
تموز/يوليو ٢٠١١ 

اإلعالن الرسمي عن دولة جنوب السودان المستقلة.

تموز/يوليو ٢٠١١ 

السودان يعلن اعترافه الرسمي بدولة جنوب السودان.

صدور نسخٍة ورقية من النيالن في السودان وجنوب السودان. وتضمن 
 يقول: «إنه ألحمق من يبتج وجاره في محنة»، 

ً
 قديما

ً
 سودانيا

ً
الغالف مثال

 بجدارة ليوم ٩ تموز/يوليو ٢٠١١ موعد بزوغ جنوب 
ً
والذي كان مالئما

السودان كأحدث دولٍة في العالم. وفي هذا العدد األول، خاض صحافيو 
‹النيالن› في مواضيع مثل: ما القواسم المشتركة التي تجمعنا؟ ما 

الفوارق بيننا؟ ما الذي سيحدث لنا اآلن؟ 

 بوقف التعامل 
ً
نشوب أول أزمة بين الخرطوم وجوبا جراء إصدار الثانية قرارا

بالعملة المشتركة. بعد أسبوع بدأ جنوب السودان التعامل بعملته الجديدة 
(الجنيه جنوب السوداني). ردت الخرطوم على هذه الخطوة بإصدار عملة 

جديدة كذلك (الجنيه السوداني).

نيسان/أبريل ٢٠١١

اندالع حرب هجليج بين دولتي السودان في أعقاب استيالء الجيش الشعبي 
على مدينة هجليج النفطية.

انتهاء حرب هجليج واستمرار الجدل حول نهايتها. جوبا تقول إنها وّجهت 
قواتها باالنسحاب من هجليج، فيما أعلنت الخرطوم انتصار قواتها 

واستعادتها لهجليج عنوة بعد طرد قوات الجنوب.

أعلن النائب األول علي عثمان محمد طه إغالق الحدود مع دولة جنوب 
السودان ووقف التجارة الحدودية وتوعد المربين الذين ينشطون على 

 Shoot to :الحدود مع جنوب السودان قائال: «أقول لجنودنا أوامرنا واضحة
«.kill

مرسوم رئاسي للرئيس السوداني البشير يعلن حالة الطوارئ بعدد من 
المدن الحدودية المتاخمة لدولة جنوب السودان. شمل المرسوم مدن 
أبيي وتلودي وأبو جبيهة وأليري والتضامن والبرام والميرم وكيلك في 

والية جنوب كردفان، ومحافظتي الجبلين والسالم في والية النيل األبيض، 
ومحافظتي الدالي والمزموم في والية سنار. أجاز المرسوم تشكيل نيابات 

خاصة ومحاكم ابتدائية واستئنافية خاصة لمحاكمة أي متم.  

تشرين أول/أكتوبر ٢٠١١ 

يارة رسمية لرئيس جنوب السودان سلفاكير للخرطوم بعد استقالل  أول ز
بالده.

كانون ثاني/يناير ٢٠١٢ 

جوبا تعلن وقفها إلنتاج النفط في أعقاب تصاعد الخالفات مع جارها 
الشمالي فيما يتعلق برسوم عبور النفط.

أيار/مايو ٢٠١٢ 

مجلس األمن الدولي يتبنى بإجماع أعضائه القرار ٢٠٤٦ الذي يدعو دولتي 
السودان لوقف الحرب والتفاوض لحل القضايا العالقة بينهما.

أيلول/سبتمبر ٢٠١٢ 

وقع الرئيسان البشير وسلفاكير في العاصمة اإلثيوبية أديس أبابا على 
ثماني اتفاقيات توصل لها مفاوضو البلدين.

يران/يونيو ٢٠١٢  حز

اتحاد كرة القدم السوداني يشهد انتقال أول العٍب من جنوب السودان 
ع أتير توماس على كشوف نادي األهلي كأول العٍب 

َّ
إلى السودان، إذ وق

أجنبي فيه.

تموز/يوليو ٢٠١٢

ين للسودان 
َ
 بأول عيدي ميالد مشترك

ً
ر النسخة الثانية من النيالن احتفاال

ْ
نش

 عامة 
ً
وجنوب السودان. وقد وضع صحافيون من كال البلدين لمحة

مستعينين بقصص وصور وأغاٍن ُتظر كيف تتغير الحياة.

 جديدة ألغنية وردي ‹عذبني› للربع (ألروبو) بمشاركة عبد 
ً
النيالن ُتصدر طبعة

الوهاب وردي.

شباط/فبراير ٢٠١٢ 

يونية، بثتها عدة قنوات  اعتبر الرئيس السوداني البشير في مقابلة تلفز
.
ً
 واردا

ً
سودانية، اندالع الحرب بين دولتي السودان أمرا

يران/يونيو ٢٠١١ حز

ير  اندالع الحرب بوالية جنوب كردفان بسبب توجيه الحركة الشعبية لتحر
السودان – شمال اتهامات لحزب المؤتمر الوطني الحاكم بتزوير نتائج 

االنتخابات.

التوقيع على اتفاق بين وفدي الحكومة والحركة الشعبية – شمال إلنهاء 
النزاع في جنوب كردفان. عرف هذا االتفاق باسم اتفاق نافع – عقار. 

تموز/يوليو ٢٠١١

إبرام معاهدة الدوحة الخاصة بسالم دارفور بين وفدي الحكومة وحركة 
ير والعدالة، والذي ينص على إجراء استفتاء بشأن إدارة دارفور.  التحر

أعلن الرئيس السوداني عمر البشير رفضه اتفاق نافع – عقار، ووّجه القوات 
السودانية لدحر الحركة الشعبية – شمال، والعمل على القبض على القائد 

يز الحلو، توطئة لمحاكمته كخائن وخارج على القانون. عبد العز

أيلول/سبتمبر ٢٠١١

ين، عاصمة والية النيل األزرق، بين القوات  نشوب معارك في الدماز
الحكومية وقوات الحركة الشعبية – شمال، وانسحاب األخيرة، وإصدار أمر 
جموري بإعفاء رئيس الحركة الشعبية – شمال مالك عقار من موقعه 

كوالي لوالية النيل األزرق.

كانون أول/ديسمبر ٢٠١١

الرئيس البشير يكشف النقاب عن مشروٍع سياحي يدعى ‹قلب العالم› وسط 
مخاوف على مستقبل المحمية المائية التي لم تشوهها يد اإلنسان بعد 
ذ المشروع السياحي حتى اآلن.

َّ
في خليج دنقناب على البحر األحمر. ولم ينف

الحكومة السودانية تعلن عن مقتل رئيس حركة العدل والمساواة خليل 
إبراهيم في غارة جوية.

آذار/مارس ٢٠١٢

اعتقال جورج كلوني بسبب مشاركته في احتجاجاٍت جرت على أبواب 
السفارة السودانية في واشنطن.

٢٧ آذار/مارس - ٤ نيسان/أبريل ٢٠١٢
مسرحية ‹حيطة قصيرة› لماجدة نصر الدين ُتعرض في الخرطوم، تتناول 

هت  موضوع التعايش بين قبيلتي البقارة والدينكا في أبيي. وقد ُوجِّ
اتهاماٌت للمسرحية بالعنصرية بسبب اللغة المستخدمة فيها، بيد أن 

 إنه يعكس الواقع.
ً
المؤلفة دافعت عن عملها قائلة

كانون ثاني/يناير ٢٠١٢

يونية في السودان في واٍد، وما يحدث في البالد في واٍد  القنوات التلفز
ثان باستثناء برنامٍج حواري جديد على قناة الشروق يحمل عنوان ‹المحطة 

الوسطى›، يشجع الناس على الحديث بحرية. لكنه تعرَّض منذ انطالقته 
النتقاداٍت شديدة جراء اتهامات بعدم استقالليته.

يران/يونيو ٢٠١٢ حز

اندالع تظاهرات شبابية مناوئة للحكومة بعدة مواقع بالخرطوم تحولت 
 لتحركات في أيام الجمعة، وقد تمكنت السلطات من إخمادها 

ً
الحقا

والسيطرة عليها.

تشرين ثاني/نوفمبر ٢٠١١

ير السودان – شمال في واليتي النيل األزرق وجنوب  الحركة الشعبية لتحر
ير السودان في  كردفان في السودان وحركة العدل والمساواة وحركة تحر

دارفور تشكل الجبهة الثورية السودانية. واتفقت هذه الحركات على 
دة لتغيير النظام في السودان. وتواصل  منهجيٍة سياسية وعسكرية موحَّ

حكومتا السودان وجنوب السودان حتى اآلن تبادل االتهامات بدعم 
المتمردين في بلديهما. فالسودان يتم جنوب السودان بدعم الحركة 
ير السودان – شمال، فيما يتم األخير األول بدعم الحركة  الشعبية لتحر

ير السودان في المعارضة وفصائل منشقة في جنوب السودان.  الشعبية لتحر كانون أول/ديسمبر ٢٠١١ 

مقتل أحد أبرز قادة المتمردين الفريق جورج أطور قرب الحدود مع الكونغو 
الديمقراطية.

نيسان/أبريل ٢٠١٢ 

الفيسبوك يضيف جنوب السودان إلى قائمة البلدان على الئحته. جاءت 
هذه الخطوة بعد أن قدم إيان كوكس عريضة على change.org عنوانها: 

‹لالعتراف بوجود دولة جنوب السودان›.

تموز/يوليو ٢٠١٢

جنوب السودان يخوض أول مباراة دولية كاملة له، وكانت مباراة ودية ضد 
أوغندا في العاصمة جوبا. وانتهت المباراة بالتعادل ٢-٢. سجل هدفا جنوب 

يتشارد جاستن. أدت هذه المباراة إلى دخول  السودان جيمس موقا ور
جنوب السودان للتصنيف العالمي لكرة القدم في بداية آب/أغسطس، 

بحيث انضم الفريق إلى تصنيف الفيفا في الموقع الـ ١٩٩. في الخامس من 
أيلول/سبتمبر ٢٠١٥ فاز جنوب السودان في أول مباراة معترف بها من طرف 

الفيفا ضد غينيا االستوائية ضمن مشاركته في تصفيات كأس األمم 
يقية ٢٠١٧. آب/أغسطس ٢٠١٢اإلفر

وصول ملكة جمال جنوب السودان أتونق ديماش إلى جوبا بعد مشاركتها 
في مسابقة ملكة جمال العالم ٢٠١١- ٢٠١٢ في الصين، حيث احتلت المرتبة 
يقيا عام ٢٠١٢ لتغدو أول  السابعة. وكانت أتونق قد ُتوجت ملكة جمال إفر

امرأٍة من جنوب السودان تنال هذا اللقب.

يران/يونيو ٢٠١٢  حز

قضت محكمة اسرائيلية لصالح ترحيل المهاجرين السودانيين الجنوبيين.

حظرت سلطات والية واراب تدخين الشيشة، معلنة أن ذلك غير قانوني وغير 
صحي.
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تشرين ثاني/نوفمبر ٢٠١٢ 

يونية المستقلة  إطالق تلفزيون المواطن ‹سي تي في›، القناة التلفز
األولى والوحيدة في جنوب السودان. 

٨ كانون أول/ديسمبر ٢٠١٢ – أول مشاركة لمنتخب جنوب السودان لكرة 
يقيا لكرة  القدم في كأس سيكافا (مجلس إتحادات شرق ووسط أفر

القدم) لألمم. 

تشرين ثاني/نوفمبر ٢٠١٢ 

منظمة الصحة العالمية تؤكد مقتل ١٠٧ أشخاص في دارفور بسبب الحمى 
الصفراء، وتحذر من احتمال انتشار المرض إلى باقي أرجاء البالد. 

أيار/مايو ٢٠١٣ 

أعلن الجيش السوداني استعادته لمدينة أبو كرشوال. 

أيلول/سبتمبر ٢٠١٣ 

 على ارتفاع األسعار الذي 
ً
مظاهرات عنيفة تنطلق من مدينة مدني احتجاجا

أعلنته الحكومة. انتقلت التظاهرات في اليوم الثاني للخرطوم واستمرت 
لعدة أيام. عرفت هذه المظاهرات باسم ‹هبة سبتمبر›. قالت منظمة 

العفو الدولية إن ٢٠٠ متظاهر على األقل قتلوا ما بين ٢٣ و٢٨ أيلول/سبتمبر 
٢٠١٣، باإلضافة إلى العديد من الجرحى، واعتقال أكثر من ٦٠٠ شخص.

كانون ثاني/يناير ٢٠١٤ 

خاطب الرئيس السوداني البشير األمة السودانية وسط حضور قيادات 
سياسية معارضة أبرزهم األمين العام للمؤتمر الشعبي حسن الترابي، الذي 
 يلقيه البشير منذ إبعاده عن السلطة في كانون 

ً
 رسميا

ً
حضر ألول مرة خطابا

أول/ديسمبر ١٩٩٩، بجانب رئيس حزب األمة القومي الصادق المهدي 
وزعيم حركة اإلصالح اآلن غازي صالح الدين. أعلن البشير خالل ذلك الخطاب 

استعداده االنخراط في حوار وطني مع كل األطراف السياسية.

كانون أول/ديسمبر ٢٠١٣ 

أجرى الرئيس السوداني البشير أوسع تعديل على المستوى الحكومي 
والحزبي منذ استيالئه على السلطة في ١٩٨٩. قضى التعديل بإبعاد نواب 

الرئيس علي  عثمان، الحاج آدم ونائبه بالحزب نافع علي نافع. باإلضافة ذلك 
ير النفط عوض  أفضى التعديل بإبعاد معظم الوجوه المعروفة، أبرزهم وز

الجاز الذي ظل في التشكيل الحكومي منذ العام ١٩٩٠.

تشرين أول/أكتوبر ٢٠١٣ 

أوصت لجنة المحاسبة، التي شكلها حزب المؤتمر الوطني لمحاسبة 
الموقعين على المذكرة اإلصالحية التي انتقدت تعامل الحكومة مع 
تظاهرات أيلول/سبتمبر ٢٠١٣، بفصل ثالثة من الموقعين عليها أبرزهم 

مستشار الرئيس السابق غازي صالح الدين وتجميد عضوية ستة، وتوجيه 
اللوم ألربعة من الموقعين عليها وتبرئة اثنين. 

تسلم الصحافي السوداني فيصل محمد صالح جائزة ماكلير بيتر في 
واشنطن.

كانون ثاني/يناير ٢٠١٣ 

 باسم 
ً
 مشتركا

ً
فصائل من المعارضة بالداخل والجبهة الثورية توقع اتفاقا

‹ميثاق الفجر الجديد›. أعقب ذلك شن حملة اعتقاالت للموقعين على 
االتفاق.

نيسان/أبريل ٢٠١٣

عرض مسرحية ‹النظام يريد› للمخرج أبو بكر الشيخ للمرة األولى، لتحظى 
بإشادٍة واستحساٍن كبيرين إلعادتها الجمور السوداني إلى المسرح.

الرئيس السوداني البشير يّوجه في خطابه أمام البرلمان بإطالق سراح كافة 
المعتقلين السياسيين، بما فيم الذين اعتقلوا بعد التوقيع على ‹ميثاق 

الفجر الجديد›.

شنت الجبهة الثورية هجومين على كل من مدينتي أم روابة بوالية شمال 
كردفان إلى جانب استيالئها على أبو كرشوال. وتعتبر تلك العملية نوعية 

بالنسبة لقوات المعارضة لكون المدينتين تعتبران ضمن والية شمال كردفان.

كانون أول/ديسمبر ٢٠١٢ 

اغتيال الصحافي إيزايا دينق تشان أوول في جوبا، وهو أول صحفٍي ُيقتل 
في البالد منذ انفصالها عن السودان. وقد خفت حدة انتقاد الصحافة 

للسياسة واألمن منذ وفاة إيزايا، الذي كان من أشد المنتقدين للحكومة، 
ر آراءه في مدوناٍت وفي أعمدة الصحف. ووعد المسؤولون بفتح 

َ
ونش

تحقيٍق واعتقال المشتبهين بم وتقديمم للعدالة، لكن هذا الوعد لم 
يفِض إلى شيء.

كانون ثاني/يناير ٢٠١٣

يرة في جوبا. النيران تدمر مكتب قناة الجز

يران/يونيو ٢٠١٣ حز

ير  قيل كل من رئيس مجلس الوزراء دينق ألور ووز
ُ
بموجب مرسوم رئاسي أ

حيال للمحكمة بتهمة الفساد.
ُ
المالية كوستا مانيبي، وأ

كانون أول/ديسمبر ٢٠١٣

بعد وقٍت قصيٍر من اندالع العنف، دخلت فصائل متمردة من الحركة 
ير السودان في المعارضة، الموالية لمشار، في حرٍب للسيطرة  الشعبية لتحر

تل اآلالف من الناس والذ كثيرون 
ُ
على عدٍد من المدن اإلقليمية. وقد ق

بالفرار. تدخل الجيش األوغندي لصالح الحكومة. 

، وجهت فيه 
ً
 مشتركا

ً
 صحافيا

ً
عقدت قيادات في الحركة الشعبية مؤتمرا

انتقادات عنيفة إلدارة سلفاكير للبالد والحزب. شارك في المؤتمر الصحافي 
نائب الرئيس السابق مشار، وربيكا قرنق أرملة مؤسس وزعيم الحركة دكتور 

ير العدل  جون قرنق، واألمين العام للحركة الموقوف باقان أموم، ووز
ير األمن السابق أوياي دينق.  السابق جون لوك، ووز

ير القومي للحركة الشعبية لحسم الخالفات بين  بدأت اجتماعات مجلس التحر
الرئيس سلفاكير ومناوئيه.

ير القومي والمكتب السياسي للحركة  انسحب أعضاء من مجلس التحر
 على 

ً
الشعبية من قاعة االجتماعات خالل كلمة للرئيس سلفاكير احتجاجا

خطابه.

سماع أصوات رصاص في أعقاب اندالع اشتباكات مسلحة بالعاصمة جوبا 
والرئيس سلفاكير يعلن إحباط محاولة انقالبية خطط لها ونفذها نائبه 

السابق مشار وأنصاره. كانت هذه بداية الحرب األهلية. على الرغم من 
المفاوضات التي ال نهاية لها، واتفاقيات السالم، والتدخل الدولي واتفاق 

شامل للسالم (الذي تم توقيعه في آب/أغسطس ٢٠١٥)، استمر الصراع 
وانتشر العنف على نطاق واسع.

كانون ثاني/يناير ٢٠١٤

انطالق أول جولة للمفاوضات بين وفدي حكومة الجنوب والمجموعات 
المعارضة المسلحة برعاية الهيئة الحكومية المشتركة للتنمية (اإليقاد) في 

العاصمة اإلثيوبية أديس أبابا.

 يفيد بمقتل ١٠ آالف شخص 
ً
يرا نشرت مجموعة األزمات الدولية غير الربحية تقر

في جنوب السودان منذ بداية الحرب األهلية، وهو رقٌم أعلى بكثير من 
التقديرات السابقة.

اإلفراج عن سبعة من القيادات السياسية العليا المتهمين بالمشاركة في 
االنقالب، وقد شملت قائمة المفرج عنم كل من دينق ألور، كوستا 

ير  ير العدل السابق جون لوك إلى جانب ثالثة وزراء سابقين (وز مانيبي، وز
ير  ير الطرق السابق غيير شوانق ألونق ووز االتصاالت السابق مدوت بيار، وز

ينو هيتانق) باإلضافة إلى حاكم والية البحيرات السابق  الثقافة السابق سير
شول تونق ماياي.

آب/أغسطس ٢٠١٣

 للرئيس.
ً
صدور مرسوم بتعيين رئيس البرلمان جيمس واني إيقا نائبا

تموز/يوليو ٢٠١٣

أقيل بموجب مرسوم رئاسي حاكم والية الوحدة الفريق تعبان دينق، وتم 
 منه. انتقد األمين العام للحركة الشعبية باقان 

ً
تعيين جوزيف نقوق بديال

.
ً
 الدافع وراء ذلك القرار سياسيا

ً
أموم قرارات الرئيس معتبرا

جنوب السودان يبدأ سقوطه إلى الهاوية. صدور مرسوم رئاسي بإعفاء 
 للرئيس، في خطوة مفاجئة مهدت الطريق إلى 

ً
ياك مشار من منصبه نائبا ر

اندالع العنف على نطاق واسع في ١٥ كانون أول/ديسمبر ٢٠١٣.

آذار\مارس ٢٠١٣

ياك مشار تيني انتقادات عنيفة لرئيس البالد سلفاكير  وّجه نائب الرئيس ر
ميارديت في اجتماعات المكتب السياسي للحزب الحاكم، الحركة الشعبية 

ير السودان. لتحر

حصول األسقف الفخري تابان باريد على جائزة سيرجيو فييرا دي ميللو لعام 
 لجوده في إحالل السالم بجنوب السودان.

ً
٢٠١٣ تقديرا

نيسان/أبريل ٢٠١٣

أعلن مشار نيته الرسمية في الترشح لرئاسة الحركة الشعبية أثناء المؤتمر 
 في انتخابات الرئاسة، 

ً
العام الثالث للحزب. منافسته لسلفاكير تجعله مرشحا

التي كان من المقرر إجراؤها في ٢٠١٥.

 بتقليص الصالحيات التي منحها لنائبه مشار.
ً
الرئيس سلفاكير يصدر مرسوما
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كانون أول/ديسمبر ٢٠١٢ 

أعلن كبير مفاوضي جنوب السودان باقان أموم أن بالده ستصدر أول 
شحنة نفطية عبر األراضي السودانية في نهاية العام، بعد اتفاقه مع 

المسؤولين في الخرطوم على تنفيذ اتفاق التعاون وتذليل جميع العقبات 
التي اعترضت االتفاق.

نيسان/أبريل ٢٠١٣ 

زار الرئيس السوداني البشير جوبا للمرة األولى منذ مشاركته في حفل إعالن 
دولة جنوب السودان في ٩ تموز/يوليو ٢٠١١، وعقد سلسلة من المباحثات 

مع نظيره جنوب السوداني سلفاكير.

أيار/مايو ٢٠١٣ 

 بين دولتي السودان بغياب رئيس جنوب 
ً
مؤشرات تنامي األزمة مجددا

السودان سلفاكير عن حضور احتفاالت إعادة تصدير النفط بميناء بورتسودان، 
وسط تصاعد اتهامات كل منهما لآلخر بإعاقة إنتاج النفط. واتهمت 

الخرطوم جوبا بدعم هجمات المعارضة في شمال كردفان بينما اتهمت 
جوبا الخرطوم بالتورط في عملية اغتيال ناظر دينكا نقوك بمنطقة أبيي 

كوال دينق مجوك.

تموز/يوليو ٢٠١٣ 

ر العدد الثالث من النيالن في السودان وجنوب السودان، حيث غطى 
ْ

نش
موضوع األرض. وكتب صحافيو النيالن فيه كيف أن األرض الغالية قد أثارت 

، وأنها تبقى أكثر من مجرد أمتاٍر مربعة بالنسبة لمواطني 
ً
 واسعا

ً
صراعا

الدولتين. 

كانون ثاني/يناير ٢٠١٤ 

زار الرئيس السوداني البشير جوبا للمرة األولى منذ اندالع الحرب بين حكومة 
جنوب السودان والمتمردين. وأعلن البشير عدم سماح بالده بشن أي عمل 
عدائي ضد جنوب السودان من داخل األراضي السودانية، وأصدر توجيهات 

رئاسية باستقبال الفارين من جنوب السودان إلى األراضي السودانية 
ومعاملتم كمواطنين وليس كالجئين.

يران/يونيو ٢٠١٣  حز

ير النفط عوض الجاز لمخاطبة الشركات العاملة  وجه الرئيس عمر البشير وز
في النفط بوقف تصدير نفط جنوب السودان عبر األنابيب السودانية بعد 

انتهاء مهلة األسبوعين التي منحتها الخرطوم لجوبا لوقف دعمها 
للمجموعات المعارضة التي تقاتل الحكومة السودانية في واليتي جنوب 

كردفان والنيل األزرق ودارفور، بجانب تجميد السودان لكل االتفاقيات 
الموقعة مع جنوب السودان.

أعلنت الحكومة السودانية قبولها بالمقترحات التي قدمها رئيس اآللية 
يقية رفيعة المستوى ثابو امبيكى لتجاوز أزمتها مع دولة جنوب  اإلفر

السودان. وجددت الخرطوم التزامها باالتفاقيات الموقعة مع جوبا، على 
أن يقوم االتحاد اإلفريقي بمساعدة الطرفين في إنشاء منطقة منزوعة 

السالح بينهما.
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آذار/مارس ٢٠١٤ 

بداية محاكمة الساسة األربعة المعتقلين في محكمة جوبا بتهمة التخطيط 
للمحاولة االنقالبية. مثل أمام المحكمة كل من األمين العام السابق للحركة 
ير الدفاع  ير األمن السابق أوياي دينق أجاك، نائب وز الشعبية باقان أموم، وز
السابق مجاك أقوت، وسفير جنوب السودان السابق في واشنطن إيزكيل 

لول جاتكوث.

أيار/مايو ٢٠١٤

عقد أول لقاء مباشر بين سلفاكير ومشار في العاصمة اإلثيوبية أديس أبابا 
منذ اندالع الحرب وتوقيعهما على اتفاق لوقف إلطالق النار. االتفاق انهار 

بعد أسبوع عقب هجوم للمتمردين على مدينة بنتيو النفطية. 

يران/يونيو ٢٠١٤ حز

سلطات جنوب السودان تغلق صحيفة ‹المصير› وهي أول صحيفٍة مستقلة 
ناطقة باللغة العربية في البالد. وكانت ‹المصير› قد صَدرت في جوبا ألول 

مرة بتاريخ ٢٢ شباط/فبراير ٢٠١١. 

تشرين أول/أكتوبر ٢٠١٤

ية، ركزت وزارة البيئة  بينما كان جنوب السودان يعاني من شرور حرٍب ضار
جودها على حظر التدخين. منع قرار حكومي التدخين في األماكن العامة 

)، وهو 
ً
يكيا  أمر

ً
ر بنحو ٥٠٠ جنيٍه جنوب سوداني (١٧٠ دوالرا  تقدَّ

ً
وفرض غرامة

 ما يتأخر دفع 
ً
ضعف األجر الشري للعامل والموظف الحكومي، الذي غالبا

راتبه جراء النزاع. 

كانون أول/يناير ٢٠١٥

التوقيع على اتفاق المصالحة بين قادة الحكومة والمعارضة بمدينة أروشا 
.
ً
التنزانية الخاص بإعادة توحيد الحركة الشعبية مجددا

شباط/فبراير ٢٠١٥

يران/يونيو بسبب الصراع الدائر في  إلغاء االنتخابات العامة المقررة في حز
البالد لتتأجل حتى عام ٢٠١٨.

تموز/يوليو ٢٠١٤

مجلس األمن يصف أزمة الغذاء في جنوب السودان بأنها األسوأ في 
العالم، إذ قال توبي النزر، المبعوث السابق لألمم المتحدة، إن النزاع قد 
تمخض عن ذبح اآلالف وتهجير أكثر من مليون شخص، كما ترك ٥ ماليين 

بحاجة لمساعداٍت إنسانية. فقد ُمحيت مدٌن بأكملها عن وجه األرض أو تم 
عيد االستيالء عليها في ظل اشتباكاٍت عنيفة تدور بين 

ُ
االستيالء عليها أو أ

المتمردين والقوى الحكومية. 

نيسان/أبريل ٢٠١٤ 

أعمال العنف تؤدي إلى نزوح أكثر من مليون شخص بعد أقل من أربعة 
أشٍر على بداية االقتتال. 

األمم المتحدة تقول إن القوات التابعة لمشار نهبت مدينة بنتيو النفطية 
وقتلت مئات المدنيين. 

اإلفراج عن المتهمين األربعة بتهمة التخطيط للمحاولة االنقالبية، من أجل 
تشجيع الحوار والمصالحة والوئام، حسب قول مسؤولين حكوميين.

  ١١

  ٩
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آذار/مارس ٢٠١٤ 

حدد تحالف قوى اإلجماع المعارض مشاركته في الحوار الوطني، الذي دعا 
له خطاب الوثبة، في تهيئة المناخ لوقف الحرب عبر إعالن وقف فوري 

يات وااللتزام الصارم  إلطالق النار والعفو العام، إلغاء القوانين المقيدة للحر
بكل الحقوق الواردة بوثيقة الحقوق. واشترط التحالف كذلك الضمان الكامل 
لحرية الصحافة وكل أشكال التعبير، إطالق سراح كافة المعتقلين السياسيين 

المحكومين والمنتظرين في بالغات تتعلق بمناهضة النظام، إجراء تحقيق 
يران/يونيو ١٩٨٩، وإعالن  في جرائم القتل السياسية التي ارتكبت منذ حز

الحكومة القبول بتشكيل حكومة قومية انتقالية وعقد مؤتمر دستوري 
في نهاية الفترة االنتقالية يمهد الطريق أمام تأسيس البديل الديمقراطي. 

نيسان/أبريل ٢٠١٤ 

انطالق أعمال مؤتمر الحوار الوطني بمشاركة عدد من قيادات المعارضة 
على رأسم حسن الترابي والصادق المهدي، وسط مقاطعة تحالف 

المعارضة، التي اشترطت االستجابة لشروطها الخاصة بتهيئة المناخ.

كانون أول/ديسمبر ٢٠١٤ 

التوقيع على وثيقة ‹نداء السودان› في العاصمة اإلثيوبية أديس أبابا بين 
ية، حزب األمة، ومنظمات  ممثلين لتحالف المعارضة بالداخل، الجبهة الثور
المجتمع المدني في ختام سلسلة اجتماعات مشتركة عقدها قادتها.

كانون ثاني/يناير ٢٠١٥ 

صادق الرئيس البشير على التعديالت الدستورية التي أجازها البرلمان وعلى 
 من انتخابم، 

ً
رأسها إعطاء رئيس الجمورية سلطة تعيين والة الواليات بدال

يادة صالحيات جهاز األمن الوطني والمخابرات وسحب صالحيات األراضي  وز
من الواليات وجعلها تحت سلطة مركزية.

شباط/فبراير ٢٠١٥ 

مصادرة جماعية للصحف في الخرطوم. في يوم واحد، تمت مصادرة نسخ 
١٢ جريدة سياسية وصحيفتين اجتماعيتين من قبل جهاز األمن والمخابرات 

السوداني.

أيار/مايو ٢٠١٥ 

 
ٌ
أحد قضاة الخرطوم يحكم بالموت على مريم يحيى إبراهيم، وهي شابة

حامل في السابعة والعشرين من العمر بتهمة الردة وبمائة جلدة بتهمة 
يران/يونيو. طلق سراحها في حز

ُ
الزنا. ولكن عقب ضغوٍط دولية كبيرة، أ

نيسان/أبريل ٢٠١٥

إطالق سراح رئيس الهيئة العامة لقوى اإلجماع الوطني فاروق أبو عيسى 
وأمين مكي مدني وفرح عقار بعد اعتقالم في السابع من كانون أول/
ديسمبر، ٢٠١٤، على خلفية مشاركتم وتوقيعم على ‹نداء السودان›. 

كانت جلسات محاكمة أبو عيسى ومدني قد انطلقت في ٢٣ شباط/
فبراير ٢٠١٥.

أعلنت مفوضية االنتخابات فوز الرئيس البشير في االنتخابات الرئاسية بجانب 
فوز حزبه بأغلبية المقاعد البرلمانية في المستوى القومي والواليات.

آذار/مارس ٢٠١٥

قوات األمن الحكومية وميليشيا طالبية مؤيدة للحكومة تستخدم ذخائر حية 
لتفريق مظاهرٍة طالبية ضد تصاعد العنف في جنوب دارفور. وقد أفضت 

أعمال العنف إلى مقتل الطالب الدارفوري علي أبكر موسى إدريس.

افتتاح مكتبة شجراب في معسكر شجراب بكساال لتأمين الكتب لالجئين 
يين، ولكن السلطات تغلقها بعد يوٍم واحد فقط.  اإلرتير

بيان للناطق الرسمي باسم الجيش العقيد ركن الصوارمي خالد سعد يعلن 
فيه عن مشاركة الجيش السوداني في عمليات ‹عاصفة الحزم› ضمن 

تحالف استعادة الشرعية الذي تقوده المملكة العربية السعودية.

أيار/مايو ٢٠١٤ 

قامت السلطات األمنية باعتقال رئيس حزب األمة القومي اإلمام الصادق 
المهدي على خلفية توجيهه انتقادات لقوات الدعم السريع التابع لجهاز 

األمن والمخابرات السوداني. قرر حزب األمة بعد ذلك تعليق مشاركته في 
طِلق سراح المهدي بعد شر من اعتقاله. 

ُ
الحوار الوطني. أ

يران/يونيو ٢٠١٥  حز

حركة اإلصالح اآلن تقرر تعليق مشاركتها في الحوار الوطني وتبعها منبر 
 على بطء سير الحوار وإصرار 

ً
السالم العادل ومجموعات أخرى، احتجاجا

المؤتمر الوطني على إقامة االنتخابات في نيسان/أبريل ٢٠١٥ دون انتظار ما 
ستسفر عنه نتائج الحوار. 

اعتقال رئيس حزب المؤتمر السوداني إبراهيم الشيخ بمدينة النود بوالية 
غرب كردفان، على خلفية توجيهه انتقادات لقوات الدعم السريع ليتم 

 في ١٥ أيلول/سبتمبر ٢٠١٥.
ً
إطالق سراحه الحقا

أيلول/سبتمبر ٢٠١٤ 

التوقيع على وثيقتين منفصلتين بذات المضمون حول عملية الحوار الوطني 
في العاصمة اإلثيوبية أديس أبابا برعاية رئيس اآللية اإلفريقية رفيعة المستوى 

ير مجلس  ثابو امبيكي بين ممثلين للجنة الحوار الوطني (٧+٧) التي مثلها وز
الوزراء أحمد سعد عمر وزعيم حركة اإلصالح اآلن غازي صالح الدين ومجموعة 

إعالن باريس التي مثلها كل من رئيس حزب األمة اإلمام الصادق المهدي 
ورئيس الجبهة الثورية والحركة الشعبية – شمال مالك عقار. 

٢٤ أيلول/سبتمبر ٢٠١٤ – ٢٦ نيسان/أبريل ٢٠١٥
يقها إلى معرض  صور الكاتب والمنشق السوداني محجوب شريف تجد طر
الفنان المنشق آي ويوي في ألكاتراز إلى جانب صور مارتن لوثر كينغ جونيور 

وفيال كوتي وفيكتور خارا وغيرهم. 

٢٧

٦

٣

٦

١٦

٩

٢٧

١١

٢١

٢٦

١٧

٥

٨

٥

٢٤

نيسان/أبريل ٢٠١٤ 

يارة له للسودان  وصل رئيس جنوب السودان سالفاكير للخرطوم في أول ز
منذ اندالع الحرب األهلية في بالده في كانون أول/ديسمبر ٢٠١٣. حظي 

، انحنى سلفاكير أمام العلم السوداني، 
ً
حدثان ذلك اليوم باالهتمام: أوال

، تداول عدد من الجرائد والمواقع حدث سقوطه من سلم الطائرة، ما 
ً
وثانيا

أدى، حسب ما ورد، إلى تأجيل مفاجئ لتاريخ مغادرته.

تموز/يوليو ٢٠١٤ 

ركز مراسلو النيالن في الطبعة الرابعة على قضية األسلحة الصغيرة واسعة 
االنتشار في السودانين. ومن األسئلة التي ُبحثت: من أين تأتي األسلحة؟ 

وما دورها في المجتمع؟ وكيف ينظر الناس إليها؟ 

آب/أغسطس ٢٠١٤ 

التقى زعيم المتمردين في جنوب السودان مشار الرئيس السوداني البشير  
في الخرطوم. 

آذار/مارس ٢٠١٥ 

ر العدد الخامس من النيالن عن موضوع ‹أناٌس في حركة›. لقد أرغمت 
ْ

نش
 هائلة من الناس على هجر منازلم في 

ً
الحرب والجوع والفقر أعدادا

بع ذلك العدد، كان هناك ٤.٥ مليون 
ُ
السودان وجنوب السودان. وعندما ط

خ مراسلو النيالن تجارب ووجهاٍت متنوعة. نازٍح في كال البلدين. وأرَّ

٥

٩

١١

٥
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2016-7 - 2015-6

يران/يونيو ٢٠١٥  حز

 لرئيس الحركة 
ً
ير القومي قرارات قضت بإعادة مشار نائبا أصدر مجلس التحر

 وبقية القيادات التي تم فصلها، وإسقاط 
ً
 عاما

ً
الشعبية وباقان أموم أمينا

 التفاق أروشا.
ً
كل التم الموجه ضدهم تنفيذا

يران/يونيو ٢٠١٥ حز

ير الزراعة المهندس  اإلعالن عن التشكيل الوزاري الجديد الذي دفع بوز
ابراهيم محمود لشغل موقع نائب رئيس الحزب ومساعد الرئيس، فيما 

شغل سلفه البروفيسور إبراهيم غندور حقيبة الخارجية.

عرض أول مسرحيٍة لمسرح خيال الظل تحت عنوان ‹أمنية حمور› في 
الخرطوم. 

تشرين أول/أكتوبر ٢٠١٥

استئناف عملية الحوار الوطني بعد شور من التوقف.

كانون أول/ديسمبر ٢٠١٥

بدء مرجان البحر األحمر التاسع للسياحة والتسوق في بورتسودان. وقد 
استمر المرجان حتى منتصف شباط/فبراير ٢٠١٦.  

كانون ثاني/يناير ٢٠١٦

السودان يقطع عالقاته الدبلوماسية مع إيران.

آذار/مارس ٢٠١٦

 وفاة حسن الترابي، رئيس حزب المؤتمر الشعبي منذ تأسيسه في عام 
 قيادية في حزب المؤتمر الوطني الحاكم 

ً
١٩٩٩. كان الترابي شخصية

بالسودان إلى أن أدى خالفه مع البشير إلى انشقاقه عن الحزب.

سة جمعية بائعات الشاي  عوضية محمود سيدة شاي سودانية ومؤسِّ
يكية. ير الخارجية األمر تنال جائزة الشجاعة النسوية العالمية من وز

نيسان/أبريل ٢٠١٦

انطالق االستفتاء اإلداري لمواطني دارفور لمدة ثالثة أيام، المنصوص عليه 
في اتفاق الدوحة. قاطعت المعارضة االستفتاء الذي حدد مستقبل 
دارفور اإلداري، عبر اختيار المصوتين بين نظام الواليات والعودة لنظام 

اإلقليم الواحد. 

ت أكثر من ٩٧ في المائة  لجنة استفتاء دارفور تعلن نتائج االستفتاء: صوَّ
لصالح الوضع الراهن في بقاء خمس واليات وسط انتقاداٍت بانعدام 

المصداقية. 

أيلول/سبتمبر ٢٠١٥ 

ير البيئة في جنوب السودان يعرض أول سياسٍة بيئية في البالد على  وز
البرلمان.

تشرين أول/أكتوبر ٢٠١٥

خطوط ساوث سوبريم الجوية في جنوب السودان توقف رحالتها جراء تدهور 
األوضاع في البالد، وتلقي بالالئمة على الحكومة وعلى نقص العملة الصعبة.

 في عادة الشلوخ التقليدية والمثيرة للجدل، والتي 
ً
شارك أكثر من ٣٥ صبيا

يال.  تقضي برسم أسطر أو نقط على الجبين بشفرة حادة، في مدينة قوقر
قال جيمس، طالٌب في الثالثة عشر من العمر، إن أعضاء أسرته سيتوقفون 

اآلن عن مناداته بالفتى الصغير.

تشرين ثاني/نوفمبر ٢٠١٥

 تحطم طائرة شحٍن من نوع أنتونوف على الضفة الشرقية لنر النيل بعد 
فترٍة وجيزة من إقالعها من جوبا، ما أسفر عن مقتل ما ال يقل عن ٣٧ 

.
ً
شخصا

شباط/فبراير ٢٠١٦

 للرئيس 
ً
مرسوم رئاسي لسلفاكير ُعين بموجبه زعيم المتمردين مشار نائبا

 لنصوص اتفاق السالم.
ً
تنفيذا

تموز/يوليو ٢٠١٦

٤ – ٧ تموز/يوليو ٢٠١٦
انعقاد مرجان جوبا السينمائي ألول مرة. وجاء المرجان ثمرة جود عدٍد 

من المخرجين الشغوفين، وهَدف إلى تسليط الضوء على أفالم جنوب 
السودان وعرضها على جموٍر كبير.

جنوب السودان يحتفي بذكرى استقالله السنوية الخامسة. 

نيسان/أبريل ٢٠١٦

ير اإلعالم مايكل مكوي لويث يقول في مؤتمٍر صحفي في جوبا إن  وز
الحكومة تعارض برامج الراديو السياسية التي ُتبث على الواء مباشرة: 

«هذه البرامج الحية غير مقبولة، ألنها تسمح أليٍّ كان بقول تفاهاته وعرض 
أفكاره القذرة على العامة، وال أحد يمكنه التحكم بذلك». وأردف بأنه 

 برامجها التي تناقش قضايا مهمة.
ً
ينبغي لمحطات الراديو أن تسجل مسبقا

معتدون من جنوب السودان، ُيعتقد بأنم من قبيلة المورلي، يذبحون ٢٠٨ 
 من قبيلة النوير في إثيوبيا. كما سرقوا في 

ً
 ويختطفون ١٠٢ طفال

ً
مدنيا

طريق عودتم ألفي رأس من الماشية من منطقة غامبيال.

يقيا، بعدما  جنوب السودان يصبح العضو السادس في مجتمع شرق إفر
ع الرئيس سالفاكير على معاهدٍة في دار السالم عاصمة تنزانيا التجارية. 

َّ
وق

وقال جنوب السودان إنه يحدوه األمل بالحصول على منافع اقتصادية من 
هذا المجتمع اإلقليمي. 

. وكانت الحكومة قد وافقت 
ً
 وتكرارا

ً
تأخر وصول مشار المقرر إلى جوبا مرارا

 للمتمردين) إلى جوبا مع 
ً
على عودة النائب السابق للرئيس (الذي أصبح زعيما

، لتنقض قرارها السابق الرافض لطلبه.
ً
 مسلحا

ً
١٩٥ جنديا

 للرئيس سالفاكير. 
ً
 أوال

ً
مشار يصل إلى جوبا ويؤدي اليمين الدستورية نائبا

ويتعهد القائدان بتوحيد البالد.

الرئيس سالفاكير يعلن على راديو وتلفزيون جنوب السودان الحكومي 
. وانتقى 

ً
يرا نٍة من ٣٠ وز  بتشكيل حكومٍة جديدة مكوَّ

ً
إصداره مرسوما

ير السودان في  ، واختار مشار، قائد الحركة الشعبية لتحر
ً
يرا سالفاكير ١٦ وز

 من مجموعة المعتقلين السياسيين 
ٌّ
المعارضة، عشرة وزراء، فيما سمى كل

يرين. وُتعتبر حكومة الوحدة الوطنية  وأحزاٍب سياسية أخرى معاِرضة وز
عت في آب/أغسطس 

ِّ
 من اتفاقية السالم التي ُوق

ً
االنتقالية الجديدة جزءا

عة ببرلماٍن يضم ٤٠٠ عضو. ٢٠١٥. كما تتمتع الحكومة الموسَّ

الحكومة الجديدة تؤدي اليمين الدستورية وتعقد اجتماعها األول في 
اليوم عينه لمناقشة قضايا من قبيل األمن واالقتصاد.

كانون أول/ديسمبر ٢٠١٥

اكتمال وصول وفد المعارضة المسلحة لجوبا برئاسة كبير مفاوضي حركة 
 في أولى 

ً
المعارضة الجنرال تعبان دينق، الوفد مكون من حوالي ١٥٠ شخصا

الخطوات العملية لتنفيذ اتفاقية السالم الموقعة بين الطرفين في آب/
أغسطس ٢٠١٥. 

 يقضي بإعادة تقسيم واليات البالد 
ً
 رئاسيا

ً
 أصدر الرئيس سلفاكير مرسوما

 
ً
العشرة إلى ٢٨ والية، األمر الذي رفضته مجموعة المعارضة واعتبرته خرقا

التفاق السالم. وقالت المعارضة إن هذه الخطوة يمكن أن تخلق إشكاليات 
 لعدم حسمها بشكل دقيق 

ً
حول الحدود بين المجموعات العرقية، نظرا

للحدود التي تفصل الواليات. وسبق للمعارضة أن اقترحت تقسيم البالد إلى 
٢١ والية وفق الحدود الجغرافية التي كانت سائدة إبان االستعمار اإلنجليزي 
لدولتي السودان، حيث قسم اإلنجليز جنوب السودان آنذاك لمجموعة من 

المحافظات.

تموز/يوليو ٢٠١٥ 

يين من الحكومة  أصدر مجلس األمن الدولي عقوبات بحق ستة عسكر
والمعارضة بحظر سفرهم وتجميد أصولم. شملت القائمة من الجانب 

الحكومي كل من: قائد الحرس الرئاسي اللواء مالایر شانونق يول، الفريق 
ياك واللواء سانتينو دينق وول. أما ضباط المعارضة، فقد  غابريل جوك ر

ضمت القائمة كل من: رئيس هيئة األركان اللواء سايمون غاتويتش دوال، 
مساعد رئيس أركان قوات المتمردين اللواء بيتر قاديت واللواء جيمس 

كوانغ شوول. 

 عمالٍت نقدية من فئة
ً
 طرح البنك المركزي في جنوب السودان رسميا

 (تعادل أقل من ٥ سنت أمريكي في السوق السوداء).
ً
٥ و١٠ و٥٠ قرشا

 قمة مصغرة في العاصمة اإلثيوبية أديس أبابا حول جنوب السودان، 
شارك فيها كل من الرئيس األمريكي باراك أوباما ورؤساء كل من أوغندا 
ير الخارجية السوداني، بهدف التوصل  وكينيا ورئيس الوزراء اإلثيوبي ووز
 للسبل الكفيلة بإنهاء النزاع في جنوب السودان، بما في ذلك إمكانية 

فرض عقوبات في حال إعاقة أي طرف الوصول للسالم.

آب/أغسطس ٢٠١٥ 

اعتراف اللجنة األولمبية الدولية باللجنة األولمبية الوطنية جنوب السودانية 
ليصبح جنوب السودان آخر عضٍو ينضم إليها بعد كوسوفو. 

إغالق سلطات جنوب السودان ثالث وسائل إعالمية مستقلة هي صحيفة 
 
ً
‹ذا سيتيزن›، وصحيفة ‹الرأي›، ومؤسسة ‹الصوت الحر›. كما تأثرت أيضا

يكا› التي تتقاسم مكاتبها مع ‹الصوت الحر›. وأفاد نيال  بالقرار ‹صوت أمر
ير صحيفة ‹ذا سيتيزن›، بأنه لم يتم توضيح سبب اإلغالق. كما  بول، رئيس تحر
 إنه يجب 

ً
 في اليوم السابق قائال

ً
أوضح أن أحد ضباط األمن اتصل به هاتفيا
 حتى إشعاٍر آخر. 

ً
إبقاء الصحيفة مغلقة

زعيم المعارضة المسلحة مشار يوقع على اتفاق تقاسم السلطة المقدم 
 
ً
من طرف الوساطة، بينما طلب الوفد الحكومي مهلة لمدة ١٥ يوما

لدراسة االتفاق.

مقتل الصحافٍي جنوب السوداني موي بيتر جوليوس على يد مسلحين 
 
ً
مجولين في العاصمة جوبا. وقد ُوجدت جثة الصحفي، الذي كان مراسال

يمة، ولكن المأساة  لـ ‹النيالن›، في صباح اليوم التالي. ولم ُيعرف دافع الجر
حصلت بعد أيام فقط من قول سالفاكير للصحافيين: «إذا لم يعرف أحٌد من 

الصحافيين بأن هذه البالد قتلت الناس، سنبرهن على ذلك في أحد األيام 
 القبض على أي متٍم في الجريمة.

َ
(....)». لم ُيلق

 في حال رفض سلفاكير 
ً
مجلس األمن الدولي يعلن استعداده للتحرك فورا

 بااللتزامات السابقة التي 
َّ
التوقيع على اتفاق تقاسم السلطة و/أو أخل

التزم بها.

ر عن شكوكه  ع على اتفاقية تقاسم السلطة، لكنه يعبِّ
ِّ
الرئيس سالفاكير يوق

بشأن عدٍد من أحكامها. وجاءت تلك االتفاقية عقب جوالٍت ال ُتحصى من 
المفاوضات وتفاهمات السالم والتدخالت الدولية، لكن الصراع لم ُيحل بعد. 
جبروا على الفرار، 

ُ
وتشير التقديرات الحالية إلى أن أكثر من ٢.٤ مليون شخص أ

همت أطراف النزاع بارتكاب انتهاكاٍت  فيما ُزهقت أرواح عشرات اآلالف. واتُّ
مروعة ضد حقوق اإلنسان. 
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٢٦

أيلول/سبتمبر ٢٠١٥ 

نجح الرئيس البشير في عقد أول لقاء مباشر منذ اندالع الحرب في جنوب 
السودان بين الرئيس األوغندي يوري موسفيني وزعيم المتمردين مشار. 

وأعلن الجانب األوغندي إمكانية سحب القوات األوغندية من جنوب 
السودان في حال التوصل التفاق سالم دائم. 

كانون ثاني/يناير ٢٠١٦

الرئيس عمر البشير يوجه بمراجعة اإلجراءات االقتصادية االنتقالية مع دولة 
جنوب السودان بعد طلب جوبا تخفيض رسوم عبور النفط بسبب االنخفاض 

العالمي ألسعار البترول.

قرر الرئيس السوداني عمر البشير فتح الحدود مع دولة جنوب السودان 
التي تم إغالقها بعد حرب البلدين بمنطقة هجليج، ووجه القرار الجهات 

المختصة باتخاذ كافة التدابير لتنفيذ هذا القرار على أرض الواقع.

نيسان/أبريل ٢٠١٦

أبرز مؤشر حرية الصحافة العالمي ٢٠١٦ لمنظمة مراسلون بال حدود أن لكال 
 جنوب السودان في المرتبة ١٤٠ من أصل 

ّ
. فقد حل

ً
ِظيعا

َ
 ف

ً
السودانين سجال

 السودان في المرتبة ١٧٤، مما يجعل السودان سابع أسوأ 
ّ
، بينما حل

ً
١٨٠ بلدا

ير المنظمة األخير.  بلد فيما يخص حرية الصحافة، حسب تقر

آذار/مارس ٢٠١٦

حرر مراسلوا النيالن من السودان وجنوب السودان النسخة السابعة من 
الجريدة في ورشة عمٍل عن غرفة األخبار ُعقدت في نيروبي. ويتضمن هذا 

العدد الذي يفتتح باقتباٍس من أبيي: «أبناء األرض يتفرقون كطيوٍر تفر من 
 عامة ُمحكمة عن 

ً
يات شخصية، ويقدم لمحة  وذكر

ً
سماٍء محترقة» قصصا

شتى دوافع الرحيل.

طالب الناطق الرسمي باسم الخارجية السودانية السفير علي الصادق جوبا 
باالبتعاد عن دعم المجموعات المعارضة المسلحة السودانية على خلفية 

أنباء عن عقد اجتماع بين قيادات من الحركة الشعبية – شمال وقيادات 
عسكرية في جيش جنوب السودان بغرض تقديم الدعم العسكري لقطاع 

الشمال.

رهن عبد الحميد موسي كاشا، والي والية النيل األبيض الحدودية مع 
جنوب السودان، اإليفاء بقرار السودان بفتح الحدود مع جنوب السودان 

بإكمال جوبا سحب قواتها جنوب خط ١٩٥٦. 

قرر االجتماع الدوري لمجلس الوزراء برئاسة الرئيس البشير معاملة مواطني 
دولة جنوب السودان المقيمين في السودان كأجانب لدى تلقيم 

لخدمات الصحة والتعليم، إلى جانب التحقق من هوية المقيمين بالبالد 
واتخاذ اإلجراءات القانونية حيال كل من ال يحمل جواز سفر وتأشيرة دخول 

رسمية خالل أسبوع. وفي نفس اليوم تقدمت الحكومة السودانية 
يقية، ثابو امبيكي، حول استمرار جوبا في  بشكوى رسمية لرئيس اآللية اإلفر
دعم الحركات المسلحة وعدم تنفيذ اتفاقيات التعاون الموقعة بين البلدين. 

وهدد مساعد الرئيس إبراهيم محمود بإمكانية اتخاذ إجراءات تحمي بالده.

كانون أول/ديسمبر ٢٠١٥ 

ر النسخة السادسة من النيالن في جنوب السودان والسودان مع التركيز 
ْ

نش
ة. وقد افتتح هذا العدد بمقولٍة سودانية هي:  على قضية المياه الملحَّ
«لن يجد األحمق حتى الماء حتى في النيل»، بحيث كان مراسلو النيالن قد 

التقوا بصيادين ورجال أعماٍل يبيعون المياه ورصدوا مشاريع أنموذجية يجري 
.
ً
فيها تقاسم المياه سلميا

 من الحدود 
ً
أصدر الرئيس ميارديت أوامره لجيشه باالنسحاب الفوري جنوبا

 
ً
 لحدود ١٩٥٦ لمسافة خمسة أميال، معلنا

ً
المشتركة مع السودان وفقا

استعداد بالده التطبيع الكامل مع الخرطوم وتفعيل اللجان المشتركة التي 
 عن إرساله 

ً
تم تشكيلها منذ استقالل بالده في تموز/يوليو ٢٠١١، كاشفا

لمندوب للخرطوم بغرض مناقشة المسائل المتعلقة بتطبيع العالقات 
الثنائية ومناقشة قضايا الحدود.
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