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 دارفور و فوضً الملٌشٌات .. إلً إٌن ؟ 

ش فترة خالٌ داسفىس  ئكلُم ؼهذ  هىدُجت  ألامىُت الخالت جذهىس  باظخمشاس مجملها في ئسجبطذ التي الخطىساث مً الػذًذ( م2017هىفمبر – ماًى 20)   الخلٍش

ٌ " لىهج مباؼشة ت الخلى  كىاث ملِؽُاث  الطشفحن مً"  331"     حشح و"  414"      خىالي  ملخل غىه هخج مما ، ألاسك غلي ألاولاع مىاحهت في"  الػعىٍش

ؼ الذغم  بىالًتي م2017 ماًى ؼهش خالٌ الطشفحن بحن إلاؼدباواث في املعلخت الخشواث مً" 234"  أظش ئلي باإللافت  املػاسلت املعلخت الخشواث و العَش

لي إلاجداد و املخدذة ألامم  مً الهجحن العالم خفظ بػثت كىاث  ئهدؽاس مً الشغم غليو  داسفىس  ؼماٌ و ؼشق   دٌعمبر 31 مىز باإلكلُم"  الُىهامذ"  إلافٍش

ش فترةخالٌ   م2007 ؼ الذغم ملِؽاث ئغخذاء في جمثلذ أخذار زالر  داسفىس  حىىب والًت ؼهذث الخلٍش  مخضن  ئهفجاس ،" جىٍجي حجش"  مىطلت غلي  العَش

ؼ الذغم كىاث مللِؽُاث ًدبؼ  للزخحرة "  حشح و أطفاٌ" 4" بُنهمشخق   23"    ملخل ألاخذار غً هخج  ولمت مػعىش هاصحي غلي الخُت الزخحرة ئطالق ، العَش

  فترة ؼهذث هما ، املذهُحن مً"   10"   بُنهم  60
 
شاًما  ؼشق  بىالًت  الشصٍلاث و املػالُاكبُلتي  مً للادة الػؽائش  "43  ٌ"   حػعفي ئغخلاٌخاالث   الخلٍش

 . الخشطىم الًتو  ، بدشي  بالخشطىم هىبش و ألاخمش البدش بىالًت بىسحعىدانول مً   سجىن  ئلي جشخُلهم زم  ،  الطىاسي  الئدت جدذ داسفىس 

ى في  املشظىم بمىحب م2017 أغعطغ في  الخشطىم أغلىذ داسفىس  بىالًاث ألامىُت ألاولاع هذوء و الخىىمت بعُطشة إلاًداء ئلي هذف ظُاسخي ظِىاٍس

 خملخه  ـشاع داسفىس  أكلُم ؼهذ الخملت بذء كبل ،"  وهشدفان داسفىس  بىالًاث العُاساثملىُت  جلىحن و العالح لجمؼ"  خملت غً م2017 لعىت419 الشئاسخي

داث  غبذهللا مىسخي" الخذود خشط كىاث"  ملِؽُاث كائذ و الػؽائشي  الضغُم مؼ  غبذالشخمً دمحم خعبى ألاظخار الجمهىسٍت سئِغ ىائبل  املخبادلت الخفٍش

 الذغم كىاث"  ملِؽُاث في إلاهذماج أو ملِؽُاجه ظالح حمؼ هالٌبمىحبها  سفن"  امللِؽُاث و الخشطىم" الطشفحن غالكت في جىجش غً هؽفذ ،  هالٌ

ؼ  في.الخذود خشط كىاث"  ملِؽُاث مً" 13"   ئغخلاٌ و"  3"   حشح حاهب ألي"  17"   ملخل ئلي ألامش الزي أدي "  خمُذحي"  دكلى خمذان دمحم بلُادة" العَش

  اللُبُت العىداهُت الخذود غلي خادزخحن

ؼ  غذد صاد العالح حمؼ غملُت مً الخاهُت املشخلت في ت املػذاث و كىاث الذغم العَش ل خُث بذاسفىس  الاسك غلي الػعىٍش  مً" 10000" خىالي الاكلُم الي ـو

ؼ الذغم كىاث"  ملِؽاث  املهلت ئهتهاء بػذ كعشي  بؽيل م2017لعىت419 الشئاسخي املشظىم بىىد جىفُز ملعاهذة  هشدفان وؼماٌ حىىب  والًتي مً"  العَش

ٌ  مً للعىدان اللادمت العُاساثملىُت   جلىحن  أما بؽأن ، الطىغُت  "   حجض جم بِىما ، ظُاسة" 65000"     بلغذ ئخفائُت غً الخىىمت هؽفذ الجىاس دو
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ه  ئظخخذامها ئخخماٌ بذغىي  الالهذهشوصجاًىجا  ماسهت العُاساث مً"  2000  حؽحر ظلذ العُاساث جلً خلفُت ، ألامىُت الخالت جذهىس  فيحعهم الغشاك غعىٍش

ت  داخل الي الػبىس  غلي  ومىافلتها العىداهُت الخىىمت ئؼشاف ئلي  لل" 3000"العىدان خُث جم حفؼ الشظىم الجمشهُت بلُمت سمٍض

لُا و حؽاد مً غبرث التي جلً مً ظُاسة  ألامش ،  اللُبُت ألاساضخي داخل مً غبرث التي جلً لخلىحن إلاحشاءاث راث جخخز أن كبل م2015 الػام في  الىظطي ئفٍش

ٌ  املعلخت الفشاغاث ئكخفاد و مفادسها بحن ًشبط الزي   ، الجىاس بذو
 
 الػضم و   داسفىس  باكلُم مىكؼ" 11" غً  ئوسخابها غً"  الُىهامذ"  بػثت هؽفذالخلا

 ، املخدالفت امللِؽُاث و الخىىمُت املذمجت اللىاث كبل مً املذهُحن غلي هجماث م 2016 ، 2015 إلاغىام في ؼهذث التي مشه حبل  بمىطلت كاغذة ئوؽاء غلي

ش فترة في الطخاًا أغذاد الي بالىظش   ججاه الللم جثحر باإلوسخاب خطىاتها مً ًجػل الزي ألامش"  الُىهامذ"  بػثت" فػالُت لػف" ئلي الشهىن  ًمىً الخلٍش

 . باإلكلُم املذهُحن خماًت

 

 

 : التوصياث

  ألاظشي  غلي الخىىمت العىداهُت مػاملت •
 
 م1949 لعىت حىُف ئجفاكُاث بمىحب العىداهُت الخىىمت إللتزاماث وفلا

 . الطىاسي  الئدت بمىحب الخػعفُت إلاغخلاالث وكف •

ت اللىاغذ سخب العىداهُت الخىىمت غلي •   املذن خاسج ئلي الزخحرة مخاصن  و الػعىٍش

 لمان و  الطخاًا بػالج إلالتزام وو  للػذالت املخىسطحن وجلذًم املذهُحن ؼملذ التي إلاغخذاءاث في ؼفاف و فىسي جدلُم ئحشاء الخىىمت غلي •
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  الػادٌ الخػٍىن

  بذاسفىس  ىاكؼبػن امل مً" الُىهامذ"  بػثتالىظش في أمش ئوسخاب  الذولي ألامً مجلغ غلي •

  الخفىٍن وفلا بذوسها كُامها لمان و

ٌ   في  الجزاغاث بمىاسد املشجبطت العُاساثملىُت  جلىحن وكف العىداهُت الخىىمت غلي •  .الجىاس دو

 

 

 

ؼ و الخشواث املػاسلت املعلخت  ئؼدباواث معلخت بحن   كىاث الذغم العَش

ش ؼهذث والًاث داسفىس الػذًذ مً الخطىساث التي كادث ئلي جذهىس الخ ىصساء العىداوي في لمجلغ ا هحذد زي ىكف ئطالق الىاس الب ً ئلتزام الت ألامىُت ،منهُت بزلخالٌ فترة الخلٍش

 .م 2017ًىاًش  15

ش العىدان/ جدذ كُادة ول مً  مجي مىاوي و املجلغ  2017مً ؼهش ماًى  جفجشث في الاظبىع ألاخحر  ؼ "الخىىمُت" و كىاث خشهتي جدٍش م ئؼدباواث معلخت بحن كىاث الذغم العَش

 ماًى"  . 21-19إلاهخلالي / همش غبذالشخمً بىالًتي ؼشق و ؼماٌ داسفىس غلي مذاس الُىمحن "

ؼ بىالًت ؼشق داسفىس  "     غعالًت و ٌغ "    مىاطمم ؼهذث 2017ماًى 23-20 الفترة مً  في و مىطلت " حباٌ غذولت " بؽماٌ داسفىس  مػاسن معلخت بحن كىاث الذغم العَش

ش العىدان  تذان العمُذ" في مىاحهت كىاث خشه"الخىىمُت "  جدذ كُادة "خم ش العىدان جدذ كُادة  مجي  وجدٍش مىاوي  التي املجلغ الاهخلالي همش غبذالشخمً  و خشهت جدٍش

م  بػذ ئنهُاس ئجفاق ظالم داسفىس 2010جدشهذ ـىب مىطلت "حبل مشه " بىالًت ؼماٌ داسفىس مً مذًىت "ساحا" بذولت حىىب العىدان التي  هللذ ئليها  كىاث الخشهخحن مىز الػام 
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ش العىدان جدذ كُادة مجي مىاوي  بالػاـمت الىُجح ت "أبىحا" في الػام املىكؼ بحن الخىىمت العىداهُت وخشهت جدٍش م ظاهذتها كىاث أخشي جدبؼ ملجمىغت مجي مىاوي أفادث 2006ًر

لي   1العالم  بخدشهها مً الصخشاء اللُبُت ـىب والًت ؼماٌ داسفىس . ولػذالت لذساظاث امفادس مىزىكت للمشهض إلافٍش

2 

التي ئهممذ ئلي الخىىمت العىداهُت في الػام  ش فلىلا" ،"الخجاوي ؼغب"ئظماغُل بؽش" ، "أبىؼاسن ئلي حاهب اللىاث "الخىىمُت" املجمىغاث املعلخت بلُادة ول مً " دمحمًً 

ش العىدان / مجي مىاوي 2014 ش العىدان خُث أفاد ، ، م بػذ ئهففالها مً خشهت جدٍش ؼ غً ملخل اللائذ الػعىشي لخشهت جدٍش حىاح مىاوي  –كائذ ملِؽاث كىاث الذغم العَش

خ  الزي لم  ًجذ جأهُذ  مً كبل مجمىغت مىاوي ختيحمػت مىذي  " ألامش  ش  جاٍس الخشهخحن هما اكش خمُذحي بملخل هائبه "خمذان العمُذ" مً حاهبهم اـذسث 3"  ـذوس هزا الخلٍش

 
 
ا ؼ جم هللهم ئلي معدؽفُاث العالح  " مً كىاث300" الجشحي اٌ غذد  ( بِىما فاق 312بُاها في رهشث بأن غذد اللخلي مً الجاهب الخىىمي بلغ )4 املىذمجخحن غعىٍش الذغم العَش

 ملفذس مىزىق و "أمذسمان" بىالًت الخشطىم لخللي الػالج ، "هُاال " و "المػحن"  "الطبي الخابػت لللىاث املعلخت بيل مً "الفاؼش
 
مً اللىاث املذمجت  "35" حشح وكخل خىالي  وفلا

 12" " و هىالً   5دفً كخلي الخشواث املعلخت مطالبا جشههم في الػشاء لخلخاث منهم الفلىس "ىس "أوغ غمش" سفن والي والًت ؼشق داسف ، هما  للخشهخحن
 
بِىما  " ظل مفحرهم مجهىال

لي غلي " 234خىالي "جم اظش  لي أن اللائذ الػعىشي ملجمىغت املجلغ إلاهخلالي دمحم ادم غبذالعالم ، " منهم  155"    أظماء  جدفل املشهض الافٍش وفلا ملفادس مىزىكت للمشهض إلافٍش

 ،  
 
 "طشادة"  كخل بػذ اللبن مفابا

                                                           
1
 م 7102إلنتمالً  بمٌادة نمر عبدالرحمن " فً ماٌو صورة ألسري حركتً تحرٌر السودان   جناح منً مناوي و  المجلس ا 
2
  
3
 م 7102ماٌو  77حمٌدتً  ممتل لائد لوات مناوي و عمٌد من الدعم السرٌع فً معارن بدارفور ، سودان تربٌون   
4
 م 7102ماٌو  77نما ( من الدعم السرٌع وتضارب فً االنتصار ، رادٌو دب011( و جرح)702حركتا مناوي ونمر عبدالرحمن تعلنان ممتل ) 
5
 م 7102ماٌو  72، رداٌو دبنما ن  عبدالرحمن نمر واسر طرادة وممتل الحركات لتلى جثث دفن بعدم ٌوجه دارفور شرق والً 
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لي غلي أظماءهم وفلا لللائمت أدهاه: الاظشي الزًً   جدفل املشهض إلافٍش

 غلي غمش مىسخي -1

 دمحم غثمان بخُذ -2 

 غمش ؼىىس أبىش -3

دم -4
َ
 أمحر غبذهللا ا

دم -5
َ
 دمحم هشي حذو ا

م غبذهللا -6  غبذالىٍش

 ًىوغ خعً غِسخي -7

 الطُب دمحم اظماغُل -8

 ادم ـالر ادم -9

 دمحم غبذهللا ابشاهُم -10

 دمحم ـالر بخُذ -11

 خامذ داؤد دمحم -12

 أخمذ دمحم أخمذ -13

م دمحم -14  أخمذ غبذالىٍش
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 غبذالعالم دمحم ـذًم -15

 غبذهللا الخىم ئبشاهُم -16

 بىظف ٌػلىب غبذهللا -17

 حمػت ظلُمان دمحم ؼىكاس -18

 هىسالذًً دمحم أخمذ غِسخي -19

 هشي ئظماغُل همحر -20

 خامذ دمحم ـالر -21

 خعً أخمذ دمحم -22

 هاسون غثمان ظام -23

 غمش خعحن أخمذ -24

 ئظماغُل ئسخم أخمذ -25

 غبذهللا غثمان ئسخم -26

 ادم ٌػلىب غعماغُل -27

 غمش ادم دمحم -28

 غبذاللادس غبذهللا غبذالشاصق غمش -29
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 أخمذ ـذًم ئمام -30

 مخخاس ًىظف خمِغ -31

 حمػت  وافي ملذم -32

 بابىش مىسخي دمحم دلُج -33

 أخمذ مدمىد مفطفي أخمذ  -34

 ئظماغُل ٌػلىب اسخم -35

 طاسق ادم حاو ئدَسغ -36

 المى الشضخي ادم ظبُل -37

 خامذالىىس بابىش دمحم  -38

 ـذًم اخمذ ادم دمحم -39

 خعً غبذهللا ادم -40

 هادس خعً فمل جلل هللا -41

 بابىش وافي حشاد غبذو -42

 دمحم ًدحي بخُذ -43

 بيُامحن بطشط جىجى -44
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 دارفور و فوضً الملٌشٌات .. إلً إٌن ؟ 

 هجُب ادم دمحم أبىش -45

 فمل سخحن غبذهللا الخىم -46

 غمش ادم مىسخي -47

 دمحم غبذهللا دمحم غبذالشخمً -48

 امذ غبذالشخمًئبشاهُم خعً خ -49

 مخخاس خعً خامذ مدمىد -50

 \املشضخي ئبشاهُم ؼٍشف -51

 دمحم ظلُمان ادم دمحم -52

 ظلُمان مفطفي ابشاهُم -53

 ـذًم دمحم اخمذ خمِغ -54

 ادم ابىش دمحم أخمذ -55

 غبذالشخُم أخمذ حمػت -56

 مذجىب ظلُمان ؼٍشف -57

 ادم حمػت غِسخي الطُب -58

 مىسخي غبذهللا غثمان  -59
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 ادم ًدحي اخمذ -60

 جُه ٌػلىب جُه ؼالٌ -61

 ابىبىش أخمذ غبذهللا غبذاللىي  -62

 غِسخي  حمػت -63

م -64  ابىبىش اسخم ابىش غبذالىٍش

 غلي خامذ غلي -65

 غبذالجباس ادم غِسخي داؤد -66

 مباسن ادم ابشاهُم -67

 الفادق اسخم غبذالشخُم -68

 ٌػلىب ادم دمحم حابش -69

 ابىشمػتز ـذًم أخمذ  -70

ض دمحم ظلُمان -71  أسخم غبذالػٍض

 ادم هاسون غبذهللا أخمذ -72

 غبذالعالم غبذهللا ادم مدمىد -73

 ابشاهُم ًدحي داؤد -74
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 اخمذ دمحم غمش مهذي -75

 ٌػلىب دلُل خعً غلي -76

غ خاطش اسجم -77  مباسن ادَس

 ؼمغ الذًً ادم ابشاهُم -78

 ٌػلىب دمحم خعحن دلذوم -79

  ابشاهُمدمحم غبذهللا -80

 دمحم ًدحي فطش -81

 دمحم اسخم غبذهللا ادم -82

 دمحم خعحن مفطفي بخُذ -83

م -84 ل غبذالىٍش  ـابىن ًدحي حبًر

 أخمذ الخاج دمحم ظُمان -85

 غشبي مدمىد غشبي ادم -86

 دمحم ابشاهُم ادم -87

 ـالر غبذهللا هاسون دمحم -88

 الفادق غبذالشخمً غبذهللا -89
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 م ظلُمانالفالل دمحم اد -90

 مىسخي غبذهللا ـالر غمش -91

 غبذهللا ادم بخُذ -92

 غبذهللا دمحم مىسخي دمحم -93

 مباسن حمػت غمش ؼشف الذًً -94

 غثمان أخمذ غبذهللا غمش -95

 خعحن دمحم خامذ مخي الذًً -96

 ظماوي غِسخي ألاخمش هىهى -97

 غبذهللا أخمذ خاطش -98

 دمحم هشي حذو -99

 غامش غبذهللا ادم -100

م غبذهللا  -101  غبذالىٍش

 غ خعً غشبيٌ -102

 الطُب دمحم ئظماغُل -103

 ادم ـالر ادم غبذهللا -104
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 دمحم غبذهللا ابشاهُم  -105

 دمحم ـالر بخُذ -106

 خامذ داؤد دمحم -107

 أخمذ دمحم أخمذ -108

م دمحم -109  أخمذ غبذالىٍش

 الخاج أخمذ مخي الذًً دمحم -110

 ًىم داٌ -111

 ابىش ٌػلىبغلي  -112

 ـالر سخحن أخمذ ٌػلىب -113

 دمحم غلي مهذي -114

 مػتز ابشاهُم ادم غِسخي -115

 حماٌ ًىظف اسخم غِسخي -116

 غبذهللا بابىشاسخم  -117

 غِسخي دمحم أخمذ الخاج -118

 مخخاس ادم اسباب -119
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 بدش الذًً اخمذ ادم مىسخي -120

 غِسخي هىهى ظالطحن اظماغُل -121

 حهادًتغمشهىه مىحى  -122

 دمحم غلي ادم خمِغ حمػت -123

 غبذالػظُم أخمذ دمحم ؼطت -124

 ادم الخىم غبذالشخمً -125

 غبذو ادم اسخم وادي -126

 غبذاملجُذ اخمذ ادم غبذاملجُذ -127

 ادم مسخي غلي اسخم -128

م ابشاهُم -129  مضمل غبذالىٍش

 ابىش داؤد اسخم خعحن -130

 غبذالشخمً اخمذ ابشاهُم   -131

 هماٌ ًدحي غمش ادم -132

 بابىش هاسون غبذاملىلي -133

 خعحن ادم غبذهللا اظماغُل -134
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  خامذ ادم اسباب مىسخي -135

   الذًً ؼشف دمحم خعحن غمش -137

 غِسخي غبذهللا -138

 ـذًم دمحم غبذالعالم -139

 مىسخي ادم غمش -140

 غبذالشخمً دمحم غبذاملىلي دمحم -141

 دسه غلي ؼٍشف الذًً هىس  -143

 دمحم ٌػلىب بابىش مباسن -144

ل ادم -145  غبذالىلي دمحم حبًر

  ججاوي -146

 دمحم مىسخي الفادق -147

 اخمذ غبذهللا ادم اخمذ -148

 ؼٍشف غبذهللا اسخم غِسخي -149

 غثمان داؤد دمحم مىسخي -150

 مفطفي اخمذ ٌغ اؼشف -151
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 أخمذ خعً دمحم غمش -152

  طشبىػ خمِغ ابشاهُم مفطفي -153

  اسخم غلي ادم ظُف -142

 ضخُُت دمحم خاطش ٌػلىب  -154 

 " مفطفي خعحن أخمذ -155

حماٌ الذًً ادم غبذالؽافؼ -136

ش العىدان وظائل الخىاـل إلاحخماعي ـىس ٌ    ذغشلم  2017 ماًى 22في  خش مً  ـىس  ئلي حاهب الاًذي ،هى ملُذ لغ إلاهخلالي و املجهمش غبذالشخمً سئِغ  خشهت جدٍش
َ
لػذد ا

داسفىس  "هُاال" . "المػحن" بىالًاث "ؼماٌ وحىىب وؼشق" "الفاؼش"  مذن  ئلي  ث الخىىمُت ، كبل جشخُلهمبالعالظل في الاًذي وألاسحل جدذ كبمت اللىاًً إلاظشي وهم ملُذ

فادو الخباٌ و بػمهم با لػامت وهم ملُذًً بالعالظل امام اخُث جم غشلهم  سجً  بػمهم  ئلي مشاهض إلاخخجاس الخابػت لجهاص ألامً بالخشطىم  ، و كبل أن ًخم جشخُلهم   اـل

خ الخم لم  لي مً جدذًذه "الهذي" بأمذسمان في جاٍس داث  شئِغ العىداوي غمش البؽحر ال أدلي .  ًخمىً املشهض إلافٍش م أؼاس فيها ئلي أن اللىاث الخىىمُت 2017ماًى 23في 6بخفٍش

ت د ت مفٍش   غليها خفىلهم ون الىؽف غً هُفُت لبطذ مؼ "املخمشدًً" مذسغاث غعىٍش
 
ؼ والذغم الجِؾ كىاث" كائال ت ومشهباث مذسغاث غىمذ العَش  أظخخذمها مفٍش

 "الىالًخحن، غلى املاضخي ألاخذ هجىمهم في داسفىس  مخمشدو

ؼ بلُادة " دمحمًً ئظماغُل ظحرو" و" الخجاوي ؼغب" مما هخج غىه ملخل خىالي "ش دئؼدبىذ كىاث جم 2017ماًى  29في  " مً 24ٍش العىدان حىاح مجي مىاوي مؼ كىاث الذغم العَش

ؼ  بِىما كخل "  " مً كىاث مىاوي .6الذغم العَش

                                                           
6
 م 7102ماٌو  70ن ، العربٌة نت ، السودا فً نتدخل ولن لم: ترد ومصر.. دارفور فً مدرعة مصرٌة مركبات صادر جٌشنا: البشٌر - 
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ؼ بلُادة " دمحم ججذد إلاؼدبان بحن  م 2017ماًى  30في  ا غلي كشي " خاج ئبشاهُم " "معئظماغُل بؽش " و"غبذهللا الخجاوي )املللب ( بؽغب"   ًً كىاث الذغم العَش /ًشي" و تًر

ي" و"دًشي" و" هال" و " مىلعخى " حعىنها أغلبُت مً ازيُت الفىس ب اللشي   مما هخج غىه  جلً  خُث جم خشق  مىطلت ظلعلت حباٌ "غحن ظحرو" بىالًت ؼماٌ داسفىس "جىهى" جىحَش

 بطلم هاس  " مً املذهُحن  مً كشاهم هخج غنها ملخل أخذ املذهُحن " 400لي "هضوح خىا
 
ش مدمىد أخمذ غمش" مفابا العىدان كُادة مجي مىاوي ي  ، كبل إلاؼدبان مؼ كىاث جدٍش

ذ مً طشف مجي مىاوي ، 11" كخلي ،"6"بمعاهذة ظالح الجى العىداوي مما أدي ئلي ملخل   العشي " مً طشف الذغم 31وخىالي "" حٍش

 

ؼ  .ئهتهاواث كىاث الذغم العَش
ت مً مخلفاث ئهفجاس مخضن الزخحرة بمذًىت هُاال هدُجت جفجش ماخُت املفاوؼ ب أزىاء لهىهً  ( أطفا4ٌم كخل )2017هىفمبر  11في 7 ؼ بماخُت  غبىة هاٍس ًدبؼ للىاث الذغم العَش

ً 6وحشح "    املطاس العىىُت بمذًىت هُاال   م بِىما ال جضاٌ املخلفاث في الػشاء داخل ألاخُاء العىىُت 2017ماًى  21وان كذ أهفجش في ، " اخٍش

 أظماء اللخلي :

 )أهثي(ئفالح ـالح غبذهللا  -1

 اكباٌ ادم العاًش )أهثي(-2

 معاحذ دمحم خامذ)أهثي(-3

م  -4  دمحم خامذ )أهثي( مٍش

 أظماء الجشحي

 أخمذ عجىب خالذ -1

                                                           
7
 م 7102نوفمبر  00،  72دارفور  
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 دارفور و فوضً الملٌشٌات .. إلً إٌن ؟ 

ت -2  أخمذ ئظماغُل ساٍو

 غبذهللا مخىول -3

 غبذالشخمً ًدحي أخمذ 4

 ودًان الذًً والي -5

 العاًش ادم فاطمت-6

خ املؽاس ئلُه وان كذ أهفجش  مخضن الزخحرة مما  " مً املذهُحن الزًً جم ئظػافهم ئلي معدؽفي هُاال و هلل  22" و حشح ما ًلاسب " 8هخج غىه ملخل "خلفُت الخادر : في الخاٍس

ذ مً الػىاًت الطبُت ، هما تهذم بؽيل حضئي ووامل  خىالي " والي  ـشح " مجٌز مً حشاء رلً ، بالشغم مً غذم ئحشاء جدلُم سظمي  غً اظباب الخادر320البػن ئلي الخشطىم ملٍض

ت مً اللىاث املعلخت العىداهُت بأن العبب اسة بِىما ـشح الػمُذ أخمذ الخلُفهى أسجفاع دسحاث الخش بأن العبب وساء إلاهفجاس  2017 ماًى  21في 8 "حىىب داسفىس "ادم الفيي 

ضاٌ رلً ال ًغلي ( اؼهش 6عئىلت غً ألامش ، بشغم مشوس )ي امله" حهاث غلُا" ، سفمذ خىىمت والًت حىىب داسفىس جدمل معئىلُت ما خذر مؽحرة ئلي أن   9هى "ئلخماط ههشبائي"

  معاهنهم باليامل ٌعىىىن في " خُام " مإكخت دمشثبػن ضخاًا الخادر الزًً 

 اظماء بػن الجشحي

 ـذًم ادم مطش )رهش(            -1

 ظػاد أدم )أهثي(             -2

م ئسخم )أهثي( -3  مٍش

 سولت ـالر غمش ) أهثي(     -4

                                                           
8
  م7102ماٌو  70تصرٌح صحفً لوالً والٌة جنوب دارفور "ادم الفكً" ،   
9
 م 7102ماٌو  70تصرٌح صحفً للناطك الرسمً باسم الموات المسلحة السودانٌة العمٌد ، أحمد الخلٌفة ،  
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 ـالر دمحم اـٌى )رهش(   -5

 أظماء اللخلي :

 أخمذ الفالل )رهش(   -1

 ـالر غبذهللا ئسخم )رهش(   -2

 ئظتهذف مىطلت " 2017ًىهُى  14في 
 
ا ؼ  هجىما غعىٍش ابت 6" وحشح "5" بىالًت حىىب داسفىس ،  هخج غىه ملخل "جحر جىوي حم دؼيذ كىاث الذغم العَش " الىاصخحن هدُجت إلـا

ت  أزىاء جىاحذهم باملضاسع  خُث  غاد الطخاًا الزًً هضخىا في وكذ ظابم ئلي مػعىش ولمت بىالًت حىىب داسفىس في ففل الخٍش  ملفذس مىزىق بأغحرة هاٍس
 
ف لشغاًت مضاسغهم ، وفلا

ف  بأن العبب وساء الهجىم لُت  خُاتهم الطبُػُت للىاصخحن مً الػىدة مماسظت هى الخخٍى  .في مىاطلهم إلـا

 أظماء الجشحي : 

 خعً غبذهللا داؤد )رهش(  -1

 مىسخي )رهش(    غمش دمحم  -2 

 ادم ابىش )رهش(   ػظُم غبذال -3

 رهش( )دمحم  غبذالىهاب ًدحي  -4

 أبشاهُم مىسخي )رهش(  -5

 اللخليأظماء 

 بابىش غبذهللا )رهش(غبذو -1
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 خذًجت بابىش غبذهللا )أهثي( -2

 )رهش(  حادهللا داؤد ابشاهُم  -3

 ارم ـالر خامذ )رهش( -4

 ؼمىم ادم )اهثي(. -5

 (رهش)  ـالر أخمذ دمحم -6

 

 

 

 

 

 

 

حن" إلاغخلاالث  بمىحب  الئدت الطىاسي الخػعفُت " لللادة الػؽائٍش

 

  غمش أوغ داسفىس  ؼشق  والًت والي أـذس م2017  ًىلُى 29 في
 
حن اللادة مً" 124" مىاحهت في للخجذًذ كابلت اؼهش( 6) ملذة باإلغخلاٌ  الطىاسي  الئدت بمىحب كشاسا  مً" الػؽاٍس
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 ظلطاث ًمؼ  الطىاسي  كاهىن  بمىحب إلاغخلاٌ ، ألاخمش البدش بىالًت بىسحعىدان و  ، بدشي  بالخشطىم هىبش سجىن  ئلي املػخللحن جشخُل جم خُث ، والشصٍلاث  املػالُا ازيُتي

اسة  للمشهض مثىق  مفذس لىً رلً وساء الخلُلُت الاظباب غً ًىؽف لم ، الالئدت بمىحب ًفىله مً أو غمش أوغ الىالي ظلطاث جدذ  اللاهىهُحن واملمثلُحن الطبِب وملابلت الٍض

لي  املػالُا مً ول أن خُث"  في"  م 2017 ًىلُى 23و  21"في أبىظالمت ولُيي مىطلت في في داسث التي ألاخذار خلفُت غلي حاءث إلاغخلاالث بأن افاد والعالم الػذالت لذساظاث الافٍش

 الىبري  غذًله مدافظت حعمى للمػالُا  بمدافظت الاداسي  لللخلعُم وفلا م 1997 الػام في إلاغالن غلب م2002 الػام مً املعلر الفشاع مً خالت غلي ظلىا  الزًً والشصٍلاث

ىيا و أبىظالمت ولُىلي ، غذًلت"  إلادساًت الىخذار جمم والتي  جخخز داسفىس  ؼشق  بىالًت الشصٍلاث بِىما ، هشدفان وغشب داسفىس  ؼشق  والًتي في امخذاد غلي املػالُا وحػخبر"  أبىواٍس

خُت غاـمت المػحن مً  " 21" الطشفحن بحن املعلخت الفشاغاث غذد بلغذ و ، لها جاٍس
 
خ أن ئلي جىىت ظػُذ ًىظف الذهخىس  ٌؽحر ، خذزا  الػام ئلي ٌػىد الطشفحن بحن الفشاغاث جاٍس

  م1966

 سجىن  ئلي جشخُلهم لُخم غاما" 60"اٌ أغماسهم فاكذ الزًً الطشفحن مً ألاهلُت إلاداسة كادة ئغلخاٌ جم خُث ، الشصٍلاث مً"  "  حاهب ئلي املػالُا مً"   "  إلاغخلاالث طالذ

" الخغٍشب" بػلىبت اؼبه حاء اسي  والًاث الي الترخُل أن خُث الاظاظُت الخلىق  جىتهً الطىاسي  الئدت بمىحب إلاغخلاٌ ، الخشطىم بىالًت وهىبش ، ألاخمش البدش بىالًت بىسحعىدان

 الطىاسي  لخالت ًخمؼ داسفىس  ئكلُم أن بالزهش الجذًش ، الاظشة و الطبِب ملابلت مً الخشمان الي ًلىد الزي الامش إلاغخلاٌ أمش اـذس الزي الصخق في الفالخُاث جشهض بِىما

1 الػام مىز

 

حن للمػالُا مً سججي هىبش و بىسحعىدان 5م جم ئطالق ظشاح "2017هىفمبر   3في   " مً اللادة الػؽائٍش

 

 ـغحرون " هىبش "  غبذاملىان مىسخي -1

 أخمذ ًىظف ابشاهُم " بىسحعىدان" -2

 صادا ابشاهُم ظادا  "بىسحعىدان" -3
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 ادم ابى الفُذة " بىسحعىدان" -4

 بؽحر بلً " بىسحعىدان" -5

حن للشصٍلاث مً سجً بىسحعىدان 7م  جم ئطالق ظشاح "2017هىفمبر 7في   " مً اللادة الػؽائٍش

 دمحم بىاوي-1

 اًذام ابىبىش-2

 الطاهشحاجىه كادم -3

 اخمذ الػلُذ -4

 خمىدة دمحم امبذي-5

 خمذان مدمىد -6

ل جُه -7  حبًر

حن للمػالُا مً سجً هىبش 4م جم اطالق ظشاح "2017هىفمبر  13في   " مً  اللادة الػؽائٍش

ل -1  خعب هللا ادم حبًر

 اخمذ جىذٌ غثمان -2

 دمحم ًىظف جىب الذابي -3

 ادم اللىط -4

حن للشصٍلاث 11م جم اطالق ظشاح "2017هىفمبر  15في   " مً اللادة الػؽائٍش
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 غمش هدىلت-1

 خعحن هبر-2

 غلي بشام-3

 ـالر هِىاث-4

 غِسخي الفذًم ًدحي-5

 الهادي غِسخي غبُذ-6

 ادم داؤد مىسخي-7

 الهادي بشمت-8

 البؽاسي بشاس-9

 غامش دمحم غامش-10

 مىسخي ادم حىبا 11

حن للمػالُا مً سجً هىبش   5طالق ظشاح "  جم ئم 2017هىفمبر 20في   " مً اللادة الػؽائٍش

 ٌػلىب فمل هللا  -1

 اخمذ حمػت ظػذ الىىس  -2

 دمحم اخمذ بشاس  -3

 ابىالخعً مدمىد الخىم -4
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 اخمذ الجابشي  -5

حن للمػالُا مً سجً  بىس "  مً اللادة الػ 11هىفمبر جم اطالق ظشاح "   21ي ف  حعىدان ؽائٍش

 خامذ دمحم بؽاس  -1

 اخمذ عجب " بىسحعىدان"حماًل  -2

 هىسٍىا غبذهللا حماًل " بىسحعىدان" -3

 دمحم اخمذ مذًجي" بىسحعىدان"  -4

م " بىسحعىدان" -5  سخمت هللا حاد هٍش

 غبذالفمُل اخمذ غلي " بىسحعىدان" -6

 دمحم خحر دمحم " بىسحعىدان" -7

 الفيي مىسخي الامحن "بىسحعىدان" -8

 غلي وادي " بىسحعىدان" -9

 دمحم حمػت " بىسحعىدان" -10

م الامحن " بىسحعىدان" -11 حاد الىٍش

 

 

  اللماء هطاق خاسج اللخل
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 املػعىش داخل للىاصخحن ظلمُت جظاهشة غلي  الىاس ئطالق غلب ، داسفىس  حىىب بىالًت ولمت مػعىش هاصحي  مً" 29" حشح بِىما" 4" كخل م2017ظبخمبر 21 في

ؼ الذغم مً مىىهت مً مذمجت خىىمُت كىاث مً  الزًً الجمؼ غلي الىاس أطالق جم ، الؽشطت كىاث ، املعلخت اللىاث ، الىطجي واملخابشاث الامً ، العَش

اسة جىذد"   الفخخاث"    ًدملىن  واهى  الي الجشحي ئظػاف جم ، الذولُت الجىائُت املدىمت  الي بالزهاب جطالبه و للمػعىش البؽحر غمش العىداوي الشئِغ بٍض

لي وإلاجداد املخدذة لألمم املؽترهت للبػثت جدبؼ طبُت وخذة    داسفىس  بجىىب هُاال بمذًىت إلافٍش

 

10 

 : الجشحي أظماء

 اللخلي أظماء

 غاما‘ 45 ،" أهثي"  ـالر ادم فاطمت

                                                           
10
 بوالٌة جنوب دارفور .طائرة الرئٌس السودانً عابرة فوق سماء معسكر كلمة للنازحٌن  
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  40" أهثي"  ادم دمحم غشفه
 
 غاما

  41" رهش" غبذالشخمً ـالر اسخم
 
 غاما

غ ادم ئبشاهُم   42" رهش"   ادَس
 
 غاما

   

  الجشحي أظماء

  16 ،" رهش" ابشاهُم اظماغُل ابىش الذًً والء-1
 
 غاما

  16" رهش" غمش دمحم هفشالذًً -2
 
 غاما

  17" رهش" غمش ممذ ادم دمحم-3
 
 غاما

  17" رهش" غبذاملىلي ادم غامش-4
 
 غاما

 غاما 18" رهش" بالٌ داؤد هُثم -5

  19" رهش" غمش ابشاهُم ًىظف -6
 
 غاما

 "رهش" غبذاملىلي ادم خعً -7

 23" اهثي" دمحم غمش ولثىم-8
 
 غاما 22غاما
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 دارفور و فوضً الملٌشٌات .. إلً إٌن ؟ 

 "رهش" غبذالجباس غبذاملدمىد ئمام-9

  24" رهش" حمػت اسخم مىسخي-10
 
 غاما

 غاما 25" رهش"  بذوي  دمحم دمحم -11

 "رهش"  دمحم ًىظف ًاظش -12

 27" رهش" مدم مىسخي غبذهللا 13

  غاما 26" رهش" مفطفي خعحن خعً

غ غمش ظػاد  29 أهثي ادَس
 
 غاما

  30" رهش"  غبذالؽافؼ غمش حذو
 
 غاما

ض خامذ  31 ،" رهش"  خعحن غبذالػٍض
 
 غاما

  35" رهش"  ابىاللاظم ابشاهُم خعً
 
 غاما

 غاما 36" رهش"  غبذالشخمً ادم ًىظف-19

 36" ـىثي" ، غبذاملىلي ادم خىاء-20
 
 غاما

م-21  غاما 40" أهثي" ـالر أخمذ مٍش
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 دارفور و فوضً الملٌشٌات .. إلً إٌن ؟ 

 غاما43" رهش"  ابىش دمحم ٌػلىب-22

 غاما 44" رهش"  ادَسغ دمحم ابشاهُم-23

  46"  دهش" ّ غِسخي هاسون غبذالباقي-24
 
 غاما

  50" اهثي" غبذالشخمً ادم فاطمت -25
 
 غاما

  50" اهثي" ـابش اسخم خذًجت-26
 
 غاما

 55" رهش"  الطاهش ادم ظلُمان-27
 
 غاما

ف اسخم اسخم -28   62" رهش" ؼٍش
 
 غاما

  67 رهش" دمحم أسخم غبذاملىان -29
 
 غاما
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 دارفور و فوضً الملٌشٌات .. إلً إٌن ؟ 

بذاسفىس  خملت حمؼ العالح 

خ  419غً مشظىم سئاسخي بالشكم  شخمً عىداوي خعبى دمحم غبذالم  هؽف هائب الشئِغ ال2017أغعطغ  8في  م  ًلضخي بجمؼ العالح و جلىحن العُاساث التي 2017ًىلُى  11بخاٍس

ؼ ، الامً الىطجي واملخابشاث  و اللىاث املعلخت  مؽترهت ىاس ،  مىذ امليؽىس  اللىاث غبرث الي العىدان مً دٌو الج املشافم ذخٌى ظلطت جىفُز بىىد املشظىم  ب مً الذغم العَش

الجمهىسٍت ، اظتهذف امليؽىس حمؼ كاهىهُت الا بػذ الارن مً سئِغ معاءة مىدها خفاهاث مً الخمىع الي الخاـت والػامت وجىكُف الاشخاؿ و الدجض غلي املمخلياث هما 

 11العالح مً اللىاث ؼبه الىظامُت بااللافت الي الافشاد والجماغاث,

ؼ كبمذ "م اغلً  2017 اغعطغ  12في • مً كادة املجلغ غلي الخذود العىداهُت 12 7مجلغ الصخىة الثىسي بلُادة كائذ ملِؽُا كىاث خشط الخذود بأن كىاث الذغم العَش

حاهبها أتهمذ الخىمت العىداهُت املجمىغت بالخيعُم مؼ كائذ الجِؾ اللُبي خلُفت خفتر  ، فُما اؼش هائب الشئِغ العىداوي ألاظخار  13ل غلي جشخُلهم للخشطىم ، ، و حػماللُبُت 

ن هظام الخشطىم خعبى دمحم غبذالشخمً بأن هالٌ   14"للخػاون مؼ الججراٌ اللُبي  "خفتر" لخفٍى

ش صخفي أن معألت حمؼ العالح ) معألت خُاه أو مىث "م أغلً "خعبى" غً حمؼ العالح باللىة في خاٌ سفن هالٌ  2017أغعطغ  16في 15• بػذ ان   16ألاف خعبى في جىٍى

دت بىالًت ؼماٌ داسفىس  ت لهالٌ بمىطلت معتًر ت العىداهُت بالخدلُم فىق ظماء اللاغذة الػعىٍش ُذ مخدذًا "خعبى" اد  هالٌ ئلي الت، ألامش الزي ك كامذ اللىاث الجٍى ـر

، ووان هالٌ كذ سفن حعلُم اظلخت كىاجه ودمدها في  اغعطغ بالخدشن في غشك غعىشي مً ؼماٌ داسفىس الي والًت ؼشق داسفىس  19والخشطىم في ألاكذام غلي رلً  بِىما كام في 

ؼ   .كىاث الذغم العَش

                                                           
11
 لسودان .م بتولٌع الرئٌس السودانً عمر حسن البشٌر ، المتعلك بجمع السالح بوالٌتً دارفور وكردفان وتمنٌن السٌارات العابرة عبر الحدود الً ا7102ٌولٌو  00الصادر فً  204المنشور الرئاسً بالرلم   
12
 م 7102أغسطس  07، السودان الٌوم ، لٌبٌا من لادمة هالل لموسى تتبع لمجموعة( السرٌع الدعم) اعتمال عن أنباء - 
13
  م.7102أغسطس  01حفتر، سودان تربٌون ،  لصالح مواطنٌن تجند هالل لموسى تتبع مجموعة:  الرئاسة - 
14
 م 7102أغسطس  04، السودان الٌوم ،  دارفور شرق فً وتنتشر المواجهة تختار هالل موسى لوات 
15
 م 7102اغسطس  02، التغٌٌر األلترونٌة ن  وشٌن اشتبان من مخاوف وسط بالحسم هالل موسى ٌتوعد حسبو 
16
 م 7102أغسطس  07، السرٌع الدعم فً لواته ودمج سالحه تسلٌم رفضه ٌعلن هالل موسً 
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ؼ غلي متن " م 2017أهخىبش  13في 17• لذ كىة مً الذغم العَش ت  "   400ـو ،  ،" والًتي حىىب و ؼماٌ هشدفان الي والًت ؼماٌ داسفىس ، الفاؼش كادمت ظُاسة الهذهشوص غعىٍش

م دمحم خمذان جىفُز الجمؼ اللعشي للعالح  والي ؼماٌ داسفىس غبذالىاخذ ابشاهُم غً أن مهمت اللىاث جىدفش في  18-هؽف حمؼ العالح ، حاء إلاظخػاهت باللىاث بػذ سفن الفٍش

 مً كىاث خشط الخذود جدذ كُادة هالٌ . 
 
 دللى ) خمُذحي" في مباؼشة غلملُت حمؼ العالح كعشا

ؼم   كخلذ 2017ظبخمبر 21في  بػذ ئؼدبان معلر ،    مجمىغت جدبؼ مىسخي هالٌ  مً  " ظُاسة الهذهشوص  6هما كبمذ غلي " "6" و الفبن غلي "3" ،  وحشح "17" كىاث الذغم العَش

ب الب 19في الخذود العىداهُت اللُبُت ، ؼ بأن املجمىغت " أخذي غفاباث تهٍش لي للػذالت ودساظاث العالم  ؽش " إلا أن مفادس مىزىكت للمشهض بالشغم مً ئغالن الذغم العَش إلافٍش

 ي املثلث الخذودي بحن العىدان ، ولُبُا ومفش ، أفاد بأن املجمىغت حػمل غلي إلاججاس في "الزهب" ف

ؼ الي مذًىجدشه أهخىبش  26في • ت الذساحت ال  اٌ داسفىس ، اظتهذفذ اللىاثبؽمت هبيابُت ذ  كىاث الذغم العَش التي جدبؼ ألشخاؿ ًشجر ئهخماءهم الي حماغت مىسخي هالٌ  بخاٍس

 20حعخخذم في صغضغت خالت ألامً بىغم أنها كامذ بدشكها "كىاث خشط الخذود" 

إلاخفائُاث الخىىمُت فأن كطؼ العالح ، باإلؼاسة ئلي   ث داسفىس بمذة ًام أغلً هائب الشئِغ العىداوي بذاًت خملت حمؼ العالح و العُاساث غحر املللىت بىال 2017أغعطغ  217في 

داث بدعبجمعها "  التي ً مً أهثر كبل الطىغُت الخملت بذء ومىز فاهه سظمُت جفٍش  خحن في داسفىس، والًاث ول في كطػت، ألف 30 ظلمذ التي ألاظلخت همُت جخجاوص  لم ؼهٍش

 ٌ لي بأن غملُت حمؼ العالح ئظتهذفذ العالح  22".كطػت ألف 700 غذدها ًخجاوص  داسفىس  في املىاطىحن لذي الاظلخت أن سظمُت أسكام جلى ،   بِىما أفاد مفذس مىزىق للمشهض إلافٍش

حاءث غملُت حمؼ العالح  ، جدخفظ باظلختها  املشخق باًذي املذهُحن بِىما ال جضاٌ  املجمىغاث املعلخت الىظامُت منها و امللِؽُاث باإللافت ئلي الخشواث املعلخت املػاسلت 

م " خشط الخذود" بلُادة هالٌ باإللافت الي الخىافغ خٌى املىاسد مثل الزهب بجبل غامش   2003ُت جىجش الػالكت بحن الخشطىم وامللِؽُاث التي هىهتها في الػام ظُاظُت    غلي خلف

غذم سغبت الخىىمت العىداهُت في الػذالت و إلاهفاف   م غلي ألاسك  جمثلها مػعىشاث الىاصخحن بااللافت ئلي2003، فاألولاع باإلكلُم ال جىاٌ مظاهش الفشاع الزي ئهذلؼ مىز 

                                                           
17
 م 7102أكتوبر  00، السودان الٌوم ،  ٌتأهب الصحوة ومجلس دارفور بشمال( المسري الجمع) السالح جمع عملٌة لتنفٌذ السرٌع الدعم من ألف( 01) 

 
18
 المصدر السابك. 
19
 م 7102سبتمبر  70، رداٌو دبنما المصرٌة اللٌبٌة السودانٌة الحدود على ومسلحٌن السرٌع الدعم بٌن اشتبان فى( 1) وأسر شخصا( 71) وجرح ممتل 
20
 م 7102أكتوبر  72، رادٌو دٌنما ، والمواتر االسلحة وتصادر عامر جبل منجم تدخل السرٌع الدعم لوات 
21
 م 7102أغسطس  2، مولع النٌلٌن ،  المجرمٌن وتولٌف السالح لجمع فورٌة حملة دارفور من ٌعلن حسبو 
22
 م 7102نوفمٌر  2، سودان تربٌون دارفور والٌات فً للسالح المسري النزع تواجه صعوبات 
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لألصمت  و ئهذاس ملىاسد الذولت في للطخاًا ، الف ئلي رلً غملُاث حمؼ العالح  مىاطم الفشاع وان ألاحذس ا، جخم جدذ ئؼشاف ألامم املخدذة فما ًدذر ٌػبر غً ئغادة ئهخاج 

ذا  جىجش الاولاع .  الاهفاق الػعىشي  الزي  ظُمثل مٍض
 
 معخلبال

ودغبر الخذ  املهشبت  العُاساث ملىُت  ىحنجل

لعُاساث التي غبرث الي ملىُت ام أغلً غً بذاًت جلىحن 2017غعطغ أ 8م  الزي هؽف غىه هائب الشئِغ العىداوي خعبى دمحم غبذالشخمً في 2017لعىت  419بمىحب امليؽىس 

ؼ " كىاث خشط الخذود " ار،ران 2013ئكلُم داسفىس مً دٌو الجىاس ، بخدبؼ خلفُت هزه العُاساث فلذ غبرث الي العىدان للمشة ألاولي في الػام  م غلب مؽاسهت كىاث الذغم العَش

لُا الىظطي ، في ًىلُى  ظُاسة ؼملذ جلً الىاسدة غبر الخذود أو جلً  3000مذًىت هُاال بجىىب داسفىس ولػُت ما ًلاسب م كىيذ الخىىمت العىداهُت ب2015في حغُحر الىظام في ئفٍش

ؼ أو ئظخخباساث الخذود، مثل التي أظخىلذ غليها امللِؽُاث التي ؼاسهذ في جىفِب الشئِغ دًى  لُا 2013حُه في الػام التي ًلىدها افشاد مً ملِؽُاث الذغم العَش م سئِعا إلفٍش

فىع بالُمحن مً لىخاث داخل املذن غبر أظخخشاج ؼهادة الىاسد التي جفذسها اللجىت الجمشهُت التي أوفذث لخلً املهمت و التي واهذ جخطلب ئخماس ئكشاس مؽ الىظطي  دون 

 املدىمت فدىاه أن ملذم الطلب هى املالً ألاوخذ للعُاسة، ومً زم جباؼش ئظخالم الشظىم التي بلغذ  وعب مخفاوجت خعب اللُمت 
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23 

 

ت،جم مىذ أفشاد امللِؽُاث محزة جفمُلُت  جمثلذ دفؼ  ت بِىما خذدث كُمت 10الخلذًٍش ً.25% مً اللُمت الخلذًٍش خٍش
َ
 24% لال

لُا الىظطى وحؽاد وأخشي جم اغخىامها مً املػاسن التي داسث بحن الخىىمت  1117 بأن خىالي  ؼشطت والًت حىىب داسفىس   أفادث م 2014فبراًش  14في  بها مً ئفٍش ظُاسة حشي تهٍش

 ذًىت بال جشخُق.والخشواث املعلخت في داسفىس وخُنها كاٌ مذًش ؼشطت الىالًت اللىاء اخمذ غثمان دمحم ان العُاساث واهذ مهذدا أمىُا خُث أنها ججىب امل

كشاس مجلغ الىصساء 25ئظخثىاء مً العُاظت الػامت لخىىمت العىدان التي جمؼ لىبط مػُىت جخػلم  باظخحراد العُاساث املعخػملت خُث هق  جم جضوٍذ هزه العُاساث بلىخاث  

واملبػىزحن  املعخػملت غلى أسبؼ ؼشائذ هي: الذبلىماظُحنم بؽأن خظش اظخحراد الػشباث املعخػملت  ٌؽمل إلاظخثىاء )ًلخفش اظخثىاء اظخحراد العُاساث 2010( لعىت 274سكم )

ً واملغت  للبالد(  إلاحشاءاث التي جمذ في الػام  ربحن و واملػاٍس
 
م بمذًىت هُاال بىالًت حىىب داسفىس 2015ًىلُى  15م التى أغلبذ خالت الطىاسي التى أغلىذ في  2015الػائذًً نهائُا

 جدذ صسَػت لبط الخالت ألامىُت. 

لي ان غذد العُاساث التي غبرث الي اكلُم داسفىس بلغذ  2017ي ماسط خت هائب الشئِغ العىداوي بان غذد العُاساث ظُاسة بِىما الاف  20000م وفلا ملفادس مىزىكت للمشهض إلافٍش

 26 2017في ًىهُى  24574بلغذ 

( حىُت ظىداوي، فُما 280.000، ظُاساث الالهذهشوص بلغذ كُمت حماسهها )2014لىهغ مىدًل (حىُت ظىداوي للعُاسة ماسهت جاًىجا هاً 160.000جم فشك سظىم حمشهُت بلغذ)  

ت للمدلُاث جشاوخذ بحن )ُبفشلذ الىالًاث املػىُت سظىم لشب ( حىُت ظىداوي،22.000بلغذ حماسن العُاساث هىسٍت الفىؼ مً ماسهت أجىص)  ( 13.000( ئلي )9.000ت و أخشي أداٍس

ت ، حىُت خعب مىدًل و كُمت حماسن العُاسة  ، كامذ والًت ؼماٌ داسفىس  بفشك سظىم مدلُت غلي العُاساث بااللافت ئلي الجماسن ؼملذ ) اللىخ اث املىكخت ، املخالفاث املشوٍس

ت ( بِىما ظمدذ لها  لت سظمُت ومىظمت غبر )مىطلت املالخت ( بؽماٌ داسفىس  سظىم للمدلُاث إلاداٍس دُؼ مفذس  هزه العُاساث وفلا ملفادس مىزىكت خب،  بالػبىس الي العىدان بطٍش

لي بأنها ئهخػؽذ أزىاء ظُطشة املجمىغاث إلاظالمُت املخطشفت غلي خلىق الىفط بلُبُا ، في  ي بأن غذد هزه م هؽف هائب الشئِغ العىداو2017اغعطغ 16للمشهض الافٍش

                                                           
23
 ربات البوكو كرام" م من أحد الشوارع الرئٌسٌة بمدٌنة الفاشر ، والٌة شمال دارفور توضح  إكتظاظ السٌارات التً وصلت الً المدٌنة والتً عرفت شعبٌا ب" ع7102صورة فً مارس  
24
 رصد المركز االفرٌمً للعدالة ورداسات السالم  
25
 المولع الرسمً الجمارن السودانٌة. 
26
 م 7102ٌولٌو 2، المجهر السٌاسً بدارفور الممننة غٌر السٌارات ظاهرة مع للتعامل شاملة خطة بوضع توجه الرئاسة 
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ؽُاث م حععي إللفاء ـفت كاهىهُت لخلً العُاساث التي حػخبر أخذي دوساث ئكخفاد املل2017ِلعىت  419، غملُت الخلىحن املؽاس ئليها في امليؽىس 27 65000العُاساث بلغ "

 إلاظالمُت املخطشفت بلُبُا 

 

                                                           
27
 م 7102أغسطس  01، سودان تربٌون ، حفتر لصالح مواطنٌن تجند هالل لموسى تتبع مجموعة:  الرئاسة - 
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 في جدالف" ئغادة ألامل " بالُمً لِؽُاث املمؽاسهت 

م دمحم خمذان دللى " خمُذحي" ا هؽفم 2017ظبخمبر 28 28في  ؼ  امللاجلت بالُمً لي امللِؽُاث غً أن غذد كخلفٍش املىدذسة اـىلهم مً  التي ٌؽيل كىامها كىاث "الذغم العَش

 في 412" كذ بلغ" ئكلُم داسفىس 
 
  اث العىداهُت بػذ ئؼدباواث بُنها"  مً اللى 80هؽفذ مفادس مىزىكت غً ملخل " م 2017اهخىبش  21" كخُل ، الخلا

ً و الخلا اسظلذ الذغىة الثالثت  2000اسظلذ  2017مً اللىاث هذفػت أولي بِىما ًف ًىهُى  6000أسظل العىدان  م 2015ماسط في  واللىاث ألاماساجُت بمذًىت املخا الُمُىت ،  أخٍش

ؼ ،  وفلا ملفذس مىزىق هىان اكباٌ هبحر  لالج التي جبلغ  داق بالُمً هدُجت للمشجباثالُذ لم ًىؽف مً غذدها مً كبل وصاسة الذفاع العىداهُت التي جدبؼ لها كىاث الذغم العَش

يي  للجىذي ملابل فترة  الالخداق باللخاٌ للعخه اؼهش فُما ًبلغ مشجب الجىذي  30000حىُه ظىداوي حػادٌ خىالي  60000000 حىُه ظىداوي  بالجِؾ العىداوي 17500دوالس امٍش

يي لفترة ا 900اي ما ٌػادٌ  خاٌ الػىدة باغخباس أن اللخاٌ في الُمً " مهمت مذفىغت اللُمت" ال جإزش في و التي ًخم ظذادها في  عىدان لعذ اؼهش ازىاء الخذمت بالدوالس امٍش

ت .  املعخدلاث الؽهٍش

خىالي زم م " غلي ال2013و  2012م و التي كادث ئلي ئغالن خضم الخلؽلف إلاكخفادًت في " 2011الظشوف إلاكخفادًت التي ًمش بها العىدان مىز ئهففاٌ حىىب العىدان في الػام 

ش ظػش الفشف في  ت في ؼهش م  ، باإللافت ئلي ئهخفاك كُمت الجىُت العىداوي ملابل الذوالس  في العىق امل2016التراحؼ غً جدٍش حىيها  28حىُه ئلي  20م مً 2017هىفمبر ىاٍص

يي 1ملابل ) ؼ 29، ( دوالس أمٍش  ملفادس حمُػها أـبدذ حؽيل دافؼ إلكباٌ أفشاد ملِؽُاث الذغم العَش
 
لإللخداق باللخاٌ في الُمً مً أحل الخفٌى غلي الىعب املادي ، وفلا

ت لللىاث املعلخت ئلي إلاخخيام لي لذساظاث العالم و الػذالت أن إلاكباٌ بىالًت ؼشق داسفىس دفؼ اللُادة الػعىٍش "للللشغت" لخدذًذ املىممحن ئلي اللخاٌ  مىزىكت للمشهض إلافٍش

لت مً املخىافعحن فبالُمً ، بل ؼهذث اللا  طٍى
ُ
ت وبىالًت حىىب داسفىس ـفىفا ي الخفٌى غلي فشؿ اللخاٌ  باليغذة الػعىٍش

                                                           
28
 صحٌفة الجرٌدة السودانٌة   
29
م تم اإلعالن عن حمالت حكومٌة تستهدف المتعاملٌن فً العمالت الحرة بالسودان ، الجدٌر بالذكر أنه فً العام 7102نوفمبر   70مؤشر السوق المزازٌة للعمالت بالسودان " ال توجد بورصة رسمٌة "بل أنه فً  

" جنٌهات سودانٌة 3عد إتهامه بحٌازة عمالت أجنبٌة من" الدوالر األمر ٌكً " أٌضا ـجدر اإلشارة إلً أن  الدوالر األمر ٌكً كان ٌساوي "م تم إعدام الطٌار السودانً مجدي جرجس بعد محاكمة إجازٌة بالخرطوم ب0440

 ات المسلحة  " عمر حسن احمد البشٌر م أي لبل ٌوم تارٌخ إنمالب اإلنماذ بمٌادة العمٌد ابالموات المسلحة السودانٌة َنذان "الرئٌس الحالً المشٌر بالمو0434ٌونٌو  74" فً فً 
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لي في داسفى بػثت ألامم املخ س دذة و إلاجداد إلافٍش

ى  في  جي مأغلىذ بػثت خفظ العالم الهجحن ألامم املخدذة وألاجداد م 2017ًٍى لي )الُىهامذ( غً ئوسخاب جذسجي جذٍس " 11غً أوسخابها مً " ً ئكلُم داسفىس خُث هؽفذ إلافٍش

م ئوؽاءو ظخػمل البػثت غلي  مً مىكعي املالخت وملُط بؽماٌ داسفىس ،  2017أغعطغ   15-14 في، وواهذ كذ بذأث ألاوسخاب ا بذاسفىس  مىكػ  اللذسة لذًه مشة بجبل غمل فٍش

 املخدذة ألامم بملش غلذه الزي الصخفي املإجمش في مامابىلى ححرماًا الُىهامُذ لبػثت املؽترن الخاؿ املمثل وكاٌ .املىاطم جلً في جدذر كذ التي الخشوكاث لخغطُت الخشهت غلى

( 10.395) غذدهم البالغ الُىهامُذ كىاث حىىد بخفن اللادمت العخت ألاؼهش خالٌ جىخمل والتي الاولى املشخلت في هُيلتها باغادة جلىم أن وؼً غلى البػثت ئن الُىم بالخشطىم

ٌ  حىذي آالف زماهُت( 8000) ئلى حىذًا وحعػىن  وخمعت وزالزمائت آالف غؽشة م جطالب 2015ظلذ مىز الػام   العىداويالجذًش بالزهش بأن الخىىمت  30.م2018 ًىلُى بدلى

 اؼاسث فُه ئلي أنها لم جخلم ئخطاس     فُما ًخػلم  2017هىفمبر  4ي ف31،  عإلاكلُم بذغىي أظخلشاس ألاولا باهدعاب البػثت مً
 
 صخفُا

 
دا باكخدام م أـذسث بػثت " الُىهامذ"  جفٍش

أخذار مؽابهت فلذ   خمىً مً الخػامل مًاللىاث املذمجت املىطلفت بالجزع  اللعشي للعالح ئلي مػعىش ولمت للىاصخحن بىالًت حىىب داسفىس ، الجذًش بالزهش ئلي أن البػثت  لم  ج

ج و  غطاػ " للىاصخحن في  اكخدمذ كىة  ن الئدت الطىساي  بذغىي البدث ن ألاظلخت    32م 2015مذمجت مً اللىاث الخىىمت    بىالًت حىىب داسفىس   مػعىشاث " دٍس جدذ  جفٍى

 أمام مدىمت الىظام الػام بيُاال التي جم  هللها لإلوػلا
 
ا ت لللىاث املعلخت   ، و ، ألامش الزي كاد ئلي  الفبن غلي  "    " مً الىاصخحن و مداهمتهم ئًجاٍص د مً داخل اللاغذة الػعىٍش

 وخذ بحن "   " اـذسث املدىمت أخياما مخخلفت  جشا

33م  بذغىي أن البػثت غاحضة غً خماًت املذهُحن 2014كذ كذمذ ئظخلالتها   في الػام  ظم البػثت الذهخىس غائؽت البفشي و واهذ    الىاطلت العابلت با

                                                           
30
 م 7102ٌونٌو 00، الخرطوم ، سونا دارفور والٌات فً مولعا عشر أحد من لواتها انسحاب تعلن الٌونامٌد بعثة 
31
 موقع بعثة االمم المتجدة واالتحاد االفريقي "اليونامد " 
32
 إعالن حالة الطوراي من لبل الحكومة المحلٌة لوالٌة جنوب دارفور بعد تدهور الحالة االمنٌة بالمدنٌة نتٌجة لعملٌات المتل و النهب  
33
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