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أعد هذا التقرير الطبيب المختص لدى منظمة أطباء من أجل حقوق اإلنسان
روهيني جي هار ،طبيب ،ماجستير في الصحة العامة ،وزميل بحوث مركز
حقوق اإلنسان ،جامعه كاليفورنيا .وبيركلي .ساهم في البحث والكتابة
موظفين من منظمة أطباء من أجل حقوق اإلنسان ,من بينهم :مريم
الخواجة ,مدير مكتب أوروبا ,فنسنت الكوبينو ،دكتوراه في الطب ،مستشار
طبي أعلى في منظمة أطباء من أجل حقوق اإلنسان ) (PHRمنظمة أطباء
من أجل حقوق اإلنسان  PHRومايكل باين مسؤول المناصرة في منظمة
أطباء من أجل حقوق اإلنسان  PHRو سوزانا سيركين  ،مديرة السياسات
في منظمة أطباء من أجل حقوق اإلنسانPHR
راجع هذا التقرير موظفون في منظمة أطباء من أجل حقوق اإلنسان ،من
بينهم ديدي دونيفانت مدير االتصاالت و دونا مكاي ،المدير التنفيذي.
وقدم المساعدة البحثية لهذا التقرير كل من :ماكيال هايفنر ،وساره باكير .وقام
بالتحقق من البيانات المفتوحة المصدر كل من :مايكل السندي ،وبراين
بيرلمان ،وسيرين فيتوز ،وهايلي ويليس ،وجاد وين ،وكافيا نامبيار ،وليلي
غرينبيرغ-كول ،وماريا كاتسمان ،وتياني دينغ ،من مركز حقوق اإلنسان في
جامعه كاليفورنيا ،كليه القانون ببيركلي.
وتمت مراجعة هذا التقرير من قبل عضوة مجلس إدارة منظمة أطباء من
أجل حقوق اإلنسان  PHRالدكتورة ميشيل هايسلر ،دكتوراه في الطب
الباطني والسلوك الصحي والتثقيف الصحي من كليه الطب بجامعه ميشيغان.
والدكتور لوتس أويت ،مديرة مركز قانون حقوق اإلنسان ،SOAS ،جامعه
لندن  ،المملكة المتحدة.

الغالف
متظاهر سوداني يغطي وجهه ضد
الغاز المسيل للدموع خالل مظاهرة
مناهضة للحكومة في الخرطوم في
فبراير .2019
الصورة :سترينجر  /وكالة الصحافة
الفرنسية  /غيتي إيماجز

قام بتحرير هذا التقرير كل من وكلوديا ريدر المدير األعلى لالتصاالت .تم
إعداد هذا التقرير للنشر من قبل كلوديا ريدر وتيريزا مكماكن ,متدربة قسم
االتصاالت.
ونحن في منظمة أطباء من أجل حقوق اإلنسان  PHRمدينون بشكل خاص
لزمالئنا األطباء السودانيين ،سوا ًء في السودان أو في الخارج ،الذين شاركوا
بسخاء بوقتهم وجهدهم في إعداد هذا التقرير ،ولكننا لم نذكر أسماءهم هنا
حفا ً
ظا على سالمتهم .ونود بصفه خاصه ان نشكر زمالءنا في تجمع األطباء
السودانيون بالواليات المتحدة ) (SAPAعلى مشورتهم وتوجيهاتهم القيمة.
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ُملَ ّخص تنفيذي
منذ أن بدأ المتظاهرون السودانيون بالخروج إلى الشوارع في ديسمبر  2018لالحتجاج ضد
فساد الحكومة وسوء اإلدارة االقتصادية والقمع الوحشي ،ارتكبت القوات الموالية لحكومة
الرئيس عمر البشير انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان .تعرض المتظاهرون السلميون لالعتداء
الوحشي من قبل قوات األمن الحكومية باستخدام القوة المفرطة وغير الضرورية ،والمميتة
في بعض األحيان]1[ .عمدت قوات األمن إلى اعتقال واحتجاز المتظاهرين بدون توجيه أي
اتهام لهم ،كما تم حرمانهم من االتصال بعائالتهم أو الحصول على الرعاية الطبية
الضرورية .كما عمدت قوات األمن الحكومية والشرطة إلى منع العاملين في المجال الطبي
من تقديم الرعاية الطبية الضرورية للجرحى ،وفي كثير من الحاالت ،ألقت القبض على
الطواقم الطبية واحتجزتهم ،ونفذّت عمليات اقتحام وهجمات داخل المرافق الطبية ،بما نتج
عنه استهداف العاملين في المجال الطبي وإصابة وجرح بعضهم ،وبلغ األمر بأن قُتل بعض
العاملين في المجال الصحي على أيدي قوات األمن أثناء قيامهم بواجبهم الطبي ،أو مشاركتهم
في حركة االحتجاج]2[ .
حتى اآلن ،قامت قوات الشرطة وقوات االستخبارات واألمن الوطنية باقتحام وتنفيذ هجمات
على سبعة مرافق طبية على األقل ،كما قامت باعتقال ما ال يقل عن  136من العاملين في
المجال الصحي ،وأطلقت الغاز المسيل للدموع واألسلحة األخرى داخل جناح المرضى في
المستشفيات ،ومنعت إمكانية حصول المرضى على الرعاية الطبية ]5[-]3[ .وحتى تاريخ
اهرا على أيدي القوات الحكومية (ومن بينهم طبيب ممارس
نشر هذا التقرير ،قُتل  60متظ ً
واثنين من طالب الطب) .يجدر بالذكر أن كافة هذه االنتهاكات محظورة بشكل صريح في
القانون الدولي والقانون الوطني السوداني .ولمثل هذه اإلصابات والحوادث آثار طويلة األمد
على الصحة [ :]6الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي له آثار طبية خطيرة ويمكن أن
يسبب إعاقة دائمة وربما أفضت إلى الموت؛ الذخيرة الحية المستخدمة بكثافة مخيفة ضد
الحشود تتسبب في العديد من اإلصابات باإلضافة إلى الوفيات التي حدثت بالفعل؛ كما يؤدي
التردّي الخطير في خدمات الرعاية الصحية الناتج عن مهاجمة المستشفيات واحتجاز وتعذيب
األطباء إلى تقويض نظام الرعاية الصحية السوداني المتردي في واقع الحال.
من خالل المراجعة ،والتأ ّكد من ،مصداقية التقارير الموثوقة على أرض الواقع من جهات
االتصال في السودان ،واستخدام منهجيات التحقيق والتأ ّكد من مصداقية التقارير الواردة من
مصادر متاحة في المشهد العام ،يعرض هذا التقرير تفاصيل هذه االعتداءات .واستنادًا إلى
المعلومات المتاحة ،ترى منظمة أطباء من أجل حقوق اإلنسان ( )PHRأن الحكومة
السودانية قد استخدمت بالفعل القوة غير المتناسبة وغير الضرورية ضد مواطنيها ،واعتدت
على من تط ّوع بتقديم الرعاية الطبية الضرورية من العاملين في المجال الصحي ،وكذلك
المنشآت الطبية ،بشكل غير قانوني ،كما سمحت بتعريض المعتقلين للتعذيب .وت ُ َمثِّ ّل حملة
التخويف والترهيب واالضطهاد هذه انتها ًكا صري ًحا للقوانين الوطنية والدولية ،وتتعارض مع
المعايير األساسية ألخالقيات مهنة الطب ورعاية الجرحى والمرضى .تدعو منظمة أطباء من
أجل حقوق اإلنسان حكومة السودان إلى الكف على الفور عن االعتداء على العاملين في
المجال الطبي ،واإلفراج عن المحتجزين دون تهمة أو محاكمة فقط جراء ممارستهم حقوقهم
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األساسية والتزاماتهم األخالقية ،كما تطالب حكومة السودان بضمان توفير الحماية األساسية
للمرافق الطبية ،والعمل على مساءلة أفراد وقوات األمن الحكومية الذين ارتكبوا هذه الجرائم،
وتطالب المنظمة بتحقيق العدالة للضحايا.
باإلضافة ,تطالب منظمة أطباء من أجل حقوق اإلنسان من دول األعضاء في األمم المتحدة,
الهيئات اإلقليمية والمنظمات الطبية الدولية أن تضغط على الحكومة السودانية لوقف قمعها
العنيف للمعارضين لها ,وأن تحترم االلتزامات األخالقية لألطباء وحرمة المنشآت الصحية,
وأن تحاسب الحكومة السودانية على إنتهاكات حقوق اإلنسان التي إرتكبتها .تدعو منظمة
أطباء من أجل حقوق اإلنسان الدول األعضاء في األمم المتحدة والهيئات اإلقليمية والمجتمع
الطبي الدولي إلى الضغط على حكومة السودان لوقف القمع العنيف للمعارضة ،واحترام
االلتزامات األخالقية لألطباء وحرمة المنشآت الصحية ،ومساءلة حكومة السودان عن
انتهاكاتها لحقوق اإلنسان.

الخلفية
منذ  19ديسمبر  ،2018شهد السودان سلسلة من االحتجاجات االجتماعية التي لم يسبق لها
مثيل .خرج اآلالف من الطالب والمهنيين والزعماء الدينيين وقادة المجتمع والعمال في العديد
من المجاالت في مسيرات ومواكب سلمية ضد حكومة الفساد والقمع المزمنين ،كما زاد من
حدة االحتقان في اآلونة األخيرة ارتفاع التضخم السريع في تكاليف الغذاء والوقود باإلضافة
إلى فرض سياسات حكومية جديدة تشمل رفع الدعم عن المواد الحيوية ]10[-]7[ .وتجدر
قرارا متعمدًا .تر ّكزت مطالب
اإلشارة إلى أن قرار سلمية الحراك واالحتجاجات كان
ً
المتظاهرون في تحسين الظروف االقتصادية والسيطرة على الفساد وطالبوا الرئيس السوداني
عمر حسن البشير بالتنحي بعد  30عا ًما من الحكم القمعي ]11[.وفقًا آلخر التقارير الواردة
من السودان ،تمثّلت استجابة الحكومة لالحتجاجات بأن عمدت إلى حجب الوصول إلى وسائل
التواصل االجتماعي ،وإغالق مكاتب الصحف ،واعتقال وسجن عشرات األشخاص،
ومهاجمة وقتل أكثر من  60محت ًجا ]13[ ،]12[ .وفي  22فبراير  ،2019أعلن الرئيس
البشير حالة الطوارئ ،واستدعى ذلك حل الحكومات الفيدرالية وحكومات الواليات واستبدال
القيادة المدنية بقادة عسكريين في محاولة إلنهاء االحتجاجات واستعادة زمام السلطة،]14[ .
[]15
دورا مه ًما في هذا الحراك ،حيث أعلنوا بدون
يلعب األطباء والعاملون في المجال الصحي ً
تردد دعمهم لحقوق المتظاهرين ورعاية الجرحى ]17[ ،]16[ ،]2[ .اندمجت اثنتان من
المنظمات المهنية الطبية الرائدة في السودان (اللجنة المركزية لألطباء السودانيين ونقابة
األطباء السودانيين) لتشكيل مكتب موحد (إلى جانب لجنة االستشاريين والمتخصصين) ،حيث
اضطلع هذا المكتب المو ّحد بدور قيادي في المطالبة بالتغيير ،وأن يكونوا شاهدين على العنف
ضد المتظاهرين ،وتوفير الرعاية الطبية للمصابين منهم .وتجدر اإلشارة إلى أن األطباء
مكون أساسي من مكونات تجمع المهنيين السودانيين ،الذي يقود الحراك ويسعى إلى تمكين
ّ
المهنيين والحلفاء الذين يشاركون في االحتجاجات ويدعون إلى اإلصالح]20[ ،]19[ .
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تشير التقارير اإلخبارية واالتصاالت المباشرة من السودان إلى قيام سلطات الحكومة بمنع
الطواقم الطبية من معالجة الجرحى ،وفي كثير من الحاالت ،يتم اعتقالهم واحتجازهم أو
مهاجمتهم داخل المنشآت الطبية [ ]18[ ،]17واستهدافهم نتيجة للقيام بواجباتهم ]2[ .عمدت
قوات المخابرات واألمن الوطنية إلى اقتحام المنشآت الطبية ،واعتقال المهنيين العاملين في
المجال الصحي ،وأطالق الغاز المسيل للدموع وغيره من األسلحة على غرف المرضى
داخل المستشفى ،كما منعت المواطنين من الحصول على الرعاية الطبية ]5[ - ]3[ .ومما ال
شك فيه أن كافة هذه االنتهاكات الفظيعة ت ُ َم ِّث ّل خرقًا صري ًحا للقوانين المحلية السودانية
والقوانين الدولية.
تسعى منظمة أطباء من أجل حقوق اإلنسان ( )PHRبالعمل مع زمالئنا السودانيين ،إلى لفت
االنتباه إلى االنتهاكات الفظيعة لحقوق اإلنسان في حق المتظاهرين ،بشكل عام ،وإلى
استهداف منشآت وطواقم الرعاية الصحية في السودان ،بشكل خاص .وتعلن المنظمة عن
قلقها العميق عن اآلثار السلبية الهائلة على المجال الصحي في السودان ،على المدى القصير
والطويل ،التي تترتب على تصرفات الحكومة السودانية.
يتناول هذا التقرير الموجز استخدام الحكومة السودانية للقوة غير المتناسبة وغير الضرورية
التي تهدد صحة المتظاهرين السلميين واالعتداءات التي تستهدف العاملين في المجال الصحي
الذين يلعبون دو ًرا أساسيًا في المجتمع المدني.

المنهجية
سعت منظمة أطباء من أجل حقوق اإلنسان ( )PHRإلى استخدام منهجية مر ّكبة للتحقق من
مصداقية الروايات عن األحداث الفعلية ،تستند على روايات شهود عيان عن االعتداءات
ومقارنتها مع إفادات من شهود آخرين ،باإلضافة إلى التقارير اإلخبارية ،ولقطات الفيديو
والسجالت القانونية والوثائق الطبية وأي مصادر أخرى ،للحصول على بيانات كافية إلجراء
التقييمات لما يحدث على أرض الواقع .تم تجميع البيانات من خالل االتصاالت المباشرة مع
المنظمات الطبية السودانية وأعضائها وكذلك الفيديوهات والصور المتاحة بصورة عامة.
االتصاالت المباشرة مع األطباء السودانيين ،وكذلك األطباء السودانيين المغتربين الذين
يعيشون في شمال أميركا ،كما شملت مقابالت مع األطباء الذين شاركوا في االحتجاجات
بأنفسهم أو ساهموا في عالج الناشطين المصابين .أ ّما في الحاالت التي أصيب فيها األطباء أو
تعرضوا لإليذاء على أيدي المسؤولين الحكوميين ،حاول باحثو منظمة أطباء من أجل حقوق
اإلنسان الحصول على أي سجالت طبية متاحة وتحليلها لتأكيد مصداقية تقاريرهم.

حماية األشخاص المشاركين
تمت كافة المقابالت مع األشخاص المشاركين في تجميع البيانات المضمنة في هذا التقرير
بطريقة آمنة وسرية .وإلجراء أي من المقابالت ،سعت المنظمة إلى الحصول على موافقة
شفهية من كل شخص مشارك في مقابلة بعد تقديم شرح تفصيلي عن ماهية منظمة أطباء من
أجل حقوق اإلنسان ،والغرض من إجراء التحقيق ،والفوائد المتوقعة منه وكذلك المخاطر
المحتملة بالطبع .عمد باحثو المنظمة إلى عدم تسجيل أسماء األشخاص المشاركين في
المقابالت كما لم يتم تسجيلها في ملفات مرئية (فيديو) أو مسموعة (صوتية) .كما ُ
طلب من
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المشاركين إيقاف المقابلة في أي وقت أو رفض اإلجابة عن أي أسئلة .تم إجراء كافة
المقابالت باللغة التي يختارها الشخص المشارك في المقابلة.
قام مجلس المراجعة األخالقية ( )ERBفي المنظمة بمراجعة أساليب المقابلة واستثناءها من
استيفاء شروط أحكام الباب  CRF 46الجزء  ،46والتي تستخدمها هيئات المراجعة
المؤسسية األكاديمية ]21[.وذلك ألنه يجب أن تتم مراجعة جميع أبحاث المنظمة PHR
وكافة التحقيقات المتعلقة باألشخاص من قبل مجلس المراجعة األخالقية  ERBوأن يتم
إجراؤها وفقًا إلعالن هلسنكي بصيغته المنقحة في عام ]22[ .2013
نواحي القصور
بالنظر إلى أن هذه البيانات قد تم جمعها ،في المقام األول ،من خالل مصادر ثانوية ،بصورة
يشوبها الحذر وفي سياق محفوف بالمخاطر ،فالبد من أن تتسم ببعض القصور فيما يختص
بالفترة الزمنية ،ومدى شمولية الدراسة وإمكانية الوصول إلى البيانات .تغطي الدراسة
األحداث الواقعة في الفترة بين  19ديسمبر  2018و 17مارس  .2019ير ّكز نطاق التحقيق
على انتهاكات حقوق اإلنسان في حق المتظاهرين والعاملين في المجال الطبي .ويعتمد تحليل
باحثو المنظمة على البيانات التي تم الحصول عليها بصورة آمنة وسرية من الزمالء
السودانيين المتخصصين في مجال تقديم الخدمات الصحية ومن المصادر المتاحة في العلن.
ويمكن القول بأن اإلغالق القسري للصحف وإغالق قنوات التواصل االجتماعي وتقييد
الوصول إلى المعلومات قد أثر بشكل كبير على توافر المعلومات المتعلقة باالحتجاجات
وظروف المعيشة وتفاصيل اعتقال المحتجزين .وعلى كل حال ،قد سمحت الشبكات
االفتراضية للمواطنين بتبادل المعلومات .وعلى الرغم من هذه القيود ،فإن األدلة المتوفرة
وفرت بيانات كافية للوصول إلى
والمنحى الذي اتخذته األحداث التي تم رصدها قد ّ
استنتاجات مدّعمة باألدلة وتوصيات مستنيرة بشأن التقارير المزعومة عن انتهاكات حقوق
اإلنسان خالل االحتجاجات األخيرة في السودان.

النتائج
تركز النتائج الواردة في هذا التقرير على ]1[ :تقارير استخدام القوة غير المتناسبة و  /أو
غير الضرورية؛  )2االعتداء على المنشآت الطبية؛  )3االنتهاكات ضد الطاقم الطبي؛ )4
الدليل على تعذيب وإساءة معاملة النشطاء وكذلك العاملين في المجال الطبي.

استخدام القوة غير المتناسبة و/او غير الضرورية لقمع المظاهرات

هناك تقارير متعددة عن استخدام غير ضروري وغير متناسب وغير مناسب للقوة خالل
االحتجاجات األخيرة ضد المتظاهرين السودانيين السلميين وغير المسلحين .يبرز هذا
التقرير :أ) المعلومات التي تم جمعها من المصادر المفتوحة؛ ب) المعلومات التي تم جمعها
من المتظاهرين؛ ج) اإلصابات الناجمة عن االستخدام غير الضروري وغير المتناسب للقوة.
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من المهم هنا اإلشارة إلى أن الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي واألسلحة األخرى
المستخدمة للسيطرة على الحشود تشكل مخاطر صحية محددة على من يعانون من حاالت
طبية كامنة ،وقد تسبب الوفاة في بعض الحاالت ]25[ - ]23[ ،]6[ .ويمكن أن ينجم عن
إطالق الذخيرة الحية على المتظاهرين إصابات خطيرة لجميع أجهزة الجسم ،باإلضافة إلى
الوفاة .تالحظ أيضا استخدام قوات النظام لبنادق الصيد "الخرطوش" التي تطلق كريات
معدنية صلبة والتي تنطلق في مجموعة متناثرة .وتُش ّكل هذه األسلحة خطورة حقيقية،
وخاصة عند استخدامها ضد الحشود ،حيث يمكن إصابة العديد من األشخاص ،بما في ذلك
األهداف غير المقصودة أو المارة ،في وقت واحد .ويجدر بالذكر أن معظم اللوائح الدولية
تحظر استخدام الذخيرة الحية والبنادق والمقذوفات المكونة من كريات معدنية صلبة متناثرة
في مثل هذه السياقات.
المعلومات التي تم جمعها من المصادر المتاحة بشكل عام "المفتوحة"
استعرض باحثو منظمة أطباء من أجل حقوق اإلنسان أكثر من  50شريط فيديو وصورة
لالحتجاجات في عدة مدن في السودان لتقييم ادعاءات وقوع اعتداءات وتثبّتوا من مصداقية
هذه المعلومات بمقابالت مع أطباء سودانيين .تم ّكن فريق العمل المكلّف بالتحقيق في
المعلومات المستمدة من مصادر متاحة أو مفتوحة للعامة من جمع األدلة الموجودة في
المصادر المتاحة للجمهور عبر اإلنترنت وتحديد موقعها الجغرافي وزمان حدوثها والتحقق
من مصداقيتها .تم تصنيف هذه الصور إلى عدة فئات ومنها ما تم التأكد من موثوقيته (من
مصادر متعددة محددة ،صور واضحة ،بيانات وصفية متوفرة) ،وتأكيدات محتملة (من
مصادر أقل أو أقل تحديدًا أو صور أقل وضو ًحا ولكن ال تزال تحتوي على بيانات قيمة) ،أو
غير مؤكدة (مصادر أولية أو غير مؤكدة أو صور غير واضحة) .واستنادًا إلى البيانات
المؤكدة ،حددت المنظمة  PHRالحوادث التالية باعتبارها مثيرة للقلق الشديد:
• إستخدام األمن والشرطة السودانية قوة غير ضرورية وعشوائية وغير متناسبة لقمع
االحتجاجات وانتهاك حرية التجمع والتعبير.
• استخدمت قوات األمن الحكومية األسلحة غير المناسبة للسيطرة على الحشود في
االحتجاجات السلمية ،مثل الذخيرة الحية ،وذخائر بنادق الخرطوش ،واستخدمت القوة
المميتة على المتظاهرين المدنيين العزل دون سبب.
• قامت قوات االستخبارات واألمن الوطني ( )NISSبمالبس المدنيين بإجبار المواطنين
وجرتهم
على الخروج من منازلهم في الخرطوم ،وضربت الكثير من الناس بالهراوات،
ّ
بالقوة إلى سيارات قوات األمن.

• استخدمت قوات األمن الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية في مناطق مختلفة من مدينة
الخرطوم الكبرى ،مثل أم درمان والسوق العربي .وعلى أساس يومي تقريبًا ،عمدت تلك
القوات إلى إطالق النار ،في وقت واحد ،ودون سابق إنذار ،على حشود من المتظاهرين
دون أي إشارة واضحة لجنوح تلك الحشود إلى العنف أو تهديد النظام العام.
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• أطلقت قوات جهاز األمن الوطني ،بعضهم يرتدي الزي الرسمي والبعض اآلخر بمالبس
مدنية ،الذخيرة الحية على المتظاهرين في مناطق السوق العربي وامتداد ناصر وبري
الدرايسة في الخرطوم.
• تُظهر العديد من الصور ومقاطع الفيديو أن هذا القمع العنيف لقوى المعارضة تسبب في
إصابات مؤلمة للمتظاهرين .وتشمل هذه اإلصابات رجالً مصابًا بكدمات طولية في كافة
ضرب بالهراوات أو العصي ،وأخرين
أجزاء الجسم وكدمات على الظهر بما يفيد بأنه قد ُ
مصابين برضوض في الوجه والجسم بما يفيد اإلصابة بطلقات نارية والبعض اآلخر
مصابين بكدمات وحروق على الوجه والذراع من عبوات الغاز المسيل للدموع.
الحاالت التالية تعطي أمثلة للبيانات المستقاة من المصادر المتاحة بصورة عامة (المفتوحة)
والتي استخدمها باحثو المنظمة ،عبر تطبيق منهج البحث المر ّكب ،للتأكد من مصداقية
التقارير األولية حول االستخدام غير المتناسب وغير الضروري للقوة خالل المظاهرات.
المثال رقم :1
https://twitter.com/BenDoBrown/status/1087719227086262272

تصف هذه الصور ومقاطع الفيديو ،التي تمت مشاركتها والتحقق منها على موقع ،Twitter
استخدام الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين السلميين في جامعة السودان الوطنية .تُظهر
لقطات الفيديو والصور ،المأخوذة من عدة زوايا ،الطالب وهم يهتفون قبل أن يظهر الغاز
المسيل للدموع في اإلطار ،ومن ثم يغمر الطالب بالدخان أثناء فرارهم .يظهر الطالب وهم
يغطون أفواههم بأيديهم ويسعلون أثناء فرارهم من المنطقة .تُظهر الصور قبل وبعد لقطات
الفيديو استخدام الغاز المسيل للدموع مباشرة ضد المتظاهرين السلميين ،مما يشكل استخدا ًما
غير ضروري وغير متناسب للقوة من قبل الشرطة وقوات أمن الدولة.
المثال رقم :2
https://twitter.com/BenDoBrown/status/1085908513778483200

تُظهر هذه اللقطات العنيفة ،التي تمت مشاركتها على  ،Twitterالضرب الوحشي واحتجاز
المتظاهرين خارج منازلهم في حي شمبات في الخرطوم .يوضح هذا الفيديو االستخدام
المفرط للقوة من قبل قوات األمن والشرطة التابعة للرئيس البشير.
المثال رقم :3
https://twitter.com/Spestian_MG/status/1086284730465767426

يُ ِّظهر هذا الفيديو ،الذي تم التحقق من صحته ،قوات األمن وهم يطلقون ذخيرة على
المتظاهرين من شاحنات البيك اب.
المعلومات المستقاة من المتظاهرين:
تحدّث أحد المتظاهرين للمنظمة عن الرعب الذي أصابه عندما هاجمت عناصر جهاز األمن
والمخابرات الوطني  NISSمظاهرة سلمية في الخرطوم شارك فيها " .في  25ديسمبر
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انطلقت مظاهرة كبرى في قلب مدينة الخرطوم...وعندما بدأت عناصر األمن في إطالق
فرقنا ،وكنّا حوالي  800من المتظاهرين ،وانطلقنا في مسار آخر
الغاز المسيل للدموع ،ت ّ
بينما كانت عناصر األمن تالحقنا بإطالق الذخيرة الحيّة في الهواء .وكان لزا ًما علينا الدخول
في موقف سيارات له باب رئيسي واحد فقط ،وعندها بدأت عناصر األمن في إطالق الغاز
المسيل للدموع داخل المبني المغلق ،فاضطررنا إلى القفز من فوق حوائط البيوت والمباني
المجاورة للهروب من الغاز الخانق .انتهى بنا المطاف ،أنا واثنين من المتظاهرين اآلخرين
في فندق صغير ،ووجدنا ستة متظاهرين آخرين بالفعل هناك ،وفي األخير بلغ مجموعنا 15
متظاهر .ثم سمعنا القوات المدججة بالسالح تلحق بنا ،فاضطررت ،أنا وشخص آخر لالختباء
تحت السرير .ثم سمعنا أنه تم إلقاء القبض على الباقين .كانوا يصرخون علينا ويعتقلون
البقية ".
وأفاد متظاهر آخر بأن استخدام الغاز المسيل للدموع أصبح أمر شائع" :في المظاهرات
االحتجاجية السبعة التي شاركت فيها ،شعرت بأثر الغاز المسيل للدموع في كل واحدة من
السبع .عندما يكون نصيبنا من القمع فقط الغاز المسيل للدموع ،نشعر باالمتنان ألنه لم
تستخدم ضدنا وسيلة أخرى أكثر بشاعة ،ونشعر بأننا محظوظين في ذلك اليوم ".
قال أحد الشهود" :رأيت بنفسي في ذلك اليوم الكثير والكثير من حاالت العنف .تعرضنا
للضرب عدة مرات بالغازات المسيلة للدموع والبنادق الصاعقة  ...الكثير من الغاز المسيل
للدموع...الغاز المسيل للدموع الكثيف ...قد يطلقونه أحيانًا حتى داخل المباني ،فقط في أي
مكان داخل المبنى ،داخل المنزل ،ال تعرف أين ستقع علبة الغاز المسيل للدموع".
كما أشار الشهود إلى أن الذخيرة الحية والبنادق كانت تستخدم بوتيرة أكثر في األسابيع األولى
من االحتجاجات.
ومؤخرا صاروا يطلقون الذخيرة الحيّة في الهواء فقط .لم أر الكثير من
ً
المتظاهرين المصابين كما حدث في الشهر الماضي .يلجئون اآلن الستخدام تكتيكات مختلفة".
وأكد شاهد آخر أنه "منذ منتصف يناير ،لم ت ُسمع فعالً الذخيرة الحية .لكنني واجهت الغاز
المسيل للدموع في كل مظاهرة احتجاج شاركت فيها ".وفيما يتعلق بالتكتيكات الجديدة ،أشار
الشاهد إلى أنه "في البداية ،يستخدمون الغاز المسيل للدموع أثناء التجمع المباشر المنطلق
قرارا بالحرص الشديد على أن نكون سلميين .بعد
لتوه حتى عندما يكون سلميًا .لقد اتخذنا
ً
ذلك ،صاروا يذهبون إلى نقاط التجمع التي تم اإلعالن عنها مسبقًا ،بل قد يبادروا بإطالق
الغاز المسيل للدموع قبل بدء التجمع .إذا تم تحديد موعد االحتجاج في الساعة  1بعد الظهر،
ينتشرون في الموقع المحدد ويطلقون الغاز المسيل للدموع في تلك المنطقة في الساعة
 12:45فقط لمنع تج ّمع وانطالق الموكب ".
اإلصابات من االستخدام غير الضروري وغير المتناسب للقوة
" لقد أصيب بالذخيرة الحية وفقد الوعي على الفور .رأيت هذا المصاب.
كانت الرصاصة قد اخترقت دماغه من خالل عينيه".
الطبيب الذي حاول معالجة طالب قتل خالل االحتجاجات
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تؤكد المقابالت التي أجرتها منظمة أطباء من أجل حقوق اإلنسان مع أطباء سودانيين استخدام
قوات األمن الحكومية للقوة غير الضرورية وغير المتناسبة .يتذكر أحد الشهود أنه رأى 15
مصابًا في يوم واحد" .كانت معظم الحاالت عبارة عن إصابات بالذخيرة الحية  -من  5إلى 6
حالة -ثم من أربع إلى خمس حاالت إصابات بالرصاص المطاطي ،وحاالت قليلة من
اإلصابات بفعل الغاز المسيل للدموع  ...أصيب أحد المتظاهرين برصاصة تسببت في
استرواح الصدر (انكماش في الرئة) .ولكن نعتقد أن السبب هو اإلصابة بالرصاص
المطاطي .كانت هناك حالة أخرى حيث أصيب الشخص بطلق ناري من بندقية (خرطوش).
عندما أرادوا فحص المريض ،أصيب بعدة طلقات في جميع أنحاء جسمه وكانت تنزف.
وانغرست عميقًا .يتسبب الرصاص المطاطي في الغالب في بعض الجروح السطحية ولكن
جروح البنادق كانت تتوغل عميقًا في جسد المصاب ".
في  17يناير  ،2019قُتل طالب في الهندسة الكهربائية يُدعى الفاتح عمر أثناء االحتجاجات،
حيث أُصيب في عينه وتم نقله ،فاقد الوعي ،إلى عيادة مؤقتة .وبمعاينته قيّم األطباء الذين
استقبلوه بأن حياته في خطر حقيقي ومن ثم تم نقله على الفور إلى المستشفى حيث صارع
متأثرا بالرصاص .وقد أكد أحد الشهود لـلمنظمة  PHRأن عمر
الموت ألربعة أيام قبل وفاته
ً
ُ
قد قضى نحبه بالذخيرة الحية" :لقد أطلقت عليه ذخيرة حية وفقد الوعي على الفور .رأيت هذا
المريض .كانت الرصاصة قد نفذت إلى رأسه من خالل عينيه ".
وقال طبيب آخر في مقابلة مع المنظمة  PHRأنه ذهب لحضور جنازة عمر في منزله،
واستذكر هذا الشاهد أنه "بعد وفاته ،ذهبنا إلى منزل عائلته ،ولكن عناصر األمن أطلقوا الغاز
المسيل للدموع على منزل العائلة في أم درمان عندما تجمعنا في منزله .لقد كان هناك الكثير
من الناس ،ربما  ، 500-400ولم يكن جميعهم من المتظاهرين .إنها جزء أصيل من ثقافة
أهل السودان أن يتجمع أهل المتوفي واألقارب والجيران .لم يكونوا جميعهم من الذين
يشتركون في المظاهرات .ورغم ذلك أطلقوا الغاز المسيل للدموع علينا .كانت سلمية .ركضنا
جميعًا إلى منازل الجيران .شعرت بالغاز المسيل للدموع في ذلك اليوم ".
ضا
بنا ًء على المقابالت التي أجرتها منظمة أطباء من أجل حقوق اإلنسان ( ، )PHRهناك أي ً
العديد من التقارير الموثوق بها عن أن قنابل الغاز المسيل للدموع يتم إطالقها بحيث تستهدف
أجساد المتظاهرين مباشرة  ،وهنالك تقارير عن العديد من حاالت اإلصابة بجروح والتي
تسببت فيها التعرض لعلب الغاز المسيل للدموع وليس من الرصاص (المطاطي أو خالفه).
"ضربوني في أكثر من  100موضع في جسدي"
أجرى باحثو المنظمة مقابلة مع أحد الشهود من الذين تعرضوا للضرب المبرح خالل
المظاهرات االحتجاجية مما تسبب في كسر مؤلم في اليد .وأفاد بأن قوات جهاز األمن
والمخابرات الوطني واجهت إحدى المظاهرات االحتجاجية التي شارك فيها بإطالق الغاز
تفرق الحشد إلى مجموعات صغيرة ذهبت في اتجاهات
المسيل للدموع على الحشود .حينها ّ
مختلفة .كان يركض مع مجموعة صغيرة من حوالي  10أشخاص عندما تعث ّرت امرأة بجانبه
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وسقطت .وتوقف بصورة غريزية لمساعدتها وعندها تم القبض عليه من قبل عناصر جهاز
األمن والمخابرات الوطني.
واستطرد ً
ي وبدأوا في ضربي بوحشية .كانوا يستخدمون الخراطيم،
قائال "بعد ذلك قبضوا عل ّ
الخراطيم السوداء ،ليضربوني .كانت محشوة في الداخل بمادة صلبة .في البداية ،ضربوني
في الرأس ،مما تسبب في سقوطي مباشرة على األرض ،وأصبت بجرح نازف.
ي
ّ
انقض عل ّ
خمسة أشخاص .ويقال إن هؤالء الخمسة هم من شرطة مكافحة الشغب لكنهم في الحقيقة
سلت إليهم أن
تابعون لجهاز األمن والمخابرات الوطني .كانوا يضربونني بشدة ووحشية ،وتو ّ
يتوقفوا عن ضربي .انبرى لي أحد الضابط وبدأ في توبيخي بقسوة ،ومن ثم طلب من أحد
عناصره أن يمسك بي بقوة حتى ال أفلت من قبضتهم .وبعد ذلك أخذوني إلى سيارتهم التويوتا.
عندما وصلنا إلى حيث تقف سياراتهم ،كانت هناك ثالث سيارات على كل منها من سبعة إلى
ثمانية أشخاص يرتدون زيًا مختلفًا ولكنهم تحدثوا مع بعضهم البعض بالطريقة نفسها ،ويبدو
أنهم كانوا يعرفون بعضهم البعض جيدًا ويتبعون نفس التوجيهات .بمجرد أن وصلنا إلى حيث
تقف السيارات بدأ من كانوا على متنها بالصياح" :أوه ،أراكم يا رفاق قد قبضتم على هذا
الرجل" كما لو أنهم صيادون تمكنوا من اصطياد فريسة جديدة .كما بدأوا في ضربي
والصراخ في وجهي للتحرك نحو الشاحنة الصغيرة بسرعة .ثم أخذوني إلى حيث يحتفظون
بمن قبضوا عليهم .ضربوني في أكثر من  100موضع في جسدي  ...وقال أحدهم أنه يجب
أن يقطع ساقي حتى ال أعرف طريق الخروج للمظاهرات مجددًا .بعد الصعود إلى صندوق
سيارة البيك آب ،يأمرونك كمعتقل بأن تضع رأسك لألسفل حتى ال ترى إلى أين يذهبون بك.
ضا أن أغمض عينَي ،أخذوني إلى المكان ،عندما وصلت  ...استغرق األمر حوالي
قالوا لي أي ً
ربع ساعة  ...لم أكن أعرف إلى أين أخذوني بالضبط ،لكنني كنت أعلم أنه بالضرورة أحد
مباني األمن الوطني .عندما وصلنا ،كنت قد أصبت بالعديد من الجروح وكنت أنزف بشدة .تم
إخالء سبيلي بعد عدة ساعات ،وذهبت إلى المستشفى ،حيث اتضح بعد الفحص أن XXXX
[تم حذفها من لحماية الشهود] قد تحطمت تما ًما".
قام خبراء الطب الشرعي في المنظمة  PHRبمراجعة الملفات الطبية لهذا الشاهد ،بما في
ذلك األشعة السينية ،وتأكيد اإلصابات التي وصفها  -والتي تتفق مع تقريره عن تعرضه
للضرب بآالت حادة -وأنه تعرض لكسور بليغة تتفق مع الطريقة التي وردت في إفادته.

اقتحام المرافق الطبية
قامت المنظمة بجمع بيانات حول االعتداءات على المنشآت الطبية أثناء مظاهرات
عمة ببيانات
تفرقها ،بنا ًء على تقارير من زمالء من األطباء السودانيين ومد ّ
االحتجاجات وبعد ّ
من مصادر متاحة في الفضاء العام .ينتج عن االعتداء على المنشآت الطبية مخاطر صحية
خطيرة على المدى الطويل والقصير .يمكن للغازات المسيلة للدموع والمواد الكيميائية
األخرى أن تلوث بيئة المستشفى ،ال سيما تسبيب الكثير من الضرر للمرضى والمصابين.
يؤدي التعرض للغاز المسيل للدموع في البيئات المغلقة وداخل الغرف إلى زيادة وقت
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التعرض والجرعة ،مما يؤدي إلى تفاقم آثارها ،ال سيما على األشخاص غير القادرين على
التحرك و  /أو الهروب .كما تش ّكل هذه المواد الكيميائية مخاطر صحية على المدى الطويل
للمرضى الذين يخضعون للعالج داخل المرفق الصحي ،وكذلك للعاملين الطبيين الذين
يعملون في هذه األماكن الملوثة .وعلى المدى الطويل ،يمكن أن يتسبب االعتداء على
المنشآت الصحية في إضعاف الثقة في النظام الصحي وترهيب الناس من الوصول إلى
الخدمات الصحية الالزمة .يوضح بحث سابق أجرته المنظمة حول أسلحة السيطرة على
الحشود وتأثيراتها الصحية أن هذه األسلحة ،والتي ال يمكن بأي حال اعتبارها أسلحة غير
عنيفة ،تفرض أعباء ثقيلة ،قصيرة وطويلة األجل ،على المرضى والعاملين في المرافق
الصحية وعلى النظام الصحي بأكمله.
تأ ّكدت المنظمة من أن ما ال يقل عن سبعة حوادث تدعم مزاعم وقوع اعتداءات متع ّمدة
ومتعدّدة على منشآت طبية سودانية:
مستشفى أم درمان ( 9يناير :)2019
ّ
توضح العديد من مقاطع الفيديو والصور ،التي تم التحقق من صدقيتها ومن موقعها الجغرافي
من مختلف األفراد ،أن قوات جهاز األمن الوطني دخلت مباني المستشفى ،بالزي الرسمي،
وأطلقت النار من بنادق على المستشفى ومن ث ّم اقتحمت المرفق الصحي .بدأوا بإطالق الغاز
المسيل للدموع واستخدام أسلحة أخرى على غرف المرضى داخل المستشفى ،ثم وقفوا في
الخارج واعتقلوا أفراد الطواقم الطبية الذين بدأوا في إخالء المبنى .أظهرت أشرطة الفيديو أن
جنا ًحا واحدًا على األقل من المستشفى كان مليئًا بالغازات المسيلة للدموع ،مما تسبب في
حدوث فوضى حيث حاول الموظفون فتح النوافذ وفتح اسطوانات األكسجين للتخفيف من أثر
الغاز وإجالء المرضى.
صصي ( 9يناير :)2019
مستشفى األربعين التخ ّ
على الرغم من أن التسلسل الدقيق لألحداث غير واضح من محتويات الوسائط المقدمة كأدلة،
ّإال أن مقاطع الفيديو ت ُظ ِّهر أن األبواب والنوافذ الزجاجية التي تواجه عتبات الدرج (من
ّ
تحطمت ،مع انتشار شظايا الزجاج على
المفترض أن يكون ذلك مدخل المستشفى) قد
المدخل ،ولكن ال يمكن مشاهدة قوات األمن في أشرطة الفيديو .تم إجالء المرضى واألسر في
أعقاب الهجوم ويبدو أن البعض يعاني من آثار الغاز المسيل للدموع (تدفق الدمع من العينين
واحمرار والتهاب الجلد).
مستشفى بحري ( 13يناير:)2019 ،
أفادت المصادر أن المستشفى تعرض للهجوم في  13يناير .ولم تتوفر أي بيانات أخرى في
وقت إعداد هذا التقرير.
مستشفى ود مدني العام ( 13يناير:)2019 ،
أفادت المصادر أن المستشفى تعرض للهجوم في  13يناير .ولم تتوفر أي بيانات أخرى في
وقت إعداد هذا التقرير.
مستشفى الفيصل ( 17يناير:)2019 ،
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ذكرت المصادر أن قوات األمن الوطني قد اقتحمت المستشفى وأطلقت الغاز المسيل للدموع.
تم القبض على طبيب واحد على األقل وتم ترحيله إلى المعتقل.
مستشفى حاج الصافي (يناير ،هنالك اختالف حول تحديد التاريخ):
تذكر المصادر أن قوات األمن الوطني قامت بإطالق الغاز المسيل للدموع والذخيرة داخل
مستشفى حاج الصافي .يشير أحد التقارير إلى أن ضباط بمالبس مدنية كانوا يتمركزون داخل
ضا عن هذه
المستشفى .وقد قام مكتب مفوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان باإلبالغ أي ً
الحادثة.
" أعرف أنه إذا تم القبض على طبيب ،فسيتم احتجازهم لفترة طويلة .أخشى أن
أكون طبيبا ً في السودان .كلنا خائفون".
طبيب سوداني

االنتهاكات ضد الطواقم الطبية

تواصلت المنظمة  PHRمع الزمالء األطباء في السودان وأماكن أخرى لحصر وتجميع
الروايات المتعلقة باستهداف العاملين في المجال الطبي ولتوصيف تفاصيل حوادث القبض
عليهم و  /أو اعتقالهم منذ بداية االحتجاجات .لقد شارك بعض هؤالء المهنيين الطبيين،
وليسوا جميعهم ،في االهتمام بالمتظاهرين ومعالجة المصابين ،أو أنهم أدلوا ببيانات تدعم
حركة االحتجاج ،أو ببساطة شاركوا في المظاهرات بأنفسهم مع غيرهم من المهنيين وأفراد
المجتمع .بنا ًء على االتصاالت مع المصادر المحلية ،يمكننا أن نقول إنه قد تم اعتقال واحتجاز
ما ال يقل عن  136طبيبًا .وقد تم اعتقال األطباء أثناء مشاركتهم في مظاهرات االحتجاجات،
أو أثناء العمل في المستشفيات أو العيادات ،أو في منازلهم.
تالحظ في المقابالت التي أجريت مع األطباء السودانيين أن األطباء يتعرضون بشكل مباشر
ومتعمد لالستهداف من قبل القوات الحكومية كشكل من أشكال الترهيب ألنهم "يكرهوننا
كثيرا ً .ويعتقدون أن األطباء مسؤولون مباشرة عن انطالق هذه الثورة" .وصرح طبيب آخر
بأنه يتخذ إجراءات محددة بدقة شديدة لتجنب استهدافه كطبيب" :من المهم أنه عند االشتراك
في مظاهرة ،أن تترك أوراق الهوية الشخصية أو المستندات الخاصة بك بعيدًا وحتى هاتفك
ضا ".شدّد طبيب ثالث على اآلتي" :أعرف فقط أنه عند إلقاء القبض عليك كطبيب ،سيتم
أي ً
التعامل معك بشكل مختلف تما ًما عن اآلخرين  ...إنهم ال يطلقون سراح األطباء .نحن أكثر
عرضة للعنف واالعتداء  ....يعتقد هذا النظام أن األطباء يقومون بدور رئيسي في قيادة
االحتجاجات " .تحدّث طبيب آخر عن الترهيب والتخويف الذي يشعر به نتيجة لما حدث
عندما تم استهداف زمالئه األطباء" :أعرف أنه إذا تم القبض على طبيب ،فسيتم احتجازهم
لفترة طويلة .أخشى أن أكون طبيب في السودان .كلنا خائفون ".
تتخذ االنتهاكات التي تم التبليغ عنها للمنظمة شكل اعتداءات محددة على األطباء وكذلك على
حوادث عامة بصدد الترهيب والتخويف واالضطهاد والعنف ضد الطواقم الطبية.
اعتداءات محددة على األطباء
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"لقد اغتالوه فقط ألنه كان يقوم بواجبه ،كان يساعد اآلخرين"
طبيب زميل للدكتور بابكر عبد الحميد الذي اغتيل برصاصة في الصدر
بينما كان منهم ًكا في معالجة المتظاهرين المصابين

• في أحد الحوادث التي تم اإلبالغ عنها على نطاق واسع خالل احتجاجات  17يناير ،قُتل
الطبيب ،الدكتور بابكر عبد الحميد ،أثناء قيامه بمعالجة متظاهر مصاب ،وقد حاول أن
يحث قوات األمن على تقديم المساعدة للضحية المصاب .وبحسب ما ورد ،أطلقت الشرطة
النار على الطبيب ،الذي كان يؤدي واجبه المهني واألخالقي بالتطوع لمعالجة المصابين،
في صدره ببندقية ]27[ ،]26[ ،]17[ .ساهم الدكتور بابكر في تجهيز مستشفى طوارئ
ميداني في مدرسة صغيرة مجاورة لموقع المظاهرات االحتجاجية .وكما ورد في إفادة أحد
الشهود للمنظمة أنه وبينما كان األطباء منهمكون في أداء واجبهم تجاه المصابين ،بدأ أفراد
جهاز األمن الوطني الذين يرتدون مالبس مدنية ،في إطالق النار في الهواء ويحدثون
ضجة في الخارج ،مطالبين األطباء بإجالء المتظاهرين المصابين وإخراجهم من الداخل.
ذهب الدكتور بابكر إلى الخارج لحث أفراد جهاز األمن والمخابرات الوطني على التراجع،
قائالً بإنهم أطباء يحاولون تقديم المساعدة الضرورية للمصابين بالداخل .وعندها قام أحد
أفراد األمن بإطالق النار عليه مباشرة ومن مسافة قريبة في الصدر ،وتوفي بعد ذلك بوقت
قصير .وتجدر اإلشارة إلى أن المنظمة قد قامت بتقييم سجالت ما بعد الوفاة للدكتور بابكر
وأثبتت السجالت على أن كريات البندقية (الخرطوش) كانت منتشرة على نطاق واسع في
جسده.
قال الشاهد للمنظمة" :أتذكر ذلك اليوم جيدًا ،كانت هنالك مجموعة من األطباء يساعدون
المتظاهرين المصابين .كانوا هناك بدون أي نوع من الترتيبات المسبقة" .لقد وجدت نفسي
ضمن مجموعة من األطباء اآلخرين الذين كانوا يساعدون المصابين .لقد أنشأنا عيادة مؤقتة
في مدرسة ابتدائية صغيرة .كان لدينا خطوط وريدية  ،IVوالمحلول الملحي العادي،
والشاش ،واللوازم األساسية لإلسعاف .لقد قمنا فقط بمعالجة ما يمكننا أن نفعله .كان هناك ما
صا أصيبوا بالذخيرة الحية والرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع .لم
بين  20-10شخ ً
نكن نستطيع سوى القيام باألشياء األساسية ثم ننقل المصاب إلى المستشفى بمجرد أن نتأكد
من استقرار الحالة .كان الموقف مخيفَا للغاية .كانت المدرسة التي اتخذناها كعيادة مؤقتة
محاصرة تما ًما بعناصر األمن والمخابرات" وقال الشاهد عن دكتور بابكر" :لقد اغتالوه فقط
ألنه كان يقوم بواجبه ،كان يساعد اآلخرين" وأكد شاهد آخر أنه "قال لهم إنه طبيب ولكنهم
أطلقوا عليه الرصاص مباشرة من مسافة قريبة جدًا"
ذهب الدكتور بابكر إلى الخارج لحث أفراد جهاز األمن والمخابرات الوطني على
التراجع ،قائالً بإنهم أطباء يحاولون تقديم المساعدة الضرورية للمصابين بالداخل.
وعندها قام أحد أفراد األمن بإطالق النار عليه مباشرة ومن مسافة قريبة في
الصدر ،وتوفي بعد ذلك بوقت قصير .وتجدر اإلشارة إلى أن المنظمة قد قامت
بتقييم سجالت ما بعد الوفاة للدكتور بابكر وأثبتت السجالت على أن كريات البندقية
(الخرطوش) كانت منتشرة على نطاق واسع في جسده.
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• في حالة أخرى ،تعرض طبيب لالعتداء الجسدي على يد قوات األمن في منزله وأصيب
بكسر في عظم الفخذ أثناء اعتقاله .من المهم أن نالحظ أن كسور عظم الفخذ تتطلب قوة
ونادرا ما تكون نتيجة لصدمة عرضية عند البالغين .لم تتمكن المنظمة  PHRمن
كبيرة
ً
مراجعة الصور ألن المريض ال يزال قيد االحتجاز.
• في  2مارس  ،2019حكمت محاكم الطوارئ على الدكتور محمد عبد الكريم محمد عبد
الرحيم ،األستاذ المساعد بجامعة الزعيم األزهري ،بالسجن ثالث سنوات في  28فبراير
 2019وتم ترحيله إلى سجن الهدى .وكان قد أدين بتهمة اإلخالل بالنظام العام ،وهو أول
طبيب يحاكم بموجب قانون الطوارئ .تمت تبرئته الحقًا في مرحلة االستئناف.
•

أكدت منظمة أطباء من أجل حقوق اإلنسان التقارير التي تفيد بأنه في  25يناير ،2019
قامت عناصر من األمن الوطني باستهداف الدكتور شهاب الدين إبراهيم ،وهو ممارس عام
في مدينة األُبَيِّّض ،الشتراكه في حركة االحتجاج ومساعدة المحتجين المصابين .قامت
قوات جهاز األمن والمخابرات الوطني باقتحام منزله ،واالعتداء عليه بالضرب ،واقتياده
إلى مرفق أمني (يعرف بالعامية باسم "الثالجة" حيث يتم تعريض المعتقلين لدرجات
حرارة شديدة البرودة هناك كشكل من أشكال التعذيب) .وبعد طلبات متكررة من عائلته،
سمحت لهم سلطات األمن والمخابرات بزيارة للدكتور إبراهيم بعد حوالي  40يو ًما من
االحتجاز .ووفقًا لمصدر قابلته المنظمة  ،PHRفقد بدا أنه ليس على ما يرام وقد تم إجباره
تحت التعذيب للتوقيع على إقرار يعترف فيه بارتكابه لجرائم مزعومة لم يقم بالفعل
ً
معتقال بدون توجيه أي تهم
بارتكابها .وحتى إعداد هذا التقرير ،ما زال دكتور شهاب الدين
تعرضه للتعذيب وسوء
رسمية وبدون ضمان حقوقه في التمثيل القانوني أو ضمان عدم ّ
المعاملة.

• ظهر الدكتور محمد ناجي األصم ،بصفته المتحدث باسم جمعية المهنيين السودانيين ،في
شريط فيديو مباشر يدين فيه ممارسات الحكومة ويعتبر أحد قادة حركة االحتجاج الراهنة.
تم اعتقاله في مدينة بحري ،حيث لجأ إلى االختفاء ،بعد ما قامت عناصر من األمن
والمخابرات بمداهمة شقته .قام جهاز األمن والمخابرات الوطني ( )NISSبتعذيب
واستجواب الدكتور األصم ،سعيًا للحصول على معلومات حول تجمع المهنيين السودانيين
سمح لعائلة الدكتور العاصم بزيارته لفترة
( )SPAوأعضائه .بعد ستة أسابيع من االحتجازُ ،
قصيرة حيث بدا عليه األذى نفسيًا وجسديًا .ما زال األصم رهن االحتجاز ،ولم تتمكن
أسرته من زيارته مرة أخرى.
• في  28يناير ،كان الدكتور علي أحمد محمد مطر يبحث عن استئجار غرفة فندق يلجأ إليها
عندما تم اعتقاله من قبل جهاز األمن والمخابرات الوطني .وال يزال قيد االحتجاز حتى
اآلن .تصف التقارير الصادرة عن بعض المحتجزين الذين تم اإلفراج عنهم أنه تعرض
للتعذيب وأجبر على االعتراف بأنه ملحد وشيوعي .وذكرت إفادات هذه المصادر أنهم
كانوا يسمعون صراخه بكاؤه وهو تحت التعذيب لعدة أيام .قامت سلطات األمن بترحيله
الحقًا إلى مركز احتجاز أكثر سرية حيث لم يتمكن محاموه وعائلته من زيارته.
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• توصلت منظمة أطباء من أجل حقوق اإلنسان إلى أن بعض المحتجزين يحتاجون إلى
رعاية طبية عاجلة لم يتم توفيرها لهم.
إحدى هذه الحاالت تتعلق بالدكتور معاذ فيصل ،أخصائي التوليد الذي تم اعتقاله خالل
مظاهرة صامتة في  29يناير في بورتسودان .ووفقًا لشاهد قابلته المنظمة  ،كان الدكتور
فيصل مستهدفًا لمشاركته في االحتجاجات في األبيض في منطقة شمال كردفان بالسودان.
وهنالك زعم بأن قوات جهاز األمن والمخابرات الوطنية وجهت له تهديدات بالقتل ،وبعدها
فر الدكتور فيصل من منزله في األبيض وذهب إلى مدينة بورتسودان ،حيث أقام مع
ّ
أصدقائه .تعقبته عناصر األمن ،مع اثنين من أصدقائه ،ودخلوا المجمع الذي كان يقيم فيه.
وفقًا لرواية الشاهد" ،شاهد د .فيصل ضباط جهاز األمن الوطني بزيّهم العسكري يقتربون من
المجمع حيث كانوا يقيمون .ثم قفز من شرفة الطابق الثاني بعد أن أطلقت قوات األمن ذخيرة
حية لكسر باب الشقة (كان الفريق يضم  10عناصر مدججين بالسالح) .قفز د .فيصل من
الطابق الثاني من أجل إنقاذ حياته وطلب المساعدة إلنقاذ حياة صديقه ،ولكن دون جدوى .قفز
وكسر ساقه اليمنى ".
ذكر الشاهد أن الدكتور فيصل أصيب بكسر مر ّكب في الساق حيث تم إعادة الساق إلى
وضعها الطبيعي في مستشفى بورتسودان .ومن ثم تم ترحيله بعد بضعة أيام إلى مستشفى
األمل في الخرطوم (الذي يديره جهاز األمن والمخابرات الوطني) ،حيث أكد من تم االتصال
بهم أنه محتجز ،في الحبس االنفرادي بشكل أساسي ،في غرفة مظلمة وسيئة التهوية.
التحرك
والواضح من اإلفادات أن الحالة الصحية للدكتور فيصل سيئة ،حيث ال يستطيع
ّ
بشكل مستقل ،كما لم يتم تزويده بأي عالج طبيعي أو عكازات تساعد في الحركة لمدة تصل
إلى أكثر من ستة أسابيع .ووفقًا لنقابة األطباء السودانيين ،فإن األشعة السينية التي تم أخذها
مجددًا ،بعد إلحاح شديد من جانب الدكتور فيصل ،تكشف عن عدم التئام الكسر بصورة
نظرا لتدني مستوى التغذية التي يتلقاها والضغط النفسي الناتج عن العزلة ونقص
ضية .و ً
ُمر ِّ
العالج الضروري والمناسب ،فقد تدهورت صحة الدكتور فيصل بشكل كبير .وظل رهن
االحتجاز االنفرادي في المستشفى حتى  15مارس ،عندما أبلغت نقابة محلية بإطالق سراحه
مؤخرا.
ً
حوادث عامة للترهيب واالضطهاد والعنف ضد العاملين في المجال الطبي
"عندما يعتقلون أي شخص ،يسألون عن مهنته .إذا قلت طبيب ،أو إذا اكتشفوا أنك
 ...يتم احتجازك لمدة شهر على األقل .عندما يتم القبض على األطباء ،عادة ما
يخضعون لالحتجاز االنفرادي واإليذاء النفسي".
طبيب شاهد عيان على االعتداءات على الطاقم الطبي
باإلضافة إلى تأكيد حوادث العنف ضد األطباء األفراد ،تحققت منظمة أطباء من أجل حقوق
اإلنسان من استهداف أجهزة األمن والمخابرات لألطباء السودانيين في جميع جوانب حياتهم
وعملهم .تشير الحوادث التالية إلى نطاق االضطهاد وكذلك جسارة وصالبة األطباء.
اعتداءات واسعة النطاق
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قامت قوات األمن باقتحام مبنى سكني مخصص يضم األطباء المقيمين في الساعة  10مسا ًء،
في يوم  22فبراير ،وألقت قوات األمن القبض على حوالي  56طبيبًا تحت التدريب ،وقد دخل
عناصر األمن المبنى وهم مدججون بالبنادق والغاز المسيل للدموع .حاول بعض األطباء
الهرب وأصيبوا بجروح من جراء ذلك .ومن بين هؤالء ،سقط أحدهم من شرفة الطابق الثاني
وأصيب بكسر في العمود الفقري .وبعد أن تم اعتقاله ،تم نقله بواسطة عناصر األمن إلى
مستشفى قريب حيث خضع للعالج ،ومن ثم تم ترحيله إلى مدينة أخرى ،بحيث لم يتمكن
زمالؤه من مقابلته .وقال طبيب أدلى بشهادته حول الحادثة للمنظمة" :بعد أن تم إلقاء القبض
ي ،عرفت أن أحد أصدقائي قد أصيب بكسر في الفقرة  .L2لم نعرف بذلك األمر إلى أن تم
عل ّ
ً
.
إطالق سراحنا في اليوم التالي " كما قال بعض الشهود إن "األمر كان مخيفا" وأنه "إذا
عرفوا أنك طبيب ،فلن يتركوك تذهب في سبيل حالك".
االحتجاز المطول والتعذيب
.
ال يزال هناك نحو  15طبيبًا قيد االحتجاز حتى وقت إصدار هذا التقرير والمعلومات محدودة
عن ظروف احتجاز هؤالء األطباء ومعاملتهم في الحبس ،ولكن أفاد بعض الزمالء السودانيون
َّ
أن أولئك األطباء عادة ما يتم احتجازهم بمعزل عن عامة المحتجزين .كما أفادت التقارير
الواردة من بعض الزمالء السودانيين إلى َّ
أن األطباء يحتجزون في مرافق منفصلة عن
ي ِّ إجراءات قانونية سليمة أو االتصال بالممثلين
المتظاهرين اآلخرين ،كما أنهم يُح َرمون من أ ّ
القانونيين أو بعائالتهم .وقد أفاد بعض الشهود َّ
أن األطباء تحديدًا يتعرضون للتعذيب أثناء
االحتجاز وأنهم يمكثون في االحتجاز أكثر من المتظاهرين اآلخرين ،وقال أحد الشهود" :أعلم
أنه إذا تم اعتقال أحد األطباء ،فإنه سيبقى في االحتجاز فترة طويلة".
استهداف األطباء
أفاد بعض الشهود إلى َّ
أن األطباء تحديدًا يُست َهدَفُون أثناء االحتجاجات ،في بيوتهم وفي أماكن
ي إثبات هوية أو هاتف محمول
عملهم .وقد ذَ َك َر العديد من األطباء أنهم ال يحملون معهم أ َّ
عندما يذهبون للمشاركة في مظاهرات االحتجاجات أو حتى عند خروجهم من منازلهم ،وقال
ي إثبات هوية .لقد
أحد األطباء" :قد تتعرض لالعتقال .فقد نصحنا الكثيرون أال نحمل معنا أ َّ
تعرضتُ لإليقاف عدة مرات .ولكنني كنت أقول لهم إنني طالب" .وقال شاهد آخرَّ " :
إن
الميليشيات الموالية للنظام ،وعناصر األمن المدججين بالسالح ،وأفراد الشرطة ،ي َُر ِّ ّك ُزونَ
على األطباء؛ فهم يعلمون َّ
أن األطباء مشاركون مشاركة فعّالة في تجمع المهنيين السودانيين
ي شخص فإنهم يسألونه عن مهنته ،وإذا أجبتَ بأنك تعمل
الذي يقود الثورة .وعندما يعتقلون أ َّ
طبيبًا أو إذا اكتشفوا أنك طبيب من خالل بطاقتك الشخصية ،عندها سيعتقلونك لمدة شهر على
ض ُع في االحتجاز االنفرادي ويخضع
األقل .وعندما يتم اعتقال أحد األطباء فإنه غالبًا ما يُو َ
لإليذاء النفسي" .ومع كل ذلك ،ال يزال العديد من األطباء يشاركون في االحتجاجات .وقد
أفاد أحد األطباء " :ألكون صري ًحا معكم صراحة تامة ،فإنني في كل مرة شاركت فيها كنت
أكون خائفًا من أن يحدث لي شيء ألنني طبيب .ولكنني ال أريد أن أكون أنانيًا .فأنا أريد
المشاركة ألنني أؤمن بما يصب في مصلحة بالدي".
الترهيب في أماكن العمل
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ضا للتهديد والترهيب وغيرها من الضغوط الشديدة في أماكن عملهم.
ض األطباء أي ً
لقد تَعَ َّر َ
وأفاد أحد الشهود إلى أنه في الخرطوم ،وفي العديد من المدن األخرى ،يضرب األطباء عن
العمل في العيادات الخارجية الحكومية .ولكن ال تزال لديهم التزامات قوية تجاه مجتمعاتهم؛
ولذلك فإنهم يتابعون معالجة مرضاهم في المستوصفات الخاصة ،وعنابرأقسام المستشفيات،
والعيادات ،وغرف الطوارئ .وردا ً على ذلك ،تهددهم الحكومة باالعتقال والحرمان من قضائهم
لفترة أداء الخدمة العسكرية كأطباء (في السودان هناك خدمة وطنية إجبارية) ،وعدم سداد
رواتبهم ،وحرمانهم من الحصول على التدريب والتعليم .وقد أفاد أحد الشهود ً
قائالُ " :منِّ َع العديد
من األطباء من صرف مستحقاتهم".
هذه النتائج تشير إلى َّ
أن الحكومة السودانية تعمد إلى انتهاك الحقوق المدنية األساسية لألطباء
السودانيين ،بما في ذلك :حرية التعبير ،وحرية التج ُّمع ،والحق في الحرية ،والحق في التمتع
بمحاكمة عادلة .كما فرضت الحكومة قيودًا على الحصول على الرعاية الصحية لألشخاص
أن قوات األمن:
الذين يعتمدون على هؤالء العاملين في الحقل الطبي .ال ِّسيَّما أن هناك أدلة على َّ
• تستهدف تحديدًا األطباء المشاركين في الحركة االحتجاجية ،واألطباء الذين أعلنوا تأييدهم
للنشطاء .وذلك عن طريق االحتجاز ،والضرب ،والترهيب ،وفي بعض الحاالت :إطالق
النار ،والقتل.
• تشن حمالت الضطهاد وترهيب العاملين في الحقل الطبي وغيرهم من أصحاب المهن وذلك
من خالل االعتقال التعسفي ،وعمليات للطحقق من الهوية ،ومداهمتهم في أماكن عملهم وأماكن
إقامتهم.
• تمنع األطباء وغيرهم من العاملين في الحقل الطبي من االضطالع بواجباتهم في المرافق
الطبية والمستوصفات والعيادات؛ وذلك من خالل الهجمات التي تشنها على هذه المرافق
الطبية ،واستقطاع الدخل ،وتهديدهم بالنكوص عن التزامات التعليم ووقف دعم التدريب.
ً
حتجازا غير قانوني وت ُ َع ِّذّبُ ُهم ،وتحرمهم من التمتع
• تحتجز العاملين في الحقل الطبي ا
باإلجراءات القانونية الواجبة ،والحصول على التمثيل القانوني ،والزيارات األسرية ،والرعاية
الصحية.
• ت ُ َم ِّث ّ ُل الهجمات على المرافق الطبية واألطباء والمرضى انتهاكا ً سافرا ً لحقوق اإلنسان في ظل
الحاجة الضرورية لتلقي الرعاية الصحية في السودان .ومن خالل ما أجرته منظمة أطباء من
أجل حقوق اإلنسان ( )PHRمن تحليل لمقاطع الفيديو وللصور الطبية واالتصاالت المباشرة
بالزمالء في المجال الطبي في السودان يتضح لنا تما ًما َّ
أن العاملين في المجال الطبي
يتعرضون لالضطهاد والترهيب المتعمد .واألمر األهم هو َّ
أن احتجاز العاملين في المجال
الطبي تنجم عنه أثار متفاقمة في حرمانهم من رعاية المصابين والمرضى ،مما يؤدي إلى
تأثير
ضا احتمال حدوث
توسيع نطاق تأثير هذه االعتداءات على المجتمع بأسره .وهناك أي ً
ٍ
بعيد المدى على المرافق الصحية ،التي قد تكون تلوثت بالمواد الكيميائية الناجمة عن تلك
االعتداءات ،التي انتهكت حرمة المرافق الطبية ومنعت المرضى من الحصول على الرعاية
الطبية.
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"في كل مرة شاركت فيها كنت خائفًا من أن يحدث لي شيء ألنني طبيب"
أحد األطباء المشاركين في االحتجاجات

التعذيب وأنواع اإليذاء األخرى
ف سوى القليل عن ظروف احتجاز األطباء ،ال ِّسيَّما أولئك الذين اعتقلوا في األزمة
ُعر ُ
ال ي َ
الحالية .ولكن تقارير حقوق اإلنسان التي رصدتها منظمة أطباء من أجل حقوق اإلنسان
( )PHRطوال العقود الماضية تشير إلى استخدام التعذيب المفرط وغيره من انتهاكات حقوق
اإلنسان في السجون ومراكز االحتجاز في السودان]35[-]28[ .وقد أكد الشهود لمنظمة أطباء
أن األطباء اُستُه ِّدفُوا بهذه الطريقة ،حيث قال أحد الشهود:
من أجل حقوق اإلنسان (َّ )PHR
ً
فر َج عنهم َّ
احتجازا انفراديًا وإيذا ًء نفسيًا
أن هناك
"لقد سمعنا تفاصيل من بعض زمالئنا الذين أ ُ ِّ
وبدنيًاَّ .
وأن األطباء يُحت َ َج ُزونَ في غرفٍ مظلم ٍة جدًا حيث ال يعرفون الوقت ،أو يُحت َ َج ُزونَ في
غرفٍ باردةٍ جدًا مع تشغيل المكيف طوال الوقت ،وليس هناك شيء يتدثرون به .أو تشغيل
وتكرارا من غير أن يعرف المحتجز الوقت .فهذا تعذيب
مرارا
إعالن واحد على شاشة التلفاز
ً
ً
بدني ونفسي".
وقد أجرت منظمة أطباء من أجل حقوق اإلنسان ( )PHRتقيي ًما للعديد من حاالت التعذيب
ض لها المحتجزون حاليًا:
وسوء المعاملة التي َيت َ َع َّر ُ
• أفادت التقارير َّ
ض للتعذيب أثناء االحتجاز ،مما أدَّى إلى فقدانه للسمع
أن أحد األطباء تَعَ َّر َ
ضه إلعاقة حركية شديدة .وهو اآلن يحتاج إلى مساعدة المحتجزين اآلخرين
والبصر وت َ َع ُّر ِّ
للوقوف أو المشي.
ي ِّ رعاية
• وهناك طبيب آخر خاضع يخضع للعالج الكيميائي لعالج السرطان ،ولكنه ُح ِّر َم من أ ّ
خطيرا.
تدهورا
طبية أثناء االحتجاز ،مما أدَّى إلى تدهور خطته العالجية
ً
ً
• أفاد أحد الشهود َّ
ضوا للترهيب بالتعذيب .وقال" :لقد
أن العديد من زمالئه المحتجزين تَعَ َّر ُ
فر َج عنه بعد شهر من اعتقاله .لم يذهب بعدها إلى أي
أُعت ُ ِّق َل أحد أصدقائي في  24ديسمبر وأ ُ ِّ
خائف جدا ً
وحذر من كل شئ لقد حطموه تما ًما".
مظاهرة إنه اآلن
ٌ
ٌ
صا عن تعذيبهم بالكهرباء
• وأفاد شاهد آخر" :أعرف الكثير من األشخاص الذين سردوا قص ً
ض ِّهم للضرب والتعذيب النفسي .هؤالء أشخاص أعرفهم".
وت َ َع ُّر ِّ
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المعايير القانونية

التزامات السودان الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان

ت ُ َعدُّ حكومة السودان من األطراف الموقعة على معاهدات حقوق اإلنسان األساسية ،ويشتمل
ذلك على :العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية [ ،]36والعهد الدولي الخاص
بالحقوق االقتصادية واالجتماعية [ ،]37والميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب [،]38
(كلها منذ سنة  ،)1986باإلضافة إلى إعالن آلما آتا [.)1978( ]39
ونظرا َّ
ألن السودان عضو
ً
في األمم المتحدة َّ
فإن جميع العمليات التي يضطلع بها الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون في
السودان يجب أن تكون خاضعة للمعايير الدولية ذات الصلة ،بما في ذلك :مدونة قواعد سلوك
الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون (انظر قرار الجمعية العامة ( )34/169لسنة ،]40[ )1979
والمبادئ األساسية المتعلقة باستخدام القوة واألسلحة النارية من قبل المسؤولين المكلفين بإنفاذ
القانون (لسنة .)1990
وباإلضافة إلى ذلك ،ينص نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية على الجرائم التالية:
السجن أو غيره من أشكال الحرمان الشديد من الحرية البدنية "المادة ( ]1[ 7ه)" ،واالضطهاد
"المادة ( ]1[ 7ح)" ،واالختفاء القسري لألشخاص "المادة ( ]1[ 7ط)" ،واألفعال الالإنسانية
ب عليها المحكمة الجنائية
األخرى "المادة ( ]1[ 7ك) ،باعتبارها جرائم ضد اإلنسانية تُعَاقِّ ُ
الدولية ]42[ .ومع َّ
أن السودان ليس طرفًا رسميًا في نظام روما األساسي ال ُمنشِّئ للمحكمة
الجنائية الدولية ،إال َّ
أن المحكمة الجنائية الدولية قد تتمتع بالوالية القضائية للتحقيق في األفعال
التي تُعتَبَ ُر جرائم ضد اإلنسانية بموجب القانون الجنائي الدولي ،ومحاكمة مرتكبيها.

التزامات السودان الوطنية المتعلقة بحقوق اإلنسان
ضا بعض المبادئ األساسية للحقوق المدنية ولكنها تنطوي
تُر ِّسي القوانين الوطنية السودانية أي ً
على إشكالية عويصة في منح صالحيات واسعة للجيش والشرطة والقوات األمنية]43[ .
وينص الدستور الوطني المؤقت لجمهورية السودان (لسنة  )2005على المبادئ األساسية
التي تحمي كرامة اإلنسان (المادة  ،)28والمساواة (المادة  ،)31وإجراءات المحاكمة العادلة
(المادتين ،34 :و ،)35وحرية التجمع والتنظيم (المادة  ،)40وحرية التعبير (المادة ،)39
والصحة العامة (المادتين  ،19و .)46واألمر المهم هو َّ
أن المادة  )3(27من الدستور الوطني
المؤقت لجمهورية السودان تنص على َّ
أن جميع االتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التي
صادقت عليها جمهورية السودان يجب أن تُعت َ َب َر جز ًءا ال يتجزأ من وثيقة الحقوق .وينص
قانون اإلجراءات الجنائية السوداني (لسنة  )1991على بعض الحقوق ولكن ليس هناك
ضمانات كافية ضد االحتجاز التعسفي والتعذيب [ .]44فالضمانات والحقوق المنصوص
فعاال في الممارسةً .
عليها في هذه الوثائق لم تُنفَّذ تنفيذًا ً
وبدال عن ذلك َّ
فإن قانون األمن
ش ِّ ّج ُع جهاز األمن والمخابرات الوطني على اإلفالت من
الوطني السوداني (لسنة  )2010يُ َ
العقاب وذلك من خالل منح حصانة من المالحقة القضائية في جميع الجرائم التي ارتكبها
منسوبي منتسبو جهاز األمن أثناء أداء عملهم ( ،)45ومع َّ
أن الحصانة في هذا القانون
مشروطة ،ويمكن رفعها بواسطة مدير جهاز األمن ،ولكن ممارسة رفع الحصانة تكاد تكون
وتكرارا هذه
مرارا
معدومة على أرض الواقع .وقد انتقدت هيئات معاهدة حقوق اإلنسان
ً
ً
األحكام المتعلقة بالحصانة .وباإلضافة إلى ذلك َّ
فإن جهاز األمن والمخابرات الوطني ال
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يضمن الحق في التمثيل القانوني أو الرعاية الطبية أو ينص على طلب المثول أمام المحكمة
[ .]33[ ،]29ومن الناحية العمليةَّ ،
ش ِّ ّج ُع
فإن اإلطار الوطني للحقوق القانونية في السودان يُ َ
بشكل فعال انتهاك حقوق اإلنسان ويحمي مرتكبي هذه االنتهاكات.

المعايير القانونية المتعلقة باستخدام القوة وحماية الحقوق المدنية
فيما يتعلق باستخدام القوة أثناء إنفاذ القانونَّ ،
فإن المبادئ األساسية المتعلقة باستخدام القوة
واألسلحة النارية تنص على موجهات خطوط ارشادية واضحة ،تشتمل على :أنه يجب -بقدر
اإلمكان -على القوات األمنية استخدام الوسائل غير العنيفة قبل اللجوء إلى استخدام القوة .أ َّما
في الحاالت التي ال مناص فيها من استخدام القوة لحماية المدنيين من العنف أو المخاطر
ب على السلطات في هذه الحالة
األخرى التي ت ُ َه ِّدّدُ أمنهم أو صحتهم او معيشتهم ،فإنَّه يَت ََو َّج ُ
والتصرف بطريقة تتناسب مع خطورة الجرم
ممارسة ضبط النفس في استخدام القوة
ُّ
ال ُمرت َ َكب .ويتضح جليًا َّ
أن هذه األسلحة غير مسموح باستخدامها في تفريق االحتجاجات
السلمية ألهداف سياسية .إذ ال يجوز استخدام القوة القاتلة إال عندما ال يكون هناك بديل عنها
لحماية األرواح .وتنص المبادئ األساسية المتعلقة باستخدام القوة واألسلحة النارية على أنه ال
ي ِّ ظروف استثنائية مثل عدم االستقرار السياسي الداخلي أو أي حالة طوارئ
يجوز اتخاذ أ ّ
ي ِّ انتهاك لهذه المبادئ .وباإلضافة إلى ذلك يجب على الحكومات
عامة أخرى ذريعة لتبرير أ ّ
التشديد على َّ
أن االستخدام التعسفي أو المسيء للقوه واألسلحة النارية من جانب الموظفين
المكلفين بإنفاذ القوانين يتوجب العقاب عليها كجريمة جنائية .ويكفل الدستور الوطني االنتقالي
لجمهورية السودان الحق في التج ُّمع السلمي وحرية التعبير (المادتين ،39 :و.)40

المعايير القانونية المتعلقة بحماية الرعاية الطبية
فيما يتعلق بالرعاية الطبية على وجه التحديدَّ ،
فإن األطباء والعاملين اآلخرين في المجال الطبي
لديهم التزامات أخالقية إلزامية للوقاية للحد من األمراض ورعاية المرضي والجرحى؛ بغض
النظر عن االنتماء السياسي أو العرق أو الدين [ .]47[ ،]46فالقانون الدولي ألخالقيات مهنة
الطب ،ودليل أخالقيات مهنة الطب الصادران عن الجمعية الطبية العالمية يصفان واجبات
األطباء التي تشتمل على تقديم الرعاية الطبية في حاالت الطوارئ وااللتزام بمبادئ عدم التمييز
[ .]48ويجب على العاملين في المجال الطبي رعاية المرضي والجرحى ،داخل المرافق الطبية
وخارجها على حد سواء ،عندما يستجيبون للطوارئ العامة .ويجب عليهم االلتزام بمبادئ عدم
التمييز في تصنيف المرضي والجرحى ورعايتهم.
ويجب على الحكومات -في المقابل -حماية حيادية العاملين في المجال الصحي ودعم دورهم
المهم في المجتمع المدني لعالج المرضي والمصابين .وينص القانون الدولي على عدم انتهاك
حقوق المرافق الطبية ووسائل النقل الطبية والعاملين في المجال الطبي والمرضى [ .]49وعلى
وجه التحديدَّ ،
فإن شن الهجمات أو التد ُّخل في أداء أعمال المرافق الطبية ووسائل نقلها يُعتَبَ ُر
ي ِّ تد ُّخل آخر
ً
محظورا تما ًما .ويجب حماية المرافق الطبية من أعمال العنف أو الهجمات أو أ ّ
.
يعيق أداء وظائفها األساسية [ ]51[– ]49ويجب أن يتمتع المرضي والجرحى -على األقل-
بإمكانيه الحصول على الرعاية الطبية دون عوائق أو تمييز [ .]52[ ،]51وباإلضافة إلى ذلك،
َّ
فإن العاملين في المجال الطبي غالبًا ما يكونون ظاهرين بشكل خاص في المجتمع ،بزيهم
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وبمعداتهم ،وبالتزامهم برعاية المرضي والجرحى أينما كانوا .وال يجوز للحكومات أن تستهدف
ب أولئك الذين يسعون إلى االضطالع بمسؤولياتهم ال ُمعت ََرف بها دوليًّا]51[ .
أو ت ُ َعاقِّ ُ
ض َّمنَة في الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان (بما في ذلك :العهد الدولي الخاص
وهذه المبادئ ُم َ
بالحقوق المدنية والسياسية ،والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،
وإعالن آلما آتا) ،باإلضافة إلى لوائح مبادئ الرعاية الصحية ،ولوائح السلوك .وبما َّ
أن المبادئ
العامة لحماية العاملين في المجال الطبي والمرافق الطبية ،المنصوص عليها في المادة الثالثة
المشتركة بين اتفاقيات جنيف ،تنطبق تحديدًا على حاالت النزاع المسلحَّ ،
فإن بعض االحكام
الدنيا تنطبق في جميع األوقات .وعلى وجه التحديد ،األحكام التي تنص على" :جمع الجرحى
ي ِّ تمييز
والمرضى واالعتناء بهم" ،وأن يعامل جميع األشخاص "معامله إنسانيه من غير أ ّ
ضار يقوم على أساس العنصر ،أو اللون ،أو الدين ،أو المعتقد ،أو الجنس ،أو مكان المولد ،أو
الثروة ،أو أي معيار آخر مماثل" .وينبغي تعزيز هذه األحكام وفقًا للقانون الدولي العرفي ،حتى
في أوقات االضطرابات المدنية أو السياسية دون وجود نزاع مسلح صريح ( .)51وباإلضافة
إلى ذلكَّ ،
فإن الدستور الوطني االنتقالي لجمهورية السودان يلزم الحكومة تحديدًا بحماية الصحة
في المادة  19التي تنص على أن " :ت ُ َ
ط ّ ِّو ُر الدولة الصحة العامة وتضمن الرعاية الصحية األولية
مجانًا لكافة المواطنين"]53[ .أ َّما المادة  46من الدستور ،فتؤ ِّ ّكدُ إلزام الحكومة بتوفير الرعاية
الصحية" :تضطلع الدولة بتطوير الصحة العامة وإنشاء وتطوير وتأهيل المؤسسات العالجية
والتشخيصية األساسية ،وعليها توفير الرعاية الصحية األولية وخدمات الطوارئ مجانًا لكل
المواطنين"[ .]53وبال شك َّ
فإن شن الهجمات على المستشفيات وجعل بيئتها ضارة بالمرضي
والجرحى وكذلك بطاقم المستشفى يُعتَبَ ُر انتها ًكا واض ًحا لهذه المبادئ .وقد يُعتَبَ ُر العنف ضد
ضا خرقًا للقانون الجنائي الدولي ،رهنًا
المدنيين العُ َّزل واستهداف العاملين في المجال الصحي أي ً
بالتحقيق الذي تجريه المحكمة الجنائية الدولية [.]42

القوانين المتعلقة بمناهضة التعذيب والمعاملة القاسية والإلنسانية والمهينة
َّ
إن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة ،تشكل
إنتهاكا ً للكرامة اإلنسانية ،يجب أن يتم حظرها بشكل كامل في جميع األوقات وفي جميع
الظروف .فالتعذيب هو تع ُّمد إلحاق األلم أو المعاناة العقلية أو البدنية الشديدة من جانب
المسؤولين الحكوميين أو بموافقتهم .وقد صادق السودان على العهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية في سنة  .]36[ 1986وتنص المادة  7من العهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية على حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو
شدَّدَت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان التي أُن ِّشئ َت بموجب العهد
الالإنسانية أو المهينة .وقد َ
الدولي للحقوق المدنية والسياسية على أنه ال يجوز بتاتًا المساس بهذه األحكام حتى في حاالت
الطوارئ العامة ،وأنه ال يجوز التذرع بأي ُمبَ ِّ ّر َرا ٍ
ت -مثل االنصياع إلى األوامر الصادرة من
ضابطٍ أعلى -لتبرير االنتهاكات [ .]54وتنص المادة  )1(10من العهد الدولي للحقوق المدنية
ضا على أن "يُ َعا َمل جميع األشخاص المحرومين من حريتهم معامله إنسانيه تحترم
والسياسية أي ً
الكرامة األصيلة لإلنسان"[.]36
وباإلضافة إلى ذلك ،فإن اتفاقية األمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة
ف وتحظر صراحة التعذيب وغيره من
أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة [ ]55ت ُ َع ِّ ّر ُ
ضروب المعاملة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة .وقد وقَّ َع السودان على هذه االتفاقية سنة
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 1986ولكنه لم يصادق عليها بعد ،منذ أكثر من  30عا ًما .ووفقًا للقانون العرفي الدولي ،يُح َ
ظ ُر
التعذيب بغض النظر عن المصادقة الصريحة على االتفاقية في القانون السوداني .وكما هو
الحال في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المذكور آنفًاَّ ،
فإن اتفاقية األمم المتحدة
لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة تنص
على َّ
ي ظرفٍ طارئ أو استثنائي لتبرير
أن هذه األفعال محظورة مطلقًا؛ وال يجوز أن يُت َّ َخذَ أ ُّ
استخدامها .وتشير االستعراضات الدورية لسجل السودان في حقوق اإلنسان في مجلس األمم
المتحدة لحقوق اإلنسان ،إلى إال َّ
أن الحكومة السودانية تنظر في التوصيات التي تطالبها على
المصادقة على اتفاقية األمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة
القاسية أو الالإنسانية أو المهينة .وقد صرحت الحكومة في سنة  ،2017أنها اتخذت خطوات
للمصادقة على االتفاقية.
وتحظر القوانين الوطنية السودانية صراحة التعذيب ،وتنص المادة  33من الدستور الوطني
المؤقت لجمهوريه السودان (لسنة  )2005على أنه" :ال يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو معاملته
قاس أو ال إنساني أو ُمهين" .]53[ .ومن الجدير بالذكر َّ
أن القانون السوداني قد استثنى
على نح ٍو ٍ
مصطلح "العقوبة" في قانون الشريعة االسالمي.
وعلى الرغم من هذه االلتزامات القانونية ،هناك أدلة دامغة على أ َّن الحكومة السودانية ال تزال
وتكرارا [ .]60[ ،]56[ ،]43[ ،]35[ ،]32[ ،]30وعلى َم ِّ ّر السنين،
مرارا
تمارس التعذيب
ً
ً
ّ
ظل المدافعون عن حقوق اإلنسان يبلغون عن التعذيب ويعربون عن قلقهم العميق إزاء االحتجاز
سلَّ َ
طت األمم المتحدة الضوء على "تف ّ
شِّي" ظاهرة التعذيب وغيره
والسجن في السودان .وقد َ
من انتهاكات حقوق اإلنسان في السودان]62[ ،]61[ ،]33[ ،]29[ .

خاتمة

" َّ
إن ما يحدث في السودان كارثة حقيقية .فهناك عمليات قتل تحدث كل يوم .وال
تُو َجدُ حرية تعبير .وال توجد ديمقراطية ...ويستخدم النظام جميع قواته المسلحة
للبقاء في السلطة ،متناسيا ناسيًا ما هو مهم ،بما في ذلك الصحة والتعليم".
طبيب سوداني وشاهد على الهجمات على المتظاهرين

أن حكومة السودان تنتهك حقوق اإلنسان على نطاق واسع.
وتشير نتائج هذه الدراسة إلى َّ
ويستخدم منسوبو جهاز األمن والمخابرات الوطني والقوات الموالية لهم القوة غير الضرورية
وغير المتناسبة ضد المواطنين ،حيث يستهدفون العاملين في المجال الطبي والمرافق الطبية،
ويُ َع ِّذّبُون المتظاهرين والموظفين الطبيين المحتجزين .وتنتهك هذه اإلجراءات مجتمعة القوانين
الوطنية والدولية وكذلك المعايير األساسية لألخالقيات الطبية ورعاية المرضي والجرحى.
وعلى الرغم من القيود المنهجية ،فإن هذه النتائج ت ُ َو ِّفّ ُر ً
دليال دامغًا على استمرار االنتهاكات في
السودان.
ً
دليال على َّ
أن قوات األمن السودانية استخدمت الغاز المسيل للدموع،
وت ُ َق ِّد ّ ُم هذه الدراسة
والكريات المقذوفة من البنادق ( الخرطوش)  ،والذخيرة الحية لتفريق االحتجاجات السلمية
وترويع المحتجين إلخالء الشوارع .وتجدر اإلشارة إلى أن الكريات المقذوفة ال تعتبر مناسبة
التخويف واالضطهاد :هجمات السودان
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للسيطرة على الحشود ،ألنها شديد االختراق وعشوائية وتسبب إصابات كبيرة .وحتى تاريخ
نشر هذا التقرير هناك  60حالة وفاة راح ضحيتها المحتجون السودانيون كنتيجة مباشره لما
ينبغي أن يكون استخدا ًما آمنا ألسلحه السيطرة على الحشود .وقامت قوات أمن الدولة بضرب
واحتجاز مئات االفراد ،خالل االحتجاجات أو من منازلهم على حد سواء ،ألنهم عارضوا
الحكومة علنًا .وكما ذكر أحد الشهود" :ال يمكن ان تكون آمنًا حتى وأنت في منزلك .وال يمكنك
أن تتخيل ما يجري في السودان إال إذا كنت تعيش هنا ،فإنه أمر صعب للغاية".
وتعتبر المرافق الطبية والعاملون في المجال الطبي معرضين للخطر بصفه خاصة في أوقات
االضطرابات االجتماعية .وهم يمثلون شبكات حماية ملزمة بدعم المجتمع المحلي وعالج جميع
الجرحى والمرضى ،بغض النظر عن انتماءاتهم؛ فهذا الواجب بالضرورة يضع العاملين في
المجال الطبي في الخطوط األمامية للصراع والمعاناة اإلنسانية .وقد تم اعتقال واحتجاز األطباء
وغيرهم من العاملين في المجال الطبي في السودان أثناء ممارسه حقوقهم المدنية واإلنسانية
األساسية :أي :أثناء التحدث ضد اإلساءات الحكومية ،وتنظيم المسيرات ،واإلعالن عن
استعدادهم لعالج جم يع الناس ،والوفاء بالتزاماتهم بتوفير الرعاية الطبية داخل المرافق الطبية
وخارجها .وال يزال هناك خمسة عشر من هؤالء العاملين في المجال الطبي محتجزين في
ظروف غير معروفه .وهناك قلق من أن السودان يستخدم إستراتيجية "االحتجاز وإطالق
السراح" في اعتقال واحتجاز العاملين في المجال الطبي ،وإساءه معاملتهم ،ثم إطالق سراحهم،
فقط للقبض على اآلخرين .وتهدف هذا الحلقة المستمرة من التخويف إلى منع األطباء من
ضا على تقليل
المشاركة في االحتجاجات أو تقديم الرعاية الطبية للمحتجين ،ولكنها تعمل أي ً
القدرات الحيوية للرعاية الصحية ،وتقويض الثقة في سالمه المؤسسات الصحية ،وإضعاف
النظم الصحية على المدى القصير وعلى المدى الطويل.
ويعتبر الرئيس عمر حسن أحمد البشير الرئيس الوحيد الذي ال يزال على سدة الحكم الذي
وجهت اليه اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية وإبادة جماعية من قبل المحكمة
الجنائية الدولية في سياق الجرائم التي ارتكبت في إقليم دارفور السوداني ،وقد أثبت باستمرار
ازدراءه لحقوق اإلنسان .وعلى مدى سنوات ،أفادت العديد من جماعات حقوق اإلنسان بوجود
أدله على االنتهاكات التي ارتكبتها قوات األمن ،ال سيما جهاز األمن والمخابرات الوطني،
بإيعاز من رئيس الجمهورية .واآلن تتصاعد الممارسات الوحشية للتعذيب ،بما في ذلك
التعريض لدرجات الحرارة المفرطة ،والحبس االنفرادي ،والضرب ،والصدمات الكهربائية،
والتعذيب النفسي .وتدعو منظمة أطباء من أجل حقوق اإلنسان الرئيس البشير والحكومة
السودانية إلى احترام حقوق جميع المواطنين السودانيين وكرامتهم من خالل الوقف الفوري
الستخدام االسلحة الخطرة ضد المحتجين ووقف الهجمات على العاملين في المجال الطبي.
فورا حملته المتمثلة في الترهيب واالضطهاد والتعذيب.
ويجب على السودان أن يوقف ً

التوصيات
يظل السودان ملز ًما باحترام جميع معاهدات حقوق اإلنسان التي هو طرف فيها ،واحترام
الحقوق األساسية لمواطنيه .ويجب على الحكومة وقف الهجمات على مواطنيها ،التي تقوض
الحقوق األساسية وتضر بالرعاية الصحية ،ويجب مساءلة المسؤولين عن تلك االنتهاكات.
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وتدعو منظمة أطباء من أجل حقوق اإلنسان حكومة السودان والهيئات الدولية والواليات
المتحدة والحكومات األخرى إلى تنفيذ التوصيات التالية دون تأخير:
إلى الرئيس عمر حسن احمد البشير والحكومة السودانية
• الوقف الفوري لجميع الهجمات وإطالق سراح العاملين في القطاع الطبي والمتظاهرين
السلميين الذين تم احتجازهم من دون توجيه تهم اليهم او مقاضاتهم وذلك بسبب ممارستهم
لحقوقهم األساسية
• السماح للعاملين بالقطاع الطبي بالفيام بواجباتهم الطبية بحرية وتقديم العناية للمرضاهم بغض
النظر عن انتماءاتهم او انتماءات مرضاهم السياسية.
• الوقف الفوري للتعذيب وسوء معاملة جميع المحتجزين .السماح بمعاينة مراكز االحتجاز
والسماح للمحتجزين بالتواصل مع اهاليهم و محاميهم والمراقبين الدوليين.
• إنهاء سياسة ازدراء وتجريم الحقوق والحريات األساسية بم في ذلك حق التجمع السلمي و
حق حرية التعبير اللذان تم تقييدهما اكثر في حالة الطوارئ المؤخرة.
• منع كل أشكال العنف ضد المتظاهرين السلميين واحترام مبادئ االمم المتحدة بما يخص
استخدام القوة ،والتي يجب ان تستند دائما ً إلى مبادئ الضرورة والنسبية (الحد األدنى من
القوة) والشرعية والمساءلة ،وتطبيق هذه القوانين.
• ضمان تطبيق آليات محاسبة لجميع المسؤولين عن االستخدام الغير ضروري والغير تناسبي
للقوة وغيرها من انتهاكات حقوق االنسان .وباألخص ازالة احكام الحصانة للمخابرات
وقوات األمن الوطنية من قانون األمن الوطني.
• تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في القتل التعسفي ومساءلة مرتكبي االنتهاكات ضد العاملين في
القطاع الطبي و/أو المنشآت الطبية وققا ً الجراءات قانونية شفافة وعادلة.
• احترام وحماية استقالل وحرية نقابة أطباء السودان ،واللجنة المركزية لألطباء السودانيين،
واتحاد المهنيين السودانيين ،وغيرها من المنظمات المستقلة المحترمة إلسهاماتها الحاسمة
في الصحة وحقوق اإلنسان للمواطنين السودانيين.
• االلتزام بأحكام القوانين السودانية التي تؤكد المبادئ األساسية لحقوق اإلنسان ،بما في الدستور
الوطني االنتقالي.
• توجيه دعوة مفتوحة لجميع إجراءات األمم المتحدة الخاصة\ المقررين الخاصيين لزيارة
الدولة.
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إلى األمم المتحدة ،واالتحاد األفريقي  ،والدول العربية  ،واالتحاد األوروبي
• تقديم مشروع قرار في مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة يتناول الحالة الراهنة في
السودان فيما يتعلق باالحتجاجات وما تالها من انتهاكات لحقوق اإلنسان.
• تحديد موردي الغاز المسيل للدموع ،ورصاص البنادق ،وغيرها من أسلحه السيطرة على
الحشود ،الذين يوردون هذه األسلحة لقوات األمن السودانية وبذل جهود ملموسة للحد من
تصدير هذه األسلحة إلى أن تضمن الحكومة السودانية التزامها باألنظمة المتعلقة باستخدامها.
• الضغط على السودان لتوجيه دعوة مفتوحة للخبير المستقل التابع لألمم المتحدة المعني بحاله
حقوق اإلنسان في السودان ،والمقرر الخاص المعني بمسالة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة
أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة ،والمقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق
اإلنسان ،والمقرر الخاص المعني باإلعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا ً
والمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.
• ف رض عقوبات على األفراد الذين تم تحديدهم على أنهم مسؤولون عن عمليات القتل خارج
نطاق القضاء ،أو التعذيب.
إلى حكومة الواليات المتحدة
• إعادة تقديم وتمرير قانون حماية الحياد الطبي ( )H.R. 2033, 113th Congressالذي
يخول أليات المساءلة للحكومات التي تهاجم العاملين في المجال الطبي ،والمرافق ووسائل
النقل أو اإلمدادات الطبية.
• إصدار تشريع يحظر تصدير الغاز المسيل للدموع أو غيره من مواد مكافحه الشغب إلى أي
حكومة تستخدم هذه المواد لقمع المعارضة السلمية.
• تعيين وإقرار مبعوث أمريكي خاص جديد للسودان (وجنوب السودان) للعمل بشكل أكثر فعالية
مع الحكومة السودانية للمضي قد ًما في تنفيذ التوصيات الدولية المشار إليها أعاله.
• فرض عقوبات على كبار المسؤولين السودانيين المسؤولين عن االنتهاكات الجسيمة لحقوق
اإلنسان بموجب قانون ماغنيتسكي العالمي.
إلى اإلجراءات الخاصة التابعة لألمم المتحدة
• طلب زيارة إلى السودان من قبل الخبير المستقل لألمم المتحدة المعني بحالة حقوق اإلنسان
في السودان ،والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو
العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة ،والمقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق
اإلنسان ،والمقرر الخاص المعني باإلعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو
تعسفا ً والمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وفي تكوين الجمعيات.
• مراقبة الوضع في السودان وتقديم تقرير عنه إلى مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة.
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