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أبرز مخالفات أجهزة الستخبارات: فرض الرقابة على الصحف وتعذيب الصحافيي

 صمادر جمهاز الممن والمخابمرات الموطمني المسودانمي، 2012فمي صمباح الماممس ممن شهمر تشمريمن المثانمي/نموفممبر 
 . بتمعد متمصادرتتمها، أعتميدت فتمي التميوم نتمفسه ولتمكنه استمتحالألمموانممن دون أي ممبرر قمانمونمي كمل نمسخ صمحيفة 

 تموزيمعها فمي أكمشاك المصحف لن قمنوات المتوزيمع كمانمت قمد تموقمفت عمن المعمل حمي أعمطي الذن الملفظي بمالنشمر
إلى الدير السؤول.

 وقمبل ذلمك بمأسمبوع، ت اعمتقال صمحافمية سمودانمية ممقيمة فمي ممصر فمي المرطموم حميث جماءت لمقضاء عمطلة المعيد
 الكبير. إنها ل تزال حتى اليوم تت مراقبة جهاز المن والخابرات الوطني السوداني بالرغم من احتجازها لعدة

أيام.

 تشتمير حتمالتمة التمرقتمابتمة التمديتمدة هتمذه، وهتمي التمرابتمعة والعشتمريتمن التمتي تتمصيهافممي هممذا الطممار، أعمملنت الممنظمة: "
 ، إلمى بملد تمسعى فميه السملطات إلمى كممّ صموت أي وسميلة إعملم2012ممراسملون بمل حمدود ممنذ بمدايمة المعام 

 تمزعمجها. فمي المفترة نمفسها، ت اعمتقال مما ل يمقل عمن عشمريمن صمحافمي أو تمعرّضموا لتهمديمدات وضمغوط إداريمة.
  كمما سمائمر المصحف المتي وقمعت ضمحية أعممال انمتقاممية مماثملة، تمولّمد المرقمابمة وممصادرة المنسخألموانفمبالنسمبة إلمى 

 خسائر اقتصادية ومالية فادحة. ل شك في أن التعددية العلمية السودانية في خطر بحلول مارسات كهذه".

 تسمتهدف المرقمابمة فمي ممعظم المالت ممقالت تمنتقد سمياسمة المكوممة المدولمية أو الممنية ممع أنمها نمادراً مما تمكون
 ممبررة ممن السملطات. الميش والموجمود اليمرانمي فمي المبلد والعمتداءات الخميرة المتي نمفذتمها إسمرائميل ضمد ممصنع
 أسملحة فمي المرطموم همي ممن المواضميع المتي تمنع المكوممة بمشأنمها أي ممعارضمة وأي انمتقاد. وعملى سمبيل المثال،

 يوماً.  182 التابعة للحزب الشيوعي السوداني منذ أكثر من اليدانحظرت أجهزة الخابرات صدور صحيفة 



  المتيسمميّة ابمراهميم اسمماعميل "همندوسمة"وممن الموقمائمع المطيرة، ل بمدّ ممن المتوقّمف عمند حمالمة المصحافمية والمنشاطمة 
 جمهاز الممن والمخابمرات الموطمني المسودانمي. فمإن همذه المشابمة المتي تمعرّضمت لملتوقميفتمعرّضمت لملعنف المباشمر ممن 

  تشمريمن الول/أكمتوبمر الماضمي قمد خمضعت لملخمتطاف والمتعذيمب لمدة ثملثمة أيمام عملى يمد عمناصمر ممن29فمي 
 سمميّة ابمراهميم اسمماعميل "همندوسمة"أجهمزة السمتخبارات المذيمن اتمهموهما بمعارضمة نمظام عممر البشمير. تمعيش 

 الميوم ممنعزلمة فمي ممنزلمها المعائملي حميث تمخضع لمراقمبة مشمددة تمنعها ممن المعودة إلمى المقاهمرة ممسكنها العمتيادي.
 تملقت عمدة تمذيمرات وتهمديمدات تمفيد بمأنمها سمتتعرّض لملتوقميف رسممياً بمعد فمترة وجميزة بمالمجة المواهمية المقائممة

على انتمائها إلى حركات دارفور السلّحة. 

 تمعرب ممراسملون بمل حمدود عمن بمالمغ قملقها إزاء همذه المشابمة وتمطالمب السملطات بموضمع حمدّ لهمذه المضايمقات المتي
تتعرض لها ورفع الراقبة عنها لتتمكن من التحرك بحرية. 


