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السودان
أدت أعمال القصف الجوي والمدفعي واﻹحراق والنهب إلى اﻹضرار بمئات المدارس وتدمير بعضها ،ومقتل وإصابة الطﻼب والعاملين
بالتعليم في دارفور وجنوب كردفان وأبيي والنيل اﻷزرق .كما تناقلت التقارير استهداف طﻼب المدارس والجامعات والمعلمين بالمدارس
ً
أيضا جراء تصورات قائمة حول كونهم معارضين ،وتعرضوا لهجمات بالذخيرة الحية والرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع والضرب
بالهراوات وعبر وسائل أخرى.

السياق
ً
بدأ النزاع بمنطقة دارفور بالسودان في عام  2003واستمر على مدار الفترة التي يغطيها هذا التقرير .وفي عام  2014بلغ العنف والمعارك بين الحكومة وقوات المتمردين – فضل
عن اﻻقتتال القبلي – معدﻻت غير مسبوقة منذ عام  ،2004ما أدى إلى نزوح نحو نصف مليون نسمة في دارفور ذلك العام وحده 1.واشتدت هجمات القوات الحكومية في جبل
مرة ،وهي معقل المتمردين في وسط دارفور ،خلل النصف اﻷول من  ،2016وفاقمت من اﻷزمة اﻹنسانية القائمة .كما منعت الحكومة السودانية وصول بعثة اﻷمم المتحدة
2
في دارفور (يوناميد) إلى جبل مرة.
ً
واشتملت قوات اﻷمن الحكومية واﻷطراف المعاونة لها في دارفور على القوات المسلحة السودانية ،وقوات الدعم السريع شبه العسكرية ،والشرطة ،فضل عن جماعات مسلحة
من صفوف المجتمعات المحلية .وضمت الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة والمعارضة للحكومة في دارفور كل من حركة العدالة والمساواة ،وجيش تحرير السودان ،ويزعم
كلهما أنهما يقاتلن ضد الظلم اﻻجتماعي 3.أعلنت الحكومة وقف إطلق النار أحادي الجانب في دارفور في يونيو/حزيران  ،2016على أن المناوشات استمرت 4.وفي
5
يونيو/حزيران  ،2017وافق مجلس اﻷمن على تقليص أعداد قوات حفظ السلم التابعة لبعثة يوناميد بواقع الثلث تقريًبا ،رغم استمرار العنف في المنطقة.
إضافة إلى النزاع في دارفور ،فمن بعد انفصال جنوب السودان في عام  ،2011اندلعت الصراعات للسيطرة على مناطق مختلفة ،في كل من جنوب كردفان وأبيي والنيل اﻷزرق،
وهي جميًعا وﻻيات متاخمة للدولة الجديدة إلى الجنوب .وفي عام  2011بدأت الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال ،وهي جماعة معارضة مسلحة ،في قتال القوات
الحكومية بوﻻية جنوب كردفان ووﻻية النيل اﻷزرق 6.واستمر اﻻقتتال من  2012مروًرا بعام  2014إلى عام  ،2015وأطلقت الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال هجمات
تصاعدت قوتها على هاتين الوﻻيتين ،واشتملت الهجمات على أعمال قصف 7.وفي ديسمبر/كانون اﻷول  2016أعلنت أطراف النزاع وقف إطلق النار 8.وتناقلت التقارير تراجع
ُ
معدﻻت القصف الجوي في دارفور وجنوب كردفان والنيل اﻷزرق وأبيي خلل النصف اﻷول من عام  ،2017وربما كان هذا نتيجة اتفاقات وقف إطلق النار التي اعتبرت على نطاق
9
واسع متصلة بقرار الوﻻيات المتحدة برفع العقوبات اﻻقتصادية عن السودان.
ولقد أضرت النزاعات السودانية كثيًرا بقدرة اﻷطفال على تحصيل التعليم بجميع المناطق المتضررة .إذ أسفرت أعمال القصف العشوائي من قبل الحكومة وجماعات المعارضة
عن قتل وتشويه اﻷطفال ،واﻹضرار بالمدارس وتدمير بعضها 10.وفي دارفور ،أفاد مكتب تنسيق الشؤون اﻹنسانية بأن عام  2013وحده شهد تسرب  680ألف طفل من التعليم.
كما تراجعت معدﻻت اﻻلتحاق بالمدارس بأكثر من  75بالمئة في وﻻيات النيل اﻷزرق وجنوب كردفان وأبيي 11.وفي عام  2014ذكرت وزارة التعليم لوسائل اﻹعلم المحلية أن
12
انعدام اﻷمان المرتبط بالنزاع أدى بالكثير من الطلب والمعلمين إلى هجر المدارس.
وفي الفترة من  2013إلى  2016استمرت أعداد الهجمات على التعليم بنفس معدﻻتها المبلغ بها في تقرير “التعليم تحت الهجوم  ،”2014واستمرت في اتخاذ نفس اﻷشكال.
ُ
وبدأت تقارير جميع أنواع الهجمات في اﻻنحسار في عام  ،2017وربما يعود السبب جزئيًا إلى اتفاقات وقف إطلق النار التي أعلنت في مناطق النزاع المختلفة بالسودان .وجاءت
المعلومات المتصلة بالتعليم من اﻷمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني ومصادر إعلمية .وأدى التضييق على الوصول إلى مناطق النزاع في السودان إلى صعوبة التحقق من
المعلومات المتوفرة.

الهجمات على المدارس
أضر القصف الجوي من قبل القوات الحكومية بعشرات المدارس وأدى إلى تدمير بعضها ،على امتداد الفترة التي يغطيها التقرير .وكانت منطقة دارفور ووﻻية جنوب كردفان هما
المنطقتان اﻷكثر تضرًرا من هذه الهجمات .وذكرت التقارير أن الهجمات في دارفور كانت بنفس معدﻻتها المبلغ بها في تقرير “التعليم تحت الهجوم  ،”2014وكذلك كانت
الهجمات في جنوب كردفان ،حيث كانت بنفس معدﻻتها في عامي  2011و .2012ولم يتوصل التحالف العالمي لحماية التعليم من الهجمات إلى تقارير حول هجمات على
المدارس في عام  ،2017وربما يعود السبب جزئيًا إلى وقف الحكومة ﻹطلق النار عام  2016في دارفور ،ووقف إطلق النار بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال
الذي كان سارًيا في جنوب كردفان وأبيي والنيل اﻷزرق.
وفي عام  2013أفادت اﻷمم المتحدة بوقوع  3غارات جوية حكومية على مدارس ،في قرية دورسا بوﻻية وسط دارفور ،وبلدة أم داديتي بوﻻية جنوب دارفور ،وقرية تابت بوﻻية
ً
شمال دارفور .وأضرت كل من الغارات الجوية أيضا بالمدارس وأصابت ما يبلغ مجموعه  6طلب .كما ذكرت اﻷمم المتحدة وقوع هجمات مسلحة من مجهولين استهدفت
13
المدارس في ﻻبادو بشرق دارفور بالنهب ،في أبريل/نيسان 2013.
وفي الوقت نفسه ،فأثناء النصف اﻷول من  2013أشارت التقارير الصادرة عن اﻷمم المتحدة ومنظمات مجتمع مدني ومنافذ إعلمية في جنوب كردفان ،إلى إضرار القوات
ً
الحكومية بثلث مدارس ،فضل عن إضرار هجوم بقذائف الهاون من قبل الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال بمدرسة أخرى:

•

أفادت اﻷمم المتحدة بسقوط قذيفة هاون أطلقتها الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال في فناء مدرسة المنار اﻻبتدائية للصبية في كادوقلي ،ما أدى إلى إصابة
14
صبي عمره  10أعوام.
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•

ذكر تقرير صدر عن اﻷمم المتحدة أن طائرة حكومية قامت في فبراير/شباط ومارس/آذار  2013بقصف قرى في مناطق دﻻمي وبورام في وﻻية جنوب كردفان ،ما أضر
15
بعدة بنايات بينها مدرستين.

•

في  16مايو/أيار  2013أصابت  4قنابل أطلقتها القوات المسلحة السودانية مدرسة اﻷب كليف اﻻبتدائية لﻸيتام ،فيما كان الطلب يتناولون الغداء ،بحسب “تقارير
16
النوبة” .ونقلت التقارير إصابة صبي عمره  9أعوام جراء الهجوم ،حيث أصابت شظية ساقه.

واستمرت الهجمات في اﻹضرار بالتعليم على مدار عام  .2014وقد وثقت اﻷمم المتحدة  10وقائع إضرار بمدارس وتدمير مدارس في دارفور 17.ومن بينها ،أفادت اﻷمم المتحدة
بنهب وإحراق مدرستين إبان القتال بين القوات الحكومية والجيش الشعبي لتحرير السودان-مينا مناوي ،في قرية أومقونيا ،بوﻻية جنوب دارفور ،في فبراير/شباط 2014.18
ً
وفي  2014أيضا نقلت التقارير إضرار القصف الحكومي وتدميره لمدارس في جنوب كردفان .ذكرت هيومن رايتس ووتش أن القوات المسلحة الحكومية قصفت  5مناطق بها
مدارس  3مرات على اﻷقل خلل عامي  2014و 2015.19وأفادت “تقارير النوبة” من جانبها بوقوع  3هجمات على مدارس:

•

أصيبت مدرسة بمنطقة كودة في جبال النوبة بصواريخ أسقطتها طائرة تابعة للقوات المسلحة السودانية في  1يناير/كانون الثاني 2014.20

•

وثقت “تقارير النوبة” هجومًا شهد إسقاط القوات المسلحة قنابل على مدرسة طبانية اﻻبتدائية.

•

في  20ديسمبر/كانون اﻷول  2014سقطت قنابل – حسب التقارير – على مدرسة بمنطقة كاتشا أثناء القتال بين القوات المسلحة والحركة الشعبية لتحرير
22
السودان-شمال.

21

ولقد استمرت الهجمات على المدارس في عام  ،2015حيث أفادت اﻷمم المتحدة بـ  13واقعة على مدار العام في دارفور 23.على سبيل المثال وثقت اﻷمم المتحدة نهب 6
مدارس من قبل أعوان القوات الحكومية بقرى محيطة بشرق جبل مرة في يناير/كانون الثاني  ،2015وتدمير مدرسة في شرق دارفور أثناء القتال بين قبيلتي الرزيقات والهبانية
24
في تاريخ غير معلوم.
كما ذكرت التقارير اﻹضرار بمدارس في جنوب كردفان جراء القصف الجوي والنهب في عام  .2015ومن اﻷمثلة:

•
•

أكدت العفو الدولية وقوع  4غارات قصف جوي على  4مدارس في وﻻية جنوب كردفان في عام  ،2015ما أدى إلى وفيات وإصابات وتدمير موسع لحق بالممتلكات،
25
ونزوح بعض اﻷفراد.
ُ
في  28مارس/آذار  2015احترقت مدرسة ونهبت أثناء مصادمات بين الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال وقوات اﻷمن الحكومية في محلية هبيل بوﻻية جنوب
26
كردفان ،بحسب اﻷمم المتحدة.

وثقت اﻷمم المتحدة  20هجوًما على مدارس في دارفور خلل عام  ،2016وهو ما يمثل زيادة ،مقارنة بـ  13واقعة وثقتها اﻷمم المتحدة في  2015.27وليس من الواضح متى
وقعت الهجمات في عام  2016وما إذا كانت قد وقعت بعد إعلن الحكومة وقف إطلق النار في يونيو/حزيران.
وفي عام  2016تلقت اﻷمم المتحدة تقارير لم تتحقق منها حول هجمات على  3مدارس في وﻻيات جنوب كردفان والنيل اﻷزرق وأبيي 28.وذكرت تقارير إعلمية منفصلة تفاصيل
الهجمات الثلث على مدارس في جبال النوبة بوﻻية جنوب كردفان:

•

نقلت عدة منافذ إعلمية أنه في  25مايو/أيار  2016أسقطت القوات الحكومية قنبلتين بمظلت من طائرات ،على مجمع مدرسة سان فنسنت اﻻبتدائية في جبال
29
النوبة ،ما أضر بقاعات الدرس وبمكتبة المدرسة مع إصابة معلم كيني.

•

أفاد “راديو دابانغا” أنه في أبريل/نيسان  2016قصفت طائرة حكومية مدرسة في دﻻمي بوﻻية جنوب كردفان ،ما أدى إلى تدمير الفصول ومقتل مدير المدرسة
ُ
وإصابة اثنين من الطلب بلغت أعمارهما  8و 11عامًا .وذكر التقرير اﻹخباري أن هذه هي خامس مدرسة بالمنطقة تدمر جراء القصف الجوي في شهري مارس/آذار
30
وأبريل/نيسان.
ً
طبقا لتقارير النوبة ،فهناك مدرسة أخرى ُدمرت بمنطقة جبال النوبة في  28مايو/أيار  ،2016أثناء القتال بين القوات المسلحة والحركة الشعبية لتحرير
31
السودان-شمال.

•

وقت كتابة هذه السطور ،لم يكن التحالف العالمي قد توصل إلى تقارير بهجمات على المدارس في عام .2017

الهجمات على طلب المدارس والمعلمين والعاملين اﻵخرين بالتعليم
على امتداد الفترة التي يغطيها التقرير ،علق الطلب والمعلمون وعاملون آخرون بالتعليم في مرمى النيران المتبادلة بين أطراف القتال ،كما حدث في الفترة  2013-2009التي
يغطيها تقرير “التعليم تحت الهجوم  .”2014وكما ورد في التقرير السابق ،استخدمت الحكومة القوة رًدا على اﻻحتجاجات الطلبية والمعارضة السياسية المتصورة من قبلهم،
ووقعت أغلب تلك اﻷحداث في منطقة دارفور .وظهرت تقارير متفرقة عن وقائع في دارفور وجنوب كردفان والنيل اﻷزرق.
تضرر الطلب والمعلمون في دارفور جراء هجمات على التعليم خلل عامي  2013و .2014أثناء تلك الفترة المذكورة ،أفاد “راديو دابانغا” في سبتمبر/أيلول  2014بأن معلمي
التعليم اﻷساسي في شمال دارفور احتجوا على مقتل  7زملء لهم خلل العام السابق .واتهموا ميليشيات موالية للحكومة بالمسؤولية عن أحدث هجوم استهدف معلمين.
كما نقلت التقارير إطلق القوات الحكومية الذخيرة الحية على جماعات من الطلب أثناء حادثين بمنطقة دارفور في عام  ،2013واستهدف مجهولون الطلب في واقعة واحدة على
اﻷقل في عام  .2014ومن أمثلة الهجمات:
32
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•

أفادت تقارير إعلمية محلية أنه في  7يوليو/تموز  2013أطلق جندي الذخيرة الحية على طلب احتجوا على تأخرهم المطول في طابور انتظار تحصيل أوراق مطلوبة
ُ
33
للتقديم في الجامعات ،في نياﻻ بجنوب كردفان .قتل طالب وأصيب  4آخرين.

•

بحسب مصادر إعلمية سودانية ،ففي  29سبتمبر/أيلول  2013أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية على طلب بالثانوية أثناء تظاهرهم احتجاجًا على
34
ارتفاع رسوم اﻻختبارات الوطنية في شمال دارفور ،فقتلوا طالبًا واحًدا على اﻷقل وأصابوا ما ﻻ يقل عن  10آخرين.

•

توصلت تقارير إعلمية إلى اختطاف معلم في دارفور في  16يوليو/تموز  ،2014ونسب “راديو دابانغا” الواقعة إلى عناصر من ميليشيا موالية للحكومة .وليست تطورات
35
عملية اﻻختطاف معروفة.
36

•

نقل “راديو دابانغا” ذبح معلم بمدرسة ثانوية في سبتمبر/أيلول  ،2014واتهم في الواقعة عناصر من ميليشيا موالية للحكومة.

•

ً
طبقا لصحيفة “سودان تريبيون” فقد اعتقلت القوات الحكومية  9معلمين في دارفور في شهر سبتمبر/أيلول  2014على خلفية مشاركتهم في إضراب احتجاجًا على عدم
37
دفع الرواتب.

•

ذكر “راديو دابانغا” أنه في يوم مجهول من أسبوع  30-23نوفمبر/تشرين الثاني  ،2014اختطف رجال في زي عسكري طالبة بالثانوية وهي في طريقها من المدرسة
38
إلى البيت في شمال دارفور .وليس سبب اختطافها معلومًا أو إلى أين تم اقتيادها.

ولقد أضر العنف بالمعلمين في غرب كردفان بدءًا من  ،2015وهو العام الذي شهد تصعيد الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال لعملياتها بالمنطقة وتص ًعيد الحكومة لردها.
على سبيل المثال ذكرت اﻷمم المتحدة واقعة في تاريخ غير محدد في أبريل/نيسان  2015عندما قتلت الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال عدًدا مجهوﻻ من العاملين
39
بالتعليم في وﻻية غرب كردفان.
ً
وفي عام  2015أيضا ذكر المركز اﻻستشاري لبحوث اللجوء ( )ARCأن قوات اﻷمن الحكومية أطلقت الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية لفض مظاهرات لطلب بالمدارس
ُ
اﻻبتدائية لم تعرف دوافع تظاهرهم ،في وﻻية النيل اﻷزرق في أكتوبر/تشرين اﻷول 2015.40
ولقد وقعت حوادث أضرت بمعلمين وطلب في كل من دارفور وجنوب كردفان في عام  ،2016وهناك واقعة واحدة فقط في كل من المنطقتين تم التبليغ بها:
ُ
• في الربع اﻷول من  2016ذكر مركز بحوث اللجوء أن طالبًا قد قتل أثناء مصادمات بين الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال والقوات الحكومية في إحدى قرى
41
جنوب كردفان ،أثناء اختبارات المدارس اﻻبتدائية.

•

أفادت صحيفة “سودان تريبيون” بقيام مسلحين مجهولين في  15سبتمبر/أيلول  2016بإطلق النار على طلب ما أودى بحياة  3طلب وإصابة  2آخرين في كاس
42
بجنوب دارفور .وادعى قياديون محليون بأن جماعات مسلحة غير تابعة للدولة نشطة بالمنطقة هي المسؤولة عن الهجوم.

ً
أضر العنف بالطلب في دارفور أيضا في عام  ،2017لكن بشكل متفرق ،حيث وقع حادثان خلل العام ،بحسب المصادر اﻹعلمية:

•
•

نقلت التقارير اختطاف القوات التشادية لطالب من مدرسة قرآنية بمحلية سربا في غرب دارفور في  29أكتوبر/تشرين اﻷول  ،2017وقد اقتادوه في اتجاه الحدود
43
التشادية .وقال شاهد عيان لجهة إعلمية إن دافع الهجوم غير واضح.
ً
في  10نوفمبر/تشرين الثاني  2017اقتحم مسلحون مجهولون مسكنا للمعلمين بمدرسة في بلدة مقلد بوسط دارفور وقتلوا اثنين من المعلمين .ولم ُيعرف الدافع وراء
44
الهجوم.

اﻻستخدام العسكري للمدارس
استخدمت قوات اﻷمن الحكومية والجماعات المسلحة غير التابعة للدولة المدارس كثكنات وقواعد عمليات في كل من دارفور وجنوب كردفان ،خلل الفترة التي يغطيها التقرير،
حيث وقعت  8حاﻻت على اﻷقل بين  2013و .2017توصل التحالف العالمي إلى تقارير أكثر عن هذا النشاط في الفترة  2017-2013مقارنة بالفترة  ،2013-2009واﻷخيرة أبلغت
خللها اﻷمم المتحدة باستخدام  3مدارس في جنوب كردفان وعدم استخدام أي مدارس في دارفور .وقد يكون اﻻختلف هنا بسبب تحّسن قدرات الرصد واﻹبلغ على مدار
الفترة التي يغطيها التقرير (.)2017-2013
أفادت اﻷمم المتحدة باستخدام  5مدارس عسكرًيا في دارفور بين  2013و 2016.45وربما اشتمل هذا على الوقائع اﻷربع التالية التي ذكرتها اﻷمم المتحدة:

•

تلقت اﻷمم المتحدة معلومات موثوقة حول اﻻستخدام العسكري لمدرسة واحدة في جنوب كردفان في عام 2014.46

•

أفادت اﻷمم المتحدة باستخدام  3مدارس في دارفور ،من قبل قوات اﻷمن السودانية ،في عام 2016.47

كما أفادت اﻷمم المتحدة باستخدام القوات الحكومية لمدارس في جنوب كردفان:

•

وثق تقرير صدر عن اﻷمم المتحدة استخدام مدرستين كمعسكرات في سبتمبر/أيلول  :2014مدرسة الجديد اﻷساسية في محلية أبو جبيهة ،ومدرسة سوق الجبل
48
اﻷساسية في محلية العباسية.

•

وثقت اﻷمم المتحدة استخدام مدرسة في كادوقلي ،بوﻻية جنوب كردفان ،على يد جهاز اﻷمن والمخابرات الوطني في مارس/آذار  2016.49بحسب التقارير كانت
50
المدرسة مغلقة أثناء العطلة في ذلك الحين ،لكن سرعان ما تم إخلئها بعد مطالبات من اﻷمم المتحدة ووزارة التعليم بذلك.
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العنف الجنسي من قبل اﻷطراف المسلحة في المدارس والجامعات وفي الطريق إليها ومنها
ً
بناء على معلومات من اﻷمم المتحدة ،تعرض أطفال في دارفور للغتصاب في سياقات متعددة ،بما في هذا في الطريق إلى المدارس ومنها 51.وذكرت اﻷمم المتحدة أيضا أن
القوات الحكومية والجماعات الموالية لها قد ظهرت بحقها ادعاءات بارتكاب أعمال اغتصاب فردي وجماعي ضد نساء وفتيات في دارفور 52.وظهرت تقارير عن واقعتين على اﻷقل
اشتملتا على العنف الجنسي أو التهديد بالعنف الجنسي ،من قبل قوات حكومية بحق طلب ،على النحو التالي:

•

في  5و 6أكتوبر/تشرين اﻷول  ،2014أخلت القوات الحكومية بالقوة نحو  70طالبة من مجمع سكن طالبات الزهراء في دارفور ،الملحق بجامعة الخرطوم ،وقامت بضرب
الطالبات واعتقال  18طالبة رفضن المغادرة .وقالت الطالبات لـ هيومن رايتس ووتش إنهن تعرضن للضرب واﻻستجواب من قبل جهاز اﻷمن والمخابرات الوطني قبل
اصطحابهن إلى سجن أم درمان للنساء 53.وتلقت وزارة الخارجية اﻷمريكية تقارير عن اتهام القوات الحكومية للطالبات بمناصرة جماعات متمردة في دارفور وتعريضهن
55
للعنف الجنسي والبدني 54.وأفادت هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية باغتصاب قوات اﻷمن الحكومية لطالبة أثناء تلك الواقعة.

•

أفادت كل من منظمة التنمية اﻻجتماعية السودانية ( – )SUDOوهي جمعية أهلية في المملكة المتحدة – و«راديو دابانغا” ،بأنه في مارس/آذار  ،2015تم اﻻعتداء
على  10فتيات و 7صبية كانوا يسيرون في طريقهم إلى اﻻختبارات النهائية بمدرسة في وسط دارفور .وتعرضت فتاتين إلى  5فتيات للغتصاب ،وتم اختطاف  8فتيات.
56
اتهمت منظمة التنمية اﻻجتماعية السودانية قوات الدعم السريع في الواقعة ،في حين نسبها “راديو دابانغا” للقوات الحكومية.

الهجمات على التعليم العالي
وقعت أعمال عنف في مظاهرات جامعية ،حيث ُيزعم استخدام قوات اﻷمن للقوة المفرطة ضد المتظاهرين 57.وكانت المظاهرات سلمية في بعض اﻷحيان ،لكن في أحيان أخرى
58
نقلت التقارير أن بعض الطلب كان معهم أسلحة ،ومنها عصي معدنية وحجارة وسلسل حديدية.
ً
طبقا لـ هيومن رايتس ووتش فقد وقفت الشرطة أمام مساكن الطلب وتحرشت بالطالبات وهن يدخلن ويخرجن منها 59.كما سلطت العفو الدولية الضوء على حملة الحكومة
القمعية على طلب الجامعات الذين جاهروا بالحديث عن الوضع اﻹنساني المتدهور في دارفور ،وكانت الحملة من تنفيذ جهاز اﻷمن والمخابرات الوطني وطلب ينتمون إلى
حزب المؤتمر الوطني الحاكم 60.ومن وقائع العنف اﻷخرى في سياق التعليم العالي ،اﻻقتتال بين أنصار مختلف اﻷحزاب السياسية في حرم الجامعات ،وبعض الهجمات مجهولة
الدوافع.
ُ
ولقد ظهرت تقارير عما ﻻ يقل عن  30هجمة على التعليم العالي أثناء الفترة التي يغطيها التقرير .وبلغت هذه التقارير ذروتها في عام  ،2015عندما تم اعتقال المئات وقتل 12
ً
ُ
شخًصا على اﻷقل 61.لكن إجماﻻ كان مستوى العنف أقل من نظيره في الفترة  ،2013-2009عندما أصيب مئات الطلب واعتقل أكثر من ألف آخرين في شتى أنحاء السودان.
وثقت مصادر عديدة الوقائع الست التالية التي مست طلب الجامعات في عام  ،2013وأغلبها من صنيعة قوات اﻷمن وهي متصلة بالقمع الحكومي للمظاهرات التي خرجت
احتجاجًا على الوضع في دارفور .وبحسب التقارير تم اعتقال أكثر من مئة طالب في تلك الهجمات وأصيب ما ﻻ يقل عن  15آخرين:

•

ذكرت هيومن رايتس ووتش ومصادر أخرى بأنه في مايو/أيار  2013لحقت إصابات بـ  9طلب في جامعة الفاشر في شمال دارفور .كان الطلب في اجتًماع عام عندما
اقتحم  70طالبًا من جماعة مسلحة موالية للحكومة الحرم الجامعي .اندلعت المواجهات وأطلق عناصر الميليشيا النار في الهواء ،فأصابوا طالبًا واحدا .ومع محاولة
62
الطلب الفرار ،أطلقت الشرطة وأعوان اﻷمن والمخابرات لدى بوابة الجامعة النار على الحشد فأصابوا  8آخرين.

•

توصلت هيومن رايتس ووتش إلى قيام عناصر المخابرات في  16يونيو/حزيران  2013باعتقال  5نشطاء طلبيين من دارفور في  3مواقع منفصلة في الخرطوم وأم
63
درمان .وتم احتجاز الطلب لشهر واحد على اﻷقل.
ً
في  16يونيو/حزيران  2013أيضأ ظهرت تقارير عن اندﻻع أعمال العنف في الجامعة اﻷهلية بأم درمان ،بين الطلب المناصرين لحزب المؤتمر الوطني الحاكم وطلب
64
الجبهة الشعبية المتحدة ،وهي مجموعة على صلة بالحركة/الجيش الشعبي لتحرير السودان.

•

أفاد اﻹعلم المحلي بأن  22طالبًا من دارفور تعرضوا للتوقيف في سبتمبر/أيلول  ،2013وأصيب بعضهم أثناء اعتصام بجامعة السلم في غرب كردفان .وكان هذا في
سياق اﻻحتجاجات التي عمت أنحاء البلد ضد السياسات الجامعية التي تطالب طلب دارفور بدفع رسوم للتعليم ،رغم اتفاق سياسي أبرم بإعفاء طلب دارفور من دفع
ّ
65
هذه الرسوم .استخدمت الشرطة الذخيرة الحية والضرب بالهراوات وبنادق الرش والغاز المسيل للدموع ضد المحتجين.

•

أفادت “باحثون في خطر” بأنه في  29أكتوبر/تشرين اﻷول  2013داهمت قوات اﻷمن الحكومية اجتماًعا انعقد في جامعة اﻷحفاد بالخرطوم للوقوف على موقف موحد
66
من حملة القمع الحكومية التي استهدفت اﻻحتجاجات المتصلة بالوضع في دارفور .تم توقيف  9أساتذة واحتجازهم حتى اليوم التالي.

•

كما تحملت الحكومة مسؤولية المزيد من أعمال العنف ضد المظاهرات الطلبية ،ﻻ سيما طلب دارفور والطلب الذين تظاهروا احتجاجًا على الوضع في دارفور على مدار عام
 .2014وكما حدث في عام  ،2013فقد تم اعتقال أكثر من مئة طالب من قبل قوات اﻷمن وأصيب  12آخرين على اﻷقل .كما تناقلت التقارير مقتل طالب واحد على يد القوات
الحكومية في  .2014واشتملت وقائع العنف المذكورة على ما يلي:

•

أفادت شبكة “باحثون في خطر” والعفو الدولية بأنه في  11مارس/آذار  2014أطلقت قوات اﻷمن الحكومية الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع على طلب شاركوا
في مظاهرة بجامعة الخرطوم ،فقتلوا طالبًا وأصابوا  7آخرين .كما أوقفوا أكثر من  100طالب من المتظاهرين .وكان الطلب يتظاهرون ضد تصعيد العنف في دارفور.
ُ
ً
68
وأفاد “راديو دابانغا” بأن قوات اﻷمن تعاملت بعنف أيضا أثناء وقفة إحياء ذكرى الطالب الذي قتل ،بعد أيام من واقعة قتله.

67

•

أفادت شبكة “باحثين في خطر” بواقعتين آخريين في  2014تعرض خللها عدة طلب جامعيين ﻹصابات عندما فضت قوات اﻷمن احتجاجات طلبية.

69
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•

وأفادت شبكة “باحثون في خطر” بأنه في  21مايو/أيار  2014تعرض اﻷستاذ الجامعي والناشط صديق نورين علي عبد الله للحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي ودون
ُ
71
اتهامات في سجن العبيد ﻷكثر من  4أشهر 70.وقيل إنه احتجز بسبب موقفه من الوضع في دارفور.

•

قال ناشط طلبي للعفو الدولية إن عناصر اﻷمن والمخابرات اعتقلوه  5مرات ،في أعوام  2003و 2007و ،2008ومرتين في مارس/آذار وسبتمبر/أيلول  .2014وفي
الواقعة اﻷخيرة تعرض الطالب للضرب المبرح على يد أعوان اﻷمن والمخابرات ومكث في الحبس اﻻنفرادي طيلة  10أيام .كما أجبره اﻷمن على تقديم عينة دم،
ويشتبه في أن أعوان اﻷمن والمخابرات تعمدوا إصابته بفيروس الكبد الوبائي (ب) أثناء احتجازه ،حيث تبين طبيب أنه أصيب بالفيروس بعد أسبوع من إخلء سبيله.
وبعد إطلق سراحه ،استمر أعوان اﻷمن والمخابرات في مراقبة تحركاته وأرسلوا إليه رسائل تهديد ،فهرب إلى مصر في فبراير/شباط 2015.72

ً
وفي  2015أفادت العفو الدولية بقيام قوات اﻷمن باحتجاز أكثر من  200طالب من دارفور تعسفا وقتل  13آخرين على اﻷقل في جامعات في شتى أنحاء السودان على مدار
العام 73.كما أفادت وزارة الخارجية اﻷمريكية بوقوع أعمال اعتقال وتعذيب محتمل بحق طلب دارفور ،على يد القوات الحكومية في سبتمبر/أيلول  2015.74ومن اﻷمثلة على
الهجمات التي استهدفت التعليم العالي:

•

ذكرت شبكة “باحثون في خطر” ومصادر دولية أخرى أن في  14أبريل/نيسان  2015استخدمت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع لفض مظاهرات طلبية
في جامعة الفاشر ،وكان المتظاهرون يطالبون بمقاطعة اﻻنتخابات العامة الخاصة بمنصب الرئيس ،وانتخابات البرلمان .وتم احتجاز  18طالبًا على اﻷقل واتهامهم
75
بجرائم .وتناقلت التقارير مثول الكثيرين منهم أمام المحكمة على مدار اﻷيام التالية ،وقد ظهرت بقع دم على ملبسهم وأمارات أخرى على تعرضهم للضرب.

•

ذكرت العفو الدولية أنه في أكتوبر/تشرين اﻷول  2015فرضت جامعة القرآن الكريم والعلوم اﻹسلمية رسومًا بأثر رجعي على طلب دارفور .ورًدا على هذا اﻹجراء نظم
نحو  500طالب من دارفور ندوة عامة في الحرم الجامعي يوم  13أكتوبر/تشرين اﻷول  ،2015وقد تمت مهاجمة التجمع من قبل نحو  70إلى  100طالب ينتمون للحزب
الحاكم ،ومن قبل أعوان الشرطة واﻷمن الوطني ،وكانت معهم أجهزة متفجرة وعصي معدنية .أسفر الهجوم عن إصابة  6طلب 76.وفي  25أكتوبر/تشرين اﻷول،
بحسب التقارير ،نظم طلب جامعة القرآن الكريم تجمًعا آخر لكن هاجمه من جديد أعوان اﻷمن وطلب ينتمون للحزب الحاكم ،فأصابوا  15طالبًا ،بحسب تقديرات العفو
الدولية .وفي اليوم التالي اعتقلت الشرطة  12طالبًا ثم أخلت سبيل  3طلب في اليوم نفسه ،واحتجزت التسعة اﻵخرين إلى تاريخ غير معلوم في شهر نوفمبر/تشرين
الثاني 2015.77

في عام  2016وثقت منظمات حقوقية واﻷمم المتحدة وجهات أخرى تجدد عنف قوات اﻷمن ضد طلب الجامعات في جميع أنحاء السودان ،بما يشمل استخدام الغاز المسيل
ُ
ّ
ُ
للدموع والرصاص المطاطي والضرب بالهراوات والذخيرة الحية في فض المظاهرات 78.وقعت أغلب أعمال العنف في شهر أبريل/نيسان  2016.79وقتل طالبين واعتقل العشرات،
وهو النسق المشابه لما حدث في عامي  2013و .2014من اﻷمثلة:

•

أفادت العفو الدولية بأنه في يناير/كانون الثاني  2016هاجمت قوات اﻷمن وطلب ينتمون للحزب الحاكم مظاهرة سلمية لطلب من دارفور في جامعة الجنينة .وقاموا
80
بضرب الكثير من الطلب بالعصي المعدنية وبأدوات أخرى ،وقتلوا طالبًا .واعتقلت قوات اﻷمن  27طالبًا من الفور والمساليت والزغاوة.

•

ً
طبقا لﻸمم المتحدة ،ففي  24مارس/آذار  2016اعتدى عناصر من اﻷمن الوطني على طالبة جامعية فيما كانت في طريقها إلى جامعة الجنينة في غرب دارفور.

•

ذكرت الجزيرة أنه في أبريل/نيسان  2016فتحت قوات اﻷمن النار على نحو  200طالب كانوا يتظاهرون على بيع بناية جامعة الخرطوم ﻻستخدامها كمزار سياحي،
ً 82
فقتلوا طالبا.
ً
ً
طبقا لشبكة “باحثون في خطر” ومنافذ إعلمية ،ففي  19أبريل/نيسان  2016هاجم أعوان اﻷمن الوطني طلبا شاركوا في اﻻنتخابات بجامعة كردفان ،فقتلوا طالبًا
83
وأصابوا  27آخرين.
ُ
أفادت اﻷمم المتحدة بأنه في  26أبريل/نيسان  2016اعتقل  7طلب من جامعة نياﻻ بجنوب دارفور جراء التظاهر ضد ارتفاع رسوم المواصلت العامة .وتناقلت التقارير
84
تعرضهم للضرب بالهراوات رهن اﻻحتجاز لمدة غير معلومة.

•

أشارت تقارير إعلمية إلى قيام جماعات مسلحة موالية للحكومة بإطلق النار على طلب وقتله ،وإصابة  3آخرين في الجامعة اﻷهلية بأم درمان بوﻻية الخرطوم ،في
 27أبريل/نيسان 2016.85

•

ذكرت شبكة “باحثون في خطر” أن عناصر اﻷمن الوطني قاموا في  5مايو/أيار  2016بمداهمة اجتماع انعقد بجامعة الخرطوم ،تباحث الطلب خلله كيفية الطعن على
86
قرار الجامعة بفصلهم جراء مشاركتهم في مظاهرات طلبية .قام الضباط بضرب واحتجاز  9طلب.

•
•

81

تناقص عدد الهجمات على التعليم التي تم التبليغ بها في عام  .2017ومن اﻷمثلة:

•

في  9مايو/أيار  2017دخلت الشرطة مساكن الطلب في جامعة بخت الرضا في وﻻية النيل اﻷبيض وأمرت الطلب بالمغادرة ،بعدما نظم طلب مظاهرة للحتجاج على
87
تزوير نتائج انتخابات اتحاد الطلب .وظهرت ادعاءات عن إطلق النار على  3طلب في تلك الواقعة ،وتم اعتقال  19طالبًا واحتجازهم لمدة غير معلومة.

•

في  15مايو/أيار  2017عقد اتحاد طلب دارفور بجامعة الزعيم اﻷزهري في شمال الخرطوم اجتماًعا لمناقشة الحق في التعليم المجاني ،فداهم عناصر اﻷمن الوطني
88
الحرم الجامعي واعتقلوا  15طالبًا من دارفور ،بينهم طالبتين ،وأصابوا  2آخرين .وليست مدة التحفظ على الطلب رهن اﻻحتجاز معروفة.

ذكرت العفو الدولية أن عناصر اﻷمن الوطني اعتقلوا نصر الدين مختار محمد ،الرئيس السابق ﻻتحاد طلب دارفور بجامعة القرآن الكريم والدراسات اﻹسلمية ،لدى بوابة
الجامعة في  22أغسطس/آب  2017.89تم إخلء سبيله دون اتهامات في  28يناير/كانون الثاني 2018.90
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