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حريات

الصحفيون واالعالميون السودانيون يواجهون القمع ،
وتعتيم المعلومات  ،وفقدان الوظائف.

رصد اكثر من  150انتهاك جسيم على الصحافة واالعالم

قانونية  :النظام العام كلمة كبيرة والقانون ال توجد
فيه شرح للمصطلحات

الخرطوم  /حواء رحمة .
اليــوم العالمــي لحريــة الصحافــة يعنــي تذكيــر الحكومــات بضــرورة احترامهــا لحريــة
الصحافــة وتوفيــر بيئــة اعالميــة حــرة وامنــة للصحافييــن و تقييــم الصحفييــن لقضايــا
حريــة الصحافــة  ،ويصــادف الثالــث مــن مايــو لــكل عــام  ،اذ اعتمتــده االمــم المتحــدة (
اليونوســكو ) الحيــاء ذكــري اعــان ويندهــوك .
حقبة سوداء للصحافة السودانية .
مــرت الصحافــة الســودانية خــال الثالثيــن عامــا مــن حكــم االنقــاذ الســابق بمنعطفــات
خطيــرة وتراجــع متواصــل  ،تمثــل فــي قمــع الحريــات  ،والرقابــة المشــددة علــى الصحــف
والمؤسســات الصحفيــة بجانــب مصــادرة حــق الحصــول علــى المعلوميــة وكان االشــد
خطــورة قمــع الصحفييــن والمراســلين والمصوريــن بالقــوة المفرطــة مــن قبــل االجهــزة
االمنيــة ،ممــا اوقــع اصابــات خطيــرة احيانــا بجانــب االعتقــاالت والتحــري والحرمــان مــن
الكتابــة والنشــر  ،وايقــاف الصحــف اكثــر مــن مــرة فــي االســبوع وكانــت الســلطات فــي عهــد
المخلــوع البشــير قامــت بمصــادرة صحيفــة الجريــدة اكثــر مــن مــرة وفــي العــام  2016اذ
صــادر جهــاز االمــن اكثــر مــن  12الــف نســخة مــن المطبعــة بخســائر وصلــت الــى  50الــف جنيــه
 ،كمــا مثــل جهــاز االمــن والمخابــرات دور الرقيــب االول  ،بجانــب ســن قوانيــن خــارج اطــار
التشــريع .
شعار ثورة ديسمبر المجيدة  2018م.
واحــدة مــن الشــعارات التــي رفعتهــا ثــورة ديســمبر المجيــدة هــي ( الحريــة) وحريــة التعبيــر
ومثلــت الخــط االول الــذي نــادي بــه الثــوار فــي هتافاتهــم  ،والحــق فــي توصيــل صوتهــم
للعالــم عبــر اجهــزة االعــام المختلفــة  ،اال أن ذلــك تمــت مواجهتــه بالقمــع ومنــع
الصحفييــن والمراســلين مــن نقــل االحــداث عبــر قنواتهــم  ،كمــا حجمــت الحكومــة دور
االعــام المحلــي وغيبــت القنــوات الخاصــة والحكوميــة بمــا فيهــا التلفزيــون القومــي مــن
نقــل المعلومــة مــن مياديــن التظاهــرات الســلمية .
في الوقت الذي نصت فيه الوثيقة الدستورية للفترة االنتقالية في الفصل الربع عشر
فــي ( وثيقــة الحريــات ) بانــه تكفــل الدولــة حريــة الصحافــة ولكافــة وســائل االعــام االخــري
وفقــا لمــا ينظمــه القانــون فــي مجتمــع ديمقراطــي تعــددي  ،والزمــت الوثيقــة وســائل
االعــام باخــاق المهنــة وبعــدم اثــارت الكراهيــة الدينيــة او العرقيــة او العنصريــة او الثقافيــة
او الدعــوة للعــف او الحــرب.
اال أن كل ذلــك لــم يتــاح الــى االعــام اذ فرضــت حكومــة الفتــرة االنتقاليــة قبضتهــا وحــدت
مــن تلقــي المعلومــات اوتغيبهــا وعــدم الســماح بالتصريحــات اال مــا ترغــب فيــه االمــر الــذي
ادي الــى تذمــر الصحفييــن ورفضهــم لهــذا الواقــع الــذي يفقــد المــادة الصحفيــة مصداقيتهــا
وعــدم اكتمالهــا .
انقالب وتراجع وحذر وتحذير .

فــي الوقــت الــذي كان يأمــل فيــه الســودانيون تحقيــق العدالــة واالنتقــال الــى حكــم مدنــي
وقبــل ذلــك بايــام معــدودات ســبقتها اتهامــات بفشــل الحكومــة االنتقاليــة نفــذ رئيــس
مجلــس الســيادة االنتقالــي عبــد الفتــاح البرهــان انقالبــا عســكريا علــى حكومــة الفتــرة
االنتقاليــة واســماه تصحيــح المســار فــي 20121 /10 / 25م تــم بموجبــه اعــان حالــة الطــواريء
وحــل مجلســي الســيادة والــوزراء  ،واعتقــال رئيــس الــوزراء واعضــاء مــن حكومتــه
وسياســيين وصحفييــن وناشــطين  ،وواجــه الشــارع الرافــض للخطــوة القمــع بالرصــاص
الحــي راح ضحيتــه عشــرات الشــباب العــزل  ،ولــم تتوقــف التظاهــرات حتــى تاريخــه  ،واجــه
مــن خاللهــا الصحفييــن والمصوريــن والمراســلون قمعــا مفرطــا واعتقــاالت ومداهمــات
لمقــرات الصحــف والقنــوات الفضائيــة واغــاق صحــف بقــوة الســاح ممــا ادي الــى وقــوع
عــدد مــن االصابــات  ،االمــر الــذي اعتبــره مراقبــون ومحللــون بأنــه تراجــع وانتكاســا خطيــرا
لحريــة العبيــر مشــيرين الــى خطــورة االوضــاع اذمــا اســتمر االنقــاب العســكري وغيــاب
حكومــة مدنيــة توافــق تتطلعــات الشــعب الســوداني .
ضرب واعتقال وتهديد .
وكانــت شــبكة الصحفييــن الســودانيين ادانت
اتهــاكات ضــد الصحفييــن والصحفيــات اثنــاء
تغطيــة مظاهــرات  30ديســمبر 2021م حيــث
تــم االعتــداء ومنــع مراســلتي قنــاة الشــرق
ســالي عثمــان ومهــا التلــب مــن التغطيــة
وتعرضــن لالحتجــاز داخــل مكاتــب القنــاة
و فــي الســياق كانــت الصحفيــة بصحيفــة
الجريــدة مــاب ميرغنــي تــم اعتفالهــا اثنــاء
تغطيتهــا لالحتججــات شــهدها الســوق
العربــي فــي ابريــل  2022وتــم التحقيــق معهــا
واحتجازهــا وتدويــن بــاغ ضدهــا تحــت المــادة (  )77االزعــاج العــام  ،ـ كمــا اعتقلت الســلطات
المصــور الصحفــي والتلفزيونــي عمــر بركــة جبريــل بواليــة البحــر االحمــر فــي مــارس 2022م
وفــي انتهــاك صريــح اســتمرت التجــاوزات فكانــت الســلطات اعتــدت علــى الصحفيــات
شــذي الشــيخ ونســمة ابــو خماشــة خــال تغطيــة مليونيــة  14مــارس 2022م كمــا
تعرضــت الصحفيــة عــزة ايــرا ببورتســودان للضــرب واالعتقــال مــن قبــل قــوة عســكرية.
وفــي مــن جهتــه قــال رئيــس تحريــر صحيفــة الحداثــة شــمس الديــن ضــوء البيــت لرنامــج
بيــن نيليــن علــي قنــاة الحــرة حــول تراجــع الصحافــة الســودانية وتذيلهــا المركــز رقــم ١٥٩
مــن بيــن  ١٨٠دولــة قــال بالرغــم مــن التصنيــف ال  ١٥٩فــي الحريــات الصحفيــة اال انــه رقــم
حصلــت عليــه الصحافــة الســودانية فــي اعــوام الثــورة الســودانية االولــي قبــل االنقــاب
وهــو ليــس بجديــد واضــاف يمكــن ان نقــول ان الفتــرة مــن ابريــل ٢٠١٩الــى مــا قبــل وبعــد
االنقــاب تدهــورت االوضــاع بصــورة واســعة منــذ انقــاب  ٢٥اكتوبــر  ،لــذا فــان التدهــور لــن
يكــون مســتقبال بــل هــو حــدث منــذ اليــوم االول لالنقــاب  ،اذ اقتحمــت قــوات االمــن دور
الصحــف مثــال صحيفــة الديمقراطــي والقنــوات الفضائيــة وســلبت الصحفييــن معداتهــم
واعتقلتهــم وقامــت بضربهــم وحلــق شــعور بعضهــم وصــادرت تراخيــص واضــاف ورصــد
منــذ  ٢٥اكتوبــر أكثــر مــن(  )150حالــة انتهــاك جســيم علــى الصحافــة واالعــام  ،تتعلــق

بمصــادرة الحريــات .

وحــول الحديــث عــن عــدم وجــود حريــات بعــد ثــورة ديســمبر نفــي بقولــه ان هــذا غيــر صحيــح
ســوى علــى مســتوى القانــون او مســتوي الممارســة  ،واضــاف وبالوثيقــة الدســتورية يوجــد
جــزء يخــص وثيقــة الحريــات المحميــة والمضمنــة دســتوريا  ،وهــذه الوثيقــة تتيــح حريــات
واســعة كحريــة النشــر والتعبيــر والتنظيــم وحريــة االعــام وجميعهــا مضمنــة كجــزء
اساســي مــن الوثيقــة الدســتورية التــي تــم التوافــق عليهــا بيــن الحريــة والتغييــر وقــوة الثــورة
والمكــون العســكري ،وقــال :هــذه الوثيقــة هــي القانــون األعلــي وبقيــة القوانيــن كانــت تنتظــر
وقتهــا فــي التعديــل لتكــون متجانســة مــع الوثيقــة الدســتورية .
واردف فــي حديثــه ل(بيــن نيليــن ) قائـ ً
ا امــا علــى مســتوي الممارســة كانــت هنالــك حريــات
فقــد تــم انشــاء خمــس صحــف ورقيــة وفيمــا يتصــل بالقوانيــن وطريقــة تطبيقهــا لفــت
الــى أن ثــورة ديســمبر قامــت علــى نظــام حكــم اســتمر لثالثيــن عامــا علــى فكــرة التمكيــن
للحركــة االســامية والمؤتمــر الوطنــي مــا يعنــي احــال القواعــد البشــرية واحــال القطــاع
االقتصــادي التابــع للمؤتمــر الوطنــي واحتــال كافــة المناصــب المفتاحيــة فــي الدولــة وهــذا
مــا يعنــي بــان هــذا النظــام ال تتــم ازالتــه بمجــرد التوقيــع علــى الوثيقــة الدســتورية او قيــام
ثــورة ديســمبر.
اصالح المؤسسات العدلية واتاحت حرية التعبير .

مــن جهتهــا أوضحــت المحاميــة والخبيــرة القانونيــة ســلوي بســام بــان قانــون جرائــم
المعلوماتيــة تــم تعديلــه فــي ٢٠٢٠م فــي قانــون التعديــات المتنوعــة لعــام ٢٠٢٠م والتعديــل
األساســي قــام علــى زيــادة فتــرة العقوبــة فكانــت العقوبــة عــام أوصبحــت ثــاث أعــوام
بجانــب مــواد أصبحــت خمســة ســنوات .
واضافــت المــادة ( )14فيهــا ثــاث فقــرات تحدثــت عــن كل شــخص ينتــج او يرســل او يخزن او
يــروج عــن طريــق شــبكة المعلومــات او احــد أجهــزة الحاســوب او اي محتــوي مخــل بــاالداب
او النظــام العــام مــدت الســجن ال تتجــاوز الخمــس ســنوات  ،وأشــارت إلــى أن القانــون لــم
ترفــق معــه مذكــرة تفســيرية وتكمــن خطورتــه والخــوف منــه فــي اســتغالل وصــف ماهــو
المخــل بالنظــام العــام أو اآلداب الن النظــام العــام حســب تعريفهــا هــو مصطلــح ولكــن
لــه تفســيرات كثيــرة جــدا وفــي نهايــة األمــر يتوقــف علــى القاضــي وعقليتــه وتركيبتــه
الذهنيــة واردفــت وهنــا توجــد ســلطة تقديريــة لهــذه المســألة بمعنــي اذا أرادت الســلطة
الحاكمــة ان تســتغل هــذه المــواد لكميــم األفــواه والضغــط علــى النــاس والقهــر يمكــن أن
تســتخدمها ألنــه ال يوجــد تعريــف وكان مــن المفتــرض القانــون ينــص علــى ذلــك لــذا ال يوجــد
امامنــا إال القضــاء يرســخ تفســير معيــن للعمــل بــه .
وواصلــت متســائلة مــا الــذي يمكــن أن يبــث عبــر الوســائط ويوصــف بأنــه مخــل بالحيــاء او
النظــام العــام أو اآلداب.

ووصفــت بســام النظــام العــام بالكلمــة الكبيــرة  ،وواصلــت شــرحها بــأن فــي الفقــرة ()٢
تقــول كل مــن يوفــر او يســهل عمــدا أعمــال عبــر الشــبكة مــا يخــل بالحيــاء او النظــام
العــام .
امــا الفقــرة ( )٣اذا الفعــل الــذي تــم ذكــرة فــي المادتيــن أنتــج حــدث معيــن ترتفــع العقوبــة
الــى خمســة والعقوبــة الثانيــة اربعــة ســنوات الــى ســبعة ســنوات او الغرامــة او العقوبتيــن
معــا .
موضحة أنشا ونشر المواقع بقصد ترويج أفكار معينة وبرامج مخالفة للنظام العام
نص على منعها في المادة()١٥
امــا فيمــا يتصــل بالمــادة ( )١٧جــاء فيهــا كل مــن يســتخدم شــبكة المعلومــات او احــد
أجهــزة الحاســوب فيمــا حكمهــا اشــانة ســمعة يعاقــب بالســجن بمــدة ال تتجــاوز عاميــن
او الغرامــة او العقوبتيــن معــا .
وواصلــت حديثهــا قائلــه  :القانــون نفســه ال توجــد فيــه تعاريــف حــول هــذه المصتطلحــات ،
فاشــانة الســمعة فــي مثــل هــذه الحالــة تلجــاء المحكمــة إلــى القانــون العــام فــي المــادة
( )١٥٨وتنظــر كيــف عرفــت اشــانة الســمعة وتتبــع نفــس التعريــف الن فيــه اســتثناءات
المــادة وفــي مثــل هــذه الحالــة مــن المفتــرض المحكمــة ترجــع للقانــون الجنائــي العــام ،
للنظر في جريمة اشانة السمعة .
امــا فيمــا يختــص بالمــادة ( )١٩اشــارت لوجــد مصطلحــات يمكــن اســتغاللها النهــا
فضفاضــة مثــا كلمــة بــدون حــق قــي المــادة ( )١٩وتنــص علــى أن كل شــخص ينشــر
المصنفــات الفكريــة دون (وجــه حــق )  ،هــذه المــواد يمكــن اســتغاللها الن هــذه الصياغــة
فضفاضــة.
وشــرحت بقولهــا فكلمــة ( دون وجــه حــق ) ليــس لهــا تعريــف معيــن فيمكــن المحاكــم
ان تفســرها تفســيرات مختلفــة وتختلــف مــن محكمــة الخــري واردفــت هنــاك المــواد ٢٤
 ٢٦ ، ٢٥ ،مشــيرة الــى أن رئيــس مجلــس الســيادة عبــد الفتــاح البرهــان وجــه بفتــح بالغــات
عبــر تفويــض لعــدد اربعــة مــن الصحفييــن فــي ذلــك الوقــت .
مشــيره الــى ان ذلــك يعــد تراجعــا عــن شــعارات الثــورة فــي هــذه التعديــات ولــم تكــن
هنالــك مراعــاة فــي كل هــذه المــواد للمعاييــر المتعلقــة بالحقــوق والحريــات األساســية
المنصــوص عليهــا فــي الوثيقــة الدســتورية (وثيقــة الحريــات والحقــوق) او فــي المعاهــدات
واالتفاقيــات الدوليــة المصــادق عليهــا الســودان  ،واســتدركت البــد مــن وضــع حــد للتجاوزات
التــي تضــر بالمســار الديمقراطــي إال أن هنالــك ارتــداد بســبب االنقــاب فنتوقــع اســتغالل
الصراعــات السياســية لهــذه المــواد .
وقالــت بســام ( ،لاللــق) عــادة القوانييــن وتطبيقهــا هنالــك نمــاذج تضــع كــي يقــاس بهــا
مــدى حريــة التعبيــر فــي دولــة مــا و توافقــت الــدول كلهــا علــى ســتة امذجــة النمــوذج
االولــي يتعلــق وهــو يحــدد اإلطــار القانونــي ويتعلــق بالحــق فــي الحريــة وفــي الســياق اإلقليمــي
يوجــد اتفــاق الميثــاق اإلفريقــي

مهمــا كان هــذا الحــق حتــى ان لــم يكــن مطلــق بحــدوده نحــن ننظــر للحريــات مــن خــال
درجــة الحريــة التــي اكتســبها المواطنــون مــن تطويــر قانــون او التطبيــق امــام المحاكــم
وهــذا المهــم.
وفســرت بســام بقولهــا هــذا القانــون تــم بموجبــه انشــا نيابــة خاصــة ومحكمــة خاصــة
وحتــى الشــرطة  ،واردفــت ونحــن لدينــا راي فــي المحاكــم الخاصــة .
النمــوذج الثانــي هــو اكتشــاف القيــود المشــروعة علــى الحــق فــي حريــة التعبيــر علــى
النحــو المكتــوب عليــه فــي القانــون  ،والمطبقــه مــن خاللــه او تفســير قــرارات المحكمــة
المختلفــة .

امــا النمــوذج الثالــث يحــدد األطــر القانونيــة المتعلقــة بالحــق فــي الوصــول للمعلومــات
والتركيــز بشــكل خــاص علــى الــدور المهــم الــذي يوضــع لضمــان العمليــات السياســية
الديمقراطيــة والتنميــة المســتدامة .
هذه األدوات التي نستخدمها في قياس وجود الحق في التعبير
النمــوذج الرابــع فحــص ســامة الصحفييــن ومســألة عــدم اإلفــات مــن العقــاب وتســليط
الضــوء علــى المخاطــر الجســدية التــي يواجههــا العديــد مــن الصحفييــن فــي الســعي وراء
الحقــوق امــا النمــوذج الخامــس يستكشــف التحديــات المعاصــرة لحريــة التعبيــر التــي
نشــأت بشــكل خــاص مــن خــال ممارســة الحــق عبــر االنترنــت مــن حيــث تطبيــق األطــر
القانونيــة الحاليــة عبــر االنترنــت.

النمــوذج الســادس باالعتمــاد علــى موضوعــات محــددة مــن الوحــدات اإلجرائيــة التــي تقــدم
منظــور مدنــي التمتــع بالحــق ومــدي اســتخدام النــوع االجتماعــي والتمتــع بالحــق فــي حريــة
التعبيــر
هذه النماذج التي نستخدمها في قياسات حرية الحق في التعبير...

المحــام والمدافــع عــن حقــوق اإلنســان عمــرو كمــال خليــل قــال حريــة التعبيــر واحــدة مــن
الحقــوق األساســية وقواعــد حقــوق اإلنســان فــي القانــون الدولــي ووردت فــي اإلعــان العالمــي
لحقــوق اإلنســان المــادة  ١٩وفــي العهديــن الدولييــن العهديــن الخاصيــن بالحقــوق المدنيــة
والسياســية بــذات المــادة وبــذات الفئــات الدوليــة بالحقــوق االجتماعيــة واالقتصاديــة
والثقافيــة واردف ومــن ثــم طورهــا المجتمــع الحقوقــي الدولــي فــي العالــم كواحــدة مــن
الحقــوق األساســية التــي ال يمكــن االنتقــاص منهــا او التعــدي عليهــا بــاي حــال مــن األحــوال
حتــى فــي االحــول التــي تســتدعي دســتوريا إعــان بعــض التحفظــات الدســتورية مثــل إعــان

الطــواري او غيرهــا باعتبــار ان حريــة التعبيــر ليســت مــن حقــوق الممارســة التــي يمكــن أن
يكــون فيهــا بعــض المتعــة الشــخصية للشــخص بقــدر ماهــي حقــوق أساســية ترتبــط
بكينونــة اإلنســان ذات نفســه لمعرفــة مــا يــدور حولــه مثــل األخبــار والمعلومــات وتحليلها
بغــرض التعايــش والتفاعــل المجتمعــي والتفاعــل مــع القضايــا العامــة خاصــة قضايــا
المواطــن فــي أساســيات واوليــات وضروريــات حياتــه العامــة ســوى كانــت السياســية او
االقتصاديــة او االجتماعيــة و القانونيــة والثقافيــة او غيرهــا .
وواصــل كمــال حديثــه لذلــك نجــد كل الدســاتير فــي العالــم تنــص علــى حريــة التعبيــر
وقواعــد االعــام وحرياتــه فــي ديباجــات الدســاتير وفــي المــواد االولــي او مــا تعــرف بالمبــاديء
الدســتورية ومــن ثــم تخصــص بعــض الدســاتير فــي العالــم نصــوص داخليــة تفصــل
مســائلة الحقــوق األساســية ومنهــا حــق التعبيــر وتضمــن لــه كل مــا يلــزم ألداء ونفــاذ هــذا
الحــق واالســتمتاع بــه مــن قبــل المختصيــن ومــن قبــل المواطــن بالتمتــع بالمعلومــة
وتبادلهــا ولفــت الــى ان الدســاتير الســودانية نصــت علــى حريــة التعبيــر واإلعــام وكذلك ألول
مــرة وردت بشــكل مفصــل ضمــن الوثيقــة الخاصــة بالحقــوق والتــي وردت فــي الدســتور
الســوداني فــي لعــام  ٢٠٠٥م فيمــا يعــرف بالدســتور االنتقالــي او مــا يســمي بدســتور نيفاشــا
وكذلــك وردت فــي الوثيقــة الخاصــة بالحقــوق المتضمنــة داخــل الوثيقــة الدســتورية ٢٠١٩م
 ،تعديــل  ٢٠٢٠م .
ومضــى كمــال فــي حديثــه (لاللــق ) مشــيرا الــى ان حريــة التعبيــر او حريــة اإلعــام مــن ضمــن
ضماناتهــا ان يكــون القانــون الجنائــي ينــص علــى الحــق فــي تبــادل المعلومــات وليــس تقيــد
الحــق فــي تبــادل المعلومــات بمعنــي يجــوز احيانــا عــدم الســماح بتــداول بعــض األشــياء
التــي تمــس االمــن القومــي وهــو أمــر شــائع فــي معظــم الــدول وتنظمــة قوانيــن خاصــة
ولكــن ال يمكــن أن تضــع نصوصــا داخــل القانــون الجنائــي علــى إطالقهــا دون أن تفصــل
نوعيــة المســائل التــي يجــب عــدم المســاس بهــا خاصــة فيمــا يتعلــق باالمــن القومــي
واضــاف فــي دول كثيــر مــن العالــم حــق المعلومــات وتداولهــا مقيــد بقوانيــن ومنظــم
بنصــوص تبيــن وتفضــل وتسلســل درجــات المعلومــات وســرياتها ومــن ثــم وبعــد عــدد
مــن الســنوات يجــوز االفصــاح عــن هــذه المعلومــات وتداولهــا باعتبــار انهــا معلومــات
لكافــة المواطنييــن .
وفــي ذات الســياق اشــار الــى ان مجــرد الحديــث عــن عــدم الســماح بتــداول المعلومــات
علــى إطالقهــا فهــذا أمــر غيــر جائــز وغيــر ســليم ألنــه يضــع المعيــار غيــر منضبــط  ،لــذا اي
مؤسســة او اي جــه تعتقــد بــأن المســاس بالمعلومــة يمكــن أن يمــس ســيادة الدولــة او
فــي صيــاغ التفســير العــام لهــذه المســألة يســمح لــكل جــه او لــكل شــخص ان يضــع هــذه
المــادة او المفاهيــم فــي طريــق عرقلــة االســتمتاع بحريــة المعلومــات وحريــة التعبيــر
لذلــك يجــب ان تصمــم قواعــد قانونيــة خاصــة تميــز هــذه األشــياء وتعمــل علــى ضبطهــا
ألنهــا مــن األشــياء التــي يجــب مراعاتهــا فــي المؤسســات اإلعالميــة أيضــا وهــذا يضمــن
التقصــي الصحيــح للمعلومــات وتداولهــا حريــة اإلعــام وحريــة التعبيــر ليســت حريــة
مطلقــة وقــال :نحــن نقــف مــع حــق التمتــع ولكــن يجــب ال تضــع النصــوص فــي القوانيــن
الجنائيــة المختلفــة ســوى ان كان قانــون جرائــم المعلوماتيــة او قانــون القانــون الجنائــي
فــي مــواده المختلفــة ان تضــع االمــر معممــا او غيــر مضبطــا كــي يصنــع عراقيــل لحريــة
النشــر .

وفيمــا يختــص بالتحــري لفــت الــى ان التحــري فــي المســائل المتعلقــة بجرائــم المعلومــات
فــي القانــون الســوداني هــي مســائل فنيــة لــم نرتقــي بهــا للدرجــة التــي تمكــن مــن الحــق فــي
الفصــل العــادل فــي بعــض اإلجــراءات التــي يمكــن أن تتضمنهــا إجــراءات قضائيــة فــي ســبيل
المســاس باإلســاءة او إشــانة الســمعة او مشيرنشــر االخبــار الكاذبــة .
واردف بجانــب التحــري الفنــي الغيــر الدقيــق وهــذا بالتجربــة فــي بعــض القضايــا الخاصــة
بقضايــا النشــر نجــد ان هــذه النصــوص فــي قانــون المعلوماتيــة صممــت لتقييــد اكثــر مــن
كونــه تنظيــم ونحــن نعــرف ان الحقــوق تنظــم وال تقييــد وهــذه واحــدة مــن اإلشــكاليات
القانونيــة والفقهيــة والدســتورية فــي الســودان .
الــى ان كثيــر مــن المبــاديء الدســتورية تضــم قواعــد خاصــة بحريــات وحقــوق عامــة
أساســية ولكــن تربطهــا بالقانــون وهــذا أمــر جائــز مــن ناحيــة التنظيــم مضيــف ولكــن
عندمــا نرجــع للقانــون بذاتــه نجــد فــي قواعــده العامــة فــي كثيــر مــن األحيــان يميــل إلــى
التقييــد اكثــر مــن التنظيــم وهنــا نجــد الخطــأ األكبــر الــذي يضــع كثيــر مــن الحقــوق والحريــات
العامــة فــي محــك حقيقــي مــن حيــث قــدرة الســلطات علــى ضمانــه الســلطة العامــة ومــدي
قــدرة المواطــن مــن التمتــع بهــا وهــي قــدرة شــائكة تحتــاج إلــى مفاهيــم أوســع فــي عمليــة
اإلصــاح القانونــي واردف وكذلــك تحتــاج لعمــل اكبــر علــى مســتوي اإلصــاح المهنــي مــن
ناحيــة الحريــات العامــة وحقــوق االعــام واإلعالمييــن وهــذا واضــح مــن خــال أشــياء
يتــم بثهــا ونشــرها دون التقصــي الســليم ودون القصــي الصحيــح لهــا وهــذه امــور مهنيــا
يجــب ضبطــه حتــى ال تشــتعل األخبــار الكاذبــة الغيــر مدققــة وســط النــاس وهــذا يفقــد
المصداقيــة أيضــا للعمــل المهنــي .
ونــوه إلــى الحوجــة لالصــاح مؤسســي كامــل لجميــع المؤسســات فــي الدولــة والقطاعــات
المهنيــة  ،وإصــاح قانونــي فــي ضبــط وتنظيــم الحريــات والقواعــد فــي التعامــل مــا بيــن
المؤسســات العامــة والمهنييــن والمؤسســات العامــة والمواطــن بصــورة خاصــة بحيــث
ضمــان التمتــع وفــق قواعــد صحيحــة وقواعــد تضمــن مصداقيــة ومهنيــة فــي العمــل .
وشــدد عمــرو علــى أنــه مــن األشــياء التــي يجــب الحديــث عنهــا فــي ســبيل العالقــة التــي
تحفــظ الحقــوق للجميــع وتنظمهــا بحيــث ال بتعــدي طــرف علــى طــرف انهــم ضــد فكــرة
اآلليــات القضائيــة او شــبه القضائيــة المتخصصــة مثــل محكمــة المعلوماتيــة أو نيابــة
النشــر .
مشــيرا الــى انــه فــي معظــم أنحــاء العالــم مــن يعتــدي بالنشــر او تبــادل معلومــات أو بحيــث
انــه يضــر بجــه او طــرف يتــم تقاضــي مدنــي فــي ســبيل الوصــول للحقيقــة او تعويــض
المتضــرر مســتدركا بقولــه ولكــن القانــون الســوداني لجــأ إلــى التجريــم وهــذا أمــر خطيــر
يجــب االنتبــاه لــه وتقيمــه مــن جديــد بعــد تجربــة القوانيــن التــي صــدرت فــي الثالثيــن ســنة
مــن عمــر نظــام االنقــاذ البائــد .

وقــال عمــر فــي فتــرات التحــول يجــب ان نمعــن فيهــا النظــر ونتحــدث عــن مســاحات
حقــوق وحريــات كاملــة المواطنييــن والمهنييــن ومــن خاللهــا ووســطها فــي ذات الوقــت
كيــف لنــا أن تضبــط ونعمــل علــى عمليــة إصــاح كامــل وشــامل وجــذري وهيكلــي وبنيــوي

قانونــي ومؤسســاتي للدولــة الســودانية مــن جديــد وال يمكــن أن نتحــدث عــن تحــول
ديمقراطــي بــدون ضمــان حقيقــي لحريــة اإلعــام والتعبيــر .
خاصــة وان اإلعالمييــن واالعالميــات لعبــوا دورا فــي الثــورة مــن خــال كشــفها لكثيــر مــن
الحقائــق وســاعدوا فــي تبــادل وتــداول المعلومــات فــي فتــرات ســابقة وحاليــة وكذلــك
ســاعدوا فــي نشــر الوعــي بقــدر كبيــر ويجــب الوقــوف معهــم حتــى تتــم االســتعادة
الكاملــة لحقوقهــم وحرياتهــم مــع ضــرورة التأكيــد علــى علــى عمليــة اإلصــاح المهنــي
والمؤسســاتي .

انتهاكات ومصير مجهول .
رئيــس تحريــر صحيفــة الجريــدة اشــرف عبــد العزيــز قــال ان الحريــات الصحفيــة فــي الســودان
بــدأت فــي تحســن مضطــرد بعــد ســقوط نظــام البشــير ولــم يعــد للرقايــة القبليــة أو
المصــادرات العقابيــة مكانــا  ،بالرغــم مــن عــدم تعديــل قانــون  ٢٠٠٩ســيء الســمعة  ،واضاف
وكذلــك إجــراء تعديــات جذريــة فــي المؤسســات اإلعالميــة لكــن تقليــص صالحيــات جهــاز
األمــن أوقــف تدخالتــه الســافرة فــي الصحــف واالذاعــات والقنــوات.
اال انــه وبعــد اســتيالء الجيــش علــى الســلطة باالنقــاب قــام بتعديــات فــي قيــادة
المؤسســات اإلعالميــة الرســمية واعــاد الفلــول الذيــن بــدأوا يطلقــون تهديداتهــم للصحــف
فــي محاولــة لفــرض وضــع جديــد ،بالعــودة لمربــع القمــع وباتــت التهديــدات تــزداد كل اليــوم
 .وابــان عبــد العزيــز ان محــاوالت جديــدة النتهــاك حريــة التعبيــر والتدخــل فــي شــان االعــام
أعلنهــا المستشــار االعالمــي لقائــد الجيــش العميــد ابوهاجــا مؤكــدا أن الحكومــة تعتــزم
إعــان ميثــاق صحفــي جديــد واتخــاذ إجــراءات تحكــم ســيطرتها علــى القنــوات اإلعالميــة باثــا
تأمينــات بــأن هــذه الخطــوة لــن تؤثــر علــى وضــع الحريــات بالبــاد وجــاءت هــذه التحــوالت
علــى خلفيــة إعفــاء مديــر التلفزيــون لقمــان احمــد بحجــة أن التلفزيــون اليهتــم بأخبــار قائــد
الجيــش البرهــان.
مــن جهتــه لفــت الصحفــي خالــد فتحــي  .الــى أن حريــة الصحافــة واالعــام بالســودان شــهدت
تراجعــا واضحــا بعــد وقــوع اإلنقــاب العســكري فــي أكتوبــر الماضــي واتســعت دائــرة التنكيــل
والبطــش والتهديــد والضــرب الوحشــي والســحل االنتقامــي واالعتقــاالت واالســتدعاءات
واقتحــام المقــرات وتهشــيم المعــدات واالســاءات اللفظيــة البذيئــة بحــق الصحفييــن
واالعالمييــن.

واردف كمــا شــهدت أيضــا قطــع لخدمــة اإلنترنــت واالتصــاالت ومنعــت الصحفييــن

واالعالمييــن مــن عبــور الجســور المغلقــة مــا عرقــل وصولهــم إلــى المعلومــات وقطــع
الطريــق أمــام توثيــق جرائمهــا بحــق الثــوار الســلميين.

وقــال  :فــي يوليــو  2020أعلنــت القــوات المســلحة عــن تعيينهــا مفوضــ ًا عــن القائــد العــام
وضابطــ ًا متخصصــ ًا فــي جرائــم المعلوماتيــة مــع فريــق قانونــي لفتــح بالغــات ومتابعــة
الشــكاوي.

واشــار فتحــي بــان هــذا اإلجــراء تمثــل اتجاهـ ًا خطيــرا ً لالنتقــاص مــن حريــة التعبيــر ،وتهديــدا ً
الصحــاب الــرأي ،وهــو يســتند باألســاس لحزمــة مــن القوانيــن غيــر الديمقراطيــة التــي صيغت
خــال العهــد البائــد وســعت لســلب حريــة الــرأي والتعبيــر ،مردفــا بقولــه كان المأمــول أن
يتــم الغائهــا أو تعديلهــا فــي ظــل الحكومــة االنتقاليــة.

 وكشــف بــأن التعديــات التــي تمــت لقانــون مكافحــة جرائــم المعلوماتيــة ،تعمــل علــىتشــديد العقوبــات.
 .وفـ�ي السـ�ياق اوضــح الصحفــي علــي فارســاب وهــو احــد ضحايــا االنتهــاكات التــي طالــت
الصحفييــن والصحفيــات اثنــاء التغطيــات الميدانيــة للتظاهــرات الشــعبية الرافضــة لالنقالب
فــي فــي  17نوفمبــر بمنطقــة المؤسســة بحــري للضــرب الشــديد والســحل واالعتقــال وهــو
مصــاب وقــال فرســاب ظلــت الحريــات الصحفيــة عرضــة لالنتهــاكات والكبــت والمضايقــة
مــن قبــل الســلطات الحاكمــة قبــل نجــاح ثــورة ديســمبر المجيــدة ،إذ أن نظــام عمــر
البشــير اليضــع لهــا أولويــة أو فــي مقدمــة أجندتــه ،وهــي كانــت محــل انتهــاك متكــرر ،خاصــة
مــن جهــاز األمــن والمخابــرات الوطنــي.

واضــاف وعقــب انتصــار ثــورة ديســمبر وســقوط نظــام البشــير فــي  11أبريــل مــن العــام ،2019
أنتظــر أهــل الصحافــة أن تتنفــس المهنــة حتــى ولــو قليــا مــن ضغــط الحريــات عليهــم ،إال أن
فتــرة رئيــس الــوزراء المســتقيل عبــد اهلل حمــدوك شــهدت انفــراج ليــس مقدرا فــي الحريات
الصحفيــة حيــث إلقيــت الرقابــة مســألة الرقابــة علــى الصحــف والمؤسســات الصحفيــة
والتصدي��ق غيـ�ر المشــروط إلنشــاء أي محطــة إعالميــة أو صحيفــة ،ومضــي فرســاب بقولــه
كمــا لــم تفــرض علــى وســائل اإلعــام كافــة قيــد للنشــر ،وانخفضــت معــدالت االنتهــاكات،
لكــن لــم تخلــو مــن تعــرض الصحفييــن لمضايقــات ،وقلــة فــي تدفــق للمعلومــات مــن قبــل

الحكومــة لوســائل اإلعــام ،واضــاف وظلــت مســألة حصــول الصحفييــن علــى المعلومــة
أمــر معقــدا ،وأوصــدت الســلطات أبوابهــا أمــام الصحفييــن للتأكــد أو الحصــول علــى
المعلومــة ،إضافــة إلــى أنهــا قامــت بإجــازة قانــون للمعلوماتيــة ،منــح الســلطات األمنيــة
صالحيــات رقابيــة واســعة علــى المــواد التــي تنشــر فــي الوســائط المتعــددة.

وواصــل قائــا  :عندمــا اســتولى قائــد الجيــش عبــد الفتــاح البرهــان علــى الســلطة ،وقــام
بتنفيــذ إنقــاب عســكري ،عــادت الحريــات الصحفيــة إلــى مربعهــا القديــم _زمــن حكــم
البشــير_ بــل علــى طريقــة أســوأ منــه.

بســبب هــذا االنقــاب توقفــت ثالثــة صحــف عــن النشــر ،وتعــرض عــدد مــن الصحفييــن
النتهــاكات أثنــاء تغطيتهــم للمواكــب االحتجاجيــة المنــددة بإســقاط االنقــاب ،واالعتــداء
بالضــرب مــن قبــل األجهــزة األمنيــة فــي مواجهــة صحفييــن ،واطلــت مــن جديــد الرقابــة
علــى وســائل اإلعــام المختلفــة بواســطة األمــن ،وعــادت ســيطرة اعــوان االنقــاب علــى
المؤسســات اإلعالميــة الحكوميــة ،كمــا لــم تتحســن أوضــاع الحريــات الصحفيــة ،لكنهــا
تعقــدت أكثــر مــن مــا كانــت عليــه.
وفي السياق قالت الصحفية بصحيفة الجريدة شذي الشيخ
أن االنتهــاكات ضــد الصحفييــن فــي الســودان بعــد االنقــاب العســكري اتخــذت مظاهــر
ّ
عديــدة ،منهــا اقتحــام المكاتــب اإلعالميــة واالعتــداء علــى الصحفييــن واضافــت تعرضــت
إلــى انتهــاك صريــح مــن قبــل أفــراد مــن القــوات المشــتركة و زميالتــي حيــث تمــت مالحقتنــا
وترهيبنــا وتهديدنــا واردفــت وطلبــت القــوة االمنيــة فتــح حقائبنــا للتفتيــش إال أننــا
وواجهناهــم بالرفــض وقتهــا امرونــا بالجلــوس علــى االرض  ،كل هــذا الترهيــب ونحــن ال
نعلــم مــاذا جنينــا وال وجــود ألي مبــرر لهــذا الســلوك  ،وعندمــا أخبرتهــم بأننــا صحفيــات
تشــددوا معنــا وكان ردهــم (يعنــي شــنو صحفيــات ) واضافــت الشــيخ يانهــم ســخروا
منــا بقولهــم ( امشــوا اكتبــوا العايزنــو) ولــوال تدخــل افــراد مــن قــوات شــرطة الســياحة
الموجوديــن بمقرهــم الكائــن بالقــرب مــن الصحيفــة لحــدث مــا حــدث

الصحفــي والمراســل علــي الدالــي تعــرض أثنــاء أداء عملــه العتــداء ألفــراد مــن الجيــش ممــا
أدي إلصابتــه يجــروح قــال  :الفتــرة االســواء التــي شــهدتها الصحافــة الســودانية وحريــة
التعبيــر فيهــا كانــت ســيئة للغايــة هــي فتــرة النظــام البائــد والتــي شــهدت إغــاق الصحــف
ومصــادرة للصحيفــة المطبوعــة وتشــريد للصحفييــن واعتقــاالت وملحقــات واســتدعاءات،
واردف واســواءها علــى اإلطــاق كانــت الرقابــة القبليــة إذ كانــت تحــد مــن تحــركات الصحفي
وتحــد مــن تفكيــر ه وتجعــل تفكيــره مشــلول ،واشــار الــى ان الرقابــة القبليــة كانــت تتنــزع
المــواد مــن داخــل الصفحــات قبــل طباعتهــا وحكــي قائــا فــكان يأتــي رجــل األمــن الــى
الصحيفــة ويراجــع كل المــواد المكتوبــة ويعطــي تعليمــات وأوامــر لرؤســاء التحريــر ومــدراء
التحريــر بعــدم نشــر المــواد  ،يحمــل قلمــا ويصحــح لهــم هــذا يتنشــر وهــذا ال ينشــر اي انــه

كان بالضبــط يمــارس دور رئيــس التحريــر وهــذه الســلطة كانــت ســلطة رئيــس الرئيــس
التحريــر وفقــا للقانــون الصحافــة والمطبوعــات مخــول لرئيــس التحريــر تحديــد المــادة التــي
تنشــر فــي الصحيفــة مــن عدمهــا الجــل للمســائلة القانونيــة ألنــه ســيكون المتهــم األول
لــذا هــذه ســلطة كانــت لرئيــس التحريــر اال انهــا تصــادر منــه وتذهــب الــى رجــل األمــن وقــد
يكــون جنــدي يحمــل شــهادة ســودانية فقــط وليــس لــه تأهيــل علمــي ولكنــه يراجــع وهــو
الــذي يقــرر .
ومضــي الدالــي هــذه القــرارات مــن المفتــرض أن يتخذهــا رجــل مؤهــل لديــه علــم ودراســة
عــن المــادة التــي تنشــر او ال تنشــر اال ان جهــاز االمــن كان يعطــي هــذه الســلطة لجنــدي.
ووصــف الدالــي بمــا كان يحــدث بالفوضــى الكبيــرة وبعــد مجــي فتــرة الحكومــة االنتقاليــة
كانــت أيضــا لهــا مســاوي كبيــر بالرغــم مــن اختفــاء
الرقابــة القبليــة والمصــادرات وإغــاق الصحــف واســتدرك قائــا لكــن كان هنالــك أمــر الفــت
وهــو غيــاب المعلومــة والتعتيــم عليهــا  ،وكان أمــر ســيء جــدا ولعــب دور فــي تعطيــل
العمــل الصحفــي والصحفييــن عــن أداء دورهــم وكان إعطــاء المعلومــة يتخــذ طــرق ملتويــة
و تتــم اعتــذارات و هنالــك عــدم رد علــى الهواتــف .
وقــال الدالــي ان الحريــة كانــت اول شــعار ويرفــع ولكــن لالســف الشــديد فــي ظــل حكومــة
الثــورة واجــه الصحفيــون غيــاب وتعتيــم علــى المعلومــة فقــط المعلومــة التــي تحبــذ
الحكومــة خروجهــا ونشــرها وكانــت تحــرص علــى اتاحتهــا لالعــام والصحافــة .
ووصــف الدالــي فتــرة االنقــاب بانهــا االســواء االوهــذه اذ عــادت نفــس الممارســات القديمــة
مــن ضمنهــا إغــاق الصحــف تمــت غيهــا غــاق صحيفــة الديمقراطــي وصحيفــة الحداثــة
وهــذه صحــف لســان حــال الثــورة وكانــت تدافــع عــن الثــورة بقــوة وتــم إغــاق الديمقراطــي
فــي ايــام االنقــاب وكانــت عليهــا حراســة بالجنــود والعســاكر المدججيــن بالســاح  ،واردف
ثــم االعتــداء علــى الصحفييــن واعتــداء علــى المصوريــن واعتــداء على مقــار القنــوات الفضائية
ومقــار الصحــف وكل ذلــك موثــق واعتــداء علــى الزمــاء بشــكل كبيــر فــي بعــض الصحفييــن
كانــت حالتهــم حرجــة ومكثــوا فــي المستشــفيات وهــذه المســألة كانــت خطيــرة وفيهــا
ردة وإحبــاط للصحفييــن واإلعالمييــن النهــم وجــدوا الســلطات تمــارس الضــرب والســحل
واالعتقــال علــى الصحفييــن واإلعالمييــن خاصــة فــي االيــام االولــي لالنقــاب  ،واصــل بقولــه و
بالمقابــل كان هنالــك مــوت فــي الشــوارع واطــاق للرصاص الحي فــي مواجهــة المتظاهرين
والمحتجيــن ومــن ضمــن األجــواء العامــة كان قــد وقــع اعتــداء علــى الصحفييــن واغــاق
المقــار وهــذا اســواء .وتوقــع الدالــي بــان تســتمر هــذه االوضــاع بــل تذهــب للتســواء الن
مــن ن ضمــن اللجــان التــي تكونــت داخــل لجنــة الطــواري االقتصاديــة تكونــت لجنــة اســمها
لجنــة شــؤون االعــام ال نــدري كصحفيــن عالقــة هــذه اللجنــة باالقتصــاد .
وتشــاءم بقولــه كل هــذه إشــارات ال تبشــر بخيــر الن الســلطة متجهــة اتجــاه تهديــدات
مــن ضمنهــا التهديــدات التــي ارســلها مستشــار البرهــان ابــو هاجــة حيــث ارســل تهديــدا
عبــر تصريــح فــي تعليــق علــى إقالــة مديــر هيئــة اإلذاعــة والتلفزيــون  ،وهــي تهديــدات
مبطنــة بانهــم ســيراجعون االعــام وأوضــاع االعــام والصحافــة والخطــوط الحمــراء وقــد
ترجــع نفــس الخطــوط الحمــراء وتحــدث عــن ميثــاق عمــل صحفــي ولكــن هــذا بالنســبة
للصحفييــن مرفــوض ألنهــم ليــس فــي حاجــة لمثــل هــذه الميثاقــات والميثــاق هــو

تقنيــن للخطــوط الحمــراء التــي وضعهــا جهــاز المخابــرات العامــة فــي عهــد النظــام البائــد
فــي شــكل قانــون عرفــي يلتــزم بــه الصحفييــن واردف وهــذا نــوع مــن الرقابــة الســيئة
وســتكون مخالفــة لميثــاق موضــوع مــن قبــل جهــة ليــس لهــا عالقــة بالتشــريع وهــذه
ســتكون مــن اســواء األشــياء التــي قــد تحــدث وكان قــد تحــدث عنهــا البرهــان صراحــة
وهــذه فيهــا إشــارات تهديــد ضمنــي للصحفييــن بــان القــادم بالنســبة لكــم اســواء ونحــن
ذاهبــون لعمــل ميثــاق صحفــي .
كل هــذا فــي مجملــه يــدل علــى ان الصحفييــن فــي مواجهــة قوانيــن تعســفية مازالــت
موجــودة كقانــون الجهــاز وقانــون االجــراءات الجنائيــة وقانــون والقانــون الجنائــي وقانــون
الصحافــة والمطبوعــات أيضــا ســيء  ،الفتــا الــى ان قانــون الصحــة يمكــن أن يقاضــي
الصحفــي وقانــون المعلوماتيــة بشــكله الجديــد أيضــا.
منوهــا الــى ان كل القوانيــن التــي تقيــد العمــل الصحفــي تجعــل الصحفــي يمــارس الرقابــة
القبليــة خاصــة الصحفييــن الغيــر مدربيــن تدريــب كامــل واردف وهــذه أيضــا مــن مشــكالت
العمــل الصحفــي فــي الســودان الن عــدم التدريــب مــع هــذه المتاريــس الموجــودة قــد يقــع
الصحفــي فــي فــخ ومواجهتــه بإجــراءات جنائيــة وقانونيــة الن القوانيــن كثيــرة وكلهــا عبــارة
عــن ترســانة موجــه ضــد الصحفــي والتخلــص منهــا صعــب للغايــة إال إذا كان الصحفــي لديــه
علــم ودرايــة بهــذه القوانيــن ويتحايــل عليهــا او يصــادم ثــم يتحمــل مســؤولية انــه يقــود
معركــة قانونيــة قــد ينتصــر فيهــا او ال ينتصــر.
وختــم بقولــه عمومــا الصحافــة مقيــدة بقوانيــن واجــراءات اســتثنائية وعمــل الطــواريء
المفــروض علــى البلــد مفــروض علــى الصحافــة والصحفييــن وهــو معقــد والصحفييــن
يعملــون فــي أجــواء فــي غايــة الصعوبــة .

