مشروع كتابة القصة الحقيقية لحدث مذبحة الشباب المعتصمني
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الرسالة معدلة ،مجددا ،يف يوم .٢٠١٩/١١/٧
مل تصلني أية ردود من أحد ،لكن توفرت معلومات جديدة عن املذبحة أضيف بعضا
منها يف سعيي إلنشاء القصة الحقيقية.
اإلخوة األعزاء،
تجدون يف هذه الورقة ،حتى اآلن ،املحاولة األولية ،املتقدمة ،لرسد قصة مذبحة الشباب
املعتصمني ،واالعتداء عىل السكان املدنيني يف العاصمة املثلثة ،واقرتاف الجيش
والجنجويد مفظعات يف بقية أنحاء السودان ،والتي جرت بالتزامن مع املذبحة ذاتها،
 ٣يونيو واأليام القليلة بعده.
تتلخص الفكرة يف تركيب القصة الحقيقية القامئة عىل الوقائع الصحيحة ،أنها حدثت،
لتكون القصة تفصيلية ودقيقة وكافية ،كأساس للرواية الشعبية الرسمية الكاملة ،التي
ستتمخض مستقبال عن عمل اللجان الشعبية لتقيص الحقيقة ،وعمل املحاكم الشعبية،
ونتائج املحكمة الشعبية الدولية ملحاكمة الدول املتواطئة مع جرمية العسكر يف
السودان ،واملبادرات األخرى الجارية ،مثل مبادرة تجمع أرس الشهداء ،ومبادرة
"مفقودون" ،واملجهودات الفردية بنرش الشهادات بالفيديو يف اليوتيوب والفيسبوك.
فأرجو ،مجددا ،بإلحاح ،اإلضافة أو التعديل أو التصحيح يف هذه الرواية يف هذه الورقة،
وكذا إجراء تعديالت يف لغتها ،قصد تحويلها يف النهاية إىل ورقة أساس تحمل القصة
الحقيقية املعروفة اآلن عن أحداث  ٣يونيو.
أرى أال نحدد عدد الصفحات لهذه القصة الحقيقية ،ألنا أصال سنتمكن من إعداد
ملخصات يف صفحة واحدة ،وصفحتني ،وأربعة ،وعرشة أو أكرث.
أي ،أن يتم تقديم أدق التفاصيل املتأكَّد منها بشأن كل واقعة ،وميكن أن تكون القصة
يف مائة صفحة ،يف البداية ،ومن بعد أن يتم إعداد عدة ملخصات منها مرقمة بصورة
متفردة ،يف أربعني صفحة ،وعرشين ،وعرشة ،وستة ،وأربعة ،وصفحتني ،وصفحة
واحدة.
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أيضا ،أرجو أن تقدموا الصور والفيديوهات والتسجيالت الصوتية والرسومات ،املنشورة
أو غري املنشورة ،لتطوير هذه القصة ،بتسجيل الروابط للمصادر.
والطريقة لإلسهام هي أن تكتب رقم الصفحة والفقرة من هذه الورقة ،ثم أن تكتب
يف ورقتك التصحيح أو التعديل أو اإلضافة ،أو أن تسجله صوتيا ،وأن ترسله يل
بالواتساب  ،٠٠١٢٠٦٩٢٠٠٦١٣أو بأي وسيط آخر يف الفيسبوك Ushari Ahmad Mahmud
 ،Khalilال  Ushari Khalilامله َّكر ،أو أن ترسل رسالة إىل بريدي اإللكرتوين .ushari@outlook.com
سأكتب القصة النهاية وستتم مراجعتها من مجموعة صغرية من لجان املقاومة.
يف النهاية ستكون الورقة جامعية ،ومملوكة للجان املقاومة ،التي ستختم أية لجنة منها
أختارها عىل النسخة األخرية )كاملسودة الدامئة املتجددة كلام ظهرت وقائع جديدة(،
وأن تكتب لجنة املقاومة أنها منها ،وتقرر نرشها ،مام ال مينع آخرين من إنشاء قصص
بديلة إن أرادوا ،لكن هذه القصة ،وال نسميها "رواية" ،ستظل أكرث القصص مصداقية
وقوة.
وكام قلت إنه من األفضل أن تكون القصة يف مائة صفحة ،ليك تتم االستفادة منها يف
تأطري أي عمل قانوين أو شعبي أو علمي أو فني بشأن الحدث.
سأصمم النسخ جميعها يف برنامج إنديزاين ويب دي إيف ،بطريقة تسمح بإدراج
الفيديو ذاته يف النص لفتحه من داخل النص يف كمبيوتر أو آيفون أو آيباد ،وميكن
طباعة القصة ورقيا.
بالطبع ستكون القصة النهائية ذاتها مفتوحة للتعديل والتصحيح والتحديث كلام
ظهرت معلومات جديدة.
املطلوب تعليقاتكم بنهاية يوم ] ،٢٠١٩/٨/٢٠عرشة أيام فقط[ ،الذي مر دون أي إسهام
من أحد ،فأقرر ترك املوعد مفتوحا وأستمر يف تقديم املسودات املتطورة واملحدثة،
ولنعتمد هذه الورقة عىل أنها املسودة رقم  ٣بتاريخ  ٧نوفمرب .٢٠١٩
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ملخص وقائع  ٣يونيو
مذبحة الشباب المعتصمني
الهجوم الواسع النطاق والمنهجي
.١

آالف الجنود من الجيش السوداين،
يف فجر يوم االثنني  ٣يونيو  ،٢٠١٩شن ُ
والجنجويد ،وقوات جهاز األمن واملخابرات الوطني ،وقوات الرشطة،
واملليشيات اإلسالمية ،شنوا هجوما واسع النطاق ومنهجيا منظام ،عىل
الشباب املدنيني املعتصمني يف امليدان املكشوف أمام بوابات القيادة العامة
للقوات املسلحة ،بعد يومني من عملية سميت "نظافة منطقة كولومبيا"،
وهي املنطقة املجاورة مليدان االعتصام ،والواقعة عىل شاطئ نهر النيل
األزرق.

.٢

جاء الجنود املهاجمون من جنويب منطقة االعتصام ،ورمبا من جهات أخرى،
صوب الشباب املحصورين يف ميدان االعتصام ،واملتحركني ،عند بداية
الهجوم ،يف امتدادات امليدان القريبة يف :جرس الحديد ،منطقة النفق ،نهر
النيل األزرق ،مبنى التدريب املهني ،مستشفى العيون التعليمي ،معهد
األشعة ،ومناطق امتدادية أخرى سيتم التعرف عليها.

.٣

كان املهاجمون يرتدون األزياء الرسمية املتبادلة بني وحداتهم املختلفة،
وممتطني عربات التاترش البيضاء والزرقاء والخرضاء والكاموفالجية،
املعروفة كمركبات بلطجية القوات النظامية ،معذبة الشعب السوداين.

.٤

وكانوا كذلك جاءوا ومعهم عربات كبرية ،منها الدفارات املعروفة .وظهر
من بينهم ،بعد بدء الهجوم ،مئات الراجلني يرصخون املوت للثوار ويطالبون
الثوار بأن يهتفوا "عسكرية".
٣

األسلحة
.٥

كان هؤالء الجنود مسلحني مبدافع الدوشكا املخصصة للمعارك الحربية،
وبالبنادق بعضها ذات مناظري ،وباألسلحة البيضاء مثل سكاكني الذبح
متعددة األغراض للذبح وحلق شعور الشباب.

.٦

وجاءوا بالعيص ،وخراطيش البالستيك ،وسيطان الجِلد ،وبأرجلهم ذات
األحذية العسكرية الغليظة للركل وما تعداه ،وأيديهم للقبض واللطم،
ولتحسس أجساد النساء ،وخمش الهواتف واملمتلكات الصغرية ،وجاءوا
بألسنتهم الحداد امل ُط َّرقة بالشتائم والبذاءات املعلَّبة.

.٧

كذلك جاءوا ومعهم الطوب األسمنتي ،البلوكات املعروفة ،قصد تقييد
أجساد الشباب الثوار قبل اإللقاء بهم ،أحياء ،أو مقتولني مذبوحني ،يف نهر
النيل.

.٨

وجاءوا أيضا مبواد وأدوات لحرق األجساد الحية والخيام املنصوبة ،وعلب
الطالء وال ُف َرش ملسح آثار جامليات وفنون ثورة الشباب.

.٩

ولنتذكر دامئا أنهم كانوا جاءوا مسلحني بأعضائهم التناسلية الذكورية،
وباألدوات من نوع الكرينج ،قصد اغتصاب اإلناث الثائرات.

 .١٠يف خالل ساعات قليلة ،أعمل هؤالء الجنود أشكال أسلحتهم املختلفة
لتنفيذ املذبحة املدبرة ،وهم نفذوا املذبحة املدبرة وفق الخطة املرسومة
لهم سبقا ،بحذافريها.
اتخاذ القرار ،وإصدار الربهان التوجيهات للتخطيط للمذبحة وتنفيذها
 .١١هذه املذبحة ،كان أصال فكر فيها ،ثم و َّجه بالتخطيط لها ،وتنفيذها ،الفريق
أول ركن عبد الفتاح الربهان ،رئيس املجلس العسكري االنتقايل ،ونائبه قائد
الجنجويد )قوات الدعم الرسيع( ،الفريق أول محمد حمدان دقلو حميديت،
٤

وأعضاء املجلس اآلخرين :الفريق أول جامل الدين عمر إبراهيم ،رئيس
اللجنة األمنية ]وزير الدفاع الحايل[؛ الفريق أول ركن شمس الدين كبايش
إبراهيم؛ الفريق يارس عبد الرحمن حسن العطا؛ اللواء مهندس بحري
مستشار إبراهيم جابر إبراهيم –جميعهم اليوم يف رئاسة الدولة يف املجلس
السيادي.
الدعم السعودي اإلماراتي المصري
 .١٢كان هؤالء الجناة العسكر تحصلوا ،من دول اإلمارات والسعودية ومرص،
عىل التحريض املرغوب والتشجيع ،وعىل الدعم االستشاري ،واملادي من
حيث الرشاوى واإلعانات املالية والعتاد العسكري مثل عربات الهمر
املدرعة املنقولة جوا من دولة اإلمارات للمشاركة يف تقتيل الشعب
السوداين ،والوعد بالوساطات وبالدعاية للتغطية عىل جرمية العسكر،
ولضامن مقبولية رشعيتهم لدى الوسطاء والقادة األفريقيني الفاسدين،
ولدى أصحاب املصالح ،مثل االتحاد األوريب وحكومة ترمب.
 .١٣وكله كان لتنفيذ مثل هذه املذبحة املتفق عليها ،بينهم العسكر وبني
أسيادهم املحددين يف الدول الثالثة املعادية لشعب السودان ،وكذا لتنفيذ
مفظعات أخرى رضورية ،قصد وضع نهاية لوعد الدميقراطية بالسودان،
ولضامن بقاء املرتزقة السودانيني يف حرب السعودية واإلمارات يف اليمن،
وحامية مصالح الدول الثالثة يف األرايض واملمتلكات املخموشة بالعقود
التجارية الفاسدة ،ومنع استرشاء عدوى الثورة إىل الدول الثالثة ذاتها أو
غريها يف املنطقة.
رئاسة هيئة األركان المشرتكة للقوات المسلحة هي اليت وضعت خطة
المذبحة
رئيس هيئة
 .١٤بناء عىل التكليف الصادر إليهم من قبل املجلس العسكري ،أ َع َّد ُ
األركان املشرتكة للقوات املسلحة ]السابق[ ،الفريق أول ركن هاشم عبد
٥

املطلب أحمد بابكر ،خطة تنفيذ املذبحة ،دامئا يف معية مجموعته يف الهيئة
من كبار ضباط الجيش ممثيل جميع القوات العسكرية :محمد عثامن
الحسني؛ عبدﷲ املطري الفريض حامد؛ آدم هارون إدريس؛ مجدي إبراهيم
عثامن؛ محمد عيل محمد محمود؛ مجدي سيد عمر مرزوق؛ حذيفة عبد
امللك أحمد الشيخ) .انظر الفصل عن "الجناة" للتعرف عىل الرتب
العسكرية والقوات املمثلة(.
 .١٥وأرشف الفريق هاشم ،مع مجموعته ،عىل تنفيذ الخطة املرسومة ،ورعايتها،
مبشاركة وتنسيق الفريق أول جامل عمر محمد إبراهيم ،الذي كان العضو
السابق يف ذات هيئة األركان املشرتكة ،قبل يومني فقط ،والذي أصبح ،بعد
اليومني ،يوم  ،٢٠١٩/٥/٢٣عضوا يف املجلس العسكري االنتقايل ،ورئيسا
للجنة األمنية فيه ،وهو اليوم وزير الدفاع.
 .١٦وكام هو الحال ،شارك يف وضع الخطة كبا ُر القادة العسكريني اآلخرين يف
الجيش ،تحديدا القادة يف منطقة جبل أولياء العسكرية ،بالخرطوم،
ومنطقة الخرطوم بحري العسكرية ،ومنطقة أم درمان العسكرية.
 .١٧نعلم ذلك من أنه يف اليوم التايل لالجتامع املوسع الذي كان صدر فيه بتاريخ
 ٢٠١٩/٥/٢٥قرار التخطيط لتنفيذ املذبحة ،بدأ ثالثة من أعضاء املجلس
العسكري )شمس الدين كبايش ،يارس العطا ،صالح عبد الخالق( يف تنفيذ
اجتامعات مع الضباط والجنود يف املناطق العسكرية املختلفة يف العاصمة
املثلثة لتنويرهم عن التوجه القادم لتقتيل الشباب املعتصمني.
 .١٨ذلك باإلضافة إىل املشاركة يف وضع خطة املذبحة ذاتها ،واملفظعات األخرى
يف املدن الثالثة ،من قبل قادة الجنجويد ،وجهاز األمن ،والرشطة،
واالستخبارات العسكرية
 .١٩هكذا ،شارك جميع هؤالء القادة العسكريني ،يف معية األمنيني والرشطيني،
يف وضع الخطة املطلوب من كل منهم إعداد احتياجات تنفيذها ،مبا يف
٦

ذلك احتياجات الجنود ،والجواسيس املدنيني )أحمد اليض بشارة وشقيقه
مصعب( ،واألسلحة ،واملعلومات ،والتدريب ،والتحريض ،والتشجيع،
واإلعداد النفيس ،والحوافز املالية ،والوعود بأشكالها.
 .٢٠ودامئا كانت هيئة األركان املشرتكة للقوات املسلحة ،برئاسة الفريق أول
ركن هاشم عبد املطلب أحمد بابكر ]السابق[ ،متعاونة مع الفريق جامل
الدين عمر ،عضو املجلس العسكري ،واملنسق بني الهيئة واملجلس ،هي
املسؤولة ،بصورة أساس ،عن تقديم كل أنواع اإلسهام ،وتوحيدها لتصميم
خطة موحدة ،هي الخطة التي تم تنفيذها بواسطة هذه الكيانات
العسكرية ،والجنجويدية ،والرشطية ،واألمنية ،باإلضافة إىل املليشيات
اإلسالمية.
 .٢١قال شمس الدين كبايش ،الناطق الرسمي باسم املجلس العسكري االنتقايل،
يف مؤمتره الصحفي ،بتاريخ  ،٢٠١٩/٦/١٣يف أعقاب تنفيذ املذبحة ،ما ييل:
ِ
ومن ثم و َّجهنـا القي ِ
لفض هذا االعتصـــا ْم،
ـادات العســـكري َة
بالتخطيط ِّ
وفق اإلجراءات األمنية والعسكرية.
َّذت .و َحـ َدث مـا
ـت ،ووضـــعـت خطتَهـا ،ونفـ ْ
القي ُ
ـادات العســـكريـ ُة ذهب ْ
حدثْ .

األفعال اإلجرامية اليت اقرتفها الجناة
 .٢٢خالل خمس ساعات ،من ذلك يوم اإلثنني  ٣يونيو ،ويف سياق الهجوم
الواسع النطاق واملنهجي املنظم" ،حدث ما حدث".
 .٢٣هذه العبارة التي رددها شمس الدين كبايش ،وعبد الفتاح الربهان ،اخرتعها
الجناة خصيصا لتخبئة حقيقة وطبيعة أفعالهم اإلجرامية ذات األسامء.

٧

َ
األفعال اإلجرامي َة املتعدد َة واملك َّررة التالي َة،
 .٢٤إذ نفذ الجنود املكلفون
واملع َّرف َة يف لغة املادة ) ٧الجرائم ضد اإلنسانية( يف اتفاق روما األساس
للمحكمة الجنائية الدولية :٢٠٠٠
•

(١
(٢
(٣
(٤
(٥
(٦
(٧
(٨

هنا يتم إدراج تفاصيل دقيقة عن :من؟ ماذا؟ متى؟ أين؟ كيف؟ لكل نوع من أنواع
الجرائم العرشين ،وإضافة جرائم أخرى
القتل عمدا ،وغيلة ،بالغدر ،ألكرث من املائة من الشباب املعتصمني ،مام جاء يف
تقرير لجنة األطباء ،وقد يتجاوز العدد الحقيقي الخمسامئة قتيال؛
التصفية البرشية لبعض الشباب الذين كانوا متمرتسني يف كوبري النيل األزرق ،أو
تم اعتقالهم يف سياق الهجوم الواسع النطاق ،واإللقاء بأجسادهم املوثقة بالطوب
األسمنتي كبري الحجم يف نهر النيل األزرق؛
اعتقال مئات املعتصمني وحرمانهم الشديد من الحرية ،وتعذيبهم وتقتيلهم؛
إخفاء األشخاص؛
التعذيب بشتى الوسائل ،أحيانا إىل القتل؛
االغتصاب الجنيس ،والعنف الجنيس؛
االضطهاد؛
األفعال الال-إنسانية األخرى ،املتعددة ،مثل:
أ .ربط جثـث الشـــبـاب املقتولني ،ربطهـا بـالكتـل األســـمنتيـة قبـل اإللقـاء بهـا يف نهر النيـل
األزرق؛
ب .حرق بعض الشباب أحياء؛
ج .اختطـاف الجثـث من ميـدان االعتصــــام قصــــد دفنهـا يف أمـاكن مجهولـة وللتغطيـة عىل
الحجم الحقيقي للجرمية؛
د .اســتخدام الكالب البوليســية ملنع املعتصــمني من طلب الحامية لدى الفرقة الســابعة
مشاة )املصدر :د .عمر أحمد صالح رئيس لجنة األطباء(؛
ه .تغليق بوابات مباين القوات املســلحة يف وجوه الثوار طالبي اللوذ من الهجوم املســلح
الواسع النطاق واملنظم؛
٨

و .نهب األموال والهواتف واملمتلكات الصغرية من الشباب الثوار؛
ز .مسح اآلثار الفنية للثوار؛
ح .الشتائم البذيئة واإلهانة؛
ط .األدائيات املرسحية لتهديد الثوار بقتلهم؛
ي .فرض وضعيات عىل الشباب املعتقلني محطة بالكرامة اإلنسانية؛
ك .إجبار الشباب عىل الهتاف بعبارة "عسكرية" ،وتعذيب من يهتف "مدنية"؛
ل .االستعراض الالحق للمالبس الداخلية للنساء ،تعبريا عن لذة االنتصار عىل الشعب.

 .٢٥مل تكن أي من هذه األفعال ،ذات النسق ،واملنهجية ،والتعددية والتكرار،
وليدة لحظتها ،بل كانت من مكونات الخطة التفصيلية املفصلة التي
رسمتها هيئة األركان املشرتكة للقوات املسلحة.
المذبحة كانت تنفيذا لسياسة حكومية مشفوعة بالقرار الجماعي من الكيانات
السيادية في الدولة
 .٢٦نفذ الجناة املكلفون هذه األفعال اإلجرامية ،يف سياق ذلك الهجوم الواسع
النطاق واملنهجي ،عىل مجموعات الشباب املدنيني املساملني يف ميدان
االعتصام وامتداداته ،تنفيذا للقرار السيايس الحكومي ،الرسمي ،الصادر من
االجتامع املوسع ،الذي كان انعقد يف مباين وزارة الدفاع ،ليلة السبت
 ،٢٠١٩/٥/٢٥برئاسة عبد الفتاح الربهان ،رئيس املجلس العسكري االنتقايل،
عقب عودته مبارشة من مرص واجتامعه مع السييس وجامعته.
 .٢٧وكان شارك يف ذلك االجتامع املوسع ،ويف صنع قرار فض االعتصام بالقوة
املسلحة ،واالعتداء عىل السكان املدنيني يف العاصمة املثلثة ومناطق أخرى
يف السودان ،كامل عضوية املجلس العسكري ،والقيادات العليا للقوات
النظامية )الجيش ،الجنجويد ،الرشطة ،األمن ،االستخبارات العسكرية(.
٩

رئيس القضاء ،عباس
 .٢٨كذلك شارك يف هذا االجتامع ،الذي اتخذ ذلك القرا َر ُ
والنائب العام ،الوليد سيد أحمد محمود ،وهام قدما املشورة
عيل بابكر،
ُ
القانونية املطلوبة ،والبد هام كانا عىل علم يقيني أن موضوع االجتامع،
رمبا املسكوت عنه يف حرضتهام ،وباالتفاق اإلجرامي السكويت بينهام وبقية
الجناة ،بل كان فض االعتصام ،يف ميدانه أمام مباين القوات املسلحة ،فضه
بالقوة املسلحة.
 .٢٩وهام ،رئيس القضاء والنائب العام ،البد كانا عىل علم يقيني أن "كولومبيا"
كانت تُ َكأة جميع املتآمرين يف املرشوع اإلجرامي املشرتك ،مبن فيهم رئيس
القضاء والنائب العام ،ويف كولومبيا كانت مآرب جميع املشاركني يف هذا
"االجتامع املوسع" ،قصد التغطية عىل اندراجهم يف املخطط اإلجرامي
املشرتك ،وللتدليس عىل حقيقة مشاركتهم مجتمعني يف اتخاذ قرار تنفيذ
مذبح ٍة رائعة ذات روع ،لتقتيل الشباب املعتصمني ووضع حد لثورتهم.
 .٣٠خاصة وأن هذه ثورة الشباب كانت للتو أسقطت حكومتني خالل فرتة
وجيزة ،حكومة عمر البشري ،وحكومة عمر بن عوف .ومثل رئيس القضاء
السابق ،والنائب العام السابق ،مثل القادة العسكريني الذين كانوا جزءا
رئيس القضاء الجديد عباس عيل
أصال من تينك الحكومتني املسقطتني ،كان ُ
النائب العام الجديد الوليد سيد أحمد محمود ،يخافان عىل
بابكر ،و ُ
منصبيهام الجديدين من أي تغيري قد تحدثه هذه ثورة الشباب املخيفة.
 .٣١ومن ثم ،ما كان لرئيس القضاء والنائب العام ،الجديدين ،أن يجلسا
متفرجني أمام احتاملية وشوك سقوط هذه الحكومة الثالثة ،التي ظل
يهددها ذات هؤالء الشباب املعتصمني املخيفني.
 .٣٢فجميعهم هؤالء القضائيون ،والعدليون ،والعسكريون ،والجنجويديون،
واألمنيون ،والرشطيون ،كانوا متورطني يف التخطيط ،والتحريض ،والدعم
القرتاف هذه الجرائم العاملية ،املكيفة ،بهجومها الواسع النطاق واملنهجي،
١٠

كاإلطار ،ويف سياقه األفعال اإلجرامية املذكورة ،دامئا وفق لغة املادة ٧
)الجرائم ضد اإلنسانية(.
 .٣٣هؤالء الجناة ،املحددون بأسامئهم ،تظل مسؤوليتهم الجنائية ثابتة ،أحيانا
بإقرارهم املخادع ،أو املتفلت غصبا عنهم مبثل هفوة كبايش ،علام أن اإلقرار
ليس الدليل الوحيد إلثبات وقوع جرمية ما كانت لتحدث بالطريقة التي
حدثت بها دون علم هؤالء الجناة ،فاإلثبات قائم كذلك عىل (١) :الوقائع
املادية املتكرثة ،مثل الجثث وأجساد الجرحى؛ ) (٣مستندات الفيديو
والصور والتسجيالت الصوتية واألوراق الرسمية؛ ) (٣أقوال الشهود
الحارضين.

االعتداء على السكان المدنيني في المدن الثالثة
 .٣٤يف يوم  ٣يونيو ،٢٠١٩ ،مل تكن مذبحة الشباب املعتصمني هي الجرمية
العاملية الوحيدة التي اقرتفها عبد الفتاح الربهان وزبانيته يف املجلس
العسكري ،وهيئة األركان املشرتكة ،وقيادات الجيش ،والجنجويد ،وقوات
جهاز األمن وقوات الرشطة ،واملليشيات اإلسالمية.
 .٣٥فبالتزامن مع تنفيذ املذبحة يف ميدان االعتصام وامتداداته ،وخالل ثالثة
أيام بعدها ،نفذت قوات الجيش ،التابعة ملنطقة أم درمان العسكرية،
ومنطقة الخرطوم بحري العسكرية ،ومنطقة جبل أولياء العسكرية،
اعتداءات عىل السكان املدنيني يف مدن الخرطوم ،والخرطوم بحري ،وأم
درمان ،حيث البد نفذت كل قوات ،يف مجال اختصاصها املكاين ،الجرائم
املخططة لها.
 .٣٦وشاركت يف تنفيذ اعتداء قوات الجيش ،من املناطق العسكرية الثالثة ،عىل
املدنيني يف العاصمة املثلثة ،قوات الجنجويد ،وقوات جهاز األمن ،وقوات
الرشطة ،واملليشيات اإلسالمية ،بتبادل األزياء العسكرية بني أفرادها.
١١

 .٣٧كذلك شاركت يف االعتداء عىل السكان املدنيني يف العاصمة املثلثة
العصابات اإلجرامية التي كان نائب رئيس املجلس العسكري االنتقايل،
ُ
محمد حمدان دقلو حميديت ،أطلق من السجون رساح رؤسائها وأعضائها
املحكومني ،خصيصا ،وفق الخطة املرسومة ،لضامن مشاركتها يف هذا
االعتداء عىل السكان املدنيني ،وقبله لضامن مشاركتها يف إثارة الفوىض
اإلجرامية يف شارع النيل ومنطقة كولومبيا.
 .٣٨وقد شملت اعتداءات الجيش ،والجنجويد ،والقوات النظامية األخرى،
واملليشيات اإلسالمية ،والعصابات اإلجرامية ،عىل السكان املدنيني ،يف املدن
الثالثة ،أفعال القتل العمد ،واضطهاد السكان املدنيني ،وإرهابهم،
وترويعهم ،ونهب ممتلكاتهم ،وإهانة كرامتهم.
 .٣٩خالل اعتداء الجيش والكيانات األخرى عىل املدنيني يف العاصمة املثلثة،
ظهرت يف الشوارع ،ألول مرة العربات املدرعة اإلماراتية ،التي كان تم نقلها
جوا من اإلمارات إىل الخرطوم ،تحديدا لدعم تنفيذ هذا العدوان.

اقرتاف المفظعات في مناطق أخرى في السودان
 .٤٠وعىل مستوى إضايف ،تزامن تنفيذ املذبحة يف ميدان االعتصام وامتداداته،
وأحداث االعتداء املمنهج عىل السكان املدنيني يف مدن العاصمة املثلثة،
مع اعتداءات ومفظعات مامثلة يف مناطق أخرى يف السودان ،من بينها
دارفور.
 .٤١يف دارفور ،نفذت قوات الجيش والجنجويد مذبحة يف دليج.
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