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8102أبريل  82التاريخ:   

 ةـلـة مستعجـألـمس

 مقتل طالب جامعي برصاص مباشر وإعتقال طالبين آخرين

 منأطلق ش )ويو( برصاص مباشر بوبجامعة أمدرمان األهلية محمد الصادق تم الطالب أغتيل 8102إبريل  82بتاريخ 

 .بواسطة الشرطةتم إعتقال طالبين آخرين ، كما إلى حزب المؤتمر الوطني )الحاكم( طالب ينتمون

رمان أصٌب برصاص مباشر دأم -عام طالب بالمستوى الثالث بجامعة أمدرمان األهلٌة 32 ،ش )وٌو(بومحمد الصادق تم

، 3122أبرٌل  32اكم( وذلك بتارٌخ أدى إلى وفاته وذلك من قبل طالب ٌزعم أنهم ٌنتمون إلى حزب المؤتمر الوطنً )الح

عاهد العلٌا مندوة طالبٌة نظمها طالب جبال النوبة بالجامعات وال ةتفاصل الحادث إلى أحداث عنف إندلعت بعد إقامتعود 

-عام طالب بالمستوى الثالث بجامعة النٌلٌن  44وفً ذات الحادث تم إعتقال كمال عمر عرٌس  بجامعة أمدرمان األهلٌة.

أمدرمان. تم  إعتقال الطالبٌن بواسطة قوات الشرطة  -ٌة اإلمام الهاديعام طالب بكل 35الخرطوم والطالب فارس حسن تلو 

( من 22،  26بٌنما كانا بمستشفً أم درمان حٌث حمال الجثمان إلى المستشفى، تم تقٌٌد بالغ فً مواجهتهما تحت المواد )

م )على الترتٌب(. الحقاً أمرت النٌابة وهً تهمتً األخالل بالسالم العام واإلزعاج العا 2662القانون الجنائً السودانً لسنة 

 المختصة أن ٌفرج عنهما بالضمانه والتً تم إلغاءها الحقاً دون إبداء أسباب.

حادثة الطالب  3122أبرٌل 32تناولت الندوة الطالبٌة إلتحاد طالب جبال النوبة بالجامعات والمعاهد العلٌا المنعقدة بتارٌخ 

ً بجامعة أمدرمان األهلٌة والذي تعرض للضرب المبرح من قبل طالب ٌنتمون إلى بدوي سلٌمان، طالب بالمستوى الثان

والجدٌر بالذكر أن الطالب بدوي من ذوي اإلحتٌاجات الخاصة وهو  3122أبرٌل  22حزب المؤتمر الوطنً وذلك بتارٌخ 

 ٌعانً من )إعاقة بصرٌة(. 

ها من قبٌل طالب المؤتمر الوطنً فحاول تجمع طالب جبال النوبة تم الهجوم على الندوة المذكورة منذ بداٌتها حٌث تم إقتحام

الدفاع عن المنبر وصد الهجوم، عندها تراجع طالب المؤتمر الوطنً إلى المسجد وعادوا بعضهم مسلحون باألسلحة اآللٌة 

 ل الطالب محمد الصادق.الخفٌفة وتعقبوا الطالب خارج الحرم الجامعً عند مقابر حمد النٌل )المجاورة للجامعة( حٌث أغتٌ

 تم نقل الجثمان إلى مستشفى أمدرمان ومن ثم تم إستالمه وتشٌٌعه بواسطة أسرته وزمالئة.

 إستغاثة

 ( للحادث وتحث كافة المنظمات الوطنٌة واألجنبٌة واألفراد مساندتها لتحقٌق اآلتً:HUDOتأسف منظمة )

 ًا وأن تممك الرأي العام نتائجةعمى السمطات السودانية أن تجري تحقيقًا عاداًل وشفاف 
  عمى السمطات السودانية أن تضمن عدم تعرض كمال وفارس ألي نوع من أنواع التعذيب أو سوء المعاممة أثناء

 إعتقالهما وأن تفرج عنهما فورًا بناًء عمى اإلجراءات القضائية
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 ومات إضافيةمعل

 حوادث مشابهه وقعت مؤخراً ومنها على سبٌل المثال

تم مهاجة الطالب بواسطة جهاز األمن مستخدماً الزخٌرة الحٌة مما أدى إلى وفاة بجامعة كردفان  3122إبرٌل  26 فً ٌوم

إعتقال وتعذٌب طالب ، تم هذا الحادثعام( كما جرح طالب آخرٌن فً ذات الحادث. علً خلفٌة  26الطالب أبوبكر حسن )

 آخرٌن تظاهروا سلمٌاً تندٌداً بالحادث فً جامعات مختلفة بالمدن السودانٌة مثل الجزٌرة، نٌاال، النٌلٌن.

 

 


