
قضايا

المركز العربي 
لألبحاث ودراسة السياسات

الشعبية  االحــتــجــاجــات  تــســتــمــر 
ــــس  ــيـ ــ ــرئـ ــ ــة بــــتــــنــــحــــي الـ ــ ــبــ ــ ــ ــال ــ ــطــ ــ املــ
الـــســـودانـــي عــمــر حــســن الــبــشــيــر، 
 

ً
قــتــيــا  37 اآلن  حـــتـــى  فـــيـــهـــا  ســـقـــط  ــــي  ــتـ ــ والـ
برصاص قوات األمن، بحسب منظمة العفو 
ــن دون ظـــهـــور مـــــؤشـــــراٍت عــلــى  ــة، مــ ــيــ ــدولــ الــ
السلطات مع مطالبها.  أو تجاوب  نهايتها، 
الرغم من استمرار االحتجاجات، فإن  وعلى 
كاملٍة على مناطق  النظام يحتفظ بسيطرٍة 
الحيلولة  فــي  اآلن  الــعــاصــمــة، ونــجــح حــتــى 
ــرات كــــبــــرى، مــــن خـــال  ــاهــ ــظــ ــل تــ ــّكـ دون تـــشـ
التدخل املسبق أو املباشر لقمعها. من جهة 
أخرى، بدأت االحتجاجات تتحول من مرحلة 
»العفوية« إلى مرحلٍة فيها قدر من التنظيم؛ 
إذ حــــاول »تــجــمــع الــنــقــابــات املــهــنــيــة« )غــيــر 
الرسمي(، والذي أعلن عن قيامه بعد اندالع 
)يــشــمــل األطــبــاء واملهندسني  االحــتــجــاجــات 
الجامعات  وأســاتــذة  واملحامني  والصيادلة 
إلى  مسيرة  تنظيم  وغيرهم(،  والصحافيني 
الــجــمــهــوري، فـــي 25 كـــانـــون األول/  الــقــصــر 
فيها  يطالب  رسالٍة  لتسليم   ،2019 ديسمبر 
الــرئــيــس بــاالســتــقــالــة، إال أن الــقــوات األمنية 
بدأت   

ً
سرية  

ً
قيادة أن  ويبدو  املسيرة.  فّرقت 

تنّسق االحتجاجات التي تفجرت عفوًيا في 
األقــالــيــم وامــتــدت إلــى الــخــرطــوم فــي أقــل من 
24 ساعة، وذلك بخاف انتفاضات السودان 
العاصمة،  من  تنطلق  كانت  والتي  السابقة، 

ع في األقاليم.
ّ
ثم تتوز

األسباب المباشرة لالحتجاجات
شكلت املصاعب االقتصادية، وتحديًدا قرار 
الحكومة رفع أسعار الخبز، السبب الرئيَس 
لتفّجر االحتجاجات في مدينة عطبرة التي 
ــى الـــشـــمـــال الـــشـــرقـــي، عــلــى بــعــد 310  تــقــع إلــ
 
ٌ
 عمالية

ٌ
كيلومترات من العاصمة. وهي مدينة

الــحــديــديــة.  الــســكــك  فــي  أهــلــهــا  يعمل غالبية 
وقد أعادت االحتجاجات إلى األذهان ظروف 
انتفاضة نيسان/ أبريل 1985، التي أسقطت 
نظام الرئيس األسبق جعفر النميري )1969- 
ا 

ً
 من القرارات؛ تنفيذ

ً
1985(، حني أعلن حزمة

ورفع  التقشف  في  الــدولــي  البنك  لتوصيات 
الدعم عن الخبز واملحروقات.

وتعود األزمة الحالية التي يواجهها النظام 
ــراءات بـــدأت فــي نهاية  ــ إلــى سلسلٍة مــن اإلجـ
عام 2017، بعد إصدار أول ميزانية ملا سميت 
»حكومة الوفاق الوطني« التي رأسها نائب 
الــرئــيــس، الــفــريــق أول بــكــري حــســن صــالــح، 
ا من الجيش، أي إنه 

ً
وكان وزير ماليتها أيض

عِلنت 
ُ
من دون أي خبرٍة في االقتصاد. وما إن أ

تتدهور  الُعملة  قيمة  بـــدأت  املــيــزانــيــة، حتى 
بــســرعــة. ولـــم يــســاعــد الـــقـــرار األمــيــركــي رفـــَع 
معظم الــعــقــوبــات االقــتــصــاديــة الــتــي فرضت 
على السودان، مطلع عام 2017، في تحسني 
اتخاذ  الحكومة  فعل  ردة  وكــانــت  األوضــــاع. 
اٍت صارمٍة للحد من املعروض النقدي  إجراء
 في الحّد من تجارة الُعملة 

ً
في األسواق، أما

تسببت  السياسة  هــذه  ولكن  الرسمية.  غير 
في مصاعب كبيرة للمواطنني، فوق ما كانوا 
يعانونه من غاء األسعار وعدم وفاء الدخل 
بالحاجات الضرورية؛ إذ أضيفت إلى معاناة 
الوقوف في طوابير الخبز والوقود، مشكلة 
االزدحــــــام فـــي املـــصـــارف مـــن أجـــل الــحــصــول 
أيــام عيد  النقود، والتي بلغت ذروتــهــا  على 
عندما   ،)2018( املنصرم  العام  في  األضحى 
إيداعاتهم  سحب  في   

ً
مشكلة كثيرون  واجــه 

م رواتبهم، حتى بدا البلد كأنه يواجه 
ّ
أو تسل

لذلك؛  النظام غير مكترٍث  وبــدا   ،
ً

كاما  
ً

شلا
الدستور،  تعديل  على  منصًبا  هــّمــه  كــان  إذ 
حتى يسمح للبشير بواليٍة أخرى ابتداء من 

عام 2020. 
وقد زاد االحتقان مع خيبة األمل في إمكان أن 
ُيثمر الحوار الوطني الذي أعلن عنه الرئيس 
البشير مطلع عام 2014 عن نتائج إيجابية؛ 
إذ رفــض النظام تقديم أي تــنــازالٍت حقيقيٍة 
فـــي جــلــســات الــــحــــوار، أو حــتــى االســتــجــابــة 
 ،2015 انــتــخــابــات  بتأجيل  املــعــارضــة  ملطلب 
اٍت  إلى حني التوافق في دستوٍر جديٍد وإجراء

انتخابيٍة نزيهة. بل إن بعض أهم املشاركني 
في الحوار تم اعتقالهم، كما حدث مع رئيس 

الوزراء األسبق، الصادق املهدي. 
ــر يحتاج  ــذا الـــوضـــع، لـــم يــكــن األمــ فـــي ظـــل هـ
أكــثــر مــن شـــرارة لتفجير االحتجاجات.  إلــى 
البشير تافي مزيٍد من  الرئيس  وقــد حــاول 
الــتــدهــور، عــنــدمــا قـــام بتعيني رئــيــس جديد 
ــلـــول/ ســبــتــمــبــر 2018، ولــكــن  لـــلـــوزراء فـــي أيـ
الحكومة الجديدة احتفظت بمعظم وزرائها 
الــســابــقــني، ولـــم تستطع وقـــف تــدهــور سعر 
العملة أو توفير املواد والسلع األساسية، بل 
إنها ذهبت إلى رفع أسعار الخبز، والتلميح 
إلى رفع أسعار املحروقات؛ ما أدى إلى تفّجر 

األوضاع.

تماسك النظام
أحدث اندالع التظاهرات واستمرارها وضًعا 
بنفسها  املـــعـــارضـــة  ثــقــة  فــيــه  زادت  ــًدا،  جــــديــ
األولــى  للمرة  النظام  تحّدي  على  وبقدرتها 
 إلى 

ً
منذ عــام 1990. كما بــدا النظام مــعــزوال

حد بعيد؛ إذ امتنعت وحداٌت من الجيش عن 
املـــدن، وأعلنت  قمع التظاهرات فــي عــدد مــن 
فيها  استثمر  )الــتــي  الــجــنــجــويــد  مليشيات 
الـــنـــظـــام لــقــمــع تـــمـــّرد إقــلــيــم دارفـــــــور ابـــتـــداء 
مــن عـــام 2003( عـــدم املــشــاركــة فــي الــتــصــّدي 
ــام قـــــد خــســر  ــظــ ــنــ ــاجــــات. وكــــــــان الــ ــتــــجــ لــــاحــ
 من مناصريه، وفيهم بعض 

ً
قطاعاٍت واسعة

استئثار  املــهــمــة، بسبب  الــحــزبــيــة  الــقــيــادات 
الرئيس ودائرته الضيقة بالسلطة، وتوجيه 

جل سياساته إلى خدمة هذا االستئثار.
ومــــع ذلــــك، ظـــل الــنــظــام مــتــمــاســًكــا، فــلــم تقع 
انـــشـــقـــاقـــاٌت فـــي الــجــيــش، وهــــو قـــاعـــدة حكم 
الــبــشــيــر الـــرئـــيـــســـة. وقــــد يـــعـــود ذلــــك جــزئــًيــا 
الــذي استخدمه بعض  الخطاب  إلــى طبيعة 
املتحّدثني باسم االحتجاجات، عندما هّددوا 
بـ »اجتثاث« اإلساميني ومعاقبتهم، بغض 
النظر عما إذا كانوا من أنصار النظام أو ممن 
»تطهير«  بـ  مطالبات  عنه، وصــدور  انشقوا 
من  العسكرية،  خصوًصا  الدولة،  مؤسسات 
الحالي.  النظام  عينها  التي  كوادرها  معظم 
ــلـــى أحـــد  ــيــــة عـ بــــل إن بــعــضــهــم »شــــنــــق« دمــ

أوســـــــــاط الـــطـــبـــقـــة الــــوســــطــــى املــــديــــنــــيــــة، مــن 
»الــفــوضــى« وانــعــدام األمـــن، فــي حــال انهيار 
الــنــظــام مــن دون الــتــوصــل إلــى تــوافــٍق بشأن 
ــاع نــحــو الــتــغــيــيــر.  ــدفــ الـــبـــديـــل، كــبــح مـــن االنــ
ى النظام أخيرا خطاب التحذير من 

ّ
وقد تبن

الفوضى، واملقارنة باليمن وليبيا وسورية، 
؛ بسبب 

ً
مــع أن هـــذا االحــتــمــال يــبــدو ضــئــيــا

إقليمية مستعدة للدخول  قــوى  عــدم وجــود 
ــال وقـــوعـــه، وبسبب  ــراع أهــلــي فـــي حـ فـــي صــ
وجـــود مــؤســســات وأحــــزاب سياسية عريقة 
فــي الــســودان، قـــادرة على الــدخــول فــي حــواٍر 
فيما بــيــنــهــا. لــقــد جـــّرب الـــســـودان الــتــعــّدديــة 
وكانت  مــرات،  عــدة  التنافسية  واالنتخابات 
التجربة الديمقراطية دائًما تنتهي بانقاٍب 
ــة فــي  ــيــ ــلــ ــــت الـــــحـــــروب األهــ ــعـ ــ ــكــــري. ووقـ عــــســ
ظـــل االنـــقـــابـــات الــعــســكــريــة، ولــيــس فـــي ظل 

الديمقراطية.
ــتـــخـــدم ســـــاح الــتــخــويــف  ــام اسـ ــنـــظـ وكــــــان الـ
مــن الــفــوضــى والــعــنــف، بــالــتــوازي مــع القمع 
اندلعت  انــتــفــاضــٍة ســابــقــٍة  العنيف، إلحــبــاط 
بــتــرويــج  وذلــــك   ،2013 أيـــلـــول/ سبتمبر  فــي 
التمّرد  مليشيات  إلــى  تنتمي  أن مجموعاٍت 
الــتــظــاهــرات، ويمارس  َمــن يقود  املسلح هــي 
ــنـــهـــب الـــتـــي صــاحــبــتــهــا.  ــال الــــحــــرق والـ ــمــ أعــ
اتباع  يحاول  الحالية،  االنتفاضة  في  وهــو، 
اإلستراتيجية ذاتها، ولكن بنجاٍح أقل، على 

ما يبدو، هذه املرة.

توافق دولي بشأن دعم النظام
من املفارقات أن يحظى النظام بدعٍم معتدٍل 
من كل القوى اإلقليمية والدولية املتصارعة، 
فلن تحارب أي دولٍة من أجله. ولكن ال يبدو أن 
أي دولٍة تدعم االنتفاضة الشعبية؛ إذ تخشى 

الــجــســور، فــي تــهــديــٍد رمــــزيٍّ واضـــح بإمكان 
حصول انتقامات في حال سقط النظام. 

وقـــد لــوحــظ انــتــشــار عــنــاصــر مــدنــيــة بــأزيــاء 
التظاهرات.  قمع  في  تساهم  كانت  عسكرية 
وُيعتقد أن هذه املجموعات جزء مما تسمى 
ــي تــشــكــيــاٌت من  »الـــشـــرطـــة الــشــعــبــيــة«، وهــ
أنــصــار النظام الــذيــن كــانــوا يـــؤّدون مهماٍت 
تـــشـــبـــه مـــهـــمـــات »لــــجــــان األمـــــــر بـــاملـــعـــروف« 
ــوقــــت نـــفـــســـه، صــّعــد  ــي الــ ــي الـــســـعـــوديـــة. فــ فــ
واستخدامه  القمعية،  سياساته  من  النظام 
الــقــبــضــة الــحــديــديــة ضـــد املــتــظــاهــريــن، ومــن 
ذلــــك االعـــتـــقـــاالت واقـــتـــحـــام املـــنـــازل وإطــــاق 

الرصاص الحي.

الخوف من المجهول
يعكس الـــتـــوزان بــني تــصــاعــد االحــتــجــاجــات 
مـــن جـــهـــة، وفــاعــلــيــة إجــــــــراءات الــقــمــع الــتــي 
ــــى الـــخـــوف  اســتــخــدمــهــا الـــنـــظـــام، إضــــافــــة إلـ
مــن املــجــهــول مــن جــهــة أخــــرى، حــالــة انــســداد 
األفــــق الــقــائــمــة حـــالـــًيـــا. وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن 
االحــتــجــاجــات جــــّردت الــنــظــام مــمــا تــبــقــى له 
مـــن شــرعــيــة، وأفـــقـــدتـــه مــعــظــم قـــاعـــدة دعــمــه 
الـــجـــمـــاهـــيـــري، فــــإن الــــخــــوف، خــصــوصــا في 

السعودية واإلمارات من سقوط النظام الذي 
يقاتل إلى جانبهما في اليمن، واملعروف أن 
السودان من الــدول القليلة التي وافقت على 
طلٍب سعوديٍّ بإرسال قوات برية إلى اليمن، 
للمشاركة في القتال ضد التمّرد الحوثي. ثّم 
إن دول الثورة املضادة، ومنها مصر، تخشى 
نــجــاح أي ثـــورٍة شعبيٍة جــديــدٍة فــي املنطقة 
تــعــيــد الــــــروح إلــــى ثــــــورات الـــربـــيـــع الــعــربــي. 
مــن جــهــة أخــــرى، يــحــظــى الــنــظــام الــســودانــي 
بدعم تركيٍّ واضــح؛ نتيجة العاقات القوية 
الــتــي أنــشــأهــا مــع أنـــقـــرة، وخــصــوصــا خــال 
الــســنــوات الــقــلــيــلــة املــاضــيــة. كــمــا أن قــطــر ال 
تدعم أي عمٍل يقود إلى إسقاط النظام الذي 
رفض االنضمام إلى الحصار، على الرغم من 
الضغط السعودي. ويبدو أن محور روسيا - 
ا، سيما بعد زيارة الرئيس 

ً
إيران يؤيده أيض

السوداني أخيرا لدمشق؛ حيث كان أول زعيم 
عربي يزور سورية منذ اندالع الثورة فيها، 
مــا فــتــح الــبــاب لحملة »تــطــبــيــع« مــع النظام 

السوري، تقوُدها اإلمارات.
النظام يتمتع بعاقاٍت  أن  ذلــك  إلــى  ُيــضــاف 
قويٍة مع الصني التي وقفت إلى جانبه منذ 
وصـــولـــه إلـــى الــســلــطــة فـــي حـــزيـــران/ يونيو 
1989، حــتــى فـــي ظـــل الــعــزلــة الـــدولـــيـــة الــتــي 
ــدول  ــ ــات املـــتـــحـــدة والـ فــرضــتــهــا عــلــيــه الــــواليــ
اإلقـــلـــيـــمـــيـــة املـــتـــحـــالـــفـــة مـــعـــهـــا. وكــــــان الـــدعـــم 
الصيني محورًيا في تمكني النظام من دعم 
النظامني  أســقــطــت  الــتــي  املسلحة  الــحــركــات 
األثيوبي والتشادي في عام 1991، في وقٍت 
 كـــبـــرى، بسبب 

ً
ــان الــــســــودان يــعــيــش عـــزلـــة كــ

موقفه من حرب الخليج عام 1991، واتهامه 
برعاية اإلرهاب. كذلك فإن الصني )باالشتراك 
مــع مــالــيــزيــا( أّدت دوًرا مــحــورًيــا فــي جهود 
ــــي نــهــايــة  ــــي فـ ــــودانـ ــــسـ اســــتــــخــــراج الـــنـــفـــط الـ
األولــى  هــي  عامليٍة  سابقٍة  فــي  التسعينيات، 
مــن نــوعــهــا، تــقــوم فيها شــركــاٌت غير غربية 
بــاســتــخــراج الــنــفــط ومــعــالــجــتــه وتــســويــقــه، 
الــنــظــام على  ذلــك بتعزيز قبضة  وقــد سمح 
الــســلــطــة، بسبب املــــوارد املــالــيــة الــتــي حصل 
عليها من عمليات تصدير النفط. كما تأتي 
االحتجاجات في وقٍت ال تبدو فيه واشنطن 
التغييرات  من  جــديــدٍة  موجٍة   ألي 

ً
متحمسة

في املنطقة، في وقت تحسنت فيه عاقاتها 
بالنظام في الخرطوم، بعد حل أكثر القضايا 
الــتــي دفــعــتــهــا إلـــى عــزلــهــن وفــــرض عــقــوبــاٍت 
عــلــيــه، وفـــي مقدمتها قــضــايــا دعـــم اإلرهــــاب 

ومشكلة الجنوب الذي انفصل عام 2011.

خاتمة
يــــدعــــم الـــنـــظـــام الـــــدولـــــي واإلقـــلـــيـــمـــي نــظــام 
فاعل؛  غير  نحو  على  البشير  عمر  الرئيس 
لــم تــســانــده اقتصادًيا  الــتــي تدعمه  فــالــدول 
خــال األزمــة الحالية، ولــن تتدخل مباشرة. 
التوازنات  هو  الرئيس  العامل  يبقى  ولذلك 
الــداخــلــيــة الــتــي ســـوف تحسم الـــصـــراع، فقد 
انهار نظام الرئيس األسبق، جعفر النميري، 
عـــنـــدمـــا كـــــان فــــي ضـــيـــافـــة الـــبـــيـــت األبـــيـــض. 
ويــتــوقــف األمـــر على مــوقــف الــجــيــش، وعلى 
إمكانية التوصل إلى صيغة توافقية يتنازل 
فيها البشير عن السلطة، وتتشكل بموجبها 
حــكــومــة وحــــدٍة وطــنــيــة )تـــشـــارك فــيــهــا قــوى 
املعارضة(، تدير الباد إلى مرحلٍة انتقالية، 
ــِعــّد خالها لــحــوار وطــنــيٍّ ودســتــوٍر جديد 

ُ
ت

ــريـــق نـــحـــو تــحــول  ــطـ ــتــــخــــابــــاٍت تــمــهــد الـ وانــ
الـــبـــاد، غــيــر أن كل  ديــمــقــراطــي حقيقي فــي 
الدالئل تشير إلى أن هذه الشروط لم تتوفر 
بــعــد، لــضــمــان الـــوصـــول إلـــى هـــذه النتيجة، 
وتجنيب الباد مزيًدا من العنف والفوضى.

احتجاجات السودان... 
أسبابها، سياقاتها والمواقف الدولية

النظام يحتفظ بسيطرة كاملة على مناطق العاصمة

ــودان بـــن تــصــاعــد  ــســ ــ ــي ال ــوزان فـ ــتــ ــ يــعــكــس ال
االحــتــجــاجــات وفــاعــلــيــة إجـــــراءات الــقــمــع التي 
اســتــخــدمــهــا الــنــظــام، إضــافــة إلـــى الــخــوف من 
القائمة حالًيا.  األفـــق  انــســداد  حــالــة  املــجــهــول، 
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أّن االحـــتـــجـــاجـــات جــــّردت 
الــنــظــام مــمــا تــبــقــى لـــه مـــن شــرعــيــة، وأفــقــدتــه 
الخوف،  فإن  الجماهيري،  دعمه  قاعدة  معظم 
ــا فــــي أوســــــــاط الـــطـــبـــقـــة الـــوســـطـــى  خـــصـــوصـ
املــديــنــيــة، مــن »الــفــوضــى« وانـــعـــدام األمــــن، في 
حــــال انــهــيــار الــنــظــام مـــن دون الــتــوصــل إلــى 
تــوافــٍق بــشــأن الــبــديــل، كبح مــن االنــدفــاع نحو 
ــى الـــنـــظـــام أخـــيـــرا خــطــاب 

ّ
ــتــغــيــيــر. وقــــد تــبــن ال

التحذير من الفوضى، واملقارنة باليمن وليبيا 
؛ 

ً
يبدو ضئيل االحتمال  هــذا  أن  مع  وســوريــة، 

بــســبــب عـــدم وجــــود قـــوى إقــلــيــمــيــة مــســتــعــدة 
ــلــدخــول فـــي صــــراع أهــلــي فـــي حـــال وقــوعــه،  ل
وأحــزاب سياسية  مؤسسات  وجــود  وبسبب 
عريقة فــي الــســودان، قـــادرة على الــدخــول في 

حواٍر فيما بينها.

الخوف من الفوضى

أحدث اندالع 
التظاهرات وضًعا جديًدا، 
زادت فيه ثقة المعارضة 

بنفسها وبقدرتها على 
تحّدي النظام

أعادت االحتجاجات الشعبية في السودان ضد نظام الرئيس عمر البشير، أسئلة الربيع العربي مجددا إلى الواجهة، فهل 
البشير؟ هنا تقدير موقف  إليها نظام  أية توزانات داخلية وخارجية يستند  الدولية؟  القوى  النظام؟ ما موقف  يسقط 

للمركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، حول ما يجري في السودان

احتجاجات في العاصمة السودانية الخرطوم ضد الحكومة 2019/1/6 )فرانس برس( 

نساء ينتظرن أقاربهن المفرج عنهم من سجن شمال الخرطوم بعد اعتقالهم على خلفية احتجاج 
ضد ارتفاع المواد الغذائية في 2018/2/18 )فرانس برس(

ظل النظام في السودان متماسًكا، فلم تقع 
حكم  قاعدة  وهو  الجيش،  في  انشقاقاٌت 
ذلك  يعود  وقد  الرئيسة.  البشير  عمر  الرئيس 
استخدمه  الذي  الخطاب  طبيعة  إلى  جزئًيا 
االحتجاجات، عندما  باسم  المتحّدثين  بعض 
هّددوا بـ »اجتثاث« اإلسالميين ومعاقبتهم، 
بغض النظر عما إذا كانوا من أنصار النظام أو 

ممن انشقوا عنه.

الجيش.. قاعدة حكم البشير
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