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مقدمة
بــعد أكــثر مــن عــامــني مــن اإلطــاحــة بــنظام الــرئــيس عــمر الــبشير، ال يــزال الــسودان يــعانــي مــن أوضــاع 
اقــتصاديــة صــعبة، وجــملة مــن انــتهاكــات حــقوق اإلنــسان، فــي عهــد الــحكومــة املــؤقــتة، وســط تــعثر فــي 

الوصول إلى تحول ديمقراطي وحكومة منتخبة بإرادة شعبية حرّة.
ومـن بـني جـملة انـتهاكـات، بـقي االعـتقال والحجـز الـتعسفي نـمطًا مـوروثًـا وسـائـًدا مـن الـنظام الـسابـق، 
إلــى الــقيادة الجــديــدة فــي املــرحــلة االنــتقالــية، الــتي مــرت بــعدة مــراحــل، دون أن يــتوقــف هــذا االنــتهاك 
بـما يـقوض تـطلعات الـسودانـيني لـتغيير حـقيقي ديـمقراطـي بـعدمـا انـتفضوا ضـد الـسياسـات الـقمعية 

وخسروا الكثير في سبيل التحول الديمقراطي.

وفــي تــقريــر "االعــتقال والحجــز الــتعسفي .. انــتهاكــات مســتمرة فــي الــسودان" يســلط مجــلس جــنيف 
لـلحقوقـو والحـريـات الـضوء عـلى جـملة مـن االنـتهاكـات فـي عهـد الـحكومـة املـؤقـتة، الـتي تـشكل خـروجًــــا 
عــن الــتزامــات الــسودان بــتحول ديــمقراطــي بــعد عهــد الــبشير، وانــتهاكــاً لــلمواثــيق الــدولــية الــتي تجــرم 
االعــتقال الــسياســي وعــلى خــلفية الــرأي، والحجــز الــتعسفي، ومــنها العهــد الــدولــي الــخاص بــالــحقوق 

املدنية والسياسية الذي صادقت عليه السودان في العام .1986

وجــاء الــتقريــر فــي أربــعة مــحاور، يــتناول األول: الــتطورات فــي املشهــد الــسودانــي وظــروف اإلطــاحــة 
بـــالـــبشير ومـــا صـــاحـــبه مـــن تـــغيرات فـــي الـــسودان مـــتعلقة بـــاملـــرحـــلة االنـــتقالـــية، وفـــي املـــحور الـــثانـــي: 
اتـجاهـات االعـتقال الـتعسفي فـي العهـد الجـديـد واالعـتقاالت الـتي تجـري بـحق املـعارضـني ومـساعـي 
تـرحـيل بـعض املـعتقلني ألنـهم مـطلوبـون لـدى عـدد مـن الـدول وصـور أخـرى مـن االنـتهاكـات، وفـي املـحور 
الـثالـث: يـتطرق لـغياب الـتعامـل الـقانـونـي وفـقدان مـنظومـة الـعدالـة ألدنـى مـقومـات اإلنـصاف والـنزاهـة 
مــع اســتمرار الــتعذيــب واملــالحــقة والــتوقــيف بــعيدا عــن الــقانــون، وفــي الــرابــع: نســتعرض أبــرز نــماذج 

االنتهاكات ألشخاص تعرضوا للعنف والتعذيب أثناء وبعد االعتقال.
وخلص التقرير إلى عدد من النتائج منها؛

•عــلى الــرغــم مــن إســقاط نــظام الــبشير فــإن الســلطات الــسودانــية الــحالــية لــم تــف بتعهــداتــها بتحســني 
أوضـاع حـقوق اإلنـسان، وبـقيت مسـتمرة فـي اقـتراف االنـتهاكـات خـاصـة اعـتقال املـعارضـني والحجـز 

التعسفي والتنكيل والتدخل في أعمال القضاء.
وفي ضوء ما استعرضه من معطيات ونتائج أوصى التقرير بعدة توصيات منها؛

يـــتوجـــب عـــلى األمـــني الـــعام لـــألمـــم املتحـــدة والـــفريـــق الـــعامـــل املـــعني بـــمسألـــة االحـــتجاز الـــتعسفي •
واملــدافــعني عــن حــقوق اإلنــسان فــي الــعالــم بــذل قــصارى جهــدهــم لــلضغط عــلى الــنظام الــسودانــي 

إلطالق سراح املعارضني ومعتقلي الرأي في السودان.
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املحور األول: التطورات في املشهد السوداني بعد اإلطاحة بالبشير
فـــــي وقـــــت مـــــبكر مـــــن صـــــباح يـــــوم 11 نـــــيسان/ أبـــــريـــــل، 2019، انتشـــــرت بـــــني حـــــشود املـــــتظاهـــــريـــــن 
املـــعتصمني خـــارج مـــقر الـــجيش فـــي أم درمـــان أنـــباء تـــفيد بـــأن وزارة الـــدفـــاع الـــسودانـــية عـــلى وشـــك 
إصــدار بــيان بــالــغ األهــمية. بــدا أن املــتظاهــريــن الــذيــن كــانــوا يــسعون مــنذ فــترة غــير قــصيرة إلرغــام 
الـــديـــكتاتـــور الـــسودانـــي عـــمر الـــبشير عـــلى الـــتنحي بـــعد عـــقود فـــي الـــحكم، بـــدا وأنـــهم يـــعرفـــون بـــشكل 
بـــديـــهي مـــا الـــذي كـــان عـــلى وشـــك الحـــدوث. وبـــالـــفعل أعـــلنت وزارة الـــدفـــاع أن الـــبشير قـــد تـــنحى عـــن 
مــنصبه بــعد زهــاء ثــالثــني عــامًــا فــي ســّدة الــرئــاســة. هــنا، كــان لــوجــود أعــداد كــبيرة مــن أفــراد ومــركــبات 
القوات املسلحة السودانية، وليس جهاز املخابرات واألمن الوطني أو الشرطة، داللة مهمة على ذلك.
وأعــــلن وزيــــر الــــدفــــاع أحــــمد عــــوض بــــن عــــوف، أن الــــجيش ســــوف يــــديــــر شــــؤون الــــبالد بــــعد اســــتقالــــة 
الـبشير، وأشـار إلـى أنـه سـيتم تـشكيل حـكومـة مـؤقـتة فـي الـوقـت املـناسـب. كـما أعـلنت حـالـة الـطوارئ 
ملـــدة ثـــالثـــة أشهـــر مـــع فـــرض حـــظر الـــتجول فـــي جـــميع املـــراكـــز الـــحضريـــة الـــرئـــيسية مـــن الـــساعـــة 10 
مـساًء إلـى الـساعـة 9 صـباحًـــا يـومـيًا ملـدة شهـر واحـد. وقـال الـوزيـر: إن الـجيش سـوف يـغلق املـديـنة 24 
ســـاعـــة بـــينما يـــتم إنـــهاء الـــترتـــيبات االنـــتقالـــية. وفـــي الـــوقـــت الـــذي كـــان وزيـــر الـــدفـــاع يـــصدر إعـــالنـــه، 
انتشـــرت تـــقاريـــر تـــفيد بـــعزل الـــرئـــيس الـــسابـــق عـــمر الـــبشير وعـــدد مـــن كـــبار مـــساعـــديـــه ووضـــعهم فـــي 

اإلقامة الجبرية.

�

وكــانــت الــتفاصــيل حــول مــن كــان رهــن االعــتقال أو مــن كــان يــشارك فــي الــعملية (االنــتقالــية) ال زالــت 
غـير واضـحة، بـعد فـترة وجـيزة مـن إعـالن الـجيش، رد تجـمع املـهنيني الـسودانـيني، وهـو أحـد املـنظمات 
الـــرائـــدة فـــي تـــنظيم االحـــتجاجـــات، مـــعلنا أن اســـتقالـــة الـــبشير وتحـــركـــات وزيـــر الـــدفـــاع هـــي انـــقالب 

عسكري وأن التجّمع وغيره من قادة االحتجاج سيواصلون اعتصامهم حتى يتم اإلعالن عن 
االنـتقال إلـى حـكومـة مـدنـية،  واسـتخدم املتحـدث بـاسـم التجـّمعات املـعارضـة لـغة قـويـة قـائـال "يـجب أن 
يـتولّـى املـدنـيون اآلن السـلطة مـن الـجيش"، و فـي هـذه األثـناء كـانـت تـتكشفت تـطورات جـديـدة كـل يـوم، 
وعـلى سـبيل املـثال، بـعد مـرور 48 سـاعـة فـقط مـن تـولـيه السـلطة، تـنحى وزيـر الـدفـاع أيـًضا مـفسحا 
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الـــطريـــق لـــعبد الـــفتاح بـــرهـــان عـــبد الـــرحـــمن، املـــفتش الـــعام الـــسابـــق لـــلجيش، لـــيتولـــى رئـــاســـة املجـــلس 
الــعسكري االنــتقالــي. فــي حــني أنــه كــان مــن املــتوقــع أن تحــدث هــذه األحــداث فــي نــهايــة املــطاف فــي 
شـــــكل مـــــا، لـــــم يـــــكن أحـــــد يـــــتوقـــــع حـــــدوثـــــها بهـــــذه الســـــرعـــــة دون مـــــقاومـــــة أقـــــوى مـــــن الـــــبشير ومـــــؤيـــــديـــــه 
الـرئـيسيني، و تـشير نـظرة أولـى إلـى األحـداث بـأن شـبح مـصير قـادة لـيبيا ومـصر كـان يـلوح بـقّوة فـي 
األفــق بــالنســبة لــلبشير، ويــقول الــعديــد مــن أولــئك الــقريــبني مــما يحــدث فــي الــسودان أن الــدرامــا الــتي 
تـــتكشف يـــومـــا بـــعد يـــوم تـــتشابـــه مـــع األحـــداث الـــتي وقـــعت فـــي مـــصر خـــالل الـــسنوات األخـــيرة، حـــيث 
أشـــارت الـــتقاريـــر إلـــى أن الـــجيش، إلـــى جـــانـــب ســـجن الـــبشير والـــدائـــرة املـــحيطة بـــه، بـــدأ أيـــًضا فـــي 
الـبحث عـن واحـتجاز األشـخاص املـرتـبطني بـاإلخـوان املسـلمني فـي الـسودان والـذيـن لـهم صـالت قـويـة 
بــالجــماعــات اإلســالمــية الــتي ســاعــدت الــبشير فــي الــوصــول إلــى الســلطة فــي أواخــر عــقد الــثمانــينات 

 . 1من القرن املاضي

وقـد تـحققت الـثورة الـسودانـية بـوتـيرة سـريـعة مسـتفيدة مـن تـجارب تـاريـخية سـابـقة، فـالـسودانـيون فـفي 
1964 و1985 انـدلـعت انـتفاضـات ضـد األنـظمة الـحاكـمة انـاذاك والـتي لـم يـكن الـسودانـيون راضـني 
عـنها. اضـافـة الـى ان الـرئـيس الـبشير لـم يحـظى فـي تـلك الـفترة بـدعـم جـميع مـمثلي األجهـزة األمـنية. 
مـــما سهـــل مـــهمة املـــتظاهـــريـــن الـــذيـــن أجـــبروا الـــجيش بـــاحـــتجاجـــاتـــهم الـــحاشـــدة عـــلى االنـــقالب ضـــد 
الــــبشير مــــعتمديــــن عــــلى دعــــم هــــيئات دولــــية ذات وزن كــــبير عــــلى غــــرار االتــــحاد األوروبــــي واالتــــحاد 
االفـريـقي. وبـدأت مـعالـم االنـهيار االقـتصادي تظهـر تـحت حـكم الـبشير، فـقد سـحب الـكثير مـن رجـال 
األعـــــمال دعـــــمهم، كـــــما أن الـــــبنية الـــــتحتية كـــــانـــــت مـــــنهارة بـــــشكل واســـــع الســـــيما قـــــطاعـــــات الـــــزراعـــــة، 
الــــصحة، الــــنقل وقــــطاع الــــتعليم. وفــــي 2011 اســــتقل جــــنوب الــــسودان فخســــرت الــــبالد مــــوارد الــــنفط 

املربحة. كل هذه العوامل أدت إلى بزوغ االنتفاضة في شتى انحاء البالد. 
ولــم تخــلو االنــتفاضــة مــن احــداث مــؤســويــة فــفي 3 يــونــيو/ جــزيــران 2019  شهــذت الخــرطــوم مجــزرة 
رهــيبة راح ضــحيتها أكــثر مــن مــائــة مــتظاهــر تــم رمــيهم بــالــرصــاص فــي يــوم واحــد اثــناء احــتجاجــهم 
وتـظل ظـروف هـذا االعـتداء الـالانـسانـي غـامـضة الـى يـومـنا هـذا . وفـي أوائـل مـارس/ آذار 2020 تـم 

نجى رئيس الوزراء عبد اهلل حمدوك املحسوب على معسكر املدنيني من اعتداء. 

املحور الثاني: اتجاهات االعتقال التعسفي في العهد الجديد
بــعد اإلطــاحــة بــنظام الــبشير، مــن بــعض أركــانــه، جــرى اعــتقال املــئات مــن املــؤيــديــن لــه، مــن مــناصــب 
ومــواقــع عــسكريــة ومــدنــية، وكــان مــن الــواضــح أن الــكثير مــن هــذه االعــتقاالت ال تــتم بــناء عــلى وقــائــع 
جـــرمـــية محـــددة، وإنـــما فـــي إطـــار عـــملية تـــصفية وجـــود وشـــملت عـــديـــد أطـــراف. والـــالفـــت أن جـــزًءا مـــن 
الــنظام الجــديــد خــاصــة فــي الــشق الــعسكري هــم أركــان الــنظام الــقديــم الــذيــن كــانــوا يــنفذون الــبطش 

ويشتركون في املسؤولية عن االنتهاكات.
وبـقيت املـالحـقات قـائـمة وسـلطة الـقمع فـي ازديـاد وهـناك عشـرات املـعتقلني يـخضعون لـظروف صـعبة 

كما أن بعضهم يهدده شبح اإلبعاد وآخرين يخشون من ترحيلهم لبلدان أخرى.

https://cutt.us/0JKVF :1 الجزيرة نت، القصة الكاملة لسقوط البشير.. ثورة حقيقية أم مجرد تغيير في الوجوه؟، الرابط
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وخالل العهد الجديد، يمكن رصد أبرز االنتهاكات التالية: 
االعتقال واالحتجاز التعسفي للمعارضني

تــفيد الــتقاريــر الــواردة ملجــلس جــنيف أن "قــوات الــدعــم الســريــع" وقــوى أمــنية مــختلفة اعــتقلت تــعسفيا 
فـــي الـــعاصـــمة الخـــرطـــوم مـــنذ إســـقاط نـــظام الـــبشير مـــئات املـــدنـــيني، بـــينهم نشـــطاء ســـياســـيون، دون 

سلطة قانونية.
وقـــالـــت مـــنظمة  "هـــيومـــن رايـــتس ووتـــش'' إن "قـــوات الـــدعـــم الســـريـــع" الـــسودانـــية اعـــتقلت تـــعسفيا فـــي 
الــعاصــمة الخــرطــوم خــالل 2020 عشــرات املــدنــيني، بــينهم نشــطاء ســياســيون، دون ســلطة قــانــونــية. 

واحتُجز املعتقلون بمعزل عن العالم الخارجي أو في ظروف تشكل إخفاًء قسريا. 

�

وثّــقت هــيومــن رايــتس ووتــش عــدة اعــتقاالت غــير قــانــونــية لــلمدنــيني فــي 2020 فــي الخــرطــوم مــن قــوات 
 . 2الـــدعـــم الســـريـــع، املـــسؤولـــة عـــن انـــتهاكـــات جـــسيمة ضـــد املـــدنـــيني فـــي دارفـــور ومـــناطـــق نـــزاع أخـــرى

وتــابــع مجــلس جــنيف إفــادات مــن أربــعة مــعتقلني ســابــقني بــني ســبتمبر/أيــلول 2020 وفــبرايــر/شــباط 
2021، أكـــــدوا أن قـــــوات األمـــــن احتجـــــزتـــــهم بـــــمعزل عـــــن الـــــعالـــــم الـــــخارجـــــي ومـــــنعتهم مـــــن االتـــــصال 
بــــمحامــــني وعــــائــــالتــــهم طــــوال فــــترة احــــتجازهــــم، الــــتي تــــراوحــــت بــــني أســــبوع وأكــــثر مــــن شهــــر. وقــــال 

محتجزان إن حراس قوات الدعم السريع أساؤوا معاملتهما بدنيا.
وأفــــادت تــــقاريــــر عــــلى مــــدار الــــسنة بــــأن "قــــوات الــــدعــــم الســــريــــع" احتجــــزت الــــعديــــد مــــن أفــــراد قــــبيلة 
املـحامـيد لـصلتهم بـموسـى هـالل، زعـيم املـيليشيا املـوالـي لـلحكومـة سـابـقا، والـذي فـرضـت عـليه "األمـم 

املتحدة" عقوبات لدوره في فظائع دارفور.

https://www.hrw.org/ar/news/ :2 هــيومــن رايــتس ووتــش، الــسودان: اعــتقاالت غــير قــانــونــية مــن قــبل "قــوات الــدعــم الســريــع"، الــرابــط
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واعـتقل مـسؤولـو قـوات الـدعـم السـريـع عـبد املـالـك مـوسـى صـالـح، نـاشـط سـياسـي وأحـد أقـارب مـوسـى 
هـالل، عـدة مـرات خـالل الـعام فـي الخـرطـوم، والـناشـط أسـامـة محـمد الـحسن (40 عـامـا) مـن 5 يـولـيو/
تــموز حــتى 17 ســبتمبر/أيــلول. لــم يــكن أي مــن الــرجــلني محتجــزا وقــت كــتابــة هــذا املــلخص، كــما لــم 

توجه إلى أي منهما أي تهم ولم يقدَّما إلى محكمة طوال فترة اعتقالهما.
وهــــالل مــــعتقل مــــنذ نــــوفــــمبر/تشــــريــــن الــــثانــــي 2017 ويــــواجــــه بحســــب تــــقاريــــر اتــــهامــــات مــــن مــــحكمة 

عسكرية بارتكاب جرائم ضد القوات الحكومية في دارفور.

فـي 29 يـونـيو/حـزيـران 2020، أمـر الـحاكـم الـعسكري الـسابـق لـغرب دارفـور بـحبس 72 رجـال وصـبيا 
لسـتة أشهـر بـموجـب قـانـون الـطوارئ، الـذي يـسمح بـاحـتجاز األشـخاص دون إشـراف قـضائـي. كـانـوا 
ضــــمن مجــــموعــــة مــــن 122 شــــخصا اعــــتقلتهم قــــوات الــــدعــــم الســــريــــع فــــي األســــابــــيع الــــسابــــقة خــــالل 
عــمليات ملــكافــحة الهجــرة فــي دارفــور. اتــهمتهم الســلطات بــارتــكاب جــرائــم مــن بــينها النهــب، والهجــرة 

غير الشرعية، والحيازة غير القانونية لألسلحة النارية، رغم أنهم لم يمثلوا أمام محكمة قط.
فـــي كـــتم شـــمالـــي إقـــليم دارفـــور وفـــي كـــاس جـــنوبـــي اإلقـــليم، اعـــتقلت قـــوات األمـــن الـــحكومـــية مـــدنـــيني 

واحتجزتهم بعد احتجاجات اندلعت في كلتي املنطقتني. 
وتـوجـب هـذه االنـتهاكـات الـحكومـة االنـتقالـية فـي الـسودان بـاتـخاذ إجـراءات سـريـعة لـوقـف هـذا الـنمط 

من االنتهاكات ووقف تدخل قوات الدعم السريع الذي يخالف القانون.

إبعاد املعارضني السياسيني
أبــــعد املجــــلس الــــعسكري الــــسودانــــي، فــــي يــــونــــيو 2019، قــــيادات الحــــركــــة الــــشعبية-قــــطاع الــــشمال 
املـفرج عـنهم إلـى عـاصـمة جـنوب الـسودان جـوبـا، حسـب مـصدر فـي الحـركـة، وذلـك بـعد اعـتقالـهم فـي 
أعــقاب اقــتحام دمــوي العــتصام املــحتجني بــالــعاصــمة الخــرطــوم، والحــركــة الــشعبية لتحــريــر الــسودان-
شـمال مـن حـركـات الـتمرد الـرئـيسية فـي الـبالد، وجـزء مـن الـتحالـف الـذي يـسعى لتسـليم السـلطة إلـى 

املدنيني بعد إطاحة الجيش بالرئيس عمر البشير.
وتــــفيد الــــتقاريــــر الــــواردة ملجــــلس جــــنيف لــــلحقوق والحــــريــــات إن يــــاســــر عــــرمــــان نــــائــــب رئــــيس لحــــركــــة 
الــشعبية/قــطاع الــشمال، وأمــينها الــعام إســماعــيل خــميس جــالب، ومتحــدثــها الــرســمي مــبارك أردول 
وصـلوا إلـى جـوبـا بـالـفعل. مـن جـانـبه، قـال عـرمـان إن "السـلطات الـسودانـية رحـلتنا إلـى جـوبـا بـطائـرة 

. 3عسكرية مكبلي األيدي واألرجل ومعصوبي األعني »

https://cutt.us/Nreox :3 الجزيرة، بينهم عرمان.. املجلس العسكري بالسودان يرحل ثالثة من زعماء الحركة الشعبية، الرابط
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�
ياسر عرمان

تسليم معارضني لدول أخرى
عـــبرت مـــنظمات حـــقوقـــية ونشـــطاء وذوو مـــعتقلني مـــصريـــني فـــي الـــسودان، عـــن مـــخاوفـــهم مـــن تســـليم 

الخرطوم املعتقلني إلى القاهرة، خاصة أنهم معارضون لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وبحســــب صــــفحات وحــــسابــــات مهــــتمة بــــشؤون املــــعتقلني فــــي مــــصر، تــــم اعــــتقال عشــــرات املــــصريــــني 
املـــقيمني فـــي الـــسودان إثـــر زيـــارة الـــفريـــق حـــميدتـــي نـــائـــب رئـــيس مجـــلس الـــسيادة الـــسودانـــي ملـــصر 
ولـقائـه الـرئـيس الـسيسي ومـديـر جـهاز املـخابـرات الـعامـة الـلواء عـباس كـامـل، دون أن تـوضـح السـلطات 
الـسودانـية الـتهم املـوجـهة إلـيهم أو أسـباب اعـتقالـهم. كـان أغـلب هـؤالء فـروا إلـى الـسودان فـي صـيف 

. 4العام 2013 عقب اإلطاحة بنظام الرئيس املصري األسبق محمد مرسي، خوفا من االعتقال

قتل واستهداف املعارضني
تــــعرض آالف املــــحتجني الســــلميني الــــذيــــن اعــــتصموا فــــي يــــونــــيو 2019 خــــارج مــــقر الــــقيادة الــــعامــــة 
لــــلجيش فــــي الــــعاصــــمة الخــــرطــــوم مــــطالــــبني بــــاالنــــتقال إلــــى حــــكم مــــدنــــي لــــهجوم بــــالــــرصــــاص الــــحي، 
والــــسياط، والــــعصي، والــــغاز املــــسيل لــــلدمــــوع مــــن جــــانــــب مــــزيــــج مــــن قــــوات األمــــن ضــــم قــــوات الــــدعــــم 
السـريـع، جـهاز املـخابـرات واألمـن الـوطـني، والشـرطـة. وقـال ديـبروز مـوتـشينا، املـديـر اإلقـليمي لـبرنـامـج 

https://cutt.us/4t1Gd :4 الجزيرة، مناشدات ومخاوف حقوقية من تسليم السودان معارضني مصريني، الرابط
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شـــرق وجـــنوب إفـــريـــقيا فـــي مـــنظمة الـــعفو الـــدولـــية إن "مـــا ال يـــقل عـــن 100 مـــحتج ســـلمي قُـــتلوا عـــلى 
. 5أيدي قوات األمن، وأصيب 700 على األقل بجروح، وجرى اعتقال واحتجاز املئات »

املحور الثالث: االنتهاكات القانونية خالل االعتقال التعسفي

واصـلت قـوى األمـن الـتي تـديـرهـا الـحكومـة االنـتقالـية والسـلطات الـعسكريـة فـي عهـد مـا بـعد الـبشير، 
مـمارسـة االعـتقال والحجـز الـتعسفي دون سـد قـانـونـي، لـتسير عـلى درب الـنظام الـسابـق فـي تـغييب 
املــــعارضــــني ومــــحاولــــة تــــكميم األفــــواه، ومــــالحــــقة الــــصحفيني وأصــــحاب الــــرأي واملــــدافــــعني عــــن حــــقوق 
اإلنـسان. ونـفذت السـلطات الـسودانـية عشـرات حـمالت االعـتقال الجـماعـية والـفرديـة طـالـت شـخصيات 
مـختلفة وارتـكز االعـتقال بـاألسـاس عـلى مـبدأ مـعارضـة هـؤالء لـتوجـهات وسـياسـات الـحكومـة االنـتقالـية 
وجــــرى عــــدة مــــرات تــــوظــــيف االرتــــباط بــــالــــنظام الــــسابــــق لــــتنفيذ هــــذه االعــــتقاالت، ومــــورس مــــا يشــــبه 

التطهير من املؤسسات الحكومية واألهلية.

أبرز االنتهاكات:
االعتقال التعسفي بدون مذكرة

وثّــق الــفريــق الــخاص بمجــلس جــنيف عــدة اعــتقاالت غــير قــانــونــية لــلمدنــيني فــي 2020 فــي الخــرطــوم 
مــن قــوات الــدعــم الســريــع، املــسؤولــة عــن انــتهاكــات جــسيمة ضــد املــدنــيني فــي دارفــور ومــناطــق نــزاع 
أخــرى. بــني ســبتمبر/أيــلول 2020 وفــبرايــر/شــباط 2021، حــيث اطــلعت عــلى تــقاريــر خــاصــة شــملت 
مــقابــالت تــمت مــع أربــعة محتجــزيــن ســابــقني، وشــخصني مــن أقــارب املــعتقلني، ومــحامــيا فــي قــضايــا 

احتجزت فيها قوات الدعم السريع مدنيني بشكل غير قانوني.
ولعل اكثر الفئات التي تعرضت لالعتقاقالت التعسفية هي فئتا الصحفيني والنشطاء السياسيني 

التعذيب والتنكيل 
فـــي 27 ديـــسمبر 2020، أعـــلنت الـــنيابـــة الـــعامـــة فـــي الـــسودان، تـــفاصـــيل وفـــاة مـــواطـــن فـــي الـــوحـــدة 
الـصحية لـقوات الـدعـم السـريـع (تـابـعة لـلجيش)، فـيما أفـادت األخـيرة بـتوقـيف عـدد مـن عـناصـرهـا عـلى 
خـلفية الـواقـعة، وبـينما طـالـبت أحـزاب سـياسـية بـتحقيق سـريـع وتسـليم الـجناة لـلعدالـة، أمهـل “تجـمع 
املـــهنيني الـــسودانـــيني” الـــحكومـــة والـــدعـــم الســـريـــع 15 يـــومـــا لـــتنفيذ مـــطالـــب، بـــينها الـــكشف عـــن مـــقار 

معتقالت سرية، متوعدا باحتجاجات شعبية.
وذكـــرت تـــقاريـــر إعـــالمـــية محـــلية، أن قـــوات يـــعتقد أنـــها أمـــنية اقـــتادت بـــهاء الـــديـــن نـــوري، مـــن مـــنطقة 
الــكالكــلة جــنوب الخــرطــوم، بــواســطة ســيارة بــال لــوحــات مــعدنــية، فــي 17 ديــسمبر/ كــانــون األول لــسنة 

https://cutt.us/YIAv3 :5 منظمة العفو الدولية، الرابط



االعتقال والحجز التعسفي.. انتهاكات مستمرة في السودان

2020، لــيتم الــعثور عــلى جــثمانــه بــعد 5 أيــام فــي مشــرحــة مســتشفى أم درمــان، وعــليه آثــار تــعذيــب 
‑ 6واضحة.

�
بهاء الدين نوري

محاكمات غير عادلة
فـــي 30 أيـــار/مـــايـــو 2019 - "عـــبّرت الـــيونـــيسف عـــن صـــدمـــتها إزاء صـــدور حـــكم اإلعـــدام عـــلى فـــتى 
بسـبب جـريـمة ارتـكبها عـندمـا كـان يـبلغ 15 عـامـاً، وقـالـت "هـذا انـتهاك واضـح التـفاقـية حـقوق الـطفل 
الـتي صـادقـت عـليها الـسودان فـي عـام 1990. تـنص االتـفاقـية عـلى أنـه ال يـجوز أن يـواجـه أي طـفل 
عــقوبــة اإلعــدام أو الــسجن ملــدى الــحياة، دون إمــكانــية إطــالق ســراحــه. يــجب مــعامــلة األطــفال الــذيــن 

يُدانون بخرق القانون بكرامة واحترام، وبطريقة تراعي احتياجاتهم كأطفال.
وأبــدى قــانــونــيون ومــراقــبون تــأيــيدهــم املــطلق لــتدويــل الــقضية وتــحويــلها إلــى مــحكمة الــجنايــات الــدولــية 
فــي الهــاي بــاعــتبار أنــها جــريــمة ضــد اإلنــسانــية، وعــلى الــرغــم مــن إصــدار الــنائــب الــعام الــسودانــي 
املـكلف مـبارك محـمود عـثمان األحـد أمـرا بـتأسـيس نـيابـة تـختص بـالـنظر فـي دعـاوى االنـتهاكـات بـكافـة 
الجـرائـم والـدعـاوى الـتي أدت الـى سـقوط قـتلى فـي املـواكـب والتجـمعات واالعـتصامـات، إال أن الـكثير 
مــن الــقانــونــيني واملــراقــبني أبــدوا عــدم ثــقتهم فــي الــوصــول إلــى عــدالــة حــقيقية، مــتهمني لــجنة الــتحقيق 
بــــممارســــة الــــتسويــــف وتــــضليل الــــرأي الــــعام، قــــاطــــعني بــــأنــــها ال تــــملك اإلرادة الــــالزمــــة لــــتقديــــم قــــضية 

‑ 7متكاملة رغم األدلة والبراهني الواضحة املحيطة بتلك القضية الخطيرة.

https://cutt.us/QsJrP ،�6 الجزيرة

https://cutt.us/NLxnw ،�7 سكاي نيوز عربي



االعتقال والحجز التعسفي.. انتهاكات مستمرة في السودان

القيود على حريتَيْ التعبير والتجمع

فــــي ســــبتمبر/أيــــلول 2020، حُـــــــكم عــــلى 11 فــــنانــــا بــــالــــسجن شهــــريــــن بــــتهمتي "اإلخــــالل بــــالســــالمــــة 
العامة" و"اإلزعاج العام"، بسبب ترديدهم شعارات مؤيدة للديمقراطية في مركز الشرطة.

فــي يــولــيو/تــموز 2020، عــدلــت الــحكومــة االنــتقالــية قــانــون الجــرائــم اإللــكترونــية لــعام 2007، وشــددت 
الـعقوبـات الـواردة فـيه بـدال مـن إلـغاء الجـرائـم ذات الـصياغـة الـغامـضة الـتي تجـرم "نشـر أخـبار كـاذبـة" 
ونشـر "مـحتوى مخـل بـالـحياء أو مـناف لـآلداب". فـي 18 يـولـيو/تـموز، عـنّي الـجيش الـسودانـي مـفوضـا 
خـــاصـــا لـــرفـــع دعـــاوى قـــضائـــية ضـــد األفـــراد الـــذيـــن "يـــسيئون" إلـــى الـــقوات املســـلحة عـــلى اإلنـــترنـــت، 

داخل البالد وخارجها.
فـــي 7 يـــنايـــر/كـــانـــون الـــثانـــي 2020، حـــظرت "الـــلجنة الـــعليا لـــتفكيك نـــظام الـــثالثـــني مـــن يـــونـــيو وإزالـــة 
الـــــتمكني" الـــــتي شُــــــــــكلت ملـــــعالـــــجة الـــــفساد مـــــن الحـــــزب الـــــحاكـــــم الـــــسابـــــق، صـــــحيفتي "الـــــرأي الـــــعام" 
و"الــسودانــي" وقــناتــني تــلفزيــونــيتني خــاصــتني بــدعــوى أن لــها صــالت مــالــية مــع نــظام الــبشير. تــفتقر 

‑ 8اللجنة إلى الرقابة القضائية وتتعرض النتقادات باعتبارها أداة سياسية.

املحور الرابع: شهادات ونماذج لحاالت اعتقال تعسفي

تـــــعرض املـــــعتقلون ألبـــــشع أنـــــواع الـــــتعذيـــــب، كـــــانـــــوا يســـــتخدمـــــون وســـــائـــــل مـــــختلفة لـــــتعذيـــــب النشـــــطاء 
والــسياســيني، مــنها الــزرديــة لــلضغط عــلى األعــضاء الــتناســلية وحــرق الــبالســتيك فــي الــظهور، وهــناك 
حــاالت الغــتصاب رجــال فــي املــعتقالت، ومــن أنــواع الــتعذيــب األخــرى الــتدويــر مــع املــروحــة، والــضرب 
الـعنيف لـدرجـة فـقدان الـوعـي والـتعرض لـلكسور وفـقدان الـقدرة عـلى املـشي، حسـب نـاشـطني وتـقاريـر 

ويمكن استعراض بعض النماذج:

فــــي يــــونــــيو 2020، اعــــتقلت الســــلطات الــــسودانــــية الــــكاتــــب الــــصحفي ورئــــيس حــــزب "مــــنبر الســــالم 
الـــعادل" الـــطيب مـــصطفى عـــلى خـــلفية مـــقاالت رأي نشـــرهـــا أخـــيرًا يـــنتقد فـــيها مـــمارســـات لـــجنة إزالـــة 
الـــتمكني الـــتابـــعة للمجـــلس الـــسيادي االنـــتقالـــي،وقـــد تـــم اعـــتقالـــه مـــن مـــنزلـــه فـــي الـــعاصـــمة الـــسودانـــية 
الخــرطــوم وإيــداعــه أحــد أقــسام الشــرطــة فــي مــنطقة املــقرن وســط املــديــنة، حــيث وجهّـــت لــه الــنيابــة تــهم 

"القذف وإشانة السمعة ومحاولة تقويض النظام الدستوري ».
وســـبق ان شـــغل "مـــصطفى" مـــنصب املـــديـــر الـــعام األســـبق لـــلتلفزيـــون الـــسودانـــي ووزيـــر دولـــة ســـابـــق 
لــوزارة اإلعــالم، واعــتقل مــن مــنزلــه فــي الــعاصــمة الــسودانــية الخــرطــوم وإيــداعــه أحــد أقــسام الشــرطــة 
فــي مــنطقة املــقرن وســط املــديــنة، ورغــم ان الــسودان تــقدم بــعد الــثورة وفــقا لــلتصنيف الــعاملــي لحــريــة 
الــصحافــة لــعام 2020، الــذي يــقيم 180 دولــة إلــى املــرتــبة 159، مــتقدمــاً 16 مــرتــبة عــن مــوقــعه عــام 
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2019 حســب تــقييم تــقريــر مــنظمة مــراســلون بــال حــدود املســتقلة املــعنية بحــريــات الــصحافــة وحــمايــة 
الـــصحفيني، اال ان فـــترة مـــا بـــعد الـــثورة تـــعد مـــن اســـوء فـــترات الـــصحافـــة فـــي الـــسودان خـــيث تســـتمر 
سـياسـة مـضايـقة وتـرهـيب الـصحفيني الـى يـومـنا هـذا وكـان اخـر ضـحايـاهـا مـراسـل قـناة الجـزيـرة عـلي 
أبــــو شــــله الــــذي تــــعرض لــــالعــــتقال والــــتعنيف أثــــناء تــــغطيته لــــالحــــتجاجــــات 30 يــــونــــيو فــــي الــــعاصــــمة 

الخرطوم كما تم حجب عدد من املواقع والصحف االلكترونية االخبارية.

�
الكاتب الطيب مصطف

فــي 22 أغســطس/ اب 2020، يــقول أحــد املــعتقلني وعــمره 25 عــامــا إن جــنود قــوات الــدعــم الســريــع 
كـبلوا يـديـه بـينما كـان يـتلقى الـعالج فـي الـوحـدة الـطبية لـلقوات فـي الخـرطـوم بحـري، وقـال مـعتقل آخـر 
عــمره 33 إن قــوات الــدعــم الســريــع رفــضت كــشف أســباب اعــتقالــه ومــنعته مــن الــتواصــل مــع مــحامــيه 
وأمـضى ثـمانـية أيـام فـي املـوقـعني فـي الـريـاض واملـنشية قـبل نـقله إلـى سـجن الهـدى الـتابـع لـلحكومـة 

املركزية.
اعـتقل مـسؤولـو قـوات الـدعـم السـريـع عـبد املـالـك مـوسـى صـالـح، نـاشـط سـياسـي وأحـد أقـارب مـوسـى 
هـالل، عـدة مـرات خـالل الـعام فـي الخـرطـوم، والـناشـط أسـامـة محـمد الـحسن (40 عـامـا) مـن 5 يـولـيو/
تــموز حــتى 17 ســبتمبر/أيــلول خــالل الــعام 2020، كــما لــم تــوجــه إلــى أي مــنهما أي تــهم ولــم يــقدَّمــا 

إلى محكمة طوال فترة اعتقالهما.
فــي 29 يــونــيو/حــزيــران مــن الــعام 2020، أمــر الــحاكــم الــعسكري الــسابــق لــغرب دارفــور بــحبس 72 
رجــال وصــبيا لســتة أشهــر بــموجــب قــانــون الــطوارئ، الــذي يــسمح بــاحــتجاز األشــخاص دون إشــراف 



االعتقال والحجز التعسفي.. انتهاكات مستمرة في السودان

قـــضائـــي. كـــانـــوا ضـــمن مجـــموعـــة مـــن 122 شـــخصا اعـــتقلتهم قـــوات الـــدعـــم الســـريـــع فـــي األســـابـــيع 
الـــسابـــقة خـــالل عـــمليات ملـــكافـــحة الهجـــرة فـــي دارفـــور. اتـــهمتهم الســـلطات بـــارتـــكاب جـــرائـــم مـــن بـــينها 

النهب، والهجرة غير الشرعية، والحيازة غير القانونية لألسلحة النارية.

وفـــي الـــعام ذاتـــه، في كـــتم شـــمالـــي إقـــليم دارفـــور وفـــي كـــاس جـــنوبـــي اإلقـــليم، اعـــتقلت قـــوات األمـــن 
الـحكومـية مـدنـيني واحتجـزتـهم بـعد احـتجاجـات انـدلـعت فـي كـلتي املـنطقتني. قـال واحـد عـلى األقـل مـن 
املحتجــزيــن املُـفَرج عــنهم إن املــسؤولــني الــعسكريــني الــذيــن احتجــزوه وعــامــلوه مــعامــلة ســيئة قــد تــرقــى 

إلى مستوى التعذيب أثناء االحتجاز.

فـي سـبتمبر/أيـلول2020، تـم اعـتقال عـدد مـن األشـخاص عـلى خـلفية االعـمال الـفنية وحُــــكم عـلى 11 
فـــنانـــا بـــالـــسجن شهـــريـــن بـــتهمتي "اإلخـــالل بـــالســـالمـــة الـــعامـــة" و"اإلزعـــاج الـــعام"، بســـبب تـــرديـــدهـــم 

شعارات مؤيدة للديمقراطية في مركز الشرطة.

فـي 30 يـونـيو 2021 أفـرجـت السـلطات الـسودانـية عـن الـصحفي فـي شـبكة الجـزيـرة اإلعـالمـية عـلي 
أبــو شــلة بــعد مــرور 24 ســاعــة عــلى اخــتطافــه أثــناء مــمارســة مــهام عــمله وتــغطيته االحــتجاجــات فــي 
الـــعاصـــمة الخـــرطـــوم، والـــتي طـــالـــب فـــيها املـــشاركـــون بـــإســـقاط الـــحكومـــة، وتـــصحيح املـــسار، وتـــحقيق 

. 9مطالب الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس املعزول عمر البشير

�
د. محمد الجزولي

فــي 7 يــنايــر 2021، مــددت الســلطات الــسودانــية اعــتقال الــدكــتور محــمد الجــزولــي رئــيس حــزب دولــة 
الــقانــون والــتنمية الــسودانــي، والــذي كــان اعــتقل قــبل 6 أشهــر مــن أمــام مــنزلــه فــي حــي الــريــاض فــي 
الخـرطـوم مـن قـبل مجـموعـة مـكون مـن 7 أفـراد مسـلحني تـابـعني لـلمخابـرات الـعسكريـة الـسودانـية قـبل 

https://cutt.us/qpRUW ،9 الجزيرة
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أن يــتم تســليمه إلــى جــهاز املــخابــرات الــعامــة ليســتمر اعــتقالــه حــتى اآلن دون تــوجــيه تــهمة رســمية لــه، 
. 10أو البت في أمره قضائياً

فـــي 14فـــبرايـــر 2021 أصـــدر مجـــلس الـــسيادة االنـــتقالـــي فـــي الـــسودان، قـــرارا بـــإلـــقاء الـــقبض عـــلى 
قــيادات حــزب املــؤتــمر الــوطــني املنحــل والــفاعــلة عــلى الــساحــة الــسودانــية بــموجــب قــانــون تــفكيك نــظام 

11الثالثني من يونيو 1989، 

النتائج: 
-اسـتمرت السـلطات الـسودانـية فـي مـرحـلة مـا بـعد اإلطـاحـة بـنظام عـمر الـبشير فـي اقـتراف انـتهاكـات 
حــــقوق اإلنــــسان، بــــما فــــي ذلــــك االعــــتقال والحجــــز الــــتعسفي، دون ســــند قــــانــــونــــي، حــــيث غــــلب عــــلى 

االعتقال البعد السياسي، واالنتقام، ومحاولة تكميم األفواه، وإضعاف املعارضني.
-أصـــــحاب الـــــرأي والـــــصحفيني واملـــــدافـــــعني عـــــن حـــــقوق اإلنـــــسان وغـــــيرهـــــم مـــــمن يـــــنتقدون الســـــلطات 

السودانية علنا معرضون دائما لخطر االعتقال، والتهديدات واملضايقات، والعزل من وظائفهم.
-تســتمر املــالحــقات بــحق املــعارضــني والنشــطاء وغــيرهــم مــن األجهــزة األمــنية الــسودانــية بــغرض وقــف 
أي نـــشاط مـــناهـــض لـــلنظام الـــحاكـــم فـــي الـــسودان وتـــقويـــض أي مـــساحـــات لـــلتعبير عـــن الـــرأي ومـــنع 

ممارسة حق االنتقاد للسياسات واملمارسات التي يتورط بها النظام وأدواته.
-هــناك فشــل ذريــع فــي مــالحــقة األشــخاص املــتورطــني فــي صــور مــروعــة مــن الجــرائــم بــحق املــحتجني 
نـتيجة عـدم قـدرة الـقضاء الـسودانـي عـلى مـحاكـمتهم وتـمتعهم بـحصانـة خـاصـة يـوفـرهـا الـنظام الـحاكـم 

وعدم الرغبة في محاسبة حقيقية.
-يــــتعرض املــــعتقلون فــــضالً عــــن احــــتجازهــــم الــــتعسفي، لــــعمليات تــــعذيــــب وتــــنكيل بــــدًءا مــــن االعــــتقال 
وصــوالً إلــى الــتحقيق بهــدف انــتزاع اعــترافــات، ومــن أبــرز أنــماط الــتعذيــب اســتخدام آلــة لــلضغط عــلى 
األعـــضاء الـــتناســـلية وحـــرق الـــبالســـتيك فـــي الـــظهور، وهـــناك حـــاالت الغـــتصاب رجـــال فـــي املـــعتقالت، 
والـتدويـر مـع املـروحـة، والـضرب الـعنيف لـدرجـة فـقدان الـوعـي مـا أدى لـلتعرض لـلكسور وفـقدان الـقدرة 

على املشي.

التوصيات:
ضـرورة أن تـعمل الـحكومـة االنـتقالـية عـلى ضـمان وقـف انـتهاكـات حـقوق اإلنـسان، وفـي املـقدمـة مـنها 
االعـــتقال والحجـــز الـــتعسفي واإلفـــراج عـــن جـــميع املـــعتقلني دون تـــهم حـــقيقة، مـــع ضـــرورة أن يجـــري 

تقديم أي محتجز ملحاكمات عادلة. 

https://cutt.us/JstHn ،10 املنظمة العربية لحقوق اإلنسان

https://cutt.us/BaZES ،11 سكاي نيوز عربية
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مـــطالـــبة الســـلطات الـــسودانـــية بـــاإلفـــراج عـــن املـــعتقلني تـــعسفيا مـــن جـــهاز األمـــن واملـــخابـــرات الـــوطـــني 
بســـبب آرائـــهم الـــسياســـية الـــحقيقية أو املشـــتبه فـــيها، ومـــطالـــبة الـــحكومـــة الـــسودانـــية بـــالـــقيام بـــعمليات 

تحقيق محايدة وفورية في االدعاءات املتعلقة بعمليات التعذيب وسوء املعاملة.

حــث الســلطات الــسودانــية عــلى اســتكمال الــتحول الــديــمقراطــي، وإجــراء انــتخابــات تــفضي الخــتيار 
حــكومــة مــنتخبة مــع ضــمان وقــف ســياســة تــكميم األفــواه ومــالحــقة املــعارضــني بــاعــتبار أن ذلــك يــقّوض 
فـرص بـناء مـجتمع ديـمقراطـي، ويـثير شـكوكًـــا حـول نـوايـا السـلطات فـي تـوفـير مـناخ آمـن لـعمل جـميع 

األحزاب واالتجاهات السياسية في البالد.

دعــوة اإلجــراءات الــخاصــة فــي األمــم املتحــدة وعــلى رأســهم املــقرر الــخاص املــعني بــمسألــة االحــتجاز 
الـتعسفي واملـدافـعني عـن حـقوق اإلنـسان فـي الـعالـم إلـى بـذل قـصارى جهـدهـم لـلضغط عـلى الـحكومـة 

السودانية لإلفراج عن املعارضني ومعتقلي الرأي في السودان.

ضـــرورة تـــصديـــق الـــسودان عـــلى اتـــفاقـــية مـــناهـــضة الـــتعذيـــب وغـــيره مـــن ضـــروب املـــعامـــلة الـــقاســـية أو 
الـــالإنـــسانـــية أو املـــهينة واالتـــفاقـــية الـــدولـــية لحـــمايـــة جـــميع األشـــخاص مـــن االخـــتفاء القســـري وتـــعديـــل 

قانونها الجنائي ليتطابق مع املعايير الدولية ذات الصلة.

حــّث الســلطات الــسودانــية عــلى االمــتثال لــقرار مجــلس األمــن الــدولــي رقــم 1593 (2005)، وضــرورة 
التعاون الفعال مع املحكمة الجنائية الدولية وتصديق نظام روما األساسي.
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