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ين األول  2017 أكتوبر / تشر

 

ي الحراك منتأثير 
 
أجل التغيير  الحركات االجتماعية ف

 السياسي )حالة السودان(

 أسامة أبو بكر

 

 المقدمة

   السياس   كار حبال المرتبطة الظواهر ابرز من االجتماعية الحركات تعد
 
ق ومنطقة عامة العالمف  وافريقيا طساالو  الشر

 انعكاسا له كان الجديد العالم   النظام وظهور الباردة، الحرب نهاية بعد الدولية تاالمتغي   ولعل الخصوص، وجه عىل

   واضحا
 
   الشعوب دور زيادة ف

 
   واضح جعاتر  صاحبه العالم، من واسعة مناطق ف

 
 اسباب اهم من ولعل الدولة، دور ف

   يتمثل ذلك
 
   العولمة ظاهرة ف

   اسهمت الت 
 
 وفرت جديدة بت   وانتجت للدولة، واالجتماعية االقتصادية البت   تفكيك ف

كات نفسها، الدولة من اعىل بسقوف جديدة كيانات مع للتفاعل افرص د فراواال للجماعات  للدول، العابرة كالشر

 .االجنت    الغوث ووكاالت  االنسان حقوق ومنظمات الدولية والمحاكم المتحدة االمم كوكاالت  واممية دولية ومنظمات

 النظام ال التوجه نحو الجديد العالم   بالنظام يسم ما وضغط الباردة الحرب نهاية بعد ل  االليي   المذهب انتشار ان

   ساعدت كلها المدنية والحقوق السياسية والحريات الحر االقتصاد مبادئ وسيادة ط  االديمقر 
 
 ياغةص اعادة ف

، الفعل دائرة ال بالدخول جديدة لقوى فرصةنتج ا مما فيها والفاعلي    للدولة والنظره المواقف  ان خاصة السياس 

 الواقع هذا .الرسمية للحكومة موازية كالية والسياسية االجتماعية المنظمات بوجود تسمح ليةاالليي   االيديولوجية

 بيئة خلق اجل من وناشط السياس   للتفاعل التقليدية االطر تخىط جديد كفاعل االجتماعية الحركات بظهور  سمح

 .والسياسية االجتماعية مصالحه له تضمن سياسية

   الجديدة االجتماعية الحركات سةادر 
 
 السياسية والبيئة الحركات هلهذ مهمة عملية يعتي   السودانية السياسية الساحة ف

 الهيكىل   البناء مستوى عىل لمكونها  نقدية رؤية يقدم انه حيث من االجتماعية للحركات مفيد  فهو  السواء، عىل السودانية

   دورها  بتقييم يقوم كما   الفكرية، الروئ و 
 
 دور  تدرس كونها   عموما  السياسية للبيئة ومفيدة . السياس   التغيي   مجال ف

   جدد  فاعلي   
 
، التغيي   مجال ف ي المكون ان خاصة السياس   المجتمع وسط الحية الفئات من يعد  الجماعات لهذه البشر

،  
  . عال   تعليم   بمستوى وتتمي    السودان 

 
   للتغيي   المطروحة المشاري    ع ظل وف

 
   المتمثلة السودان ف

 
 المسلح الكفاح ف
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   االجتماعية الحركات دور  اهمية تزيد  ان المتوقع من فانه السلم   والنضال
 
 خاصة للسودان السياس   المستقبل تشكيل ف

  
 
 . للتغيي   كالية  السلم   الخيار  ترجيح حال ف

 البحث اهمية

   الظاهرة اهمية من سةاالدر  هذه اهمية تنبع
 العلم   البحث من حظها  تجد  لم الظاهرة هذه ان خاصة يتناولها، الت 

   عليها  المعول القوى من االجتماعية الحركات ظاهرة تعد  كذلك  المعمق،
 
، السياس   التغيي   احداث ف  ان كما   واالجتماع 

   الجديدة القوى تضم منظومة عىل ءالضو  تسلط سةاالدر  هذه
 
 . تقليدية ليست بادوات وتعمل السياسية الساحة ف

 البحث اهداف

 واليات التنفيذية مجها اوبر  الفكري، وبنائها  ظهورها، اسباب حيث من االجتماعية الحركات سةادر  ال البحث يهدف

   اسهاماتها  عىل التعرف ال تهدف كما .  تطورها  مستقبل وتوقع داخلها، ر االقر  اتخاذ  وطرق عملها،
 
 من السياس   كاالحر  ف

   التغيي   اجل
 
 . السلطة عىل مهيمنة وقوى مسلحة وحركات حزبية قوى من السياسية المدخالت مع وتفاعالتها  السودان ف

 البحث مشكلة

   خاصة الحاكمة السياسية االنظمة عن الغطاء لةااز  ال الباردة الحرب بعد  الدولية تاالتغي   أدت
 
 وشعرت الثالث، العالم ف

داد  مواتية اصبحت اللحظة بان الشعوب    رئيس   دور  االجتماعية الحركات وتولت، القمعية االنظمة من حريتها  السي 
 
 ف

 االجتماعية الحركات ظهور  اسباب ماه   مؤداه؛ رئيس   سؤال عىل االجابة تحاول سةاالدر  هذه. السياس   التغيي   عملية

   الجديدة
 
   دورها  وماهو  السودان، ف

 
 . التغيي   اجل من السياس   كاالحر  ف

 الدراسات السابقة

  أعدها دكتور صالح يارس 
  الدراسة الت 

 
والسياقات المفشة،  –المفهوم  –بعنوان )الحركات االجتماعية ( الجوهر جاء ف

  مجلة الثقافة العدد )
 
ت ف   تتبت  بصفة عامة مطالب اقتصادية 2015( 371ونشر

، أن الحركات اإلجتماعية الجديدة الت 

  العشوائيات البائسة عىل أط
 
راف المدن، ويطحنها واجتماعية تندرج تحت مجموعتي   : أولها فئات مهمشة ) تعيش ف

الفقر والجهل والمرض، وثانيها فئات مهنية لمجموعات سكانية ال تندرج ضمن إطار فئة إجتماعية واحدة ه  من حيث 

بحث الذي يقوم الباحث باعداده التقسيم اإلجتماع  للعمل وه  تتبت  مطالب إقتصادية وإجتماعية، والشاهد أن ال

  السودانالحركات االجتماعية الجدي بعنوان: 
 
، دة ف   سياق التحول الديمقراط 

 
تعدى هذين الوصفي   للحركات ي ف

اإلجتماعية الجديدة لرفعها مطالب سياسية وإجتماعية وإقتصادية تتجاوز مفهوم المصالح  الطبقية إل مصلحة المجتمع 

وط الحركية التقليدية ككل، وبالتال  ه  تعد نمط جديد من الحركات انتجته ظروف إجتماعية معقدة جعلته يتجاوز  رسر

  تقف أمام المجتمع. 
 لمواجهة التحديات الت 

  معرض جمعه لسمات تعريف الحركات اإلجتماعية الجديدة أنه متصل بجملة من القضايا بينها، وجود 
 
أورد صالح يارس ف

  شكل تضامن وتأييد 
 
  صدرها نوع من اإلجتماع ف

 
مطلق أو تعاطف  معايي  مقبولة اجتماعيا، ومن الممكن أن يتحقق ف

، بينما   ةبأن هذه الحركات قد ال تنطلق من معايي  مقبولة إجتماعيا أو عليها إجماع، إذ أن التغيي  عادالبحث جادل ينست  

  إطار مصادمة القواعد اإلجتماعية الراسخة من أجل إحالل معايي  إجتماعية جديدة تكون قاعدة لبناء نظام 
 
يقع ف

 
 
  غالبيتها تتمتع  باإلرادة الواعية لألعضاء عىل إعتبار أن التغيي  اجتماع  منشود، واورد أيضا

 
 أن الحركات اإلجتماعية ف
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 فيما ذهب اليه، ونلفت اإلنتباه 
 
ض بداهة درجة معينة من الوع  بالحاجات والمطالب، وهنا يمكن اإلتفاق معه جزئيا يفي 

  معرض نشاطها تستهدف تعبئة ال
 
مجتمع بكافة فئاته ومستويات نضجة ووعيه بالمصالح، إل أن الحركات اإلجتماعية ف

  ربما ال تعكس جوهر أهداف 
اقة، والت  فالفئات القائدة تكون الرؤية لديها واضحة، أما المنارصين فيتعلقون بالشعارات الي 

  الحركة
 
اضه معيار اإلستمرارية ف اض اإلراده الواعية لكل األعضاء أمر فيه نظر أما إفي  فيحتاج إل مراجعة  الحركة، فإفي 

وط التطور التأري   ألن الحركة مثلها مثل أي تنظيم قابل للنمو والتطور واإلضمحالل والتعرض للفناء ورسر
  المجتمع خ 

 
 ف

  إطار الحديث عن اإلستمرارية وهو أن 
 
هو الذي يحدد بقاء أو فناء الحركات اإلجتماعية، كما أن هنالك نقطة مهمة ف

  الحراك اإلجتماع  بتغي  الحاجات من ناحية وتبدل الموقع من ناحية اخرى من الحركة اإلجتماعية قد يت
 
بدل موقعها ف

 مطالب إل مدافع عن قيم. 

وحول السياقات النظرية المفشة لظاهرة الحركات اإلجتماعية عمل الكاتب عىل تقسيمها إل نظريات تقليدية وأخرى 

 لتطور الظروف السياسية واإلجتماعي
 
ة وربط النظريات الحديثة بظاهرة العولمة، ونجادل هنا بأن النظريات حديثة وفقا

  العالم الثالث وأن 
 
  النظرية البنيوية  والماركسية أقدر عىل تفسي  ظاهرة الحركات اإلجتماعية ف

 
التقليدية المتمثلة ف

  بعض الجوانب وليست نظرية العولمة المفش لظاهرة نشأ
 
  هذه الحركات ف

 
  العولمة أثرت ف

 
ة الحركات اإلجتماعية ف

 العالم الثالث عىل أقل تقدير. 

ت بواسطة المركز  هنالك دراسة أخرى أعدها محمود خليفة جودة تحت عنوان )الدولة والحركات اإلجتماعية( ونشر

. حاولت الدراسة التعرف عىل تأثي  الدولة عىل المجتمع وتأثي  المجتمع عىل الدولة، من خالل  دراسة الديمقراط  العرن  

المجتمع وعىل وجه الخصوص الحركات اإلجتماعية، وقد توصلت بنشأة الدولة وأنماطها ونظرياتها، وعالقة الدولة 

  المجتمعات الديمقراطية مستفيدة من فرص العولمة، االدراسة إل 
 
  السياسة خاصة ف

 
 ف
 
 بارزا

 
ن للحركات اإلجتماعية دورا

  ظل األنظمة الشمولية خا
 
  الضغط من أجل مقرطة نظام الحكم. كما لها دور ف

 
 صة ف

ة أن وجودها وسع من النظر إل مفهوم السياسة،  ناقشت الدراسة نقطة جدلية حول عالقة هذه الحركات بالسياسة معتي 

ولكن رفض هذه الحركات اإلجتماعية مبدأ المشاركة السياسية والتحول إل أحزاب أوقف نشاطها عند تحقيق مطالبها 

ورتها غي  كما هو الحا   وقت معي   جعل سيناريوهات صي 
 
  تنشط من أجل قضية معينة ف

ل عند جماعة الضغط الت 

ورة هذه    السودان اإلجابة عليها من خالل تلمس إتجاهات صي 
 
مدركة وه  نقطة تحاول دراسة الحركات اإلجتماعية ف

 الحركات. 

كي   عىل منطقة قدم كل من نيكوليا براند وبتينا انجلز ورقة بحثية بعنوان )ال
  أفريقيا( بالي 

 
حركات اإلجتماعية ف

(subsahra ،المنطقة  
 
( مثل زيمباوي، وأنغوال والسنغال، عملت الدراسة عىل إستكشاف الحركات اإلجتماعية الحالية ف

اتيجيات    الضغط عليهم، وماه  اإلسي 
 
، والمهيمني   السياسيي   الذين تنشط الحركات ف المتبعة والفاعلي   اإلجتماعيي  

  تتبعها الحركات 
، وكيف تنتقل الحركات اإلجتماعية األفريقية إلعطاء مضامي   جديدة، وماه  الطرق الت  للنقاش السياس 

 .  اإلجتماعية لتحقيق اإلنتشار العالم 

  الجامعات الغربية وبي   ظهور الحركات اإلجتماعية ال
 
حديثة ربطت الدراسة من الناحية النظرية بي   الطالب األفارقة ف

  أفريقيا تشمل اإلتحادات التجارية، والمنظمات الدينية، 
 
  أفريقيا، كما جادلت الدراسة بأن الحركات اإلجتماعية ف

 
ف

، وهذا يعد تركي   عىل الحركات اإلجتماعية التقليدية، ويرى أنها تحمل األفكار الغربية، والتمويل   
ومنظمات المجتمع المدن 

، والمن   السودان هذا الطرح وتختي  الغرن   والهيكل الغرن  
 
هج الغرن   للعمل، وسوف تجادل دراسة الحركات اإلجتماعية ف

 مدى انطباق هذا الواقع عىل الحركات اإلجتماعية السودانية. 

  أفريقيا لها هدف أيديولوج   مرتبط بالمواطنة والهوية، وهو مصدر القضايا 
 
توصل الكاتبان إل أن الحركات اإلجتماعية ف

  1990لها. ويعود ذلك لثقة المجتمع بهذا الشكل من الحركات. وبعد العام المحركة 
 
م بدأت هذه الحركات التأثي  ف
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األوضاع السياسية، واستخدمت مسألة حقوق اإلنسان بشكل عال  اإلنتقائية. هذه الورقة لم تغىط  الحركات اإلجتماعية 

  النظام السياس  وإع
 
ادة بنية النظام بما يضمن الحكم الديمقراط  والعدالة الجديدة الهادفة إل إحداث تحوالت ف

  السودان يمكنها أن تعكس الجانب 
 
اإلجتماعية عىل المستوى القوم  وليس الفئوي، ولعل دراسة الحركات اإلجتماعية ف

 الذي غفلت عنه هذه الدراسة. 

وهبة، وصدرت عن المجلس األعىل  ( ترجمها ربيع2004 – 1768قدم تشارلز تىل  دراسة بعنوان )الحركات اإلجتماعية 

  2005للثقافة بالقاهرة عام 
 
  سبعة فصول، تناول فيها الكاتب نشأة الحركات اإلجتماعية وتطورها، وأثرها ف

 
، جاءت ف

 المجتمعات والدول. 

 من خالل دراسة حركة المجتمع عي  الحر 
ً
ورة إعادة قراءة التاري    خ بنظرة أكير شموال كات انطلق الكتاب من فرضية رص 

ها.    وجماعات الضغط وغي 
ها عن منظمات المجتمع المدن    وضع لها معايي  تمي  

 اإلجتماعية، الت 

، إذ ال جدوى من التحرك للتغيي  بدافع ي  وربط الكاتب بي   جدوى العمل عىل التغيي  المجتمع  كضمانة ألي تغي  سياس 

، وتطرق الكاتب ألدوات الحركات اإلجتماعية من أ   أو نفس 
 جل إنجاز أهدافها. وجدان 

  شمال أفريقيا يرى أن دافع التحرك كان نفس  تجاه السلطة وليس 
 
ومن خالل تسليط الضوء عىل الحركات اإلجتماعية ف

  
 
، وبالتال  هنالك إفتقار واضح إل قواعد شعبية أو جمهور. وهذه نقاط عىل الباحث إختبار مدى تجذرها ف دافع سياس 

   الحركات اإلجتماعية الجديدة
 
  دعم مشاركة عامة الناس ف

 
وصياغة سياسيات لمعالجتها من أجل تعزيز فاعليتها ف

 السياسة العامة. 

  مرص 
 
(( دراسات عن الحركات اإلجتماعية ف   العالم العرن  

 
 –الجزائر  –السودان  –صدر كتاب ))الحركات اإلجتماعية ف

، وتحرير عزة خليل، عام واألردن، صدر من مركز البحوث العربي –لبنان  –سوريا  –تونس  ة  واألفريقية، تقديم سمي  أمي  

 م. 2006

  
 
  هذه البلدان وعالقاتها مع األنظمة الحاكمة، ومدى نجاحها ف

 
ركزت األوراق عىل عكس تطور الحركات اإلجتماعية ف

  
 
  المطالبة بتعديل ف

 
قانون، أو تقوم تحقيق أهدافها، وتوصلت إل أن هذه الحركات بدأت تقرص مهمتها بشكل أساس  ف

 
 
، وهذا يعكس تراجعا وع سياس  واقتصادي وإجتماع  بحملة توعية للمحافظة عىل البيئة، وتبتعد كل البعد عن أي مشر

  الحالة اللبنانية. 
 
  الوع  بأهمية العمل الجماع  وفقدان للرؤية الواضحة لدور هذه الحركات كما هو ف

 
 ف

  أداء دورها عىل عالقتها بالقوى الحاكمة والتحرك عندما تمس ومن ناحية أخرى ركزت بعض الحركات اإلجتماع
 
ية ف

ايجيات العمل والمجال الحيوي لتحرك هذه    اسي 
 
 ف

ً
 خلال

 
استقالليتها أو تمس الحريات العامة، وهذا يوضح أيضا

 مع تجاهل العمل وسط المجتمع 
 
 أو إيجابيا

 
وتعبئته تجاه سياسات الحركات، إذ تركز عىل التعامل مع السلطة الحاكمة سلبا

  الحركات اإلجتماعية األردنية. 
 
 كلية، وبالتال  هذا الواقع يعي  عن صفوية هذه الحركات، كما هو الحال ف

، إال أن    بالقوى اليسارية، خاصة التنظيمات الفئوية مثل النساء، والعمال، والمزارعي  
 
ا تأثرت الحركات اإلجتماعية كثي 

ها عن األحزاب السياسية، األمر الذي جعلها تابع لهذه األحزاب هذه  المنظمات إفتقرت للمشر  وع المستقل الذي يمي  

اتيجية وعملت وفق سياسة رد الفعل،  ومنفذ لسياستها. ومن ناحية أخرى أهملت هذه الحركات القضايا اإلجتماعية اإلسي 

  يقع عليها ا
لظلم، أكير من التضامن مع الجماعات وكذلك التفاعل مع القضايا الخارجية كالتضامن مع الشعوب الت 

  الحركات اإلجتماعية 
 
  تتعرض للمظالم، وكذلك عانت هذه الحركات من الظاهرة الصفوية كما هو الحال ف

الوطنية الت 

 السودانية. 
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 البحث فروض

   التحوالت  ان ترى اساسية فرضية من البحث ينطلق
 
، السياس   النظام ف    والتحول الدول 

 
 واالجتماعية االقتصادية البت   ف

   الداخلية
 
 التقليدية السياسية االطر  خارج الجديد  كاالحر  من نوع ولد  مختال  وسياسيا  اقتصاديا  واقعا  افرزت السودان ف

 . الجديدة االجتماعية الحركات قادته واجتماعية سياسية اهداف تحقيق الجل

 البحث منهجية

   سةاالدر  تعتمد 
 
   المنهج للفروض اختبارها  ف

 والمنهج جديدة، كظاهرة  االجتماعية الحركات وتطور  نشاة سةالدر  الوصف 

  
 الحالة سةادر  منهجو  بها، المرتبطة واالقتصادية السياسية تاوالمتغي   والظروف الظاهرة بدايات عىل للتعرف التاريخ 

اشتملت الدراسة عىل اربعة  . الحركات لهذه المحركة الداخلية الديناميات الستكشافالسياق السياس  الذي اوجدها و 

 :  مباحث جاءت عىل النحو التال 

 المفهوم: االجتماعية الحركاتواشتمل عىل ثالثة مطالب تحت عنوان  للدراسة المفاهيم   االطار مبحث االول بعنوان ال

  االساليب  و  و 
ابات النظرية لدراسة الحركات االجتماعية، و اال: الثان  الحركات االجتماعية.  وتاثي  العولمة عىل: ثالثالقي 

   مبحثالاما 
   االجتماعية للحركات التاريخية الجذور فقد جاء بعنوان  الثان 

 
واشتمل ايضا عىل ثالثة مطالب،  السوان ف

  و  بعنوان االول
  مرحلة التحرر الوطت 

   بعنوان الثان 
  حت 

مرحلة حكم االنقاذ  بعنوان الثالثو 1989مرحلة الحكم الوطت 

.اما   
  مطلبي   هما ) السياس   والتفاعل نامجالي   االجتماعية الحركاتفحمل عنوان  الثالث مبحثالالوطت 

 
حركة وجاء ف

عبارة عن تقييم  الرابع مبحثال(: النشاة واالهداف واساليب العمل، واثر العولمة عىل حركة التغيي  االن.  اآلني  التغي

  لدور حركة التغيي  االن. 
 المجتمع السودان 

 للدراسة المفاهيمي  طار اال : االول المبحث

 االساليب و  المفهوم:  االجتماعية الحركات: االول المطلب

 مفهوم الحركات االجتماعية

 للعديد من المنظورات الفكرية والفلسفية، لذلك سوف 
 
عىل  أكير الورقة ركز تتتنوع تعريفات الحركات االجتماعية تبعا

  موسوعة علم فالتعريفات مالئمة لموضوع البحث. 
االجتماع عرفت الحركات االجتماعية عىل  انها: "الجهود المنظمة الت 

" جانب أساس  أو أكير من المجتمع"، وه  " تنظيمات  يبذلها عدد من الناس المؤثرين وتهدف إل  تغيي  " أو مقاومة تغيي 

بعمق إل  دوائر القوة رسمية تنطوي عىل  درجة من االستمرار" وتعمل خارج القنوات السياسية المعتادة، وقد تنفذ 

وع التغيي    1. السياسية، وأنها تنطوي عىل  تعبئة الجمهور حول مشر

وعرفها )آالن إسكوت( عىل  أنها )فعل جماع  ينشأ عن أفراد يعون أن لهم مصالح عامة، ويدركون هوية خاصة لهم، ه  

ية، "أو بمقدورهم التهديد بها عيتهم جزء هام من هوية عامة، ويمتلكون تعبئة جماهي  ". وه  المصدر الذي تنشأ عنه رسر

هم عن األحزاب السياسية. وينشغلون أساسا بتغيي  أو حماية  االجتماعية.    يمتلكونها، وهذا ما يمي  
ومن ثم القوة الت 

                                                             
، القاه 1 ي العالم القري، )مركز البحوث والدراسات العربية واإلفريقية، مكتبة مدبولي

، 2005رة، اكرم عبد القيوم، عزة خليل، الحركات االجتماعية ف 

 . 27صـ 



6 

  
المجتمع. أو الموقع النست   لجماعتهم. ويرى "آالن تورين" أن الحركات االجتماعية ه  سلوك جماع  منظم لفاعل طبف 

  من أجل الهيمنة االجتميناضل 
  مجتمع معي   ضد عدوه الطبف 

 
 2. اعية عىل  التأريخية ف

  يقوم بها عدد كبي  من األشخاص 
يطانية الحركات االجتماعية بأنها "سلسلة متعاقية من الجهود الت  عرفت الموسوعة الي 

، وه  جهد جماع  ضعيف تنظيميا ولكنه يتسم باإلرصار عىل  دب عم صدق جماع  مؤداه أما هدف التغيي  االجتماع 

  بنية المجتمع ونظام القيم السائد. 
 
 تحقيق أو منع ما ف

 
 
ك بي   جماعة من الناس يعملون معا

عرف "رفعت سيد أحمد" الحركات االجتماعية بأنها "جهد جماع  ومطلب مشي 

رون بعدة مراحل لك  يصلوا إل  بوع  وباستمرار عىل  تغيي  بعض أو كل أوجه النظام االجتماع  والسياس  القائم وأنهم يم

هذا الهدف، وتبدأ عادة بحالة من القلق والتوتر الجماع  غي  المنظم لتنته  بتكتل صفوف ووع  القائمي   بالحركة 

  النظام. ي  وتوجيههم نحو هدف واحد محدد وهو تغي

  يبذلها 
ابا من يعرف إبراهيم البيوم  الحركات االجتماعية بأنها "تلك الجهود المنظمة الت  أو الهياكل القائمة لتكون أكير اقي 

  تؤمن بها الحركة. وهنالك تعريف آخر لها. ذو بعد اجتماع  يقول "يمكن اإلشارة إل  الحركة 
القيم الفلسفية العليا الت 

  االجتماع  باعتبارها )بعدد من األنشطة للدفاع عن مبدأ ما أو للوصول إل  هدف ما، كما تتضمن الحركة اال 
جتماعية بالمعت 

كة، وي ، وه  تشمل أيضا مجموعات من البشر يحملون عقيدة أو أفكار مشي  حاولون تحقيق بعض وجود اتجاه عام للتغيي 

، وه   3(. األهداف العامة   عملية التغيي  االجتماع 
 
ويري البعض أن الحركة االجتماعية ه  "محاولة قصديه للتدخل ف

  
 
 يستهدف تغيي  المجتمع، وتحدي تتكون من مجموعة من الناس، يندرجون ف

 
أنشطة محددة، ويستخدمون خطابا

سلطة النظام السياس  القائم. وتعريف آخر يري أنها تنظيمات شاملة مؤلفة من جماعات متنوعة المصالح، تضم حال 

  المجتمع مثل العمال والجماعات النسائية والطالب إل  جانب العنرص الفكري". أما 
 
"تشارلز تشكلها طبقات مهمة ف

" فقد قد  للحركات االجتماعية، حيث يعرفها بأنها " سلسلة مستدامة من التفاعالت بي   أصحاب السلطة  متىل 
 
مفهوما

  مجر 
 
، وذلك ف إذاعة هؤالء األشخاص  ىوأشخاص يضطلعون بالتحدث نيابة عن قاعدة شعبية تفتقد إل  تمثيل رسم 

  توزي    ع أو ممارسة السلطة وتدعيم هذه 
 
 4د. المطالب بمظاهرات عامة من التأييلمطالب واضحة إلجراء تغيي  ف

 : كة للحركات االجتماعية وهي  من خالل هذه المفاهيم يمكن حرص مجموعة من العنارص المشير

 أنها جهود منظمة )التنظيم(.  •

 لها أهداف.  •

 لها سياسات.  •

. عمل جم •   يستهدف التغيي 
 اع  تلقان 

 المكون الفكري.   •

•  .  وسائل تعبئة الجماهي 

 الوع  والرموز.  •

                                                             
 . 28نفس المصدر، صـ  2
، الحركات االجتماعية  3  . 15، صـ 2005القاهرة،  ، ترجمة ربيع وهبة، المجلس األعل للثقافة،2004ـ  1768تشارلز تلي
 . 15نفس المصدر، صـ  4



7 

 المشاركة الفعالة.  •

ي تقوم عليها الحركات االجتماعية مثل: 
 ويمكن استنتاج مجموعة من الركائز التر

  بناء القيم الثقافية، واألوضاع االجتماعية والنظم السياسية.  •
 
 خلل ف

 الرضا والسخط عىل  األوضاع القائمة. توافر الوع  بعدم  •

 حدوث مجموعة من األفعال المتصلة والمستمرة لجماعة معينة من الناس.  •

•  .  ان يستهدف هذا الجهد التغيي  االجتماع 

 من التنظيم لتعبئة جهد الحركات إل  نشاط ملموس.  •
 توافر حد أدن 

والمكانة االجتماعية  ايمان األعضاء بأن االنتماء للحركة يحقق لهم االستقرار النفس   •

 5ة. المفقود

 اساليب عمل الحركات االجتماعية: 

ها من  خالل تطور الحركات االجتماعية تبلورت مجموعة من آليات العمل واألسلوب الممي   للحركات االجتماعية عن غي 

 :  الحركات وه 

 ت مستهدفة. : وه  مجهود عام مستدام ومنظم يمىل  مطالب جماعية عىل  سلطا(Campaign)  الحملة 1

ة الحركة االجتماعية 2  . (Social movement repertoire)  زخي 

: WUNC  عروض الوقفة: 3  : تمثيل المشاركون لجملة من الصفات العامة الموحدة، وه 

 ترصف بوقار، ملبس مهندم، حضور رجال الدين والوجهاء، واألمهات مع أطفالهن.  : Worthinessالجدارة: 

  صفوف، غناء  : Unityالوحدة 
 
شارات موحدة، مثل وضع عصابات موحدة عىل  الرأس، أو الفتات أزياء موحدة، السي  ف

 وترانيم. 

ين، الموق : Numbrr.sالعدد  : الحارص   عىل  إلتماس، رسائل من القاعدة الشعبية أو المساندين، ملء عإعداد المشاركي  
ي  

 . الشوراع

ام   ، مقاومة القمع، : تحدي ظروف الطقس السCommentmentااللي   يئة، مشاركة واضحة من كبار السن والمعاقي  

اكات و/ أو التي  التضحية، االستعراضي
 6ع. ة، تسديد االشي 

ي  المطلب
 
ابات الالثان  نظرية لتفسير الحركات االجتماعية:االقير

  اربعة اتجاهات رئيسية،
 
ابات حاولت تفسي  ظاهرة الحركات االجتماعية وتنحرص ف :  هنالك عدة اقي   وه 

                                                             
ي احداث الثورات: دراسة حالة حركة كفاية،  5

 .  www.alhewar.orgإبريل موقع الحوار المتمدن  6هند احمد إبراهيم، دور الحركات االجتماعية ف 
، الحركات االجتماعية، مصدر سابق، صـ  6  39. تشارلز تلي
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: يطابق هذا االتجاه بي   الحركة االجتماعية والطبقة، ويرى أن التناقض بي   قوى اإلنتاج، والرصاع بي    اب الماركس  االقي 

  هذه الظاهرة عند القضاء عىل  الطبقة المسيطرة، 
  أنشأت الحركات االجتماعية، وسوف تختف 

الطبقات هو الخلفية الت 

 ولة، أي مرحلة الشيوعية. واالنتقال إل  حالة المجتمع بال د

 : ي
ي الوظيف 

 
اب البنان   تؤثر عىل  مجمل النظام االجتماع  وتهدد وجوده  االقير

يري أن نشأة الحركات االجتماعية، والت 

  من وجود خلل 
  تعان 

وز الحركات االجتماعية إنما يشكل انعكاسا للمجتمعات المريضة. الت    في 
واستقراره، وب  هذا المعت 

  مؤسساتها. 
 
 ف

  مواجهة موقف وإمكانات جديدة  نظرية تعبئة الموارد: 
 
تري أن الحركات االجتماعية ه  استجابة عاقلة ومنطقية ف

طرأت عىل  المجتمع حديثا، وتشكل فرص النتقال المجتمع من الوضع الحال  لوضع أفضل. ومن ثم ال ينظر للحركات 

كجزء من العملية السياسية والنظام السياس  نفسه، االجتماعية عىل  أساس انها مصدر من مصادر خلل المجتمع بل  

 7ه. رد وتوظيفها لصالح المجتمع وتطور وتسع  إل  الوصول به إل  )الصورة األفضل(، ويتم ذلك من خالل تعبئة الموا

اب الحركات االجتماعية الجديدة:  ابات المرتبطة بالعولمة، كما أن هذه الدراسة  اقير  عتمدها لتفسي  توه  احد االقي 

  ركزت عىل  التناقضات بي   الدولة 
  السودان. عىل  عكس االتجاهات الكالسيكية الت 

 
ظاهرة الحركات االجتماعية الجديدة ف

اب  وز الحركات االجتماعية، جاء اقي  والمجتمع، أو بي   الدولة والطبقة أو النظام االجتماع  ومؤسساته، كأساس لي 

( كفاعل اجتماع  الحركات االجتماعية الجديدة لينقل االهتما  
شكل الطرق األساسية يم إل  فهم وتحليل )التفاعل اإلنسان 

 .   عملية التغيي  االجتماع 
 
 ف

هذه النظرية للحركات االجتماعية كفاعل اجتماع  عاكس لتناقضات المجتمع الحديث بسبب العولمة، والنيو  رىت

  هذا االقي  
 
كي   ف

وقراطية المفرطة، ويتم الي  الية و البي  ان عىل  االختالفات القائمة بي   الحركات االجتماعية القديمة ليي 

  تشي  إل  االنتقال من الدفاع عن 
مصالح الطبقية إل  الدفاع عن المصالح غي  الطبقية المتعلقة بالمصالح الوالجديدة الت 

الجماعية والمراهنة عىل  الفئات اإلنسانية الكونية، وهو ما يعي  عن أن هذه الحركات االجتماعية تهتم أكير بتطوير الهوية 

 عن الطبقة العاملة. 
ً
 الوسىط بدال

 
 
  فيها جوهرا

 
اب باالبتعاد عن إطار الطبقة ويتبت  الهويات المتنوعة عابرة الطبقات، ويشكل المكون الثقاف يتمي   هذا االقي 

  تبتعد عن تلك
   للعمل والنشاط، ويركز عىل  الهويات والقيم واالعتبارات الثقافية الت 

األبعاد المادية واالقتصادية الت 

 دعت إليها الحركات االجتماعية )التقليدية(. 

ورة عىل  إطار إيديولوج   واحد 
جمع بي   أفراد تلك الحركة. فأالهم عند يإن تكوين هذه الحركات الجديدة ال يتأسس بالرص 

االجتماعية العامة والخاصة والسياسية هذه الحركات  من المرجعية السياسية هو قدرة الحركة عىل  المزج بي   القضايا 

   كلوالبيئة بالش
 
  من تخليص الالذي يمكنها من تحقيق الهدف العام، والمتمثل ف

  يعيشونها والت 
اب الت  حالة االغي 

اب اب االقتصادي الذي قصده )ماركس( لتشمل االغي   8ة. السياس  والبعد عن مؤسسات الدول تتعدي االغي 

 االجتماعية الحركات عىل لعولمةا تاثير : الثالث المطلب

  االجتماعية واالقتصادية والسياسية، باعتبارها 
 من تأثي  العولمة عىل  مجمل البت 

 
لم تكن الحركات االجتماعية استثناءا

  انكشاف الفضاءات، وتوفر 
 
  وجدت الفرصة ف

حركة كونية وقد تركت العولمة أبلغ األثر عىل  الحركات االجتماعية الت 

  أوقات قياسية، كما أن العولمة وفرت القدرة  ىمساحات كي  
 
للتحرك والوصول لفئات كانت من العسي  الوصول إليها ف

                                                             
: والحركات االجتماعية الجديدةالدولة محمود خليفة جودة،  7 ي  http://democraticac.de، موقع المركز الديمقراطي العرب 
ي 371صالح يارس، الحركات االجتماعية: الجوهر ـ والسياقات المفرسه )مجلة الثقافة الجديدة، العدد  8

 (. 33، ص 2015، كانون الثاب 
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  أماكن أخري من العالم فتبادلت التجارب واألفكار، وانخفضت التباينات 
 
ة ف عىل التواصل مع الحركات االجتماعية النظي 

  أصبحت تتوفر لهذه الحركات عىل  المستو والفروق بي   هذه الحركات، فضال عن المنارصة والمساند
.  ىة الت   

 الكون 

  عالم التكنولوجيا المتقدمة قد أدخلو 
 
( مما ال شك فيه أن منظم  الحركات االجتماعية الدولية ف يقول )تشارلز تىل 

نت. والمناشدات عي  الشبكة وقو    أداءهم. فالمواقع عىل  اإلني 
 
ائم وادمجوا تقنيات واسعة لالتصاالت الرقمية ف

(. وتنسيق االتصاالت زادت من عدد األشخاص المتاح  يد و)مواقع التواصل االجتماع  ونية ورسائل الي 
المناقشات اإللكي 

 9م. ل بهم والمحافظة عىل  االتصال معهاالتصا

، فوجد أنها تؤثر بعدة طرق   النشاط السياس  الدول 
 
 منها:  أجري )النس بينيت( دراسة حول تأثي  التقنيات عىل  التغي  ف

 للحركات االجتماعية السابقة، فاالتصاالت الرقمية  •
 
 من شبكات مكثقة نسبيا

ً
تكوين شبكات مرنة البنية بدال

 تعد حيوية بالنسبة لالتصاالت والتنسيق بي   النشطاء. 

•   
 
تقليل التطابق بي   النشطاء المحليي   والحركة ككل، وذلك بإتاحة طرح عدد كبي  من القضايا المحلية ف

 الحركة. خطاب 

  الحركات االجتماعية.  •
 
 خفض تاثي  الفكر أو األيديولوجيه عىل  انخراط األفراد ف

التقليل من األهمية بالنسبة للتنظيمات المحلية والوطنية المتماسكة والقادرة عىل  االستمرار والغنية  •

 بمواردها كأسس للنشاط السياس  للحركة االجتماعية. 

اتيجية للتن •  ظيمات المفتقرة للموارد داخل الحركات االجتماعية. زيادة المزايا اإلسي 

•  . ة رسيعة التغي   تعزيز خلق حمالت دائمة )حماية البيئة( مع أهداف مبارسر

 10ة. دي وجها لوجه مع االداءات الضمنيالجمع بي   األداءات القديمة للتواجد الجس •

 ة عىلي اساليب الحركات االجتماعيةأثر العولم

ات المتوسطة جميعها تزيد  :  Campaiginsالحمالت  ، والتغي  ات من أعىل  إل  اسفل ومن أسفل إل  أعىل   ألن التغي 
 
نظرا

  تتقاسم المصالح، وعىل  المستوي المتوسط تقلل من تكلفة االتصاالت بي   هذه المواقع، 
من التواصلية بي   المواقع الت 

  تضم أهدافا 
ة مختلفة.  فمن الممكن أن نتوقع إزدياد معدل تكرار الحمالت الت    مواقع كثي 

 
امنة ف  متشابهه ومي  

ة التحركات  نامج والهوية والمكانة  : repertdinsزخير ات الخاصة بمطالب الي    االعتماد عىل  التعبي 
 
يتوقع أن تخفض ف

ابط    تتواصل وتي 
 المؤيدين لتحركات مشجعه عىل  المستوى المحىل  والت 

ك لجميع المشاركي  
  تتطلب التواجد المشي 

الت 

  اتصاالت طويلة ودقيقة. عي  

:  : WUNS displaysعروض الوفقة    يتوقع تشعبا إل  جانبي  

  العالم.  الجانب األول: 
 
  أي مكان ف

 
اف رسي    ع ف ام ستحىط  باعي   طرق التعبي  عن الجدارة والوحدة والرقم العددي وااللي  

                                                             
، مصدر سابقن صـ  9  . 212تشارلز تلي

 . 213نفس المصدر، صـ  10
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 : ي
 
  تفصح عن عالقة الجانب الثان

المحلية المجموعات المشاركة ببيئتهم  إن تأخذ الرموز الخاصة بعروض الوقفة والت 

اي  11د. طابعا محليا وبشكل مي  

 انماط الحركات االجتماعية

هناك نمطي   من الحركات االجتماعية، هما الحركات االجتماعية الجديدة، والحركات االجتماعية القديمة. حيث يمكن 

 :  التميي   بينهما بعدة سمات للحركات االجتماعية الجديد، وه 

  هويات متنوعة عابرة للطبقات، وأن أهدافها ثقافية أنها  .1
  إطار الطبقة، وأنها تبت 

 
بعيدة عن التحديد ف

  
باألساس، وتعتمد عىل  التنظيم غي  الرسم  )الرخوة( وتتمي   بمستوي وع  مرتفع كما أنها تنبذ التفكي  الغان 

، وال تعتمد عىل  الرصاع من أجل مصالح هوياتية، وتسع  إل  ال تعبي  عن تغيي  أنماط الحياة أكير الرصاع 

 مما تسع  إل  التأثي  البنيوي. 

2.   
 
(، فه  مناهضة لالختالف ف الحركات االجتماعية القديمة يمكن وصفها بالطوباوية كما عند )جي   كوهي  

 .
 
ض االختالف مسبقا  االقتصاد والدولة، بينما الحركات االجتماعية الجديدة تفي 

  واجتماع  واقتصادي. خطاب الحركات االجتماعية ا .3
 
، فهو سياس  وثقاف

 
 لجديدة يكون أكير اتساعا

جوازي، أي خارج مؤسسات الدولة، ومثلت  .4 نشأت الحركات االجتماعية الجديدة خارج اإلطار العام الي 

 عالقة خصومة مع أجهزة الدولة ألنها ابتعدت عن الطرق التقليدية للوصول للسلطة. 

دة إل  تحقيق المزج بي   مختلف جوانب الحياة االجتماعية وتؤدي أفكارها تسع  الحركات االجتماعية الجدي .5

  كيفية ممارسة السلطة. 
 
 ف
 
 جديدا

ً
 إل  توسيع النشاط السياس  فه  تقدم بديال

تربط الحركات االجتماعية الجديدة بي   القضايا العامة والخاصة، وبي   القضايا السياسية واالجتماعية  .6

  منها األفراد داخل المجتمعات.  والبيئة، والهدف منها هو 
  يعان 

اب الت   محاولة تخىط  حالة االغي 

للضغط  كما تتمي   هذه الحركات االجتماعية الجديدة بأنها ال تسع  المتالك مؤسسات الدولة، وإنما تسع .7

  مجال نشاطها فه  تسع عىل
 
سيخ نمط فعال من  هذه المؤسسات، وال تزاحم األحزاب السياسية ف لي 

  كافة المستويار المشا
 
 12ت. كة االجتماعية ف

ي  المبحث
 
ي  االجتماعية للحركات التاريخية الجذور : الثان

 
 السودان ف

ي  التحرر  مرحلة: االول المطلب
 الوطت 

ة ما بعد الحرب العالمية األول  
م بدايات تبلور حركات اجتماعية وسياسية سودانية، أبرزها )مؤتمر 1917شهدت في 

( عام  ، حيث اقام 1939الخريجيي    عىل  الزراعة التقليدية والرع 
 
 قائما

 
 ريفيا

 
  يعد مجتمعا

م. وكان المجتمع السودان 

  اطار الت
 
وعات زراعية عمالقة ف   االستعمار مشر

 
انية للحكومة، وأيضا دعم مصانع الملبوسات ف حديث بغرض توفي  مي  

                                                             
د. إبراهيم البيومي غانم، الحركات االجتماعية.. تحوالت البنية وانفتاح المجال، موقع اسالم اونالين 11

http://www.islamonline.net/arabic/mafaheem/2004/05/article01.shtml 
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وع والحكومة، وكذلك ربطت  ( بالقطن الخام، وقد ظهر نوع جديد من عالقات اإلنتاج بي   المزارع وادارة المشر )النكشي 

  العاصمة وأصح وزعالمزارع المحىل  بالسوق العالمية حيث ي
 
  المراكز ف

 
اب المصانع بينما ظل فائض االنتاج للوسطاء ف

  
ورة تنظيم انفسهم حت    هذه العالقة، هذا الواقع جعل المزارعي   يوعون برص 

 
المزارع المحىل  هو الحلقة االضعف ف

  تأسيس إتحاد المزارعي   عام )
 
(. بقيادة )شيخ األمي   1953يتمكنوا من فرض عالقة إنتاج تراع  مصالحهم. وقد نجحوا ف

( ويوسف أحمد ا ، عبد هللا محمد األمي   برقاوي، وداوود عبد الجليل، وجابر عثمان. وكانت حركة محمد األمي    
لمصطف 

،  
  هذه المرحلة بالتوجه اليساري، ووجدت تشجيع من الحزب الشيوع  السودان 

 
وعىل  الرغم من أن  13المزراعي   متأثرة ف

اع مكاسب لصالح المزارعي   إال أنها تساند  أهدافها كانت فئوية وتسع قضايا الفئات األخرى وتدعمها كما كانت مرتبطة الني  

 عىل  مستو 
 القارة اإلفريقية.  ىبحركة الفالحة العالمية وروابط المزارعي  

ها    مجال الخدمات، مثل النقل، والصيانة والشحن والتفري    غ وغي 
 
، انشاء مهن تعمل ف   اإلنتاج الزراع 

 
صاحب التوسع ف

  وصل إل  تأسيس نقابة  من الخدمات، وأفرز هذا القطاع الذي شمل
قوة عاملة سودانية، أيضا نوع من التنظيم تطور حت 

  تكوين هذه النقابة، وذلك نتيجة ل
 
   الوضاععمال، وقد كان للعمال المهرة الدور البارز ف

دية للعامل الفت  االقتصادية المي 

  حركتهم من أجل تغيي  ذلك الوضع وما يت
وط خدمة واضطهاد، وذلك بسبب السياسات االستعمارية الت  صل به من رسر

 :  
 سواء اتخذ ذلك التحرك شكل المفاوضات أو المواجهة. كما كان الهدف من إنشاء النقابة أن تقوم باآلن 

  هيئة لتحسي   مستو  •
 
تهم االقتصادية والثقافية ولرعاية مصالح العمال والدفاع عن معيشتنظيم العمال ف

وعة لتكون حلقة وص ، وللدفاع حقوقهم باألساليب المشر   عن ل بي   العمال والمخدمي  
 
حقوق أعضائها ف

 باالعتماد عىل  الطرق القانونية. 
 مواجهة المخدمي  

 تقديم مساعدات مادية ومعنوية لألعضاء وإنشاء الجمعيات التعاونية وما شابه ذلك.  •

ات األدبية والعلمية بهدف تطوير المستو  • الجمعيات التعاونية وما  التعليم  لألعضاء، وإنشاء ىتنظيم المحارص 

 14ك. شابه ذل

  إطار من الوع  اإليديولوج   لتحقيق مصالح 
 
والمالحظ مرة أخري أن هذه الحركة العمالية مرتبطة بأطر الدولة وتعمل ف

  تولت انتماءات فئات خاصة، ونجد أن االيدولوجيا الماركسية كانت المحرك للعمال، ويتضح ذلك من 
القيادات الت 

، والشفيع أحمد الشيخ، اللجنة المر  ( و الطيب حسن، إبراهيم زكريا، قاسم أمي   كزية لنقابة العمال أمثال: )سليمان موس 

الحاج عبد الرحمن، وهنالك قيادات من أحزاب أخري مثل )األشقاء( و )األمة(، مما أعىط  الحركة النقابية العمالية بعدها 

 السياس  وانفعالها بالقضايا الوطنية. 

  الدواوين الحكومية، حيث انشأ المدارس األولية، وأنشأ أقام االست
 
عمار بنية تعليمية من أجل تخري    ج موظفي   وكتبة ف

  العديد من الروابط 
 
 الطبية، وهذا الواقع أفرز طبقة من المتعلمي   شكلوا أنفسهم ف

كلية غردون التذكارية، ومدرسة كتشي 

مقاومة  الناحية السياسية لإلدارة االستعمارية، والعمل عىل والجمعيات من اجل التقدم بمطالب إصالحية خاصة من

  توجت بإنشاء )إتحاد المعلمات( عام 
م، 1949الوجود االستعماري، فظهر اتحاد طالب كلية غردون والحركة النسوية حت 

  ا
 
  ويعتي  اتحاد المعلمات هو أول تنظيم نقان   للنساء بالسودان، وكان يهدف ال تحسي   وضع المرأة ف

لمجال الوظيف 

  عام 
 
  المجتمع، وف

 
( 1952وف   برئاسة )فاطمة طالب( وسكرتارية )نفيسة أحمد األمي  

  السودان 
م، تكون االتحاد النسان 

 واقتصاديا وسياسيا، وانعاش  ىونص دستور االتحاد عىل  أن هذا االتحاد يهدف إل  رفع مستو 
 
المرأة السودانية اجتماعيا

                                                             
، مقابلة مسجلة   13  . 18/9/2015مع الباحث يوم حسبو.ابراهيم، قيادي بحركة تحالف المزارعي  

ي السودان،  14
 www.ahewar.org ، موقع الحوار المتمدن 1956ـ  1900تاج الرس عثمان، خصوصية نشأة وتطور الطبقة العاملة ف 

http://www.ahewar.org/
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  االتصال وحركة  وعىل  الرغم 15،الوع  القوم  
 
  سلوكها نقابات العمال والمزارعي   خاصة ف

 
من أن نقابة النساء شابهت ف

 للمصالح الفئوية، 
 
، إال أنها خالفت النقابتي   من حيث األهداف، فقد كان هدف النقابة النسائية متجاوزا التضامن العالم 

 . حيث شملت خدماته النساء بمختلف أوضاعهم االجتماعية واالقتصادية

ي  المطلب
ي  الحكم مرحلة: الثان 

ي  الوطت 
 1989 حتر

ة ما بعد االستقالل بالنشاط والضغط من أجل تحسي   أوضاع العمال المعيشية 
  في 

 
إتسمت انشطة نقابة العمال ف

 . وكذلك تم استخدام هذه النقابة سياسيا من أجل الضغط عىل  الحكومة من أجل مقاطعة أي تعاون مع المعسكر الغرن  

  عام 
 
  1958وف

 
اب العام ف  16. 1988 اكتوبر  21م عارضت اتجاه الحكومة لقبول المعونة األمريكية، وأعلن اإلرص 

وظلت نقابة العمال تعارض النظام العسكري )حكومة عبود( األول مما دفعه لحل النقابات وسجن قادتها، واصدار قانون 

  التضامن مع ا
 
اب، والحق ف لنقابات االخري، إال أن النقابات واصلت العمل جديد للنقابات صادر بموجبه حق االرص 

  اسقاط الحكومة، 
 
  العام الذي دعت له، ونجحت بالتعاون مع القوي الحزبية ف

  العصيان المدن 
 
  شاركت ف

الشي حت 

  الحكومة 
 
  كيان اسمته )جبهة الهيئات( وشاركت ف

 
  هذه المرحلة نجد أن النقابات السودانية شكلت نفسها ف

 
وف

 حزبيا باعتبارها ااالنتقالي
ً
 ىرع للقو ز ة، وهذا يوضح مدي التسييس لهذه الحركات النقابية، وأن جوهرها كان عمال

  توجهها وتست
 لها من أجل تحقيق أهدافها. غالسياسية وه  الت 

  المعروف ب  )ثورة مايو( بقيادة العقيد 
  بداية الحكم العسكري الثان 

 
ي)ف  لها كان موقف نقابة العمال مؤ   (جعفر نمي 

 
يدا

ة تأييد قوامها رب  ع مليون عامل باعتبار أن  اكية، وقد سي  االتحاد مسي 
بسبب رفع الحكومة الجديدة للشعارات االشي 

  والتوجه نحو المعسكر لالحكم الجديد معي  عن مصالح العمال. ولكن بعد تغيي  الحكومة 
 
ف تحالفها مع المعسكر الشر

  17 الرصاع بإعدام زعيم النقابة )الشفيع أحمد الشيخ(.  بة العمال وانتهالغرن   بدات المواجهة بينها وبي   نقا

 حركة المزارعير  

سة من أجل  لم يكن مسار تكوين حركة المزارعي   مختلف بشكل كبي  عن حركة العمال فقد قاد المزارعون معارك رسر

  النيل
 
  نقابات مناطقية، حيث نجح المزارعون المنتجون للقطن ف

 
األبيض ووالنيل األزرق، ونهر القاش  تنظيم أنفسهم ف

(. وبمساندة اتحاد العمال تم تأسيس اتحاد مزارع    
  تأسيس إتحادات، ولحق بهم مزارع  النيل األبيض )جنوب كوست 

 
ف

، واتحاد مزارع  الجزيرة، وكانت هذه االتحادات متأثرة باالتجاهات اإليديولوجية خاصة اليسارية، االقليم الشمال 
كما    18

 بمجريات السياسة اليومية  قامت
ً
من أجل خدمة مصالح فئوية للمزارعي   ويالحظ أن حركة المزارعي   كانت أقل تفاعال

  يد القوة اليسارية. 
 
 من اتحاد العمال الذي تحول ألداة سياسية ف

 
 
  ثورة  لم تكن حركة المزارعي   استثناءا

 
  ظاهرة المشاركة ف

 
اك1964ف   جبهة الهيئات م ضد نظام )إبراهيم عبود( واشي 

 
ها ف

  تشكل منها غالبية اعضاء الحكومة االنتقالية. 
 الت 

                                                             
وت،  15 ي السودان،)دار الجيل، بي 

 . (126، ص 1992محمد سعيد القدال االسالم السياسي ف 

، مركز دراسا 16 ي
ي البناء الوطن 

ي ف 
ي السودان خلفية تاريخية،)ورشة دور منظمات المجتمع المدب 

ي ف 
ت بهاء الدين مكاوي، منظمات المجتمع المدب 

ق االوسط وافريقيا،مارس   . (2005الرسر

ة وثورة أكتوبر.. هل َرِضَيت ِمَن الغنيمة باإلياب، مو  17 ة السودانيَّ ، الحركة النقابيَّ  . http://www.altaghyeer.infoقع الراكوبة، الواثق كمي 

ي السودان، 18
 . 136، ص 1992،ترجمة محمد عل جادين)مركز الدراسات السودانية، القاهرة، 1955-1946سعد الدين فوزي،الحركة العمالية ف 
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  الديمقراطية الثانية والثالثة حيث كانت اقرب إل  وصف الحزب السياس  من الحركة 
ن    في 

 
وشاركت حركة المزارعي   ف

اب عن العمل من   يد هذه  ىأقو  االجتماعية بل تحولت إل  زراع من أزرع االحزب السياسية، وكان سالح االرص 
 
االسلحة ف

 النقابات. 

 الحركات الفئوية

  السودان، وقد 
 
  الحياة العامة والنظام السياس  ف

 
ان تطور الحياة االجتماعية واالقتصادية ادي إل  مزيد من التعقيد ف

  نقابات فئوية، فظهر ال ظهور أفرز تعقد اجهزة الدولة واتساعها 
 
اتحادات  تفئات جديدة سعت إل  تشكيل نفسها ف

 . ، والفنانيي   ، والقضاة، والمشحيي   ، والمعلمي    الطالب، واالطباء والمهندسي  

 الحركة الطالبية

  لطالب كلية غردون الذي 
  السودان فمنذ تكوين المؤتمر الوطت 

 
لم تكن الحركة الطالبية بعيدة عن الحراك السياس  ف

 سياسيا  اعتمد اسلوب العمل الشي ومن ثم تحول التحاد طالب جامعة
 
الخرطوم بعد االستقالل، ظل االتحاد يلعب دورا

  إفريقيا، وداخليا ظل اتحاد الطالب احد أهم 
 
  ف

  دعم حركة التحرر الوطت 
 
زرع العمل اولم يكن اتحادا مطلبيا، وساهم ف

ات الحكم العسكري مطالبا بالتحول نحو النظام    في 
 
  السودان وقاد العديد من المظاهرات ف

 
الديمقراط  السياس  ف

  طليعة القو 
 
، وكان ف   اسقطت نظام حكم الرئيس )إبراهيم عبود(  ىالحزن  

 م. 1964الت 

ي( منذ العام  ة الرئيس )جعفر نمي    في 
 
م  حلت جميع اتحادات الطالب وحاول النظام الجديد تأسيس اتحادات 1969وف

  قيادة الطالب وظلت الحركة الطالبية تقاوم النظام وتسي   نجحإال أنها لم ت 19(. ليه له تحت اسم )الجبهة التقدميةموا
 
ف

ى. وكان مستوى نشاط حركة الطالب يعكس الظرف السياس  ومدي توافق واختالف القوي الحزبية،  المظاهرات الكي 

 .
 
 وظلت الحركة الطالبية من أكير الحركات تسييسا

 الحركة النسائية

ة الحك توسع   في 
 
  يعي  عن المرأة السودانية نشاط الحركة النسائية ف

، حيث سعت المرأة إل  تكون كيان وطت   
م الوطت 

( حيث كانت أبرز أهدافه ه  النضال من أجل حصول النساء عىل  حقوقهن السياسية،   
  السودان 

فكونت )االتحاد النسان 

  الدستور خاصة بعد أن تشكلت لجنة لوضع دستور السودان ولم 
 
 20لجنة عىل نساء. تشتمل عضوية الوالنص عليها ف

، واستطاع   
وقد ترأست األستاذة )فاطمة محمد إبراهيم( االتحاد وه  عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوع  السودان 

 الحزب توظيف هذا االتحاد من أجل تحقيق أهدافه السياسية واإليديولوجية. 

  العام 
 
وظلت الحركة النقابية تناضل ضد الحكم م صعد نظام )إبراهيم عبود( للسلطة وقام بحل كل النقابات، 1958ف

  المظاهرات واالنتفاضة الشعبية 
 
، وقد شاركت المرأة بقوة ف   شكل تيارات لم تأخذ شكلها التنظيم  الرسم 

 
العسكري ف

اعها حق    اطاحت بنظام )إبراهيم عبود(. إن أبرز هدف استطاعت أن تحققه الحركة النسائية السودانية هو اني  
الت 

ة التصويت وا   في 
 
  أول انتخابات ف

 
 عىل  الخريجات فقط، حيث أصبح حق لكل امرأة وف

 
شيح الذي كان مقصورا لي 

لمان، ومن خالل    االنتخابات ودخلتا الي 
 
الديمقراطية الثانية تقدمت سيدتان لخوض المنافسة االنتخابية، وقد فازتا ف

  الذي عاد للنشا
ط مرة أخري، وبالتعاون مع اتحاد العمال، تقدمت النساء لجنة الدفاع عن حقوق المرأة باالتحاد النسان 

  اكتوبر 
 
  األجور، وقد نجحت جز 1967بمذكرة ف

 
اعم تطالب بتحقيق مبدأ المساواة ف   اني  

 
 ف
 
   ئيا

هذا الحق للنساء الالن 

  تم ادخال موظفات الخدمة 
  األجر مستمرة حت 

 
المعاشية حصلن عىل  درجات جامعية فقط. وظلت المطالبة بالمساواة ف

                                                             

 بهاء الدين مكاوي، مصدر سابق.  19

ي السودان والتحديات 20
ي تواجهها.  وليد عثمان النقر، بروز حركة نسوية جديدة ف 

 http://www.alrakoba.netالن 
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  الضغط من أجل تعديل قانون المخدم والمستخدم لمنح النساء العامالت إجازة 
 
  االجر، كما نجحت ف

 
  المساواة ف

 
ف

  عام من االلتحاق بالخدم "وضوع " بأجر كامل لمدة شهر قبل الوالدة وشهر بعد الوالدة، وذلك
 21ة. بعد مض 

ي"   بقيادة "جعفر نمي 
ة الحكم العسكري الثان    في 

 
  هو تأييد  ف

مدعوما من الحزب الشيوع  كان موقف االتحاد النسان 

االنقالب حيث لم يكن لالتحاد موقف مغاير لموقف الحزب الشيوع  بل كانت مواقفه متماهية تماما مع توجهات 

لك الحزب، وبعد نفض النظام العسكري التحالف مع الحزب الشيوع  وتدهور العالقات بينهما، صدر قرار بحظره، وكذ

  القطاع العام وزج ببعض كوادر االتحاد 
 
 لذلك، وتم تشي    ح قياداته العامالت ف

 
  تبعا

  السجو  حل االتحاد النسان 
 
 22ن. ف

  مع مصالحه فأنشأ اتحاد نساء السودان والذي احتكر الحركة 
ي بإعادة تنظيم الحركة النسائية بما يتماسر قام نظام النمي 

( الواجهة السياسية للنظام العسكري. بعد االنتفاضة النسائية واصبح رافدا من روافد أما اك 
نة المرأة ب)االتحاد االشي 

ة الديمقراطية الثالثة  ت في    للعمل والنشاط مرة أخري. ولكن تمي  
ي( عاد تنظيم االتحاد النسان  عىل  نظام )جعفر نمي 

  المجال العام بنشاط واسع للحركة النسائية، حيث نشأ اتحاد النساء الديمقراط  بدعم من اح
 
زاب سياسية وناشطات ف

 23. العربية المرأة رابطةكما نشطت الجمعيات النسوية مثل 

ي  االنقاذ  حكم مرحلة: الثالث المطلب
  الوطت 

ة صعود  ، حيث شهدت ذات الفي    بنية النظام الدول 
 
ى ف ( مع تحوالت كي  تزامن انقالب اإلنقاذ بقيادة )عمر البشي 

  النظام الرأسمال  وحيدا 
 
، هذا التحول ف  

  وتفكك االتحاد السوفيت 
 
ف ، وانهيار المعسكر الشر   الشأن الدول 

 
ومتحكما ف

ورة سيادة حكم القانون،  ان القوى الدولية كان له تداعيات عىل  األوضاع اإلقليمية والمحلية. أن الدعوات الدولية لرص 
مي  

  السودان. والتحول الديمقراط  واطالق الحريات العامة انعكس عىل  انماط و 
 
 أشكال الحركات االجتماعية ف

  ذات الوقت أثر نظام 
 
سادت انماط من الحركات االجتماعية ذات المطالب غي  الفئوية عابرة للهويات والطبقات، وف

( عىل  نشاط الحركات االجتماعية الفئوية من أجل السيطرة عليها  الحكم العسكري ذو التوجه الراديكال  )االسالم السياس 

ها وفقا لنموذج التوجه االسالم  والتخلص من الطابع اليساري الذي ظل يالزمها منذ التأسيس. وإعاد  ة توجيهها وتأطي 

 الحركات الحقوقية

 ،   السياسة الدولية عىل  الصعيد المحىل 
 
  أحد افرازات التحوالت ف

 
تعد الحركات والتنظيمات المهتمة بالشأن الحقوف

ام بها وشجعت عىل  إنشاء حركة حيث ساهمت المنظمات العابرة للقار  ورة االلي     نشر مفاهيم حقوق اإلنسان ورص 
 
ات ف

  والمادي. 
  الضغط من أجل و حقوقية وطنية عي  الدعم الفت 

 
نشأة الجمعية السودانية لحقوق اإلنسان ومارست عملها ف

  الدستور، كما عملت عىل  رصد االنتهاكات، و 
 
  مختلف الحاالت. وطالبت التقاري اصدار تضمي   مبادئ حقوق اإلنسان ف

 
ر ف

، وحق عدم التعرض للتعذيب، وحق عدم التعرض للسجن بسبب    الحياة، حق حرية الفكر التعبي  والضمي 
 
بالحق ف

يعات الرجعية، والحقو  و القواني   والتشر   الير
 
 24ة. ق االقتصادية والمشاركة ف

 الحركة الزراعية

                                                             
 نفس المصدر.  21

22، ي
يعي للحركة النقابية السودانية، موقع اتحاد العمال السوداب   االتحاد العام لنقابات عمال السودان، التطور التنظيمي والترسر

http://www.swtuf.org 

ي السودان )دار جامعة الخرطوم  23
، الخرطوم،الطبعة الثانية، حاجة كاشف بدري، الحركة النسائية ف   (124ص 2002للنرسر

، العدد  24 ي عرسر
ي السودان )آفاق إفريقية، المجلد الثاب 

ي ف 
ف محمد حسن، المجتمع المدب   (. 118، ص 2004، 40ارسر
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بعد حل كل المنظمات القائمة عند صعود حكومة اإلنقاذ إل  السلطة ومنع الحركة الزراعية من تنظيم مناشطها، صدر 

هو اعاادة تنظيم عمل هذه المنظمات بالشكل الذي يجعلها أحد روافد  منهقانون لتنظيم عمل هذه المنظمات، وكان 

ات المناطق الزراعية، حيث حرصت الحكومة عىل  أن يكون قادة السلطة وتكون االتحاد العام لمزارع  السودان، واتحاد

 االتحاد من الموالي   لها. 

  إطار المعارضة السياسية، لتعمل كمناوئ للسلطة الحاكمة
 
مثل ) تحالف  بالمقابل نشطت حركات أخري نظمت نفسها ف

 .)  قبل تول  حكومة اإلنقاذ، و  المزارعي  
( الذي يسع  لتحييد  الذي يضم أبرز قيادات حركة المزارعي   )حراك المزارعي  

 25ة. حركة الفالحية من تجاذبات السياسال

 الحركة العمالية

اك  إل  إض
 أدي انهيار المعسكر االشي 

 
  البنية الدولية والداخلية اكي  األثر عىل  الحركة العمالية، فدوليا

 
اف عكان للتحوالت ف

اف العمال عإض إل ىالدول سياسة خصخصة القطاع العام الذي اد قوة العمل مقابل راس المال، وكذلك اتباع الكثي  من

هذا الواقع انتج شكل جديد من الحركات العمالية نظمت نفسها تحت اسم )حركة  والحركة العمالية بشكل عام. 

عية( وتطالب هذه الحركة بتعويضات جراء ما لحق بهذه الفئة من ار  المفصولي   من الخدمة العامة(، و)النقابات الشر أرص 

. وكذلك تعديل القواني   بما يمنع فصل ا
 
 لعاملي   بالخدمة العامة سياسيا

 الحركة الطالبية

  النشاط رغم أن السلطات جمدت االتحادات الطالبية 
 
ة حكم اإلنقاذ بحيوية وتوسع ف   في 

 
امتازت الحركة الطالبية ف

ات، وعملت عىل  السيطرة عليها بواسطة طالبها  ، وعىل  الرغم من ذلك ظلت الحركة الطالبية الجامعية لفي 
الموالي  

  الجامعات، وتمحور العمل ال
 
 عن األطر التنظيمية ف

 
  ن   زحتنشط بعيدا

 
 المعارض حول الطالب عي  المكاتب الطالبية ف

ة حكم اإلنقاذ بأنها حركة شديد الت   في 
 
 26س. يبسساألحزاب السياسية، لذلك يمكن وصف الحركة الطالبية ف

  الجديدةير التغيحركات 

  السودان وبعد تكلس هياكل األحزاب السياسية، وغياب تعاقب األجيال داخلها، 
 
  أفق التغيي  السياس  ف

 
نتيجة لالنسداد ف

  تشكيل نوع جديد من التنظيمات ذات المطالب 
 
سياسية، وتنادي بالتغيي  البدا الناشطي   خاصة من الشباب ف

ولم تقترص عىل  فئات محددة، ولكنها ضمت فئات من مختلف الفئات االجتماعية، الديمقراط  وسيادة حكم القانون، 

م بأيديولوجيا معينة ولكنها ركزت عىل  تحقيق أهدافها.ومن أبرز هذه الحركات حركة )التغيي  اآلن، وحركة 
كما أنها لم تلي  

ارة(.   )قرفنا(، وحركة رسر

ة   العام  خالصة: تجربة الحركات االجتماعية السودانية منذ في 
م، اتسمت بالتبعية للقوى السياسية 1998االستعمار وحت 

، وهذه التبعية حرمتها من    التغيي 
 
 يعي  عن مصالحها ورؤيتها ف

ً
 مستقال

ُ
  المتصارعة، ولم تستطع أن تشق طريقا

 تبت 

  تقود المجتمع. كما أن البنية االقت ىأطروحات أخر 
  األفكار الت 

 
صادية المرتبطة بالتحديث يمكن أن تؤدي إل  تنوع وثراء ف

 
 
، وكان الفكر الماركس  هو أكير األفكار إلهاما ، والمثقفي   ، عند العمال والمزارعي     ظهور الوع  الحرك 

 
 ف
 
 رئيسا

 
مثلت سببا

ة االستعمار  ة الحرب الباردة.  للحركات االجتماعية منذ في    نهاية في 
 وحت 

                                                             
 بهاء الدين مكاوي، مصدر سابق.  25
 :news.com/?p=19840-www.sudan//httpاكرم ابراهيم البكرى، ومرة أخرى العنف السياس وسط طالب الجامعات عنف الدولة،  26
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نامج. االجتماعية الحركات: الثالث المبحث  السياسي  والتفاعل . الير

 العمل  واساليب واالهداف النشاة(: اآلن التغيير  حركة:  )االول المطلب

 النشأة

  يناير 
 
  العام 2010تأسست الحركة ف

 
، وبالتال  تعتي  2008، ونبعت فكرة تكوينها من داخل عدد من أحزاب المعارضة ف

  حركة 
 
العمال والمزارعي   )التقليدية( رغم أن الحركة لم تعمل ليست ببعيدة عن األحزاب السياسية، كما هو الحال ف

  عدد من االحزاب السياسية حررها من اإليديولوجية 
 
، ولعل نشأتها  كمبادرة من ناشطي   ف تحت إطار فكري لتنظيم معي  

 27ر. ة العامة لها ه  الميل نحو اليساالواحدة. وه  تعمل عىل  النهل من مشارب مختلفة، ولكن السم

 األهداف

  آن واحد حسب الحوجة، حيث تقوم 
 
  وتنفيذي ف

تهدف حركة التغيي  اآلن باعتبارها حركة تعمل كجسم تنسيف 

، كما تقوم  بالتنسيق بي   المجموعات والجمعيات المختلفة عندما تطرأ قضايا تتطلب بذل جهود موحدة لخلق تأثي  اكي 

  السلطة، وكذلك العمل الحركة بتنفيذ برنامجها الخاص وحمالتها المختلفة، وتهدف ا
 
لحركة إل  إحداث تغيي  سياس  ف

وبناء مثال  28ة. مة، ومناهضة تفكيك المرافق العامعىل  وقف الحروب األهلية، والتهميش، والفساد وسوء اإلدارة العا

  للدولة السودانية تضمن رخاء ورفاه أبناء وبنات الشعب، وتضمن نظام تمثيل ومحاسب
  إدارة  ةمدن 

 
ألهل السودان ف

 : تسع الشئون بالدهم.و 

يعية والتنفيذية وأجهزة الدولة المسيسة.  .1  إسقاط النظام وتفكيك مؤسسات السلطة التشر

وضع أسس للمحاسبة عي  القضاء وضمان محاكمة كل من ارتكب جرائم الفساد السياس  والمال  وانتهاكات  .2

داد    حق أبناء شعبنا واسي 
 
 أموال الشعب المنهوبة. حقوق اإلنسان ف

  ديمقراط  تعددي تفّعل فيه الحقوق األساسية ويضمن عدم المساس بها  .3
وضع األسس لنظام مدن 

وة.   بواسطة السلطات العامة، ويفتح الباب للتنمية المتوازنة والتوزي    ع العادل للير

عهود الدولية لحقوق اإلنسان إلغاء كافة القواني   المقيدة للحريات وكل القواني   المتعارضة مع المواثيق وال .4

، وضمان الحقوق الدستورية وتأكيد المشاركة السياسية المتساوية لكل السودانيي     
من القانون السودان 

 .  بدون تميي  

يعية والقضائية والتنفيذية وضمان استقالل القضاء ومهنيته  .5 التأكيد عىل مبدأ الفصل بي   السلطات التشر

 وإنفاذ أحكامه. 

  عززتها سياسات النظام األحادية تجاه أقاليم وإثنيات السودان محاربة كافة أ .6
شكال التميي   واإلقصاء الت 

ق البالد وكردفان وجبال النوبة ودارفور والنيل األزرق وكافة  المختلفة. ورفع الغي   والتهميش الواقع عىل رسر

 ات جديدة. أقاليم السودان وتحقيق العدالة االجتماعية بما يضمن عدم نشوب حروب و مرار 

                                                             
 . 28/9/2015خالد عمر يوسف، مقابلة مسجلة مع الباحث،  27
 . البيان التأسيسي لحركة التغيي  اآلن 28
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  اإلقليم بتطبيق العدالة وتقديم كل المسئولي    .7
 
  دارفور والعمل عىل إرساء دعائم السالم ف

 
إيقاف الحرب ف

وعة.  رين وتحقيق مطالبهم المشر  عن جرائم الحرب واالنتهاكات لمحاكمات عادلة وتعويض المترص 

  التحتية ومشاري    ع استغالل الموارد معالجة اآلثار االجتماعية واالقتصادية والبيئية السالبة لمشاري    ع ال .8
بت 

  التنمية غي  المرتبطة باإلنسان، والعمل عىل 
 
  أفرزتها سياسات النظام االقتصادية الجشعة ف

الطبيعية الت 

رين ومخاطبة مشاكل التهجي  وإعادة التوطي   واالنتهاكات وتحقيق العائد  اك المترص  تحقيق العدالة بإرسر

ها. التنموي العادل لألهال  والم ول وغي 
  مناطق السدود والبي 

 
وعات ف رين من إقامة هذه المشر  ترص 

رد االعتبار لكل ضحايا الفصل السياس  من الخدمة المدنية والقوات النظامية والمعالجة العادلة، آلثار  .9

يد والتوظيف السياس  الذي ابتدعته عقلية النظام االقصائية تحت دعاوى التمكي   والصالح العام.   التشر

  االعتماد عىل الموارد الطبيعية الناضبة وإهمال المشاري    ع مرا .10
 
جعة سياسات النظام االقتصادية الخاطئة ف

  ظل اختالل أولويات 
 
( وانهيار التعليم والصحة ف

ً
وع الجزيرة مثاال   الزراعة والصناعة )مشر

 
اإلنتاجية ف

 يار بيئة العمل والوظيفة. اإلنفاق الحكوم  مما فاقم من الضائقة المعيشية وانتشار العطالة وانه

11.  .  ضمان مجانية و ديمقراطية التعليم، و استقالل مؤسسات التعليم العال  و حرية البحث العلم 

  المجتمع.  .12
 
 وتمكينها لحل قضاياها بصورة عادله للقيام بالدور المنوط بها ف

 
 تميي   المرأة إيجابيا

العالقات التاريخية بي   البلدين، وحل القضايا التعامل االيجان   مع مؤسسات دولة جنوب السودان ما يعزز  .13

  كل المجاالت بما يضمن 
 
  تتصدرها قضية الجنسية والحدود وضمان حماية حقوق المواطني   ف

العالقة الت 

 التعايش السلم  ويقلل آثار االنفصال السالبة. 

سياسات النظام  إعادة بناء عالقات السودان الدولية عىل أسس التعاون لخدمة الشعوب ومعالجة آثار  .14

كة    والمصالح المشي 
الخاطئة تجاه المجتمع الدول  ودول الجوار بما يدعم عالقات التداخل السكان 

 29د. والتكامل اإلقليم  واستعادة سيادة البالد

 أساليب تعبئة الجماهير 

  حركة التغيي  اآلن منهج الالعنف من أجل تحقيق أهدافها، وتتبع عدة أساليب منها: 
 تتبت 

الحملة: تقدم الحملة عىل  دعوة العضوية والمنارصين إل  تنفيذ االعتصامات، والوقفات االحتجاجية، ووقفات  .أ 

طة. االشارع العام، إال أن هذه الحمالت تو   جه بقمع عنيف من قبل قوات الشر

ة التحرك: لحركة  .ب   نطاق جغرا ن(التغيي  اال)زخي 
 
ك ف ، طريقة للتحرك، ال تقوم عىل  التواجد المشي    معي  

 
ف

ولكنها تعمل وقف انتشار الوحدات المحلية، وهذا أدي إل  تماسك وحداتها المحلية وتواصلها بشكل اكي  من 

 التواصل المركزي. 

                                                             
  حركة التغيي  االن عل الفيسبوكحركة التغيي  االن، الوثيقة التاسيسية، صفحة  29

https://www.facebook.com/SudanChangeNow/?fref=ts 
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  تحركات حركة التغيي  اآلن عنارص الشباب خاصة من الفئة ذات القدر  .ت
 
الجدارة: يغلب عىل  نوع المشاركي   ف

، ون جد تعاطف من الفئات العمرية االخرى، إال أن الباحث كمالحظ لم العال  من التعليم، وتشمل الجنسي  

  مناشط الحركة. 
 
اك فئات مثل كبار السن والمعوقي   واألمهات مع أطفالهن ف  يشاهد إرسر

  المطبوعات  االن( التغيي  )الوحدة: لحركة  .ث
 
شعار معروف من ناحية الشكل واللون وقد تم استخدامه ف

  ترفع أثناء الو 
، حيث نالحظ عدم القدرة واللوحات الت  قفات، أما شكل التحرك المتبع فلم يتطور بشكل كبي 

 عىل  المحافظة عىل  مستوي عال  من التنظيم وتمكي   تدفق حركة المرور. 

 . 30العدد: تستطيع حركة التغيي  اآلن تحريك المجتمع حيث تشهد تحركاتها عدد كبي  من الجماهي   .ج

ي  المطلب
 االن التغيير  حركة عىل العولمة اثر : الثان 

 تقدم خطاب لمتأثرت الحركة بظاهرة العولمة بأشكال مختلفة، فمن الناحية الفكرية 
 
 ايديولوجي ا

 
ولكنها تركز عىل  تنفيذ  ا

امج والسياسات دون التقيد بأطر أيديولوجية. كذلك أثرت العولمة عليها من حيث القضايا مثل قضايا حقوق اإلنسان،  الي 

  اللقاءات الدولية، مما أعطاها 
 
  العالم بالمنارصة والمشاركة ف

 
إال أنها ال زالت بعيدة عن التفاعل مع الحركات المماثلة ف

. طابع الم  حلية إل  حد كبي 

  ظل العولمة، حيث أنها ت
 
اف ب  تسمكما أنها تأثرت بطابع الحركات الجديدة ف ، وعدم االعي  اب السياس  حالة االغي 

، والبعد عن مؤسسات الدولة. كذلك يمكن تلمس أثر العولمة عىل  هذه الحركة من خالل كثافة إستخدامها  الرسم 

، ويمكن القول ان هذه الوسائل تمثل أداة التو  لألدوات التكنولوجية ووسائل التواصل صل بي   وحدات هذه ااالجتماع 

  تضم أكير من )
  المركز واألطراف والخارج، خاصة من خالل صفحتها الرسمية عىل )الفيس بوك( الت 

 
( 150الحركة ف

 31ر. جمهو تملك من خاللها المعلومات للالف متابع، وتستخدمها لتوضيح مواقفها من القضايا العامة، و 

   وسائلعىل  الرغم من أن 
ة لحركة التغيي  اآلن، إال أنها أثر عىل  نوعية العضوية الت  التواصل االجتماع  وفرت قدرة كبي 

يمكن استقطابها بهذه الوسائل، لذلك يغلب عىل  عضوية الحركة الفئات العمرية الشابة، وكذلك المنحدرة من الطبقات 

 من الت الوسىط
 
  الوصول إل  الفئات االخر الذين تلقوا قدرا

 
خارج نطاق مستخدم   ىعليم، وتواجه الحركة صعوبة ف

 .  وسائل التواصل االجتماع 

 خطاب حركة التغيير اآلن

 حيث يشمل الجوانب السياسية واالقتصادية واالجتماعية، فعىل المستوى السياس  تقدم 
 
يعد خطاب الحركة واسعا

ع إل  الثورية وليس 
 يي  
 
  الحركة خطابا

  النظام القائم، ويتضح ذلك من خالل البيانات والقراءات السياسية الت 
 
اإلصالح ف

  
  السودان" الت 

 
ح المخارج، فبتحليل مادة "قراءة سياسية حول مآالت التغيي  ف

ح من خاللها األوضاع السياسية وتقي  تشر

  الخرطوم، 
 
  إطار خطابها السياس  إثر اندالع احتجاجات ف

 
  خلقها قدمتها الحركة ف

"إن حالة عدم االستقرار السياس  الت 

 لقي
 
  السودانانفصال جنوب السودان خلقت وضعا مالئما

 
 32". ام ثورة ف

  أربعة نقاط ه  : 
 
  شوارع الخرطوم ولخصها ف

 
  اقتضت االحتجاجات العنيفة ف

ورات الت   ويصف الخطاب الرص 

                                                             

 
  https://www.facebook.com/SudanChangeNow/?fref=tsكة التغيي  اآلن علي فيس بوك. موقع حر  31
ي السودان"تحليل سياسي لحركة التغيي  اآلن.  32

. 26م، 2012حركة التغيي  االن، "قراءة سياسية حول مآالت التغيي  ف   سبتمي 
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 :
ً
اكم منذ التسعينات و الذي زا أوال   لم تشهد البالد حالة السخط الشعت   المي 

ة الت   للضائقة االقتصادية االخي 
ً
د نتيجة

 لها منذ السني   االول االنقالب االول. 
ً
 مثيال

 
 
وعية النظام و فقدانه للغطاء السياس  و االقتصادي الذي تدثر به لسنوات عديدة اثناء سيطرته عىل آ : تثانيا كل مشر

 مقاليد االمور بالبالد. 

 
 
ايدة. : انسداد افق الحلو ثالثا   ظل عزلته الدولية المي  

 
 ف
 
  وجه النظام خصوصا

 
 ل ف

 
 
  رابعا

 
  امكانية حدوث التغيي  و استعادة الشعوب لدورها ف

 
: رياح الربيع العرن   و ما حملته من الهام لشعوب المنطقة ف

 تقرير مصائرها. 

، أو  ورسم الخطاب سيناريوهات للتغيي  كاالنتفاضة الشعبية، أو حدوث إنقالب عسكري، أو   
سيناريو االنتقال الجزن 

ترجيح خيار  التغيي  عىل ىسيناريو الحرب الشاملة، أو سيناريو المسكنات الوقتية، حيث طالب الخطاب بأن تعمل قو 

 االنتفاضة الشعبية وهو يوضح مدى ثورة خطاب هذه الحركة. 

  خطاب سياس  آخر لحركة التغيي  اآلن بعنوان "حركة التغيي  اآلن تطرح 
 
رؤيتها التحليلية للوضع السياس  العام وتعلن ف

موقفها من تكتيكات النظام". تناول الخطاب بالتحليل دعوة الحكومة للحوار مع القوي السياسية، وذهب الخطاب إل  

أن دعوة الحوار ماه  إال تكتيكا يهدف إل  إطالة عمر النظام وحدد الخطاب موقف الحركة من الحوار بأنه مرفوض، بل 

التغيي  باختالف توجهاتهم  ىالسياسية مبادرة مختلفة وه  )تشكيل جبهة معارضة فاعلة قوامها قو  ىالقو  رح عىلوتط

ومشارب  هم ما دام يجمعهم طريق وهدف إسقاط النظام، وبناء دولة مدينة ديمقراطية تخدم أهل السودان وترع 

  
 
 33". الكرامة والعدالة والعيش الكريم مصالحهم، وتحفظ حقوقهم ف

(. حيث قدم   
  خطاب آخر بعنوان )مالحظات عىل  وثيقة البديل الديمقراط  المطروحة من قبل قوى االجتماع الوطت 

 
ف

 للوثيقة رغم أنها لقوى معارضة، ورأت الحركة أن الوسائل المقدمة من قو 
 
المطروح، بل  ىمستو  التغيي  ال ترق إل ىنقدا

ة من اكتفاء األحزاب بشكل رسم  بالدعوة وقدمت اتهاما لبعض القوى المعارضة قائلة: "م ا شهدناه من هبه سبتمي  األخي 

ية، دون مشاركة حقيقية أو فاعلة منها عىل  الصعيد    الهبة الجماهي 
 
  بعض األحيان( ف

 
للمشاركة )المنقوصة والمخذله ف

  كيفية إن
 
، يجعلنا نتحي  حقيقة ف   الوثيقفالرسم 

 
  فقرة أخ 34". اذ البنود الواردة ف

 
االشارة  ى)كما لم نفهم مغذ ىر وف

  أسلفنا وداومنا عىل  طرحها منذ أن طرحنا ميثاق التغيي  
  آخر الفقرة عن "تغيي  أو إسقاط" النظام. رؤيتنا الت 

 
الواردة ف

  
 
ة ه  أ م أن الخطوة األول2010اآلن ف   هذه الفي 

 
 35(. ن يذهب هذا النظام وأن يذهب اآلنباتجاه حل قضايا الوطن ف

 يسع إل  التغيي  الثوري، ألن الحركة تر إذا الخ
 
أن التغيي  السياس  هو  ىطاب السياس  للحركة ظل ومنذ تأسيسه ثوريا

 .  المدخل للتغيي  االجتماع 

 الخطاب االجتماعي للحركة

لحركة التغيي  اآلن خطاب اجتماع  قائم عىل  محاربة الظواهر االجتماعية كالعنرصية، والتخلص من الممارسات 

 االجتماعية المقيدة خاصة تجاه قضايا المرأة، ومع ذلك نالحظ أن رؤيتها للواقع االجتماع  ال تتعد المالمح العامة. 

 الخطاب االقتصادي للحركة

                                                             
 م. 12/3/2014لعام  وتعلن موقفها من: تكتيكات النظام(،  خطاب بعنوان:)حركة التغيي  تطرح رؤيتها التحليلية للوضع السياسي ا 33
 . خالد عمر يوسف، مصدر سابق 34
 . نفس المصدر  35
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خطاب الحركة االقتصادي يقوم عىل  أنهاء التهميش االقتصادي للفئات المجتمعية، كما انه يعمل عىل  محاربة التخلص 

وة. ويالحظ أن الرؤية من مؤسسات الدولة الع   توزي    ع الير
 
امة، بموجب سياسات الخصخصة، كذلك ينادي بالعدالة ف

االقتصادية للحركة تقوم عىل  المالمح العامة دون تعمق، وتفضل الخطوط العريضة، ولعل ذلك يعود إل  خشيتها من 

  تعبئة كافة 
 
امج قوى سياسية معارضة مما يؤدي إل  إضعاف دورها ف المعارضة من أجل تغيي   ىالقو االصطدام بي 

 36م. النظا

ي  المجتمع تقييم: الرابع المبحث
 
 االن التغيير  حركة لدور  السودان

 الدراسة الميدانية

  سلوك الحركات االجتماعية الجديدة ووسائل عملها 
 
تم إجراء الدراسة الميدانية من أجل التعرف رأي المجتمع ف

  تحقيق التغيي  
 
، كما تحاول التعرف عىل  رأي واحتمالية نجاحها ف المنشود، والوسائل المفضلة لديها ألحداث التغيي 

  خطاب هذه الحركات. 
 
 المجتمع ف

، حيث تم استطالع عينة عشوائية تقدر ب    
  مدينة الخرطوم العاصمة السودانية كإطار مكان 

 
أجرت الدراسة الميدانية ف

(150 :  ( إستبانه، وكانت النتائج عىل  النحو التال 

 ( يبير  نوع المبحوثير  1جدول رقم )

 

 SPSSبرنامج  نتائج عىل اعتمادا  الباحث إعداد  من: المصدر 

 150فرد من جملة حجم لعينة  126( يوضح نوع الذين تم استطالعهم , حيث تبي   ان عدد الذكور  1الجدول رقم ) 

 %. 16قدرها سيدة بنسبة مئوية  24% ,بينما عدد االناث كان 84بنسبة مئوية قدرها 

 ( يبير  العمر2جدول رقم ) 

                                                             
36  

1 2

126

84

24 16

ذكر انثي
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 SPSSبرنامج  نتائج عىل اعتمادا  الباحث إعداد  من: المصدر 

% ,تليها نسبة االعمار 55عاما حازت عىل   25ال  18 ما بي   توضح النتائج ان االعمار  العمر, حيثيبي    (2الجدول رقم )  

 %. 9كانت نسبتهم   45ال  36 ما بي   % ,اما االعمار 36عاما بنسبة  35ال  26 ما بي   

 العلمي  (  المؤهل3جدول رقم )

 

 SPSSبرنامج  نتائج عىل اعتمادا  الباحث إعداد  من: المصدر 

يوضح المستوى العلم  للفئة المدروسة، حيث مثل المستوى الجامع  الغالبية العظم بنسبة تقدر ب   (3الجدول رقم )

  5%، والمستوي الثانوي 16% والمستوي فوق الجامع  بنسبة 75
 %. 4%، والمستوي االبتدان 

 العمل طبيعة( 4جدول رقم )

عاما25الي 18
55%

عاما35الي 26
36%

45الي 36مابين 
عاما
9%

ابتدائي
4%

ثانوي
5%

جامعي
75%

فوق لجامعي
16%
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 SPSSبرنامج  نتائج عىل اعتمادا  الباحث إعداد  من: المصدر 

%، وقد بلغت 56يبي   طبيعة عمل الفئة المدروسة، حيث بلغت نسبة العاطلي   عن العمل نسبة  (4الجدول رقم )

  القطاع العام 
 
  القطاع الخاص 23نسبة العاملي   ف

 
 %. 21%، بينما نسبة العاملي   ف

 اخري(قرفنا, االن التغير  )اسم تحت  اجتماعية حركات وجودب لمتع هل( 5جدول رقم )

 

 SPSSبرنامج  نتائج عىل اعتمادا  الباحث إعداد  من: المصدر 

% قد 57يقيس نسبة العارفي   بنشاط الحركات االجتماعية الجديدة وسط المجتمع، حيث تبي   أن  (5الجدول رقم )

ل  % لم تعرف بوجود حركات جديدة مثل )التغيي  اآلن( وهنالك حوا27تعرفت عىل  هذه الحركات، بينما، وجدنا أن نسبة 

، وه  معروفة للمجتمع. 16  عىل  وجود هذه الحركات وسط الجماهي 
 % غي  متأكدة. وهذا مؤرسر

 

 الحركات هذه احدي عىلي  تعرفت اين( 6جدول رقم )

قطاع عام
23%

قطاع خاص
21%

بدون عمل
56%

اعرف
57%

ال اعرف
27%

غير متاكد
16%
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 SPSSبرنامج  نتائج عىل اعتمادا  الباحث إعداد  من: المصدر 

  تعرف منها المجتمع عىل  هذه الحركات حيث أجابت نسبة  (6الجدول رقم )
% من المدروسي   48يفش المصادر الت 

، األمر الذي يؤكد أن هذه الحركات قد استفادت من وسائل  بأنها تعرفت عليها من خالل وسائل التواصل االجتماع 

  إطار العولمة للوصول للجمهور، وهذه الوسيلة بالطبع كان ل
 
  يتم استقطابها وه  التكنولوجيا ف

  نوعية الفئة الت 
 
ها أثر ف

، خاصة الشباب كما أوضحنا سابقا وكذلك المستوى التعليم     وسائل التواصل االجتماع 
 
من المجموعات النشطة ف

 تعرفوا عىل  الحركات االجتماعية الجديدة من خالل أجهزة اإلعالم، وهذا 23المرتفع. وهنالك نسبة 
% من المدروسي  

. كما أن هنالك نسبة يوضح اه % قد تعرفت عليها من 19تمام اإلعالم بهذه الحركات خاصة اإلعالم الخاص، والدول 

 )بينما نجد ان هنالكخالل األصدقاء مما يشي  إل  أن هذه الحركات وجدت جانب من الحوار حولها وسط المجتمع. 

  السؤال السابق عن هل او ي ال يعرفوا %لم يجيبوا عىل  السؤال النهم 29فر د  بنسبة ( 44
 
سمعوا بهذه الحركات كما ف

 تعرف احدي الحركات االجتماعية. 

 االجتماعية الحركات نشأة من الهدف تعرف هل( 7جدول رقم )

 

 SPSSبرنامج  نتائج عىل اعتمادا  الباحث إعداد  من: المصدر 

% من المدروسي   يعرفون 48يقيس مدي معرفة المجتمع بأهداف الحركات االجتماعية، حيث وجد أن  (7الجدول رقم )

% غي  متأكد من معرفتهم بأهداف هذه 21% ال يعرفون هدف هذه الحركات، و 31أهداف هذه الحركات، بينما هنالك 

اصدقاء
19%

اعالم
33%

مواقع تواصل 
اجتماعي
48%

اعرف
48%

ال اعرف
31%

غير متاكد
21%
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األمر الذي يؤدي إل  انخفاض  الحركات، وهذا يدل عىل عدم وضوح أهداف هذه الحركات بشكل كاف وسط المجتمع،

 المشاركة أو التعاطف مع هذه الحركات. 

ي  االجتماعية الحركات( 8جدول رقم )
 
ي  قصور من  تعان

 
 بأهدافها الجمهور تعريف ف

 

 

 SPSSبرنامج  نتائج عىل اعتمادا  الباحث إعداد  من: المصدر 

  التعريف بأهدافها، حيث ترى نسبة  (8الجدول رقم )
 
  دور الحركات االجتماعية ف

 
% من 64يدرس رأي المجتمع ف

  تعريف الجمهور بأهدافها، وترى نسبة 
 
% أنها غي  متأكدة مما إذا كانت هذه 21المبحوثي   أن هذه الحركات مقرصة ف

  التعريف بأه15الحركات مقرصة أم ال، و
 
دافها. ولعل هذا الرأي يعود إل  عدم إتاحة % يرون أن الحركات غي  مقرصة ف

  الصفحة الرسمية 
ح وتوضيح هذه األهداف، والمالحظ أنه حت    أجهزة اإلعالم لشر

 
  ف

 
فرصة لهذه الحركات بالشكل الكاف

  بها وبأهدافها، ولكنها اكتفت بعمل دليل ارشادي 
لحركة )التغيي  اآلن ( عىل فيس بوك مثال،ال تكرر الخطاب التعريف 

وي    ج لهذه الحركات. ل   جانب الي 
 
، وهذا قصور ف

 
، ووضعت إجابات مخترصة جدا

 
 ألسئلة األكير شيوعا

 االجتماعية الحركات مع متعاطف انت هل( 9جدول رقم )

 

 SPSSبرنامج  نتائج عىل اعتمادا  الباحث إعداد  من: المصدر 

اوافق
64%

غير موافق
15%

غير متاكد
21%

متعاطف
35%

غير متعاطف
20%

محايد
45%
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يقيس مستوى التعاطف الذي تحىط  به هذه الحركات االجتماعية وسط المجتمع، حيث اظهرت  (9الجدول رقم )

، حيث اختار   وسط المدروسي  
 
% من العينة موقف الحياد من هذه الحركات، بينما يتعاطف معها 45الدراسة انقساما

 مكانة وسط المجتمع.  % ال يتعاطفون معها، ويمكن القول أن هذه الحركات بدأت تكسب20% من العينة، و 35

اك قمت هل( 10جدول رقم ) ي  باالشير
 
 االجتماعية الحركات هذه مناشط احد  ف

 

 SPSSبرنامج  نتائج عىل اعتمادا  الباحث إعداد  من: المصدر 

  مناشط الحركات االجتماعية، حيث وجد أن  (10الجدول رقم )
 
% من المدروسي   81يقيس مستوى مشاركة المجتمع ف

  مناشط هذه الحركات، بينما شارك 
 
  مناشط للحركات، ونسبة المشاركي   أقل من 19لم يشاركو ف

 
% من المدروسي   ف

  م35المتعاطفي   البالغة 
 
 ناشطها. % مما يوضح أن المتعاطفي   مع الحركة ال يشاركون ف

ي  تساعد ان يمكن االجتماعية ( الحركات11جدول رقم )
 
ي  والسياسي  االجتماعي  التغير  احداث ف

 
 السودان ف

 

 SPSSبرنامج  نتائج عىل اعتمادا  الباحث إعداد  من: المصدر 

نعم
19%

ال
81%

اوافق
49%

غير موافق
20%

محايد
31%
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  إحداث التغيي   (11الجدول رقم )
 
يتعرف عىل رؤية المجتمع حول مدى مساهمة الحركات االجتماعية الجديدة ف

  السودان، ويرى 
 
  عملية 49االجتماع  والسياس  ف

 
% من المدروسي   أن الحركات االجتماعية الجديدة يمكن أن ساعد ف

، بينما وقف    الحياد، ولم يوافق 31التغيي 
 
ن العينة عىل  إمكانية مساعده هذه الحركات % م20% من العينة المدروسة ف

 .   إحداث التغيي 
 
، ولعل هذه النسب تعكس قناعة المجتمع بجدوى هذه الحركات ف   التغيي 

 
 ف

   والسياس   االجتماع   التغيي    إلحداث( 12جدول رقم )
 
 االجتماعية الحركات تفعيل من لمزيد نحتاج السودان ف

 

 SPSSبرنامج  نتائج عىل اعتمادا  الباحث إعداد  من: المصدر 

  التغيي  عن طريق زيادة فاعلية الحركات االجتماعية الجديدة، حيث يرى  (12الجدول رقم )
 
% 61يوضح رأي المجتمع ف

  الحياد 
 
، بينما وقف ف  أن زيادة تفعيل الحركات يمكن أن يؤدي إل  التغيي 

% ولم يوافق عىل  هذا الطرح 25من المدروسي  

  ذات % يري أن تف61% وهنا نالحظ تعارض موقف المجتمع فإذا كان 14
 
، وف   التغيي 

 
عيل الحركات سوف يسهم ف

  مناشط هذه الحركات. 81الوقت نجد أن 
 
 % من المجتمع لم يشارك ف

 االجتماعية الحركات من موقفك ( ما هو13جدول رقم )

 

 SPSSبرنامج  نتائج عىل اعتمادا  الباحث إعداد  من: المصدر 

اوافق
61%

غير موافق
14%

محايد
25%

مؤيد
41%

رافض
11%

محايد
48%
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% من المبحوثي   موقفهم 48وضح موقف المجتمع من الحركات االجتماعية الجديدة ووجد أن نسبة  (13الجدول رقم )

، وهذا 11% من المبحوثي   يؤيدون هذه الحركات، بينما يرفضها 41محايد تجاه الحركات االجتماعية، و  % من المبحوثي  

. أيضا مؤرسر جيد لنظرة المجتمع لهذه الحركات، وأنها تحىط  بالقبول وسط   قطاع عريض من المواطني  

ي  خطاب هو التأييد لكسب االجتماعية الحركات عليه تعتمد الذي الخطاب( 14جدول رقم )
 
ي ام عقالن

 عاطف 

 

 SPSSبرنامج  نتائج عىل اعتمادا  الباحث إعداد  من: المصدر 

يقيم أسلوب الخطاب الذي تتبعه الحركات االجتماعية من اجل كسب تاييد المجتمع، وترى نسبة  (14الجدول رقم )

، بينما تري نسبة 57  
  والعاطف 

 أن خطاب هذه الحركات يقوم عىل  المزج بي   الخطاب العقالن 
% أن 20% من المبحوثي  

، و  
، ولعل هذا التقييم الذ23الخطاب عقالن   

  % تري أن خطاب الحركات عاطف 
ي يرى أن الخطاب يخلط بي   العقالن 

  من أجل أقناع 
  والعاطف 

  تتبع أسلوب الخطاب العقالن 
، يؤكد أن هذه الحركات جزء من الحركات المعولمة الت   

والعاطف 

 .  الجماهي 

ي  االفضل االليات ماهي ( 15جدول رقم )
 اهدافها لتحقيق الحركات تتبناها ان يمكن التر

 

 SPSSبرنامج  نتائج عىل اعتمادا  الباحث إعداد  من: المصدر 

% من 67يوضح اآلليات المفضلة لدي المجتمع لعمل الحركات االجتماعية، وقد فضلت نسبة  (15الجدول رقم )

% من العينة 8% من المبحوثي   اآلليات المختلطة )سلمية وعنيفة(، و 25المبحوثي   اآلليات السلمية، بينما فضل 

  السودان لها معرفة لتفضيل 
 
المجتمع للعمل السلم  كما أوضح فضلت اآلليات العنيفة. ولعل الحركات االجتماعية ف

  تتواقف مع ثقافة المجتمع. 
  آليات العمل حت 

 
  األسلوب السلم  ف

 هذا المؤرسر مما جعلها تتبت 

عقالني
20%

عاطفي
23%

مختلط
57%

اليات سلمية
اليات عنيفة67%

8%

مختلطة
25%
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ي  عضو  انت ( هل16جدول رقم )
 
 االجتماعية الحركات هذه احدي ف

 

 SPSSبرنامج  نتائج عىل اعتمادا  الباحث إعداد  من: المصدر 

 للحركات االجتماعية حيث وضح أن نسبة  (16الجدول رقم )
 
% من العينة المدروسة 87يقيس حجم المنتمي   عضويا

  هذه الحركات، وهنالك نسبة 
 
 لهم عضوية، بما يشي  إل  االنتشار الجيد لهذه 13ليست أعضاء ف

% من المدروسي  

 الحركات وسط المجتمع. 

ي  قصور هنالك( 17جدول رقم )
 
ي  واالدوار االجتماعية الحركات بأهمية المجتمع وعي  ف

 بها تقوم ان يمكن التر

 

 SPSSبرنامج  نتائج عىل اعتمادا  الباحث إعداد  من: المصدر 

  يمكن أن  (17الجدول رقم )
يدرس رأي المجتمع حول مدى قصور معرفته بأهمية الحركات االجتماعية، واألدوار الت 

  وع  المجتمع بأهمية هذه الحركات وأدوارها، بينما يري 63تقوم بها، ويرى 
 
% 25% من المبحوثي   أن هنالك قصور ف

  وع  المجتمع بأ12انهم غي  متأكدين من ذلك، و
 
 همية هذه الحركات. % ال يرون وجود قصور ف

 

 

نعم
13%

ال
87%

0%

اوافق
63%

غير موافق
12%

غير متاكد
25%
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ي  انقسامات الي  تؤدي االجتماعية الحركات( 18جدول رقم )
 
 المجتمع ف

 

 SPSSبرنامج  نتائج عىل اعتمادا  الباحث إعداد  من: المصدر 

  إحداث االنقسام وسط المجتمع، حيث لم يوافق  (18الجدول رقم )
 
يقيس مدى مساهمة وجود الحركات االجتماعية ف

 عىل أن الحركات االجتماعية يمكن أن تؤدي إل  انقسامات وسط المجتمع، و 35
% من المبحوثي   33% من المبحوثي  

  المجتمع، وهذه23غي  متأكدين من ذلك، و 
 
النسب تعزز من وع  المجتمع بهذه  % يرون انها تؤدي إل  انقسامات ف

 .   التغيي 
 
 الحركات واهمية دورها ف

ي ) المجتمع ثقافة( 19جدول رقم )
 
 اجتماعية حركات بوجود تقبل ال ( السودان

 

 SPSSبرنامج  نتائج عىل اعتمادا  الباحث إعداد  من: المصدر  

  عىل  قبول نشاط حركات اجتماعية تنشط من اجل احداث التغيي   (19الجدول رقم )
يوضح اثر ثقافة المجتمع السودان 

، ويري  % من المدروسي   أن ثقافة المجتمع تتقبل وجود حركات اجتماعية تعمل داخله، و 41واالجتماع  والسياس 

ة المجتمع ال تتقبل نشاط حركات % أن ثقاف23% من العينة المدروسه غي  متأكده من ذلك. بينما تري نسبة 36

 عىل  أن البيئة السودانية بينة حاضنة للحركات االجتماعية، مما يزيد من فرص هذه 
ً
اجتماعية وسطه، وهذا يعد دليال

  كسب التأييد والتعاطف. 
 
 الحركات ف

اوافق
32%

غير موافق
35%

غير متاكد
33%

اوافق
23%

غير موافق
41%

غير متاكد
36%
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 نتائج الدراسة

  ظهور الحركات االجتماعية الجديدة.  .1
 
 مثل بروز ظاهرة العولمة نقطة فارقة ف

ض االختالف االيديولوج   مسبقا.  .2  الحركات االجتماعية الجديدة تفي 

 حركة )التغيي  االن( السودانية كحركة اجتماعية تقدم الخطاب السياس  عىل الخطاب االجتماع  واالقتصادي.  .3

 حركة التغيي  االن تعي  عن مصالح فئات اجتماعية متعددة.  .4

اعتمادها عىل ادواتها، الا انها اهملت القضايا االقتصادية تاثرت حركة التغيي  االن بظاهرة العولمة بعد  .5

  خطابها. 
 
  افرزتها ظاهرة العولمة ف

 واالجتماعية الت 

6.  .   الحركة عىل حساب الدافع السياس 
 
  االنخراط ف

 
 الدافع النفس  يلعب دورا بارزا ف

. تتبع حركة التغيي  االن منهجا يقوم عىل التغيي  السياس  كمدخل للتغيي   .7  االجتماع 

  الشبكات االقليمية والدولية للحركات  .8
 
نحت حركة التغيي  االن منخ محىل  وداخىل  ولم تتجه ال  الدخول ف

 االجتماعية مما افقدها فرصة تطوير التجربة. 

 خاتمة

  من الدراسة واالهتمام والنقد، رغم ان هنال
 
  العالم العرن   بقدر واف

 
ك جذور لهذة لم تحظ ظاهرة الحركات االجتماعية ف

  اطار 
 
  اطر مختلفة وصنفتها الكثي  من الدراسات ف

 
  المنطقة، وقد ظل النظر لظاهرة الحركات االجتماعية ف

 
الظاهرة ف

  او االهىل  او ينظر اليها باعتبارها ازرع لالحزاب السياسية. ان تناول هذه الحركات بالدراسة 
دراسة منظمات المجتمع المدن 

  اطار مستقل عن دراس
 
  التقليدية بعد امرا مفيدا ويقدم تحليل اعمق للظاهرة بما يساعد ف

ات منظمات المجتمع المدن 

 .  عىل فهم مراحل تطور المجتمعات وكيفية عمل الحركات االجتماعية من اجل التغيي 

  المنطقة العربية قد تاثرت باالتجاهات االيديولوجية بشكل كبي  س
 
واء كانت يمكن القول ان الحركات االجتماعية ف

ايديولوجية ماركسية او عروبية او راس مالية، وهذه االنتماءات االيديولوجية خاصة القائمة عىل التبعية قد اثرت عىل 

الحركات االجتماعية واستخدمت ادبياتها والياتها من اجل التعبي  عن توجهات الحركات حت  ان المالحظ ال يكاد يجد 

  الحالة السودانية بعد انتفاضة  فرقا بينها وبي   االحزاب السياسية
 
  مبدأ الوصول ال السلطة كما هو ف

 
المؤدلجة حت  ف

  للشغل  1964
  للحركات االجتماعية السودانية او االتحاد الوطت 

  تكونت بعدها )جبهة الهيئات(، وه  جسم تنسيف 
والت 

  التجربة التونسية. 
 
 كما هو ف

جديد من الحركات االجتماعية، بما قدمت من تكنلوجيا ساهمت بقدر بروز ظاهرة العولمة ادت ال بروز انماط نمط 

  االساس الفرازات العولمة 
 
  انتشار الحركات االجتماعية وكذلك تحفي   حركات اخرى تهدف ال التصدى ف

 
كبي  ف

  المنطقة االقتصادية واالجتماعية والسياسية، وقد احتلت الحركات االجتماعية الجديدة موقع الصدارة لقيادة التغي
 
ي  ف

  
 
  اتسمت بالجمود ويتوقع ان يكون لها كبي  االثر ف

  الساحة السياسية الت 
 
العربية واستطاعت ان تحدث حراك واسع ف

  سوف تحل محل الرؤى القديمة. 
 تحديد الرؤى السياسية الت 

  السودان ايضا ظلت مرتبطة ال حد كبي  بالقوى السياسية ا
 
ها عن الحركات االجتماعية الجديدة ف لحزبية، ومايمي  

  االيديولوجية، حيث نجد ان الحركات الجديدة ال تعتنق مذهب ايديولوج   
الحركات االجتماعية التقليدية ه  مسالة تبت 



31 

محدد بقدر ما تمتلك برنامج وتسع ال تنفيذه عىل االرض وهذا وفر لها نوع من االستقالل عن االحزاب السياسية خاصة 

اض التعدد. الراديكالية، وكذلك  اب السياس  والبعد عن مؤسسات الدولة وافي    اليات العمل واالغي 
 
نلحظ االختالف ف

  المنطقة وعىل المستوي 
 
ة ف   السودان لم يكن لها ارتباط بالحركات االجتماعية النظي 

 
والحركات االجتماعية الجديدة ف

ارب الحركات االخرى عن قرب واالستفادة من العالم  وقد اتسمت بدرجة من المحلية مما حرمها االستفادة من تج

  التجارب المشابهة، لذا فه  تحتاج ال االنفتاح عىل الخارج. ومن ناحية اخرى كان اهتمام هذه 
 
اكمة ف ات المي  الخي 

ها المبارسر عىل الشعوب عىل الم   افرزتها ظاهرة العولمة رغم تاثي 
   معالجة الكثي  من القضايا الت 

 
ستوي الحركات ضعيفا ف

 .  المحىل 

 المراجع

 الكتب

  العالم ال)محررون(اكرم عبد القيوم، عزة خليل .1
 
، )مركز البحوث والدراسات العربية ن   رع، الحركات االجتماعية ف

، القاهرة،   . (2005واإلفريقية، مكتبة مدبول 

، الخرطوم،الطبعة  .2   السودان )دار جامعة الخرطوم للنشر
 
الثانية، حاجة كاشف بدري، الحركة النسائية ف

2002 .) 

وت،  .3   السودان،)دار الجيل، بي 
 
 (. 126، ص 1992محمد سعيد القدال االسالم السياس  ف

  السودان، سعد الدين فوزي، .4
 
،ترجمة محمد عىل جادين)مركز الدراسات 1955-1946الحركة العمالية ف

 . (1992السودانية، القاهرة، 

، الحركات االجتماعية  .5  . 2005ة ربيع وهبة، المجلس األعىل للثقافة، القاهرة، ، ترجم2004   1768تشارلز تىل 

 االوراق العلمية

إبراهيم البيوم  غانم، الحركات االجتماعية.. تحوالت البنية وانفتاح المجال، موقع اسالم اونالين  .1

http://www.islamonline.net/arabic/mafaheem/2004/05/article01.shtml . 

يع  للحركة النقابية السودانية، موقع اتحاد  .2 االتحاد العام لنقابات عمال السودان، التطور التنظيم  والتشر

،  
 .  http://www.swtuf.orgالعمال السودان 

3. ، ة وثورة أكتوبر.. هل َرِضَيت ِمَن الغنيمة باإلياب، موقع الراكوبة،  الواثق كمي  ة السودانيَّ الحركة النقابيَّ

http://www.altaghyeer.info . 

اكرم ابراهيم البكرى، ومرة أخرى العنف السياس وسط طالب الجامعات عنف الدولة،  .4

news.com/?p=19840-http://www.sudan . 

  السودان خلفية تاريخية،)ورشة دور منظمات المجتمع  .5
 
  ف

بهاء الدين مكاوي، منظمات المجتمع المدن 

ق االوسط وافريقيا،مارس  ، مركز دراسات الشر  
  البناء الوطت 

 
  ف

 (. 2005المدن 

http://www.islamonline.net/arabic/mafaheem/2004/05/article01.shtml
http://www.swtuf.org/
http://www.altaghyeer.info/
http://www.sudan-news.com/?p=19840
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  احداث الثورات: دراسة حالة حركة كفاية، هند احمد إ .6
 
إبريل موقع  6براهيم، دور الحركات االجتماعية ف

 . www.alhewar.orgالحوار المتمدن 

  تواجهها.  .7
  السودان والتحديات الت 

 
وليد عثمان النقر، بروز حركة نسوية جديدة ف

http://www.alrakoba.net . 

: الدولة والحركات االجتماعية الجديدةمحمود خليفة جودة،  .8 ، موقع المركز الديمقراط  العرن  

http://democraticac.de . 

  السودان،  .9
 
، موقع الحوار المتمدن 1956   1900تاج الش عثمان، خصوصية نشأة وتطور الطبقة العاملة ف

www.ahewar.org . 

 الدوريات

، العدد  .1   عشر
  السودان )آفاق إفريقية، المجلد الثان 

 
  ف

ف محمد حسن، المجتمع المدن   (. 2004، 40ارسر

، كانون 371رس، الحركات االجتماعية: الجوهر   والسياقات المفشه )مجلة الثقافة الجديدة، العدد صالح يا .2

  
 . (2015الثان 

 وثائق

حركة التغيي  االن، الوثيقة التاسيسية، صفحة حركة التغيي  االن عىل الفيسبوك،  .1

://www.facebook.com/SudanChangeNow/?fref=tshttps . 

 موقع حركة التغيي  اآلن عىل  فيس بوك.  .2

https://www.facebook.com/SudanChangeNow/?fref=ts . 

3.   
 
السودان"تحليل سياس  لحركة التغيي  اآلن. حركة التغيي  االن، "قراءة سياسية حول مآالت التغيي  ف

. 26م، 2012  سبتمي 

خطاب بعنوان:)حركة التغيي  تطرح رؤيتها التحليلية للوضع السياس  العام  وتعلن  ،حركة التغيي  االن .4

 م. 12/3/2014موقفها من: تكتيكات النظام(،  

 المقابالت

، مقابلة مسجل حسبو  .1  . 18/9/2015ة مع الباحث يوم ابراهيم، قيادي بحركة تحالف المزارعي  

 . 28/9/2015مقابلة مسجلة مع الباحث، قيادي بحركة التغيي  االن، خالد عمر يوسف،  .2

 

 

 

 

http://www.alhewar.org/
http://www.alrakoba.net/
http://democraticac.de/
http://www.ahewar.org/
https://www.facebook.com/SudanChangeNow/?fref=ts
https://www.facebook.com/SudanChangeNow/?fref=ts
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 بيان المهمة

اكة مع  " مؤسسة بحثية رائدة للبحوث الفكرية المستقلة، تقوم، وبشر "مبادرة اإلصالح العرن  

اء من المنطقة العربية اح خي  برامج واقعية ومنبثقة عن المنطقة من أجل السع   وخارجها، باقي 

  عملها مبادئ 
 
م المبادرة ف . تلي   والتعددية والعدالة الحرية إل تحقيق تغيي  ديمقراط 

ة.   لألصوات المتمي ّ 
 
ا  اإلجتماعية. وه  تقوم باألبحاث السياسية، وتحليل السياسات، وتقدم مني 

اء محليون، ون ننتج • تشارك مع مؤسسات عربية ودولية بحوث أصيلة يقدمها خي 

ها.   لنشر

 األفراد والمؤسسات عىل القيام بتطوير رؤيتهم الخاصة للحلول السياسية.  نشجع •

.  نعتر   •  األطراف المعنية لبناء تحالفات من أجل إنجاز التغيي 

 هدفنا أن تشهد المنطقة العربية صعود وتنمية مجتمعات ديمقراطية عرصية. 

" عام تأسست "مبادرة اإلصالح   ف عىل عملها مجلس األعضاء وهيئة  2005العرن   ويشر

 تنفيذية. 

  ، ين األولمبادرة اإلصالح العرن    . 2017 أكتوبر / تشر
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