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ــمتْ الصأســوار  
  التعبير في السودانالرأي وممارسات ممنهجة لقمع حرية الصحافة و

   في السودان االنتقالية حول الحريات الصحفية في الفترة تقرير
 2011 يوليو9 -2005يوليو 5

  *زء األولـــــالج
  

  *عبد القادر محمد عبد القادر
  

  
  

  اإلهداء
الذي أفني ِسنّي عمره مناضالً من أجل الحريات والديمقراطية  ،إلي روح أستاذي التجاني الطيب بابكر

  والسالم وسيادة حكم القانون
  

  دـــتمهي

شهد السودان حرباً أهلية دامت ألكثر من عشرين عاماً بين الحكومة المركزية في شمال السودان وبين 
 التي ،رير السودانلشعبية لتح الحركة اى إل،2 واألنانيا1 منذ حركة األنانيا،الحركات الجنوبية المسلحة

مع الحكومة ، 2005في عام  ،توصلت إلي اتفاق سالم و من بين الحركات الجنوبيةىقوكانت الحركة األ
  ـ1989 طريق انقالب عسكري في عام  السلطة عنإلى التي كانت قد وصلت  ـالمركزية في الشمال

ة وأوصل الحركة الشعبية لتحرير السودان إلي  الحرب األهليىالذي أنهو " السالم الشاملاتفاق"رف بـ ع
  .سدة السلطة بالتقاسم مع الحكومة المركزية في الشمال
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الدستور  التوقيع والمصادقة علي تم، في أعقاب التوقيع علي اتفاق السالم الشامل بين الشمال والجنوب
نه علي وثيقة الحقوق التي  الذي اشتمل في الباب الثاني م، 2005  لسنة لجمهورية السوداناالنتقالي

   .كفلت حرية التعبير وحرية الصحافة وحرية النشر
  

وحددت بموجبه فترة انتقالية يكون الحكم ، 2005و يولي5تم التوقيع علي الدستور االنتقالي واعتماده في 
ية مع ضمان فيها بالتقاسم بين الحركة الشعبية لتحرير السودان والمؤتمر الوطني الحاكم في الشمال باألغلب

 5في بدأت  التي االنتقاليةالفترة .ب في الشمال والجنواألخرىمشاركة سياسية ضعيفة للقوي السياسية 
 ينص الذي، 2005 لسنة االنتقالي الدستور كانت مقيدة بأحكام، 2011و يولي9 وانتهت في 2005ويولي

صاً الحق في حرية الرأي والتعبير خصو. علي ضمان جميع الحقوق المكفولة بالقوانين والمعاهدات الدولية
  ة السودانية بضمان تلك الحقوق؟حكوم الالتزمتولكن هل ، وحرية الصحافة

  

بجانب تقييم أوضاع حرية التعبير في الفترة ،  هذا التقرير إلي اإلجابة علي هذا السؤال الجوهرييهدف
  .ي والتعبير التي حكمها دستور كفل الحق في حرية الصحافة وحرية الرأاالنتقالية

  
  ملخص تنفيذي/ خلفية 

علي ، سابقة للنشر، رقابة صارمة، بواسطة جهاز األمن والمخابرات الوطني، تفرض الحكومة السودانية
 تلجأ إلي فرض ،وبجانب ذلك .الصحافة الورقية المستقلة والناقدة، خصوصاً، وسائل اإلعالم في السودان
 حجب اإلعالن الحكومي عن  بينهامن ،وتدجينهاإلعالم  وسائل التحكم فيقيود خفية وغير معلنة ل

والعقوبات اإلدارية ومالحقة الصحفيين بالبالغات الكيدية والتهم ، سياسيةالمحاكمات الوالصحف الناقدة 
   .الملفّقة والقيود القانونية إلي اعتقال الصحفيين وتعذيبهم

  

العديد من المواقع اإللكترونية ، يئة حكوميةوهي ه،  تحجب الهيئة القومية لالتصاالت،وعلي صعيد آخر
 بانتهاكات  القيام في السودان علىاالتصاالتكما درجت شركات  . فترات مختلفةفي، داخل السودان

إذ تقوم ، عبر التصنت على المستفيدين من الخدمة، بأشراف أقسام تابعة ألجهزة األمن، لخصوصيةل
مما ، واتف النقالة بتسجيل المكالمات بين المستفيدين من الخدمة والهاالتصاالتالشركات العاملة في مجال 

التجسس و ويتضرر من هذا اإلجراء الصحفيون ويتعرضون لكشف مصادرهم . للخصوصيةانتهاكاًيعد 
   .على مكالماتهم
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تعتبر و . تعارضها مع قيم المجتمعىوتصادر السلطات األمنية العديد من الكتب واألعمال األدبية بدعاو
، التهجير القسري في شمال السودان، العنف الطالبي، السدود، موضوعات التي تتناول قضايا دارفورال

حقوق انتهاكات ، قانون الصحافة والمطبوعات، تدني الخدمات، الفساد، خصخصة مشروع الجزيرة
، النازحين، قضايا التعليم والمناهج والكتب المدرسية، عنف الشرطة في فض التظاهرات، الصحة، اإلنسان
والرقابة  التعذيب، تجاوزات جهاز األمن والمخابرات، أوضاع السجون، المحكمة الجنائية الدولية، الالجئين

وكذلك يمنع األمن الكتابات . علي الصحف من الموضوعات التي يمنع الخوض فيها وتناولها في الصحف
  .ب بتحسين أوضاع الحرياتتلك التي تطال وأ، )المؤتمر الوطني(التي تنتقد الحزب الحاكم 

  ـــةالمنهجي
زيارات ميدانية متعددة شملت دور الصحف والمطابع أثناء الفترة التقرير هذا إعداد  ألغراض جريتُأ

جريت العديد من المقابالت مع صحفيين ورؤساء تحرير صحف يومية كما ُأ،  التقريرالزمنية التي يغطيها
 مقابالت مع  أيضاًجريتأو، قوف علي مكتبات ومعارض كتبكما تم الو.  الخرطومفي تصدر وأسبوعية

  .كُتّاب ومديري معارض كتب
  

بعض الوثائق االستعانة باالنترنت للحصول علي ،  في بعض األحيانواردوشح الم، اقتضت الضرورة
 وبيانات صادرة عن منظمات محلية ودولية، منشورة بالصحفال ستعانة ببعض األخبارواال ،والصور

  .ةإقليميو
  

 معلومات التقريرسيقدم االنتقالية، في محاولة تقييمه ألوضاع حرية التعبير وحرية الصحافة في الفترة 
ويحاول أن ، في هذه الفترةالصحافة في السودان حرية دقيقة بشأن أوضاع حرية الرأي والتعبير وأحوال 

في ، مع الحكومي ضد الصحفيين والناشطينيقدم تحليالً موضوعياً للرقابة السابقة للنشر كآلية من آليات الق
 لقمع حرية الرأي والتعبير الممنهجةويكشف الممارسات الحكومية  الرسمية .سياق الواقع السياسي العام

  .في السودان
  

    :ملحوظة
بطلب من وذلك ، همؤ آراتْعطِلستُومن اُ، جريت معهم مقابالتُأالصحفيين الذين ابعض سماء أ  حجبتم 

  .ض الحماية والسريةبغربعضهم 
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  ؟ االنتقاليةلماذا الفترة 
 9 إلى 2005 و يولي5 المحددة وفقاً للدستور االنتقالي من االنتقاليةالفترة الزمنية لهذا البحث هي الفترة 

وتم اختيار هذه الفترة والتركيز عليها ألنها كانت محكومة بدستور يكفل الحق في حرية  .2011يوليو
 الطرفين التزامنشأت مفوضية بغرض تقييم اتفاقية السالم ومدي ُأوقد .رية الصحافةوح، الرأي والتعبير

أما لماذا حرية التعبير وحرية الصحافة فألنها هي الضامن والحارس للممارسة الحقوق والحريات .بها
  .األخرى

  
  تعريف حرية الرأي والتعبير

ويعتبر الحق في ، ءهم وأفكارهم دون قيود في التعبير عن آراالجميعتَعِني حرية الرأي والتعبير حق 
ولكونه يشكل دعامة ، التعبير من حقوق اإلنسان الرئيسية ألهميته المركزية للحياة والكرامة اإلنسانية

وترتبط حرية التعبير بحرية .أساسية لجميع حقوق اإلنسان ودوره في ضمان الحماية الفاعلة للحقوق
والحكم ، ومحاربة الفساد، والشفافية، والحق في المعرفة، علوماتالصحافة وحرية النشر وحق الوصول للم

 ومن هنا جاء  1."أوكسجين الديمقراطية" :نهاأويصف الكثيرون حرية التعبير ب. ةالراشد والديمقراطي
  .االهتمام بحرية التعبير وحرية الصحافة

  
  2005 لجمهورية السودان لسنة االنتقاليحرية التعبير في الدستور 

كل الحقوق التي وردت في المعاهدات والمواثيق ، 2005 لسنة ان القومي االنتقاليدستور السودضمن 
بصورة محددة الحق في حرية ، االنتقاليبجانب ذلك يكفل الدستور . 2الدولية التي صادق عليها السودان

ي ونشر لكل مواطن حق ال يقيد في حرية التعبير وتلق ويضمن، التعبيروالصحافة وحرية الرأي 
 وفقاً لما، والوصول إلى الصحافة دون مساس بالنظام والسالمة واألخالق العامة المعلومات والمطبوعات

 مجتمع لما ينظمه القانون في تكفل الدولة حرية الصحافة ووسائل اإلعالم األخرى وفقاًو. يحدده القانون
 و أ،العرقية و أ،دم إثارة الكراهية الدينيةالمهنة وبع علي أن تلتزم كافة وسائل اإلعالم بأخالق .ديمقراطي

   3.الحرب وللعنف أ الدعوة و أ،الثقافية والعنصرية أ
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 إال أن واقع ، الحق في حرية التعبير وحرية الصحافةةواضحبنصوص  يكفل االنتقالين الدستور أومع 
ورية في السودان  أعطت المحكمة الدست، من نوعهاىففي سابقة تعتبر األول، الحال يكشف بخالف ذلك
دونما  4صالحيات واسعة لفرض الرقابة السابقة للنشر علي الصحفسلطات وجهاز األمن والمخابرات 

القوانين الجدير بالذكر هنا أن . الدوليةمات التزواال، )39(اعتبار للحق  الدستوري المكفول بموجب المادة 
ل الحق في حرية الرأي والتعبير والوصول بما في ذلك قانون الصحافة والمطبوعات ال تكف، السودانية

، بل وتفرض الرقابة، تحترم الحق في حرية الرأي والتعبير وتسري في السودان قوانين ال .للمعلومات
  .اإلعالموسائل ووغيرها من أشكال القمع ضد حرية الرأي والتعبير 

  
   لحرية الرأي والتعبيرواإلقليميةالضمانات الدولية 
وقد كانت ،  والعهود الدولية في كافة المواثيقـمعلوم  و كما هـأي والتعبير مكفول الحق في حرية الر

 التي تأسست عليها الضمانات ىاللبنة األول، )1948(من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ) 19(المادة 
المدنية العهد الدولي للحقوق ضمانات التي وفرها تلي ذلك ال، الدولية للحق في حرية الرأي والتعبير

دولة ومعروف أن السودان . )1981(يقي لحقوق اإلنسان والشعوبالميثاق األفر، و)1966(والسياسية 
 والميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان ،1986طرف في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية منذ العام 

 الصحافة اية الحق في حرية يكون ملزماً بموجب القانون الدولي بحم،وبهذا. 1983والشعوب منذ العام 
  . الرأي والتعبيروحرية

  

حرية الرأي و،  حرية الصحافةلحق فيل األساسية ضمانات الاإلعالن العالمي لحقوق اإلنسانيقدم 
ويشمل هذا الحق حرية اعتناق اآلراء دون ،  لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبيرويكفل ، التعبيرو

كما  .5ةألفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافيواستقاء األنباء وا، أي تدخل
، لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةيكفل 
ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات .  لكل إنسان حق في حرية التعبيرويكفل

في قالب ومطبوع أ وسواء على شكل مكتوب أ، فكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدودواأل
 هذه فيتستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها ويشير العهد إلي أنه .بأية وسيلة أخرى يختارها وفني أ
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 أن تكون محددة وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة. المادة واجبات ومسئوليات خاصة
النظام  و أ،لحماية األمن القوميو، سمعتهم والحترام حقوق اآلخرين أ بنص القانون وأن تكون ضرورية

  .6اآلداب العامة والصحة العامة أ و أ،العام
  

أن يحصل  لكل فرد الحق في الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب  يكفل،يقليمعلي الصعيد اإل
 .7 إطار القوانين واللوائحفي أن يعبر عن أفكاره وينشرها  الحق في إنسان  لكلمنويض.على المعلومات

الحق في اإلعالم وحرية الرأي والتعبير وكذلك الحق في ، الميثاق العربي لحقوق اإلنسانكما يضمن 
 ويشير .ةاستقاء األنباء واألفكار وتلقيها ونقلها إلى اآلخرين بأي وسيلة ودونما اعتبار للحدود الجغرافي

 تمارس هذه الحقوق والحريات في إطار المقومات األساسية للمجتمع وال تخضع إال للقيود التي الميثاق بأن
 والصحة العامة أ و أ،النظام العام و أ،حماية األمن الوطني و أ،سمعتهم ويفرضها احترام حقوق اآلخرين أ

  .8ةاآلداب العام
  

ة الخاصة بإسهام وسائل اإلعالم في دعم السالم والتفاهم عالن بشأن المبادئ األساسياإل"اشتمل و
الذي  "ومكافحة العنصرية والفصل العنصري والتحريض علي الحرب، وتعزيز حقوق اإلنسان، الدولي

 نوفمبر 28يوم ، في دورته العشرين، م والثقافةوأصدره المؤتمر العام لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعل
 االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان وكفلت .زز حرية التعبير وحرية الصحافةعلي مبادئ تع، 1978

حرية اعتناق اآلراء وتلقى وتقديم المعلومات واألفكار دون  ذلك يشمل و،  للجميعالحق في حرية التعبير
وذلك دون إخالل بحق الدولة في تطلب . وبصرف النظر عن الحدود الدولية، تدخل من السلطة العامة

 .ترخيص بنشاط مؤسسات اإلذاعة والتلفزيون والسينماال
  

إخضاعها لشكليات االتفاقية تشترط واجبات ومسئوليات تجاه ممارسه الحريات المكفولة بموجبها لذا تُجوز 
، وعقوبات محددة في القانون حسبما تقتضيه الضرورة في مجتمع ديمقراطي، وقيود، وشروط، إجرائية

                                      
��دة  6��!*'& وا�('�)'&  %$ ا�#"! ا�!و�� ا19ا� .م1966��1ص /��.-,ق ا

��دة 7��';�ق ا:789-� �.-,ق ا6*(�ن وا�4#,ب 9 ا� .م1981 %$ ا

��دة 8��.-,ق ا6*(�ن 32 ا �/8#��';�ق ا� .م2004 %$ ا
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وحماية الصحة ، وأمن الجماهير وحفظ النظام ومنع الجريمة، وسالمة األراضي، لصالح األمن القومي
  .9ءتدعيم السلطة وحياد القضا وأ، ومنع إفشاء األسرار، واحترام حقوق اآلخرين، واآلداب

  

  الصحافة وحريةالحق في حرية،  الدولية واإلقليميةحقوق اإلنسان  كفلت مواثيق،بهذه النصوص الواضحة
ن الحكومات ال تعير اهتماماً واجباً بحماية الحق في حرية الرأي وحرية أومع ذلك نجد . بيرالرأي والتع

وقد عملت الحكومة السودانية علي ارتكاب انتهاكات ، بل وتعمل في علي انتهاك هذا الحق، التعبير
  .نهجة للحق في حرية الرأي والتعبيرمم
  

   السودان الدولية بشأن حرية التعبيرالتزامات
، لتزاماته كدولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةاوجب تعهداته الدولية وبم

، فالسودان ملزم باحترام الحق في حرية الرأي والتعبير، والميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب
 ووه .شرناأ كما الي لكافة المواطنين بموجب القانون الدولي وبموجب الدستور االنتقوضمان هذا الحق

 كما .ياالنتقال ورد فيه في هاتين االتفاقيتين الدوليتين بحسب وثيقة الحقوق الورادة في الدستور ملزم بما
لتزامات قانونية بصيانة حرية ادولي للحقوق المدنية والسياسية ب من العهد ال19نه ملزم بموجب المادة أ

  .الرأي والتعبير وحرية المعلومات
  

يسمح للحكومات بفرض قيود معينة على ، ن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةأمعروف 
، سمعتهم والحترام حقوق اآلخرين أ) أ: (إذا كانت هذه القيود بموجب القانون وضرورية، حرية التعبير

مبادئ " بموجب إال أنه. اآلداب العامة والصحة العامة أ والنظام العام أ ولحماية األمن القومي أ) ب(
  : فلكي يصبح القيد مشروعاً وفي صالح األمن القومي،"جوهانسبرغ

قدرة  وأ، التهديد بها ووحدة أراضيها ضد استخدام القوة أ وأن يكون الغرض الحقيقي منه حماية الدولة أ
 وأ، كتهديد عسكري،  من مصدر خارجيسواء، الدولة على الرد على مثل هذا التهديد باستخدام القوة

  فإن القيد الواجب المبرر بناء،وعلى األخص… كتحريض على العنف لقلب نظام الحكم، مصدر داخلي
حماية مصالح ال عالقة لها  و ال يصبح مشروعاً إذا كان غرضه األساسي ه،على أسانيد األمن القومي

كشف الفساد  واء أفضح األخط وومنها على سبيل المثال حماية الحكومة من اإلحراج أ، باألمن القومي

                                      
��دة  9� .1950 %$ ا@?<�='& ا:ورو/'& �.-,ق ا6*(�ن 10ا
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ال تستقيم مع ، سيما جهاز األمن الوطني ال، واألعمال التي تتخذها السلطات السودانية 10.واالنتهاكات
  .المحاذير على القيود الواردة في القانون الدولي لحقوق اإلنسان

بنت  ت2002وفي أكتوبر ، كما أن السودان دولة طرف في الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب
ووردت فيه التزامات ، اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب إعالن مبادئ حرية التعبير في أفريقيا

ومنها ، إيجابية على الدول األطراف بالميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب فيما يتعلق بحرية التعبير
   11.ضرورة عدم احتكار الدولة لنظام البث التلفزيوني واإلذاعي

  
  :ساسيةأ يقوم التعريف الدولي لحرية التعبير علي خمسة عناصر

 ووه. الدين وأ، القومية، العرق، االجتماعي النوع أساسحق كل شخص من دون تمييز علي  و ه •
 . المساجينى وحتواألقلياتحق لألطفال واألجانب 

غطي فقط  ال يى،عبارة أخروب. وإذاعتها واألفكار وتلقيها نباءاأليتضمن الحق في استقاء  ووه •
 بيانات الغير والمعلومات التي تملكها الهيئات ىلإفاذ يضاً الحق في النأالحق في التعبير وإنما 

  .العامة

 و أي واقع أأيحمي في المبد ووه .واألفكار يسري هذا الحق علي  مختلف ضروب المعلومات  •
غير  وأ تعتبر خاطئة مضللة إهانة والتي و بما فيه البيانات التي تحدث صدمة أ،رأي يمكن نقله

تفقد حرية التعبير أهميتها  .فكار المقبولة اليوم بمثابة الهرطقة في الماضيكان العديد من األ. مهمة
 . اقتصرت علي البيانات المقبولة عموماًىمت

 من وإذاعتهايحق لألفراد استقاء المعلومات وتلقيها  . حرية التعبير مضمونة دونما اعتبار للحدود •
 . وإليهاىخرأ دول

                                      
�: %#8آ& آA 7,م 10��7�G-�ت /.E ا�D.<''$ وا�!اM $N $'#9-,ق ا6*(�ن 9� ا�(,دان، ه',%$ راIJ7 وو?H ا�8=�/& وا

 .8O92009ا87 

11 E/�)��D!ر ا� .ا
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يحق لألفراد استخدام أي وسيلة لنقل رسالتهم . ي وسيلة كانتأ يمكن ممارسة الحق في التعبير ب •
، لتلفازا، اإلذاعة، الكتيبات، الكتب، المجالت، أكانت حديثة أم تقليدية عن طريق الصحف

   12.والحشود الفنية والشعبية، اإلنترنت

  

  )السياق العام( ي السودانالقيود المفروضة علي حرية التعبير ف
الذي كفل ، 2005 لجمهورية السودان لسنة االنتقالي الدستور صدارإو، عقب توقيع اتفاق السالم الشامل

 ىحتبل الناقدة بل وصدرت الصحف ، في الصدوروشبه المستقلة ، بدأت الصحف المستقلة، ريحرية التعب
 تعرف منافذ توزيع لم، 2005 ى وحت1989ويمنذ يونو .الصحف الحزبية المعارضة لسياسيات النظام

 2000 صدرت عام  صحيفة واحدة مستقلةستثناءاب،  ناقدةاًصحف حزبية أو اًف صحالصحف بالسودان
  ).الميدان( ناقدة تُطبع وتُوزع بصورة سرية لم تتوقف عن اإلصدار السري ى وأخر،)األيام(
  

حقهم الدستوري في في ممارسة ن يالصحفيع وشروبظهور الصحف المستقلة والناقدة والصحف الحزبية 
،  بتلك الممارسةضاقت ذرعاًقد كانت الحكومة ، واالنتهاكاتونقد األخطاء وكشف الفساد ، حرية التعبير

 ،حيانمصادرته في كثير من األ، بل  في تقييد هذا الحق وتضييقهبدأتف، ي الناقدأالر والرأي اآلخر أومن 
  . وحرية الصحافة الدولية بحماية حرية التعبيرالتزاماتهاو، 2005 لسنة تقالي دستور السودان االنمتجاهلةً

  

  :تصنيف القيود المفروضة علي حرية التعبير في السودان إليالتقرير قمنا با ألغراض هذ
 .قيود القانونيةالـ 

 .القيود األمنيةـ 

  .السياسية واالقتصاديةالقيود ـ 
 

   القيود القانونية:أوالً
ننا نجد أن هنالك العديد من القوانين أ إال ،ك قانون مكرس للصحافة في السودانن هنالأ بالرغم من

وتُستخدم هذه ، لتزامات السودان الدوليةا مع ىوتتناف، والتشريعات التي تحد من حرية التعبير في السودان
كما تدخل في هذا . نشطة الصحفيينأالتعبير وحرية الصحافة وللحد من القوانين لتقييد  حرية الرأي و

  .والمالحقات القضائية، اإلطار أيضاً القيود اإلدارية

                                      
��دة  12��.78& ا�4P%198'O#J,رات ا &'���#��Q& ا.� .، ا
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  1991القانون الجنائي السوداني لعام 

إشانة "و" نشر األخبار الكاذبة"وتُستخدم المواد المتعلقة بـ ، م بعض أنشطة الصحفيينيجرهذا القانون 
 من بصورة مثيرة للقلق"! إثارة الفتنة"و ،"لعاماإلخالل بالسالم ا" و،"تصوير المناطق العسكرية"و، "السمعة

كشف الفساد؛  وقبل السلطات التهام الصحفيين والمحررين وتجريمهم بهدف تخويفهم من انتقاد السلطات أ
في يوم ، يوسفحكمت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي عصمت محمد ، علي سبيل المثالف

ونائبه الكاتب ، رئيس تحرير صحيفة السوداني، محجوب عروةعلى كل من ، 2007 نوفمبر 18األحد 
يعادل  ما(،  آالف جنيه سوداني لكل منهما10بالحبس شهرين بعد أن رفضا دفع غرامة ، نور الدين مدني

 وجهوكان الشاكي في البالغ جهاز األمن الوطني الذي . "إشانة السمعة"بتهمة )  دوالر أميركي5000
 انتقادات لقوات األمن ،"كالم الناس "، في عموده اليومي)نور الدين مدني(الكاتب  بعد أن نشر االتهامات

على خلفية اعتقالها أربعة صحفيين كانوا يحاولون تغطية موضوع عن مقتل متظاهرين في موقع سد 
  . وقامت الشرطة في المظاهرة بفتح النار على المتظاهرين،كجبار في الوالية الشمالية

  

 ،ماعيةاالجت" الحياة والناس"حكمت ذات المحكمة علي رئيسة تحرير صحيفة ، 2007مبر  نوف22وفي يوم 
رفضا دفع غرامة مالية ن أ بالسجن بعد ، سيف اليزل بابكرصحفيوعلي ال، العزائم ومنى أبالصحفية 

 ليم ضد الصحيفة لنشرها خبراً عنوزارة التربية والتع  رفعتهاى ألف جنيه سوداني في دعو15قيمتها 
  ."إشانة لسمعة الطالب"نتشار اإليدز بين طالب المدارس األمر الذي اعتبرته وزارة التربية والتعليم ا
  

 ،زهير السراج،  وقتهاحفي وكاتب العمود بصحيفة الصحافةحكم علي الص، 2006 ديسمبر 26في يوم 
جن لمدة عام في حالة بالس وأ، ) دوالر أمريكي2,500يعادل  ما( بالغرامة خمسة ماليين جنيه سوداني

 بالغرامة ، رئيس تحرير الصحيفة، نور الدين مدنيوتم الحكم في نفس القضية علي الصحفي. عدم الدفع
تم استدعاء التجاني ، 2007 أكتوبر 7 وفي .شهر في حالة عدم الدفعأبالسجن ستة  و مليون جنيه أ2

 قيده للتحقيق معه بشأن بالغ، بوعاتلدى نيابة الصحافة والمط" الميدان" ةالطيب رئيس تحرير صحيف
 والمصور الصحفي محمد ، وشمل اتهام جهاز األمن الصحفية سهير عبد العزيز،ضده جهاز األمن

 لسمعة اًتشويه"ن تناول قضايا التعذيب أتي فتحتها الصحيفة واعتبر األمن بسبب ملفات التعذيب ال، محمود
  ". الجهاز

ت محكمة جنايات الخرطوم شمال حكماً يقضي بحبس الكاتب صدرأ، 2009 مارس 19 الخميس في يوم
 ،"األحداث"الباز رئيس تحرير صحيفة الصحفي عادل ، و الحاج وراق،"أجراس الحرية" الصحفي بصحيفة
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 . مليون جنيه سوداني20دفع غرامة مالية قيمتها  و أ،"إشانة السمعة" خلفية قضية نشر تتعلق بـىعل
  .القيادي بالحركة الشعبية الم أكول قيده البالغ ضد الصحفيين

برئاسة القاضي مدثر ، حكمت محكمة جنايات الخرطوم شمال، 2009 فبراير 15األحد في صباح يوم 
مداوم الكاتب ال، والقيادي بحزب المؤتمر الشعبي المعارض، عبد السالم علي المحامي كمال عمر، الرشيد

دونها ضده جهاز األمن والمخابرات  قضية نشرفي ، بالسجن لمدة ستة أشهر، بصحيفة رأي الشعب
وكان عمر قد كتب مقاالً ، وجاء الحكم علي خلفية هذه القضية . إشانة السمعة،)159( تحت المادة ،الوطني

 من عضويته أبناء استبعد إن جهاز األمن :قال فيه، "رأي الشعب"نشرته صحيفة ، 2007في العام 
رأي "في هذه القضية رئيس تحرير صحيفة  وكان المتهم األول .اهدودلل علي ذلك بعدد من الشو، دارفور
وقضي كمال مدة شهرين في سجن . مةالذي مثُل بدالً عنه مدير التحرير الذي برّأته المحك، "الشعب

  .مدرمان قبل اإلفراج عنهأ

، ةاعتقلت الشرطة مصور صحفي كان يعمل لصالح وكالة األنباء الفرنسي، 2010 يونيو27وفي يوم 
ن قام بتصوير عدد من المحتجزين أبعد ، "تصوير األماكن العسكرية" بتهمة ودونت ضده بالغاً جنائياً

 ة من التهمة الموجههألكن قاضي محكمة الخرطوم وسط بر . بالخرطومداخل حراسات أحد أقسام الشرطة
مثل الصحفي ، 2010  أغسطس8وفي يوم األحد  . باعتبار أن أقسام الشرطة ليست مناطق عسكريةه،إلي

جنائي دونه ضده ابة الصحافة والمطبوعات في بالغ  أمام ني،لإسماعي طالل ،"األهرام اليوم"بصحيفة 
أجراس "كما واجه الصحفيان بالصحيفة اليومية الناقدة  ".إشانة السمعة" وزير دولة بوزارة العمل بتهمة

 اتهامات اهميلإووجهت ، ا جنائياً بسبب كتاباتهم بالغاً)15( ،الحاج وراق وفايز الشيخ السليك، "الحرية
وهي عبارات فضفاضة ، "االنتقاص من هيبة الدولة"و، "نشر األخبار الكاذبة"و، "إشانة السمعة"تتعلق بـ 

  .محدد لها ضمن القانون السودانيتعريف  يوجد الو
  

ي  في قضايا إشانة السمعة وليس ن الصحفيين السودانيين يالحقون بالقانون الجنائأ  هياإلشكالية الجوهرية
ن يكون به أ كان من الطبيعي ـ غير متخصص  كقانونـالقانون الجنائي السوداني و .القانون المدني

يوجد  حيث ال، "الرأي"و" الخبر"يميز بين  مثال ال و فه.مفارقات موضوعية عندما يعمل في قضايا النشر
 استفادت من ،يني السلطات في سعيها لتكميم أفواه الصحفلكن، الرأي والخبر وما ه وه تعريف محدد لما

 الرغم ىذلك عل. يقاع العقوبة علي الصحفي إ ومن ثم،هذه المفارقات التشريعية لتوسيع احتماالت اإلدانة
ن هناك اختالف وفرق جوهري بين الخبر وبين الرأي أ من بديهيات العمل الصحفي إدراك عتبرنه يمن أ
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 بينما ،"نشر األخبار الكاذبة"وقد تمت محاكمة بعض الصحفيين بتهمة . العمل الصحفيكشكلين من أشكال 
  . صريح للحق في حرية الرأي والتعبيرانتهاكوهذا ، "مقال رأي "ىكان الموضوع محل الشكو

  
  2010قانون قوات األمن الوطني لعام 

واحتجاز ، والتفتيش، والتقصي، بة يمنح الجهاز سلطات واسعة وغير محدودة في مجاالت الرقاهذا القانون
ومطالبتهم بالمعلومات ، واستدعاء األشخاص واستجوابهم، ومصادرة الممتلكات، واألموال، األشخاص

جهاز األمن سلطات واسعة ، من القانون) 25(وتمنح المادة  .والبيانات والوثائق أثناء أداء الجهاز لعمله
، االحتفاظ بها وأ، األشياء من أي شخص واإلطالع عليها و أالوثائق والبيانات أ ومثل طلب المعلومات أ

الرقابة و ،الزماً بشأنها؛ واستدعاء األشخاص واستجوابهم وأخذ أقوالهم واتخاذ ما يراه ضرورياً أ وأ
  .وقبض وحجز األفراد حجز األموالو ،والتحري والتفتيش

  

 وحماية ، حفظ أمن السودان القومي تشمل، كما يوكل القانون لجهاز األمن مهام فضفاضة التعريف
جمع المعلومات المتعلقة ، وخارجي و وسالمة مواطنيه من أي خطر داخلي أاالجتماعيدستوره ونسيجه 

البحث و، والتوصية باتخاذ التدابير الوقائية الالزمة، بأمن السودان الداخلي والخارجي وتحليلها وتقييمها
عناصر يكون من شأنها المساس بأمن  ومناشط أ ووقائع أ ووالتحري الالزمين للكشف عن أي أوضاع أ

في مجاالت التجسس ،  والكشف عن األخطار الناجمة عن النشاط الهدام،السودان القومي وسالمته
 والجماعات أ وكشف ومكافحة األنشطة التخريبية للمنظمات أو ،إلرهاب والتطرف والتآمر والتخريبوا

،  كل هذه المهام الفضفاضة.13الجماعات السودانية داخل السودان وخارجه وأ، الدول األجنبية وأ، األفراد
علي  و. تستخدم بسهولة ويسر للحد من أنشطة الصحفيين وتخويفهم،فة تعريفاً واضحاً بالقانونوغير المعر
" الشعب رأي" مقر ومباني صحيفة 2010 مايو 15 داهمت قوة من جهاز األمن مساء السبت ،سبيل المثال

وقد احتلت  وصادرت الكميات المطبوعة وأوقفت عملية الطباعة، لحزب المؤتمر الشعبي المعارض تابعةال
عتقلت أربعة من الصحفيين او،  الذي يضم مكاتب الصحيفةىوكسرت أبواب المبن، مباني الصحيفة

اءلة حصانات من المسمع جهاز األمن لألعضاء والمتعاونين ويعطي القانون  .والموظفين بالصحيفة
  .14القانونية
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ووفقاً لهذه الصالحيات الواسعة الممنوحة لجهاز األمن والمخابرات الوطني يعمل الجهاز علـي مالحقـة               
فقد اعتقلت قوة من جهاز األمـن        :ي سبيل المثال  لوع،   والبالغات الكيدية  ىالصحفيين وتخويفهم بالشكاو  

 طريقهم من يدنقال بالوالية الشمالية كانوا فأربعة صحفيين بمدينة ، 2007و يوني13يوم في  ،والمخابرات
 أربعة مواطنين وجرح    اغتيالداء مهمة صحفية تتعلق بحادثة      أل،  الخرطوم لمنطقة سد كجبار جنوبى دنقال     

 وقد تم ،  سدلمسيرة سلمية احتجاجاً على قيام ا      يثر مشاركتهم ف  أآخرين بنيران الشرطة واألمن على      تسعة  
 جهـاز األمـن حتـى       ي بمبـان  واحيث بق ،  بمجرد دخول سيارتهم مدينة دنقال    احتجاز الصحفيين األربعة    

، عتقالهم وتعطيل حركتهم  اثم استمر   ،  وجرى التحقيق معهم حول أسباب حضورهم من الخرطوم       ،  الصباح
عوا من االتصال   ِن وم ،جبروا على إغالق هواتفهم الجوالة    كما أُ ،  بل ومنعهم من الوصول لمنطقة سد كجبار      

  . جهة أخرىيأ وبصحفهم أ
  

  :الصحفيون المعتقلون هم
  . صحيفة السودانى، الفاتح عبد اهللا-
  . صحيفة األيام، قذافى عبد المطلب-
  . الشعبي صحيفة رأ،عبيدة عوض و أب-
  . صحيفة ألوان،القاسم فرحنا و أب-

" لرأي العاما"اهللا الصحفي بصحيفة  عبيدة عبد بوأاعتقل جهاز األمن الصحفي ، 2006 أكتوبر 5وفي يوم 
تم اعتقال الصحفي عادل سيد أحمد نائب ، 2007 فبراير 7يوم وفي  .دون إبداء أسباب معقولة لالعتقال

 ". الفتنةىتحرض عل" أنها األمن من منزله بالسجانة بسبب مقاالت اعتبر" الوطن"رئيس تحرير صحيفة 
ل قناة العربية عقب تغطيته مراساعتقل األمن الصحفي سعد الدين حسن ، 2007 أكتوبر 15وفي يوم 

نين محتجين طلقت فيها الشرطة النار علي مواطأ و،بالوالية الشمالية" أمري"حداث عنف وقعت بمنطقة أل
  .ىمنهم قتلبعضا ردت أو" سد مروي"علي قيام 

 الذي يعمل  الغالي يحي شقيفات الدارفوريمن الصحفيأعتقلت قوة من األ، 2008و ماي14وفي يوم 
وفي  .واتهم بعالقته بالحركة، مدرمانأ هجوم حركة العدل والمساواة علي  عقب"ي الشعبرأ"لصحيفة 

 منذ ،"الميدان" بمحاصرة مقر صحيفة األمنقامت قوة من جهاز ، 2011 فبراير 2األربعاء مساء يوم 
ال كل  وقامت باعتق،الساعة العاشرة والنصف مساء حتى ، الساعة السادسة مساء بتوقيت السودان المحلي

وتم ، الصحفيين والمعاونين الصحفيين العاملين بالصحفية عند خروجهم من الصحيفة بعد العاشرة مساء
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للتعذيب والمعاملة القاسية ا و وتعرض، مكاتب جهاز األمن بالخرطوم بحريىاقتيادهم بصورة مهينة إل
  .والمهينة

   :ن هموالمعتقل
ـ ،   نائـب رئـيس تحريـر صـحيفة الميـدان          ،كمال كـرار   -  12طـالق سـراحه مـساء       إم  ت

 ؛فبراير

 ؛ فبراير12طالق سراحه مساء إتم ،  المحرر بالقسم السياسي، ميرغنيإبراهيم -

 ؛ يوما45ًطلق سراحه بعد قضاء ، أمصمم،  القسم الفني،خالد توفيق -

 ؛طالق سراحها في نفس اليومإ تم   موظفة طباعة،فاطمة البشير -

 ؛سراحها في نفس اليومتم اطالق ،  موظفة طباعةإبراهيم،  فتحية -

 ،الــصحيفةر عنهــا  المــدير اإلداري لــشركة دار التنــوير التــي تــصد،ســليمان وداعــة -
 ؛طالق سراحه في نفس اليومإتم 

 ؛ يوما45ًطالق سراحه بعد إتم ،  صحفي متدرب،سامر صالح الدين -

 ؛ يوما30ًطالق سراحه بعد إتم ، رشيفأ موظف ،محمد رحمة -

 ؛ يوما45ًطالق سراحه بعد إتم ، صحفي معاون ،العظيم البدوي عبد -

 ؛ يوما11ً موظف بالصحيفة اطلق سراحه بعد ،هاشم معاوية أبو -

 . يوما45ًطلق سراحه بعد أ،  صحفي متدرب،مهند الدرديري  -
  

 اتهامات بل ولم يأ إال انه لم توجه لهم ، الرغم من طول الفترة التي قضاها بعض هؤالء الصحفيينىوعل
 اعتقال هؤالء الصحفيين تم .وتعرضوا جميعهم للتعذيب والمعاملة القاسية، ب االعتقالسباأخبارهم بإيتم 

 الشبابية الداعية إلسقاط النظام االحتجاجيةفي سياق الهجوم علي الحريات العامة التي أعقبت التحركات 
 .2011سلمياً في يناير وفبراير 

  
 في نفس بينما حظر، "أجراس الحرية "ةعاب طحال جهاز األمن دون، 2011 يناير 31يوم االثنين  فيو

، 2011 فبراير 1وفي يوم الثالثاء  .اطباعته ن فرغ العاملون منبعد أ من ،"الصحافة"جريدة اليوم توزيع 
تكبدت الصحف المذكورة خسائر مالية ، وقام جهاز األمن بحجز صحيفة الميدان بالمطبعة ومنع توزيعها

) الميدان( رئيس تحرير صحيفة التجاني الطيب بابكراجه األستاذ كما و .فادحة بسبب هذا التعطيل
عندما نشرت صحيفته ، وجهها ضده جهاز األمن، "نشر األخبار الكاذبة"  الناقدة تهماً تتعلق بـاألسبوعية
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ن جهاز األمن أعترف ، أ ومن المفارقات.قة النيل األزرقطرهابيين بمنإ عن معسكرات لتدريب اًخبارأ
  . نه لم يعتذر للصحيفة عن البالغات التي دونها في مواجهتهاأ  إال،ود هذه المعسكراتالحقاً بوج

  

أيضاً تستخدم قوات األمن ،  التي تتم بموجب قانون األمنى وأشكال التنكيل األخراالعتقاالتبجانب 
النهاية لخوف في نفوسهم ليصل في وبث ا، القانون الجنائي لتوجيه االتهامات للصحفيين بهدف تجريمهم

 . األمن ويجب عدم الخوض فيهاىلد" خطوط حمراء" منعهم من الخوض في موضوعات تعتبر بمثابة ىلإ
تهامات الجنائية عدداً من البالغات واال، 2011 صحفيين في الفترة مابين أبريل وأغسطس 10وواجه 

 الفنانة اغتصابدثة بعد أن كتبوا موضوعات حول حا" النشر الكاذب"و" إشانة السمعة"المتعلقة بــ 
أمل ، فايز الشيخ السليك، عمر القراي، فيصل محمد صالح: 16والصحفيون هم ، 15التشكيلية صفية إسحق

ناهد محمد ، اهللا الشيخ عبد، محمد لطيف، رشا عوض، براهيمإسعد الدين ، 17فاطمة غزالي، هباني
نشر األخبار "و" ن هيبة الدولةنتقاص ماال"األمن بالغات جنائية  تتعلق بـ  جهاز هكما وج .الحسن
والكاتب الصحفي ، فايز الشيخ السليك" أجراس الحرية"في مواجهة رئيس تحرير الصحيفة الناقدة " الكاذبة

 مثُل السليك أمام محكمة جنايات الخرطوم شمال  ، 2010و ماي9وفي يوم  . بالصحيفة الحاج وراق
  .ليواجه تلك االتهامات

 

 29(  رحومةىأوقفت نيابة أمن الدولة بالخرطوم المواطن موس، 2009  مارس12وفي يوم الخميس 
 وذلك بموجب شكوى ،"دارفور فى أجندة القوى الوطنية" بتهمة طباعة كتاب عن دارفور بعنوان ،)اًعام

 معلومات مغلوطة عن يقال فيها إن الكتاب يحو، تقدم بها جهاز األمن والمخابرات فى مواجهة الرجل
كان جهاز األمن ، فقط وفي عام  ". من هيبة الدولةاالنتقاص"و" تهديد السالم العام"منها دارفور الغرض 

، وقمر دلمان، وفايز السليك" أجراس الحرية"الطرف الشاكي في خمس بالغات جنائية ضد صحيفة  وه
   .مل هباني الصحفيين بالصحيفة اليومية الناقدةأو، وسهل آدم

  
   دارفورمإقليقانون الطوارئ الساري في 

                                      
��)، I �%��5�����2 و%�/.� )%�� >�( �1آ�  15 J�'إ ��LM ا,�$��!� 5# ��5ا�� NI ،��;�"�1&5�32011�� ا -$, ،
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�(�5 S.$��$@ت  وT!�ت ,�#  UVدا �!O�W�Xث ,( ا(��I ب
�I
� S3
�O

م ��OيC�\��O )
. ا9�(�Lا� ]Oح ,�# ا��ا��ُ :http://www.youtube.com/watch?v=Mb2960uQfg4  

 http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news_view_20405.html: ا�����، ُ��ح ,�# ا��اO[أ;�اس  16

17 http://www.indexoncensorship.org/2011/07/new-media-crackdown-prior-to-south-sudan-split/ 
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 صالحيات واسعة وغير محدودة يمنح القانون السلطة المختصة، بعد اإلعالن عن حالة الطوارئ
 ؛منشآت وفرض الرقابة على أي ممتلكات أو ،تفتيش األشخاص و أ،تفتيشها ودخول أي المباني أ :في
 ؛األشياء واألموال أ والسلع أ والمحال أ والعقار أ والنزع واالستيالء وفق حاجة الطوارئ على األرض أو
 وذلك حتى يتم، الحجز على األموال والمحال والسلع واألشياء التي يشتبه بأنها موضوع مخالفة للقانونو

وسائل النقل  وحركة األشياء أ ونشاطهم أ وتنظيم حركة األشخاص أ وحظر أو ؛المحاكمة والتحري أ
تخزينها؛  واألشياء أ ونقل السلع أ وأداء خدمات أ و تنظيم إنتاج السلع أ زمان؛ وي منطقة أأواالتصال في 

تكليف األشخاص بأي خدمة تقتضيها حاجات الطوارئ مع حفظ حق و وتحديد األسعار ونظم التعامل؛
شتبه في اشتراكهم في جريمة تتصل باإلعالن عن الطوارئ؛ كما اعتقال األشخاص الذين يو األجر عليها؛

  !18ت أخرى يراها رئيس الجمهورية ضروريةفذين أي صالحيانيمنح القانون للم
  

ويستخدم بكثرة للحد من ، ! ساري في أجزاء واسعة من السودان مثل إقليم دارفورعيبهذا القانون الم
للسلطات تحجيم حق الصحفيين في الحصول علي المعلومات  نه يخولأكما ، أنشطة الصحفيين وتخويفهم

لمناطق التي تطبق قانون يتوجب علي الصحفيين العاملين في اذ ، إد حرية الحركة والتنقل للصحفيينويقي
ذن لسلطات وحدها هي المخولة بمنح اإل وهذه ا، بموجب ترخيص من السلطاتن يعملواأالطوارئ 

  .منعهم وأللصحفيين للعمل 
  

  2009قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 
بعد ، 200919لصحافة والمطبوعات لسنة قانون ا) البرلمان(أقر المجلس الوطني ، 2009و يوني10في يوم 

ن تتم فيها أوالتي كان من المفترض ،  التي حددها الدستوراالنتقاليةمضي أربعة سنوات من عمر الفترة 
تمت إجازة .  الذي كفل الحق في حرية التعبير وحرية الصحافةاالنتقاليمواءمة القوانين مع الدستور 

بداها أاالعتراضات التي وتم ذلك بالرغم من ، مؤتمر الوطني الحاكمالقانون باألغلبية التي يمثلها حزب ال
  .نواب المعارضة بالبرلمان

  

، لتزامات السودان بموجب القانون الدولياومع ، القانون الجديد مع المعايير الدولية لحرية التعبيريتعارض 
 قانون الصحافة  مضمونوبتحليل .2005 لجمهورية السودان لسنة االنتقاليكما ويتعارض مع الدستور 

                                      
%�3
ن ا�.
ارئ 18 

%�32009
ن ا��5��W وا��.�
,�ت ���� : أ%�6 ا���5$�ت 19. 
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ن أيشترط ، و؛ ويضع قيوداً معينة إلصدار الصحفد ملكية الصحفقي يالقانون سنجد أن، 2009لسنة 
أي تنظيم سياسي مسجل  و أ.1925 الشركات لسنة قانون ألحكام مسجلة وفقاً ةكشرتصدر الصحف عن 

 .20التخصصي ولتطوير النشاط العلمي أوحدة حكومية  ومؤسسة علمية أ وأي هيئة اجتماعية أ  أو.قانوناً
 الصحف يتعارض مع الحق في حرية النشر والتعبير وحرية إبداء إصداروهذا التقييد المفروض علي حق 

  .كما ويتعارض مع الحق في تلقي المعلومات والحق في المعرفة، الرأي
  

 بذلك من مجلس قةمواف ىالحصول عل  مطبوعةةأيونشرة أ و صحيفة أةإلصدار أي ويشترط القانون
كما  .21 بعد دفع الرسوم  سنوياًالموافقةد يجدوت، ودفع رسوم للسماح باإلصدار، الصحافة والمطبوعات

 وصدار صحيفة أإيتسني ألي جهة كانت  وال،  إلصدار الصحفالترخيص المسبق القانون يشترط 
لك ويتطلب ذ، اإلصدارمطبوعة دون الحصول علي ترخيص مسبق لتكتمل بموجبه عملية الموافقة علي 

   .22يداع مالي مقابل الموافقة علي اإلصدارإيضاً أ
  

وقد أصدرت كثير من المنظمات الدولية المعنية بيانات ومواثيق تشجب نظام الترخيص للصحافة 
منظمة األمن ،  لحرية التعبيرالدوليالمطبوعة وعلى سبيل المثال فقد صدر إعالن مشترك من المقرر 

إن فرض نظام تسجيل محدد للصحافة المطبوعة : " ومنظمة الدول األمريكية يقول، وبيوالتعاون األور
 يتيح حرية رفض الذيإن نظام التسجيل . لذلك فاألفضل تجنبه، أمر غير ضروري ويمكن انتهاكه وه

الذي تشرف عليه أجسام غير مستقلة عن سلطة  وأ، ويفرض شروطاً كثيرة على الصحافة، الطلب
  "..    نظام مثير للمشاكل والحكومة ه

إن أي نظام للتسجيل للصحافة المطبوعة يجب أال " من األعراف الدولية في مجال حرية التعبير باتو
 قضت لجنة األمم ، هذا العرف الدولي علىوبناء". 23 حرية التعبيرفييفرض قيوداً كبيرة على الحق 

في حكم أصدرته عام ،  للحقوق المدنية والسياسيةيالدولالتي تراقب تطبيق العهد ، المتحدة لحقوق اإلنسان
ن نظام الترخيص للصحافة المطبوعة ال يتماشى مع الحق في حرية التعبير الذي يحميه العهد أ ،2000
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، حتى داخل القارة األفريقية، وقد حكمت محاكم وطنية كثيرة. وقع وصدق عليه السودانوالذي، الدولي
  24".لنفس األسباب، وعةضد نظام الترخيص للصحافة المطب

  

األمر الذي يعتبر تقييداً غير مبرر  25، لنشرالسابق لمين المالي أالتقانون الصحافة والمطبوعات ويشترط 
يشترط و، الصحافةمهنة والعمل ب/لممارسة  شروطاً محددة يشترط ، القانون أيضاً .لحرية النشر والتعبير

وهذا السجل يوضع بعد اجتياز ، 26 في سجل الصحافيينمهنة أن يكون مسجالًقبل ممارسة الفي الصحفي 
وهذا ، امتحان كان يضعه في السابق مجلس الصحافة والمطبوعات وفي الراهن يضعه اتحاد الصحفيين

الشرط المتعلق بتسجيل الصحفيين بهدف ممارسة المهنة الذي وضعه القانون يعتبر تقييداً للحق في حرية 
  .الرأي والتعبير

  

يعد أيضاً تقييداً غير مبرر لتقييد حرية النشر وحرية الرأي  ما ووه، 27ن حظر النشر المسبقالقانوويقر 
  .والتعبير

  

، منح التراخيص للصحف والمطبوعات صالحيات واسعة من بينهامجلس الصحافة هذا القانون ويعطي 
تضمن يوال ، 28وتصل صالحيات وسلطات مجلس الصحافة إلي حد توقيف الصحف ومنعها من النشر

 وكل هذه القيود . واجبهمألداء آليات واضحة لحماية الصحفيين وتوفير الحصانة المالئمة لهم القانون
  .شتراطات تشكل انتهاكات جسيمة لحرية التعبيرواال

  .في مناخ عام معادي لحرية المعلومات، ال يعترف بآلية لضمان حرية المعلوماتالقانون في مجمله 
  

 السودان الدولية بشأن ضمان الحق في التعبير لكافة المواطنين التزامات هذا القانون يتعارض مع
 مع كافة المواثيق ويتنافى، 2005 لجمهورية السودان لسنة االنتقالييتناقض مع الدستور ، والسودانيين

، كالعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية، والعهود الدولية المصادق عليها من قبل جمهورية السودان

                                      
24 ��دة ��& اoP% 19 /  $'*دات =,ا,)% pQN ت�-'Q#?مmN6ا  ,'��#Q,%�ت 9� ا�(,دان، 7,�2007و78M& اmr6ع pQN ا  

��دة 25���N,Ofت �(P& /24 ا� .2009ب %$ =�*,ن ا�D.�9& وا

��دة 26� . %$ ا�-�*,ن *<(25/1g ا

��دة 27���دة ) 2-27( ا� .%$ ا�-�*,ن *<(g) و/ د/  ج -28(وا

�,اد 28���N,Ofت �(P& 8 و7 ا� .2009 %$ =�*,ن ا�D.�9& وا



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   2011مبر ديس، عشرلثالث العدد ا، المجلة السودانية لثقافة حقوق اإلنسان وقضايا التعدد الثقافي، احترام
Respect, Sudanese Journal for Human Rights’ Culture and Issues of Cultural Diversity, 13th Issue, December  2011  

 

 
                                                                                            www.sudan-forall.org 
 

 
    

19 

كما يفتح ، اإلنسان من اإلعالن العالمي لحقوق 19والمادة ، اإلنسان والشعوب والميثاق األفريقي لحقوق
  .الباب واسعاً أمام سيطرة الحكومة علي الصحف ووسائل اإلعالم

  

 الدولة بالقضاء الطبيعي تكتفيإذ ال ، لي أنه تتعدد آليات محاسبة ومعاقبة الصحفيينهنا إوتجدر اإلشارة 
وفقاً لقانون  فيعاقب الصحفيون ،  من المؤسسات العقابيةلصحافة بسياجاإلداري بل تحيط حرية اب وأ

،  الوطنياألمنوقانون ، وقانون اإلجراءات الجنائية، والقانون الجنائي السوداني، الصحافة والمطبوعات
نة محاسبة الصحفيين  ولجالشكاوىوالئحة لجنة ، الئحة محاسبة الصحفيين:بجانب العديد من اللوائح مثل

  .بمجلس الصحافة
  

  :منيةالقيود األ: ثانياً
يقوم الجهاز ، 2010جب قانون األمن الوطني لسنة  بمواألمنوفقاً للصالحيات الواسعة الموكولة لجهاز 

بمالحقة الصحفيين بالبالغات الكيدية وتلفيق التهم والمحاكمات المسيسة وكل هذه االنتهاكات تستند في 
ن كأداة اللذين يستخدما دارفور إقليم وقانون الطوارئ الساري في ي الوطناألمن قانون يأساسها عل

وكثيراً  ما تم اعتقال ، التعبيروالرأي حرية وبالتالي يحدان من ، نشطتهمألتخويف الصحفيين وتحجيم 
،  الدستوري الوطني وتقويض النظامباألمنق لعن األمن الوطني واتهامهم بتهم تتالصحفيين وفقاً لقانو

 وتفرض المالحقات األمنية التي يتعرض لها الصحفيون مناخاً سائداً . وخالفهوالتجسس لصالح دول أجنبية
  .من الخوف وسط الصحفيين األمر الذي يعيق ممارسة حق الرأي والتعبير بحرية

  

نائب رئيس ذر علي األمين  الصحفي أبو، 2010وماي 15في يوم  فقد اعتقل األمن ،وعلي سبيل المثال
أشرف : هم، وأربعة من زمالؤه،  التابعة لحزب المؤتمر الشعبي المعارض"رأي الشعب"تحرير صحيفة 

نشرته الصحيفة في  على خلفية مقال، يبكر السمان وأبو، وناجي دهب، ورمضان محجوب، العزيز عبد
ورأت نيابة " نتخاباتوليس البشير في اال فوز علي عثمان"بعنوان ،  يوليو9الذي صدر في يوم عددها 

للقانون ويثير الفتنة ويعتبر من الجرائم الموجهة ضد  امن الدولة أن ما ورد في المقال يشكل مخالفة
وطالبت هيئة االتهام في ، األربعة وقدموا للمحاكمة صحفيينال  بالغات في مواجهةوعليه دونت، الدولة

، 66، 64، 63، 53، 50، 25، 24، 21(مواد بمحاكمة المتهمين تحت طائلة ال  المحكمةاالدعاءخطبة 
العامة  الدعوة لمعارضة السلطة"، "تقويض النظام الدستوري" تتعلق بــالقانون الجنائي التي  من) 69

من قانون )  35، 26، 24، 23(والمواد ، " بالسالم العاماإلخالل" و"نشر األخبار الكاذبة"و، "بالعنف
  .الصحافة والمطبوعات
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 من جهاز األمن داخل مكاتب رسمية خاصة أفراد علي يد متعذيبهوورفاقه قد تم اعتقالهم  ذر وأبوكان 
أصدرت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي مدثر ، 2010و يولي15وفي يوم ، بجهاز األمن

 ووعلي كل من الطاهر أب، ذر علي األمين بالسجن لمدة خمس سنوات الرشيد حكمها علي الصحفي  أبو
طلق سراح  ُأو، بالسجن لمدة عامين، الصحفيين بصحيفة رأي الشعب، العزيز وهرة واشرف عبدج

    .رمضان محجوب
  

اعتقل جهاز األمن والمخابرات الوطني الصحفي بصحيفة الصحافة اليومية ، 2010 نوفمبر 3وفي يوم 
وبعد مضي ، جهة غير معلومة من مكتبه بالصحيفة وتم اقتياده الي ياعتقل السبك، " إبراهيميجعفر السبك"

 في ي مثول هذا التقرير للنشر يقبع السبكىوحت، سمح ألفراد من أسرته بزيارته في سجن كوبر،  يوم15
اعتقال الصحفيين بدون أمر  إن .وبدون أمر قضائي،  تهمة لهأيسجن كوبر المركزي بدون توجيه 

 لجمهورية السودان والقانون االنتقالي بسط حقوق المواطنة المكفولة بموجب الدستورأ  يخالفقضائي
لكن نجد هذه الممارسة تسود في مناخ معادي لحرية الصحافة وفي ظل غياب المحاسبة والشفافية ، الدولي

  .في أجهزة الدولة
   

  :القيود السياسية واالقتصادية: ثالثاً
 الصحف وتشويه سمعة  الحمالت السياسية ضد:ل المثالي منها علي سب.متداخلة فيما بينهاوهي قيود 
،  فقد تم شن حمالت منظمة ضد الصحف والصحفيين الناقدين ومنظمات الصحفيين المستقلين.الصحفيين

ويعيش بعضهم حالياً في المنفي بعد حمالت ، كما تتم عادة مضايقة الصحفيين المدافعين عن حقوق اإلنسان
 مارس 4ية بتوقيف الرئيس عمر البشير في تهديد تعرضوا لها عقب إصدار قرار المحكمة الجنائية الدول

كما يمثل حجب المعلومات المتعلقة باألداء الحكومي واحدة من القيود السياسية التي تعيق حرية . 2009
  .الصحافة في السودان

 المفروضة علي الصحف ووسائل اإلعالم في سياسة التوزيع غير العادل االقتصاديةتتمثل القيود 
والغرامات المالية الباهظة التي تُفرض علي الصحف في بعض األحيان ، فلإلعالنات علي الصح

الورق (واالرتفاع الباهظ ألسعار مدخالت الطباعة ، باإلضافة إلي اإليداع المالي عند تقديم طلب اإلصدار
  ).إلخ... الماكينات+األحبار+
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لصحيفة وتغطية نفقات وتكاليف  اإصدار أمر الصحف تفكر أوالً في إدارات تجعل ،هذه التكاليف الباهظة
وهنا تدخل المزاعم التي تتحدث حول ، اإلصدار التي ال تشتمل علي مرتبات الصحفيين في غالب األحيان

  .ن بغرض التأثير علي نزاهتهم وحيادهم ومهنيتهمي التي يتلقاها بعض الصحفيالرشاوى
  

   التوزيع غير العادل لإلعالن
ويدخل ، وحرية الرأي والتعبير، ن كوسيلة للتأثير علي حرية الصحافةتستخدم الحكومة السودانية اإلعال

،  الصحف الموالية باإلعالناتىغدق علفبينما ت،  علي الصحفاالقتصاديةاإلعالن كأحد آليات الضغوط 
وبذا يتم استخدام اإلعالن ، اإلنسان حقوق وانتهاكات الحكومة وتكشف الفساد أداءتمنعه عن تلك التي تنتقد 

فعادة ما تحجب الحكومة اإلعالن الحكومي ، لية لمحاربة الصحف والمؤسسات الصحفية الناقدةكآ
 ىوتغدق به عل، واإلعالن الصادر عن الشركات المقربة منها عن الصحف والمؤسسات الصحفية الناقدة

من صحيفة  لم تتض،فمثالً، الصحف الموالية لها بينما تمنعه وتُحارب بهذا المنع  تلك الصحف الناقدة
 ىلإباإلضافة ، هذه  سياسة التوزيع غير العادل لإلعالن إن.الناقدة لعام كامل أي إعالن حكومي" الميدان"

 جعلت بعض ،سوق الطباعةالسيطرة علي بجانب ، ومدخالت الطباعة،  للصحفاإلنتاجارتفاع تكاليف 
 األمر ،ين بها وتغطية تكاليف اإلصدار المالية تجاه صحفييها والعاملبالتزاماتها تفي أنالصحف ال تستطيع 

   . وبالتالي بقاء واستمرار الصحف الموالية للحكومة،الذي يهدد بجدية استمرارية الصحف الناقدة والمستقلة
 قمتُ بإجراء دراسة مستقلة حول اإلعالنات بالصحف ،لتحليل سياسية التوزيع غير العادل لإلعالن

   .السودانية سيتم نشرها الحقاً
  
  ماط انتهاكات حرية الصحافة والرأي والتعبير في السوداننأ

 ارتكبت الحكومة السودانية انتهاكات جسيمة لحرية الرأي التقريرعلي امتداد الفترة الزمنية لهذا 
سافر   وفمنها ما ه، التعبيرصحافة وحق ولجأت إلي فرض أشكال عديدة من القمع ضد حرية ال، والتعبير

علي الصحف األمنية والرقابة ، االنترنتوحجب مواقع ، وحظر اإلذاعاتف وعلني مثل إغالق الصح
الصحفيات؛ واعتقالهم /والتحرش بالصحفيين ، مصادرة الصحف من المطابع وحرقها، ووالمطبوعات

خفي كالمحاكمات المسيسة والمالحقات القانونية والبالغات الكيدية والتهم الملفقة  و ومنها ما ه.وتعذيبهم
 الصحف ونظام الترخيص المتشدد وحجب إيقافلتهديد والعقوبات اإلدارية التي يتم بواسطتها ورسائل ا

  .ىاإلعالن وسياسات الترهيب والترغيب والرشاو
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التي يتعامل بها المجتمع الدولي مع مرتكبي " غض الطرف"وسياسة ، "التسامح"نه في ظل حالة أوالحظنا 
القمع من لم تجد الحكومة السودانية حرجاً من فرض المزيد ، ر وقامعي حرية الرأي والتعبياالنتهاكات

وارتكاب المزيد من االنتهاكات لحرية الرأي والتعبير وبشكل ممنهج ، ضد الصحافة والصحفيين
  .ومدروس ومقنن

  

   : المنهجية لحرية الرأي والتعبير في السوداناالنتهاكاتنورد هنا أمثلة لبعض أنماط 

  :السابقة للنشراألمنية  الرقابة /1

 والقيود القمعية  لتكبيل ـ غير القانونية ـ فرض الرقابة األمنية المسبقة ىلإسودانية لجأت الحكومة ال
 . سياسة متكاملة وممنهجة تتبعها الدولة لمحاربة الصحفإطارفي ، حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة

 هذه أننجد ،  الصحف ووسائل اإلعالمىمسبقة عللفرض الرقابة األمنية ال التحليل الموضوعي إطارفي و
ولقمع حرية ،  لتكميم أفواه الصحفيينطط لها تتبعها الحكومة السودانيةعتبر ممارسة ممنهجة ومخالرقابة تُ

 –أجهزة الدولة  كما تروج لذلك –سبب محدد  و ولم تكن الرقابة مرتبطة بفترة معينة أ.الرأي والتعبير
تؤمن بحرية الرأي  جهات الفاعلة في الحكومة والتي تتخذ القرار الرسمي للدولة الن الأاألمر الذي يؤكد 

اتخاذ ومواقع الحكم   المسيطرة علياإلسالمية فهم وممارسة الجماعة أمر متجذِّر في  ووالتعبير وه
ة حرية  الدولية بحمايوالتزاماتهاوال تلتزم بتعهداتها ، وتنتهج هذه الممارسات عن وعي وتخطيط، القرار

 الذين تعاقبوا اإلنسانهذا ما أكد لكل المراقبين ومقرري حقوق وتنتهك الدستور عمداً ، الرأي والتعبير
 التي تقترفها الحكومة السودانية لقمع حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة االنتهاكات بان علي السودان

  ".منهجةنمطية م انتهاكات"هي 
  

 مختلفة وأشكال بمراحل  الصحف ووسائل اإلعالم التي فرضها جهاز األمنالرقابة المباشرة عليتراوحت 
  : مالمح هذه التقلباتأهم أدناه نعرض ،من التشديد والتراخي

  

 في األمنية مختلفة من الرقابة ألشكالخضعت الصحف ، 2005منذ توقيع اتفاق السالم الشامل في العام 
صارمة ، مباشرةرات الوطني علي فرض رقابة واظب جهاز األمن والمخابولكن ، فترات مختلفة

 سبتمبر إلى 2008سابقة للنشر علي كافة وسائل اإلعالم في السودان منذ فبراير من العام ، ومتشددة
  . والمخابرات بعدم ممارسة الرقابة علي الصحفاألمنحيث أمر الرئيس عمر البشير ضباط ، 2009
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، 2010 أغسطس 7 ىحت، 2010و ماي19علي الصحف في  األمنية بفرض الرقابة مجدداً األجهزةعادت 
 في !"حقه"بـالعام لجهاز األمن والمخابرات الوطني إنهاء الرقابة علي الصحف متمسكاً  حيث أعلن المدير

  .العودة إلي فرض الرقابة مجدداً

ني  موقع إلكترو ووه،  smcوالمخابرات الوطني في تصريح لـ قال مدير إدارة اإلعالم بجهاز األمن
العديد من الصحف بالتوجيهات  ن الجهاز الحظ خالل الفترة األخيرة التزامإ ":مقرب من األجهزة األمنية

أعضاء الجهاز وتسهيل مهامهم األمر الذي جعل  واإلجراءات التي يتخذها الجهاز إلى جانب التعاون مع
 مناخ الحريات الصحفية السائد بالبالد الرقابة على الصحف تمشياً مع السيد المدير العام يتخذ قراراً بإيقاف

السيد المدير العام رؤساء تحرير الصحف على حسن تعاونهم وتمنى أن تسود روح  كما شكر، ودعمه
القومي  وأن تغلب الرقابة الذاتية على التناول الصحفي مستصحبة ضرورات الحفاظ على األمن المسؤولية

الصحافة والمطبوعات عبر آلية   القانوني المتمثلة في مجلسللبالد ووحدته إلى جانب تفعيل آليات العمل
  ."الصحف ميثاق الشرف الصحفي واتحاد الصحفيين ومجالس إدارات

ن الجهاز يحتفظ بحقه الدستوري في عودة إ" :أكد مدير إدارة اإلعالم بجهاز األمن ،في نفس الوقتو
 وأضاف أن الجهاز حريص على الحريات ، متى ما دعت الضرورة لذلك،جزئية و كانت أكليةً ،الرقابة

   ."السياسية واإلعالمية ما دام هناك اتفاق على عدم المساس بثوابت الوطن ووحدة ترابه

  

  اإلعالمأشكال الرقابة علي الصحف ووسائل 

  :الرقابة المباشرة

األمن ضباط من جهاز ، )بين الساعة السابعة والتاسعة(  وفي أول كل مساء- يومياً–وهي أن  يحضر 
 أن يقدموا لهم ،من ينوب عنهموأ، مديري التحرير و أ،ويطلبون من رؤساء التحرير، إلي مكاتب الصحف

وينزعون منها ، ويقوم ضباط جهاز األمن بقراءة الصحيفة كاملة. مواد الصحيفة كاملة قبل مثولها للطبع
في و .لتي تم نزعها من الصحيفة بمواد أخري بديلة لتلك اباستبدالهايأمرون ، ومواد صحفية معدة للنشر

  .ويعملون علي تعطيل الصحف ومنعها من الصدور، أغلب األحيان يرفض ضباط األمن المواد البديلة



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   2011مبر ديس، عشرلثالث العدد ا، المجلة السودانية لثقافة حقوق اإلنسان وقضايا التعدد الثقافي، احترام
Respect, Sudanese Journal for Human Rights’ Culture and Issues of Cultural Diversity, 13th Issue, December  2011  

 

 
                                                                                            www.sudan-forall.org 
 

 
    

24 

إذ أن هنالك رجال أمن ، لن يسمحوا لها بالذهاب للمطبعة، وإذا لم يراجع ضباط األمن الصحيفة بكاملها
لن تتمكن ، طباعةبالوما لم يكن هناك إذن . طباعةلبا اً وهناك يطلبون إذن.ن يتواجدون بالمطابعوآخر

  .الصحيفة من الصدور في اليوم التالي

ضي بالتوقيع علي تَعهد تق، من ينوب عنهموأ، مدراء تحرير الصحف ويلِزم ضباط األمن رؤساء أو
 التي، خصوصاً المواقع اإللكترونية، عدم نشر أي مادة صحفية تنزعها الرقابة في أي مكان آخربصيغته 

ويصبح لزاماً على ، من الصحف،  فيهااألمني ينزعها الرقيب التيدرجت بعض الصحف على نشر المواد 
  .من ينوب عنهم التوقيع علي هذا التعهد كل مساءورؤساء التحرير أ

  :الرقابة غير المباشرة

 )ي أعالهلمسئول األمناتصريح موضح في نبرة  وكما ه (تم عن طريق التحكم في رؤساء التحريريو
) حظر النشر(وهذا النوع من الرقابة ، وحظر النشر، اختراق الوسط الصحفي، اإلعالنوالتحكم في سوق  

وعلي سبيل  .المحاكم والنيابات، مجلس الصحافة،  والمخابراتاألمن جهاز :تمارسه العديد من الجهات
ي قضية صحفيي صحيفة  عن حظر النشر ف2010في يونيو أعلن مجلس الصحافة والمطبوعات، المثال

، المستشار ونقل المجلس في تعميم مكتوب ممهور بتوقيع رئيس نيابة أمن الدولة. المعتقلين "رأي الشعب"
حظر بأن النشر في الوكانت حجة ، ذر علي األمين وآخرين  حظر النشر في قضية أبو،"ياسر أحمد محمد

   ".يؤثر علي مجريات التحري"القضية من شأنه أن 

  :"الريموت كنترول"طلق عليها الصحفيون  ي /عد عن بالرقابة

ويأمرونهم بعد ،  يقوم ضباط األمن باالتصال هاتفياً برؤساء تحرير الصحف،هذا الشكل من الرقابةفي و
وقد ذكر ". الخطوط الحمراء"ما بات يعرف في العرف الصحفي بـ  ووه، الخوض في موضوعات بعينها

 "السنسرة"ومي بالصحيفة يتعرض لـ  عموده الينأي زهير السراج الكاتب الصحفي بصحيفة السودان
بل وقد قام رئيس التحرير بحجب العمود عن ، والحذف من قبل رئيس تحرير الصحيفة ضياء الدين بالل

 يحجب ل" :زهيركتب و .وبعدها تم فصل زهير من الصحيفة، ة مرات في فترة خمسة أشهرسالنشر خم
ن رئيس تحرير أ وقال زهير". عمدةأ تولى فيها رئاسة التحرير خمسة ي التشهرأ فترة الخمسة يضياء ف

!. 29من ضمنها انتقاد الحكومة،  بعدم الخوض فيهاهيطالب" خطوط حمراء"الصحيفة كان يحدد له محاذير و
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 من اًويتهم عدد، وهذا مؤشر خطير يدل علي تحكم رؤساء التحرير والناشرين في رأي الكتاب والصحفيين
  !هم بالوالء لجهاز األمنءيين رؤساالصحف

  :الرقابة الذاتية

إلي مراقبة أنفسهم وعدم تناول  يلجأ الصحفيون،  القيود والتهديدات التي يتعرضون لهاوطأةتحت 
 وعدم واالنتهاكات؛ بل وعدم كشف الفساد " الخطوط الحمراء"  بعدم تجاوزوااللتزام، "الحساسة"المواضيع 

تحت  ميهأ في التعبير عن رم ممارسة حقهفسهم عنالصحفيون من تلقاء أنمنع توي .نقد السياسات السالبة
  .وطأة القيود المفروضة عليهم

  : تعطيل الصحف عن طريق الرقابة األمنية السابقة للنشر

صدور  2008وقد شهد العام  خصوصاً، اشتدت وطأة الرقابة علي الصحافة المكتوبة، 2008في العام 
 تعطيل العديد من الصحف عن إلىوأدت وتزايدت حدة الرقابة ، والمعارضة بعض الصحف الناقدة

 "الميدان" صحيفتي لم تصدر ،علي سبيل المثالف .هدفت الصحف الناقدة حديثة الصدورواستُ، الصدور
بسبب إجراءات الرقابة السابقة للنشر التي ، 2008  يوليو28الثالثاء صباح يوم في  "أجراس الحرية"و

 27 االثنين مساء ،األمن ووقد حذف مندوب، ز األمن والمخابرات علي الصحف السودانيةيفرضها جها
،  تسع مواد بكاملها"أجراس الحرية"ومن صحيفة ،  عشر مواد بكاملها"الميدان"من صحيفة ، 2008 ويولي

ة مما أفقد وحذف عدد من الفقرات المهمة والمؤثر .باإلضافة إلي التدخل في السياسة التحريرية للصحيفتين
 األمن وحذف هذا الكم الكبير من المواد ي هذا التدخل من قبل مندوبىوقد أد. المواد معناها ومغزاها

  . تعطيلهما عن الصدورإلىالمعدة للنشر من الصحيفتين 

   مرحلة ترويض رؤساء التحرير

ن أقرر ، افة بنجاح غير المعقولة في تطويع الصحاألساليب يجرب كل تلك أن األمن استطاع جهاز أنبعد 
ن أير الصحف يلزمهم فيها برؤساء تحرإلى وامر مكتوبة أ أرسلن أ وكان ذلك ب،بعد من ذلكأيخطو 
 ىدأ ،لكن.  مقار الصحفإلىن يأتي ضباط الجهاز أ من  من صحفهم لدي مقر الجهاز بدالًهم نسخاًيسلمو
 بعض حيث رفض، 2008نوفمبر   مطلعفي األمن بين رؤساء التحرير وضباط األزمة تفاقم إلىذلك 

كان ضباط األمن في السابق يزورون الصحف  ،فكما ذكرنا. رؤساء التحرير هذا األمر بوصفه إهانة لهم
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ويصدرون تعليمات لرؤساء التحرير بإلغاء مقاالت ، ون المواد التي ستنشر في اليوم التاليأويقر، ليالً
  . وكلها ذات طابع سياسي ومطلبي،ونقدية" حساسة"

، رأي الشعب، خرطوم مونيتر، أجراس الحرية،  الميدان:على خلفية ذلك اإلخطار قررت صحف
احتجاجاً علي الرقابة السابقة للنشر التي يفرضها  ،2008  نوفمبر11االحتجاب عن الصدور يوم الثالثاء 

 الحرية من  صحيفة أجراسوكانت األجهزة األمنية قد منعت سابقاً، جهاز األمن والمخابرات علي الصحف
  .مع طلب مثول مسئولي الصحيفة أمام أجهزة األمن للتحقيق، الصدور لمدة ثالثة أيام

 عن توقفها عن وخرطوم مونتر، وسيتزن، والميدان، ورأي الشعب، أجراس الحرية أعلنت صحف
 وقد نفذت االعتصام فعلياً، الصدور احتجاجاً علي ممارسات األمن القمعية تجاه الصحف والصحفيين

 وأصدرت الصحف المتوقفة عن الصدور بياناً، وخرطوم مونتر، وأجراس الحرية، ي الشعبأور، الميدان
, ظلت العديد من الصحف السودانية الصادرة بالعربية واإلنجليزية" : للشعب السوداني جاء فيهموجهاً

بفرض وممارسة ، تتعرض لحملة شرسة من قبل جهاز األمن والمخابرات الوطني، اليومية واألسبوعية
وتصل الرقابة القبلية إلى حد نزع . من أخبار وأعمدة ومقاالت، رقابة يومية على كل ما يكتب بالصحف

وحرقها ، ومصادرة الصحيفة، إلى جانب منع الصدور، وإزالة صفحات بأكملها، وحجب األعمدة، األخبار
ير واضحة من قبل الحكومة وجهاز حتى معاي وأ، مبررات ووليس هناك أي أسباب أ! بالنار بعد طباعتها
ً واضحاً ، األمن والمخابرات الذي يقوم بتنفيذ هذه األعمال التي تعيق عمل الصحفيين وتشكل انتهاكا
قوى المعارضة  مع وأ  مع الحركة الشعبيةسواء،  والتفاقيات السالم الموقعة2005لعام  للدستور االنتقالي

وتعرضها للكثير من الخسائر ، له من مضايقات تعيق أداءها احتجاجاً على ما تتعرض ،لذلك. األخرى
 إلى جانب ،سيتزنووالميدان وخرطوم مونيتر ، ورأي الشعب، دخلت صحف أجراس الحرية، المادية

في اعتصام لمدة ثالثة أيام وإضراب عن ، ومنظمات المجتمع المدني، والكتاب، العديد من الصحفيين
  . بمختلف الصحف،  تضامن ووحدة وصالبة الصحفيينتجلت فيه قيم، الطعام ليوم واحد

 استمرار الرقابة بكل أشكالها على الصحف يحجب المعلومات والحقائق عن سائر أكد الصحفيون علي أن
ويؤكد يومياً إصرارـ المؤتمر الوطني ـ على التمسك ، ويطعن في جدية ومصداقية الحكومة، المواطنين

وعدم رغبته في إحداث أي تحول ، وانتهاكه حقوق اإلنسان، شر والتعبيروعدم احترامه حرية الن، بالسلطة
إن التراجع الخطير في الحريات . مما يجعله مهدداً الستقرار ووحدة البالد، ديمقراطي حقيقي بالسودان

يساهم في تخريب النسيج االجتماعي ويهدد ، ومنهج تعامل األجهزة األمنية، وحرية الصحافة، العامة
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ويبقى المدخل لتصحيح . تؤدي لتعميق األزمة السودانية، وينذر بحرب أهلية متصاعدة،  الوطنيةالوحدة
لتتماشى ، مسار الحياة السياسية والتشريعية في السودان في تعديل كل القوانين المتعلقة بالحقوق والحريات

   30.األمن والصحافةوفي مقدمتها قانوني ، مع الدستور

وخرطوم مونتر عن الصدور واعتصام ، ورأي الشعب،  الحريةوأجراس، ترك احتجاب صحف الميدان
 مواقف  دولية عديدةى وقد دعمت قو. البالغ علي مسيرة الحريات الصحفية في السودانأثرهالصحفيين 

وحدا هذا االعتصام بشبكة ، رفع القيود علي حرية التعبيربالصحفيين وطالبت الحكومة السودانية 
ن أن تنظم اعتصاماً ووقفة احتجاج أمام البرلمان احتجاجاً علي التدخالت األمنية وقمع الصحفيين السودانيي

  .الصحفيين ومؤسساتهم الصحفية وانتهاك حقهم في التعبير

 يلفتوا انتباه مجلس الصحافة والمطبوعات أنحاول الصحفيون ، مع تزايد حدة الرقابة األمنية السابقة للنشر
 قانونية في حماية حرية التزاماتوتقع عليه ، ي منح التراخيص للصحفيعمل عل، مجلس معين ووه(

 "الميدان"فتقدمت صحيفة ،  هذه االنتهاكات الجسيمة ضد حرية الصحافة وحرية التعبيرإلى) الصحافة
 نوفمبر 11 الرقابة األمنية على الصحف بتاريخ إجراءاتبمذكرة احتجاج مكتوبة لرئيس المجلس ضد 

واستنكرت ،  المجلس المسئولية في الوقوف ضد الرقابة التي يمارسها جهاز األمنحملت فيها، 2008
  . ممارسة األمن للرقابة ضد الصحف في ظل وجود المجلسالمذكرة

تجد معارضة مبدئية من ) قبلية وبعدية ومباشرة وغير مباشرة( الرقابة األمنية إن ": المذكرةوأوردت
وإذ : "وتابعت المذكرة ".نحاز مجلسكم للوقوف ضدها بحزمونتطلع صادقين أن ي، المجتمع الصحفي

التي تشكل ، وأن يسعى لتطوير المهنة، يفترض في مجلس الصحافة أن يدافع عن حرية الصحافة والتعبير
، فإننا نناشد مجلسكم بالوقوف ضد الرقابة األمنية، الرقابة األمنية أكبر حجر عثرة في استقرارها ونمائها

لإلنصات ، التي يتبع لها جهاز األمن ومجلس الصحافة، لتقدم بالنصح لرئاسة الدولةوا، وإعالن ذلك
  ."لصوت العقل والحكمة ورفع الرقابة األمنية عن الصحف فوراً

 عن حريتهم وحقهم في التعبير حيث نفّذ أكثر الصحفيون دفاعاتحرك ، 2008 نوفمبر 17االثنين يوم في 
عتصاماً سلمياً أمام مبنى البرلمان السوداني بدعوة من شبكة افية صحفياً وصح) 150(ائة وخمسين من م

 وتطالب "انتهاك للدستور" رفع فيه الصحفيون شعارات تندد بالرقابة وتصفها بأنها .الصحفيين السودانيين
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نجم من الدستور االنتقالي الذي ) 39(بحقوق الصحفيين في النشر وممارسة الحرية التي كفلتها لهم المادة 
  .2005ن اتفاقية السالم الشامل الموقعة في ع

  
   التعبير حريةاجية لمناهضة انتهاكاتجت من الصحفيين في وقفة احمجموعة 

صحفياً وصحفية ممن تجمعوا أمام مبنى البرلمان للتنديد بالرقابة ) 63(ن ياعتقلت الشرطة ثالثة وست
 األمن المتواجدة أمام البرلمان السماح وكذلك رفضت قوات، واالحتجاج علي قمع حرية الرأي والتعبير

للصحفيين والصحفيات بدخول مبنى البرلمان األمر الذي دفع بعض النواب إلى مخاطبة التجمع واستالم 
 وفاروق أبو، حيث خاطبهم ياسر عرمان رئيس كتلة الحركة الشعبية بالبرلمان، المذكرة من أمام البرلمان

بعد ، ووممثل لكتلة دارفور بالبرلمان، وممثل لكتلة الشرق، يمقراطي ممثل كتلة التجمع الوطني الدىعيس
صحفياً ) 38(صحفية و) 25(اعتقلت و حضرت عربات الشرطة ،مخاطبة المتجمهرين واستالم المذكرة

 بعدها تم إطالق سراحهم بالضمان ،حيث تم احتجازهم بقسم شرطة أم درمان جنوب لمدة تسع ساعات
  .الشخصي

 الدكتور مرتضي الغالي رئيس تحرير صحيفة أجراس الحرية :يين الذين تم اعتقالهمومن أبرز الصحف
 اإلعالم وأستاذواألستاذ فيصل محمد صالح الكاتب الصحفي ، وأستاذ اإلعالم بالجامعات السودانية

 طلقوُأ،  رئيس هيئة تحرير صحيفة أجراس الحرية، الحاج وراقاألستاذوالكاتب الصحفي ، بالجامعات
  .هم بعد ساعات من االعتقالسراح
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وعقب إطالق سراح الصحفيات والصحفيين عقدت شبكة الصحفيين السودانيين مؤتمراً صحفياً بصحيفة 
والتوقف عن ، من تسع صحف اإلضراب الصحافة أوضحت فيه تفاصيل ما حدث وأعلنت فيه أكثر

وتعرض الصحفيات والصحفيين احتجاجاً على الرقابة ، 2008نوفمبر  18 ،الصدور صبيحة يوم الثالثاء
  .لالعتقال والمعاملة التي ال تليق بكرامتهم ومصادرة حقهم في التعبير

لرقابة األمنية السابقة ل  مناهضأكبر توقف احتجاجي للصحف، 2008 نوفمبر 18الثالثاء شهد يوم 
 ىحتجاجاً علا عن الصدور) نجليزيةإ عربية و،سبوعيةأيومية و(أعلنت تسعة صحف سياسية حيث ، للنشر

وصحفية أمام مبنى البرلمان صحفياً ) 63(واستنكاراً لتوقيف واعتقال ، الرقابة والممارسات األمنية القمعية
حتجاجات على الرقابة المفروضة على الصحف والدعوة لسن قانون جديد يكفل حرية الرأي ابسبب 
  .والتعبير

، وأجراس الحرية،  الميدان: علي الرقابة هي توقفها عن الصدور احتجاجاًأعلنتوالصحف التسعة التي 
  .واأليام، وخرطوم مونتر، واألخبار، واألحداث، والصحافة، والسوداني، ورأي الشعب

وتشديداً في قمع حرية ، هجمة شرسة علي الحريات الصحفية في السودان 2009شهد مطلع العام 
 ىعل  والمخابراتي يفرضها جهاز األمن الوطن سيما وأن الرقابة السابقة للنشر التي، الالصحافة والتعبير
 . وتتزايد حدتها وشراستها يوماً بعد يوم.2008 منذ فبراير انقطاعظلت متواصلة بال  الصحف السودانية

 10شهد يوم الثالثاء  فقد ،وعلي سبيل المثال .واستهدفت الرقابة تعطيل الصحف ومنعها من الصدور
حيث ، عن الصدور بسبب إجراءات الرقابة األمنية السابقة للنشر "نالميدا"تعطيل صحيفة ، 2009فبراير 

 وردتهاأ وهي أخبار سياسية ،يضاً بحذف أربعة أخبارأمني بحذف كلمة الميدان كما قام قام الرقيب األ
 والتعليق السياسي ى، علي حذف الخط الرئيسي من الصفحة األول عالوةًى،العديد من الصحف األخر

 كل ذلك .اول النزاع في دارفور وتداعياته الراهنة والمخرج األمثل لحل هذه القضيةبكامله وكان يتن
 و أ)مواد ربعأ( ما بين حذف مواد بالكامل ى وقد طالت هذه الهجمة ست صفحات أخر.بالصفحة األولي

  .اهاحذف عدد من الفقرات المهمة والمؤثرة في العديد من المواد المعدة للنشر مما أفقدها معناها ومغز

 . مما تعذر معه صدور الصحيفة، مادة16 العدد من صحيفة الميدان ذلكبلغت جملة المواد المحذوفة من 
 فبراير 11إذ أرسلت الصحيفة في يوم ، وتشتكي إدارة صحيفة الميدان من تحامل ضباط األمن عليها

وتوضح ، قابة األمنيةتعبر فيه عن رفضها للر،  مفتوح إلي مدير جهاز األمن والمخابراتاحتجاجخطاب 
نود اإلحاطة بأن " :وأورد الخطاب. فيه تحامل مندوب األمن المكلف بممارسة الرقابة علي الصحيفة
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 ،المندوب المكلف من قبلكم بالرقابة القبلية علي صحيفة الميدان يتحامل علينا كثيراً وبصورة واضحة جداً
ذلك أن . عدمه بنشر المواد في الصحف وماح ألدرجة أننا أصبحنا ال ندري علي أي المعايير يتم الس

 أن النشر فيها ىالرقيب المعني يقوم وبتعسف شديد بحذف العديد من المواد من صحيفة الميدان بدعو
 وبين أيدينا العديد من األمثلة علي ما ذهبنا . في حين أن نفس هذه المواد تنشر في صحف أخري،محظور

  .إليه

وزدات حدتها بصورة أكثر ، شر التي يفرضها جهاز األمن علي الصحفتواصلت الرقابة السابقة للن
  .ضراوة مع إرهاصات قرار المحكمة الجنائية الدولية

وإرسال إشاراتهم للصحفيين ، وبدأ المسئولون في أجهزة الدولة بنشر تهديداتهم في وسائل اإلعالم الرسمية
أمر ، وتكامالً مع هذا النهج الرسمي للدولة. اباًيج إوبالكف عن الخوض في أمر المحكمة الجنائية سلباً أ

ضباط األمن الذين يراقبون الصحف مديري تحرير عدد من الصحف بقرار الكف عن الكتابة في موضوع 
أجراس الحرية  والميدانيفتي موضوعاً من صح 20 ـوقد حذفت موضوعات تفوق ال .31المحكمة الجنائية

  . واحدأسبوعفي مدة ، تتناول موضوع المحكمة

 تم تجميد الحسابات ،تحديداً 2009 فبراير 25يوم وفي ، المشحون بالتوترات والتهديدات وفي هذا الج
أعلن المدير العام ، 2009 فبراير 26وفي يوم  .المصرفية لمركز الخرطوم لحقوق اإلنسان وتنمية البيئة

عن تحذير شديد اللهجة للمؤيدين ، "قوش" الفريق أول صالح عبد اهللا ،لجهاز األمن والمخابرات الوطني
سنقطع يده ورأسه  "إن كل من يحاول إدخال يديه إلنفاذ مخططاتها، وقال. للمحكمة الجنائية الدولية

  .32"فيها ألنها قضية ال مساومة، وأوصاله

، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية قرارها الخاص بتوقيف الرئيس عمر البشير، 2009 مارس 4يوم في 
علي كل ما ينشر بالصحف الصادرة ، شددت األجهزة األمنية إحكام قبضة الرقابة القبلية، ا التاريخومنذ هذ

بل وأعلنت األجهزة األمنية والشرطية بواسطة ، خصوصاً ما يكتب حول المحكمة الجنائية، في الخرطوم
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إن ،  منزوع الجنسيةواعتبارهيؤيدها من السودان  وقياداتها بطرد كل من يتحدث عن المحكمة الجنائية أ
  .كان مواطناً سودانياً

إبعاد عشر  وه،  عمر البشيريبتوقيف الرئيس السودان، وكان أول رد فعل علي قرار المحكمة الجنائية
وإغالق ثالث منظمات وطنية ومصادرة ، منظمات دولية عاملة في المجال اإلنساني من السودان

حقوق اإلنسان وتنمية البيئة في الرابع من مارس عقب وتضمن ذلك إغالق مركز الخرطوم ل، ممتلكاتها
 اآلخر حول إبعاد المنظمات الدولية يمنعت الصحف من نشر الرأو.إعالن قرار المحكمة بربع ساعة

  .إغالق الوطنيةو

الصحافة ووترك إغالق مركز الخرطوم لحقوق اإلنسان وتنمية البيئة أثره علي مسار حرية التعبير 
حيث كان المركز يعمل علي تدريب وتأهيل الصحفيين علي مهارات العمل ،  السودانحقوق اإلنسان فيو

، )جهر ("صحفيون لحقوق اإلنسان"ويستضيف شبكة ، الصحافةوالصحفي وحقوق اإلنسان وحرية التعبير 
 أيضا  يعمل المركزكانكما ،  حق التعبير وحقوق اإلنسانانتهاكاتالتي تعمل في مجال رصد وتوثيق 

  .ديم العون القانوني للصحفيين المالحقين من قبل السلطاتعلي تق

أن تضرب خط الدفاع   قصدت الحكومة السودانية،بإغالق مركز الخرطوم لحقوق اإلنسان وتنمية البيئة
ية والمدافعين عن حر، وأرادت بذلك أن تشل حركة حقوق اإلنسان.األول للمدافعين عن حقوق اإلنسان

ضطرار قيادته لمغادرة البالد  نشطاء وقيادة المركز إلي ستهداف ومضايقةا أدي وقد. التعبير في السودان
عتقاالت االوالتحقيقات واإلستدعاءات وفى ذروة حملة أمنية من التضييق ،  فبراير18و 17قسراً فى 

  .البدنىووصلت مرحلة التعذيب النفسى ، األمنية

 وتسبب في تعطليها عن الصدور بشكل مباشر ،"الميدان"لم تصدر صحيفة ، 2009 مارس 17 الثالثاءيوم 
  .إجراءات الرقابة المسبقة التي يمارسها ضباط األمن علي الصحف

أجراس " منع جهاز األمن الوطنى والمخابرات صحيفة، 2009 مارس 19الخميس وفي ذات اليوم 
علق بتغطية مؤتمر  آخر يتاًخبرو ، من الصدور لنشرها خبر محاكمة الكاتب الصحفي الحاج وراق"الحرية

وقد أرسل . "الشحاذين"ـاعيل عندما نعت الشعب السوداني بصحفي لمستشار الرئيس مصطفي عثمان إسم
  .يدون الحصول على إذن قضائ، نفذوا إيقاف الطباعة،  المطبعةإلىجهاز األمن خمسة من ضباطه 
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،  من الصدور"الحريةأجراس " صحيفة – ى مرة أخر–منع جهاز األمن ، 2009 مارس 20يوم الجمعة 
صاحب "فية خبر أوردته الصحيفة يتعلق بـوقد جاء هذا المنع على خل، وذلك لليوم الثاني علي التوالي

من تنظيم سياسي حاكمالحتيالض شركة بيع بالتقسيط يتعر " .  

 وفقا لما ورد في بيان، وذلك، "الميدان"لم تصدر صحيفة ،  2009 أبريل 14الثالثاء في صباح يوم 
نسبة للتدخل السافر لمقص الرقيب األمني بحذف عدد كبير من المواد مما أدي لتعطيل "، الصحيفة

: حيث أورد البيان، ستهداف الرقابةالصحيفة في بيانها أنها باتت محل  وقالت ا".الصحيفة عن الصدور
ن منذ فترة ليست تستهدف صحيفة الميدا، وقد أصبحت هذه اإلجراءات الرقابية األمنية السابقة للنشر"

نتهاك صريح لحقنا في حرية التعبير اوفي ، وبصورة متعسفة وتنطوي علي تحامل واضح، بالقصيرة
  33". وكافة العهود والمواثيق الدوليةاالنتقاليوالنشر الذي كفله الدستور 

 بسبب الرقابة السابقة للنشر عن الصدور" الميدان"وهذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها تعطيل صحيفة 
 17 فقد حذف الرقيب األمني ، لبيان الصحيفةووفقاً. وإجراءات رجال األمن والمخابرات المتعسفة تجاهها

  .مما تعذر معه صدور الصحيفة،  من العددهاموضوعاً بكامل

، صدورمن ال "أجراس الحرية"نع جهاز األمن والمخابرات صحيفة  م،2009 أبريل 25السبت في يوم 
ن أ، لوكاالت أنباء، وصحفيين وإداريين بالصحيفة، رئيس تحرير الصحيفة، وقال الدكتور مرتضي الغالي

ومن بينها حذف ، جهاز األمن بات يستهدف الصحيفة بصورة واضحة ويعمل علي تعطيلها بكل السبل
  .مواد معدة للنشر

عام  الصدور للمرة الثالثة منذ مطلع  عن"الميدان"تم تعطيل صحيفة ، 2009و ماي5الثالثاء وفي يوم 
وذلك أيضاً بسبب إجراءات الرقابة السابقة للنشر التي يمارسها جهاز األمن والمخابرات علي ، 2009

 :وقالت الصحيفة في بيانها . من المواد المعدة للنشر مادة13ًاألمن  وفقد حذف مراقب، الصحف السودانية
 احترامكتعبير واضح علي عدم ،  باليوم العالمي لحرية الصحافةفاالتاالحتيجئ هذا التعطيل متزامناً مع "

 الرقيب األمني علي تسع اعتديفقد ، الحكومة السودانية وجهاز مخابراتها لحرية الصحافة والتعبير والنشر
صفحات من ستة عشر صفحة من صفحات العدد الذي كان يحتوي علي ملحق خاص بمناسبة أول 
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أمام هذه اإلجراءات المتعسفة " : مايو5وأضاف البيان الصادر يوم الثالثاء  .)المىعيد العمال الع(وماي
  ."والرقابة الصارمة لم يكن أمامنا من خيار سوي عدم صدور الصحيفة صباح اليوم

 وساهم في ذلك بصورة مباشرة ،"أجراس الحرية"لم تصدر صحيفة ،  2009و ماي6األربعاء يوم في 
فقد حذفوا من العدد المعني ، ابرات الذين يباشرون مهمة الرقابة علي الصحيفةضباط جهاز األمن والمخ

يس تحرير مرتضي الغالي رئ .وقال د . تعذر صدور الصحيفةى إلىمما أد، اً موضوع15أكثر من 
إنها المرة التاسعة التي يتم فيها تعطيل الصحيفة عن " "لجنة حماية الصحفيين"صحيفة أجراس الحرية لـ 

  34."2009 منذ ينايرالصدور

) البرلمان( صحفياً وصحفية داخل مقر المجلس الوطني 70عتصم حوالي ا،  2009و ماي19في يوم 
الذي كان من المقرر ،  2009 علي مشروع قانون الصحافة والمطبوعات لسنة احتجاجا، بأمدرمان

، ـمشروع قانون الصحافة التي كان مقرراً فيها إجازة ـوفي ذات الجلسة  . اليومذلكإجازته في جلسة 
وعقدوا مؤتمرا صحفياً لتوضيح .  مع الصحفيينتضامناً،  نائباً برلمانيا168ً من الجلسة حوالي انسحب

 10 ي ف،ُأجيز المشروع الحقاًو، وقد تم تأجيل إجازة مشروع القانون في تلك الجلسة .موقفهم من القانون
  .2009 ويوني

فإن حذف ، 35وبحسب مصادر بالصحفية ، "األخبار" تصدر صحيفة لم،  2009و ماي26الثالثاء وفي يوم 
  .عدد كبير من المواد المعدة للنشر بواسطة الرقابة المسبقة ساهم في تعطيل الصحيفة

، بسبب إجراءات الرقابة األمنية السابقة للنشر، "أجراس الحرية" لم تصدر صحيفة ،2009و يوني10يوم 
  .ات متعددة ومتكررة تعطيل الصحيفة لمرىالتي عمدت إل

 بسبب إجراءات الرقابة السابقة "أجراس الحرية"لم تصدر صحيفة ، 2009 ويوني 27السبت في يوم 
  .وقد تم حذف العديد من المواد مما تعذر معه صدور الصحيفة، للنشر
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بقة جراءات الرقابة الساإبسبب ،  لم تصدر صحيفة السوداني اليومية،2009 سبتمبر 9 األربعاءيوم وفي 
  . والمخابرات علي الصحف السودانيةاألمنالتي يفرضها جهاز ، للنشر

  
  إقرار الرئيس بممارسة الرقابة القبلية علي الصحف

األمر الذي اعتُبر ،  الصحفلي الرقابة عإنهاءأعلن الرئيس عمر البشير ، 2009 سبتمبر 27يوم في 
 الجهات أن إذ، بعلمه ومباركته اإلعالموسائل ن هنالك رقابة صارمة كانت تُمارس علي بأ فعلياً إقراراً

   !اإلعالم هنالك رقابة علي الصحافة ووسائل أنالتي كانت تمارس الرقابة كانت تنكر 
  

أعاد جهاز ، 2010و ماي19األربعاء في يوم ف، لم تدم فرحة الصحفيين السودانيين بهذه الحرية طويالً
وبدأ .  مجدداًاإلعالم ووسائل  السابقة للنشر علي الصحفةاألمني والمخابرات الوطني فرض الرقابة األمن

صادر جهاز األمن والمخابرات ، 2010 و ماي19األربعاء في مساء  و.مسلسل تعطيل الصحف من جديد
 مقصه ىكما تعد . صدورها في اليوم التالي مما حال دون" أجراس الحرية"العديد من المواد من صحيفة 

  . غابتا عن منافذ التوزيعف ،بنفس اليوم" السوداني" و"حافةالص " يالرقابي على صحفيت
  

 أن ىإن عودة الرقابة تأكيد عل" ": فايز الشيخ السليك،وقال رئيس تحرير أجراس الحرية باإلنابة
 ىوالدليل عل،  أن هذا النظام ال يتصالح مع الحرياتىوعل،  قدمت النسخة الرابعة من اإلنقاذاالنتخابات

هذه أشرس هجمة علي الصحافة ": وأضاف. استدعاءات ومساءالت ومحاكمات للصحفيينذلك ما يتم من 
 الهجمة السابقة علي الحريات الصحفية كانت عبارة عن رقابة سابقة أنإذ ، السودانية في تاريخها القريب

 واالعتقاالت  حيث تفرض الرقابة بجانب المحاكمات،أكثر ضراوةً ولكن ما يتم اآلن ه ،للنشر
 هذه الرقابة أن وقال .ستدعاءات التي يتعرض لها الصحفيون بواسطة مجلس الصحافة ونيابة الصحافةواال

  36.ال تشمل جميع الصحف ولكنها تستهدف صحف بعينها من بينها أجراس الحرية
  

 التي تمت لسياسيين االعتقاالتوكانت المواد الصحفية التي حذفها مقص الرقيب األمني تتناول أخبار 
وأخبار عن رئيس حركة العدل ، بجانب مقاالت تنتقد الهجمة علي الحريات، ن في مطلع األسبوعوصحفيي

   .إبراهيموالمساواة الدكتور خليل 
  

 ة للنشربقوكانت الرقابة األمنية السا، "أجراس الحرية"لم تصدر صحيفة ، 2010و يوني3في يوم الخميس 
، الجمعة، الخميس( متتالية أياممن الصدور لثالثة لم تتمكن ، حيث قد تسببت في تعطيل صدور الصحيفة
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تعليق صدور   صحيفة أجراس الحريةإدارةأعلن رئيس مجلس ، 2010و يوني6األحد وفي يوم  ).السبت
احتجاجاً علي الرقابةىسمالصحيفة ألجل غير م .  

  

ارسون الرقابة جهاز األمن الذين يم ووكان مندوب، لم تصدر صحيفة الميدان، 2010و يوني6األحد يوم 
نه يحتوي علي أ من المطبعة بحجة األحدقد صادروا عدد الميدان المفترض صدوره يوم ، علي الصحف

وكانت الميدان قد ابتدرت ، وقضايا التعذيب، ضراب األطباءامثل قضية ، مواد صحفية ممنوع النشر فيها
ذيب في السودان الذي يتناول ملف قضايا التع وه، مسكوت عنه في الصحافة السودانيةالنشر في ملف 

  .بالتوثيق واإلفادات الواردة من الضحايا
  

 بسبب أيضاًوذلك ،  واحدأسبوعلم تصدر الميدان للمرة الثانية خالل ، 2010و يوني8الثالثاء يوم 
الذي أمر العاملين بالمطبعة بتسليمه نسخ ، منقبل مثولها للطبع بواسطة جهاز األمصادرتها من المطبعة 

لم تصدر الميدان للمرة ، 2010و يوني15الثالثاء  وفي .ان قبل مثولها للطباعة وقام بمصادرتهاالميد
وظلت ، وتم تعميم األمر علي كافة المطابع المطابع،  بعدم طباعتها نهائياًنوأمر مندوب األم، الخامسة

  .  أمر قضائي لمدة شهرينأيالميدان ممنوعة من الصدور بدون 
  

 متتالية أيامواستمرت في توقفها  لثالثة  ،  الحريةأجراسلم تصدر صحيفة ،  م2010و يوني4يوم الجمعة 
أعلن رئيس  ، 2010 يونيو6األحد وفي يوم ، بسبب الرقابة األمنية السابقة للنشر) األحد، السبت، الجمعة(

تعليق صدور الصحيفة ألجل غير مسمي ، في مؤتمر صحفي،  صحيفة أجراس الحريةإدارةمجلس 
 من التعليق احتجاجاً علي التدخالت أياموعاودت الصحيفة صدورها بعد سبعة  .جاجاً علي الرقابةاحت

  .األمنية والرقابة السابقة للنشر
  

جهاز األمن الذين يمارسون الرقابة  ووكان مندوب،  لم تصدر صحيفة الميدان،2010 و يوني6يوم األحد 
 ىنه يحتوي علأ من المطبعة بحجة األحدوره يوم قد صادروا عدد الميدان المفترض صد، علي الصحف

وملف قضايا التعذيب الذي كان يوثق ،  األطباءإضرابمثل قضية ، مواد صحفية ممنوعة النشر
  .لممارسات األمن القمعية

  

 بسبب أيضاًوذلك ،  واحدأسبوعلم تصدر الميدان للمرة الثانية خالل ، 2010 يونيو8يوم الثالثاء 
 العاملين بالمطبعة بتسليمه نسخ أمرالذي ، منقبل مثولها للطبع بواسطة جهاز األبعة مصادرتها من المط

  .الميدان قبل مثولها للطباعة وقام بمصادرتها
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 واحد أسبوعغابت الميدان عن منافذ توزيع الصحف للمرة الثالثة خالل ، 2010و يوني10  يوم الخميس
ذ إ ، كاملأسبوع تكون الميدان قد غابت عن قرائها لمدة  وبهذا، والثالثاءاألحد لم تصدر يومي إذ، فقط

في المرات الثالث  . من الصدور لثالث مراتاألمنوقد منعها ، األسبوعنها تصدر ثالث مرات فقط في أ
وقد أعاد جهاز األمن فرض ،  المطبعة ويصادرون نسخ الميدان قبل مثولها للطباعةىإل األمنيذهب رجال 

، رفضها لفرض الرقابة،  الصحيفة في بيان لهاوأعلنت، بقة للنشر علي صحيفة الميدانالرقابة األمنية السا
  .وظلت تصدر في نسخة إلكترونية فقط، وتوقفت عن الصدور في نسختها الورقية

  

عادت الرقابة األمنية علي الصحف ... " :2010 يونيو12بتاريخ وقال البيان الصادر من صحيفة الميدان 
كان وال  .كشف جرائم النظام ونقد سياساته وا من تغطية أخبار الحركة الجماهيرية أبهدف منعه مجدداً

دستورية طالما كفل دستور السودان   ألنها غير،"الميدان"زال موقفنا المعلن رفض الرقابة األمنية علي 
قيب وبسبب رفضنا لتوجيهات الر .واضحة وصريحة  حرية النشر والتعبير بنصوص2005االنتقالي لعام 

األعداد الثالثة الماضية من   منع جهاز األمن طباعة،الصحفية األمني بشأن حذف بعض الموضوعات
 ويوني 8الثالثاء ،  يونيو6أيام األحد  والتي كان مفترضاً صدورها 2228 /2227 /2226 الصحيفة باألرقام

  ." يونيو10والخميس 
 

المعلن بعدم السماح ألفراد األمن  نؤكد ذات الموقف ،إننا إذ ندين ونستنكر هذه الرقابة" :وأورد البيان
، مقر الصحيفة طالما أننا نمارس حقاً كفله لنا الدستور  علي المواد الصحفية قيد النشر من داخلباإلطالع

 رداً كما ى دون أن نتلقىالصحافة والمطبوعات والجهات المختصة األخر  لمجلسىوكنا قد رفعنا شكو
  .) جرت العادة

  
   حماية الدستورى يعيد فرض الرقابة بدعوالرئيس

 رئيس الجمهورية رسمياً إعادة فرض الرقابة األمنية السابقة للنشر أعلن، 2010 و يولي6 في يوم الثالثاء
  .37!!"عادة فرض الرقابة بهدف حماية الدستورإ إن" :وقال في تصريحات للصحف، علي كافة الصحف

، وبحسب المناخ السياسي العام، بحسب المزاج السلطوي واألمنيظلت الرقابة تتراوح بين فرضها ورفعها 
حيث حضر منودبون من األمن مساء ، 2011 فرض الرقابة بصورة رسمية مطلع العام األمنوقد عاود 
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وطلبوا من العاملين بالمطبعة " أجراس الحرية"لي المطبعة التي تطبع صحيفة إ، 2011 يناير 30 األحد
 األمن لممارسة الرقابة المسبقة علي أجهزةعودة   الذي أكداألمر،  قبل الطبع نسخة للمراجعةإعطاءهم
 وأمروا ى مرة أخرعادوا، ن قاموا بقراءتهاأعمالء األمن بطباعة الصحيفة بعد ن سمح أوبعد  .الصحيفة

، لسليكوقال فايز الشيخ ا .ثم قاموا بعد ذلك بمصادرتها من المطبعة،  تسليمها لشركة التوزيعمجدداً بعدم
ن مصادرة الصحيفة تعكس حالة الهلع إ ":في مقابلة، باإلنابة الحرية أجراسرئيس تحرير صحيفة 

وهذه األنظمة الشمولية ، والخوف التي تعيش فيها الحكومة السودانية بسبب رياح التغيير التي تعم المنطقة
  ".38األولتري في الصحافة عدوها 

  
   يام بعملهم علي الصحفيين أثناء القاالعتداء/ 2

بجانب الرقابة  يتضح أنه ،عمال الرقابة الممنهجة لقمع حرية الصحافة والرأي والتعبيرأ ىإل بالنظر 
 استخداماً من قبل الحكومة لقمع الصحفيين وتقييد حريتهم وحقهم في األكثرفإن النمط ، المسبقةاألمنية 
الصحفيين عمل  وإعاقة،  أثناء القيام بعملهماإلعالمييناالعتداء علي الصحفيين والمعاونين  وه، التعبير

وهذا النمط من االنتهاكات تتبعته الحكومة السودانية بشكل منهجي  .األحداث نقل في اإلعالمووسائل 
 فقد اعتقل جهاز ،وعلي سبيل المثال. التي تقترفها اإلنسانحقوق  علي انتهاكات عتيمالت والهدف منه ه
 لمظاهرات مناهضة ه تغطيتأثناء محمود إبراهيممصور قناة الجزيرة ، 2008 أغسطس 30األمن في يوم 

 التي كانت توثق وصودرت كاميرته وأجبروه علي مسح الصور.  األسعار بوسط الخرطومالرتفاع
  . بحق المتظاهريناألمنية وحشية وانتهاكات جسيمة اقترفتها الشرطة واألجهزة العتداءات

 وصحف "قناة الحرة" و"وكالة أنباء رويترز"مراسلي كل من  رطةاحتجزت الش، 2009و يولي29وفي يوم 
شرطة مع وذلك عقب اشتباك ال،  أثناء تغطيتهم لمحاكمة الصحفية لبني الحسين"أجراس الحرية" و"الميدان"

 ـ ذكر أن لبنىي .مام المحكمة فرقتهم الشرطة بالقوة عقب تأجيل المحاكمةأناشطين وصحفيين تجمهروا 
تخدش " قد أحيلت إلى المحاكمة بتهمة ارتداء مالبس  ـتعمل ببعثة األمم المتحدة بالسودانوهي صحفية و
) 152( وذلك وفقاً لنص المادة ، جلدة وبشكل علني40والعقوبة لهذه الجريمة هي الجلد ، "الحياء والذوق

ما اعتبر  ووه، "مارتداء مالبس مضايقة للشعور العا" بتهمة ،1991من القانون الجنائي السوداني لسنة 
  . للنظام السودانيناقدة من شخص الصحفية لكتاباتها الانتقاماً
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عنفاً ومارست تعدياً ، وقامت الشرطة بإطالق الغاز المسيل للدموع،  2009 ديسمبر 7صباح االثنين 
روعة وقهم المشليمارسوا حق تجمعوا أمام البرلمان لتفريق مواطنين، أعقاب البنادقوالسياط وبالهراوات 

 .ييالديمقراطوا عن تطلعاتهم للتحول ليعبر، والمواثيق الدولية و2005 لعام ينتقال يكفلها الدستور االيالت
العنف واإلذالل وتعرضوا لإلهانة ، و حراسات الشرطةفيالزج بهم ، و مئات المواطنيناعتقالوقد تم 
 وانتهاك طريق كبت الحريات في المضي الدولة على إصرارتؤكد ، بطريقة وحشية، والمعنوي المادي

 حرية الصحافة  وناشطاتنشطاءوالصحفيين وكان من بين المعتقلين عشرات الصحفيات و .حقوق اإلنسان
حرِمت معظم القنوات الخارجية من التغطية و .مهنيينوقد منعوا من ممارسة حقهم كمواطنين ، ووالتعبير
 بهدف التعتيم علي أجهزة األمن السودانية هجهتتنسلوك  وه، وصودرت أشرطة التسجيل، والخبرية

  :ومن بين الصحفيين الذين تم اعتقالهم وضربهم بصورة وحشية، كما ذكرنا، انتهاكات حقوق اإلنسان

  .صحيفة أجراس الحرية، بطرس يعقوب .1
  .األخبارصحيفة ، أتيم سايمون .2
  .صحيفة أجراس الحرية، قمر دلمان .3
  .صحفية الرأي العام، هنادي عثمان .4
 .صحيفة األحداث، قمبودرة  .5

  .صحيفة األحداث، حمزة بلول .6
  .فريق تغطية تلفزيون جنوب السودان .7
 .فريق تغطية قناة الجزيرة .8

  ! عن العدالةىهذه االنتهاكات بمنأ ووظل مرتكب

اعتقلت ،  المعارضةى فض المظاهرة السلمية لتحالف قوأعقاب وفي ،2009 ديسمبر 14 االثنينوفي يوم 
ومن بين المعتقلين عدد كبير من الصحفيين ،  االحتجازأثناءوأساءت معاملتهم ، اًمواطن 118الشرطة 

أثناء قيامهم بواجبهم المهني في تغطية تم اعتقالهم ،  حرية التعبير وناشطاتونشطاء، والصحفيات
  :المعتقلين والصحفيات ومن بين الصحفيين، األحداث

  .قناة الشروق، لوشيا جون أبوي .1
  .صحيفة صوت األمة، هاشم حسن رحمة اهللا .2
  .صحيفة صوت األمة، آدم محمد بشر .3
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  .صحيفة صوت األمة، ليلي الصادق .4
  .صحيفة صوت األمة، الحميد سارة عبد .5
  .صحيفة صوت األمة، محمد علي فزاري .6
  .األمةصحيفة صوت ، رضا زكريا .7
  .صحيفة صوت األمة، الفاضل الصادق .8
 .صحيفة التيار، رشان أوشي .9

  .ةفريق تغطية قناة العربي .10

 واعتقلت عدد ،القريب من موقع المظاهرات، حاصرت الشرطة في نفس اليوم دار صحيفة صوت األمةو
 وصادرت أجهزة تسجيلهم األنباءكما اعتدت بالضرب علي مراسلي عدد من وكاالت  .من صحفييها

ليه حق منصوص ع ون الحق في التجمع السلمي هأتم ذلك علي الرغم من . وآالت التصوير الخاصة بهم
. ه كافة المواثيق والعهود الدوليةمثلما كفلت .2005 لجمهورية السودان لسنة االنتقاليفي دستور السودان 

رغم من المطالبات العديدة التي أرسلتها منظمات محلية ودولية ناشطة في مجال حرية التعبير للكشف الوب
قديمهم للمحاكمة وعدم التستر علي وت،  الشرطة الذين اعتدوا علي الصحفية لوشيا جونأفرادعن هوية 

  .ن شيئاً من ذلك لم يحدثأ إال ،هذه الجريمة

،  مراسل محطة إذاعة بي بي سي البريطانيةهاجمت قوات األمن السودانية، 2010 ديسمبر 14في يوم 
، قبتهاواالعتقاالت التي أع" ال لقهر النساء"أثناء تغطيته لتظاهرة احتجاجية  نظمتها مبادرة ، جيمس كوبنال

كما قامت بمسح صور من  .واعتدت عليه بالضرب ،وصادرت أجهزة التسجيل التي كانت بحوزته
  .كاميرات عدة صحفيين ممن كانوا ينتظرون أمام مركز شرطة الستقبال المتظاهرين المفرج عنهم

رات أثناء تغطيتهم لمظاه،  صحفيين وأساء معاملتهم8 األمناعتقل ، 2011 يناير 30في يوم األحد 
  :والصحفيين المعتقلين هم . إلسقاط النظام و كانت تدعمدرمانأنظمتها مجموعات شبابية بالخرطوم و

  

  .ومراسل صحيفة الشرق القطرية، صحفي بصحيفة األحداث،  حمزة بلول-
  . الحريةأجراسصحفي بصحيفة ، الوهاب  راشد عبد-
  . الحريةأجراسصحفي بصحيفة ،  علي حاج األمين-
  .صحفية بصحيفة الصحافة،  السر سارة تاج-
  . اليومإخبارصحفي بصحيفة ،  أحمد سر الختم-
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  .مصور بصحيفة األخبار،  محمد مرزوق-
  اإلخالصمصور بقناة ،  محمد عامر-

  

 .واحتجازها لفترة من الوقت، االعتداء بالضرب علي الصحفية فاطمة غزاليفي نفس اليوم كما تم 
.  احتجازهأثناءيدي ضباط األمن ألي لضرب والتعذيب واإلهانة عالوهاب ل وتعرض الصحفي راشد عبد

 تهمة أيطلق سراح جميع الصحفيين بعد قضاء أكثر من تسعة ساعات بمعتقالت األمن بدون توجيه ُأوقد 
  . الذي تم أثناء قيام الصحفيين بتأدية عملهم في تغطية المظاهراتاالعتقالوبدون شرح أسباب 

  

، هي عليه في الشمال  تكن حالة الحريات الصحفية في جنوب السودان بأفضل مما لم،علي الجانب اآلخر
عشرة من الصحفيين والمعاونين اإلعالميين ، 2010وحيث اعتقلت قوات األمن بجنوب السودان في ماي

   :هم،  وتلفزيون جنوب السودانإذاعةالذين يعملون لدي هيئة 
  

 اإلذاعة،  قسم البرامج،بثينة محمد صالح /1

  التلفزيون،  قسم األخبار،للي ويلسون / 2

  اإلذاعة،  قسم األخبار،قابريال لورو / 3

  اإلذاعة، قسم البرامج، إدريس محمد آدم / 4

 اإلذاعة،  قسم األخبار،جوزيف عقرب / 5

 التلفزيون،  قسم األخبار،وول بولينؤرا / 6

 هنري جادا جون / 7

  فيكتور ليفي / 8

   كهرباء فني،شارلس جوزيف  /9

  39. سائق،صمويل / 10
  

حتجاجاً على عدم ا عن العمل اً تنفيذهم إضراب العشرة بسبباإلعالميينوتم اعتقال الصحفيين والمعاونين 
  .صرف رواتبهم

  

ممارسة ممنهجة تتبعها أجهزة األمن السودانية بهدف التعتيم علي اعتقال الصحفيين أثناء تأدية عملهم إن 
 أن أنهمن شوهذا النمط من اإلنتهاكات ، بها في حق المواطنين والصحفيين أنفسهماالنتهاكات التي ترتك

  .سياسة التعتيم علي األخبار والمعلومات التي تنتهجها الحكومة السودانيةويعزز ، يبث الخوف في نفوسهم
                                      

39 
oآ�ة ( /��2 ا���L�W( ا��
دا%��( ��2 eر���O ،ب

�7 ا�"��%
�  2010. 
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   بدون أمر قضائيو، من الصحف بواسطة جهاز األتوقيف /غالقإ/ 3
  

 . والمخابراتاألمنيد من الضغوط والممارسات القمعية من قبل جهاز تتعرض الصحف السودانية  للعد
وتتم هذه الممارسة ،  والمخابراتاألمن الصحف وتوقيفها بواسطة جهاز إغالقمن هذه الممارسات القمعية 

 15يوم  في ،أغلق جهاز األمن والمخابرات، علي سبيل المثال ف.بدون الحصول علي أمر قضائي
 طائرة عسكرية مقاتلة تتبع للجيش السوداني في اختفاء عن اًعقب نشرها خبر" ألوان"صحيفة ، 2008وماي

مضراً "األمر الذي أعتبره األمن  .2008و ماي10أعقاب هجوم حركة العدل والمساواة علي أمدرمان في 
   ".باألمن القومي

  

لفريق صالح عبد اهللا أصدر المدير العام لجهاز األمن والمخابرات الوطني ا، 2009 أبريل 26في يوم 
 .وتوقيف رئيس تحريرها عن الكتابة لمدة مماثلة، أسبوع لمدة "الوفاق" صحيفة بإيقافتوجيهاً " قوش"
 ى توقيفها علتم  ـ من حزب المؤتمر الوطني الحاكم وهي صحيفة يعتبرها كثيرون مقربةًـ" الوفاق"و

أثار فيه الكراهية ، 2009 أبريل 25 يوم حيتهاافتتا في اً تحريضيخلفية نشر رئيس تحرير الصحيفة مقاالً
  .ضد ياسر عرمان القيادي بالحركة الشعبية لتحرير السودان

  

رأي "مقر صحيفة   قوة من جهاز األمن والمخابرات الوطنيقتحمتا، 2010و ماي15السبت في مساء يوم 
، صادرت ممتلكاتها، وابي حزب المؤتمر الشعبي المعارض الذي يترأسه حسن التر باسمالناطقة ، "الشعب

وصوله منافذ  السبت قبل من المطبعة مساء  مايو16 الكميات المطبوعة من عدد يوم األحد صادرتكما 
عتقلت قوة أخرى من جهاز األمن أربعة من الصحفيين ا ، وفي صباح يوم األحد.التوزيع صباح األحد

صبيحة يوم التالينع بقية الصحفيين من دخول الصحيفةواإلداريين بالصحيفة وم  .  
  

 أصدر المدير العام لجهاز األمن الفريق محمد عطا المولى عباس قراراً ، 2010 و ماي16وفي يوم األحد 
يقضي بالحجز على ممتلكات شركة الندوة للصحافة واإلعالم المحدودة وإيقاف صحيفة رأي الشعب 

من قانون األمن ) د (25 أحكام المادة   القرار يستند علي  إن في تصريحات صحفيةوقال. المملوكة لها
من قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة ) ب(و) أ (26 مقروءاً مع المادة ،2010الوطني لسنة 

2009 40. 

                                      
 .2010 مايو17الصادر بتاريخ ) 6052(صحيفة الصحافة، العدد  40
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افاً األحداث إيقو،  أخبار اليوم،الحرة  صحف والمخابراتاألمنأوقف جهاز ، 2010 و يولي6يوم الثالثاء 
وقام جهاز . نه في الئحة الممنوعات من النشرأ قال األمن اًلنشرها خبر عقابياً عن الصدور لمدة يوم

   . من طباعتهااالنتهاء من المطبعة بعد "التيار" اليوم بمصادرة صحيفة في نفسمن األ
  

 ومنعها من النشر "نتباهةاال" والمخابرات بإيقاف صحيفة األمنه جهاز وج،  يوليو6 ،وفي ذات اليوم
 و قضائي أإذن ذلك دون الحصول علي وقد تم، مية المطبوعة من الصحيفة ليوم الثالثاءوصادر الك. نهائياً

تلقت اتصاالً هاتفياً من إدارة اإلعالم "أنها في بيان لها  "نتباهةاال" صحيفة إدارةوقالت  .توضيح لألسباب
إدارة ن أإال  ."ىجل غير مسمأمر تعليق صدور الصحيفة إلي أ األمن والمخابرات الوطني يفيد ببجهاز

 و يولي7يوم اإلعالم بجهاز األمن والمخابرات الوطني ووزارة اإلعالم صرحتا للصحف الصادرة 
ودعت ونادت وأثارت النعرات العنصرية ، الصحيفة تجاوزت وخالفت الدستور والقانون"بأن ، 2010

الجوار وتدخلت في أساءت لبعض رؤساء دول ، ووالجهوية والكراهية وتشجيعها الدعوات االنفصالية
  ."سلطات رئيس الجمهورية

  
   لمطابع بعدم طباعة الصحفل أوامر جهاز األمن/ 4

نماط االنتهاكات بل يبتدع في كل مرة نمطاً جديداً ومغايراً أاألمن السوداني بنمط واحد من ال يكتفي جهاز 
تهم إلي دور الطباعة إذ يذهب رجال األمن بتوجيها، رية الصحافةلممارسة انتهاكات حق التعبير وح

 غابت الصحيفة ، سبيل المثالىعلف. ويأمرون العاملين بالمطابع بعدم طباعة الصحف في كثير من األحيان
، 2010و منتصف يوليى إل2010و عن منافذ التوزيع منذ السادس من يوني"الميدان" الناقدة األسبوعية

ي تطبع لديها الصحيفة قال انه تلقي تعليمات من  مدير المطبعة التأن الصحيفة في تصريح لها إدارةوقالت 
وال  . شفاهية غير مكتوبةأوامروكانت تلك التعليمات عبارة عن  . نهائياً"الميدان"جهاز األمن بعدم طباعة 

  41.يسندها أمر قضائي
  

وتم منعها من الطباعة لعدة مرات ، لنفس الحادث" أجراس الحرية"وتعرضت الصحيفة اليومية الناقدة 
  . 2010من العام  وويولي وون أمر قضائي خالل شهري يونيبد

  

اآلخر إجراء ووه، وفي بعض األحيان يقوم األمن بمنع المطابع من طباعة بعض الصحف كإجراء عقابي
 6وعلي سبيل المثال فقد أصدر جهاز األمن والمخابرات أمراً في يوم الثالثاء ، ال يستند إلي أمر قضائي

  .داثاألحالتيار و، أخبار اليوم،  الحرة:عة أربعة صحف هيبعدم طبا، 2010ويولي
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  مصادرة الصحف بعد طباعتها/ 5
  

 الناقدة األسبوعية والمخابرات الصحيفة األمنصادر جهاز ، م2007أغسطس 28في صبيحة يوم الثالثاء 
  ! بالنارتهامصادرتي تمت حرق جميع النسخ اللم يكتفي بهذا الحد بل قام بو، "الميدان"
  

وصدر أول عدد علني من ، داني لسان حال الحزب الشيوعي السوي ه،1954التي تأسست سنة  "لميدانا"
 سنة من 17و،  بعد مضي ثالث سنوات من سريان الدستور اإلنتقالي2007/ابريل/25الصحيفة في يوم 

ها ظلت عرضة للتعطيل المستمر والتوقيف بسبب االنتقادات التي توجه، اإلصدار السرى المتواصل
بلغت ،  مرة في الفترة التي يغطيها التقرير15وتم تعطيلها ومنعها عن الصدور ألكثر من . للحكومة

 مليون جنيه سوداني من جراء 17 أكثر من 2011و ماي–الخسائر المادية التي تكبدتها الصحيفة من يناير 
  .الحجز بعد الطباعة والمنع من التوزيع بواسطة جهاز األمن

  

  .2007ة الميدان تمت مصادرتها وحرقها بالنار صحيف :الصورة

 بجهاز اإلعالموكانت قوة من شعبة ، بعد طباعتها" التيار"صادر جهاز األمن صحيفة ، 2010 ويوليوفي 
وتقوم بحجز الصحيفة بالمطبعة " أجراس الحرية" المطبعة التي تطبع ىإلاألمن واظبت في الحضور 

" أجراس الحرية" والمخابرات الوطني بتعطيل مناألقام جهاز ، ط فق2011وفي عام . ومنعها من التوزيع
 .) يونيو26 ،و يوني21 ،و يوني10 ، أبريل7 ، أبريل6 ، مارس8 ،يناير 31 ، يناير20 :في(تسعة مرات 

وتتم هذه ، ي أسبابأتبدي األجهزة األمنية التي تصادرها   ال،وفي كل مرة تتم فيها مصادرة الصحيفة
يقوم جهاز األمن والمخابرات بمنع الصحف من التوزيع  .ي دستوردسن قانوني والمسوغ المصادرة بغير 

يضطرها في آخر و،  خسائر مادية فادحةفد الصحي تكببهدف، مصادرتها بعد الطبعووحجزها بالمطبعة 
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في " ريةأجراس الح"ن تكلفة الخسائر التي تكبدتها ألي إن نشير هنا أويجدر بنا . بوابهاأ إلي إغالق األمر
  !  مليون جنيه88 فقط بلغت 2011العام 

  

  العقوبات اإلدارية وتوقيف الصحف بواسطة مجلس الصحافة/ 6

 ،2009بحسب قانون الصحافة والمطبوعات لسنة  تقع،هيئة حكومية  ومجلس الصحافة والمطبوعات ه
مة للدولة المقررة في تخطره بالسياسات العا" وهي التي ، تحت رعاية وإشراف رئاسة الجمهوريةمباشرةً

 ويختص .ويقوم رئيس الجمهورية بتعيين مجلس الصحافة". إستراتيجياتها فيما يتعلق بمهنة الصحافة
اإلشراف على األداء العام للمؤسسات والشركات الصحفية ودور النشر "المجلس بحسب القانون بـ 

  ".اجعة أدائها المهني ومر، والمطابع ومراكز الخدمات ووكاالت األنباء ووكاالت اإلعالن
 إيقافبممارسة صالحيات وسلطات واسعة تصل إلي حد ) المعيب(ويختص المجلس كذلك بحسب القانون 

   . الصحفإصدار تراخيص بإصدارالصحف ويختص كذلك 
 

 عضواً يقوم رئيس الجمهورية بتعيين 21إذ يتكون من ،  يعتبر جهة غير محايدة، وحسب تكوينه،المجلس
ن قانون أكذلك نجد ، وهذا األمر يفتح الباب أمام السيطرة الحكومية علي المجلس وقرارتهو، ستة منهم

يعطي المجلس صالحيات وسلطات واسعة يستخدمها في قمع حرية  2009الصحافة والمطبوعات لسنة 
 ، سبيل المثالىعلف .وقد أوقف المجلس منذ تكوينه العديد من الصحف. الصحافة وحرية الرأي والتعبير

 6بتاريخ  "األهرام اليوم" و"الحرة"المطبوعات أمر توقيف بحق صحيفتي صدر مجلس الصحافة وأ
حد العوائق في مواجهة أن هذا النوع من األوامر يشكل أ إال .ن كان األمر لم يتم تنفيذهإو، 2010وماي

  . حرية التعبير في السودان
 

صحافة والمطبوعات قراراً تم بموجبه تعليق أصدر المجلس القومي لل، 2010 و يولي8 وفي يوم الخميس
  .ىجل غير مسمأإلي " الحقيقة"صدور صحيفة 

 

عالن استقالل دولة الجنوب بسويعات أصدر المجلس القومي إقبل و، 2011و يولي8الجمعة وفي يوم 
 خرطوم :هي الصحف .العربيةو باإلنجليزية صحف يومية ناطقة ستةللصحافة قراراً يقضي بإغالق 

الناطقة الناقدة " أجراس الحرية" وصحيفة ،ذا ديموكراط، جوبا بوست، أدفوكيت، سودان تريبون، رمونيت
  .بالعربية وذات الشهرة الواسعة



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   2011مبر ديس، عشرلثالث العدد ا، المجلة السودانية لثقافة حقوق اإلنسان وقضايا التعدد الثقافي، احترام
Respect, Sudanese Journal for Human Rights’ Culture and Issues of Cultural Diversity, 13th Issue, December  2011  

 

 
                                                                                            www.sudan-forall.org 
 

 
    

45 

  



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   2011مبر ديس، عشرلثالث العدد ا، المجلة السودانية لثقافة حقوق اإلنسان وقضايا التعدد الثقافي، احترام
Respect, Sudanese Journal for Human Rights’ Culture and Issues of Cultural Diversity, 13th Issue, December  2011  

 

 
                                                                                            www.sudan-forall.org 
 

 
    

46 

ن الصحف تم توقيفها أ المقرب من جهاز األمن "اس ام سي"وقال األمين العام للمجلس في تصريح لموقع 
ة وجود مواطنين من دولة جنوب السودان ضمن المالك الجاري على خلفي واعتباراً من التاسع من يولي"

   42."2009من قانون الصحافة والمطبوعات لسنة ) 28(نفاذاً لنص المادة اوذلك ، والناشرين لهذه الصحف
  

الصحفيين مجلس الصحافة وضمن السلطات الموكولة إليه بموجب قانون الصحافة له سلطة استجواب 
 ، سبيل المثالىوعل .طة توقيف الصحفيين ومنعهم من الكتابة للصحفبل وله سل، هم وتوبيخهمئتدعاواس
 رئيسي ،ن فايز الشيخ السليك وعمر اإلماماستدعي المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفييفقد 

واتهمهما بإهانة رئيس ، 2010  مارس15 االثنين يوم ،"رأي الشعب"و" أجراس الحرية"تحرير صحيفتي 
  .انون الصحافةالجمهورية وخرق ق

 

كما طلبوا منه أن يعطيهم ، وقال فائز السليك إن المحققين سألوه كيف يمكن للصحيفة أن تنتقد الرئيس
رئيس تحرير  كما استدعت السلطات 43.الدليل الذي يؤكد قيام البشير بقتل عشرة آالف شخص في دارفور

ما إنه يتعين على البشير أن يسلم رأي الشعب  لنفس التهمة وحققت معه في مقالين يقول أحده صحيفة
  44.نفسه للمحكمة الجنائية الدولية التي اتهمته العام الماضي بارتكاب جرائم حرب في دارفور

 

 ىشن الحرب عل"  المجلس الصحفي الحاج وراق ووجه له اتهامات بـىاستدع، 2010 أبريل 14وفي 
تمتع بها المجلس أحد معيقات حرية الصحافة  وتمثل الصالحيات والسلطات غير المحدودة التي ي45".الدولة

  .وحرية الرأي والتعبير في السودان
  

ديسمبر  أصدرت نيابة الصحافة والمطبوعات بوزارة العدل فيفقد ، يضاًأفي سياق العقوبات اإلدارية 
  . أمراً يقضي بحظر النشر في البالغات قيد التحري2007

  
  

                                      
 .m��WI ا9�( ا���م ��"�l ا��5��W وا��.�
,�ت ا����) أ�1) �وح ��
S3 اس ام '# 42

43 ]Oح ,�# ا��ا��ُ ،i% ة��c"ا� :  

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/B94D9D96-4DB3-4027-9B73-0BE2ADA7D2BF.htm 

44 JO��ر ا�(Wا��. 

45 "�)��L�W����1 ا� �� .]Oح ,�# ا��ا��ُ :http://cpj.org/ar/2010/04/014562.php 
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   الصحفيين وتعذيبعتقالا/ 7 

بهدف تخويفهم ومنعهم من الخوض في ساليب التي اتبعتها الحكومة حد األ أوهيب الصحفيين اعتقال وتعذ
لتتكامل هذه اآللية مع غيرها من اآلليات والمناهج  لتحجيم دور ، كتابات تنتقد الحكومة وحزبها الحاكم

  .الصحافة الناقدة والمستقلة

  

  )سودانيزأونالن( 2010، ذيبعليه آثار التع و وتبد.ذر األمين بوأحفي  الص:ورةالص

تعرض بعضهم ،  تم اعتقال أكثر من مائة صحفي وصحفية،وفي الفترة الزمنية التي يغطيها هذا التقرير
 ىوظل البعض اآلخر في الحبس لفترات طويلة بدون توجيه تهمة بينما حكم عل، للتعذيب والمعاملة القاسية

  .همئالبعض بالسجن وتم تجريمهم بسبب آرا
  

من الحاالت ، ذر األمين والحكم عليه بالسجن لمدة خمسة سنوات  حالة اعتقال وتعذيب الصحفي أبووتظل
ة توفي أول جلسة من جلسات محاكم ،نهأومن الالفت للنظر ، التي تحتاج لمزيد من التوثيق والبحث

من الدولة أ د المتحري في البالغ وكيل نيابةفاأ ،بمحكمة الخرطوم شمال برئاسة القاضي مدثر الرشيد
وتم ، القبض عليه لقتأمين للضرب من قبل القوة التي ذر علي األ بوأبتعرض  "،المستشار خالد بلة

 األولالمنشور بالصحيفة الذي كتبه المتهم  ن المقالإ"وقال  .)8(ورنيك أنه لم يدون له أال إ ،خطاره بذلكإ
 المقال يهدد عالقة السودان بكل من اليمن ما ورد في جانب أنإلى  ، الفتنة إلىوذر به عبارات تدع بوأ

   .46"والسعودية
  

 صدور هذا ىظل في السجن بدون توجيه تهمة حت والذي ،ن حالة اعتقال الصحفي جعفر السبكيأكما 
لكن هناك العشرات من الحاالت ،  من أشهر حاالت اعتقال والتعذيب الذي يتعرض له الصحفيين،التقرير

   .همئاستهداف الصحفيين بسبب آرا من هذا التقرير تقف شاهداً علي المذكورة في أجزاء متفرقة

                                      
 .2010 يونيو10صحيفة السوداني، الخميس  46
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 من أفرادتم اعتقال وتعذيب الصحفي حسن اسحق بواسطة ، 2011 ابريل 8في يوم ، وعلي سبيل المثال
جهاز األمن عندما ذهب مكلفاً من صحيفته لتغطيته ندوة  يقيمها حزب المؤتمر السوداني بمدينة الخرطوم 

اعتقل معظم الحاضرين بمن فيهم الصحفيين الذين كانوا يقومون بداية الندوة كان األمن قد وقبل ، بحري
حيث تعرض للضرب بالخرطوم بحري تم اعتقال حسن واحتجازه بأحد مكاتب األمن . بأداء عملهم

ة  تحويله إلي قسم شرطة الخرطوم بحري حيث قضي ليله كاملثم تم، والمعاملة القاسية من قبل معتقليه
وفي الصباح دون بالغ في مواجهته ، صحيفته وأن يبلغ ذويه أ عن العالم الخارجي ودون هنالك بمعزل

  .طلق سراحه بالضمان الشخصيأو

8 /والتحرش بهم وتخويفهمضايقة الصحفيينم   

 مضايقة الصحفيين في هذا المناخ المعادي للحريات الصحفية والمعادي للصحافة والصحفيين إشكالتتعدد 
 حد اعتقال الصحفيين إلىهذه المضايقات التي تبدأ بحجب المعلومات وتتطور لتصل ، ناقدين بالتحديدال

كما ، ومن دخول المحاكم، فيتم عادة منع الصحفيين من دخول المؤسسات الحكومية .وتقييد حركتهم
  .ق منها بأنفسهمأخباراً معدة سلفاً وتمنعهم من التحقهم والمؤسسات الحكومية عليت اتفرض بعض الوزار

  

 من الصحفيين ةمتكررة لثالثأمنية استدعاءات  2007وعلي سبيل المثال فقد شهد شهر نوفمبر من العام 
ويظلون لعدة . وفيصل الباقر، ليمياء الجيلي، صباح محمد آدم :الناشطين في مجال حقوق اإلنسان هم

 . ودة مجدداً في اليوم التاليساعات بمكاتب األمن بالخرطوم بحري دون تحقيق ويطلب منهم الع
  

ي الصحفي راشد أوشي مراسل صحيفة  نيابة المال العام بكوستاستدعت، 2009و يوني29وفي يوم 
قيد  ووه،  علي خلفية حصوله علي مستند خاص بقضية الدواء الدواراالستدعاءوكان ،  اليومية"السوداني"

  .بنشر أي معلومات حينما استدعته السلطاتولم يقم  . وزير الصحة بالواليةىالتحقق من األمر لد
  

أثناء تغطيته ،  سلطات األمن بمدينة جوبا الصحفي آيزاك وانياعتقلت، 2009و يوني25وفي يوم الخميس 
 لمدة خمسة احتجزتهن السلطات أ "سودان تريبيون"وقال واني لموقع ، ألعمال المجلس التشريعي بالجنوب
  . بنك النيل التجاري بالجنوبانهيارعن ، ون الوضع بالجنوبأيام عقب كتابته أخبار ومقاالت ع

  

 العسكرية بمدينة جوبا الصحفي عادل بدر للمرة االستخبارات اعتقلت،  2009و يوني4وفي يوم الخميس 
 سراح بدر بعد إطالق لمدة خمسة أيام بدون تحقيق وبدون توجيه أية تهمة له وقد تم واحتجزته، الثانية

  : عنه قائالًاإلفراجتحدث بدر عقب وقد ، خمسة أيام
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وقد تم إطالق سراحه بعد أن تدخل ، اعتقلتهولم تُحقق معه الجهة التي ، انه لم يتعرض لمعاملة سيئة"
  47".مسئولون من حكومة الجنوب

  

ستمارة بيانات على الصحفيين تتكون اع جهاز األمن والمخابرات الوطني وز، 2010ومنتصف يوليفي 
صالً يسعى لمعرفة وجهات نظرهم السياسية ومعرفة أصدقائهم وعناوينهم وحساباتهم  سؤاالً مف26من 

وتم إخبار الصحف الناقدة بأن عليها أن تسلم . المصرفية ومخططات مساكنهم والتوزيع الداخلي لمساكنهم
الت أفراد األمن رؤساء التحرير بأن االعتقاأبلغ و . أغسطس5النماذج بعد استكمالها في موعد أقصاه 

  .  بالتفصيلاالستبيانستطال الصحفيين الذين لم يكملوا ملء 
  

  2010 ، التي تم توزيعها علي الصحفيين وأجبروا علي ملئها وتسليمها لألمناالستمارةالصفحة األولي من   :صورةال

                                      
 .2009 يونيو10مقابلة خاصة مع عادل بدر بتاريخ  47
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 ىلصحفيين علي رفض تسليم النموذج ويذهب معظم الرافضين لتسليم النموذج علاوقد أجمع عدد كبير من 
 وحينما رفض . لتسهيل الوصول إليهم العتقالهمن تحرك الصحفيينأمع معلومات بشج وهن الهدف منه أ

 ىتم استدعاؤهم إلي مكاتب األمن واجبروا عل، عدد من صحفيي أجراس الحرية ملء وتسليم االستبيان
  48. بمعلوماتهم الشخصيةاإلدالء

  
 :المحاكمات السياسية/ 9
  

 ىوانعقدت أول . وتلفيق التهم ضد الصحفيين السياسيةطبيق ممارسة المحاكمات  بداية ت2007شهد العام 
 بتهمة ،"الميدان"المحاكمات ضد األستاذ التجاني الطيب بابكر رئيس تحرير الصحيفة األسبوعية الناقدة 

  . إشانة سمعة جهاز األمن
  

  التي يغطيها هذا التقريرة في الفترة وقانون الصحافة بكثراألمنخدم القانون الجنائي السوداني وقانون استُ
ساسها بالغات كيدية هدفت إلي قمع الصحفيين وتخويفهم أ سياسيةلقمع الصحفيين وتقديمهم لمحاكمات 

مثل رئيس تحرير صحيفة ، 2010و ماي9 في يوم ، سبيل المثالىوعل .خصوصاً الصحفيين الناقدين
محكمة جنايات الخرطوم شمال  الحاج وراق أمام والكاتب الصحفي، أجراس الحرية فايز الشيخ السليك

وفقاُ للقانون الجنائي وقانون الصحافة ، "خبار كاذبةأنشر "و، "االنتقاص من هيبة الدولة "بتهمة
   .في بالغ دونه ضدهما جهاز األمن والمخابرات، والمطبوعات

  

الغ المفتوح ضد رئيس النظر في الب، عاودت محكمة جنايات الخرطوم شمال، 2010و يوني15يوم وفي 
 من قبل جهاز ، والكاتب الصحفي الحاج وراق، فائز الشيخ السليكباإلنابة، الحرية أجراستحرير صحيفة 

  . كاذبةأخبار الكراهية ونشر وإثارةبتهمة االنتقاص من هيبة الدولة ،  والمخابراتاألمن
   

 الدكتور :الصحافة والمطبوعات كل منمثل أمام النيابة المختصة بقضايا ، 2011و ماي29وفي يوم األحد 
 رئيس تحرير ،اهللا الشيخ واألستاذ عبد، كاتب المقال بصحيفة أجراس الحرية اليومية الناقدة، عمر القراي

 والناشط الحقوقي المعروف األستاذ فيصل محمد ،كاتب العمود بصحيفة األخبار، وصحيفة أجراس الحرية
  . صالح

                                      
48 p���ا� c��5ا�.�- و U1��3 د���ن وز S �M�V ت@O�$ .)��L�Wا��"�� ا�)و��� ������ ا� �!�$qو. 
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 رئيس ، عثمان أحمد عثمان من حاجب المحكمة علي كلٍّى ناد،ت مختلفة لكن في بالغا،وفي ذات اليوم
 ، الكاتبة بصحيفة أجراس الحرية اليومية الناقدة،وناهد محمد الحسن، اإلنجليزيةتحرير صحيفة ستيزن 

والطرف الشاكي في كل هذه البالغات . وصحيفة األيام،  رئيس تحرير أجراس الحرية،اهللا الشيخ وعبد
وكان  .بسبب مقاالت وأعمدة رأي تناولت حادثة اغتصاب صفية ،من والمخابرات الوطنيجهاز األ وه

جهاز األمن قد شن حملة من المضايقات القانونية والبالغات الكيدية علي كل الصحفيين وكتاب الرأي 
  .حدثوا حول هذه القضيةالذين ت

  

،  محاكم جنايات الخرطوم شمالحكمت محكمة جرائم النشر بمجمع، 2011و يولي5وفي يوم الثالثاء 
 670يعادل  بالغرامة مليوني جنيه سوداني مافاطمة غزالي علي الصحفية ، برئاسة القاضي مدثر الرشيد

 ىوحكمت ذات المحكمة في ذات الجلسة عل .وفي حالة عدم الدفع السجن لمدة شهر، دوالر أمريكي
 مليون 5بالغرامة ، التي تعمل لصالحها غزاليبراهيم رئيس تحرير صحيفة الجريدة إالصحفي  سعد الدين 

  ). دوالر أمريكي1670ما يعادل (جنيه سوداني 
  

وتم حبسها بحراسات المحكمة بعد انتهاء جلسة النطق ، الصحفية فاطمة غزالي رفضت دفع الغرامة المالية
إخالء سبيل رئيس بينما تم . ء مدة عقوبة السجن ترحيلها إلي سجن أمدرمان لقضا تمومن ثم، بالحكم

) 66(الحكم تحت المادة  صدر . المدنية بحسب قرار القاضيباإلجراءاتالتحرير ألن الغرامة سيتم دفعها 
  . من قانون الصحافة والمطبوعات28و 26والمواد ، من القانون الجنائي المتعلقة بالنشر الضار

 
  :حبس الصحفيين/ 10

  

 بحبس الصحفيين بدون ) المتنفذين في الحزب الحاكمىحت و أ،الشرطة واألمن(تقوم السلطات الحكومية 
 انتقاداتهم وتخويف منهم بسببويتم حبس الصحفيين بهدف االنتقام ، محاكمات عادلة و قضائية أأوامر

ربعة رؤساء أعتقال اتم ، 2008فبراير  19 ففي يوم ، وعلي سبيل المثال.اآلخرين وإجبارهم علي الصمت
وسيد احمد خليفة رئيس ، "الرأي العام"ال حسن بخيت رئيس تحرير صحيفة كم: تحرير صحف يومية هم

آخر "العزائم رئيس تحرير  وبأومصطفى ، "األحداث"وعادل الباز رئيس تحرير ، "الوطن" صحيفة تحرير
، "الرأي العام" حافظ الخير من والصحفيين، "الوفاق"حمد المطيب مدير تحرير صحيفة أومحمد ، "لحظة

  "...آخر لحظة " صحيفة ومي علي من
  

 بترقية 46وكانت الصحف الخمسة قد نشرت خبرا حمل ما قالت أنه قرار من الرئيس عمر البشير بالرقم 
،  ضابطا لرتبة العميد شرطة45و،  ضابطاً لرتبة اللواء شرطة25عدد من ضباط الشرطة شمل ترقية 
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غير أن المكتب الصحفي للشرطة ، وفقا للقراروحمل الخبر أسماء أحيلوا للتقاعد . .وإحالة آخرين للتقاعد
درجت على نشر أخبار « قبل أن يتهم بعض الصحف بأنها ، نفى صحة المعلومات الواردة في الخبر

ومعلومات كاذبة مما يؤثر على الطمأنينة العامة وأداء بعض منسوبي الشرطة ويفقد الصحف مصداقيتها 
  . »في التناول 

  

من اليوم وأطلق سراحهم في وقت الحق ، راسات الشرطة وقضوا بها ليلتهم حىتم حبس الصحفيين بإحد
  . بدون توجيه تهمة ضدهمالتالي 

  
  حظـر اإلذاعات / 11

  

أعلنت الحكومة السودانية عن  حيث، بداية حظر اإلذاعات والتضييق عليها  2010 أغسطس شهد مطلع
 باللغة العربية على موجات إف إم المحلية  التي تبث،تعليق رخصة هيئة اإلذاعة البريطانية بي بي سي

وكانت . والخرطوم، وودمدني، وبورتسودان،  األبيض:هي، في أربع من المدن الرئيسية بشمال السودان
إف إم  البريطانية علي موجات أوقفت خدمة هيئة اإلذاعة" قد أعلنت بأن الحكومة  السودانيةوزارة اإلعالم

لقت االتفاقية الموقعة بين هيئة اإلذاعة وع، رتسودان ومدني واألبيضالخرطوم وبو: العاملة في كل من
 49."2010 أغسطس 9البريطانية والهيئة القومية لإلذاعة ابتداء من يوم 

  

مونت "إيقاف بث إذاعة وحظر  تم، 2010 أكتوبر 4وتحديداً في ، البي بي سي بفترة وجيزة بعد توقيف
باللغة العربية من باريس دون إبداء أية أسباب واضحة التخاذ مثل هذا  والتي تبث إرسالها "الدولية وكارل

 .القرار
  

قد تقدمت بطلب لوزارة اإلعالم السودانية لتجديد رخصة بثها  ووكانت اإلدارة العامة إلذاعة مونت كارل
ية ن الحكومة السودانية رفضت منحها الترخيص السنوي علي البث دون إبداء أأ إال ،"93اف ام "عبر 

وهي نفس األسباب الواهية ،  مزاعم متعلقة باتفاقيات البث والقوانين التي تنظمهاىأسباب واضحة لذلك سو
  50.الدولية" البي بي سي"التي بررت بها الحكومة السودانية إيقاف بث إذاعة 

                                      
 :متاح علي الرابط.  بي سيبي 49

http://www.bbc.co.uk/arabic/worldnews/2010/08/100809_bbcsudan_suspend_tc2.shtml  

 http://www.anhri.net/?p=13228 :متاح علي الرابط. الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان :50
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دة ببث مم المتح التابعة لأل "مرايا إف إم" إلذاعة 2006وكانت الحكومة قد رفضت في وقت سابق في عام 
ي جهة صالحية البث عبر موجات أ وال تمنح .برامجها في الشمال وظلت تعمل بجنوب السودان فقط

  اعتقال عشرات الناشطينوقد تم .األثير إال بتصديق من الحكومة ممثلة في وزارة اإلعالم واالتصاالت
  . دارفورإقليم في  واسع االنتشار"دبنقاورادي"بدعوى عملهم بـ ، 2010في شهري أكتوبر ونوفمبر 

 

  مضايقة المراسلين / 12
  

وتفرض قيود علي حركتهم ، ن األجانب إلي العديد من المضايقات داخل السودانويتعرض المراسل
 ويتم ذلك باالمتناع عن .ولئك الذين يغطون قضايا دارفور ومناطق النزاعاتأخصوصاً ، عاقات لعملهمإو

، بتقييد حرية التنقل والحركة لمراسلي الصحف العالمية، ولعالمية ااألنباءمنح التراخيص لمراسلي وكاالت 
 اإلعالم إدارة للنشر من قبل بإعدادهوتعطيل ومنع تأشيرات الدخول للبالد ورقابة كل ما يقومون 

  . جهاز األمنأفرعالذي يعتبره الكثيرون بمثابة أحد ، الخارجي
  

جوناه فيشر مراسل بي الصحفي  الخارجي عالماإل إدارةأجبرت ، 2007 ففي مارس ،وعلي سبيل المثال
دارة إخبرت أ و.، تأشيرة خروج من البالد خالل شهر واحدأعطته أنبي سي علي مغادرة البالد بعد 

قال ،  2006 في نوفمبر  نشر تقريراًهنأذ إ ،"تغطيته الصحفية معادية"اإلعالم الخارجي محامي فيشر بأن 
  ."ق مع مليشيا الجنجويدالحكومة تعمل بتنسيق وثي"ن أفيه 

  

بسبب ، هبة علي الصحفية الكندية من أصل مصري األمنيةأبعدت السلطات ، 2009 فبراير 28وفي 
  .إرسالها تقارير عن أزمة دارفور وصناعة السالح في السودان

  

، ألقي جهاز األمن والمخابرات الوطني القبض على الصحفي التونسي األصل، 2009 مارس 1وفي يوم 
صحيفة بو،  التي تبث برامجها بالعربية24اني الجنسية زهير لطيف الذي يعمل في محطة فرانس بريط
 .صف بأنه أنشطة ال يشملها التفويض الممنوح له فيما وواشتراكه،  مخالفته قوانين الهجرةى بدعو،الحياة
  .بعاده الحقاًإوتم 

  

 جيمس ،بي بي سي بالخرطوماعة ت قوات األمن  علي مراسل  إذاعتد، 2010 ديسمبر 14وفي يوم 
وصادرت أجهزة التسجيل التي كانت ، أثناء تغطيته لتظاهرة احتجاجية واالعتقاالت التي أعقبتها، كوبنال

   .بحوزته وضربته
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، فون ومعدات التسجيلعة إنه بعد أن قام بإخراج الميكرالموقع اإللكتروني لإلذاب، وكتب جيمس كوبنال
أمسك "، وكتب". من الواضح أنهم ينتمون ألحد األجهزة األمنية" مالبس مدنية أحاط به عدة رجال يرتدون

ومن حقي ، أنا صحفي'وقلت لهم . أحدهم بذراعي في حين التقط آخر الميكرفون وحاول انتزاعه مني
وقد نفذ الركلة بمهارة فائقة ومن ، ولكن قام رجل ثالث نحيل له شوارب بركلي على رجلي' تسجيل هذا

  51"أن يكون بطل جودوالممكن 
  

ن من التحرشات والمضايقات التي يتعرضون لها بواسطة السلطات ون المحليوويشتكي أيضاً المراسل
 الصحفي نور، جنوب دارفور، نياال فقد اعتقلت السلطات األمنية  بمدينة ، سبيل المثالىوعل، المحلية

ولم يفرج عنه إال بعد ، 2008 أكتوبر 11في ، مراسل صحيفة أجراس الحرية، الدين محمد سليمان بريمة
وفي ديسمبر  . تهمةأيدون توجيه  ،بسبب أخبار نشرتها الصحيفة،  من االحتجازأسبوعينمضي أكثر من 

مراسل صحيفة ، محجوب حسون: ن هماثنين من المراسلين المحلييااعتقلت الشرطة بمدينة نياال ، 2007
ودونت بالغات في مواجهتمها بسبب أخبار . لشعبمراسل صحيفة رأي ا،  وجمال ضحاوي،السوداني

  . نشرتها الصحف التي يعملون لديها
  

، التعتيم علي االنتهاكات التي تقع بالبالد ومضايقة مراسلي وكاالت األنباء والصحف العالمية الهدف منه ه
 تتم ،ات الهدفولذ . الصادرة عن السودان إلي وسائل اإلعالم العالميةاإلعالمية المادة ىوتقليل محتو

  .مضايقة المراسلين المحليين وتخويفهم بهدف منعهم من عكس واقع مناطق النزاعات في الصحف القومية
 
  :حجب المواقع االلكترونية / 13

  

تتوفر   حرية التعبير ال يوفر لهم مساحة منيلجًأ الناس إلي اإلنترنت للتعبير عن رأيهم بدون قيود ألنه
لمسموعة والمرئية والتي تخضع لكم هائل من الضغوط، ولكن في اآلونة في الصحافة المكتوبة وا

ل المعلومات بحرية وتتم فيه الممارسة واذلك الفضاء الحر الذي يتم فيه تد  هواالنترنتاألخيرة لم يعد 
الحقيقية لحرية التعبير، ولجأت الحكومة في السودان إلي حجب العديد من المواقع اإللكترونية داخل 

، 1996هي هيئة حكومية تم انشاؤها في سبتمبر لالتصاالت، وان عن طريق الهيئة القومية السود

                                      
51gJ-وو� ،�( �/ �/ &'*�f78O��,=� ا6��8Jو*� �"'�& ا6ذاN& ا���7& ا�D.<''$ ا.� &'�  :ُ%�Jح QN� ا�8ا/�.  ا�P�Q& ا�!و

 http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-11991558 
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 االنترنت ىبغرض تنظيم خدمة االنترنت ووضع الضوابط لذلك، وتعمل من خالل التحكم في محتو
  . وقد انشأت الهيئة وحدة خاصة بالحجب وترشيح المعلومات. السودانىإلالوارد 

  

  

  2011 ،لالتصاالتتم حجبه بواسطة الهيئة القومية  ونيالكتروقع  م:صورةال
  

  :)وحدة الحجب(مهمة وحدة ترشيح المعلومات في االنترنت 
أنشأت الهيئة القومية لالتصاالت وحدة خاصة بترشيح المعلومات التي تصل لمستخدم االنترنت في 

ى محتوى المواقع وليس على اسم تقوم الوحدة بعملية ترشيح المعلومات على االنترنت بناءاً عل. السودان
الجامعة في العمل على الحفاظ  ويكمل دور األسرة والمدرسة أ"وتقول الهيئة  أن دور هذه الوحدة . الموقع

 : المواقع االلكترونية"بعض" تحجب أنهاوتقول الهيئة ! "على القيم الفاضلة ودرء السوء عن المجتمع
  52!"خاً لمبادئ وقيم الفضيلة والعفةبهدف حماية عقيدة األمة وأخالقها وترسي"

                                      
 /http://www.ntc.gov.sd ،لالتصاالتعن موقع الهيئة القومية  52
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 فرض رقابة إلىدف من خاللها الحكومة السودانية ته،  وال تعريفىوهذه عبارات فضفاضة وبال معن

األمر الذي يتعارض مع التزامات السودان الدولية الخاصة بحماية الحق في حرية ، صارمة علي االنترنت
  . لمعلوماتالتعبير وحرية الرأي والحق في الحصول علي ا

  

العديد من المواقع اإللكترونية ،  فقد حجبت الهيئة القومية لالتصاالت، تلك العبارات الفضفاضةى علوبناء
 وقد تم حجب هذا الموقع . ومن بينها علي سبيل المثال موقع اليوتيوب. فترات مختلفةيف داخل السودان

والمخابرات يقومون بتعذيب أطفال من بعد أن نشرت فيه صور ألفراد وضباط يتبعون لجهاز األمن 
 .2008و مايفي إثر الهجوم الذي شنته حركة العدل والمساواة علي مدينة أمدرمان اعتقالهم تم. دارفور

 و الرئاسية حينما بث ناشطون علي موقع اليوتيوب مقاطع فيدياالنتخابات عقب ىخرأوتم حجبه مرة 
  .اتاالنتخابتكشف عمليات التزوير التي شهدتها 

  

 حجبت الهيئة ،وعقب اإلعالن عن قرار المحكمة الجنائية الدولية الخاص بتوقيف الرئيس عمر البشير
العلمانيين ووكانت الهيئة تحجب موقعي الالدينيين العرب ، الموقع اإللكتروني للمحكمة الجنائية الدولية

 كما تحجب الهيئة موقع .تظمة أنها عودة غير منإال، وقد تالحظ عودتهما في اآلونة األخيرة، العرب
وكتب حول ، عبارة عن مكتبة إلكترونية تحتوي علي كتب لكتاب مشهورين ووه، المصطفي دوت كوم

  .وكتب مصادرة من الحكومات في الوطن العربي، التاريخ اإلسالمي
  

 التية بخاص، و علي حجب بعض المواقع الحقوقيةلالتصاالت عملت الهيئة القومية ،وفي اآلونة األخيرة
 الوصول لموقع األمم -أحياناً-ويتعذر .  ذلك دارفورفيبما ،  السودانفي حقوق اإلنسان انتهاكاتتنشر 

 وإن كان ه لم يتأكدو . فترات مختلفةفي –المتحدة الذي يحتوي علي تقرير المقرر الخاص حول السودان 
الت في السابق تقوم بعد حجب الموقع  وكانت الهيئة القومية لالتصا. سطة الهيئة أم الااآلخر تم حجبه بو

 أنه تالحظ في اآلونة األخيرة إال،  توضح فيها أنها قامت بحجب الموقع المعينهبوضع رسالة علي رابط
  . هذه الرسالةاختفاء

  

 الخروج ىإلالشباب  و يناير التي تدع30وقامت الهيئة القومية لالتصاالت بحجب المدونة الخاصة بحركة 
كما حجبت الهيئة موقع . 2011في مطلع مية تطالب برحيل النظام إبان الربيع العربي في مظاهرات سل

 وحجبت في فترات متفرقة موقعي .2010 في أبريل االنتخابات أثناء فترة " السودانيةاالنتخاباتمراقبة "
اسة منهجية تم أيضاً وفق سين حجب المواقع يأ اإلخباريين ؛ وهذا يدلل علي الراكوبةو سودانيز أونالين

  . تنميط القهر وقمع الرأي اآلخرىلإتهدف 
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  : في السودانواالتصاالت قوانين االنترنت

قانون المعامالت اإللكترونية لسنة ، 2007قانون جرائم المعلوماتية لسنة ، 200153 لسنة االتصاالتقانون 
  ، 200955 لسنة االحتكارقانون تنظيم المنافسة ومنع ، 200754

  

في نفس و ."قانون المجلس القومي لالتصاالت "ور أول قانون خاص باالنترنت هصد، 1994في عام 
في العام  و. لالتصاالت في السودانقومي لالتصاالت ليعمل كجهاز تنظيميل صدر قانون المجلس ا،العام

  . هيئة لتنظيم قطاع االتصاالتىإلتم تعديل قانون المجلس وتحويله ، 1996
  

ول ترخيص لخدمة االنترنت في أصدر ، 1997وفي العام . االتصاالتصدر قانون ، 2001في العام 
  !2007قانون جرائم المعلوماتية لسنة  تلي ذلك بأيام قالئل إصدار .)سودانت(السودان 

  
2007مالحظات علي قانون جرائم المعلوماتية 

56  
نه أع مالحظة  حرية الرأي والتعبير مالقانون ال يضمن الحق في الحصول علي المعلومات والحق في

  .                   2005 لسنة االنتقاليصدر في ظل تطبيق أحكام الدستور 
  

جرائم النظام العام " عن ما يسميه بـ )في الفصل الرابع(هذا القانون بصورة فضفاضة يتحدث و
عريفاً التي ال يضع لها ت( بالنظام العام واآلداب اإلخاللوينص علي معاقبة مرتكب جريمة  ،!"واآلداب

  !بالعقوبتين معاً وبالغرامة أ و مدة ال تتجاوز خمس سنوات أ بالسجن)محدداً
  

 موقعاً على ،يستخدم و أ،ينشر و أيء،كل من ينشويتوعد  !القانون يجرم إنشاء المواقع التي تنتقد الحكومة
 أفكار مخالفة ومج أترويج برا و حكمها لتسهيل أفيما  و أ،أحد أجهزة الحاسوب و أ،الشبكة المعلوماتية

 !.57بالعقوبتين معاً  وبالغرامة أ و أ،ثالث سنوات يعاقب بالسجن مدة ال تتجاوز، اآلداب وللنظام العام أ
  . الغموض والعبارات الفضفاضة وغير المعرفةإلىع  المشرأ يلجى،ومرة أخر

  

                                      
 http://www.ntc.gov.sd/images/stories/docs/arabic/lawa.pdf:  متاح علي53
 http://www.ntc.gov.sd/images/stories/docs/arabic/e_transactions_law.pdf:  متوفر علي الرابط54
 http://www.ntc.gov.sd/images/stories/docs/arabic/competition_law.pdf:  متوفر علي الرابط55
 http://www.ntc.gov.sd/images/stories/docs/arabic/info_crimes_law.pdf:  متوفر علي الرابط56
  .2007من قانون جرائم المعلوماتية لسنة  15 المادة 57
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علي جريمة فضفاضة يعاقب  ، في السودانىمثله مثل القوانين القمعية األخر، قانون جرائم المعلوماتية
  .وهي تهمة تلجأ إليها الحكومة عادة لترهيب المنتقدين، "لسمعةإشانة ا"اسمها 

  

إشانة "ـ ما في حكمها ل و أ،أحد أجهزة الحاسوب و أ، كل من يستخدم شبكة المعلومات يعاقب القانون
هي  ن يحدد ماأوذلك دون .58 اًبالعقوبتين مع و أ،بالغرامة و أ، بالسجن مدة ال تتجاوز سنتين"السمعة

ونيابة مختصة وشرطة ، القانون بإنشاء محكمة مختصة لجرائم المعلوماتيةيقر  و.جريمة إشانة السمعة
 ودانواللتزامات الس، 2005القانون في جملته مخالف لدستور السودان االنتقالي لسنة هذا  .59مختصة 

  . والحق في الحصول علي المعلومات ،الدولية بشأن حماية الحق في حرية الرأي والتعبير
  

 الدولية واألعراف لكونه مخالف لكافة المواثيق باإلضافة ، المواقعى محتوىوالرقابة عل، حجب االنترنت
حجب و. مهور في المعرفة وتلقي المعلوماتينتهك حق الج، التي تحمي الحق في حرية الرأي والتعبير

عام وتشكيله في بيئة شمولية معادية لحرية المعلومات وحق يضاً يؤثر سلباً علي الرأي الأ االنترنت
ويعتبر حجب االنترنت بمثابة تجهيل متعمد للجمهور الذي يعتمد علي االنترنت في تلقي ، التعبير

  !من الصحف% 97 والتلفزيون واإلذاعةالمعلومات في ظل امتالك الحكومة لهيئة 

   الخصوصيةوانتهاك االتصاالتشركات  / 14

، عبر التصنت  في ذلكجهاز األمن، ويعتقد ضلوع شركات اإلتصاالت على إنتهاكات الخصوصيةدرجت 
على المستفيدين من الخدمة، إذ تقوم الشركات العاملة في مجال اإلتصاالت والهواتف النقالة بتسجيل 

ء الصحفيون ويتضرر من هذا اإلجرا. المكالمات بين المستفيدين من الخدمة، مما يعد إنتهاكا للخصوصية
  .ويتعرضون لكشف مصادرهم والتجسس على مكالماتهم

، عبر التصنت  في ذلكجهاز األمن، ويعتقد ضلوع  الخصوصيةانتهاكات على االتصاالتدرجت شركات 
 والهواتف النقالة بتسجيل االتصاالتعلى المستفيدين من الخدمة، إذ تقوم الشركات العاملة في مجال 

ويتضرر من هذا اإلجراء الصحفيون . دين من الخدمة، مما يعد إنتهاكا للخصوصيةالمكالمات بين المستفي
  .ويتعرضون لكشف مصادرهم والتجسس على مكالماتهم

                                      
 . من نفس القانون17 المادة 58

 . من نفس القانون29، 28، 27 المواد 59
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منشور بموقع (خطاب يوضح سيطرة الحزب الحاكم علي شركات اإلتصاالت وانتهاك هذه الشركات لخصوصية مشتركيها  :الصورة
 )سودانيزأونالين
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 ه ومعارفه باإليميلئالعزيز بركة ساكن علي أصدقا وزعه الروائي عبد، "مسامير األرض والجنق" منع رواية خطاب:الصورة
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  مصادرة الكُتُب واألعمال األدبية والفنية  / 15

 من جبهات انتهاكات حرية التعبير ومصادرة ىأخر جبهة واألدبيةب واألعمال الفنية كتتُشكِّل مصادرة ال
وهي ممارسة تخالف القوانين الدولية التي كفلت الحق في حرية ، كير الحر في السودانالرأي وتحجيم التف

، واألدبية السلطات السودانية العديد من الكتب واألعمال الفنية أجهزةوتصادر . الرأي والتفكير واإلبداع
، ي سبيل المثالوعل. وتذهب إلي أبعد من ذلك فتحكم علي الكُتاب والعاملين بالمكتبات بالسجن والغرامة

حكمت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي عصمت محمد يوسف ، 2007 ديسمبر 16في يوم 
 ،العظيم محروس محمد عبدو ، مصري الجنسيةاً، عام30، الفتاح السعدني  أشهر لكل من عبد6بالسجن 

 )15(مقرونة مع المادة ) 125( العقيدة والدين تحت المادة إلى اإلساءة بتهمة ، مصري الجنسيةاً، عام30
  . ومحروس يعمالن لدي مكتبة مدبولي الشهيرة بمصرالسعدني. من القانون الجنائي السوداني

  

محمد الحسن عباس سوداني الجنسية ومدير معرض الخرطوم  وقد برأت المحكمة في ذات القضية كل من
 وظفة بالمجلس االتحادي بوزارة الثقافةهدية صالح الدين سودانية الجنسية مو ،2007الدولي للكتاب لسنة 

المؤمنين  مأ« جاء بسبب ترويج وبيع كتاب االتهامن توجيه أوجاء في حيثيات قرار المحكمة  .واإلعالم
 لالنتباهومن الملفت  . للعقيدةإساءةوما ورد في الكتاب من ، للمفكر السوري نبيل فياض» أوالدهاتأكل 

 النشركانت دار و ."علماء المسلمين بالسودان"ممثل هيئة  و البالغ كان ه الشاكي في هذاأنوالمثير للريبة 
، بالمعرض صلت على تصريح من الرقابة السودانية على إدخال وتوزيع الكتبتحأكدت أنها  المذكورة قد

  .ومن بينها الكتاب المذكور
  

من دور النشر ويشهد معرض الخرطوم الدولي للكتاب العديد من المضايقات للقائمين على عدد 
تفتيش المتكرر ومصادرة العديد من الكتب والمطبوعات من مقار دور النشر بعد إخضاعها لل، بالمعرض

 ومن بين الكتب التي تمت .60 من رجال الرقابة ورجال أمن الدولة على حد السواء،والرقابة المستمرة
تاريخ حرب ، دارفور" :نوانوكتاب بع، يالشيعالفكر عن يتحدثان كتابين ، 2007مصادرتها في عام 

  .فؤاد زعيتروأنطوان باسيل  تحقيق، وترجمة، كس دي فاليألو تأليف جولي فلينت"  وإبادة
،  وهي هيئة حكومية،صادرت إدارة المصنفات األدبية والفنية، 2008في أواخر ديسمبر من العام و 

  .اهللا  للكاتبة أميمة عبد"أماديرا"رواية 
                                      

 : الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان، متاح علي الرابط60
http://www.anhri.net/ifex/alerts/sudan/2007/pr1215.shtml 
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 )اًعام29 (أوقفت نيابة أمن الدولة بالخرطوم المواطن موسي رحومة، 2009 مارس 12الخميس يوم 
 وذلك بموجب شكوى تقدم بها ،" أجندة القوى الوطنيةيدارفور ف"بتهمة طباعة كتاب عن دارفور بعنوان 

ن الكتاب يحوى معلومات مغلوطة عن دارفور أفحواها ،  مواجهة الرجليجهاز األمن والمخابرات ف
  ".نتقاص من هيبة الدولةاال"و" ديد السالم العامته" منها الغرض

  

للروائي  "مسامير األرض والجنق"أصدرت السلطات أمراً يقضي بمصادرة رواية ، 2010 أبريل 7في يوم 
 نأويشمل األمر منع دخول الرواية للسودان ومنع توزيعها وجاء في القرار ، العزيز بركة ساكن عبد

تعتبر أعماله األدبية األكثر ، لعزيز بركة ساكن الروائي السوداني الشابا عبد !الرواية مخالفة للقانون
، 2005 عام ، في" هامش األرصفةىعل"فقد تمت مصادرة مجموعتة القصصية ، عرضة للمنع والمصادرة

 وامرأة من كمب" األخرىومجموعته القصصية ، بدعوى أنها تتضمن عبارات وكلمات خادشة للحياء العام
بنفس الحجج ، من معرض مكتبة عزة للنشر في معرض الخرطوم الدولي للكتاب، 2009 في ،"كديس

  .الواهية
  

 ،علي صاحبي مكتبتين، اً سودانيهاً جني500 المحاكم بالخرطوم بالغرامة ىحدإحكمت ، 2010بريل أفي و
كانت شرطة و .وأمرت بمصادرة النسخ الموجودة بالمكتبتين، "بنات الخرطوم" بعنوان اًبسبب بيعهما كتاب

قد ألقت القبض علي صاحبي المكتبتين ووجهت بالغات ضدهما بسبب بيع ) النظام العام(أمن المجتمع 
  .نه محظور من التوزيع داخل السودان أوالكتاب الذي يبد

  

 ألهمية االنتباهولفتت . ألقت كل هذه الحوادث بظاللها السالبة علي حرية التعبير في مجال اآلداب والفنون
  .وطبيعة تكوينه  للمصنفات األدبية والفنيةاالتحادية قانون المجلس مراجع

  

  اإلذاعة والتلفزيون

يتعذر الحديث عن اإلذاعة والتلفزيون حيث تمتلك ، وفي إطار الحديث عن حرية التعبير في السودان
ويشرف  .جهات الدولة التام بتوبااللتزام وتوجه العاملين فيها ،"هيئة القومية لإلذاعة والتلفزيونال"الدولة 

 ىيتوجب عل،  وبموجب قانون وكالة السودان لألنباء.علي هيئة اإلذاعة والتلفزيون وزير اإلعالم
تحقيق ، و ونشرها وتوزيعها جميع األخبارفي، السوداني  القيم والتقاليد األصيلة للشعب مراعاة الوكالة

  61.ألحوال جميع افيسياسات الدولة المرسومة ومراعاة مصالح الوطن 
                                      

 . =�*,ن وآ��& ا�(,دان ��*�Oء61
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وقد رفضت الحكومة في وقت سابق إلذاعة  . اإلذاعات الخاصة تُرغم علي عدم فتح أبوابها للجميعىوحت
 وال تمنح . ببث برامجها في الشمال وظلت تعمل بجنوب السودان فقط،مم المتحدة التابعة لأل،مرايا إف إم

من البث في لـ بي بي سي العربية تم مؤخراً منع إذاعة ا و.ي جهة صالحية البث عبر موجات األثيرأ
 ورادي عشرات الناشطين بدعوى عملهم ب وتم اعتقال.الدولية و كارليمونتإذاعة منع و، شمال السودان

  . دارفورإقليمدبنقا واسع االنتشار في 
   

  وعدد  الوكالة وزير اإلعالمإدارة يترأس مجلس ،وكالة السودان لألنباء المشار إليه آنفاقانون  وبموجب
 ، لدى الوزيرويكون المجلس مسئوالً،  يوصى بهم الوزير،من األعضاء ال يتعدى الخمسة عشر عضواً

وبموجب  .فيما يتعلق بالسياسة العامة للوكالة ويجوز للوزير أن يصدر للمجلس توجيهات ذات صبغة عامة
 دون موافقة المجلس  أجهزة الوكالةي تغييرات جوهرية فيال يجوز لمدير الوكالة أن يجرى أ ،القانون

 األمر الذي يعتبر تدخالً في أداء الوكالة وتقييداً للصحفيين اإلذاعيين وقمعاً لحقهم .62الذي يترأسه الوزير
  .في التحدث والعمل بحرية

  
   خطوط حمراء

العنف ، السدود، تعتبر الموضوعات التي تتناول قضايا دارفور، طيلة سنوات الرقابة واأليام المظلمة
، قانون الصحافة والمطبوعات، تدني الخدمات، الفساد ،خصخصة مشروع الجزيرة ،المهجرين ،بيالطال

قضايا التعليم والمناهج والكتب ، عنف الشرطة في فض التظاهرات، الصحة، انتهاكات حقوق اإلنسان
تجاوزات  ،التهجير القسري، أوضاع السجون، المحكمة الجنائية الدولية، الالجئين، النازحين، المدرسية

وكذلك يمنع األمن . الرقابة من الموضوعات التي يمنع الخوض فيها وتناولهاو، جهاز األمن والمخابرات
  .تلك التي تطالب بتحسين أوضاع الحريات وأ، الكتابات التي تنتقد الحكومة

  
  :موقف المحكمة الدستورية من حرية التعبير

  

بشطب الطعن ، رئيس المحكمة العليا، ألمين البشيرأمر القاضي عبد اهللا ا، 2009 أغسطس 2في يوم 
ي الشعب ضد جهاز أور، أجراس الحرية، التي تقدمت بها صحف الميدان والدعوى الدستورية الدستوري

وأن تجوز . األمن والمخابرات الوطني لممارسته الرقابة السابقة للنشر عليها وتعطيلها من الصدور

                                      
62�8�� .� ا�(�/E ا
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 سلطة قانونية في ىعلأأن  ييعنذلك ، ة المسبقة للنشر علي الصحفالمحكمة الدستورية الرقابة األمني
  !الدولة السودانية مخولة بحماية الدستور  تقوم هي نفسها بانتهاك الدستور 

  

وأميمة أحمد ، وكمال عمر عبد السالم، وعلي محمود حسنين، وكان المحامون نبيل أديب عبد اهللا
يضة طعن دستوري ضد جهاز األمن والمخابرات الوطني وخنساء أحمد علي قد تقدموا بعر، المصطفى

تلفة  فرض رقابة مسبقة على النشر لمواد مخ، بحجة أنه وفي تواريخ مختلفة،2008 سبتمبر 14بتاريخ 
ن تلك الرقابة ترتب عليها أ و،) الشعبورأي،  الحريةأجراس،  الميدانبينها(في صحف سودانية عديدة 

  : دعيماً لدعواهم األسباب اآلتيةمنع نشر تلك المواد وأوردوا ت
  

 وقالوا في هذا الخصوص بأن الرقابة المسبقة وحظر النشر بعد ذلك . خرق حريتي التعبير والنشر:أوالً
  .من الدستور) 1 (39يخرق الحق الدستوري للطاعنات وفقاً ألحكام المادة 

 منع النشر يشكل إخالالً بالمحكمة :ثالثاً. ..منع النشر ينتهك حق الطاعنات في نشر المعلومات: ثانياً
  ... العادلة
   .منع النشر ينتهك حرية الصحافة: رابعاً

ن بد أن يكون هناك ما يمكِّ  إذ ال،رغم أن هذا المبدأ يخضع الستثناءات .الحظر المسبق للنشر: خامساً
كرية في زمن  ومن ذلك مثالً نشر معلومات عن التحركات العس،الدولة من حماية مصالحها في الدفاع

  .الحرب
  

والتمسوا في عريضتهم إعالن أن كافة أشكال الرقابة المسبقة على النشر الصحفي التي يمارسها جهاز 
 والمخابرات الوطني هي أعمال تتعارض مع الدستور كما طالبوا بمنح الطاعنات كل على حده األمن

لمحكمة الدستورية الطعن وقد رفضت ا . جنيه لما حاق بهم من ضرر10.000تعويض اسمي قدره 
  63.مرت بشطبهاأ الدستورية وىوالدعو

  
  مخاوف بشأن حرية التعبير في السودان

  

  :لم يتم التعبير وحرية الصحافة في السودان قائمة ماوالرأي ن انتهاكات حرية أتظل المخاوف بش

                                      
 )1مرفق رقم . (راجع نص قرار المحكمة في المرفقات 63
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للمعلومات الحكومية  وسن قانون يضمن التدفق الحر واإلعالم كل القوانين المتعلقة بالصحافة إصالح/ 1
  .الحصول علي المعلومات/وحق الوصول

 أداءتتدخل في  بحيث ال، إجراء إصالحات جوهرية لقانون جهاز األمن وكل القوانين المقيدة للحريات/ 2
  .اإلعالمالصحف ووسائل 

يث  في السودان لضمان استقالل القضاء بحيية في نظام القضاء والنظام العدل جوهرإصالحاتإجراء / 3
 مكفول بالمواثيق والعهود اإلنسان حماية حرية التعبير كحق جوهري من حقوق ىيعمل القضاء عل

  .الدولية
 ىإل كل قضايا النشر وإحالةالتوقف عن استخدام القوانين الجنائية التي تستخدم لتجريم الصحفيين / 4

  .القضاء المدني
  

  خاتمـــــة
  

،  لتوثيق النضال اليومي للصحافيين السودانيين في سبيل الحرياتولكنه خطوة، أدعي الكمال لهذا العمل ال
وبكل تأكيد فهذا التوثيق يحتاج إلي جهود إضافية لفهم وتحليل انتهاكات حرية التعبير والحريات الصحفية 

  .في السودان
  
  

  
حرية باحث مستقل في مجال ، و صحفي،القادر القادر محمد عبد  عبد هذا التقرير وأعده للنشرأجرى

  .كاتب بصحيفة الميدان، التعبير وحقوق اإلنسان
com.yahoo@m5gadoora  

  

انتهى الجزء األول من هذا التقرير، يتبعه الجزء الثاني الذي يحتوي على المرفقات، ويوجد في هذا 
 :الرابط
-Mohamed-Abdelgadir/files_pdf/13issue_ihtiram/pages/ihtiram/sections/org.forall-sudan.www://http

pdf.2-part-Abdelgadir 


