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  عن انتهاآات جهاز األمن مقالبسبب  ة السودانية فاطمة غزالييسجن الصحاف
  
  

 القسم السياسي في صحيفة ةرئيس فاطمة غزالي، وهي صحافية و ، أمرت محكمة سودانية ٢٠١١يوليو  ٥يوم الثالثاء 

ورفضت السيدة غزالي دفع . أو قضاء شهر في السجن) دوالر أمريكي ٦٥٠(سوداني جنيه  ٢٠٠٠ دفع  "الجريدة"

  سعد/ جنيه سوداني، على السيد ٥٠٠٠تم الحكم بالغرامة  القضية نفسها، في. الغرامة، وسوف تخدم لمدة شهر في السجن

  .التي تعمل بها فاطمة غزالي ، الصحيفة"الجريدة"الدين إبراهيم رئيس تحرير صحيفة 

  

قوات عناصر في من قبل لناشطة سياسية مقالة حول مزاعم اغتصاب جماعي  ،غزاليفاطمة  ة،السودانية الصحافيآتبت 

فاطمة وغيرها من الذين آتبوا  ةدعوى قضائية ضد الصحافي رفع قد جهاز األمن و المخابرات الوطنيو آان  .األمن

الحكم الصادر ضد فاطمة الغزالي هو األول في سلسلة من الدعاوى القضائية التي . مقاالت عن قضية االغتصاب نفسها

 صفية ةالناشط غتصابإ تعذيبمزاعم مقاالت حول  واآتبين الذين الصحافيفي مواجهة عدد من  جهاز األمن رفعها 

عرضة الصحفيين . ٢٠١١في مظاهرات مناهضة للحكومة في يناير  تهامشارآ عقب إحتجازهاتوقيفها و  عند إسحق

بتهمة التشهير ونشر معلومات آاذبة عن قوات األمن، والتي هي محمية  ١٩٩١للمالحقة بموجب قانون الصحافة لعام 

  .شأنه أن يؤدي إلى المحكمة منمنذ بداية هذا العام، توجيه أي انتقاد لقوات األمن . بموجب قانون األمن القومي

  

وقد تم تقليص حرية . هذا الحكم يؤآد استمرار سياسة قمع حرية الصحافة من قبل حكومة السودان وجهازها األمني

ال زالت لكن  الدستور السوداني ينص على حرية الصحافة، و و رغم أن .الصحافة بشكل آبير في االشهر االخيرة

  .آثيرةفي أحيان  ماتهادون توجيه و  لاعتقن لإلالصحفيي رقابة ولالصحف تخضع ل

  

 ينالسوداني ينمثل هذه الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الصحافيزاء ابقلق عميق  لحقوق اإلنسان الشبكة السودانية تشعر

مقاضاة . جهاز المخابرات تصرفاتالتي هي بدافع من الرغبة في منع النقاش العام حول و ، منبواسطة جهاز األ

  وثنيهم عن اإلبالغ عن الجرائم وانتهاآات حقوق اإلنسان التي يرتكبها  هميهدف إلسكات األمنالصحفيين من قبل جهاز 

 .ضباط األمن

Sudan  Human 
Rights Network 

ن نسـا ق اإل قوـالشـبكة السـودانية لح  
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إلى تهدف  التيمن أجل اإلفراج الفوري عن السيدة غزالي وإلغاء جميع القوانين  الشبكة السودانية لحقوق اإلنساندعو ت

ضد المعايير و ضد المبادئ العالمية لحرية التعبير األساسية هو عمل اعتقال وحبس الصحفيين . د من حرية الصحافةالح

  .الدولية لحقوق اإلنسان

  

الضغوط ممارسة آل المجتمع الدولي إلى و تحث جميع منظمات حقوق اإلنسان،  الشبكة السودانية لحقوق اإلنسان 

 .قضايا القانونية المفتعلةال مسيسة والنائية الجتهامات االعبر على الحكومة السودانية لوقف استهداف الصحافيين الممكنة 

 


