
 بیان من جمموعة مساندة الثورة السودانیة-أملانیا حول

  الكشف عن قیام قوات الدعم السریع بتشغیل مراكز إستجواب

 وإحتجاز غري قانونیة يف السودان

 

 اإلثنني، 28 دیسمرب 2020

 

 يف وقت سابق من الشهر اجلاري، مت اختطاف هباء الدین نوري

 من سوق مبنطقة الكالكلة باخلرطوم و بعد مخسة أیام، مت

 العثور على جثته تظهر علیها عالمات التعذیب الوحشي.

 أفاد املتحدث باسم احلكومة اإلنتقالیة السودانیة ووزیر

 اإلعالم فیصل حممد صاحل يف مؤمتر صحفي قبل یومني أن هباء قد مت

 إستجوابه يف مركز تابع لقوات الدعم السریع. ضرب هذا اخلرب

 اتمع املدني السوداني مثل الزلزال. كان هذا أول دلیل

 یظهر أن قوات الدعم السریع تدیر مراكز الظل األمنیة

 اخلاصة هبا، بشكل مستقل عن اهلیاكل الرمسیة للدولة وخارج

 إطار القانون متامًا. وقد ذّكر هذا كل سوداني إعُتقل بـ

 "بیوت األشباح" يف النظام السابق، واليت إختفى فیها

 الكثريون، وتعرضوا للتعذیب والقتل إبتداًء من أوائل

 تسعینیات القرن املنصرم.

 قوات الدعم السریع هي هیئة شبه عسكریة یقودها حممد محدان

 دقلو (املعروف باسم "محیدتي")، وهو نائب رئیس جملس

 السیادة احلايل، وبالتايل على أعلى مستویات احلكومة. هذا

 بالضبط ما كتبته جمموعة مسادنة الثورة السودانیة-

 أملانیا والعدید من منظمات حقوق اإلنسان يف املاضي، فإن

 قوات الدعم السریع هي إعادة تسمیة ملیلیشیات اجلنجوید

 اليت متارس اإلبادة اجلماعیة، واملتهمة بارتكاب جرائم حرب يف



 دارفور وجنوب كردفان/جبال النوبة ووالیة النیل األزرق.

 كما ُتتهم املیلیشیا بتشویه وقتل وإغتصاب املتظاهرین، مبا

 يف ذلك يف ازرة اليت إرُتِكبت يف 3 یونیو 2019 لفض اإلعتصام

 السلمي الذي إستمر شهرین أمام القیادة العامة للجیش

 السوداني يف اخلرطوم.

 ويف بیان صدر يف نفس یوم إعالن الوزیر فیصل حممد صاحل، أعطى

 جتمع املهنیني السودانیني،الذي یتألف من عدة نقابات ومجعیات

 مهنیة والذي كان اهلیئة التنسیقیةالرئیسیة لإلحتجاجات

 خالل الثورة، مهلة 14 یومًا للحكومة. لتنفیذاملطالب

 التالیة:

 1. رفع أي حصانة حتمي املتورطني يف إعتقال وتعذیب هباء

 وتسلیمهم فورًا للتحقیق واملالحقة القضائیة.

 2. إغالق مراكز اإلعتقال التابعة لقوات الدعم السریع

 واإلفراج عن مجیع املعتقلني أو نقلهم إىل الشرطة. وینطبق

 هذا الطلب على أي مركز إعتقال تابع ألي جهة غري الشرطة.

 3. وضع ضوابط إلاء ومنع أي إعتقاالت إال من قبل الشرطة

 وبضمان إتباع اإلجراءات القانونیة الواجبة. [1]

 وحذر التجمع من أن عدم تنفیذ هذه املطالب سیؤدي إىل

 تصعید العمل املدني واإلحتجاجات يف الشوارع.

 يف أكتوبر من هذا العام، أطلقت جمموعة مساندة الثورة

 السودانیة- أملانیا  محلة #ال_للجنجوید . [2] نعتقد، كما

 یعتقد معظم السودانیني، أن قوات الدعم السریع متثل خطرًا

 جسیمًا وقائمًا على الشعب السوداني ومطالبه الثوریة

 باحلریة والسالم والعدالة وسودان دميقراطي یسع اجلمیع.

 اهلدف من احلملة هو إاء دعم  وسیاسة أملانیا و اإلحتاد

 األوروبي غري األخالقیة والفاسدة للسیطرة على اهلجرة ومتدید

 احلدود اخلارجیة، يف السودان. جعلت هذه السیاسة اإلحتاد

 األوروبي متواطئًا يف صعود میلیشیا قوات الدعم السریع،

 كما هو مفصل يف تقاریرنا السابقة.[3] بینما یتحدث اإلحتاد

 األوروبي وأملانیا علنًا وحبرارة عن تعزیز حقوق اإلنسان يف

 السودان، فإن عقد الصفقات مع املسؤولني السودانیني أدى يف



 الواقع إىل إنتعاش قوات الدعم السریع وإزدهارها وتعزیز

 قوهتا. لقد وضعت هذه القوة املیلیشیا يف وضع ميكنها من حتدي

 القانون بشكل صارخ مرارًا وتكرارًا، ومواصلة نظام اإلرهاب

 الذي كان طابعا يف السودان على مدى العقود الثالثة

 املاضیة.

 بعبارة صرحية، ساهم اإلحتاد األوروبي يف جعل قوات الدعم

 السریع الوحش املتعطش للدماء واملتعطش للسلطة كما هو

 علیه الیوم - وحش یستمر يف إحداث الفوضى يف حیاة املالیني

 من السودانیني مثل هباء.

 مقتل هباء وظالل البنیة التحتیة للعنف

 اليت كشف عنها، جتعل محلة #ال_للجنجوید أكثر إحلاحًا من أي

 وقت مضى. ندعوا مجیع الذین یتضامنون معنا ومع ثورتنا

 للحصول على املعلومات واملشاركة وإختاذ اإلجراءات. من خالل

 تضامنكم والتزامكم، ميكننا مواجهة نظام احلدود القاتل

 لالحتاد األوروبي وهبذا، إاء قوات الدعم السریع إىل األبد.
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 نشكركم مقدمآ على تفعیل اهلاشتاغات:

 

#EndJanjaweed 

#الثورة_مستمرة  #ال_للجنجوید  

 #تصفیة_وتفكیك_مقار_الدعم_السریع_لإلعتقاالت
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