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، وتعلن عن دعمها  ن ن السلميي  ي ضد المحتجي 
تشجب منظمة كفاية بشدة العنف المفرط الذي يمارسه النظام السودانن

ي عىل مدار ثالثة لتطلعات  ي احتجاجاته ضد األعمال الوحشية الجماعية والفساد المؤسسي المستشر
ن
ي ف

الشعب السودانن
. نهيب بحكومة الواليات المتحدة األمريكية والحكومات األوروبية واالتحاد  ي ظل الحكم المستبد للرئيس عمر البشي 

ن
عقود ف

ي ال
ن
ي والمجتمع الدولي أجمع تحميل النظام ف

 عن األفريق 
ا
ي وقعت، فضًل

زهقت واإلصابات الت 
ُ
ي أ
خرطوم مسؤولية األرواح الت 

ي لتحقيق الديمقراطية 
ي إطار محاولة النظام قمع نضال الشعب السودانن

ن
ن ف ة من المحتجي  اعتقال وتعذيب أعداد غفي 

 والحكم الرشيد. 
  

ي هذا الصدد، 
ن
وع كفاية قائوف  رصح السيد جون برينديرجاست، المدير المؤسس لمشر

ً
ا عىل العنف واإلرهاب الذي  ل

ً
"رد

ي عىل الواليات المتحدة عىل الفور تعليق المحادثات المعنية 
، ينبغن ي

تطبيع العالقات مع ة تبتكمل يمارسه النظام السودانن
كما    السودان، يشمل ذلك أي خطوات من شأنها أن تؤدي إل الحذف المحتمل للسودان من قائمة الدول الراعية لإلرهاب. 

ي عىل إدارة ترامب، مدعومة بالكونجرس، استغالل سلطات برنامج ماغنتيسكي لفرض عقوبات مالية محددة األهداف 
ينبغن

ن معهم تجارًيا  -عىل هذه السلطات السودانية  المسؤولة عن العنف والفساد الشامل الذي  -باإلضافة إل شبكات المتعاوني 
ي البالد. 

ن
ي ترسيخ األزمة االقتصادية ف

ن
شادي عن شبكة    ساهم ف ا، إصدار تحذير اسي 

ً
ي عىل وزارة الخزانة األمريكية أيض

كما ينبغن
ي إطار النظام المالي مكافحة الجرائم المالية حول مخاطر غسيل األموال وتمويل ا

ن
ي الزالت السودان تقوم بها ف

إلرهاب الت 
ي الخرطوم."مخاطر العالمي حت  يتستن للمؤسسات المالية إدراك 

ن
التعامالت المرصفية مع النظام ف  

  
وع كفاية،بلدو وأضاف الدكتور سليمان  ي ت ، كببر مستشاري مشر

ات واالعتصامات المستمرة، والت  دخل اآلن "إن المسي 
ايد حدتها بمرور األيام، يقودها ائتالف مكون من مجموعات من الشباب واالتحادات العمالية  ن أسبوعها السادس وتي 

ا معها. 
ً
ي انضمت إليها تضامن

، كما   والمهنية واألحزاب المعارضة الت  ي
ي المجتمع السودانن

ن
تمثل هذه الفئات العنارص الرائدة ف

ي تحويل طا
ن
، أنها تحقق نجاًحا ف قات الشعب إل حركة سلمية صامدة لتحقيق التغيي  الديمقراطي وإنهاء الفساد المؤسسي

 عن إحالل السالم الدائم والعادل واالنتصاف لضحايا الديكتاتورية الوحشية." 
ا
  فضًل
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ة الحية، األمر الذي أدى إل ن بالعنف، شمل ذلك استخدام الذخي  ن السلميي  ي المحتجي 

 51 مرصع واجه النظام السودانن
ي غرفة 

ن
متظاهًرا. شعرت منظمة كفاية بسخط شديد إثر األخبار المتداولة حول مقتل طبيب أثناء معالجته للمتظاهرين ف

له للحماية، باإلضافة إل رواية  ن طوارئ مؤقتة، وإطالق النار عىل رجل مسن حاول حماية المتظاهرين الذين لجأوا إل مين
طلق 

ُ
ي أ
ب والتحرش الجنسي عىل يد السيدات والفتيات الالن  رساحهن من االعتقال، حيث رسدن قصًصا مرعبة عن الرصن

طة رجال ي هذه الجرائم،    الشر ء السمعة. يتحتم االقتصاص من مرتكت  ي سي
ي السودانن

وعمالء جهاز األمن والمخابرات الوطتن
ي السودان 

ن
من الوصول إل النظام المالي العالمي كما يجب عىل الفور اتخاذ الخطوات الالزمة لمنع منتهكي حقوق اإلنسان ف

   واإلفالت من العقاب. 
  

ي  ،بلدو وأضاف الدكتور 
ي جوهرها عن تفسر

ن
ي الناشئة ف

ي التعامل مع شكاوى الشعب السودانن
ن
"فشلت الحكومة السودانية ف

ي تشكل السمة الرئي
. وقد الفساد واالنهيار االقتصادي وممارسة العنف وانتهاكات حقوق اإلنسان الت  سية للنظام الحالي

ي خطوات لدعم النظام الحالي الذي أمعن 
ي واالتحاد األفريق  ي ودول الخليج العرن  اتخذت الحكومة األمريكية واالتحاد األورون 

ي قتل شعبه لعقود طويلة. 
ن
إال أننا، عىل الرغم من هذا، نؤمن أن حكومة منتخبة ديمقراطًيا تتحمل المسؤولية أمام شعبها   ف

اتيجية لهذه من شأن العالمية بشكل أفضل."القوي ها خدمة المصالح االسي   
  

م حقوق  برينديرجاست المزيد من التوضيحوقدم السيد  ي عىل حكومة تحي 
، "من شأن حصول الشعب السودانن

ا
قائًل

ية بطريقة تمنح الفرصة واألمل لشباب البالد تقليص معدالت الهجرة إل أوروبا من السودان  مواطنيها وتدير موارد البالد الير
ي سوف يقوض

سجل النظام الحافل  وعي  أراضيه. كما أن تشكيل حكومة تتسم بالشمولية وتمثل إرادة الشعب السودانن
ي البالد، فإن وجود أما فيما يخص حقوق   باالستعانة والتحالف مع العنارص المتطرفة. 

ن
هم من األقليات ف ن وغي  المسيحيي 

ي ظل وجود واحدة من 
ن
حكومة منتخبة ديمقراطًيا من شأنه الحفاظ عىل هذه الحقوق ودعمها، وهو ما ال يمكن تحقيقه ف

ة لل ي عىل مستوى العالم."أكير الحكومات ممارسا
قمع الديتن  

  
،بلدو واختتم الدكتور 

ً
. ومن  حديثه قائال ي

عيتها بالكامل أمام الشعب السودانن "لقد فقدت حكومة الرئيس عمر البشي  رسر
عية للنظام ن . إن تطبيع العالقات مع السودان يجب أن يمثل فقط خطوة مثم فإنه يجب أال يمنح المجتمع الدولي أي رسر

الخطوات الهادفة إل تعزيز التحول إل الديمقراطية، وليس جزًءا من عملية تزيد من سطوة حكم ديكتاتوري باطش مناهض 
ة."  لفئات شعبه بتبايناته الكثي 

 
 
 
 
 
 
 
 


