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 ستلل امل
دور النظام الفيدرالي مبدأ التعددية القانونية التي تضفي  الي تجسيد، وتأتي أهمية الورقة أثر النزاعات على التجربة الفيدرالية في السودان تناولت الورقة  

 للواليات املكونة للدولة الاتحادية
ً
وتطبيق النظام الفيدرالي من خالل دستور محاولة وضع تصورات لتحقيق  إيجاد إليتهدف حيث ،  كينونة ذاتية أكثر عمقا

الاعتراف بسيادة توصلت الدراسة إلى نتائج أهمها:  وتفسير عناصر الظاهرة، ، ، استخدم الباحث املنهج  التاريخي واملنهج الوصفي التحليلي في سرد  دائم للبالد

إعادة الورقة  أوصتكما كل مستوى على الاختصاصات واملسئوليات املحددة في وثيقة الدستور، وعدم هيمنة أو تعالي  أي مستوى على املستوى آلاخر، 

  النظر في السياسات والتشريعات التي تحكم توظيف وتوزيع القوى العاملة على املستويين الاتحادي و ألوالئي.

 .، السودانفدرالية . دستور ، الالمركزية الكلمات املفتاحية :

 
 املقدمة

نالت الفدرالية كنظام حكم فاعل إلدارة التنوع الاجتماعي والقومي 

شهرة واسعة وتطبيقات متنوعة في التاريخ القديم والحديث لألمم 
والشعوب، وهي في الوقت الحاضر الصيغة ألانسب املرجحة إلدارة 

 والتنمية وإلاستقرار للبالدالسودان الجديد وتوطيد أركان السالم 

 .(.931محمد أحمد محمد داني، )

في حين أنه يدور جدل كثيف حول مستقبل الحكم إلاتحادي في 

السودان، وهذا الجدل يتعدى دوائر املعارضة التي خفضت حّدة عدائها 

للتجربة وأصبحت ترنو إلى إصالح إعوجاجها وتقويم مسارها، وفي الدوائر 

املستويات تتوفر إرادة سياسة قوية تنادي بمراجعة  الحكومية وفي أعلى

وتقويم تجربة السودان الفدرالية، مما يؤكد أن هنالك إتفاق ضمني 

على استمرار ) أنَّ النظام الفيدرالي وسط النخبة وعامة الجماهير مع 
اختالف مشاربها، كما يقول إبستون: "إستمرارية وديمومة أي نظام 

ظة على حد أدنى من التعلق بكل هذه سياس ي تتوقف على املحاف

املستويات، حيث أنه إذا انخفضت نسبة التأييد عن الحد الأدنى فإن 

عوض ) استمرارية وديمومة النظام السياس ي تصبح معرضة للخطر(

 .(9السيد الكرسن، 

يجسد النظام الفيدرالي مبدأ التعددية القانونية التي تضفي كينونة 
 للواليا

ً
ت املكونة للدولة إلاتحادية، فكل إقليم يتمتع ذاتية أكثر عمقا

بالصالحية التشريعية في مجاله الجغرافي في مجاالت ألاسرة والرعاية 

إلاجتماعية والصحة والتنمية إلاجتماعية وحفظ ألامن وتقوية النسيج 
الدستور  إلاجتماعي دون تدخل من املركز إال إذا تعارض قانون والئي مع

صالح أقاليم أو مجموعات سكانية خارج الوالية. أو قانون قومي يمس م

وفي مجال العالقات الدينية تكون بعض ألاحكام القانونية إقليمية 

 إلرادة إقليمية غالبة 
ً
 –كما حدث في جنوب السودان  –السريان إعتبارا

وفي مسائل يمكن أن يرد فيها إلاستثناء من السريان العام للنظام 
تعددية القانونية يمكن أن يرد في مجال القانوني، وما يقال عن ال

التعليم وإلاعالم وإلارشاد وكل أمر يمكن أن يمس الكيان إلاجتماعي 

لإلقليم وُيراد له أن يبرز الهوية املميزة لشعب إلاقليم وخصائصه 
الثقافية دونما مساس بالكيان العام للسودان كدولة ذات سيادة ضمن 

 .(971م، 3193لصمد،، )الهادي عبد ا املنوظومة العاملية

إنَّ السودان كيان مخصوص في منظومة دولية متحركة وتمر باملتغيرات 

املتواترة وتطبيق النظام الفيدرالي يظهر الدولة السودانية بصفة 
التفاعل الدينمايكي مع معطيات ألاحداث العاملية فال تجمد على نظام 

قتضيات إداري واحد بل تعدل في صيغة الحكم بحسب امل –سياس ي 

م، 3193)الهادي عبد الصمد،، الزمانية ومراحل تطور املجتمع

النزاعات على التجربة الفيدرالية  أثرالورقة في توضيح  أهميةوتبع .(971

تتوفر إرادة سياسة قوية تنادي بمراجعة  إلي تهدف، كما في السودان 

، حيث استخدمت الورقة املنهج  وتقويم تجربة السودان الفدرالية
الوصفي املستند إلى الطريقة الاستقرائية في البحث العلمي ألن هذه 

 املنهجية هي ألانسب في تحقيق ألاهداف التي أراد الوصول إليها.

 املحاوالت حول وضع دستور دائم للسودان
بنص دستوري بشكل نظري ال  إن فكرة لوضح دستور دائم شرعت 

الظرفية السياسية لم محل واقعية التطبيق، فال تثريب على ذلك ألن 

mailto:ubudania@gmail.com
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يسمح بثبات املبادئ الدستورية، وكان عرض للتغيير والتعديل أو 

إلالغاء، ويتضح ذلك من خالل الحكومات إلانتقالية السابقة لتطبيق 
تجربة الديمقراطية أو الحكومات العسكرية التي تتنافى سياسته مع ثبات 

علة عدم ثبات  تلك املبادئ الدستورية كمصدر لتشريعات الدساتير وهي

تلك الدساتير بل الدستور مقيد بالإستراتيجية السياسية لنظام الحكم، 
أي عدم إلاعتراف باملبادئ الدستورية من قبل ألانظمة السياسية 

، وموقف ثبات الدستور في السودان بذل له املحاوالت  املتعاقبة

م، 3191)عاطف محمد،  لوصول إلى تلك الغاية ولكن لم تكلل بالنجاح

88). 

مطلب الدستور الدائم نصت عليه الدساتير السودانية بدًء من دستور 

م( على أن تقوم الجمعية التأسيسية 9111السودان املؤقت لسنة )

)برملان( بوضع دستور دائم، وكذا في دستور السودان التعاقدي لسنة 
دستور  م( في أول اجتماع ملجلس الشعب نص على ذلك، وفي9173)

م( نص في املادة 9187م( املعدل لسنة )9181السودان إلانتقالي لسنة )

الدستور  الجمعية التأسيسية بوضع مشروع /أ( وعلى أن تقوم11)
الدائم وتعزيز ألامر، كما سبق في الدساتير السابقة، وانتقلت فكرة 

م( ودستور السودان 9118الدستور الدائم إلى دستور السودان لسنة )

م( الذي شهد مرحلة تطبيق النظام الفيدرالي ولم 3111تقالي لسنة )إلان
ير واقعية التطبيق ظل املطلب حتى بعد انفصال الجنوب )ملتقى 

)عاطف محمد،  م(3191التحاور لألحزاب السودانية في شهر مارس 

 (.81م، 3191

فالدستور املؤقت والدستور إلانتقالي اقترنت تشريعاتهما بنظام الحكم 

لسودان سواًء كان بالنظام البرملاني أو الرئاس ي وهي علة عدم إثبات في ا
لى الذي أدى بدوره ع الدستور وبالتالي أدت إلى عدم إلاستقرار السياس ي

فتح باب النزاع وعدم الاستقرار في ظل الحكم الفيدرالي خالل حكم 

 .(.81م، 3191)عاطف محمد، إلانقاذ

حادي بفلسفة النظام الرامية إلى كما ارتبطت عملية هيكل النظام إلات
 للتنمية الاقتصادة 

ً
تحقيق العدالة في قسمة السلطة والثروة وصوال

 ومحليا، وقد انتهى الحكم 
ً
 ووالئيا

ً
والاجتماعية املتوازنة إتحاديثا

إلاتحادي من خالل تطبيق وتنفيذ الدستور إلى صيغة هيكلية تمثلت في 
قومي، والئي، محلي،  وتأسس من بناء ثالثة مستويات للحكم إلاتحادي، 

خالل هذه الهياكل كامل البناء التنفيذي والتشريعي في كل مستوى من 

 لإلختصاصات الجهرية لكل مستوى الوارد 
ً
هذه املستويات وفقا

يجسد الهيكل التنظيمي للحكم  م ( ،3111الدستور إلانتقالي لسنة )ب

ة طفي قسمة السلالفيدرالي فلسفة النظام الرامية لتحقيق العدالة 

 للتنمية الشاملة بين ألاجهزة القومية والوالئية واملحلية 
ً
والثروة وصوال

بالتنسيق والتوفق الدستوري والقانوني الصيحح وتوحيد الجهود بهدف 

تقصير الظل إلاداري واملشاركة الفاعلة والتوزيع العادل للموارد لتحقيق 

 الرضا الشعبي وإلاستقرار السياس ي والسالم.

 

 املرجعية الدستورية للحكم الالمركزي 
م( ملستويات الحكم 3111( من الدستور إلانتقالي لسنة )31تشير املادة )

في السودان، وهي مستوى حكم قومي يمارس السلطة ليحمي سيادة 

السودان الوطنية وسالمة أراضيه ويعزز رفاهية شعبه ومستوى حكم 

ي كل أنحاء السودان والئي يمارس السلطة على مستوى الواليات، ف
ويقدم الخدمات العامة من خالل املستوى ألاقرب للمواطنين، ومستوى 

دستور السودان إلانتقالي ) حكم محلي ويكون في أنحاء السودان كافة

 .(93م(،  3111لسنة )

م( على الروابط 3111( من الدستور إلانتقالي لسنة )31نّصت املادة )

تي تحكم العالقات بين خالل املبادئي اللبالد من بين مستويات الحكم ل

على  التقول  مستويات الحكم واملتمثلة في احترام الذاتية وعدم

صالحياتها ووظائف املستوى آلاخر بالتعاون والتواصل وتقديم املساعدة 

 والّدعم وإلالتزام بإجراءات التعامل وتشجيع التسوية الودية للنزاعات

 .(91م(، 3111دستور السودان إلانتقالي لسنة )

م( في البند 3111( من دستور السودان إلانتقالي لسنة )31نصت املادة )

السادس على تعزيز تنسيق املهام الحكومية والنفقرة الثالثة البند 
التاسع إشارة إلى احترام مستويات الحكم ألاخرى ومؤسساتها، كما 

ات الحكم أشارت في البند الرابع من نفس املادة عن التفاعل بين مستوي

 ويتم في إطار الوحدة الوطنية بهدف تحقيق 
ً
 ومتسقا

ً
املختلفة مشتركا

( لدستور 31( من املادة )3حياة أفضل للجميع، وكما أشارت الفقرة )

م(، يجوز لواليتين أو أكثر إلاتفاق على 3111السودان إلانتقالي لسنة )

لسودان دستور ا آليات أو ترتيبات للتنسيق أو التعاون فيما بينهما

 .(91م(، 3111إلانتقالي لسنة )

إن حساسية الدولة املتعددة ألاعراق واملتعددة الثقافات تجاه مصلحة 

أقلياتها وجهودها إلرضائها باإلستجابة إلى تلك املصالح لها دور بارز في 

السلمي باملقارنة  تأكيد إستقرار النظام السياس ي، وفي تطوير املجتمع
ة يمكن أن يؤدي بطريقة مباشرة لسفك فإن انعدام هذه الحساسي

الدماء والنزاع كما هو في حالة السودان وفي هذا إلاطار هنالك العديد 

من ألاسباب التي ساهمت بشكل كبير في تغذية الصراع والنزاع حول 
نظام الحكم الفيدرالي منه ما هو متعلق بطبيعة الواليات البركانية ومنه 

يمات الثروة والسلطة وإضافة إلى ما هو متعقلق بالخالف حول تقس

 سياسات الحكومة املركزية القابضة تجاه الواليات. 

 قسمة املوارد والسلطة
عتبر العالقات املالية الوجه الحقيقي الستقرار العالقات إلاتحادية على 

ُ
ت

كافة مستوياتها، والصراع حول املوارد هو أس العالقات املختلفة بين 

كوين الدولة إلاتحادية واملوارد القابلة للقسمة املجموعات التي ارتضت ت
هي املوارد إلاتحادية والموارد املشتركة السلطات. وبالنظر إلى تجربة 

السودان فإن النزاع والصراع الحالي يقوم على فكرة زيادة نصيب 

الواليات لكي تقوم بدورها بأعباء التنمية املحلية مع العلم بأن هنالك 
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 عّدة ثغرات في ضعف في البنى التحت
ً
ية ألاساسية، وكما توجد أيضا

. ألامر الذي (99عوض السيد الكرسني، ) التشريعات واملواعين الضريبية

أثار النزاعات حول هذه التجربة ملا صاحبها من قصور وسيطرة املركز 
على تقسيم املوارد بالطريقة العادلة التي تحقق إلاستقرار والتنمية 

النظر إلى إلايفاء بالخدمات الضرورية ألاساسية  بالبالد، وذلك من خالل

وتحقيق التنمية، إن قيام مجلس يتولى القسمة والتخطيط للموارد 
ه البد من النظر في شأن خصائص كل والية، وضرورة أن 

ّ
البشرية ، إال أن

تنعكس هذه الخصائص وبصورة مباشرة على الهياكل التنظيمية، كما 

لسياسات والتشريعات التي تحكم توظيف نرى ضرورة إعادة النظر في ا
وتوزيع القوى العاملة على املستويين إلاتحادي والوالئي وتتم إعادة 

النظر هذه على مستوى ما تطرحه التجربة من مستجدات وتعززه من 

متغيرات، إن التجربة الراهنة في الواليات تحتاج إلى خبرات إدارية 

 ومهنية.

فالظروف الطاردة في الواليات وعدم توفر السكن والتعليم الجيد 

والخدمات الصحية واملرتبات املغرية جعلت العناصر املدربة تعزف عن 

 العمل في الواليات. 

إن قسمة املوارد البد لها من مراعاة حقوق الواليات من الحكومة 

 منها:
ً
 إلاتحادية والتي نذكر بعضا

ة واضحة وعادلة بين الحكومة إلاتحادية أن تكون معايير القسم .9

 والواليات. 

أن يوازي املعيار بين مسئوليات الحكومة إلاتحادية والحكومة الوالئية  .3

ويقرب الشقة بين مستويات الواليات من حيث درجة الفقر والغنى 

 ودرجة النمو والتنمية الشاملة. 

ظ على وحدة التأمين على أهمية بقاء الدولة السودانية قوية للحفا .3
 مع التجارب العاملية واهتداء 

ً
 للتنمية، وتمشيا

ً
التراب السوداني وتحقيقا

بالظروف املحلية لتجربة السودان التي تجعل من ألاهمية بقاء السلطة 

املركزية قوية لإليفاء بمسئولياتها املتعددة في الحفاظ على وحدة التراب 

 السوداني لتحقيق الوحدة الوطنية. 

ساسية كما هي التدرج في تنفيذ قسمة املوارد حتى تصل القضية ألا  .1

حكومات الواليات إلى املستوى الذي يؤهلها لتنمية الواليات من ناحية 

توفر البنى ألاساسية والقوى البشرية املدربة واملؤهلة للقيام بأعباء 

التنمية، وهذا مهم إلنفاذ عملية التنمية والتحول إلاجتماعي 

 للمواطن للمساهمة واملشاركة في بناء والاقتصادي والسيا
ً
س ي دفعا

عوض السيد ) التجربة. إذا ما تمت بصورة وبدون أي محاصصة

 . (91الكرسني، 

 الشراكات وتحديات عالقات السلطة
ألي نظام إدار نقاط ضعفه وقوته ومحددات كماله ونقصانه، وتوجد 
 فرص متاحة لتجاوز إشكاالته وقيود فعالية أدائه، إن تجربة 

ً
دائما

السودان للنظام الفيدرالي تشوبها العديد من نقاط القوة والضعف التي 

تحول دون بلوغ الفرص املتاحة لنجاح تطبيقاتها والوصول ألهدافها 
تنوع إلاجتماعي وتجاجوز أوجه القصور املتعلقة بترقية البيئة إلدارة ال

إلادارية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والتقنية التي تحيط 

بأجهزة ومؤسسات النظام على املستوى إلاتحادي والوالئي واملحلي. وهذه 
أبطأت بعالقات السلطة واملسئولية لبلوغ املرام من تنسيق محكم 

 وعالقات بين
ً
ية واضحة ومتكافئة وقسمة عادلة للسلطة والثروة، حال

إلشكاالت وتحديات النزاعات السياسية والصراعات ألايدولوجية 
 والنزاعات القبلية وإلاقليمية حول الثروة والسلطة والتنمية املتوازنة

 .(311محمد أحمد، )

إن لتجربة إلاتحادية أو الفيدرالية السودانية العديد من املعطيات 

 وإشكاالت وتحديات 
ً
إلايجابية وإلافرازات السالبة والتي تشكل قيودا

راهنة ومستقبلية أمام نجاح التجربة ولذا علينا مناقشة املعطيات 
 إلايجابية وإلافرازات السلبية التي أدت إلى النزاع حول هذه التجربة. 

 :/ املعطيات إلايجابيةأ
املعطيات للتجربة السودانية للنظام الفيدرالي عديدة إال أننا يمكن أن 

 نتناول مننها بعض نقاط القوة والتي تتمثل في: 

عملت على تقوية الشعور باملسئولية وإلانتماء القومي وإلاقليمي   .9
ارية واملحلي باملشاركة السياسية الشعبية الديمقراطية والشورية وإلاد

 ملواجهة تحديات وإشكاالت القضايا املحلية املتنوعة 
ً
املوجهة نسبيا

 ضوء املوجهات العامة للدولة املركزية القومية.  عليوتقديم الحلول لها 

تم إنشاء أجهزة متعددة ألاغراض على املستوى الوالئي واملحلي   .3
 مكنت من تالحم الجهود الديوانية الحكومية مع الجهود الشعبية من

أجل تقديم الخدمات والتنمية وإشباع التطلعات في طريق التكامل 

 .(311محمد أحمد، ) القومي والوحدة الوطنية

إلاعتراف بسيادة كل مستوى على إلاختصاصات واملسئوليات   .3

املحددة في وثيقة الدستور، وعدم هيمنة أو تعالي  أي مستوى على 

 .(19إبراهام كوت، ) املستوى آلاخر

الظل إلاداري بتقريب إدارة الشؤون املحلية وتقديم تم تقصير  .1

الخدمات للمجتمعات املحلية في املدن وألارياف والفرقان أو مراحيل 
الرعاة وهذا يعني أهمية مشاركة السكان املحليين في إتخاذ القرارات 

وحل املشكالت ووضع الخطط والسياسات إلاقليمية واملحلية الخاصة 

 وتنموياببناء الدولة املتوازن
ً
 وسياسيا

ً
 واجتماعيا

ً
)محمد  ة اقتصاديا

 . وقد كان ذلك بدرجة نسبية. (311أحمد، 

واحد من هذه املزايا عملت على الحد من عملية تصدير القادة  .1

 من املركز بخلق 
ً
السياسيين وإلاداريين من املركز إلى الواليات ألاقل نموا

ين السلطوي لسكان قادة والئيين ومحليين من دافع املمارسة والتمك
 في تمكين (311)محمد أحمد، الواليات واملحليات

ً
ه انعكس سلبا

ّ
. إال أن
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وتعميق النعرات الجهوية والقبلية واملحسوبية والتي توسعت وتمددت 

على حساب الكفاءة العلمية والخبرة العملية والحيدة، مما أدى إلى 
الفيدرالي مما  فشل هذا النظام في إدارة هذا التنوع من خالل النظام

 في إلافرازات السالبة للنظام الفيدرالي في تجربة السودان.
ً
 يظهر لنا جليا

 ومناطق  
ً
أعطت التجربة الفيدرالية ألامل لسكان املناطق ألاقل نموا

النزاعات والصراعات واملناطق املهمشة بحكم وإدارة أنفسهم بأنفسهم 

 على الذات واملوارد التي أصبح لهم ن
ً
صيب دستوري معلوم مع إعتمادا

، إال (311)محمد أحمد، ضمان حق املطالبة بتوزيع أكثر عدالة الثروة
ه لم تتم هذه العدالة والقبضة القوية للمركز أدى إلى فتح باب وتيرة 

ّ
أن

 الصراع. 

بة النظام الفيدرالي في ب/ املعطيات السلبية على تجر 

 السودان
يرى الباحث أن النزاعات أثرت على التجربة الفيدرالية في السودان 

ونتيجة عنها إفرازات سالبة أضعفتها في إدارة التنوع إلاجتماعي والقومي 

وإلاقليمي في الدولة، إضافة إلى املحاصصة في إلانفراد بالسلطة وقسمة 
كن املوارد بهدف توسيع املشاركة وتفاقمت النزاعات حول املشاركة يم

 نأخذ منها نقاط على الوجه التالي )الباحث(. 

 سلبيات التجربة الفيدرالية في السودان

عدم استقرار الهياكل التنظيمية والوظيفية كأوعية للسلطة  .9
واملسئولية واملساءلة نتيجة لإليقاع السريع وإلاصالحات القانونية 

القومية وإلادارية والسياسية واملغيرات واملستجدات في الساحة 

وإلاقليمية والدولية، ألامر الذي زاد من ضخامة الهياكل والوظائف 

وأدى إلى الترهل والفجوات إلايرادية الرهيبة واملستمرة للموازنات 

الوالئية واملحلية في مقابلة الصرف الكبير على الخدمات والتنمية 

والحماية وألامن وإدارة النظام السياس ي الشمولي ومن ثم ارتفاع 
. وهنا يرى (311)محمد أحمد، لحاجة إلى الدعم إلاتحادي املركزي ا

 
ً
الدكتور/آدم الزين محمد الذي يعتبر من الذين مارسوا التجربة عمليا

 من خالل الدراسات وألاوراق يرى: " بأن النظام الفيدرالي 
ً
وهنظريا

كنظام حكم بطبعه باهظ التكاليف، ألن حكومات الواليات تكرر نفس 

 جهاز تنفيذي، تشريعي، وقضائي" –ائص ألاجهزة املركزية هياكل وخص

 .(33)آدم الزين، 

أفرز تداخل السلطات بين الاجهزة إلاتحادية والوالئية واملحليات  .3

إشكاالت ومشاكل في التنسيق والتخطيط والتعاون بين أجهزة النظام 
على املستوى إلاتحادي والوالئي واملحلي وتركزت املشاكل حول املوارد 

املالية وتضارب القرارات السياسية والتنسيق إلادارية وألامني خاصة في 

املراحل ألاولى من عملية بناء واستكمال أجهزة النظام التنفيذي 
والتشريعي باإلضافة إلى ذلك عانى النظام وال زال يعاني من إشكالية 

تناغم العمل إلاداري مع السياس ي في ظل النظام السياس ي الواحدة 

التوصل إلى وفاق سياس ي كبير  يوصل إلى قيم وثوابت مشتركة وعدم 

بين ألوان الطيف السياس ي وإلاجتماعي والاقتصادي للمجتمع 

 .(311)محمد أحمد، السوداني
أثر النظام الفيدرالي على وحدة الدولة وذلك بتقسيم سيادة الدولة في  .3

ستمرة القضاء والتشريع ولكن يرد على هذا العيب بان هذه السيادة م

 في ألاقاليم، كذلك فإن زيادة وتقوية 
ً
من ألامة والتي تباشر ذلك أيضا

مواهب فتح ) سلطات الواليات يؤدي إلى صعوبة سيطرة الحكومة عليها

 .(م3198الياس ، 

أدى اختالل معايير إنشاء الواليات واملحليات والوحدات إلادارية إلى  .1
يز املكاني للدولة، وهذا زيادة كبيرة لعددها فوق السعة التنظيمية للح

أدى بدوره إلى نقص الكفاية الاقتصادية، مما أثر على إدارة الخدمات 

والتنمية بزيادة املشاركة السياسية غير الرشيدة في التشريع والتنفيذ، 

 فوق طاقة املوارد املالية للوحدات إلادارية وأخل بمبدأ 
ً
 كبيرا

ً
وألقى عبئا

يار الكثافة السكانية ألهل الواليات التمثيل السياس ي العادل وفق مع

واملحليات ومراعاة املعايير ألاخرى الاقتصادية والاجتماعية وإلادارية 

 .(317)محمد أحمد، وألامنية والجغرافية ألاخرى 

أّدت سيادة الجهويات والقبليات والفئويات والفعاليات املدنية ألاخرى  .1

لبة على ألاداء الفعال في ظل النظام السياس ي ألاوحد، إلى انعكاسات سا

للنظام، وذلك ألن تعيين الوالة واملعتمدين وغيرهم تعميق النعرات 
والعصبيات العرقية والقبلية والسياسية الضيقة، وساعد على تفش ي 

املحسوبية والفساد إلاداري واملالي، الش يء الذي رفعمن تكاليف إدارة 

بالتالي من حجم  الواليات واملحليات، خاصة بعد إعادة تقسيمها وزاد

 ما يقارب )
ً
( أو يزيد من %11الّدعم املركزي للواليات حتى أصبح أحيانا

قيمة املنصرفات في بعض الواليات خاصة الطرفين، مع التركيز على 

الفصل ألاول مرتبات وأجور ومكافآت على حساب فصول امليزانيات 

 الاخرى من إنشاءات وتنمية. 

ة في أشكاله املختلفةن والتكالب نحو هزم الصراع حول السلطة والثرو .1
الوظائف وإلامتيازات الشخصية وإلادارية والسياسية ألاغراض واملبادئ 

السامية للحكم املركزي للدولة التي هي أم الجميع ووطن الكل وصاحبة 

السيادة العليا أو ألاعلى، فالحكومات وكلية الدولة والشعب ومن ثم فإن 
 أكبر مهامها حفظ التوازن ب

ً
ين املصالح املختلفة للشعب أفرادا

 هي التي أحسنها 
ً
وجماعات، وعليه فإن النظم إلادارية ألاحسن حكما

 إدارة كما يقال. 

ضعف الحس الديمقراطي أو الشورى للتجربة الفيدرالية السودانية  .7
في عملية إلاختيار والتعيين للقادة السياسيين وإلاداريين ومحاسبتهم 

دم تفعيل ألاداء املتوازن ألجهزة السلطة الثالثة ورقابتهم اللصيقة لع

 .(317)محمد أحمد، التشريعية والتنفيذية والقضائية

التعيينات السياسية )الدستورية( والتنفيذية مثيرة للقلق ألنها عمقت  .8
النعرات الجهوية والقبلية واملحسوبية التي توسعت وتمددت على 

حساب الكفاءة والخبرة العملية والحيدة في ظل التوسع ألافقي 
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للوظائف الدستورية والتشريعية والتنفيذية زادت تكاليف الإدارة التي 

إبراهام ) غط الشديد على الخدمات التي خصصت للسكانأدت إلى الض

 .(19كوت، 

أدت سيادة الاتجاهات القبلية والجهوية والفعاليات والفئويات املدنية  .1

 على ألاداء املتكامل واملوحد 
ً
والعسكرية إلى انعكساات سالبة أحيانا

للنظام إلاداري الكلي، خاصة عندما يكون شغل املناصب إلادارية 

ة العليا على هذاألاساس الذي عمق العصبيات والعرقيات والسياسي

الجهوية والقبلية مما يساهم في تفتيت الشعور بالوحدة الوطنية 

 وتكامل البناء القومي والشراكة املجتمعية في السلطة والثروة.

ضعف التنسيق بين الواليات والاجهزة التنفيذية والتشريعية فيما  .91

ها من جانب وبين الواليات والحكومة يخص إلاشكاليات املشتركة بين

 إلاتحادية من جانب آخر.

رغم خواء مواد الواليات وضيق مواعين إلايرادات وضعف نظام  .99
جبايتها مع وجود صرف سياس ي وإداري كبير ال تتسق مع حجماملواد 

املتاحة جبايتهان فإن املحليات والواليات ال تملك خرائط أو خطط 

اق إلاداري والتنموي من أجل الوصول إلى واضحة تحدد أولويات إلانف
ألاهداف السياسية وإلادارية والتنموية للنظام إلاتحادي على املستوى 

 إلاقلمي واملحلي.

 الخاتمة
إن السودان قطر تطور فيه النظام الفيدرالي الذي بدأ من دولة موحدة 

 عن ك
ً
ونه أن للنظام الفيدرالي القابلية لتسوية النزاع في ألاطراف فضال

 على مجابهة النظاعات إلاقليمية ألاخرى التي تتطلب العديد من 
ً
قادرا

الكيانات مثل في الغرب والشرق ومناطق جنوب النيل ألازرق وجبال 

النوبة باإلضافة إلى أي إحتجاج او نزاع آخر محتمل الحدث في الوقت 
الحاضر والذي يتميز الصراع السياس ي فيه بالطموحات إلاقليمية 

ية من أجل الحكم الذاتي إلاقليمي وتقرير املصير الذي ترفع لواءه والجهو 

حركات التمرد إلاقليمية في مناطق جنوب النيل ألازرق وجبال النوبة 
ودارفور الكبرى وغيرها من أقاليم البالد بدرجات متفاوتة للنضال 

واملطالبة بالحقوق القومية للحكم الذاتي وتقرير املصير أو معالجة 

 .لتهميش والتنمية ملعالجة واقع قضايا ا

 نتائجال
 إلةةةةةةي إضةةةةةةافةهيمنةةةةةة املركةةةةةةز علةةةةةةي اختصاصةةةةةةات ومسةةةةةةتوليات الواليةةةةةةات  -9

السياسةةات والتشةةريعات التةةي تحكةةم توظيةةف وتوزيةةع القةةوى العاملةةة علةةى 

 غير عادلة . ولوالئي الاتحادياملستويين 

بسةةةةيادة كةةةةل مسةةةةتوى علةةةةى الاختصاصةةةةات واملسةةةةئوليات عةةةةدم الالتةةةةزام  -3
املحةةةةةددة فةةةةةي وثيقةةةةةة الدسةةةةةتور، وعةةةةةدم هيمنةةةةةة أو تعةةةةةالي  أي مسةةةةةتوى علةةةةةى 

 املستوى آلاخر.

 ومنةاطق  -3
ً
أعطت التجربة الفيدرالية ألامل لسكان املنةاطق ألاقةل نمةوا

النزاعةةات والصةةراعات واملنةةةاطق املهمشةةه بحكةةةم وإدارة أنفسةةهم بأنفسةةةهم 
لةةوم مةةع اعتمةةادا علةةى الةةذات واملةةوارد التةةي أصةةبح لهةةم نصةةيب دسةةتوري مع

ه لةةةةةم تةةةةةتم هةةةةةةذه 
ةةةةة ّ
ضةةةةةمان حةةةةةق املطالبةةةةةة بتوزيةةةةةع أكثةةةةةر عدالةةةةةة الثةةةةةروة إال أن

 العدالة والقبضة القوية للمركز أدى إلى فتح باب وتيرة الصراع.

عةةةةةةةةةدم اسةةةةةةةةةتقرار الهياكةةةةةةةةةل التنظيميةةةةةةةةةة والوظيفيةةةةةةةةةة كأوعيةةةةةةةةةة للسةةةةةةةةةلطة  -1
واملسةةةةةةةئولية واملسةةةةةةةاءلة نتيجةةةةةةةة لإليقةةةةةةةاع السةةةةةةةريع وإلاصةةةةةةةالحات القانونيةةةةةةةة 

والسياسةةةةةةةةية واملتغيةةةةةةةةرات واملسةةةةةةةةتجدات فةةةةةةةةي السةةةةةةةةاحة القوميةةةةةةةةة وإلاداريةةةةةةةةة 

 وإلاقليمية والدولية.

 توصيات ال
إعادة النظر في السياسات والتشريعات التي تحكم توظيف وتوزيع  -9

  القوى العاملة على املستويين الاتحادي و ألوالئي.

 .معايير القسمة واضحة وعادلة بين الحكومة الاتحادية والواليات -3
التأمين على أهمية بقاء الدولة السودانية قوية للحفاظ على وحدة  -3

 مع التجارب العاملية واهتداء 
ً
 للتنمية، وتمشيا

ً
التراب السوداني وتحقيقا

بالظروف املحلية لتجربة السودان التي تجعل من ألاهمية بقاء السلطة 

التراب  املركزية قوية لإليفاء بمسئولياتها املتعددة في الحفاظ على وحدة

 السوداني لتحقيق الوحدة الوطنية. 

 املراجع 
إبراهام كوت رياك، دراسات في تجربة السودان الفيدرالية، تجربة  -9

 .19السودان الفيدرالية، مرجع سابق، ص

آدم الزين محمد، دراسات في تجربة السودان الفيدرالية، ماهية  -3

 .33الفيدرالية، مرجع سابق، ص

 م( 3111دستور السودان إلانتقالي لسنة ) -3

عاطف محمد الشيخ، إلاختصاصات والسلطات الدستورية للدولة  -1
إلاتحادية، التجربة السودانية، فهرس املكتبة الوطنية، السودان، رقم 

 .88م(، ص 133/3191إلايداع، )

عوض السيد الكرسني، دراسات في تجربة السودان الفيدرالية، مرجع  -1
 .99سابق، ص

محمد أحمد محمد داني، إدارة السودان الحديث، مرجع سابق،  -1
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