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السودان.. متظاھر واحد یُقتل یومیًا منذ
االنقالب العسكري

مظاھرات في السودان احتجاجاً على االنقالب العسكري في البالد.| المصدر: محمود
حجاج - األناضول

 السودان  Nov 14,2021 

تم النسخ            مشاركة على 

جنیف - قال المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان إنّھ وثّق استخدام قوات األمن
السودانیة العنف المفرط في قمع تظاھرات مناھضة للحكم العسكري أمس السبت، ما

أّدى إلى مقتل عدد من المحتجین وجرح عدد آخر، باإلضافة إلى اعتقال العشرات.

وقال المرصد األورومتوسطي -ومقّره جنیف- في بیان صحفي األحد، إنّھ تلقى

معلومات متطابقة تفید بتعّمد قوات األمن استھداف األجزاء العلویة من أجساد

المتظاھرین بالرصاص الحي، وال سیما منطقتي الصدر والرأس، ما أّدى إلى مقتل 6

، وفقًا لمصادر طبیة محلیّة.  متظاھرین وإصابة عشرات آخرین
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وأضاف األورومتوسطي أّن قوات األمن

أطلقت أیًضا القنابل المسیلة للدموع بشكل

مباشر تجاه أجساد المتظاھرین، مما تسبب

في إصابة عدد منھم بكسور في الرأس

نتیجة االرتطام المباشر، عدا عن اإلصابات

باالختناق وضیق التنفس.

وسّجل فریق المرصد األورومتوسطي

اعتقال قوات األمن عشرات المتظاھرین

في الخرطوم، بعضھم جرى اعتقالھم من

داخل مستشفى األربعین بأم درمان، بعد

مداھمة قوات األمن المستشفى واالعتداء

بالضرب على الكوادر الطبیة والمصابین

في الداخل.

وطالت االعتقاالت التي امتدت إلى صباح األحد عدًدا من النشطاء والصحفیین، كان

آخرھم مدیر مكتب قناة الجزیرة في السودان الصحفي "المسلمي الكباشي"، والذي

اعتُقل عقب مداھمة منزلھ صباح الیوم األحد، وفقًا لبیان صادر عن شبكة الجزیرة.

ووفقًا للجنة أطباء السودان -جسم مھني- ارتفع عدد القتلى من المتظاھرین منذ اندالع

االحتجاجات على االنقالب العسكري في 25 أكتوبر/ تشرین أول الماضي وحتى

صباح الیوم األحد إلى 21 قتیًال، فیما تستمر السلطات العسكریة باستخدام األسالیب

 العنیفة لقمع التظاھرات.

أخبر "خ.ح"، وھو أحد المشاركین في تظاھرات 13 نوفمبر/ تشرین ثاٍن بالخرطوم،

فریق المرصد األورومتوسطي: "عندما وصلنا إلى منطقة المؤسسة في حوالي الساعة

12:40 من ظھر السبت، وھي نقطة التجمع الرئیسیة للتظاھرات، علمنا بسقوط قتیل

برصاص األمن في شارع األربعین بمنطقة أم درمان، مما خلق حالة فزع شدید،

شھدنا عقبھا استھدافًا مباشًرا ألجساد المتظاھرین بالرصاص الحي وقنابل الغاز".

وأضاف "تجّمع المتظاھرون عند الساعة الواحدة ظھًرا في منطقة الشجرة بالقرب من

شارع الستین، ولكّن قوات األمن قمعتھم بالرصاص وقنابل الغاز، واستطاعت احتجاز

عدد منھم وأبرحتھم ضربًا".

وتابع "رأیت القنابل وھي تسقط على رؤوس المتظاھرین بشكل مباشر، وعندما كان

یسقط قتیل أو جریح، كان المتظاھرون یتولون عملیة اإلسعاف رغم حضور عربات

إسعاف مجھزة قرب مناطق تواجد قوات األمن. وفي تمام الساعة 04:30 عصًرا،

یوسف سالم، باحث قانوني لدى المرصد
األورومتوسطي

یعكس قمع قوات األمن    
والجیش السوداني للتظاھرات
باستخدام الوسائل العنیفة النھج
الخطیر الذي تتبناه المؤسسة
العسكریة في التعامل مع
االحتجاجات، والذي یبدو أنّھ
سیتواصل في ظل استمرار قیادة

الجیش في انقالبھا العسكري.   
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أغلقت قوات األمن كافة الطرق الرئیسیة والجسور في العاصمة الخرطوم، ما أعاق

عملیات إسعاف المتظاھرین الجرحى وزاد األوضاع سوًءا".

من جانبھ، أبلغ الناشط السوداني "عبد الرحمن عوض هللا" فریق األورومتوسطي أّن

خدمة اإلنترنت ما تزال معّطلة في السودان للیوم 21 على التوالي، باستثناء خدمة

االنترنت األرضي لبعض المؤسسات والجھات الحكومیة، بما یشیر إلى إصرار

السلطات على فرض تكتیم إعالمي شامل على مجریات األوضاع في البالد، ولمنع

تنسیق االحتجاجات السلمیة بین التنسیقیات ولجان األحیاء".

بدوره، قال الباحث القانوني في المرصد األورومتوسطي "یوسف سالم": "تشھد

السودان منذ الخامس والعشرین من أكتوبر/تشرین أول الماضي جملة انتھاكات

جسیمة لحقوق اإلنسان، تتمثل في انتھاك الحق في الحیاة، وحریة التعبیر عن الرأي،

، بما یتنافى والقوانین واألعراف الوطنیة والدولیة  وقمع التجمعات المدنیة السلمیة

ذات العالقة بتلك الحقوق".

وأضاف أّن قمع قوات األمن والجیش السوداني للتظاھرات باستخدام الوسائل العنیفة

،  یعكس النھج الخطیر الذي تتبناه المؤسسة العسكریة في التعامل مع االحتجاجات

والذي یبدو أنّھ سیتواصل في ظل استمرار قیادة الجیش في انقالبھا العسكري،

وإصرارھا على عدم التراجع عن جمیع اإلجراءات التي اتخذتھا بشكل أحادي منذ

25 أكتوبر/ تشرین أول المنصرم.

ودعا المرصد األورومتوسطي قیادة الجیش السوداني إلى التوقف فوًرا عن استخدام

العنف المفرط ضد المتظاھرین، واحترام الحق في التجمع السلمي وحریة الرأي

والتعبیر، واإلفراج غیر المشروط عن كافة المعتقلین على خلفیة االحتجاجات السلمیة.

وحث المرصد األورومتوسطي الجیش السوداني على فتح تحقیق مستقل وعلني في

حوادث قتل المتظاھرین، وال سیما یوم 13 نوفمبر/ تشرین ثاٍن، وتحدید ومحاسبة

جمیع المتورطین في إطالق النار على المتظاھرین، وااللتزام بعدم تكرار ھذه

الممارسات الخطیرة.

أماكن عملنا

http://twitter.com/intent/tweet?text=%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%20%D9%85%D9%86%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86%20%D9%85%D9%86%20%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1/%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86%20%D8%A3%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B6%D9%8A%20%D8%AC%D9%85%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA%20%D8%AC%D8%B3%D9%8A%D9%85%D8%A9%20%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%8C%20%D8%AA%D8%AA%D9%85%D8%AB%D9%84%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9%D8%8C%20%D9%88%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%B1%20%D8%B9%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D9%8A%D8%8C%20%D9%88%D9%82%D9%85%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9.%20@EuroMedHRAr%20https://euromedmonitor.org/a/4722
http://twitter.com/intent/tweet?text=%D9%82%D9%85%D8%B9%20%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%8A%D9%81%D8%A9%20%D9%8A%D8%B9%D9%83%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A%20%D8%AA%D8%AA%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%20%D9%85%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA.%20@EuroMedHRAr%20https://euromedmonitor.org/a/4722


11/15/21, 9:12 AM المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان - السودان.. متظاھر واحد یُقتل یومیًا منذ االنقالب العسكري

https://euromedmonitor.org/ar/article/4722/السودان..-متظاھر-واحد-یُقتل-یومیًا-منذ-االنقالب-العسكري 4/4

المرصد األورومتوسطي منظمة مستقلة، مقرھا
الرئیسي في جنیف، ولھا مكاتب إقلیمیة وممثلین

في أوروبا والشرق األوسط

تابعنا

    

    

 

النشرة البریدیة

یرجى تسجیل بریدك لیصلك كل جدید لدینا.

سیاسة الخصوصیة

جمیع الحقوق محفوظة © 2021 المرصد
األورومتوسطي لحقوق اإلنسان

اشتراك اشتراك

https://euromedmonitor.org/ar/Morocco
https://euromedmonitor.org/ar/Tunisia
https://euromedmonitor.org/ar/Algeria
https://euromedmonitor.org/ar/Libya
https://euromedmonitor.org/ar/Egypt
https://euromedmonitor.org/ar/Lebanon
https://euromedmonitor.org/ar/Syria
https://euromedmonitor.org/ar/Palestine
https://euromedmonitor.org/ar/Jordan
https://euromedmonitor.org/ar/UAE
https://euromedmonitor.org/ar/Iraq
https://euromedmonitor.org/ar/Saudi
https://euromedmonitor.org/ar/Qatar
https://euromedmonitor.org/ar/Yemen
https://euromedmonitor.org/ar/Bahrain
https://euromedmonitor.org/ar/Europe
https://euromedmonitor.org/ar/Oman
https://euromedmonitor.org/ar/Sudan
https://www.youtube.com/c/EuroMedMonitor
https://twitter.com/EuroMedHRar
https://www.facebook.com/EuroMedHR
https://t.me/EuroMedHRar
https://www.pinterest.com/EuroMedHR/
https://instagram.com/euromedhr
https://signal.group/#CjQKIF82Rozb78-K6XHVi74BXp2otUFtAoPJQaCYqAwOjT9aEhAfvCXeaxJHJLzFQbdjUFzA
https://chat.whatsapp.com/6I9yWc4NbenL1j0egX4O18?fbclid=IwAR0-4yx5WuwDPDE83oIwA5XeNwufmMxbWOWDrzoNzbGImjEtAYiZhvtFQsQ
https://euromedmonitor.org/ar/privacy-policy

