بيان صحفي –  01يونيو 4102

على المجتمع الدولي أن يتحرك إلنهاء القصف السوداني "المكثف
وغير المسبوق" للمدنيين
وجه تحالف يضم  46منظمة ،تعمل على تقديم مساعدات انسانية أو على دعم جهود السالم في السودان ،رسالة إلى
مجلس األمن الدولي ،ومجلس السلم واألمن باالتحاد األفريقي ،وجامعة الدول العربية ياالبونهم فيها بننهاء "استهداف
المدنيين من قِبل الحكومة السودانية والميليشيات المسلحة المرتباة بها" ،وإجراء تحقيق مستقل في الهجمات األخيرة.
وحسب تلك الرسالة ،فقد بلغ هذا القصف ح ًدا من الشدة والكثافة "غير المسبوقة" في تاريخ النزاع في جنوب كردفان،
الذي دخل عامه الثالث هذا الشهر .وقد أوضح التحالف أن تلك الهجمات على المدنيين وممتلكاتهم تقع في أماكن بعيدة عن
خاوا المواجهة ،حيث ال توجد أهداف عسكرية ،وبالتالي فقد ترقى إلى مرتبة جرائم الحرب وجرائم ضد اإلنسانية.
لذلك ،ياالب التحالف بتحقيق فوري وغير منحاز ،من أجل الوقوف على الحقائق وتحديد المسؤولية عن أي جرائم تم
اقترافها.
تأتي تلك الهجمات البرية والجوية المنسقة في إاار حملة التصعيد العسكري على المناقتين (جنوب كردفان والنيل
األزرق) ودارفور ،والتي اعلنت الحكومة السودانية أنها تستهدف سحق التمردات المسلحة التي اال أمدها.
وقد قدم التحالف إلى مجلس األمن الدولي ،واالتحاد األفريقي ،وجامعة الدول العربية أدلة من الواقع على األرض ،تم
التحقق منها ،لدعم ما ذهب إليه في رسالته .فهناك لقاات فيديو وصور فوتوغرافية تظهر حجم الدمار الذي وقع على
مدى أربعة أيام في أواخر مايو ،عندما تم إلقاء  06قذيفة من الاائرات النفاثة واائرات األنتونوف على بلدة كاودا،
العاصمة غير الرسمية ألراضي المتمردين في جنوب كردفان .وقد سقات العديد من تلك القنابل على سوق كاودا،
وأصاب بعضها المنظمة اإلنسانية المحلية الرئيسية إصابات مباشرة ،بينما سقات قذائف أخرى بالقرب من مدرستين.
وقد جاءت تلك الهجمات في أعقاب قصف المستشفى الرئيسي في جبال النوبة ،بجنوب كردفان ،في األول من مايو.
وهناك تقارير أخرى من مراقبين ميدانيين تفيد بحدوث عمليات نهب ممنهج ،ونزوح جماعي (أكثر من  011,111خالل
أبريل ومايو ،أغلبهم في جنوب كردفان) وعمليات تدمير لمخازن غالل ،وآبار ،وحرق لمنازل في منااق كانت خاضعة
في السابق لسيارة المتمردين .تلك التقارير يعتبرها التحالف ذات مصداقية ،كما يعتقد أن مسؤولية العديد من تلك
الهجمات تقع على عاتق قوات الدعم السريع ،وهي ميليشيا ترعاها الحكومة وتضم العديد من أفراد "الجنجاويد" السابقين
الذي أوسعوا المدنيين في دارفور خرابًا منذ عِ قد مضى.
وقد صرحت نجوى كوندا ،المدير التنفيذي لمنظمة النوبة لإلغاثة وإعادة التأهيل والتنمية ،بأن "المدنيين حل بهم الرعب،
فأصبحوا يخشون الخروج من الجحور والكهوف لزراعة محاصيلهم ،وهو ما يعني زيادة المعاناة بعد بضعة شهور ،حيث
لن يجدوا ما يحصدون ".وقد أفادت تقارير األمم المتحدة بأن أكثر من  066.666إنسان قد نزحوا بالداخل أو "تضرروا
بشدة" جراء النزاع في المناطق التي تخضع إلى سيطرة المتمردين داخل جنوب كردفان والنيل األزرق.
ً
مشاهدا،
وأضاف سليمان بالدو ،المدير التنفيذي للمجموعة السودانية للديمقرااية أوالً" :نخشى أن يظل المجتمع الدولي
بينما تالق الحكومة السودانية حملة إرهاب وحشية على شعبها ،وتستخدم ،مرة أخرى ،الجوع سالحً ا في الحرب ".كذلك
قال الباقر مختار مدير مركز الخاتم عدالن لالستنارة والتنمية البشرية" :نحن ندعو حماة السلم واألمن الدوليين واإلقليميين
إلى التدخل لوقف العنف وإنهاء حالة اإلفالت من العقاب".

 //انتهى

مالحاا للمحرر:
للمزيد من المعلومات حول األدلة على الهجمات ،نرجو االاالع على الفيديو المصور والصور
الفوتوغرافية المصاحبة للرسالة.
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د .بالدو في زيارة إلى أديس أبابا حاليًا ويمكن االتصال به من خالل sulimanb933@gmail.com :أو +251 9421 92 697
د .الباقر مختار – مدير مركز الخاتم عدالن لالستنارة والتنمية البشرية ( ،)KACEويعد المركز أحد أبرز منظمات
المجتمع المدني السوداني ،ويعمل من أجل تحقيق السالم في السودان عبر تابيق مشاريع خاصة بالتنمية الثقافية وحقوق
اإلنسان ،كما يتابع األحداث في جنوب كردفان والنيل األزرق إلى جانب بعض األنشاة األخرى .تم تأسيس المركز في
الخراوم من قبل د .الباقر بعد انتهائه من دراسته وعمله بالخارج ،ولكن بعد اغالق المركز بشكل تعسفي من السلاات
السودانية عام  ،0602يباشر المركز عمله الحالي من كمباال.
د .الباقر في زيارة إلى لندن حاليًا ويمكن االتصال به من خالل albaqiralafif55@gmail.com :أو  +44 208 509 0569أو
+44 785 263 4952
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للجماعات السودانية المقهورة وكان أحد المفاوضين الرئيسيين ،ممثال عن أهل دارفور ،في العديد من مباحثات السالم.
هو اآلن باحث زائر في معهد دراسات حقوق اإلنسان ،جامعة كولومبيا ،والرئيس المشارك لمنتدى السودانين في ذات
المعهد .يعمل اآلن على كتاب بعنوان . Darfur Betrayed: An Insider Perspective:يمكن االتصال به من خالل:
 aa3109@colombia.eduأو +1 347 567 1491
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