114

وثائق التحول الديمقراطي في الوطن العربي
Documents of Democratic Transition in the Arab World

يرصد هذا الباب أبرز الوثائق السياسية ذات الصلة بالتحول الديمقراطي في الوطن العربي.
عــددا مــن الوثائــق مــن الســودان وتونــس .ونقف عنــد نشــر الوثائق
وننشــر ،فــي هــذا العــدد،
ً
الخاصة بشهري تشرين الثاني /نوفمبر وكانون األول /ديسمبر .2021
كلمات مفتاحية :تونس ،السودان ،قيس سعيد ،عبد اهلل حمدوك ،عبد الفتاح البرهان.
Keywords: Tunisia, Sudan, Kais Saied, Abdalla Hamdok, Abdel Fattah al-Burhan.
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الوثيقة ()1
دعوة قوى "إعالن الحرية والتغيري" إىل عودة حكومة عبدالله حمدوك
بسم الله الرحمن الرحيم
قوى إعالن الحرية والتغيري
بيان مهم
انعقد ظهر اليوم االثنني املوافق األول من نوفمرب 2021م بدار األمة بأم درمان اجتامع املجلس املركزي القيادي لقوى إعالن الحرية
والتغيري ..
أو ًاًل :ترحم االجتامع عىل أرواح الشهداء ومتنى عاجل الشفاء للجرحى واملصابني
ثانيًا :ناقش االجتامع األوضاع الراهنة يف البالد وخلص إىل القرارات التالية:
 )1إسقاط االنقالب العسكري
 )2التأكيد عىل محاسبة االنقالبيني وتحقيق العدالة للشهداء واملصابني
 )3إطالق رساح جميع املعتقلني فو ًرا والعودة للنظام الدستوري ما قبل  ٢٥أكتوبر
 )4عودة رئيس الوزراء وحكومته للقيام مبهامهم وفقًا للوثيقة الدستورية
 )5التاكيد القاطع بأنه ال حوار وال تفاوض وأن الحرية والتغيري هيكل اتصال معروف ومتفق عليه ،يهتم اآلن بتوحيد قوى
الثورة الحية والقوى املدنية والدميقراطية.
اإلثنني  1نوفمرب 2022م
املجلس املركزي القيادي لقوى الحرية والتغيري
دار األمة_أم درمان

جهة اإلصدار :قوى إعالن الحرية والتغيري.
املصدر :الصفحة الرسمية عىل موقع فيسبوك لقوى إعالن الحرية والتغيري ،2021/11/1 ،شوهد يف  ،2022/5/12يفhttps://bit.ly/3PjzI9J :
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الوثيقة ()2
بيان املجلس األعىل للقضاء يف تونس يعلن فيه رفضه املساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية

جهة اإلصدار :املجلس األعىل للقضاء يف تونس.
املصدر :نون بوست ،2021/11/8 ،شوهد يف  ،2022/5/12يفhttps://bit.ly/3l0tWMn :
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الوثيقة ()3
 75ناشطًا حقوق ًيا وسياس ًيا تونس ًيا ينرشون بيانًا للرأي العام دفا ًعا عن الدميقراطية ضد الحكم الفردي
بيان للرأي العام:
دفا ًعا عن الدميقراطية ضد الحكم الفردي.
بعد مرور مائة يوم عىل انقالب رئيس الجمهورية عىل الدستور وخرق أحكامه وتقويض مبدأ التفريق بني السلطات وتهديد الحقوق
والحريات والعودة إىل نظام الحكم الفردي املطلق الذي عانت منه البالد عىل مدى عقود وأنهته ثورة الحرية والكرامة.
مائة يوم تم فيها تعليق العمل بدستور الجمهورية الثانية وإلغاء الهيئات الرقابية والتعديلية ومنح فيها رئيس الجمهورية لنفسه
بنفسه سلطة إصدار املراسيم دون إمكانية للطعن فيها أمام القضاء.
مائة يوم دخلت فيها الدولة التونسية عزلة دبلوماسية غري مسبوقة وتعطل فيها الحوار مع مؤسسات اإلقراض الدولية مام انعكس
سل ًبا عىل تعبئة موارد الدولة وبات يهدد األوضاع االقتصادية باالنهيار.
مائة يوم تراجعت فيها أوضاع الحقوق والحريات إىل مستويات خطرية عرفت فيها البالد إجراءات املنع الجامعي من السفر وإخضاع
شخصيات وطنية لإلقامة الجربية وأحيل فيها نواب وإعالميون عىل القضاء العسكري ومتت شيطنة كل مخالف للرأي ح ّد وصف
املعارضني بالحرشات والخاليا الرسطانية واتهامهم بالخيانة الوطنية ،وصواًلً إىل إصدار بطاقة جلب دولية يف حق الرئيس األسبق
الدكتور محمد املنصف املرزوقي عىل خلفية ترصيحات إعالمية.
مائة يوم اتسمت بالتهجم عىل القضاء وبسعي محموم لرضب استقالله ووضع اليد عليه عرب تكليف وزيرة العدل بإعداد مرسوم
لتطويعه نهائ ًيا.
مائة يوم رفض خاللها رئيس الجمهورية التواصل والحوار مع القوى الحية يف البالد يف ظل سيطرة خطاب متوتر وتقسيمي زاد يف
شحن املناخ السيايس بدل العمل عىل تنقيته.
مائة يوم مر نصفها األول دون حكومة وتشكلت يف نصفها الثاين حكومة ال يكاد املرء يلمس أث ًرا لوجودها.
وانطالقًا من متسكهم بدولة القانون واملؤسسات فإن املمضني عىل هذا البيان:
يعتربون أن أزمة النظام السيايس بلغت ليلة  25جويلية  2021ذروتها وانتهت إىل حالة من الشلل التام ملؤسسات الدولة التي
عجزت عن أداء وظائفها فغرق االقتصاد يف أزمته املزمنة فيام عجزت البالد عن مواجهة جائحة كورونا التي حصدت حياة اآلالف من
التونسيني بسبب فشل الحكومات املتعاقبة منذ الثورة وخاصة االئتالف الحاكم بقيادة حركة النهضة.
•يؤكدون أن انقالب قيس سعيد عىل الدستور ال يعد عال ًجا لألزمة السياسية السابقة لـ  25جويلية بل تعميقًا لها ودف ًعا بالبالد إىل
املجهول يف ظل احتداد األزمة املالية واالقتصادية والعزلة الدولية التي تردت فيها جراء هذا االنقالب،
•يعلنون تجندهم للدفاع عن الدميقراطية والعودة إىل الرشعية الدستورية يف ظل دميقراطية متثيلية تكفل الفصل بني السلطات
وتحمي الحقوق والحريات،
•يعتربون أن أي إصالح ميس النظام السيايس أو القانون االنتخايب أو الوضع الدستوري للقضاء ال ميكن أن يت ّم إال من خالل حوار
وطني جامع وشامل يبلور الخيارات ويحدد آليات العودة إىل الرشعية الدستورية،
حتاًم عرب حوار وطني يرسم خطوط ومحاور
•يعتربون أن إنقاذ تونس من أزمتها املالية واالقتصادية واالجتامعية الخانقة مير ً
برنامج اإلنقاذ،
•يتعهدون بالعمل مع كافة املنظامت االجتامعية واألحزاب السياسية والشخصيات الوطنية والتواصل مع املواطنني قصد التصدي
لنظام الحكم الفردي املطلق والدفاع عن الحريات وضامن الفصل بني السلطات.
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اإلمضاءات:
 منري الفالح :ناشط ثقايف رجاء الشامخ :ناشطة سياسية العيايش الهاممي فرج فنيش :موظف سام سابق باألمم أنور القورصياملتحدة
 يرسى فراوس محمد الصحبي الخلفاوي :جامعي رشيد خشانةوإعالمي
 دليلة مصدق الطيب الهويدي :مدير مكتب دراسات -غازي الشوايشوناشط سيايس
 عصام الشايب زياد الهاين :إعالمي الصايف سعيد آمال بن عبد الله :ناشطة باملجتمع رامي الصالحياملدين
 سهام بن سدرين نعامن الفقيه :محام فتحي التوزري عمر املستريي :ناشط حقوقي محمد الحامدي محمد الصالح فليس :ناشط حقوقيخالد شوكاتوسيايس
 طارق الفتيتي عيل بن جدو :ناشط سيايس يساري سفيان املخلويف عيدة بن يوسف :ناشطة حقوقية األزهر الشميل عبدالواحد اليحياوي :ناشط سيايس رضا بالحاج فوزي املعالوي :محام ياسني العياري الحبيب جربيل الزيادي :عضو هيئة شيامء عيىسمديرة سابق للرابطة
 وليد جالد درة إسامعيل :مهندسة محمود املاي :خبري ونائب مؤسس محمود الساموي :ناشط سيايس سعيد املشييش :كاتب دولة سابق توفيق الجريدي :رئيس سابق لفرع نزار عاممي :يساري مستقلالرابطة بقابس
 فدوى إبراهيم :محامية عبداللطيف الهرمايس :جامعي وناشط  -حامد املاطري :ناشط سيايس املولدي الفاهم :ناشط سيايسسيايس
 عبدالسالم الككيل :جامعي وناشط  -نادية إبراهيم :جامعية وناشطة سياسية رضا الساموي :طبيب وناشط سيايسسيايس
 شكري الجاليص :ناشط سيايس رجاء الطرابليس :محاميةجهة اإلصدار :بيان نشطاء سياسيني يف تونس.
املصدر :صفحة عصام الشايب عىل فيسبوك ،2021/11/9 ،شوهد يف  ،2022/5/12يفhttps://bit.ly/3yyCGBo :
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 كامل الشارين :صحايف وكاتب مصباح شنيب :أستاذ وناشط سيايس ماهر العبايس :ناشط سيايس جالل املاطري :ناشط باملجتمع املدين عبدالرزاق بن خليفة :كاتب دولة سابق نادر رشيد :جامعي وناشط سيايس رياض املرابط :جامعي وناشط سيايس صالح الوساليت :ناشط سيايس فتحي تيتاي :عضو الهيئة املديرة للرابطة جــال املاليك :عضو الهيئة املديرةللرابطة
 سامي بن غربية عادل اللطيفي :أستاذ وناشط سيايس ناجي الخشناوي :كاتب وإعالمي مراد دلش :محام وناشط سيايس محمد الهادي بن سعيد :ناشط حقوقيوسيايس
 حمزة املدب فرج معتوق :جامعي فيصل النقاطي :محام إبراهيم الساعي :رئيس فرع الرابطةبقفصة
 الطيب بن عثامن :معلم نقايب سابق عادل القادر :كاتب وإعالمي محسن بن حامد :ناشط يساري منرية يعقوب :ناشطة سياسية مستقلة لطفي عزالدين :عضو هيئة الوقاية منالتعذيب
 محمود الوساليت :نائب أول لرئيسالرابطة سابقًا.
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الوثيقة ()4
بيان منظمة العفو الدولية يشري إىل ارتفاع مقلق يف عدد املدنيني الذي َمَيْثلون أمام محاكم عسكرية
قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن املحاكم العسكرية يف تونس تستهدف املدنيني بشكل متزايد ،ويف بعض الحاالت ،بسبب
انتقادهم العلني للرئيس قيس سعيد منذ أن أعلن استحواذه عىل سلطات جديدة واسعة النطاق يف  25جويلية [يوليو /متوز] .وخالل
األشهر الثالثة األخرية وحدها ،حقق القضاء العسكري مع ما ال يقل عن عرشة مدنيني ،أو حاكمهم ،بشأن مجموعة من الجرائم.
وسلّطت املنظمة الضوء عىل أربع حاالت مثل فيها مدنيون أمام القضاء العسكري ملجرد انتقادهم الرئيس :وهي حالة املذيع
التلفزيوين عامر عياد ،وحالتا النائبني يف الربملان عبد اللطيف العلوي وياسني العياري ،وحالة الناشط عىل فيسبوك ،سليم الجبايل.
وقالت" :ال ينبغي أب ًدا محاكمة املدنيني أمام محاكم عسكرية .ومع ذلك ،يف تونس ،يبدو أن عدد املدنيني الذين ميثلون أمام نظام
القضاء العسكري يتزايد مبعدل مقلق للغاية  -ففي األشهر الثالثة املاضية وحدها ،فاق عدد املدنيني الذين مثلوا أمام املحاكم
العسكرية عددهم يف السنوات العرش السابقة مجتمعة".
"ويف أربع حاالت ،ميثل املدنيون أمام املحاكم العسكرية ملج ّرد التعبري السلمي عن رأيهم املنتقد للحكومة .وبينام يناقش التونسيون
املستقبل الغامض لبلدهم ،من املهم أكرث من أي وقت مىض أن تحمي السلطات حقهم يف القيام بذلك بحرية  -حتى عندما يُعترب
ذلك 'مهي ًنا'  -دون خوف من االضطهاد".
يف  22سبتمرب /أيلول ،أصدر الرئيس قيس سعيد املرسوم بقانون رقم  ،117الذي يعطل جميع فصول الدستور التونيس باستثناء فصلني
والتوطئة ،ما مينح الرئيس السيطرة عىل معظم جوانب الحكم ،مبا يف ذلك الحق يف الترشيع من خالل املراسيم ،وتنظيم وسائل
اإلعالم ،واملجتمع املدين ،واملحاكم .ويف بادئ األمر ،فرضت السلطات  11إقامة جربية تعسفية ،عىل األقل ،عىل بعض أعضاء يف الربملان،
ومسؤولني سابقني ،ولكنها رفعت فيام بعد أوامر اإلقامة الجربية يف جميع الحاالت الـ.11
محاكامت عسكرية للمدنيني
بني عامي  2011و ،2018وثقّت منظامت حقوق اإلنسان ما ال يقل عن ست حاالت ملدنيني ،مثلوا أمام القضاء العسكري؛ وقد تم
تجاوز هذا العدد يف األشهر الثالثة املاضية وحدها.
ومن بني املدنيني الذين ميثلون حاليًا أمام محاكم عسكرية ،ستة أعضاء يف الربملان من ائتالف الكرامة ،من بينهم عبد اللطيف العلوي،
إىل جانب املحامي مهدي زقروبة .وأخرب أنور أوالد عيل ،رئيس فريق الدفاع القانوين عن الرجال ،منظمة العفو الدولية أنه يجري
تهاًم تتعلّق باالعتداء
التحقيق معهم بشأن مشاجرة وقعت مع الرشطة يف مطار تونس الدويل يف  15مارس /آذار  .2021ويواجهون ً
عىل النظام العام ،واالعتداء ضد أمن الدولة ،وإعاقة أو هضم جانب املوظفني العموميني أثناء تأديتهم لوظيفتهم .ويف حني أن بعض
هذه التهم تتعلق بجرائم معرتف بها مبوجب القانون الدويل ،فإن املدنيني الذين يواجهون مثل هذه التهم ينبغي أن ميثلوا أمام
محكمة مدنية وليست عسكرية.
وتسمح مجلة املرافعات والعقوبات العسكرية التونسية لنظام القضاء العسكري مبحاكمة املدنيني يف ظروف محددة .وينص الفصل
 91من مجلة املرافعات والعقوبات العسكرية عىل املعاقبة بالسجن لكل شخص عسكري أو مدين يقوم يف محل عمومي بتحقري َعلَم
الجيش أو انتقاد أعامل القيادة العسكرية أو ميس كرامتها.
ومينح القانون التونيس الرئيس السيطرة النهائية عىل تعيني القضاة وممثيل النيابة العمومية يف نظام املحاكم العسكرية ،بنا ًء عىل
ترشيحات وزيري الدفاع والعدل .ونتيجة لذلك ،تفتقر املحاكم العسكرية إىل االستقاللية .ومبوجب القانون الدويل لحقوق اإلنسان،
ال ينبغي أب ًدا أن ميثل املدنيون أمام محاكم عسكرية ،بغض النظر عن التهم املوجهة إليهم.
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تنص املبادئ التوجيهية ،الصادرة عن اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ،املكلفة بتفسري امليثاق األفريقي لحقوق اإلنسان
والشعوب  -والذي تعد تونس دولة طرفًا فيه  -عىل أنه ال ينبغي للمحاكم العسكرية "يف أي ظرف من الظروف أن تكون لها والية
قضائية عىل املدنيني".
االعتقال بسبب االنتقاد
كاًل من املذيع عياد ،والربملاين العلوي من منزلهام
يف  3أكتوبر /ترشين األول ،اعتقلت الرشطة التابعة للفرقة الوطنية ملكافحة اإلجرام ً
يف مدينتي املنستري وتونس العاصمة ،عىل التوايل ،بعد يومني من ظهورهام م ًعا يف الربنامج التلفزيوين "حصاد  "24الذي يق ّدمه عياد.
وعرّبا عن شكوكهام فيام يخص درجة السلطة الفعلية املمنوحة
وخالل البث ،أبدى الرجالن مالحظات انتقادية للرئيس قيس سعيدّ ،
لنجالء بودن ،التي عينها قيس سعيد مؤخ ًرا لرئاسة الحكومة الجديدة يف تونس.
كام تال عياد أبيات ًا من قصيدة للشاعر العراقي املعروف ،أحمد مطر ،عن حوار تخييل ساخر بني الشاعر ودكتاتور .ومن جانبه قال
العلوي إن إجراءات الرئيس قيس سعيد األخرية يجب أن تعترب "انقالبًا" ويجب مناقشة املوضوع عىل هذا النحو.
وقامت منظمة العفو الدولية باستعراض مقطع فيديو للربنامج الذي أتاحته عىل اإلنرتنت القناة الخاصة التي بثته ،وهي قناة
الزيتونة .ووجدت املنظمة أن العلوي وعياد مل يدليا بأي ترصيحات يبدو أنها تشكل لغة متييزية مجحفة ،أو تحريضً ا عىل العنف ،أو
تتجاوز بغري ذلك النقد السيايس السلمي كام يكفله القانون الدويل.
رضا أثناء استجواب الرشطة األويل لعياد ،منظم َة العفو الدولية إن أسئلة
وأخرب املحامي مالك بن عمر ،الذي ميثل الرجلني وكان حا ً
الرشطة ركزت عىل ترصيحات عياد خالل بث األول من أكتوبر /ترشين األول .وقال مالك بن عمر إن الرشطة أظهرت له أم ًرا من
مكتب ممثل النيابة العسكرية بالتحقيق مع الرجلني فيام يتعلق بالبث.
ويف  5أكتوبر /ترشين األول ،أمر قايض تحقيق باملحكمة االبتدائية العسكرية الدامئة بتونس بحبس عياد وأفرج عن العلوي مؤقتًا
عىل ذمة التحقيق مبوجب الفصل  67من املجلة الجزائية ،الذي ينص عىل دفع خطية والسجن كل من يرتكب أم ًرا موحشً ا ضد رئيس
الدولة ،وكذلك الفصلني  72و 128من املجلة الجزائية والفصل  91من مجلة املرافعات والعقوبات العسكرية.
ويف  22نوفمرب /ترشين الثاين ،سيواجه عضو آخر يف الربملان ،وهو ياسني العياري ،املحاكمة بتهم املس من كرامة الجيش وارتكاب أمر
موحش ضد رئيس الدولة .وتستند التهم إىل تعليقات عىل فيسبوك وصف العياري فيها قرار  25جويلية /متوز بتعطيل الربملان بأنه
"انقالب عسكري بتخطيط وتنسيق أجنبي" ،واستخدم كلامت مثل "فرعون" و"أبله" لوصف الرئيس.
ويف  13أكتوبر /ترشين األول ،حكمت محكمة عسكرية يف مدينة الكاف عىل الناشط سليم الجبايل بالسجن ملدة عام بتهم من بينها
ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة واملس من كرامة الجيش .وقال محامي الدفاع عمر الرواين ملنظمة العفو الدولية إن اإلدانة
استندت إىل تعليقات الجبايل عىل فيسبوك والتي ندد فيها برتكز السلطات يف يدي سعيد منذ  25جويلية /متوز.
ومبوجب املادة  19من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية ،فإن تونس ملزمة بحامية حرية التعبري من خالل االمتناع
عن معاقبة أي شخص بسبب االنتقاد ،أو عدم االحرتام املفرتض تجاه الشخصيات العامة والقادة واملؤسسات .وتشري التوجيهات بشأن
تنفيذ العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية الصادرة عن مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة إىل أنه حتى إهانة
شخصية عامة يجب اعتبارها خطابًا مكفواًلً مبوجب العهد.

جهة اإلصدار :بيان منظمة العفو الدولية.
املصدر :منظمة العفو الدولية ،2021/11/10 ،شوهد يف  ،2022/5/12يفhttps://bit.ly/3wlGUts :
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الوثيقة ()5
بيان قرار قائد الجيش السوداين عبد الفتاح الربهان تشكيل مجلس سيادة انتقايل جديد برئاسته
قرر قائد الجيش السوداين عبد الفتاح الربهان تشكيل مجلس سيادة انتقايل جديد برئاسته ،بعد أيام من سيطرة الجيش عىل السلطة
يف البالد.
ويضم املجلس الجديد  13عض ًوا ،من بينهم  9كانوا أعضاء يف املجلس السابق و 4أعضاء جدد ،حلوا محل أعضاء املجلس السابق
املنتمني إىل قوى الحرية والتغيري.
وجاء تشكيل املجلس كالتايل:
رئيسا.
الفريق أول ركن عبد الفتاح الربهان عبد الرحمن الربهان ً
الفريق أول محمد حمدان دقلو موىس نائ ًبا للرئيس.
الفريق أول ركن شمس الدين كبايش إبراهيم عض ًوا.
الفريق الركن يارس عبد الرحمن حسن العطا عض ًوا.
الفريق مهندس مستشار بحري إبراهيم جابر إبراهيم عض ًوا.
السيد مالك عقار إير عض ًوا.
السيد الطاهر أبوبكر حجر عض ًوا.
السيد الهادى إدريس يحيى عض ًوا.
السيدة رجاء نيكوال عبد املسيح عض ًوا.
السيد يوسف جاد كريم محمد عيل يوسف عض ًوا.
السيد أبو القاسم محمد محمد أحمد عض ًوا.
السيد عبد الباقي عبد القادر الزبري عبد القادر عض ًوا.
السيدة سلمى عبد الجبار املبارك موىس عض ًوا.

جهة اإلصدار :مجلس السيادة االنتقايل.
املصدر" :مرسوم دستوري بتشكيل مجلس السيادة االنتقايل" ،وكالة السودان لألنباء ،2021/11/11 ،شوهد يف  ،2022/5/12يفhttps://bit.ly/3MX7q2I :
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الوثيقة ()6
بيان تجمع املهنيني السودانيني رفضً ا لالتفاق املوقع بني رئيس الوزراء السوداين عبد الله حمدوك ورئيس مجلس السيادي
السوداين عبد الفتاح الربهان
تجمع املهنيني السودانيني
#بيان
ستظل وقفتنا بخط النار رائعة طويلة
سنعلِّم التاريخ ما معنى الصمود وما البطولة..
وتفصياًل ،وال يخص سوى أطرافه ،فهو مج ّرد محاولة باطلة لرشعنة
ً
اتفاق الخيانة املوقع اليوم بني حمدوك والربهان مرفوض جملة
االنقالب األخري وسلطة املجلس العسكري ،وانتحار سيايس للدكتور عبد الله حمدوك.
نقاط اتفاق الخنوع ،عىل عالتها وانزوائها بعي ًدا دون تطلعات شعبنا ،فإنها ال تعدو كونها ح ًربا عىل ورق ،ج ّرب شعبنا عهود االنقالبيني
خستهم ونقضهم لها ،طريق شعبنا أكرث وضو ًحا اآلن من أي وقت مىض ،إسقاط رشاكة الدم وكل من يلتحق بها،
الكاذبة وخرب ّ
ومواصلة املقاومة السلمية ببناء قواعده املقاوِمة يف لجان األحياء والكيانات النقابية ،وتنويع أدوات الفعل املقاوم بال توقف وصو ًاًل
للدولة املدنية الدميقراطية وسلطتها الثورية الخالصة.
هذا االتفاق الغادر هو تلبية ألهداف االنقالبيني املعلنة يف إعادة متكني الفلول وتأبيد سلطة لجنة البشري األمنية القاتلة ،وخيانة لدماء
شهداء ثورة ديسمرب قبل وبعد انقالب  25أكتوبر ،يقيننا أن شعبنا سيبطله وسيواصل وقوفه الصامد ،بوجه عواصف القمع واالنتكاس
التي تحاول إعادته للوراء ،منصوب الرشاع.
إننا يف تجمع املهنيني السودانيني ،متمسكون مبقرتح اإلعالن السيايس الذي تقدمنا به لقوى الثورة ،وتنطلق مواقفنا من ذلك اإلعالن
الذي ندعو كل قوى الثورة إلعادة قراءته عىل ضوء املستجدات ،فثورة شعبنا ليست ره ًنا ألفراد ،وعىل قواها الحية امللتزمة بالءاتها
وتوسع من أشكال تنسيقها وأن تتجاهل دعوات االنكفاء وعزل قوى الثورة عن بعضها ،فالنرص معقود بلواء تكاتف
املعلنة أن ترفع ِّ
وتكامل قوى الثورة الظافرة ،وهو ٍ
آت دون ريب.
#ما_بتحكمونا
#التفاوض_الرشاكة_المساومة
إعالم التجمع
 21نوفمرب 2021

جهة اإلصدار :تجمع املهنيني السودانيني.
املصدر :صفحة تجمع املهنيني السودانيني عىل فيسبوك ،2021/11/21 ،شوهد يف  ،2022/5/12يفhttps://bit.ly/3Mdm9Xx :
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الوثيقة ()7
بيان منظمة هيومن رايتس ووتش عن استعامل قوات األمن يف السودان للقوة القاتلة ضد املتظاهرين
قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن قوات األمن استخدمت القوة املفرطة بشكل متكرر ،مبا يف ذلك القوة القاتلة ،ضد املتظاهرين
شخصا بالرصاص يف  17نوفمرب /ترشين الثاين  2021وحده ،بينهم امرأة وطفل ،يف أكرث الردود دموية
يف الخرطوم وجوارها .قُتل ً 16
عىل اإلطالق .خرج املتظاهرون من جديد إىل الشوارع يف  21نوفمرب /ترشين الثاين ،رغم اإلعالن عن إطالق رساح عبد الله حمدوك،
رئيس الوزراء ،وتوقيعه عىل اتفاق مع الجيش.
شخصا يف
قالت ليتيسيا بدر ،مديرة قسم القرن األفريقي يف هيومن رايتس ووتش" :يُظهر بوضوح القتل الوحيش لـ 16
ً
 17نوفمرب /ترشين الثاين ،العديد منهم برصاصة يف الرأس ،عدم نية قوات األمن السودانية مامرسة ضبط النفس ،وعزمها عىل إسكات
أصوات السودانيني .ينبغي لداعمي السودان ،باسم املصالح السياسية ،عدم ترك هذه الجرائم متر دون رد أو محاسبة للمسؤولني عنها".
اتفاق  21نوفمرب /ترشين الثاين مع حمدوك يعيده إىل منصبه كرئيس للوزراء ويسمح له بتشكيل حكومة تكنوقراط .يدعو االتفاق
أيضً ا إىل إطالق رساح "املعتقلني السياسيني" وإجراء تحقيقات وطنية يف االنتهاكاتَ .رفَض االتفاق فو ًرا كل من املتظاهرين و"قوى
الحرية والتغيري" ،التحالف السيايس الذي كان ميثل العنرص املدين يف الحكومة االنتقالية قبيل اإلطاحة بها.
منذ االنقالب العسكري يف  25أكتوبر /ترشين األول ،نظمت مجموعات عدة مظاهرات واسعة ردت عليها قوات األمن بالقوة القاتلة
بشكل متكرر .وبينام كان رئيس الوزراء يوقع االتفاق مع القيادة العسكرية ،كانت قوات األمن تستخدم الغاز املسيل للدموع
والرصاص املطاطي والذخرية الحية لتفريق املتظاهرين يف الخارج .تحدثت هيومن رايتس ووتش إىل عرشة متظاهرين وثالثة أطباء،
وراجعت سبعة مقاطع فيديو منشورة عىل اإلنرتنت ،يف حني حقق "األرشيف السوداين" ،وهو منظمة حقوقية مستقلة تعمل عىل
أرشفة الوثائق مفتوحة املصدر يف السودان والتحقق منها والتحقيق فيها ،يف مقاطع الفيديو.
شخصا منذ بدء االحتجاجات ،بينهم خمسة أطفال وسيدة .ملواجهة االحتجاجات يف الخرطوم
بحسب مجموعات األطباء ،قُتل ً 41
وضواحيها ،نرش الجيش قوات مشرتكة تضم القوات املسلحة السودانية ،و"قوات الدعم الرسيع" ،والرشطة النظامية ،ورشطة مكافحة
الشغب ،ووحدة رشطة ذات طابع عسكري هي "رشطة االحتياطي املركزي".
رُشحت جثثهم بعد  17نوفمرب /ترشين الثاين،
طبقًا لتقارير الطب الرشعي التي اطلعت عليها هيومن رايتس ووتش ،من بني ً 12
شخصا ُ ِّ
 6منهم قُتلوا برصاصة يف الرأس ،وخمسة برصاصة يف الصدر ،وواحد برصاصة يف الرقبة .ذكرت تقارير طبية إصابة  107بجروح بينهم
 48أصيبوا بالذخرية الحية.
نفت الرشطة يف  18نوفمرب /ترشين الثاين استخدام قواتها للذخرية الحية .عاينت هيومن رايتس ووتش تقارير قدمتها عائالت القتىل
يف مراكز الرشطة لثامنية متظاهرين قتلوا يف  17نوفمرب /ترشين الثاين ذكرت أن سبب الوفاة كان إصابات بالرصاص الحي .نفى الفريق
الربهان ،قائد الجيش ،يف مقابلة تلفزيونية يف  7نوفمرب /ترشين الثاين ،تورط الجيش يف عمليات القتل السابقة ،لكن تشري األدلة التي
حصلت عليها هيومن رايتس ووتش ،وتضم شهادات الشهود وتقارير الطب الرشعي ومقاطع الفيديو ،إىل استخدام الذخرية الحية من
قبل قوات أمن ترتدي زي القوات املسلحة السودانية وقوات الدعم الرسيع ورشطة االحتياطي املركزي والرشطة النظامية.
شخصا وإصابة حوايل  77يف  17نوفمرب /ترشين الثاين.
سجلت بلدة بحري ،وتقع داخل الخرطوم ،أعىل حصيلة للقتىل ،مع مقتل قرابة ً 11
قال متظاهر ( 31عا ًما) ،إن املحتجني تجمعوا حوايل الظهرية عىل امتداد الشارع الرئييس يف بحري قرب تقاطع املؤسسة حيث كانت
وحدات الرشطة متمركزة بالفعل.
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قال إن الرشطة أطلقت فجأة قنابل الغاز املسيل للدموع دون سابق إنذار" :بدأ بعض املتظاهرين يف إلقاء الحجارة عىل الرشطة ،لكننا
طلبنا منهم التوقف ،ثم تغري الوضع مع فتح الرشطة النار حوايل الساعة  1:30إىل  2ظه ًرا دون سابق إنذار .ظن ّنا أنهم يطلقون النار
يف الهواء حتى بدأت أشعر بتطاير الرصاص عىل مستوى جسدي .رأيت أحد املتظاهرين يُصاب ويسقط وهو ينزف".
قال ثالثة شهود إنهم رأوا عنارص من الرشطة النظامية ورشطة مكافحة الشغب ورشطة االحتياطي املركزي يوجهون أسلحتهم نحو
املتظاهرين ،وبعضهم راكع أو متخذ لوضعية الرماية قبيل إطالق النار.
أفاد صحايف ( 41عا ًما) ،يف نفس املوقع أنه رأى قوات الرشطة تستخدم الغاز املسيل للدموع يف البداية ،مبا يف ذلك إطالق القنابل مبارشة
رصا ليشهد مقتل ثالثة متظاهرين" :لقد
عىل املتظاهرين .شاهد بعد الظهر الرشطة ورشطة االحتياطي املركزي تطلق الذخرية الحية ع ً
وجهوا [الرشطة] أسلحتهم نحونا .مل يطلقوا النار للتخويف فقط ،بل أرادوا قتلنا".
رصا مع بقاء بعض املتظاهرين يف
قال شاهدان قرب منطقة الشعبية يف بحري إن استخدام الذخرية الحية زاد بني الثالثة والرابعة ع ً
الشوارع .قال أحدهم" :كان مثة انتشار أكرب لرشطة االحتياطي املركزي وقتها .حتى أنني رأيت أحدهم يحمل رشاشً ا كب ًريا ويطلق النار
عىل املتظاهرين .شعرت وكأنها منطقة حرب .رأيت متظاه َرين بالقرب مني مصابان [كذا] وينزفان بشدة".
قال أربعة إن الرشطة أطلقت مرا ًرا قنابل الغاز املسيل للدموع عىل املتظاهرين دون سابق إنذار" :يف بعض األحيان يستخدمون الغاز
املسيل للدموع كسالح .يف بعض اللحظات ،كنا عىل مسافة  10أمتار تقري ًبا منهم ،ورأيت ضباط رشطة يوجهون بنادق الغاز املسيل
للدموع نحونا .رأيت إصابتني :واحدة يف الرأس وواحدة يف الكتف".
شخصا إىل املستشفيات جراء جروح ناجمة عن إصابات مبارشة من قنابل الغاز املسيل للدموع.
بحسب مجموعات األطباء ،نُقل ً 13
يف  30أكتوبر /ترشين األول ،يف أول احتجاج واسع النطاق ،وصف ستة شهود حش ًدا كثيفًا لقوات األمن ،مبا يف ذلك رشطة االحتياطي
املركزي ورشطة مكافحة الشغب والقوات املسلحة السودانية وقوات الدعم الرسيع يف أم درمان .قال ثالثة شهود إنه يف شارع املوردة
ما بني الساعة  12و 1ظه ًرا أطلقت قوات األمن يف البداية الذخرية الحية يف الهواء ثم أطلقت كميات كبرية من الغاز املسيل للدموع.
قال شاهدان إن رشطة مكافحة الشغب أطلقت العبوات عىل املتظاهرين مبارشة.
قال متظاهر ( 30عا ًما) ،إن قوات األمن استخدمت أيضً ا الذخرية الحية" :رأيت أحد املتظاهرين مصابًا يف رأسه .حملته مع آخرين
إىل عربة قريبة .مل يكن يتنفس ،وتويف الحقًا يف املستشفى" .طبقًا لتقرير قدمه مصدر طبي لهيومن رايتس ووتش ،قُتل ثالثة يومها
واثنان يف األيام الالحقة؛ وأصيب  175يف  30أكتوبر /ترشين األول وعولجوا يف مستشفيات العاصمة ،وأصيب  11بطلقات نارية يف
األجزاء العلوية من أجسادهم ،وأصيب  36بقنابل الغاز املسيل للدموع.
استهدفت قوات األمن أيضً ا منشآت الرعاية الصحية ،وضايقت الكوادر الطبية ،وعرقلت مرتني عىل األقل الرعاية الطبية
للمتظاهرين الجرحى.
يف  13نوفمرب /ترشين الثاين ،منعت الرشطة املتظاهرين املصابني من تلقي الرعاية الطبية ،وضايقت الطاقم الطبي يف مستشفى رشق
النيل يف بحري ومستشفى األربعني يف أم درمان.
قال أحد األطباء إن رشطة مكافحة الشغب متركزت خارج مستشفى رشق النيل ،ثم داهمت املستشفى" :قالوا [الرشطة] إنهم رأوا
بعض األشخاص داخل املستشفى يلتقطون صو ًرا لهم .اعتقلوا طبي ًبا لربهة وفتشوا الهواتف الخلوية ألفراد الطاقم الطبي اآلخرين
بحثًا عن مقاطع فيديو وصور قبل مغادرتهم .جعلونا نشعر بعدم األمان أثناء قيامنا بعملنا".
ُوثقت أيضً ا عمليات تعسفية لقوات األمن يف منشآت الرعاية الصحية ومضايقات ملقدمي الخدمات الصحية خالل احتجاجات
 ،2019-2018وبعد فض االعتصام يف  3حزيران /يونيو .2019
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وثقت هيومن رايتس ووتش أيضً ا تباط ًؤا وحج ًبا لالتصاالت الهاتفية واإلنرتنت منذ بدء االحتجاجات ،مام أعاق اإلبالغ وق ّيد وصول
الناس إىل املعلومات الحيوية يف هذا الوقت الحرج ،ال سيام خارج العاصمة .يف  17نوفمرب /ترشين األول ،قُطعت خدمات االتصاالت
املحلية يف معظم ذلك اليوم .قال نشطاء إن خدمات اإلنرتنت أعيدت يف  18نوفمرب /ترشين الثاين.
أُفرِج عن أربعة معتقلني فقط رغم االلتزامات الواردة يف اتفاق  21نوفمرب /ترشين الثاين باإلفراج عن املزيد.
ال يزال عرشات املتظاهرين الذين اعتقلتهم قوات األمن الشهر املايض محتجزين ،ونُقل بعضهم إىل سجن بالخرطوم ،وينتظرون،
حسبام ورد ،املثول أمام محاكم الطوارئ.
بينام يُسمح باستخدام الغاز املسيل للدموع للسيطرة عىل الحشود عندما يتحول االحتجاج إىل أعامل عنف ،يجب أال تستخدم
القوات الغاز املسيل للدموع إال عند الرضورة وملنع املزيد من األذى الجسدي؛ وحيثام أمكن ،يجب عليهم إصدار تحذيرات قبل
إطالقها .قالت هيومن رايتس ووتش إن االستخدام املتعمد للقوة القاتلة مسموح به فقط عندما تكون رضورية للغاية لحامية
األرواح .حتى لو سعى بعض املتظاهرين لصد القوات بإلقاء الحجارة عليها ،لن يكون الستخدام الذخرية الحية ما يربره.
وجدت هيومن رايتس ووتش أنه تم التحقيق يف عدد قليل من عمليات قتل املتظاهرين ومحاكمتهم قبل االنقالب ،لكن ظل اإلفالت
من العقاب عىل الجرائم الجسيمة القاعدة إىل حد كبري .قال امل ّدعون وأهايل الضحايا واملحامون إن مثة عقبات تحد من الجهود
الحالية مثل عدم تعاون قوات األمن يف رفع الحصانة عن املشتبه بهم أو إتاحة الوصول إىل األدلة.
عىل السودان التعاون مع الخبري الجديد بشأن السودان الذي عينه مفوض األمم املتحدة السامي لحقوق اإلنسان و"مكتب األمم
املتحدة املشرتك لحقوق اإلنسان يف السودان" ،للسامح بإجراء تحقيقات ذات مصداقية يف أحداث الشهر املايض .يتعني عىل رشكاء
السودان الدوليني واإلقليميني االستمرار يف الدعوة إىل وضع حد لالنتهاكات ضد املتظاهرين واملعارضة املتصورة والضغط من أجل
إطالق رساح جميع األشخاص املحتجزين فيام يتعلق مبامرستهم الحرة والسلمية لحقوقهم.
قال بدر" :مع معاناة الكثري من السودانيني من حملة القمع الوحشية التي حدثت الشهر املايض ،هذا ليس الوقت املناسب لعودة
األمور إىل ما كانت عليه .ينبغي لرشكاء السودان ،يف املنطقة وخارجها ،دعم السودانيني بشكل هادف ومساعدتهم عىل تحقيق
عداًل واحرتا ًما للحقوق".
تطلعاتهم لبناء بلد أكرث ً

جهة اإلصدار :منظمة هيومن رايتس ووتش.
املصدر :هيومن رايتس ووتش ،2021/11/23 ،شوهد يف  ،2022/5/12يفhttps://bit.ly/37FQz5Q :
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الوثيقة ()8
بيان حركة النهضة التونسية تستنكر فيه استغالل رئيس الدولة قيس سع ّيد للجيش وإقحامه املؤسسة العسكرية يف الشأن السيايس
بيان املكتب التنفيذي لحركة النهضة
عقد املكتب التنفيذي لحركة النهضة اجتامعه الدوري برئاسة األستاذ راشد الغنويش مساء األربعاء  01ديسمرب  ،2021وتناول بالدرس
عد ًدا من امللفات الوطنية والحزبية .ويف هذا اإلطار:
1 .س ّجل املكتب التنفيذي استمرار رئيس الدولة يف اعتامد خطابات التشنج والتخوين ،برز ذلك يف أكرث من مناسبة وآخرها استغالل
رصا بهذا املنهج عىل إقحام املؤسسة العسكرية يف الشأن
اجتامعه باملجلس األعىل للجيوش لتصفية حساباته مع خصومه م ًّ
السيايس بدل احرتام مهامها كام ح ّددها الدستور ،إننا نستنكر هذا التميش ونؤكد عىل رضورة احرتام مهام الجيش الوطني
وإبعاده عن التجاذبات السياسية ورصاعات األحزاب ومنافساتها.
2 .مل يف ّوت األستاذ قيس مناسبة للضغط عىل القضاء والتهديد باتخاذ األوامر واملراسيم وهو ما فعله منذ انقالب  ،07/25حيث
سعى لس ّن أوامر ومراسيم عىل مقاس رغبة يف السيطرة عىل دواليب الدولة والتخلّص من معارضيه يف تناقض صارخ مع الدستور
الذي ألغاه والقوانني التي تجاوزها ،ويف الوقت الذي يته ّجم فيه عىل معارضيه ويسعى لتشويههم وإصدار املراسيم الالدستورية
نراه يصمت متا ًما عن املخالفات الواردة بشأنه يف تقرير محكمة املحاسبات ورمبا سيسعى عرب املراسيم إىل تحصني نفسه كام
فعل يف األمر  117الذي جعله فوق الدستور وال معقب عليه.
ولو أنه التزم بأصول العمل وبالقانون العترب أي ترصيح يديل به حول تقارير محكمة املحاسبات من باب تضارب املصالح باعتبار
ما ورد يف التقرير من تجاوزات يف حملته االنتخابية ،ولرتك للقضاء القيام بدوره يف كنف االستقاللية والحياد .
إننا نستنكر هذا التميش ونن ّبه لخطورته عىل حارض البالد ومستقبلها ونؤكد عىل أهمية ورضورة التصدي لهذا االستبداد الزاحف
عىل الحقوق والحريات كام نؤكد وقوفنا إىل جانب القانون وعلويته واستقالل القضاء وأداء دوره كسلطة كاملة يف البالد.
3 .مل مت ّر مدة طويلة حتى تأكّد أن سياسة التعيينات املتبعة قامئة عىل الوالء الشخيص ال غري ،وظهرت الخلف ّية السياسية يف اإلحاالت
عىل التقاعد الوجويب ويف تعيني الوالة غريهم من املسؤولني ،إن شعارات الطهورية ومقاومة الفساد متتحن اليوم وإن املقدمات
تدل عىل خطورة املآالت.
4 .تستنكر الحركة ما تعرض له السيد نور الدين الطبويب األمني العام لالتحاد العام التونيس للشغل من تهديد بالقتل كام نستنكر
محاولة االعتداء عىل أعوان األمن أمام وزارة الداخلية وتذكر برضورة اليقظة األمنية والشعبية حامية لبالدنا من كل اعتداء
وخاصة اإلرهاب الذي ينتعش كلام اشتدت األزمات والرصاعات وتراجعت الوحدة الوطنية.
5 .تن ّبه الحركة الرأي العام إىل الحذر من حمالت التشويه والتضليل التي تش ّنها أطراف استئصالية وفاشية جعلت برنامجها الوحيد هو
تشويه حركة النهضة واستئصالها بكل سبيل والتحريض عىل استهدافها خارج كل قانون ،متا ًما كام فعل أسالفهم من قبل ،وفشلوا.
إن االلتقاء بني الدكتاتورية والفاشية قد بدأ منذ برنامج ترذيل الحياة السياسية وخاصة مجلس نواب الشعب ومحاولة تعجيزه
عىل أداء مهامه ومتجيد االستبداد الذي مل تجن منه البالد إال الظلم والقهر وانتهى إىل غري رجعة بثورة الحرية والكرامة التي
يسعى البعض اليوم إىل االنقالب عليها وعىل أهدافها السامية.
6 .تستنكر الحركة تواصل االعتداءات عىل الحقوق والحريات وآخرها منع الوزيرين السابقني رضا السعيدي وأحمد قعلول والنائب
أسامة الصغريي من السفر .
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7 .لقد أوصلت السياسات القيسية البالد إىل عزلة دولية ،فبعد أن كانت بالدنا محل احرتام وتبجيل واستعداد للتعاون معها صارت
معزولة دول ًيا وإقليم ًيا بسبب االنقالب و ُحرمت من املشاركة يف قمة الدول الدميقراطية التي ستضم أكرث من  110دولة [كذا]
دميقراطية يف العامل بعد أن كانت تونس عىل رأس قامئة الدول املعنية بالحضور واملشاركة.
ومل تكن خسائرنا عىل املستوى الدويل واإلقليمي فقط بل إن التوجهات والسياسات الداخلية أثبتت عجزها عىل التعاطي مع قضايا
البالد وعىل رأسها غالء األسعار ومشاكل البيئة وقانون  38وتعبئة املوارد املالية الرضورية والح ّد من البطالة ،والقامئة طويلة ،وما
رصا عىل التامدي يف هذه الخيارات رغم كل الدعوات املوجهة إليه داخل الوطن وخارجه للمراجعة وللحوار قبل
زال الرئيس م ً
فوات األوان.
رئيس حركة النهضة
األستاذ راشد الغنويش

جهة اإلصدار :حركة النهضة التونسية.
املصدر :صفحة حركة النهضة التونسية عىل فيسبوك ،2021/12/2 ،شوهد يف  ،2022/5/12يفhttps://bit.ly/3surTEv :
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الوثيقة ()9
بيان املجلس األعىل للقضاء يعلن فيه متسكه بوضع القضاء سلطة من سلط الدولة وبضامنات استقالل القضاة

جهة اإلصدار :املجلس األعىل للقضاء يف تونس.
املصدر :ألرتا تونس ،2021/12/10 ،شوهد يف  ،2022/5/12يفhttps://bit.ly/37GeDFG :

