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 --خطاب مفتوح  --

 
النتفاضة في لعم االي موقف قوي ددعو االتحاد األفریقي تالمجتمع المدني األفریقي من منظمات  35

 السودان
 

 2019ینایر  6
 

 أدیس أبابا، إثیوبیا
 

  الدول األعضاء في مجلس السلم واألمن األفریقي؛ أصحاب السعادة، ممثلي
 مفوضیة االتحاد األفریقي،صاحب السعادة، السید موسي فكي، رئیس 

 
 أصحاب السعادة،

 
 ر فترةإن تضاففي السودان.  االوضاعنكتب إلیكم بقلق عمیق إزاء تدھور  الموقعة أدناه، نحن، منظمات المجتمع المدني األفریقیة

كم الرشید، والح یصدح فیھا السودانیون مطالبین بالدیمقراطیة، ثورة شعبیةإلى أدى القمع طویل األمد مع سوء اإلدارة االقتصادیة 
 ما ینسجم وقیم االتحاد األفریقي.بووحقوق اإلنسان؛ 

 
 الشعب ومنعقمعھم  تعمدت؛ بل لیس بالسعي الي مخاطبة مطالب المحتجیب یةحكومة السودانال ردود افعال جاءت، بكل أسف
كومة أفادت تقاریر المنظمات المدنیة بأن الححریة التعبیر. فقد  ممارسة في ة دولیاالمكفولالمشروعة و ھوقحق إستخدامعن السوداني 

اصابات من الضحایا، واصابة المئات ب 50السودانیة قد قامت باعتقال عدة أالف من المواطنین السودانیین باالضافة الي قتل حوالي 
ومعلم،  طبیب،وكما تضمنت قوائم القتلى، ضحایا من اعضاء االتحادات المھنیة ومن بینھم   مختلفة خالل ھذه االحتجاجات.
 ستتواصل ضدنتھاكات والراجح أن ھذه االمذكرة اإلحاطة المرفقة).  مزید من التفاصیل في( وطالب، ومواطنین كبار في السن

 .لوقفھا ا لم یُتخذ إجراء عاجلم المحتجین والنشطاء المدنیین
 

من مھام مجلس السلم واألمن االفریقي تعزیز الممارسة الدیمقراطیة، والحكم الرشید، وسیادة حكم القانون، وحمایة حقوق االنسان 
. واضحوقد عبر عن نفس التطلعات بشكل صریح الشعب السوداني  االن،وحریاتھ األساسیة، واحترام حرمة وكرامة النفس البشریة. 

خالتھا لقد اثبتت الدول االفریقیة على فعالیة تد. مع ھذه التطلعاتتضامن بالالتعبیر  عنغیر ان االتحاد االفریقي تأخر حتى االن 
القتصادیة ا المجموعة، تدخل ، ویقف مثاالً على ذلكلالتحاد االفریقي االرادة السیاسیة تتوفر عندما المماثلةفي الكوارث واالزمات 

 تفاقم العنف وتصاعده.ل عدم اتاحة الفرصة، الذي كانت ثمرتھ 2017رب أفریقیا في غامبیا في العام لدول غ
 

ألكثر ا المآل تجعل ؛ة السودانیینووحدات حتجاجاالمدى  واتساع ،السودانیة ضخامة أعداد المحتجین والنشطاء في االنتفاضةان 
فإن ھناك حوجة ماسة الي  ؛ھذا التغییر لیس محددا بشكل دقیق حتى االنشكل ترجیحاً ھو عدم استمرار الوضع الراھن. ومع أن 

نظراً إلى الدور اإلقلیمي المھم الذي  وتأتي االھمیة البالغة لھذا األمرسلمي وشامل یضمن تفادي الفوضى.  النتقالوضع األسس 
لھ تاریخ طویل من التدخل في شؤون جیرانھ، و مجاورة مع سبع دول یشارك حدودهذي اللسودان. إذ أن الفوضى في السودان یلعبھ ا

 .ستؤدي الي اثار سالبة في المنطقة باثرھا
 

إلى اتخاذ إجراء سریع وحاسم للتعامل مع الوضع في مجلس السلم واألمن األفریقي وفي ھذا السیاق، ندعو معالیكم أصحاب السعادة 
 الراھن:
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حقوق االنسان واالستخدام المفرط للعنف من جانب الحكومة وشجب انتھاكات التعبیر عن التضامن مع شعب السودان  •

 ؛السودانیة
البسات مللتحقیق في وقائع وبعثة لتقصي الحقائق تنھض بھا اللجنة األفریقیة لحقوق اإلنسان والشعوب،  إیفادطلب  •

مؤخراً في السودان، بما في ذلك االستخدام المفرط للقوة وقتل المتظاھرین السلمیین، التي حدثت انتھاكات حقوق اإلنسان 
لمرتكبي ھذه االنتھاكات وضمان  المحاسبةضمان  بغرض ،حكومة السودان بواسطة المعتقلینوالتعذیب وسوء معاملة 

 العدالة للضحایا؛
 مكن وإلى رؤساء الدولوقت مطلب أن تقدم بعثة تقصي الحقائق نتائجھا أمام مجلس السلم واألمن األفریقي في أقرب  •

 ؛2019خالل مؤتمر قمة االتحاد األفریقي القادم في یولیو 
ن أو واألمن التابع لالتحاد األفریقي، السلممجلس ضمان أن توضع حالة السودان على وجھ السرعة ضمن جدول أعمال  •

 المفوضیة مراقبة الوضع وإطالع المجلس على المستجدات بصورة مستمرة؛ منیطلب 
 ه.السیاسي السلمي ودعم تنفیذ لالنتقالوتیسیر حوار شامل لالتفاق على إطار  السودانمالئمة لبحث وضع  ألیة خلق •

 
ً الحاسم من تاریخ السودان  الوقت ادور إیجابي في ھذب لالضطالعسانحة فرصة لالتحاد األفریقي  ق األخوة عن حقو والوقوف دفاعا

 واألخوات في السودان.
 

 :ةالموقعالمنظمات 
 منظمة العمل من أجل إعادة اإلدماج االجتماعي للمرأة، جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة )1
 المركز اإلفریقي لدراسات السالم والعدالة )2
 شبكة مبادرة الشباب االفریقي ، یوغندا )3
 منظمات المجتمع المدني العربي من أجل السودان، مصر تحالف )4
 جمعیة یقظة من اجل الدیمقراطیة والدولة المدنیة، تونس )5
 منظمة مراقبة االنتھاكات الجسیمة بافریقیا، یوغندا  )6
 منظمة بناء السالم والتنمیة، جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة )7
 مركز القاھرة لدراسات حقوق االنسان )8
 المدني من أجل السالم والتنمیة الدیمقراطیة، ساحل العاجتحالف المجتمع  )9

 اللجنة من اجل احترام الحریات وحقوق االنسان في تونس )10
 منظمة تمكین المجتمع من أجل التقدم، جنوب السودان )11
 منظمة الضمیر الدولي، سیرالیون )12
 مركز بتسوانا لحقوق اإلنسان، بوتسوانا )13
 األفریقيمنتدى المجتمع المدني في القرن  )14
 جمعیة رعایة حقوق االنسان، اریتریا )15
 معھد حقوق اإلنسان في جنوب أفریقیا )16
 المبادرة الدولیة لحقوق الالجئین، یوغندا )17
 منظمة ایتیكیا الشبابیة، رواندا )18
 مفوضیة حقوق اإلنسان، كینیا )19
 محامون من اجل حقوق اإلنسان، جنوب أفریقیا )20
 الرابطة السنغالیة لحقوق االنسان، السنغال )21
 حركة حقوق االنسان اإلیفواریة، ساحل العاج )22
 النقابة الوطنیة للصحفیین التونسیین، تونس )23
 شبكة المواطنون األفارقة، كینیا )24
 مؤسسة بوبولس الدولیة، یوغندا )25
 االجتماع االفریقي للدفاع عن حقوق االنسان، السنغال )26
 شبكة الحق في الغذاء، ساحل العاج )27
 لصومالمجموعة عمل وأبحاث المرأة، أرض ا )28
 تحالف المنظمات االفریقیة من اجل السودان )29
 الجمعیة التونسیة للنساء الدیمقراطیات )30
 المنتدى التونسي للحقوق االقتصادیة واالجتماعیة )31
 الرابطة التونسیة لحقوق اإلنسان )32
 شبكة الالجئین والمشردین داخلیا في غرب أفریقیا )33
 المجتمع المدني، مقدیشو، الصومالمنظمة من منظمات  26مجموعة النساء والحقوق، شبكة  )34
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 منتدى المراة الشھري، جوبا، جنوب السودان )35
 

 
 خلفیة

شھد السودان انتفاضة خالل الستة أسابیع األخیرة، ومع أن الفتیل الذي أشعل االضطرابات الحالیة ھو إلغاء الدعم إال أن ھذه 
االضطرابات نابعة من أزمات أعمق خیمت بظاللھا على القطر على مدى السنوات الخمس عشرة األخیرة من نزاعات إقلیمیة، 

 مالیة.ارة حقوق اإلنسان، وسوء إدلوانتھاكات 
 

مؤثرة على المدنیین تأثیراً مجحفاً ومسببة نزوحاً على نطاق في دارفور، والنیل األزرق، وجنوب كردفان؛  فادحةتأججت نزاعات 
تختتم أُي من تلكم النزاعات بتحقق سالم مستدام. الحكومة على نجاح وثیقة الدوحة للسالم في دارفور؛ لم  تأكیداتھائل. وبرغم 

أن النظام السوداني قد أقصى مؤسسات حكم القانون والجیش الوطني إلى الحد الذي صار معھ مضطراً إلى االعتماد ومن الجلّي 
 على آلیات حزبیة وأمنیة للحفاظ على الوضع الراھن كما ھو.

 
ال ق دون تمییز، إالمیثاق األفریقي لحقوق اإلنسان والشعوب؛ الذي یكفل مدًى واسعاً من الحقومع أن السودان طرف موقع على و

ً على الدوام. النساء واألقلیات الدینیة  األكثر عرضة للخطر  ظلوا على الدوامأن سجل القطر في مجال حقوق اإلنسان كان سیئا
 ً ة التي الكتب المدرسیعلى اضطھاد ھاتین المجموعتین. بل إن  المشروعیةتضفي تعتمد أیدولوجیة كثیراً ما أن الحكومة  خصوصا

، وذلك بھدف غرس القیم المتطرفة واإلقصائیة في نفوس الجیل وضعت في عھد ھذا النظام قد صبغت بصبغة ھذه األیدولوجیا
 القادم.

 
إال أنھا  ؛ع األساسیة بما فیھا األدویة والوقودانطلقت االحتجاجات في منتصف دیسمبر ناجمة عن إلغاء الدعم عن الخبز وندرة السل

ُغذیت بأزمات حقوق اإلنسان والنزاع الذي عصف بالقطر. ولیست ھذه الندرة التي أشعلت فتیل االحتجاجات باألمر المعزول؛ بل 
عن السنة السابقة. ومع أن خسارة عائدات نفط  %72.94، بلغ معدل التضخم 2018تتصل بأزمة اقتصادیة حادة. ففي دیسمبر 

ً في ھذه األزمة؛ إال أنھا  ً جزئیا سوء اإلدارة من طرف الحكومة. فقد واصلت الحكومة بسبب  تفاقمتجنوب السودان تعد سببا
استعرضتھا منظمة  دولة 180من  175االستثمار الكثیف في اإلنفاق العسكري. أما الفساد فمستشٍر؛ إذ احتل السودان المرتبة 

بلیون  9الرئیس البشیر والمقربین منھ قد استولوا دون وجھ حق على ما یصل إلى  ھ یرجح أنالشفافیة الدولیة، التي ذكرت أیضاً أن
أو التعاون اإلقلیمي أو الدولي مما ساھم في إضعاف قدرة دوالر أمیركي من قطاع النفط. وقد فشل القطر دوماً في االنفتاح التجاري 

وفي ھذا السیاق لیس ثمة ما یشیر إلى حدوث تحول في الحظوظ االقتصادیة للقطر على المدى  الدولة على إدارة األزمة االقتصادیة.
 القریب.

 
اً أن إلى الشوارع، ولیس بمستغرٍب أیض یخاطر المحتجون بالتعرض إلى القمع العنیف لكي یخرجواولكل ذلك، لیس مستغرباً أن 

تبنى المجتمع  ،. فبعد أسبوعین من بدء االحتجاجاتتتصاعد المطالب سریعاً من ھموم اقتصادیة إلى المطالبة بتنحي الرئیس البشیر
ین إلى تكوین وداععن السلطة، المدني السوداني والمعارضة السیاسیة "إعالن الحریة والتغییر" مطالبین البشیر وحكومتھ بالتنحي 

 حكومة انتقالیة یكون بوسعھا تحقیق تطلعات السودانیین إلى السالم، والحریة، والتحول الدیمقراطي.
 

في  ةَ ، إلى أم روابَ مَ اَ ربُ السرعان ما انتشرت االحتجاجات بطول البالد وعرضھا، من عطبرة في الشمال؛ إلى الخرطوم، والفاشر، و
 إذ امناطق خاضعة لحالة الطوارئ وأخرى غیر خاضعة لھإلى لنیل األزرق. ووصلت االحتجاجات شمال كردفان، والدمازین في ا

 عد موالیة للنظام حسبما جرت العادة.كانت تُ 
 

ً من الجوالت االحتجاجیة السابقة التي ھزت البالد في   2013إن الرقعة الجغرافیة التي غطتھا ھذه االحتجاجات أعظم اتساعا
. كما یبدو أن عدد المشاركین قد ارتفع أیضاً 2018وفي ، العفو الدولیةشخصاً وفقاً لمنظمة  185ال یقل عن  وأسفرت عن مقتل ما

شاركون باب یأكبر من النساء ومجموعات الشباب والمھنیین الش أعداداً ومن الواضح أن  الصعوبة الحصول على أرقام دقیقة. لكن من
 ن في مطالبھم أكثر مما كان علیھ الحال في السابق.في ھذه االحتجاجات. كما أن النشطاء والمشاركین في االنتفاضة متحدی

 
؛ احد المواطنینعن موت  وردتقریباً إلى اآلن. وثمة قلق خاص بشان ما  50ردت الحكومة على االنتفاضة بقمع عنیف أدى إلى مقتل 

 17الذي مات رھن االعتقال، والذي ذكرت أسرتھ أن آثار التعذیب كانت بادیة على جسده فضالً عن أثر طلق ناري على الفم. وفي 
 الطبیب في الرأس بعد أن عّرف عن أصیب، وقد اطلق الرصاص على طبیب كان یعالج بعض الجرحى من المتظاھرینكما ینایر، 
ً نفسھ ب  .، كما توفي احد المعلمین جراء التعذیب الشدید داخل معتقالت جھاز االمن بشرق السودانصفتھ طبیبا

 
زل والمكاتب بالنسبة إلى منظمي االحتجاجات المفترضین أو ومن المنا ،واسعة النطاق للمتظاھرین من الطرقات اعتقاالت حدثت

أن مذكرة مسربة مؤخراً  االشخصاً،  816القبض على  أُلقيینایر بأنھ قد  7وزیر الداخلیة البرلمان في تاریخ  أفادالفعلیین. وقد 
قد أشار ومع أن مدیر جھاز األمن والمخابرات الوطني، صالح قوش،  مواطن. 3000یربو عن من تم اعتقالھم أن عدد ب أشارت
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، إال أن شركاءنا في قبض علیھم على إثر االحتجاجاتھؤالء الذین ألقي ال ھ ال مندوحة عن إطالق سراحإلى أن 2019ینایر  29في 
المدني قد أكدوا على أن النشطاء الذین یتابعونھم من كثب لم یُطلق سراحھم، في حین أورد آخرون أنھ لم یُطلق سراح أحد المجتمع 
 االحتجاجات فال یزالون في الحجز. وارع؛ أما من یشتبھ في أنھم منظموالش في ألقي القبض علیھمالذین  سوى

 
سابیع ستة حتى ھذا التاریخ. وال بد أن المتظاھرین توقعوا ھذا الرد العنیف من ؛ امتدت االحتجاجات أللكن برغم ردة الفعل العنیفة
 إال أن ذلك لم یفت عضدھم أو یثِن عزمھم عن الخروج إلى الشوارع. 2013الحكومة كما ھو الحال في 

 
قلقھ، إال أنھ لم یكن ثمة إجراء قوي یذكر. ویبدو  عن المجتمع الدولي بھا اعربالتي  في ھذه األثناء، ومع وجود بعض التعبیرات

ة حد غیر أنحكم البشیر.  استمرارھو  ن أفضل ما یخدم استقرار ھذا الوضعأن المجتمع الدولي یفضل الوضع الراھن ویرى أ
س مكدَّ  دانالسوواقع أن واالزمة االقتصادیة التي تسببت فیھا، إلى جانب  االحتجاجات والقمع الذي قوبلت بھ، وسوء اإلدارة المالیة

ضى فودرجة كبیرة من عدم االستقرار. وقد تؤدي ھذه العوامل، إن تركت كما ھي، إلى –كل ذلكم –، قد خلق بالملیشیات واألسلحة
 عارمة واستفحال غیاب االستقرار.
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