
1

مدحت
فتي تلظى بنير اإلستنارة 
منذ القدم ، تعرف الدنيا أشقياء العقل، وكذا إخوة 
الجهالة الذين ينعمون بها ولو كانوا منغمسين  في بؤسها، 
وفي هذا يستند الناس إلى ما قاله أبو الطيب املتنبيء، 
عيِم ِبعقِلِه ... و أخو الَجَهالِة في  ى في النَّ

َ
ق

ْ
»ذو العقِل َيش

 لهؤالء األشقياء بوعيهم 
ً
قاَوِة َينَعُم«، ولو أردت مثاال الشَّ

وإستنارتهم وعقلهم، ستجد منهم مدحت عفيف الدين،، 

الحبيس هذه األيام في سجون النظام في السودان، بسبب تهمة ال تغادر 
مربع الوعي واإلستنارة، والتحريض على كالهما.

وربما  املنطق  الكهرباء  من  تعلم  والذي  الكهربائي،  املهندس  مدحت 
الدقة، جاء إلى الخرطوم من نواحي الجزيرة، وباألحرى من مدينتها األكبر 
ود مدني، جاء بصورة نهائية ليدرس في الجامعة، بعد أن أعلن أنه مقبوال 
في جامعة السودان، جاء من مدني ناضجا، مكتمل الوعي، وقد شارك 
منذ أن كان طالبا في املرحلة الثانوية في الجمعيات واملبادرات الثقافية، 

وأسس مع أصدقاء له  مركز الشباب الثقافي بودمدني.

ولكن بعد املرحلة الثانوية ، كان ينتظر مدحت تاريخا جديدا مع الوعي 
واإلستنارة، وضريبة ال تخطر على بال، تقبلها بعزيمة وإيمان، واملفارقة 
جامعة  في  املدرجات  على  يجلس  أن  قبل  كانت  األولى،  الضريبة  إن 
السودان، وهي املحنة التي تتجلى فيها شخصية مدحت املحب للوطن، 

املهتم بالناس، ولو على حساب نفسه.
في أوج أيام حمى الجهاد في السودان ، مطلع التسعينات، وهوس املوت 
الذي تعزف في حضرته املعازف، وضعت الدولة شرطا صارما لدخول 
الجامعة، وهو التجنيد اإلجباري، في معسكرات منعزلة نائية عن املدن، 
وكان على مدحت أن يمر بهذه البوابة، ليحقق حلمه وحلم والده عفيف 
الدين حمدان ووالدته نفيسة ابراهيم، بأن يصير مهندسا، وهناك، في 
املعسكر وعلى حين غرة، رأت الحكومة أن تستغل هؤالء الطالب الصغار 
وتسد بهم النقص في حربها في جنوب السودان، يحكي مدحت لرفاقه 
»في تلك الليلة، قد الحظنا حركة غير طبيعية في املعسكر، وإنتشرت 
أخبار أنهم سيدفعوا بنا إلى مناطق العمليات، وقد كان« ويم�ضي مدحت 
في روايته » بعض األوالد قرروا الهرب في ساعتها، ومن ثم تسللوا عبر 
األسالك الشائكة، أنا عن نف�ضي كرهت أن أترك رفاقي في الخيمة لهذه 
الهرب« ، هكذا  مدحت يهتم لحال  التجربة املجهولة فأمسكت عن 
الناس في شجاعة يندر مثيلها، أم�ضى هناك أيام ولياِل، أمتدت ألشهر ، 
بين األحراش مع السهر الطويل والزاد الكفيف،، وفوق كل ذلك محاوالت 
غسل األدمغة في تلك االنحاء املظلمة البعيدة املنقطعة عن كل �ضيء، 
إال أن مدحت يتحصن بوعيه وثقافته وإستنارته،، ويعود من هنالك أكثر 

كرها للظلم واألفكار الظالمية.
الذي  الهاديء،  كل من إقترب من مدحت، سيقول لك ذاك الشاب 
كانت  لذا  كبير،  تصالح  في  أفكار  من  ذهنه  في  يدور  ما  فعله  يجسد 
وجهة مدحت مركز الخاتم عدالن لإلستنارة، ليسجل إسمه في خانة 
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وربما  2007م،  العام  في  املركز  مؤس�ضي 
كان  أصغر املؤسسين سنا وقتها، و في مركز 
الخاتم عدالن، ستجده  مشارك بفعالية 
لجهة  األعمال،  كل  في  النظير   منقطعة 
أنه سيساعد الجميع مجرد أن تواجههم 
وبإختصار  تكاليفهم،  إنجاز  في  صعوبات 
في  العمل  لفريق  الحقيقة  الروح  كان  
مدير  منصب  تقلد  ما  وسرعان  املركز، 
املشروعات، بجانب مسئوليات أخرى، و 
هو من أشرف مباشرة على مشروع نادي 
محايدة  فضاءات  ومشروع   ، السينما 
له  وأسندت  محايدة،  فضاءات  ومجلة 
مهمة التوثيق واألرشيف لدقته في العمل 

ومهاراته املتقنة في التصوير .
إبان  محنة مركز الخاتم عدالن الداخلية، 
يوم أن حاول بعض منهم إحتواء  املركز 
بينهم   الشقاق  بذرة   بذر  محاولة   و 
وهدم  التكسب  ألجل  عليه  والسيطرة 
مدحت  وقف   ، فيه  الجماعية  الروح 
 ، الزمان  له  سيسطره   ،  

ً
تاريخيا موقفا 

كانت بالنسبة له األمور وآضحة، رغبات 

أهداف  و  عامة  حقوق  ضد  شخصية 
 
ً
 محوريا

ً
دورا لعب  أنه   ، الشك  سامية 

وإفشال  العامة،  الحقوق  مناصرة  في 
 
ً
األطماع الشخصية، وظل مدحت منافحا

عن مركز الخاتم عدالن ، زادا عن حوضه 
كنافذة من نوافذ اإلستنارة حتى صدر قرر 

السلطات بإغالقه نهائيا في 2012 م .

مدحت ظل مثاال لألخالق املهنية العاليا، 
والحب  واألفكار،  باملباديء  واإللتزام 
في  تخصصه  وحسب  للوطن،  الشديد 
الهندسة الكهربائية، كان له إملام وذكاء في 
الذي جعله  األمر  التكنلوجيا،  إستخدام 
 لسلطات جهاز األمن، منذ أن 

ً
 دائما

ً
هدفا

كان في مركز الخاتم عدالن، وحتى بعد أن 
للتدريب  تراكس  مركز  إلى    

ً
مدربا إنتقل 

والتنمية البشرية ، في محاوالت  عديدة 
إلضعافه وكسر شوكته وعزيمته القوية، 
أدراج  تذهب  دائما  محاوالهم  إن  غير 

الرياحح خائبة.
، سطت   م   ٢٠١٦ العام  من  فبراير  وفي 

قوة من جهاز األمن علي  مقر مركز تراكس 
 في 

ً
للتدريب،  كان صاحب  قصتنا منهمكا

التحضير لدورة تدريبية،، بهمته املعتادة، 
يدها  وضعت  أن  بعد  املداهمة،  القوة 
على كل �ضيء، إعتقلت عدد من العاملين 
مقدمتهم،  في  مدحت  كان  تراكس،  في 
األمن،  جهاز  ومعتقالت  زنازين  في  هناك 
الحرور،  الحر  في  يجلسون مدحت  كانوا 
في  التراب،  على  القرفصاء  يجلسونه 
محاولة للنيل من عزيمته، إال إن مدحت 
كقوس  الرأس  مرفوع   

ً
قويا يخرج   

ً
دائما

ع�ضي .
جهاز  بعد،عاود  الجراح  تبرأ  لم  بينما   
األمن الكرة من جديد ، ففي مايو ٢٠١٦ 
 ، تراكس  على   قوة جديدة  ، سطت  م 
مرة أخرى مدحت كان أول املخفورين إلي 
املجهول ، هذه املرة زج بمدحت ورفاقه 
واملدرب  املركز،  مدير  مختار  هللا  خلف 
الشيخ  إبراهيم  والشاذلي  خيري،  حسن 
الذي  الهادي  والخزينى  املكتب،  مشرف 
  باملركز، واألستاذ مصطفى 

ً
يعمل منوابا

آدم ،مدير منظمة الزرقاء، الذي  كان في 
تتنافي  زيارة للمركز ،  في زنزانة ضيقة ، 
التي  وحقوقه  اإلنسان  كرامة  مع   

ً
تماما

جسدتها صكوك حقوق اإلنسان الدولية 
 طوال 

ً
و اإلقليمية ،  كانوا يتصببون عرقا

 
ً
كليا املياه،ويعتمدوا  فيها  تنعدم  النهار، 
األهل  من  تأتيهم  التي  املياه  قوارير  على 
مدحت  كان  والحقوقيين،  واألصدقاء 
شدة  من  قمصانهم  يخلعون  ورفاقة 
الضيقة،  الزنزانة  أرض  يفترشون  الحر، 

في صبر مربك لجالديهم .
بنير  ويتلظى  يصطلي،  يزال  ال  مدحت،   
 في ظل 

ً
اإلستنارة والوعي، يدفع الثمن غاليا

حكومة قمعية باطشة، ترى فيه  و أمثاله 
من ناثري الوعي ،  أعداء لهم  ،  يستحقون 
النفي عن األرض أو بتر شأفتهم  ، لتخلوا  
التأسيس   البسيطة لنشر  الظالم و  لهم 
تأخد  وأن  البالد  خيرات  نهب  و  للفساد 
حقوق  أبنائه سخرة ، بعيدا عن حملة 

مشاعل الوعي واإلستنارة.
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الخرطوم
أدمنت  اإلنسان،  مفوضية حقوق  إن  يبدو 
عن  الدفاع  إمتحان  في  والسقوط  الفشل 
حقوق اإلنسان السوداني وكرامته مرة بعد 
مرة، األمر الذي خيب آمال كثير من الناشطين 
الحقوق  عن  واملدافعين  والسياسيين 
والحريات ، واملفوضية التي ُدفعت الحكومة 
 ،2012 عام  في  تكوينها  إلى   

ً
دفعا السودانية 

والواجبات  املهام  من  كثير  إليها  أسندت 
من  كان  والتي   ، التأسي�ضي  نظامها  بحسب 
املؤمل إن تحقق على األقل اليسير منها، من 
بين هذه املهام إيجاد السبل الالزمة لتعزيز 
ومتابعة تحقيق األهداف الواردة باالتفاقيات 
اإلنسان  املتعلقة بحقوق  الدولية  واملواثيق 
ومواءمتها مع القوانين الوطنية ، والنظر في 
أي تجاوزات أو إنتهاكات للحقوق والحريات، 
والتنسيق   ، والبالغات  الشكاوى  في  والبت 
من  واألهم  ملعالجتها،  املختصة  الجهات  مع 
القضائية  اإلجراءات  نزاهة  رصد  ذلك  كل 

غير  والتأخير  اإلعتباطي  الحبس  وبخاصة   ،
املبرر للمحاكمات .

واإلعتقال  للتنكيل  تعرضوا  الذين  أن  نجد 
من   

ً
دفاعا يجدوا  لم  واملصادرة،  واملنع 

املفوضية، بل وجدوا تجاهل وربما تعاونت 
في  الذين خذلوا  آخر  إن  مرات،  في  ضدهم 
تراكس  مركز  في  العاملين  هم  املفوضية 
للتدريب، الذين تعرضوا لإلعتقال التعسفي 
، واملحاكمات الجائرة التي ما زالت جلساتها 
، حتى ال نلقي الكالم على عواهنه دعونا نورد 

الشواهد.
إبان أحداث سبتمبر الشهيرة، في عام 2014 
من  االرواح   عشرات  فيها  ازهقت  والتي 
الدعم  ورفع  املعيشة  غالء  على  املحتجين 
عن املحروقات، لم يكن للمفوضية أي دور 
أو موقف من ما جرى من تقتيل وإراقة دماء 
تجاهلها  واألمر  واألدهى  وإعتقاالت،  وتنكيل 
للمطالبين بتوفير الحقوق والحماية وتقديم 
فيها  اتهمت  التي  للدرجة  للمحاكمة  الجناة 

»املفوضية  مسؤولي  السودانية  املعارضة 
من  بالتهرب  اإلنسان«  لحقوق  القومية 
من  وفد  رفعها  يعتزم  كان  شكاوى  م 

ّ
تسل

املعتقلين  بشأن  املعارضة،  أحزاب  رؤساء 
التي  االحتجاجات  وضحايا  السياسيين 

شهدتها البالد في سبتمبر.
»املؤتمر  باسم حزب  املتحدث  أعلن  ووقتها 
قد  أنه  يوسف،  بكري  املعارض  السوداني« 
املفوضية  مباني  إلى  الوصول  »عند  فوجئ 
بعدم وجود أي من موظفيها رغم إبالغنا لهم 
 بوصولنا لتسليم الشكوى«. وأضاف 

ً
مسبقا

بكري أن »هذا تهرب وتنصل من املفوضية 
عن التزاماتها «

السيا�ضي  األمن  جهاز   أن  أوضح  وكذلك، 
املعارضة،  أحزاب  كوادر  من   10« إعتقل 
خلفية  على  األمن  اعتقلهم  أخرين  و88  
احتجاجات وقعت في جامعة الخرطوم ». وفي 
كل الحادثتين - حوادث االعتقال- لم تسعى 
مفوضية حقوق اإلنسان إلطالق سراحهم او 

المفوضية القومية لحقوق 
اإلنسان ..تراكس وآخرين
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التواصل معهم ملعرفة أحولهم، وهي عادة ال 

تفعل ذلك مع أي معتقل لدى أجهزة األمن

 وتتكون املفوضية القومية لحقوق االنسان 

 
ً
عضوا عشر  خمسة  من   السودان  في 

أو  الوطني،  املؤتمر  أعضاء  من  جميعهم 

تكوينها  تم  واملفوضية  غرو  ال  له،  املوالين 

بقرار من رئيس الجمهورية وهو من يختار 
رئيسها بعد التشاور مع نائبه األول، وقال 

املحامي نبيل أديب  »البد من وجود العديد 

من الشروط التي ينبغي توفرها في املفوضية 

واجباتها  لتحديد  جيد  قانون  أولها  و   ،

وسلطاتها وصالحيتها ثم االستقاللية التامة 

عن اي جهاز حكومي و استقاللية أعضائها 

تكوين  في   
ً
أبدا يتوافر  ال  وهذا  وحياديتهم 

املفوضية الحالي« ، واالستقاللية عند أديب 

السلطة  بواسطة  التعيين  يتم  ال  أن  تعني 

التنفيذية كما نصت إتفاقية السالم  التي 

املفوضية  رئيس  تعين  )يتم  أن  على  تنص 

مع  بالتشاور  الجمهورية  رئيس  بواسطة 

تعيين  )أن    
ً
قائال ويم�ضي  األول(  النائب 

رئيس املفوضية بواسطة رئيس الجمهورية 

فيه إنتقاص ملبدأ االستقاللية ألن الرئيس 
رئيس لحزب له خصوم وأنصار ونائبه من 

نفس الحزب هذا الى جانب االستقالل املنهي 

بان تحدد املفوضية ميزانيتها ومخصصات 

موظفيها دون تدخل منن الجهاز التنفيذي(.

بلغ األمر، أن طالب البعض بحل املفوضية، 

بعد أن أتضح عدم إستقالليتها، وإغماض 

 ما تتعذر وتِعد 
ً
عينيها عن اإلنتهاكات ، ودائما

تزّرعت  التي  للدرجة  سوف، 
ُ
وت وتماطلل 

معها رئيسة املفوضية آمال البيلي بأنهم ال 

مقر لهم، لذا ال حيلة لهم لإلطالع بمهامهم، 

نزاع،  منطقة  كردفان  جنوبب  كانت  وملا 

بالطائرات  ويتعرض فيها املدنيين للقصف 

والتهجير من مناطقهم، وملا وقعت اإلنتهاكات 

الفظيعة في جنوب كردفان فيي مطلع عام 

2015، عدد من املنظمات الوطنية إنتقدت 

الوضع، وأصدرت تقارير  تفصل فيها إنتهاكات 

بوقف  وطالبت  اإلنساني،  الدولي  القانون 

مسارات  فتح  و  املدنيين،  وقصف  الحرب 

آمنة للمساعدات اإلنسانية و أكدت عدم 

فاعلية املفوضية القومية لحقوق االنسان 

وإعادة  بإلغائها  الجمهورية  رئاسة  وطالبت 

النظر في تكوينها .

السقوط املدوي ملفوضية حقوق اإلنسان 

كان في قضية مركز تراكس للتدريب، ومركز 

الشباب  تدريب  في  يعمل  الذي  تراكس 

ومستحدثات  التقنيات  مع  التعامل  على 

تعرض   ، البشرية  والتنمية  التكنولوجيا 

املرة  إن  غير  مرة،  من  ألكثر  للمداهمة 

فيي  كانت  والبداية  األعنف،  كانت  األخير 

2015م  ، وبينما  26\مارس  يوم الخميس 

كانوا فى  جلسة تدريب عادية، داهم أفراد 

جهاز األمن املركز، طوقوا املكان،  وضعوا 

املكتبية   الحواسيب  أجهزة  على  أيدهم 

النقالة  والهواتف  للموظفين  والشخصية 

أجهزة  صادروا  أنهم  العجيبة  املفارقة   ،

عام  وبعد  أنفسهم،  الدارسين  وحواسيب 

تكررت الحادثة ولكن هذه املرة أعنف من 

األولى، واملفارقة أنها في شهر مارس 2016، 

األجهزة،  تصادر  املركز  تداهم  جديدة  قوة 

معهم  تحقق  املوظفين،  من  عدد  تعتقل 

تراكس  مركز  خاطب  هنا  عنهم،  تفرج  ثم 

صالحياتها  تمارس  بأن   ،
ً
رسميا املفوضية 

املفوضة  تسلمت  اإلنتهاك،  لهذا  وتتصدى 

الخطاب، و وعدتهم بالرد، ماطلتهم كالعادة 

تم  املوعد  ذات  وفي  حددت موعد جديد، 

إستدعائهم من قبل جهاز األمن مرة أخرى، 

ليتم حبسهم في نيابة أمن الدولة، في ظروف 

الحبس  من  أسبوع  بعد  القسوة،  شديدة 

اإلدارية  املديرة  الربيع  أروى  سراح  أطلق 

إنجليزية  لغة  مدربة  ليلى  وإيماني  للمركز 

خلف  وبقي  بالضمان،  الجنسية  كمرونية 

هللا العفيف مدير مركز تراكس ومصطفي 

آدم املدير التنفيذي ملنظمة الزرقاء للتنمية 

الريفية وقد كان في زيارة

للمركز، والخزين أحمد الهادي، وكان يغطي 

مؤقتا عمل باملركز، ومدحت عفيف الدين 

، حسن  املركز  مع  متعاون  مدرب  حمدان 

مع  متعاون  ومدرب  كمبيوتر  فني  خيري 

املركز، الشاذلي إبراهيم الشيخ عامل باملركز 

وتوجيه  السيئة،  االعتقال  ظروف  بعد   ،
يتعرضون  منطقية،  غير  تهم  لهم  النيابة 

ملحاكمات ال عالقة لها بالعدالة، تجاهلتهم 

ولم  اإلنسان،  لحقوق  القومية  املفوضية 

للتدخل،  لها  املعنون  خطابهم  لهم  يشفع 

واآلن تجرى جلسات املحاكمة.

وما يدلل على فشل املفوضية  عدم التدخل 

والتق�ضي حول االنتهاكات الجسيمة املرتكبة 

، مثل  السودان  في مناطق متعددة داخل 

حادث اإلنتهاكات الجماعية للنساء والفتيات 

في  ،اإلنتهاكات  دارفور  بشمال  تابت   في 

جنوب كردفان، أنباء عن إستخدام السالح 

الكيميائي  املحرم ضد املدنيين في دارفور، 

حرية  ضد  االنتهاكات  الصحف،  مصادرة 
التعبير وما يزال أعضاء املفوضية يتسلمون 
الجمهورية،ويتوشحون  رئاسة  من  رواتبهم 

بالصمت املعيب.
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األمنية  األجهزة  وجهتها  شرسة  هجمات 

ضد نشطاء حقوقيين وسياسيين ودينيين 

إقتحم  أذ   ، الجاري  العام  بدايات  منذ 

األمن مقار ودور الناشطين وإعتقل من 

أستجد  القديمة  الطريقة  ،هذه  فيها 

فيها أن األمر أصبح يتحول  بعد ذلك الى 

ثم  الدولة  أمن  نيابة  بواسطة  تحقيق 

يحالوا الى محاكمم جنائية يكون الشاكي 

فيها هو جهاز األمن واملخابرات الوطني ، 
 ملواد من القانون 

ً
ويواجه الناشطون تهما

وتكرر  اإلعدام.  عقوبتها  تصل  الجنائي 

سيناريو األجهزة األمنية باملداهمة ، نتج 

لدى  بالغات   فتح  تلتها  اعتقاالت  عنه 

نيابة أمن الدولة ثم امل�ضي في إجراءات 

الناشطين  من  لعدد  جائرة   محاكمات 
ومؤسساتهمم املدنية ، وشكك  مراقبون 

املحاكم  هذه  نزاهة  في  وحقوقيون 

وسالمة معاييرها العدلية .

تراكس :

داهمت قوة من األمن مدججة بالسالح 

للمرة الثانية مركز تراكس خالل أقل من 

عام واعتقلت  موظفيه  ومدير منظمة 

بمركز  وجوده  تصادف  الذي  الزرقاء 
تراكس أثناء املداهمة. ويواجه الناشطون 

املنتمون إلى مركز »تراكس« الذي يعمل 

في مجال  التدريب على  تقانة املعلومات 

جنائيتين  دعوتين  اإلنسان-   وحقوق 

ملقر  مداهمة  عقب  األولى  متدخلتين: 

املركز في  27 مارس 2015، و الثانية  في 

29 فبراير 2016. 

الجدير بالذكر ان أثناء عمليتي االقتحام 

ملكاتب  األمن   ضباط  بهما  قام  اللتين 

محمولة  حواسيب  صادروا   « »تراكس 

وهواتف نقالة ووثائق، وقاموا على نحو 

متكرر باستدعاء املوظفين لالستجواب .
وفي 11 يونيو 2016، قام ضباط تابعون 

لجهاز األمن واملخابرات الوطني بتفتيش 

منزل مدير مركز “تراكس« األستاذ  خلف 

من  ثالثة  ومنازل  مختار،  العفيف  هللا 

ومبالغ  مطبوعة  مواد  وصادروا  أقاربه. 

نقدية تخص عائلته ، وقاموا بإحتجاز 

أخ خلف هللا وهو جمال العفيف  لبعض 

الوقت ثم أطلق سراحه فيما بعد.

تراكس  مركز  وموظفي  نشطاء  وخضع 

منذ  واملستمرة   املتكررة  لإلستدعاءات 

األمن  جهاز  قبل  من   2016 فبراير   29
يتعرضون  حيث   الدولة  أمن  بنيابة 

والتنكيل  والنف�ضي  الجسدي  للتعذيب 

بهم من قبل األمن مع إعتقالهم فترات 

طويلة دون إذن من القضاء .

العفيف مدير  وظل كال من خلف هللا 

مركز تراكس للتدريب والتنمية البشرية، 

للمركز  اإلدارية  املديرة  الربيع  وأروى 
متعاون  الدين)مدرب  عفيف  ومدحت 

منظمة  مدير  آدم  ومصطفى  باملركز( 

في  كان  الذي  الريفية  للتنمية  الزرقاء 
وايماني   ، اقتحامه  وقت  للمركز  زيارة 

ليلضى كاميرونية متعاونة في تدريس اللغة 

إبراهيم  وشاذلي  باملركز،  االنجليزية 

مدرب  خيري  والحسن  باملركز،  عامل 

محاسب  الهادي،،  والخزيني  متعاون، 

متعاون،  )اطلق سراح الثالثة األخيرين 

بعد نحو شهر من االعتقال( ، أحتجزوا 

في  ظروف إحتجاز سيئة للغاية ، حيث 

يتم حبسهمم ضمن عشرات داخل غرفة 

واحدة تفتقد للتهوية ، فيما أطلق سراح 

محاكمات  النشطاء ....
طريقة أمنية جديدة النتهاكات قديمة
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من   أسبوع  بعد  بالضمان  وليلى  أروى 

اعتقالهما.

أمن  نيابة  وجهت   2016 مايو   22 وفي 

األعدام  الى  عقوبتها  تصل  تهم  الدولة  

ضد ثمانية من منسوبي وموظفي تراكس  

واملواد هي  املادة )50( تقويض النظام 

الدستوري .املادة )51( أثارة الحرب ضد 

واملادة  التجسس   )53( املادة   ، الدولة 

)65( منظمات اإلجرام واإلرهاب . 

كما تم  نقل خلف هللا العفيف مختار 

ومدحت عفيف الدين حمدان ومصطفى 

بعد  درمان  بام  الهدى  سجن  الى  أدم  

أمن  نيابة  في  أشهر  لثالثة  إحتجازهم 

الدولة بالعمارات شارع 53 .

ليست هذه القضية الوحيدة التي تلفق 

هللا   خلف  األستاذ  ومديره  املركز  ضد 

الفائت  العام  فهناك قضية أخرى منذ 

بنيابة   بخيت  عادل  إثرها  على  أعتقل 

أمن الدولة قرابة الشهرين ووجهت إليه 

بسبعة  تهم تصل عقوبتهما لالعدام مثل 

تقويض النظام الدستوري فيما  حظر 

خلف هللا الذي كان يتلقى العالج بامريكا 

قوات  وكانت   ، عودته  بعد  السفر  من 

في السادس  األمن قد اقتحمت تراكس 

عشر من ابريل من العام املا�ضي واعتقلت 

عادل الذي كان يدرب مجموعة وصادرت 

أعيدت  أنها  إال  تراكس  ممتلكات  كل 

النيابة  بعد قرابة العام بعد أن أبلغت 

خلف هللا العفيف أن القضية سيتمم 

 صدر بعدها 
ً
إسقاطها. إال أن قرارا مفاجئا

ملباشرة جلسات املحكمة. هذا وما زالت 

النشطاء  أكمل  بينما  جارية  املحاكمة 

السجن  داخل  الثامن  شهرهم  الثالثة 

منذ يوم ٢٢ يناير ٢٠١٧.

عماد وعروة :

أعتقل عماد وعروة الصادق الناشطين 

السياسيين وعضوي حزب األمة القومي 

العام  وبداية  املا�ضي  العام  نهاية  منذ 

في  عماد  أمنية  قوة  أعتقلت  أذ  الحالي 

الثاني عشر من ديسمبر املا�ضي ، وألحقته 

بشقيقه عروة في السادس من يناير مطلع 

العام  الحالي و واجه  األخوان ذات التهم 

املتعلقة   ، االعدام  عقوبتها  تصل  التي 

باملادة )50( تقويض النظام الدستوري، 

جلسة  في  عليهما  الحكم  صدر  وقد 

ببراءتهم من املادة  الخامس من سبتمبر 

50 تقويض النظام الدستوري وإدانتهم 

بالسجن والغرامة تحت املواد )160( من 

على  فأوقعت  املعلوماتية  جرائم  قانون 

جنيه  ألف   )10( الغرامة  عقوبة  عماد 

وفى حالة عدم الدفع السجن 6 أشهر ، 

فيما أدانت عروة الصادق  تحت املواد 

10،16،17 من قانون جرائم املعلوماتية  

أشهر   6 السجن  عقوبة  عليه  فأوقعت 

إبتداًء من تاريخ صدور القرار والغرامة 

الدفع  عدم  حالة  وفى  جنيه  ألف   20

الشقيقان  وعانى   
ً
شهرا  12 السجن 

ظروف صحية بالغة التعقيد في السجن 

عقب حبسهم في زنازين إنفرادية .

محكمة عاصم عمر :

طالب  وهو  سيا�ضي  ناشط  عمر  عاصم 

في جامعة بحري ، تم إعتقاله في الثاني 

من مايو املا�ضي إبان إحتجاجات نظمها 

على   
ً
إحتجاجا الخرطوم  جامعة  طالب 

قرار بيع مباني تتبع للجامعة، ووجهت له 

تهمة القتل العمد تحت املادة )130( من 

القانون الجنائي وإتهمته األجهزة األمنية 

املظاهرة   أثناء  للشرطة  منتسب  بقتل 

اال أنه حتى اآلن لم يعرف هوية القتيل 

يعمل  التي  وحدته  وال  سكنه  والمحل 

عن  الدفاع  هيئة  رئيس  وكشف   . بها 

عاصم موالنا محمد الحافظ في جلسة  

يوم األربعاء 24 أغسطس 2016  أثناء 

 
ً
بالغا هناك  بأن  للمتحري  إستجوابه 

باألذى الجسيم بالرقم ) 4877 ( دون بعد 

 )4836( الرقم  يحمل  الذي  القتل  بالغ 

األذى  بالغ  أن  للمتحري  موالنا  ،وقال 

الجسيم دون بعد بالغ القتل العمد ب44 
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بالغ مما يدل على أن القضية ملفقة.

محكمة نشطاء دينين : 

يواجه ثالثة من النشطاء الدينين القس 

حسن عبد الرحيم ، القس كوة شمال ، 

الناشط عبد املنعم فضل املولى وناشط 

تشيكي الجنسية السيد  بيتر جاسيك ،  

ثمانية تهم تصل عقوبة بعضها اإلعدام 

موظفى  ضد  املوجهة  التهم  نفس  وهي 

مركز تراكس ،  على شاكلة إثارة الحرب 

الكراهية  وإثارة  والتجسس  الدولة  ضد 

ضد الطوائف واإلشتراك الجنائي وقال 

محامي الدفاع عن املتهمين إن املحكمة 

قضت بالسجن تحت مواد بلغت جملة 

الصحفي  على  عاما   24 محكوميتها 

على  عاما  و12  جاسيك،  بيتر  التشيكي 

على  ومثلها  الرحيم،  عبد  القس حسن 

الناشط عبد املنعم عبد املولى.

وأضاف املحامى  مرجان أن هيئة الدفاع 

خالل  الحكم  استئناف  على  ستعمل 

وتوقع  به،  النطق  تاريخ  من  يوما   15

األمن  وكان  العليا.  املحكمة  في  إلغاءه 
السوداني أوقف املتهمين في أكتوبر األول 
دخول  من  أيام  أربعة  نحو  بعد   2015

الصحفي التشيكي إلى البالد ، وكان قد 

بالخرطوم  املا�ضي  أغسطس  في  بدأت 

محاكمة جاسيك وأثنين من القساوسة 

السودانيين، قبل أن تتم تبرئة أحدهما 

الحقا لعدم كفاية األدلة. 

محكمة الصحفي عالء الدين :

مدينة  في  األمنية  السلطات  إعتقلت 
دارفور  غرب  والية  عاصمة  الجنينة 

شارع  مبادرة  في  الناشط  الصحفي 

الحوادث عالء الدين بابكر ، ودونت في 

على  بالتحريض  تتعلق  تهما  مواجهته 

السلطات  وإزعاج  والشغب  التظاهر 

املحكمة  ،وتأجلت  الجنائي  واإلتالف 

لخمس مرات على التوالي لغياب الشاكي 

والزم القا�ضي النيابة في الجلسة املاضية 

يوم الثالثاء الثالث والعشرين من سبتمبر 

إحضار الشاكي وفى جلسة  4 يوليو2012 

عالء  الجنينة  جبنايات  محكمة  برأت 

لعدم  التهم  كافة  عنه  وأسقط  الدين 

كفاية األدلة فيما قال عالء الدين بأن 

محكمته كانت مكايدة سياسية الغرض 

واملعبرة  الحية  العناصر  إستهداف  منها 

واملدافعة عن حقوق االنسان . 

من  العديد  أغلق  قد  األمن  جهاز  وكان 
الشهور  خالل   ، واملراكز  املنظمات 

ممتلكاتها  وصادر   ، املاضية  والسنوات 

معظم  فى  مكتوبة  مبررات  تقديم  دون 

أغلقت  التي  املنظمات  ومن  الحاالت. 

منظمة  السودانية،  الدراسات  مركز 

سودو، بيت الفنون، مركز الخاتم عدالن 

لالستنارة والتنمية البشرية، مركز ساملة 

الكتاب  املرأة واتحاد  ملصادر ، دراسات 

الناشط  و  املحامي  قال  السودانيين. 

محاكمات  عن  مكاوي  رفعت  الحقوقي  

الناشطين ضحايا  أن هؤالء   : النشطاء 

وليسوا مجرمين وفي ذات الوقت يفلت 

العدالة  يد  من  الحقيقيون  املجرمون 
األمر الذي يطرح عدد من التساؤالت حول 

السودان  في  العدالة  استقامة منظومة 

فالنشطاء الحقوقيون ضحايا النتهاكات 

عديدة لحقوق االنسان من بينها الحق 

في التعبير والتنظيم ويتمدد ذلك االنتهاك 

ويصبح  الثقافية  مراكزهم  إغالق  الى 

النشطاء الدينين ضحايا النتهاك حقهم 

وممارسة  والوجدان  العقيدة  حرية  في 

شعائرهم الدينية. وتصل ملستوى هدم 

دور العبادة ومصادرتها. هؤالء الضحايا 

لم يقوضوا النظام الدستوري بل الدولة 

وانتهاكها  بمخالفتها  ذلك  يفعل  من  هي 

الدولة  الحربضد  يثيروا  ولم  للدستور. 

بل أن الدولة هي التي تثير الحرب وتقتل 

رعاياها. هناك هوة سحيقة بين ما نصت 

االنسان  لحقوق  الدولية  املواثيق  عليه 

حول معايير املحاكمة العادلة وبين املعايير 

حيث  النشطاء.  هؤالء  بها  يحاكم  التي 

يحاكم  التي  الكيدية   الدعاوى  شكلت 

بها الناشطون محورا يؤسس لحالة من 

الظلم يحميها القانون. حيث أن االتهام 

الذي يواجه الضحايا يأخذ طريقه بكل 

أسف عبر املؤسسات التي يفترض أن ترعى 

العدل واالنصاف، والتي تقوم بدور سلبي 

إستجابة  منها  مختلفة  ألسباب  نتيجة 

للخوف من السلطة والخوف من زوال 

انتصارا  أو  املنصب،  ورزق  الوظيفة 

للعالقات وامليول مع جهاز أمن النظام، 

ومن هنا تتم عملية تمرير تلك الدعاوى 

ولو إفتقرت للسند القانوني أو تداعي ركن 

من أركان املحاكمة العادلة. انها مسرحية 

تمثل فيها نيابة أمن الدولة دور الضحية 

ويقدم فيها الضحايا الشرفاء كمجرمين 

ويضيف  االعدام.  عقوبة  يستحقون 

املدافعين عن حقوق  هؤالء  أن  مكاوي 

املجتمع  يظلمهم  السوداني  الشعب 

في  وتردده  بسكوته  وذلك  أيضا  املدني 

والطبي  املعنوي  والدعم  التأييد  تقديم 

والنف�ضي ومساعدة عائالتهم وأسرهم .
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أخبار إنتهاكات حقوق االنسان واألوضاع االنسانية

األمن السوداني يمنع القيادي بالحزب الشيوعي 
صديق يوسف من السفر الي سويسرا

الشرطة السودانية تقتحم داخليات جامعة البحر 
األحمر وتعتقل )100( طالبا

 19 اليوم  فجر  األمنية   السلطات  منعت 
يوسف  صديق  املهندس    2016 نوفبر 
القيادي بالحزب الشيوعي السوداني وعضو 
البالد  خارج  السفر  من   ، املركزية  لجنته 
من مطار الخرطوم،وكان يوسف في طريقه 
لعقد  جنيف  السويسرية  العاصمة   الي 
إجتماعات  حزبية خاصة بحزبه  بالخارج ، 
وأرجعت السلطات األمنية يوسف من املطار 
وتعتبر حادثة منع صديق من السفر ليست 
األولي ، ففي مارس املا�ضي تم منع  يوسف  
السفر إلى القاهرة ومنها إلى جنيف للمشاركة 
اإلنسان  حقوق  مجلس  اجتماعات  في 

إقتحمت شرطة والية البحر األحمر إحدى 
داخليات الطالب بمدينة بورتسودان مساء 
وأصابت   2016 نوفمبر   18 الجمعة  أمس 
إعتقلت  فيما  بجروح،   الطالب  عشرات 
حوالي ) 100( طالب بعد اندالع احتجاجات 

الدوري  التقرير  بإستعراض  الخاصة 

الشامل .

وقال يوسف »كنت أنوى السفر الى سويسرا 

فجر اليوم السبت من مطار الخرطوم، لكن 

رجال األمن باملطار منعوني من الصعود الى 

وجود  بحجة  جنيف  الى  املتجهة  الطائرة 

اسمى في قائمة املمنوعين من السفر«

وإعتبر يوسف خطوة منعه من السفر، تنذر  

الى خطورة التضييق التي تنتهجها السلطات 

السودانية تجاه األحزاب املعارضة، وعدها 

مخالفة للدستور وقانون األحزاب.

ومظاهرات أغلقت طريق سواكن.
في  األحمر  البحر  جامعة  طالب  وخرج 
أوضاع  على   

ً
إحتجاجا سلمية  مظاهرات 

الداخليات واغلقوا الشارع الرئيس املؤدي 
الى سواكن .

أن  بورتسودان  في  عيان   شهود  وأكد 
املحتجين  على  بالضرب  إعتدت  الشرطة 
 ، للدموع  املسيل  الغاز  قنابل  وإستخدمت 

وأسفرت املداهمة عن جرح العشرات. .
و كشف مرافق ألحد الطالب املصابين عن 
الطالب عبد  آثار ضرب ظاهرة علي جسد 

املنعم محمود بجانب تأثره بالغاز الخانق.
الى ذلك دونت الشرطة بالغات ضد الطالب 
تحت  العام  باإلزعاج  وإتهمتهم  املعتقلين، 
املادة 77   من القانون الجنائي للعام 1991م 
أو  بضمانات  التصديق   رفضت  فيما   ،
مقابلتهم إال بعد إكتمال التحريات ، ال�ضيء 

الذي قابله عدد من ذوي الطالب بسخط .
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صندوق األمم المتحدة للطفولة )يونيسيف( : عدد المحتاجين 
للمساعدات االنسانية بالسودان يبلغ 5.8 مليون شخصًا

إعتقال 19 مزارع بوالية القضارف

١٦ يونيو ٢٠١٦ م

للطفولة  املتحدة  األمم  صندوق  كشف 

)يونيسيف( بان عدد املحتاجين للمساعدات 

. 
ً
اإلنسانية بالسودان يبلغ 5.8 مليون شخصا

وأوضحت اليونيسيف فى آخر تقرير لها  عن 

فى البالد ،  أن  من جملة  الوضع اإلنسانى 

املحتاجين للمساعدات االنسانية بالسودان 

مليون  و)2.8(  الذكور  من  مليون   )3(

جملة  من  مليون   2.6 وحوالى   ، االناث  من 

 
ً
املحتاجين أطفال ،  وأن عدد النازحين داخليا

يبلغ  اإلنسانية  للمساعدات  بحاجة  الذين 

 )1.3( منهم أطفال –   )60%(، مليون   )2.2(

مليون طفال.

للسماعدات  املحتاجين  الالجئين  عدد  وبلغ 

 )70%(  ، مليون   0  ,  7 بالسودان  اإلنسانية 

منهم أطفال .

15 نوفمبر 2016

 
ً
إعتقلت السلطات بوالية القضارف 19 مزارعا

من مهجري أعالي عطبرة وستيت املدينة رقم 

)1( إحتجوا على منعهم من حصاد محصولهم 

عليهم،  فرضها  تّم  رسوم  دفع  عدم  بسبب 

 بالضمان 
ً
قبل أن يتم إطالق سراحهم الحقا

الشخ�صي.

النور،  مبارك  املستقل  النائب  أعلن  بينما 

عزمه إستدعاء وزير الكهرباء واملوارد املالية 

والسدود، معتز مو�صى، إلستيضاحه بشأن ما 

جرى مع املهجرين.

وأّتهم النور السلطات بنزع أرا�صي ُمزارعي أعالي 

دفعهم  مما  تعويضهم،  دون  وستيت  عطبرة 

األجهزة  صمت  وسط  األرا�صي  تلك  لزراعة 

املزارعين  بدأ  »عندما  وأردف  الحكومية، 

السلطات  منعتهم   ، محصولهم  حصاد  في 

.»
ً
وفرضت عليهم رسوما

وستيت  عطبرة  ُمهجري   
ّ
أن النور،  وأعتبر 

ويعانون  والحسين(  الحسن  ظلم  لموا 
ُ
)ظ

التعقيد  بالغة  اقتصادية   
ً
أوضاعا

 عن 
ً
واليستطيعون دفع جنيه واحد،  فضال

عن   
َ
أبا موروثة  زرعوها  التي  األرا�صي   

ّ
أن

جد، وأكد عزمه إستدعاء وزير املوارد املائية 

 « وتابع  الخصوص  بهذا  ملساءلته  والسدود 

عايزين ننصف الناس ما نظلمهم ».
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مسلحون ينهبون سيارة تتبع لوزارة الصحة بنياال

أستولى مسلحون ملثمون بمدينة نياال بوالية 

تتبع  “النكروزر”  عربة  على  دارفور  جنوب 

لوزارة الصحة باملدينة أمس االول  12 نوفمبر 

2016 بعد أن هددوا السائق وشخص آخر 

كان معه بالعربة.

وتعود التفاصيل بحسب شاهد عيان » الى أن  

أربع أشخاص مسلحون إعتدوا على السائق 

ُدمة  منطقة  الي  وإقتادوه  بالقتل  هددوه   ،

بالقرب من نياال قبل أن يطلقوا سراحه بعد 

صالة العشاء بعد أن إستولوا على العربة و 

هاتفه النقال  ومبالغ مالية .

تم تبليغ نقطة شرطة إسكان املعلمين بالقرب 

من مقر البعثة املشتركة )اليوناميد( بالحادثة 

،وتم تدوين بالغ في قسم شرطة نياال شمال.

وقال أحد سكان مدينة نياال »األجهزة األمنية 

بوالية جنوب دارفور ال تستطيع القبض على 

الى   
ً
مشيرا املحكمة”  الى  وتقديمهم  املجرمين 

أن هناك مجرمين إرتكبوا جرائم قتل وخطف 

بنياال واآلن هم خارج أسوار السجن يحملون 

العسكرية  الرتب  وأعلي  واألوسمة  النياشين 

من  املليشيات املسلحة التي تتبع للنظام من 

السريع ودونها  الحدود والدعم  قوات حرس 

من املسميات.

الشرطة تقتحم جامعة امدرمان االسالمية

الخرطوم 13 نوفمبر 2016

إقتحمت قوات من الشرطة جامعة أم درمان 

درمان  بام  الفتيحاب  مجمع   ، اإلسالمية 

 بالغاز املسيل للدموع 
ً
 سلميا

ً
وفضت إعتصاما

روابط  تجمع  نظمه  اإلعتصام   ، والرصاص 

 لعدم حل 
ً
طالب دارفور بالجامعة إحتجاجا

قضية األعفاء من الرسوم الدراسية  .

وظلت قضية رسوم طالب دارفور في الجامعات 

السودانية في الفترة األخيرة من القضايا األكثر 

والتظاهر  اإلحتجاج  بين  وتفاوتت   ،
ً
تعقيدا

واإلعتصام، كما صاحب فض االعتصامات 

سكن  على  وهجوم  وإصابات  عنف  أحداث 

الداخليات  من  وطرد  والطالب  الطالبات 

إلى  الدخول  الطالب  من  العديد  وحرمان 

قاعات االمتحانات 
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مسلحون في ذي نظاميين
ينهبــون تجار بجنــوب كردفــــان

نوفمبر/13/2016

في  أم  سنطة  قرية  من  ماشية  تجار  كشف 

محلية الدويم أنهم تعرضوا لعملية نهب مسلح 

من قبل )6( أشخاص يرتدون الزي العسكري 

كردفان،  بجنوب  العباسية  مدينة  شرق 

وتمكن املسلحون من نهب مبلغ مليار )و339( 

ألف جنيه سوداني من التجار تحت التهديد  

مكافحة  شرطة  من  أنهم  مدعين  بالسالح 

تفتيش  عملية  إجراء  في  ويرغبون  املخدرات 

ألمتعة التجار.

وقال عبد القيوم فضل البشير أحد التجار 

في  كانوا  زمالئه  من  وسبعة  إنه  الضحايا 

نوفمبر/ 11/ 2016

في تظاهرات حاشدة  خرج طالب جامعة القضارف 

 على إعتداء عناصر أمنية على أحد الطالب 
ً
إحتجاجا

.

خرجت التظاهرة الطالبية من حرم الجامعة وإتجهت 

نحو  سوق املدينة ، منددة بعنف األجهزة األمنية ، 

وهتف الطالب مطالبين بمحاسبة الجناة ،  تتطورت 

الهتافات بعد ان إنضم إليها سكان املدينة إلى املطالبة 

بإسقاط النظام .

إعتقالى من داخل صيوان  تم   « وقال منتصر كرار 

أثناء حضورى مناسبة زواج بحى املعمورة القضارف 

واخذونى الى مكاتب جهاز االمن تم ضربى بقسوة مما 

سبب لى اذى جسيم ، كما تمت االساءة لى ولقبيلتى 

للعالج  فذهب  سراحى  أطلقوا  ثم   ، عقيدتى  وسبو 

وطلب اورنيك 8 اعطونى منحت األرنيك  بعد اصرار ، 

شرعت فى اجراءات قضائية  ضد من عنصر األمن ، 

يدعي عادل نقاش محمد عوض هللا«.

طريقهم لشراء ماشية من سوق )وكرة( التابع  

)العباسية(  مدينة  شرق  )الترتر(  ملحلية 

قرب  بمنزل  مبيتهم  وأثناء  كردفان،  بجنوب 

املسلحين  مجموعة  هاجمتهم  وكرة  سوق 

محمد  )حبيب  منزل  في  طلقتين  وأطلقت 

عثمان( التاجر املضيف بوكرة، وقاموا تحت 

بحوزة  ما  كل  بنهب  السالح  وإشهار  تهديد 

التجار من مبالغ و الذوا بالفرار، وأضاف عبد 

القيوم أنهم سارعوا إلى إبالغ الشرطة بمركز 

وكرة القريب من مكان الحادثة، وتم فتح بالغ 

تحت املادة )175( )النهب تحت تهديد السالح( 

.
ً
ومازال البحث مستمرا

تظاهرة حاشدة بالقضارف بعد إعتداء عناصر أمنية 
على طالب جامعي
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