
قضايا

عصام شعبان

انتفض الشعب السوداني أربعة 
أشهر، قبل أن تخلع قيادة الجيش 
ــــوم 11  الـــرئـــيـــس عـــمـــر الــبــشــيــر يـ
انتفاضته  يجعل  ما   ،2019 نيسان  إبريل/ 
والتي  الطويل،  النفس  انتفاضة  وبــجــدارة 
ستصبح، بحكم سماتها، وظروف تشكلها 
وأدواتها وقدرتها على الصمود والتواصل 
ــتـــوســـع فـــى مــظــاهــر الــــحــــراك، نــمــوذجــا  والـ
ــــدرس لــلــحــركــات االجــتــمــاعــيــة الـــجـــديـــدة،  يـ
والتي بحكم تراكماتها املمتدة كميا تفضي 
إلـــى تـــحـــّول كــيــفــي، مــتــمــثــل فـــي االنــتــفــاضــة 

الشعبية مقدمة للثورة.
ثــورة  إلــى  تحولت  الــتــي  االنتفاضة  فتحت 
الباب لتكرار الحراك نفسه في موجة أوسع 
مــمــا وصــفــت بــأنــهــا مــوجــة عــربــيــة جــديــدة، 
إلى  سيمتد  الــســودان  انتفاضة  تأثير  ألن 
يتحّدى  نموذج  أنها  كما  األفريقي،  العمق 
ــســــب نـــظـــامـــا مـــغـــلـــقـــا ســـيـــاســـيـــا،  لـــيـــس وحــ
ومحافظا دينيا، بل وأيضا نموذجا مركبا 
من العسكرة والبوليسية وحكم الفرد الذي 
تتحلق حــولــه مــجــمــوعــات املــصــالــح، وهــي 

خصائص نظم أفريقية عديدة.
ــر الــــســــودانــــيــــة  ــيــ ــاهــ ــمــ لــــيــــس صـــــمـــــود الــــجــ
امللفت ضمن  أربعة أشهر وحــده  املتواصل 
الـــــــســـــــودان، إذ تــتــمــيــز  انـــتـــفـــاضـــة  ســــمــــات 
هـــذه االنــتــفــاضــة بــأنــهــا تــحــول نـــوعـــي، من 
والــتــي جمعت بني  قــيــادتــهــا،  حيث طبيعة 
ــيـــادي يــضــم املـــكـــون االجــتــمــاعــي  نـــمـــوذج قـ
املتمثل  آن واحـــد،  فــي  الطبقي والــســيــاســي 
فـــي »تــجــمــع املــهــنــيــني الـــســـودانـــيـــني«، وهــو 
تطور لشكل القيادة في انتفاضاٍت سابقة، 
ســاهــم فــيــهــا الــنــقــابــيــون، كــمــا أنــهــا حــفــرت 
طريقها فــي الــجــريــان والــفــوران واالنــطــاق 
فــــي ظــــل تـــجـــاهـــل مـــلـــحـــوظ ومـــقـــصـــود مــن 
تعبر  لم  والتي  والدولية،  اإلقليمية  القوى 
عــن أي مــواقــف تجاه شعب ينتفض أربعة 
أشـــهـــر )وربــــمــــا ثــمــانــي ســــنــــوات(، إال حني 
انــتــصــر الــســودانــيــون فــي جولتهم األولـــى، 
واســـتـــعـــادوا شـــــوارع الــــســــودان، وأســقــطــوا 

البشير. 
وقــد عانى الــحــراك الــســودانــي، ثاثة أشهر 
على األقل، من تجاهل أغلب وسائل اإلعام 
ــائــــل إعـــــام غــربــيــة كــثــيــرة،  الـــعـــربـــيـــة، ووســ
مــا أفــقــد االنــتــفــاضــة قــدرتــهــا عــلــى التعبير 
ــا، إال  ــ ــيـ ــ عــــن نــفــســهــا، إعـــامـــيـــا عـــربـــيـــا ودولـ
ــدود مـــا ســمــحــت بـــه وســـائـــل اإلعـــام  فـــي حــ
الجديد التفاعلي عبر »تويتر« و»فيسبوك« 
و»يوتيوب« وغيرها. كما لم تجد انتفاضة 
ــعـــرب واألفــــارقــــة  ــســــودان مـــن جــيــرانــهــا الـ الــ
ــاهــــل، وفــــــي بـــعـــض األحــــيــــان  ــتــــجــ ســــــوى الــ
الـــتـــآمـــر، مـــا دفــــع الـــســـودانـــيـــني إلــــى أطــرهــم 
اإلعــامــيــة، واالعــتــمــاد كــثــيــرًا عــلــى وســائــل 
اإلعــــــام اإللـــكـــتـــرونـــي، والــــــذي مــثــل إعــامــا 
بـــديـــًا، واالعــتــمــاد عــلــى أنــفــســهــم، مــن دون 
انتظار تأييد عربي أو دولــي من حكوماٍت 
تنتظر سقوط البشير أواًل، لتعلن ترحيبها 
بــنــضــال »الــشــعــب«، متمنية لــه االســتــقــرار. 
ــان الـــســـودانـــيـــون بــمــفــردهــم تــقــريــبــا، من  كــ
حراكهم،  مــع  تتناسب  وأصــــداء  ردود  دون 
وتضامن  متابعة  إال  املشهد  هــذا  يغير  لــم 
الثوريني املهزومني سابقا، أو املتعثرين في 
مماثلة  فرصة  ينتظرون  من  أو  خطواتهم، 

للتغيير.

الموقف الدولي واإلقليمي
الــعــربــيــة واإلقليمية  ــــراف  كــانــت أغــلــب األطـ
ــنــــظــــام وهـــزيـــمـــة  ــار الــ ــتــــصــ ــن عـــلـــى انــ ــ ــراهـ ــ تـ
إلــــى 2016،  مـــن 2013  كــمــا حــــدث  ــراك،  ــحــ الــ
التي تربطها بالبشير عاقات  وخصوصا 
ــتـــي تــخــشــى  ســيــاســيــة واقـــتـــصـــاديـــة، أو الـ
ــة، بـــمـــا فــيــهــا مــــن فـــرص  ــفـــاضـ ــتـ نـــتـــائـــج االنـ
تكّررها في دول أخرى. تجاهلت هذه الدول 
حراك الشعب، بل ولجأ بعضها إلى طمأنة 
النظام، ومد يد العون إليه بطرق مختلفة، 

اقتصاديا وسياسيا واستخباراتيا.
جـــاءت انتفاضة الــســودان فــي ظــرف دولــي 
ــات املـــتـــحـــدة، والــــــدول  ــ ــواليـ ــ ــم تـــعـــد فـــيـــه الـ لــ
األوروبية، مهتمة بأي حراك عربي، يسعى 
إلى تغير النظم القائمة. وجد الطرفان، في 
املــرحــلــة األولــــى مــن االنــتــفــاضــات الــعــربــيــة، 
ــدة،  ــ ــديـ ــ ــات عـ ــويــ ــتــ ــســ ــلــــى مــ ــا يـــخـــيـــفـــهـــا عــ ــ مــ
ــا تــعــلــنــه  ــا مــ ــقـ ــبـــت بــعــضــهــا، وفـ بـــعـــدمـــا رحـ
ــم الــديــمــقــراطــيــة«، فهناك  مـــن مــفــاهــيــم »دعــ
أصــــــواٌت ســيــاســيــٌة، هــاجــمــت الــطــرفــني في 
الجولة األولــى، باإلضافة إلى خوفهما من 
احــتــمــاالت وقـــوع حــالــٍة مــن عــدم االســتــقــرار 
مستقبًا، تمثل تحدياٍت لهما، منها تدفق 
واحتماالت  املهاجرين،  من  جديدة  دفعات 
الــتــعــامــل  أنــظــمــة جـــديـــدة، ال يــســهــل  والدة 
معها وبناء جسور تواصل تحفظ مصالح 

الطرفني.
فــي جولته  الــســودانــي  فــي انتصار للحراك 
ــــزل الــبــشــيــر وعـــــوض بـــن عــوف  األولــــــى، وعـ
الدولية  الــقــوى  أعلنت  متتالني،  يومني  فــي 

)أميركا وأغلب دول أوروبا( مطلبها احترام 
فترة  السلطة في  اإلنــســان، وتسليم  حقوق 
أقصر لحكومة مدنية، بينما بحثت أطراف 
عــربــيــة عــن مــوضــع قـــدم وأطــــراف سياسية 
اإلقليمية  والــتــوازنــات  مصالحها،  تحفظ 
النظام،  يكن ضد  لم  لكن مجملها  القائمة، 

وال يستطيع ادعاء ذلك بأي صورة.
ــلـــى قـــوى  ــة عـ ــنــ ــراهــ تـــســـقـــط هـــنـــا مـــســـألـــة املــ
خــارجــيــة لــدعــم الــحــراك الــعــربــي، وتعطينا 
ــا أســـاســـيـــا عـــلـــى املــســتــوى  ــ ــارب درســ ــتـــجـ الـ
فاعلية  أن  ذلك  التحليل،  العملي ومستوى 
األطــراف الدولية وأدوارهـــا تتاشى، ويقل 
أثــرهــا مــع بـــزوغ الــحــراك وقـــوة االنتفاضة، 
ــيـــر )طــــاملــــا لــــم تــتــم  ــأثـ ــتـ وتــــعــــد هـــامـــشـــيـــة الـ
عــســكــرة االنـــتـــفـــاضـــات(، وهــــذا مـــا ال بـــد أن 
يؤخذ في االعتبار دوما، أن حراك الشعوب 
وقــوتــه وشــعــاراتــه هــي األســــاس فــي تشكل 
املحلي  املستويات  على  السياسية  املواقف 
واإلقليمي والدولي، وهو ما يحّدد خطابها، 
وليس العكس كما يفعل باحثون ومحللون 
ــــي، لـــيـــحـــددوا  ــــدولـ كـــثـــيـــرون، مــــن املـــشـــهـــد الـ
مـــســـار املــشــهــد املــحــلــي وتــــطــــوراتــــه، أي أن 
تأثير العاقات واألطراف الدولية يتناسب 
الفاعلني  الـــحـــراك وصـــوت  قـــوة  مــع  عكسيا 
املحليني في لحظات االنتفاضة، وال يمكن 
أن يشكل ثورًة، أو يكون دافعا لها، بل على 
األفعال  ردود  تحليل  في  األســاس  العكس، 
ينطلق مما يجرى على األرض. ولذلك، فإن 
العاقات  بنية  مــن  أواًل  املنطلق  التحليل، 
الــدولــيــة واإلقــلــيــمــيــة، لــم يــعــد صحيحا في 
الــجــمــاهــيــريــة، لتحديد  زمـــن االنــتــفــاضــات 
الحركات االجتماعية واالنتفاضات،  مسار 
وهذا أيضا ال يلغي أثر الفاعلني الدوليني، 
الـــحـــراك ملصالحهم،  تــطــويــع  ومــحــاولــتــهــم 
ــراف السياسية مــن أجــل  ودعـــم بــعــض األطــ
ذلك، وهو ما ينطبق مع السودان مستقبًا.

ــة بــعــد  ــحــ وقـــــد بـــــدت تـــلـــك الــــتــــدخــــات واضــ
أطــراف عربية  فقد حاولت  البشير،  سقوط 
استمالة بعض مكونات املجلس العسكري، 
ــي تـــربـــطـــهـــا مـــعـــهـــا صـــات  ــتــ خـــصـــوصـــا الــ
سابقة، بحكم العاقات العسكرية وامللفات 
االقـــتـــصـــاديـــة، وهـــنـــاك عـــاقـــات تــوثــقــت مع 
مــكــونــات نــظــام الــبــشــيــر، ال سيما وأن قــوة 

وهـــو صــاحــب أقــــدم انــتــفــاضــة ديــمــقــراطــيــة 
عربية خــال ثــورة 1964 ضد نظام الفريق 
إبــراهــيــم عــبــود الـــذي جـــاء إلـــى السلطة في 
توالت  1958، وبعدها  فــي  انــقــاب عسكري 
االنــتــفــاضــات واالنــقــابــات، أبــرزهــا انــقــاب 
والتي   ،)1969 أيــار  )مايو/  النميري  جعفر 
أربـــع   )1985  -  1969( حــكــمــه  فــتــرة  شــهــدت 
محاوالت انقاب، ثم انتفاضة إبريل 1985 
بقيادة تحالف  واالنــقــاب عليها في 1989 
بقيادة  القومية  الجبهة  )حزب  اإلساميني 
حــســن الــتــرابــي( والــعــســكــريــني الــتــي جــاءت 
عاما،  ثاثني  ليستمر  الحكم  إلــى  بالبشير 
لــم تــمــر مــن دون مــحــاوالت انــقــابــات، على 
ــــن تـــدجـــني  ــم مـــمـــا أصـــــــاب الـــجـــيـــش مـ ــ ــرغـ ــ الـ
وأســـلـــمـــة وتـــطـــويـــع وإفــــســــاد. ولــــم تــتــوقــف 
من  واملسلحة  الثورية  املعارضة  الحركات 
مــواجــهــة الــنــظــام خـــال الــتــســعــيــنــيــات ومــا 
تــاهــا، أبــرزهــا الــحــراك السياسي الــذي تا 
موجة االنتفاضات العربية. شهد السودان 
حــــراكــــا ســـيـــاســـيـــا تــــنــــّوع فــــي قــــوتــــه خـــال 
)أو  مظاهرات  كانت   ،)2013-2011( سنوات 
األقـــوى،  أيــلــول 2013  انــتــفــاضــة( سبتمبر/ 
يــزيــد عــن مجمل ضحايا  ســقــط فيها عـــدد 
ثـــورة ديسمبر 2018 )مــا يــزيــد عــن مئتني( 
غــيــر مــئــات املــصــابــني إصــابــات بــالــغــة، ومــا 
ــد الــــســــودان  ــهـ ــــف مــعــتــقــل. وشـ ــد عــــن ألـ ــزيـ يـ
عــام  مــن  للتظاهر  متتالية  مــحــطــات  أيــضــا 
ديسمبر  انــتــفــاضــة  انــطــاقــة  وحــتــى   2016
غضونها،  فــي  البشير  سقط  والــتــي   ،2018
بــتــدخــل الـــجـــيـــش، فـــي 11 إبــــريــــل/ نــيــســان 
الــحــالــي، ومـــا زالـــت فــي حــالــة صــيــرورة من 
أجل تحقيق مطالبها في التغيير الشامل، 
وتجاوز محاوالت االلتفاف على مطالبها، 
ــــواء بــتــغــيــر شــكــلــي فـــي الـــنـــظـــام، عــبــر ما  سـ
أو  »انقاب قصر«،  املحتجني  أغلب  اعتبره 
خطابات عاطفية من املجلس العسكري، أو 
مــا سيلي ذلــك مــن مــحــاوالت تفريق القوى 
الـــثـــوريـــة، وتــحــيــيــد بــعــضــهــا، واســتــيــعــاب 
أخــــرى، وإجـــهـــاض الــقــوى الــراديــكــالــيــة في 
صــفــوفــهــا الـــتـــي ال تــقــبــل الـــتـــفـــاوض عــلــى 

املطالب األساسية.
وثــوراتــه،  العربي  الربيع  انتفاضات  وقبل 
ــا ســيــاســيــا  ــ ــراكـ ــ ــا حـ شـــهـــد الــــــســــــودان أيــــضــ
قوته،  في  تنّوع  بالتغيير،  مطالبا  ومهنيا 
لكنه كان مؤشرًا على نهوض قوى شبابية 
وعــمــالــيــة جــديــدة، وانــضــمــامــهــا إلـــى حركة 
املعارضة التقليدية، وتلك القوى هي روافد 
مهمة لحراك ديسمبر 2018، إذ تشكل أغلب 
قيادات الحراك الحالي ميدانيا من قيادات 
تفّتح  وكــوادر سياسية  وسيطة وشبابية، 
االنتفاضات  عــن  فــتــرات سابقة  فــي  وعيها 

العربية.

جدل منطلقات الحراك  
هناك عاقات جدل وتشابك بني منطلقات 
الــحــراك الــثــوري فــي الـــســـودان، وخصوصا 
ــتــــصــــاديــــة  ــيـــة واالقــ ــيـــاسـ مـــنـــطـــلـــقـــاتـــهـــا الـــسـ
ــة ســبــتــمــبــر 2013  ــبـ ــانــــت هـ ــة، كــ ــيــ ــنــ والــــوطــ
نــــمــــوذجــــا تــــشــــابــــك فــــيــــه االقـــــتـــــصـــــادي مــع 
الــســيــاســي والــثــقــافــي، فــولــد الـــحـــراك الـــذي 
والتعبئة  الحشد  بالقوة، من حيث  اتصف 
وشجاعة املتظاهرين، ما أربك أجهزة األمن 

الــتــي مــارســت جــرائــم الــتــعــذيــب والــقــتــل في 
الشوارع، في مشاهد كانت تتصف بالعنف 
بــالــســيــوف  مــشــقــوقــة  رؤوس  والــهــمــجــيــة، 
ومضروبة بالخيزران والرصاص من القوات 
قــوات  منها  الــنــظــام،  ومليشيات  النظامية 
في  املشاركني  تنوع  وكذلك  السريع،  الدعم 
شعبية  فئات  مــن   2018 ديسمبر  انتفاضة 
مفقرة، وأطياف سياسية وحركات شبابية 
وطابية، اندلعت على إثر تصاعد إجراءات 
التحرير االقتصادي، والذي تضمن ارتفاعا 
البعد  فكان  والخدمات،  الــوقــود  أسعار  في 
االقتصادي دافعا ملشاركة واسعة، خصوصا 
من حيث خوضه  النظام،  تراكم جرائم  مع 
حروبا في مناطق عدة في السودان، أبرزها 
جرائم ارتكبت في إقليم دارفور، وما سبقها 
من سياساٍت عنصرية ضد مناطق الجنوب، 
ما أدى إلى انفصال جنوب السودان، وهذا 
كــّرس أزمــة النظام اقتصاديا نتاج خسارة 
ــد مــــــــوارده االقــــتــــصــــاديــــة، املــتــمــثــلــة فــي  ــ أحـ
عوائد البترول، وكذلك خسارة عمق تأثيره 

وعاقاته املتنوعة مع دول الجوار جنوبا.
ومــــع اســـتـــمـــرار الــنــمــط الــســلــطــوي الــقــمــعــي، 
والتمييز العنصري الذي اتخذ من شعارات 
العروبة واإلسام منطلقا له، ومن فساد اإلدارة 
وسياسات النهب منهجا، ومع تعمق األزمة 
وشكلت  تختمر.  الثورة  كانت  االقتصادية، 
ــاع االقــتــصــاديــة املــتــدهــورة  ــ األبــعــاد واألوضـ
من ارتفاع أسعار السلع، وخصوصا الغذائية 
منها، وارتفاع أسعار الخدمات، وخصوصا 
الصحية والعاجية، تراكمات لغضب شعبي. 
وبــاتــت قــطــاعــات عــديــدة مــتــأزمــة ومستعدة 
لانخراط في حراك أكبر من أنشطة الحركات 
وقد  املسلحة.  الــحــركــات  وكــذلــك  السياسية، 
مثلت األزمة الشاملة، والوضع السياسي من 
استبداد وسلطوية، وأزمة النمط االقتصادي، 
وتفتيت السودان، وتقطيع أوصاله، منطلقات 
لحراك سياسي وشعبي، انطلقت منه ثورة 
ديسمبر 2018، ولم يتجاوز األزمــة العميقة 
انخرط  الذين  املفقرون  الجيش  حتى جنود 
عديد منهم ببسالة في الدفاع عن املعتصمني، 
وهّدد موقفهم هذا بانقسام الجيش، ما شّكل 
ضغطا على قيادته، وساهم في اتخاذ موقف 

ضد البشير.

آفاق االنتفاضة 
يمكن  ال  عـــدة،  نجاحات  االنتفاضة  حققت 
تــهــويــلــهــا وال الــتــقــلــيــل مــنــهــا، وهــــى أولـــى 
ــتـــي ال يــمــكــن إنـــكـــارهـــا  خــــطــــوات الـــنـــصـــر الـ
بــوصــف أن مــا تــم مــجــرد انــقــاب عسكري، 
فلو لم يكن الحراك قويا وصامدًا ما تجرأ 
الــجــيــش عــلــى تنحية الــبــشــيــر واحــتــجــازه، 
وأن يسجن عــديــدًا مــن قــيــادات نــظــامــه، في 
انتظار محاكمات ستحدد شكلها وجوهرها 
ومدى جديتها قوة الحراك في التعبير عن 
مطالب الشعب، عبر قواه السياسية ورموزه 
وتجمعاته النقابية والشعبية والسياسية.

ــــات،  ــــواليـ ــراك عـــــزل حـــكـــام الـ ــ ــــحـ اســـتـــطـــاع الـ
وأجــبــر رئــيــس املــجــلــس الــعــســكــري، عــوض 
بن عــوف، على التنحي خال ساعات، وإن 
كان هذا يحسبه بعضهم تكتيكا للمجلس 
باحتمال  التسليم  ومــع  أنــه،  إال  العسكري، 
ذلك، نجح الحراك في أول اختبارات صموده، 
وفرض إرادته بتنّحي عوف، كما أن صمود 
التجوال  ألغى حظر  امليادين  املحتجني في 
وحالة الطوارئ، ما فتح الطريق الستمرار 
االعـــتـــصـــام أمـــــام الـــقـــيـــادة الـــعـــامـــة وتــجــمــع 
الـــســـودانـــيـــني، مـــا يــشــكــل جــمــعــيــة عمومية 
شعبية، تراقب أداء املجلس، وتقّرر رضاها 
من عدمه، وتطرح مطالبها، وهو ما يجعل 

الحراك في حالة حيويٍة وسيرورة.
نحن اآلن أمام سيناريوهات مفتوحة، نظرًا 
لوجود الحراك قوة أساسية، وعدم جاهزية 
القوى السياسية لاتفاق على بديٍل الستام 
السلطة، وهو األمر املتشابه مع كل حاالت 
ــــورات الـــعـــربـــيـــة، والــتــي  ــثـ ــ االنـــتـــفـــاضـــات والـ
مرحلة  أو  انــتــقــالــيــا،  غــالــبــا مجلسا  تــطــرح 
اٍت  كــفــاء تمثل  حــكــومــاٌت  تديرها  انتقالية، 
التكنوقراطي،  املستوى  على  إمــا  وتــنــوعــا، 
الفنية والتنويع  الكفاءات  وإمــا يجمع بني 
السودانيني  أن  من  الرغم  وعلى  السياسي. 
أعدت  يعتبرون في حراكهم حالًة متميزة، 
الــعــمــل  الــتــغــيــيــر ســلــســلــة مـــن أوراق  قــــوى 
والوثائق حول مستقبل الحكم بعد البشير 
الــجــديــد، وإعــان  الفجر  منذ 2016 )وثــيــقــة 
الحرية والتغير، الجبهة العريضة وغيرها(، 
إال أن هذه الوثائق ال تجد القوة السياسية 
عن  وينفذها  يحملها  مــن  على  تتفق  التي 
طريق االستياء على السلطة، وفرض األمر 
الواقع، فيدور الحراك السوداني، كغيره من 
االنتفاضات العربية، في أفق مطالبة ممثلي 
الجيش، في تنفيذ مطالبه. الدولة، وغالبا 
)كاتب مصري(

جذورها وسماتها وآفاقها

انتفاضة النفس الطويل 
في السودان

لم تجد انتفاضة 
السودان من جيرانها 

العرب واألفارقة سوى 
التجاهل، وأحيانًا التآمر 

 
حراك الشعوب وقوته 
وشعاراته هي األساس 

في تشكل المواقف 
السياسية على 

المستويات، المحلي 
واإلقليمي والدولي 

 
السودان صاحب أقدم 

انتفاضة ديمقراطية 
عربية خالل ثورة 1964 

ضد نظام  عبود

تواصل صمود الجماهير الســودانية أربعة أشــهر، بفضل »تجمع المهنيين الســودانيين« الذي جمع بين نموذج قيادي يضم 
المكون االجتماعي الطبقي والسياسي، معًا، على الرغم من التجاهل الملحوظ والمقصود من القوى اإلقليمية والدولية

متظاهر سوداني ملفع بالعلم تحت لوحة إعالنية تحمل صورة وعبارات الناشطة آالء صالح في الخرطوم في 2019/4/11 )فرانس برس(

 1964 ثورة  خالل  عربية،  ديمقراطية  انتفاضة  أقدم  صاحب  السودان 
ضد نظام الفريق إبراهيم عبود. بعدها توالت االنتفاضات واالنقالبات، 
حكمه  فترة  شهدت  الذي   ،)1969 )مايو  النميري  جعفر  انقالب  أبرزها 
)1969 - 1985( أربع محاوالت انقالب، ثم انتفاضة إبريل 1985، واالنقالب 
القومية  الجبهة  )حزب  اإلسالميين  تحالف  بقيادة   ،1989 في  عليها 
بقيادة حسن الترابي( والعسكريين التي جاءت بالبشير إلى الحكم. وفي 
ثورة  ضحايا  مجمل  عن  يزيد  عدد  سقط   ،2013 سبتمبر  مظاهرات 

ديسمبر 2018، أي ما يزيد على مئتين.

تاريخ االنتفاضات
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مـــن الــجــيــش الـــســـودانـــي تـــشـــارك فـــي حــرب 
السعودية واإلمارات على اليمن.

تاريخ من االنتفاضات واالنقالبات
قدم الشعب السوداني، عبر عشرات السنني، 
تــضــحــيــات كــبــرى فــي صــراعــه املــســتــمــر مع 
الديمقراطية  أجــل  من  املتعاقبة،  السلطات 
والـــعـــدالـــة، ســجــنــاء ومــعــذبــني ومــهــجــريــن. 

االثنين 22  إبريل/ نيسان 2019 م  17  شعبان 1440 هـ  ¶  العدد 1694  السنة الخامسة
Monday 22 April 2019

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني


