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ال�ســـودان

يعي�س ال�شودان يف ظل نظام ع�شكري ت�شلطي ذي �شبغة دينية يقوده الرئي�س عمر الب�شري 

منذ العام 1989 عندما اأطاح بانقالب ع�شكري باحلكومة املدنية املنتخبة برئا�شة زعيم حزب 

الأمة ال�شادق املهدي. وقام بحل الأحزاب ال�شيا�شية واجلمعيات الأهلية فيما عدا الدينية منها، 

وجرى  اجلديد،  النظام  من  مقربة  عنا�رص  تديرها  ت�شيري  للجان  اإداريًا  النقابات  واإخ�شاع 

التنكيل على نطاق وا�شع باملعار�شني ال�شيا�شيني والقيادات النقابية، ومدافعي حقوق الإن�شان 

عرب العتقال التع�شفي والتعذيب يف مراكز �رصية عرفت ببيوت الأ�شباح.

رغم عودة احلياة احلزبية والن�صاط الأهلي بعد �صنوات من احلظر، فاإن نظام الب�صري وا�صل 

عرب  املدين  املجتمع  موؤ�ش�شات  ودور  وال�شيا�شية  احلزبية  املعار�شة  لتحجيم  القمعية  ممار�شاته 

قانون مفرط يف عدائه حلريات التنظيم. ويف ظل هذا القانون األغيت الرتاخي�ص القانونية لعدد 

من منظمات حقوق الإن�صان، ظل نا�صطوها هدفًا لالعتقال واملحاكمات اجلائرة. كما اأهدرت 

حريات التعبري يف ال�صودان على نطاق وا�صع وبخا�صة يف ال�صنوات الأخرية من خالل الرقابة 

الأمنية امل�صبقة على ال�صحف وامل�صادرة واملالحقات التع�صفية، واملحاكمات التي طالت عددًا 

من ال�شحفيني.
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عمد نظام الب�صري يف تاأمني بقائه طيلة هذه احلقبة اإىل اإذكاء وتوظيف النزاعات والولءات 

بع�ص  ولتاأليب  التقليدية،  نفوذها  مواقع  يف  املعار�صة  الأحزاب  من  الب�صاط  ل�صحب  القبلية 

القبائل على خ�صوم النظام، وخا�صة يف اإدارة ال�رصاع يف اإقليم دارفور اأو يف اجلنوب، وقد 

اإدارة م�صكالت التنوع العرقي والديني، واإجها�ص  اأف�صت هذه ال�صيا�صات اإىل ف�صل كبري يف 

فر�ص الندماج الوطني، وتاأجيج �رصاعات م�صلحة اأف�صت يف ال�صنوات الع�رص الأخرية اإىل 

اإزهاق اأرواح وت�رصيد املاليني من ال�صكان. كما اأف�صت هذه ال�صيا�صات واملمار�صات اإىل و�صم 

نظام الب�شري من خالل املحكمة اجلنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب وجرائم �شد الإن�شانية 

وجرائم لالإبادة اجلماعية من خالل احلرب يف دارفور وحدها،و بالتايل طلب مثول الرئي�ص 

انف�صال  اإىل  اأي�صا  اأف�صت  مثلما  وتوقيفهم.  الدولية  املحكمة  اأمام  معاونيه  وبع�ص  ال�صوداين 

جنوب ال�شودان ر�شميًا عن �شماله، وتاأ�شي�س دولته امل�شتقلة يف يوليو 2011. 

مع ا�شتمرار هذه ال�شيا�شات واملمار�شات كان من املنطقى األ ت�شهد حقوق الإن�شان يف البالد 

حت�شنًا يذكر خالل 2012. فقد ظلت البيئة الت�رصيعية املعادية للحريات على جمودها، وتوا�شلت 

ال�صتثنائية  وال�صالحيات  العقاب  من  الإفالت  نهج  ظل  يف  اجل�صيمة  ال�رصطية  النتهاكات 

معاملة  واإ�صاءة  التعذيب  ممار�صات  وتوا�صل  الأمنية.  الأجهزة  بها  تتمتع  التي  واحل�صانات 

والتظاهرات  الحتجاجات  مع  التعامل  للقوة يف  املفرط  ال�صتخدام  املحتجزين،وبالتو�صع يف 

ال�صلمية ذات الطابع ال�صيا�صي والجتماعي، الأمر الذي اأف�صى اإىل �صقوط عدد من القتلى من 

املحتجني، وات�صاع نطاق العتقال التع�صفي للن�صطاء ال�صيا�صيني واحلقوقيني وغريهم من ن�صطاء 

املجتمع املدين من امل�صتبه يف انخراطهم اأو دعمهم لتلك الحتجاجات. كما توا�صلت ال�صغوط 

اأمنية  الراأي والتعبري، �شملت املالحقات الأمنية واملحاكمات و�شدور تعليمات  على حريات 

ال�صحف  م�صادرة  يف  والتو�صع  �صحفهم،  يف  الكتابة  من  وال�صحفيني  الكتاب  من  عدد  مبنع 

واإغالقها مبا يرتبه ذلك من خ�صائر اقت�صادية فادحة للموؤ�ص�صات ال�صحفية امل�صتهدفة. كما حجبت 

العديد من املواقع الإلكرتونية وبخا�صة تلك التي تر�صد النتهاكات الأمنية اإبان قمع التظاهرات 

الوا�صعة، وجرى اإغالق وجتميد عدد من اأن�صط املنظمات احلقوقية واملراكز الأكادميية.

احلرب  جرائم  ب�شاأن  الدولية  اجلنائية  املحكمة  لقرارات  حتديه  الب�شري  نظام  يوا�شل  بينما 

واجلرائم �صد الإن�صانية وجرائم الإبادة اجلماعية التي وقعت يف اإقليم دارفور، فاإن الإقليم ل 

يزال م�رصحًا لالعتداءات �صواء من خالل الق�صف الع�صوائي لبع�ص القرى والبلدات بالإقليم 

والعتداءات الوح�شية واملذابح التي ترتكب ميلي�شيات قبليهة موالية للنظام، �شد �شكان الإقليم 

ال�صالم  حفظ  قوات  تامني  يف  م�صئوليتها  عن  الطرف  ال�صودانية  ال�صلطات  غ�ص  عن  ف�صاًل 

اأو لختطاف بع�س جنودها.و يوؤدى تعرث  التي ل تزال تتعر�س بدورها للهجمات امل�شلحة 

املفاو�شات بني حكومة اخلرطوم وحكومة جوبا حول عدد من الق�شايا املتعلقة برت�شيم احلدود 
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وتوزيع العوائد النفطية، اإىل وقوع ا�صتباكات م�صلحة بني البلدين فاقمت من تردي الأو�صاع 

الإن�شانية وم�شكالت النازحني على املواقع احلدودية. كما يتعر�س نحو 50 األفًا من املواطنني 

املنحدرين من اأ�صول جنوبية ملخاطر التجريد من اجلن�صية، حتى واإن كانوا غري راغبني يف 

احل�شول على جن�شية دولة جنوب ال�شودان. وت�شكل التوترات بني اخلرطوم وجوبا م�شدرًا 

لتاأجيج النزاعات امل�صلحة يف اإقليم كردفان والنيل الأزرق بني �صلطات اخلرطوم واجلماعات 

والتي يعتربها  “باحلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان ال�شمالية”،  املن�شوية حتت لواء ما يعرف 

بني  امل�شلحة  ال�شتباكات  اأدت  وقد  ال�شودان.  جنوب  دوله  يف  خل�شومه  موالية  الب�شري  نظام 

اأعمال القتل خارج نطاق  الطرفني اإىل مفاقمة حدة املعاناة الإن�صانية للمدنيني، ب�صبب �صيوع 

الإن�صانية  الإغاثة  مواد  دخول  جتاه  ال�صودانية  ال�صلطات  وتعنت  الع�صوائي  والق�صف  القانون 

للمت�رصرين.

 

قمع االحتجاج ال�سيا�سي والتجمعات ال�سلمية:

املفرط  العنف  الأمن  قوات  ا�صتخدام  الع�رصات نتيجة  وجرح  �صخ�صان  قتل  يناير   27 فى 

والر�صا�ص يف قمع مظاهرات يف مدينة نيال عا�صمة ولية جنوب دارفور، مطالبة باإ�صقاط 

النظام، وذلك عقب اإقالة احلكومة للوايل.1

اأنحاء  يف  انت�رصت  ثم  اخلرطوم،  جامعة  من  الطالبية  اندلعت الحتجاجات  يونيو   16 يف 

ا علي اإجراءات التق�صف التي اأعلنتها احلكومة، مما  املدينة ومناطق اأخرى يف البالد، اعرتا�صً

املظاهرات،  اإىل  الأخرى  الأهايل وطلبة اجلامعات  الغذاء. وان�صم  اأ�صعار  ارتفاع  اإىل  اأدى 

وطالب املحتجون باإ�صقاط نظام الب�صري. وقد تعاملت قوات ال�رصطة وجهاز الأمن واملخابرات 

امل�صيل  والغاز  الهراوات  ا�صتخدمت  بالغة، حيث  بق�صوة  الحتجاجية  املوجة  هذه  مع  الوطني 

للدموع واإطالق النريان على املحتجني، كما مت ا�شتخدام قوات اأمن يف مالب�س مدنية وبلطجية 

املتظاهرين، مما زاد من  بالهراوات وال�شكاكني لالعتداء على  مت�شلحني  للحكومة،  موؤيدين 

ال�صباب  الطالب والن�صطاء من  الع�رصات من  القب�ص على  األقي  امل�صابني. وخالل ذلك  عدد 

اأثناء الحتجاز، وعوقب بع�شهم باجللد2 ! ووجهت لهم  وتعر�س املحتجزون ل�شوء املعاملة 

اتهامات الإخالل بال�صالم العام واإثارة ال�صغب، وذلك با�صتغالل الن�صو�ص املطاطة للمادتني 

 1- مقتل )2( وجرح واعتقال الع�رصات يف اليوم الثالث ملظاهرات نيال، واإدانة وا�صعة ل�صتخدام احلكومة للقوة 

املفرطة، راديو دبنقا،27 يناير 2012 

http://www.radiodabanga.org/ar/node/24527
 2- التاريخ القمعي للب�صري وحكومته يهدد �صالمة املتظاهرين بال�صودان، ومركز القاهرة يطالب مبنع ا�صتخدام 

العنف �صدهم، مركز القاهرة لدرا�صات حقوق الإن�صان، 28 يونيو 2012 

http://www.cihrs.org/?p=3095
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69 و77 من القانون اجلنائي.3

ويف 13 اأغ�صط�ص اأعادت اأجهزة الأمن ال�صودانية اعتقال النا�صط “ر�شوان يعقوب داوود” 

اأثناء اإنهاء اإجراءات الإفراج عنه، عقب �صدور قرار ق�صائي بالإفراج عنه، واإ�صقاط التهم 

الطالبية  املظاهرات  تنظيم  بامل�شاركة يف  الأدلة؛ وكان داوود متهمًا  لعدم كفاية  اإليه  املن�شوبة 

ال�صالمة  وتهديد  املرور  حركة  واإعاقة  الأمن،  قوات  �صد  ل�صتخدامها  بنزين  علبة  وبحيازة 

العامة.4

يف 31 يوليو ا�صتخدمت ال�صلطات العنف لتفريق مظاهرة �صلمية �صد الغالء، و�صارك فيها 

طالب املدار�ص مبدينة نيال جنوب دارفور، مما اأدى اإىل م�رصع نحو 12 من املتظاهرين، 

واإ�شابة نحو 60 اآخرين بجراح واعتقال عدد اآخر5.

3- ال�صودان: ا�صتخدام القوة املفرطة لتفريق املتظاهرين، املركز الأفريقى لدرا�صات العدالة وال�صالم، 26 يونيو 2012، 

http://www.sudanile.com/2008-12-01-11-35-26/43610-2012-08-14-18-31-13.html
 4- اإعادة اعتقال ر�صوان داوود.. و�صلطات جهاز الأمن، �صودانيز اأونالين، 16 اأغ�صط�ص 2012 

http://www.sudaneseonline.com/arabic/index.php/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%
D8%A7%D8%AA/19139-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D8
%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%B6%D9%88%D8%A7%D9%8 -

- % D 8 % A F % D 8 % A 7 % D 8 % A 4 % D 9 % 8 8 % D 8 % A F . . % D 9 % 8 8 % D 8 % B 3 % D 9
% 8 4 % D 8 % B 7 % D 8 % A 7 % D 8 % A A - % D 8 % A C % D 9 % 8 7 % D 8 % A 7 % D 8 % B 2 -

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%86%D9%89-%D8% -

8%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A7%D9%82%D9
 %84%D8%A9.html?print
- ال�شودان: اعتقال نا�شط بعد تربئته من الق�شاء، علي خلفية امل�شاركة يف الحتجاجات ال�شلمية، ال�شبكة العربية 

ملعلومات حقوق الإن�شان، 15 اأغ�صط�ص 2012 ،

http://www.anhri.net/?p=57802
 5- ال�صودان: الر�صا�ص احلي يف مواجهة م�صرية لطالب املدار�ص، ال�صبكة العربية ملعلومات حقوق الإن�صان، 

1 اأغ�صط�ص 2012 

http://www.anhri.net/?p=57305
- اأكرث من )12( �صهيدا واجلرحى يفوق الـ )60( واعتقال الكثري من الأ�صخا�ص فى تظاهرة حا�صدة اأم�ص بنيال، 

راديو دبنقا، 1 اأغ�صط�ص 2012 

http://www.radiodabanga.org/ar/node/33969
- الن�رصة الإعالمية رقم )56( عاجل: تظاهرات حا�صدة و�صقوط قتلي وجرحي يف نيال،1 اأغ�صط�ص 2012 

http://www.sudanjem.com/2012/08/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8
%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-

%D8%B1%D9%82%D9%85-56-%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84-%D8%AA%D8%B8
%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%A7/

- ال�صودان: على القوات ال�صودانية اأن توقف ا�صتعمال الذخرية احلية �صد املتظاهرين، منظمة العفو الدولية، 6 

اأغ�صط�ص 2012 

http://www.amnesty.org/ar/news/sudan-security-forces-must-stop-using-live-rounds-

 against-demonstrators-2012-08-02
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يف مطلع �صبتمرب �صنت الأجهزة الأمنية حملة اعتقالت بني املعار�صني والنا�صطني احلقوقيني 

يف مدينة نيال على خلفية الحتجاجات على الأو�صاع القت�صادية املتدهورة التي �شهدتها املدينة 

يف اأغ�صط�ص. وكان عدد من النا�صطني قد دعوا ملوا�صلة التظاهر يف نيال، فقام جهاز الأمن 

وال�صتخبارات باعتقال عدد من ال�صباب من منازلهم دون اتهامات حمددة، ومل ي�صمح لهم يف 

ذلك الوقت بتعيني حمامني اأو الت�صال بذويهم. وقد ثارت املخاوف على م�صري وحياة اأحد 

املعتقلني يف هذه احلملة، وهو يو�صف ال�صعراين الذي اأ�صبح يف عداد املختفني ق�رصيًا منذ القب�ص 

عليه يف 6 �شبتمرب6، ومل ترد معلومات تف�شح عن م�شريه حتى نهاية العام.

يف منت�صف �صبتمرب قتل 3 اأ�صخا�ص ده�صًا، وجرح اآخرون اأثناء حماولة متظاهرين اقتحام 

مقر ال�صفارة الأمريكية باخلرطوم، احتجاجا على الفيلم امل�صيء للر�صول. وكانت اإحدى عربات 

ال�رصطة تطارد املواطنني بعدما نفذ الغاز امل�صيل من اجلنود؛ مما اأدى اإىل ده�صها متظاهرين، 

وذلك عقب اقتحام متظاهرين ال�صفارة الأملانية، وحماولة اقتحام ال�صفارة الربيطانية. 7 

يف 7 اأكتوبر نظم حقوقيون وطالب بجامعة الفا�رص عا�شمة ولية �شمال دارفور اعت�شاما 

مفتوحا للمطالبة بالتحقيق يف ادعاءات تعر�ص طالبة لالغت�صاب من طرف اأحد اأفراد القوات 

الأجهزة  اإن  بل  الواقعة،  يف  حتقيقًا  جتر  مل  ال�صلطات  اأن  اإل  ال�صالح،  تهديد  حتت  النظامية 

واإطالق  بال�رصب  الطالب  على  واعتدت  اجلامعي،  احلرم  اأكتوبر   10 يف  اقتحمت  الأمنية 

الغازات امل�شيلة للدموع، واعتقلت العديد منهم. 8

اأربعة  على  التعدي  اأكتوبر   9 يف  �شودان  بورت  فرع  الأحمر  البحر  جامعة  �شهدت  كما 

طالب، واإ�شابتهم بك�شور وجروح واعتقال اثنني من قبل قوات مكافحة ال�شغب، التي ف�شت 

بالقوة تظاهرة احتجاجية على اإعادة النتخابات اجلامعية التي �صبق اإجراوؤها يف اأبريل املا�صي، 

واآلت نتائجها اإىل اإخفاق مر�صحي التيار املوايل للنظام ال�صوداين. 9

 6- ال�صودان: اعتقال واختفاء الطالب يو�صف ال�صعراين، موؤ�ص�صة الكرامة حلقوق الإن�صان، 28 �شبتمرب 2012 

http://ar.alkarama.org/index.php?option=com_content&view=article&id=4522:2012-09-

28-11-57-59&catid=152:ak-com-sou&Itemid=55
 7- يف املظاهرات �شد الفيلم امل�شيء املعار�شة تندد بقتل املحتجني، �شحيفة �شودانيات الإلكرتونية، 16 �شبتمرب 

 2012

http://www.sudanyiat.net/news.php?action=show&id=15997
- قوى �صودانية تندد بقتل املحتجني، اجلزيرة نت، 16 �شبتمرب 2012 

http://www.aljazeera.net/news/pages/71597193-f49f-4e16-a34e-adff881fdb56
ال�شودانية تواجه طالبها بالغاز امل�شيل للدموع والعتقال والتعذيب، موؤ�ش�شة الكرامة  ال�شودان: احلكومة   -8 

حلقوق الإن�شان، 24 اأكتوبر 2012 

http://ar.alkarama.org/index.php?option=com_content&view=article&id=4539:2012-10-

24-13-41-16&catid=152:ak-com-sou&Itemid=55
 9- املرجع ال�صابق.
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يف دي�صمرب لقي اأربعة طالب دارفوريني حتفهم، واأحاط الغمو�ص م�صري اثنني اآخرين، 

داخل جامعة اجلزيرة،  دي�صمرب   5 تظاهرة يف  لف�ص  القوة  الأمن  قوات  ا�صتخدام  اأعقاب  يف 

اأجل الإفراج عن  احتجاجًا على فر�ص ر�صوم جامعية لت�صجيل الطالب الدارفوريني، ومن 

11 طالبًا طالبوا باإعفائهم من هذه الر�صوم. وقد اأدى ا�صتخدام القوة من جانب ال�رصطة اإىل 

دفع املتظاهرين نحو م�رصف للمياه و�صقوط الطالب فيه. وترتب على ذلك اختفاء �صتة من 

املحتجني ظهرت جثث اأربعة منهم يف امل�رصف لحقًا. وقد لوحظ اأن اأج�شاد ثالثة منهم عليها 

ال�صلطات  ورف�صت  غرقًا،  وفاتهم  قبل  ج�صدي  لعتداء  بتعر�صهم  يوحي  مبا  لل�رصب  اآثار 

الإف�صاح عما تو�صلت اإليه التقارير الطبية ب�صاأن اأ�صباب الوفاة. وقد ا�صتخدمت ال�رصطة القوة 

املفرطة جتاه التظاهرات التي امتدت للعا�صمة للتنديد مبقتل الطالب واملطالبة باإقالة احلكومة، 

وهو ما ترتب عليه مزيد من الإ�شابات بني املتظاهرين، واحتجاز ع�رصات منهم. 10 

ح�سار املعار�سة ال�سيا�سية وحريات التعبري :

 ا�صتمرت ال�صلطات يف انتهاج اأ�صاليب متنوعة لفر�ص �صطوتها ورقابتها على ال�صحف؛ حيث 

الرقابة  اأ�صاليب  عن  عو�صًا  لل�صحف،  القت�صادي  الإفقار  على  تركز  جديدة  اأ�صاليب  د�صنت 

امل�شبقة على الن�رص. كان اأ�شلوب الرقابة امل�شبقة يتم من خالل الغارات الليلية على املقار ال�شحفية 

اأجهزة الأمن، لفح�ص مواد ال�صحيفة كاملة قبل مثولها للطبع، وا�صتبعاد مال  التي تقوم بها 

يروق لهم منها، والأمر با�صتبدالها مبواد اأخري بديلة. اأما اأ�صاليب الإفقار القت�صادي فاإنها 

مالية  خ�صائر  تكبيدها  ثم  ومن  طباعتها،  بعد  ال�صحف  م�صادرة  يف  التو�صع  خالل  من  تطبق 

فادحة. على �صبيل املثال، قامت اأجهزة الأمن مب�صادرة �صحيفة »امليدان« مرات عديدة بعد 

اأوقات متقاربة جدًا )يف 21 فرباير  طبعها وقبل توزيعها، بع�س هذه امل�شادرات جرت يف 

ويف 13 و15 و17 و18 مار�ص(. 11

بتوقيف  ال�صحف  اأجهزة الأمن لإدارات  �صبه يومية من  كما �صار ماألوفًا �صدور تعليمات 

الإيقاف.  اأو  بامل�صادرة  تعاقب  ال�صحف  امتثال  عدم  حالة  ويف  الكتابة،  من  �صحفيني  ومنع 

 10- ال�شودان – يجب اإحقاق العدالة على املت�شببني يف مقتل الطلبة، هيومان رايت�س ووت�س، 10 دي�شمرب 2012 

http://www.hrw.org/ar/news/2012/12/10-3
18 دي�شمرب  الدولية،  العفو  اأن تكف عن قمع املظاهرات، منظمة  ال�صودانية  ال�صلطات  ينبغي على  ال�صودان:   -

 2012

http://www.amnesty.org/ar/news/sudan-must-end-violent-repression-student-

protests-2012-12-12
 14 ال�صودانية تد�صن ا�صرتاتيجية جديدة لفر�ص الرقابة على ال�صحف، جلنة حماية ال�صحفيني،  ال�صلطات   -11

اأيريل 2012 

http://cpj.org/ar/2012/04/019036.php
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حف يف حالة ال�صماح لل�صحفيني  يقول روؤ�صاء حترير �صحف اإنهم تلقوا تهديدات باإغالق ال�صُ

بالن�رص12. 

ال�صحفيون املمنوعون بهذا الأ�صلوب، حيدر اخل�صيفي من جريدة “ال�شحافة” يف 6 مايو بناء 

على اأوامر من جهاز الأمن الوطني 13 وعبدالله ال�صيخ واأبو ذر علي الأمني،الكاتب يف �صحيفة 

واأ�رصف  عو�ص  ور�صا  هباين  واأمل  ال�رصاج  وزهري  ال�صليك  وفايز  املوقوفة  ال�شعب”  “راأي 
�صحيفة  من  القراي  وعبدال�صالم  ال�صبحي  حممود  وحممد  جوهرة  اأبو  والطاهر  العزيز  عبد 

“اجلريدة”. كما مت منع ال�صحفيني جماهد عبدالله وع�صام جعفر من �صحيفة »الوان«.14

التي  املو�صوعات  بقائمة  ال�صحف  حترير  لروؤ�صاء  يومية  تعليمات  الأمن  جهاز  ير�صل  كما 

يحظر تناولها بالنقد والتعليق.15 ويواجه ال�صحفيون حماكمات جائرة تفتقر ملعايري العدالة؛ بناء 

على دعاوي مرفوعة من جهازى الأمن الوطنى واملخابرات اأمام »حمكمة ال�صحافة«، والتي 

اإرهاق ال�صحف اقت�صادّيًا.  اأحكاما بالإدانة وبغرامات مالّية باهظة، ت�صب فى  ت�صدر عادة 

ال�شداد. وقد  اأو ال�شجن فى حالة عدم  املالّية،  وفى حالة ال�شحفيني، تكون العقوبة بالغرامة 

ن�رص  امل�صئولني عن  )ب�صفتهم  ال�صحف  ال�صحفيني والكّتاب وروؤ�صاء حترير  تعّر�ص عدد من 

امليدان«  بينهم مديحة عبدالله رئي�ص حترير »�صحيفة  اإىل حماكمات فى ق�صايا راأى.  املقال( 

وال�صحفي ح�صني �صعد واللذين اتهمتهما الإدارة القانونية جلهاز الأمن واملخابرات الوطني، 

بالدعوة للعنف �صد الدولة والكراهية، واإثارة الفتنة بني الطوائف والأعراق، ودعم التمرد 

ورفع الروح املعنوية للمتمردين، والنتقا�س من هيبة الدولة، بعد مقال كتبه ح�شني �شعد يف 

اأبريل يف ذكرى رحيل يو�صف كوة مكي، اأحد زعماء جبال النوبة الراحلني، واأبرز قيادات 

احلركة ال�صعبية امل�صلحة. كما ق�صت حمكمة ال�صحافة واملطبوعات يف مدينة ودمدين عا�صمة 

»اجلريدة«،  ب�صحيفة  ح�صني  اأمري  �صد  اأخرى  دعوى  يف  ال�صودان،  و�صط  اجلزيرة  ولية 

بغرامة ثالثة اآلف جنيه، اأو ال�صجن ملدة اأربعة اأ�صهر يف حالة عدم الدفع. وقد اأوقف عثمان 

�شنقر رئي�س حترير “اجلريدة” لدى �رصطة املحكمة حلني ال�شداد ! 16

 12- على ال�صودان اأن يوقف فر�ص القيود على الإعالم، منظمة العفو الدولية، 19 مايو 2012.

http://www.amnesty.org/fr/node/32122
 13- املرجع ال�صابق.

 14- ال�شودان: �شحافة حتت احل�شار، جلنة حماية ال�شحفيني، 22 مايو 2012.

http://cpj.org/ar/2012/05/019899.php
 15-املرجع ال�صابق.

 16- التقرير ال�صنوي لر�صد وتوثيق حالة واأو�صاع حرية ال�صحافة والتعبري يف ال�صودان )3 مايو 2011 – 3 

مايو 2012(، �صحفيون حلقوق الإن�صان »جهر«، 3 مايو 2012 

http://www.sudanile.com/2008-12-01-11-35-26/39770-2012-05-03-19-35-30.html
- ال�صودان: حماكمة �صحفيني معار�صني بتهمة التحري�ص �صد الدولة، �صحيفة ال�رصق، 28 اأغ�صط�ص 2012 

http://www.alsharq.net.sa/2012/08/29/462027
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اأعمدة خا�صة يف  املعروف في�صل حممد �صالح -وهو حمرر  والكاتب  ال�شحفي  وتعر�س 

عدة �صحف حملية- ل�صتدعاء كل يوم طيلة اأ�صبوعني تقريبا يف �صهري اأبريل ومايو، واأجرب 

اأبدًا.  اأو طعام من اأجل التحقيق معه، وهو ما مل يحدث  على النتظار ليوم كامل دون ماء 

وبعد رف�صه احل�صور جمددًا، اأعادت ال�صلطات اعتقاله مرتني بتهم غام�صة. بـ” جرائم �شد 

الدولة”! اإ�صافة اإىل تهم �صابقة تتعلق بالت�صهري لن�رصه خربًا يف مار�ص 2011 عما اأعلنته اإحدى 

النا�صطات من تعر�صها لالغت�صاب على يد جهاز الأمن الوطني.17

ويف بداية عام 2012 اأغلقت اأجهزة الأمن �صحيفتي “األوان” و”راأي ال�شعب” الإ�شالميتني. 

الدعم  من  نوعًا  تظهر  مو�شوعات  خلفية  على  جاء  “األوان”  اإغالق  اأن  التقارير  ورجحت 

الأرجح  على  وهو  للحكومة-  املناوئة  الدارفورية  الف�شائل  –اإحدى  وامل�صاواة  العدل  حلركة 

اأكد م�شئولون بجهاز الأمن الوطني  ال�شعب”؛ حيث  “راأي  اإغالق  اإىل  ال�صبب ذاته الذي قاد 

تعليقًا على قرار الإغالق بالقول اإن احلريات ال�صحفية ل تعني تعري�ص الأمن القومي للخطر 

وم�صاندة احلركات املتمردة.18 

كما طالت اإجراءات الإغالق �صحيفة »التيار« امل�صتقلة بعد مداهمة مقرها، وطالت امل�صادرة 

عدد 18 مايو من �صحيفة »اآخر حلظة«، كما منع يف 20 مايو �صدور عدد �صحيفة »امليدان«.19

التي   807 رقم  العربي«  »الأهرام  جملة  من  عدد  مب�صادرة  احلكومة  قامت  �صبتمرب  يف3 

ت�صدر يف م�رص، ب�صبب حتقيق �صحفي يتناول جتارة الرقيق بني ال�صودان وليبيا، و�صبكات 

الجتار بالب�رص يف اخلرطوم. وتكرر الأمر مع املجلة ذاتها يف 8 �شبتمرب.20 

 17- على ال�صودان اأن يوقف فر�ص القيود على الإعالم، منظمة العفو الدولية، م�صدر �صابق.

 18- الأمن ال�صوداين يعلق �صدور �صحيفة راأي ال�صعب املعار�صة، �صودان تريبيون، 3 يناير 2012 

http://www.sudantribune.net/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%A7%D
9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%89،2247

- مدير جهاز الأمن ال�صوداين ياأمر باإغالق �صحيفة “األوان”، �شودان تريبيون، 14 يناير 2012 

h t t p : / / w w w . s u d a n t r i b u n e . n e t / % D 9 % 8 5 % D 8 % A F % D 9 % 8 A % D 8 % B 1 -

%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86،2327
 19- ال�صلطات ال�صودانية ت�صابق الزمن وتوا�صل قمعها حلرية الراأي والتعبري ومتنع �صدور العدد 2515 من 

�شحيفة امليدان، املركز الدويل لدعم احلقوق واحلريات، 22 مايو 2012.

http://www.icsrf.org/index.php?view=article&catid=44%3Asudan&id=187%3A----------

 ---2515----&format=pdf&option=com_content&Itemid=136
20- ال�صودان ت�صادر جملة الأهرام العربي ومتنع توزيعها يف اخلرطوم، 5 �شبتمرب 2012.

http://www.sudantodayonline.com/news.php?action=show&id=7063
 ال�صبكة العربية ت�صتنكر م�صادرة ال�صلطات ال�صودانية ملجلة الأهرام العربي ب�صبب حتقيق �صحفي عن ع�صابات 

الإجتار بالب�رص، ال�شبكة العربية ملعلومات حقوق الإن�شان، 4 �شبتمرب 2012.

http://www.anhri.net/?p=58496
ال�صبكة  الثانية،  للمرة  العربي  الأهرام  ملجلة  ال�صودانية  ال�صلطات  م�صادرة  ت�صتنكر  العربية  ال�صبكة  ال�صودان:   -

العربية ملعلومات حقوق الإن�شان، 8 �شبتمرب 2012.

http://www.anhri.net/?p=58810
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وقد طالت اإجراءات التوقيف والعتقال العديد من ال�صحفيني واملعار�صني ال�صيا�صيني على 

خلفية مواقف اأو اأراء مناه�صة للحكومة، ففي اأعقاب التظاهرات التي اندلعت يف يونيو داهم 

جهازا الأمن واملخابرات الوطني عددا من املنازل واملكاتب لعتقال ن�شطاء معروفني تع�شفًيا. 

ففي 19 يونيو األقي القب�س على 40 نا�شًطا من حركات �شلمية �شبابية خمتلفة من مكتب حزب 

القب�ص  األقي  التايل. كما  اليوم  �صيا�صي معار�ص؛ واأطلق �رصاحهم يف  »احلق«، وهو حزب 

على حممد بو�صي عليم و�صديق طاور القياديني بحزب البعث من منزلهما، �صباح يومي 20 

و23 يونيو. وعلى ثالثة اأع�شاء من حزب الأمة املعار�س 24 يونيو، من بينهم ع�شو املكتب 

ال�صيا�صي للحزب اآدم جرير، كما اأمرت قوات الأمن بوقف جميع اأن�صطة احلزب باخلرطوم. 

21 وفى 23 يونيو، اعتقل عدد من زعماء املعار�صة ال�صيا�صية من اأمام منازلهم وهم حممد فريد 

وحممد �صياء  “النا�رصى”  و�صاطع احلاج من احلزب  “املوؤمتر ال�شودانى”  بيومى يف حزب 

الدين من حزب “البعث”. 22

الفرن�صية يف  الأنباء  الوطني« مكتب وكالة  داهم جهاز »الأمن واملخابرات  يونيو   يف 16 

اخلرطوم، واعتقل ال�شحفي طالل �شعد الذي يعمل مع الوكالة ومرا�شاًل مع ال�شحيفة اليومية 

املحلية »التيار«. وهدد جهاز الأمن الوكالة بحذف ال�صور التي التقطها طالل �صعد؛ واإل فاإنهم 

�صيحطمون اأجهزة الكمبيوتر املوجودة يف املكتب. وظل طالل �صعد حمتجزًا نحو 24 �شاعة قبل 

اأن يفرج عنه لحقًا23.

ويف 22 يونيو تعر�ص النا�صط اأ�صامة حممد لالختفاء الق�رصي يف مكان جمهول تابع جلهاز 

اأهمية  عن  فيها  حتدث  الإجنليزية  اجلزيرة  قناة  مع  له  مقابلة  بعد  الوطني  واملخابرات  الأمن 

امل�شاركة يف الحتجاجات باخلرطوم24.

 21- التاريخ القمعي للب�صري وحكومته يهدد �صالمة املتظاهرين بال�صودان، ومركز القاهرة يطالب مبنع ا�صتخدام 

العنف �صدهم، مركز القاهرة لدرا�صات حقوق الإن�صان، مرجع �صابق.

التع�صفية  والعتقالت  للقوة،  املفرط  ال�صتخدام  ال�صودان:  وال�صالم:  العدالة  لدرا�صات  الإفريقي  املركز   -22 

اجلماعية و�شوء املعاملة والتعذيب لقمع الحتجاجات ال�شعبية،، املركز الأفريقى لدرا�شات العدالة وال�شالم، 14 

اأغ�صط�ص 2012.

http://www.sudanile.com/2008-12-01-11-35-26/43610-2012-08-14-18-31-13.html
يونيو   26 وال�صالم،  العدالة  لدرا�صات  الأفريقى  املركز  املتظاهرين،  لتفريق  املفرطة  القوة  ا�صتخدام  ال�صودان: 

.2011

http://www.anhri.net/?p=55751 

 23- يجب على ال�صلطات ال�صودانية الكف عن قمع ال�صحفيني الذين يغطون التظاهرات الحتجاجية، جلنة حماية 

ال�شحفيني، 5 يوليو 2012.

http://cpj.org/ar/2012/07/020092.php 

 24- التاريخ القمعي للب�صري وحكومته يهدد �صالمة املتظاهرين بال�صودان، ومركز القاهرة يطالب مبنع ا�صتخدام 

العنف �صدهم، مركز القاهرة لدرا�صات حقوق الإن�صان، م�صدر �صابق.
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املقيم لوكالة فران�س بر�س،  القب�س على �شيمون مارتيلي، املرا�شل  األقي  ويف 23 يونيو، 

بينما كان يتحدث مع الطالب املحتجني، ويلتقط �صورا خارج اجلامعة، واحتجز 12 �شاعة. 

كما مت ا�صتدعاء م�صورة الفيديو واملدونة جنالء �صيد اأحمد ل�صتجوابها يف 20، 21، 24 يونيو 

ملنعها من تغطية املظاهرات25.

وكالة  مرا�شلة  الورداين،  �شلمى  امل�رصية  ال�شحفية  ال�شلطات  رحلت  يونيو،   26 ويف 

»بلومربغ«، بعد احتجازها دون اأن توجه اإليها اأي اتهامات، بعد قيامها بتغطية التظاهرات 

املناه�شة للحكومة يف 21 يونيو. ويف 26 يونيو، توجهت ال�صحفية اإىل املركز ال�صحفي من 

اأجل جتديد اأوراق اعتمادها ال�شحفية، ولكنها اأبلغت بقرار طردها الفوري من البالد، ومن 

دون اإعطائها اأي مهله لت�شوية اأو�شاعها قبل ترحيلها ! 26

ويف 26 يونيو اأي�شًا، داهم جهاز الأمن واملخابرات الوطني منزل ال�شحفية مها ال�شنو�شي، 

و�صادر حا�صوبها ال�صخ�صي. ويف اليوم التايل، تلقت ا�صتدعاًء من اجلهاز للتحقيق معها، حيث 

لعدة  �صابقًا  اعُتقلت  قد  وكانت  للتظاهرات.  ال�صحفية  تغطيتها  ب�صاأن  �صاعة   11 ملدة  ا�صتجوبت 

�شاعات يف 21 يونيو ب�شحبة ال�شحفية �شلمى الورداين. 27

يف 4 يوليو األقت اأجهزة الأمن القب�ص علي ال�صحفية امل�رصية �صيماء عادل مرا�صلة جريدة 

»الوطن«، اأثناء تغطية الحتجاجات، واأفرج عنها يف منت�صف يوليو، عقب و�صاطة ال�صلطات 

امل�رصية28.

 25- املرجع ال�صابق.

 26- املرجع ال�صابق.

- يجب على ال�صلطات ال�صودانية الكف عن قمع ال�صحفيني الذين يغطون التظاهرات الحتجاجية، جلنة حماية 

ال�صحفيني، مرجع �صبق ذكره.

 27- التاريخ القمعي للب�صري وحكومته يهدد �صالمة املتظاهرين بال�صودان، ومركز القاهرة يطالب مبنع ا�صتخدام 

العنف �صدهم، مركز القاهرة لدرا�صات حقوق الإن�صان، مرجع �صبق ذكره.

- يجب على ال�صلطات ال�صودانية الكف عن قمع ال�صحفيني الذين يغطون التظاهرات الحتجاجية، جلنة حماية 

ال�صحفيني، مرجع �صبق ذكره. 

احلقوق  لدعم  الدويل  واملركز  حمتجزة  لتزال  عادل  �صيماء  ال�صحفية  ال�صودان  م�رص.  عاجل-  بيان   -28 

واحلريات يطالب ال�شلطات امل�رصية ب�رصعة اإعادتها اإيل اأر�س الوطن، املركز الدويل لدعم احلقوق واحلريات، 

12 يوليو 2012 

http://www.icsrf.org/index.php?view=article&catid=44%3Asudan&id=210%3A2012-07-

12-14-03-08&format=pdf&option=com_content&Itemid=136
- املركز الدويل لدعم احلقوق واحلريات يطالب ال�شلطات ال�شودانية بو�شع حد مل�شايقة ال�شحفيات امل�رصيات، 

املركز الدويل لدعم احلقوق واحلريات، 5 يوليو 2012 

http://www.icsrf.org/index.php?option=com_content&view=article&id=203:2012-07-05-

05-29-32&catid=44:sudan&Itemid=136
- الرئا�صة تقرر الإفراج عن �صيماء عادل عقب لقاء مر�صي والب�صري يف “اأدي�س اأبابا”، امل�رصي اليوم، �شحيفة 

امل�رصي اليوم،15 يوليو 2012 

 http://www.almasryalyoum.com/node/987201
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اأثناء  )ال�صوداين(  ب�صحيفة  ال�صحفي  اأحمد  خالد  الأمنية  ال�صلطات  احتجزت  دي�صمرب   25 يف 

تغطيته لتظاهرة طالبية بجامعة اخلرطوم، و�صادرت كامريته، وم�صحت جميع ال�صور التي 

عليها. وحققت معه قبل اأن تطلق �رصاحه. 29 يف 31 دي�شمرب احتجزت قوات الأمن ال�شحفيني 

الباقي  قناة »احلرة« عبد  اأمني، واعتدت بال�رصب على مرا�صل  في�صل حممد �صالح وحممد 

العو�ص، وذلك اأثناء تغطيتهم لتجمع اأمام مفو�صية حقوق الإن�صان لت�صليم مذكرة احتجاج على 

قرار تع�صفي باإغالق مركز الدرا�صات ال�صودانية.30 وقد اأفرج عنهم لحقًا. 31

وا�شلت ال�شلطات ح�شار املواقع الإلكرتونية عرب احلجب اأو عمليات الخرتاق والتخريب 

لهذه املواقع، ففي يونيو، حجبت ال�صلطات املوقع الإلكرتوين الإخباري العربي »حريات«- 

ب�صبب تغطيته للتظاهرات املناه�صة للنظام- وموقعني اإخباريني اآخرين هما »�صودانيزاأونالين« 

و«الراكوبة«. 32 ويف 16 �شبتمرب حجبت موقع “اليوتيوب” من �شبكة الإنرتنت، دون ذكر 

اأ�شباب.33

 يف 10 اأكتوبر تعر�ص موقع »اإذاعة كدنتكار« الناطقة باللغة النوبية لخرتاق، اأدى اإىل 

اجلهاد  »وحدة  بـ  ي�صمى  ما  ت�صتخدم  احلكومة  اأن  ومعروف  املوقع-  لإدارة  -وفقًا  تخريبه 

التخريب الإلكرتوين  اأمنية خمت�صة يف عمليات  الإلكرتوين«، وهي هيئة ذات �صلة ب�صبكات 

)التهكري(، �صبق اأن هاجمت عدة مواقع معار�صة، بينها الراكوبة، �صودانيال، و�صودانيزاأون 

لين، بالإ�صافة اإىل حجبها ملواقع اإخبارية اأُخرى عن ال�صودان.34 

 29- فلنتحد لوقف العتداء على حرية ال�صحافة وال�صحفيني)بيان من �صحفيون حلقوق الإن�صان “جهر”(، 28 

دي�شمرب 2013 

http://www.hurriyatsudan.com/?p=46727
ال�صحفييـن  �صبكـة  العو�ص،  الباقى  عبد  )احلرة(  قناة  مرا�صل  على  العتداء  تدين  ال�صحفيني  �صبكة   -30 

ال�شودانييـن، 1 يناير 2012.

http://www.hurriyatsudan.com/?p=91894
 31- جهاز الأمن يعتقل ال�صحفيني في�صل حممد �صالح وحممد اأمني وي�رصب مرا�صل احلرة، راديو دبنقا، 31 

دي�شمرب 2012.

http://www.radiodabanga.org/ar/node/40539
 32- يجب على ال�صلطات ال�صودانية الكف عن قمع ال�صحفيني الذين يغطون التظاهرات الحتجاجية، جلنة حماية 

ال�شحفيني، 

مرجع �صبق ذكره.

 33- ال�شودان: ال�شبكة العربية ت�شتنكر قيام ال�شلطات ال�شودانية بحجب موقع يوتيوب، ال�شبكة العربية ملعلومات 

حقوق الإن�شان، 18 �شبتمرب 2012.

http://www.anhri.net/?p=59257
ال�صحافة، �صحفيون حلقوق  اأمنيا جرمية جديدة �صد حرية  الإلكرتونية  املواقع  الرقابة وتهكري وحجب   -34 

الإن�صان )جهر(، 10 اأكتوبر 2012.

http://www.sudanile.com/2008-05-19-19-45-21/45580-2012-10-10-04-10-59.html
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التعذيب واإ�ساءة معاملة ال�سجناء واملحتجزين :

املعاملة والتعذيب.  ل�شوء  الوطني  الأمن وال�شتخبارات  بوا�شطة جهاز  املعتقلون  يتعر�س 

وقد ازدادت ممار�شات التعذيب �شد الطالب املعتقلني خالل املظاهرات املطالبة بالدميقراطية 

بال�رصب   36 للتعذيب.  تعر�صهم  عنهم  املفرج  املعتقلني  من  لعدد  �صهادات  اأكدت  وقد   .35

الذكور  املعتقلني  وحواجب  و�شوارب  رءو�س  حالقة  جرت  كما  املياه  وخراطيم  بالهراوات 

بالقوة قبل اإطالق �رصاحهم.

يف 29 اأكتوبر جرى اختطاف ال�شحفية �شمية هندو�شة من قبل اأ�شخا�س يرتدون زيا مدنيا، 

اأ�صود، حيث احتجزت يف مكان  بكي�ص  �صيارة، وغطوا راأ�صها  الركوب يف  واأجربوها على 

عرب  تلقت  قد  هندو�صة  كانت  والرتهيب.  للتعذيب  خاللها  تعر�صت  اأيام  خم�صة  ملدة  جمهول 

الهاتف طلبًا با�صتدعاوؤها جلهاز الأمن وال�صتخبارات الوطنية باخلرطوم يف 27 اأكتوبر، لكنها 

طلبت اأن يتم ا�صتدعائها ب�صورة ر�صمية. وخالل فرتة احتجازها مبعزل عن العامل اخلارجي 

كان  للحائط، يف غرفة  اجللو�ص على ركبتيها ووجهها  واأجربوها على  هاتفها،  منها  �صحبوا 

يوجد بها �صخ�ص غري م�صتقر نف�صيا واآثار التعذيب بادية عليه. وكانت ت�صمع يف مكان احتجازها 

اأ�صوات �رصاخ لأ�صخا�ص يبدو اأنهم يتعر�صون للتعذيب. وبعد �صاعتني نقلت ملكتب املحقق، 

للرئي�ص  والإ�صاءة  النظام  مبعار�صة  واتهمها  مقالتها،  من  جمموعة  به  ملفا  اأبرز  الذي 

ال�شوداين. ثم �شاألها عن ا�شمها وقبيلتها، وحينما اأخربته اأنها من دارفور �شبها باألفاظ نابية تت�شم 

بالعن�رصية. كما مت اإجبارها على خلع عباءتها وق�س �شعرها، وقاموا بجلدها بخراطيم املياه 

لكيها يف موا�صع  بالأرجل، وا�صتعملوا مكواة  بالأيدي والركل  لل�رصب  بالإ�صافة  الغليظة، 

متفرقة من ج�صدها، وهددوها بذبح ابنها اأمامها، ثم قاموا باإلقائها على طريق ناٍء باخلرطوم 

بعد خم�شة اأيام من الحتجاز. 37

جدير بالذكر ان ال�صودان تطبق عددا من العقوبات البدنية املهينة املحظورة مبقت�صى اتفاقية 

بعد جل�صة واحدة  املحاكم  اإحدى  اأ�صدرت  اأبريل  ففي 22  والرجم.  التعذيب كاجللد  مناه�شة 

حكمًا بالإعدام رجمًا على انت�صار �رصيف عبدالله، )التي مل تبلغ 18 عامًا(. واعتمدت املحكمة 

يناير   24 النزاعات اجلديدة، هيومان رايت�ص ووت�ص،  الإن�صان يف ظل  �صجل حقوق  تدهور  ال�صودان:   -35 

.2012

http://www.hrw.org/ar/news/2012/01/22-2
36- ال�صودان: ا�صتخدام القوة املفرطة لتفريق املتظاهرين، املركز الأفريقى لدرا�صات العدالة وال�صالم، مرجع 

�صابق.

 37- ال�صودان : الكرامة تطالب بالتحقيق يف خطف وتعذيب ال�صحفية �صمية هندو�صة على يد الأمن ال�صوداين، 

الكرامة حلقوق الإن�شان، 8 نوفمرب 2012.

http://ar.alkarama.org/index.php?option=com_content&view=article&id=4543:2012-11-

08-12-42-50&catid=152:ak-com-sou&Itemid=55
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اأنكر الرجل املتهم بارتكاب الزنى معها التهام،  فقط على اعرتافها املنتزع بالإكراه، بينما 

ومت الإفراج عنه!38 كما قد تتعر�س الن�شاء والفتيات لالعتقال واجللد، اإذا قمن بعمل تعتربه 

ال�شلطات “فا�شحًا اأو خماًل بالآداب العامة “خرقًا للمادة 152 من القانون اجلنائي. 39

مدافعو حقوق االإن�سان رهن احل�سار املتوا�سل :

 يف يونيو طردت ال�شلطات اأربع منظمات اإن�شانية اأجنبية تعمل يف �رصق البالد، بحجة اأنها 

ف�شلت يف تنفيذ م�شاريعها. هذه املنظمات هي »حماية الطفولة« ال�صويدية و»غول« الإيرلندية، 

اأيرلندية، كما منعت منظمة »اأطباء بال حدود«  الإن�صاين واأخرى  للعمل  اليابانية  واملجموعة 

-فرع اإ�شبانيا- قبلها باأ�شبوع من نقل اأدوات طبية لإقليم دارفور. 40

فى 15 يوليو، اأمر جهاز الأمن مركز اخلامت عدلن، باإلغاء ندوة عن الأزمة القت�صادية 

فى ال�صودان لأ�صباب اأمنية، وجرى التنبيه على املركز ب�رصورة احل�صول على ت�رصيح اأمني 

م�صبق عند اإقامة اأي اأن�صطة اأخرى. 41

اأجهزة  اعتقلت  يونيو   16 يف  اخلرطوم  جامعة  طالب  بداأها  التي  التظاهرات  خلفية  على 

الأمن يف 20 يونيو د .كامل اإدري�س، نائب رئي�س املجموعة ال�شودانية للدفاع عن للحقوق 

»قرفنا«  حركة  يف  النا�صطة  اعتقلت  يوليو   1 ويف  باخلرطوم42.  منزله  اأمام  من  واحلريات 

للتهديد مب�صد�ص. واأعلنت  ا�صتجوابها، تعر�صت  واأثناء  اأم درمان،  مي �صطة من منزلها يف 

مع اآخرين اإ�رصابًا عن الطعام احتجاجًا على عدم توفري امل�شتلزمات ال�شحية. وقبيل اإطالق 

�رصاحها يف 11 اأغ�صط�ص، اأجربت على توقيع اإقرار بالتوقف عن ن�صاطها، وعن تقدمي التقارير 

اإىل املنظمات الدولية عن انتهاكات احلكومة حلقوق الإن�صان. 43

 38- يجب اإلغاء عقوبة الإعدام رجمًا يف ال�شودان، هيومان رايت�س ووت�س، 4 يونيو 2012.

http://www.hrw.org/ar/news/2012/05/31
 39- املرجع ال�صابق.

 40- ال�شودان يطرد 4 منظمات اإن�شانية اأجنبية من اأرا�شيه،2 يونيو 2012 

http://www.albayan.ae/one-world/arabs/2012-06-02-1.1661534
 41- املركز الإفريقي لدرا�شات العدالة وال�شالم: تقرير حالة حقوق الإن�شان فى ال�شودان )يونيو- يوليو2012(، 

املركز الأفريقى لدرا�شات العدالة وال�شالم،

http://www.sudanile.com/2008-12-01-11-35-26/46037--2012.html
 42- ال�صودان: ا�صتخدام القوة املفرطة لتفريق املتظاهرين، املركز الأفريقى لدرا�صات العدالة وال�صالم، مرجع 

�صبق ذكره.

 43- ال�صودان: الإفراج عن املدافعة عن حقوق الإن�صان ال�صيدة مي �صطة وتوا�صل العتقال التع�صفي لكل من 

ال�شيد بكرى العجمي وال�شيد في�شل �شبو، موؤ�ش�شة اخلط الأمامي، 20 اأغ�صط�ص 2012. 

https://www.frontlinedefenders.org/node/19586
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يف 8 يوليو منعت ال�شلطات �شفر املحامي واملدافع عن حقوق الإن�شان كمال عمر اإيل الدوحة 

حيث كان �صي�صارك يف برنامج يذاع علي قناة اجلزيرة عن الحتجاجات يف ال�صودان.44

يف 19 يوليو اعتقلت ال�شلطات املدافع عن حقوق الإن�شان املحامي �شيد اأحمد م�شوى يف مكان 

جمهول دون توجيه اتهام، وذلك على خلفية زيارته املعتقلني يف �صجون �صنجة والر�صري�ص 

امل�شاعدات  وتقدمي  ذاته،  ال�شهر  خالل  وقعت  التي  الحتجاجات  عليهم يف  املقبو�س  و�شنار 

القانونية لهم45. 

قرفنا،  حركة  من  العجمي  بكري  النا�شطني  اعتقال  جرى  يونيو  من  الأخري  الأ�شبوع  يف 

وفي�صل �صبو اأحد موؤ�ص�صي ومديري »منظمة �صيما حلقوق الأطفال«غري احلكومية، ومل توجه 

للتعذيب،  اأغ�صط�ص. تعر�صا خالل تلك املدة   16 اأفرج عنهما يف  اأن  اإىل  اأي اتهامات،  لهما 

اإىل امل�صت�صفى للعالج. كما  اإ�صابة �صبو بنزيف حاد وبنوبة قلبية، ونقل  اإىل  اأدى  الأمر الذي 

اإىل بورت �صودان،  العائلية، وجرى ترحيل العجمي  فر�صت قيودا م�صددة على الزيارات 

على بعد مئات الأميال من حمل اإقامة عائلته، مما جعل زيارته اأكرث �صعوبة 46

 ومنذ اأغ�صط�ص بدا وا�صحًا ب�صورة منهجية ت�صاعد ال�صغوط على موؤ�ص�صات املجتمع املدين 

املوؤ�ص�صات. وواكب ذلك  تلك  ت�صويه �صمعة  ت�صتهدف  التي  الت�صهريية  حيث تزايدت احلمالت 

بتوفيق  ومطالبتها  لها،  امل�صجلة  املنظمات  ممثلي  با�صتدعاء  الإن�صاين  العون  مفو�صية  قيام 

املنظمات  هذه  عمل  من  الرغم  على   ،2006 ل�صنة  الطوعي  العمل  قانون  وفق  اأو�صاعها 

مفاجئة  تفتي�صيَّة  بزيارات  نوفمرب،  يف  الإن�صاين  العون  مفو�صية  قامت  كما  القانون.  وفق 

 44- ال�صودان الأمن ال�صوداين يعتقل املدافع عن حقوق الإن�صان املحامي كمال عمر ملنعه من امل�صاركة بربنامج 

الجتاه املعاك�س، املركز الدويل لدعم احلقوق واحلريات، 11 يوليو 2011.

http://www.icsrf.org/index.php?view=article&catid=44%3Asudan&id=209%3A2012-07-

11-06-37-57&format=pdf&option=com_content&Itemid=136
 45- املركز الدويل لدعم احلقوق واحلريات يطالب ال�شلطات ال�شودانية باإطالق �رصاح النا�شط احلقوقي املحامي 

�شيد اأحمد م�شوى، 24 يوليو 2012.

http://www.icsrf.org/index.php?view=article&catid=44%3Asudan&id=217%3A2012-07-

24-07-07-29&format=pdf&option=com_content&Itemid=136
 46- ال�صودان: الإفراج عن املدافعة عن حقوق الإن�صان ال�صيدة مي �صطة وتوا�صل العتقال التع�صفي لكل من 

ال�صيد بكرى العجمي وال�صيد في�صل �صبو، موؤ�ص�صة اخلط المامي، مرجع �صبق ذكره.

- ال�صودان: الإفراج عن املدافَعني عن حقوق الإن�صان ال�صيد في�صل �صبو وال�صيد بكرى العجمي،موؤ�ص�صة اخلط 

الأمامي، 27 اأغ�صط�ص 2012.

http://www.frontlinedefenders.org/ar/node/19648
- بكري العجمي، موؤ�ش�شة اخلط المامي. 

http://www.frontlinedefenders.org/ar/BakryAl-Ajami
- في�شل �شبو، منظمة اخلط المامي.

http://www.frontlinedefenders.org/node/20360
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كما  اأن�صطتها.  بوقف  والتهديد  الت�صييق  بغر�ص  وبالتحقيق معها  املنظمات واملراكز،  لبع�ص 

بتعطيل  لديها،  امل�صجلة  الثقافية  املنظمات  الت�صييق على  الثقافة والإعالم، يف  ن�صطت وزارة 

اإجراءات جتديد الرتخي�ص متهيدًا لإغالقها اأو جتميد ن�صاطها. ويف دي�صمرب اأ�صدرت وزارة 

الثقافة والإعالم، ومفو�صية العون الإن�صاين قرارات بالإغالق والتجميد لعدد من املنظمات 

واملراكز باخلرطوم والوليات. وعندما توجه وفد ميثل هذه املنظمات ب�صكوى اإىل املفو�صية 

القومية حلقوق الإن�شان يف 30 دي�صمرب، اعرت�صت ال�رصطة طريق الوفد، ومنعته من ت�صليمه 

واعتدت بال�رصب على بع�س الإعالميني واأهانتهم. 47

واعتقال6  والتنمية  الإن�صان  حلقوق  »اأري«  منظمة  ن�صاط  اإيقاف  جرى  دي�صمرب   18 ففي 

�شورتها  وت�شويه  الدولة  م�شلحة  �شد  والعمل  اأجنبيًا  متوياًل  تلقيها  بدعوى  موظفيها،  من 

النوبة والنيل  النتهاكات يف جبال  توثيق  تعمل على  اأن »اأري«  بالذكر  يف اخلارج، جدير 

اأن�صطة »مركز الدرا�صات ال�صودانية« ملدة عام، بدعوى  الأزرق. يف 24 دي�صمرب مت جتميد 

اأن اأن�صطته متثل تهديدًا لالأمن القومي، عالوة على تلقيه متويالت اأجنبية. وقد احتجز مديره 

اإلغاء  اأن يخلى �شبيله. ويف 26 دي�شمرب تقرر  اأبو الري�س لبع�س الوقت قبل  التنفيذي عبدالله 

ت�صجيل مركز اخلامت عدلن لال�صتنارة والتنمية الب�رصية، و�صطبه من ال�صجل العام للمنظمات 

الطوعية املرخ�ص لها بالعمل يف ال�صودان، وم�صادرة اأ�صوله مبا يف ذلك املتعلقات ال�صخ�صية 

للعاملني باملركز. 48 

جليلة  ال�صودانية  النا�صطة  حماكمة  جل�صات  اأوىل  دي�صمرب   18 يف  بداأت  ذلك  غ�صون  ويف 

ولية  من  للنازحني  الإن�شانية  امل�شاعدات  توفري  يف  بارزا  دورًا  لعبت  التي  كوكو،  خمي�س 

جنوب كردفان، ويف الك�صف عن الأو�صاع املرتدية داخل املناطق املت�رصرة جراء النزاع يف 

كردفان. وتواجه النا�شطة احتمال فر�س عقوبة الإعدام بحقها اإذا ما اأدينت من قبل املحكمة، 

الد�صتوري«،  النظام  »تقوي�ص  دي�صمرب   13 يف  ر�شميًا  اإليها  وجهت  التي  التهم  ت�شمل  حيث 

»و�صن حرب �صد الدولة«، عالوة على اتهامات اأخرى، بينها »ن�رص اأخبار كاذبة« و»اإثارة 

ة  47- بيان من حملة الدفاع عن حرية التعبري والن�رص وكونفيدرالية منظمات املجتمع املدين حول الوقفة الحتجاجيَّ

اأمام الق�رص اجلمهورى، 7 يناير 2013. 

http://www.hurriyatsudan.com/?p=92905
حلقوق  ال�صودانية  ال�صبكة  ال�صودان،  يف  احلكومية  غري  واملنظمات  املراكز  ت�صتهدف  ال�صودانية  احلكومة   -  48

الإن�شان، 9 يناير 2013،

http://www.sudanhumanrights.org/?p=1051
- انتقادات لإغالق مراكز ثقافية بال�صودان، �صحيفة حريات، 6 يناير 2013 

http://www.hurriyatsudan.com/?p=92666
 1 اإغالق مركز اخلامت عدلن وم�صادرة ممتلكاته، �صحيفة حريات،  املدنى:  للهجمة على املجتمع  - موا�صلة 

يناير 2013. 

http://www.hurriyatsudan.com/?p=91940
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الكراهية والفتنة الطائفية«. وكانت اأجهزة الأمن قد األقت القب�ص على جليلة كوكو يف مار�ص 

2012، وظلت رهن احلب�ص النفرادي ثالثة اأ�صهر، قبل اأن يتم ترحيلها اإىل �صجن اأم درمان 

باخلرطوم.49

ا�ستمرار النزاعات امل�سلحة وتداعياتها على اأو�ساع حقوق االإن�سان :

 رغم ا�صتقالل دولة اجلنوب فاإن تعرث التفاق بني ال�صلطتني يف جوبا واخلرطوم حول عدد 

العائدات  املتنازع عليها، وتقا�شم  اأبيي احلدودية  الرئي�شية، وعلى راأ�شها منطقة  الق�شايا  من 

النفطية، يوؤدي اإىل ت�صاعد الأعمال العدائية بني البلدين. 50 فقد حاولت اخلرطوم ال�شتيالء 

النفطي  اإنتاجها  بتخفي�س  اجلنوب  حكومة  فقامت  اأرا�شيها،  عرب  املار  اجلنوبي  النفط  على 

ووقف ت�صديره عرب ال�صودان، وحركت قواتها لل�صيطرة على اآبار نفط هجليج املتنازع عليها، 

وهو ما اأدى اإىل وقوع ا�صتباكات ع�صكرية بني الطرفني، وق�صف ال�صودان مواقع ملع�صكرات 

الالجئني وملدن جنوبية.51

ال�شمال  املتنازع عليها بني دولتي  اأبيي  اآلف �شخ�س -من منطقة  اأكرث من 10  ول يزال 

واجلنوب- نازحني يف جنوب ال�صودان، اعتقادًا منهم باأن عودتهم اإىل ديارهم اأمر حمفوف 

باملخاطر. 52

بني  الأزرق  والنيل  كردفان  اإقليم  يف  امل�شلحة  امل�شادمات  تتوا�شل  اأخرى  جبهة  وعلى 

احلكومة ال�شودانية من جهة، واجلماعات امل�شلحة التابعة لـ “حلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان/ 

�شمال”، والتي ينظر اإليها باعتبارها موالية حلكومة جوبا يف اجلنوب وتتلقى دعمها. 53

 49- معلمة �شودانية تواجه احتمال فر�س عقوبة الإعدام بحقها، منظمة العفو الدولية، 16 دي�شمرب 2012.

http://www.amnesty.org/ar/for-media/press-releases/sudanese-teacher-faces-death-

penalty-2012-12-14
 50- بعد م�صي عام: ف�صل قيادتي ال�صودان وجنوب ال�صودان يف�صي اإىل اأزمة حلقوق الإن�صان، منظمة العفو 

الدولية، 10 يوليو 2012.

http://www.amnesty.org/ar/news/one-year-failure-leadership-sudan-and-south-sudan-

has-led-human-rights-crisis-2012-07-08
 51- منع اندلع حرب وا�صعة النطاق بني ال�صودان وجنوب ال�صودان، جمموعة الأزمات الدولية، 21 اأبريل 

.2012

http://www.crisisgroup.org/ar/Regions%20Countries/Africa/Horn%20of%20Africa/Sudan/

op-eds/hoogendoorn-preventing-large-scale-war-between-sudans.aspx
 52- بعد م�صي عام: ف�صل قيادتي ال�صودان وجنوب ال�صودان يف�صي اإىل اأزمة حلقوق الإن�صان، مرجع �صابق.

الدولية، مرجع  ال�صودان، جمموعة الأزمات  ال�صودان وجنوب  النطاق بني   53- منع اندلع حرب وا�صعة 

�صابق.
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كردفان،  جنوب  بولية  قياديها  لغتيال  خطط  تنفيذ  يف  بالبدء  ال�صلطات  احلركة  وتتهم 

وحملت احلركة ال�صلطات الأمنية امل�صئولية عن اغتيال خريالله اإ�صماعيل رئي�ص احلركة بالدبب 

بجنوب كردفان الذي لقي م�رصعه و�شط اأحد الأ�شواق يف 15 مار�س.54

وقد اأدى هذا النزاع اإىل فرار ع�رصات الآلف اإىل خميمات النازحني، حيث يكمن اأملهم 

توقيع  رغم  وعلى  الإن�صانية.  امل�صاعدات  �صحنات  و�صول  يف  احلياة  قيد  على  بالبقاء  الوحيد 

اخلرطوم و»املتمردين« على مذكرتي تفاهم تلزمان بو�صول املعونات بال عائق، فاإنها ل ت�صل 

اإىل اأكرث املحتاجني. 55 و يقدر اأعداد الفارين من القتال والذين نزحوا اإىل حدود دولة اجلنوب 

منذ ا�شتعال ال�رصاع امل�شلح يف �شبتمرب 2011 بنحو 169 األف �صخ�ص يواجهون �صعوبات جمة 

يف احل�شول على الغذاء واملاء واملاأوى، ويفاقم من معاناتهم قيام احلكومة بحظر جميع اأ�شكال 

ب�صورة  الغذائية  الإمدادات  ت�صاوؤل  اإىل  ذلك  واأف�صى  احلدودية.  املناطق  التجارة يف جميع 

فادحة للمقيمني يف جنوب كردفان، خا�صة املناطق التـي ت�صـيطر عليها احلركة ال�صعبية لتحرير 

ال�صودان )ال�صمال(، بما ي�صكل انتهاكا للتزامات ال�صودان بحماية مواطنيها. 56

تاأييده لقرتاح مقدم من الحتاد الإفريقي وجامعة  اأعلن جمل�ص الأمن الدويل  ويف مايو، 

امل�صتقلة  املنظمات  من  الإن�صانية  امل�صاعدات  بو�صول  لل�صماح  املتحدة  والأمم  العربية  الدول 

ولكنها  ر�شميًا،  القرتاح  لهذا  قبولها  ال�شودان  حكومة  اأعلنت  يونيو  اأواخر  ويف  للنازحني. 

و�صعت �رصوطًا تع�صفية ل ت�صمح بامل�صاعدات امل�صتقلة، مما اأفرغ هذا القبول من حمتواه 57

وتتعر�ص خميمات النازحني باجتاه اجلنوب للق�صف اجلوى من الطريان ال�صوداين.58 وقد 

 54- احلركة ال�صعبية تدين اغتيال ال�صهيد خري الله اإ�صماعيل، حريات، 19 مار�س 2012 

http://www.hurriyatsudan.com/?p=57554
 55- ال�صودان وت�صيي�ص الإغاثة: ماأ�صاة بال نهاية، جمموعة الأزمات الدولية، 18 اأكتوبر 2012 

http://www.crisisgroup.org/ar/Regions%20Countries/Africa/Horn%20of%20Africa/Sudan/

op-eds/sudan-e-j-hogendoorn-sudan-politicising-aid.aspx
لدرا�صات حقوق  القاهرة  ال�صودان، مداخلة مركز  ن�صان يف  الإ وامل�صتمرة حلقوق  ال�صارخة  النتهاكات   -56 

الإن�صان اأمام جمل�ص حقوق الإن�صان بالأمم املتحدة، �صبتمرب 2012 

h t t p : / / w w w . c i h r s . o r g / w p - c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 1 2 / 0 9 / % D 8 % A 7 % D 9 % 8 4
% D 8 % A 7 % D 9 % 8 6 % D 8 % A A % D 9 % 8 7 % D 8 % A 7 % D 9 % 8 3 % D 8 % A 7 % D 8 %
A A - % D 8 % A 7 % D 9 % 8 4 % D 8 % B 5 % D 8 % A 7 % D 8 % B 1 % D 8 % A E % D 8 % A 9 -

%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A9-

%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8
%B3%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF
%D8%A7%D9%86.pdf

 57- بعد م�صي عام: ف�صل قيادتي ال�صودان وجنوب ال�صودان يف�صي اإىل اأزمة حلقوق الإن�صان، منظمة العفو 

الدولية، مرجع �صبق ذكره.

 58- املرجع ال�صابق.



حقوق الإن�سان يف العامل العربي 

324

دمارًا  واأحلقت  املدنيني،  واإ�صابة ع�رصات  وت�صويه  مقتل  اإىل  الع�صوائي  الق�صف  اأعمال  اأدت 

ملنظمات  تابعة  اأ�صواق ومنازل ومدار�ص ومزارع ومكاتب  وا�صعًا مبمتلكاتهم، مبا يف ذلك 

اإغاثة. 59 كما عرث على اأ�صلحة محرمة دوليا مثل القنابل العنقودية، يف مناطق مدنية تعر�صت 

للق�صـف مـن قبل القوات احلكومية. 60

وتكتمل املاأ�صاة باحلظر الذي فر�صته ال�صلطات ال�صودانية من �صبتمرب 2011 على ال�شحفيني 

اأو ولية  النيل الأزرق  الإن�شانية دخول ولية  امل�شاعدات  اأو منظمات  امل�شتقلني  املراقبني  اأو 

جنوب كردفان. ومع انتهاء التفوي�ص املمنوح لالأمم املتحدة حلفظ ال�صالم يف املنطقة؛ مل يعد 

هناك مراقبون لها لتوثيق الآثار املرتتبة على املدنيني؛ جراء القتال يف الوليتني. 61 

ومبوجب تعديل نظام اجلن�صية ال�صوداين عقب ا�صتقالل جنوب ال�صودان، فاإن احلكومة تعترب 

اأن كل ال�صودانيني املنحدرين من اأ�صول جنوبية مواطنني بدولة جنوب ال�صودان، ومبوجبه 

يفقد الأفراد تلقائيا جن�شيتهم عندما يح�شلون على “جن�شية جنوب ال�شودان” “قانونيا اأو بحكم 

ول ين�س القانون على كيفية ح�شول الأفراد على هذه اجلن�شية بحكم الأمر  الأمر الواقع”. 

الواقع. ويهدد التطبيق الفعلي لهذا النظام بتجريد ما بني 50 اإىل 70 األف �صخ�ص من جن�صيته 

اإن كانوا غري راغبني يف احل�صول على جن�صية دولة اجلنوب، ول تربطهم  ال�صودانية حتى 

�شالت اأو م�شالح بها.62

من ناحية اأخرى ظلت احلكومة ترف�س التعاون مع املحكمة اجلنائية الدولية، التي اأ�شدرت 

يف الفرتة من 2007-2009 مذكرات اعتقال بحق كٍل من الرئي�ص عمر الب�صري اأحمد هارون 

وزير الدولة للداخلية وامل�صئول عن مكتب اأمن دارفور يف ذلك الوقت، وعلي كو�صيب زعيم 

الإن�صانية، والإبادة  ت�صمل ارتكاب جرائم حرب وجرائم �صد  باتهامات  ميلي�صيات اجلنجويد 

اجلماعية خالل احلرب على دارفور. كما مل يتخذ ال�صودان خطوة باجتاه تنفيذ التو�صيات التي 

اأ�شدرتها اللجنة العليا التابعة لالحتاد الإفريقي حول دارفور عام 2009 ب�شاأن اإ�شالح النظام 

الق�شائي. 63

 59- املرجع ال�صابق.

لدرا�صات حقوق  القاهرة  ال�صودان، مداخلة مركز  ن�صان يف  الإ وامل�صتمرة حلقوق  ال�صارخة  النتهاكات   -60 

الإن�صان اأمام جمل�ص حقوق الإن�صان بالأمم املتحدة، مرجع �صبق ذكره.

 61- ال�شودان: مدنيون من ولية النيل الأزرق يك�شفون عن تفا�شيل الهجمات والنتهاكات، هيومان رايت�س 

ووت�س، 23 اأبريل 2012 

http://www.hrw.org/ar/news/2012/04/23
 62- ال�صودان: ل لنزع اجلن�صية ب�صورة تع�صفية، هيومان رايت�ص ووت�ص، 3 مار�س 2012.

http://www.hrw.org/ar/news/2012/03/02-2
 63- ال�صودان: تدهور �صجل حقوق الإن�صان يف ظل النزاعات اجلديدة، هيومان رايت�ص ووت�ص مرجع �صبق 

ذكره. 
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الدولية يف مطلع  باملحكمة اجلنائية  التمهيدية الأوىل  الدائرة  اأ�صدرت  العام احلايل  وخالل 

والذي  ح�صني،  حممد  الرحيم  عبد  احلايل  الدفاع  وزير  بحق  رابعة  اعتقال  مذكرة  مار�ص 

الداخلية؛ ومن  من�شب وزير  دارفور عامي 2003، 2004  اإبان احلرب على  ي�شغل  كان 

املدعي  اأ�شدره  تقرير  اأكد  وقد  هارون.  اأحمد  للداخلية  الدولة  لوزير  املبا�رص  الرئي�س  ثم 

تزال تخل مب�صئوليتها  اأن احلكومة ل  يونيو على  منت�صف  الدولية يف  اجلنائية  للمحكمة  العام 

ت�شليم الأ�شخا�س املطلوب توقيفهم من جانب املحكمة. ويلفت  التعاون مع املحكمة، ويف  يف 

التقرير النظر اإىل اأن الفارين من يد العدالة مازالوا ي�صتخدمون جهاز الدولة لرتكاب مزيد 

من اجلرائم، م�صريًا يف هذا ال�صياق اإىل اأن هارون الذي اأ�صبح حاكمًا لولية جنوب كردفان 

األ يعودوا من  يحر�س القوات احلكومية التي حتارب ميلي�شيات املعار�شة يف كردفان على 

القتال باأ�رصاهم اأحياء »فلي�ص لدينا مكان من اأجلهم« على حد قول هارون. وي�صري املدعي العام 

للمحكمة اجلنائية الدولية اإىل اأن هذه اللغة ا�صتخدمها الب�صري نف�صه من قبل يف حتري�ص القوات 

احلكومية يف دارفور على األ تاأخذ اأ�رصى واأن ترتك الأر�ص حمروقة متامًا.64

يف ظل ال�صتمرار يف نهج الإفالت من العقاب على اجلرائم املرتكبة يف دارفور تتوا�صل 

النتهاكات للعام الثامن، ففي بداية العام جتدد الق�صف احلكومي �رصقي دارفور، مما اأ�صفر 

عن مقتل اأعداد من املدنيني وتدمري عدة قرى65. يف اأغ�صـط�ص هاجمت اإحدى امليلي�صيات مخـيم 

�شواق، وقتلت ما ل يقل عن 21 �شخ�شًا، مما  ك�شاب للنازحين داخليا، ونهبت املنازل والأ

اأُجبر جميـع �صـكان املخيم -نحو 25000 �صخ�ص- على الفرار اإىل البراري، حيث يكافحون 

من اأجل البقاء على قيـد احلياة يف ظل انعدام اأي ماأوى. 66

 يف 2 نوفمرب، قامت اأعداد كبرية من امل�صلحني من اأفراد قبيلة “الربتي” املنتمني اإىل قوات 

الدفاع ال�صعبي، -وهي ميلي�صيات حملية ن�رصتها احلكومة اإىل جانب قوات اجلي�ص يف مناطق 

النزاع بال�شودان- بالهجوم على قرية “�شيجيلي”، التي يقطنها اأفراد قبيلة “الزغاوة”، على 

 64-املحكمة اجلنائية الدولية، مكتب املدعي العام، التقرير اخلام�س ع�رص للمدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية 

من رقم )2005(. مم املتحدة عماًل بقرار جمل�ص الأ من التابع لالأ اإىل جمل�ص الأ

1 5 9 3 h t t p : / /w w w . i c c -c p i . i n t /N R /r d o n l y r e s /A 0 6 E 1 F C F -5 C 5 E -4 6 8 4 -B 5 E A -

D3F35F41F49C/0/FifteenthReportToTheUNSConDarfurArb.pdf
يناير   24 النزاعات اجلديدة، هيومان رايت�ص ووت�ص،  الإن�صان يف ظل  �صجل حقوق  تدهور  ال�صودان:   -65 

 .2012

http://www.hrw.org/ar/news/2012/01/22-2
لدرا�صات حقوق  القاهرة  ال�صودان، مداخلة مركز  ن�صان يف  الإ وامل�صتمرة حلقوق  ال�صارخة  النتهاكات   -66 

الإن�صان اأمام جمل�ص حقوق الإن�صان بالأمم املتحدة، مرجع �صبق ذكره.

- 25 األف نازح من اأعمال عنف جديدة يف دارفور، بيان الهيئة ال�صودانية للدفاع عن احلقوق واحلريات “ من 

�شحيفة ال�رصق الأو�شط”.

http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&issueno=12310&article=690371
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بعد 40 كيلومرتًا جنوب �رصقي مدينة الفا�رص عا�شمة ولية �شمال دافور. واأفاد ال�شهود باأن 

املهاجمني دخلوا القرية، وفتحوا النار على املدنيني، ونهبوا وحرقوا املنازل واملتاجر. واأ�شفر 

الهجوم عن مقتل 13 مدنيًا، بينهم ر�صيعان، وجرح وخطف العديد من املدنيني الآخرين. 

كما منعت ال�صلطات اأفراد قوات حفظ ال�صالم التابعة للبعثة امل�صرتكة لالحتاد الأفريقي والأمم 

املتحدة من زيارة املنطقة حتى 6 نوفمرب67.

كما تتعر�ص القوات امل�صرتكة حلفظ ال�صالم )اليوناميد( للهجمات من جماعات م�صلحة، كان 

اآخرها يف 23 اأكتوبر، وذلك ملنعها من التحقيق يف اأعمال العنف التي ارتكبت يف منطقة ه�صابة 

�شمال دارفور، والتي قتل فيها اأكرث من 70 مدنيا، نتيجة لق�صف جوي وا�صتباكات بني قوات 

احلكومة وبع�س الف�شائل الدارفورية امل�شلحة بني 25 اإىل 27 �شبتمرب 68

 67- ال�شودان - هجمات �شمال دارفور ت�شفر عن مقتل 13 مدنيًا، هيومان رايت�س ووت�س،7 نوفمرب 2012.

http://www.hrw.org/ar/news/2012/11/07/13
قتلوا يف ه�صابة،  اأكرث من )70( مدنيا  اإن  الق�صف اجلوي وتقول  اأمريكا حتذر احلكومة وتطالب بوقف   - 68

راديو دينقا، 6 اأكتوبر 2012 

http://www.radiodabanga.org/ar/node/36650
- اليوناميد: اأ�صلحة متطورة ا�صتخدمت يف الهجوم عليهم ملنع التحقيق يف جمزرة ه�صابة، حريات، 23 اأكتوبر 
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http://www.hurriyatsudan.com/?p=83327
 - UN human rights office calls on Sudan to investigate attack on convoy that killed peacekeeper،

UN news center ،19 october 2012.

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=43331&Cr=Darfur&Cr1=&Kw1=sudan&
Kw2=&Kw3=#.UPLvD-Q3u-k


