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 حمارضة عن التحالفات الس ياس ية

 مقدمة لأعضاء احلزب ادلميقراطي الليربايل

 

 للرضورة ولكن. والصورة ابلصوت قلالأ  عىل أأو حية املناقشة هذه تكون نأأ  بودي اكن احلقيقة يف

 .ارهاقها رمغ اليوم رئيس ية كوس يةل الكتابة اس تخدام علينا س تفرض الش بكة ظروف أأيضا   و حاكمأأ 

 

 : املناقشة أأو احملارضة يف لها سنتطرق اليت النقاط

 ؟ التحالف هو ما  

 ؟الس ياس ية التحالفات الناس يدخل ملاذا          

 التحالفات انواع،                                                                                                                                                                            

 الس ياس ية التحالفات وسلبيات اجيابيات،                                     

 س ياس ية فاتلتحال مناذج،                                                                                                                                                     

 مهنا احلزب وموقف السودان يف الس ياس ية التحالفات،  

 التحالفات دلخول احلزب رشوط. 
 

 : الس يايس التحالف هو ما

 حزب أأو مدنية ومجموعات حزب أأو اكرث أأو مرحشني أأو كرثأأ  أأو حزبني اتفاق هو الس يايس التحالف

 الس يايس للتحالف ميكن. مشرتكة اهداف لتحقيق طويةل أأو قصرية لفرتة املشرتك العمل عىل وانشطني

 . شفهيا أأو مكتواب يكون نأأ  وميكن معلن غري أأو معلنا يكون نأأ 

 

 : الس ياس ية التحالفات الناس يدخل ملاذا

 اهداف ولتحقيق مواقعها لتقوية الغالب يف اس يةيالس   التحالفات الاطراف هذه بعض أأو مجيع تدخل

 املشرتكة الس يايس العمل موارد وترش يد لتجميع فرصة التحالف ويكون. منفردة حتققها نأأ  ميكن ال

 .الفنية واملوارد البرشي والعنرص موالالأ : ويه
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 : التحالفات انواع

 بني تكون نأأ  وميكن الاطراف، متعددة أأو ثنائية التحالفات تكون ان ميكن التعريف يف اسلفنا كام

 قصرية تكون ان وميكن ، اخرى مدنية أأو س ياس ية ومنظمة س يايس حزب بني أأو س ياس ية احزاب

 أأو الربملان خارج حتالفات تكون ان ميكن كام( . اسرتاتيجية)  املدي طويةل أأو( تكتيكية) املدي

 التحالفات هذه من نوع لك. ابالئتالف عادة احلكومة يف احزاب بني التحالف ويسمي الربملان، داخل

 . ابلتحالف املعين احلزب قيادة قبل من خمتلف تعامل اىل وحيتاج ورشوطه ظروفه هل

 

 أأجيابيات التحالفات :

 : مهنا متعددة اجيابيات للتحالفات 

 ،املشرتك الهدف لتحقيق القوى جتميع تتيح -1

  ،التنازالت تقدمي عىل والقدرة لوايتو الأ  حتديد امهية فهيا املشاركة القوى علَ ت    -2

 .نو االتع ابب اىل الرصاعات ابب من الس ياسة خترج -3

 

 سلبيات التحالفات: 

 : بيهنا من متعددة سلبيات للتحالفات كذكل

 ، احلزب برانمج عن س ياس ية أأو فكرية تنازالت تقدمي مرات تفرض -1

  ،للبناء تتجه ان جيب اليت احلزب طاقات تس هتكل نأأ  ميكن  -2

 سلمية اسس عىل ومبين مبدئيا التحالف يكن مل اذا الاطراف احد حساب عىل مرات تكون -3

 ،الحقا والرصاعات اخلالفات خيلق مما

 .علهيا متفقا يكن مل اذا املعين احلزب يف داخلية انقسامات تسبب قد -4

 

 : لتحالفاتل  مناذج 

 يف احلامك الثاليث التحالف مثال بيهنا من والعامل افريقيا يف من انحجة س ياس ية لتحالفات مناذج هناك

 النقاابت واحتاد الافريقي الوطين واملؤمتر افريقي اجلنوب الش يوعي احلزب بني وهو افريقيا جنوب
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 1991 منذ افريقيا جنوب حيمك حتالف وهو (Tripartite Alliance )ابل واملسمي افريقي اجلنوب

 حتالف مثل العريب العامل يف حتالفات هناك. )رمغ رأأينا السليب يف برانمج ذكل التحالف( الان وحىت

 الانتخاابت يف الليربايل تونس افاق وحزب تونس نداء حزب بني حتالف هناك واكن لبنان يف اذار 14

 العامل يف كثرية حكومية الفاتتائ  طبعا هناك.  السبيس قايد لفوز ادت واليت هناك الاخرية الرئاس ية

 .التحالفات اشاكل من شلك أأيضا   ويه

 

 : السودان يف التحالفات اترخي

 حزب مضت واليت امخلسينات يف الاس تقاللية اجلهبة مثل السودان يف عدة حتالفات هناك اكنت

 ومثل الاحتادي ينالوط احلزب يف توحدت اليت الاحتادية اجلهبة مقابل وغريمه والش يوعيني الامة

  الصادق جناح الامة حزب بني حتالف واكن احلديثة القوى مؤمتر ومثل اكتوبر ثورة بعد الهيئات جهبة

 يف ما. أأ الس تينات يف لكها وهذه الاشرتاكية القوى جهبة ومثل سانو وحزب الاساليم امليثاق وجهبة

 مث املسلمني والاخوان والاحتاديني الامة حزب بني الوطنية اجلهبة حتالف هناك فاكن الس بعينات

 الثالثة ادلميقراطية فرتة يف مث ، الانتفاضة عش ية الوطن النقاذ الوطين التجمع وبعده النقايب التجمع

 .اخل الربملان يف اجلنوبية الاحزاب كتةل أأو اقلميية وجتمعات احزااب مض واذلي الريف قوى تضامن

 املؤمتر حزب بني اكن بعضها ولكن النظام ضد اغلهبا خمتلفة حتالفات قامت الانقاذ ظامجميء ن بعد

 جواب بتحالف يسمي ما مث ادلميقراطي الوطين التجمع التحالفات هذه امه من. اخرى واطراف الوطين

 القوى كونت وكذكل تقريبا، ادلميقراطي الوطيت التجمع مكوانت نفس ويه اخل الاجامع قوى وحتالف

 مؤمتر بني اكنت واليت الرشق جهبة هلامأأو  حتالفني الرشق قوى كونت كام ، الثورية اجلهبة املسلحة

 من تكونت واليت والعداةل للتحرير الشعبية اجلهبة مث قراطيادلمي الرشق وحزب احلرة والاسود البجة

 .الثورية للجهبة وانضمت الرشق حراكت بعض

 حتالف وهو(  قوت)  للتغيري الوطنية القوى حتالف بيهنا من جديدة حتالف ظهرت خريةال   الفرتة يف

 وس بقه السودان نداء ابمس حتالف اقامة الصادق لأأو ح كام ادلين صالح غازي وحركة الاحتاديني يضم

 احلديثة القوى لتأأو ح أأيضا  . حمددة هلام هيلكة يضعان مل التحالفني وهذين اجلديد ابلفجر مسي ما

 الوطنية القوى وتضامن( تقدم)  املتحدة ادلميقراطية القوى تضامن مثل ابلنجاح تعزز مل حتالفات انشاء
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 الوطين املؤمتر حزب ميكل جانبه من. متعددة كثرية كهذه حتالفات وهناك -( توحد)  ادلميقراطية

 وهو يةن الوط  الوحدة حبكومة يسمي فامي التوايل احزاب مع حتالفه امهها من رسية أأو معلنة حتالفات

 .متاما الوطين املؤمتر عليه رطيس ي زائف حتالف

 ورغبة ادلاخيل والتفكك نهتازيةواال   ابلالمبدئية السودانية الس ياس ية التحالفات اغلب متزيت معوما

 كبري عدد ان كام. كوهما وتكبري س يايس كسب حتقيق فيه الرئيس ية أأو التحالف يف املبادرة الاطراف

 اكنت ذلكل لها، حقيقي نشاط وجود وعدم ضعفها لتعويض التحالفات تدخل اكنت الاحزاب من

 نوتكو   عليه تتفق مبا تلزتم ال القوى اغلب ان كام. شيئا حتقق ال ضعفاء حتالفات التحالفات هذه اغلب

 . اخل اثلث لتبين وتنساه جديد اخر لتكوين تذهب مث لتفضه حتالفا

 

 احلزب ادلميقراطي الليربايل والتحالفات:

كر اعاله  هذه اغلب يف ادلخول عدم عىل حريصا   الليربايل ادلميقراطي احلزب اكن بسبب ما ذ 

 جدية وعدم مبدئية عدمل وامنا سبف  العامة للتحالفات اليت ذكرانها  للسلبيات ليس التحالفات،

 عدم لنا اتضح ما رسيعا لكن "توحد" و "تقدم" حتالفي دخلنا لقد. فهيا املشاركة القوى من الكثري

 ليدخلوا ضغط اكسلوب للقوى احلديثة التحالفات هذه البعض اس تخدم لقد بل ، فهيا الاخرين جدية

 ناو تع واتفاقات حتالفات مرشوع لنا اكنت ابملقابل .حيهنا الوطين الاجامع بقوى يسمي ما حتالف

 وقعنا وكذكل حق حراكت مع ووحدة حتالف ومرشوع للتغيري السودانية احلركة مع بيهنا من ثنائية

 الاساليم الوسط حزب ومع الفيدرايل احلقيقة وحزب كندا فرعية البجا مؤمتر من لك مع تفامه مذكرة

 .املشرتك العمل مات مث بس يط تنس يقي معل مت أأو تتفعل مل اغلهبا ولكن ، اخل  غاضبون حركة ومع

 التغيري حركة مثل ابيةبالش   احلراكت بعض مع أأو ابيةالش ب احلراكت بعض يف حتالفات لنا اكنت أأيضا  

 مبادرة مثل بس يط بشلك الش بابية احلراكت بعض دمعنا كام.  مكتواب يكن مل حتالف وهو الان

 غاضبون حركة مع مكتوب اتفاق حاليا ولنا ، الش بابية السد مناهضة جلنة ومثل للخالص القضارف

 الشعبية احلركة مثل املسلحة احلراكت بعض مع وحوارات تواصالت لنا اكنت  أأيضا  . نفيذالت  ينتظر

 متت اةاو واملس العدل حركة ومع السودان حترير حركة ومع 2010-2009 اعوام يف السودان لتحرير

 .موجودة الاجامتعي وخاصة التواصل خيوط بعض بقاء مع يشء اىل تنته مل ولكهنا اخلارج يف اغلهبا
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 رشوط احلزب ادلميقراطي الليربايل للتحالفات:

 ومل جادة غري التحالفات هذه اغلب الن معارض حتالف اي يف عضوا لس نا حنن  احلارض الوقت يف

ن  فوقية حتالفات ويه واحض س يايس فعل لها وليس سلمية اسس عىل تقم  هتدف اغلهبا والواحض ا 

 .  بعيهنا حزبية مصاحل لتحقيق

 اذا رتاتيجيةسا أأو تكتيكية حتالفات اي ضد أأو املعارضة وحدة ضد مبديئ موقف لنا ليس ذكل مع

 : ويه سلمية اسس عىل متت

 ،وواقعيهتا الاهداف وضوح -1

 ،وجناعهتا الوسائل وضوح -2

 ،ومشولها الهيألك دميقراطية -3

 ،رش يدا اس تغالال واس تغاللها املوارد توفري -4

 .وشعبيته التنفيذ جدية -5

 والتكتياكت الوسائل ووضوح ، الس يايس الطرح يف والواقعية والوضوح املبدئية يأأ  الرشوط هذه

 واهل املس تقةل الكوادر فهيا مبا للجميع ةلوشام قراطيةدمي والهيألك القيادة تكون وان هبا، والالزتام

 والفنية والبرشية املالية موارده من حمددا جزءا حزب لك خيصص ان مث ، اخل والش باب اخلربات

 لأأو  يف مركبه من القفز وعدم بقراراته والالزتام نفسه التحالف اس مترارية ضامن مث التحالف، لصاحل

 الس ياس ية التحالفات يف متوافرة غري ولكهنا الناحجة، املبدئية للتحالفات طبيعية رشوط يه ، ساحنة

 الفكري لالفق أأو للجدية أأو للمبدئية اما تفتقد السودانية الاحزاب اغلب الن وذكل السودانية،

 .السلمي والس يايس

 .وسلمية مؤسس ية سسأأ  عىل حزبنا لبناء هجدان نكرس وان التحالفات هذه عن نبتعد ان علينا ذلا 

 ومعل فهياحقيقي  اجناز يمت مل ملاذا ومعرفة الثنائية واتفاقاتنا حتالفاتنا لمتحيص العودة الوقت نفس ويف

 اخلصوم مه ومن احلقيقيني احللفاء مه من لنعرف السودانية الس ياس ية للقوى دقيقة س ياس ية خرطة

 الاعداء. مه ومن
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 : املراجع

 احلزب: حيدر زهرة الاس تاذة لورقة ابلرجوع يصأأو التحالفات موضوع عن معمقة قراءة سبيل يف

ويه  ، 2007 السوداين الليربايل للحزب الثاين املؤمتر يف قدمهتا اكنت التحالفات وس ياسة الليربايل

 موجودة عىل الرابط التايل: 

https://www.facebook.com/download/478615725653257/zahra.pdf  

مس  وبناهئا التحالفات عن الامرييك الوطين ادلميقراطي املركز اعدها دلراسة وكذكل   التحالفات بناءاب 

  موجودة عىل الرابط التايل: وتعزيزها

-in-parties/parties-http://www.ndimena.org/political -

coalitions-strengthening-parliament/building 

 

 :والأجوبةالأس ئةل 

 هل مت للحزب حتالف مع حراكت مسلحة؟ واذا مت ملاذا اكن ذكل ؟

 ابللجوء اقناعها اكن الأأو احلوار غرض. حوارات هناك اكنت. املسلحة القوى مع حتالف هناك يكن مل

 العسكري  العمل من بدال أأو العسكري  العمل من بدال والس يايس وادلبلومايس امجلاهريي للعمل

 نظر وهجة ونقل  الوطنية القضااي خمتلف يف نظرها وهجات ملعرفة اكن اثنيا. درجات والعافية فقط،

 حريصة س ياس ية قوى هناك ان الهامش قوى من اغلهبا اذ لها تطمينات لتقدمي اكن اثلثا لها، احلزب

 الاحزاب أأو مبؤامراته الوطين املؤمتر حزب هبا ينفرد كيال وذكل السودان يف الفعيل التغيري عىل

 املقام يف يرض وانه العسكري العمل من بوضوح موقفنا لها نوحض كنا هذا لك يف. ابنهتازيهتا التقليدية

 .الهامش اهل لو الأ 

 

 سؤال: ماذا عن التحالفات الطالبية :

 ، حق السوداين، املؤمتر الليربايل،)  احلديثة القوى بني طاليب حتالف معل لناأأو ح كردفان جامعة يف

 .العريض التحالف عىل بعضهم من ارصار هناك اكن لكن ، 2008و 2007 عايم اعتقد(  upfال

https://www.facebook.com/download/478615725653257/zahra.pdf
http://www.ndimena.org/political-parties/parties-in-parliament/building-strengthening-coalitions
http://www.ndimena.org/political-parties/parties-in-parliament/building-strengthening-coalitions
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 أأو املثقفني الطلبة تدىن م  امسها اكن مجموعة مع ابلتحالف لوحدان الانتخاابت دخول 2007 عام لناو اح

 عن املسؤول واكن قامئتنا من حلظة اخر يف انسحاب مت ولكن قامئتنا واعددان القبيل هذا من يشء

 تصممي عىل اثر رمبا وهذا وحدها بقامئة طل تدخل ان ملبدأأ  رافضا  ( بشري معزت)  وقهتا طلحركة 

 معلومات انأأن يعطو كنمي هللا عبد دومحم  النجيب وابراهمي مخيس مدثر رفاق مثل معوما. الرفاق

 .اربالتج تكل عن اكرب

 

 املنطقة املعينة؟ أأوسؤال: هل ميكن أأن تكون هناك حتالفات خمتلفة للحزب حسب الوالية املعينة 

 يتحالف ان جيب احلزب تقديري يف. خمتلفة حتالفات هناك تكون أأناخملتلفة  الوالايت يف كنمي نعم 

 عام انتخاابت اثبتت وقد. املركزية الاحزاب مع يتحالف ان من اكرث واحمللية الوالئية التنظاميت مع

 احلزب وقيادة قواعد ذلكل. اخرى يف توجد وال والايت بعض يف توجد واحزاب قوي وجود 2010

 للحزب التابعة الفئوية للمنظامت ابلنس بة احلال كذكل.  احمللية حتالفاهتا لعقد احلق لها والية لك يف

 .الليربايل الش باب حركة أأو طل حركة مثل

 

  احلزب يف حتالفات يف الفرتة الانتقالية بعد اسقاط النظام ؟سؤال : هل س يدخل 

 مكونة حكومهتا تكون وان فعاةل وتكون  عامني ملدة قصرية تكون ان ينبغي الانتقالية الفرتة راينا يف

 واس تالم كهذه حكومة يف املشاركة من لنا مانع ال ليربايل دميقراطي كحزب حنن. الطيف الوان لك من

 وقضااي واملياه الري وقضااي الطاقة وقضااي ادلاخيل الامن قضااي اهامتماتنا من)  حمددة مسؤوليات

. اللحظة تكل  يف احلزب وقوة بوضع يتحدد هذا لكن ،(  اخل الاداري الاصالح وقضااي الاساكن

 لأأو وس تح هتميش نا يف وترغب تطيقنا ال املعارضة يف مؤثرة وقوى احزاب هناك نأأ  نعل ان جيب

 . ذكل فعل

 

 سؤال: هل حيتاج حزبنا للتحالفات يف الوقت احلارض؟

. حتالف اي يف لدلخول وال احلايل بوضعها زابحالا مع حتالفات ايل حباجة ليس حزبنا ان اعتقد 

 بعض مع بدقة مدروسة حتالفات يف ندخل ان ميكن البناء والس تكامل ذكل مع. بناء مرحةل يف حنن

 :التالية للرشوط وفقا الش بابية أأو الفئوية أأو الاقلميية التنظاميت
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 لنا احلليفة الاطراف من الس يايس العنف اشاكل لك ورفض الالعنيف الكفاح مبدأأ  اقرار 

 الليربالية مع متاما متناقضة طبيعة ذات التنظمي هذا برامج أأو اهداف أأو افاكر تكون الا 

 (سلفي أأو قويم أأو ماركيس يكون ما يعين)

 اجلدية توفرو  الس ياس ية الانهتازية أأو العهود نقض يف اترخي معنا املتحالف للتنظمي يكون الا 

 التنظمي هذا طرف من  حزبنا مع التحالف يف واملصداقية والامانة

  (ملصلحته معلنا جيري أأو يبتلعنا ال حىت)  حزبنا من اكرب التنظمي هذا يكون الا 

 وهو ، التحالف هذا يف للعمل  خمصصة كوادر و موارد تفريغ عىل القدرة فعال لنا يكون ان 

 .نظري  وهجة يف حاليا يتوفر ال ما

 

 مشألك يف احلزب ؟ أأوسؤال: ماذا عن مذكرات التفامه اليت س ببت جضة 

 يه ىلوالأ . احلزب داخل ونقاشلت خالفات ااثرات تفامه مذكراتن أأو احلزب وقعهام اتفاقان هناك

 غرض. ساليماال   الوسط حزب مع التفامه مذكرة والثانية الفيدرايل احلقيقة حزب مع التفامه مذكرة

 مبسودات احلزابن قبل فقد النظري املس توى وعىل ليربالية ملواقع احلزبني هذين جر اكن املذكرتني

 احلقيقة حزب ان اكن ىلوالأ  املذكرة عىل الاعرتاض. تذكر تعديالت دون طرفنا من املوقعة املذكرات

. اساليم حزب الوسط حزب ان اكن فاالعرتاض الثانية اما. زعميه نوااي يف وتشكيك قبيل حزب

 ان ميكن اكن احلزبني هذين مع نأأو التع تواصل لو واعتقد املذكرتني يف كثري يشء تنفيذ يمت مل معوما

 يكرس ان جيب الان اجلهد معوما...  ولكن الليربالية للمواقع بقوة جنذهبام وان كبرية اخرتاقات حنقق

 .احلزب لبناء

 

  

 


