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 مقدمة

علي قاعدة العمل التعاوني الفطري  أواخر العشرينات من القرن الماضي شهدت المحاوالت األولى إلقامة شكل تعاوني منظم

، وال جدال في أن البدايات األولى للحركة التعاونية االنجليزي، وذلك بتشجيع من حكومة المستعمرفي المجتمع السوداني

السودانية كانت زراعية بظهور جمعيات التسليف الزراعي بدلتا طوكر، وبتشجيع من الحكومة لحماية المزارعين من استغالل 

والغرض األساسي ليس  في زراعته.  ار والمرابين الذين يقدمون سلفيات مجحفة لزراعة القطن الذي توسعت الحكومةالتج

حماية المزارعين ومصالحهم بل ضمان تحقيق إنتاجية عالية مع إمكانية تسويق هذا اإلنتاج بما يعود بالمصلحة والدفع 

زراعة وإنتاج القطن طويل التيلة بمشروع الجزيرة بالتعامل مع  اتجاه الحكومة إلى لقد أدى فشل التجربة و للحكومة

تكونت أول جمعية تعاونية بمبادرة شعبية سميت  1937المزارعين مباشرة دون تنظيمهم في شكل جمعيات تعاونية. في عام 

شروع الجزيرة بقرية بالشركة التعاونية توالت بعدها التعاونيات في المديرية الشمالية ثم ظهرت أول جمعية تعاونية بم

اتخذت الحركة  1948، وفي العام 1944ودسلفاب لطحن الغالل واستجالب الجرارات والمحاريث وكان ذلك في عام 

التعاونية شكلها القانوني اثر المذكرة التي قدمها المستر كامل لإلدارة البريطانية معلنة صدور أول قانون للتعاون بالبالد، 

. لقد ركز هذا القانون على الجانب االقتصادي أكثر من الجانب االجتماعي، لذلك ولعدة أسباب 1952والذي اكتمل في العام 

نفسه قد شهد تسجيل أول جمعية  1948أخرى لم ينل هذا القانون ثقة الحركة التعاونية الوطنية، فعلى الرغم من أنه في العام 

ا تم تكوينه من جمعيات تحت هذا القانون  قليل ، باإلضافة لقلة تعاونية وهي جمعية ودرملي التعاونية الزراعية، إال أن م

 ً  .وضعف العضوية ومن ثم ضعف أثر التعاونيات اقتصادياً واجتماعيا

في نهاية السبعينيات ظل القطاع التقليدي الهام خارج قطاع التعاون ودائرة التمويل المؤسس وتركزت التسهيالت االئتمانية 

تثمرين من قطاع الزراعة المطرية اآللية، وبدرجة أقل من مشاريع الدولة بالقطاع المروى وفى للبنك الزراعي على المس

الزراعة النيلية الصغيرة . وعند ولوج التمويل المؤسس لهذا القطاع ارتبط ذلك باستقطاب العون األجنبي . ومنذ ثمانينات 

الخاص ليس فقط بالنظر إلى الموارد الذاتية للقطاع األخير بل  القرن الماضي واجه القطاع التعاوني تنافساً شديداً من القطاع

بقدرته على الحصول على األموال العامة المخصصة للقطاع التعاوني والتغول على األموال التعاونية ، ثم كانت الطامة 

لجمعيات القاعدية وهى أساس م. والتزال الغالبية العظمى من ا 1989الكبرى في اغتيال الحركة التعاونية بقيام "اإلنقاذ" في 

الموارد وينبغي إن تكون مصب الخدمات والمدافع ، تشكو من  –الحركة التعاونية والوحدة األساسية التي تبدأ منها تعبئة 

توفر التمويل المؤسس على مستواها المحلى ، وسواء عبر تنظيماتها الثانوية أو مباشرة. بالرغم من األهداف الرسمية المعلنة 

اف الدولة ورعايتها للتعاون لم تتطور الحركة التعاونية كمكون أصيل إلستراتيجية تنمية طويلة المدى ، وكانت النتيجة إلشر

تكاثر "بروس" للجمعيات االستهالكية في المراكز الحضرية اآلهلة بالسكان وخاصة العاصمة للتغلب على مشاكل الندرة في 

الوضع أمران ولهما ما يمكن أن نطلق علية مصطلح ابتذال الفكرة التعاونية وتحجيم السلع المحلية والمستوردة ونتج عن هذا 

الدوراالقتصادى االجتماعي للجهد التعاوني في أذهان الشعب وبالتالي طمس "الهوية التعاونية" وإضعافها، وثانيهما شغل 

عية واالكتفاء بشكل إجراءات التسجيل ومراجعة الجهاز الديواني عن متابعة وتقديم اإلرشاد والتوجيه الفني للجمعيات الزرا

م الجمعيات التعاونية  إعفاءات من بعض الضرائب والرسوم كما منحها العديد من 1973الحسابات. لقد منح قانون سنة 

خرى المزايا دعما وتشجيعاً لها ولكن اإلعفاءات والمزايا جاءت بصورة مطلقة ودون األخذ في االعتبار وجود قوانين ونظم أ

تتعارض معها. ولهذا ظل بعضها حبراً على ورق ولم يجد طريقة للتنفيذ لهذا نقترح استصدار قرار سياسي بإعفاء الجمعيات 

ً في أجور النقل  التعاونية من جميع أو بعض الضرائب والرسوم والعوائد وتأكيد المزايا المتعلقة بمنح أي جمعية تخفيضا

% من إثمان البذور والتقاوي واألسمدة والمبيدات ومستلزمات اإلنتاج 5ة وتخفيضاً بنسبة بواسطة وسائل النقل التابعة للدول
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, وكذلك األفضلية في المعامالت وفى الحصول على قطع االراضى الالزمة إلغراضها وفى إسناد األعمال والخدمات 

ع التموينية لكسر حدة السوق السوداء الخاصة بالوحدات الحكومية ومؤسساتها للتعاونيات، و إعطاء أفضلية لتوزيع السل

وتركيز أسعار السلع خاصة الضرورية . لقد كانت البدايات األولى للحركة التعاونية السودانية، زراعية في شكل تعاونيات 

م وجمعية ودسلفاب التعاونية الزراعية سنة 1942تخدم صغار المزارعين بالريف )جمعية ود رملي التعاونية الزراعية سنة 

م وقد  حققتا نتائج طيبة لمسها المواطنون في تلك المناطق(. وتكون اتحاد الحصاد اآللى لجنوب الجزيرة فى 1944

 29,006,184بعضوية تسعة جمعيات تعمل فى هذا المجال برأس مال قدره)  1200م  وتم تسجيله تحت الرقم 15/6/1960

زارعين فى حصاد محصوالتهم وقد بدأ بملكية تسعة حاصدات ( جنيه وذاك لمواجهة الصعوبات والمشاكل التى تجابه الم

حاصدة لكل و حصدة واحدة لكل من  2ماركة " كيس " موزعة على جمعيات التفاتيش، حمد النيل ، حاج عبدهللا الرميتاب 

من البنك  تفاتيش فحل الغبشان وود نعمان. وقد بدأ بستة حاصدات وتدرج حتى وصل الى ثالثة وعشرين حاصدة ، تم شرائها

م 30/6/1977( وبذلك وصلت فى  54,026,400( جنيه وقد بلغت فوائد السلفية )  128,622,200الزراعى بلغت السلفية ) 

( جنيه وهو مبلغ كما تالحظون اقل من الفوائد على  49,909,397( جنيه سدد منها فقط مبلغ )  182,688,600مبلغ ) 

م آبان تولى السيد صادق أحمد بدرى مهام 74/1975من اصل السلفية وفى موسم % 38,8اصل السلفية كما انه يعادل نسبة 

محافظ مشروع الجزيرة وإلرتباطه التاريخى بهذه الحاصدات فقد وجه بأن تقوم ادارة مشروع الجزيرة بمهام صيانة وتشغيل 

االمر الذى أثقل كاهله واقعده نهائياً  الف جنيه ( 87الحاصدات فى ذلك الموسم وبلغت تكلفة الصيانة والتشغيل لموسم واحد ) 

( جمعية تعاونية للحصاد اآللى 26م بدأ إتحاد الحصاد اآللى لشمال الجزيرة عمله بعضوية )15/3/1968عن أداء أعماله. فى 

الف  18فى تفاتيش مختلفة شملت أقسام الشمالى والشمالى الغربى ووادى شعير والمسلمية والقسم األوسط بعضوية بلغت 

زارع ، وقد بدأ هذا اإلتحاد أعماله بنفسه منذ ذلك التاريخ بعد ان كانت حاصدات الجمعيات تدار بواسطة شركة الحاصدات م

( الف جنيهاً ، وقد بدأ اإلتحاد أعماله مركزاً 36الزراعية ، وقد إنتقلت مديونية هذه الجمعيات لإلتحاد الوليد وقد بلغت حوالى )

م 1970ضامن لعمليات الحصاد والبنك الزراعى كممول لها ثم بنك الشعب التعاونى . وفى عام على إدارة مشروع الجزيرة ك

م والسبب التقادم وعدم 1974( فى عام 43( حاصدة ثم تقلصت الى )48بلغت جملة الحاصدات التى يديرها هذا اإلتحاد )

ماركة ) كالس ( ممولة من البنك الزراعى  (14( حاصدة منها )26م تغيير )1976وجود قطع الغيار، طلب اإلتحاد فى عام 

( حاصدة روسية ممولة من بنك الشعب التعاونى اال انهما لم يوافقا على ذلك ، كما لم يوافقا على بيعها ولنفس األسباب 12، و )

ت جديدة ( حاصدا5( حاصدة فقط ، ثم تكرم البنك الزراعى بعده بعدد )17م ال )1976تقلص عدد الحاصدات العاملة فى عام 

 . ( حاصدة22فى ذات العام مما رفع عدد العامل منها الى )

م بدأت فكرة إنشاء جمعيات لتسليف وتسويق الفول السودانى بجمعية واحدة بتفتيش درويش بغرض 61/1962فى موسم 

وتزايد عدد  محاربة عمليات الشيل وايجاد سعر مجزى للفول السودانى . وبنجاح هذه الجمعية تناقل المزارعون الفكرة

( جمعية تعاونية على إمتداد مشروع الجزيرة والمناقل وذلك وفقاً 53م عدد )64/1965الجمعيات حتى أصبح فى موسم 

لتوجيهات إدارة مشروع الجزيرة بتعميم هذا النوع من الجمعيات . ومن هنا بدأت فكرة تكوين إتحاد يضم هذه الجمعيات 

ة والمناقل حتى يسهل تعامله مع البنك الزراعى الذى رفض التعامل مع الجمعيات المنتشرة على نطاق التفاتيش بالجزير

م ، بدأ اإلتحاد يمارس نشاطه فى تمويل 25/3/1965( بتاريخ 798منفردة . وقد تم تكوين اإلتحاد وتم تسجيله تحت الرقم )

ع وتنشيط عمليات زراعة الفول السودانى عمليات زراعة الفول السودانى وتسويقه . كان لقيام اإلتحاد أثره الفعال فى رف

بالمنطقة المروية حيث بدأ اإلقبال على زراعة هذا النوع من المحاصيل نتيجة للتحسن الذى طرأ على أسعاره بعد قيام اإلتحاد 

ً عندما كان يباع للتجار مما أدى الى زيادة دخول المز ارعين إذ إرتفع سعر الجوال الى واحد جنيه بدالً من خمسين قرشا
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وتحسين أوضاعهم المعيشية وكنتيجة لهذا التحسن فى دخول المزارعين فقد طرق اإلتحاد مجاالت اخرى لتطوير الزراعة 

وتوفير الجهد للمزارع ، ووفق فى ذلك بشراء حاصدات بقرض من البنك الزراعى تم توزيعها على بعض الجمعيات بأسمائها 

( من قيمة الحاصدات %20بنك الزراعى قد اشترط فى عقد التمليك ان تدفع الجمعية )ولم يتم تمليكها لهذه الجمعيات اذ ان ال

. ظل اإلتحاد يمارس نشاطه فى عمليات تسويق وتسليف محصول الفول السودانى وقد صاحب هذه الممارسات بعض 

مى ومن أبرز العوامل التى السلبيات التى أدت الى إنهيار اإلتحاد وتوقفه عن العمل منذ سنوات خلت وأصبح اسماً دون مس

 أدت الى فشل اإلتحاد والقعود به عن أداء

(جمعيات بالمحافظات الثالثة الخرطوم وام 7تم تكوين االتحاد التعاوني الحرفي بوالية الخرطوم بعدد )1993وفي العام 

بوالية الخرطوم وتم (جمعية تعاونية حرفية 27درمان والخرطوم بحري وتواصلت مسيرة الجمعيات حتى وصلت إلى عدد )

( جمعيات وكان يمكن لالتحاد تكوين نواه لقيام اتحاد تعاوني مركزي 4تكوين اتحاد تعاوني بوالية النيل األبيض بعدد)

للحرفيين بالسودان ولكن هنالك أهداف قامت من اجلها هذه الجمعيات لتقديم الخدمات لألعضاء مثال لذلك توفير العمل 

وفير المعدات وإنشاء المجمعات  التعاونية ويخصص صندوق لضمان هؤالء الحرفيين بواسطة للحرفيين واالستقرار وت

الجمعيات ولكن عدم تسهيل هذه اإلجراءات عطل الكثير من الجمعيات ولكن بالرغم من ذلك قام االتحاد التعاوني الحرفي 

مع جمعية الحرفيين التعاونية بالسجانة وفتح باب بتصديق لعدد من المجمعات لجمعيات تعاونية حرفية وقام االتحاد بالتعاون 

التعاون بين التعاونيات وقامت الجمعية بتمويل دراسات الجدوى للجمعيات اآلتية: جمعية الحرفيين بشرق النيل /جمعية فني 

السجانة بواسطة الشاحنات بالخرطوم /جمعية الخياطين بالديوم الشرقية الخرطوم. وتم التصديق لجمعية الحرفيين التعاونية ب

(ألف متر مربع . ويسعي 25(ألف متر مربع ـ والثاني )20(مجمعات األول بالسوق المحلى بمساحة )2االستثمار لعدد )

االتحاد دائما للبحث عن تمويل مناسب تتوفر به كل الضمانات الالزمة للتمويل طويل األجل لتشييد هذه المجمعات التي 

( ألف 30( ألف متر مربع وجمعية شرق النيل بمساحة )57يق لجمعية الشاحنات بمساحة )أصبحت واقعا اآلن وقد تم التصد

متر مربع وتم تأهيل جمعية بائعات األطعمة والمشروبات بالسوق الشعبي الخرطوم. لقد تكللت مجهودات التعاونيين 

ت المركز اإلقليمي للتنمية و التدريب والزراعيين منذ بداية الثمانينات من القرن الماضي بإقليم كردفان من خالل محاوال

التعاوني مع البنك الزراعي و الغابات باألبيض والتي بدأت في الثمانينات من القرن الماضي، والتي شهدت بنهايات العام 

  قيام هذا اإلتحاد العمالق، وهو ثمرة لجهود مضنية للمزارعين المنتجين للصمغ العربي و التعاونيين و الزراعيين. 2005

" فدان ويضم في عضويته تسع إتحادات 7،870،000يغطي هذا اإلتحاد منطقة حزام الصمغ العربي والذي تبلغ مساحته "

( مليون و 1.500,000" جمعية بأكثر من )1600والئية ويبلغ عدد الجمعيات التعاونية المسجلة تحتها حتي اآلن حوالي "

 .اء عامالت يملكن حيازات ولهن دور إيجابي في اإلنتاج و الحماية% من األعضاء نس30خمسمائة الف عضو تعاوني وإن 

من إجمالي العدد الكلي  1953-52% في العام 59والجدير بالذكر أنه في المجال الزراعي بلغت نسبة التعاونيات الزراعية 

ونيات االستهالكية % للتعا34انقلبت وأصبحت النسبة  1956-55% فقط، ولكن منذ العام 3والتعاونيات االستهالكية 

%. على أن القفزة الكبرى فيما يتعلق بالكم دون الكيف، كانت في منتصف 48وتقلصت نسبة التعاونيات الزراعية إلى 

-54مرات عما كانت عليه في العام  9عدد التعاونيات إلى  1975السبعينات إبان الحكم المايوي.. حيث تضاعفت في العام 

جمعية  4868ليصل عدد التعاونيات إلى  1980-79ة ثم توالى التضاعف في العام مر 14وتضاعفت العضوية  1955

وبلغ  1995جمعية عام  9000ثم إلى أكثر من  1993عام  8332، ثم قفز العدد إلى 1975عام  2135تعاونية بعد ما كان 

حوالي  2007)عدد الجمعيات حتي % من إجمالي العدد الكلي للتعاونيات السودانية 80عدد التعاونيات االستهالكية حوالي 

جمعية تعاونية(. ولعل من أبرز األسباب التي أدت إلي تدهور التعاونيات وبخاصة التعاونيات اإلنتاجية الحرفية  10000
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والزراعية إغفال الدولة "للهوية التعاونية" وللدور الحيوي والبارز للتعاون بعدم إسناد دور يذكر للتعاونيات في خطط وبرامج 

لتنمية , باإلضافة إلي المشاكل المتعلقة بعدم استخدام التكنولوجيا الزراعية  واالعتماد في الغالب علي التكنولوجيا المستوردة ا

والتي كثيرا ما التكون مالئمة للواقع السوداني.  والحقيقة إن الحركة التعاونية نشأت في الزراعة ثم أصبحت بشكل متزايد 

إن التعاونيات  للتمركز في المراكز الحضرية، "فالهوية التعاونية" ريفية زراعية تضامنية وإنتاجية. استهالكية التوجيه وتجنح

الزراعية محدودة األثر في اإلنتاج والمنتجات والمدخالت الزراعية وفى التصنيع الزراعي ، و تواجه مشاكل ومعوقات 

نضوية تحت اإلتحاد العام النوعي التعاوني لمنتجي األصماغ كثيرة ، وخير مثال لذلك التعاونيات اإلنتاجية الزراعية الم

 .الطبيعية

والقارة  شرق األوسطوتعتبر الحركة التعاونية السودانية من أول ثالثة حركات قدمت خدمات اقتصادية لمؤسسيها في ال

ويوحدهم نحو أهداف اقتصادية وكما قدمنا فإن الحاكم العام وسكرتيريه يعلمون أن الفكر التعاوني يجمع الناس ، اإلفريقية

ولو أن بعض مبادئ التعاون مثل ديمقراطية  ، واجتماعية باعتبار أن التعاون االقتصادي أصالً إنجليزي الفكر و التطبيق

ربما تجمع الناس حول فعل سياسي يناهض وجودهم كنظام حاكم )مستعمر( كما أن باب العضوية المفتوح قد يترتب  ،اإلدارة

لذلك كان طبيعياً أن يقر مجلس الحاكم  نظيمات تستهدف تواجد النظام الحاكم وتواجهه )بمقاتلين متطوعين مثالً(.عليه قيام ت

بحيث يمكن السيطرة عليها ، وكذلك التي ستبدأ مستقبالً ، العام )تقنين( تطبيقات التعاون التي وجدت من بدايات شعبية

وتسخيرها في خدمة أهداف ال تتعارض مع أهدافه كنظام حكم ، مثل زيادة إنتاجية القطن ، مع زيادة وتنوع المحاصيل 

األخرى مثل الذرة والفول ... الخ في تطبيقات الجمعيات الزراعية. وكذلك إنشاء إدارة حكومية تشرف علي تنفيذ القانون 

تم منذ اإلستقالل وضع الكثير من الخطط والبرامج والسياسات الهادفة لتنمية القطاع التعاوني  حيثداري وتتبع للسكرتير اإل

ولكن لم يكتب لهذه الخطط إال نجاحاً محدوداً وذلك لعدة أسباب أهمها ، عدم اإلسقرار السياسي، وإتباع منهج التنمية من أعلي 

معنيين بالتنمية في تحديد األولويات وإعداد برامج التنمية وتنفيذها، باالضافة الي إلي أسفل دون اإلهتمام بالمشاركة الفاعلة لل

 المشاكل والمعوقات التي تواجه الحركة التعاونية من داخلها مثل الفساد وضعف التدريب وسوء االدارة

 تقنين الحركة التعاونية 

وناً مرناً وجامعاً اهتم بالعمل التعاوني مركزاً علي الجوانب م وكان قان1948بدأ التشريع التعاوني بصدور قانون التعاون لسنة 

والتصديق علي قيامها ، من دراسات الجدوى، اإلدارية والمالية للجمعيات التعاونية عبر فصوله التي تناولت تكوين الجمعيات

اإلدارات وانعقاد  والتسجيل وطرق جمع األموال من المساهمين وإيداعها في المصارف وبداية العمل وتكوين مجالس

، ومهام وواجبات أعضاء الجمعية ومجلس اإلدارة ، الجمعيات العمومية وطرق إدارة الجمعيات العمومية والنصاب القانوني

 والدفاتر واالرانيك التي تضبط العمل اإلداري  والمالي وصالحيات مسجل الجمعيات التعاونية وأنواع الجمعيات التعاونية

ً يحصن الجمعيات التعاونية ويحفظ استقالليتها وإعداد الحسابات ال ختامية لها وعرضها علي مجالس إداراتها. وكان قانونا

م تمت عدة تعديالت لقانون التعاون 1972ويحصر مهامها في العمل التعاوني االقتصادي واالجتماعي. لكن اعتباراً من سنة 

م 1973رارية للتشريع التعاوني في السودان. لقد منح قانون سنة م  ولم يتحقق له  أي نوع من االستقرار واالستم1948لسنة 

الجمعيات التعاونية اعفاءات من بعض الضرائب والرسوم كما منحها العديد من المزايا دعما وتشجيعاً لها ولكن االعفاءات 

هذا ظل بعضها حبراً ول. والمزايا جاءت بصورة مطلقة ودون االخذ فى االعتبار وجود قوانين ونظم اخرى تتعارض معها

على ورق ولم يجد طريقة للتنفيذ لهذا اقترح فى مشروع القانون الجديد اعطاء السلطة لرئيس الوزراء بتوصية من الوزير 

بموجب قرار يصدرة اعفاء الجمعيات التعاونية من جميع أو بعض الضرائب والرسوم والعوائد المبينه فى هذه المادة. وجاء 
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انه يجوز لرئيس الوزاراء بموجب قرار يصدره ان يمنح أى جمعية  41من المادة  2الالواردة فى البند  عن المزايا الواردة

% من اثمان البذور والتقاوى واالسمدة والمبيدات 5تخفيضاً فى اجور النقل بواسطة وسائل النقل التابعة للدولة وتخفيضاً بنسبة 

ت وفى الحصول على قطع االراضى الالزمة الغراضها وفى اسناد ومستلزمات االنتاج , وكذلك االفضلية فى المعامال

االعمال والخدمات الخاصة بالوحدات الحكومية ومؤسساتها .ونصت المادة كذلك على اعطاء الجمعيات التعاونية افضلية فى 

صة الضرورية . كما انها توزيع السلع التمونية تمشياً مع سياسة الدولة فى كسر حدة السوق السوداء وتركيز اسعار السلع خا

قننت القرار الذى اصدرة السيد رئيس االتحاد االشتراكى السودانى القاضى بأسناد جميع أعمال الشجن والتفريغ والحليج 

للجمعيات التعاونية القائمة فى منطقة انجاز هذه االعمال . ويعتبر ذلك حقاً اكتسبته الحركة التعاونية ولكن هذه الحقوق سلبت 

 .م ليقضي علي البقية الباقية 1999م ، وجاء قانون  1982ور قانون التعاون لسنة بعد صد

ونذكر أن التعديالت كانت دائماً تتم بحجة المواكبة أو األخذ بالمستجدات في تطور الحركة التعاونية السودانية في نواحي 

األهداف ومنها دخول العمل التعاوني مجاالت  عديدة منها تغيير حجم التكوينات التعاونية سواء من حيث رؤوس األموال أو

جديدة . ولكن في رأيي )أن القانون هو القانون والجمعية التعاونية هي الجمعية التعاونية( أياً كان الغرض وأياً كان الهدف 

حول إليها اآلن وتناولت  أن قانون التعاون يجب أن يكون اتحادياً ومن المهم التراجع عن القوانين الوالئية التي. وأياً كان الحجم

ومنح الجمعيات التعاونية ، وكيفية تنظيمه ومهامه ، التعديالت فيما تناولت شكل البنيان التعاوني وتغييره أكثر من مرة

امتيازات أو إلغاء هذه االمتيازات ومدي اعتبار أموال الجمعيات أموال عامة، وتحديد الحد األدنى لعضوية وأسهم الجمعية 

وسحب سلطات مسجل الجمعيات التعاونية إلي األقاليم من رئاسة الديوان الحكومي بالخرطوم وتفويضه لوزراء  التعاونية

 المالية في الواليات. 

إعادة النظر في األجهزة الحكومية ودورها تستلزم ومتطلباتها في السودان  الثورة السودانية وشعاراتها "حرية سالم وعدالة"

ري أن يشمل ذلك الحركة التعاونية السودانية سواء قانون التعاون أو كفاءة الجهاز الديواني المطلوب، يكون من الضرو

والمكاتب وعالقته  كل معينات العمل ولوازمهالحكومي التعاوني من حيث اإلمكانات ابتداءاً من القوي البشرية وانتهاءاً ب

الشعبية ، الموجودة ويستلزم تقويم معوقاتها وحل مشاكلها.  كديوان بالتشكيل الوزاري، وتكوينات تراكمات الحركة التعاونية

م 1972م ليس فيها تعديل يتمتع بالحجة المقبولة إال تعديل سنة 1948أن أهم التعديالت التي تمت علي قانون التعاون لسنة 

( بعد نحو عام و م1976م( و )1975أما ما عداه من تعديالت فهي تعديالت سريعة ومتالحقة وهي قد تمت في السنوات )

ومن المطلوب قانون موحد حاكم وشامل قابل لالستمرارية لكي ال يحدث إرباك . ( سنوات9م( بعد نحو )1999م( و )1990)

فلقد كانت بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة.  للعمل التعاوني وينطلق من مبادئ التعاون واألهداف القومية للتنمية

ستهالكية تدار ببعض أعضاء مجالس اإلدارة أو بعض العاملين باعتبار أن المهام شراء وبيع وحسب الجمعيات التعاونية اال

.. ولكن أصبح الشراء والبيع علماً نفذ من صدور الخبراء إلي بطون الكتب وفي األكاديميات وأصبحت اإلدارة وفروعها علم 

دارة األجيرة واستخدمت بشكل واسع خاصة في االقتصاد يدرس في األكاديميات والجامعات وبرزت اإلدارة العلمية واإل

الرأسمالي الذي يعتمد الحرية والبقاء لألقوى وأحد أهم أسباب القوة االعتماد علي اإلدارة العلمية . وهذا يفسر سبب تعثر كثير 

تبع السكرتير اإلداري سنة من المنظمات التعاونية .ثم تطور الجهاز الديواني الحكومي الذي نشأ كقسم ثم إدارة ثم مصلحة ت

إلي قطاع ، ثم وزارة للتنمية الريفية ، ثم قطاع ثم وزارة . وتداول تبعيته عدد من وزارات الحكومة مثل : وزارة  –م 1948

الحكم  المحلي و وزارة الرعاية االجتماعية ووزارة التجارة ووزارة التخطيط ، ثم وزارة مستقلة ، ثم تبعية مرة أخرى 

االقتصادية ، أو االجتماعية أو الحكم المحلي ويتبع حاليا وزارة التجارة الخارجية تحت مسمي أمانة التعاون والتي للوزارات 

  .قلصت الي أدارة تابعة لوزارة التجارة الخارجية
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  الوضع الراهن للتعاونيات

حين وصلت اإلنقاذ الى سدة الحكم جاءت ببرنامج التطهير السياسي ، الذي أقصي من موقعه كل من ال يوالي "اإلنقاذ"، وتلى 

ذلك إعادة صياغة القوانين واألجهزة التعاونية وتعيين لجان التيسيير بما يواكب المرحلة الجديدة التي أُفرغت النقابات 

ا وجئ بأهل الثقة وذوي الوالء السياسي،وفقدت الحركة التعاونية جل كوادرها الديوانية واالتحادات والتعاونيات من محتواه

عجزت عن  ، وال زالت،والشعبية ومن هنا بدأ اإلنهيار الحقيقي والذي تمثل في إحتكار قيادة الحركة التعاونية في أيد قلة

   .جيالقيادة في زمن العولمة والعلم والتكنولوجيا، وعهد اإلنفتاح الخار

ً أن تمثل اإلتحادات التعاونية وفي قمتها اإلتحاد   وألن حكمة مشروعية التعاونيات قد طالتها إعادة الصياغة فلم يكن مهما

التعاوني القومي مصالح العضوية التعاونية ، فلم تكن من مهام هذه التعاونيات الدفاع عن مصالح العضوية التعاونية بل 

قرار السياسي ، ففقدت التعاونيات الفرص التي تتيحها الديمقراطية التعاونية مثل مبدأ النقد أصبحت األهداف تصاغ وفقا لل

والنقد الذاتي كأحد األساليب الفعالة لتصحيح مسار العمل التعاوني. هذا الوضع يذكرنا كيف تعامل الدكتاتور هتلر مع 

ي التعاونيات وسخرها لمصلحة الحزب النازي ، ولم تجد هذه التعاونيات األلمانية العريقة وقام بتشريد قياداتها وأستولي عل

 .التعاونيات عافيتها إال بعد زوال دكتاتورية هتلر بعد الحرب العالمية الثانية

نجني ونحصد ثمار هذه السنوات ومن ذلك اإلنتخابات التعاونية المشوهة البيعدة عن  ، وبعد الثورة المنتصرةإننا اليوم

والذي تجسد في الخلل االواضح لسير  2007-5-14نية، وأكبر دليل علي ذلك ماجري في يوم األثنين الديمقراطية التعاو

العملية االنتخابية ألختيار القيادة التعاونية الجديدة، حيث كانت كل الدالئل المنطقية تشير الي ذهاب القيادة القديمة أو علي 

ذات القيادات وترأسها للدورة الحالية دون اتاحة الفرصة لقيادات جديدة األقل تجديدها بدماء جديدة وقيادات شابة. إن بقاء 

يعني بقاء السلطة في ايدي فئات معينة أخفقت كثيرا في تلبية متطلبات الحركة التعاونية وفرطت في مكتسباتها ، حيث تم في 

اليمية الوحيدة بالبالد : المركز القومي لتدريب عهدها بيع بنك التنمية التعاوني ، وفقدت الحركة التعاونية الجهة التدربية والتع

  .التعاونيين ، كما فقدت الحركة التعاونية جزء من ممتلكاتها والتي بيعت بأثمان بخسة

لقد تجسد في ذلك اليوم ضعف اإللمام بالمبادئ والثقافة التعاونية والمام األعضاء بالحقوق والواجبات ، ولذلك جاءت مداوالت  

قاش داخل المؤتمر ضعيفة وتجاهلت الكثيرين األساسيات وعدم القدرة وااللمام من قبل االعضاء بمشاكل التعاون الجلسات والن

وتجاهل ذكر اموال الحركة التعاونية، وضعف التناول لمشاكل وصعوبات التأهيل والتدريب وترييب األولويات. فليس من 

جها بالكامل ، فما بالك بجهة أخفقت في تحقيق الحد األدني ألعضائها المعقول أن تكون هناك جهة مهما كانت قد أنجزت برنام

ثم ال تجد من يسألها لماذا لم تفعل ؟ ولمذا فعلت؟. وهل يعقل أن تختزل العملية اإلنتخابية في أن يقوم أحد األعضاء قائال"إنني 

هل من مثني ؟ ليقوم عضو آخر ليثني ؟ ثم  اقترح تجديد الثقة وإستمرار الضباط الثالثة في مكانهم " ثم يقول رئيس الجلس

يسأل رئيس الجلسة بلهجة آمرة "هل من إقتراح مضاد؟" لتنطلق الصيحات هنا وهناك "موافقين ..موافقين" ويكرر رئيس 

األعضاء الجلسة "كلكم ...كلكم" ثم بعدها تنطلق التكبيرات هللا أكبر، هللا أكبر، هللا أكبر.... وعندما تعقد الدهشه ألسنة بعض 

مما يجري ينتهر رئيس اإلتحاد القديم الجديد من المنصة مخاطبا أحد الكوادر الديوانية "يا فالن كبر...كبر" في صورة مفاجأة 

  .للجميع إعترض عليها معظم األعضاء

إلتحاد التعاوني ، وا 2007لقد كشفت االحداث التي صاحبت اإلنتخابات التعاونية، لإلتحاد التعاوني الحرفي بوالية الخرطوم 

،  2007مايو  14، وتلك التي جرت الختيار القيادة التعاونية الجديدة لالتحاد التعاوني القومي في  2007بوالية القضارف 

عن األزمة التعاونية المتمثلة  في هشاشة المحتوى الديمقراطي للعملية االنتخابية في بالدنا ، سواء على مستوى الثقافة والفهم 
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توى الممارسة والفعل أم على مستوى المؤسسات والشخوص، أم على مستوى النخبة اتعاونية والقيادات الشعبية، أم على مس

  .الى درجة يمكن فيها توصيف الحالة االنتخابية التعاونية بانها محاولة لبناء ديمقراطية بال ديمقراطيين

عاونية متمرسة في العمل التعاوني بإستثناء قلة قليلة من فثمة ضحالة هائلة في التجربة االنتخابية، حيث ال توجد طبقة ت

التعاونيين الشعبيين، ويعود هذا الى سببين األول منهما هيمنة الدكتاتورية لمدة طويلة علي مقاليد الحكم بالبالد، تعذر معها 

التعاوني من جهة ثانية. وثمة  نشوء طبقة تعاونية ديمقراطية متمرسة، من جهة، وبقاء كثير من التعاونيين خارج إطار العمل

هشاشة كبيرة في اإللتزام بقواعد العملية الديمقراطية، فضال عن السطحية في فهمها وقبولها واإلستعداد لإللتزام بها والعمل 

يباً بموجبها. وإذا كانت التسويات القائمة على أساس التنازالت المتبادلة تمثل واحدة من هذه القواعد فإننا نرى إصراراً غر

 .على المواقف والمواقع التي تحتلها هذه القيادات، مما يمنع حصول أي حراك وتزحزح، وظهور قيادة جديدة منتخبة

وثمة فقر مدقع في الثقافة الديمقراطية والفهم الواعي للتعاون لدى النخب والجمهور في آن واحد، والطرفان معذوران كون 

الي قد حرم أصالً تداول هذا النوع من الثقافة، وعلى مدى حوالي عقدين من الزمان، األنظمة السابقة وخاصة  نظام الحكم الح

مما أنتج نخباً وجمهوراً تعاونيا ليس لهما من الثقافة الديمقراطية إال الشيء القليل الذي ال يغني وال يسمن عن جوع. وتكشف 

ما يؤمن إشاعة الثقافة الديمقراطية والمبادئ التعاونية بين  عن هذا الفقر في الثقافة الديمقراطية وممارستها حيث ال يوجد فيها

صفوف المواطنين والتعاونيين. وثمة ضعف ينتاب المؤسسات التعاونية التي تمثل العمود الفقري للديمقراطية وفي مقدمتها 

تي أصبحت مجالس مجالس إدارات التعاونيات وخاصة اإلتحادات التعاونية وبصورة أخص اإلتحاد التعاوني القومي وال

صورية ليس لها من الدور القيادي اال الشيء اليسير والقدر النزير حيث تمت ادارة العمل التعاوني وراء جدران سميكة 

لغرف ذات ابواب محكمة الغلق، ال تصادر فقط حق التعاونيين في ان يعرفوا ما يدور، وهذا مبدأ اخر من مبادئ الديمقراطية، 

  .اإلدارات المنتخبة بشكل يجعلها هياكل بال فعالية وأجساما بال حياة وإنما تهمش دور مجالس

بدون الشفافية والنزاهة واإللتزام الصارم بالمبادئ التعاونية التي تحكم األنتخابات التعاونية وإختيار األصلح ، فإننا نصبح 

اع والتالعب بمصائرومستقبل الناس ، تلهب كبائعي الكالم والوعود في سوق الكالم وهنا تقدم بضاعة تقوم علي الغش والخد

المشاعر وتدغدغ العواطف وتقدم سرابا من الوعود والتي تتبخر وتذوب حال الفوز بالغنيمة والجلوس علي الكراسي لتبدأ 

عليها ال  دورة تالية من المعاناة واألهدار والدمار. لقد آن اآلوان لمحاسبة هؤالء الذين يتاجرون بالقضية التعاونية ويزايدون

لشئ سوي تلك المصالح الضيقة والبقاء بكراسي السلطة ، وذلك بإنتخاب األصلح ، حتي التتكر التجارب الفاشلة والعمل علي 

 أن يصل الممثلين الحقيقين للتعاونين  لمواقع القيادة، وال يتم ذلك إال بالتطبيق السليم للمبادئ التعاونية وإلتزام القيم التعاونية

األصلح لقيادة العمل التعاوني، "فالناس بخير ما تعاونوا" و)تعاونوا علي البر والتقوي وال تعاونوا علي اإلثم  في إختيار

 .والعدوان(، وذلك مسئولية مباشرة لمثلث الحركة التعاونية السودانية

 مثلث الحركة التعاونية السودانية

والمركز القومي لتدريب التعاونيين مثلث الحركة التعاونية السودانية،  يمثل اإلتحاد التعاوني القومي، واألمانة العامة للتعاون،

ويعتبر اإلتحاد التعاوني  اآلن، وهو الذي يتحمل المسئولية كاملة فيما يتعلق بالوضع المتردي الذي وصل اليه حال التعاونيات

وإن القيادات التي علي رأسه قد تربعت  القومي المسئول األول عن الخراب الذي لحق بالحركة التعاونية السودانية، خاصة

عاما، تقهقرت فيها الحركة التعاونية الي القاع. ولقد كان للسلطة الساسية دور  25الي  15علي سدة اإلدارة لمدد تتراوح بين 

ل إدارات عندما تم ح 1989كبير في سيطرة هذه القيادات علي دفة العمل التعاوني السوداني ألنها أتت بقرارات سياسية منذ 

الجمعيات واإلتحادات التعاونية وإستبدال قياداتها الشعبية المنتخبة ديمقراطيا، بأخري موالية لنظام اإلنقاذ وليس لها والء 
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لتعاون فقد تم إضعافها وتفتيتها خاصة بعد قيام الحكم ا إدارة ايذكر للحركة التعاونية ومصالح ماليين التعاونيين السودانيين. أم

وتهميش دورها بتبعيتها لوزارة التجارة الخارجية، والتي ال يلقي وزرائها المتعاقبين أي نوع من اإلهتمام بالتعاون، الوالئي، 

ويمارسون مهاهم تجاهها كأداء واجب فقط. وعلي الرغم من أهمية الضلع الثالث وهو المركز القومي لتدريب التعاونيين في 

ه إختفي في الساحة التعاونية وأصبح جل هم القائمين عليه، إقامة الدورات )المسماة التنوير والتثقيف والتدريب، إال أن دور

، باالضافة الي تكوين مجلس إدارته مجازا تدريبية( في مصر، وأغلبها لغير التعاونيين الذين قام المركز أصال من أجلهم

وكان حصيلة ذلك أن فقد التعاونيين جل جهودهم . الضعيف وأدارة المركز البعيدة كل البعد عن أهداف التعاونيات وغاياتها

ومقدراتهم وأموالهم التي تكونت عبر سنين طويلة وجهد مضني، وضاعت ممتلكات الحركة التعاونية، وتسرب بنك التنمية 

لطامة التعاوني بسبب تلك القيادات التعاونية الشعبية والتي إكتفت بالتمثيل في مجلس إدارة البنك وقبض الحوافز. وكانت ا

الكبري إنتزاع والي والية الخرطوم السابق لمباني وعقار مركز التدريب التعاوني تحت سمع وبصر الجميع!!!؟ لكل ذلك 

عالج هذا الواقع يحتاج لقرار سياسي شجاع يتم بموجبه إعادة األمور الي نصابها، وذلك: برجاع ممتلكات المركز فورا من 

بات حرة ونزيهة، وإيجاد وضع إداري للحركة التعاونية يتناسب مع دورها والية الخرطوم، واألشراف علي إنتخا

                               .وأهميتها

 والحلول المقترحة معوقات ومشاكل التعاونيات السودانية

تتمثل معظم مشاكل الحركة التعونية السودانية الي مشاكل تنظيمية و فنية ومشاكل الكوادر التعاونية الديوانية باألضافة الي 

بتنظيم وإعادة تنظيم  المدنية القادمةالحكومة  امهتمإفي رأينا بداية اإلصالح تتمثل في ، والمشاكل االقتصادية واالجتماعية

، بتغيير اإلسم الي إنشاء الهيئة العامة لتنمية التعاونيات التعاون"دارة حكومي المختص بالتعاون "أوتطوير الجهاز اإلداري ال

وزارة منفصله تسمي )وزارة التعاونيات والتنمية(  تتبع لرئاسة الوزراء )بدال عن إدارة التعاون الحالية( ، تصعد فيما بعد الي

دستورية  كون تلك الوازرة علي مستوي المركز والواليات، في ظلبميزانية مناسبة وبصالحيات وسلطات واسعة وان ت

إدخال التعديالت الالزمة  بشكل مستمر لتواكب مستوى أجهزتها اإلدارية أيضا  القوانين السارية والقضاء االداري المستقل.

مربها المجتمع وحتي تستطيع مع حجم مسؤولياتها ومهامها، وما تتطلبه األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي ي

، مع إجراء تعديالت واسعة علي مركز تدريب التعاونيين وتغيير إدارته وتعيين الحركة التعاونية القيام بدورها المطلوب

التعاونية ، . وهنا يجب أن يكون واضحا أن هذا اإلهتمام والتنظيم من قبل الدولة للحركة مدربين شباب مؤهلين فنيا وتعاونيا

ال يعني بأي  حال من األحوال التخلي عن الخصائص التي يتميز ويتفرد بها العمل التعاوني ، من اإلستقاللية والذاتية 

واإلعتماد علي النفس والجهود والموارد الذاتية لألعضاء. بل يجب أن يصب دعم الدولة المنشود من منطلق واجبها نحو هذا 

 وتطوير هذه الخصائص المتفردة.القطاع , في إتجاه تنمية 


