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 الملخص.

سياسية االدارارت ال فشلأجريت هذه الدراسة بإستخدام المنهج التاريخي الوصفي لشرح أسباب 
 تخطيط السليم لل افتقدتاألحزاب السياسية بعد االستقالل ف ، اندالمدنية والعسكرية في إدارة السو 

نقسامات اإل احتواء ومعالجة عن وعجزت معا  المتوافقة تقتاادةة والققايية واال سياسيةاللبرامج ل
ياداتها ضعف قكل ذلك بسبب و ، تحقيق الوحدة الوطنية  فشلت فيو ، في البالد واالختالفات 

ن أجل مفي داخل الحزب الواحد أو صراعاتهم مع األحزاب األخرى  الحادة ييما بينهم وصراعاتهم 
ن وجه فضال ع، في السودان ساهم في خلق وتأزيم  مشاكل السلطة  األمر الذي ، النفوذ والسلطة

مد الحكم لكنه اعتاألحزاب والجيش الذي خبر إدارة البالد أكقر من غيره هذه آخر من الاراع  بين 
لعسكري دون حكم االشمولي في تجاربه القالثة فقار جمهور الشعب على التجارب القالثة وأسقط ال

 . دةمقراطية التي ةحققهاالمن رار أن يتنعم باإلستق

 : المشكلة ، تداول السلطة ،السودان .الكلمات المفتاحية 
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Abstract. 

 This study was conducted by using the descriptive historical method to 
explain the reasons for failure of the civil and military political 
administrations in managing Sudan. The political parties after 
independence lacked proper planning for the political, economic and 
cultural programs which are compatible together and failed to contain and 
address  the divisions and differences in the country, and failed to achieve 
national unity, and all this because of the weakness of its leaders and 
their sharp conflicts among themselves within the same party or their 
struggles with other parties for influence and power, which contributed to 
creating and complicating the problem of power in Sudan as well as 
another aspect of the conflict between these parties and the army , which 
experienced the management of the country more than others but it relied 
on the totalitarian regime in its three experiences, so the people revolted 
against the three experiences and overthrew the military the military rule 
without enjoying stability from the democracy that followed . 

Keywords: The problem, power transfer, Sudan.   
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 :مقدمة

تجارب الحكم في السودان بترتيب ثابت وشكل واحد هو تعاتقب الحكم من دارت 
المدنيين الذين جسدوا دائما الحكم الدةمقراطي ثم تنتهي فترة حكمهم بإنقالب عسكري 

ة ضده بعد حين ثم تأتي فترة انتقالية لتمهد لدةمقراطيالشعب يقور ، ثم دةكتاتوري 
 .دانية بنفس الوتيرة دون أي تعديلجديدة وهكذا دارت وتدور عجلة السياسة السو 

  :حدود الدراسة

تشمل حدود الدراسة المكانية كل أراضي البالد التي جرت فيها أحداث تتعلق بحكم 
الزمانية فتشمل االفترة من استقالل البالد وحتى زمن المفاصلة أو استقرار البالد أما 

تعلق ،أما الحدود الموضوعية فت بين االسالميين االنقاذيين تقبل حلول األلفية الجديدة
 .بأزمة الحكم في السودان

 :مشكلة الدراسة

مات تحدثها عالج أز لسلطة بحجة في تاريخ السياسة السودانية تكرر استيالء العسكر ل
 ؟شودفي الحكم الرشيد المنكما األحزاب لم ينجح العسكر كيف لكن وللمفارتقة ألحزاب ا

ا تقد أبقت الحكم حكر  بخالفاتها المتكررة المتجددة، مع أن األحزاب  بالفعل كانت 
لبني  لعامة رؤساء األحزاب وخاصة حكم السودان إرثا مشروعا وكأن لرموز محددة

الخالف فه الديني ،إرثبحكم السيد الميرغني بني ه في البالد أو بحكم تاريخ المهدي
دم عسائد وسط عامة السودانيين وهو أصالة مبدأ  ين ةجسدبين الحزبيالقدةم المتجدد 

دام صذكر القارئ والمتابع للحالة السياسية السودانية ، وي   تقبول اآلخر في السودان
 . فاة زعيم الحركة المهدةةعقب و األشراف مع الخليفة عبدهللا التعاةشي 



 

4 

 :أسئلة الدراسة  

لماذا فشلت األحزاب في تحقيق وعودها التي تقطعتها على نفسها تقبل وبعد -
       االستقالل؟ 

 سلطة ؟        لةفشل الحكم العسكري في انجاز ما يدعي أنه سبب سيطرته على الماذا - 

لمرتين و  تقليلة التجربةدفة القيادة لعناصر السوداني سلمت جماهير الشعب  كيف- 
         م ؟                                                       1985م وإبريل 1964عقب ثورتي إكتوبر 

 وبعد عقدين من الزمان 1964بتجربة ثورة  السودانيون ويعتبر لماذا لم يتعظ - 
         ؟ 1985نفس الخطأ في ثورة  واوكرر عادوا 

 ؟لماذا فشلت النخب البرلمانية السودانية مبكرا وتعاطت الرشوات وباعت ذممها- 

 :أهمية الدراسة

إذ  ،لم يراوح مكانه الذي ودان السياسيحال السمية الدراسة في المقام األول لتأتي أه
البلد في دائرة مغلقة تتكرر فيها نفس المشاهد دون أن يتمكن الساسة إدارة وحكم دور ت

 الخروج منها واالنطالق بالبالد إلىمن المدنيين والجيش من تجاوز هذه الدائرة أو 
تاورا  كن ةمتليالساسة السودانيكل فرد من ، وكأن رحاب االستقرار والنمو والتقدم

ماسواه نه عين الحق و ه ألعن ألزمات الةحيدا لحكم وحللمبرءا من العيوب ذهنيا مسبقا 
 .خطأ
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 :أهداف الدراسة 

الل ذلك من ختهدف الدراسة إلى شرح أسباب عدم اإلستقرار السياسي في السودان و 
ر المحاوالت اكر وت االستمرار،االستقرار و في  توضيح حجم فشل كل النماذج الدةمقراطية

رضت إذ تع حتى في خالل حكم العسكر أو االنقالبية ييه دائما بعد حكم دةمقراطي
 نجحت أملالنقالب عليها  محاولة أو محاوالت ل كل حكومات العسكر االنقالبيين

 فشلت.

 تمهيد: 

ي لعلها تشرح خلفيات مشكلة السلطة فسيتم تناول موضوع الدراسة  في أربعة محاور 
اب األحز و ،  السودانمفهوم االستقرار السياسي ومالمحه في السودان والمحاور هي 

لتجارب اثم استعراض  ، وتجاربها في الحكم واالدارة السياسية في السودان ورؤيتها
 ها القالثة.وحكومات االنقالبات العسكريةوأخيرا محور ، في السودان  القالثة الدةمقراطية

 :قبيل االستقالل  سودانمالمح االستقرار السياسي في ال -المحور األول

 :االستقرار السياسيمفهوم 
ه لم ياسي يياالستقرار السالدول األفريقية في تجربة تداول السلطة ف مقل باتقيالسودان 

متكررة من و  باورة ثابتةحكم التعاتقبت ييه أنظمة إذ  ، تتكامل فاوله حتى الساعة
ي الحكم الترتيب في تول حكم دةمقراطي إلى حكم عسكري ةأتي بإنقالب وتقد تكرر هذا

، مع ليس وليد تقوة عسكرية وأمنية علما بأن االستقرار السياسي في جوهره ستة مرات
ضرورتها في عملية األمن واالستقرار ، وإنما وليد تدابير سياسية واجتماعية واتقتاادةة 

 سياسيفاالستقرار ال .وثقايية، تجعل من كل المجتمع وفئاته عينا  ساهرة على األمن
الحقيقي ةكمن في مستوى االنسجام السياسي واالستراتيجي بين السلطة والمجتمع 



 

6 

ستقرار ال باإ حدةات والمخاطر ال ةمكن مواجهتهافكل الت .ووجود الققة المتبادلة والرضا 
بلها ويحترمها ودةمقراطية يتق مستدامةمتوازنة تنمية  استقرار حقيقي إال ب، والسياسي دائم

لخطة األولى واالستراتيجية في مشروع مواجهة تحدةات المرحلة لذلك فإن ا الكل
نعة مة م  األ تقرار على أسس ومبادئ حقيقية تزيدومخاطرها المتعددة هي بناء امن واس

 وصالبة وتقدرة على المواجهة. 
 

 ل االستقالل:يالسودان قب

فبراير  13وتقعت مار وبريطانيا اتفاقية الحكم الذاتي وتقرير الماير للسودان في 
 فترة االنتقال بأسرع وتقت ممكن ام وتعهدت الدولتان بموجبها على أن ت نهي1953

وهي الفترة التي تبدأ بإنتخاب أول برلمان سوداني في  (69م ص1978)الشفيع ، 
 ددت لها ثالث مهام رئيسية وهيح   تشكــل على إثرها حكومة وطنيةتم ل1954يناير

 تنظيم إجراءاتو إجالء تقوات دولتي الحكم القنائي.و .سودنة الجيش والخدمة المدنية
م ألول 1953دةسمبر -أ جريت االنتخابات الحرة المباشرة في نوفمبرو .تقرير الماير

برلمان سوداني ولم ت حدت أةة مفاجئة بالمعنى الكبير وفاز بها الحزب الوطني اإلتحادي 
د الجنوبيون ثالثة مقاعنح فيها وشكل السيد إسماعيل األزهري أول حكومة وطنية م  

هم . واستقبلت طائفة الختمية وراعيها الميرغني واألحزاب االتحادةة وعلى رأسها تلاستمال
ائح في بنحروا الذألةام نتاار بالتهليل والفرح والسرور و إسماعيل األزهري هذا اال

جرعوا تأما أناارالمهدي واألحزاب االستقاللية ف، ع السودان ابتهاجا وتهليالمختلف بقا
كأس الهزيمة لكنهم لم ةستسلموا.حيث استدعوا أناارهم من كل بقاع السودان بأسلحتهم 

اصمة بهتافات مااغة بعناةة وهي )السودان بلدنا ونحن التقليدةة وتجمعوا في الع
وه وهذا كإستباق لما ةمكن أن ةخطان للسودانيين ةعيش حرا مستقال( )السودسيادها( و
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 كانن التبعية واإلنضمام لمار و بفوزهم بأول انتخابات من إعالالوحدويون المنتشون 
األناار على استعداد للماادمة الدموية إن اتقتضى األمر بعكس الوحدويون أهل 

كانت مواكب األناار تجوب الخرطوم لمائلين للدعة والتعقل والسكون، فالحضــر ا
ورهم عليهم . وعند الناس د وعطلت الحياة وأغلقت الطرتقات وأغلق ،صباحا ومساء

م والتي 1954الزيارة الشهيرة للرئيس الماري محمد نجيب للسودان في مارس 
استغرتقت ساعات فقط تجمت جماهير األناار وهي منظمة بعناةة حاملين شعاراتهم 
المنتقاه في ميدان وزارة المالية المجاور للقار الجمهوري واصطدموا بالشرطة 

رجال الشرطة من السواري الذين ةمتطون الجياد، كما  اصطداما عنيفا تق تل على إثره
اد عن وعدد ز ، تق تل المستر بكتنو تقومندان عام البوليس وماطفى المهدي مساعده 

 ( 70م ص1978)الشفيع ، القالثمائة من الجانبين وعلى رأسهم ميرغني عقمان صــالح 
لى فكرة قضاء النهائي عوكانت هذه المعركة بمقابة ال، وتالميذ وطلبة جامعيين وأساتذة

 الوحدة مع مار وتقبيت مبدأ السودان للسودانيين ويجب أن ةستقل استقالال كامال .

  المتمقلة في قيادات األحزاب الكبيرة على السلطةالقوى السياسية  هيمنةترتب على  
رفعها لشعار التحرير، دون إنتباه كبير لمسألة التعمير أي عدم إحداث أةة تنمية و 

شارك تقوى والفئات االجتماعية التي تواجتماعية جدةة تطال حياة كل ال اتقتاادةة
ر ها و لى ظإذلك الحقا وأفضى ، تحقيق االستقالل  الوطن وشاركت فعال  في معتركات

ام وة بين النظاستقرار واستمرار نظام الحكم وهما ظاهرة إتساع اله هددتو  تعاظمت
ها تتعاظمت تقوتها وتقدرتها خالل المعارك التي خاض النقابية التي الحاكم وبين الحركات

عية لها واتحاداتها وكسب المشرو  حقها المشروع في التنظيم وتأسيس نقاباتها النتزاع
مشاركتها النشطة في الحركة السياسية الوطنية، كما أفضى تفرد المجموعات لنتيجة 

بسبب التوزيع الحكم القنائي و التي استفادت من المكانة المتميزة التي كسبتها أثناء فترة 
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تواصل إختالل التوازن في التنمية وعدم  ارد الذي حدث أثناء ذلك الحكمالمختل  للمو 
وداني أغلب الريف السالمساواة الذي خلقه الحكم البريطاني خاصة في جنوب السودان و 

 .(69م،ص2015)إدريس ، الشمال. في
ظام وهو العمل على صياغة ن اكبير  ابعد خروج البريطانيين واجه السودانيون تحدة 

لحكم ة السودانية أثناء ابه الدولحكم مناسب للبالد وفقا  للتطور المرحلي الذي مرت 
مرحلة طن والمجتمع السوداني مرورا  باالبريطاني، والتي بدأت بالتشكيل االيدلوجي للمو 

دانيين أن ن للسو قد آفتكوين المنابر الحرة ، ثم مرحلة التنظيم السياسي واالجتماعي 
ظهر لكن  (72ص،1978،)الشفيع ةشتركوا في اتخاذ القرار الذي ينظم إدارة البالد.

بير من د كفعد ،ألول مرة في تاريخ السودان السياسي ما ةمكن أن نسميه بشراء النواب
الشماليين الضعفاء ممن كان الواحد فيهم يتقاضى تقبل انتخابه النواب الجنوبيين و 

لكبيرين الحزبين اظلوا يتأرجحون بين رتبا ال يزيد  عن العشرة جنيهات للبرلمان م
ثم ةغيرون والءهم وال ةستطيعون مقاومة الااغ صالح سالم  ينضمون إلى هذا 

وحقائبة المنتفخة دائما والااغ الماري المكلف بالترويج لوحدة السودان ومار 
  مات.وخلقوا لها األز السودان الحياة السياسية في من ضمن من أفسدوا صالح سالم هو 

تقدم النائب وفيها  43م عقدت جلسة البرلمان رتقم 1955دةسمبر 19في يوم اإلثنين 
وت م للسودان وتقال باعبدالرحمن محمد إبراهيم دبكة بإتقتراح إعالن االستقالل التا

باسم شعب  )نحن أعضاء مجلس النواب في البرلمان مجتمعا نعلنجهوري واضح 
القوي الباسل أن السودان تقد أصبح دولة مستقلة كاملة السيادة ونرجو من السودان 

 ائي االعتراف بهذا اإلعالن فورا(تطلبوا من دولتي الحكم القن ليكم أنامع
ب مؤكدا وتكلم من بعده السيد محمد أحمد محجوب وعق  ( 105صم ، 2012)المديني،

كان صراعهم  ارعين مختلفين  إنمابأن السودانيين الذين بدوا لفترة طويلة كفريقين متا
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على الوسائل وليس على الهدف األسمى وهو استقالل السودان استقالال تاما كامال ، 
ثم عقب من بعده مبارك زروق المحامي وزير المواصالت ورئيس المجلس مؤكدا أن 

تقد تطهر و  ، طلب استقالل السودان ليس دعوى يدعونها بل أصبح حقيقة ماثلة واتقعة
والسلطات التنفيذةة كلها أصبحت بيد الحكومة وبعد تعقيب ، الحكم من أي أجنبي جهاز

زعيمي المعارضة أ جيز اإلتقتراح باإلجماع الشامل وانفجر المجلس بكل من ييه في 
تافيق مدو استمر طويال .ووافقت دولتا اإلنتداب على االستقالل التام للسودان . وفي 

م أ جيزت أوصاف علم السودان بألوانه 31/12/1955جلسة البرلمان يوم السبت 
ما أ جيز ك القالثة )األزرق رمزا للنيل، واألصفر رمزا للاحراء ،واألخضر رمزا للزراعة(

الذي ةاف نظام الحكم ييه بأنه جمهوري دةمقراطي وترأس  دستور السودان المؤتقت
 .إسماعيل األزهري أول حكومة سودانية 

دودان  ة عــلم كامل تفاصيل كيفية حدوثها اتفق الزعيمان اللبطريقة مذهلة ومبالغ فيها وال
م زار اإلمام عبدالرحمن 30/11/1955عبدالرحمن الرحمن المهدي والميرغني وفي 

الشفيع )الميرغني في داره ورد الميرغني الزيارة بعد إسبوع واحد كمؤشر إلتفاق السيدين
على ماير وقيادة البالد وكرد فعل سريع وعاجل  لهذا الحدث  (90م، ص1978،

المذهل ظهرت جبهة األحزاب المؤتلفة غير المتجانسة ألنها جمعت بين االستقاللي 
المتطرف والوحدوي االندماجي والمنادين بالحكم بالفدرالي بين الشمال والجنوب 

ج مع بين هذا المزيوالشيوعيين ورجال الطرق الاويية وزعماء القبائل ومار وج
الغريب هدف واحد وهو اإلطاحة بإسماعيل األزهري مهما كلف األمر دون وضع 

ما سيكون عليه الحال  بعد اإلطاحة بالزعيم األزهري .إال أن األزهري  يوضحمسار 
ه فاتفاق علياستبق الجمع اللفيف بمخاطبة جموع الشعب السوداني مخاطبة مباشرة . 

حلم به السودانيين بنهاةة سريعة ألحزان الفرتقة إذ ظهر التادع السيدين لم ةأت بما ة
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وم رفع ومن ي. القدةم بادع جديد زاد من الفرتقة والتباعد بين األمة المتكونة حديقا
 م بدا1956خرطوم في أول يناير عام العلم السوداني فوق سارية تقار الرئاسة بال

الدهم تنظيم إدارة مناسبة لحكم ب ن هناك مشكلة تواجههم في سبيلألمعظم السودانيين 
تتمتع بالنضج السياسي الدةمقراطي الكافي ال االحزاب السياسية الحاكمة  ذلك أن

لتسيير شئون البالد إذ يوجد على تقمة الحزبين الكبيرين في البالد حزب االمة 
عدم  رجعي واالتحادي الدةمقراطي زعماء ينتمون إلى طائفتي الختمية واألناار، حيث

جهم إلى المسار التربوي الذي اتخذه االنجليزي في تربيتهم وهو مسار موازي نض
لمسار التربية الدةمقراطية والتشكيل االيدلوجي للمققفين السودانيين عبر مناهج كلية 
غردون والمدارس التابعة لها ومن خالل صياغة المناهج بمعهد بخت الرضا، وكان 

لق كوادر موالية ومؤيدة لإلدارة البريطانية في الهدف الذي يرمي إليه االنجليز هو خ
م، 2005)حمد، الخرطوم، فوجدوا من زعماء الطوائف والقبائل موتقفا  مؤيدا  لهم، 

وفي نفس الوتقت مساعدتهم الكتساب والء السودانيين ومحاربة نمو الحس  .(184ص
 الوطني لدى المققفين السودانيين.

 :ورؤيتها السودان األحزاب السياسية في -المحور الثاني
 وكونهام بتكوين جمعية اإلتحاد السوداني 1922بدأ التنظيم الحزبي في السودان عام  

وكان نشاطها معادةا لبريطانيا ( 25م،ص2015)المديني، خمسة من الشبان المققفين
ئل بالبريد للبريطانيين وَمن واالهم م ن السودانيين ولسبب ما اوينحار في إرسال رس

جمعية إلى مجموعتين هما المعتدلون والمتطرفون أما المعتدلون فكانوا انقسمت ال
االنجليز بحقا عن الحرية بحجة أن الوضع  ادمةامالغالبية ومنهجهم هو التريث في 

دار  مواجهة اإلنجليز ومن تطرفون المأراد بينما  ،غير مهيأ لحرب علنية ضد االنجليز
سجن في  يتطرفون القائد على عبداللطيف الذوتقد تقاد الم ،في فلكهم من السودانيين
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م إلصراره على نشر مقال بعنوان مطالب األمة السودانية في جريدة 1922مايو
موظفين وبالتعاون مع الضباط وال ،ن ةطالب بحق تقرير الماير للسوداالحضارة وييه 

ن جمعية اللواء األبيض في  م التي ينص 1923الماريين العاملين بالسودان كو 
جد لكن جمعية اللواء األبيض لم ت، ستورها على الوحدة مع مار دون تحديد الكيفية د

الرواج من عامة السودانيين في الريف ولكن نفوذها كان واسعا وسط الشباب المققفين 
  ( .25م ، ص2015)المديني ،ورجال األعمال في المدن . 

ضة ن مع اإلنجليز عريمن القادة السودانيين المتعاوني م أرسل أربع وعشرون 1924في 
 ىللحاكم العام طالبوا فيها بإنهاء الحكم القنائي على أن تكون بريطانيا وصية عل

ت جمعية اللواء السودان إلى أن يتمكن السودانيو  ن من حكم أنفسهم ، وكرد فعل أعد 
 مد الهادي الخليفةاألبيض عريضة والء لمار وأوفدت إثنين من أعضائها هما مح

وزين العابدين عبدالتام لتسليم العريضة لسعد زغلول لكن السلطات البريطانية اعتقلتهما 
في الطريق وردتهما إلى الخرطوم وعلى إثر ذلك خرجت أول مظاهرة سياسية في 

 مدن السودان الرئيسية م ، كما اندلعت مظاهرات أخرى في1924السودان في يونيو 
 . األبيض وشندي،عطبرة ،أم درمان  ،حري ب ، الخرطوم

ام والسياسات وكقرت مع مرور األةتكونت األحزاب السياسية وكانت متعددة اإلتجاهات 
ب تعبر عن األصوات المخنوتقة لشع سمة عاريةكانت ظاهرة صحية بحسبانها  وتلك 

ة ة السياسيكان أبرز األحزاب التي ظهرت في الساح. عاش مكبوتا لخمسين عاما 
رئاسة إسماعيل األزهري وحزب الشعب الدةمقراطي وحزب بقاء السودانية هي حزب األش

ن الشيوعيين( والقوميييل والجبهة المعادةة لإلستعمار)األحرار وحزب وحدة وادي الن
وكانت هذه األحزاب المذكورة  (54م ، ص1978)الشفيع ، العرب وحزب السودان

من أبرز تقادة هذا اإلتجاه إسماعيل األزهري و  لجارة ماــرجانب الوحدويين مع  تمقل



 

12 

ويحيى الفضلي ومحمد أحمد المرضي ومبارك زروق والشريف حسين الهندي والشيخ 
علي عبدالرحمن وخضر حمد وحماد توفيق ومحمد نورالدين الذي كان يدعو لإلندماج 

اب ز أما األحزاب التي كانت تقف في الجانب اآلخر ويمكن وصفها باألحي مار.التام ف
اإلستقاللية فهي حزب األمة والحزب الجمهوري االشتراكي وحزب الجنوب وحزب 

مع شخايات هذا اإلتجاه الاديق عبدالرحمن المهدي لاالحرار الجنوبيين ومن أ
وعبدهللا خليل ومحمد أحمد محجوب والقاضي محمد صالح الشنقيطي وعبدالرحمن 

ومحمد الخليفة شريف وأمين  علي طه ومحمد علي شوتقي وعبدهللا الفاضل المهدي
م 1953تخابات ألول برلمان عام اطلت االن عبدالرحمن نقدهللا  . وعندما التوم وعبدهللا

حزبين تقويين عتيدين شهدا صراعا مريرا ويتزعمهما  اندمجت كل األحزاب في
عبدالرحمن المهدي زعيم حزب األمة المتعاون مع اإلنجليز والمنادي باالستقالل التام 

ودان تحت شعار السودان للسودانيين ويبدو انهم كسبوا عامة الناس من السودانيين للس
ميرغني علي الفي الجانب اآلخر وأهل الريف ويتلقون الدعم والتمويل من بريطانيا.و 

 نزعيم الوحدويين المتعاون مع الماريين والذي كسب الطبقة الوسطى من المققفي
من السودانيين وتكفلت مار بدعم هذا الفريق مادةا  والعمال والمزارعين وأهل المدن

خاصة وأن العملة المتداولة في السودان حينها كانت هي العملة المارية ، وكانت 
مرارة الاراع هي أن الزعيمين الكبيرين يتنافسان في قيادة السودان وأنه لم تخل ندوة 

اةا لجروح ويروح الضحأو احتفال أو عيد من االصطدام بين أناار الجانبين فتقع ا
 ن ظلت العالتقة بين الرموز السياسية السودانية ودةة جدا.إو 

تفرتقت األحزاب السياسية في السودان وعمل كل حزب لوحده حسب رؤيته الخاصة 
في المسائل الوطنية ثم انضم الحزب الواحد إلثنين أو أكقر، وفي هذه المرحلة أصبحت 

اسيين وينظر بعض السية عن ماتقبل االستقالل ، الدولة مقبلة على ظروف ال تقل أهمي
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 في ذلك مالحة ن كانمن جديد في حزبين فقط إاألحزاب أن تتوحد  في ضرورة
 يرى البعض خر حاكم، واآلحزب معارض و أحدهما حقيقية للسودان على أن ةكون 

 يطأن التعدد الحزبي ليس عيبا  وال عقبة في حد ذاته لحل اإلشكال والتطور الدةمقرا
دةمقراطية للكن األحزاب السودانية تفتقر لدةمقراطية في اإلةمان بالتكمن لكن المشكلة 

يادة السف األفكار وتكريس اضعالتوجهات األبوية التي تعمل على خضعت لإذ 
حزاب ألفراد سواء من األوج من هذا الوضع ةجب التحرر من تقدةس الخر ، ولللمؤسسين

ودان م في مستقبل السالاعب لهذه القيادات أن تسهأو الجماعات الدينية ، ألنه من 
ز األحزاب ومن أبر  من امتيازات بغض النظر عما ةقدمون للبلد.به لما يتمتعون  وبذلك

 السودانية بعد االستقالل :
 
 حزب األمة القومي:/1

من أعرق األحزاب السودانية حيث تأسس تقبل االسقالل  ألمة القوميةعتبر حزب ا
حمد موا اسمهم من نارة اإلمام االناار الذين استمدويعتبر الواجهة السياسية لطائفة 

ستمد ةلذلك المهدي الذي تقاد ثورة ضد الحكم التركي في القرن التاسع عشر، أحمد 
السودان  تأسست دولة حكمالحزب تقوته وسط السودانيين من تراث القورة المهدةة التي 

ب يطرح الحز و سقطت على يد االستعمار البريطاني، م و 1898 -1885مابين 
 توجهات إسالمية لكنها ال تشبه تيارات االخوان المسلمين في الدول العربية.

حاول الاادق المهدي زعيم الحزب القيام باجتهادات تجديدةة في رؤيته للدين 
مؤلفات والمقاالت في هذا الشأن، وتولى حفيد اإلمام اإلسالمي ، وله العدديد من ال

م لكن حكومته فقدت الققة 1965المهدي رئاسة وزراء السودان مرتين، األولى عام 
ي فالبشير  م ولكن أطيح بحكمه في إنقالب تقاده عمر1986بعد عدة أشهر، ثم عام 
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حشد الدعم لألجندة الوطنية، وتحقيق التداول ك لحزب األمة أهداف عديدةوم .1989
وتحقيق المشاركة الشعبية في حكم البالد، وتحقيق التنمية االتقتاادةة السلمي للسلطة، 

المستدامة وضمان التوزيع العادل للقروة وصون سيادة واستقالل البالد، وتوطين 
ة والحكم الراشد تنمية المرأ و ات العامة وحقوق اإلنسان، الدةمقراطية وحماةة الحري

فدرالية الهوية والنوع والو  ،والدستور والسالم والدةمقراطية، القانون، الاحة االنجابية 
والبيئة، وفي ناحية دورات تدريبية ييما ةختص بتنمية القدرات للنساء ، وترقية المشاركة 

،  م2002المعهد اإلتقليمي لدراسات الجندر، ) السياسية اإلةجابية لطالب الجامعات.
 ورياضية ودينية.ية وللحزب أنشطة ثقايية وفن( 322ص
 /الحزب االتحادي الديمقراطي:2

الحزب االتحادي الدةمقراطي من األحزاب السياسية العريقة على مستوى الدولة وتقد 
 هوو  ظل يتقاسم السلطة مع حزب األمة طيلة فترات الحكم الدةمقراطي في السودان

فوذ متع رئيس الحزب وراعي الطريقة الختمية بنتي الختمية.الواجهة السياسية للطائفة 
 ن أتقطاب الحزبديني كبير في السودان وخاصة في شماله وشرتقه، لكن العديد م

 رار دائما.باالنفراد بالق قيادات الحزب لحزب ويتهمون رة افي إدا  ةعترضون على طريقة
 /الحزب الوطني اإلتحادي:3

منشق من الحزب االتحادي األزهري  إسماعيل بزعامةالحزب الوطني االتحادي 
رة بعد فكالوحدة مع مار لكنه انقلب على الفكرة الدةمقراطي وكان من ضمن أحزاب 

 يمن كل تبعية وبذلك ةكون تقد وتقف فباالستقالل التام  أحداث طويلة وشاتقة ونادى
نية تقد كأنما األفكار السوداحزب األمة وإن كان بعيدا جدا من التقارب معه جانب 
 . ثم راحت تختلف في فكرة االستقالل التام نظريافقط تالتقت 



 

15 

أصاب الخوف األزهري من أن يتمكن الوالء الطائفي من إعادة توحيد حزب األمة 
ل كشم والذي ت1967دةسمير 12قراطي في فأعلن عن تأسيس الحزب اإلتحادي الدةم

الدةمقراطي ودعا فورا من أعضاء منشقين من أحزاب الوطني اإلتحادي وحزب الشعب 
على نفسه م على أمل الفوز على حزب األمة المنقسم 1968إلى انتخابات في ربيع 

سر الاادق وخ بل مقعدا لجناح الاادق 36مقعدا  مقابل  101وبالفعل حال على 
 .( 109صم 2015كويلينز،) محمد داؤد خليفة. نفسه أمام خامة

 الجبهة اإلسالمية القومية:/4
اسم أطلق على الحركة اإلسالمية الحديقة في السودان عقب الجبهة اإلسالمية القومية 

كل ل م وذلك بعد مؤتمر جامع1985م نميري عاالجعفر  فاضة الشعب على حكم نتا
الفعاليات اإلسالمية والقومية حيث تم تأسيس الجبهة رسميا  في نفس العام برئاسة 

تجديد مفكر وزعيم سياسي ديني ويعتبر رائد مدرسة ال الدكتور حسن عبد هللا الترابي وهو
 لخمسيناتواخر اأالتي بدأت في و امتدادا  للحركة اإلسالمية الحديقة في السودان  عدت  و  ،
م التي 1964ي عقب ثورة أكتوبر إسم االخوان المسلمين، ثم جبهة الميقاق اإلسالمب

تنظيم ن هيكل الو  تك وتقد .هرك في إشعالها كافة تقطاعات الشعب السوداني وأحزابشا
 المركزي للجبهة اإلسالمية القومية من األجهزة التالية:

 األمين العام. -القيادة التنفيذةة د -هيئة الشورى ج -المؤتمر العام ب -أ
دة سيادة اإلسالم عقي قيرا  من األهداف مقل الدعوة إلىطرحت الجبهة عند تكوينها ك

وشريعة، وتأكيد تقوامة المجتمع على النظام االتقتاادي توجيها  ومراقبة وبث روح الدين 
تماعية وإلزالة الدواعي النفسية واالج ائره وآدابه لتطهير المجتمع من البدع السيئةوشع

 ىللشقاق والعابية، كما دعت الجبهة إلى رفع مكانة العلم وحملته في المجتمع وإل
سلطة السياسية ال تعتمد على توليتقول أدبيات الجبهة أنها و  نشر الققافة وبسط العلم.
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ابير الحكم اسات وسائر تداتخاذ القوانين والسيالمختلفة و  واالشتراك في مؤسسات الحكم
نتخابات عقب اال لتنفيذ تلك األهداف ، برز الدور المتعاظم للجبهة اإلسالمية القومية

تخابية، واستطاعت نتيجة لهذه ندائرة ا 54م حيث فازت في 1986 التي أجريت عام
القوة االنتخابية اإلشتراك في حكومة إئتاليية مع حزب األمة واالتحاد الدةمقراطي بعد 

 أن فشل اإلئتالف بينهما.
ا ال ترى ها االستراتيجية ولذلك فهي حسب طرحعلى أهدافه تتميز الجبهة بالحرص

أي نظام سياسي ةحقق أهدافها ويتيح فرصة التمكين غضاضة في االشتراك في 
ق تاالحت مع نظام جعفر نميري ودخلت في إئتالف سالمي وبهذا المنطللمشروع اإل

ة الفريق يادالقة وتحالفت مع حكومة اإلنقاذ بقمع األحزاب إبان فترة الدةمقراطية الق
ي يتوافق مع م لطرحه اإلسالمي الذ1989البشير الذي استولى على السلطة عام 

 الجبهة داخليا  وخارجيا  .إليه ماتدعو 
 /حزب المؤتمر السوداني:5

براهيم إيتزعمه و  م1986في يناير المؤتمر السوداني حزب يرجع تاريخ انشاء وتأسيس 
وله  في أم درمان الرئيسي همقر ن وهو المسئول األول عن الحزب، و الشيخ عبد الرحم

راء آبرامج و ومن أهم  من الجزيرة وسنار واألبيض.فرع عديدة داخل السودان في كل أ
خلق مواتقف تغييرية لمتطلبات العار الحديث حيث جعلت التنمية  هذا الحزب ضرورة

تقضية إنسانية ملحة وذلك نتيجة لإلنفجار السكاني واحتياجات النساء حيث تتمقل تنمية 
ق الجامعة، القدرات في خدمات صحية وخدمات تعليمية على مستوى الجامعة وفو 

في إطار التواصل وخدمات إعالمية باإلضافة لخدمات أخرى كالخدمات االجتماعية 
د مركز غسيل الكلى بالنهو كفي بناء مؤسسات خدمية  مع المجتمع، وتقد ساهم الحزب

 .المياه للمنطقة شبه الجافة ومعمل حاسوب بجامعة كردفان زائدا  آبار
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 الحزب الشيوعي:/6
م والمسئول األول ييه هو محمد مختار الخطيب، 1946في العام نشأ الحزب الشيوعي 

، ثم تفرع لعدة فروع في مدن السودان المختلفة ولمؤسسي 2ومقر الحزب في الخرطوم 
الحزب أهداف تتمقل في تحقيق التقدم والتنمية والعدالة االجتماعية ، باإلضافة لتنمية 

والسالم والدةمقراطية وسيادة القانون المرأة وحقوق اإلنسان والحكم الراشد والدستور 
ن مفرص العمل في المؤسسات المختلفة  فيو  رجل في الحقوق ة بالأ ومساواة المر 

 التنمية بشكل عام والاحة اإلنجابية، دف الحزب أةضا  إلىويهالقطاع العام والخاص، 
ت وبناء السالم اللحزب دورات تدريبية في تنمية القدر و  الهوية والتنوع ، الفدرالية والبيئة.

أنشطة ثقايية وابداعية وفنية خاصة وسط الطالب والتفاوض وإدارة التنوع، وللحزب 
 .(331، ص م2002،المعهد اإلتقليمي لدراسات الجندر.)والروابط الشبابية

 / حزب األخوان الجمهوريين:7
محمود محمد طه أول  م على يد األستاذ1945 إكتوبر تأسس الحزب الجمهوري في

م 1953رئيس له، ومن أولويات الحزب العمل على تقرير ماير السودان تقبل عام 
ع يعتبر موضوع المرأة من أهم المواضيو  وذلك بالطرق الدةمقراطية التي ةقرها الحزب.

حيث دعا إلى تطوير التشريع ييما ةختص بشريعة األحوال  الحزبالتي عالجها 
  تجاوزحاوالمرأة من حيث التشريع في موضعها  الاحيح، مالشخاية، وإلى وضع ال

الحزب آراء  ، وكان لرئيسلفكر اإلسالمي السلفي تجاه وضع المرأة في التشريع الدينيا
عتبرها عامة المسلمين والمتشددين والسلفيين إرتدادا  عن اإلسالم ، وتقد وتق ع فكرية إ 

 ردة.شنقا  حتى الموت بتهمة الستاذ األإعدام المحكمة بالرئيس جعفر نميري على تقرار 
اصا  راد اآلةات، وابتدعوا فهما  خلوا م  تبنى الجمهوريون التأويل الباطني منهجا ، فأو  

 تعتمد فكرتهم علىو لإلسالم ، وتقد أخذوا األفكار من عدد من المذاهب والفلسفات. 
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ات األصول آةنظرية تطوير التشريع ييقررون أن القرآن الكريم نزل على مستويين: 
وآةات الفروع، فاألصول هي اآلةات المتعلقة بالتوحيد والمعاني اإلنسانية السامية 

مع مناسبة لطاتقة المجت وتنزلت ساواة، والفروع معاني أدنى منهاكالحرية والعدالة والم
يها لالبشري في ذلك الوتقت، ولقد وتقع التفايل في الماضي على الفروع واعتمد ع

زمان، أما األصول مستوى الناس في ذلك العليها دولة على تقدر التطبيق، وتقامت 
ناسبة وهي اآلن ملم تطبق في الماضي إنما ادخرت للبشرية في لمقبل أةامها فإنها 
 (64م ، 2015،  محمود الحاضر.) للوتقت

 /جبهة الجنوب:8
تجمع سياسي نشأ في جنوب السودان وكان ةضم أكقر األحزاب الجنوبية جبهة الجنوب 

السياسية التي لم تكن تتفق مع حزب )سانو( أي الحزب االتحادي الوطني األفريقي 
السوداني جناح وليام دينق، وكانت جبهة الجنوب تدعو إلى فال جنوب السودان 

حزب ب السودانية الشمالية و ، ولكن األحزاء عام في الجنوب لتحقيق ذلك استفتا عبر
لة وبالرغم من المحاو  سياسة االنفاال. على  رضتسانو فرع وليم دينق كانت تع

م 1965تفاهم مع جبهة الجنوب عام الشمال للوصول إلى  الجادة التي تقامت بها أحزاب
المشكلة بال حل حتى أعلن عن و  ظل التمرد في الجنوب تقائماإال أن ذلك لم يتم و 

كان  يإثر اتفاق أدةس أبابا والذ م1972مارس  12كة األنانيا في حر توتقف نشاط 
 . بمقابة هدنة مؤتقتة

 /الحزب االتحادي الوطني السوداني )سانو(:9
حزب سياسي من أحزاب جنوب السودان ، وترمز كلمة )سانو( إلى الحروف األولى 
من اسم الحزب باللغة االنجليزية، تكون هذا الحزب أول مرة خارج السودان عام 

م وكان يهدف إلى تطبيق النظام الفدرالي بين الشمال والجنوب كما كان ةطالب 1958
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كاللغة  ظر الدولة واعتبار اللغة االنجليزيةفي نمي الدين اإلسالبمساواة الدين الناراني ب
 مدنية في الجنوبالعربية تماما ، وباإلضافة إلى ذلك فقد كان ينادي بنظام خدمة 

ي في الشمال، وكذلك األمر في مجال التعليم وكان أكقر األعضاء عن تلك الت ةمستقل
ل عن مستق في الحزب من المققفين الجنوبيين وذهب الحزب إلى المطالبة بجيش

م 1963نوب عن شماله، فكتب في عام فال الجوتقد سعى الحزب ل الجيش الشمالي.
رسالة إلى منظمة الدول الحزب رسالة إلى منظمة األمم المتحدة بهذا المعنى كما أرسل 

يدعي زب كان الحو دان باستقالل عن جمهورية السودان، و االفرريقية مطالبا  لجنوب الس
جناح  لكةمأنه ييما بعد بالطرق السلمية، ولكن ظهر  جنوبقضية اللبحث عن حل ال

 حرب عاابات دموية في الجنوب. هو حركة األنانيا التي كانت تشنعسكري 
 
 

 :تقييم عمل األحزاب السودانية
ة في المدن سالحها سالطشرسة لسانية لية تدور معارك داخفي السياسة السودانية 

ميدان  وغالبا ما ةكون  اليومية والمنشورات الخاصة،احف الجارحة في اللغة اللسان وال
الريف حيث ةحاد السالح آالف األبرياء ويتكفل الجوع في  منعكسا العنيفالاراع 

المدن  فنادقبالرفاهية في والمرض بحاد اآلالف أةضا بينما يتنعم تقادة الاراع 
يرى بال  لسودانيراتقب للشأن اوالم .وهم على صالت طيبة ييما بنهم  بالداخل والخارج

 ( 73ص ،م1995)عبدالغفار، أن السودانيين من أتعس شعوب األرض كبير عناء
الفات بسبب خ واستيالئه على السلطة تدخل الجيشتكرر  فمنذ استقالل بالدهم 

في ف، وال من ةعتبر  التناحر الحزبي يتكررو ة والزعماء المدنيين الغير الساس
الخطر المحدق بها إال أن ضيق أفق  األخيرة الحوهي مقال الدةمقراطية القالقة 
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تبنى عليها  التي السياسيين وسلبية المققفين وعدم وضوح الرؤيا واهتزاز المرتكزات
 عمى باائر الساسة حتى انقض الجيشأ المشاكل اليومية والطويلة األمد  المواتقف تجاه

 على السلطة . 

التي تعتبر نزيهة فاز و م 1954عام لتقبل االستقال في االنتخابات البرلمانية األولى
ألزهري ا اء القورية المارية وتول ىالحزب الوطني اإلتحادي بالغالبية مستفيدا من األجو 

 رئاسة الحكومة . وظل الاراع بين حزبي اإلتحادي واألمة تقائما طوال فترة حكمه .
وتحالف مع حزب الشعب  م  فاز حزب األمة باألغلبية1958وفي انتخابات عام

. وسادت حالة متواصلة من الفوضى وعدم االستقرار واالحتجاج المدني الدةمقراطي
 وكان تأثير االستقطاب الناجم عن الحرب الباردة واضحا في موافق األحزاب المختلفة

سلم رئيس الوزراء عبدهللا خليل السلطة إلى الجيش ف ،( 42ه ص2017 ، )بشارة
ا عن عجز م  من دون انقالب تعبير 17/10/1958براهيم عبود في بقيادة الفريق إ

ي البند ففاألحزاب إلدارة البالد إال أن عبود سعى للسيطرة على السلطة باورة مطلقة 
 المجلس األعلى)-:ورد النص التالي وري األول الذي اصدرهالقاني من األمر الدست

ر فعب (دانو القضائية العليا في السة و للقوات المسلحة هو السلطة التشريعية والتنفيذة
تى في الحكم حعبود وظل  .عن دةكتاتورية مطلقة تقائمة على تقوانين الطوارئ بذلك 

تولى سرالختم الخليفة رئاسة حكومة انتقالية وتعرضت لما فم 1964ثورة إكتوبر 
اب نية بين األحز تعرضت له حكومة حزب األمة من تقبل . ثم تشكلت حكومة وحدة وط

الحزب الشيوعي السوداني وحزب الشعب الدةمقراطي وبعد انتخابات  عارضهالكن 
تمرت واس ،م  تقامت حكومة ائتاليية بين حرب االتحادي الدةمقراطي وحزب األمة1968

حالة عدم االستقرار وتبدل التحالفات وبعد خمسة سنوات فقط تبددت أحالم ثورة إكتوبر 
بقيادة جعفر النميري وساد االعتقاد أنه م 25/5/1969بالدةمقراطية ووتقع انقالب 



 

21 

عد ب الشيوعيين ييه ونشاط الحزب الواضح انقالب شيوعي بوجود عدد من الضباط
شكل نظام و ، االنقالب وتم تشكيل مجلس قيادة القورة من تسعة عسكريين ومدني واحد 

تى حتحاد اإلشتراكي كحزب واحد لكن ما أن أعلن الوحدة مع مار وليبيا النميري اإل
م لكنها 1971تقادها الرائد هاشم العطا في سنة ضده نظم الشيوعيون محاولة انقالبية 

فشلت بمساعدة مار وليبيا وأ عدم على إثرها قيادات الشيوعيين من أمقال عبدالخالق 
م بقيادة عبدالرحيم 1973محاولة أ خرى في جرت محجوب والشفيع أحمد الشيخ ثم 

شنان ثم محاولة انقالبية ثالقة بعد أتقل من ثالث سنوات تقادها المقدم حسن حسين 
 لقذافيوبتمويل من اوهي بتدبير حزب األمة واالتحادي الدةمقراطي واألخوان المسلمين 

ندما تبنى عألتقاى اليمين  الشيوعي بالتحول من أتقاى اليسار ي النمير أمر وانتهى 
إشارة إلى عدم االستقرار السياسي في  وهذهم 1983تطبيق الشريعة االسالمية عام 

ي انتفضت العاصمة الخرطوم  ضد النمير صعبة البلد .وبعد أزمة اتقتاادةة وسياسية 
 تانك مية للوالةات المتحدة األميركية وتلك الزيارةمستفيدة من غيابه في الزيارة الرس

ي السودان ر تتاريخ اإلسالميين فألخوان المسلمين ولو عاد سالما لتغيمؤشرا لنيته ترك ا
ن انحياز الجيش إلى الشارع القائر انهى حكم النميري في انقالب محمد حسن لك ،

لم  م وفي خالل عام واحد أجريت انتخابات حرة نزيهة6/4/1985سوار الدهب في 
ومة كومة ولهذا تشكلت حكمن تشكيل ح هنمك  ة ت  ةفز فيها أي حزب بأغلبية ساحق

ائتالف بين حزب األمة والوطني اإلتحادي لكنها لم تامد كقيرا إذ لجأ الحزب الوطني 
اإلتحادي لمفاوضة الحركة الشعبية لتحرير جنوب السودان وعقد انفاق سالم معهم في 

وإزاء عدم االستقرار وبوادر . م اعترض عليه االسالميون وحزب األمة 1988نوفمبر 
ر في السلطة بانقالب عمر البشيمن جديد فالت األمني في الخرطوم تقفز الجيش االن

 .م بدعم وتدبير من االسالميين1989في 
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فتقر تتحتاج وباورة ملحة لالصالح و األحزاب السياسية السودانية  أن مجمال يالحظ 
 تتبدل لذلك ،والوتقوف على حليف واحد وإن تباينت اآلراءوالمواتقف القابتة للمبادئ 

الذين انتقدوا اتفاق الحزب الوطني االتحادي مع و  مقال ن سالميو وجهاتها ووالءاتها فاإل
 ة، وبعد مفاوضات شاتق الحركة الشعبية لتحرير جنوب السودان عادوا واتفقوا معها

ن الفقر أتخلوا عن جنوب السودان فانفال مكونا أحدث دول القارة االفريقية.  والشك 
وضعف الطبقة الوسطى وهشاشة بنية الدولة وافتقار األحزاب إلى التقاليد والبطالة 

الدةمقراطية وتسييس الجيش بإختراق األحزاب له هي أهم العوامل التي أفشلت الفكر 
  والتجارب الدةمقراطية في السودان.

 
 

 :التجارب الديمقراطية في السودانالمحور الثالث:
لحفاظ اااللتزام بها و ن الدةمقراطية قيمة إنسانية وتقد أصبح من المنطق والضرورة إ

ل ذلك يتم كوتوطيدا  لحكم الشعب بالشعب و  عليها دعما  وتأكيدا  لقدر وكرامة اإلنسان
لتطبيق فشل ا ولكن من خالل التعددةة السياسية التي هي األساس والقاعدة القابتة.

ي العالم القالث بدأ ةقلق فقهاء القانون الدستوري ويشكك فالدةمقراطي في بعض بلدان 
فاعلية االنظمة الدةمقراطية في العالم النامي مما جعل بعض العلماء يتادون لهذا 
األمر في محاولة لرد الققة في الدةمقراطية ومن هؤالء العلماء الدكتور ةحي الجمل 

 (.165م، ص2006الناري، )به األنظمة السياسية المعاصرة في كتا
 م:1958 -1956الديمقراطية األولى : 

م 1956 في ينايربإجازة الدستور المؤتقت  في السودان  العهد الدةمقراطي األول ابتدأ
 لدستورفي هذا اقرر تالنظام الدستوري السوداني وتقد  خالله نفس العام الذي حدد في
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نظام برلماني ييه رر ( كما تق  ( من الدستور1) 2مقراطي ) المادةبأنه نظام جمهوري دة
( وأخذ الدستور من الدستور 23والمادة  10المادةب رأس الدولة ورئيس الوزراء ) ينتخ

بمبدأ فال السلطات ) الفال الرابع والخامس والتاسع من الدستور ( وأتقر المبادئ 
ادة حكم اته األساسية وسيسيادة الدستور وحقوق اإلنسان وحريالدةمقراطية المتعلقة ب

( . وبذلك تكون الدةمقراطية من الدستور 9 -3القضاء )المواد نون واستقالل القا
األولى في السودان تقد أسست لنظام جمهوري دةمقراطي برلماني في إطار المبادئ 
 الدةمقراطية المتمقلة في حقوق اإلنسان وسيادة حكم القانون واستقالل وسيادة الدستور.

األولى التي أسست لهذا لحزب االتحادي حكومة إسماعيل األزهري رئيس اكانت 
م حتى يوليو من نفس العام 1956في الفاتح من يناير  الدستوري ومارستهالنظام 

الناري،  ) حيث سقطت حكومته نتيجة الاراع داخل حزبه بزعامته وقيادة الختمية.
حكومة كانت م 1956في فبراير  هاالحكومة التي شكلأن ورغم  (.315م،2006

زب حالخالف داخل ال أن هذا لم ةخفف إالتقومية شاركت فيها كل األحزاب الرئيسية 
فقاد ذلك إلى ظهور حزب سياسي جديد منسلخ عن حزب الوطني االتحادي وهو 

رارهما على إصء السيدين و حزب الشعب الدةمقراطي بمباركة السيد علي المرغني،وبلقا
ن م لتقدةم استقالته فتشكلت حكومة ائتالف السلطة اضطر األزهري  حكم معا  فيتال

 حزبي الشعب الدةمقراطي واألمة بقيادة عبد هللا خليل عرفت بحكومة السيدين.
 .(73، صم2015إدريس، )

 م :1969 -1964الديمقراطية الثانية : 
م حيث 1969-1956فترة الدةمقراطية القانية التي عاشها السودان دشنت ثورة إكتوبر 

االنتخابات العامة مرتين وتكوين أربع حكومات مختلفة األمر الذي يدل شهدت قيام 
الفترة التي أعقبت ثورة أكتوبر التي أطاحت بالحكم و  ،على عدم االستقرار السياسي
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م شهدت نقلة نوعية في التوجهات العربية اإلسالمية الهادفة إلى 1964العسكري عام 
مية المتبنية للققافة اإلساليات األدبية الجمععلما بأن فرضها على كل أهل السودان 

يذ بعد تنفالمرحلة  تبدأثم القالثينات من القرن العشرين  والتوجه تقد ظهرت منذ
 االستقالل في فترة الحكم العسكري األول ولكنه لم يتم تقنينه في الدستور إال في عام

قوم اشتراكية تن السودان جمهورية دةمقراطية أةحمل في مادته األولى م الذي 1968
على هدي اإلسالم وفي القالقة أن اإلسالم دين الدولة الرسمي مما ةعني ربط السياسة 
بالدين اإلسالمي ونفي ماعداه من أدةان سماوية ودةانات وضعية يدين بها وتقتئٍذ معظم 

، هذا األمر جعل الجنوبيين  (35م، ص2012)المديني،  سكان جنوب السودان
مواطنين من الدرجة القانية في بلدهم وترتب على هذا التاور  ةعتقدون أنهم أصبحوا

تبعات عديدة كان آخرها وأخطرها مطالبة بعضهم بفال جنوب السودان بناءا  على 
 (266م ،ص2008)تقسم السيد ،التباين الققافي والديني.

دمتها وفي مق حكومة أكتوبر برئاسة سرالختم الخليفة تقضاةا هامة وملحة كانت أمام
حيث طرحت ثورة أكتوبر حل المشكلة بالحوار في ظل النظام  ،ة الجنوبتقضي

الدةمقراطي واختيار رئيس الوزراء كلمنت امبورو وزيرا  للداخلية ليتأكد الجنوبيون من 
صدق نواةا حكومة ثورة أكتوبر بأن يتم اختيار أحدهم ليكون مسئوال  من األمن في 

م 1955ن أحد تقادة التمرد في عام لذي كاكل السودان، كما اختار اربوني منديري ا
وتقد أحدث هذا االختيار ردود فعل إةجابية وسط الجنوبيين إذ أحسوا  ،وزيرا  للمواصالت

ه وسافر رئيس الوزراء ووزير الدفاع يرافق بالجدةة تجاه التعامل مع تقضية الجنوب.
عن  بيركتعالمديريات الجنوبية القالث  في وزير الداخلية كلمنت أمبور وطاف

حوار، والجنوب بال بوجود مشكلة وأنه تقد حان الوتقت لمواجهتها في الشمال االعتراف
لى مجلس ع الزيارةالختم الخليفة ووزير داخليته حيث عرض نتائج وعاد السيد سر 
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الوزراء وعلى القيادات السياسية حيث أسفرت المناتقشات واالجتماعات عن ضرورة 
في الخرطوم وأن تشترك ييه كل االتجاهات السياسية عقد مؤتمر  المائدة المستديرة 

ه رئيس الوزراء كل السفارات في الدول وج  ، وعلى إثر ماتم في الشمال والجنوب
لقورة  الجديدة طالعهم على السياسةاالمجاورة التي يوجد بها الجئون جنوبيين إلى 

هم للعودة إلى الوطن للمشاركة في معالجة المشكلة بالحوار أكتوبر تجاه الجنوب ودعوت
والتفاوض بدال  من السالح والقتال، ولقد وجدت هذه الخطوات استجابة من أغلب 

 .(65م ،ص1983)البنا ،منهم وليم دينق. و القيادات الجنوبية بالخارج والداخل 
 

 م:1989 -1986الديمقراطية الثالثة: 
 العمالية الذي غير ظيمات المهنية والنقاباتتحالف التندخل سوار الدهب مع تقادة 

ا الذي ع رف اختاار  اسمه ليتماشى مع المناسبة إلى التجمع الوطني إلنقاذ البالد
بالتجمع وهو مجلس تنسيقي ةضم أكقر من إثنتي عشرة منظمة لكل منها أجندتها 

كويلنز ) الخاصة جمع بينها العداء للنميري واإلةمان بدةمقراطية غير م عر فة باورة بينة
ومع أن التجمع ضم  الكقير من السودانيين ذوي القدرات لكن لم  (189م ص2015،

دار بعد ساعات طويلة من النقاش بزما والشخاية لقيادة الجميع و الكاريةكن ألي منهم 
/إبريل اتفق تقادة التجمع إلى ميقاق يدعو إلى فترة انتقالية 8أساتذة جامعة الخرطوم في 

كما  م .1964م المعدل في1956ال تتعدى القالثة سنوات يتم خاللها تنقيح دستور 
ة واستعادة الحكم الذاتي اإلتقليمي في جنوب دعا الميقاق إلى ضمان الحريات األساسي

إبريل تم اختيار الجزولي دفع هللا نقيب األطباء رئيسا للوزراء. وفي  22السودان.وفي 
الي والحكومة المجلس العسكري االنتق نهاةة الفترة االنتقالية وف ى سوارالدهب بوعده فحل  

التاويت على االنتخابات  م بعد عام من سقوط النميري بدأ1986إبريل6المؤتقتة وفي 
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وجرت  دائرة في كل أنحاء السودان عدى جنوبه ألسباب أمنية . 66الموعودة ل
اعد بأكقر المق بزعامة الاادق المهدي عدها وفاز فيها حزب األمةاالنتخابات في مو 

تولى رئاسة مجلس الوزراء بينما جاء الحزب االتحادي الدةمقراطي في المرتبة القانية ف
أحمد المرغني، وتولى رئاسة مجلس رأس الدولة ييما خرج منها حزب الجبهة بزعامة 

اإلسالمية القومية وزعيمه حسن الترابي ليتادر صفوف المعارضة في البرلمان وسلم 
 سوار الذهب السلطة إلى الحكومة المدنية الجديدة.

رف ظ اتسمت هذه الفترة بعدم االستقرار، إذ تم تشكيل خمس حكومات أئتاليية في
ة ئتالييدةمقراطي الذي خرج من الحكومة اإلاربع سنوات، تقام الحزب االتحادي ال

بتوقيع إتفاق سالم مع الحركة الشعبية لتحرير السودان التي حققت إنتاارات عسكرية 
نتيجة للمساعدات العسكرية والدعم السياسي الذي تلقته من أثيوبيا وبعض الدول 

والمنظمات الكنسية، ونص اإلتفاق على وتقف إلطالق االفريقية المجاورة للسودان، 
 على،النار إلى جانب رفع حالة الطوارئ بغية تمهيد الطريق أمام مؤتمر دستوري عام

 .قوانين جديدةباستبدالها ات الحدةة للشريعة اإلسالمية و العمل بالعقوب وتقف أن ةسبقه
ادة العامة في تذمر القي في الجنوبالجيش  ت الهزائم المتالحقة التي م ني بهاتسبب

زويد ت ةاه بالعمل علىوتقدمت مذكرة للرئيس مطالبة إاجتماعا   تللجيش التي عقد
د ألنها الأحدثت المذكرة بلبلة سياسية في الب وتقدروري الجيش بالعتاد العسكري الض

 تدهورت العالتقة بين الجيش والحكومة، لكن نتيجة تتضمن تهديدا  للحكومة وبالفعل
بول تق ذكرة كانت رضوخ حكومة المهدي في نهاةة المطاف للضغط وإعالنهاتلك الم

الحزب االتحادي الدةمقراطي مع الحركة الشعبية لتحرير  إتفاق السالم الذي أبرمه
السودان، وبطبيعة الحال كانت تلك الخطوة بداةة النهاةة لحكومة الاادق المهدي 

 .الدةمقراطية
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 وعدد المقاعد التي فاز بها كل حزب.1968انتخابات إبريل /  1جدول 

 النسبة عدد المقاعد الحزب الرقم

 %51,8 101 اإلتحادي الديمقراطي 1

 %18,5 36 األمة جناح الصادق 2

 %15,4 30 األمة جناح الهادي 3

 %7,7 15 سانو جناح وليم دينق 4

 %5,1 10 جبهة الجنوب 5

 %1,5 3 الميثاق االسالمي 6

 %100 مقعد195 المجموع 

 

  (194ص، 2015، )كويلينز 1986نتائج انتخابات /  2جدول رقم 

 النسبة عدد المقاعد الحزب الرقم 

 %38,8 99 األمة  1

 %25,9 66 اإلتحادي الديمقراطي 2

 %20,4 52 الجبهة اإلسالمية القومية 3

 %1,2 3 الشيوعي السوداني 4

 %4,3 11 االتحاد الوطني اإلفريقي )سانو( 5

 %3,5 9 الشعب التقدمي 6

 %3,1 8 المؤتمر الشعبي اإلفريقي 7

 %2,8 7 حركة تحرير جنوب السودان 8

 %100 255 المجموع 

النتخابات حزاب فأكقرها تقبوال في انتيجتين ي الحظ تأرجح النتائج لألبالمقارنة بين ال
األولى عاد وتحال على نسبة أتقل في االنتخابات القانية وأتقلها نسبة في األولى عاد 
وتحال على نسبة أكبر في االنتخابات القانية وهذا هو مؤشر عدم االستقرار بعينه 

ى ر والةمكن أن نحلل النتيجتين بأن بعض االحزاب تقدمت وصارت أكقر تقبوال واألخ
تقبوال ألن واتقع الحال في السودان لم يراوح مكانه بل إن األحزاب تراجعت وأصبحت أتقل 
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يوازي ملك طرحا التتفتقد للقيم الدةمقراطية و قد المؤيدين باستمرار وكل ذلك ألنها تتف
ال و حجم مشاكل السودان إنما التزال األحزاب وخاصة الكبيرة منها إرثا ألسر بعينها 

دائما وغالبا الةسمح لمن ال ينتمي لألسرة باعتالء رئاسة الحزب تملك الكوادر المناسبة 
 الطرح الجيد لبرامج تتوافق مع أزمات السودان المتجددة.فضال عن عدم وجود 

م عادت الحياة السياسية السودانية إلى سابق عهدها من الخالفت 1987في بداةات 
المناورات الحزبية التي اتسمت بها الحكومات السابقة الطائفية والنزاعات الشخاية و 

ب األمة واإلتحادي الدةمقراطي العمل احز أم . إذ لم تستطع 1969-م1965في الفترة
معا في حكومة إئتاليية وفشلت الجمعية التأسيسية في القيام بدورها كمنتدى تقومي 

دانيون م ةألفه السو ور أمني واتقتاادي لهسياسة خارجية متذبذة وتدوسادت  للجميع ،
م بعزل وزير التجارة 1987في مايوالاادق المهدي واألسوء ما تقام به رئيس الوزراء 

سباب ي ألوالتموين محمد يوسف أبوحريرة وهو من منسوبي حزب اإلتحادي الدةمقراط
ى فشله بدعو  وتم العزل هذا تكرار لما حدث في الستينات و  شخاية بالدرجة األولى

والغساد في منح الرخص التجارية وهي من مسببات الرشوة  ،ق السوداءفي محاربة السو 
، ثم أتقال الاادق المهدي نائيه ووزير خارجية حكومته الشريف زين العابدين الهندي 

حكومة  لالمنسوب لإلتحادي الدةمقراطي أةضا ثم توج تقراراته بحل مجلس الوزراء وشك  
والنتيجة أن أغضب بذلك حزب اإلتحادي  (197م ،ص2015)كويلنز ، إئتاليية جديدة

 الدةمقراطي الذي رأى في ذلك تآمرا عليه، فدخلت الحكومة الجديدة في أزمات مشاكسة 
 ماطنعة وكان هذا متوتقعا ومنطقيا.

م عزل الاادق المهدي وزير داخليته سيد أحمد الحسين المنسوب 1987في أغسطس 
لى درجة الال إ ينف بين الحزبين الكبير للحزب اإلتحادي الدةمقراطي أةضا فعمق الخال

تفاهم بعدها بتهمة تلقيه رشوة تقدرها ناف مليون جنيه سوداني من السفارة المارية 
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، كما شنت الجبهة الجبهة القومية اإلسالمية حملة تشهير مكقفة وشرسة وفعالة ضد 
ام نظ، وليزداد حرجه أدان خاومه في اليسار بتهمة محاولة فرض  الاادق المهدي

علماني عبر الحركة الشعبية المعارضة، كما هاجم خاومه في اليمين لتخريبهم 
بط رئيس الوزراء كالمعزول الذي يتخ فأضحىاالتقتااد وتقويض العملية الدةمقراطية 

/مايو 15ديدة في عين حتى إئتلف مع صهره الترابي عندما شكل وزارته الجبال م  
م 1983ل ليضع تقوانين بديلة لقوانين سبتمبرالترابي وزيرا للعد م وعين فيها1988

 ألن حزب اإلتحادي الدةمقراطي،وبذلك استمرت الدائرة المفرغة للسياسة السودانية 
م وتجدد الخالف 1983وتقف مناوئا ومحذرا من تمرير تقوانين شبيهة بقوانين سبتمبر 

واستمر تهميش الحزب االتحادي ) 200صم،2015كويلنز ،) .المشاكساتواستمرت 
الحركة ب التحاور معالدةمقراطي بالتحالف الجديد مما دفع بمحمد عقمان الميرغني إلى 

نوفمبر  16ي فلتحرير السودان في أدةس أبابا وبتوقيعه إلتفاق سالم معها  الشعبية
إلسالمية اوكان ضمن شروطها تجميد تقوانين الشريعة  وي عرف باتفاقية كوكادام م1988

إلى الخرطوم ليؤزم حكومة  الميرغني عادو  ،ورفع حالة الطوارئ  ،، ووتقف إطالق النار
 . فانسحب وزراؤها من الحكومةاالتفاق  التي رفضت اإلئتالف مع الجبهة اإلسالمية

سقطت أكقر ف الجنوبفي للجيش سلسلة من الهزائم  القالقة شهدت فترة الدةمقراطية
رن تق جيش في أيدي التمرد، مما حدا بجون من عشر مدن رئيسية وحاميات أساسية لل

شرب يسأن ةعلن أنه سوف يدخل الخرطوم ممتطيا  دبابة وأن يريد أن زعيم التمرد 
م، 1996، مرعترتقص له عائشة بت الشاةقية.)ي الباوتقة والقهوة في المتمة وسالشاي ف

 (.187ص 
 :االنقالبات العسكرية -المحور الرابع

 تعريف االنقالب العسكري:
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قومون ة بما تشمله من مجموعات ووحدات وأفراد عسكريين عسكريةاالنقالب هو تقوة 
 ائرذلك ألن تحريك الجيوش وتحريك س ،تقائم بالدولةلإلطاحة بنظام سياسي  البباالنق

الب لكن االنقرئاسي أجهزة الدولة حتى المدنية منها إنما ةجري بقرار إداري، أو أمر 
لمسلحة ا تتحرك القوةو تكتم حول األهداف المنشودة ، بسرية و  تقوم به تقوة مسلحة

بوحداتها بموجب أمر مجهول الهدف أو بموجب هدف صوري غير حقيقي واتخاذ 
، وهنا ةظهر الفارق بين القورة الشعبية وبين التغيير اليب من الخدةعة والمناورةأس

ألن القورة الشعبية حركة ظاهرة األهداف ومن ةشارك ييه  بواسطة إنقالب عسكري 
هي وحدها التي تعرف الهدف  ب فإن القيادة العليا لهعالم بأهدافها، أما اإلنقال

السياسي من وراء حركة الجنود وهم أفراد أو جماعة ضيقة جدا  محدودة العدد من 
 ة،حماةة الدول ادعاءاتأسباب متعددة على رأسها  النقالبات العسكريةلو  .القيادات

و أ ، وتقد ةقع االنقالب أحيانا كمؤامرة مدفوعة األجر،مطالب الشعبل واالستجابة
 لمطامع شخاية.

شهد السودان منذ استقالله وحتى اليوم ثالث انقالبات مؤثرة هي انقالب عبود وانقالب 
س ي)إدر  فاشلة النميري وانقالب البشير وأكقر من خمس عشرة محاولة انقالبية

م( وعليه فقد حكم العسكر االنقالبيون لخمسة عقود بينما التتعدى 308م ،ص2016،
الرجوع إلى وب فيها الفترات االنتقالية التجارب الدةمقراطية مدة الستة عشرة عاما بما

االختالفات الحادة بين األحزاب السودانية ةمكن التأكيد أن العسكر السودانيين أكقر 
 ة السودان.تنظيما وخبرة في إدار 

 
 م:1964 -1958 الحكم العسكري األول
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مع تزايد االضطرابات السياسية وحدوث االنشقاتقات داخل حزب األمة وهو حزب 
األغلبية في السودان تفاعلت العوامل كلها لتهيئ للضباط األحرار قيامهم بإنقالب 

يوليو 23عسكري على النظام الدةمقراطي واستيالئهم على السلطة متأثرين بقورة 
بتأييد الحزب الشيوعي السوداني ومستعينين ( 36م ، ص1978)الشفيع،المارية 

الحقيقة و  .الذي نال عدة حقائب وزارية في الحكومة التي تشكلت بعد نجاح االنقالب 
تسلم السليم و تالأن اإلنقالب لم ةكن انقالب بالمعنى الحرفي بل كان أتقرب إلى التنازل و 

  خليلمن حكومة دةمقراطية حديقة التكوين لم ةمض عليها عامان سلمها لهم عبدهللا
م دون ومضى التسلي رئيس الحكومة اإلئتاليية بين حزبي األمة والشعب الدةمقراطي

كبتأةة حسرة وال دمعة واحدة ذ    (75م ،ص2016إدريس،) ،رفت على دةمقراطية س 
حزاب سببها األساسي فشل األو  وكانت أول ضربة لنظام التعددةة الحزبية في السودان

تأزم الوضع في البالد تتجه األنظار نحو الجيش طلبا  وكلما ،في تسيير دفة الحكم 
عليه حكم الفريق إبراهيم عبود  األزمة وهذا األحساس هو الذي بنى للخالص من

وأنه وجد تأييدا  من تقطاعات شرعية استالم السلطة، خاصة  نيةالمدعوم بحكومة مد
ن سرعان لك ، (34م ، ص2015البهجي، واسعة من الشعب فور وصوله إلى الحكم.)

ل الحال.  ما تبد 

لرسمية زيارته غير ا أثناء لألحوال العامة في البالد عن امتعاضه عب ر عبدهللا خليل
ية سودان للاحفي عبدالرحمن الشفيع بالعامألثيوبيا متحدثا عن األحوال خلفه في ال

الشعب كل يوم في مظاهرات وأصبح في حالة فوضى أخالقية ال ) تقائال السودانية
د كلها وبدأوا ةعربدون زي العيال والبل والسياسيين كلهم كفروا بنعمة الحرية لها.حدود 

ين وإذا سكتنا عنها حنروح في ست الفوضى تهددنا جميعا بالخراب . بقت في حالة من
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يؤدب  من عمل شيئ ولذلك فالبد داهية وحياخدها عبدالناصر ونبقى في حيص بيص
 .  (142م ،ص1978الشفيع ، ) ( .العالم دي

تمرد وعايان عمال السكة حديد وعلى إثر ذلك تم إعتقال  ت حكومة عبودواجه
ل م الفريق الذي سنفسه  الزعماء والساسة وعلى رأسهم اسماعيل األزهري وعبدهللا خليل

قيادة وتذمر حزب سانو ب وتم ترحيلهم إلى جوبا وسط تذمر شعبي عبود السلطة آنفا
وله ح تف  الاديق عبدالرحمن المهدي الذي ال   وليم دينق فضال عن مقاومة السيد

فية هذا وعلى خل ، جميعا في وجه العسكر ن وتقفواسياسيون وزعماء طوائف وشيوعيو 
هي محاولة البكباشي علي  ذمر جرت محاوالت لالنقالب على حكم عبود  وأولهاالت

شفت حامد ومعه شلة من رفقاء السالح لكن تحدث  مومحاولة البكباشي ل ، فأ عدمها ك 
أثرا في السودانيين ألنهم ةقاومون عسكر منقلبين على حكم دةمقراطي وتبديل عسكر 

بعد يومين من اإلحتجاجات و  ، بعسكر آخرين الةعني سوى التحول من زيد لعبيد
م بجامعة الخرطوم وتق تل بسببها 24/10/1964شرارة ثورة إكتوبر في انطلقت  والدماء

  .بودقوار أمام ناظري عأكقر من مئتين من ال بعده لتق تو  الشهيد الشهير أحمد تقرشي

السرية و  واجهت حكومة عبود العديد من العراتقيل تمقلت في معارضة الشيوعيين العلنية
ر ترحيلهم االمحتجين على أفكفي الشمال و ومظاهرات النوبة  برعاةة عبدالخالق محجوب

م 1961عام بعطبرة  من مناطقهم لاالح سد أسوان وإضراب عمال السكة حديد
والمظاهرات الطالبية المعادةة والمتكررة وسخط جمعية مزارعي الجزيرة المدعومين 

م 1963بجبهة األحزاب المعارضة والتي تجرأت وأرسلت مذكرة احتجاج تقوية في 
 للرعب بين الناس فقام عبود بحمالتتطالب بمحاسبة عبود وضباطه بحجة نشرهم 

عشرة من تقادة األحزاب السياسية بمن فيهم تقادة الحزب اعتقاالت واسعة شملت إثني 
نشاط طالب جامعة الخرطوم بعد الندوة  وحظر ، (94م،ص2015) كولينز،الشيوعي
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 فانفجر الوضع في ،التي ناتقشت أزمة الجنوب ورمت باللوم على الحكم العسكري 
 )أعلن عبود حل المجلس األعلى سبوع واحد من وفاة القرشيإوبعد  ،السودان
السودانيون إلى الشوارع مبتهجين فكانت ثورة اتخذ  فخرج (79م ، ص2015إدريس،

بعد و  ،هضة حكم عسكري اعامة السودانيين ذكراها كمعيار ة قاس عليه أي عمل لمن
بين الجيش والجبهة المتحدة تم تشكيل حكومة  اعبةالمفاوضات الأربعة أةام من 

 عهد الفني بالخرطوم وضم مجلس الوزراءانتقالية برئاسة سرالختم الخليفة مدير الم
والمحامين  والمهندسين )تتألف الجبهة من المعلمينضاء من الجبهة القومية للمهنيين أع

واثنين من الجنوبيين وممقال واحدا من كل حزب من األحزاب  وثالثة شيوعيين واألطباء(
في ، و (خوانواألالسياسية الخمسة )األمة واإلتحادي والشعب الدةمقراطي والشيوعي 

مة وللمفارتقة غير المفهو بهدوء ولكن  توارى و  عن القيادةعبود  م تنحى14/11/1964
يعناك تقابله الباعة في السوق بالهتاف له )ضالسلطة أن في اليوم التالي لمغادرته حدث 

وضعنا وراك( وهذه الهتافات ت فسر باور واضحة وجلية سر الحياة القايرة لحكومة 
سبوع واحد إوبعد  . م18/2/1965يية المتكونة بعده والتي استقالت في الجبهة االئتال

عليها أحزاب األمة واإلتحادي وجبهة  تشكل سرالختم الخليفة حكومة جديدة هيمن
حال حزبا  م1965في انتخاباتو .الميقاق االسالمي )حزب األخوان المسلمين(

 كومة اختير لرئاستها محمداألمة واإلتحادي على األغلبية الساحقة فأتلفا وشكال ح
لعب دورا  الذين الاادق المهدي ( لك105صم، 2015) كولينز،أحمد محجوب 

بح أصو دن النخبة المققفة الشابة في المفعاال في ثورة اكتوبر وكسب شعبية هائلة وسط 
ترشح للبرلمان وهو في القالثين من عمره في  م1964رئيسا لحزب األمة عام 

في انتخابات تكميلية بمديرية النيل األزرق وفاز ليتزعم كتلة حزب  م1965سمبر دة25
محمد أحمد محجوب  حكومة وتقاد إجراءات سحب الققة من  ،األمة في البرلمان
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م خسر محمد أحمد محجوب 1966يوليو25بالبرلمان وبتاويت رسمي في يوم 
وشكل  ءصبح الاادق المهدي رئيسا للوزرافأ 15وامتناع  30صوتا مقابل  126ب

م نجح خاللها في بناء جهاز 1967حكومة جديدة استمرت لعشرة أشهر إلى مايو
م سحب إسماعيل األزهري 1967سياسي كفء ونال االحترام واإلعجاب .لكن في مايو 

دعم الحزب اإلتحادي لحكومة اإلئتالف التي كانت برئاسة الاادق وأ جري تاويت 
 مرة أ خرى ادق ليعود محمد أحمد محجوب مايو فسقط الا15على الققة بالحكومة في 

خرية من الاحافة والجمهور ف سمت بالضعف وكانت موضع س  شكل حكومة برلمانية و 
 فكان هذا تمهيدا جديدا لعودة العسكر للتخلص من السياسيين غير الاالحين .

 م:1985 – 1969الحكم العسكري الثاني 
 د مجموعة من الضباط جن  تقد عبدالخالق محجوب  الشيوعي سكرتير الحزب كان

الملتزمين والمتعاطفين مع الحزب فضال عن عدد من الضباط التقدميين ) وجمعهم 
م خططوا إلنقالب وإتقامة حكومة ثورية 1968ومنذ خريف  ،ة عرف بالضباط األحرار

جعفر محمد وتكون السلطة بيد مجلس لقيادة القورة يترأسها جعفر 
بعد منتاف ليلة الخامس والعشرين من مايو ( و 116م ، ص2015،النميري)كويلنز

م تقامت تقوة من المظليين بالتسلل إلى الخرطوم وتقطعوا خطوط الهاتف واستولوا 1969
من  64اإلذاعة والتلفزيون وأمنوا الجسور واعتقلوا كبار تقادة الجيش و على مقار

 السادسة والنافالسياسيين بينهم إسماعيل األزهري  ومحمد أحمد محجوب وفي 
أذاع العقيد النميري خطابا في إذاعة أمدرمان ثم تبعه خطاب آخر من رئيس  صباحا

القضاء بابكر عوض هللا أعلنا ييه وتقوع اإلنقالب وتأسيس جمهورية دةمقراطية في 
أ ذةعت أسماء أعضاء مجلس الوزراء الجديد برئاسة بابكر عوض هللا  ، ثمالسودان 

 خالله تقطرة دم واحدة ووجد التأييد الفوري الواسع فكان االنقالب أبيضا ناصعا لم ت رق 
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بل وللمفارتقة سارعت حتى األحزاب التقليدةة لتأييد  وسط الجيش والشعب السوداني
 .(305م ،ص2016االنقالبيين المايوويين )إدريس،

تميزت حكومة النميري بكقرة المؤامرات الشخاية والسياسية والقمع العنيف ألعداء 
ألف أنااري بينما  12األناار في الجزيرة أبا التي تق تل فيها أكقر من القورة وخاصة 

فن هناك .عيمهم اإلمام الهادي نحو الحبشة هرب ز  في و لكنه تقتل بالقرب من الحدود ود 
واخر أ م النميري جميع البنوك وشركات التأمين ، والحقا فيالذكرى األولى للقورة  أم  

تعويضات واستولى على أراضي وأصول أسرتي  كل الشركات مقابل م أم م1970يونيو
بعد ضربة الجزيرة أبا فر  الاادق المهدي إلى ليبيا ولحق به و  المهدي والميرغنية.

الشريف الهندي وأسسا الجبهة الوطنية في المنفى وضم ت كال من حزب األمة والوطني 
ا جميعا اإلتحادي والحزب اإلتحادي الدةمقراطي وجبهة الميقاق اإلسالمي وكانو 

معارضين لنظام نميري ، وأتقام لهم القذافي عشرين معسكرا لتدريب المجندين وغالبهم 
  من سكان دارفور المهمشة والموالين للاادق وعدد مقدر من اإلسالميين.

 لتفت للشيوعيين الذين تحولت خالفاتهم معهإبعد نجاح النميري في سحق األناار 
تراضهم على انضمام السودان لميقاق طرابلس متزايد خاصة بعد اع شخاي إلى عداء

تقع في  م بسبب تقهر قيادات مار وليبيا لقادة الشيوعية في 27/12/1969الذي و 
ن التوجه الجديد في السياسة المارية بعد وفاة عبدالناصر هو التحول أوبما بالدهم . 

كام لساسة الحقد أثر هذا التوجه الجديد في افمن مواالة الروس إلى مواالة األميركان 
السودانيين مما باعد بين الحزب الشيوعي السوداني الروسي الهوى والنميري الذي 

وكانت النتيجة أن انفجر انقالب  (36صم، 2012المديني، ) تقضل الغرب على الشرق 
م ث ستولى على السلطة لقالثة أةامم بقيادة الرائد هاشم العطا الذي ا1971يوليو19

م وأعدم تقادة االنقالب وبعض تقادة 1971يوليو 22انهزم واستعاد النميري السلطة في 
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تسبب  وتقد الحزب الشيوعي وكان هذا االنقالب مجرد فاتحة لالنقالبات على النميري 
سودان ء الروس من الاالنقالب بفاجعة للذين خططوا له ونفذوه، كما تم طرد كل الخبرا

 (.105،ص  1983، ) البنااالنقالب. في التخطيط لهذا  لدورهم

جاء التهديد الخطير لحكومة نميري من العمال المنظمين مقل عمال السكة حديد في 
قة الطب تقد سحق احتجاجاتهم ثم تبعهم مهنيوم و 1981مركزهم بمدينة عطبرة في يونيو 

المتوسطة وسكان المدن رجاال ونساء بسبب تدهور أجورهم ورفض القضاة والمهندسين 
م ثم أضرب 1983واألطباء وأساتذة الجامعات الذهاب للعمل في صيف الغضب 

القضاة لقالثة أشهر ولحقت بهم نقابة المحامين ورغم أن النميري نجح في استرضاء 
م وزاد مرتباتهم زيادات سخية إال 1983سطس شلة من القضاة في القاني عشر من أغ

أن الاحافة وصفت ذلك بالرشا ثم ما لبث األطباء أن طالبوا بزيادات لمرتباهم 
فاستجاب لهم أخيرا لكنه احتاط لنفسه من أي مطالب أخرى من تقطاعات الموظفين 

 م.30/4/1983بتاريخ  258م رئاسي رتق المختلفة بأن أعلن األحكام العريية بقرار

لى حكومة عكانت األعباء المالية واالتقتاادةة نتيجة اإلنفاق الحربي اليومي تتزايد 
واحكام  تقو في فرضاستمرار الحرب األهلية في الجنوب مع نجاح حوزيف الالنميري ف

ة األنانيا وحزب سانو، وما تبع ذلك من بناء قيادة موحدة وجيش سيطرته على حرك
اخل د في موتقف صعبالنميري  حكومة وضعية ظم مرتفع الكفاءة والعدة الحربمن

، وكانت  اسية جراء الحرب األهليةالفوضى السيو  التقسيم البالد، إذ كان يتهددها شبح 
هناك تحركات من األحزاب والجماعات السياسية في الغرب والشرق تدعو إلى 

 ش.في كردفان بزعامة فيليب غبو االنفاال مقل مؤتمر البجة والتجمعات النوباوية 
م محاولة انقالبية تقادها المقدم حسن حسين الذي كان يهدف في 1975شهد العام و 

إتقامة دةمقراطية سليمة تتيح لكل السودانيين المشاركة في اتخاذ القرار ولكن انتهت 



 

38 

م تقام العميد محمد نور سعد 1976يوليو  2وفي اليوم  تلك المحاولة بإعدام تقادتها.
الوطنية المعارضة لنميري والتي كانت تضم حزب  بتمويل وتخطيط من تقبل الجبهة

األمة واالتحادي الدةمقراطي وجماعة األخوان المسلمين بمواجهة النظام بعمل عسكري 
م حيث وتقع صدام عنيف بين الطرفين في ذلك اليوم راح 1976مسلح في العام 

لحكومة ت اطرت تقواضحيته العشرات إال أنه انتهى بهزيمة تقوات الجبهة الوطنية وسي
 األحداث الدامية والخسائر التي تعرضت فقامت بإعدام تقائد الحركة ،لكن على الموتقف

طار وفي هذا اإل،عدم جدوى المواجهة  الحكومة والجبهة الوطنية بي نت للطرفين لها
ييه المعارضين بضرورة التاالح، وتقد سبق ذلك النداء نميري نداءا  طالب الوجه 
الحة النجاح لمال ميري في بورتسودان، ولكن لم ةقدرنالبين الاادق المهدي و  مقابلة

ألنها لم تكن بين مؤسسات السلطة والجبهة التي يرأسها الاادق المهدي، بل كان 
 (173م، ص 2008سليمان، ) .نميري البين رجلين هما الاادق و 

ن َمن تعاون م فقد النميري كل الزمرة 1985بحلول عام  من السياسيين المخضرمين م 
الشيوعيين وتقادة حركة أنانيا والجبهة اإلسالمية القومية وزعماء القبائل ك معه مسبقا 

وأخيرا  ،اجه ييه حالة انهيار اتقتااديوتقت و  في، التقليديين وزعماء الطرق الاويية 
 واعتقل ،حكمم أذاع أن طائفة دينية تآمرت لقلب نظام ال1985مارس  10وفي يوم 

الترابي وأحمد عبدالرحمن القيادي باإلتحاد االشتراكي  مستشاره للشئون الخارجية
 .والمكاشفي طه الكباشي رئيس المحكمة العليا وعدد كبير من عامة األخوان المسلمين

خالل االسابيع التالية وبعد اسبوعين من إذاعة بيان النميري خرج طالب جامعة و 
عقل اإلسالميين في مظاهرة كبيرة معادةة للحكومة وفي التالي أمدرمان االسالمية م

نظم طالب جامعة الخرطوم مظاهرة شاركت فيها وبعفوية تقطاعات واسعة من عامة 
الشعب وهتفت ضد النميري وتم تقمعها بقسوة وأعلن النميري حالة الطوارئ فوق تقانون 
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لوالةات تقرر النميري زيارة ا األحكام العريية المعلنة مسبقا ، وفي هذه الظروف الاعبة
م أعلن 1985المتحدة إلستشارة أطبائه وطلب القروض ولكن في السادس من أبريل 

ينز كول) استالم السلطة وعزل النميري  العام للجيش السوداني محمد سوارالدهب القائد
م خرج السودانيون إلى 1964مقلما حدث في ثورة إكتوبر  (189ص ،م 2015، 

الشوارع مبتهجين ةحتفلون بإنتاارهم ولكن القليل من السودانيين حزن لرحيل النميري 
وغالبهم من كارهي الوالء الطائفي والعرتقي والجهوي لبناء سودان متنوع متعدد الققافات 

 سودان لكل السودانيين.

م تطبيق الشريعة 1983اإلسالميين فأعلن في سبتمبر تحولت ميول النميري تجاه 
الجنوب فأنشت محاكم العدالة الناجزة ومحاكم  بما ييه اإلسالمية في كل أنحاء السودان

الطوارئ التي طبقت الحدود بكل حزم بلغ ذروته بإعدام زعيم الحزب الجمهوري محمود 
 م.1985يناير18محمد طه شنقا في 

 م:1989الحكم العسكري الثالث 
وشكل نجاح االنقالب أول  ،ها  إسالميا  ةحمل توجالذي االنقالب الجكم بجاء هذا 

سالمية معاصرة من إستالم السلطة في بلدها عبر إنقالب ركة إفيها ح تمكنسابقة ت
التمكين، م السلطة و ستالاإلسالمية تخطط منذ فترة الكانت قيادة الحركة فقد  عسكري.

يونيو شهدت من محفزات 30التي سبقت ساعة الافر في ليلة ن الشهور القورأت أ
ذكرة م طة، ومن أمقلة المحفزاتاالنقالب ماةكفي لتهيئة الرأي العام إلستالم السل

الجيش التي تحكي نقص المتطلبات العسكرية للجيش والجو السياسي العام وما 
ري، كنقالب عساعبر السلطة السياسية الستالم  لبعض القوى ط يخطتصاحبه من 

إنشقاق  ه األولى إال أنقالب في شهور ت اإلسالميين ونفيهم ألةة صلة باالنورغم سكو 
اإلسالميين تقد دفع بعض القادة للحديث بوضوح عن ترتيبات اإلنقالب وخططه فقد 
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م ، 2008)سليمان، علي الحاج العضو البارز في الحركة االسالمية كشف 
ضم ة خاذه في مجلس الشورى الذيلطة تم اتن تقرار االستيالء على السأ(177ص
  قادة المدنيين.العضوا  وكل عضويته من  60

التخاذ  لبناء مرجعيات سعوااإلنقاذ  كافة أرجاء البالد  لسيطرة انقالبيي بعد أن دانت
القرار السياسي واالتقتاادي من خالل جملة من المؤتمرات المتخااة، حيث تم 

وحددت مقررات  م1989إكتوبرعقد مؤتمر الحوار الوطني حول تقضاةا السالم في 
ذلك المؤتمر برنامج الحكومة التفاوضي مع التمرد، وتم في ذلك المؤتمر إختيار 

 يي إلدارة البالد. وجاء مؤتمر الدبلوماسية السودانية فالنظام الفدرالي والرئاس
م لتتم بلورة األداء الواردة 1990ثم مؤتمر تقضاةا اإلعالم في فبراير  م1989دةسمبر

 م1990ر قومية الشاملة في أكتوبفي تلك المؤتمرات ييما عرف بمؤتمر االستراتيجية ال
ف نظام اإلنقاذ كسر الحاجز ل مرجعية الحكومة في كل المجاالت ومن أهداوالذي مق

بين العسكريين والمدنيين فابتدعت مؤسسة الدفاع الشعبي وهي مليشيا شعبية شاركت 
احية خدمات التقدةم الفي في القتال جنبا  إلى جنب مع القوات المسلحة، وساهمت 

 للمدنيين. والتعليمية 
ا ة ظهرت نتائجهحكومة االنقاذ ذات الميول االسالمية ابتدرت حكمها بأخطاء كبير 

لتمكين احالة للاالح العام في مقابل اإلحكمها داخليا بسياسات ت أبعد مدة فقد بد
 تقتاادةةالوا الكوادر السياسيةالكفاءات و هذه السياسة ت أتقالكوادر االسالميين ف

يل وال البددون أن تمتلك والمهني  ،من المشهد السياسيغير الموالية لها  العلميةو 
ؤى و ال وعلى إثر ذلك تمزق شمل ، ناجعة لعالج األزمات السياسات التخطيط و الر 

ميش تهفرارا من ال السودانيين وهاجرت أعداد كبيرة من الكوادر العلمية والمهنية
عالية ف في تدنيهذه الهجرة الواسعة أو بحقا عن حياة أفضل وساهمت والتضييق 
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مع و  .انهيار االتقتااد على األتقلر الفساد باورة متوتقع معها اوانتشالخدمة المدنية 
مكن عليه ة .توسع التمرد في دارفور وجنوب كردفان وجنوب السودانسوء االدارة 

الديني في نوع الققافي والعرتقي و التالسياسات االنقاذةة في إدارة  فشلالتأكيد والجزم ب
يض ر والشاهد على الفشل تسمية الحكام االسالميين أو وصفهم بواسطة تقطاع عالبالد 

من السودانيين وخاصة عند االحتجاجات والمظاهرات بتجار الدين فمن باع شيئا حتى 
هد عليه  النقاذيون إذ استعدى ا أما  خارجيا فكان االخفاق األسوء.  تقطعا لم ةعد ةملكهش 

ة وال شك أن إذاع ،كل العالم ضدهم سي ما دول الجوار لتأثيرها السريع على البلد
ن من وإيواء المتطرفي ،حقلمناهضة لدول كبرى دون تقدرة وال وجه التقارير واألوهام ا

صبح فأ ، والراعية لإلرهابوضع السودان في صفوف الدول المنبوذة االسالميين 
ومن  .م ههظا ال ةطيقونه في معاشهم وتحركاتيدفعون ثمنا بادون ذنب  يون السودان

كقيرون لكقيرا لكن وكما توتقع ا امدتهالمالحظ أن هيمنة االسالميين على السلطة طالت 
هم تلوح في األفق مبكرا وذلك حين حدثت المفاصلة من السودانيين بدأت نهاةة حكم

ي ف بين الترابي األمين العام لحزب المؤتمر الوطني وعمر البشير رئيس الجمهورية
ين المدنياالندماج والعمل معا بين تشير إلى أن ، فهذه المفاصلة  م1999 يونيو27

 يدومو  منضوين تحت لواء الحركة االسالمية الةمكن أن ةستمرو كانوا لعسكر و وال
لمسلمين ا ب المدنية ومن بينها حزب األخوانبين الجانبين ذلك أن األحزاعلى وفاق تام 

تقد تجرعوا المرارات من الجيش في مقابل أن الجيش اليرى في المدميين الكفاءة إلدارة 
يين مالتفسير انقسمت الحركة االسالمية إلى معسكرين بمسضوء هذا  وعلى ، البالد

م غالب العسكر مع شلة من  المؤتمر الوطني وهو الحزب الحاكمجديدين هما  ويض 
ين وتقلة ويضم عامة المدني المؤتمر الشعبي وهو معسكر الترابي القاني هوو ، المدنيين 

اسة االتفاق بين السمن العسكر ، والشك أن هذا االنقسام ةشير إلى ضعف مؤشرات 



 

42 

والمفاصلة مجمال ليست إال إمتداد إلخفاتقات الساسة السودانيين مدنيين وعسكر 
 .م1956السودانيين الذي برز منذ فجر استقالل البالد في يناير 

 :وأزمة الجنوب حكومة اإلنقاذ
اتاله من م وم1989صبيحة القالثين من يونيو  في ن البيان األول الذي صدرم

إعالنات واجراءات اتضح أن تقضية الجنوب وارتباطها بأزمة القوات المسلحة في الحرب 
نقاذ ولو اال ت، ولذلك سعاالنقالبيينأولويات والخسائر المادةة والبشرية تقع على رأس 

ل وأعلنت العفو عن ك، إلى السالم الدائم مع الحركة بدون شروط مسبقة  بعد تأخير
ضد الدولة ومددت وتقف إطالق النار من جانب الجيش وأجرت من رفع السالح 

محادثات بين الجانبين في أدةس  ادات الحركة األمر الذي افضى إلىيإتااالت مع ق
حة المسل االسالميين غي روا مواتقفهم واختاروا المواجهة لكن م1989ابابا في أغسطس 

 في عدد من المناطق، اتونجحوا في امتالك زمام المبادرة عسكريا وحققوا االنتاار 
روع جاء الدفاع الشعبي كأكبر مش ثم وأصبحت حركة التمرد في موتقع المدافع المنسحب

وا  خسائر كبيرة قألحففي مسارح العمليات،  ليابح سندا  تقويا  للجيشللنهضة في البالد 
ولكن لما لحركة التمرد في  (192،صم1996عمر،) .في مناطق بحر الغزال بالتمرد

 لقضاء عليهااعرقية ارتبطت الحرب بالدوافع القومية التي ةاعب  الجنوب من خلفيات
خاصة وأنها تمتعت أخيرا بقيادة أذكى تتمقل في شخص الدكتور جون تقرنق الذي 

ية المتعددة المكونات الجنوبو خلق التجانس بين القيادات و اجتهد في إنهاء الوالء القبلي 
فاستمر الاراع بين متمردي  (79،صم1995، الغفارد)عبلبعيدة عن التجانسا

م عندما ع قد اتفاق السالم الشامل واستعاد 2005الجنوب وجيوش االسالميين حتى عام 
لذي االجنوبيون الحكم الذاتي من جديد وكان هذا تمهيدا إلنفاال جنوب السودان 

من  %98,83م وموافقة 2011دولة مستقلة بعد استفتاء يوليو  أصبح بالفعل
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سبب ومات بالعسكرية التي تقاتلت طويال  . وبالتالي تكون حكومة االنقاذاألصوات
 .تقد تخلت عما تقاتلت عليه  عشرات األلوف من جنودها الحروب

 الخاتمة:
لها في الدةمقراطية كفشل التجارب األحزاب السودانية على تقدر المسئولية ، ف لم تكن

ية ونات الحركة السياساالنقسامات التى ضربت وتضرب كل مك السودان كان بسبب
 زمة القياداتتوضح أ ات ومهاترات وعداواتوما رافقها من مرار  المدنيةالسودانية 

فتقار للخطط المدروسة والبرامج  المناسبة لحل مشاكل واال  الحزبية وسوء تنظيمها
،أما فشل الحكم العسكري الناتج من االنقالبات فآفته األولى واألخيرة  البالد المتجددة

م يتشكل ولكل ذلك لاالنفراد بالسلطة وانتهاج النمط الدةكتاتوري الماحوب بالفساد 
لم قلى االنمط واالسلوب المناسب لحكم السودان ولم ة جمع السودانيون على الطريقة 

 بها . همبالدوالمفضلة لديهم إلدارة 

 

 : النتائج
 توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها:

 ذلكو نال السودان استقالله بأتقل خسارة ممكنة وبعدد تقليل من الضحاةا والتضحيات -1
لحالة الخاصة التي وضعت السودان تحت حكم دولتين مستعمرتين اصطدمت ل

بق فقدمتا االستقالل على ط السودانيين وكسب مودتهم ماالحهما وسعتا إلسترضاء
 من ذهب للسودانيين .
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تالفات ياسي كنتيجة لالخعدم االستقرار السفي السودان كما غالب دول إفريقيا جاء  -2
لحروب األهلية المتتالية التي عطلت كافة مظاهر الحياة وا الحزبية واالنقسامات ،

 السياسية.
ب وحدهم بل لألحزااج العسكر ليست من إخر  في السودان االنقالبات العسكرية -3

 نجاحها.اها و ل تخطيطالوالنخب السياسية دور كبير في 
ةملك السودان آالف السياسيين الذين خلقتهم األحداث والادف ولكنه الةملك تقائدا  -4

 واحدا ةستطيع أن ةخلق الظروف واألحداث.
ا  على سلب عدم االستقرار السياسي الطويل في أنظمة الحكم في السودان إنعكس -5

 إدارة أزمة جنوب السودان حتى أدت النفااله في نهاةة األمر.

 التوصيات:
 -اآلتي:ةمكن التوصية بلدراسة بعد هذا السرد ل

 ةقوم ألنه ،نموذج الحزب الطائفى والتخلي عنضرورة اصالح االحزاب السياسية -1
يادة الدينية والقالفال بين رئاسة الطائفة ضرورة سس غير دةمقراطية . و أعلى 

 السياسية .

إتاحة و الممارسة الدةمقراطية في المنافسة السياسية وحق االنتخاب ضرورة إعمال  -2
ية لتمارس أنشطتها وتطرح برامجها بحر  الواسعة لبقية األحزاب األنظمة الحاكمة الفرص

 وتستقطب أتباعها.
ضرورة صياغة تربية وطنية من خالل التعليم واالعالم تجمع السودانيين في تقالب -3

 االختالف دائما. كهوية وتتجاوز القبلية التي تجسدالسودانوية 
 الريف.  في نواحي الحياة وباألخصل ية في كوالتنم السعي نحو التعمير -4

 : المراجعقائمة 
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