخارج عبر البحدر األحمدرو وتوقدف التواصدل مدع بقيدة المجموعدات السدودانية فدي الدداخل 

 ليصبح الشرق في مجملس كونفدرالية غير معلن عنها رسمياًا 

عتبددر المهديددة أول حركددة وطنيددة قددام بهددا السددودانيون واسددتطاعت الثددورة ت

والدولدة المهديدة أن يوقفدا تقددم الكارثدة الماحقدة بخضدوع الدبالد تحدت إمدرة إدارة ال 

تملددك سددوى الرغبددة فددي اسددتغالل المددوارد البشددرية والطبيعيددةو وأعددادت المهديددة 

تركدي ومثلدت المهديدة باتجاهاتهدا إمكانية توحيدد الجهدود الوطنيدة إلنهداء االحدتالل ال

 السياسية واإلدارية نوعاً من التحالف الالمركزي إلرساء قواعد الدولة السودانيةا

م بقيددادة كتشددنرو السددتار 1889المصددري للسددودان عددام  –أسدددل الفددتح اإلنجليددزي 

الثندائي على حقبة المهدية وتم ترسيم حدود السدودان بشدكلها الحدالي بمقتضدى اتفاقيدة الحكدم 

 م التي منحت السودان وضعاً دولياً منفصالً عن مصرا1899بين إنجلترا ومصر لعام 

عمد االستعمار إلى خلق حزام عازل بين جندوب وشدمال السدودان مندذ وقدت مبكدرو 

واسددتغل فددي ذلدددك التبدداين الجغرافدددي والتدداريخي والعرقدددي والثقددافيو لتقسددديم الددبالد إلدددى 

لذاتيددة علدى أسدداس العدادات والتقاليددد واألعدراف المحليددةا مجموعدات عرقيدة تتميددز بطدابع ا

وتددم تكثيددف وتقنددين اإلرسدداليات التبشدديرية فددي السددودان والتددي تعددود إلددى الثالثينيددات مددن 

القرن الماضيو والتي بذرت بدذرة الشدقاق والعدداء بدين الجندوب والشدمال مسدتغلة فدي ذلدك 

رسدددددت اإلدارة البريطانيدددددة المالبسددددات التاريخيدددددة المتصدددددلة بممارسدددددة الددددرقا وقدددددد ك

واإلرساليات التبشيرية جهودها وسعت بشكل خاص إلدى إبعداد نفدوذ اإلسدالم والعروبدة مدن 

الجنددوبو وفددي هددذا المنحددى ابتدددرت سياسددات لعددزل الشددمال عددن الجنددوب والجنددوب عددن 

الهادفددة لدددذلك كإصددددار قدددانون الجدددوازات  جدددراءاتالشددمالو واتخدددذت بالفعدددل بعددده اإل

وقدوة الشدرطة فدي عدام  االسدتوائيةالدرخص والتجدارةو بدل أنشدأت الفرقدة  والهجرة وقدانون

م تم تجنيد جنودها مدن الجندوبيين وضدباطها مدن االنجليدز ووالؤهدا للددين المسديحيو 1910
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مو بدل أن ونجدت باشداو 1917وتم بالفعل ترحيل تخر فرقة شمالية من الجنوب في ديسدمبر 

رقدة الجنوبيدة ستشدكل ترياقداً مضداداً ألي إنتفاضدة قائدد القدوات االسدتعماريةو قدال : لإن الف

الفصددل بددين الشددمال والجنددوب حيددث تددم إعتمدداد  إجددراءاتعربيددة فددي السددودانلا وتوالددت 

اللغدة االنجليزيددة لغدة رسددميةو واعتبددار يدوم األحددد عطلددة رسدمية بددالجنوبا وشددنت اإلدارة 

بتصدفية جميدع خدالوى القدرتن  البريطانية حرباً على النفوذ والثقافة العربية واإلسدالم وذلدك

والمددارس العربيدة بدالجنوب ومنعدت الجندوبيين مددن ارتدداء وبيدع المالبدس واتخداذ األسددماء 

العربية واإلسالمية ومندع الدزواج بدين الشدماليين والجندوبيينا كمدا تدم الدتخلص تددريجياً مدن 

ي التجددار اإلداريددين والمددوهفين الشددماليين واسددتبعادهم مددن قددوات الشددرطة والجدديش وأرجلدد

الشماليين من الجنوب بدالقوة وأجبدروا علدى المغدادرة للشدمال بعدد سدحب رخصدهم حتدى لدم 

كمددا لددم يعددد مددديرو الميريددات الجنوبيددة  غيددر التجددار اليونددانيين والسددوريين واليهددودايبددق 

وفددي  يحضدرون اجتماعدات مدديري مددديريات السدودان التدي كاندت تعقددد سدنوياً بدالخرطوما

و بددعوى أن جندوب السدودان اقلديم متميدز ثقافيداً ون المناطق المقفولةصدر قانم 1932عام 

وحضدددارياً واقتصدددادياًا ولكدددن المقصدددد األساسدددي كدددان مواجهدددة المدددسثرات اإلسدددالمية 

ض علددى السددودانيين الشددماليين الحصددول علددى رم فردد بموجددب ذلددك القددانونو و  والعربيددةا

أذونددات مددرور لددبعه المندداطق )مديريددة بحددر الغددزال ومديريددة مددنجال والسددوباط ومركددز 

البيبدور ومديريددة أعددالي النيدل ودارفددور وأجددزاء مددن كردفدان والجزيددرة وكسددال( ال يجددوز 

رخصددة  ألى شددخص مددن غيددر أهددالي السددودان أن يدددخلها ويبقددى فيهددا إال إذا كددان حددامالً 

لذلكو ويجوز للسكرتير اإلداري أو مددير المديريدة مندع أى شدخص مدن أهدالي السدودان مدن 

وهدو نظدام مطدابق للنظدام الدذي كدان متبعداً فدي جندوب  -دخول تلدك الجهدات أو البقداء فيهدا 

هدددف إلددى تقييددد حركددة اإلنتقددال واالتصددال بددين أبندداء الشددمال والجنددوب وبددذلك  – أفريقيددا

المنفصلةا ونجحت تلدك السياسدات فدي إسدتعداء الجندوبيين ألبنداء الشدمال  بذرت بذرة الدولة

ولهددذا تعالددت  واإلسددالم بينمددا عجددزت عددن اسددتقطاب والئهددم لعقيدددة أسددمى مددن القبيلددةا

 األصواتو بعد االستقاللو منادية باالنفصال ا
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ل لقددد حددان الوقددت   1920كتددب فددي عددام قددد   مسددتر دا وودالندددو مدددير مددنجالوكددان  

وبنداء علدى توصديات لجندة ملدز ل بدأن  ا4ل هذه المديرية عن باقي أجدزاء السدودان اال لفص

عددن شددمال السددودان العربددي  األسددودعتبددار إحتمددال فصددل جنددوب السددودان يوضددع فددي اال

طالددب بعدده اإلداريددون البريطددانيون  5الوسددطىل  أفريقيددارتبدداط الجنددوب بددبعه بلدددان او

 -طالب المطروحة بين الخيارات التالية :بضم الجنوب إلى يوغنداو وتفاوتت الم

 فصل الجنوب -

ضم الجندوب إلدى إحددى الددول األفريقيدة مثدل يوغنددا أو أحدد أقداليم ومقاطعدات  -

 6أفريقياشرق 

  7أفريقياضم أجزاء من الجنوب إلى الشمال وضم الجزء اةخر إلى شرق  -

 منح الجنوب نوع من الحكم الذاتي -

 الجنوبتعيين نائب للحاكم العام في  -

 تعيين مدير تنفيذي للجنوب -

لتصددبح  االسددتوائيةدمد  مددديريتي مدنجال وبحددر الغدزال فددي مديريدة واحدددة هدي  -

 مركزاً لحكومة إقليمية

عددن  –هددذا بينمددا بددرزت بعدده األصددوات المناديددة بددالنهوض بتنميددة الجنددوب      

توطئددة لربطددس مددع الشددمالا وكددان حددديث وزيددر  –طريددق التعلدديم والتنميددة االقتصددادية 

الخارجية البريطانية تندذا  مباشدراً وأكثدر صدراحة حدين قدال ل انجلتدرا كدولدة مسديحية 

ار اإلسددالم بددين شددعب يزيددد علددى ثالثددة ال يمكنهددا أن تشددار  فددي سياسددة تشددجيع إنتشدد

ماليدين وثندديلا ورأت الخارجيددة البريطانيددة حينهددا أندس ل فبددالنظر إلددى إنتشددار خطددورة 

 التعصب الديني بين شعوب إنتشر فيها اإلسالم مسخراً قد يترتب عليس نتائ  مدمرةلا

                                                                 
 29/8/1920خطاب ت.د. وودالند للسكرتير اإلداري في  - 4
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 مكتبة بودلين أكسفوردمن مذكرة قدمت إلى لجنة ملز من مذكرات لورد ملز  - 6
 م1947ديسمبر  –مذكرة الحاكم عام والوضع في جنوب السودان  - 7
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و رفدع السددير ماكمايكددلو السدكرتير اإلداري لحكومددة السددودان 1930وفدي عددام      

مذكرتددس علددى الحدداكم العددام لخددص فيهددا تفكيددر اإلداريددين التنفيددذيين فددي إدارة جنددوب 

ذكدر الحداكم العدام فدي خطداب حدرره  وبددوره   السودان على أساس فصلس عن الشدمالا

للمندددوب البريطدداني السددامي: ل أن السياسددة المتفددق عليهددا هددي العمددل علددى أسدداس أن 

سددكان الشددمالو وأن واجبنددا الظدداهرهو  سددكان الجنددوب أفارقددة زنددوجو يختلفددون عددن

اإلسددراع بقدددر اإلمكددان فددي تنفيددذ مشدداريع التنميددة االقتصددادية والثقافيددة صددوب إتجدداه 

أفريقي زنجيو وليس وفق اإلتجداه العربدي السدائد فدي منطقدة الشدرق األوسدطو ذلدك أندس 

الطريددق الوحيددد الددذي يمكددن إعددداد الجنددوبيين لمسددتقبل أفضددلو سددواء كددان مصدديرهم 

العامدل المشدتر  هدل دائمدا  وهكدذا هدللا أفريقيداالنضمام إلى شمال السودان أو شرق ا

 اهو فصل الجنوب عن الشمال

وحرصددت اإلدارة االسددتعمارية أن تظددل ذكددرى غددزوات االسددترقاق حيددة فددي           

ب أو تدـرخفف  األذهانو ولم تسمح بحدوا أي فرصدة للتعدايش واالخدتالط يمكدن أن تدـرذّوم

 هاامن مرارت

وفددي جبددال النوبددة أيضدداً حدداول االسدددتعمار تطبيددق سياسددة التفرقددة علددى أسددداس 

طالدب حداكم كردفدان الحكومدة المركزيدة  1938االختالف الساللي والثقافيا ففدي عدام 

أن تعمدل علددى بلددورة حضددارة نوبيددة تختلددف عددن حضددارة أهددل الشددمالو وتنفيددذ فكددرة 

النوبدةو الدذين وصدفهم حداكم كردفدان  الحزام النوبي لصد النفوذ العربدي عدن أهدل جبدال

 بانهم هجين خطيرو باعتبارهم نموذجاً للتداخل الثقافيا

بيددد أن اإلدارة االسددتعمارية لددم تبدددأ فددي تخفيددف حدددة سياسددات العددزل إال عندددما          

م حيددث وافددق الزعمدداء الجنوبيددون مددع 1947سددمحت بعقددد مددستمر جوبددا فددي يونيددو 

علددى تفعيددل قيدددام دولددة سددودانية موحدددة وإسددتبعاد خيدددار  القيددادات الوطنيددة الشددمالية

ورغددم مددا يقددال عنددس بأنددس كددان ل مجددرد ا أفريقيددااالنفصددال أو االنضددمام إلددى شددرق 

البدايددة الحقيقددة يعتبر  -الددذي دعددا لدس السددير روبرتسدون -مددستمر جوبدامسدرحيةل إال أن 
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للحوار بين الشدمال والجندوب لبحدث اقتسدام السدلطة والعالقدة بدين شدطري الدبالدو رغدم 

أن القوى السياسية عجدزت عدن خلدق اةليدات واألطدر التنفيذيدة الالزمدة لتنفيدذ االتفداقو 

مدن  إطداروفي الوقت ذاتس يعتبر هذا المستمر بدايدة المطالبدة بوضدع متميدز للجندوب فدي 

 اتي أو الفيدرالياالحكم الذ

ولكددن سددرعان مددا تبددددت روو الوفدداق التددي سددادت مددستمر جوبدداو وبدددأت تطغددى  

و ونشدددطت الجمعيدددات التبشددديرية مظددداهر عددددم الثقدددة والعدددداء واالتهامدددات المتبادلدددة

المسديحية فدي إزكداء ندار الفتندة والكراهيدةو فتزايدد شدعور الجندوبيين بدالظلم واإلجحداف 

 السياسيا

صددعود حدزب العمددال إلدى سدددة الحكدم فددي بريطانيدا مددع تصداعد مطالددب وكدان ل         

الحركددة الوطنيددة والتحددوالت السياسددية الهامددة فددي السددودانو وأهمهددا ههددور عدددد مددن 

السددودانية يدددعو بعضددها لوحدددة وادي النيددل بينمددا يدددعو الددبعه اةخددر إلددى  األحددزاب

تغييدر السدلطات االسدتعمارية  السودان بكامل حدوده الجغرافيدةو أثدراً كبيدراً فدي استقالل

من منهجهدا السدابقو فانددفعت بتعجدل لتطبيدق برندام  يضدع شدطري الدبالد فدي المسدار 

التوحيدددي باصدددار عدددد مددن القددرارات التددي تفددتح الحدددود بددين أقدداليم السددودانم وتتدديح 

ذلدك  إطدارحرية التنقدل بدين أرجائدسا ولكدن ذلدك البرندام  جداء مدتعجالً وضدعيفاًا وفدي 

 800م حيددث أخلددى البريطدددانيون 1953م  جددرت سددودنة الوهددائف فدددي عددام البرنددا

وهيفة حصل الجنوبيون منها على ست وهائف فقدطو وكدان ذلدك بمثابدة مسشدر لتخلدف 

التعلدديم فددي الجنددوب ولكنددس مثخددل إهانددة بالغددة للجنددوبيين الددذين أحسددوا بددالمرارة وخيبددة 

ني باسدتعمار شددماليا وتأججدت فددي األمدل واعتبدروا األمددر إسدتبداالً لالسددتعمار البريطدا

الحدال نيدران الشدقاق العرقدي وقتدل عشددرات مدن التجدار والمهنيدين والمعلمدين وغيددرهم 

 من الشماليين في مذابح عمت جميع أرجاء الجنوبا

وفددي هددذا الجددو المشددحون بددالمرارات واالنفعدداالت صدددر قددرار اسددتدعاء الفرقددة  

االسدتوائية للمشداركة فدي احتفدداالت االسدتقاللو وهدن الجميدع أنهددا لدن تعدود وستسددتبدل 
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مو 1955أغسددطس  18بتوريددت فددي  االسددتوائيةتمددرد الفرقددة بفرقددة شددماليةو فوقددع  

بدايددة الفعليددة للحددرب األهليددةو ذلددك أن الشددرارة األولددى للنددزاع المسدلح والعتبددر يوالدذي 

تمرد الكتيبة الجنوبية فدي توريدت قدد شدكل ندواة حركدة األنيانيدا االنفصداليةو وتعندي سدم 

 لمدددةالتددي خاضددت الحددرب األهليددة األولددى فددي السددودان واألفعدي بلغددة قبيلددة األمدداديو 

 ا8لسودانلعاماًو وكانت بمثابة لالحصاد المر للسياسية االستعمارية في جنوب ا 17

  

 وفشل النخبة االستقاللثانيا: أخطاء الحكومات المتعاقبة منذ 

  

رغددم أن السياسدددات االسدددتعمارية قددد كدددان لهدددا القددددو المعلددى فدددي نشدددوء أزمدددات 

السودانو إال أن سياسات الحكومدات واألحدزاب السدودانية التدي تعاقبدت علدى حكدم السدودان 

أسددهمت بشددكل واضددح فددي تعميددق جددذور هددذه م قددد 1956س فددي عددام سددتقاللمنددذ نيلددس ال

 البالدا استقاللستمرار النزيف لعقود أعقبت ااألزمات و

م تدم تشدكيل لجندة الدسدتور وانسدحب الجنوبيدون منهدا احتجاجداً علدى 1956في عام  

عضدواً(ا وبددأت للمدرة األولدى هداهرة قيدام  42جنوبيون مدن جملدة  3ضعف تمثيلهم فيها )

الجنددوبيو الددذي الفيدددرالي  سدداس إقليمدديو وكددان أبرزهددا حددزب السياسددية علددى أ األحددزاب

م وكددان تحقيددق إنفصددال الجنددوب علددى صدددارة أهدافددسا وبينمددا كانددت 1958تأسددس عددام 

النزعددة اإلنفصددالية تتجدددد لدددى بعدده المثقفددين الجنددوبيينو وبينمددا كانددت مشددكلة الجنددوب 

دات السياسددية وغابدددت تتفدداقمو إنصددرفت أحددزاب الشددمال تمامددداً إلددى المندداورات والمزايدد

إبددراهيم الرؤيدة الشدداملةو وجددرت الددبالد إلدى أزمددة سياسددية أعطددت الجديش برئاسددة الفريددق 

مو وكاندت هدذه بدايدة تددخل الجديش فدي 1958ندوفمبر  17مبرراً إلستالم السلطة فدي  عبود

السياسة السودانيةو وسدارعت الحكومدة العسدكرية بإصددار قدانون تنظديم الهيئدات التبشديرية 

مو كمدا أدخلدت تعلديم اللغدة العربيدة والددين 1963د كافة موهفيها من الجنوب في عدام وطر
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سدتبدلت يدوم األحدد بيدوم الجمعدة كعطلدة رسدمية ااإلسالمي في المناه  الدراسية بدالجنوب و

فددي الجنددوبا وذلددك عمددالً بسياسددة األسددلمة والتعريددب القسددري التددي رأت أنهددا السياسددة 

لجندوبو فاعتمددت حكومدة عبدود الخيدار العسدكري فدي التعداطي األمثل للتعامل مع مشدكلة ا

مددع قضددية الجنددوبو تعددامالً عسددكرياً بحتدداً خاليدداً مددن أي مضددمون سياسددي لتهيئددة أجددواء 

السالم بدين الشدمال والجندوبا وأدى هدذا الدنه  إلدى نشدوء جبهدة فدي شدمال الدبالد تعدارض 

كدان طبيعيداً أن يسدفر هدذا التعامدل الخيار العسكري وتنادي بالحوار الوطنيا وفدي المقابدلو 

المتشدد مع المشكلة عن هجدرات جماعيدة للجندوبيين إلدى الددول األفريقيدة المجداورةو األمدر 

الذي أضفى بعداً إقليمياً على مشكلة الجندوبا ومدن جاندب تخدر سداعدت تلدك السياسدات فدي 

أسسدت أحدزاب لينفصدالو كمدا ت األحدزابالجنوبية المعارضة وتبندي تلدك  األحزابتكوين 

لجندوب السدودان )سدانو( الدذي أرسدل  األفريقديالسدوداني  االتحادسياسية جنوبية بالخارج ك

جندوب  اسدتقاللم مطالبداً ب1963مذكرة لألمدم المتحددة ومنظمدة الوحددة األفريقيدة فدي عدام 

السودان وحق تقرير المصيرو وتعيين هيئة دوليدة لمعالجدة قضدية الجندوبا وتشخدكل الجنداو 

ي لحددزي سددانو )منظمددة األنيانيددا( ووفددرت لددس بعدده دول الجددوار الدددعم والتسددليح العسدكر

مر تطوراً جديدداً فدي مشدكلة الجندوبو حيدث ذكدرت أن مدن بدين أهددافها  ربـم والتدريب فيما أعتـ

ل أما وقد نفذ صدبرنا وإقتنعندا بدأن إسدتخدام العندف والقدوة سديسدي إلدى الوصدول إلدى قدرار 

األنيانيددا فددي حددرب العصددابات وتخريددب المنشددات ونسددف ا وشددرعت 9حاسددم فددي األمددرل

مو وبدذلك بددأت 1964الجسور والطرقو بل وحاولت اإلسدتيالء علدى مديندة واور فدي عدام 

 المواجهة العسكرية بين السلطة المركزية في الشمال والجنوبا

أدى تصددداعد العمدددل العسدددكري فدددي الجندددوب مصدددحوباً بتصددداعد المعارضدددة فدددي  

م الشدعبية والتدي وضدعت 1964نددالع ثدورة أكتدوبر االحكدم العسدكري ب الشمال إلى سدقوط 

حكومتها مشكلة الجنوب على صدر أولوياتهاا وقدد سداعد ذلدكو إلدى جاندب تعيدين عضدوين 
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من الجنوب في التشكيلة الوزارية وإتصاالت أجريدت مدع الجندوبيين فدي المنفدىو فدي كسدب 

مدارس  29-16مسدتديرة بجوبدا خدالل الفتدرة ثقة الجنوبيين ومن ثدم انعقداد مدستمر المائددة ال

 األحدزابممدثالً عدن  45وشدار  فيدس  اللدـسما ترأس المستمر البروفيسور النذير دفدع 1965

من السياسيين الجنوبيين بحضور مدراقبين مدن يوغنددا وكينيدا وتنزانيدا وغاندا  27الشمالية و

تقريددر المصددير  ونيجيريددا والجزائددر ومصددرا تفاوتددت أطروحددات الطددرفين بددين الحددق فددي

 وإقامة الدولة المستقلة في الجنوب والفيدرالية والوحدة غير المشروطة مع الشمالا 

وطالدب الجنوبيددون بطدرو هددذه الخيدارات عبددر إسددتفتاء عدام األمددر الدذي إعترضددت عليددس  

القدوى الشدماليةا ومدرة أخددرى لدم يحدالف النجداو هددذه المفاوضدات بسدبب اإلنقسدام وتمسددك 

والخددالف حددول القضددايا الدسددتورية واإلداريددةو والتددي شددكلت لجنددة  كددل طددرف بمواقفددس

اإلثنى عشر لوضع مقترحات حولهداو لدم تجدد طريقهدا للتنفيدذو األمدر الدذي أدى إلدى تددهور 

ما وإزاء هددذا 1965الوضددعو وخاصددة بعددد أحددداا العنددف فددي كددل مددن جوبددا وواو عددام 

انية وحدزب سدانو فدي جبهدة واحددة التصعيد أعلن عن إتحاد جبهة التحريدر األفريقيدة السدود

سردميت ل جبهدة األنيانيددا للتحدررل أعلندت أن هدددفها الرئيسدي يتمثدل فددي إقامدة دولدة أفريقيددة 

 حرة مستقلة بجنوب السودان تسمى ل األنيانيالا 

م  تدم تقسديم الدبالد إلدى تسدعة 1964بعدد أكتدوبر  10في فترة حكم الديمقراطية الثانيدة

 األحددزابم وأصدددر مددستمر 1954ات فددي الجنددوب فددي عددام انتخابددأقدداليم وأجريددت أول 

السياسددية توصدددياتس وفرغددت اللجندددة القوميدددة للدسددتور مدددن أعمالهددا وعرضدددت مشدددروع 

م وقبدل إجازتدس تدم حدل البرلمدان وإجدراء 1968الدستور على الجمعية التأسيسدية فدي ينداير 

 ات جديدةاانتخاب

رةو نشدطت حركدات التمدرد فدي إزاء تصاعد الخالفات الحزبية الضيقة في تلدك الفتد

الجندوب وأعلنددت األنيانيددا فددي إحدددى منشدوراتها ل أن صددبرنا قددد نفددد اةنو وأننددا مقتنعددون 

بأن اسدتعمال القدوة وحددها هدو الدذي يحسدم الموضدوعا مدن اةن فصداعداً سدنعمل لألفضدل 
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نزعددة ا  وبلغددت ال11أو األردأو إننددا ال نطلددب الرحمددة ولسددنا علددى اسددتعداد ألن نددرحم أحددداًل

االنفصددالية ذروتهددا بتشددكيل حكومددة جنددوب السددودان المسقتددة فددي المنفددى برئاسددة أقددري 

جددادينو وشدداركت جميددع التيددارات الجنوبيددة فددي هددذه الحكومددة والتددي أعلنددت أن برنامجهددا 

يتركدز حدول ل دعدم وحددة الفئدات الجنوبيدة وتحريددر الجندوب مدن حكدم العدرب عدن طريددق 

 النضال المسلحلا

م تشكلت ل حكومدة النيدل المسقتدة برئاسدة غدردون مورتداا 1969 عاموفي مارس  

مدداين وتطابقددت برامجهددا مددع بددرام  حكومددة أقددري جددادين المسقتددة مددن حيددث إنشدداء دولددة 

 جنوب السودان المستقلة عن طريق العمل العسكريا

وتطددورت النزاعددات القبليددة والشخصددية إلددى خالفددات حزبيددة وأطلددت اإلنشددقاقات  

عدن تشدكيل منظمدة أنيانيدا السدودانية برئاسدة أزبدوني مندديري ومنظمدة  برأسدها حيدث أعلدن

ما وبعدد 1969جمهورية نهر السودو وشكل الجنرال تافنق حكومدة دولدة األنيددي فدي يوليدو 

مرور عام أعلن جوزيف القدو عدن قيدام ل حركدة تحريدر جندوب السدودانل واتحددت معظدم 

ال عددن أهدداف حركتددس ل أن هدددف الحركدات الجنوبيددة تحددت رئاسدة جوزيددف القددو الدذي قدد

نضالنا واضح ومحدددو وهدو حدق تقريدر المصدير لشدعبناا أنندا نرغدب فدي أن يكدون لشدعبنا 

حرية اإلرادة واالختيار ودون تهديد أو خوفا يقدرر مصديره إمدا بالبقداء فدي سدودان موحدد 

نا بإخوانندا كإقليم مستقل بذاتس فعالً أو أن ال يكون لندا أدندى صدلة بالشدمال وأن ندربط مسدتقبل

األفددريقيين المقيمددين باألقطددار المجدداورة لحدددود الجنددوبا وأننددا لددن نقبددل أي ضددرب مددن 

الوحددة مفدروض عليندا مدن الشدمالا كمدا أنندا لدن نقبدل أي ترتيبدات تمدت بواسدطة جنددوبيين 

 كانوا في خدمة سادتهم العربلا

يدددة عددددة وهكددذا تعاقبدددت علدددى حكددم السدددودانو بعدددد نهايدددة حكومددة أكتدددوبر اإلنتقال 

محجددوب والصددادق المهدددي إال أن تلددك  أحمدددحكومددات ائتالفيددة برئاسددة كددل مددن محمددد 

الحكومدات اتبعددت نهدد  التصددعيد العسددكريو الددذي اتبعتدس مددن قبددل حكومددة عبددودو علددى أن 
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العلددة الكبددرى تكمددن فددي انشددغال تلددك الحكومددات وأحزابهددا بالصددراع علددى كراسددي الحكددم 

ر اإلسدالميا وفدي خضدم ذلدك أهملدت تلدك الحكومدات وصل إلى حدد المزايددة حدول الدسدتو

مشكلة السدودان األولدى وهدي الحدرب فدي الجندوب فقداد ذلدك إلدى تصدعيد الندزاع والصدراع 

والتددوتر السياسدددي فددي الشدددمال وإحتقددان الوضدددع فددي الجندددوب وبددذلك تهيدددأت األوضددداع 

 ما1969إلستيالء الجيش على السلطة مرة أخرى في مايو 

ذوي التوجهدات القوميدة العربيدة   ورفاقدس مدن صدغار الضدباط أعلن الرئيس نميدري 

فددور تددوليهم السدلطة عددن وضددع الجنددوب فدي صدددارة قائمددة أولويددات  –والميدول اليسددارية 

حكومتهم وجاء بيان اإلنقدالب العسدكري األول ل أن حدل مشدكلة الجندوب مدن أهدم األسدباب 

ستيالء علدى السدلطةلا ولدم تمده أيدام قالئدل علدى اإلنقدالب العسدكري حتدى التي دعتهم لال

أصدددر النميددري إعالندداً يعتددرف باإلختالفددات التاريخيددة والثقافيددة بددين الشددمال والجنددوب 

والتمثل بهذه االختالفدات يعتبدر األسداس الوحيدد لقيدام الوحددة بدين  االعترافويسكد على أن 

س بمدنح اإلقلديم الجندوبي حكمداً إقليميداً ذاتيداً وأنشدأ وزارة شطري البالدا ويعلن التدزام حكومتد

لشئون الجنوب أسندت إلى جوزيف قرنقا وصددر الحقداً قدانون العفدو العدامو والدذي عدادت 

على إثدره أعدداد كبيدرة مدن السدودانيين الالجئدين بالخدارجا ومدرة أخدرى تطفدو إلدى السدطح 

ريددة واالقتصددادية فددي المدددديريات رؤيددة ذكيددة عبددر برنددام  إصددالحي فددي الهياكددل اإلدا

 الجنوبيةا

رد الفعدل مدن الجنددوبيين لدم يكدن متفددائالًو بدل تكثفدت أنشددطتهم المعارضدة للحكومددة  

العسددكرية الجديدددة حيددث أرسددلت مددذكرة لددرئيس الجمعيددة العامددة لألمددم المتحدددة تناشددد ل 

لجنددة  التدددخل لوقددف عمليددات اإلبددادة والتعددذيب فددي جنددوب السددودانلا فكددان أن أصدددرت

المتحددة للقيدام بتحقيدق دولدي  األمدمم دعدت فيدس 1970بجنيف بيانداً فدي عدام  اإلنسانحقوق 

حدول األوضداع فددي جندوب السددودان وسياسدة اإلبدادة العنصددريةو كمدا اقترحددت إنشداء قددوة 

لحفظ السالم في جنوب السودانا ومدن جانبهدا أرسدلت لجندة محاربدة الدرق واالسدتعباد بيانداً 

الددذي يحدددا فدددي  اإلنسددانتسددتنكر فيددس خددرق حقدددوق  اإلنسدددانقددوق إلددى رئدديس لجنددة ح
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السددودانلو األمددر الددذي أثددار التعدداطف الدددولي وتدددفق المسدداعدات الغربيددة لدددعم األنيانيدداو 

ورافق ذلك تكثيف لتدخل إسدرائيل فدي الجندوب بالتسدليح والتددريب والدذي كدان يدتم تنسديقس 

 اعالنية بواسطة السفارة اإلسرائيلية في كمباال

فدي يوليدو  ووالمعدروف بميوليدس الشديوعية ونقالب بقيادة هاشدم العطداوفي أعقاب اال 

م كثفددت حكومددة النميددري مددن حملتهددا الداخليددة والخارجيددة بغيددة إقددرار سددالم دائددم 1971

السدودان الموحددا وبعدد تعيددين  إطداروعدادل يقدوم علدى الحكدم الدذاتي اإلقليمدي للجنددوب فدي 

جندوبو وهدو أحدد السياسديين الناشدطين مدن أبنداء الجندوب  وأحدد أبيل أليدر وزيدراً لشدئون ال

الرمدددوز السياسدددية السدددودانية العظيمدددة والدددذي يتسدددم بالمصدددداقية والحياديدددة والوحدويدددةو 

تواصددلت ونشددطت االتصدداالت مددع السياسدديين الجنددوبيين فددي الددداخل والخددارج ومجلددس 

ريةو وتأصددلت تلددك االتصدداالت العددام للبعثددات التبشددي األفريقدديالكنددائس العددالمي والمددستمر 

واكتسددبت جديددة ومصددداقيةو خاصددة بعددد إعددداد مشددروع القددرار عددن الحكددم الددذاتي ليقلدديم 

الجنددوبيا وكرللددت االتصدداالت واالجتماعددات المكثفددة داخددل وخددارج الددبالد باالتفدداق علددى 

م حيدث 27/2/1972انعقاد مستمر تداولي بدين الحكومدة وحركدة تحريدر السدودان عقدد فدي 

لتوقيددع علددى اتفاقيددة أديددس أبابدداو تحددت رعايددة امبراطددور إثيوبيددا هيالسالسدديو والتددي تددم ا

ارتكدزت علددى قدرارات مددستمر المائدددة المسدتديرة وتوصدديات لجنددة اإلثندى عشددرة وتقددارير 

السياسيةا وقدد نجحدت االتفاقيدة فدي تأكيدد وحددة الدبالد مدن جاندب وحققدت  األحزابمستمر 

ذاتددي مدن جاندب تخددرو حيدث أقدرت مددنح الحكدم الددذاتي  اسدتقاللتطلعدات أهدل الجنددوب فدي 

ً إقليمباعتباره  –ليقليم الجنوبي  ً مكون اً واحد ا وتدم تضدمين هدذا الدنص  –من ثدالا واليدات  ا

ودمجددت قددوات األنيانيددا الجنوبيددة فددي صددفوف الجدديش  و1973فددي دسددتور السددودان لعددام 

كيدر الناضد  لحدل مشدكلة الجندوبا السودانيا وتعتبر بذلك بدايدة اكتمدال الحلقدة الذكيدة والتف

م قدددانون الحكدددم الدددذاتي للمدددديريات الجنوبيدددةو وصددددرت الحقددداً 3/3/1972وصددددر فدددي 

م تدم تشدكيل المجلدس التنفيدذي العدالي 1972أبريدل  3األوامر الجمهورية المكملدة لدسو وفدي 

م 1973ات المجلددس التشددريعي اإلقليمددي فددي نددوفمبر انتخابددبرئاسددة أبيددل أليددر وأجريددت 
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وضمت الحكومة اإلقليمية ممثلين لكل الطوائف السياسدية فدي الجندوبا كمدا تدم تعيدين ثالثدة 

وزراء جنوبيين في الحكومة المركزية وتم تشدكيل مجلدس الدوزراء اإلقليمدي وبعدد عدام مدن 

م وجعدل السدودان جدزءاً مدن 1973توقيدع االتفاقيدة صددر دسدتور السدودان الددائم فدي مدايو 

مددن الدسدتور علددى أن تكددون الشددريعة  9اتيددة األفريقيدةو ونصددت المددادة الذاتيدة العربيددة والذ

اإلسددالمية والعددرف مددن المصددادر الرئيسددية للتشددريع علددى أن تخضددع األحددوال الشخصددية 

 جدددراءاتلغيدددر المسدددلمين إلدددى قدددوانينهم الشخصددديةا وبصددددور الدسدددتور اكتمدددل تنفيدددذ اإل

 بابااالدستورية واإلدارية التي نصت عليها اتفاقية أديس أ

رغم أن اتفاقية أديس أبابدا لدم تدنجح فدي حدل جدذور مشدكلة الجندوب إال أنهدا نجحدت  

في وقف العدائيات التي هلت قائمة بين الشدمال والجندوب لمددة سدبعة عشدر عامداً وأسدفرت 

عدددن سدددالم نسدددبي وأشددداعت االسدددتقرار الدددالزم لقيدددام المشدددروعات التنمويدددة والتعليميدددة 

ذيددة وتسددارعت وتيددرة التنميددة فددي الشددمال والجنددوبو والصددحية والهياكددل اإلداريددة والتنفي

المتحددة فدي دورتهدا  األمدمفكان أن رحبت الدوائر المحلية والعالميدة باالتفاقيدة وأشدادت بهدا 

السابعة والعشرينو وصدارت االتفاقيدة معلمداً بدارزاً ووصدفت بأنهدا تدوازى اتفاقيدة فرسداي 

 ما1919لعام 

ومدن ضددمنها الدددكتور جددون  –لجنوبيددة وفدي مقابددل ذلددك تعالدت بعدده األصددوات ا 

التددي قالددت بدأن اتفدداق أديددس أبابددا لدم يعددال  القضددايا األساسدية فددي هيكددل السياسددة  –قرندق 

ضدافة السودانية كالعالقة بين الدين والدولدة والتعددد العرقدي والثقدافي والحريدات العامدة باإل

ت االتفاقيدة معارضدة صدارخة إلى أنس لم يمنح الجنوبيين نصيباً حقيقياً في الحكدما كمدا وجدد

فددي العددالم العربدددي وخاصددة مدددن مصددر وليبيددداا وإزاء تصدداعد مواقدددف القددوى الجنوبيدددة 

المعارضدةو نقضدت حكومدة النميددري اتفاقيدة أديدس أبابدا بتقسدديم اإلقلديم الجندوبي فدي يونيددو 

مو بعد إجازة مجلس الشعب وتدخل في شئون الجندوب وقدام بحدل الحكومدة اإلقليميدة 1983

عتبدر نقضداً التفاقيدة أديدس أبابدا وإلغداء الحكدم اإلقليمدي تحدت االبرلمدان اإلقليمدي ممدا وحل 

دعدداوى الالمركزيددة اإلداريددة وتصدداعد التددوتر وتسددللت بعدده قددوات األنيانيددا السددابقة إلددى 
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الغابة مرة أخرىا واتسع التمدرد عقدب إعدالن النميدري عدن تطبيدق الشدريعة اإلسدالمية فدي 

فدي  104فدي بدور والحاميدة  105ما فتمدردت الكتيبدة 1983عدام  شمال وجنوب البالد فدي

أيدود بعددد رفضددها النقددل للعمددل بالشددمال وفددق مددا نصددت عليددس اتفاقيددة أديددس أبابددا وأعلنددت 

الكتيبدة معارضدتها العسدكرية ودخلدت الغابدة ولحقدت بهدا قدوات مدن فشدال ولحدق بهدم جدون 

ي معلندداً عدن بدايددة الحددرب قرندقو حيددث أسدس مددع تخدرين الحركددة الشدعبية والجدديش الشدعب

والنزاع العسكري مع الحكومة المركزيدةا وأعلندت حركدة قرندق أنهدا تددعو لتشدكيل سدودان 

جديددد ديمقراطددي وأن المشددكلة تهددم السددودان قاطبددة ولدديس الجنددوب لوحدددهو ولددذلك نددادت 

 الحركة بانعقاد مستمر قومي دستوري لبحث القضايا األساسيةا

 

عسدكري للمشدير النميدري عقدب انتفاضدة أبريدل الشدعبية أعقب ذلدك سدقوط النظدام ال 

مو ووجهددت حكومددة اإلنتفاضددة نددداًء للحركددة الشددعبية التددي تعمدددت عدددم 1985فددي عددام 

التعامددل مدددع الحكومدددة االنتقاليددة والمجلدددس العسدددكري ووصددفتها بأنهدددا  ل مدددايو الثانيدددة ل 

ص عليددس ميثدداق إيقدداف الحدرب وحددل مشددكلة الجنددوب وفدق مددا يددن عددنواتهمتهدا بالتقدداعس 

االنتفاضدةا وحددا تطددور ندوعي فددي نشداط وتوجهدات الحركددة الشدعبية حينمددا أعلندت أنهددا 

تدعو لقيام سودان جديد ديمقراطي وأن المشكلة تهدم السدودان قاطبدة ولديس الجندوب وحددهو 

ولددذلك ندددادت الحركدددة بانعقدداد مدددستمر قدددومي دسدددتوري لبحددث القضدددايا األساسدددية لحكدددم 

ا  قددوى المجتمددع المدددنيو ممثلددة فددي النقددابيين فددي التجمددع الددوطني السددودانا وبددادرت تنددذ

م 1986الديمقراطي باالتصدال بالحركدة الشدعبية ووقعدت معهدا اتفداق كوكدادام فدي سدبتمبر 

و والنقابدات والحركدة الشدعبية األحدزابوالذي ينص علدى تكدوين حكومدة وحددة وطنيدة مدن 

وقيددام مدددستمر  1974مددل بقدددوانين ورفددع حالددة الطدددوارع وإلغدداء لقدددوانين سددبتمبرل والع

 ادستوريا 

ات عامدددة أسددفرت عدددن تددولي السددديد انتخابددوفددي نهايددة الفتدددرة اإلنتقاليددة أجريدددت  

الصادق المهدي لرئاسة الوزارةو وشكل الصدادق المهددي خمدس حكومدات خدالل الفتدرة مدا 
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عدات م فاتسدمت تلدك الفتدرة بالمكايددات والمزايددات والنزا1989وأبريل  1986بين أبريل 

الحزبية والخالفات التدي شدغلت الحكومدات عدن مهامهدا األساسدية فدي إرسداء قواعدد الحكدم 

 والتنمية وحل مشكلة الجنوبا

ي برئاسدة السديد محمدد عثمدان الميرغندي باالجتمداع االتحدادإزاء ذلكو بادر الحزب  

مو وتقددددم الجندددرال أوباسدددانجو بمبادرتدددس فدددي 1986مدددع الحركدددة الشدددعبية فدددي أغسدددطس 

م ولخددص األسددباب الرئيسددية لمشددكلة جنددوب السددودان فددي عالقددة الدددين 1987س أغسددط

بالدولدة وغيداب المسدداواة السياسدية وضددرورة عقدد المدستمر الدسددتوريا وتدردت األوضدداع 

بصدورة مأسداوية فددي الجندوب ونددزو المدواطنين بدداةالف مدن الجنددوب والغدرب وانتشددرت 

 16نقدل مدواد اإلغاثدة للسدودانا وفدي المجاعة والمرض وبدأ الجسر الجدوي األمريكدي فدي 

م وقددع الميرغنددي وقرنددق علددى اتفاقيددة السددالم السددودانيةو ورفدده رئدديس 1988نددوفمبر 

بهدداو ممددا أدى التسدداع رقعددة الحددرب فددي الجنددوب  االعتددرافالددوزراء الصددادق المهدددي 

 األحدزابباحتالل قرنق لعدة مدن هامة في الجنوبو وإزداد الوضدع تأزمداً فدي الشدمال بدين 

لحددرب والمجاعددةا وأعلنددت ا لماسددي السياسدديةا وتكثفددت تغطيددة وسددائل االعددالم العالميددة 

م عددن مسدداندتها التفدداق الميرغنددي _ قرنددقو واجتمعددت لجنددة 1989واشددنطن فددي فبرايددر 

م عددن 1989يونيددو  13السددالم الوزاريددة مددع حركددة التمددرد فددي أديددس أبابدداو وأعلددن فددي 

سددبتمبر  18يددو وعقددد المددستمر الدسددتوري فددي يول 4االتفدداق علددى عقددد لقدداء الحددق فددي 

 ما1989

بددأ التجمدع النقدابي فدي ممارسدة  وإزاء تدهور األوضاع وتصاعد وتيدرة األحددااو  

الضغط على حكومة الصدادق المهددي و وتردوج تلدك الضدغوط بمذكرتدس إلدى رئديس الدوزراء 

ت عددبدددأ التملمددل فددي صددفوف الجدديش ورفا ومددن جانددب تخددر 1987أغسددطس  17فددي 

لقيدادات العسددكرية مددا عددرف بمدذكرة الجدديش إلددى رئدديس الدوزراء السدديد الصددادق المهدددي ا

وحملتددس المسددئولية الكاملددة لمددا يحددداو وإزاء ذلددك شددكل السدديد الصددادق المهدددي حكومتددس 

 األحدددزابالخامسددة واألخيدددرة والتددي عرفدددت بحكومدددة الوحدددة الوطنيدددةو وضددمت جميدددع 
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قرندق  –السياسية باستثناء الجبهة اإلسالميةو وأعلنت عدن موافقتهدا علدى اتفاقيدة الميرغندي 

وأعقدب ذلدك إعدالن الحركدة الشدعبية لوقدف  وتدم التوقيدع عل ميثداق الوفداق الدوطنيا للسالما

إطددالق النددار لتمكددين الحكومددة الجديدددة مددن تنفيددذ اتفاقيددة السددالمو ولكددن الجبهددة اإلسددالمية 

و بينمدا كانددت م1989يونيدو  30عسدكري فدي الجديش اسدتولت علددى السدلطة فدي وجناحهدا ال

قدددوات التمدددرد تسددديطر علدددى أجدددزاء كبيدددرة مدددن مدددديريتي االسدددتوائية وجدددونقلي وبعددده 

مددديريات أعددالي النيددل وغددرب االسددتوائيةو بددل امتدددت العمليددات العسددكرية إلددى كردفددان 

 والحدود االثيوبيةا

فددي يومهدددا األول عدددن   -العميدددد عمددر البشدددير برئاسدددة  –أعلنددت حكومدددة اإلنقدداذ  

اعترافها بخصوصية الجنوب وضرورة منحدس الحكدم الدذاتيو وعقدد وفدد الحكومدة اجتماعداً 

و بترتيددب مددن الددرئيس م1989أغسددطس  19مددع وفددد الحركددة الشددعبية بددأديس أبابددا فددي 

وعقددد مددستمر الحددوار الددوطني حددول قضددايا السددالم فددي سددبتمبر  المصدري حسددني مبددار ا

م وتوصددل المددستمر إلددى حزمددة توصدديات تدددعو إلددى تطبيددق النظددام الفيدددرالي فددي 1989

 للسالماتبنتس الدولة وأقرتس برنامجاً  السودان عبر برنام  متكامل

إن تعامددل حكومددة البشددير/ الترابددي مددع مشددكلة الجنددوب قددد أوجددد عدددة مسددتجدات  

الجنددوب إلدى حددرب  أهمهدا دخدول الدددين كعامدل رئيسددي فدي الصددراع فتحولدت الحددرب فدي

الجنوبيدددة باسدددتقطاب الحكومدددة لدددبعه  –دينيدددة مقدسدددة وتدددأجي  للصدددراعات الجنوبيدددة 

التيددارات والمليشدديات الجنوبيددة ) سياسددة فددرق تسددد( هددذا إلددى جانددب تدددويل المشددكلة عبددر 

التعامدددل مدددع المبدددادرات اإلقليميدددة )اإليقددداد( والمبدددادرات األوروبيدددة واألمريكيدددةو بددددءاً 

الليبيددة المشددتركة وانتهدداءاً باتفدداق جبددال النوبددة  –ا والمبددادرة المصددرية بنيروبددي وأبوجدد

والمندداطق المهمشددة ومشدداكوس ونيفاشدداو حيددث تددم االتفدداق بددين الحكومددة والحركددة علددي 

المشداركة فددي السددلطة والثددروة وتكددوين حكومددة قوميددة موسددعة تحكددم الددبالد لفتددرة انتقاليددة 

حدول تقريدر مصدير الجندوب  االسدتفتاءوتنتهدي ب ات عامدةانتخابدمدتها ست سنوات تتخللها 

 بالوحدة أو اإلنفصالا
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 ثالثا: صراو الهويات والتنوو العرقي والثقافي والديني

  

يمتدداز السددودان بموقددع إسددتراتيجي فريدددد مكنددس مددن االتصددال والتواصددل بمعظدددم 

 مراكددز اإلشددعاع الحضدداري فددي العددالم القددديمو وموقددع السددودان الجغرافددي علددى شددواطم

البحددر األحمددر وتوسددطس القددارة األفريقيددة جعددل منددس حلقددة وصددل بددين حضددارات شددمال 

وحضارات الشدرق األوسدط وأوروبداو وبدذلك أصدبح بوتقدة لددى األصدناف  أفريقياوجنوب 

من البشر وتيارات الفكدر تمتدزج فدي رحبتدس العناصدر وتنصدهر مدع الدزمن فتولدد عدن ذلدك 

إنسددانية مختلفددة لتبلددور شخصددية  وضددع بشددري وحضدداري فريدددا كمددا تمازجددت سددمات

حضددارية متميددزة ومميددزة للددوطن والمددواطن فددي السددودانا إن التقدداء عناصددر متباينددة مددن 

البشر منذ القدم فدي أرجداء السدودان مدن الغدرب والشدرق والجندوب وامتدزاج ألدوان األفكدار 

 في أواسطس في نقطة التجمع الحضاري حدول نهدر النيدلو قدد أكسدبت أهدل السدودان صدفات

مميزة جعلتس أنموذج للتباين العرقي والثقدافي لمدا يتفاعدل فيدس مدن أجنداس البشدر وبداختالف 

ألدوانهم وألسددنتهم وأسدداليب حيدداتهما وقدد نجددم عددن هددذا االخدتالط الواسددع واالمتددزاج الكبيددر 

بددين الثقافددات التدددي انتقلددت مدددن مراكددز حضددارية مختلفدددة ومتباينددةو هدددذا المددزج الفريدددد 

النصهار بين البشر و فتولد عدن ذلدك الفدرد السدوداني الفريدد الدذي يحمدل والنموذج األوحد ل

فددي جددوهر مكوناتددس هددذه األرضددية المشددتركةا وبددذلك صددار السددودان نموذجدداً حيدداً لفعاليددة 

 الوحدة بين البشرو رغم اختالف العناصر المكونة لسا 

ة وأثددراً للصددراعات وليسدت نتيجدد إن إشدكالية التعدددد الثقدافي أصددبحت وكأنهددا سدببا  

من تثارها ورغماً عدن أن هدذا الوضدع يعتبدر مصددر إثدراء وعدزة إال أن الدرؤى داخدل البلدد 

ال تتفدق إطالقدداً حدول حقيقددة كندس السددودانا وهددذه الدرؤى الخارجيددة تشدكل قشددوراً سددطحية 

أبعدددد مدددا تكدددون عدددن حقيقدددة التركيبدددة الداخليدددة الهائلدددة والمعقددددة المحفوفدددة بددداإلختالف 
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ناقضدات والمواجهددات العنيفدةو فمسداحة وموقددع السدودان وحددهما يعكسددان والتدواترات والت

األبعدداد الهائلددة لتركيبددة أزمددة الهويددة التددي يحتضددنها هددذا التنددوع الددذي شددكل تركيبددة الددبالد 

ين رئيسديين الشدمال والجندوبو يمثدل الشدمال ثلثدي إطدارويوصف في أغلب األحيان ضمن 

اهرت المجموعدات المهجنددة مدن بينهددا مددع األرض والسدكان وتسددكنس مجموعدات قبليددة تصدد

التجار العرب الذين توافدوا عبر القرون ومندذ عهدود سدحيقةو ولكدن هدذا الصدفات تعاهمدت 

 –مع دخدول اإلسدالم فدي القدرن السدابع المديالدي ونتجدت عدن هدذا تدزاوج سدالالت عربيدة 

سدددالمية هدددو حصددديلة التمدددازج بدددين الثقافدددة العربيدددة واإلفاإلنسدددان السدددوداني  أفريقيدددةا

 والموروا األفريقيا

ويمثددل السددودان مددن حيددث التندددوع الجغرافددي والسددكاني صددورة مصددغرة للقدددارة  

األفريقية بأسرهاو ففي شمال السودانو كما في شمال القدارة األفريقيدةو يقطدن بشدكل غالدب 

العددرب المسددلمونو أمددا الجنددوب المددداري فيقطنددس األفارقددة المسدديحيون والمسددلمون وأتبدداع 

العرقيدددة والدينيدددة والثقافيدددة للدددبالد شدددديدة التبددداين  المعتقددددات المحليدددةا وهكدددذا فالخارطدددة

 والتداخل والتمازج في تن واحدا 

و حيددث نجددد النوبددة فددي الشددمال وحضددارتهم األجندداسسددكان السددودان خلدديط مددن  

الضدداربة فددي القدددمو والبجددة فددي منطقددة جبددال البحددر األحمددر فددي شددرق السددودانو والددذين 

ههدور اإلسدالم عبدر البحدر األحمدرا أمدا النوبدة فقدد  تداخلت فيهم العناصر العربية قبل وبعد

وصددلوا إلددى الجبددال التددي تعددرف باسددمهم خددالل الخمسددمائة عددام األخيددرة بعددد أن انتشددرت 

المجموعدات العربيدة فددي السدهول المحيطدة بهددم وأجبدرتهم علدى االحتمدداء بالجبدالا وتقطددن 

الفدور والمسداليت وغيدرهم قبائل األنقسنا وغيرها منطقة جندوب النيدل األزرقو والزغداوة و

مدن  أفريقيدافي واليات دارفدورا وفدي السدودان أيضداً مجموعدات كبيدرة نزحدت مدن غدرب 

قبائدل الهوسددا والفالندي واليوربددا والمجموعدات التشددادية المختلفدةو كمددا نزحدت مجموعددات 

مددن المهدداجرين مددن مصددر كاألقبدداطا أمددا المجموعددات النيليددة فددي جنددوب السددودان فيعددود 

وحهددا للمنطقددة إلددى مددا قبددل القددرن الثدداني عشددر وتفرعددت الحقدداً إلددى الوحدددات تدداريخ نز
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الحاليددة مددن دينكددا ونددوير وشددلك وأنددوا  وتبوسددا وبدداري وخالفددسا كمددا أن المجموعددات 

وبحددر الغددزالو فأنهددا  االسددتوائيةاألخدرىو والتددي تعددرف بالمجموعددات السددودانيةو وتقطددن 

ت كبيدرة تقطدن األقطدار المجداورةو وأهدم هدذه تنتمي من ناحية ثقافيدة ولغويدة إلدى مجموعدا

 المجموعات قاطبة مجموعة الزانديا

إال أن أهم الهجدرات قاطبدة فدي تداريخ السدودان الحدديث تمثلدت فدي ندزوو العناصدر  

العربيدةو بعدد ههدور اإلسدالم فدي الجزيدرة العربيددةو ومدا تبدع ذلدك مدن التفداعالت السياسددية 

 حركة أسلمة وتعريب واسعة في أرجاء السودانا واالجتماعية المعقدة التي أدت إلى

وكما في كدل المنداطق األخدرىو فدأن المجموعدات البشدرية فدي السدودان قدد تأقلمدت  

علدى الظددروف الطبيعيددة المختلفددة التددي تعدديش فيهداو ففدديهم رعدداة اإلبددلو فددي المنطقددة شددبس 

الصدحراويةو  الصحراويةو ورعاة البقدر فدي منداطق األمطدار الغزيدرة جندوب المنطقدة شدبس

واسدددتقر أهدددل الريدددف والحضدددر حيدددث تتدددوفر األراضدددي واألمطدددار ألغدددراض الزراعدددة 

 والعمرانا

وسمة التنوع الواضحة في تركيبة السدودان السدكانية إمدا تعدود إلدى الدروابط العرقيدة  

مجموعدة  19والثقافية بين المجموعدات التدي تقطدن سدودان اليدومو فهنالدك علدى أقدل تقددير 

 مجموعة فرعية للسكانا 597وما يقارب  سكانية رئيسية

والمجموعدددات العرقيدددة  األجنددداسإن السددودان برقعتدددس الواسدددعة يضدددم العديدددد مدددن  

والسالالت ذات األصدول السدامية والحاميدة والزنجيدة التدي امتزجدت واختلطدت عبدر مئدات 

السدددنين وكوندددت المجموعدددات القبليدددة المعروفدددة اليدددوم التدددي تنتشدددر علدددى امتدددداد أرص 

دانو ويفدددوق تعدددادها أكثدددر مددن مائدددس مجموعددة قبليدددة تتفددرع إلدددى بطددون وعشدددائر السددو

 ولخشوم بيوتلا

وهذا التنوع في المجموعات العرقيدة يتبعدس تندوع مماثدل فدي اللغداتو فاللغدة العربيدة  

هددي اللغددة الرسددميةو إلددى جانددب اللغددة االنجليزيددة فددي االقلدديم الجنددوبيو كمددا توجددد حددوالي 

حليدددة تسدددتخدمها المجموعدددات السدددكانيةا أمدددا بالنسدددبة للمعتقدددداتو جات الماللدددـهمددن  115
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فدالمالحظ أن معظددم األدبيدات الغربيددة تعمدد إلددى التمييدز بددين لالشدمال المسددلمل و لالجنددوب 

ل هذا التمييز لتوصيف مشكلة الجنوبا وواقع األمر غير ذلكا   المسيحيل وقد استـرغم

قبيلدة  570يتكدون مدن  ل أن السدودانوقد ورد في تقريدر أرعدد علدى أعتداب االسدتقال 

فئدة إثنيدةو علدى أسداس الخصدائص اللغويدة والثقافيدة واالثنوجرافيدةو  57أو  56تنقسدم إلدى 

منهددا فددي جندوب السددودانا وهددذه المجموعددات  50مكتوبددة ومنطوقدةو  لغددة  114وتتحددا 

% 30% عدرب أو مدن أصدول عربيددةو 39اإلثنيدة تتكدون مدن ثمداني مجموعددات رئيسديةو 

% نوبددة_ باالضددافة إلددي مجموعددات 15% بجددةو 12بيددون أو مددن أصددول أفريقيددةو جنو

% يتحدددثون 39مددن السددكان يتحدددثون اللغددة العربيددةو  515أخددرى كددالفور واألنقسددنا_ و

% وثنيدون ومعتنقدو دياندات 30% مسديحيونو 10% مسدلمونو 60لغات ولهجات أخرىو 

 أفريقية أخرىا

صددول األفريقيددة الخالصددة فددي مندداطق وعمومدداً يقطددن السددودانيونو مددن ذوي األ 

السدافنا الغنيدة بالواليدات الجنوبيدةو بينمدا يقطددن السدكان ذوو األصدول العربيدة فدي المندداطق 

الصددحراوية وشددبس الصددحراوية فددي الشددمالا ويقدديم خلدديط مددن القبائددل الزنجيددة المسددتعربة 

لسدداللي الثقدددافي بمندداطق حددزام السدددافنا األوسددطا والواقدددع أن التوزيددع النبدداتي والتوزيدددع ا

للسددكان يتبددع التوزيددع المطددري وإيددراد نهددر النيددل وروافددده بشددكل عكسدديا ففددي أقصددى 

و توجدد مجموعدات أفريقيدة خالصدة لدم تتدأثر مطلقداً االسدتوائيةالجنوبو حيث تنمو الغابدات 

باللغدة العربيددة وال باإلسدالمو ويلددي ذلددك منطقدة الحشددائش الطويلددة والسدهول الغنيددةو حيددث 

عات أفريقيدةو تدأثرت جزئيداً باإلسدالم واللغدة العربيدة واحتفظدت بلهجاتهدا األمو توجد مجمو

بينما نجد في سهول السدافنا ضدروب مدن االمتدزاج واالخدتالط  بدين السدالالتو والثقافداتو 

وهي فدي الغالدب مجموعدات عربيدة انصدهرت مدع السدكان المحليدين واحتفظدت إلدى حدد مدا 

مية وكددذلك سددبل عيشددهاا لقددد أدى وقددوع السددودان فددي بلهجاتهددا العربيددة وديانتهددا اإلسددال

و واخدتالف الطقدس والمنداخ والظدروف البيئيدة أفريقيداالمنطقة المدارية وتوفر كل مناخدات 

مددن صددحارى جددرداء فددي الشددمال وغابددات كثيفددة فددي الجنددوب وسددافنا غنيددة وفقيددرة فددي 
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تبدداين ملحددوه فددي الوسددطو وتنددوع المددوارد الطبيعيددة علددى امتددداد رقعتددس الجغرافيددة إلددى 

النشدداط االقتصددادي كالزراعددة والرعددي والتجددارةا وصدداحب هددذا التبدداين العرقددي البيئددي 

واالقتصدادي فدي الموروثدات الثقافيددة والعدادات والتقاليدد وأعددراف المجتمعدات المحليدة فددي 

السددودانا وتتددددرج حدداالت االنصدددهار إلدددى أن نجددد فدددي بعددده مندداطق الدددبالد الحدوديدددة 

ت عربيددة خالصددة لددم تمتددزج بالسددكان المحليددين والتختلددف مالمحهددا أو الشددمالية مجموعددا

 لهجاتها عن مثيالتها في الجزيرة العربيةا

إن قبائددل سددودان وادى النيددل األوسددطو كالشددايقية والرباطدداب والجعليددينو تشدددكل  

بصورة رئيسية من مزارعين يفلحدون أراضديهم علدى ضدفاف النيدل بينمدا تسدكن بعيدداً عدن 

القبائل العربية التي تعتمد علدى الرعدي والزراعدة المطريدةو أمدا منداطق السدافنا النيل بعه 

الفقيدددرة فدددي شدددمالي وغربدددي السدددودانو فيتنقدددل فيهدددا رعددداة اإلبدددل كالشدددكرية والكبدددابيش 

والكواهلةو كما يعيش في الجندوب الغربدي عددد مدن القبائدلو أهمهدا البقدارةو الدذين يعتمددون 

 في معيشتهم على رعي اإلبقارا

ويتكددون سددكان جنددوب السددودانو مددن مجمددوعتين رئيسدديتين أحددداهما المجموعددة  

النيليدةو التددي تعتمدد علددى رعددي األبقدار وتضددم قبائدل الدددينكا والشددلك والندويرو بينمددا تعتمددد 

المجموعدددة الثانيدددةو التدددي تضدددم قبائدددل الزانددددي والباريدددا والالتوكدددا والمدددورلي والتبوسدددا 

 على إمتداد الحدود الجنوبيةا وغيرهم على الزراعة في الغابات

نددالع امنذ أقدم العصدورو هدل التبداين السداللي ل القبلديل والعرقدي مدن أهدم أسدباب  

النزاعات وذلك من خالل ربط التندوع السداللي والعشدائري الكبيدر بالمنافسدة التدي تفرضدها 

وتعتبددر البيئددة وتقلددص الفددرص المتاحددة لالسددتفادة مددن الثددروات الطبيعيددة واالجتماعيددةا 

النزاعددات القبليددة جددزءاً ال يتجددزأ مددن اإلرا التدداريخي والتقاليددد السددائدة فددي المجتمعددات 

 األفريقية وسبباً من األسباب الرئيسية للنزاعاتاا

نخلص إلى وجود هويتين رئيسديتين فدي السدودان: الهويدة العربيدة فدي مقابدل الهويدة  

المسدديحية والمعتقدددات المحليددةا علددى أن األفريقيددة أو الهويددة اإلسددالمية فددي مقابددل الهويددة 
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القاعددة األساسدية هددي أن التعددد فدي حددد ذاتدس ال يمكدن أن يكددون سدبباً للصدراعو ألن التعدددد 

ن مدن البشدر متطدابقينا لكدن داهو جزء من الطبيعة اإلنسدانيةو فدال يوجدد علدى اإلطدالق فدر

هدا هدي أفضدل مدن ثقافدة التعدد يصبح سبباً للصدراع عنددما تعتقدد مجموعدة سدكانية أن ثقافت

اةخددرينا وعندددما تسددتخدم القددوة لفددرض هددذا االعتقدداد يكددون الحددديث قددد انتقددل مددن تعدددد 

ثقافات إلى صراع هويداتا إن صدراع الهويدة يعبدر عدن حالدة خاصدة تعتقدد فيهدا مجموعدة 

 ثقافية معينة بسمو هويتها وتحاول إقصاء اةخر الثقافيا

أو الدينيدة أو الثقافيدة بفدوارق اقتصدادية قديمدة أو  وغالباً ما تقتدرن الفدوارق العرقيدة 

طارئدةو واألقليدات غالبدداً مدا تعتقددد بأنهدا مهضدومة الحقددوق اقتصدادياًا ففددي بعده األحيددان 

منطقدة شددحيحة المدوارد أو مهملددة اقتصدادياً وتنمويدداً أو  األقليددةتكدون المنطقدة التددي تقطنهدا 

منطقدة أقليدة فيدري سدكان المنطقدة أنهدم أحدق في  –كالنفط  مثالً  –يتم اكتشاف ثروة حديثة 

بهدداو وأن وجددود هددذه الثددروة ربمددا يمددنحهم المقومددات والمرتكددز االقتصددادي ويحدداولون أن 

 يستتبعوه بنفوذ سياسيا

واألمثلددة المعاصددرة لهددذه الحدداالت عديدددة كوضددع األكددراد فددي العددراق واأليبددو فددي  

توزيدع عائداتدس إلدى درجدة الندزاع  نيجيرياو حيث تم اكتشاف الدنفطو وتطدور الخدالف حدول

ا وكدذلك مشدكلة إقلديم االسدتقاللالمسلح مدع السدلطة المركزيدة انتهدى بمطالبدة المجمدوعتين ب

والذي سعى لينفصال من حكومة بداتريس لوممبدا وذلدك بتشدجيع مدن الشدركات  –لكاتنقال 

وممبدا وتعيدين ما وتبدع ذلدك حدرب أهليدة طاحندة ومقتدل ل1960التعدينية البلجيكية في يوليو 

المتحدددة عسدددكرياً وبلجيكددا وأمريكدددا  األمدددمتشددومبي رئيسدداً للدددوزراء ثددم طدددرده وتدددخلت 

والمرتزقدةو وانتهددى األمددر باسدتيالء الجدديش بزعامددة موبوتددو علدى السددلطة والقضدداء علددى 

 الحركة االنفصالية في كاتنقاا 

الددبالد وفددي السددودان تتركددز التنميددة واالسددتثمارات بصددورة أساسددية فددي أواسددط  

وحرمدددان أطرافهددددا مددددن التطددددور االقتصدددداديو ممددددا يوجددددد أرضدددداً خصددددبة للخالفددددات 

والصددراعات بددين المجموعددات المختلفددةا ومددن المهددم التنبددس إلددى األخطددار السياسددية التددي 
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يولدددها التفدداوت االقتصددادي بددين مندداطق السددودانا وقددد كتددب االقتصددادي األلمدداني رولددف 

حيدث يتكدون السدكان مدن مجمدوعتين عدرقيتينو شدعور جيستين يقول ل فدي بلدد كالسدودانو 

مدا زال ضدعيفاًو تحمدل سياسدة مدنح األسدبقية فدي  –علدى أحسدن الفدروض  –الوحدة بينهما 

التنميدة لمراكددز نمدو فددي منداطق معينددة مخدداطر جمدة إذا حدددا أن انحصدرت هددذه المراكددز 

 في محيط قطاع معين من السكانلا

أو المجموعدددات العرقيدددة أو الثقافيدددة أو وعنددددما تشدددعر المجموعدددات المستضدددعفة  

الدينية بأي خطر يهدد كيانها في شكل تغول أو احتدواء سياسدي أو فدي شدكل غدزو عسدكري 

ن ردة الفعددل الطبيعيددة هددي االلتفدداف حددول نفسددها بصددورة دفاعيددة ميكانيكيددة إأو ثقددافيو فدد

 والتعبئة الشعبية باستلهام التراا والموروثات للدفاع عن الذاتا

ورا سودان اليوم خصوصيات عرقية ولغوية ودينيدة وثقافيدةو بحيدث غددا لكدل لقد  

منها خصوصدية اجتماعيدةو ولعدل التحدري الحقيقدي هندا يكمدن فدي إدراكندا لواقدع ومسدتقبلس 

علددى أسدداس التفاعددل بددين عناصددره التعدديددة ومعطياتهدداو واعتبددار ذلددك عنصددر القددوةو ال 

 عنصر ضعفا

ووقفدددت دون إقامدددة نظدددام مطدددابق  االسدددتقالل لقدددد عجدددزت القدددوى السياسدددية بعدددد 

لخصدائص السدودانو نظدام يرتكددز علدى التعدديدة كأسداس حيددوي ال تكتمدل الوحددة الوطنيددة 

من دونسو وإقامة وطن يستند إلى قواعدد التعدددو بأشدكالها كافدةو حيدث تصدبح مصددر منعدة 

قددومي العرقددي بددالتنوع ال االعتددرافولدديس سددبباً للتفرقددةا إذن فالمحددك الحقيقددي لدديس فددي 

والثقددافي والددديني فحسددبو وإنمددا تجدداوز ذلددك بصددياغة للحقددوق االقتصددادية االجتماعيددة 

 والسياسية التي تترتب على هذا التنوعا

إن عوامدل الوحددة الكامندة فددي الهويدة السدودانية كفيلدة بددأن تتجداوز عوامدل التمددزق  

السياسدية والفكريدة ومنداه   والفرقةو فدإذا سداد مبددأ التعددد والتندوعو وإذا عبدرت الممارسدة

التعليم والمسسسات الثقافية وأجهزة االعالم عن الهويدة فدي شدمول ذاتيتهداو فالتعدديدة تكدون 

 حينئذ  مصدر إثراء وقوة لألمةا
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إن السددودان ال يختلدددف عدددن بلددددان موحددددة كثيددرة تتسدددم كياناتهدددا السياسدددية بتعددددد  

التاريخيدددة فدددي التعدددايش والتفاعدددل بدددين المكوندددات العرقيدددة والثقافيدددة والدينيدددةو وتجربتدددس 

مكوناتددس تسكددد أنهددا ال تشددكل بالضددرورة عوامددل انقسددام وتمددزق بددين السددودانيينو بددل أنهددا 

كاندت عامدل إثدراء حضداري واجتمداعي وثقدافي متواصدل بيدنهما فتأكيدد المواطندة ال يمكدن 

يفهدا كاليدة تجعدل أن يتم إال بالمساواة بين أبناء الدوطن الواحدد فدي الحقدوق والواجبدات وتوه

منها جسراً للوحددة ولديس معبدراً لالنفصدالا وال بدد مدن تأكيدد أهميدة التواصدل المتسدق بدين 

 السودانية برغم التنوع في السحنات واللغات والتقاليد والثقافاتا األعراق

لقد طرحت مزاعم ودعاوى إمدا بعروبدة السدودان والدبعه اةخدر وإمدا  بزنوجتدس ا  

الديانة اإلسالمية علدى مجمدل أهدل السدودانو مقابدل دعدوة تخدرين  كما حاول البعه فرض

بأهمية ترسيخ علمانية الدولةا وبين هدذا وذا  نقدول بأنندا ال بدد وأن نتجدس بدالبالد إلدى قبدول 

فكددرة االنتمدداء إلددى السددودان كهويددةو دونمددا انتظددار طويددل فددي محطددة البحددث عددن جددذور 

ئدات السدودانية المفتوحدةو وإمكانيدات التواصدل أخرى عربية كانت أم زنجيدةا إن طبيعدة البي

والتددام  الثقددافي واالجتمدداعي قددد فتحدت المجددال واسددعاً لالعتقدداد بدأن بلددوه حالددة االنتمدداء 

 الكامل للسودان هي في حد ذاتها قيمة كلية سامقةا

كددان وبوسددعنا القددول أن سددودان مددا قبددل القددرن التاسددع عشددر المدديالديو بددرغم أنددس  

ً مكوندد مددن دولددة ذات سدديادةو إال أن التواصددل بددين أجزائددس كانددت هددي الحالدددة  مددن أكثددر ا

السددائدةو وإذا مددا نشددبت صددراعات أو احتكاكددات فقددد كانددت لتلددك المجتمعددات مددن الددنظم 

واألسداليب والتقاليدد مدا يمكددن تسدويتها وبسدهولة ويسدرا وبمعنددى أدقو بوسدعنا التأكيدد علددى 

دان المختلفددةو بمددا فيهددا الجنددوبو أمددراً ممكندداً أن إمكانيدة الوحدددة الوطنيددة بددين أجددزاء السددو

بددالد السددودان ذات  إطددارومقبددوالً علددى الصددعيد الشددعبيو بمددا فددي ذلددك الجنددوبا وفددي 

المالمددح المشددتركةو فددإن المالمددح السددودانية تبدددو أكثددر دقددة واتجاهدداًو دونمددا تندداقه بددين 

 مكونات تلك المالمح داخلياً أو خارجياًا 
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السودان يرتكز على تقسديم الدبالد إلدى قسدمين: شدمال وجندوب إن صراع الهوية في  

وإلدددى مجمدددوعتين: مجموعدددة ل عربيدددة ل مسدددلمة ومجموعدددة غيدددر عربيدددة ذات أصدددول 

ا لقددد تعددرض شددمال األجندداسأفريقيددةا وواقددع األمددر أن السددودانيين عبددارة عددن خلدديط مددن 

الدو وتددزاوج السددودان إلددى موجددات متعاقبددة مددن الهجددرات تعددود ةالف السددنين قبددل المددي

المهاجرينو الذين أتوا مدن الشدمال والشدرقو مدع السدكان المحليدين ذوي األصدول األفريقيدة 

وكددان نتدداج هددذا التددزاوج مجموعددة ثقافتهددا عربيددة وتتحدددا اللغددة العربيددة ولكددن أصددولها 

 أفريقية وزنجيةا 

لقددد تطددور هددذا النددزاع بددين الهويددات فددي السددودان حتددى وصددل مرحلددة المواجهددة  

المسددلحة التددي دامددت عقددوداً مددن الزمددان وأهدددرت األرواو وفددرص التنميددة واالسددتقرارا

لقدددد كاندددت اإلدارة األهليدددة تقدددوم بددددور رئيسدددي فدددي تنظددديم الحيددداة االجتماعيدددة  

واالقتصدددادية والسياسدددية وفدددي حدددل النزاعدددات التدددي تحددددا داخدددل القبيلدددة وبدددين القبائدددل 

ألهليدةو صدارت القبيلدة أكثدر انغالقداً وأكثدر توجسداً المختلفةا ولكن بعدد إلغداء نظدام اإلدارة ا

 وتقلص هامش التسامح مع القبائل األخرىا

إن صراع الهوية فدي السدودان سيتواصدل حتدى تترسدخ فدي عقدول ونفدوس األجيدال  

مفدداهيم اإلنتمداء إلددى سدودان واحدددو يشددعر  –وعبددر التجاريدب والتعلدديم والتوعيدة  –المقبلدة 

الفخدر واالعتدزاز بجدذورهو سدواء كاندت عربيدة أم أفريقيدةو إسدالمية فيس الجميع باالنتمداء و

أو غيددر إسددالميةا ولددن يددتم ذلددك إال بانتهدداج نظددام حكددم ديمقراطددي فيدددرالي يراعددي هددذا 

التنوع ويحترمسو ويعود تددريجياً إلدى بدروز هويدة واحددةو هدي الهويدة السدودانيةا إن البدديل 

والديمقراطيددة والتنميددة المتوازنددة والتكامددل  األوحددد لحددل صددراع الهويددة يكمددن فددي السددالم

باعتبدداره للوحدددة يحتددرم التنددوع ويسددتثمره  إطددارعلددى أسدداس االسددتيعاب والتعددايش داخددل 

 قوةا لل اً مصدر
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 رابعا: التفاوت التنموي

  

م وخضددوع الددبالد للحكددم الثنددائيو دخددل 1898بانحسددار الدولددة المهديددة فددي عددام 

بددددالتحول مدددن مرحلدددة االقتصددداديات التقليديددددةو أي  السدددودان مرحلدددة اقتصدددادية جديددددة

اقتصددداديات االكتفددداء الدددذاتيو إلدددى إعدددادة صدددياغة االقتصددداد وفقددداً الحتياجدددات القدددوى 

االسدتعمارية ومصدالحهاا فركددزت بريطانيدا علددى زراعدة القطددن فدي السددودان وذلدك لتلبيددة 

عمارية النشدداط احتياجددات مصددانع النسددي  البريطانيددة فددي النكشدديرا حتكددرت القددوى اإلسددت

االقتصادي في السودان وشاركها فدي األربداو بدرجدة أقدل مجموعدات مدن التجدار األجاندب 

هلددت تمدددارس نشددداطها التجددداري فدددي السدددودان مندددذ وصدددولها للدددبالد مدددع الفدددتح التركدددي 

مو وكددان معظمهددم مددن التجددار المصددريين واليونددانيين واألتددرا  1821المصددري فددي عددام 

ل عدديدددة مدددن التجدددار اإلثيدددوبيين والهندددود والبرتغددداليين باإلضدددافة إلدددى مجموعدددات أقددد

واليونانيين واألرمن  والتجارة من الجزيدرة العربيدة هدذا إلدى جاندب التجدار األوروبيدين مدن 

بريطانيدا والنمسدا وإيطاليداا وكدان العديدد مدن هدسالء يعملدون كدوكالء لشدركات تجاريدة فددي 

اصا وتركددز اهتمددامهم بشددكل رئيسددي بالدهدم بينمددا كددان الددبعه اةخددر يعمددل لحسدابس الخدد

على تجارة العاج والصمغ العربي وريش النعداما إضدافة إلدى ذلدك أسدهمت سياسدة المنداطق 

المقفولدة التددي انتهجتهددا اإلدارة االسددتعمارية فددي تعميددق التخلددف االقتصددادي والتنمددوي فددي 

ب وبدذر بدذور جنوب السودان وبالتالي تعمق التفاوت التنموي والفجدوة بدين الشدمال والجندو

 الصراع والفرقة بينهماا

مراجعدة السياسدات التنمويددة التدي اتبعتهددا  االسددتقاللوكدان مدن المفتددرض أن يعقدب  

اإلدارة االسددتعماريةو تحسددباً ةثارهددا السددالبة علددى وحدددة الددبالد وتماسددكها وذلددك للتددرابط 

وت التنمدويا إن الوثيق بين صراع الهويداتو الدذي تناولنداه أعدالهو وصدراع المدوارد والتفدا

الفواصل العرقية أو الدينية غالباً مدا تقتدرن بفدوارق اقتصدادية  قديمدة أو طارئدةا واألقليدات 

عادة ما تعتقد بأن حقوقها االقتصدادية مهضدومة خاصدة عنددما تكدون المنطقدة التدي تقطنهدا 
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شددحيحة المددوارد أو مهملددة أو مسددتنزفة اقتصددادياًو األمددر الددذي يجعددل مجموعددات أخددرى 

تأثر بنصدديب أوفددر مددن الثددروة القوميددة فيبددرز التمددايز بددين مجموعددة وأخددرى أو بددين تسدد

 األغلبية واألقليةا 

وفدي السدودان تكمدن المشدكلة أساسداً فدي اخدتالل التدوازن اإلنمدائي بدين أقداليم الددبالد  

وتركز التنمية فدي أواسدط الدبالد وحرمدان أطرافهدا مدن التطدور االقتصداديا وبعدد حصدول 

هاو كددان أكبددر اإلنجددازات اإلنمائيددة هددو تنفيددذ امتددداد مشددروع المناقددل اسددتقالل الددبالد علددى

لمضاعفة حجم مشدروع الجزيدرة وزيدادة المسداحة المزروعدة قطنداً وكدذلك إنشداء مشدروع 

م قددانون الميددزات الممنوحددة للمشددروعات المصدددقة 1956خشددم القربددةا وصدددر فددي عددام 

بصددورة واضددحة فددي العاصددمة القوميددةا  إيدذاناً بقيددام مشددروعات صددناعية جديدددة تركددزت

وفدددي وقدددت الحدددقو جعلدددت الخطدددة العشدددرية للتنميدددة االقتصدددادية واالجتماعيدددة لألعدددوام 

م مددن سياسددة التركيددز االسددتثماري علددى المندداطق األكثددر تطددوراً 70/1972 – 61/1962

مبدددءاً أساسددياً مددن مبددادع التنميددة فانحصددرت المشددروعات علددى تنميددة مددا يسددمى بالقطدداع 

حدددديثو لوالدددذي يتكدددون أساسددداً مدددن مشددداريع الدددري والصدددناعات التمويليدددة والبنيدددات ال

األساسدية المتمركدزة بصدورة واضدحة فدي أواسددط الدبالدل وكدان ذلدك علدى حسداب القطدداع 

التقليديا وقد بدرزت سياسدات ل رأس الدرمحل أول قطدب النمدول بدأن القطداع الحدديث يملدك 

وحظدداً فددي وسددائل المواصددالت والخدددمات  فددرص النمددو السددريع بحسددبانس أكثددر تطددوراً 

االجتماعيدة واالقتصددادية والبنيدات الهيكليددةو وأن التنميدة يمكددن اسدتثمارها لتنميددة االقتصدداد 

القومى بأسره فدي مراحدل مقبلدةا وبدالرغم مدن تركيدز الحكومدة علدى االسدتثمار فدي أواسدط 

ن أول محاولددة جددادة الددبالد إال أن توزيددع االسددتثمارات الحكوميددة فددي مجددال الصددناعة كددا

لمدنح أطدراف الدبالد فرصداً فدي التنميدةو فكدان قيدام مصدنع تعليدب الفاكهدة فدي كريمدة وواو 

ومصنع البصل والكرتون في كسال وأرومدا ومصدنع تجفيدف األلبدان فدي بابنوسدةو غيدر أن 

% مدن جملددة إسددتثمارات الخطدة العشددريةا وإبددان 6تلدك االسددتثمارات االقليميدة لددم تتجدداوز 

لحكددم العسددكري المدددايويو شددرع فددي وضددع الخطدددة الخمسددية للتنميددة االجتماعيدددة فتددرة ا
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مو بمسدداعدة الخبددراء السددوفيتو وكددان تحقيددق العدالددة 74/1975 – 70/1971لألعددوام 

االجتماعية بين المنداطق والفئدات المختلفدة مدن أولويدات النظدام الجديدد الدذي هددف بالخطدة 

والعدالددة فددي التوزيددعا ولكددن الخطددة لددم  اإلنتدداجالخمسددية إلددى أن تسددود مبددادع الكفايددة فددي 

تمددنح االهتمددام الكددافي لتوزيددع الدددخل القددومي بددين أجددزاء الددبالد وفئددات الشددعب المختلفددةا 

وفددي أواسددط السددبعينات بدددأ التحددول عددن سياسددة تركيددز االسددتثمارات فددي أواسددط الددبالد 

غيددر أن تنفيددذ هددذه  بانتهدداج سياسددة االنفتدداو علددى الريددف ورفددع سددتار التنميددة المحليددةا

السياسة انحصر في المزيد من الخدمات ألهدل الريدف وبصدفة خاصدة حفدر اةبدار الجوفيدة 

وإنشداء المدددارس والمصددحات وإنشداء المشددروعات الصددغيرة التدي كددان يخصددص عائدددها 

 لدعم ميزانيات المجالس الشعبيةا

الزراعددي  القطدداع إطدارلقدد هلددت الغالبيددة العظمدى مددن سددكان السدودان حبيسددة فددي  

التقليدي كرعاة ومدزارعين بسدطاء يعتمددون علدى األسداليب التقليديدة فدي الزراعدة التقليديدة 

وتربية الثروة الحيوانية وهلدت األحدوال المعيشدية لهدسالء فدي تددهور مسدتمر حتدى وصدلت 

حددد الكفدداف للغالبيددة و كمددا تدددهور مسددتوى الخدددمات األساسددية التددي توفرهددا لهددم الدولددةا 

ارقددة بصددورة جليددة عندددما نعلددم أن نسددبة السددكان المرتبطددة بالقطدداع التقليدددي وتبددرز المف

 % من جملة سكان البالدا90تتجاوز 

والمعددروف أنددس وخددالل فتددرة الخمسددينات والسددتينات مددن القددرن العشددرينو كددان  

الزراعي يوجس بصدورة أساسدية لتلبيدة حاجدات السدوق المحليدةو وتمكدن السدودانيون  اإلنتاج

ما ولكدن مندذ 1975 -1972مل تبعات موجات الجفاف والتصدحر فدي األعدوام بذلك من تح

منتصددف السددبعينات ودخددول البنددك الدددولي وصددندوق النقددد الدددولي شددريكان أساسدديان فددي 

رسم سياسات الدولة االقتصاديةو تغيرت األوضاع بسدرعةو خاصدة فدي القطداع الزراعديو 

 نحو األسوأا
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ول تحددول رئيسددي لالهتمدددام مددن السدددوق صدداحب انتهدداج ل سياسدددة البدداب المفتدددو 

المحليددة إلددى السددوق العالميددةو ووضددعت الخطددط للتوسددع فددي الزراعددة اةليددة باسددتغالل 

 القروض المتاحة من أموال النفط العربي حتى أضحى يعرف بسلة غذاء العالم العربيا

وعلدى الدرغم مدن الزيدادة المسدتمرة فددي مسداحة األراضدي المزروعدة وزيدادة حجددم  

الصدادراتو إال أن أسدعار المددواد األوليدة قددد تراجعدت فددي السدوق العالميددة بينمدا تصدداعدت 

فتزايددد حجددم الدددديون  اإلنتددداجأسددعار الددنفط وغيددره مدددن المنتجددات الصددناعية ومدددخالت 

م بتدددخل صددندوق 1978بلغددت ذروتهددا فدي عددام الخارجيدة وتفاقمددت األزمددة االقتصدادية و

النقددد الدددولي والددذي هددددفت برامجددس ليصددالحات الهيكليددة إلدددى وقددف تضددخم الميزانيدددة 

 الحكومية وتشجيع قطاع الصادرات وتخفيه قيمة العملة السودانيةا

وألن الزراعددة أصددبحت تتجددس بصددورة أساسددية للصددادرو وألن الزراعددة اةليددة قددد  

م رقعددة األرض المتاحددة للمددزارعين التقليديينوفقددد تددأثرت سددلباً تسددببت فددي تقلدديص حجدد

األحوال المعيشية لهسالء المزارعين والرعاةو وحقيقدة لدم تعدد أحدوالهم مدن ضدمن أولويدات 

 الحكام أو التجارا

مسددتويات دخددل الفددرد بددين  فدديوقدد كشددفت إحصدداءات الدددخل القددومي تبايندداً كبيدراً  

لددغ متوسددط دخددل الفددرد فددي العاصددمة القوميددة عشددرة مندداطق السددودان المختلفددةو حيددث ب

أضددعاف مثيلددس فددي جنددوب السددودانا كمددا أن اإلحصدداءات تثبددت أن تفدداوت الدددخول بددين 

المنددداطق يدددرتبط ارتباطددداً وثيقددداً بتوزيدددع االسدددتثمارات والمشدددروعات التنمويدددةا فدددازداد 

 األغنياء غنى وازداد الفقراء فقراًا

عجدزت عدن تحقيدق اسدتغالل إلدى أنهدا ميدة يعدود نخلص إلى أن إخفاق سياسدات التن 

أمثددل لمددوارد الددبالدو وحتددى اسددتخراج البتددرول قددد أثددـخر سددلباً علددى القطاعددات االقتصددادية 

الفاعلددة مثددل الزراعددة والصددناعةو كمددا يعددود إلددى عدددم التوزيددع العددادل إليددرادات الدولددةو 

معظدددم الفئدددات بددرغم ضدددالتهاو حيدددث تركدددزت فدددي منددداطق معينددة لتخلدددق إحساسددداً لددددى 

والجماعددات بددالظلم والغددبن دفددع بعضددهم إلددى حمددل السددالم والمطالبددة بالعدالددة والحصددول 
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ويهددر الددوطن وكرامتددس باسددتجداء  اإلنسددانعلدى أبسددط  حقددوقهم المهضدومةا وهكددذا يهدددر 

 مساعدات المجتمع الدولي إلغاثة مواطنيس ومعالجة تثار الحربا

التفدداوت التنمددوي يقددود إلددى دمددار إن انفجددار الصددراعات واألزمددات بسددبب   

واسع للموارد المنتجة ويتسبب فدي موجدات الندزوو ويتعدذر علدى المدواطنين االعتمداد علدى 

قطاعددات الزراعددة والرعددي التقليديددة وذلددك بسددبب انعدددام األمددنو وبددذلك تنقطددع مصددادر 

حسدداس الددخل وترتفددع معددالت الفقددر واألميددة ويتفداقم حجددم معاندداة المدواطنين ويتعدداهم اإل

بددالظلم والغددبن والنزعددات االنفصددالية وتتضدداءل مسدداحة الوحدددة الوطنيددة فددي النفدددوسو 

وتكتمددل بددذلك دائددرة األزمددة التددي يستعصددي الخددروج منهددا إال بانتهدداج سياسددات تنمويددة 

 ناجعةا

لقددد اسددتمرت وتطاولدددت الحددرب فددي جندددوب الددبالد عقددوداً مريدددرة مددن الزمدددانو  

األرواو وتعطلدت مسديرة التنميدة فدي الجندوب وصدارت وتعاهمت تثارها السدالبة وأهددرت 

مدددوارد الدددبالد فدددي الشدددمال توجدددس بصدددورة أساسدددية لينفددداق الحربددديو وبدددذلك ضدددمرت 

اإلمكانيددات وتوقفددت مسدديرة التنميددة فددي الشددمالا فددأدى ذلددك بدددوره إلددى تعميددق التفدداوت 

والدينيددةو إلددى  التنمددوي فيددسو الددذي أدى بدددورهو وعلددى خلفيددة االختالفددات العرقيددة واإلثنيددة

بروز حركات إقليميدة تطالدب بحقهدا المشدروع فدي التنميدة بينمدا تطالدب األخدرى باإلضدافة 

 إلى ذلك بحقها المشروع في السلطة أيضاًا

وهكذا ترسخت في البالد أبعاد التفداوت التنمدوي وتضدافرت مدع االختالفدات الدينيدة  

 ارت تهدد وحدة البالداواإلثنية والقبلية لتعمق الصراعات واألزمات والتي ص

 

 

إن التحدي التنموي الحقيقي يتمثل في القيام بعمليدة تنميدة حقيقيدة وفاعلدةو باسدتغالل  

المددوارد والثددروات المتاحددة حتددى تددأتي بعائددد يددوفر لجميددع المددواطنين الحددد األدنددي مددن 

لدة متطلبات العيش الكريمو شدريطة أن يدتم توزيدع هدذا العائدد مدن االسدتثمارات بصدورة عاد
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وبشفافية تامة ليجندب الدبالد شدرور الصدراع االجتمداعي والسياسدي الدذي يهددد االسدتقرارو 

والمسديرة التنمويدةا إن الخطدط التنمويدة ينبغدي أن تكدون قدادرة علدى إحدداا  اإلنتاجويعطل 

تنميدة شداملة للمجتمددعو تنميدة يكدون تحسددن األداء االقتصدادي أحدد مسشددراتهاو تنميدة تشددمل 

ات المجتمددعو تنميددة تسددتهدف الجوانددب السياسددية واالجتماعيددة والثقافيددة كافددة أنظمددة وفئدد

 واالقتصاديةا 
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 الباب الرابع

 

 النزايات المسلحة: محاوالت الحلول والمبادرات المحلية واإلقليمية والدولية

 

 

لددم يعددرف السددودان كدولددة إال فددي هددل االسددتعمار فددي أواخددر القددرن التاسددع عشددر وأوائددل 

القرن العشرينا وقبل ذلك كان موطنداً لمجتمعدات صدغيرة ومتندافرة تطدورت إلدى سدلطنات 

وممالددك تجاريددة تمركددزت أهمهددا علددى ضددفاف نهددر النيددلا وقددد أخضددع العهددد المصددري 

لطة اسدتعمارية مركزيدة بيدد أن الجندوب لدم يخضدع العثماني تلك السلطنات والممالك إلدى سد

 عددامأبددداً لتلددك السددلطةا وعندددما اسددتعادت بريطانيددا ومصددر السدديطرة علددى السددودان فددي 

مو لم تتمكن من فرض سيطرتها التامة علدى الدبالد وبصدفة خاصدة سدلطنة دارفدورو 1889

اسددة ل م وطبقددت بريطانيددا سي1916 عددامالتددي لددم تددتمكن مددن إخضدداعها لسددلطتها حتددى 

المنداطق المغلقدة ل فدي الجندوبو وهدل مصددير الجندوب متأرجحداً بدين الوصداية البريطانيددة 

م أن يبقدى جدزءاً مدن السدودانا وبعدد 1947حتدى تقدرر فدي عدام  أفريقيداواالنضمام لشدرق 

س سعت الحكومدات المتعاقبدة إلدى تحدديث الدولدة وخلدق هويدة سدودانية ستقاللنيل السودان ال

 دى ذلك إلى ترسيخ الخالفات وتعميقها بين شمال البالد وجنوبساعربية وإسالمية وأ

إن مشاكل السدودان ال يمكدن حصدرها فدي مشدكلة الجندوبو ولكنهدا فدي واقدع األمدر مشداكل 

هاو سدتقاللتهم معظم أرجاء البالدو وبدأت تلك المشاكل تطفدو إلدى السدطح قبدل نيدل الدبالد ال

الماضدية بسدبب سياسدات الحكومدات المتعاقبدةا ويعدود ولكنها تفاقمت خالل العقود الخمسدة 

جددل تلددك المشدداكل إلددى تهمدديش األقليددات العرقيددة واخددتالل التددوازن اإلنمددائي بددين المركددز 

واإلقلدددديم وفددددرض المركددددز لسدددديطرتس وعدددددم المسدددداواة االقتصددددادية واالجتماعيددددة بددددين 

واليدات السياسدي المجموعات السدكانية المختلفدة وقصدور بنيدات الحكدم اإلقليمدي وضدعف ال
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واالقتصادي وافتقارها للهياكل المسسسدية والقددرات االقتصدادية والبشدرية الالزمدة لتحقيدق 

 االستقرار وتوفير الخدمات األساسية والرفاه للمواطنينا

إن مشاعر الكراهية وعدم الثقة واألحقاد المتراكمدة قدد تعمقدت فدي نفدوس السدودانيينو علدى 

مدا يقددارب المليدوني قتيددل وخمسدة ماليددين مدن النددازحين مددى عقدود مددن الحدروبو خلفددت 

والالجئدددينو وتركدددزت الخالفدددات حدددول الثدددروات والسدددلطة والحريدددات الدينيدددة وحقدددوق 

 و وتطورت إلى نزاعات مسلحةااإلنسان

إن أسددباب النزاعددات المسددلحة فددي السددودان عديدددة ومتداخلددة ولكنهددا جميعهددا ذات أبعدداد 

ما أن التطور االقتصدادي لدم يكدن أبدداً متوازنداًو ومندذ العهدد تاريخية واقتصادية وسياسيةا ك

االستعماريا وأسهمت سياسدات الحكومدات المتعاقبدة بددورها فدي تعميدق التبداين والتهمديش 

بانحيازهدددا للمنددداطق النيليدددة الوسدددطىا كمدددا أسدددهمت الدددديون الخارجيدددة وهجدددرة العقدددول 

حددوال االقتصددادية واالجتماعيددة ورؤوس األمدوال وتدددهور األحددوال المعيشددية فددي تدددني األ

والبيئيددةا وتزايدددت أعددداد السددكان وتصدداعد التدددهور البيئددي وندددرة المددوارد كاألراضدددي 

الزراعيدة والمداء وانعكددس عددم المسداواة فددي فدرص الحصدول علددى المدواردو وتطدور إلددى 

 مواجهات مسلحة كما هو الحال في دارفور وكردفان والشرقا

العرقيددة والدينيددة والثقافيددة دوراً سددلبياً ذلددك أن السددلطات  ومددن جانددب تخددر لعبددت العوامددل

الحاكمدددة أو القدددوى المعارضدددة والحركدددات المسدددلحة تعمدددل علدددى تدددأجي  هدددذه الفدددوارق 

 وتوهيفها كوسائل للتعبئة والمقاومةا

يضاف إلى ذلدك فشدل السدودان فدي التعامدل مدع مشدكلة التندوع والتعدديدةو ذلدك أن القيدادات 

لدددى المجموعدددات القبليدددة والطائفيدددة العرقيدددة لكدددي تعدددزز قواعددددها السياسدددية تدددراهن ع

نفدراد باسددتغالل المناصدب الحكوميددة االجتماعيدة والسياسددية وبنداء الدددعم السياسدي بددل ولال

 واإلدارية لالستفادة الذاتية من موارد وثروات البالدا

طهدة مدن ولكن ما لدم يدتم العمدل علدى تقدويم الظلدم التداريخي الدذي وقدع علدى قطاعدات مضد

إعدادة هيكلدة سياسديةو وخلدق بيئدة  إطدارالشعب والتفاوض على عقد اجتماعي جديدد ضدمن 
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خلدق نظدام سياسدي عدادل يسدتوعب مصدالح الجميدعو فسدوف تتهيدأ البيئدة الكليدة إلى ضي فت

  12لنمو خالفات وصراعات جديدةا

 

 مشكلة الجنوب 

 

و إذ انعقدد مدستمر جوبدا فدي لاالسدتقالبدأت أولى معالجات مشكلة الجنوب في فتدرة مدا قبدل 

م برئاسددة المدددير اإلداري وعضددوية مددديري المددديريات الجنوبيددة 1947يونيددو  13 – 12

ونوقشدت  تنذا و باإلضافة إلى سبعة عشر عضواً مدن الجندوب وسدتة أعضداء مدن الشدمالا

لدص وقدد خ ألول مرة قضايا الحكم الدذاتي والفيدراليدةو إال أن االتجداه الوحددوي كدان غالبداًا

مستمر جوبا إلى استبعاد خيار انفصدال الجندوب أو إتحداده مدع يوغنددا وأمدن علدى ضدرورة 

تكريس خيار الوحدة بين شمال وجندوب السدودان مدع التأكيدد علدى الواقدع المتخلدف للجندوب 

وخصوصيتس الثقافية واالجتماعيةا وأقر المدستمر قيدام جبهدة تشدريعية واحددة لكدل السدودان 

ثدة عشدر عضدواً جنوبيداًا وبدذلك يعتبدر مدستمر جوبدا بدايدة مسديرة ضمت في عضدويتها ثال

 الوحدة بين شطري البالدا

التابعددة  االسدتوائيةم بتمدرد الفرقدة 1955وقدد بددأت بدذور التمدرد فدي جنددوب السدودان عدام 

للقددوات المسددلحة فددي توريددتا وبددالرغم مددن نجدداو الجدديش فددي الحسددم العسددكري المسقددت 

لمتمدردين قدد فدر إلدى الغابدة وتمركدزوا وصداروا يشدنون هجمداتهم للتمردو إال أن عدداً مدن ا

 من يوغندا وتطور النزاع إلى ما يعرف بالحرب بين شمال وجنوب السودانا

تراجدددع السياسددديون الشدددماليون عدددن الوفددداء بالتعهددددات التدددي قددددموها  االسدددتقاللوعقدددب 

المركزيددة رؤيددة للجنددوبيين بشددأن فددرص الحكددم الفيدددرالي للجنددوبا بددل لددم تكددن للحكومددة 

واضددحة بشدددأن الجندددوب ووضدددعس الخددداص ومعالجدددة الهدددوة التنمويدددة أثنددداء فتدددرة الحكدددم 

 البريطاني وتثار سياسة ل المناطق المقفولةلا
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اعتبرت الحكومدة المركزيدة أن الوضدع قدد صدار مسدتقراً فدي جندوب السدودان بعدد القضداء 

ظيمدداً مددن حيددث بنياتددس مو غيددر أن التمددرد قددد أخددذ شددكالً أكثددر تن1955علددى تمددرد عددام 

 األساسية ودرجة تسليحس وإرتباطاتس الخارجيةا

السددودانية مددستمر المائدددة المسددتديرة خددالل  األحددزابمو عقدددت 1964عقددب ثددورة أكتددوبر 

 45ومشددداركة  اللدددـسم برئاسدددة البروفيسدددور الندددذير دفدددع 1965مدددارس  29 -16الفتدددرة 

عضدواً مدن الجندوب وبحضدور مدراقبين مدن يوغنددا  27من أحدزاب الشدمال و 18عضواً: 

وكينيددا وغانددا ونيجيريددا وتنزانيددا والجزائددر ومصددرا وتفدداوض المددستمرون حددول خيددارات 

وحددة السدودانا وإزاء فشدل المدستمر فدي  إطدارالعالقة الدستورية بين الشمال والجنوب فدي 

ضدديها الطرفددان حددول العالقددة الدسددتورية بددين الشددمال والجنددوبو التوصدل إلددى صدديغة يرت

عضددواً عهددد إليهددا بحددث الجوانددب الدسددتورية واإلداريددة التددي  12تقددرر تشددكيل لجنددة مددن 

وحددة الدبالد وتوصدلت اللجندة إلدى نظدام يعتمدد علدى  إطدارتضمن حدل مشدكلة الجندوب فدي 

الحكددم وتحديددد العالقددة بددين الالمركزيددة فددي الحكددم وإقترحددت الهياكددل اإلداريددة ألجهددزة 

السدلطات المركزيددة والسددلطات اإلقليميددةو بمددا يضدمن مشدداركة الجنددوبيين فددي إدارة شددئون 

الجندوب وتنميددة مندداطقهم هددذا باإلضدافة إلددى إنفدداذ االتفاقيددة المبرمدة بددين حكومددة السددودان 

ويوغندددا بشدددأن ملددف الالجئدددينا ولكدددن حكومددة سدددرالختم الخليفدددة افتقددرت إلدددى تفدددويه 

 األحدددزابالسياسدديةو فددي غيدداب البرلمدددانو وبدددالً عددن ذلددك إنشددغلت  األحددزابسدداندة وم

الجنوبيددة علددى نفسدددهاو  األحددزابيددةو وإنقسددمت نتخابوإنصددرفت بكلياتهددا إلددى الحملددة اال

وتعمدق الفسددل واالسددتقطاب بددين الطددرفين وتصدداعدت مشدداعر الكراهيددة والتفكددكو وأسددفر 

وأنشدطتها التخريبيدة واسدتيالئها علدى العديدد مدن  ذلك عن تصدعيد حركدة األنيانيدا لتطرفهدا 

مدددن وقددرى الجنددوب وأرعلددن عددن قيددام جبهددة األنيانيددا للتحددرر والتددي أعلنددت صددراحة أنهددا 

تهدددف لقيددام دولددة أفريقيددة حددرة مسددتقلة فددي جنددوب السددودان تدددعى األنيانيدداو لتحددل محددل 
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وب السددودان  جددزءاً و والتددي ربمددا كددان جنددأفريقيدداالمملكددة اإلفريقيددة القديمددة فددي شددرق 

  13منهاا

مو بقيددادة جعفددر 1969وعنددما اسددتولى ضدباط الجدديش اليسداريون علددى السدلطة فددي مدايو  

وضع حدل جدذري لمشدكلة الجندوبا وتحدت رعايدة اإلمبراطدور بنميريو أعلن عن االلتزام 

اإلثيوبي هيالسالسدي ومجلدس الكندائس األفريقيدة وسدتة مدن الددول األفريقيدةا إنعقدد مدستمر 

ووفددد  –الددذي ترأسددس أبيددل أليددر  –م بددين وفددد الحكومددة 1972فبرايددر  27يددس أبابددا فددي أد

 إطددارالجندوب ومثلتدس حركددة األنيانيداا وأقدر المددستمر مدنح جنددوب السدودان حكمداً ذاتيدداً فدي 

السددودان الموحدددو وبموجددب ذلددك أنشددم المجلددس التنفيددذي العدداليو الددذي تددولى السددلطات 

لشدعب اإلقليمديو الدذي عهددت إليدس السدلطات التشدريعيةا كمدا التنفيذية في الجنوب ومجلس ا

م الدذي قددنن العالقددة الدسدتورية بددين شددطري 1972صددر الحقدداً قددانون الحكدم الددذاتي لعددام 

الددبالد وأدمدد  عشددرة تالف مددن مقدداتلي األنياينددا فددي صددفوف الجدديش السددوداني وقدددوات 

ت الدددبالد فتدددرة مدددن الشددرطة والسدددجونا أعقدددب ذلدددك الوقددف التدددام إلطدددالق الندددار وسدداد

ما ولكدن 1956ها فدي عدام اسدتقاللاالستقرار دامت العشدر سدنواتو افتقددها الدبالد مندذ نيدل 

م عدن تقسديم الجنددوب 1982الدرئيس نميدري نقده االتفاقيددة بنفسدس عنددما أعلدن فددي يونيدو 

إلى ثالثة أقاليم وحاول استبدال القوات الجنوبية بقدوات مدن الشدمال لحمايدة منداطق التنقيدب 

عدن البتدرول فدي بدانتيو )السدديطرة علدى الثدروة( ولدم ترنفدذ أحكددام االتفاقيدة التدي تدنص علددى 

إجراء استفتاء في مناطق أبيدي والنيدل األزرق لتقريدر انضدمامهم للجندوبا وتبدع ذلدك فتدرة 

من تسلط حكم الفدرد وتزايدد االفتقدار االقتصدادي وتددهور العالقدة مدع الجندوب خاصدة بعدد 

المي إلدددى العمدددل بقدددوانين الشدددريعة أو قدددوانين سدددبتمبرا وكدددان أن تصددداعد التوجدددس اإلسددد

 تصاعدت حدة التوتر ولجأ الطرفان مرة أخرى إلى حمل السالوا

               

                                                                 
 213محمد عمر بشير ص  -نوب السودانمشكلة ج - 13

 



 190 

م انفجدر التمدرد مجددداً فدي الجندوب وذلدك عنددما تمدردت الكتيبتدان 1983 مايو 16في يوم 

التابعتدان للجدديش السدوداني بمدينددة بددورو والتدي تضددم جنددوداً مدن حركددة أنيانيددا  104-105

( الذين تم إلحداقهم بدالجيش النظدامي تمشدياً مدع بندود اتفاقيدة أديدس أبابداا وشدكل الجندرال 2)

جددون قرنددق الحركددة الشددعبية لتحريددر السددودان فددي السددابق فددي الجدديش الراحددل الراحددل 

إثيوبيدداو وبددذلك اندددلعت الحددرب األهليددة الثانيددةا ومددن بددين المظددالم التددي تناولتهددا الحركددة 

الشدعبية فددي إعالنهددا كددان تراجددع الددرئيس نميددري عددن اتفاقيددة أديددس أبابددا بإصددداره قددراراً 

ر قيددادات منطقددة الجنددوب بإعددادة تقسدديم الجنددوب إلددى ثددالا مددديريات والتدددخل فددي اختيددا

واإللغدداء غيددر الدسددتوري للكيانددات المحليددةا هددذا بينمددا يددري الددبعه أن التمددرد قددد أشددعلس 

لقندداعتهم بددأن قددرار تقسدديم جنددوب  –أكبددر قبائددل جنددوب السددودان  –أبندداء قبيلددة الدددينكا 

السددودان سدديسدي إلددى إضددعاف نفددوذهم السياسددي والقبلددي والعسددكري علددى كددل مندداطق 

 الجنوبا

تددفقت المسداعدات االقليميددة والدوليدة إلددى الحركدة الشددعبية حتدى أضددحت فدي فتددرة  

قصيرة قوة عسكرية وسياسية يتوفر لهدا الددعم الدداخلي والخدارجيا األمدر الدذي مكنهدا مدن 

توسيع سيطرتها العسكرية في جندوب السدودان وجبدال النوبدة وجندوب النيدل األزرقا ولعدل 

والقددوى السياسددية  األحددزابحركددة الشددعبية مددن جانددب الدددعم الددداخلي الددذي حظيددت بددس ال

الشدمالية المناهضدة للحكومدة المركزيدةو قدد قددوى مدن شدوكة الحركدة الشدعبية وتأثيرهدا فددي 

مجريددات األحددداا فددي الددبالد ووتيرتهددا المتسددارعةو خاصددة وأن قرنددق هددل يركددز فددي 

يب لتطلعدات خطابس السياسي أن هدفس هو سودان جديدد موحدد وعلمدانيو وهدذا طدرو يسدتج

 الكثير من أبناء السودان من غير الجنوبيينا

نتفاضددة الشددعبية بحكددم نميددري المتصدددعو وبددادرت م أطاحددت اال1985وفددي عددام  

حكومدة االنتفاضددة باالتصددال بالحركددة الشددعبية لتأكيدد حرصددها علددى حددل مشددكلة الجنددوب 

يدة وتجميددد قددوانين سدلمياًا ولكددن الحركددة الشدعبية طالبددت بالمشدداركة فدي الحكددم بأجندددة قوم
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الشددريعة اإلسددالمية وإلغددداء اتفاقددات الدددفاع المشدددتر  مددع الدددول العربيدددة وعقددد مدددستمر 

 دستوريا وفي تلك المرحلة لم يكن تقرير المصير من ضمن مطالب الحركة الشعبيةا

اتو اجتمددع رئدديس الددوزراء الصددادق نتخابددمو وعقددب إجددراء اال1986وفددي يوليددو  

عبية الراحدل جدون قرندق فدي كوكدادام بإثيوبيادـ حيدث تدم التوصدل المهدي بزعيم الحركة الش

إلددى اتفدداق لكوكددادامل الددذي يسددتجيب لجميددع مطالددب الحركددة الشددعبيةا ولكددن عدددم مسدداندة 

ي والجبهددة اإلسددالمية قددد شددل مددن فاعليددة االتفدداقا وأعقددب ذلددك أن كثفددت االتحددادالحددزب 

والمواقددع  األهدددافالعديددد مددن الحركدة الشددعبية مددن عملياتهددا فددي الجنددوب وسدديطرت علددى 

 الحكومية اإلستراتيجيةا

والحت أفضل الفرص للتوصل إلى سالم عندما تدم التوقيدع علدى االتفداق بدين محمدد  

مو ومدرة أخدرى 1988عثمان الميرغني والراحل الراحدل جدون قرندق فدي أديدس أبابدا عدام 

ن ذلددكو وبعددد عارضددت االتفدداق الجبهددة اإلسددالمية وأحددزاب شددمالية أخددرىا وبددالرغم مدد

يو أقددر البرلمددان اتفدداق الميرغنددي االتحددادتشددكيل الحكومددة اإلئتالفيددة بددين حزبددي األمددة و

ما وبينمدا كدان يجدري اإلعدداد للمدستمر الدسدتوريو وقبدل وقدت 1989أبريدل  3وقرنق فدي 

قصددير مددن لقدداء الصددادق المهدددي بالراحددل الراحددل جددون قرنددق فددي أديددس أبابدداو اسددتولى 

علددى السددلطة بالتنسدديق مددع الترابددي والجبهددة اإلسددالميةا وبعددد سددبعة  العميددد عمددر البشددير

أسدابيع مدن اسدتالم السدلطة أجدرت الحكومدة الجديددة مشداورات مدع الحركدة الشدعبية بدأديس 

م وبرعايددة الددرئيس األمريكددي األسددبق جيمددي كددارترو ولددم تكلددل 1989أبابددا فددي أغسددطس 

تكددن مسددتعدة للتفدداوض نسددبة لموقفهددا تلددك الجولددة بالنجدداوو ذلددك أن الحركددة الشددعبية لددم 

العسكري وسيطرتها الفعلية على معظم جندوب السدودانا كمدا شدهدت تلدك الفتدرة تدوتراً فدي 

عالقددات السددودان مددع مصددر وإثيوبيددا وإريتريددا ويوغنددداا تبددع ذلددك انعقدداد  مددستمر الحددوار 

وذلدددك السياسددديةو  األحدددزابيومددداً و ولكددن فدددي غيددداب مشدداركة  45الددوطني و  الدددذي دام 

بغرض مناقشة أسباب الخالفات والنزاعات ووضع الحلدول لهداا وقدد شدكلت توصديات هدذا 

المستمر مرتكدزات سياسدة الحكومدة تجداه مشدكلة الجندوبا ولدم يطدرو حدق تقريدر المصدير 
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في وثائق المستمر لكن تدم االتفداق علدى اسدتثناء غيدر المسدلمين مدن تطبيدق قدوانين الشدريعة 

 اإلسالميةا

مدددة اإلنقددداذ تقددددمها العسدددكري فدددي الجندددوب السدددتعادة المواقدددع التدددي وتابعددت حكو 

و وتدم تشدكيل قدوة الددفاع 1990-89استولت عليها الحركة الشعبية وخاصة خدالل األعدوام 

 الشعبي المساندة للجيشو واتخذت الحرب في الجنوب طابع الجهاد الدينيا

صدفوف الحركدة  وفي تلك الفتدرة تصداعدت الخالفدات والصدراعات الداخليدة داخدل 

الشعبية وبدأت في التصدع وانقسمت بالفعل إلى فصديلين يعرفدان بفصديل الناصدر وفصديل 

توريدت ممددا أدى إلددى نشددوب حالدة مددن الفوضددى وعدددم االسدتقرار داخددل الحركددة وتشددرذم 

الضباط والجنود بالواليدات القبليدةو وأسدفرت موجدة العندف واإلنقسدام عدن عمليدات تصدفية 

لت حكومددة اإلنقدداذ انفصددال مجموعددة الناصددر عددن الحركددة الشددعبيةو فددي الجددانبينا اسددتغ

م فددي 1991فدالتقى وفددد مدن الحكومددة المركزيددة مدع وفددد مدن مجموعددة الناصددر فدي يندداير 

مدينة فرانكفورت بألمانياو وبوسداطة نيجيريدة حيدث تدم االتفداق علدى إنهداء الحدرب الددائرة 

الل تلددك الفتددرةو نظامددس القددانوني فددي الجنددوب وتحديددد فتددرة انتقاليددة ويكددون للجنددوب خدد

السدودان الموحددا ورفده علدي الحداج خدالل مباحثاتددس  إطداروالدسدتوري الخداص بدسو فدي 

م مسدألة تقريدر المصديرا وكدان واضدحاً 1992مع الحركة الشعبية في فرانكفورت في عدام 

عة تباعدد المواقدف واألولويدات فدي تلدك الفتدرةو فقدد كاندت الحكومدة تركدز علدى بقداء الشدري

اإلسددالمية مصددددراً للقدددوانين بينمدددا كاندددت مسددألة تقريدددر المصدددير هدددي األولويدددة بالنسدددبة 

 للجنوبيينا

وتوسط الرئيس النيجيري بابنجيدا بين الطدرفين فدي المدستمر الدذي عقدده بأبوجدا فدي  

مو وكانددت هددذه هدي المددرة األولددى التدي تطالددب فيهددا الحركدة الشددعبية بددإجراء 1992يونيدو 

 المصير في الجنوبا استفتاء لتقرير
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تحددت رعايددة الددرئيس اليوغندددي  1993واجريددت مفاوضددات عنتبددي فددي فبرايددر  

موسدفبنيو وأصددرت بياندداً يسكدد رغبدة الطددرفين فدي عقدد المباحثددات التمهيديدة فدي أبوجدداا 

 ا)2(وبذلك تمهد الطريق لعقد مفاوضات أبوجا 

برعايددة  – 1993 مددايو 17-1فددي أبوجددا بثانيددة مددن المحادثددات الجولددة الوأجريددت  

حيددث طالبددت الحركددة الشدعبية بتطبيددق نظددام كونفدددرالي فدي دولددة علمانيددة وفددي  –نيجيريدا

سدودان جديدد وإال فأنددس سديكون مدن حددق الجندوب والمنداطق المهمشددة )جبدال النوبدة والنيددل 

وأوشدددكت جهدددود  األزرق وأبيدددي( التصدددويت لالختيدددار بدددين الكونفدراليدددة أو االنفصدددالا

إال أن العقيدد قرندق وصددل فجدأة إلددى أبوجداو وقبدل يددوم واحدد مددن كلدل بالنجدداو نيجريدا أن ت

نهايددة المفاوضدداتو وأًصددر علددى إضددافة بنددد جديددد ليتفدداق يددنص  علددى أيلولددة السددلطات 

إلدددى الواليددداتا واعتدددرض الوفدددد  -بعدددد توزيدددع السدددلطات المركزيدددة والوالئيدددة -المتبقيدددة

لطبيعددة الددنظم االتحاديددةا فأنفضددت مباحثددات الحكددومي علددى هددذا الطددرو باعتبدداره مخالفدداً 

( دون التوصددل إلددى بيددان مشددتر ا وتوقفددت المبددادرات النيجيريددة بعددد تنددازل 2أبوجددا ) 

 ا 1993الرئيس بابانجيدا عن السلطة في أغسطس 

عقددت جولدة مفاوضدات نيروبدي الثانيدة بدين وفدد الحكومددة  1993ابريدل  23وفدي 

عضدو المجلدس الدوطني االنتقداليو ووفدد حركدة التمدرد الذي ترأسس علي عثمان محمد طدسو 

الفصيل الموحد برئاسة كاربينو كوانينو وصددر بيدان أكدد فيدس الطرفدان التزامهمدا بالمبدادع 

ضددعت فددي مدستمر السددالم بأبوجدداو مددايو  و باعتبارهدا األسدداس للوصددول إلددى 1992التدي ور

 سالم دائما

بددين وفددد  1993مددايو  25-10ثددم  عرقدددت جولددة مفاوضددات نيروبددي الثالثددة فددي 

د  -الفصديل المتحدد -الحكومدة ووفدد الحركددة إثددر  1993فدي مدارس ن عدن قيامددس والددذي أرعلم

جنداو الناصدر ومجموعدة كداربينوو وجمديعهم مدن المعارضدين والمنشدقين عدن جدون  إتحداد

قرندقا واتفدق الطرفددان علدى اإلجددراءات اإلنتقاليدة فدي إطددار السدودان الموحدددو تحدت حكددم 
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وعلددى إقتسددام السددلطة والثددروة ومشدداركة الجنددوب فددي المسسسددات الدسددتورية إتحدداديو 

 والسياسية على المستوى القوميو وإجراء االستفتاء في الجنوبا

ثدم رحبدت الحكومدة بالمبدادرة التدي طرحتهددا قمدة الهيئدة الحكوميدة للتنميدة ومكافحددة 

ا والتدي أبددى خاللهدا بدأديس أبابد 1993سدبتمبر  8 - 6التصحر) األيقاد( والتي عرقددت فدي 

رؤساء كل من كينيا ويوغنددا وأثيوبيدا وأريتريدا اهتمدامهم بتحقيدق االسدتقرار فدي السدودانو 

وأعربوا عن عزمهم المساهمة في تحريدك الجهدود السدلميةو وتكوندت لجندة رباعيدة برئاسدة 

ية و عقددت اجتماعداً بدالرئيس عمدر البشدير وقدادة الحركدة الشدعبالرئيس الكيني لهذا الغدرض

وبرنددام  عمددل  إطددارحيددث تددم تكليددف لجنددة مددن وزراء خارجيددة الدددول األربعددة بوضددع 

 لجهود الوساطة ومفاوضات السالما

م فدي نيروبدي وطرحدت اإليقداد 1994وبدأت مفاوضات السدالم بالفعدل فدي مدارس  

)إعدالن المبدادع( والدذي يشدتمل علدى سدبعة مبددادع تددعو إلدى إرسداء نظدام ديمقراطدي فددي 

ني ومراعدداة حقددوق كافددة أهددل السددودان مددن العدالددة االقتصددادية والسياسدديةا سددودان علمددا

وتدنص المبدادع علدى فتدرة انتقاليدة يعقبهدا اسدتفتاء لتقريدر المصدير فدي الجندوب مدع التأكيددد 

 على األولوية للوحدةا

واسدددتجابة للضدددغوط اإلقليميدددة وضدددغوط المجتمدددع الددددوليو وإزاء تحقيدددق الجددديش  

انتصددارات عسددكرية متتاليددة علددى عدددة جبهدداتو أعلنددت حكومددة  الشدعبي لتحريددر السددودان

الخرطددوم عددن قبولهددا بددإعالن المبددادع كأسدداس للمفاوضدداتو فيمددا اعتبددره الددبعه تنددذا  

االرتيريددة وتددورط يوغندددا فددي حددرب  –ن اندددالع الحددرب اإلثيوبيددة إمندداورة تكتيكيددة إذ 

ونددت  عدن ذلدك حالددة  ااإليقدادالكونغدو قدد أزاو مشدكلة جنددوب السدودان مدن قائمددة أولويدات 

من الجمود في ملف الوساطة استمرت أربعدة سدنوات وتراجدع الدزخم الدذي اكتسدبتس مبدادرة 

وتوالدت سدنوات  –م 2001 عدامالتدي أعلندت فدي مطلدع  –اإليقاد لصالح المبادرة المشتركة 

ة من الحرب السياسدية والعسدكرية بدين الطدرفين وتمسدك كدل مدن الطدرفين بمواقفدس المتشددد
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فدي سلسدلة االجتماعددات التدي كاندت تنعقددد لتدنفه دون تحقيدق أي تقدددم يدذكرو بدل وهددددت 

 حكومة الخرطوم باالنسحاب من مفاوضات المبادرةا

وفددي تلددك األثندداء كانددت حكومددة الخرطددوم تواصددل تعبئتهددا وجهودهددا العسددكريةو  

فدددي أغسدددطس حيدددث وقعدددت  وانتهجددت فدددي ذات الوقدددت سياسدددة لالسدددالم مددن الدددداخلل ا

-SPLMل اتفدداق فشددودال مددع داالم أكددول زعدديم الحركددة الشددعبية المتحدددة )علددى 1993

United ثددم كددان ملتقددى جوبددا لقددوى السددالم مددن الددداخل والددذي تمخدده عنددس إعددالن   (ا

تدم التوقيدع علدى الميثداق السياسدي بدين الحكومدة وحركدة اسدتقالل  1996جوباا وفي أبريل 

نضددمت ألسددودان ) مجموعددة بحددر الغددزال(ا وجنددوب السددودان والجدديش الشددعبي لتحريددر ا

 1993الحقدداً للميثدداق قددوة دفدداع االسددتوائية والتددي انفصددلت عددن حركددة قرنددق فددي عددام 

وقددد أقددرت تلددك االتفاقددات مبدددأ حددق تقريددر  نضددمت لحركددة اسددتقالل جنددوب السددوداناأو

لسدالمل مدع يدة الاتفاق 1997أبريدل  21فدي  الحكومدة  أبرمدتثدم ا المصير لجنوب السودان

واشددتملت بنددود اتفاقيددة  ا(SSIMفصدديل ريددا  مشددار ) –جنددوب السددودان اسددتقالل حركددة 

السددالم علددى المسددائل الدسددتورية والقانونيددة وضددمان الحريددات والحقددوقو ونصددت علددى 

قسمة السلطة والثروةو وأكدت علدى أن الشدريعة االسدالمية والعدرف همدا مصددر التشدريعو 

فدي الواليدداتا كمدا عالجدت االتفاقيددة فتدرة االنتقدالو لحددين مدع جدواز سدن تشددريعات مكملدة 

إجدراء اسددتفتاء حددول تقريددر المصددير لسددكان الجنددوب بالوحدددة أو االنفصددالا كمددا عالجددت 

  االتفاقية الترتيبات األمنية ونصت على إعالن العفو العاما 

  

طيددد تويعمددل علددى و والواليددات المتحدددة بصددفة خاصددةو وفددي تلددك األثندداء كددان الغددرب 

عالقاتددس مددع التجمددع الددوطني وتصددعيد الدددعم العسددكري اإلثيددوبي واإلريتددري واليوغندددي 

للحركددة الشددعبيةو وبلددغ األمددر حددد إرسددال قواتهددا إلددى داخددل جنددوب السددودانا وتلقددت تلددك 

الددول دعمدداً أمريكيدا لمحاربددة النظدام الحدداكم فددي الخرطدوما وبلددغ العدداء األمريكددي ذروتددس 

م واجتمددداع وزيدددرة الخارجيدددة 1998خرطوم فدددي أغسدددطس بقصدددف مصدددنع الشدددفاء بدددال
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م 1998األمريكيددة مددادلين أولبرايددت بقددادة التجمددع الددوطني والحركددة الشددعبية فددي أكتددوبر 

 وإعالنها في ذلك االجتماع صراحة رغبة بالدها في تغيير النظام الحاكم في الخرطوما

  

واصددلة جهدددود م أنشددئت سدددكرتارية عامددة لييقددداد عهددد إليهدددا م1999 عددداموفددي  

 الوساطةا

وإزاء ضددمور مبددادرة اإليقدداد واصددل الددرئيس النيجيددري جهددوده السددابقة الخاصددة  

م حشددد جميددع الفئددات والقددوى 2001 عددامبالوسدداطة لحددل مشددكلة الجنددوبو وحدداول فددي 

فددي مددستمر جددامع   -بمددا فددي ذلددك الجدديش الشددعبي لتحريددر السددودان  -السياسددية الجنوبيددة 

بأبوجاو في محاولدة لتوحيدد صدفوفهم وتوحيدد رؤيدتهم وأطروحداتهم لتحقيدق السدالم توطئدة 

ادرة لعقدد مددستمر وطنددي يضددم األطددراف الجنوبيددة والشددماليةا ولددم يكتددب النجدداو لتلددك المبدد

إزاء تمسدك جميددع الفصددائل الجنوبيددة بمبدددأ تقريدر المصددير وخشددية حكومددة الخرطددوم مددن 

اسددتقطاب الدددعم والشددرعية لمطالددب القددوى السياسددية الشددمالية المعارضددة والتددي تطالددب 

بترسديخ الديمقراطيدة التعدديدةا ومدن جهتهداو لددم ترتضدى الحركدة الشدعبية لتحريدر السددودان 

ة أخدرىو ال وزن لهدا علدى صدعيد العمليدات العسدكريةا كمدا أن مساواتها مع حركات جنوبيد

بعده الفصدائل األخدرىو وخاصددة فدي أوسداط النددويرو لدم تقبدل بمبدددأ العمدل المشدتر  مددع 

 الجيش الشعبي لتحرير السودانا 

ورغبدة مندس فدي تجداوز األزمدة والطريدق المسددودو أعلدن الدرئيس النيجيدري أوباسددانجو أن 

مبددادرة اإليقداد وللمبددادرة المصدرية الليبيددة المشدتركةو وأطلددق حملددة مبادرتدس تعتبددر مكملدة ل

 دبلوماسية واسعة الستقطاب التأييد والدعم الالزمين لمبادرتسا

 األفريقدديورغددم جديددة المبددادرة والتأييددد الواسددع الددذي حظيددت بددسو وخاصددة علددى الصددعيد 

ةا ولكدن نيجيريدا أبقدت علدى باعتبارها مبادرة أفريقيةو إال أن النجاو لم يحدالف تلدك المبدادر

التزامهدددا بعقدددد مدددستمر يضدددم جميدددع القدددوى السياسدددية السدددودانيةا ويعدددود فشدددل المبدددادرة 

النيجيريددة بصددورة أساسددية إلددى افتقارهددا إلددى النظددرة الشددمولية لمشددكلة السددودان وأبعادهددا 
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مدن األساسية كنظام الحكم والديمقراطية والمشاركة فدي السدلطةا ولقيدت المبدادرة معارضدة 

بعده القدوى داخدل الحكومدة النيجيريدة نفسدهاو كمدا أن القدوى السياسدية السدودانية ذاتهدا قدد 

اختلفددت فددي تأييدددها للمبددادرة وحرصددت بعدده األطددراف اإلقليميددة والدوليددة علددى إفشددالها 

 باعتبار أنها تستحوذ وتنتزع منها دورها الرئيسي في قضية السالم في جنوب السودانا

م 2001رية الليبيدة المشدتركة قددد طرحدت بصدورة رسددمية فدي يوليددو كاندت المبدادرة المصدد

حرصاً من القاهرة على سحب البساط من مبدادرة اإليقداد واالحتفداه بددور مصدر التداريخي 

فددي السددودانو والقيددام بدددور رئيسددي ومباشددر فددي حددل مشددكلة جنددوب السددودانا وقددد هلددت 

ا علددى مصددالحها الحيويددة القدداهرة تعددارض حددق تقريددر المصددير لجنددوب السددودان لتخوفهدد

واإلسدتراتيجية وخاصدة فيمددا يتعلدق بتهويدد مصددادر ميداه النيدل األمددر الدذي تعتبدره القدداهرة 

 تهديداً لألمن القومي المصريا

هدددفت المبددادرة المصددرية الليبيددة المشددتركة إلددى تسددوية النددزاع مددن خددالل تحقيددق الوفدداق 

االتفدداق علددى المرتكددزات األساسددية الددوطني وعقددد المددستمر القددومي الجددامع اسددتناداً علددى 

 االعتددرافالمتمثلدة فددي التأكيدد علددى وحدددة السدودانو وإقددرار المواطنددة كأسداس للحقددوقو و

بددالتنوعو وأهميددة الديمقراطيددة والتعدديددةو وضددمان الحقددوق األساسدديةو وحكددم السددودان ال 

تددداءات مركزيدداًو وتشددكيل حكومددة انتقاليددة واإلقددرار الفددوري لوقددف إطددالق النددار واالع

 تمهيداً لعقد المستمر القومي الجامعا

وقدد أعلنددت كددل مددن حكومددة الخرطددوم وحدزب األمددة والتجمددع الددوطني مباركتهددا للمبددادرة 

ولكن التجمع الوطني شدد على تحفظدس علدى النقداط الخاصدة بتقريدر المصدير وفصدل الددين 

المصددرية الليبيددة عددن الدولددة ومحاكمددة مجرمددي الحددرب والفتددرة االنتقاليددة ودمدد  المبددادرة 

 المشتركة مع مبادرة اإليقاد وأهمية صياغة دستور جديد للبالدا

م عددن موافقتهددا 2001مددن جانبهددا أعلنددت الحركددة الشددعبية لتحريددر السددودان فددي يوليددو 

شدريطة إضدافة مبددأ تقريددر المصديرو وعدادت لتسكدد الحقداً أنهدا لددن  ةالمبدئيدة علدى المبدادر

علدى مبدادع فصدل الددين عدن الدولدة وحدق تقريدر المصدير تشار  في أي مبادرة ال تشتمل 
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والدسدتور االنتقدالي والحكومدة االنتقاليدةا كمدا أكددد الراحدل الراحدل جدون قرندق علدى أهميددة 

السياسددية فددي العمليددة السددلمية وضددرورة حددل جميددع مسسسددات الحكددم  األحددزابمشدداركة 

فددي المقابددل أكدددت حكومددة الحاليددة والتنسدديق بددين المبددادرة المشددتركة ومبددادرة اإليقددادا و

اإلنقاذ تمسدكها بثوابتهدا المتمثلدة فدي تطبيدق الشدريعة اإلسدالمية واسدتمرار العمدل بالدسدتور 

 ومسسسات الحكم الحاليةا

وفي هذا األثناء بدذلت حكومدة الخرطدوم جهدوداً كبيدرة السدتقطاب التأييدد المحلدي واإلقليمدي 

للتنصدل عدن التزامهدا بالتفداوض علدي  والددولي للمبدادر المشدتركةو وذلدك فدي محاولدة منهدا

 أساس إعالن المبادع الخاص باإليقاد والذي يقر بمبدأ تقرير المصير للجنوبا

وإزاء تضدددارب المصدددالح والتطدددورات السياسدددية المتسدددارعة علدددى الصدددعيدين اإلقليمدددي 

والدوليو ودخول أطراف جديددة ال تتفدق أهددافها تمامداً مدع أطروحدات المبدادرة المشدتركةو 

 سارعت وتيرة سحب البساط والتأييد للمبادرةات

ورغم أن المبادرة هدفت بصورة أساسدية إلدى توحيدد القدوى السياسدية فدي السدودان وتوجيدس 

إرادتهم وصوالً إلدى حكدم ديمقراطدي يرتضدي بدس الجميدع إال أن النجداو لدم يحالفهدا ألسدباب 

 عديدة أهمها :

 وى المعارضددة الشددمالية فددي هددفت المبددادرة بصددورة أساسددية إلددى إشدرا  بعدده قدد

 حكم اإلنقاذ وذلك للحد من تطرف حكومة الجبهة اإلسالميةا

  والقدددوى  األحدددزابنجحدددت حكومدددة اإلنقددداذ فدددي اسدددتغالل المبدددادرة السدددتقطاب

المعارضدددة وشدددق صدددفوفهم دون تقدددديم تندددازالت أساسدددية وخاصدددة فيمدددا يتعلدددق 

 بالسلطةا

 جدة القضدايا األساسدية كالعالقدة أغفلت المبادرة حق تقرير المصير وفشدلت فدي معال

بددين الدددين والدولددة والحكددم الددذاتي واقتسددام السددلطة والمددواردو وهددذه هددي بالتحديددد 

 المطالب األساسية للحركة الشعبيةا
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  تمسددكت دولتددا المبددادرة بعدددم ربطهددا بمبددادرة اإليقددادو األمددر الددذي كددان سيكسددب

اف اإلقليميددة والدوليددة المبددادرة مزيددداً مددن القبددول مددن طرفددي النددزاع ومددن األطددر

 األخرىا

  الشدكو  فددي جديدة دولتددي المبددادرة ومواالتهدا للنظددام فددي الخرطدوم واالنطبدداع بددأن

المبددادرة ال تهدددف إلددى إيجدداد حددل سددلمي ودائددم للصددراع فددي السددودان علددى أسددس 

عادلددة بقدددر مددا تهدددف إلددى تحقيددق أهددداف دول المبددادرة وبصددفة خاصددة تخددوف 

 ومياه النيلا مصر على مصالحها األمنية

  اعالن الطدرو األمريكدي ودخدول واشدنطن طرفداً أساسدياً ومبادرتهدا لتسدوية الندزاع

فددي السددودانو األمددر الددذي حددد مددن فاعليددة المبددادرة المشددتركة واسددتقطاب التأييددد 

 الالزم لهاا

 إطددارإثدر ذلددك أعلندت إريتريددا عددن مبادرتهدا لحددل مشدكلة جنددوب السددودانو وذلدك فددي 

تسدابق كدل مدن أديدس أبابددا وأسدمرا لتحييدد موقدف السدودان مددن الندزاع فدي أعقداب الحددرب 

اإلثيوبيددة اإلريتريددةا وبالفعددل سددارعت حكومددة الخرطددوم إلددى إعددالن ترحيبهددا بالمبددادرة 

وذلك إدراكداً منهدا بنفدوذ سدلطات أسدمرا علدى قدوات التحدالف فدي شدرق الدبالد وتطلعداً مدن 

تلددك القددوات ووضددع حددد السددتنزاف الحددرب فددي جبهددة الددبالد الحكومددة السددودانية لتحييددد 

الشرقية حتدى يتفدره الجديش السدوداني للعمليدات العسدكرية فدي جندوب الدبالدا ومدن جانبدسو 

أعلن التجمع الوطني الديمقراطي عدن تأييدده للمبدادرة اإلريتريدة ألنهدا تضدمن للتجمدع مقعدداً 

 ة اإليقادافي طاولة المفاوضاتو األمر الذي لم توفره مبادر

ولم تدم المبدادرة اإلريتريدة طدويالًو فقدد قبدرت فدي مهددها نسدبة لسدوء التفداهم بدين سدلطات 

الفتقددار المبدادرة للدددعم والسدند اإلقليمددي والددولي الددالزم والددذي  ةالخرطدوم وأسددمراو ونسدب

 اتجس جلس نحو مبادر اإليقادا

ولكسددر حالددة الجمددود التددي تلددت إليهددا األوضدداعو وبعددد تدددخل وإيعدداز مددن أطددراف 

دولية أخدرىو أعلندت مبدادرة اإليقداد الثانيدةو وسدط اهتمدام أمريكدي أمندي متعداهم بالسدودان 
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وضددغوط متزايددة مدن اليمدين والمنظمدات اإلنسددانية  –سدبتمبر  11فدي أعقداب تفجيدرات  –

شدددركات الددددنفط األمريكيددددة التدددي حرمددددت مددددن والمجموعدددات األفريقيددددة بددددالكونجرس و

االسددتثمارات فددي السددودان بسددبب العقوبددات األمريكيددةو هددذا باإلضددافة إلددى تعدداهم أهميددة 

التعدداون األمندددي واالسدددتخباراتي بدددين السدددودان وأمريكددداا وقدددد ركدددزت اإلدارة األمريكيدددة 

اً وبصددفة خاصددة الددرئيس بددوت علددى القيددام بدددور مباشددر ورائددد فددي المفاوضددات تطلعدد

النعكداس ذلددك إيجابدداً علدى الددرأي العددام األمريكديو بمددا يسددمح بتحقيدق بعدده التددوازن بعددد 

فشددل السياسددة األمريكيددة فدددي العددراق وتصدداعد األصدددوات المعارضددة داخليدداً وخارجيددداً 

والمندددة بالدددور األمريكددي فددي العددراقا وبددادرت كينيدا بعقددد مددستمر قمددة لتفعيددل المبددادرةو 

نظددام حكددم فيدددرالي  إطددارمددنح جنددوب السددودان حكمداً ذاتيدداً فددي حيدث طددرو الوفددد الكينددي 

ودولدددة علمانيدددةا وأطلقدددت نيروبدددي حملدددة دبلوماسدددية مكثفدددة السدددتقطاب التأييدددد للمبدددادرة 

وأطروحاتهاو وطرحت فكرة عقد مستمر قمدة موسدع يشدار  فيدس رؤسداء دول المنطقدة بمدا 

مدنح مبدادرة اإليقداد تفويضداً  في ذلك مصرا وكان الرئيس الكيني يهدف مدن وراء ذلدك إلدى

إقليميدداً واعتبارهددا المبددادرة األهددم التددي تعبددر عددن مواقددف وتطلعددات دول المنطقددةو وحتددى 

 تكتسب المبادرة قوتها وشرعيتها الالزمةا

وبالفعل اكتسبت مبادرة اإليقداد زخمداً هدائالًو نسدبة للتطدورات السياسدية المتسدارعة 

سددهامات أصدددقاء اإليقدداد والضددغوط التددي مارسددتها علددى الصددعيدين اإلقليمددي والدددوليو وإ

أمريكا والدول األوروبيةو فقد شدار  فدي المفاوضدات ممثلدين للواليدات المتحددة وبريطانيدا 

والندروي  وإيطاليداا كمدا أن واشدنطن قددد عددلت مدن سياسدتها تجدداه السدودان نحدو مزيدد مددن 

درة اإليقدداد عوضدداً عددن مبددا إطددارااللتددزام والتعهددد بالعمددل علددى حددل مشددكلة الجنددوب فددي 

سياسدددات العدددزل واالحتدددواء السدددابقةا وصدددارت واشدددنطن تتدددولى اإلنفددداق المدددالي علدددى 

 سكرتارية اإليقاد المكلفة بمتابعة جهود الوساطةا

ونجحددت اإليقدداد بالفعددل فددي اسددتقطاب المزيددد مددن الدددعم اإلقليمددي والدددولي حتددى 

ان وعقددل غربدديا وتحسددنت قدددرة بلسدد أفريقيدداتحولددت المبددادرة تدددريجياً وأصددبحت منبددراً 
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المبددادرة علددى التطددور لمواكبددة واسددتيعاب التطددورات والمسددتجدات علددى صددعيد المشددكلة 

السدودانية رغددم أنهدا حصددرت التفداوض بددين طدرفين فقددط همدا الحكومددة والحركدة الشددعبية 

 وأهملت بقية القوى السياسية السودانيةا

ائمدة تعندى بترتيدب المفاوضدات وتنظديم ولمواكبة هدذا الدزخمو أنشدأت اإليقداد خمدس لجدان د

النددوات وورت العمددل والتددريبو األمددر الدذي أسددهم بقدددر كبيدر فددي دعدم المفاوضددين مددن 

 طرفي النزاعا

م بكدددرن وتسدددارعت 2002يونيدددو  17وعقددددت أول جولدددة مدددن المفاوضدددات فدددي 

يوليددو  20االجتماعدات والمشداورات حتدى توجددت بدالتوقيع علدى بروتوكددول مشداكوس فدي 

 م بعد عشرين سنة تقريباً من اندالع النزاع وبعد ثالثين عاماً من اتفاق أديس أباباا2002

بروتوكدول مشداكوسو وهدو عبددارة عدن اختدزال لددروو إعدالن المبدادعو ويسددتجيب 

للمطالددب األساسددية للطددرفين فددي إدارة شددئون إقلدديمهمو يددنص فددي أهددم بنددوده علددى إجددراء 

نتقاليدة تددوم سدت سدنواتو وتحدت رقابدة وإشدراف استفتاء في جنوب السدودانو بعدد فتدرة ا

دوليينو ليحدد مواطنو الجنوب الوحددة مدع الشدمال أو االنفصدالا ويدنص البروتوكدول علدى 

مددنح الجنددوب الحددق فددي تطبيددق قوانينددس المسددتمدة مددن اإلجمدداع واألعددرافا ويركددز نددص 

حاسدددبة البروتوكددول علدددى مبددادع أساسدددية وهامدددة وهددي ترسددديخ الحكددم الدددديمقراطي والم

والمسدداواة واالحتددرام والعدالددة لجميددع المددواطنينا ويتندداول القضددايا الهامددة األخددرى مثددل 

 تقاسم الثرواتو واألمنو وتقاسم السلطةو والسلطة القضائيةو والحقوق المدنيةا

وأقر بروتوكول مشاكوس إنشاء مفوضية للتقيديم يعهدد إليهدا تنفيدذ االتفداقو ويطالدب 

وقعددة بددذل جهودهددا خدالل الفتددرة االنتقاليددة لجعددل الوحدددة خيدداراً البروتوكدول األطددراف الم

م لترسدديم 1956جاذبداً للمددواطنين فددي جنددوب السددودانا ويسددتخدم البروتوكددول حدددود عددام 

حدددود جنددوبي السددودان وأقصددى بددذلك عددن جنددوبي السددودان ثددالا مندداطق ذات وزن فددي 

ثيدراً بدالحرب الددائرةو وهدي الحركة/ الجيش الشدعبي لتحريدر السدودان وقيادتهداو وتدأثرت ك

 مناطق جبال النوبة وجنوب كردفان وأبييا
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ويعتبر بروتوكول مشاكوس خطوة فاصدلة فدي محداوالت حدل مشدكلة الجندوب ذلدك 

اً سياسدياً للمزيدد مدن المفاوضدداتو فقدد اتفدق الطرفدان علدى أسدس العالقددة إطدارألندس وضدع 

م فيدددرالي ومددنح الجندوب حقددس فددي بدين الدددين والدولدةو والمبددادع العامددة إلرسداء نظددام حكد

تقريددر المصددير فددي اسددتفتاء بعددد انقضدداء الفتددرة االنتقاليددةا وبعددد التوقيددع علددى بروتوكددول 

مشداكوس صدار مدن الصدعب علدى أي مدن الطدرفين االنسدحاب مدن العمليدة السدلمية بعدد أن 

تدددم االتفددداق علدددى القضدددايا األساسددديةا وجددداء فدددي بروتوكدددول مشددداكوس أن المفاوضدددات 

تقبلية يتعددددين أن تنظددددر فددددي تطددددوير مجموعددددة المبددددادع المنصددددوص عليهددددا فددددي المسدددد

البروتوكولا وبالفعل مهد بروتوكول مشاكوس الطريدق للتوصدل إلدى اتفداق السدالم الشدامل 

فكل ما تحقق في نيفاشدا يعتبدر مجدرد تفاصديل أرضديفت إلدى الجدوهر الدذي تدم االتفداق عليدس 

إلددى مشدداكوس وقتدداً طددويالً ولكددن كددان  فددي بروتوكددول مشدداكوسا لقددد اسددتغرق التوصددل

الطرفان يدركان أن مشاكوس ليست نهاية العمليدة السدلميةو وإنمدا بدايدة المفاوضدات الجدادة 

والمفصلةا وقد أعقب التوقيع على بروتوكدول مشداكوس عقدد جولدة مدن المحادثدات الثنائيدة 

 م بكمباالا2002يوليو  28-27بين البشير وقرنق في 

علددى بروتوكددول مشدداكوسوعاد الطرفددان إلددى مائدددة المفاوضدداتو وبعددد التوقيددع 

وتواصدددلت المفاوضدددات إليجددداد الحلدددول للمسدددائل المعلقدددةو وقددددم كدددل طدددرف للوسدددطاء 

 -مجموعة جديدة من القضايا وأهما:

 المشاركة في السلطة 

 )تقاسم ثروات البالد الطبيعية )النفط 

 وضع القوات العسكرية 

  العاصمة القوميةتطبيق الشريعة اإلسالمية في 

 وضع وتبعية المناطق المهمشة: جبال النوبةو جنوب النيل األزرق وأبيي 

 تعديل الدستور 

 وضع المليشيات العسكرية 
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 إعمال مبدأ الشفافية فيما يتصل بعائدات البالد 

  اإلنسانحقوق 

وأثندداء تلددك الجولددة مددن المحادثدداتو اجتدداو جدديش الحركددة الشددعبية مدينددة توريددت فددي 

نسددحب الوفددد الحكددومي مددن المفاوضددات التددي أصددبح مصدديرها معلقدداً ام ف2002سددبتمبر 

بسدير القتددال علدى أرض المعركددةا وعددادت المفاوضدات إلددى سدديرتها األولدى بعددد التوصددل 

مو وتددم االتفدداق علددى عقددد مفاوضددات 2002إلددى اتفدداق بوقددف إطددالق النددار فددي أكتددوبر 

بددة والنيدل األزرق وأبيددي(و علددى منفصدلة لبحددث مصدير مندداطق النددزاع الدثالا )جبددال النو

 أن يتم التفاوض خارج نطاق عملية اإليقادا 

وفدددي المحادثدددات التدددي جدددرت بالضددداحية الكينيدددة لكدددارنل تمسدددك الوفدددد  

الحكومي بالتفداوض علدى كدل منطقدة علدى حددهو وأن يكدون رئديس كدل فريدق تفداوض مدن 

ات: ثدالا مدن جاندب المنطقةو وقد أسفر ذلك عن تقسيم مفاوضدات أبيدي إلدى سدتة مجموعد

الحكومة وثالا من الحركة الشعبيةا وتعثدرت مفاوضدات أبيدي مندذ البدايدة حيدث أن رئديس 

الوفد المفاوض الحكومي لدم يسدتوف شدرط ل القددوم مدن المنطقدةلا ولدو تدم قبولدس لددل ذلدك 

علددى أن جماعددة المسدديرية بحقوقهددا فددي الرعددي الموسددمي أيضدداً كانددت مددن سددكان منطقددة 

ت مفاوضدات جبدال النوبدة والنيدل األزرق فدي منداطق مختلفدة وسدارت علدى أبييا وتواصل

وتيرة بطيئةو ولم يحرز تقدماً ملحوهداً فدي المفاوضدات إال عنددما أدرجدت المنداطق الدثالا 

 ضمن مفاوضات اإليقادا

وفددي تلددك المحادثددات أثددارت الحركددة الشددعبية عدددداً مددن المظددالم الرئيسددية وأهمهددا 

ديمقراطيدددة الحكومدددة المركزيدددة وتدددأميم األراضدددي وتأجيرهدددا  التهمددديش السياسدددي وعددددم

لمسدتثمرين أجانددب والتمييدز والعنصددرية وانعددام الحريددة الدينيدة والثقافيددة وفدرض برنددام  

األسلمة والتعريب عبر نظدام تعليمدي موجدس وفدرض الشدريعة اإلسدالمية والتخلدف التنمدوي 

أهميددة معالجددة التفدداوت التنمددوي وعدددم المسدداواةا هددذا بينمددا ركددز الوفددد الحكددومي علددى 

 وتطوير المنطقة كحل جذري للمشاكل العالقةا
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وفددي نهايددة الجولددة أدى عدددم إحددراز أي تقدددم ملمددوس إلددى صدددور مسددودة اتفاقيددة 

دوليددة يتفددق عليهددا الطرفددانا كمددا تتندداول بروتوكددوالت فدده النددزاع فددي أبيددي وجنددوب 

شدداركة فددي السددلطةو واألمددنو م( أسددس الم2004كردفددان وجنددوب النيددل األزرق )مددايو 

واإلصدالوو وتقاسدم الثدرواتو وإصدالو األراضديو ومصدادر التشدريعو والتعلديمو وحمايددة 

حقوق السكانو وضمانات الرعديو وتبعيدة السدكان للرئاسدةو كمدا تضدع تفاصديل الحصدص 

من الثروات القوميةو وإجراء استفتاء ألهالي أبيي في نفدس وقدت اسدتفتاء جندوب السدودانو 

يقدرر أهدل المنطقددة االحتفداه بوضدعها اإلداري الخداص فددي الشدمال أو تصدبح جددزءاً حتدى 

 من والية بحر الغزال )والية واراب(ا

وتعتبر كل من المناطق الدثالا ذات أهميدة اقتصداديةو فهدي حلقدة الوصدل التجاريدة 

بين الشمال  والجندوبو وتحتدوي علدى مصدادر طبيعيدة هامدة و كمدا تحدتم الضدرورة أهميدة 

االسدتقرار واسدتتباب األمدن فددي المنداطق الدثالا التددي تقدع  فدي الخددط الفاصدل بدين القددوات 

الحكوميددة وقددوات حركددة التحريددرا ويعتبددر تنفيددذ بروتوكددوالت المندداطق الددثالا إختبدداراً 

حقيقيداً لرغبدة الطدرفين فدي ترسديخ السدالم وتفددادي مخداطر الفشدل فدي التطبيدق الدذي ربمددا 

 برمتهااسيقوض العملية السلمية 

 Nakuruنددداكورو  إطدددارم إلدددى 2003وتوصدددل وسدددطاء اإليقددداد فدددي يونيدددو 

Framework  والدددذي أعدددده الوسددديط الكيندددي الجندددرال الزارو سدددمبيبوو يعدددال  إخفاقدددات

وتدعو بنود الوثيقة إلى منح صدالحيات واسدعة لنائدب الدرئيس الدذي يدتم اختيداره  مشاكوسا

مددن الحركددةو كمددا تدددعو إلددى قيددام جيشددين أحدددهما تددابع لشددمال السددودان واةخددر لجنوبددسو 

وتقتدددرو أيضددداً اقتطددداع أجدددزاء مدددن العاصدددمة السدددودانية تسدددتثنى مدددن تطبيدددق الشدددريعة 

ر: ل علددى يترحددات بشدددة وقددال الددرئيس البشدداإلسدالميةا وقددد عارضددت الخرطددوم هددذه المق

من كتدب وثيقدة نداكورو أن ينقعهدا فدي المداء ويشدربها ويدذهب إلدى الحجديمررلا وقدد صدرو 
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الجنرال الكيني الحقاً بأن الرئيس السوداني أرسل لدس الحقداً رسدوالً ليقدول لدس أن هدذا الكدالم 

 ا14مجرد مناورة سياسية وأنس لم يعن ما قال

م بندددانبوكي فدددي كينيددداو ورفضدددت 2003ات فدددي أغسدددطس واسدددتسنفت المفاوضددد

الحكومددة التفدداوض علددي أسدداس وثيقددة ندداكوروو علددى عكددس الحركددة الشددعبيةو وتعثددرت 

 المفاوضات لمدة األسبوعينا

ولكددن الوسدديط الكينددي نجددح فددي عقددد أول لقدداء بددين علددي عثمددان محمددد طددس نائددب 

م بنيفاشدداو اسددتسنفت 2003رئدديس الجمهوريددة والراحددل الراحددل جددون قرنددق فددي سددبتمبر 

بعددده المفاوضدددات بدددين الطدددرفينو وجلبدددت سدددكرتارية اإليقددداد العديدددد مدددن المتخصصدددين 

واالقتصدداديين والعسددكريينو وعدددداً أكبددر مددن الخبددراء مددن البنددك الدددوليو ومددن الددددول 

المنتجددة للددنفطو وخبددراء مددن أسددتراليا متخصصددين فددي القضددايا المتعلقددة بدداألرضو وبدددأ 

المتحددة للتنميدة فدي إدارة بعثدة التقيديم المشدتركة الخاصدة بهمداو  األممبرنام  البنك الدولي و

وتكثفدت جهدود الوسدطاء والمراقبدون وحضدر إلدى نيفاشدا كدولن بداول والسدناتور دانفددورت 

 أفريقيدالممارسة مزيد من الضغوط على الطرفينو وأبدت كدل مدن فرنسدا وهولنددا وجندوب 

 ركة في المفاوضاتاوالجامعة العربية رغبتها في المشا

وبعددد سددتة عشددر شددهراً مددن المفاوضددات المكثفددة توصددل الجانبددان إلددى بروتوكددول 

الترتيبات األمنية والعسكريةا تلى ذلك مفاوضدات متسدارعة قدادت للمرحلدة النهائيدة بتوقيدع 

بروتوكوالت أخرىو قادت إلدى التوقيدع علدى لاتفداق السدالم الشداملل ) اتفاقيدة نيفاشدا( قدي 

م والتددي وضددعت حددداً لمددا يزيددد علددى األربعددة عقددود مددن النددزاع المسددلح بددين 2005يندداير 

شدمال السدودان وجنوبدسا وتشدتمل اتفاقيدة نيفاشدا علدى جملدة مدن المبدادع األساسدية التدي تدم 

 -التوصل إليها بين طرفي النزاع ضمن اتفاقات سابقة تتعلق بعملية السالم و وهي:

  م(1972براير ف 27 –اتفاقية أديس أبابا )إثيوبيا 
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  م(1986مارس  24 –إعالن كوكادام )إثيوبيا 

  م(1989-محادثات أديس أبابا )إثيوبيا ومصر 

  م(1993-1992 –محادثات أبوجا ) نيجيريا 

  محادثات السدالم المتعلقدة بالنزاعدات فدي السدودان )الهيئدة الحكوميدة الدوليدة المعنيدة

 م(1994 – 1993) -اإليقاد -بالجفاف والتنمية

 م(1995ن أسمرا ) يونيو إعال 

 ( 1997-1992محادثات السالم من الداخل)م 

 ( 1997أبريل  21اتفاق سالم الخرطوم)م 

 ( 2002-1999المبادرة الليبية المصرية المشتركة)م 

 ( 2002يناير  19اتفاق وقف إطالق النار في جبال النوبة)م 

  م(2005-1997-بالتنمية عملية سالم السودان )الهيئة الحكومية الدولية المعنية 

 ( 2002يوليو  20بروتوكول مشاكوس)م 

 ( 2002نوفمبر 18مذكرة التفاهم حول جوانب هيكلة الحكومة)م 

  م(2002أكتوبر 15العدائية ) األعمالمذكرة التفاهم حول وقف 

 ( 2003فبراير  4ملحق لمذكرة التفاهم حول وقف العدائيات)م 

 م(2003سبتمبر  25األمنية )ي بشأن الترتيبات طاراالتفاق اإل 

 ( 2003مايو 24إعالن القاهرة بين الحركة الشعبية وحزب األمة)م 

 م(2003اتفاق جدة بين حكومة السودان والتحالف الديمقراطي )ديسمبر 

 ( 2004يناير  7اتفاق تقاسم الثروات)م 

 ( 2004مايو 26بروتوكول تقاسم السلطة)م 

  م(2004أبريل  26والنيل األزرق )بروتوكول حل النزاع في واليات كردفان 

 ( 2004مايو  26بروتوكول حول حل النزاع في أبيي)م 
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 ( 2004يونيو  5إعالن نيروبي)م 

 ( ديسدددمبر  31اتفدداق حددول تطبيددق وقددف إطددالق النددار الدددائم والترتيبددات األمنيددة

 م(2004

  م(2004ديسمبر  31تنفيذ بروتوكول تقاسم السلطلة ) إجراءاتاتفاق حول 

 سالم الشامل بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان اتفاق ال 

 م(2005يناير  9)

 

 أهم جوانب اتفاق السالم الشامل

 

 بمدنح المنداطق الجنوبيدة فتدرة حكدم االسدتقاللعلدى  االستفتاءالحكم الذاتي و :

ذاتدي لمددة سددت سدنواتا وفدي ختددام هدذه المرحلدة تقددرر المنداطق الجنوبيددةو 

أو  االسددتقاللعبددر اسددتفتاء يجددرى تحددت رقابددة دوليددةو مددا إذا كانددت تريددد 

البقداء داخدل السدودان الموحددا واتفددق الطرفدان علدى االعتمداد علدى الترسدديم 

م للحددددود بدددين الشدددمال 1956ي عدددام الدددذي وضدددعس االسدددتعمار البريطدددان

 والجنوبا

  تقاسددم السددلطة بددين الحكومددة المركزيددة والحركددة الشددعبية: بتشددكيل حكومددة

وحددة وطنيدة مدع إدارة ال مركزيددة بموجدب عقدد بروتوكددول اتفداق وقدع فددي 

ما يكدددون للجددديش الشدددعبي لتحريدددر السدددودان إدارة شدددبس 2004مدددايو عدددام 

نى مددن  تطبيدق الشددريعة اإلسددالميةا مسدتقلة فددي جندوب السددودان الددذي يسدتث

يكدون قائددد الحركددة الشددعبية نائبدداً أول للددرئيس السددودانيا كمددا تقددرر إجددراء 

ات عامة في نهائة السنة الثالثدة مدن المرحلدة االنتقاليدةا وتقدرر اعتمداد  انتخاب

اللغتدددين العربيدددة واالنجليزيدددة لغتدددين رسدددميتينو ومدددنح الجنوبيدددون ثالثدددين 

 الوهائف الحكومية على المستوى القوميابالمائة من 
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  تقاسم الموارد: بتقاسم عائددات نفدط الجندوب مناصدفة بدين الحكومدة الوطنيدة

وحكومددة الجنددوب بعددد إعطدداء إثنددين بالمائددة مددن هددذه المددوارد للواليددة التددي 

ما 2004يوجددد فيهدددا الددنفطو بموجدددب بروتوكددول اتفددداق موقددع فدددي ينددداير 

يسددتخرج منهددا الددنفط كلمددتهم فددي تحديددد وسدديكون لسددكان المندداطق التددي س

عقددود اإلسدددتخراجا وتشدددكل لجندددة وطنيدددة للدددنفط تتدددألف مدددن ممثلدددين عدددن 

الحكدومتين لوضدع السياسدة النفطيدة والتفداوض حدول عقدود االسدتثمارو كمدا 

أن العائدات غيدر النفطيدة فدي الجندوب والتدي تدأتي خصوصداً مدن الضدرائي 

 لجنة مشتركةا والرسوم ستعطى لحكومة الجنوب تحت إشراف

  النظام المصرفي: باعتماد النظام المصدرفي االسدالمي ً فدي شدمال السدودانو

والنظدام المصدرفي التقليددي فدي الجندوبو وإنشداء فدرع للبندك المركدزي فدي 

 الجنوب وإصدار عملة جديدة تعكس التعدد الثقافي للسودانا

 ن الجديش الجوانب األمنية: باالتفاق على سحب أكثر مدن مائدة ألدف جنددي مد

الحكددومي يتمركددزون فددي الجنددوب إلددى شددمال الددبالدو بينمددا ينسددحب جدديش 

الحركددة الشددعبية المتمركددز فددي جبددال النويددة وفددي واليددة النيددل األزرق إلددى 

 ما2003الجنوبو بموجب البروتوكول الموقع في سبتمبر من عام 

ويددتم سددحب هددذه القددوات تحددت اشددرف دولددي علددى أن تقددوم قيددادة مشددتركة مددن 

فين بالتنسديق بينهمدا خدالل المرحلددة االنتقاليدة يشدار  الطرفدان بعددد متسدداوي الطدر

في الوحددات المشدتركة العسدكرية التدي ستنتشدر فدي الشدمال والجندوبو وتنشدر هدذه 

القددوات المشددتركة بمعدددل أربعددة وعشددرين ألددف جندددي فددي جنددوب السددودان وسددتة 

وثالثدددة تالف فدددي  تالف فدددي جبدددال النوبدددة وسدددتة تالف فدددي واليدددة النيدددل األزرق

 العاصمة القومية )الخرطوم(ا

ولكن كدان هدذا السدالم يظدل منقوضداً مدا لدم تسدتكملس ركدائز أخدرى سدوف نتعدرض 

لهدذا الحقدا تحدت هدذا البداب مدن أهمهدا إن لدم يكدن أهمهداو الضدرورة العاجلدة والملحدة لحددل 
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اع إلددى الصددراع القددائم فددي إقلدديم دارفددور فددي غددرب السددودانو حتددى ال يتحددول هددذا الصددر

 تأخذ لمزيد من عمر ووجود إنسان السودان وفرص التنميةا ةحرب ومشكلة مزمن

مليشدديات القددوات وال تواجددس  ويوالتنمدد التفدداوت والفقددر  أرهقهدداففددي دارفددور التددي 

حكوميددة جماعددات يددأتي معظددم أعضددائها مددن تجمعددات زراعيددة أو رعويددة لقبائددل ذات ال

الحكومددة المركزيددة  اإلنسددانجدذور أفريقيددةا ويددتهم أهدالي القددرى وبعدده جماعددات حقدوق 

لسدلب ونهدب القدرى  لالجنجويددلبتسليح مليشيات عربيدة تمتطدي الخيدول يطلدق علديهم إسدم 

د الجماعددات التددي تطالددب بنصدديب مددن وإحراقهددا وشددن حددرب ضدد األفريقدديذات األصددل 

السددلطة والمددوارد أكثددر عدددالًا تنفددي الحكومددة االتهددام وتددرد بددأن الجنجويددد خددارجون علددى 

رغددم اتفدداق الحكومددة مددع حركتددي التمددرد الرئيسدديتين فددي دارفددور علددى نشددر والقددانونا 

 لمراقبددة وقددف إطددالق النددارو فمددا زالددت األفريقددي االتحددادمددراقبين دوليددينو خاصددة مددن 

 الهجمات والعدائيات تتواصل بين الطرفينا
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 المناطـق الثـالث

 

 15 أبيي

 

مددن أهدددم بروتوكدددوالت اتفاقيدددة السدددالم الشدداملو بروتوكدددول مشددداكوس والدددذي وقدددع فدددي 

عتمددد حدددود او وم ويعددال  مشددكلة تهمدديش المندداطق الطرفيددة فددي السددودان 2002 عداميوليو

وبددذلك أقصددى عددن جنددوبي السددودان ثددالا مندداطق وهددي واليددة  ا م1956لعددام  االسددتقالل

وواليددة جنددوبي النيددل األزرق )المعروفددة  –المعروفددة بجبددال النوبددة  –كردفددان الجنوبيددة 

كاندددت تخضددع لسددديطرة الحركدددة الشدددعبية/ الجددديش و والتدددي بواليددة النيدددل األزرق( وأبيدددي

 الشعبي لتحرير السودانا

فدي المنطقدة  شدمال بحدر العدرب ل السدودان وجنوبدسوأبيدي فدي الحددود بدين شدماتقع منطقة 

والرعدداة العددرب مددن قبيلددة  سددكانها مددن قبيلددة الدددينكا األنقددو و المعروفددة بددديار المسدديريةا

هددم النوبددةو ووفدددوا إليهددا مددن الجبددالو والددداجو ووفدددوا فاألصددليون سددكان ال أمددا االمسدديرية

إلددى المنطقددةو فددي  نقددو  الدددينكا وقددد وفددد اوالبيقددو إليهددا مددن دارفددورو إلددى جانددب الشددات

حيددث كددان مددوطنهم األصددلي فددي  القددرنين الثددامن عشددر والتاسددع عشددر مددن بحددر الغددزالو

الجزء الشمالي لوادي الدزرافو بعدد أن اجالهدم عنهدا الندوير واضدطروا إلدى الهجدرة مندس و 

و أى بعدد اكثدر مدن نصدف قدرن مدن 1830فنزحوا إلى شمال بحر العدرب فدي حدوالى عدام 

ا أمدا المسديريةو الدذين ينتمدون إلدى قبيلدة البقدارةو فقدد وفددوا ر المسديرية فدي المنطقدةاسدتقرا

إلدى المنطقددة مدن وداي عنددد بحيددرة تشداد التددي وصدلوها عبددر البحددر مدن الجزيددرة العربيددةا 

 فدي أواسدط القدرن الثدامن عشدرو وهاجروا من هندا  إلدى دارفدورو فدي عهدد ملدو  التنجدرو

ر الددبعه اةخددر وتمكنددوا مددن هزيمددة الددداجو والشددات و هدداج ووبقددي هنددا  بعدده مددنهم

                                                                 
 راجع الدراسة التي أعدها د. أمين حامد زين العابدين بعنوان " مشكلة أبيي والطريق إلى الحل" - 15
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 تهدداو حيددث تدأقلموا علددى طبيعوالسديطرة علددى جنددوب كردفدانو واسددتقروا فددي منطقدة أبيددي

منطقدة رعدي  أبيديو وصدارت منطقدة واستبدلوا إبلهم باألبقارو وتعايشوا في وئام مع الددينكا

لمصدادمات التددي تحددا بددين ورغددم اإلحتكاكدات وا امشدتركة بدين القبائددل العربيدة والددينكا

يمكدن  المسدتقرة صداحبة الشدراكة الذكيدة القبيلتين بسبب التنافس حدول المدواردو إال أن أبيدي

ً للتعايش بين القبائل الجنوبية والشمالية ا  أن تمثل نموذجا

 

تقددارير اإلدارة بعدده تقددول بيددي أوحددول األصددل التدداريخي وتبعيددة وملكيددة منطقددة  

فدي عهدد الحكدم التركدي ودولدة المهديدة  أنهدا كاندت تدسول الدى مديريدة كردفدان االسدتعمارية

الثندائي بعدد  بحكم وقوعها في شمال بحر العدرب وجندوب كردفدانا وقدررت سدلطات الحكدم

كاندت عليدس فدي  ن يسدتمر وضدع المنطقدة كمداأغزو السودان والقضاء علدى الدولدة المهديدة 

اروب  يلولددة ملكيدة مددوطن سددلطانأيددنص علدى  1905قدرارا فددي عدام  تصدددروأالسدابق 

يعندي  زعيم دينكا نقو  الذي يقع علدى نهدر كيدر او بحدر العدرب  الدى مديريدة كردفدانو ممدا

بيدي أ بروتوكدول أشدارن منطقة أبيدي لدم تحدول مدن بحدر الغدزال الدى مديريدة كردفدان كمدا أ

وكدل منطقدة  أبيديأن  ول تقدارير أخدرى في تعريفس لمشيخات دينكدا نقدو  التسدعةا هدذا وتقد

جدزءاً مددن بحدر الغدزالا وكدان الحكدم االسدتعماري قددد  1905بحدر العدرب كانتدا حتدى عدام 

بعددد  1904اسددتولى علددى بحددر الغددزال  والتددي كانددت تعددرف بل دارفرتيددتل  فددي عددام 

بيدي وقدد ألحقدت السدلطات البريطانيدة أ استيالئس على فشودةو وأقام فيها مركدز كافيدا كنجديا

قرارهدا والقاضدي بدان تدسول  بمديريدة كردفدان ألسدباب إداريدةو وذلدك فدي  1905في عام 

مددوطن السددلطان اروب زعدديم دينكددا نقددو  علددى شددمال نهددر كيددر او بحددر العددرب  ملكيددة

 ريحان شيخ التوي  الى مديرية كردفانا والشيخ

ن وأعداد ) دينكدا أنقدو ( فدي كردفدا أبيديأجرى تعديل إداري أبقدى  1931وفي عام  

قوقريددال ) دينكددا تددوي ( إلددى بحددر الغددزالو وضددم ) دينكددا رونيددق( إلددى أعددالي النيددلا كمددا 

أصدددر السددكرتير اإلداري السددير هارولددد ماكمايكددل قددراراً بوضددع حددد إداري فاصددل بددين 
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تدين يتمثدل فددي طريدق نيامليددل/ سدفاهةا وقبيدل رحيددل االسدتعمارو تقددرر إنشداء مجلددس لالقبي

ا وجداء فددي خطدداب الحدداكم العدام السددير روبددرت هدداو لدددى 1954م ريفدي للمنطقددة فددي عددا

افتتاحس المجلس: ل إن هذا المجلدس يشدبس السدودان بأعراقدس المختلفدة التدي تتعدايش جنبداً إلدى 

وحتددى عهددد قريددب كددان كددل جددزء يسددير علددى  : العددربو الدددينكاو النوبددةو الددداجوا جنددب

وأديددانكم وتقاليدددكم يضددمكم مجلددس طريقتددسا أمددا اةن فعلددى اخددتالف أصددواتكم وأعددراقكم 

واحدد يعمددل ألجددل خيدركم المشددتر ا إن التسددامح والصددبر واحتدرام  وجهددة نظددر اةخددرين 

 الصفات مهمة وإنني لكبير الثقة انكم ستحرصون على هذه الصفات

الذي تثدر الحفداه علدى تبعيدة دينكدا نقدو    وتولى حكم المنطقة السلطان كوال اروب 

فدس إبندس ديندق مداجو  ألدذي رفده تمامداً عرضداً قدمدس مددير كردفدان وخل لمديرية كردفانا

بإعدادة المنطقدة إلدى بحدر الغدزالو مخالفداً بدذلك رغبدة كدل السدالطين الدذين  1952في عام 

إلدى بحرالغدزالا وتثدر السدلطان ديندق مداجو  البقداء فدي كردفدانو  أبيديأجمعوا على عدودة 

 وارتبط بعالقات وثيقة مع الناهر بابو نمرا

نقو  لالختيار بدين البقداء فدي جندوب كردفدان والتبعيدة  وحانت فرصة أخرى لدينكا 

بمديريددة بحددر الغددزال ممددا يترتددب عليددس الرجددوع إلدددى  اإلداريددة لمددديريتها أو االلتحدداق

عنددما قدررت السدلطات تأسديس مجلددس دار  مدوطنهم األصدلي فدي جندوب السدودانو وذلدك

األثنيدة المسدتقرة فدي المنطقدةا وزار  مجموعداتلتشار  فيس كدل ال 1949المسيرية في عام 

اإلنضدمام إلدى  /1نقدو  ثالثدة خيدارات: ا تش المركز منطقة أبيي وقدم لددينكمايكل تيبس مف

اإلنضددمام إلددى المجلددس الجديددد  /3اإلنضددمام إلددى مجلددس قوقريددالو  /2مجلددس المسدديريةو 

مدداء الددينكا اسددتمرار أعدالي النيددلا وفضدل  زع الدذي سديتم تأسيسددس فدي بددانتيو فدي مديريدة

دار المسدديريةا  وضددعهم الددراهن باالسددتقرار فددي جنددوب كردفددان والمشدداركة فددي مجلددس

السددودان فددي  وبددذلك فددإن قددرار دينكددا نقددو  بالبقدداء فددي إطددار الحدددود الجغرافيددة لشددمال

 وهدو القبدول الطدوعي بالبقداء فدي األراضدي اإلقليميدة 1953و  1930و  1905السدنوات 

  اعدم االلتحاق إدارياً بمديرية بحر الغزاللشمال السودان و
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 1972بتوقيددع اتفاقيددة أديددس أبابددا فددي عددام  أبيدديوبدددأت مرحلددة جديدددة مددن تدداريخ  

يم الجنددوبي هددي الحدددود التددي كانددت عليهددا المددديريات لددوالتددي نصددت علددى أن حدددود األق

تفاقيدة علددى االنصدت و ا1956الدثالا ) أعدالي النيدل وبحرالغددزال واالسدتوائية( فدي يندداير 

  ول ثقافيداً أو جغرافيداً جدزءاً مدن التركيبدة الجنوبيدةشكّم إجراء استفتاء في  أي مناطق أخرى تر 

بمددا فيهددا أبيدديو ليختددار المواطنددون بددين البقدداء فددي الشددمال أو االنضددمام للجنددوبا لكدددن 

ى  وتددوترت العالقددة بددين الطددرفين فددي المنطقددة ممددا دفددع بددالجنوبيين إلددتموًلددم يدد االسددتفتاء

إبدان الثدورة الجنوبيدة فدي أعدالي النيدل فدي  )2(األنيانياقوات تشكيل وحدة دينكا األنقو  في 

فدي المنطقدةو ثدم الحقداً نفط ما وقدد زادت العالقدة تأزمداً وتعقيدداً بعدد اكتشداف الد1975عدام 

حيددث انضددم أفددراد  مو1983بعدد اندددالع التمددرد فددي الجندوبو عقددب تمددرد فرقددة بدور عددام 

وار األنيانيددا وصدداروا مددن أعمدددة الجدديش الشددعبيو بينمددا حاولددت الحكومددة الدددينكا إلددى ثدد

 ااالستقاللوتصاعدت أصوات قبيلة الدينكا المطالبة ب واستقطاب قبيلة المسيرية

الددذي بنيددت عليددس  طدداراإلقددد وفددر م( 2002بروتوكددول مشدداكوس )يوليددو  غيددر أن 

 ة أبيدي أسدقطت مشداركوبدذلك مو 1956عدام  االستقاللاتفاقية السالم الشامل واعتمد حدود 

 في استفتاء تقرير المصيرا 

حدداول وفددد الحركددة الشددعبية توسدديع نطدداق حددق تقريددر أثندداء مفاوضددات اإليقددادو و

المصير ليشمل ل المناطق الثالال في أبيدي وجبدال النوبدة وجندوب النيدل األزرقو وعقددت 

لجولددة تقدددما ضددئيالً اجتماعدات منفصددلة لبحددث األمددر فددي كددارن )كينيدا(و وأحددرزت تلددك ا

بسب الخالف حول تشدكيل الوفدودو حيدث أن رئديس وفدد الحكومدة كدان مدن قبيلدة المسديرية 

والقبددول بددس يعنددي أن قبيلددة المسدديرية تقدديم فددي أبيددي وبالتددالي يحددق لهددا المشدداركة فددي أي 

 استفتاء يجري حول تقرير المصيرا

( المقيمدددين فددي المنطقدددة علددى أنهدددم قبيلددة الددددينكا 2004يحدددد بروتوكدددول أبيددي ) 

خددرون يقيمددون فددي المنطقددة ويمددنح أبيددي وضددعية إداريددة خاصددة تاألنقددو  ومواطنددون 

 2011المزمددع إجددراؤه فددي عددام  االسددتفتاءوسددتظل تتبددع للرئاسددة مباشددرة بانتظددار نتيحددة 
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 لحددق بمددا قددد يصددبح جنوبددا مسددتقالًاأو تر  والددذي سدديحدد إذا كانددت أبيددي سددتبقى فددي الشددمال

بروتوكول حقوق سكان المنطقة وضدمان الرعدي لقبيلدة المسديرية والقبائدل البدويدة الويسمن 

األخددرىو ويفصددل االتفدداق حصددص عائدددات الددنفط  لسددكان المنطقددةا كمددا تقددرر إجددراء 

فدي الشدمال استفتاء في أبييو في نفس وقت استفتاء جنوب السودانو للتصدويت علدى البقداء 

ترسديم  16أو االنضمام إلى واليدة بحدر الغدزال )واليدة واراب(ا وعهدد إلدى لجندة حددود أبيدي

لجندة اسدتفتاء أبيدي وضدع اللمسدات األخيدرة علدى معدايير اإلقامدة ) سداللة إلدى حدود أبيي و

إلددى قبيلددة فددي المنطقددة(ا  األسددرةإنتمدداء أحددد أفددراد  –الددوالدة واإلقامددة فددي المنطقددة  -األب

حكومدة تقريددر لجنددة حدددود أبيدي واتهمددت الخبددراء الدددوليين الم رفضددت 2005يوليددو وفدي 

م لترسديم حددود 1905 عدامبتجاوز صالحياتهم وذلدك باسدتخدام وثدائق ومعلومدات مدا قبدل 

أبييا ولكن الراحل جون قرنق وخلفس سيلفاكير أصدرا علدى أهميدة قبدول تقريدر لجندة حددود 

 أبيي وتنفيذ اتفاق أبييا

 عددام رار الخددالف بددين الطددرفين حددول مصددير أبيدديو أنشددئت فددي مددايوومددع إسددتم 

م لجنة تنفيذية لمناقشة عقبات تنفيدذ اتفداق السدالم الشداملو بمدا فدي ذلدك أبيديو حيدث 2006

: التوصددل إلدى اتفدداق سياسديو إحالددة المنطقدةتدم االتفداق علددى أربعدة خيددارات لحدل مشددكلة 

اء الددوليين فدي لجندة حددود أبيديو أو اللجدوء القضية إلى المحكمة الدستوريةو مناقشة الخبدر

إلددى تحكدديم طددرف ثالددثا ورفضددت الحركدددة الشددعبية الخيددارين الثدداني والثالددث فاسدددتمر 

الحدوار السياسدي لمدا ينداهز العدام ونصدف العدام دون تحقيدق تقددم ملمدوسو فكدان أن لجددأت 

وضدع أبيدي تحددت الحركدة الشدعبية إلدى الخيدار الرابدع وطالبدت بقيدام هيئدة تحكديم أمريكيدة و

والتوجدس السددائد  إدارة بقيدادة الواليدات المتحددة األمدر الدذي رفضدس حدزب المدستمر الدوطنيا

 هو اللجوء إلى تحكيم دولي لحل هذا النزاعا

                                                                 
 دوليينتتشكل لجنة حدود أبيي من خمسة ممثلين لكل طرف وخمسة خبراء   - 16
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بدددورها المسدداعدة فددي صددياغة وتشددكيل إدارة مسقتددة فددي  17وحاولددت لجنددة التقيدديم 

ياً ل بمددنح أبيددي وضددعية إلددى أن الرئاسددة ل ملزمددة دسددتور 18أبيدديو وخلصددت فددي تقريرهددا

وأن التأخير في ذلك يشكل خرقاً لكل مدن اتفاقيدة السدالم الشدامل والدسدتور المسقدتا  ومعينة

والمعددروف أن سددلطات اإلدارة المسقتددة فددي أبيددي ومعاييرهددا قددد حددددها بروتوكددول فدده 

 م(ا2004النزاع في أبيي )

فددي أبيددي علددى قددوات كبيددرة والحركددة الشددعبية السددوداني وأبقددى الجدديش   

و حتددى حدددثت المواجهددة المحتومددة بددين الجدديش وحولهددا وفددي المندداطق النفطيددة المجدداورة

مهددددة مسددار  2008 عددام فددي مددايو  السددوداني وقددوات الجدديش الشددعبي لتحريددر السددودان

الشداملة بدين الحكومدة  ى هاويدة الحدربفداتفاقية السالم الشامل ومنذرة بسقوط البالد مجددداً 

 كة الشعبيةاجيش الحرالمركزية و

لجنة الخبدراء بعددم وجدود وثدائق كافيدة توضدح بصدورة قاطعدة لقد اعترفت  

أو خريطدة توضدح مكدان إقامدة دينكدا نقدو  فددي  1905الوضدع اإلداري للمنطقدة فدي سدنة 

وهددي تحديددد منطقددة  ت الجنددة بعجزهددا عددن انجدداز المهمددة التددي كلفددت بهدداأقددرو و1905

 ا 1905عدام  إلدى كردفدان مدن بحدر الغدزال فدي لولدتحر  لمشيخات دينكا نقو  التسعة التدي

جسدراً  لجندة الخبدراء فدي تقدديم تقريدر يسداهم فدي جعدل منطقدة أبيدي أخفقتوبصورة عامة 

 للتواصدل والتفدداهم بددين قبائدل جنددوب كردفددان وقبيلدة دينكددا نقددو  والمحافظددة علدى روو

تددأجي   فدديهددا تقرير سداعد بددلو التعداون والتعددايش القبلددي التدي سددادت بيددنهم لفتدرة طويلددة

بدأن  حيدث رفده المسديرية نتدائ  التقريدر العتقدادهم والنزاع بين سكان المنطقدة وانقسدامهم

منطقدة  نقدو  إلدى الخبراء قد قاموا بتوسديع رقعدة مسداحة األراضدي التدي يسدكن فيهدا دينكدا

 أبعدد بكثيددر ممدا كانددت عليددس فدي األصددل لتشدمل مندداطقهم المعروفددة فدي الميددرم وهيجلدي 

المنطقدة المتنددازع د   التقريددر وأصدروا علدى ترسديم حددوبنتدائ وتمسدك دينكدا نقدو  اونامدا

وسداهم التقريدر أيضداً فدي تعميدق حددة الخدالف بدين المدستمر ا عليها حسبما جاء في التقريدر
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 تجميد شريك السدالم لنشداطس فدي حكومدة الوحددة الوطنيدةحد والحركة الشعبية إلى  الوطني

دت حددة االسدتقطاب بدين سدكان المنطقدة التدي أةا وحدددتدرة ملف 2007 عدام أكتدوبر 11في 

 2008بريدل وأ 2007تقرير لجنة الخبدراء إلدى نشدوب الندزاع المسدلح فدى ديسدمبر  أفرزها

  االمسدديرية وجدديش الحركددة الشددعبية الموجددود فددي الحدددود الجغرافيددة لشددمال السددودان بددين

 

ً للسدودان قدد أجدرت ترسديماالستعمار االنجلومصدري أثنداء حكمهدا  سلطات كانتو  ا

الشدددمال والجنددوب وأصددبحت نتيجدددة لددذلك هددي الحددددود  حدددود اإلداريددة الداخليددة بدددينلل

ا وبنداء علدى ذلدكو 1956اسدتقاللس فدي أول ينداير  المعترف بها رسمياً بعد أن نال السدودان

السددودان حددق تقريددر المصددير الددذي يمكددن بمقتضدداه  مددنح بروتوكددول مشدداكوس جنددوب

 ء منطقدةالسدودانو ولكدن  بروتوكدول مشداكوس قدرر اسدتثنا ستقلة في جنوبتأسيس دولة م

 أبيدددددددددددددددددددي مددددددددددددددددددددن اسددددددددددددددددددددتفتاء تقريددددددددددددددددددددر المصددددددددددددددددددددير نسددددددددددددددددددددبة

منطقة أبيدي فدي داخدل األراضدي الجغرافيدة لشدمال السدودانا كمدا أن أحكدام القدانون  لوقوع

الحدددود الموروثددة مددن بمسدداس الراضددي الدولددة وعدددم أالدددولي تددنص علددى صدديانة وحدددة 

 ا االستعمار

 

وتدداعياتها خطيدرةا وقدد لخصدها ريتشدارد هنتنقتددونو  القضدية كمدا ال يخفدى معقددة 

ل إن مشددكلة أبيددي ليسددت مشددكلة محليددة ذات  :مددن معهددد هارفددارد للتنميددة الدوليددةو بقولددس

ا وقدد اسددتفحلت  19تدداعيات قوميدة بدل مشدكلة قوميدة ترركددت تتقديح علدى المسدتوى المحلديل

والتنددازع حددول المددوارد مارية ععلددى مدددى العهددود كمحصددلة للسياسددات االسددت أبيدديمشددكلة 

الطبيعيددة وعجددز األنظمددة المتعاقبددة فددي السددودان عددن إيجدداد حددل للصددراع المتددوارا فددي 

الثدروة  فضدالً عدن عامدلكمجدرد منطقدة حدوديدة أو منطقدة تماس أبيديالمنطقة والتعامل مع 

وقيدام إدارة مسقتدة فدي أبيدي رهدين  لمتدوارااكعامدل جديدد فدي الصدراع ا الذي برز النفطية
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بحل الخالفدات بدين الحركدة الشدعبية وحدزب المدستمر الدوطني الدذي مدا زال يدرفه تقريدر 

واسددتمرار هددذه الخالفددات ربمددا سدديسدي إلددى تفجيددر صددراع جديددد فددي  الجنددة حدددود أبيددي

مروندة المطلوبدة المنطقة يودي باتفاقية السالم الشداملا ولدذلك يتعدين علدى الطدرفين إبدداء ال

وتقديم التنازالت وكسر جمدود الحدوار السياسدي فدي القضدايا الخالفيدة كدأبيي وغيرهداو ألن 

 ااالستفتاءاستمرار التوتر يهدد اتفاق السالم ويجعل انفصال الجنوب هو األرجح في 

أقددر  بددين بروتوكددول مشدداكوس الددذي مفارقددة منطقيددةيتضددح لنددا ممددا سددبق وجددود 

 مدن جهدة وبروتوكدول أبيدي الدذي 1/1/1956الجندوب طبقداً لحددود الحددود بدين الشدمال و

 منح سكان منطقة أبيي حدق تقريدر مصدير ثدانوي يكفدل لهدم حدق االسدتفتاء لتحديدد مسدتقبل

اقتطداع منطقدة أبيدي عدن االسدتفتاء المزمدع قيامدس مكن أن يسدفر المنطقة من جهة أخرىا وي

حدددوده الموروثددة مددن االسددتعمار والتددي اإلقليميددة لشددمال السددودان وتغييددر  مددن األراضددي

 .ستتحول إلى حدود دولية

هندا  أدنددى شدك فددي أن اسدتمرار الوضددع الدراهن لمشددكلة أبيدي سدديسدي إلددى  لديس 

و ممدا يقددود قبدل نهايدة الفتدرة االنتقاليدة وتجددد انددالع الحدرب األهليدة السدالم  انهياراتفاقيدة

إلى نتيجة حتمية في استفتاء تقريدر المصيربانفصدال جندوب السدودان بكدل مدا يترتدب عليدس 

مثلمددا  و بسددبب مشددكلة أبيددي واندددالع الحددرب بددين الدددولتينمددن نتددائ  سددالبةو بمددا فددي ذلددك 

بسدبب الندزاع حدول منطقدة بدادمي بعدد  1998أثيوبيا واريتريا فدي عدام  اندلعت الحرب بين

بدين الهندد وباكسددتان  واسدتمرار النددزاع والتدوتر فدي الحددود أثيوبيداو  نعدريدا انفصدال اريت

الحدروب بدين فرنسدا والمانيدا مندذ القدرن الثدامن عشدر وإلدى  ونشدوب وبسبب مشكلة كشدمير

 .النزاع حول األلزاس واللورين الحرب العالمية الثانية بسبب

حددل مشددكلة أبيددي إن حتددى ال تنزلددق الددبالد مجدددداً فددي هاويددة الحددرب األهليددةو فددو

قددو  والمسدديريةو نوبندداء الثقددة بددين قبائددل الدددينكا أبددل و مسددتحقةإيالءهددا أهميتهددا ال يتطلدب 

وإشددرا  أهدددل المنطقددة فدددي التشدداور حدددول إدارة المنطقددة فدددي الفتددرة االنتقاليدددة مددا قبدددل 
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ا وفددي هدذا اإلطدار يتوجدب علدى طرفدي اتفدداق و والقبدول بنتائجدس2011 عدام االسدتفتاء فدي

  :السالم إتخاذ بعه اإلجراءات الضروريةو ومن بينها

 

رادة السياسية في إنفاذ اتفاقيدة السدالم الشدامل وحدل مشدكلة أبيدي إلتأكيد وتجديد ا /1

 سلمياًو

معالجددددة دراسدددة جدددذور المشددددكلة التاريخيدددة واإلثنيدددة واالجتماعيدددة وأهميدددة   /2

 تداعياتها على الصعيدين القومي والمحليو

مسقتدة فدي أبيديو مشدتركة قيدام إدارة ب الجة الفراه السياسدي واإلداري مع حتمية  /3

مدن إدارة المنطقدةو علدى نحدو  هدايتفق الطرفدان علدى صدالحياتها وتلياتهدا التدي تمكن

 و 2011محايد إلى حين إجراء االستفتاء في عام 

منطقددة منزوعددة السددالو فددي أبيدديو تتمركددز فبهددا قددوات  دراسددة إمكانيددة إنشدداء /4

 ةو لمنع تجدد االحتكا   واالقتتال بين قوات الحكومة والحركةومحايد

أهميدة حسددم الخددالف وتبداين مواقددف الطددرفين  مددن تقريدر لجنددة أبيددي و واتخدداذ  /5

 و التقرير مصداقيةتجاه  حددموقف م

االلتددزام بالتنفيددذ الدددقيق بمددا جدداء فدددي بروتوكددول ابيددي حددول تقاسددم الثدددروةو  /6

 و  وخاصة فيما يتصل بالنفط

التفدداق حددول كيفيددة توزيددع عائدددات الددنفط بعددد عددام إجددراء مزيددد مددن التشدداور ل /7

فددي جنددوب  يددة مسددتقلةجنوبدولددة بيددي االنضددمام إلددى أوفددي حالددة اختيددار  2011

 والسودان

ل EITIاالنضددمام إلددى مبددادرة الشددفافية فددي مجددال الصددناعات االسددتخراجية ل  /8

 تندداولت للمجتمدع المدددني تعندى بو وهددي تحالفدا PWYPوتحدالف ل أنشدر مددا تددفع 

دارةو وتتديح للدرأى العدام متابعدة عائددات الدنفطو والتأكدد مدن إلقضايا الفساد وسوء ا
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دن صدورة الدولدة عالميداً وتشدجع علدى االسدتثمار  تعمل علدى عدم إهدارهاو كما تحسم

 افيةوففيهاو وخاصة من قبل صناديق االستثمارو والتي تبحث أوالً عن الش

كانيددة وضددع عائدددات المنطقددة النفطيددة تحددت إشددراف مسسسددة قوميددة دراسددة إم /9

 و 2011 عام مستقلة تتولى إدارتها حتى إجراء االستفتاء في

 في الموازنة العامةو  نفطالعمل على تضمين الحسابات الخاصة بال /10

نسب معينة مدن واردات الدنفط علدى جميدع واليدات السدودان السدتغاللها توزيع  /11

 الخدمية والتنمويةو في المجاالت

 افي المنطقة نفط تحديد سقف معين النتاج ال /12

 

إن النددزاع فددي أبيددي يتجدداوز حدددود المنطقددة ألنددس يددرتبط  بتحددديات أكثددر شددمولية 

 تتعلق بتطبيق اتفاق السالم الشامل مثل الشفافيةو وتقاسم الثروة النفطيةو وترسيم الحدودا 

نموذجاً لحل نزاعدات شدائكة وعالقدة أخدرى فدي منداطق أوتجاوز أزمة أبيي يمكن أن يشكل 

مسدار اتفاقيدة السدالم  عطلبدال شدك سدي  فإندس النزاع  اوإذا لم يتم حل هذا أخرى في السودان

ويقدود إلدى انفصدال الجندوب وتمزيدق وحددة  الشامل ويلقي الدبالد مجددداً فدى هاويدة الحدرب

شدراكة الذكيدة وإال سدتتحول أبيدي و إذن فالحدل األمثدل لمسدألة أبيدي هدو ال أراضي السدودانا

 في أحسن أحوالهاو إلى كشمير السودانا
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 جنوب كردفان وجنوب النيل األزرق

 

قاتلدت هدذه المنداطق إلدى جاندب الجدديش الشدعبي أثنداء الحدرب ولكنهدا انفصدلت عنددس  

 أثناء المفاوضات وبذلك نالت اتفاقات منفصلةا

جولددة مباحثددات نيفاشدداو تددم التوصددل إلددى البروتوكددول وفدي السدداعات األخيددرة مددن  

الخداص بدواليتي جندوب كردفدان والنيدل األزرقو بعدد أن تندازلوا عدن الكثيدر مدن مطدالبهمو 

بما في ذلدك المشداركة فدي اسدتفتاء تقريدر مصدير الجندوبا وأصدبحت منداطق جبدال النوبدة 

النيددل األزرق واليددة جدزءاً مددن واليددة كردفددان الجنوبيددة الجديدددة وأصددبحت منطقددة جنددوب 

جنددوب النيددل األزرقا ويددنص البروتوكددول علددى نظددام حكددم بالتندداوب بددين حددزب المددستمر 

%  والحركددة 55الددوطني والحركددة الشددعبية لتحريددر السددودانا ويشددكل المددستمر الددوطني 

% مددن الحكومددة الجديدددةا ويشددتمل البروتوكددول علددى اةليددات الخاصددة 45الشددعبية نسددبة 

يا األساسددية كمصددادر التشدريع والتعلدديم واألراضدي واإلحصدداء ولجددان بالتعامدل مددع القضدا

 اتانتخابالمراقبة الرئاسية واال

يعتبدددر بروتوكدددول جندددوب كردفدددان وجندددوب النيدددل األزرق نموذجددداً للعالقدددة بدددين  

المركز والواليات في نظام الحكدم الفيددراليو وعناصدر البروتوكدول الرئيسدية تددعم تحقيدق 

زيدةو وتقاسدم السدلطة والثدروةو وترسديخ الدنه  الدديمقرطي فدي الحكدمو السالم وهي الالمرك

 وإصالو األراضيو وحرية الدين والثقافةو واإلصالو األمني والتنميةا

وتعتبدددر بروتوكدددوالت المنددداطق الدددثالا اختبددداراً حقيقيددداً لرغبدددة حدددزب المدددستمر  

بدس فدي منداطق  الوطني والحركة الشعبية فدي معالجدة أسدباب الندزاع ووضدع نمدوذج يحتدذى

أخرى بالبالدو والتدأخير فدي تطبيدق هدذه البروتوكدوالت سديقود إلدى تقدويه اتفاقيدة السدالم 

 الشامل وتهديد السالم الوطنيا
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 شـــرق الســــودان

 

إقلديم شدرق السدودانو ويضدم واليدات البحدر األحمدر وكسدال والقضدارفو مدن أكثدر  

روات المعدنيدة الهامدة كالدذهب والفوسدفات مناطق السودان فقراًو رغم أن هضابس غنيدة بدالث

الزراعددي والحيددوانيا لدددذلك  اإلنتدداجوالجددبص والغدداز الطبيعدديو كمددا أن سددهولس واعدددة ب

وصف اإلقليم الشرقي بأنس ل أغندى منطقدة فدي السدودان يسدكنها أفقدر النداس فدي السدودانلا 

ة مختلفدة مدن % فدي واليدة كسدالا وتقطدن االقلديم مجموعدات عرقيد90وتبلغ معدالت الفقر 

الفصديل المسدلح(ا والرشدايدة )فصديل  –قبائدل البجدة ) وهدسالء أنشدأوا تنظديم مدستمر البجدة 

الحدرة المسدلح( والبنددي عدامر والحلنقدة والشدكريةا وجددل تلدك القبائدل تسدكن الريددف  األسدود

 وتغلب البداوة على طبيعة حياتهما

و حيدث لدم يندل الشدرق مقعددا االسدتقاللوقضية شرق السودان بدأت بعد عامين مدن  

و فتشكل مدستمر البجدة وهدل يطدرو مطالبدس وأهمهدا تطبيدق االستقاللواحداً في السلطة بعد 

الحكم الفيدراليو وقضية شدرق السدودان تتدداخل مدع بقيدة الصدراعات السدودانية مدن جهدةو 

 من جهة أخرى  األفريقيومع صراعات القرن 

دارفددور والجنددوبو يعدداني مددن التهمدديش وشددرق السددودانو شددأنس فددي ذلددك شددأن  

 والتخلف اإلنمائي ويطالب بمزيد من المشاركة في السلطة واستفادة أفضل من مواردهما

م احتجاجددداً علدددى التهمددديش االقتصدددادي السياسدددي 1994بددددأ تمدددرد الشدددرق عدددام  

واالجتمدداعي الثقددافي ألهددل المنطقددة مددن جانددب الحكومددات المتعاقبددةو رغددم أنهددم يمثلددون 

مددن تعددداد سددكان السدددودان وإقلدديمهم غنددي بددالمواردا كمدددا أن اإلقلدديم هددل يتحمدددل % 12

سدتمر تددفق الالجئدين مدن البلددين اإفرازات الحروب المستمرة بدين إثيوبيدا وإريتريداو حيدث 

م وحتدى اليددومو بمدا أثدر سددلباً علدى الخددمات الضددعيفة التدي توفرهدا الدولددة 1967 عداممندذ 

 للمواطنينا
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الددذين  –مو طالدب أبنداء الشدرق 2005يدة السدالم الشدامل فدي ينداير ومدع توقيدع اتفاق 

بحصددتهم فدي السددلطة والمددواردا وطالدب مددستمر البجددة   -اسدتبعدوا مددن مفاوضدات السددالم 

بحددق السددلطة الكاملددة فددي إدارة شددئون اإلقلدديما وكانددت حكومددة الخرطددوم تعددي الخطددورة 

علددى الممدرات الجبليدة بمنطقددة االقتصدادية لسديطرة الحركدات المسددلحة فدي شدرق السدودان 

البحددر األحمددرو وتهديددد خددط السددكة حديددد والطريددق البددري اللددذان يربطددان مددوانم البحددر 

األحمدر ببقيددة السددودان وأنابيددب البتددرول التددي تنقددل بتددرول السددودان للتصدددير عبددر البحددر 

ي التدد –األحمددرا كمددا أن تصددعيد النددزاع فددي الشددرق يددرتبط  بتددوتر العالقددات مددع إريتريددا 

والخرطدوم هلدت تخشددى تمريدر األجندددة –هلدت تستضديف قواعددد جبهدة الشدرق العسددكرية 

 األمريكية واإلسرائيلية عبر إريترياا

م عدددن 2006أكتددوبر  19قامددت اريتريددا برعايدددة المفاوضددات التددي أسدددفرت فددي  

التوقيدع فدي علدى اتفدداق سدالم شدرق السددودان بدين حكومدة السددودان وجبهدة الشدرق المسلفددة 

 3البجة واألسدود الحدرةا ويدنص االتفداق علدى إنشداء مجلدس للتنسديق يتدألف مدن  من مستمر

مرشدحين عدن جبهدة الشدرق والدذي يرشدحون معداً  3ممثلين عن الواليدة و 3حكام واليات و

مسدئولين مدن جبهدة الشدرق فدي مواقدع قبادبدة  3أعضاء المجلس الستة المتبقيينا وتم تعيدين 

فددي البرلمددان واندددماج قددوات الشددرق المسددلحة فددي  فددي حكومددة الوحدددة الوطنيددة وتمثدديلهم

 صفوف الجيش السودانيا

يعتبدر السدالم واالسدتقرار مدن أهدم أهددداف اتفاقيدة سدالم الشدرقو والسدالم لدن يتددأتى  

إال بمعالجدة جدوهر الندزاع لدذي إسدتمر لعقدد مدن الزمدان مدن إفقدار وتهمديش وأميدة وتخلددف 

واخدتالل المعادلدة باسدتغالل المركدز  وقهدر سياسدي وديندي وعسدكري وعددم تدوازن تنمدوي

لمدوارد اإلقلديما وال بدد مدن إعمدال اةليددات الضدرورية للتغلدب علدى الصدراعات القبليدة فددي 

المنطقدة والتددي يعددود جلهددا للتندافس حددول المددوارد الطبيعيددةو وبدذلك يكددون لتخطدديط وتنفيددذ 

 المشاريع التنموية األولوية القصوىا
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تلدف عدن النزاعدات األخدرى فدي غدرب وجندوب ورغم أن قضية شرق السدودان تخ 

الددبالدو إذ هددل الشددرق جددزءاً أصدديالً مددن السددودان قبددل وبعددد المدديالد فددي عهددد الممالددك 

الكوشية وما بعدهاو وكذلك في العصدر الحدديثو إال أندس يشدتر  مدع النزاعدات األخدرى فدي 

م الحكددم الجددذور المشددتركة وبصددفة خاصددة االنعكاسددات السددلبية للددنه  الشددمولي فددي نظددا

 واختالل التوازن التنموي والتهميش السياسي واالقتصاديا

 

 الـدور اإلقليمــي والـدولي

 

لقددد كددان للمجتمددع الدددولي والدددول الغربيددة دور فعددال فددي التوصددل التفدداق السددالم  

الشداملو لكددن هددذه الددور يددرهن سدديادة الدولددةو فقدد بنددي االتفدداق علدى أسدداس ضددغط دولددي 

كددان السددودان يحتدداج للشددريك الدوليولخبراتددس وتمويلددس وضددماناتسو  ومراقبددة دوليددة ا لقددد

 ولكن الدول الغربية كانت تنظر لالتفاق وتحاول صياغتس من خالل مصالحهاا

إن إسددتراتيجية الواليدددات المتحددددة وحلفائهدددا تقددوم علدددى أسددداس أن األمدددن القدددومي  

ي منطقددة القددرن سددبتمبر يسددتوجب دوراً عسددكريا أكبددر فدد 11والحدرب ضددد اإلرهدداب بعددد 

و ولكددن هددذا ربمددا يدددفع بدداإلقليم للوقددوع فريسددة تضددارب المصددالح الدوليددة فددي األفريقددي

 المنطقةو تماماً كما كان يحدا إبان الحرب الباردةا

لقد تركز اهتمدام اإلدارة األمريكيدة والدرئيس بدوت علدى تحقيدق إنتصدار ودور رائدد  

إيجابيداً علدى الصدعيد الدداخلي األمريكدي بمدا في مفاوضات اإليقاد حتى ينعكس ذلك النجداو 

يحقق بعه التدوازن إثدر فشدل السياسدة األمريكيدة فدي العدراق وتصداعد األصدوات المندددة 

ً وخارجياً  –  بالدور األمريكي في العراقا –داخليا

لقدد قامددت واشددنطن بدددور رئيسددي فددي جمددع أطددراف النددزاع حددول مائدددة التفدداوض  

لخرطددوم تسددعى تنددذا  للتقددارب مددع واشددنطن درءاً لعقوباتهددا وتيسددر ذلددك حينهددا إذ كانددت ا

والستثمار عالقات واشنطن ونفوذها علدى الحركدة الشدعبيةو فاسدتفادت واشدنطن وفرضدت 
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نفسددها طرفدداً أساسددياً فددي المفاوضددات كمددا وثددـخقت عالقاتهددا االسددتخباراتية مددع الخرطددوم 

 لصالح حربها ضد اإلرهابا

ريخيداً مدن مشدكلة الجندوب وفقداً للدنه  الدذي إتبعتددس وقدد تفاوتدت مواقدف واشدنطن تا 

اإلدارات األمريكيددة المختلفددة تجدداه المشددكلةو ودرجددة التقددارب أو التددوتر الددذي تميددزت بددس 

العالقات الثنائيةا ففي عهد الرئيس كلينتونوالذي عدين هداري جونسدتون مبعوثداً خاصدا  لدسو 

أضددافت السدودان لقائمتهددا الخاصددة انتهجدت اإلدارة األمريكيددة سياسددة العدزل والضددغوطو ف

بالدددول المصدددرة ليرهددابو وقددادت الحملددة الدبلوماسددية التددي أفضددت لفددرض عقوبددات 

مجلددس األمددن الدددولي وحظددرت التعامددل التجدداري واالقتصددادي والعسددكري مددع السددودانو 

ونجحدت فددي تأليددب الدددول والمنظمددات الدوليددة والمسسسدات الماليددة فددي هددذا االتجدداها وبلددغ 

 العالقات ذروتس بقصف مصنع الشفاء السوداني بالصواريخ األمريكيةاتوتر 

أما الرئيس بدوتو فقدد أعلدن مندذ دخولدس البيدت األبديه عدن وضدع قضدية السدودان  

فدددي صددددر قائمدددة أولويدددات حكومتدددسو فنشدددطت الددددوائر الرسدددمية كدددالكونجرس ومراكدددز 

ودانا وبددأت مالمدح الدراسات والبحوا ووسائل اإلعدالم فدي التصددي لمشدكلة جندوب السد

السياسدة األمريكيددة تتضددح بصددور تقريددر ل السياسددة األمريكيددة فدي السددودانل فددي فبرايددر 

م عدن مركدز الدراسدات الدوليددة واإلسدتراتيجيةا وأوصدى ذلددك التقريدر بقيدام تحددالف 2001

دولي إلنهاء حرب الجنوبو واقترو إعادة تشدكيل الدولدة علدي أسداس ل النظدامين فدي دولدة 

 والتي خلص إليهاو بصورة عامةو بروتوكول مشاكوس واتفاق السالم الشاملاواحدةل 

م 2001تروج اهتمدام اإلدارة األمريكيدة بتعيدين دانفدورت مبعوثداً خاصداً فدي سدبتمبر  

وعهد إليس بحث إمكانية إيجداد دور لواشدنطن فدي العمليدة السدلميةو وقدد أعلدن دانفدورت مندذ 

بنداء وتدوطين الثقدةو وأثمدرت تلدك الجهدود بالفعدل  ءاتإجدراالبداية أن جهوده ستتركز على 

عددن التوقيددع فددي سويسددرا علددى اتفاقيددة جبددال النوبددة والتددي تخددتص بوقددف االعتددداءات 

والعمليدات العسدكرية لتددأمين انسدياب المسدداعدات اإلنسدانيةا وأعلندت واشددنطن عدن رغبتهددا 

 في نقل ذلك النموذج إلى مناطق أخرى على المدى الطويلا
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بعددده الددددوائر حملتهدددا المعاديدددة للسدددودان مدددن داخدددل أروقدددة السدددلطات صدددعدت  

التشددريعية والتنفيذيددة باإلضددافة إلددى ضددغوط الجهددات الكنسددية والمنظمددات غيددر الحكوميددة 

حتددى تددم التوقيددع علددى ل قددانون سددالم  اإلنسددانودوائددر المجتمددع المدددني وجماعددات حقددوق 

تطلدع إلددى انتهداج اإلدارة األمريكيددة م بينمددا كاندت الخرطددوم ت2002السدودان ل فددي أكتدوبر 

خطاً سياسياً محايداً على األقدل ووقدف تأييددها ودعمهدا للمعارضدة السدودانية ورفدع الحظدر 

والعقوبددات األمريكيددةا وعلددى النقدديه مددن ذلددكو تجدداوز ل قددانون سددالم السددودانل مجمددل 

فدده النزاعددات الدوليددة ل األسددرةالمتحدددة بشددأن تدددخل  األمددمالترتيبددات التددي حددددها ميثدداق 

وتنظيم أنشدطة اإلغاثدةو فأجداز القدانون لواشدنطن التددخل منفدردة وقيدام الطيدران األمريكدي 

بعمليات إنسانية داخدل الحددود السدودانيةو دون إذن السدلطات السدودانيةا كمدا يدنص القدانون 

 على إنشاء تليات مراقبة أمريكية للثروة النفطية في السودانا

نطن فدددي المقدددام األول إلددى اعتبدددارات مصدددالح أمريكدددا ويعددود تزايدددد اهتمدددام واشدد 

اإلستراتيجية في القارة األفريقيدةو فقدد أضدافت أحدداا ل سدبتمبرل بعدداً جديدداً فدي السياسدة 

الخارجيدة األمريكيدة يتمثدل فدي التصددي لمدا تطلدق عليدس لبدسر التدوتر الرئيسدية فدي العدالمل 

نجحددت اإلدارة األمريكيددة فددي  وتصددفية لجيددوب اإلرهددابل فددي كددل أرجدداء العددالما وقددد

استغالل هروف ما بعد ل سبتمبرل لممارسة أكبر قددر مدن الضدغوط وإمدالء إرادتهداا ومدن 

جنددوبي تسدديا وبعدده الشددركات  أسددواقجهددة أخددرى فددأن إنفتدداو البتددرول السددوداني علددى 

األوروبيدة يضدر بمصدالح شددركات الدنفط األمريكيدة العمالقددةا ومدن المنظدور اإلسددتراتيجي 

ريكديو سدتنعكس عائدددات الدنفط السددوداني علدى القددرات االقتصددادية والعسدكرية لدددول األم

جنوب شرقي تسيا والصين بصدفة خاصدةو وتعزيدز بروزهدا قطبداً منافسداً لسديادة الواليدات 

 المتحدة على الساحة الدوليةا

أما الدور األوروبدي الفاعدل فقدد تمثدل فدي مجموعدة شدركاء اإليقداد التدي تضدم دوالً  

وبيدة باإلضدافة إلدى الواليدات المتحددة ودول أخدرى غيدر أوروبيدةو وتتدرأس المجموعدة أور

إيطاليدا والندروي ا وقددد قامدت مجموعددة شدركاء اإليقداد بدددور فاعدل فددي مفاوضدات اإليقدداد 
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عبر اللقاءات مع طرفدي الندزاعو وإعدداد الدراسداتو والتوصديات لسدكرتارية اإليقدادا ومدن 

ي وضددع خطددة شدداملة وبرنددام  متكامددل إلعددادة تعميددر أهددم أطروحددات الجانددب األوروبدد

 األمددمالجنددوب وإزالددة تثددار الحددرب وتكفددل المجموعددة األوروبيددة والبنددك الدددولي وبرنددام  

 المتحدة اإلنمائي بتمويل هذه الخطةا

ويتفق هذا الطدرو األوربدي مدع مدا نددعو إليدس مدن أهميدة التنميدة واالعمدار كمرتكدز  

خ الوحددة الوطنيدةو رغدم أن خطدة االعمدار األوروبيدة تركدز أساسدي لتحقيدق السدالم وترسدي

علدى إقلديم بعيندسو وهدو جنددوب السدودانو بينمدا ألقدت مشددكلة الجندوب بظاللهدا السدالبة علددى 

جميددع أقدداليم السددودانو األمددر الددذي يقتضددى أن تكددون خطددة التنميددة واالعمددار قوميددةو مددع 

 لمقتضياتاإمكانية التركيز على إقليم أو أقاليم بعينها وفق ا

أمددا الهيئدددات والبعثددات التبشددديرية المسدديحية فقدددد مارسددت دوراً نافدددذاً فددي مشدددكلة  

حيدث أعلددن عددن  1994الجندوب منددذ الخمسديناتو ترددوج بزيدارة البابددا للسددودان فدي فبرايددر 

قلقددس إزاء انتهدددا  حقدددوق االنسدددان فدددي الدددودان وخاصدددة فيمدددا يتصدددل بالحريدددات الدينيدددة 

تا ومدن جانبهدا لعبدت الهيئدات والمنظمدات االسدالمية السدودانية وممارسة الشعائر والعبدادا

والعالميدددة دوراً محدددوداًو وأهمهدددا رابطدددة العدددالم االسدددالمي ومنظمدددة المدددستمر االسدددالمي 

 والوكاالت والمنظمات المتخصصةا

ومدن جانددب تخددر تعددددت المبددادرات اإلقليميددة الخاصددة بمشددكلة الجنددوب وتشددابكت  

دوليدددة األخددرى أحياندداًو وتقاطعدددت وتعارضددت أحياندداً أخدددرى وتكاملددت مددع المبددادرات ال

ويعددود ذلددك إلددى االعتبددارات اإلسددتراتيجية وعدددم اسددتقرار عالقددات السددودان الخارجيددة 

اإلقليميدددة والدوليدددة باإلضدددافة إلدددى تندددافس وتضدددارب المصدددالح اإلقليميدددة والدوليدددة فدددي 

 السودانا

الحكومدددة السددودانية المتعاقبدددة أمددا ليبيددا فقدددد أفلحددت فددي االحتفددداه  بعالقددات مددع  

وحركددات وحركددات المعارضددة فددي تن واحددد وهلددت تحدداول دائمدداً القيددام بدددور رئيسددي 
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والمحافظة على صدورتها كوسديط أساسدي فدي مشدكلة الجندوبو وقدد تبلدور ذلدك مدن خدالل 

 مبادرات مختلفة أهمها المبادر المصرية الليبية المشتركةا

تجداه السدودان وشدكالة حربدس فدي الجندوب علدى ودول حوض النيل ترسم سياساتها   

ضددوء العتبددارات األمددن القددومي لهددذه الدددولو والعتبددارات سددالمة الحدددود المشددتركة مددع 

 و وقد تمثل ذلك في مواقف يوغندا وكينيا ومصر واثيوبيا والكونغواالسودان

هلددت السياسددات المصددرية تجدداه السددودان مدفوعددة دائمدداً بددالروابط التاريخيددة قددد و 

والمصددالح السياسددية واالقتصدداديةو وأهددم تلددك االعتبددارات العمددق اإلسددتراتيجي واألمنددي 

 ومياه النيلا

وتفاوتت مواقف إثيوبيا تجاه المشكلة طبقاً لحالدة العالقدات الثنائيدة مدع السدودان مدن  

فدي  كبيدرا  دورا  اجانبو والعالقات السودانية اإلريترية من جانب تخدرا وقدد كدان ألديدس أبابد

ير الددعم السياسدي والتسدهيالت العسدكرية واللوجسدتية للجديش الشدعبي لتحريدر السدودان  توف

ما واتجهددت 1991 عدداموالددذي احددتفظ بقواعددده العسددكرية علددى األراضددي اإلثيوبيددة حتددى 

العالقات الثنائية فدي السدنوات األخيدرة نحدو التطبيدعو رغدم االختالفدات المبدئيدة حدول ميداه 

 النيلا

ريتدريو فددأن فقددان الثقدة بدين الحكددومتين جعدل العالقدات الثنائيددة وعلدي الصدعيد اإل 

تتددراوو مددا بددين التصددعيد والتطبيددع تبعدداً للدددعم الددذي تقدمددس أسددمرا للمعارضددة السددودانية 

والتجمدددع الدددوطني  بصدددفة خاصدددةو والددددعم الدددذي تقدمدددس الخرطدددوم لحركدددات المعرضدددة 

 اإلريتريةا

إليقداد قدد حظدي بدالقبول واالستحسدان مددن ن دورهدا الرائدد فدي مبدادرة اإأمدا كينيدا فد 

 طرفي النزاع واألطراف اإلقليمية والدولية كافةا

ومدددن جانبهدددا هلدددت يوغنددددا تقددددم الددددعم للحركدددة الشدددعبية عالنيدددةو وهلدددت تدددتهم  

الخرطددوم بمسدداندة جددديش الددربو وتعثدددرت المحدداوالت العديدددة لتخفيدددف التددوتر وتطبيدددع 

وأن الدرئيس موسديفيني هدل يعلدن صدراحة مدراراً العالقات بين الخرطوم وكمبداالو خاصدة 
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وتكراراً عن طموحس بإنشاء واليدات متحددة أفريقيدة تمتدد مدن جندوب السدودان حتدى جندوب 

 اأفريقيا

  

 

 

 

 نواقص اتفاق السالم بي  حكومة اإليقاد والحركة الشعبية

 

ومددن نددواقص اتفدداق السددالم التددي تحتدداج إلددى مزيددد مددن البحددث والتحليددل والتفدداكر  

 المنهجي والتشاور السياسيو اةتي:

 الفجوة بين التوقعات والحقيقة 

 )غياب منه  اإليجابية )النهوض( والتبادلية )صيرورة االجماع النسبي 

 العصبية والقبلية والحزبية واالثنية والتشرذما 

  غيداب بروتوكدول حدول ثوابدت السياسدة الخارجيددة خاصدة وقدد شدهد وتدابع االتفدداق

 ودوليونامراقبون إقليميون 

  غيدداب بروتوكددول حددول التعدديددة الثقافيددة والعرقيددة فددي السددودان والتنددوع لتقنددين

 قضية الهويةا

  قدداليم أغيدداب اإلفصدداو الصددريح والمباشددر حددول تطبيددق مبددادع االتفدداق علددى كددل

 السودان )أي كيف يحكم السودان(ا

 الصراع الدائر في دارفور وشرق السودانا 

 ية لتحويددل هددذا االتفدداق مددن شددراكة إلددى شددركة غيدداب الجسددور السياسددية والشددعب

 ومشاركة 
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  خطددورة عددودة أطددراف أو طرفددي االتفدداق إلددى مرجعيتهدداو بحيددث أن المرجعيددات

 التي أتى منها الطرفان هي مرجعيات متناقضة شكالً ومضموناًا

  اقتسام الثروة والسلطة كان من األجددى أن يدتم بدين أقداليم السدودان المختلفدة وليسدت

 عتين لتفادي انطباع الغنائم واالغتنامابين مجمو

 و فدي كثيدر اإلرادة الوطنيدة تبني االتفاق على ضدغط  دولدي ومراقبدة دوليدة تجداوز

 ا من األحيانا 

  تقريدر المصدير لجنددوب السدودان قدد جدداء كدرد فعدل لتقريددر مصدير شدمال السددودان

 وفرز هويتس على أساس عربي إسالميا

  والتعبير المدني المتمخضتان عن االتفاقاخطورة سوء إستخدام هامش الحريات 

  خطددددورة أال يكددددون التحددددول الددددديمقراطي وممارسدددداتس السياسددددية واالجتماعيددددة

 واالقتصادية تحوالً نزيهاًا

 اإلرادة الصادقة إلنفاذ اتفاق السالما 

 غياب مسسسات إنفاذ اتفاق السالما 

 حتدى يشدعر كدل  ال بد من عرض االتفاق على استفتاء عدام يقدول فيدس الشدعب رأيدسو

مواطن أنس كان حاضدراً ومشداركاً فدي نيفاشداو وتشدعر كدل أسدرة مدن أسدر الشدهداء 

 اأنها شريكة السالم كما كانت شريكة الحرب
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 دارفـــور

 

م بنيفاشدا مدع تصداعد األزمددة 2005تدزامن توقيدع اتفاقيدة السدالم الشدامل فددي ينداير  

وكمددا هدو الحددال  –الحركددات المسدلحة  والندزاع المسدلح فددي غربدي السددودانو حيدث تطالدب

بالعدالدة فدي توزيددع السدلطة والثدروة ألهدل المنطقددة  –فدي جندوب السدودان وشددرقس وشدمالس 

يعددانون مدددن الحرمددان والتهمدديش االقتصدددادي والسياسددي واالجتمدداعيو ويطدددالبون  نالددذي

ش هم السياسدددي إلدارة شدددئون ومدددوارد إقلددديمهم بأنفسدددهما وكاندددت مشددداعر التهمدددياسددتقاللب

 ما2003 عامواإلقصاء عامالً هاماً في اندالع المواجهة المسلحة في دارفور في أوائل 

ثنية وعرقية وإقليميدة ودوليدةو تصداعد هدذا الندزاع بسدرعة إولما يحملس من تعقيدات  

ليحتددل صدددارة الماسددي واالنتهاكددات اإلنسددانية فددي وسددائل اإلعددالم الدوليددة واكتسددب بعددداً 

اتس مددن ماسددي إنسددانيةو فقددد تعطلددت الحيدداة فددي دارفددور تمامدداً وأختددل دوليداً نظددراً النعكاسدد

النسدددي  االجتمددداعي واالقتصدددادي فقفدددزت مشدددكلة دارفدددور بسدددرعة لتحتدددل تحتدددل مكدددان 

 الصدارة في أجندة المحافل الدوليةا

يقددع إقلدديم دارفددور الددذي يمثددل خمددس مسدداحة السددودان فددي أقصددى عددرب السددودان  

الوسددطى وهددو مددوطن للعديدد مددن القبائددل األفريقيددة  أفريقيدا وتحدده ليبيددا وتشدداد وجمهوريددة

والعربيدة التدي وفددت واسدتوطنت فيدس علدى مدددى حقدب تاريخيدة مختلفدة وكاندت تلدك بدايددة 

التالحم والتمدازج بدين الثقدافتين العربيدة واألفريقيدة فدي دارفدورا يسدكن اإلقلديم حدوالي سدتة 

لفددور والزغدداوة والمسدداليت والددداجوو ماليددين نسددمة عرقيددات عربيددة وأفريقيددة مددن قبائددل ا

وغددالبيتهم مددن المسددلمينا وتسددكن حدددوده مددع الدددول المجدداورة قبائددل ذات جددذور وأصددول 

 مشتركة يرتبط أفرادها بالنسب والمصاهرةا

وتعتبر القبيلة في دارفور عنصدراً أساسدياً مدن عناصدر الهويدةا وتوجدد فدي دارفدور  

لغدة ولهجدة  14مدن البطدون والفدروع يتحددثون  90قبيلة أساسية وما يزيد علدى  36حوالي 

محليدةا وقددد عاشددت تلددك القبائددل مددن الرحددل والمددزارعين ومددن العددرب األفارقددة فددي وئددام 
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ونشدأت بيددنهم عالقددات مصداهرةا وكانددت تددتم تسددوية النزاعدات علددى األراضددي والمرعددى 

العمددةا وكاندت ومصادر المياه مدن خدالل اإلدارة األهليدة والمتمثلدة فدي السدلطان والنداهر و

لديدارة األهليدة الريدادة فدي تسددوية النزاعدات لمدا تملكدس مدن سددلطة خولتهدا لهدا الدولدةو إلددى 

جانددب مكانتهددا االجتماعيددة التقليديددة بددين القبائددلا ولكددن الحددال تبدددل بعددد أن ألغددى الددرئيس 

ن مددن االشددتراكيو والتددي لددم تددتمك االتحددادالسددابق نميددري اإلدارة األهليددة واسددتبدلها بلجددان 

القيام بذات الدورا وفدي وقدت الحدق قامدت السدلطة المركزيدة بتجنيدد بعده القبائدل العربيدة 

 لتقاتل الجيش الشعبي لتحرير السودانا

جدداءت إلددى دارفددور فددي  –والتددي تنتسددب إلددى قبيلددة جهينددة  –هددذه القبائددل العربيددة  

الفتدرة التددي سددبقت قيدام سددلطنة الفددورا وكدان السددالطين قددد حكمدوا إقلدديم دارفددورو بقددوانين 

مو عنددما خضدعت 1917 عدامسدنة وحتدى  443الشريعية اإلسالميةو وبشدكل مسدتقل لمددة 

 لسالطين وهو علي دينارالالستعمار البريطاني بعد مقل تخر ا

الماضددية نزاعددات تقليديددة حددول المددوارد بددين  ةوقددد وقعددت خددالل العقددود الثالثدد 

المجموعددات العرقيددة المختلفددة وداخددل المجموعددة الواحدددةو ونشددبت ثالثددة نزاعددات خددالل 

ما ويعددود التصدداعد 1998-80مو وواحددد وعشددرين نزاعدداً خدالل الفتددرة 1980-76الفتدرة 

ب المجهدودات التنمويدة فدي اإلقلديم وإلدى قصدور اإلدارة الحكوميدة التدي في العندف إلدى غيدا

يشددمل إضددعافها المتعمددد ألنظمددة اإلدارة األهليددة التددي سدداعدت علددى مدددى أجيددال قبائددل 

ا وقدد لجدأت حكومدات الخرطدوم المتعاقبدة مندذ الثمانيندات إلدى 20دارفور في ترتيدب شدئونها

القبائددل التددي تنحدددر مددن أصددول عربيددة  انتهدداج أسددلوب الحددرب بالوكالددة وذلددك بتسددليح

لمقاومدة واحتدواء تقددم الجديش الشدعبي لتحريدر السدودان فدي اتجداه وسدط وشدمال السددودانا 

وكانددت حكومددة الصددادق المهدددي قددد قامددت بتسددليح قبيلددة الرزيقددات فددي جنددوب دارفددورا 

ي واسددتغلت المجموعددات التشددادية المعارضددة هددذا الوضددعو مددع التددداخل القبلددي علددى جددانب

الحدددود بددين البلدددينو فأنشددات قواعدددها العسددكرية داخددل دارفددورو فاسددتولى حسددين هبددري 
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إنطالقدداً مددن دارفددورا و اسددتولى إدريددس دبددي علددى السددلطة فددي  إنجميندداعلددى السددلطة فددي 

 انطالقاً من دارفور كذلكا إنجمينا

 

تعود جذور الصدراع فدي دارفدور إلدى التهمديش السياسدي واالقتصدادي واالجتمداعي 

المصدري فدي عهدد االسدتعمارو والدذي  –منذ ضم المناطق الغربية إلدى السدودان االنجليدزي 

كدان يوجدس كددل االهتمدام إلدى وسددط السدودان والمنطقدة النيليددةا كمدا أن الحكومدات المتعاقبددة 

رسخت التهميش السياسي واالقتصدادي واالجتمداعي ليقلديمو فتطدور شدعور الحرمدان لددى 

 ء للسلطة المركزية ثم تمرد ومحاولة االنفصال عنهاامواطني اإلقليم إلى عدا

كمددا أن اإلقلدديم قددد عددانى لسددنوات مددن الجفدداف والتصددحرو خددالل سددنوات جفدداف 

و وضدداقت مسدداحات الرعددي ومسدداحات الزراعددة المطريددة ممددا أجبددر األفريقدديالسدداحل 

العديدددد مدددن القبائدددل علدددى الرحيدددل بحثددداً عدددن مراعدددي جديددددةو فاصدددطدمت مدددع القبائدددل 

سددتوطنةا فتفجددرت الصددراعات متخددذة طابعدداً عرقيدداًو إذ صددارت كددل مجموعددة تبددرر الم

حقوقهددا فددي المرعددى بندداء علددى انتماءاتهددا العرقيددةو وكلمددا يشددتد الجدددب تددزداد الخالفددات 

والصددراعاتا وبددذلك صدددارت التقلبددات المناخيدددة والبيئددةو فددي هدددل سياسددات اقتصدددادية 

فيمدا  –مثاالً حياً للعالقدة بدين البيئدة والنزاعدات  واجتماعية قاصرةو سبباً للنزاعاتو وتعتبر

ا حيدددث أن موجدددة الجفددداف Political Ecologyيعدددرف بعلدددم االيكولدددوجي السياسدددي 

م اضددطرت الرعدداة للنددزوو إلددى منطقددة 1984 عدداموالتصددحر التددي ضددربت اإلقلدديم فددي 

يمددين كبكابيدة وجبدل مدرة ووادي صدالح فنشدبت الصدراعات بدين القدادمين مدن الرعداة والمق

مددددن المددددزارعينو وتطددددورت إلددددى مواجهددددة قبليددددة وإثنيددددة بددددين المجموعددددات العربيددددة 

 والمجموعات األفريقيةا 

 

تبعدداً للتبدداين فددي الظددروف المناخيددة  –وتتددراوو األنشددطة االقتصددادية فددي دارفددور 

بددين الزراعددة المطريددة والثددروة الحيوانيددةا وتعتبددر ممارسددة الرعددي فددي إقلدديم  –والبيئيددة 
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متهنهدا الددبعه وخاصددة امددورد اقتصددادي الثداني بعددد الزراعددةا ثدم التجددارة التددي دارفدور ال

تجارة الحددود مدع ليبيدا وتشداد وأفريقيدا الوسدطىا والحددود البيئيدة هدي التدي تحددد األنشدطة 

االقتصدادية وأنمدداط  حيدداة السددكان فدي إقلدديم دارفددورو ولددذلك فدأن التنددافس والصددراع علددى 

ل الرئيسددي للصددراع بددين القبائددلو الددذي أصددبح يعددرف األراضددي والمددوارد أصددبح العامدد

بصدراع الرعداة والمدزارعينو وصددار الرعدي الجدائر والزراعدة العشددوائية مدن أهدم أسددباب 

 االحتكا  بين األفراد والجماعاتا

وممددا زاد األمددر سددوءاً اسددتخدام الحكومدددات لهددذا البعددد والصددراع االثنددي لخدمدددة 

ا فدي اإلقلديما فأصدبحت اإلثنيدة عنصدراً أساسدياً مصدالحها ومصدالح الجماعدات التدي تددعمه

 في التعبئة للصراعاتا

وهنددا  عوامددل أخددرى أهمهددا التددداخل القبلددي مددع دول الجددوار فددي حدددود مفتوحددةو 

وتددني مسدتويات التعلدديم وتأثرهدا سدلباً بتطددور النزاعدات ومدا نددت  عدن ذلدك مددن زيدادة فددي 

 -المددواطنين عقددب الحددرب التشددادية  نسددبة البطالددةا وانتشددار األسددلحة بكددل أنواعهددا بددين

التشدداديةو وخاصددة عقددب االضددطرابات التددي شددهدتها الحدددود  –التشددادية والحددرب الليبيددة 

التشددادية فددي منطقددة أوزو حيددث تدددفقت األسددلحة للقبائددل المجدداورة فددي دارفددورا فصددار 

المددواطن يسددعى المددتال  السددالو للدددفاع عددن الددنفس أو اإلغددارة علددى اةخددرينا وبددذلك 

تصداعدت عمليدات النهددب المسدلح والتدي أصددبحت بددورها مصددراً إضددافياً لالحتكدا  بددين 

 القبائل وتطورها لنزاعات وحروبو وبالتالي تعمقت العصبية القبليةا

وتولدددت الحقدداً تحالفددات قبليددةو حيددث تحددالف الزغدداوة والمسدداليت ضددمن القبائددل 

وتحالفددت القبائددل العربيددة مددع  العربيددة وتحددالف الفددور والمسدداليت ضددمن القبائددل العربيددة

القبائل العربية في تشاد ضد المسداليت والفدورو وتحدالف المسداليت مدع المعارضدة التشدادية 

ضد القبائل العربيةو وتحالفت القبائل العربية ضدد الفدور والزغداوةا وشديئاً فشديئاًو تطدورت 

ة تحريددر تلددك النزاعددات والتحالفددات لتصددبح ركيددزة لعمددل سياسددي وعسددكري تبنتددس حركدد

 السودان وحركة العدل والمساواةا
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عنصر تخر غذى الصراع في دارفدور وهدو الحركدة الشدعبية لتحريدر السدودانا فقدد 

كانددت خطدددط الحركددة تهددددف إلددى فدددتح جبهددات جديددددة للقتددال لتشدددتيت مقدددرات الجددديش 

السوداني وتخفيدف الضدغط علدى الجبهدة الرئيسدية فدي الجندوب ول تطبيدق نظريدة االحتدواء 

ألطددرافلا وبدددأت مسدداعي الحركددة بفددتح جبهددة جبددل مددرة بواسددطة المهندددس داؤود مددن ا

م وحركددة القائدددد عبددد العزيددز تدم الحلدددو فددي أوسدداط  قبيلدددة 1991 عدداميحددي بددوالد فدددي 

دريدد  والددكتور شددريف  إبدراهيم أحمدددالمسداليت ثددم اجتمداع للراحددل الراحدل جددون قرندق و

مو حيددث تددم االتفدداق علددى إنشدداء الجدديش الثددوري لغددرب السددودانا 1993 عددامحريددر فددي 

ونشددطت عالقددات الحركددة الشددعبية مددع المجموعددات المسددلحة فددي دارفددور حيددث توثقددت 

بعدد إنشداء حركدة العددل والمسداواةو بدل وصدارت تمدد  إبدراهيمعالقاتهدا مدع الددكتور خليدل 

ئرات اإلغاثدة التدي كاندت تعمدل الحركدات المسدلحة باألسدلحة وأجهدزة االتصدال مسدتغلة طدا

فددي برنددام  شددريان الحيدداةا وفددي أول نشدداط  خددارجي لددس بعددد توليددس منصددب األمددين العددام 

لحركة تحرير السودان بعد تكوينهداو اجتمدع مندى أركدوي منداوي مدع الراحدل الراحدل جدون 

قرنق في يوغنداو للتنسديق بدين الحدركتين وطلدب الددعم السياسدي مدن قرندق والمسداعدة فدي 

الحصددول علدددى األسددلحةا وبدددذلك تكدددون الحركددة الشدددعبية لتحريدددر السددودان قدددد أسدددهمت 

 وبفعالية في تعضيد الحركات المسلحة في دارفور منذ نشأتها واستغاللها لتحقيق أهدافهاا

ومدن جاندب تخددر تمثلدت األطمداع السياسددية واالقتصدادية فدي سددعي الددول األجنبيددة 

م والنحداس فددي حفدرة النحداس بددالقرب مدن الحددود مددع لالسدتثمار بدالثروات المعدنيددة ليقلدي

الوسدطىو كمدا أن التندافس األمريكدي الفرنسددي علدى بتدرول تشداد  زج  بتلدك الدددول  أفريقيدا

 في صراع دارفورا

وتعدددود جدددذور الصدددراع الحدددالي إلدددى مطلدددع الثمانينددداتو حينمدددا ضدددرب الجفددداف 

الرعداة إلدى الندزوو  والتصحر أجزاء واسعة من دارفدور واضدطرت مجموعدات كبيدرة مدن

إلددى منطقددة الحددزام الجبلددي الخصدديب حددول جبددل مددرةو ومندداطق كبكابيددة ووادي صددالحو 

فاشتبكت مع القبائل المقيمدة هندا  مدن المدزارعينو وتطدورت النزاعدات إلدى مواجهدة إثنيدة 
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بين قبائل عربيدة وقبائدل أفريقيدةا وتشدكلت مليشديات الددفاع عدن الدنفس فدي غدرب دارفدور 

يت لمواجهددة غددارات الرعدداةو وتكونددت مليشدديات لقبائددل الفددور فددي جبددل مددرة وسدط المسددال

ومليشديات للقبائددل العربيددة يطلددق عليهدا تندددراً وسددخرية صددفة الجنجويدد التددي كانددت تطلددق 

فدي تخددر  –ا وعقددت حكومددة الصدادق المهدددي 21علدى الصددبية المتفلتدين مددن عقدال القبائددل

لددب فيددس أصددوات الطددرفين بمددرارة حددول مددستمر سددالم قبلددي تطا –أسددبوع لهددا فددي الحكددم 

المدزاعم االثنيددة المتطرفددةو وقددال ممثلددو الفددور أن الحدرب ضدددهم هددي حددرب إبددادة تغددذيها 

 العنصريةو وتهدف إلى طردهم من أراضيهم لتحتلها القبائل العربيةا

وكانت حكومدة الخرطدومو المتهمدة باالنحيداز إلدى الجماعدات ذات األصدول العربيدة 

م تقسديم دارفدور إلدى واليدات 1994 عدامقدد قدررت فدي  –اوة والمسداليت ضد الفور والزغ

شدمال وجنددوب وغدرب دارفددورو األمددر الدذي أسددفر عدن تقسدديم قبائددل الفدور بددين الواليددات 

م بدإجراء تقسديم إداري فرعدي فدي غدرب 1995 عدامالوليدة الثالثدةا وزاد األمدر سدوءاً فدي 

ارة ويخصددص محافظددة منفصددلة لكددل دارفدور يقسددم منطقددة المسدداليت إلددى ثالثددة عشددر إمدد

 قبيلة من قبائل دارفورا 

وعندددما تواصددلت غددارات القبائددل العربيددة علددى الفددورو تشددكلت مجموعددات الدددفاع 

م وسدط المسداليتو كمدا تشدكلت مليشديات لقبائدل الفدور فدي جبدل 2000 عدامعن النفس فدي 

الواحددد محمددد  مدرةو وتشددكلت أول خليدة عسددكرية فدي منطقددة زالنجددي بقيدادة المحددامي عبدد

نتقل إلدى جبدل مدرة ليقدود أول معسدكر تددريبي لعناصدر الفدورا وبددأت الحركدة انور والذي 

م ورفعدت لددواء تحريددر دارفددور 2002سددم جبهددة تحريدر دارفددور فددي عددام انشداطها تحددت 

 وتمردت مجموعة أخرى في منطقة كارنوي وأم برد بوالية شمال دارفورا
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ائددل الفددور والزغدداوة تحالفدداً لمقاومددة غددزوات وإزاء تصدداعد الوضددعو أنشددأ قددادة قب

أبكددر  اللدـسالجنجويدد جنداو عبدد الواحددد فدي جبدل مددرة وقدوة الزغداوة العسدكرية بقيددادة عبدد 

م شدنت المجموعدة التدي تددربت فدي جبدل 2002فبراير  17حسين في شمال دارفورو وفي 

جنددياًا  17د مرة أول هجوم عسكري على الحاميدة العسدكرية فدي قولدو بجبدل مدرة واستشده

وانشقت بعه قيادات وكدوادر حكومدة الجبهدة اإلسدالمية مدن أبنداء دارفدور وانضدمت إلدى 

لا  األسدددودصددفوف الحركددات المسددلحةا وتددم تدددأجي  الصددراع والمظددالم بنشددر ل الكتدداب 

مو وهددي حركددة سياسددية ذات 2003وتشددكلت جبهددة تحريددر دارفددور فددي منتصددف فبرايددر 

ا السياسددي بددالتهميش السياسددي واالقتصددادي والتخلددف نزعددة انفصدداليةو نددددت فددي خطابهدد

التنموي وطالبت بفصل الدين عن الدولدة وجداء فدي بيدان الجبهدة التأسيسدي أنهدا تهددف إلدى 

لخلدددق سدددودان ديمقراطدددي موحدددد علدددى أسددداس المسددداواةو وتفدددويه السدددلطةو والتنميدددةو 

ودانا وانضددمت الحركددة والتعدديدة السياسدديةو والرفاهيدة الماديددة واألخالقيددة لكدل أبندداء السد

إلدى التجمدع الددوطني الدديمقراطي المعددارض وأصدبحت تنسددق مدع الحركددة الشدعبية لتحريددر 

السدودان فدي الجندوب ومدستمر البجدة فدي الشدرقا ويدذكر أندس وبعدد شدهر واحدد مدن الهجددوم 

على لقولول وإعالن تشكيل الجبهةو استقبل الراحل جدون قرندق فدي مقدر رئاسدتس برومبيدك 

أبكددر ومنددي أركددو مندداوي وممثلددين اثنددين عددن مجموعددة الفددورو وذلددك  اللددـسعبدكددل مددن 

للتنسدديق مددع الجبهددة الوليدددةا وانبثددق عددن ذلددك االجتمدداع حركددة جدديش تحريددر السددودان 

SLMIA  بميثدداق اسددتلهم مددن مانفيسددتو الحركددة الشددعبية وايدولوجيددة لالسددودان الجديدددل

حة والتدددريبا ولكددن الصددراع علددى ومددن ثددم قددام الراحددل قرنددق بمسدداعدتهم بتددوفير األسددل

رئاسة الحركة أسفر عن انشقاق بين عبدد الواحدد ومندي منداويو اسدتمر هدذا الصدراع ليدسثر 

 سلباً على موقف الجبهة وموقفها التفاوضي الحقاًا

وشددهد ذات العددام مولددد حركددة العدددل والمسدداواة برسددالة سياسددية مماثلددة تركددز فددي 

ى إعددادة تشددكيل الدولددة كلهدداو والعمددل بنظددام األقدداليم المقددام األول علددى دارفددور وتدددعو إلدد
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السدتة القدديمو وهددي الجندوبو دارفدورو كردفددانو شدرق السدودانو اإلقلدديم األوسدط واألقدداليم 

 الشماليو وتداول الرئاسة بين األقاليم الستةا 

م هددداجم متمدددردو دارفدددور مطدددار مديندددة الفاشدددر والقيدددادة 2003أبريدددل  2وفدددي 

مدن جندود وضدباط الجديش  100وكدتم ممدا أودى بحيداة مدا يزيدد علدى  العسكرية في الفاشدر

السددوداني وتدددمير اةليددات العسددكرية والطددائراتو ويعتبددر هددذا الهجددوم نقطددة تحددول فددي 

مسار األحداا باإلقليما فقد تسبب في تصعيد األزمدة وأفدرز الحالدة اإلنسدانية المأسداوية فدي 

 ء هرباً من حملة لاألرض المحروقةلادارفور واضطر المواطنون إلى النزوو واللجو

م 2003وبرعايددة مددن تشددداد وقعددت الحكومددة والحركدددات المسددلحةو فددي سدددبتمبر 

بأبشيو اتفاقاً لوقدف إطدالق الندارو وفدتح ممدرات لمنظمدات اإلغاثدة لتيسدير وصدول العدون 

اإلنسددانيا وفددي واقددع األمددر و كددان الددرئيس التشددادي ديبددي يخشددى مددن التددداعيات األمنيددة 

مرار عمليددة النددزوو أو اللجددوء إلددى تشدادا والمعددروف أن الددرئيس ديبدديو الددذي ينتمددي السدت

بمسداعدة الحكومدة السدودانيةا  إنجمينداعرقياً إلى قبيلدة الزغداوة قدد تسدلم مقاليدد السدلطة فدي 

وقدد قداد التضدامن العرقدي أبنداء الزغدداوة التشداديين للقتدال إلدى جاندب الزغداوة السددودانيينا 

لعديددد مددن المليشدديات اإلثنيددة التشددادية مددع جددانبي النددزاعو بمددا فددي ذلددك كمددا ثبددت تددورط ا

 الجنجويدا

وفي تلدك األثنداءو بددأت مفاوضدات اإليقداد فدي كينيدا بدين وفددي الحكومدة والحركدة 

الشعبية لتحرير السودانو وولد هدذا شدعوراً لددى أبنداء دارفدور بدأن الشدمال سيقتسدم السدلطة 

لمطالددب دارفددورو فددأعلن عبددد الواحددد محمددد نددورو قائددد  والثددروة مددع الجنددوب دون اعتبددار

حركدددة تحريدددر دارفدددورو أن حركتدددس ستسدددتأنف القتدددال وتوسدددع سددداحة الصدددراع ليشدددمل 

الخرطوما وتعدرض العداملون فدي المنظمدات اإلنسدانية فدي اإلقلديم إلدى الهجمداتو وتصداعد 

ات اةالف مدددن تنددداول وسدددائل االعدددالم العالميدددة لمأسددداة دارفدددور اإلنسدددانيةو ومعانددداة مئددد

الضددحايا المدددنيين الددذين اضددطروا لجددوء أو النددزووو وتعددذر انسددياب اإلغاثددة اإلنسددانية 

 لضحايا الحرب من المدنيين بسبب تدهور الوضع األمنيا
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واقتددرو كددوفي عنددانو األمددين العددام لألمددم المتحدددةو التدددخل فددي دارفددور وإرسددال 

األفريقيددةو التددي افتقددرت إلددى ألددف جندددي لتحددل محددل القددوات  17قددوات أمميددة قوامهددا 

المقددرات األساسددية للقيددام بمهامهداا ورفضددت الحكومددة السدودانية هددذه االقتددراو واعتبرتددس 

 تدخالً في شئونها الداخليةا

والدذي يدنص علدى إرسدال بعثدة دوليدة إلدى  1706ثم اتخذ مجلس األمن قدراره رقدم 

يم المضددطربو ولكددن دارفددور لتقصددي الحقددائق وإعددداد تقريددر عددن األوضدداع فددي اإلقلدد

 الحكومة السودانية رفضت استقبال بعثة مجلس األمنا

واسددتمرت الضددغوط الدوليددة علددى السددودانو ودخلددت أطددراف خارجيددة أخددرى فددي 

الندزاع ومنهدا المحكمدة الجنائيدة الدوليدةو التدي طلدب منهدا مجلدس األمدن التحقيدق فدي جدرائم 

الحكومددة السددودانية هددذا القددرار الحددرب والجددرائم ضددد اإلنسددانية فددي دارفددورو ورفضددت 

 وقال بأنها ليست عضواً في اتفاقية روما التي تسسس المحكمة الجنائية الدوليةا

واتسددم موقددف المجتمددع الدددولي بددبعه السددلبية نسددبة لتعقيددد الصددراع فددي دارفددور 

ومقاومدة الحكومددة للتدددويلو وتصدداعدت وتيددرة الندزاع األمددر الددذي أدى إلددى تفدداقم المعاندداة 

انية فددي االقلدديمو وألقددى بظددالل سددالبة علددى سددير مفاوضددات اإليقددادو وأصددبح  يهدددد اإلنسدد

االسدتقرار اإلقليمديو وبدات المجتمدع الددولي أكثدر قناعدة بضدرورة مشداركتس الكاملدة لوقدف 

 15الصدراع فدي دارفددورا وتوجدت الجهدود والضددغوط الدوليدة باجتماعدات أديددس أبابدا فددي 

فقددط ودون أن تجدرى اجتماعددات مباشددرة بددين وفددد  م والتددي اسددتمرت ليددومين2004يوليدو 

 ما2004الحركات المسلحة والوفد الحكوميو والحقاً اجتماعات أبوجا في أغسطس 

كانت مباحثات أبوجدا معقددةو فدي هدل التددهور األمندي وتدردي األوضداع اإلنسدانية 

لددى فددي دارفددور والخالفددات بددين قددادة حركددة جدديش تحريددر السددودانو والتددي قددادت الحقدداً إ

ما وتعددود 2005االنفصدال بددين عبددد الواحددد محمددد نددور ومينددي أركددو مندداوي فددي ديسددمبر 

أسباب الخالف إلى المواجهدات بدين قبيلتدي الفدور والزغداوة وطموحدات قادتهمدا الشخصدية 

والخدالف حددول االسددتمرار فددي المحادثددات وكيفيددة إداراتهدداا ثددم حدددا تطددور فددي الموقددف 
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م 2006جمهوريدة علدي عثمددان محمدد طدس فدي مددارس الحكدومي حدين أعلدن نائددب رئديس ال

 االتحددادو بمددا فددي ذلددك األفريقدديببروكسددلو فددي اجتمدداع مددع الشددركاء الرئيسدديين لالتحدداد 

المتحددةو عددن التدزام الحكومدة بدالنظر فدي تسدليم بعثددة  األمدماألوروبدي والواليدات المتحددة و

لتوصدل إلددى اتفداق السددالم فددي المتحددةو إذا تددم ا األمددملحفدظ السددالمو إلدى  األفريقددي االتحداد

 المتحدة يمكن أن تبدأ في التخطيط لتلك البعثةا األممأبوجاا وأشار إلى أن 

وبعددد أكثددر مددن سددنتينو عقدددت الجولددة السددابعة مددن المفاوضددات الشدداقةو تحددت 

بدددعم مددن إريتريددا  األفريقددي االتحددادضدغوط مكثفددة مددن الوسددطاءو فددي جهددد قدادة وسددطاء 

ات المتحددة األمريكيددة وعدددد كبيدر مددن منظمددات المجتمدع المدددني فددي وتشداد وليبيددا والواليدد

دارفور والمنظمات الدوليدةو إلدى جاندب حشدد دبلوماسدي ضدخم تمثدل فدي حضدور روبدرت 

زوليددكو نائددب وزيددر الخارجيددة األمريكيددة وهدديالري بددنو وزيددر التنميددة البريطانيددة وألفددا 

فددي ممارسددة الضددغط علددى و والددذي شدداركوا األفريقددي االتحددادعمددر كوندداريو مفددوض 

المفاوضددينا وركددزت التعددديالت األخيددرة التددي إقترحهددا الوسددطاء علددى األحكددام األمنيددةو 

مثل تفعيل نزع سالو الجنجويد وإدمداج قدوات التمدرد فدي الجديشا ومدارس كدل مدن رئديس 

تنددذا   ساسددو نقيسددو )رئدديس الكنغددو( والددرئيس النيجيددري أوباسددانجو  األفريقددي االتحدداد

م قدام جنداو ميندي أركدو 2006مدايو  5ضغوطاً على الحكومة لتقديم تنازالت إضافيةا وفي 

مندداوي مددن حركددة/ جدديش تحريددر السددودان والوفددد الحكددومي بددالتوقيع علددى اتفدداق سددالم 

دل والمسدداواة بقيددادة دا خليددل دارفددور ولكددن جندداو عبددد الواحددد محمددد نددور وحركددة العدد

رفضا التوقيعا وإنشقت مجموعة من أتبداع عبدد الواحدد محمدد ندور وأعلندت تأييددها  إبراهيم

جدديش تحريددر السددودان/  األفريقدديلالتفدداقا وأعطددى مجلددس السددلم واألمددن التددابع ليتحدداد 

قضدت فصيل عبدد الواحدد وحركدة العددل والمسداواة مهلدة أسدبوعين لالنضدمام لالتفداقو وان

 تلك المهلةو وفشلت الجهود في إقناعهما  باالنضمام لالتفاقا
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يتدألف اتفداق سدالم دارفددور مدن ثالثدة بروتوكدوالتو تتعلددق بتقاسدم السدلطة وتقاسددم 

اً إلجدددراء حدددوار وتشددداور  إطدددارالثدددروة والترتيبدددات األمنيدددة إلدددى جاندددب فصدددل يضدددع 

 دارفوري لا –لدارفوري 

م بدين 2005لسدالم الشداملو الموقدع عليدس فدي ينداير اتفاق ا األفريقي االتحاداستخدم 

حكومددة السدددودان والحركدددة الشددعبية لتحريدددر السدددودانو مرجعيددة للتفددداوض بشدددأن سدددالم 

دارفددورو وقددام بتوهيددف اللجددان والمبددادع والبروتوكددوالتا واتفدداق السددالم الشددامل الددذين 

لمسددتوى % مددن المناصددب التنفيذيددة والتشددريعيةو علددى ا52ضددمن فددي الدسددتور يخصددص 

% للحركددة الشددعبية لتحريددر 28الددوطني والواليددات لحددزب المددستمر الددوطنيو ويخصددص 

% للمعارضددة الجنوبيددةا وفددي 6% لقددوى المعارضددة األخددرى فدي الشددمال و14السدودان و

 –م تم تعيين ميندي مينداوي فدي منصدب كبيدر مسداعدي رئديس الجمهوريدة 2006أغسطس 

رئيسداً للسدلطة االقليمدة المسقتدة فدي دارفدورو و –رابع أعلدى مركدز فدي الحكومدة المركزيدة 

كما حصلوا على واحد من الحكام الثالثة ونائب حداكم فدي واليتدين واثندان مدن الدوزراء فدي 

% مددن الهيئددة التشددريعيةا وقددد طالبددت حركددة العدددل والمسدداواة 30كددل واليددة إلددى جانددب 

ا وتكددون هددذه بإنشدداء خمسددة أقدداليم فددي السددودان وتعيددين نائددب للددرئيس مددن كددل منطقددة

المناصددب انتقاليددة بحيددث تسددتبدل فددي هددرف ثددالا سددنوات بمسسسددات منتخبددة وبشدداغلي 

مو وتبقددى السددلطة اإلقليميددة 2009ات فددي يوليددو نتخابددوهددائف منتخبددينو عنددد إجددراء اال

هدا الزمندي لتحديدد إقامدة حكومدة إطارالمسقتة عاملة حتى ذلك التاريخو ويجرى استفتاء فدي 

فور بدل الواليدات الدثالاا وكاندت األطدراف التدي رفضدت التوقيدع علدى إقليمية موحدة لدار

االتفداقو قدد طالبددت بإنشداء إقلديم دارفددور الموحدد فددوراًو والحصدول علدى تمثيددل أكبدر بدددالً 

عن تقسيم اإلقليم إلى ثالثة واليدات والحصدول علدى تمثيدل اكبدر  علدى مسدتوى المركدز بمدا 

يس الجمهوريددةو وأن يعددود السددودان إلددى تطبيددق فددي ذلددك منصددباً جديددداً لنائددب ثالددث لددرئ

م باعتبدداره الضددمانة الحيدددة لتنفيددذ برنددام  التعميددر 1989الحكددم اإلقليمددي الددذي ألغددي عددام 

 والتنمية على نطاق دارفور كلهاا
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هذا وقد تر  اتفاق سدالم دارفدور األمدر ألهدل دارفدور ليقدرروا فدي اسدتفتاء يجدرى 

م االحتفدداه  بددثالا واليددات أو العددودة لنظددام 2010 عددامفددي موعددد ال يتجدداوز منتصددف 

 اإلقليم الواحدا

يتعلدددق بتقاسدددم الثدددروةو فقدددد غطدددى الخدددالف حدددول ل التعويضدددات ل علدددى  اوفيمددد

العناصر األخرى لبروتوكول تقاسم الثروةا وقدد عدارض حدزب المدستمر الدوطني والحركدة 

يعنددي اعترافدداً ضددمنياً الشددعبية لتحريددر السددودان مبدددأ التعويضددات المباشددرة ألن إقرارهددا 

بمسددئوليتها عمددا هلددت تصددفس دائمدداً بأنددس ل نددزاع محلددي بددين القبائددللو وبدددورها الحركددة 

الشعبية لتحرير السودان قالت بأن اتفداق نيفاشدا ال يتضدمن دفدع تعويضدات ألبنداء الجندوبا 

ة وقد أقر اتفاق سدالم دارفدور إنشداء لجندة تعويضدات والتزمدت الحكومدة بتدوفير دفعدة أوليد

مليون دوالر أمريكديا كمدا أنشدأ االتفداق صدندوق دارفدور للتعميدر والتنميدة بهددف  30تبلغ 

مسدداعدة الالجئددين والنددازحين فددي العددودة إلددى ديددارهم وإعددادة تأهيددل مددزارعهم وثددروتهم 

و  2006مليدون دوالر لهدذا الصدندوق فدي عدام  300الحيوانيةا والتزمدت الحكومدة بتدوفير 

م ا ومددن المسمددل أن يسددهم المجتمددع الدددولي 2008و 2007مي مليددون دوالر فددي عددا 200

والمددانحون فددي هددذا الصددندوق إلعددادة تعميددر دارفددورا كمددا أقددر االتفدداق إنشدداء بعثددة تقيدديم 

مشتركة يعهد إليها تحديد احتياجدات إعدادة االعمدار والتنميدة فدي دارفدورا ومدن جاندب تخدر 

نظدام التقليددي لحيدازات األراضديو استجاب االتفداق لمطلدب رئديس جبهدة التحريدر يجعدل ال

المعددروف بنظددام ل الحددواكيرل أساسدداً لتسددوية نزاعددات األراضدديا ويوضددح كددل ذلددك أن 

ويشدمل  –الحكومة المركزيدة مندوط بهدا تنفيدذ الجدزء األكبدر مدن بروتوكدول تقاسدم السدلطة 

للحكومدة  وهدذا يضدع اإلرادة السياسدية –ذلك الهيئدات التدي تدم تشدكيلها وااللتزامدات الماليدة 

 في موضع االختبارا

اتفاق سالم دارفور فهدي تدنص علدى وقدف  شدامل إلطدالق  فيأما الترتيبات األمنية 

النار وخلق مناطق خالية مدن الوجدود العسدكري علدى طدرق اإلمددادات اإلنسدانية والمنداطق 

المحيطدددة بمعسدددكرات الندددازحينا كمدددا تدددنص علدددى ندددزع سدددالو الجنجويدددد والمليشددديات 
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م قبددل أن تبدددأ الجبهددة فددي 2006األخددرى  نزعدداً كددامالً فددي موعددد ال يتجدداوز الحكوميددة 

تجميدع مقاتليهددا ونددزع سددالحهمو كمدا أضدديف لالتفدداق بنددد يدنص علددى فدده االشددتبا  بددين 

تالف مقاتدل فددي الجديش الشدعبي وألدف مقاتددل فدي مسسسدات األمدن مثددل  4القدوات وإدمداج 

سداعدة والتعلديما هدذا بينمدا كاندت الجبهدات تالف فدي بدرام  الم 3الشرطة ومراقبة الحدود و

التددي رفضددت التوقيددع علددى اتفدداق السددالم تصددر علددى دور أكبددر فددي مسسسددات األمددن فددي 

دارفددور وعلددى الصددعيد القددومي أيضدداًو كمددا طددالبوا باإلشددراف علددى عمليددة نددزع سددالو 

 الجنجويدددد والمليشددديات األخدددرى ودوراً أكبدددر كدددذلك فدددي حمايدددة الندددازحين العائددددين إلدددى

 ديارهما

ويتضدمن اتفداق سدالم دارفددور أحكامداً مفصدلة لحمايدة النددازحينو ولكندس أحجدم عددن 

تناول النزاعدات التدي سدتحدا فدي ملكيدة األراضدي لددى عدودة هدسالء الندازحين السدتئناف 

 حياتهم في مزارعهم وقراهم المدمرةا

ن ومدن جاندب تخدرو يحظددر اتفداق سدالم دارفدور علددى المليشديات التشدادية العمدل مدد

داخدل األراضدي السددودانية ويلدزم طرفدي االتفدداق بحظدر أنشدطة المليشدديات وندزع أسددلحتها 

بددالتحقيق فدددي انتهاكدددات  األفريقدددي االتحدددادوطردهددا مدددن السددودانا ويلدددزم االتفددداق بعثددة 

المليشيات التشادية ورفع تقدارير عنهدا إلدى تليدات اتفداق طدرابلسا وإن صدعوبة أو اسدتحالة 

تشدادية السددودانية وضدبطها أمددر تفرضدس طبيعددة الحددود والتددداخل السديطرة علدى الحدددود ال

 بين القبائل على جانبي الحدودا

يددعو اتفداق سدالم دارفدور إلدى عقددد مدستمر للحدوار والتشداور بدين أبنداء دارفددورو و

تشار  فيس جميع الفئات المعنيةو بمدا فدي ذلدك الجهدات التدي رفضدت التوقيدع علدى االتفداقا 

الراضددي حددول مسددتقبل االقلدديمو وتوسدديع التأييددد لالتفدداق ومعالجددة ويهدددف المددستمر إلددى 

المسائل األساسية كالنزاعات حدول الحيدازات الزراعيدة والمصدالحات والمسدارات التقليديدة 

 للرعي والعالقة بين المجتمعات الزراعية والرعويةا 
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 ما بعد التوقيع يلى اتفاق دارفور للسالم

 

عددم التوقيدع علدى اتفداق دارفدور للسدالمو علدى ر بعد إصدرار عبدد الواحدد محمدد ندو

انشدقت عدن حركتدس مجموعدة مدن كبدار قادتدس بقيدادة عبدد الدرحمن موسدىو كبيدر مفاوضددي 

الفصيلو من الذين كانوا يسيدون التوقيع على االتفداقا وينتمدي هدسالء إلدى جماعدات عرقيدة 

يدددين لعبددد الواحدددو مددادبوو مددن أكبدر المس إبدراهيمأخدرى غيددر الفددورا وأعقدب ذلددك انشددقاق 

وينحددر مددن قبيلددة الرزيقدداتا كمدا إنشددق فددي مرحلددة الحقددة أربعدة مددن كبددار معدداوني عبددد 

مدادبو والقائدد تدم صدالح أبكدر ووقعدوا مدع  إبدراهيمالواحد وهدم عبدد الدرحمن موسدى أبكدر و

تدم عبدددالرحيم أبوريشددةو القائددد المنشددق عددن حركددةو العدددل والمسدداواةو علددى إعددالن تأييددد 

ق لسدالم دارفددورلو وإلتزمدوا بتنفيددذ وقدف إطددالق الندار والترتيبددات األمنيدة األخددرىا التفدا

وتقلص تلك االنشقاقات من القاعددة الشدعبية لفصديل عبدد الواحددا وقدد سدعى فصديل منداوي 

إلدددى جدددذب هدددسالء المنشدددقين إلدددى صدددفوف حركتدددسا وفعلدددت ذات الشدددم حركدددة العددددل 

 والمساواةا

ندددازحون فدددي المعسدددكرات مندددددين باالتفددداقو وعلدددى الصدددعيد الشدددعبي تظددداهر ال

 وتظاهر كذلك طالب دارفور بالخرطوما

مع عبد الواحدد بهددف إنقداذ اتفداق سدالم  األفريقي االتحادوتواصلت لقاءات وسطاء 

دارفورو ولكن كل الجهود وصلت إلى طريق مسدود مدع فصديل عبدد الواحدد وكدذلك حركدة 

 العدل والمساواةا

وقد وقع معارضو اتفاق سالم دارفور على وثيقدة أسدمرا والتدي تشدجب اتفداق سدالم 

دارفور وتصفس بالتعجدل والقصدورا وقدع علدى الوثيقدة كدل مدن عبدد الواحدد محمدد ندور ودا 

أبكدرو نائدب رئديس جديش تحريدر السدودان وقائدد مجموعدة  اللدـسوخميس عبدد  إبراهيمخليل 

س التحددالف الددديمقراطي الفيدددرالي وشددريف حريددر دريدد و رئددي إبددراهيم أحمدددالمسدداليتو و

 والذي تزعم المنشقين عن منى أركوى مناوي ورفه اتفاق سالم دارفورا
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بسدبب الدنقص فدي تدوفير التمويدل والعداملين  األفريقدي االتحدادوفي هل عجدز بعثدة 

 األفريقدي االتحدادوتدهور األحوال األمنية واإلنسدانيةو تسدارعت خطدى عمليدة تمويدل بعثدة 

م 2005مدارس  24في السودان إلى عملية تابعدة لألمدم المتحددة وأصددر مجلدس األمدن فدي 

المتحددة إلدى السدودان لددعم تطبيدق اتفداق السدالم الشدامل وتعزيدز  األمدمقراره بتأسيس بعثة 

ا اإلنسدانعودة الالجئين والندازحين والمسداهمة فدي الجهدود الدوليدة مدن أجدل حمايدة حقدوق 

م إلدى إقدرار تليدات تسدمح بنقدل البعثدة لتصدبح تحدت 2006في عام  األفريقي االتحادوسعى 

 األمدمالمتحددةو ورفضدت حكومدة الخرطدوم مدراراً قبدول تمديدد تفدويه بعثدة  األممسيطرة 

م علدى اسدتقبال قددوة 2006نددوفمبر  16المتحددة ليشدمل دارفدورو ولكنهددا وافقدت مبددئياً فدي 

علدى أن تكدون غالبيتهدا مدن األفارقدة وأن  فريقدياأل االتحدادو األمدمحفظ سالم مشتركة بدين 

المتحدددةا وفددي مفارقددة  األمددمتحددت إمدرة وسدديطرة  األفريقدديتكدون القددوات التابعددة لالتحدداد 

إلدى قدوات دوليدة )القدوات الهجدين( فدي اليدوم  األفريقدي االتحدادمسلمةو جرى تحويل قدوات 

 ااالستقاللم وبالتزامن مع ذكرى 2008األول من يناير 

 

 

 

 األبعاد والدور اإلقليمي والدولي

 

اليمكدن فهدم أزمدة دارفدور بمعدزل عدن أبعادهدا اإلقليميدة والدوليدةا واليمكدن بالتدالي  

 تصور النجاو ألي من الحلول والمبادرات التي ال تأخذ تلك األبعاد بعين االعتبارا

فددي مطلددع السددتينات طددرو الددرئيس الليبددي القددذافي كتابددس األخضددرو وأعلددن عدددم  

اعترافددس بالحددددود واألمنيدددات ورغبتدددس فدددي تغييدددر أنظمددة الحكدددم فدددي العديدددد مدددن البلددددان 

األفريقيددةو وفددي صدددارتها بددالطبع السددودان وتشددادا ولهددذا الغددرض الثددوري أنشددأ القددذافي 

جنديدس مدن األفارقدةو وضدم حدوالي ألفدين مدن أبنداء الجيش الثوري الليبدي الثالدثو وغالبيدة م
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دارفددور مددن القبائددل السددودانية التشددادية المشددتركةا وقددد شددار  هددسالء بالفعددل فددي حددرب 

م إلسددقاط رئيسددها تنددذا  حسددين 1975-73مثلدث أوزو وغددزو القددذافي لتشدداد فددي األعددوام 

ادي حسددين هبددريو حيددث احتددل بالفعددل الجددزء الشددمالي مددن تشددادا فاضددطر الددرئيس التشدد

هبري إلى التراجع وقاد حملدة مناوئدة مدن منطقدة شدرق دارفدورا أعطدت حكومدة الخرطدوم 

الضدوء األخضدر لطددرابلس بتجنيدد أبنداء دارفددور فدي حددرب ليبيدا مدع تشددادو بدل وتغاضددت 

عن االحتالل الفعلي ألجزاء من دارفورا وبدذلك دخلدت منطقدة شدرق دارفدور فدي الصدراع 

 ما1987 عامفي تشاد في  بعد هزيمة الفيلق اإلسالمي

تعرض الرئيس القذافي لضدغوط متواصدلة اضدطر علدى إثرهدا حدل الجديش الثدوري  

وتشدردت اةالف مددن عناصدره وأضددطر معظمهدم للعددودة إلدى دارفددورو وتدزامن وصددولهم 

إلى هنا  مع عدودة قدوات الزغداوة التدي قاتلدت مدع الدرئيس إدريدس دبدي حتدى تدولى مقاليدد 

جمددع جميددع هددسالء فددي منطقددة كددارنوي والطينددة واختلطددوا هنددا  ا وتإنجميندداالحكددم فددي 

بقدوات حددزب األمدة التددي كددان يقودهدا منددي أركدو مندداويا وبددذل تهيدأت الظددروف لحدددوا 

صراعات مسلحة بدين تلدك القدوات انتهدت بدإعالن القيدادات السياسدية التمدرد علدى الزعامدة 

م إلدى جبدل مدرة حيدث تدم 2002 عداماألهليدة لقبيلدة الزغداوةا وتوجهدوا إثدر ذلدك فدي مطلدع 

التنسديق مددع قددوات عبدد الواحددد محمددد ندور المتمركددزة هنددا  وإجدراء التدددريبات المشددتركة 

فدي معسدكر واحددو وبدذلك صددارت قدوات الجديش الثدوري الليبددي البدذرة التدي أنجبدت جبهددة 

 تحرير دارفور ثم جيش تحرير السودانا 

حسدين هبدري مسدتخدماً فدي  م أطاو إدريس دبدي بدالرئيس التشدادي1990 عاموفي  

 ذلك قوات من الزغاوة السودانيين والتشاديين وتحت غطاء ودعم من السودان وليبياا

وهلدت طدرابلس تحدتفظ بعالقددات وثيقدة مدع زعامددات دارفدور ولعبدت دوراً أساسددياً  

في االتصال وتنسيق البدرام  السياسدية لتلدك الجهداتو ممدا أسدفر عدن مديالد منبدر دارفدورا 

لقددذافي يسدددتخدم نفددوذه للتددأثير والضددغط علدددى تلددك الزعامددات للمشدداركة فدددي كمددا هددل ا

المباحثددات الراميددة إليجدداد حددل للنددزاع فددي دارفددورو ويفسددر ذلددك فددي المقددام األول بخشددية 
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القددذافي مددن تدددهور األوضدداع ودخددول قددوات أجنبيددة إلددى دارفددورو فتكددون ليبيددا محاصددرة 

 بقوات أجنبية في حدودها مع السودان وتشادا

أمدا البعدد التشدادي فجدذوره تاريخيدة وجغرافيدة أساسدها القبائدل المشدتركة الموجدودة  

على جانبي الحدود بين السدودان وتشدادا فالجماعدات المسدلحة تتحدر  بسدهولة علدى جدانبي 

الحدددودو حيددث يصددعب ضددبط حركتهدداو نسددبة للتددداخل القبلددي علددى جددانبي الحدددودا وقددد 

السدوداني سدلباً علدى األوضداع فدي  -لصدراع التشداديالتشدادي وا -انعكدس الصدراع الشدادي

دارفدورو خاصددة بعددد نهايددة حكددم تمبلبدداي واسددتيالء جبهددة فرولينددا علددى السددلطة فددي تشدداد 

والصدراعات الدمويدة التدي أعقبدت ذلدك وامتددت تثارهدا إلدى دارفدورا ولديس أدل علدى ذلدك 

د اسدتولوا علدى مقاليدد من أن ثالثدة رؤسداء متعداقبين علدى تشدادو بمدا فديهم الدرئيس دبديو قد

 بدعم من مليشيات اثنية متمركزة في دارفورا إنجميناالسلطة في 

والمعروف أن العديد من قيادات جيش تحريدر السدودان وجبهدة العددل والمسداواة قدد  

حاربوا مع الزغاوة التشاديين ثم عادوا لددارفورا وقدد اسدتخدم الدرئيس إدريدس دبدي صدالتس 

حرير السدودان مدن قبيلدة الزغداوة لمحاولدة وقدف الندزاع فدي الشخصية مع زعامات جيش ت

و نسدبة لالنعكاسدات الخطيدرة لتددفقات إنجميندادارفورو والذي يهدد قبضدتس علدى الحكدم فدي 

الالجئددين مددن دارفددور إلددى داخددل األراضددي التشددادية وانتمدداء الددرئيس إدريددس دبددي إلددى 

 إنجمينداودانو األمدر الدذي يضدع الزغاوة المتحالفين مع الزغاوة مدن قدادة جديش تحريدر السد

فددي مواجهددة مددع النظددام الحدداكم فددي الخرطددوما ويضددع النظددامين فددي مواجهددة مددا يسددمى 

 بالسعي إلقامة دولة الزغاوة الكبرى على أجزاء كبيرة من دارفور وتشاد وليبياا

وبددذلك تدددافعت القددوى الداخليددة فددي تشدداد مددع األزمددة فددي دارفددور لتفددرز واقعدداً  

ئيس دبدي سددعى للتقليدل مددن مخدداطره بالتوسدط سياسددياً بدين حكومددة الخرطددوم مسدتحيالً للددر

وجدديش تحريددر السددودانو وتددارة مسدداندة تلددك الجهددات سياسددياً وعسددكرياًو وتددارة إرسددال 

جنددوده ليقدداتلوا مددع الجدديش السددوداني فددي دارفددورو واضددطرتس تلددك المعادلددة إلددى اللجددوء 

 رنسية المرابطة في تشاداللدعم اللوجستي واالستخباراتي من القوات الف
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والمعدروف أن المعارضدة التشددادية تتمركدز وتنطلددق عملياتهدا العسددكرية مدن داخددل  

الخرطددوم بدددعم هددذه الجماعددات واسددتخدام  إنجميندداالحدددود السددودانية فددي دارفددورا وتددتهم 

الجنجويددد كغطدداء لهدداا وكددذلك توجددد العديددد مددن القبائددل األفريقيددة الموجددودة علددى جددانبي 

وتحارب فدي صدفوف جديش تحريدر السدودان والدذي يمددها بالسدالو والعتداد عنددما  الحدود

 تنفذ عملياتها داخل األراضي التشاديةا

م اسدددتخدم الددرئيس دبدددي نفددوذه مددع زعمددداء جدديش تحريدددر 2003وفددي أغسددطس  

السودان وعقد لقاءاً بين وفد من حكومة السودان وجديش تحريدر السدودان فدي مديندة أبشديو 

صددل لوقددف إطددالق النددار ونتددائ  سياسددية متواضددعة قددال جدديش تحريددر أسددفر عددن التو

 السودان أنها ال تستجيب لمطالبس السياسية وأنها تعتبر ل معاهدة استسالملا

م تصدداعدت هجمددات لالجنجويدددل السددودانية 2004وفددي النصددف األول مددن عددام  

طنين والتشدددادية عبدددر الحددددود وتطدددورت عملياتهدددا مدددن نهدددب للماشدددية إلدددى قتدددل المدددوا

اسدتهدف  إنجميندام حددا تمدرد عسدكري فدي 2004مدايو  20والعسكريين التشداديينا وفدي 

الددرئيس دبددي تصدداعد علددى إثددره التددوتر بددين السددودان وتشددادو وتوالددت هجمددات الجنجويددد 

م احتجدت تشداد رسدمياً علدى تحريدك 2005والمعارضة التشادية عبر الحددودو وفدي أبريدل 

لمعارضة التشدادية عبدر الحددود السدودانيةا وفدي أوائدل من قوات ا 3000الخرطوم لحوالي 

م رعددت تشدداد اجتماعدداً لتوحيددد الصددفوف بددين فصددائل منددي وعبددد الواحدددو 2005سددبتمبر 

حاولت فيس تشاد أن ترسم لنفسها دور الوسيط  الدذي يسدعى للتوحيدد بددالً عدن التقسديما وفدي 

داً أعلندت فدي تشداد حالدة الحدرب أواخر ذات العام بلغ التصعيد فدي العالقدات بدين البلددين حد

مددع السددودانا وبلغددت العالقددات السددودانية التشددادية أسددوأ حاالتهددا إثددر محاولددة المعارضددة 

و  إنجمينداالتشادية االستيالء على السلطةو ووصلت قواتها بالفعدل إلدى القصدر الرئاسدي فدي 

يالء علددى واتهددم الددرئيس إدريددس دبددي الخرطددوم بددالوقوف وراء محاولددة المتمددردين االسددت

 السلطةا
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ومددا زالددت العالقددات بددين الحكدددومتين وزعامددات تحريددر السددودان حركددة العددددل  

والمساواة والمعارضة التشادية داخل السودان تتدأرجح تبعداً لتقداطع توجهدات ومصدالح تلدك 

 الجهات ومطامعهاا

 

 

 

 نواقص اتفاق سـالم دارفـور

 

م إلددى السددالم 5/6/2006فددي لددم تسددفر اتفاقيددة سددالم دارفددور والتددي تددم توقيعهددا  

واالسددتقرارو بددل وعلددى النقدديه مددن ذلددكو عمقددت مددن الصددراع فددي منطقددة دارفددورو فددي 

بعه النواحيا ولم يكن االتفاق كافيداً حتدى لوقدف إطدالق الندارو ناهيدك عدن تحقيدق السدالم 

فددي دارفددورا ويعددود هددذا أساسدداً إلددى عدددم توقيددع كددل المجموعددات المسددلحة المتنازعددة فددي 

ة علددى االتفاقيددة وألن المددوقعين عليهددا االتفاقيددة لددم يلتزمددوا بتعهددداتهم فددي وقددف المنطقدد

 ا 22العنف

والقصدور المنهجدي األهدم يدتلخص فدي تعامدل حكومدة السدودان مدع عمليدات السددالم  

فددي السددودان بشددكل عدداما ورغددم أن اتفدداق السددالم الشددامل )نيفاشددا( قددد أرسددى المرتكددزات 

يددس االتفاقددات المسددتقبلية األخددرىو إال أن اتفدداق نيفاشددا قددد األساسددية لمددا يمكددن أن تكددون عل

قسددم الجددزء األكبددر مددن السددلطة بددين حددزب المددستمر الددوطني والحركددة الشددعبية لتحريددر 

السودانو وتر  مساحة محدودة للقدوى السياسدية فدي المنداطق األخدرىو وبدذلك كدرس مبددأ 

 التهميش الذي ترفضس الحركات اإلقليمية األخرىا

                                                                 
 .األفريقيلوري جاناثان، عضو فريق وساطة التحاد  -50ص.  2006-18العدد -أكورد النشرة الدولية لمبادرات السالم - 22

 



 249 

بتوهيدف خبدراتهم التدي اكتسدبوها فدي مفاوضدات  األفريقدي االتحدادوقد قام وسطاء  

و وحدداولوا نقددل نمدداذج اللجددان والبروتوكددوالت وحتددى نهدد  الوسدداطة والتفدداوض االتحدداد

واستخدامها في مفاوضات أبوجاو ولكن دون األخدذ فدي االعتبدار االختالفدات الرئيسدية بدين 

خص أهمهدا فدي أن مشددكلة الجندوب قدد تفاقمدت علددى مشدكلة الجندوب ومشدكلة دارفددور ويدتل

مدددى عقددود مددن الزمددان وحكددم االسددتعمار والحكومددات الوطنيددة المتعاقبددة بينمددا الصددراع 

( كمددا أن الصددراع فددي دارفددور 2003 – 2002الحددالي فددي دارفددور حددديث العهددد نسددبياً )

وارد نفطيددة يغلدب عليدس الطدابع القبلديو وليسدت هنالددك انقسدامات دينيدة وال صدراع حدول مد

 ومعدنية كما هو الحال في الجنوبا

لقدد أصدر وفددد حدزب المددستمر الدوطني فدي مفاوضددات أبوجداو وبتأييددد مدن وسددطاء 

على اسدتخدام مبدادع اتفداق السدالم الشدامل )نيفاشدا( كدالتحول الدديمقراطي  األفريقي االتحاد

والتعددية السياسية والالمركزيدةو أساسداً التفداق سدالم دارفدور دون إجدراء  اإلنسانوحقوق 

 يسيدون هذا الموقفا األفريقي االتحادتغييرات عليهاو وكان وسطاء 

إن أي مفاوضات حول أي نزاع وأي اتفاقات تعقدد تعكدس طبيعدة وخصدائص ندزاع 

 بعينسو وال يوجد نموذج واحد يناسب جميع الصراعاتا

ر األهدم فدي معالجدة مشددكلة دارفدور يتمثدل فدي الخطدأ الدذي ارتكبتددس وجاندب القصدو

حكومددة الخرطددوم منددذ البدايددة فددي تقييمهددا للحركددات المسددلحة فددي دارفددورو فقددد اتبعددت  

الحكومددة نهجدداً عسدددكرياً بحتدداً فددي تعاملهدددا معهددم إذ هنددت أنهدددم يمثلددون تهديددداً محددددوداً 

ى ال تتكدرر مثدل هدذه الثدورات فددي ومنقسدمون علدى أنفسدهمو وقدررت حسدمهم عسدكرياً حتد

ن الصدراع لديس أكثدر مدن ل حدرب قبليدة ل أو ل إمناطق أخرى من السودانا وقالدت حينهدا  

حرب قطاع طرق لا وقد حاولت الحكومة حجدب حقيقدة مدا يجدري فدي دارفدور عدن الدرأي 

العددام المحلدددي والعدددالمي إال أن العددالم سدددرعان مدددا أدر  الوضددع المأسددداوي فدددي دارفدددور 

ج النددزاع فددي دارفددور فددي أجندددة مجلددس األمددن و مجلددس حقددوق وسدر  اإلنسددانعان مددا أردرم
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والمحكمدددة الجنائيدددة الدوليدددةو وتتدددالى صددددور القدددرارات التدددي جعلدددت السدددودان خاضدددعاً 

 للوصاية األجنبيةا

ومدن جانبهددا افتقددرت الحركدات المسددلحة فددي دارفددور إلدى التوحددد عسددكرياً وفكريدداً 

إلدى أبوجدداو كانددت الحركددات المسدلحة هددي األضددعف سياسددياً  وسياسدياًا وعندددما حضددورها

وتفاوضياً وعلى النقيه مدن ذلدك جداء الوفدد الحكدومي تسدنده خبدرة سدنوات مدن التفداوض 

 في منبر اإليقادا

المتحددة  األمدمو األفريقدي االتحدادوالمجتمع الددوليو والدذي مثلدس فدي أبوجدا وسدطاء 

ان يسدعى لتوقيدع االتفداق بأسدرع وقدت ممكددنو األوروبدي والحكومدات المانحدةو كد االتحدادو

فدي محاولدة لوقدف تددهور األحدوال اإلنسدانية فدي دارفدور مدن ناحيدةو ولكسدب الدرأي العدام 

 المحلي في بلدانهمو من ناحية أخرىا

إلددى اسددتخدام اتفدداق السددالم الشددامل )نيفاشددا(  األفريقددي االتحددادوقددد سددعى وسددطاء 

م دائمدداً تبدددو وكأنهددا أقددرب للموقددف الحكددوميو كأسداس للتفدداوضا ولددذلك كانددت مقترحدداته

األمدر الدذي أضدعف مدن ثقدة حركدات دارفدور المتفاوضدةو فدي الطدرف اةخدر مدن العمليددة 

التفاوضددية وفددي الوسدديط  ذاتددسا األمددر الددذي جعلهددا تطالددب  بتددوفير مزيددد مددن الضددمانات 

 لصيانة حقوقها ومشاركتها السياسيةا

يدددع اتفددداق سدددالم دارفدددورو ولدددن يكتمدددل إال والسدددالم فدددي دارفدددور لدددم يكتمدددل بتوق

بتطويرهددا لالسددتجابة لكددل المطالددب ومعالجددة الموضددوعات العالقددة وأهمهددا إعددادة النسددي  

االجتمدداعي فددي دارفددور وإعددادة الثقددة بددين المددواطنين أنفسددهم مددن جهددة وبددين المددواطنين 

لحدوار بدين والسلطة من جهدة أخدرىو وتدوفير الددعم والسدند الشدعبي ألي اتفداق مدن خدالل ا

 أبناء دارفورا

إن السدددالم المسدددتدام البدددد مدددن دعمدددس بالمشدددروعات التنمويدددة وتطدددوير البنيدددات  

األساسددية وتأهيددل الكددوادر وتدددريبها وتهيئددة أسددباب الحيدداة الكريمددة للعائدددين مددن نددازحين 

والجئينو بإعادة بناء القرى والمددن التدي دمرتهدا الحدربو وتدوفير مصدادر الميداهو وتدوفير 
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دمات الضددرورية مددن تعلدديم ورعايددة صددحية وكهربدداء وإجمدداالً تخفيددف وطددأة الفقددر الخدد

وإزالتدس بتدأمين الحيدداة الكريمدة اةمنددة للمدواطنينو مددع إعدادة تفعيددل اإلدارة األهليدة انطالقدداً 

 من دورها التاريخي في حفظ األمن وتسوية المنازعاتا 

خطدداء تعامددل الحكومددات إن األزمددة فددي دارفددور تعددود إلددى التددراكم التدداريخي أل 

 ةايالمركزية مع اإلقليم وأهلس وتهميشس على خلفية صراعات قبل

 

 الرؤيـة الشـاملة : حركـة السـالم

 

أمددل جديددد للسددودان بتوصددل الحكومددة السددودانية والحركددة الشددعبية لتحريددر  اً إذالو  

السدددودان وجددديش تحريدددر السدددودان إلدددى اتفاقدددات سدددالم تسسدددس للسدددالم واالسدددتقرار فدددي 

السودانا إن توقيع اتفاقية السدالم الشدامل واتفداق سدالم دارفدور ال يعندي بالضدرورة تحقيدق 

سدكرية فحسدب وإنمدا هدو االسدتقرار السياسددي السدالما والسدالم لديس هدو وقدف العمليدات الع

واالقتصددادي واالجتمددداعي والدددذي لدددن يتددأتى إال بتعضددديد اإلرادة السياسدددية نحدددو التحدددول 

الددديمقراطيو وهددو أقددوى ركددائز السددالمو وتوسدديع المشدداركة وتمكددين العدالددة وإرسدداء قدديم 

 ااإلنسانحقوق 

جدذرةو ويقتضدي حلهدا إن مشاكل السودان المزمنة تعدود إلدى صدراعات وعوامدل مت 

اسددتنباط الحلددول المسددتدامة لجددذور هددذه المشددكالت وإجددراء تعددديالت هيكليددة وجوهريددة 

وترسدديخ السددالم علددى المسددتوى الشددعبيو وترسدديخ البندداء القاعدددي للعمليددة السددلمية  الددذي 

تتفاعل فيس أدوات بناء الدولة مدع المجتمدع المددني وبنداء السدالم علدى المسدتوى الشدعبيا إن 

لة الجنوب لن تنتهي بتوقيع اتفاق السالم الشدامل فدي نيفاشداو كمدا أن مشدكلة دارفدور لدم مشك

تنتس بتوقيع اتفاق سدالم دارفدور فدي أبوجداو ولكدن فدي واقدع األمدر أن العمليدة السدلمية بددأت 

في نيفاشا ويتعين النظر إلى نيفاشا باعتبارهدا بدايدة الطريدق نحدو االسدتقرار واالزدهدارو إذ 

اقية ليست غايدة فدي ذاتهداو لدذلك مدن الضدروري تبندي رؤيدة شداملة للسدالمو ورغدم أن االتف
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أن اتفاق نيفاشا يعتبر األكثر شدموالً مدن أي اتفاقيدة تدم التوصدل إليهدا مدن قبدل بشدأن السدالم 

مو إال أندس مدن الصدعب أن نطلدق 1972في السودانو  وبما في ذلك اتفاقيدة أديدس أبابدا لعدام 

الشدداملا فكلمددة شددامل تعنددي كددل السددودانو وفددي السددودان مشدداكل  عليهددا اتفاقيددة السددالم

أخرىو في دارفور وفي شدرقس وشدمالسا وقدد تدزامن التوقيدع علدى اتفداق نيفاشدا مدع تصدعيد 

النددزاع المسددلح فددي دارفددور وفددي شددرق السددودانا ومددن الممكددن أن تعصددف أي مددن تلددك 

ا لدذلك ينبغدي تحليدل جدذور هدذه النزاعات أو أي نزاعات مستقبلية بما تم إنجدازه فدي نيفاشدا

الصددراعات المختلفددة والعوامددل التددي تددربط بينهدداو وإسددتنباط  الحلددول المسددتدامة وإعددادة 

ترتيب نظام الحكم في السودان علدى أسدس العدالدة والمسداواة فدي الحقدوق والواجبداتو لكدل 

ا وربطهدا المواطنينو وغرس الثقة بيدنهما ومدن ثدم دعدم مبدادرات السدالم المختلفدة وتنظيمهد

وتوجيهها في اإلتجاه الصحيح لكي تتماسك وتصدبح ل حركدة سدالم ل قاعديدة تندتظم جندوب 

السودان وشرقس وغربس وشمالس ووسدطسا وال بدد أن تنخدرط كدل القدوى السياسدية فدي الدبالد 

 في عملية بناء وحركة سالم ديمقراطي مستداما

وب أو النددزاع فددي إن مشددكالت السددودان ال يمكددن بددالطبع حصددرها فددي حددرب الجندد 

دارفدورو ألنهدا فدي الواقدع مشداكل وصدراعات متجدذرة فدي جميدع أنحداء الدبالدو بددأت قبددل 

هاو وتفاقمدت خدالل العقدود الخمسدة الماضديةو ويعدود جلهدا إلدى عوامدل سدتقاللنيدل الدبالد ال

متوارثددة وتراكمددات السياسددات الخاطئددة ويتمثددل أهمهددا فددي تهمدديش األقليددات والددال مبدداالة 

م وعدددم المسدداواة السياسدية واالقتصددادية واالجتماعيددة وخاصدة فددي أطددراف الددبالد بحقدوقه

التددي تفتقددر إلددى الهياكددل المسسسددية والقدددرات االقتصددادية والبشددرية القددادرة علددى معالجددة 

 الصراعات والنزاعات السياسية واالجتماعيةا 

ات وعدددم إن أسداس النزاعدات السددودانية مدن فددوارق عرقيدة ودينيدة وتهمدديش لألقليد 

المسددداواة السياسدددية واالقتصدددادية واالجتماعيدددة والتنمويدددةو وضدددعف الهياكدددل المسسسدددية 

والقدرات البشرية واالقتصادية نجدها في منداطق أخدرى مدن السدودانو فدي شدمالس وشدرقسا 

وهدذا مددا يسدتوجب الرؤيددة الشداملة للسددالم التدي تستصددحب مطالدب كددل الجماعدات وتعددال  



 253 

تحدول وطندي شدامل وعدادل يشدار   إطدارئمدة منهدا والمحتملدةو فدي النزاعات المتعدددة القا

 فيس الجميعا

لدم يفدرق اتفدداق السدالم الشدامل واتفدداق سدالم دارفدور بددين معالجدة أعددراض   

المشددكلة ومعالجددة جددذورهاا فنيفاشددا وأبوجددا قدددمتا حلددوالً محدددودةو وأهمهددا وقددف النددزاع 

د تهدددف إلددى التغييدر الهيكلددي وتغييددر المسدلح لمشدداكل ونزاعددات تتطلدب حلددوالً طويلددة األمد

نه  العالقة القائمة بين أطراف النزاعا وقد بددا أن المفاوضدات كاندت تركدز بصدفة أساسدية 

علددى وقددف النددزاع لمسددلحو دون اعتبددار كبيددر السددتدامة السددالمو حتددى أن الددبعه وصددفها 

اقدع سياسدي وأى اتفداق للسدالم يجدب أن يسسدس لو بأنها اتفاق بوقدف مطدول إلطدالق الندارا

جديددو وخارطدة سياسدية جديددة ويرسدخ مبدادع الديمقراطيدة والحريدة والمسداواةو ويوهددف 

فددداتورة الحددددرب لتحسدددين أحددددوال المددددواطن المعيشددديةو وتقلدددديص حددددة الفقددددرو والدددددفع 

بالمشددروعات التنمويددةا ل فالسددالم قضددية أمددة فقدددت زهددرة شددبابها وخيددرة بنيهددا وعاشددت 

ل الفرحدة  على الكفاف وعطلدت كدل أحالمهدا وأجلدت كدل أمانيهدا مدن أجدل سدالم كبيدر يرددخم

 23إلى كل بيتو وال يجعلها حكراً على بيت الحاكم وخيمة المتمردل

عددن المفاوضددات ولددد شددعوراً قويدداً لدددى  –وحتددى وسددائل االعددالم  –إن إقصدداء اةخددرين 

والحركددة عامددة الندداس بددأن اتفاقيددة نيفاشددا وليدددة مفاوضددات بددين حددزب المددستمر الددوطني 

و وليسددت للسددودان كلددسو رغددم أن أهددم بنددود تالشددعبيةا وأن اتفدداق نيفاشددا شددأن جنددوبي بحدد

 االتفاقية يعال  اقتسام السلطة والثروة في السودان كلسا

إن حركددة السدددالم مسدددئولية وعمليدددة سياسدددية قوميدددة وجماعيدددة لكدددل أفدددراد األمدددة 

والقدوى السياسدية المعارضدة ومنظمدات السودانيةو تتكامل فيهدا أدوار الحكومدة والحركدات 

المجتمدع المددني والددول المجداورة والمجتمدع الددوليا والبدد مدن تجداوز افتدراض أن حددزب 

المددستمر الددوطني والحركددة الشددعبية لتحريددر السددودان وجدديش تحريددر السددودان والحركددات 

لية المعارضة والمسدلحة األخدرى تمثدل كدل السدودانا إن مشداكل السدودان ليسدت فقدط  شدما
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جنوبيدة  –شدمالية ومشداكل جنوبيدة  –غربيدة ا فهندا  مشداكل شدمالية  –جنوبية وشمالية  –

غربيددةو وال بددد مددن بحددث كددل تلددك المشدداكل فددي ملتقددى جددامع يحشددد  –ومشدداكل غربيددة 

الجميددع حددول أسددس السددالم ويشددركهم فددي بنائددس وبالتراضددي علددى المبددادع األساسددية مددن 

ادة حكدم القدانون فدي هدل حكدم ديمقراطدي ال مركدزي كفالة الحريات وصديانة الحقدوق وسدي

يراعدي التعدديددة والتبداين ويسسددس للمشداركة الشدداملة ال الثنائيدة أو الشددموليةا ولكدن العددبء 

األكبر يقع على حكومدة الخرطدومو إذ أن مرحلدة مدا بعدد نيفاشداو تقتضدي أن تبدذل الحكومدة 

ليبراليددة يقتضددي ويجتدددذب جهددوداً صددادقة لتغييددر سددبل وهياكددل الحكدددم نحددو نهدد  أكثددر 

 مشاركة جميع القوى السياسية الفاعلة في بناء مستقبل السودانا

إن أهم نواقص اتفاقية السالم الشامل هو كونهدا اتفاقداً بدين طدرفين فقدط همدا حدزب  

المستمر الوطني والحركدة الشدعبية والجديش الشدعبي لتحريدر السدودانو أي أن االتفداق يفتقدر 

تأييدد الشدعبي فددي غيداب مشداركة القدوى السياسدية األخدرى وفئددات إلدى عنصدر مهدم وهدو ال

المجتمع المدني األخرىا لقد أغفلدت االتفاقيدة دور المجتمدع المددنيو وال يمكدن الحدديث عدن 

تحددول ديمقراطددي دون المشدداركة الفاعلددة لتنظيمددات المجتمددع المدددنيا إن مددن الضددروري 

المجتمدع المددنيو ومشداركة هدسالء  إشرا  أحزاب المعارضة في الشدمال والجندوب وفئدات

ضرورية إلضدفاء الشدرعية الديمقراطيدة علدى اتفداق السدالم وحشدد التأييدد الشدعبي وتعبئتدس 

ا إن السددالم الحقيقددي هددو الددذي يستشدعره الشددعب كلددس وتتفاعددل معددس األمددةو لصدالح االتفدداق

 األمناوهو السالم الذي يدخل قلوب الناس وبيوتهاو ويشيع فيها الطمأنينة وينشر 

إن مقتضدديات المرحلددة تقتضددي مددن حكومددة الخرطددوم أن تعمددل علددى مددنح المزيددد  

ات والشدروع نتخابدمن الحريات السياسية والمدنيدةو ووضدع خطدة وجددول زمندي محددد لال

في التعدديالت الدسدتورية وإشدرا  قطاعدات المجتمدع المددني فدي صدياغة صدياغة مسدتقبل 

 بالدهما

اةخدددرو وهدددو الحركدددة الشدددعبية أن تضدددطلع  ومدددن جانبدددسو يتعدددين علدددى الشدددريك

بمسئوليتها التاريخية في أداء التكليدف الدوطني الدذي تفرضدس اتفاقيدة السدالم الشداملا وعلدى 
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حكومددة الجنددوب إعمددال الموازنددة الضددرورية بددين اهتماماتهددا بمسددائل الحكددم فددي الجنددوب 

ودان السياسددي هددو والتزاماتهدا فددي حكومددة الوحددة الوطنيددة نحددو السددودانو إن مسدتقبل السدد

القضدية المحوريددة التددي يجددب أن تمددنح األولويددة خددالل الفتددرة االنتقاليددةا وفددي هددذا الصدددد 

عليهدا أن تعددزز دورهدا فددي قضدية دارفددورو وعليهدا أن تعمددل علدى تقريددب وجهدات النظددر 

 بين شريكها في الحكم والحركات المسلحة في غرب السودانا

ديات ماديدة وتنظيميدة هائلدة باإلضدافة إلدى ومعلوم أن حكومة الجنوب تعاني من تحد

التهديددددات األمنيدددة المتعاقبدددة والمترتبدددة علدددى وجدددود العديدددد مدددن المليشددديات العسدددكرية 

وصعوبة إعادة تنظيم الجديش الشدعبي فدي جديش نظداميا وبغده النظدر عدن مددى التزامهدا 

الكفداءات الالزمدة بتطبيق االتفاقيةو إال أن الحركدة الشدعبية تفتقدر إلدى القددرات والخبدرات و

لتسيير الجنوب خدالل الفتدرة االنتقاليدةا فالحركدة الشدعبية تعداني مدن ضدعف كوادرهدا ومدن 

بعدده االنقسددامات وافتقارهددا إلددى الهياكددل التنظيميددة المتطددورة وتليددات صددنع القددرار فددي 

الحددزبا إن جنددوب السددودان الددذي عددانى نصددف قددرن مددن الحددروب سدديحتاج إلددى بعدده 

ب وتأهيدددل كدددوادره القدددادرة علدددى إدارة المسسسدددات التشدددريعية الوقدددت مدددن أجدددل تددددري

والقضدائية واإلداريددة والتعليميددة والماليدةا فددال بددد للحركدة الشددعبية مددن إحكدام بندداء هياكلهددا 

ً فاعالًو وعلى قدم المساواة في تنفيذ االتفاقيةا  حتي تصبح شريكا

أن تتطددور  وحتددى تضددطلع بدددورها الددوطنيو يتعددين علددى الجماعددات الدارفوريددة 

وتتحددول إلددى تنظيمددات سياسددية ليكددون بوسددعها المشدداركة مددع القددوى الوطنيددة األخددرى 

 ببرام  فعالة تعمل على إحالل الديمقراطية والحكم االشتراكي في السودانا

ومن جانب تخرو يتعين على الحركة الشدعبية القيدام بمسدئولياتها تجداه الدوطن بكاملدس 

ض الشدمال نحددو المسدئوليات المشددتركةو والحركدة الشددعبية وعددم االنكفدداء جنوبداًو واسددتنها

للجنددوب فددي الشددمال ولكددن عليهددا القيددام بددالتكليف الددوطني الددذي تفرضدددس  ليسددت ممددثالً 

 االتفاقية نحو بناء مستقبل السودان السياسيا
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يددأتي بعددد ذلددك دور منظمددات المجتمددع المدددني الغائددب فددي اتفدداق السددالم الشدداملا فأثندداء 

ان هنالك تهميش بعددم إشدرا  أصدحاب المصدلحة المباشدرة مدن المدواطنينو المفاوضاتو ك

فددي شددمال السددودان وجنوبددسو ومنظمددات المجتمددع المدددني والقددوى السياسددية األخددرىا وقددد 

عدارض مشدداركتها كددل مدن الوفددد الحكددومي ووفدد الحركددة الشددعبية بددعوى أن زيددادة عدددد 

التوصدل إلدى اتفداقو وسديفتح البداب المشاركين في المفاوضات سديزيد مدن تعقيدد وصدعوبة 

أمددام مزيددد مددن المشدداركينا ورغددم ضددعف فئددات المجتمددع المدددني السددوداني إال أنددس كددان 

بوسددعس القيددام بدددور إيجددابي وإضددفاء الشددرعية علددى االتفاقيددةا والنتيجددة اةليددة هددي عدددم 

معدسا  إحساس المواطن السوداني باالنتمداء إلدى هدذا االتفداق وبدذلك ضدعف التفاعدل الشدعبي

ومدددن ناحيدددة أخدددرى تدددم إقصددداء مشددداركة الزعامدددات التقليديدددة ووسدددائل اإلعدددالم مدددن 

المفاوضداتا وهدذه دورهدا أساسددي وتداريخي معلدوم فدي التددأثير علدى الدرأي العدام المحلدديو 

وكددان بوسددعها أن تلعدددب دوراً مهمدداً فدددي تقريددب العمليدددة السددلمية إلدددى قلددوب المدددواطنين 

 والقواعد الشعبيةا

عتبدددر مسدددئولية جماعيدددة ومشدددتركة للحكومدددة وكدددل القدددوى السياسدددية إن السدددالم ي

وفعاليددددات ومنظمددددات المجتمددددع المدددددني السددددودانية والجامعددددات والمسسسددددات التقليديددددة 

والحديثدةو ويجددب أن تتفاعدل كددل هدذه األطددراف لبنداء السددالم القاعدديا وال بددد مدن السددعي 

المتحددة ومسسسدات  األمدميات لتعزيز مفهدوم الشدراكة الحديثدة التدي تطرحهدا وثدائق وتوصد

التمويددل العالميددةو وهددي شددراكة بددين ثالثددة عناصددرو وهددي الحكومددات والقطدداع الخدداص 

ومسسسددات المجتمددع المدددنيا وتسددتند إلددى التعدداون والتنسدديق تكامددل األدوار بددين األطددراف 

 الثالثةا

القواعددد  نهددا تعدداني مدن االنقسددامات والصددراعات واالفتقدار إلددىإالسياسديةو ف األحددزابأمدا 

الشددعبية والبددرام  والخطددط العمليددة المدروسددة لتوجيددس مسددتقبل السددودان السياسددي داخليدداً 

وخارجيدداًا وفشددلت فددي تطددوير رؤيددة واضددحة لسددودان واحددد فريددد فددي الثددراء بتنوعددس 

غيدر مسهلدة للقيدام بددور المعارضدة السياسدية  األحدزابالسكاني والثقدافيا وبدذلك أصدبحت 
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السياسدية يلقدي  األحدزابدور إيجدابي فدي تسدهيل تنفيدذ االتفداقا وضدعف الفاعلةو أو القيام ب

عبئاً أكبر على الحركة الشعبية إذ أن الحركدة الشدعبية تجدد نفسدها مضدطرة للوقدوف وحددها 

في مواجهة حزب المستمر الوطني وسياساتسو ولدذلك كثيدراً مدا تجدد الحركدة الشدعبية نفسدها 

 ي عالقتها بحزب المستمر الوطنيافي موقف المعارضةو وهذا يزيد من ترد

خددالل العقددود الماضددية بددالغبن السياسددي نددت  أساسدداً عددن  وهنالددك شددعور متنددام   

مدا زالدت غيدر  األحدزابالسياسديةا فهدذه  األحدزابسياسات الحكومدة القابضدة يقابلهدا فشدل 

 مسهلة بديمقراطيدة داخليدة تسهلهدا لخدوض منافسدة ديمقراطيدة حقيقيدة وشداملةو كمدا أنهدا ال

تقدددوم علدددى بدددرام  سياسدددية واقتصدددادية بدددل تعتمدددد علدددى الدددوالءات الطائفيدددة والجهويدددة 

والعقائديدة والشددعارات الفضفاضدة كالديمقراطيددة والعددل والحقددوقو وهدي فددي واقدع األمددر 

غيددر مدركدددة للمتغيدددرات العميقددة التدددي حددددثت فدددي المجتمعددات السدددودانية خدددالل العقدددود 

التطدوير الدذاتي وتطدوير البدرام و حتدى تخدرج  زاباألحدالماضية األمر الذي يفدرض علدى 

من القطداع الخداص إلدى القطداع العدامو لتعبدر عدن أشدواق وتطلعدات المجتمعدات السدودانيةا 

ومددن الضددروري العمددل مندددذ اةن فددي توعيددة وتطددوير الجيدددل القددادم مددن قددادة وكدددوادر 

 اديهماالسياسيةو إذ أن اإلصالحات السياسية المرتقبة ستتم على أي األحزاب

وإلددى جانددب اإلصددالحات الهيكليددة والدسددتوريةو تتطلددب مرحلددة مددا بعددد الحددرب 

التركيددز علددى إعددادة البندداء والتأهيددل وقيددام المشدداريع التنمويددة وتددوفير الخدددمات األساسددية 

للمددواطنينا إن المشددروعات التنمويددةو وخاصدددة فددي مجدداالت المواصددالت واالتصددداالت 

انية فددي الددبالد وتحقددق التواصددل بيددنهما وتتطلددب والطددرق تددربط بددين المجموعددات السددك

مرحلددة البندداء والتعميددر تأهيددل الكدددوادر البشددرية وبندداء المسسسددات  والهياكددل اإلداريدددةو 

وخاصددة فددي الجنددوبو وحددل المشدداكل العالقددة والمحتملددة فددي المندداطق غيددر المسددتقرةو 

ية للعائدددين مددن والددتحكم فددي الهجددرات السددكانية الكثيفددة وتددوفير أفضددل األحددوال المعيشدد

الالجئددين والنددازحينو ومعالجددة القصددور فددي ممارسددات الحكددم واإلدارة وسددوء اسددتغالل 

الثددرواتا وينبغددي اتخدداذ تدددابير تضددمن الشددفافية والمسدداءلة فيمددا يتصددل بعائدددات الددبالد 
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وخاصدة عائددات الدنفط وتوزيعهداا ومدن الضدروري أيضداً إلغداء القدوانين المقيددة للحريدات 

ت قددانون األمددن الددوطني وإجددراء اإلصددالحات الضددرورية فددي األجهددزة وخاصددة تعددديال

األمنيدة للحدد مدن تجاوزاتهدا للقدانون وتعدديها علدى حقدوق المدواطنينا كمدا تتطلدب السديطرة 

على المتطرفين والمغالين من الجدانبينو وتصدفية المليشديات العسدكريةو وتحسدين العالقدات 

بةا وعلدى الددول المجداورةو وخاصدة مصدر وليبيدا مع الدول المجاورة لوقف تدخالتها السال

وتشدداد وإريتريددا ويوغندددا التعامددل بصددورة أكثددر فعاليددة مددع مشدداكل السددودانو فددالحرب 

ً إلى خارج حدودها  والسالم أصبح قضية إقليميةو تنعكس سلباً وإيجابا

ومسدداعدات المجتمدددع الدددولي االقتصدددادية ضدددرورية فددي مرحلدددة إعددادة البنددداء والتعميدددر 

تنميددة والخدددمات ووضددع األسدداس النطالقدددة اقتصددادية قويددةا ويجددب علددى الحكومدددة وال

السددودانية خددالل الفتددرة االنتقاليددة إتبدداع سياسددات اقتصددادية واضددحة وشددفافة وخاضددعة 

للرقابدة والمراجعدةو وهدذا سيشدجع الددول الغربيدة علدى النظدر فدي إعفداء ديدون السدودان أو 

بليددون  21دان االقتصدداديةا وتبلددغ ديددون السددودان إعددادة جدددولتها تشددجيعاً لسياسددات السددو

ويعدود جلهددا إلدى فتدرة السددبعينات  –فالسدودان مدن أكبددر الددول اسدتدانة فددي العدالم  –دوالر 

وأوائل الثمانيناتا والتحددي الحقيقدي يتمثدل فدي الشدروع فدي سدداد الدديون المتراكمدةو وفدي 

شددركاء وأصدددقاء اإليقدداد دوراً  ذات الوقددت تنفيددذ المشددروعات التنمويددةا ويتوقددع أن يلعددب

أساسياً في هدذا المجدال بتسدهيل واسدتقطاب المعوندات واالسدتثمارات األجنبيدة فدي السدودان 

المتحددددة علددى تشددكيل مجموعدددة إستشددارية مدددن  األمددموتشددجيعهاا ويمكددن التفددداوض مددع 

الخبددراء الدددوليين تعندددى بتقددديم النصدددح والمشددورة والتدددريبو للقطاعدددات الحكوميددة فدددي 

شددمال والجنددوب وحكومددات الواليدداتو علددى أن يددتم التركيددزو علددى سددبيل المثددالو علددى ال

مسدائل سددبل الحكددم والهياكددل اإلداريددة والتنميدة االقتصددادية ومعالجددة تثددار الحددرب وإعددادة 

 اإلعمار وتعزيز قدرات ودور المجتمع المدنيا

ذات إن مشددكالت السددودان المختلفددة تقتضددي البحددث عددن حلددول قوميددة لمشددكالت  

جددذور مشددتركةا إن الصددراع فددي السددودان لددس جددذور عميقددة وال بددد أن تتغيددر المواقددف 
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وأسدداليب التعامددل مددع هددذه المشددكالت مددن أجددل تجددذير السددالمو الددذي يتطلددب عمليددة أكثددر 

شموالًو تتجاوز االتفاقات الثنائية الحاليةو إلدى مولدد جديدد للسدودان بمخداض السدالم الشدامل 

 يمقراطي الحقيقياوالعادل وبالتحول الد

وأي اتفدداق سددالم ال يأخددذ بعددين االعتبددار القضددايا األساسددية للنددزاع لددن يددسدي إلددى 

سدالم مسدتدام علدى المددى البعيددا والسدالم العدادل والددائم ال بدد أن يبندى علدى الحكدم الراشدد 

وسيادة القانون والمسداواة والعدالدة والديمقراطيدةا والسدالم العدادل والددائم يتطلدب فدي البددء 

وحقوقس من خالل أنظمة عادلدة ومسسسدات سياسدية واجتماعيدة واقتصدادية  ناإلنسااحترام 

تراعي الحقوق والواجبات للحاكم والمحكدوما وتأسديس السدالم علدى هدذه المرتكدزات الثابتدة 

يقطدددع الطريدددق أمدددام مخددداطر تجددددد نشدددوب النزاعدددات وأي محددداوالت مسدددتقبلية إلثدددارة 

 الفتنةاالنعرات العرقية والدينية والثقافية إلشعال 

ن اتفاقات السدالم الخاصدة بدالجنوب ودارفدور تعتبدر غايدة فدي األهميدة والخطدورة إ

لسعيها خلدق مدنه  جديدد لحكدم بلدد تتندوع تركيبتدس السدكانية والثقافيدة بشدكل كبيدرا كمدا أنهدا 

خلقت بعداً سياسياً جديداً يلدزم الحكومدة بممارسدة قيدادة حميددة تددعم سديادة القدانون والعددل 

و فددي سددودان واحددد يددزداد اهتمامددس بددالفقراء والمندداطق اإلنسددانة وتحتددرم حقددوق والمسدداوا

المهمشةو لكي ينمو ويدنهه عبدر التنميدة المتوازندة التدي تجعدل الوحددة الوطنيدة ل جاذبدة ل 

وممكنةا وترسيخ هدذه المفداهيم لدن يقدوم إال علدى السدالم االجتمداعي والثقدافي بدين االثنيدات 

قطاعددات الشددعب السددوداني ومكوناتددس السياسددية واالجتماعيدددة المختلفددة وعددودة الصددفاء ل

والعرقيددةا وتعزيددز أسددس التعددايش والتفدداهم بينهدداا ولدددى معالجددة العوامددل المتوازنددة التددي 

ولددت العقددود المريدرة مددن االحتدرابو البددد مدن معالجددة النزاعدات العشددائرية ودعدم سددلطة 

أنظمدة الحكدم المحليدة ووالدة المليشديات زعماء القبائل التقليدية والتي انحسدرت بعدد تددهور 

المسددلحةا ويمكددن أن يتددأتى ذلددك عددن طريددق تطددوير تليددات لبدددء وترسدديخ التصددالح بددين 

المددواطنين والمجتمعددات المتندداحرة بغيددة امتصدداص المددرارات والغبددائن واألحقدداد لتوطيددد 

فدي  يقيداأفراألمدن االجتمداعيا وفدي هدذا المنحدى يمكدن أن نحقدق الفائددة مدن تجربدة جندوب 
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المصدالحةا وبنداء السدودان الجديددد لدن يتدأتى وسدديكون أمدراً بعيدد المنددال طالمدا هلدت تسددود 

ثقافددة االسددتعالء العرقددي الموروثددةا ويجددب تددوفير الدددعم المسددتدام للمصددالحة مددن أجددل 

العدالدددة واالسدددتقرارا وبدددذلك نسسدددس لمفددداهيم السدددالم والدددذي لدددن يتدددأتى إال علدددى السدددالم 

 االجتماعيا

القدديم الثقافيددة يجددب أن تسددود وأن تضددمن تعدددديتها فددي الدسددتور لبندداء تحددالف هددذه 

ثقافي أفضل في سودان أكثر عددالً وسدلماًا والسدالم الددائم ال يمكدن أن يتحقدق إال باالتصدال 

والتعددداون بدددين األطدددراف المتنازعددددة والسدددعي الجددداد لتحقيددددق التدددوازن بدددين المصددددالح 

صالحس من خالل تليدات سدلمية ومسسسديةا ومدا لدم المتعارضة ويتنافس كل طرف لتحقيق م

يددتم التعامددل علددى تقددويم الظلددم التدداريخي الددذي وقددع علددى قطاعددات عديدددة مددن الشددعب 

السدودانيو والتفداوض علددى عقدد اجتمدداعي جديدد ضددمن إسدتراتيجية شدداملة لهيكلدة سياسددية 

ات ونظددام سياسددي عددادل يسددتوعب الجميددعو فسددوف تتهيددأ البيئددة لنمددو خالفددات وصددراع

 جديدةا

وحتى ال تتكرر النزاعات ال بد من حقن جيدوب االحتقدان بشدكل نهدائي ويكدون ذلدك 

بتنفيدددذ بدددرام  إعدددادة اإلعمدددار والتنميدددة االقتصدددادية واالجتماعيدددة واإلصدددالو السياسددديو 

وترسيخ عالقة المواطنة بين الجماعدات العرقيدة والدينيدة والثقافيدة المختلفدةو لتندت  جميعهدا 

 ً   اجتماعييناسالماً ووفاقا

وبدذلك تدزداد القناعدة ترسديخاً بضدرورة عقددد حدوار وطندى أوسدعو للتراضدى حددول 

نظدام ديمقراطديو ويشدار  فيدس كدل أبنداء السدودانو مدن  إطدارنهد  يرحكدم بدس السدودانو فدي 

جميدددع أقاليمدددسو ومدددن مختلدددف توجهاتدددس السياسددديةو ومدددن كدددل أصدددولس العرقيدددة والدينيدددة 

ى بددين الجميددع علددى كيفيددة إعددادة هيكلددة السددلطة والحكددمو والثقافيددةو بالتشدداور والتراضدد

اعتماداً على المواطنة أساسداً للحقدوق والواجبداتو دون تمييدز علدى أسداس الددين أو الجدنس 

أو العرق أو اللدونا وتشدجيع المواطندة المسدئولة التدي تددعم هدذا التندوع لبنداء وطدن متفاعدل 
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ومدة إصدالحية متكاملدة قوامهدا االصدالو ومتكاملا ولتحقيق ذلكو يجب علينا أن نطلق منظ

ً كامالً في بناء بلدها اإلنسانوالتطوير والتحديث وإعادة بناء   السوداني ليكون شريكا

الدذي نددعو لدس إنمدا هدو رؤيدة ومدنه  وفكدر يقدوم علدى  2020إن مشروع السودان 

لثقافددات عددل مددع االوسددطية واالعتدددال والتعددايش السددلمي واإليمددان بددالقيم المشددتركة والتفا

 اوالحضارات األخرى
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 البــاب الخامس

 

 رؤية المستقبل

 

  24ال جدوى من السرعة إذا كنت تجري في االتجاه الخاطم ل" 

 

 استـدامـة الســالم

 

أمددا وقددد تددم التوصددل إلددى اتفدداق سددالم شدداملو  ويتواصددل السددعي لتحقيددق إجمدداع  

وطندي حولدسو وتتسدارع الخطدى لتحقيدق الوفدداق الدوطني الدذي يشدكل اتفداق السدالم والعمددل 

كدل ذلدك علدى أندس محطدة أريدد إلدى على اسدتدامتس مرتكدزه األساسديو فإندس ينبغدي أن ينظدر 

ل بدالقعود والمعانداة وسدفك الددماء وتبديدد فدرص لها أن تكون األخيرة في طريق طويل حاف

ن يكدددون نقطدددة البدايدددة الصدددحيحة لمسددديرة طويلدددة ومسدددتدامة للتنميدددة والتدددألق أالتقددددما و

الحضداري الددذي يصددنعس كددل أبنداء الددوطن بددإرادتهم المتوحدددة وعدزمهم علددى توديددع حقددب 

التركيدز علدى بنداء الضياع وتبديد اإلمكاندات فدي مدا ال طائدل وراءه وال نفدع يرتجدى مندسا و

الوطن على أسس عادلة وديمقراطية تشع باألمدل الدذي يحفدز الدافعيدة بالمثدابرة علدى العمدل 

المبددع والمندت  الدذي يسسدس لواقدع جديدد ومتجددد فدي رحداب النهضدة والتقددم عبدر تحقيدق 

كددل مددا شددملس اتفدداق السددالم والبرنددام  الددوطني الددذي ندددعو لضددرورة االتفدداق عليددسا وهددذا 

أن يبدددأ العمددل بهمدةو وأن يتواصددل بمثددابرة تمكدن مددن اسددتدرا  مدا فددات فددي سددني  يتطلدب

                                                                 
 مهاتما غاندي  - 24
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المنازعددات والمندداورات واالقتتالووتسددريع وتددائر االنجدداز للحدداق بركددب التنميددة والتقدددمو 

مسدتفيدين مدن إيجابيددات وعبدر سدلبيات كددل العهدود والحقددب التدي سدبقت مددن عمدر الزمددان 

الوطنيا فالسودان قادروإن أردندا لدسو أن يكدون _اعتمداداً علدى عقدول  االستقاللمنذ تحقيق 

بنيس وسواعدهم وإمكانات الدوطن الطبيعيدة الهائلدة المتنوعدة_ ذاتدس كلهدا وأن يحقدق االنجداز 

تلددو االنجدداز فتنددداو أمامددس فددرص األنطددالق واألنعتدداق مددن غائلددة الفقددر ويسسددس حيدداة 

م علدى اسدتثمار كدل مدوارد كتلتدس الحيويدة ومصدادر الرفاهية لسائر أهلس وبجهودهم وقدراته

القددوى األخددرى التددي تتجدداوز حدددوده الجغرافيددةو مددن تلقدداء انتماءاتددس األفريقيددة والعربيددة 

واإلسدددالميةو ومدددا أسدددهم فيدددس ومدددا كسدددبس نتيجدددة إسدددهامس فدددي حركدددات التحدددرر الدددوطني 

ليهددا وتطويرهددا ومسداندتها فددي معددار  النضددال لتحقيددق مصددالح الدددول الناميددة والحفدداه ع

وما سعى بدس مدع اةخدرين لتدرجيح مدوازين القدوى والتعامدل الدوليدة لصدالح الددول الناميدةا 

 إن السودان يملك بهذه االنتماءات مصادر للقوة تفوق ما يحويس نطاقس الجغرافيا

لدى تحقيددق المصدالح عبددر مصدادر القددوة إلقدد تحدول كثيددر مدن الندداس زمانداً طددويالً  

لددى الكسددب عبددر الحددروب والفتوحددات االسددتعمارية والعدددوان أي منطددق الخشددنة القائمددة ع

القددوة العنيفددةو ولكددن صددوت العقددل عبددر التددأريخ وفددي زمددان الندداس هددذا خاصددةو ابتدددع 

و والتدألق الفكدري اإلنسدانمصادر رقيقة ورفيقة للقدوة مثدل نشددان السدالمو وصدون حقدوق 

اب بطاقاتدددس والتدددألق الثقدددافي والحضدداري ورعايدددة الطفولدددة واألمومدددة والعمدددل مدددع الشدددب

والعلمي والتقاني والحدوار الدوطنيو وحدوار الثقافدات واألديدان والتعداون الددولي وشدراكات 

التنميدة وحفدز المبدددعين وتشدجيعهمو وحمايدة حقددوقهم فدي الملكيدة الفكريددةو وإعمدال خلقهددم 

القددوة والبشدرية وفددي خدمتددس وتحقيدق نفعددسا هددذه هدي مصددادر  اإلنسددانوإبدداعهم لمصددلحة 

 التي ينبغي أن نبدع في مجالها وأن نسسس عليها السودان الجديدا
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إذا كان هذا هو التوجس الذي ينبغدي أن نعتصدم بدس السدتدامة السدالم وتحقيدق النهضدة  

على قاعدة التنمية المنتجة المتوازنة المسدتدامة فدإن عددة مرتكدزات الزمدة السدتدامة السدالم 

 هذا التوجس العامو منها: إطارينبغي الحرص عليها في 

 االلتزام العملي بكل ما ورد في اتفاق السالم -1

إن االلتددزام الحقيقددي بإنفدداذ كدددل بنددود االتفدداق وحددرص كدددل طددرف علددى الوفددداء 

بالتزاماتدس الددواردة فددي ذلددك االتفدداقو لهددو المرتكددز األسدداس إليجدداد فرصددة حقيقيددة 

ن نبنددي ثقددة بددين األطددراف لتثبيددت السددالم واسددتدامتس إذ أنددس بغيددر هددذا ال يمكددن أ

الموقعدددة علدددى االتفددداق أو تلدددك التدددي تتبنددداه معهدددا وتسيددددها وإن هدددذا االلتدددزام هدددو 

الضدمانة األساسددية لتحقيددق السددالم إذ أن توقيددع االتفاقددات والمواثيددقو وإن دلخ علددى 

سالمة النية وحسن القصدو فإنس وحده ال يجدي فدي تحقيدق السدالم ويظدل نصداً ميتداً 

 األوراق التي كتب عليهااعلى صفحات 

 إشـاية ثقافـة الســالم: -2

قددد بددرزت دعددوات للسددالم طددوال عقددود عديدددة وبددذلت جهددود أنددس صددحيح  

إلشاعة ثقافة السدالما ولكدن الحدرب التدي اسدتمرت متقطعدة قرابدة نصدف قدرن مدن 

الزمان وتواصلت في مرحلتها األخيدرة لعقددين مدن الزمدان وانتشدرت خدارج نطداق 

بي المعددروفو والددذي حدددد بالمددديريات الجنوبيددة الددثالا منددذ العهددد اإلقلدديم الجنددو

االسددتعماري وتددداعياتها فددي مندداطق أخددرىو واتسدداع انتشددارها التددي شددملت كددل 
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جوانب الحياةو وكادت أن تطال كدل األسدرو قدد جعلدت لثقافدة العندف والقتدال مجداالً 

وتر والتددي نفحددت للصددراع مددع الدددعوات للسددالم وثقافتددسا إن األوضدداع المليئددة بددالت

بالعنف و سادت زماناً طويالً فدي السدودان ال يمكدن محدو تثارهدا العميقدة فدي نفدوس 

الناسو وفي حياتهمو وفي نسي  المجتمدع وأركدان بنيتدسو ومدا أحدثتدس مدرارات سدفك 

الدددماء وقتددل األرواو ومددا صددداحب ذلددك مددن دمدددا ر للبنددي األساسددية والخددددمات 

والصددناعةو وتعطيددل فددرص التنميددة ممددا أورا يددة والزراعددة اإلنتاجوالمسسسددات 

الناس الشقاء والمسغبة لفتدرات طويلدة وأجيدال عديددةو إال بتعميدق ثقافدة السدالم فدي 

عقددول الندداس ونفوسددهمو وتنشددئة األجيددال علددى حددب السددالم والتسددامح واإلخددداء 

والتكافددلا وهددذا ال يددتم إال وفددق خطددة رصددينة محكمددة مدركددة لكددل شددعاب ثقافددة 

فاصدديلها وعليمددة بكدل مسددببات شدديوع ثقافددة العندف ومكامنهددا فددي نفددوس السدالم وت

الندداس ومواقددع حيدداتهمو وتثددار هددذا العنددف المدددمر فددي البيئددة األسددرية والمجتمعيددة 

والطبيعيددة وأن تكددون بدايددة مشددروعات تنفيددذ خطددة السددالم تعريددف كددل قطاعددات 

سدددالم وأهميتدددس المجتمدددع عبدددر كدددل أسددداليب المخاطبدددة والدددباله وتلياتدددس بمفددداهيم ال

وضدرورتس إلعمددار الوجدددان اإلنسددانيو وإعمددار الحيداة والكددون وتسددخير كددل ذلددك 

وتحقيدق أمندس واسددتقراره واالرتقداء بنوعيدة حياتدس وتبصدير قطاعددات  اإلنسدانلنفدع 

 -وأفدددحها الحددروب التددي تزهددق األرواو-المجتمددع كددذلك بمفدداهيم العنددف وحاالتددس

الدوطنا والبدد مدن أن تصداحب ذلدك كلدس وتعميق بغه العنف فدي نفدوس كدل أبنداء 

وتددرجاً  األسدرةعملية تنوير ووعي وتعبئة تشار  فيها كدل وحددات المجتمدع بددءاً ب

إلددى دور العلددم وأجهددزة الثقافددة واإلعددالم وسددائر المناشددط المدرسددية والمجتمعيددةا 

ولمددا كانددت التربيددة مندداط التنشددئة وتطددوير العقددول وإعمارهددا بالمعددارف والثقافددة 

ء النفوس وغرس القيم وأنماط السدلو  الحميددة فدي وجددان الناشدئةو فإندس يتعدين وبنا

علددى مسسسددات التربيددةو بدددءاً بددالخالوي وريدداض  األطفددال وعلددى امتددداد مدددارج 

السلم التعليمي المدرسدي ومسسسدات التعلديم العدالي أن تجعدل السدالم وثقافتدس وكيفيدة 
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لتكافددلو جددزءاً أصدديالً فددي مناهجهددا بنائددس والحفدداه عليددس عبددر الحددوار والتسددامح وا

ومناشطهاا وعلدي الجامعدات تقدع مسدسولية تطدوير أبحداا السدالم وإنشداء الوحددات 

األكاديميددة القدددادرة علدددى إجدددراء األبحددداا وتقدددديم البدددرام  الدراسدددية واإلجدددازات 

العلميدة فدي مجدال السدالم وأن تكدون األبحداا أساسداً لتطدوير المنداه  الدراسدية فددي 

 التعليم وإعداد البرام  الثقافية واإلعالمية وبرام  الثقافة الجماهيريةاكل مراحل 

وتقدع علددى عدداتق اإلعددالم ومسسسدداتس مسددسولية بددث الددوعي والتثقيددف عبددر  

برامجها العامة والمتخصصةو خاصة في مجتمع ما تدزال أعدداد األميدين فيدس تشدكل 

نسدبة كبيددرةا ولمددا كانددت الكلمددة المكتوبددة وأثرهددا قددادرة علددى البقدداء فتددرات أطددول 

لفددازو فددإن هددذا يجعددل بكثيددر مددن فتددرات االسددتماع للمددذياع وفتددرات المشدداهدة للت

للصدحافة دوراً أساسددياً فدي نشددر ثقافدة السددالما وعلدي منظمددات المجتمدع المدددني أن 

تددنهه بددذات االهتمامددات العامددة والمتخصصددة بواجبهددا فددي نشددر ثقافددة السددالم 

وتعميقها بتنفيذ كل ما تتضمنس خطة ثقافدة السدالما وتقدع علدى المبددعين والمفكدريين 

اء وفنددانين تشددكيليين ومسددرحيين وموسدديقيين ومغنددين والفنيددين مددن أدبدداء وشددعر

واجددب خدداص فددي تعميددق ثقافددة السددالم ونشددرها بددين الندداسو إذ أن للفكددر ولددألدب 

والفنو بكل ضروبس طاقات تأثير فدي العقدول والنفدوس تتفدوق بهدا عدن كدل عوامدل 

اني التأثير ووسائلس وتلياتسو وتشكل المنظومدة الجميلدة الموروثدة فدي المجتمدع السدود

بكددل روافدددها المتنوعددة معيندداً ال ينضددب لالقتددراف منددس إلحددداا التددأثير اإليجددابي 

والحيدداة والبيئددة وكددل  اإلنسددانللسددالم وثقافتددة ونبددذ العنددف الددذي يدددمر كددل شددمو 

 األمدمالدوليدة بدأمر السدالم ممثلدة فدي  األسدرةمظاهر التحضر اإلنسانيا لقدد اهتمدت 

المتحدددة  األمددمالمتحدددة ومنظماتهددا المتخصصددةا وتبددرز مسددسولية خاصددة لمنظمددة 

للتربيددة والثقافددة والعلددوم )اليونسددكو( فددي سددبيل التأصدديل لثقافددة السددالم ونشددرهاا 

فاليونسددكو تعتبددر السددالم أحددد أهدددافها األساسددية منددذ إنشددائها فددي أعقدداب الحددرب 

ا مهمدة بنداء السدالم فدي عقدول البشدرو العالمية الثانيةا وأخذت اليونسكو علدى عاتقهد
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بددل إن فاتحددة ديباجددة دسددتورها قددد نبهددت إلددى أن فكددرة الحددرب تتكددون فددي عقددول 

البشر وأنس البد لتحقيق السالم مدن إقامدة حصدونس وقالعدس فدي عقدول النداسو حيدث 

نصت الفقرة من تلك الديباجدة علدى اةتدي:لااا لمدا كاندت الحدروب تتولدد فدي عقدول 

 قولهم يجب أن تبنى حصون السالملا البشرو ففي ع

ويتوقددع لمنددداه  وبدددرام  ثقافدددة السدددالم وهددي تظهدددر مزايددداه أن تنبدددس إلدددى  

نفصدال علدى حاضدر الدوطن ومسدتقبلسو وأن تنبدس كدذلك مخاطر العنف ومخداطر اال

إلددى أن األنفصددال لددن يكددون هددو الحددل األمثددل إذ أن الوحدددات التددي تنفصددل عددن 

فسددها القددرة علددى درء احتمدداالت النزاعددات الداخليددة أوطانهدا األصددلية ال تضددمن لن

والدددعوة إلددى مزيددد مددن التفتيددتو خاصددة فددي المجتمعددات التددي تسددود فيهددا القبليددة 

والنزعات الجهوية وتقطيع الوطن إلى أقاليم مغلقدة ال منافدذ لهدا علدى البحدارو ولكدن 

ياسددية أو ينبغددي لهددا فددي المقابددل أن تدددعو إلددى معالجددة أي هالمددات تأريخيددة أو س

تنمويدددة عبدددر التنميدددة المتوازندددة وبسدددط الفدددرص العادلدددة للمشددداركة فدددي السدددلطة 

واالقتسدام العددادل للثددروةا والبددد مددن التنبيدس كددذلك إلددى أن خطددورة حددل المنازعددات 

داخددل األوطددان عبددر األنفصددال ال يضددمن أال تستشددري عمليددة األنفصددال وتمزيددق 

ى دول الجددوار ألفضددى ذلددك إلددى وحدددة الددوطن كلددسا وإذا تسددربت هددذه العدددوى إلدد

تحلددل العديددد مددن الدددول األفريقيددةا ألن معظمهددا يعدديش أوضدداعاً وهروفدداً مماثلددة 

ألوضاع السودان من حيث النشدأة وتقسديم الحددود والتندوعو وحالدة التخلدف التدي لدم 

وطني جدامع متماسدكا ويكفدي فدي التددليل علدى  إطارتتح بعد للقبائل أن تنصهر في 

اعات المسلحة فدي العديدد مدن أرجداء القدارة األفريقيدةا ولعدل هدذا مدا ذلك شيوع النز

دفددع اةبدداء المسسسددين لمنظمددة الوحدددة األفريقيددة أن يقددرروا بحكمددتهم بقدداء حدددود 

تندددذا  علدددى الصدددورة التدددي ورثدددت بهدددا مدددن  االسدددتقاللالددددول األفريقيدددة حديثدددة 

 االستعمارا
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 هاإيادة تأهيل المناطق التي تأثرت بالحرب وتنميت -3

 

إن التنميدة مرتكددز أسداس لتددأمين السدالم واسددتدامتس وهدي تبدددأ بإعدادة تأهيددل 

المنداطق التدي تدأثرت بدالحرب السدتعادة مقومدات الحيداة فيهدا ألهلهدا والمقيمدين بهداو 

وبتمكدين الدراغبين فددي العدودة مددن الندازحين والالجئدين إلددى مدواطنهم األصددليةا وإن 

مكتملدة األركدان وشداملة لكدل المجداالت  تمام ذلك يتطلب وضع خطدة شداملة محكمدة

والقطاعاتو وتوفير القدوى البشدرية المسهلدة لتنفيدذ بدرام  التنميدة المضدمنة فدي تلدك 

الخطة وتدوفير التمويدل الدالزم ألنفاذهدا وتوهيدف القددرات الفنيدة والمعيندات الثقافيدة 

التنفيدذ ناجعدداً والفنيدة الممكندة مدن التنفيدذ بكفداءة عاليدةا ويتطلدب األمدر كدذلكو ليدأتي 

ربددط تنفيددذ المشددروعات والبددرام  بجددداول زمنيددة مفصددلة وفددق كددل مرحلددة مددن 

مراحددل التنفيددذو ومراقبددة إنجدداز العمليددات المتتاليددة فددي األطددر الزمنيددة المحددددة لهددا 

والتقددويم المسددتمر الددذي يتدديح تعددديل مسددارات التنفيددذ ووتددائره كلمددا دعددت ضددرورة 

 لذلكا

مرافدق ضدرورات الحيدداة األساسدية مدن صدحة وميداه شددرب إن إعدادة التأهيدل تبددأ ب

يدة التدي كاندت قائمدة اإلنتاجوتعليم وكهربداءا كمدا نتجدس إلدى اسدتعادة الحيويدة للمشدروعات 

وخربتهدا الحددرب أو أصدابها الددوهن نتيجددة لطدول اإلهمددالو بسدبب اضددطراب األحددوال أو 

امدت فدي المنداطق اةمندة قصور اإلمكانات التي كدان مطلوبداً توجيههدا للمشدروعات التدي ق

 نتيجة توجيس الموارد للمجهود الحربي وصون األمنا

يدةو ألن اإلنتاجإن من حسن التدبير أن توجدس عنايدة خاصدة إلدى تأهيدل المشدروعات 

إهمالهدا يشدكل إهدداراً للمدوارد التدي اسدتثمرت فيهدا ويسجدل توسديع فدرص العمالدة المنتجددة 
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ا إن توسدديع فددرص العمالددة أمددر بددالغ األهميددة فددي التددي يتطلددع إليهددا المواطنددون والعائدددون

تقلديص العطالددة ومكافحددة الفقددر والعددوز والفاقددةا لكددل هددذه األسددباب ينبغددي التعجيددلو فددي 

خطددة لتنميدة جنددوب السدودانو بتأهيددل مجمدع أنددزارا الزراعدي الصددناعي الدذي كددان  إطدار

ف مددنهم إذا يددوفر فددرص التشددغيل لمئددات مددن العدداملين وكددان بإمكانددس أن يوهددف األلددو

تواصل عملس وتطويرها كمدا البدد لالهتمدام أن يتجدس إلدى مشداريع األرز خاصدة فدي أويدلو 

وإكمال مصنع السكر بمدنقالو واسدتئناف العمدل بمشدروعات الشداي والدبن والتبدغ والجدوت 

وتعليددب الفاكهددة والخضددر والتوسددع فيهددا ألن تمدداالً قددد كانددت معلقددة بهددا لتحقيددق االكتفدداء 

ا وبمدا أن الثدروة الغابيدة األفريقديبدل وتصدديرها للددول العربيدة ودول الجدوار الذاتي منها 

تشددكل مددورداً ضددخماً وأساسددياًو فددإن االهتمددام بمندداطق المناشددير فددي كددل أنحدداء اإلقلدديم 

الجنددوبي وإنشدداء الصددناعات الخشددبيةو مثددل صددناعة األثدداا وصددناعة الددورق ودعامددات 

قضيب السكك الحديديةو يعتبر أولوية مقدمدةا إندس يحسدن بخطدة إعدادة التأهيدل والتنميدة أن 

مل بددرام  للتوسددع فددي الزراعددة والصددناعات الزراعيددة التددي تعددين فددي تحقيددق األمددن تشدد

 األفريقدديالغدذائي للجندوب وللددوطنو ويمكدن لفددائه إنتاجهدا أن يسدداهم فدي األمددن الغدذائي 

والعربيا ومدن المجداالت الحيويدة المطلدوب العنايدة بهدا االهتمدام بدالثروة الحيوانيدة الهائلدة 

الجنوبيدةو والثددروة السدمكية الهائلددة والتدي بدددأ اسدتثمارها وتقطددع  التدي تددذخر بهدا الواليددات

 في واليات بحر الغزال وعلى امتداد النيل األبيه وروافدها

إن الجندوب موعدود بخيدر وفيددر وواعدد بدس للسدودان كلددس ولددول جدوارها فينبغددي أال 

ندس عمليدة محليدة أو إقليميدة أينظر إلى االهتمام بتنميتس واالستثمار في إمكاناتدس علدى أسداس 

فحسددب رغددم أهميددة ذلددك االعتبددار ولكددن ينبغددي أن ينظددر إليهددا كددذلك كعمليددة اسددتثمار 

لخيرات السدودان وإمكاناتدس لمصدلحة أهلدس جميعداً وللنداس مدن حولدس ومدن حدول السدودانا 

كما أن التنمية في الجنوب واالستثمار فدي مدوارده الغنيدة سديمكن السدودان مدن االضدطالع 

و ويدخلددس رقمدداً مددسثراً فددي األفريقدديوره اإلقليمددي والوفدداء بمسددسوليات انتمائددس العربددي بددد

التجارة والتبادل الددوليينا إن النجداو فدي تنفيدذ خطدة التنميدة هدذه يتطلدب منهدا أن تتضدمن 
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مشددروعات لتأهيددل البنيددة األساسددية السددتعادة مددا كددان قائمدداً والتوسددع فددي تمهيددد الطددرقو 

م الواصددل بدين الجنددوب والشدمالو والطددرق الرابطدة بددين السددودان وبخاصدة طريددق السدال

ودول الجدوارو ومددد خطددوط السددكك الحديديددة وإعددادة تأهيددل المطددارات والمهددابط وإنشدداء 

المزيدد منهدا واالرتقدداء بالنقدل النهدري عنايددة بدالمجرى وزيدادة فددي مدواعين النقدل وتأهيددل 

افة المزيددد منهددا ألن النقددل النهددري المراسددي والمددوانم النهريددة القديمددة وتوسدديعها وإضدد

يشددكل أقددل سددبل المواصددالت كلفددةا إن حركددة إعددادة التأهيددل والتنميددة المرتجدداة تتطلددب 

اهتمامدداً حقيقيدداً بالبنيددات األساسددية التددي ال غندددى عنهددا فددي الجهددود التنمويددةو ولتحقيدددق 

أنحداء الدبالد االتصال والتواصل والتمازج بين أهل الجنوب وبينهم وبدين أبنداء وطدنهم فدي 

 األخرىا

ومددن المشددروعات الكبددرى واألساسددية التددي ينبغددي اسددتئناف العمددل بهددا علددى وجددس 

السرعة مشروع قنداة جدونقلي الدذي سيسداهم فدي تأسديس حيداة جديددة حولدس لمصدلحة أهدل 

المندداطق التددي يجتازهددا مددن حيددث اسددتخدامس كمعبددر للنقددل المددائي والطددرق والمراعدددي 

وة الحيوانيددة والسددمكية والصددناعة والتنميددة االجتماعيددة فددي كددل والزراعددة واسددتثمار الثددر

وجوهها كما هو مخطط لذلك المشروعا لكل هذا إضافة إلى مدا تحققدس القنداة مدن مزيدد مدن 

الددتحكم فددي األحبدداس العليددا للنيددل وبمددا تحققددس القندداة مددن زيددادة مقدددرة فددي حصدديلة الميدداه 

نشداء المشدروع بكدل مكوناتدس مناصدفة لمصلحة السودان ومصر الشدريك فدي تحمدل كلفدة إ

بينهددا وبددين السددودانو واألنتفدداع المتسدداوي بفددائه الحصدديلة المائيددة المترتددب علددى حفددر 

 القناةا

إن مدا يدذخر بدس إقلديم جندوب السدودان مدن ثدورة معدنيدة مختزندة فدي بدداطن األرض 

وعلى ضفاف بعه األنهدار والصدخور الرسدوبية علدى وجدس األرض يشدكل فدي حدد ذاتدس 

ورداً ضخماً للثروة ومجاالً رحبداً لالسدتثمار الدوطني والخدارجيا ولعدل مدا تدم فدي مجدال م

استثمار الدنفط فدي منداطق شدمال اإلقلديم ومدا أكدتدس األبحداا والمسدوحات الجيولوجيدة مدن 



 271 

مخزون كبير في أواسط اإلقلديم الجندوبي وفدي منداطق أخدرى فدي السدودان تبشدر باإلمكدان 

كمصدددر للطاقددة لالسددتخدام الددداخلي ومددا تدددره صددادراتس مددن  الهائددل الددذي يددوفره الددنفط

أموالو وبما يمكن أن يقوم عليس من صدناعات بتروكيماويدة  تشدكل إضدافة حقيقيدة وهائلدة 

لقددرات السدودان فددي االسدتثمار والزراعدة وغيرهددا مدن القطاعدات الحيويددة فدي االقتصدداد 

تماعيدة والبشدريةو خاصدة التعلدديم الدوطني وفدي البنيدة األساسدية وفدي مجدداالت التنميدة االج

والعلدددم والتقاندددة والثقافدددة والصدددحة والتوسددددع فدددي االتصدددال وفدددي مجدددال المعلومددددات 

والمعلوماتية وما يقدم من نصيب في عائدات الدنفط لألقداليم والواليدات والمنداطق التدي يدتم 

االكتشدداف واالسدددتخراج واالسددتثمار سددديكون مدددن العوامددل المدددسثرة فددي تحقيدددق التنميدددة 

 المتوازنة واالرتقاء بالحياة في كل أنحاء السودانا 

أشدرنا إلددى أهميددة توافددق التمويدل لخطددة التنميددة وبرامجهددا وهدذا بدداب محددوري فددي 

نددس قددد نددال حظدداً مددن االهتمددام الددوطني واإلقليمدديو أحسددن الطددالع مددن مقومددات التنميددةا و

تواصدلها عقدددين خاصدة العربديو والدددوليا والحكومدة قددد تمكندتو وبددرغم كلفدة الحددرب و

من الزمان في مرحلتها األخيرة من توفير جاندب مدن التمويدل إلعدادة التأهيدل والتنميدة فدي 

الجندددوب وبالنسدددبة لدددبعه المشدددروعات والمندددداطق األخدددرىا ثدددم رأت الحكومدددة مددددن 

الضروري إنشاء صندوقاً وطنياً إلعمدار الجندوب ووفدرت لدس قددراً مدن التمويدل مكندس مدن 

ر للجندوب منحتدس أولويدة عاليدة بدء تنفيذ بعه المشد روعاتا كمدا صدممت برنامجداً إسدعافيا

ووجهت العديد من القطاعات والدوزارات إلدى الحدرص علدى بدذل مجهدود اسدتثنائي إلنفداذ  

ذلدك البرندام  اإلسدعافيا وكاندت مدن ثمدار ذلدك افتتداو العديدد مدن المشدروعات فدي مدينددة 

ّمور ليكددون شدمل االسدتقاللفدي عيدد  2003 عدامملكدال فدي مطلدع  ت مطدار ملكدال الدذي طردـ

مطاراً دولياً يستقبل كل أنواع الطائرات بأحجامهدا المختلفدةا كمدا تدم افتتداو محطتدي الميداه 

دددع  سّم والكهربدداء بعددد أن أضدديفت إليهمددا وحدددات إضدددافيةو وكددذا الميندداء النهددري الددذي ور

دددعت أرصدددفتس وزادت طاقتدددس السدددتقبال البدددواخر النيليدددة الناقلدددة للركددداب والبضدددائعو و سّم

ومرابطس كذلك ليستقبل عدداً كبيدراً مدن البدواخر والصدنادل فدي وقدت واحددا وافتدتح كدذلك 
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مركددزاً للتدددريب المهنددي سدداهمت المملكددة العربيددة السددعودية فددي تمويلددسو وبدددأ العمددل فددي 

معهدددد التقنيدددات الزراعيدددة وتقنيدددات تنميدددة الثدددروة الحيوانيدددة والسدددمكية عبدددر التددددريب 

ألبحددااا ويددتم تنفيددذ هددذا المشدددروع شددراكة بددين السددودان ومصددرو حيدددث والتدددريس وا

التزمت مصر بمد المركدز بالمعددات واألجهدزة التعليميدة والبحثيدة وتليدات الزراعدة وصديد 

األسما  ألغراض التدريب ونقدل التقاندة إلدى الحقدلو ومدده كدذلك باألسداتذة والمحاضدرين 

صف كدل طرقهدا الداخليدة وقدد سدبق ذلدك كلدس والفنيينا وشهدت مدينة ملكال نقلة كبرى بر

صيانة مستشفي ملكال وتطويره بإعاندة أوربيدةا كمدا تمدت صديانة كدل المددارس بمراحلهدا 

المختلفة بالمدينةا وتم إنجاز مماثل في مدينة جوبدا التدي عداد إليهدا كدذلك العديدد مدن كليدات 

مديندة جوبدا فدي نهايدة ووحدات جامعة جوبداا وتدم افتتداو المنشدات الجديددة والمطدورة فدي 

ا وقد أعدان تحقيدق كدل هدذه المنجدزات حدرص مجلدس تنسديق الواليدات 2003شهر يونيو 

 الجنوبية على العمل والمتابعة من مقره في مدينة جوبا وكذا الوزارات التابعة لسا

كما بدأ عمل مماثل في مدينة واوا ويشكل ما تدم فدي هدذه المددن وغيرهدا مدن مواقدع 

مدن البرندام  المعدد إلعدادة تأهيدل اثندين وخمسدين مديندة وتطويرهدا فدي  في الجنوب جزءاً 

يددة والتوسددع فددي اإلنتاجالجنددوب إضددافة إلددى بدددء بعددث الحيويددة فددي بعدده المشددروعات 

 الزراعة المطرية اةلية والتقليديةا

أمددا الجهدددد العربدددي فدددي تنميدددة الجندددوب بتدددوفير التمويدددل لمشدددروعات خطدددط لهدددا 

لجددوى لهدا األماندة العامدة لصدندوق إعمدار الجندوب والمندداطق السدودانو وأعددت دراسدة ا

األخددرى التددي تددأثرت بددالحرب فإنددس قددد أتددى فرديدداً وجماعيدداًو وأعلددن االلتددزام بددس فدددي 

االجتماعات التنسيقية الثالثدة التدي دعدت جامعدة الددول العربيدة إلعددادها مدن مقدر األماندة 

تمويددل والتنميددة العربيددة والمجددالس العامددة لجامعددة الدددول العربيددة والدددول ومسسسددات ال

ومنظمات القطاع الخاص العربدي لتدوفير المدوارد للصدندوق العربدي لددعم السدودان لتنميدة 

ببيدروتا ومخطدط لهدذه  2001جنوبس الذي أنشأتس القمدة العربيدة التدي انعقددت فدي مدارس 



 273 

وب أن االجتماعددات التنسدديقية أن تتواصددل وللقدداءات األمددين العددام لصددندوق إعمددار الجندد

تسددتمر لتوسدديع نطدداق التمويددل العربددي للتنميددة فددي الجنددوب ومتابعددة تنفيددذ المشددروعاتا 

ومن الخطوات التي أكددت اهتمدام جامعدة الددول العربيدة بدأمر السدالم فدي السدودان وتنميدة 

 جنوبس تشكيل اللجنة الوزارية العربية المعنية بالسالم في السودانا 

الدوليددة  األسددرةليمددي بتنميددة الجنددوب اهتمددام مددن تددزامن مددع االهتمددام الددوطني واإلق

ات اإلقليميدة وبعده الددولو إذ أعلدن االتحدادالمتحددة و األمدمبهذه القضية خاصة منظومدة 

األوربددي وكثيددر مددن دولددس األعضدداء عددن االسددتعداد للمسدداهمة فددي إعددادة التأهيددل  االتحدداد

االسدتعداد الواليدات المتحددة  والتنمية في السودان فور توقيع اتفداق السدالم كمدا أعلندت ذات

األمريكيدة إذ وعددت بتقدديم عدون تنمدوي رسدمي كبيدر للسدودانا كمدا أبددت حرصدها علددى 

تشجيع القطاع الخاص األمريكي ذي القدرات الهائلدة علدى االسدتثمار فدي السدودان فدي كدل 

ها المجاالت االقتصاديةا ووعدت أيضاً برفع العقوبدات االقتصدادية االحاديدة والتدي فرضدت

 على السودانا

المتحددة دورهدا فددي مجدال العدون اإلنسداني إلدى أن تسددتقر  األمدمويسمدل أن تواصدل 

األوضددداع فدددي المنددداطق التدددي تدددأثرت بدددالحرب وأن تضدددطلع مدددع منظماتهدددا وبرامجهدددا 

المتخصصدددة ومسسسدددات التمويدددل الدوليدددة ممثلدددة فدددي البندددك الددددولي لينشددداء والتعميدددر 

ام  إنمائية وخدميدة فدي السدودان وخاصدة فدي الجندوب فدي وصندوق النقد الدولي بتنفيذ بر

مرحلددة السددالم وأن تعددد دراسددات الجدددوى االقتصددادية والفنيددة للعديددد مددن المشددروعات 

وتقديم النصح في مجال السياسات االقتصدادية والماليدة وأن تعدين فدي بنداء قددرات أجهدزة 

صدة الجمعيدات الطوعيدة غيدر الدولة والقطاع وتقديم الددعم لمنظمدات المجتمدع المددنيو خا

 الحكوميةا
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 بناء الثقة: استدامة السالم وجعل الوحدة جاذبة -4

 

إن مواصلة كل هذا الذي ذكرناه في هدذا البدابو وجعدل الوحددة جاذبدة ألهدل 

جنددوب السددودان يعتمددد إلددى حددد بعيددد علددى أن يثمددر هددذا الجهددد فددي بندداء الثقددة بددين 

الشدمال والجنددوب وفددي داخلددسا فدإن تددوافر الثقددة أمددر بدالغ األهميددة فددي تمتددين وحدددة 

تتدوافر بددالتعبير عدن الرغبدة فددي  المجتمدع السدوداني وتأسديس منعددة الدولدةا والثقدة ال

تحقيقها وإنما تقوم علدى اعتبدارات نفسدية وحقوقيدة وتنمويدة ومشداركة متسداوية فدي 

الشددأن الددوطني فددي مختلددف صددوره وعلددى تدددرج مسددتوياتسا ولكددن ينبغددي أال يتخددذ 

ذريعددة لعرقلددة اسددتدامة السددالم أو صددد تيددار الوحدددة علددى أسددس هالميددة غيددر قابلددة 

رادت جماعدددة مدددن الصددفوة الجنوبيدددة أو الشدددمالية أن تحقدددق مطلبددداً للقيددامو وكلمدددا أ

عسيراً أو غير عادل تتخذ من عدم بنداء الثقدة وتوافرهدا ذريعدة للتفلدت والتنصدل مدن 

الوفاء بااللتزامات الواردة في اتفاق السدالما لدذا مدن الخيدر لندا أن نتحداكم عندد قيداس 

وأنددس مددن حسددن الطددالع أن اتفدداق  تددوافر الثقددة مددن عدمددس إلددى معددايير قابلددة للقيدداسا

ه مدن األمدور القابلدة للقيداسا وإنندا إطدارالسالم وخطة التنمية والبرام  المدرجدة فدي 

لنقتددرو أن أي عنصددر مددن العناصددر يريددد أي طددرف أن يدخلددس فددي اعتبددارات بندداء 

الثقة يجب أن يصاه بصورة قابلة للقيداسو كدذلك لكدي نعلدم جميعندا مدا الدذي نقصدده 

دا عن بناء الثقدة وتوافرهداو وإال هللندا عرضدة لتفسديرات ذاتيدة وأمزجدة عندما نتح

 متقلبة تقوم على مصالح ضيقة لفرد أو مجموعةا 

وإن المعدايير الماديدة ينبغدي أن تسددند وتددعم باعتبدارات قيميددة وثقافيدة ونفسدية تهيددم 

ة إلددى القبددول المشددتر  والمتبددادل لبعضددنا الددبعه ألن إضددافة هددذه االعتبددارات المعنويدد
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االعتبددارات الماديددة تشددكل فددي تفاعلهددا عناصددر تحقددق اإلرادة السياسددية السددتدامة السددالم 

 والعيش المشتر  في وطن واحد ونعمل سوياً لتحقيق تقدمس ورفعتس وعزتس ومنعتسا 

 نظــام الحكــــم

إن مسددألة نظددام الحكددم فددي بلددد معددين قضددية جوهريددة خاصددة فددي الدددول حديثددة 

يدة ذلدك فدي بنداء األمدة والدوطن والدولدةا فنظدام الحكدم المختدار هدو الدذي و لمحوراالسدتقالل

يددتحكم فددي مدداالت ذلددك جميعدداًا والفددرق شاسددع بددين التعددرف علددى نظددم الحكددم السددائدة فددي 

العالمو أو تلك التدي سدادت ثدم بدادت وبدين تصدميم نظدام حكدم لمجتمدع معدين يقدوم علدى عددم 

ن ناحيددةو ويكددون قائمدداً علددى إدرا  حقددائق ذلددك المجانبددة بينددس وبددين التجددارب اإلنسددانية مدد

المجتمدع تكوينددسو بنيانددسو قيمددسو تأريخددس وانعكدداس  ذلددك علددى أطددوار تقدمددس ومددا لحقددس مددن 

نكسدداتو وصددادفس مددن معوقدداتو ومقوماتددس الثقافيددة واالقتصددادية واالجتماعيددة وعوامددل 

لمتاحددة لكددل المناعددة والهشاشددة فيددسا ثددم مدددى تددوافر معامددل الرضددى ومدددى المشدداركة ا

مكونات األمة الثقافيدة والعقيديدةو ولكدل فئدات المجتمدع وجهدات الدوطن الدذي يقدوم فيدس ذلدك 

المجتمعو إذ أن تلك كلها من العناصر والعوامدل األساسدية فدي مواءمدة نظدام الحكدم لظدروف 

والتطدددور فيدددسا وإن جدددوهر  اإلنتددداجمجتمدددع معدددين وقدرتدددس علدددى إطدددالق قدددوى اإلبدددداع و

لحقدة هدو التعبيدر الحدر والمسدسول عدن اإلرادة الحدرة التدي ال تقيددها المقعددات الديمقراطيدة ا

مثددل العددوز والحاجددة والفقددر والتهمدديشا ومددن معددايير ذلددك مدددى تمكددن جمددوع األمددة مددن 

المشداركة الحددرة الطليقددةو لدديس فقددط فددي اتخدداذ القددرار السياسددي واالقتصددادي واالجتمدداعي 

 تخاذهاوالثقافيو وإنما في صنعس كذلك قبل ا

ومددن أهدددم المقعدددات التدددي تحدددول دون ذلددك مسدددتويات التعلدديم والثقافدددة والدددوعي  

والتمتددع بخدددمات الصددحة والوقائيددة والعالجيددةو والمشدداركة فددي توفيرهددا والتمتددع بفددرص 

العمددل المتسدداوية والطليقددة مددن كددل القيددود المحدددداتو عدددا قيددد القدددرة علددى العمددل كفايددة 
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وضددمان قدددر مددن الدددخل نتيجددة المشدداركة فددي العمددل المنددت   وجهددداً واسددتعداداً لمواصددلتس

والمجددزي أو اعتمدداداً علدددى ضددمانات اجتماعيدددة أسددرية ومجتمعيدددة لمددن هدددم فددي مرحلدددة 

الطفولةو أو من تقدمت بهدم السدن بعدد عطداء اتصدل عقدوداً مدن الدزمن أو للدذين يعدانون مدن 

مددع تلبيددة الحاجددات أي ضددرب مددن ضددروب اإلعاقددةا وأن يكددون الدددخل المتدداو متكافئدداً 

األساسية الروحيدة والماديدة واالجتماعيدة والثقافيدةا وأن تكدون الدولدة متمكندة بفضدل النظدام 

السياسدي الدذي تختداره قدادرة علدى تدوفير األمدن فدي غيدر تعدد علدى الحريدات ومسداهمة فدي 

تددوفير الحاجددات األساسددية التددي سددبقت اإلشددارة إليهدداو إضددافة إلددى تددوفر المددأوى المناسددب 

ألسر واألفرادا ولكي يتحقق ذلك جميعاً في جوانبدس الماديدة فدإن األمدر يتطلدب تدوافر بنيدات ل

والحددوار االجتمدداعي واالقتصدادي والتواصددل بددين المددواطنينو  اإلنتداجإرتكازيدة تمكددن مددن 

وبينهم وبين العالم من حولهما ومدن المعدايير األساسدية لكفايدة نظدام الحكدم مددى قدرتدس علدى 

 اإلنتدداجيددة للددوطن واالقتصدداد فددي كدل قطاعاتددس مددا اتصددل منهددا باإلنتاجقدددرات االرتقداء بال

المادي وما تعلق منها بالخدماتا وفي بلد كالسدودان تقداس نجاعدة الحكدم بقددرة نظامدس علدى 

تحقيددق التنميددة المتوازنددة المحققددة للعدددل واألنصدداف السياسددي واالقتصددادي واالجتمدداعي 

السدابقةو وإن اتجهدت نيتهدا وأهددافها إلدى تحقيدق هدذه التنميدة  والثقافيو ألن الدولة في العقود

المتوازنةو فإن خيالها وقددراتها ومدا تدوافر لهدا مدن مقومدات تلدك التنميدة لدم تكدن بكافيدة فدي 

االسدددتجابة لتحقيدددق مطالدددب التنميدددة المتوازنددددةا إن الدددبعه يخلدددط بدددين التنميدددة والنمددددو 

اً لتحقيددق التنميددة فإنددس ال يحققهددا منفددرداً إذ االقتصدداديا والنمددو االقتصددادي وإن كددان الزمدد

التنميددة فدددي حقيقدددة أمرهدددا تنميدددة بشدددرية وتهيئدددة الظدددروف للبشدددر لكدددي ينتجدددوا ويبددددعوا 

ويتمتعدون بثمددار جهدددهم وكدددهم وإبددداعهم الفكددري والفندديا ومددن متطلبددات هددذا اإلدرا  أن 

علدى تكرارهدا وهدي يتدذكر واضدعوا السياسدة والمخططدون والمنفدذون حقيقدة طالمدا داومدوا 

أداة التنميددة وغايتهددا األسددمىا وإذا مددا أتيحددت لددس فددرص الددتعلم  اإلنسددانتلددك القائلددة بددأن 

والتدريب اتسعت أمامس مجداالت الحريدة والخيدارات وفدرص اإلبدداع بدل ويسدتطيع أن يغيدر 

واقعس الجماعي والفرديو ذلك أن أوضاع الفرد ال ضمانة لالرتقداء بنوعيتهدا فدي هدل نظدام 
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ة أمددام مواطنيدس ويضددمن لهدم حددداً أدندى مددن يتديح الفددرص المتسداويال ال يقدوم علدى العدددل و

إشددباع حاجدداتهم وصددون حقددوقهم وحريدداتهما إن تددوافر ذلددك جميعدداً يخلددق دافعيددة لتحقيددق 

والجماعددات فددي كامددل اسددتعداد  اإلنسددانالتقدددم وتعميددق مشدداعر االنتمدداء للددوطن ليكددون 

رة متصددلة لالضدطالع بمسددسولياتس لتحقيدق ذلددك التقددم وتحمددل مدا قددد يتطلبدس ذلددك مدن مثدداب

علدى العمدل أو تقددديم التضدحياتا وبهدذا يترسددخ مبددأ الحدق فددي التنميدةو الجماعيدة والفرديددة 

ويتنزل واقعاً معاشاً خاصة إذا ما تم تخير أنجدع المنداه  والوسدائل لتحقيقدس متوازنداً فدي كدل 

تمداعي أرجاء الوطن ولكل إنسانس أياً كدان موقدع إقامتدسا لدذا فدإن قضدايا االهتمدام بالبعدد االج

وتحقيق العدالة والمسداواة فدي الفدرص وصدون الحريدات المقترندة بالمسدسوليات والواجبدات 

كلهددا مددن القضددايا الجوهريددة والمكونددات األساسددية لنظددام الحكددم الراشددد الددذي يددتالءم مددع 

الحيداة البشدرية وحاجدات مجتمدع بعيندس وإشددباع حاجدات كدل مواطنيدس ارتكدازاً علدى جهدددهم 

تظدددالم أو إدخدددال اعتبدددارات غيدددر موضدددوعية فدددي اقتسدددام الثدددروة وكددددهم دون هلدددم أو 

 والمشاركة في السلطةا

إن الندداهر فددي نظددم الحكددم التددي تعاقبددت علددى السددودان ومضدداهاتها مددع المبددادع 

واالعتبدارات الدواردة فدي صددر هدذا البداب يسدتطيع أن يتبدين مددى كفايتهدا أو قصدورها بددل 

خاصدة نجداو أو فشدل النخدب المثقفدة او تلدك التدي يستطيع أن يتبدين كدذلك معدايير نجاحهدا و

فددي تصددميم وإنفدداذ نظددام حكددم عصددري يددتالءم مددع  االسددتقاللتددداولت علددى السددلطة منددذ 

هروف السودان وحقدائق واقعدس وتلبيدة حاجدات تقدمدسا وهدل تمكندا مدن االتفداق علدى أسدس 

م الحكدم والدولدة ذلدك النظدام السياسدي" وهدل لندا مدن البصديرة المعيندة علدى التمييدز بدين نظدا

وبدين اإلدارة أي الحكومددة المعنيددة فددي زمددن وهددرف معددينو أم أن نتيجددة لعدددم القدددرة علددى 

هددذا التمييددز فهمنددا أن إدارة حكومددة بعينهددا أو معارضددتها ال تتحقددق إال بمعارضددة الددوطن 

وهدددم نظددام حكمددسا إن مددا ذكرندداه عنددد التأمددل فددي الدددروس والعبددر الناشددئة مددن تعاقددب 

يدل بصورة واضدحة علدى أن النخبدة المثقفدة لدم تفلدح بعدد  االستقاللوالعهود منذ الحكومات 

في ابتدداع نظدام حكدم يفدي بحاجدات المجتمدع السدوداني فدي حاضدره ومسدتقبلسا وأن حدظ مدا 
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جربنا في القدرة والنجاعة قد أتدى ضدامراًا والبدد لندا مدن إعمدال الفكدر النيدر وعميدق التأمدل 

نقص والقصدور لنعمدل علدى تالفيهدا وتجاوزهدا ونحدن نسسدس فدي مدواطن الخلدل ومواقدع الد

 لنظام الحكم في مرحلة ما بعد السالما

 الرؤى الصحيحة والتطبيق المتعثر

تعاقبددت علددى السددودان عهددود ديمقراطيددة تعدديددة ونظددم عسددكرية أصددابها بعدده  

ريددات التغييدر فدي اتجدداه التحدول الدديمقراطي والتعدديددة بعدد فتدرات حفلددت بدالقيود علدى الح

اعتبرت الزمدة لتدأمين الدنظم الجديددة فدي أول عهددهاا وكدان مدن  اإلنساناألساسية وحقوق 

المبدررات التدي أطالدت تمداد المراحدل االسدتثنائيةو أن المعارضدة خاصدة مدن تلقداء الحركددة 

مسدعى لعدودة القددديم الدذي لددم  األحددزابالنقابيدة المهنيدة واألحددزاب فدي تزايدد فدداعتبر نشداط 

تذكر في معالجدة الحدرب األهليدة وال فدي تحقيدق التنميدة أو قضدايا أمدن الدوطن يثبت فاعلية 

عتبدر نشدداط النقابدات مدن قبيددل السدعي لزعزعدة الددنظم التدي أعقبدت االنقالبددات ااألخدرىا و

ا اإلنتداجالعسكرية وأنها من قبيل التركيدز علدى الحقدوق وإهمدال الواجبدات وتعطيدل مسديرة 

حددوال التدي جداءت بهددا االنقالبدات العسدكرية اعتبددرت علدى حدين أن المعارضددة فدي كدل األ

هذه االنقالبات اعتداء علدى الحريدة وقطدع الطريدق أمدام المسديرة الديمقراطيدةو األمدر الدذي 

اعتبددر سددعياً لحرمددان تلددك المسدديرة مددن الوقددت الكددافي لتطورهددا حتددى تحمددـخل الديمقراطيددة 

الددوطن وتحقيددق التنميددةا وهلددت نتدداج الفشددل الددوطني فددي معالجددة الحددرب األهليددة وتددأمين 

بوجددوده كظدداهرة مجتمعيددة زماندداً طددويالً دون كبيددر  االعتددراف إطددارقضددية التنددوع فددي 

إفسدداو فدددي التعبيددر عندددس فددي نظدددام الحكدددم وبنيددة الدولدددة الهيكليددة أو القدددرار السياسدددي أو 

االقتصددادي أو االجتمدداعيا وحتددى اإلعددالم القددومي لددم يعبددر التعبيددر الددوافي عددن التعدددد 

الثقافي أو الفنون الشعبية والعادات والتقاليدد المتنوعدة الغنيدة التدي يدذخر بهدا السدودانا فبعدد 

ي االعتبددار الكددافي عنددد وضددع الدسددتور االتحددادالوعددد بمددنح مطلددب أهددل الجنددوب بددالحكم 

مدن داخدل البرلمدان الدذي تدم التوافدق علدى أساسدس  االسدتقاللالدائم كما جاء في قرار إعالن 
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وتوصيات لجنة اإلثني عشر التدي انبثقدت عدن مدستمر المائددة المسدتديرة  1955في ديسمبر 

الدذي جداء كدأوفى تعبيدر عدن  1969و وإعدالن التاسدع مدن يونيدو 1965الذي عقد في عدام 

بالتنوع وبخصوصدية الجندوبو ووجدد قددراً معتبدراً مدن التعبيدر عندس فدي اتفاقيدة  االعتراف

و جداء التعبيدر الكامدل عدن حقيقدة التندوع 1973و وفدي دسدتور عدام 1972أديس أبابدا عدام 

عنس في بنية الدولة وفدي عالقدة الددين بالدولدة والهويدة المركبدة للسدودان واعتمداد المواطندة 

يو فددي مدددداوالت االتحدددادكأسدداس للحقدددوق والواجبددات الدسدددتورية واألخددذ بنظدددام الحكددم 

سدداً لسددعيها إليقدداف مددستمر الحددوار الددوطني حددول قضددايا السددالمو واعتمدددتها الدولددة أسا

الحددرب وتأسدديس السددالم عبددر التفدداوض مددع الحركددة الشددعبية التددي رأت فددي ذلددك التقريددر 

ي علدى االتحدادوتلك التوصيات إشارة طيبة للتوجس صدوب السدالما ثدم صددر قدانون الحكدم 

ي فدي السدودانا وعندد سدن قدانون الحكدم المحلدي االتحدادأساس توصيات لجنة تطبيق الحكم 

مرحلة التطبيق ههرت مفارقدات بدين توصديات مدستمر الحدوار الدوطني حدول والدخول في 

خيدددارات الحلدددول  إطدددارقضدددايا السدددالم فدددي السدددودانو خاصدددة التوصددديات الدددواردة فدددي 

يددةو االتحادي التددي شددملت تفصدديالً فددي السددلطات االتحددادوالتوصددية باألخددذ بنظددام الحكددم 

والسددلطات الوالئيدددةو والسدددلطات المشددتركة أو المتبقيدددةو وتوصددديات لجنددة تطبيدددق الحكدددم 

ي فددي السددودان مددن ناحيددةو ومددا جدداء فددي نصددوص القددانون ومندداه  التطبيددق مددن االتحدداد

ي وبمدا جمعتدس مدن أهدل االتحدادناحية أخرىا فليس بمستغرب أن تتنبدس لجندة تطبيدق الحكدم 

ع العاصددمةو فلقددد أوصددت تلددك اللجنددة بأهميددة المعالجددة الفكددر والخبددرات إلددى أهميددة وضدد

الخاصددة لوضددع العاصددمة بحسددبانها عاصددمة الددوطن كلددس وعاصددمة لكددل أهددل السددودان 

وطرحددت األبدددال لمعالجددة وضددعها وقامددت أفكارهددا علددى أهميددة مراعدداة أوضدداع غيددر 

ة المسددلمين بالعاصددمة كمددا اقترحددت فددي نطدداق مدينددة الخرطددوم فكددرة العاصددمة اإلداريدد

ولقددد طفددت مسددألة العاصددمة القوميددة  (Administrative Enclave)محدددودة المسدداحة 

إلددى السددطح مددن جديددد فددي مفاوضددات السددالم بنيروبددي وفددي مددا اقترحددس إعددالن القدداهرةا 

ي مدن جديدد كدذلكا فتسدبب االتحدادوبرزت ذات الخيارات التي طرحتها لجنة تطبيدق الحكدم 
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تطبيدقا فتوصديات المدستمر وتوصديات لجندة تطبيدق ذلك في بروز العثرات التي صاحبت ال

ي ركددزت علددى أهميددة الموازنددة بددين مددا أسددمتس ممسددكات الوحدددة الوطنيددة االتحددادالحكددم 

والتوسدع فددي السددلطات األصددلية للواليددات الممكنددة مدن التعبيددر عددن التنددوع وتوسدديع قاعدددة 

ي تلددك التوصديات بمددا حتفمظ فداالمشداركة وإفسداو المجددال أمدام تحقيددق التنميدة المتوازندةا فدد

يدة إضدافة إلدى التخطديط والتصدرف االتحاديعدرف بالسدلطات السديادية للمركدز أو الحكومدة 

في مجاالت معينة كدالتخطيط التربدوي والتخطديط الثقدافي والتخطديط اإلعالمدي بحسدبان أن 

تلك المجداالت هدي منداطق خلدق قاعددة فكريدة وشدعورية يتوحدد المواطندون عليهدا مدع مدنح 

الخطددط القوميددة العامددة بمددا  إطددارت حددق التخطدديط الددوالئي فددي ذات المجدداالت فددي الواليددا

يراعى خصوصيات تلك الوالياتا وأعتبمدرت المدوارد الطبيعيدة مدوارد عامدة تملكهدا الدولدة 

وتتصدرف فيهددا الواليددات بمقددار مددا تحدددد لهدا السددلطات المركزيددةا ولكدن هددذه التوصدديات 

كتشددف ويرسددتثمر فيهددا مددورد طبيعددي أو ينشددأ فيهددا حرصددت علددى أن تجعددل للواليددة التددي ير 

مشدروع قددومي أن يكدون لهددا نصديب فددي عائددد ذلدك االسددتثمار وتلدك المشددروعات القوميددة 

ي بوضددع االتحددادكمدا هددو الحددال فددي مشددروع الجزيددرةا ولقدد أوصددت لجنددة تطبيددق الحكددم 

ن نطدداق قدانون للحكدم يبدين سددلطات كدل مدن المركددز والواليدة ويضديق إلدى أبعددد مددى ممكد

يدددة قدددد دلدددت أن مجدددال السدددلطات المشدددتركة االتحادالسدددلطات المشدددتركة ألن التجدددارب 

والمتبقيددة هددو الددذي يثيددر النزاعددات بددين المركددز والواليددات ويفضددي إلددى التضددارب فددي 

التطبيدقو األمدر الددذي قدد يقدود إلددى االرتبدا و خاصدة عنددد جددة التجربدةا كمددا أوصدت بددأن 

 ً  باعتبددار عدداملين أساسدديين همددا تددوافر المددوارد الكافيدددة يددأتي التطبيددق بعددد ذلددك متدددرجا

لممارسددة السددلطاتو وتددوافر األطددر البشددرية المهنيددة والفنيددة المدربددة القددادرة علددى تسدديير 

األداء في الواليدات لمدا فيدس بسدط الخددمات للمدواطنين وتحقيدق التنميدةا ولكدن التطبيدق جداء 

ري قددد جدداء متضددخماً: سددت وعشددرون دفعددة واحدددة والهيكددل التنظيمدديو السياسددي واإلدا

واليدة ومئدات المحافظدات مددع توسدع فدي عددد الددوالة والدوزراء والمستشدارين والمحددافظين 

واإلداريدددين والوحددددات الفنيدددة واقتضدددى ذلدددك تدددوفير الرواتدددب والمخصصدددات األخدددرى 
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والمكاتددب والمسدداكن والعربددات والهواتددف وغيرهددا مددن حاجددات تسدديير العمددل المكتبدددي 

فأتضددح أن العديددد مددن الواليددات والمحافظددات ال تملددك المددوارد الكافيددة لمقابلددة  والميدددانيا

متطلبددات اإلدارة وبسددط الخدددمات والحفدداه علددى نوعيتهددا ولددم تكددن الدولددة لفتددرة طويلددة 

قددادرة علددى تقددديم الدددعم الكددافي الددذي يسددد الفجددوة بددين مددوارد الواليددات ومنصددرفاتها مددن 

والفندددي واالجتمددداعي والقددددرة علدددى الصدددرف علدددى رواتدددب الجهددداز السياسدددي واإلداري 

الخددمات وتحقيدق قددر مدن التنميدةو بدالرغم مدن إنشدائها لصدندوق دعدم الواليدات بسدبب مددا 

تفرضس الحرب األهلية من كلفدة باهظدة لمواجهدة متطلباتهدا حقنداً لددماء المدواطنين وحفاهداً 

السددودان مددن علددى وحدددة الددوطن فددي هددل موجددة الحصددار والعقوبددات التددي فرضددت علددى 

الخدارجا األمدر الدذي دفدع الواليدات إلدى فدرض المزيدد مدن الضدرائب والرسدوم علدى السددلع 

والخددددمات وابتددددعت طدددرق لتحصددديل ذات الضدددريبة فدددي اكثدددر مدددن موقدددع علدددى السدددلع 

والحيوانددات العددابرة بددين الواليددات وحتددى داخددل الواليددات والمحافظدداتو وفرضددت رسددوم 

ة والثددروة الحيوانيدةا ولقددد ترتدب علددى تعددد الضددرائب العبدور علددى السدلع الزراعيددة خاصد

وارتفددداع أسددعار السدددلع بسددبب تلدددك الضددرائب والرسدددوم  اإلنتدداجوالرسددوم ارتفدداع كلفدددة 

فضددمرت حظددوه المنتجددين وتصدداعدت كلفددة المعيشددة علددى المددواطنين وضددعفت القدددرة 

ادرا وندت  عدن الصد أسدواقالتنافسية للصادرات الزراعية والحيوانية والسدلع الصدناعية فدي 

ذلك معاناة أقعددت بعده المنتجدين عدن مواصدلة الزراعدة كمدا أدت مدع أسدباب أخدرى إلدى 

دمر  وتصداعدت الكتلدة النقديدة التدي  اإلنتداجمعاناة العديد مدن القطاعدات الصدناعيةا ولمدا ضر

تتندافس علدى قليدل السدلع المندت  والمسدتوردو تصداعد التضدخم قبدل أن تدتمكن الحكومدة مددن 

و وتثبيددت سددعر صددرف الجنيددس السددوداني مقارنددة بمددا يعددرف بددالعمالت الحددرة الددتحكم فيددس

وتحقيددق نسددبة عاليددة مددن النددات  اإلجمددالي المحلدديا ولكددن الكثيددر مددن أوجددس المعاندداة علددى 

الجمدداهير مددا يددزال محسوسدداًو والتنميددة وإن تواصددلت لددم تبلددغ المقدددر والمددأمول بسددبب 

ةو كمددا أن الصددرف الموجدس إلددى االسددتثمار فددي اسدتمرار النزاعددات المسددلحة وكلفتهدا العاليدد

الطددرق وغيرهددا مددن البنددي األساسددية ال يدددر عائددداً مباشددراً أو سددريعاً وإنمددا تددنعكس تثدداره 
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علددى االقتصدداد الددوطنيا كددل هددذا قددد عظددم اةمددال المتعلقددة علددى السددالم والحددرص علددى 

د إلنهدداء اسددتدامتسو ممددا يفددرض علددى المتفاوضددين مسددسولية مضدداعفة فددي السددعي الجددا

المفاوضددات المتواصددلة بددالتوقيع علددى اتفدداق للسددالم الشددامل العددادل والمنصددف والقابددل 

ي بعددد أن قطعدت مددى مقددراً مددن االتحدادلالسدتدامةا بددأت مراجعدة حقيقيددة لتجربدة الحكدم 

الزمانو وتكشفت سلبيات التعجدل فدي التطبيدقا ولقدد طالدت هدذه المراجعدة البنيدة المسسسدية 

وخفدده عدددد المحافظدددات ووحدددات الحكددم المحلددي القاعديددةا وأسدددميت  داخددل الواليددات

المحافظدات معتمددديات ولكدن عدددد الواليدات قددد هدل علددى حالدسا وقيدددت سدلطات الواليددات 

والمعتمددديات علددى السددلع العددابرة خاصددة لمنددع االزدواج الضددريبي وفددرض الرسددوم غيددر 

ضددريبة القطعددان فددي موقددع المبددررةا وبالنسددبة للثددروة الحيوانيددة ههددر توجددس إلددى فددرض 

المنشددأ وقصددر مددا تفرضددس الواليددات األخددرى التددي تعبددر أرضددها الحيوانددات علددى رسددوم 

الميدداه التددي تفرضددها إدارة اةبددار والحفددائر مقابددل سددقي الحيواندداتا وروجعددت الضددرائب 

والرسدوم بصددورة عامددة وحرجددر فرضددها بصددورة عشددوائيةا وزيدددت حصددة الواليددات مددن 

سددع الوعدداء الضددريبي المسددموو بددس للواليددات وتنددازل المركددز عددن المددوارد المركزيددة  وور

الزراعدي وتدولى ديدوان الزكداة دعدم الخددمات  اإلنتداجبعه الضرائبا وانعكس ذلدك علدى 

الصدددحية ودفدددع متطلبدددات الحددداالت الطارئدددة واألدويدددة المنقدددذة للحيددداة بالنسدددبة للفقدددراء 

 والمحتاجينا 

اسدتحدا مجلدس للتنسديق للواليدات الجنوبيدةا كمدا  أما بالنسبة للواليات الجنوبيدة فقدد 

تأسددس صددندوق قددومي لتنميددة الواليددات الجنوبيددة والمندداطق األخددرى التددي امتدددت الحددرب 

إليهددا إضددافة إلددى برنددام  تنمددوي إسددعافي موجددس إلددى تددأمين الخدددمات األساسددية فددي اثنددين 

ة مدع التركيددز علدى مددا يدة والبنيدة األساسددياإلنتاجوخمسدين مديندةو وإعددادة تأهيدل المشدداريع 

اتصددل منهددا بالصددحة والتعلددديم وتددوفير ميدداه الشددرب النقيدددة والكهربدداء والطددرق والنقدددل 

 النهريا 
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إن السدودان هدذا الدوطن القدارة بمسداحتس الشاسدعة البالغدة مليدون ميدل مربدع وبتنددوع  

ي يمكددن أن يوصددف بأنددس يشددكل أصددولس العرقيددة والثقافيددة والعقيديددة واالجتماعيددةو والددذ

مصدددغرةو وتلتقدددي فدددي رحابدددس أعراقهددا وألوانهدددا وسدددحناتها وألسدددنتها وثقافاتهددداو  أفريقيددا

والعقائد الدينية والتقاليد واألعراف التي سادت فيهداو تشدكل فدي حقيقدة أمدره مدن وحددات ال 

تدى القدرون مركزيةا فيس نشدأت الممالدك النوبيدة القديمدةو والممالدك المسديحية التدي سدادت ح

الوسطى وجاءت بعدها الممالدك اإلسدالمية فدي الشدمال والوسدط والشدرق والغدربو وقولبدس 

حدددوده الحاليددة بعددد أن أضدداف إليددس  إطددارالحكددم التركددي فددي عهددد محمددد علددي باشددا فددي 

ا وكدان يمكدن لمحمدد علدى وسداللتس مدن بعدده االسدتوائيةمناطق جديدة امتدت حتى المديريدة 

لددوال الهجمددة االسددتعمارية  األفريقدديه يوغندددا وبعدده مندداطق القددرن إطددارأن يدددخل فددي 

األوربية على القارة األفريقية والتي أوقفت تقدم زحدف جيدوت محمدد علدى بعدد أن وصدلت 

إلدى هددرر ومصدوع وذيلددعا ولعدل تلددك الممالدك القديمددة هدي التددي شدكلت تكددوين المددديريات 

فددي العهدد االسدتعماري البريطددانيا  فدي العهدد التركددي إلدى أن اسدتقرت علددى تسدع مدديريات

إن حكددم السددودان مركزيدداً فكددرة ابتدددعتها العهددود االسددتعمارية فددي عهددد محمددد علددي ثددم 

ّمقت في الحقبة االسدتعمارية البريطانيدةا ومدا أن أهدل  علدى الدوطن حتدى اتجدس  االسدتقاللعرمـ

ره فدي مطلدب الحكم الدوطني إلدى النظدر فدي الصديغ الالمركزيدة للحكدما وتجسدد هدذا أول أمد

ي فددي منتصددف االتحداديا وبدددأ التأصديل الفكددري والددعوة للحكددم االتحدادالجندوبيين للحكددم 

الخمسديناتا وشددكلت فكددرة مجددالس المددديريات التددي ابتدددعتها لجنددة أبورندداتو التددي كرونددت 

في عهد الحكدم العسدكري األول نقلدة تطبيقيدة فدي مسدار البحدث عدن نظدام ال مركدزي يالئدم 

أقاليمدس المختلفدة سدلطات واسدعة معيندة فدي المشداركة فدي السدلطةو وتحمدل  السودان ويمدنح

مسسوليات التنميةا وجداءت النقلدة األكبدر فدي ثنايدا اتفاقيدة أديدس أبابدا وقدانون الحكدم الدذاتي 
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ا ثدم عمدم األخدذ بدالحكم اإلقليمدي بصددور قدانون الحكدم 1972للمديريات الجنوبية فدي عدام 

لحكم العسكري الثانيا وكدان التوجدس الدذي أوصدت بدس اللجندة في عهد ا 1981اإلقليمي عام 

إلددى تشددكيل خمسددة أقدداليم هددي اإلقلدديم الجنددوبي واإلقلدديم الغربدديو واإلقلدديم األوسددط واإلقلدديم 

الشرقي واإلقليم الشدماليا وكدان المقتدرو ليقلديم الشدمالي أن يضدم مدديريات البحدر األحمدر 

ريددة الخرطدوما ولكددن تغيددر هددذا الوضددع عندددما والشدمالية والنيددل والجددزء الشددمالي مددن مدي

انعقددد مددستمر الحكددم اإلقليمدديو إذ رفدده أهددل واليددة البحددر األحمددر االنضددمام إلددى اإلقلدديم 

الشددماليا ولمددا اسددتجاب المددستمر لمطلددبهم طالددب أهددل كردفددان ودارفددور بفصددل اإلقلدديم 

وانضددمت مديريددة  الغربددي إلددى إقليمددينا وهكددذا أعيددد تقسدديم األقدداليم لتصددبح سددبعة أقدداليما

البحدر األحمدر إلدى مديريدة كسدال وكونتدا اإلقلديم الشدرقي مدع بدروز إقلديم جديدد فدي الغدربا 

ي فدي عهدد اإلنقداذا وال شددك أن تطبيدق اتفاقيدة السدالمو والعمددل االتحددادوأخيدراً جداء الحكدم 

ي وسدلبياتهاو سدديكون االتحدادعلدى االسدتفادة ممدا ههدر مدن إيجابيددات تجربدة تطبيدق الحكدم 

 ونا في تقويم التجربة وتعديل مساراتهااع

    ياالتحادالخيــار 

ي ألبندداء السددودان أخددذ فددي االتحددادإن إجماعدداً وطنيدداً حددول مالءمددة صدديغة الحكددم  

التبلدور واسدتقرت عليدس مفاوضددات السدالما كمدا أن المنداطق التددي تسدمى نفسدها مهمشدة قددد 

المشدداركة السياسددية والتنميددةو  رأت فيدس كددذلك مخرجدداً لهددا مددن حالددة التهمديش وبسددط سددبل

األمدر الدذي يفضدى إلدى قسدمة عادلدة للثددروة علدى قاعددة نظدام اقتصدادي اجتمداعي يسسددس 

للعدالددة والحكددم الرشدديد علددى أسدداس التنميددة المسددتدامة بأبعادهددا الثالثددة التددي أكدددتها وثيقتددا 

و اإلعدالن 2002المستمر العالمي للتنميدة المسدتدامةو الدذي انعقدد فدي جوهانسدبرج فدي عدام 

وخطة التنفيذ: التنميدة االقتصدادية والتنميدة االجتماعيدة وحمايدة البيئدة فدي تكامدل وعالقدات 

حواريدة متبادلدة بينهدا فدي هدل شدروط مواتيددة لتحقيدق التنميدة االجتماعيدة تتمثدل فدي الحكددم 

بأبعادهددا السياسددية والمدنيددة واالقتصددادية واالجتماعيددةا  اإلنسددانالراشددد وحمايددة حقددوق 
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جعل اإلعالن القضاء علدى الفقدر المرتكدز األساسدي لمفهدوم التنميدة المسدتدامةا إن المدنه  و

األوفق والمدخل األنسب لتحقيق التنمية المسدتدامة فدي هدروف السدودان هدو التنميدة الريفيدة 

المتكاملدة وتنميدة المندت  الصدغير فدي الريدف والحضدر ألن غيداب التنميدة الريفيدة المتكاملددة 

 من األسباب الجذرية للصراعات الحالية بين المركز واألطرافافي األطراف 

بعدد أن قددمنا لمحدة سدريعة لتطدور الحكددم المركدزي فدي السدودان إلدى أن بلدغ الحكددم  

ي وضددرورات إصددالو هددذا النظددام وتطددويره الددتالؤم مددع مقتضدديات تنفيددذ اتفاقيددة االتحدداد

السدالمو االسددتفادة مددن الددروس المسددتفادة مددن تجربدة تطبيقددس فددي العشدر سددنوات الماضددية 

وإندا نددود أن نسكددد أن اإلصددالو المقصددود ينبغدي أال يقتصددر علددى مراجعددة بنيددة مسسسددات 

وبمددا يمكنهددا مددن تحقيددق المشدداركة العادلددة فددي الدولددة وإعددادة هيكلتهددا علددى أسددس قوميددة 

السددلطة واالقتسددام المنصددف للثددروةو فاقتصددار األمددر فددي إعددادة النظددر فددي أجهددزة الدولددة 

يدددة واألجهدددزة اإلقليميدددة واألجهدددزة الوالئيدددة والمحليدددة وقدددوات الشدددعب المسدددلحة االتحاد

مدة وإصدالحها إداريداً والقوات النظامية األخرى والخدمة العامدة والمسسسدات والهيئدات العا

النظددر فدي مهددام ووهددائف تلدك البنددي المسسسددية وواجباتهددا  ةلددم يدأت رديفدد ايكدون مخددالً إذ

التي تتمكن في تكاملها وتفاعدل أدوارهدا أن تحقدق التنميدة المسدتدامة والمتوازندة التدي أشدرنا 

تددم ي إذ مددا االتحددادإلددى أهددم عناصددرها وشددروط تحقيقهددا ومددداخلها ومددذاهبهاا إن الحكددم 

تطدويره تأسيسداً علدى هدذه المفدداهيم سديكون قدادراً لديس فقددط علدى تحقيدق التنميدة المتوازنددة 

واقددتالع الفقددر وإنمددا سيصددبح كددذلك الضددمانة األساسددية للسددالم المسددتدامو كددذلك ولتحقيددق 

األمددن واالسددتقرار وبسددط تفدداق التقدددم المسسددس علددى الرضددى القددائم علددى المشدداركة فددي 

فة للثددروة وإتاحددة الفددرص المتسدداوية للتنميددة البشددرية الجماعيددة السددلطة والقسددمة المنصدد

 اإلنتدداجوالفرديددة فددي هددل حكددم رشدديد وحقددوق مصددانة األمددر يمكددن مددن التفددره للعمددل و

الفكددري والمدددادي فدددي هددل هدددذه المهيئدددات والضدددمانات التددي توفرهدددا التنميدددة المسدددتدامة 

 بعناصرها متكاملة وشروطها متوافرةا
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 الحكــم اإلقليمي

ي يدرى مفارقدة بيندة متمثلدة فدي ورود االتحدادإن النداهر فدي البنيدة المقترحدة للحكدم  

مستوى في الحكم اإلقليمدي يتفدرد بدس الجندوب دون سدائر أقداليم الدبالد األخدرىا وال شدك أن 

هدذا سددينعكس فدي عدددم التدوازن فددي المشداركة فددي السدلطة واقتسددام الثدروةو وقددد يددفع إلددى 

ونددرى أن إحدددى وسددائل درء مخدداطر تفجددر الصددراعات بددين  مزيددد مددن عدددم االسددتقرارا

األقداليم والمركددز وداخدل األقدداليم هدو األخددذ بفكدرة الحكددم اإلقليمدي فددي كدل أنحدداء السددودان 

إلحدداا التددوازن الهيكلددي الددذي يعددين فددي عدالددة المشدداركة فددي السددلطة ونسددق التنميددة بددين 

فدائق االعتبددار والنظدر المددقق فددي أن هدذه فكددرة جدديرة ب رىوداخدل كدل أقداليم السددودانا ند

يددة االتحادمزاياهدداو فاسددتقامة تقسدديم البنيددة المسسسددية للدولددة علددى أسدداس أجهددزة الدولددة 

واإلقليمية أو الوالئية والمحلية داخل كدل إقلديم تيسدر التعامدل بدنمط موحدد ومدنه  يسدير فدي 

امتددداد الددوطن التطبيددق لضددمانات المسدداواة فددي الحقددوق والواجبددات لكددل المددواطنين علددى 

وداخددل كددل إقلدديم مددن أقاليمددسا وال يشددترط لألجهددزة علددى المسددتويات األربعددة أن تكددون 

متضخمة بل ينبغي لهذا التدرج الرباعي أن يعدين فدي تبسديط األجهدزة وتقليدل كلفدة إدارتهدا  

خاصددة إذا مددا بعثنددا الحيويددة والفاعليددة فدددي اإلدارة األهليددة فددي البددوادي وبعدده أجدددزاء 

 الريفا 

إن إحسداس المدواطنين بالعددل والمسداواة يمكدن مدن  ازدهدار حركدة واسدعة متجددددة  

لمنظمددات المجتمددع المدددنيا وإن ازدهددار هددذه المسسسددة سدديعين فددي التعبيددر عددن حاجددات 

المددواطنين وتطلعدداتهم وفددي تعبئددة جهددودهم لتلبيددة الكثيددر مددن حاجدداتهم دون اللجددوء إلددى 

دراً بدل وسدباقاً للدولدة فدي مبادراتدس إلدى أن يدتمكن أجهزة الدولدةا وهكدذا يكدون المجتمدع مبدا
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مدن بسدط سدلطانس علددى جميدع أمدره وهدذه هددي الحالدة المثلدى التدي يكددون فيهدا الحدق واجددب 

 األداءو والواجب حق يسعى الناس إلى الحفاه عليس بالعمل والجهد واإلخالصا 

لددس القدددرة إن نظدام حكددم يقدددر علددى االتسددام بالخصددائص التددي أشددرنا إليهددا وتكددون  

علددى أداء الواجبددات التددي تفددي بهددا التنميددة المسددتدامة يزكددي فددي المجتمددع جددذوة اإلبددداع 

والخلق بديل النقل واالتبداع واإلتكاليدة التدي تكدرس التبعيدةا ولمواصدلة الخلدق واإلبدداع البدد 

مددن رعايددة المبددددعين وصددون حقددوقهم وتهيئدددة الظددروف المعينددة لهدددمو ولمبدددعين جددددد 

ق واإلبددداع لكدي يروهددف فدي مصدلحة المجتمددع تنميدةًو وإرتقدداًء بنوعيدة حيدداة لمواصدلة الخلد

أهلدسا وهكددذا تتواصدل حلقددات التقددم ويزدهددر المزيددد مدن الخلددق واإلبدداع الميسددر التصددال 

 وتقدم المجتمع وتطورها

 فعالية المشاركة في صنع القرار وإتخاذه

يدة إلددى األجهددزة المحليددة ي المتدرجدة مددن األجهددزة المركزاالتحددادإن أجهدزة الحكددم  

ال تشددكل الوعدداء الددوافي أو الممكددن للمشدداركة فددي السددلطة كمددا ال تحقددق وحدددها االقتسددام 

العدادل والمنصدف للثدروة والتنميددةا ولكدن هندا  مدن الصدديغ الديمقراطيدة وصديغ المشدداركة 

الشدعبية فددي تسدديير حركدة الدولددة والمجتمددع واةليدات الممكنددة مددن ذلدك مددا يفددوق الحصددرا 

هدذا يدددعو إلددى الحددرص علددى االبتكددار والمبدادرة فددي ابتددداع الصدديغ الديمقراطيددة وتليددات و

المشدداركة الشددعبيةا ومددن أكثددر اةليددات أهميددة فددي تحقيددق المشدداركة الفاعلددة فددي إرسدداء 

التوجهدددات العامدددة واألساسددددية للدولدددة والمجتمدددعو المجددددالس القوميدددة واللجدددان القوميددددة 

حيدداة المجتمددع وحسددن أداء الدولددةا ومددن مزايددا المتخصصددة فددي كددل شددأن أساسددي فددي 

المجددالس القوميدددة مدددثالً أن تقلددل التضدددارب فدددي السدددلطات وتقسددمها بصدددورة جليدددة بدددين 

مسدتويات الحكددم المختلفددة فددي السددلطات وفدي ممارسددتها طالمددا أن المجددالس واللجددان تقددوم 

لددى علددى مشدداركة وافيددة وتمثيددل واسددع لكددل الجهددات والتخصصددات ومسددتويات الحكددم ع

امتداد الوطنا وسدنعرض فدي هدذا السدياق إلدى ذكدر جملدة مدن المجدالس واللجدان التدي ندرى 



 288 

أن لها دوراً هاماً في تحديد السياسات العامدة ودعدم أجهدزة الدولدة وبدث الحيويدة فدي شدعاب 

 المجتمعا

  المجالس القومية للتخطيط

قتصددادية ونقتدرو فددي هددذا المجددال قيددام مجلددس قدومي عددام للتخطدديط بكددل شددعبس اال 

واالجتماعيدة الثقافيدة والبيئيدة تنبثددق عندس أو تكدون كروافدد لددس مجدالس أو لجدان متخصصددة 

 تشمل:

 مجلس للتخطيط االقتصاديا -

 مجلس السكان والتنمية البشريةا  -

 مجلس للتخطيط االجتماعيا  -

 مجلس للتخطيط التربويا  -

 مجلس للتخطيط الثقافيا  -

 مجلس للتخطيط اإلعالميا  -

 المجلس القومي للسياسة الخارجية والتعاون الدوليا  -

 مجلس للتخطيط واستثمار الموارد الطبيعيةا  -

 مجلس للحفاه على البيئة ورشد استثمارهاا  -
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 مجلس للعلوم والتقانةا -

 مجلس للخدمة العامة واإلصالو اإلداريا -

ويراعددى فددي تحديددد اختصاصددات هددذه المجددالس اإلحاطددة والشددمولو وأن تكددون 

بددة عضددويتها ممثلددة للدولددة ولفئدددات المجتمددع والقطدداع الخدداص والمنظمددات األهليدددة تركي

الطوعيددة للتعبيددر عددن ترائهددا وتطلعاتهددا وأن تمثددل فيهددا األقدداليم بصددورة متوازنددة لتكددون 

حاضددرة فددي اتخدداذ القددرارات المتعلقددة بددالتخطيط والسياسددات العامددة والتوجهددات العامددة 

يكون هدذا الحضدور الفاعدل فدي األقداليم معينداً لهدا للتخطديط للدولة على المستوى القوميا ثم 

الخطدددط الوطنيددة العامددةا ويراعدددى التددوازن بددين التخصدددص والتمثيددل الشدددعبي  إطددارفددي 

واإلقليمدديا وذلددك أن هددذه المجددالس كلمددا اتسددع مجددال التمثيددل فيهددا والمشدداركة فددي أعمالهددا 

يتحقق االلتدزام الواسدع بمدا يصددر عنهداا ويمكدن لقراراتهدا وتوصدياتها أن تكدون ملزمدةو أو 

العتبددارا إن بعدده الدددول يجعددل قددرارات مثددل هددذه استشددارية أو مرشدددة وهاديددة وفددق ا

المجالس ملزمدة للدولدة والمجتمدعا ولكدن التقريدر فدي مددى االلتدزام بمدا يصددر مدن قدرارات 

وخطط من تلدك المجدالسو أو االسدتئناس بهدا أو االسترشداد بهدا تحددده عددة عوامدل ونوعيدة 

لالرتبددا  البدد أن تكددون المجلدس والجهدات العاملددة فدي نطدداق مدا يصدددر عندسا ولكددن تفاديداً 

 اختصاصات تلك المجالس محددة وواضحةا 

 المجالـس القومية المتخصصـة

إن العديد مدن المجداالت الحيويدة فدي المجتمدعو وأوضداع وشدسون بعده القطاعدات  

بحاجدة إلدى تشددكيل مجدالس أو لجدان قوميددة للدراسدة والتخطديط والرعايددة وتقدديم الخدددمات 

 قاتها لخدمة المجتمع والوطن مثل:ولالستفادة من قدراتها وطا
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 والثقافاتا األديانالمجلس القومي لحوار  -

 المجلس القومي لاداب والفنونا  -

 المجلس القومي للطفولة واألمومةا  -

 ااألسرةالمجلس القومي للمرأة و  -

 المجلس القومي للشباب والطالبا  -

 المجلس القومي للصحافةا  -

 المجلس القومي للرياضةا  -

 المجلس القومي للتراا الشعبي والصناعات الثقافيةا  -

 مجلس التخطيط اللغويا  -

تراعددى فددي تحديدددد االختصاصددات والعضددوية ذات المزايدددا واألسددس التددي تحكدددم 

المجددالس القوميددة ذات الطبيعددة العامددةو ويكددون لكددل مددن تلددك المجددالس واللجددان القوميددة 

ت وإعددداد الدراسدات والمقترحدداتو والمتخصصدة أماندة عامددة تقدوم علددى تحضدير المعلومدا

وتعددد مضددابط المجلددس وتتددابع أعمالددس كمددا تتددابع مددا يصدددر عنددس مددن سياسددات وقددرارات 

 واستراتيجيات وخطط وبرام ا

إن كل من قائمة المجالس واللجدان القوميدةو والمجدالس المتخصصدة يمكدن أن تعددل 

تفرضدددها المراحدددل إضدددافة وحدددذفاً وفدددق التطدددورات والمتغيدددرات ونتدددائ  التجريدددب التدددي 

 المتتاليةا
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 منظمات المجتمع المـدني

منظمات المجتمع المددني أحدد ركدائز الحكدم الراشددا ودورهدا يتمثدل فدي سدد الفجدوة  

بددين الدددور الحكددومي واحتياجددات المجتمددعو وبددذلك يكددون دورهددا مكمددالً للوجددس الرسددمي 

إال أن إسدهامها فددي للدولدةا ومنظماتندا الوطنيدةو وعلددى كثدرة عدددها وتشددعب تخصصداتهاو 

ً بسبب افتقارها للموارد والخبراتا  الحياة العامة ما زال متواضعا

ات المهنيددددة االتحددددادإن االهتمدددام بالمنظمددددات الفئويددددة والجماهيريدددة والطوعيددددة و 

والجمعيدات العلميددة واتحددادات المبدددعين وإشددراكها فددي الشددأن العددام مددن ضددرورات التقدددم 

لقددوى البشددرية فددي خدمددة صددنع التقدددم واسددتدامة التنميددةو والتنميددة والقدددرة علددى تعبئددة ا

وتحقيق توازنها وتعظيم عوائددهاا ولهدذه المنظمدات دور فعدال فدي حيويدة المجتمدع ويقظتدس 

يدةا كمدا أن اإلنتاجودعم مقوماتس واالرتقاء بمواهبدس وقدراتدس اإلبداعيدةو والنهدوض بقدراتدس 

إزكدداء الدروو الوطنيددة وغدرس قدديم الفضدديلة لهدا مددع التربيدة والثقافددة واإلعدالم فاعليددة فدي 

والعملو والتكافلو وحب الخيرا ويتطلدب االهتمدام بهدا القيدام علدى دعمهدا وتددريب قياداتهدا 

واألطددر الفنيددة واإلداريددة العاملددة بهدداا والبددد مددن توعيددة المجتمددع بضددرورتها ومحوريددة 

مسدسوليتها فدي بددث دورهدا لتقددم الدوطنو كمدا ينبغددي كدذلك تأهيدل هدذه المنظمددات لتدنهه ب

الدوعيو وبسدط الثقافدةو وغددرس ثقافدة السدالم وتعميددق روو الديمقراطيدة والوحددة الوطنيددة 

و وخلدق قدوة معرفيدة هادفدة وبنداءة وحث كل أفراد المجتمدع علدى الحدرص علدى ممارسدتها

لدراسددة مشدداكل الددبالد واسددتنباط الحلددول لهدداا وفددي المجتمعددات الغربيددة تشددار  منظمددات 

ني حتدى فددي مدداوالت خطددط وبدرام  الدولددة و وذلدك عبددر جلسدات االسددتماع المجتمدع المددد

 وفي السودان و وكمدا فدي دول أفريقيدة أخدرىو تقدوم المنظمداتوالمداوالت في البرلماناتا 
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بددأدوار أكبددر ممددا تقددوم بددس السددفاراات مددن أنشددطة أمنيددة واسددتخباراتية وإعالميددةو فيمددا 

 يوصف اليوم ل بخصخصة السفاراتلا

هدددذه الجمعيدددات والمنظمدددات أن تتبندددى قضدددايا المجتمدددع الكليدددة والقطاعيدددة وعلدددى  

و والجهويددة وتسدداهم فددي حلهددا وتعبئددة الجمدداهير للمشدداركة فددي خيددارات الحلددول وإنفاذهددا

 إلحداا اإلصالو المجتمعي المستهدفا

ات والجمعيددات تددددعو إلدددى تعميمهددا فدددي كدددل االتحدددادإن نجاعددة دور المنظمدددات و 

كدددل شدددسون المجتمددع وشدددسون الفئدددات والجماعدددات والمجموعدددات ذات المجدداالت لتهدددتم ب

الحاجددات الخاصددةا ولهددا دور متعدداهم فددي الدبلوماسددية الشددعبية مددن خددالل الحددرص علددى 

والدوطن العربدي واإلسدالمي  أفريقيداالتواصل مدع نظيراتهدا اإلقليميدة والدوليدةو خاصدة فدي 

جهدزة التعداون اإلقليمدي والددولي وأن يكون لها نشاط مستقل أو مشدتر  مدع نظرائهدا ومدع أ

 ليكون للسودان حضوره وتأثيره ولتنفتح أمامس فرص الكسب من تجاريب اةخرينا

إن مسار االزدهار ونسدق الحكدم الصدالحو الدذي نسدعى للتراضدي حولدسو يقدوم علدى  

مبدددأ احتددرام الحريددات األساسدديةو الددرأي والتعبيددر والتنظدديمو وهددي ضددرورية لقيددام مجتمددع 

 حيوي وفعال يشكل الطليعة لنهضة األمةامدني 
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  أساسيات ينبغي االتفاق يليها

ال يمكن للدول والمجتمعات أن تتدر  شدأنها للصددف وردود األفعدال مدع الحادثداتا  

وإنما نعلم من شأن الدول التي حققت التماسك والتوحدد والنهضدة والتقددم أنهدا قدد تواضدعت 

ر مجتمعاتهددا وهلدت حكوماتهددا المتعاقبددة وإداراتهددا علدى أسددس ثابتددة لدنظم حكمهددا واسددتقرا

تلتدزم بأسدس الحكدم وثوابتدس التدي تواضدعت عليهداا وعدادة يكدون التندافس بينهدا فدي األفكدار 

الوطنيدة العامدة والمسدتقرة التدي يقدوم عليهدا الحكدم وحيداة  األهدافوالمذاهب التي تحقق بها 

اراً ونمداًء وتقددماً للسدودان أن يشدار  فدي المجتمعا لذا البد لمن يريد سالماً ووحددة واسدتقر

تصددميم نظددام الحكددم الددذي يحقددق ذلددكا ويشددكل االتفدداق علددى نظددام الحكددم أولويددة متقدمددة 

لسددودان السددالمو يكددون قددادراً علددى اسددتثمار كددل إمكاناتددس لخيددر أهلددس جمدديعهمو ويجعددل 

الدوطن وتدأمين المجتمع ودولتس قادرين على مقارعة التحديات التدي قدد تعتدرض سدبيل بنداء 

مسدار تقدمدسا ولعدل مدن أهدم أسدباب الكبددوات واإلخفاقدات التدي الزمدت العمدل الدوطني منددذ 

غياب االتفاق على نظام الحكما وصدارت كدل حكومدة تدأتي تغدزل علدى طريقتهدا  االستقالل

الخاصة مما أفقد الدولدة والمجتمدع فدرص االنتفداع بتدراكم الكسدب والخبدراتو بدل أن كثيدراً 

ات المتعاقبددة قددد جعلددت اإلسدداءة لكددل نظددام سددبقها مددن واجباتهددا ومشدداغلها مددن الحكومدد

األساسية مما أفقد أهل السدودان الثقدة فدي حاضدر ومسدتقبل وطدنهم وزهددهم فدي خيدر يدأتي 

مدن هددذه الحكومدداتا وهدذه خسددارة كبددرىا فمدا كددان ينبغددي ألهدل السياسددة فينددا أن يبخسددوا 

ن مدن النداس الثقدة فدي ساسدتهم بدل وأحيانداً الشعب قدره وأشدياءهو فأضدعف ذلدك فدي كثيدري

في وطنهم فالذوا بالغربة والشتاتو وزهدد كثيدرون فدي الشدأن العدام وقدلخ االهتمدام بحاضدر 

نسددربت إلددى نفددوس الددبعه بعددده االددوطن ومدداالت مصدديره فسدداد التشددرذم والتنددازع ف

سدددية السيا األحددزابمظدداهر األنانيددة وحددب الدددذات بددل أن بعدده القيددادات الوسددديطة فددي 

السودانية قد سارع إلدى البحدث عدن أوطدان بديلدة فشدتوا فدي فجداج األرض وارتحلدوا بعيدداً 

 عن أهلهم ووطنهما
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وفددي المرحلددة الحاليددة التددي يمددر بهددا السددودان وهددو يتأهددل للتأسدديس لنهضددة جديدددة  

ندرى أندس مدن حسدن التدددبير أن يدأتي رديفداً لالتفداق علدى نظددام الحكدم االتفداق علدى برنددام  

وطني تشار  في وضعس كدل القدوى السياسدية الوطنيدة والمجتمعيدةا وأن يكدون صدنع عمل 

السالم وترسيخ ركائزه وتحقيق التحدول الدديمقراطي القدائم علدى المشداركة الشدعبية الشداملة 

واالتفاق على نظام الحكم وبرنام  العمل الدوطني الركدائز التدي يقدوم عليهدا الوفداق الدوطني 

 بادرات في مجال تحقيقسا التي تتسارع اليوم الم

ولو اسدتفاقت النخدب السدودانية حقداً وكاندت بقددر المسدسولية الوطنيدة ومقددارها فدي  

هذا الظرف المفصلي من تأريخ وطنهاو واتفقدت علدى كدل مدا ذكرندا وجعلدت المشداركة فدي 

مة بأسرها نكون قد حققندا الكثيدر مدن المندى ومهددنا الطريدق لتدأمين أصنعس وااللتزام حركة 

 وحدة الوطن وفتح تفاق نهضتس وتقدمس وسلو  دروبهاا

  ترسيخ الوحدة الوطنيــة

لقدد عمددت روو التددينو والقدديم الدينيدة التددي شداعت فددي صدفوف أهددل السدودان مددن  

منددابع التدددين المختلفددة إسددالماً ومسدديحية وكددريم معتقدددات دينيددةو والعددادات والتقاليددد التددي 

المجتمعددات القبليددة األولددىو وفددي أطددر الطددرق الصددوفيةو قامددت عليهددا أو تددأثرت بهددا فددي 

والمللو التقت كلها فدي تشدكيل وجددان أهدل السدودان وتعميدق الندزوع إلدى التوحدد والتعداون 

والتكافلو وهكذا كان هذا التوحد والتعداون والتكافدل لتحقيدق غايدات خيدرة تعدود علدى الفدرد 

مداء فدي التشددكيالت المجتمعيدة المختلفددة والمجتمدع بدالنفع وتعمددق فدي وجداندس الشددعور باالنت

التدددي صددديغت ونهضدددت فدددي هددددى تلدددك المعتقددددات والعدددادات والتقاليددددا أشددداع التوحدددد 

والتضدامن فددي األطدر المجتمعيددة التقليديدةو وفددي التنظيمدات الحديثددة كالنقابدات والجمعيددات 

ن والموسدديقيين العلميددة واألنديددة الرياضددية واتحددادات المبدددعين كاألدبدداء والفنددانين والمغنددي

الفزعة والنفيرو وقد رأينا نقابات العمال واتحداد الفندانين للموسديقي والغنداء مدثالً ال يقتصدر 
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جهدددها علددى رعايددة مصددالح أعضددائها وإنمددا امتدددت هددذه الجهددود مدفوعددة بددروو الفزعددة 

والنفيدر إلدى المسدداهمة فدي إقامددة دور التعلديم ومسداندة شددتى األغدراض النبيلددةا ولقدد تجلددت 

مددار التوحددد فددي أبهددى وأجددل صددورها فددي انتصددارات الشددعب نتيجددة توحددده علددى طددوال ث

هددا للمسددتعمر وصدددها للعددوان فددي أعتددى فتددرات قهرتأريخدسو تجلددت فددي الثددورة المهديدة و

الهجمدة االسدتعمارية علدى القدارة األفريقيدةو وتجلددت فدي حركدة مدستمر الخدريجينو وكانددت 

 ااالستقاللذروة سنامها في تحقيق 

هكدذا أفلدح التوحدد والوحددة الوطنيدة فدي تحقيدق أهدم مكاسدب الشدعب والنهدوض فددي  

 وجس التحديات ورد غوائل المخططات التامرية على السودانا

ثددم جدداء هددذا العصددر الددذي نعدديش فيددس فأثبددت عدددم اعترافددس بالكيانددات الصددغيرة  

عزيدزاً لعددرى وجددواهاو فاتجهدت الددول إلددى التكتدل ألسدباب مدن الدددفاع عدن مصدالحها أو ت

ارتباطات حضارية وثقافية وإقليميدة يشدكل تعزيدز االنتمداء إليهدا وتجديدد مقوماتدس وتفعيلهدا 

مرتكدزاً للدددفاع عددن مصددالح الددداخلين فددي دائرتهداا فددال يسددتقيم منطقدداً أن يتواصددل الشددقاق 

والمنازعات والتشتت داخدل الدوطن الواحددو دعدك مدن الندزوع إلدى االنفصدالا إن التنداقه 

ّمن بين التوجهات العالميدة فدي عصدر العولمدة ومدا هللندا فيدس مدن تندافر بدل وقتدال مريدر البي ـ

والذي تواصل عقوداً مدن الزمدان وحصدد مدا حصدد مدن األرواو ومدوارد الطبيعدةو وعطخدل 

مددا عطخددل مددن مسسسددات وبنددى الدولددةو بددل جددار علددى اللحمددة المجتمعيددة ونسددي  المجتمددع 

بعه مدرذول العدادات وضدروب السدلو  الشدائن أن فخلخلس وغرس فيدس هشاشدة سدمحت لد

وتعتدددي  األسددرةتددخل عتمددة فددي بعده أطددراف المجتمددع السدودانيو وتدددور علددى تماسدك 

علدى كرامتهداا إن هدذا التنداقه وانعكاسداتس السددالبة لتددعو أهدل العقدل والحكمدة والحصددافة 

يجددابي فددي قدديم السياسددية إلددى عميددق التفكيددر وتخيددر أنجددع أسددس التوحددد ارتكددازاً علددى اإل

المجتمدع السدوداني وعاداتدس وتقاليددده وأخدذاً بأسدباب الحدديث التددي أثبتدت جددواها فدي توحددد 

 المجتمعات داخل الدولة الواحدة والتوحد بين الدولا
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  أسـس التوحـــد

 -إن أهم أسس التوحد في رؤيتنا تقوم على ما يلي: 

وال يكددون ذلددك بددإطالق  بنداء الددوعي بأهميددة التوحددد والوحدددة الوطنيددة وجدددواهماو -1

الشددعارات أو تدددبي  الخطددب فددي مناقددب التوحددد ومثالددب التفددرق والشددتاتا وإنمددا 

ينبغي لهذا الدوعي أن يقدوم علدى تبيدان فوائدد وجددوى هدذا التوحدد وأن يشدعر الفدرد 

والجماعددات واألقدداليم بفوائددد هددذا التوحددد فددي حيدداتهما ولسددنا بحاجددة إلددى طويددل 

يدددة والتعلددديم واإلعدددالم والثقافدددةو ودور منظمدددات حدددديث فدددي دور كدددل مدددن الترب

 المجتمع المدني والتجمعات األهليةو فالكل مدعو لبذل أقصى الجهدا

الحقيقي بالتنوع وتمثل رعايدة حقوقدس المتسداوية فدي الدوطن فدي كدل مدا  االعتراف  -2

نصددوه مددن وثددائق أساسدديةو ومددا نعتمددد مددن سياسددات ونتخيددر مددن اسددتراتيجيات 

ونضع من خطط وبرام  بما يبين دون أدندى ريدب أنندا نتجدس إلدى حسدن وفدن إدارة 

فددد فددي كيددان التنددوع وجعددل كددل ضددروبس الثقافيددة والدينيددة والعرقيددة واللغويددة روا

وطني متماسك يشد بعضدس بعضداً برعايدة الكرامدة وتحقيدق النفدع علدى سدنن العددل 

والمسداواةا إن هددذا األسدداس يقددوم علددى إدرا  حقيقددة أن حسددن إدارة التنددوع تجعددل 

منس نعمة وسوء إدارتس وإهمالس تجعلدس نقمدةو كمدا هللندا نشداهد فدي اإلخفاقدات التدي 

الحزبيددة القائمددة علددى المصددالح الضدديقة  صدداحبت مسدديرة الددوطن بسددب النزاعددات

والذاتيدة والتصدور الخداطم للسياسدة والحكددما حقيقدة إن السياسدة تقدوم علدى السددعي 

وتنفيدذ البدرام  الخادمدة لتحقيدق تلدك  األهددافلكسب السلطة وتوهيفهدا فدي تحقيدق 

ا لددذا ينبغددي أال يحصددر الصددراع والتنددافس السياسددي علددى كراسددي الحكددم األهددداف

اتس وتبعاتسو كمدا تبددى وتجلدى فدي السدلو  الدذي سداد فدي بعده مراحدل دون واجب

 الحقب الديمقراطية فأفضى إلى االنقالبات العسكريةا 
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جسر الفجدوة التنمويدة الماثلدة بدين األقداليما ولدئن كاندت الحدرب قدد سدلخطت االنتبداه   -3

ل علددى قضددية الجنددوبو فإنددس ينبغددي مددع االهتمددام بهددا واإلسددراع فددي إعددادة التأهيدد

وإحداا التنميةو أال نهمل أقاليم البالد األخدرىا فدإن حدظ بعده األقداليمو أو أجدزاء 

منهددا فددي الشددمال والشددرق والغددرب والوسددط فددي التنميددة أكثددر ضددموراً مددن حددظ 

بعه في المنداطق فدي اإلقلديم الجندوبيا ينبغدي عليندا أن نسدارع فدي تحقيدق التنميدة 

قدد أسسدنا لقاعددة سدلوكية خاطئدة وهدي المتوازنة في كل أنحاء الدوطنو وإال نكدون 

أن الددذي يرفددع السددالو يحقددق هدفددس وينددال حقددس والددذي ال يفعددل ذلددك يظددل مهمددالً 

وحقدس مضداعاًا وسديأتي تفصديل الحدديث فدي التنميدة المتوازندة فدي موقدع تخدر مدن 

 هذا الكتابا

 إقامة الحقوق والواجبات على قاعدة المواطنة المتساوية والمساواة أمام القانونا  -4

المشداركة الشدعبية الشداملة فددي الشدأن العدام واالسددتمتاع بثمدار تلدك المشدداركةا وال   -5

تكددون المشدداركة الشددعبية شدداملة إال بتمكددين المددواطن وتسددليمس بددأدوات المشدداركة 

يم والتددريب والصدحة ونيدل القددر المعقدول مدن التي تتمثل في تأمين حقدس فدي التعلد

تلبيدة حاجاتدس المعنويدة واالقتصدادية واالجتماعيددة والثقافيدةا وهدذا يتطلدب مراجعددة 

 شاملة للنظم والبني  الموهفة في كل من هذه المجاالتا

جعل القيم الدينية والعدادات والتقاليدد اإليجابيدة قدوة دفدع وتعبئدة ومسداواة وعددل ال   -6

 ذريعة تفرقة ونزاع وإحباطا

إن رعاية أسس التوحد وإقامدة النظدام السياسدي الجديدد وتحقيدق التنميدة المتوازندةو   -7

وإن كددان للدولددة فيهددا دور ومسددسوليةو فهددي فددي حقيقددة أمرهددا مسددسولية المجتمددع 

والدولدة وأجهزتهددا مدن ضدمن أدواتهددا للحفداه علدى وحدتددس وتحقيدق تقدمددس  بأسدرها

ونمائسو بدل إن التوجهدات الحديثدة فدي الحكدم الراشدد تميدل إلدى تحجديم دور الدولدةو 
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خاصددددة علددددى المسددددتوى المركددددزي وقصددددره علددددى قضددددايا التوجهددددات العامددددة 

ومراعدداة والسياسدداتو والتخطدديط ومسددائل السدديادة بمددا فيهددا العالقددات الخارجيددة 

االلتددزام بالمعددايير والتوجهددات العامددة التددي أرسددتها الدولددة فددي المسددتويات األدنددى 

إقليمية أو نوعية كانت وأيلولة األمر كلدس مدن بعدد إلدى المجتمدع ومسسسداتسا إن هدذا 

يجعدل ضددرورة الزمددة االهتمدام بتأسدديس منظمددات المجتمدع المدددني وإقامتهددا علددى 

مسداندة أنشدطتها فنيداً وماديداً إلدى أن تقدوى علدى أسس ديمقراطية ودعدم قددراتهاو و

كسب القدرات الفنية المطلوبدة لحسدن أدائهدا وتددبير مدوارد تمويلهدا الدذاتيا ويشدكل 

تعميدددق روو المشددداركة والعمدددل الطدددوعي واالعتمددداد علدددى الدددذات لدددب فاعليدددة 

منظمات المجتمع الدوطني ألنهدا كلمدا اسدتطاعت أن تكدون مسدتقلة وقدادرة ومبدادرة 

فكددف سدديطرة الدولددة عليهدداو بددل تكددون هددذه المنظمددات عوندداً علددى المجتمددع فددي تك

بسدط سدلطانس علدى جميدع أمدره فتطدوع أجهدزة الدولدة فدي خدمدة المجتمدع ال التسديد 

 فيسا

االهتمددام بقضددايا المدددواطنين ومعاندداتهم والعمددل والمثدددابرة علددى حلهددا وإشدددرا    -8

 المواطنين في تحديد المشاكل والحاجات وفي توفير الحلول لها تصوراً وأداًءا

إن مراعدداة هددذه األسددس يضددع حددداً لعددزوف المددواطنين عددن المشدداركة فددي الشددأن 

 ي حاضره ومستقبلسا العام وتعمق شعور الموطن باالنتماء لوطنس والثقة ف
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 تأسيس الديمقراطية واستدامتها

يطددول الحددديث فددي الديمقراطيددةو أو يقصددرو فددال يفيددد وال ينفددع إال إذا تددم إرسدداء  

القواعد والمبدادعو والمسدارات اإلجرائيدة والبندي المسسسدية التدي تيسدر تنزيدل تلدك المبدادع 

واقعداً فددي حيداة الندداسو واألطدر التشددريعية التدي تصددون تلدك المبددادع وتحفدز علددى تطددوير 

لحددديث فددي مبددادع الديمقراطيددة قددد تشددكل فددي مسدداقات متعددددة االلتددزام بهددا وتطبيقهدداا وا

طدددوال التدددأريخ البشدددري القدددديم والوسددديط والحدددديثا فالديمقراطيدددة مبدددادع وقددديم وتقاليدددد 

ومعدددايير نبعدددت مدددن فكدددر النددداسو كدددل النددداسو وتجددداربهم المتنوعدددةا جددداء الحدددديث فدددي 

ة التددي تعتبددر مسددتودعات الديمقراطيددة فددي فلسددفاتهم وتقاليدددهم القديمددةو وعقائدددهم الروحيدد

القيم والمبادعا وتطاول الحديث فدي الديمقراطيدة فصديغت المواثيدق الدوليدة واإلقليميدة التدي 

كرست لمبادع الديمقراطية جميعاً أو لدبعه منهداا والمواثيدق الدوليدة خاضدت فيهداو بدل إن 

ين للحقددوق و ثددم العهدددين الدددولياإلنسددانالمتحدددةو واإلعددالن العددالمي لحقددوق  األمددمميثدداق 

المدنيددة والسياسدديةو والحقددوق االقتصددادية واالجتماعيددة والثقافيددة قددد عددددت هددذه المبددادع 

المتحددةو وإن لدم يدذكر  األمدموأضافت إليها الشروط والمعايير المتفدق عليهدا دوليداًا وميثداق 

مصطلح الديمقراطية بلفظدس فإندس قدد أرسدى أهدم مبدادع الديمقراطيدة فدي شدأن مدن أيدن تنبدع 

يادة ولمددن تكددونا فعقددد لواءهددا منبعدداً ومنتهددًى للشددعوبا وهكددذا أقددر مبدددأ أن السدديادة السدد

للشددعبو وأن إرادة الشدددعب هدددي الفيصدددل فدددي أمدددر السددديادة وفدددي تخيدددر الدددنظم السياسدددية 

واالقتصدادية واالجتماعيددةو وأال شدرعية خددارج إرادتددسا جداء هددذا فددي ديباجدة الميثدداقا أمددا 

تحددددة لتحقيقهدددا فقدددد جددداء ضدددمنها احتدددرام مبددددأ الحقدددوق الم األمدددمالتدددي تسدددعى  األهدددداف

والحريدات األساسدية للنداس جميعداًو  اإلنسدانالمتساويةو والعمل علدى تعزيدز احتدرام حقدوق 

والتشجيع على ذلك إطالقاً بال تمييدز بسدبب الجدنس أو اللغدة أو المعتقدد أو الددينو وال تفرقدة 

حقيددق أمددن اإلنسددانية وسددالمها وتقدددمهاا بدين الرجددال والنسدداءا وجعددل ذلددك كلددس مرتبطدداً بت

والمسسسداتو  جدراءاتوهذا يشير إلدى أن الديمقراطيدة وإن قامدت علدى القديم والمبدادع واإل

فإن ذلك كلس ال فائدة ترتجدى مدن ورائدس إال إذا اتجدس إلدى تحقيدق التقددم والتنميدة للنداسو كدل 
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والتقدددم  اإلنسددانل حقددوق الندداسا وفددي هددذا إشددارة للعالقددة الحواريددة بددين الديمقراطيددة وكدد

 االقتصادي واالجتماعي والتنميةا

وهكدددذا يتضدددح أن الديمقراطيدددة ليسدددت مجدددرد عمليدددات إجرائيدددة وبندددي مسسسدددية  

فحسددبو وإنمدددا تقددداس حقيقتهدددا وفاعليتهدددا بالممارسدددةو وبالمددددى الدددذي تحققدددس الممارسدددة 

راطيدةو وتأثيرهدا فدي صدون الديمقراطية وااللتزام بالمبادع والقيم والتقاليدد والمعدايير الديمق

والحريدددات األساسددية بمددا فيهدددا الحددق فددي التنميدددة لألفددراد والجماعددداتو  اإلنسددانحقددوق 

واالرتقدداء بمسددتويات حيدداة الندداس ونوعيتهدداا يتطلددب ازدهددار القدديم والمبددادع الديمقراطيددة 

إنشدداء مسسسددات كفيئددة فددي المجتمددع والدولددة لهددا القدددرة علددى تحقيددق الحكددم الددديمقراطي 

راشددد القددائم علددى سدديادة القددانون والعدالددة المتسدداويةا وتشددمل هددذه المسسسددات مسسسددة ال

ات انتخابددتنفيذيددة مسددسولة وخاضددعة للمحاسددبةو ومسسسددة تشددريعية منتخبددة علددى أسدداس 

ديمقراطية دوريةو وقضاًء مستقالً في أحكامس وفي إدارتسا ويضديف الدبعه صدحافة حدرة 

عيدددة عددن الفسدداد والمحابدداةا ويشددكل الفصددل بددين ومسددسولة وخدمددة عامددة قددادرة ونزيهددة ب

سلطات الدولة الثالا ركيزة أساسية مدن ركدائز الحكدم الدديمقراطي الراشددا إن الفصدل بدين 

السددلطات ال يعنددي التضددارب بينهددا أو يدددعو إلددى تشاكسددهاو وإنمددا هددو تنزيددل للسددلطات 

فدي عاقبدة األمدر  واالختصاصات في مساقاتها الصحيحة المتمايزةو وإن كاندت كلهدا تصدب

في مصلحة عامة واحدة للدولةا ذلدك أن رسدم الحددود البيندة بدين السدلطات واالختصاصدات 

 يعين في تجنب االرتبا  واستقامة تصريف السلطات العامةا

إن بناء المسسسات الديمقراطية يضدع قيدوداً علدى السدلطة المطلقدة خاصدة للمسسسدة  

ر فددرص الرقابددة الشددعبية علددى السددلطة مددن قبددل التنفيذيددة ويحقددق المشدداركة الشددعبية ويددوف

المسسسدة التشدريعية المنتخبددة التدي تددوفر فدرص مواصددلة المشداركة الشددعبية عبدر الممثلددين 

يددةا ولقددد ابتدددعت نتخابالمنتخبددين والتشدداور وأداء مهددام التشددريع والتنفيددذ بددين الدددورات اال

ع مثددل الرقيددب العدددام صدديغ إضددافية للرقابددة التددي تعددزز الحكدددم الددديمقراطي فددي المجتمدد
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(Ombudsman)  ات لهدا مصدداقية فدي نتخابدو ولجدان لالاإلنسدانواللجان الوطنية لحقدوق

التكدددوين مقنعدددة يثدددق النددداس فدددي كفاءتهدددا ونزاهتهدددا وحيددددتهاو وتليدددات وطنيدددة للرقابدددة 

ومسسسدات للمراجعددة العامددةو وهيئددات لددرد المظددالمو ولجددان للخدمددة العامددةو وغيرهددا مددن 

قابيدة التدي تلجدأ الدنظم الديمقراطيدة إليهدا متدأثرة بتأريخهدا وحقدائق مجتمعهداا المسسسات الر

وفددي زمددان الندداس هددذا تددسدى منظمددات المجتمددع المدددني مددن بددين وهائفهددا المتعددددة دوراً 

أساسدياً فدي تأسديس المشداركة الشدعبية والرقابدة علدى السدلطةو وتوجهاتهدا وسياسدداتها وأداء 

ر الدنظم الديمقراطيدة علدى سدواهاو األمدل فدي أن تدأتي راشددة مسسساتهاا ومن الددوافع لتقددي

ومرتبطددة بتقدددم الحيدداة واالرتقدداء بنوعيهدداا وإن المشدداركة السياسددية الحقيقيددة تقددوم علددى 

رعايددة الحقددوق االقتصددادية واالجتماعيددة كددالحق فددي البقدداء والطعددام والصددحة والتعلدديم 

فدراد والجماعددات واألوطددان شدداغالً والعمدل المنددت  المجددزيا ويشدكل الحددق فددي التنميددة لأل

الدوليةا وفي زمدان العولمدة التدي نعيشدس ويتخدذ الكثيدر مدن القدرارات  األسرةأساسياً للدول و

التدي تددسثر فددي حيدداة الندداس خددارج السددياق الددوطنيو فددإن تطبيددق مبددادع الديمقراطيددة علددى 

ذل الجهدد لتأسديس المستويين الدولي واإلقليمي يكتسدي بأهميدة متصداعدةا وهدذا يددعو إلدى بد

حكددم ديمقراطددي راشددد يبدددأ بالقريددةو فالجهددةو فالدولددةو فالمسسسددات اإلقليميددة والدوليددةا 

فتحقددق ذلددك يددسثر فددي االتجدداهين صددعوداً وهبوطدداً وإن هددذا يسسددس لحركددة تددأثير وتددأثر 

 متبادلين بين هذه المسسساتا

لعددددل اعتبدددارات إن العدالددة المتسددداويةو وسدديادة حكدددم القدددانون واإلدارة المنصددفة ل 

 اسدتقاللأساسية لحسن تطبيق وسدير الديمقراطيدةا وهدذا مدا يددعو إلدى التأكيدد علدى ضدمان 

و وإبعدداد الفسدداد عددن اإلنسدانالهيئدة القضددائية والتددزام القضدداء فدي قراراتددس برعايددة حقددوق 

الددنظم القضددائيةو وتقويددة إدارة القضدداء وضددمان المددوارد الكافيددة للهيئددة القضددائية وتعزيددز 

تعلددديم القدددانون والتددددريب القضدددائيا إن الددددور األساسدددي لألجهدددزة والهيئدددات التشدددريعية 

المنتخبددة يتطلدددب عنايدددة خاصدددة بسدددالمة تكدددوين وأداء وممارسدددات األجهدددزة التشدددريعيةا 
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فداألجهزة التشددريعية حسددنة التكددوين القددائم علدى األسددس الديمقراطيددة تشددكل رابطددة حيويددة 

 وحقوقهم وواجباتهم ومستويات معاشهمابين الناس ونظامهم الديمقراطي 

 سإن الددذي دعددا إلددى جعددل الصددحافة سددلطة رابعددة هددو الدددور األساسددي الددذي تسديدد 

الصددحافة واإلعددالم بعامددة فددي الددنظم الديمقراطيددةو مددن حيددث حسددن إسددهامها فددي نشددر 

وتشددكيل الددرأي العدددام المسددتنيرو والمشدداركة الشدددعبية  اإلنسدددانوتعميددق المعرفددة بحقددوق 

المسدددتنيرةو وبدددث روو التسدددامح فدددي المجتمدددع واإلسدددهام فدددي تعميدددق روو المسددددسولية 

والمحاسدددبة والرقابددددة علددددى األداء الحكددددومي والرسدددميا وهددددذا يفددددرض علددددى اإلعددددالم 

موضددوعية والصدحافة السددعي المثددابر لتعزيدز التسددامح والمسددسولية االجتماعيدةو وتددوخي ال

والدقددة واألنصدداف فددي مددا تددورده مددن أخبددار ومددا تقدمددس مددن تحليددل لتلددك األخبددارا وعلددى 

 الصحافة أن تلتزم بما تدعو الناس إليسو وأن تكون قدوة في ميدانهاا 

إن مجتمعدداً مدددنياً طليقدداً فددي تأديددة وهائفددسو حسددن التنظدديمو نددابه بالحيدداةو متسددماً  

ساسددية للحكددم الددديمقراطيا وهددذا يفتدددرض دوراً بددروو المسددسوليةو لمددن الضددرورات األ

نشدطاً للمنظمدات الطوعيدة غيدر الحكوميدة وتجمعدات النسداء والشدبابو وازدهدار الحركددات 

االجتماعيددددة والنقابيددددة وتنظيمددددات األقليددددات واتحددددادات الجمعيددددات المهنيددددة والعلميددددة 

تددددأريخ ليشددددهد والتنظيمددددات المجتمعيددددة المحليددددة والمنظمددددات الحقوقيددددة والرقابيددددةا إن ال

ليسهامات المقدرة لهذه المنظمات في صدياغة الحقدوق الديمقراطيدة والددعوة لهداا لدذا تدأتي 

الدعوة لمنظمات المجتمع المدني لمواصدلة هدذا الددور بدالغ األهميدة فدي المجتمعدات والددول 

الديمقراطيددةا إن هددذا يتطلددبو كددذلكو مددن المجتمددع المدددني نفسددس االلتددزام بمبددادع حقددوق 

والديمقراطيددةا إن الديمقراطيددة فددي بنيانهددا وجوهرهدداو كثيددراً مددا تكددون عرضددة  سدداناإلن

لتهديددددات ناتجدددة عدددن تركيدددز السدددلطة وسدددوء اسدددتخدامها والفقدددرو والفسدددادو واالحدددتالل 

والعددددوان األجنبيدددينو وعددددم المسددداواةو والتمييدددزو وقمدددع األقليددداتو وتهمددديش النسددداءو 

حقوقهم فدي تددابير مكافحدة اإلرهدابو والدنقص فدي المسيئة للناس و جراءاتواإلرهاب واإل
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التعلديم والتربيددةو ووجدود خدمددة مدنيدة غيددر فاعلدة وغيددر خاضدعة للمحاسددبةو يضداف إلددى 

 ااإلنساننتقاص لحقوق هذا كل ضروب اال

إن حسدن سددير الحكددم الددديمقراطي يتطلددب المددوارد الماليددة الكافيددة والخبددرات الفنيددة  

المددوارد والخبددرة الفنيددة لمددن مجدداالت التعدداون والعددون  علددى كددل المسددتوياتا وإن تددوافر

 والمسسسات الديمقراطية بهاا  جراءاتالدولي للدول التي تسعى إلى تقوية اإل

والمسسسددات سددالفة الددذكر تركددز علددى  جددراءاتإن المفدداهيم والقدديم والمبددادع واإل 

فددي تأسدديس  جددوهر الديمقراطيددةو وهددو تعبيددر الشددعب الحددر عددن إرادتددس الحددرة والمشدداركة

نظام حكمو ونظمس الفرعيةو اقتصادية واجتماعية وثقافيةو التدي تعبدر بهدا عدن تلدك اإلرادةو 

وتوهفهدددا فدددي مصدددلحتها بدددروو العددددل واألنصددداف لكدددل الشدددركاء فدددي المجتمدددع أفدددراداً 

وجماعددات وجهدداتا وال يفتددرض هددذا اتخدداذ شددكل معددين للديمقراطيددة وإنمددا ينبغددي للشددكل 

اتفق عليس تأريخيداً ودوليداً مدن أشدراط تراعدي فدي تأسديس الديمقراطيدة المتخذ أن يراعي ما 

واسدتدامتهاو ومواءمددة ذلددك لحقددائق المجتمددع الددذي تقددام فيددسا فيررسددي الشددكل المرتخيددر تخددذاً 

هددذين المعيددارين فددي االعتبددارا فددإن التجددارب الديمقراطيددة قددد أخددذت بالنظددام الددديمقراطي 

والنظددام الرئاسددي المعددزز بمجلددس الددوزراء مسددتقالً البرلمدداني والنظددام الرئاسددي المحدده 

يدة ديمقراطيدة مباشدرة نتخابعن الرئاسدة وخاضدعاً للمسداءلة البرلمانيدةا وجداءت الددوائر اال

يددةو وثالددث مددزج بددين الدددوائر نتخابخددذ بنظددام الكليددات االأفددي بعدده الددنظمو وبعدده تخددر 

الطمئنددان إلددى تمثيلهددا فددي الجغرافيددة والدددوائر الخاصددة إلحددداا التددوازن بددين الفئددات وا

الجهدداز التشددريعيا ونظددم ديمقراطيددة أخددذت بنظددام البرلمددان وحيددد المسددتوىو أي مجددالس 

النددوابو وبعضددها أخددذ بنظددام الهيئتددين التشددريعيتينو البرلمددان ومجلددس الشدديوخا وهكددذا 

تعددددت الصدديغ الديمقراطيددة وبدداب االجتهدداد لددم يغلددق بعددد ومددن الخيددر لددس إال يغلددقا ومددن 

م ضددمان جددوهر الديمقراطيددة وتخيددر الصددديغ الضددامنة لتحقيددق ذلددك الجددوهر وفدددق المهدد

 هروف المجتمع النابعة من قيمس وتأريخس وعقائده وواقع حالسا
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 جدددراءاتإن االعتصدددام بدددالقيم والمبدددادع الديمقراطيدددةو والحدددرص علدددى اتبددداع اإل 

 األحددزابهددا الديمقراطيددة فددي تأسدديس أجهددزة الدولددةو ومنظمددات المجتمددع المدددني بمددا في

والمنظمدددات الطوعيدددة غيدددر الحكوميدددة والمنظمدددات الحقوقيدددةو وااللتدددزام بدددالحكم الرشددديد 

ات الحددرة النزيهددةو والمسددسولية والمسدداءلةو والشددفافية والمسدداواة نتخابددالمسسددس علددى اال

 اإلنسددانوسدديادة حكددم القددانونو وحسددن سددير العدالددةو وتوجيددس كددل ذلددك لصددون حقددوق 

تنميدة واالرتقداء بنوعيدة الحيداة يتطلدب مراعداة مدوازين وموازنددات والحريدات األساسدية وال

 دقيقةو وبخاصة في مجتمع يتسم بالتعددية وهو يخرج لتوه من حرب أهلية تطاولتا

الفكدددري لتأسددديس الديمقراطيدددة واسدددتدامتها  طدددارتأسيسددداً علدددى مدددا أبنددداه فدددي اإل 

ان السياسددي المعاصددرو واستصددحاباً للدددروس والعبددر المسددتفادة مددن مسدديرة تددأريخ السددود

ندورد بعده الددرؤى واألفكدار والمقترحددات فدي شدأن بعدده قضدايا إعددادة تشدكيل السددودان 

علدى أسدس ديمقراطيدةو علهدا تعدين فدي أن يدأتي البنداء الجديدد قائمداً علدى أسدس ديمقراطيددة 

 حقاً تنهه على فهم عميق لقيم الديمقراطية ومفاهيمها وأهميتها في حياة الناسا

طلبددس هددذا الددنه  تعمدديم الددوعي بقدديم الديمقراطيددة ومفاهيمهددا وأهميتهددا وأول مددا يت 

وتعميقددس فددي نفددوس الندداس وهددم يسددتكملون بندداء المقومددات الديمقراطيددة وإقامددة مسسسددات 

 الدولة والمجتمع على أسس عادلةا

ولمددا كنددا قددد أشددرنا إلددى أهميددة التوافددق علددى أسددس للنظددام السياسددي الددذي يناسددب  

لحاجددات بنائددس وأمنددس واسددتقراره والحفدداه علددى وحدتددس فيجدددر بنددا أن السددودان ويسددتجيب 

نتدددذكر أن هدددذا التوافدددق ال يدددأتي مكدددتمالً إال بمشددداركة كدددل القدددوى السياسدددية والمجتمعيدددة 

ومنظمددات المجتمددع المدددني فددي تأسيسددسا وهددذا يتطلددب اإلسددراع فددي عقددد المددستمر الجددامع 

وحاجددات تأسدديس واقعددس الجديددد علددى لكددل هددذا القددوى لتدددارس واقددع المجتمددع السددوداني 

األسددس الديمقراطيددة والمشدداركة الديمقراطيددة واتخدداذ ذلددك أساسدداً لصددياغة المسددتقبل الددذي 
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نريدددو وتشددتر  كددل هددذه القددوى فددي بنائددسا ولعددل األوفددق لهددذا المددستمر الجددامع التوصددل 

ميثدداق للجوامدع الوطنيددة التددي تتفددق عليهددا هددذه القددوى لتأسدديس النظددام السياسدديو وصددياغة 

 وطني يكون عهداً على رعاية هذه الجوامع والثوابت التي تشكل النظام السوداني الجديدا

إن اتفاق السالمو وما هلت تنادي بس القدوى السياسديةو حاكمدة ومعارضدة مدن أهميدة  

صددياغة دسددتور جديددد للسددودان علددى يددد لجنددة قوميددة تضددم فددي صددفها القددوى السياسددية 

لدرايدة والتجربدة فدي كدل شدعاب الحيداة السياسدية واالقتصددادية والمجتمعيدة وأهدل الخبدرة وا

واالجتماعية الثقافيةو خاصدة أهدل العلدم والخبدرة فدي صدياغة الدسداتيرا ولمدا كدان الدسدتور 

أباً للقوانين وحاكماً لهاو واألداة التشدريعية التدي تتحداكم بمدا ورد فيهدا األجهدزة والمسسسدات 

ي دقيقاً فدي رعايدة الحقدوق والواجبدات األساسدية وموازنداً واألفرادو فإنس ينبغي لنصس أن يأت

بينهددداا وأن يدددأتي كدددافالً للحريدددات األساسدددية وللحقدددوق الديمقراطيدددة وصدددونها وحمايتهددداا 

وتشدملها المواثيددق الدوليدة واإلقليميددة  األديددانالتدي تكفلهدا  اإلنسددانخاصدة مدا تعلددق بحقدوق 

 ااإلنسانالراعية لحقوق 

للدسددتور المرتجددى أن يددأتي ضددامناً لكددل الحريددات والحقددوق ولددئن كددان المقصددود  

نتقددالو وطبيعددة المجتمددع السددوداني المتعدددد أعراقدداً ومعتقدددات الديمقراطيددة فددإن مرحلددة اال

دينيدة وثقافددات تتطلددب اهتمامداً خاصدداً بحريددة التفكيددر والتعبيدرو وحريددة التنظدديم والتجمددعو 

نيدةو وحريدة المعتقدد الفكدري والسياسديا ذلدك وحرية االعتقاد الديني وممارسدة الشدعائر الدي

أن أكيددد الحددرص علددى هددذه الحقددوق والحريددات التددي عددددنا هددو الددذي يمكددن كددل ضددروب 

بس السودان مدن التعبيدر عدن ذاتهدا فدي تنداغم يحقدق الرضدى ويضدمن  اللـسالتنوع الذي حبى 

 التراضي والتوجس نحو التوحدا

الديمقراطيدة ينبغدي حمايتهدا كدذلك فدي ولضمان كفالة الحريات األساسدية والحقدوق  

القددانون علددى أن يددأتي ملتزمدداً بالدسددتورا ألن القددوانين تعتبددر فددي جانددب مددن خصائصددها 
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منداه  لتنزيددل مددا جداء فددي الدسددتور علددى أرض الواقدع فددي صدديغ يتحداكم الندداس إليهددا فددي 

لبندداء حيدداتهم اليوميددةا كمددا ينبغددي أن تراعددي الحريددات والحقددوق وصددونها وحمايتهددا فددي ا

المسسس للدولة والمجتمعا واألهدم مدن ذلدك كلدس مراعداة الحريدات والحقدوق والواجبدات فدي 

القددانوني بددالحقوق وحددده ال يجدددي إذا لددم يددأت رديفددس ممارسددة  االعتددرافالممارسدةو إذ أن 

تسكدددد الكفالدددة الحقيقيدددة لتلددددك الحقدددوق واالضدددطالع بالواجبدددداتا ومدددن أهدددم المددددوازين 

أسدديس الديمقراطيددة واسددتدامتها الموازنددة بددين الحريددة والمسددسولية والموازنددات الالزمددة لت

وبين الحق والواجدبو ألن الحدق فدي الصدحة والتعلديم مدثالً ال يمكدن الوفداء بدس كدامالً إال إذا 

والمثدابرة فددي العمدل واألماندة والنزاهدة فيدسا وكدذا الموازنددة  اإلنتداجتدم االضدطالع بواجدب 

المجتمدعو وبدين حريتدس وحريدات اةخدرينو خاصدة فدي بين حرية الفدرد وحريدة الجماعدة و

مجالي حريدة المعتقدد الدديني وممارسدة الشدعائر الدينيدة وحريدة المعتقدد الفكدري والسياسديو 

 وإقامة ميزان دقيق بين السلطات المركزيةو واألقاليم والواليات والحكم المحليا

د علدى أهميدة إقامدة ومن نافلة القول ونحدن نتحددا عدن تأسديس الديمقراطيدةو التأكيد 

مسسسددات الدولددة والمجتمددع علددى أسددس ديمقراطيددة وإقامددة السددلطات التنفيذيددة والتشددريعية 

والقضدائية وتحديدد خصائصدها ووهائفهدا أو سدلطاتها فدي الدسدتور والقدانونا ويحسدن بدأي 

لجندة تندداط بهددا صدياغة الدسددتور أن توجددس عنايدة خاصددة إلددى العدالدة المتسدداوية والمسدداواة 

والدنص فدي  اإلنسدانالقضاء ونفاذ أحكامدس وحقدوق  استقالللقانون وفصل السلطات وأمام ا

األحكددام العامددة علددى أهميددة إعددادة مراجعددة القددوانين السددارية وإعددادة صددياغتها لتصددبح 

 منسجمة مع نصوص الدستور وخاضعة لسا

ذا  إن جعل ما اتفق عليدس فدي اتفاقيدة السدالم جدزءاً أصديالً فدي الدسدتورو إال مدا كدان 

طبيعدة موقوتددسو أمدر الزم ليددأتي الدسددتور محصدناً التفدداق السددالم وملزمداً بنفدداذها ويصددون 

الحريددات والحقددوقو ويحدددد الواجبدداتو ويرعددى التنددوعو ويسصددل التعدديددة فددي بندداء نظددام 

الدولة الجديد ويسمن المشاركة في الشدأن العدام لكدل القدوى السياسدية والمجتمعيدة ومنظمدات 
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ولعلددس مددن المفيددد إعددداد دراسددة متعمقددة للتطددور الدسددتوري فددي السددودان  المجتمددع المدددنيا

السددتخالص أهددم  1998و  1973وسددمات الدسدداتير الماضددية كلهددا وبخاصددة دسددتوري 

وأبرز ما جاء فيها ليجعدل ذلدك اإلرا الدسدتوري مرتكدزاً لدسدتور المسدتقبل الدذي يسدتجيب 

ل السدددالم والتنميدددة الشددداملة لحاجددات الحاضدددر ويمهدددد الطريدددق للطفدددرة المرتقبددة فدددي هددد

المتوازندة والديمقراطيدة والوحددةا ويحسدن كدذلك إعمدال الفكدر عميقداً فدي تجدارب السدودان 

البرلمانيددة ووضددع القددوائم لتصددميم برلمددان عصددريو يفيددد مددن كددل تجاربنددا الماضددياتو 

كدن يتعمق في حقائق الواقدع الجديدد ويرعدى اسدتحقاقات السدالم والديمقراطيدة التعدديدةو وتم

 عضويتس من تمثيل كل قوى المجتمع وجهات الوطن كافةا

ات فددي كددل مسددتويات الحكددم مددن الحكددم نتخابددكمددا يجددب التركيددز علددى دوريددة اال 

ي ورئاسددة الجمهوريددةا مددن حيددث بنيددة االتحددادات البرلمددان انتخابددالمحلددي صددعوداً إلددى 

يددة وبعده المفكدرين البرلمان العضويةو فإننا نرى األخدذ بمدا تعبدر عندس ً قدوى سياسدية عد

مددن أهميددة النظددام بمجلسددينو مجلددس النددواب ومجلددس الشددورىو وأي تسددميات أخددرى يددتم 

التواضددع عليهدداا وأن يكددون التمثيددل فددي مجلددس النددواب قائمدداً علددى نددوعين مددن الدددوائر 

يدةا دوائدر جغرافيدة تشدمل الدوطن كلددس علدى أسداس الكثافدة السدكانية ودوائدر للفئددات نتخاباال

اع ومثقفددين وقطداع خدداص وقددوات مسددلحة وقدوات نظاميددة أخددرى إضددافة مدن عمددال وزر

و والطدالب والشدبابا ألن هدذه البنيدة تجمدع بدين تعمديم المرأةللمنظمات الجماهيريةو خاصة 

ات الددددوائر انتخابدددالمشدداركة مدددن جهدددة علدددى أسدداس الصدددوت الواحدددد لكدددل مددواطن فدددي 

يددة للفئددات والقددوى انتخابالجغرافيدة علددى امتددداد الددوطنو ودوائددر أخددرى تقددوم علددى كليددات 

االجتماعية المقصود تمثيلهدا إلحدداا تدوازن فدي تمثيدل القدوى االجتماعيدة داخدل البرلمدانا 

وإتاحددة الفرصدددة للبرلمددان ليدددتمكن مددن التعبيدددر الشددامل عدددن عمددوم المدددواطنين والفئدددات 

ولتكون تراء ومصدالح كدل هدذه الجهدات حاضدرة وماثلدة عندد التدداول واتخداذ  االجتماعية ا

القدرار فدي شدأن التشدريعات التدي يتناولهدا المجلدسو وفدي تعريفدس لحدق مراقبدة أداء الجهدداز 

التنفيذي ومساءلتسا أما في شأن عضوية مجلدس الشديوخ فينبغدي لدس أن يمثدل الواليداتو وأن 
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اًا أن يضدع فدي قمدة أولوياتدس رعايدة مصدالح الواليدات فدي يأتي تمثيل الواليات فيدس متسداوي

تددوازن عددادل وأن تكددون لددس سددلطة توقيفيددة لمددا يصدددره مجلددس النددواب مددن تشددريعاتو 

وقددرارات فددي شددأن أداء السددلطة التنفيذيددةا إن حددق التوقيددف هددذا يتدديح فرصددة للمراجعددة 

 ومزيد من التشاورو مما يعمق الشورى في األداء البرلمانيا

كن المجلس مدن حسدن األداء فدي مجدال التشدريع ومراقبدة أداء الجهداز التنفيدذي ويتم 

ومحاسبتسا وفي مجال السياسات العامدة للدولدةو يحسدن بالبرلمدان أن يراجدع تشدكيل لجاندسو 

من وقت ةخر من حيث عددها ومهامها واختصاصداتها ليضدمن تغطيدة كدل جواندب الحيداة 

ع اللجدددان عددددداً واختصاصددداً مدددن االسدددتجابة الوطنيددةا وأن يدددتمكن عبدددر مراجعدددة أوضدددا

لمتطلبدات المراحددل المتتاليددةا وبمددا أن المرحلددة القادمدة تددأتي علددى رأسددها همددوم وواجبددات 

وطنيدة ذات تدأثير اسددتراتيجي فدي تشدكيل نظددام الحكدمو وفدي إرسدداء قواعدد السدالم والعمددل 

وق وتحددددد علدددى اسدددتدامتسو وتأسددديس البندددي التشدددريعية والمسسسدددية التدددي تصدددون الحقددد

الواجبدات وتضددمن حسددن سددير وهددائف الدولدة والمجتمددعو وإرسدداء قواعددد التنميددة الشدداملة 

المتوازندة القابلددة لالسددتدامة والتجدددد بمدا تشددمل مددن أولويددات ومكافحدة الفقددر والتددوقي مددن 

الكددواراو والمددداهمات ومنددع حدددوثها وتمكددين المجتمددع مددن أن يكددون معتمددداً علددى ذاتددس 

جدددددةو وتمكدددين المجتمدددع بكامدددل سدددمات تنوعدددس مدددن تطدددوير ثقافاتدددس بأشددكال جديددددة ومت

وصددناعاتس الثقافيددة وتراثددس الشددعبي الغنددي التددي يحقددق االسددتثمار فيهددا مددداخيل المبدددعين 

ومقيمي الصناعاتو ولكسب المجتمع الذي تقدوم فيدس هدذه الصدناعات نصديباً ممدا تددره هدذه 

وبمددا أن البرلمددان أداة ذات نصدديب  الصددناعات وكددذا الحكومددة والئيددة كانددت أم مركزيددةو

وافر في رعايدة األولويدات وتنزيلهدا عمدالً ألرض الواقدع والموكولدة لدس المتابعدة والمراقبدة 

بأعلى درجات الشفافيةو فإن ذلك جميعداً ينبغدي أن يراعدى فدي تشدكيل لجدان البرلمدان الدذي 

س وحددات الدددرس ات العامددة القادمدة كدي يجعددل مدن لجانددنتخابدسيتأسدس علدى الدسددتور واال

والتقصدي والمدارسددة التددي تعينددس فدي دراسددة مددا يطددرو عليدس مددن مشددروعات قددوانين قبددل 

إجازتهدداو وليددتمكن كددذلك مددن اتخدداذ القددرارات الصددائبة علددى ضددوء المعلومددات والتحليددل 
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والمقترحدات التدي تتقددم بهدا لجاندس المتخصصدة فددي كدل شدعبة مدن شدعاب الحيداة الوطنيددةو 

تقدددع فددي دائددرة اختصدداص البرلمدددان بحسددبانس المشددرع والمراقدددب  وكلهددا بطبيعددة الحددال

 والمحاسب ألداء الجهاز التنفيذيا

وليدددتمكن البرلمدددان مدددن أداء وهيفتدددس األساسدددية فدددي التعددداون البرلمددداني اإلقليمدددي  

والدولي إعمدار عالقاتدس بالبرلماندات واتحاداتهدا اإلقليميدة والدوليدةو وإعمدال هدذه العالقدات 

العالقددات  إطددارالخددارجي وعكدس رؤى الددوطن فدي كددل المندابر الداخلددة فدي فدي أداء دوره 

البرلمانيددة الخارجيددة وتوهيددف تلددك العالقدددات للتعريددف بمصددالح الددوطن والدددفاع عنهدددا 

وكسددب التعدداون والمناصددرة فددي تحقيقهدداا فيسددمق البرلمددان كأحددد أهددم أدوات الدبلوماسددية 

المدسثر فدي هددى الوسدطية وروو التوفيدق الشعبية التدي يتأكدد بهدا حضدور السدودان الفاعدل 

 وبلورة اةراء حول ما يجمع ال على ما يفرقا

إن التعدداون البرلمدداني الدددولي لددس مددردود إيجددابي عددالي القيمددة فيمددا يتعلددق بتطددوير  

ات البرلمانيددة اإلقليميددة االتحددادقدددرات البرلمددان علددى أداء مهامددس ووهائفددسو والكثيددر مددن 

بالعضددويةو وتلدك التددي لدس وضددع المراقدب فيهددا وبخاصدة اتحدداد التدي للسدودان فيهددا وجدود 

 البرلمانات الدولي الذي يقدم العون الفني والخبرة الفنيةا

إن الخدمدة العامدة مسسسددة محوريدة مدن أجهددزة الدولدة وعلدى عاتقهددا تقدع مسددسولية  

التددي  اإلدارة اليوميددة لشددسون الددبالدا كمددا أنهددا تشددكل مركددز الخدمددة المتراكمددة فددي اإلدارة

كذاكرة مسسسية تعين فدي حسدن أداء الدولدة لوهائفهداا وهدي ال تتغيدر بتغيدر الحكومداتو أو 

وفددق الدددورات كمددا هددو الحددال بالنسددبة للجهدداز التشددريعيا وتشددكل اإلدارة الجيدددة عنصددراً 

مهمداً فددي حسدن أداء وهددائف ومسددسوليات ومهدام أجهددزة الدولددة المختلفدة والقضددائيةا لكددن 

ذراع هددام للجهدداز التنفيددذي ولددئن كانددت مسددسوليتها التقليديددة اإلدارة العامددة الخدمددة المدنيددة 

في الدولة علدى مسدتوياتها المركزيدة واإلقليميدة والمحليدةا إن تشدعب مهدام الدولدة مدن حيدث 
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التخطددديط والبرمجدددة ورسدددم السياسدددات العامدددة والعالقدددات الخارجيدددة وتسددديير الخددددمات 

يددة فددي مجدداالت البنيددة اإلنتاجسسددات القطدداع العددام فددي مس اإلنتدداجاألساسدديةو ودورهددا فددي 

األساسدية والزراعددة بشدقيها النبدداتي والحيددواني والصدناعة والتجددارة قددد تطلدب مددن الخدمددة 

العامدة أن تضدطلع بالواجبددات اإلداريدة فدي كددل هدذه القطاعدات والمناشددطا كمدا تطلددب دور 

ة بالتنميدددة فدددي التخطددديط الدولددة التنمدددوي أهميدددة تعمدددق قطاعدددات الخدمددة  المدنيدددة المعنيددد

وتصددميم المشددروعات وتنفيددذها وإدارتهدداا وهكددذا توسددع النطدداق اإلداري للخدمددة العامددة 

بحيددث تضددطلع بواجبدددات إداريددة متزايدددة تشدددمل اإلدارة العامددة واإلدارة الماليدددة واإلدارة 

االقتصددادية وإدارة الخدددمات علددى خددالف الددذي كددان مطلوبدداً مددن الخدمددة العامددة فددي عهددد 

ستعمار والذي كان قاصراً علدى خددمات األمدن والنظدام العدام واإلدارة العامدة والخددمات اال

األساسدديةو خاصددة الصددحية والتعليميددةو والحفدداه علددى المددوارد الطبيعيددةو خاصددة التربددة 

والمياه والغاباتا ولم تكن هنا  خطط تنمويدة وال مشدروعات إنتاجيدة تشدرف الدولدة عليهدا 

ً مباشراً وتسي  رهااإشرافا

حقيقة أن كثرة األعباء اإلداريدة الواقعدة علدى الدولدة وخددمتها العامدة قدد دفعدت إلدى  

ابتدداع صدديغ مسسسددية جديددة تعددين علددى حسددن اإلدارةو فقامدت الهيئددات والمسسسددات شددبس 

ية اإلداريددة والماليددة وأخيدددراً االسدددتقاللالحكوميددة أول األمددرو ثدددم المسسسددات العامددة ذات 

د مددن مشدددروعات ومسسسددات فتحولددت إلددى القطدداع الخددداصا جدداءت الخصخصددة للعديدد

فعددادت الخدمددة العامددة إلددى ممارسددة أدوارهددا التقليديددة األصددلية إال فددي حدداالت اسددتثنائية 

قليلددةا ويتطلددب كددل ذلددك مسددسوليات معرفيددة رفيعددةو وقدددرات أدائيددة ذات كفدداءة عاليددةو 

البرمجددة والتنفيدددذ وتجمددع خبددرة تعددين فدددي حسددن اإلدارة متضددمنة مسدددتويات التخطدديط و

والمتابعة والتقويما كما تطلدب هدذا التشدعب فدي مهدام الدولدة تدوافر تليدات للتنسديق والمتابعدة 

 وقدرات متخصصة لالضطالع بمهامهماا
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ً  أصددبح  و والحالددة هددذهو أن تتحلددى الخدمددة العامددة بالمعرفددة والخبددرة والقدددرة لزامددا

نهدا خادمدة النداس ال سديدتهما كمدا يتطلددب والكفايدة والحيددة والنزاهدة والشدفافية وأن تددر  أ

حسددن األداء األخددذ بمبدددأ الحفددز والمسدداءلة والعقدداب مددع الحددرص علددى حقددوق العدداملين 

وإنشداء هيئددة مسدتقلة فددي الخدمدة المدنيددة ترعدى شددسونهم وترفدع عددنهم المظدالم إذا وقعددتو 

عده الددول حتى لو كان اللجدوء إليهدا فدي مواجهدة الحكومدة أو إحددى شدعبهاا وقدد أخدذت ب

كددذلك بفكددرة القضدداء اإلداري الددذي يحمددي المددواطنين مددن تقصددير وتعددديات العدداملين فددي 

 الخدمة على حقوقهما

ويشهد تأريخ الخدمة العامدة فدي السدودانو أو مدا كدان يعدرف بالخدمدة المدنيدةو أنهدا  

 قددد تمتعددت بالقدددرات المطلوبددة وتحلددت بمحاسددن القدديم واجبددة المراعدداة كالحيدددة والنزاهددة

وروو العددلا ولكددن عوامدل عديدددة قددد أثدرت سددلباً علدى الخدمددة العامددة منهدا اتسدداع نطدداق 

واجباتهدداو وضددمور فددرص التدددريب والتفددريط فددي قواعددد الضددبط واالنضددباط مددن ناحيددة 

أخددرى وضددمور الرواتددب وقصددورها عددن تلبيددة الحاجددات األساسددية للعدداملين فددي الخدمددة 

قددد أحدددثا ابلددغ األثددر همددا تسييسددهاو وتطهيرهدداا  العامددة وأسددرهما غيددر أن عدداملين سددلبيين

فالتسددييس قددد أدخددل التحيددز وأحياندداً إعددالء الواليددة علددى الكفدداءة والقدددرةا والتطهيددر الددذي 

بدأت تحت شعارات لالتطهير واجدب وطنديل فدي أعقداب ثدورة أكتدوبرو وتواصدل بمعدايير 

جديددداً فددي عهددد االنقدداذ الددوالء الحزبددي بصددوره الظدداهرة والمسددتترة إلددى أن اكتسددى اسددماً 

وصار يتم تحدت شدعار لالصدالح العداملا والمتأمدل فدي حداالت كثيدرة أقصديت بهدا عناصدر 

ذات كفايددة عاليددةو وخلددق رصددينو وخبددرة تكونددت وتكرسددت عبددر السددنينو ال يتبدددى أو 

يظهدر لددس الصددالح العددامو الددذي يددتم ويصددان بإقصدداء مثددل هددذه العناصددر مددن أبندداء الددوطن 

 علم والكفاية والخبرةاوبناتس وأهل ال

لعدل مددن أهدم الواجبددات تددار  أوضدداع الخدمدة العامددة وترشديد التعامددل معهدا عبددر  

تأكيددد حيدددتها ووضددع حدددود فاصددلة بددين مددا هددو سياسددي وإداري وإن كددان مددن واجبددات 
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الخدمددة العامددة أن تخلدددص فددي تنفيدددذ سياسددات الدولدددة التددي تضدددعها الحكومددة واالهتمدددام 

رية العاملة فيهدا ورعايدة حقدوقهم والحدرص علدى أن يدسدوا واجبداتهم بتدريب العناصر البش

بالكفايددة واألنضددباط المطلددوبين وأن تنغددرس روو الواجددب وخدمددة الشددعب فددي صددفوفهاا 

وأن تنأى بنفسها عن الفسداد والرشدوة والتحيدزو خاصدة الناشدم مندسو عدن تددخالت سياسدية 

 إطدداراخددل جهدداز الدولددة وفددي أو أي تددأثيرات خارجددة عددن مسددارات وتسلسددل السددلطات د

التعسددفية والجددائرةو  جددراءاتالخدمددة العامددةا وهددذا يتطلددب كددذلك حمايددة المددوهفين مددن اإل

خاصدددة التوقيدددف والفصدددل التعسدددفي وأن تمدددنح لجندددة الخدمدددة العامدددة مدددن الصدددالحيات 

والحصددانات مددا يسمنهددا فددي وجددس التدددخالت السياسددية الحزبيددة والتعدددي علددى صددالحياتها 

 وكيانهاا

مدن حسددن التدددبير أن االسدتراتيجية القوميددة الشدداملة قددد أفدردت هدددفاً اجتماعيدداً كليدداً  

يقوم على دعم المجتمع سدباقاً للدولدة فدي مبادرتدسو وقدادراً علدى تلبيدة معظدم حاجاتدس بقصدد 

الوصددول إلددى الهدددف االجتمدداعي األسددمى وهددو تمكددين المجتمددع مددن بسددط سددلطانس علددى 

لددور الحاسددم لمنظمدات المجتمدع فدي التنميدة والحكدم الراشدددا جميدع أمدرها كمدا أكددت علدى ا

وأن لتلدددك االسدددتراتيجية كدددذلك إشدددارة خاصدددة للعمدددل الطدددوعي الدددذي تعتبدددر المنظمدددات 

الطوعيددة غيددر الحكوميددة أداتددس الرئيسدديةا وفددي سددودان المسددتقبل الددذي نأمددل لددس أن يكددون 

بمهددام الحاضددر ومتطلبددات  قددادراً علددى إقامددة نظددام الحكددم القددادر علددى االضددطالع الكفيددم

المستقبلو قد أضحى االهتمام محوريداً بددور المجتمدع فدي بنداء حياتدس وتطويرهدا واالرتقداء 

بنوعيتهاو واالهتمام بمنظمات المجتمدع المددني القدائم منهدا والجديددا ذلدك أن هدذه المنظمدات 

هتمددام هددي الوعدداء األنسددب لتجميددع الندداس لتحقيددق أهددداف معينددةا ومددن أهددم مددا يوجددب اال

بمنظمدات المجتمدع المدددني أنهدا قددد غددت فددي عصدرنا هددذا مدن مسسسددات التعداون الدددوليا 

المتحددددة ووكاالتهدددا  األمدددموالمتأمدددل فيمدددا صددددر عدددن المدددستمرات العلميدددة التدددي نظمتهدددا 

الدواردة بهدا شدراكة بدين الدولدةو والمنظمدات الدوليدة  األهددافالمتخصصة قد جعلت تحقيق 

طددرافو والمنظمددات الطوعيددة غيددر الحكوميددةا كمددا أن الكثيددر مددن واإلقليميددة متعددددة األ
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الدددول المانحددة قددد لجددأ إلددى المنظمددات الطوعيددة لتنفيددذ بددرام  المعونددة التنمويددة الرسددمية 

وذلك لقدرتها على االضطالع الفاعل بمهام التنفيدذ لمدا لهدا مدن قددراتو ومروندة فدي األداء 

ة والعمددل مددع نظيراتهددا فددي الدددول المتلقيددة وقدددرة علددى التغلغددل فددي المجتمعددات المسددتهدف

للعون على كل المسدتويات الوطنيدة واإلقليميدة والمحليدةو وقددرتها فدي التعامدل المباشدر مدع 

المجتمعدات المحليددة والوصددول إلدى الشددرائح الفقيددرة والفئدات المهمشددة والضددعيفة واألكثددر 

والحدث علدى التعامدل الرقيدق  اإلنسدانعرضة للتأثيرات السلبية طبيعيدة كاندت أم مدن صدنع 

مدع البيئددة حفاهداً وارتفاقدداًو ولقددرتها علددى تأسديس شددراكات وشدبكات تعدداون مدع كددل هددذه 

 التنظيمات والمجموعاتا

ولقددد أدت الجمعيددات الطوعيددة غيددر الحكوميددةو ومنظمددات المجتمددع المدددني كافددة  

الدوعي فدي صدفوف  أدواراً متقدمة في التعرف على المشدكالت والقضدايا وتحليلهدا وتعميدق

المجتمعات بهدا والمسداهمة فدي تخطديط وتصدميم البدرام  المعنيدة فدي حلهدا والمشداركة فدي 

 تنفيذ تلك البرام  وإدارتهاا

إن هددذا الددذي أبنددا يسكددد أهميددة منظمددات المجتمددع المدددني فددي خلددق الددوعي ونشددره  

راشدددد بأهميدددة مشددداركة المنظمدددات والمجتمعدددات فدددي إحدددداا التنميدددة وترسددديخ الحكدددم ال

واالضطالع بددور المتدابع والمراقدب والمقدوم والمسدائل ممدا يجعدل أجهدزة التنميدة وأجهدزة 

الحكدم والمنظمدات والجمعيدات ذاتهدا خاضدعة للمسداءلة المجتمعيدةا وإن هدذا يجلدى بصددورة 

مبينددة أهميددة المجتمددع المدددني ومنظماتددس ويدددفع إلددى االهتمددام بهددا فددي عمليددة إعددادة تشددكيل 

 ولتس الجديدة ومجتمعس المتمدداالسودان وبناء د

إن المتأمل في أوضداع منظمدات المجتمدع المددني فدي السدودان وبخاصدة المنظمدات  

الطوعيددة يدددر  أنهددا قليلددة العدددد وضددعيفة األداء واألثددرا وتنقصددها خاصددة قدددرة التعددرف 

علددى القضددايا والحاجددات وتحليلهددا وتعزيددز الددوعي بهدداو والقدددرة علددى الوصددول إلددى كددل 
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ت واألفدراد والجماعدات التدي تحتداج مسداندتها وعونهداا كمدا أن قددرتها علدى التعداون الجها

فيمددا بينهددا والتددازرو وقدددراتها اإلداريددةو وقدددرتها علددى تعبئددة المددوارد بحاجددة إلددى تطددوير 

لتغدو أكثر اسدتجابةو ولتكدون عضدويتها أكثدر سدعة وبرامجهدا أكثدر شدموالً مدن حيدث مددى 

 ع عنس من حقوق أو ما تدعو لس لتكثف الوعي بساما تغطي من حاجات أو تداف

وجددس الشدأن العددام مدا اتصددل أإن تحدديث المجتمددع وجعلدس عصددرياً مشداركاً فددي كدل  

منس خاصة ببناء الدولة والتنميدة والديمقراطيدة والحكدم الراشدد يددعو بإلحداو بدالغ إلدى تأكيدد 

فددي السددودانو المليئددة  دور منظمددات المجتمددع المدددني فددي النهددوض بمهددام المرحلددة القادمددة

بالمهدام الجسددام التددي ال يمكدن إنجازهددا إال بجعددل هدذا االنجدداز حركددة مجتمدع بأسددره وتبددين 

أهميددة فاعليددة منظمددات المجتمددع المدددني فددي هددذا االنجدداز وفددي تلددك الحركددةا وأهددم هددذه 

الواجبات االنتقدال إلدى الديمقراطيدة الصدحيحة الشداملة وتمثلهدا فدي كدل شدأن المجتمدع وفدي 

سدددلو  أفدددراده وجماعاتدددس ومسسسددداتس الرسدددمية والشدددعبيةا وأن تكدددون هدددذه الديمقراطيدددة 

موجهدة لتحقيدق النفددع العدام ورعايددة المصدلحة العامدة واقددتالع بدسر التخلددف وفتائدل التددوتر 

 في المجتمع والوطن بعامةا

هكذا يغدو االهتمام بمنظمدات المجتمدع المددني وجدوداً وقددرة وانتشداراً وحسدن أداء  

ورهدا مددن األولويددات المتقدمدة فددي السددعي إلدى إحددداا التغييددر المنشدودا واالهتمددام يددأتي ود

فددي مقدمددة مددا ينبغددي االهتمددام بددس ببندداء قدددرات هددذه المنظمددات واسددتحداا المزيددد منهددا 

لتغطي كل أوجس الحيداة مدع توجيدس اهتمدام خداص بددورها الخدارجي عبدر التعداون اإلقليمدي 

البددرام  الدوليددة التددي تفسددح مجدداالت لمشدداركة  إطددارا وفددي والدددولي البندداء مددع نظيراتهدد

منظمددات المجتمددع المدددنيا ولقددد سددبقت إشددارة إلددى دور هددذه المنظمددات فددي الدبلوماسددية 

 الشعبية المتازرة مع الدبلوماسية الرسمية والمتكاملة معهاا
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 يتضح جلياً أهمية االسدتثمار فدي إكثدار منظمدات المجتمدع المددني خاصدة الجمعيدات 

الطوعية وتعزيز قددراتها وإفسداو تفداق المشداركة لهدا فدي الشدأن العدامو خاصدة فدي التنميدة 

وفدي اإلصددالو السياسددي واالقتصدادي واالجتمدداعي وفددي إثدراء الثقافددات السددودانية جميعدداً 

وفدي التدأليف بينهددا لتصدب قدادرة متسدداوية فدي ثقافدة وطنيددة واحددة تقدوم علددى احتدرام كددل 

زز حضددورها ودورهددا وفعلهدا فددي المجددال الثقدافيو وفددي االنعكدداس الثقافدات الفرعيددة وتعد

اإليجددابي لدددور الثقافددة فددي كددل شددسون الدولددة والمجتمددعو إذ أن ثقافددة أي شددعب وأمددة هددي 

جمدداع قيمهددا وفكرهددا وسددلوكها وممارسدداتها نتدداج تلددك الممارسددةا إن هددذا االسددتثمار فددي 

مدن حيدث غددرس الدوعي الددوطني حقيقدة أمدره اسددتثمار فدي حاضدر السددودان وفدي مسددتقبلس 

والمعرفة والقدرة في صفوف الشدعب جميعداً للنهدوض بمسدسولية بنداء وطندس وإعدالء شدأنس 

والحفدداه علدددى وحدتددسا وإن حددددوا هددذا لددديس بمسددتغرب علدددى شددعب طبعدددس السدددماحةو 

والتسددامح والتعاضددد والتكافددل وحددب الخيددر والتراضددي علددى مددا يفيددد وينفددع الندداس وحددب 

بددل علدى حددب الخيددر وانغرسددت فيدس روو الفزعددة والنفيددر والتكافددل الخيدر لهددما إن شددع باً جر

لقدادر علدى إقامددة البندي المسسسدية والتنمويددة المجتمعيدة واالجتماعيدة التددي تعدين فدي تنظدديم 

كل قوى الخيدر هدذها إن مهمدة غدرس روو الخيدر والنفيدر فدي نفدوس أفدراد المجتمدع أعسدر 

مدر بحاجدة إلدى مبدادرة لتعزيدز قددرات القدائم مدن من بناء الهياكدل والمسسسداتا لدذا فدإن األ

المنظمدات وإنشدداء المزيددد منهدداو وذلدك أيسددرو وقددد تأصددلت روو الخيدر وحددب صددنعس فددي 

نفددوس األفددرادو إذاً العمليددة المطلوبددة هددي تجميددع المددواطنين فددي مسدداقات تشددكل تنظيمددات 

 األحدزابنشداء هي التدي تعدرف بتنظيمدات المجتمدع المددني  خاصدة أن للسدودان سدبق فدي إ

السياسدية والنقابدات واتحددادات المهنيدين وجمعيدات المبدددعين واألنديدة االجتماعيدة والثقافيددة 

ات النوعيدددة والجمعيدددات االتحدددادوالرياضدددية واتحدددادات أصدددحاب العمدددل والعديدددد مدددن 

الحقوقيدةا كمدا أن جامعاتنددا ومراكدز أبحاثنددا وأجهدزة إعالمندا قددد درجدت علددى التعداون مددع 

جتمدددع المددددني لبسدددط الخددددمات االجتماعيدددة فدددي مجدددال الصدددحة والتعلدددديم منظمدددات الم
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ومشدروعات رعايددة الفئددات المحتاجدةا والبددد مددن التنبيددس للددور المشددار  المطلددوب للمددرأة 

 والشباب والطالب في كل هذا الجهدا

 
 دور المثقف

 

الفكري  ارتبط المثقفون السودانيونو وهم المشتغلون أو المهتمون بمختلف أنواع اإلنتاج

مع جل األنظمة التي حكمت السودانا وجدلية  سلبيةأو الروحي أو الوجداني و بعالقة 

أ العالقة بين المثقف السوداني والسلطة هلت تفترض دائما صواب موقف المثقف وخط

الحكم العسكري  اتوفساد السلطة الحاكمةو خاصة إذا كانت سلطة عسكريةا وبما أن فتر

العالقة فقد سادت و في تاريخ السودان الحديث تفوق بكثير فترات الديمقراطية المتقطعة

هذا التأزم الدائم في  تعود جذوروا المستحكمالنفورو الحذر من حالةبين المثقف والسلطة 

 اضطلع المثقف السوداني حين فترة ما قبل االستقالل إلى  العالقة بين الطرفين

بدور رائد وأصيل تمثل في الصدام مع المستعمر  دوائر الخرجينفي  نيرون والمست

الستقاللالوالتعبير عن التطلعات وأشواق المواطن السوداني   

 

والبالد اةن على أعتاب مرحلة تحول تاريخي تتطلب إسهام الجميعو فإن على المثقف 

يتس في قضايا السوداني أن يضطلع بدوره التاريخي ويسهم بفعالية بفكره ورؤ

ألن يتجاوز المثقف  حان الوقتقد والديمقراطية والتنمية وكل ما يهم مستقبل البالدا 

السوداني دوره التقليدي كناقد مستديم إلى منت  يساهم بفكره في تطوير البالد ونهضتهاا 

في  دورهمويتمثل  سايعبرون عن وجدانعضو فاعل في المجتمع و ن ووالمبدعالمثقفون و

الوسائط الخالقة والمبدعةو بما في إعادة صياغة المجتمع وتوجيهس نحو األفضلو عبر 

ً عليسا  ذلك الصناعات الثقافية ا   ولهذا ال بد للمثقف أن يرتبط بالمجتمع وال يكون متعاليا
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ا تداخل الثقافات وتمازجها وتأثيرها على بعضها البعهو وخاصة جيدً  ينع أن يناوعل

مو فقد نقمل عن ابن رشد مثال قولس وهو يرد على الغزالي لال يوجد ما يسمى في عالم اليو

 ً لفكر اإلنساني في اف ول بالثقافة الصادرة والثقافة الواردةو الثقافة ملك البشر جميعا

إن عبء التبصير بالتمازج الثقافي في السودانو والتأسيس لنظام سياسي  جوهره واحدا

ال يمكن أن يضطلع بس سوى المثقف الخالقو  والتباين اإلثنييقوم على التعددية الثقافية 

للمثقف  أن  وهو وحده القادر على تأسيس الوحدة في الوعي والوجدان السودانيا كما

دور هام في توعية الرأى العام وتتقديم النصح والمشورة الصائبة للنخبة الحاكمة في 

 القضايا االستراتيجية واالقتصاد والعلومو وذلك بصورة فردية أو من خالل المجموعات

 التي توفر االستشارة السياسية المتكاملة وتساعد في التوصل إالى المواقف والقرارات

.(Think Tanks)  

 

 

  القطــاو الخــاص

فددي زمددان يأخددذ فيددس السددودان بتحريددر االقتصدداد وحريددة التجددارةو وتددتقلص فيددس  

ويتركددز دورهددا فددي وضددع السياسددات والتخطدديط  اإلنتدداجمسددسوليات الدولددة فددي مجددال 

وإرساء البنيات األساسيةو ورعاية نوعية األداء ومعدايير انضدباطس وجودتدسو ينبغدي التديقظ 

للدددور المتعدداهم والمتجدددد للقطدداع الخدداص كشددريك فددي االقتصدداد الددوطني وفددي التنميددة 

اون االقتصددادي وتددوفير فددرص العمددلا ويتعدداهم دوره كددذلك فددي التجددارة الخارجيددة والتعدد

الددددولي وتعتبدددر منظماتدددس إحددددى األدوات الفاعلدددة للدبلوماسدددية الشدددعبيةا إن هدددذا الددددور 

المتعداهم للقطدداع الخدداص يضدع علددى عاتقددس مهامدداً جسدام وال يمكددن لالقتصدداد الددوطني أن 

يددنهه وال للتنميددة أن تتحقددق بالصددورة المطلوبددة إال إذا تعاهمددت قدددرات القطدداع الخدداص 
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نيددة والتقانيددة والتنظيميددة واإلداريددة وتددوافرت لددس القددوى العاملددة عاليددة المعرفددة الماليددة والف

 والتدريبا

إن هددذا الوضددع المتقدددم بالقطدداع الخدداص واألعبدداء المطلوبددة منددس االضددطالع بهددا  

يتطلب النظدر إلدى مسسسداتس كجدزء مدن الثدروة الوطنيدة وأحدد صدناعها األساسديينو وكدأداة 

طي للدولدة وتحقيدق التنميدة وكسداعد قدوى لممارسدة الديمقراطيدةو من أدوات البنداء الدديمقرا

والتنميددةا وهدذا يقتضدي كدذلك العنايدة بدس علددى  اإلنتداجولددوره كمحدر  فاعدل فدي عمليدات 

هددذا األسدداس وتشددجيعس كقطدداع حيددوي فتسددعى الدولددة لتددوفير المقومددات التددي تعينددس فددي 

يةو ولتزيددد قدرتددس التنافسددية للتبدددادل يدددة واالسددتهالكاإلنتاجاالرتقدداء بأدائددس بتددوفير السددلع 

التجاري الخارجيا وينبغي كذلك أن توفر لدس فدرص التمويدل الدداخلي الدذي يعيندس فدي إقامدة 

ا وأن اإلنتدداجالصددناعات ويددوفر لددس رأس المددال العامددل بمددا يمكنددس مددن التددزود بمدددخالت 

قدروضو وبسدط يدخل كذلك في االستفادة مدن المدوارد األجنبيدة التدي تدأتي فدي شدكل مدنح و

الفدرص لددس لالسددتفادة مددن التقانددات الحديثددة لجهددود الدولددة ومددا يتيحددس التعدداون االقتصددادي 

اإلقليمدي والددوليا وأن تسدعى الدولدة كدذلك إلدى تمتدين عالقدات القطداع بمسسسدات التمويدل 

اإلقليمدي والددولي والصدناديق التنمويددة العربيدة واألفريقيدة وتشددجيع الشدراكات بدين القطدداع 

ص السددوداني والقطدداع الخدداص العربددي واألجنبددي وتقددديم الضددمانات الالزمددة لهمدداا الخددا

وأن يكلدددف معهدددد البحدددوا واالستشدددارات الصدددناعية بالتوسدددع فدددي التعددداون مدددع القطددداع 

الخداصو خاصددة فدي مجددال إجدراء دراسددات الجددوى والدراسددات المتعلقدة بتطددوير اإلدارة 

يدددة اإلنتاجد مركدددز تطددوير اإلدارة والكفايددة يددة وأن يسدداهم فدددي هددذا الجهدداإلنتاجوالكفايددة 

كدذلكا ويحسدن بالدولدة أن توجدس مصدارفها المتخصصدة لزيدادة إقراضدها للقطداع الخداصا 

ولعدل مدن المسداعدات التدي يمكدن أن تقددمها الدولدة للقطداع الخداص انتدداب  األطدر المهنيدة 

مسسسداتس الصدناعية  والفنية والخبدراء العداملين فدي الخدمدة العامدة إلدى القطداع الخداص فدي

واتحددداد  األعمدددالوالتسدددويقيةو ولتطدددوير منظمدددات هدددذا القطددداعو خاصدددة اتحددداد رجدددال 

 ااألعمالات النوعية في قطاع االتحادالصناعات السودانية والغرفة التجارية والغرف و
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إن رعايدددة القطددداع الخددداص تتطلدددب إعدددادة النظدددر فدددي قدددانون تشدددجيع االسدددتثمار  

وتجديددده بصددورة مسددتمرة وأن تددـرقدم عبددره المزايددا والضددمانات التددي تحفددز هددذا القطدداع 

يددة الوطنيددةا ويظددل اإلنتاجالحيددوي ليقدددام علددى االسددتثمار واالرتقدداء بالطاقددات والقدددرات 

االسددتثمار والتنميددة الخددارجيينا وبمقدددور الدولددة  االسددتثمار فددي السددودان جاذبدداً لشددركاء

كذلك أن تتخيدر مجداالت معيندة لالسدتثمار وإقامدة المشدروعات الرائددة فيهدا وتشدغيلهاا وأن 

تعزز قدراتها فدي مجداالت البحدث وتطدوير التقاندة وتريسدر فدرص االسدتفادة مدن نتدائ  ذلدك 

 للقطاع الخاصا 

ت بعينهدددا شدددراء مسدددتلزمات القدددوات ومددن األمثلدددة التدددي جرربدددت وأعاندددت قطاعددا 

النظاميددة مددن األقمشددة واأللبسددة واألحذيددة مددن الصددناعة السددودانية لفتددرات متعاقبددةا وأن 

يعزز ذلك كلدس بإقامدة مسسسدة لضدمان االسدتثمار توجدس مواردهدا وعالقاتهدا مدع مسسسدات 

ة مددن ضدمان االسددتثمار العربيددة والدوليددة إلددى خدمددة القطدداع الخدداص والشددركاء فددي التنميدد

 عرب وغيرهما

وهدذه الرعايدة وهددذا الددعم يتطلددب مدن القطدداع الخداص أن يتنبددس لددوره االجتمدداعي  

 وأهمية إسهامس كشريك أصيل في التنمية وبناء الوطن واالرتقاء بحياة أهلسا

  السياســية األحزاب

السياسدية هددي األدوات الرئيسدة ذات الدددور المقددم فددي العمدل السياسددي  األحدزابإن  

تأسدديس الديمقراطيددة والحفدداه عليهدداا ولقددد أثبتددت تجددارب السددودان أن هشاشددة بنيددان  وفدي

بعده أحزابندا الرئيسدية وانعددام الديمقراطيدة فدي صدفوفها وأدائهدا قدد كاندت مدن المعوقدات 

األساسية في سبيل تطدوير الديمقراطيدة واسدتدامتهاا لدذا أضدحى مدن أهدم الواجبدات الوطنيدة 

السياسدية علدى أسدس ديمقراطيدة ذلدك أن فاقدد الشدم ال يعطيدسا  باألحدزاتطوير إعادة بنداء 

كمدا أن الحدديث عدن الديمقراطيدة والتعدديدة والتبدادل السدلمي للسدلطة والتحدول الددديمقراطي 
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والتنميددة ال يسددتقيم وال ينصددلح إال بصددالو األدوات  اإلنسددانوالحريددات األساسددية وحقددوق 

 ااألحزابالرئيسة للعمل السياسي وهي 

صدالو داخدل األحدزاب يجدب أن يبددأ بتغييدر مفهدوم السدلطة داخدل الحددزبو أى واإل 

أن يختار المواطن ممثليس مدن األحدزاب علدى أسداس رؤيدة محددة وبرندام  يتفدق عليدسو وأن 

يخضددع لمسدداءلتس فددي تنفيددذ الوعددود االنتخابيددةا وال بددد مددن تفعيددل اةليددات والقنددوات التددي 

س الجمداهير سدلطتها وفقداً إلرادتهداو وأن تنشدط هدذه تدربط بدين القيدادة والقواعدد حتدى تمدار

الجمدداهير لتكددون فاعلددة فددي التجمعددات السددكانية والقطاعددات الفئويددةاااالخ والخالصددة أن 

األحددزاب مدددعوة لتصددحيح مفاهيمهددا لتكددون منسددجمة مددع التوجددس الددديمقراطي الشددعبيو 

 لتصبح بحق رافداً حيوياً في الديمقراطية المباشرةا 

ألحزاب ذاتها أن تهدتم بتطدوير نفسدها فكريداً وتنظيميداً وجماهيريداً وإسدهاماً وينبغي ل 

فدددي العمدددل الدددوطني بهمدددة وبوتدددائر متصددداعدة فدددي روو ديمقراطدددي وأن تطدددور بناءهدددا 

 التنظيمي وبرامجها وحركتها في المجتمع وبين الجماهير ليسهام في العمل الوطنيا

قددد دفعتهددا إلددى االهتمددام بدداألحزاب  إن تجاريددب بندداء الديمقراطيددة فددي دول عديدددة 

يدة لتضدمن مشداركتها وحضدورها الفاعدل نتخابوتوفير التمويل لها خاصدة فدي الحمدالت اال

 ات األمر الذي يوسع نطاق المشاركة ويعزز الديمقراطية ذاتهاانتخابفي تلك اال

والبددد ألحزابنددا السياسددية بعددد تجاريددب الماضددي المريددرة التددي أفرزتهددا الحدددرب  

تبدداع األسدداليب السددلمية الديمقراطيددة اليددة فددي جبهددات متعددددة أن تلتددزم التزامدداً قاطعدداً باأله

وعدددم اللجددوء إلدددى العنددف فددي كدددل الظددروفا وأن تتواضددع علدددى ميثدداق شددرف للعمدددل 

السياسددي يصددونس ويحددرره مددن الشددوائب خاصددة شددائبة العنددفا وأن ترتضددي التحدداكم إلددى 

مثليهدا فدي البرلمدانو أو بصدورة مباشدرة إذ ال قانون لألحزاب تستشدار فدي صدياغتس عبدر م

ضدير مددن وجددود قددانون لألحددزاب بددل هددو أمددر مطلددوبو أخددذت بددس العديددد مددن الدددولا إن 
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المشداركة التددي سددتتاو لألحدزاب للمشدداركة فددي صددياغتس وتحديدد مضددمونس تشددكل ضددمانة 

ً لألحزاب وأال يشكل قيداً على حريتها   قراطيةاال على الحياة الديموبأن يأتي منظما

 

 دوراملؤسسة العسكرية يف السياسة السودانية
 

 25"إن اجليش كاألسد، من السهل إطالقه من القفص، ولكن من الصعب إعادته إليه"

 

 1898أنشئت أول وحدة عسكرية لحفظ األمن الداخلي ومراقبة الحدود السودانية في عام 

القائد البريطاني للجيش إبان الحكم الثنائي تحت إمرة سردار الجيش المصريو وهو 

قيام الجناو العسكري السري لجمعية  1921المصري حاكم عام السودانا وشهد عام 

االتحاد السوداني والتي كانت تطالب باستقالل السودانو وكان المالزم علي عبد اللطيف 

ينتمي إلى الخلية العسكرية السرية لالتحاد إلى جانب اليوزباشي عبد هللا خليل 

 اشي محمد صالح جبريلاواليوزب

قاد انتشار التعليم ونمو الروو القومية وتطور الوعي السياسي إلى تحالف المثقفين  

بقيادة لجمعية اللواء األبيهل والذي  1924والعمال والطالب والجيش في ثورة 

تزعمها علي عبد اللطيفا وفي أغسطس من ذات عامو خرج طالب المدرسة الحربية 

تندد باالستعمار وتدعو للوحدة مع مصرو فسارعت السلطة في مظاهرة صاخبة 

البريطانية إلى إغالق المدرسة الحربية خشية تأثيرها على الوحدات العسكرية السودانية 

األخرىا ولكن تداعيات المظاهرات وتدهور الوضع األمني قاد إلى إبعاد الجيش 

ألول عبد اللطيف الماه المصري عن السودانا ثم كان تمرد وعصيان كتيبة المالزم ا

                                                                 
 قول مأثور ينسب إلى هيالسالسي امبراطور اثيوبيا السابق - 25
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ضد القوات البريطانية واستشهاد كامل أفراد الكتيبة في أول حركة  1920في نوفمبر 

 ومعركة عسكرية حقيقية ذات أهداف وطموحات وطنية سياسية واضحةا 

إنشاء لقوة الدفاع السودانل وهي قوة نظامية تحت قيادة ضباط  1925ثم شهد عام 

دانيينو وتتبع مباشرة وتدين بالوالء لحاكم عام السودانا بريطانيين يعاونهم ضباط سو

ونجحت السلطة البريطانية في عزل تلك القوة تماماً عن أي مسثرات ونشاطات سياسية 

أو أي اتصال بالمجتمع المدني ولفترة امتدت أكثر من ربع قرن ا ولكن الفترة التي سبقت 

امتد إلى لقوة دفاع السودانلا  شهدت صراعا سياسيا 1956استقالل السودان في عام 

واجتمع نفر من الضباط الكبار بقيادة محي الدين أحمد عبد هللا ومحمد أحمد عروة 

وحسين على كرار وعبد الرحيم شنان ويوسف الجا  طس ومحمد إدريس عبد هللا وعمر 

حاج موسى وهددوا باقتحام مقر الجمعية الوطنية وإجبار أعضائها بقوة السالو على 

 ن االستقالل الكامل غير المشروطا إعال

حينما تكونت أول وزارة  1954ثم تطورت قوة الدفاع إلى لالجيش السودانيل في عام 

سودانية عين فيها خلف هللا خالد وزير الدفاع والذي سارع بتنظيم الجيش السوداني 

وسودنة كل الوهائف والمناصب العسكريةا وشهد شهر أغسطس من ذات عام تسلم 

 واء أحمد محمد باشا للقيادة كأول قائد عام سوداني للجيش السودانياالل

و دخل الجيش السوداني معتر  السياسة بتمرد وحدات 1955وفي أغسطس من عام 

الفرقة الجنوبيةو ألسباب ودوافع سياسيةو تعبيراً عن احتجاجها على تخبط سياسات 

لفوارق الثقافية واالجتماعية الحكومة تجاه الجنوب وترسبات االستعمار الذي عمقت ا

بين الشمال والجنوبا وأعقب ذلك التمرد حالة من الفوضى وتقتيل الشماليين شار  فيها 

 الجنود ورجال البوليس والسجانة والمواطنين الجنوبيينا

 

تثار سالبةو فقد دخل السودان إلى  1955وقد كانت ألحداا تمرد الفرقة الجنوبية في عام 

وهو ممزق في وحدتس الوطنية وترابطس القوميا وهكذا بدأت الحرب  مرحلة االستقالل
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األهلية في الجنوب والتي منحت الجيش السوداني قوة الدفع األساسية للتدخل في السياسة 

 وتقويه أنظمة الحكم المدني بذريعة عدم استتباب األمن واالستقرارا

 

السوداني على السلطة في انقالب وهكذا وبعد ثالثة أعوام من االستقاللو استولى الجيش 

أبيهو بقيادة الفريق ابراهيم عبودو دعمتس العديد من القوة والدوائر السياسية النافدة 

تنذا ا وكان ذلك أول انقالب عسكري على الديمقراطية والنظام الشرعي في السودانو 

المباشرا إذ خرج الجيش عن واجباتس المحددة في الدستورو ودخل حلبة العمل السياسي 

وتقاعست األحزاب في الدفاع عن النظام الشرعي في البالد بل وتهافتت وتسابقت على 

تأييد االنقالب في هاهرة تكررت في حقب الحقة من  تاريخ السودانو مما شجع الشعب 

السودانيو الذي حبطت تمالس وتوقعاتس في راية الحكم الديمقراطي األولو على تأييد 

في حكم العسكريين بل استنكارا لفشل التجربة الديمقراطية األولى االنقالبو ليس حبا 

وعبث األحزاب السياسية وتناقضاتهاا وبذلك تحدد دور المسسسة العسكرية وأختـرط لها 

نه  جديد في مستقبل العمل السياسي باعتبارها أداة  لحسم الصراع السياسيو بما 

دور الجيش األساسي المنصوص عليس يتناقه مع مفاهيم األداء واالحتراف العسكري و

 في الدستورا وقد تتابع هذا النه  لحقب قادمةا

إضافة إلى العوامل الداخليةو تأثر الجيش السوداني بمسثرات خارجية أهمها تمدد التيار 

و 1952الوطني والنزعات التحررية والقومية في العالم العربيو خاصة بعد ثورة يوليو 

الذي يمكن أن تلعبس المسسسة العسكريةا كما أن بعه  التي أبرزت أهمية الدور

األحزاب السياسيةو وبصفة خاصة حركة اإلخوان المسلمين والحزب الشيوعي 

السودانيو قد كثفت من جهودها ونجحت في استقطاب أعداد كبيرة في أوساط المسسسة 

األحرارل  العسكريةو وأفرز ذلك قيام تنظيمات داخل الجيش السوداني كتنظيم لالضباط

 ولحركة الضباط الوطنيينل ولمجموعة الضباط القوميينلا
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وعندما فشل نظام عبود في حسم مشكلة الجنوب عسكرياًو تصاعدت المعارضة السياسية 

للنظام العسكري وانتظمت وتوحدت القوة السياسية والحزبيةا ورفه الضباط وضباط 

المتظاهرينا وتزعم هذا االنقسام  الصف والجنود العمل بالتوجيهات وإطالق النار على

تنظيم الضباط األحرارو الذي انحاز أعضاؤه للجماهير وطالبوا الرئيس عبود بحقن 

الدماءو بل وهددوا بالتدخل بالقوة إلجبار الرئيس عبود التنحي عن الحكما وجاء التحول 

عن  الحاسم لصالح ثورة أكتوبر عندما أخطر قادة الوحدات العسكرية الفريق عبود

سحب والئهمو مما اضطر الفريق عبود لحل المجلس العسكري ومجلس الوزراءا فكانت 

ثورة أكتوبر الشعبيةاوانحازت المسسسة العسكرية للحركة الجماهيرية وتطلعات الشعب 

السوداني للحرية والديمقراطية وساهمت بفعالية في اإلطاحة بالنظام العسكري واستعادة 

فريد أكد أن الجيش جزء أصيل من الشعب السودانيو وان  الحكم المدنيا هذا تطور

المسسسة العسكرية ترتبط  بقضايا الوطن ومطالب الشعبو ولها الحق والواجب في 

التعامل مع قضاياه القوميةو حتى وإن عنى ذلك  تجاوز القوانين واللوائح العسكرية التي 

 كانت تحرم على العسكريين التعامل مع السياسةا

 

رعان ما عادت األحزاب السياسية إلى النكوص عن شعارات ثورة أكتوبر ولكن س

واستفحلت الخالفات وتعمقت الصراعات والمسامرات واالنقسامات الحزبيةو وفشلت 

الحكومات المدنية الخمسة في معالجة مشكلة الجنوب سلمياً واختارت العمل بالخيار 

جماهير أكتوبر في االستقرار العسكريا فتداعى استقرار الحكمو وتالشت طموحات 

والتنميةو وتهيأت األوضاع مرة أخرى للمسسسة العسكرية للقيام بواجبها القومي وحسم 

حالة الفوضى السياسية وتردي نظام الحكم الديمقراطيو فاستولى الجيش على السلطة 

 و وبقيادة العقيد جعفر محمد نميريو وبتنظيم وتنفيذ من 1969مايو  25مرة أخرى في 

 الضباط األحرار ليضع النهاية لفترة الديمقراطية الثانيةا
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حكم نظام مايو العسكري لمدة ستة عشر عاماو حفلت بالكثير من الصراعات السياسية 

واالنقالبات المضادةو وأسست بصورة مستدامة لدخول المسسسة العسكرية لحلبة العمل 

 السياسي المباشرا 

و سارعت األحزاب التقليدية إلى تأييد االنقالب وكما حدا في االنقالبات السابقة

العسكري الذي انقه على الشرعية والنظام الدستوريا بادرت حكومة مايو باالعتراف 

بجذور مشكلة الجنوب وحقس في الحكم الذاتي وأعلنت عن استعدادها للدخول في 

الثورة مفاوضات سلمية لوضع حد للحرب األهليةا ولكن سرعان ما قرر مجلس قيادة 

حل تنظيم لالضباط األحرارل وتصاعد الصراع بين سلطة مايو والحزب الشيوعي وبلغ 

ذروتس في االنقالب العسكري الذي قاده هاشم العطا  في ما أسمي لبالحركة 

التصحيحيةل والتي أرجهضت بتحركات عسكرية داخلية وتحركات خارجية من دول 

ضت القوات الجوية الليبية طائرة الجوارو وبصفة خاصة مصر وليبياو حيث اعتر

الخطوط الجوية البريطانية التي كانت تقل المقدم بابكر النور عثمان رئيس المجلس 

الجديدو وفاروق عثمان حمد هللاو عضو المجلس وقامت باعتقالهما وتسليمهما للسلطات 

ت السودانيةا ومن جانب تخرو انفجرتو قرب مطار جدةو الطائرة العراقية التي كان

تحمل معدات عسكرية ودبابات ومهندسين من حزب البعث لدعم انقالب هاشم العطا في 

الخرطوما وبذلك كانت نهاية أكثر االنقالبات الدموية في تاريخ السودانو دخلت بعدها 

القوات المسلحة السودانية في مرحلة تصفية جميع العسكريين غير الموالين للنظامو 

 ييس المسسسة العسكريةااألمر الذي كرس من جديد تس

 

نفذ لتنظيم  1965أعقب ذلك أحداا الجزيرة أبا الدامية وأحداا ود نوباويا وفي عام 

الخالصل انقالب المقدم حسن حسينو والذي وصفتس السلطات تنذا  لبالمسامرة 

العنصريةل و إذ غلبت فيس عناصر من ضباط الصف من غرب السودان وجبال النوبةا 
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قضاء على تلك المحاولة االنقالبية التي لم تكن تملك الكثير من مقومات وسرعان ما تم ال

 النجاو في التخطيط والتنفيذا

 

ً انطالقاً من  وفي العالم التالي قامت ل قوات الجبهة الوطنيةل بغزو السودان عسكريا

ليبياو بقيادة حزب األمةو وبدعم عسكري وسياسي غير محدود من ليبياو وفي مخطط 

العمل العسكري واالنتفاضة الشعبيةو أطلق عليس لالغزو األجنبيلو األمر الذي مزج بين 

ألهب حماس القوات المسلحة إلحباط تلك المحاولةو وخاصة بعد أن اتضح  ضلوع 

 األيدي األجنبية فيهاا

 

أعقب ذلك فترة هامة في تاريخ الجيش السوداني اتسمت بالتسييس الديني والعقائديو بعد 

يس نميري إلى استخدام الدين اإلسالمي لمواجهة خصومسو وسنخ قوانين أن عمد الرئ

سبتمبرو وأعلن عن أسلمة الجيش السودانيو األمر الذي فرض عليس لتجديد البيعة 

ليماملو وتحولت ثكنات الجيش إلى ساحات لبرام  الدعوة اإلسالمية ومن ثم استبعاد 

 إللحاد والشيوعية والبعثيةاالضباط والجنود بمجرد اتهامهم بالعلمانية وا

 

و اندلعت المظاهرات الشعبية في مدن السودان المختلفة منددة برفع 1982وفي عام 

الدعم عن السلع االستهالكية واستشراء الفسادو وانتقلت األزمة االقتصادية والسياسية 

إلى صفوف القوات المسلحةو وتصاعدت الخالفات والصراعات داخلها انتهت بتصفية 

حالة جميع قيادات القوات المسلحة المتميزة إلى التقاعدو األمر الذي ساهم في إشعال وإ

 الشرارة التي انطلقت ضد مايوو فأنتشرت المظاهرات الشعبية في كل مدن السودان 

بعد أن  1985وتسلم المجلس العسكري االنتقالي الحكم في صبيحة السادس من أبريل 

إلى جانب الشعبا وخالل الفترة االنتقالية ارتكزت  أعلنت القوات المسلحة انحيازها
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ضع من خالل التشاور والتنسيق بين  خطة الحكمو وإلى حد كبيرو على برنام  سياسي ور

 تنظيم لالضباط األحرارل والتجمع الوطني والفعاليات النقابيةا

 

و وغلبت و تشكلت أول حكومة ائتالفية في فترة الديمقراطية الثالثة1986وفي أواخر عام 

عليها الخالفات الحزبية ولم تتمكن من التفره للقضايا العاجلة كحرب الجنوبا كما لم 

من اإليفاء بالتزاماتها تجاه  1987تتمكن حكومة الوفاق الوطني الذي تشكلت في عام 

الوطن والمواطنو بل طغت عليها المكايدات السياسية والتناحر الحزبيا وفي نوفمبر 

قرنقو والذي لقي تأييدا شعبياً  -مة اإلثيوبية توقيع اتفاق الميرغنيو شهدت العاص1988

عفوياً عبخر عن تطلعات الشعب السوداني في األمن واالستقرار والتنميةو وأيدتس جميع 

القوى السياسية باستثناء الجبهة اإلسالمية والتي كانت تخطط تنذا  لالستيالء على 

تتجرع الهزيمة تلو األخرى في ساحات المعركة  السلطةا وبينما كانت القوات المسلحة

بالجنوبو نسبة لتدهور كفاءتها القتالية وتجهيزاتها العسكريةو وتدني إرادتها وروحها 

المعنويةو وتفشي حالة التذمر بين أفرادهاو انقسمت حكومة الوفاق الوطني على نفسها 

قصير وحمخلها مسسولية في الخرطوم واتهم رئيس الوزراء قيادة القوات المسلحة بالت

الهزائم المتتالية على أرض المعركة في الجنوبو فأضطر وزير الدفاع عبد الماجد خليل 

إلى االستقالةا واجتمع رؤساء هيئات القيادة ومدراء األفرع والقادة العسكريين وبعثوا 

لبمذكرة الجيشل لرئيس الدولة ورئيس الوزراءو والتي احتوت على مطالب القوات 

مسلحة وتوصياتها للحكومة للخروج من المنعطف الخطير الذي كانت  تمر بس البالدا ال

وحرظيت المذكرة بقبول وتأييد واسع من األحزاب والنقابات والتي طالبت الحكومة 

باالستقالة وتشكيل حكومة وحدة حكومة وطنيةا فكثفت الحكومة من اتصاالتها مع 

و وهو برنام  1989لبيان القصرل في مارس األحزاب السياسية حتى تم التوصل إلى 

عمل مرحليو تبنتس جميع األحزابو باستثناء الجبهة اإلسالمية القوميةو وأفرز توسيع 

قاعدة المشاركة في الحكم بتشكيل لحكومة الجبهة الوطنية المتحدةلا ولكن سرعات ما 
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بذلك ضاعت ا و 1989يونيو   30أستولت الجبهة اإلسالمية القومية على الحكم في 

سانحة تاريخية مهمة للخروج من أزمة السودان بحل مشكلة الجنوب خاصة بعد توقيع 

 بين الميرغني وقرنقا 1988نوفمبر  16اتفاقية السالم السودانية في 

 

إخفاء أي دور لحزب الجبهة اإلسالمية في  1989يونيو  30تعمدت قيادة انقالب 

االنقالب ريثما تتمكن السلطة الجديدة من إحكام قبضتها وكسب التأييد الشعبي واإلقليمي 

والدوليا وقد تبين الحقاً للعديد من الوحدات العسكرية التي شاركت في االنقالبو 

الذين سارعوا إلعالن تأييدهمو أن االنقالب لم يكن من والقوى السياسية والمواطنين 

تدبير القوات المسلحةا وخالل أسبوعين فقط من تنفيذ االنقالب أحيل أكثر من مائتي 

ضابط إلى التقاعدا وحاول هسالء ترتيب وتنفيذ انقالب مضادو ولكن لجهاز أمن الجبهة 

ل جميع الضباط المتهمين االسالميةل تمكن من مراقبة ورصد تلك التحركاتو وأعتـر  قم

 بالضلوع في ذلك التحر  العسكريا ومن ثم بدأ مخطط الجبهة اإلسالمية لتسييس 

دت حماية النظام من أي تحركات مضادة  ول أسلمةل القوات المسلحة السودانية و وأرسنـم

ي ومن إلى قوات موازيةا وبذلك فرتمح الباب لقيام المليشيات اإلسالمية وقوات الدفاع الشعب

 ثم إعالن الحرب في الجنوب لحرب جهاديةلا

 

ولكن التوجهات اإلقصائية والعنف الذي تميزت بها سياسات الجبهة اإلسالمية في 

بداياتها لم تثني العديد من الضباط العاملين في الخدمة والمتقاعدين من التوحد إلسقاط 

ل والتي ضمت  1990النظامو وأاحبط التحر  العسكري لمجموعة لحركة مارس       

العناصر القومية والوطنية والديمقراطية من العسكريينا وكذلك تكونت لحركة الخالص 

 1990الوطنيل بدعم من حزب البعث االشتراكيو ونـرفذت بالفعل حركة أبريل/رمضان 

وأحبطت المحاولة تماماً في مواجهة عنيفة  بكرريا وتمكنت  االستخبارات وأجهزة 

والتي خططت لها  1991إحباط عملية لأنا السودانل في أغسطس األمن من رصد و
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ونفذتها قيادة القوات المسلحة ممثلة في الفريق فتحي أحمد علىو واعتـرقل معظم الضباط 

 الذين ينتمون للتنظيم في الداخلا

لد مشروع الجناو العسكري للتجمع الوطني الديمقراطي   وفي مطلع التسعينات ور

لك القوات المسلحة مرحلة جديدة بانضمامها للقوى الوطنية المعارضا ودخلت بذ

المعارضة في الخارجو بل والتنسيق مع الحركة الشعبية لتحرير السودان بهدف توحيد 

الجهود المعارضةو سياسية وعسكريةو فتكونت الحقاً القيادة الشرعية للقوات المسلحة 

دافها تتمثل في إعادة الحكم السودانية والتي جاء في إعالنها السياسي أن أهم أه

الديمقراطي ووقف الحرب في الجنوب وعقد المستمر الدستوري وصون استقاللية 

انقسمت القيادة الشرعية على نفسها  1993القوات المسلحة وقوميتهاا وفي أواسط عام 

وأضعفتها أزمات متالحقة وتعذر على الجناو السياسي المتمثل في التجمع الوطني 

االتفاق حول دوره ووسائل عملس والتوصل إلى رؤية موحدة حول مستقبل  الديمقراطي

 الحكم في البالدا 

 

يوضح هذا السرد التاريخي بجالء أن للمسسسة العسكرية السودانية دور مباشر ورئيسي 

في السياسة السودانية بدأ في فترة ما قبل االستقالل وتطور إلى االستيالء الفعلي على 

البشيرلو   -النميري-ثالثة انقالبات عسكرية مباشرة لانقالبات عبودالسلطة من خالل 

هذا بينما أرجهضت أكثر من خمسة عشر  محاولة انقالبيةا وقد حكمت السودانو منذ 

االستقاللو أنظمة عسكرية لمدة تتجاوز األربعة عقودو تواتر خاللها استيالء العسكريين 

الشرعية في االضطالع بمهامها الوطنية على السلطة مع فشل األنظمة الديمقراطية 

وترسيخ دعائم الحكم الديمقراطي والتنمية واالستقرار وتحقيق الرفاه للمواطنا فقد أطاو 

بالحكومة الديمقراطية األولىو والتي حكمت أقل من  1958نوفمبر  17انقالب عبود في 

كم الديمقراطي بنظام الح 1969مايو  25ثالا سنوات بعد االستقاللو وأطاو انقالب 

الثانيو والذي حكم أربع سنوات ونصفا وحكم نظام مايو ستة عشر عاماً حتى انحازت 
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ا ولم تستمر الديمقراطية الثالثة أكثر من 1985القوات المسلحة لصالح انتفاضة أبريل 

 ا 1989ثالا سنوات حتى أطاو بها انقالب يونيو 

 

راطيات الثالا تتمثل كما أسلفنا في والعوامل المشتركة بين سقوط فترات حكم الديمق

فشل األنظمة الشرعية في الممارسة الديمقراطية وإدارة دفة الحكم بمسسسية ومهنيةو بما 

يحقق ويستجيب لطموحات أهل السوداناوباإلضافة إلى ذلك شكلت الحرب األهلية في 

ستيالء على الجنوب عامالً مسثراً في حالة عدم االستقرار وحفز المسسسة العسكرية لال

 السلطةا

 

وال جدال في أن المسسسة العسكرية تعتبر جزءاً ال يتجزأ من المجتمع السوداني 

وضاربة في جذورهو وهي ضميره وحارسسو تنحاز لقضاياه وتطلعاتس وتمالسو ولكن 

دخولها المباشر في حلبة السياسةو بما يعتمل فيها من والءات حزبية وطائفيةو أفقدها 

ها وبنائها القاعدي وأضعف قدرتها على القيام بمسسولياتها األساسيةا هذا حيدتها وقوميت

األمر يتطلب إعادة النظر في هذه العالقةو على ضوء تجارب العقود الماضيةو وبما 

يضمن قومية القوات المسلحة وحيدتها والتزامها بالديمقراطية والشرعية والحكم المدنيا 

والقوانين واللوائح ما يحدد واجبات الجيش الوطنية  بل وأن يرسن من المواثيق الوطنية

ويضمن عدم تسييس القوات المسلحة ويدعم دورها األساسي في الدفاع عن الوطن وأمنس 

 القومي وشعبس ودستوره ونظام الحكم الذي يتوافق عليس أهلس ا 
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 الباب السـادس

 

 26عة النموسريالدول السودان: م  قائمة الدول األقل نمواً إلى مصاف 

 

م قمدة األلفيدة بمشداركة 2000في مستهل األلفية الجديدة عقدت في سبتمبر مدن عدام  

دولددة ممثلددة  147المتحدددةو مددن ضددمنها السددودانو  األمددممددن الدددول األعضدداء فددي  191

مددن مظدداهر الفقددر  اإلنسددانبرؤسددائها ورؤسدداء حكوماتهدداو اتفقددوا علددى ضددرورة تخلدديص 

والتخلددف وبددذل الجهددود لتعزيددز مبددادع الحريددة والكرامددة ونشددر السددالم والرفاهيددة بددين 

الشددعوبو وتحقيددق التنميددة البشددرية بهدددف تطددوير قدددرات البشددر وتوسدديع خيددارات الحيدداة 

 األمددمالمتحددة مدا سدمي بدإعالن  األمدمأمدامهما ولتحقيدق ذلدك اعتمددت الددول األعضداء فدي 

والدذي يرتكدز علدى سدت مدن القديم والمبدادع األساسدية ذات األهميدة  27األلفية  المتحدة بشأن

 -الحيوية للعالقات الدولية في القرن الحادي والعشرين:

 

للرجددال والنسدداء الحددق فددي أن يعيشددوا حيدداتهم وأن يقومددوا بتربيددة أبنددائهم  :الحـــرية /1

ر سددبيل لضددمان هددذه بكرامددة وفددي مددأمن مددن الجددوع والخددوف مددن القمددع أو الظلددما وخيدد

 الحقوق هو الحكم النيابي الديمقراطي المستند إلى إرادة الشعوبا

 

يجب عدم حرمان أي فدرد أو أمدة مدن فرصدة االسدتفادة مدن التنميدةا ويجدب  :المساواة /2

 االمرأةضمان المساواة في الحقوق وتكافس الفرص للرجل و

                                                                 
 .باللغة االنجليزيةبهذا العنوان و للمؤلفعام الهذا الباب عبارة عن مختصر لكتاب سيصدر هذا  - 26
ضمن  عالن)النص الكامل لإل A/RES/55/2م، الوثيقة 2000سبتمرب  8الدور اخلامسة واخلمسون  –ة عاماجلمعية  –األمم املتحدة لشأن األلفية  إعالن - 27

 مرفقات الكتاب(.
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يكفدل توزيدع التكداليف واألعبداء يجب مواجهدة التحدديات العالميدة علدى نحدو  :التضامن /3

بصددورة عادلددة وفقدداً لمبدددأي اإلنصدداف والعدالددة االجتماعيددة األساسدديينا ومددن حددق الددذين 

 يعانونو أو الذين هم أقل المستفيدينو أن يحصلوا على العون من أكبر المستفيدينا

 

يجددب علددى البشدددر احتددرام بعضدددهم الددبعه بكدددل مددا تتسدددم بددس معتقدددداتهم  :التسامح /4

افداتهم ولغداتهم مدن تندوعا وينبغدي أال يخشددى ممدا يوجدد داخدل المجتمعدات أو فيمدا بينهددا وثق

مددن اختالفدداتو كمددا ال ينبغددي قمعهدداو بددل ينبغددي االعتددزاز بهددا باعتبارهددا رصدديداً ثميندداً 

 للبشريةا وينبغي العمل بنشاط على تنمية ثقافة السالم والحوار بين جميع الحضاراتا

 

جدب تدوخي الحددذر فدي إدارة جميدع أنددواع الكائندات الحيدة والمددوارد ي :حترام الطبيعةا /5

الطبيعيةو وفقاً لمبدادع التنميدة المسدتدامةا فبدذلك وحدده يمكدن الحفداه علدى الثدروات التدي ال 

 اإلنتدداجتقددر وال تحصدى التدي توفرهدا لندا الطبيعدة ونقلهدا إلدى ذريتنداا ويجدب تغييدر أنمداط 

 واالستهال  الحالية غير المستدامةو وذلك لصالح رفاهنا في المستقبل ورفاهية ذريتناا

 

يجدددب أن تتقاسددددم أمدددم العددددالم مسدددئولية إدارة التنميددددة االقتصددددادية  :تقاسم المسئولية/6

واالجتماعيدددة علدددى الصدددعيد العدددالميو والتصددددي لألخطدددار التدددي تهددددد السدددالم واألمدددن 

المتحددددةو  األمدددمالمسدددئولية علدددى أسدداس تعددددد األطدددرافا والدددوليينو واالضدددطالع بهدددذه 

بوصفها المنظمة األكثدر عالميدة واألكثدر تمثديالً فدي العدالم يجدب أن تدسدي الددور المركدزي 

 في هذا الصددا

و تدم وضدع ثمانيدة أهدداف إجدراءاتواسدتناداً علدى ذلدكو ولتحويدل هدذه القديم المشدتركة إلدى 

والتزمددت دول  (Millenium Development Goals - MDGs ) إنمائيدة لأللفيدة

 -الثمانية في اةتي: األهدافما وتتمثل هذه 2015العالم بالعمل على تحقيقها بحلول عام 

 القضاء على الفقر المدقع والجوعا
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 تحقيق تعميم التعليم االبتدائيا

 االمرأةتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين 

 تخفيه معدالت األطفالا

 هاتاتحسين صحة األم

مكافحددة فيدددروس نقدددص المناعدددة البشدددرية )اإليددددز( والمالريدددا والددددرن الرئدددوي )السدددل( 

 واألمراض المعدية األخرىا

 ضمان توفر أسباب المحافظة على بقاء البيئةا

 تكوين شراكة عالمية من أجل التنميةا

دمن اإلعدالن ثمانيدة عشدر غايدة وثمانيدة وأربعد ن مسشدراً لمراقبدة التقددم الدذي تحدرزه يوتضخ

و وهدي مجموعدة مدن الغايدات المقيددة  زمنيداً اإلنمائيدة لأللفيدة األهددافكل دولة فدي تحقيدق 

و  2015والمحددة كمياًو لتخفديه نسدبة الفقدر المددقع وتعمديم الحقدوق العالميدة بحلدول عدام 

مددن ذلددك أنهددا تعكدددس وتددوفر بددذلك المعددايير الالزمددة لقيددداس التقدددم الددذي يرحقددقو وأهدددم 

 الطموحات المشتركة للمجتمع اإلنساني العالمي بأسرها

 

 السودان واألهداف اإلنمائية لأللفية

 

تنطددوي التنميددة البشددرية علددى مددا هددو أكثددر مددن أهددداف التنميددة لأللفيددةو لكددن هددذه  

وعلدى الددرغم مددن  تجسددد المسشدرات األساسددية للتنميدة البشددرية بأبعادهدا المختلفددةا األهدداف

أن التنمية البشرية تستلزم أكثر من أهداف التنمية لأللفيدةو فدإن هدذه األهدداف تدوفر مدع ذلدك 

 لقيدداس مدددى التقدددم المحددرز فددي السياسددات والممارسددة التنمويددةا  نقطددي مرجعيددة حاسددمة

ً التنميدددة البشدددرية تعتبدددر مطمحددد ألنو ً أساسدددي ا بالنسدددبة للسدددودانا وتأكيدددداً مندددس علدددى هدددذا  ا

 األهددافو الدذي اشدتقت مندس األمدم المتحددة بشدأن األلفيدة  تبني السودان إعدالنفقد اللتزامو ا

 التنموية الثمانية لأللفيةا
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التنمويدة لأللفيددةو فددأن السددودان  األهدددافكمدا جدداء فددي التقريدر المرحلددي لمنجددزات  

ى حددد يعتبددر مددن الحدداالت الخاصددة باعتبددار أن النزاعددات والحددروب األهليددة قددد أعاقددت إلدد

كبيدر التنميدة االجتماعيدة واالقتصدادية فدي الدبالدا إن الددمار الدذي خلفتدس عقدود مدن الحدرب 

فدي الجندوبو والندزاع الددائر فددي دارفدور قدد حولدت االهتمددام المحلدي والعدالمي مدن التنميددة 

واالستثمار إلى المسداعدات اإلنسدانيةا وقدد تدأثرت بصدورة خاصدة الخددمات األساسدية مدن 

تعلددديم وتدددوفير الميددداه الصدددالحة للشدددربو وأصددداب التددددهور فدددي هدددذه خددددمات صدددحية و

المجاالت في أرجاء عديددة مدن الدبالدو ولديس فقدط المنداطق المتدأثرة بدالحروبا فقدد أثدرت 

حددرب الجنددوب سددلباً وبصددورة مباشددرة علددى الواليددات الجنوبيددةو التددي هجرهددا أبناؤهددا 

وهدددمت المدددافع القليددل الددذي كددان  بدداللجوء والنددزوو الددداخليو وتوقفددت فيهددا عجلددة البندداء

ن جدزءاً كبيدراً مدن ميزانيدة الدولددة إقائمداًا كمدا تدأثرت الواليدات األخدرى بوابدل الحدربو إذ 

صدار يوجدس بصددورة أساسدية لمنصدرفات الحددرب والتسدليحو وذلدك علددى حسداب الخدددمات 

ر األساسددية والخطددط التنمويددة فددي واليددات السددودان قاطبددةو والتددي تددأثرت مددن جانددب تخدد

بنددزوو الماليددين مددن أبندداء الجنددوب إلددى الواليددات الشددمالية وتقاسددمهم المددوارد الضددئيلة 

 المتوفرةا

لقددد ألقددت عقددود الحددرب بظددالل سددالبة علددى الددبالدو وعلددى جميددع أقدداليم السددودان  

وبددرجات متفاوتددةا وتفداقم األمددر بتركيددز القددر المحدددود مددن التنميدة واإلعمددار وحصددرها 

فدي أواسدط الدبالدو فأصدبحت منداطق جدذبو ندزو إليهدا المواطندون  في المنداطق الحضدرية

من أقاليم السودان المختلفدةو وتركدوا وراء ههدورهم مشداريعهم الزراعيدة التقليديدةا وتعتبدر 

اإلنمائيددة لأللفيددة الجديدددةو وهددو الهدددف  األهدددافالزراعددة أداة تنميددة حيويددة لتحقيددق أحددد 

المتعلدق بتخفدديه نسدبة الددذين يعددانون مدن الفقددر المددقع والجددوع إلددى النصدف بحلددول عددام 

 ا2015
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وفددي جنددوب السددودان أدت الحددرب األهليددة والتهمدديش والنزاعددات القبليددة المسددلحة  

الجهدددود  وضدددعف الخددددمات االجتماعيدددة األساسدددية إلدددى تددددمير البنيدددات التحتيدددة وأعددداق

اإلنسانية الدولية وفداقم مدن معددالت الفقدرا كدان أكثدر المتدأثرين بدذلك األطفدال والنسداء فدي 

المناطق الريفيةا بل وحرم ثالثدة أربداع األطفدال مدن فدرص التعلديمو والربدع األخيدر يددرس 

في هروف وأحوال مدرسية صعبة وأصدبحت النتيجدة اةن خطدر األميدة الدذي يواجدس جيدل 

 لشباب في جنوب السودانابأكملس من ا

أما العناية الصحية فمستوياتها دون الحد األدندي المطلدوبو ويمدوت طفدل واحدد مدن  

مدن هدم دون األربعدةو وتمدوت واحددة مدن بدين كدل تسدعة مدن النسداء مبين كل أربعة أطفال 

ألددف مددن المدواطنينا ويفدداقم مددن الوضددع  100أثنداء الددوالدة ويوجددد طبيددب واحدد لمعالجددة 

لحدداد فددي األدويددة والمعدددات الطبيددة األساسدديةا ويددزداد المددرض بسددبب صددعوبة الددنقص ا

الحصددول علددى الميدداه الصددالحة للشددربا وهددذه كلهددا مددن مظدداهر الفقددر وعدددم االسددتقرار 

 وانهيار الخدمات االجتماعية األساسيةا

وفيمددا يتصددل بنظددام الحكددمو يعدداني جنددوب السددودان مددن ضددعف البنيددة المسسسددية  

لتخطيطيددة وغيدداب الكددوادر المتخصصددة فددي اإلدارة والبرمجددة والرقابددة وضددعف الرؤيددة ا

 وتقديم الخدماتا 

إن توقيع اتفداق السدالم الشدامل يتديح المجدال لمعالجدة أسدباب الفقدر والالمسداواة فدي  

اً لتنفيددذ أهددداف إطددارالخدددمات االجتماعيددةو وقددد اختطددت حكومددة الجنددوب منهجدداً يددوفر 

األلفيدةا ولكددن هدذا المددنه   يلزمدس سددالم  األهدددافطددى لتحقيدق التنميدة البشددرية وتسدريع الخ

مسددتدام وعدددون مددن المجتمدددع الددددولي والمجتمددع المددددني والقطددداع الخدداص حتدددى يصدددبح 

 باإلمكان ترجمة هذه الخطط إلى برام  يتم تنفيذهاا
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 الهدف األول لأللفية:

 

 القضاء يلى الفقر المدقع والجوو  

 

 الغــاية:

خاص ذوي الدددخل الدددذي يقددل عدددن دوالر واحددد يوميددداً إلددى النصدددفا خفدده نسددبة األشددد

وتخفيه نسبة السكان الدذي يعدانون مدن الجدوع وسدوء التغذيدة إلدى النصدفو خدالل الفتدرة 

 ما2015-1990من 

  

يعتبر السودان من أكثر الددول األفريقيدة التدي تواجدس صدعوبات حقيقيدة لبلدوه هددف  

جدد بالسدودان إحصداءات ومعلومدات دقيقدة حدول الفقدر ذي بددءو ال تو عاأللفية األولا وباد

فددي السددودان ومسددتوياتس ومسددتويات الدددخل وخطددوط الفقددر الوطنيددة ونصدديب الفددرد مددن 

ما 1978إجمددالي الندددات  المحلددديا ويعدددود تددداريخ تخددر المسدددوحات اإلحصدددائية إلدددى عدددام 

م مسدوحات اقتصدرت علدى شدمال السدودان 2000 -1999 -م1992وأجريت في األعدوام 

والمنداطق الواقعدة تحددت سديطرة الجديش السددوداني فدي الجندوبا ولددذلك فأندس مدن الصددعوبة 

 بمكان قياس التقدم المحرز في هذا المجالا

وفي جنوب السودان يقدر عدد األشخاص الدذين يقدل دخلهدم عدن دوالر واحدد يوميداً  

بب م  بسد2003% فدي عدام 97% من جملة السكان وارتفعدت هدذه النسدبة إلدى 90بحوالي 

 تفاقم الحرب وإفرازاتهاا

يدة تشدير إلدى أن الجدوع االتحادوفيما يتصل بالتغذية فأن إحصداءات وزارة الصدحة  

يعم أرجاء كثيرة من البالدو وتتراوو نسدبة سدوء التغذيدة الناجمدة عدن نقدص الغدذاء مدا بدين 
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% فددددي جنددددوب السددددودانا وتشددددير 32ر4% فددددي شددددمال السددددودان و26% إلدددى 19ر5

م فدي واليتدي بحدر الغدزال وأعدالي النيدل 2000ف التي أجرتهدا فدي عدام إحصاءات اليونسي

% مدن جملدة 54% من جملدة السدكان ال تتدوفر لهدم وجبدة واحددة فدي اليدوم وأن 22إلى أن 

السددكان يعتمدددون علددى المعونددات التددي تقدددمها المنظمددات اإلنسددانيةا وفددي جنددوب السددودان 

 ما2004شخص في عام مليون  1ر8بلغ مجموع المتلقين للعون الغذائي 

ويبدو تأثير الحرب في الجنوب واضدحاًو إذ أن الدذكور قدد هجدروا الزراعدة وذهبدوا  

إلى ميادين القتالا كما أن حالة الحرب قد حددت مدن حريدة حركدة انتقدال األفدراد والتجدارةو 

 وبذلك تأثر النمط الحياتي التقليدي في توفير الغذاء من الزراعة وتبادل المحاصيلا

وبتطاول أمد الحربو تطاولت معاناة األفرادو وتطداول الجدوع والمدرض وقداد ذلدك  

ألدف شدخص  700تدريجياً إلدى حددوا المجاعدة فدي بعده أرجداء الدبالدو وقضدى حدوالي 

م كمدا تفداقم العدوز وبسدبب أحدوال 1998من الجوع في والية بحر الغدزال وحددها فدي عدام 

 والجفافامناخية وبيئية متغيرة وقاسية كالفيضانات 

وبدالنظر إلدى االحصددائيات والمعطيدات المتددوفرةو يتضدح أن نسدب الفقددر تدزداد فددي  

السددودان وفددي أقاليمددس النائيددةو وتلددك المتددأثرة بددالحروب والفيضددانات والجفددافو عمددا هددي 

عليددس فددي المراكددز الحضددريةا وغالبيددة السددكان يجدددون صددعوبة حقيقيددة فددي الوفدداء بالحددد 

ة الضددروريةا ولهددذه األسددباب مجتمعددة مددن المددرجح أال يددتمكن األدنددي مددن متطلبددات الحيددا

التنمويددة لأللفيددةو رقددم القفددزات الهامددة التددي  األهدددافالسددودان مددن تحقيددق هددذه الغايددة مددن 

حققهددا فددي السددنوات األخيددرة علددى الصددعيد االقتصدداديو وارتفدداع قيمددة النددات  اإلجمددالي 

اسددات تنمويدة تهدددف إلددى تددوفير الحددد المحلديا ولددن يتسددنى التغلددب علدى ذلددك إال بإتبدداع سي

األدنددى مددن االحتياجددات األساسدديةو وزيددادة الددددعم للشددريحة الفقيددرة عبددر بددرام  الددددعم 

والتسدهيالت االقتصددادية والماليددة التددي تهدددف إلدى تحسددين نوعيددة الحيدداة األسددرية وتنشدديط 

مومدة والطفولدة عملية النمو االقتصاديا وال بد من تدوفير الددعم الدالزم لمجداالت رعايدة األ

 والمراكز الصحية لتحسين مستوى التغذية للجميعا
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 الهدف الثاني لأللفية

 

 تحقيق شمولية التعليم االبتدائي

 

 الغـــــاية:

 

ضددمان تمكددن جميددع األطفددالو فددي كددل مكددانو الددذكور مددنهم واإلنددااو مددن إكمددال التعلدديم 

 ما2015االبتدائيو بحلول عام 

 

غاية واحدة وهدي تمكدن األطفدالو بندين وبندات علدى حدد  تحت هذا الهدفو تم تحديد 

ما وقددد تددم اختيددار ثالثدددة 2015سددواءو مددن إتمددام مرحلددة التعلدديم االبتدددائي بحلددول عددام 

مسشدرات لقيدداس مدددى التقددم نحددو تحقيددق هدذه الغايددةو وهددي النسدبة الصددافية للقيددد بددالتعليم 

األول ويصددلون إلددى نهايدددة  االبتدددائيو ونسددبة التالميددذ الملتحقدددون بالدراسددة فددي الصدددف

-15المرحلدةو ومعدددل اإللمدام بددالقراءة والكتابدة لدددي السدكان الددذين تتدراوو أعمددارهم بددين 

 سنةا 24

م مدن سدت سدنوات إلدى 1998وفي السودان تم تعديل نظام التعليم األساسي في عدام  

ساسددي ثمداني سددنوات: سددنتين لمرحلددة مددا قبددل المدرسددة وثالثددة سددنوات لمرحلددة التعلدديم األ

وثددالا سددنوات للمرحلددة الثانويددةا وقددد ارتفعددت نسددبة التسددجيل وااللتحدداق بالدراسددة مددن 

ما ولكدن نسدبة االلتحداق 2003/2004% فدي عدام 59م إلدى 2000/2001% في عام 53

العاليددة هددذه تنحصددر فددي المندداطق الحضددرية والمندداطق الشددمالية التددي لددم تتددأثر مباشددرة 

للقيد في جندوب السدودان وغربدس وشدرقسا وعلدى سدبيل  بالحربو ولذ  فأننا نجد أدنى نسب
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م 2001/2002% فدي عدام 95المقارنة نجد أن نسبة التسجيل في شمال السودان قدد بلغدت 

% فددي شدددرق 41% فددي كردفددان و46% فددي وسدددط السددودان و73وبلغددت تلددك النسددبة 

 رفور(ا% في دارفور )وفي الفترة التي سبقت اندالع النزاع المسلح في دا39السودانو و

ومن جانب تخر بلغت نسبة التسدرب معددالت عاليدة فدي مرحلدة التعلديم االبتددائي  إذ  

% فددي الصددفوف مددا بددين 11% فددي الصددف األول وتدنخفه إلددى 89تبلدغ نسددبة االلتحدداق 

الخدامس والثدامنا وال يدتمكن هددسالء الطدالب الملتحقدين مدن إكمددال تعلديمهم نسدبة للضددغوط 

وثقافيددة تتصددل بددالزواج المبكددر للبندداتا كمددا أن العديددد مددن المعيشدديةو وألسددباب اجتماعيددة 

 المدارس قد أغلقت أبوابها نتيجة لتدهور األحوال األمنية والمعيشيةا

وفي جندوب السدودانو أدت انعكاسدات الحدرب األهليدة إلدى تددمير البنيدة التعليميدة إذ  

عامداً( ال  14ى إلد 7مليدون طفدالً )تتدراوو أعمدارهم بدين  1ر4% من مجمدوع 75ننا نجد إ

تتوفر لهم فرص االلتحاق بالمدرسةو كما أدت هدروف الحدرب وقلدة عددد المددارس مقارندة 

مدن مددارس  101مع عدد األطفال إلى تأخير سن االلتحاقا فقد أوضح إحصداء أجدري فدي 

عامداًو أي يزيدد  12أن متوسدط عمدر الطدالب فدي المرحلدة االبتدائيدة يبلدغ  االسدتوائيةواليدة 

ات عدن المتوسدط الرسدمي لسدن االلتحداق بالمدرسدةا وممدا يزيدد األمدر تعقيددداًو بخمسدة سدنو

عامدداً ال يجدددون  24-15أن الفاقددد التربددوي مددن الطددالب الددذين تتددراوو أعمددارهم مددا بددين 

طريقدداً تخددر سددوى االنضددمام للقددوات المسددلحة أو المليشدديات المتحاربددةا ولهددذه األسددباب 

 ترتفع نسبة األمية بين الشبابا

تحقيددق السددالم يتطلددب أن يالزمددس إعددادة البندداء بصددورة شدداملة للبنيددة التحتيددة  إن 

للنظدام التعليمدي فددي السدودانو وخاصدة فددي جندوب السدودان وغربددس وشدرقسو وبدذل الجهددد 

لتعددويه فاقددد سددنوات الحددرب لتعمدديم التعلدديم االبتدددائي الشددامل ومحددو األميددة واالرتقدداء 

ن الشددبابو األمددر الددذي سددينعكس إيجابددا علددى الطفددرة بمعدددل اإللمددام بددالقراءة والكتابددة بددي

 اإلنمائية في البالد على المدى البعيدا
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 الهدف الثالث لأللفية

 

 المرأةتعزيز المساواة بي  الجنسي  وتمكي  

 

 الغـــــاية:

 

إزالة التفاوت بين الجنسدين فدي التعلديم االبتددائي والثدانوي ويفضدل أن يدتم ذلدك بحلدول عدام 

 ما2015وبالنسبة لجميع مراحل التعليم في موعد ال يتجاوز عام م 2005

 

% من مجمدوع سدكان السدودان هدم مدن اإلندااا وتبلدغ 50حصاءات إلى أن تشير اإل 

% ليندداا 34% للددذكور يقابلهددا 44% ليندداا و 62نسددبة األميددة فددي المندداطق الريفيددة 

دقيقددة إال أن جميددع % للددذكور فددي المندداطق الحضددريةا ورغددم غيدداب اإلحصدداءات ال21و

المسشرات تدل على تصاعد مضطرد فدي نسدبة التحداق البندات بالمددارسا يعدود إلدى زيدادة 

 الوعي وتجاوز الدور التقليدي للمرأة في المجتمعا

بنتدداً مقابددل  88% أي بواقددع 47بلغددت نسددبة التحدداق اإلندداا بالمدددارس االبتدائيددة  

% لدددألوالد 4ر4م بواقددع 2003م/1997ولددداًا ارتفعدددت هددذه النسدددبة خددالل الفتدددرة  100

% لدألوالد خدالل 71ر3% مقابدل 62% لينااا وارتفعت نسبة التحاق للبنات إلدى 3ر8و

 ما2002/2003الفترة 

ونجدد نفدس النسدب فدي المرحلدة الثانويدة بدين الدذكور واإلندااو إذ تبلدغ نسدبة البنددات  

نددزوو علددى نسددبة % مددن مجمددوع الطلبددةا وقددد أثددرت األحددوال األمنيددة والحددروب وال48

التحداق البندات بصدفة خاصدةو األمدر الدذي يعكدس اتجاهداً تراجعيداً فدي مجدال المسداواة بددين 

الجنسددين فددي فددرص التعلدديم االبتدددائي والثددانويا ومددن الصددعب بمكددان التقدددم نحددو تحقيددق 
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الهدددف الثالدددث لأللفيددة إال بمضددداعفة الجهدددود فددي االتجددداه االيجددابي لضدددمان اسدددتمرارية 

عليميدة وتطورهدداا وتعداني النسدداء فدي السدودان مددن األميدة بصددورة غيدر متكافئددة العمليدة الت

مقارنة مع الرجالو وتشكل النساء األميداتو وأغلدبهن فدي المنداطق الريفيدةو أكثدر مدن ثلثدي 

المجمدوع اإلجمدالي لألميدين مدن الراشددين فدي السدودانا ولكدن هدذه النسدبة تتقدارب بالنسددبة 

المدفوعدة األجددر والوهدائف غيدر المدفوعددة األجدرو والتددي للنسداء عدامالتو فددي الوهدائف 

 تنحصر عادة في النشاطات التقليدية ودورها عامل في المجتمعات الريفيةا

م الخدداص ببرنددام  العمددل مددن أجددل 2001وقددد أوضددح برنددام  السددودان فددي عددام  

% فدي 18السدودانية فدي األنشدطة االقتصدادية ارتفدع مدن  المدرأةو أن مشاركة المرأةتطوير 

% 38عدامالت حاليداً حددوالي الما وتبلدغ نسدبة النسداء 2000% فدي عدام 30التسدعينات إلدى 

حدوالي  المدرأةمن القوة عاملة في السودانو تتركز فدي المددن والمنداطق الحضدريةا وتشدغل 

مدن الوهدائف الكتابيدة % 70% مدن الوهدائف الفنيدة و24% من وهائف القطاع عام و44

% مددن النسدداء فددي المندداطق الحضددرية فددي  2ر4% مددن الوهددائف القياديددةا ويعمددل 5و

% مددنهن فددي القطدداع الخدداص والقطاعددات غيددر 74ر9الوهددائف الحكوميددة بينمددا يعمددل 

التقليديددةو بينمددا ينحصددر عمددل النسدداء فددي المندداطق الريفيددة فددي القطدداع الزراعددي التقليدددي 

 المشروباتاوتجارة المأكوالت و

ن إوتتفداوت فدرص التعلديم فدي جنددوب السدودان بالنسدبة للمدرأة بصدورة واضددحة إذ  

 500% من اإلناا في جندوب السدودان ال تتدوفر لهدن فدرص الدراسدةو وتدتمكن 84حوالي 

طالبدة فقدط مدن إكمددال تعلديمهن األساسدي فددي كدل عداما ويعدود ذلددك بصدورة أساسدية لدددور 

أعبائهددا العائليددة الكبيددرة والددزواج المبكددر للفتيدداتا وبالنسددبة التقليدددي فددي المجتمددع و المددرأة

 %ا90لكبار السن في الجنوبو تبلغ نسبة األمية 

كل ذلك يتطلب نقلدة نوعيدة فدي السياسدات التعليميدة وإعدادة بنداء هياكلهدا وبرامجهدا  

لوضددع الدددبالد علددى المسدددار المطلددوب لمحاولدددة تحقيددق هدددذه الغايددة األلفيدددة بحلددول عدددام 

 ما2015



 342 

 

 

 الهدف الرابع لأللفية

 

 تخفيض معدل وفيات األطفال

 

 الغـــــايـة:

 

 ما2015تخفيه معدل وفيات األطفال دون الخامسة بمعدل الثلثين بحلول عام 

  

تشهد وتيرة تقددم السدودان نحدو تقلديص نسدبة وفيدات األطفدال دون الخامسدة ركدوداً  

السددنوات األخيددرة بفضددل التعدداون مددع  مسددتمراً منددذ مطلددع التسددعيناتو وتقدددماً بطيئدداً فددي

 Aبعدده المنظمدداتو وخاصددة فددي مجدداالت مكافحددة المالريددا والحصددبة وتوزيددع فيتددامين 

م تددم تحصددين ثمانيددة 2004علددى قطاعددات واسددعة مددن األطفددال دون الخامسددةا ففددي عددام 

 5علددى  Aمدن الحصدبة وتدم توزيدع الفيتدامين  -دون الخامسدة عشدر  -ماليدين مدن األطفدال 

ن من األطفال بواقع مرتين فدي عدام الواحددا وكاندت لهدذه الحملدة تثارهدا االيجابيدة فدي ماليي

تخفدديه وفيددات األطفددال دون الخامسددةو وبالتددالي متوسددط األعمددار فددي السددودان بصددفة 

عامةا وحسب اإلحصاءات المتوفرةو هلت نسبة وفيدات األطفدال دون الخامسدة تتدراوو مدا 

البحدددر األحمددر وكسدددال والنيددل األزرق وجندددوب % تتركددز فدددي منطقددة 15إلدددى  10بددين 

%ا ويترافدق ذلدك مدع ارتفداع 14كردفان حيث تبلغ نسبة الوفيات في تلدك الواليدات حدوالي 

نسبي ويالحظ  أن نسبة األمية بين اإلناا ترتفدع بصدورة ملحوهدة فدي نفدس الواليداتا أهدم 

والحصدبة وسددوء أسدباب وفيدات األطفددال هدي أمددراض المالريدا والسددل الرئدوي واإلسددهال 

 التغذيةا
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وال تتدوفر إحصداءات بالنسدبة لجنددوب السدودانو ولكدن كدل المسشددرات تددل علدى أن نسددبة  

وفيات األطفال في الجنوب تفوق نسبة الوفيدات فدي الشدمال نسدبة لظدروف الحدرب وتدردي 

األوضدداع الصددحية وتددردي تغذيددة األطفددالو وعدددم تددوفر الميدداه الصددالحة للشددربو وتعددذر 

م األطفددال ضددد األمددراضا وترجددع معظددم وفيددات األطفددال دون الخامسددة فددي إجدراء تطعددي

الجنددوب إلددى أمددراض يمكددن تحصددين األطفددال ضدددها فددي حددال اسددتتباب األمددن والددوعي 

الصحي الدالزما وبدالرغم مدن ذلدكو فقدد سدجل برندام  القضداء علدى مدرض شدلل األطفدال 

ً في جنوب السودان حيث أزيل المرض تماماً   من جنوب السودانانجاحاً ملحوها

األلفيدددة الرابدددع تخصددديص الدولدددة لميزانيدددة أكبدددر لتحسدددين  دفويتطلدددب بلدددوه هددد 

األوضداع الصدحية وتنميدة الدوعي الصدحي والتغطيدة الشداملة بحمدالت التطعديم والتحصددين 

لجميدع األطفدال عبدر المتابعدة الصدحية وانتشدار المراكدز الصدحية ومراكدز رعايدة األمومددة 

 غذية لألطفال ومكافحة األمراض المعديةاوالطفولةو وتحسين الت

 

 

 الهدف الخامس لأللفية

 

 تحسي  صحة األمهات

 

 الغـــاية:

 

تخفدديه معدددل وفيددات األمهددات إبددان الحمددل والوضددع بنسددبة ثالثددة أربدداع بحلددول عددام 

 ما2015

تشدير اإلحصداءات المتدوفرة إلددى أن معددل وفيدات األمهددات أثنداء الحمدل أو الددوالدة  

والدة حيدةو  100ر000وفداة لكدل  600إلدى  500خالل عقد التسعينات بدين  كانت تتراوو
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وتختلددف هددذه النسددبة زيددادة وانخفاضدداً فددي أقدداليم السددودان المختلفددةا إال أن تقريددر التنميددة 

ألدف والدة   100حالدة وفداة لكدل  590م يشير إلدى أن هدذه النسدبة تبلدغ 2005البشرية للعام 

وفدددداة  1700-800هددددذه النسددددبة تصددددل إلددددى  حيددددةا وتشددددير مصددددادر أخددددرى إلددددى أن

والدةا وتتراجع فدي العدادة نسدبة الوفيدات بدين األمهدات عنددما يشدرف علدى  000100,لكل

الدوالدة أخصدائيو صدحة متمرسددونا ولكدن نسدبة الوفيدات بددين األمهدات فدي السدودان تشددهد 

زيددادة مسددتمرة رغددم ارتفدداع نسددبة الددوالدات التددي يشددرف عليهددا اختصاصدديونو ورغددم 

رتفاع سدن الدزواج وتضداؤل نسدبة زواج المراهقداتا وتتضدافر عددة أسدباب لزيدادة معددل ا

الوفيدات منهددا اإلصددابة بداألمراض وأهمهددا المالريددا واألمددراض الناتجدة عددن التغذيددة أثندداء 

إلدى القيدام بأعمدال شداقة  المدرأةالحمل هذا باإلضافة إلى الزواج في سدن مبكدرة واضدطرار 

ايددة بصددحة األمهددات أهددم قضددايا التنميددة البشددرية وكفالددة حقددوق أثندداء الحمددلا تشددكل العن

والوصدول إلدى األمومدة اةمندةا وعلدى الدولدة اتخداذ خطدوات كبيدرة ووضدع برندام   المرأة

شددامل يسهلهددا لتحسددين صددحة األمهددات ورعايددة األمومددة ووقايددة األمهددات مددن األمددراض 

صددحياً ونشدر الدوعي حدول تحديددد  المنقولدة واالعتنداء بهدن أثندداء الحمدل والدوالدة وتثقديفهن

النسلو ودعم  الخددمات فدي هدذا المجدالا ومدن المهدم دعدم دور القدابالت وزيدادة أعددادهنا 

ويبقى عامدل األساسدي هدو دعدم تعلديم اإلندااو إذ أن التعلديم والدوعي والتثقيدف الصدحي هدم 

 هدف التنموياالدعامات األساسية التي يمكن أن ترتكز عليها الجهود الرامية لبلوه هذا ال
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 الهدف السادس لأللفية

 

  مكافحة فيروس نقص المناية المكتسبة )اإليدز( والمالريا والدرن الرئوي واألمراض

 المعدية األخرى

 

 الغـــايـة:

 

م والمباشدرة فدي 2015نتشار فيروس نقدص المناعدة المكتسدبة )اإليددز( بحلدول عدام اوقف 

م 2015المالريدددا والددددرن الرئدددوي بحلدددول عدددام تقلددديص هدددذا االنتشدددارا ووقدددف انتشدددار 

 والمباشرة في تقليص هذا االنتشارا

 

م إلدى تصداعد حداالت اإلصدابة بمدرض نقدص المناعدة 2002تشير إحصاءات عام  

المكتسددبة )اإليدددز( وبصددفة خاصددة فددي الواليددات الجنوبيددة وشددرق السددودان والعاصدددمة 

صدددابة بددالمرض إلدددى الجهدددل بدددس القوميددة وواليدددة النيدددل األبددديه وتعددود جدددل أسدددباب اإل

وبأسددبابسا وقددد أسددهمت الدددول المانحددة والمنظمددات اإلنسددانية والمنظمددات غيددر الحكوميددة 

بعون مقدر في مجاالت فحص الدم ورفع التثقيدف الصدحي حدول المدرض وأهميدة اسدتخدام 

أسدداليب الوقايددة ووسددائل منددع الحمددلا ولتعمدديم الددوعي الصددحي بددين المددواطنين حددول هددذا 

ال بددد للحكومددة السددودانية مددن التفكيددر فددي إدراج هددذا الموضددوع فددي المندداه   المددرضو

الدراسددية بدددءاً بالمرحلددة االبتدائيددةا إن الددوعي بخطددورة معدددالت انتشددار هددذا المددرض فددي 

السدودان قدد دفدع المسددئولين فدي القطداع الصددحي إلدى وضدع خطددط  قصديرة وبعيددة األجددل 

م إلدى حصدر نسدبة المصدابين 2008-2003فتدرة لمكافحتسا وتهدف خطة مكافحة اإليددز لل

 % من جملة السكان البالغينا2بالمرض في حدود 
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وينبغدي أن تتواصدل جهدود الدولدة والددول المانحدة والمنظمدات الدوليدة لرفدع درجددة  

و وتددوفير الددوعي لدددى المددواطنين حددول المددرض وكيفيددة اإلصددابة بددس وسددبل الوقايددة منددس

بمرضددهم هددذاو خاصددة وأن المصدداب بهددذا المددرض رعايددة ودعددم أفضددل لمددن يعيشددون 

 ا يتعرض ليقصاء االجتماعيا

أما بالنسبة لمرض المالرياو فهو بدال شدك المشدكلة الصدحية األولدى فدي الدبالد إذ أن  

% مددن جملدددة زيدددارات المرضدددى للمستشددفيات والمراكدددز الصدددحية والعيدددادات تكدددون 40

مليدون حالدة  7ر5اإلصدابات بالمالريدا حدوالي للفحص والمعالجة من المالرياا وتبلغ حملدة 

 35ألدف إصدابة أي حددوالي  10شخصداً مدن كددل  11فدي عدام وتبلددغ نسدبة الوفيدات حددوالي 

ألدف حالددة وفداة فددي عداما وقددد كثفددت الحكومدة المركزيددة مدن جهودهددا الراميدة لتقليددل عدددد 

هايدة % بن40اإلصابات بالمرض وتهدف تلدك الجهدود إلدى خفده نسدبة اإلصدابات بمعددل 

ما وتبلددغ أعلددى معدددالت اإلصددابة بالمالريددا فددي شددمال السددودان فددي واليتددي 2007عددام 

ا و وهددي تددودي أساسدداً بحيدداة األطفددال دون الخامسددة والنسدداء الحوامددلادارفددور وكردفددان

وينبغددي أن تضدداعف الحكومدددة والمنظمددات الطوعيدددة مددن جهودهددا وخاصدددة فددي مجدددال 

لفحوصدات الطبيدة والكشددف المبكدر والتحصددينات الحمايدة مددن المالريدا وتددوفير ا إجدراءات

رةاوالعقاقير الالزمة للعالج  و واللقاحات والمبيدات الحشرية وناموسيات األس 

وبالنسبة لألمراض المعدية األخرىو فدأن أكثرهدا انتشداراً هدو الددرن الرئدويو وأهدم  

األقدداليما مسدبباتس المعروفدة هدي حالدة الفقدر وسددوء التغذيدة وضدعف الخددمات الصدحية فدي 

وكددذلك تنتشددر فددي السددودان أمددراض الكددالزار ودودة غينيددا والحمددى الصددفراء ومددرض 

النوما وال بد من تكثيدف حمدالت التوعيدة فدي هدذا المجدال لضدمان الكشدف المبكدر عدن هدذه 

 األمراض مما يسهل معالجتها وخفه نسبة الوفيات بسببهاا
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 الهدف السابع لأللفية

 

 ضمان االستدامة البيئية

 

 الغــايـة:

 

دمدد  مبددادع التنميددة المسددتدامة فددي السياسددات والبددرام  القطريددة وتقلدديص هدددر المددوارد 

البيئيدةا وتخفدديه نسددبة األشدخاص الددذين ال يمكددنهم الحصددول علدى ميدداه الشددرب المأمونددة 

% 50ما وتحقيدق تحسددن ملمدوس فدي حيدداة 2015والصدرف الصدحي اةمدنو بحلددول عدام 

 ما2020بحلول عام  من سكان األحياء الفقيرة

 

السدودان بلددد غنددي بمددوارده الطبيعيددة التدي يتعددين إدارتهددا بصددورة سددليمة وحمايتهددا  

وتطويرهدددا بصددددورة مسددددتدامةو وأهمهددددا األرض والغابددددات والميدددداه والتنددددوع اإلحيددددائي 

والثددروات المعدنيددة والمخددزون مددن أنددواع الوقددودا وقددد أثددرت الحددرب األهليددة واالسددتخدام 

وارد الطبيعية في تددهور األحدوال البيئيدة فدي الدبالد ويتمثدل ذلدك فدي تددهور غير الراشد للم

خصدددوبة األرض الزراعيدددة والتصدددحر وانحسدددار مسددداحات األرض المغطددداة بالغابدددات 

وتلدوا الميدداه وتددهور مددوارد الطاقددة واألخطدار علددى الصددحة البشدرية وانقددراض األنددواع 

اسددتدامتهاا وكددل ذلددك يصددب فددي مندداخ اإلحيائيددة وانحسددار إنتاجيددة األراضددي الزراعيددة و

 خانة الفقر والذي يسثر بدوره سلباً في تدهور األحوال البيئية والصحيةا

وتشدير بيانددات وحددة الرصددد التابعدة للبرنددام  القدومي لمكافحددة الجفداف والتصددحر  

إلددى أن أكثددر مددن نصددف مسدداحة الددبالد قددد تددأثرت بالتصددحر نسددبة لالسددتخدام المكثددف 

يددة واسددتخدام األسددمدة الكيمائيددة  وانحسددار مسدداحات المراعددي والغطدداء لألراضددي الزراع

 الغابيا
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وتعداني كبريددات المدددن السددودانية والمندداطق الحضدرية مددن تثددار التلددوا الصددناعي  

وخاصة مدن الخرطدوم وبورتسدودان وودمددني واألبديهو حيدث تتصداعد باسدتمرار نسدبة 

يتعدين علدى الدولدة إصددار التشدريعات  مخلفات المصانع دون معالجتهاا وفي هدذا المضدمار

والموجهدددات الخاصدددة بدددالتحكم فدددي مخلفدددات المصدددانع ومعالجتهددداو خاصدددة وأن النمدددو 

االقتصددادي الحددالي فددي الدددبالد سيسددفر عددن زيددادة معددددالت انبعدداا غدداز ثدداني أوكسددديد 

الكربدون والدذي يددسثر سدلباً علدى نوعيددة الهدواءو وعلدى زيددادة معددالت الغدازات المسددتنزفة 

 بقة األوزون من الكلوروفلوروكاربوناتالط

كما أثرت الحدروب األهليدة فدي السدودان علدى الحالدة البيئيدة وذلدك بندزوو الماليدين  

مددن مدددنهم وقددراهم إلددى أطددراف العاصددمة والمدددن الكبددري فددي المخيمددات التددي تفتقددر إلددى 

و وتشددييد أبسددط  متطلبددات الصددحة البشددرية والبيئيددةا وقددد فدداقم اكتشدداف الددنفط واسددتخراجس

أنابيددب الددنفط ومصددافي البتددرولو مددن مهددددات البيئددة فددي السددودانا وإذا لددم تتخددذ التدددابير 

الالزمددة يمكددن لقطدداع الددنفط أن يددسثر سددلباً علددى صددحة البيئددة فددي مندداطق إنتدداج وتنقيددة 

وتصددير البتددرولا وتعتبددر منطقددة بورتسدودان خيددر شدداهد علددى ذلدكو حيددث تددأثرت ثددروة 

 لبحر األحمر بمخلفات النفطاالبالد البحرية في ا

وإلدرا  الحكومددة السددودانية بأهميددة البيئددة فددي التخطدديط للتنميددة المسددتدامةو فقددد  

أنشددأت وزارة مسددتقلة ومتخصصددة فددي شددئون البيئددة وصددادقت علددى جميددع المعاهدددات 

الدوليدة الخاصددة بالبيئددةو وتعمدل اةن علددى إصدددار قددانون وطندي لتددوفير الحمايددة المناسددبة 

% مددن مسدداحة الددبالد تعتبددر مندداطق محميددة بموجددب القددرار 3ر5ا هددذا علمدداً بددأن للبيئددة

 م والخاص بالمحافظة على الغاباتا1992الرئاسي الصادر في عام 

أمدا فيمدا يتصدل بحصدول المدواطنين علدى الميداه الصدالحة للشدربو فدإن العديدد مددن  

مجدالو رغدم أن السدودان أقاليم البالد وخاصة غربهدا تفتقدر إلدى أبسدط المقومدات فدي هدذا ال

يخترقس نهر النيل وأنهار أخرى ويحظى بمعددالت وافيدة مدن األمطدارا ويبلدغ متوسدط جملدة 

% مددن مجمددوع سددكان السددودانا ويحصددل 70السددكان الددذين يحصددلون علددى ميدداه الشددرب 



 349 

% فدي واليدة النيدل األبديه علدى الميداه اةمندةو وتقدل هدذه 24% من سكان الخرطوم و90

ات السودان الغربيدة وفدي شدرق الدبالدو حيدث تظدل نسدبة كبيدرة مدن السدكان النسبة في والي

 عاجزة على الحصول على أي نوع من المياها

إن جميع شرائح المجتمع تتأثر بشح المياهو ولكدن معانداة الفقدراء هدي األشددو السديما  

المددواطنين فددي الريددف الددذين يعتمدددون علددى الزراعددة فددي حيدداتهما وتددزداد عمليددة رسددم 

اسات وإدارة مصادر المياه تعقيدداً بسدبب النمدو السدكاني السدريع والتزايدد المضدطرد فدي سي

النزوو إلى المناطق الحضدرية والتحدول فدي األنمداط المعيشديةا وممدا يزيدد األمدر تعقيدداً أن 

مصادر المياه دائما مدا توجدد فدي الحددود بدين الددولو وفدي داخدل السدودان فدي الحددود بدين 

اطق التمداس بدين المجموعدات العرقيدةو األمدر الدذي يصدعب معدس التوصدل الواليداتو أو مند

 إلى حلول مستدامة وطويلة األمدا

وفدددي جندددوب السددددودانو ال تتدددوفر اإلحصددداءات الخاصددددة بالمسددداحات المغطدددداة  

بالغاباتو ويضعف الوعي بمسدائل اسدتدامة البيئدة و وهدذا أمدر يسدتدعي دق نداقوس الخطدر 

هدل الجندوب يسدتخدمون األخشداب للطاقدةا ونحدذر مدن إنحسدار خاصة إذا علمنا أن معظدم ا

المسدداحات الخضددراءو  بإعددادة إعمددار المدددن وتمددددها المتوقددع علددى حسدداب المسدداحات 

 الخضراءا

إن العوامل الطبيعية وإفدرازات الحدروب قدد أثدرت سدلباً وبشدكل كبيدر علدى الوضدع  

د معتبدرة لمحاولدة اإليفداء بهدذا البيئي في البالدو  مما يسدتدعي تسدخير طاقدات هامدة ومدوار

 الهدف التنمويا

إن صدددور القددانون الددوطني لحمايددة البيئددة يجددب أن يتددزامن مددع تطددوير األنظمددة  

المسسسدددية لحمايدددة البيئدددة وتوازنهدددا الطبيعددديو وهدددذا أمدددر الزم لتحقيدددق التنميدددة الشددداملة 

ر معدايير لجدودة والمستدامةا والبد من تطبيدق نظدام الدتخلص مدن النفايدات الصدلبةو وإصددا

الهواء واعتماد العديد مدن البدرام  واألنشدطة المتعلقدة بتعميدق الدوعي العدام بمسدائل التربيدة 

البيئية وأهميتها ودورها فدي حمايدة البيئدة والحفداه علدى مواردهداو وإدخدال مدادة البيئدة فدي 
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و وتشدجيع المقررات والمناه  الدراسدية لمختلدف مراحدل التعلديمو بددءاً مدن التعلديم األساسدي

وتسددهيل مشدداركة الطددالب والمسددئولين فددي األنشددطة الداخليددة والخارجيددة المتعلقددة بحمايددة 

البيئة واستخدام كل الوسائل المتاحة لنشر بمسدائل البيئدة والمحافظدة عليهدا وتوضديح اةثدار 

 السالبة التي من شأنها اإلخالل بالتوازن البيئي والثروات الطبيعيةا

 

 

 لأللفيةالهدف الثام  

 

 تطوير شراكة يالمية شاملة للتنمية

 

 الغــايـة:

 

دعددم بددرام  تخفيددف وطددأة الدددينو والزيددادة السددخية للمسدداعدات الرسددمية لتنميددة البلدددان 

 الملتزمة بتخفيه الفقرا

إقامددة نظددام تجدداري ومددالي يتسددم باالنفتدداو مبنددي علددى القددوانين ويشددمل التزامدداً بددالحكم 

 الفقر قومياً ودولياً على حد سواءاالصالح والتنمية وتخفيف 

مواجهددة االحتياجددات الخاصددة للبلدددان األقددل نمددواً ومعالجددة ديددون الدددول الناميددةو لجعددل 

 الديون قابلة للتحمل على األمد الطويلا

تأمين الحصول على األدوية األساسية في الدول الناميدة بتكلفدة معقولدةو وذلدك بالتعداون مدع 

 شركات األدويةا

 تراتيجيات الرئيسية الرامية إلى تأمين وهائف مرضية والئقة للشباباوضع االس

تعميم فوائدد التقنيدات الحديثدةو ال سدما تلدك المتعلقدة بمجدالي المعلومدات واالتصداالت وذلدك 

 بالتعاون مع القطاع الخاصا
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هدذا الهدددف اإلنمددائي لأللفيددة يضددم عدددة محدداور متشددابكة ومكملددة لألهددداف األلفيددة السددبعة 

ابقةو ويددعو إلدى إنتهدداج نظدام تجداري ومددالي منفدتح ومبندي علددى القدوانين ومدنح مزيددد السد

من المساعدات للددول التدي تلتدزم فدي سياسداتها بتخفديه حددة الفقدر فدي بلددانهاو باإلضدافة 

قطريدة  إجدراءاتإلى التعامل على نحو شامل مدع مشدكالت ديدون الددول الناميدة مدن خدالل 

 للتحمل على األمد الطويلاودولية لجعل الديون قابلة 

تمتددع بعالقددات مددع المجتمددع الدددولي تحكمهددا عضددويتس الفاعلددة فددي يهددل السددودان  

المتحدددة والهيئدددات والمنظمدددات الدوليددة األخدددرى كصددندوق النقدددد الددددولي  األمدددممنظومددة 

والبنددك الدددولي والمنظمددات والمسسسددات اإلقليميددة والماليددة العالميددة والعربيددة واإلسددالميةو 

ويرتبط السودان بعدد من االتفاقدات الثنائيدة مدع العديدد مدن البلددان الشدقيقة والصدديقة بحكدم 

 الرسمية للسودانا التعامل في مجال المساعدات

وقددد هلددت المسدداعدات اإلنمائيددة الرسددمية للسددودان تشددهد تناقصدداً مسددتمراً خددالل  

العقدددين الماضددديين بسددب تددددهور عالقدددات السددودان مدددع البلددددان المانحددةو بينمدددا شدددهدت 

المسدداعدات اإلنسددانية زيدددادة ملحوهددة خدددالل ذات الفتددرةو بسدددبب االنعكاسددات اإلنسدددانية 

 للنزاعات المسلحةا

إن الهدددف التنمددوي الثدددامن لأللفيددة يرمدددي إلددى تعزيددز فعاليدددة اقتصدداديات الددددول  

المتلقيددة للمسدداعدات اإلنمائيددة الرسددمية وتعزيددز قدددراتها علددى تحمددل الددديون علددى األمددد 

الطويدلا وقدد هلدت أعبداء الددديون الخارجيدة تشدكل عائقداً رئيسددياً أمدام التنميدة فدي السددودان 

وإذا مدا تمكدن السدودان مدن إعدادة تحويدل دفعدات تسدديد الدديون وعلى مدى العقود األخيرةا 

التنموية لأللفيةو فإن ذلك سديسدي إلدى تحسدن ملحدوه فدي مسدتقبل  األهدافلمصلحة تحقيق 

التنمية بالبالدا ولذلك فأنس مدن المهدم تخصديص جدزء مدن تلدك المسداعدات لتعزيدز القددرات 

يدة علدى تجداوز الحدواجز اإلنتاجلقطاعدات المسسسية في السودان واإلمكانيات التدي تسداعد ا
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الفنيدة للتجدارةا ولهددذا الغدرض أنشددأ السدودان مفوضددية خاصدة باالنضددمام لمنظمدة التجددارة 

 الدوليةو تتبع مباشرة لرئاسة الجمهوريةا  

وهنالددك وعددي متزايددد فددي السددودان بأهميددة ردم الهددوة التكنولوجيددةو ولددذلك أرنشددئت  

ي وزرة العلدوم والتقاندة والتدي تعندى بتطدوير قطداع م وهد2001وزارة متخصصة في عدام 

العلوم التقنية في الدبالدا ومدن ثدم اعتدـرمدت خطدة قصديرة األمدد وخطدة أخدرى طويلدة األمدد 

لتنمية القدرات البشرية وتطدوير البنيدات التحتيدة مدن خدالل ثالثدة قطاعدات رئيسدية: العلدوم 

 70يداا ويجدري حاليداً تددريب أكثدر مدن والتكنولوجياو وتقنية المعلوماتو وتحويل التكنولوج

مددن البدداحثين المتخصصددين فددي مجمددل علددوم التكنولوجيددا وبددالتركيز علددى المجدداالت التددي 

 يحتاجها السودانا

مددمرة علدى بنيددات الخددمات االجتماعيددة  وكاندت للحدرب فددي جندوب السدودان تثددارا  

لبشددرية المتددوفرةا والقدددرات البشددرية والمسسسدديةو بددل أن الحددرب أضددعفت بنيددة المددوارد ا

ولتحقيددق هدددف األلفيددة الثددامن فددي جنددوب السددودانو البددد مددن تحقيددق طفددرة فددي النمددو 

االقتصاديو خاصة في المناطق الريفية بدالتزامن مدع تطدوير الخددمات االجتماعيدةا إن جدل 

المسداعدات الرسدمية الممنوحددة لجندوب السدودان تددأتي فدي شدكل مسدداعدات إنسدانية إلغاثددة 

لمتدأثرين بدالحربو ولددذلك فأنهدا تركدز بطبيعدة الحددال علدى تلبيدة االحتياجددات المحتداجين وا

 العاجلة وإنقاذ األرواو بدالً عن تمويل برام  التنمية وإعادة اإلعمارا

وبعد توقيع اتفاق السالم الشداملو ينبغدي أن يتوجدس التركيدز إلدى مشدروعات التنميدة  

فدددي المسددداعدات المقدمدددة مدددن  المسدددتدامةو خاصدددة وأندددس يتوقدددع حددددوا زيدددادة ملحوهدددة

المددانحينا ويتعددين اسددتغالل واردات الددنفط فددي هددذا االتجدداه أيضدداًو ذلددك أن ترسدديخ التنميددة 

الشدداملة والمسددتدامة سدديعزز السددالم ويمنددع حدددوا نزاعددات جديدددةا ويقددع العددبء علددى 

حكومددة جنددوب السددودان إلحددداا النقلددة المرتقبددة فددي مجدداالت مسسسددات الحكددم وإعددادة 

العددون اإلنسدداني إلدى مجدداالت إعددادة االعمدار والتنميددةا وانجدداز ذلدك يتطلددب وضددع توجيدس 
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نظدددام نددداجع لدددديدارة الماليدددة يمكنهدددا مددددن إدارة مواردهدددا والمسددداعدات واالسددددتثمارات 

 الخارجية بصورة فعالةا وهذا بدوره يتطلب إعداد قدرات فنية ومسسسية مقتدرةا

مددي فددي الجنددوب بزيددادة نسددبة الفاقددد لقددد أثددرت الحددرب سددلباً علددى النظددام التعلي 

التربدوي حيدث نالحدظ ارتفداع نسدبة األميدةً فددي أوسداط الشدباب والدذين يفتقدرون أيضداً إلددى 

المهارات الالزمة التدي تمكدنهم مدن االنخدراط فدي النشداطات االقتصدادية الخاصدةا وهدسالء 

فنددي والتقندديو ال يمكددن االسددتفادة مددن طاقدداتهم وتوهيفهددا إال مددن خددالل مراكددز التدددريب ال

 وهي ضرورية ومكملة لجهود التنمية المرتقبة الشاملة والمستدامةا
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 الرؤية المستقبلية

 

 السودان دولة موحدة : التحديات والفرص المتاحة واألولويات

  

إن رؤيددة السددودان الموحددد الددديمقراطي أمددل فددي قلددوب وعقددول كددل السددودانيينو  

والددذين طالددت معاندداتهما إن توقيددع اتفدداق السددالم الشددامل يمكددن أن وخاصددة الفقددراء مددنهم 

يكون الفرصة التاريخية المواتيدة للقيدادة السياسدية والفعاليدات السياسدية واألهليدة ومنظمدات 

المجتمع المدنيو بل وأهدل السدودان قاطبدة لتحقيدق هدذا الحلدم وبنداء السدودانو علدى أنقداض 

سدواعد أبنائدس وعدون أصددقائسو وفدق رؤيدة وحدويدةو  عهود الحرب والدمارو اعتمداداً علدى

ترفع الفقر عن أبنائسو وتصدالح بيدنهم لبنداء السدالم الددائم والتنميدة الشداملة المسدتدامةا وهدذا 

 ما سنتناولس مفصالً في الباب السادس من هذا الكتابا

ويعتبر اتفاق الجميع على وطدن واحدد موحدد مدن أهدم مقومدات ودعدائم الديمقراطيدة  

الحكددم الراشدددا والسددودان سيتسددلح بالوحدددة للقضدداء علددى الفقددر الددذي انغرسددت جددذوره و

عميقدداً علددى مدددى عقددود تطاولددت وشددملت قطاعددات كبيددرة فددي المجتمددعا وهددذا هددو مفتدداو 

الولددوج مددن خانددة الدددول األقددل نمددواً إلددى مصدداف الدددول الناميددةا وبدددون دولددة موحدددة لددن 

وتحسدينها بصدورة متسدقةا مدن  اإلنسداناحترام حقدوق يكون باإلمكان القضاء على الفقر أو 

أجدل إرسداء الددعائم الالزمدة القتصداد قدوي يرتكدز علدى مدوارد الدبالد البشدرية والطبيعيدةو 

البد للسودان أن يثبت للعالم بأجمعس أندس راغدب وقدادر علدى االعتمداد علدى قدراتدس وقددرات 

تددرام المجتمددع الدددولي وتجددذب أبنائددس والنهددوض ديمقراطيدداًا وحينهددا سيكسددب السددودان اح

 مزيداً من االستثمارات األجنبيةا

إن تدداريخ العدددالم المعاصددر يحفدددل بعددددة تجددارب أثبتدددت عمليدداً أن مقصدددد الوحددددة  

الوطنيدددة ال يمكدددن بلوغدددس إال عبدددر الدددنه  الدددديمقراطي والرؤيدددة السياسدددية الثاقبدددةا وهدددذه 
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رقيددة وأغلبيددة سددكانية شددابةو عناصددر أساسددية البددد أن تتددوفر وتدددعمها تعدديددة ثقافيددة وع

 يمكنها استغالل موارد البالد الطبيعية الهائلة لدعم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامةا

ولعلس من المهدم فدي هدذا الدنه و أن نبددأ بالبحدث فدي جدذور وأسدباب النزاعدات التدي  

النفطيددة  تسدببت فددي تعطيدل المسدديرة التنمويددةا إن اتفداق السددالم الشددامل واسدتغالل المددوارد

والطبيعيددةو واسدددتعداد المجتمدددع الددددولي لمدددد يددد العدددون تمثدددل األضدددالع الهامدددة للفرصدددة 

التاريخيددة التددي تلددوو لمقبددل أيددام السددودان ومسددتقبل أهلددسا وباعتمدداد الرؤيددة القائمددة علددى 

السدودان الموحددو يتعدين علدى القيددادة السياسدية وضدع إسدتراتيجيات وسياسدات تضددمن أوالً 

ى عهددود االحتددراب وكسددب احتددرام المجتمددع الدددولي واجتددذاب مسدداعدتس عدددم العددودة إلدد

 الضرورية للنهضة التنموية واالجتماعية المرتقبة والتي بدورها تضمن استدامة السالما

هنالددك العديدددد مدددن األولويدددات واالحتياجدددات العاجلددة للدددبالد والتدددي يتعدددين تلبيتهدددا  

ة وجغرافيدة واقتصدادية واجتماعيدة وبيئيدة واإليفاء بهدا وفدق إسدتراتيجيات إنسدانية وسياسدي

وهيكلية ومالية وتجارية وصحية وتعليميةا وتحتداج القيدادة السياسدية للدبالد إلدى رؤيدة ثاقبدة 

 إلدارة هذه االستراتيجيات بصورة متكاملة تصب في اتجاه تعزيز وحدة البالدا

يجددب أن ال بددد مددن وضددع الخطددط الالزمددة وتنسدديق جهددود إعددادة بندداء الددبالد التددي 

مددع جهددود اسددتدامة السدالما وتحقيددق ذلددك يتطلدب بدددءاً وضددع خطددة  تسدتمر فددي خددط مدواز  

محددددة المعددالم للتنميددة المسدددتدامة تكددون أهدددافها النمدددو االقتصددادي والتنميددة االجتماعيدددة 

 وحماية البيئةا

لقد شهد االقتصاد السدوداني نمدواً مقددراً فدي السدنوات األخيدرة ولكدن الفوائدد العائددة 

ن هذا النمو لدم تدنعكس بعدد علدى حيداة جميدع المدواطنين بصدورة متسداويةا بدل وتددهورت م

الخددمات األساسدية فدي أرجداء عديددة مدن الدبالدو وتعطلدت تمامداً فدي أنحداء أخدرى كثيددرةو 

وتحتداج إلددى معالجددة جذريدة تشددمل الهياكددل الحكوميددة واإلداريدة والخدميددة وسددبل التمويددل 

والئيا وغندي عدن القدول أن إعدادة هيكلدة الحكدم وترشديده مدن على المستويين المركزى والد

 أهم الضروريات العاجلة للشروع في بناء دولة حديثة قائمة على المعرفة والتقانةا
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إن اسددتغالل إمكانددات السددودان الهائلددة بصددورة فعالددةو فددي هددل السددالم المسددتدامو 

سيأتي أكلس بشكل تدريجي لتدنعكس تثدار التنميدة إيجابداً علدى حيداة المدواطنينا ويتوقدف ذلدك 

علددى إعددادة تأهيددل الهياكددل االداريددة والحكوميددة وتفعيددل دورهددا باإلضددافة إلددى تخصدديص 

اثدة وإعدادة البنداء والتأهيدل فدي المنداطق التدي تدأثرت مباشدرة الموارد الالزمة لعمليدات اإلغ

 األهدددافبددالحربو وتنفيددذ المشددروعات ذات العائددد قصددير وبعيددد األجددلا وعلددى غددرار 

اً زمنيدداً إطددارالتنمويددة لأللفيددة يجددب علددى السددودان أن يضددع لنفسددس أهددداف تنمويددة ويحدددد 

 لتحقيقها

إن التوصدل إلقددرار السددالم والعمددل علددى اسدتدامتس والشددروع فددي النهضددة التنمويددة  

يلقي بعبء كبير ومسئوليات جسدام علدى حكومدة الوحددة الوطنيدة ولكدن العدبء األكبدر يقدع 

علددى حكومددة جنددوب السددودان التددي يجددب أن تتسددلح بالتوجددس والتخطدديط السددليم لتعددويه 

ميددة فددي الجنددوبا وبعددد الفددراه مددن تشددكيل السددنوات الطددوال التددي ضدداعت مددن عمددر التن

السددلطة التشددريعية والتنفيذيددة والقضددائيةو ينبغددي أن تتجددس أولويددات  حكومددة الجنددوب نحددو 

تنفيذ استراتيجيةو مدع حكومدة الوحددة الوطنيدة وباالسدتعانة بالشدركاء مدن المجتمدع الددوليو  

االسدتفادة القصدوى مدن تركز على اإلصالحات االقتصدادية والهيكليدة والدسدتورية وتحقيدق 

المعونات الخارجيةو وتوفير الخدمات الضدروريةو وبدالتركيز علدى تدوفير الرعايدة الطبيدةو 

والتعلديمو ثدم اإلعدالمو والتنميدة الثقافيدةو والتركيدز علدى حملدة القضداء علدى الفقدر وتحسددين 

لتقددديم األحددوال المعيشددية وتددوفير الخدددمات األساسددية للمددواطنينا هددذا مددع إيددالء األهميددة 

العددون لقطاعددات الزراعددة الريفيددةو لتددوفير المحاصدديل الغذائيددةو وتددوفير الدددعم والخبددرات 

لقطاعات الشدركات الصدغيرة والمتوسدطة وتخفيدف العوائدق اإلداريدة والرسدوم والضدرائب 

 التي تعيق من توسعهاا وينبغي تمكين المجتمع المدنيو وتفعيل دورهو وتطوير االقتصاد 

م واالسددتقرار فددي الجنددوب يقتضددي  التركيددز فددي المدددى القريددب إن اسددتدامة السددال

علددى  المشددروعات الزراعيددة التددي تحقددق االكتفدداء الغددذائي مددن خددالل إنتدداج المحاصدديل 

و اإلنتداجالغذائية والغابات والثدروة الحيوانيدة ومصدايد األسدما و ودعدم المدواطنين بوسدائل 
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إنشداء المدزارع النموذجيدة ورفدع درجدة وخاصة العائدين مدنهم مدن الندازحين والالجئدينو و

دعمهدددم بالتقنيدددات الحديثدددة فدددي مجدددداالت الزراعدددة والدددري ومدددنحهم السدددلفيات الماليددددة 

 اإلنتداجلالنخدراط فدي  المدرأةو وتأهيدل ومسداعدة اإلنتداجالضرورية التي تسداعد فدي زيدادة 

الزراعددي والحيددواني وبنددداء شددبكات الطددرق والدددريا كددل ذلددك وفقددداً لخطددة تعمددل علدددى 

االسددتفادة مددن التقنيددات الحديثددة فددي الزراعددة والددري وفددي ذات الوقددت ال تغفددل األسدداليب 

التقليديددة للزراعددة فددي كددل منطقددةو وتددنجح الخطددة فددي المواءمددة بددين األسدداليب الحديثددة 

 والتقليديةا

ويتعين  علدى المسدتوى القدومي المضدي قددماً بدالخطط التنمويدة واسدتغالل العائددات  

النهضدة التنمويدة بأضددالعها المختلفدةو والتدي تسدهم بددورها فدي توطيددد  النفطيدة فدي تمويدل

 االستقرار والسالم وضمان عدم العودة لالحترابا

إن تحقيق النمو االقتصداديو فدي أعقداب إرسداء قواعدد السدالم فدي الدبالدو يجدب أن 

يرتكددز علدددى االسدددتثمار فدددي قطددداع التعلدديم والتددددريبا ويحتدددل التعلددديم صددددارة أولويدددات 

مرحلدة المقبلدة نسدبة ةثداره المباشدرة علدى اسدتدامة النمدو االقتصدادي والتنمدوي الالزمددين ال

لتوطيد المصالحة والتعايش السدلمي بدين عرقيدات وثقافدات السدودان المختلفدةا فيكدون بدذلك  

إعادة ترتيب وتحديث نظدام التعلديم فدي السدودان مدن أهدم التحدديات التدي تواجدس الدبالد علدى 

 سط والبعيداالمديين المتو

إن مشدداركة المدددواطن السدددوداني فدددي عمليدددات بنددداء السدددالم وتوطيدددده واسدددتدامتس  

ومشاركتس في الحكم والتنمية عبر نه  ديمقراطيو تعتمدد علدى مدا تدوفر لدس مدن نصديب فدي 

الوعي والتعليم حتى تكدون مشداركتس فاعلدةا وفدي هدذا المنحدي يتعدين علدى القيدادة السياسدية 

أن يقدمددس المجتمددع الدددولي مددن خبددرات وإمكانددات وعليهددا فددي ذات  أن تسددتعين بمددا يمكددن

الوقت تفعيل دور المجتمدع السدوداني وتنميدة الدوعي لددى المدواطنين بأهميدة التعلديم فدي كدل 

مراحلدس ومحدو األميدة ودعدم المسسسدات التعليميددة فدي السدودان للقيدام بددورها  الحيدوي فددي 

 سودانيةاهذه المرحلة المفصلية من  تاريخ األمة ال
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ومدددن أهدددم عوامدددل نجددداو العمليدددة التربويدددة التخطددديط السدددليم واإلدارة الصدددحيحة  

للمددواردا لقددد أثددرت الحددرب علددى حالددة المرافددق التعليميددة والتددي صددارت تفتقددر للمقومددات 

والبنيات األساسية الضروريةو والبيئدة المدرسدية الصدالحةو والمدوارد البشدرية الالزمدة مدن 

ءا ولددذلك فددان الجهددد فددي هددذا المجددال يجددب أن يتركددز علددى مدرسددين مختصددين وخبددرا

 المناطق الريفية والمناطق التي تأثرت مباشرة بالحربا 

ويدددرتبط التعلدددديم بالتدددددريب وصدددقل المهددددارات وخاصددددة فدددي مجدددداالت العلددددوم  

والتكنولوجيددا باإلضددافة إلددى تددوفير الددددعم والتمويددل الحكددومي لقطدداع البحددوا والتنميدددة 

(R&Dوتطددوير شددر ) اكة مددع القطدداع الخدداص لرعايددة قيددام الصددناعات المرتكددزة علددى

التطددور العلمددي والتقندديا واالسددتثمار فددي تنميددة القدددرات والمهددارات البريددة مهددم لتطددوير 

مقدددرات الشددركات والعدداملين بهددا علددى اسددتيعاب التطددور العلمددي واالسددتفادة منددس بتطبيقددس 

 تصادي والتجاري والصناعي المطلوباعملياً في العمليات المختلفة وصوالً للنمو االق

وال بددد مددن إدخددال التقنيددات الحديثددةو كددأجهزة الحاسددوب مددثالو واالسددتفادة منهددا  

وخاصدة فددي مجددال التددريب الفنددي والمهندديو والتركيدز فددي المندداه  الدراسدية علددى العلددوم 

ادر والتكنولوجيدداو وأن يأخددذ التخطدديط التربددوي فددي االعتبددار احتياجددات الددبالد مددن الكددو

المسهلة القادرة على االضطالع بدالخطط التنمويدة لفتدرة العقددين القدادمينا ومدن المهدم دعدم 

 القطاعات الشبابية والطالبية بمساعدتهم في مجاالت التخديم والتدريبا

واكتسدداب المعرفددة والمهدددارات وتنميتهددا وتطددوير القددددرات التكنولوجيددة ال يمكدددن  

مجدداالت البحددثا وكلمددا زادت الدولددة أو الشددركة مددن بلوغهددا إال بمضدداعفة االسددتثمار فددي 

تركيزها علدى البحدوا كلمدا زادت نسدبة تسدجيل بدراءات االختدراعو والتدي تسدتغل بددورها 

في التنميدةا ويتعدين علدى الدولدة مضداعفة ميزانيتهدا المخصصدة للبحدوا وفدي ذات الوقدت 

عفداء مددن الرسددوم تشدجيع شددركات القطدداع الخداص لالسددتثمار فددي هدذا المجددالو وذلددك باإل

 والضرائب مثالًا
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ومددن جانددب تخددر ال بددد للدولددة مددن تطددوير تشددريعاتها لتعزيددز إنفدداذ قددوانين الملكيددة  

الفكريدةو وهددذا بدددوره يشدجع النشدداط اإلبددداعي واالختددراعو ودورتدس الطبيعيددة تبدددأ بإدخددال 

 ً  نحددو التحسددينات التقنيددة البسدديطة علددى االختراعددات الموجددودة أصددالً والتطددور تدددريجيا

التوصددل إلددى اختراعددات كاملددة وقويددة بوسددعها اإلسددهام فددي تحقيددق التطددور التكنولددوجي 

 والتنمية االقتصادية بصورة أشملا

هددذا الجانددب الهددام والمتعلددق بتطددوير العلددوم والتكنولوجيددا هددل مهمددالً فددي السددودان  

عالدة فدي لسنوات طويلدةا وفدي عهدد السدالمو ال بدد أن يندتعش هدذا المجدال ويسدهم بصدورة ف

التنميدة وذلدك عبدر البحدث واالختدراع والتوصدل إلدى مدوارد جديددة وتقنيدات جديددة وأنمداط  

 جديدة للتسويق والتبادل التجاريا

وفددي هددذه المراحددل األولددى مددن المسدديرة التنمويددةو التددي تعقددب إحددالل السددالم فددي  

التددي ال تحجددر  الددبالدو ينبغددي العمددل علددى االسددتفادة مددن المعلومددات واالختراعددات التقنيددة

اسدتخدامها أي قيدود أو تددرخيص تعاقديدةا وهددذه المعلومدات واالختراعددات يمكدن أن تصددبح 

مصدددددر ثددددروة اقتصددددادية هائلددددة وخاصددددة للشددددركات الصددددغيرة والمتوسددددطةا ونقصددددد 

بالمعلومدددات واالختراعدددات تلدددك التدددي مضدددت علدددى اختراعهدددا وتسدددجيل براءاتهدددا المددددة 

اً فددي حالدة البددراءاتو لتصددبح بعددد ذلددك فددي متندداول القانونيدة المقددررة وهددي عشددرون عامدد

الجميددع دون شدددروط أو قيدددودا وينطبدددق ذلدددك علدددى كدددم هائدددل مدددن البحدددوا والمعلومدددات 

واالختراعددات التدددي تسددجلها الجامعدددات والشددركات والحكومددداتو يمكددن أن تسدددتفيد منهدددا 

رص قطاعددات الدولددة المختلفددة والقطدداع الخدداص لتحددديث وتطددوير معلوماتهددا وتطددوير فدد

 االستفادة منها ألغراض التنمية االقتصادية واالجتماعية والتقنية والمعلوماتيةا

وأحدد أهددم أضددالع العمليدة التنمويددة الددذي ينبغدي التركيددز عليددس هدو قطدداع الخدددمات 

الصددحيةا ومعالجتددس ممكنددة وفددق إسددتراتيجية واضددحة ومحددددة المعددالم واألهددداف لتأهيددل 

قيداً ورأسددياًو وتددوفير الدددعم الدالزم لعددالج الفقددراء مددن القطداع الصددحي وتوسدديع انتشدداره أف

المددواطنينا وعلددى الحكومددة أن تخصددص المددوارد الالزمددة لددذلك بعددون المجتمددع الدددولي 
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المتحدة والمنظمدات اإلنسدانية والخيريدة فعدادة تأهيدل المرافدق الصدحية فدي السدودان  األممو

 بإدخال التقنيات الحديثة في وسائل الفحص والعالجا

لددى الدولددة أن تدددعم إنشدداء مصددانع األدويددة وتقدددم لهددا التسددهيالت الالزمددة وأن وع

تشددجع البنددو  التجاريددة والمسسسددات الماليددة علددى االسددتثمار فددي هددذا المجددال وتخصدديص 

اإلمكاندات الماليددة الالزمدة لدددعم قطاعددات البحدوا والتسددويق ووضدع التشددريعات الالزمددة 

ئب علدى المسدتورد مدن األدويدة األساسديةو وذلدك لحماية األدوية وتخفيه الرسدوم والضدرا

حتى يتمكن قطاع إنتاج األدوية من النهوض بإنتاجدس وبصدفة خاصدة مدن األدويدة األساسدية 

والمنقذة للحياة وحتدى تدتمكن الدبالد مدن االكتفداء ذاتيداً مدن تلدك األدويدة تددريجياًا والسدودان 

ة منهددا فددي صددناعة األدويددة محليدداً غنددي باألعشدداب والنباتددات الطبيددة التددي يتعددين االسددتفاد

وذلك بتسخير الموارد الالزمة لقطاعدات البحدوا فدي هدذا المجدال ومدنح منتوجدات األدويدة 

 المحلية االمتيازات التي تمكنها من منافسة األدوية المستوردة

والقضدداء علددى الفقددر فددي السددودان يتطلددب القضدداء علددى أسددبابس وتطددوير البنددى 

م وتطددوير تعدداون السددودان اإلقليمدديا و ويمكددن للسددودان تطدددوير الهيكليددة لدديدارة والحكدد

إمكاناتددس وإنتاجددس الزراعددي الددذي تتددوفر لددس كددل المقومددات الضددرورية مددن مندداخ وتربددة 

 خصبة ومياه وفيرةا وكذلك  ثروة السودان الحيوانية الهائلةا

ويدرتبط كددل ذلدك ويصددب فدي خانددة خفدده معددالت الفقـددـرا وهدذه ضددرورة ملحددة 

إذ البد مدن تحسدين األحدوال المعيشدية للمدواطنين ا وذلدك  لدن يتدأتى إال باسدتدامة وقصوىو 

السدالم والتعددايش السددلمي ومواصددلة جهددود اإلصدالو االقتصددادي والتركيددز علددى مجدداالت 

والتوسددع فددي الزراعددة الريفيددة للمحاصدديل الغذائيددة بغيددة تحقيددق األمددن الغددذائيو  اإلنتدداج

% مددن سددكان السددودان 67محاربددة الفقددر ذلددك أن  فالزراعددة هددي القطدداع األساسددي فددي

يعملدون بالزراعددةا ويجددب أن يتددزامن ذلددك مدع العنايددة بخدددمات التعلدديم والصددحة والتخددديم 

والبيئددةو والنهدددوض بالخددددمات االجتماعيدددة والخددددمات األساسددديةو وتدددوفير الضدددروريات 

كصددندوق  والخددمات األساسددية مدن خددالل العديدد مددن المسسسدات االجتماعيددة المتخصصدة
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الزكدداة وصددندوق دعددم الطددالب وصددندوق األمددن االجتمدداعي ومسسسددة التددأمين الصددحي 

والصدندوق القدومي للمعاشدات وبندك االدخددار والتنميدة االجتماعيدةا ويتوجدب تنسديق جهددود 

الجهدات المختلفدة رسدمية وشدعبية والتدي تعمددل لتحقيدق ذات الهددف الخداص بالقضداء علددى 

 الفقرا

م بدين معالجدة التددهور البيئدي وحمايدة البيئدة ئسودان يجدب أن تدواوالرؤية التنموية لل 

)الجفددداف والتصدددحر والفيضدددانات( وتدددوفير األمدددن الغدددذائي والميددداه الصدددالحة للشدددرب 

وخدمات الصرف الصدحيا ويتطلدب شدمولها  إجدراء تعداون إقليمدي وخاصدة فدي مجداالت 

دان علددى نحددو مسددتدام وفددق تدوفير الميدداه وحمايددة البيئددةا كمددا يتعددين اسددتغالل مددوارد السددو

سياسددة محددددة المعددالم واألهددددافو تحكمهددا اللددوائح والقدددوانينو وتدددعمها مشدداركة قدددوى 

المجتمدددع المددددنيو والتكامدددل الضدددروري بدددين االسدددتراتيجيات والخطدددط الموضدددوعة فدددي 

 مجاالت مختلفةا 

والخطددة التنمويددة التددي نحددن بصددددها يجددب أن تراعددي وتلتددزم بنصددوص قددانون  

البيئةو وترفع من درجدة الدوعي لددى المدواطنين بموضدوعات حمايدة البيئدة وخاصدة حماية 

مدددا يتعلدددق بالتصدددحر والجفددداف والفيضدددانات واسدددتخدام المدددواد الكيمائيدددة فدددي الصدددناعة 

والزراعة ومعالجة إفرازاتهاو والحصدول علدى ميداه الشدرب النقيدة واتخداذ التددابير الالزمدة 

 يراً ما تتأثر سلباً بالطفرة االقتصاديةالحماية البيئة الطبيعية والتي كث

كمدا أن عدودة الماليددين مدن الندازحين سيضدديف أعبداء ثقيلدة علددى مدوارد التجمعددات  

السددكانية والخدددمات الضددعيفة التددي تددوفر لهددما كمددا سدديزيد مددن أخطددار تفدداقم األمددراض 

 المعدية والتدهور البيئيا 

دمات الصدرف الصدحي وتددني إن عدم توفر المياه الصالحة للشدرب وعددم تدوفر خد 

الددوعي لدددى المددواطنين بالمسددائل الصددحية تعتبددر مددن أهددم عوامددل انتشددار األمددراض فددي 

السددودانو وال بددد مددن مددنح هددذا القطدداع أولويددة قصددوى فددي الخطددة التنمويددة الهادفددة إلددى 

تطددوير خددددمات الميدداه الصدددالحة للشددرب والتوسددديع فددي مشددداريع تددوفير مصدددادر الميددداه 
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مدددع المدددني وتكامدددل مشددروعات تدددوفير الميدداه مدددع مشددروعات الخددددمات بمشدداركة المجت

الصحية والتعليم والتعليم واإلسدكانا وال بدد مدن تشدجيع القطداع الخداص لالسدتثمار فدي هدذه 

المجداالت وتددوفير مسداعدة المنظمددات اإلنسدانية المتمثلددة فدي الدددعم الفندي والمددادي وتددوفير 

 ه المجاالت الحيويةا الخبراء وفرص التدريب للسودانيين في هذ

وممدا سدديدعم تنفيدذ هددذه االسددتراتيجية حسدن اسددتغالل عائدددات الدنفط فددي التنميـددـةا  

 563فقد تضاعف إنتاج السودان من الدنفط فدي السدنوات األخيدرة ويتجداوز مخدزون الدبالد 

مليدون برميددلو تزيددد مددع االكتشدافات المتواصددلة لمواقددع جديدددة إلنتداج الددنفطا وتشددير تخددر 

% خددالل السددنوات األربعددة 40لددب العددالمي للددنفطو بواقددع اإلحصدداءات إلددى أن زيددادة الط

الماضيةو يذهب جلها للصين والتدي تتصددر قائمدة دول العدالم المسدتوردة والمسدتهلكة للدنفط 

مليددون  175مدع كدل مددن اليابدان والواليددات المتحددة األمريكيدةا وقددد أنفقدت الصددين حدوالي 

م وفدي عددام ذاتدس ذهبددت 2005ام فدي عدد أفريقيددادوالر فدي عمليدات التنقيددب عدن الددنفط فدي 

% فقدط 5% مدن صدادرات السدودان النفطيدة إلدى الصدين وتعدادل هدذه الكميدات حدوالي 50

مددن احتياجددات الصددين السددنويةا وقددد أصددبحت احتياجددات الصددين مددن الددنفط هددي الموجددس 

الرئيسددي لسياسددات الصددين الخارجيددة بعددد أن أسددفرت الثددورة الصددناعية فددي الصددين عددن 

 هائلة من النفطاالحاجة لكميات 

إن اسددتراتيجية السددودان فددي القطدداع النفطددي يجددب أن تقددوم علددى اسددتغالل حاجددة 

الصددين الملحددة للددنفط السددودانيا فالسياسددة تقددوم علددى المصددالح المشددتركةا وفددي أنجددوالو 

% من صدادرات الدبالد النفطيدة إلدى الصدينو وذلدك وفدق 25على سبيل المثالو يتم تصدير 

بليددون دوالرو  2م الصددين بموجبهددا بتددوفير قددروض ألنجددوال فددي حدددود اتفاقيددة ثنائيددة تلتددز

تسددتغلها الشددركات الصددينية لتنفيددذ مشددروعات البنيددة التحتيددة فددي أنجددوال كإنشدداء الطددرق 

والكبدداري وخطددوط السددكة الحديددد والمدددارس والمستشددفيات هددذا باإلضددافة إلددى مشددروع 

التقنيدات فدي هدذا المجدالا وفددي  ضدخم إنشداء شدبكة االتصداالت فدي الدبالد باسدتخدام أحددا

السددودان يتعدددين عليندددا أن نددددخل مدددع الصدددين وغيرهدددا فدددي شدددراكات تقدددوم علدددى أسددداس 
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تبداع سياسدة الدنفط مقابدل التنميددة اصدادرات الدنفط السدوداني مقابدل المعوندات التنمويددةو أي 

 للنهوض بالبنيات التحتية في البالد والتي ترتكز على المشاريع التنمويةا

السددتراتيجية التنمويددة يجددب أن تهددتم بتطددوير تعدداون السددودان التجدداري والتكامددل إن هددذه ا

االقتصدادي اإلقليمددي وممدا ال شددك فيدس أن تعزيددز الدروابط  والتعامددل والتكامدل االقتصددادي 

 والتجاري للسودان مع دول الجوارو سيدعم استقرار البالد وديمومة السالما
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 الباب السابع

 

 ة المتوازنة المستدامةالتنمية الشامل

 

 ل تجلس أجيال المستقبل في هل األشجار

 28التي زرعتها األجيال السابقة ل 

 

 

هلت التنمية حلماً غاليداً عزيدز المندال فدي الددول المسدتعمرةو وصدارت هددفاً وطنيدا  

فددي طددرو الكثيددر مددن القيددادات التاريخيددة التددي قددادت حركددة تحددرر شددعوب إلددى مرافددم 

فددي تسدديا وأفريقيددا وأميركددا  االسددتقاللو وفددي بددرام  حكومددات الدددول حديثددة االسددتقالل

الالتينيددةا فتعلقددت بهددا أفئدددة الجمدداهير علددى أمددل أن تكددون  طددوق النجدداة مددن قيددود الفاقددة 

رتفع صوت الددول الناميدة عاليداً فدي سدبعينات القدرن الماضدي مناديدة اوالجوع والمرضا و

إلنصدافو فصددرت قدرارات عديددة ذات أهميدة عاليدة بنظام عدالمي جديددو يتسدم بالعددل وا

في دفع عجلدة التنميدة مدن الجمعيدة العامدة لألمدم المتحددة وبعضدها كدان وليدد توصديات مدن 

المجلس االقتصدادي واالجتمداعيو وأخريدات نبعدت فكرتهدا مدن مجموعدة السدبعة وسدبعينا 

خصصدددت لفئدددات فكددان إعدددالن لالحدددق فدددي التنميدددةلو وعقدددود التنميدددة المتتاليدددة وأعدددوام 

اجتماعيددة أو دول ذات أوضدداع خاصددةو مثددل العددام الدددولي للمددرأة والعددام الدددولي للشددباب 

وصدددرت توجيهددات مددن الوكدداالت المتخصصددة لألمددم المتحدددة ومددن قبددل الجمعيددة العامددة 

ومجددالس إداراتهددداا وسدددايرت منظمددات التمويدددل الددددولي )البنددك الددددولي وصدددندوق النقدددد 

المتحددة وخصصدت  األمدم إطدارلتنميدة وطدورت بدرام  عديددة فدي الدولي( زخدم المنداداة با

المتحددة اإلنمدائي  األمدمبرام  ومنظمات لدفع خطدط التنميدة فدي الددول الناميدة مثدل برندام  

 المتحدة للتنمية الصناعيةا األممومنظمة 

                                                                 
 مثل صيني - 28
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 والتزمددت الدددول الغنيددة بتخصدديص نسددبة مددن دخلهددا السددنوي للمعونددة التنمويددة الرسددمية 

(Official Development Assistance-ODA)  المتحددددة  األمدددمونشدددطت لجدددان

واللجندة االقتصدادية االجتماعيدة لغدرب   (ECA) االقتصدادية كاللجندة االقتصدادية ألفريقيدا

وغيرهددداا واهتمدددت المنظمدددات اإلقليميدددة بقضدددايا التنميدددةو فعقددددت  (ESCOWA)تسددديا

إلعددداد الدراسددات التنمويددة ووضددع  المددستمرات وكلفددت لجددان الخبددراء ومجموعددات العمددل

اإلعالندات والمواثيدق واالسدتراتيجيات والخطدط التنمويدة كدإعالن الخرطدوم للتنميدة وخطددة 

( وصدداحبت ذلددك كلددس نشددأة  NEPADوجدداءت أخيددراً )النيبدداد  أفريقيدداكددانو للتنميددة فددي 

التنميددة الصددناديق والمصددارف التنمويددة الوطنيددة واإلقليميددة والقاريددة والدوليددة مثددل بنددك 

والبندك اإلسدالمي   (BADEA)أفريقيداوالمصرف العربدي للتنميدة فدي   (ADB) األفريقي

والصددندوق العربددي لينمدداء االقتصددادي واالجتمدداعي وصددناديق التنميددة   (IDB)للتنميددة 

فددي كددل مددن السددعودية والكويددت ودولددة اإلمددارات العربيددة المتحدددة وافتددرع العديددد مدددن 

ات واألقسددام والوحدددات التنميدةو ففددي المنظمدة العالميددة للملكيددة المنظمدات الدوليددة والقطاعد

الفكريدة مدثالً أنشدم قطدداع للتعداون ألغدراض التنميددة وقسدم للبلددان األقددل نمدواً ثدم أرعتمدددت 

 أجندة التنمية برؤيتها وأفكارها وأنشطتها المتوسعةا

  "واإلقليميدة والدوليدةولكن ما هدي نتيجدة كدل هدذه الجهدود والبندى واةليدات الوطنيدة 

لقد جاء حظ الدول في اإلنجاز التنموي متفاوتاً إلى حد  بعيددو فددول فدي شدرق تسديا صدارت 

و مددن أفريقيداالنمدور السدبعة وفدي المقابدل تضدداعف عددد الددول األقدل نمددواًو ومعظمهدا فدي 

 التنموي"دولة حالياًا فما هي األسباب الكامنة وراء هذا التفاوت في اإلنجاز  50إلى   25

التغييدر فدي النظدام  لدىإن جذور هذا االختالل مغروسة فدي الخلدل الدذي استعصدى ع

االقتصادي االجتماعي العالميو وفدي طبيعدة العالقدات الدوليدة التدي حدددت أسسدها تاريخيدا 

مددن قبددل الددددول المنتصددرة فددي الحدددرب العالميددة الثانيددةو وكدددذلك فددي النظددام الرأسدددمالي 

واقعيدة تحقيدق الددربح وإسدقاط المسدسولية االجتماعيدة فدي عالقددات  االسدتعماري القدائم علدى

 القوة والتبادل الدوليينا
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ثم جداء زمدان محاولدة مراجعدة السياسدات والمنداه  عنددما تعاهمدت النتدائ  السدالبة التبداع 

 Structural تطبيقددات وصددفات الصددندوق والبنددك الدددوليين )بددرام  اإلصددالو الهيكلددي

Adjustment Programs)  والبددرام  التددي طرحتهددا علددى الدددول الناميددة ليصددالحات

الهيكلية القتصادياتهاو فنهه انتقاد عال  لهذه الوصفات من قبدل الددول الناميدة وفدي بعده 

المتحددددددة للطفولدددددة  األمدددددممسسسدددددات ووكددددداالت التعددددداون الددددددوليا فبدددددادرت منظمدددددة 

 Adjustment With A Human) ( بإصددار كتابهدا المشدهور UNICEF)اليونيسديف

  Face)  الددذي ركددز انتقاداتددس لبددرام  اإلصددالو الهيكلددي واالقتصددادي علددى إغفددال البعددد

االجتمداعي واالتجدداه إلددى رسددملة الخدددمات بفدرض رسددوم للعددالج الطبددي والتعلدديم وإهمددال 

وذوي العاهدددات  المددرأةأوضدداع الفئددات االجتماعيددة األكثددر عرضدددة للمعاندداة كاألطفددال و

 والجماعات الفقيرة بعامةا

تقريددر التنميددة البشددرية الددذي   (UNDP)المتحدددة اإلنمددائي األمددموأصدددر برنددام  

 اإلنسددانحفدل كثيددراً بقضددايا التنميدة واقددتالع الفقددر وتدوفير فددرص العمالددة وصدون حقددوق 

 األمددموتيسددير الوصددول إلددى خدددمات الصددحة والتعلدديم وفددرص العمددلا وسدداعد برنددام  

دولدة  17تقريدراً وطنيداً واقليميداً عدن التميدة البشدرية شدملت  35المتحدة اإلنمائي في إعدداد 

رير للتنميدة اإلنسدانية العربيدة فددي اتقدثالثدة ا كمدا أصددر البرنددام  2003 عدامعربيدة حتدى 

 ا2005و   2003و  2002العامين 

السياسددية ولمددا كانددت المنطقددة العربيددة سدداعية لمواجهددة كددم متزايددد مددن التحددديات 

واالجتماعيددة واالقتصدداديةو رأي البرنددام  أن الوقددت قددد حددان إلجددراء دراسددة لتقيدديم واقددع 

التنميددة اإلنسددانية فددي المنطقددة العربيددة والتقدددم بتوصدديات محددددة فددي كيفيددة تسددريع خطددى 

التقدم لمواجهدة هدذه التحدديات فدي المسدتقبلا فأصددر تقريدر التنميدة اإلنسدانية العربيدة للعدام 

الددذي الحددظ بصددورة عامددة أن الدددول العربيددة قددد حققددت تقدددماً كبيددراً فددي التنميددة  2002

اإلنسانية على مددى العقدود الثالثدة الماضديةو ولكندس ندوه كدذلك أن هندا  الكثيدر ممدا اليدزال 

ينبغددي عملددس إلعددالء صددوت الندداس فددي الشددأن العددام وتددوفير خيددارات اجتماعيددة وفددرص 
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المسدتقبلا وتلدى ذلدك تقريدر التنميدة اإلنسدانية العربيدة  اقتصادية لألجيال الحاضدرة وأجيدال

 الذي كرسس إلقامة مجتمع المعرفةا 2003للعام 

 

وأصددر مدددير المنظمددة العالميددة للملكيددة الفكريدة مسلفددس التحليلددي والنقدددي فددي شددأن 

المتحدددة فددي األلفيددة الجديدددة لو  األمددمالمتحدددة بعنددوان ل إصددالو  األمددمحاضددر ومسددتقبل 

تمرات دوليددة واقليميددة عديدددة ودورات خاصددة للجمعيددة العامددة لألمددم المتحدددة وعقدددت مددس

لتقييم الكسب واإلخفاق في تنفيذ البدرام  الدوليدة واإلقليميدة ونتدائ  المدستمرات الدوليدة مثدل 

قمدة األرض بالمكسدديك و والقمددة العالميددة مددن أجدل الطفولددة بنيويددور و والمددستمر العددالمي 

هرةو والقمدددة العالميدددة للتنميدددة االجتماعيدددة بكوبنهددداجنو والمدددستمر للتعدداون والتنميدددة بالقدددا

ببكدددينو والمدددستمر الددددولي للمسدددتوطنات البشدددرية باسددددتنبولو  المرأةالعدددالمي المعندددي بددد

 والمستمر العالمي ببروكسلو والمستمر العالمي للتنمية المستدامة بجوهانسبرجا

ة مدا تدزال عميقدة بدين مواقدف منظمة التجارة العالمية أن الهدو اتمستمر تلقد أههر

الدددول الصددناعية الغنيددة والدددول الناميددةو إذ أن رسددل العولمددة يبشددرون بددالفرص الواسددعة 

للعولمددة مددع عدددم إنكددارهم للتحددديات ممددا أغددرى الكثيددر مددن الدددول واألقدداليم إلددى محاولددة 

إلددى االندددماج فددي النظددام االقتصددادي والتجدداري العددالمي الجديدددا إن متطلبددات االنضددمام 

منظمة التجارة العالمية تمثدل عقبدات عسديرة للكثيدر مدن الددول الناميدة والددول األقدل نمدواًو 

بدرغم فتددرات السدماو التددي تمددنح لهداا وإن اإلصددرار علدى دعددم قطدداع الزراعدة فددي الدددول 

الغنية المتقدمة  يعني تضييق القدرة على المنافسدة أمدام الددول الناميدةو وخاصدة األقدل نمدواً 

التي ما تزال اقتصدادياتها تقدوم علدى إنتداج المدواد األوليدة وتصدديرهاا ولكدن أخشدى منهاو و

أن الطمع والحرص علدى فدرض الهيمندة االقتصدادية فدي العدالم قدد يضدر  اإلنسانما يخشاه 

فدي عاقبددة أمددره بالدددول الغنيدة والناميددة علددى حددد  سدواءا إذ أن الصددعوبات التددي تقددوم أمددام 

الندماج في االقتصاد العدالمي تددل علدى أن تحدديات العولمدة هائلدة محاوالت الدول النامية ل

وفاعلدة علددى حددين أن فرصددها تحدول دون االندددفاع بهددا سدددود ومواندعا وسدديسدي هددذا إلددى 
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زيادة الفقر في كثيدر مدن الددول الناميدة وتحجديم قددرتها وقوتهدا الشدرائية فيفضدي ذلدك إلدى 

الددول الغنيدة كدذلك حيدث أنهدا لدن تجدد  ضمور السوق العالميدة فيدنعكس هدذا الضدمور علدى

 المستهلكة لما تنت  من سلع وخدمات وتقاناتا سواقاأل

إن هدذا الوضدع بحاجدة إلدى مواجهدة صدريحة وإجدراء إصدالحات جذريدة فدي نظدام 

العالقات االقتصادية والتجارية والدوليةو وعلدى وجدس السدرعةو وإال أضدحى العدالم مواجهداً 

لجريمددة المنظمددة واإلرهدداب فددي وجددس الحيددف وعدددم اإلنصدداف بتزايددد األزمددات وانتشددار ا

 الواقع على كاهل الدول النامية وشعوبها التي ال يمكن لها أن تصبر لتموت في صمتا

بحقهدا فدي التعداون الددولي المنصدف  ةولعلس من الخير للددول الناميدة أن تظدل مطالبد

عداون بينهدا وتوسديع نطداق النزيس ومتمسدكس بدس مدن ناحيدةو وأن تسدعى إلدى إقامدة جسدور الت

 جنوبا –تعاون الجنوب 

إن أردندا للعولمدة أن تكدون حقداً خادمدة لمصددلحة كدل الشدعوب وعاملدة علدى تعزيددز 

فدرص أمددن العددالم واسددتقراره وسدلمس وتقدمددسو البددد لهددا أن تكدون شدداملة وعادلددة ومنصددفة 

وأن تددنهه هددذه هددا الدددول الغنيددة بمشدداكل وهمددوم الدددول الناميددة والفقيددرةو إطارتهددتم فددي 

الدددول كددذلك بمسددسولياتها تجدداه تغييددر واقددع شددعوبهاو وأن تجعددل المجموعتددان فددي مقدمددة 

أولوياتها اقدتالع الفقدر وتداعياتدس المكلفدة مدن حاجدة وعدوز وجدوع وسدوء تغذيدة وأمدراض 

فتاكدةو وبيئدة مسدتباحة لتخلدق بدذلك جميعدداً مناخداً موائمداً لتنميدة شداملة ومتوازندة لكددل دول 

 وشعوبسا العالم

لقددد صددار مصددطلح التنميددة متددداوالً لعقددود عديدددة مددن الزمددانو ومددا زال النددداس 

متمسدددكين بهدددا كطدددوق نجددداة مدددن الفقدددرو ومرتكدددز لتطدددوير الحيددداة واالرتقددداء بنوعيتهددداا 

واالقتصداد فدي حقيقددة أمدره هدو المرتكددز لنجداو عمليددة التنميدة وصدنع الثددروات مدن خددالل 

دولا ولدئن كدان النمدو االقتصدادي ال يجددي وحدده فدي تحقيدق ية للاإلنتاجاالرتقاء بالقدرات 

التقدددمو فإنددس فددي حددد ذاتددس الزم أساسدديو ولعلددس العنصددر األكثددر فاعليددة فددي تحقيددق التنميددة 

والتقدددما وإن القطدداع االقتصددادي بمددا ينددت  مددن السددلع والخدددماتو ومددا يبسددط مددن بنيددة 



 369 

تقداء بالقطاعدات األخدرىو ومدا يمكدن يشكل القاعدة الراكزة لما يمكدن توهيفدس لالر وأساسية

كددذلك اقتسددامس بددين الفئددات االجتماعيددة والجهددات الجغرافيددةا وخيددر اسددتراتيجية أو خطددة 

اقتصادية هي تلك التي تتضدمن فدي مكوناتهدا البعدد االجتمداعيو والتدي تجعدل غايتهدا كدذلك 

اً وعمدالًا لدذا تحقيق أهدداف التنميدة االجتماعيدةا فاالقتصداد ينمدو ويتطدور بجهدد البشدر فكدر

ينبغي أن تكون غايتدس إسدعاد البشدرو ورفدع قيدود الحاجدة عدنهمو وتدأمين حاجداتهم األساسدية 

مددأكالً وملبسدداً ومسددكناً وصددحةً وعلمدداً وثقافددةو وتددوفير فددرص عمددل منددت  ومجددز يحقددق 

مسدددتويات مدددن الددددخولو تمكدددن األفدددراد واألسدددر مدددن تلبيدددة حاجددداتهم األساسددديةو وأمنددداً 

ئددة صددحيحة وجددواراً تمندداًا لددذا يسددتلزم أن يمددنح هددذا القطدداع علددى أسدداس واسددتقراراً وبي

وعلددى أسدداس ارتكدداز القطاعددات األخددرى علددى المددوارد الماليددة والتقانيددة  وأهميتددس الذاتيددة

ولاللوجسددتيةل التددي يوفرهدداو األولويددة فددي أداء الدولددة والقطدداعين األهلددي والخدداصا بددل 

ة كلهداو ألندس هدو الدذي يمكنهداو فدي تدرادف مدع ينبغي أن يكدون حظدس األوفدى فدي جهدد األمد

سياسات كلية واجتماعيدة وثقافيدةو مدن التماسدك وصدنع التقددمو فدي هدذه المرحلدة المفصدلية 

و ومدددن النزاعدددات إلدددى و مدددن الحدددرب إلددى السدددالمالتدددي ينتقددل فيهدددا مددن تددداريخ السدددودان

 االستقرارا

المو وتعزيدز االسدتقرارو وافتدراع البد من النظر فيمدا يمكدن أن تحققدس التنميدة السدتدامة السد

صدفحة جديددة مددن التقددم المضدطرد للسددودان و وإسدهامها كدذلك فددي بنداء الدولدة العصددرية 

 الحديثة التي ننشدهاا

وإن كانددت التنميددة ضددرورة الزمددة لكددل الدددول وبخاصددة الدددول الناميددةو وبصددورة 

سددسوليات خاصددة أخددص الدددول األقددل نمددواًو فددان علددى التنميددة فددي السددودان أن تددنهه بم

نابعة من النواقص التي عاقت مسديرتها فدي العقدود الماضدية مدن حيدث عددم شدمولها وعددم 

توازنها وتقطع وتائرها وخضوعها لضغوط سياسدية واقتصدادية واجتماعيدة قعددت بهدا فدي 

فترات طويلة وزاد األمدر تعقيدداً شدح المدوارد والظدرف المتدوافر منهدا إلدى مجداالت أخدرى 

اتصلت بدأمن الدوطن والمدواطن واالسدتقرار والحفداه علدى وحددة السدودان فدي أكثر إلحاحاً 
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وجدس ندوازع داخليدة غدذتها وضداعفت تثارهدا تددخالت أجنبيدةا وهدذا الوضدع الدذي نواجهددس 

التنميدة التدي نسدعى إليهدا شداملة ومتوازندة وقابلدة تكدون ن أونحن نستبشر بالسالم و يتطلدب 

 لالستدامةا

مويددة الكبددرى وتعظديم دورهددا فددي تغييددر الحيدداة وتطويرهددا ولتحقيدق هددذه الغايددة التن

وتعزيز مسارها ينبغي الوفداء بمتطلبدات أساسدية أن تكدون قائمدة علدى المعرفدةو وأن يكدون 

ورفاهدس غايتهدا المقدمدةا وهدذا يتطلدب  اإلنسدانمدخلها التنميدة اإلنسدانيةو وأن تكدون سدعادة 

ر وتحقيدق التنميددة الريفيدة الشداملة فددي التركيدز علدى مجدداالت أساسدية أهمهدا استئصددال الفقد

كددددل أنحدددداء الددددبالدو واالهتمددددام بالصددددناعات الثقافيددددةو والعلددددم والثقافددددة والمعلومددددات 

والمعلوماتيدةو والتقانددة و والتنقيدب الددذكيو واألصدناف النباتيددة الجديددةا وال يتحقددق ذلددك إال 

ياغة ذلدك كلدس فدي على أساس من االعتمداد علدى الدذات والتفدتح الرشديد علدى اةخدرين وصد

 استراتيجية للتنمية الشاملة المتوازنة القابلة لالستدامةا

 

 التنمية اإلنسانية

 

لقدد تطدور مفهدوم التنميدة البشدريةو الدذي سداد طدويالً إلدى مسدتوى جديدد فدي التعبيدر 

عددن المدددلولو فاسددتحدا مصددطلح التنميددة اإلنسددانيةا والمفهددوم فددي صدديغتيس قددائم علددى أن 

الثددروة الحقيقيددة لألمددمو ويسددتند علددى محددورين أساسدديين أولهمددا بندداء القدددرات البشددر هددم 

البشرية و ويتحقدق ذلدك علدى أسداس حيداة صدحية ممتددةو واكتسداب قددر مدن المعرفدة عبدر 

والتمتدع بالحريدة علدى  وضمان مدوارد كافيدة للتمتدع بمسدتوى حيداة الئدقو التعليم والتدريبو

ذلدك إلددى انددماج اجتمدداعي ومشداركة فددي كدل شددسون قددم المسداواة لجميددع البشدرو ليفضددى 

المجتمدعا والمحدور الثداني هدو التوهيدف الكفدم للقددرات البشدرية فدي جميدع مجداالت الحيداة 

 والنشاط المجتمعي عبر المشاركة في منظمات المجتمع المدنيا اإلنتاجالسياسية و
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ن سدائداً مدن قبدل ولئن كان لمفهوم التنمية البشرية الفضل في عكس االتجاه الدذي كدا

فددي النظددر إلدددى التنميددة ومعالجددة قضددداياهاو ذلددك االتجددداه الددذي كددان يركدددز علددى النمدددو 

االقتصدادي وبندداء الثددروة والرفدداه المداديا هددذا االتجدداه الددذي حجدب الحقيقددة المركزيددة فددي 

التنميةو إذ أنها فدي حقيقدة أمرهدا تتعلدق بالنداسو وال تكدون إال بهدمو ولمصدلحتهما لقدد حدول 

نشدغال بددالنمو االقتصدادي االنتبدداه عدن جددوهر التنميددةو وإن كدان علددى جاندب عظدديم مددن اال

األهميةو بحسبانس وسيلة أساسية في تغييدر واقدع النداس وتلبيدة حاجداتهم الماديدةو فاندس وحدده 

 ليس بكاف  في تحقيق التنمية وإسعاد البشريةا

أن يكدددونو إلدددى ومفهددوم التنميدددة البشدددريةو وإن حدددول االهتمدددام إلددى حيدددث ينبغدددي 

ندس باهتمامدس بثالثددة عناصدر أساسدية هدي الصدحة والتعلديم والعمالددة إالتركيدز علدى النداسو ف

دن مددن إشدباع الحاجددات الماديدةو قدد هددل قاصدراً كددذلك عدن شددمول  المددرة للددخل التددي ترمكّم

 اإلنسددانعناصدر أخدرى بالغدة األهميدة فدي التنميدة اإلنسدانيةو وتشدكل ركدائز أساسدية لرفداه 

س الكاملدةا فالحريدة فددي شدتى صدورها الزمددة مدن لدوازم تحقددق هدذا الرفداها الحريددة بصدورت

 السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية وحرية التعبيرا

مددن امدتال  قدددرات الخلدق واإلبددداع  اإلنسدانويدرتبط بهدا تهيددس الفدرص التددي تمكدن 

ئدة سياسدية واجتماعيدة دافعدة بي اإلنسدانوتشكل كفالة حقدوق  وواحترام الذات اإلنتاجوطاقة 

للتقددم والتمتدع بهداا وإن مفهدوم التنميدة اإلنسدانية يهدتم بكدل هدذه األبعداد ويهددف إلدى توسدديع 

خيدارات النداس فددي كدل مجاالتهددا مجتمعدةو كمددا أندس يهدتم بددالتمتع الفعلدي مددن الفدرص التددي 

عبدر التدوازن تتيحها التنميدة عبدر بندى ومسسسدات مجتمعيدة تيسدر هدذا االسدتمتاع الحقيقدي و

بدين القددرات التدي تسدعى التنميدة اإلنسددانية إلدى تعظيمهداو والفدرص المتزايددة التدي تتيحهدداو 

فددي  اإلنسددانبدل يتسددع مفهدوم البيئددة اإلنسدانية إلددى اإلحاطدة بالبيئددة االجتماعيدة التددي يعديش 

ميددة كنفهدا والبيئدة الطبيعيددة التدي يقتدرن وجددوده ومصديره بحالتهدا والتعامددل الرشديد معهدا تن

 وتطويراً وارتفاقاًا
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ومددن العوامددل األساسددية فددي تهيئددة البيئددة االجتماعيددة الصددالحة الزدهددار التنميددة 

اإلنسددانية نظددام الحكددمو وااللتددزام بددالحكم الراشددد والشددفافية وبسددط فددرص المشدداركة فددي 

الشددأن العددام أمددام كددل المددواطنين بددال تفرقددة أو تمييددزو وتوجيددس عنايددة خاصددة إلددى توسدديع 

اركة بحيدددث تشددمل الفئدددات ذات األوضدداع والظدددروف الخاصددةو وتلدددك التددي هلدددت المشدد

والطفدل ليكوندوا فداعلين فدي إقامدة نظدام اجتمدداعي  المدرأةتتعدرض ليهمدال طدويالً خاصدة 

 اقتصادي يتسم بالعدل والمساواة والوجدان المعافى السليما

الدذين قداموا علدى ولعلس من بشدائر الخيدر أن مجموعدة العلمداء واألكداديميين العدرب 

وضدع تقريدر التنميدة اإلنسدانية العربيدة ووأصددروا مندس عددة تقداريرو تخرهدا تقريدر التنميددة 

و قددد أسددهموا فددي توسدديع مفهددوم التنميددة اإلنسددانية وتعميقددس 2005اإلنسددانية العربيددة لعددام  

ن وجعلوه متضمناً لكل العناصر واألبعاد التي أشدرنا إليهداا بدل سدلطوا الضدوء علدى عددد مد

النددواقص التددي ينبغددي تددداركها إذا أردنددا للتنميددة اإلنسددانيةو عربيددة كانددت أم أفريقيددةو أن 

تكون شاملة حقاًو وأن تغددو جدوهر ووسديلة وغايدة التنميدة و بمدا ينسدجم مدع التعريدف الدذي 

اعتمدددوه للتنميددة اإلنسددانيةو ومندداداتهم بددأال يقتصددر هددذا المفهددوم علددى النمددو االقتصددادي 

ميدددة البشدددرية األساسدددية الثالثدددةو وإنمدددا أرادوا أن تهيدددم مسدددتقبالً للجميدددعا ومسشدددرات التن

وخصوا من النواقص ثالثة بالذكر والبحدث والتحليدل وهدي قضدية الحريدة وقضدية المعرفدة 

ومجتمع المعرفة والتمكين للمرأةو وهي قضدايا مفصدلية تسدتحق أن تمدنح قددراً مدن التركيدز 

 واالهتمام البحثي والمسسسيا

 

 ية دور المعرفة في التنميةمركز

 

إن قضدية المعرفدة تبدرز مدن بدين هددذه القضدايا الدثالا مكتسدبة أهميدة خاصدة نسددبة 

ألهميتهدا الذاتيدة ولكونهدا مدن الممكندات األساسدية فدي التنميدة واالرتقداء بحيداة النداسا ولددئن 

ال شدداع فددي أدبيددات التنميددة مصددطلح االقتصدداد القددائم علددى المعرفددةو فددان جدددوى المعرفددة 
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تقتصر على المجال االقتصادي وحده وإنما ينبغدي للمعرفدة أن تكدون أساسداً تقدوم عليدس كدل 

أنشدطة الفدرد والمجتمدع والدولدة وذلدك ألهميتهددا وداللتهدا وتأثيرهدا علدى المجتمدع كلدس وفددي 

نشدداطس سياسددةًو واقتصدداداًو واجتماعدداًو وثقافددةً وبيئددةًو بددل وإبددداعاً وابتكدداراًا وهكددذا تغدددو 

ة اكتساباً وإنتاجا  ونشرا  لكدل وجدوه التقددم ودرجاتدس ولديس لالقتصداد وحدده فحسدبا المعرف

ولذا يتوجب لالهتمام بالمعرفة وجعلهدا أساسداً لحيداة المجتمدع والعمدل علدى االرتقداء بهدا أن 

نددس بددون شدديوع المعرفددة ال يمكددن إترتكدز علددى مددا يمكددن أن نسدميس لمجتمددع المعرفددةلو إذ 

ن ناجعددداً ومتوجهددداً لتحقيدددق المقاصدددد والغايدددات واألهدددداف التدددي للجهدددد البشدددري أن يكدددو

مدا يددل علددى أن  األمدمتسدتهدف التنميدة تحقيقهداا ولندا فددي تراثنداو وفدي تجدارب غيرندا مددن 

االنكباب على العمل من قبل األفراد والمجتمع والدولدة بدال معرفدة تضدم سدبيلس وتمكدن مدن 

راتددس أمددام تحقيددق تلددك المقاصددد والغايددات إنجددازهو فاقددداً للبصدديرة وتضددل خطدداه وتكبددو قد

واألهددافا وفدي البددء كدان التسداؤل اإللهددي المدوحى: هدل يسدتوي الدذين يعلمدون والددذين ال 

يعلمدونو وهددل يسددتوي األعمددى والبصددير" إن إشدعاع المعرفددة فددي الدددروب يجليهددا وييسددر 

 المرجوةا األهدافسلوكها في مسارات قاصدة لتحقيق 

يدعو إلى التأمل في اكتسداب معدارف العصدرو وتوطينهدا فدي والحديث عن المعرفة 

سددياق حضددارة األمددة وواقعهددا القددائم وإعمالهددا لتحقيددق الواقددع المرغددوبا كمددا يدددعو إلددى 

االهتمددام بتطددوير القدددرات الذاتيددة لخلددق المعرفددة وتهيئددة بيئددة تعددين فددي اسددتنباتها بتسدديير 

ع وتدوفير البندى المسسسدية القدادرة علدى وسائل البحث العلمدي واإلبدداع واالبتكدار واالختدرا

إنجاز المهام التحتية وتدوفير المدوارد البشدرية والماديدة التدي تعدين فدي إنجداز مهامهداا وهدذا 

يتطلددب تخصدديص نسددبة مقدددرة مددن الدددخل القددومي لمجددال البحددث فددي أفرعددس المختلفددة 

بددين األفددراد  والنشدداط االقتصددادي وعدالددة توزيددع عوائددده اإلنتدداجوبخاصددة تلددك المتعلقددة ب

ومناشددط المجتمددع وأقدداليم الددوطن كافددةا وهددذا هددو مددربط الفددرس والمعيددار الددذي يقدداس بددس 

 للرقي والتقدم وإحداا الطفرة المرتقبةا األمماستعداد 
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إن البحث العلمي وسيلة أساسدية فدي اكتسداب المعرفدة الوسديلة األساسدية لبنداء قددرة 

 لقيمة المضافة العالية على المعرفة المكتسبةاية ذات ااإلنتاجا وتعتمد األنشطة اإلنسان

هتمددام بالسدددياق التنظيمدددي إن المرحلددة التأسيسدددية القادمددة فدددي السددودان تتطلدددب اال

الكتسدداب المعرفددة والسددياق المجتمعددي والسياسددي المددسثر فددي اكتسددابهاو وجدليددة التددأثير 

 يمكددن للسددودان أن المتبددادل بددين البنددى االقتصددادية واالجتماعيددة ومجتمددع المعرفددةا إنددس ال

يحقددق أهدافدددس الكبدددرى اةنيددة المتمثلدددة فدددي تكدددريس السددالم واسدددتدامتسو وتحقيدددق التنميدددة 

اإلنسانية الشاملة العادلة والمتوازنة بددون اكتسداب المعرفدة والقددرات الثقافيدة التدي يتطلبهدا 

و وتحقيددق إنجددازات ماليددة ملموسددة فددي المدددى الطويددلا والمعرفددة األهدددافتحقيددق تلددك 

الراسدخة والقددرات التقانيددة العاليدةو والمهدارة فددي االنتفداع بهمدا هددي الضدامن والدواقي مددن 

المددداهمات والمفاجددات غيددر المحسددوبة التددي قددد تعصددف بمددا تحقددق وتحددول دون تحقيددق 

المطلددوب والمرغددوبو فددإن التركيددز علددى االستصددحاب الحيدداتي للمعرفددة يشددكل العددامود 

ةو ألن المعرفددة أهددم أدوات التنميددة اإلنسددانية سددواء اتصددل الفقددري لتقريددر التنميددة اإلنسدداني

ذلك بإقامة الحكدم الصدالحو أو ضدمان الصدحةو أو إنتداج مقومدات الرفداه المدادي والمعندوي 

ومحدددد  اإلنتدداجيددةا إذ أن المعرفددة عنصددر جددوهري مددن عناصددر اإلنتاجورفددع منسددوب 

أساسددي لينتاجيددةو وتطددوير رأس المددال البشددري والقدددرة التنافسددية فددي عددالم تزايدددت فيددس 

 وتائر االعتماد المتبادل في هل العولمة  متسارعة الخطى والتعقيدا

إن انتشددار المعرفددة يوجددب إصددالو الددنظم التربويددة والثقافيددة واإلعالميددة ونظددام 

جعلهددا قددادرة علددى النهددوض بمسددئوليات التنميددة المعلومددات القددائم اليددوم لتكتسددب كفايددة ت

اإلنسددانيةو والتجدددد مددع تجدددد مطالددب التنميددة اإلنسددانية وحاجاتهدداا وإصددالو هددذه الددنظمو 

ونظدم المجتمدع كافدةو عمليدة تتسدم باالسدتمرار وإن كندا حقداً راغبدين فدي التأهدل لمقتضدديات 

س مدن فدرصو ومواجهدة مددا القدرن الحدادي والعشدرين و واكتسداب القددرة لالنتفدداع بمدا يتيحد

يحفل بس من تحددياتا وأن يكدون هددف هدذا اإلصدالو تأسديس نظدام معرفدي سدوداني عدامو 

أصدديلو مسددتنيرو ومتفددتح يقددوم علددى تعظدديم القدددرات اإلنسددانية وإطددالق حريددات الفكددر 
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والدرأي والتعبيدر والتنظديمو وحمايتهدا بدالحكم الصدالح الرشديدو ذلدك أن أجدواد الحريدة تمثددل 

األساسددي إلنتدداج المعرفددة وحيويددة البحددث العلمددي والرقددي التقدداني والتعبيددر الفنددي  المرتكددز

واألدبدي والسدلو  العداما ويددعو ذلدكو بجاندب إصدالو الدنظم المتصدلة بالمعرفدة مدن تربيددة 

 جددراءاتوثقافدة وإعددالم ومعلومداتو االتجدداه إلددى تنقيدة الدسددتورو والقدوانينو واللددوائح واإل

ر علدى الحريداتو كمدا يتطلدب إنهداء الرقابدة اإلداريدة علدى العمدل اإلدارية من شوائب الحج

الفكدددري واألدبدددي والبحثدددي واإلعالمدددي والصدددحفيو وسدددطوة أجهدددزة األمدددن علدددى إنتددداج 

 المعرفة ونشرها وتداولهاا

ويرتكدددز مجتمدددع المعرفدددة بصدددورة أساسدددية علدددى نشدددر وتعمددديم لالتعلددديم راقدددي 

فولددة البدداكرة التددي تتشددكل فيهددا الخصددائص النوعيددةلو مددع مددنح أولويددة عاليددة لمرحلددة الط

و وتعمدديم التعلدديم األسدداس للجميددع وإطالددة أمددده كحددق أساسددي اإلنسدداناألساسددية لشخصددية 

المتحددة لحقدوق الطفدل وأهدداف  األمدمواتفاقيدة  اإلنسداننص عليس اإلعالن العدالمي لحقدوق 

االبتددائيل لجميدع األطفدال  التنمية في األلفيدة الثالثدةو بحيدث يتدوافر التعلديم األسداس لالتعلديم

ا واسدددتحداا نسدددق مسسدددس للتعلددديم المسدددتمر وإيدددالء عنايدددة خاصدددة 2015بحلدددول عدددام 

للنهددوض بددالتعليم العددالي والتعلدديم التقدداني والفندديو ومددنح األولويددة فددي النهددوض بددالتعليم 

لترقيدة نوعيتدس فدي جميددع مراحلدس والتقدويم الدددوري لهدذه النوعيدةو والعمددل فدي ضدوء ذلددك 

 تعزيز جودة التعليماعلى 

وفدي هدذا المجددال ينبغدي علدى الدولددة الشدروع فدي تخصدديص قنداة تلفزيونيدة للتعلدديم 

لنشدر   يةومحو األميةو واالستفادة  في ذلك من تجربدة الددول التدي تسدتخدم األقمدار الصدناع

 رامي األطراف كالسوداناتالتعليمو وخاصة في بلد م

التندوع داخددل األمدة ودعمددس وحمايدة كددل  يتطلدب النمدوذج المعرفددي السدوداني إثددراء

الثقافات التي يزخر بها الوطن والعمدل علدى ازدهارهدا وتالقحهدا ليكدون ذلدك إغنداًء للثقافدة 

الوطنية وعنصر تعزيدز للوحددة الوطنيدة مدن خدالل معرفدة الثقافدات واةداب والفندون التدي 

نهددوض باللغددة العربيددة أنتجهددا هددذا التنددوعو واالسددتمتاع بهددا وحبهدداا ويتطلددب هددذا كددذلك ال
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وتطددوير اللغددات السددودانية األخددرى ووضددع المعدداجم لهددا وتشددجيع التددأليف بهددا مددع توجيددس 

اهتمدام إلدى دراسددة اللغدات األجنبيددة التدي كسدبت ذيوعدداً عالميداًو وبخاصددة اللغدة اإلنجليزيددة 

 والفرنسددية واأللمانيددة والصددينيةو واالهتمددام بددالتراا والفنددون الشددعبية فددي كددل ضددروبها

القولية والموسيقية والتعبيرية وتوثيقها ونشدرها ومنحهدا فدرص الدذيوعو خاصدة فدي أجهدزة 

اإلعدددالم الجماهيريدددة المقدددروءة والمسدددموعة والمرئيدددةو شدددريطة أال يجعدددل ذلدددك وسددديلة 

لالنغالقو بل ليشكل فرصة ألبنداء الدوطن للتعدرف علدى مجمدل الغندى الثقدافي الدذي أنتجتدس 

عب السدودانيا كمدا يتطلدب العدودة إلدى صدحيح الددين وتحريدره وماتزال تنتجدس عبقريدة الشد

كدداء االجتهددادو وتكريمددس واإلقددرار ذمددن شددوائب التوهيددف المغددرض أو المسدديم للدددينو وإ

بالحريدددة الفكريدددة للجميدددعو وتفعيدددل فقدددس االجتهددداد وصدددون حدددق االخدددتالف فدددي العقائدددد 

السدودانيو بعناصدره العربيدة والمذاهبو كما يتطلدب استحضدار إضداءات التدراا المعرفدي 

واألفريقيددةو وإدماجددس فددي لحمددة النمددوذج المعرفددي الددذي نسددعى إلددى تأسيسددسو وتمثددل ذلددك 

 التراا لتعزيز ازدهار المعرفة السودانية في العقول والبنى المسسسية السودانيةا

ومدددن الوسدددائل الناجعدددة فدددي نشدددر المعرفدددة والثقافدددة والتعلددديم اسدددتخدام تقاندددات 

واالتصدداالت كوسددائل أساسدية للنشددر والددذيوع داخددل الدوطن وفددي خارجددس ممددا المعلومدات 

لها من قدرات هائلدة للنفداذ إلدى النداس حيدث كدانواو فدي مواضدع درسدهم وعملهدم وسدكنهمو 

 فتهيم للتالقح بين الثقافات واالتصال والتواصل مع الثقافات اإلنسانية األخرىا

ارجيدة األمريكيدة كاندت قدد أعددت دراسدة ولعاه من المفيد أن نذكر هنا أن وزارة الخ

التاليدددة  بأنهدددا لتخصصدددات  المعدددارفل الددددفاع القدددومي والتعلددديمل صدددن فت فيهدددا  بعندددوان

 -التصدوير عدن بعدد -الطيدران -التوجيدس االلكتروندي -الصدواريخ -حساسةل:تكنولوجيا الذرة

 Lazerبدالليزر نظدم الطاقدة الموجهدة -المدواد الجديددة -الليدزر -تكنولوجيدا تحديدد األهدداف

Directed Energy System  - السدبائك  -قيقدةدااللكترونيدات ال -تكنولوجيدا المعلومدات

تكنولوجيددا الروبددوتا  وبموجددب هددذه  – High Performance Metalsفائقددة األداء

الدراسدددة حرظدددرت هدددذه المعدددارف علدددى الدارسدددين مدددن العدددالم الندددامي بذريعدددة ل احتمدددال 
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اسددتخدامها فيمددل يضددر بمسددقبل التقدددم لا وهددذه ذاتددا المعددارف والعلددوم التددي ينبغددي علددى 

لتنمدوي مسسسداتنا البحثيدة والعلميدة التركيدز عليهدا وتوهيفهدا لددفع حركدة التطدور العلمدي وا

 في البالد واللحاق بركب التقدما

إن مناداتنا بأهمية تأصيل النموذج المعرفدي السدوداني ال تشدكل دعدوة إلدى االنغدالق 

وإنمدا علدى العكدس مدن ذلدك و فدان التفددتح علدى الثقافدات اإلنسدانية األخدرى والتفاعدل معهددا 

ه عطداء الثقافدة يشكل عنصر إغناء لهدذا النمدوذج مدن ناحيدة ورفدد الثقافدات األخدرى بفدي

السددودانيةو فتشدددكل ثقافتنددا حضدددوراً إقليميدداً ودوليددداً يشددكل عنصدددراً مددن عناصدددر قوتهدددا 

وفاعليتهاو وليكون التواصل أخذاً وعطاًءا ومدن أهدم وسدائل التفدتح علدى الثقافدات اإلنسدانية 

 اإلنتدداجاألخددرى والتفاعددل معهددا تنشدديط حركددة التعريددب مددن اللغددات األخددرى وترجمددة 

لثقدددافي السدددوداني إلددى لغدددات اةخدددرينا ويبددددأ التفددتح الواجدددب بدددالتركيز علدددى الفكددري وا

واإلسدالمي ثدم ينفدتح علدى الثقافدات اإلنسدانية األخدرىو  األفريقديالتعاون العربي والتعداون 

والسعي إلى االستفادة من قددرات وإمكاندات المنظمدات اإلقليميدة والدوليدة وأن يكدون العمدل 

 واإلسالميا األفريقيأحد أهداف التعاون العربي والتعاون  على إصالو النظام العالمي

 

الفكددري الكتسددداب المعرفدددة  طدددارقصدددنا لمدددا قدددمنا فدددي هدددذا البدداب أن نشدددكل اإل

وتوطينهددا وانتاجهددا ونشددرها فددي السددودان وللنمددوذج المعرفددي السددوداني الددذي نقدديم علددى 

ميدة اإلنسدانية و وال يدتمكن أساسس مجتمع المعرفدة و الدذي بدوندس ال تسدتقيم خطدى تحقيدق التن

السدودان مدن تأسديس التنميدة الشداملة العادلدة المتوازندة القابلدة لالسدتدامةو وأن يكدون أساسداً 

الستراتيجية الكتساب المعرفدة وإقامدة مجتمدع المعرفدة التدي نسمدل أن يدتم وضدعها بصدورة 

يتس فددي بندداء فوريددة لتوجددس السددعي التنمددوي الددذي أشددرنا إلددى أهميتددس ومحوريتددس واسددتراتيج

 السودان الجديدو سودان السالم والتنمية والوحدةا
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 التعليم

 

إذا كاندددت المعرفدددة حجدددر الزاويدددة فدددي التنميدددة اإلنسدددانية فدددان التعلددديم هدددو مفتددداو 

ا لددذا اعتبددر و كمددا يقددول أرسددطواجهددل هددو أصددل الشددرورو والالمعرفددةو وأداتهددا األساسددية

فدي طلبدس وتلتدزم الدولدة بتحقيدق فرصدس وتعميمدس  اإلنسدانالتعليم حقاً أساسياً وواجباً يسدعى 

وتحقيددق مجانيتددس خاصددة فددي المرحلددة األسدداسا ويشددكل التعلدديم كددذلك المدددخل الصددحيح 

والمجتمدع وتحديددد أهدافددس للدتمكن مددن المعرفددة النظريدة والوهيفيددةا ولمددا  اإلنسددانلصدياغة 

وتوهيفهدا الزمداً لتحقيدق التنميدة  كانت المعرفدة ممكنداً ومعيداراً للرقدي اإلنسدانيو واكتسدابها

اإلنسددانيةو أصددبح جسددر فجددوة المعرفددة مددن األولويددات المقدمددة للدددول الناميددة لتددتمكن مددن 

تحقيددق الطفددرة التنمويددة التددي تنشدددهاا لددذا احتددل التعلدديم مركددز الصدددارة فددي بددرام  معظددم 

تصدددادية دول العدددالمو سدددعياً منهدددا ليسدددراع بخطدددى التنميدددة والتقددددم عبدددر النهضدددة االق

أصددبح التعلديم أسدداس للتنميددة وللتقدددم االجتمدداعي  واالجتماعيدة والسياسددية والثقافيددةا وهكددذا

أضددحى األداة المفتاحيددة الرئيسددية فددي كسددب المعرفددة وفددي التغييددر  ولحريددة االنسددانو و

 ومرتكز التغيير في كيان المجتمع وحياتسا  وواالقتصادي االجتماعي والحضاري

 

قاً فددي تأكيددد مكانددة العلدم فددي العبددادة والحيداة والسددلو  والتعامددل و بددل ولقدد كددان الدددين سدبا

جعلددس اإلسددالم فريضددة علددى كددل مسددلم ومسددلمةو وحددث المصددطفى عليددس أفضددل الصددالة 

والسددالم علددى طلبددس ولددو فددي الصددينو علددى مددا فددي بلددوه الصددين مددن مشددكلةو علددى ذلددك 

حددق بهدداا واسددتقرت وهيفددة الزمددانا وأكددد أن الحكمددة ضددالة المددسمنو أنددى وجدددها فهددو األ

التعلديم علددى أنهدا األسدداس فدي إعددادة صدياغة الفددرد والمجتمدعو وأداة مددد جمدوع المددواطنين 

 بالمعرفة النظرية والوهيفية والمهارات الفنية والثقافات والقدرات واالتجاهات السليمةا

ونالحدظ فددي السددودانو وبددالرغم ممدا تحقددق مددن إنجددازات كبيدرة فددي مجددال التعلدديم 

ن هنا  مجداالت هامدة بحاجدة إلحدراز مزيدد مدن التقددم فيهداو كمدا إن عددم أعام والعاليو فال
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االتساق بين مخرجات النظام التعليمدي مدن جهدةو وحاجدات التنميدة وسدوق العمدل مدن جهدة 

أخرىو فان السودان كغيره من دول القارة األفريقيدة والدوطن العربدي مدا يدزال منعدزالً عدن 

الثقافدة العالميدة فدي هدذا الزمدان الدذي يقتضدي اإلسدراع فدي اكتسداب المعرفة والمعلومدات و

المعرفة وتكوين المهارات اإلنسدانية الرفيعدة كشدرطين إلحدراز التقددم و األمدر الدذي يوجدب 

التركيدزو لدديس علددى نشددر التعلديم وتعميمددس فحسددبو وإنمددا كدذلك علددى نوعيتددس وكفايتددس فددي 

 ةااالستجابة لحاجات الفرد والمجتمع المتجدد

ً نظامدد االسددتقالللقدد ورا السددودان عندد  ً تعليم ا ً اسددتعماري يدا ً غربيدد ا أقدام ثنائيددة بددين  ا

كددأداة وحدددة فكريددة  –التعلديم الددديني والتعلدديم النظداميو مجانبدداً للوهيفددة االجتماعيددة للتعلديم 

ووجدانية يلتقي عليها أبناء الوطنا كمدا أندس قداد فدي كثيدر مدن األحيدان إلدى انفصدال المدتعلم 

والتقدددما  اإلنتدداجمجتمعددسو ومددا راعددى أهميددة االتسدداق بددين التعلدديم وحاجددات العمددل و عددن

وهكذا حول التعليم من حق اجتمداعي ينطدوي علدى الواجدب إلدى امتيداز شدخصا ولكدن فدان 

لددم يددتم تطويرهددا بالقدددر الددذي ينمددي الددروو  االسددتقاللالخطدط التعليميددة التددي طرحددت منددذ 

حضددارية السدددودانية المتنوعدددةو ويددزود الفدددرد والمجتمدددع الوطنيددة والقناعدددة بالمقومدددات ال

و وترتقددي بفاعليددة اإلنسددانبالتوجهددات الصددحيحة والمعرفددة والمهددارات التددي تبنددي قدددرات 

المجتمددع والدولددة فددي سددعيهما إلقامددة ركددائز النهضددة وترسدديخ العلددم فددي المجتمددعو فكددراً 

ً وأداًءا  ومحتوى وسلوكا

ولدئن تدم التعبيدر فدي مناسدبات عديددةو وفددي اسدتراتيجيات وخطدط عدن تمدال عدراضو فددان 

التعليم في السودان لم يمنح ما يستحقس من أسدبقية مقدمدةو ولدم تدوفر حاجاتدس األساسديةو مدن 

البنددى االرتكازيددة والمددوارد البشددرية والماديددةا وتضدداءل تاريخيدداً حجددم االنفدداق الحكددومي 

يو وإحالدة مسدسولية الخددمات التعليميدةو فدي االتحدادد تطبيدق الحكدم على التعليمو خاصة بع

مرحلتددي األسدداس والثددانوي و للواليدداتا ولقددد ترافددق ذلددك مددع نقددص فددي أعددداد المعلمددين 

المددسهلين للوفدداء بحاجددة التوسددع فددي التعلدديم علددى كددل مسددتوياتسو نتيجددة لضددمور فددرص 

الخددارجا إن التوسددع والطفددرة الكميددة التدددريبو وهجددرة الكثيددر مددن الكفايددات التربويددة إلددى 
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التددي شددهدها قطدداع التعلدديم فددي مسددتوياتس المختلفددةو وبخاصددة فددي مراحلددس الجامعيددةو لددم 

يصاحبس ما يتطلبس من مقومات نجاحس وفعاليتسا وفي جندوب الدبالد دمدرت الحدرب مدا كدان 

ب صدفوف قائماً مدن البندى األساسدية للتعلديم مدن مددارس ومعاهددو وهجدر العديدد مدن الطدال

الدراسددة إلددى صددفوف األحتددراب أو معسددكرات النددازحين والالجئددين فددي شددمال الددوطن أو 

 خارجسا

إن الدراسدات التحليليددة التددي أجريددت للواقددع التربدوي فددي السددودانو وبخاصددة واقددع 

التعليم العامو قد أههرت أهدم اإلخفاقدات التدي يعداني منهدا نظدام السدودان التعليمدي ومنهدا مدا 

نددات الماديددةو ومددا يتعلددق بكددم التعلدديم ونوعددسو وانعدددام التخطدديط االسددتراتيجي تعلددق باإلمكا

لهدذا القطدداع بدالغ األهميددةو األمدر الددذي أدى إلدى انتهدداج سياسدات تعليميددة حفلدت بالسددلبيات 

وانعكست نتائجها في عاقبدة األمدرو فدي مباعددة المدتعلم عدن المجتمدعو وعددم الدربط الوثيدق 

م والتربيدة واألخددالقو واإليغدال فددي العلدوم النظريددةو وعددم كبيددر بدين العلددم والعمدل والتعلددي

االهتمام بالتطبيق بسدبب تطفيدف كفدة التعلديم الثقدافي والفنديو والقصدور فدي تعميدق عاطفدة 

العمددل فددي نفددوس الناشددئة والشددبابو وتخلددف مندداه  التعلدديم عددن مسددايرة تطلعددات الناشددئة 

العلدم والمعرفدة والثقافدةو وتددهور حدال  واألمةو وعدم القدرة على مالحقة تطدورات عصدر

المعلددما وأسدددهمت تلددك السياسدددات فددي قيدددام فجدددوة فددي المواءمدددة بددين قددددرات المتعلمدددين 

وسدوق العمدلو  اإلنتداجوحاجات المجتمع ومتطلبات تقدم األمدة ورقيهدا وحاجدات قطاعدات 

ئة ومتطلبددات التنميددةا وأههددرت تلددك الدراسددات أن فددرص التعلدديم مددا تددزال ضددامرة وسددي

التوزيدع بددين واليددات الددوطنو وبدين الجنسددينو إال فددي مرحلددة التعلديم العدداليو وبددين الفئددات 

العمريةو وبين أنواع التعليم المختلفةو كما تبدين الجندوو إلدى المحاكداة بدديل التأصديلا حددا 

هذا كلس رغم الجهود المقدرة التي وجهدت إلدى تحقيدق ديمقراطيدة التعلديم واالرتقداء بنوعيتدس 

 ياب التخطيط االستراتيجي العلمي األصيل المتجدداو لغ

نددي بهدددا النظددام التعليمدديو ومتطلبدددات إقامددة مجتمدددع  إن تدددار  اإلخفاقددات التدددي مر

دى لهدا أن  المعرفةو وما يتوجس إليس الوطن في عصدر للسدالم يتطلدب االسدتدامةو وتنميدة يررج 
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ؤيدة اسدتراتيجية متكاملددة تكدون شداملة عادلدة متوازندة وقابلدة لالسددتدامةو يتطلدب صدياغة ر

للنظدام التعليمددي وسياسدداتس وأهدافدس ومتطلباتددس ومددا ينبغددي أن تكدون عليددس مفرداتددسو لتتكافددأ 

مع ما حددناه في الرؤية االسدتراتيجية مدن أهدداف سياسدية واقتصدادية واجتماعيدة وثقافيدةو 

 بما يحقق المصالح القومية المستقبليةا

م التعليمدددي المنشدددود التددددقيق فدددي المنددداه  وتتطلدددب الرؤيدددة االسدددتراتيجية للنظدددا

 األهددددافالدراسددية وتطويرهدددا بصدددورة مسدددتمرةو بحيدددث تسددتوعبو إضدددافة لمدددا يحقدددق 

الوطنيةو قضايا الوطن المستجدة وثقافدة السدالم والوحددة الوطنيدةو وربدط البدرام  التعليميدة 

ال قدادرة علدى بالبرنام  التنموي الوطنيو وحاجاتس مدن التخصصدات المختلفدةو لتنشدئة أجيد

اإلسهام الفاعل فدي تحقيدق هدذا البرندام  وصدياغة المسدتقبل المرتجدى للدوطنو مدع مراعداة 

أال يددسثر التوسددع الكمددي سددلباً علددى النددات  الكيفددي فددي التعلدديما كمددا يتعددين تشددجيع النبددوه 

واالبتكددار واالختددراع برعايددة النوابددغ مددن الدارسددين والبدداحثين وإدرا  أن هددذا ال ينبغددي 

للصددفو إذ أندس ال يتحقدق بغيدر تخطديط محكدم وإعدداد مسدتلزماتس واالسدتعداد لتحمدل  تركس

 كلفة ذلك جميعاًا

 

لقددد اشددرنا مددن بددين اإلخفاقددات إلددى تطفيددف كفددة التعلدديم التقدداني والفندديو وإن النقددد 

الذاتي األمين يتطلب صراحة النفسو ألن موقف الدولدة والمجتمدع مدن التعلديم الفندي معداً قدد 

ا يددزال سددلبياًا وبددرغم الحددديث المكددرر فددي مزايددا التعلدديم الفندديو ودوره فددي بندداء كددان ومدد

المهددارات المعدددززة لينتددداجو وأهميدددة الدددربط بدددين المسدددتويات المهنيدددة وبدددين المسدددتويات 

القاعديدة فدي العمدلو فددان هدذا الندوع مدن التعلدديم بدالغ األهميدةو قدد شددهد إهمداالً بدل تدددهوراًا 

لدى مددراس أكاديميدة اسدتجابة لضدغوط غيدر مستبصدرةا والمعاهدد فالمدارس الفنية حولدت إ

الفنيددة التددي كانددت قائمددة وأدت دوراً مقدددراً فددي تقدددم السددودانو قددد حولددت إلددى كليددات أو 

جامعداتا كمدا أن التوسدع الدذي تدم فدي التعلديم العدالي قدد ركدز علدى إنشداء الجامعدات ونشدر 

لي األخدددرىو خاصدددة المعاهدددد الفنيدددةا الكليدددات دون كبيدددر اهتمدددام بمسسسدددات التعلددديم العدددا
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صحيح أنس قدد قيدل إندس مدن مهدام الجامعدات االهتمدام بدالتعليم الفندي وتخدري  الفنيدينو ولكدن 

 حظ هذا القول في الواقع المعات إهمال متصلا وهذه ثغرة ال بد من جبرهاا

ً  اإلنسدانإن التجربة الذاتيدة فدي صدور المعانداة التدي لقيهدا   وهدو يمضدي شدطراً هامدا

مدن عمدره عبدر مراحددل التعلديم و ومدا نشدداهده اليدوم مدن معانداة الصددغار وأسدرهم و فدي مددا 

يكابدوندس فددي التعامددل مددع منداه  التعلدديم وطرائقددسو تدددل علدى أن كفايتددس فددي بندداء القدددرات 

اإلنسانية ضامرة حقاً بسبب الندواقص التدي أشدرنا إليهداو فهدو يبددد العمدر ويضديع المواهدب 

اع والقددرة علدى التفكيدر العلمدي والتحليدل النقدديا وإن حقدق قددراً مدن ويسجن قددرات اإلبدد

تعليم التذوق األدبي وحشدو العقدول بمعدارف ليسدت بالجديددة وال المتجدددة بسدبب منداه  لدم 

 ااإلنتاجتجدد في مضمونها بالقدر المتكافم مع متطلبات الحياة والعمل و

مصدغرةو ولكدن مدا الدذي تعلمنداه  يقيداأفرصحيح أننا قد عرلمنا مثالً أن السودان يمثل 

" إندس ال يزيددد عدن معرفددة حددود دولهددا وعواصدم تلددك الددول وأسددماء حاكميهددا أفريقيدداعدن 

وربما جغرافيتها الطبيعية وما تدذخر بدس مدن إمكانداتا ولكدن مدا الدذي تعلمنداه عدن إنسدانهاو 

ةو ومتطلباتدسو وقدراتدس تأريخسو ثقافتسو تراثسو محفزاتسو معارفس التقليديدةو صدناعاتس الثقافيد

علدى تغييدر واقعدس وسدبل معاشدسو وتمالدس وتطلعاتدسا أجدرؤ فدأقول إندس قليدل جدداً إن لدم يكددن 

هددو األهددم وعنددس لدم يرعلددم الكثيددرا والدددول وحدددودها  اإلنسدانغائبدا فددي المندداه  الحاليددةا إن 

كدذا يتضدح المكددود ومدن أجلدس خلقدتا ه اإلنسدانالذي يعيش فيس ذلك  طاروإمكاناتها هي اإل

هدا وقشددورها ولديس جوهرهددا ولبابهدداا إن إطارأنندا ننددال مدن المعرفددة فدي مثددل هدذه الحالددة 

الهددف الجددوهري للتعلدديم هددو بندداء القدددرات اإلنسدانية ولكنهددا هددل تربنددى بهددذه الطريقددةا لقددد 

علمتنددا التجربدددة الذاتيدددة والمشدداهدة أن القددددرة علدددى التفكيددر المنطقدددي والعلمدددي والتحليدددل 

لم تجد مدا يحفزهدا أو يشدجعها إال فدي المراحدل المتدأخرة مدن التعلديم العدالي وقددرات النقدي 

البحددث كتدددب عليهدددا أن تتأجددل إلدددى مدددا بعددد نيدددل الدرجدددة الجامعيددة األولدددىا وهدددذه كلهدددا 

خصائص تربوية ينبغي الشروع فدي تأسيسدها وتطويرهدا مندذ الطفولدة البداكرة فدي المرحلدة 

 قبل المدرسيةا
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م الحاليدةو وكمددا سدبقت اإلشدارةو بحاجددة إلدى إصدالو جددذري وإن إن أوضداع التعلدي

التأخر الذي حددا فدي مجدال اإلصدالو سديجعل كلفدة اإلصدالوو بدال ريدبو باهظدة ولكنهدا 

 واجبةا

 

 مرحلة التعليم قبل المدرسي

 

ا 1991ومددددتها عامدددان فدددي السدددلم التعليمدددي الجديدددد الدددذي بددددأ العمدددل بدددس عدددام 

والمسسسدددات التربويدددة لهدددذه المرحلدددة هدددي خدددالوي القدددرتن الكدددريم وريددداض األطفدددالا 

والخدالوي أكثرهددا فدي الريددف والكثدرة الغالبددة مدن ريدداض األطفدال قائمددة فدي الحضددرا إن 

تخلدددق وتتشدددكل الخصدددائص األساسدددية هددذه المرحلدددة بالغدددة األهميدددة فدددي التنشدددئة وفيهدددا ت

لشخصدددية الفدددرد ولهدددا أهميدددة بالغدددة فدددي تشدددكيل العقدددل البشدددري وتحديدددد مددددى إمكاناتدددس 

% مدن هدذه الخصدائص 80المستقبليةا ولقدد اسدتقر رأي التربدويين وعلمداء الدنفس علدى أن 

الدذي يقضدي بدداقي  اإلنسدانتكسدب مكوناتهدا األساسدية فدي السدت سدنوات األولددى مدن عمدر 

 في استكمال العشرين في المائة المتبقيةو واالرتقاء بالخصائص مجتمعةاعمره 

 

وفي هذه المرحلة يررسدى األسداس لبنداء القددرات اإلنسدانيةو لدذا فدان الددول المتقدمدة 

تمنحها عناية خاصة وتصدمم مناهجهدا بمدا يررسدي االتجاهدات السدليمة فدي نفدوس األطفدالو 

ة إلدديهم ويدددربهم علددى العدديش مددع اةخددرين مددن ويرنمددي قدددراتهم الذهنيددة ويحبددب الدراسدد

رصددفائهم وحسددن التعامددل معهددما ويتخيددر لهددا معلمددات ومعلمددين مددن خريجددي الجامعددات 

المتخصصين في قضايا الطفولة والتربية وعلم نفس الطفدل والدذين ندالوا تددريباً خاصداً فدي 

كمددا يلقدددى التعامددل مددع الصددغار والقدددرة علددى اكتشدداف مددواهبهم ورعايتهددا وتطويرهدداا 

 األطفال ذوي الحاجات الخاصة عناية مكثفة في هذه المرحلةا
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إن االهتمددام بهددذه المرحلددة فددي السددودان مددايزال ضددئيالًو فبددالرغم مددن تزايددد عدددد 

األطفددال الملتحقددين بددالخالوي وريدداض األطفددال فددان أعددداد هددذه المسسسددات التعليميددة مددا 

وتقددول تخددر فددي سددن هددذه المرحلددةا  تددزال ضددئيلة واليتناسددب مددع العدددد الكلددي لألطفددال

بلددغ عدددد يفددي كددل السددودان بينمددا  3298بلددغ ي  االحصددائيات المتددوفرة أن عدددد الخددالوي

ا أمددا أعددداد األطفددال الددذين دخلددوا هددذه المسسسددات قددد بلددغ  7000حددواليريدداض األطفددال 

ا وبلددغ عدددد 268788وعدددد الددذكور  222945طفددالًو بلددغ عدددد اإلندداا مددنهم  91733ً4

 11790مشدرفاً و  2444و مدن بيدنهم 14234فين والمشرفات على رياض األطفال المشر

مشدرفةا ويوضدح الجدددول التدالي توزيددع المسسسداتو واألطفدالو والمشددرفين علدى واليددات 

 السودان المختلفة في ذات العاما

 

المتحدددة االنمدددائيو أن هددذا الندددوع مدددن  األمدددموجدداء فدددي دراسددة تحليليدددة لبرنددام  

بويددة قددد اتسددم بنددواقص عديدددة منهددا عدددم توجيددس العنايددة الكافيددة للنددواحي المسسسددات التر

الصدحية والغذائيددة واالجتماعيددة واالدراكيددة الالزمددة للنمددو السددوي لألطفددالا أمددا العناصددر 

األخددرى التددي حددددها المددستمر العددالمي للتعلدديم للجميددعو فلددم تجددد سددبيلها إلددى التضددمين فددي 

المسسسدات التربويدة الهامدة إلدى التخطديط التربدوي السدليمو مناه  هذه المرحلةا وتفتقر هدذه 

ويملددك أغلبهددا أفددراد أو مسسسددات يتعدداملون معهددا كاسددتثمار تجدداريو لددذلك فددان االهتمددام 

بالتخطيط والعائد التربوي قد ال يمثل أولويدة ألصدحاب تلدك المسسسداتا ونجددها تفتقدر فدي 

سددس التربويددةو واإلمكانددات الماديددة معظددم األحيددان للمقومددات األساسددية مددن التخطدديط واأل

مددن المبدداني والمعدددات التربويددةو ومعظددم المشددرفين ليسددوا معدددين اإلعددداد الكددافي وقليددل 

مددنهم متخصددص فددي تربيددة األطفددال وتعلدديمهما وبددالرغم مددن أن العديددد مددن الواليددات قددد 

لسدددلطات أنشددأت أقسدداماً للتعلدديم قبدددل المدرسدديو ضددمن إدارتهدددا التعليميددةو إال أن رقابددة ا

الرسمية التي اقترندت بدالكثير مدن هدذه المسسسدات الرسدوم العاليدة الباهظدة التدي تطلدب مدن 

الملتحقين بهاو وهذا أحد المحددات األساسية لالقبدال عليهدا لتواضدع دخدل األغلبيدة العظمدى 
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مددن األسددرا لددذا أضددحت هددذه المسسسددات نخبويددة ال يدددخلها إال أبندداء األغنيدداء وميسددوري 

 لمدن مع غياب ملحوه في الريفاالحال في ا

إن إدرا  األهمية القصدوى لجعدل التعلديم فدي مرحلدة الطفولدة البداكرة جدزءاً أصديالً 

فددي النظددام التربددويو تتطلددب مواجهددة أوضدداعس الحاليددة بجديددة أعلددى ووضددع اسددتراتيجية 

للنهددوض بددس بصددورة علميددة تقددوم علددى البحددث العلمددي المسددتفيه لكددل جوانبددس ومكوناتددس 

 د مقاصده بصورة مفصلةا وأن تهتم هذه االستراتيجية خاصة بما يلي: وتحدي

  نشر مسسسات التعليم قبل المدرسي في كدل أنحداء السدودان وبخاصدة المنداطق قليلدة

 الحظ منهاو على أن يرمنح الريف وجنوب الوطن أهمية خاصةا

 

 حدد  تعبئة المجتمعات المحلية ومنظمدات المجتمدع المددني فدي الريدف والحضدر علدى

سواء إلدى االهتمدام بدالتعليم قبدل المدرسدي واإلسدهام فدي إنشداء مسسسداتس وتسدييرها 

والمشاركة في إدارتها على أسداس مدن اإلدرا  السدليم ألهميدة التعلديم قبدل المدرسدي 

وفوائده التربوية والتعليمية ويتعين أن يكدون االلتحداق بهداو متاحداً أمدام كدل األطفدال 

 كون الرسوم المطلوبة عائقاً في سبيل هذا االلتحاقابال استثناءو وبحيث ال ت

 

  توجيس عنايدة خاصدة ومتخصصدة لألطفدال ذوي الحاجدات الخاصدةو وخلدق المنداخ

 المالئم لترغيبهمو والبنية العلمية لتعليمهما

 

  توجيددس عنايددة خاصددة لألطفددال الددذين يعيشددون هروفدداً صددعبة كاأليتددام والمشددردين

 بالحربو وأبناء األسر الفقيرةاوأبناء النازحين والمتأثرين 

 

  حسددن اختيددار المشدددرفين وتدددريبهم وجدددذبهم وإغددرائهم لمواصدددلة العمددل بشدددروط

 خدمة مجزية وجاذبة للعناصر عالية التأهيل والتخصصا
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  التصددميم الجيدددد للمنددداه  وإعددداد الكتدددب ومراشدددد المشددرفين والمعيندددات التعليميدددة

دورات التدريبيدددة التجديديددددة وسدددبل اإليضددداو المتصدددلة بهدددا وتشددددجيع وعقدددد الددد

 للمشرفينا

 

  خلدق صدلة بدين مراكدز البحدث التربدوي ومسسسدات الدتعلم قبدل المدرسدي بمدا يددسمن

 التطوير والتحديث في كل جوانب التنشئة ومناهجهاا

 

  تعزيز الوحدات التنفيذية المشدرفة علدى هدذا المجدالو المركزيدة والوالئيدة والمحليدةو

تتكامددل وتتعدداون فددي أداء مهامهددا التنفيذيددة إداريدداً والتنسدديق بددين سددلطاتها بحيددث 

 وفنياًا

 

 

 مرحلة األساس

 

سددنواتا وحلددت المدرسددة األساسددية مكددان  يمدددة الدراسددة فددي هددذه المرحلددة ثمددان

المدرسددة االبتدائيددة والمتوسدددطة اللتددين كاندددت الدراسددة تمتدددد فيهمددا تسدددع سددنواتا وبردددرر 

تقصددير الفتددرة الدراسددية بأنددس قددد اعتمددد علددى إزالددة التكددرار فددي المندداه  وتقصددير فتددرة 

دا هدذا فددي العطدالت المدرسدية بقصدد إطالدة فتدرة الدراسدة وزيدادة سدن العمدر المنتجدةا حد

زمدان تتوجدس فيدس الددول إلدى إطالدة فتددرة مرحلدة األسداس وجعلهدا مرحلدة منتهيدة فدي ذاتهددا 

وممكنددة مددن مواصددلة التعلدديم فددي مراحلددس األعلددىا ومددا يددزال هددذا التعددديل يثيددر جدددالً فددي 

أوسداط المددربين والمهتمددين فددي أمددر التربيدة والتعلدديما وتوضددح جددداول االحصدداء التربددوي 

% مدددن 71قدددد بلددغ  2003 – 2002ارة التربيدددة أن االسددتيعاب فدددي عددام التددي تعدددها وز
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 13 – 6األطفال في سن السادسةو في هذه المرحلة التدي تعندي باألطفدال فدي الفئدة العمريدة 

عامدداًا كمددا سددبق أن أكدددت دراسددة أجرتهددا منظمددة اليونيسدديف أن نسددبة التسددجيل بمدددارس 

وانخفضدت فدي  1993 – 1975ي الفتدرة % فد191األساس )االبتدائية( قد ارتفعت بنسدبة 

% فددي العددام الدراسددي 71النصددف الثدداني مددن التسددعينات ثددم عدداودت الصددعود إلددى نسددبة 

نهددا المرحلددة إن تسدمية هددذه المرحلددة بمرحلددة األسدداس اختيددار مبددرر إذ إا 2003 – 2002

التددي تسسددس المعرفددة لتعميددق العلددم والمعرفددة فددي نفددوس الدارسددينو وتملدديكهم القدددرات 

ألساسددية فددي الددتعلم والسددلو  وقدددرة العمددل مددن خددالل التددزاوج بددين الدراسددات النظريددة ا

والتطبيقيددة والتدددريبا وكددذا إكسددابهم العددادات والميددول والسددلو  السددوي الددذي مددن خاللددس 

يدددركون أهميددة إعددداد أنفسددهم لخدمددة مجددتمعهم ووطددنهمو إمددا عبددر االنخددراط المباشددر فددي 

افيةو أو مواصدلة دراسدتهم فدي المراحدل األعلدىا ولقدد ركدز سوق العملو بعد فترة تدريب ك

( علدددى مرحلدددة األسدداس هدددذهو وندددادى  بتزويدددد 1999المددستمر العدددالمي للتعلددديم للجميددع )

الدارسدين بمسددتو راق مددن التعلدديم عددالي الجددودة جددوهر الجهددد فيهدداو وإعمددال كددل الوسددائل 

ذه المرحلدة بحسدبانس حقداً لكدل طفدل التربوية لتحقيق ذلكا كما دعا إلى إلزامية التعلديم فدي هد

يجددب تددوفيره لددس ويكددون قددادراً لمددده بالقدددر الضددروري مددن المعرفددة والقدددرات الذهنيددة 

والتربيددة الروحيددة والمهددارات واالتجاهددات التددي ينبغددي للفددرد أن ينالهددا ليشددب قددادراً علددى 

 تطوير ذاتس ومسهالً لخدمة مجتمعس وقادراً على اإلسهام في تنمية وطنسا

ن العناية التي وجهها المستمر العدالمي للتعلديم للجميدع إلدى مرحلدة األسداس مسدتحقة إ

كددذلك بحسددبانس القطدداع األوسددع فددي التعلددديم وان العنايددة بددس واجبددة ألنددس يشددكل الركيدددزة 

األساسية لغرس قدرات التفكير والتعلمو كان ذلدك علدى يدد معلميدس أو مواصدلتس بعدد مغدادرة 

تخطاهدا كثيدر مددن األطفدال فدي الددول الناميدة وال يبقدى أمددامهم إال مرحلدة األسداس التدي ال ي

التعلم الذاتي واالستفادة من وسائل نشدر المعرفدةو كدأجهزة اإلعدالم أو االسدتفادة مدن فدرص 

 التدريبا وما تتيحس برام  تعليم الكبارا
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ومن النواقص اإلضدافية التدي يمكدن ذكرهدا فدي هدذا المجدالو إضدافة إلدى مسشدرات 

ق العامدة التدي وردت عندد تحليدل واقدع التعلديم فدي السدودانو هدي المفارقدة البيندة فدي اإلخفدا

مسدتويات انتشدار التعلدديم األسداس فددي أقداليم السدودان المختلفددةو ومدا جرتددس الحدرب األهليددة 

في الجنوب من خسارة فادحة في البندى التعليميدة و وندزوو الدارسدين ومعظدم المعلمدين إلدى 

ة بعضددهم خددارج السددودانو ومشدداركة بعدده صددغار السددن فددي الشددمال و ولجددوء وهجددر

الحربا إن جسر الهوة الماثلدة فدي انتشدار التعلديم بدين واليدات السدودان وأقاليمدس الزمدة فدي 

ذاتهدا لتأكيدد الحدق المتسداوي فدي التعلديم لكدل أطفدال السدودانو كمدا أندس يشدكل ركنداً أساسددياً 

 عدم الرضى وبذر النزاعاتافي العدالة واإلنصافو وإزاحة عامل من عوامل 

إن الواجب العاجل في مجدال إصدالو التعلديم األسداس هدو تعميمدس وتحقيدق إلزاميتدس 

والدذي نظدر فدي مددى االلتدزام بتطبيددق  2000ومجانيتدس كمدا حددد منتددى داكدار فدي أبريددل 

العمدل الددذي أقددره  إطددار( فدي 1990قدرارات وتوصدديات المدستمر العددالمي للتعلديم للجميددع )

(  ضمان استمتاع كل األطفدالو وبخاصدة البندات واألطفدال الدذين يعدانون 7ي بنده )وجاء ف

مددن هددروف صددعبةو بدددخول مرحلددة التعلدديم االبتدددائي المجانيددة االلزاميددة جيددد النوعيددة 

و إذ الحدددظ ذلددك الملتقدددى أن أكثددر مددن مائدددة مليددون طفدددل فددي العدددالم 2015بحلددول عددام 

راً مددن الملتحقددين بالمدددارس يغددادرون المدرسددة مدايزالون خددارج المدددارسو وأن عدددداً مقددد

قبددل إكمددال الدراسددة فيهددا أو يغادرونهددا دون أن ينددالوا قدددراً مددن اإللمددام بالكتابددة ومعرفددة 

الحسدداب قابلددة للدددوام وعدددم االرتددداد إلددى األميددةا وهكددذا يظددل التعلدديم االبتدددائي )األسدداس( 

 أولوية للجميعا

ودان خددارج نطدداق التعلدديمو حتددى فددي مرحلددة كبيددرة مددن أطفددال السدد إن بقدداء أعددداد  

األسداسو يعتبدر منقصدة ألمدة التعلديم فريضدة فيهددا وهدي مددعوة إلدى طلدب العلدم مدن المهددد 

والدذين لدم يلتحقدوا بالمددارس هدم فدي أكثدر  األحيدان مدن فئدات  إلى اللحددو ولدو فدي الصدينا

 المجتمع األشد عرضة للمعاناة والمهمشين والمعوقينا
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لكبددرى فدددي مجددال التعلددديم األساسددي فدددي السددودان الدددذي عرفدددت ومددن النكسدددات ا

مدارسدددس الوسدددطى فددددي السدددابق شدددديوع مكتبدددات الفصدددول الدراسددددية بددداللغتين العربيددددة 

واإلنجليزيددةو ومكتبددات المدددارسو ومكتبددات المعلمددينو والمعامددلو والمسددارو والمالعددب 

تفدي جميعهدا فدي معظدم الرياضيةا ويبدو أن هذه المظاهر الطيبدة قدد اختفدت أو كدادت أن تخ

مدددارس األسدداسو وأن المتبقددى منهددا هالددك أو شددبس هالددكو أن هددذا الوضددع يحجددب عدددن 

الدارسدين والمعلمدين معداً فرصدة االطدالع وتعميدق حددب القدراءة فدي زمدان صدار فيدس ثمددن 

الكتدداب والمجلددة باهظدداً بالنسددبة ألغلبيددة األفددراد واألسددرو فددال يسددتطيعون تعددويه غيدداب 

الكتب من مدواردهم الذاتيدةو ناهيدك عدن فدرص التوسدع فدي الحصدول علدى  المكتبات بشراء

 المعرفة والمعلومات عبر الوسائل التقنيةو كالشبكة العنكبوتية ) االنترنت(ا

والبدد كددذلك مددن توجيددس عنايدة فائقددة ألمددر نوعيددة التعلديم العددام والددذي يبدددأ بمرحلددة 

كددون أصدديالً ومعاصددراً فددي تن األسدداسو  وجودتددس ليسددتجيب ألهددداف هددذه المرحلددة بددأن ي

واحددددو يرعمدددق اإليمدددان والقددديم الفاضدددلة فدددي النفدددوس ويحفدددل بغدددرس السدددلو  السدددوي 

واالتجاهدات السدليمة فددي أفئددة الناشدئةا وأن يكددون منتميدا للعصدر الددذي نعديش فيدس ومنتفعدداً 

بالمعارف السائدة فيسا وبحيث تكون مناهجس حديثدة ومتطدورة ومسدتجيبة لحاجدات المعرفدة 

السالم والتنمية والوحددة الوطنيدةا وأن تصديب هدذه المنداه  قددراً مدن التدوازن بدين العلدوم و

اإلنسددانية واالجتماعيددةو والعلددوم الصددحيحة والثقافددة نظريدداً وتطبيقدداًو وأن تهددتم بالتربيددة 

الوطنية وحب الوطن بكدل تنوعدس العرقدي والدديني واللغدويو وتعميدق االنتمداء لدس و وتقويدة 

لدددى الناشددئةو وتعميددق مفدداهيم االنتمدداء للددوطن والددوالء لددساوأن تهددتم كددذلك  روو الجماعددة

بالمعارف الحديثة ومن بينهدا اسدتخدامات الحاسدوب وجعدل االسدتفادة مدن وسدائل االتصدال 

 السلكية والالسلكية الحديثة عنصراً أساسياً في االرتقاء بنوعية التعليما

ن المعلدم هواألسداس فدي تقددمهاو لدذا إإن كان الدارس هو محور العمليدة التربويدةو فد

يتطلب األمر حسن اختيار المعلمدين مدن بدين أفضدل المتخدرجينو والتأكدد مدن حسدن إعدداده 

وتدريبدس تدددريباً كافيدداً ومسددتمراً لضددمان الوصددول بدس إلددى مسددتو رفيددع فددي الكفايددة العلميددة 
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وط خدمتدددس والمهنيدددة والسدددلوكيةا ويتطلدددب األمدددر كدددذلك االهتمدددام بأوضددداع المعلدددم وشدددر

وتوسددديع فدددرص الدراسدددات العليدددا أمامدددس وتمكندددس مدددن إجدددراء البحدددوا المتصدددلة بمهنتدددة 

وبدالمجتمع الددذي تقددوم هددذه المهنددة علددى خدمتددسا وكددذا االهتمددام باسددتعادة مكانددة المعلددم فددي 

المجتمددع وتكريمددس وتددوفيرهو وأن يسدداهم المعلمددون فددي اسددتعادة هيبددتهمو وأن يظلددوا القدددوة 

 م وللمجتمع من حولهماالحسنة لتالمذته

ولئن شاعت في أدبيدات تطدوير التعلديم واالرتقداء بنوعيتدس المنداداة علدى المجتمعدات 

المحلية ومنظمات المجتمع المدني لتكدون فداعالً أساسدياً فدي العمليدة التربويدة وفدي تمويلهداو 

ساسددي يددة والوالئيددةو أن تظددل الممددول األاالتحادفإنددس ينبغددي علددى الدولددةو علددى مسددتوياتها 

للتعلدديمو وبخاصددة فددي مسددتواه األسدداسو ألن هددذه المرحلددة مددن األهميددة بحيددث ال يتددر  

تمويلهدا للصدددفة أو القدددرات المحليددة التددي ربمددا ال تكددون قددادرةو فددي حدداالت كثيددرةو علددى 

الوفدداء بمتطلبددات التعلدديم بصددورة وافيددةا وإنددس لمددن واجددب الدولددة فددي مسددتوياتها الثالثددةو 

ة والمحليددةو أن تددولي أمددر تمويددل التعلدديمو وبخاصددة التعلدديم األسدداسو يددة والوالئيدداالتحاد

األولويدة التددي تتكافددأ مددع أهميتددس فددي نشدر المعرفددة وابتدددار عمليددات التغييددر والتطددوير فددي 

المجتمع وتحقيدق التنميدة اإلنسدانية القائمدة علدى المعرفدةو وسدائر وجدوه التنميدة االقتصدادية 

 واالجتماعيةا

 

لشددعبي مسدداهماً أساسددياً فددي الددتعلم وتددوفير حاجاتددس فددي السددودان ولقددد هددل الجهددد ا

وأسددهم إسدددهاماً كبيددراً فدددي إنشدداء المددددارسو وصدديانتهاو وحمايتهدددا وتسددييرهاو وإدارتهدددا 

وتمويلها عبر حركة مجالس اةباء والمعلمين ومبدادرة الخيدرين مدن أبنداء الدوطنو مندذ قبدل 

 ااالستقالل

أساسدديات العمليدددة التربويددة وتحقيددق جدددودة  ويعتبددر تددوافر الكتدداب المدرسدددي مددن

ونوعيدة التعلديم إضدافة إلدى المدنه  والمعلدما ويكتسدي تدوافر الكتداب أهميدة خاصدة فدي بنيددة 

تعليميددة تفتقددر إلددى األعددداد الكافيددة المدربددة وذات الدافعيددة مددن المعلمددينو وقصددور دخددول 
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التددي برددذلت لتعزيددز دار األسددر علددى القدددرة علددى اقتندداء الكتددب ألبنددائهما ومددع كددل الجهددود 

النشددر التربددويو وتددوفير أوراق الطباعددة للمطددابع التجاريددة بأسددعار مدعومددةو فددان نسددبة 

الكتددب المتددوافرة مددع أعددداد التالميددذ مازالددت أدنددى مددن المسددتوى المطلددوبو نتيجددة لعدداملي 

م التوسع الكبير وما صاحبس مدن تغييدرات هيكليدة وتغيدرات فدي المدنه ا كمدا أثدر تغييدر نظدا

توزيددع الكتددب المدرسددية مددن المركزيددة إلددى الواليددات تددأثيراً سددلبياً كددذلك لضددعف إمكانددات 

الواليات والمحليدات فدي تدوفير الكتدب المدرسدية وتخزينهدا وتوزيعهداا ولقدد دفدع الخلدل فدي 

 117توفير الكتب المدرسية وحسن توزيعها الدولة إلدى إصددار قدرار مجلدس الدوزراء رقدم 

زم الدولددة بدددعم الكتدداب المدرسددي وتددوفيرهو ومجانيددة توزيعددسو مددع والددذي يلدد 2000لعددام 

إلزام التالميذ بدفع أمنية مناسبة تسدترد فيمدا بعددا وكلفدت وزارة الماليدة واالقتصداد الدوطنو 

 وصندوق دعم الواليات بتغطية تكلفة الطباعةا

 إن التحددديات الكبددرى التددي مدداتزال فددي انتظددار الحددل بالنسددبة لمرحلددة األسدداس هددي

و 1992عدم التمكن بعد من تعميمس وتحقيق مجانيتسو كما يفدرض القدانون الدذي صددر عدام 

واالرتقاء بنوعيتسو وبالرغم من التجديدات العديددة التدي أردخلدت فدي مجدالي البحدث والتقدويم 

والمناه و إذ أن تدوافر المعلمدين المددربين األكفداء مدا يدزال قاصدراً ألسدباب عددة سدنوردها 

 تحديات التي تواجس التعليم العام بمراحلس الثالااعند تناول ال
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 التعليم المستمر

إن محددو األميددة وتعلدديم الكبددار وإتاحددة فددرص التعلدديم المسددتمر مددن ركددائز الوفدداء 

بتددأمين مرحلددة األسدداس التددي تتشددكل مددن التعلدديم قبددل المدرسدديو ومدرسددة األسدداس ومحددو 

 اكتساب المعرفةا األميةو للتمكن من تحقيق   قاعدة االنطالق في

لقددد خضددع مفهددوم محددو األميددة لتطددورات عديدددة وس ددعت داللتددس ون وعددت العناصددر 

ندس بعدد مدا جدرى الحدديث عدن محدو األميدة األبجديدة والحضداريةو أضديفت إالداخلة فيدسا إذ 

إلى أنواع األميةو األميدة الحضدارية واألميدة الرقميدةو وأهميدة العمدل علدى سدد مندابع األميدة 

ا ببسدط فدرص التعلديم األسداس ومحدو األميدة بدالتركيز علدى اليدافعين والعداملين بكدل أنواعهد

يددة اإلنتاجبالقطاعدات المنتجدة كأولويددة تسدبق سدواهاو لمحوريددة ذلدك فدي االرتقدداء بكفدايتهم 

و والتركيددز علددى تنميددة المجتمعددات الريفيددة مددن خددالل محددو األميددة وفدداعليتهم االجتماعيددة

أة الريفيددة لمدددا لهدددا مددن دور أساسدددي فددي عمليدددة البنددداء وتعلدديم الكبدددارو وخصوصدداً المدددر

ا أمدا مفهدوم التعلديم المسدتمرو فاندس يسدع ذلدك جميعداً ويضديف إليدس ممارسدة التعلديم التنمويا

مدى الحيداة كوسديلة لالرتقداء بالقددرات البشدرية وكمجدال لتحدديث المعدارف المكتسدبة لددى 

ل أفدرع المعرفدة بمدا فيهدا الدراسدات كل القطاعاتو بما فيها من تخرجوا في جامعات في كد

النظريدة والتطبيقيدةا فدالعلم ال يعددرف الحددود والمعرفدة بحاجدة للتجديددد المسدتمر حتدى لدددى 

من بلغوا شأواً عالياً فيهاا ذلك أن جدوى المعرفدة تكدون بتطبيقهدا واالنتفداع منهدا فدي خدمدة 

يدرو والبدد للمعرفدة أن تسدداير المجتمدعا ومطالدب المجتمدع والحيداة العامدة دائبدة التجددد والتغ

ذلددكو بددل وأن تددرود خطدداهو وهددذا مددا يجعددل التعلدديم المسددتمر ضددرورة وجددود وحاضددر 

ومستقبلا واالستثمار فيس استثمار في الحاضر والمسدتقبل ألندس يشدكل النبدع الدذي ال ينضدب 

الكتساب المعرفدة والقددرة علدى تطبيقهداو وإعمالهدا كعنصدر أساسدي فدي التغييدر المجتمعدي 

 التجديد وتحقيق درجات أسمى من التنمية اإلنسانية بل والتنمية بعامةاو
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لقددد اسددتقر فددي الفكددر التربددوي وفددي الجهددود التددي تقددوم عليهددا منظمددة )اليونسددكو(و 

ومنظمة )اليونسيف( أن األولوية فدي مجدال التعلديم المسدتمر ينبغدي أن تتجدس إلدى محدو أميدة 

سدنة بحسدبان أن هدذه الفئدة المنتجدة األساسدية  45 – 15اليافعين والكبار فدي الفئدة العمريدة 

فددي المجتمددعو وأن ينددالوا تعليمدداً يعددادل مسددتوى مدرسددة األسدداسو وهددو المسددتوى الددذي 

يمكددنهم مددن توهيددف خبددراتهم التعليميددة فددي حيدداتهم العمليددة أو مواصددلة تعلدديمهما ثددم يددأتي 

 الحد من أمية الذين تخطوا تلك السنا

د كالسددودان التأكدد مدن تدوافر الهياكدل التنظيميدة القددادرة ويتطلدب تحقيدق ذلدك فدي بلد

ي والددوالئي والمحلدديو وتددوافر االتحددادعلددى التخطدديط والتنفيددذ علددى كددل مسددتويات الحكددم 

األعددداد الكافيددة مددن المدرسددين والمشددرفين المتخصصددينو علددى سددبيل العمددل المسددتمر أو 

ى مدع االسدتفادة مدن المبداني العمل الطدوعيو كمدا يتطلدب تدوافر مسدتلزمات الدراسدة األخدر

المدرسدية ومبداني المسسسدات التربويدة واالجتماعيدة األخدرى كالمسداجد والكندائس واألنديدة 

االجتماعيددة والثقافيددة والرياضددية وأن تعتبددر قضددية محددو األميددة قضددية المجتمددع بأسددره و 

لمجتمدع األمر الذي يدعو لتهيئدة مشداركة شدعبية واسدعة فدي القضداء علدى األميدةا ثدم حفدز ا

على مواصلة التعليم وكسدب المعرفدة ودعدم تلدك الددعوة والتحفيدز بتدوفير الوسدائل الممكندة 

من هذه المواصلة واالستمرار فيدسا لقدد تندامى شدعور واعتقداد فدي الكثيدر مدن الددول الناميدة 

أن التعلديم المسددتمر هدو أنجددع الوسدائل لضددمان اكتسداب المعرفددة الالزمدة لالرتقدداء بنوعيددة 

لهدداو هددذا مددع اعتقدداد تخددر بددأن تددراكم المعرفددة المكتسددبة سيفضددي ولددو تدددرجاً إلددى حيدداة أه

 مساهمة قطاعات واسعة في إنتاج المعرفةا

لقدد أثبتدت التجددارب أن بدرام  محدو األميددة وتعلديم الكبدار تغدددو أكثدر جاذبيدة للندداس 

 نتداجاإلإلى صفوفها متى ما ارتبطدت بدتعلم مهدارات عمليدة نافعدة فدي مجداالت كالزراعدة و

الحرفدي وغيرهددا مددن األنشددطة االقتصدادية المدددرة للدددخلا ومددن التجدارب الرائدددة فددي هددذا 

المجددال تجربددة محددو األميددة الددوهيفي التددي صددممها ونفددذها معهددد الدراسددات اإلضدددافية 
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بجامعددة أبددادان بنيجريدداو فددي منتصددف السددتينات مددن القددرن الماضدديا قامددت هددذه التجربددة 

د لتحقيق محو األميدة األبجديدة واالرتقداء بالمهدارات فدي مجدال على تعميم كتب جيدة اإلعدا

الزراعدة خاصددة إنتدداج التبددغا وحتددى فددي كتداب تعلدديم القددراءة والكتابددة تددم اختيددار مفددردات 

ددممت الدددروس التاليدة لددذلك واصدفة مراحددل إعددداد  وعبدارات لهددا اتصدال بالزراعددةا ثدم صر

جفيفددس وإعددداده وتعبئتددس تمهيددداً األرضو وزراعددة التبددغو ورعايتددسو ثددم حصدداده وطددرق ت

لتسددويقسا وقددد تضددمن المددنه  دروسدداً أوليددة فددي اإلدارة والتسددويقا ولددم ينجددذب إلددى هددذه 

التجربددة األميددون فحسددب وإنمددا تقدددم لالنضددمام إليهددا عدددد ممددن تخرجددوا مددن المدددارس 

ذا تأكدد الثانوية لمتابعة الدروس العملية في زراعة التبدغ ورعايتدس إلدى مرحلدة تسدويقسا وهكد

أن جاذبية البرام  تقوم على إمكانية تطبيقها ومدا تحققدس مدن نفدع للدارسدين فيهداا ولعدل هدذا 

النه  يتبع في السودان وفي كدل واليدة بمدا يالئمهدا حتدى تكدون عمليدة االنتفداع المباشدر مدن 

برام  محو األمية وتعليم الكبار هي ما يشدكل الدافعيدة لددى اليدافعين والكبدار للحدرص علدى 

االنتفداع ممددا يتيحدس تعلددم الكبددارو ومدن بعددده التعلدديم المسدتمر مددن فددرص لمحدو األميددة بكددل 

 أنواعها ومواصلة السعي الكتساب المزيد من المعرفة مدى الحياةا

 

 المرحلة الثانوية

 

بالرغم مدن أن الدولدة قدد ندادت إلدى إحدداا ثدورة تغييدر ندوعي فدي التعلديم الثدانويو 

الشداملة التدي تتسدع للدراسدات األكاديميدةو أدبيدة وعلميدةو والدراسدات واألخذ بنمط المدرسة 

الدينيددة أو كددل أنددواع التعلدديم الفندديو وابتدددار التعلدديم الثقددافيا وجدداءت المندداداة تفصدديالً فددي 

بأهميدة تصددحيح التعدديددة التددي هلدت قائمددة فددي مرحلددة  1999قدانون تخطدديط التعلدديم لعددام 

 كبيددراً للتعلدديم النظددريو وبحيددث تضددم المدرسددة الثانويددة التعلديم الثددانويو والتددي تميددل مدديالً 

الشدداملة مسدداقات علميددةو وأدبيددةو ودينيددةو وصددناعيةو وتجاريددةو وزراعيددة تهددتم بشددقي 
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% فدي هدذه المرحلددة 60الزراعدة النباتيدة والحيوانيدةو ألن هدددف جعدل التعلديم الفندي يشددكل 

الثانويددة وفددق حاجددات البيئددة  قددد هددل بعيددد المنددال علددى أن يددتم اختيددار مسدداحات المدرسددة

االجتماعيدة والطبيعيددة التدي تقددوم فيهدا المدرسددةا ولقددد شدهدت المرحلددة األخيدرة فددي جانددب 

الدراسددات العامدددة إضددافة العديدددد مدددن العلددوم والمقدددررات المسددتحدثة الضدددرورية كعلدددوم 

ولقددد  الحاسدوبو والدراسددات السدكانيةو والدراسددات البيئيددة والعديدد مددن العلدوم االجتماعيددةا

تطلب ذلك تهيئة المدارس الثانوية القائمدة السدتيعاب هدذا الشدمول والتندوع وإنشداء الفصدول 

اإلضافية الضدرورية لزيدادة االسدتيعاب مدن حيدث زيدادة أعدداد المقبدولين ومدن حيدث تندوع 

العلدوم والمسداقاتا وأفضددت الجهدود المبذولدة إلددى توسدع كبيدر فددي المرحلدة الثانويدة خددالل 

ا ولكدن الجدددير بالمالحظددة هدو أن هددذا التوسدع الكبيددر فددي 1999 – 1989ر األعدوام العشدد

مدرسددة ثانويددة فددي تلددك الفتددرةو بمعدددل نمددو  1536مسسسددات التعلدديم الثددانويو إذ أنشددئت 

%و لدم يواكبدس جهدد مماثدل فددي إعدداد المعلمدين وتددريبهم ليتكافدأ ذلدك مددع 8 13سدنوي بلدغ 

ارسددين ا ولعددل ممددا فدداقم مشددكلة الددنقص فددي التوسدع الكمددي فددي المسسسددات وفددي أعددداد الد

أعداد المعلمين وإعدادهم عوامل هجدرة المعلمدين األكفداء إلدى خدارج السدودان أو فدي داخلدس 

إلددى المندداطق الحضددرية أو إلددى المدددارس الخاصددةو والعددزوف عددن العمددل فددي الواليددات 

بدددالحربو  وبخاصددة فددي المنددداطق الريفيددة والبدويدددةو والمندداطق الطرفيددة وتلدددك المتددأثرة

خاصددة فددي جنددوب السددودانا كمددا أن العديددد مددن المدددارس لددم يكتمددل تجهيزهددا بالمعامددل 

 والورت والحقول التدريبية الالزمة لتحقيق الشمول الذي تقرر للمدرسة الثانويةا

بدأن التعلديم الثدانوي  1997 عدامفدي  أفريقيداولئن وصف تقرير اليونسكو للتعليم في 

يبددة ويعتبددر فددي مقدمددة الدددول األفريقيددة مددن حيددث الكفايددة فددي السددودان يتمتددع بسددمعة ط

العاليددةو فدددان التقددددم فدددي تطدددوير النوعيدددةو علددى وجدددس الخصدددوصو لدددم يحقدددق إلدددى اةن 

المسدتويات التدي تقدررت فدي اسدتراتيجيات وخطددط التربيدة لصدعوبات فدي التمويدل ونقددص 

وا مدددن تددددريس فدددي التددددريب وإعدددادة التددددريب لمعظدددم معلمدددي المرحلدددة الثانويدددة ليتمكنددد

المدددخالت الجديدددة علددى المددنه  خاصددة فددي العلددوم التطبيقيددةا ويثددور اليددوم جدددل حددول 
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صددواب فكددرة إعددداد معلمددي المرحلددة الثانويددة للتعلدديم العددالي إذ فصددل ذلددك بددين انتمدداء 

المدرسدة إلدى مرحلددة التعلديم العددام وتحويدل التددريب إلددى كليدات التربيددة التابعدة للجامعدداتا 

تربددويين مدا يزالددوا يددرى أنددس ربمدا كددان مددن األجددى أن ترطددور معاهددد التربيددة وكثيدر مددن ال

القديمددة لالسددتجابة للتعامددل الصددحيح القددادر مددع المددنه  الجديدددو وأن تظددل تابعددة لددوزارة 

التربية التي تتبع لها المددارس الثانويدة ذاتهدا حتدى ولدو حولدت إلدى كليداتا وعلدى أي حدالو 

عددالي المسددتوى بدين إدارات التعلدديم الثدانوي علددى المسددتويين فدان الحاجددة تلدح إلددى التنسديق 

 ي والوالئي وبين كليات التربيةااالتحاد

إن إتمام البنى المسسسية والمحتدوى للمرحلدة الثانويدة والتأكدد مدن نوعيدة الخدريجيين 

الدذين يندددرجون فددي الحيدداة العمليددةو بعددد إتمدام المرحلددة الثانويددةو وأولئددك الددذين يواصددلون 

سدة فدي مرحلددة التعلديم العداليو يتطلددب جهدداً كبيدراً فددي مجدال البحدوا التددي تعدين فددي الدرا

تقدويم مسدديرة التعلديم العددالي أو فدي مجددال إعدداد المعلمددين واإلداريدين والمشددرفينو وتددوفير 

المعامدددل والتجهيدددزات الكافيدددة لجعدددل المدرسدددة الثانويدددة مدرسدددة شددداملة حقددداً ومسدددتجيبة 

 فيسا لحاجات المجتمع الذي تنشأ

مددا تكمددن اإلجابددة جزئيدداً فددي تعمدديم المدرسددة األنمددوذجو إذا أردنددا اقترابدداً حقيقيدداً بددين بولر

 الواقع القائم والمنال المنشودا

 

 

 التعليم العالي

 

يعتبر التعليم العدالي قمدة سدنام النظدام التربدوي وعليدس النهدوض بمهمتدين أساسديتينو 

 األساسيتان فهما:وبعه المهام المساندةا أما المهمتان 

النهددوض بددالمجتمع عبددر مددده بالقيددادات الفكريددة والثقافيددة والمهنيددة والتنظيميددة  -1 

 واإلدارية وإعدادها بحيث تكون ذات كفاية عالية ومتجهة إلى خدمة مجتمعهاا
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إجددراء البحددوا وتددددريب العلمدداء ليضدددطلعوا بمهددام البحدددث العلمددي وقيادتدددسو  -2 

ى مواكبددة المعرفددة المتجددددة والمتطددورةا ويرتكددز علددى هددذه وبحيددث تكددون لهددم القدددرة علدد

المهمددة عبددر توجيددس اهتمددام أكبددر بالدراسددات العليدداا وأن يتددوخى فددي الحددالين حددال إعددداد 

القيدادات المهنيدة وإعددداد العلمداء وأن يرخدرج القددوى العاملدة رفيعدة المسددتوى والقدادرة علددى 

 الة اإلبداع واالبتكاراالخروج بالمعرفة من حالة التلقي والنقل إلى ح

ومما يعدين فدي هدذا تعمديم تعريدب التعلديم الجدامعيا ولقدد أكدد تقريدر التنميدة العربيدة 

ل إن مددن الضددروري أن يددتعلم الشددباب التفكيددر النقدددي بلغددتهم األمو  2003اإلنسددانية للعددام 

مات وأنس لم يعد تعريب التعلديم الجدامعي قضدية قوميدة فحسدبو بدل غددا واحدداً مدن المسدتلز

األساسددية لتنميددة القدددرات الذهنيددة والملكددات اإلبداعيدددة لدددى الجيددل الجديددد مددن العدددربو 

وبلغددتهم األصددليةلا ولقددد ههددرت ثمددار تعريددب التعلدديم الجددامعي فددي السددودان فددي اتسدداع 

حركددة التددأليف لدددى األسدداتذة الجددامعيينا وال بددد مددن التأكيددد ثانيددة علددى أن الدددعوة إلددى 

ل تطوير اللغدات الوطنيدة األخدرى وال إهمدال دراسدة اللغدات األجنبيدة التعريب ال تعني إهما

 وتوسيع حركة الترجمة والنقل من تلك اللغات ومن العربية إليهاا

 ومن المهام المساندة: 

 عماريةاترسيخ الحضارة بمضامينها العقيدية واإلنسانية واإل -1 

ساسدية فدي مجدال العلددوم تصدويب االتجداهو إلدى أن يمتلدك السددودان المقددرات األ -2 

 والثقافة والتأهيل والتدريبا

التجديد المسدتمر لنظدام التعلديم العدالي مدن حيدث بنيتدس ونوعدس ليكدون قدادراً علدى  -3  

 االستجابة لمتطلبات المجتمع التنموية بكل ضروبهاو ومواكبة إيقاع تقدمس وعصرها

لجميدعو مدع توجيدس عنايدة تأكيد قومية التعلديم العدالي وعدالتدس فدي إتاحدة فرصدة ل -4 

 خاصة للوالياتا

 1990لقدد شدهد التعلدديم العدالي توسددعاً كميداً أفقيداً فددي السدنوات األخيددرة بددءاً بالعددام 

عند بدء ما عرف بثورة التعليم العاليو الدذي قدام علدى إنشداء الجامعدات الوالئيدةا ولعدل مدن 
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فددي جامعددات ومعاهددد  المالحظددات الجددديرة بالتسددجيل زيددادة عدددد الطالبددات علددى الطددالب

بلغدددت أعدددداد الطدددالب المقبدددولين  2000 – 1999التعلددديم العددداليو وفدددي العدددام الدراسدددي 

% مدنهم مدن الطالبداتو بينمدا 61طالب وطالبدةو حدوالي  000 43بمسسسات التعليم العالي 

 – 1990طالبداً وطالبدة فدي العدام الدراسدي  50 25بلغ عدد الدارسين المسجلين بالجامعات 

جامعددة حكوميددة وأهليددةو ومددا  33ارتفدع عدددد الجامعددات فددي العقددد الماضدي إلددى ا و1991

بلدغ عددد  2004يزال عدد مسسسدات التعلديم العدالي األهلدي فدي تصداعد مسدتمرا وفدي عدام 

جامعدةو علدى حدين أن عددد الجامعدات والكليدات األهليدة واألجنبيدة  27الجامعات الحكوميدة 

 قد زاد على الخمسينا

السدريع فدي مسسسدات التعلديم العدالي وتصداعد أعدداد الطدالب بدس  ولعدل هدذا التوسدع

ن زيددادة عدددد الجامعددات والطددالب لددم تواكبددس الزيددادة إقدد أثددار شدديئاً مددن االنتقدداد الحددادو إذ 

أسداتذة الجامعداتو ممدا أضدطر بعضدها إلدى تعيدين العديدد مدن األسدداتذة أعدداد المطلوبدة فدي 

هددذا المجلددس القددومي للتعلدديم العددالي والبحددث الددذين مددا يزالددون فددي طددور اإلعدددادو فدددفع 

العلمددي إلدددى توجيددس جهدددد خدداص إلدددى االهتمددام بنوعيدددة التعلدديم العدددالي ووضددع المعدددايير 

والضوابط المسدية إلدى جودتدس لتتسدق مدع مبدادع الجدودة المطلوبدة وطنيداً وعالميداًا فدأجرى 

لمقددر قدد اكتمدل ولكدن هدذا الجهدد ا 1990 – 1998المجلس دراسات تفصيلية في العدامين 

ليواجدددس محدددددات قاسدددية فدددي مجدددال التمويدددل الحكدددومي للتعلددديم العددداليو فبينمدددا أعددددت 

مشدددروعات متكاملدددة لتأهيدددل مسسسدددات التعلددديم العدددالي بالصدددورة التدددي تحقدددق النمدددوذج 

المطلدددوبو وبدددرغم تحديدددد المتطلبدددات الضدددرورية ألي برندددام  جدددامعي متطدددور وكفدددم 

ورهو ومددع المتطلبددات االقليميددة والعالميددةو فددي كافددة يتماشددى مددع احتياجددات المجتمددع وتطدد

مجدداالت التعلدديم العدداليو واالسددتجابة إلددى االتجدداه العددالمي المطالددب بتفعيددل التعلدديم العددالي 

عدالمي مفتدووو فدان عداملي قصدور التمويدل  إطدارلتكون مخرجاتس قادرة على التنافس فدي 

والنقص في إعدداد األسداتذة المدسهلين وتدوفير التجهيدزات الالزمدة كاندت مدن المخدانق التدي 



 399 

حدددت مددن سددرعة االرتقدداء بنوعيددة التعلدديم العددالي فددي السددودانو ومددا تددزال الجهددود تبددذل 

 لتالفي هذا القصورا

سياسدة القبدول بدالتعليم العدالي  ومن المالحظات الجدديرة بالدذكر كدذلكو مالحظدة أن

قد هدفت إلى إحدداا التدوازن بدين واليدات الدبالد المختلفدة فدي مجدال إعدداد األطدر المسهلدة 

% مدن مقاعددها 20لقيادة التنمية في الوالياتا لذا أرلزمدت الجامعدات بالواليدات بتخصديص 

فعددت هددذه النسددبة إلددى   – 1999الدراسددي % بدددءاً بالعددام 30ألبندداء الواليددة المعنيددةو ثددم رر

 ا2000

لقد قامت فكرة تشدجيع التعلديم العدالي األهلدي علدى دفدع المجتمدع ليسدهام فدي التعلديم 

العالي الذي تضاعف الطلب االجتماعي عليدسو فدارتفع عددد الدارسدين فدي مسسسدات التعلديم 

ا 1999 – 1998طالدب وطالبدة فدي العدام  000 80العالي األهلي واألجنبي إلدى أكثدر مدن 

وجددس المجلددس القددومي للتعلدديم العددالي فددي سددعيس إلددى االرتقدداء بنوعيددة التعلدديم العددالي  ولقددد

ً األهليو فوضع نظام ً عياريد ا لتقدويم البدرام  الجامعيدة فدي مسسسدات التعلديم العدالي األهلدي  ا

وأرلزمت مسسسداتس باتباعدسا واتخدذت تددابير السدتكمال الدنقص فدي األطدر البشدرية اإلداريدة 

هيددزات والمسسسددات األهليدة وأوكلددت مهمددة متابعدة إصددالو التعلدديم األهلددي واألسداتذة والتج

إلددى لجنددة التعلدديم العددالي األهلددي واألجنبدديو وهددي إحدددى اللجددان الرئيسددة للمجلددس القددومي 

للتعلدديم العدداليو ويتددولى رئاسددتها وزيددر التعلدديم العدداليا إن التعلدديم العددالي األهلددي األجنبددي 

 والخشدية الماثلدة أن يتحدول هدذا التعلديم إلدى تعلديم صددفوى يقدوم علدى أسداس التمويدل الدذاتي

متميدز يخددم فئدة ميسدورة محددودةا وللحدد مدن هدذا االتجداهو فدي مسسسدات التعلدديم  ونخبدوي

العددالي األهلدديو ألزمددت لجنددة التعلدديم العددالي األهلددي واألجنبددي مسسسدداتس بتخصدديص نسددبة 

 ا% من القبول السنوي كمنح لغير القادرين من الطالب10

لقدددد أدى انتشدددار الجامعدددات فدددي كدددل واليدددات السدددودان إلدددى ربدددط التعلددديم العدددالي 

بددالمجتمعو والعمددل علددى االسددتجابة لمطالبددة التنمويدددةو فقامددت عالقددة واشددجة بددين هدددذه 

ي ودفدع حركدة التنميددةا كمدا أن العديددد االتحددادالجامعدات وكلياتهدا وبرامجهددا لتعزيدز الحكدم 
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صصدة  فدي البحدث العلمدي التطبيقدي المباشدر للمشداركة مدن الجامعدات قدد أنشدأ مراكدز متخ

الفاعلة في بناء االقتصداد والمسداهمة فدي تعزيدز التنميدة االقتصدادية واالجتماعيدةا فأنشدأت 

جامعة الجزيرة مثالً عدد مدن المراكدز ذات الطدابع البحثدي العلمدي التطبيقدي لمعالجدة بعده 

معهدد إدارة الميداه والدري  –ات البسدتانية هي: المعهد القدومي لتنميدة الصدادر اإلنتاجمشاكل 

معهدد الطددب النددووي واألحيدداء الجزئيددة وعددالج األورام ومعهددد بحددوا تصددنيع الحبددوب  –

الزيتيددةا وتضددطلع هددذه المعاهدددو التددي صددارت مراكددز إشددعاع للعلددم والتقانددات الحديثددةو 

البشدرية فدي كدل  إضافة إلى مهامها البحثية التطبيقية إلى أن تكدون مراكدز لتددريب القددرات

المسسسددات إسددهاماً منهددا فددي تددوطين السددكان فددي السددودان وتنميتهدداا كمددا تتددولى الخدمددة 

 ي والوالئيااالتحاداالستشارية للدولة على المستويين 

 

 البحث العلمي والتقانة

 

ههدر االهتمددام بالبحدث العلمددي التطبيقدي فددي السدودان فددي مسدتهل القددرن الماضدديو 

البحدوا الزراعيدة إذ قامدت الندواة األولدى لهيئدة البحدوا الزراعيدة فدي وبخاصة فدي مجدال 

مطلدع ذلدك القددرن ثدم تعدددت مراكددز ومحطدات األبحدداا فدي أقداليم السددودان المختلفدةا كمددا 

أنشددئت بددرام  بحثيددة فددي مجددال الطددب البيطددري والمعامددل الطبيددة واألبحدداا الجيولوجيددة 

القطددداع العدددام بإنشددداء أقسدددام لالحصددداء والتنميددة الصدددناعيةا واهدددتم العديدددد مدددن وحددددات 

والمعلومددات واألبحددااا وأبددددت جامعددة الخرطدددوم اهتمامدداً متزايددداً بالتوسدددع فددي إجدددراء 

 البحوا والدراسات العليا القائمة على البحث العلميا

ولمدا ترسددخ إدرا  أهميدة العلددوم والتقاندة فددي تطدوير الحيدداة البشدريةا ولمددا ههددرت 

تقانيددةو التددي تفصددل بددين الدددول الناميددة والدددول المتقدمددةا وتبدددي مخداطر الفجددوة العلميددة ال

واضحاً أن الثورة العلمية التقانيةو أعظدم إنجدازات عالمندا المعاصدرو قدد مكندت الددول التدي 

تحتكرها من بسط سديطرتها علدى قددرات هائلدة مكنتهدا مدن تطدوير الزراعدة واالتصداالتو 
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القدارات وتمكندت مدن الدتحكم فدي العالقدات  فكان لها من ذلك كلدس أن بسدطت سدلطانها علدى

الدوليدة وتدرجيح مدوازين القدوى والتعامدل لمصدلحتهاا كدل هدذا رسدخ اقتنداع الددول الناميدةو 

ر أن  والسددودان منهدداو بأهميددة سددد الفجددوة الماثلددة فددي مجددال العلددم والتقانددةو إذا أرادت حقددا

لحضدارة المعاصدرةا وأدر  تحقق تقدماً في التنمية لكدن تدتمكن مدن اللحداق النسدبي بركدب ا

السددودان أن السددبيل المجدددى فددي تملددك التقانددة وامددتال  ناحيتهددا وحسددن اسددتثمارها فددي 

يددة والمجدداالت االجتماعيددةو هددو تحددديث العقددل السددوداني عبددر توسدديع اإلنتاجالقطاعددات 

اسدتيعاب المعرفدة ونشدرهاو وتوجيدس االهتمدام المتعداهم لمجدال العلدوم والتقاندة والمعلومدات 

المعلوماتيددةو ليكددون هددذا العقددل قددادراً علددى اسددتيعاب روو العصددر وقدراتددس وإمكاناتددس و

اإليجابيدة بطريقددة تمدازج بددين العلدم ومددا يتطلبددس مدن منهجيددة موضدوعية عقالنيددة صددارمة 

ومدا ينتجدس مدن تقاندة متطدورة قابلدة للتطبيددق واالسدتثمارو وبعدد الثقافدة ومدا تقدوم عليدس مددن 

ية واالجتماعيدةو وبدين المواقدف العقالنيدة وأنمداط السدلو  اإليجابيدة القديم الروحيدة واإلنسدان

 الفعالة المتجهة للعمل المنت  والتعاون والتعامل والتكامل في المجتمعا

كمسسسددة  1970وقدد أسدس هددذا اإلدرا  السدليم لقيددام المجلدس القدوي للبحددوا عدام 

س وبرامجدسو وصدياغة متخصصة في مجدال العلدوم والثقاندة وتعمديم سياسداتس وإعدداد خططد

هداو بمددا يفضددي إطاراسدتراتيجية بحثيددة يقددوم التخطديط والبرمجددة وتقدددم العلدم والتقانددة فددي 

إلددى االسددتثمار األمثددل للمددوارد البشددرية والماديددة التددي يددذخر بهددا السددودان لمصددلحة أهلددسا 

ه خمسددة مجددالس متخصصددة فددي األبحدداا الزراعيددةو واألبحدداا إطدداروضددم المجلددس فددي 

التقانيدددةو واألبحددداا الطبيدددةو وأبحددداا الطاقدددة المتجدددددة واألبحددداا االقتصدددادية العلميدددة و

ه لجددان قوميددة متخصصددة فددي البيئددة والسددكانو مثددل إطددارواالجتماعيددةا كمددا تشددكلت فددي 

مركددز االستشددعار عددن بعدددو والمركددز القددومي للتوثيددق والمعلومددات  وعدددد مددن مجدداالت 

إن أكثددر مددا يحتاجددس السددودان مددن  بحدداااالبحددوا غيددر المتددوافرة بالجامعددات ومراكددز األ

بحددوا فدددي المرحلدددة المقبلدددة هدددو فدددي مجددداالت الطاقدددة المتجدددددة والبتدددرول وتكنولوجيدددا 

 المعلومات وتطويرتقنيات التعليم والصناعات الغذائيةا
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قدددم المجلددس القددومي للبحددوا أول خطددة وطنيددة للعلددوم والتقانددة  1981وفددي عددام 

بندداء دولددة العلددم الحديثددةا ولقددد حققددت برنددام  المجلددس والبحددث العلمدديو عرفددت ببرنددام  

القومي للبحوا تطوراً مضدطرداًا ووجدس المجلدس جدزءاً كبيدراً مدن ميزانيتدس لبنداء القددرات 

أنشدئت وزارة التعلديم العددالي والبحدث العلمديو وأوكلددت  1989العلميدة والبحثيدةا وفدي عددام 

ث العلمدديا ومدن التحدوالت الجوهريددة إليهدا مسدسولية وضدع سياسددات العلدوم والتقاندة والبحد

في البنية المسسسية واألطر التشدريعية للعلدم والتقاندةو تحويدل المجلدس القدومي للبحدوا إلدى 

وكرلدف المركدز بدإجراء البحدث العلمدي والتطبيقددي  1991المركدز القدومي للبحدوا فدي عدام 

ة فددي تطددوير مددن أجددل الددربط بددين العلددم والتنميددة االقتصددادية واالجتماعيددةو وبالمسدداهم

 البحوا العلمية والتقانية ودعمها في السودانا

ورغدددم االهتمدددام بدددالبنى المسسسدددية للبحددددث العلمدددي والتقاندددةو وإنشددداء المراكددددز 

المتخصصة فيسو وزيادة ميزانياتسو فان البون مدايزال شاسدعاً بدين مدا تخصصدس الدولدة فدي 

ا تخصصدس الددول متوسدطة السودان من نسدبة ضدئيلة مدن الندات  المحلدي اإلجمدالي وبدين مد

النمددو والمتقدمدددةا كمددا أن هجدددرة العديددد مدددن العقددول السدددودانية النابهددة فدددي مجددال العلدددم 

والتقاندةو بسدبب شددروط الخدمدة غيددر المجزيدة وضددمور إمكاندات العمددل وتطدوير القدددرات 

فددي مجددال البحددث والتطبيددقو قددد كددان مددن المقعدددات األساسددية فددي تطددور البحددث العلمددي 

ي السودانا ولعدل إنشداء وزارة العلدوم والتقاندةو واالهتمدام بتمويدل العلدوم والتقاندة والتقانة ف

% مدن الندات  المحلدي اإلجمدداليو وتحسدين شدروط خدمدة العدداملين 2بنسدبة تصدل إلدى نحددو 

العلميدينو والعمدل علددى اسدتعادة العقددول الوطنيدة المهداجرةو يمكددن مدن تحقيددق تقددم حقيقددي 

وإلدى جاندب االمكاندات اذاتيدةو ينبغدي االسدتفادة مدن  ي السدودانافي مجال العلوم والتقاندة فد

اهتمام المنظمات الدولية المتزايد بتطوير التعلديم العدالي باعتبداره أساسداً لسدد فجدوة المعرفدة 

 بين الدول النامية والدول المتقدمة علمياًا
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لمعلوماتيددة لحدداو علددى االهتمددام بالمعلومددات والعلددم والتقانددة واإن مددا يدددفعنا إلددى اإل

هددو موضددوعية هددذا التوجددسو ومددا شددهدنا مددن جدددوى عاليددة فددي مجددال التنميددة واالرتقدداء 

بنوعية الحياة في الدول التي سدلكت هدذا السدبيلو وندورد فدي البداب األخيدر مدن هدذا الكتداب 

تجاربها المعاصرة الناجحدة التدي مكنتهدا مدن توديدع الفقدر والتخلدفو إلدى غيدر رجعدةو ومدا 

تمكن من تحقيق إنجازاتهدا المنشدودة إال باالعتمداد علدى قددرات العلدم والمعرفدة كان لها أن ت

ن االقتددداء بهددا يوجددب االهتمددام بهددذه القدددرات العظيمددة وإعمالهددا فددي تحقيددق إوالتقانددةا و

هدذا الكتداب تحكدي بوضددوو  البداب األخيدر مدن النمداذج التدي نوردهدا فديبعده ن إالتنميدةا 

 ن إدارة الوقددت قددد كاندت مددن بددين أهددم األسددباب التددي مكنددتأن إعمدال العلددم والتقانددة وحسدد

 من إنجاز ما جعلها نماذج تحتذىا بعه الدول

إن ما أسلفنا في شأن المعرفةو وركيزتها التعلديمو والعلدم والتقاندةو يشدير كلدس إلدى أن 

 األولويدة المطلقدة ينبغدي أن توجدس إلدى التنميدة اإلنسدانية القائمدة علدى مجتمدع المعرفدةا وأنددس

بددددون هدددذه األولويدددة سددديظل السدددبيل إلدددى تحقيدددق التنميدددة الشددداملة المتوازندددة لدددس القابليدددة 

خددر بهددا زلالسدتدامة وعددراًو ولقددد يقددع هدددر كبيددر فدي اإلمكانددات البشددرية والطبيعيددة التددي ي

السدودانا ولقدد تتعثدر اسدتدامة السددالم بسدبب القصدور فدي التنميدة التددي أشدرنا إلدى أنهدا أهددم 

 لسالم ومرتكزات الوحدةاركائز استدامة ا
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 استراتيجية لمستقبل التعليم في السودان: موجهات أساسية

 

إن مددنح األولويددة العاليددة للتعلدديمو وتوسدديع فرصددةو فددي كددل مراحلددس وبخاصددة فددي 

مرحلدة التعلديم األساسدي المعددزز ببرندام  فاعدل لمحدو األميددة والتعلديم المسدتمرو واسددتمرار 

العمل لالرتقاء بنوعيتسو ما عادت بحاجة إلى مزيدد مدن التبريدرا فداألمر قدد ثبتدت محوريتدس 

البشدرية وتغييدر واقدع األفدراد والمجتمعداتو بواقدع مدن تجدارب  وفاعليتس فدي بنداء القددرات

الدددول ولقدداء فددي التفكيددر والتقددويم علددى المسددتويين االقليمددي والدددوليا ولقددد شددهد القددرن 

الماضددي انعقدداد سلسددلة مددن اللقدداءات العالميددة والمددستمرات التددي نظددرت فددي أمددر التعلدديم 

تدس فدي مدستمر التعلديم للجميدعو الدذي انعقددد ومحوريتدس فدي التغييدر واالرتقداءا وبلدغ األمدر قم

لأللفيددة الثالثددة  األهددداففددي جددومتينا كمددا  اسددتقرت أولويددة التعلدديم بددين  1990فددي عددام 

ا ولمددا اسددتقر الددرأي علددى 2015وتأكيددد أهميددة تعمدديم التعلدديم األسدداس للجميددع بحلددول عددام 

وبخاصددة فددي الدددول ة والدددور المحددوري للتعلدديم فددي ذلددكو فددأهميددة إقامددة مجتمددع المعر

الناميددةو اقتددداًء بتجددارب الدددول المتقدمددةو ونجددوم التقدددم والتددألق بددين الدددول الناميددة التددي 

تمكندت مددن االنتقدال مددن حالددة الفقدر والتخلددفو إلدى صددفوف الدددول المتقدمدةو فيمددا عرددرف 

 بتجارب نمور شرق تسياا

اً ينبغدي علدى الفدرد وهكذا أضحى التعلديم حقداً مطلقداً تدوفره الدولدة والمجتمدع وواجبد

االنتفدداع بفرصددسا وانتشددار التعلدديم والتوسددع فددي فرصددس يسددهم فددي إقامددة مجتمددع المعرفددةو 

والتنمية اإلنسانيةو ويرسدرع خطدى التنميدة والتقددم بمدا يتيحدس مدن قددرات وإمكانداتو ارتقداًء 

بالوعي ومضاعفة للفدرص االقتصداديةا كمدا أندس يوسدع فدرص مشداركة األفدراد ومنظمدات 

جتمددع المدددني بفاعليددس فددي الحيدداة السياسددية واالقتصددادية واالجتماعيددة والثقافيددةا ويسددلح الم

األفراد بالعلم والمعرفةو سدالحاً فدي مواجهدة تحدديات المسدتقبل األمدر الدذي يقتضدي تحقيدق 

نقلددة نوعيددة فددي الفكددر التنمددوي بعامددة والفكددر التربددوي بخاصددةا كمددا أن للتعلدديم دوراً فددي 

لتفاهم في مجتمدع حدر بدين جميدع النداس والمجموعدات المختلفدةو بمدا يحقدق ترقية الحوار وا
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السددلم االجتمدداعيو ويدددعم السدددالم بددين الشددعوبا ولتفعيدددل األولويددة القصددوى الممنوحدددة 

للتعلديم فددي سياسدة الدولددةو ينبغدي التفكيددر فددي تصدميم اسددتراتيجية لتحقيدق ذلددكو ونعتقددد أن 

 تلك االستراتيجية يمكن إيجاز أهمها فيما يلي:العناصر األساسية التي تعين في تصميم 

 

إن المرحلة الحالية في حياة السدودانو وهدو ينتقدل مدن حالدة الحدرب إلدى رحداب  -1 

لتسددهم بفاعليددة فددي  األهدددافالسدالم تدددعو إلددى وضددع نظدام تعليمددي متكامددل وفاعددل محددد 

عددات األثنيددة مددداواة جددروو الحددرب وبندداء السددالم وتعزيددز التعددايش السددلمي بددين المجمو

والدينيددة والثقافيددة كافددةو وترسدديخ ثقافددة السددالم والوحدددة الوطنيددة والمواطنددة المتسدداوية 

 وتعميق حب الوطن في الناشئة وتزكية روو الجماعية في التعاون والتكافلا

 

توجيددس عنايددة بدداكرة إلعددادة تأهيددل قطدداع التعلدديم وإعمددار مسسسدداتس القائمددةو  -2 

س والمعاهدد والجامعداتو وتدوفير التجهيدزات واللدوازم التدي تعينهدا والتوسع في بناء المددار

 في أداء مهامها وتحقيق أهدافهاا

 

هتمددام بشددروط خدددمتهم ومعاشددهم بمددا عددداد المعلمددين وتدددريبهمو واالإالعنايددة ب -3 

يحقددق لهددم االسددتقرار واالسددتمرار فددي مهنددة التعلدديمو وعدددم هجرهددا أو الهجددرة فددي طلددب 

 اةأفضل في الدول األجنبيهروف معيشة وعمل 

 

 التركيز على االرتقاء بنوعية التعليم وجودتس في كل مراحلسا -4 

 

الددربط بددين التعلدديم وحاجددات المجتمددع بمددا يمكددن مددن تحقيددق التنميددة الشدداملة  -5 

 المتوازنة القابلة لالستدامةا
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المدددذكورة باالهتمدددام بالسياسدددات  األهددددافضدددبط توجهدددات وخطدددى تحقيدددق  -6 

ط التربويددة ومراجعتهددا لضددمان تحقيددق فاعليددة النظددام التربددوي وتمكنددس مددن تحقيددق والخطدد

 أهدافسا

 

إعادة النظر في النظام التعليمي القدائم فدي كدل مراحلدس ومكوناتدس ليتسدق مدع هدذه  -7 

 االستراتيجية المستقبليةا

 

 عقد األولوية للتعليم األساسي راقي النوعيةا -8 

 

التعليم النظدري والفندي والتقداني واإلسدراع فدي تحقيدق بلدوه مراعاة التوازن بين  -9 

 % في نظام التعليما60التعليم الفني 

 

األخددذ بمددنه  التعلدديم المسددتمر الددذي يبدددأ بمحددو األميددة األبجديددة والحضددارية  -10 

عددداد فدي كدل صددورهو والوهيفيدة والتقانيدة والرقميددةو ويمتدد كدل مراحددل العمدر ويتخلدل اإل

المعرفددة والمهدداراتو ويصددحح الميددول واالتجاهددات بمددا يجعددل التعلدديم  ويعددين فددي تجديددد

دائمددا فددي خدمددة االرتقدداء بنوعيددة حيدداة األفددراد والجماعددات والمجتمددعو ويحقددق التددوازن 

 وإعالء كرامتسا اإلنسانبينهاا وأن يكون داعما للحرية وحقوق 

و لتكملددة مددا جديددةاالسدتخدام السددليم لتكنولوجيدا المعلومددات واالتصدال كاليددات  /11 

تددوفير التعلديم للجميددع ب  يدوفره نظدام التعلدديم التقليددي والرسددميو وتخفديه تكلفتددسو   وذلدك 

والتوسددع فددي فرصددس وتحسددين نوعيتددسو ال سدديما مددن خددالل التعلدديم عددن بعددد والتعلدديم غيددر 

واسدتخدام القندوات التلفزيونيدة واإلذاعدة التعليميدة و وهدي أدوات تسدهل الوصددول النظداميو 

إلددى قطاعددات واسددعةو وخاصددة فددي أقدداليم الددبالد النائيددة والمهمشددةو تعجددز عنهددا فصددول 

 الدراسة التقليديةا وتسهم بذلك في تنمية المجتمعات المحلية وجسر الهوة التنمويةا 
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التوسددع فددي إتاحددة فددرص التعلدديم الثددانوي والعدداليو والتعلدديم الفنددي والمهنددي  -11 

 للجميعا

 

افي مدن التمويدل للتعلديم فدي كدل مراحلدس ومختلدف أنواعدس وبمدا توفير القدر الك -12 

 ييسر التوسع في مجانية التعليم الثانوي والعاليا

 

ي مدن تددوفير المدوارد الالزمددة للتعلديم العددام الدذي أحيلددت االتحددادتمكدين الحكدم  -13 

 للوالياتا تسمسسولي

 

ربويددة وإعددداد المددديرين ايددالء كليددات التربيددة اهتمامدداً أكبددر بمندداه  اإلدارة الت -14 

التربدويين علددى مسدتوى المدددارس والمحليددات والواليدات والمركددزو لمددا لديدارة مددن أهميددة 

بالغة في توجيس العملية التربويدة صدوب تحقيدق أهددافها فدي كدل مراحدل التعلديم ومدن حيدث 

 توجيدس مناهجهددا لخدمددة المجتمددع وتلبيددة حاجددات التنميددة مددن األطددر البشددرية جيدددة اإلعددداد

 والتدريبا

 

تأكيددد دور التربيددة فددي تعميددق االيمددان وغددرس القدديم الفاضددلة وحددب الخيددر  -15 

واالتجاهات االيجابية نحو الحياة والعمل والفضديلة والجمدال ممدا يمكدن المجتمدع مدن التدألق 

 الثقافي واالزدهار الحضاري والتقدما

 

ة فدي فرصدةا وقدد يقتضدي االهتمام بالتعليم في الريدف والباديدة تحقيقداً للمسداوا -16 

هددذا إعددادة النظددر فددي الددداخلياتو ولددو بصددورة انتقائيددة ترسدديخاً لفكددرة ديمقراطيددة التعلدديم 

 والمساواة في فرصة وضمان االستمرار فيسا
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مددنح األولويددة للمسدداواة بددين الجنسددين فددي فددرص التعلدديم فددي كددل مراحلددس بمددا  -17 

 االمرأةيرفع من التمييز وعدم المساواة على 

أهميددة التوافددق بددين مندداه  التعلدديم ومتطلبددات المجتمددع المحلددي والمتغيددرات  -18 

 الخارجيةا

 

تدددوفير البندددى التحتيدددة والمعيندددات والميزانيدددات الالزمدددة للجامعدددات ومراكدددز  -19 

 األبحاا التي تمكن من االنطالق في عهد الثقافة الرقميةا

 

ضرورة تفاعل المناه  الدراسية مدع القضدايا السياسدية واالجتماعيدة والثقافيدة  -20 

و والسددكان والبيئددةو والتنميددة اإلنسددانواالقتصددادية المعاصددرةو كقضددايا العولمددةو وحقددوق 

وبخاصدة القضدايا ذات الخصوصدية بالنسدبة لمحدديط السدودان االقليمدي العربدي واألفريقدديو 

زاعاتو والتأسديس للتنميدة القابلدة لالسدتدامة عبدر االرتقداء كقضية الشرق األوسطو وحل الن

 ية للمجتمع السوداني واالهتمام بالجودة وتعزيز القدرة التنافسيةااإلنتاجبالقدرات 

 

التوسددع فددي كليددات العلددوم والتكنولوجيددا والهندسددةو والتركيددز علددى التطبيقددات  -21 

 اااإلنمائية والتجارية في مناه  العلوم والتكنولوجي

 

االعتندداء بددالعلوم والمعددارف الحديثددة والتقانددة والهندسددة الحيويددة واالستشددعار  -22 

 والفضاء واألجرام السماويةاار حوالبمن بعد وقضايا المياه 
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لتعزيدز العمليدة تكنولوجيدا المعلومدات االستفادة مدن قددرات تقاندات االتصدال و -23 

الثدةلو وهدذا يتطلدب إدخدال التقاندة الرقميدة فدرص الدتعلم لالقنداة الثنطداق والتربوية وتوسيع 

  او لتحسين نوعية التعليم والتعلم وعلوم الحاسوب في مناه  المراحل التعليمية كافة

 

الددربط بدددين نظدددام التعلددديم السدددوداني والددنظم المتبعدددة فدددي النطددداقين االقليمدددي  -24 

والدددولي واتاحددة الفددرص لالسددداتذة والطددالب و خاصددة فددي مرحلدددة التعلدديم العدداليو مدددع 

فدرص لاإلجدازات الدراسديةل لألسداتذةووإقامة التوأمدة تاحدة إونظرائهم في هذين النطاقينو 

داخدددل الدددوطن ووالياتدددس المختلفدددةو وبينهدددا وبدددين والشدددراكات بدددين الجامعدددات والمعاهدددد 

الجامعددات والمعاهددد بخارجددسو والدددخول فددي الشددراكات والبددرام  المشددتركة فددي مجددالي 

 التدريس والبحثا

 

توجيددس المزيددد مددن االهتمددام بالبحددث العلمددي والتقدداني وتوهيددف قدددرتهما فددي  -25 

 سائقضاياه وتحقيق نموه وارتقافادة من إعمالها لمواجهة ترسيخ المعرفة في المجتمع واإل

 

االهتمددام بالقضددايا الفرعيددة واألساسددية التددي تنبثددق عددن هددذه العناصددر مثددل  -26 

 االستمرار في التعليم وتقليل الفارق التربويا

 

تحقيددق أكبددر قدددر مددن االسددتفادة مددن الفددرص التددي يتيحهددا التعدداون االقليمددي  -27 

 داناوالدولي في تعزيز النظام التربوي في السو

 

الحددددرص علددددى تنشددددئة األجيددددال المتتاليددددة فددددي روو المسددددسولية الوطنيددددة  -28 

واالجتماعيدة وخدمدة المجتمدع بصددورة تمكدن مدن تعزيدز قدددرات منظمدات المجتمدع المدددني 

واالنخراط في صفوفها ألداء هذا الدور أثناء الدراسدة وبعدد التخدرجا إن هدذه مسدألة بحاجدة 
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ة المسدتقلةو وحريدة الفكدر والشدجاعة األدبيدة التدي تصدب إلى إتاحة الحريةو وبناء الشخصدي

جميعهددا فددي تنميددة االسددتعداد لخدمددة المجتمددعا والعمددل علددى إعددداد قددادة منظمددات المجتمددع 

 المدني وازدهارهاا

 

 الصحية العناية

 

ترسدخ فدي أدبيددات الصدحة والعلدوم الطبيددة عندد تنداول مفهددوم الصدحة أنهدا ال تعنددي 

حالة غياب المرضىو وإنما يشمل هدذا المفهدوم اعتبدارات وعالقدات واسدعة كلهدا تتجدس إلدى 

ترسديخ العافيددة وطددول العمددر علدى أسدداس مددن توازنددات عديددةو تددوازن داخلددي يقددوم علددى 

وازن خددارجي يددسثر علددى الددذات البشددرية وحالددة التددوازن الجسدددي والعقلددي والنفسدديو وتدد

صدددحتها واعتاللهدددا خاصدددة مدددا اتصدددل بدددالتوازن مدددع البيئدددة االجتماعيدددة وتدددوازن البيئدددة 

نهدا تعدزز بعضدها بعضداًو إن هنالك عالقة حوارية بدين كدل هدذه التوازنداتو وإالطبيعيةا إذ 

 بأكملهااوتوافر أي ضرب من ضروبها يتطلب شيوع التوازن في المنظومة الصحية 

إن الصحة وثيقة االرتباط بالحق اإلنساني األولو حق البقداءو لدذا جداءت مقدمدة فدي 

معددايير ومسشددرات التنميددة البشددرية والتنميددة اإلنسددانية معدداًا إذ جرعددل المسشددر األول التمتددع 

بحيداة صدحية ممتددة تسسدس إلددى اسدتطالة فدي العمدر المتوقدع عنددد الدوالدةا ويددعو هدذا إلددى 

 للصحة االجتماعية أوسع نطاقاً من الصحة البدنيةا تبني نموذج

 

إن هددذا المفهددوم وهددذا التندداول ألمددر الصددحة قددد أفضددى إلددى مددنح األولويددة للصددحة 

الوقائيددة وتأكيددد أن تبدددأ بإصددحاو البيئددةا ويكددون التركيددز فيهددا مددن حيددث التدددبير للرعايددة 

نونو وبمشدداركتهمو الصددحية األساسددية وهددي الرعايددة الصددحية المقدمددة للندداس حيددث يسددك

 وبوسائل مقبولة لديهما
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إن دراسددة الحالددة الصددحية فددي السددودان والتخطدديط لالرتقدداء بهدداو وفددق سياسددات 

محددةو يحول دونس عدم توافر البياندات واإلحصداءات المطلوبدة بصدورة كافيدة لألخدذ بهدذا 

 المفهدددوم الواسدددع للصدددحة والتركيدددز علدددى مجددداالت إصدددحاو البيئدددةو والرعايدددة الصدددحية

ن المناه  المتبعدة فدي تقدويم الحالدة الصدحية تركدز علدى الصدحة البدنيدة دون إاألساسيةو إذ 

سواها وتعد البيانات المتصلة بالصدحة البدنيدةا وغالبداً مدا يدأتي الحدديث عدن إصدحاو البيئدة 

معممدداًو ويقتصددر عنددد تندداول الرعايددة الصددحية األساسددية علددى القددوى العاملددة فددي هددذا 

لمراكددز الصددحية وربمددا تددوافر الدددواءا وهددذه كلهددا قضددايا أكثددر اتصدداالً المجددالو وإعددداد ا

بالصحة العالجية من اتصدالها  بالصدحة الوقائيدةا لقدد التزمدت حكومدات السدودان المتعاقبدة 

بمنح أولويدة عاليدة لقطداع الصدحةو وهلدت تدوفر الخددمات الصدحية والددواء  االستقاللمنذ 

حينمددا فرضددت رسددوم علددى  1992 عدداميددة حتددى للمدواطنين بصددورة مجانيددة أو شددبس مجان

تلقي الخدمات الصدحية فدي مسسسدات الدولدة العالجيدة العامدةا وكدان مدن نتدائ  ذلدك أن بددأ 

االسدتثمار الخدداص فدي المجددال الصددحي وههدرت سلسددلة مدن المستشددفيات والمستوصددفات 

ثمار الطبيددة الخاصددةو إضددافة إلددى التوسددع فددي العيددادات الخاصددةا وبددالرغم مددن أن االسددت

الخدداص فددي مجددال الخدددمات الصددحية قددد وسددع فرصددهاو فانددس فددي ذات الوقددت قددد جعلهددا 

مركددزة فددي المدددن الكبددرى وفددي متندداول ميسددورى الحددال مددن المددواطنين بصددفة أساسدديةا 

فأسدهم ذلدك فدي مضداعفة معانداة المدواطنين فدي الحصدول علدى الخددمات الصدحية وضدمر 

تددي دخلددت بصددورة واسددعة فددي المجددال الصددحيا البعددد اإلنسدداني أمددام النظددرة التجاريددة ال

إدخدال نظدام التدأمين الصدحي الدذي  1992 عدامولتخفيف وقع ذلك على المواطنينو بدأ فدي 

واليدة مدن واليدات الدبالدا  21يهدف إلى تغطية العداملين فدي القطداعين العدام والخداص فدي 

 وهل هذا النظام يتوسع بخطى وئيدةا

ي أحيلددت إلددى الواليددات مسددئولية الخدددمات الصددحية حدداداالتوعندد البدددء فددي تطبيددق الحكددم 

العامدة وأوكلدت إدارتهدا إلدى وزارات الصدحة الوالئيدةو علدى حدين احتفظدت وزارة الصددحة 

يددة بمسددئوليات اإلشددراف العددامو وضددبط النوعيددةو والتخطدديطو والتنسدديقو والتفتدديش االتحاد
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الا ولكدن افتقددار الواليددات علدى الوحدددات الصدحيةو والعالقددات الدوليدة المتصددلة بهدذا المجدد

للمددوارد البشددرية والماليددة الالزمددة انعكددس سددلباً علددى مدددى ونوعيددة الخدددمات الصددحيةو 

فتددردت وأهملدددت المستشدددفيات والمرافدددق الصددحية األخدددرىو وتأهيلهدددا وصددديانتهاا فدددأدى 

كددذلكو إضددافة إلددى ضددغوط الحيدداةو واسددتئثار الحددرب األهليددة بجددزء كبيددر مددن المددوارد 

ى هجدرة أفددواج مدن األطبداء إلددى خدارج الدبالدو خاصدة إلددى الددول العربيدة بحثدداً العامدةو إلد

عددن فددرص أفضددل للعمددلو وهددروب مددن ضددعف المرتبددات والحددوافز المهنيددةو وتدددهور 

المرافددق الصددحيةو وافتقددار أغلبهددا ألبسددط المقومددات التددي تعددين الطبيددب فددي أداء عملددسو 

البشدددرية المسددداعدة األخدددرى  خاصدددة الدددنقص فدددي مسدددتويات التمدددريه المسهدددل والقدددوى

والمستشددفيات والمراكددز الصددحية المجهددزة تجهيددزاً وافيدداً بالمعامددل والمعدددات الطبيددةا لقددد 

% مدن جملدة الخدريجين 90بلغت نسبة األطبداء المتخدرجين الدذين يهداجرون لخدارج الدبالد 

 طبيب سنوياًا 800الذين يقدر عددهم بحوالي 

اعتدرت الخددمات الصدحية اليعندي التقليدل مدن  إن اإلشارة للمعوقات والنقائص التدي

شددأن الجهدددود الكبيدددرة التدددي هلدددت تبدددذل لالرتقدداء بالخددددمات الصدددحية فدددي بلدددد مترامدددي 

األطدرافو يعدداني مددن عدددم كفايددة البنيددات التحتيدة إضددافة إلددى الوضددع االقتصددادي الحددالي 

لتصددحرو للددبالد النددات  عددن انعكاسددات الحددرب األهليددة والنزاعدداتو وموجددات الجفدداف وا

والسدديولو والنددزووو وتدددفق الالجئددين مددن األقطددار المجدداورة إضددافة إلددى التددأثير السددلبي 

للعقوبات والحصار االقتصاديا إذ أفضى ذلدك إلدى أن تواجدس الخددمات الصدحية نقدص فدي 

التمويدل وعددم ضدمان الوفداء بالمبدالغ المصدددقة فدي الميزانيدة العامدة وميزانيدات الواليدداتا 

ل السددالبة التددي تواجددس الخدددمات الصددحية العديددد مددن العوامددلو نددذكر منهددا وزاد فددي العوامدد

تفشي الفقدرو وسدوء التغذيدةو وانخفداض معددالت التطعديم مدن األوبئدة واألمدراض المعديدةو 

وتردي صحة البيئدة وتلدوا الميداهو وتفشدي األميدة والدنقص فدي مسدتويات الدوعي الصدحي 

 المطلوبةا
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متأمدل فدي السياسدات الصدحية فدي السدودان والسدعي وبالرغم من كل ما تقدمو فان ال

إلدددى التخطددديط االسدددتراتيجي لالرتقددداء بالخددددمات الصدددحيةو يتأكدددد لدددس صدددحة المبدددادع 

والموجهات والسياسات العامدة التدي أخدذت بهدا الدولدة عنددما صداغت اسدتراتيجتها الشداملة 

بددع قرنيددة و بددل وفددي سددعيها الجديددد عندددما اختطددت اسددتراتيجية ر2002 – 1992لفتددرة 

لمسدتقبل الخددمات الصددحية فدي الددبالدو إذ جداءت تلدك المبددادع متطابقدة مددع مبدادع مددستمر 

لالماتددةل حيددث جدداء االهتمدددام األساسددي بتعمدديم الرعايددة الصدددحية األوليددة نوعدداً ووقايدددة 

الصدحيح الهدددف األساسدي للتنميددة  اإلنسددانوعالجداً وتددأهيالً فدي كددل أنحداء القطددرا وجرعدل 

االجتماعيدة ووسديلتها مدع التركيدز علدى العدالدة فدي بسدط تلدك الخددمات الصدحية األساسديةا 

ددممت فددي ضددوء تلددك المبددادع جدداءت  ددددت والبددرام  التددي صر كمددا ان األولويددات التددي حر

و متسدقة مدع المعدايير الدوليددة التدي تعاوندت فددي إرسدائها مدع السددودان فدي خططدس وبرامجددس

بصورة أساسيةو منظمات دوليدة ثدالا هدي منظمدة الصدحة العالميدة واليونسديف وصدندوق 

 المتحدة للنشاطات السكانيةا األمم

االهتمددام ببسددط الرعايددة الصددحية األوليددة والسددعي لالرتقدداء بالخدددمات  إطدداروفددي 

الصددحية الوقائيددة والعالجيددةو مرنحددت بددرام  التحصددينو الموجهددة إلددى األطفددال واألمهددات 

والصدحة االنجابيدةو أعلددى األولويداتو كمددا أن رئديس الجمهوريددة قدد أبدددى اهتمامداً بصددحة 

األطفال وقاد بنفسس حمالت التطعيم ضد أمراض الطفولدة الفتاكدة السدتة وبخاصدة الدتخلص 

من شلل األطفدالا وقدد عدزز ذلدك فدي مجدال مكافحدة األمدراض المعديدة والوبائيدة بتصدميم 

ريدداو والدددرنو والعددوز المندداعي البشددري )االيدددز(و والفرنديددد بددرام  قوميددة لمكافحددة المال

)دودة غينيدددا( والعمدددى النهدددريو والبلهارسدددياو مدددع مواصدددلة برندددام  مكافحدددة الكدددالزار 

 والسحاياا

 

 ولعل أهم متطلبات تحقيق العدالة في مجال الخدمات الصحية:
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لرعايدددة تعزيددز مشدداركة المددواطنين والمجتمعددات المحليددة فددي بسددط خدددمات ا -1 

 الصحية األساسية

 تدعيم الخدمات البيئية والصحة المدرسية -2 

 التدريب المستمر لألطباء والكوادر الطبية المساعدة -3 

الددتمكن مددن تحديددد أهددداف كميددة فددي مجددالي الصددحة الوقائيددة والعالجيددة علددى  -4 

 أساس التحكم في المسشرات الممكنة من قياس الحالة الصحيةا

تدديقظ ألهميددة الرعايددة الصددحيةو خاصددة األساسدديةو والتخطدديط إن مددا تحقددق مددن 

االسددتراتيجي السددليم وتعمددديم البددرام  المعنيدددة فددي تنزيددل االسدددتراتيجيات والخطددط علدددى 

أرض الواقددددعو وتمليددددك المددددواطنين قضددددية الرعايددددة الصددددحية األساسددددية مددددع إدرا  أن 

الددنقص الددذي مددا يددزال المحددددات األساسددية لتنفيددذ االسددتراتيجيات والخطددط والبددرام  هددى 

ماثالً في القدوى البشدرية المسهلدةو المهنيدة والمسداعدةو إضدافة إلدى عامدل الهجدرةو ونقدص 

التمويددل العددامو وضددمور وفدداء المنظمددات الدوليددة بالتزاماتهددا المقددررة للسددودانو يدددفع إلددى 

تمراًو التعويل على التوسع فدي إعدداد األطدر الصدحية البشدرية الالزمدة وتددريبها تددريباً مسد

يجددابي للسددالم إوالعمددل علددى عددودة بعدده الكفدداءات مددن الخددارجو ومددا يررجددى مددن عائددد 

إمكدان إعدادة التأهيدل والتنميدة مدن المددوارد الوطنيدة واجتدذاب المزيدد مدن التددفقات الماليددة و

واالسدددتثمارات مدددن الخدددارجا ذلدددك أن الدددنقص لددديس فدددي الرؤيدددة والتصدددور والتخطددديط 

اإلمكانددات علددى نحددو مددا أبنددا فددي فقددرات هددذا الجددزء مددن والبرمجددة وإنمددا بسددبب قصددور 

 الكتابا
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 العمالة

 التنمية البشرية على مرحلتينو والتعليم هو المرحلة األولى و أما تهيئة تنطوي 

 

 فرص العمل فهو المرحالة الثانيةا 

 

يشكل إتاحة فرص العمل المنت  المجزي الدذي يدوفر مسدتو مدن الددخل يدسمن الوفداء 

بالحاجدات األساسديةو االجتماعيدة والماديددة لينسدان ركنداً أساسدياً فددي التنميدة اإلنسدانيةا لددذا 

العمالدة وتدوفر فرصدها  1995جعلت قمة التنمية االجتماعيةو التي انعقدت بكوبنهداجن عدام 

أحددد المسددائل المحوريددة الددثالا التددي تناولتهااودعددت إلددى التددوفير الكامددل لفددرص العمالددة 

جددرا وجعلددت فددي مقدمددة مسشددرات قياسددها األساسددية نسددبة العدداملين إلددى عدددد مدفوعددة األ

السدكان مدن الشدريحة العمريدة القدادرة علدى العمدلو ونسدبة العطالدة ونسدبة مسداهمة القطداع 

غيدددر الرسدددمي ومددددى مسددداهمتس فدددي الحدددل الكلدددي للعمالدددةا ويضددديف الدددبعه إلدددى تلدددك 

مددفوع األجدرا ولقدد أههدر مسددح  المسشدرات حجدم التوهيدف الدذاتيو والعمدل األسدري غيدر

أن نسددبة العطالددة فددي ذلددك  1996الهجددرة والقددوى العاملددة الددذي أجددرى فددي السددودان عددام 

% بدين اإلندااا وكدان 3 24% بدين الدذكور و 1 13% و 6 16العام قد بلغدت فدي مجملهدا 

معظدم العداطلين مددن سدكان الريدفو بينمددا تتندامى نسددبة العطالدة بصدورة أسددرع فدي المدددنا 

تصدداعدت نسددبة العطالددةو بصددورة ملحوهدددةو مددن مطلددع السددبعينات إلددى منتصدددف  وقددد

التسعينات وتحتل الزراعة موقعاً متقدماً فدي سدوق العمدل رغدم أن نصديبها فدي ذلدك السدوق 

ا بينما نشأت معظدم فدرص العمدل 1996% عام 4 56إلى  1983% عام 1 70تقلص من 

ارةا ويظهددر تحليددل أرقددام العمالدددة الجديدددة فددي ذات الفتددرة فددي قطدداعي الخددددمات والتجدد

 والعطالة أن معظم العاملين بأجر من الرجال والقلة منهم من النساءا

هل القطاع العدام الشدكل مصددراً أساسدياً للعمالدةو وإن اتخدذت أحيانداً شدكل العطالدة 

ي خاصدةا وإندس بدالرغم االتحدادالمقنعةو بعد التوسع الكبيدر فدي التوهيدف فدي أجهدزة الحكدم 

اوالت الحكومددة فددي مجددال زيددادة المرتبدداتو فددان التصدداعد المسددتمر فددي نسددبة مددن محدد
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التضدخم المداليو حتددى وقدت قريدبو كددان يبتلدع تلددك الزيداداتو بدل يفوقهدداو بمقيداس القيمددة 

 الحقيقية للنقودا

 

إن السودان ليتطلع إلى زيادة فرص العمالدة نسدبة لمدا تتيحدس الزيدادة المتصداعدة مدن 

ص فددي مجددال تطددوير البنيددات األساسددية وإعددادة تأهيددل الخدددمات عائدددات الددنفط مددن فددر

و خاصدة الزراعدة والصدناعة اإلنتداجاالجتماعية والتوسع فيهداو وكدذا التوسدع فدي قطاعدات 

 والتعدينو األمر الذي سيفضي إلى خلق فرص متزايدة للعمالة المنتجةا

والجهددداز  ولتوسدديع فدددرص العمالددة المنتجدددةو فإندددس ينبغددي للدولدددةو فددي سياسددداتهاو

الصدددغريةو والصدددغيرة  اإلنتدداجالمصددرفيو أن يوجهدددا عنايددة خاصدددة لتطددوير مسسسدددات 

والمتوسددطةو وأن تمددنح مددن التسددهيالت الماليددة والسددند التقدداني والفندديو واالهتمددام بتدددريب 

القددوى العاملددة بهدداو مهنيدداً وفنيدداًو وفددي فنددون اإلدارة والتسددويقو بمددا يمكنهددا مددن االزدهددار 

رص وإتاحة المزيدد مدن فدرص العمدل المندت  المجدزيا وأن توسدع الصدناديق االجتماعيدة فد

 تمويل مشروعات األسر المنتجةو والحرفيينو والداخلين في مجاالت التوهيف الذاتيا

ن تحقيق السالم الوشيك سيفتح تفداق االسدتثمار أمدام القطداع الخداص إوكما أشرناو ف

السدددوداني وأمدددام االسدددتثمارات العربيدددة واألجنبيدددة فدددي السدددودانا إن المهمدددة فدددي السدددعي 

ط لحسددن اسددتثمارها التهيددس السددتقبالها بالمزيددد مددن القددوى لتوسدديع فددرص العمالددة أن يرخطدد

العاملددة جيدددة اإلعددداد والتدددريبو ومراجعددة سياسددات العمددل وشددروطسو ورعايددة المبددادع 

األساسدية التددي أرسديت فددي الدسدتور وفددي قددوانين العمدل المتتاليددة بفضدل نضددال العدداملينو 

لمبدادع األساسدية التدي ينبغدي أن وتلك التي أررسيت في إعدالن منظمدة العمدل الدوليدة حدول ا

 تسود في موقع العملو والتي عالجها في أربعة محاور:

 حرية التنظيم والحق في المساومة الجماعية -1 

 محاربة السخرة والعمل اإلجباري -2 

 منع عمالة األطفال -3 
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 عدم التمييز في مواقع العمل -4 

 

 

القائمدة علدى المعرفدة والتمتدع بالحريدة لقد وسعنا الحديث في شدأن التنميدة اإلنسدانية 

علددى قدددم المسدداواة لجميددع الندداسو فددان المسمددل أن يفضددي ذلددك إلددى اندددماج اجتمدداعيو 

وتماسك مجتمعي عبدر إتاحدة فدرص المشداركة متسداويةو للنداسو فدي كدل شدئون المجتمدعو 

 وتمكين المجتمع من بسط سلطانس على جميع أمرها

د التي يريددها لمسدتقبلس فدي مجتمدع السدالمو يتحدتم وليحقق السودان الغايات والمقاص

عليس أن يمنح التنمية اإلنسانيةو في كدل أبعادهدا التدي أشدرنا إليهداو األولويدة المطلقدة فدي كدل 

و اإلنسدانسعيس التنمدويو ليدتمكن مدن أن يمدنح ألهلدس أفضدل مدا فدي الحيداةو بأفضدل مدا فدي 

إذ التنميددة الشداملة المتكاملدة المتوازنددة  عقلدسو وفكدرهو وجهددهو وطاقددة العمدل واإلبدداع فيدسا

و وسدديلتها األقدددر وغايتهددا األسددمىا بددس تربنددى وإلددى إسددعادهو وصددون حريتددس اإلنسددانيبنيهدا 

وكرامتددسو تسددعىا ولقددد ترسددخ اقتندداع فددي الفكددر التنمددوي المعاصددر يقددوم علددى حقيقددة أن 

ة واالجتماعيدددة التنميددة اإلنسددانية هددي أسدداس كدددل ضددروب التنميددة السياسددية واالقتصددادي

والثقافيدةو لينسدان وللمجتمدع معداًا لدذا فدان التنميدة اإلنسدانية تعتبدر فدي مقدمدة الددعائمو بددل 

والمرتكددز األساسددي الممكددن مددن تحقيددق التنميددة الشدداملة المتكاملددة المتوازنددة العادلددةا وإن 

بويددةو و وبالتنميددة الصددحيةو والتنميددة التراإلنسددانهددذا يتطلددب االهتمددام بالحريددة وحقددوق 

وتوجيس عناية خاصة إلى التعليم المهندي والثقدافي والفندي وعلدوم االتصدال والتقاندة الرقميدة 

العاليددةا وبددذل أكبددر الجهددود إلتاحددة فددرص العمددل المنددت  المجددزي الددذي يدددر دخددالً كافيدداً 

 لتأمين مستو كريم من المعيشة للفرد واألسر والجماعاتا

وتعزيددز مسددارهاو ينبغددي اإليفدداء بمتطلبددات ولتحقيددق هددذه الغايددة التنمويددة الكبددرى 

التنميدة اإلنسددانية ومتطلبدات أساسددية أخددرى يدأتي فددي مقدددمتها استئصدال الفقددرو واالعتمدداد 

علددى الددذات والتنميددة الريفيددةو واالهتمددام بالصددناعات الثقافيددةو والتركيددز علددى المعلومددات 
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افة إلددى الددتخلص مددن عددبء والمعلوماتيدة والعلددم والتقانددةو وتطددوير البنددى األساسدية باإلضدد

 الدين الخارجيا

  

 

 

 استئصال الفقر

و إذ يقعدد إبداعدسو اإلنسدانالفقر وصمة عار فدي جبدين اإلنسدانيةو وانتقداص لكرامدة 

وقدرة العمل فيسو فيحول دون تلبية حاجاتدس األساسدية الروحيدةو واالقتصدادية واالجتماعيدة 

وسياسددية وإنسددانية واجتماعيددةا وعلددى والثقافيددةا ومكافحتددس واقتالعددس مسددسولية أخالقيددة 

 الدولية تقع هذه المسسولية واستحقاقاتهاا األسرةكاهل الدولةو والمجتمعو ومنظماتسو و

المتحددة لأللفيددة الثالثددة والتدي عقدددت عددام  األمددملدذا لدديس بمسددتغرب أن جعلدت قمددة 

قبدل ذلددك التنمويدة التددي حدددتها ا و األهددافالقضداء علدى الفقددر والجدوع مدن أوئددل  2000

بتسددعة عقددود جدداء فددي مسددتهل فاتحددة النظددام األساسددي لمنظمددة العمددل الدوليددة لال يمكددن 

تحقيددق السددالم العددالمي المسددتدام إال إذا ارتكددز علددى العدالددة االجتماعيددةلا كمددا جدداء فددي 

لإن الفقددر يعتبددر العددائق الرئيسددي فددي  1942إعددالن فيالدلفيددا الددذي أقرتددس المنظمددة عددام 

عدالددة االجتماعيددةلا أمددا القمددة العالميددة للتنميددة االجتماعيددة التددي عقدددت طريددق السددالم وال

و فقددد جعلدددت األولويددة األولددى فددي أهددددافها القضدداء علددى الفقدددر 1995بكوبنهدداجن عددام 

والعطالددة والعزلددة االجتماعيددةا وبددين الفقددر والعطالددة والعزلددة االجتماعيددة عالقددة سددببية 

ى الفقدر فدي مقدررات قمتدي مدونتراي وجوهانسدبرج متبادلةا وجاء تأكيد أولوية القضداء علد

)النيبداد( فدي عدام  أفريقيداا كمدا أكددت تلدك األولويدة الشدراكة الجديددة لتنميدة 2002في عام 

قدد أكددت أن واحدداً مدن كدل خمسدة أفدراد   1996ا وكانت قمة الغذاء في روما عدام 2000

لتنميدة الزراعيدة إلدى هدذه من سكان العالم يعيش في فقر مددقعا وأضداف الصدندوق الددولي ل
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الحقيقددة أن الفقددراء يعيشددون حالددة تراجددع فددي قدددراتهم علددى التحددرر مددن الخددوف والجددوع 

وعلى أن يكون لهم صدوت مسدموعا وأن الحدد مدن الفقدر يتعلدق بتمكدين الفقدراء مدن إحدداا 

تحول فدي حيداتهم وفدي سدبل كسدب عيشدهم بمسداندة الحكومدات والمجتمدع المددني فدي خلدق 

لتدي تمكدن الفقدراء إحدداا ذلدك التحدولا كمدا أكدد مسدئولو الصدندوق أن االهتمددام الظدروف ا

ا ومددن جانبددس حددذر البنددك الدددولي فددي  الددذي يرددولى حاليدداً للحددد مددن الفقددر اليددزال غيددر كدداف 

أن التحسدن فدي رفاهيدة البشدر لدن يحددا مدا لدم يحصدل الفقدراء علدى الخددمات من  هريراتق

ن االنفدراج فدي إونتيجدة للبطالدة والعزلدة االجتماعيدةو فدبتكلفة أرخصا وبما أن الفقر سدبب 

 المجاالت الثالثة رهين بمكافحتس والقضاء عليسا

وحالددة الفقرتقددوم علددى انخفدداض مسددتوى الدددخل المطلددق ا وقددد حدددد البنددك الدددولي 

مقجار الدخل الذي يمثل لعتبة الفقرل أو ل خدط الفقدرل و والدذي إذا مدا انخفده دخدل الفدرد 

دداد الفقدراءعنس في اليد ا كمدا حدددت بعده الددول خطوطهدا القوميدة للفقدر ومو أصدبح فدي عم

  استناداً على تكلفة الحد األدنى من الغذاء للفردا

وفددي السددودان تضددافرت عوامددل عديدددة علددى تفدداقم مشددكلة الفقددرو التددي وجدددت   

تمدداعي اهتمامدداً نسددبياً فددي العقدددين األخيددرينو منهددا عدددم كفايددة النظددام االقتصددادي واالج

والخطددط التنمويددة إلصددالحسو وارتفدداع معدددالت التضددخم وإن تمددت محاصددرتها وخفضددها 

إلدى رقددم واحددد فددي السددنوات األخيددرةو والعوامددل الطبيعيددة كالجفدداف والتصددحر والسدديولو 

والحددرب األهليددة وتددداعياتهاو وتوجيددس المددوارد فددي غيددر وجوههددا الصددحيحة بسددبب هددذه 

يدر منهداو واألخددذ بسياسدة تحريدر السدوق واالقتصدداد الحدربو التدي اسدتحوذت علددى قددر كب

معداً دون التدوقي مدن االنعكاسدات االجتماعيدة السدالبة لدذلك الدنه و وانخفداض االنفداق علدى 

الخددددمات االجتماعيدددة األساسددديةو ورفدددع الددددعمو والحصدددار السياسدددي واالقتصدددادي فدددي 

قددر مددن أسددباب عدددم التسددعيناتو وتدددني االسددتثمار فددي بندداء قدددرات الفقددراءا فأضددحى الف

االستقرار والتبرم الذي طفحدت تثداره فخلفدت نزاعدات فدي عددد مدن أقداليم الدبالد بلغدت حدد 

 االحتراب في بعضهاا
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لقد تم إنشاء العديد مدن الصدناديق االجتماعيدةو لتخفيدف وطدأة الفقدر ووقدع سياسدات 

تحريددر االقتصدداد والسددوقو وبسدددط شددبكات أمددان تعددين فدددي التددوازن االجتمدداعي أهمهدددا 

صددندوق التكافددلو وصددندوق التددأمين االجتمدداعيو وصددندوق دعددم الطددالبو و الصددندوق 

ندوق تدددريب العدداملين الددذين تددأثر القددومي للمعاشدداتو وصددندوق التددأمين الصددحيو وصدد

وضدعهم الددوهيفي بسدبب سياسددات التخصدديص إضدافة إلددى إعمددال مدوارد صددندوق الزكدداة 

في مجال محاربة الفقر بصورة أوسدعو والزيدادات المتتاليدة فدي األجدور والمرتبداتو والتدي 

و رالممتدددة دوراً مقددراً فدي تخفيددف وطدأة الفقدد األسدرةكدان مدن المسمددل أن تدسدي مدع نظددام 

ولكن مع بذل كدل هدذه الجهدود وإقامدة هدذه البندى  وتوفير مستويات معيشية أفضل للمواطنا

المسسسيةو فانها لم تكن قادرة على مواجهة تصاعد الفقدر لألسدباب سدالفة الدذكرو وبخاصدة 

استمرار الحرب وتوقدف العدون الخدارجيا حددا كدل هدذا فدي أجدواء العولمدة الجديددة التدي 

 النامية في مواجهة مهمة جسيمة كمكافحة الفقر والسعي إلى اقتالعساتحد من قدرة الدول 

أفضدددى هدددذا الوضدددع إلدددى تعميددددق اإلدرا  بأهميدددة انتهددداج سياسدددات اقتصددددادية 

مرجحددة لمصددلحة الفقددراءو تكددون أكثددر عمقدداً وتددأثيراً فددي  إجددراءاتواجتماعيددة واتخدداذ 

يتطلدددب مواجهدددة شددداملة النظدددام االقتصدددادي االجتمددداعي السدددائد فدددي الدددبالدو ألن األمدددر 

ومتكاملدة ذات فاعليدة تشددمل أقداليم السددودان كافدة وفدق خطددة رصدينة وتددوافر تليدات كفيئددة 

تلددك الخطددةا وأن األمددر يتتطلددب اتخدداذ سياسددات كليددة  إطددارلتنفيددذ البددرام  المندرجددة فددي 

نيددت  وقطاعيددة وجهويددة مددع توجيددس عنايددة خاصددة إلددى األقدداليم التددي تددأثرت بددالحرب ومر

لجفدداف والتصددحرو وتلددك التددي اجتاحتهددا الفيضددانات والسدديولو واألقدداليم التددي بموجددات ا

تتميددز بوجددود أعددداد كبيددرة مددن الفقددراء والنددازحين بهدداا وأن هددذا يتطلددب كددذلك تصددميم 

وإنشددداء األدوات واةليدددات القدددادرة علدددى تنفيدددذ تلدددك البدددرام  وقيددداس فاعليتهدددا وتثارهدددا 

 بدء بتخفيف وقع الفقر المدقعاونجاحها في مكافحة الفقرا وأن يكون ال
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وللتمكن من تحقيق هذه المواجهدة الشداملةو أنشدأت الحكومدة وحددة خاصدة بمكافحدة 

الفقددر فددي وزارة الماليددة واالقتصدداد الددوطنيو ووضددعت اسددتراتيجية قوميددة لتخفيددف وطددأة 

 وفق الموجهات التالية: 2020الفقر وخفضس إلى النصف بحلول عام 

مدة لتسدريع النمدو االقتصدادي والتنميدة االجتماعيدة وضدمان توفير الظدروف المالئ -

 حصول الفقراء على نصيب معقول من حصيلة هذا النموا

 اتباع سياسات استثمارية توفر فرص عمل أوسعا -

 توسيع وتعزيز مشروعات التنمية الريفية المتكاملة وبرامجها الحاليةا -

كددل أنحدداء السددودان وزيددادة  تعمدديم فددرص الرعايددة الصددحية األوليددة للفقددراء فددي -

 تغطية تطعيم األطفال والقضاء على األمراض الفتاكةا

 خفه نسبة الوفيات واألمراض الوبائيةا -

 االرتقاء بمستويات التغذيةا -

 توفير مياه الشرب النقية ووسائل الصرف الصحيا -

نفددداق الحكددومي المخصدددص فددي الميزانيدددة العامددة للخددددمات األساسدددية زيددادة اإل -

وأهمهدا الدتعلم والصدحةو وضدمان تدوفير تعلديم أساسدي لكدل األطفدال وخفده نسددبة 

 الفاقد التربويا

 توفير السكن المالئم منخفه التكلفة ومتسق مع البيئةا -

 

وحددت االستراتيجية أهددافاً قطاعيدة لقطاعدات الزراعدة والتربيدة والصدحة وقطداع 

 والعمل والتدريب واإلسكان والمياها المرأة

االقتصددادية التددي ينبغددي إتباعهددا  جددراءاتددت االسددتراتيجية السياسددات واإلكمددا حدد

% بنهايددة العقددد الثدداني مددن هددذا القددرنو وتحقيددق 50لتحقيددق هدددف خفدده الفقددر بنسددبة 

القطاعيددة المحددددةا وتدددور كلهددا فددي إتبدداع سياسددات اقتصددادية كليددة لمصددلحة  األهددداف

مجداالت الضدرائب والجمدار  وسياسدات الفقراء واألخذ بسياسات تفضيلية لمصدلحتهم فدي 
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تشدجع المشدروعات ذات األثدر المباشدر علدى فدرص العمالدة والتشدغيلو وخفده الضدرائب 

علددى السددلع والخدددمات األساسددية للفقددراءو وفددرض ضددرائب إضددافية علددى السددلع الكماليددة 

وتوجيدددس عوائددددها لصدددناديق الددددعم االجتمددداعيو وتوسددديع فدددرص توهيدددف الخدددريجينو 

عيدددات الطوعيدددة الوطنيدددة للمسددداهمة فدددي المشدددروعات الموجهدددة لمصدددلحة وتشدددجيع الجم

ي االتحدددادالفقدددراءو وزيدددادة االعتمدددادات المخصصدددة لقطددداع الخددددمات علدددى المسدددتويين 

والددوالئيو والتوسددع فددي قددروض البنددو  الموجهددة للفقددراء مددع إدخددال مرونددة فددي شددروط 

 وسداد ضمانات تلك القروضا

 

تصدميمو واضدحة السياسدات واألهدداف والمسدسوليات إن هدذه االسدتراتيجيةو جيددة ال

يددة والوالئيددة والقطاعيددةو سددتحدا أثرهددا المرجددو وتحقددق هدددفها المرسددوم إذا مددا االتحاد

الدوليددة فددي النهددوض بأعبائهدداو وأن  األسددرةتالقددت جهددود الدولددة والمجتمددع ومنظماتددس و

ددد لهدا مدن  والخددماتو وسدلطات الواليدات خاصدة فدي أداء مد اإلنتداجتحرص قطاعدات  ا حر

واجدب فددي إنفدداذ هدذه االسددتراتيجيةا وعلددى كدل الجهددات الوطنيددة المشداركة فددي تنفيددذها أن 

الدوليدة عبدر مسدالك التعداون الددولي  األسدرةتبدذل قصدارى جهددهاو مسدتعينة بمدا يدأتي مدن 

المختلفدةا وعلدى الدولدة يقدع العدبء األكبدر خاصدة فدي المرحلدة األولدىو إذ عليهدا مسددسولية 

السياسددات والقددوانين فددي مصددلحة الفقددراء والكفيلددة بددإخراجهم مددن دائددرة الفقددر  إصدددار

والمسددغبةو وإدخددالهم فددي دائددرة العمالددة المنتجددة المجزيددةو وصددياغة المشدداريع الصددغيرة 

والمتوسدطة ذات العائددد السددريع ودعمهداا وأن تتوسددع فددي دعدم مشددروعات التشددغيل الددذاتي 

واالسددتهال  وبسددط الخدددماتو وبخاصددة  اإلنتداج ومشدروعات األسددر المنتجددةو وتعاونيددات

الصددحةو وميدداه الشددرب النقيددةو والتعلدديم والتدددريب ودعمهددا لمصددلحة الفقددراءو وتعزيددز 

قدرات منظمات المجتمدع المددني لتكدون قدادرة علدى االضدطالع بددورها فدي مكافحدة الفقدر 

سدددسولية والقضدداء عليدددسا وعلدددى المجتمددع والمنظمدددات الطوعيدددة مسددسولية ال تقدددل عدددن م

الدولدةو فدي المرحلددة األولدىو وتتعدداهم طرديداً مدع نمددو منظمدات المجتمددع وتعزيدز قدددراتها 



 423 

الدوليددة مددن منظمددات ووكدداالت متخصصددةو ومنظمددات غيددر  األسددرةونمددو خبراتهدداا أمددا 

حكوميددةو فينبغددي عليهددا الوفدداء بمددا قطعتددس علددى نفسددها مددن التزامدداتو خاصددة فددي مجددال 

م التنميددة االجتماعيددةا وعلددى الصددناديق االجتماعيددة والوحدددات تددوفير المددوارد الكافيددة لدددع

المخصصة لمكافحة الفقر ودعم الفقراءو عل كل مسدتويات الحكدم وفدي كدل القطاعداتو أن 

تواصددل برامجهددا فددي هددذا المجددالو وأن تطورهددا وترتقددي بنوعيتهددا وجدددواهاو وأن توسددع 

اتق النظدام المصدرفي تقدع مسدسولية مكاناتها ومداهاو وتعزز قدرات العاملين بهاا وعلدى عدإ

اجتماعيددة عظيمددة تجدداه الفقددراءو بتخصدديص قددروض حسددنة وميسددرة لدددعم مشددروعات 

 الفقراءا

إذن ال بددد للمجتمددع السدددودانيو بكددل فئاتددس وقطاعاتدددسوأن يخددص استئصددال الفقدددر 

 باألولوية القصوى التي تتكافأ مع شروره وخطره على األفراد والمجتمعاتا

 

 الريفيةالتنمية 

 

إن ريددف السددودانو وباديتددسو وفضدداءاتس هددي المددوطن األساسددي إلنسددانسو وموقددع 

ن معظدم أهدل السدودان يعيشدون ويعملدون فدي إتواجد ثرواتس الطبيعيةو الظداهرة والكامندةا و

المندداطق الريفيدددة والبدويددةو لدددذا فددان اسدددتنهاض إنسددان الريدددف وتعزيددز قدراتدددسو وخلدددق 

الظروف الممكنة إعمال تلدك القددرات إلدى أقصدى مددياتهاو وحسدن ورشدد اسدتثمار الفديه 

صدحيحة إلحدداا اإللهي الهائل من الموارد الطبيعيةو التدي حبدى بهدا السدودانو هدو البدايدة ال

التنميددة اإلنسددانية وإلددى استئصددال الفقددرو وتحقيددق مسددتويات أعلددى مددن التنميددةو واالرتقدداء 

بنوعيددة حيدداة السددودانيينا وإن تهيئددة الظددروف الممكنددة مددن اسددتثمار قدددرات البشددر ورشددد 

وإسدعادهو ال يدتم أو يرمكدن لدس  اإلنسداناستعمال الموارد الطبيعيدة ليكدون ذلدك كلدس فدي خدمدة 

بالتنمية الريفية الشاملةا هذه التنمية التدي تعندي االهتمدام بإنسدان الريدفو صدحةو ومدأكالً  إال

ومشددرباًو ومسددكناً وبيئددةو وتعليمدداً وتدددريباً يرتقيددان بتنميددة قدراتددس وإعمالهددا فددي تطددوير 
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المكسدب المددر للددخل المجدزيا وإنسدان  اإلنتداجحياتسو عبر إتاحة فرص العمل واالرتقاء ب

ي أهلددس مددن الجنسددين وبمددا أن هلمدداً اجتماعيدداً ممتددداً عبددر الحقددب قددد أصدداب الريددف يعندد

و فددان صددون حقوقهددا وإتاحددة الفدددرص المتسدداوية لهددا فددي العمددلو وفددي االنتفددداع المددرأة

بالخدددمات االجتماعيددة كافددةو يشددكل فددي حقيقددة أمددره إنصددافاً مسددتحقاً لهدداو وتددأهيالً لهددا 

النسدداء رديفدداً لجهددد الرجددالو ويددنهه المجتمددع وارتقدداء بقدددراتها ومكانتهدداو ليددأتي جهددد 

بجهددود كددل أبنائددس وبناتددسو عددوض أن يكددون نصددفسو بددل وأكثددرو مهضددوم الحددقو مظلومدداً 

 ومعطل القدراتا

لقددد تسددببت النزاعددات وانخفدداض اإلنتاجبددة فددي قطاعددات الزراعددة التقليديددة فدددي 

ال بدد للدولدة إذن مدن المناطق الريفية في هجدرات كبيدرة للسدكان إلدى المنداطق الحضدريةا فد

إحداا تنمية ريفية عريضة واالستثمار في البنيدات األساسدية فدي المنداطق الريفيدة بتحسدين 

الطدددرق واالتصدددداالتو وتحسدددين إمدددددادات الميددداه الصددددالحة لشدددرب االنسددددان والحيددددوان 

والزراعةو وتحسين الطرق التدي يسدلكها الرعداةو وتدوفير الخددملت البيطريدة لهدمو وتطدوير 

ا ويكدون ذلدك بزيدادة حجدم االنفداق المخصدص للتنميدة ت الصحية والمرافق التعليميدةالخدما

  الريفية في الميزانية العامة واستقطاب العون الخارجي لدعم التنمية الريفيةا

يدة ومدا تثمدره مدن سدلع اإلنتاجإن العمل واالرتقاء بالخصائص السدكانيةو والقددرات 

وتعليمدس واهتمامداً  اإلنسدانيدة خاصدة إلدى صدحة وخدمات يعندي بالنسدبة للريدف توجيدس عنا

خاصددة بالزراعددة والصددناعات والحددرف الريفيددةا واليتددأتي ذلددك إال بتأصدديل المعرفددة فددي 

جراء األبحدداا المطددورة للسددالالت النباتيددة والحيوانيددة والسددمكيةو واالسددتعانة إالريددفو وبدد

الزراعددي  اإلنتدداجخالت الصددحيحةو وتددوفير مددد اإلنتدداجبالتقاندات المناسددبةو وانتهدداج سددبل 

فدددي األوقدددات المحدددددة السدددتخدامهاا ويتطلدددب االرتقددداء بالزراعدددة أكيدددد االهتمدددام بالبيئدددة 

األساسدددية فدددي الريدددف وبصدددورة خاصدددة مدددا اتصدددل منهدددا بدددالريو وشدددبكات الطدددرقو 

والمسسسددات والخدددمات الصددحية والبيطريددة والتربويددةو واالسددتثمار الكددافي فددي مرافددق 

والحيددوان والنبدداتا كمددا يلددزم تددوفير جملددة مددن الخدددمات  اإلنسددان الميدداه الصددالحة لشددرب
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ر المدال  مدن المدزارعين فدي المنداطق الريفيدة اكمدا يحتداج صدغ المساندة بما فيدس التسدويقا

الفقيدرة إلدى مغدذيات التربدة واالندواع المحسددنة مدن النبتتدات وإدارة أفضدل للميداه والتدددريب 

 بيئياًاعلى ممارسات الزراعة المستدامة 

وإن تطدوير الريدف يتطلدب لددذلك الحفداه علدى البيئدة وتطويرهددا وحمايتهدا مدن تثددار 

تفات انجراف التربة والجفاف والتصدحر والكدوارا الطبيعيدة األخدرىا ويتطلدب هدذا التنبدس 

الددائم للحفدداه علددى التددوازن البيئددي والحيددوي وتددوفير مقوماتهمددا وإعمالهددا بكفايددةا ويشددكل 

 ي تحقيق ذلك االرتقاء بالوعي البيئي لدى إنسان الريفاالقاعدة الراسخة ف

يددة اإلنتاجإن التنميدة الريفيدة الحقيقيدة تتطلدب تدوفير كدل مقومدات التنميدة اإلنسدانية و

والمالية والعلمية والتقانيدة المطلوبدة فدي كدل ضدروب التنميدةا والبدد لمفهدوم التنميدة الريفيدة 

يحققددس مددن فددرص أوسددع للعمددلو وقيمددة  أن يتسددع كددذلك ليشددمل التصددنيع الزراعدديو لمددا

ا وإنس لمن أنجدع وسدائل التنميدة الريفيدة االهتمدام باسدتمتاع إنسدان الريدف اإلنتاجإضافية في 

بكل حقوقس اإلنسانيةو بدءاً بحريتس في التفكيدر والتعبيدر والتنظديمو تددرجاً إلدى كافدة الحقدوق 

أساسددها فددي مبدددأ التوحيددد والددذي السياسددية والمدنيددة واالجتماعيددة واالقتصددادية التددي يقددوم 

يشكل ركن العقيدة ومرتكز الحريدة وأسداس المسداواة بدين البشدرا وكدذا االلتدزام بكدل حقدوق 

وحرياتدس األساسدية التدي أرسدتها التجربدة اإلنسدانية عبدر التداريخ فدي وثدائق حقدوق  اإلنسان

 ااإلنسان

هدا أن تكدون شاخصدة إن مقومات كل أنواع التنميدةو فدي قطاعاتهدا المختلفدةو ال بدد ل

 وعاملة في الريف ومتمركزة حول إنسانسا
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 االيتماد يلى الذات

 

الحديث عن االعتماد على الذات قديم فدي التدراا السدودانيو وإن اتخدذ فدي لغدة أهدل 

السددودان مصددطلحات كالفزعددة والنفيددرو فدددل ذلددك كلددس علددى أن الشددعب السددوداني شددعب 

مبادر في خدمة ذاتس عبر التكافل بين أهدل القدرى واألحيداء والفرقدانا وبعدد نجداو حركدات 

شدددعوبها وأوطانهدددا بدددرزت المنددداداة بأهميدددة  قاللاسدددتالتحدددرر األفريقيدددة فدددي اسدددتخالص 

االعتماد على الذاتو فكان لتجربدة تنزانيدا القائمدة علدى فكدرة لأو جماعدةل فضدل التجريدب 

والتبشددير بأهميددة االعتمدداد علددى الددذات فددي بسددط الخدددماتو وتطددوير المجتمعددات المحليددةا 

وع تطدوير القريدة كما ههدرت نمداذج عديددة فدي أنحداء متفرقدة مدن القدارة األفريقيدة كمشدر

الذي شاع في تجربدة تنميدة المجتمدع المصدريةا وفدي الدوطن العربدي بلدغ األمدر حدد المنداداة 

باالعتمدداد الجمدداعي علددى الددذات بددين الدددول العربيددةا إذ شدداع اسددتخدام هددذا المصددطلح فددي 

ي أدبيات التنمية العربيةو ما اتصل منها بالتنميدة الشداملة ومدا اتصدل منهدا بالعمدل االقتصداد

العربدي المشدتر و كمدا جدداء فدي ميثداق واسدتراتيجية العمددل االقتصدادي العربدي المشددتر و 

ومدا منهددا بالتنميددة االجتماعيدة الشدداملة مثلمددا جداء فددي ميثدداق العمدل االجتمدداعي فددي الدددول 

العربيةو واسدتراتيجية العمدل االجتمداعي العربديو وإعدالن وميثداق التنميدة العدربيين للتنميدة 

لشدداملةو والسياسددة العربيددة للشددباب والرياضددةا وكددذا االسددتراتيجيات المتعلقددة االجتماعيددة ا

بالصددحة واإلسددكان والخطددة الشدداملة لتنميددة الثقافددة العربيددةو واالسددتراتيجية العربيددة للعلددم 

والثقافدةا لقددد جعلددت كددل هددذه الوثددائق االعتمداد علددى الددذات والتعدداون والتضددامن والتكافددل 

 مكونات أساسية فيهاا

أن الحركددة التعاونيدددة العربيددة واألفريقيدددة واةسدديويةو كلهددا قدددد زاوجددت بدددين بددل 

يدددة واالسدددتهالكيةا كمدددا أرنشدددئت إدارات اإلنتاجاالعتمددداد علدددى الدددذات وإنشددداء التعاونيدددات 

وتسدديا والدددوطن  أفريقيددداومسسسددات ومعاهددد للتنميدددة االجتماعيددةو قطريدددة واقليميددةو فددي 
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ً العربديا وجداء بعضدها مرتبطد حدو األميددة وتعلديم الكبدارو كمدا هدو الحدال بالنسددبة بحركدة م ا

للسددودانا إذ انطلقددت التجربددة الحديثددة األولددى فددي تعلدديم الكبددار وتنميددة المجتمددع مددن معهددد 

التربية ببخت الرضداا وتمدت التجربدة فدي جزيدرة لأم جدرل بالنيدل األبديها ثدم عرممدت فدي 

واكددب مددع ذلددك مدداعررف مشددروع الجزيددرةو تحددت إشددراف إدارة الخدددمات االجتماعيددة وت

بنقدل السدلطاتو الددذي أقدام لجدان القددرىو لمنطقدة المشددروعو وأسدند إليهدا الكثيددر فدي مجددال 

تقددديم الخدددمات وتنميددة القددرىو بدددعم مددن إدارة الخدددمات االجتماعيددةو التددي تمركددزت فددي 

 قرية لمساعدلا

منظمددة ومدن أمثلدة المراكددز اإلقليميدة الناحجدةو مركددز لسدرس الليدانل الددذي أنشدأتس 

المتحدددة للتربيدة والعلددم والثقافدة اليونسددكو بالمنوفيددة فدي مصددرو فأسدهم هددذا المركددزو  األمدم

الددذي تغيددرت تسددميتس عدددة مددراتو منلسددرس الليددانل لتعلدديم الكبددار إلددى لمركددز تنميددة 

المجتمدعلو وكاندت لهددذا المركدز ثددالا مهدام رئيسدة هددي دراسدة المجتمددع العربديو وإجددراء 

ة التغييدر االجتمدداعي فدي الددول العربيددةو والتجريدب فددي مجدال تنميددة البحدواو وإعدداد قدداد

ج هذا المركز نخبدة متميدزة فدي مجداالت تعلديم الكبدار وتنميدة المجتمدع  المجتمعاتا ولقد خرخ

والتعدداون انتشددروا فددي كددل أنحدداء الددوطن العربدديو بددل ان بعضددهم قددد تددولى مسددسوليات 

 تسا سياسية واجتماعية واقتصادية متقدمة في دول

ثبدات جددواه حركدة إومن تجارب السودان التي عززت األخذ بمبددأ االعتمداد علدى الدذاتو و

و ومدرسددة 1912التعلديم األهلدي التدي بددأت بالمعهدد العلمدي بدأم درمدانو والدذي أنشدم عدام 

ا وقبل ذلك قامدت الخدالوي التدي انتشدرت فدي كدل 1927أم درمان األهلية التي أنشئت عام 

ر القرونا ولكن حركدة التعلديم األهلدي وجددت نصدبها وسدندها األساسدي أصقاع السودان عب

فددي مدددستمر الخددريجين ولجدددان المددددارس األهليددةو التدددي بلغدددت أوجهددا فدددي األربعينيددداتو 

وركدزت أول أمرهدا علدى إنشداء المددارس الوسددطىو فقدام منهدا فدي عقدد األربعينيدات أكثددر 
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طدوال فتدرة وجودهدا غيدر المرغدوب من ضعف ما أنشأتس اإلدارة االستعمارية من مددارس 

 في السودانا 

ولعدل مدن البدادرات الجددديرة بالدذكر والتسدجيلو مبدادرة الشدديخ بدابكر بددري بإنشدداء 

ا وبعددد الدفعدددة الكبددرى التددي أسددس بهددا مدددستمر 1907أول مدرسددة للبنددات برفاعددة عددام 

طداء واإلنجداز فدي الخريجينو عبر يوم التعليمو لالنطالقدة الكبدرى للتعلديم األهلديو تتدالى الع

هدذا المجددالو وتددرج مددن إنشداء المدددارس الوسدطى والمعاهددد إلدى إنشدداء المددارس الثانويددة 

فالكليددات والجامعدداتا واليددوم تقددف جامعددة األحفدداد للبندداتو التددي أنشددئت كليددة للبنددات عددام 

و والجامعدة األهليددةو بددأم درمددانو جددوهرتين مشدعتين بددين مسسسددات التعلدديم العدداليا 1966

 بقت إشارة إلى أن الكليات والجامعات األهلية قد زادت اليوم عن الخمسيناوقد س

هذا في مجال التعلديمو ولكدن الجهدد فدي تنميدة المجتمدع وبسدط الخددمات لدم يكدن أقدل 

إشدراقاً مددن اإلنجداز الددذي تحقدق فددي مجدال التربيددةا فبعدد تصددميم تجربدة لأم جددرل بددأرض 

ل أنحدداء السددودانو وعززتهددا فددي سددتينات الجزيددرةو عرممددت حركددة تنميددة المجتمددع فددي كدد

وسددبعينات القددرن الماضددي حركددة لجددان تطددوير الريددفو التددي انتشددرت لددذلك فددي الريددف 

والباديددة وبعدده األحيدداء الفقيددرة فددي المدددنا كمددا كددان لمجددالس األبدداء والمعلمددين فضددل 

لمجدالس تجهيز متطلبات تنفيذ السلم التعليمي من المددارسو ثدم تحدول جهدد الكثيدر مدن تلدك ا

إلى المسداهمة فدي إدارة المددارس وتدوفير جاندب مقددر مدن مسدتلزمات تسدييرها مدع توجيدس 

 عناية خاصة لتأمين فرص التعليم ألطفال األسر الفقيرة ودعمهم لمواصلة تعليمهما

وشددهد مجددال الصددحة مسدداهمات شددعبية مقدددرةو فأنشددئتو باالعتمدداد علددى الددذاتو 

خاناتو بدل بعده الوحددات المتخصصدة كبندو  الددم المستشفيات والمراكز الصحية والشدف

ووحددددات األشدددعة التشخيصدددية والعالجيدددةو وتدددوفير مسدددتلزمات مراكدددز غسددديل الكلدددىو 
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وإضافة وحدات عديدة للكثيدر مدن المستشدفيات القائمدة بجهدد المجتمعدات ومبدادرات بعده 

 الخيرينا

لتعلديم للجميددعو وعنددما أرسسدت تجربدة الرعايدة الصدحية األوليدةو وتدم األخدذ بفكدرة ا

خاصددة فددي مرحلددة األساسدديةو شددكلت التعبئددة الشددعبية واالعتمدداد الجمدداعي علددى الددذات 

 مرتكز هاتين التجربتينا

إن جهود حركة العون الذاتي السوداني لدم تقتصدر علدى المجداالت سدالفة الدذكرو بدل 

تبدددت انهددا قددد امتدددت حتددى إلددى تشددييد مراكددز الشددرطة ومنددازل القددوات العاملددة بهدداو لمددا 

الحاجددة للمسدداهمة الشددعبية فددي بسددط األم بسددبب حددل اإلدارة األهليددةو التددي أثبتددت جدددواهاو 

فدددي العديدددد مدددن مجددداالت الحيددداة الريفيدددة والبدويدددة و نجاعدددة فدددي مجدددالي حفدددظ النسدددي  

االجتمداعي وتحقيدق األمدن اعتمدداداً علدى سدماحة سدجايا أهددل السدودان النابعدة مدن عقائدددهم 

 اليدهماالدينية وأعرافهم وتق

ثم جاء دور منظمات المجتمع المددني الحديثدةو ممثلدة فدي الحركدة الطالبيدة ونقابدات العمدال 

والحركددة التعاونيددة ونقابددات واتحددادات المعلمددينو والحركددة الشددبابيةو والحركددة النسددائيةو 

ونقابدددات واتحدددادات المهنيدددةو والجمعيدددات الطوعيدددة وغيدددر الحكوميدددةو فكدددان لكدددل هدددذه 

ها فدي تعزيدز حركدة االعتمداد علدى الدذات وبسدط الخددمات وتنميدة المجتمدع التنظيمات دور

 بالعمل المباشر والدعم المادي والسند العلمي والفنيا

خددر بسددجايا التكافددل والتضددامن والتعدداون زوهكددذا يتضددح أن المجتمددع السددوداني ي

قالً عددن وبقددرات االبتكددار والعمددل والعطدداءا وانددس يمكددن لهددذا المجتمددع أن يكددون حقدداً مسددت

السدددلطة فدددي تلبيدددة معظدددم حاجاتدددسو وسدددابقاً عليهدددا فدددي مبادراتدددسا وأن إتاحدددة الحريدددة 

والديمقراطيدة لدس سدتمكنس مددن بسدط سدلطانس علددى جميدع أمدره عبددر المشداركة البصديرة فددي 
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الشأن العام وفي حركة التنميةو وفدق مدا جداء فدي االسدتراتيجية القوميدة الشداملة عندد تحديدد 

 القوميةا األهداف إطارةو في االجتماعي األهداف

إن الحددديث عددن التنميددة اإلنسددانية كمرتكددز للتنميددة الشدداملةو يجلددي أهميددة االعتمدداد 

علددى الندداسو فددي عمليددة التغييددر والتطددويرو وبندداء قدددراتهمو والندداس ال يسددتوردون وإنمددا 

رة يقيمددون فددي األسدداس فددي أوطددانهمو فالبددد مددن التوجددس إلدديهمو توعيددة وحفددزاً لهمهددم لبلددو

إرادة شددعبيةو هادفددة إلددى إحددداا التغييددر المنشددود فددي حيدداتهم عبددر مشدداركتهم فددي جهددود 

التنميددة فددي كددل شددعابهاا إن التجربددة السددودانية الراسددخة فددي مجددال االعتمدداد علددى الددذات 

تسسددس لجعلددس األداة األولددى فددي تنفيددذ االسددتراتيجية التنمويددة الوطنيددةو ثددم تددأتي االسددتعانة 

ن كنددا ال نقلددل مددن أهميتهدداا إن األخددذ إلدددولي واالسددتثمارات األجنبيددةو وبمددوارد التعدداون ا

مدثالًو البدد  اإلنتداجبهذا المبدأ يقتضي التجديد في صيغس وبرامجس ومشدروعاتسا ففدي مجدال 

أن يكددون االتجدداهو إضددافة إلددى اعتمدداده علددى المشددروعات الفرديددة الصددغيرة ومشددروعات 

حجمدداً تجمددع جهددود األفددراد واألسددرو أو إقامددة  األسددر المنتجددةو ابتددداع مشددروعات أكبددر

مشروعات مسداندة تروهدف فدي خدمدة المشدروعات الفرديدة واألسدرية الصدغيرةو فتقددم لهدا 

الخدددمات الفنيددة والخبددرات فددي مجددال اإلدارة والتسددويقو بددل وإنشدداء شددبكات للتسددويقو 

ل األسدعار تضطلع بمهامس إنابدة عدن الكياندات الصدغيرةو وتسدعى إلدى الحصدول علدى أفضد

لمنتجاتهدداا كمددا يتطلددب ذلددك التوسددع فددي إنشدداء المشددروعات الصددغيرة والمتوسددطةا وفددي 

مجال التنمية االجتماعيةو يحسن التوسع فدي مشدروعات تنميدة المجتمدع القائمدة علدى العدون 

الدذاتي ومشددروعات تنميدة المندداطق المختدارةو مددن حيدث عددددها ومجاالتهدا وانتشددارها فددي 

المتحددددة االنمددائيو مدددع المجتمعدددات  األمددمأثبتددت تجربدددة تعدداون برندددام  األقدداليم بعدددد أن 

المحليةو في المناطق المختارة في واليات كردفانو نجاحداً دفدع عددداً مدن المنداطق األخدرى 

 للمطالبة بتعميم هذه التجربةا
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ويشكل مواصلة الجهود الشعبية فدي مجداالت التعلديم والصدحة وتدوفير الميداه وإدارة 

هداً مطلوباً لتحقيق التوازن التنمدوي بدين األقداليم ومدنح مزيدد مدن الفاعليدة لجهدود مرافقها ج

 مكافحة الفقر واقتالعسا

إن حديث االعتماد على الدذات وبخاصدة فدي المنداطق الريفيدة يشدكل إحددى الركدائز 

األساسية لتنمية الريف بجهود أهلسو لدذا ندود التنبيدس إلدى الصدلة الواشدجة بدين االعتمداد علدى 

 الذات وما سنفرده من حديث عن التنمية الريفيةا

 

 الصنايات الثقافية التقليدية

إن فددي حمايدددة المدددوروا الثقدددافي مدددن االنددددثار محافظدددة علدددى الهويدددة السدددودانية  

 ومحافظة على تراا األمةا 

أندت  فددي العقددود الخمسددة األخيددرة كددم هائدل ومتزايددد مددن األدبيددات المهتمددة بالثقافددة 

التقليديددة ومنتجاتهدداا وهددذا يتصددل بددالتراا والثقافددات التقليديددة وثقافددة مجموعددات السددكان 

األصددليين وبيئددتهم ا إن الثقافددة التقليديدددة بمددا فيهددا منتجاتهدددا الماديددة ذات القيمددة الجماليدددة 

اتصدددل بالعدددادات والتقاليددددو بمدددا فيهدددا الطدددب الشدددعبي والمدددواد الطبيعيدددة والنفعيدددةو ومدددا 

المسدتعملة فدي التطبيدب والمدداواةا إن هدذا التددراا والثقافدة التقليديدةو قدد فداض الحدديث فددي 

قيمتها الجمالية وقيمتها النفعية وتعبيرها عدن التندوعا ودور هدذه الصدناعات الثقافيدة متصدل 

فظددة علددى التنددوع تفدرداً ومزجدداًا تفددرداً يحددافظ علددى التمددايز بالحفداه علددى التددرااو والمحا

ومزجدداً يعددين فددي إدمدداج التعبيددر الثقددافي المحسددوس وغيددر المحسددوس فددي نسددي  الثقافددة 

الوطنيددةا ويلددزم أن يددتم هددذا اإلدمدداج  بصددورة منصددفة ومتكافئددة مددن حيددث األخددذ بمفهددوم 

ت الثقافدات التقليديدة فدي التواصدل القيمة المتساوية للثقافات والحضداراتا وكدذا دور منتجدا
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 األمددمبددين الشددعوب وحضدداراتها وثقافاتهدداا ولقددد أفددرد فددي األدبيددات الصددادرة مددن منظمددة 

المتحددة للتربيدة  والعلدوم والثقافدة وأدبيدات المنظمددة العالميدة للملكيدة الفكريدةو اهتمدام كددذلك 

ى تنميددة المجتمعددات وانعكدداس ذلددك علدد وبالدددور االقتصددادي والتنمددوي للصددناعات الثقافيددة

المحليدة والددولو بخاصدة دور االهتمددام بالصدناعات الثقافيدة القائمددة علدى الثقافدة التقليديددةو 

 في مكافحة الفقرا

من هذا المنظور نتناول أهمية الصدناعات الثقافيدةو ودورهدا فدي التغييدر االقتصدادي 

تنوعداً عظيمدداً فدي ثقافددات أهلدس والبيئددة  اللددـسواالجتمداعي فدي السددودانا فالسدودان قددد حبداه 

التددي يعيشددون فيهدداا ولقدددد أبدددع السددودانيون عبددر القدددرون واعتمدداداً علددى الطبيعددة التدددي 

صدوراً بديعدة مدن التدراا الفندي  ويعيشون فيهاو والثقافدة التدي كونوهدا وعاشدوا فدي رحابهدا

صدنعوا أدوات تسدعفهم مزج بدين القيمدة الجماليدة والنفعيدةو بددرجات متفاوتدة فدي مفرداتدسا 

كمدا وجهدوا  وفدي معاشدهم اليدوميو وفدي سدكنهم وتدزيين دورهدمو وإعدداد طعدامهم وملبسدهم

واهتمددوا  واهتمامدداً لددزواملهم ورحددائلهمو لتعددين فددي ركوبهددا وتحميلهددا األثقددال واألغددراض

بتزيينهدا فكسدوا جباههدا ودعداً وحفدالً جلديددةو وأحيانداً صدوفية وحريريدةو صدنعوا السددروج 

جددم وغيرهدداو وبعضدددهم صددنع المركددب النهدددريو والسدداقيةو والشددادوف والمحدددرااو والل

وكثيراً مما يعين في االنتفداع بالزراعدة والرعديا واهتمدت جماعدات بصدنع تالت الموسديقى 

فنت  من ذلك طيف رائع مدن األدوات الموسديقية فدي كدل أنحداء السدودان شدمالس  ووالتطريب

 وجنوبس وشرقس وغربسا

ير الصناعات الثقافية التقليدية سديعين فدي الحفداه علدى تدراا عظديم إن تنظيم وتطو

لكل أهلدس ويددل علدى تنوعدس ويحفظدسو ثدم يدخلدس فدي الددورة العامدة للحيداة السدودانيةو فيقدع 

التمدازج الهدادع عبدر الزمدان بدين كدل هدذا المدوروا الثقدافي الضدخم واإلبدداعات الحديثددةو 

بعها وتتوسدع وتتعمدق معدرفتهم بدوطنهم وأهلدس فيس فيتعرف أهل السدودان علدى بعضدهم الد

ويفخددرون بددس وبأسددالفهم الددذين أسسددوا لهددذه الثقافددة ومعاصددريهم الددذين حددافظوا عليهدداا 
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ويشددكل هددذا وشددائ  تقددربهم وتسلددف بيددنهم وتوحدددهم فيحرصددون علددى وحدددة البيئددة التددي 

 يعيشون فيهاو بيئة الوطن كلسا

حيدداة الندداس والدولددة فإننددا نرقدددر أن أمددا مددن حيددث القيمددة االقتصددادية وأثرهددا فددي 

سيشدكل مدن فدرص  وإضافة إلدى قيمتدس الثقافيدة واالهتمام بقطاع الثقافات التقليدية ومنتجاتها

العمل وموارد الدخل ما يدنعكس إيجابداً علدى حيداة السدودانيين فدي كدل المواقدعا وإن التوسدع 

سديحدا أثددراً مباشدراً فددي والعمددل علدى تطدوير صددناعتها  وفدي المنتجدات الحرفيددة التقليديدة

نوعيدة حيدداة النداسو واسددتخدام منتجدات الصددناعة التقليديددة فدي معاشددهمو ويدوفر لهددم دخددالً 

إضافياًو ولمن يحترفون هذه الصناعة دخالً أساسياًا وإذا مدا طدورت هدذه الصدناعات ونظدم 

أن تسدويقها فددي الدداخل والخددارجو وأحسدنت إدارة ذلددك كلدسو فددإن هدذا القطدداع سديغدو ذا شدد

كبير في االقتصداد السدودانيو اسدتناداً إلدى التندوع العظديم والفندي المشدهودا ولعدل ممدا يعدين 

فددي توسدديع اسددتثمار وجدددوى هددذا القطدداع األخددذ باألسدداليب التددي تطددور الصددناعة الثقافيددة 

  والتراثية وتصنيع خيرات البيئةو التي تستخدم في الصناعات الثقافية وتنظيم تسويقهاا

علددى تطددوير اقتصدداديات الددول الناميددة و هددل المدددير العددام للمنظمددة وحرصداً منددس 

العالميددة للملكيددة الفكريددةو ومسلددف هددذا الكتددابو يدددعو للمحافظددة علددى الصددناعات الثقافيددة 

وإمكانيدة اسدتغاللها تجاريداًو إلعطداء أمدل جديدد للددول لتحسدين اقتصداديات الددول الناميددةو 

النافدذة لتحويدل الثقافدة مدن مجدرد تبداهي تدداريخي  واألفريقيدة منهدا خاصدةو فجداءت الرؤيدة

هاو مما حددا بدس إلدى أن يتوصدل إلدى مقولدة مهمدة أسواقإلى صناعة لها مدخالتها وماردها و

تفددوق عائدددات  وهددي أن الصددناعات الثقافيددة بالنسددبة لكثيددر مددن البلدددان الناميددة تدددر مددوارد  

 النفطا

 ويمكن إلنتاج السلع الثقافية أن ينتفع بالتدابير التالية: 
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االهتمددددام بددددالتعليم الحرفددددي وتنظيمددددس وإنشدددداء مسسسددددات تعليميددددة وتدريبيددددة  -1 

ومنتشدرة فدي البيئدات المختلفدةو ممدا يعدين فدي تخدري   ومتخصصة في الصدناعات التقليديدة

 أجيال متتالية من الحرفيينا 

ندداطق التددي يمكددن أن تسددتفيد مددن موادهددا وأدواتهددا  تددوطين الصددناعات فددي الم -2 

فتصددنع منهددا  والمحليددة كددالخوص والقددرع والخيددزران فددي مندداطق جنددوب النيددل األزرق

العاديدات واألدوات الموسدديقية والحصدرا وهكددذا نتخيددر لكدل منطقددة مددا ألفدس أهلهددا وبرعددوا 

 فيسا 

ة فدددي عواصدددم المحليددد سدددواقاالهتمدددام بالتسدددويق عبدددر تنظددديم المعدددارض واأل -3 

الواليددات والمعتمدددياتو وفددي العاصددمة القوميددة وغيرهددا مددن الحواضددرو وفددي المطددارات 

والموانما ويحسن أن يرخطدط ألمدر التسدويق الخدارجيو ألهميتدس فدي جدذب رؤوس األمدوال 

 األجنبيةا

إن ازدهددار الصددناعات الثقافيددة يشددكل عنصددراً أساسددياً فددي الجددذب السددياحيو  -4 

السددياحة وتسددويق المنتجددات الثقافيددةا كمددا يفيددد انتشددار الفنددون الشددعبية فيعددين فددي ازدهددار 

والصددناعات الثقافيددة السددودانية خددارج الددوطن فددي التعريددف بددس وبثقافتددس وتراثددس ويغددري 

 بزيارتسا

االهتمددام بتطددوير صددناعات الفدديلم والتسددجيل بأنواعددس لتسددجيل التددراا الشددعبي  -5 

 ض والتداولو وبغرض المنافع المالية واالقتصاديةاالزاخر في السودان ليكون معداً للعر

رعايددة المبدددعين وأهددل التميدددز كفالددة الحمايددة القانونيددة للصددناعات الثقافيدددة و -6 

والحفدداه علددى حقددوقهم فددي الملكيددة الفكريددةا إضددافة إلددى مددا يحققونددس مددن نفددع اقتصددادي 

ى بشدأن حقدوق الملكيدة و ورفدع الدوعوماليو مما يتطلب إنشاء نظام متطور للملكيدة الفكريدة

 الفكرية وأهميتها االقتصاديةا

 االهتمام بتسجيل األصناف النباتيةو خاصة النباتات الطبية والعطريةا -7 
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الحفاه على األنواع النادرة وتلدك المهدددة بداالنقراضو مدن الحيواندات والطيدور  -8 

 ه الثروات المقدرةاللحفاه على هذ والنباتاتو والتمسك بتنفيذ القوانين الضابطة لذلكو

الحفداه علددى البيئددة وتوازنهداو ونحددن نتوسددع فدي الصددناعات الثقافيددة وتوطينهددا  -9 

 في البيئات المحليةا

وإنشدداء المراكددز  واالهتمددام بالبحددث والتطددوير فددي مجددال الصددناعات الثقافيددة -10 

وإدخددال الثقافددة الشدعبية والصددناعات الثقافيددة فددي  ووالمعاهدد المتخصصددة فددي هدذا المجددال

مناه  التعليم في المددارسو التدي تتنداول بصدفة خاصدة تددريس الصدناعات المسدتوطنة فدي 

 المناشط التربويةا إطاروفي  ومناطقها

إفددراد اإلعددالم الددداخلي والخددارجي حيددزاً مقدددراً للتعريددف بددالتراا الثقددافيو  -11 

هددداو والمنتجدددات القائمدددة عليدددسو والتدددروي  لهدددذه الثقافدددة إطار واإلبدددداع الفندددي القدددائم فدددي

 والمنتجات الثقافيةا

تشدريعي  إطدارتشجيع هذا المجدال الحيدويو ذي العائدد االقتصداديو وحمايتدس ب -12 

 متجدد ضامن لهذا التشجيعو ومحقق لصون هذا القطاع وتطويرها

 

 المعلومات والمعلوماتية والعلم والتقانة

 

أمددا وقددد تناولنددا محوريددة العلددم والتقانددة فددي تأسدديس مجتمددع المعرفددةو الددذي يعتبددر 

ركيزة أساسية للتنميةو وولدوج حيداة العصدر مدن أوسدع أبوابهداو وهدو بداب العلدم والمعرفدةو 

وأشدرنا إلددى أهميدة المعلومددات وتوافرهدا فددي كددل أوجدس السددعي التنمدويو وأبنددا  دور فنددون 

لحيدداة المعاصددرةو فإننددا فددي هددذا المقددام نتندداول هددذه المقومددات االتصددال والمعلوماتيددة فددي ا

األساسدددية مدددن حيدددث اتصدددالها بالتنميدددة االقتصدددادية واالنددددماج فدددي االقتصددداد العدددالمي 

 ااإلنسانالمعاصرو واالرتقاء بنوعية حياة 
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ولما كان اقتصاد العصر يقدومو بدل وكدل أوجدس الحيداة المعاصدرةو علدى المعلومدات 

لعلدم والتقاندةو فدإن التميدز فدي كدل هدذه المجداالت والقددرة علدى إعمالهدا فدي والمعلوماتيدة وا

و مددن المرتكددزات األساسددية لتحقيددق اإلنسددانالنهددوض باالقتصددادو واالرتقدداء بنوعيددة حيدداة 

و فقددد غدددت البرامجيددات ال المعدددات التنميددة الشدداملة المتكاملددة المتوازنددة القابلددة لالسددتدامة

يتعين أن توجدس عنايدة خاصدة إلدى جمدع المعلومدات وتصدنيفها وإقامدة ا لذا هي قاطرة التقدم

الشدددبكات القدددادرة علدددى توصددديلهاو وإتاحدددة االنتفددداع بهدددا فدددي إعدددداد الخطدددط والبدددرام  

والمشددروعات وتوسدديع نطدداق المعرفددةا وأن يهددتم بددالعلم والتقانددة اسددتجالباً وتوطيندداًو بددل 

فقدد أوجدددت  اج فدي اقتصدداد العصدر وحياتددساإبدداعاً واسددتنباتاًو ليدتمكن السددودان مدن االندددم

الثدورة الرقميدة قطاعداً وأنشددطة اقتصدادية جديددة كالتجدارة االلكترونيددةو والتعلديم عدن بعدددو 

والمزاولددددة الطبيددددة عددددن بعدددددو والنشدددداط المصددددرفي المقتددددرن باالئتماندددداتو والمكتبددددات 

عين والمجددددين هددذا يتطلددب االهتمددام بالمبددد االلكترونيددة التددي غدددت فددي متندداول األيددديا

برعايددة ملكدداتهم وقدددراتهم وحفددظ حقددوقهم فددي الملكيددة الفكريددةو واالنتفدداع بمددا يخلقددون 

ن يدردف ذلدك كلدس بإشداعة العلدم فدي المجتمدع ليتطدور أويبدعون في خدمة نهضة الوطنا و

 قادراً على التفكير العلمي وإقامدة حياتدس علدى أسداس المعرفدة واالنتفداع بالتقاندة المعاصدرةا

 المال الذي أصبحت لس أعظم األهمية في الثورة الرقمية هو رأس المال الفكريا فرأس

إن التجدارب المعاصددرة الناجحدة للدددول والمجتمعددات التدي تمكنددت مدن توديددع الفقددر 

والتخلفو إلى غيدر رجعدةو مدا كدان لهدا أن تدتمكن مدن تحقيدق إنجازاتهدا إال باالعتمداد علدى 

إن االقتددداء بهدا يوجددب االهتمددام بهددذه القدددرات العظيمددة قددرات العلددم والمعرفددة والتقانددةا و

وإعمالهدا فددي تحقيدق التنميددةا وإن النمداذج التددي سددترد فدي هددذا الكتدابو تجلددى بوضددوو أن 

إعمال العلم والتقانة وحسن إدارة الوقت قد كدان مدن بدين األسدباب الرئيسدة التدي مكنتهدا مدن 

 إنجاز ما جعلها نماذج ترحتذىا 
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 ألساسيةتطوير البنى ا

 

إن تددوافر بنيددة أساسددية كافيددة ومناسددبة مسددتلزم للتنميددة ال يمكددن االسددتغناء عنددس وال 

يمكدن تحقيقهددا بدونددسا والحاجددة إلدى بنيددة أساسددية كفيئددة فدي بلددد واسددع مترامددي األطددرافو 

ومواجددس بإزالددة تثددار الحددربو وإعددادة البندداء والتددوطين فددي مندداطق واسددعة بسددبب الحددرب 

طائلدة عهدوداً طويلدة مدن الزمدانو وسدببت مدن الخدراب فدي العمدران  التدي اسدتنزفت مدوارد

والبيئةو إضافة إلى إزهاق األرواوو مدا يتطلدب تعدويه مدا فدات والتأسديس لحركدة تنمويدة 

حقيقيددة فددي كدددل أرجائددسا فالسدددودان مطالددبو إذا أراد اسددتتباب السدددالم وتحقيددق التنميدددةو 

طددوير بنيتددس األساسدديةو إعددادة لتأهيلهددا بالتهيئددة لتحقيددق ذلددك بتركيددز جهددود كبيددرة علددى ت

وتوسديعاً لقاعدددتها وامتددداداتها لتغطددي كددل أنحدداء السددودان وتربطددس بدددول جددوارها ويشددمل 

ذلددك شددبكات الطددرق والجسددور بكددل أنواعهددا الموهفددة فددي المواصددالت والددري والتوليددد 

مرافددق الكهربدائيو والسددكك الحديديدةو وسددبل ومرافدق النقددل النهدري والجددوي والبحدريو و

الطاقة بكل أنواعهداو خاصدة توليدد الكهربداء المائيدة والحراريدةو واسدتثمار مصدادر الطاقدة 

الجديدددة والمتجددددة بكددل أنواعهددا بمددا فيهددا الطاقددة الشمسددية وطاقددة الريدداوو ونظددم الددريو 

وحسدددن إدارة ميددداه األمطدددار والميددداه الجوفيدددةو وشدددبكات االتصدددالو والبدددث اإلعالمدددي 

والخددددمات واالنتقدددال  اإلنتددداجن محوريدددة البنيدددات األساسدددية فدددي المسدددموع والمرئددديا إ

والتواصل في التنميةو تفدرض النهدوض بأعبداء إعدادة تأهيدل القدائمو واسدتحداا الجديدد بمدا 

وأن تمدنح األولويدة فدي البنيدة األساسدية  يمكن من تهيئة بنيدة أساسدية متطدورةو كمداً ونوعداًا

جتمداعي والتكامدل االجتمداعيو ذلدك أن كدل هدذه المعينة في التواصدل البشدري والحدرا  اال

مددن مسدددتلزمات تقويدددة اللحمدددة االجتماعيدددة وتعزيدددز نسدددي  المجتمدددع بمدددا يكدددرس التدددالف 

والتفاعدل بدين أهدل الددوطن وثقافداتهم وعقائددهم وأعدراقهمو ويسددهم فدي بلدورة ثقافدة وطنيددة 

الوطنيدةو وأن تعامدل  واحدةو متعدددة الروافددو فيغددو التندوع مندابع غنداء وتدالف فدي الثقافدة

والثقافدات والدديانات علدى أسداس كرامتهدا المتكافئدةو عبدر االحتدرام المتسداوي  األعراقكل 

الواجب لكل منهاا وهذا يقتضي االهتمام بصدفة خاصدة بتطدوير البندى األساسدية القائمدة فدي 
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جنددوب الددوطن وغربددس وغيرهمددا مددن المندداطق النائيددةو ضددامرة الخددط فددي التنميددة وكددذلك 

وير البندى األساسددية الواصدلة بينهددا وبدين بقيدة أجددزاء الدوطن كمرتكددز لتنميتدس ووحدتددسا تطد

وأن يوجدس مزيدد مددن االهتمدام إلدى البنددى األساسدية التددي تصدل السدودان بدددول جدواره لدددفع 

خطدددى التعددداون والتكامدددل اإلقليمددديو وتيسدددير التجدددارةو وانتقدددال رأس المدددال واالسدددتثمار 

دان والدددوطن العربددي والقدددارة األفريقيدددة بدددءاً بددددول الجدددوار والسددلع واألفدددراد بددين السدددو

القريدبو وكدذا التفددتح علدى أنحداء العددالم األخدرىو فدي عصددر العولمدة واالعتمداد المتبددادلو 

الدذي يتوجدب االهتمدام بتصدحيح شدروط التعامدل فيدس وتدرجيح موازيندس فدي مصدلحة الددول 

 الناميةا

 التخلص م  يبء الدي  الخارجي

 
 عشرين عاماًو طرو الرئيس التنزاني تنذا  جوليوس نايريري سساالً قبل نيف و 

 

 محدداً على حكومات البلدان الغنية: ل هل علينا فعالً أن نجوع أطفالنا لندفع ديوننا" ل

 

 واقع األمر أن تسديد الديون يحول دون استغالل الموارد في المجاالت ذات األولويةو  

 وتوفير العناية الصحية والتعليمو بل وتمويل المشروعاتكالقضاء على الفقر والجوع 

 

 هل عبء الدين الخارجي من المقعدات األساسية للتنمية في الدول الناميةوالتنمويةا وقد  

 

 فاحتياجات خدمة الديون بالعملةوبخاصة في الدول األقل نمواًو والسودان من بينهاا  

 

 فية في الخدمات األساسية والمشاريع الصعبة تحول دون توهيف االستثمارات الكا 

 

 كما هلت قضية تخفيف أو إلغاء الديون الخارجية من القضايا الشائكة التي لم التنمويةا

 

 المتحدةو من األمموقائع أي مستمر من المستمرات العالمية الكبرىو التي نظمتها  تخلر 

 

 أن مجموعة السبعة  إثارة هذه المشكلة وكيفية مواجهتها والتخلص منهاا وعلى حين 

 



 439 

 وسبعين تطالب بإلغاء الديونو فإن مجموعات الدول المتقدمة المانحة والدائنة قد هلت

 

 تعارض األخذ بمبدأ إلغاء الديونو وتبدي استعداداً للسعي إلى تخفيفها بإعادة جدولتها أو 

 

 و فيإلغاء جزء منهاو أو تحويل بعضها إلى منح تستخدم في مصلحة قطاع الخدمات أ 

 

 شكل برام  تقدم إلى فئات خاصة كاألطفال والنساء والفقراءا كما ثبت أن محاوالت  

 

ً لسو بسبب   إعادة جدولة الديون ال تعني في حقيقة أمرها إال ترحيالً لهذا العبء وتعظيما

 

 المتأخرات وتراكم الفوائد التي صارتو في حاالت عديدةو أكبر من أصل الديونو كما

 

 هو الحال بالنسبة لديون السودان وغيره من الدول األقل نمواًا وقد أثبتت الدراسات التي 

 

ل دخل الدول    أجرتها اللجنة االقتصادية ألفريقياو ومسسسات التمويل الدوليةو أن جر

 

 الناميةو وبخاصة الدول األقل نمواًو لم تعد كافية لخدمة الدينو مما اسهم في إبطاء مسيرة

 

 مية فيهااالتن 

تقدول بدأن السدودان مدن كبدرى الددول المديندة  التي أجراهدا البندك الددولي اتوالدراس

بأنس بلد فقير مثقل بالديون التدي تراكمدت مندذ السدبعيناتو وأن العديدد مدن في العالمو وتصفس 

مسسسات التمويل والمانحين قد اتخدذت تدراكم الدديون ومتأخراتهدا علدى السدودان سدبباً لعددم 

 ن االقتصادي والمالي معسا التعاو

وبلغددت  1956ديددون السددودان متوارثددة بدددأت مددع أول حكومددة وطنيددة فددي عددام  

مليددار  12مليددار دوالرأمريكدديا وبلغددت  9ذروتهددا فددي عهددد الددرئيس نميددريو حيددث بلغددت 

مليدار  1 21و وارتفعدت إلدى  مليدار 1989دوالر عندما تسلمت حكومة االنقداذ السدلطة فدي 

معظمهدا فدي شدكل متدأخرات أو مليدار دوالرو  28صل حالياً إلدى حدوالى لت  2003في عام 

% مدن حجدم الددديونا 48حجدم الدديونو بينمددا يقدل األصدل عددن % مددن 52فوائدد تبلدغ نحدو 

 ويعود ذلك للقيمة التصاعدية لفوائد الديون باإلضافة للفوائد التعاقدية والرسوم الجزائيةا
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%و وتبلددغ المديونيددة 17ة األطددراف اوتشددكل الددديون المسددتحقة للمسسسددات متعدددد

%و بينمددا تبلددغ مديونيددة الدددائنين الرسددميين مددن خددارج 30المسددتحقة لدددائني نددادي بدداريس 

% مددن جملددة ديددون 15% وتبلددغ المديونيددة المسددتحقة للبنددو  التجاريددة 36نددادي بدداريس 

 السودان الخارجيةا

الدددديون عدددن سدددداد التزاماتدددس تجددداه  1983وكدددان السدددودان قدددد توقدددف مندددذ عدددام 

الخارجيةو األمر الذي أدى إلى تدوتر العالقدات بدين الحكومدة السدودانية ومسسسدات التمويدل 

إثدر تصددير الدنفطو  1999العالميةا ولكن السودان سرعان مدا عداود سدداد الدديون فدي عدام 

 بل وتزداد معدالت السداد سنوياًا 

وقددد وصدل حجددم المديونيدة حاليدداً إلدى أكثددر مدن ثالثددة أضدعاف النددات  المحلددي   مداأ

يدس جدزء جيقتضدي  مواصدلة تو ن معالجدة عدبء الددين الخدارجي علدى السدودانإفدا السنوي

يتطلددب تعاوندداً متعدددد األطددراف بددين مسسسددات  مددن مددوارد الدولددة لسددداد المديونيددةو كمددا 

األطدددرافو والدددديون الرسدددميةو والدددديون  التمويدددل الدوليدددةو وأصدددحاب الدددديون متعدددددة

التجاريةو وحكومة السودانو التدي يطلدب التقريدر منهدا إجدراء إصدالحات اقتصدادية وماليدة 

فدددي جدددانبي إيدددرادات الدولدددة ومنصدددرفاتهاا إن السدددودان مواجدددس بعدددبء الدددديون  جذريدددة

بو ومعالجدة الخارجيةو وبما تتطلبس إعدادة البنداء والتأهيدل فدي المنداطق التدي تدأثرت بدالحر

قضايا النزوو والهجرة وموجات الجفداف والتصدحر والكدوارا الطبيعيدةا إن هدذا وضدع ال 

يمكددن تجدداوزه إال بعددون مقدددر وعاجددل وحسددن تفهددم مددن قبددل مسسسددات التمويددل الدوليددة 

واإلقليميدة والددائنين عامدةو وأن يتجداوب المدانحون والمسدتثمرون مدع السدودانا واألمددل أن 

وتحقيددق السددالم كددل هددذه الجهددات علددى المسددارعة بإلغدداء ديونهدداو  يشددجع إنهدداء الحددرب

مسدداهمة منهددا فددي اسددتدامة السددالمو أو أن تلغددي جددزءاً مددن الددديون وكددل الفوائدددو بصددورة 

المشدددروعات  الدوليددة إلددى األسددرةتمكددن السددودان مددن توجيددس مددوارده الذاتيددة ومعونددات 

عاندت مددن الحدربو أو امتددت تثارهددا  في المنداطق التديواإلعمددارإعدادة التأهيدل و التنمويدة 

إليهاو وإلى التنمية الشاملةاوهذا يتطلدب مدن السدودان مواصدلة عمليدة اإلصدالو االقتصدادي 
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والمدالي وحسددن إدارة المددوارد المتاحدة لددس بكفايددة وشدفافيةو وأن ينددته  سياسددات اقتصددادية 

أن يبددذل جهددوداً وماليدة تمكددن مددن تسدارع النمددو االقتصددادي ورشدد التعامددل فددي عائداتدسا و

الدوليدة والكياندات االقتصدادية الدوليدة واإلقليميدة باالسدتثمار فدي  األسدرةمضاعفة في إقناع 

و ذلدك أن عدبء الدديون قدد إمكاناتس الطبيعية الهائلةو وتلبية حاجدات إعدادة اإلعمدار والتنميدة

 ةاساهم إلى حد كبير في تجميد المساعدات االقتصادية والحد من البرام  التنموي

و وهدي الجهدة ةندس الخارجيدوهذا وقد أنشدأ بندك السدودان وحددة متخصصدة إلدارة دي

 الوحيدة الموكلة إليها إدارة ملف الديون الخارجيةا

إنددس يحددق للسددودان أن يأمددل بعددد بلددوه السددالم فددي أن تفددي مجموعددات المددانحين   

شدكلة الدديون ومسسسات التمويدل الدوليدة واإلقليميدة بمدا وعددت بدس مدن عدون فدي معالجدة م

والمسدددداهمة فددددي تمويددددل عمليددددات إعددددادة التأهيددددل والتنميددددة عبددددر المددددنح والقددددروض 

و شدريطة أن يكدون تمويدل تخفيددف أعبداء الدديون تمدويالً إضدافياً حقيقيدداًو أى واالسدتثمارات

تجنب تحويل مساعدات التنمية إلدى التخفيدف مدن الدديونو والتدزام الددائنين بشدطب حصدتهم 

دين المسددتحقو وخفدده التزامدات الددديون إلددى مسددتوى يتوافددق مددع مدن مدددفوعات خدمددة الدد

 متطلبات األهداف التنمويةا

 

 

 االستراتيجية التنموية الشاملة

 

إن تحقيدق المنشدود فدي سدودان السدالم يتطلدب رؤيدة اسدتراتيجية شداملة تمتدد عقدوداً 

وخططداً تعدين فدي تنزيدل تلدك االسدتراتيجية إلدى أرض الواقدع فدي أطدر زمنيدة  ومن الزمدان

وهدي تحدددد المسدار المختددار لتحقيدق مقاصددد  ومحدددة معلومدةا ويشددترط لهدذه االسددتراتيجية

 أن تهدف أول ما تهدف إلى ما يلي: واألمة وغاياتها
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حاجدات المدواطنين أفدراداً تحقيق التنميدة الشداملة المتوازندة القابلدة لالسدتدامة التدي تفدي ب -1

وفئدات وجماعدات وأقداليم بصدورة أوفدى بكثيدر ممددا تحقدق فدي عقدود الصدراع التدي سددبقت 

التوصددل إلددى اتفدداق السددالما وأن تقددوم هددذه االسددتراتيجية التنمويددة علددى تنميددة اقتصددادية 

حقيقية وتراعي البعدد االجتمداعي رديدف البعدد االقتصداديو وكدذلك البعدد الجغرافدي رديدف 

بعد البيئيا وأن يكون جوهرها ومرتكزهدا معداً تنميدة إنسدانية تقدوم علدى المعرفدة والحريدة ال

والتحددول الددديمقراطي تعتمددد علددى األسددس والموجهددات والبنددى  اإلنسددانوصددون حقددوق 

شددارة إليهددا عنددد تناولهددا التنمددة اإلنسددانية ومحوريددة المعرفددة فددي اإلالمسسسددية التددي سددبقت 

 اعياصنع التقدم والرقي االجتم

 

أن يكددون الهدددف الكلددي لتحقيددق التنميددة الشدداملة المتوازنددة لالسددتدامة هددو تحقيددق األمددن  -2

القددومي فددي كددل أبعددادهو االقتصدداديةو واالجتماعيددة والثقافيددةو والسياسدديةو والدبلوماسددية 

واألمنيددة والعسددكرية والعلميددة والتقانيددةا وأن يكددون التركيددز فددي تحقيددق هددذا الهدددف علددى 

ن الغذائي للدوطن كلدسو وتدوفير الميداه والصدحة والتعلديمو والكسداء والسدكن لرفدع تحقيق األم

هدا كدل إطارضغوط الحيداة عدن كاهدل المدواطنينا وأن يسدتوعب التخطديطو الدذي يقدوم فدي 

قطاعدات المجتمددع السددودانيو فدي اتسدداق وتندداغمو وأن يتجددس إلدى التوهيددف األمثددل لمجمددل 

 قوى المجتمع وموارده وطاقاتسا

 

ن يمدنح اقدتالع الفقدر أولويدة كبدرى فددي االسدتراتيجية التنمويدة بحسدبانس إهدداراً لكرامددة أ -3

و ومبدداً لقدراتسو وحاجباً لفرصس فدي العديش الكدريم و والسدبب الدرئيس فدي تهمديش اإلنسان

قطاعددات واسددعة مددن المددواطنينا وألنددس يشددكل مكمددن عدددم الرضددى ويخلددق مندداخ العنددف 

 سي للتنمية اإلنسانيةو بل التنمية بعامةاوالمنازعاتو والمقعد األسا
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أن تجعل في مقدمة أهدافها استدامة السدالم بمدا يتطلبدس ذلدك مدن مدوارد إلعدادة التأهيدلو  -4

وإطددالق خطددى التنميددة المتسددارعةو وتعزيددز السددالم االجتمدداعيو واسددتعادة الثقددة والتكافددل 

 والتراحما

 

فصدل البدرام  والمشددروعات الالزمدة لسددد أن تكدون شداملة حقدداًو محدددة الخطدط التددي تر  -5

الفجدواتو وإصدالو مدا تخددربو تمهيدداً للنهدوض المتدوازن بددالوطن كلدسو وتدوفير مقومددات 

 ذلك النهوضا

 

لكي ال يأتي الحديث مرسالًو والمشدروعات تعبيدراً عدن أمدان  عداطالتو يتحدتم االهتمدام  -6

الخطددط والبددرام و خاصددة مددا بالمسسسددات واةليددات واألدوات التددي تنددزل االسددتراتيجية و

 اتصل منها باألولويات الكلية والقطاعيةو إلى أرض الواقعا

 

وتعبئددة  وأن تكدون السياسددات التددي تقددوم عليهدا متجهددة فددي أساسددها إلدى التنميددة البشددرية -7

ومتوجهددة  وكوسديلة أنجدع اإلنسدانطاقدات كدل أهدل السدودانو لتصدير التنميدة مرتكدزة علدى 

ا يقتضدددي  تحقيدددق العمالدددة الكاملدددةو وتعزيدددز فدددرص التكامدددل إليدددس كغايدددة أسدددمىا وهدددذ

 االجتماعي واالندماج الوطنيا

 

مددنح األولويددة المقدمددة للرعايددة الصددحيةو وقايددة وعالجدداً وبيئددةا وأن تجعددل مكافحددة  -8

القطاعيددة األساسدديةو ألنهددا تشددكل  األهدددافاألمددراض المسددتوطنة والمعديددة والوبائيددة مددن 

يددةو ويسددتلزم هددذا بسددط الرعايددة اإلنتاجتهديددداً لحيدداة الندداس وحقهددم فيهددا وتعطددل القدددرات 

الصحية األساسدية وإعدداد بدرام  وطنيدة للوقايدة مدن هدذه األمدراض ومكافحتهداو وبخاصدة 

أن تجعددل أمدراض الطفولدة الفتاكدة والمالريدا والسدل الرئدوي والعدوز المنداعي والصدحيو و

هذه البرام  التعاون اإلقليمي والددولي فدي محاربدة هدذه األمدراض جدزءاً أصديالً منهداو وأن 
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مدددخالً للوقايددة مددن هددذه األمددراضو  وترتخددذ التوعيددة الشددعبيةو خاصددة فددي المندداطق الريفيددة

 وترسيخ الوعي بأهمية مكافحتها والمداواة منها ا

 

د إقامددة مجتمددع المعرفددةو والتدددريب بحسددبانس مددنح التعلدديمو بحسددبانس حقدداً أساسددياً وعمدد -9

معيناً في الددخول فدي العمالدة المنتجدةو أولويدة خاصدة فدي السدعي التنمدويا وأن يقدوم ربدط 

محكددم بددين النظددام التعليمدددي وحاجددات التنميددة وسددوق العمدددلا وان يحتددل التعلدديم المهندددي 

ولدة والمجتمدع إلدى تدوفير والتقداني والفندي مكاندة مميدزة فدي النظدام التعليمديا وأن تسدعى الد

فدرص التعلديم بمدا فيهددا محدو األميدة وتعلدديم الكبدار كحلقتدين أساسدديتين فدي التعلديم المسددتمرا 

وان تسمن بخاصة مجانية التعلديم األسداس بمدا يحقدق تعميمدس وديمقراطيتدسا وأن يكدون ذلدك 

التعلدديم التوجددس لددب عمليددة إصددالو النظددام التعليمدديو وان ترعمددل الوسددائل التقانيددة وطددرق 

الحديثدددة كوسدددائل أساسدددية فدددي إصدددالو العمليدددة التربويدددةو إضدددافة إلدددى إعدددداد المعلمدددين 

 وتدريبهم وتطوير المناه ا

 

أن توجددس عنايددة خاصددة إلددى القطدداع الزراعدديو بشددقيس النبدداتي والحيددوانيو بحسددبانس  -10

ندس يحقدق و مدن حيدث أ قتصداد السدودانيوالمصدرالرئيسدي للنمدو المسدتدام لالالقطاع الرائدد 

األمددن الغددذائي وفددرص العمالددة األوسددعو وبحسددبانس أكبددر القطاعددات إسددهاماً فددي الندددات  

اإلجمددالي المحلددي والدددخل القددوميو وهددو الددذي يددوفر المددواد الخددام للصددناعات الزراعيددة 

كلهدداو وتسددهم منتجاتددس األوليددة والمصددنعة فددي دفددع عجلددة الصددادراتا ويتطلددب النهددوض 

و ورفدع كفداءة نظدم االنتداج مدنه  التنميدة الريفيدة الشداملة المتكاملدةبالقطاع الزراعي األخذ ب

والتسويق الزراعي مدن خدالل تحسدين خددمات المسداندة وإدخدال تغييدرات تقنيدة ومسسسدية 

ومواصدددلة تخفيدددف القيدددود التنظيميدددة لدددبعه األسدددواق النوعيدددةو واإلصدددالو الزراعددديو 

ر السدالبةعلى البيئدةا وال بدد مدن التركيدز وتطوير بنية أساسدية اسدتراتيجيةو واالهتمدام باةثدا
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علددى دعددم األراضددي الزراعيددة التقليديددة المرويددة باألمطددار بهدددف التقليددل مددن حدددة الفقددر 

 والتفاوت التنمويا

 

التوسددع فددي االسددتثمارات النفطيددة ورشدددد اسددتخدام عائددداتهاو خاصددة فددي مجددداالت  -11

يدددةو خاصدددة اإلنتاجطدددوير القطاعدددات التنميدددة اإلنسدددانية واالرتقددداء بالبنيدددة األساسددديةو وت

 الزراعةا

 

يدددة والقددددرة علدددى االسدددتثمار الرشددديد للمدددوارد اإلنتاجأن يكدددون االرتقددداء بالقددددرات  -12

لدددـرب الحركدددة التنمويدددة  والبشددريةو والمدددوارد الطبيعيدددة الهائلدددة التدددي يزخدددر بهدددا السدددودان

 ومرتكزها لتحقيق كل غاياتها وأهدافهاا

 

الثقافيددة كتددراا وطندديو ووسدديلة فددي عددون المجتمعددات الريفيددة  االهتمددام بالصددناعات -13

خاصةو في مكافحة الفقر وتدوازن معادلدة اقتسدام الثدروةا كمدا يمكدن للصدناعات الثقافيدة أن 

 تشكل مورداً هاماً في الدخل القوميو وفي إيرادات السلطات  المحلية والوالئيةا 

السددياحية الهائلددة التددي يتيحهددا تراثددسو تطددوير السددياحة اسددتثماراً إلمكانددات السددودان  -14

وإمكاناتدس الطبيعيدة المتنوعدةو فدي بيئاتدس المختلفدةو وألنهدا قدد غددت تشدكل مصددراً متناميدداً 

مددن مصددادر الدددخل للدددولو فقيرهددا وغنيهدداا وأن يتوجددس االهتمددام إلددى السددياحة الداخليددة 

وتراثددددداً تعريفددددداً ألهدددددل السدددددودان و خاصدددددة الشدددددباب واألطفدددددالو بدددددوطنهم حضدددددارةً 

وطبيعةً متنوعةو بما يغدرس فديهم حدب الدوطنو ويعدزز عوامدل االنتمداء لدس واالعتدزاز بدسا 

واالهتمدام بالسددياحة الخارجيددة تعريفدداً للسددودان حضدارة وطبيعددة وإمكانددات تنمويددة هائلددةو 

 وإعمالها في جذب شركاء التنمية واالستثمارات الخارجيةا
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الخلددق والتجديددد وتددوفير المعلومددات والتقانددات التعويددل علددى اإلبددداع والقدددرة علددى  -15

 الالزمة للتنمية البشريةا

 

وتلددك  واالسددتفادة المثلددى مددن ذخيددرة العلددم والتجربددة السددودانية المقيمددة داخددل الددوطن -16

التدي تقدديم فدي خارجددسو لتددار  سددلبيات الفجدوة العلميددة التقانيدة داخددل الدوطنا وأن توهددف 

احدددل التنميدددة وبنددداء الدددوطنو مدددن حيدددث التصدددور هدددذه القددددرات والخبدددرات فدددي كدددل مر

وتصدددميم البدددرام  والمشدددروعاتو وتدددوفير مقومدددات  ووالتخطددديط العلمدددي واالسدددتراتيجي

إنجازهاو وتخيدر أفضدل الوسدائل العلميدة لدذلك التنفيدذو وأن يكدون هدسالء العلمداء والخبدراء 

 والعدل والتقدما وأهل الدراية حداة قافلة تأسيس سودان السالم والديمقراطية والتنمية

 

الحفدداه علددى البيئددة وترشدديد التعامددل معهددا صددوناً وارتفاقدداًو ورشددد التصددرف فددي  -17

المددوارد الطبيعيددة التددي تتددوافر فيهدداو إذ أن مددا أصدداب البيئددة مددن تدددهور وتراجددع يتطلددب 

بددرام  اسددعافية شدداملةو للحفدداه علددى التربددة ومصددادر الميدداه والغطدداء النبدداتي والغددابيو 

وسدلطة إنفداذ قويدةا والبددد أن  وورقابددة دقيقدـة ولدك البرندام  بتشدريعات صدارمةوحراسدة ذ

 وخاصددة فددي مجدداالت الزراعددة والصددناعة والتعدددين والطاقددة وتنشددأ المشددروعات الكبددرى

رفيقددة بالبيئددة مراعيددة ألهميددة إصددحاحها وزيددادة مواردهدداا وأن توجددس عنايددة خاصددة إلددى 

اتي والغابداتو والتوسددع فدي مجددال اسددتزراع المشدروعات التعويضدديةو خاصدة الغطدداء النبدد

وأن تكددون  والغابددات وإثددراء الغطدداء النبدداتيو والتددوازن فددي اسددتثمار المراعددي الطبيعيددة

 التوعية البيئية جزءاً أصيالً في المناه  التربوية والبرام  اإلعالمية والثقافيةا

 

تمدع بأسدرهو والدولدةو تعزيز قيم االعتمداد علدى الدذات لددى الفدردو والجماعداتو والمج -18

بحسبانس قيمة أصيلة وممارسدة تاريخيدة فدي المجتمدع السدودانيا كمدا أن االهتمدام باالعتمداد 
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علددى الددذات وإنشدداء مشددروعات العددون الددذاتي يفجددر طاقددات هائلددة فددي المجتمددعو ويغددري 

 اةخرين بالتوجس إلى االستثمار في السودانا 

 

و رعايددة للطفولددة والشدددبابو المددرأةباب وتوجيددس اهتمددام خدداص إلددى األطفدددال والشدد -19

 وإنصافاً للمرأة وتمكيناً لها واإلفادة من طاقاتهدا وطاقدات الشدباب لتحقيدق النهضدة الوطنيدةا

ويتعدين اتخداذ المزيدد مدن االجدراءات لتضددييق الفجدوة بدين الجنسدين فدي المجداالت الحيويددة 

ات المددرأة واألطفدددال كددالتعليم وفددرص العمددلا وال بددد مددن إيدددالء عنايددة خاصددة باحتياجدد

 بالحرباوالشباب في المناطق التي تأثرت 

 

تعزيدددز الخددددمات الموجهدددة للفئدددات ذات الحاجدددات الخاصدددة وبسدددط شدددبكات األمدددان  -20

 االجتماعيا

 

 طفددرةوال االسددتفادة القصددوى مددن العلددوم والمعلومددات والتقانددات التقليديددة والحديثددة -21

فددي كددل أوجددس األداءو وأن يكددون التركيددز بدداألخص علددى االسددتفادة مددن تقانددات  الرقميددة

توطئددة للتحدديث واالسددتفادة مدن أحدددا التقاندات التددي حققدت النقلددة  والمعلومدات واالتصدال

وأن توضدع خطددة خاصدة لسددد  والعالميدة بإعمدال المعلومددات والمعلوماتيدة وتقانددة االتصدال

أمثل وجدوه االسدتفادة منهدا لتحقيدق النهدوض فدي المجداالت  وتحديد والفجوة العلمية والتقانية

االقتصددادية واالجتماعيددة والثقافيددةا وأن توجددس عنايددة إضددافية لقضددايا الطاقددة والتأكددد مددن 

ية واالسدتهالكية واالجتماعيدةا وأن ترسدتثمر فدي ذلدك مصدادر اإلنتاجوفرتها لكل األغراض 

 الطاقة جميعهاو وبخاصة المصادر المتجددةا

 

ولتسدريع التنميددة الشدداملة المتوازندة القابلددة لالسددتدامة وضدمان نجاحهدداو ينبغددي األخددذ  -22

بفكدرة المشددروعات الرائدددة علددى أسددس قطاعيدة ومرتكددزات إقليميددةا وأن يوكددل أمددر تنفيددذ 
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المشددروعات إلددى مسسسددة أو مسسسددات متخصصددة فددي مجالهددا لتكددون تلددك المشددروعات 

يم لتطدوير قطداع معدين كالصدناعة أو الزراعدة أو التعلديم الرائدة نماذج يقتدى بها عندد التعمد

 مثال ًو أو إقليم بعينس خاصة األقاليم التي تأثرت بالحرب أو ضامرة الحظ في التنميةا

 

ن سددوء اإلدارة قددد أضددحى أحددد أهددم المقعدددات لسددعي الدددول إاالهتمددام بدداإلدارةو إذ  -23

ت التجربددة السددودانية أن المشددكلة التددي الناميددة لتحقيددق التنميددة والحكددم الراشدددا كمددا أههددر

تواجددس األداء فددي كثيددر مددن الحدداالت هددي مشددكلة إدارةا لددذا يلددزم االهتمددام بعلددوم اإلدارة 

يددةا والبدددد أن تتضددمن اإلدارة الحسددنة تليددات كفدددوءة اإلنتاجوتطددوير الكفايددة  ووتطويرهددا

السدتراتيجيات والخطددط للتنسديق والمتابعدة والتقدويم فددي األداء العدام والخداصو وفددي تنفيدذ ا

 مستعينين في ذلك بأحدا تقانات المعلومات والمعلوماتيةا ووالبرام  والمشروعات

 

تطوير سياسة السودان الخارجيدةو وأداتهدا األساسدية الدبلوماسديةو بحيدث تكدون قدادرة  -24

على تحقيق مصدالح السدودانو والددفاع عندسو وعدرض ثقافتدس وإمكاناتدس البشدرية والطبيعيدة 

ظيمة كوسيلة للتفدتح علدى العدالمو وترسديخ صدورة السدودان كقدوة سدالم وأمدن واسدتقرار الع

وتقدددمو قددادر علددى التجدددد والتفددتح علددى التعدداون اإلقليمددي والدددولي واإلسددهام فددي تصددحيح 

 موازين القوى والتفاعل في العالقات الدوليةا

 

لتعدداون اإلقليمددي فددي رشددد توهيددف مددا يتيحددس امعينددة وأن تكددون هددذه السياسددة الخارجيددة 

 ووالدددولي مددن فددرص ومددوارد ماليددة وفنيددة وتقانيددةو والوفدداء باسددتحقاقات هددذا التعدداون

والعالقدات التكامليدة العربيدة واألفريقيدةا وأن يكددون التعداون الددولي والتكامدل اإلقليمدي مددن 

 مرتكددزات اسددتراتيجية التنميددة الشدداملة المتوازنددةا وأن يددتم الوفدداء بنصدديب السددودان فيهدداو

 أفريقيدداوبدداألخص التكامددل السددوداني المصددريو والسددوق المشددتركة لدددول شددرق وجنددوب 

) نيبددداد(و  أفريقيدددا)الكوميسدددا( والسدددوق العربيدددة المشدددتركةو والشدددراكة الجديددددة لتنميدددة 
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األوربدددي والواليدددات المتحددددة األمريكيدددة ودول تسددديا  االتحدددادوالشدددراكات المرتقبدددة مدددع 

 وأمريكا الجنوبيةا

 

الدواردة فيهداو يمتلدك المجتمدع السدوداني وأهدل  األهددافسدتراتيجية إذا مدا نرفدذت هذه رؤية ا

السددودان قاطبددة مقومددات النهضددة وتتددوافر لددس األسددس والمرتكددزات المتينددة التددي تجعددل 

التنميددة فيددس شدداملة متوازنددة وقابلددة لالسددتدامةو وتشددكل جسددراً يمكددن السددودان وأهلددس مددن 

سددكة بحضددارتها الخددروج مددن مخنددق الدددول األقددل نمددواً إلددى مصدداف الدددول المتقدمددة المم

 وجذورها وقيمها والمتفتحة حواراً وتعاوناً على الناس من حولسا
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 الباب الثام 

 

 يادة البناء : نماذج دوليةإالتراضي و

 

 

ن يعيددوه ويكدرروه أون التداريخ حدرى بهدم أن الدذين ال يقدرإتقول حكمدة معروفدة ل 

 خطاءهلاأويقعوا في هاوياتس ويرتكبوا 

وقد عرفت الشعوب منذ القدمو وبالرغم مما سداد بدين الجماعدات التدي تكوندت منهداو 

ن تفدم إلدى الحددوار والتراضدي وتيسدير سددبل المشداركة كوسددائل أمدن حدروب ومنازعدداتو 

وضاع مستقرةو قائمة على التعدايش السدلميو وممكندة مدن تحقيدق التقددمو فبندت أمثل لبلوه أ

ً أ هدذا الحدوار وتلدك المشداركةا ونلحدظ فدي هدذا السدياق  صدارت نمداذج لجددوى ودوالً  وطانا

عقدداب أعقبهددا جنددوو إلددى السددلم واالسددتقرارو بددل تطددور ذلددك فددي أن حروبددا طاحنددة قددد أ

المتحدددةا وتطددورت  األمددمو األمددمنشدداء منظمددات دوليددة: عصددبة إالحددربين العددالميتين إلددى 

منظمدات والبدرام  التدي المتحدة إلى منظومدة دوليدة متعدددة الوكداالت المتخصصدة وال األمم

رسددت مددن أمدن واالسددتقرار والتقدددم جددوهر مقاصددها وغاياتهدداا وجعلدت تحقيددق السددلم واأل

ن يتطدور فدي مسداقات الحريددات أالمبدادع وصداغت مدن المواثيدق مدا مكددن للتعداون الددولي 

 والطفولدةو والتربيدة والعلدم والثقافدةو والبيئدةو المدرأةو األسدرةو واإلنساناالساسيةو وحقوق 

فضددى إلددى تطددوير العلددم والتقانددة وتسددخيرهما فددي أوحمايددة حقددوق الملكيددة الفكريددةو ممددا 

 خدمة التنمية والتقدما
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العولمدة منظمدات وبدرام  جديددةا وبدالرغم مدن عسدر الدوالدة  إطارواليوم تبرز في 

جديددد يحقددق  مددر سدديتجس إلددى تددراض  ن األإنتيجددة الشددكو  والمعارضددة التددي تحدديط بهدداو فدد

 يرعى مصالح الدولة قاطبةااالستقرار و

 

سدلفنا يددل علدى محوريدة التراضدي فدي تحقيدق االسدتقرار والتقددما وتتعددد أوكل ما 

 ً ً  النمدداذج وتتفددداوت فدددي التراضدددي دوليدددا ا التراضدددي بدددين الددددول والتراضدددي بدددين وقوميددا

ن الحددوار والتسدددامح أالجماعددات المتنوعدددة داخددل الدددوطن الواحدددا ولكنهدددا تسكددد جميعهدددا 

علددى مددن العدالددة أوالوفدداق يفضددي إلددى تسددويات تقددود إلددى سددالم علددى نحددو يحقددق درجددة 

 والتنمية االنسانيةا

ن أنفدداذ السددالم الدددائم والعددادلو إلددذا يتوجددب عليندداو ونحددن نستشددرف فددي السددودان 

سددس خطاءهدداو بددل ولنسأيجابياتهدداو ولنتفددادى إنتدددارس التجددارب التددي سددبقتناو لنفيددد مددن 

 لتجربة متطورة يحتذى بهاا
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 ماليزيــا

 

 السالم االجتمايي والنماء االقتصادي والديمقراطية الراشدة

 

 

بفضدل الرؤيدة الواضدحة والخطدط التنمويدة الثاقبدةو والقيدادة الراشددة والصدادقة فدي  

ومواردهدددا توجهاتهددداو تمكندددت ماليزيدددا مدددن تسدددخير تنوعهدددا العرقدددي والثقدددافي والددددينيو 

ً أصدبحت أسديويةو بنهضدة تنمويدة رائددةو فالطبيعية لتحقيق مدا يعدرف بدالمعجزة اة  نموذجدا

للتنميددة االقتصدداديةا وارتقددت خددالل عقدددين مددن الزمددان إلددى مصدداف الدددول المتقدمددة فددي 

سددرع نسددبة نمددو اقتصددادي فددي العدددالما أصددناعاتها واقتصددادياتهاو وتمكنددت مددن تحقيددق 

فدددرت سدددبل العددديش الكدددريم لكدددل النددداسو فدددي هدددل ممارسدددة ونهضدددت بحيددداة النددداسو وو

قدوي فدي العدالم اإلسدالميا وحققدت االسدتقرار السياسدي وحولدت التندوع ديمقراطيةو هي األ

 العرقي والديني إلى مصدر قوةا

  ً ن نتددارس أعليندا فدي السدودان  وفي هل تشابس كثير من المعطيدات والعوامدلو صدار لزامدا

نقتدددي بهددا ونفيددد مددن دروسددها الغنيددة و ونسددتدل بمسشددراتها سدديوي واة رتجربددة ذلددك النمدد

سعينا النطالق السدودان والنهدوض بدس مدن كبدوة التخلدف وبدراثن  إطارونتدبرهاو وذلك في 

الفقدر إلددى مجتمدع عددادل يدنعم بالرخدداء واالسدتقرار والتسددامح الدديني واالنفتدداو علدى العددالم 

ومواكبدة التغيدرات العالميددةو مثدل العولمدة وتحريددر التجدارة والتقددم التكنولددوجي فدي مجددال 

فددق مصدالح متبادلدةو وتحقيددق نهضدتنا التنمويددة المعلومدات واالتصداالتو والتعامددل معهدا و
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قدل نمدوا إلدى متندا مدن قائمدة الددول األأمسديرة واثقدة للخدروج ب إطداربشروطنا الوطنية فدي 

 سريعة التقدم ا الدول مصاف

نشدات ماليزيدا فدي الثمانيددات مدن اتحداد المسدتوطنات البريطانيددة فدي بيندان  ودندددن   

س اسددتقالليدةا وحصدل لاتحدداد الماليدول علدى االتحادة وملقدا وسدنغافورة والواليدات الماليويدد

نشداء اتحداد ماليزيداا م إل1963م وانضدمت لدس سدنغافورة فدي عدام 1957مدن بريطانيدا فدي 

م لتصدبح جمهوريدة مسدتقلةا وتدولى تونكدو 1965ولكن سدنغافورة انفصدلت عنهدا فدي عدام 

عقبدس تدون عبدد أزارة رئاسدة أول و – االسدتقاللالذي قاد مسيرة بالده نحدو  –عبد الرحمن 

فدي عدام  نتخدابالدرازق تدم تدون حسدين ثدم مهداتير محمددو والدذي تدولى رئاسدة الدوزارة باال

سددديويةا حدددد النمددور اةأم وقدداد مسدديرة ماليزيدددا ونهضددتها التنمويدددة وتحويلهددا إلددى 1981

 أحمدد اللدـسم لصدالح رئديس الدوزراء الحدالي عبدد 2003وتنازل مهاتير عن الحكدم فدي عدام 

جريدت فدي فبرايددر أات التددي نتخابدعقداب االأالدذي اسدتمر فددي رئاسدة الدوزارة فددي بددويو و

 ا2008

ً  13تتكددون ماليزيددا مددن اتحدداد فيدددرالي يضددم   ً  واليددةو وتتبنددى الدولددة نظامددا  سياسدديا

يحفظ التوازن بدين قومياتدس المختلفدةو وهدو نظدام ملكدي فيددرالي دسدتوريو يقدوم علدى مدنح 

% مدن جملدة 59صدليين مدن الماليدويينو والدذي يشدكلون امتيازات خاصة لسدكان الدبالد األ

سددنوات مددن بددين سددالطين  5س ماليزيددا ملددك ينتخددب كددل أالسددكانو وكلهددم مسددلمونا ويددر

ن نتوقدف للدتمعن فدي هدذا النظدام المتفدرد: الملكيدة أبغدي هندا الواليدات الماليويدة التسدعةا وين

وتمددارس السددلطنات الثالثددة عشددر دورهددا االقليمددي  اسانتخابددن الملددك يددتم أ أىالدسددتوريةو 

ات وتعيددين الملددك مددن بددين سددالطينهاا وعلمانيددة الدولددة تكفددل نتخابددوالقددومي مددن خددالل اال

قليدات داتها مدع ضدمان كامدل لحقدوق األعراف والدديانات حريدة التعبيدر عدن معتقدلجميع األ

فدددي الدسدددتورا وتتدددوزع السدددلطات بدددين الجهددداز التنفيدددذي والجهددداز التشدددريعي والسدددلطة 

القضدائيةا ولكدن فددي الممارسدة العمليددة تتركدز معظدم السددلطات فدي الجهدداز التنفيدذيا ومنددذ 

ارسديان حدزاب يطلدق عليدس اسدم بأمو يحكم ماليزيا تحالف من عددة 1957ها في عام استقالل
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هددو تطلعاتهددا القوميددة المشددتركة لصددون الديمقراطيددة  األحددزابناشدديونالا ومددا يميددز تلددك 

حدزاب المعارضدة تشدتر  أوالمحافظة على استقرار الدبالد وازدهارهدا االقتصداديا وحتدى 

 معها في التعامل بقدسية مع التطلعات والمصالح القوميةا

لف أم(و ويتدد2005صدداء عددام حإمليددون نسددمة ) 25ر3يبلددغ جملددة سددكان ماليزيددا  

% )مسدلمون( والصدينيون 59ساسدية هدي المدالي أالمجتمع الماليزي من ثدالا مجموعدات 

( وغدددالبيتهم مسددديحيون وبوذيدددون وهنددددوسا %8خدددرون )ت( و%7%( ثدددم الهندددود )26)

ً 60ويشدكل المسدلمون  ً  % مدن جملددة السدكانا وتندته  الدولدة نهجددا ً  معتددالً  إسدالميا  ووسددطيا

يدات الدينيدة كحريدة االعتنداق وحريدة العبدادة مكفولدة رقراطدي متطدورا والحونظام حكم ديم

وفدي هدذا  ن اإلسدالم هدو الدياندة الرسدمية للدولدةاأي الذي يدنص علدى االتحادبنص الدستور 

الشددأن قددال دا مهدداتير : ل نحدداول أن نقدددم مفهومدداً جديددداً ليسددالمو ال باألسددلوب المتحجددر 

الدددذي يفهمدددس بدددس األصدددوليون ولكدددن باإلنتسددداب إلدددى المعدددارف الحديثدددة واالسدددتثمار فدددي 

 29التكنولوجيا المتقدمةال 

ً إ  وفرضددس  ن هدذا الدنه  فدي التطبيدق اإلسدالمي المعتددل فدي ماليزيدا يعتبدر ضدروريا

عددراف والدددياناتو فددالمجتمع المدداليزي لدديس الواقددع االجتمدداعي لمجتمددع ماليزيددا متعدددد األ

 ً ً  مجتمعا بالكاملو وتتطابق هذه المعطيات مع ما هدو عليدس الحدال فدي السدودانا وفدي  إسالميا

مجتمع ماليزيا نجد المسجد إلدى جاندب الكنيسدة والمعبددا ويتميدز المداليزيون بدانهم يفتخدرون 

س الهدددرم السياسدددي أرادة قويدددة مدددن قبدددل رإالتعدديدددة الدينيدددة والعرقيدددةو المكفولدددة بددبهددذه 

ت أوالدينيا ولكن هذا التسدامح الدديني واالجتمداعي بدين الطوائدف واالعدراف المختلفدة لدم يد

العدالدة  أكيدد مبددأصدالو االقتصداديو اهتمدت الرؤيدة الماليزيدة بتمن فراهو فبعدد سياسدة اإل

الددبالد قددد  اسددتقاللن بددرام  الحكومددات المتعاقبددة منددذ إرسدديخسا بددل االجتماعيددة للجميددع وت

همية تعزيز الثقدة بدين المجموعدات العرقيدة المختلفدة وتوطيدد الوحددة الوطنيدة أركزت على 

سددداس راسددخ مدددن الثقددة المتبادلدددة والتسددامح والمسددداواة بددين المجموعدددات العرقيدددة أعلددى 
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فضددل أجددل بندداء مسددتقبل مشددتر  أا مددن والدينيددة المختلفددة ومراعدداة مصددالحها وتطلعاتهدد

م 1970دل علددى ذلددك مددن تكددوين المجلددس االستشدداري القددومي فددي عددام أللددبالدا ولدديس 

والددذي يضددم فددي عضددويتس المهنيددين والمثقفددينا ويضددطلع المجلددس بدددور مهددم فددي ترسدديخ 

الثقة عبدر تمثيدل المجموعدات المختلفدة والتعبيدر عدن تطلعاتهدا ورعايدة مصدالحها واحتدواء 

 فوارق العرقية واالقتصادية وتخفيف حدتهاا ال

جميددع العرقيددات نهددا نجحددت فددي المسداواة بددين أهددم معددالم التجربددة الماليزيدة أولعدل  

للتنددداحر الطويدددل بينهددداو واصدددبح الماليدددو يتعددداملون مدددع بقيدددة  والددديانات ووضدددعت حدددداً 

خدرين لا امدطنينو لهدم امدو أنيةو ولكدن بوصدفهم جميعداغلبية سكأالعرقياتو ليس بوصفهم 

 خرين من واجباتامن حقوق وعليهم ما على اة

هميددة أحددزاب السياسددية ومنظمددات المجتمددع المدددني وعددت الحكومددة الماليزيددة واأل 

فددي الحقدددوق  توحيددد الجهددود لبندداء الددوطن وترسدديخ الوحدددة الوطنيددة فددي مجتمددع متسدداو  

المسدداواة بددين جميددع رجدداء الددبالدو وعبددر أوالواجبداتو وعبددر التنميددة المتوازنددة فددي جميددع 

زالدة الفددوارق االقتصددادية والطبقيدة بددين طوائددف المجتمددع إالمجموعدات العرقيددة والدينيددة و

وقددد قصددرت خطددة مهدداتير  عراقهددا وجددذورها ودياناتهددااأالمختلفددةو بغدده النظددر عددن 

واجبات الدولة في أربعة محداور أساسدية: تطدوير التعلديم والتقنيدةو وتدوفير العنايدة الصدحية 

طنو وإنشدداء البنددى التحتيددة وتطويرهدداو وتحقيددق السددالم االجتمدداعي عبددر سياسددات للمددوا

 القضاء على الفقر ومشاركة الجميع في السلطة والثروةا

ت علدددى المجتمدددع جعلدددت المدددواطن أوالتحدددوالت االجتماعيدددة والنفسدددية التدددي طدددر 

 ً ة بدالده تقدوم ن نهضدأندس هدو المسدتهدف األول مدن عمليدة التنميدةو وأب الماليزي يشعر دائمدا

بسديط عدن سدر المعجدزة التدي  عليس كفدرد قبدل كدل شدمو ولدذلك عنددما سدئل عامدل مداليزي

جدداب ببسدداطة: ل لقددد طددـرلمب منددا العمددل لثمددان سدداعات فددي اليددومو فعملنددا أحققتهددا بددالده 

ً إساعتين   للوطنلا ضافيتين كل يوم حبا
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هددو مفتدداو النمددوو  وبعددد ترسدديخ السددالم واالسددتقرار االجتمدداعي واسددتدامتسو والددذي 

رئدديس وزراء ماليزيددا السددابق مهدداتير محمدددو صددار الطريددق  كمددا كددان ينددوه بددذلك كثيددراً 

 قددويا  السددتراتيجية ماليزيددا االقتصددادية والتددي ارتفعددت بهددا ليصددبح لماليزيددا اقتصددادا  ممهدداً 

ة ا عقدين من الزمان كاندت كافيدة النتقدال ماليزيدا مدن دولدة زراعيدة بدائيدة إلدى دولدمتوازنا 

 ً  بين الدول المصدرة للتقانة العاليةا متطورة تحتل المرتبة التاسعة عالميا

ت المراحددل أوتحددت شددعار ل الجددودة والتصدددير قدداطرة التنميددة االقتصدداديةلو بددد 

التركيدددز ينصدددب علدددى تكثيدددف  أاألولدددى للنهضدددة االقتصدددادية فدددي السدددبعيناتو حيدددث بدددد

االسدددتثمارات الوطنيدددة فدددي الصدددناعات مقترندددة بالتوجدددس نحدددو التصدددديرا وكاندددت هدددذه 

سدهمت بشددكل ملحددوه فددي تخفديه معدددالت البطالددة ) وفددرت أالصدناعات كثيفددة العمالددة و

% مدددن السدددكان( والتوزيدددع العدددادل للثدددروات علدددى فئدددات المجتمدددع 97العمالدددة لحدددوالي 

لدولدددة بعددددد محددددود مدددن المشدددروعات عامدددة وتركدددت جدددل ادارة المددداليزيا واحتفظدددت ا

موالهداو وحتدى الخدددمات أاالقتصداد للقطداع الخداصو مدن خدالل المشداركة الفعالدة لدرؤوس 

تركتهدا للقطداع الخداصو مثدل الطددرق والكهربداء واالتصداالت واعمدال النظافدةو وانحصددر 

الحكومدة ادارت االقتصداد ن أ أىشدراف علدى تلدك الخددمات فقدطا دور الدولة فدي تنظديم اإل

مددر الددذي نجددح فددي جددذب االسددتثمارات والتددي بدددورها و األاألعمددالدارة إباسددلوب قطدداع 

ً إوفدرت  ً  نتاجددا جنبيدة باالسددتثمار شدريطة مشدداركة للتصددديرا وسدمحت للشددركات األ ضدخما

ساسدية الالزمدة نشداء البنيدات األإرباحهدا فدي أنفداق جدزء معلدوم مدن اس المدال الدوطني وأر

االسددتثمار والشددبكات المتطددورة فددي مجدداالت النقددل المختلفددةا وبددذلك تمهددد الطريددق لجددذب 

نشداء مصدانعها فدي ماليزيداا وهكدذا لدم تجدد لجذب كبرى شركات العالم فدي االلكترونيدات إل

 ً في االتجاه شرقا واالستفادة من تجدارب اليابدان وكوريدا الجنوبيدة والتدي تقدوم  ماليزيا حرجا

علندت ماليزيدا سياسدة لالنظدر أخالقيدات العمدل الجدادا وأالتقانة وقديم وعلى العلم والمعرفة و

م وهددفت إلدى تشدجيع المداليزيين 1991م وامتد العمل بهدا حتدى عدام 1981شرقال في عام 

خالقيدددات العمدددل أيجابيدددة مثدددل علدددى االقتدددداء والتعلددديم مدددن التجربدددة اليابانيدددة والقددديم اإل
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يدددز علدددى العمدددل الجددداد واالخدددالص والعمدددل داريدددة المنضدددبطة مدددع التركوالتطبيقدددات اإل

يدة واالعتمدداد علدى الدذات والعبددر والمثدابرة والمنهجيدة الصددناعية اإلنتاجالجمداعي وتشدجيع 

والتطورالتقني واالداء االقتصدادي المميدزا ومنحدت مزايدا ضدريبية للشدركات اليابانيدة لمددة 

عفددداء إ% و80ن جهدددزة الكهربائيددة بمكدددون محلددي ال يقدددل عددنتدداج األسددنوات فقدددطو إل 8

 ااإلنتاج% من 8ضريبي مفتوو في حالة تصديره 

جنبيددة بالملكيددة التامددة والتصدددير دون وفددي المرحلددة التاليددة سددمحت للشددركات األ 

جنبيدة وحدوافز ضدريبية مغريدة أاشتراط المساهمة الوطنيدةو ثدم اصددار تدراخيص منتجدات 

عقددد الثمانينددات تنفيددذ نشدداء منطقددة تجددارة حددرةا وشددهدت السددنوات الخمددس األولددى مددن إو

الخطددة الماليزيددة الرابعددة والتددي ركددزت علددى التصددنيع الثقيددل والصددناعات المعتمدددة علددى 

سددمنت والحديددد والصددلب المددوارد الماليزيددةو وصددناعة السدديارات والتوسددع فددي صددناعة األ

لكترونيددات والنسددي ا وتمتعددت الصددناعات الماليزيددة خددالل هددذه والتركيددز علددى صددناعة اإل

عقدددب ذلدددك مرحلدددة تشدددجيع الصدددناعات عاليدددة التقنيدددة أبالحمايدددة الحكوميدددةا و المرحلدددة

م شدهدت تنفيدذ ثدالا 200-1980ن الفتدرة أوالصناعات ذات القيمة المضدافةا والخالصدة 

خطط خمسية شملت مجموعة مدن السياسدات الهادفدة لتنشديط  النمدو الصدناعيا كمدا شدهدت 

 ً مشدروع صدناعيو شدكلت  15 000 كثدر مدنأفي استثمارات القطاع الصناعي بقيام  توسعا

% ووفددرت هددذه المشددروعات 46% والمحليددة 54جنبيددة حددوالي فددروع المشددروعات األ

مليددوني وهيفددة وفرصددة عمددل جديدددة إلددى جانددب نقددل التقنيددة الحديثددة وتطددوير المهددارات 

العمالية وايجاد قنوات جديددة للتسدويقو وتحدديث البنيدة التحيدة لالقتصداد المداليزي وتطدوير 

سددياا وفددي ذات الوقددت تكتلددة دول جنددوب شددرقي  إطددارالتعداون االقتصددادي االقليمدديو فددي 

فدي النهضدة  هالدفع بالقطاع الخاص وتطويره وتقديم الددعم لدس حتدى يدتمكن مدن القيدام بددور

 االقتصاديةا

وفددي المرحلددة التاليددة انتهجددت ماليزيددا مددا يسددمى بطريقددة التصددنيع العنقددودي الددذي  

يدة والنشداطات المتصدلة بهدا والتدي تتمثدل فدي الدربط اإلنتاجبين الوحددات  يقوم على الترابط
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منظومدة مدن البندى التحتيدة  إطدارو وذلدك فدي األعمدالبين الصناعات والمدوردين وخددمات 

والمسسسددات االقتصددادية التددي تشددمل تنميددة المددوارد البشددرية والتقنيددة والخدددمات الداعمددة 

 مين ونظام الحوافزاأوالتمويل والت

نجدداو عمليددة التنميدة الصددناعية العديددد مددن المسسسددات والهيئددات إوقدد سدداهمت فددي  

االداريددة  جدراءاتالتدي كاندت تتددولى تدوفير المعلومددات عدن المزايددا االسدتثمارية وتتددولى اإل

والتصدددديقات وتستضدددديف الشددددركات متعددددددة الجنسددديات وتددددوفر احتياجاتهددددا وتزودهددددا 

لمسهلددةو والتددروي  للصددادرات الماليزيددة والبحددث ساسددية والعمالددة المدربددة وابالخدددمات األ

جديدة لها وتدوفير المعلومدات للمصددرين المداليزيينو وتدوفر لهدم كدذلك البدرام   أسواقعن 

 التدريبيةا

  ً تطبيدق  ونسبة العتماد االقتصاد المداليزي فدي نهضدتس علدى الصدادراتو كدان لزامدا

ولددذلك تددم تحويددل هيئددة المقدداييس  نظددام مقدداييس ومعددايير دوليددين لتحديددد السددلع التجاريددةو

سدلوب القطداع الخداصو اطلعدت علدى الدنظم المعمددول أالماليزيدة إلدى شدركة مسداهمة تددار ب

وروبددي واليابدانو وطبقتهددا علدى الصددناعة والتجددارة األ االتحدادبهدا فددي الواليدات المتحدددة و

علددى  شددرافالماليزيددةا وتتددولى الشددركة مددنح شددهادات الجددودة ومطابقددة المواصددفات واإل

 شركات مراقبة الجودة والمحافظة على البيئةا

  عدال  اقتصدادي   ن نجاو برندام  وخطدة ماليزيدا االقتصدادية مكنهدا مدن تحقيدق نمدوا إ 

% وخدالل السدبعينات 5ر1فقد بلغ معدل النمو االقتصادي فدي الندات  المحلدي فدي السدتينات 

سديا( ثدم توب شدرقي زمدة االقتصدادية فدي جند% )نسدبة لأل5ر9% وخالل الثمانينات 7ر8

جمدالي المحلددي %و وتضداعف النددات  اإل6ر9ارتفدع خددالل العشدرين سددنة الماضدية بمعدددل 

ضددعاف ممددا مكددن ماليزيددا مددن التحددول مدن بلددد يعتمددد علددى بعدده المددواد المحليددة أبثمانيدة 

ليدددات الكهربائيدددة والزراعيددة البدائيدددة إلددى بلدددد يصددددر السددلع والصدددناعات والمعدددات واة

بددل واحتلددت ماليزيددا المرحلددة التاسددعة فددي قائمددة الدددول المصدددرة للتقنيددة  لكترونيددةاواإل

يطاليددا والسددويد والصددينا كددل ذلددك تحقددق بفضددل برنددام  إالعاليددةو متقدمددة فددي ذلددك علددى 
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هددداف انعكسددت فددي  تحيقيددق االسددتقرار واسددتراتيجية علميددة محددددة وواضددحة المعددالم واأل

المسددتدامة القائمددة علددى العلددم والتكنولوجيددا السياسددي واالجتمدداعي واالقتصددادي والتنميددة 

للقضداء علدى الفقدر وتطدوير الريدف وتطدوير البنيدات التحتيدة والتعلديم والخددماتا  اإلنتداجو

نشاء قاعددة عريضدة لتعلديم حدديث يسهلهدا لتصدبح دولدة ذات بنيدة إوقد ركزت ماليزيا على 

ساسدددية د البنيدددة األجنبيدددة التددي تتطلدددب وجدددوصددناعية متقدمدددة تسدددتقطب االسدددتثمارات األ

والعمالددة المدربددة والمنضددبطةا وتمكنددت ماليزيددا بالفعددل خددالل ثالثددة عقددود مددن تخفدديه 

ً 5ر5% إلدى 52ر4معددل الفقددر مددن  ر% ا وبددذلك تكدون قددد قضددت علددى 5 % ليبلددغ حاليددا

 الفقر المدقع بصورة جذريةا

تقويددة سدداس الضدروري لن نجداو القيدادة الماليزيددة فدي القضداء علددى الفقدر كدان األإ 

المختلفدةا فالتنميدة فدي ماليزيدا تقدوم علدى فكدرة ان  األعدراقالوحدة الوطنيدة والتجدانس بدين 

النمدددو االقتصدددادي يعدددود إلدددى المسددداواة فدددي الددددخلو وبدددذلك تدددنعكس مكاسدددب التطدددور 

االقتصددادي علددى حيددداة المددواطنين وتحسددين مسدددتوى معيشددتهمو بمددا فدددي ذلددك الخددددمات 

لعددالج واالمددنو وان يكددون أول المسددتفيدين مددن هددذا النمددو الضددرورية كالغددذاء والتعلدديم وا

االقتصادي الفقراء والعداطلين عدن العمدل والمجموعدات العرقيدة االكثدر فقدرا فدي المجتمدعو 

واالقداليم االقدل نمددوااً واتبعدت ماليزيدا اسددتراتيجيات معيندة لتقليدل الفقددر مثدل زيدادة امددتال  

تدددريب العمالددة وزيددادة الرفاهيددة عامددةا  الفقددراء لالراضددي وراس المددال ورفددع مسددتويات

 دولة سجلت اقل معدل للبطالة في العالما 20م في قائمة 2006واندرجت ماليزيا في عام 

ن النجاو االقتصدادي فدي ماليزيدا قدد ارتكدز فدي جاندب علدى وجدود مدوارد طبيعيدة إ 

ه نتددداج وتحقيدددق الرفددداوبشدددرية نجحدددت الخطدددة فدددي اسدددتغاللها وتوهيفهدددا وتسدددخيرها لي

االجتمدداعيا كمددا ارتكددز ذلددك النجدداو علددى االسددتقرار السياسددي الددداخليو فقددد اسددتمر حكددم 

ً  22مهاتير محمد لمدة  اسدتقرت وو وضمن ذلدك اسدتدامة خطتدس االقتصدادية الطموحدةا عاما

وحافظدت ماليزيددا  عالقدات ماليزيدا الخارجيدة وبصددفة خاصدة مدع جيرانهددا ودول المنطقدةو

وتحولددت إلددى  العظميدين ولكنهددا اسددتفادت بمهدارة مددن كليهمداو علدى حيادهددا تجداه الدددولتين 
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ن كدل ذلددك النجداو لددم يكددن أسدطورة محبوبددة تجتدذب عشددرين مليدون سددائح كددل عداما بيددد أ

ليتحقدق بدددون التخطديط السياسددي واالقتصدادي السددليمو والرؤيدة الثاقبددة والواقعيدةو والقيددادة 

دارة الراشددةو والدوعي توجهاتهداو واإل السياسية المخلصة والفاعلة والواعيدة والصدادقة فدي

السياسدية الحاكمددة  األحدزابالدوطني فدي جميدع قطاعدات المجتمدع المدددنيو وبصدفة خاصدة 

هميددة الوحدددة الوطنيددة وأولويددة توحيددد الجهددود لبندداء الدولددةا أوالمعارضددةو واتفاقهددا علددى 

ماليزيددا  فصدار التنددوع العرقدي والددديني مصدددر قدوةو وصددارت الممارسددة الديمقراطيدة فددي

 قوى في العالم اإلسالمياهي األ

معنا النظدر فيهدا وتدارسدنا اسدتدالالتها بعمدق يمكدن ان أن إكل هذه تحديات ودروس  

ً  ةتصددلح ندددوا   للنهضدددة السياسدددية واالقتصدددادية واالجتماعيدددة فدددي السدددودان عدددام  ونموذجدددا

 ما2020
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 أفريقياجنوب 

 التسامح والمصالحة والتعاهد

 

 

وزارهداو تصداعد االهتمدام  الددولي بحقدوق أن وضعت الحرب العالميدة األولدى أمنذ  

و أ اإلنسددانو مددع تصدداعد النزاعددات بددين بنددي البشددرو بغدده النظددر عددن قوميددة اإلنسددان

 و لغتساأو ديانتس أو جنسس أو لونس أمعتقداتس 

ا لالوطنيدةكان الدزعيم الفرنسدي شدارل ديغدول أول مدن اسدتخدم تعبيدر ل المصدالحة  

واسددتخدمس فيمددا بعددد كددل مددن جددورج بومبيدددو وفرانسددوا ميتددرانو للتعبيددر عددن اعتقددادهم 

بدان الحدرب واحدتالل الجزائدرا ثدم اسدتخدم إبضرورة تحمل مسئولية الجدرائم التدي ارتكبدت 

ذ نددادى إفددي السددجنو  و عندددما كددان نددزيالً أفريقيددانيلسدون مانددديال هددذا المفهددوم فددي جنددوب 

جدراء المصدالحة الوطنيدةو لددرء تجددد العندف واالحتدراب واالحتدراق إعام والجراء العفو إب

 راقة الدماء بدافع االنتقاماإو

عددادة التددوازن الددوطني إعددادة ترتيددب المجتمددع والمصددالحة الوطنيددة هددي رؤيددة إل 

واعتمدداد معددايير المواطنددة الحددرة والمتسدداويةو لكددل طوائددف المجتمددعو بهدددف النهدددوض 

بداعيددة وتوهيفهددا لبندداء الدولددة واالمددةا وقددد تجمعددت لدددى اتددس اإلطددالق طاقإبددالمجتمع و

البشددرية حصدديلة تجاريددب شددعوب عديدددة فددي المصددالحة الوطنيددة الناجحددةا ففددي المغددرب 

 611مو وفددي غينيددا صدددر القددانون 2004نصدداف والمصددالحة فددي عددام شددكلت لجنددة اإل

صدي الحقدائق فدي عدام زمتهدا عدن طريدق لجندة تقأللمصالحة الوطنيةو واجتازت السدلفادور 

م وفدي 1994فدي عدام  اإلنسدانمو وفي غواتيماال شركلت لجنة بيدان انتهاكدات حقدوق 1992

قيمددت المحكمددة الخاصددة لسددديراليونو وفددي كمبوديددا انشددئت محدداكم مرتكبدددي أر سدديراليون 



 462 

فعددال الجنائيددة الخطيددرةو وفددي رواندددا الجددرائمو وفددي تيمورابتدددرت اللجددان القضددائية لأل

سدبانيا مدا بعدد فرانكدو وتشديلي وهدايتي إو وكدذلك فدي اإلنسدانة الوطنيدة لحقدوق شركلت اللجن

طلقدت عليهدا ألجندة  25ومنطقدة البلقدان وكمبوديداا وبلغدت جملدة تلدك اللجدان مدا يزيدد علدى 

 مسميات مختلفةا

ً أهدم تلدك التجدارب وأولعدل    أفريقيداكاندت تجربدة جندوب  ثدراً أبعدد واأل كثرهدا نضدجا

م فدي مرحلدة االنتقدال السدلمي مدن مرحلدة حكدم 1994حين قداد نيلسدون ماندديال بدالده عدام 

هدم أالفصل العنصري إلى مرحلة االسدتقرار والديمقراطيدةو فكاندت المصدالحة الوطنيدة مدن 

 مكوناتهاا

وربيدين منددذ القدرن السددابع قدد اسددتعمرت مدن قبدل البدديه واأل أفريقيدداكاندت جندوب  

نددواع التفرقددة العنصددرية وسياسددات الفصددل أبشددع أل حكمهددم عشددرو حيددث مارسددوا خددال

العنصددري بددين البدديه وبقيددة سددكان الددبالد االصددليين مددن السددود ومددن الوافدددين الملددونينا 

ً إو البيضدداءو اشددتعلت ثددورة  األقليددةمددن قبددل  ثددر اعتمدداد هددذا التصددنيف العنصددري رسددميا

و األفريقدديالمددستمر الددوطني  كثريدة السددوداء لمحاربددة هدذا التمييددز البغدديه بقيددادة حدزباأل

فدي تبندي سياسدة النضدال  أمو حيدث بدد1964ودع زعيمس نيلسون مانديال السجن في عدام أف

ثمدر النضددال السدلمي المتواصددل أجددل تحريدر بددالده مدن القبضدة العنصددريةا وأالسدلمي مدن 

طلدق أم مدا 1988هورية البديه  فريددريك دي كليدر   فدي عدام مخر رؤساء الجتعن تبني 

ن قضدى خلدف القضدبان أطلق سدراو ماندديال بعدد أنذا  سياسة المصالحة الوطنيدةا فدتعليس 

ً أ و كرسدها للنضدال بالوسدائل السدلمية بصدورة فعالدة ونداجزةو كثر من سبعة وعشدرين عامدا

سددفر عددن رحيددل القددوات أوهددو ذات السددالو الددذي كددان قددد اسددتخدمس المهاتمددا غاندددي و

المفاوضدات الشداقة عدن تندازل البديه مدن الحكدم  سدفرتأالبريطانيدة عدن القدارة الهنديدةا و

البيضدداء عددن اسددتعدادها العتددراف  األقليددةعلنددت أفارقددةا وصددليين األلصددالح السددكان األ

شددخاص والسياسدديين المسددئولين عددن تلددك التجدداوزات بجرائمهددا مقابددل عدددم مقاضدداة األ
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بددذلك  إلددى القبددول –تحددت ضددغوط دوليددة كبيددرة  –والجددرائما واضددطر نيلسددون مانددديال 

 ً ً  واعتبار تضحيات المواطنين السود استحقاقا  الستعادة الحكم وتحقيق االستقرارا  مطلوبا

في االنتقدال إلدى عهدد جديدد مدن الحريدة والديمقراطيدةو دون  أفريقياونجحت جنوب  

حقدداد بدين البدديه والسددود أالددخول فددي حدرب اهليددةو رغددم مدا شددهدتس الددبالد مدن صددراع و

غدددم الندددزاع الطدددائفي والعرقدددي المتجدددذر فدددي جندددوب  ا أفريقيددداوبدددين السدددود والسدددودو ورر

كثريددة السددوداء ومددن مرحلددة البيضدداء إلددى األ األقليددةواجتدازت مرحلددة انتقددال السددلطة مددن 

حقددداد إلددددى مرحلدددة التصدددالح والتسددددامحو وتوحددددت الطوائدددف واالعددددراق الصدددراع واأل

س دولدة ديمقراطيدة حديثدة يسدودها حكدم القدانون والعدالدةا وهدا هدي جندوب سيأوالديانات لت

اليوم دولدة القدانون التدي يحكمهدا الدسدتور وتتمتدع فيهدا المحكمدة الدسدتورية بالسدلطة  أفريقيا

ضددع ين أ أفريقيدداداء البرلمددان والحكومددةا وبددذلك اسددتطاع شددعب جنددوب أالعليددا ومراقبددة 

لنظدددام الميدددز   مدددوذج فدددي التسدددامح والتراضددي بدددديالً نأشددرق أنهايددة لدددذلك النظدددام ليقدددوم 

 واعتدى على حقوقس وكرامتسا األسود اإلنساننكر كرامة أالعنصري الذي 

فددي عددام  أفريقيدداات جنددوب انتخابددفددي  األفريقدديبعددد فددوز حددزب المددستمر   

وعددرض عليهددا المشدداركة فددي الحكومددةا  األحددزابمو سددارع مانددديال بالسددعي لدددى 1994

 طلددق عليهددا مجددازاً أفريقيددة المختلفددة ألعددراف األوا األجندداستضددم كددل  وتشددكلت حكومددة

 أفريقيداصددر برلمدان جندوب أنشداء لجندة للحقيقدةو ثدم الحدوار إل أحكومة لقوس قزولا وبد

نشدئت بموجبدس لجنددة أم ل قدانون تعزيددز الوحددة الوطنيدة والمصدالحةل التددي 1995فدي عدام 

ها السدبعة عشدر بالترشديح واالختيدار المباشدر والعلندي ؤعضداأختيدر أالحقيقة والمصالحةا و

مددن بددين الددوطنيينو ومنحهددا القددانون سددلطة العفددو والتفتدديش والمصددادرة وجلددب الشددهود 

المختلفدةو وشدكلت ثددالا  أفريقيداقداليم جنددوب أربعددة مكاتدب فدي أت اللجندة أنشدأوحمدايتهما 

علدى تجميدع الشدهادات مدن ل وعملدت اإلنسدانلجان فرعية: األولدى لجندة لانتهاكدات حقدوق 

الضحايا والشهود بشان االنتهاكاتا واللجنة الثانيدة هدي ل لجندة العفدول واختصدت فدي البدت 

طلدبو واللجندة الثالثدة هدي ل لجندة التعويضدات  7000في طلبات العفو والتي بلغت حدوالي 
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 ورد االعتبارل واختصت بالتعويضداتا نظدرت اللجدان فدي االنتهاكدات التدي حددثت مدا بدين

لفدان أشداهدو تحددا مدنهم   23000 م وتلقت اللجنة شهادات من 1964م وعام 1960عام 

عضدداء اللجنددة ومحددامي أسددئلة أجابددة علددى فددي مئددات مددن جلسددات االسددتماع العلنيددة لي

نفسددهما وحظيددت الجلسددات بتغطيددة اعالميددة مكثفددةا أالضددحايا وعددائالتهم ومددن الضددحايا 

 ة باشدتراكس فدي الجدرائم التدي ارتكبدت وبددواع  ومنح العفدو بالفعدل لكدل مدن اعتدرف صدراح

 سياسيةا

صدددرت أوقدد تدزامن نشدداط اللجندة مدع انعقدداد محاكمدات لجدرائم الفصددل العنصدري  

دى إلددى ارتفدداع عدددد طلبددات العفددو المقدمددة للجنددة ل الحقيقددة أمددر الددذي حكامددا رادعددةو األأ

ونشدرت تقريرهدا النهدائي م 1998عمالها فدي نهايدة عدام أوالمصالحةلا وفرغت اللجنة من 

ً  30الذي غطى فترة زمنيدة تجداوزت  ا وعدرض علدى البرلمدان وعلدى الحكومدة لتنفيدذ عامدا

 مابين قتيل ومفقودا 25ر000التوصيات الواردة فيس حول االنتهاكات التي بلغت 

هددم فددي قصددور لجددان مددر تنفيددذ توصدديات اللجنددةو وهددو الجانددب األأمهمددا يكددن مددن  

و ضدعف التمويدل ألدك بسدبب ضدعف القددرة المسسسدية علدى المتابعدة الحقيقةو سواء كدان ذ

فدي التعامدل والتصدالح مدع مدرارات الماضدي  ن اسهامها كان فعداالً أال إالالزم للتعويضاتو 

زالدة مدا علدق بهددا إنيندة فددي نفدوس المدواطنين وأالمدسا وتوطيدد الددعم المعندوي وبدث الطمتو

 من مراراتا

نيةو فددي التعامدل مددع الماضددي وتقلدديص عقددود مددن نسددااإل أفريقيددان تجربدة جنددوب إ 

فددادة ثر التددي ينبغددي اإلاالعنددف والتقتيددلو حافلددة بالعديددد مددن الدددروس الناجحددة والعبددر والمدد

سديس السدتدامة السدالم أغفال خصوصديتنا وتراثندا وثقافتنداو وذلدك للتإمنهاو ولكن من دون 

ة والمصدالحةل تجربدة جندوب رئديس لجندة ل الحقيقد –واالستقرارا لقد لخص ديزموند توتو 

ً  أفريقيا نفسدناا أن نعقدد السدالم مدع أصدبح بوسدعنا أو حتدى بقولس: ل لقد حررتنا الحقيقدة فعليدا

ن نسدددلم كدددوابيس الماضدددي إلدددى صدددفحات أصدددبح بوسدددعنا أوبفضدددل التدددذكر والغفدددران 

 النسياناال
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سدداوية مددن تدداريخ الصدددراع أفددي طدددي الصددفحات الم أفريقيددالقددد نجحددت جنددوب  

حقاد وكتابدة صدفحة جديددة بالتصدالح والتسدامح والمصدالحة فدي دولدة تتسداوى ع واألوالنزا

ول السدلطة فيهدا ويعلدو فيهدا اديدان ويدتم تددواأل األجنداسوتحتدرم جميدع  األعدراقفيها جميع 

القدددانونا كدددل ذلدددك بفضدددل وعدددي النخبدددة المثقفدددة والقيدددادة الحاكمدددة الواعيدددةو والزعامدددة 

صدالحي والتصدالحيو والتدي قددرت تدرجيح المصدلحة ودوره اإلالتاريخية لنيلسون ماندديال 

 العليا لالمةو وكانت المصالحة الوطنية هي البند األول في برنامجها السياسيا

ن لجنددة الحقيقددة والمصددالحةو قددد ال تكددون مناسددبة وتكددوين المجتمددع السدددودانيو إ 

قامدة االهليدة والسدعي إلثدار الحدروب تال نخلط بينهما وبين المحداكمو ولكدن مواجهدة أويجب 

حدالل السددالم واالسدتقرار مددن جهدة ومتطلبددات العدالدة والمسدداواة إتدوازن بددين الحاجدة إلددى 

ليددة مشددابهة تدسدي نفددس الددور وتسددعى لدنفس المقصددد فددي تيجداد إخدرى يتطلددب أمدن جهددة 

سدديس دور العدالددة فيمددا يتصددل أو وتاإلنسددانمحاسددبة مرتكبددي الجددرائم وانتهاكددات حقددوق 

ضددددرار النفسددددية والجسدددددية ة والتوصددددية بالتعويضددددات عددددن االنتهاكددددات واألبالمحاسددددب

واالقتصدادية التددي تعددرض لهددا الضددحايا ورفدع الضدديم عددنهمو وتعزيددز المصددالحة الوطنيددة 

عبددر التسددامحو ونددزع فتيددل الخصدددومات والعددداءات واالنتقدداما والعدالددة االنتقاليددة تعندددى 

والتعامددل مددع هددذه االنتهاكددات بطريقددة فددي الماضدديو  اإلنسددانبمواجهددة انتهاكددات حقددوق 

صددالو الضددرر والعدالددة االجتماعيددة والعدالددة إشدداملة وواسددعة تتضددمن العدالددة الجنائيددة و

نددس مددن غيددر أال إن يتكددامال مددع بعضددهم الددبعه أاالقتصدداديةا فالعدالددة والمصددالحة يجددب 

اضدي المثقدل خرا وبدذلك تفصدل المصدالحة الوطنيدة مدا بدين المحدهما بداةأالممكن استبدال 

سدددي والمددرارات والغددد المفعدددم بالعدالددة والمصددالحة االجتماعيدددة اضددرار والمالم واألةبددا

 وحكم القانونا اإلنسانوتعزيز الديمقراطية واحترام حقوق 

وسدددع ن تركدددز علدددى العقددداب فقدددطو بدددل تهدددتم بالنطددداق األأالعدالدددة ال ينبغدددي  إن 

ندس إاالخيدرة فدي عمليدة تحقيدق العدالدة فذا كدان العقداب هدو المحطدة إالحتياجات المجتمدعا فد
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ن تتواصل دائرة العندفا وعليدس ال بدد مدن تحقيدق التكامدل فدي العالقدة مدا بدين أمن المحتمل 

 العدالة والمصالحةا

مددن عناصددر تحقيددق المصددالحة الوطنيددةا  واحددداً  ال عنصددراً إوقددد ال تكددون الحقيقددة  

ذا لدم تتدزامن مدع السدعي الجداد إوالمصالحة الوطنية وحددها لدن تكفدي لحدل مشدكالت بالدندا 

مددن والرفدداه ساسددية ومسددتلزمات األلمعالجددة عدددم المسدداواة الهيكليددة وتددوفير الحاجددات األ

التفرقدددة  سددبابأوضددمان الحقدددوق والتنميددة الشددداملة والعادلددة والمسدددتدامة وتقضددي علدددى 

 والنزاعاتا

  ً بل هدي عمليدة مسدتمرة مدع المسدتقبل المفعدم  وعابراً  والمصالحة الوطنية ليست حدثا

مددة سدديس األأعدادة تمدل والبندداء واالحتدرام المتبددادل والعديش الكددريمو وهدي ضددرورية إلباأل

شداعة ثقافدة السددالم والتسدامح وتالفددي إسدس شددرعية قانونيدة وتعدديدة وديمقراطيددة وأعلدى 

تكداس إلددى حداالت الحددربا وهددي الزمدة لبندداء جبهدة وطنيددة قويددة قدادرة علددى مواجهددة االن

 التحديات واستحقاقات عملية بناء السودان ورفاهية شعبسا

ن تشدمل كدل القدوى السياسدية ومختلدف أوحتى تكون المصالحة الوطنية فاعلة ال بدد  

ات وال نتخابدددباال أتبدددشددرائح المجتمددع كعلمدداء الدددين والزعامدددات القبليددةا والمصددالحة ال 

تعتمددد علددى مجددرد المبددادرات المطروحددةو لكنهددا ضددرورة حضددارية ترتقددي بشددعبنا إلددى 

نسدددانيةو فدددروو المصدددالحة والتسدددامح تسدددتجيب لندددداءات الضدددمير والفطدددرة مسدددتوى اإل

حقدداد هددل السددودان وتفرقددوا خددالل العقددود الماضددية وتراكمددت األأنسددانيةا لقددد تندداحر اإل

الحقددد والكراهيددة والتددي يمكددن تجاوزهددا  بالتصددالح الددوطني الحقيقددي والمددرارات ومشدداعر 

إلددى دولدددة  ثنيددات والجهويددات وصددوالً عدددراق واإلفددراد والجماعددات والقبائددل واألبددين األ

  المواطنة سودان العدالة والمساواة والسالم االجتماعيا

ي م  السياسددية واالقتصددادية واالجتماعيددة تقتضدد2020العمددل برؤيددة السددودان  إن

يجدداد الحلددول للمشدداكل إولددة ابندداء السددودانو ومحأترسديخ دعددائم التفدداهم والحددوار بددين  أوالً 

خدر بدروو التسددامح بحدق االخدتالف والتعامدل مددع اة قرار أوالً و بدداإلأوالنزاعدات التدي تطدر
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ا اإلنسدداندبياتددس مدن ضددرورات العمددل الحقدوقي فددي مجدال حقددوق أالحقيقدي الددذي صدارت 

جددراء المصددالحة ضددروري فددي السددودان لالنتقددال مددن حالددة الصددراع السياسددي الددداخلي إو

 والعنف إلى مرحلة التحول الديمقراطيو ولبناء صرو الدولة الديمقراطيةا 

عدددادة ترتيددب قددوى المجتمدددع إتعنددي   ووالمصددالحة الوطنيددةو وفدددق رؤيتنددا 

 أعلددى مبددد وطني اعتمدداداً ومعافاتددس عبددر التصددالح والتسددامحو العددادة التددوازن للنسددي  الدد

هدم عناصدر االسدتقرارو فدي العمليدة أشدرا  المدواطنو وهدو إالمواطنة الحدرة المتسداويةو وب

نطدالق وتتكامدل لتسدهم فدي بنداء الدوطن السياسية واالقتصاديةو حتى تتمكن الطاقات مدن اال

الفدرق و السياسدية بدين أونهضتسا وللمصالحة الوطنية شقان: األول هدو المصدالحة الوطنيدة 

ً حددزاب والنخددب السياسدديةو ثددم المصددالحة الفرديددةو وهددي األواأل لتضددميد   صددعب تحقيقددا

 الم والعفو على مستوى عامة الناسا ةالجراو وا

صدبحت ضددرورية لمعالجدة وطدي صددفحات أن التسددامح والمصدالحة أنندا ندسمن بدإو

بلو بدالحوار مام مصالحة وطنيدة حقيقيدة والتفدره إلدى صدناعة المسدتقأالماضي وفتح الباب 

سددس العدالددة والمسدداواةو لبندداء الدوطن وتحقيددق السددلم االجتمدداعي والتنميددة الشدداملةا أوعلدى 

فددي وطددن تكددرس فيددس المواطنددةو ويتجدداوز فيددس المواطنددون االعتبددارات العرقيددة والدينيددة 

 ال للوطناإوالثقافيةو ويتحقق فيس العدلو وال والء فيس 

هددل مكددة الددذين عددذبوه وشددردوه أما خاطددب سددوة حسددنة برسددولنا الكددريم عندددأولنددا  

نتم الطلقداءلو وبدذلك كسدب ثقدتهم وفدتح لهدم بداب اإلسدالم بمصدراعيس أوحاربوه ل اذهبدوا فد

 ً ً أمن التسامح وليس االنتقاما ف انطالقا ً قبلوا على اإلسالم طوعا  او زرافات ووحدانا

تصددبح ن أمعنددا النظددر فيهددا وتدارسددنا اسددتدالالتهاو يمكددن أ إنوهددي دروس   

 ً  ما2020للمصالحة الوطنية في السودان  نموذجا
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 دولة اإلمارات العربية المتحدة

 

 صالة والمعاصرةثنائية األ

 

اإلمدارات السدبعو أو إمدارات الهدندةو هدي أسدماء كاندت تطلدق علدى مدا يعدرف اليدوم  

دبددي باإلمددارات العربيددة المتحدددةو وتتكددون مددن سددبع إمددارات هددي: إمددارة أبددوهبي وإمددارة 

م القددوينا أس الخيمددة وإمددارة أوإمددارة الشددارقة و إمددارة عجمددان وإمددارة الفجيددرة وإمددارة ر

وقددد دخلددت تلددك المنطقددة ضددمن الدولددة اإلسددالميةو مددع انتشددار اإلسددالم فددي شددبس الجزيددرة 

العربيةو ونشأت عدة إماراتو منها ما خضدع لسدلطة الخالفدة اإلسدالميةو ومنهدا مدا انفصدل 

واحتددل البرتغدداليون المنطقددة فددي القددرن السددادس عشددر ثددم انتقلددت الوصدداية واسدتقل عنهدداا 

والهيمنددة لمصددلحة بريطانيددا بالكامددل خددالل الربددع األخيددر مددن القددرن الثددامن عشددر وبدايددة 

القرن التاسع عشرا ثم وقعت بريطانيا عددة معاهددات مدع شديوخ القبائدل العربيدةا وفدي عدام 

ذات العددام تددم تشددكيل مجلددس حكددام اإلمددارات  م اسددتقلت الشددارقة والفجيددرةا وفددي1952

وفدي عدام  ام1962إنتداج الدنفط فدي عدام  أالسبعو برئاسة المفوض السياسي البريطانيو وبدد

م حيدث أنهدت بريطانيدا 1971م أعلنت بريطانيا عن سحب جميع قواتها بحلدول عدام 1968

مدارات العربيدة معاهداتها مدع اإلمدارات المتصدالحةو وأعقدب ذلدك اإلعدالن تشدكيل دولدة اإل

ل نهيدانو حدداكم تم وانتخدب الشديخ زايددد بدن سددلطان 1971المتحددة فدي الثدداني مدن ديسددمبر 

ً أ علدى سدند مدن دسدتور مدرن وقيدادة حكيمدة  االتحدادلالتحادا وقدد تحقدق هدذا  بوهبيو رئيسا

وحقددق درجددة عاليددة مددن االسددتقرار األمددر  االتحددادحتددى تمكددن  صددبرت وصددابرت طددويالً 

ً الذي انعكس إيجا نجدح اقتصداديات أفدي تحقيدق طفدرة تنمويدة هائلدة ومتميدزة لتصدبح مدن  بدا
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ً أالسوق الحر في المنطقة بدل وفدي العدالم   وجمعوووضدعتها فدي مصداف الددول األكثدر تقددما

 بفضل عائداتها النفطية واستراتيجيتها التنموية المتطورة وحكمة قادتهاا

ات بمواكبتهدا ةخدر مدا توصددلت وتمتداز النهضدة التنمويدة المتفدردة فدي دولددة اإلمدار 

إليددس الحضددارة اإلنسددانية مددن علددوم فددي كافددة المجدداالتو مددع التمسددك بددالموروا الثقددافي 

والددديني والحضدداري ألمددة اإلمددارات وحمايدددة الهويددة الوطنيددة والمحافظددة علددى النشدددي  

االجتمدداعي والموروثددات المسددتمدة مددن التعدداليم اإلسددالمية والتددرااا والتفددرد فددي نجدداو 

 ربة اإلمارات يعود في المقام األول إلى نجاو المزاوجة بين األصالة والمعاصرةاتج

لقدد تحقددق االزدهددار االقتصددادي واالجتمدداعي فددي دولددة اإلمددارات العربيددة المتحدددة  

سددتراتيجية تنمويددة شدداملة ومحددددة المعددالم واألهددداف ترتكددز علددى تخطدديط دقيددق إبفضددل 

تثمارات وتنويددع مصددادر الدددخلا وصددارت تلددك وعلددى الحريددة االقتصددادية وتشددجيع االسدد

داء الدولدة ومسسسداتهاا وقدد ركدزت الدولدة فدي أاالستراتيجية الدليل والمرجعيدة التدي تحكدم 

سددتراتيجياتها علددى توزيددع االسددتراتيجية علددى سددتة قطاعددات رئيسددية: قطدداع إخططهددا و

ةو قطدداع التطددوير التنميددة االجتماعيددةو وقطدداع التنميددة االقتصدداديةو قطدداع العدددل والسددالم

الحكددوميو قطدداع البنيددة التحتيددةو وقطدداع تطددوير المندداطق النائيددةا وقددد سدداعد فددي تحقيددق 

التنمية االسدتقرار السياسدي واالجتمداعي واألمندي فدي الدبالد وتدوفر األيددي عاملدة والعقدول 

التجاريددة فددي الشددرق األقصددى  سددواقالمهدداجرة مددن الدددول العربيددة واةسدديوية وقددرب األ

األوسددط وأفريقيدداا وحقددق القطدداع الصددناعي طفددرات كبيددرة تمثلددت فددي مضدداعفة والشدرق 

المنشددات الصددناعية وفددي حجددم االسددتثمارات وعقددد الشددراكات مددع المسسسددات والشددركات 

العالميددة وإقامددة المندداطق الحددرة الصددناعية والتجاريددة لجددذب االسددتثماراتو حيددث توجددد 

 ً تالف شددركة فدددي مختلدددف أنشدددطة  عشدددرةمنطقدددة حدددرة تعمدددل فيهددا أكثدددر مدددن  16 حاليددا

الصناعات التحويلية والتجارة والخددمات والتخدزين وتوزيدع البضدائع والمدواد األوليدةا وقدد 

ً  لعددب القطدداع الصددناعي والتجدداري دوراً  سددتراتيجيات التددي اعتمدددتها فددي تنفيددذ اإل محوريددا

وحيدد للددخل  يدة لالقتصداد وعددم االعتمداد علدى الدنفط كمصددراإلنتاجالدولة لتنويع القاعدة 
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القوميو وتمكن قطداع الصدناعات التمويليدة مدن تحقيدق أعلدى مسداهمة فدي الندات  اإلجمدالي 

يددة غيددر اإلنتاجالمحلددي فددي السددنوات األخيددرة وحددل فددي المرتبددة األولددى بددين القطاعددات 

 النفطيةا

وقددد سددخرت الدولددة النسددبة األعلددى مددن مواردهددا لينفدداق علددى البنيددات التحتيددة  

والتعلددديم والتددددريب واإلنشددداءات مدددن طدددرق ومطدددارات ومحطدددات الميددداه واالجتماعيدددة 

والكهربدداءا كمددا خصصددت الدولددة اسددتثمارات ضددخمة لتطددوير قطدداع صددناعة السددياحةو 

وطدورت خدددمات للسددائحين والزائددرين مددن مطدارات ومددوانم وشددبكات طددرق واتصدداالت 

 وغيرها من الخدمات المتقدمةا

تددس مدن منجددزات متطدورةو مرتبددة متقدمدة فددي وقدد تبددوأت دولدة اإلمدداراتو بمدا حقق 

م بتربعهددا علدى المركددز الثدداني عربيدداا و 2005دليدل التنميددة البشددرية العربيدة األخيددر لعددام 

واحتلدت دولدة اإلمدارات المركددز الحدادي وأربعدين عالميداً فددي دليدل التنميدة البشدرية الدددولي 

الكبيددر الدددذي توليدددس دولدددة  ما وقدددد أشدددادت تقددارير التنميدددة الدوليدددة باالهتمدددام2008للعددام 

اإلمددارات لينسدددان فدددي سياسدداتها وخططهدددا التنمويدددةو وأكدددت تلدددك التقدددارير أن التنميدددة 

ً أالبشرية في دولة اإلمارات حققت نقلة نوعيدة متميدزةو و ً  ن الدولدة قدد حققدت تقددما  ملحوهدا

فددي مجددال الخدددمات األساسددية والخدددمات الصددحية واإلسددكان والعدددل واألمددنو كمددا شددهد 

 قطاع التعليم طفرة مميزةا

ومددن جانبددس أكددد صددندوق النقددد الدددولي أن األداء االقتصددادي لدولددة اإلمددارات قددد  

حقدقو علدى مددى العقدد الماضديو تقددماً كبيدراً وخاصدة فيمدا يتصدل بتوسديع وتنويدع قاعدددة 

م أن اقتصدداد 2006االقتصدداديةو كمددا أكددد الصددندوق فددي تقريددره السددنوي للعددام المددوارد 

 ً في مجدال الحدد مدن االعتمداد علدى مدوارد الدنفط وتفعيدل دور  فعاالً  اإلمارات يشكل أنموذجا

القطاع الخداص فدي بنداء االقتصداد الدوطنيا وأكدد التقريدر أيضداً أن االقتصداد الدوطني هدل 

ً  يحقددق نمددواً  أسددعار الددنفط وتنددامي ثقددة المسددتثمرين ومضدداعفة حجددم  بفضددل ارتفدداع قويددا
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االستثمارات األجنبية المباشرة والنمدو القياسدي الدذي حققدس فدائه الحسدابات الجاريدةو كمدا 

 العقارات واألسهم المحليةا أسواقأسهمت سياسات االستثمار في خفه نمو األسعار في 

ضدددافةو والتدددي سددداهمت إن التركيدددز علدددى القطاعدددات االقتصدددادية ذات القيمدددة الم 

كمحركددات أساسددية فددي ارتفدداع معدددل النمددوو واالنفتدداو علددى المنافسددة العالميددة والتوسددع 

الهائددل فددي التجددارة الخارجيددة وتحريددر السياسددات الماليددة واالقتصددادية وتحريددر أسددعار 

الصددرف وتضدداعف االسددتثمارات المحليددة واألجنبيددة قددد انعكددس بصددورة مباشددرة علددى 

  اإلجمددالي المحلددي وارتفددع نمددو الدولددة االقتصددادي وناتجهددا اإلجمددالي تددوازن نسددبة النددات

مليددار درهددم فددي عددام  599م إلددى حددوالي 2002مليددار درهددم فددي عددام  261المحلددي مددن 

ما وتفوقدت معددالت النمدو االقتصدادي علددى مثيالتهدا فدي الهندد والصدينا وأصددبحت 2006

ت بالفعدل مددن االنضدمام لمنظمددة تحدرراًو وتمكندد سدواقدولدة اإلمددارات مدن أكثددر األ أسدواق

 ما1995التجارة العالمية في عام 

ويتدزامن كددل ذلددك اإلنجداز مددع عالقددات خارجيددة متوازندةو علددى الصددعيد اإلقليمددي  

والدوليو بفضل سياسات دولة اإلمدارات المتوازندة وتعاملهدا مدع مختلدف القضدايا اإلقليميدة 

 ً  نتماء الخليجي والعربي واإلسالميامن مرتكزات ثابتة تقوم على اال والدولية انطالقا

  ً فدي صددارة اهتمامدات حكومدة  لقدد هلدت التنميدة البشدرية والتنميدة االجتماعيدة دائمدا

ً إدولددة اإلمددارات و  سددتراتيجياتهاا فاإلنسددان هدددو غايددة االسددتراتيجية والخطددة وهددو أيضدددا

كيز علددى وبددالتر اإلنسددانالوسدديلة الرئيسددية لتحقيقهدداا ولددذلك حرصددت الدولددة علددى تطددوير 

 وعاء الثقافة والتاريخ الوطنيينو وذلك حماية للهوية الوطنيةا

نجازات المتسارعة التي تحققدت فدي دولدة اإلمداراتو لدم تغفدل القيدادة وفي خضم اإل 

الواعيددة عددن جانددب هددام مددن تكددوين األمددة وهددو المحافظددة علددى موروثاتهددا وجدددذورها 

روو العصدر واحتضدان التطدور التقنددي إن فهددم  الحضدارية والثقافيدة ونسديجها االجتمداعيا

والمعدارف واسددتغاللها ألغددراض التنميددة المسددتدامة لدم يددسثر علددى الهويددة الوطنيددة وسدديادة 

الدولدة والتددي تحدرص وتددنجح فدي المحافظددة علدى عناصددرها العربيدة واالسددالمية وأصددالة 
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 ً بددون التخطدديط  ثقافاتهدا المحليدة وتراثهدا وتقاليددها المحافظدةا ولدم يكدن هدذا التدزاوج ممكندا

 واالستراتيجيات السليمةا

إن تجربدة دولددة اإلمدارات العربيددة المتحددة فددي التوحدد واسددتدامتس لجدديرة بالتمثيددلا  

وحددرى بنددا فددي السددودانو ونحددن نتطلددع إلددى تحقيددق وحدددة راسددخةو أن نتدددارس تجربددة 

ارات اإلمدارات فددي التوحدددا كمددا يتوجددب علينددا تددارس التطددور االقتصددادي فددي دولددة اإلمدد

تحقيدق الطفدرة ل وتسدخيرهااسدتغاللها لمواردهدا النفطيدة و تنويع مصادر الدخل ونجاحها في

االقتصادية والتنموية المستدامةا وقدد اسدتطاعت دولدة اإلمدارات تحقيدق ذلدك مدع محافظتهدا 

علددى نسدديجها االجتمدداعي وموروثاتهدداو وهددذا جانددب مهددم نسددعى لتحقيددق التددوازن فيدددسو 

 ما2020والتكامل بين األصالة والمعاصرة في مجتمع السودان في لنسسس للتمازج 
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 التجربة الهندية

 

 الدور الريادي لصناية المعلومات في االقتصاد الحديث

 

تعتبر الهند أكثر البلدان النامية استفادة من الثورة الرقميةو فقد تضاعفت صناعة 

بليون  85و بلغت قيمتها 2008أضعاف في عام البرمجيات الحاسوبية فيها إلى ثمانية 

 ريكيايدوالر أم

 

ها فدددي اسدددتقاللحققدددت الهنددددو التدددي كاندددت تعدددرف بجدددوهرة التددداج البريطدددانيو  

األربعيندات مدن القدرن الماضديا و تعددد ثداني دولدة فدي العدالم مددن حيدث عددد السدكان حيددث 

قدرب أجداوز عددد سدكانها البليدون نسدمةو وسدابع دولدة فدي العدالم مدن حيدث المسداحةو فهدي 

واللغدات والطوائدفو وأكبدر ديمقراطيدة فدي  األديدانلقارة منها لدولةو ومجتمدع الهندد متعددد 

 د السكاناالعالم من حيث عد

م تحدوالت مهمدةو أبرزهدا 1947الهندد فدي عدام  اسدتقاللشهدت الفترة التدي أعقبدت  

والحريدة بقيدادة  االسدتقاللإقرار دستور جديدد للدبالدو وبددات مرحلدة جديددة لتجسديد مبدادع 

جددواهر الل نهددروو الددذي وضددع األسددس الثابتددة للتجربددة الديمقراطيددة فددي الهندددا وجدداءت 

 هندددد شددداملة المنددداحي السياسدددية واالقتصدددادية واالجتماعيدددة وصدددوالً رؤيتددس للتنميدددة فدددي ال

الحترام المواطن وصدون حقوقدس وتدوفير احتياجاتدسا شدهدت تلدك الفتدرة عددد مدن المشداكل 

المستعصيةو منها تقسديم واليتدي البنغدال والبنجداب والتندافس الحزبدي الدداخليو ثدم هزيمتهدا 

فدي المعارضددة  فدرزت تصداعداً أوالتدي م 1962العسدكرية فدي حربهدا مدع الصدين فددي عدام 

لسياسات نهرو وتزايد حدة األزمدة االقتصداديةا وانتهدت هدذه المرحلدة بوفداة نهدرو فدي عدام 
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1964 ً السددتدامة االسددتقرار السياسددي فددي الهندددا ثددم انتخبددت  كبيددراً  ما كانددت وفاتددس تحددديا

حددة البطالدة  م وحكمدت فدي فتدرة ازدادت فيهدا1966انديرا غاندي رئيسة الوزراء في عام 

-1977واالضطرابات السياسية والتضدخم االقتصداديو وحكمدت المعارضدة خدالل الفتدرة 

م ولكدن برؤيدة 1980م  ثم عادت أنديرا غاندي مرة أخرى لرئاسة الدوزارة فدي عدام 1997

جديدةو مكنت الهند من تجداوز حالدة عددم االسدتقرار السياسدي واالقتصداديا إال أن المشدكلة 

مو وأدت إلدى تددخل الجديش ألول مدرة فدي 1983من عام  بنجاب تفاقمت بدءاً الطائفية في ال

ما 1984ما وتفاقمدت أعمدال العندف لتدسدي إلدى اغتيدال السديدة غانددي فدي عدام 1984عام 

م إال أن زعددديم حدددرب المدددستمر 1984ي السددداحق فدددي عدددام نتخدددابوبددالرغم مدددن الفدددوز اال

مددن معالجددة المشددكالت التددي تواجددس راجيددف غاندددي لددم يددتمكن عنددد توليددس رئاسددة الددوزارة 

ً  24السياسددية ليبلددغ  األحددزابالددبالدو وتكدداثر عدددد  دخددل الددبالد فددي سلسددلة مددن أممددا  حزبددا

ا ولكنهددا رسددخت االعتمدداد علددى األقليددةحكومددات التحالفددات الحزبيددة المتعاقبددة وحكومددات 

اتو كمددددا رسددددخت مبدددددأ التدددداول السددددلمي للسددددلطة بددددين الحكومددددة نتخابددددديمقراطيدددة اال

 والمعارضةا

السدمة األبددرز فددي تدداريخ الهندد المعاصددر هددي الدددور المهدم للقيددادة التاريخيددة والتددي  

تمثلددت فددي جددواهر الل نهددرو الددذي نجددح فددي إرسدداء دعددائم التجربددة الديمقراطيددة واألخددذ 

 ً وفلسددفة للحيدداة السياسددية فددي ذلددك البلدددا وأهددم مميددزات الددنه   بددالنه  الددديمقراطي نظامددا

الهندد هدو الدسددتورو وهدو الوثيقدة األطدول مددن نوعهدا فدي العدالمو إذ يتددألف الدديمقراطي فدي 

مادةا ويرتكز ذلك الدنه  الدديمقراطي فدي الهندد علدى الددور  395جزًء وعدد مواده  22من 

السياسدديةو ودور القضدداء فددي الدددفاع عددن الحريددات الحقددوق  األحددزابالهدام الددذي تقددوم بددس 

مقراطيددة فددي الهنددد هددو أنهددا جمهوريددة اتحاديددة عامددة األساسدديةا ومددن أهددم السددمات الدي

فيدراليةو مع وجود بعه السمات الخاصة بهاا وفدي هدذا الصددد يقدول جانا جوسدتى وهدو 

لدديس دولدة فيدراليددة بدالمعني الددقيقو بددل هدو دولددة  االتحدادحجدة فدي الدسددتور الهنددي ل إن 

الموحدددةا قدد صددمم ال شدبس فيدراليدة مددع بعده العناصددر المهمدة الحيويددة التدي تميددز الدولدة 
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لكددي يعمددل كحكومدددة فيدراليددة فدددي األوقددات العاديددةو ولكدددن كحكومددة موحددددة فددي حالدددة 

 الطوارعا

ومددن جانددب تخددر تعتبددر علمانيددة الدولددة مددن أهددم مالمدد  برنددام  نهددرو السياسدديو  

والدسدتور الهنددي ال يدنص علدى ديدن محدددد للدولدةو وال يتديح هيمندة ديدن غالبيدة السددكان أو 

أي امتيددازات واعتمداد المسدداواة الكاملدة للحقدوق الدينيددة بدين الجميددعا كمدا اسددتندت تمدتعهم بد

الممارسدة الديمقراطيدة إلددى المشداركة السياسدية الفاعلددة مدن مسسسدات المجتمددع المددني فددي 

مسسسددات تتدديح التعامدل بددين األفددراد والجماعدات وفددي هددل تشدريعات قانونيددة تددنظم  إطدار

 عملهااليات تنشاطات تلك المسسسات و

لقدد اسددتمرت الهندد دولددة مسدتقرةو بسددبب الدنه  الددديمقراطيو وحافظدت الهنددد علددى  

وحددتها الوطنيدةو بفضددل الدنه  الددديمقراطي والتدزام الحكومدة والمعارضددة بأسداليب العمددل 

السياسدي الددديمقراطيا وكدذلك التددزام الجدديش الهنددي الحيدداد التدام إزاء التطددورات السياسددية 

السياسدديةو وفددق مدددا يددنص عليددس الدسدددتور مددن خضددوع المسسسدددة  المختلفددة فددي السددداحة

  العسكرية إلمرة القيادة السياسية المركزيةا

وغنددي عددن القددول أن ترسدديخ التجربددة الديمقراطيددة فددي الهنددد لددم يكددن ممكندداً دون  

ربطدس ببددرام  التنميددة االقتصددادية واالجتماعيددةا فقددد كاندت الهندددو قبددل نحددو ثددالا عقددودو 

نفجددار السدكانيو حيدث تجدداوز عددد السدكان المليددار نسدمةو وتصداعدت تكلفددة تعداني مدن اال

مشددروعات البنددى التحتيددة والصددناعاتو وتفاقمددت أزمددة التفدداوت الطبقدديو وبددات خطددر 

المجاعة يهدد الماليينا كل ذلك دفدع القيدادة إلدى التفكيدر فدي اسدتنباط نهد  جديدد فدي التنميدة 

غالل المدوارد المحليدة وبصدورة فعالدةا وتمثدل الحدل ذات العائد السريع والتي تقوم على اسدت

اسدددتثمار العنصدددر استشدددراف المسدددتقبل اعتمددداداً وارتكدددازاً علدددى العلدددم والمعرفدددةو و فدددي

البشدري ذو الكثافدة الهائلددةو عبدر التددريب والتأهيددل فدي مجدال صددناعة المعلومداتا وبددذلك 

نجددازات الهنديدة كدأبرز اإل تبلدورت مالمدح صدناعة المعلوماتيدة الهنديدةو والمعجدزة الرقميدة

االقتصددادية فددي القددرن العشددرينو حتددى صددارت الهنددد اليددوم أكثددر بلدددان العددالم حركددة فددي 
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التطددور والنمددو االقتصدداديو واسددتعاد االقتصدداد الهندددي عافيتددسو حيددث بلغددت نسددبة النمددو 

 % وزاد إقبال المسسسدات العالميدة علدى االسدتثمار فدي الهنددو مسدتغلة مقومدات االقتصداد8

الهنددي وتدوفر القدوى عاملدةا وتطدورت الصدناعة الهنديدة فصدارت المنتجدات الهنديدة أكثددر 

العالميددةو وتنامددت الصددادرات الهنديددة وتحسددن مسددتوى االحتيدداطي  سددواقمنافسددة فددي األ

النقددي مددن العمدالت األجنبيددةو كمدا تحسددن مسدتوى األداء المدداليا ويسداهم قطدداع الخدددمات 

 ً  لقوميا % من الدخل ا51بنحو  حاليا

الزراعي الهندديو والصدناعات الهنديدة القائمدة علدى الزراعدة لتسدهم  اإلنتاجوتطور 

وألندديرا غانددي قولدة مشدهورة فدي هدذا % من النات   اإلجمدالي المحلدي للدبالدا 25بحوالي 

الصدددد: ل اسددتيراد الغددذاء هددو اسددتيراد البطالددةلا ولهددذا أنشددأت الهنددد مراكددز الدراسددات 

 12مليددون طددن مقابددل  100والبحددوا الزراعيددةو وبفضددلها فدداق انتدداج الهنددد مددن القمددح 

نتاجهدا مليون طن في الستيناتا وبينما تضاعف سكان الهند ثالثدة مدراتو تضداعف أيضداً إ

من القمدح أربعدة مدراتو حتدى بلدغ مخدزون الهندد مدن الحبدوب الغذائيدة ربدع مخدزون العدالم 

العالميددة  سددواقكمددا أن تحريددر التجددارة فددي المنتجددات الزراعيددة علددى مسددتوى األالغددذائيا 

 ً العالميدةا هدذا باإلضدافة  سدواقطيبة النفتاو المنتجات الزراعيدة الهنديدة علدى األ وفر فرصا

الدولدددة فدددي مجددداالت إعدددادة الهيكلدددة واالتجددداه نحدددو الخصخصدددة ورعايدددة  إلدددى سياسدددات

 المسسسات الصغيرة والمتوسطةا

لقددد تمكنددت الهنددد مددن الصددعود إلددى مرتبددة متقدمددة مددن النمددو االقتصددادي بفضددل  

مكونددات خطددط واسددتراتيجيات نافددذة وأهمهددا علددى اإلطددالق الصددناعة المعلوماتيددة الهنديددة 

و وترقيدة العلددوم فدي المنظومددة التربويدة حتددى بندداء الهنددأتددريب علددى  والتدي ارتكدزت أوالً 

 صارت الجامعدات الهنديدة ترخدرج أكثدر مدن ثالثمائدة ألدف مدن المهندسدين فدي العدام الواحددا

إنشدداء شددركات ومدددن تكنولوجيددة متكاملددة فددي ركددزت الخطددة  المعلوماتيددة الهنديددة علددى و

باد وكلكتدا ومومبددايو وانتشدرت تلددك أرعددد مدن المدددن الهنديدةو وأهمهددا فدي بنغدالور وحيددد

 ً كليدددة لعلدددوم  300و فأنشدددأت واليدددة اندرابرديسدددت وحددددها المسسسدددات التعليميدددة سدددريعا
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فددددي تقنيددددات الحاسددددب اةلددددي  صومخددددتألددددف مبددددرم   65المعلوماتيدددة تقددددوم بتخددددري  

واالتصددداالتو واسدددتكملت حكومدددة الواليدددة هدددذا عدددام إنشددداء المديندددة التكنولوجيدددة والتدددي 

شدركة مدن  52ل الخبرات المسهلة بالوالية وتضم فدي داخلهدا مكاتدب ألكثدر مدن تستوعب ك

كبريددات شددركات البرمجددة فددي العددالمو منهددا لمايكروسددوفتل ولتي بددي أمل ولكومبددا ل 

 ولأوراكلل ولهيوليت باركاردلا

وتتركددز الصددناعة المعلوماتيددة الهنديددة فددي إنتدداج الرقددائق االلكترونيددة والتجهيددزات  

تبدداع انقالددة وإنتدداج البرمجيددات وتطويرهدداو ومجالهددا األساسددي هددو التصدددير بوالهواتددف ال

  Back Office )وعمليددات المكاتددب الخلفيددة  و(outsourcing )لأسددلوب التعهدددل 

Operations)   مليددار دوالر  50بعائددد صددناعة البرمجيدات إلددى أكثددر مددن  تقفددزي تدوالو

في عام الحاليو باإلضدافة إلدى تصددير البرمجيدات حيدث تقدوم الشدركات والمراكدز الهنديدة 

بتقددديم خدمددة المعلومددات المتقدمددة عددن بعددد وإدخددال البيانددات الخاصددة وإعددداد التقددارير 

يدران والمصدارف ومكاتددب والحسدابات الخاصدة بشدركات التدامين والمحاسدبة وخطدوط الط

 المحاماةا

ومددن جانددب تخددر دخلددت الصددناعة المعلوماتيددة الهنديددة مرحلددة جديدددة تتمثددل فددي 

 سددواقتصددنيع البرمجيددات وتطويرهددا حسددب الطلددب ووفددق المواصددفات المقدمددة مددن األ

العالميددددةا ولهددددذا الغددددرض أقامددددت الهنددددد سلسددددلة مددددن سدددداحات تكنولوجيددددا البرمجيددددات  

Software Technology Parks:STP)     ( لددور قبنموزعدة فدي مددن الهندد الرئيسدية

ا وصددارت المدينددة العلميددة فددي بنقلددور واحدددة مددن أكبددر مراكددز وحيدددر أبدداد ونيددودلهي(

مبددرم  يددوفرون الخدددمات لمددا  000 100البرمجيددات للحاسددوب فددي تسددياو إذ يعمددل فيهددا 

لمصددارف األمريكيددة يزيددد علددى ثالثمائددة شددركة عالميددةو مددن بينهددا كبريددات الشددركات وا

عناصددر البنددى التحتيددة الالزمددة  الحكومددة  الهنديددة لهددذه المراكددز وفددرتقددد و واليابانيددةا 

وربطت بينها بشدبكات اتصدال متطدورة عبدر األقمدار الصدناعية و وعدززت الهندد كدل ذلدك 
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بإرسداء تشددريعات وقددوانين مسدتقرة لحمايددة الملكيددة الفكريدةو وتحريددر االقتصدداد واجتددذاب 

 ارات األجنبيةااالستثم

مليدددون شدددخصا  2ر2ويعمددل فدددي قطدداع تكنولوجيدددا المعلومددات الهنددددي حددوالي  

ً  ويشدددهد قطددداع تصددددير البرمجيدددات نمدددواً  %و وتتضددداعف صدددناعة 50يتجددداوز  سدددنويا

شددهراًو ونصدديبها مددن السددوق العالميددة للبرمجيددات  18تكنولوجيددا المعلومددات الهنديددة كددل 

 %ا وأصبحت الهند اليوم منافسدا لكثيدر مدن الددول الصدناعية فدي مجدال20يصل إلى نحو 

البرمجدة والحاسدبات اةليددة حيدث طدورت مددسخراً  حاسدبا تليدا لينسددان  التقنيدات وصدناعة

دوالر  200رخدديص الددثمن وسددهل االسدتخدام ويبدداع بأقددل مددن   Simputerالعدادي باسددم 

 أمريكي لضمان توسيع الدائرة التسويقيةا

لقددد احتلددت الشددركات الهنديددة مركددز الصدددارةو علددى الصددعيد العددالميو فددي مجددال 

تصميم المداخل والتطبيقات التي تستند علدى الشدبكةو وأنشدأت نظدم خاصدة بهدا لالتصداالت 

السلكية والالسلكيةا وكان مدن أسدباب هدذا النجداو تخفيدف الصدعوبات البيروقراطيدة وإلغداء 

تكنولوجيددددا الضدددوابط التنظيميدددة المتعلقدددة باالتصددداالت السدددلكية والالسدددلكية وقطاعدددات 

 االمعلومات

سددتراتيجيتها إلددى استنسداخ النجدداو البدداهر فدي قطدداع البرمجيددات إوتتطلدع الهنددد فدي 

سسددت الهندد نهضدتها العلميددة أصددادية األخدرىو ودفدع عجلددة النمدوا لقدد فدي القطاعدات االقت

التكنولوجيدة الحديثدة بدالنهوض بددالتعليم وتطدوير مراكدز البحدثو والتددي يرجدع الفضدل فيهددا 

نجازات الهند المتقدمة فدي مجدال التكنولوجيدا النوويدة والحيويدة والعسدكريةو وصدناعة إإلى 

ً الصواريخ واألقمار الصناعيةا وجميعه رئيسداً فدي عدالم  ا مقومات تسهل الهندد لتكدون العبدا

 اقتصاد المعرفةو والمعلوماتية الحديثةو على مستوى العالما 

لقدد أثبتددت التجربددة الهنديددة التددأثير الملحدوه  لتكنولوجيددا االتصددال والمعلومددات فددي 

حهدا وتشدكل الثدروة ودفدع التنميدة االقتصدادية واالجتماعيدة حيدث أصدبح نجا اإلنتاجتحريك 

يعتمد إلى حدد كبيدر علدى البنيدة التحتيدة للمعلومداتا كدل ذلدك بفضدل التحدول الجدذري الدذي 
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شهدتس منذ بداية التسدعينات فدي مسدار اسدتراتيجيتها التنمويدة بتطدوير سياسدة االعتمداد علدى 

حقبددة السددبعينات والثمانيددات مددن القددرن المنصددرم إلددى سياسددة فددي  انتهجتهدداالددذات التددي 

الحثيدث لالنددماج الكامدل فدي االقتصداد العدولميو وهدو الدنه  الدذي طبقتدس  االنفتاو والسدعي

و فقددد أسددهم االسددتثمار األجنبددي فددي الهنددد لتأكيددد ريادتهددا فددي فضدداء المعلوماتيددة الحديثددة

 بتعجيل ثورة البرمجيات الحاسوبية في الهندا

حتومدداًو ولعدل الدددرس األهددم الددذي أثبتتددس التجربددة الهنديدة هددو أن الفقددر لدديس قدددراً م

وأن الديمقراطيدة ليسدت حكددراً للغدربو وأن ريدداو التغييدر والطفددرة الهائلدة تهددب فدي سددماء 

 التعليم وفضاء المعلوماتيةا 

ن نتدددارس عوامددل نجاحهددا ومصددادر أن التجربددة الهنديددة جددديرة بددإوعلددى ذلددكو فدد

قوتهداو ونحداول اسدتنباط بعده مفاهيمهدا التدي تتناسدب مدع هدروف بالدندا وخصوصديتهاو 

إمكاناتهدا لتطددوير مشددروعات البنيددة التحتيدة لالتصدداالت والمعلومدداتو وزيددادة االسددتثمار و

في هذا المجالو بل ومحاولة جسر الهوة الرقميدة بدين السدودان والددول المتقدمدةو واسدتخدام 

ويجددب أال تقنيدة االتصداالت والمعلوماتيدة لددعم تطبيقددات التنميدة االقتصدادية واالجتماعيدةا 

علددى الدولددة فددي جهازهددا الرسددميو إذ أن علددى القطدداع الخدداص التوسددع فددي يقتصدر األمددر 

 ارتياد مجاالت التعليم الحديثة وتقنية المعلوماتا

وعليندا فدي ذات الوقدت أن نتددارس معيبدات وندواقص التجريدة الهنديدة وأهمهدا عدددم 

النجاو االقتصادي المباشر علدى التنميدة البشدريةو إذ لدم يدنعكس النمدو المتسدارع فدي  ترجمة

الدددخل علددى تخفدديه الفقددر بصددورة متسدداوية وعادلددة فددي جميددع أرجدداء القددارة الهنديددةا 

ومدازال الفقددر يتركددزو ونسدبة البطالددة تددزداد فدي المندداطق الريفيددة التدي مازالددت تفتقددر إلددى 

  فدرص التعلدديم والصددحةا وقدد ذكددر رئديس جمهددورة الهنددد الخددمات العامددة وبصدفة خاصددة

ة دسدتورية: ل إن الهنددد تمتلددك يددفدي خطابددس عشدية الددذكرى الخمسدين إلنشدداء الهندد كجمهور

أحد أكبدر األرصددة مدن األفدراد التقنيدين فدي العدالمو إال أن لدديها أكبدر عددد مدن األميدين فدي 

الفقدرو وأكبدر عددد مدن األطفدال الدذين العالمو وأكبر عدد من البشر الذين يعيشون تحت خدط 
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عليندا أن نتددارس التجربدة الهنديدة وأن نبحدث فدي كيدف يمكدن إذاً ا ليعانون من سوء التغذية

فددي ذات الوقددت علينددا أن نمعددن و وللثددورة الرقميددة أن تحفددز النمددو والتنميددة االقتصدداديين

 ةافشل الهند في جسر الفجوة الرقمية والتنمويكيفية تفادي النظر في 

ً  يدة والثقافدة والجهدد الفكدري أضدحت جدزءاً اإلنتاجإن المعرفدة و مدن النظدام  جوهريدا

ً  االقتصاديو وأصبحت المعرفة عدامالً  االقتصدادي إلدى جاندب رأس المدال  اإلنتداجفدي  ثالثدا

والقددوى عاملددةا كمددا أصددبح التددوازن بددين المعرفددة والمصددادر االقتصددادية يميددل لصددالح 

ا إن تركيزنددا اإلنسداناألهدم فددي رفدع ودعددم مسدتوى معيشددة  المعرفدة التددي أضدحت المعيددار

لدن تقدوم إال على هدذا الجاندب المهدم ندابع مدن قناعدة راسدخة بدان النهضدة التدي نصدبو إليهدا 

والطفددرة المرتقبددة لددن تتدداتى إال باالنتقددال التدددريجي لبلددوه مجتمددع المعرفددة  علددى العلددمو

 ما2020عرفة في السودان وتحويل االقتصاد من اقتصاد تقليدي إلى اقتصاد م
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 معجزة النهضة اليابانية الحديثة

 

 تحديث األصالة وتأصيل الحداثة         

 

اليابان وحتى القرن السابع عشر لدم تكدن دولدة بدالمعنى المعدروفو بدل كاندت مجدرد  

إقطاعيددةو وعاشددت فددي عزلددة تامددة انتهددت بوصددول األسددطول  52إقطاعيددات بلددغ عددددها 

مو وعقددد معهددا عدددة اتفاقيدداتاأدى 1852البحددري األمريكددي إلددى سددواحل اليابددان فددي عددام 

االنفتداو المفدداجم علددى العددالم إلددى توحددد صدفوف األمددة فددي مقاومددة الخطددر الخددارجي بددل 

م تشددكلت حكومددة ثوريددة جديدددة 1968مبراطددوريا وفددي عدام حيدداء النظددام اإلإوالمطالبدة ب

يتو والمعدددروف بلقدددب ل الميجدديل وتعندددي الحددداكم مبراطدددور الشددداب  موتسددوهبزعامددة اإل

المسددتبدا وأعيدددت لددس الصددالحيات والسددلطات التنفيذيددةو ويعددود إليددس الفضددل األكبددر فددي 

تحقيددق النهضددة اليابانيددةا فقدددد أدر  أهميددة التفددوق التكنولدددوجي فددي المجددالين العسدددكري 

 اطدور شددعاراً مبرواالقتصدادي حتدى تدتمكن بددالده مدن الصدمود فدي وجددس الغدربو ورفدع اإل

من أربدع كلمدات ل بلدد غندي وجديش قدويلو وشدرع فدي إلغداء االمتيدازات اإلقطاعيدة  جديداً 

لطبقة السامورايو وتوحيد كيانات المجتمدع اليابدانيو وإدخدال إصدالحات فدي مجدال التعلديم 

بهدف تعزيز التنمية االقتصادية وبث الدروو القوميدة فدي المجتمدعا ثدم انفتحدت اليابدان علدى 

نهدل مددن الحضددارة والمعدارف والتكنولوجيددا الغربيددةو وركددزت العدالم الخددارجيو وأخددذت ت

ً أعلى تطوير صناعاتهاو ونجحدت بالفعدل فدي  فدي تنميدة أول اقتصداد  قدل مدن خمسدين عامدا

مبرياليددة غيدر غربيدةا وتمكنددت اليابدان مددن ردم إرأسدمالي صدناعي غيددر غربدي وأول قدوة 

الدرجدة المتسدارعة لتحقيدق الهوة التي كانت تفصلها عن الغدربو ثدم واصدلت تقددمها بدذات 

نهضدة متميدزة فدي التحدديث وتحويدل اليابدان إلددى دولدة صدناعية متقدمدة فدي بددايات القددرن 

 العشرينا
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ولكددن النزعددة العسددكرية التوسددعية أدت إلددى دخددول اليابددان فددي حددرب مددع الصددين  

ثددم مددع الواليددات المتحددددة وحلفائهددا الغددربيين انتهددت بهزيمدددة اليابددان العسددكرية فدددي  أوالً 

 راضيهاامريكا ألأالحرب العالمية الثانية واحتالل 

وخددالل مرحلددة مددا بعددد الحددرب فاجددأت اليابددان العددالم بتحقيددق معجددزة اقتصدداديةو  

اقتصددادية وتحولدت خددالل ثالثددة عقددود مددن الزمددان مدن دولددة مهزومددة ومحطمددة إلددى قددوة 

عظمدىو ودولددة صدناعية كبددرى ورائددة علددى مسددتوى العدالم فددي مجدال الصددناعات التقنيددة 

بعددد جهددود متواصلةوبشددركة قويددة بددين القطدداع العددام والخدداصو بددل وبتنميددة المسسسددات 

الصغيرة والمتوسطةا وبحلول العقد األخير مدن القدرن التاسدع عشدر باتدت اليابدان فدي عدداد 

ا دسددتور عصددري مسددتمد مددن النمدداذج الغربيددة ويسددمح ببنددداء الدددول المتطددورةو يحكمهدد

أحددزاب وتنظيمددات سياسددية علددى الددنمط الغربدديو ولكددن دون اإلخددالل بمقومددات المجتمددع 

 الياباني وتقاليده وهويتس الحضارية والثقافيةا

لقدددد شدددكلت النهضدددة اليابانيدددة تجربدددة رائددددة فدددي إقامدددة التدددوازن بدددين التددددراا  

ت اليابددان مددن العلددوم العصددرية المتطددورة والتكنولوجيددا الغربيددةو والمعاصددرةو فقددد اسددتفاد

 وبالقدر الذي يحقق أهدافها ويتالءم مع مكونات مجتمعها وتراثها الثقافي وموروثاتسا

إن مفتدداو المعجددزة اليابانيددةو الدددذي يتعددين علينددا تدارسددس مليددداو هددو الكيفيددة التدددي  

ا بحيدث صدارت اليابدان األكثدر أصدالة هدي تجداوزت بهدا اليابدان إشدكالية األصدالة والحداثدة

اليابان األكثر حداثدةا وتمكندت اليابدان مدن اسدتيعاب التقنيدة الغربيدةو بجسدر الهدوة مدن دولدة 

قليلدة النمدو إلدى دولدة صدناعية متقدمددةو ولكنهدا بقيدت محافظدة علدى الخصوصدية اليابانيددةو 

ً وهذا ما أكده برتراند رسدل عنددما قدال: ل كاندت اليابدان دولدة م و إال أنهدا لدم تخلفدة اقتصداديا

بأنهدا دولدة متخلفدة ثقافيدالا وينبغددي عليندا فهدم النهضدة اليابانيدة واالسدتفادة منهددا  تشدعر أبدداً 

لتدددلنا علددى الددنه  الددذي يمكددن أن نحقددق مددن خاللددس نهضددة علميددة وتكنولوجيددةو وفددي هددل 

 التمسك بخصوصيتنا وبموروثاتنا الثقافيةا
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ان اعتمددد علددى خمسددة عناصددر رئيسددية هددي: القوميددة مشددروع التنميددة فددي اليابدد إن 

واالنسدددجامو والتجدددانسو والقبددددول بهرميدددة السدددلطة واالحتددددرام المقددددس للعمدددل الجددددادو 

يدة العاليددة للعمالدة اليابانيددةا وتوصددف اليابدان بأنهددا لالدولدة التنمويددةل الن األولويددة اإلنتاجو

يسددت التنظدديمو كمددا هددو فددي القصددوى لددديها كانددت ومددا زالددت هددي التنميددة االقتصددادية ول

 الواليات المتحدةو أو الرفاه كما في أوروبا أو الثورة كما في الصينا

عمددوداً فقريدداً فدددي  اإلنسددانإن أهددم أسددرار المعجددزة اليابانيددة هددو اعتمادهددا علددى  

علددى التعلدديم  النهضدة والتنميددةا فقدد وعددت السدلطات أهميددة تنميددة العنصدر البشددري اعتمداداً 

السددريعو وركددزت عليددس بددرام  التنميددة االقتصدداديةا لقددد اعتمدددت اليابددان  المهنددي والعملددي

مددد تهدددف إلددى خلددق بيئددة مالئمددة لتطددور البحددث العلمدديو وقدددمت سياسددة علميددة طويلددة األ

ً لدور الجامعات ومراكز البحث في تطوير االقتصاد ومقوماتسا  أنموذجا

  ً  األسددرةماسدك علددى نطدداق فددي التددرابط والت وبددوره قدددم المددواطن اليابداني نموذجددا

ومحيط العمل  واالنسجام الجماعي القدائم علدى مفهدوم الحصدة العادلدة وتقدديس قيمدة العمدل 

وقيمدة الوقدت وإعالئهمداا فالمعددل السدنوي لسداعات العمددل فدي اليابدان يبلدغ أعلدى نسدبة لددس 

عيددة فددي العددالم كلددسو مددع أهميددة إتقددان العمددل واالهتمددام بددالجودةو والتحلددي بددالروو الجما

 وانصهار الجميع في بوتقة واحدة تغلب فيها المصلحة عامة على مصلحة الفردا

إن الحداثددة التددي نهضددت باليابددان اتخددذت عدددة أبعدداد متكاملددةا فالحداثددة االقتصددادية         

)بدالتعليم والتدددريب( وتوسدديع وتنويددع القاعدددة االقتصددادية  اإلنتدداجتمثلدت فددي تطددوير قددوى 

قامدددة دولدددة المسسسدددات إتكنولوجيدداا وتطلبدددت الحداثدددة السياسددية مددن خدددالل الصدددناعة وال

مددا أومبدادع المواطنددة والمسداواة فدي الحقددوق والواجبداتا  اإلنسدانوترسديخ مفداهيم حقددوق 

الحداثدددة االجتماعيدددة فقدددد تبلدددورت فدددي انطالقدددة المجتمدددع المددددني بمسسسددداتس وتشدددكيالتس 

وركددزت الحداثددة الثقافيددة علددى تطددوير وتكويناتددس المسددتقلةو ونبددذ الممارسددات التمييزيددةا 

كدددداديمي والفكددددري طددددالق مكددددامن البحددددث العلمددددي واألإالعمليددددة التعليميددددة والتربويددددة و

 ستثناءااو أقصاء إخر دون عالمي واحترام التنوع واالنفتاو والتسامح وقبول اةواإل
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سددباب الحقيقيددة وراء نجدداو تجريددة اليابددان تكمددن فددي خصائصددهم الوطنيددة إن األ 

عدددن تميدددزهم ووعددديهم  انسدددهم وهدددويتهم الثقافيدددة المتماسدددكة وقددديمهم الثقافيدددة فضدددالً وتج

مكاندات االسددتفادة والتعلديم مددن الخددارج ونقدل التكنولوجيددا الغربيددة بكثافدةو وثقافددة قدسددية إب

العمددلو وفددق خطددط مدروسددة نقددذت بدقددةا فقامددت المعجددزة اليابانيددة علددى التوفيددق بددين 

مدددة اليابانيدددةو واالعتمددداد علدددى سدددواعد أبنائهددداو ا األمنجدددزات الحضدددارة الغربيدددة وتدددرا

ذكدداء الدددروو القوميددةو وتبندددي قدددر كبيدددر مددن الممارسدددات الديمقراطيدددة إوالتركيددز علدددى 

وتدشددينها لمشددروع النهضددة التددي شددار  فيهددا المجددددين والمحددافظينو الشدديب والشددباب 

 ً  هو نهضة اليابانا وكان هاجسهم جميعا

للمدوارد الطبيعيدةو أن تتبندى ا اسدتطاعتو رغدم افتقارهدا اليابان تجربدة راسدخة ألنهد 

 ً ً  موقفا هدو أغلدى مدا نملدك فدي التنميدةو فانتقلدت مدن دولدة فقيدرة ناميدة  اإلنسانن أوهو  مهما

إلددى دولددة صددناعية مددن أقددوى اقتصدداديات العددالمو وينبغددي أن نتمثددل تلددك التجربددة ونحددن 

 ا2020نسسس للسودان 
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 ســــــويســــــرا

 

 ي والديمقراطية المباشرةاالتحادنظام الحكم 

 

و االتحدددادويعندددي  feudus"مصدددطلح لالفيدراليدددةل مشدددتق مدددن الكلمدددة الالتينيدددة ل  

هددداف أجددل أبددين كيانددات مسددتقلة مددن خددالل مسسسددات دسددتورية مددن  االتحددادويرمدز إلددى 

مشددتركةو وهددو اتحدداد بدددالرغم مددن الخددالفا والفيدراليددة التدددي تهدددف إلددى بلددوه التندددوع 

الطددوعي واالختيددار الحددر بدددين  االتحددادن واحدددو نظددام للحكددم يقددوم علددى توالوحدددة فددي 

شدعبو فيكدون هندك برلمدان فيددرالي وحكومدة فيدراليدة لهدا  ىالكيانات السياسية المكوندة أل

قليميدة إو أعلى نحدو مدا يحددده الدسدتورا وهندا  حكومدات محليدة  السلطة على كامل البالدو

لس اداريددة واسددعةو تسدداعدها مجددإفددي مندداطق جغرافيددة محددددة ذات صددالحيات تنفيذيددة و

هددم مسددتلزمات نظددام الحكددم أبرلمانيددة محليددة لهددا صددالحيات محددددة فددي الدسددتورا ومددن 

يددة االتحادداء السددلطات أي وجددود محكمددة اتحاديددة دسددتورية عليددا تعنددى بمراقبددة االتحدداد

ا وتسددهم هدذه المحكمددة فددي تعزيددز أقدداليمو وتفصددل فدي الخالفددات التددي قدد تنشددوسدلطات األ

السددلطة القضددائيةا هنالددك نمدداذج  اسددتقاللالنظددام السياسددي وصدديانة الدسددتور وتعددزز مددن 

ي نجدددها علددي سددبيل المثددال فددي المانيددا االتحددادوصددور معاصددرة مختلفددة لنظددام الحكددم 

 والمملكة المتحدة وسويسرا والهنداوالسويد 

ساسديين: األول هدو تكدوين أي يوفدق بدين هددفين االتحدادن نظدام الحكدم أوالمعدروف  

ية( اسددتقاللو شددبس أية )اسدتقاللحكومدة مركزيددة قويدة وفاعلددةو والثدداني هدو المحافظددة علددى 

سددداس توزيدددع السدددلطات بدددين أالنظدددام الفيددددرالي يقدددوم علدددى  نأي أحكومدددات الواليددداتا 

ن أقداليم بدو األأخدرى فدي الدولدةا ويعطدى الحدق للواليدات الحكومة المركزية والحكومات األ

و سياسدات الدولدة أتكون لها سياساتها الخاصة بهاو بمدا ال يتعدارض مدع الدسدتور الفيددرالي 

 يةااالتحاد
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الفيدددرالي  االتحددادهددم نمدداذج الحكددم الفيدددراليو فهددي تسددمى لأوتعتبددر سويسددرا مددن  

ية الذاتيددة والمرتبطدة فددي ذات االسدتقاللمدن الكانتونددات ذات  نهددا تضدم عدددداً السويسدريل أل

الوقددت بالدولددة الفيدراليددةا وبالتددالي فالفيدراليددة تعريفدداً هددي عبددارة عددن مشددروع سياسددي 

و عددة فئدات متمدايزة عدن بعضدها الدبعه أول التوفيق داخل الدولدة الواحددة بدين فئتدين ايح

 ً ً أو لغويددا ً أو و دينيددا ش السددلمي مددع ين تقنددع هددذه الفئددات بالتعدداأول اا والفيدراليددة تحددو مددذهبيا

ً أبعضدها الدبعه فددي الوقدت الددذي تكدون منفصددلة  عددن بعضدها الددبعهو لكديال تعتدددي  يضدا

ة تدتم بدين عددة بخدر إن الفيدراليدة هدي عبدارة عدن تسدوية صدعتخرىا بمعنى حداها على األإ

 د الواحداللى السلطة والنفوذ والثروة داخل البو متنافسة عأفئات متصارعة 

ليددس علمدداء أوروبددا وفالسددفتها لوضددع حددد إخددر مددا توصددل توالنظددام الفيدددرالي هددو  

ضددطهادها مددن خددالل احتكددار اللحددروب االهليددة وتحكددم فئددة واحدددة بقيددة فئددات الشددعب و

دة صدياغتها علدى عداإفدي المفهدوم التقليددي للدولدة و السلطةا ويعد النموذج الفيددرالي تحدوالً 

 قليم و الشعبو السيادة(ا ساس توزيع أركانها المكونة لها )اإلأ

السويسدري فددي القدرن الثالدث عشدر فددي المقاطعدات الناطقدة بااللمانيددةو  االتحدادقدام  

خددرى الناطقددة بالفرنسددية وااليطاليددةا واندددلعت وتوسددع بمددرور الددزمن ليضددم المندداطق األ

دركدوا خطدر أالحدروب الطائفيدة فدي القدرن السدادس عشدرو ولكدن الكاثوليدك والبروتسدتانت 

الخالفدات الطائفيددةا كمددا اتفقددوا علددى أن التعددايش هددو السددبيل الوحيدددو وبددذلك فددتح الطريددق 

يسكدد وحددة   1848عدام  د فديدسدتور جديد رقدراإعادة الهيكل السياسي الكونفيددرالي وإنحو 

الحكددم الددذاتي للمقاطعدداتا فسويسددرا منقسددمة علددى نفسددها  أو دون المسدداس بمبدددسويسددرا

 ً من الناحيتين الدينية واللغويةو فهي مسلفدة مدن مدذهبين كبيدرين متعدادلين تقريبدا مدن  تاريخيا

%ا ويعدد احتدرام 41ر8% والمدذهب الكداثوليكي 35ر3حيث العدد: المدذهب البروتسدتانتي 

الفيدددرالي السويسدريا ورغددم أن  االتحدادالتعدديدة القوميدة والدينيددة مدن أهدم مبددررات إقامدة 

سويسددرا بلددد علمدداني بطبيعتددسو ولكددن دسددتورها الفيدددرالي مددا زال مسددتهال بعبددارة ل باسددم 

%( 74الربلا توجد فدي سويسدرا أربدع لغدات رسدميةا والغالبيدة ناطقدة بااللمانيدة )حدوالي 
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ضدافة إلدى مجموعدة مدن %( باإل5%( ثم االيطالية ) حدوالي 20) حوالي ثم اللغة الفرنسية 

 %(ا1الناطقين بالرومانش ) حوالى 

ً إ  ً  ذن فشدعب سويسدرا يتكدون مدن مجموعدات مختلفدة عرقيدا ً  ودينيدا ً  وثقافيدا  وتاريخيددا

بنائهدا مدن إنتداج حضدارة ونظدام سياسدي أاتحدت فدي دولدة صدغيرة قويدة وتمكندت بطمدوو 

ساسددية وهدددي الحريددة والمسددداواة وديمقراطيدددة قائمددة علدددى المبددادع األواجتمدداعي متميددز 

ول السددلطة واحتددرام الددوطن وحقددوق المددواطن وتحقيددق الرفدداه اوالعدددل وحكددم القددانون وتددد

 دستوريا إطاراالجتماعي في 

 200عضددائس ألف مدن مجلسددين: المجلدس الددوطني وعددد أوفدي سويسددرا برلمدان يتدد 

ان كدل مقاطعدة وخمدس كانتونداتو ثدم مجلدس الدولدة ينتخبون حسدب نسدبة عددد سدك عضواً 

ومدن  عضدواً  46والذي تمثل فيس كل مقاطعة بنائبينو بصدرف النظدر عدن حجمهداو ويضدم 

عضداء الحكومددة أ انتخددابيو وهددو يقدوم باالتحدادلف المجلددس أمجمدوع هدذين المجلسددين يتد

ً أمددن بددين  التنددوع الحزبددي وتمثيددل المقاطعددات المختلفددةا ويملددك المجلددس  عضددائسو مراعيددا

هدا سددبعة فقددطو ؤربعددة سددنواتو ووزراأسددقاط الحكومدة التددي ينتخبهددا لمددة إي حددق االتحداد

 عضاء الحكومة ويعين بصفة دورية ولمدة سنة واحدةاأويكون رئيس الدولة من 

ديمقراطيو والددذي الدد أي علددى مبددادع أساسددية ثددالا: المبددداالتحددادالدسددتور ويرتكز 

الليبرالددي الددذي يضددمن  أبموجبددس يصددبح الشددعب صدداحب السددلطة العليددا فددي الددبالدو والمبددد

ي الددذي يكددرس الكونفيدراليددة التددي االتحدداد أحريددات وحقددوق الفددرد فددي المجتمددعو والمبددد

 لف من مقاطعات ذات سيادة وتتمتع بحكم ذاتياأتت

ظدام الكوميدونو ثدم الكدانتونو ومن أهم خصدائص النمدوذج السويسدري قيامدس علدى ن 

السويسددريا والكوميددون هددو اصددغر وحدددة سياسددية اجتماعيددة فددي سويسددراو ال  االتحددادثددم 

تتجداوز عددادة حدددود المدينددة الواحدددةو ولهددا طددابع المشدداركة العموميددة فددي الحكددمو ويختددار 

ً أهل القريدة أ وندات ا والكدانتون هدو عبدارة مدن مجموعدة مدن الكميمصدغراً  و المديندة برلماندا

اتدددس واسدددتفتاءاتس انتخابس وبرلماندددس وحكومتدددس ودوائدددره وشدددرطتس وبلديتدددس واسدددتقاللولدددس 
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وهدددي  ون الكانتوندداتأي أمور الداخليدددةو فددي كدددل مددا يتعلدددق بدداأل االتحدددادس عددن اسددتقاللو

تتمتدع بكافدة الحقدوق والصدالحيات التدي لدم يعهدد بهدا إلدى الحكومدة  وصاحبة السيادة األولى

 الفيدراليةا

الخصدددائص المميدددزة للنظددددام السويسدددري ممارسدددة الديمقراطيدددة الحقيقيددددة ومدددن  

 ً ي الدديمقراطي المسدتند علدى االتحدادفدي نظدام الحكدم  فريدداً  المباشرةا فسويسرا تقدم نموذجا

ات وعلدى اسدتفتاء المدواطن فدي كدل شدئون نتخابدالمشاركة الشعبية الحقيقية القائمدة علدى اال

 يااالتحادت الحكم حياتس ودولتسو وعلى مختلف مستويا

والمدددواطن السويسدددري يملدددك حدددق التددددخل المباشدددر فدددي شدددئون الدولدددة واقتدددراو  

دخدال تعددديالت علدى الدسددتور إيدةو بددل االتحادتعدديالت علدى القددوانين المحليدة واالقليميددة و

ن مدن الشددئونا ولكددنو وحتدى ال تتحددول ممارسددة أي شددأو سددن تشددريعات جديددة فددي أذاتدس 

ن الدسدددتور يلدددزم المدددواطن مقددددم االقتدددراو بالتعدددديلو او إىو فدددالديمقراطيدددة إلدددى فوضددد

باسددتحداا تشددريعات جديدددةو يلزمددس بجمددع توقيعددات بعدددد موصددوف مددن المددواطنين لكددل 

هميدة يدة ذات األاالتحادمستوى مدن مسدتويات التشدريعا وهكدذا تخضدع القدوانين والقدرارات 

لدف أل عدددهم إلدى خمسدين ذا طلب ذلك عددد مدن المدواطنين يصدإعامة للتصويت الشعبيو 

ن يطالدب بتعدديل دسدتوري بشدرط توقيدع المبدادرة أمواطنا كذلك ياخذ الشعب المبدادرة فدي 

من قبل مائة الف مواطنا وبموجدب هدذا النظدام المتميدز مدن الديمقراطيدة المباشدرة يسدتطيع 

 كثددرأفددي كددل شددئون الدولددةا وبددذلك يعتبددر الشددعب السويسددري  يددس كددامالً أبددداء رإالمددواطن 

شعب يمدارس حقدس فدي حكدم نفسدس ا والشدعب فدي سويسدرا هدو مصددر السدلطات الحقيقديو 

ً وه هم مستشاروبينما ممثل  بالمعني التقليدي للكلمةا ن تحت الرقابة الشعبية وليسوا حكاما

قلدديم الدولددة وانقطاعهددا عددن المنافددذ البحريددةو وندددرة المددوارد إوبددالرغم مددن صددغر  

مددن السددالالت الزراعيددة والحيوانيددةو  ن تتخيددر عدددداً أالطبيعيددةو فقددد اسددتطاعت سويسددرا 

مدن الصدناعات الدقيقدةو وتتميدز فددي  ن تتخيدر كدذلك عدددداً أوتحسدين نوعياتهدا وإنتاجيتهداا و

 ً العالميدةا كمدا تمكندت مدن  سدواقغدزو بهدا األفي الجودةو وت صنعهاو وتبلغ بها مستوى رفيعا
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موندة تمكندت مدن اجتدذاب الودائدع كبيدرة القيمدة أنظمدة مصدرفية وخدميدة متميدزة ومأإنشداء 

 فراد والدولا وتمكنت سويسرا بكل ذلك من تحقيق نمو اقتصادي مشهودامن األ

هدل  ذاً فسويسرا أنموذج قد حقدق االسدتقرار االجتمداعي والطفدرة االقتصداديةو فديإ 

 نظام اتحادي متفردو مزج بين الديمقراطية والتعددية والتراضي والتعايشا

ن المعطيدات أال إعلدى الدرغم مدن وجدود الفدارق االقتصدادي والثقدافي والحضداريو  

السويسددرية تتشددابس مددع نظيراتهددا فددي السددودانو مددن حيددث التركيبددة السددكانية  والتنددوع فددي 

ت الدينيدددة ا وإن هددذا التشددابس النسدددبي مدددعاة لندددا والقوميددات واللغدددات والمعتقدددا األعددراق

شددكالية إلنتمثددل التجربددة السويسددرية بتعمددق ونتدارسددها بتأمددلو مسترشدددين بهددا فددي حددل 

 السلطة والثروة في المجتمعات ذات التنوع الديني والعرقي والثقافي كمجتمعنا السودانيا

السويسدددريو هدددداف النظدددام الفيددددرالي الدددذي نحدددن بصددددد دراسدددة نموذجدددس أإن  

لالسترشدداد بددس فددي نظامنددا السياسددي فددي السددودانو يهدددف إلددى الحفدداه علددى وحدددة  الدولددة 

وتيسير إدارتها وحسن إدارة التندوع وتقريدب مسسسدات الدولدة إلدى احتياجدات المدواطن مدن 

ن النظددام الفيدددراليو إذا أحسددنت أخددالل توسدديع مشدداركتس فددي عمليددة صددنع القددرارا كمددا 

ن تكدون لكددل أ لممارسدة حدق تقريددر المصدير بمفهومهدا المعاصددرو أي إدارتدسو يكدون بددديالً 

 يااالتحاد طارقومية دولتها االقليمية الذاتيةو داخل اإل

ندس صدلح لواقعندا السدودانيو ألومن هذا المنطلق يكدون نظدام الحكدم الفيددرالي هدو األ 

ن يحفدددظ خصوصدددية كدددل ثقافدددة ومجموعدددة عرقيدددة عدددن طريدددق الدسدددتور والقدددانون وأل

لفيدرالية تحفظ التدوازن بدين المصدلحة الذاتيدة لكدل مجموعدة والمصدلحة المشدتركة للدولدةو ا

 األقليدددةغلبيدددة واحتكارهدددا للسدددلطة والثدددروةو وتهمددديش وتضدددمن عددددم طغيدددان وتحكدددم األ

ً أواضدطهادهاا إن مددن شدد ً  ن تطبيدق الفيدراليددة تطبيقددا نجددع ن يكددون الوسدديلة األأيمكدن  سددليما

وتكدريس جهودندا للبنداء والنمداءا فالحدل الفيددرالي هدو الدذي يرتكدز لحماية وحددتنا الوطنيدة 

علددى المواطنددة ويصددون الحقددوق لكددل فددرد ومجموعددةو بددل ويحتددرم خصوصددية العقيدددة 
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ثنددي والجهددويا ويضددمن القسددمة العادلددة للثددروة والسددلطةو كمددا نصددبو واللغددس واالنتمدداء اإل

 ا 2020لتحقيقس في السودان 
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 كنـــــدا

 

 المالءمة بي  التعددية واستقرار الحكم

 

راضدي الكنديدة المكتشدف جدا  كاريتيدسو الفرنسدي االصددل كدان أول مدن اكتشدف األ 

اسدتقرار أ صدبحت مسدتعمرة فرنسدية تحمدل اسدم فرنسدا الجديددةا ثدم بددأمو و1540في عام 

الفرنسدديون  وروبيددين بهددا فددي مسددتهل القددرن السددادس عشددر المدديالديو وتنددافس حولهددااأل

ها الدذاتي اسدتقاللمدر للنفدوذ البريطدانيا ونالدت كنددا خضدعت فدي نهايدة األأوالبريطانيونو و

خضدعت كنددا لدسدتور الدولدة والدذي يعطدي أم 1982ما وفدي عدام 1867وتوحدت في عام 

 راضيهااأالحكومة الكندية السلطة الكاملة على 

صدول بريطانيدة أالسدكان مدن قداليمو وتبلدغ نسدبة أتضم كندا عشر مقاطعدات وثالثدة  

وروبيدددة شدددرقية أصدددول % وبددداقي السدددكان يعدددودون أل23صدددول فرنسدددية أ% ومدددن 28

% مددن مجمددوع السددكان بالكاثوليكيددة يعقددبهم االنجليكيددة ثددم 50فريقيددةا ويدددين أسدديوية وتو

 ا األديان% باإلسالم واليهوديةا ويكفل الدستور حرية  2البروتستانت بينما يدين 

كندا اتحداد كونفيددرالي ديمقراطديو وبرلمداني حزبدي تعدددي تتدوزع  نظام الحكم في 

 فيها السلطات بين الحكومة الفيدرالية والسلطات المحليةا 

تتمتددع كندددا بعضددوية رابطددة الكومنولددثو وهددي ملكيددة دسددتورية والملكددة اليزابيددث 

عدامو المو ويمثلهدا الحداكم 1952الثانية حاكمة بريطانيا هي التي تتدراس الدولدة مندذ  فبرايدر 

 والذي يتم تعيينس لمدة خمس سنوات بقرار من الملكةا

لتشددريع فددي البرلمددان مسلددف مددن مجلددس عمددوم ومجلددس شدديوخو ويتددولى سددلطة ا

المسدددائل المتعلقدددة بالمصدددلحة القوميدددة )كالضدددرائب والددددفاع الدددوطني( فدددي حدددين تحدددتفظ 

ن الخداص ) كالملكيدة والحقدوق المدنيدة أالمقاطعات بسلطات التشدريع فدي المسدائل ذات الشد

 والتعليم(ا
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نددس بلدد متعدددد أحدد البنددود الرئيسدية فددي الدسدتور الكندددي عدن اعتددزاز كنددا بأويعبدر  

ي صدور مدن أصولو ويسكد الدسدتور علدى حمايدة هدذا التقليدد ومندع والثقافات واأل األعراق

هددم مددا يميددز مالمددح أو الدددينا ولعددل هددذا هددو أو الجددنس أو التفرقددة بسددبب اللددون أالتمييددز 

الدولة الكنديدة: روو االعتددال والتسدامحا ومدا يحدافظ علدى ديمومدة هدذا الكيدان هدو حدرص 

علددى الددذي يفخددرون بددس ويسددعون ا وهددذا هددو مددثلهم األالكنددديين علددى الوحدددة مددع التنددوع

 لترويجس في العالما

نجددازات فددي التدداريخ الكندددي الحددديثو وذلددك هددم اإلأوتعتبددر الوحدددة الوطنيددة مددن 

نجليزيددة فددي قلدديم كويبيددكو والغالبيددة اإلإلطبيعددة التنددافس الحدداد بددين الغالبيددة الفرنسددية فددي 

الحكومددة الكنديددة الفيدراليددة منددع مقاطعددة  وريكددن بمقدددالمقاطعددات الكنديددة االخددرىا ولددم 

ن ذلدك حدق أسدعي لتكدوين دولدة مسدتقلةو باعتبدار الجدراء اسدتفتاء لالنفصدال وإكويبيك من 

بالفعددل فددي كويبيددكو المددرة  االسددتفتاءجددري أيكفلدس الدسددتور والممارسددة الديمقراطيددةا وقددد 

س بينمددا اسددتقالل% مددن سددكان كويبيددك لصددالح 40م حيددث صددوت 1980األولددى  فددي عددام 

للمدرة الثانيدة فدي عدام  االسدتفتاءجدري أ% منهم لصالح البقاء ضمن دولة كنداا و60صوت 

بينمدددا صدددوت  االسدددتقالل% مدددن سدددكان كويبيدددك لصدددالح 49ر6م حيدددث صدددوت 1995

ً 50ر4 تقددم بدس  % منهم لصدالح البقداء ضدمن دولدة كندداا كمدا رفضدت المحكمدة العليدا طلبدا

مدن جاندب واحدد فددي  االسدتقاللعدالن إمكانيددة إيبيدك حدول رئديس الدوزراء فدي مقاطعدة كو

االقلدديم و اسددتناداً للقددانون الكندددي ووفقدداً لقواعددد القددانون الدددوليا وقددد اسددتند رئدديس وزراء 

جا  جان كريستيانو في طلبس إلى أن هامش فدوز مسيددي البقداء ضدمن الدولدة الكنديدة كدان 

 ضئيالًا

العرقددي واللغددويو علددى قاعدددة المالءمددة ن توفددق بددين التعدددد ألقددد اسددتطاعت كندددا 

قداليم بنظدام دولدة اتحاديدة تتمتدع فيهدا األ إطدارقاليم المختلفةو في والتوافق والتراضي بين األ

 ية في شئونسااالتحادحكم ذاتي واسع الصالحياتو ال تتدخل السلطة 
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ن شكال النجاو في المالءمدة بدين التعدديدةو واسدتقرار الحكدمو وفدأخر من تهذا شكل 

إدارة التنوع مصحوباً بالنمو االقتصادي و جددير بدالتفكر والتفداكر فدي صدياغة نظدام الحكدم 

 الفدرالي في السودانا

 

 

 

بهدا  واالسدتئناس هدذه التجاريدبوالقدراءة المتأنيدة ل نأيتضح مما تقدم فدي هدذا البداب 

هميدة فدي سدعي السدودان للتفدتح مدر بدالغ األأ لفي تحديدد الرؤيدة االسدتراتيجية لبنداء المسدتقب

ا تلدك التدي هداو فدي جزئياتأعلى العالم واستصحاب الدروس والتجارب الناجحدة فدي كلياتهدا 

و تلدك التدي يمكدن تكييفهدا مدع واقدع المسدتقبل  أتتناسب شكالً ومضموناً  مدع واقدع السدودانو 

 ما2020الذي نريد التأسيس عليس وفق رؤيتنا للسودان 
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 منتقاة  ومراجع  حقمال

 

 

 1899 -اتفاقية  الحكم الثنائي  -

 

 1899 -مسودة كرومراألهلية للوفاق االنجليزي المصري -

 

 1899  -القاهرة-الوفاق االنجليزي المصري بشان إدارة السودان -

 

 1899  -القاهرة -ملحق وفاق إدارة السودان -

 

 مذكرة كتشنر األولى إلى المدراء  -

 

  1910 -العاممرسوم مجلس الحاكم  -

 

 1930 -مذكرة السكرتير المدني حول السياسة الجنوبية -

 

 1936 -السودان في المعاهدة االنجليزية المصرية  -

 

 1946 -مذكرة السكرتير المدني حول تنقيح السياسة الجنوبية -

 

االتفاق بين الحكومة المصرية وحكومة المملكة المتحدة بشأن الحكم الذاتي  -

 1953القاهرة   -للسودانوتقرير المصير 

 

 بشير محمد سعيد االستاذ  – 1955حوادا التمرد األول  -

 

 (1956الدستور المسقت للسودان ) -

 

  1972اتفاقية أديس أبابا لعام  -

 

 1972قانون الحكم الذاتي للمديريات الجنوبية لسنة  -

 

 1986 -إعالن كوكادام -
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 1989 -مذكرة القوات المسلحة السودانية -

 

 العسكرية السودانيةالبيانات  -

 

  1995 -مستمر القضايا المصيرية  –التجمع الوطني  -

 

  1998الباب األول من دستور السودان لعام  -

 

 منفستو الحركة الشعبية لتحرير السودان -

 

   1977بين حكومة السودان والفصائل المحاربة في جنوب السودان اتفاقية السالم  -

 

  2002-سويسرا –اتفاقية وقف إطالق النار في جبال النوبة  -

 

  2002 -بروتوكول مشاكوس  -

 

 2004 -نيفاشا -بروتوكول تقسيم السلطة -

 

     2004 -اتفاقية تسوية نزاع أبيي  -

 

  2005 -نيروبي –اتفاق السالم الشامل  -

 

 2006 -أبوجا –اتفاق سالم دارفور  -

 

  2006 -أسمرا -اتفاق سالم الشرق -

 

   -1948اإلعالن العالمي لحقوق االنسان -

 

    2000 –إعالن األمم المتحدة بشأن األلفية  -

 

 جداول مسشرات التنمية البشرية  -
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