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ة مرق      AFR 54/144/2004:       الوثيق

 284: رقم صحفي بيان
  2004 الثاني تشرين/ نوفمبر 16: بتاريخ

 
 

  -دارفور في الخطيرة االنتهاكات مرتكبي تسليح: السودان
 شهـادات
 

 جميعا   حاولنا. المدرسة اجمواوه الجنجويد ميليشيا أفراد جاء يوم ذات المدرسة إلى ذاهبة كنت وبينما الطويلة، في عائلتي مع أعيش كنت" 1.

 أربعة اغتصبني: الفتيات ببعض الجنجويد أمسك...االتجاهات جميع في الركض في فشرعنا قصف، أصوات سمعنا ولكننا المدرسة، مغادرة
. البلدة قصفت قد مروحية وطائرة مقاتلتان طائرتان كانت. المباني جميع دمروا أنهم وجدت البلدة إلى ُعدت وعندما...المدرسة داخل رجال
 ."الهجوم في عمي وابن عمي قتل وقد

 في الدولية العفو منظمة إلى قُدمت شهادة في 2004 شباط/ فبراير في الطويلة على الهجوم تصف العمر، من عشرة التاسعة في امرأة
 .2004 األول تشرين/ أكتوبر 6 دارفور، شمال زام، زام مخيم

 
 المروحية والطائرات بالعربات جاءوا كذلك، الجيش أفراد وجاء. المركبات وفي الجياد صهوات على العسكرية بالبزات الجنجويد جاء" 2.

. زوجي وقتلوا واألطفال، والنساء الرجال قتلوا عددهم، نعرف ال الذين األشخاص من العديد قتلوا لقد. القرية على نيرانها حمم صبَّت التي
 كنا بينما علينا النار المروحية الطائرات أطلقت وقد. منهم عددا   أعرف إنني. عيني بأم رأيتهم لقد – والجياد واألبقار الجمال الجنجويد نهب
 ."بالفرار نلوذ
 شهادة في الجنينة، من بالقرب دورتي مخيم في اآلن تعيش وهي ،2003 األول كانون/ ديسمبر في هوجمت التي نوري قرية من امرأة
 .2004 أيلول/ سبتمبر في بها أدلت

 
 فإنهم تقتله، ال ال،: قلت   وإذا. أقتله كي الطفل أعطني: أحدهم لي قال. الخصر حول وفتشونا الطريق، في الجنجويد استوقفنا أخرى مرة" 3.

 جراء من التعب لقدهدَّنا. الوفاض خالية إال بالمغادرة لك واليسمحون مبرحا   ضربا   بضربك يبدأون ثم. إذن نقودا   أعطنا حسن: لك سيقولون
 ."قتلى الناس فيسقط الجو، من تقصفنا األنتونوف وطائرات األرض على يهاجموننا الجياد يمتطون أشخاص هناك كان فقد. المتواصل تنقلنا

 .2004 أيلول/ سبتمبر الرياض، مخيم زينب،
. النهار منتصف في القرية قواوطوَّ  السودانية، الحكومة جنود برفقة العربات، متن وعلى والجمال الخيل ظهور على مسلحون رجال جاء 4.

 المهاجمون واقتحم. عليها صواريخها وأطلقت مروحيتان وطائرتان واحدة أنتونوف طائرة القرية سماء في حلَّقت ساعتين، مرور وبعد
 شخصا   35 هفي وقُتل القرية، في شيء كل خالله احترق ساعتين، مدة الهجوم استغرق وقد. وجدتي والدتي على الرصاص وأطلقوا المنازل

 ."يُدفنوا لم ولكنهم – رجال   13 و طفال   17 و نساء 5 –
 .2003 حزيران/ يونيو 28 في هوجمت دارفور، شمال جداد، أبو قرية من شهادة

 
 وطائرات أنتونوف  طراز من طائرة البداية في جاءت. وهاجمونا العسكرية البزات يرتدون وهم الحكومية القوات وجنود الجنجويد جاء 5.

 الخيل ظهور على الجنجويد جاء ثم الشظايا، من برميال   17 أنتونوف طائرة ألقت األول، تشرين/ أكتوبر 11 صبيحة وفي)...(  مروحية
 ونهبوا الهجوم، خالل شخصا   80 على يربو ما فقتلوا. 6,000 بلغوا ربما جدا ، كبيرا   كبيرا ، عددهم كان. بالسيارات الحكومة وجنود

 ."شيء كل اوأحرقو الماشية
 .2004 أيار/ مايو في تشاد في عامر غوز مخيم في أُجريت مقابلة في دارفور، برانغا، فور جنوب تناكو، من الجئين شهادة

 
 من السادسة الساعة في: "فقالت الجنينة من يومين مسير بعد على تقع التي كارينا قرية من عاما ، 24 وعمرها إسماعيل، كلثوم أما 6.

 طائرات ثالث وأعقبتهم وبالسيارات، والجمال الخيل ظهور على مسلحون رجال القرية هاجم ،2003 آب/ أغسطس أيام من يوم صبيحة

 كثيرا   عددهم كان. بالسيارات الحكومة جنود وصل ثم الجياد، صهوات على أوال   الجنجويد وصل. ميغ طراز من وطائرتان أنتونوف نوع من
 خمس قتلوا قد الجنجويد وكان. أطفال وأربعة نساء ثالث بينهم شخصا ، 150 نحو قُتل. طائرة بعتهموت مقاتل، 6,000 كانوا ربما جدا ،

 ."نقودهن فيه يخفين الذي المكان عن اإلفصاح رفضن ألنهن القرية خارج نساء
ت  .شاديةالت الحدود إلى وصلت أن إلى أيام عشرة لمدة األقدام على سارت ثم سيرا، وادي من آخرين مع كلثوم فرَّ
 
 منظمة لمندوبي عاما ، 17 وعمرها عرجا، آدم زهرة أبيها من وأختها عاما ، 28 وعمرها محمد، الجابر عبد عزيزة قالت 7.

 أواخر في( دارفور شمال) كورنوي على السودانية الحكومية القوات وجنود الجنجويد مليشيا هجوم وصف في الدولية لعفو?575 
 مروحية طائرات وخمس أنتونوف نوع من طائرتان قريتنا هاجمت صباحا ، السادسة الساعة حوالي في": 2003 األول كانون/ ديسمبر

 ولكن منازلهم، من السكان فر وقد. مساء   السابعة الساعة حتى الهجوم واستمر. البلدة داخل إلى دبابتان جاءت ثم. ميغ نوع من وطائرتان
 ." القريب الوادي إلى الفارون ذهب وقد. عائلتنا من وطفالن رجال   18 ارالفر أثناء قُتل كما. فراره أثناء قُتل صهرنا

 .2004 أيار/ مايو في تشاد، مايل، معسكر في وزهرة عزيزة من كل مع الدولية العفو منظمة أجرتها مقابلة في

 
 عليها يغير أن قبل وذلك دان،السو تحرير وجيش الحكومة قوات بين القتال أثناء" كتوم" قُصفت ،2003 تموز/ يوليو أواخر في 8.

 القصف، جراء من والسجناء الحراس قُتل السجن، في: "الدولية العفو منظمة مندوبي إلى تشاد في لالجئين تينا مخيم في كتوم من امرأة وقالت
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 وهما القصف، تحت الوقت ذلك يف المستشفى في حتفهم لقوا الذين المرضى بين من شخصين أعرف كنت. المرضى وقتل المستشفى دُمر كما
 ." عمرها من العشرين في شابة وهي إسحاق، وأمينة عاما ، 40 عمره مزارع وهو علي، محمد

 
: قال حيث تشاد، في مايل مخيم في( كتوم) بركاال قرية من عاما ، 42 وعمره عيسى، محمد الالهي عبد الدولية العفو منظمة مندوبو قابل 9.
 الرابعة الساعة حوالي في القرية على الهجوم في السوداني الجو سالح مع منسق بشكل الجنجويد تحرك ،2004 انيالث كانون/ يناير في"

 ."عاما   80 العمر من البالغ حرون آدم اإلمام بينهم بركاال، مسجد في كانوا الذين األشخاص بعض الهجوم خالل وقُتل. صباحا  

 
 في يوميا ، مرات أربع أحيانا   مكان، وأي وقت أي في تقصف الطائرات: "سكانها قال تىح عدة، مرات قرما أبو حسن قرية قُصفت 10.

 العديد قتل عن القصف عمليات أسفرت لقد. حقولنا لفالحة الخروج نستطيع ال أننا حتى طويال ، القصف عمليات وتدوم. المساء وفي الصباح
 16. ص" سبب بال البشر من العديد قتل: دارفور – السودان" – 2004 طشبا/ فبراير الدولية، العفو منظمة)." والبهائم البشر من
54/008/2004.) 

 
 الذي الهجوم وصف في الدولية العفو منظمة لمندوبي قرما، أبو قرية عن كيلومترا   80 نحو تبعد التي نعيم، غوز قرية من امرأة قالت 11.

 الجمال ظهور على وصلوا" (: 2003 أيار/ مايو" )توم" شهر من 29 الموافق ألحدا يوم القرية على معا   الحكومة وجنود الجنجويد شنه
 نحو المسجد في كان. أنتونوف نوع من طائرتان الهجوم في وشاركت. الخاكي يرتدون رجال   150 نحو عددهم كان وبالمركبات، والخيل
ق. الصالة يؤدون رجال   65  الذين الرجال جميع قُتل. النار بإطالق وبدأوا المسجد ذلك راتوبالسيا والجمال الخيل ظهور على الرجال وطوَّ

  واألطفال النساء ذهبت. الماشية ونهبوا شيء كل في النار وأضرموا بالضرب واألطفال النساء على الجنجويد وانهال. المسجد في كانوا
 حتى آخر يوما   عشر خمسة مدة ساروا ثم أيام، عشرة مدةل األقدام على سيرا   كورنوي إلى ذهبوا ثم شهر، مدة أقاموا حيث بارو، أم باتجاه
 عطشا   نحبهم( وطفالن نساء ثالث) أشخاص خمسة قضى تينا إلى نعيم غوز من الطريق وفي شهر، لمدة تينا في توقفوا. الحدود وصلوا
 ."وتعبا   وجوعا  

 
 في": الدولية العفو منظمة لمندوبي القرية كانس أحد وقال للهجوم، مورلي قرية تعرضت ،2003 آب/ وأغسطس تموز/ يوليو في 12.

 يرتديها التي نفسها البزات العسكرية، البزات يرتدون وكانوا القرية، بتطويق مسلح 400 نحو قام نياما ، الناس كان وبينما الباكر، الصباح
 82 عن يقل ال ما قُتل لقد. العملية نجاح من تتأكد كي الحق وقت في طائرة جاءت ثم. البنادق ويحملون السيارات يستقلون وكانوا الجيش،

 ."بيوتهم في أحياء وهم حرقا   والشيوخ كاألطفال اآلخر، والبعض بالرصاص، رميا   بعضهم األول، الهجوم في شخصا  
 شباط/ فبراير 3 بتاريخ ،AFR  2004/008/54) ،"سبب بال البشر من العديد قتل – السودان – دارفور" الدولية، العفو منظمة

 (.14. ص ،2004

 
 أيار/ مايو" )توم" شهر من جمعة يوم ذات إنه قالت كباكبيا، بلدة من بالقرب تعيش العمر، من الثالثين في امرأة سعيد، علي كلثوم 13.

 السوق، بتطويق الخاكي بزات يرتدون رجال قام": قريتها قصف في مروحية وطائرة أنتونوف نوع من طائرتان استُخدمت ،(2003
. شابا   25-30 بينهم شخصا ، 72 نحو مقتل عن أنباء ووردت". المكان من الفرار يحاولون كانوا الذين الناس، على النار بإطالق اوشرعو

 إعطاءهم رفضت ألنها عيني أمام امرأة وقُتلت البلدة، في شيء كل دمروا لقد)...(  األكواخ إلى المهاجمون توجه السوق، على الهجوم وبعد"
 أحضر كي ليال   القرية إلى مرتين عدتُ : "تقول ومضت. عاما   40 وعمره  كلثوم زوج وهو محمود، هللا عبد الهجوم خالل تفىواخ." ماال  

 الهجوم، على أيام ثالثة مرور وبعد. النهب عمليات الستئناف التالي اليوم صبيحة بانتظار ليال   يرتاحون الجنجويد كان بينما ،"الطعام بعض
 القرية من ففرت. المنطقة مغادرة تقرر أن قبل أيام سبعة لمدة قريب واد   في كلثوم ومكثت. البلدة سماء في والمروحية المقاتلة الطائرات حلَّقت
 (.2004 أيار/ مايو تشاد، كونونغو، مخيم في المنظمة عليها حصلت شهادة. )رجال وثالثة امرأة 25 مع

 
 الجنجويد تزود وإنما الطائرات، تقصفنا ال هنا": الدولية العفو منظمة لمندوبي لجنينة،ا من بالقرب ميرامتا، قرية سكان إحدى وقالت 14.

 أُنشأ وقد. القرية عن كيلومترا   25 نحو بُعد على وديدنغيتا، غويديرا وهما فيهما، يجتمعون معسكران ولديهم. واألغذية واألسلحة بالذخائر

 – دارفور" الدولية، العفو منظمة)." بالمؤن لتزويدهم المروحية الطائرات وجاءت. شيء يحدث أن قبل أي أشهر، أربعة قبل المعسكران هذان
 (.28. ص ،"سبب بال البشر من العديد قتل: السودان

 
 وأطلقوا الجنجويد جاء ثم. الثقيلة وباألسلحة" جي بي آر" بصواريخ القرى بقصف وبدأوا مركبات، في الحكومة جنود جاء البداية في" 15.

 آب،/ أغسطس 17 الموافق األحد يوم وفي. بنديسي من شخصا   60 على يربو ما قُتل 2003 آب/ أغسطس 16 في. الجميع على رالنا

 على النار وأطلقوا ،(وبيرغي وكدوم دابا، -ومكجار كاتودو، قرى إلى باإلضافة) هجوما   عليها شنوا مكجار، إلى معظمنا وصل أن وبعد
 (.2004 أيار/ مايو تشاد، عامر، غوز في الجئين شهادة)." حتفهم شخصا   70 من أكثر فلقي ال ،ورجا وأطفاال   نساء   الجميع،

 
: قالت حيث. 2004 أيار/ مايو تشاد، مايل، مخيم في عاما ، 19 وعمرها الجابر، عبد حجة مع مقابلة الدولية العفو منظمة أجرت 16.
 باإلضافة ودبابات، عربات القرية إلى وصلت. للهجوم عدار قرية تعرضت ،2003 تموز/ يوليو أيام أحد صبيحة من العاشرة الساعة في"

ق بالفرار، فلذتُ  أوال   العربات شاهدتُ . والخيول الجمال إلى  شاركن وقد عربيات، نساء المركبات في رأينا. االتجاهات شتى في الجميع وتفرَّ
 ،(ورجال أطفال) أشخاص عشرة قُتل. الوادي فوق أنتونوف نوع من طائرتان حلَّقت وبعدها القريب، الوادي إلى فذهبتُ . النهب عمليات في
ت ثم  إلى للفرار اضطررنا فقد للقصف، تعرضت نفسها تالة أبو ألن ونظرا  . عدار من يومين مسيرة على تقع التي تالة، أبو إلى مجموعتنا فرَّ

 . "الحدود إلى وصلنا ونصف شهر مرور وبعد. فيها ثالمكو من نتمكن لم ولذا البلدة، الجيش احتل لقد. منها أبعد منطقة
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 العرب وصل: "التالي النحو على بالقرية لحق الذي الدمار حجم وكورنوي تينا بين الواقعة قمرة أبو منطقة في محلي زعيم وصف. 17

 قام. عددهم كان كم أرى كي بأتُ فاخت. كبيرة بأسلحة ومدججين والجمال الجياد ظهور وعلى بالمركبات القرية طرفي إل الحكومة وقوات
 وقد.قذيفة  200 من بأكثر البلدة وقصفتا أنتونوف وطائرة مروحية طائرة جاءت كما. حصان   1000 من بأكثر القرية بتطويق العرب
 بهدم ةجراف قامت كما. السوق من السلع جميع ونهب منازلنا جميع بإحراق العرب قام ثم. القصف ضحية ذهبوا قتيال    119 أحصينا

 لهم ليس السود وإن بأكملها المنطقة فتح يريدون إنهم وقالوا. الكهربائية المولدات وسرقة التجار يملكها التي السيارات إحراق وتم المنازل،
 (.20 ص ،"سبب بال البشر من العديد قتل: السودان -دارفور" ،2004 الدولية، العفو منظمة) ."فيها البقاء في الحق

 
 الذين والجنجويد، الجنود بجمع الحكومة قامت ،2003 حزيران/ يونيو في": كولبا قرية على الهجوم وصف في النساء ىإحد قالت 18.

 بعض لدى كان. الهجوم أثناء زوجي قُتل وقد بالفرار، اآلخر البعض والذ رجالنا، بعض فقُتل. القرية بمغادرة نهم   كنا عندما علينا النار أطلقوا
 ."الطريق في كنا بينما الجنجويد قبل من أخرى مرة للهجوم تعرضنا ولكننا األطفال، مع فغادرت أنا أما الهجوم، اوموافق بنادق، رجالنا

 
 الجنجويد، ميليشيا من أفراد يرافقهم المسلحة، والقوات العسكرية االستخبارات من ضباط قام ،2004 آذار/ مارس 7 - 5 الفترة في 19.

 جماعة إلى المعتقلين جميع وينتمي. الغربية دارفور بوالية صالح وادي مقاطعة في قرى 10 في شخصا   130 من أكثر على القبض بإلقاء
 متن على شخصا ، 40 من منها كل يتألف مجموعات في واقتيدوا الرجال عيون ُعصبت وقد. دارفور في عرقية جماعة أكبر وهي ،"الفور"

 نحو قوامها قوة أيدي على بالرصاص رميا   وقُتلوا أرضا ، باالنبطاح أُمروا ثم. دليج قرية من قريبة تلة خلف منطقة إلى عسكرية، شاحنات
 ليرويا األرض على الملقاة الجثث بين من الفرار من وتمكنَّا بجروح منهم اثنان أُصيب وقد. والجنجويد العسكرية االستخبارات من فردا   45

 :الخارجي للعالم القصة هذه
 وأمروني نحوي، بندقية يصوبون بالجنجويد فوجئت الباب، فتحت وعندما. األمر ألستطلع وخرجت صوتا ، سمعت عندما مبكرا   الوقت كان"

 35 و 16 بين أعمارهم تتراوح الذين الرجال من جل هم األكواخ، جميع من الرجال يجمعون ورأيتهم مكان، كل في انتشروا لقد. بالتوقف

 تعود السيارة أرى وكنت. القرية خارج إلى بالسيارات الرجال اقتادوا. والمقتنيات المال: أرادوا ما كل ونهبوا القرية، من أخرجوهم. عاما  
 بالبنادق، مدججين هناك موجودين الحكومي الجيش جنود كان. الجبال خلف إلى الرجال اقتادوا. وذهابا   جيئة دقائق، عشر كل المزيد لتحضر
 الجمعة يوم في. اآلخر البعض واعتقلوا الرجال بعض قتلوا الجبال وخلف. الجنجويد مع كانوا أنهم بيد ا،ينهبوه ولم القرية يحرقوا لم ولكنهم
. العمر من والعشرين الثالثة بلغ الذي شقار، إبراهيم عيسى إبني، قتلوا لقد. الجبال خلف عيني بأم الجثث ورأيت. رجال   116 قتلوا ذاك

 مقابل المال له يدفعوا كي الجنجويد قائد رؤية عليهم المقبوض من وُطلب. األشخاص على النار إطالق أصوات سمعنا. نملك كنا ما كل ونهبوا
 أسفل، إلى ووجوههم أرضا   االنبطاح على وأُرغموا ظهورهم، خلف وأيديهم المعتقلين، تقييد تم وقد. الجمعة يوم كله ذلك حدث. عنهم اإلفراج

 عاما   35 و 16 بين أعمارهم تتراوح الذين للرجال يُسمح ال إنه لنا وقالوا. دما   رؤوسهم نزفت حتى ضربا   أوسعوهم لقد. للضرب وتعرضوا
 الشخص مقابل سوداني جنيه 500,000 طلبوا وقد. عاما   55 أعمارهم تتجاوز لمن فقط يُسمح بل عنهم، اإلفراج مقابل المال بدفع

 من وُمنعوا القرية خارج األشجار تحت واألطفال والنساء الرجال بقية ُوضعو. أشخاص ثمانية سوى المبلغ ذلك دفع يستطع ولم. الواحد
 اسمها، أعرف ال العمر، من عشرة الخامسة في فتاة تعرضت فقد. لالغتصاب تعرضن الحطب لجمع ذهبن اللواتي النساء أن وسمعنا. الحركة

 في الشرطة مركز إلى نقلهم سيتم إنه لهم وقيل السيارات ركوب المعتقلين من وُطلب. الحطب لجمع ذهبت عندما الجنجويد قبل من لالغتصاب
 أن إال غارسيال،
u1607?الرجال بقية قتلوا السبت يوم وفي. بهم فعلوا ما ورؤية التالل تسلق من بعضنا تمكَّن وقد. قُتلوا حيث التالل خلف إلى اقتيدوا م .
 يقوم بينما مطأطئا ، به ليمسك الرجل خلف يقف الجنجويد أفراد أحد فكان. ناقهمأع بكسر قاموا بل المرة، هذه بنادقهم يستخدموا لم ولكنهم

 العفو لمنظمة قال وقد. عامر غوز في معه أُجريت مقابلة في دليج، من عاما   61 عمره شخص رواية." ]يُكسر حتى عنقه بلي    اآلخرون
 [.اليومين هذين في قُتلوا شخصا   255 إن الدولية

 
 عامة وثيقة
: + رقم الهاتف على المتحدة بالمملكة لندن في الدولية العفو لمنظمة الصحفي بالمكتب االتصال يرجى المعلومات، من مزيد على ولللحص
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