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  نادوسلا
  

، نم ةحلسملا تاعازنلا قاطن عاستال ةجيتن ،ةعساو تاكاهتنال احرسم نادوسلا لظ  ةهج
بونج لالقتسا دعب ىتح هيضراعم عمق يف ريشبلا ماظن لبق نم ةيجهنملا تاسرامملا رارمتساو  ،
 ريرقت قح ىلع ءاتفتسالا لالخ ةقحاسلا مهتيبلغأب نويبونجلا زاحنادقف  ىرخأ ةهج نم  .نادوسلا
، ىلإ 2011 ماع علطم يف ريصملا ، مهتلود ةماقإو لاصفنالا  يف ريشبلا ماظن قافخإ دكأتيل ةلقتسملا
  .نييبونجلل ةبذاج ةدحولا لعج

، جئاتنب موطرخلا ةموكح مازتلا مغرو  موطرخلا ةموكح نيب تاضوافملا رثعت نإف ءاتفتسالا
، بونج ةموكحو  ىلإ ىضفأ دق ،اهيلع عزانتملا ةيدودحلا قطانملا نأشب صخألا ىلعو نادوسلا
، لينلا بونجو نافدرك بونج يف ةديدج ةحلسم تاعارص عالدنا  رمتست يذلا تقولا يف قرزألا
  .روفراد ميلقإ يف موطرخلا ةموكح بناج نم ةحلسملا تامجهلا هيف

، هذه نم ةررضتملا قطانملا ناكس نم افلأ 350 ىلع ديزي ام حوزن ريراقتلا تلجسو  تاعارصلا
 ،تاكاهتنا اهل ةيلاوملا تايشيليملاو موطرخلا ةموكحل ةعباتلا ةحلسملا تاوقلا باكترا تلجس امك
، بونج يف ةصاخبو ةيناسنإلا دض مئارجو برح مئارج لكشت نأل ىقرت  هذه تلمش دقو نافدرك
، تاركسعم ىلإ فصقلا دادتماو نييندملاب ةلوهأملا قطانملا فصق مئارجلا  نع الضف نيحزانلا
 ريرحتل ةيبعشلا ةكرحلل مهئامتنا يف هبتشملا صاخشألا قحب نوناقلا قاطن جراخ لتق مئارج
، نم ددع بهنو ريمدتو قارحإ مت امك. لامش/نادوسلا ، باصتغال تالاح تلجسو سئانكلا  ءاسنلا
  .نافدرك بونجل ةيلودلا تاسسؤملاو ةثاغإلا داوم لوخد موطرخلا تاطلس تعنمو

، تاجاجتحالا عمق يف ةطرفملا ةوقلا مادختسا ديازت يلاحلا ماعلا دهش دقو  كلت ةصاخبو ةيملسلا
، سنوت يف ةيبعشلا ةروثلا مهلتست نأ تلواح يتلا  قاطن عاستاب تاجاجتحالا عمق نرتقاو رصمو
، تاءادتعالاو بيذعتلا ةسراممو لاقتعالا  ىلع يسنجلا ءادتعالا دح رمألا لصوو ةيندبلا
  .تايقوقحلاو تايسايسلا تاطشانلا

 فيقوتلا لالخ نم ،ةفاحصلاو ريبعتلا تايرح ىلع قاطنلا عساو موجهلاب 2011 ماع اضيأ مستا
، ، ىلع ءادتعالاو لاقتعالاو  وأ رخآلا اهضعب ةرداصمو ،فحصلا ضعب عيزوت رظحو نييفحصلا

، بازحأ زومر نم تارشع قحب تاقحالملا تلصاوت امك. اهقالغإ  ةدح تدادزاو ةضراعملا
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،/نادوسلا ريرحتل ةيبعشلا ةكرحلا ءاضعأ عم تامداصملا  ةيلاوم اهرابتعاب اهيلإ رظني يتلا لامش
، ريرحتل ةيبعشلا ةكرحلل ادادتما وأ   .ةلقتسملا بونجلا ةلودل مكاحلا بزحلا تتاب يتلا نادوسلا

 يف ةيئاضقلا تاقحالملاو لاقتعالل افده ناسنإلا قوقح نع نوعفادملا لظ كلذ ىلع ةوالعو
  .ةدع تابسانم

    
  :ةيملسلا تاعمجتلاو يسايسلا جاجتحالا عمق

 تناك. يملسلا يسايسلا جاجتحالا تايلاعف ضيوقتل ديازتم وحن ىلع ةوقلا تاطلسلا تمدختسا
 عمجت ثيح -سنوتو رصم يف ةيبعشلا ةضافتنالا يتبرجتل اماهلتسا– 2011 رياني 30 يف ةيادبلا
، ىرخألا ندملا نم ددعو ةمصاعلا يف مهيرصانمو نيينادوسلا بالطلا فالآ  نيبلاطم ةيلامشلا
  .كاذنيح ةموكحلا اهتضرف راعسألا يف تادايز ءاغلإو ،ينطولا رمتؤملا بزح مكح ءاهنإب

، 9 مهنيب صخش 100 نم رثكأ لاقتعا ىرج دقو  ءوسو برضلل مهضعب ضرعت نييفحص
 ءاقلإ نم تاعاس دعب القتعم 80 حارس قلطأ دقو. هحارجب ارثأتم بالطلا دحأ يفوتو ؛ةلماعملا
، رسأو تاهمأل ةرهاظم نمألا تاوق تعمق رياربف 10 يفو. 1مهيلع ضبقلا  تفطتخاو نيلقتعملا
، ءاسنلا ضعب   .2ةقرفتم نكامأ يف اقحال نهليبس تلخأ مث اهنم

، رياربف يف ةقحال تاريسم يفو  شرحتلاو بابسلاو برضلل تاجتحملا ءاسنلا تضرعت ويامو
  .3اهنعفر يتلا تاتفاللا ةرداصمو ،يسنجلا

، رمتؤملا بزح رقم 2011 رياربف 28 يف نمألا ةزهجأ تقوط دقو  اماصتعا دهش ثيح يبعشلا
، رسأل  ةكرحلاب ةطشانلا-  قحسإ ةيفص ةداهشل ةضراعملا ىوق فلاحت هلالخ ضرع نيلقتعملا
 نمألا زاهجب رصانع لبق نم اهباصتغاو ،اهفاطتخا ةعقاو لوح - "انفرق" مساب ةفورعملا
  .4ينادوسلا

                                                           
  .2011فبرایر  3استخدام قوة مفرطة ضد االحتجاجات السلمیة، : ھیومان رایتس ووتش، السودان 1

http://www.hrw.org/ar/news/2011/02/03-3 
2 http://www.sudantribune.net/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%86,422 

    :انظر مذكرات أسر المعتقلین في
 http://sudan-forall.org/forum/viewtopic.php?t=5406&sid=b3463aaf367e6e73412dbfc4bc50a24a 

  .یصفون التعذیب على أیدي عناصر ضباط جھاز األمنمحتجون : ھیومان رایتس ووتش، السودان  3
http://www.hrw.org/ar/news/2011/03/04-2 

  .مارس 21سودان تریبیون، حركة سودانیة تدعو الحتجاجات في   4

http://www.hrw.org/ar/news/2011/02/03-3
http://www.sudantribune.net/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-
http://sudan-forall.org/forum/viewtopic.php?t=5406&sid=b3463aaf367e6e73412dbfc4bc50a24a
http://www.hrw.org/ar/news/2011/03/04-2
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، 2011 رياني 20 يف ةوقلاب تقرف دق نمألا تاوق تناكو  ميعزلا نع جارفإلاب بلاطت ةرهاظم
، نسح خيشلا ضراعملا  لمعلا ةمهتب روهش 4 ةدملو ،قباسلا مويلا يف هفيقوت ىرج يذلا يبارتلا
 همعزتي نيذلا يبعشلا رمتؤملا بزح ءاضعأ نم 10 تاطلسلا تلقتعا امك. ماظنلا ضيوقت ىلع

،   5.ويام يف مهنع جرفأ ىتح يبارتلا

 ميظنت تعنمو ،تاباختنالل ةيموقلا ةيضوفملا رقم 2011 رياربف 27 يف نمألا تاوق تقوط امك
، ىوقل ةيجاجتحا ةفقو  رمتؤملا بزح مهتت جاجتحا ةركذم ةيضوفملا ىلإ تمدق يتلا ةضراعملا
  .6نافدرك بونج ةيالو يف تاباختنالا ريوزتل دهمت تاقورخ باكتراب مكاحلا ينطولا

، بابشلل ةرهاظم ةيشحوب ةطرشلا تقحس سرام 9 يفو  تانحاش لخاد مهضعبب تقلأو ةمصاعلاب
، ، ابرضو الكر مهيلع اولاهناو ةفوشكم  تارهاظتملاو نيرهاظتملا نم اددع اوزجتحاو يصعلاب

  .7ةطرشلا ماسقأ دحأ لخاد

 بابش ةكرح اهيلإ تعد تاريسم جورخ عنمل ةيئاقو تاءارجإ تاطلسلا تذختا سرام 21 يفو
 تايالو يف عراشلل جورخلا يف تحجن يتلا تاعومجملا تلبوقو ،"ةرارش" رييغتلا لجأ نم
  .8مهنم ديدعلا ،لقتعاو فنعلاب موطرخلا ءاحنأ ضعبو رانسو ةريزجلا

، ةيجاجتحا تاعمجت ىلع ادويق تاطلسلا تضرف 2011 رياربف لالخو  زاجتحا ءازإ نييفحصلل
، نمضتت تاتفال يأ عفر نم مهتعنمو ،فحصلا ضعب قالغإو فقوو مهل ءالمز  مهبلاطم
  .9جاجتحالا ةفقو نوطغي اوناك نيذلا نييفحصلا تاريماك تردوصو

، بونج ويام ةيحاضب ةمكاحملا ىلإ صاخشأ ةسمخ ليحأ ويام يفو  مهجورخ باقعأ يف موطرخلا
، طاقسإب بلاطت ةرهاظم يف  دبع اهمعزتي يتلا نادوسلا ريرحت ةكرحل اراصنأ تمض ماظنلا

                                                                                                                                                                             
http://www.sudantribune.net/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-
%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-
%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88,517 

  .2011ینایر  20المعارضة السودانیة تتوعد بإسقاط الحكومة والشرطة تقمع مظاھرة، سودان تریبیون   5
http://www.sudantribune.net/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%
B6%D8%A9,350 

  .2011رایر فب 28، عدد "المعارضة والشعبیة"جریدة الصحافة، الشرطة منعت موكبا لـ   6
http://www.alsahafa.sd/details.php?articleid=23087 

  .2011مارس  10، "البولیس السوداني یقتل قیادات معارضة ویقمع مظاھرات ضد النظام"سودان تریبیون،   7
http://www.sudantribune.net/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B
3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A,535 

 .جمعھا الباحث إفادات میدانیة  8
 http://www.radiodabanga.org/ar/node/9534: دبنقا رادیو  9

http://www.sudantribune.net/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-
http://www.sudantribune.net/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8
http://www.alsahafa.sd/details.php?articleid=23087
http://www.sudantribune.net/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B
http://www.radiodabanga.org/ar/node/9534
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، دحاولا  ،ةماعلا تاطلسلا ةضراعمو ،مكحلا ماظن ضيوقت ىلع لمعلاب تاماهتا مهيلإ تهجوو رون
  .10ةماعلا ةمالسلاب لالخإلاو

 ةعماج بالطل ةيملس تاجاجتحا قيرفت يف ةطرفملا ةوقلل تاطلسلا تأجل ربمسيد رهش لالخو
، ، ليسملا زاغلاو تاوارهلا مادختساب كلذو موطرخلا  رهن ةيالو ةقطنمب ناكس عم انماضت عومدلل

، ، نم تارشع ىلع ضبقلا تاطلسلا تقلأو. ةيالولا يف دس ةماقإل مهريجهت مت لينلا  امك بالطلا
، 22 يف بالطلا تيبمل ةصصخملا ينابملا دحأ نمألا تاوق تمحتقا  مهيلع تلاهناو ربمسيد
، 25 يف موطرخلا ةعماج مرح تمحتقا مث ،برضلاب . ربمسيد 29 يف ةعماجلا تقلغأو ربمسيد
 ةيجاجتحا تافقو وأ تارهاظت يف اوطرخنا نمم اصخش 250 ىلع ديزي ام نأ ريراقتلا تحجرو
 هذه تلاطو ،هتاذ ماعلا نم ربمسيد ىلإ ربوتكأ نم ةرتفلا لالخ لاقتعالا تاءارجإ مهتلاط دق
، ءاطشنو نينودم اضيأ تالاقتعالا  زجتحا يذلا نيدباعلا نيز ىلع نودملا مهنيب نم نييسايس
، ةينامث ةدمل ةيدارفنا ةروصب  نادوسلا ريرحتل ةيبعشلا ةكرحلاب هتالص لوح هباوجتسا ىرجو مايأ
، يبعشلا رمتؤملا بزح ءاضعأ نم اددع تالاقتعالا تلاط امك. ةيلامشلا  نيمألا مهنيب ضراعملا
  . 11يسونسلا ميهاربإ بزحلل ماعلا

  

  :ريبعتلا تايرحلو تايرحلاو ةيسايسلا ةضراعملل ديازتم راصح

، يأرلا ةيرح دييقت فدهتست يتلا تاكاهتنالا ديازت 2011 ماع دهش  قحب عمقلا لصاوتو ريبعتلاو
  .هتاسايسو ريشبلا ماظن يدقتنم

 جرخي نم لك تلقتعاو ،"ناديملا" ةفيحص رقم نمألا ةزهجأ تقوط رياربفو رياني يرهش لالخف
، ، ترداصو هنم ، نييفحصلا نم اددع تفقوأو ،عيزوتلل ةدعملا ةفيحصلا خسنو اهفيشرأ  نيفظوملاو
 ندملا نم ددع يف ةيبعشلا تارهاظملل ةفيحصلا ةيطغت ةيفلخ ىلع تاءارجإلا هذه تءاج دقو
  .12رياني 30 يف ةينادوسلا

                                                           
  .2011مایو  18تریبیون، محاكمة مؤیدین لرئیس حركة تحریر السودان عبد الواحد نور بالخرطوم، سودان   10

http://www.sudantribune.net/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9-
%D9%85%D8%A4%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%86,1070 

  .یجب وقف العنف ضد المشاركین في االحتجاجات السلمیة: ھیومان رایتس ووتش، السودان  11
http://www.hrw.org/ar/news/2012/01/03 

  .ویوقف عددا من موظفیھا ،مراسلون بال حدود، نظام الخرطوم یقمع أسبوعیة تابعة للمعارضة  12
h p: //www. anhr i .net /?p=23626  

http://www.sudantribune.net/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9-
http://www.hrw.org/ar/news/2012/01/03
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، نيلسارملا نم ددع ىلع ضبقلا تاطلسلا تقلأ امك  ةفيحص لسارم لولب ةزمح مهنيب نييفحصلاو
،"قرشلا"  ،"ةيرحلا سارجأ" نم نيمألا جاح يلعو ،"ةفاحصلا" ةديرج نم جات ةراسو ةيرطقلا
 يتلا ةينورتكلإلا عقاوملا ضعب بجحلل تضرعت امك ،"ناولأ" ةديرج ريرحت سيئر يلجوخ نيسحو
، ىلإ وعدت   .13"ةيرحلا سارجأ"و ،"ةفاحصلا" يتفيحص ددع كلذك ردوصو رهاظتلا

، ةزهجأ نم تاغالب ىلع ءانب ةيئانج تاقيقحتل نييفحص ةرشع وحن عضخ دقو  نالعإ رثإ نمألا
 طيرش ربع ةطشانلا هتثب اميف قيقحتلاب مهتبلاطمو ،قحسإ ةيفص ةيقوقحلا ةطشانلا عم مهنماضت
 نيب نم ناكو. ةيتارابختسا رصانع لبق نم اهلاقتعا دعب باصتغالاو بيذعتلل اهضرعت نأشب ويديف
 ركباب بتاكلاو ،"رابخألا" ةفيحص نم حلاص لصيف فورعملا يفحصلا باوجتسالل اوعضخ نم
 ميهاربإ نيدلا دعسو ،"ةيرحلا سارجأ" ريرحت سيئر خيشلا هللا دبعو ،"ةيرحلا سارجأ" ـب يارقلا
  .14اهتاذ ةفيحصلاب يلازغ ةمطافو ينابه لمأ ناتيفحصلاو ،"ةديرجلا" ةفيحص ريرحت سيئر

، ةدمل يلازغ ةمطاف ةيفحصلا سبحب رشنلا مئارج ةمكحم تضق دقو  دادس تضفر امدعب رهش
، رابخأ رشن ةمهتب اهتنادإ دعب ةبوقعك ةمكحملا اهتررق يتلا ةمارغلا  داوم رشن ةيفلخ ىلع ةبذاك

، ةيفص ةطشانلا ىلع نمألا لاجر ءادتعا لوح ةيفحص  ةمارغب ميهاربإ نيدلا دعس ةبقاعمو قحسإ
، ةدمل ينابه لمأ سبحبو ،15ايكيرمأ ارالود 1670 اهرادقم ةيلام  ةمارغلا دادس اهضفر دعب رهش
  .16اهقحب ةمكحملا اهتررق يتلا

 ،"ةيرحلا سارجأ" ةفيحص قحب نيرهش وحنل ةينيتور ةروصب ةرداصملا تاءارجإ تلصاوت دقو
 نم دادعأ ةسمخ عيزوت - بابسأ يأ ءادبإ نود– ينطولا تارباخملاو نمألا زاهج عنم ثيح
 6و4 يف نييلاتتم نيددع عيزوت عنم ىرج امك. 17وينوي 21 ىتح ليربأ 6 نم ةرتفلا يف ةفيحصلا

  .18ينادوسلا يعويشلا بزحلا ناسلب ةقطانلا" ناديملا" ةفيحص نمربمتبس 
                                                           

  .2011ینایر  31فیین في ظل االحتجاجات االجتماعیة، صحلإجراءات رقابیة واعتقاالت مراسلون بال حدود،   13
http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31953 
 

  .2011یونیو  18انتھاكات حقوق اإلنسان، التنكیل بعشرة صحفیین بسبب مقاالت تفضح مراسلون بال حدود،   14
http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=32051 

  .2011یولیو  17الشبكة العربیة تستنكر حبس الصحفیة السودانیة فاطمة غزالي، بیان صحفي : السودان  15
http://www.anhri.net/?p=35409  

  .2011یولیو  26الشبكة العربیة تستنكر حبس الصحفیة السودانیة أمل ھباني، بیان صحفي : السودان  16
http://www.ifex.org/sudan/2011/07/26/habani_jailed/ar/ 

 25استمرار التضییق والمالحقات القضائیة ضد حریة الصحافة، الشبكة العربیة لمعلومات حقوق اإلنسان، في : السودان  17
  .2011یونیو 

http://www.anhri.net/?p=34199  
  .2011سبتمبر  8في االعتداء على حریة الصحافة،  جھر، سجل مخٍز/فیون لحقوق اإلنسانشبكة صح  18

http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31953
http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=32051
http://www.anhri.net/?p=35409
http://www.ifex.org/sudan/2011/07/26/habani_jailed/ar
http://www.anhri.net/?p=34199
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 فقوب ارارق ويلوي نم عساتلا يف ردصأ دق ينادوسلا ةفاحصلا سلجم نأ ىلإ ةراشإلا ردجت
 ،"نويبيرت نادوس" ،"تسوب ابوج" ،"ريتنيوم موطرخ" ،"ةيرحلا سارجأ(" فحص تس رودص
، ءانبأ نم اهيرشانو اهيكلام ضعب نأ ىلإ ادانتسا ،19")طارقميد اذ" ،"تيكوفأ"  اوتاب يذلا بونجلا
، نع بونجلا لاصفنا دعب بناجأ ةباثمب  اقبط فحصلا رشن وأ كلمت مهيلع رظحي مث نمو لامشلا
، نوناق نم 28 ةداملل   . فحصلا يرشانو يكلام يف ةينادوسلا ةيسنجلا طرتشت يتلا ةفاحصلا

 ترداصو ،"ةديرجلا" ةلقتسملا ةيمويلا ةفيحصلا ةينادوسلا تاطلسلا تقلغأ ربمتبس 27 يف
،  22- 20 نم ةرتفلا يف رودصلا نم تعنم دق" ةديرجلا" تناكو. بابسأ ءادبإ نود اهتاكلتمم
، " ناديملا" يتفيحص رودص تاطلسلا تعنم امك. ربمتبس 4 يف اهخسن تردوص امك سطسغأ

 مهتت ةيموكح ةيمالعإ ةلمح قايس يف ةمجهلا هذه تءاج دقو. ربمتبس نم نماثلا يف" ةفاحصلا"و
 نادوسلا ريرحتل ةيبعشلا ةكرحلا مساب فرعي ام عم تاقالع ةماقإب فحصلاو ةضراعملا بازحأ
 رشن نم مالعإلا لئاسو عنمل ةينادوسلا تاطلسلا ىعسمب اضيأ ةمجهلا هذه تنرتقا امك. لامشلا يف
، هذه لوح تامولعم يإ  نافدرك بونج يف ةعقاولا تاكاهتنالا لوح يمالعإ ميتعت ضرفو ةكرحلا
، ةماسأ ةريزجلا ةانق لسارم قايسلا اذه يف تاءادتعا تلاط دقو. قرزألا لينلا ةيالوو  دمحأ
  .20قطانملا هذه اهدهشت يتلا تاروطتلل ةيفحصلا ةيطغتلاب امهمايق لالخ دمحا ىوقت ةيفحصلاو

  .21اهتعابط نم ءاهتنالا دعب" ناولأ" ةفيحص ددع نمألا ةزهجأ ترداص ربوتكأ 23 يفو

 ،"موطرخلا" عقوم ريرحت سيئر دمح نامثع لامج يرتيرإلا يفحصلا ريصم ضومغلا طاحأ دقو
، 24 يف موطرخلاب لقتعا يذلا  تالامتحا نوبقارملا ىشخيو. لوهجم ناكم يف عدوأو ربوتكأ
، ىلإ هليحرت  يف عاضوألل ةرركتملا هتاداقتنا ببسب ،داهطضالا نم فونصل هضرعي دق امم هدلب
، يرتيرإلا سيئرلا ةرايز نم عوبسأ نم لقأ دعب ءاج هلاقتعا نأ رظنلا تفليو. ايرتيرا  نادوسلل

                                                                                                                                                                             
http://www.sudanyia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1066:2011-09-09-
09-08-27&catid=64:2009-01-09-15-49-55&Itemid=135 

، "الحكومات تسكت األصوات المختلفة: الما بعد االنفص"، )أیفیكس(الشبكة الدولیة لتبادل المعلومات حول حریة التعبیر   19
  .2011یولیو  13

h p: //www. ifex. or g/sudan/ 2011/07/13/pos t_spl it_me di a_pr obl ems /ar /  
نحو إلغاء حریة الصحافة، بیان : مراسلون بال حدود، إقفال جریدة وتعلیق صحفي ومصادرتھا واالعتداء على صحفیین  20

  .2011سبتمبر  29صادر في 
h p: //www. sahafi.jo/fil es/d26e7d334f 2ec97e737e6f 87d617cb98e7756bc7. html     

  .2012ینایر  13ومصادرة ممتلكاتھا، " ألوان"اتھام السلطات السودانیة بوقف صحیفة   21
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2012/01/120113_sudan_censorship_alwan.shtml 

http://www.sudanyia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1066:2011-09-09-
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2012/01/120113_sudan_censorship_alwan.shtml
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، ىلإ نادوسلا نم يرتيرإ 300 ليحرتو  يف نيئجاللا نوئشل ايلعلا ةيضوفملل ىنستي نأ نود مهدلب
  .22مهاياضق يف رظنلا ةدحتملا ممألا

، ةيحان نم ، رفعج" ةفاحصلا" ةديرجب يفحصلا نع سطسغأ يف تاطلسلا تجرفأ ىرخأ  يكبسلا
، دض ةيهاركلاو رباختلا ةمهتب هلاقتعا نم رهشأ 10 وحن دعب كلذو  داوم هلاسرإ ببسب ةلودلا
  .23.ادنلوه نم ثبت يتلا ،"اقنيد" ويدار ةعاذإ ىلإ ةيفحص

 ريرحت سيئر بئان نيمألا يلع رذ وبأ فورعملا يفحصلا نع سطسغأ يف اضيأ تجرفأ امك
 ةمهتب تاونس 5 نجسلاب هيلع مكحو ،2010 ويام ذنم القتعم لظ يذلا ،"بعشلا توص" ةفيحص
 نيب ةيهاركلا ةراثإ"و ،"يروتسدلا ماظنلا ضيوقت"و ،"ةموكحلا دض ضيرحتلا"و ،"سسجتلا"
، ماع ىلإ هتبوقع 2011 ويام يف تضفخ دق ايلعلا ةمكحملا نأ عمو". فئاوطلا  مل هنأ الإ دحاو
، ةرتف ءاضقنا دعب هحارس قلطي  تاغالب ميدقتب جارفإلا دعوم نمألا ةزهجأ تقبتسا ثيح ةبوقعلا
، ةديدج ، ءانثأ ةينمألا رصانعلا دحأ ىلع هءادتعا معزت هدض  يف قيقحت يأ رجي مل امنيب هلاقتعا
، دنع رذ وبأ اهل ضرعت يتلا بيذعتلا عئاقو  يف بيذعتلا معازم يفنب تاطلسلا تفتكاو هلاقتعا
  .24اهنيح

ذإمهريغو نييبزحلا نم اهيضراعم اضيأ تاطلسلا تفدهتسا كلذ نوضغ يفو  تاطلسلا تلقتعا ، 
، ىلع نيبوسحم صخش 500 ىلع ديزي ام ربمتبس نم ىلوألا ةثالثلا عيباسألا يف  نمو ةضراعملا
 ةعضبل مهنم ديدعلا زاجتحا رمتساو. ةيلامشلا نادوسلا ريرحتل ةيبعشلا ةكرحلل مهترصانم حجري
، ءالخإ لبق مايأ  ىرجو. ةيبزحلا مهتاءامتنا نع مهيلخت ديفت قئاثو ىلع مهعيقوت دعب نكلو مهليبس
، ندم فلتخم يف ةكرحلا راقم نم ددع قالغإ  نأ ركذلاب ريدج. روفراد كلذ يف امب نادوسلا
، ابزح 17 رظح ويلوي يف تنلعأ دق ناك تاطلسلا  نادوسلا ريرحتل ةيبعشلا ةكرحلا اهنيب ايسايس

                                                           
  .من الرعایا اإلریتریین 300مراسلون بال حدود، خطورة الترحیل الجبري لصحفي بعد عشرة أیام على طرد   22

http://www.ifex.org/sudan/2011/10/27/hamad_incommunicado/ar/ 
  .2011أغسطس  29، "إنفاذا لتوجھات البشیر، السبكي حر"، "الصحافة"جریدة   23

http://www.alsahafa.sd/details.php?articleid=33318 
  .2011أغسطس  23بعد تنكیل وتعذیب، إطالق سراح الصحفي أبو ذر علي األمین بالضمان الشخصي،   24

http://www.hurriyatsudan.com/?p=33358  
عقوبة السجن المؤبد وحتى اإلعدام قبل أسبوعین من اإلفراج  مراسلون بال حدود، أبو ذر علي األمین قد یواجھ: وانظر أیضا

  .2011یونیو  30عنھ، 
http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=32060 

http://www.ifex.org/sudan/2011/10/27/hamad_incommunicado/ar
http://www.alsahafa.sd/details.php?articleid=33318
http://www.hurriyatsudan.com/?p=33358
http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=32060
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، ، تانايكب -تاطلسلا بسحب– بازحألا هذه طابترا نم اقالطنا ةيلامشلا  ىلإ ةراشإ يف ةيبنجأ
، بونج   .25ةلقتسم ةلود تاب يذلا نادوسلا

، ىوق فلاحت سيئر ىسيع وبأ قوراف زجُتحا ربوتكأ 13 يفو  نمألا راقم دحأ يف ةضراعملا
  .26هحارس قالطإ لبق موطرخلاب يسايسلا

  
  :نيزجتحملاو ءانجسلا ةلماعم ةءاسإو بيذعتلا مئارج لصاوت

 مهزاجتحا ىرج نم قحب يسنجلا ءادتعالاو بيذعتلا نم ةيساق لاكشأ لصاوت دكؤت ريراقتلا تلظ
 يتلا تاجاجتحالا لالخ اولقتعا نمم بابشلاو بالطلا ضرعت ثيح. ينطولا نمألا زاهج لبق نم
 نم نامرحلاو يبرهكلا قعصلاو برضلا نم ةيساق لاكشأل 2011 رياربفو رياني يف تقلطنا

، . باصتغالاو لتقلاب ديدهتلا دح تغلب ةيسفنلاو ةيدسجلا تاءادتعالا نم ىرخأ لاكشأو مونلا
، فسوي لقتعملا بسحبو  يف هيتبكر ىلع سولجلا ىلع ربجأو ،هينيع بيصعت مت دقف يدهملا
، ةهجاوم ، تاوارهلاو خيسلاب حربم برضل ضرعتو رادج  حربم ملأ تاخرص عمس امك طايسلاو
، زجتحا يذلا ىنبملا يف نيرخآ نيلقتعم نع ةرداص  اوناك هعم نيلقتعملا ضعب نأ ىلإ راشأو هيف
 دمحم بلاطلا بسحبو. اهل اوضرعت يتلا تاءادتعالا ءارج نم يشملا نع نيزجاع نوفحزي
 برضلاو باوجتسالل عضخو ،هينيع بيصعت مت دقف ،2011 رياربف 14 يف لقتعا يذلا نامثع
  .27ليللا ةليط فوقولا ىلع ربجأو ،هايملا ميطارخو يصعلاب هدسج نم ةفلتخم ءازجأ ىلع

، يرجي نمم تاطشانلا قحب يسنجلا فنعلا سراميو  ةخراص ةروصب كلذ دسجت دقو نهزاجتحا
، ةيفص ةطشانلا ةلاح يف  رقم ىلإ 2011 رياربف 13 يف اهدايتقاب ةينمأ رصانع تماق يتلا قحسإ
، نمألا زاهجل ، اهئامتنا لوح اهباوجتسا مت ثيح ينطولا ، يمغأ ىتح اهبرض مث يسايسلا  اهيلع
 تاقياضمل نضرعت نهنأ يبعشلا رمتؤملا بزح يف تاوضع تركذ امك. اهباصتغا كلذ دعب متيل
، نمألا زاهج يف نيلوئسم بناج نم ةيسنج  رياربف 16 يف نهل يملس عمجت لالخ كلذو ينطولا

                                                           
ش في القمع السیاسي یشتد، یجب اإلفراج عن المحتجزین وحمایة حریة التعبیر، بیان صادر عن ھیومان رایتس ووت: السودان 25
  .2011سبتمبر  21

http://www.hrw.org/node/101879 
 www.sudanile.com 13/10/2011لكترونیة راح أبو عیسى، صحیفة سودانایل اإلإطالق س  26
  .2011مارس  4محتجون یصفون التعذیب على أیدي عناصر ضباط جھاز األمن، : ھیومان رایتس ووتش، السودان  27

http://www.hrw.org/ar/news/2011/03/04-2 

http://www.hrw.org/node/101879
http://www.sudanile.com
http://www.hrw.org/ar/news/2011/03/04-2
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 نهفصو تلمش تاءاسإو برضلل نهضرعتب نهلاقتعا ىرج تايرخأ تاطشان تدافأو. 2011
  .28تارهاعلاب

  
  :لصاوتملا راصحلا نهر ناسنإلا قوقح وعفادم

، يندملا عمتجملا تاسسؤمو ناسنإلا قوقح تامظنم ىلع تاءادتعالا تلصاوت  لصاوتو ىرخألا
  .يقوقحلا مهطاشن ةيفلخ ىلع تاقيقحتلاو ةيئاضقلا تاقحالملاب ناسنإلا قوقح يعفادم فادهتسا

، وحنل لاقتعالا نهر ناسنإلا قوقح نع نيعفادم ةعبس لظ دقو  يرهش يف مهلاقتعا رثإ كلذو ماع
 تهجوو". اقنيد" ويدار لالخ نم ناسنإلا قوقحب قلعتت داوم مهثب دعب ،2010 ربمفونو ربوتكأ
 تطقسأ ربمسيد نم عبارلا يفو. سسجتلاو ةلودلا دض رمآتلاب 2011 وينوي يف تاماهتا مهيلإ
، ةعبرأ نأشب تاماهتالا ، ايركز مهو مهنم ، نمحرلا دبع بوقعي ، دلاخو مساقلا ، مدآو قحسإ  رونلا
، نمحرلا دبع مهو ؛نيرخآلا نأشب تاماهتالا تففخ اميف ، رفعجو مدآ ، دبع رثوكو ميهاربإ  قحلا
، رشنو ماعلا نمألا ريدكتب تاماهتا مهيلإ تهجو نيذلا  مهتبقاعم ىلإ يضفي دق يذلا رمألا بيذاكألا
، ثالثل لصت دق ددمل نجسلاب   .29مهتلا هذهب ايئاضق اونيدأ ام اذإ تاونس

 دبع ءاوح ةيعامتجالا ةطشانلا ويام 6 يف ينطولا نمألا زاهج نم ةحلسم ةعومجم تفطتخا دقو
، لامشل نيحزانلل كوش وبأ ركسعم نم هللا  يف وضعلا ةطشانلا نإ ةيموكح فحص تلاقو روفراد
، ظفحل يقيرفألا داحتالاو ةدحتملا ممألل ةكرتشملا ةثعبلا  لافطألا طسو ةيحيسملا رشنت مالسلا
  .30نيحزانلا تاركسعمب

، ةياهن ىتح زاجتحالا نهر رمق يرشب يقوقحلا طشانلا لظ دقو  يف يلقوداكب هزاجتحا ذنم ماعلا
، يف" ودوس" ةمظنم عم لمعلا ىرشبل قبس دقو. 31ربوك نجس هعاديإو وينوي 25  نأ لبق الاين
  .ةبونلا لابج ةقطنم يف ةيمنتلاو ناسنإلا قوقح ةمظنم سسؤي

                                                           
 .المرجع السابق  28
تبرئة أربعة مدافعین عن حقوق اإلنسان : السودان"الخط األمامي، المؤسسة العالمیة للدفاع عن مدافعي حقوق اإلنسان،   29

  .2011دیسمبر  20، "وخفض االتھامات الموجھة إلى ثالثة آخرین
http://www.frontlinedefenders.org/node/16931 

  .2011مایو  11أطلقوا سراح الناشطة االجتماعیة حواء عبد اهللا، : ھیومان رایتس ووتش، السودان  30 
http://www.hrw.org/ar/news/2011/05/11-4 

 .یجب وقف العنف ضد المشاركین في االحتجاجات السلمیة، مرجع سبق ذكره: السودان  31

http://www.frontlinedefenders.org/node/16931
http://www.hrw.org/ar/news/2011/05/11-4
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، قوقح نع نيعفادملا نم ددع فيقوتب تماق دق تاطلسلا تناكو  ماصتعالا ىلع ادر ناسنإلا
، يملاعلا مويلا يف تقلطنا يتلا ،"ءاسنلا رهقل ال" ةردابم هيلإ تعد يذلا يملسلا  اجاجتحا ةأرملل
 ىلع ،"انفرق" ةكرحب ةطشانلا قحسإ ةيفص باصتغا يف قيقحت ءارجإ يف تاطلسلا سعاقت ىلع
 اوضرعت نييقوقحلاو ءاطشنلاو نييفحصلاو باتكلا نم اددع نأ ركذي. 32ةينمألا ةزهجألا دي
، تاقحالملاو زاجتحالاو قيقحتلل  نيب نمو. قحسإ ةيفص عم مهنماضت ةيفلخ ىلع ةيئاضقلا
، رقابلا :قيقحتلل مهئاعدتسا لوح ءابنأ تددرت نيذلا نييقوقحلا ءاطشنلا ، معنملا دبعو فيفعلا  كاجلا
  .33نالدع متاخلا زكرمب يارقلا رمعو

  

  :يناسنإلا يلودلا نوناقلا تاكاهتنا ديازتو ةحلسملا تاعازنلا قاطن عاستا

، 9 يف نادوسلا بونج لالقتسا نع ايمسر نالعإلا مغرب  تاقالعل نيتم ساسأ عضو نكل ويلوي
، لامشلا نيب ةءانب ، نيب دودحلا ميسرت تالكشم هددهتي لظي بونجلاو  مئاد لح داجيإو نيدلبلا
، عزانتملا ييبأ ةقطنم دودح ةلأسمل  تابيترتلا نم ةعومجم ىلع قافتالا ىلإ ةفاضإلاب اهيلع
 ةجيتنو. 34ةيطفنلا تادئاعلا ماستقاو ةيسنجلاو ةنطاوملا لئاسمب صاخ لكشب ةقلعتملا ةيلبقتسملا
، هذه لوح نيبناجلا نيب تاضوافملا رثعتل  دادزت ةحلسملا تاعارصلاو تارتوتلا ةدح نإف اياضقلا
  .ةساسحلا ةيدودحلا قطانملا يف

، يف ييبأ ةقطنم ىلع ايضرأو ايوج اموجه ةحلسملا موطرخلا تاوق تنش دقو  رثكأل رمتسا ويام
، فالآ ديرشت ىلإ ىدأو ،عيباسأ ةثالث نم  هذه تءاج. قرحو بهن لامعأ هبحاصو صاخشألا
، تاوقلا تامجه ىلع ادر تايلمعلا  ديكأتل نيفرطلا الك ىعسم سكعي يذلا رمألا ةيبونجلا
  .35ييبأ ةقطنم ىلع ةوقلاب امهترطيس

                                                           
 .2011مارس  8حریات،  جریدة  32
  .2011مایو  28حریات، حوار حریات مع البطلة صفیة إسحق، جریدة   33

http://www.hurriyatsudan.com/?p=24465 
  .العمل الشاق یبدأ اآلن: جنوب السودان  34

http://www.crisisgroup.org/en/regions/africa/horn-of-africa/sudan/op-eds/Real-Work-Begins-
Now-Arabic-Zach.aspx 

  .السودان وحسابات أبیي  35
http://www.crisisgroup.org/en/regions/africa/horn-of-africa/south-sudan/arabic-vertin-abyei-is-
burning.aspx 
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، رمتؤملا يف ةلثمم ةينادوسلا ةموكحلا تعقو ويام 20 يف  تتاب يتلا– ةيبعشلا ةكرحلاو ينطولا
 قافتالا يضقيو. ةقطنملل ةيرادإو ةينمأ تابيترتل ايلاقتنا اقافتا -نادوسلا بونج يف مكاحلا بزحلا
 مالس ظفح تاوق رشنو ،ييبأ ةقطنم نم ةينادوسلا تاوقلا باحسناب ابابأ سيدأ يف هعيقوت مت يذلا
 قاثيم نم عباسلا لصفلا ماكحأ تحت ةيبويثإلا تاوقلا رشن ىلع نمألا سلجم قداص دقو. ةيبويثإ
 ىتح ةقطنملا نم بحسنت مل ةينادوسلا تاوقلا نإف ةيبويثإلا تاوقلا رشن مامتإ مغرو ،ةدحتملا ممألا
  .36ريرقتلا اذه دادعإ

، ىلع موطرخلا ةموكحل ةيركسعلا ةرطيسلا طسب نم ةليلق عيباسأ دعبو  ةعقاولا قطانملا تتاب ييبأ
 عازنلا أدب دقو. ةينادوسلا ةحلسملا تاوقلا لبق نم قاطنلا ةعساو تاكاهتنال احرسم نافدرك بونج
 نم سماخلا يف نادوسلا ريرحتل يبعشلا شيجلاو ةينادوسلا ةموكحلا تاوق نيب ةقطنملا هذه يف
، اهنطقي قطانمل ةينادوسلا تاوقلا فصق ريراقتلا تلجسو. وينوي  لزانم تبهن امك نويندم

، ، قاطن جراخ لتق تايلمع اضيأ ريراقتلا تلجسو سئانكو  درجمل نييندملا تفدهتسا نوناقلا
 شيتفت ةلمح لالخ لامعألا هذه تعقو. نادوسلا ريرحتل ةيبعشلا ةكرحلاب مهطابترا يف هابتشالا
. موطرخلا ةموكح عم ةنواعتم تايشيليم دارفأو دونج لبق نم يلقوداك ةنيدم يف لزانملا ىلع
، عبرأ لخاد تاكلتمملا اوبهن دق تايشليملا رصانعو دونجلا نأ نيد لاجر دافأو  نع الضف سئانك
 ةموكحلا دونج باكترا ةيقوقح تامظنمل نايع دوهش دكأو ،يلقوداك يف سئانكلل ينادوسلا سلجملا
  .باصتغا مئارجل ةينادوسلا

، ىلع نييندملا فالآ يمويلا هبش فصقلا لامعأ تربجأ دقو  يف نيحزانلا ددع عفتريل رارفلا
 ملست مل نيحزانلا تاركسعم نإف كلذ عمو. حزان فلأ 150 نم رثكأل عيباسأ ةعضب نوضغ
 ءاسنلا نم مهمظعم نييندملا نم تارشع عرصم ىلإ فصقلا ىدأو. فصقلا نم اهرودب
 بونج ةديدع قطانم ىلإ ةيناسنإلا تادعاسملا لوخد ةينادوسلا ةموكحلا تعنم دقو. لافطألاو

،  ىلإ لوخدلاب ةيبنجأ تائيه يأل حامسلا مدع سطسغأ 23 يف ينادوسلا سيئرلا نلعأو نافدرك
  . 37نافدرك ةيالو

                                                           
  . 2011یونیو  27مجلس األمن یشكل قوة أمنیة لحفظ السالم في منطقة أبیي في السودان،مركز أنباء األمم المتحدة،   36

http://www.un.org/arabic/news/fullstorynews.asp?newsID=15180 
  :حول االنتھاكات الواقعة في جنوب كردفان، انظرلمزید من التفاصیل   37

المدنیون في جنوب كردفان یتحدثون عن أھوال القصف الجوي، تقریر مشترك للعفو الدولیة ومنظمة ھیومان رایتس : السودان - 
  .2011أغسطس  30ووتش، 
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 ىلوألا ةتسلا روهشلا لالخف ؛ةريطخلا تاكاهتنالا نم ديزملا روفراد ميلقإ دهش ىرخأ ةيحان نم
، نم  يف امب-  روفراد يف ةلوهأملا قطانملا ىلع ةموكحلا اهنشت يتلا تامجهلا ديازت ىضفأ ماعلا
، تارشع لتقم ىلإ - يوجلا فصقلا كلذ ، اهفدهتسا يتلا قطانملا ريمدتو نييندملا  حوزنو فصقلا
 هنأ ريراقتلا تحضوأو. روفلاو ةواغزلا اهنطقي يتلا قطانملا نم مهتيبلاغ صخش فلأ 70 وحن
، ناكسل ةيناسنإلا ةاناعملا داعبأ ىلع فوقولا ةبوعصلا نم  اهضرفت يتلا دويقلا لظ يف ميلقإلا
، قطانم بلغأ ىلإ لوخدلا ىلع ةينادوسلا ةموكحلا  وأ مالسلا ظفح تاوق كلذ يف امب روفراد
  .38ةيناسنإلا ةثاغإلا تامظنم
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