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 .1السودان يف أزمة
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مير السودان بازمة يف عدة جهبات متصةل ببعضها البعض .وقد اختطف الانقالب العسكري بقيادة الفريق عبد الفتاح الربهان يف 25
أكتوبر  2021معلية الانتقال اىل ادلميقراطية اليت انطلقت بعد الطاحة ابلرئيس السابق معر البشري.
واهجت حركة الاحتجاج املدين اليت أدت اىل الطاحة ابلبشري يف أبريل  2019مقع ًا وحش ي ًا يف ذكل الوقت .اذ شنت قوات المن
محةل لقمع احملتجني يف اعتصاهمم العنيد يف  3يونيو  ،2019فقتلت يف املذحبة أكرث من  120متظاهراً وجرحت وعذبت واغتصبت
العرشات.1
جنحت الثورة ،رمغ العنف ،يف اطالق معلية انتقال حنو ادلميقراطية متتد اىل  39شهراً ،مبا يف ذكل انشاء مؤسسات دميقراطية .ووقع
اجمللس العسكري الانتقايل وقوى احلرية والتغيري ،التحالف املؤيد لدلميقراطية ،رمسي ًا عىل اعالن دس توري يف أغسطس .2019
ُووقعت اتفاقية جواب للسالم يف أكتوبر  ،2020اليت حاولت احالل السالم يف "مناطق الزناع ''.
ومع ذكل ،أدى الانقالب العسكري يف  25أكتوبر  2021اىل الانتاكس يف جهبيت السالم وادلميقراطية ،فاعاد القمع الس يايس السابق،
وزاد يف ما هو واحض من العنف املوجه يف دارفور.
ل متثل المثةل املوحضة يف القسام التالية قامئة حرصية حبوادث العنف اليت وقعت.
 1.1مقع احلركة املؤيدة لدلميقراطية
أعادت اس تعادة النظام القدمي اشعال روح التحدي والاحتجاج املدين يف السودان ،فوحدت حركة قوية مؤيدة لدلميقراطية ُعرفت
ابمس "الشارع" يف مجيع أحناء البالد يف مواهجة محالت القمع الكرث عنف ًا مما مض .2وكام س نوحض أكرث يف القسم  ،3تتعرض املدافعات
عن حقوق النسان لشاكل متعددة ومتقاطعة من الانهتااكت مبا يف ذكل العنف اجلنيس والتحرش والاغتصاب 3بسبب دورهن
القيادي يف الثورة وما تالها .ويُزمع أن هذه الانهتااكت ترتكهبا هيالك عسكرية مثل قوات ادلمع الرسيع ،اليت يقودها الفريق محمد محدان
دقلو ،املعروف عىل نطاق واسع ابمس محيديت.
محيديت هو القائد العسكري لقوات اجلنجويد السابقة سيئة الصيت ،ويه مليش يا مهتمة ابلابدة امجلاعية وفظائع ل حتىص عىل مدى
عقود .4وقد طلبت حكومة اخلرطوم من اجلنجويد ،املنحدرين من اجملمتعات "العربية" يف دارفور ،مقع انتفاضة املمتردين يف القلمي عام
 .2003وقد اش هتروا ابرهاب اجملمتعات الثنية "السوداء" يف دارفور 5مثل جممتعات الفور واملساليت والزغاوة عن طريق س ياسة "الرض
احملروقة" والقتل والاغتصاب واحراق قرى بامكلها .6وتوىل محيديت يف وقت لحق قيادة قوات ادلمع الرسيع ،اليت أصبحت قوات
رمسية يف عام  2013اس متدت عنارصها من ميليش يات اجلنجويد السابقة  -مما يدل عىل الطبيعة املرتابطة والعنرصية للقمع يف السودان.7

ُربطت الانهتااكت املس مترة ضد احلركة املؤيدة لدلميقراطية منذ انقالب أكتوبر  2021برشطة الاحتياط املركزي أيض ًا .وقد شاركت هذه
الوحدة الرشطية ،ويه وحدة ُمعسكرة وختضع فعلي ًا لس يطرة هجاز اخملابرات العامة السوداين ،8يف العديد من العمليات املشرتكة ضد
املظاهرات املؤيدة لدلميقراطية ،جنب ًا اىل جنب مع قوات ادلمع الرسيع والقوات املسلحة السودانية ،اليت أدت اىل قتل ما ل يقل عن
 96خشص ًا 10 9بسبب اس تخدام "القوة املفرطة ضد املتظاهرين ،مبا يف ذكل القوة املميتة".11
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متثل الحداث التالية جمرد بضع أمثةل عىل أعامل العنف املرتكبة ضد احلركة ادلميقراطية:
•  13نومفرب  ،2021اخلرطوم :قُتل  5متظاهرين وأصيب العرشات عندما اس تخدمت قوات المن السودانية الغاز املس يل لدلموع
والرصاص احلي ضد املتظاهرين.12
•  17نومفرب  :2021قُتل  16متظاهراً من مؤيدي ادلميقراطية عىل يد قوات المن.13
•  19ديسمرب  ،2021اخلرطوم :اس تقبلت المم املتحدة  13حاةل اغتصاب واغتصاب جامعي للمتظاهرات املؤيدات لدلميقراطية من
قبل قوات المن 14لكن ورد أن العداد اكنت أقرب اىل .1570
• بني  25أكتوبر  2021و 3مارس ُ ،2022اعتقل أكرث من  1000خشص ملعارضهتم الانقالب ،مبا يف ذكل ما ل يقل عن 144
امرأة و 148طف ًال  .16وقد تعرض الكثريون من املعتقلني واحملبوسني لسوء املعامةل .17ويرحج أن تكون الرقام احلقيقية أعىل من ذكل
بكثري.18
•  14مارس  ،2022اخلرطوم :ورد أن فتاة يف سن املراهقة تعرضت لغتصاب جامعي من قبل قوات المن اليت أوقفت حافةل
صغرية حبث ًا عن املشاركني يف الاحتجاجات املؤيدة لدلميقراطية يف ذكل اليوم.19
•  5مايو  ،2022اخلرطوم :قُتل متظاهر مؤيد لدلميقراطية عىل يد قوات المن السودانية عندما دهس ته عربة مصفحة يف احدى
املسريات.20
 2.1تصاعد الاشتبااكت القلميية والفظائع امجلاعية
يتخذ العنف اجملمتعي املوجود سلف ًا يف "ولايت الزناع" ،عىل حنو ما بيناه ابلتفصيل يف تقريران الصادر يف مارس  2021بعنوان "المتيزي
وخطاب الكراهية يؤججان العنف يف السودان" ،مقرت ًان مع الزمة الس ياس ية احلالية ،انعطافة حنو السوأ تثري القلق ،ويه تتجىل يف
مساندة قوات ادلمع الرسيع الشد عسكرة "للمجموعات العربية" املتنازعة مع اجملمتعات الثنية "السوداء" مثل الفور واملساليت والزغاوة،
ليذكران ابلابدة امجلاعية عام .212003
أمثةل عىل الاشتبااكت القلميية يف غرب دارفور منذ أكتوبر :2021
•  20 - 17نومفرب  :2021جبل مون بغرب دارفور :اشتبااكت حملية بني ال ُرحل واملزارعني من قبيةل املسريية جبل أدت اىل مقتل
 50خشص ًا عىل القل وترشيد  6655أخرين.22
 4ديسمرب  ،2021كرينيك :نزاع بني العرب ُالرحل واملساليت عىل ملكية يف سوق حميل ،قتل فيه  67خشص ًا وجرح 78
•
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أخرون .ويف فرباير  ،2022اكن أكرث من  36000خشص ل يزالون انزحني.23
•  7 -5ديسمرب  2021حملية كرينيك بولية غرب دارفور :مقتل أكرث من  88خشص ًا واصابة  84أخرين جبراح عىل أيدي مسلحني
من قبائل عربية .كام ُحرقت أجزاء من معسكرات النازحني وفر  15000خشص.24
•  22 - 20يناير  ،2022بعض القرى شامل اجلنينة :وقعت اشتبااكت عقب مقتل رجل من العرب عىل يد رجل من قبيةل
املساليت ويقال أن ذكل حدث بسبب خالف خشص .أدت الاشتبااكت اىل مقتل مثانية أشخاص (بيهنم ثالث س يدات وطفلني)
و ُحرقت ونُ بت السواق واملنازل.25
•  10 - 5مارس  ،2022جبل مون :خلف الزناع  17قتي ًال ،و 3قرى ُحرقت حريق ًا اكم ًال ،وست قرى ُحرقت جزئي ًا ،ونزوح
ما يصل اىل  12500خشص.26
•  28 – 26أبريل  ،2022كرينيك واجلنينة ،غرب دارفور :بدأت الاشتبااكت بزناع بني العرب ُالرحل وأفراد من جممتع املساليت
يف القرى احمليطة بكرينك ،ووصل الزناع اىل اجلنينة عامصة الولية يف  28أبريل  2022عن طريق جهوم أكرث تنس يق ًا أدى اىل مقتل ما
ل يقل عن  200مدين 27وجرح  100خشص.28
جاء العنف املتصاعد يف أعقاب انقالب أكتوبر  2021يف س ياق اشتبااكت مزتايدة يف املنطقة منذ بداية عام  .292021وقد أدت حركة
الرعاة (املومسية مع مواش هيم سعي ًا اىل املراعي) اليت بدأت يف وقت أبكر من املعتاد يف عام  ،302021مع موجات اجلفاف اليت صنعت
جفوات غذائية وندرة يف املياه واملراعي اليت حتتاهجا املاش ية ،31اىل مفامقة هذه التوترات .أصبح اضطراب احلاةل المنية أخذ يف الاتساع
ابس مترار ،بسبب حتراكت امجلاعات املسلحة واس مترار انتشار السلحة يف دارفور رمغ حظر السلحة اذلي فرضته المم املتحدة منذ
أكرث من  15عام ًا  ،32اىل جانب عدم الاهامتم املتعمد ابحلمك يف هذه املناطق .ونتيجة ذلكل ،تزايدت حالت العنف اجلنيس املبلغ
عهنا .33ونزح عرشات الآلف من الشخاص داخل دارفور وعرب احلدود اىل تشاد.34

احلوادث املبلغ عهنا يف غرب دارفور :نومفرب  2021اىل مايو 2022
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املصدرUN OCHA Humanitarian Updates and Flash Reports 2021-2022 :

يبدو أن موجة العنف الخرية يف ناية أبريل  2022قد وصلت اىل مس توى جديد .وحبسب ما ورد من تقارير تضمنت أعامل العنف
احراق املساكن ،ما يذكر أيض ًا ابلفظائع امجلاعية السابقة يف دارفور .35وقد أعرب الوايل السابق لوسط دارفور أديب يوسف يف مقال
رأي نرش مؤخراً عن أسفه لتجدد دورات العنف ،وحترس قائ ًال:

"مل يتغري يشء وذكل يثبت ،عىل ما يبدو ،أن اليشء الوحيد اذلي تعلمناه من التارخي هو أل نتعمل
9

شيئ ًا36".

أفاد شهود عيان بتورط اجلنجويد السابقني ،حيث ن ُرشت شاحنات بيك أب تويوات اليت ترمز اىل ادلمع الرسيع واملزودة مبدافع
رشاشة (ويشار الهيا ابمس "اتترش'') .37وتس متد هذه القوات قوهتا جزئي ًا من اس تخداهما لهذه الشاحنات املتنقةل .وتشري التحقيقات
اىل رشاء أكرث من  1000شاحنة من هذا النوع من موزعي الس يارات يف المارات العربية املتحدة يف عام  .382019وقد حصلت
منظمة احلقوق من أجل السالم عىل رساةل مسجةل مل يمت التحقق مهنا تبادلها رجال امليليش يات (أبريل  )2022تشري اىل أن القوات
املنترشة يف أحناء دارفور ختضع لقيادة ادلمع الرسيع .وقيل ان مجموعة من رجال ادلمع الرسيع ومعهم أكرث من  180شاحنة بيك أب
اكنت تتحرك من عسالية يف رشق دارفور ابجتاه غرب دارفور عرب مدينة نيال ،بقيادة عبد امحليد محدان أحد قادة قوات ادلمع
الرسيع.

امرأة انزحة تتفقد مزنلها ،دارفور  © 2014يوانميد ،مبقتض رخصة املشاع البداعي NC-ND 2.0

تلقت منظمة احلقوق من أجل السالم مزامع من مصادر حملية تفيد بان حوايل  31من قادة اجملمتع من قبيةل املعاليا يف أبو اكريناك ينرشون
ش با ًاب من املعاليا ،مه ابلفعل ضباط يف قوات ادلمع الرسيع ،بوصفهم "جيش غرابة" .وأشاروا اىل أننا "نتوقع موجة جديدة من العنف".
وينظر النشطاء احملليون اىل هذا العمل بوصفه حماوةل لتدمري النس يج الاجامتعي للمجمتعات يف دارفور وازاحة الساكن "السود" يف

القلمي من الرايض الغنية ابملوارد .وهناك أيض ًا مزامع عن قيام قوات ادلمع الرسيع بدفع مبالغ لالدارات املدنية وقادة اجملمتع العرب ،39من
أجل رشاء ولءاهتم وتعزيز نفوذها.40
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ما فت املركز العاملي ملسؤولية امحلاية يربز السودان ابس مترار يف النرشات اليت يصدرها ابمس "التنبيه بشان الفظائع" ،Atrocity Alert
وتسلط الضوء عىل الوضاع اليت يتعرض فهيا الساكن لفظائع جامعية أو يواهجون خطر التعرض لها  -عىل سبيل املثال نرشات 27
أبريل  2022و 16مارس  2022و 23فرباير  2022و 8ديسمرب  2021و 24نومفرب  2021و 10نومفرب  .412021ظهر السودان أيض ًا
يف نرشة راصد احلق يف امحلاية " "R2P Monitorاليت يصدرها نفس املركز يف مارس  ،2022وقد لوحظ أن "الساكن يف السودان
معرضون خلطر اجلرامئ الفظيعة" بسبب عدم الاس تقرار الس يايس ،واس تخدام القوة املميتة ضد املدنيني من قبل قوات المن ،والعنف
احمليل والعنف بني اجملمتعات.42

" .2العنرصية والمتيزي الهيلكي هام السبب"
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حيجب عنف احلرب المتيزي املؤسيس والقصاء العنرصي ملا يسمى ابجملموعات الثنية "الفريقية" يف السودان .43ول يزال اترخي عنرصية النخب
العربية ازاء اجملمتعات الفريقية السوداء مثل الفور واملساليت والزغاوة اليت أدت اىل الابدة امجلاعية يف دارفور يف  2005-2003مس متراً حىت
اليوم.
 1.2العنرصية ترفد الاحتجاجات املؤيدة لدلميقراطية والاشتبااكت القلميية
تقع العنرصية ضد السود يف قلب الرصاع الس يايس والاشتبااكت الثنية وانتشار الفظائع امجلاعية يف دارفور وأماكن أخرى .ويعترب ارث العبودية
يف السودان أمر حامس لفهم معلية المتيزي العنرصي حيث ُصنفت بعض الثنيات السودانية عىل أنا "سوداء" مقارنة بنظراهئا "العرب" .44والرق
منترش يف السودان منذ أآلف الس نني .فقد أغار التجار العرب عىل اجلنوب لصطياد القرويني الفارقة ونقلهم وبيعهم كعبيد يف الشامل ومرص
والرشق الوسط ومنطقة البحر البيض املتوسط ،متحدثني عن فروق تقوم عىل العرق والثنية وادلين متزي اجلنوبيني بوصفهم أقل شاان وعبيداً
"طبيعيني".45
ومتثل التعليقات الخرية اليت أدىل هبا حمامو ادلفاع يف حمامكة تتعلق بدور الرئيس السابق معر البشري يف انقالب  ،1989اليت التقطها امليكروفون
وبثت عىل الهواء مبارشة عىل وسائل العالم السودانية ،46تذكرياً ابلعقلية العنرصية ملا يسمى بـ "النخب العربية" ازاء املواطنني الفارقة السود.
ويُزمع أن أحد احملامني قال أثناء حديثه مع زميهل عن الصحفي املعروف لقامن أمحد" :العب أب خنرين دة غايظين  ."...واكن الصحفي قد ُأقيل
مؤخراً من منصب مدير الهيئة العامة لالذاعة والتلفزيون السودانية ،كجزء من محةل أوسع لكبح حرية التعبري ومقع الصحفيني تشن منذ انقالب
أكتوبر  .472021ويُقال ان لقامن أمحد ،وهو مراسل سابق ليب ب يس ينحدر من دارفور ،يقوم مبقاضاة احملايم هبدف تسليط الضوء عىل
العنرصية املتفش ية.

Sudan anger over racist slur caught on
air at Bashir trial
By Mohanad Hashim
BBC News

@ 7 days ago

Sudan crisis

II

دراسة حاةل خطاب الكراهية  -ما ينبغي القيام به
التحريض عىل العنف ضد املتظاهرين املؤيدين لدلميقراطية ،اخلرطوم ،يناير 2022
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الاكتب :عبد الرمحن معسيب ،موايل للنظام السابق (يتابعه أكرث من  10000متابع عىل لكب هاوس وقرابة  8000متابع عىل
فيس بوك)
احملرض ضده :املتظاهرين املؤيدين لدلميقراطية
َّ
حرضة :قوات اجليش والمن
اجلهة امل ُ َّ
التوقيت :يناير  2022يف جو من العنف املزتايد جتاه الاحتجاجات املؤيدة لدلميقراطية
س توى القلق :مرتفع
]عندما خرج الناس يف  2018وأسقطوا البشري عن طريق الانقالب[ "قلنا هلم اعادة املراهقني للبيوت صعبة للغاية ،ولكفهتا
دم هائل .س تحتاجون اىل سفك دماء الالف بصدمة كبرية حىت يعود الناس اىل البيوت ،حىت يعود لرجل الرشطة هيبته،
وللشارع نظامه )...( .الربهان مل يفعل ما جيب فعهل حىت الن ،هذا قرار صعب للغاية ،لكنه ما ميزي الزعمي من الرئيس،
واملشري من الفريق".
التحليل :نرش هذا البوست عىل فيس بوك أواخر ديسمرب  2021بواسطة عبد الرمحن معسيب أحد موايل النظام السابق.
فُرس هذا الترصحي عىل أنه اكن ينبغي اختاذ اجراءات أكرث شدة لبعاد املتظاهرين الش باب عن الشوارع قبل الطاحة ابلبشري،
وأن المر سوف يتطلب الن املزيد من اراقة ادلماء حىت "تعود المور اىل طبيعهتا".
يدير عبد الرمحن معسيب محةل حركة الهنر اليت تدعو القبائل العربية اىل التوحد وانشاء دولهتا اخلاصة ابلقبائل العربية وحدها
داخل السودان .وتعج صفحته عىل فيس بوك ابلمتيزي ،واملنشورات التحريضية (غالب ًا ضد أحصاب البرشة ادلاكنة أو ذوي اخللفية
الثنية الفريقية) ودليه ما يقارب  8000متابع.

تغذي املظامل طويةل المد املتعلقة ابلعنرصية والمتيزي الهيلكي يف السودان الروح املس مترة لالحتجاجات املؤيدة لدلميقراطية .وأشار قادة اجملمتع
احمليل اىل أن الشعار اذلي اس تخدمه املتظاهرون اابن ثورة  2019املؤيدة لدلميقراطية اكن:

"اي عنرصي ومغرور لك البدل دارفور"
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أصبح الاضطهاد والمتيزي العنرصي ضد اجملمتعات الثنية "السوداء" يف دارفور نقطة حشد رمزية للمحتجني املؤيدين لدلميقراطية.
ُوثق اترخي الاضطهاد القامئ عىل الهوية ضد امجلاعات "الفريقية السوداء" يف مناطق الزناع ،مثل الفور يف دارفور ،توثيق ًا جيداً .وتشري الهتم
اليت وهجهتا احملمكة اجلنائية ادلولية ضد عيل محمد عيل عبد الرمحن (عيل كوشيب) والرئيس السابق معر البشري ،واليت ألقينا الضوء عىل بعضها
هنا ،اىل النية العنرصية وراء الانهتااكت املرتكبة ضد هذه اجملمتعات يف دارفور ،اليت تذكران هبا الانهتااكت احلالية بشلك يبعث عىل القلق.
يواصل قادة اجملمتع التحدث عن قتل أفراد امجلاعات الثنية "الفريقية السوداء" لنم تزوجوا من نساء من قبائل عربية ،أو عن عدم قدرهتم
عىل دخول مناطق معينة لنم خيشون التعرض للقتل أو الاختفاء عىل أساس هويهتم الثنية .وبيامن حدثت اشتبااكت يف املايض بني الرعاة
الرحل وجممتعات املزراعني ،يرص قادة اجملمتع عىل أن احلكومة السابقة غرست اخلوف والكراهية بني اجملمتعات يف دارفور وأن الس ياس يني ل
يزالون يبثون الكراهية.
يف مناطق الزناع مثل دارفور وجنوب كردفان ،تُصنف جممتعات بامكلها عىل أنا "العدو"  -ي ُشتبه يف انامتهئا أو موالهتا للجامعات املسلحة
 بنا ًء عىل هويهتا الثنية.عومل املدنيون ،عىل مدى أجيال ،عىل أنم ينمتون أو يوالون امجلاعات املسلحة اليت تعارض احلكومة وذكل عىل أساس هويهتم الثنية.
ويرشح قادة اجملمتع أنه يُنظر يف دارفور اىل قبائل مثل املساليت والزغاوة والفور وادلاجو (اذلين يُعتربون "سوداً ") بوصفهم من مؤيدي أو
أعضاء احلراكت املسلحة  -عىل سبيل املثال يُطلق علهيم لقب "تورا بورا" .وقد اس تخدم هذا املصطلح العايم يف الصل لوصف ممتردي
دارفور اذلين اختباوا يف كهوف جبل مرة ،48ومن مث أصبح يس تخدم لالشارة اىل مجيع ادلارفوريني بوصفهم ممتردين مسلحني .49وقد ذكرت
منظمة مراقبة حقوق النسان (هيومن رايتس ووتش) يف عام  2004أن القوات اليت تعمل برعاية احلكومة اكنت متارس معامةل وحش ية عىل
النساء املنمتيات لنفس اثنيات املمتردين ،ويس هتدفوهن لكونن "نساء تورا بورا".50

اهتامات احملمكة اجلنائية ادلولية ضد معر حسن أمحد البشري  12يوليو 2010
الهتمة الوىل :الابدة امجلاعية عن طريق قتل أفراد من اجملموعات املس هتدفة
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• ارتكب البشري من مارس  2003حىت اترخي تقدمي هذا الطلب اابدة جامعية ضد مجموعات الفور واملساليت والزغاوة الثنية
يف دارفور ،وذك ابرتاكب أعامل قتل ضد أعضاء هذه اجملموعات بقصد تدمريها.
• ارتكبت قوات احلكومة السودانية أعامل اابدة مثل القتل املزعوم لكرث من ألف مدين فامي يتصل ابلهجوم عىل بدلة كيكل يف
 9مارس  2004أو حوايل ذكل التارخي ضد املدنيني من مجموعات الفور واملساليت والزغاوة بصورة رئيس ية.
الهتمة  :2الابدة امجلاعية عن طريق القتل
• تعرض أآلف املدنيني اذلين ينمتون بشلك رئييس اىل مجموعات الفور واملساليت والزغاوة لعامل القتل والذى اجلسدي
اجلس مي والاغتصاب وأشاكل أخرى من العنف اجلنيس والتعذيب يف مجيع أحناء اقلمي دارفور عىل أيدي قوات حكومة
السودان ،وذكل بني بداية محةل حكومة السودان ملاكحفة المترد بعد وقت قصري من الهجوم اذلي وقع يف أبريل  2003عىل
مطار الفارش و 14يوليو .2008
الهتمة  :3الابدة امجلاعية بفرض أحوال معيش ية يقصد هبا التسبب معد ًا يف اهالك فعيل
• ارتكب البشري اعتباراً من مارس  2003من خالل أشخاص أخرين اابدة جامعية ضد مجموعات الفور واملساليت والزغاوة
الثنية يف دارفور ابس تخدام أهجزة ادلوةل والقوات املسلحة وامليليش يات/اجلنجويد بفرض ظروف معيش ية عىل هذه امجلاعات
يقصد هبا التسبب معداً يف الهالك الفعيل لها.

اهتامات احملمكة اجلنائية ادلولية ضد عيل محمد عيل عبد الرمحن (عيل كوشيب)  9يوليو 2021
الهتمة  :6الفعال الالانسانية الخرى ابعتبارها جرمية ضد النسانية ؛ الهتمة  :7الاعتداء عىل الكرامة الشخصية ابعتبارها جرمية
حرب
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• اس تخدمت امليليش يا/اجلنجويد وقوات احلكومة السودانية عبارات ازدراء ضد أفراد الفور أثناء الهجوم ابلقاء نعوت مثل
العبد واخلادم ،كام تلفظت ابشارات همينة مرتبطة بلون البرشة ،بيامن ذكرت هذه القوات أيض ًا أن حكومة السودان أرسلهتم
لقتل لك خشص أسود.
الهتمة  :10النقل القرسي ابعتباره جرمية ضد النسانية
• أدى سلوك امليليش يات/اجلنجويد وقوات احلكومة السودانية أثناء الهجوم عىل كودوم وبندييس يف الفرتة بني  15و16
أغسطس  2003اىل طرد أو اجبار ساكن هاتني املنطقتني اللتني يغلب علهيام الفور عىل مغادرهتام.
الهتمة احلادية عرش :الاضطهاد جرمية ضد النسانية
• اس هتدف عبد الرمحن واجلناة الخرون يف أوقات وقوع الحداث أشخاص ًا يف كودوم وبندييس واملناطق احمليطة هبام (اليت
اكن غالب ساكنا من الفور) نُظر الهيم بوصفهم ينمتون اىل امجلاعات املسلحة املمتردة أو يرتبطون هبا أو يدمعونا .وقد
اس هتدفومه لس باب س ياس ية وعرقية .حرم عبد الرمحن واجلناة الخرون ،خالفا للقانون ادلويل ،هؤلء الشخاص بشدة
من حقوق أساس ية ،مبا يف ذكل احلق يف احلياة والسالمة اجلسدية وامللكية اخلاصة وحرية التنقل والقامة وعدم التعرض
لالغتصاب والتعذيب أو املعامةل القاس ية أو الالانسانية أو املهينة.

اهتُ م النوبة يف جنوب كردفان (املصنفون "أفارقة" يف التقس مي العريق للسودان) 51ابلتعاطف مع احلركة الشعبية لتحرير السودان -
ُوصنفوا "طابوراً خامس ًا " ،ما أدي اىل أعامل قتل واحتجاز ونقل قرسيني للمدنيني .53وميثل هذا اخللط اخلطري بني املدنيني العاديني وحراكت
المترد املسلحة خطراً كبرياً يؤدي اىل وقوع فظائع .والنوبة حمرومون مكواطنني من حقوقهم يف المتتع ابلرعاية الصحية الالئقة أو التعلمي أو
اخلدمات الساس ية نتيجة ملوقعهم يف التسلسل الهريم الثين يف السودان.

شامل52
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اكن املتظاهرون املؤيدون لدلميقراطية ياملون أن تقوم احلكومة الانتقالية ابجراء اصالح للس ياسات هبدف اناء المتيزي الهيلكي والعنرصية
اليت أدت اىل الاضطهاد والابدة امجلاعية يف ظل نظام البشري .مل تتحقق هذه المال ،ول تزال شعاراً قو ًاي يف احلركة الاحتجاجية للمطالبة
بسودان عادل ومنصف ودميقراطي.
 2.2المتيزي الهيلكي

تطبق احلكومة س ياسة فرق تسد اليت تؤدي مبارشة اىل المتيزي ،اذلي يؤدي بدوره اىل توترات تنشئ عن التفاواتت يف اجملمتع
السوداين .وغالب ًا ما تكون مثل هذه ادليناميكيات الرشارة اليت تشعل الاشتبااكت.

المتيزي الهيلكي مصطلح تشري اجلهات الفاعةل يف اجملمتع املدين يف السودان اليه كثرياً فامي يتعلق ابلس باب أو العوامل املسامهة يف اترخي الفظائع
امجلاعية يف السودان ،وكذكل العنف احلايل.
مناطق السودان الطرفية غنية ابملوارد ،ومع ذكل فان مواطين هذه املناطق هممشون وحمرومون ،بل ومضطهدون .ودارفور وجنوب كردفان
غنيتان ابذلهب ،حيث ارتفع اجاميل اس تخراج اذلهب يف السودان اىل  36.6طن ًا من اذلهب يف عام  ،2020مما جيعهل اثين أكرب منتج
لذلهب يف افريقيا والتاسع عىل مس توى العامل.54
يقال ان اس تخدام احلكومة لس ياسات "فرق تسد" يف جنوب كردفان يسهم بشلك مبارش يف المتيزي واحلرب الهلية والعنف والاشتبااكت
بني اجملمتعات .ففي حني تُمنح بعض اجملمتعات امتيازات ،ل س امي عن طريق احلصول عىل الرايض أو املوارد ،هتُ مل جممتعات أخرى ،مما سبب
توترات وانقسامات أدت اىل الاشتبااكت بني هذه اجملمتعات.
بيامن ينص دس تور السودان وقوانينه عىل املساواة العرقية والثنية عىل الورق ،يتفيش المتيزي الهيلكي يف املامرسة العملية .وقد تكررت املطالبة
ابلصالحات املؤسس ية ،مبا يف ذكل اعامتد خطط للتدابري الجيابية  affirmative actionوالتوزيع العادل للسلطة واملوارد عىل امجليع.
و ُأشري اىل احلاجة اىل احلوار بني مكوانت الشعب السوداين ملعاجلة املظامل اليت عاىن مهنا منذ الاس تقالل يف عام  ،1956اىل جانب احلاجة
اىل الصالح القانوين واحلومكي.
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ورشة معل منظمة احلقوق من أجل السالم ،مناقشة جذور وتاثري خطاب الكراهية مع قادة اجملمتع2022 ،

يتحدث الناس يف اجملمتع املدين ،ابلضافة اىل حديهثم عن العنف ،بشلك مكثف عن المتيزي يف سوق العمل ،حيث يس يطر منمتون اىل
قبائل شامل السودان واملنمتني اىل احلزب احلامك عىل مناصب اخلدمة املدنية .وقد اس هتدف موظفو اخلدمة املدنية يف جنوب كردفان وغرب
كردفان يف حرب  2002-1984وأثناء احلرب من عام  2011فصاعداً ،من خالل ختطهيهم يف الرتقية أو فصلهم تعسفي ًا من وظائفهم بسبب
خلفيهتم الثنية .ويشري قادة اجملمتع اىل أن مثل هذه املامرسات القصائية تدفع البعض لالنضامم اىل امجلاعات املسلحة حملاربة الظمل والهتميش.
وشدد املشاركون عىل أن احلكومة جيب أن حتظر مثل هذا المتيزي مبوجب القانون وجيب أن تراجع معايري التوظيف يف اخلدمة املدنية من
خالل نظام عادل عىل مس توى ادلوةل.
اكن هناك أمل قبل الانقالب يف معاجلة المتيزي الهيلكي ،عىل الرمغ من اس مترار احلاجة اىل اصالح قانوين وس يايس ومؤسيس معيق ،مبا يف
ذكل اعامتد خطط التدابري الجيابية والتوزيع العادل للسلطة واملوارد للجميع .وقد قامت وزارة العدل ،بقيادة نرص ادلين عبد الباري ،أثناء
الفرتة الانتقالية ابعداد ونرش مرشوع قانون بشان القضاء عىل مجيع أشاكل المتيزي العنرصي يف أوائل عام  .2021ويف حني اكنت هناك
خماوف بشان عدم كفاية املشاورات ،والرتكزي عىل المتيزي العنرصي وحده واستبعاد أشاكل أخرى من المتيزي مثل المتيزي عىل أساس النوع،
مثل ذكل الزمخ تقدما مثرياً ُ .حني مرشوع القانون بعد الانقالب ابلاكمل جانب ًا وليس هناك ما يشري اىل اعادة طرحه.

أدى الانقالب كذكل اىل اقاةل واستبدال الصوات اجلديدة للثورة  -مثل وزير العدل السابق نرص ادلين عبد الباري (املنحدر من دارفور).
ويف أبريل  ،2022فتحت النيابة العامة للجرامئ ضد ادلوةل شكوى ضد سلميى احساق ،رئيسة وحدة ماكحفة العنف ضد املرأة يف وزارة
التمنية الاجامتعية ،بناء عىل طلب "أحد مكوانت احلكومة''  -يُعتقد أنه جملس الس يادة أو هجاز اخملابرات العامة.55
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ُاهتمت سلميى احساق بترسيب معلومات عن اغتصاب املتظاهرات املناهضات لالنقالب يف  19ديسمرب من قبل قوات المن احلكومية اىل
رئيس بعثة المم املتحدة املتاكمةل دلمع املرحةل الانتقالية يف السودان فولكر بريثيس ،اذلي استشهد بذكل يف تقريره يف  28مارس .2022
اىل جملس المن التابع للمم املتحدة .56وقد ُأطلق رساح سلميى بكفاةل لتختب بعدها .ومتثل هذه املالحقة اجتاه ًا مقلق ًا للغاية لس هتداف
الس ياس يني التقدميني واس متراراً مقلق ًا يف اساكت أصوات النساء يف الساحة الس ياس ية يف السودان.
 3.2الزناعات بشان املوارد
يرتبط تعدين اذلهب ارتباط ًا وثيق ًا ابلنقسامات طويةل المد وعدم الاس تقرار يف دارفور والنيل الزرق وجنوب كردفان .ومتنح ممارسات
فرق تسد معيقة اجلذور امتيازات لبعض اجملموعات ،بيامن تتجاهل مجموعات أخرى فامي يتعلق ابحلصول عىل الرايض واملوارد الطبيعية
والاستامثر يف البنية التحتية وفرص العمل .وتس متر عائدات التعدين يف تاجيج العنف وانتشار السلحة رمغ حظر السلحة املفروض يف
دارفور لكرث من  15عام ًا  .ويتحدث قادة اجملمتع عن تدهور الوضع منذ انقالب أكتوبر  ،2021معربني عن خططهم ملغادرة السودان اىل
دول أخرى حيث ميكهنم العيش بكرامة.
يعاين املدنيون من الاشتبااكت بني امجلاعات املسلحة والفصائل املتناحرة ،فامي تس تغل احلكومة ورشاكت التعدين الرثوات الطبيعية لهذه
املناطق من خالل اسرتاتيجية الهنب الاقتصادي والعنف والتغيري ادلميوغرايف القرسي.57
حيدث شلك من أشاكل "التطهري العريق" يف دارفور وجنوب كردفان .وأشار قادة اجملمتع اىل أن أرايض القليات تُصادر و"يُعاد ختصيصها"
ملالك جدد من مناطق عربية خارج السودان (من مايل وتشاد مث ًال) أو لولئك املنمتني اىل القبائل العربية السودانية .وهذا ل ينهتك حقوق
الساكن الصليني والقليات القبلية يف أرايض أجدادمه حفسب ،بل ينهتك أيض ًا حقهم يف املوافقة احلرة واملس بقة واملس تنرية .58كذكل تزيد
الاثر الصحية السلبية عىل الساكن احملليني ،بسبب الس يانيد والزئبق السام املس تخدمني يف معلية اس تخراج اذلهب اليت تلوث اجلو
واملياه.59
عصف العنف مبدينة اجلنينة بدارفور يف أبريل  2022وقد اندلع العنف بسبب اثر نزاع بني العرب ُالرحل وأفراد جممتع املساليت "السود"
وتفامق ابلهجوم املنسق اذلي نفذته قوات ادلمع الرسيع .60وهناك اهتامات بان غارات اجلنجويد يه جزء من حماولت للس يطرة عىل املزيد من
الرايض من أجل اس تكشاف املوارد مثل اذلهب .61وحبسب ما ورد اس تولت قوات ادلمع الرسيع عىل منجم جبل عامر لذلهب يف شامل
دارفور يف عام  ،2017وتس يطر عىل ثالثة منامج ذهب أخرى عىل القل يف أجزاء أخرى من البالد ،مثل جنوب كردفان.62
تعمل رشاكت املرتزقة الروس ية اخلاصة ،مثل مجموعة فاقرن املرتبطة ابلكرملني ،يف السودان .ويف عام  ،2017نرشت مجموعة فاقرن  500رجل
لسحق الانتفاضات ضد البشري .وتلقى يفقيين بريقوزين املرتبط ابلكرملني اذلي يقال انه ميول مجموعة فاقرن حقوق ًا حرصية لتعدين اذلهب يف

السودان ،عرب رشكة  M-Investاخلاصة به من ابب الجر عىل معل اجملموعة .63وقد سعت قوات ادلمع الرسيع ،منذ الطاحة ابلبشري
والانقالب العسكري عام  ،2021لتعزيز العالقات مع روس يا والعكس ،مما يدل عىل قوة نفوذ ادلمع الرسيع وعدم مساءلته وطموحه لالرتباط
ابلش باكت ادلولية وضامن تدفق دخل مس تقل .وقد وصل وفد سوداين برئاسة محيديت (قائد قوات ادلمع الرسيع) اىل موسكو يف فرباير
 2022يف زايرة تس تغرق مثانية أايم .64كام انترش التكهن بان احتياطيات اذلهب السودانية قد اس تخدمت من قبل احلكومة الروس ية دلمع
الروبل ازاء العقوابت الغربية.65
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عضو يف جيش حترير السودان يرافق الساكن أثناء وصول وفد اليوانميد يف الفارش ،ألربت قونزاليس ،يوانميد )CC BY-NC-ND 2.0( 2012

كذكل يس يطر جيش حترير السودان ،وهو جامعة ممتردة تشلكت بداي ًة يف عام  2001من جامعات غري عربية رئيس ية يف دارفور  -الفور
والزغاوة واملساليت  -عىل بعض مناطق التعدين .ويف عام  ،2021أفادت التقارير بان جيش حترير السودان/فصيل عبد الواحد قد زاد
موارده وماليته من اس تغالل منجم اذلهب يف توروي يف جنوب رشق جبل مرة .66ومتكنت احلركة من تعزيز قدرهتا العسكرية من خالل
احلصول عىل أسلحة وذخائر جديدة من امليليش يات احمللية والاخنراط يف محةل جتنيد بفضل العائدات اليت جنهتا من معليات التعدين وفق ًا
ملصادر خمتلفة من املمتردين.67
يعد تغري املناخ عام ًال أخر يفامق التوترات القامئة عىل املوارد والرايض بني الرعاة واملزارعني املس تقرين ،وهو تغري سببه جزئي ًا تغيري أمناط
ملكية الرض .68وقد حذر القامئ باعامل وايل شامل دارفور من أن الاثر السلبية لتغري املناخ ،مثل نقص هطول المطار ،تؤدي اىل اندلع

الزناعات عىل موارد املياه .69ومن العوامل الرئيس ية اليت تسهم يف تصعيد الرصاع ،القيود املزتايدة عىل الرايض ،اليت تفرضها أاثر تغري املناخ
وحيازة املستمثرين الجانب للرض من أجل اس تغالل املوارد الطبيعية.
 2.4تصعيد خطاب الكراهية ومعوقات احلل السلمي للزناعات
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تؤكد اجلهات الفاعةل يف اجملمتع املدين أن طبيعة خطاب
الكراهية والومس املثري لالنقسام أخذ يف التصاعد .يف العام
املايض ،أوردت منظمة احلقوق من أجل السالم بعض
أمثةل خطاب الكراهية اليت ميكن اعتبارها حتريضً ا عىل
الابدة امجلاعية ،كام هو موحض ابلتفصيل يف تقريران لعام
" 2021المتيزي وخطاب الكراهية يؤججان العنف يف
السودان" – سوى أن الوضع الانتقايل املشكوك فيه
لقوات ادلمع الرسيع يف يف ذكل الوقت ،قلل من خطر
وقوع اابدة جامعية شامةل70.
اش تىك زعمي جممتع عرب يدعى عبد الرمحن عبد اخلري،
عىل سبيل املثال ،يف رساةل مت تداولها عىل نطاق واسع
عىل واتس أب وفيس بوك ،حصلت واطلعت علهيا منظمة
احلقوق من أجل السالم ،من معليات القتل ضد جممتعه.
وبيامن اكن هناك عدد من القتىل العرب يف الاشتبااكت،
فان العداد الفعلية غري معروفة .وقد نظم أبناء اجملمتع
العرب اعتصام ًا مطالبني احلكومة ابزاةل خماميت النازحني.
قال عبد الرمحن عبد اخلري يف الرساةل املتداوةل اليت ترمجهتا
منظمة احلقوق من أجل السالم:

ورشة منظمة احلقوق من أجل السالم ،مناقشة جذور وتاثري خطاب الكراهية مع قادة اجملمتع

حنن ملينا ،ملينا من هذا الشلكية ،ملينا من هذا العمل .أقسم ابهلل العظمي ،أقسم ابهلل العظمي ،أقسم ابهلل العظمي من
اليوم لو ماتت جدادة من قبايل عربية ال الولية دي حترق .وهللا لو جابوا فهيا فيلق من اجليش ،وهللا ال حترق .ما
بنعرف فوىض زي دي ،دة الكم فارغ .عرابتنا همشمة ،أولدان مكرسين ،الاعتداءات باكمل أنواعها ،ليه؟ حنن قاعدين
يف عصاابت؟ يبقى نبقى عصاابت لكنا اييخ .ليه اييخ؟ مساليت حنن خايفني مهنم؟ بقدروا علينا حنن؟ يوم واحد نطوهيا
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ونركزها علهيم .لكن حنن نتقي هللا يف حق الاسالم .نتقي هللا يف انو احلكومة واقفة أمامنا .البوليس متفرج ،اجليش
متفرج ،ادلمع الرسيع ُمنتقد .حنن مني حيمينا يعين؟ حنمي نفس نا .هذا البوليس طالبنا يف ذات يوم لكو ينقل وجييبوا لينا
بوليس ليس قبيل .ايخ قبيةل واحدة يسلمها البوليس؟ اجليش املوجود هناك أي مساليت اتنقل يف الفرقة  .15يبقى حنن
نكون حضية هذه التحولت العسكرية؟ما بنقبل الكم زي دة أص ًال .ل نقبل الكم زي دة .ولزم حنن نعرف من هو البلغ
ابلالكم دة؟ ونعرف العرب الكتلو منو .حنن اييخ دمنا جبري خليناه .الن جتو تعتدوا علينا ابلباطل ،لك يش دايرين
تنهتزوه فرصة وتبلغوا .أان باكد ليمك اي أخواان يف القبائل العربية ،من يوم الليةل أي زول يكون عنده حربة أمو عيالها تالتة،
مايش ادلاكن وجاي مايش بهيا .خلهيا ماكن متلص متلص .ما بنقبل اييخ ،اهانة ،همزةل أمام أولدان ،أمام لك املل .اييخ
السكرجية ديل لك يوم ميهزلوا فينا؟ ".
مع انقالب أكتوبر  2021واس تعادة قوات ادلمع الرسيع لوضعها ،أصبحت الاشتبااكت اليت اكن ميكن أن تظل نزاعات غري عنيفة ،أو عنف
بني اجملمتعات احمللية ،تتحول اىل جمازر واسعة النطاق تنطوي عىل نية العنرصية.71
أصبحت جممتعات بامكلها يف مناطق الزناع مثل دارفور وجنوب كردفان تُصنف بوصفها "عدو" .وت ُش يطن وتعامل بوصفها منمتية اىل امجلاعات
املسلحة أو موالية لها  -عىل أساس هويهتا الثنية .وهذه عالمة هممة فامي يتعلق مبخاطر ارتاكب الفظائع امجلاعية .وتُنرش عىل النرتنت أيض ًا
رواايت كراهية حتمل احياءات ابلابدة امجلاعية .فقد ورد يف منشور عىل فيس بوك يف يناير  ،2022عىل سبيل املثالُ ،زمع أن رئيس حركة
العدل واملساواة بولية البحر المحر هو من كتبه ،Iيقول أن:

"اي أهل الرشق اي من كنمت ول زلمت حامة السودان وجدله اذلي حيميه من اجلراثمي واملكروابت .عليمك ايقاف جراثمي القحاتة
ومكروابت اخملابرات".72
يف نفس الوقت ،هناك العديد من العقبات اليت حتول دون احلل السلمي للزناعات أو مقاضاة العنف املرتبط خبطاب الكراهية و/أو التحريض.
كثرياً ما تُذكر احملسوبية يف س ياق المتيزي الهيلكي .فاحلزب احلامك حياب املوالني هل وحيرم معارضيه من حقهم يف احلصول عىل اخلدمات أو
العمل .وتثري ممارسات فرق ُتسد هذه الانقسامات وجتعل العداةل رض ًاب من املس تحيل.
يُنظر اىل ضعف القضاء وثقافة الفالت من العقاب عىل أنام "تواطؤ وتسويف من احلكومة" .73وأشار أحد املس تجيبني اىل ما ييل:

" ترفض الرشطة ،يف كثري من احلالت ،رفع دعوى ضد اجلناة ،أو اذا رفعوا قضية فلن يشريوا اىل اجلرمية الفعلية يف
ملف القضية .وغالبية الهجامت والقتل والاغتصاب ل يمت مالحقهتا قضائي ًا .القضاء والقوانني لكها معوقات".74

I

ننقل الاقتباس بدون أي تعديل سوى بعض عالمات الرتقمي لتسهيل القراءة – املرتمج.

دراسة حاةل خطاب الكراهية" :اجلراثمي وامليكروابت"
التحريض العنرصي يف ولية البحر المحر برشق السودان يناير 2022
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املؤلف :يُزمع أنه أبو ثومة أوش يك ،رئيس حركة العدل واملساواة ( 5000صديق عىل فيس بوك وأكرث من  400متابع)
حرض ضده :املدافعون عن ادلميقراطية ،قوى احلرية والتغيري
امل ُ َّ
حرض :املتظاهرون املؤيدون للجيش (املؤيدون لالنقالب) ،وكذكل استنفاراً للقوات املسلحة والرشطة
امل ُ َّ
التوقيت :يوم احتجاج مؤيد للجيش (.)2022
مس توى القلق :مرتفع
#مليونية_دمع_القوات_املسلحة_والقوات_النظامية
أدعو لك أهل السودان ،خاصة أهل الرشق للخروج ودمع القوات النظامية والقوات املسلحة لنم أمان السودان.
وبدونم ترتع خمابرات احملاور ويستبد الطاغي اللعني.
اىل أهل الرشق اي من كنمت ول زلمت حامة السودان وجدله اذلي حيميه من اجلراثمي واملكروابت .عليمك ايقاف جراثمي
القحاتة ومكروابت اخملابرات.
قف :قواتمك حصنمك فال تسمحوا لحد من اخرتاقها فان سقط احلصن سقط الوطن.
أبو ثومة أوش يك
التحليل :نُرش هذا الالكم عىل فيس بوك يف  14يناير  ،2022يوم املظاهرات اخملطط لها عىل مس توى البالد دلمع
اجليش السوداين وانقالب  25أكتوبر ،ويُزمع أن انرشه هو رئيس حركة العدل واملساواة يف ولية البحر المحر.
اكن املس هتدف خبطاب الكراهية نشطاء مؤيدون لدلميقراطية وس ياس يون من قوى احلرية والتغيري (القحاتة)  -يشار
الهيم ابمس "اجلراثمي" و"امليكروابت" .ويف أعقاب هذا املنشور قُتل  7مدنيني يف  17يناير  2022ابلرصاص احلي
عىل يد قوات المن أثناء احتجاجات سلمية ضد الانقالب ،وفق ًا للجنة املركزية لطباء السودان .واكن ذكل يف اثين
أكرث الايم دموية منذ اعالن الانقالب.

 .3المتيزي بني اجلنسني وخطاب الكراهية جتاه املدافعات عن حقوق النسان
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المتيزي بني اجلنسني متفش يف السودان .وما فتئت النساء يف السودان يتعرضن حلرمان غري متناسب عن طريق القوانني احملافظة ،مثل قوانني
النظام العام الصارمة اليت فرضها نظام البشري .75وتمتتع النساء السودانيات باقل من ثلث احلقوق القانونية اليت يمتتع هبا الرجال فامي يتعلق
ابلفرص الاقتصادية ،مما يضع السودان ابلقرب من قاع مؤرش املرأة وأنشطة العامل والقانون IIلس نة .762021

احملتجون واحملتجات يف اليوم العاملي للمرأة .الالفتة تقول "مولي ان الشمس يف علياهئا أنىث ولك الطيبات بنات"© RfP, 8 March 2022 .
" IIاملرأة وأنشطة العامل والقانون" كتاب س نوي يصدر عن مجموعة البنك ادلويل يقيس القوانني واللواحئ التنظميية اليت تؤثر عىل الفرص القتصادية للمرأة يف خمتلف
اقتصادات العامل وعرب مثاين مؤرشات يه التنقل ،وماكن العمل ،والجر ،والزواج ،والوادلية ،ورايدة العامل ،والصول ،واملعاش التقاعدي -املرتمج.

حتدت النساء السودانيات يف الس نوات الخرية القوانني اليت متزي ضدهن ابس مترار 77ويؤدين الن دوراً رئيس ي ًا يف احلركة املؤيدة لدلميقراطية.
وقد ظلت النساء السودانيات يف طليعة ادلعوات الاجامتعية والس ياس ية للتغيري ،منذ الانتفاضات املناهضة لالس تعامر ضد احلمك الربيطاين،
اىل الطاحة ابلنظام العسكري الول بقيادة ابراهمي عبود يف عام  ،1964اىل كونن عضوات فاعالت يف النقاابت اليت قادت الاحتجاجات
والرضاابت اليت تس ببت يف سقوط احلمك العسكري بقادة جعفر المنريي يف عام .781985
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اكن ادلور الرئييس للمرأة يف حركة الاحتجاج احلالية املؤيدة لدلميقراطية يف السودان سالح ًا ذا حدين .فقد قامت النساء السودانيات بتنظمي
وقيادة واملشاركة يف الاحتجاجات باعداد كبرية (تصل اىل  70ابملائة من املتظاهرين يف مجيع أحناء البالد .)79ورددن هتافات حظيت
ابلشعبية يف معوم احلركة ،8180مثل:

"الثورة دى ثورة بنات ،اي بنات ابقوا الثبات"
ومع ذكل ،اكن رد الفعل العنيف ،من قبل قوات المن ورشاحئ أخرى من اجملمتع السوداين ،مبا يف ذكل عن طريق العنف اجلنيس املوجه
ضد املدافعات عن حقوق النسان واملتظاهرات والناشطات السودانيات ،رداً مدمراً .82

احدى املتظاهرات يف اعتصام اخلرطوم ( )2019وقد كتبت "تسقط بس" عىل ذراعها © ،عال الش يخ  8أبريل .2019
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هناك نزوع مدمر من العنف اجلنيس وحوادث الاغتصاب امجلاعي اليت ُوثَقت ابلفيديو .ويبدو أن هذا العنف يس تخدم كجزء من محةل
لساكت النساء واكنتقام ضد التطورات الخرى يف جمال حقوق املرأة .83وتكشف المثةل التالية منط ًا من العنف اجلنيس القامئ عىل النوع
وتاثريه املرعب املقصود عىل احلركة الاحتجاجية وحماوةل ابقاء النساء أسريات الدوار والفضاءات التقليدية:
•

•

•

•

اع ُتقلت وعد هبجت ،املدافعة عن حقوق النسان بشلك تعسفي يف  8نومفرب  ،2020وتعرضت للهتديد وسوء املعامةل بسبب
توثيقها مضايقات متيزيية من قبل الرشطة وضباط القوات املسلحة ضد مجموعة من النساء .84ويف أبريل  2021حمكت علهيا حممكة
اخلرطوم اجلنائية ابلسجن لست أشهر وبغرامة قدرها  10000جنيه سوداين بهتمة "الزعاج العام".85
اندفع رجل بس يارته داخل حشد من املتظاهرات يف مسرية حلقوق املرأة خرجت يف  8أبريل  2021مما أدى اىل اصابة احدى
املتظاهرات دهس ًا ،ووقع كذكل اعتداء لفظي وجسدي عىل ُأخرايت .86وتعرضت مجموعة من املهامجني اذلكور لناشطة يف جمال
حقوق النسان ابلعتداء اجلسدي واملضايقات اللفظية  -مبا يف ذكل الهتديد ابغتصاهبا يه واملتظاهرات الخرايت.87
ارتكبت قوات المن عنف جنيس ضد املدافعات عن حقوق النسان يف  19ديسمرب  2021أثناء احتجاجات مناهضة للجيش
خارج القرص الرئايس يف اخلرطوم .وتلقى مكتب املفوض السايم حلقوق النسان التابع للمم املتحدة  13بالغ ًا عن الاغتصاب
والاغتصاب امجلاعي ارتكبهتا قوات المن أثناء ذكل الاحتجاج ،رمغ أنه يُعتقد أن الرقام احلقيقية أعىل من ذكل .88وقالت اللجنة
املركزية للطباء ،ويه جامعة مؤيدة لالصالح ،ان املستشفيات يف اخلرطوم جسلت أكرث من  70حاةل اغتصاب يف ذكل الهجوم
ويف أعقابه مبارشة.89
يف  14مارس ُ ،2022زمع أن فتاة يف سن املراهقة تعرضت لالغتصاب امجلاعي من قبل ما يصل اىل تسعة رجال من قوات
المن اذلين أوقفوا حافةل صغرية حبث ًا عن أشخاص شاركوا يف الاحتجاجات املؤيدة لدلميقراطية يف ذكل اليوم.90

تتفش حالت التحريض عىل العنف ضد املدافعات عن حقوق النسان يف السودان ،اىل جانب أعامل العنف اجلسدي اجلنيس .كتب
ايسني البشري ،اذلي ُيزمع أنه عضو يف جامعة الخوان املسلمني عىل فيس بوك
يف ديسمرب  2021رداً عىل اطالق مغنية وانشطة سودانية أغنية يف نومفرب :2021
"الخوة يف القوات املسلحة ،IIIالخوة يف ادلمع الرسيع ،الخوة يف هجاز المن الوطين،
الخوة يف الرشطة ،الخوة الرشفاء يف التنظاميت الس ياس ية العريضة :اىل مىت تس متر
الساقطات والقوانت واملطلوقات وعدميات الوايل يف حتريض الشامشة والصعاليك
والقزام؟ هذه اخلادم املنحةل املنبتة القونة الساقطة شغاةل حتريض يف لك أحناء العامصة
وأطراف السودان ضد ادلوةل باغاين تطالب الش باب ابخلروج والترتيس وتعويق سري
املواطنني تطالبه مبدنية ل تعرف لها اجتاه .عليمك ابلقبض عىل هذه القونة املطلوقة فور ًا
91".
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III

نقلنا النص من البوست الصيل بدون أي تعديل ،سوى بعض التصويبات المالئية واضافات عالمات ترقمي حيت يسهل لقارئ العربية فهمه – املرتمج.

دراسة حاةل خطاب الكراهية" :اذا مل يغتصبك هؤلء الرجال"
حتريض عىل اغتصاب املتظاهرات املؤيدات لدلميقراطية ،اخلرطوم  ،يناير 2022
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املؤلف :أس تاذ جامعي
حرض ضدهن :املدافعات عن ادلميقراطية
امل ُ َّ
امل ُحرض :الرجال املتظاهرون املؤيدون للجيش
التوقيت :عقب احتجاج للناشطات ضد العنف اجلنيس املرتكب ضدهن
مس توى القلق :مرتفع
"اذا مل يغتصبك هؤلء الش باب فهناك احامتلن ،اما أن رجولهتم انقصة ،أو أن أنوثتك معدومة .ابكر تقولوا اغتصبوان ولال
درشوان والبنوت نيام".

حتليل :يف  1يناير  2022دعا الس تاذ اجلامعي أمحد بشارة أبو سلامين (من قسم عمل النفس والعلوم الاجامتعية بلكية مروي
للتكنولوجيا) اىل اغتصاب الثائرات يف جو من الفوىض والعنف املمهنج ضدهن من قبل قوات المن .ويقتبس املؤلف أغنية
ثورية  -يف الصل تقول لكامهتا "درشوان Iوالبنوت نيام".
نُرش الترصحي يف بوست عىل فيس بوك يف أعقاب املسرية النسائية يف  23ديسمرب  ،2021اليت احتجت عىل العنف اجلنيس
املرتكب خالل الاحتجاجات املناهضة للجيش خارج القرص الرئايس يف اخلرطوم يف  19ديسمرب  .2021وقد تلقى مكتب
املفوض السايم حلقوق النسان التابع للمم املتحدة  13بالغ اغتصاب واغتصاب جامعي ارتكبته قوات المن أثناء ذكل
الاحتجاج ،رمغ أنه يعتقد أن العداد احلقيقية أعىل من ذكل.

حدثت بعض التغيريات القانونية الجيابية خالل الفرتة الانتقالية ،مثل بعض التعديالت اليت ُأدخلت عىل قانون العقوابت السوداين .92وهذا
التقدم ليس همدداً بسبب الانقالب العسكري حفسب ،بل أشارت النساء السودانيات اىل أن هذه الصالحات مل تقطع الشوط املطلوب
يف املقام الول.
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فرضت قوانني النظام العام امللغاة عقوبة اجلدل عىل النساء الاليئ ل يلزتمن بقواعد الزي الصارمة من بني أحاكم أخرى .عىل سبيل
املثال ،تنص املادة  )1( 151من القانون اجلنايئ لعام  1991عىل ما ييل:
"يعد مرتكب ًا جرمية الفعال الفاحشة من ياىت فع ًال خم ًال ابحلياء دلى خشص أخر أو ياىت ممارسة جنس ية مع خشص أخر ،ل تبلغ
درجة الزان أو اللواط ،ويعاقب ابجلدل مبا ل جياوز أربعني جدلة كام جتوز معاقبته ابلسجن مدة ل جتاوز س نة أو ابلغرامة".

كتبت الصحفية رمي عباس أنه حىت عند الغاء قوانني النظام العام "أصبح النظام العام عقلية" 93وأنه من أجل احداث تغيري حقيقي ،اىل
جانب حتقيق املزيد من الصالحات القانونية ،عىل املس توى اجملمتعي ،مثة حاجة اىل "بذل هجود متواصةل لتحسني املناجه ادلراس ية ومواهجة
ادلعاية الصولية 94".وتشمل هذه ادلعاية ادلعوة اىل عودة القوانني القمعية من أجل ماكحفة "الفجور"95.
قدمت منظامت اجملمتع املدين السودانية يف أبريل  2021بيا ًان نسو ًاي اىل وزارة العدل السودانية .وحيدد البيان املطالب ابحلقوق املتساوية
للمرأة اليت قُسمت اىل ثالثة مواضيع:
 - 1الس ياسات والترشيعات  -ادلعوة اىل اصالح القوانني المتيزيية اليت حتد من املشاركة الس ياس ية الفعاةل للمرأة وتعوق املساواة بني اجلنسني
يف املزنل وعامل العمل واجملمتع كلك؛
 .2السالم والعداةل الانتقالية  -ادلعوة اىل املشاركة الهادفة للمرأة يف تنفيذ اتفاقية جواب للسالم96؛
 .3احلقوق الاقتصادية والاجامتعية  -املطالبة ابملشاركة الاكمةل والفعاةل للمرأة يف اجملالت الاجامتعية والاقتصادية.97

 .4التوصيات
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توصيات اىل اجملمتع ادلويل
اىل فريق خرباء المم املتحدة واحملمكة اجلنائية ادلولية ( )ICCوخبري المم املتحدة حلقوق النسان يف السودان:
• التاكد من التحقيق الوايف يف مشاركة قوات ادلمع الرسيع يف تصاعد العنف يف الونة الخرية ،مبا يف ذكل القتل والتعذيب
والاغتصاب وحرق القرى يف دارفور.
• كفاةل التحقيق يف الصالت بني قوات ادلمع الرسيع والاستامثرات الجنبية وتصاعد العنف مؤخراً يف دارفور.
• التاكد من مجع الدةل املتعلقة ابلنهتااكت املس مترة يف مناطق الزناع مثل دارفور ،مبا يف ذكل مجع أدةل وجود نية عنرصية قد تؤدي
اىل جتدد الابدة امجلاعية.
اىل جملس المن
•
•
•
•
•
•

الطلب من المني العام للمم املتحدة ورئيس مفوضية الاحتاد الفريقي تزويد جملس المن بتقرير خاص بشان تدهور الوضع
المين يف السودان منذ الانقالب.
النظر يف اعادة تفويض بعثة المم املتحدة والاحتاد الفريقي يف دارفور (يوانميد) ،من أجل منع زايدة انتشار الفظائع امجلاعية
وتوفري امحلاية لهايل دارفور يف ضوء فشل قوات المن احلكومية يف حامية املدنيني.
تعزيز هجود نزع السالح والترسحي واعادة الدماج ،مبا يف ذكل انشاء املفوضية القلميية لزنع السالح والترسحي واعادة الدماج يف
دارفور  -عىل النحو اذلي حدده فريق اخلرباء التابع للمم املتحدة يف تقريره الصادر يف يناير 982022؛
فرض عقوابت حمددة الهداف عىل قائد الانقالب الفريق عبد الفتاح الربهان وكذكل عىل قوات ادلمع الرسيع ،مبا يف ذكل قائدها
الفريق أول محمد محدان دقلو.
متديد حظر السلحة ليشمل الشاحنات الصغرية ("التاترشات") وغريها من املركبات اليت قد تس تخدم لغراض عسكرية؛
دمع حتقيق للمم املتحدة يبحث يف يف متويل الرصاع من خالل الاستامثر الرويس.

اىل الرتوياك/الهيئة احلكومية ادلولية املعنية ابلتمنية (اليقاد)
• بوصفهام شاهدين وضامنني لتفاقية جواب للسالم ،معاجلة ضعف ادلمع املتوفر لالتفاقية ،ل س امي من معظم ساكن دارفور اذلين ل
يعتقدون أنا متثلهم؛
• احلوار مع روس يا والمارات والسعودية لوقف دمعها لقوات ادلمع الرسيع.
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اىل املاحنني:
•
•
•
•
•
•

الاستامثر يف توثيق انهتااكت حقوق النسان ،مع الرتكزي عىل الس ياق اخلاص هبوية املترضرين.
تعزيز املنارصة وتبادل املعرفة حول الهوية وخطاب الكراهية والمتيزي لرشاك مجهور أوسع.
تعزيز أدوات التعلمي والتوعية يف املدارس ومن خالل منظامت اجملمتع املدين عىل السواء ملواهجة خطاب الكراهية والمتيزي ولزايدة
الوعي حبقوق النسان.
دمع الصالح القانوين يف السودان وادلعوة هل ،مبا يف ذكل ما يتعلق ابملساواة ومناهضة المتيزي.
دمع املبادرات يف وسائل العالم حول المتيزي وخطاب الكراهية ،سواء يف املنافذ العالمية التقليدية أو يف فضاءات النرتنت.
الاستامثر يف بناء القدرات والمتويل الطول أج ًال اذلي يشمل المتويل السايس ومتويل الش باكت وكفاةل عالقات المتويل التحويلية
بد ًل من عالقات المتويل القامئة عىل املعامالت .transactional funding relationships

توصيات اىل الحزاب الس ياس ية و جلان املقاومة يف السودان:

أن يلزتموا يف جداول أعامهلم مبا ييل:
•
•
•
•
•

اجراء اصالح شامل لقطاع المن هبدف كفاةل احرتام مجيع أهجزة الرشطة واجليش والاس تخبارات حلقوق النسان وحاميهتا ووقف
الانهتااكت.
فتح حوار مع احلركة الاحتجاجية وجلان املقاومة املؤيدتني لدلميقراطية.
النظر يف انشاء وزارة مدنية لشؤون النوع ودمع تفويض ومكتب وحدة مناهضة العنف ضد املرأة يف وزارة التمنية الاجامتعية.
وضع اسرتاتيجية وطنية لتعزيز س ياسات املساواة وعدم المتيزي يف مجيع القالمي ،مبا يف ذكل اعامتد خطط العمل الجياب يف مناطق الزناع،
وكفاةل أن يكون املسؤولني احلكوميني مدربني تدريب ًا اكفي ًا عىل معايري حقوق النسان ومبادئ عدم المتيزي واملساواة؛
الرشوع يف الصالح القانوين واملؤسيس ،مبا يف ذكل عن طريق الغاء القوانني والس ياسات واملامرسات غري العادةل والمتيزيية.

•
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•
•
•

اعادة وضع قانون مناهضة المتيزي أو قانون املساواة عىل جدول العامل ،ليشمل العرق ،واللون ،واجلنس ،واللغة ،وادلين ،والرأي
الس يايس أو غري الس يايس ،والصل القويم أو الاجامتعي ،واجلنس ية ،والسن ،والعاقة ،واحلاةل الصحية بوصفها أسس ًا للمتيزي ،وكذكل
المتيزي عىل أساس "أي وضع أخر" .وأن توضع أي قوانني مناهضة للمتيزي من خالل معلية شامةل ت ُرشك فهيا القليات وأولئك اذلين
تعرضوا للمتيزي؛
اصالح اخلدمة املدنية هبدف كفاةل ااتحة الفرص عىل قدم املساواة بدون متيزي.
انشاء مؤسسات دميقراطية وهيئات ومعليات وطنية لصيانة حقوق النسان وحاميهتا مجليع السودانيني ،تعكس ومتثل الرتكيب املتنوع
للبدل.
كفاةل التوزيع العادل للتمنية والفرص واملوارد عرب خمتلف القالمي ،مبا يف ذكل عن طريق حتسني وتوس يع فرص الصحة والتعلمي ابلنس بة
للمجمتعات املهمشة.

• وضع اسرتاتيجية وطنية لصالح القوانني والس ياسات هبدف ماكحفة مجيع أشاكل العنف ضد املرأة ،مبا يف ذكل التحرش اجلنيس والساءة
للمدافعات عن حقوق النسان.
• سن اصالحات قانونية حلظر خطاب الكراهية .وأي قانون جديد جيب أن:
• حيرتم حرية التعبري احرتام ًا اكم ًال وأل ت ُقيد حرية التعبري ال مبا يتوافق مع العهد ادلويل اخلاص ابحلقوق املدنية والس ياس ية.
• حيظر ادلعوة اىل الكراهية المتيزيية اليت تشلك "حتريض ًا عىل العدائيات أو المتيزي أو العنف" ،مبا يامتىش مع املادتني )3( 19
و )2( 20من العهد ادلويل اخلاص ابحلقوق املدنية والس ياس ية ،وابلتايل وضع عتبة عالية لجراءات تقييد حرية التعبري ،عىل
النحو املنصوص عليه يف خطة معل الرابط؛
• حيظر التحريض عىل الابدة امجلاعية.
• يشمل مجيع "اخلصائص احملمية" املعرتف هبا يف القانون ادلويل حلقوق النسان.
اىل حكومة السودان:
•
•
•
•
•
•
•

وقف مجيع أعامل العنف ضد املتظاهرين فوراً.
حل ونزع سالح قوات ادلمع الرسيع ومجيع امجلاعات املسلحة اليت وقعت عىل اتفاق جواب للسالم ،ودجمها يف اجليش الوطين ،وحل
امليليش يات واعادة تاهيلها ونزع سالح السودانيني معوم ًا أثناء اجراء اصالح شامل للقطاع المين.
السامح بوصول املساعدات النسانية اىل اقلمي دارفور.
معاجلة قضااي املوارد الطبيعية والبيئة كجزء من معلية بناء السالم.
كفاةل موافقة اجملمتعات احمللية فامي يتعلق ابس تغالل املوارد الطبيعية يف مناطقها موافقة حرة ومس تنرية ومس بقة ،وخلق فرص للملكية
اجملمتعية؛
تعزيز احلوار ومعليات املصاحلة بني اجملمتعات املتاثرة ابلزناع والعنف.
حتقيق قدر أكرب من املساءةل عن انهتااكت القانون ادلويل حلقوق النسان والقانون ادلويل النساين اليت ترتكهبا القوات املسلحة وقوات

المن والسعي لتحقيق العداةل لضحااي الزناع ،مبا يف ذكل من خالل احملاكامت اجلنائية.
• كفاةل زايدة الوعي حبقوق النسان وزايدة فرص التعلمي النس بة للساكن املهمشني.
• تقدمي تعويضات للمترضرين من القتال ،عىل سبيل املثال ،من خالل اعادة بناء املساكن اليت أحرقهتا امليليش يات وتوفري العودة المنة
للمدنيني الراغبني يف ذكل.
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اىل وزارة العدل والنائب العام:
•
•
•
•

الفراج الفوري عن السجناء الس ياس يني املؤيدين لدلميقراطية.
الدانة العلنية لتصعيد العنف وفتح حتقيق مس تقل يف الانهتااكت والتجاوزات.
جيب أن يرافق النائب العام قوات الرشطة أثناء املظاهرات ملراقبة اس تخدام القوة.
تفتيش مراكز الاحتجاز والتحقيق يف مزامع التعذيب.
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