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شبكة المدافعين عن حرية اإلعالم في العالم العربي
شبكة املدافعني عن حرية اإلعالم يف العالم العربي «سند» تحالف يضم مؤسسات مجتمع مدني تعمل يف الدفاع

عن حرية اإلعالمية.

وش�بكة «س�ند» تأسس�ت تنفيذ ًا لتوصيات ملتقى املدافعني عن حري�ة اإلعالم يف العالم العرب�ي األول ،والذي

نظمه مركز حماية وحرية الصحفيني يف عمان /ديسمرب  2011بعد بدء الربيع العربي.

برنامج رصد وتوثيق االنتهاكات الواقعة عىل اإلعالم يف العالم العربي «عني» ،كان باكورة أعمال شبكة «سند»،
وق�د بدأ العم�ل بتدريب فرق وطنية للرصد والتوثيق يف كل من مرص وتونس ،ويف الوقت ذاته اس�تكمل الجهود

التي انطلقت يف هذا امليدان باألردن.

ووضع برنامج «عني» خطة للتوس�ع يف العالم العربي تس�تهدف الوصول إىل تأسيس فرق وطنية للرصد والتوثيق

يف كل البلدان ،ضمن برنامج زمني قابل للتحقق والنجاح.

وبالتوازي مع الفرق الوطنية التي تعمل عىل رصد وتوثيق االنتهاكات الواقعة عىل اإلعالم يف البلدان التي تتواجد

بها وفق ًا ملنهجية علمية وحقوقية تس�تند إىل املعايري الدولية للحريات اإلعالمية وحقوق اإلنس�ان ،فإن باحثني

محرتفني يعملون عىل رصد االنتهاكات الواقعة عىل اإلعالم يف البلدان التي ال يتواجد بها راصدو برنامج «عني»،
معتمدي�ن بذلك عىل املعلومات التي توفرها وس�ائل اإلعلام ،والتواصل ومتابعة ما تنرشه املؤسس�ات الحقوقية

م�ن معلوم�ات عن االنتهاكات ،باإلضاف�ة إىل الزيارات امليدانية ،واالتصال املبارش م�ع ضحايا االنتهاكات من
الصحفيني.

تس�عى ش�بكة «سند» إىل مأسس�ة الجهود يف الدفاع عن حرية اإلعالم يف العالم العربي ،ولذلك أطلقت مرصدها
اإللكرتون�ي لتس�ليط الضوء عىل االنتهاكات الت�ي تقع عىل اإلعالميني ،وتوفري منص�ة إلكرتونية تعمل بكفاءة

5

على فض�ح املنتهكين لحرية اإلعالم ،وحش�د التأييد لحري�ة الصحافة ،والتش�بيك بني املؤمنين يف الدفاع عن

الحريات اإلعالمية.

وستس�تمر «س�ند» يف احتضان ملتقى املدافعني عن حرية اإلعالم يف العالم العربي ،وتوسيع دائرة حلفاء اإلعالم
لزيادة مس�احة الحريات ،وتعزيز املكتس�بات ،واستقطاب الخربات الدولية ملس�اندة الصحفيني العرب الذين

يواجهون تحديات جسيمة لنيل حريتهم واستقالليتهم.
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عين

وحدة رصد وتوثيق االنتهاكات الواقعة على اإلعالم في العالم العربي
الرؤية:
الحد من االنتهاكات املرتكبة ضد الصحفيني واملؤسسات اإلعالمية من أجل تعزيز حرية واستقاللية اإلعالم.
المهمة:
رصد وتوثيق املشكالت والتجاوزات واالنتهاكات الواقعة عىل الصحفيني واملؤسسات اإلعالمية خالل ممارستهم
لعملهم.
األهداف:
•بناء فرق عمل مؤهلة ومتخصصة من املحامني والصحفيني والباحثني لرصد وتوثيق االنتهاكات الواقعة عىل
اإلعالميني واملؤسسات اإلعالمية وفق األصول واملعايري املتعارف عليها دولي ًا.
•تحفيز الصحفيني عىل اإلفصاح عن املشكالت والتجاوزات واالنتهاكات التي يتعرضون لها خالل عملهم
وآليات التبليغ عنها.
•تطوير ومأسسة آليات رصد املشكالت واالنتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون.
•توعية الصحفيني بحقوقهم وتعريفهم باملعايري الدولية لحرية اإلعالم ،وماهية االنتهاكات التي يتعرضون لها.
•مطالبة الحكومات باتخاذ التدابري للحد من االنتهاكات الواقعة عىل اإلعالم ومحاسبة مرتكبيها.
•حث الربملانات عىل تطوير الترشيعات الضامنة لحرية اإلعالم للحد من االنتهاكات التي ترتكب ضده
ومحاسبة مرتكبيها.
•توفري الدعم واملساعدة القانونية لإلعالميني الذين يتعرضون للمشكالت واالنتهاكات ،بما يف ذلك
مساعدتهم يف الحصول عىل تعويض عادل عن االنتهاكات التي لحقت بهم ومالحقة مرتكبيها.
•استخدام آليات األمم املتحدة للحد من االنتهاكات الواقعة عىل حرية اإلعالميني وإنصافهم.

7

ملتقى المدافعين عن حرية اإلعالم في العالم العربي 2
يف ديس�مرب م�ن ع�ام  2011كان مرك�ز حماي�ة وحري�ة الصحفيني أول مؤسس�ات املجتم�ع املدن�ي العربية التي
تب�ادر إىل تنظي�م أول ملتق�ى دويل للمدافعني عن حري�ة اإلعالم ليبحث يف ما صنعه الربي�ع العربي يف اإلعالم،
والعالقة الجدلية بني الثورات والحركات االحتجاجية واإلعالم ،واملشوار الذي أنجزه مع هذه املتغريات ،وما هي
التحديات التي تواجهه ،وما هي أسئلة املستقبل التي تنتظره..؟
الحقيقة األساسية التي كان ييش بها الواقع ،وأكدها امللتقى أن زمن االنتهاكات الواقع عىل اإلعالم لم ينته ،وأن
االس�تهداف ومحاوالت فرض الوصاية عىل الصحافة وخاصة املس�تقلة ربما تأخذ أشكا ً
ال جديدة ،ولكنها حتم ًا
لم ولن تتوقف.
والحقيقة الثانية التي توافقت عليها اآلراء داخل ملتقى املدافعني عن حرية اإلعالم األول بأن اإلعالم مهما كان
ِ
وس�طوته ال يصنع ثورات واحتجاجات ،وهو ليس أكرث من “مجهر” يس�لط الضوء عىل ما يحدث ،وربما
نفوذه
مـكرب ًا لصوت الناس.
يسهم يف تحفيز الجدل ويصبح ُ
لم ينته الربيع العربي ،والرصاع مازال مستمر ًا ،واملواقف من الثورات واالحتجاجات زادت من حدة االصطفافات،
واإلعلام العرب�ي ما زال متهم� ًا وضحية يف آن واحد مع ًا ،وم�ا أن انتهى من معاركة “القديم�ة” مع األنظمة التي
رحلت ،حتى دخل يف معركة شد وجذب جديدة ،عناوينها مختلفة لكنها تقود إىل ذات النتائج.
وب�دون ش�ك فإن الثورات وح�ركات االحتجاج يف العال�م العربي قد فتح�ت أبواب ًا جديدة لإلعالم ،وس�اهمت
باقرتابه من نبض الناس ،بعد أن تحرر نس�بي ًا من س�يطرة الس�لطة السياس�ية واألمنية ،وأصب�ح املواطن العربي
يش�عر بأنه صار رشيك ًا يف صناعة املحتوى اإلعالمي عرب وس�ائط التفاعل ،لكنه حتى اآلن لم يتحرك بما يكفي
لبناء منظومة مجتمعية تدافع عن حرية اإلعالم باعتباره حق ًا للمجتمع يف املعرفة ،كما أن املؤسس�ات الحقوقية
لم تبذل جهود ًا كافية ليصبح الدفاع عن حرية اإلعالم واستقالليته وأمن وسالمة الصحفيني أولوية يف عملهم.
التحرك اليوم بعد تباشير الربيع العربي ملس�اندة اإلعالم يف مواجهة تعسف الحكومات مهما كانت هويتها أمر ًا
هام ًا وملح ًا ،حتى ال تكون االنتكاس�ة لحركة التغيري واإلصالح مدخلها مرة أخرى اإلعالم عرب احتوائه وتدجينه
والسيطرة والوصاية عليه.
تـفصلها السلطة التنفيذية لتعصف بالحريات،
وسائل السيطرة عىل اإلعالم تبدأ من منظومة الترشيعات التي ُ
دون االلتفات للمعايري الدولية لحرية التعبري واإلعالم ،فتفرض الرتخيص ،والتوقيف ،والسجن ،وتضع الغرامات
املالية املغلطة ،وتغيب حق الوصول للمعلومات ،ومع ذلك تظل تتغنى بأنها تصون حرية اإلعالم.
وال تقتصر املخاط�ر الت�ي يتع�رض لها الصحفي�ون عىل الترشيع�ات ،بل تمت�د إىل مواجهة خطر االس�تهداف،
واالعتداءات ،والتهديدات ،التي ترتكب من قبل أجهزة السلطة الحكومية واألمنية ،وأحيانا من قوى مجتمعية
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مرتبطة بالس�لطة تمارس إرهابا ضد اإلعالم تحت عني وبرص الحكومات دون أن تتعرض ملس�اءلة ،بل وأحيانا
تمارس ذلك بتشجيع ورعاية من الحكومات.
كما تشمل قائمة املخاطر تشويه السمعة والتضييق يف العمل وسبل العيش وهو ما يحول دون وجود بيئة حاضنة
داعمة الستقاللية وحرية اإلعالم.
ولذلك فإن تأس�يس ش�بكة املدافعني عن حرية اإلعالم يف العالم العربي تعترب خطوة ومس�اهمة لبناء تحالفات
أوسع لدعم حرية واستقالل اإلعالم العربي والحد من االنتهاكات الواقعة عليه.
إطلاق عمل ش�بكة املدافعني عن حرية اإلعالم يف العالم العربي لبنة أساس�ية ملأسس�ة جه�ود الدفاع عن حرية
اإلعالم ،واستمرار هذا امللتقى ،وإشهار التقرير العربي املوحد لالنتهاكات الواقعة عىل اإلعالم أول “الغيث” يف
رحلة األلف ميل يف الدفاع عن حرية اإلعالم والحد من االنتهاكات ضده ،وتعزيز بيئة مجتمعية حاضنة له.
خالص�ة الق�ول يس�عى امللتقى الثان�ي للمدافعني عن حرية اإلعالم بع�د مرور أكرث من عام بقلي�ل عىل عقده إىل
اإلسهام بتحقيق التايل:
•مراجعة وضع اإلعالم مند بدء الربيع العربي ومحاولة اإلجابة عىل السؤال املفصيل ،أين تقدمنا ..وأين أخفقنا؟
•محاولة بناء تصورات وفهم لوضع اإلعالم يف الدول التي نجحت بها ثورات الربيع العربي "تونس ،مرص ،ليبيا ،اليمن".
•واقع اإلعالم يف الدول التي ال تزال تشهد ثورات وحركات احتجاجية.
•استعراض عمل شبكة املدافعني عن حرية اإلعالم يف العالم العربي «سند» والجهود التي بذلت.
•إشهار تقرير حالة الحريات اإلعالمية يف العالم العربي ،ورصد وتوثيق االنتهاكات التي وقعت عىل اإلعالم يف عام .2012

الفئات المشاركة في الملتقى:

•إعالميون ناشطون يف الدفاع عن حرية اإلعالم .
•خرباء قانونيون مهتمون يف الدفاع عن حرية اإلعالم.
•ناشطون حقوقيون يف مجال حرية التعبري وحرية اإلعالم.
•املدونون املهتمون بقضايا اإلعالم واملدافعون عنه.
•الفنانون املهتمون واملدافعون عن حرية التعبري وحرية اإلعالم.
•برملانيون مهتمون بقضايا حرية التعبري وحرية اإلعالم.
•قضاة مهتمون بقضايا حرية التعبري وحرية اإلعالم.
•باحثون متخصصون يف قضايا حرية التعبري واإلعالم يف العالم العربي.
•مؤسسات مجتمع مدني محلية وإقليمية ودولية متخصصة يف الدفاع عن حرية التعبري وحرية اإلعالم وحقوق اإلنسان.
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حرية تحت الهراوات
توطئة
حريــة تحــت الهــراوات ..
نضال منصور*
اإلعالمي�ون الع�رب الذين صدحت حناجره�م منادية بالحرية ،ما ي�زال صدى أصواتهم يتردد يف كل العواصم،
وربيع العرب تلونت أيامه بالخريف أحيان ًا ،وأزهاره أنبتت حرية مغمسة بالدم.
ل�م نه�دأ بعد عامني ،ورحلة الحرية لم ترس�و على بر األمان ،وحني نتق�دم خطوة نعود خطوت�ان ،وحالة التنازع
مستمرة ،واملعركة بني املدافعني عن حرية اإلعالم وخصومها لم تلق أوزارها.
حالة الحريات اإلعالمية يف العالم العربي محرية ،وال يمكن اختزالها بكلمات ،فنحن ما بني التفاؤل والتش�اؤم،
ويصلح عىل حالنا ما أطلقه إميل حبيبي عىل روايته «املتشائل» قبل عقود ،فاإلعالميون لم ينالوا حريتهم كاملة
بع�د ،ولم يخرج�وا من دائرة الخطر واالس�تهداف ،ولم تتوق�ف االنتهاكات التي تمارس ضده�م تحت مربرات
وعناوين مختلفة.
ويف الوقت نفس�ه ،من اإلجحاف أن ننكر أيض ًا أن حالة الحريات اإلعالمية تقدمت ،وأن زمن الديكتاتوريات
الت�ي تصن�ع اإلعلام على مقاس�ها ق�د وىل ،وأن صوت الصحفيين ما ع�اد ممكن ًا خنق�ه ،وصار مس�تحي ً
ال عىل
الحكومات مهما كانت هويتها أن تس�يطر عىل اإلعالم وتحتويه ،بعد انتش�ار وس�ائل اإلعالم الجديد ،وس�طوة
وسائل التواصل االجتماعي العصية عىل الرقابة املسبقة عىل عقول الناس ،واألهم من كل ذلك هو كرس الصحفيني
لحاجز الخوف ،ورفضهم أن يكونوا «كومربس» يف مرسحية تزين صورة النظام الحاكم مهما كان.
نحن يف زمن استثنائي ،تمردت فيها وسائل اإلعالم املستقلة عىل سلطة الحاكم ،ولكنها لم تخرج كلي ًا من تحت
عباءت�ه ،فالحري�ة يف العالم العربي ليس�ت قرار ًا ينتزع يف لحظة ،بل جزء ال يتجزأ من بيئة سياس�ية واجتماعية
واقتصادية وقانونية ،وحني يقرر الصحفيون أن يش�قوا عىص الطاعة ،فإنهم لن يس�تطيعوا أن يغريوا الواقع بني
ليل�ة وضحاها ،فإن اس�تطاعوا تجاوز عثرة أن كثري ًا من املؤسس�ات اإلعالمية غري مس�تقلة ،وتخضع إلمالءات
الحكوم�ة ،فإنهم س�يقفون وجه� ًا لوجه أمام أجهزة األمن التي ظلت تحكم س�يطرتها عىل اإلعلام باعتباره ملف ًا
أمني ًا ال تفرط به ،وقبل ذلك ،وبعد ذلك ،فإن اإلعالم تحكمه منظومة قانونية مقيدة ورادعة تس�تند إىل فلس�فة
املنع وليس اإلباحة.
تتش�ارك الدول العربية يف سمات مشتركة من االنتهاكات الواقعة عىل اإلعالم ،وإن كانت بعض الدول تتميز
بشيوع انتهاكات أكرث من غريها.
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االنتهاكات الجسيمة والخطرية ضد اإلعالميني لم تختف رغم الربيع العربي ،وربما كانت الدول التي حدثت
بها الثورات مثل مرص وتونس من أكرث الدول التي تس�جل حتى اآلن وقوع انتهاكات واعتداءات جس�دية تصل
حد التعذيب واملعاملة القاسية والال إنسانية واملهينة.
وامللف�ت لالنتب�اه أن األنظ�ار تتجه وترتك�ز عىل االنتهاكات الجس�يمة ضد اإلعالم ،يف حين يختفي الحديث
والرص�د والتوثي�ق لالنتهاكات غري الجس�يمة مثل :حجب املعلومات ،الرقابة املس�بقة ،التدخلات والضغوط،
ومحاوالت االحتواء الناعم.
وأكرث من ذلك فإن الصحفيني أنفسهم ال ينظرون أحيان ًا إىل حجب املعلومات باعتباره انتهاك ًا ،أو قرارات رؤساء
التحرير بممارسة الرقابة الذاتية خالف ًا للمعايري املهنية بأنه إجراء غري مقبول.
يف دول الث�ورات ـ ونعن�ي مصر وتونس ـ زادت ش�كاوى الصحفيين ومزاعمهم بدخول الع�ب جديد عىل خط
االنتهاكات وهو ما يطلق عليهم ميليشيات الحزب الحاكم التابع لحزب الحرية والعدالة بمرص ،أو لجان حماية
الثورة والتي يسيطر عليها حزب النهضة بتونس.
االنتهاكات الجسيمة لم تتوقف عند حدود الرضب ،بل استمرت حاالت االغتيال والقتل للصحفيني ،وأصبحت
س�وريا الت�ي تعيش وضع� ًا متفجر ًا األكثر خطورة ،وح�االت القتل واس�تهداف الصحفيني ُيس�أل عنه�ا النظام
الحاكم يف س�وريا ،ولكن ال ُيعفى من املس�ؤولية عنها أيض ًا الجماعات املس�لحة املتورطة بأعمال قتل واختطاف
للصحفيني.
وقت�ل الصحفيين يتواصل كذلك يف كل من العراق والصومال ،ويس�تمر بتواصل قتلهم سياس�ة اإلفالت من
العق�اب ،وغي�اب املس�اءلة واإلنص�اف للضحاي�ا الصحفيين ،أو عائالته�م ومؤسس�اتهم اإلعالمي�ة.
وتظ�ل فلس�طني حالة متف�ردة ،فالصحفيين ضحايا االنته�اكات متعددة املصادر ،أبرزها ما تمارس�ه س�لطات
االحتالل اإلرسائييل ،ويتبعه انتهاكات السلطة الفلسطينية ،وحكومة حماس التي تسيطر عىل قطاع غزة.
ال يب�دو املش�هد اإلعالم�ي يف العالم العربي قد اقرتب م�ن االنفراج ،ومن املؤكد أن االنته�اكات ضد اإلعالميني
مستمرة حتى تحت ظل األنظمة الجديدة الحاكمة ،وحتى وإن تبدلت وتغريت أشكال االنتهاكات والتجاوزات،
وهذا يزيد من أهمية رصد وتوثيق االنتهاكات ،والعمل عىل حث اإلعالميني عىل ممارس�ة سياسة اإلفصاح عن
املشكالت التي تعرتضهم.
شبكة املدافعني عن حرية اإلعالم يف العالم العربي «سند» وهي تصدر تقريرها األول عن حالة الحريات اإلعالمية يف
العربي ،وبعد رصدها وتوثيقها لالنتهاكات التي وقعت عىل الصحفيني ،تدرك تمام ًا أهمية مأسسة هذا الجهد ،وتؤمن
بأهمية التعاون والعمل املشرتك مع املؤسسات الوطنية واإلقليمية التي تميض يف هذا االتجاه ،وتسعى يف نهاية املطاف
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إىل الحد من االنتهاكات املرتكبة ضد الصحفيني واملؤسسات اإلعالمية من أجل تعزيز حرية واستقاللية اإلعالم.
ش�بكة «س�ند» أطلقت عام  2012برنامج رص�د وتوثيق االنتهاكات الواقعة عىل اإلعلام يف العالم العربي تحت
اس�م «عين» ،وعدا ع�ن تدريب فرق وطني�ة للرصد والتوثيق ومأسس�ة عملها ،فإنها تريد أن تس�تند يف مقاربة
الرصد والتوثيق إىل معايري حقوق اإلنسان املتعارف عليها دولي ًا ،ويف السياق ذاته العمل عىل توفري العون القانوني
لضحاي�ا االنتهاكات ومالحقة مرتكبيها ،واس�تخدام آلي�ات األمم املتحدة للحد من ه�ذه االنتهاكات كلما كان
ذلك ممكن ًا.
ش�بكة املدافعني عن حرية اإلعالم «س�ند» وبرنامج «عني» لرصد وتوثيق االنتهاكات ال يعتربان بدي ً
ال ألحد ،بل
مكم ً
ال وداعم ًا لجهد كل املؤسس�ات ،وتمد الش�بكة يدها للجميع لبناء تحالف مؤسسي يع�زز قوة املدافعني عن
حرية اإلعالم ويحد من االنتهاكات ضده.
تحديات كثرية واجهت عمل شبكة «سند» خالل عملها يف العالم العربي منذ أكرث من عام ،أبرزها تعزيز سياسة
اإلفص�اح عن االنتهاكات عند الصحفيني الذين يلوذون بالصمت ،وال يؤمنون بجدوى توثيق االنتهاكات التي
وقعت عليهم ،ويف اتجاه آخر فإن حالة التجاذب يف مرص وتونس ،ألقت بظالل التسييس عىل مواقف اإلعالميني
واتهاماتهم ،مما صعب مهمة التحقق من االنتهاكات والجهات املسؤولة عن ارتكابها.
الوصول ملعلومات موثقة عن االنتهاكات يف كل البلدان العربية مهمة ش�اقة وليس�ت يسيرة ،فإن كانت بعض
البلدان تحت مجهر املؤسس�ات الوطنية واإلقليمية والدولية ،فإن بلدان ًا أخرى وتحديد ًا بعض الدول الخليجية
ودول يف ش�مال أفريقيا مغلقة ،وال تتوفر عنها معلومات ،وال تنش�ط مؤسس�ات وطنية يف الرصد والتوثيق ،وعىل
ذلك فإن ما هو موثق ومنشور يف هذا التقرير ال يعكس بالرضورة حالة الحريات الحقيقية فيها.
ش�بكة «س�ند» رك�زت جهودها يف عامها األول عىل العم�ل والتواجد عىل األرض يف كل من مصر ،تونس ،واألردن
الت�ي يعم�ل بها مركز حماية وحرية الصحفيني املؤسس�ة التي تدير وتنس�ق أعمال ش�بكة «س�ند» ،والخطة أن
يتوسع عمل برنامج «عني» لرصد وتوثيق االنتهاكات يف العالم العربي كل عام وبشكل تدريجي ،وتطمح شبكة
«س�ند» بعد س�نوات أن تكون هناك فرق وطنية مدربة تعمل بشكل مؤسيس عىل إدارة عمليات الرصد والتوثيق
لالنتهاكات الواقعة عىل اإلعالم يف مختلف الدول العربية.
خالصة القول؛ عام  2012كان مختلف ًا بامتياز عىل حرية اإلعالم يف العالم العربي ،فعىل ضفاف املش�هد املتأرجح
ول�دت صحف وقنوات تلفزيوني�ة ومواقع إخبارية إلكرتونية حملت تباشير زمن الحري�ة الجديد ،وعىل وقع
االحتجاجات الشعبية كانت الحرية التي تسيل دم ًا تقاوم التكميم ،وتحت وطأة الهراوات وقمعها كانت كلمة
الحرية تتشكل لرتسم «ال» كبرية تحفر حروفها وال تقبل االنهزام والرضوخ والسقوط أمام الطغاة.

*الرئيس التنفيذي /مركز حماية وحرية الصحفيين
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المقدمة
بني ضدين  ..القمع والحرية
د .محمد الموسى*
اس�تبرش اإلعالمي�ون والنش�طاء الحقوقي�ون ،وك�ذا املفك�رون األح�رار والتنويري�ون ،عقب ثورة الياس�مني
بتونس ببزوغ حقبة مس�تنرية يف العالم العربي ،مالمحها األساس�ية الديمقراطية ،وس�يادة القانون ،وإش�اعة
الحري�ات اإلعالمي�ة والتعددي�ة .وإذا كان من املبك�ر الحكم عىل آثار الح�ركات والثورات العربي�ة والتنبؤ
بامل�دى ال�ذي س�تصل إليه بعد العرشات من الس�نني ،إال أن اإلمكاني�ة متاحة ملحاولة تش�خيص أولية لواقع
الحري�ات يف العال�م العرب�ي اآلن ،وباألخ�ص الحري�ات اإلعالمي�ة وحق�وق اإلعالميين.
لق�د أضح�ى التعدي على الحريات اإلعالمية ،تارة من خالل اللجوء إىل املمارس�ات القمعي�ة من قبيل الرضب
واإلي�ذاء البدن�ي والنفيس لإلعالميني ،وت�ارة أخرى من خالل اس�تخدام القوانني املقيدة للحريات ،س�مة بارزة
من س�مات املرحلة الحالية .فالحرية اإلعالمية باتت ـ كما يقول نيتش�ه ـ وتر ًا مش�دود ًا بني ضدين هما :القمع
والحرية.
وألن الس�مة املذك�ورة أعلاه ال تقترص عىل بلد عربي دون آخر ،فإن ش�بكة املدافعني عن حري�ة اإلعالم يف العالم
العربي «س�ند» ،ب�ادرت يف العام  2012إىل مرشوع طم�وح وهو إطالق برنامج لرصد وتوثي�ق االنتهاكات الواقعة
عىل اإلعالم «عني» ،الذي يهدف إىل رصد االنتهاكات املاسة بالحريات اإلعالمية يف العالم العربي .وقد سعت
شبكة «سند» من خالل الربنامج املذكور يف العام  2012إىل محاولة الكشف عن االتجاهات األساسية النتهاكات
الحري�ات اإلعالمي�ة يف البلدان العربية .ولعل أبرز ما يميز ه�ذا الجهد هو أن برنامج «عني» اعتمد يف هذا العام
على اس�تمارات خاصة بالرصد والتوثي�ق؛ أي أن عملية الرص�د والتوثيق املتبعة هي عملية تتخذ ش�كل تقيص
الحقائق بمعناها الدقيق.
يمثل هذا التقرير باكورة عمل ش�بكة «س�ند» عىل املس�توى اإلقليمي يف مجال رصد انتهاكات حريات اإلعالم
وتوثيقه�ا ،فالش�بكة تعم�ل على مأسس�ة عملية إص�دار تقري�ر عربي ش�امل س�نوي ًا يتضمن بيان�ات وحقائق
واس�تنتاجات ج�رى التوصل إليه�ا من خالل رصد وتوثيق منهجيني وعلميني تتفق تمام ًا مع أس�اليب ووس�ائل
الرصد والتوثيق املعمول بها يف مجال حقوق اإلنسان.
كش�ف التقري�ر الحايل ع�ن حقيقة واضح�ة وجلية ،وه�ي أن الدول العربية تشترك باملجمل بقواس�م مشتركة
على صعي�د انته�اكات الحريات اإلعالمية ،أهمه�ا أن هذه االنتهاكات ه�ي من النوع الجس�يم والعمدي ،كما
أن ه�ذه ال�دول تتقاعس عن مالحق�ة مرتكبي هذه االنتهاكات وتنتهج سياس�ة لإلفالت م�ن العقاب بصددها.
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علاوة عىل أنها كلها تفه�م التنظيم القانوني للحريات بأنه يس�تهدف تقييد هذه الحريات وممارس�تها ،وليس
كفالتها واحرتامها ،وهي تستخدم القانون لتكميم أفواه اإلعالميني وللحد من الحريات اإلعالمية وليس لتعزيزها
وإشاعتها.
يمك�ن الق�ول بوجه عام أن واقع الحريات اإلعالمية يف ابلدان العربي�ة مرير ،وأن اإلعالميني ما زالوا يعانون من
القمع والبطش واملالحقة .ولم يعد يقترص هذا القمع عىل األجهزة الرس�مية ،ولكنه بات يش�مل كذلك جماعات
وأشخاص ًا عاديني يف ظل سكوت تام من قبل الدول ،أو فشل عن وضع حد لذلك.
ويبدو أن اإلعالميني ما زال عليهم أن ينتظروا مدة ليست بالقصرية لينالوا حرياتهم وحقوقهم ،ذلك أن الحريات
اإلعالمية ترتبط بالدولة املدنية وبمجتمعات تس�ودها قيم الحداثة والتعددية والتس�امح ،وربما كان علينا كلنا
أن ننتظر سنوات وسنوات حتى يتم انتقال البلدان العربية إىل حالة كهذه ،وما القتل ،وتقطع الرؤوس والتكفري
الذي نشهده اآلن سوى دليل واضح عىل أن الحداثة بما تحمله من قيم ومباديء معيشية بعيدة جد ًا عنا ،فما زال
أمامنا كمدافعني عن حقوق اإلنسان رحلة شاقة وعسرية علينا أن ندرك أنه سيتخللها الكثري من املعاناة ،ولكنها
س�تفيض يف نهاية املطاف إىل أن نصبح كغرينا من ش�عوب األرض ديمقراطيني وأحرار ًا ننبذ العنف ونحرتم اآلخر
مهما كان لونه أو أصله أو رأيه أو معتقده.
*الباحث الرئيسي /المستشار الحقوقي لشبكة «سند»
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 .1مقدمة:
تأسست شبكة املدافعني عن حرية اإلعالم يف العالم
العربي «سند» يف عام  ،2012وذلك بمبادرة دعا إليها
ملتقي املدافعني عن حرية اإلعالم الذي قام بتنظيمه
مركز حماية وحرية الصحفيني يف األردن يف ديسمرب
م�ن الع�ام  .2011ومن بني أهم األهداف التي تس�عى
الش�بكة إىل تحقيقها رصد وتوثي�ق انتهاكات حرية
اإلعلام يف العال�م العربي بص�ورة منهجي�ة وعلمية،
ووفقا لألصول املتبعة عامليا يف مجال الرصد والتقيص
والتوثيق .وقد أنش�أت شبكة «س�ند» برنامجا لرصد
وتوثي�ق االنته�اكات الواقعة عىل اإلعلام يف العالم
العربي أطلقت عليه اسم «عني».
أما األسباب الدافعة لشبكة «سند» إلنشاء الربنامج
والقيام بعملي�ة رصد انتهاكات الحريات اإلعالمية
وتوثيقه�ا يف العال�م العرب�ي فتتمث�ل يف :التحقق من
مدى احرتام البلدان العربية للمعايري الدولية املعمول
به�ا يف مجال الحري�ات اإلعالمية وحقوق اإلنس�ان
ذات الصل�ة ،تعبئة الرأي الع�ام العربي والعاملي ضد
املمارس�ات املنطوية عىل انتهاكات لهذه الحريات
والحق�وق ،فهم أنماط االنتهاك الس�ائدة يف املنطقة
العربية وأس�بابها ،تقديم أدلة وأسس صالحة ملالحقة
مرتكبي االنتهاكات الجسيمة بحق اإلعالميني وملنع
الجن�اة من اإلفالت من العق�اب ،تحفيز اإلعالميني
عىل توثيق ما يتعرضون له من مشكالت وانتهاكات
ورفع وعيه�م بأهمية الحريات والحقوق اإلنس�انية
واإلعالمي�ة لهم لتمكينهم من القيام بعملهم بس�هولة
ويرس ونرش فك�رة الرصد والتوثي�ق العلمي واملنهجي
النتهاكات الحريات اإلعالمية يف العالم العربي.

رك�زت ش�بكة «س�ند» يف ه�ذا الع�ام على رص�د
االنتهاكات الجسيمة وسياسة اإلفالت من العقاب
واس�تخدام القان�ون والقض�اء لعرقل�ة الحري�ات
اإلعالمي�ة ،وه�ي ظاه�رة بات�ت ش�ائعة يف البلدان
العربي�ة ول�م يختلف واقعها عن م�ا كانت عليه قبل
الربي�ع العربي ،ولكنها تش�كل التح�دي األكرب أمام
الحري�ات اإلعالمية يف العال�م العربي .كما اهتمت
الش�بكة كذل�ك بالتغير ال�ذي ط�را عق�ب الربي�ع
العربي عىل مصادر انتهاكات حرية اإلعالم وحقوق
اإلعالميني يف العالم العربي ،فلم تعد هذه االنتهاكات
تقترص على الس�لطات واألجه�زة الرس�مية ولكنها
باتت تش�مل كذلك عىل أش�خاص غري رس�مية من
قيبل التنظيمات والحركات السياسية واملليشيات
التابعة لبعضها.

وق�د انتهزت ش�بكة «س�ند» فرص�ة الربي�ع العربي

يش�كل ه�ذا التقري�ر محاولة أوىل من جانب ش�بكة
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والتحوالت الديمقراطية التي تجتاح املنطقة العربية
وللتع�رف عىل واقع الحري�ات اإلعالمية وما يطالها
م�ن انته�اكات ولفه�م أس�بابها واتجاهاته�ا ،خاصة
بعد املطالبات املس�تمرة بالحرية وحقوق اإلنس�ان.
وارتأت الشبكة يف العام  2012أن تقوم برصد وتوثيق
انته�اكات حرية اإلعالم يف ثالث دول عربية وهي:
مصر ،وتون�س واألردن بش�كل منهج�ي وعلمي ومن
خلال آلي�ة دقيق�ة لرص�د ح�االت االنتهاك س�يتم
عرضه�ا يف منت التقري�ر الحقا ،بينما س�تقوم برصد
ه�ذه االنته�اكات يف باقي ال�دول العربية من خالل
وس�ائل اإلعلام والتقارير الدولي�ة واملحلية .عىل أن
تتوس�ع الش�بكة يف األعوام القادمة بال�دول العربية
املش�مولة بعملي�ة الرص�د العلم�ي واملنهج�ي لتغ�دو
كلها خالل أعوام قالئل مش�مولة به�ذه العملية التي
تعتمد يف األس�اس عىل فكرة الش�كاوى والبالغات.
وتأمل الش�بكة خالل خمسة أعوام أن يكون تقريرها
السنوي مستندا لهذه اآللية العلمية والدقيقة.

حرية تحت الهراوات
«سند» ملأسسة عملية رصد وتوثيق انتهاكات حرية
اإلعلام يف العالم العربي ،وهي محاولة قابلة للتطور
يف األعوام القادمة ولكن الشبكة تأمل أن تكون بعملها
هذا قد ساهمت فعال يف دعم الربيع العربي والتحول
نحو الديمقراطية والحرية التي تشكل حرية اإلعالم
عماده�ا وأساس�ها .ويتضمن ه�ذا التقري�ر بعد هذه
املقدمة عرضا للمسائل اآلتية:

الواقعة عىل اإلعلام واإلعالميني يف البلدان الثالثة
املذك�ورة أعلاه والت�ي اس�تهدفتها الش�بكة يف ه�ذا
العام ،قامت الشبكة كذلك برصد االنتهاكات التي
طالت الحري�ات اإلعالمية وحق�وق اإلعالميني يف
عموم الدول العربية وبمعنى آخر ،فإن عملية الرصد
والتوثيق التي قامت بها الشبكة يف العام  2012كانت
عىل مس�تويني .املس�توى األول تمثل يف عملية رصد
مؤسس�ية ومتكاملة النتهاكات الحريات اإلعالمية
يف ثالث دول عربية ،واملس�توى الثاني ش�مل س�ائر
ال�دول العربي�ة األخرى ولك�ن ليس بصورة ش�مولية
ومؤسس�ية وم�ن خلال فرق رص�د ،وإنم�ا من خالل
عملي�ة جم�ع للمعلومات م�ن خالل م�ا ينرش ضمن
التقارير ووس�ائل اإلعالم املختلف�ة بعد التحقق منها
م�ن خالل مراجعتها علمي ًا ولكن دون أن تس�تند عىل
استقبال استمارات شكاوى وبالغات ومتابعتها من
خالل عملية استقصاء باملعنى املستقر للكلمة وفيما
يأتي ع�رض ملنهجية العمل التي طبقتها الش�بكة يف
ه�ذا الع�ام يف مجال رص�د االنته�اكات الواقعة عىل
اإلعلام واإلعالميين م�ع اإلش�ارة لإلط�ار املرجع�ي
القانوني والحقوقي الناظم لهذه العملية وما اعرتاها
من صعوبات وتحديات.

 .2منهجية العمل وإعداد التقرير
لق�د ج�رى تش�كل ثلاث ف�رق للرص�د يف ثلاث
دول عربي�ة ه�ي األردن وتون�س ومصر ،وذل�ك بعد
إخضاعه�م لربنام�ج تدريبي مكثف وعلى مرحلتني
وقد حرصت الشبكة عىل االستعانة بمنهجية علمية
منضبط�ة لجمع املعلومات وتقيص الحقائق بش�أنها
كما استهدفت الش�بكة يف عملية الرصد يف البلدان
الثالثة املستهدفة يف عملية الرصد رصد االنتهاكات
الواقعة عىل طيف واسع من الحقوق والحريات ذات
الصلة باإلعالم واإلعالميني.

ويف إط�ار برنامج رص�د وتوثيق االنته�اكات الواقعة
على اإلعلام «عين» املتفرع ع�ن الش�بكة ،قامت
الش�بكة بالعم�ل عىل رص�د وتوثيق االنته�اكات يف
س�ائر ال�دول العربي�ة ،وذل�ك م�ن خلال عمليتين
مختلفتني تمتثالن برصد االنتهاكات التي وقعت يف
الدول العربية بش�كل عام من خالل جمع املعلومات
عرب ما يصدر من مواقف وتقارير ومواد إعالمية حول
هذه االنتهاكات وبرصد منهجي ومؤسيس من خالل
فرق للرصد أنشأتها الشبكة يف دول عربية ثالث هي
األردن ،مرص ،وتونس فيما يخص عملية الرصد العام
التي اس�تهدفت جم�ع معلوم�ات ح�ول انتهاكات
اإلعالم يف سائر الدول العربية ،فقد جرت من خالل

•منهجية العمل وإعداد التقرير.
•انته�اكات الحريات اإلعالمية وحق�وق اإلعالميني
يف باقي الدول العربية :بانوراما عامة.
•واقع الشكاوى واالنتهاكات يف مرص.
•واقع الشكاوى واالنتهاكات يف األردن.
•واقع الشكاوى واالنتهاكات يف تونس.
•واقع االنتهاكات يف باقي الدول العربية.
•التوصيات.

وإىل جان�ب عملي�ة الرص�د املنهج�ي لالنته�اكات
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أما بالنسبة لفرق الرصد التي أنشأتها الشبكة لجمع
املعلوم�ات يف كل م�ن األردن ،وتون�س ومصر ،فق�د
قام�ت الش�بكة بإع�داد ه�ذه الفرق بش�كل علمي.
ومنهجي ،ومن خالل برنامج تدريبي مكثف ومعمق.
وق�د خضعت فرق الرصد عقب إنش�ائها إىل متابعة
علمي�ة ويومي�ة حثيث�ة م�ن قب�ل الش�بكة ،والجهة
الحاضن�ة له�ا والشركاء املحليين يف كل م�ن تونس
مرص .وقد تمثل الهدف األساس من وراء هذه املتابعة
بالحرص عىل جودة عمليات الرصد ،وإدامة الطابع
املؤسسي واملنهجي لها .عالوة عىل متابعة ما يتعرض
له اإلعالمي�ون من انته�اكات لحرياته�م اإلعالمية
وحقوقهم اإلنس�انية أثناء ممارس�تهم لعملهم بصورة
يومي�ة ،خاص�ة يف ظ�ل ظاه�رة ازدي�اد االنتهاكات
الجس�يمة عليه�م وعىل حرياتهم يف الدول املش�مولة
بعملي�ة الرصد يف ه�ذا العام .ومن املأمول أن تنش�ئ
الشبكة يف كل عام ثالثة فرق محلية للرصد والتوثيق
وق�د اختارت الش�بكة يف ع�ام  2012ك ً
ال من األردن،
وتونس ومرص.
ال تق�وم الش�بكة م�ن خلال برنام�ج رص�د وتوثي�ق
االنته�اكات الواقع�ة عىل اإلعالم «عين» إال برصد
االنته�اكات الت�ي تق�ع على الحق�وق والحري�ات
اإلنس�انية املعرتف بها لس�ائر األش�خاص بمن فيهم
اإلعالميون ،باإلضافة طبع ًا إىل الحريات اإلعالمية،
وال يس�عى برنامج «عني» إىل رصد االعتداءات التي
تنال من هذه الحقوق والحريات إال إذا كان سببها أو
الباعث إليها ممارسة العمل اإلعالمي .وبمعنى آخر،
فإن الحقوق والحريات املس�تهدفة بالرصد والتوثيق
من جانب الش�بكة يف إطار برنامج «عني» هي التي
يجري االعتداء عليها بمناس�بة ممارسة اإلعالميني

إن رص�د االنته�اكات التي يتعرض له�ا اإلعالميون
لي�س باألمر اليسير ،فه�و بال�غ الصعوب�ة والتعقيد.
وهن�اك أس�باب عدي�دة ومختلف�ة تق�ف وراء ذلك
أهمها :سياس�ة عدم اإلفصاح ع�ن االنتهاكات لدى
اإلعالميين ،طريقة ارتكاب بعض االنتهاكات مثل
التهدي�د م�ن خالل الهات�ف أو اإليمي�ل أو تعليق يف
موق�ع إلكرتون�ي ،أو الرقابة املس�بقة م�ن قبل رئيس
التحري�ر أو التعرض العتداء بدني أو لفظي من قبل
أشخاص مجهويل الهوية ...إلخ.
لق�د طور برنامج «عني» لرص�د وتوثيق االنتهاكات
الواقع�ة على اإلعلام ع�دد ًا م�ن الوس�ائل لجم�ع
املعلوم�ات والتحقق منها بغي�ة إثبات وقوع مختلف
االنته�اكات وم�ن أه�م ه�ذه األدوات :اس�تمارة
الش�كوى ،اس�تمارة البالغ واس�تمارة الرصد الذاتي
وه�ي كله�ا تتعلق بح�االت تخ�ص مزاعم أو ش�بهة
انتهاك .ويستقي الربنامج معلوماته وأدلته كذلك من
وثائ�ق أخرى مثل الترصيحات الرس�مية ،والتقارير
الوطني�ة والدولية التي تتعل�ق بالحريات اإلعالمية
وبحقوق اإلنس�ان ،وم�ن خالل املقابالت ،والش�هود،
والقرائن املحيطة بالحالة وسياقاتها.
فعملي�ة الرص�د وتقصي الحقائ�ق تتخ�ذ أكثر م�ن
أس�لوب أو ش�كل فق�د تك�ون م�ن خلال زي�ارات
ومقابالت ميدانية ،أو إنشاء مجموعات عمل وفرق
رص�د لجمع األدلة واملعلومات وتوثيقها ،أو من خالل
زي�ارة أماك�ن االحتج�از ومراقبته�ا ،أو م�ن خالل ما
يصدر يف وسائل اإلعالم املختلفة وترصيحات أجهزة
الدول�ة ،فثمة أس�اليب ووس�ائل مختلف�ة ومتعددة.
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باحثني اس�تخدمتهم الشبكة لهذه الغاية أما أسلوب
عمل هؤالء الباحثني ،فسيجري عرضة الحق ًا.

لعمله�م وأنش�طتهم ،ويه�دف برنامج «عين» التابع
لش�بكة املدافعني عن حرية اإلعالم يف العالم العربي
إىل رص�د وتوثيق االنتهاكات التي تقع عىل الحقوق
والحريات اآلتية

حرية تحت الهراوات
ولكن هذه األساليب كلها يجب أن تستخدم بحرفية
ومهني�ة عالية ،فالفارق األس�ايس بني عملية الرصد
وتقيص الحقائق وبني إج�راء التحقيقات اإلعالمية
الخاص�ة بحقوق اإلنس�ان هو أن هذه ال تس�تند عىل
فهم ح�ريف ملعايري حقوق اإلنس�ان الدولي�ة .وبمعنى
آخ�ر ،ف�إن ش�بكة املدافعين ع�ن حري�ة اإلعالم يف
العالم العربي تس�تعني يف رصده�ا النتهاكات حرية
اإلعلام وحق�وق اإلعالميين بفه�م دقي�ق وعمي�ق
للمعايير الدولي�ة لحق�وق اإلنس�ان ،ولك�ن ه�ذه
املعايير يف نط�اق عملي�ة الرص�د ال تطب�ق بش�كل
ص�ارم ،فقليل م�ن املرون�ة رضوري من أج�ل تحديد
طبيعة عملية تقيص الحقائق وأس�اليبها ومضمونها.
هذا ما يخص أس�اليب وأش�كال الرص�د .أما مصادر
الحص�ول على املعلوم�ات واألدل�ة ،فه�ي ليس�ت
األدوات الت�ي تس�تخدم يف عملي�ة الرص�د ولكنه�ا
املنابع التي تس�تمد منها املعلوم�ات واألدلة للتحقق
م�ن مزاعم االنته�اكات .فإذا تقدم إعالمي بش�كوى
يزع�م فيها أنه تعرض النتهاك أحد حقوقه ،فإن هذا
االدعاء أو الزعم سيخضع إىل عملية فحص وتحقيق،
فرواي�ة الضحي�ة للوقائ�ع أو رواي�ة مق�دم الش�كوى
ليس�ت كافية لوحدها للقول بوقوع انتهاك .فيصار
من خالل عملية الرصد والتحقق إىل جمع املعلومات
املتاحة ،وتحليلها وتقييمها بغية الوقوف عىل الواقع
الفعلي .ويت�م اللج�وء يف الع�ادة يف عملي�ة التحق�ق
وجمع األدلة إىل أس�لوب واس�ع وم�رن ،ولكن ينبغي
يف األحوال جميعها أن تكون العملية حساس�ة لصحة
األدلة ومصداقيتها.
يمك�ن تصنيف أهم مصادر جم�ع املعلومات واألدلة
التي اتبعها برنامج «عني» عىل النحو اآلتي:
أ  .استمارة الشكوى
ويقصد بالش�كوى يف هذا الس�ياق ادعاء من جانب
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ً
عملا إعالمي� ًا بصرف النظ�ر عن
ش�خص يم�ارس
ضع�ه النقاب�ي ،يزع�م في�ه أن حقوقه اإلنس�انية أو
حريات�ه اإلعالمية قد انتهك�ت يف موقف معني ،أيا
كان مصدر االنتهاك أو الجهات املس�ؤولية عنه .قد
تأخذ الش�كاوى شكل طلب ،أو التماس ،أو مراسلة،
أو اتص�ال هاتفي أو تعبئة اس�تمارة الش�كوى املعدة
م�ن قبل الش�بكة له�ذه الغاي�ة باليد .وال يشترط يف
الش�كاوى التي يتابعها برنامج «عني» التابع للشبكة
أن تكون مكتوبة ،فالربنامج يس�تقبل س�ائر أش�كال
الشكاوى سواء أكانت مكتوبة أم شفوية أم إلكرتونية
رشيط�ة أن تك�ون ضمن الشروط واملح�ددات التي
وضعتها الشبكة لقبولها ومتابعتها فقد يتلقى برنامج
«عين» الش�كاوى م�ن خلال الهات�ف ،أو الفاكس،
أو الربي�د اإللكرتون�ي أو م�ن خلال تعبئة اس�تمارة
الشكوى باليد.
ب  .استمارة البالغ
البالغ عبارة عن إخبار يقدمه أي شخص أو أكرث من
اإلعالميين أو غريهم إىل ش�بكة املدافعني عن حرية
اإلعلام يف العال�م العربي من خلال برنامج «عني»،
بأية وس�يلة وبرصف النظر عن ش�كل هذه الوسيلة،
ويك�ون موضوع�ه تع�رض إعالمي أو أكرث بمناس�بة
عمل�ه النتهاك أو أكثر يمس حريات�ه اإلعالمية أو
حقوقه اإلنسانية .تتضمن استمارة البالغ املعلومات
ذاتها التي يتوجب توافرها بالشكوى ،ولكنها باملقابل
تتضم�ن ،باإلضافة إىل بيان�ات الضحية ،معلومات
تخص مقدم البالغ مثل اس�مه ،ومؤسسته ،وعنوانه،
وصلت�ه بالضحية واألس�باب التي دفعت�ه إىل تقديم
البالغ.
ج  .استمارة الرصد الذاتي
إضافة إىل اس�تمارتي الش�كوى والبلاغ ،قام برنامج
«عني» ببناء اس�تمارة أخرى مشابهة لهما من حيث
املضم�ون والش�كل ولكن يتم اس�تخدامها عندما يقع

وق�د تت�م عملي�ة الرص�د الذاتي م�ن خلال متابعة
س�ائر وس�ائل اإلعالم املرئي ،واملس�موع ،واملكتوب،
واإللكرتون�ي وم�ا يميز ه�ذه األداة م�ن أدوات جمع
املعلوم�ات أن برنام�ج «عين» يتح�رك ذاتي� ًا وليس
بن�اء على معلوم�ات وردت�ه م�ن خلال ش�كوى أو
ً
بلاغ ،وبعد جم�ع الراص�د للمعلومات ح�ول الحالة
املرصودة يقوم بتعبئة استمارة رصد بهذه املعلومات.
د  .الوثائق واملستندات املكتوبة
تعد م�ن أهم مصادر املعلومات التي يتم اللجوء إليها
يف عملي�ة تقيص الحقائ�ق وجمع األدلة .ويف س�ياق
رصد االنته�اكات الواقعة عىل اإلعالم واإلعالميني،
يمك�ن الق�ول أن األدل�ة املكتوب�ة تش�مل القوانين
والترشيع�ات ،واألح�كام القضائي�ة ،والتقاري�ر
الحكومية وغري الحكومية ،والترصيحات الرس�مية،
واملراسالت ،والصور وأي مستندات وأدلة أخرى مثل
االعرتاف�ات واإلق�رارات .تع�د األدلة واملس�تندات
م�ن األدل�ة القوية التي تعزز بش�كل كبري الش�كاوى
والبالغ�ات املتعلقة بوق�وع انته�اكات ،وذلك ألنها
تنطوي عىل أدلة واضحة وثابتة يف أغلب الحاالت،
ويكون لها مصداقية كبرية.
هـ  .الشهود
يعد الشهود كذلك من املصادر املهمة يف عملية تقيص
الحقائ�ق وجم�ع األدل�ة يف مجال رص�د االنتهاكات
الواقع�ة عىل حقوق اإلنس�ان بما يف ذل�ك الحريات

و  .املقابالت والزيارات امليدانية
ق�د تس�توجب عملي�ة تقصي الحقائ�ق وجم�ع
املعلوم�ات إجراء زي�ارة ميدانية للموق�ع الذي وقع
في�ه االعت�داء ،أو مقابل�ة الضحاي�ا به�دف تقيي�م
واقع الحال واس�تخالص النتائ�ج .ففي حالة تعرض
إعالمي للتعذيب أو ملعاملة قاسية عىل سبيل املثال،
فإن مقابلته قد تشكل اإلجراء األهم لتقيص الحقائق
والتحق�ق من الحالة .وقد تكون زيارة موقع االعتداء
مهمة كذلك للتثبت مما ذكره الشهود.
ز  .القرائن واملصادر غري املبارشة
ربم�ا يتع�ذر يف بعض الح�االت الحصول على أدلة
مب�ارشة للتحق�ق من وق�وع االنته�اك املزع�وم ،كما
يف حال�ة احتج�از صحف�ي دون ش�هود مل�دة قصيرة
أو إخضاع�ه للتعذي�ب واإلف�راج عن�ه بع�د ش�فائه،
وبالذات إذا اتخذ التعذيب ش�كل حرمانه من النوم
أو الطعام .وقد يكون س�بب اس�تحالة الحصول عىل
أدلة مبارشة خوف الشهود.
ح  .املواقف الحكومية
قد تستند عملية تقيص الحقائق عىل املواقف التي
تتبناها السلطات الرس�مية داخل الدولة.فقد تقر
هذه الس�لطات باالنته�اكات املزعومة ،خاصة إذا
كان�ت الش�كوى صلب�ة ومفصلة وغير متناقضة،
فق�د يتق�دم أح�د اإلعالميين بش�كوى موضوعه�ا
االعت�داء علي�ه وحج�ز حريت�ه عق�ب أح�داث
معين�ة ،وتتناق�ل الصح�ف و املواق�ع اإللكرتوني�ة
املختلف�ة الخبر ،ث�م يفرج عن�ه بعد س�اعات ففي
حال�ة كهذه قد ال يكون بمقدور الس�لطات العامة
أن تنك�ر الواقع�ة ،فتعترف به�ا كلي� ًا أو جزئي� ًا أو
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يف عل�م الراصدين التابعني للربنام�ج أن انتهاك ًا وقع
عىل إعالمي ولم يتقدم أحد بش�أنه بش�كوى أو بالغ.
فالربنامج يقوم بعملية رص�د تلقائي بهدف التوصل
إىل معلوم�ات ح�ول م�ا لح�ق باإلعالم�ي يف تون�س
ومرص واألردن من مشكالت تمس حقوقهم اإلنسانية
وحرياته�م اإلعالمية من خلال الراصدين العاملني
ضمنه!.

اإلعالمية .فالش�هود يش�كلون مص�در ًا مهم ًا إلثبات
واقعة رضب إعالمي ،أو احتجازه ،أو معاملته بش�كل
غري الئق ومهني أو منعة من نرش مادة صحفية.

حرية تحت الهراوات
بصورة مبارشة أو غري مبارشة.
وق�د تق�وم الجه�ة التي ج�رى تقديم الش�كوى إليها
(ش�بكة املدافعني عن حرية اإلعالم يف العالم العربي
مث ً
ال) بطلب مقابلة الجهات الرس�مية املس�ؤولة عن
الحال�ة ،فق�د تقب�ل الطل�ب أو ترفض�ه وال يجوز أن
يفرس رفض الطلب أو الصمت عىل أنه إقرار بوقوع
االنتهاك.
حرصت شبكة املدافعني عن حرية اإلعالم يف العالم
العربي عىل النظر يف الحاالت التي يستقبلها برنامج
«عني» سواء أكانت شكاوى أم بالغات أم استمارات
رص�د ذاتي ،وفحصه�ا وتحليله�ا عىل أس�اس علمي
ومنهج�ي متبصر ،وذل�ك الهدف األس�ايس من وراء
برنام�ج «عني» هو رصد االنته�اكات بمعناها الفني
الدقي�ق ،وتوثيقه�ا حس�ب األص�ول ووفق� ًا للحقوق
اإلنس�انية املعترف بها يف الصك�وك الدولية لحقوق
اإلنس�ان .وتس�تند عىل النظر يف الشكاوى وفحصها
ابتداء إىل
وتحليلها عىل مراحل متعددة ،فهي تخضع
ً
مراجعة قانونية وعلمية شاملة .وقبل النظر يف صحة
الحال�ة ووج�ود انته�اك فع ً
ال يت�م التحقق م�ن توافر
رشوط صح�ة ومقبولي�ة الحال�ة م�ن حيث الش�كل.
ف�إن ثبت أن الرشوط الش�كلية متواف�رة ،يتم فحص
أساس الحالة أو موضوعها وبالنتيجة فإنها قد تكون
منطوي�ة بالفع�ل عىل انته�اك للحري�ات اإلعالمية
وحقوق اإلعالميني أو ال تكون.
ويعطى اعتبار أس�ايس يف عملية املراجعة للمعايري
الدولي�ة لحق�وق اإلنس�ان فاملراجع�ة التي تس�تند
على القان�ون الوطن�ي وح�ده ليس�ت كافي�ة،
ويتوج�ب فحصه�ا كذل�ك م�ن خلال التزام�ات
األردن ،ومصر وتون�س الدولي�ة املتعلق�ة بحق�وق
اإلنس�ان والحري�ات اإلعالمي�ة .فأح�كام القانون
الدويل الت�ي تلتزم بها ال�دول العربية عموم ًا ،وكل
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من األردن وتونس ومرص خصوص ًا ،تش�كل املرجعية
األوىل واألس�مى وح�دا أدن�ى ال يجوز الن�زول عنه
أو االنتق�اص من�ه ،وه�ي تس�مو عن�د تعارضها مع
القوانين الوطنية .فق�د ال تتضمن الحال�ة انتهاك ًا
ألح�كام القانون الوطني يف ال�دول املذكورة ولكنها
ال تك�ون كذلك بالنظر اللتزامات األردن الناش�ئة
ع�ن القان�ون ال�دويل ،وهذه األخرية هي األس�اس.
علاوة عىل أن الهيئات الرقابية الدولية الحكومية
وغير الحكومي�ة العاملة يف مجال حقوق اإلنس�ان
والحري�ات اإلعالمي�ة تح�دد مواقفه�ا بالنس�بة
للدول يف ضوء التزاماتها الدولية وليس عىل أساس
أح�كامقانون�هالوطن�ي.
إن املراجعة القانونية والعلمية للحالة أي ًا كان شكلها،
توفر إطار ًا معرفي ًا ومنهجي ًا من شأنه أن يجعل عملية
النظر يف الحالة ودراستها أكرث مصداقية ،وباألخص
فيم�ا يتعل�ق باالس�تقصاء وجم�ع األدل�ة يف مج�ال
حقوق اإلنسان ،وتحديد طبيعة االنتهاكات يف ضوء
اتفاقيات حقوق اإلنس�ان املختلفة واملعايري الدولية
املعم�ول بها .وق�د ركزت املراجع�ة العلمية للحاالت
على مس�ألة الجم�ع الدقي�ق للمعلوم�ات وتقصي
الحقائ�ق وفق ًا لألص�ول واألس�اليب املتبعة يف مجال
رصد حقوق اإلنس�ان ،وكانت الغاية يف هذا السياق
ه�ي محاول�ة البح�ث ع�ن أدل�ة ومعلوم�ات ذات
مصداقي�ة عالية حتى يكون باإلم�كان القول بوجود
انته�اك ،فمجرد قي�ام أدلة عىل وج�ود االنتهاك من
ش�أنه ينقل عبء اإلثبات عىل الجهات التي صدر
االنتهاك عنها لتثبت خالف ذلك.
فإن�ا ثب�ت نتيج�ة املراجع�ة العلمي�ة أن البيان�ات
املدرج�ة يف اس�تمارة الش�كوى ،أو البلاغ أو الرص�د
الذاتي ليس�ت كافي�ة أو أن هناك بع�ض الجوانب
الت�ي يتعني جمع بيان�ات ومعلومات بش�أنها ،تعاد
االستمارة إىل الراصدين ليقوموا باستكمال البيانات

أم�ا إذا كش�فت املراجع�ة العلمية عن كفاي�ة األدلة
واملعلوم�ات ال�واردة يف االس�تمارة ،أو ع�دم وج�ود
تناقض بين مختلف البيانات املدرج�ة فيها وتوافر
سائر رشوط صحة االستمارة تجري املراجعة العلمية
ألس�اس الحال�ة أو موضوعه�ا يف ض�وء االتفاقيات
الدولي�ة لحقوق اإلنس�ان واملبادئ املعتم�دة دولي ًا يف
مجال الحريات اإلعالمية.
وق�د أفض�ت املراجع�ة العلمية للح�االت إىل ضبط
عمليت�ي حف�ظ الح�االت أو السير به�ا والنظ�ر يف
أساس�ها وموضوعها .فإذا توصل�ت املراجعة العلمية
إىل أن الحال�ة ليس لها أس�اس أو أنه�ا تفتقر لرشوط
صحته�ا كأن تك�ون مهني�ة أو عمالية محض�ة ،أو أن
إمكاني�ة الحصول عىل أدلة بش�أنها متع�ذرة يف ضوء
اعتبارات معينة من قبيل زوال األدلة بسبب التأخر
يف تقديمها أو ألن املعلومات املتوافرة لدى املش�تكي
أو مقدم البالغ محدودة ألنه أهمل يف توثيق البيانات
األساس�ية والظروف املحيطة به�ا ،فإن حفظ الحالة
وعدم متابعة السير بها هو الحل ال�ذي جرى العمل
به.
أم�ا يف الحاالت التي توصلت فيها املراجعة العلمية
إىل كفاي�ة املعلوم�ات ،أو معقولي�ة األدل�ة املتاحة أو
موثوقيته�ا فقد ش�ملت هذه املراجعة بحث أس�اس
الحالة أو موضوعها .وقد تمت هذه العملية انطالق ًا
م�ن التزامات الدول العربية الدولية يف مجال حقوق
اإلنس�ان والحريات اإلعالمية ألنه�ا املرجعية األوىل
واألخيرة الت�ي يتعين على أساس�ها تحدي�د وجود
االنتهاك من عدمه.
تستند عملية مراجعة الحاالت التي يتلقاها برنامج
«عين» التاب�ع لش�بكة املدافعني عن حري�ة اإلعالم

أم�ا باق�ي ال�دول العربي�ة األخ�رى التي لم تس�تند
عملي�ة رصد انته�اكات الحري�ات اإلعالمي�ة فيها
على تلقي بالغات وش�كاوى واقترصت عىل الرصد
م�ن خلال ما ينشر يف التقاري�ر الدولي�ة والوطنية،
ويف وس�ائل اإلعلام وما يري�د املركز م�ن معلومات،
ف�إن عملية التحلي�ل والرصد اس�تندت عىل املعايري
الدولية املعمول بها يف مجال الحريات اإلعالمية.
بالنس�بة إىل القوانين الوطنية كمرجعي�ة يف فحص
الحاالت وتحليلها ،فيمك�ن القول بأن القوانني التي
جرى أخذها بالحس�بان هي القوانين النافذة يف كل
م�ن مرص وتونس واألردن التي تنظ�م اإلعالم املرئي،
واملسموع ،واملطبوع واإللكرتوني باإلضافة إىل قوانني
العقوبات والدساتري الوطنية لتلك البلدان ،والقوانني
الناظمة للحق يف الحصول عىل املعلومات.
ومن الجدير بالذكر هو أن املرجعية األوىل يف الحكم
على الحالة تكون لاللتزامات الدولية ذات الصلة
بالحري�ات اإلعالمية وحقوق اإلنس�ان ،وذلك ألن
هذه االلتزامات تع�د بمثابة حد أدنى من الحماية
ال يج�وز الن�زول عن�ه أو االنتق�اص من�ه يف النظم
القانوني�ة الوطنية .وهي تس�مو بموج�ب القانون
ال�دويل على القوانين الوطني�ة ،وال يج�وز لل�دول
أن تتحل�ل منه�ا أو تمتن�ع ع�ن احرتامه�ا وضمانها
بس�بب مخالفتها لقوانينه�ا الوطنية .فض ً
ال عن أن
ال�دول األط�راف يف اتفاقيات حقوق اإلنس�ان بم
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املطلوبة ضمن مدة محدودة ومحددة.

يف العال�م العرب�ي عىل إط�ار قانوني مرجعي واس�ع،
فهي تأخ�ذ بالحس�بان القوانني الوطني�ة النافذة يف
الدول الثالث املش�مولة بآلية استمارات البالغات
والش�كاوى ،باإلضاف�ة إىل التزام�ات تل�ك ال�دول
الدولي�ة الناش�ئة ع�ن اتفاقي�ات حق�وق اإلنس�ان
املختلفة التي تلتزم بها .والدول الثالث املقصودة هنا
هي :األردن ،ومرص ،وتونس.

حرية تحت الهراوات
فيه�ا تونس ،ومصر واألردن التزمت بموجب هذه
االتفاقي�ات بأن تتخذ جميع اإلجراءات والتدابري
الترشيعية ،واإلداري�ة ،والقضائية وغريها من أجل
املواءم�ة بين التزاماتها الناش�ئة ع�ن االتفاقيات
املذك�ورة وأوضاعه�ا الوطني�ة .كم�ا أن مراجع�ة
أوض�اع الحريات اإلعالمية وحقوق اإلعالميني يف
أجه�زة األمم املتح�دة املعنية بحقوق اإلنس�ان ،ويف
إط�ار عم�ل املنظم�ات غير الحكومي�ة العاملة يف
مج�ال حرية اإلعلام أو حقوق اإلنس�ان تتخذ من
ً
أساس�ا يف ه�ذه املراجعة ،ويف تقييم
املعايري الدولية
واق�عالحق�وقوالحري�اتفيه�ا.
وم�ن أه�م الصك�وك الدولية الت�ي تتبناها ش�بكة
املدافعين ع�ن حري�ة اإلعلام يف العال�م العرب�ي
كأس�اس وإطار مرجعي لعملها وأنش�طتها يف مجال
رص�د الحريات اإلعالمي�ة وتوثيقها اآلت�ي :العهد
ال�دويل الخ�اص بالحق�وق املدني�ة والسياس�ية،
اتفاقي�ة األم�م املتح�دة ملناهض�ة التعذيب وغريه
م�ن رضوب املعامل�ة أو العقوب�ة القاس�ية أو اللا
إنس�انية أو املهين�ة ،واتفاقي�ة القض�اء على كافة
أش�كال التمييز العنرصي ،واإلعالن العاملي لحقوق
اإلنس�ان ،وم�ا ص�در ع�ن مجل�س حقوق اإلنس�ان
ومقرر األم�م املتحدة الخاص بحرية الرأي والتعبري
م�ن توصي�ات تتعل�ق بالحريات اإلعالمي�ة بوجه
ع�ام ،ويف البلدان العربية بوج�ه خاص .وهي كلها
تش�كل بمجموعه�ا وح�دة متكامل�ة م�ن املب�ادئ
واملعايير التي ال مفر من احرتامها وحمايتها لتعزيز
الحري�اتاإلعالمي�ة.
وق�د واج�ه برنام�ج «عين» العام�ل ضم�ن ش�بكة
املدافعين عن حري�ة اإلعالم يف العال�م العربي عدد ًا
من الصعوبات أهمها:
•األسلوب الذي يستخدم يف ارتكاب االنتهاك.
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•امتناع اإلعالميين عن اإلفص�اح والالمباالة يف
تقديم الشكاوى أو البالغات.
•انخفاض الوعي الحقوقي.
•تداخل العمل الصحفي مع النشاط السيايس يف
بعض الحاالت.
•رصد حاالت االعتداء عىل املدونني.
•االنته�اكات املرتكبة من خلال تطبيق القانون
النافذ.
•التف�اوت يف البيئ�ات السياس�ة والترشيعية يف
الدول املشمولة بعملية الرصد والتوثيق.
 .3انته�اكات الحري�ات اإلعالمي�ة وحق�وق
اإلعالميني يف الدول العربية :بانوراما عامة
يتزام�ن ه�ذا التقرير م�ع ما يعتري ال�دول العربية
م�ن ح�راكات ش�عبية ومطالب�ات بالديمقراطي�ة،
وم�ا يرافقها من اضطراب وانعدام لالس�تقرار ،وهما
س�متان مالزمت�ان للمراح�ل االنتقالي�ة والتحوالت
الديمقراطية بوجه عام.
ق�ام برنام�ج «عين» لرص�د وتوثي�ق انته�اكات
الحري�ات اإلعالمي�ة العام�ل تح�ت مظلة ش�بكة
املدافعني عن حرية اإلعالم يف العالم العربي ،برصد
م�ا وق�ع عىل اإلعلام واإلعالميين م�ن انتهاكات
يف عم�وم ال�دول العربي�ة ،وذلك من خلال متابعة
م�ا نرش م�ن معلوم�ات حول ه�ذه االنته�اكات يف
وس�ائل اإلعلام املختلف�ة ،ويف تقاري�ر املنظم�ات
الدولي�ة واملحلي�ة الحكومية وغير الحكومية .وقد
ج�رت هذه العملية من خالل باحثني نهضوا بعبء
ه�ذه املهم�ة وق�ام ه�ؤالء الباحث�ون بالتحق�ق من

وقد الحظ الربنامج نتيجة رصد وتوثيق االنتهاكات
أن هن�اك س�مات واتجاه�ات عام�ة مشتركة بني
االنته�اكات املرتكب�ة يف س�ائر ال�دول العربي�ة،
وهي مس�ألة س�يجري اس�تعراضها وتحليل أس�بابها
ومسبباتها ،كما سيتناول هذا الجزء من التقرير واقع
االنتهاكات يف س�ائر البلدان العربي وعرض ًا ألبرزها
وأهمها.
 :3/1االتجاهات العامة النتهاكات الحريات
اإلعالمية في الدول العربية
كشفت عملية الرصد والتوثيق أنه رغم االختالفات
السياس�ية ،واالجتماعية واملحلية بني الدول العربية
ف�إن هن�اك س�مات عامة مشتركة بين انتهاكات
الحريات اإلعالمية التي ارتكبت يف مختلف الدول
العربي�ة وفيم�ا يأتي ع�رض ألهم ه�ذه االتجاهات
العامة املشرتكة.
 :3/1/1كرثة االنتهاكات الجسيمة
من املالحظ أن الصفة األغلب لعدد ال يستهان به من
االنتهاكات املرتكبة يف العام  2012يف مختلف الدول
العربية ،هي أنها تندرج ضمن االنتهاكات الجسيمة
ويقصد باالنتهاكات الجس�يمة يف هذا السياق تلك

يب�دو أن تزايد ارت�كاب هذا النوع م�ن االنتهاكات
مرتب�ط بعملي�ات قم�ع الح�راكات واالعتصامات
الشعبية التي تزامنت مع الربيع العربي واملطالبات
بالحري�ة والديمقراطي�ة ،فق�د تمث�ل الس�ياق األهم
الرت�كاب ه�ذه االنتهاكات بقي�ام الضحايا بتغطية
الحراكات واالعتصامات ،ما دفع السلطات األمنية
إىل قم�ع الصحفيين بش�دة يف محاول�ة منه�ا ملن�ع
تغطيتهم للوس�ائل القاس�ية والعنيفة املستخدمة من
جانبها من خالل االعت�داء البدني عليهم ،ورضبهم،
واحتجازهم وتكسري كامرياتهم .كما اشتملت بعض
الح�االت على انتهاكات جس�يمة تمثل�ت بالقتل
والتصفية الجسدية.
 :3/1/2املص�در األس�ايس الرت�كاب االنتهاكات
هو رجال األمن والبلطجية
الحظ�ت ش�بكة املدافعين ع�ن حري�ة اإلعلام أن
الجه�ات األكثر ارتكاب�ا النته�اكات الحري�ات
اإلعالمي�ة ه�ي الجه�ات األمنية والبلطجي�ة الذين
يعملون بالتنس�يق مع الجهات املذكورة ،أو بمعرفتها
أو عىل مرأى ومسمع منها دون أن تتدخل ملنعهم .ومن
الطبيع�ي أن تكون النس�بة األكرب م�ن االنتهاكات
املرتكب�ة يف الع�ام  2012صادرة ع�ن الجهات األمنية
أو تسأل عنها هذه الجهات ،وخاصة يف ظل األوضاع
السائدة يف البلدان العربية ،وباألخص تلك التي تمر
بالربيع العربي وتكرث فيها الحراكات واالعتصامات
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املعلوم�ات الت�ي حصل�وا عليها من خلال البحث
ع�ن الحال�ة ذاته�ا من أكرث م�ن مص�در ومقارنة ما
نشر حوله�ا لدى املص�ادر املختلفة مع� ًا ،وتوثيق ما
ثبت م�ن معلومات وأدل�ة نتيجة عملي�ة البحث.
وقد استثنت األردن وتونس ومرص من هذه العملية
ألن الربنام�ج اعتمد عىل االس�تمارات التي زودته
به�ا ف�رق الرص�د .ولكن�ه اس�تعان به�ذه الطريقة
بخص�وص هذه ال�دول للتأكد من ش�مولية الرصد.
ال�ذي نفذت�ه الف�رق وملتابعة م�ا لم يت�م رصده من
الح�االت والعم�ل عىل إعداد اس�تمارات رصد ،أو
بالغ أو ش�كوى بخصوصها.

االنته�اكات التي تتخذ ش�كل اعت�داءات بدنية أو
س�البة لحرية الصحفيين كأن يتع�رض الصحفيون
للضرب ،أو لالحتج�از التعس�في أو غير القانوني،
أو القت�ل أو التهدي�د بالقت�ل .وق�د كان ه�ذا الن�وع
م�ن االنته�اكات األكرث انتش�ار ًا يف مصر ،وتونس،
وس�وريا ،والعراق ،واألردن والصومال وفلسطني .ويف
ه�ذه األخيرة كان مصدر ه�ذه االنتهاكات س�لطة
االحتالل يف املقام األول.

حرية تحت الهراوات
الشعبية ،فهناك رصاع حقيقي بني الشعوب العربية
والنظ�م السياس�ية القائمة يف بل�دان الربيع العربي
تس�تخدم فيه ه�ذه األنظم�ة أدوات القم�ع املتاحة
بين أيديه�ا يف محاول�ة منه�ا إلس�كات الح�راكات
الش�عبية ،ومن بني الفئات التي يتم اس�تهدافها من
قب�ل الهيئات والجهات األمني�ة اإلعالميون لكونهم
يقومون بكشف ممارسات األجهزة األمنية وفضحها
عىل املأل.
 :3/1/3ازدي�اد هام�ش الحري�ة اإلعالمية مع
ظاهرة الربيع العربي
إذا كان�ت حري�ة اإلعالميين يف النشر والتعبير
ضيق�ة ج�د ًا قب�ل ان�دالع الث�ورات العربي�ة
والح�راكات املطالب�ة بالحري�ة والديمقراطي�ة،
إال أن هامش�ها عق�ب هذه الثورات أضحى أوس�ع
بكثير ،فزال الخ�وف لدى الكثري م�ن اإلعالميني،
وأخ�ذوا ينشرون م�واد إعالمية م�ا كان�وا يجرؤون
على نرشه�ا قب�ل ذلك.لق�د أدت ظاه�رة الربي�ع
العرب�ي إىل ارتفاع س�قف الحري�ة يف بلدان الربيع
العرب�ي عىل وج�ه الخصوص ،واملقصود هنا س�قف
حري�ة اإلعالم والنرش .ولكن هن�اك ظاهرة مضادة
له�ا نش�أت كذل�ك للس�بب ذات�ه ،فم�ع مج�يء
حكوم�ات ذات توجه�ات أيديولوجي�ة معين�ة
ظهرت ممارس�ة تتمثل يف قيام الحزب الذي تتبع
الحكوم�ة الجدي�دة إلي�ه بإتب�اع سياس�ة لتكمي�م
األف�واه املعارض�ة م�ن اإلعالميني لسياس�ات هذه
الحكومة وتوجهاتها ،ومنعهم م�ن التغطية والتعبري
ع�ن آرائه�م ،وإن اقتضى األم�ر االعت�داء بدني� ًا
ولفظي ًا عليهم.
 :3/1/4كثرة االعتداءات املرتكبة من أش�خاص
عاديني ومصادر مجهولة
من الس�مات املشتركة بين االنته�اكات املرتكبة
يف اغل�ب ال�دول العربي�ة أن ج�زء ًا مهم� ًا منه�ا
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ق�د وق�ع م�ن أش�خاص عاديين مث�ل البلطجي�ة،
وبرملانيين ،ورج�ال أعم�ال وش�خصيات حزبي�ة
باإلضاف�ة إىل انتهاكات عدي�دة ارتكبت من قبل
أش�خاص مجهولين من خالل تهديد عبر الهاتف،
أو التع�رض لإلعالميني بالرضب أو الش�تم دون أن
تك�ون هويته معروف�ة .وكذلك الحال بالنس�بة إىل
حج�ب املواق�ع والقت�ل .إن ه�ذه الظاه�رة ترتبط
بسياس�ة أوسع وأش�مل تنتهجها الس�لطات العامة
يف ال�دول العربي�ة املختلفة وهي سياس�ة اإلفالت
من العقاب التي سيرد ذكرها الحق ًا.
 :3/1/5تعدد االعتداءات عىل صحفيني أجانب
وهي مس�ألة ترتبط باالهتمام الصحفي واإلعالمي
العامل�ي بتغطي�ة أح�داث الث�ورات العربي�ة ،فقد
اس�تأثرت مجري�ات الح�راكات الش�عبية على
اهتم�ام وس�ائل اإلعلام العاملي�ة واألجنبي�ة،
ً
موئلا لإلعالميني
وبات�ت بل�دان الربي�ع العرب�ي
والصحفيين م�ن ش�تى ال�دول وألن االنته�اكات
الجس�يمة للحري�ات اإلعالمي�ة يف العال�م العربي
ارتبطت بصورة كبرية بتغطية الحراكات الش�عبية
واملسيرات ،ف�كان لإلعالميين األجان�ب نصيب
م�نه�ذهاالنته�اكات.
 :3/1/6شيوع سياسة اإلفالت من العقاب
اشتركت الدول العربية جميعها يف سياسة اإلفالت
من العقاب التي تنتهجها بحق مرتكبي االعتداءات
الجسيمة عىل الحريات اإلعالمية .فالدول ملزمة يف
حالة وقوع قتل عىل اإلعالميني ،أو تعذيب ،أو معاملة
قاسية أو ال إنسانية أو مهينة ،بإجراء تحقيق مستقل
يف تلك الحاالت يفيض إىل مساءلة ومحاكمة الذين
يش�تبه بتورطه�م بارتكابه�ا ومعاقبتهم.لقد ارتكبت
انته�اكات جس�يمة يف كل بل�دان الربي�ع العرب�ي،
إضافة إىل دول أخرى كالصومال ،والعراق ومرت دون
تحقيق ومالحظة ملن شاركوا بارتكابها أو سكتوا عنها.

ويب�دو من واق�ع الترشيعات املعمول به�ا يف البلدان
العربي�ة أن ه�ذه الحقيق�ة ليس�ت واردة يف ب�ال
حكوم�ات ه�ذه ال�دول ،فهي على املس�توى الدويل
تلت�زم بالتزامات قانونية محددة يف مجال الحريات
اإلعالمية وحقوق اإلنسان ويف مقدمتها اتخاذ التدابري
الترشيعية املناسبة للمواءمة بني االلتزامات الدولية
واألوضاع الترشيعية الوطنية بغية تمكني الناس من
ممارس�تهم حقوقه�م بحري�ة وبفعالي�ة ،واملالحظ أن
عدد ًا كبري ًا من الدول العربية لم يف بهذا االلتزام ،بل
بالعكس سنت بعضها يف السنوات األخرية ترشيعات
تنته�ك بص�ورة واضح�ة التزاماتها الدولية الناش�ئة
ع�ن االتفاقيات الدولي�ة املتعلقة بحقوق اإلنس�ان،
وبالحري�ات اإلعالمي�ة وحرية ال�رأي والتعبري.لقد
أق�رت ال�دول العربي�ة ترشيع�ات تعرقل املمارس�ة
الفعالي�ة والفعلي�ة للحري�ات اإلعالمي�ة املكفولة يف
اتفاقي�ات حقوق اإلنس�ان ،ويف دس�اتريها الوطنية
علاوة عىل أن الس�واد األعظم منها ما زال يس�تخدم
قانون العقوبات كوس�يلة ملالحقة اإلعالميني عن ما
ينرشونه من أف�كار ومعلومات وتقارير تندرج ضمن
حري�ة الرأي والنرش والتعبري وال يجوز أن تكون مح ً
ال

 :3/2أبرز انتهاكات الحريات اإلعالمية في
الدول العربية
يس�لط ه�ذا الج�زء م�ن التقري�ر الض�وء على أبرز
االنته�اكات الواقعة عىل اإلعلام يف الدول العربية،
م�ع مراعاة أن التقرير أفرد مس�احات واس�عة لكــل
م�ن :مصر ،األردن وتون�س ،والتي قام فريق ش�بكة
«س�ند» برصد وتوثي�ق االنته�اكات الواقعة يف هذه
الدول الثالث ومقابلة الضحايا فيها من الصحفيني،
يف حين اكتف�ى التقري�ر بع�رض أله�م االنتهاكات
يف باق�ي ال�دول العربي�ة اس�تناد ًا إىل عمليات رصد
اعتم�دت على رشكاء الش�بكة يف ه�ذه البل�دان،
باإلضاف�ة إىل متابع�ة م�ا ينشر يف وس�ائل اإلعلام
وبيان�ات املنظم�ات اإلقليمي�ة والدولي�ة ،وأيض� ًا
االتصاالت املبارشة التي قام بها الباحثون يف شبكة
«سند».
وفيم�ا ييل عرض ًا ألب�رز هذه االنته�اكات تباع ًا لكل
دولة مرتبة حسب ورودها يف مادة التقرير:
مصر:
تم�ر مصر بمرحل�ة انتقالي�ة تتص�ارع فيه�ا قوى
مختلف�ة ,وقد اتخذ الرصاع فيها ش�كل اس�تقطاب
ح�اد بين اإلسلاميني وبين الق�وى العلماني�ة
واليس�ارية ,باإلضاف�ة إىل أصح�اب النف�وذ م�ن
بقاي�ا النظ�ام الس�ابق .ويف ظ�ل ه�ذه الظ�روف,
سعت ش�بكة املدافعني عن حرية اإلعالم يف العالم
العرب�ي يف رصدها وتوثيقه�ا النتهاكات الحريات
اإلعالمي�ة يف مصر أن تك�ون حيادي�ة تمام� ًا ,وأن
تق�وم بعمله�ا بموضوعية بصرف النظر عن مزاعم
ه�ذا الفريق أو ذاك .ففي ظل ظ�روف كتلك التي
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 :3/1/7الفج�وة الواس�عة بين الترشيع�ات
الوطنية واملعايري الدولية لحرية اإلعالم
من أبرز االتجاهات العامة التي استخلصتها الشبكة
يف مج�ال الحري�ات اإلعالمي�ة ،أن الترشيع�ات
الوطني�ة الناظم�ة للحري�ات اإلعالمية ،وملمارس�ة
العم�ل اإلعالم�ي ،ولحري�ة ال�رأي والتعبير وحقوق
اإلعالميني ما زالت تش�كل ه�ي بذاتها مصدر ًا مهما
النتهاكات الحريات اإلعالمية.فاألصل أن السلطة
االستنس�ابية املمنوح�ة للدول�ة لتنظي�م ممارس�ة
الحري�ات العام�ة والحق�وق اإلنس�انية يج�ب أن
تمارس�ها الدولة إليجاد تنظيم فعال يضمن ممارس�ة
ه�ذه الحق�وق ويحميه�ا ولي�س لتقييده�ا وتكبيلها
وحرمان الناس منها.

للتجريم ،واملالحقة واملعاقبة فال يجوز مث ً
ال  -بحسب
املعايير الدولي�ة  -محاكمة صحفي عن م�ادة نرشها
تضمن انتقاد ًا لسياس�ات وتوجه�ات رئيس الدولة.

حرية تحت الهراوات
تم�ر به�ا مصر اآلن ,ربم�ا ال يك�ون يسير ًا القي�ام
بعملي�ة رص�د وجم�ع للمعلوم�ات بش�كل محاي�د,
فثم�ة خ�وف م�ن أن تك�ون املعلوم�ات الت�ي يت�م
الحص�ول عليها غير دقيقة ألن مصدره�ا يميل إىل
اتج�اه معين م�ن االتجاه�ات املتصارع�ة .كما أن
هناك خش�ية من املبالغة يف وصف املشكالت التي
يتع�رض له�ا اإلعالمي�ون إذا كان مصدره�ا ينتمي
إىل اتج�اه مخال�ف التج�اه املش�تكي علي�ه على
س�بيل املثال أو من الكش�ف عنها إذا كان مصدرها
يخط�ى بدع�م اإلعالم�ي ذي الصل�ة ب�ه .وله�ذا
الس�بب ,اتخ�ذت عملية تقصي الحقائ�ق وجمع
املعلوم�ات بخص�وص انته�اكات حريات اإلعالم
يف مصر طابع ًا خاص ًا غايته ضمان حيادية املعلومة
وموضوعية االستنتاج.
وبالرغم من أن عام  2012كان هو العام األول للشبكة
يف مج�ال رصد وتوثي�ق االنتهاكات يف مصر ,إال أن
الش�بكة الحظ�ت أن هن�اك قب�و ً
ال للفك�ر يف مصر
بدلي�ل الع�دد الكبير من الح�االت التي اس�تقبلتها
الش�بكة أو رصدته�ا من خالل فري�ق الرصد املرصي
التابع لها .فقد وصل إىل برنامج «عني» لرصد وتوثيق
انته�اكات الحري�ات اإلعالمي�ة (التاب�ع للش�بكة)
م�ا يرب�و ع�ن ( )310ح�االت موزع�ة عىل ش�كاوى,
وبالغات وحاالت رصد ذاتي.
واقع الشكاوى في مصر
قامت ش�بكة املدافعني عن حرية اإلعلام يف العالم
العرب�ي بفح�ص وتحلي�ل م�ا ورده�ا م�ن ش�كاوى
وبالغ�ات .باإلضاف�ة إىل الح�االت الت�ي رصدته�ا
الش�بكة بش�كل ذات�ي .وق�د ظه�ر للش�بكة أن هذه
الح�االت تنطوي على عدد من االتجاه�ات العامة
التي سيتناولها التقرير أدناه .كما سيتضمن التقرير
عرض� ًا لع�دد م�ن أبرز الح�االت الت�ي ترتب�ط بهذه
االتجاهات أو تعالج مسائل وموضوعات تثري جد ً
ال
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يف مج�ال رص�د االنته�اكات الواقع�ة على اإلعلام
واإلعالميني.
االتجاهات العامة المتعلقة بالحاالت التي
رصدتها الشبكة
توصلت شبكة املدافعني عن حرية اإلعالم يف العالم
العربي م�ن واقع الح�االت التي قامت باس�تقبالها
أو رصده�ا س�واء عىل ش�كل ش�كاوى أم بالغات أم
حاالت رصد ذاتي ,إىل عدد من االس�تنتاجات التي
تكشف عن اتجاهات عامة يمكن إيجازها كاآلتي:
الحاالت المتعلق���ة باعتداءات عرضية وغير
مقصودة
م�ن املس�ائل الالفت�ة لالنتب�اه أن هن�اك ع�دد ًا م�ن
الح�االت الت�ي قام�ت الش�بكة برصده�ا تتعل�ق
باعتداءات وقعت عىل عدد من اإلعالميني املرصيني
وكانت عرضية وغري مقصودة.
كثرة الح���االت المتعلق���ة بمطالبات مالية
وعمالية
رغم أن ش�بكة املدافعني عن حري�ة اإلعالم يف العالم
العرب�ي ال يدخ�ل ضمن مج�ال عملها رص�د وتوثيق
الح�االت املتعلق�ة بحق�وق عمالي�ة أو بمطالب�ات
وموضوع�ات مهني�ة إال أنه�ا تلق�ت العشرات
م�ن الش�كاوى الت�ي تن�درج ضم�ن ه�ذا الن�وع من
ً
الفت�ا للنظر أن جزء ًا كبري ًا من
املطالب�ات  .وقد كان
الح�االت التي اس�تقبلتها الش�بكة واملتعلقة بحقوق
ومطالبات عمالية ومهنية ,جاء عىل ش�كل ش�كاوي
وليس كبالغات أو اس�تمارات رص�د ذاتي خالف ًا ملا
علي�ه الحال بالنس�بة للمش�كالت التي تع�رض لها
اإلعالميون أثن�اء قيامهم بعملهم .كما ش�ملت هذه
الش�كاوى طيف ًا واسع ًا من املؤسسات اإلعالمية مثل:
موق�ع البدي�ل اإللكرتوني ,جريدة الش�عب ,جريدة
الغ�د ,جري�دة األهرام ,جري�دة أخبار الي�وم ,جريدة

ترك�زت هذه الش�كاوى عىل الفصل التعس�في ,عدم
دف�ع املرتب�ات ,االحتج�اج على سياس�ات رئاس�ة
التحرير ,إحالة صحفيني إىل التحقيق داخل املؤسسة
اإلعالمية ,وقف برنامج ما أو النقل إىل قسم آخر.
ت�دل كثرة الش�كاوي الت�ي وصل�ت إىل الش�بكة
بخص�وص مطالب�ات مهني�ة وعمالي�ة ,أن األوضاع
املهني�ة وظ�روف عمل اإلعالميني املرصيني ليس�ت
مس�تقرة ,وأن هن�اك غياب� ًا واضح� ًا ملرجعي�ة فعال�ة
وقوي�ة ترع�ى ش�ؤونهم ومطالبهم ,كما تشير كذلك
إىل اس�تقواء املؤسس�ات اإلعالمية عىل اإلعالميني,
وعىل حقوقهم العمالية واملهنية ,وهي مسائل ال تقوم
الش�بكة برصدها وتوثيقها ألنه�ا تعنى باالنتهاكات
املتعلق�ة بالحريات اإلعالمي�ة تحدي�د ُا ,ولكن ذلك
ال يمنعه�ا م�ن اإلش�ارة له�ذه املس�ألة كقضي�ة عامة
تتعلق بظروف العمل التي يمارس فيها إعالميو مرص
عملهم.
اس���تحالة تحديد المس���ؤولين عن االعتداء
في عدد من الحاالت
يف حاالت عديدة من الحاالت التي قامت الش�بكة
برصدها أو باستالم بالغات أو شكاوى بشأنها ,تبني
أن هناك اس�تحالة يف تحديد املس�ؤولني أو الجهات
املتورط�ة باالعت�داء ألس�باب مختلف�ة منه�ا أن
االعتداء وقع يف ظرف احتكاك ومناوش�ات جعلت
من العسري التعرف عىل املسؤولني أو املتورطني ,أو أن
مصدر االعتداء جماعة كبرية من الناس.
تعدد الح���االت المتعلقة بمش���كالت تقع
بين اإلعالميين أنفسهم
قامت ش�بكة املدافعني عن حرية اإلعلام يف العالم
العربي باستالم عدد من شكاوى والبالغات املتعلقة

عدم اهتمام اإلعالميين بتوثيق االعتداءات
التي تقع عليهم
كش�فت تجرب�ة الش�بكة يف مج�ال رص�د وتوثي�ق
االنته�اكات الواقعة على الحري�ات اإلعالمية عن
ع�دم اكرتاث اإلعالميني املرصيين بموضوع توثيق
تفاصيل االنتهاكات أو االعتداءات التي يتعرضون
لها ,وما يدلل عىل هذا االستنتاج أن العدد األكرب من
الحاالت التي وصلت إىل الش�بكة كانت عىل شكل
اس�تمارات رصد ذاتي وليس عىل ش�كل ش�كاوي أو
بالغات ,ما يعني أن اإلعالميني املرصيني ال يحفلون
كثري ًا بمس�ألة توثيق املش�كالت واالعتداءات التي
تنال من حرياتهم اإلعالمية أو حقوقهم اإلنسانية.
وال تق�ف هذه املس�ألة عند ح�دود االهتم�ام بعملية
الرص�د والتوثي�ق ,ولكنه�ا تمت�د إىل أنه�م يقصرون
يف ع�دد م�ن الح�االت يف توثيق العنارص األساس�ية
املتعلق�ة باملش�كالت واالعتداءات الت�ي يتعرضون.
فف�ي بعض الحاالت ,لم يق�م املعتدى عليهم بتحديد
املس�ؤولني ع�ن االعت�داء .ويف ح�االت أخ�رى ,ل�م
يتمكن املش�تكون م�ن تحديد وقت وق�وع الحادثة.
كم�ا كش�فت العدي�د م�ن الح�االت أن اإلعالميني
املعتدى عليهم ال يقومون بتقديم بالغات أو شكاوى
بخص�وص االعت�داءات الجس�يمة الت�ي يتعرضون
له�ا ,وبرر ع�دد كبري منه�م هذا املوقف بع�دم أهمية
مث�ل هذا اإلجراء وبال جدوى ,وبأنه لن يثمر عن أية
نتيجة تذكر ولن يساهم بإنصافهم.
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الدستور ,وقناة التحرير.

باعت�داءات ومش�كالت وقع�ت بين اإلعالميين
أنفس�هم ,أي أن مص�در االعت�داء كان إعالم�ي.
وكقاع�دة عامة ال تقوم الش�بكة برص�د وتوثيق هذا
النوع من االعتداءات ,ولكن بس�بب تعدد الحاالت
املتعلق�ة بمش�كالت واعت�داءات مماثل�ة حرص�ت
الش�بكة عىل اإلش�ارة له�ذه املس�ألة وتحليله�ا ألنها
تعكس واقع ًا قد يمس العمل اإلعالمي.

حرية تحت الهراوات
عرض ألبرز الحاالت وتحليلها:
يتن�اول ه�ذا البند من امللخ�ص بالعرض عددا أبرز
الح�االت التي قامت الش�بكة برصدها س�واء عىل
ش�كل ش�كوى أم بالغ أم اس�تمارة رص�د ذاتي .وال
يعن�ي وصف هذه الح�االت ,بأنها األب�رز أنها أهم
م�ن غريه�ا ولكنه�ا تتعل�ق باالتجاه�ات املذك�ورة
أعاله وبمسائل محل نقاش وتثري عدد ًا من األسئلة
املهم�ة يف مجال الرصد والتوثيق عموم ًا ,وبالنس�بة
للح�االت املتعلق�ة باإلعالميني املرصيني عىل وجه
الخصوص وهي:
•ش�كوى الصحف�ي زكي محم�د بهل�ول بحصول
مشادات كالمية بينه وبني مواطنني.
•الحال�ة الخاص�ة بمن�ع أح�د ضي�وف برنام�ج
اإلعالمي يرسي فودة من الظهور عىل قناة (أون
تي يف).
•ش�كوى الصحفي أحم�د نجيب من قن�اة النيل
اإلخبارية بتطاول صف�وت حجازي عليه أثناء
تقديمه للنرشة اإلخبارية.
•حال�ة الكات�ب الصحف�ي إبراهي�م عب�د املجيد
املتعلقة بمنع مقاله األسبوعي يف جريدة األخبار
من النرش.
•ش�كوى املراس�ل الصحف�ي مصطف�ى محم�د
حس�ن م�ن جريدة الدس�تور بخص�وص منع من
التغطية.
•ش�كوى الصحف�ي س�عيد علي أحمد م�ن موقع
مصراوي املتعلق�ة بفصله من العم�ل دون إبداء
األسباب.
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•ش�كوى املص�ور الصحف�ي محم�د أس�د أحم�د
بتعرضه العتداء بقنبلة غاز وللرشق بالحجارة.
•الحالة املتعلقة بمنع اإلعالمية دنيا عبد الرحمن
م�ن دخ�ول قن�اة التحري�ر لتقدي�م برنامجه�ا
اليومي.
•الحال�ة املتعلقة بوقف قن�اة الفراعني الفضائية
ملدة شهر وتوجيه إنذار لها بسحب ترخيصها.
•حالة االعت�ذار عن نرش مق�ال الصحفي صربي
غنيم من جريدة أخبار اليوم.
واق���ع االنته���اكات الماس���ة بحرية اإلعالم
وحقوق اإلعالميين المصريين
كش�فت االنتهاكات التي قامت الش�بكة بتوثيقها
والتحقق من وقوعها بحق اإلعالم واإلعالميني يف مرص
عن عدد من املسائل والقضايا املهمة ,وعن اتجاهات
عامة ينبغي االنتباه إليها وإيجازها كاآلتي:
اس���تخدام اإلجراءات والتدابي���ر االحتجازية
والسالبة للحرية بحق اإلعالميين
م�ن الالف�ت للنظر أن الس�لطات العام�ة ,واألجهزة
األمني�ة والنياب�ة العام�ة يف مصر م�ا زال�ت تلج�أ
إىل التدابير االحتجازي�ة والس�البة للحري�ة بح�ق
اإلعالميين بكثرة .ففي ح�االت مختلف�ة ومتنوعة
تمث�ل االنته�اكات بالقب�ض على اإلعالم�ي
وتوقيف�ه وإيداع�ه الحب�س وه�و إج�راء لي�س
مقب�و ً
ال مطلق� ًا يف إط�ار ممارس�ة العم�ل اإلعالم�ي.
كث����رة االنتهاكات الجس����يمة بح����ق اإلعالميين
اتسمت االنتهاكات التي قامت الشبكة بتوثيقها يف
ع�ام  2012بأن عدد ًا كبري ًا يندرج ضمن االعتداءات
الجس�يمة .وقد ش�ملت هذه االنته�اكات الرضب,

تعتقد ش�بكة املدافعين عن حرية اإلعلام يف العالم
العربي أن ازدياد عدد االنتهاكات الجسيمة يف مرص
سببه كرثة االحتكاكات بني رجال األمن واإلعالميني
بس�بب الظ�روف الس�ائدة يف مصر ,فاإلعالمي�ون
يحرص�ون على تغطي�ة املسيرات واالعتصام�ات
التي يق�وم رجال األمن بقمعه�ا ,أو منعها أو مهاجمة
منظميها ولهذا السبب يقوم رجال األمن باستهداف
اإلعالميني ورضبهم ,واحتجازهم وتهديدهم منع ًا لهم
م�ن القيام بتغطية ما بدر عنه�م تجاه املتظاهرين أو
إلخف�اء األدلة التي حص�ل عليها اإلعالمي�ون والتي
تكش�ف اعت�داءات رج�ال األم�ن على املسيرات
واملظاهرات.
تن���وع المص���ادر والجه���ات الت���ي تق���ف
وراء االنتهاكات
الحظ�ت ش�بكة املدافعين ع�ن حري�ة اإلعلام يف
العال�م العرب�ي أن االنته�اكات الت�ي ارتكبت بحق
اإلعالميين املرصيني تورط�ت فيها أكثر من جهة,
فهن�اك انته�اكات تس�أل عنه�ا األجه�زة األمني�ة
والجي�ش .وهناك انتهاكات تس�أل عنه�ا الحركات
واألح�زاب السياس�ية املختلف�ة .وأخرى ت�ورط فيها
أشخاص من ذوي النفوذ السيايس أو املايل .باإلضافة
طبع� ًا إىل تل�ك وقع�ت من قب�ل مؤسس�ات إعالمية
وه�ي تخرج من نطاق عمليات الرصد التي تقوم بها
الش�بكة .كما تورط بهذه االنتهاكات أش�خاص من
الخارجين عن القان�ون وبلطجية يعملون لحس�اب
جهات أو أش�خاص ذوي نفوذ ,وهي ظاهرة ال تقترص
عىل مرص ,ولكنها أضحت تشمل سائر الدول العربية,
فاإلعالميون باتوا أداة الكشف عن الحقيقة وتوثيقها

ت����ن����وع ال����ح����ق����وق وال����ح����ري����ات ال��ت��ي
مستها االنتهاكات
على الرغم من أن االنتهاكات الجس�يمة من اعتداء
بدني ,واحتجاز ,وتهديد بالقتل كان لها نصيب وافر
م�ن بين االنتهاكات الت�ي وقعت على اإلعالميني
املرصيين يف ع�ام  ,2012إال أن ذل�ك ال يعن�ي أنه لم
يكن هناك حيز معترب النتهاكات أخرى .فقد طالت
االنته�اكات املاس�ة بحقوق اإلعالميين والحريات
ً
طيف�ا واس�ع ًا م�ن الحق�وق اإلنس�انية
اإلعالمي�ة
املعرتف به�ا يف اتفاقيات دولية تلت�زم بها مرص ,ويف
الدس�تور املرصي .ومن بني أهم الحقوق التي كانت
ً
محلا لالنتهاك :الح�ق يف الحياة ,تحري�م التعذيب
وغيره م�ن رضوب املعامل�ة أو العقوب�ة القاس�ية أو
اللا إنس�انية أو املهينة ,الحرية الش�خصية وتحريم
االحتج�از القانون�ي والتعس�في ,املحاكم�ة العادل�ة,
حرية اإلعالم والنرش والتعبري والحق يف حرية مزاولة
العم�ل الصحف�ي وحري�ة االنضم�ام إىل الجمعيات
والنقابات.
ان���ت���ه���اك���ات س��ب��ب��ه��ا ات����خ����اذ ت���داب���ي���ر
الحماية الكافية
كش�فت االنتهاكات التي قامت الشبكة بالتحقق
م�ن وقوعه�ا وتوثيقها يف عام  2012ع�ن انتهاكات
وقع�ت على اإلعالميين املرصيين بس�بب ع�دم
اتخ�اذ الجه�ات الرس�مية املختص�ة ,وبال�ذات
األم�ن العام ,لتدابري الحماية الالزم�ة لصالح قيام
اإلعالميين بعمله�م .فثم�ة ج�زء م�ن اإلصاب�ات
واالعت�داءات الت�ي وقع�ت على الصحفيين ل�م
يك�ن مص�در االعت�داء فيه جه�ات رس�مية وإنما
جماع�ات م�ن أش�خاص عاديين ,وأحيان� ًا كانت
إصاب�ات بالغ�از أو بعيار ناري نتيج�ة عدم تحوط
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حج�ز الحري�ة ,املعامل�ة القاس�ية والالإنس�انية,
والتهديد بالقتل .وجزء منها كان جماعي ًا ,بمعنى أنه
لم يقع على إعالمي بمفرده ولك�ن عىل مجموعة من
اإلعالميني.

وهو ما ال يرغب به الجميع يف العالم العربي عىل ما
يبدو.

حرية تحت الهراوات
رج�ال األم�ن عن�د قيامه�م بف�ض االش�تباكات
والصدام�ات .إن الت�زام الجه�ات الرس�مية إزاء
حق�وق اإلعالميين وحرياتهم ال يقتصر عىل عدم
ارت�كاب االنته�اك فحس�ب ولكن�ه يمت�د كذل�ك
ليش�مل التدخل ومنع اآلخرين م�ن انتهاك حقوق
اإلعالميين وحرياته�م .وق�د رص�دت الش�بكة
ح�االت أصي�ب فيه�ا صحفي�ون بس�بب القناب�ل
املسيلة للدموع والرصاص الذي أطلقه رجال األمن
دون مراع�اة م�ن جانبه�م لإلعالميني الذي�ن يقوم
بتغطية الصدامات واالش�تباكات واملسيرات.
استخدام القانون واإلحالة للقضاء لتقييد
الحريات اإلعالمية
دل�ت االنته�اكات الت�ي لحق�ت باإلعالميين
املرصيين عىل أن القوانين والترشيعات املرصية ما
زالت تتضمن قيود ًا كبرية عىل حرية اإلعالم والنرش
والتعبري ,وهي مس�ألة س�يتعرض له�ا التقرير الحق ًا,
ولك�ن الالف�ت للنظ�ر أن قان�ون العقوبات م�ا زال
يس�تخدم ضد اإلعالميين املرصيني ع�ن أفعال تعد
ضم�ن ممارس�ة حرية اإلعلام ويحال عىل أساس�ها
إعالمي�ون إىل املحاك�م ملحاكمته�م بجرائ�م قد تصل
العقوبة مدى الحياة .فقانون العقوبات املرصي لعام
 1937وتعديالت�ه م�ا زال يتضمن نصوص� ًا تجريمية
تخال�ف الحق�وق والحري�ات املكفول�ة بالدس�تور
وبالعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية,
وبالذات املادة ( )19م�ن هذا األخري .فاملادة ( )80من
هذا القانون تعاقب بالحبس مدى الحياة مع األشغال
الش�اقة عىل وصول أنباء لبلد أجنبي يعد عدو ًا ملرص,
فيمك�ن معاقبة أي إعالمي ينشر معلومات تنطوي
عىل انتقاد للحكومة أو انتهاكات لحقوق اإلنسان أو
تتعلق بالفس�اد وسوء املعيش�ة ووصلت بالنتيجة إىل
بلد عدو.
كم�ا تعاقب امل�ادة ( )86بالحبس على التحريض أو
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الدع�وة إىل تعليق الدس�تور أو القوانني ,كما تعاقب
امل�ادة (/98ب) كل م�ن يدع�و إىل تغيير املب�ادئ
األساس�ية للدستور أو للنظام السيايس ,كما تعاقب
امل�ادة( )102مك�رر عىل نرش األخب�ار أو اإلحصاءات
أو الش�ائعات التي ق�د تؤدي إىل اإلخلال أو إلحاق
الضرر باملصلح�ة العام�ة .وتعاق�ب امل�ادة()176
الصحفيين بالحبس م�دة تصل غىل ثالث س�نوات
إذا قاموا بتحري�ض مجموعة من الناس عىل كراهية
أو الح�ط م�ن جماعة أخ�رى إذا كان هذا التحريض
يدغ�دغ السلام االجتماع�ي .وتعاقب امل�ادة ()179
على إهانة رئيس الجمهوري�ة بالحبس مدة تصل إىل
ثالث س�نوات .كما أن هناك نصوص ًا تسمح بحبس
الصحفيين وتقديمه�م ما بين( )30 - 10أل�ف جنيه
مرصي إلهانة رئيس دولة أجنبية.
أم�ا فيم�ا يخص قان�ون نقاب�ة الصحفيني رق�م ()76
لس�نة  ,1970فإن املادة ( )65منه ال تجيز ألحد العمل
يف الصحاف�ة م�ا ل�م يك�ن أس�مه مس�ج ً
ال كعض�و يف
النقاب�ة .وتحظ�ر امل�ادة ( )103من القان�ون عىل دور
النرش واملؤسس�ات الصحفية اس�تخدام أحد من غري
أعضاء النقابة.
وق�د ج�رم القان�ون ذاته يف امل�ادة ( )115من�ه كل من
يخالف ما جاء يف املادتني ( )65و( )103املش�ار إليهما,
فج�اء يف نص امل�ادة ( )115اآلتي»:م�ع عدم اإلخالل
بأي�ة عقوب�ة أش�د يعاقب كل م�ن يخال�ف املادتني
()65و( )103بالحب�س م�دة ال تزيد عن س�نة وبغرامة
ال تتج�اوز ( )300جنيه أو بإح�دى هاتني العقوبتني.
ويعاق�ب بنف�س العقوب�ة كل ش�خص غير مقيد يف
جداول النقابة ينتحل لقب الصحفي».
أما قانون الصحافة رقم ( )96لسنة  ,1996فهو يشرتط
الرتخيص املس�بق إلص�دار صحيف�ة .وتعاقب املادة
( )22من�ه كل من تعرض للحي�اة الخاصة للمواطنني,

إن النصوص واملواد املشار إليها أعاله تشكل قيود ًا غري
معقولة وال مربرة عىل حرية اإلعالم والنرش ,فهي تمنع
ممارس�ة العمل اإلعالمي بحرية ,وتتضمن عقوبات
س�البة للحري�ة وغرامات باهظ�ة ,وتل�زم الصحفي
باالنتماء إىل النقاب�ة وتعاقب كل من يمارس العمل
الصحف�ي بالحبس إن لم يكن مس�ج ً
ال بالنقابة ,وهي
قي�ود تخال�ف بوض�وح امل�ادة ( )19من العه�د الدويل
الخاص بالحقوق املدنية والسياس�ية املتعلقة بحرية
الرأي والتعبري والنرش واإلعالم .كما أنها تتيح كذلك
استخدامها بحكم نصوصها الواسعة.
وبالفع�ل ه�ذا م�ا الحظت�ه الش�بكة فهن�اك إس�اءة
استخدام واسعة النطاق لعقوبات الحبس والغرامات
ض�د اإلعالميني يف مرص ,األمر الذي يش�كل مخالفة
للعهد ال�دويل الخ�اص بالحقوق املدنية والسياس�ية
ال�ذي أكدت املحكمة الدس�تورية يف مصر أن املادة
الثاني�ة منه تلزم الدول بجميع س�لطاتها التنفيذية,
والترشيعي�ة والقضائي�ة وغريه�ا بحماي�ة الحق�وق
والحري�ات الت�ي ن�ص عليه�ا العه�د .كم�ا أك�دت
املحكم�ة كذلك أن «مصر من ال�دول املصادقة عىل
العهد ,ومن ثم فإنه ـ ويف مجال التزام الدول املصادقة
ومفهوم املادة  2املذكورة ـ ال يجوز احتجاج الدولة بأن
ترشيعاتها الداخلية ال تسمح بهذا التطبيق ,وال يجوز
له�ا االحتج�اج بأن دس�تورها وقوانينه�ا يعفيانها من
التزاماتها الدولي�ة التي ارتضتها باالنضمام طواعية
إىل العه�د الدويل .ومن ثم فاملحكمة لها أن تمتنع عن

تعتق�د الش�بكة أن م�ا ج�اء يف حك�م املحكم�ة العليا
الدس�تورية ينبغي أن يش�كل أساس� ًا للتعامل س�ائر
الس�لطات بم�ا فيه�ا الترشيعي�ة والقضائي�ة م�ع
الحريات اإلعالمية والقوانني الناظمة لها.
أبرز االنتهاكات الماسة بالحريات اإلعالمية
وحقوق اإلعالميين في مصر
يتضم�ن هذا القس�م م�ن التقرير عرض�ا موجزا ألهم
االنتهاكات التي رصدتها الش�بكة وقامت بتوثيقها
يف مصر واملرتكبة يف العام  ،2012وهي ال تش�كل كل
االنته�اكات الت�ي جرى توثيقها م�ن جانب برنامج
«عين» ولكنه�ا االنته�اكات األكرث جس�امة .عالوة
على أنه�ا تعكس بش�كل واض�ح االتجاه�ات العامة
النته�اكات الحريات اإلعالمي�ة دون أن يعني ذلك
مطلقا ع�دم أهمية االنتهاكات األخرى التي قامت
الشبكة برصدها وتوثيقها يف مرص.
وتش�مل هذه االنتهاكات تلك الت�ي وقعت ونالت
من الحريات اإلعالمية وحقوق اإلعالميني بس�بب
س�لوكيات وأفع�ال معينة (االنته�اكات الناتجة عن
ممارسات) .ويمكن إيجازها عىل النحو اآلتي:
االنتهاكات المتعلقة بالحق في الحياة
تمكن برنامج «عني» التابع للشبكة من رصد عدد من
االنته�اكات التي ارتكبت يف مصر ،وكانت تتعلق
بالتهدي�د باالعتداء عىل الحق يف الحياة أو بالتهديد
بالحرم�ان من�ه .وفيما يأت�ي عرض ألب�رز الحاالت
املنطوية عىل هذا النوع من االنتهاكات:
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أو طعن يف إيمان اآلخرين أو تناول مس�لك املش�تغل
بالعمل أو الش�خص ذي الصفة النيابية بالحبس ملدة
عام وبالغرامة.
وتعاق�ب امل�ادة ( )28منه الصحفي ال�ذي يمتنع عن
نشر تصويبات للبيان�ات الكاذبة أو الوقائع س�بق
وأن نشرت يف صحفه�م بالحبس مل�دة ال تقل عن ()3
أشهر وغرامة ترتاوح بني ( )1000-4000جنيه.

تطبي�ق القانون الدويل يف حالة كونه مخالف ًا لاللتزام
الدويل ,وق�د اتخذت الحكومة الدس�تورية العليا يف
مرص املس�توى ال�ذي تلتزم ب�ه ال�دول الديمقراطية
يف قواعده�ا القانونية ,ويف احترام حقوق املواطنني,
والحريات معيار ًا وضابط َا لرقابتها الدستورية».

حرية تحت الهراوات
• وفاة الصحفي الحس�يني أبوضي�ف من جريدة
الفج�ر بطل�ق ن�اري أصيب ب�ه أثن�اء تغطيته
أحداث قرص االتحادية.
•تهدي�د الصحف�ي عب�د الله ال�دايل م�ن جريدة
الوط�ن بالقت�ل أثناء تغطيته مع زملاء له امللية
االنتخابية يف إحدى دوائر الفيوم.
•تهدي�د إعالميين وعاملين يف مدين�ة اإلنت�اج
اإلعالم�ي بالتهدي�د بالقت�ل م�ن قب�ل منتمين
إلحدى الجماعات الدينية.
•االنته�اكات املتعلقة بالحق يف تحريم التعذيب
وغريه من رضوب املعاملة القاسية أو الالإنسانية
أو املهينة.
يع�د ه�ذا الن�وع م�ن االنته�اكات األكثر ارتكاب�ا
وش�يوعا م�ن بني االنته�اكات التي قامت الش�بكة
برصده�ا وتوثيقها يف مرص أس�وة بم�ا عليه الحال يف
س�ائر ال�دول العربية بما فيها تون�س واألردن ،وفيما
يأتي أبرز هذه االنتهاكات:
•االعت�داء بدنيا عىل الصحفي باملس�ائية ومدير
تحري�ر الن�ور أيم�ن عب�د الواح�د محم�د أثناء
أحداث محيط وزارة الداخلية.
•تعذي�ب الصحف�ي عب�د الرحم�ن محم�د عب�د
الرحم�ن مشرف من قب�ل أف�راد الرشط�ة أثناء
تغطيته ألحداث العباسية.
•االعتداء البدني عىل الصحفي كرم السيد محمد
عطا الله من قبل رجال األمن العام.
•االعتداء بدنيا عىل املصور الصحفي عبدالرحمن
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يوسف وقطع جزء من أذنه.
•االعت�داء بدني�ا بالرضب املربح على الصحفي
محمد ر أفت عبد الله.
•االعت�داء البدني الجس�يم على الصحفي خالد
عبد الخالق الدويك من قبل أفراد من الجيش.
•االعت�داء بدني�ا بالرضب على الصحفي محمد
إبراهيم طعيمة.
•االعت�داء بالرضب على الصحفي أحم�د غنيم
واملصور الذي كان برفقته.
•االعت�داء بالضرب املربح على مص�ور جريدة
الشروق رايف ش�اكر م�ن قب�ل رج�ال األم�ن.
االنته���اكات المتعلقة بالحرية الش���خصية
وبتحريم االحتجاز غير القانوني
يع�د ه�ذا النوع م�ن االنته�اكات هو اآلخ�ر من بني
انته�اكات الحريات اإلعالمي�ة وحقوق اإلعالميني
اإلنس�انية املتكررة والش�ائعة يف مرص .وقد الحظت
ش�بكة املدافعني عن حرية اإلعلام يف العالم العربي
أن االنته�اكات املاس�ة بح�ق اإلعالميين بالحري�ة
الش�خصية وع�دم ج�واز حرمانه�م للحري�ة بس�بب
ممارستهم للعمل اإلعالمي ترجع إىل القوانني النافذة
يف مرص التي ما زالت تتضمن عددا من جرائم النرش
وال�رأي الت�ي يعاق�ب عليه�ا بالحب�س وهي مس�ألة
جرى تناولها يف هذا التقرير س�ابقا ،وإىل ممارس�ات
شائعة بحق اإلعالميني من جانب األجهزة والجهات
األمنية .وفيما يأتي عرض ألبرز هذه االنتهاكات:
•احتج�از الصحفي عامر خميس م�ن قبل قوات
الرشطة العسكرية.

•احتج�از الصحفي مصطف�ى عبدالحمي�د بدير
بص�ورة غير قانونيـ�ة يف قس�م الرشط�ة بكف�ر
املرابعني.

•منع مق�ال الكاتبة الصحفية عبل�ة الرويني من
النرش بجريدة األخبار.
•اته�ام جيهان منصور من قن�اة دريم من الدكتور
عص�ام العري�ان بالحص�ول على أم�وال النتقاد
اإلخوان املسلمني.

•احتجاز مراسل قناة مرص  25حسن سيد خرضي
من قبل الرشطة العسكرية.
•حج�ز حري�ة الصحف�ي خالد س�لحوب من قبل
أفراد من األمن والجيش.
االنتهاكات المتعلقة بحرية اإلعالم والنشر
رصدت الش�بكة وقوع عدد من االنتهاكات املاسة
بش�كل أس�ايس بحري�ة اإلعلام والنشر لوحده�ا
والت�ي لم تقترن بانتهاك أي حق آخ�ر من الحقوق
اإلنس�انية املعترف به�ا كوس�يلة للتع�رض لحرية
اإلعلام وعرقلته�ا .وفيم�ا يأتي ع�رض ألبرز هذه
االنته�اكات:
•إحال�ة اإلعالم�ي توفي�ق عكاش�ة إىل القض�اء
ملحاكمت�ه ع�ن أق�وال ص�درت عن�ه بمناس�بة
ممارسته لعمله اإلعالمي.
•إحالة رئيس تحرير جريدة الدستور املرصية إىل
القض�اء وتوقيف�ه عن مواد صحفي�ة قام بنرشها
دون أساس قانوني.
•مص�ادرة أع�داد م�ن جريدة الدس�تور م�ن قبل
النيابة العامة املرصية.
•الرقابة املسبقة التي يمارسها وزير اإلعالم عىل

•من�ع مراس�لتي موقع مصراوي جهاد الش�بيني
وآية رمزي من تغطي�ة االنتخابات الربملانية يف
إحدى لجان محافظة القليوبية.
•من�ع فري�ق ب�ي بي يس م�ن الخ�روج م�ن منزل
املرش�ح أحمد ش�فيق ومصادرة أرشطة التسجيل
منه بالقوة ومنعوه من نرشها.
األردن:
يمك�ن الق�ول بوجه ع�ام أن الش�كاوى والبالغات
الت�ي تلقتها «الش�بكة» والحاالت الت�ي قام مركز
حماي�ة وحرية الصحفيين برصدها يف العام 2012
كان�ت أكثر م�ن تل�ك الت�ي اس�تقبلها يف الع�ام
 ,2011فق�د بلغ عدد الحاالت التي قامت الش�بكة
بإدراجها يف س�جل الش�كاوى والبالغات وحاالت
الرص�د ( )78حالة .بينما يف العام  ,2012اس�تقبلت
شبكة املدافعني عن حرية اإلعالم يف العالم العربي
م�ن خالل برنامج «عين» ( )96حالة .وقد توصلت
ش�بكة «س�ند» من خالل دراس�ة وتحليل الحاالت
الت�ي وصلته�ا ع�ن مزاع�م وانته�اكات للحري�ات
اإلعالمي�ة يف األردن ,إىل جمل�ة م�ن املس�ائل
واالتجاه�ات العام�ة واألم�ر ذات�ه يق�ال بالنس�بة
إىل االنته�اكات التي قامت بالتحق�ق من وقوعها
وتوثيقه�ا.
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•احتجاز فريق قناة الجزيرة اإلخبارية املكون من
هويدا طه ومينا فوزي والصحفي كريم البحريي
يف منطقة شربا الخيمة.

برامج قناة النيل لألخبار.
•منع مقال للكاتب والصحفي يوس�ف القعيد من
النرش بجريدة األخبار.

حرية تحت الهراوات
واقع الشكاوى في األردن:
قام�ت ش�بكة املدافعين ع�ن حري�ة اإلعلام يف
العالم العربي بفحص ودراس�ة ما وردها من ش�كاوى
وبالغات ,عالوة عىل الحاالت التي قامت برصدها
ذاتي� ًا .وقد تبين للش�بكة أن هذه الح�االت تعكس
اتجاه�ات عام�ة مح�ددة س�بق رصده�ا وم�ا زالت
قائم�ة إىل اآلن ,ويمك�ن إيج�از ه�ذه االتجاه�ات
العامة كاآلتي:
تراجع ظاهرة عدم اإلفصاح عن االعتداءات
من جانب اإلعالميين
لق�د كان اإلعالميون األردنيون يف الس�ابق يحجمون
ع�ن الكش�ف ع�ن املش�كالت واالعت�داءات الت�ي
تقع عليهم بمناس�بة ممارس�تهم ألعماله�م ,ومهامهم
وأنش�طتهم اإلعالمية ,إال أن الحاالت التي استقبلها
برنامج»عني» يف هذا العام تكشف بوضوح حقيقة أن
اإلعالميين يف األردن باتوا يبادرون إىل الكش�ف عن
االعت�داءات التي تطالهم ,ولم يعد لديهم عقبات أو
مخاوف من ذلك.
وتعزو ش�بكة املدافعني ع�ن حرية اإلعلام يف العالم
العرب�ي تراج�ع هذه الظاه�رة لدى إعالمي�ي األردن
إىل الربي�ع العرب�ي والتح�والت الجاري�ة يف املنطقة
العربية بما يف ذلك األردن.
وباملقابل ,فإن الواقع كش�ف كذلك أنه رغم تراجع
ظاه�رة عدم الكش�ف إال أن اإلعالميين ما زالوا ال
يعم�دون إىل تقدي�م البالغات والش�كاوى بش�كل
آيل أو تلقائ�ي ,فالس�واد األعظ�م م�ن الش�كاوى
والبالغ�ات الت�ي وصل�ت إىل برنام�ج «عين»
ج�رى الحص�ول عليها من خالل اتص�ال الراصدين
العاملني يف الش�بكة معهم وسؤالهم عن االنتهاكات
الت�يتعرض�واله�ا.
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وه�ذه املس�ألة تفضي إىل الق�ول ب�أن اإلعالميين
م�ا زال�وا ال يعتق�دون بال�دور الحي�وي للش�كاوى
والبالغ�ات رغ�م أنه�م خرج�وا م�ن فكرة الخش�ية
م�ن عواق�ب تقدي�م ش�كوى أو بلاغ ,وه�ي
مس�ألة تتعل�ق بالواق�ع بالوع�ي الحقوق�ي ل�دى
اإلعالميين وبع�دم إدراكه�م ألهمي�ة ه�ذه اآللي�ة
ل�ردع املعتدي�ن وحماي�ة حرياته�م وحقوقه�م.
تن���وع المش���كالت ال���واردة ف���ي الحاالت
واتساع مجاالتها:
ل�م تنص�ب الش�كاوى والبالغ�ات الت�ي اس�تقبلها
برنامج عني بش�أن انته�اكات الحري�ات اإلعالمية
يف األردن على انته�اكات أو مش�كالت مح�ددة
بالذات ,فقد ش�ملت موضوع�ات متنوعة ومتعددة
 .ويالح�ظ كذل�ك أن معظ�م موضوع�ات الح�االت
تمحورت عىل االعت�داءات البدنية واللفظية واملنع
م�ن التغطي�ة ,ول�م يك�ن بمق�دور الش�بكة أن تقف
عىل األس�باب الحقيقية وراء ذلك ,ولكنها تعتقد أن
الس�بب الظاه�ري لذلك ه�و زيادة االحت�كاك بني
اإلعالميين واألجهزة األمنية أو الجماعات املتعاونة
معه�ا (البلطجي�ة) بمناس�بة تغطي�ة اإلعالميين
فعالي�ات الح�راك الش�عبي.ومن املس�ائل الجدي�رة
باملالحظة يف هذا الع�ام أن هناك عدد ًا من الحاالت
التي اس�تقبلتها الش�بكة من إعالميني أردنيني تشري
إىل تزاي�د اس�تخدام القان�ون واإلحال�ة إىل املحاك�م
بشكل تعسفي أو مخالف للمعايري الدولية ,وكوسيلة
الحتج�از الصحفي أو اإلعالمي أو معاقبته عىل مادة
إعالمية قام بنرشها ,خاصة وأن الهيئات أو الجهات
التي تقف وراء هذا األمر تعتقد أنها بهذا األس�لوب
تعمل وفق ًا للقانون وال تخالفه.
ضعف الوع���ي بالحقوق وباألطر القانونية
الناظمة للعمل اإلعالمي:
يمكن القول أن شبكة املدافعني عن حرية اإلعالم يف

ع���دم إي�ل�اء االهتم���ام ال�ل�ازم لتوثي���ق
المشكلة توثيقاً دقيقاً :
دلت الحاالت التي اس�تقبلها برنامج «عني» بش�أن
مش�كالت تع�رض له�ا إعالمي�ون يف األردن يف ع�ام
 ,2012على أن اإلعالميين ما زال�وا ال يثقون بأهمية
التوثيق كأداة لردع الس�لطات العام�ة عن االعتداء
على حرياته�م وعرقل�ة عمله�م ,وه�ي مالحظ�ة
تنطبق عىل اإلعالميني األردنيني أس�وة باإلعالميني
املرصيني والتونس�يني .وربما أدت سياسة اإلفالت
م�ن العق�اب املتبعة م�ن قب�ل الس�لطات العامة يف
األردن تج�اه االعت�داءات الت�ي تط�ال اإلعالميني
من األس�باب األساس�ية التي تجعل اإلعالميني غري
عابئين بتوثيق ه�ذه االنتهاكات إلحساس�هم بعدم
جدوى هذا التوثيق مع سياسة تجعل املعتدين خارج
دائرة املساءلة واملعاقبة.
وم�ن األس�باب األخ�رى الت�ي تجع�ل اإلعالميين
غير مهتمني بتوثي�ق هذه االنتهاكات األس�لوب أو
الكيفي�ة املس�تخدمني يف ارت�كاب االنته�اك ,إذ أن
املعتدي�ن يخف�ون هوياته�م أو أي�ة إم�ارات قد تدل
عليه�م أو تجعل التعرف إليه�م أو عليهم ممكن ًا .ففي
ح�االت عديدة ,اس�تعىص عىل اإلعالميين املعتدى
عليهم تحديد هوية األش�خاص الذين اعتدوا عليهم,
وأس�ماءهم أو أوصافهم .وإذا كان املعتدون من رجال
األمن أو الدرك ,فلم يكن متاح ًا التوصل إىل أسمائهم
أو أرقامه�م الوظيفية ,وأحيان ًا يت�م إخفاء رتبهم .كما

الحاالت التي تلتبس فيها صفة الصحفي
بصفة الناشط السياسي:
من املس�ائل األساس�ية الت�ي بدت تس�تحق االنتباه
يف إط�ار عم�ل الش�بكة يف مج�ال رص�د انته�اكات
الحري�ات اإلعالمي�ة وتوثيقها تلك الح�االت التي
قامت الشبكة برصدها ذاتي ًا أو باستقبالها عىل شكل
ش�كاوى أو بالغات واختلط�ت فيها صفة الصحفي
أو اإلعالمي بصفة الناشط السيايس.
فثم�ة عدد م�ن الحاالت التي وقع اعت�داء فيها عىل
صحف�ي كان يغط�ي مسيرة ويش�ارك فيه�ا بصفته
ناش�ط ًا ,وحاالت أخرى جرى اس�تهداف إعالمي يف
مسيرة أو اعتصام وكان يش�ارك يف الفعالية بوصفه
ناشط ًا سياسي ًا وليس صحفي ًا.
إن املعي�ار الذي اتبعه برنامج «عين» يف التعامل مع
هذه الحاالت هو معيار يتعلق بمدى ارتباط االعتداء
ال�ذي تعرض ل�ه اإلعالم�ي بصفته اإلعالمي�ة .فإذا
كان االعتداء وقع عليه ألنه يمارس نش�اط ًا إعالمي ًا
م�ع نش�اطه الس�يايس فيع�د االعت�داء واقع� ًا على
حري�ات إعالمي�ة .وإذا وقع االعتداء على إعالمي
ال يقوم بتغطية فعالية ما ولكنه يش�ارك فيها بصفته
ناش�ط ًا إال أن الدافع وراء االعتداء هو كونه إعالمي ًا
ومن باب االقتصاص من�ه ألنه صحفي ,فيعد الفعل
حينئ�ذ انته�اك ًا للحري�ات اإلعالمية.ولك�ن إن وقع
الفع�ل أو االعتداء عليه بس�بب مش�اركته بنش�اط
سيايس وليس لصفة الصحفي أية صلة به ,فعندئذ ال
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العال�م العربي الحظت درجة الضع�ف الكبرية لدى
اإلعالميني يف أكرث من بلد عربي يف املجال الحقوقي
والقانوني ,وهي مالحظة تنطبق كذلك عىل إعالمي
األردن .فم�ا زال اإلعالمي�ون بوج�ه ع�ام يعان�ون
م�ن ضع�ف درج�ة وعيهم بمس�ائل حقوق اإلنس�ان,
وباملعايير الدولي�ة للحري�ات اإلعالمي�ة وباألط�ر
القانونية الناظمة ملمارسة العمل اإلعالمي.

أنه يف حالة التوجه إىل الجهات التحقيقية املختصة
لتقديم ش�كوى يتم رفضها بسبب مجهولية املعتدي,
حيث تطلب الجهات التحقيقية التي ينبغي عليها
التحقيق ومعرف�ة املتورطني باالعتداء من املش�تكني
أنفس�هم ب�أن يحددوا أس�ماء املعتدين كشرط لقبول
الشكوى منهم.

حرية تحت الهراوات
يعد االعت�داء انتهاك ًا للحري�ات اإلعالمية ألنه نال
اإلعالمي بصفته إنس�ان ًا عادي ًا ال صحفي ًا يقوم بعمل
سيايس.
عرض لنماذج من الشكاوى وتحليلها:
ارتأت ش�بكة املدافعني عن حرية اإلعلام يف العالم
العرب�ي أن يتضمن تقريرها املتعلق ب�كل من األردن,
وتون�س ومصر ,عرض� ًا لع�دد م�ن الش�كاوى الت�ي
اس�تقبلها برنام�ج «عني» التاب�ع للش�بكة ,وال يعني
اختي�ار ش�كاوى معين�ة دون غريه�ا أنه�ا أه�م منها
ولكن الش�بكة وضعت جملة من املعايير والضوابط
الت�ي تحك�م اختيارها لهذه الش�كاوى أهمه�ا :توافر
املعلوم�ات الت�ي تجع�ل الش�كوى قابل�ة للدراس�ة,
والتحليل ,وأهميتها يف الكش�ف عن أبرز التحديات
والصعوبات التي تعرقل متابعة الش�كوى أو الوصول
إىل استنتاجات بش�أنها ,واحتوائها عىل مسألة ذات
أهمي�ة معينة يف مجال رصد االنته�اكات اإلعالمية
وتوثيقها ,واألهم أنها تنطوي عىل عنارص تعكس واقع
الش�كاوى التي اس�تقبلتها الش�بكة .ومن الشكاوى
التي ارتأت الشبكة تضمينها يف التقرير وتحليلها:
•ش�كوى الصحفي جمال املحتسب رئيس تحرير
موقع جراسا نيوز اإلخبارية من منعه من حضور
جلس�ة مناقش�ة قان�ون املطبوع�ات يف مجلس
النواب.
•ش�كوى الصحفي أحمد الحي�اري رئيس تحرير
وطن ني�وز بأنه تعرض لتهديد عبر الهاتف من
جان�ب وزي�ر األوق�اف والش�ؤون واملقدس�ات
اإلسالمية.
•ش�كوى الصحفي محم�د عضيبات م�ن املدينة
ني�وز بتكسير كامريت�ه وإعاقت�ه عن ممارس�ة
عمله.
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•ش�كوى الصحفي إبراهي�م أبو زينة م�ن جريدة
الدستور بشأن تحطيم زجاج سيارته.
•ش�كوى الصحفي�ة ن�ور عزالدين اش�تيه مدونة
الفيدي�و وطالب�ة الصحاف�ة بتعرضه�ا لتهدي�د
ومضايق�ات بس�بب نشر فيدي�و على موق�ع
اليوتيوب.
•ش�كوى الصحفي إسالم صوالحة من جراسا نيوز
بتعرضه العتداء الكرتوني.
•ش�كوى الصحف�ي إبراهي�م القييس م�ن جريدة
الدس�تور بش�أن عب�ث يف مق�ال ل�ه م�ن قب�ل
«الرقيب» جعله عرضة للتهديد.
•شكوى الدكتور زكريا الشيخ رئيس مجلس إدارة
قن�اة الحقيقة الدولية م�ن قيام جماعة اإلخوان
املس�لمني بطرد مندوب القناة من املسيرة التي
نظمتها بتاريخ .5/9/2012
•شكوى الصحفي طارق منصور الحايك بتعرضه
ي�وم  11/11/2012إىل تهدي�د بالقتل ولذم وقدح
أثناء مشاركته باعتصام.
•شكوى الصحفي خالد فخيدة من موقع أحكيلك
اإللكرتوني بش�أن رسقة مكات�ب املوقع وأجهزة
البث.
واقع االنتهاكات الماسة بالحريات اإلعالمية
وبحقوق اإلعالميين في عام :2012
تمك�ن برنام�ج «عين» لرص�د وتوثي�ق االنتهاكات
الواقع�ة على الحري�ات اإلعالمي�ة التاب�ع لش�بكة
املدافعين ع�ن حري�ة اإلعلام يف العال�م العربي من
التحق�ق م�ن وق�وع ع�دد م�ن االنته�اكات املتنوعة

أم�ا فيم�ا يتعل�ق بمص�ادر ه�ذه االنته�اكات ،فق�د
س�اوت ش�بكة املدافعني عن حرية اإلعالم يف العالم
العربي بني االنتهاكات الصادرة عن القطاعني العام
والخاص ،وذلك ألن االتفاقيات الدولية التي تشكل
املرج�ع األول يف مج�ال حماية الحري�ات اإلعالمية
وحقوق اإلعالميني؛ تلزم الدول األطراف بأن تضمن
احرتام الحق�وق والحريات الواردة فيها وحمايتها يف
املجالني العام والخاص عىل حد سواء.
لق�د توزع�ت االنته�اكات الت�ي طال�ت الحريات
اإلعالمية وحقوق اإلعالميني يف األردن يف العام 2012
على أكرث من حق م�ن الحقوق التي ترصدها ش�بكة
املدافعني عن حرية اإلعالم فيال العالم العربي ،خاصة
وأن انتهاكات حقوق اإلنسان بما فيها حرية اإلعالم
تتسم بطبعها وبحكم الرتابط بني بينها بكونها متعدد
الجوان�ب .وق�د ش�ملت االنته�اكات الت�ي تحقق
برنام�ج «عني» من وقوعها يف األردن :إس�اءة املعاملة
واملعامل�ة القاس�ية والال إنس�انية واملهين�ة ن وحرية
التعبير والنشر واإلعلام ،واالحتجاز غير القانوني
واالعت�داء على الحري�ة الش�خصية لإلعالميين.
وم�ن الالف�ت لالنتب�اه أن الرقابة املس�بقة وحجب
املعلوم�ات ما زالت م�ن االنته�اكات التي ترتكب
رغم اتس�اع هامش الحرية الصحفية الذي تزامن مع

االتجاهات األساس���ية التي كشفت عنها
انته���اكات الحري���ات اإلعالمي���ة وحق���وق
اإلعالميين:
من املسائل الالفتة لالنتباه أن االنتهاكات الجسمية
ما زالت ترتكب من قبل السلطات العامة يف األردن،
كما أن سياس�ة اإلفالت من العقاب مازالت قائمة.
عالوة عىل أن االنتهاكات متنوعة املصادر وتش�ارك
فيها سائر السلطات العامة ،ولكن يالحظ باملقابل يف
هذا العام ازدياد االعتماد عىل القانون كأداة لتكميم
أف�واه اإلعالميني من خلال إحالتهم إىل محكمة أمن
الدولة يف بعض الحاالت.
وكش�فت عملي�ة رص�د وتوثي�ق االنته�اكات
الواقع�ة على اإلعلام واإلعالميين يف الع�ام
 2012ع�ن جمل�ة م�ن املس�ائل واالتجاه�ات،
والالف�ت للنظ�ر أنه�ا ليس�ت جدي�دة وتتطاب�ق
بش�كل كبير م�ع م�ا ج�رى رص�ده يف أع�وام
س�ابقة ،وبال�ذات م�ن جان�ب مرك�ز حماي�ة
وحري�ة الصحفيين .فاالنته�اكات الجس�يمة
املنطوي�ة على االعت�داءات الجس�دية والت�ي
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املاس�ة بحقوق اإلعالميني وبالحريات اإلعالمية يف
األردن يف الع�ام  2012يف األردن .وق�د توافر للربنامج
معلومات بشأن هذه االنتهاكات من خالل الحاالت
الت�ي ق�ام املركز برصدها س�واء من خالل الش�كاوى
أو البالغ�ات أم الرص�د الذات�ي .و قد خضعت هذه
الحاالت كلها آللية النظر ،وتقيص الحقائق واملراجعة
العلمي�ة والحقوقي�ة .وم�ن بين ( )96حال�ة تلقاه�ا
الربنام�ج يف عام  ،2012تبني له أن ( )61منها تنطوي
عىل انته�اك أو أكرث يتعلق بالحري�ات اإلعالمية أو
بحقوق اإلعالميني.

التغريات والتحوالت السياس�ية يف املنطقة بما فيها
األردن ،ولك�ن جه�ود الرص�د قد انصب�ت باألغلب
عىل االنتهاكات الجس�يمة ألن بات�ت االنتهاكات
األبرز واألكرث ش�يوعـا وتكرارا .عــالوة علـى أنها لم
تعد ترتكــب من رجـال األمن بش�كـل مبارش ولكـن
أعــ�وان األمــ�ن واملتعاونين معه�م م�ن البلطجي�ة
أصبحوا أداة مألوفة القرتاف االنتهاكات الجس�يمة
بحق اإلعالميني .وفيما ييل عرض لالتجاهات التي
توصلت شبكة املدافعني عن حرية اإلعالم يف العالم
العرب�ي إىل اس�تخالصها من واقع االنته�اكات التي
قام�ت برصده�ا وتوثيقه�ا يف األردن ،وأب�رز تل�ك
االنته�اكات مصنف�ة بحس�ب الحق�وق والحريات
املعتدى عليها:

حرية تحت الهراوات
يقرتفه�ا أف�راد الدرك واألمن الع�ام مازالت تقع،
وكذل�ك الح�ال بالنس�بة لالنته�اكات األخ�رى.
وس�يتناول امللخص املسائل املذكورة كلها عىل النحو
اآلتي:
اس���تمرار ارت���كاب االنته���اكات الجس���يمة
واالعتداءات المنهجية:
اتس�مت االنته�اكات الت�ي طال�ت الحري�ات
اإلعالمي�ة وحق�وق اإلعالميني يف الع�ام  2012والتي
يش�ملها ه�ذا التقرير ،ب�أن جزءا منه�ا يندرج ضمن
االنته�اكات الجس�يمة واملنهجية؛ وه�ي انتهاكات
اتخذت ش�كل اعت�داءات بدنية ولفظية وجس�مية
.ويمكن القول بأن مصدر هذه االنتهاكات الجسيمة
الس�لطات العامة وبال�ذات األمن الع�ام ،باإلضافة
إىل انته�اكات مماثلة صدرت عن ن�واب ما زالوا يف
مناصبه�م وقد تمثلت ه�ذه االنتهاكات الجس�يمة
بضرب اإلعالميين واالعت�داء عليه�م جس�ديا،
باإلضافة إىل توجيه شتائم مهينة ومسيئة لهم .
وتعتقد الشبكة أن هذا االستهداف املتعمد والجسيم
لإلعالميين ال�ذي أضحى س�مة ممي�زة للتعامل مع
أي إعالم�ي يقوم بتغطية أنش�طة الحراك الش�عبي
يف األردن أم�ر خطري ،وهو ثمرة سياس�ة اإلفالت من
العقاب التي تنتجها السلطات العامة وتكرسها عاما
بعد عام .وما يؤكد هذا االستهداف املتعمد واملنهجي
أن املعتدي�ن تقص�دوا يف أغل�ب ه�ذه االنته�اكات
الضحي�ة ألنه كان ظاهرا له�م أنه إعالمي أو صحفي
أو مص�ور ،وقام�وا باالعت�داء علي�ه يف محاولة منهم
إلخفاء الحقيقة أو حجبها .
اإلفالت من العقاب وانعدام مساءلة الجناة:
لق�د ب�دا واضحا للش�بكة من خلال برنام�ج «عني»
أن سياس�ة اإلفلات م�ن العق�اب إزاء م�ا يرتك�ب
بح�ق اإلعالميني م�ن انتهاكات ما زالت ش�ائعة يف
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األردن .فالس�لطات الرس�مية عىل ما يب�دو لم تتخذ
أي�ة خط�وات حقيقي�ة أو جدية لوق�ف العمل بهذه
السياس�ة التي تنتهجها منذ سنوات طويلة والتخاذ
التدابري الالزمة إلنصاف الضحايا ومس�اءلة الجناة
ع�ن االنته�اكات الجس�يمة التي اقرتفها أش�خاص
رسميون بحق اإلعالميني أو سكتوا عنها وارتضوها .
وتالح�ظ الش�بكة يف ه�ذا الس�ياق بقلق ش�ديد أن
االدع�اء الع�ام ل�م يتحرك م�ن تلقاء نفس�ه للتحقيق
يف االنته�اكات الجس�يمة بغية الوق�وف عىل هوية
األش�خاص املس�ؤولني واملتورطني فيها وإحالتهم إىل
املحاك�م املختصة ملحاكمته�م ومعاقبتهم ،خاصة وأن
القان�ون األردن�ي يوجب يف الح�االت التي تنطوي
على ش�بهة جرمي�ة على االدع�اء الع�ام أن ينه�ض
بصالحياته واختصاصاته املنوطة به.
تعتق�د الش�بكة ب�أن سياس�ة اإلفلات م�ن العقاب
الت�ي تتبناها الجهات األمني�ة وغريها من الهيئات
املختص�ة يف األردن إزاء االنتهاكات الجس�يمة التي
يتع�رض له�ا اإلعالمي�ون ،تس�اهم يف اتس�اع حج�م
وعدد ه�ذا النوع من االنته�اكات ،وتضع الحريات
اإلعالمي�ة يف األردن واحرتامه�ا مح�ل ش�ك .وتذك�ر
الش�بكة يف هذا الصدد بأن تصنيف األردن بالنس�بة
للحريات اإلعالمية قد تراجع بشكل ملموس بسبب
هذه االنتهاكات.
الطاب���ع المتعمد والمقص���ود لالنتهاكات
الواقعة على اإلعالميين:
لقد ثبت للشبكة من خالل االنتهاكات التي قامت
برصده�ا وتوثيقها ،ويف ضوء االتجاه�ات والحقائق
متعمد الس�تهداف
املش�ار إليه�ا أعلاه ،وجود نم�ط
ّ
اإلعلام واإلعالميين واالعت�داء على الحري�ات
اإلعالمي�ة وحقوق اإلعالميني األساس�ية يف األردن.
فقد كشف األسلوب املس�تخدم يف ارتكاب عدد من

الس���لطات العام���ة كله���ا متورط���ة ف���ي
االنته���اكات وف���ي مقدمته���ا األجه���زة
األمنية:
إن االنته�اكات الت�ي وقع�ت على اإلعالميين
والحري�ات اإلعالمي�ة خالل الع�ام  2012ل�م تصدر
عن س�لطة أو جهة واحدة ،فق�د اقرتفت من جهات
وس�لطات وهيئات مختلفـة ،كما تورطت بها سائر
السلطات العامة ،فهناك انتهاكات من قبل األجهزة
األمني�ة كال�درك واألم�ن الع�ام ،وهن�اك انتهاكات
ارتكبه�ا ما ع�رف بالبلطجية عىل مرأى ومس�مع من
الجه�ات األمنيـة املذك�ورة ،كما وقع�ت انتهاكات
م�ن جان�ب محافظين ،ووزراء ون�واب يف الربمل�ان،
األم�ر ال�ذي يعني أن رج�ا ً
ال من الس�لطة الترشيعية
والتنفيذية ورجا ً
ال تابعني للجهات األمنيـة املختلفة
مش�اركون بتلك االنتهاكات ،وهـي ظاهرة تس�تحق
الوق�وف عندها ألنها تشير إىل أن الرج�ال املنتمني
للس�لطات العام�ة بات�وا يضيق�ون ذرع�ا باإلعلام
واإلعالميين وبالرقاب�ة الت�ي يفرضه�ا اإلعالم عىل
مؤسساتهم وعىل سلوكيـاتهم وأدائـهم ملهامهـم.

تواصل االعتداءات النيابية على اإلعالميين:
الحظت شبكة املدافعني عن حرية اإلعالم يف العالم
العرب�ي أن هن�اك ظاهرة آخ�ذة باالزدي�اد والتفيش
يف األردن؛ وه�ي االعتداء عىل الحري�ات اإلعالمية
واإلعالميني من قبل نواب يف الربملان األردني.

وإذا كان�ت س�ائر الس�لطات العام�ة متورط�ة يف
االنته�اكات الت�ي طال�ت اإلعلام واإلعالميني يف
األردن إال أن نصيب السد كان لألجهزة األمنية ،فقد
تورط رجال األمن العام والدرك واملخابرات بارتكاب
الحصة األكرب من هذه االنتهاكات.

لق�د تحقق�ت لش�بكة م�ن وق�وع االعت�داء املذكور
حي�ث أن زميلين م�ن زملاء املعت�دى علي�ه وهم�ا
رشف الدي�ن أب�و رم�ان وعلى أب�و جمع�ة ش�هدا
الواقع�ة .عالوة على أن الزميل الخال�دي قام بإبالغ
املدي�ر الع�ام لقن�اة رؤي�ا بالحادثة .كم�ا أن النائب
املعت�دي ع�رف عنه الس�لوك ذاته يف م�رات عديدة
قبل هذه الحادثة وهو س�لوك نمط�ي ومألوف عنه.
االعت���داء عل���ى حري���ة اإلع�ل�ام وإس���اءة
المعاملة هما األكثر وقوعاً :
الحظت الشبكة كذلك أن االنتهاكات التي قامت
تنصب أكرثها عىل
برصده�ا وتوثيقها يف هذا الع�ام
ّ
حرية اإلعالم والنرش وإس�اءة املعاملة س�واء أكانت
معاملة مهينة أم ال إنس�انية أم قاسية .فقد تضمنت
الح�االت الت�ي تبين فيه�ا لربنام�ج «عين» التابع
للش�بكة وج�ود انتهاك أو أكرث للحري�ات اإلعالمية
وحق�وق اإلعالميني ،أن هن�اك ( )22انتهاك ًا للحق يف
حري�ة اإلعلام والنشر و( )17انتهاكا للح�ق يف عدم
الخضوع ملعاملة قاس�ية أو ال إنسانية أو مهينة .علم ًا
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تقصد
هذه االنتهاكات عن وجود هذه النمطية ،وقد ّ
املعت�دون وه�م يف الغال�ب م�ن رجال األم�ن والدرك
االعتداء عىل الصحفيني ورضبه�م ومصادرة موادهم
اإلعالمي�ة وكامرياتهم ملنعهم من تغطي�ة اعتداءات
مارس�وها يف احتجاج�ات ومناس�بات مختلفة ،وقد
ب�دا من بعض االنته�اكات أن توجيه ًا مس�بق ًا لألمن
بالتع�رض لإلعالميني ومنعهم م�ن التغطية
وال�درك
ّ
كان قد صدر لهم.

ومن املسائل األخرى التي تميز االنتهاكات الواقعة
عىل اإلعلام واإلعالميين يف هذا الس�ياق أن عدد ًا
م�ن االنته�اكات املرتكبة يف الع�ام  2012جاءت من
ش�خصيات نيابية وعىل خلفية مشاركة اإلعالميني
يف تغطي�ة االعتصام�ات ،واملسيرات وغريه�ا م�ن
فعالي�ات الح�راك الش�عبي أو ألنه�م نشروا أخب�ارا
تتعل�ق بمواقفهم إزاء قضايا عام�ة عربوا عنها تحت
قبة الربملان.

حرية تحت الهراوات
بأن أغلب الحاالت التي ثبت فيها وجود انتهاكات
اقترن فيه�ا االعت�داء على حري�ة اإلعالم بإس�اءة
املعاملة.
لقد تنوعت أش�كال إس�اءة املعامل�ة يف االنتهاكات
التي تحققت الشبكة من وقوعها وقامت بتوثيقها،
فاتخذت شكل توجيه االتهامات والشتائم والرضب
والتهديد والركل والحرمان التعسفي من الحرية (حجز
الحرية) .وهي ممارسات يجري تصنيفها كلها ضمن
رضوب املعاملة السيئة املحظورة بمقتىض اتفاقيات
حقوق اإلنسان والقانون األردني.
العنف من خالل القانون
تالحظ ش�بكة املدافعني ع�ن حرية اإلعالم يف العالم
العرب�ي بانزع�اج وقل�ق ش�ديدين ظاهرة اس�تخدام
القان�ون واملحاك�م الخاص�ة يف األردن كأداة إليق�اع
العن�ف بح�ق اإلعالميني ،فقد ب�ات مألوفا وش�ائعا
تحوي�ل اإلعالميين ملحكمة أمن الدولة عىل أس�اس
أن املواد اإلعالمية التي قاموا بنرشها تش�كل جريمة
إطالة لسان بحق امللك ،أو أنها تشكل مناهضة لنظام
الحكم أو تحريضا ضده.
تؤك�د ش�بكة املدافعني ع�ن حرية اإلعلام يف العالم
العرب�ي ب�أن الصحفيين يج�ب أن ال يحاكموا أمام
محاكم عسكرية أو خاصة ،فض ً
ال عن ذلك أنه ال يجوز
أن يكون النرش القائم عىل أسس مهنية أساس ًا ملالحقة
الصحفيني واألهم أنه ال يجوز حرمان الصحفيني من
حريتهم جراء ما ينرشوه م�ن مواد إعالمية وصحفية،
فالتدابري والعقوبات السالبة للحرية ال مجال للعمل
بها تجاه اإلعالميني بش�أن ما ينرشونه أو يكتبونه أو
يذيعونه.
انتهاكات من خارج األردن
تمكن�ت الش�بكة م�ن رص�د وتوثي�ق ( )3ح�االت
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مصدره�ا كان من خ�ارج األردن .وه�ي كلها تنطوي
عىل انتهاكات واضحة للحريات اإلعالمية ولحقوق
اإلعالميين  ..والالفت للنظ�ر أن االنتهاكات التي
وقع�ت م�ن خ�ارج األردن كانت كرد فع�ل عىل نرش
مواد إخبارية تتعلق بشؤون أردنية.
تعتق�د الش�بكة أن تزاي�د االنتهاكات الص�ادرة عن
جه�ات موجودة خارج األردن يش�كل مص�درا للقلق،
ويدعو إىل التساؤل عن املنافع أو الغايات التي ترجو
ه�ذه الجه�ات بلوغها م�ن وراء ه�ذه االنته�اكات.
ويأم�ل املرك�ز أن يكون ه�ذا النوع م�ن االنتهاكات
مقص�ورا بش�كل حصري عىل ه�ذه الجه�ات وأن ال
تك�ون أية جهة محلية قد اس�تخدمت ه�ذه املصادر
األجنبي�ة كأدوات لالنته�اك (م�ع أن ذلك لم يثبت
للمرك�ز إىل اآلن) اعتق�ادا منه�ا أن هذا الس�لوك قد
يجنبها املس�ؤولية ع�ن اقرتافه أو رغب�ة منها بإخفاء
هويتها.
أبرز االنتهاكات الماسة بالحريات اإلعالمية
وحقوق اإلعالميين:
يتضم�ن هذا القس�م م�ن التقرير عرض�ا موجزا ألهم
االنتهاكات التي رصدتها الشبكة وقامت بتوثيقها،
وه�ي ال تش�كل كل االنتهاكات التي ج�رى توثيقها
م جان�ب برنامج «عين» ولكنها االنتهاكات األكرث
جس�امة واألكرث ،عالوة عىل أنها تعكس بشكل واضح
االتجاهات العام�ة النتهاكات الحريات اإلعالمية
دون أن يعن�ي ذل�ك مطلقا عدم أهمي�ة االنتهاكات
األخ�رى التي قامت الش�بكة برصده�ا وتوثيقها يف
األردن .وتش�مل هذه االنتهاكات تل�ك التي وقعت
ونالت من الحري�ات اإلعالمية وحقوق اإلعالميني
بسبب سلوكيات وأفعال معينة (االنتهاكات الناتجة
عن ممارسات) وبس�بب الترشيعات النافذة والتي
تم إقرارها يف العام  .2012ومن الرضوري التأكيد عىل
أن جزءا كبريا من هذه االنتهاكات طال أكرث من حق

االنته���اكات المتعلقة بالتهدي���د باالعتداء
على الحق في الحياة:
تمكن برنام�ج «عني» التابع للش�بكة من رصد حالة
انته�اك واح�دة ارتكب�ت يف األردن ،وكان�ت تتعلق
بالتهدي�د باالعت�داء عىل الح�ق يف الحياة .ويالحظ
بأن هذا النوع من االنتهاكات ليس ش�ائعا يف األردن
ونادرا ما ارتكب:
•تهديد الصحفية رائدة الشاللفة من موقع أخبار
البل�د بالقتل من قبل ما يس�مى بـ«حركة أحرار
األردن».

•االعتداء بالرضب عىل الصحفي إبراهيم خليفة
أثناء تغطية مهرجان خطابي.
•االعتداء على الزميل رائ�د العورتاني بالرضب
والشتم.
•االعت�داء على الزميل نض�ال سلامة بالرضب
والشتم.
•االعت�داء اللفظي عىل الزميل�ة إيمان جرادات
من أحد أعضاء مجلس النواب.
•االعت�داء على الزمي�ل حم�زة املزرع�اوي
بالرضب.
•االعتداء بدنيا عىل الزميل موىس برهومة.

االنتهاكات الماسة بالحق في عدم الخضوع
للتعذي���ب أو لغي���ره من ض���روب المعاملة
أو العقوب���ة القاس���ية أو الال إنس���انية أو
المهينة:
م�ن الظواه�ر امللفت�ة لالنتب�اه يف ع�ام  2012تع�دد
االعتداءات واالنتهاكات التي تتعلق بإساءة معاملة
اإلعالميين بش�تى أش�كالها وصوره�ا بم�ا يف ذل�ك
الحرم�ان من الحرية تعس�فا أو بش�كل غير قانوني،
والش�تم ،والضرب ،والتهدي�د ،واالس�تدعاء األمني
بسبب نتيجة عمل إعالمي.

•االعت�داء بالش�تم ومحاول�ة رضب الزمي�ل رائد
صالحات من قبل أفراد من رشطة السري.

وقد تمكنت ش�بكة املدافعني ع�ن حرية اإلعالم يف
العال�م العرب�ي من التحق�ق من وق�وع انتهاكات من
ه�ذا الن�وع يف ( )17حال�ة من الح�االت التي قامت
برصدها .وفيما يأتي عرض لعدد منها:

االنتهاكات الماسة بالحق في محاكمة عادلة:
من أبرزها:
•اس�تدعاء الزمي�ل نض�ال سلامة وتهدي�ده من
مدعي عام محكمة أمن الدولة.

بدني ًا ولفظي ًا
•اعتداء قوات ال�درك واألمن العام ّ
على الزمي�ل غي�ث الت�ل وإتلاف محتويات
كامريته.
•إهان�ة الزمي�ل مصطف�ى طوالبة من قب�ل مدير
أوقاف بني كنانة.
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م�ن حقوق اإلنس�ان والحري�ات اإلعالمي�ة املعرتف
به�ا ،ولكن روعي يف عرضه�ا إدراجها ضمن االنتهاك
أو االعت�داء األبرز ،وبمعن�ى آخر فقد جرى تصنيف
هذه االنتهاكات يف التقرير بحس�ب الصورة األكرث
ظهورا له رغم أنه ق�د ينطوي عىل انتهاك لحقوق أو
لحريات أخرى .ويمكن إيجازها عىل النحو اآلتي:

•االعت�داء بالضرب على الصحف�ي خريالدي�ن
عبدالهادي من قبل مجموعة من قوات الدرك.

حرية تحت الهراوات
•تحويل عالء محمود ذي�ب صاحب موقع ذيب
ني�وز إىل محكمة أم�ن الدولة واحتجازه بش�كل
تعسفي وغري قانوني.
•تحوي�ل الصحفي جمال املحتس�ب إىل محكمة
ام�ن الدول�ة واحتج�ازه بش�كل تعس�في وغير
قانوني.
االنتهاكات الماسة بالحق في الحرية الشخصية:
•احتجاز الصحفي عدنان نايف بوحمد من راديو
البلد من قبل رجال األمن بشكل غري قانوني.
•احتجاز الزميل خليل قنديل من صحيفة السبيل
عىل احد رجال األمن.
•احتجاز الصحفي محمد شهاب بشكل من موقع
املدينة ني�وز برهة من الزمن بصورة غري قانونية
لدى مركز أمن عني الباشا.
•احتجاز الزميل أحمد التميمي ومصادرة
كامرياته أثناء تغطية اعتصام ضد زيارة رئيس
الوزراء إىل مدينة اربد.
تعس�في
•احتج�از الزمي�ل زياد نصريات بش�كل ّ
ومصادرة كامريته من قبل رجال األمن العام.
•االعت�داء على الزميل محمد س�قالله واحتجازه
بشكل غري قانوني.
•
االنتهاكات الماس���ة بحرية التعبير والنشر
واإلعالم:
ومن أبرزها:
•مص�ادرة كاميرا الزمي�ل صالح قش�طة من قبل
قوات الدرك بالقوة.
•تهديد الزميل س�امي أب�و خرمة ومحاولة إجباره
للكشف عن مصادره الصحفية.
•منع بث قناة جوسات.
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•مص�ادرة كاميرا الزميل يارس أبوهالل�ة من قبل
أف�راد األم�ن أثن�اء التصوي�ر ملخي�م لالجئين
الفلسطينيني القادمني من سوريا.
•
•مص�ادرة كاميرا الصحفي إحس�ان التميمي من
صحيفة الغد ومسح ما التقطه من صور عنوة من
قبل املدير اإلداري ملستش�فى الزرقاء الحكومي
وامن املستشفى.
•تعرض الصحفي املصور غس�ان أب�و لوز من قناة
العربية ملضايقة للتدخل يف عمله ومضايقته من
قبل أح�د املستش�ارين اإلعالميين العاملني يف
مخيم الزعرتي.
•من�ع مق�االت تنتقد األداء الحكوم�ي للصحفي
أحم�د حس�ن الزعبي م�ن النرش م�ن قبل رئيس
تحرير صحيفة الرأي.
•إيق�اف عص�ام الب�زور رس�ام الكاريكاتري لدى
جري�دة ال�رأي ع�ن العم�ل بس�بب انتق�اده
ترصيحات لوزير اإلعالم الناطق باسم الحكومة
من خالل كاريكاتري ساخر.
•تقيي�د حري�ة اإلعلام اإللكرتون�ي م�ن خلال
التعديلات الت�ي ج�رى إقراره�ا على قان�ون
املطبوعات والنرش.
تونس:
سعت ش�بكة املدافعني عن حرية اإلعالم يف العالم
العرب�ي «س�ند» يف ع�ام  2012إىل أن تك�ون تونس
من بين الدول الثالث التي ستش�ملها الش�بكة يف
أعم�ال برنام�ج «عين» لرص�د وتوثي�ق انتهاكات
الحري�ات اإلعالمي�ة يف العال�م العرب�ي ،وذل�ك
لع�دة أس�باب أهمها ث�ورة /14كان�ون الثاني التي

ومن األس�باب األخ�رى الدافعة له�ذا األمر كذلك
رغب�ة الش�بكة يف تكري�س فك�رة رص�د وتوثي�ق
انته�اكات الحريات اإلعالمي�ة يف تونس كبلد من
البلدان التي ش�ملتهما املطالب�ة بالتقييد والتحول
نح�و الديمقراطي�ة .فمنظم�ات املجتم�ع املدن�ي
العامل�ة يف تونس يف املج�ال الحقوقي أو الحريات
اإلعالمية بحاجة إىل دعم وتعزيز من قبل الجهات
الحائ�زة عىل الخبرة والتي لديه�ا تجربة يف مجال
الرص�دوالتوثي�ق.
وله�ذا الس�بب ،قام�ت الش�بكة بإع�داد وتأهي�ل
فري�ق من الراصدات والراصدين التونس�يني حتى
يكونوا نواة لعمل مؤسسي ومس�تدام يف تونس عىل
رصد م�ا يطال الحريات اإلعالمي�ة من انتهاكات
بش�كل علم�ي ومنهج�ي وتوثيق ه�ذه االنتهاكات
وفق� ًاللمعاييرالدولي�ة.
واقع الشكاوى في تونس:
قام�ت الش�بكة بدراس�ة وتحلي�ل س�ائر الش�كاوي
والبالغ�ات الت�ي اس�تقبلتها بش�أن مش�كالت
واعت�داءات تعرض لها اإلعالمي�ون ،باإلضافة طبع ًا
إىل الحاالت التي رصدتها الش�بكة بش�كل ذاتي من
خالل فريق الرصد الخاص بتونس.
وظه�ر للش�بكة أن ه�ذه الح�االت تنط�وي على جملة
من املس�ائل التي تش�كل اتجاهات عام�ة محددة .وهي
اتجاهات مشرتكة بني القاسم األعظم من هذه الحاالت.
ويمكن إيجاز هذه االتجاهات عىل النحو اآلتي:

ففي العديد من الش�كاوي والبالغات التي استقبلها
الراص�دون لم يكن املش�تكون أو املبلغ�ون عىل معرفة
بعن�ارص أساس�ية بتعيين توافره�ا إلمكاني�ة متابعة
الش�كوى .فقد وردت ش�كاوي عديدة للشبكة تخلو
من تحديد لألش�خاص الذين قام�وا باالعتداء .وبعد
رجوع الراصدين عىل أصحاب الشكاوي والبالغات
لالستفس�ار منه�م عن أس�ماء املعتدي�ن ،أو أوصافهم
أو أي�ة عالم�ات ت�دل عليه�م أو عىل الجه�ات التي
يتبعون إليها .وقد اكتفى هؤالء بالقول أن الس�لفيني
هم املتورطون يف االعتداء ،أو أفراد من حزب النهضة
أو ميلش�يات تابع�ة للح�زب دون تحدي�د دقي�ق
ألوصاف وهوية الفاعلني وال ألس�باب دقيقة تثبت
تابعي�ة املعتدين للحركة الس�لفية أو لحركة النهضة.
وال يكف�ي أن يكون للمعتدي لحي�ة للقول بأنهم تابع
للسلفيني أو لحركة النهضة.
المي���ل ل���دى الصحفيين التونس���يين نحو
عدم اإلفصاح الذاتي:
دل�ت تجربة الش�بكة يف رصد انته�اكات الحريات
العاملي�ة يف تونس على أن اإلعالميني التونس�يني ال

51

الملخص التنفيذي

أطاح�ت بنظ�ام الحك�م الدكتات�وري يف تون�س.
فق�د أدت هذه الث�ورة إىل واقع موضوع�ي مختلف
تمام� ًا من حي�ث إمكانية القيام بعم�ل يتعلق بصد
وانتهاكات الحريات اإلعالمية ،فقد باتت البيئة
أكرث مالئمة لعمل من هذا النوع.

ع���دم اهتم���ام اإلعالميي���ن التونس���يين
بتوثيق االعتداءات التي تقع عليهم:
م�ن املس�ائل الت�ي لفت�ت انتب�اه ش�بكة املدافعين
ع�ن حري�ة اإلعلام يف العالم العرب�ي أن اإلعالميني
التونس�يني بوج�ه ع�ام ال يهتم�ون كثير ًا بتوثي�ق
االعت�داءات الت�ي تق�ع عليه�م وعن�ارص ه�ذه
االعت�داءات .فق�د الح�ظ برنام�ج «عين» التاب�ع
للش�بكة أن الكثير م�ن الح�االت والش�كاوي الت�ي
وصل�ت إلي�ه تفتق�د لعن�ارص وبيان�ات أساس�ية
وجوهرية مثل وقت ارتكاب االعتداء ،واألش�خاص
املتورطني في�ه أو أوصافهم واإلج�راءات املتخذة من
جانبهم إلبالغ الجهات املختصة باالعتداء.

حرية تحت الهراوات
يميل�ون إىل اإلفص�اح ع�ن املش�كالت واالنتهاكات
التي تسهم بشكل ذاتي أو من تلقاء أنفسهم ،فالسواد
األعظ�م م�ن الش�كاوي والبالغ�ات الت�ي توافدت
للش�بكة ل�م يك�ن نتيجة قي�ام اإلعالميني بأنفس�هم
بالكش�ف عن االنتهاكات التي تعرض�وا لها والتقدم
بشكاوي أو ببالغات تتعلق بها ،وإنما جرى الحصول
عليه�ا نتيج�ة إلح�اح الراص�دات التابعني للش�بكة
ولفري�ق رص�د تونسي باالتص�ال به�م ،ومتابعته�م
والطلب إليها بأن يقدموا شكوى أو بالغ.
ترى الش�بكة أن إحج�ام اإلعالميني التونس�يني عن
اإلفص�اح ذاتي ًا عن املش�كالت الت�ي يتعرضون إليها
س�ببه ضع�ف املنظم�ات غير الحكومي�ة العامل�ة
يف تون�س يف مج�ال الرص�د والتوثي�ق ،وربما ضعف
س�بل اإلنص�اف املتاحة بش�كل ع�ام .وما يع�زز هذا
االس�تنتاج أن أغل�ب الذي�ن تقدم�وا بش�كاوى أو
ببالغات إىل الش�بكة لم يكونوا ق�د أخطروا األجهزة
املختص�ة أو األمني�ة بما وقع عليهم م�ن اعتداءات،
أي أن موض�وع متابع�ة م�ا يطاله�م م�ن مش�كالت،
واعت�داءات وانته�اكات ال يحظ�ى لديه�م بأولوية
لهذه األسباب أهمها كما يظهر من الشكاوي انعدام
ثقة اإلعالميني بس�بل اإلنص�اف وبالهيئات املعنية
بهذه املسائل داخل تونس.
ضعف تجربة المنظمات غير الحكومية في
مج���ال رصد انته���اكات الحري���ات اإلعالمية
وتوثيقها:
وبس�بب أج�واء القمع التي كانت س�ائدة قبل ثورة
 14يناي�ر ،وبس�بب التضيي�ق على املنظم�ات غري
الحكومي�ة بوجه عام وألن العديد من هذه املنظمات
خلط�ت العمل الس�يايس بالعم�ل الحقوقي وكانت
الغلب�ة للنض�ال الس�يايس ض�د القمع ،واالس�تبداد
والتسلط .وقد ادعى ذلك إىل إضعاف الدور الحقوقي
لحس�اب الدور الس�يايس ملنظم�ات املجتمع املدني
يف تون�س ،وانعك�س بالنتيج�ة على آلي�ات الرص�د
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والتوثيق الخاصة باالنتهاكات للحريات بوجه عام
وللحريات اإلعالمية بوجه خاص.
انعكاس���ات الص���راع بين التي���ار العلماني
والتي���ار اإلس�ل�امي ف���ي تون���س عل���ى
الشكاوى:
الحظت شبكة املدافعني عن حرية اإلعالم يف العالم
العربي وأن الرصاع القائم حالي ًا يف تونس بني االتجاه
العلماني واالتجاه اإلسلامي ت�رك آثار ًا واضحة عىل
الش�كاوي والبالغات الت�ي اس�تقبلها فريق الوصل
التابع للش�بكة .فقد ساد هذه الش�كاوي والبالغات
آث�ار هذا الصراع ،إن بدا واضح ًا لش�بكة أن الس�واد
األعظم من إعالميي تونس يؤيدون التيار العلماني،
وأنهم يدافع�ون عىل الحريات اإلعالمية بما يف ذلك
حرية الفكر والرأي والتعبري والنرش ،وأنهم حريصون
على الوق�وف يف وج�ه أي�ة محاولة م�ن قب�ل التيار
اإلسلامي قد تعرقل ممارستهم لحرياتهم اإلعالمية.
ولهذا الس�بب ،وجدت الش�بكة أن معظم الشكاوي
الت�ي وردتها كان�ت تتعلق باعت�داءات وانتهاكات
مصدرها أش�خاص تابعون  -بحس�ب قول املش�تكني
– إىل حرك�ة النهض�ة أو إىل التي�ار الس�لفي وأي ًا كان
السبب وراء ذلك فقد بات واضح ًا أن مصادر االعتداء
على الحريات اإلعالمية بعد ث�ورة  /14يناير لم تعد
تعتمد عىل املصادر التقليدية املتمثلة بأجهزة الحكم
واملؤسس�ات األمني�ة ،ولكنه�ا بات�ت تش�مل كذلك
أحزاب� ًا وحركات سياس�ية وميلش�يات تابعة لها من
قبيل حركتي النهضة والجماعة السلفية .عالوة عىل
استخدام األجهزة األمنية ألشخاص من البلطجية أو
التعاون معهم الستهداف اإلعالم واإلعالميني.
كثرة أع���داد الحاالت المتعلق���ة باعتداءات
بدنية جسيمة:
لق�د انصبت معظم الش�كاوي والبالغ�ات وحاالت
الرص�د التي ق�ام بها برنامج «عني» على انتهاكات

عرض لعدد من الشكاوى وتحليلها:
تس�عى ش�بكة املدافعني عن حرية اإلعلام يف العالم
العربي «س�ند» إىل عرض وتحليل عدد من الشكاوي
والبالغ�ات الت�ي قامت الش�بكة باس�تقبالها فيما
يخ�ص املش�كالت واالعت�داءات الت�ي تع�رض لها
اإلعالمي�ون التونس�يون ،وذلك بهدف الكش�ف عن
أه�م العوائ�ق والتحديات الت�ي تواج�ه عملية رصد
االنتهاكات وتوثيقها يف بلد الديمقراطية فيه حديثة
وخ�رج لتوه من حك�م دكتاتوري .وحرصت الش�بكة
على اختي�ار ح�االت تعك�س بوض�وح االتجاه�ات
العام�ة املش�ار إليه�ا ،باإلضاف�ة إىل بع�ض املس�ائل
اإلش�كالية التي تثري قضايا مهمة تس�تحق التحليل
والع�رض .وفيم�ا يأتي إش�ارة ألب�رز هذه الش�كاوي
والبالغات:
•شكوى اإلعالمية بثينة قويعة بخصوص إيقافها
تعسفي ًا عن العمل يف اإلذاعة التونسية.
•شكوى املصور الصحفي قيس بن مفتاح بتعرضه

•ش�كوى الصحفي غازي بنعلية م�ن قناة الحوار
التونيس بش�أن منعه من التغطية من قبل بعض
السلفيني.
•ش�كوى اإلعالم�ي ولي�د الجمداوي م�ن التلفزة
التونسية من االعتداء عليه بالرضب.
•شكوى الصحفية سمرية س�وري من قناة الحوار
التونيس من تعرضها للعنف أثناء تأدية عملها.
•ش�كوى مني�ة العرف�اوي م�ن جري�دة الصب�اح
باس�تدعائها للتحقي�ق أم�ام فرق�ة األبح�اث
االقتصادية واملالية.
•إحالة صاحب قناة التونسية سامي الفهري إىل
القضاء وإصدار مذكرة بتوقيفه.
•حال�ة تهدي�د الصحفي�ة إين�اس بن عثم�ان من
جريدة الشعب ومصادر الكامريا منها.
•ش�كوى الصحفية هناء مدفعي العاملة لحساب
اإلذاع�ة الجهوي�ة بال�كاف م�ن إهانته�ا لفظي ًا
وتقديم شكوى ضدها.
واقع االنتهاكات:
لقد تمكنت ش�بكة املدافعني عن حرية اإلعالم يف
العالم العربي من رصد انتهاكات متنوعة ومختلفة
للحريات اإلعالمي�ة لحقوق اإلعالميني يف تونس.
وقد استخلصت عقب تحليلها جملة من االتجاهات
العامة املشتركة بش�أنها .وفيما ييل عرض ألهم هذه
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اتخ�ذت ش�كل االعت�داء البدن�ي الجس�يم على
اإلعالميين .وهذا ال يعني أن موضوعات الش�كاوى
والبالغ�ات ل�م تتعل�ق بمس�ائل أخرى ،ولك�ن العدد
األعظ�م م�ن الش�كاوى والبالغ�ات تمح�ور ح�ول
االعت�داءات البدني�ة بالضرب ،والس�حل ،والركل
واالس�تهداف بالعصي والحج�ارة الت�ي نال�ت م�ن
اإلعالميني.
ت�رى الش�بكة أن األس�باب الت�ي تق�ف وراء العدد
الكبير م�ن الح�االت املتعلق�ة باعت�داءات بدني�ة
تتمث�ل بزي�ادة الصراع واالحتكاك بني املؤسس�ات
الحاكمة واإلعالميني يف أوقات التحول الديمقراطي
كالتي تم�د بها تون�س .فضال عن الصراع العلماني
اإلسلامي ،واتخاذ بعض الجهات من العنف وس�يلة
يف إدارة هذا الرصاع.

العت�داء بدن�ي م�ن قب�ل الس�لفي ش�كري فتح
الله.

حرية تحت الهراوات
االتجاه�ات وألبرز االنتهاكات الت�ي جرى التحقق
من وقوعها.
االتجاه���ات العام���ة المتعلق���ة بانتهاكات
الحريات اإلعالمية:
م�ن خلال االنته�اكات الت�ي ج�رى رصده�ا
وتوثيقه�ا ،تبين وج�ود اتجاه�ات عامة اتس�مت
به�ا هذه االنته�اكات يف العام  .2012وقد الحظت
الش�بكة أن ش�طر ًا كبير ًا م�ن ه�ذه االتجاه�ات
يتش�ابه مع تلك التي استخلصت الشبكة وجودها
يف كل م�ن األردن ومصر ،وربم�ا يف العال�م العربي
كله بوجه عام .وس�بب التش�ابه واضح تمام ًا وهو
أن�ه رغم وج�ود اختالفات بني هذه ال�دول ،إال أن
هناك قواس�م مشتركة بينها فيما يخص الحريات
اإلعالمي�ة وحق�وق اإلعالميين ،خاص�ة وأن القيم
والذهني�ة الحاكم�ة لنظ�م الحك�م وللفاعلين
السياس�يني واالجتماعيين يف ه�ذه البل�دان
متش�ابه .فض ً
ال عن أنها تمر بظ�روف متماثلة فهي
م�ن البلدان الربي�ع العربي وتم�ر بمراحل التحول
الديمقراط�ي ولم تتخلص ال سياس�ي ًا وال ثقافي ًا من
رواس�ب النظ�ام الس�ابق .ويمكن إيج�از أهم هذه
االتجاه�اتكاآلت�ي:
ظه�ور مص�ادر جدي�دة وغير تقليدي�ة
لالنتهاكات
إذا كان املص�در األس�ايس النته�اكات الحريات
اإلعالمي�ة وحق�وق اإلعالميين يف تون�س ه�و
أجه�زة النظام الس�ابق وأدوات�ه البوليس�ية ،فإن
ه�ذه األجهزة ل�م تعد ه�ي املص�در الوحيد عقب
الربي�ع العرب�ي ،إذ ظه�رت مصادر جدي�دة مثل
املليش�يات التابع�ة لبع�ض األح�زاب والتيارات
الديني�ة ،وكب�ار املتقدي�ن سياس�ي ًا واقتصادي� ًا
وفل�ول النظ�ام الس�ابق .باإلضاف�ة طبع� ًا إىل
البلطجي�ة واألجه�زة األمني�ة.
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الطاب�ع الجس�يم لالنته�اكات والع�دد الكبير
م�ن االنته�اكات املتعلق�ة بإس�اءة املعامل�ة
واالعتداءات
تتص�ف االنته�اكات التي قامت الش�بكة برصدها
وتوثيقه�ا يف تون�س ب�أن الس�واد األعظ�م منه�ا م�ن
النوع الجس�يم ،وان نس�بة كبرية منها اتخذت شكل
اعت�داءات بدني�ة جس�يمة وانط�وت على انتهاك
لتحري�م التعذي�ب واملعامل�ة أو العقوبة القاس�ية أو
الإلنس�انية أو املهني�ة وربم�ا كان الس�بب الرئييس
وراء ذل�ك ضعف دور األجهزة الرس�مية يف الحل من
وقوع ه�ذا النوع م�ن االنته�اكات .وكل ذلك تركيز
الراصدات يف فريق الرص�د التونيس عىل هذا النوع
من االنتهاكات دون غريه ألنه أصبح يشكل التحدي
األكيد أمام ممارس�ة التحدي�ات اإلعالمية .كما أن
رصد هذا النوع من االنتهاكات أسهل من غريه .ثم أن
اإلعالميني يكش�فون عن هذا النوع من االنتهاكات
بشكل أس�هل إحساس� ًا منهم بأن كرامتهم الشخصية
قد مس�ت ،فتش�كل لهم شكوى وس�يلة لرد االعتبار
لهم ولكرامتهم.
اإلفــــالت مـن العقـــاب
أسوة بسائر البلدان العربية ،تنتهج السلطات العامة
وأجه�زة الدولة ويف مقدمتها األجهزة األمنية سياس�ة
إفلات من العقاب لصالح الذي�ن يقومون بارتكاب
اعتداءات وانتهاكات جسيمة ضد اإلعالميني سواء
أكانوا تابعني لألجهزة األمنية أم ال.
فق�د ثب�ت للش�بكة م�ن االنته�اكات الت�ي قامت
برصده�ا وتوثيقه�ا أن هن�اك سياس�ة إفلات م�ن
العق�اب تتبعه�ا الس�لطات الرس�مية يف مواجه�ة
االعت�داءات الجس�يمة على اإلعالميين .وم�ن
مظاهر هذه السياس�ة أن عدد ًا من حاالت االنتهاك
كش�فت عن أن هناك سياس�ة متعمدة بإخفاء هوية
مرتكب�ي االنتهاكات ،ما يضمن من الناحية العملية

فشل األجهزة األمنية يف توفري الحماية الالزمة
لإلعالميني
م�ن الواض�ح تمام� ًا أن األجه�زة األمني�ة يف تونس
ليس�ت ق�ادرة وال راغب�ة يف توفري الحم�اة الالزمة
لوس�ائل اإلعلام ولإلعالميني ،إىل أن االعتداءات
الجس�يمة عليه�م متك�ررة ويومي�ة دون أن تتخ�ذ
ه�ذه األجه�زة التدابير الرضوري�ة لوق�ف ه�ذه
االعت�داءات أو للح�د منه�ا .كما اتض�ح من بعض
االنته�اكات الت�ي رصدته�ا الش�بكة وقام�ت
بتوثيقه�ا أن األجه�زة األمني�ة تس�عى إىل وق�ف
االعت�داء ولكنه�ا أم�ام رشاس�ة املعتدي�ن وحج�م
العنف املرتكب من جانبهم تقف عاجزة.
ضعـــ�ف اإلطـــــ�ار الترشيعـ�ي الناظـــ�م
للعمـــل اإلعالمـــي
نتيجة لثورة الياس�مني وزوال النظ�ام الدكتاتوري
السابق ،جرى االعرتاف بأهمية القيام بإصالحات
دس�تورية وقانوني�ة تتعل�ق بالحدي�ة اإلعالمي�ة،
وبجدي�ة النشر والتعبير .وق�د انبث�ق ع�ن الهيئة
العلي�ا لتحقي�ق أهداف الثورة واإلصالح الس�يايس
واالنتق�ال الديمقراط�ي ،لجن�ة فرعي�ة خاص�ة
باإلعلام مهمته�ا تقدي�م االقرتاح�ات املتعلق�ة
بإصالح قوانني اإلعالم.
وقد وقف النظام الس�ابق بش�دة ضد اإلصالحات

ويش�ار كذل�ك إىل أن القوانين الت�ي كان�ت نافذة
يف عه�د النظ�ام الس�ابق ،والتي تعرق�ل وتقيد حرية
اس�تخدام اإلنرتنت ،فما زال املرسوم رقم ( )501لعام
 1997ال�ذي ينظ�م خدم�ات االتص�االت الس�لكية
والالس�لكية والتنظيم الخاص باملواصفات املطلوبة
إلع�داد وتش�غيل خدم�ات االتص�االت الس�لكية
والالس�لكية اإلنرتنت (تنظي�م اإلنرتنت) لعام 1997
معمو ً
ال بها إىل اآلن
وتجع�ل ه�ذه الترشيع�ات م�زودة خدم�ة اإلنرتنت
مس�ؤو ً
ال عن محتوى الغري دون أي اس�تثناء كما تلزم
م�زودي الخدم�ة برصد وإلغ�اء أي محت�وى مخالف
للنظ�ام الع�ام واألخالق الحمي�دة ،وبتقدي�م قائمة
باملشتركني شهري ًا وتجيد هذه األحكام التشفري دون
موافقة مسبقة.
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استحالة التعرف عليهم وبالنتيجة مالحقتهم .تستند
املمارسات املتعلقة باالنتهاكات الجسيمة يف تونس
على سياس�ة واس�عة م�ن اإلفالت م�ن العق�اب لها
أس�باب كثرية ،وهي ليست سياس�ة جديدة ولكنها
من رواس�ب النظام السابق واستمدت إىل اآلن .وأي ًا
كان س�بب اس�تمرارها ،إال أنه�ا توف�ر وتهي�ئ بيئة
محف�زة لالنته�اكات واالعت�داءات الجس�يمة عىل
اإلعالميني.

املتعلق�ة بقطاع اإلعلام ،ورغم ذلك تم إقرار حزمة
م�ن القوانني التي أصبحت تش�كل إط�ار ًا ترشيعي ًا
جديد ًا للحري�ات اإلعالمية ،وجرى إقرار عدد من
القوانين املهم�ة ع�ام  2011هي :املرس�وم رقم ()41
املع�دل باملرس�وم رق�م ( )54الخ�اص بالوص�ول إىل
املعلوم�ات ،واملرس�وم رق�م ( )115الخ�اص بقان�ون
الصحاف�ة واملرس�وم رق�م ( )116املتعل�ق باإلعلام
الس�معي والبصري .ولك�ن الحكوم�ة التونس�ية
الجدي�دة ل�م تحترم ه�ذه القوانين ،فاس�تمدت
بالعمل باملمارس�ات الس�ابقة ض�د الصحفيني رغم
أن املرس�وم ( )115ينص عىل أنه يحل محل القانون
القدي�م ،واس�تندت يف ذل�ك على أح�كام القانون
الجنائ�ي الت�ي تتع�ارض مع أحكام املرس�وم ()115
فالقوانين الجديدة لم تلغ األح�كام الجزائية التي
كان معم�و ً
ال به�ا قب�ل نفاذه�ا ،وهي أح�كام تجرم
أفعا ً
ال تندرج ضمن حري�ة التعبري واإلعالم والنرش
وتش�كل أداة إلضع�اف م�ا ج�اء يف املرس�وم ()116
الذي يش�كل قانون الصحافة الجديد.

حرية تحت الهراوات
أبرز االنتهاكات الماس����ة بالحريات اإلعالمية
وحقوق اإلعالميين في تونس:
يتضمن هذا القس�م م�ن امللخص عرض�ا موجزا ألهم
االنتهاكات التي رصدتها الش�بكة وقامت بتوثيقها
يف تونس واملرتكبة يف العام  ،2012وهي ال تش�كل كل
االنته�اكات الت�ي جرى توثيقها م�ن جانب برنامج
«عين» ولكنها االنتهاكات األكرث جس�امة .ويمكن
إيجازها عىل النحو اآلتي:
االنته�اكات املتعلق�ة بالتهدي�د باالعتداء عىل
الحق يف الحياة:
تمك�ن برنامج «عني» التابع للش�بكة م�ن رصد عدد
م�ن االنته�اكات ارتكبت يف تون�س ،وكانت تتعلق
بالتهديد باالعتداء عىل الحق يف الحياة .وفيما يأتي
عرض ألبرز حالتني م�ن الحاالت املنطوية عىل هذا
النوع من االنتهاكات:
•تهدي�د الصحفي�ة ري�م بوق�رة م�ن جري�دة
الحقائق بالقتل بس�بب نرشه�ا تحقيقا صحفيا.
•تهدي�د الصحف�ي رمزي بن محم�د الجباري من
جريدة الس�فري التونس�ية بالقتل بس�بب مقال
صحفي.
االنته�اكات املتعلقة بالح�ق يف تحريم التعذيب
وغيره م�ن رضوب املعامل�ة القاس�ية أو اللا
إنسانية أو املهينة:
يعد هذا النوع من االنتهاكات األكرث ارتكابا وشيوعا
من بين االنته�اكات التي قامت الش�بكة برصدها
وتوثيقه�ا يف تون�س ،فقد تحققت الش�بكة من وقوع
ح�االت كثرية وعديدة من ه�ذه االنتهاكات .وفيما
يأتي أبرز هذه االنتهاكات:
•االعت�داء بالرضب عىل الصحفي زهري الزويدي
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أثناء قيامه بتغطية مظاهرة.
•تهدي�د الصحفي املعز س�ليمان والصحفية زهور
املرزوقي باالعتــداء عليهـما جسديا.
•االعت�داء جس�ديا على املص�ور التلفزيون�ي
عبدالحميد العمري وتحطيم معدات عمله.
•االعت�داء البدن�ي واللفظ�ي عىل أعض�اء فريق
قناة الجزيرة يف مدينة سيدي بوزيد.
•االعتداء لفظيا وبدنيا عىل الصحفي عبد الحليم
املسعودي أثناء محاكمة الصحفي نبيل القروي.
•االعت�داء البدن�ي م�ن قب�ل رج�ال األم�ن على
الصحفي�ة س�ناء فرحات م�ن صحيف�ة الوقت
الصادرة باللغة الفرنسية.
•االعتداء البدني واللفظي عىل املصور الصحفي
عىل القربويس من قبل أحد أعوان األمن.
•االعت�داء بدني�ا عىل الصحفي انسي بو زميطة
والفري�ق املراف�ق له من تلفزيون نس�مة من قبل
أنصار حركة النهضة.
•االعت�داء بالرضب عىل الصحف�ي فاهم بن زايد
من قناة نسمة.
•االعت�داء بالضرب على فري�ق قن�اة الح�وار
التونسي املكون من ن�ور الدين س�عيدي وصابر
السباعي يف مدينة سيدي بوزيد.
•االعتداء البدني واللفظي عىل الصحفي حس�ام
ب�ن أحمد من جريدة التونس�ية ملنعه من تغطية

•االعت�داء على الصحفي زي�اد الهان�ي من قبل
مليشيات مساندة للحكومة.

•املرس�وم االتح�ادي الجديد بش�أن جرائم تقنية
املعلومات.

•االعتداء بالرضب والش�تم على الصحفي أيمن
الرزقي من قناة الحوار.

البحرين:
الحظت الشبكة من خالل االنتهاكات التي قامت
برصده�ا يف البحري�ن أن�ه من�ذ بداي�ة املسيرات
واملظاه�رات املطالب�ة باإلصلاح يف البحري�ن يف
شباط/فرباير  ،2011أضحى محظورا عىل الصحفيني
األجانب دخول البحري�ن ،كما يتعرض الصحافيون
واملص�ورون للمالحق�ة املمنهجة واملتعم�دة ملنعهم من
تغطي�ة قم�ع الحراكات الش�عبية عىل أي�دي رجال
األم�ن .وقد اس�تمرت االنته�اكات الجس�يمة بحق
اإلعالميني من قبيل احتجازهم وس�جنهم ،وتعذيبهم
وإس�اءة معاملتهم .وفيما ييل أب�رز االنتهاكات التي
رصدتها الشبكة:

االنتهاكات المتعلقة بحرية اإلعالم والنشر:
رصدت الش�بكة وق�وع عدد من االنتهاكات املاس�ة
بشكل أسايس بحرية اإلعالم والنرش لوحدها ،وفيما
يأتي أبرز هذه االنتهاكات:
•اس�تدعاء الصحفي غازي املربوك للتحقيق معه إثر
شكوى قدمت ضده بشأن مقال قام بنرشه.
•من�ع الصحفي غ�ازي بن علي�ة وزميل�ه املصور
أنيس بن سالم من تغطية وقفة احتجاجية.
•من�ع فريق من قن�اة الحوار التونسي من تغطية
من تغطية جنازة محمد بختي.
•حجب معلومات عن الصحفية نعيمة رشميطي
وآخرين من قبل الوزير األول يف تونس.
•اقتح�ام مقر إذاع�ة صفاقس من قبل أش�خاص
تابعني لرابطة حماية الثورة.
اإلمارات:
وفيما ييل أبرز االنتهاكات التي رصدتها الشبكة:
•اعتق�ال الصحف�ي أحم�د جعفر من قب�ل قوات
األمن.
•حجب موقع وطن اإلخباري.

•تهديد الصحفية الفرنسية ستيفاني المور.
•استدعاء اإلعالمي وحيد البلويش للتحقيق أمام
النيابة العامة.
•رف�ض الس�لطات البحريني�ة من�ح تأشيرات
دخول لعدد من املراسلني األجانب.
•اعتقال عدد من الصحفيني األجانب.
•احتجاز املصورين الصحفي مازن مهدي وحسن
جم�ايل وحم�د محم�د م�ن قب�ل ق�وات األم�ن
البحرينية.
•اعتق�ال الصحفي أحم�د رايض من قبل األجهزة
األمنية.
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أحداث  9إبريل.

•اعتقال الصحفي سعيد الشحي.

حرية تحت الهراوات
•االعت�داء بالرضب املربح على املصور الصحفي
مازن مهدي.
•إدانة الصحفية ريم خليفة دون محاكمة عادلة.

العال�م .إذ تق�وم الس�لطات الحكومي�ة بتعيني كبار
مديري ومحرري وس�ائل اإلعلام التقليدية وفصلهم
من أعمالهم .وتشترط القوانني (األنظمة كما يطلق
عليها يف السعودية) الحصول عىل ترخيص أو موافقة
م�ن الحكومة عىل تعيني محرري أي وس�يلة إعالمية
أو أي فرد يم�ارس «الصحافة اإللكرتونية» أو «ينرش
مواد صوتي�ة أو مرئية» عىل مواقع إلكرتونية ..وفيما
ييل أبرز االنتهاكات التي رصدتها الشبكة:

الجزائر:
تتس�م االنتهاكات التي رصدتها الشبكة يف الجزائر
بأنها من النوع الجس�يم ,تنصب بش�كل كبري وواسع
عىل االعتداء بالرضب ,ويمكن القول بأن الحريات
اإلعالمي�ة يف الجزائر تتعرض النتهاكات ش�تى من
قب�ل الس�لطات الجزائري�ة ,وفيما يلي عرض ألهم
هذه االنتهاكات:

•اعتقال حبيب املعاتيق وحسين الس�الم وجالل
آل جم�ال لقيامه�م بتغطي�ة أح�داث املنطق�ة
الرشقية.

•االعت�داء بدني ًا عىل الصحفي�ة حنان إدريس يف
العاصمة الجزائرية.

•وق�ف برنام�ج البي�ان الت�ايل ع�ن الب�ث ومنع
الصحفي زهري كتبي من الكتابة.

•الحك�م على الصحفي�ة فاطم�ة عم�ارة بغرام�ة
باهظة بسبب ممارستها لعملها الصحفي.

•حجب موقع وكالة التنمية لألنباء.

•االعتداء بالرضب على الصحفي محمد قادري
من قبل رجال الرشطة.
•إدان�ة الصحفي منص�ور يس س�يد والحكم عليه
بالحبس بسبب نرشه مقا ً
ال صحفي ًا.
•تهدي�د الصحف�ي الياس عبد السلام بالتصفية
الجسدية.
•تعرض الصحفي زهري آيت موهوب من صحيفة
الوطن ملضايقات متكررة من رجال األمن.
السعودية:
تصن�ف اململكة العربية الس�عودية من بين أكرث 10
دول فرض�ا للرقاب�ة وتقييدا للحري�ات اإلعالمية يف
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•احتج�از الصحفي رائف ب�دوي بموجب قانون
الجرائم اإللكرتونية.
•حجب موقع الساحة العربية.
•مقت�ل الصحف�ي محم�د بن حش�ان آل فطيح يف
محافظة يدمة عىل يد أحد املواطنني.
السودان:
يظه�ر م�ن واق�ع االنته�اكات الت�ي قام�ت ش�بكة
املدافعين ع�ن الحري�ات اإلعالمي�ة برصده�ا يف
الس�ودان أن واق�ع ه�ذه الحري�ات يسء للغاية ،وأن
البيئ�ة الترشيعي�ة والسياس�ية الحاضن�ة للعم�ل
اإلعالم�ي هن�اك معادي�ة للحري�ات اإلعالمية .فال
زال اإلعالمي�ون يتعرض�ون النته�اكات متواصل�ة
والبعدي�ة ومص�ادرة
القبلي�ة
األمني�ة
مث�ل الرقاب�ة
ّ
ّ
ّ

•مداهمة صحيف�ة ألوان ومصادرة أح�د أعدادها
وإغالقه�ا م�ن قب�ل جه�ازي املخاب�رات واألمن
الوطني.
•إيق�اف صحيف�ة التيار ع�ن الصدور بق�رار من
األجهزة األمنية.
•مص�ادرة أحد أع�داد صحيفة الجري�دة من قبل
األمن الوطني بعد اقتحام مقرها.
•منع صدور صحيفة امليدان.
•اعتق�ال الصحف�ي فيصل محمد صال�ح من قبل
جهاز األمن واملخابرات الوطني.
•اعتقال مراسل فرانس برس سايمون مارتييل.
•اعتق�ال الصحفيتين س�لمى الوردان�ي ومه�ا
السنويس.
•منع توزيع أحد أعداد صحيفة االنتباهة.
•اعتقال الصحفي طالل سعد من قبل جهاز األمن
واملخابرات الوطني.

•من�ع صحيفت�ي املش�هد اآلن وآخ�ر لحظ�ة م�ن
الصدور.
•اعتقال الصحفيني األريرتيين عبدالله محمود
وهارون آدم.
سوريا:
تش�كل انتهاكات الحريات اإلعالمية مسألة يومية
وروتيني�ة يف س�وريا .منذ ان�دالع األعمال املس�لحة
فيه�ا .فق�د ش�هد الع�ام  2012انته�اكات جس�يمة
وكثيرة الع�دد يف س�ائر املناط�ق الس�ورية ،وه�ي
انته�اكات ترتك�ب م�ن قب�ل أط�راف الن�زاع كلها
س�واء الطرف الحكومي أم الجماعات وامليليشيات
املس�لحة .وقد ش�ملت ه�ذه االنته�اكات إعالميني
س�وريني وأجانب ،كما شملت إعالميني وصحفيني
يمتهنون العمل الصحفي واإلعالمي وآخرين يعرفون
(باملواطن الصحفي) وقد رصدت الش�بكة سائر هذه
االنتهاكات ولكنها ليست معنية إال بإبراز تلك التي
طالت اإلعالميني الذين يمتهن�ون العمل اإلعالمي
سواء أكانوا سوريني أم أجانب.
وكم�ا ذكر أعاله ،فإن انتهاكات الحريات اإلعالمية
الت�ي وقعت يف الع�ام  2012هي انتهاكات جس�يمة
م�ن قبيل القت�ل ،والتعذيب ،والحرمان التعس�في أو
غير القانوني من الحري�ة واملعاملة املهينة واالختفاء
القسري .وفيما يأتي أبرز االنته�اكات التي قامت
شبكة سند برصدها:
•اختف�اء الصحفيين الرتكيين آدم أوز ك�وزي
وحامد كوسكون يف مدينة إدلب.
•تعذيب الصحفي رودي عثمان واعتقاله.
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الصحف وإغالقها التي يمارسها جهاز األمن الوطني
واملخاب�رات على الصح�ف ظاه�رة يومي�ة ،واملن�ع
املتكررة
م�ن الكتاب�ة بق�رار أمن�ي ،واالس�تدعاءات
ّ
واملنع م�ن الس�فر واالنتهاكات الجس�يمة من خالل
الرضب املربح من قبل أفراد الرشطة واالس�تخبارات
العس�كرية .باإلضاف�ة إىل املحاكم�ات محاكم�ات
ّ
املالية الباهظة.
الجائ�رة وغري القانونية والغرام�ات ّ
وفيما يأتي أبرز هذه االنتهاكات:

•مصادرة أحد أعداد مجلة األهرام العربي.

حرية تحت الهراوات
•قتل الصحفيني الربيطانيين من أصل جزائري
ولي�د بودنية ووس�يم لعزازي�ة بالقرب م�ن بلدة
دركوش بمحافظة إدلب.
•مقتل املص�ور اللبناني عيل ش�عبان عىل الحدود
اللبنانية  -السورية.

•اعتق�ال الصحفي محم�د كناص يف كفرسوس�ة
بضواحي دمشق.
•مقتل ماري كولفن املراس�لة األمريكية لصحيفة
صن�داي تايم�ز الربيطاني�ة يف حي باب�ا عمرو
وزميلها املصور الفرنيس ريمي أوشليك.

•مقت�ل املصور الصحفي س�مري ش�لب الش�ام يف
مدينة حمص.

•إصابة (إيديث بوفيه) مراسلة صحيفة لوفيغارو
الفرنسية بجراح خطرية يف حي بابا عمرو.

•احتج�از الصحفي كلس�تد كافلكنتي الربازييل
الجنسية وتعذيبه بطريقة وحشية.

•إصابة الصحفي الفرنسي (وليام دانيلز) يف حي
بابا عمرو بمدينة حمص.

•اختطاف اإلعالمي محمد السعيد مقدم الربامج
يف التلفزيون السوري الرسمي.

•مقت�ل الصحف�ي ب�راء الب�ويش يف مدين�ة الت�ل
بريف دمشق.

•اغتي�ال املص�ور الصحفي إحس�ان البني بريف
دمشق.

•مقت�ل الصحف�ي مظه�ر عم�ر يف ح�ي الخالدية
بمدينة حمص.

•اغتيال الصحفي عيل عباس رئيس دائرة األخبار
الداخلية يف وكالة األنباء السورية.

•مقتل الصحفي العراقي فالح طه يف دمشق.

•اختط�اف فري�ق قن�اة اإلخباري�ة الس�ورية يف
منطقة تل منني بريف دمشق.
•تفجري مقر قناة اإلخبارية السورية بريف دمشق
ومقتل سبعة من العاملني يف القناة.
•مقت�ل الصحفي ش�كري أب�و الربغ�ل يف منطقة
داريا بدمشق.
•مقتل الصحفي الفرنيس جيل جاكيه أثناء قيامه
بعمله يف مدينة حمص.
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•مقتل الصحفي العراقي عيل الكعبي يف دمشق.
•إصابة مراسل الجزيرة عمر خرشم أثناء تغطيته
لألحداث يف حي صالح الدين بمدينة حلب.
•اعتقال الصحفي مازن درويش.
الصومال:
يع�د الصوم�ال م�ن أكثر ال�دول العربي�ة انته�اكا
للحري�ات اإلعالمي�ة وحقوقه�م اإلنس�انية ،وه�ي
األكرث كذلك يف حاالت قتل الصحفيني واستهداف
حياتهم ،فقد حلت يف املرتبة الثانية وللس�نة الثالثة
عىل التوايل بالنس�بة إىل عدد جرائم قتل الصحفيني.

وتعتق�د ش�بكة املدافعين ع�ن حري�ة اإلعلام يف
العال�م العربي أن ه�ذا العدد الكبري م�ن اإلعالميني
الذي�ن قضوا نحبه�م يف الصوم�ال دون معرفة الجناة
ومالحقته�م يعك�س ضع�ف الس�لطات الس�ودانية
وإخفاقه�ا يف حماي�ة اإلعالميين والوص�ول إىل
الجن�اة ،وهو ضعف يس�اهم يف ازدي�اد حاالت القتل
ويش�كل سياسة من اإلفالت من العقاب ينبغي عىل
السلطات الصومالية أن تضع لها حدا.
وفيما ييل ابرز االنتهاكات التي رصدتها الشبكة:
•مقت�ل مدي�ر إذاع�ة ش�بييل حس�ن عثم�ان
فنتاستك.
•مقت�ل مدير محطة «صومايل وين» أبوكر حس�ن
كدف.
•القبض على الصحفي أحمد علي فرح من قبل
الرشطة الصومالية.
•مقتل الصحفي مهاد صلد آدن.
•مقتل الصحفي أحمد أدو أنشور.
•إصابة الصحفي عبد القادر عمر عبدالله بجروح
خطرية جراء إطالق الرصاص عليه.
•مقتل اإلعالمي عبد جيالني مالق مرشايل.

•مقتل الصحفي حسن يوسف ابسوغ.
•مقت�ل املص�ور الصحف�ي زكري�ا محم�د محمود
معلم.
•مقتل الصحفي أحمد فرح الياس.
•مقتل اإلعالمي ورسام شري عوايل.
العراق:
يش�كل العراق أحد أبرز األمثلة عىل سياسة اإلفالت
م�ن العق�اب ،وعلى ارتف�اع ع�دد االنته�اكات
الجس�يمة املرتبك�ة بح�ق اإلعالميين ويف مقدمته�ا
أعمال العنف ،والقت�ل ،واالختفاء القرسي .وال تقوم
الس�لطات العراقية بواجبها إزاء ه�ذه االنتهاكات،
إذ الحظ�ت ش�بكة املدافعين ع�ن حري�ة اإلعلام
يف العال�م العرب�ي أن الحكوم�ة العراقي�ة ال تتخ�ذ
التدابير املانع�ة م�ن وق�وع ه�ذه االنته�اكات ،كما
أنه�ا ال تق�وم بالتحقيق فيها للتعرف على املتورطني
فيه�ا وتقديه�م إىل القض�اء .وق�د تب�وأ الع�راق وفق ًا
مل�ؤرش لجن�ة حماي�ة الصحفيين املرتب�ة األوىل يف
الع�ام  ،2012ويف الس�نوات األرب�ع الس�ابقة علي�ه.
وإذا كانت الحكومة العراقية قد تذرعت يف املايض
بظروف الحرب ،إال أنها اليوم ما زالت مخفقة تمام ًا
عن تقديم أي ش�خص متورط به�ذه االعتداءات إىل
القض�اء رغ�م التحس�ن النس�بي يف أوض�اع الع�راق.
وفيما يأتي أبرز االنتهاكات التي قامت شبكة سند
برصدها وتوثيقها:
•احتج�از الصحفي عيل الفي�اض من قبل رشطة
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وق�د وصل العدد إىل  18جريمة قتل عىل األقل خالل
الع�ام  .2012وإذا كانت الجرائم غالبا ما تنس�ب إىل
مقاتيل حركة «الشباب» اإلسالمية ،فهي تنجم أيضا
يف بعض األحيان عن تس�وية حسابات بني مختلف
الفصائل التي تقاتل يف الصومال.

•مقتل الصحفي محمود عيل بنيستي.

حرية تحت الهراوات
حماية املنشآت.

الجماهري البغدادية.

•احتجاز الصحفي أيمن الش�بيبي من قبل وكالة
االستخبارات العراقية.

•االنتهاكات الترشيعية لحرية اإلعالم.

•إساءة معاملة عدد من الصحفيني من قبل الفرقة
الخامسة للجيش العراقي.
•محاولة اغتيال مراس�ل قناة األنبار محمد س�عد
فرحات.
•اعتق�ال الصحف�ي س�ليم الخليف�اوي بص�ورة
تعسفية بعد االعتداء عليه.
•احتجاز الصحفية زكية املزوري من قبل األجهزة
األمنية.
•صع�ق اإلعالمي نهاد عبد الحسين كهربائي ًا من
قبل قوات األمن العراقي.
•االعت�داء بالضرب عىل الصحفي ميالد س�امي
ومرافقيه من قبل قوات األمن الكردية.
•اغتيال الصحفي غزوان أنس وإصابة أفراد أرسته.
•تعرض مراس�لو قن�اة الحري�ة العراقية للرضب
وللتهديد من قبل رجال األمن.
•محاولة اغتيال الصحفي كريم حسن.
•اغتي�ال كام�ران صلاح الدي�ن املذي�ع يف قن�اة
صالح الدين الفضائية.
•اغتيال س�مري الشيخ عيل رئيس تحرير صحيفة
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سلطنة ُعمان:
م�ن الالف�ت لالنتب�اه أن وس�ائل اإلعلام ليس�ت
مس�تقلة ،إذ تتمتع وزارة اإلعلام بصالحيات كبرية
تمكنه�ا م�ن مراقب�ة س�ائر وس�ائل اإلعلام .كم�ا
أن ملكي�ة معظ�م محط�ات التلفزي�ون والرادي�و يف
الس�لطنة تعود للدول�ة إال أن هن�اك محطات قليلة
خاص�ة غالبيته�ا غنائي�ة تم إنش�اؤها يف الس�نوات
القليل�ة املاضي�ة .وتقوم الصحف الخاص�ة املحدودة
الت�ي تتلقى مس�اعدات من الحكومة بف�رض رقابة
ذاتي�ة عىل نفس�ها .كم�ا تتضم�ن القوانين النافذة
ويف مقدمته�ا قان�ون الصحاف�ة لع�ام  1984ف�رض
غرامات كبرية وعقوبات بالس�جن تصل إىل سنتني.
وقد تب�وأت الس�لطنة املرتب�ة 141يف ترتيب الدول
بالنسبة لحرية اإلعالم والصحافة .وفيما ييل عرض
ألبرز االنتهاكات التي رصدتها الشبكة:
•اعتقال الصحفي سعيد الهاشمي.
•الحكم بحب�س الصحفي مختار الهنائي بالحبس
والغرامة.
فلسطين:
تع�د فلس�طني م�ن أكرث ال�دول الت�ي ترتك�ب فيها
انته�اكات بح�ق اإلعالميين والصحفيين ,وترج�ع
النس�بة األكبر يف ه�ذه االنته�اكات إىل س�لطات
االحتالل الصهيوني التي تنتهك الحريات اإلعالمية
وحق�وق اإلعالميين يف فلس�طني بش�كل يوم�ي,
واملالحظ أن س�لطات االحتلال ترتكب انتهاكات
جس�يمة وتنته�ج سياس�ة إفالت م�ن العق�اب .ولم
تكتف ش�بكة املدافعني عن حرية اإلعلام يف العالم

•استدعاء الصحفي راسم عبيدات من املخابرات
اإلرسائيلي�ة ومنعه من التنق�ل يف أرايض الضفة
الغربية.
•تمديد توقيف الصحفي رائد الرشيف وحرمانه
تعسف ًا من حريته الشخصية والحكم بحبسه.
•االعتداء عىل مراس�ل تلفزيون فلسطني هارون
عماي�رة بالرص�اص املطاط�ي والقنابل املس�يلة
للدموع.
•اس�تدعاء الصحفي خالد عماي�رة من قبل جهاز
األمن الوقائي الفلسطيني.
•احتجاز طاقم تلفزيون فلس�طني يف قرية النبي
صالح وإساءة معاملة أفراده.
•تجدي�د احتجاز الصحفي عام�ر أبو عرفة إداري ًا
وحرمانه غري القانوني من حريته الشخصية.
•إقتح�ام مق�ر تلفزيون القدس الرتب�وي من قبل
جيش االحتالل.
•احتجاز الصحفي محمد اش�تيوي من قبل جهاز

•اعتقال الصحفي ساهر األقرع وتعذيبه من قبل
جه�از األم�ن التاب�ع لحكوم�ة حم�اس يف قطاع
غزة.
•إحتج�از الصحف�ي مع�ايل أب�و س�مرة وإس�اءة
معاملت�ه م�ن قب�ل جهاز األم�ن التاب�ع لحكومة
حماس يف قطاع غزة.
•اقتح�ام ق�وات االحتالل ملقر تلفزي�ون وطن يف
مدينة رام الله.
•احتجاز الصحفية السويدية ألكعيرنا ساندال يف
مدين�ة غزة والفريق املراف�ق لها من قبل كتائب
القسام.
•إصاب�ة الصحفية دياال جويح�ان من قبل قوات
االحتالل يف مدينة القدس.
•االعتداء بالرضب عىل الصحفي موىس الش�اعر
بالق�رب م�ن مدينة بيت لحم م�ن جانب جنود
االحتالل.
•من�ع الصحفي�ة وصال ولي�د من ممارس�ة العمل
الصحف�ي م�ن قب�ل األجه�زة األمني�ة التابع�ة
للسلطة الفلسطينية.
•
•اقتح�ام ق�وات االحتلال مكت�ب ش�بكة «هنا
القدس» لإلعالم املجتمعي.
•
•اعتق�ال الصحفي طارق خميس يف مدينة البرية
من قبل األمن الوقائي التابع للسلطة.
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العربي برصد وتوثي�ق االنتهاكات التي ترتكب من
قب�ل س�لطات االحتالل فحس�ب ,ولكنه�ا حرصت
كذلك على رصد وتوثيق االنته�اكات التي ترتكبها
الس�لطة الفلس�طينية ،وحكومة حماس وأي مصدر
آخ�ر س�واء أكان جه�ة عام�ة أو خاص�ة .لق�د اتس�م
العام  2012بكرثة وقس�وة االنته�اكات املرتكبة بحق
اإلعالميني الفلسطينيني ,وهي يف معظمها انتهاكات
بدنية جس�يمة أفل�ت مرتكبوها م�ن العقاب ,وفيما
يأتي عرض ألبرز هذه االنتهاكات:

األمن الوقائي التابع للسلطة الفلسطينية.

حرية تحت الهراوات
•اعت�داء أح�د رج�ال األم�ن التابعين لحكوم�ة
حم�اس عىل طاق�م قناة الق�دس الفضائية عىل
معرب رفح.
•منع املصور «أسيد عمارنة» من التغطية من قبل
الرشطة الفلسطينية من مدينة الخليل.
•اعتق�ال الصحف�ي محمد قنيطة م�ن قبل جهاز
األمن الوقائي الداخيل التابع لحكومة حماس.
•تعذي�ب الصحفي محمد جرادات من قبل أفراد
املباحث التابعني للسلطة الفلسطينية.
•اعتداء األمن التابع للس�لطة الفلس�طينية عىل
الصحفي أحمد عودة.
•اعت�داء ق�وات االحتلال على مص�ور صحيفة
القدس «محمود عليان» يف مخيم شعفاط.
•اعتداء قوات االحتالل عىل سعيد القاق مراسل
صحيف�ة الصن�ارة عند ب�اب العام�ود يف مدينة
القدس.
•اعتقال الصحفي محمد التميمي من قبل قوات
االحتلال يف قري�ة النب�ي صال�ح يف قض�اء رام
الله.
االنتهاكات اإلرسائيلية للحريات اإلعالمية وحقوق
اإلعالميين خلال االعت�داءات اإلرسائيلي�ة على
غزة :ش�نت ق�وات االحتلال عىل قطاع غ�زة حرب ًا
عدواني�ة بتاري�خ  ,14/11/2012واس�تمرت ثماني�ة
أيام حتى  ,21/11/2012وق�د أكدت تقارير عدة أن
هذه الحرب اقرتنت بانتهاكات جس�يمة للحريات
اإلعالمي�ة وحقوق اإلعالميين .فقد جرى رصد ()47
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انته�اك ًا ارتكب�ت يف قط�اع غ�زة ,وق�د أفضت هذه
االنتهاكات إىل استش�هاد ( )3صحفيني وتدمري ()30
مكتب� ًا إعالمي ًا وصحفي ُا ,كم�ا أدت كذلك إىل إصابة
( )17صحفي ًا ومن أبرز االنتهاكات اآلتي:
•اس�تهداف منزل الصحفي زياد املشهراوي الذي
يعمل يف مكتب ( )BBCيف قطاع غزة ,واستشهاد
ابن�ه البالغ من العم�ر ( )11ش�هر ًا ,وذلك بتاريخ
.14/11/2012
•إصابة الصحفي س�مري خليفة مراسل التلفزيون
الس�وداني وتلفزي�ون فلس�طني بتاري�خ
 14/12/2012م�ن ج�راء تس�اقط الزج�اج عليه
نتيج�ة قص�ف الطائ�رات اإلرسائيلي�ة من�ز ً
ال
بالقرب من مقر تلفزيون فلسطني.
•إصاب�ة الصحفي مثنى النجار املراس�ل يف إذاعة
الق�دس بغ�زة بتاري�خ  ,16/12/2012وذل�ك
أثن�اء توجه�ه إىل منطق�ة الق�دارة يف خانيونس
جنوب قط�اع غزة ,لتغطية قص�ف أحد املنازل
قصفت�ه الطائ�رات اإلرسائيلية ثاني�ة؛ ما أدى
إىل اصطدام س�يارته بأخرى وإصابته برضوض
وجروح يف ذراعه وساقه.
•قص�ف الطائ�رات اإلرسائيلي�ة بتاري�خ
 16/12/2012مق�ر مؤسس�ة «ف�ري ميدي�ا» يف
منطق�ة الش�يخ رض�وان يف مدينة غ�زة وتدمريه
بشكل شبه كيل.
•قصف�ت مق�ر اس�توديوهات فضائي�ة الق�دس
الواق�ع يف ب�رج ش�وا وحصري ,وذل�ك بتاري�خ
 ,18/11/2012وق�د أدى القص�ف إىل إصاب�ة
املوجودين يف املكتب جميعهم ,إضافة إىل أرضار
كبيرة يف املكت�ب ,وتدمير للمع�دات وإصابة
صحفيني منه�م :خرض الزهار الذي أصيب ببرت

•اس�تهداف ب�رج الشروق وقصف�ه م�ن قب�ل
الطائرات اإلرسائيلية ,وه�و مبنى يحتوي عىل
عدد كبري من املكاتب الصحفية ووس�ائل إعالم
محلية وأجنبية ,وقد أس�تهدف القصف الطابق
الرابع عرش الذي تش�غله قناة األقىص األرضية,
وق�د أدى القص�ف إىل احرتاق ش�قتني بالكامل
وتدمير محتوياتهم�ا ,علم� ًا ب�أن القص�ف وقع
بتاري�خ  ,18/11/2012وق�د ع�اودت الطائرات
اس�تهداف البرج ذات�ه بتاري�خ ,19/11/2012
وقصفت مق�ر تلفزيون الق�دس وألحقت رضر ًا
به ,وبمكتب قناة العربية ,وقناة أبوظبي ,وقناة
مرص الفضائية ,وقناة امليادين.
•استش�هاد املصوري�ن الصحفيين يف فضائي�ة
األقىص حس�ام سلامة ومحم�ود الكومي عقب
قصف الطائرات اإلرسائيلية سيارتهما بالقرب
م�ن برج الش�فاء وس�ط مدينة غزة بع�د أن قاما
بتصوي�ر ضحايا غارة عىل ش�مال غزة ,وقد وقع
االعتداء بتاريخ .20/11/2012
قطر:
ل�م يك�ن من اليسير على الش�بكة أن ترص�د وتوثق
انته�اكات ارتكب�ت يف قطر ،لس�باب عدي�دة منها
أن حري�ة اإلعلام مكفول�ة يف قطر ما ل�م يكن األمر
يتعل�ق بقطر ذاتها وبنظام حكمها ،وثمة رقابة ذاتية
واضحة يف هذا املجال.
أم�ا فيم�ا يتعل�ق بالش�أن غري القط�ري ،ف�إن حرية
اإلعلام مكفول�ة إىل ح�د م�ا وق�د صنف�ت قطر يف

وفيم�ا يلي عرض ألب�رز االنتهاكات الت�ي رصدتها
الشبكة:
•أفلام إباحي�ة مركب�ة ملذيع�ات قن�اة الجزي�رة
القطرية.
•اخرتاق نظام رسائل «الجزيرة موبايل».
•مرشوع قانون األنشطة اإلعالمية.
الكويت:
تص�درت الكوي�ت دول الخليج العرب�ي فيما حلت
باملرتب�ة الثانية عربيا يف مؤرش حرية الصحافة للعام
 2012وحل�ت يف املرتب�ة الس�ابعة والس�بعني من بني
 179دول�ة عاملي�ة ,األمر الذي يجعله�ا األوىل خليجيا
والثانية عربيا وإقليميا يف الحريات الصحافية.
وفيم�ا يلي عرض ألب�رز االنتهاكات الت�ي رصدتها
الشبكة:
•إصابة الصحفي يوس�ف املطريي واملصور محمد
الرشه�ان يف اقتح�ام ملبن�ى تلفزي�ون الوط�ن
الكويتي.
•تعليق صدور صحيفة الدار اليومية.
•اقتحام مقر قناة «سكوب».
•حجب موقع صحيفة الوطن اإللكرتوني.
الجميل إىل النيابة
•إحالة الصحفي عبداله�ادي
ّ
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يف قدمه اليمنى أسفل الركبة ورضوض ,ومحمد
األخرس الذي أصيب بش�ظايا يف أنحاء جسمه
كله�ا ,وأرشف أب�و عم�رة الذي أصي�ب بجروح
ورضوض.

الع�ام امل�ايض الدولة العربية الثالث�ة يف مجال حرية
الصحافة واإلعالم.

حرية تحت الهراوات
العامة بسبب مقال صحفي.
•منع تغطية (تجمع اإلرادة اإلنسانية).
•من�ع الكاتب�ة الصحفية بدرية البشر من دخول
الكويت.
•التحقي�ق مع طاق�م برنامج مس�يان التابع لقناة
اليوم.
•مقاضاة اإلعالمية يرسا محمد عىل خلفية حلقة
برنامج «يف الصميم».
•االعت�داء بدنيا على الصحفي محم�د الرشهان
من قبل مجهولني.
لبنان:
تتصف البيئ�ة اإلعالمية يف لبن�ان بأنها أفضل منها
يف العدي�د من الدول العربية ،وق�د تراجع خالل عام
 2012بسبب الحرب األهلية يف سوريا ،فقتل صحفي
بالرص�اص صحف�ي لبنان�ي كان يغط�ي الن�زاع يف
الجانب اللبناني من الحدود بني البلدين .ويف داخل
لبن�ان ،واجه الصحفيون صعوبات وتحديات كبرية
أثن�اء تغطيتهم للتظاهرات املؤيدة للنظام الس�وري
أو املناوئ�ة ل�ه .وق�د مثل لبن�ان تجمع� ًا لإلعالميني
الدوليين الذي�ن يغط�ون ه�ذا الن�زاع ،م�ا زاد م�ن
انتهاكات الحريات اإلعالمية يف العام  .2012وفيما
ييل أبرز االنتهاكات التي رصدتها الشبكة:
•تهديد اإلعالمي سالم زهران.
•منع الصحفي سعيد بيتموني من التغطية.
•منع مصور محطة «أم تي يف» من التغطية.
•تهديد الصحفي عيل عطوي.
•االعت�داء بالرضب املربح على املصور الصحفي
إييل عساكر.
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•رضب املصورين الصحفيني خالد عياد وحسين
بيضون من قبل األمن اللبناني.
•احتجاز مصور قناة العربية آالن خوري.
•االعت�داء عىل فريق محطة «الجديد املؤلف من
رونا الحلبي وعمر خداج وإييل أبوعس.
•االعت�داء بالضرب على الصحف�ي صهي�ب
أيوب.
•االعت�داء بالضرب على الصحفي�ة غ�دي
فرنسيس.
•اقتحام مقر قناة «اليس�ارية» واختطاف ثالثة
من موظفيها.
•إصاب�ة حسين نخل�ة م�ن قن�اة س�كاي ني�وز
والصحفية الكندية وماريا مور بالرصاص.
•احتجاز الصحفي رامي عيشة دون اتهام.
•االعتداء عىل مراسل قناة امليادين عمر كايد.
ليبيا:
مما ال ش�ك في�ه أن أثار النزاع املس�لح ال�ذي دار يف
ليبي�ا وأدى إىل زوال نظام القذايف ,ترك آثار ًا س�لبية
عىل مجمل األوضاع يف ليبيا .وهي مسألة طبيعية يف
ظل املراحل االنتقالية وأوضاع التحول الديمقراطي,
ولكن أوضاع الحريات اإلعالمية وحقوق اإلعالميني
يف ليبي�ا م�ا زال�ت عرض�ة النته�اكات جس�يمة,
ومتعمدة وواس�عة النطاق .وه�ي انتهاكات ترتكب
من قبل الس�لطات الرس�مية والجماعات املس�لحة
عىل الس�واء .ويبدو –كما الحظت ش�بكة املدافعني

•احتج�از الصحفيني نيك�والس دنفيس وغاريث
مونتغمري يف طرابلس.
•اختطاف اإلعالمي سليمان دوغة يف طرابلس.
•اختطاف الصحفيني عبد القادر فسوك ويوسف
بادي.
•اقتحام قناة ليبيا الحرة من قبل متظاهرين.

•مطالب�ة وزارة الداخلي�ة املغربي�ة لتس�عة عشر
صحفي ًا بمغادرة الصحراء املغربية.
•إه�دار دم الصحف�ي املخت�ار لغزي�وي م�ن قبل
الشيخ عبد الله النهاري.
•االعتداء البدني واللفظ�ي عىل الصحفي وحيد
مبارك بساحة الحمام بالبيضاء.
•من�ع توزي�ع أح�د أع�داد صحيف�ة البايي�س
االسبانية.
•تهديد الصحفي علي ملرابط من قبل املخابرات
املغربية واقتحام منزله.

•وفاة اإلعالمي هيثم زريبع بسبب إصابته بطلق
ناري.

•س�حب اعتماد مراس�ل وكالة األنباء الفرنس�ية
بقرار حكومي.

•اس�تبعاد مذيع�ة غير محجب�ة م�ن تقديم حفل
تسليم السلطة.

•صحفي�ون يتعرض�ون للضرب املبرح أثن�اء
تغطيتهم أحداث تظاهرة  20فرباير.

المغرب:
رص�دت ش�بكة املدافعني ع�ن حرية اإلعلام جملة
من االنتهاكات للحري�ات اإلعالمية يف العام ,2012
ويمك�ن القول ب�أن الطابع األبرز له�ذه االنتهاكات
أنها ليس�ت من النوع الجسيم ,وفيما يأتي أبرز هذه
االنتهاكات:
•س�حب اعتم�اد الصحفي عمر بروكيس مراس�ل
وكالة األنباء الفرنسية.
•تهديد الصحفي حمي�د النعيمي من قبل أجهزة

•االنتهاكات الترشيعية للحريات اإلعالمية.
الصومال:
يع�د الصوم�ال م�ن أكثر ال�دول العربي�ة انته�اكا
للحري�ات اإلعالمي�ة وحقوقه�م اإلنس�انية،
وه�ي األكثر كذل�ك يف ح�االت قت�ل الصحفيين
واس�تهداف حياته�م ،فقد حلت يف املرتب�ة الثانية
وللس�نة الثالث�ة على الت�وايل بالنس�بة إىل ع�دد
جرائ�م قت�ل الصحفيين .وق�د وص�ل الع�دد إىل
 19جريم�ة قت�ل على األق�ل خلال الع�ام .2012
وإذا كان�ت الجرائ�م غالب�ا م�ا تنس�ب إىل مقاتيل
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ع�ن حرية اإلعلام يف العال�م العرب�ي -أن الحريات
اإلعالمي�ة يف ليبي�ا تتع�رض النته�اكات متك�ررة
ويومي�ة ,كما أنه�ا تلقى تس�امح ًا رس�مي ًا واضح ًا إما
بس�بب ع�دم رغب�ة الحكوم�ة بمالحق�ة مرتكبيه�ا
أو ع�دم قدرته�ا على ذلك.وفيما يأتي ع�رض ألبرز
االنتهاكات التي رصدتها الشبكة يف ليبيا:

املخابرات املغربية.

حرية تحت الهراوات
حركة «الش�باب» اإلسلامية ،فه�ي تنجم أيضا يف
بعض األحيان عن تس�وية حس�ابات بين مختلف
الفصائ�ل التي تقات�ل يف الصومال .وتعتقد ش�بكة
املدافعين ع�ن حرية اإلعلام يف العال�م العربي أن
ه�ذا الع�دد الكبير م�ن اإلعالميين الذي�ن قض�وا
نحبه�م يف الصومال دون معرفة الجن�اة ومالحقتهم
يعك�س ضعف الس�لطات الس�ودانية وإخفاقها يف
حماية اإلعالميني والوصول إىل الجناة ،وهو ضعف
يس�اهم يف ازدي�اد ح�االت القتل ويش�كل سياس�ة
م�ن اإلفلات م�ن العق�اب ينبغي عىل الس�لطات
الصومالية أن تضع لها حدا.
وفيم�ا ييل ع�رض ألبرز االنته�اكات الت�ي رصدتها
الشبكة:
•مقت�ل مدي�ر إذاع�ة ش�بييل حس�ن عثم�ان
فنتاستك.
•مقت�ل مدير محطة «صومايل وين» أبوكر حس�ن
كدف.
•القبض على الصحفي أحمد علي فرح من قبل
الرشطة الصومالية.
•مقتل الصحفي مهاد صلد آدن.
•مقتل الصحفي أحمد أدو أنشور.
•إصابة الصحفي عبد القادر عمر عبدالله بجروح
خطرية جراء إطالق الرصاص عليه.
•مقتل اإلعالمي عبد جيالني مالق مرشايل.
•مقتل الصحفي محمود عيل بنيستي.
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•مقتل الصحفي حسن يوسف ابسوغ.
•مقت�ل املص�ور الصحف�ي زكري�ا محم�د محمود
معلم.
•مقتل الصحفي أحمد فرح الياس.
•مقتل اإلعالمي ورسام شري عوايل.
اليمن:
يظه�ر م�ن واق�ع االنته�اكات الت�ي قام�ت ش�بكة
املدافعني عن الحريات اإلعالمية برصدها يف اليمن,
أن واقع ه�ذه الحريات بائ�س ,وأن البيئة الحاضنة
للعم�ل اإلعالم�ي هناك هش�ة ,فلا زال اإلعالميون
يتعرضون النتهاكات جسيمة ومنهجية مثل محاولة
القت�ل ,والتعذيب ,وإس�اءة املعامل�ة ,واالحتجاز غري
القانوني ,واالعتداء املتكرر عىل منازلهم وممتلكاتهم,
ومحاكمتهم بش�كل غري مشروع .إن البيئة الحاضنة
للعمل اإلعالمي يف اليمن ليس�ت آمنة ,وهي محاطة
بمصادر التهدي�د الحكومية وغير الحكومية.وفيما
يأتي ع�رض ألبرز االنتهاكات التي قامت الش�بكة
برصدها:
•تهدي�د الصحف�ي نصر املس�عدي بالتصفي�ة
الجس�دية م�ن قب�ل مدير ف�رع بنك التس�ليف
التعاوني الزراعي السابق.
•االعتداء الجسدي عىل الصحفي فيصل الصويف
يف وسط العاصمة صنعاء.
•تهدي�د الصحفي عب�د الله غ�راب باالختطاف
والتصفية الجسدية.
•حملة التحريض التي اس�تهدفت فكري قاس�م

•االعتداء عىل الصحفي أحمد األسدي بالرضب
وتهشيم سيارته.
•محارصة مبنى صحيف�ة الجمهورية يف محافظة
تعز.
•االعت�داء البدن�ي على املص�ور الصحف�ي وائل
العبيس يف محافظة تعز.
•حملة التشهري التي استهدفت أسبوعية األهايل
وجريدة أخبار اليوم.
•مصادرة نس�خ من صحيفة أخبار اليوم وإحراقها
يف محافظة عدن.
•محاولة اغتيال الصحفي حسام عاشور يف سيئون
الواقعة يف محافظة حرضموت.
•االعتداء بالرضب عىل اإلعالمي محمد العرايف.
•احتج�از الصحفية بشرى العام�ري بصورة غري
قانونية من قبل رجال األمن.
•االعت�داء بالرضب عىل الصحفيين فائد دحان
ومحمد غزوان.
•االعت�داء بالرص�اص الحي عىل مق�ر صحيفتي
«األوىل» و»الشارع».
•منع فريق عمل وكالة رويرتز من تغطية مهرجان
الغدير يف مدينة ريده.

1 .1وج�وب التوق�ف ع�ن سياس�ة اإلفلات م�ن
العقاب التي تتبعها س�ائر الحكوم�ات العربية
إزاء االنتهاكات الجسيمة للحريات اإلعالمية
والت�ي تتم من خلال القتل والتعذيب وإس�اءة
املعامل�ة ايا كان مصدرها .واملبارشة بالتحقيق يف
س�ائر االنتهاكات الجسيمة املذكورة يف التقرير
تحقيق�ا مس�تقال يفضي إىل مالحق�ة املتورطني
ومحاكمتهم.
2 .2التفكير جدي�ا بإنش�اء محكمة عربي�ة جنائية
يكون من بني اختصاصاته�ا محاكمة املتورطني
بانته�اكات جس�يمة بحق اإلعالميين ،خاصة
عندما تعقد الدول العزم عىل االستمرار بسياسة
اإلفالت من العقاب التي تتبعها.
3 .3مراجع�ة س�ائر الترشيع�ات س�واء املتعلق�ة
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رئي�س تحرير صحيف�ة حديث املدين�ة األهلية
والعاملني فيها.

 . 6التوصيات:
يف ضوء االستنتاجات والحقائق التي تمكنت شبكة
املدافعين ع�ن حرية اإلعلام من اس�تخالصها حول
انته�اكات الحريات اإلعالمي�ة يف العالم العربي يف
العام  2012ونظرا للتش�ابه الكبري بني الدول العربية
يف هذا املجال ،ارتأت الش�بكة أن تذيل هذا التقرير
بع�دد من التوصيات التي تعتقد أن حكومات الدول
العربية قاطبة ،بما فيها الحكومة األردنية واملرصية
والتونس�ية ،مدع�وة للعم�ل به�ا لتحسين أوض�اع
الحري�ات اإلعالمية وحقوق اإلعالميني اإلنس�انية
يف الس�نوات القادم�ة .ول�م تقم الش�بكة بتخصيص
توصي�ات ل�كل م�ن األردن وتون�س ومصر بس�بب
التش�ابه الكبير بينه�ا يف االتجاه�ات األساس�ية
املتعلق�ة بانتهاك الحريات اإلعالمي�ة ،وبينها وبني
الدول العربية األخرى ومنعا لتكرار ال مربر له .وفيما
يأتي أهم توصيات الشبكة:

حرية تحت الهراوات
باإلعلام بكاف�ة أش�كاله أم الترشيع�ات
الجزائي�ة إلزال�ة كاف�ة النص�وص املقي�دة
للحري�ات اإلعالمية منها ولتصبح متوافقة مع
املعايير الدولي�ة املعمول به�ا يف مجال اإلعالم
والحريات اإلعالمية.
4 .4تفعي�ل االتفاقي�ات الدولي�ة لحقوق اإلنس�ان،
وباألخص العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية
والسياس�ية بالنس�بة لل�دول العربي�ة األطراف
بهذه االتفاقي�ات ،ووجوب قيام الدول العربية
غري األطراف بها باالنضمام إليها صونا للحقوق
والحري�ات املعرتف بها دوليا يف مجال ممارس�ة
العمل اإلعالمي.
5 .5التوق�ف عن الس�يطرة على وس�ائل اإلعالم أو
احتكاره�ا ،وإش�اعة أج�واء الحري�ة والتعددية
داخل الجس�م اإلعالمي .واالمتناع عن ممارس�ة
التدخ�ل يف وس�ائل اإلعالم وفرض السياس�ات
والتوجهات الحكومية الرسمية عليها.
6 .6ينبغ�ي على الحكوم�ات العربي�ة واألجه�زة
املختص�ة ويف مقدمته�ا األجه�زة األمني�ة ،أن
توفر الحماية الالزم�ة لإلعالميني أثناء قيامهم
بعملهم ،وبالذات يف األوقات الحرجة والخطرة
مث�ل االحتجاج�ات واملظاه�رات والنزاع�ات
الداخلية أو الدولية.
7 .7دع�وة جامع�ة الدول العربي�ة إىل العمل من أجل
إق�رار اتفاقي�ة عربي�ة لحماي�ة الصحفيين يف
األوق�ات الخطرة ،واالتفاق على قواعد حماية
واح�دة يت�م العمل به�ا م�ن ال�دول األعضاء يف
الجامعة كاملة.
8 .8التوق�ف ع�ن اشتراط التس�جيل يف نقاب�ة
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الصحفيين للتمت�ع بصف�ة الصحف�ي عملا
باملعايري الدولية املعمول بها يف هذا الخصوص،
خاص�ة وأن ه�ذا الشرط الس�ائد يف ال�دول
العربي�ة يخال�ف الح�ق يف ع�دم اإلجب�ار عىل
االنتم�اء لجمعي�ة أو نقاب�ة وه�و م�ن الحقوق
املعرتف بها دوليا.
9 .9تدري�ب رج�ال األم�ن وال�درك على املعايير
والقواعد املتعلقة بالحريات والحقوق اإلعالمية
وكيفي�ة مب�ارشة صالحيات إنف�اذ القانون دون
التعرض لإلعالميني أو عرقلة عملهم وأنشطتهم
املهنية.
1010وج�وب توق�ف الحكوم�ات العربي�ة عن اس�تخدام
القان�ون واإلحال�ة للقض�اء كوس�يلة لتكمي�م أف�واه
وأصوات اإلعالميني ،وملنعهم من القيام بعملهم بحرية
أو ملحاس�بتهم على أعم�ال إعالمي�ة قام�وا بتنفيذها
بمهنية ووفق ضوابط ومعايري العمل اإلعالمي.
1111ينبغي على حكومات الدول العربية أن تتوقف
فورا عن العم�ل بالتدابير االحتجازية (القبض
والتوقي�ف) وبالعقوب�ات الس�البة للحري�ة
(الحب�س) يف جرائم النرش واإلعلام والصحافة.
وكذل�ك التوق�ف عن العم�ل بالغرام�ات املالية
الباهظة وغري املعقولة والتي من شأنها أن تعرقل
حرية ممارس�ة العمل اإلعالمي نتيجة التبعات
املالي�ة الثقيل�ة الت�ي ق�د تقع على اإلعالميني
بسبب ذلك.
1212العمل بفك�رة حرمة مقر وس�ائل اإلعالم املرئي،
واملس�موع واملقروء وااللكتورن�ي وتحريم دخولها
أو اقتحامه�ا م�ن قب�ل رج�ال األم�ن والرشط�ة
إال بع�د قي�ام أدل�ة واضح�ة ومعقول�ة تدعو إىل
االعتقاد الفعيل بممارس�ة أنش�طة جرمية وغري

1313أن تتوقف التنظيمات السياس�ية واملليش�يات
التابع�ة له�ا عن التع�رض لإلعلام واإلعالميني
ومنعهم من القيام بعملهم ،أو تهديدهم بالقتل أو
رضبهم بشكل سافر بسبب ما ينرشه اإلعالم من
مواد ق�د ال تتفق مع توجهاتهم ،وبالذات عندما
تك�ون ه�ذه التنظيم�ات والح�ركات عىل رأس
الحكومة ويف السلطة.
1414قيام املؤسسات اإلعالمية العاملة يف العالم العربي
بإقرار مدونات للس�لوك املهن�ي وأن تتوقف عن
ممارس�ة الرقابة املس�بقة وغري املهنية لحس�اب
املمارسة الواسعة والحرة للعمل اإلعالمي.

16 16إنش�اء قائم�ة إقليمي�ة س�وداء تض�م أه�م
الش�خصيات واملؤسسات واألجهزة والجهات
الت�ي تقرتف أو تدعو إىل انته�اكات متكررة
أو جس�يمة بح�ق اإلعالميين والحري�ات
اإلعالمي�ة أو تدع�و إىل تقييدها والحد منها.
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الملخص التنفيذي

إعالمي�ة داخله�ا وبق�رار قضائي مس�بب عىل
النحو املذكور.

1515من الرضوري أن تقوم منظمات حقوق اإلنسان
واملنظمات غري الحكومي�ة املدافعة عن اإلعالم
واإلعالميين يف العال�م العرب�ي باس�تخدام
اآللي�ات الدولية الخاص�ة ب�اإلرشاف والرقابة
على احرتام الدول لحقوق اإلنس�ان ،والتنس�يق
مع الهيئات العاملية ذات الخربة يف هذا املجال.
وكذلك التنسيق عىل املستوى اإلقليمي وتبادل
الخبرات واملعلوم�ات فيم�ا بينها إلنج�اح هذا
املسعى.

حرية تحت الهراوات

الفصل األول
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حرية تحت الهراوات

أما األسباب الدافعة لشبكة «سند» إلنشاء الربنامج
والقيام بعملي�ة رصد انتهاكات الحريات اإلعالمية
وتوثيقه�ا يف العال�م العرب�ي فتتمث�ل يف :التحقق من
مدى احرتام البلدان العربية للمعايري الدولية املعمول
به�ا يف مجال الحري�ات اإلعالمية وحقوق اإلنس�ان
ذات الصل�ة ،تعبئة الرأي الع�ام العربي والعاملي ضد
املمارس�ات املنطوية عىل انتهاكات لهذه الحريات
والحق�وق ،فهم أنماط االنتهاك الس�ائدة يف املنطقة
العربية وأس�بابها ،تقديم أدلة وأسس صالحة ملالحقة
مرتكبي االنتهاكات الجسيمة بحق اإلعالميني وملنع
الجن�اة من اإلفالت من العق�اب ،تحفيز اإلعالميني
عىل توثيق ما يتعرضون له من مشكالت وانتهاكات
ورفع وعيه�م بأهمية الحريات والحقوق اإلنس�انية
واإلعالمي�ة لهم لتمكينهم من القيام بعملهم بس�هولة
ويرس ونرش فك�رة الرصد والتوثي�ق العلمي واملنهجي
النتهاكات الحريات اإلعالمية يف العالم العربي.

رك�زت ش�بكة «س�ند» يف ه�ذا الع�ام على رص�د
االنتهاكات الجسيمة وسياسة اإلفالت من العقاب
واس�تخدام القان�ون والقض�اء لعرقل�ة الحري�ات
اإلعالمي�ة ،وه�ي ظاه�رة بات�ت ش�ائعة يف البلدان
العربي�ة ول�م يختلف واقعها عن م�ا كانت عليه قبل
الربي�ع العربي ،ولكنها تش�كل التح�دي األكرب أمام
الحري�ات اإلعالمية يف العال�م العربي .كما اهتمت
الش�بكة كذل�ك بالتغير ال�ذي ط�را عق�ب الربي�ع
العربي عىل مصادر انتهاكات حرية اإلعالم وحقوق
اإلعالميني يف العالم العربي ،فلم تعد هذه االنتهاكات
تقترص على الس�لطات واألجه�زة الرس�مية ولكنها
باتت تش�مل كذلك عىل أش�خاص غري رس�مية من
قيبل التنظيمات والحركات السياسية واملليشيات
التابعة لبعضها.

وق�د انتهزت ش�بكة «س�ند» فرص�ة الربي�ع العربي
والتحوالت الديمقراطية التي تجتاح املنطقة العربية
وللتع�رف عىل واقع الحري�ات اإلعالمية وما يطالها

يش�كل ه�ذا التقري�ر محاولة أوىل من جانب ش�بكة
«سند» ملأسسة عملية رصد وتوثيق انتهاكات حرية
اإلعلام يف العالم العربي ،وهي محاولة قابلة للتطور
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 .1مقدمة:
تأسست شبكة املدافعني عن حرية اإلعالم يف العالم
العربي «سند» يف عام  ،2012وذلك بمبادرة دعا إليها
ملتقي املدافعني عن حرية اإلعالم الذي قام بتنظيمه
مركز حماية وحرية الصحفيني يف األردن يف ديسمرب
م�ن الع�ام  .2011ومن بني أهم األهداف التي تس�عى
الش�بكة إىل تحقيقها رصد وتوثي�ق انتهاكات حرية
اإلعلام يف العال�م العربي بص�ورة منهجي�ة وعلمية،
ووفقا لألصول املتبعة عامليا يف مجال الرصد والتقيص
والتوثيق .وقد أنش�أت شبكة «س�ند» برنامجا لرصد
وتوثي�ق االنته�اكات الواقعة عىل اإلعلام يف العالم
العربي أطلقت عليه اسم «عني».

م�ن انته�اكات ولفه�م أس�بابها واتجاهاته�ا ،خاصة
بعد املطالبات املس�تمرة بالحرية وحقوق اإلنس�ان.
وارتأت الشبكة يف العام  2012أن تقوم برصد وتوثيق
انته�اكات حرية اإلعالم يف ثالث دول عربية وهي:
مصر ،وتون�س واألردن بش�كل منهج�ي وعلمي ومن
خلال آلي�ة دقيق�ة لرص�د ح�االت االنتهاك س�يتم
عرضه�ا يف منت التقري�ر الحقا ،بينما س�تقوم برصد
ه�ذه االنته�اكات يف باقي ال�دول العربية من خالل
وس�ائل اإلعلام والتقارير الدولي�ة واملحلية .عىل أن
تتوس�ع الش�بكة يف األعوام القادمة بال�دول العربية
املش�مولة بعملي�ة الرص�د العلم�ي واملنهج�ي لتغ�دو
كلها خالل أعوام قالئل مش�مولة به�ذه العملية التي
تعتمد يف األس�اس عىل فكرة الش�كاوى والبالغات.
وتأمل الش�بكة خالل خمسة أعوام أن يكون تقريرها
السنوي مستندا لهذه اآللية العلمية والدقيقة.

حرية تحت الهراوات
يف األعوام القادمة ولكن الشبكة تأمل أن تكون بعملها
هذا قد ساهمت فعال يف دعم الربيع العربي والتحول
نحو الديمقراطية والحرية التي تشكل حرية اإلعالم
عماده�ا وأساس�ها .ويتضمن ه�ذا التقري�ر بعد هذه
املقدمة عرضا للمسائل اآلتية:
•منهجية العمل وإعداد التقرير.
•انته�اكات الحريات اإلعالمية وحق�وق اإلعالميني
يف باقي الدول العربية :بانوراما عامة.
•واقع الشكاوى واالنتهاكات يف مرص.
•واقع الشكاوى واالنتهاكات يف األردن.
•واقع الشكاوى واالنتهاكات يف تونس.
•واقع االنتهاكات يف باقي الدول العربية.
•التوصيات.
 .2منهجية العمل وإعداد التقرير
شكلت تجربة مركز حماية وحرية الصحفيني يف آخر
عامني أساس ًا صلب ًا ومهما يف مجال رصد االنتهاكات
الواقعة عىل اإلعالم واإلعالميني وتوثيقها ،وقد سعى
املرك�ز بوصفه الجهة الحاضنة لش�بكة املدافعني عن
حرية اإلعالم يف العالم العربي إىل االستفادة من تلك
التجربة ،فاستعانت بالكثري من األدوات واألساليب
التي اس�تخدمها املركز يف مجال عمل الشبكة املتعلق
برصد االنتهاكات وتوثيقها.
لق�د جرى تش�كيل فرق للرصد يف ثلاث دول عربية
ه�ي األردن وتون�س ومصر ،وذل�ك بع�د إخضاعه�م
لربنام�ج تدريب�ي مكث�ف وعلى مرحلتين ،وق�د
حرصت الش�بكة على االس�تعانة بمنهجي�ة علمية
منضبطة لجمع املعلومات وتقيص الحقائق بش�أنها،
كما استهدفت الش�بكة يف عملية الرصد يف البلدان
الثالث�ة املس�تهدفة رص�د االنته�اكات الواقعة عىل
طي�ف واس�ع م�ن الحق�وق والحري�ات ذات الصلة
باإلعالم واإلعالميني.

76

وإىل جان�ب عملي�ة الرص�د املنهج�ي لالنته�اكات
الواقعة عىل اإلعلام واإلعالميني يف البلدان الثالثة
املذك�ورة أعلاه والت�ي اس�تهدفتها الش�بكة يف ه�ذا
العام ،قامت الشبكة كذلك برصد االنتهاكات التي
طالت الحري�ات اإلعالمية وحق�وق اإلعالميني يف
عموم الدول العربية وبمعنى آخر ،فإن عملية الرصد
والتوثي�ق الت�ي قام�ت به�ا الش�بكة يف الع�ام 2012
كانت عىل مستويني .املستوى األول تمثل يف عملية
رص�د مؤسس�ية ومتكامل�ة النته�اكات الحري�ات
اإلعالمي�ة يف ثلاث دول عربي�ة ،واملس�توى الثاني
شمل س�ائر الدول العربية األخرى ولكن ليس بصورة
ش�مولية ومؤسس�ية ومن خالل فرق رصد ،وإنما من
خلال عملي�ة جم�ع للمعلوم�ات عبر م�ا ينرش من
تقاري�ر ووس�ائل اإلعلام املختلفة بع�د التحقق منها
ومراجعتها علمي ًا ،ولكن دون أن تستند عىل استقبال
اس�تمارات ش�كاوى وبالغات ومتابعته�ا من خالل
عملي�ة اس�تقصاء ،باملعن�ى املس�تقر للكلم�ة .وفيما
يأتي ع�رض ملنهجية العمل التي طبقتها الش�بكة يف
ه�ذا الع�ام يف مجال رص�د االنته�اكات الواقعة عىل
اإلعلام واإلعالميين م�ع اإلش�ارة لإلط�ار املرجع�ي
القانوني والحقوقي الناظم لهذه العملية وما اعرتاها
من صعوبات وتحديات.
 :2/1تشكيل ش���بكة المدافعين عن حرية
اإلعالم وفرق الرصد التابعة لها
إيمان� ًا من مركز حماية وحرية الصحفيني بوجوب
إنش�اء حاضن�ة عربي�ة تعم�ل يف مج�ال الدف�اع
ع�ن الحري�ات اإلعالمي�ة وحق�وق اإلعالميين
على املس�توى اإلقليم�ي ،نظ�م يف ديس�مرب ع�ام
2011ملتق�ى للمدافعين ع�ن حري�ة اإلعلام،
وتمخض امللتقى عن فكرة إنش�اء شبكة للدفاع عن
حري�ة اإلعالم يف العال�م العربي ،وأوىص بأن يكون
املرك�ز بمثاب�ة املرجعية التنس�يقية لبناء الش�بكة،
وإلدارة أنش�طتها اليومي�ة وإدامة عمله�ا .وبالفعل

سعى املركز مع بداية العام  2012إىل اتخاذ التدابري
الالزمة إلنش�اء الشبكة .وبعد استكمال الرتتيبات
املناس�بة ،أعل�ن املركز يف منتص�ف العام  2012عن
والدة الش�بكة.

أما بالنسبة لفرق الرصد التي أنشأتها الشبكة لجمع
املعلومات يف كل من األردن ،وتونس ومرص ،فقد قامت
الش�بكة بإعداد هذه الفرق بش�كل علمي .ومنهجي،
ومن خالل برنامج تدريبي مكثف ومعمق .وقد تمثل
هذا الربنامج باختيار عدد من الصحفيني والقانونيني
يف كل من مرص وتونس ،وإخضاع املرش�حني إىل دورة
تدريبية أولية مدتها أربعة أيام ش�ارك فيها عدد من
املدربني املتخصصني يف مج�االت رصد االنتهاكات
الواقعة على اإلعالم واإلعالميني وحقوق اإلنس�ان،
بينما لم تقم الشبكة باإلجراء ذاته بالنسبة إىل فريق
األردن ،ألنه�ا اس�تعانت بفري�ق الرصد ال�ذي أعده
مرك�ز حماية وحرية الصحفيني منذ س�نوات ،وكان
يعمل عىل رص�د هذا النوع من االنتهاكات وتوثيقها
يف إط�ار وح�دة «عين» الت�ي أنش�أها املرك�ز لرصد

وبعد اختيار نواة فرق الرصد يف كل من تونس ومرص،
قامت ش�بكة «س�ند» بتنظي�م دورة متقدمة ضمت
فريق الرصد التونيس ،واملرصي واألردني ،وقد ركزت
ال�دورة على تزويد الراصدي�ن باملهارات األساس�ية
لجمع املعلومات ،ومقابلة الضحايا والشهود واملوظفني
الرسميني ،وتعبئة استمارات الشكاوى والبالغات،
وتحلي�ل البيان�ات وإع�داد تقاري�ر الح�االت .كما
ج�رى التواف�ق يف هذه ال�دورة عىل آلي�ة عمل الفرق
والتنس�يق بينها وبني الجهة الحاضنة للش�بكة وهي
مركز حماية وحرية الصحفيني.
وق�د خضعت فرق الرصد عقب إنش�ائها إىل متابعة
علمي�ة ويومي�ة حثيث�ة م�ن قب�ل الش�بكة ،والجهة
الحاضن�ة له�ا والشركاء املحليين يف كل م�ن تونس
مرص .وقد تمثل الهدف األساس من وراء هذه املتابعة
بالحرص عىل جودة عمليات الرصد ،وإدامة الطابع
املؤسسي واملنهجي لها .عالوة عىل متابعة ما يتعرض
له اإلعالمي�ون من انته�اكات لحرياته�م اإلعالمية
وحقوقهم اإلنس�انية أثناء ممارس�تهم لعملهم بصورة
يومي�ة ،خاص�ة يف ظ�ل ظاه�رة ازدي�اد االنتهاكات
الجس�يمة عليه�م وعىل حرياتهم يف الدول املش�مولة
بعملية الرصد يف هذا العام.
 :2/2الدول المستهدفة
ذك�ر يف أكثر من موضع يف ه�ذا التقري�ر ،أن برنامج
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ويف إط�ار برنامج رصد وتوثيق االنته�اكات الواقعة
على اإلعلام «عين» املتفرع ع�ن الش�بكة ،قامت
الش�بكة بالعم�ل عىل رص�د وتوثيق االنته�اكات يف
س�ائر ال�دول العربي�ة ،وذل�ك م�ن خلال عمليتين
مختلفتني تتمثالن برصد االنتهاكات التي وقعت يف
الدول العربية بش�كل عام من خالل جمع املعلومات
عرب ما يصدر من مواقف وتقارير ومواد إعالمية حول
هذه االنتهاكات وبرصد منهجي ومؤسيس من خالل
فرق للرصد أنشأتها الشبكة يف دول عربية ثالث هي
األردن ،مرص ،وتونس فيما يخص عملية الرصد العام
التي اس�تهدفت جم�ع معلوم�ات ح�ول انتهاكات
اإلعالم يف سائر الدول العربية ،فقد جرت من خالل
باحثني اس�تخدمتهم الشبكة لهذه الغاية أما أسلوب
عمل هؤالء الباحثني ،فسيجري عرضة الحق ًا.

وتوثيق انتهاكات اإلعالم واإلعالميني يف األردن.
وق�د عق�دت الش�بكة دورة أولي�ة يف كل م�ن تونس
ومصر ،وقامت بنتيجتها ،ويف ضوء قيام املش�اركني
فيه�ا باملهم�ات الت�ي ج�رى تكليفه�م به�ا والنتائج
التي توصلوا إليه�ا ،اختيار نواة فريق الرصد املرصي
والتونيس ،وقد عقدت دورة إعداد الفريق املرصي يف
القاهرة يف شهر حزيران مع عام  ،2012بينما التأمت
دورة الفريق التونيس يف شهر تموز من العام ذاته.

حرية تحت الهراوات
رص�د وتوثي�ق االنته�اكات الواقع�ة على اإلعلام
«عني» املتفرع عن شبكة املدافعني عن حرية اإلعالم
يف العالم العربي «سند» ،يستهدف رصد االنتهاكات
التي تطال الحري�ات اإلعالمية وحقوق اإلعالميني
يف البلدان العربية جميعها.
ولكن عملية الرصد تنقسم إىل شقني :شق ال يعتمد عىل
إنش�اء فرق رصد محلية واس�تقبال شكاوى وبالغات
والتحق�ق مما جاء فيها من خالل طرق التقيص وجمع
املعلومات ،وشق آخر يعتمد عىل بناء فرق رصد محلية
يف ع�دد من ال�دول العربية تتلقى ش�كاوى وبالغات
وتتابعها بش�كل منهجي وعلمي منضبط .ومن املأمول
أن تنش�ئ الش�بكة يف كل عام فريقين إىل ثالثة فرق
محلي�ة للرصد والتوثيق وقد اختارت الش�بكة يف عام
 2012ك ً
ال من األردن ،وتونس ومرص.
أما س�بب اختيار األردن ،فيتمثل يف أنها البلد الذي
اكتس�بت فيه الجهة الحاضنة للشبكة مركز حماية
وحرية الصحفيني .خربتها يف مجال الرصد والتوثيق
وقد أسس�ت في�ه وحدة للقيام بهذا العمل ،وتش�كل
تجربته�ا الخاصة باألردن أساس� ًا راس�خ ًا تس�تلهمه
الشبكة يف عملها املتعلق برصد انتهاكات اإلعالم.
ووق�ع االختيار عىل تونس ومصر ألنهما من بلدان
الربيع العرب�ي وتعرضا لعملي�ة انتقال ديمقراطي،
األم�ر ال�ذي يجع�ل عملي�ة الرص�د والتوثي�ق أكرث
سهولة وإلحاح ًا يف آن واحد .فهي أكرث سهولة لزوال
نظم حكم ش�مولية مس�تبدة .كانت تض�ع عراقيل
يف وج�ه الجه�ود الرامي�ة إىل رص�د االنته�اكات
وتوثيقه�ا.
كم�ا أن املن�اخ الذي يس�ود هاتين األوليتني أصبح
مواتي� ًا للقي�ام بذلك .وه�ي أكرث إلحاح� ًا ألن الربيع
العرب�ي والح�راكات الش�عبية والجماهريي�ة فيهما
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صحبته�ا انته�اكات جس�يمة للحري�ات اإلعالمية
وحقوق اإلنسان.
ومن األس�باب األخرى األساس�ية الداعية الختيار
هاتني الدولتين محاولة معرفة تأثير الربيع العربي
فيهم�ا على واق�ع الحري�ات اإلعالمي�ة وحق�وق
اإلعالميني اإلنس�انية ،وعىل حجم التغيري الذي طرأ
عليه�ا .وهي مس�ألة مهم�ة ،خاص�ة وأن البيئة التي
س�ادت عق�ب التح�والت الديمقراطي�ة يف هذي�ن
البلدين ليس�ت هي ذاتها الت�ي كانت موجودة قبل
ذل�ك .واأله�م من ذل�ك كله تحدي�د مص�ادر الخطر
والتهدي�د التي قد تنطوي عىل انتهاكات للحريات
اإلعالمية وحقوق اإلعالمية.
وعىل أي حال ،فإن الشبكة يف األعوام املقبلة ستوسع
م�ن دائ�رة الرص�د ال�ذي يعتمد على ف�رق راصدين
واس�تقبال ش�كاوى وبالغات لتش�مل بلدان ًا عربية
أخرى.
 :2/3الحقوق والحريات المشمولة بالرصد
ال تقوم ش�بكة «سند» من خالل برنامج رصد وتوثيق
االنته�اكات الواقع�ة عىل اإلعالم «عين» إال برصد
االنته�اكات الت�ي تق�ع على الحق�وق والحري�ات
اإلنس�انية املعرتف بها لس�ائر األش�خاص بمن فيهم
اإلعالميون ،باإلضافة طبع ًا إىل الحريات اإلعالمية،
وال يس�عى برنامج «عني» إىل رصد االعتداءات التي
تنال من هذه الحقوق والحريات إال إذا كان سببها أو
الباعث إليها ممارسة العمل اإلعالمي .وبمعنى آخر،
فإن الحقوق والحريات املس�تهدفة بالرصد والتوثيق
من جانب الش�بكة يف إطار برنامج «عني» هي التي
يجري االعتداء عليها بمناس�بة ممارسة اإلعالميني
لعمله�م وأنش�طتهم ،ويه�دف برنامج «عين» التابع
لش�بكة املدافعني عن حرية اإلعالم يف العالم العربي
«س�ند» إىل رصد وتوثيق االنته�اكات التي تقع عىل

الحقوق والحريات اآلتية.

ويقصد بالتعذيب أي س�لوك س�واء أكان إيجابي ًا أم
س�لبي ًا ،يلحق باملعتدى عليه أمل ًا جس�دي ًا ،أو نفسي ًا أو
عقلي� ًا ش�ديد ًا ويرتكبه ،أو يس�كت علي�ه أو يحض
عليه شخص رسمي أو أي شخص آخر يعمل لصالحه
أو لحس�ابه أو باتف�اق معه ،ويس�تهدف املعتدي منه
الحصول عىل معلومات أو إق�رار ،أو معاقبة املعتدى
علي�ه عىل عمل اقرتف�ه ،أو تخويف�ه ،أو إرغامه عىل
س�لوك أو التمييز ض�ده .فالتعذيب به�ذا املعنى قد
يقع م�ن خالل رضب إعالم�ي ،أو احتجازه وحرمانه
م�ن حريته مل�دة طويلة دون س�ند قانوني يف ظروف
س�يئة وغري إنس�انية ،أو ممارس�ة تهديد عليه بقتله
ه�و أو أحد أفراد أرست�ه ،أو تهدي�ده باالعتداء عليه
جس�دي ًا أو نفس�ي ًا أو على ش�خص ثال�ث يتصل به
بقرابة ما ،أو من خلال االمتناع عن تزويده بالطعام
عند احتجازه أو حرمانه من النوم.
أم�ا بالنس�بة إىل املعامل�ة أو العقوبة القاس�ية أو الال
إنس�انية ،فه�ي خض�وع اإلعالم�ي إىل س�لوك ما من
ش�أنه أن يلح�ق ب�ه أمل� ًا جس�دي ًا أو نفس�ي ًا أو عقلي� ًا
شديد ًا ،ويصدر عن شخص رسمي أو أي شخص آخر
يعمل لحسابه أو باالتفاق معه.

أم�ا املعامل�ة أو العقوب�ة املهين�ة ،فتعن�ي إلح�اق ألم
جس�دي ،أو نفسي أو عقلي بإعالمي به�دف الحط
م�ن ق�دره أو س�معته أو كرامت�ه أم�ام نفس�ه أو أمام
اآلخرين.
وتجدر اإلشارة إىل أن هناك انتهاكات مركبة تنطوي
عىل اعتداء عىل أكرث من حق يف الحالة الواحدة كأن
يش�كل االعتداء تعذيب ًا واحتجاز ًا تعس�في ًا يف آن مع ًا،
أو على معاملة ال إنس�انية وحرمان غير قانوني من
الحرية يف الوقت ذاته.
 :2/3/2الحق في الحرية الشخصية واألمان
تق�ر الصك�وك الدولي�ة لحق�وق اإلنس�ان ح�ق كل
إنس�ان بالحرية الش�خصية واألمان ويع�د هذا الحق
من الحقوق األساس�ية التي ال يجوز حرمان اإلنسان
منه إال لس�بب قانوني أو بش�كل غري تعس�في .وقد
يتخ�ذ الحرمان م�ن الحرية أكرث من ش�كل أو صورة،
فق�د يك�ون قبض� ًا ،أو توقيف� ًا أو حبس� ًا ،وق�د يكون
حجز ًا للحرية دون أن يتوافر أي وصف من األوصاف
املذكورة.
يقصد بالقبض حرمان اإلنسان من حريته الشخصية
وتقييدها ألغراض االستدالل والتحقيق ويتم القبض
يف الع�ادة يف إط�ار االش�تباه بارتكاب فع�ل جنائي،
ويق�وم ب�ه رج�ال الضابط�ة العدلي�ة (األم�ن العام)
ألغ�راض جمع األدل�ة والتحقيق يف جريم�ة ما ،وهو
مشروط يف القانون األردني ـ عىل س�بيل املثال ـ بأن
ال يتجاوز ( )24س�اعة ،ويجب أن يدعو إليه أس�اس
معقول وينص عليه القانون.
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 :2/3/1الح���ق ف���ي ع���دم الخض���وع إل���ى
التعذيب أو لمعاملة أو عقوبة قاس���ية أو
ال إنسانية أو مهينة
م�ن الحقوق األساس�ية التي يس�عى برنام�ج «عني»
إىل رص�د وتوثيق االنتهاكات الت�ي تقع عليها الحق
يف ع�دم الخض�وع إىل التعذيب أو لغيره من رضوب
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الال إنسانية أو املهينة،
خاصة بعد ازدياد عدد االنتهاكات التي تنطوي عىل
اعتداءات بدنية ولفظية جسيمة عىل اإلعالميني يف
السنوات األخرية سواء من جهات رسمية أم خاصة.

وين�درج ضم�ن املعامل�ة أو العقوبة القاس�ية أو الال
إنس�انية .التهديد أو االحتجاز ألسباب غري معروفة
أو التدخلات والضغ�وط الت�ي م�ن ش�أنها أن تلحق
ترهيب ًا أمل ًا باإلعالمي.

حرية تحت الهراوات
أما التوقيف ،فيعني احتجاز اإلنسان وتقييد حريته
من قب�ل املدعي الع�ام أو املحكمة يف إطار االش�تباه
بارت�كاب ه�ذا الش�خص جريم�ة م�ا أو يف إط�ار
محاكمته عن جرم أس�ند إليه ارتكاب�ه .ويف األحوال
جميعها ،يكون التوقي�ف مرشوط ًا برشوط أهمها :أن
يك�ون منصوص ًا عليه يف القانون ،وأن يجري وفق ًا له،
وأن يكون رضوري ًا ومتناس�ب ًا مع الغاية التي رشع من
أجله�ا وأن يخضع قرار التوقي�ف إىل إمكانية الطعن
قضائي ًا به.
أما الحبس فيعني تقييد حرية فرد ما أو حرمانه منها
بمقتىض عقوبة صادرة بحقه بقرار قضائي.
فالحرم�ان م�ن الحري�ة يش�كل إج�راء اس�تثنائي ًا،
ويج�ب أن ال يت�م اللجوء إلي�ه إال يف أضيق الحدود،
وعىل أس�اس رشوط ومعايري ش�ديدة الدقة ومحددة
تحدي�د ًا وافي� ًا .وأي تقيي�د للحري�ة الش�خصية أو
احتجاز للش�خص يف غير هذه الح�االت .باإلضافة
إىل ح�االت الحج�ر الصحي أو الحرم�ان من الحرية
بس�بب م�رض نفيس أو عصبي ال ب�د أن يتوافر فيها
ً
وفق�ا للمعايري الدولية لحقوق
الرشوط املذكورة ،يعد
اإلنسان حرمان ًا غري مرشوع من الحرية.
فالحرمان غري القانوني من الحرية هو تقييد الحرية
لس�بب ليس منصوص ًا عليه يف القانون ،أما الحرمان
التعس�في م�ن الحرية عن�د عدم تواف�ر أي رشط من
رشط�ي الضرورة والتناس�ب ويف كال الحالتني ،يعد
حرمان للشخص من حريته محظور ًا بموجب قانون
حق�وق اإلنس�ان ال�دويل .وينبغ�ي التأكي�د على أن
حرمان اإلعالمي من حريته بسبب يتعلق بممارسته
لعمله يعد محظور ًا يف القانون الدويل سواء أكان قبض ًا
أم توقيف ًا أم حبس� ًا ،ألن س�لب الحري�ة مهما كانت
مدته قصرية بس�بب ممارس�ته الحريات اإلعالمية
ليس مقبو ً
ال بموجب القان�ون املذكور .فاإلعالمي ال
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يج�وز أن يتعرض مطلق ًا ألية صورة من صور الحرمان
م�ن الحري�ة أو االحتج�از ،أو بأي ش�كل كان أو ألية
مدة ومهما كان املكان ،بس�بب عمل ق�ام به أو مادة
نرشها يف س�ياق ممارسته لعمله ومبارشته للحريات
اإلعالمية.
 :2/3/3الحق في الحياة
يش�كل الح�ق يف الحياة الحق األس�مى م�ن الحقوق
التي يتعني عدم انتهاكها بسبب ممارسة اإلعالميني
لحرياته�م اإلعالمي�ة وأعماله�م .وه�و م�ن الحقوق
املكفول�ة يف امل�ادة ( )6م�ن العه�د ال�دويل الخ�اص
بالحقوق املدنية والسياسية ،فال يجوز التعرض لحياة
أي فرد بما يف ذلك اإلعالمي بسبب ممارسته لعمله،
ونش�اطه وحرياته اإلعالمية ،فهو م�ن الحقوق التي
ال يجوز املساس بها وال يجوز أن تتعرض ألي انتهاك
كنتيجة ألي نش�اط إعالمي ،كما ال يحوز أن يتعرض
اإلعالمي�ون لتهدي�د بقتلهم أو حرمانه�م من حياتهم
بمناسبة أدائهم لعملهم.
 :2/3/4حرية الرأي والتعبير واإلعالم
يشكل الحق يف حرية الرأي والتعبري أحد أهم الحقوق
األساس�ية املالزم�ة لعم�ل الصحفيين واإلعالميني،
فلي�س متص�ور ًا أن يتمك�ن اإلعالمي�ون م�ن مبارشة
أعمالهم وأنش�طتهم عىل النحو املطلوب إذا لم يكفل
حقه�م يف حري�ة ال�رأي والتعبير ،ويعن�ي الح�ق يف
حرية الرأي والتعبري يف سياق العمل اإلعالمي حرية
املش�تغلني يف قطاع اإلعالم بشتى أش�كاله ووسائله
باإلفص�اح ع�ن آرائهم وم�ا تتوافر لهم م�ن معلومات
بحري�ة ودون أن ترتت�ب عليه�م أي�ة تبعة م�ن جراء
ذلك.
كم�ا أن�ه يش�مل حقه�م يف التم�اس س�ائر رضوب
املعلوم�ات ونقله�ا ،وتداوله�ا وإش�اعتها بحري�ة
وانسيابية.

فالح�ق يف حرية ال�رأي والتعبير يحم�ي املعلومات
املتوافرة لدى اإلعالميني ،ومصادرها وس�ائر وس�ائل
التعبري عنها.

وال تقتصر ش�بكة «س�ند» يف برنامجه�ا على رص�د
وتوثي�ق االنته�اكات التي قد تصدر من الس�لطات
العامة فحس�ب ،ولكنه�ا ترصد كذل�ك االنتهاكات
واالعت�داءات الت�ي يقرتفه�ا أش�خاص عادي�ون أو
هيئات خاصة أو أشخاص عاملني يف وسائل اإلعالم
املختلف�ة كرؤس�اء التحري�ر ،وق�د أدت املمارس�ة
املتعلق�ة بعرقلة التمتع الفعلي بحرية الرأي والتعبري
وحري�ة اإلعلام إىل ب�روز ظاه�رة التقيي�د الذات�ي
أو (الرقاب�ة الذاتي�ة) ،بحي�ث أضح�ى اإلعالمي�ون
يح�ددون مس�احة الحري�ة الخاص�ة به�م يف ض�وء
معرفته�م باملس�موح به أو م�ا يطلق علي�ه «الخطوط
الحم�راء» التي ال يقبل تجاوزها ألس�باب دينية ،أو
سياسية ،أو ثقافية أو اجتماعية .وهي ظاهرة تشكل
تهديد ًا لحرية اإلعالم ،وتس�عى الش�بكة إىل رصدها
من خلال برنامج رصد وتوثيق االنته�اكات الواقعة
عىل اإلعالم «عني».
 :2/3/5حق الحصول على المعلومات
يش�كل حق الحص�ول عىل املعلومات أح�د املكونات
الرئيس�ة للحق يف حرية الرأي والتعبري .فهذا األخري

تق�وم فك�رة ح�ق الحصول على املعلوم�ات عىل حق
كل ش�خص ب�أن يحص�ل على املعلوم�ات املوج�ودة
ل�دى الس�لطات العام�ة ألن ه�ذه األخيرة مؤتمنة
عليه�ا .وه�ي ـ أي املعلومات ـ ليس�ت مل�ك ًا للدولة
ولس�لطاتها العام�ة ولكنه�ا تحصل�ت عليه�ا بحك�م
أنش�طتها ،ومهامها ووظائفه�ا .وتقتىض حرية الرأي
والتعبير وحري�ة اإلعلام والديمقراطي�ة أن تك�ون
ه�ذه املعلوم�ات متاح�ة للعم�وم وفق مبدأ الكش�ف
األقىص والعلن�ي عنها .فينبغي أن يكون الوصول إىل
ه�ذه املعلومات والحص�ول عليها مكف�ول يف القانون
واملمارسة .ويتعني كذلك أن يكون لإلعالميني وضع ًا
خاص� ًا فيم�ا يتعلق بهذه املس�ألة وحتى يتس�نى لهم
تعزيز الديمقراطية داخل الدولة.
وقد كفل القانون األردني حق الحصول عىل املعلومات
من خالل قانون ضمان حق الحصول عىل املعلومات،
الذي يشترط تقديم طلب للحصول عىل املعلومات
إىل الهيئة املعنية به .ويتضمن تدابري محددة للطعن
يف ق�رار رف�ض االس�تجابة للطلب .وبالرغ�م من أن
القان�ون يتضمن هنات وثغ�رات عديدة ،ويتعارض
إىل ح�د كبير مع حق الحص�ول على املعلومات كما
أقرت به صكوك دولية مختلفة ومع املعايري واملبادئ
التي أعلنها مقرر األمم املتحدة الخاص بحرية الرأي
والتعبير بش�أنه ،إال أن�ه يتوج�ب على اإلعالميني
االطالع علي�ه ،وذلك لتقديم طلب�ات للحصول عىل
معلوم�ات وفق ًا لألص�ول واإلج�راءات املدرجة فيه،
ف�إذا كان القان�ون املذكور يش�كل بحد ذات�ه انتهاك ًا
لحق الحصول عىل املعلومات ،إال أنه ينبغي أن يبادر
اإلعالميون إىل تقديم طلبات للحصول عىل معلومات
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وم�ن األش�كال املألوفة النته�اك حري�ة اإلعالميني
يف ال�رأي والتعبري :فرض الرقابة املس�بقة ،واملنع من
النشر أو إذاع�ة أو عرض م�ادة ما ،وحج�ب املواقع
اإللكرتونية ،واملص�ادرة بعد الطبع ،والخضوع ملعاملة
قاس�ية أو ال إنس�انية بس�بب م�ادة منش�ورة ،وعدم
املس�اواة بين اإلعالميين أنفس�هم أو بين الهيئات
اإلعالمية ذاتها ،والتعرض لتهديد أو اعتداء بمناسبة
نرش مادة إعالمية وإخضاع ممارسة العمل اإلعالمي
للحصول عىل ترخيص مسبق أو رفضه.

يشمل بحسب االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان،
حق التماس سائر رضوب املعلومات بما يف ذلك طبع ًا
املعلوم�ات املوجودة تحت يد الس�لطات والهيئات
العامة أو املتوافدة لديها.

حرية تحت الهراوات
وفق� ًا لهذا القانون حتى يك�ون رصد االنتهاك الواقع
عىل حق الحصول عىل املعلومات أيرس وأكرث وضوح ًا
وتحديد ًا.
وم�ن امله�م التنويه إىل أن أكرث ال�دول العربية لم تقر
قوانني لحق الحصول عىل املعلومات ،ففي تونس أقر
ه�ذا القان�ون ،ولكن ال توجد آلي�ات فاعلة لتطبيقه
وإنف�اذه ،ويف مرص هناك مشروع قانون قيد البحث
لعرضه عىل الربملان.
 :2/3/6الحق في المحاكمة العادلة
من املوضوعات املهمة التي اس�تدعت انتباه شبكة
«س�ند» يف الع�ام  2012موض�وع املحاكم�ة العادل�ة
وضماناته�ا يف القضاي�ا املرفوع�ة ض�د اإلعالميين
بش�أن م�واد إعالمية قام�وا بنرشه�ا أو بعرضها ،أو يف
الحاالت الت�ي تعرض فيها اإلعالمي�ون النتهاكات
جسيمة مثل القتل ،والتعذيب ،واملعاملة القاسية ولم
تقم الس�لطات العامة بمالحقة الجناة ومحاكمتهم،
فالحق يف محاكمة عادلة يثبت لإلعالمي مشتكي ًا أو
مشتكى عليه ،مدعي ًا أو مدعى عليه.
وتتمحور االنته�اكات التي تطال الحق يف املحاكمة
مدعى
مش�تكى أو
العادل�ة عندما يك�ون اإلعالميون
ً
ً
عليه�م بتأثير املفاهي�م الثقافي�ة ،واالجتماعي�ة
والسياس�ية الس�ائدة على القض�اة .فعندم�ا يتناول
اإلعالمي�ون موضوع�ات حساس�ة بالنس�بة
للمجتمعات العربي�ة بالنقد يف املواد التي ينرشونها،
ق�د يتعرض�ون يف بع�ض الح�االت إىل املالحق�ة
واملحاكم�ة أمام املحاكم بحج�ة أنهم انتهكوا األخالق
العام�ة أو النظ�ام أو اآلداب ،أو مس�وا بش�خصيات
تاريخية أو سياس�ية .واملالحظ أن ع�دد ًا من القضاة
يف دول عربية عديدة ينظ�رون إىل هؤالء اإلعالميني
بأنهم تعدوا عىل الس�ائد يف ثقاف�ة مجتمعاتهم .وهي
مس�ألة تتعارض مع كل من :قرينة الرباءة املفرتضة،
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واملس�اواة بين جهت�ي االته�ام والدف�اع ،والح�ق يف
النظ�ر املنصف والحياد يف نظ�ر الدعوى .وهي كلها
م�ن مكونات الح�ق يف املحاكمة العادل�ة كما تكلفه
القوانني الوطنية والقانون الدويل.
ويالح�ظ باملقاب�ل أن هن�اك سياس�ة إفلات م�ن
العق�اب يف الحاالت التي يتع�رض فيها اإلعالميون
إىل انته�اكات جس�يمة م�ن قبي�ل القت�ل ،وحج�ز
الحري�ة ،والتعذي�ب واملعامل�ة القاس�ية أو اللا
إنس�انية .وهي سياس�ة تتناقض مع ضمانات الحق
يف املحاكم�ة العادل�ة التي تس�توجب ح�ق الوصول
إىل القضاء والنظر املنصف بالنس�بة إىل ضحايا هذه
االنتهاكات.
 :2/3/7الحق في الخصوصية
تش�مل قائمة الحق�وق الت�ي تقوم ش�بكة املدافعني
ع�ن حرية اإلعالم برصد االنته�اكات الواقعة عليها
وتوثيقه�ا الح�ق يف الخصوصي�ة بم�ا يف ذل�ك الحق
يف حرم�ة الحي�اة الخاص�ة والعائلي�ة ،فق�د يتعرض
اإلعالمي�ون إىل مداهم�ة مس�اكنهم أو أماكن عملهم
سواء لتفتيشها أو ألي سبب آخر بمعرض ممارستهم
للعم�ل اإلعالم�ي .وق�د يتعرض�ون كذل�ك للنيل من
سمعتهم أو سمعة أفراد أرسهم ،أو تهديدهم باإلعالن
ع�ن خصوصي�ات حياته�م الخاص�ة أو األرسي�ة.
وم�ن األمثلة على ذلك أن تق�وم الس�لطات العامة.
بالكش�ف ع�ن األرسار الخاصة بأح�د اإلعالميني أو
بتهدي�ده ملنع�ه من نرش مادة ما .وبصرف النظر عن
كون هذا الس�لوك ينطوي عىل معاملة سيئة باملعنى
اعتداء عىل حرمة
املحدد سابق ًا ،إال إنه كذلك يشكل
ً
حياته الخاصة.
فانته�اك الحق يف حرمة الحي�اة الخاصة ال يجوز أن
تتخ�ذ الهيئ�ات العاملة يف القطاعين العام الخاص
منه وس�يلة لعرقل�ة أداء اإلعالميني لعمله�م ،أو أداة

لتقييد الحرية اإلعالمية والنيل منها .ولهذا السبب،
قامت الش�بكة من خالل برنامج «عني» بإدخال هذا
الحق ضمن الحقوق التي يرصدها ويعتربها انتهاك ًا،
وذل�ك ألهمي�ة احرتام�ه وكفالت�ه يف تيسير التمتع
الفعيل بالحرية اإلعالمية وبحرية الرأي والتعبري من
جانب اإلعالميني ووسائل اإلعالم املختلفة.

لق�د طور برنام�ج «عني» لرصد وتوثي�ق االنتهاكات
الواقع�ة على اإلعلام ع�دد ًا م�ن الوس�ائل لجم�ع
املعلوم�ات والتحقق منها بغي�ة إثبات وقوع مختلف
االنته�اكات وم�ن أه�م ه�ذه األدوات :اس�تمارة
الش�كوى ،اس�تمارة البالغ واس�تمارة الرصد الذاتي،
وه�ي كله�ا تتعلق بح�االت تخ�ص مزاعم أو ش�بهة
انتهاك .ويستقي الربنامج معلوماته وأدلته كذلك من
وثائ�ق أخرى مثل الترصيحات الرس�مية ،والتقارير
الوطني�ة والدولية التي تتعل�ق بالحريات اإلعالمية
وبحقوق اإلنس�ان ،وم�ن خالل املقابالت ،والش�هود،
والقرائن املحيطة بالحالة وسياقاتها.
إن نج�اح أي�ة عملي�ة من عملي�ات الرص�د وتقيص
الحقائ�ق يعتمد بش�كل أس�ايس وكبري عىل أس�لوب
الرصد ذاته ،واملصادر التي يتم االستعانة بها لتقيص
الحقائ�ق وجم�ع األدل�ة بش�أن مزاع�م وادع�اءات

فعملي�ة الرص�د وتقصي الحقائ�ق تتخ�ذ أكثر م�ن
أس�لوب أو ش�كل فق�د تك�ون م�ن خلال زي�ارات
ومقابالت ميدانية ،أو إنشاء مجموعات عمل وفرق
رص�د لجمع األدلة واملعلومات وتوثيقها ،أو من خالل
زي�ارة أماك�ن االحتج�از ومراقبته�ا ،أو م�ن خالل ما
يصدر يف وسائل اإلعالم املختلفة وترصيحات أجهزة
الدول�ة ،فثمة أس�اليب ووس�ائل مختلف�ة ومتعددة.
ولكن هذه األساليب كلها يجب أن تستخدم بحرفية
ومهني�ة عالية ،فالفارق األس�ايس بني عملية الرصد
وتقيص الحقائق وبني إج�راء التحقيقات اإلعالمية
الخاص�ة بحقوق اإلنس�ان هو أن هذه ال تس�تند عىل
فهم ح�ريف ملعايري حقوق اإلنس�ان الدولي�ة .وبمعنى
آخر ،فإن شبكة املدافعني عن حرية اإلعالم يف العالم
العربي تستعني يف رصدها النتهاكات حرية اإلعالم
وحق�وق اإلعالميين بفه�م دقي�ق وعمي�ق للمعايري
الدولية لحقوق اإلنس�ان ،ولكن هذه املعايري يف نطاق
عملي�ة الرص�د ال تطب�ق بش�كل ص�ارم ،فقلي�ل من
املرونة رضوري من أجل تحديد طبيعة عملية تقيص
الحقائق وأساليبها ومضمونها.
هذا ما يخص أس�اليب وأش�كال الرص�د .أما مصادر
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 :2/4جمع المعلومات والتحقق منها
إن رص�د االنته�اكات التي يتعرض له�ا اإلعالميون
لي�س باألمر اليسير ،فه�و بال�غ الصعوب�ة والتعقيد.
وهن�اك أس�باب عدي�دة ومختلف�ة تق�ف وراء ذلك
أهمها :سياس�ة عدم اإلفصاح ع�ن االنتهاكات لدى
اإلعالميين ،طريقة ارتكاب بعض االنتهاكات مثل
التهدي�د م�ن خالل الهات�ف أو اإليمي�ل أو تعليق يف
موق�ع إلكرتون�ي ،أو الرقابة املس�بقة م�ن قبل رئيس
التحري�ر أو التعرض العتداء بدني أو لفظي من قبل
أشخاص مجهويل الهوية ...إلخ.

موضوعها انتهاكات للحقوق اإلنس�انية لإلعالميني
ولحرياته�م اإلعالمية فاألس�اليب املتبعة يف عملية
جم�ع األدل�ة وتقصي الحقائق لها دور مه�م يف نجاح
العملي�ة برمتها .فقد تكون زي�ارة صحفي محروم من
حريته أو مقبوض علي�ه كافية إلثبات الحالة .وقد
تجري عملية الرصد وتقيص الحقائق يف حالة إعالمي
يحاكم بمناسبة تقرير حرره ونرشه ،من خالل عملية
مراقب�ة املحاكم�ة ،والت�ي ق�د تكون كافي�ة لوحدها
للتحقق من أن محاكمت�ه تفتقر لضمانات املحاكمة
العادل�ة وأن غايتها النيل منه وليس إحقاق الحق .أما
يف حالة خضوع صحفي ما إىل التعذيب ،فربما يكون
تقرير الطبيب كافي ًا للقول بوقوع االنتهاك فع ً
ال.

حرية تحت الهراوات
الحص�ول على املعلوم�ات واألدل�ة ،فه�ي ليس�ت
األدوات الت�ي تس�تخدم يف عملي�ة الرص�د ،ولكنه�ا
املنابع التي تس�تمد منها املعلوم�ات واألدلة للتحقق
م�ن مزاعم االنته�اكات .فإذا تقدم إعالمي بش�كوى
يزع�م فيها أنه تعرض النتهاك أحد حقوقه ،فإن هذا
االدعاء أو الزعم سيخضع إىل عملية فحص وتحقيق،
فرواي�ة الضحي�ة للوقائ�ع أو رواي�ة مق�دم الش�كوى
ليس�ت كافية لوحدها للقول بوقوع انتهاك .فيصار
من خالل عملية الرصد والتحقق إىل جمع املعلومات
املتاحة ،وتحليلها وتقييمها بغية الوقوف عىل الواقع
الفعلي .ويت�م اللج�وء يف الع�ادة يف عملي�ة التحق�ق
وجمع األدلة إىل أس�لوب واس�ع وم�رن ،ولكن ينبغي
يف األحوال جميعها أن تكون العملية حساس�ة لصحة
األدلة ومصداقيتها.
فإذا تقدم صحفي بش�كوى بتعرض�ه إىل التعذيب أو
احتجاز تعس�في أو غير قانوني ،فيج�ب أن تتوجه
عملي�ة تقصي الحقائ�ق إىل األدلة املب�ارشة واألكرث
صدقي�ة مثل ش�هود ش�اهدوا الحالة بأعينه�م .ولكن
أفضلي�ة اللج�وء إىل ه�ذا املص�در ال تعن�ي إس�قاط
أي دلي�ل آخ�ر ألن النه�ج املتب�ع يف تقصي الحقائق
واالس�تقصاء يجب أن يكون مرن� ًا .ففي الحالة التي
يزع�م فيه�ا الصحفي أنه تع�رض إىل تعذيب ،يجري
ابت�داء تحلي�ل الحال�ة ،وتحدي�د رأي أويل بش�أن
ً
انطوائها عىل انتهاك ،ثم تجري عملية متبرصة حول
املصادر املمكنة للمعلوم�ات واألدلة .ويف العادة ،تتم
عملية إعداد املصادر املمكنة من خالل دراسة الحالة
وتفكيك عنارصها ،ويف ه�ذه الحالة (حالة الصحفي
ال�ذي تع�رض للتعذي�ب) ،يتوج�ب البح�ث ع�ن
معلوم�ات حول :الجناة ،وأس�باب ارتكابه�م للفعل،
والظ�روف املحيط�ة بالواقع�ة كالوق�ت والتاري�خ
واملكان ،واألساليب املستعملة يف التعذيب ووسائله،
واآلث�ار الناجمة عن التعذيب وه�ل خضع الضحية
إىل فح�ص طب�ي لتوثي�ق الحال�ة؟ ومن امله�م كذلك
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معرفة األش�خاص مرتكبي الفعل واألش�خاص الذين
شاهدوا الحالة وأسمائهم.
يمك�ن تصنيف أهم مصادر جم�ع املعلومات واألدلة
التي اتبعها برنامج «عني» عىل النحو اآلتي:
 :2/4/1استمارة الشكوى
ه�ي اس�تمارة أعده�ا برنامج «عين» التابع لش�بكة
املدافعني عن حرية اإلعالم يف العالم العربي «س�ند»
به�دف الحص�ول عىل معلوم�ات حول م�ا تعرض له
اإلعالميون من مش�كالت تمس حقوقهم اإلنس�انية
وحرياته�م اإلعالمي�ة بمناس�بة ممارس�تهم لعمله�م
اإلعالمي .وهي تشكل أحد أهم أدوات برنامج «عني»
يف عملية رصد االنتهاكات وهي تنطوي عىل شكوى
تخ�ص انتهاك أو أكرث لحقوق اإلعالميني وحرياتهم
اإلعالمية.
ويقصد بالش�كوى يف هذا الس�ياق ادعاء من جانب
ً
عملا إعالمي� ًا بصرف النظ�ر عن
ش�خص يم�ارس
وضع�ه النقاب�ي ،يزعم في�ه أن حقوقه اإلنس�انية أو
حريات�ه اإلعالمية قد انتهك�ت يف موقف معني ،أيا
كان مصدر االنتهاك أو الجهات املسؤولية عنه.
ق�د تأخ�ذ الش�كاوى ش�كل طل�ب ،أو التم�اس ،أو
مراسلة ،أو اتصال هاتفي أو تعبئة استمارة الشكوى
املعدة من قبل الش�بكة لهذه الغاية باليد .وال يشرتط
يف الش�كاوى الت�ي يتابعه�ا برنام�ج «عين» التاب�ع
للش�بكة أن تكون مكتوبة ،فالربنامج يس�تقبل سائر
أشكال الشكاوى س�واء أكانت مكتوبة أم شفوية أم
إلكرتونية رشيطة أن تكون ضمن الرشوط واملحددات
الت�ي وضعتها الش�بكة لقبولها ومتابعته�ا فقد يتلقى
برنام�ج «عين» الش�كاوى م�ن خلال الهات�ف ،أو
الفاك�س ،أو الربي�د اإللكرتون�ي أو من خلال تعبئة
استمارة الشكوى باليد.

تش�مل البيان�ات واملعلوم�ات الواج�ب توافره�ا يف
الشكوى اآلتي:
•معلوم�ات خاص�ة بربنام�ج «عين» م�ن قبي�ل
اس�م الراصد ،ورقم الش�كوى ،وتاريخها وكيفية
تقديمها.
•معلومات عن املشتكي من قبيل اسمه ،واملؤسسة
اإلعالمي�ة الت�ي يتب�ع له�ا وطبيعتها ،ومس�ماه
الوظيفي ،وعنوانه.
•معلوم�ات ع�ن االنته�اك املزع�وم تتضمن نوع
االعتداء املدعى بوقوعه ،وملخص عن االعتداء،
وتاري�خ وقوع�ه ،ومكانه ،والجهة املس�ؤولة عنه
وأي�ة وثائق من ش�أنها أن تعزز الش�كوى وتيرس
إثباتها.
•رشح مفصل من قبل املشتكي للوقائع والتفاصيل
الخاصة باملشكلة ،التي تعرض لها.
•توقيع املشتكي
•الغاية التي يتوخاها املشتكي تحقيقها من تقديم
الش�كوى مث�ل مالحق�ة الجن�اة ،أو مس�اءلتهم
قضائي� ًا ،أو حماية اإلعالميين أو الردع وتوثيق
االنتهاك.

ومن املس�ائل املهمة عند تقديم الش�كوى ،أن يس�عى
املش�تكي إىل إرف�اق أكبر ع�دد ممك�ن م�ن الوثائق
واملستندات التي تعزز ش�كواه ،وتشمل هذه الوثائق
عادة:
•أية ش�كوى أخ�رى ج�رى تقديمه�ا إىل هيئات
رس�مية أو غير حكومي�ة تتعل�ق باالنته�اك
املزعوم.
•أي حك�م قضائ�ي ،أو ق�رار إداري أو ق�رار بعدم
االختص�اص بنظر قضي�ة ما تتعل�ق باالنتهاك
املزعوم يف الشكوى.
•أسماء الش�هود الذين شهدوا الوقائع املذكورة يف
الشكوى.
•التقارير الطبية.
•ص�ور فوتوغرافية أو غريه�ا ذات صلة بموضوع
الشكوى.
•تقارير وسائل اإلعالم املختلفة املتعلقة بموضوع
الشكوى.
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قامت الشبكة من خالل برنامج «عني» ببناء استمارة
شكوى تتضمن سائر البيانات واملعلومات الرضورية
لفحصه�ا ومتابعتها .كما حرصت الش�بكة كذلك أن
يك�ون بنيان الش�كوى م�ن حيث الش�كل واملضمون
متطابق� ًا إىل ح�د كبري م�ع نموذج الش�كاوى املعتمد
م�ن قب�ل الهيئ�ات التعاهدي�ة املعني�ة باتفاقي�ات
حقوق اإلنسان وأجهزة األمم املتحدة الرقابية العاملة
يف ه�ذا املج�ال .والس�مة األب�رز لنموذج االس�تمارة
الت�ي أعدتها الش�بكة أنها ال تقترص على البيانات
واملعلومات األساس�ية الواجب توافرها لتكون قابلة
للفحص ،والتحليل واملتابعة فحس�ب ولكنها تتضمن
كذلك توضيح ًا لسائر املداخل التي تمد بها الشكوى
داخل الشبكة.

•التدابير واإلج�راءات الت�ي تم�ر بها الش�كوى
داخل برنامج «عين» بهدف فحصها ،وتحليلها،
والتثب�ت م�ن وقوعه�ا وتبويبه�ا وتش�مل هذه
اإلج�راءات كذلك املراجع�ة القانونية والعلمية
للشكوى والتوصيات النهائية بشأنها.
•تؤك�د الش�بكة على أن مج�رد تقديم ش�كوى ال
يعن�ي أن االنته�اك ال�وارد فيه�ا أو املدع�ى ب�ه
ً
فعلا ،فهي ال تع�دو كونها مج�رد ادعاء
ق�د وقع
أو زع�م بوق�وع انته�اك .له�ذا الس�بب ،ينبغي
عىل املش�تكي أن يتحرى توثيق الوقائع بش�كل
منطق�ي ،ومتماس�ك ،ومفص�ل ودقي�ق .ولي�س
بمق�دور برنامج «عني» أن يس�تخلص من مجرد
تقدي�م ش�كوى وج�ود االنته�اك املزع�وم فع ً
ال،
فلا بد من تحليله�ا وإقامة األدل�ة التي تؤيدها
وتثبت وقوع االنتهاك.

حرية تحت الهراوات
وتجري عملية تعبئة استمارة الشكوى عادة بإرشاف
الراصدي�ن التابعني لربنامج «عني» يف كل من األردن
وتون�س ومصر الذين قام�ت الش�بكة بإعدادهم يف
ه�ذا الع�ام له�ذه املهمة وم�ن الس�بل األخ�رى التي
اس�تعان بها برنامج «عني» من أجل تسهيل استقبال
الش�كاوى ،قي�ام الراصدي�ن العاملين يف الربنام�ج
باالتص�ال باإلعالميين عبر الهات�ف وس�ؤالهم عن
االنته�اكات الت�ي تعرض�وا لها يف ع�ام  2012وتعبئة
استمارة الشكوى.

«عين» ببن�اء اس�تمارة أخ�رى مش�ابهة لهم�ا م�ن
حي�ث املضم�ون والش�كل ولك�ن يت�م اس�تخدامها
عندم�ا يق�ع يف عل�م الراصدي�ن التابعين للربنامج
أن انتهاك ًا وقع عىل إعالمي ولم يتقدم أحد بش�أنه
بش�كوى أو بلاغ .فالربنام�ج يق�وم بعملي�ة رص�د
تلقائ�ي بهدف التوص�ل إىل معلومات حول ما لحق
باإلعالم�ي يف تون�س ومرص واألردن من مش�كالت
تمس حقوقهم اإلنس�انية وحرياته�م اإلعالمية من
خلالالراصدي�نالعاملينضمن�ه!.

 :2/4/2استمارة البالغ
البالغ عبارة عن إخبار يقدمه أي شخص أو أكرث من
اإلعالميين أو غريهم إىل ش�بكة املدافعني عن حرية
اإلعلام يف العال�م العربي من خلال برنامج «عني»،
بأية وس�يلة وبرصف النظر عن ش�كل هذه الوسيلة،
ويك�ون موضوع�ه تع�رض إعالمي أو أكرث بمناس�بة
عمل�ه النتهاك أو أكثر يمس حريات�ه اإلعالمية أو
حقوقه اإلنسانية.

وق�د تت�م عملي�ة الرص�د الذاتي م�ن خلال متابعة
س�ائر وس�ائل اإلعالم املرئي ،واملس�موع ،واملكتوب،
واإللكرتون�ي وم�ا يميز ه�ذه األداة م�ن أدوات جمع
بناء
املعلومات أن برنامج «عني» يتحرك ذاتي ًا وليس ً
عىل معلومات وردته من خالل ش�كوى أو بالغ ،وبعد
جمع الراصد للمعلومات حول الحالة املرصودة يقوم
بتعبئ�ة اس�تمارة رصد به�ذه املعلوم�ات .وعىل ضوء
الرص�د الذاتي ،قد يطلب م�ن الراصدين يف امليدان
االتص�ال بالضحاي�ا للتوثق والتدقي�ق يف املعلومات
والتأك�د م�ن صحة املزاع�م بوقوع االنته�اك ،وحث
الضحايا عىل التقدم بشكاوى موثقة.

ويتعام�ل برنام�ج «عين» م�ع البالغ�ات بالطريقة
ذاته�ا التي يطبقها ويتبعها بش�أن الش�كاوى ،ولكن
االختلاف الوحي�د بين البلاغ والش�كوى يتمث�ل
يف أن البلاغ ال يتق�دم ب�ه املعتدى علي�ه أو الضحية
بل ش�خص ثالث أو ش�خص آخر عل�م باالنتهاك أو
شاهدة ورغب بإحاطة الشبكة به.
تتضمن استمارة البالغ املعلومات ذاتها التي يتوجب
توافرها بالشكوى ،ولكنها باملقابل تتضمن ،باإلضافة
إىل بيان�ات الضحية ،معلوم�ات تخص مقدم البالغ
مثل اس�مه ،ومؤسس�ته ،وعنوانه ،وصلت�ه بالضحية
واألسباب التي دفعته إىل تقديم البالغ.
 :2/4/3استمارة الرصد الذاتي
إضافة إىل اس�تمارتي الشكوى والبالغ ،قام برنامج
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 :2/4/4الوثائق والمستندات المكتوبة
تعد م�ن أهم مصادر املعلومات التي يتم اللجوء إليها
يف عملي�ة تقيص الحقائ�ق وجمع األدلة .ويف س�ياق
رصد االنته�اكات الواقعة عىل اإلعالم واإلعالميني،
يمك�ن الق�ول أن األدل�ة املكتوب�ة تش�مل القوانين
والترشيع�ات ،واألح�كام القضائي�ة ،والتقاري�ر
الحكومية وغري الحكومية ،والترصيحات الرس�مية،
واملراسالت ،والصور وأي مستندات وأدلة أخرى مثل
االعرتافات واإلقرارات.
تعد األدلة واملس�تندات من األدل�ة القوية التي تعزز
بش�كل كبير الش�كاوى والبالغ�ات املتعلق�ة بوقوع

انته�اكات ،وذل�ك ألنها تنط�وي عىل أدل�ة واضحة
وثابت�ة يف أغل�ب الح�االت ،ويك�ون له�ا مصداقية
كبرية.

 :2/4/6المقابالت والزيارات الميدانية
ق�د تس�توجب عملي�ة تقصي الحقائ�ق وجم�ع
املعلوم�ات إجراء زي�ارة ميدانية للموق�ع الذي وقع
في�ه االعت�داء ،أو مقابل�ة الضحاي�ا به�دف تقيي�م
واقع الحال واس�تخالص النتائ�ج .ففي حالة تعرض
إعالمي للتعذيب أو ملعاملة قاسية عىل سبيل املثال،
فإن مقابلته قد تشكل اإلجراء األهم لتقيص الحقائق
والتحق�ق من الحالة .وقد تكون زيارة موقع االعتداء
مهمة كذلك للتثبت مما ذكره الشهود.
 :2/4/7القرائن والمصادر غير المباشرة
ربم�ا يتع�ذر يف بعض الح�االت الحصول على أدلة
مب�ارشة للتحق�ق من وق�وع االنته�اك املزع�وم ،كما
يف حال�ة احتج�از صحف�ي دون ش�هود مل�دة قصيرة
أو إخضاع�ه للتعذي�ب واإلف�راج عن�ه بع�د ش�فائه،
وبالذات إذا اتخذ التعذيب ش�كل حرمانه من النوم
أو الطعام .وقد يكون س�بب اس�تحالة الحصول عىل
أدلة مبارشة خوف الشهود.
وم�ن بين األدل�ة غير املب�ارشة الت�ي تس�تهدي بها
عملي�ات تقيص الحقائ�ق يف مجال حقوق اإلنس�ان
القرائن ،بحي�ث يتم اس�تخالص الحقائق من خالل

 :2/4/8المواقف الحكومية
قد تس�تند عملية تقصي الحقائق عىل املواقف التي
تتبناها الس�لطات الرس�مية داخ�ل الدولة.فقد تقر
هذه الس�لطات باالنته�اكات املزعوم�ة ،خاصة إذا
كانت الش�كوى صلبة ومفصلة وغري متناقضة ،فقد
يتق�دم أحد اإلعالميني بش�كوى موضوعها االعتداء
علي�ه وحجز حريته عقب أح�داث معينة ،وتتناقل
الصح�ف و املواق�ع اإللكرتوني�ة املختلف�ة الخرب ،ثم
يف�رج عنه بعد س�اعات ففي حالة كهذه قد ال يكون
بمقدور الس�لطات العامة أن تنكر الواقعة ،فتعرتف
بها كلي ًا أو جزئي ًا أو بصورة مبارشة أو غري مبارشة.
وق�د تق�وم الجه�ة التي ج�رى تقديم الش�كوى إليها
(ش�بكة املدافعني عن حرية اإلعالم يف العالم العربي
مث ً
ال) بطلب مقابلة الجهات الرس�مية املس�ؤولة عن
الحال�ة ،فق�د تقب�ل الطل�ب أو ترفض�ه وال يجوز أن
يفرس رفض الطلب أو الصمت عىل أنه إقرار بوقوع
االنتهاك.
 :2/5النظر في الحالة وتحليلها
حرصت شبكة املدافعني عن حرية اإلعالم يف العالم
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 :2/4/5الشهود
يعد الشهود كذلك من املصادر املهمة يف عملية تقيص
الحقائ�ق وجم�ع األدل�ة يف مجال رص�د االنتهاكات
الواقع�ة عىل حقوق اإلنس�ان بما يف ذل�ك الحريات
اإلعالمية .فالش�هود يش�كلون مص�در ًا مهم ًا إلثبات
واقعة رضب إعالمي ،أو احتجازه ،أو معاملته بش�كل
غري الئق ومهني أو منعة من نرش مادة صحفية.

وصف الحالة كما ذكرها الضحايا أنفسهم ،كأن يذكر
مجموع�ة من الصحفيين العاملني يف مج�ال تغطية
ً
مثلا؛ أنه�م تعرض�وا إىل رقابة مس�بقة أو
املحلي�ات
تهدي�د يتعلق بنرش مادة صحفية حول املوضوع ذاته.
إذ يس�تنتج من ه�ذه الحالة أن املوضوع لحساس�يته
كان س�بب ًا النتهاك اإلعالم وال�رأي والتعبري ،خاصة
وأن صحفيين عديدي�ن ذك�روا أنه�م منع�وا م�ن نرش
مادة تتعلق به رغم أنهم ال يرتبطون بمعرفة ش�خصية
وسابقة وال يعملون يف الصحيفة ذاتها .ومن الرضوري
يف حالة التوصل إىل حقائق واستنتاجات عىل أساس
أدل�ة غري مبارشة أن تذكر األس�س الت�ي كانت وراء
هذه االستنتاجات بوضوح وتركيز شديدين.

حرية تحت الهراوات
العربي «سند» عىل النظر يف الحاالت التي يستقبلها
برنامج «عني» س�واء أكانت ش�كاوى أم بالغات أم
استمارات رصد ذاتي ،وفحصها وتحليلها عىل أساس
علم�ي ومنهجي متبرص ،وذلك الهدف األس�ايس من
وراء برنام�ج «عين» هو رص�د االنته�اكات بمعناها
الفن�ي الدقي�ق ،وتوثيقه�ا حس�ب األص�ول ووفق� ًا
للحقوق اإلنس�انية املعرتف به�ا يف الصكوك الدولية
لحق�وق اإلنس�ان .وتس�تند عىل النظر يف الش�كاوى
وفحصها وتحليلها على مراحل متعددة ،فهي تخضع
ابت�داء إىل مراجع�ة قانوني�ة وعلمي�ة ش�املة .وقبل
ً
النظر يف صحة الحالة ووجود انتهاك فع ً
ال يتم التحقق
م�ن تواف�ر رشوط صح�ة ومقبولية الحال�ة من حيث
الش�كل .فإن ثبت أن الرشوط الشكلية متوافرة ،يتم
فحص أس�اس الحال�ة أو موضوعه�ا وبالنتيجة فإنها
ق�د تك�ون منطوي�ة بالفعل على انته�اك للحريات
اإلعالمي�ة وحق�وق اإلعالميني أو ال تك�ون .ويمكن
إيجاز عملية النظ�ر يف الحاالت التي يتلقاها والتي
يق�وم برنام�ج «عين» التاب�ع للش�بكة برصدها عىل
النحو اآلتي:
 :2/5/1المراجعة القانونية والعلمية
تخض�ع الحاالت الت�ي يتلقاه�ا برنام�ج «عني» من
فرق الرص�د العاملة تحت مظلتها بمجرد اس�تالمها
إىل مراجعة قانونية وعلمية من جانب خبري قانوني
متخص�ص يف قان�ون حق�وق اإلنس�ان ه�و الدكت�ور
محمد املوىس الذي قام بدراس�ة سائر الحاالت التي
استقبلها برنامج «عني» أو قام برصدها.

الش�كاوى والبالغ�ات واس�تمارات الرص�د الذاتي
ه�ي بحكم طبيعته�ا ومضمونها ذات أبع�اد قانونية؛
فه�ي عبارة عن إدعاء أو إخب�ار بمظلمة ،األمر الذي
يس�تدعي دراستها دراسة قانونية ،فإن كان للشكوى
أو للبلاغ س�ياق سوس�يولوجي ،ومع�ريف ،وس�يايس
ونفسي ،إال أنه�ا يف األس�اس ت�دور وج�ود ًا وعدم� ًا
م�ع وجود انته�اك الح�ق أو الحري�ة أي أنه�ا تتعلق
بحك�م موضوعها باعتداء عىل ن�ص قانوني أو أكرث.
فالحق�وق والحري�ات اإلنس�انية واإلعالمية يعرتف
به�ا من خلال القان�ون ،وتحم�ى كذلك بوس�اطته.
ولهذا الس�بب فإن الفحص القانوني للحالة يش�كل
مرحلة أساسية من مراحل مراجعتها وتحليلها.
تس�تند املراجعة القانونية يف املقام األول عىل التأكد
من توافر البيانات األساسية للقول بأن حالة ما سواء
أكانت ش�كوى أم بالغ� ًا ،مقبولة ش�ك ً
ال قبل فحص
موضوعها.
وله�ذا الس�بب يتم بموجب ه�ذه املراجع�ة التحقق
من توافر الرشوط الش�كلية يف الحالة مثل الس�بب،
واألس�اس القانوني ،وعدم مجهولية املصدر ،وارتباط
الشكوى بإعالمي وبعمل إعالمي عىل وجه التحديد،
وال يشترط لصحة الحالة ش�ك ً
ال أن يقدمها الضحية
ذات�ه ،فقد حرص برنام�ج «عني» عىل توس�يع دائرة
اس�تقبال الح�االت فب�ات يس�تقبل ش�كاوى م�ن
الضحاي�ا ،وبالغ�ات م�ن غير الضحاي�ا رشيطة أن
يوضح مقدم البالغ الصلة التي تربطه بالضحية.

وهو يقوم بمراجعة هذه الحاالت عىل أساس القوانني
الوطني�ة والدولي�ة ويعاون�ه يف املراجع�ة الخاص�ة
بالقوانين الوطنية يف كل من تون�س ومرص املحامون
العاملون كراصدي�ن ضمن فريقي الرصد يف البلدين
املذكورين.

وبع�د التثبت من مقبولية الحالة ش�ك ً
ال ،يتم فحص
كفاي�ة املعلوم�ات املدرجة يف اس�تمارة الش�كوى أو
البلاغ أو الرصد الذاتي إلعطاء رأي قانوني وعلمي
بشأنها.

تنب�ع أهمي�ة املراجع�ة القانوني�ة م�ن حقيق�ة أن

ف�إذا تبني أن املعلومات ليس�ت كافية وأنه يتوجب
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استكمال املعلومات محددة ،بعيد املستشار الحقوقي
والعلم�ي الذي يقوم باملراجعة الحال�ة إىل الراصدين
سواء أكانوا تابعني لفريق مرص أم األردن أم تونس من
خالل منسقة الربنامج ،ليقوموا باستكمال املعلومات
الواجب توافرها.

ويعط�ى اعتبار أس�ايس يف عملي�ة املراجعة للمعايري
الدولية لحقوق اإلنس�ان فاملراجعة التي تس�تند عىل
القان�ون الوطن�ي وح�ده ليس�ت كافي�ة ،ويتوجب
فحصه�ا كذل�ك من خلال التزام�ات األردن ،ومرص
وتون�س الدولية املتعلقة بحقوق اإلنس�ان والحريات
اإلعالمي�ة .فأح�كام القان�ون الدويل الت�ي تلتزم بها
الدول العربي�ة عموم ًا ،وكل من األردن وتونس ومرص
خصوص ًا ،تشكل املرجعية األوىل واألسمى وحدا أدنى
ال يج�وز النزول عن�ه أو االنتقاص منه ،وهي تس�مو
عن�د تعارضها م�ع القوانني الوطني�ة .فقد ال تتضمن
الحال�ة انته�اك ًا ألحكام القان�ون الوطن�ي يف الدول
املذك�ورة ولكنها ال تك�ون كذلك بالنظ�ر اللتزامات
األردن الناشئة عن القانون الدويل ،وهذه األخرية هي
األس�اس .عالوة على أن الهيئات الرقابي�ة الدولية
الحكومي�ة وغير الحكومية العامل�ة يف مجال حقوق
اإلنسان والحريات اإلعالمية تحدد مواقفها بالنسبة
لل�دول يف ضوء التزاماتها الدولية وليس عىل أس�اس
أحكام قانونه الوطني.
إن املراجعة القانونية والعلمية للحالة أي ًا كان شكلها،
توفر إطار ًا معرفي ًا ومنهجي ًا من شأنه أن يجعل عملية
النظر يف الحالة ودراستها أكرث مصداقية ،وباألخص

فإن�ا ثب�ت نتيج�ة املراجع�ة العلمي�ة أن البيان�ات
املدرج�ة يف اس�تمارة الش�كوى ،أو البلاغ أو الرص�د
الذاتي ليس�ت كافي�ة أو أن هناك بع�ض الجوانب
الت�ي يتعني جمع بيان�ات ومعلومات بش�أنها ،تعاد
االستمارة إىل الراصدين ليقوموا باستكمال البيانات
املطلوبة ضمن مدة محدودة ومحددة.
أم�ا إذا كش�فت املراجع�ة العلمية عن كفاي�ة األدلة
واملعلوم�ات ال�واردة يف االس�تمارة ،أو ع�دم وج�ود
تناقض بين مختلف البيانات املدرج�ة فيها وتوافر
سائر رشوط صحة االستمارة تجري املراجعة العلمية
ألس�اس الحال�ة أو موضوعه�ا يف ض�وء االتفاقيات
الدولي�ة لحقوق اإلنس�ان واملبادئ املعتم�دة دولي ًا يف
مجال الحريات اإلعالمية.
وق�د أفض�ت املراجع�ة العلمية للح�االت إىل ضبط
عمليت�ي حف�ظ الح�االت أو السير به�ا ،والنظر يف
أساس�ها وموضوعها .فإذا توصل�ت املراجعة العلمية
إىل أن الحال�ة ليس لها أس�اس ،أو أنها تفتقر لرشوط
صحته�ا كأن تك�ون قضاي�ا عمالي�ة محض�ة ،أو أن
إمكاني�ة الحصول عىل أدلة بش�أنها متع�ذرة يف ضوء
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أم�ا عندم�ا يتبين ب�أن املعلوم�ات املدرج�ة كافي�ة
فيجري النظر يف أس�اس الحال�ة وموضوعها من أجل
تحدي�د م�دى وج�ود انته�اك م�ن عدم�ه ،وتحدي�د
طبيعته ووصفه عىل أساس أحكام القانونني الوطني
والدويل.

فيم�ا يتعل�ق باالس�تقصاء وجم�ع األدل�ة يف مج�ال
حقوق اإلنسان ،وتحديد طبيعة االنتهاكات يف ضوء
اتفاقيات حقوق اإلنس�ان املختلفة واملعايري الدولية
املعم�ول بها .وق�د ركزت املراجع�ة العلمية للحاالت
على مس�ألة الجم�ع الدقي�ق للمعلوم�ات وتقصي
الحقائ�ق وفق ًا لألص�ول واألس�اليب املتبعة يف مجال
رصد حقوق اإلنس�ان ،وكانت الغاية يف هذا السياق
ه�ي محاول�ة البح�ث ع�ن أدل�ة ومعلوم�ات ذات
مصداقي�ة عالية حتى يكون باإلم�كان القول بوجود
انته�اك ،فمجرد قي�ام أدلة عىل وج�ود االنتهاك من
ش�أنه ينقل عبء اإلثبات عىل الجهات التي صدر
االنتهاك عنها لتثبت خالف ذلك.

حرية تحت الهراوات
اعتبارات معينة من قبيل زوال األدلة بسبب التأخر
يف تقديمها أو ألن املعلومات املتوافرة لدى املش�تكي
أو مقدم البالغ محدودة ألنه أهمل يف توثيق البيانات
األساس�ية والظروف املحيطة به�ا ،فإن حفظ الحالة
وعدم متابعة السير بها هو الحل ال�ذي جرى العمل
به.
أما يف الحاالت الت�ي توصلت فيها املراجعة العلمية
إىل كفاي�ة املعلوم�ات ،أو معقولي�ة األدل�ة املتاحة أو
موثوقيته�ا فقد ش�ملت هذه املراجعة بحث أس�اس
الحالة أو موضوعها .وقد تمت هذه العملية انطالق ًا
م�ن التزامات الدول العربية الدولية يف مجال حقوق
اإلنس�ان والحريات اإلعالمية ألنه�ا املرجعية األوىل
واألخيرة الت�ي يتعين على أساس�ها تحدي�د وجود
االنتهاك من عدمه.
 :2/5/2الشروط الش����كلية لصحة استمارة
الشكوى أو البالغ أو الرصد الذاتي
ال يس�تقبل برنام�ج «عين» التابع لش�بكة املدافعني
عن حرية اإلعالم يف العالم العربي إال الحاالت التي
تتعلق باإلعالميني .وقد اقترص هذا األمر يف عام 2012
على كل من مرص وتونس واألردن .فالربنامج ال ُيعنى
بس�ائر الحاالت املتعلقة بانتهاك حقوق اإلعالميني
والحريات اإلعالمية ،ولكن الربنامج يحرص نش�اطه
يف الرصد والتوثيق عىل الحاالت التي تتعلق بانتهاك
حق�وق اإلعالميين وحرياته�م اإلعالمية بمناس�بة
ممارس�تهم لعمله�م اإلعالم�ي .وق�د اتب�ع الربنام�ج
يف ع�ام  2012النه�ج ذات�ه ألن مهمت�ه األساس�ية
تتمث�ل يف حماية اإلعالميين والدفاع عن الحريات
اإلعالمي�ة ذات الصلة بالعم�ل املهني اإلعالمي ،وال
يدخ�ل ضم�ن صالحياته رص�د انته�اكات الحقوق
املالية أو العمالي�ة لإلعالميني ،إال إذا كانت متعلقة
بعمله�م اإلعالم�ي وحرياتهم ،فالربنام�ج ليس معني ًا
باملطالبات الحقوقية لإلعالميني بس�بب عدم قيام
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مؤسس�ة بدفع أجره الش�هري له ،ولكنه معني بفصل
إعالميني تعسف ًا من عملهم بسبب مواقفهم السياسية
أو الفكرية التي يتبنونها يف عملهم ويعربون عنها.
فالرشط األول الذي حرصت الش�بكة عىل توافره هو
الرشط املتعلق بانتهاك حقوق اإلعالميني والحريات
اإلعالمية بمناس�بة ممارس�تهم لعملهم حرص ًا ،ولهذا
الس�بب فإن س�ائر الحاالت التي اس�تقبلها برنامج
«عين» يف ع�ام  2012والت�ي تعلقت به�ذا النوع من
االنتهاكات جرى حفظها لوقوعها خارج االنتهاكات
التي يرصدها الربنامج.
أم�ا الرشط الثان�ي ،فه�و أن ال تكون الحال�ة متعلقة
بانته�اك ال صلة له بالدول املش�مولة (األردن ،مرص،
تون�س) إقليمي ًا وال ش�خصي ًا .فإذا وق�ع انتهاك عىل
إعالم�ي تونسي أو أردن�ي يف خ�ارج بلده بمناس�بة
ممارس�ة لعمله من ش�خص أو جهة ليس�ا أردنيني أو
تونس�يني ،فإن الحالة ال تك�ون مقبولة ومن الرشوط
األخرى مقبولية الحالة ،جدية الحالة وعدم مجهولية
مصدره�ا .فالح�االت الت�ي امتن�ع فيه�ا املش�تكون
أو مقدم�و البلاغ ع�ن ذكر أس�مائهم أو املؤسس�ات
اإلعالمية الت�ي يعملون بها ،أو تلك التي لم تتضمن
اإلشارة إىل وقائع محددة ،وإنما تتناول مشكلة عامة
يعاني منها اإلعالميون ،أو التي أش�ار مقدم الشكوى
أو البالغ إىل طبيع�ة االنتهاك وأرص عىل عدم تقديم
املعلومات األساسية بخصوصها فإنه جرى ردها.
فاشتراط الجدي�ة أم�ر مه�م لضم�ان أن الحال�ة لها
أس�اس من الواقع ،وأنها ليست مشوبة بعيب إساءة
استعمال الحق وأنها ليست مجرد ادعاء قد يستغرق
وق�ت فري�ق برنام�ج «عين» ويرصفه ع�ن حاالت
أخرى أكرث جدية ،وتماسك ًا وارتباط ًا بالواقع.
كما يشترط كذلك أن تكون اس�تمارات الشكاوى،

والبالغ�ات والرص�د الذات�ي تتعل�ق بانته�اكات
وقع�ت ع�ام  2012ولي�س قبلها ،وهو قي�د زمني مهم
تلتزم الش�بكة ،وكذلك برنامج «عني» به ،ما لم يكن
االنتهاك مستمر ًا ،أي ما لم يكن االنتهاك قد وقع يف
عام س�ابق لعام  ،2012وظهرت آثاره أو اس�تمرت يف
عام  ،2012فإن الشكاوى ،والبالغات وحاالت الرصد
الذاتي التي تتعلق بانته�اكات ال ينطبق عليها هذا
القي�د جرى حفظها وعدم السير بإج�راءات نظرها
ومراجعتها عىل أساس تخلف هذا الرشط الشكيل.

 :2/5/3تحليل موضوع الحالة وتصنيفها
عن�د توافر رشوط صحة الحال�ة أو مقبوليتها ،يجري
تحليل الحالة من خالل املراجع�ة العلمية والقانونية
وينبغ�ي التأكيد يف هذا الش�أن أن مص�در االنتهاك
قد يكون الس�لطات العامة داخل الدولة ،أو هيئات
خاص�ة ،أو مؤسس�ات القط�اع الخاص أو أش�خاص
عاديين .فاالنته�اكات لحري�ات اإلعلام ولحقوق
اإلعالميين الت�ي يق�وم برنام�ج «عين» يرصده�ا
وتوثيقها قد تقع من مؤسسات القطاع العام والخاص
عىل السواء بما فيها طبع ًا املؤسسات اإلعالمية ذاتها،

تس�تند عملي�ة تحليل الحال�ة والنظ�ر يف موضوعها
عىل جملة من األس�س أهمها االس�تناد عىل األحكام
القانوني�ة الدولي�ة والوطني�ة التي ينبغ�ي احرتامها
والعمل به�ا يف مجال الحقوق اإلنس�انية لإلعالميني
والحري�ات اإلعالمي�ة .وق�د توزعت ه�ذه األحكام
يف األس�اس على جمل�ة م�ن االتفاقي�ات الدولي�ة
الت�ي تلت�زم به�ا ال�دول العربي�ة م�ن قبي�ل :العه�د
ال�دويل الخاص بالحق�وق املدنية والسياس�ية ،العهد
الدويل الخاص بالحق�وق باالقتصادية واالجتماعية
والثقافية ،اتفاقية القضاء عىل كافة أشكال التمييز
العنرصي ،اتفاقية األم�م املتحدة ملناهضة التعذيب
وغيره م�ن رضوب املعامل�ة أو العقوب�ة القاس�ية أو
اللا إنس�انية أو املهينة ،القوانين الخاصة باإلعالم،
واالجتماعات العامة ،والتجمع ،واإلعالم اإللكرتوني
وضم�ان ح�ق الحص�ول على املعلوم�ات ،وقوانين
العقوبات والدساتري الوطنية.
وارتك�زت عملي�ة دراس�ة الح�االت على ارتب�اط
موضوعه�ا بعم�ل اإلعالم�ي ونش�اطه املهن�ي ،وكان
يؤخذ بالحسبان عند القيام بذلك مدى تأثري الوقائع
ال�واردة يف اس�تمارات الش�كوى أو البلاغ أو الرصد
الذات�ي على التمتع الفعلي بالحري�ات اإلعالمية،
إضاف�ة طبع� ًا إىل اتس�اق محتوى االس�تمارة ووقائع
الحالة مع بعضها البعض.
وتج�در اإلش�ارة إىل أن الكثير م�ن الح�االت الت�ي
تنط�وي على انته�اكات ال يك�ون لالنته�اك الذي
يتعلق بها وصف واحد فحسب ،أي أن عملية تحليل
الحاالت وتصنيف االنتهاكات تستند عىل األصول
واألط�ر املتبع�ة يف مج�ال حق�وق اإلنس�ان ،فحقوق
اإلنس�ان مرتابط�ة وال تقب�ل التجزئ�ة ،وق�د يفضي
انتهاك أحدها إىل انته�اك حقوق أخرى ترتبط بها،
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ومن ضمن الرشوط األخرى التي جرى العمل يف هذا
الس�ياق أن ال يك�ون موض�وع الحالة قي�د النظر من
جان�ب املحاكم ،وذل�ك ألن الضحية ق�د يكون مح ً
ال
لإلنص�اف من جانبه�ا .وبالنتيجة ،ف�إن االنتهاك ال
يكون محل قبول من قبل السلطة القضائية الوطنية،
وهي الحامي األول للحقوق والحريات داخل الدولة.
ً
محلا لإلنص�اف
فاالنته�اك ال�ذي يك�ون ضحيت�ه
من قب�ل القض�اء ،ال يصل�ح بحقه وص�ف االنتهاك
ألغراض الرص�د والتوثيق ضم�ن برنامج «عني» ألن
القضاء يعد من بني الس�لطات العام�ة داخل الدولة
التي تختص بإنصاف الضحايا .فإن فشل القضاء أو
أخفق يف ذلك ،يمكن القول عندها أن الدولة قرصت
يف الحماية وأن االنتهاك متحقق وأنها مسؤولة عنه.

واملشتغلني فيها أو العاملني معها.

حرية تحت الهراوات
األم�ر الذي يعني من الناحي�ة العلمية أن انتهاكات
الحقوق اإلنس�انية لإلعالميني والحريات اإلعالمية
هي انته�اكات مركبة يف األغلب وأنها تش�مل أكرث
م�ن ح�ق أو حري�ة وال تقتصر على ح�ق واح�د م�ن
الحق�وق اإلعالمية املعترف بها فحس�ب .فاحتجاز
إعالمي دون س�بب قانوني ال يشكل انتهاك ًا لحريته
الش�خصية فحس�ب ،ولكنه يتضمن كذل�ك انتهاك ًا
للحق يف عدم الخضوع ملعاملة قاس�ية أو ال إنس�انية،
وق�د يعد كذلك تميي�ز ًا إذا كان الحرمان من الحرية
يش�مل صحفيين بعينه�م دون س�واهم بالنس�بة إىل
الحال�ة ذاته�ا كأن يطلب رجل األم�ن من صحفي ما
البق�اء جالس� ًا عن�ده لثالث س�اعات بينما يس�مح
لآلخرين بالدخول وتغطية الحدث.
ويع�د التصني�ف ال�ذي تتبع�ه ش�بكة املدافعني عن
حرية اإلعالم وبرنامج «عني» التابع لها ،نقله نوعية
يف مج�ال رصد االنته�اكات الواقعة على الحريات
اإلعالمي�ة ألن�ه أكثر واقعي�ة ،وش�مو ً
ال وأق�رب إىل
فهم طبيعة االنته�اكات ،وواقعها ،وأنماطها والتأثري
املتب�ادل فيم�ا بينها على التمتع الفعلي بالحريات
اإلعالمية يف العالم العربي.
 :2/6اإلطار القانوني المرجعي
تس�تند عملية مراجعة الح�االت التي يتلقاها برنامج
«عني» التابع لش�بكة املدافعني ع�ن حرية اإلعالم يف
العالم العربي «سند» عىل إطار قانوني مرجعي واسع،
فهي تأخ�ذ بالحس�بان القوانين الوطني�ة النافذة يف
الدول الثالث املش�مولة بآلية اس�تمارات البالغات
والشكاوى ،باإلضافة إىل التزامات تلك الدول الدولية
الناش�ئة عن اتفاقيات حقوق اإلنسان املختلفة التي
تلت�زم بها .والدول الثالث املقص�ودة هنا هي :األردن،
ومرص ،وتون�س .أما باقي الدول العربية األخرى التي
لم تستند عملية رصد انتهاكات الحريات اإلعالمية
فيه�ا على تلقي بالغ�ات وش�كاوى واقتصرت عىل
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الرصد من خالل ما ينرش يف التقارير الدولية والوطنية،
ويف وس�ائل اإلعالم وما يريد املركز من معلومات ،فإن
عملية التحليل والرصد استندت عىل املعايري الدولية
املعمول بها يف مجال الحريات اإلعالمية.
بالنس�بة إىل القوانين الوطنية كمرجعي�ة يف فحص
الحاالت وتحليلها ،فيمك�ن القول بأن القوانني التي
جرى أخذها بالحس�بان هي القوانين النافذة يف كل
من مصر وتونس واألردن والتي تنظم اإلعالم املرئي،
واملسموع ،واملطبوع واإللكرتوني باإلضافة إىل قوانني
العقوبات والدساتري الوطنية لتلك البلدان ،والقوانني
الناظمة للحق يف الحصول عىل املعلومات.
وسيتضمن التقرير يف أجزائه املتعلقة بواقع الشكاوى
واالنته�اكات يف مصر وتونس واألردن بن�ود ًا خاصة
بالهيئة الترشيعية يف كل منها وبالقوانني ذات الصلة
ً
عرض�ا ألهم
باإلعلام وباإلعالميين ،وه�ي تتضمن
األحكام واملبادئ القانونية املدرجة يف تلك القوانني،
وم�ا يعرتيه�ا من أوجه نق�ص وفج�وات باملقارنة مع
املعايري الدولية للحريات اإلعالمية وحقوق اإلنسان
علاوة عىل أن ه�ذه األجزاء س�تتضمن كذلك عرض ًا
ً
وتحليلا النته�اكات الحري�ات اإلعالمي�ة وحقوق
اإلنس�ان التي يكون مصدره�ا القوانني والترشيعات
الوطنية النافذة يف الدول الثالث املذكورة.
وم�ن الجدير بالذكر ه�و أن املرجعية األوىل يف الحكم
عىل الحالة تك�ون لاللتزامات الدولي�ة ذات الصلة
بالحري�ات اإلعالمي�ة وحق�وق اإلنس�ان ،وذلك ألن
ه�ذه االلتزامات تعد بمثابة حد أدنى من الحماية ال
يجوز النزول عنه أو االنتقاص منه يف النظم القانونية
الوطني�ة .وهي تس�مو بموجب القان�ون الدويل عىل
القوانين الوطني�ة ،وال يج�وز لل�دول أن تتحلل منها
أو تمتن�ع ع�ن احرتامه�ا وضمانها بس�بب مخالفتها
لقوانينه�ا الوطنية .فض ً
ال ع�ن أن الدول األطراف يف

وم�ن أه�م الصك�وك الدولي�ة الت�ي تتبناه�ا ش�بكة
املدافعين ع�ن حري�ة اإلعلام يف العال�م العرب�ي
«س�ند» كأس�اس وإطار مرجعي لعملها وأنشطتها يف
مج�ال رصد الحري�ات اإلعالمي�ة وتوثيقه�ا اآلتي:
العه�د الدويل الخ�اص بالحقوق املدنية والسياس�ية،
اتفاقي�ة األمم املتحدة ملناهض�ة التعذيب وغريه من
رضوب املعامل�ة أو العقوبة القاس�ية أو الال إنس�انية
أو املهينة ،واتفاقية القضاء عىل كافة أشكال التمييز
العنصري ،واإلعلان العامل�ي لحق�وق اإلنس�ان ،وما
صدر عن مجلس حقوق اإلنسان ومقرر األمم املتحدة
الخ�اص بحرية ال�رأي والتعبري م�ن توصيات تتعلق
بالحريات اإلعالمية بوجه عام ،ويف البلدان العربية
بوجه خ�اص .وه�ي كلها تش�كل بمجموعه�ا وحدة
متكاملة من املبادئ واملعايري التي ال مفر من احرتامها
وحمايتها لتعزيز الحريات اإلعالمية.
 :2/7الصعوبات والتحديات
تع�د عملي�ة رص�د انته�اكات الحري�ات اإلعالمية
وحق�وق اإلعالميني من العملي�ات الصعبة واملعقدة،
وهي تحتاج إىل تبرص وعمق .وما يجعلها أكرث صعوبة
ه�و أنها تواجه يف حاالت كثرية ،إضافة إىل الصعوبة
الكامن�ة فيها ،ع�دد ًا من التحدي�ات والعراقيل .وقد

وق�د عان�ى برنامج «عين» كثير ًا بالنس�بة ألنماط
مح�ددة ،وبال�ذات االنته�اكات الجس�يمة الت�ي
تق�ع على اإلعالميين بمناس�بة قيامه�م بتغطي�ة
االعتصامات واملسريات يف البلدان العربية .لقد تبني
لربنام�ج «عين» يف مع�رض قيامه برص�د انتهاكات
الحري�ات اإلعالمي�ة يف كل م�ن مصر ،وتون�س
واألردن ،أن هناك أس�لوب ًا مشرتك ًا وشائع ًا تستخدمه
األجه�زة األمنية يف اعتدائها على اإلعالميني الذين
يقوم�ون بتغطي�ة املسيرات واالعتصام�ات ،حيث
يتعرض هؤالء للرضب ،ولالعتداءات بدنية ولفظية
مختلفة ،ولتكسري كامرياتهم ومنعهم من التغطية من
قب�ل أفراد تابعين لألجه�زة األمنية مجه�ويل الهوية
وال يحمل�ون ما يدل عىل أس�مائهم وش�خصياتهم ،ما
يجع�ل إمكانية التعرف ش�به مس�تحيلة ،خاصة وأن
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اتفاقي�ات حقوق اإلنس�ان بم�ا فيها تون�س ،ومرص
واألردن التزمت بموجب هذه االتفاقيات بأن تتخذ
جميع اإلج�راءات والتدابري الترشيعي�ة ،واإلدارية،
والقضائي�ة وغريها م�ن أجل املواءمة بين التزاماتها
الناشئة عن االتفاقيات املذكورة وأوضاعها الوطنية.
كما أن مراجعة أوض�اع الحريات اإلعالمية وحقوق
اإلعالميين يف أجه�زة األم�م املتحدة املعني�ة بحقوق
اإلنس�ان ،ويف إط�ار عمل املنظمات غير الحكومية
العامل�ة يف مج�ال حري�ة اإلعالم أو حقوق اإلنس�ان
تتخذ من املعايري الدولية أساس ًا يف هذه املراجعة ،ويف
تقييم واقع الحقوق والحريات فيها.

واجه برنامج «عني» العامل ضمن شبكة املدافعني عن
حرية اإلعلام يف العالم العربي عدد ًا من الصعوبات
أهمها:
 :2/7/1األس���لوب ال���ذي يس���تخدم في
ارتكاب االنتهاك
ق�د يتعذر يف ع�دد من الحاالت جمع األدلة بس�بب
الكيفي�ة أو األس�لوب املس�تخدمني يف ارت�كاب
االنته�اك ،فقد يتعرض الصحف�ي إىل اتصال هاتفي
م�ن قبل األجه�زة األمني�ة عىل س�بيل املث�ال تهدده
في�ه إن أقدم عىل القي�ام بعمل ما أو بتحقيق صحفي
معين ،بحيث يك�ون إثبات وق�وع التهديد عسير ًا
ألن األجه�زة األمني�ة تتمت�ع بس�يطرة على ش�بكة
االتص�االت وتس�تطيع أن تفرض قي�ود ًا فنية تمنع
م�ن معرفة الخط�وط الهاتفية املس�تخدمة يف عملية
التهدي�د .ورغم هذه الصعوبة ،فإن اللجوء إىل الخربة
الفني�ة م�ن ش�أنه أن يدلل على أن مص�در التهديد
خطوط خاص�ة أو مغلقة أو محمية بصورة ال تس�مح
للغير الوق�وف عىل حقيقته�ا ،األمر الذي يشير إىل
أنها خاضعة لسيطرة جهات رسمية أو أمنية.

حرية تحت الهراوات
أعداده�م باملئات ،وقد تع�ددت كثري ًا هذه النمطية
من االنته�اكات يف العام  2012يف البل�دان املذكورة،
وما يزيد األمر تعقيد ًا هو أن األجهزة األمنية ال تبادر
إىل إج�راء تحقي�ق يف ه�ذه االنته�اكات وال النياب�ة
العامة.
واألم�ر ذاته يق�ال بالنس�بة لحاالت حج�ب املواقع
اإللكرتونية أو الرقابة املس�بقة التي يمارس�ها رؤساء
التحري�ر .وعىل أي ح�ال ،فإن الصعوب�ات املحيطة
بإثب�ات وقوع االنتهاك يف مثل هذه الحاالت يجب
أن ال تش�كل عائق ًا بالنس�بة لإلعالميين يحول دون
قيامهم باإلبالغ عن ما يتعرضون له من انتهاكات ألن
عملي�ات تقيص الحقائق وجمع األدلة املس�تندة إىل
منهجيات حقوق اإلنسان قد تذلل هذه الصعوبات.
 :2/7/2امتناع اإلعالميين عن اإلفصاح والالمباالة
في تقديم الشكاوى أو البالغات
بالرغ�م م�ن أن اإلعالميين باتوا يب�ادرون إىل تقديم
ش�كاوى وبالغ�ات بش�أن م�ا يتعرض�ون ل�ه م�ن
اعت�داءات تم�س حرياته�م اإلعالمي�ة وحقوقه�م،
إال أنه�م م�ا زالوا يحجمون عن تقديم هذه الش�كاوى
والبالغات بصورة ملفت�ة ،وما زالوا يؤثرون الصمت
عىل اإلفصاح ،وذلك حرص ًا منهم عىل سالمتهم وأمنهم
الشخيص والوظيفي.
وال تقتصر سياس�ة ع�دم اإلفص�اح على الضحاي�ا
فحس�ب ،فعدد كبري من األشخاص الذين يشاهدون
أو يطلعون ،عىل تلك االنتهاكات يمتنعون عن اإلدالء
بشهاداتهم ويفضلون اتخاذ موقف سلبي حرص ًا منهم
على السلامة وع�دم الدخ�ول يف رصاع م�ع مص�ادر
االنتهاكات ،واتقاء منهم للتعرض ألي عمل انتقامي
م�ن قبل الجهة الت�ي ارتكبت االنته�اك ،وباألخص
إذا كان�ت جه�ة رس�مية ،أو أمنية أو على صلة بها.
ولهذا الس�بب ،تح�رص فرق الرصد التابعة للش�بكة
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على رسية عملية تقيص الحقائ�ق وجمع األدلة ،وأن
ال يتم ذكر الشهود إال عند الرضورة وربما ال يذكر اسم
الضحية الذي تقدم بشكوى يف بعض الحاالت.
كم�ا كش�فت تجرب�ة ف�رق الرص�د يف كل من مرص،
وتونس واألردن حقيقة ال مباالة نس�بة ال يستهان بها
من اإلعالميني إزاء التقدم بش�كاوى وبالغات حول
االنته�اكات واالعت�داءات التي تعرض�وا لها .فثمة
عدد م�ن الحاالت التي قامت فرق الرصد برصدها،
ومل�ا ح�اول الراص�دون االتص�ال بالضحاي�ا أو بم�ن
ش�اهد االعتداء للحصول عىل شكوى أو بالغ ،أبدى
ه�ؤالء اإلعالمي�ون عدم اكتراث بذل�ك وتهربوا من
املقابلة.
تؤدي سياسة الالمباالة وعدم اإلفصاح يف الكثري من
الح�االت إىل زوال الدليل أو األدلة التي تثبت وقوع
االنته�اك .كم�ا أن ط�ول املدة بين وق�وع االنتهاك
وتقدي�م الش�كوى أو البالغ تجعل م�ن الحصول عىل
شهادات دقيقة حول املسألة أمر ًا ليس بسيط ًا ،ولهذا
الس�بب ،ينبغ�ي عىل اإلعالميين الذي�ن يتعرضون
ألي اعتداء يستهدف حقوقهم وحرياتهم ،أن يبادروا
إىل تقديم ش�كاوى أو بالغات إىل الهيئات الرسمية
أو املنظمات غري الحكومية املهتمة برصد انتهاكات
حق�وق اإلنس�ان بوجه ع�ام ،أو انته�اكات حريات
اإلعلام بوج�ه خ�اص مث�ل ش�بكة املدافعين ع�ن
الحريات اإلعالمية أو مركز حماية وحرية الصحفيني
أو صحفي�ون بلا ح�دود أو نقاب�ات الصحفيني وقد
ح�رص برنامج «عني» العامل ضمن ش�بكة املدافعني
ع�ن حرية اإلعالم يف العالم العربي عىل معالجة هذه
الصعوب�ة م�ن خالل حث ف�رق الراصدين يف تونس،
ومصر واألردن على متابع�ة االنته�اكات أو ً
ال بأول.
ولكن هذه املس�ألة واجهت تحديات يف تونس ومرص
ألن إع�داد ف�رق الرص�د امليدان�ي انته�ى بع�د ش�هر
حزي�ران ،وتلقوا التدريب املتقدم يف ش�هر س�بتمرب،

وكان عليه�م الع�ودة ل�كل االنتهاكات ب�دء ًا من أول
الع�ام مم�ا ش�كل عبئ� ًا جس�يم ًا بالعم�ل وصعوبة يف
التواص�ل مع الضحايا وضعف األدلة والتوثيق أحيان ًا
أخرى .أم�ا فريق الرص�د الخاص ب�األردن فإنه كان
يرصد ويتابع بش�كل منتظم وف�وري منذ اليوم األول
من الع�ام  2012ألنه كان موجود ًا منذ س�نوات وكان
يعمل تحت مظلة مركز حماية وحرية الصحفيني.

وم�ن مظاه�ر انخف�اض درج�ة الوع�ي الحقوق�ي
والقانون�ي ل�دى رشيح�ة واس�عة م�ن اإلعالميين
إحجامهم عن تقديم ش�كاوى لدى الجهات املختصة
يف ح�ال وق�وع انتهاكات جس�يمة عليهم م�ن قبيل
الرضب وغيره من االعت�داءات البدنية أو تكسير
ممتلكاته�م وأدوات عمله�م أو احتجازهم وحرمانهم
م�ن حريته�م بش�كل تعس�في أو غير قانون�ي .فقد
دلت تجربة رصد انتهاكات الحريات اإلعالمية يف
تون�س ،ومرص واألردن ب�أن اإلعالميني الذي تعرضوا

 :2/7/4تداخل العمل الصحفي مع النشاط
السياسي في بعض الحاالت
ثم�ة ح�االت ق�ام برنام�ج «عين» برصده�ا ولكنها
انط�وت على صعوب�ة تتعلق بم�دى دخوله�ا ضمن
االنتهاكات التي يرصدها الربنامج ويقوم بتوثيقها،
وهي الحاالت التي وق�ع فيها االعتداء عىل صحفي
أثناء ممارس�ته لنش�اط س�يايس ،وم�ن األمثلة التي
اس�تقبلها الربنام�ج ح�االت ج�رى فيه�ا االعت�داء
جسدي ًا عىل إعالميني كانوا يشاركون يف اعتصامات
أو مظاه�رات أو حراكات أي أن االنتهاك لم ينالهم
بمناسبة ممارستهم لعمل إعالمي أو بسببه.
وق�د ت�ردد برنام�ج «عين» يف الكيفية الت�ي ينبغي
التعام�ل من خالله�ا مع هذه الح�االت .وألن الغاية
من رص�د االنتهاكات ه�ي غاية حمائي�ة ووقائية،
فق�د اس�تقر ال�رأي داخ�ل الربنام�ج على التعام�ل
م�ع هذه الح�االت بم�ا ال ي�ؤدي إىل إهماله�ا .فإذا
كان اإلعالمي يش�ارك يف املسيرة كناش�ط سيايس
ويغط�ي الفعالية كصحفي يف الوق�ت ذاته ،غلبت
صفت�ه اإلعالمي�ة على السياس�ية ويع�د االنتهاك
ً
داخلا يف مجال برنامج «عني» وإذا تبني من الحالة
أن االعت�داء الواق�ع علي�ه ج�اء بمناس�بة نش�اطه
اإلعالم�ي ولي�س الس�يايس ،تع�د الحالة م�ن ضمن
الح�االتالت�ييرصده�ااملرك�ز.
وإذا كان االعت�داء على خلفية أن�ه إعالمي معروف
ويراد من وراء االعتداء معاقبته عىل نش�اط إعالمي
سابق ،فإن االعتداء يدخل ضمن مجال عمل برنامج
«عين» فاملعيار الذي اتبعه الربنامج يف هذا الس�ياق
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 :2/7/3انخفاض الوعي الحقوقي
كشفت عمليات رصد انتهاكات الحريات اإلعالمية
يف تونس ،ومرص واألردن حقيقة أن اإلعالميني يفتقرون
بش�كل واس�ع ،وبص�ورة ملموس�ة للوع�ي بحقوقه�م
اإلنس�انية وحرياتهم اإلعالمية .ولهذا الس�بب ،فإن
عدد ًا منهم ينظ�ر إىل االعتداءات واالنتهاكات التي
تنال منه خالل ممارسته لعمله ،باعتبارها أمور ًا عادية
وأنها ال تشكل انتهاكا .فإذا تعرض صحفي عىل سبيل
املثال إىل معاملة سيئة من قبل رجال األمن ،فقد ينظر
إىل ذل�ك عىل أنه إجراء طبيعي تملك األجهزة األمنية
القي�ام به يف إطار مهمتها األساس�ية وهي العمل عىل
إنفاذ القانون .كما قد يعتقد صحفي ،بسبب انخفاض
درجة وعيه بحقوقه اإلنس�انية وحريات�ه اإلعالمية،
ب�أن رئي�س التحرير يتمت�ع بحكم منصب�ه بمنع نرش
مادة صحفية له أو التعديل عليها ألسباب غري مهنية،
ودون أن يكون هناك سياسات تحريرية واضحة.

للرضب أو لإليذاء لم يقوموا بتقديم ش�كاوى رسمية
لدى املراكز األمنية أو النيابة العامة مما أفقدهم عىل
أق�ل تقدي�ر تثبيت االنتهاك بش�كل رس�مي ووضع
السلطات العامة أمام واجباتها ومسؤولياتها.

حرية تحت الهراوات
هو معيار واس�ع لصالح تحقيق أكرب قدر من الحماية
الفعالة للحريات اإلعالمية.

عليهم وصف اإلعالميني لغايات الرصد والتوثيق يف
إطار عمل الشبكة.

 :2/7/5رص���د ح���االت االعت���داء عل���ى
المدونين
م�ن الحاالت التي أثارت جد ً
ال واس�ع ًا داخل برنامج
«عني» وش�بكة املدافعني عن حرية اإلعالم يف العالم
العربي الحاالت املتعلقة باالنتهاكات التي تقع عىل
املدونني وما أطلق عليهم املواطنني الصحفيني الذين
يقومون بعملية التدوين عىل شبكة االنرتنت ومواقع
التواصل االجتماعي ،فإذا كان مفهوم الصحفي لدى
بع�ض املنظمات غير الحكومية العاملي�ة العاملة يف
مجال رص�د انته�اكات الحري�ات اإلعالمي�ة ،مثل
منظم�ة صحفيون بال حدود ،مفهوم ًا واس�ع ًا ويش�مل
كل ش�خص يزود املجتمع بمعلوم�ات منتظمة ،فإنه
ليس يسري ًا عىل الشبكة أن توسع نطاق عملها ليشمل
سائر األشخاص الذين ينطبق عليهم املفهوم السابق
للصحف�ي .عالوة عىل أنه مفه�وم ملتبس ويفيض إىل
وصف أش�خاص لم يتمرس�وا عىل املهني�ة الصحفية
واإلعالمية بأنهم صحفيون.

وال يعن�ي موق�ف ش�بكة «س�ند» إزاء املدونين أو
املواطنين الصحفيين أنه�ا تقل�ل من دوره�م وال من
االنتهاكات التي تق�ع عليهم ،ولكنه موقف محصور
بأغ�راض وظيفي�ة تتمث�ل يف تحدي�د ح�دود عم�ل
الش�بكة يف مج�ال الرصد والتوثي�ق ونطاقه .وما زال
املوض�وع قيد النق�اش داخل الش�بكة ،ولكن النقاش
ألغراض الرصد والتوثيق يف العام  .2012حسم لصالح
اس�تبعاد املدونين من نط�اق عمل الش�بكة وبرنامج
«عين» التابع لها ،خاصة وأنه�م يفتقرون يف الغالب
لألصول املهنية املتعلقة بممارسة العمل اإلعالمي.

إذا كان موض�وع الرصد يتعل�ق بحرية الرأي والتعبري
والنرش بشكل عام ،فإن أي شخص يكتب أو يدون أو
يعرب عن رأيه يف أية وس�يلة إعالمية قد يكون عرضه
النته�اك يف إط�ار رص�د االنته�اكات الواقع�ة على
حرية الرأي والتعبري ،أما يف س�ياق رصد االنتهاكات
التي تقع عىل اإلعالم واإلعالميني من جانب ش�بكة
املدافعين عن حرية اإلعلام يف العال�م العربي ،فإن
عملي�ة رص�د االنته�اكات وتوثيقها تنصب بش�كل
حصري ،ولغاية اآلن ،تنصب عىل اإلعالميني الذين
يمتهن�ون العم�ل اإلعالمي والذي�ن يمارس�ونه وفق ًا
لألصول املهنية وكذلك عىل مختلف وسائل اإلعالم،
أم�ا املدون�ون واملواطن�ون الصحفي�ون ،فإن الش�بكة
ارتأت أن ال تدخلهم ضمن األشخاص الذين ينطبق

96

وال ينبغ�ي النظ�ر إىل موق�ف الش�بكة الس�ابق عىل
أنه يس�تبعد من نطاق رصد االنته�اكات تلك التي
ترتكب عىل وس�ائل اإلعالم اإللكرتونية ،فالش�بكة
ال تتقي�د يف تعري�ف اإلعالم�ي ألغ�راض الرص�د
بالتعاري�ف ال�واردة يف القوانين الوطني�ة ،ولكنه�ا
تعتبر كل م�ن يمته�ن العم�ل اإلعالم�ي بحس�ب
األص�ول املهني�ة م�ن بين األش�خاص الداخلني يف
نط�اق عملها س�واء أكان يعم�ل يف اإلعالم املكتوب
أم املرئي أو املس�موع أم اإللكرتوني ،باإلضافة طبع ًا
إىل س�ائر وس�ائل اإلعالم مهما كان ش�كلها.
 :2/7/6االنته���اكات المرتكب���ة م���ن خالل
تطبيق القانون النافذ
م�ن الصعوب�ات والتحدي�ات األخرى الت�ي واجهها
برنام�ج «عين» يف ع�ام  2012وجود ع�دد ال بأس به
من الح�االت املرصودة يف عدد من البل�دان العربية،
وبال�ذات األردن ،ومصر وتونس الت�ي تنطوي عىل
انته�اكات ولكنه�ا إذا ما جرى فحصه�ا وتحليلها يف
ض�وء القوانين الوطنية الناف�ذة ال تعد انته�اك ًا ألن
الس�لطات العامة تكون قد اتخ�ذت بحق اإلعالمي

ع�دد ًا م�ن اإلج�راءات والتدابير التي تع�د رشعية
وقانوني�ة يف ض�وء القوانين املعم�ول به�ا وطني� ًا
ولكنها تش�كل انتهاك ًا للحري�ات اإلعالمية ولحقوق
اإلعالميين يف ض�وء املعايير الدولي�ة للحري�ات
اإلعالمي�ة وحق�وق اإلنس�ان .وبمعن�ى آخ�ر ،يكون
الترشي�ع الوطني ذات�ه يف هذه الح�االت هو مصدر
االنتهاك ،وبالنتيجة فإن تطبيق هذا الترشيع والعمل
به يشكل انتهاك ًا للحريات اإلعالمية وحقوقهم.

 :2/7/7التف���اوت في البيئات السياس���ة
والتشريعية في الدول المشمولة بعملية
الرصد والتوثيق
كم�ا ذكر س�ابق ًا ،ف�إن برنام�ج «عني» لرص�د وتوثيق
انتهاكات حرية اإلعالم العامل ضمن شبكة املدافعني
ع�ن حري�ة اإلعلام يف العالم العربي «س�ند» عمل يف
ه�ذا العام عىل رص�د انتهاكات الحري�ات اإلعالمية
يف عموم الدول العربية من خالل منهج عام يقوم عىل
جم�ع املعلومات والتحقق منها م�ن خالل ما ينرش من
تقارير ،ويف دول ثالث هي :األردن ،ومرص وتونس ،قام
برصد االنتهاكات من خالل منهجية علمية وحقوقية
شاملة تستند عىل فكرة البالغات والشكاوى يف املقام
األول .باإلضاف�ة إىل عملية رصد ذاتي عرب فرق رصد
متخصصة جرى تأهيلها لهذه الغاية.
وم�ن بني أهم التحدي�ات والصعوبات التي واجهت
الش�بكة ه�ذا الع�ام يف س�ياق رصده�ا النته�اكات
الحري�ات اإلعالمي�ة يف ال�دول الثلاث املذك�ورة،
تفاوت البيئات السياس�ية والترشيعية فيها ،عالوة
على أن مصر وتون�س تم�ران يف مراح�ل انتقالي�ة،
عق�ب س�قوط النظ�ام فيهم�ا ،وإج�راء انتخاب�ات
وانتق�ال الحك�م إىل أح�زاب وش�خصيات حزبي�ة
جرى انتخابهم�ا خالل الفرتة االنتقالية .ويف األردن،
ثمة حراكات ومسيرات ش�عبية مطالب�ة باإلصالح
وبمحاربة الفساد وإشاعة الحريات.
ومن التحديات التي واجهت برنامج «عني» بسبب
ه�ذه الظ�روف ،صعوبة جم�ع املعلوم�ات واألدلة يف
بع�ض الح�االت ،وذل�ك بالنظ�ر ملظاه�ر االنفالت
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وم�ن بني أبرز األمثلة الح�االت التي رصدها برنامج
«عني» التي تندرج ضمن هذا النمط من التحديات
والصعوب�ات ،إحالة عدد م�ن اإلعالميني يف األردن ـ
عىل س�بيل املثال ـ إىل محكمة أمن الدولة ملحاكمتهم
ع�ن جرائ�م بموج�ب قان�ون العقوب�ات ،ويعاق�ب
عليه�ا بالحب�س ،وذلك بس�بب م�واد إعالمي�ة قاموا
وبنرشه�ا ،إذ يت�م اتهامهم بارت�كاب جرائم من قبيل
إطالة اللس�ان أو التحريض عىل قل�ب نظام الحكم
عن مواقفهم املنشورة عىل وسائل اإلعالم املختلفة.
وقد تعاملت الش�بكة مع هذه الحاالت عىل أس�اس
املعايير الدولي�ة الخاص�ة بالحري�ات اإلعالمي�ة
وبحق�وق اإلنس�ان ولي�س على أس�اس الترشيعات
والقوانين النافذة ولهذا الس�بب ،انعق�د العزم لدى
برنام�ج «عين» على أن يخص�ص بن�د ًا ملناقش�ة
االنته�اكات الترشيعية للحري�ات اإلعالمية يف كل
م�ن تونس واألردن مرص يف تقري�ر هذا العام ،وأن يتم
الرتكيز عىل هذا النوع من االنتهاكات بصورة أشمل
وأوسع يف األعوام القادمة أما مكمن الصعوبة يف مثل
هذه الحاالت ،فيتمثل يف أن ك ً
ال من سلطات الدولة
واإلعالميين يعتق�د أن ما ارتكب من أفعال ليس�ت
انته�اكات ،وأنها من باب العمل بالقانون وتطبيقه.
ورغم أن اإلعالميني يف بعض الحاالت مثل تلك التي
يحال�ون فيه�ا إىل محاك�م قضاتها عس�كريون ،باتوا
مدركين بأنها تش�كل خرق ًا لحرياته�م اإلعالمية إال
أن هن�اك حاالت مازالوا غري مدركني النطوائها عىل

انته�اكات لحرياته�م اإلعالمي�ة .ويف األحوال كلها،
ف�إن الس�لطات العامة م�ا زالت تعتق�د يف مثل هذه
بأنها تطبق الس�لوك وبأن س�لوكها صحيح ،وقانوني
وال ينطوي عىل انتهاك بحق اإلعالم واإلعالميني.

وحج�ب هوي�ة املعتدي�ن ولطبيع�ة االنته�اكات
املرتكبة .عالوة عىل أن تركيز اإلعالميني يف مثل هذه
الظروف س�ينصب عىل االنته�اكات واالعتداءات
البدني�ة الجس�يمة ،وإهم�ال االنته�اكات األخ�رى
الش�ائعة مثل حج�ب املعلوم�ات ،الرقابة املس�بقة،
املنع من التغطية والتدخالت األمنية.
يض�اف إىل م�ا س�بق اختلاف البيئ�ة الترشيعي�ة
املتعلقة بالعمل اإلعالمي يف الدول الثالث ،واختالف
املفاهيم القانونية املعمول بها .وقد سعت الشبكة إىل
تجاوز هذه العقبة من خالل الدورات التدريبية التي
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خضع�ت فرق الرص�د لها ،إذ تم إعداد كش�اف بهذه
املفاهيم ومقاربتها مع ًا ،ث�م جرى ربطها بما يناظرها
م�ن مفاهيم ومب�ادئ واردة يف القان�ون الدويل املتعلق
بالحريات اإلعالمية وحقوق اإلعالميني.
وق�د تمك�ن برنامج «عني» م�ن إيجاد نوع من التناس�ق
والفه�م املشترك بني فرق الرص�د ،ولغة موح�دة انتظم
العم�ل به�ا .ويعود الس�بب إىل اتخ�اذ املعايير الدولية
كمرجعية أساسية لعمليات الرصد والتوثيق ،خاصة وأن
الدول الثالث يقع عىل عاتقها االلتزامات الدولية ذاتها
يف مجال الحريات اإلعالمية وحقوق اإلعالميني.

حرية تحت الهراوات

الفصل الثاني

انتهاكات الحريات اإلعالمية
وحقوق اإلعالميين في الدول العربية:
بانوراما عامة
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وقد الحظ الربنامج نتيجة رصد وتوثيق االنتهاكات
أن هن�اك س�مات واتجاه�ات عام�ة مشتركة بني
االنته�اكات املرتكب�ة يف س�ائر ال�دول العربي�ة،
وهي مس�ألة س�يجري اس�تعراضها وتحليل أس�بابها

ول�م تتمك�ن ش�بكة املدافعني ع�ن حري�ة اإلعالم يف
العالم العربي «س�ند» يف هذا الع�ام من رصد وتوثيق
انته�اكات الحري�ات اإلعالمي�ة يف كل م�ن دولت�ي
جيبوتي وج�زر القمر بس�بب محدودي�ة املعلومات
الت�ي تنشر عنهم�ا يف ش�بكة االنرتن�ت والتقاري�ر
الحقوقية يف هذا املجال .وستس�عى الش�بكة يف العام
القادم بمعالجة هذا النق�ص وإدراج هاتني الدولتني
ضمن الدول املشمولة بتقريرها.
 :3/1االتجاهات العامة النتهاكات الحريات
اإلعالمية في الدول العربية
كشفت عملية الرصد والتوثيق أنه رغم االختالفات
السياس�ية ،واالجتماعية واملحلية بني الدول العربية
ف�إن هن�اك س�مات عامة مشتركة بين انتهاكات
الحريات اإلعالمية التي ارتكبت يف مختلف الدول
العربي�ة وفيم�ا يأتي ع�رض ألهم ه�ذه االتجاهات
العامة املشرتكة.
 :3/1/1كثرة االنتهاكات الجسيمة
من املالحظ أن الصفة األغلب لعدد ال يستهان به من
االنتهاكات املرتكبة يف العام  2012يف مختلف الدول
العربية ،هي أنها تندرج ضمن االنتهاكات الجسيمة
ويقصد باالنتهاكات الجس�يمة يف هذا السياق تلك
االنته�اكات التي تتخذ ش�كل اعت�داءات بدنية أو
س�البة لحرية الصحفيين كأن يتع�رض الصحفيون
للضرب ،أو لالحتج�از التعس�في أو غير القانوني،
أو القت�ل أو التهدي�د بالقت�ل .وق�د كان ه�ذا الن�وع
م�ن االنته�اكات األكرث انتش�ار ًا يف مصر ،وتونس،
وس�وريا ،والعراق ،واألردن والصومال وفلسطني .ويف
ه�ذه األخيرة كان مصدر ه�ذه االنتهاكات س�لطة
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بانوراما عامة

 .3انته���اكات الحري���ات اإلعالمي���ة وحقوق
اإلعالميين ف���ي الدول العربي���ة :بانوراما
عامة
يتزام�ن ه�ذا التقرير م�ع ما يعتري ال�دول العربية
م�ن ح�راكات ش�عبية ومطالب�ات بالديمقراطي�ة،
وم�ا يرافقها من اضطراب وانعدام لالس�تقرار ،وهما
س�متان مالزمت�ان للمراح�ل االنتقالي�ة والتحوالت
الديمقراطية بوجه عام.
قام برنامج «عني» لرصد وتوثيق انتهاكات الحريات
اإلعالمي�ة العام�ل تحت مظلة ش�بكة املدافعني عن
حري�ة اإلعالم يف العال�م العربي ،برص�د ما وقع عىل
اإلعلام واإلعالميني من انته�اكات يف عموم الدول
العربية ،وذلك من خالل متابعة ما نرش من معلومات
ح�ول هذه االنتهاكات يف وس�ائل اإلعلام املختلفة،
ويف تقاري�ر املنظم�ات الدولي�ة واملحلي�ة الحكومية
وغري الحكومي�ة .وقد جرت ه�ذه العملية من خالل
باحثني نهضوا بعبء هذه املهمة وقام هؤالء الباحثون
بالتحقق م�ن املعلومات التي حصلوا عليها من خالل
البحث عن الحالة ذاتها من أكرث من مصدر ومقارنة
م�ا نرش حوله�ا لدى املصادر املختلفة ً
مع�ا ،وتوثيق ما
ثبت من معلومات وأدلة نتيجة عملية البحث .وقد
اس�تثنت األردن وتونس ومرص من ه�ذه العملية ألن
الربنام�ج اعتم�د عىل االس�تمارات الت�ي زودته بها
فرق الرصد .ولكنه اس�تعان بهذه الطريقة بخصوص
هذه الدول للتأكد من ش�مولية الرص�د .الذي نفذته
الف�رق وملتابعة ما لم يتم رص�ده من الحاالت والعمل
على إع�داد اس�تمارات رص�د ،أو بلاغ أو ش�كوى
بخصوصها.

ومسبباتها ،كما سيتناول هذا الجزء من التقرير واقع
االنتهاكات يف س�ائر البلدان العربي وعرض ًا ألبرزها
وأهمها.

حرية تحت الهراوات
االحتالل اإلرسائييل يف املقام األول.
يب�دو أن تزايد ارت�كاب هذا النوع م�ن االنتهاكات
مرتب�ط بعملي�ات قم�ع الح�راكات واالعتصامات
الشعبية التي تزامنت مع الربيع العربي واملطالبات
بالحري�ة والديمقراطي�ة ،فق�د تمث�ل الس�ياق األهم
الرت�كاب ه�ذه االنتهاكات بقي�ام الضحايا بتغطية
الحراكات واالعتصامات ،ما دفع السلطات األمنية
إىل قمع الصحفيني بش�دة وبعنف واضح ،واالعتداء
عليهم جس�دي ًا ،وتكسير كامرياته�م ،ووصلت بعض
االنته�اكات إىل اس�تهدافهم وقتله�م وتصفيته�م
جس�دي ًا ،والهدف منع الصحفيني يف امليدان من نقل
اعتداءات وانتهاكات األمن عىل املواطنني العزل يف
مسرياتهم واعتصاماتهم.
وت�رى ش�بكة املدافعني ع�ن حرية اإلعلام يف العالم
العرب�ي أن تزايد ه�ذا النوع من االنتهاكات يش�كل
ظاه�رة مقلق�ة يف العال�م العرب�ي ،وس�يتوجب م�ن
الجهات األمنية أن تبارش سلطاتها يف إنفاذ القانون،
إذا دع�ت الحاجة إىل ذلك ،بص�ورة ال تهدر الحماية
الواجبة للصحفيني وعدم املس�اس بأمنهم وحرياتهم
الش�خصية ،وبص�ورة ال تنتهك تحري�م التعذيب أو
املعاملة القاسية أو الال إنسانية.
وم�ن األش�كال األخ�رى الت�ي ش�اع اللج�وء إليه�ا يف
العام  2012كوس�يلة الرتكاب انتهاكات جسمية ضد
اإلعلام واإلعالميني ،س�كوت رجال األمن واس�تعانة
الس�لطات والهيئ�ات العامة بأش�خاص عاديني باتوا
يعرفون بالبلطجية أو «الشبيحة» ،ويف بلدان الثورات
مث�ل تونس ومرص ج�اءت االتهام�ات باالعتداءات
مم�ن يحمل�ون باجات أو ش�ارات حماي�ة الثورة ،أو
ميليش�يات األح�زاب الحاكم�ة ،حي�ث يق�وم هؤالء
بالتعدي على اإلعالميني ورضبهم وتهديدهم بالقتل،
وأحيان ًا قتلهم فع ً
ال .أي أن رجال األمن ال يتدخلوا ملنع
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ه�ذه االعتداءات ،األمر ال�ذي يعني أنهم ل�م يقوموا
بواجبه�م بالتدخ�ل ومن�ع االنته�اكات ،فيصبح�ون
مس�ؤولني عنها.
 :3/1/2المص���در األساس���ي الرت���كاب
االنتهاكات هو رجال األمن والبلطجية
الحظت ش�بكة املدافعني عن حرية اإلعالم «سند»
أن الجه�ات األكثر ارتكاب�ا النته�اكات الحريات
اإلعالمي�ة ه�ي الجه�ات األمنية والبلطجي�ة الذين
يعملون بالتنس�يق مع الجهات املذكورة ،أو بمعرفتها
أو عىل مرأى ومسمع منها دون أن تتدخل ملنعهم.
ومن املتوقع أن تكون النس�بة األكرب من االنتهاكات
املرتكبة يف العام  2012صادرة عن الجهات األمنية أو
تس�أل عنها ه�ذه الجهات ،وخاص�ة يف ظل األوضاع
السائدة يف البلدان العربية ،وباألخص تلك التي تمر
بالربيع العربي وتكرث فيها الحراكات واالعتصامات
الشعبية ،فهناك رصاع حقيقي بني الشعوب العربية
والنظ�م السياس�ية القائمة يف بل�دان الربيع العربي
تس�تخدم فيه ه�ذه األنظم�ة أدوات القم�ع املتاحة
بين أيديه�ا يف محاول�ة منه�ا إلس�كات الح�راكات
الش�عبية ،ومن بني الفئات التي يتم اس�تهدافها من
قب�ل الهيئات والجهات األمني�ة اإلعالميون لكونهم
يقومون بكشف ممارسات األجهزة األمنية وفضحها
عىل املأل.
ترى ش�بكة املدافعين عن حرية اإلعالم «س�ند» أن
كرثة االنته�اكات التي ترتكب من الجهات األمنية
يف الع�ام  2012أو س�كتت عنه�ا ه�ذه الجهات ليس
أم�ر ًا مبرر ًا يف أي ح�ال م�ن األح�وال ،وه�و يع�زز ما
يج�ري التأكيد عليه يف مناس�بات كثرية من وجوب
توفري حماية خاصة تضمن سلامة الصحفيني أثناء
األوق�ات العصيبة ،واالضطراب�ات ،واالحتجاجات
والنزاع�ات وتمكينهم من مب�ارشة عملهم وتغطية ما

يقع من أحداث ووقائع.

العربي رغم املعيقات التي مازالت تعرتيها إىل اآلن.

وتالح�ظ ش�بكة «س�ند» كذل�ك يف هذا الس�ياق أن
هناك ممارسة لدى األجهزة األمنية املختلفة يف الدول
العربي�ة تتمث�ل يف ش�يوع فك�رة االس�تدعاء األمني
لإلعالميني بمناسبة وبس�بب ممارستهم ألنشطتهم
وأعمالهم اإلعالمية .وهي ممارس�ة تؤكد عىل حقيقة
أن األجه�زة األمنية يف العالم العربي ما زالت ترى يف
اإلعلام واإلعالميني هدف ًا من أهدافه�ا ،وأنها ال تقر
ال وفع ً
عم ً
ال بحرية اإلعالم والنرش والتعبري.

 :3/1/4كث���رة االعت���داءات المرتكب���ة من
أشخاص عاديين ومصادر مجهولة
من الس�مات املشتركة بني االنتهاكات املرتكبة يف
اغلب ال�دول العربية أن جزء ًا مهم ًا منها قد وقع من
أش�خاص عاديني مثل البلطجية ،وبرملانيني ،ورجال
أعمال وش�خصيات حزبية باإلضاف�ة إىل انتهاكات
عديدة ارتكبت من قبل أشخاص مجهولني من خالل
تهديد عرب الهاتف ،أو التعرض لإلعالميني بالرضب
أو الشتم دون أن تكون هويته معروفة .وكذلك الحال
بالنسبة إىل حجب املواقع والقتل.

لق�د أدت ظاه�رة الربي�ع العرب�ي إىل ارتفاع س�قف
الحرية يف بلدان الربيع العربي عىل وجه الخصوص،
واملقص�ود هن�ا س�قف حرية اإلعلام والنشر .ولكن
هناك ظاهرة مضادة لها نشأت كذلك للسبب ذاته،
فم�ع مجيء حكوم�ات ذات توجه�ات أيديولوجية
معينة ظهرت ممارس�ة تتمث�ل يف قيام الحزب الذي
تتب�ع الحكومة الجديدة إليه بإتباع سياس�ة لتكميم
األف�واه املعارض�ة م�ن اإلعالميين لسياس�ات ه�ذه
الحكوم�ة وتوجهاته�ا ،ومنعهم من التغطي�ة والتعبري
عن آرائه�م ،وإن اقتىض األمر االعتداء بدني ًا ولفظي ًا
عليهم.
وعلى أي حال ،ف�إن حرية اإلعالم والنشر ازدادت
وارتفع س�قفها بش�كل كبري مع تنام�ي ظاهرة الربيع

لقد أضح�ت االنته�اكات املرتكبة م�ن قبل مصادر
مجهول�ة أو محجوب�ة الهوي�ة عم�د ًا ،ظاهرة ش�ائعة
ومألوف�ة يف البل�دان العربي�ة قاطب�ة ويف مقدمته�ا
دول الربي�ع ،وإن هذه الظاهرة باتت تش�كل إرباك ًا
حقيقي ًا لإلعالميين والعاملني يف مجال رصد وتوثيق
انتهاكات اإلعالم .فه�ي تجعل الحريات اإلعالمية
عرضة لتهديدات مستمرة دون أدنى إمكانية لردعها
أو لوقفه�ا .ويب�دو أن ه�ذه الظاه�رة ليس�ت منبتة
الصل�ة بظاهرة القمع األمني الذي تمارس�ه األجهزة
األمنية تج�اه اإلعالميني إلس�كات صوتهم وتعطيل
دورهم.
أم�ا مكم�ن الخط�ورة الناش�ئ ع�ن ه�ذه الظاهرة،
فيتمث�ل يف أنه�ا تح�ول دون معرف�ة املس�ؤولني
أو املتورطين يف ارت�كاب انته�اكات الحري�ات
اإلعالمي�ة ،ومحاكمته�م وتحميله�م مس�ؤولية
أفعالهم.وه�ي تش�جع كذل�ك السياس�ات الت�ي
تس�تهدف اإلعلام واإلعالميين ،واأله�م أنه�ا يف
بعض الحاالت تجعل اإلعالميني يف حالة مضطربة
وتدفعه�م إىل ممارس�ة ضب�ط ذات�ي على أنفس�هم
تجنب� ًا للخض�وع ألية ص�ورة من ص�ور االعتداء أو
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 :3/1/3ازدياد هامش الحرية اإلعالمية مع
ظاهرة الربيع العربي
إذا كان�ت حري�ة اإلعالميين يف النشر والتعبير
ضيقة جد ًا قبل اندالع الثورات العربية والحراكات
املطالبة بالحرية والديمقراطية ،إال أن هامشها عقب
هذه الثورات أضحى أوسع بكثري ،فزال الخوف لدى
الكثير من اإلعالميني ،وأخذوا ينرشون مواد إعالمية
ما كانوا يجرؤون عىل نرشها قبل ذلك.

حرية تحت الهراوات
التهديد من قبل أش�خاص مجهولني.
إن ه�ذه الظاه�رة ترتب�ط بسياس�ة أوس�ع وأش�مل
تنتهجها السلطات العامة يف الدول العربية املختلفة

وهي سياس�ة اإلفالت من العقاب التي سيرد ذكرها
الحق ًا.
 :3/1/5تعدد االعتداءات على صحفيين أجانب

وهي مس�ألة ترتب�ط باالهتمام الصحف�ي واإلعالمي
العامل�ي بتغطي�ة أح�داث الث�ورات العربي�ة ،فق�د

استأثرت مجريات الحراكات الشعبية عىل اهتمام

وس�ائل اإلعلام العاملي�ة واألجنبي�ة ،وبات�ت بلدان
ً
موئلا لإلعالميين والصحفيين من
الربي�ع العرب�ي
ش�تى الدول ،وألن االنتهاكات الجس�يمة للحريات
اإلعالمي�ة يف العال�م العربي ارتبطت بص�ورة كبرية

بتغطي�ة الح�راكات الش�عبية واملسيرات ،ف�كان
لإلعالميني األجانب نصيب من هذه االنتهاكات.

لق�د أصيبت عدد من ه�ؤالء اإلعالميني بالرصاص،
وتع�رض آخرون للقتل ،وللضرب واالعتداء اللفظي
وللمن�ع م�ن التغطي�ة ومص�ادرة أدوات العم�ل .أي
أنه�م تعرض�وا ملا تع�رض ل�ه زمالؤهم م�ن العرب من

انتهاكات أثناء قيامهم بعملهم وأنشطتهم.

وق�د حرص�ت ش�بكة املدافعني ع�ن حري�ة اإلعالم
عىل رصد وتوثيق هذه االنتهاكات أس�وة بتلك التي

وقع�ت على اإلعالميين الع�رب ،فاملعيار األس�اس

يف رص�د االنتهاكات بالنس�بة إىل الش�بكة هو معيار

مكان�ي ،أي وق�وع االنته�اك يف دول�ة عربية برصف
النظر عن جنس�ية الضحية .فالش�بكة ترصد ما يقع
يف البل�دان العربي�ة م�ن انته�اكات على الحريات
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اإلعالمية بش�كل عام وليس على اإلعالميني العرب
فحسب.
 :3/1/6شيوع سياسة اإلفالت من العقاب
اشتركت الدول العربية جميعها يف سياسة اإلفالت
من العقاب التي تنتهجها بحق مرتكبي االعتداءات
الجس�يمة عىل الحريات اإلعالمي�ة .فالدول ملزمة
يف حال�ة وق�وع قتل عىل اإلعالميين ،أو تعذيب ،أو
معاملة قاسية أو ال إنسانية أو مهينة ،بإجراء تحقيق
مستقل يف تلك الحاالت يفيض إىل مساءلة ومحاكمة
الذين يشتبه بتورطهم بارتكابها ومعاقبتهم.
لقد ارتكبت انتهاكات جسيمة يف كل بلدان الربيع
العرب�ي ،إضاف�ة إىل دول أخرى كالصوم�ال ،والعراق
ومرت دون تحقيق ومالحظة ملن شاركوا بارتكابها أو
سكتوا عنها.
وق�د ج�اء يف م�ؤرش لجن�ة حماي�ة الصحفيين CPJ
الخ�اص باإلفالت من العق�اب لعام  2012عن جرائم
قت�ل الصحفيني تحديد ًا ،وذلك يف ( )12دولة من دول
العال�م فحس�ب ،أن هناك دولتين عربيتني تصدرتا
قائمة الدول الـ ( )12املش�مولة باملؤرش وهما :العراق
والصوم�ال علم ًا ب�أن هاتني الدولتني هم�ا الدولتان
العربيتان الوحيدتان اللتان تم دراستهما وإخضاعهما
للم�ؤرش .أي أن غياب بقية ال�دول العربية عن هذا
امل�ؤرش ال يعن�ي عدم ش�مولها بسياس�ة اإلفالت من
العق�اب ،وه�ذا ما تؤكد عليه الش�بكة م�ن خالل ما
حصل�ت عليه م�ن معلوم�ات وأدلة يف الع�ام ،2012
وتأمل الش�بكة أن تطور يف األعوام القادمة مؤرش ًا أو
مقياس� ًا لإلفالت من العق�اب يف كل الدول العربية،
وبالنسبة لس�ائر االنتهاكات الجسيمة وليس للقتل
فحس�ب .لقد بلغت نسبة قتل الصحفيني يف العراق
م�ا بني عام�ي  2001و ،2011كما ج�اء يف مؤرش لجنة
حماي�ة الصحفيين لع�ام  2.906 ،2012جريم�ة قتل

صحفي لكل مليون نس�مة لم يالح�ق مرتكبوها وحل
يف املرتب�ة األوىل بني ( )12دولة أما الصومال ،فحل يف
املرتب�ة الثانية بنس�بة  1.183جريمة قتل صحفي لم
يالحق مرتكبوها.)*(1
يمك�ن الق�ول بوج�ه ع�ام أن سياس�ة اإلفلات م�ن
العق�اب متفش�ية بص�ورة غير معقول�ة يف ال�دول
العربي�ة ،وه�ي تس�اهم بش�كل أس�ايس يف اس�تمرار
االنته�اكات الجس�يمة للحري�ات اإلعالمي�ة
وحق�وق اإلعالميين .وه�ي تتخ�ذ كم�ا الحظ�ت
ش�بكة املدافعين ع�ن حري�ة اإلعلام يف العال�م
العرب�ي «س�ند» ش�كل اعت�داءات م�ن أش�خاص
يتبع�ون األجه�زة األمني�ة أو يرتبط�ون به�ا ويت�م
حج�ب هويتهم م�ن خالل نزع أية إش�ارة تدل عىل

 :3/1/7الفج���وة الواس���عة بين التش���ريعات
الوطنية والمعايير الدولية لحرية اإلعالم
من أبرز االتجاهات العامة التي اس�تخلصتها شبكة
«سند» يف مجال الحريات اإلعالمية ،أن الترشيعات
الوطني�ة الناظم�ة للحري�ات اإلعالمية ،وملمارس�ة
العم�ل اإلعالم�ي ،ولحري�ة ال�رأي والتعبير وحقوق
اإلعالميني ما زالت تش�كل ه�ي بذاتها مصدر ًا مهما
النتهاكات الحريات اإلعالمية.
فاألصل أن الس�لطة االستنس�ابية املمنوحة للدولة
لتنظي�م ممارس�ة الحري�ات العام�ة والحق�وق
اإلنسانية يجب أن تمارس�ها الدولة إليجاد تنظيم
فعال يضمن ممارس�ة هذه الحق�وق ويحميها وليس
لتقييده�اوتكبيله�اوحرم�انالن�اسمنه�ا.

 )*(1أنظر ذلك يف التقرير املنشور من لجنة حماية الصحفيني بتاريخ
 17/4/2012عىل الرابط اآلتي:
http://cpj.org/ar/2012/019038.php

لقد أقرت الدول العربية ترشيعات تعرقل املمارس�ة
الفعالي�ة والفعلي�ة للحري�ات اإلعالمي�ة املكفولة يف
اتفاقي�ات حقوق اإلنس�ان ،ويف دس�اتريها الوطنية
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رجال األمن الذين يرتكبونها ،أو من خالل االستعانة
بأش�خاص مدنيني غير معروفين أو ملثمني ،أو من
خلال الس�كوت عن االنته�اك ورف�ض القيام بأي
إجراء من إجراءات التحقيق واملالحقة .فقد رصدت
الش�بكة ـ عىل سبيل املثال ـ حاالت عديدة يف عدد
من الدول العربية التي رفضت فيها األجهزة األمنية
قبول اس�تالم ش�كوى م�ن صحفي تع�رض النتهاك
جسيم ألسباب مختلفة .ترتبط ظاهرة اإلفالت من
العق�اب يف ال�دول العربية بانعدام س�يادة القانون،
وتعتقد ش�بكة املدافعني عن حرية اإلعالم يف العالم
العرب�ي أن اإلفلات م�ن العق�اب يش�كل أحد أهم
التحديات واملعيقات الت�ي تمنع ازدهار الحريات
اإلعالمي�ة يف ال�دول العربية ،وتدع�و إىل وضع حد
لها والشروع الجاد بمالحقة كل ش�خص يتورط بها
أو يس�كت عنها ويقرها.

ويب�دو م�ن واق�ع الترشيع�ات املعم�ول به�ا يف
البل�دان العربي�ة أن ه�ذه الحقيق�ة ليس�ت واردة
يف ب�ال حكوم�ات هذه ال�دول ،فهي عىل املس�توى
ال�دويل تق�وم بالتزامات قانونية مح�ددة يف مجال
الحريات اإلعالمية وحقوق اإلنس�ان ويف مقدمتها
اتخ�اذ التدابري الترشيعي�ة املناس�بة للمواءمة بني
االلتزامات الدولية واألوض�اع الترشيعية الوطنية
بغية تمكين الناس من ممارس�تهم حقوقهم بحرية
وبفعالي�ة ،واملالح�ظ أن ع�دد ًا كبير ًا م�ن ال�دول
العربي�ة ل�م يف به�ذا االلتزام ،بل بالعكس س�نت
بعضه�ا يف الس�نوات األخيرة ترشيع�ات تنته�ك
بص�ورة واضح�ة التزاماته�ا الدولي�ة الناش�ئة ع�ن
االتفاقي�ات الدولي�ة املتعلق�ة بحق�وق اإلنس�ان،
وبالحري�اتاإلعالمي�ةوحري�ةال�رأيوالتعبير.

علاوة عىل أن الس�واد األعظم منها ما زال يس�تخدم
قانون العقوبات كوس�يلة ملالحقة اإلعالميني عن ما
ينرشونه من أف�كار ومعلومات وتقارير تندرج ضمن
حرية الرأي والنرش والتعبري ،وال يجوز أن تكون مح ً
ال
للتجريم ،واملالحقة واملعاقبة فال يجوز مث ً
ال ـ بحسب
املعايير الدولي�ة ـ محاكمة صحفي عن م�ادة نرشها
تضمن انتقاد ًا لسياس�ات وتوجه�ات رئيس الدولة.
كم�ا ال يعد جائ�ز ًا مالحقة إعالم�ي ومحاكمته بجرم
العم�ل عىل تقوي�ض النظام ألنه نرش م�ادة إعالمية
ذات مضم�ون س�لمي ومهن�ي ح�ول رضورة إصلاح
النظ�ام أو تغيريه .فلقد بات�ت البيئـ�ة الترشيعية
املتعلقـ�ة بالعم�ل اإلعالم�ي يف ال�دول العربي�ة
تش�كــل قيــ�د ًا حقيقي ًا عىل حريــة ممارس�ته،
وتمثـــ�ل أداة قامع�ة للحري�ات املرتبط�ة بهذا
العم�ل.
وله�ذا الس�بب س�يتناول ه�ذا التقري�ر يف الج�زء
املخص�ص منه لالنته�اكات الواقع�ة عىل حريات
ً
ً
أولي�ا
تحليلا
اإلعلام يف مصر وتون�س واألردن
للبيئ�ة الترشيعي�ة ،يف كل منه�ا ولدوره�ا يف تقييد
ه�ذه الحريات وتأمل الش�بكة يف األع�وام القادمة
أن تطور مقياس� ًا ألهم الترشيع�ات املتعلقة بالعمل
اإلعالمي أو ذات الصلة به يف ضوء املعايري الدولية
لحقوق اإلنس�ان وللحريات اإلعالمية.
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 :3/2أبرز انتهاكات الحريات اإلعالمية في
الدول العربية
سينصب هذا الجزء من التقرير عىل عرض ألبرز أهم
انته�اكات الحريات اإلعالمي�ة وحقوق اإلعالميني
املرتكب�ة يف ال�دول العربية باس�تثناء كل من :مرص،
تونس واألردن التي س�يخصص لكل واحدة منها بند ًا
مفص ً
ال يف التقرير يتناول بش�كل معمق وشمويل واقع
شكاوى اإلعالميني وانتهاكات الحريات اإلعالمية
فيها ،ألن عملية الرصد بالنس�بة لهذه الدول الثالث
قام�ت به�ا ف�رق رصد متخصص�ة ،واعتم�دت عىل
اس�تقبال شكاوى وبالغات محددة وجمع معلومات
وأدل�ة دقيقـ�ة حوله�ا م�ن خلال عملي�ة تقصي
الحقائق.
أما باقي الدول العربية ،فإن عملية رصد االنتهاكات
فيه�ا اعتم�د على جمع م�ا ينشر م�ن معلومات يف
التقارير ووس�ائل اإلعالم املختلفة ،بع�د التحقق من
اتس�اقها وعدم وجود تناقض فيه�ا ،إضافة إىل قيام
باحثني بمراجعة هذه املعلومات وتدقيقها ،والتنسيق
م�ع مؤسس�ات مجتم�ع مدن�ي ينض�وي بعضه�ا مع
شبكة «سند» يف تلك البلدان ملساعدتنا يف عمليات
تدقي�ق املعلومات املتعلقة باالنته�اكات .وفيما ييل
ً
تباع�ا لكل دولة عربية
عرض� ًا ألهم هذه االنتهاكات
لوحدها.
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الفصل الثالث

انتهاكات الحريات اإلعالمية في العالم العربي
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مصر

تم�ر مصر بمرحل�ة انتقالي�ة تتص�ارع فيه�ا ق�وى
مختلف�ة ,وقد اتخذ الرصاع فيها ش�كل اس�تقطاب
ح�اد بين اإلسلاميني وبين الق�وى العلماني�ة
واليس�ارية ,باإلضافة إىل أصح�اب النفوذ من بقايا
النظام السابق .ويف ظل هذه الظروف ,سعت شبكة
املدافعين ع�ن حري�ة اإلعلام يف العال�م العربي يف
رصدها وتوثيقه�ا النتهاكات الحري�ات اإلعالمية
يف مصر أن تك�ون حيادي�ة تمام ًا ,وأن تق�وم بعملها
بموضوعي�ة بصرف النظر ع�ن مزاعم ه�ذا الفريق
أو ذاك .فف�ي ظل ظروف كتل�ك التي تمر بها مرص
اآلن ,ربما ال يكون يسير ًا القيام بعملية رصد وجمع
للمعلومات بش�كل محايد ,فثمة خوف من أن تكون
املعلوم�ات التي يتم الحص�ول عليها غري دقيقة ألن
مصدره�ا يمي�ل إىل اتج�اه معين م�ن االتجاه�ات
املتصارع�ة .كم�ا أن هن�اك خش�ية م�ن املبالغ�ة يف
وص�ف املش�كالت الت�ي يتع�رض له�ا اإلعالمي�ون
إذا كان مصدره�ا ينتم�ي إىل اتج�اه مخالف التجاه
املش�تكي عليه عىل سبيل املثال أو من الكشف عنها
إذا كان مصدره�ا يخطى بدعم اإلعالمي ذي الصلة
به .ولهذا الس�بب ,اتخذت عملي�ة تقيص الحقائق
وجم�ع املعلوم�ات بخص�وص انته�اكات حري�ات
ً
خاص�ا غايته ضمان حيادية
اإلعلام يف مرص طابع ًا
املعلومة وموضوعية االس�تنتاج.
وبالرغم من أن عام  2012كان هو العام األول للشبكة
يف مج�ال رصد وتوثي�ق االنتهاكات يف مصر ,إال أن
الشبكة الحظت أن هناك قبو ً
ال للفكر يف مرص بدليل
العدد الكبري من الحاالت التي استقبلتها الشبكة أو
رصدته�ا من خالل فري�ق الرصد املصري التابع لها.

واقع الشكاوى في مصر:
قامت ش�بكة املدافعني عن حرية اإلعلام يف العالم
العربي «س�ند» بفحص وتحليل ما وردها من شكاوى
وبالغ�ات .باإلضاف�ة إىل الح�االت الت�ي رصدته�ا
الش�بكة بش�كل ذات�ي .وق�د ظه�ر للش�بكة أن هذه
الح�االت تنطوي على عدد من االتجاه�ات العامة
التي سيتناولها التقرير أدناه .كما سيتضمن التقرير
عرض� ًا لع�دد م�ن أبرز الح�االت الت�ي ترتب�ط بهذه
االتجاهات أو تعالج مسائل وموضوعات تثري جد ً
ال
يف مج�ال رص�د االنته�اكات الواقع�ة على اإلعلام
واإلعالميني.
االتجاهات العامة المتعلقة بالحاالت التي
رصدتها الشبكة:
توصلت شبكة املدافعني عن حرية اإلعالم يف العالم
العربي م�ن واقع الح�االت التي قامت باس�تقبالها
أو رصده�ا س�واء عىل ش�كل ش�كاوى أم بالغات أم
حاالت رصد ذاتي ,إىل عدد من االس�تنتاجات التي
تكشف عن اتجاهات عامة يمكن إيجازها كاآلتي:
الحاالت المتعلق���ة باعتداءات عرضية وغير
مقصودة:
م�ن املس�ائل الالفت�ة لالنتب�اه أن هن�اك ع�دد ًا م�ن
الح�االت الت�ي قام�ت الش�بكة برصده�ا تتعل�ق
باعتداءات وقعت عىل عدد من اإلعالميني املرصيني
وكانت عرضية وغري مقصودة.
فقد تعرض املصور الصحفي محمد جمال من ش�بكة
رصد اإلخبارية بتاريخ  15/7/2012يف مجمع مدارس
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الباب األول
الرصد والتوثيق لالنتهاكات الواقعة
عىل حرية اإلعالم يف:

فقد وصل إىل برنامج «عني» لرصد وتوثيق انتهاكات
الحري�ات اإلعالمية التابع لش�بكة «س�ند» ما يربو
ع�ن ( )310ح�االت موزعة عىل ش�كاوى ,وبالغات،
وحاالت رصد ذاتي.
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مين�ا البص�ل إىل إصاب�ة بخرطوش بش�كل عش�وائي
وغري مقصود .فقد ذكر يف ش�كواه« :قبل االنتخابات
بي�وم ,املواف�ق  ,15/7/2012وبالتحدي�د الس�اعة 12
ونص�ف بمنتص�ف اللي�ل ,كان هن�اك مش�اجرات
ق�دام مجمع مدارس مين�ا البصل ,وح�االت كر وفر
بني أش�خاص عاديني واألمن املركزي املوجود لتأمني
اللج�ان االنتخابي�ة ,وكان هن�اك اعتق�اد بإمكاني�ة
وق�وع مش�اجرة متعم�دة إللغ�اء الي�وم االنتخاب�ي.
وكن�ت يف الي�وم املذك�ور أص�ور وأتابع م�ا يحدث,
فأصابني خرطوش يف أسفل الرأس ولكنني لم أتمكن
م�ن معرفة الذي ق�ام برضبي بالخرط�وش بالضبط,
وذلك ألن الرضب عش�وائي ًا ويس�تهدف الكل س�واء
الصحفيني أم األشخاص العاديني».
وقد وقع اعتداء مماثل عىل مراسل قناة (أون تي يف)
باإلسكندرية وهو الصحفي وائل ثابت ,فقد رصدت
الشبكة أن الصحفي املذكور تعرض لإلصابة يف رأسه
أثن�اء قيامه بتغطي�ة املظاهرات ي�وم,23/11/2012
وذلك يف محيط مس�جد القائد إبراهيم .ويف تفاصيل
الحادث�ة كما قامت الش�بكة برصدها أن مش�ادات
وقع�ت يف الي�وم املذك�ور بين مؤي�دي اإلعلان
الدس�توري والرافضني له ,وذلك بالقرب من مس�جد
القائ�د إبراهيم باإلس�كندرية ,فتطورت املش�ادات
إىل تراش�ق بالحجارة بني الطرفني ,ما أدى إىل إصابة
العشرات وكان م�ن ضمن ه�ذه اإلصابات مراس�ل
قن�اة (أون ت�ي يف) يف اإلس�كندرية الصحف�ي وائ�ل
ثاب�ت حي�ث تع�رض إىل إصابت�ه بطوبة يف رأس�ه,
وقام بعض املتظاهرين بنقله إىل املستشفى امليداني.
ولم يس�تطع الصحفي ثابت -كما رصدت الش�بكة-
معرفة من قام بإلق�اء الطوب عليه ألنه رضب ومعه
العرشات دون أن يقصده أحد بالتحديد.
ورصدت الشبكة كذلك حالة تعرض الصحفي محمد
عزوز م�ن جريدة الجمهوري�ة إىل اإلصابة بخرطوش
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ي�وم  5/12/2012أثن�اء قيامه بتغطية االش�تباكات
الت�ي دارت بين مؤي�دي اإلعلان الدس�توري
والرافضين ل�ه أمام قصر االتحادية بالقاه�رة .وقد
أصيب بالوجه والرقبة والقدم وكانت إصابته نتيجة
إطالق الرصاص العش�وائي ودون قصد أو استهداف
له بالذات.
بصرف النظ�ر ع�ن ك�ون االعت�داء ال�ذي أص�اب
الصحفيين املذكوري�ن كان مقص�ود ًا أم ال ,فإن�ه ل�م
يكن يس�تهدف إعاقة الصحفيني م�ن القيام بعملهم
وال عرقل�ة ممارس�تهم لحرياته�م اإلعالمي�ة ,أي أنه
ال يع�د انتهاك ًا بهذا املعنى بالنس�بة لعمليات الرصد
والتوثيق التي تقوم بها الشبكة .ولكنه يعكس باملقابل
الحاجة إىل إيجاد تنظيم وممارس�ات تساهم بتمييز
اإلعالميني عن سواهم ,وبالذات يف األوضاع الخطرة
وح�االت االضط�راب واالحتجاج�ات العام�ة .كما
أنه يشير كذلك إىل وجوب قيام رجال األمن باتخاذ
التدابري الالزمة لحماية اإلعالميني وتسهيل مهمتهم
يف مثل هذه األوضاع .ولم تتمكن الشبكة من التحقق
م�ن تقصري رجال األم�ن يف الحاالت املذك�ورة أعاله,
وذل�ك ألن�ه يف ح�ال ثبوت مث�ل هذا التقصير فإنه
حت�ى وأن كان�ت اإلصاب�ة عرضية أو غير مقصودة
فإنها تعد من قبيل االنتهاك بحس�ب القانون الدويل
لحقوق اإلنس�ان بس�بب عدم اتخاذ األجهزة األمنية
لتدابري الحماية واجبة االحترام .ويبدو أن األجهزة
األمني�ة املرصية ال تهتم كثري ًا التخ�اذ هذا النوع من
التدابير بدليل تع�دد الح�االت املش�ابهة للحاالت
املشار إليها.
كث���رة الح���االت المتعلق���ة بمطالب���ات
مالية وعمالية:
رغ�م أن ش�بكة املدافعين ع�ن حري�ة اإلعلام يف
العال�م العربي «س�ند» ال يدخل ضمن مج�ال عملها
رص�د وتوثي�ق الح�االت املتعلق�ة بحق�وق عمالي�ة

ترك�زت هذه الش�كاوى عىل الفصل التعس�في ,عدم
دف�ع املرتب�ات ,االحتج�اج على سياس�ات رئاس�ة
التحرير ,إحالة صحفيني إىل التحقيق داخل املؤسسة
اإلعالمية ,وقف برنامج ما أو النقل إىل قسم آخر.
ذك�رت الصحفي�ة س�هام ش�وادة ومجموع�ة م�ن
زمالئه�ا العاملين يف موق�ع البدي�ل اإللكرتون�ي يف
الش�كاوى املؤرخة بتاري�خ  ,30/11/2012أنه بتاريخ
 21/11/2012صدر قرار من رئيس التحرير التنفيذي
ملوق�ع البدي�ل اإللكرتوني بفصل زميلي محمد ربيع
وعمرو شوقي .فأصدرنا بيان ًا للتضامن معهما وعملنا
وقفات احتجاجية واعتصام ًا مفتوح ًا بمقر الجريدة,
فما كان من اإلدارة إال تهديدنا نحن املوقعني كلنا عىل
البي�ان وإصدار بيان مضاد نعرتف فيه بأن أس�ماءنا
أقحمت دون موافقتنا وإال فسنتعرض لنفس املصري.
وملا رفضنا كلنا ذلك ,أصدر رئيس التحرير التنفيذي
السيد ساهر جاد بفصلنا كلنا بشكل متعسف».
وم�ن الش�كاوى األخ�رى الت�ي وردت إىل الش�بكة
وتتعلق بمطالبات حقوقية وعمالية ,الش�كوى التي
تق�دم به�ا الصحف�ي بجريدة الش�عب محم�ود فؤاد

كما ورد للشبكة شكاوى تتعلق بمطالبات بمرتبات
وحقوق عمالية مرتاكمة منذ سنوات .فذكر الصحفي
أحمد س�عد من جريدة الغ�د أنه يعمل بالجريدة منذ
العام  ,2005وأنه منذ عامني تقريب ًا توقفت الجريدة
ع�ن رصف روات�ب الصحفيين العاملني فيه�ا .وقد
ق�ام الصحفي س�عد هو وزمالؤه ـ كما أورد يف ش�كواه
ـ بالدخ�ول يف اعتصام مفتوح بنقابة الصحفيني منذ
 27/9/2012للمطالب�ة بصرف رواتبن�ا املتوقفة منذ
عامني ,ودف�ع التأمينات وتوزيعنا على أماكن عمل
جديدة بعقود دائمة.
كم�ا اس�تقبلت الش�بكة ع�دد ًا م�ن الش�كاوى م�ن
صحفيين عاملين بجري�دة األهرام منه�م الصحفية
س�حر عبد الرحمن ,وأيمن عبد العزيز وآخرين .وقد
جاء يف هذه الشكاوى أن عدد ًا من الصحفيني بجريدة
األه�رام قاموا بوقفة احتجاجي�ة بتاريخ 6/12/2012
حرص ًا منهم عىل قيم مؤسستهم وقدرها ,ومنددين بما
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أو بمطالب�ات وموضوع�ات مهني�ة إال أنه�ا تلق�ت
العرشات من الشكاوى التي تندرج ضمن هذا النوع
م�ن املطالبات .وقد كان الفت ًا للنظ�ر أن جزء ًا كبري ًا
من الحاالت التي استقبلتها الشبكة واملتعلقة بحقوق
ومطالبات عمالية ومهنية ,جاء عىل ش�كل ش�كاوي
وليس كبالغات أو اس�تمارات رص�د ذاتي خالف ًا ملا
علي�ه الحال بالنس�بة للمش�كالت التي تع�رض لها
اإلعالميون أثن�اء قيامهم بعملهم .كما ش�ملت هذه
الش�كاوى طيف ًا واسع ًا من املؤسسات اإلعالمية مثل:
موق�ع البدي�ل اإللكرتوني ,جريدة الش�عب ,جريدة
الغ�د ,جري�دة األهرام ,جري�دة أخبار الي�وم ,جريدة
الدستور ,وقناة التحرير.

س�لطان بتاريخ  .15/10/2012وقد جاء يف ش�كواه»:
لقد وقعنا نحن الصحفيني العاملني بجريدة الش�عب
اتفاق ًا س�ابق ًا م�ع الحكومة املرصية ع�ام  2009يعيد
إليه�م بعض من حقوقهم امله�دورة منذ إغالق جريدة
الش�عب ع�ام  2000املتعلق�ة بالتأمين�ات وتس�وية
روات�ب الصحفيني والتوزيع على الصحف القومية
يف ذلك الوقت .وقد رعت نقابة الصحفيني برئاس�ة
النقيب الس�ابق مكرم محمد أحمد ه�ذا االتفاق ...
وكان�ت الحكومة ق�د رشعت فعلي� ًا يف تنفيذ بعض
بنود االتفاق .لك�ن مع اندالع ثورة  /25يناير ,توقف
كل يشء يف ظل انهيار الجهاز البريوقراطي واإلداري
للدولة .ومع تويل عصام رشف رئاسة الحكومة توقعنا
خير ًا ,إال أن أحد ًا لم يهتم بن�ا ,وهكذا فعلت حكومة
الجنزوي .وبعد تويل الرئيس مريس للرئاس�ة ,طالبنا
بتنفي�ذ االتف�اق  ...ولك�ن هن�اك تجاهل ش�ديد لنا
فقمنا باالعتصام املفتوح».
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وصلت إليه السياس�ة التحريرية م�ن تضليل للرأي
العام ,وانحياز للنظام الحاكم وفصل س�يايس بعينه.
وللمطالب�ة بحري�ة الصحاف�ة واإلعلام والقص�اص
ممن استهدف الزميل الشهيد (الحسيني أبو ضيف),
ولالعرتاض عىل دس�تور يقمع الحريات ,واملس�توى
املهني املتدني لرئاس�ة التحرير التي أبعدت القارئ
عن األه�رام .وعىل إثر ذلك ,فوج�ئ صحفيو األهرام
بتحوي�ل س�حر عب�د الرحم�ن ,وأيم�ن عب�د العزيز,
وأحمد عب�ادي ,وع�ادل األلفي وإبراهيم الش�حاوي
إىل الش�ؤون القانونية للتحقيق معهم ,وإلغاء وتجميد
أرباحهم السنوية قبل انتهاء التحقيق معهم.
ت�دل كثرة الش�كاوي الت�ي وصل�ت إىل الش�بكة
بخص�وص مطالب�ات مهني�ة وعمالي�ة ,أن األوضاع
املهني�ة وظ�روف عمل اإلعالميني املرصيني ليس�ت
مس�تقرة ,وأن هن�اك غياب� ًا واضح� ًا ملرجعي�ة فعال�ة
وقوي�ة ترع�ى ش�ؤونهم ومطالبهم ,كما تشير كذلك
إىل اس�تقواء املؤسس�ات اإلعالمية عىل اإلعالميني,
وعىل حقوقهم العمالية واملهنية ,وهي مسائل ال تقوم
الش�بكة برصدها وتوثيقها ألنه�ا تعنى باالنتهاكات
املتعلق�ة بالحريات اإلعالمي�ة تحدي�د ًا ,ولكن ذلك
ال يمنعه�ا م�ن اإلش�ارة له�ذه املس�ألة كقضي�ة عامة
تتعلق بظروف العمل التي يمارس فيها إعالميو مرص
عملهم.
اس���تحالة تحديد المس���ؤولين عن االعتداء
في عدد من الحاالت:
يف حاالت عديدة من الحاالت التي قامت الش�بكة
برصدها أو باستالم بالغات أو شكاوى بشأنها ,تبني
أن هناك اس�تحالة يف تحديد املس�ؤولني أو الجهات
املتورط�ة باالعت�داء ألس�باب مختلف�ة منه�ا أن
االعتداء وقع يف ظرف احتكاك ومناوش�ات جعلت
من العسري التعرف عىل املسؤولني أو املتورطني ,أو أن
مصدر االعتداء جماعة كبرية من الناس .ففي إحدى
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الحاالت التي رصدتها الش�بكة تبني أن مراسل قناة
الجزي�رة باالتحادية الصحفي مجاه�د رشارة تعرض
بتاريخ  11/12/2012إىل الطرد من قبل العرشات من
املتظاهرين املوجودين يف محيط قرص االتحادية .ويف
تفاصيل الحادثة ـ كما رصدتها الشبكة ـ أن العرشات
من املتظاهرين الرافضني لإلعالن الدس�توري قاموا
بطرد مراس�ل الجزيرة مجاهد رشارة ومن كان برفقته
م�ن فريق عمل القن�اة بحجة أنهم يزيف�ون الحقائق
ويميل العامل�ون فيها إىل جماعة اإلخوان املس�لمني
والح�زب الحاكم يف مرص ,وقد تجمهر العرشات أمام
الس�يارة الخاصة بفريق العمل ال�ذي أخفى أعضاؤه
كل م�ا يدل على أنهم يبثون لقن�اة «الجزيرة» إال أن
أحد املتظاهرين تعرف عليهم وأبلغ زمالءه ليطردوهم
خارج محيط قصر االتحادية ,طالبني منهم الحفاظ
على الحيادي�ة واملهني�ة حت�ى يتس�نى له�م تغطية
أحداث قرص االتحادية.
تش�كل الحالة الس�ابقة حالة من بني حاالت عديدة
تعذر فيها تحديد املس�ؤولني عن االعتداء .والالفت
للنظ�ر أن ه�ذه االس�تحالة ال ترجع إىل س�بب معني
بال�ذات بل قد ترجع إىل طريق�ة ارتكاب االعتداء
كأن يرتك�ب الفع�ل بش�كل جماع�ي .وال ري�ب أن
هذه الصعوبة مردها يف عدد من الحاالت إىل سياس�ة
اإلفلات من العقاب وقيام األجه�زة األمنية بإخفاء
هوية أفرادها الذين يرتكبون اعتداءات عىل اإلعالم
واإلعالميني.
تعدد الح���االت المتعلقة بمش���كالت تقع
بين اإلعالميين أنفسهم:
قام�ت ش�بكة املدافعين ع�ن حري�ة اإلعلام يف
العال�م العرب�ي «س�ند» باس�تالم ع�دد م�ن ش�كاوى
والبالغ�ات املتعلقة باعتداءات ومش�كالت وقعت
بني اإلعالميني أنفس�هم ,أي أن مصدر االعتداء كان
إعالمي .وكقاعدة عامة ال تقوم الشبكة برصد وتوثيق

وم�ن بني الح�االت الت�ي رصدتها الش�بكة واملتعلقة
بمش�كالت مصدره�ا إعالمي�ون حال�ة الكات�ب
الصحف�ي بالل فض�ل ,ال�ذي اس�تضافته اإلعالمية
ليلي�ان داوود يف برنام�ج «الص�ورة الكامل�ة» على
فضائي�ة «أون تي يف» فتعرض على أثرها إىل هجوم
واتهامات من قبل مقدم برنامج «مرص الجديدة» عىل
قن�اة الناس اإلعالمي خال�د عبد الله ,الذي خاطب
الصحف�ي بالل فضل الله قائ ً
ال «كانت فني رجولتك
أي�ام النظ�ام الس�ابق» «إنت كنت تع�رف ترضب
مقالني من تحت أو تعرتض عىل وزير» .كما استطرد
اإلعالم�ي عبدالل�ه واصف ًا بالل فض�ل بأنه أخرج يف
حلقته مع اإلعالمية ليلي�ان «البذاءات والوقاحات
وانحطاطات يف األلفاظ ..وأنه ال يريد سوى تشويه
اإلسلاميني ووصفهم بأنه�م أصحاب اللغ�ة املبتذلة
وأنهم عار عىل اإلسالم»  ..وكان بالل فضل قد هاجم
يف الحلقة املشار إليها سياسات الرئيس محمد مريس
وجماع�ة اإلخ�وان املس�لمني قائ ً
ال« :لم ن�ر من طائر
النهض�ة س�وى مؤخرت�ه ,والعريان هو ممث�ل اليهود,
وخيرت الش�اطر ه�و ممثل قري�ش وحلم�ي الجزار
ممثل بوذا».
تشكل هذه الحالة نموذج ًا من نماذج مختلفة وعديدة
تلق�ت الش�بكة ش�كاوى أو بالغ�ات بخصوصه�ا أو
رص�دت ح�االت تتعل�ق به�ا .وق�د قام�ت الش�بكة
بحفظه�ا جميعها وع�دم توثيقه�ا كانته�اكات ألنها
تقع خ�ارج دائ�رة االنته�اكات الت�ي تق�وم برصدها
وتوثيقه�ا .ولكنها حرصت باملقابل عىل اإلش�ارة لهذه
املس�ألة بس�بب اس�تالمها لحاالت عديدة ,ما يعكس
أن واق�ع العمل اإلعالمي يف مرص تصارعي وأن هناك

على أية حال ,لم تتعامل الش�بكة م�ع هذه الحاالت
ألنها تخرج من نطاق االنتهاكات التي تقوم برصدها
وتوثيقها ,فهي ال ترصد االنتهاكات واملشكالت التي
تق�ع بني اإلعالميني أنفس�هم ولكنها تلف�ت االنتباه
باملقابل إىل رضورة العناية بهذا األمر حرص ًا عىل بقاء
ظروف عمل مرضية ومناسبة داخل الجسم اإلعالمي
املرصي.
عدم اهتمام اإلعالميين بتوثيق االعتداءات
التي تقع عليهم:
كش�فت تجرب�ة الش�بكة يف مج�ال رص�د وتوثي�ق
االنته�اكات الواقعة على الحري�ات اإلعالمية عن
ع�دم اكرتاث اإلعالميني املرصيين بموضوع توثيق
تفاصيل االنتهاكات أو االعتداءات التي يتعرضون
لها ,وما يدلل عىل هذا االستنتاج أن العدد األكرب من
الحاالت التي وصلت إىل الش�بكة كانت عىل شكل
اس�تمارات رصد ذاتي وليس عىل ش�كل ش�كاوي أو
بالغات ,ما يعني أن اإلعالميني املرصيني ال يحفلون
كثري ًا بمس�ألة توثيق املش�كالت واالعتداءات التي
تنال من حرياتهم اإلعالمية أو حقوقهم اإلنسانية.
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مصــر

ه�ذا الن�وع م�ن االعت�داءات ,ولك�ن بس�بب تعدد
الح�االت املتعلق�ة بمش�كالت واعت�داءات مماثلة
حرصت الشبكة عىل اإلش�ارة لهذه املسألة وتحليلها
ألنها تعكس واقع ًا قد يمس العمل اإلعالمي.

مشكالت يتعرض لها إعالميو مرص مصدرها زمالؤهم
العاملني يف اإلعالم .وما يعزز هذا األمر الرصاع القائم
داخ�ل اإلعالم املرصي بني املؤيدين للتيار اإلسلامي
والتي�ارات العلمانية والتقدمي�ة املعارضة له .فهناك
اس�تقطاب واضح بني االتجاهين املذكورين ,ويرتك
أث�ره عىل وس�ائل اإلعالم والعاملني فيه�ا .األمر الذي
يفرس تعدد الحاالت التي تتعلق بمشكالت تعرض لها
إعالميون بسبب س�لوكيات وأفعال أو أقوال صدرت
عن إعالميين آخرين زمالء لهم .واملالحظ أن الس�واد
األعظ�م م�ن هذه الح�االت تعكس واق�ع الرصاع بني
التياري�ن اإلسلامي واإلعالم�ي يف مصر ,وهو رصاع
بات يش�كل رشخ� ًا داخ�ل الجس�م اإلعالم�ي ويهدد
ظروف وبيئة العمل اإلعالمي يف مرص.

حرية تحت الهراوات
وال تق�ف هذه املس�ألة عند ح�دود االهتم�ام بعملية
الرص�د والتوثي�ق ,ولكنه�ا تمت�د إىل أنه�م يقصرون
يف ع�دد م�ن الح�االت يف توثيق العنارص األساس�ية
املتعلق�ة باملش�كالت واالعتداءات الت�ي يتعرضون.
فف�ي بعض الحاالت ,لم يق�م املعتدى عليهم بتحديد
املس�ؤولني ع�ن االعت�داء .ويف ح�االت أخ�رى ,ل�م
يتمكن املش�تكون م�ن تحديد وقت وق�وع الحادثة.
كم�ا كش�فت العدي�د م�ن الح�االت أن اإلعالميني
املعتدى عليهم ال يقومون بتقديم بالغات أو شكاوى
بخص�وص االعت�داءات الجس�يمة الت�ي يتعرضون
له�ا ,وبرر ع�دد كبري منه�م هذا املوقف بع�دم أهمية
مث�ل هذا اإلجراء وبال جدوى ,وبأنه لن يثمر عن أية
نتيجة تذكر ولن يساهم بإنصافهم.
ت�رى الش�بكة أن هن�اك حال�ة م�ن الالمب�االة التي
تعرتي الجسم الصحفي املرصي إزاء توثيق ما يتعرض
له اإلعالميون من انتهاكات والتبليغ عنها ومتابعتها
لدى الجهات املختصة .ويبدو كذلك أن املؤسس�ات
اإلعالمي�ة األخرى ال تلقي با ُ
ال لهذه املس�ائل .وربما
كان س�بب ذلك هو حداثة الجه�ود الرامية إىل رصد
وتوثي�ق انته�اكات الحري�ات اإلعالمي�ة ومتابعتها
بغي�ة إنص�اف الضحايا ورف�ع آثار االنته�اك الواقع
عليهم.
عرض ألبرز الحاالت وتحليلها:
يتناول هذا البند من التقرير بالعرض والتحليل عدد ًا
من أبرز الحاالت التي قامت الشبكة برصدها سواء
على ش�كل ش�كوى أم بالغ أم اس�تمارة رص�د ذاتي.
وال يعن�ي وصف هذه الح�االت ,بأنها األبرز أنها أهم
م�ن غريها ولكنها تتعلق باالتجاه�ات املذكورة أعاله
وبمس�ائل محل نقاش وتثري عدد ًا من األسئلة املهمة
يف مجال الرصد والتوثيق عموم ًا ,وبالنسبة للحاالت
املتعلقة باإلعالميني املرصيني عىل وجه الخصوص.

116

ش�كوى الصحف�ي زك�ي محم�د بهل�ول بحص�ول
مشادات كالمية بينه وبني مواطنني
أوض�ح الصحف�ي زك�ي بهل�ول الش�هري بـ«زك�ي
الق�ايض» والعام�ل ل�دى جري�دة ص�وت األم�ة
أن�ه أثن�اء وج�وده ي�وم « 30/11/2012يف قه�وة
ً
ليلا على عادت�ي دايم� ًا إن�ي بروح
وادي الني�ل
التحرير أش�وف لو فيه أخبار وأس�مع أراء الناس
واملناقشات حتى أس�تخلص فكرة لعميل .وقعدت
يف القه�وة ,ث�م لقيت أناس� ًا يتكلمون عن فكرة أن
في�ه ناس بتول�ع البل�د وقنوات إعالمي�ة وعمالء
أمريكا وكده ,ثم بصوا ناحيتي كنوع من املش�اركة
فبدي�ت أقول له�م أن اإلعالم ناق�ل للحدث مش
صان�ع لي�ه ,برصاح�ة حس�يت م�ن كالمه�م أنه�م
ضباط أم�ن دولة ,حبيت أقرص لقيتهم بيش�دوني
يف ال�كالم .امله�م عرف�وا أنن�ي صحف�ي يف جريدة
ص�وت األمة ,ومع�روف أن صوت األم�ة معارضة
قوي�ة للمجل�س العس�كري وم�ع الث�ورة .القيته�م
بيش�تموني بألفاظ خارج�ة ويتهمونن�ي بالكذب
وبأنن�ا نخ�رب البل�د وعملاء ألمري�كا وإرسائيل
وبنقب�ض فل�وس من قطر .املوض�وع وصل إىل حد
ً
فعلا  .وحصلت مش�اجرة
أنه�م كان�وا هيرضبوني
خفيف�ة لحد ما قام ع�دد من الن�اس بالتدخل ,ثم
ق�ام صاح�ب القه�وة بط�ردي للخ�ارج وق�ال يل:
«إن�ت صحف�ي ,م�ش ناقصيين خناق�ات ,إنت�و
الصحفيين بتولع�وا الدنيا وجبت�وا الخراب ملرص.
كان مع�ي كراس�ة به�ا أرق�ام تليفون�ات املص�ادر
بتاعت�ي وضاع�ت يف املش�اجرة .وبس�بب طردي
م�ن القه�وة لم أكم�ل املوضوع الذي كن�ت أعمل
علي�ه ألن العمل كان يعتمد عىل آراء بعض الناس
الذي�ن كان�وا موجودي�ن يف القه�وة ح�ول املجلس
العس�كري وسياس�ته يف هذه الفرتة».
وقد أوضح املش�تكي لفريق الرصد املرصي أنه أحس
أن الشخصني اللذين تشاجرا معه هما من أمن الدولة

واضح تمام ًا من هذه الش�كوى ,أن املشتكي عندما
كان جالس� ًا يف املقهى ل�م يكن جالس� ًا للقيام بعمل
صحف�ي ,وأن الحادث�ة لم تتج�اوز كونه�ا أكرث من
نق�اش واختالف بالرأي واملواقف ,وأنه ليس هناك
انته�اك باملعن�ى الحقوق�ي والقانون�ي املعم�ول به
يف الش�بكة يف مجال رص�د االنته�اكات وتوثيقها,
عالوة عىل أنه�ا تتعلق بموقف ع�ام إزاء الصحافة
ً
حرصي�ا أو تحدي�د ًا.
والصحفيني وليس باملش�تكي
الحال�ة الخاص�ة بمن�ع أح�د ضي�وف برنام�ج
اإلعالم�ي يسري ف�ودة م�ن الظهور على قناة
(أون تي يف)
قامت ش�بكة املدافعني ع�ن حرية اإلعالم يف العالم
العربي «س�ند» برصد هذه الحالة املؤرخة باستمارة
الرص�د الخاص�ة به�ا بتاري�خ  .17/10/2012ويف
تفاصي�ل الحال�ة أن مقدم برنام�ج «آخر كالم» عىل
قن�اة (أون ت�ي يف) اإلعالم�ي يسري ف�ودة كان من
املنتظر أن يس�تضيف يف حلقة ي�وم الثالثاء املوافق
 19/7/2012الس�يايس املصري عص�ام س�لطان,
ولك�ن الربنام�ج لم يب�ث .وبالرغ�م من أن ف�ودة لم
يب�ح باألس�باب الت�ي أدت إىل عدم ب�ث الربنامج
إال أن�ه كت�ب يف تغريدة عىل التوتري ي�وم الخميس
املواف�ق  12/7/2012ا ّ
التي« :أوقف�ت بث برنامجي
ألن�ي احرتمك�م  ...التفاصي�ل تهمن�ي وح�دي وال
يهم املش�اهد س�وى عميل .وقد ذكرت أنباء عديدة
أن الس�بب ه�و منع الضيف ال�ذي كان من املنتظر
ظه�ورهخلاله�ذهالحلق�ة.
تشري هذه الحالة إىل مسألتني :األوىل تأثري الرصاع بني
تيار األخ�وان ومؤيديه وتيار العلمانيني والليرباليني

الحال�ة املتعلقة باحتج�از الصحفية مروة نرص
من قبل قوات األمن أثناء تغطيتها لسري العملية
االنتخابية بمدرسة الطليعة بالسيدة زينب
من بني الحاالت األخرى التي رصدتها الشبكة حالة
الصحفية مروة نرص التي تصف نفسها بأنها صحفية
حرة ,والتي تعرض�ت لالحتجاز من قبل قوات األمن
أثناء قيامها بتغطية سري العملية االنتخابية بمدرسة
الطليعة بالس�يدة زينب ,وذلك بتاريخ .17/6/2012
وتتلخ�ص تفاصيل الحادثة ـ كما رصدتها الش�بكة ـ
بقيام قوات األمن باحتجاز الصحفية مروة نرص أثناء
تغطيتها للعملية االنتخابية يف مدرسة الطليعة ,فقد
اتهمته�ا إح�دى الناخب�ات بأنها تح�رض الناخبني
للإدالء بأصواته�م لصال�ح املرش�ح محم�د م�ريس,
وقامت بإخبار مستشار اللجان بذلك فقام باحتجاز
الصحفية نرص داخل املدرس�ة تحت حراس�ة مشددة
م�ن قب�ل ( )6رج�ال م�ن األم�ن املرك�زي دون توجيه
تهم�ة لها ,ثم جرى تحويلها إىل نيابة الس�يدة زينب
وتحرير محرض ضدها تحت رقم .3846
وق�د فضل�ت الصحفية نرص ع�دم تحويل اس�تمارة
الرصد إىل شكوى ,واكتفت بتوضيح بعض املعلومات
املتعلق�ة بالحال�ة .فأوضح�ت بأنه�ا تقص�د بوصف
نفس�ها بالصحفية الحرة ألنه�ا تعمل لصالح أكرث من
مؤسس�ة صحفية بش�كل حر وليس�ت ملتزم�ة بعقود
م�ع أي منها .وق�د أوضح فريق الرص�د املرصي بأنها
قالت أنها تعمل صحفية حرة دون أن يعلم الفريق يف
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ألن املقه�ى الذي كان يجلس فيه يرتاده دائم ًا ضباط
من أمن الدولة ليس�تدرجوا الث�وار ويقومون بالقبض
عليهم ,وأنه أحس من كالمهم أنهم كذلك.

ومؤيدي�ه عىل اإلعالم املرصي وممارس�ة اإلعالميني
لعمله�م .والثانية موض�وع التدخل املس�بق يف العمل
اإلعالمي ألس�باب غري مهنية وصعوب�ة إثبات هذه
الحاالت .فالس�بب املذك�ور أعاله ملن�ع الضيف هو
مجرد اجتهاد وتخمني مبني عىل الرصاع املش�ار إليه,
ولك�ن ليس هن�اك أية أدلة ملموس�ة تدعم�ه ,ولهذا
السبب قامت الشبكة بحفظ الحالة.

حرية تحت الهراوات
أي مؤسس�ة تعمل ولم تربز ما يدل عىل أنها صحفية.
وأكدت كذلك بأنها ال تعلم اسم مستشار اللجان وأنه
أخربها بأن الناخبة مصممة عىل تحرير محرض وأنها
لم تمانع من ذلك.
تثير ه�ذه الحال�ة أكثر م�ن مس�ألة تتعل�ق بالعمل
اإلعالمي وبرص�د االنتهاكات الت�ي تعرتضه .وأوىل
هذه املس�ائل مس�ألة تحدي�د الصحف�ي ,فالصحفية
املعني�ة به�ذه الحال�ة ليس�ت منتمي�ة إىل نقاب�ة
الصحفيني يف مرص كما يبدو من س�ياقها واملعطيات
املتعلقة بها ,وهي ال تعد صحفية وفق ًا للقانون املرصي
ولكن الش�بكة ال تنظر لها عىل هذا األساس وتتعامل
معه�ا كصحفي�ة بحس�ب املعايير املهني�ة والدولية,
عالوة عىل أن اشتراط االنضمام إىل النقابة يخالف
اتفاقيات حقوق اإلنسان التي تعرتف لألفراد بالحق
يف االنضم�ام إىل الجمعي�ات أو النقاب�ات أو بع�دم
االنضمام إليها.
ومن املسائل األخرى التي تعتقد الشبكة أنها تستحق
العناي�ة ه�ي ع�دم قي�ام الصحفي�ة املعني�ة بالحالة
بتوثي�ق بيان�ات أساس�ية وال غن�ى عنه�ا م�ن قبيل
تحدي�د هوية مستش�ار اللجن�ة وأفراد األم�ن الذين
قام�وا باحتجازه�ا .وكان يس�هل عليه�ا أن تتع�رف
عليهم ,وبالذات مستش�ار اللجنة .وهي حالة تعكس
ـ كما ذكر س�ابق ًا ـ عدم اهتمام اإلعالميني املرصيني
بتوثي�ق م�ا يتعرضون ل�ه من مش�كالت واعتداءات
تطال حرياتهم وحقوقهم.
ش�كوى الصحف�ي أحمد نجي�ب من قن�اة النيل
اإلخباري�ة بتط�اول صفوت حج�ازي عليه أثناء
تقديمه للنرشة اإلخبارية
يف ش�كواه الت�ي تق�دم به�ا املذي�ع يف قن�اة الني�ل
اإلخباري�ة أحم�د محم�د نجي�ب ,ذكر أن�ه «خالل
املداخلة التلفزيوني�ة التي عقدها الداعية صفوت
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حج�ازي (األمين العام ملجل�س أمناء الث�ورة وعضو
املجل�س القوم�ي لحق�وق اإلنس�ان) ,وذل�ك ي�وم
 ,8/12/2012مع قناة النيل ضمن النرشة اإلخبارية
التي أقدمها ,والتي انصبت عىل التعليق عىل دعوة
الرئي�س الدكتور محمد مريس لح�وار وطني لجميع
الق�وى الثوري�ة والخروج م�ن األزم�ة الراهنة التي
تم�ر بها البلاد حالي� ًا ,وذل�ك خالل خطاب�ه الذي
ألق�اه قب�ل يومين والذي قوب�ل بالرف�ض من قوى
املعارض�ة .وقد بدأت املداخلة بتأكيد حجازي عىل
أن املؤيدي�ن واملعارضين لق�رارات الرئي�س مريس
ال يملك�ون ح�ق الحدي�ث باس�م الش�عب املرصي,
وأن املرصيين س�يقولون كلمته�م يف صن�دوق
االنتخاب�ات .وق�ال حجازي أن الرئي�س مريس هو
ال�ذي يملك الرشعي�ة اآلن ,موضح ًا أن من يطالب
بإس�قاط الرئيس الرشعي ,خائن للوط�ن .وقاطعته
كمذي�ع للنرشة قائ ً
ال أرجو منك أن ال تطلق أحكام ًا
تخرجن�ا عن املوض�وع» .فانفعل حجازي قائ ً
ال« :أنا
أتكل�م زي م�ا أن�ا عاي�ز ,وم�ا يرشفنيش إن�ي اتكلم
معاكم» .وأنهى حجازي املداخلة من جانبه ,فقمت
ً
قائلا :أيض ًا نح�ن نرفض ه�ذه اللغة غري
بالتعلي�ق
املؤدب�ة .ول�م تتخذ القن�اة وال أنا أي إج�راء قانوني
ض�دحج�ازيواكتفين�اب�رديعلي�هيفالح�ال».
مما ال شك فيه أن هذه الحالة تنطوي عىل قدح وذم
بحس�ب القانون الوطن�ي ,ولكنها ال تش�كل انتهاك ًا
للحريات اإلعالمية وللحقوق اإلنسانية لإلعالميني
بمعناه�ا وأبعادها املس�تقرة له�ا يف اتفاقيات حقوق
اإلنسان ,خاصة وأن حجازي لم يتقصد عرقلة حرية
العمل اإلعالمي وال منع املشتكي أو القناة من ممارسة
العم�ل اإلعالم�ي بقدر ما يندرج س�لوكه ـ غري املربر
طبع ًا ـ الخالف الشخيص مع مقدم الربنامج وعىل أية
حال فإن هذه الحالة رغم ذلك تشكل إساءة لإلعالم.
وهي تأتي عىل خلفية الرصاع واالس�تقطاب املوجود
يف مرص بني التيارين اإلسالمي والليربايل وتداعياته

حال�ة الكات�ب الصحف�ي إبراهي�م عبداملجي�د
املتعلق�ة بمن�ع مقال�ه األس�بوعي يف جري�دة
األخبار من النرش
ج�اء يف اس�تمارة الرص�د الخاص�ة به�ذه الحالة أنه
بتاري�خ  9/8/2012وب�دون أي�ة مقدم�ات ,فوج�ئ
الكات�ب الصحفي إبراهي�م عبد املجي�د بمنع مقاله
األس�بوعي يف جري�دة األخب�ار ,وال�ذي داوم على
كتابت�ه ملدة تزيد عن عام ونصف باالتفاق مع رئيس
التحرير ي�ارس رزق ,وبعد تخصيص صفحة لعدد من
الكت�اب املعروفين للتعبري ع�ن آرائهم ,وذك�ر «عبد
املجي�د» يف ح�وار ل�ه م�ع األه�رام أنه يخشى من أن
تكون السياس�ة الجديدة لرؤس�اء التحري�ر الذين تم
تعينهم مؤخر ًا تهدف إىل إقصاء األصوات التي تنتقد
الخطاب الس�يايس لجماعة اإلخوان املس�لمني ,وأن
سياس�ة رئيس التحرير الجديد هدفها وقف التعامل
مع كب�ار الكت�اب الذين له�م مواقفه�م الواضحة يف
نقد جماعة اإلخوان املسلمني أو حكم العسكر .وجاء
يف االس�تمارة كذلك أن صحيف�ة األخبار التي يرأس
تحريره�ا «محم�د حس�ن البن�ا» ,منعت أيض� ًا نرش
مق�االت للكاتب الصحفي يوس�ف القعيد والكاتبة
عبل�ة الروين�ي .كم�ا قام�ت بإلغ�اء صفح�ة ال�رأي
بأكملها.
ليس سه ً
ال يف هذه الحالة إثبات األسباب غري املهنية
الداعي�ة إىل منع نرش املقال ,وإن كانت الس�ياقات
واملالبس�ات املحيط�ة به�ا ق�د ت�ؤدي إىل مث�ل ه�ذه
االس�تنتاج فالكات�ب الصحفي عب�د املجيد يواظب
عىل الكتابة منذ أكرث من عام يف جريدة األخبار ,كما
هو الحال بالنس�بة لكتاب آخري�ن ,ولم يتغري مؤخر ًا
س�وى تعيني رئيس تحري�ر للجريدة مته�م بارتباطه
بصلة بجماعة اإلخوان املسلمني ,ما يشري إىل أن منع
مق�ال عبد املجيد املع�روف بتأيي�ده للعلمانية وعدم

ش�كوى املراس�ل الصحف�ي مصطف�ى محم�د
حس�ن من جريدة الدس�تور بخصوص منع من
التغطية
يف ش�كواه التي اس�تقبلتها الش�بكة من خلال فريق
الرص�د املصري بتاري�خ  2/4/2012أوض�ح املراس�ل
الصحفي يف جريدة الدس�تور مصطفى محمد حسن
اآلت�ي« :أثن�اء عملي كمراس�ل صحف�ي يف جريدة
الدس�تور ,وه�ي جريدة يومي�ة ,وردن�ي أن العاملني
ب�وزارة الصح�ة يف وس�ط القاهرة أرضبوا ع�ن العمل
احتجاج� ًا على عدة ممارس�ات .ومب�ارشة توجهت
إىل مق�ر وزارة الصح�ة يف ش�ارع حسين حج�ازي
ي�وم  2/4/2012يف تم�ام الس�اعة  11صباح� ًا .وعند
وص�ويل إىل امل�كان كان�ت الس�اعة وقته�ا  12ظهر ًا.
أخربت مس�ؤويل األمن وكانا أثنين ,بهويتي وبأنني
صحفي أعمل لدى جريدة الدس�تور وأرغب بتغطية
اإلرضاب ال�ذي يقيم�ه العامل�ون داخ�ل ال�وزارة.
إال أن�ه ت�م منع�ي م�ن الدخ�ول بحج�ة أن تعليمات
الوزير واملس�ؤولني يف الوزارة تقيض بمنع الصحفيني
واإلعالميين من دخ�ول مقر ال�وزارة .وحاولت معهم
م�رار ًا وتك�رار ًا ألكرث من نصف س�اعة لكنهم صمموا
على رفضهم ومنعت من التغطي�ة .وبعد ذلك عدت
إىل مق�ر الجريدة وأخربتهم بم�ا دار بيني وبني رجال
األمن بالوزارة ,لكنهم لم يتخذوا أي إجراء».
تفتقر هذه الش�كوى إىل أدلة تدعمها ,فهي ال تستند
إال عىل أقوال املش�تكي ,وهي أقوال ليس�ت متكاملة
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عىل الجسم اإلعالمي املرصي برمته.

منارصت�ه للخط�اب اإلسلامي الس�يايس ,جاء عىل
خلفي�ة هذه املس�ألة .عالوة عىل أن ه�ذه الحالة عىل
ما سبق للشبكة أن استنتجته من أن هناك استقطاب ًا
كبير ًا يف الجس�م اإلعالم�ي املصري بين منارصين
اإلخوان املس�لمني وغري املؤيدين لهم ,وأنه بات أحد
أه�م العناوين التي تعرقل حري�ة العمل اإلعالمي يف
مرص.

حرية تحت الهراوات
حتى يتم القول بصالحيتها كأس�اس إلقامة الش�بهة
عىل وجود االنتهاك ,فرواية املش�تكي لم تحدد هوية
مس�ؤويل األمن الذي�ن منعوه م�ن التغطي�ة ,كما أنها
ل�م تتضم�ن طبيع�ة تعليم�ات الوزي�ر بمن�ع دخول
اإلعالميين إن كانت ش�فوية أم خطية .عالوة عىل
أن املشتكي لم يوضح فيما إذا تحرى صدق إدعاءات
رجلي األم�ن أم ال .ولصعوب�ة إثبات ما ج�اء يف هذه
الش�كوى ,جرى حفظه�ا وعدم االس�تمرار يف متابعة
الشكوى.
ش�كوى الصحفي س�عيد عيل أحمد م�ن موقع
مرصاوي املتعلقة بفصله دون ابداء األسباب
يف ش�كواه املؤرخ�ة بتاريخ  ,10/4/2012ذكر املراس�ل
الصحف�ي س�عيد علي أحم�د م�ن موق�ع مصراوي
اإللكرتون�ي كمراس�ل صحفي ,وقد كلفت�ي الجريدة
بمتابع�ة أخب�ار جماع�ة اإلخ�وان املس�لمني وحزبها
ح�زب الحري�ة والعدال�ة .وبع�د فترة م�ن متابع�ة
أخباره�م ,فوجئت يوم  10/4/2012بزمييل يف املوقع
محم�د الصاوي الذي بلغني بق�رار فصيل من العمل.
وعندم�ا اس�تفرست من�ه ع�ن صاح�ب ه�ذا القرار
وم�دى صحت�ه ,ق�ال يل :إن ولي�د الرشق�اوي رئي�س
تحري�ر املوقع هو ال�ذي قرر ذل�ك دون اإلفصاح عن
أس�باب هذا الفصل .وأخربني زميلي أنه حاول معه
كثري ًا ملعرفة أس�باب هذا الفصل لكن رئيس التحرير
رف�ض الحدي�ث .فقم�ت أن�ا يف مس�اء ه�ذا الي�وم
مساء باالتصال برئيس التحرير
وتحديد ًا الساعة 12
ً
هاتفي ًا واالستفس�ار منه ,حي�ث أكد يل صحة الخرب,
وعندما س�ألته عن أس�باب هذا الفصل لم يفصح يل
عنها .وق�د أدى هذا املوقف إىل انده�اش الكثري من
العاملني يف املوقع لكنهم أشاروا إىل أن رئيس التحرير
لديه توجه س�لبي تجاه اإلخوان واإلسلاميني عامة,
ومن املمكن أنني نرشت خرب ًا لم يتوافق مع السياسة
التحريرية ,لكنني ال أتذكر ش�يئ ًا كهذا .ويف النهاية,
اضطررت لرتك مكان العمل وقبول القرار».
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بالرغ�م م�ن أن الش�بكة ال ترص�د الح�االت املتعلقة
بمسائل مهنية وعمالية ,إال أنها حرصت عىل عرض
هذه الش�كوى ألنه�ا تتعلق بفصل صحف�ي من عمله
بس�بب االختالف�ات األيديولوجي�ة بين الصحفي
ورئاس�ة التحري�ر .فم�ن حي�ث املبدأ م�ن الطبيعي
أن يك�ون للصحيفة توجه� ًا سياس�ي ًا وأيديولوجيا ما
ق�د تتع�ارض م�ع االتجاه�ات أو املي�ول السياس�ية
للصحفيين العاملين فيه�ا ,ولك�ن ال يج�وز فص�ل
الصحفيني العاملني يف الصحيفة بس�بب االختالف
يف امليول السياس�ية ولك�ن باملقابل إذا كان للصحيفة
سياستها التحريرية ال يعد انتهاك ًا للحرية اإلعالمية
أن تس�عى إىل الحف�اظ عىل هذه السياس�ة ما دامت
تعمل وفق ًا لألصول املهنية.
ويالحظ كذلك أن املش�تكي لم يتمكن من استكمال
بيانات ومعلومات أساس�ية من قبيل تحديد ش�كل
العالق�ة بينه وبني املوقع ,وه�ل يعمل لديه بموجب
عقد ش�فوي أم مكت�وب أو بدون عق�د؟ وما هي مدة
العق�د إن وجد؟ وملاذا لم يقم رئي�س التحرير بتبليغه
ق�رار الفصل واختار زمي ً
ال له له�ذه املهمة؟ وهل قرار
فصل�ه صدر ع�ن رئي�س التحرير بش�كل مكتوب أم
شفوي؟.
بوج�ه عام ,قام�ت الش�بكة بحفظ هذه الش�كوى
ألنه�ا تتعل�ق بمس�ائل ومطالبات مالي�ة ومهنية ال
تق�وم برصدها ولكنها قامت بعرضها ضمن التقرير
ألنه�ا تنطوي عىل جوان�ب مهمة ذات صلة برصد
وتوثي�قاالنته�اكاتوبالعم�لاإلعالم�ي.
ش�كوى املص�ور الصحف�ي محم�د أس�د أحمد
بتعرضه العتداء بقنبلة غاز وللرشق بالحجارة
يف ش�كواه املؤرخ�ة بتاري�خ  ,14/9/2012ذك�ر
املص�ور الصحف�ي يف جريدة الدس�تور محمد أس�د
أحم�د اآلتي»:كلف�ت ي�وم  14/9/2012بتغطي�ة

وهناك تحديد ًا أمام فندق سمري أميس إنرتكونتننتال
القري�ب م�ن كوب�ري قرص الني�ل يف تمام الس�اعة
مس�اء كان�ت قنابل الغ�از تطل�ق بكثافة
السادس�ة
ً
وكادت أن تصيبن�ي واح�دة يف وجهي لوال تصديت
له�ا بي�دي مم�ا أدى إىل التهابه�ا وتورمه�ا ,وحينه�ا
قررت املغادرة بعد أن أنهكني التعب والجروح .وأثناء
عودتي اكتش�فت ضياع عدسة الكامريا الخاصة بي
والتي كانت بالحقيبة التي أحملها .ويف اليوم التايل
قام�ت الجريدة بنرش خبر صحفي يفي�د بإصابتي
أثن�اء تغطي�ة أح�داث الس�فارة .أن�ا اآلن غير قادر
عىل العمل بس�بب إصابة يدي وتعذر حمل الكامريا
والتق�اط الصور به�ا ,وكذلك ضياع العدس�ة الكبرية
التي كانت تس�مح يل بالتقاط الصور من مس�افات
بعيدة.

الحالة املتعلقة بمنع اإلعالمية دنيا عبدالرحمن
من دخول قناة التحرير لتقديم برنامجها
م�ن الحاالت الت�ي قامت الش�بكة برصده�ا قيام
إدارة قن�اة التحرير بمنع الربنام�ج اليومي ووقفه.
وج�اء يف اس�تمارة الرص�د الخاص�ة به�ذه الحالة:
«فوجئ�ت اإلعالمي�ة دني�ا عب�د الرحم�ن أثن�اء
توجهه�ا إىل مق�ر قن�اة التحري�ر ي�وم 12/2/2012
بأن�ه ت�م منعه�ا م�ن دخ�ول قن�اة التحري�ر لتقديم
برنامجه�ا اليوم�ي «الي�وم م�ع دني�ا عبدالرحم�ن
بحج�ة تغيير الخريط�ة التحريري�ة للقن�اة» .وقد
رصح أحد معدي الربنامج لبعض وسائل اإلعالم أن
الس�بب الحقيقي ملنع الربنامج ومن�ع فريق العمل
من دخ�ول القناة ه�و أن ملكية القن�اة انتقلت إىل
أح�د رج�ال األعم�ال ويدع�ى «س�ليمان عام�ر»,
وه�و أحد رجال النظام الس�ابق ,وال�ذي قرر تغيري
السياس�ة التحريري�ة للقن�اة والتدخ�ل يف أس�ماء
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االش�تباكات الدائ�رة بين ق�وات األم�ن املركزي
وعدد من املتظاهري�ن املحتجني عىل الفيلم امليسء
للرس�ول يف محي�ط الس�فارة األمريكي�ة وجام�ع
عم�ر مك�رم بالتحري�ر وبالفع�ل نزل�ت إىل موق�ع
االش�تباكات وتحدي�د ًا يف ميدان س�يمون بوليفار
املواج�ه لش�ارع الس�فارة األمريكي�ة .وهن�اك ويف
الس�اعة الثانية ظه�ر ًا تقريب ًا ,تم رش�قي بحجر من
قبل قوات األمن يف وجهي بجوار أنفي مبارشة حيث
أخذن�ي بع�ض الزمالء وه�م عم�رو مصطفى زمييل
يف جري�دة الدس�تور ,وأحم�د حماد مص�ور جريدة
الفج�ر ,وأحم�د جمع�ة مص�ور يف موق�ع مرصاوي,
إلحدى سيارات اإلس�عاف املوجودة بجوار امليدان
وتلقيت إس�عافات أولي�ة .وبعده�ا نقلني زمالئي
املصورين من جرائد أخرى وبوس�اطة التاكيس إىل
مستش�فى الشبراوييش يف الدق�ي ,وهن�اك قام�وا
بخياطة الج�رح بأربع غرز لكنني لم أطلب تقرير ًا
طبي� ًا .عدت بعدها على مقر الجريدة .وفور تجدد
االش�تباكات عىل كورنيش النيل بين املتظاهرين
واألمن .ذهبت مرة أخرى اللتقاط الصور.

تشكل هذه الشكوى حالة من حاالت كثرية تشابهها,
فه�ي تتعلق بإصاب�ة إعالم�ي مجهولة املص�در أثناء
مصادم�ات واحتجاجات ,وعىل األغلب أنها إصابة
عرضية وال تستهدف اإلعالمي صاحب الشكوى عىل
وجه التحديد .ولكنها تدل كذلك عىل أهمية البحث
ع�ن س�بل تكفل حماي�ة الصحفيين أثن�اء األوضاع
الحرج�ة وتتي�ح للرشط�ة تمييزهم ع�ن املتظاهرين
بغية اتخ�اذ التدابير الالزم�ة لحمايته�م وتمكينهم
م�ن القي�ام بعملهم .وله�ذا الس�بب لم تقم الش�بكة
بتوثي�ق ه�ذه الحال�ة بوصفه�ا تنطوي على انتهاك
ألن م�ا تعرض له املش�تكي لم يكن ملنعه من ممارس�ة
عمله وبمناس�بته ولكن جاء بشكل عريض أثناء قيام
رجال األم�ن بقمع املظاهرات .ولكن الش�بكة تعتقد
باملقابل أن هذه الحالة وغريها تشكل أساس ًا للتفكري
الجدي باتخاذ الس�بل والتدابري واإلجراءات الالزمة
لحماي�ة الصحفيين أثن�اء تغطيتهم ألوض�اع خطرة
واحتجاجات ومظاهرات.

حرية تحت الهراوات
الضيوف واالتص�االت الهاتفية التي تجريها «دنيا
عبدالرحمن».
وأك�د املع�د أن م�ن أس�باب الخلاف كذل�ك رغب�ة
إدارة القن�اة يف توقي�ع دني�ا على تعاقد جدي�د بد ً
ال
م�ن التعاق�د ال�ذي س�بق وأن وقعته عن�د انضمامها
إىل القن�اة قب�ل ح�وايل ثالث�ة أش�هر .مشير ًا إىل أن
نس�خة العقد الجديدة فيها تدخل س�افر يف السياسة
التحريرية للربنام�ج وتحرمها من اللجوء إىل القضاء
يف حال�ة ح�دوث خالف بينه�ا وبين القائمني عىل
القناة .باإلضافة إىل س�حب صالحي�ات كثرية منها
وإلزامها باالمتثال ألية تعليمات شفوية أو تحريرية
من إدارة القناة .وقامت عبد الرحمن بتحرير محرض
ضد صاحب القناة بقسم رشطة «الهرم».
وق�د تبين بنتيج�ة جم�ع املعلوم�ات املتعلق�ة بهذه
الحال�ة بأن�ه بع�د بي�ع القناة ملال�ك جدي�د ,طلبت
اإلدارة الجدي�دة م�ن دني�ا بأن تع�رض عليه�م املادة
التحريري�ة قبل تقديمها واملوافق�ة عليها ,ألن املالك
الجديد غري السياس�ة التحريرية للقن�اة لتتواءم مع
املجلس العس�كري ال�ذي كان يحكم مصر حينها ,ما
أدى إىل رحي�ل ع�دد من املذيعني من القن�اة .أما معد
الربنامج الذي كش�ف عن املعلوم�ات املذكورة أعاله
فه�ي رحاب الش�اذيل التي رصحت بذل�ك لعدد من
وس�ائل اإلعالم مث�ل موق�ع البديل وموق�ع األهرام.
ولك�ن اس�تحال على أعض�اء فري�ق الرص�د املرصي
الوصول إىل دنيا عبدالرحمن رغم محاوالتهم العديدة
من خالل التواصل معها عىل الفيس�بوك بسبب عدم
قيامها بالرد.
ال ش�ك أن ه�ذه الحال�ة تتعل�ق بمش�كالت مهني�ة
وعمالي�ة ,ولكنه�ا ترتبط كذل�ك بالرقابة املس�بقة .
وعلى أي ح�ال ,قامت الش�بكة بحفظ ه�ذه الحالة
لع�دم إمكانية التوص�ل إىل معلومات دقيقة بش�أنها
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م�ن مص�ادر مب�ارشة متعلق�ة باإلعالمي�ة دني�ا .كما
أنه�ا تخ�رج يف جانب منها عدد من املش�كالت التي
ترصده�ا الش�بكة وتوثقه�ا ,ولكن ما يخ�ص الرقابة
املس�بقة يدخل ضمن مجال الش�بكة إال أنه يصعب
إثباته�ا يف ه�ذه الحال�ة .علاوة على ع�دم وج�ود
مدونات س�لوك مهني�ة معروفة مس�بق ًا لإلعالميني,
لكل األسباب السابقة جرى حفظ هذه الحالة.
وتعتقد ش�بكة املدافعني عن حري�ة اإلعالم يف العالم
العربي «س�ند» أن اإلعالميني املرصيني يخضعون يف
عدد من املؤسسات اإلعالمية لظروف عمل غري آمنة
وظيفي� ًا وال مهني� ًا ,وهي مس�ألة تس�توجب معالجة
جذري� ًا حفاظ� ًا على مهني�ة وحس�ن أداء اإلعالم يف
مرص .كم�ا ينبغي العمل عىل وضع مدونات س�لوك
مهني�ة تضب�ط العالق�ة بين إدارات املؤسس�ات
اإلعالمي�ة والعاملين فيه�ا يف مجال ممارس�ة العمل
اإلعالمي وحرية النرش والتعبري.
الحالة املتعلقة بوقف قناة الفراعني الفضائية
ملدة شهر وتوجيه إنذار لها بسحب ترخيصها
رص�دت الش�بكة حال�ة وق�ف ب�ث قن�اة الفراعني
بتاري�خ  9/8/2012مل�دة ش�هر ,وتوجي�ه إن�ذار له�ا
بس�حب ترخيصه�ا إذا اس�تمرت تجاوزاته�ا ,وذلك
بعد تهديدات وجهها عىل الهواء مبارشة ـ حس�ب ما
جاء يف وس�ائل اإلعالم ـ رئيس القناة توفيق عكاش�ة
إىل الرئي�س محمد مريس .وم�ن املعروف أن القنوات
الفضائي�ة املرصي�ة تتب�ع هيئ�ة االس�تثمار ,وه�ي
املس�ؤولة عن منح الرتاخيص إلنش�ائها واستمرارها.
وه�ي هيئ�ة مرصي�ة تتب�ع الحكوم�ة املرصي�ة
والتوجه�ات املرصي�ة .ويف تعليق�ه على ق�رار وقف
الب�ث ,أب�دى توفيق عكاش�ة يف خرب نرشت�ه «بوابة
الوفد» اإللكرتونية اس�تياءه من إغالق القناة ووقف
بثه�ا ,واصف ًا القرار بأنه قمعي وأنه نهج جديد يتخذه
املعارض�ون م�ن اجل التنكي�ل بمعارضيهم دون س�ند

يف الواقع ,ليس س�ه ً
ال إثبات الصلة بني وقف القناة
م�ن البث وبني ما تبثه م�ن مواد إعالمية وتتبناه من
مواقف تجاه حركة اإلخوان املس�لمني والحكم القائم
حالي ًا يف مرص .ولهذا الس�بب قامت الشبكة بحفظ
هذه الحالة ولكنها تعتقد باملقابل أن هذه الحالة تدلل
بوضوح عىل ما س�بق للش�بكة أن أكدته من أنها ترى
أن للصراع الدائر يف مرص اآلن بني التيار اإلسلامي
والتي�ار العلمان�ي انعكاس�ات واضحة وس�لبية عىل
العمل اإلعالمي.
حالة االعت�ذار عن نرش مق�ال الصحفي صربي
غنيم من جريدة أخبار اليوم
رصدت الش�بكة اعتذار جريدة أخبار اليوم عن نرش
مقاالت الصحفي صربي غني�م بتاريخ ,27/9/2012
وق�د أوض�ح الصحف�ي أن مقاالته يف جري�دة أخبار
اليوم أوقفت بحجة أن رئيس تحرير الجريدة تمارس
علي�ه ضغوط�ات تجبره على وق�ف نشر أي مقال
ل�ه ,وقد كتب الصحف�ي صربي غنيم مق�ا ً
ال بتاريخ
 27/9/2012بعنوان «ملاذا منعت مقاالتي من النرش؟»
تبني منه أن رئيس التحرير املعني من املجلس األعىل
للصحافة الذي يديره مجلس الشورى املرصي ,اتصل
هاتفي ًا ليبلغه اعتذار عن عدم نرش مقاالته يف جريدة
أخبار اليوم بسبب ضغوطات شديدة تمارس عليه.
وجاء يف املقال أن رئيس التحرير قال لغنيم« :أعذرني
 ...فأن�ا مضغ�وط ,وعلى اس�تعداد أن آت�ي ملكتب�ك
وأطبع عىل رأس�ك بوسة» .ولم يفصح رئيس التحرير
ع�ن الجهة التي تضغط عليه ,وإن كان قد أملح ـ كما
ذكر غنيم يف اتصال فريق الرصد املرصي معه ـ إىل أن
النظام والس�لطة الجديدة ممثلة يف جماعة اإلخوان
املسلمني تحاول السيطرة عىل الصحافة خالل تعيني
رؤساء التحرير من قبل مجلس الشورى ذي األغلبية

تبدو هذه الحالة للوهلة األوىل متعلقة بمسائل مهنية
وعمالي�ة ,ولكنه�ا ترتب�ط كذل�ك بالرقابة املس�بقة
على الصح�ف ووس�ائل اإلعلام األخ�رى وبال�دور
ال�ذي يلعب�ه الذين يس�يطرون على مقالي�د الحكم
يف تغيير السياس�ات التحريرية للصحف ووس�ائل
اإلعلام لتتف�ق م�ع توجهاته�م ومواقفهم السياس�ية
واأليديولوجية.
قام�ت الش�بكة بحفظ ه�ذه الحال�ة لس�ببني هما:
أنها تتعلق باملقام األول بمس�ائل ومش�كالت ال تقوم
الشبكة برصدها وتوثيقها .هذا فيما يخص الجانب
املهني والعمايل من الحالة.
أم�ا فيم�ا يخ�ص الرقاب�ة املس�بقة ,فيصع�ب القول
بتوافرها هنا ألن رئيس التحرير لم يقم بنرش مقاالت
للصحفي والكاتب غنيم ولكن اعتذر له عن استمرار
التعاقد معه ونرش مقاالت جديدة له يف الجريدة ولم
تتعرف الش�بكة عىل األس�باب الفعلي�ة لذلك ,وهل
هي مهنية أم تتعلق بالسياسات التحريرية للجريدة
أم بضغ�وط تعرق�ل حرية اإلعلام والتعبير والنرش؟
وذلك بس�بب عدم رغبة طريف العالقة بالكشف عن
ذلك.
واق���ع االنته���اكات الماس���ة بحرية اإلعالم
وحقوق اإلعالميين المصريين:
كش�فت االنتهاكات التي قامت الش�بكة بتوثيقها
والتحقق من وقوعها بحق اإلعالم واإلعالميني يف مرص
عن عدد من املسائل والقضايا املهمة ,وعن اتجاهات
عامة ينبغي االنتباه إليها وإيجازها كاآلتي:
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وع�ن طريق ادع�اءات واهية ت�دور يف ذهن اإلخوان
بأن الفراعني تحرض ضدهم.

اإلسلامية .وأكد غنيم أنه فضل أن ينس�حب بهدوء
ً
احرتام�ا للمؤسس�ة التي يعمل بها من�ذ ما يزيد عىل
( )43عام� ًا وان�ه لن يسيء إليها من خلال أي إجراء
قانوني.

حرية تحت الهراوات
اس���تخدام اإلجراءات والتدابي���ر االحتجازية
والسالبة للحرية بحق اإلعالميين
م�ن الالف�ت للنظر أن الس�لطات العام�ة ,واألجهزة
األمني�ة والنياب�ة العام�ة يف مصر م�ا زال�ت تلج�أ
إىل التدابير االحتجازي�ة والس�البة للحري�ة بح�ق
اإلعالميين بكثرة .ففي ح�االت مختلف�ة ومتنوعة
تمث�ل االنتهاكات بالقبض على اإلعالمي وتوقيفه
وإيداع�ه الحب�س وهو إج�راء ليس مقب�و ً
ال مطلق ًا يف
إطار ممارسة العمل اإلعالمي .فمن املستقر والثابت
وفق ًا للمعايري الدولية املتعلقة بحرية اإلعالم وبحقوق
اإلعالميين أن اس�تخدام التدابير االحتجازي�ة أو
الس�البة للحرية محظور .ففي حالة الصحفي محمد
بركات (رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم سابق ًا) جرت
محاكمة الصحف�ي املذكور عن مقال نرشه ينتقد فيه
جهاز الرشطة وقد طالب املدعي العام بإيقاع الحبس
والغرامة بحق الصحفي بركات باإلضافة إىل الكاتب
الصحفي جالل عارف نقيب الصحفيني األسبق.
وقد تع�ددت الحاالت املش�ابهة أو الت�ي جرى فيها
توقي�ف إعالميين أو حبس�هم .وس�يتضمن الج�زء
ً
وتحليلا لعدد من
املخص�ص من هذا التقري�ر عرض ًا
االنتهاكات املتعلقة بهذه املسألة.
ينبغ�ي يف الواقع أن تتخذ التدابري الالزمة إلزالة أية
عقوب�ة أو تدبري احتجازي بح�ق اإلعالميني وتعديل
املمارسات ذات الصلة عم ً
ال باملعايري الدولية يف هذا
املجال.
كثرة االنتهاكات الجسيمة بحق اإلعالميين:
اتسمت االنتهاكات التي قامت الشبكة بتوثيقها يف
ع�ام  2012بأن عدد ًا كبري ًا يندرج ضمن االعتداءات
الجس�يمة .وقد ش�ملت هذه االنته�اكات الرضب,
حج�ز الحري�ة ,املعامل�ة القاس�ية واللا إنس�انية,

124

والتهديد بالقتل .وجزء منها كان جماعي ًا ,بمعنى أنه
لم يقع على إعالمي بمفرده ولك�ن عىل مجموعة من
اإلعالميني.
تعتقد ش�بكة املدافعين عن حرية اإلعلام يف العالم
العربي أن ازدياد عدد االنتهاكات الجسيمة يف مرص
سببه كرثة االحتكاكات بني رجال األمن واإلعالميني
بس�بب الظ�روف الس�ائدة يف مصر ,فاإلعالمي�ون
يحرص�ون على تغطي�ة املسيرات واالعتصام�ات
التي يق�وم رجال األمن بقمعه�ا ,أو منعها أو مهاجمة
منظميها ولهذا السبب يقوم رجال األمن باستهداف
اإلعالميني ورضبهم ,واحتجازهم وتهديدهم منع ًا لهم
م�ن القيام بتغطية ما بدر عنه�م تجاه املتظاهرين أو
إلخف�اء األدلة التي حص�ل عليها اإلعالمي�ون والتي
تكش�ف اعت�داءات رج�ال األم�ن على املسيرات
واملظاهرات.
ومن األس�باب التي تفرس اتساع حجم هذا النوع من
االنته�اكات الرصاع القائم يف مصر بني االتجاهني
اإلسلامي والليبرايل ,إذ يس�تعني كال االتجاهين,
ً
فضلا عن األجهزة األمنية وفلول النظام ,بالبلطجية
والخارجني ع�ن القانون ملنع املسيرات واملظاهرات
الت�ي ينظمه�ا الط�رف اآلخ�ر أو لالعت�داء على
املش�اركني فيه�ا .فاالنته�اكات الجس�يمة ل�م تع�د
تقترص على األجهزة الرس�مية واألف�راد املنتمني لها
بل أصبحت تش�مل مص�ادر جديدة مث�ل البلطجية
والخارجون عن القانون.
تن���وع المص���ادر والجهات الت���ي تقف وراء
االنتهاكات:
الحظ�ت ش�بكة املدافعين ع�ن حري�ة اإلعلام يف
العال�م العرب�ي أن االنته�اكات الت�ي ارتكبت بحق
اإلعالميين املرصيني تورط�ت فيها أكثر من جهة,
فهن�اك انته�اكات تس�أل عنه�ا األجه�زة األمني�ة

تن���وع الحق���وق والحري���ات التي مس���تها
االنتهاكات:
على الرغم من أن االنتهاكات الجس�يمة من اعتداء
بدني ,واحتجاز ,وتهديد بالقتل كان لها نصيب وافر
م�ن بين االنتهاكات الت�ي وقعت على اإلعالميني
املرصيين يف ع�ام  ,2012إال أن ذل�ك ال يعن�ي أنه لم
يكن هناك حيز معترب النتهاكات أخرى .فقد طالت
االنته�اكات املاس�ة بحقوق اإلعالميين والحريات
ً
طيف�ا واس�ع ًا م�ن الحق�وق اإلنس�انية
اإلعالمي�ة
املعرتف به�ا يف اتفاقيات دولية تلت�زم بها مرص ,ويف
الدس�تور املرصي .ومن بني أهم الحقوق التي كانت
ً
محلا لالنتهاك :الح�ق يف الحياة ,تحري�م التعذيب
وغيره م�ن رضوب املعامل�ة أو العقوب�ة القاس�ية أو
الالإنس�انية أو املهين�ة ,الحرية الش�خصية وتحريم
االحتج�از القانون�ي والتعس�في ,املحاكم�ة العادل�ة,
حرية اإلعالم والنرش والتعبري والحق يف حرية مزاولة
العم�ل الصحف�ي وحري�ة االنضم�ام إىل الجمعيات
والنقابات.
يعك�س تنوع االنتهاكات والحق�وق والحريات التي
طالته�ا ه�ذه االنته�اكات حقيق�ة أن الس�لطات

انته���اكات س���ببها اتخ���اذ تدابي���ر الحماي���ة
الكافية:
كش�فت االنتهاكات التي قامت الش�بكة بالتحقق
م�ن وقوعه�ا وتوثيقه�ا يف ع�ام  2012ع�ن انتهاكات
وقعت عىل اإلعالميني املرصيني بس�بب عدم اتخاذ
الجه�ات الرس�مية املختصة ,وبال�ذات األمن العام,
لتدابير الحماي�ة الالزم�ة لصالح قي�ام اإلعالميني
بعمله�م .فثم�ة جزء م�ن اإلصاب�ات واالعت�داءات
التي وقعت عىل الصحفيني لم يكن مصدر االعتداء
فيه جه�ات رس�مية وإنم�ا جماعات من أش�خاص
عاديني ,وأحيان ًا كانت إصابات بالغاز أو بعيار ناري
نتيج�ة ع�دم تحوط رج�ال األمن عن�د قيامهم بفض
االشتباكات والصدامات.
إن الت�زام الجهات الرس�مية إزاء حق�وق اإلعالميني
وحرياته�م ال يقتصر على ع�دم ارت�كاب االنتهاك
فحس�ب ولكن�ه يمتد كذل�ك ليش�مل التدخل ومنع
اآلخرين م�ن انتهاك حقوق اإلعالميين وحرياتهم.
وقد رصدت الش�بكة حاالت أصيب فيها صحفيون
بسبب القنابل املسيلة للدموع والرصاص الذي أطلقه
رجال األمن دون مراعاة من جانبهم لإلعالميني الذين
يقوم بتغطية الصدامات واالشتباكات واملسريات.
كما أن هناك انته�اكات كثرية تمثلت باعتداءات
بدنية وتكسري ألدوات العمل قام بها أشخاص عاديون
سواء كانوا تابعني لحركات سياسية أم لبلطجية ,وذلك
عىل مرأى ومسمع رجال األمن دون أن يتدخل هؤالء
لحماي�ة الصحفيني املعت�دى عليهم م�ن االعتداء أو
للقبض عىل املعتدين واتخاذ التدابري الالزمة بحقهم.
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والجي�ش .وهناك انتهاكات تس�أل عنه�ا الحركات
واألح�زاب السياس�ية املختلف�ة .وأخرى ت�ورط فيها
أشخاص من ذوي النفوذ السيايس أو املايل .باإلضافة
طبع� ًا إىل تل�ك وقع�ت من قب�ل مؤسس�ات إعالمية
وه�ي تخرج من نطاق عمليات الرصد التي تقوم بها
الش�بكة .كما تورط بهذه االنتهاكات أش�خاص من
الخارجين عن القان�ون وبلطجية يعملون لحس�اب
جهات أو أش�خاص ذوي نفوذ ,وهي ظاهرة ال تقترص
عىل مرص ,ولكنها أضحت تشمل سائر الدول العربية,
فاإلعالميون باتوا أداة الكشف عن الحقيقة وتوثيقها
وهو ما ال ترغب به أطراف متعددة يف العالم العربي
عىل ما يبدو.

املرصي�ة ال تعن�ى كثير ًا باحرتام حق�وق اإلعالميني
ً
فضلا ع�ن افتق�ار غالبي�ة العاملين يف
وحرياته�م.
املؤسسات اإلعالمية لحقوقهم وحرياتهم اإلعالمية,
وعدم وجود سبل إنصاف جدية لهم.

حرية تحت الهراوات
الحظت الش�بكة أن فش�ل األجهزة األمني�ة أو عدم
رغبته�ا يف توفري الحماي�ة الالزمة لإلعالميني للقيام
بأعمالهم.
استخدام القانون واإلحالة للقضاء لتقييد
الحريات اإلعالمية:
دل�ت االنته�اكات الت�ي لحق�ت باإلعالميين
املرصيين عىل أن القوانين والترشيعات املرصية ما
زالت تتضمن قيود ًا كبرية عىل حرية اإلعالم والنرش
والتعبري ,وهي مس�ألة س�يتعرض له�ا التقرير الحق ًا,
ولك�ن الالف�ت للنظ�ر أن قان�ون العقوبات م�ا زال
يس�تخدم ضد اإلعالميين املرصيني ع�ن أفعال تعد
ضم�ن ممارس�ة حرية اإلعلام ويحال عىل أساس�ها
إعالمي�ون إىل املحاك�م ملحاكمته�م بجرائ�م قد تصل
العقوبة مدى الحياة .فقانون العقوبات املرصي لعام
 1937وتعديالت�ه م�ا زال يتضمن نصوص� ًا تجريمية
تخال�ف الحق�وق والحري�ات املكفول�ة بالدس�تور
وبالعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية,
وبالذات املادة ( )19م�ن هذا األخري .فاملادة ( )80من
هذا القانون تعاقب بالحبس مدى الحياة مع األشغال
الش�اقة عىل وصول أنباء لبلد أجنبي يعد عدو ًا ملرص,
فيمك�ن معاقبة أي إعالمي ينشر معلومات تنطوي
عىل انتقاد للحكومة أو انتهاكات لحقوق اإلنسان أو
تتعلق بالفس�اد وسوء املعيش�ة ووصلت بالنتيجة إىل
بلد عدو.
كم�ا تعاقب امل�ادة ( )86بالحبس على التحريض أو
الدع�وة إىل تعليق الدس�تور أو القوانني ,كما تعاقب
امل�ادة (/98ب) كل م�ن يدع�و إىل تغيير املب�ادئ
األساس�ية للدستور أو للنظام السيايس ,كما تعاقب
املادة ( )102مكرر عىل نرش األخبار أو اإلحصاءات أو
الشائعات التي قد تؤدي إىل اإلخالل أو إلحاق الرضر
باملصلح�ة العام�ة .وتعاقب امل�ادة ( )176الصحفيني
بالحب�س م�دة تص�ل إىل ثلاث س�نوات إذا قام�وا
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بتحري�ض مجموعة من الناس عىل كراهية أو الحط
من جماعة أخرى إذا كان هذا التحريض يعكر السلم
االجتماع�ي .وتعاقب امل�ادة ( )179عىل إهانة رئيس
الجمهوري�ة بالحبس م�دة تصل إىل ثالث س�نوات.
كم�ا أن هن�اك نصوص� ًا تس�مح بحب�س الصحفيني
وتقديمه�م ما بني ( 10ـ  )30ألف جنيه مرصي إلهانة
رئيس دولة أجنبية.
أم�ا فيما يخ�ص قانون نقاب�ة الصحفيين رقم ()76
لس�نة  ,1970ف�إن امل�ادة ( )65من�ه ال تجي�ز ألح�د
العمل يف الصحافة ما لم يكن أس�مه مس�ج ً
ال كعضو
يف النقاب�ة .وتحظ�ر امل�ادة ( )103م�ن القان�ون عىل
دور النشر واملؤسس�ات الصحفي�ة اس�تخدام أح�د
م�ن غري أعض�اء النقابة .وقد ج�رم القانون ذاته يف
امل�ادة ( )115من�ه كل من يخالف م�ا جاء يف املادتني
( )65و( )103املش�ار إليهما ,فجاء يف نص املادة ()115
اآلت�ي« :مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أش�د يعاقب
كل م�ن يخال�ف املادتين ( )65و( )103بالحبس مدة
ال تزيد عن س�نة وبغرام�ة ال تتجاوز ( )300جنيه أو
بإحدى هاتين العقوبتني .ويعاق�ب بنفس العقوبة
كل ش�خص غير مقي�د يف ج�داول النقاب�ة ينتح�ل
لقب الصحفي».
أما قانون الصحافة رقم ( )96لسنة  ,1996فهو يشرتط
الرتخيص املس�بق إلص�دار صحيف�ة .وتعاقب املادة
( )22من�ه كل من تعرض للحي�اة الخاصة للمواطنني,
أو طعن يف إيمان اآلخرين أو تناول مس�لك املش�تغل
بالعمل أو الش�خص ذي الصفة النيابية بالحبس ملدة
عام وبالغرامة.
وتعاق�ب امل�ادة ( )28منه الصحفي ال�ذي يمتنع عن
نشر تصويبات للبيان�ات الكاذبة أو الوقائع س�بق
وأن نشرت يف صحفه�م بالحبس مل�دة ال تقل عن ()3
أشهر وغرامة ترتاوح بني ( 1000ـ  )4000جنيه.

وبالفع�ل ه�ذا م�ا الحظت�ه الش�بكة فهن�اك إس�اءة
استخدام واسعة النطاق لعقوبات الحبس والغرامات
ض�د اإلعالميني يف مرص ,األمر الذي يش�كل مخالفة
للعهد ال�دويل الخ�اص بالحقوق املدنية والسياس�ية
ال�ذي أكدت املحكمة الدس�تورية يف مصر أن املادة
الثاني�ة منه تلزم الدول بجميع س�لطاتها التنفيذية,
والترشيعي�ة والقضائي�ة وغريه�ا بحماي�ة الحق�وق
والحريات التي نص عليها العهد.
كم�ا أك�دت املحكم�ة كذلك أن «مرص م�ن الدول
املصادق�ة على العه�د ,وم�ن ث�م فإن�ه ـ ويف مجال
الت�زام ال�دول املصادقة ومفهوم امل�ادة  2املذكورة ـ
ال يج�وز احتجاج الدولة ب�أن ترشيعاتها الداخلية
ال تس�مح به�ذا التطبي�ق ,وال يجوز له�ا االحتجاج
ب�أن دس�تورها وقوانينه�ا يعفيانه�ا م�ن التزاماتها
الدولي�ة الت�ي ارتضته�ا باالنضم�ام طواعي�ة إىل
العه�د الدويل .ومن ثم فاملحكمة له�ا أن تمتنع عن
تطبي�ق القان�ون الوطن�ي يف حال�ة كون�ه مخالف� ًا
لاللتزام الدويل ,وقد اتخذت الحكومة الدستورية
العلي�ا يف مصر املس�توى ال�ذي تلت�زم ب�ه ال�دول
الديمقراطي�ة يف قواعده�ا القانوني�ة ,ويف احترام
حق�وق املواطنين ,والحري�ات معي�ار ًا وضابط� َا
لرقابتها الدس�تورية».

أبرز االنتهاكات الماس����ة بالحريات اإلعالمية
وحقوق اإلعالميين في مصر:
يتضم�ن ه�ذا القس�م م�ن التقري�ر عرض�ا موج�زا
أله�م االنتهاكات الت�ي رصدتها الش�بكة وقامت
بتوثيقه�ا يف مصر واملرتكب�ة يف الع�ام  ،2012وهي
ال تش�كل كل االنته�اكات الت�ي ج�رى توثيقه�ا
م�ن جان�ب ش�بكة «س�ند» ولكنه�ا االنته�اكات
األكثر جس�امة .علاوة على أنه�ا تعك�س بش�كل
واض�ح االتجاه�ات العامة النته�اكات الحريات
اإلعالمي�ة دون أن يعن�ي ذل�ك مطلقا ع�دم أهمية
االنتهاكات األخرى التي قامت الش�بكة برصدها
وتوثيقه�ا يف مرص .وتش�مل ه�ذه االنتهاكات تلك
الت�ي وقع�ت ونال�ت م�ن الحري�ات اإلعالمي�ة
وحق�وق اإلعالميين بس�بب س�لوكيات وأفع�ال
معينة (االنتهاكات الناتجة عن ممارس�ات) .ومن
الضروري التأكي�د على أن ج�زءا كبريا م�ن هذه
االنتهاكات طال أكرث من حق من حقوق اإلنس�ان
والحريات اإلعالمي�ة املعرتف بها ،ولكن روعي يف
عرضها إدراجها ضمنا النتهاك أو االعتداء األبرز،
وبمعن�ى آخر فقد ج�رى تصنيف هذه االنتهاكات
يف التقري�ر بحس�ب الصورة األكرث ظه�ورا له رغم
أن�ه ق�د ينطوي عىل انته�اك لحق�وق أو لحريات
أخ�رى.ويمك�نإيجازه�اعلىالنح�واآلت�ي:
االنتهاكات المتعلقة بالحق في الحياة:
تمكن برنامج «عني» التابع للشبكة من رصد عدد من
االنته�اكات التي ارتكبت يف مصر ،وكانت تتعلق
بالتهدي�د باالعتداء عىل الحق يف الحياة أو بالتهديد
بالحرم�ان من�ه .وفيما يأت�ي عرض ألب�رز الحاالت
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إن النصوص واملواد املشار إليها أعاله تشكل قيود ًا غري
معقولة وال مربرة عىل حرية اإلعالم والنرش ,فهي تمنع
ممارس�ة العمل اإلعالمي بحرية ,وتتضمن عقوبات
س�البة للحري�ة وغرامات باهظ�ة ,وتل�زم الصحفي
باالنتماء إىل النقاب�ة وتعاقب كل من يمارس العمل
الصحف�ي بالحبس إن لم يكن مس�ج ً
ال بالنقابة ,وهي
قي�ود تخال�ف بوض�وح امل�ادة ( )19من العه�د الدويل
الخاص بالحقوق املدنية والسياس�ية املتعلقة بحرية
الرأي والتعبري والنرش واإلعالم .كما أنها تتيح كذلك
استخدامها بحكم نصوصها الواسعة.

تعتق�د الش�بكة أن م�ا ج�اء يف حك�م املحكم�ة العليا
الدس�تورية ينبغي أن يش�كل أساس� ًا للتعامل س�ائر
الس�لطات بم�ا فيه�ا الترشيعي�ة والقضائي�ة م�ع
الحريات اإلعالمية والقوانني الناظمة لها.

حرية تحت الهراوات
املنطوية عىل هذا النوع من االنتهاكات:
وفاة الصحفي الحس�يني أبوضي�ف من جريدة
الفج�ر بطل�ق ن�اري أصي�ب ب�ه أثن�اء تغطيته
أحداث قرص االتحادية
تق�دم الفنان التش�كييل محم�ود عبد الق�ادر بتاريخ
 15/12/2012ببالغ إىل الشبكة من خالل فريق الرصد
املرصي التابع لها بش�أن وفاة الصحفي الحسيني أبو
ضيف ي�وم  5/12/2012بطلق ناري أصيب به أثناء
تغطيته ألحداث قرص االتحادي�ة املتعلقة باملطالبة
بإس�قاط اإلعالن الدس�توري .ويف تفاصي�ل الحادثة
ذكر عبد القادر« :تعود الواقعة ليوم  5ديس�مرب 2012
عندم�ا أعلن�ت جماع�ة اإلخ�وان املس�لمني توج�ه
منتمني لها إىل محيط قرص االتحادية لفض االعتصام
ال�ذي أقام�ه عشرات املتظاهرين املنتمين للقوى
املدنية من أجل املطالبة بإسقاط اإلعالن الدستوري
ال�ذي أصدره الرئيس محمد مريس قبل أيام  ...وكان
املعتصمون قد نصبوا عددا من الخيام لزوم االعتصام
 ...وعقب صالة العرص يف هذا اليوم توجه أعضاء من
اإلخوان املسلمني إىل محيط االتحادية بالفعل وقاموا
بإزال�ة الخيام التي أقامها املعتصمون ،واش�تبكوا مع
ع�دد منه�م يف وق�ت متأخر من مس�اء ه�ذا اليوم...
وقد نتج عن هذه االش�تباكات إصاب�ة وقتل العديد
م�ن املعتصمني وعدد م�ن الصحفيني الذي�ن أصيبوا
وكان الحس�يني واح�دا منه�م بع�د أن تع�رض لطلق
ناري يف الرأس .ويروي عبد القادر قائال« :الحسيني
كلمني الس�اعة  10:30مس�اء يوم األربع�اء ،وصلت
الس�اعة  11أمام االتحادية وقابلته الساعة  11:30مع
أطباء املستش�فى امليداني بمحي�ط قرص االتحادية،
وكان يلتق�ط صورا من مكان متق�دم جدا ،فحصلت
هجمة من اإلخوان وصورها ح�وايل  5دقائق .والتقينا
وأطلعن�ي على الفيديوه�ات والص�ور ،وس�قط بعد
إصابته بطلق ناري من مكان قريب يف تمام الساعة
الثاني�ة صباحا ألن�ه صور اإلخوان باألس�لحة اآللية
والخرط�وش ،وكان س�عيدا بجمعه األدل�ة التي تدين
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اإلخوان املسلمني .وجرى نقل الحسيني بعد ذلك إىل
مستش�فى قرص العيني حيث ظ�ل هناك نحو  6أيام
ثم وافته املنية».
تنط�وي ه�ذه الحال�ة على انته�اك جس�يم يتمث�ل
بالحرم�ان م�ن الح�ق يف الحي�اة بمناس�بة ممارس�ة
الصحف�ي ضحية االنتهاك لعمل�ه اإلعالمي ،خاصة
وأن الس�لطات العام�ة ل�م تتخ�ذ التدابري املناس�بة
لحماية الصحفيني الذين كانوا يغطون هذه األحداث
وألن�ه لم يت�م التوصل إىل املس�ؤولني واملتورطني بهذا
االعتداء سواء.
تهدي�د الصحف�ي عبدالل�ه ال�دايل م�ن جريدة
الوط�ن بالقت�ل أثن�اء تغطيت�ه م�ع زملاء ل�ه
العملية االنتخابية يف إحدى دوائر الفيوم
جاء يف الش�كوى التي تق�دم بها الصحف�ي عبد الله
ال�دايل للش�بكة اآلت�ي« :تع�ود الواقع�ة إىل ي�وم 22
ديس�مرب وهو اليوم الذي أجري فيه استفتاء املرحلة
الثاني�ة على الدس�تور الجدي�د ،حيث توجهن�ا أنا
وزميلان يل هما محمود الكوم�ي ومحمد زيدان عىل
منطقة الس�ويف يف الفيوم لتغطية عملية االنتخاب.
وكان يف ه�ذا املركز مدرس�تان فقط كل مدرس�ة فيها
عدد من اللجان الفرعية .توقفنا بسيارتنا أمام إحدى
اللجنتين وكان ذلك يف تمام الس�اعة الثالثة عرصا.
وبدأنا بإنزال الكاميرات الخاصة بنا لبدء العمل...
ف�ور نزولن�ا ورشوعن�ا يف تصوي�ر االنته�اكات التي
انترشت بش�دة من خالل توجي�ه للناخبني لقول نعم
وتوزي�ع أوراق عليهم كت�ب فيها «نعم لالس�تقرار».
وتواجد العديد من املنتمني للتيار الس�لفي واإلخوان
املس�لمني .وق�د تعرفن�ا على هويته�م من خلال أن
بعضه�م كان ق�د أطل�ق اللحي�ة والبع�ض اآلخر كان
يرت�دي مالب�س عليه�ا باتش�ات الحري�ة والعدال�ة
بجانب انتش�ار الفتات لإلخ�وان يف محيط اللجنة.
ف�ور ذلك نظ�ر إلينا الناس باس�تغراب ش�ديد وكان

تشكل هذه الحالة انتهاكا متعلقا بالتهديد باالعتداء
على الح�ق يف الحي�اة ،حيث ج�رى اس�تخدام هذا
األس�لوب كوس�يلة ملنع الدايل وزمالئه من التغطية
والقي�ام بعملهم .وهو انتهاك ل�م يصدر عن الجهات
الرس�مية ولكن�ه صدر عن جهات خاصة وأش�خاص
منتمين للتي�ارات اإلسلامية ويعك�س بوض�وح أن
االنتهاكات يف مرص باتت تشمل الجهات الحكومية
والرسمية وكذلك األش�خاص والهيئات العادية مثل
األحزاب والتيارات السياسية والدينية.
تهدي�د إعالميين وعاملين يف مدين�ة اإلنتاج
اإلعالم�ي بالتهدي�د بالقت�ل م�ن قب�ل منتمني
إلحدى الجماعات الدينية
م�ن بين االنته�اكات الت�ي قام�ت الش�بكة
برصده�ا يف إط�ار تهدي�د اإلعالميين بحرمانه�م
م�ن الح�ق بالحي�اة ،الحال�ة الت�ي تع�رض فيه�ا
إعالمي�ون وعامل�ون يف مدين�ة اإلنت�اج اإلعالمي
بتاري�خ  7/12/2012النتهاك م�ن هذا النوع .وقد
ورد يف اس�تمارة الرص�د املتعلق�ة به�ذا االنته�اك
م�ا ييل»:ش�هدت مدين�ة اإلنت�اج اإلعالم�ي
بالس�ادس م�ن أكتوب�ر بالقاه�رة حص�ارا م�ن
ع�دد م�ن أنصار الش�يخ ح�ازم أب�و إس�ماعيل من
اإلسلاميني املتش�ددين ،حي�ث انتشروا منذ يوم
 7ديس�مرب  2012على مداخ�ل ومخ�ارج املدين�ة
والت�ي تض�م اس�توديوهات معظ�م القن�وات

واضح تماما أن بعض اإلعالميني تعرضوا إىل تهديدات
جدي�ة باالعت�داء على حياته�م من جان�ب عدد من
اإلسلاميني الذين قاموا بمحارصة املدينة اإلعالمية.
فهذه الحالة تنطوي على تهديد للحق بالحياة وعىل
اعتداء عىل حرية اإلعلام والنرش .والالفت لالنتباه
أن الحصار اس�تمر ملدة أسبوع دون أن تتخذ األجهزة
األمني�ة التدابير الالزم�ة لتأمين حي�اة اإلعالميني
والعاملين يف املدين�ة وإنه�اء الحص�ار وفض�ه .وهي
بالنتيجة تعد مس�ؤولة كذلك عن تقصريها باإلضافة
إىل مسؤولية األشخاص أنفس�هم الذين أشاعوا أجواء
الخ�وف يف املدين�ة اإلعالمي�ة بس�بب حصارهم لها
وتهديدهم لعدد من اإلعالميني بالقتل.
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معظ�م األهايل من األميين (بدا ذلك م�ن مناظرهم)،
وقاموا بش�تمنا وبس�بنا (رفض املشتكي ذكر األلفاظ
واإلهان�ات الت�ي وجه�ت إليه�م) .وح�اول البع�ض
االعتداء علين�ا من املنتمني للتيار اإلسلامي الذين
تواج�دوا بالالبتوبات أم�ام اللجن�ة وهددونا بالقتل
إال أن اثنين من املوجودين أمام اللجنة من الش�باب
قام�وا بحمايتنا حتى خرجنا وهربنا من تلك املنطقة
وتوجهنا بعد ذلك إىل مركز آخر ولجان أخرى».

املرصي�ة ومراك�ز الب�ث الخاصة ،وذل�ك اعرتاضا
منه�م على اآلراء الت�ي تقدمه�ا ه�ذه القن�وات
جميع�ا من خلال برامجه�ا ،فقد وصفوا م�ا يقدمه
اإلعالمي�ون به�ذا القن�وات جميعه�ا بأن�ه إعلام
كاذب ومضل�ل ،األم�ر ال�ذي نت�ج عن�ه تضرر
كبير لجمي�ع اإلعالميين واملحررين م�ن العاملني
به�ذه القن�وات ،وذل�ك ملنعه�م من دخ�ول وخروج
اإلعالميين م�ن بعض البواب�ات املرابطين عليها
ومضايقته�م لإلعالميين أثناء دخوله�م وخروجهم
ملق�ر عمله�م واعرتاضه�م دخ�ول البع�ض أحيان�ا؛
األم�ر الذي وص�ل إىل ح�د تزايد حدة املش�ادات
بينهم وبني العاملني باملدينة بش�كل متكرر .وذلك
باإلضاف�ة إىل تهديدهم باقتحام املدينة يف س�اعة
معينة س�يحددونها ،وباإلضاف�ة إىل إرهابهم لكبار
اإلعالميين م�ن مقدم�ي الربام�ج الش�هرية ،وق�د
وص�ل بهم األمر إىل تهديده�م بالقتل ودخولهم إىل
أعماله�م يف جو م�ن الرعب واإلره�اب .وقد علق
بع�ض املعتصمين اعتصامهم غري الس�لمي يوم 14
ديس�مرب  2012وذلك لحني االنتهاء من االس�تفتاء
على الدس�تور وإعالنه�م للع�ودة إىل الحص�ار بعد
انته�اء التصوي�ت يف االس�تفتاء».

حرية تحت الهراوات
االنته���اكات المتعلق���ة بالحق ف���ي تحريم
التعذي���ب وغي���ره م���ن ض���روب المعامل���ة
القاسية أو الالإنسانية أو المهينة:
يع�د ه�ذا الن�وع م�ن االنته�اكات األكثر ارتكاب�ا
وش�يوعا م�ن بني االنته�اكات التي قامت الش�بكة
برصده�ا وتوثيقها يف مرص أس�وة بم�ا عليه الحال يف
س�ائر ال�دول العربي�ة بما فيه�ا تون�س واألردن ،فقد
تحققت الش�بكة من وق�وع حاالت كثيرة وعديدة
من ه�ذه االنتهاكات .وفيما يأتي ع�رض ألبرز هذه
االنتهاكات:2
االعتداء بدنيا عىل الصحفي باملس�ائية ومدير
تحري�ر الن�ور أيم�ن عبدالواح�د محم�د أثناء
أحداث محيط وزارة الداخلية
جاء يف شكوى الصحفي أيمن عبد الواحد أنه بتاريخ
 5/2/2012تع�رض إىل «رضب بالقناب�ل املس�يلة
للدم�وع والخرط�وش م�ن قبل جن�ود األم�ن املركزي
واحتجاز بوزارة الداخلية أثناء أحداث شارع منصور
ومحي�ط وزارة الداخلية الالحقة ألحداث مباراة بور
س�عيد .وقدم بالغ للنائ�ب العام بالواقع�ة برقم 363
بتاري�خ  6/2/2012وقيدت القضية برقم  547لس�نة
 2012جن�ح عابدي�ن» .وبع�د فري�ق الرص�د املرصي
التاب�ع للش�بكة عق�ب دراس�ة الش�كوى ومراجعتها
على الزمي�ل عب�د الواح�د ،أض�اف ب�أن املوض�وع
ب�دأ من�ذ األح�داث الت�ي كان�ت مش�تعلة بش�ارع
منص�ور يف محي�ط وزارة الداخلي�ة ،فقم�ت بأخ�ذ
مجموع�ة م�ن الش�باب واتجهن�ا ل�وزارة الداخلي�ة
للتف�اوض ،وت�م التوص�ل إىل أن يق�وم املتظاه�رون
بالتوق�ف ع�ن رضب الحج�ارة وتتوق�ف الداخلي�ة
ع�ن إطلاق القناب�ل املس�يلة للدمع واالش�تباك مع
( )2تعمد الباحث الرئييس للتقرير نرش ما ورد يف استمارات الشكوى
والبالغ�ات بالصيغ�ة الت�ي وردت م�ن الضحاي�ا وبلغتهم وحس�ب
وصفه�م لالنته�اكات الت�ي ادع�وا أنه�ا تعرض�وا لها ،لذل�ك يالحظ
الق�اريء وج�ود بع�ض األمثلة على االنته�اكات باللهج�ة العامية.
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املتظاهري�ن .وبالفع�ل ج�رى التوق�ف ع�ن الرضب
بش�ارع منص�ور يف البداي�ة ،وانضم إلين�ا ضابط من
وزارة الداخلي�ة وت�م الدخ�ول داخل صف�وف وحدة
األمن املركزي املوجودة بالش�ارع والوصول إىل ش�ارع
الفلك�ي .وكان هناك ضابط آخ�ر طلب من الكتيبة
أن تتوقف عن رضب القنابل املسيلة للدموع ،وبعدها
س�يتوقف املتظاهرون كذلك .وأكد عب�د الواحد أنه
تق�دم الصف�وف وب�دأ يتح�دث م�ع الث�وار برضورة
التوقف عن رمي الحجارة لكنهم لم يرونه جيدا لكرثة
الغاز بالجو وبدأت أرصخ هو ومن معه من الش�باب،
لكنهم اس�تمروا بالرضب ظنا منهم أنهم من الداخلية
وبدأت الحجارة تنهال عىل عبد الواحد .كما أضاف
عب�د الواحد أن�ه وجد بقاي�ا خرطوش على األرض،
فانحن�ى ألخذها كي تكون دليلا ضد القوات التي
أصاب�ت بالخرطوش العديد من الثوار؛ فقام رجل من
الرشط�ة لحظتها وس�أله عن ما يفعل�ه  ،فقال له عبد
الواح�د أن�ه صحف�ي فأخ�ذه إىل وزارة الداخلية ولم
يك�ن موجودا أحد غريه من الصحفيني وش�اب واحد
ل�م يعرفه عبد الواحد .واس�تطرد عبد الواحد موضحا
أن�ه انتظ�ر س�اعة ونص�ف قب�ل الدخ�ول للضابط
وأنه تع�رض خاللها للرضب باليد وللس�ب والقذف
بألفاظ امتنع عن ذكرها لش�دة فحشها .وأضاف عبد
الواح�د أن�ه ج�رى اس�تجوابه ث�م أمر الضاب�ط احد
العس�اكر بأخ�ذه واحتج�ازه بـ «كش�ك» وه�و عبارة
عن مربع خش�بي يوضع للعس�اكر بالشارع للمراقبة
األمنية ،وتم احتجازه ملدة  3س�اعات .وقد تقدم عبد
الواحد ببالغ للنائب العام ولم يتم التحقيق بالواقعة
بحسب علمه.
تش�كل هذه الحالة انته�اكا لحرية اإلعالم من خالل
املعامل�ة القاس�ية أو الالإنس�انية واالحتج�از غير
القانون�ي ،فهو انتهاك مركب ويش�كل مثاال واضحا
على االنته�اكات الجس�يمة الت�ي ترتك�ب بح�ق
الصحفيني وعىل سياسة اإلفالت من العقاب املتبعة

تعذي�ب الصحف�ي عب�د الرحم�ن محم�د عب�د
الرحم�ن مشرف من قبل أف�راد الرشط�ة أثناء
تغطيته ألحداث العباسية
تع�رض الصحفي عب�د الرحمن محمد عب�د الرحمن
مرشف من جريدة الوطن للتعذيب من قبل أفراد من
األمن الع�ام أثناء قيامه بتغطية أحداث العباس�ية.
وق�د وصف عبد الرحمن تفاصي�ل االعتداء عليه يف
ش�كواه الت�ي تقدم بها للش�بكة بتاري�خ 24/7/2012
بأنه« :يوم الجمعة  4/5/2012وبالتحديد يف الساعة
الحادية عرش صباح ًا ،أنا نزلت من الجريدة «الوطن»
وكنت نازل أغطى األحداث الحاصلة يف العباس�ية
وصل�ت هن�اك بالضب�ط كان�ت الس�اعة  11ونص
ووقته�ا لم يوجد أي يشء وال توجد أي خطورة أمنية
تجعلن�ي أترهب املوقف حتى أع�داد املتظاهرين لم
تكن كبرية نهائي ًا ،وال توجد س�يارات إس�عاف كثرية
كانت تع�د عىل األيدي وكان املوضوع هادئ للغاية،
فرشع�ت بتغطي�ة الوضع ،وعن�د آذان الظهر قمت
بالصالة بمسجد النور ،واستمر الوضع من الساعة 11
ون�ص وحتى الثانية بعد الظهر طبيعي وال توجد أيه
اشتباكات ،ولكن بعد توافد املسريات من كل ناحية
بع�د الصلاة ب�دأت االش�تباكات بين املتظاهرين
وق�وات الرشطة العس�كرية وت�م اس�تخدام القنابل
املس�يلة للدم�وع وك�ذا س�يارات املط�ايف الخاص�ة
بالرشط�ة العس�كرية والتي كان�ت معب�أة بمياه بها
م�ادة حارق�ة فكان�ت أغل�ب الح�االت املتواف�دة
على املستش�فى امليدان�ي عن�د تغطيتي له�ا مصابة
من ه�ذه املادة ،كم�ا كان هناك ترش�قات بالحجارة
ولك�ن كان�ت أغلبها م�ن قب�ل الرشطة العس�كرية،
وعىل العرص بدأت الرشط�ة تجرى وراء املتظاهرين
وب�دأت يف الرجوع للوراء حت�ى أرى األوضاع برؤية
أوس�ع ،وكان بع�ض املتظاهري�ن يحاول�ون دخ�ول
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م�ن جان�ب األجه�زة األمني�ة إزاء من يرتك�ب هذا
النوع من االنتهاكات بحق اإلعالميني.

الجامع�ة وآخري�ن حاول�وا دخول مستش�فى الجامعة
ولكن الرشطة العس�كرية أحاط�ت باألماكن من كل
اتج�اه ،فقمت بالصعود لكوبري املش�اة حتى أرى ما
يحدث ووق�ت ما طلعت مكنتش ع�ارف أعمل إيه
بع�د ما أحاطت بنا الق�وات ففكرت يف أنى أنط من
على الكوب�ري وأدخ�ل الجامعة ولك�ن كانت هناك
قوات أيضا محارصة ،كما فكرت يف انى «أنط» عىل
ش�ارع العباس�ية لكن كنت ممكن اتصاب يف رجيل
فقم�ت باالستسلام لألم�ر الواق�ع ،وكان�ت قوات
الرشطة العسكرية ممسكة بعصيان من «حـــديــد»
وب�دأوا يرضب�وا فين�ا فقلتله�م أننا صحفيين فقاموا
بش�تمنا بش�تائم قذرة ال يمكن أن تق�ال ،وتم رضبي
عىل الرأس  3مرات فم�ن الواضح أنهم كانوا مدربني
على أن يوجه�وا رضباتهم على الرأس وأخ�ذوا منى
املحفظ�ة ،الكامريا ،املوبايالت ،وأخ�دوا النضارة إىل
كنت البس�ها ،وكان�وا أكرث من  10عس�اكر محاطني
بي ،وفضلت طالع نازل من عىل س�لم الكوبري حتى
أنهكت ،وش�عرت بال�دوران لكن لم يغم ّ
على ،وكان
الضرب ممتد حتى وزارة الدفاع وكان كل عس�كري
يج�ي يضرب ويمشى كأنه�ا «حفلــ�ة» وفضل�ت
أجرى حتى سور وزارة الدفاع وعندها وجدت اللواء
حمدى بدين ال�ذي هجم علينا بقواته ولكنه اخذني
وق�ايل «أنا عارف�ك كويس يا عبدالرحم�ن» وأخذني
تح�ت ذراعي�ه ،فق�ام بحمايت�ي ،وأدخلني بس�يارة
اس�عاف لتأخذن�ي للمستش�فى العس�كري بكوب�ري
القب�ة ،وأول ما وصلت املستش�فى اس�تلمني ضابط
من الضباط وظل يرضبني لكني لم اس�تطع التعرف
على اس�مه ألن النضارة س�لبت مني أثن�اء وجودي
عىل كوبري املشاة ،وبعد ما رضبني قلتله أنا صحفي
وعرفته بنفيس وس�ألني «ايه اليل وداك هناك ياض
ان�ت؟» وكان س�ؤال عجي�ب للغاي�ة فرديت وقلت
«ده ش�غيل وانا ن�ازل اغطي الح�دث» ،وطلب مني
«الكارنيه» فقلتل�ه أن قوات الرشطة أخدوا مني كل
حاج�ة ،فأمر العس�اكر الذي�ن كانوا بصحبت�ه بخلع

حرية تحت الهراوات
«البلوف�ر» الذي كنت أرتديه حت�ى يتأكدوا من أنه
لم يتبق معي أي يشء ،وأمرني أنى اقلع «ساعة اليد»
وبع�د ما أخده�ا رماها عىل األرض وقعد «يدهس�ها»
برجل�ه وقام برتجعيها يل مرة ثانية ،ثم أخذها ورماها
ثاني�ة عىل األرض ،وردها إىل ثم أخذها ثالثة ورماها
يف أبعد مكان يف الغرفة التي كنت محبوس ًا بها ،وجاء
أطباء كبار باملستش�فى وقاموا برضب�ي أنا ومن كان
معي بأرجلهم وانهالوا علينا بوابل من الش�تائم القذرة
«الترشيف�ة» ،وبعده�ا ب�دأوا يف عالج الج�روح التي
أصبن�ا به�ا ،وأنا اخ�دت « 9غرز» يف دماغ�ي ،بعدها
أخدون�ي عىل العنبر املتواج�د فيه الن�اس املحتجزة
باملستشفى وكان العنرب به  8أرسه ،وكان من املفرتض
أن أخ�رج يف اليوم التايل املوافق الس�بت  5/5بعد أن
ذهبت لقائد املستش�فى وطالبته بذلك إال أنه رفض
وق�ال أن هن�اك حظر تج�وال وال يمكن ل�ك الخروج
وس�مح يل بأن أكلم أهيل من هاتفه الخاص ،وبالفعل
اتص�ل بأخويا وهو صحفي أيضا وطلبت منه يتصل
بالجريدة وكلم رئيس تحريري بربنامج القاهرة اليوم
على قناة اوربت التى كنت اعمل بها ايضا يف ذلك
الوق�ت ،وىف صباح اليوم التايل حواىل الس�اعة  11أو
 12وصل املشير طنطاوي وبصحبته سامي أبو الخري
وحم�دى بدي�ن من أج�ل االطمئنان على املصابني،
وبعد ان دخل سلم عىل كل املصابني وأولهم كان زميل
مصور ،وكنت أنا رابع من سلم عليهم وعرفته بنفيس
وس�ألني «ايه اليل وداك هناك؟؟» واستغربت للمرة
التانية من السؤال ده ورديت قلتله «ده شغيل وكنت
الزم انزل اغطي الحدث ووقت ما املتظاهرين بدأوا
االش�تباكات أنا كتب�ت للجريدة ونقل�ت الجريدة
وم�ن ث�م فلي�س يل دخ�ل بكون�ي دعيت على وزارة
الدف�اع» ،وس�ألني «ان�ت بتقب�ض كام ىف الجرن�ال
ده» فقلتل�ه لي�ه تس�ألني؟؟ ق�ايل رد بتاخ�د كام؟؟
فردي�ت وقلتله على مرتبي ،فقايل وده ىف الش�هر وال
بالح�دث؟؟ فقلتل�ه اذا باخده بالح�دث يبقى معنى
ك�ده كل متظاهر بيترضب العس�كري او الضابط ده
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بياخ�د عىل كل واحد مرتب؟؟ ،وبعدها س�ألني انت
منين ،فقلتله أنا من الرشقية ،وق�ايل ايه الىل جابك
القاه�رة؟؟ فقلتله الن بلدنا الش�غل فيه�ا موجود بس
يف القاه�رة ،وق�ايل س�اكن فين؟؟ قلتله ىف ش�قة مع
اصحاب�ي يف القاه�رة ،ق�ايل يعنى بيدربوك�م بقى يف
الش�قة ده عىل الفوىض اليل انتوا بتعملوها؟؟ فرحت
قلتل�ه معنى كالمك أنك ضد الث�ورة واننا ندافع عن
حقوقنا وانت مش مع الثورة من االس�اس ،فراح بص
يل بش�كل مقرف وس�ابني ومىش ،وطلبت بعدها من
حمدي�ن بدي�ن اني اخ�رج وواف�ق عىل طلب�ي وكلم
قائد املستش�فى ووالدس واالطب�اء ،وبعدها وجدت
معامل�ة م�ن االطب�اء وىف اس�لوب العلاج مختلف�ة
تمام� ًا ع�ن البداية وب�دأوا يراعون�ي وينضفوني من
ال�دم اليل كنت ملطخ بي�ه ،وكان كل حد يجييل من
الضب�اط أو املمرضني ياخدوا اس�مي يقولويل «أنت
بقى عبدالرحمن بت�اع عمر أديب والقاهرة اليوم؟؟»
واتش�هرت هن�اك بالجمل�ة ده ،واتكت�ب يل بالفعل
خ�روج يوم االحد ،لكن رفضوا يخرجوني وطلبوا منى
االنتظ�ار الن هناك وفد من أعضاء مجلس الش�عب
س�يأتوا لالطمئنان علين�ا وطلبوا مقابلتي ش�خصي ًا،
فانتظرت ،لك�ن عندما وصل االعض�اء قاموا بزيارة
العس�كريني املصابين ولم يقوم�وا بزياتن�ا يف العنرب
الذي كنا فيه «املدنيين» فالعنرب الذي تواجدنا فيه
كان تح�ت االرض «الب�دروم» وكان م�ن الصع�ب
الوص�ول الي�ه فكان�ت غ�رف املدنيين «رسي�ة»،
فس�ألتهم ع�ن أس�باب ع�دم زي�ارة أعض�اء مجل�س
الش�عب لنا فأجابون�ي قائلني أن هن�اك العديد من
املش�اكل والوقت لم يسمح بالزيارة ،وقالويل أنه يوم
الحد بالليل سيقوموا برتحييل عىل النيابة العسكرية،
فقلتلهم ازاي؟؟ وانا مكتوب يل خروج؟؟ وبدأ املوضوع
يتطور ثانية ،وطلبت انه بدل ما نروح بالليل ننتظر
ونرتح�ل يف صب�اح االثنين ،وبالفعل اس�تجابوا وتم
ترحيلن�ا يوم االثنني ونحن مكبلين االيدى ،وبعدما
وصل�ت للنيابة العس�كرية س�ألوا من عب�د الرحمن

تنط�وي ه�ذه الحال�ة على انته�اك واض�ح لحري�ة
اإلعالم وقد اس�تخدم فيه التعذيب كوس�يلة إليقاع
االنته�اك .فمجمل املعاملة التي تعرض عبد الرحمن
تش�كل تعذيب�ا باملعن�ى ال�وارد يف امل�ادة ( )1/1م�ن
اتفاقي�ة األمم املتح�دة ملناهض�ة التعذيب وتخالف
كذل�ك امل�ادة ( )7من العهد الدويل الخ�اص بالحقوق
املدنية والسياسية وأحكام قانون العقوبات املرصي.
وه�ي تؤكد كذلك عىل سياس�ة اإلفالت من العقاب
الس�ائدة يف مصر إزاء االنته�اكات الجس�يمة التي
تقع عىل اإلعالميني املرصيني.
االعتداء البدني عىل الصحفي كرم السيد محمد
عطا الله من قبل رجال األمن العام
تعرض الصحفي كرم السيد محمد من جريدة الكرامة
ي�وم  18/9/2012إىل التعذيب من قبل عدد من أفراد
األم�ن العام املرصي يف كف�ر املرابعني التابع ملحافظة
كفر الشيخ .ويف تفاصيل االنتهاك كما رصدها فريق

يتض�ح م�ن ه�ذه الحال�ة أنها تنط�وي على انتهاك
لتحريم املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو
املهينة التي تلتزم مرص بمناهضتها بموجب املادتني
( )16م�ن اتفاقي�ة األم�م املتحدة ملناهض�ة التعذيب
و( )7م�ن العه�د ال�دويل الخ�اص بالحق�وق املدني�ة
والسياس�ية .عالوة عىل أنها تدل�ل بوضوح عىل عدم
رغب�ة الس�لطات املرصية بوضع حد له�ذا النوع من
االنته�اكات التي تط�ال اإلعالميني وأنه�ا مازالت
تتسامح مع مرتكبيها.
االعتداء بدنيا عىل املصور الصحفي عبدالرحمن
يوسف وقطع جزء من أذنه
ج�اء يف اس�تمارة الرص�د الخاص�ة به�ذا االنته�اك
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مصــر

مشرف؟؟ فأجبته�م فأخذون�ى ملكت�ب التحقيقات
وكان مع�ى ورقة الجرنال «ترصيح بتغطية الحدث»
وهذا دليل عىل أنني مقيد بالجريدة وأخدوا الجواب
وقاموا بعمل نس�خة منه ،وطلب�وا مني أن اميض عىل
ورقة تقىض بأني تس�لمت كل متعلقاتي الشخصية
وه�ى الس�اعة فق�ط ،او باالح�رى «م�ا يش�به جث�ة
الس�اعة» ولم يتم س�ؤايل عن يشء وت�م االفراج عنى،
بعده�ا ذهب�ت اىل البي�ت وبعده�ا بخم�س دقائ�ق
نزلت للكش�ف مرة أخرى وبالفعل عملت تغيري كىل
للخياطة التي قاموا بعملها يل باملستش�فى العسكري
النها كانت كلها «بايظة» وعملت آشعة واكتشفت
ان عن�دى «رشخ ىف عضم الح�وض ،تمزق ىف أربطة
الرج�ل اليمنى ،ارتج�اج يف املخ ،وكدم�ات يف كامل
الجس�م ،وظلل�ت أكرث من اس�بوعني ل�م أتحرك من
الرسي�ر ،ولم يتحرك الجرنال ألخذ اي اجراء قانوني
وال حتى اثناء حبيس كما فعلت القناة».

الرص�د املرصي التابع للش�بكة ورد اآلت�ي« :تلقيت
دع�وة م�ن إدارة العالقات العام�ة بمديرية أمن كفر
الش�يخ عىل اعتباري صحفي ملصاحبة القوات التي
س�تتوجه على رأس حمل�ة ألزال�ه التعدي�ات على
األرايض الزراعي�ة لتغطي�ة الح�دث وعن�د ذهاب�ي
ي�وم  18/9/2012بمصاحبة زميلي ملصاحبة القوات
والتغطية وقعت اشتباكات شديدة بني قوات األمن
واأله�ايل األمر الذي دفع الرشط�ة إلطالق الرصاص
يف اله�واء وعند تصوير زمييل له�ذا املوقف فوجئت
بعدها بع�دد  4مخربين من القوات يندفعون ناحيتي
وتعدوا عيل بالرضب والركل وعندما حاولت إبعادهم
ومنعه�م من هذا الفعل وأخربتهم أننا صحفيني وجئنا
للتغطي�ة ف�و جئ�ت به�م ينهال�ون عىل أيض�ا رضبا
بأيديه�م وأرجله�م وخش�بة يف يد احده�م عىل كافة
أجزاء جس�مي حتى أصابون�ي إصابات بالغة قمت
بإجراء تقرير طبي بها بعد ذلك ولكن رسعان ما تحول
تركيزه�م بع�د ذل�ك لزميلي فانرصفت أن�ا وهربت
وقم�ت بعمل تقرير طبي بحالتي يف مستش�فى كفر
الش�يخ العام وبع�د الحادثة بـ  4أي�ام تقدمت ببالغ
للنائب العام مصحوبا بتقرير طبي بحالتي».

حرية تحت الهراوات
واملؤرخ�ة بتاري�خ  4/11/2012اآلت�ي« :تع�رض
عبدالرحمن يوس�ف املصور الصحف�ي بموقع حقوق
دوت كوم اإللكرتوني يوم الجمعة املوافق  4مايو 2012
أثن�اء تغطي�ة لالش�تباكات الواقعة بين املعتصمني
والرشطة العسكرية يف محيط دائرة الدفاع للرضب.
وفوجئ أثناء قيامه بالتصوير بأحد البلطجية الذي
ج�اءه من الخلف وقام بقطع أذنه باس�تخدام سلاح
أبيض .لكنه لم يكن قادرا عىل التعرف عىل الشخص
املعت�دي نتيجة رسعة وقوع الح�دث .ولم يكن قادرا
عىل الوصول إىل املستش�فى للعلاج نتيجة تعلقه مع
املتظاهرين بالدمرداش ومحارصتهم من الجيش وكذا
البلطجية .وقد حملت إدارة املوقع الجهات األمنية
ما حدث لعضو فريقها».
يش�كل هذا االنتهاك انتهاكا جسيما لحرية اإلعالم
من خالل التعذيب واملعاملة القاس�ية والالإنس�انية.
كم�ا أن�ه ينطوي على حرمان م�ن الح�ق بالحصول
على اإلنص�اف ألن الفع�ل وق�ع عىل مرأى ومس�مع
الس�لطات واألجهزة العامة دون قيامها باإلجراءات
والتدابري املطلوبة منها للتعرف عىل الجاني وتمكني
الضحية من الحصول عىل سبيل إنصاف فعال.
االعت�داء بدني�ا بالضرب املربح على الصحفي
محمد رأفت عبدالله
يف ش�كواه الت�ي تق�دم بها للش�بكة أوض�ح الصحفي
محمد رأفت عبد الله من موقع مرصاوي اإللكرتوني
أن�ه «ي�وم األربع�اء املواف�ق  2ماي�و  ،2012ويف حدود
الثامن�ة صباح ًا وصلت مي�دان العباس�ية ملتابعة ما
يح�دث وتغطيت�ه صحفي� ًا ،فأن�ا أعمل ل�دى موقع
مصراوي اإلخب�اري وكان لزام� ًا ع ّ
ىل أن أق�وم بنقل
الوقائ�ع نظر ًا ألنه كان هن�اك تطور باألحداث عىل
مدار اليومني السابقني لهذا اليوم ،وكان هناك حشود
من تيارات مختلفة ،فلم يكن أنصار الشيخ حازم أبو
إس�ماعيل ـ أول م�ن نادوا باالعتصام ـ ه�م من كانوا
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هن�اك ،فامليدان كان به «تكتالت من حركة  6أبريل
ـ كفاي�ة ـ أحزاب ثورية أخرى» ،ويف هذا التوقيت،
كان هناك رضب باستخدام األسلحة النارية بشكل
غري طبيعي ،عىل الرغم من أن الحشود التي تحدثت
عنها لم تكن بش�كل كبري يدعو لتفرقتهم واس�تخدام
أساليب عنف ضدهم ،فقد كان هناك  3فرق يرتدون
ال�زى املدني ،ظنن�ا أنهم بلطجي�ة مأجورين من قبل
ق�وات الرشط�ة العس�كرية املتواج�دة أمام ال�وزارة،
وكان�ت كل فرقة تتكون من  5أف�راد ،وكانوا يخرجوا
علينا يف شارع العباسية بني موقف السيارات ،قسم
الوايلى ،وكان بحوزته�م أس�لحة بيض�اء ،خرط�وش،
مسدس�ات ،كان هن�اك ش�خص مخص�ص لضرب
النريان يف كل فرقة والـ  4أش�خاص اآلخرين يقومون
بعم�ل دائرة حوله ويقوموا برش�قنا بالحجارة ،ووقتما
شاهدتهم ،اختبأت وراء إحدى السيارات املتواجدة
بالشارع وأخرجت «آلة التصوير الخاصة بي وبدأت
يف تصوي�ر ما يحدث حوايل التاس�عة صباح� ًا ،وراح
الث�وار يهجمون ف�ازداد البلطجية يف إطلاق النريان
عليه�م ،وبينم�ا ه�م يطلقون الن�ار فإذا بأح�د الثوار
يس�قط عىل األرض بعد أن نالته إحدى الرصاصات
وحاول�ت االقتراب لكي أقوم بتصوي�ر وجوه هؤالء
البلطجية بش�كل واض�ح ،فبدأت أرك�ز يف التصوير
وبع�دت ع�ن املعتصمني ،وكن�ت أنا الوحي�د الذي
يق�وم بتصوير ما يح�دث يف ذلك الوقت ،وفوجئت
بأحدهم يقرتب مني ويس�ألني :ان�ت بتصور ايه يا
اس�تاذ؟! ،فقلت له :وال حاجة ،فكنت مرتبك ًا ،وكان
صوته وش�كله مرعب ،وانضم له  3أش�خاص آخرين
وأقام�وا دائ�رة ح�ويل ،فقل�ت ألحده�م :إذا الكامريا
ه�ي املش�كلة فممك�ن تقوم�وا بمس�ح كل م�ا عليها
من ص�ور ،وملا بدأوا يفتح�وا مجال الدائ�رة ،حاولت
أه�رب وأج�رى منهم الن�ي تأكدت من أنه�م ينوون
على إحداث عاهة ب�ي ،واالرصار عىل موتي ،لكنهم
لم يرتكوني وظلوا يجرون ورائي ،وفش�لت يف اإلبعاد
عنهم ،وأخذوا يف الرصاخ بجملة :امس�كوه ،امس�كوه،

تش�كل هذه الحال�ة دليلا واضحا عىل االس�تهداف
املتعم�د لإلعالميين يف مصر ،واألخطر أنه�ا تعكس
قس�وة االعتداءات الجسيمة التي يتعرض لها هؤالء
أثن�اء قيامه�م بعملهم واملدى ال�ذي وصلت األجهزة
والس�لطات العام�ة يف مج�ال التواطؤ على ارتكاب
انته�اكات جس�يمة بحقه�م .عموم�ا تنط�وي ه�ذه
الحالة عىل انته�اك لحرية اإلعالم من خالل اللجوء
إىل التعذيب بمعناه القانوني املحدد له يف املادة ()1/1
من اتفاقي�ة األمم املتحدة ملناهض�ة التعذيب وغريه
م�ن رضوب املعاملة والعقوبة القاس�ية والالإنس�انية
واملهينة ،واملحرم بموجب ه�ذه االتفاقية وبموجب
امل�ادة ( )7من العهد الدويل الخ�اص بالحقوق املدنية
والسياس�ية الت�ي قام�ت مصر بنشره بالجري�دة
الرس�مية وأضح�ى ج�زءا م�ن قانونه�ا الوطن�ي منذ
سنوات عديدة.
االعت�داء البدني الجس�يم على الصحفي خالد
عبدالخالق الدويك من قبل أفراد من الجيش
يف ش�كواه التي تقدم بها إىل الش�بكة من خالل فريق
الرص�د املصري أوضح الصحف�ي خال�د الدويك من
جريدة جماهري الث�ورة اآلتي« :خرجت يوم الجمعة
املوافق  4مايو  2012لتغطية مسرية متوجهة من مسجد
الفتح نحو العباس�ية وكانت املسرية س�لمية .وأثناء
سريي مع املسرية وكان معي مصور اسمه أحمد رجب
الش�ناو .وصلن�ا فوجدن�ا أن هناك رضب�ا وإصابات
فحاولن�ا أن نرجع للخلف فجرين�ا حتى محطة مرتو
غمرة عند كوبري املش�اة ،بعد أن وصلنا غمرة وجدنا
أنفسنا محارصين ال يوجد مكان كي نخرج منه .بعد
دقيقتني من حصارنا وجدنا العساكر يقومون بجذبنا
و رضبنا .امس�كوا بي وقاموا بالقبض عىل العديد من
املتظاهري�ن حتى عادوا بن�ا إىل وزارة الدفاع ،عندما
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وبما انهم كانوا يرتدون زي ًا مدني ًا ،وبما ان املتواجدين
بالشارع لم يعرفوا س�بب جريي ،قام احد من تواجد
بالش�ارع معتقد ًا أنني مخطأ بحق املعتصمني وقام بـ
«ش�نكلتي» فوقعت على األرض ،فهجم عيل  5منهم
ورفع�وا عليا السلاح ،وطلبوا م�ن كل املتواجدين أال
يتحرك أحد واال سيقوموا برمية بالرصاص اذا حاول
الدف�اع عن�ى او االقتراب ،وقاموا ب�ركيل بأرجلهم،
ورضب�ي ع�دة م�رات وس�حيل حت�ى أحد الش�وارع
الجانبية ،حتى يضمنوا أنه ال يوجد احد س�يعرتضهم
فيم�ا س�يفعلوه ب�ي ،وكان أي س�ؤال أو حرك�ة من�ى
يقابلها رضب بالسلاح عىل الرأس ،شلوت ،شتيمة،
لكن�ي ال أتذك�ر ما س�بوني ب�ه ،واس�تمروا يف رضبي
ملدة س�اعة ،كانوا يريدون أن أالقي حتفي ،وتركوني
حوايل  10دقائق أنزف دماء دون رضب حتى يتأكدوا
أنن�ي م�ت ،وان�ا لم أح�دث صوت� ًا حت�ى يرتكوني،
فقلت الش�هادة ،وبعدها ح�اول أحدهم رضبي للمرة
األخيرة ،وش�عرت به وه�و يرضبني لكن�ي «عملت
نفسى مي�ت بالفعل» ،وقب�ل أن يذهب�وا رآهم بعض
الناس وقال�وا لهم« :حرام عليكم ،ال�واد مات» ،فقام
أحدهم بس�حبي حتى أول الشارع الرئييس وتركوني
وذهبوا ،واس�تمريت يف عدم النطق او الرد عىل أحد
يقترب منى خوف ًا من أن يكون تابع ًا لهم ،اىل أن جاء
أحد اطباء املستش�فيات امليدانية املوجودة باملنطقة
وج�رى عليا وقتم�ا رآني مرمي ًا على االرض ،وطلب
من البعض أخذى وذهبت عىل مستشفى عني شمس
التخصصي وهن�اك ت�م عم�ل فحوص�ات و 3آش�عة
للتأك�د م�ن انه ليس هن�اك نزيف ًا داخلي� ًا باملخ ،وتم
عم�ل تقرير طبى ،وقاموا بتخييط رأيس « »39غرزة،
وفضل�ت طول اليوم باملستش�فى ،وحوايل الس�اعة 6
ً
ليلا علم موقع مرصاوي الذي أعمل به بما حدث يل
وقاموا بإبالغ أهيل وتم نرش الخرب يف وس�ائل اإلعالم
يف وقته�ا ،وق�ام أبي بعمل محرض يف قس�م الواييل يف
نفس اليوم لكنى لم أعلم رقمه ولم توجد لدى نس�خة
مصورة حالي ًا ،وتاني ي�وم تركتها إال انهم لم يعطوني

التقري�ر وقالوا يل انه لم يتم اكتماله بعد ،وحتى اآلن
لم يكن لدى صورة منه».

حرية تحت الهراوات
وصلنا وزارة الدف�اع كان هناك بيننا إصابات كثرية
ونحن يف الطريق أخذوا منا كل املتعلقات الشخصية
م�ن البطاقة واملحفظة واملحمول .عن�د وصولنا وزارة
الدف�اع كنا مصابني جدا ،ومرهقني جدا و كنا ننزف
وكان هناك من يده مكسورة .أمرونا بالنوم عىل األرض
وأيدينا خلفنا تركوا من ينزف قرابة  ٣س�اعات حتى
كان هن�اك طبي�ب واح�د مجن�د كان يق�وم بعملية
التخييط لحوايل  ١٢٠ش�خصا ،يف صباح اليوم الثاني
أخذونا للنيابة العس�كرية واتهمونا بخمس تهم .وأنا
أول ما دخلت التحقيق قلت له أنا رافض أن يتحقق
معي أمام النيابة العس�كرية أنا أريد ان يتحقق معي
أمام النيابة العامة أنا إنسان مدني وثانيا أنا صحفي،
لكن�ه لم يس�تمع ملا أقوله .كنت أوج�ه له الكالم فال
ي�رد ،ويف األخر ق�ال س ج س ج و قال ال يعلم ال يعلم
وق�ال يل «امضىي» قلت له «ال» قال «خالص رفض
اإلمض�اء» فوجئ�ت أنه�م يقوم�ون برتحييل لس�جن
ط�ره وأخ�ذت  ١٥يوما ،ليال ركبن�ا عربة الرتحيالت
كنا ح�وايل  ٤٥فردا ،أول ما وصلنا ط�ره فتحوا الباب
وقالوا «تعالوا انتم بتوع العباسية»؟!! ،ثم بدأوا رضب
وإهان�ات وحالقة ،وقس�مونا عشر مجموعات كل
مجموعة عشرة أفراد مختلفني ،وقام�وا بإدخالنا مع
املس�اجني كي يقوم املس�اجني برضبنا ،إال أن الناس
اهتم�وا بن�ا وأعطونا بطاطين ،أنا عن�دي إصابات
وكدمات يف جس�مي وأذني الشمال تعبت وال أسمع
بها من كرثة الرضب الذي قامت به قوات املظالت
والرشط�ة العس�كرية وكان�وا ب�زى عس�كري كام�ل،
فقدت تليفوني املحمول ومتعلقاتي الشخصية حتى
الكارني�ة والبطاقة .أنا لم أخذ أي إجراءات قانونية
حتى اآلن لكنى س�وف أقوم بتقدي�م بالغ ضد اللواء
حم�دي بدين ألنه كان يتم س�حيل وهو ماىش خلفي
لحوايل مس�افة  ٢كيلو وكان واقفا يش�اور عىل الناس
ويق�ول هاتوا ده وم�ا زال يل زميل معتقل هو األس�تاذ
أحم�د رج�ب الش�ناوي واخ�ذ  ١٥ي�وم يف ط�ره وهو
مصاب اصال وعنده جرح قطعي يف الرأس أول ما تم
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القب�ض عىل وضحت لهم أن�ى صحفي لكن ال يوجد
تفاه�م اخ�ذوا الكارني�ة والبطاقة وقطعوه�ا واخذوا
الفل�وس الت�ي كانت مع�ي و وضعه�ا يف جبيه وكان
هناك صحافي�ون ينزفوا ومصابني ولم يعالجهم أحد.
كان يخيطون جراحهم يف طرقة بها حمامات».
كمثيالته�ا الس�ابقات ،تش�كل هذه الحال�ة انتهاكا
جس�يما ومتعم�دا وغري مس�بوق لحري�ة اإلعالم من
خلال التعذيب والحرمان غري القانوني من الحرية؛
وهي تنطوي كذلك عىل حرمان للضحية من الوصول
إىل س�بيل إنصاف فعال .وتدل بوضوح عىل سياس�ة
اإلفلات م�ن العق�اب املتبع�ة يف مصر يف ح�االت
االعتداء الجسيم عىل اإلعالميني وعىل االستهداف
املنهج�ي له�م .وتعك�س بالنتيج�ة ممارس�ة واس�عة
النط�اق بح�ق اإلعالميين يف مرص قوامه�ا االعتداء
الجسيم عليهم ملنعهم من القيام بعملهم.
االعت�داء بدنيا بالضرب على الصحفي محمد
إبراهيـم طعيمة
م�ن بين االنته�اكات الجس�يمة الت�ي تع�رض له�ا
اإلعالميون يف مرص يف عام  2012والتي قامت الشبكة
برصدها وتوثيقه�ا بعد التحقق من وقوعها ،االعتداء
بدنيا بالرضب عىل الصحفي محمد طعيمة من بوابة
الوفد اإللكرتونية .وقد جاء يف تفاصيل االنتهاك كما
وثقتها الش�بكة أن الصحفي املذكور (العضو يف نقابة
الصحفيين املرصيين) أصي�ب يوم الجمع�ة املوافق
 27يناي�ر  2012داخل ميدان التحري�ر أثناء التغطية
الصحفية للتظاه�رات والفعاليات يف امليدان ،وذلك
عىل يد مجموع�ة من الن�اس .وكان الصحفي محمد
طعيمة يقوم بتصوير إحدى املشاجرات التي وقعت
مس�اء الجمعة بني عدد من البلطجية ومس�ئويل أمن
املي�دان ناحية ش�ارع طلعت ح�رب ،ليفاجأ طعيمة
بقي�ام ع�دد م�ن الذي�ن كان�وا موجودي�ن باملي�دان
بااللتف�اف حول�ه وخط�ف الكاميرا ومس�ح كل م�ا
عليها من صور وفيديوهات ثم قاموا باالعتداء عليه

تش�كل هذه الحالة انته�اكا لحرية اإلعالم من خالل
اللجوء إىل املعاملة القاسية والالإنسانية ،خاصة وأن
الس�لطات املختصة لم تتخذ أي إجراء ملعرفة الجناة
ومالحقتهم وإحالتهم للقضاء ملعاقبتهم عن االنتهاك
الذي ارتكبوه بحق طعيمة.
االعت�داء بالضرب على الصحف�ي أحم�د غنيم
واملصور الذي كان برفقته
تع�رض الصحف�ي أحم�د غني�م م�ن جري�دة الوطن
أثن�اء تغطيت�ه للوقفة االحتجاجية أله�ايل املعتقلني
يف أح�داث العباس�ية أم�ام مجم�ع محكم�ة النيابة
العسكرية بمدينة نرص يوم  3من مايو إىل الرضب من
قبل أفراد الرشطة العس�كرية ه�و واملصور الذي كان
برفقت�ه .وق�د وصف غني�م تفاصيل االعت�داء الذي
تعرض له يف الشكوى التي قدمها للشبكة عىل النحو
اآلتي»:أتذك�ر أن�ه ي�وم  2/5/2012وأن�ا بالجري�دة
جاءني خرب من خالل مصادر خاصة أنه ستقام وقفة
احتجاجي�ة أم�ام النيابة العس�كرية بمدينة نرص يف
الحادي�ة عشر صباح ًا أله�ايل املعتقلين يف أحداث
العباس�ية ،ويف صباح اليوم الت�ايل املوافق 3/5/2012
نزلت وكان بصحبتي أح�د مصوري الجريدة يدعى
«محم�ود الدبي�س» ووصلنا هناك حوايل الس�اعة 12
ظه�ر ًا ،وبدأن�ا يف تغطي�ة الح�دث وتصوير م�ا يتم،
وبدأت الرشطة العس�كرية يف هذا التوقيت بإخراج
تش�كيالت م�ن أفرادها على فترات متقطعة حتى
تجبر األهايل بالرجوع لل�وراء وأن يفضوا وقفتهم ،إال
أن األه�ايل ل�م يستس�لموا وح�دث ش�د وجذب بني
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بالرضب والسباب .وتدخل عدد من املواطنني الذين
ش�اهدوا الواقع�ة ،وقام�وا بإنق�اذ الزمي�ل م�ن أيدي
املتظاهرين ،ونقلوه إىل أحد املستش�فيات امليدانية،
حيث قام األطباء بعمل اإلس�عافات األولية الالزمة
ل�ه ،خاصة بعد إصابته بعدد من الكدمات يف مناطق
متفرقة يف جسده».

كال الطرفين «الرشطة العس�كرية وأهايل املعتقلني»
وك�ذا تراش�قات بالحج�ارة وب�دأت االش�تباكات
تتزاي�د وقام أفراد الرشطة بضرب الناس وأنا كنت
واح�د ًا ممن تعرضوا للضرب ،واعتقلوا  6أفراد فرجع
الناس إىل الوراء ،وىف تمام الساعة الثانية بعد الظهر
قمن�ا بالرجوع م�رة ثانية مع األه�ايل الذين طلبوا أن
يتفاهموا مع الرشطة العسكرية إلخراج أبنائهم ،لكن
طلبه�م قوبل بالرفض ووجهوا أمرا بأن يرحل الجميع
واال س�يتم اس�تخدام العن�ف ورضبه�م م�رة أخ�رى،
وبالفعل رجع الرضب من جديد وعندما كنت أجري
أن�ا وزميلى كان وراءن�ا  2من العس�اكر الل�ذان قاما
باملسك بنا وتس�اءلوا من نكون وتابعني ملن؟ فحدثناه
بأنن�ا صحفي�ان م�ن جري�دة الوط�ن ونزلن�ا لتغطية
االح�داث فعلق قائلا «ما انتوا الس�بب يف كل اليل
بيحصل» وقام�ا بتهديدنا بانه يف حال�ة عدم رحيلنا
فسوف يقوموا باالعتداء بالرضب علينا ،وطلب من
الزميل املصور أن يعطيه الكامريا فرفض فقام بأخذها
عن�وة وكان عليها كل الص�ور والفيديوهات املتعلقة
باالش�تباكات الت�ي دارت ،بعده�ا قمن�ا بالدخ�ول
لقائ�د الكتب�ة الواقف�ة بع�رض الش�ارع واملتصدي�ة
الحتج�اج االه�ايل وأخرجن�ا ل�ه هويتن�ا و»كارنية»
الجري�دة فطلب من�ا االنتظار حتى ته�دا االوضاع
ومن ثم سيرجع إلينا الكاميرا ،وانتظرنا فيما يقرب
م�ن س�اعة ورب�ع ولم يعط�وا لنا ش�يئا وكلم�ا ألحينا
ألخذه�ا يرد علينا العس�اكر قائلني «امش�ـــى يالال
أن�ت وهو من هنا بدل م�ا ترضبوا» ،فقمنا باالتصال
برئيس قس�م التصوير بالجريدة ،والذي دخل لرئيس
تحرير الجريدة»مجدي الجالد» وحكى له ما حدث
لنا وأنن�ا تعرضنا ملضايقات واعت�داء بالرضب وكذا
التهدي�د وأخ�ذ أدوات عملن�ا ،فقام رئي�س التحرير
باالتص�ال بعادل م�رىس «رئيس القضاء العس�كري»
وحدث�ه م�ن أن  2م�ن فريق عم�ل الجري�دة تعرضوا
ملضايق�ات م�ن الرشط�ة العس�كرية ،بعده�ا اتصل
رئيس التحري�ر باملصور الذي كان بصحبتي وقال له
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قم بالدخول لعادل مرىس ،وبالفعل دخل وانتظرته انا
بالخارج ملدة تصل اىل ما يقرب من الس�اعة وىف هذه
االثن�اء كانت الرشطة العس�كرية الزالت مس�تمرة
يف مط�اردة املتظاهري�ن ،خالل هذه الس�اعة كانت
املعاملة س�يئة معه للغاي�ة وكان هناك تعدى بألفاظ
خارج�ة ال تلي�ق بش�خص يعم�ل باملج�ال الصحف�ي
وكلما طلب أن رسع�وا بإعطائه الكامريا كان هناك
ردود مس�تفزة زى»ما تس�تنا ياض انت ،واقعد يالال
وبلاش كالم كتري» وهناك مفاوض�ات بني الدبيس
وبني القائد بش�أن ما تحويه الكاميرا من صور وهل
س�يتم حذف بعضها أم س�يقوموا بحذفها كلية ،ولكن
أرصوا أنه�م يحذفوا كل الص�ور ،بعدها خرج وكانت
الس�اعة  4ونص�ف ومع�ه الكاميرا وحك�ى يل أنه�م
مس�حوا كل ما عىل الكامريا من صور وسحبوا «كارت
امليموري» ،ومش�ينا م�ن هناك ،ويف ي�وم 4/5/2012
ذهب�ت لنقابة الصحفيني ووثقت ما تعرضت له من
انته�اكات أثناء ممارس�تي لعملي الصحفي ولم أقم
ب�أي إجراء قانوني آخ�ر إال أنني ال أريد فقط توثيق
م�ا حدث كما تفعل منظم�ات املجتمع املدني ولكن
الب�د أن يت�م حماي�ة اإلعالميين يف املس�تقبل ومنع
تعرضهم ملثل هذه االنتهاكات مرة ثانية».
تتضم�ن ه�ذه الحالة اعتداء عىل حري�ة اإلعالم من
خالل املعاملة القاس�ية والال إنس�انية بصورة تخالف
التزامات مرص الدولية الناشئة عن اتفاقيات حقوق
اإلنسان التي تعد جزءا من القانون املرصي بعد نرشها
يف الجريدة الرس�مية والتي التزمت الدولة املرصية
بموجبها باحرتام حرية اإلعالم والنرش وبعد تعريض
أحد ملعاملة قاسية أو ال إنسانية.
االعت�داء بالضرب املبرح على مص�ور جريدة
الرشوق رايف شاكر من قبل رجال األمن
تع�رض املص�ور بجري�دة الشروق رايف ش�اكر أثن�اء
تغطيت�ه ألح�داث املظاه�رات واالحتجاجات التي
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وقعت يف محيط السفارة األمريكية والتي كان مكلف
بها من جهة جريدته (الرشوق) لعدد من االنتهاكات
املاس�ة بالحق يف تحريم التعذيب واملعاملة القاسية.
فبتاري�خ  14/9/2012ويف تم�ام الس�اعة الرابع�ة
والنص�ف مس�اء الجمعة وعن�د م�رور الصحفي رايف
شاكر باملنطقة القريبة من السفارة األمريكية تحديدا
أمام فندق س�مرياميس وأثناء تغطيته لالش�تباكات
الت�ي حدثت بين األم�ن واملتظاهرين الذي�ن كانوا
يحاولون اقتحام السفارة األمريكية ،تم القبض عليه
واقتياده وآخرين وتسليمهم لضابط برتبة مالزم أول
بقوات األمن املركزي .ورغم انه اعلم الضابط بصفته
وطبيع�ة عمله وأطلعه عىل هويت�ه الصحفية ،إال أنه
اعتدى عليه بالرضب بالبوكس يف وجهه وأمر جنوده
برضب�ه يف جمي�ع أنحاء جس�ده وتم االس�تيالء عيل
متعلقات�ه الش�خصية ومص�ادرة الكاميرا ومنعوه من
أداء عمل�ه واحتج�زاه يف مدرعة أمن .واس�تمر رجال
األمن املركزي يف تعذيبه وسحله ومعاملته معاملة غري
إنس�انية ومهينة إىل أن حرض احد القيادات األمنية
الكبيرة (برتبة لواء) عل�م بهويت�ه الصحفية فاعتذر
ل�ه وطلب منه أن يغس�ل وجهه وطلب رايف اس�تالم
متعلقات�ه الش�خصية وأدوات عمل�ه الت�ي صودرت
منه إال أنه لم يجد لها أثرا .ثم توجه ملقر عمله حيث
جرى توجيهه إىل رضورة الذهاب إىل مستشفى مرص
ال�دويل لعم�ل اإلس�عافات الالزمة و لتحري�ر تقرير
طب�ي بالحالة يثبت آثار التعذي�ب الذي تعرض له
عيل ي�د عدد من جنود وضب�اط وزارة الداخلية .كما
توجه لقس�م رشطة قرص النيل وحرر محرض بالواقعة
ضد ق�وات األمن يف محيط الس�فارة األمريكية .وتم
إحال�ة املحضر للنياب�ة العام�ة التخ�اذ اللازم وبدا
التحقيقات .إال أن األمر مازال رهن التحقيق ولم يتم
الترصف فيه حتى اآلن.
تنط�وي ه�ذه الحالة على انته�اك لحري�ة اإلعالم
م�ن خلال التعذي�ب .كم�ا أنه�ا تن�درج كمثيالتها

االنته���اكات المتعلقة بالحرية الش���خصية
وبتحريم االحتجاز غير القانوني:
يع�د ه�ذا النوع م�ن االنته�اكات هو اآلخ�ر من بني
انته�اكات الحريات اإلعالمي�ة وحقوق اإلعالميني
اإلنس�انية املتكررة والش�ائعة يف مرص .وقد الحظت
ش�بكة املدافعني عن حرية اإلعلام يف العالم العربي
«س�ند» أن االنته�اكات املاس�ة بح�ق اإلعالميين
بالحري�ة الش�خصية وعدم ج�واز حرمانه�م للحرية
بسبب ممارستهم للعمل اإلعالمي ترجع إىل القوانني
الناف�ذة يف مصر الت�ي ما زال�ت تتضمن ع�ددا من
جرائ�م النشر وال�رأي التي يعاق�ب عليه�ا بالحبس
وهي مسألة جرى تناولها يف هذا التقرير سابقا ،وإىل
ممارسات شائعة بحق اإلعالميني من جانب األجهزة
والجه�ات األمنية .وفقد تحققت الش�بكة من وقوع
ح�االت كثرية وعديدة من ه�ذه االنتهاكات .وفيما
يأتي عرض ألبرز هذه االنتهاكات:
احتج�از الصحف�ي عامر خميس م�ن قبل قوات
الرشطة العسكرية
تع�رض الصحفي عامر خمي�س من جريدة املرصيون
الحتج�از غري قانوني يوم الجمعة املوافق 4/5/2012
م�ن قب�ل ق�وات الرشط�ة العس�كرية باملستش�فى
امليداني الواقع يف ميدان العباسية أمام وزارة الدفاع
بالقاه�رة .وقد وصف خميس تفاصيل هذا االنتهاك
يوما أن تراه عيني،
كاآلتي« :يف مشهد لم أكن أتوقع ً
طاردت قوات الجيش املتظاهرين أمام وزارة الدفاع،
ُع� َّزل ،ال يملك�ون س�وى حلمهم باس�تكمال أهداف
يوما
الثورة ،ال يريدون س�لطة وال
منصبا ،ولم يفكروا ً
ً
يف الدخ�ول عىل رصاع الك�رايس ،رفعوا مصلحة مرص
ش�عارا لهم .يف الحقيقة لم أج�د كلمات أعرب بها عن
ً
مشهد مطاردة قوات الرشطة العسكرية للمعتصمني

تنط�وي هذه الحالة على انتهاك لحري�ة اإلعالم ن
خلال تقيي�د حرية الصحف�ي خمي�س وحرمانه من
حريته بش�كل غري قانوني ويخال�ف املعايري الدولية
املعم�ول يف مج�ال الحري�ات اإلعالمي�ة .عالوة عىل
أن�ه يتعارض مع املادة ( )9م�ن العهد الدويل بالحقوق
املدني�ة والسياس�ية التي تعترف بالح�ق يف الحرية
الشخصية وتحرم االحتجاز غري القانوني والتعسفي.
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السابقات ضمن سلس�لة الحاالت التي يتم التعامل
معه�ا م�ن خلال سياس�ة منهجي�ة لإلفلات م�ن
العقاب.

أم�ام وزارة الدف�اع ،والطائ�رات تحل�ق ف�وق رءوس
املتظاهري�ن ،كأنن�ا يف ح�رب ض�د عصاب�ات ،ال
مواطنين مرصيين رشف�اء ،ول�م يش�فع للمش�ايخ،
والنساء كرب سنهم ،ولحيتهم التي اكتست بالبياض،
م�ن تعرضه�م للضرب والس�حل بأي�دي أبنائه�م...
اآلالف فروا هاربني ...وسقط املئات من املتظاهرين
عىل األرض بش�ارع الخليفة املأمون نتيجة اختناقهم
بالدخ�ان الكثي�ف النات�ج عن قناب�ل الغاز املس�يل
للدموع .وقام الشباب بمساعدة العديد من الشيوخ،
والنساء ،وتوصيلهم إىل املستشفى امليداني إلسعافهم.
وفور وصولنا إىل املستش�فى امليداني ،فوجئنا بقوات
الرشطة العسكرية ،تقتحم املستشفى ،وتشعل النريان
يف الخي�ام املج�اورة له�ا ،فأرصرن�ا على اس�تكمال
علاج املصابين ،إال أنهم رفض�وا وألق�وا القبض عىل
املصابين ،وتم إلق�اء القبض علينا معه�م دون تفرقة
وطردوا أطباء املستش�فى امليداني ،بع�د اعتداء عدد
م�ن الجن�ود عليه�م ،حت�ى إنن�ى ش�اهدت طبي�ب
املستش�فى امليدان�ي يزحف على قدمي�ه ،فحاولت
نقله وكان يريدني أن أنقله إىل املستش�فى إلس�عاف
املصابين ،رغ�م تعرض�ه للضرب ودخول�ه يف حال�ة
متده�ورة ،وكل م�ن أب�دى اعرتاضه أخ�ذ نصيبه ...
وت�م اصطحابن�ا عبر س�يارة ،تابعة لق�وات الرشطة
العسكرية إىل منطقة تابعة؛ واحتجازنا داخل املكان،
حيث وصل�ت األع�داد إىل املئات م�ن الذين كانوا
متواجدين بالعباس�ية حتى تم اإلفراج عنا يف س�اعة
متأخرة من الليل».

حرية تحت الهراوات
احتج�از فريق قن�اة الجزي�رة اإلخبارية املكون
م�ن هويدا ط�ه ومينا ف�وزي والصحف�ي كريم
البحريي يف منطقة شربا الخيمة
م�ن بين االنته�اكات املاس�ة بالحري�ة الش�خصية
لإلعالميني التي قامت الشبكة بالتحقق من وقوعها
يف مصر عام  2012حال�ة احتجاز فريق قناة الجزيرة
اإلخباري�ة الفضائي�ة املك�ون م�ن منتج�ة الربام�ج
هويدا طه مت�ويل واملصور مينا ف�وزي ،وذلك بتاريخ
 9/6/2012يف منطق�ة شبرا الخيم�ة .وتتمثل وقائع
ه�ذا االنتهاك بما يأتي« :توجهت املخرجة «هويدا
ط�ه» بقناة الجزي�رة ومعه�ا مصورها الخ�اص «مينا
فوزي» يف تمام الس�اعة الثاني�ة والنصف يف يوم /9
 6/2012ملنطقة شبرا الخيمة حيث يقطن الصحفي
«كريم البحريي» بجريدة صوت األمة وذلك لتصوير
فيلم وثائقي تعده املخرجة حول االنتهاكات واملخاطر
التي يتعرض لها الصحفي�ون أثناء تغطية األحداث
املهمة يف مرص وعند دخولهما إىل الشارع الذي يقطن
به الصحف�ي كريم البحريي ومع بدء تصوير مش�هد
له وهو يسري بالشارع الذي يقطن به ودخوله العمارة
الس�كنية ،فوجئت املخرجة بنقيب بالجيش يطلب
منها إبراز الكارنيه الخاص بها لإلطالع عىل هويتها،
ويف هذه اللحظة تجمع عدد من األهايل حولهم وسألوا
عم�ا يقومه بتصوي�ره ،فأخربتهم املخرج�ة أنها تعمل
مخرجة بقن�اة الجزي�رة وتريد تصوير فيل�م وثائقي
عن أوضاع مرص بعد الثورة وما هي طموحات الناس
وآمالهم ،إال أن جميع محاوالتها لرشح املوقف لألهايل
باءت بالفش�ل .وعندها فوج�ئ الثالثة بتجمع عدد
كبري م�ن األهايل حوله�م وهم يصيحون فيهم بش�كل
مف�زع ويتهمونه�م بالعمال�ة وتلق�ي أم�وال من قطر
لتش�ويه س�معة مرص بالخارج ،ثم تمكن أحد األهايل
من أخ�ذ الكامريا التي كانت تس�تعني به�ا املخرجة
للتصوير بالق�وة ،وعند محاولة املصور «مينا فوزي»
إج�راء مكامل�ة هاتفي�ة لالس�تنجاد قام أح�د األهايل
بأخ�ذ هاتف�ه الخاص من�ه .ويف محاولة من�ه للفرار،
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تمك�ن املصور مينا ف�وزي من أخذ الس�يارة الخاصة
به�م والتي تحوي معدات التصوي�ر بعيدا عن تجمع
األه�ايل ،وقام «كري�م البحريي» بتخلي�ص املخرجة
«هوي�دا ط�ه» م�ن وس�ط تجمع�ات األه�ايل حولهم
وصعد بها إىل الش�قة الس�كنية الخاصة بهم ،وبعد ما
يقرب من خمسة عرشة دقيقة فوجئ االثنان برئيس
مباحث قس�م رشطة ثان شربا الخيمة ويدعى «عبد
املنع�م وه�دان» وترافق�ه ق�وة م�ن القس�م مدججني
باألسلحة ومعهم نقيب بالجيش وهو يف الوقت ذاته
ج�ار كريم باملنطقة وصاحب البلاغ ،حيث قامت
ه�ذه الق�وة بأخذه�م إىل قس�م الرشطة ،وهن�اك قام
مأمور القس�م ويدعى العميد «بالل لبيب» بتصوير
االثنين بإدع�اء أنهم قام�وا بعرض مبال�غ مالية عىل
األه�ايل لتصويرهم وهم يحملون أس�لحة ،حيث قام
رئي�س املباح�ث بتحرير محرض لهما ،وعلى أثره تم
إحالتهما إىل نيابة قسم ثان شربا الخيمة ،وهناك قام
وكيل النيابة بسماع أقوال مقدمي البالغ ضد هويدا
وكريم وس�ماع أقوال الش�هود الذين أكدوا يف أقوالهم
أنه�م فوجئ يف عصر ي�وم  9/6/2012بأش�خاص يف
الش�ارع الذي يقطنون به يقومون بتصويره وتصوير
األهايل فتجمع عليهم األهايل لالستفس�ار عما يقوموا
بتصويره وتم أخد أداة التصوير وموبايل كان يحاول
حامل�ه التصوير به وأنهم لم يروا أيا من األس�لحة ولم
يق�م أحد باالتفاق معهم عيل ذلك .وبعدها تم س�ماع
أقوال كال من «هويدا طه» ،و»كريم البحريي» الذين
نف�وا االتهام�ات املوجهة إليهما ،وقد ت�م مواجهتهما
باألحراز وهي عب�ارة عن هاتف محمول ماركة نوكيا
الخ�اص باملصور مين�ا ف�وزي وكامريا فيديو س�وني
خاص�ة باملخرجة هويدا طه وأك�دوا عىل أن لقطات
الفيدي�و املحفوظ�ة على تل�ك الكاميرا م�ا ه�ي إال
لقطات لكريم وهو يسير بالش�ارع ليس إال وقامت
النيابة بمعاينة الكامريا وأثبت بمحرض التحقيقات
أن الكاميرا يوجد بها  6مقاطع فيديو جميعها تخص
املدعو «كريم البحريي».

احتج�از الصحف�ي مصطف�ى عبدالحميد بدير
بصورة غري قانونية داخل قس�م الرشطة بكفر
املرابعني
تعرض الصحفي مصطفى بدير أثناء تغطيته لحملة
إزال�ة قوات الرشطة لتعديات عىل أراىض وتصويره
لرشط�ي أثن�اء إطالق�ه الرص�اص لتفري�ق األه�ايل
املحتجين للضرب رضب�ا مربح�ا من قب�ل مخربين
يعملون لصالح األمن املرصي ،مما أحدث له جروح ًا
قطعية وإصابات بليغ�ة؛ باإلضافة إىل حجزه داخل
قس�م الرشطة وتكبيله دون وجه حق وأهانته وسبه.
وق�د أوض�ح بدي�ر وقائ�ع االعت�داء عليه بالش�كل
اآلتي« :تلقي�ت اتصاال م�ن إدارة العالقات العامة
بمديرية أمن كفر الش�يخ للتوجه ومصاحبة قوة من
املديري�ة أثناء قيامها بإزال�ة تعديات عىل األرايض
اململوك�ة للدولة بمحافظة كفر الش�يخ ،فذهبت يف
اليوم التايل الثالثاء املوافق  18سبتمرب  2012إلعداد
تقري�ر صحف�ي ح�ول األح�داث لجري�دة الحري�ة
والعدالة التي أعمل بها وكذا ألعداد تقرير تلفزيوني
بمشاركة زميل مصور من قناة مرص  25والتي أعمل
به�ا أيضا .وبعد أن بدأت الحملة يف اإلزالة واجهت
معارضة ش�ديدة من جانب األهايل حتى وصل األمر
إىل تش�اجر بني ق�وات األمن واألهايل اس�تخدم فيه
األه�ايل الط�وب يف رش�ق الق�وات فقام أح�د أفراد
القوات بإطالق رصاصات يف الهواء لتفريق األهايل.
وعلى الف�ور قم�ت بتصوي�ره وكان ذل�ك ىف حدود
الس�اعة  12ظه�را وفور رؤيته يل وأن�ا أقوم بتصويره
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تنط�وي ه�ذه الحال�ة على احتج�از للحرية بش�كل
غير قانوني من قبل األجهزة األمني�ة ألعضاء فريق
الجزي�رة اإلخبارية وللصحفي كريم البحريي ،وذلك
كوس�يلة ملن�ع الفري�ق م�ن اس�تكمال القي�ام بعمله
اإلعالمي .وهو بذلك يش�كل انته�اكا لحرية اإلعالم
من خلال االحتج�از التعس�في وغير القانوني عىل
النحو املذكور أعاله.

رأيت�ه يشير إىل أح�د املخربي�ن ويهمس له ويشير
ناحيت�ي .ويف اقل من  5دقائق وج�دت املخرب يتجه
ناحيتي ويسألني عن هويتي فأخربته أنني صحفي
وبع�د أق�ل م�ن عشر دقائق وج�دت ه�ذا الرشطي
أمامي ويس�ألني عن هويتي فأخربت�ه أنني صحفي
ون�زع مني الكامريا وأرص عىل مصادرة الكامريا وبعد
ش�د وجذب وجدته ين�ادى عىل املخربي�ن وكانوا 4
مخربين انهالوا عىل رضب�ا باأليدي واألرجل وحاول
زمي�ل يل صحف�ي يدعى ك�رم الق�ريش بالتدخل إال
أنه�م رضب�وه ه�و اآلخر ،ث�م أخذون�ي داخل س�يارة
الرشطة وكبلوني ورضبوني على رأيس بآلة معدنية
ف�وق رأيس ،م�ا أدى إىل جروح قطعي�ة عميقة وذلك
وفق�ا للتقري�ر الطب�ي ال�ذي أجريته الحق�ا .وآخر
وض�ع عجل�ة كان�ت يف داخ�ل الس�يارة ف�وق رأيس
ووق�ف عليها .وعند وصولنا للقس�م تم وضعي داخل
غرف�ة مالصق�ة لغرف�ة رئي�س املباحث وت�م إلقائي
عىل األرض واس�تمر رضب املخربي�ن يل داخل هذه
الغرف�ة .وبعده�ا بقلي�ل بدأ اس�تجوابي م�ن جانب
رئيس املباحث وأن�ا ملقى عىل األرض ومكبل والدم
يس�يل م�ن وجهي ورأيس .وبعد ذل�ك تم عريض عىل
رئي�س املباح�ث الجنائي�ة وتوج�ه ب�ي إىل مكت�ب
املأم�ور وكان عن�ده باملكت�ب مدير األم�ن وعلمت
بعده�ا أن زمييل مص�ور القناة عندم�ا تأخرت علية
اتص�ل بالقن�اة .والقن�اة ب�دوره أج�رت اتصاالته�ا
وعلمت ما حدث يل حتى وصلت ملدير اآلمن وهذا
كان سبب تواجده بالقسم إال أن مدير اآلمن وجميع
من بالقس�م كان�وا مرصين أن ينك�روا التهمة وأكدوا
أن األهايل هم من فعلوا بي ذلك وخرجت من القس�م
حوايل الس�اعة  5عصرا دون أن أح�رر محرضا ألنهم
ل�م يعرتفوا أصال بالواقعة ،ولكن يف الس�اعة  9مس�اء
ح�ررت محضرا يف النياب�ة العامة» .تبني للش�بكة
بنتيج�ة جمع املعلومات واألدلة حول هذه الحالة أن
املحضر الذي تق�دم به للنيابة العام�ة لم يكن محال
لالهتمام واملتابعة الجدية.

حرية تحت الهراوات
تنط�وي ه�ذه الحالة على انتهاك ثاب�ت من خالل
دقة وتناغم رواية الضحية ومن خالل الش�هود الذين
ش�هدوا الواقعة .واالنتهاك املرتكب ضد بدير يتمثل
بحرمان�ه م�ن حريت�ه تعس�فا ودون س�بب قانوني،
وبالتعذي�ب بمعن�اه املح�دد يف اتفاقي�ات حق�وق
اإلنس�ان ،وبحرمان�ه م�ن الوص�ول إىل العدال�ة .وقد
ارتكب�ت هذه االنته�اكات كوس�يلة لتقيي�د حرية
اإلعلام والنرش .وهي انته�اكات مقرونة كما اتضح
يف أكثر من موضع يف هذا التقرير بسياس�ة منهجية
وعامة لإلفالت من العقاب.
احتجاز مراسل قناة مرص  25حسن سيد خرضي
من قبل الرشطة العسكرية
تعرض املراسل التلفزيوني يف قناة مرص  25حسن سيد
خضري لالحتجاز عىل يد ق�وات الرشطة املرصية .
وق�د ذكر خضري تفاصيل االعتداء يف ش�كواه التي
تقدم بها للش�بكة عىل النحو اآلتي« :يف يوم الجمعة
 4ماي�و  2012كلفتني القناة أنا والزميل املصور احمد
لطف�ي بأن نغطى املسيرة الخارجة من مس�جد رابعة
العدوي�ة بمدين�ة نصر واملتجهة ملي�دان العباس�ية،
ونس�تمر يف تغطي�ة االعتص�ام املفروض بالعباس�ية
،فصلين�ا الجمعة باملس�جد ،وبعد الصلاة خرجنا مع
املسرية لحد ما وصلنا العباسية حوايل الساعة  2ونص،
أو  3كده ،وكان يف الوقت ده الجو هادى ومكنش فيه
اش�تباكات عنيفة بني الرشط�ة واملعتصمني ،غطينا
اليل كان حاصل وكنا بنذيع بشكل حي ومبارش خالل
الفرتات املفتوحة اليل بتقدمها القناة ،وكنا مصورين
اكرت من تقرير ،فرحنا ملس�جد النور وهو بيبعد حوايل
 2كيلو عن امليدان نفسه واقرتحنا اننا نرفع الشغل من
هن�اك ونصىل العرص باملرة ،رحنا ولس�ا مكملناش 10
دقاي�ق ،جالنا اتصال هاتفي من القناة بيقولنا انه يف
اش�تباكات خارج املس�جد بني الرشطة واملتظاهرين
فرحت تاني انا والزميل علشان نصور اليل بيحصل،
لكن كانت كمية الغاز املسيلة للدموع اليل بتتحدف
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علينا بش�كل غري طبيعي وجايل اختناق ،ومع تدافع
املتظاهرين بش�دة للوراء علش�ان يهربوا من القنابل
اللي بترتم�ي عليهم وقع�وا عليا وحصلتلي كدمات
بجس�مي الن�ه وقته�ا اتزنق�ت ىف إح�دى االس�وار
املوج�ودة بامل�كان ،بع�د تل�ت س�اعة رجعنا املس�جد
تان�ي ،كانت ح�وايل الس�اعة  4ون�ص ،وعرفن�ا انه
القن�اة كلمت الزملاء وقالت انه الش�يفت بتاعنا
خلصت وانه الزميل احم�د عبد العليم واحمد فضل
هيكمل�وا التغطي�ة ،فبدأن�ا نخل�ص الش�غل ونرفعه،
وقلن�ا هرنج�ع القن�اة ،ىف الوقت ده جالن�ا خرب بأنه
الرشط�ة اس�تهدفت املتظاهرين لح�د منطقة غمرة
وده مسافة مش قليلة وفضلت تجرى وراهم وترضب
عليه�م الغاز ،وكنا كمان بنس�مع رص�اص حى واحنا
داخل املسجد ،بعدها بداوا يحارصوا املسجد ،ودخلت
قوات خاص�ة «ملثمني» وصاعقة قوامها  ،50وأخدوا
املفاتيح من املسؤولني عن املسجد وناس منهم طلعت
ف�وق الس�طوح ،وطلب�وا م�ن كل املتواجدي�ن انه�م
يتوجه�وا لحص�ن املس�جد ودا كان يف الركن الش�مال
من املس�جد ،ونزلوا السيدات الىل كانت موجودة يف
الطابق التاني من املس�جد،هما كانوا س�يدتان كبار،
وش�ابتان ،كان�ت إحداهن دكت�ورة نفس�ية ،ده بقى
اتبهدلت معان�ا جد ًا ،وطلبوا مننا جميع ًا اننا ننبطح
عىل األرض ،ووقتها س�معنا طلق ن�ار متبادل ،وظننا
ان�ه الجيش بيعم�ل تمثيلي�ة واجر بلطجية علش�ان
يقول انه املعتصمني بيطلقوا علىهم نار ،ودخلوا علينا
واحد «فمه» ومالبس�ه عليه�ا دم وكان البس تيرشت
اسود وبنطلون جينز ،وقالولنا هو ده اليل كان بيطلق
علين�ا الن�ار ،وكان الش�يخ حاف�ظ سلامة قاع�د يف
الوق�ت ده ومعاه ناس ،دخل اللوا حمدى بدين وأخد
الش�يخ حافظ وقع�د يتكلم مع�اه ،وفهمن�ا انه وعده
بأننا هنخرج س�املني ،وقاله ان�ه هياخدنا عىل مكان
آمن النه برا الجو مش مطمنئ والناس كده هتتبهدل
لو خرجت ،فالش�يخ صدق عىل كالمه ،لكنهم بعدها
طلب�وا مننا نخ�رج ورا بعض وب�دأوا يرضبونا بالرجل

تمث�ل ه�ذه الحال�ة امت�دادا لسياس�ة اس�تهداف
اإلعالميين يف مصر ،فالصحف�ي ضحي�ة االنتهاك
يف ه�ذه الحال�ة تع�رض ملعامل�ة قاس�ية والحتج�از
غير قانون�ي وذلك أثناء ممارس�ته لعمل�ه اإلعالمي
وبس�ببه .ورغ�م علم األجه�زة األمنية بذل�ك إال أنها
احتجزت�ه وقام�ت بالتحقيق معه وتلق�ى من جانبها
معاملة ال تتفق بتاتا مع التزامات مرص الناش�ئة عن
العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية.
حج�ز حري�ة الصحفي خالد س�لحوب م�ن قبل
أفراد من األمن والجيش
من االنتهاكات األخرى التي قامت شبكة املدافعني
ع�ن حري�ة اإلعلام يف العال�م العرب�ي بالتثبت من
وقوعه�ا وتش�كل انته�اكا لحري�ة اإلعلام من خالل
االحتج�از وتقيي�د الحري�ة ،حالة املص�ور الصحفي
بش�بكة رصد بالغربية الذي تعرض يوم 16/6/2012
لحج�ز حريت�ه م�ن قب�ل مجموعة م�ن رج�ال األمن
والجي�ش .وقد أوضح س�لحوب تفاصيل ما حصل له
بالشكوى التي تقدم بها للشبكة والتي جاء فيها« :يف
البداي�ة أنا كنت بغط�ي االنتخابات بمدينة املحلة
الكربى محافظ�ة الغربية ..وكنت بمر عىل أكرت من
مدرس�ة بهويتي الصحفي�ة والرس�مية التابعة للجنة
العليا لالنتخابات الرئاس�ية ،وكانت األمور ماش�ية
كويس حتى العرص كدا،حصلت أمامي واقعة كانت
ه�ي بداية األحداث ،دخل ش�خص عادي يف اللجنة
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وبااليدي وعىل قفانا ،فقلتلهم انه انا صحفي ،فزادوا
يف الضرب وقصاي�د طويل�ة م�ن الس�ب والق�ذف
باألم واالب ،وقعدوا يقولولنا ما نتوا الس�بب ىف الىل
بيحص�ل وانتوا الىل بتصوروا الحقاي�ق مزورة وغريها
م�ن االتهام�ات لالعالميين ،وفضلن�ا قاعدين عىل
س�لم املس�جد وصلينا ب�را املغرب ،بعده�ا أخدوا عىل
اتوبيس�ات خاصة بيهم نجوا كل اتوبيس  2عس�اكر
ق�دام واتنين ورا ،وكل الىل بيدخ�ل بياخد ترشيفة
تم�ام م�ن الضرب ،وأخ�دوا على س  28نياب�ات
ىف مدين�ة نصر عىل الس�اعة  6ورب�ع ك�ده اتحركوا
باالتوبيس�ات ،وكل  100مرت كانوا بيقفوا ىف الطريق
ويفتح�وا ش�بابيك االتوبي�س ويفضلوا يرضب�وا فينا
لحد ما وصلنا وهناك دخلونا عىل  4ضباط مخابرات،
وفضلوا يسالوني عن اسمي وعنواني وسبب وجودي
باملكان ،وخدوا البطاقة والكارنيه بتوعي وملا قلتلهم
ان�ه ان�ا اعالم�ي وكن�ت بعمل ش�غىل ،قال�وا يل ربنا
يسهل هنشوف بعدين الكالم ده ،ملا خرجت والباقي
اتحق�ق معاه خدونا ىف عربي�ة ترحيالت عىل النيابة
العس�كرية ك ،1وكان�ت الس�اعة ح�واىل  12باللي�ل
ودخل�وا كل مجموع�ة بتض�م  10اش�خاص للتحقيق،
وم�ن كرت االع�داد دخلونا ج�وا زنزانتين مفتوحتني
على بع�ض ،وكان الوقت اتاخ�ر فس�ابوا املجموعة
الىل كنت فيها بدون تحقيق وبدون اكل ،الس�اعة 7
الصبح صحونا وجابولنا مربى ورغيف عيش وقالولنا
افطروا علشان هتتعرضوا عىل النيابة ،اتفتح التحقيق
معايا حواىل الساعة  8ونص وتم توجيه بعض االسئلة
لي�ا زى انت كن�ت بتعمل ايه ف العباس�ية ،وانت
ش�غال تب�ع اي قناة ،ومني اللي بيمول ه�ذه القناة،
وهتنتخ�ب مين ىف انتخاب�ات الرئاس�ة ،وايه رأيك
ىف املرشحني للرئاس�ة ،واستمر التحقيق لحد الساعة
 10اال تل�ت ،خرج�ت فضلت منتظر لح�د ما باقي
املجموعة يتحقق معاه�ا ،وخلصت التحقيقات عىل
الس�اعة  ،3نزلون�ا للس�احة بتاع�ت النياب�ة وبدأوا
يرحل�وا املجموعات لس�جن طره النه ج�ت قرارات

باالعتق�ال للناس ،لحد الس�اعة  5وتلت جه ضابط
ونادى عىل االس�ماء بتاعت املجموعة بتاعتي وقال
يل انه االس�ماء ده املشير اصدر ق�رار باالفراج عنها،
ومشينا من هناك بعد ما عملنا بعض االجراءات منها
انن�ا مضينا على ورق بأنه ليس لدين�ا أيه متعلقات
شخصية عندهم وانه البد ان نلبي امر االستدعاء اذا
استدعينا من قبلهم ،ومشينا من هناك حوايل الساعة
 8ونص او .»9

حرية تحت الهراوات
اليل املفترض أديل بصوتي فيها  ..مدققتش معاه بعد
م�ا خرج صدي�ق يل أخربني إنه ضاب�ط يف الجيش ..
وإن�ه إزاي يديل بصوت�ه وهو يف الجيش؟ س�ألته عن
م�دى ثقته يف املعلوم�ة فأخربني إنه قريبه  ..وجاب
يل اس�مه رباعي ورقم بطاقت�ه ،تأكدت من املوضوع
وحقيقت�ه ودخل�ت كم�ان عىل موق�ع اللجن�ة العليا
وتثب�ت من وجود اس�مه يف الكش�وف االنتخابية ..
فقم�ت بصياغة خرب عن الحادث�ة  ..وقمت بنرشها
عىل ش�بكة رصد حيث أعمل ،وبعدها بفرتة ليس�ت
بالطويل�ة  ..كنت برفع تقرير ع�ن اليوم االنتخابي
حت�ى الوقت الحايل اليل هو العرص من يوم  16يونيو
 ..وبكتب�ه على اللاب الخ�اص  ..وكن�ت بش�حن
الالب من رشكة موبايالت يف الش�ارع املواجه للمقر
االنتخابي اللي حصلت فيه الواقعة ،جايل س�اعتها
ضاب�ط جيش ورشطة بيدعوا إني بق�وم بعمل دعاية
انتخابي�ة أم�ام اللجن�ة يف حين أن امل�كان يبعد عن
اللجن�ة مس�افة كبيرة  ..وأنن�ي ل�م أك�ن أحم�ل أي
دعاي�ة وال أقوم بالرتويج ألي مرش�ح ،وحاولوا يقفلوا
الالب س�اعتها اعرتض�ت عىل األس�لوب وأظهرت
له�م الهوية الصحفية والرس�مية التابعة للجنة العليا
 ..ول�م يتم االلتف�ات إليها  ..وكان همه�م الوحيد أن
أغادر امل�كان ،وفوجئت بنفس الضاب�ط من الجيش
والرشطة ومعهما اتنني من عس�اكر الجيش يتقدمان
نح�وي برسعة وق�ام ضابط الرشط�ة بإغالق الالب
بالق�وة ومحاولة أخ�ذه مني  ..لكني رفضت واش�تد
الح�وار بيني وبين�ه واتهمني ثانية أن�ي بكمل عمل
دعاي�ة ومصر على العم�ل دا  ..وه�و مال�م يس�تطع
إثبات�ه بش�هادة كل م�ن كان يف الش�ارع وقته�ا ،قام
الضاب�ط بالرشط�ة بطلب عربة البوك�س القتيادي
لقس�م الرشط�ة وتحويلي للنياب�ة وه�و م�ا رفض�ت
تنفي�ذه  ..فقام�وا باقتي�ادي لداخ�ل املدرس�ة لحني
ق�دوم عربة الرشطة وحينها دارت محاورات عديدة
حرضها صاحب رشكة املوبايل .فجاء ليديل بشهادته
ومحاول�ة الصل�ح بين�ي وبين الضب�اط ،كان رتب�ة
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الرشط�ي نقي�ب رشطة  ..وكان س�نه صغير مقارب
لس�ني  ..فهو استفز جدا ملا لقاني بعرف أرد بالقانون
 ..وم�ش عارف يوقعني يف أي غلط ،وأرص إن املحرض
يت�م ،وطلب من�ي البطاقة ورفض�ت إعطاءها له ..
ألنه مفيش أي سبب قانوني يخليني أديله البطاقة
 ..بعده�ا صاحب رشكة املوبايل طلب مني البطاقة
وق�ايل م�ش هيعم�ل بيه�ا حاج�ة هيش�وف بياناتك
ب�س ..إديتهاله بع�د ما أقنعه إن�ه ميعملش محرض ..
بص يف البطاقة وقعد يبصيل ش�وية من فوق لتحت
 ..وبعدي�ن أخدت البطاقة تان�ي  ..وطلبوا مني إني
أميش ومجيش املدرس�ة دي تاني  ..وطبعا مس�معتش
الكالم  ..ساعتها الالب كان حصل فيه عطل من قفله
بالقوة  ..والشاش�ة بتاعه اتكرست  ..واملوضع اتقفل
عىل كدا ،وأنا خارج ،قالويل انت ش�غال فني ،قلتلهم
شبكة رصد ،قالويل طيب خليك مهني ومتعملش زي
ناس ع النت بتنرش أخبار مش صحيحة وتقول إن يف
ضابط جيش جه أدىل بصوته هنا عندنا يف املدرس�ة،
ساعتها عرفت إنهم كانوا واخديني عشان السبب دا
 ..ودا اليل اكتشفته بعدها بيومني من أحد االصدقاء
 ...إن الضاب�ط بت�اع الجي�ش اللي نشرت الخبر
بتاع�ه بيدور عيل عش�ان ينتقم من�ي  ...بس معرفش
يوصيل».
واض�ح م�ن رواي�ة الضحي�ة وتماس�كها ،باإلضاف�ة
إىل الش�هود الذي�ن ش�اهدوا ش�طرا منه�ا ،أن املصور
الصحفي س�لحوب تعرض الحتج�از ولتقييد حريته
بس�بب ممارس�ته لعمله اإلعالمي وهي حالة باتت
ش�ائعة على م�ا يب�دو يف مصر؛ إذ غ�دا من اليسير
تجريد اإلعالميين من حرياتهم واحتجازهم بش�كل
غري قانوني وتعس�في بغية عرقلة قيامهم بأنش�طتهم
اإلعالمية.
االنتهاكات المتعلقة بحرية اإلعالم والنشر:
رصدت الش�بكة وق�وع عدد من االنتهاكات املاس�ة

وأوض�ح املستش�ار الس�عيد أن النياب�ة ق�د ب�ارشت
إجراءات التحقيق خالل األيام املاضية يف البالغات
العدي�دة املقدم�ة إليه�ا من بع�ض املواطنين يف هذا
الش�أن ،وم�ا ورد يف تحريات الرشطة ،مشير ًا إىل أن
التحقيقات قد أس�فرت عن توافر أدلة قولية ومادية
وفني�ة تؤك�د وق�وع الجرائم س�الفة البي�ان .وكانت
النيابة العامة قد حددت أكرث من موعد الس�تجوابه
يف التحقي�ق ورفض الحض�ور ،وقال املستش�ار عادل
الس�عيد ،إن�ه ت�م إرس�ال مل�ف القضي�ة إىل محكمة
اس�تئناف القاه�رة لتحديد جلس�ة عاجل�ة لنظرها.
وتحددت جلسة  1/9/2012لنظر أوىل الجلسات.
وكان توفيق عكاش�ة قد قدم ض�ده عدة بالغات من

تشير ه�ذه الحالة على أن حرية التعبير والنرش ما
زال�ت مقي�دة بجملة م�ن النص�وص القانونية التي
تعاقب عىل الرأي ونرشه والتعبري عنه ،فما صدر عن
عكاش�ة ال يعدو أن يك�ون من قبيل انتقاد ش�خصية
عام�ة والتعبير ع�ن مواق�ف مناقض�ة لتوجهاته�ا
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بشكل أس�ايس بحرية اإلعالم والنرش لوحدها والتي
لم تقرتن بانتهاك أي حق آخر من الحقوق اإلنسانية
املعرتف بها كوسيلة للتعرض لحرية اإلعالم وعرقلتها.
وفيما يأتي عرض ألبرز هذه االنتهاكات:
إحال�ة اإلعالم�ي توفي�ق عكاش�ة إىل القض�اء
ملحاكمت�ه ع�ن أق�وال ص�درت عن�ه بمناس�بة
ممارسته لعمله اإلعالمي
م�ن االنته�اكات الت�ي قام�ت الش�بكة برصده�ا
وتوثيقها يف مجال التعدي عىل حرية اإلعالم الحالة
املتعلق�ة برئيس قن�اة الفراعني ومق�دم برنامج مرص
الي�وم يف القن�اة اإلعالم�ي توفيق عكاش�ة .فبتاريخ
 13/8/2012ق�رر املستش�ار النائ�ب الع�ام ،إحالته
إىل محكم�ة جنايات القاهرة .وقال املستش�ار عادل
الس�عيد ،النائب العام املس�اعد واملتحدث الرس�مى
للنياب�ة العام�ة ،يف بيان ل�ه ،إن النيابة قد أس�ندت
إىل توفيق عكاش�ة تهمة التحريض عىل قتل الرئيس
محم�د مرىس رئي�س الجمهورية ،والتع�دي باإلهانة
وتوجي�ه عب�ارات تحم�ل عيبا لش�خصه من ش�أنها
تكدي�ر األمن الع�ام وإلحاق الضرر باملصلحة العامة
وزعزعة استقرار البالد وإثارة الفزع بني الناس.

مواطنين ومحامني تتهمه بس�ب رئي�س الجمهورية
واالنقالب عىل الرشعية ،وذلك عىل أثر قيام عكاشة
بدع�وة املواطنني للتظاه�ر والن�زول يف مليونية عند
النص�ب الت�ذكاري ودعوت�ه لبع�ض رج�ال القضاء
ورجال القوات املسلحة والرشطة بعدم إطاعة األوامر
والدع�وة إىل التجمع أمام الس�فارة األمريكية وفندق
الفورس�يزون اعرتاض�ا على زي�ارة وزي�ر الخارجي�ة
األمريكي�ة هيلاري كيلنت�ون ملصر وس�ب وقذف
رئي�س الجمهورية وإهانت�ه واتهامه للقضاء واملجلس
األعىل للقوات املسلحة بتزوير االنتخابات وحملت
هذه البالغ�ات أرقام  1919لس�نة  ،2012ورقم 1986
لس�نة  ،2012ورق�م  1873لس�نة  ،2012وبالغ�ات
النائ�ب الع�ام (كله�ا مقدمة م�ن أعضاء ينتس�بون
لجماعة االخوان املسلمني) .وبجلسة املحاكمة األوىل
 1/9/2012تال ممثل النيابة العامة أمر اإلحالة (قرار
االتهام) والذي جاء به أن عكاشة قام يف شهري يوليو
وأغس�طس امل�ايض بدائرة قس�م أكتوب�ر بالتحريض
بإحدى ط�رق العالنية عىل ارت�كاب جريمة القتل،
بأن بث حديثا له أهدر فيه دم الرئيس محمد مريس
رئيس الجمهورية ،وأهان�ه بأن وصفه بربنامج «مرص
الي�وم» بأنه رئيس غري رشع�ي وواصفا ايه بالكذاب
 ..وأض�اف ممث�ل النيابة العامة أن عكاش�ة يكون يف
ضوء هذا قد ارتكب الجنحتني املؤثمتني باملواد 171
و 172و 179م�ن قان�ون العقوب�ات ،والح�د األقىص
للعقوب�ة فيهم�ا  3س�نوات طبقا للقان�ون ،فيما أنكر
عكاش�ة أم�ام املحكمة قيام�ه بالتحري�ض عىل قتل
الرئيس وأكد أن حديثه يف مجمله مجرد نزاع سيايس
بينه وبني جماعة االخوان املسلمني.

حرية تحت الهراوات
وسياس�اتها ،وهو يندرج ضمن حرية النرش واإلعالم
وفقا لنص املادة  19من العهد الدويل الخاص بالحقوق
املدنية والسياسية وال يجوز أن يكون محال للمؤاخذة
أو املالحقة القانونية.
إحال�ة رئيس تحرير جريدة الدس�تور املرصية
إىل القض�اء وتوقيف�ه ع�ن م�واد صحفي�ة قام
بنرشها
وم�ن االنته�اكات األخ�رى املاس�ة بحري�ة اإلعلام
والتي قامت الش�بكة بتوثيقها يف العام  ،2012إحالة
الصحف�ي إسلام عفيفي إىل القضاء ع�ن جرائم نرش
وإعلام وتوقيف�ه م�ن قب�ل املحكم�ة  .ويف تفاصي�ل
الحالة كما وثقتها الش�بكة أنه بتاري�خ 23/8/2012
تم التحقيق مع إسلام عفيفي رئيس تحرير الدستور
بمعرفة النيابة العامة بناء عيل بالغات تتهمه بإهانة
رئيس الجمهوري�ة الدكتور محمد م�رىس عن طريق
النشر ،حيث إنه نس�ب إلي�ه يف عشرات األعداد
املتتالية من جريدة الدس�تور تهديده لألمن وسلامة
البلاد ،ومحاول�ة حش�د ميليش�يات م�ن البلطجية
لالعت�داء على مؤي�دي م�رىس .ووجه�ت النياب�ة
اتهامات له بإذاعة بيانات وأخبار وإشاعات كاذبة
من شأنها تكدير األمن العام ،وإلقاء الرعب بني الناس
وإلحاق الرضر باملصلحة العامة بقيام الجريدة بنرش
يف أعدادها أن أرايض العريش تباع إىل الفلسطينيني
تمهي�دا الحتالله�م س�يناء وأن الك�ريس الرئايس يف
مرص انت�زع بالتزوير الفاض�ح وأن رئيس الجمهورية
أمر بفتح معرب رفح إلدخال مقاتلني باألسلحة الثقيلة
لزعزع�ة اس�تقرار أمن س�يناء .وأضاف�ت النيابة أن
املتهم ارتك�ب جنحة يف املواد  102مك�رر واحد و171
و 179و 188من قانون العقوبات .وقد قررت محكمة
الجناي�ات توقي�ف إسلام عفيف�ي مدي�ر تحري�ر
جريدة الدس�تور عىل سبيل االحتياط لحني الجلسة
األوىل ملحاكمت�ه والتي ب�دأت يف النصف الثاني من
س�بتمرب القادم .وكان قرار املحكمة الجنائية بحبس
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إسلام عفيفي محل انتقاد شديد من عدد من مديري
تحري�ر الصح�ف املس�تقلة واعتربوه بداي�ة من اجل
تكمي�م األفواه يف عهد الرئي�س محمد مريس وطالبوا
الرئيس محمد مريس بإصدار عفو عن إسالم عفيفي.
ويف ذات الي�وم اصدر الرئي�س املرصي محمد مريس
مرس�وم ًا رئاس�ي ًا يحظر احتجاز الصحفيني املتهمني
بمخالف�ات صحفية قبل أن تت�م محاكمتهم ،وهو ما
ُيع�رف بالحب�س االحتياطي ،وقد صدر املرس�وم بعد
بضعة س�اعات فقط من صدور أم�ر محكمة الجيزة
بحبس إسلام عفيفي يف القاهرة حبس�ا احتياطيا يف
التهم املنسوبة إليه.
تنط�وي ه�ذه الحال�ة على انته�اك واض�ح لحري�ة
النرش واإلعالم باملعن�ى الوارد يف املادة ( )19من العهد
ال�دويل الخ�اص بالحق�وق املدنية والسياس�ية ألنها
تتعل�ق بمس�اءلة اإلعالميين عن مواد قام�وا بنرشها
وعبروا فيه�ا ع�ن مواقفه�م بمهني�ة وألن انتقادات
الشخصيات العامة يجب أن ال تكون محال للتجريم
واملس�اءلة الجزائية وفقا للم�ادة املذكورة .عالوة عىل
أنه�ا تضمن�ت انته�اكا للم�ادة  69من القان�ون رقم
 76لس�نة  1970الخ�اص بإنش�اء نقاب�ة الصحفيين،
والتي تنص على رضورة قيام النيابة العامة بإخطار
مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية بأي شكوى
ض�د صحفي يتص�ل بعمله الصحفي قب�ل الرشوع يف
التحقي�ق معه بوق�ت مناس�ب وإذا أته�م الصحفي
بجناي�ة أو جنح�ة خاصة بعمله الصحف�ي فللنقيب
أو لرئيس النقابة الفرعية أن يحرض التحقيق بنفس�ه
أو بمن ينبه عنه .وأضاف نقيب الصحفيني ممدوح
الويل يف املذكرة التي أرسلها لرئيس محكمة استئناف
القاه�رة أن املادة  43من قانون س�لطة الصحافة رقم
 96لس�نة  1996بش�أن تنظي�م الصحاف�ة تن�ص عىل
ع�دم ج�واز القب�ض عىل الصحف�ي بس�بب جريمة
م�ن الجرائم التي تقع بواس�طة الصحف إال بأمر من
النياب�ة العام�ة كما ال يجوز التحقي�ق معه أو تفتيش

مص�ادرة أع�داد من جري�دة الدس�تور من قبل
النيابة العامة املرصية
من االنتهاكات األخرى املاسة بحرية اإلعالم والنرش
يف مرص قي�ام النيابة العامة املرصية بمصادرة أعداد
م�ن جري�دة الدس�تور ،فبتاري�خ  11/8/2012فوجئ
القائم�ون عىل جريدة الدس�تور بصدور قرار بضبط
مجموعة من أعداد جريدة «الدستور» الصادرة لذات
اليوم ،وذل�ك عىل خلفية التحقيق�ات التي تبارشها
النياب�ة العامة يف إط�ار البالغات التي قدمت إليها
وتتهم الجريدة بالحض عىل الفتنة الطائفية وإهانة
رئيس الجمهورية والتحريض عىل الفوىض باملجتمع،
وكان ع�دد من األش�خاص ق�د تقدم�وا ببالغات إىل
إدارة مكافح�ة جرائ�م املطبوعات ب�وزارة الداخلية،
اتهم�وا فيها جريدة الدس�تور بس�ب وقذف الرئيس
محم�د م�ريس والتحري�ض على الفتن�ة الطائفي�ة
باملجتم�ع يف أع�داد متتالي�ة للجريدة ،اس�تخدمت
فيه�ا ألف�اظ وعناوين لألخبار بالجري�دة ال تليق مع
مكان�ة رئيس الدولة .وأض�اف املبلغون ـ يف بالغاتهم
ـ أن جريدة الدس�تور تعمل عىل التحريض وإش�عال
الفتن�ة يف املجتمع عىل نحو يهدد االس�تقرار ويوقف
عجل�ة اإلنتاج يف البلاد ،كما أنهم أس�اءوا إىل رئيس
الجمهوري�ة م�ن خلال اس�تخدام عب�ارات وألفاظ
يعاق�ب عليه�ا القان�ون ،مشيرين إىل أن صفتهم يف
تقدي�م تل�ك البالغ�ات تتمث�ل يف كونه�م مواطنني
مرصيني يخش�ون من عدم اس�تقرار مصر فضال عن
اعتباره�م أن إهان�ة الجري�دة لرئي�س الجمهوري�ة
تعد إهانة للش�عب املرصي بأكمل�ه .وأنحى املبلغون
بالالئم�ة على الجري�دة يف وق�وع أح�داث الفتن�ة

تتضم�ن ه�ذه الحال�ة على انته�اك لحري�ة النشر
واإلعلام م�ن خلال مص�ادرة أع�داد م�ن الصحيفة
املذكورة ،خاصة وأن ما نرش يف الصحيفة يلتزم املهنية
ويعد من قبيل حرية اإلعالم والنرش واملصادرة تشكل
بذاته�ا انتهاكا للم�ادة ( )19من العهد الدويل الخاص
بالحقوق املدنية والسياسية.
الرقابة املس�بقة الت�ي يمارس�ها وزير اإلعالم
عىل برامج قناة النيل لألخبار
تق�دم نائ�ب رئيس قن�اة الني�ل لألخب�ار اإلعالمي
إيهاب العويض بشكوى للشبكة بتاريخ 12/12/2012
موضوعا الرقابة املسبقة التي يمارسها وزير اإلعالم
املصري عىل برام�ج القناة .وقد ج�اء فيها« :تتعرض
كاف�ة الربامج بقناة النيل اإلخبارية من جانب وزير
اإلعالم الس�يد صالح عبد املقص�ود املنتمي لإلخوان
املسلمني لرقابة مسبقة ،حيث أنه يتدخل يف اختيار
كاف�ة الضي�وف لربامج القن�اة .وقد وص�ل به الحال
إىل حظ�ر ظهور املعارضين للرئيس م�ريس وجماعة
اإلخ�وان على برام�ج القن�اة .فق�د أصبح�ت القناة
نموذجا مصغرا ملا يجري يف مبنى ماسبريو بأكمله من
أخونة لكافة الوظائف القيادية وغري القيادية بكافة
القنوات وإعطاء الفرصة األكرب ملن ينتمون للجماعة
للوص�ول إىل الوظائ�ف وليس الكف�اءة .واألدهى أنه
يرشف عىل محت�وى ما تقدمه برامج القناة ويحرص
م�ن خلال تدخل�ه عىل عدم ع�رض ما يتع�ارض من
النظ�ام الحاك�م ،وهو ما يتعارض م�ع ميثاق الرشف
اإلعالم�ي؛ وه�ذا م�ا دف�ع رئي�س التلفزي�ون عصام
األمير إىل االس�تقالة م�ن عمله ،وعلي عبدالرحمن
رئي�س قطاع قنوات الني�ل املتخصصة والتي تنتمي
إليه�ا قن�اة الني�ل لألخب�ار ،على االس�تقالة كذلك
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مصــر

مق�ر عمل�ه لهذا الس�بب إال بواس�طة أح�د أعضاء
النيابة العام�ة ،ويجب عىل النيابة العامة أن تخطر
مجل�س النقاب�ة قب�ل اتخ�اذ إج�راءات التحقيق مع
الصحفي بوق�ت كاف وللنقيب أن يحرض التحقيق
هو أو من ينيبه من أعضاء املجلس.

الطائفية بدهشور ،معتربين أن مانشيتات الجريدة
“كان�ت س�ببا رئيس�ا يف وق�وع تل�ك املصادم�ات
الطائفية” عىل حد وصفهم.

حرية تحت الهراوات
احتجاج�ا منهم على هذه األوض�اع والتدخالت غري
املهنية بالعمل اإلعالمي».
بالرغ�م م�ن أن ه�ذه الش�كوى عام�ة ،إال أن�ه تبين
للش�بكة م�ن خالل ح�االت مماثل�ة أن ما ج�اء فيها
ثاب�ت وأن وزارة اإلعلام املرصي�ة من خلال الوزير
املش�ار إليه تمارس رقابة مسبقة عىل مضمون برامج
القناة وعىل ضيوف الربامج ،ما يشكل انتهاكا لحرية
واإلعالم والنرش باملعنى الوارد يف املادة ( )19من العهد
الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية.
منع مقال للكاتب والصحفي يوسف القعيد من
النرش بجريدة األخبار
حرصت شبكة املدافعني عن حرية اإلعالم يف العالم
العرب�ي عىل رص�د وتوثي�ق مختل�ف أش�كال تقييد
حري�ة اإلعلام ،وم�ن بين الح�االت املهم�ة يف هذا
السياق الحالة املتعلقة بمنع مقال للكاتب والصحفي
يوس�ف القعيد من النشر .ويف تفاصي�ل الحالة كما
رصده�ا فري�ق الرص�د املصري التاب�ع للش�بكة أنه
بتاريخ  14/8/2012فوجئ القراء بمنع مقال الكاتب
الصحفي يوس�ف القعيد بجريدة األخبار الصادرة يف
ذات الي�وم وال�ذي كان تح�ت عنوان «ال س�مع وال
طاعة» ،وجاء ذلك بقرار من إدارة التحرير بالجريدة
دون أبداء أسباب.
وقد أوضح الكاتب يوس�ف القعي�د أن هذا التضييق
على حرية النرش واإلعالم كان متوقعا ،ولكن املدهش
هو الرسعة التي تم بها بس�بب اختيار حزب الحرية
والعدالة لرؤساء مجالس إدارات الصحف القومية ملنع
م�ن يخالفهم يف الرأي.وأض�اف القعيد ىف ترصيحات
لوكالة أنباء  ،ONAأنه قد ذكر يف مقاله «ال س�مع وال
طاعة» والذي تم منع نرشه منذ أيام يف جريدة األخبار
أن اإلخ�وان املس�لمني ال يؤمن�ون بالحري�ة ولكنه�م
مؤمنين «بديمقراطية املرة الواح�دة وبعدها يكفرون
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كل م�ن يعارضهم عىل الرغم م�ن أن الحرية هي التي
أت�ت بهم» .وأك�د القعيد على أن تحوي�ل املعارضني
واإلعالميين للجناي�ات ،يشء خطير للغاي�ة ألن�ه
استغالل للقضاء والقانون يف تكميم األفواه.
وتج�در اإلش�ارة يف هذا الس�ياق أن صحيفة األخبار
الت�ي ي�رأس تحريرها «محمد حس�ن البن�ا» ،منعت
كذل�ك نشر مق�االت للكات�ب والصحف�ي إبراهيم
عبداملجيد .مما يعني أن منع مقال الكاتب والصحفي
يوسف القعيد ليس حالة أحادية أو منعزلة.
تنط�وي ه�ذه الحال�ة على انته�اك واض�ح لحري�ة
اإلعالم والنرش كما كفلتها اتفاقيات حقوق اإلنسان
الت�ي تلت�زم بها مصر ،وألح�كام الدس�تور والقانون
املرصي .كما أنها تعك�س انعكاس الرصاع القائم بني
العلمانيين والليرباليين م�ن جهة واإلسلاميني من
جهة أخرى.
منع مق�ال الكاتبة الصحفية عبلة الرويني من
النرش بجريدة األخبار
م�ن االنته�اكات األخ�رى الت�ي اتخ�ذت ش�كل
املن�ع من نشر االنتهاك الخ�اص بمنع مق�ال للنرش
للكاتب�ة الصحفية عبل�ة الرويني بجري�دة األخبار.
فق�د جاء يف تفاصي�ل أنه بتاري�خ  10/8/2012صدر
ع�دد جريدة «األخب�ار» دون املق�ال املعت�اد للكاتبة
الصحفي�ة «عبل�ة الروين�ي» تح�ت عن�وان «نهار»،
حي�ث طل�ب منه�ا املرشفون على الصفح�ة حذف
كلمة «اإلخوان املسلمني» وكلمة «أخونة الصحافة»
وأن تخفف حدة املق�ال ورفضت الكاتبة أن تحذف
من املقال تلك الكلم�ات .كما اعرتضت «الرويني»
عىل االعتداء عىل فكرها وكتاباتها وتمس�كت بعدم
ح�ذف ه�ذه الجمل ،وه�و ما تس�بب يف قي�ام إدارة
التحري�ر بالجري�دة بمنع مقالها م�ن النرش .وقالت
الكاتب�ة عبل�ة الروين�ي يف حواره�ا م�ع اإلعالم�ي

تشكل هذه الحالة كسابقاتها انتهاكا لحرية اإلعالم
والنشر خالفا للم�ادة ( )19من العه�د الدويل الخاص
بالحق�وق املدني�ة والسياس�ية .وهي تشير ملمارس�ة
غري مس�بوقة تتمثل يف كرثة اللجوء للمنع من النرش
كوسيلة لتكبيل الحريات اإلعالمية.
اتهام جيهان منصور من قناة دريم من الدكتور
عص�ام العري�ان بالحص�ول عىل أم�وال النتقاد
اإلخوان املسلمني
تعرضت مذيعة برنامج صباح دريم بقناة دريم جيهان
منص�ور بتاري�خ  14/10/2012م�ن خلال املداخل�ة
الهاتفية التي أجره�ا الدكتور عصام العريان (نائب
رئي�س حزب الحرية والعدالة) إىل اتهامها بالحصول
علي أموال مقابل الهجوم عىل اإلخوان .فيما أعلنت
جيه�ان منصور قيامه�ا بتقديم بالغ رس�مي للنائب

تش�كل هذه الحال�ة انته�اكا لحرية اإلعلام والنرش
ومعامل�ة مهين�ة لإلعالمية جيه�ان منص�ور ،خاصة
وأن اتهامها ج�اء أثناء قيامها بعملها وإجراء مداخلة
تلفزيونية مع الدكتور العريان.
منع مراس�لتي موقع مرصاوي جهاد الش�بيني
وآية رمزي من تغطي�ة االنتخابات الربملانية يف
إحدى لجان محافظة القليوبية
ج�اء يف ش�كوى الصحفي�ة جه�اد الش�بيني م�ن
موق�ع مصراوي« :كنت بغط�ي املرحل�ة الثالثة من
االنتخاب�ات الربملاني�ة يف مدين�ة قلي�وب محافظة
القليوبي�ة وأثن�اء ذهاب�ي أن�ا وزميلت�ي آي�ة رم�زي
صحفية بنفس املوقع يف الس�اعة  2بع�د الظهر يوم 4
يناي�ر  2012للجنة مدرس�ة مصطفى كام�ل الثانوية
للتغطي�ة ق�ام ضاب�ط األمن (ل�م نعرف اس�مه لكنه
مقدم رشط�ة ومالمحه س�مراء ،وطوي�ل) بإيقافنا يف
الخ�ارج فترة طويل�ة ورف�ض دخولن�ا للمدرس�ة مع
أنن�ا طلعن�ا ل�ه كارنيهاتن�ا الصحفي�ة وترصيح�ات
التغطي�ة .فض�ل يقولن�ا مش انت�و كنتو هن�ا امبارح
هو كل ش�وية تنطولنا .سالناه عن س�بب ايقافنا لم
ي�رد .وبعد إيقافنا فرتة تزيد عن نصف س�اعة جمبه
ومش عاوز يخلينا نغطى االنتخابات .وبعدين نادى
لعس�كري يدخل معانا جوه اللجان وقالنا انا مدخلكو
بمزاك�ى فاهمني لو مش ع�اوز ادخلكو مش هدخلكو
والكارنيه�ات بتاعتك�و م�ش بتف�رق معاي�ا (لم نخرب
القايض عن س�لوك الضابط ،الن العسكري اليل كان
مايش معانا كل ما ندخل لجنة نتابع االنتخابات فيها
مريضاش نقف اكرت من دقيقة ىف اللجنة ويقولنا ياله
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مصــر

جاب�ر القرموط�ي يف حلقة برنامج «مانش�يت» عىل
قن�اة أون تي يف عن خلفيات من�ع مقالها من النرش
بجريدة األخبار« :أنها تقدمت بمقالها اليومي الذي
تكتبه تحت عنوان «نهار» كعادتها يف تس�ليم مقالها
اليومي كل صباح ،ولكنها يف هذا اليوم كانت تشير
فيه إىل س�بب احتجابها وامتناعها عن الكتابة ،وهو
أنها امتنعت عن الكتابة استجابة لدعوى احتجاب
كت�اب ال�رأي الت�ي أطلقه�ا رؤس�اء التحرير مس�اء
ي�وم األربعاء املايض ،وأوضحت أيض�ا قائلة «كنت
أتمن�ى أن أس�تمر يف رئاس�ة تحري�ر أخب�ار األدب.
وأك�دت عبلة الرويني على أن مقالها الذي تم منعه
كان لعنوان�ه «أخون�ة الصحاف�ة» ،لي�س دليلا عىل
ف�رض أس�لوب معين يف الكتابة بدليل مق�ايل الذي
نشر بعن�وان «أخون�ة الدول�ة» ،وأضاف�ت رد الفعل
ع�ن منع املقال ونرشه على املواقع دليل عىل وعى أن
مصادرة الصحف ليست هي الحل» .وأوضحت بأنها
رئيسة التحرير الوحيدة التي لم تتعرض عىل الرقابة
اإلدارية ألنها جاءت بالتعيني.

الع�ام املستش�ار عب�د املجي�د محم�ود ض�د د.عصام
العري�ان ُمطالب�ة الجماعة والح�زب بتقديم اعتذار
رسمي عن اإلساءة لها .واعتربت ما حدث «اعتداء ًا
عيل حرية الصحافة واإلبداع واإلعالم واالعتداء عىل
الثورة التي طالبت بالحرية والعدالة االجتماعية».

ياله بس كده وحنا يف اللجنة  61شفت اتنني واقفني
ورا ستارة واحدة وواحدة واقفة جنب التانية بتقولها
تنتخب ش�خص معني من وراء الس�تارة كتبت الىل
ش�وفته ولس�ه بصور القيت القايض زعق وقال يل ال
متصوريش حاجة اكتبي بس مع انه شاف الترصيح،
بقوله ده ش�غيل قال يل ال انا س�بتك تدخيل بمزاجي
وتكتب�ي براحت�ك لك�ن متصورييش .وفج�أة القيته
طلب من البنت اليل كانت واقفة وراء الستارة قال
لها سيبيها انسة تكتب اليل هي عيزاه وبعدين بص
يل وق�ال يل هتصوري ايه بقه هو في�ه حاجة تتصور
مافيش حد بيقول لحد حاجة وراء الستارة».
مما ال ش�ك فيه أن هذه الحال�ة تنطوي عىل انتهاك
لحرية اإلعلام والنرش ،خاصة وأنه�ا تتضمن إعاقة
للصحفيتني من الحصول عىل معلومات دون مربر أو
سند قانوني ،فالتصوير الذي طالبت به الصحفيتان
ل�م يك�ن لورق�ة االنتخ�اب وإنم�ا مل�ا ح�دث م�ن
انتهاكات يف سير العملية االنتخابي�ة ،ما يعني أنه
ال يش�كل إخالال برسية االقتراع ،فالصحفيتان هنا
كانت�ا تطالبان القي�ام بدور رقاب�ي ال يخل بضوابط
وقوانني سري العملية االنتخابية.
منع فريق «بي ب�ي يس» من الخروج من منزل
املرشح أحمد شفيق ومصادرة أرشطة التسجيل
منه بالقوة ومنعوه من نرشها
تعرض فريق قناة الـ (بي بي يس) الربيطانية بعد أن
أجرى لقاء صحفيا مع املرشح ملنصب الرئاسة أحمد
ش�فيق ملنعه من الخروج من منزل املرش�ح املذكور من
جان�ب مؤيدي�ه وقيامه�م باالس�تيالء على أرشطة
التس�جيل الخاص�ة بالحلق�ة ملن�ع نرشها .وق�د ذكر
اإلعالم�ي خال�د عز الع�رب كبري مراسلي قناة «بي
بي يس» يف مرص انه بتاريخ  22/1/2012وفور انتهاء
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املقابل�ة التي أجراها مل�دة أربعني دقيق�ة مع الفريق
احم�د ش�فيق املرش�ح الس�ابق للرئاس�ة (يف منزل�ه)
لت�ذاع ضمن برنامج «لقاء» على قناة «بي بي يس»،
ق�ام أعض�اء حملت�ه االنتخابي�ة باالعتراض على
بعض األس�ئلة الت�ي جاءت يف الح�وار ،وقاموا بمنع
فريق عمل «بي بي يس» من مغادرة املنزل مشترطني
تس�ليم الرشائ�ط أوال ،مضيف�ا أن املنس�ق اإلعالمي
للحملة قال انه لن يس�مح عىل اإلطالق ببث اللقاء
كما هو ،معرتض ًا عىل عدد آخر من األس�ئلة وبش�كل
خ�اص عىل س�ؤالني يتعل�ق أحدهما بتقيي�م الفريق
ش�فيق للرئيس الس�ابق حس�ني مبارك ،وآخر يتعلق
برؤيته ملس�تقبل املشير حسين طنطاوي بعد انتهاء
الفترة االنتقالية .وذكر ع�ز العرب كذلك أن أعضاء
الحمل�ة برروا ترصفهم ب�أن هذه املقابل�ة ـ التي كان
مقررا أن تذاع مس�اء الثان�ي والعرشين من يناير ـ لو
أذيعت قبل يوم الخامس والعرشين من يناير س�وف
تتس�بب يف كارث�ة .وبالرغم من س�خونة الحوار بني
فريق القناة ومؤيدي ش�فيق واس�تمرارها ملدة حوايل
س�اعتني بعد انته�اء املقابل�ة ،إال أن املؤيدين أرصوا
خالله�ا عىل إلغ�اء الحوار أو ح�ذف مقاطع منه تؤثر
س�لبا ـ حسب تعبريهم ـ عىل الصورة العامة ملرشحهم
الرئايس ،مؤكدين أن ش�فيق كان حارضا لجانب من
هذا النقاش ،وقال خالله إنه وحده الذي يملك قرار
إذاعة الحوار أو عدمه.
تش�كل ه�ذه الحال�ة انته�اكا لحرية النشر ،خاصة
وأن م�ن أجري�ت املقابل�ة معه ال�ذي هو ال�ذي قام
بالتصرف الذي عرقل عم�ل الفري�ق اإلعالمي فهو
وحده الذي بإمكانه الطلب من القناة أن تمتنع عن
الب�ث دون أن يقوم بذلك عنوة .ولهذا الس�بب فإن
م�ا قام ب�ه مؤيدو ش�فيق يندرج ضم�ن االنتهاكات
املاسة بحرية اإلعالم والنرش.

حرية تحت الهراوات

الباب األول
الرصد والتوثيق لالنتهاكات الواقعة
عىل حرية اإلعالم يف:

االردن
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حرية تحت الهراوات
الباب األول
الرصد والتوثيق لالنتهاكات الواقعة
عىل حرية اإلعالم يف:

األردن

تقرير حالة
الحريات اإلعالمية

سنة 2005
سنة 2006
سنة 2007
سنة 2008
سنة 2009
سنة 2010
سنة 2011
سنة 2012

عدد الحاالت
التي جرى استقبالها

29
31
33
33
40
117
78
964

( 96 )4شكوى وبالغ ورصد تحمل أكرث من انتهاك

وقد توزعت هذه الحاالت بني ش�كوى وبالغ ورصد
ذاتي عىل النحو التايل:
شكل الحالة
شكوى

89

رصد ذاتي

2

بالغ

املجموع

العدد
5

96

واقع الشكاوى في األردن:
قام�ت ش�بكة املدافعين ع�ن حري�ة اإلعالم يف
العالم العربي «س�ند» بفحص ودراس�ة ما وردها
م�ن ش�كاوى وبالغ�ات ,علاوة على الحاالت
التي قام�ت برصده�ا ذاتي ًا  .وقد تبني للش�بكة
أن ه�ذه الح�االت تعك�س اتجاه�ات عام�ة
مح�ددة س�بق رصده�ا يف تقاري�ر س�ابقة ملرك�ز
حماي�ة وحري�ة الصحفيين ,وق�د ب�دا للش�بكة
أنه�ا م�ا زال�ت قائم�ة إىل اآلن ,ويمك�ن إيج�از
ه�ذه االتجاه�ات العام�ة كاآلت�ي:
تراجع ظاهرة عدم اإلفصاح عن االعتداءات
من جانب اإلعالميين:
لق�د كان اإلعالميون األردنيون يف الس�ابق يحجمون
ع�ن الكش�ف ع�ن املش�كالت واالعت�داءات الت�ي
تقع عليهم بمناس�بة ممارس�تهم ألعماله�م ,ومهامهم
وأنش�طتهم اإلعالمية ,إال أن الحاالت التي استقبلها
برنامج»سند» يف هذا العام تكشف بوضوح حقيقة أن
اإلعالميين يف األردن باتوا يبادرون إىل الكش�ف عن
االعت�داءات التي تطالهم ,ولم يعد لديهم عقبات أو
مخاوف من ذلك.
وتعزو ش�بكة املدافعني ع�ن حرية اإلعلام يف العالم
العرب�ي تراج�ع هذه الظاه�رة لدى إعالمي�ي األردن
إىل الربي�ع العرب�ي والتح�والت الجاري�ة يف املنطقة
العربية بما يف ذلك األردن.
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األردن

يمكن القول بوجه عام أن الشكاوى والبالغات التي
تلقته�ا «الش�بكة» والح�االت التي قام�ت برصدها
يف الع�ام  2012كان�ت أكرث من تلك التي اس�تقبلتها
يف الع�ام  ,2011فق�د بلغ عدد الح�االت التي قامت
الش�بكة بإدراجه�ا يف س�جل الش�كاوى والبالغ�ات
وحاالت الرص�د ( )96حالة .ويوض�ح الجدول اآلتي
هذه املس�ألة باملقارنة مع األعوام السابقة كما وردت
يف تقارير مركز حماية وحرية الصحفيني:

وق�د توصل�ت ش�بكة املدافعين عن حري�ة اإلعالم
يف العال�م العربي «س�ند» م�ن خالل دراس�ة وتحليل
الح�االت الت�ي وصلته�ا ع�ن مزاع�م وانته�اكات
للحريات اإلعالمية يف األردن ,إىل جملة من املسائل
واالتجاه�ات العام�ة واألم�ر ذات�ه يق�ال بالنس�بة
إىل االنته�اكات الت�ي قام�ت بالتحقق م�ن وقوعها
وتوثيقها.

حرية تحت الهراوات
فم�ن الواضح أن اإلعالميين يف األردن أصبحوا أكرث
تقب ً
ال لفكرة تقديم الشكاوى والبالغات ,وأكرث رغبة
يف ردع املعتدي�ن ووضع حد لهم ومنعهم مس�تقب ً
ال من
االعتداء عىل الحريات اإلعالمية .عالوة عىل أنه قد
تولدت إرادة حقيقية بوقف تغول الس�لطات العامة
عليهم ومنعهم من االفتئات أو التعدي عىل حرياتهم
اإلعالمية وحقوقهم اإلنسانية.
وم�ن املعطي�ات األخرى الت�ي تعزز ه�ذا االتجاه أن
الش�كاوى والبالغات جميعها التي استقبلتها شبكة
«سند» لرصد وتوثيق انتهاكات الحريات اإلعالمية,
تضمنت اس�م املش�تكي أو صاحب البلاغ ولم تكن
مجهول�ة املصدر ,ما يعن�ي أن هناك قبو ً
ال واس�ع ًا من
جان�ب اإلعالميين يف األردن لفكرة تقديم ش�كاوى
وبالغات ,وأنهم لم يعودوا يخشون من العواقب التي
قد ترتت�ب عىل ذل�ك .وباملقابل ,فإن الواقع كش�ف
كذل�ك أنه رغ�م تراجع ظاه�رة عدم الكش�ف إال أن
اإلعالميين ما زالوا ال يعم�دون إىل تقديم البالغات
والش�كاوى بشكل آيل أو تلقائي ,فالسواد األعظم من
الشكاوى والبالغات التي وصلت إىل شبكة «سند»
ج�رى الحص�ول عليها من خلال اتص�ال الراصدين
العاملني يف الش�بكة معهم وس�ؤالهم عن االنتهاكات
التي تعرضوا لها.
وهذه املسألة تفيض إىل القول بأن اإلعالميني ما زالوا
ال يعتق�دون بال�دور الحي�وي للش�كاوى والبالغات
رغم أنهم خرجوا من فكرة الخش�ية من عواقب تقديم
ش�كوى أو بالغ ,وهي مس�ألة تتعل�ق بالواقع بالوعي
الحقوقي لدى اإلعالميني وبعدم إدراكهم ألهمية هذه
اآللية لردع املعتدين وحماية حرياتهم وحقوقهم.
تن���وع المش���كالت ال���واردة ف���ي الحاالت
واتساع مجاالتها:
ل�م تنص�ب الش�كاوى والبالغ�ات الت�ي اس�تقبلها
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برنامج «عني» بشأن انتهاكات الحريات اإلعالمية
يف األردن على انته�اكات أو مش�كالت مح�ددة
بالذات ,فقد ش�ملت موضوعات متنوعة ومتعددة,
ويوضح الج�دول اآلت�ي مختلف االنته�اكات التي
ادعى مقدمو الش�كاوى والبالغ�ات أو التي رصدها
الربنامج ذاتي ًا وقوعها بحق اإلعالم واإلعالميني:
العدد

%

موضوع الحالة

إنتهاك حرية الغري

1

1.2%

تهديد

11

االعتداء بالرضب
قرصنة إلكرتونية
قدح وذم وتحقري

10
4

10

12%

3

3.6%

مضايقة

8

حجب موقع

1

احتجاج من قبل نائب

1

مشادة كالمية

1

مصادرة أدوات العمل
توقيف

اغتيال شخصية

5
5
1

اعتداء عىل سيارة

3

تكسري كامريا

1

اعتقال

1

اعتداء عىل مقر العمل

1

املجموع

83

إيقاف من العمل

13.25%

14

معاملة قاسية وال إنسانية ومهينة

حجز حرية

4.8%

16.8%

1
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ويالح�ظ يف الج�دول الس�ابق أن ع�دد املش�كالت
أو االنته�اكات ال�واردة يف الح�االت أكثر م�ن عدد
الح�االت ,وهو أمر طبيعي س�ببه أن بعض الحاالت
كانت تتضمن التعرض ألكرث من مش�كلة كأن يكون

اإلعالمي صاحب الشكوى تعرض إىل الرضب واملنع
من التغطية يف آن مع ًا.

ويالحظ كذلك أن الش�كاوى والبالغات ,باإلضافة
إىل استمارات الرصد الذاتي ,انصبت عىل مشكالت
متنوع�ة ومختلف�ة ,فعلى الرغ�م م�ن أن الح�االت
الت�ي اس�تقبلتها الش�بكة انصبت يف األس�اس عىل
اعت�داءات بدني�ة ولفظي�ة ,إال أنها ش�ملت كذلك
مش�كالت أخرى وإن بنس�ب متفاوتة أو أقل .وهذا
يشير بم�ا ال يدع مجا ً
ال للش�ك بأن س�ائر الحريات
اإلعالمية املعرتف بها والتي ترصدها الشبكة كانت
عرضة لالنتهاك من وجهة نظر اإلعالميني.
ويالح�ظ كذل�ك أن معظ�م موضوع�ات الح�االت
تمحورت عىل االعت�داءات البدنية واللفظية واملنع
م�ن التغطي�ة ,ول�م يك�ن بمق�دور الش�بكة أن تقف
عىل األس�باب الحقيقية وراء ذلك ,ولكنها تعتقد أن
الس�بب الظاه�ري لذلك ه�و زيادة االحت�كاك بني
اإلعالميين واألجهزة األمنية أو الجماعات املتعاونة
معه�ا (البلطجي�ة) بمناس�بة تغطي�ة اإلعالميين
فعاليات الحراك الشعبي.
وم�ن املس�ائل الجدي�رة باملالحظ�ة يف ه�ذا العام أن

أم�ا فيما يخص الحاالت الت�ي ادعى فيها إعالميون
أنه�م تعرض�وا إىل الرقابة املس�بقة ومنع�ت مقاالت
له�م من النرش ,فقد انصبت تحدي�د ًا عىل قيام إدارة
املؤسس�ات اإلعالمي�ة الت�ي يعم�ل به�ا اإلعالم�ي
صاحب الشكوى أو البالغ بممارسة هذه الرقابة من
خالل رفض نرش املادة اإلعالمية يف األغلب.
وتش�كل هذه املالحظة مصدر قلق لش�بكة املدافعني
عن حرية اإلعالم يف العالم العربي ألنها تعكس واقع ًا
جدي�د ًا حي�ث أضح�ت املؤسس�ات اإلعالمية هي
التي تمارس ضبط ًا ذاتي ًا عوض ًا عن األجهزة األمنية,
م�ا يعني أمرين فإما أن يكون هناك تعاون خفي بني
هذه اإلدارات وتلك األجهزة ,وإما أن الغلبة أضحت
العتب�ارات السلامة وجن�ي األرب�اح وأن هذي�ن
االعتبارين أصبحا يتبوأن س�لم أولويات املؤسسات
اإلعالمية عىل حس�اب الحري�ات اإلعالمية بما يف
ذلك حرية الرأي والتعبري والنرش.
إن مس�ألة الرقاب�ة املس�بقة تبق�ى مس�ألة إش�كالية
وملتبس�ة ,فالح�دود الفاصل�ة بين التدخ�ل املهن�ي
لرؤس�اء التحري�ر والتدخ�ل غير املهن�ي أو الرقاب�ة
املس�بقة الت�ي ال تس�تند إىل معايير مهني�ة ال يمكن
إثباتها ,خاص�ة يف ظل ضعف التقاليد املهنية ,وعدم
وجود مدونات للسلوك املهني ومحدودية استقاللية
املؤسسات اإلعالمية يف األردن.
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وم�ن املس�ائل الالفت�ة للنظ�ر أن اإلعالميين يف
األردن بات�وا يدركون طبيعة االنته�اكات التي تقوم
ش�بكة املدافعني عن حرية اإلعلام يف العالم العربي
«س�ند» برصده�ا وتوثيقها ,فلم يتقدموا بش�كاوى أو
ببالغات تتعلق بمطالب�ات عمالية أو مالية .وربما
كان الس�بب األسايس وراء ذلك أن الشبكة راكمت
عىل تجربة مركز حماية وحرية الصحفيني باعتباره
النواة املؤسس�ة لشبكة «س�ند» بعد أن كانت إحدى
وح�دات وبرامج املركز الرئيس�ية ،إضاف�ة إىل خربة
املرك�ز الرتاكمية منذ إطالق�ه تقرير حالة الحريات
اإلعالمية يف األردن األول عام .2001

هناك عدد ًا من الحاالت التي استقبلتها الشبكة من
إعالميني أردنيني تشير إىل تزايد اس�تخدام القانون
واإلحال�ة إىل املحاك�م بش�كل تعس�في أو مخال�ف
للمعايير الدولي�ة ,وكوس�يلة الحتج�از الصحف�ي أو
اإلعالمي أو معاقبته على مادة إعالمية قام بنرشها,
خاص�ة وأن الهيئات أو الجهات التي تقف وراء هذا
األم�ر تعتقد أنها بهذا األس�لوب تعم�ل وفق ًا للقانون
وال تخالفه.

حرية تحت الهراوات
ضعف الوع���ي بالحقوق وباألطر القانونية
الناظمة للعمل اإلعالمي:
يمكن القول أن شبكة املدافعني عن حرية اإلعالم يف
العالم العربي «سند» الحظت درجة الضعف الكبرية
ل�دى اإلعالميين يف أكثر من بل�د عرب�ي يف املجال
الحقوق�ي والقانوني ,وه�ي مالحظ�ة تنطبق كذلك
على إعالمي�ي األردن .فم�ا زال اإلعالمي�ون بوج�ه
ع�ام يعانون من ضعف درجة وعيهم بمس�ائل حقوق
اإلنس�ان ,وباملعايير الدولي�ة للحري�ات اإلعالمي�ة
وباألطر القانونية الناظمة ملمارسة العمل اإلعالمي.
لق�د انعكس هذا الضعف بش�كل واضح عىل مضمون
ومحت�وى الش�كاوى والبالغات ,كما أن�ه أثر كذلك
على طريق�ة تعام�ل اإلعالميين م�ع أدوات الرصد
ه�ذه ,إذ كان�ت الغاي�ة األساس�ية للكثريي�ن منه�م
صدور بيان من الش�بكة حول االعتداء دون أن تتجه
إرادتهم فع ً
ال إىل محاس�بة الجناة وإنصافهم كضحايا
عما لحق بهم من رضر جراء االنتهاك.
أما فيما يتعلق باملؤرشات التي تس�تند عليها ش�بكة
«س�ند» لتأكي�د ه�ذا االتج�اه الع�ام يف الش�كاوى
والبالغات ,فإنها تتمثل با ّ
التي:
1 .1الخط�أ يف وص�ف املش�كالت أو االنتهاكات يف
بع�ض الح�االت ,ففي البن�د املخصص للوصف
املختصر للمش�كلة ,ق�ام بع�ض اإلعالميين
بالتأشري عىل وصف معني من األوصاف املدرجة
يف اس�تمارة الش�كوى أو البلاغ ,وق�د تبني بعد
مراجع�ة الش�كوى وتحليله�ا أن االنتهاك الذي
تنطوي عليه االستمارة يختلف من حيث وصفه
القانوني أو الحقوقي عن ذلك الذي حدده مقدم
الشكوى أو البالغ يف االستمارة.
2 .2كشفت بعض الحاالت التي استقبلتها الشبكة
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ع�ن أن بع�ض اإلعالميني يفتق�دون إىل الدراية
الالزمة بما يعد سبب ًا يتيح منع مادة إعالمية من
النشر ,وما ال يعد كذلك ,ففي بعض الش�كاوى,
ت�م الرج�وع إىل مقدميه�ا الس�تكمال املعلومات
بش�أنها ومن بينها األسباب التي حدت برئاسة
التحري�ر إىل من�ع امل�ادة م�ن النشر ,فج�اءت
أغل�ب الردود دالة على أن جزء ًا من اإلعالميني
الذين تقدموا بهذه الش�كاوى ليس لديهم املعرفة
الالزم�ة باملعايري الفاصلة بني األس�باب املهنية
واألس�باب غير املهني�ة للمن�ع م�ن النشر ,مع
أن س�ياقات الش�كوى ,ومالبس�اتها والظ�روف
املحيط�ة به�ا قد يس�تنتج منها أن املن�ع لم يكن
ألسباب مهنية.
3 .3م�ا زال هن�اك ع�دد م�ن الش�كاوى والبالغات
التي يتق�دم بها إعالميون تفتق�ر إىل املعلومات
األساس�ية لتحديد وص�ف االنته�اك وطبيعته,
فقد كان تركيز اإلعالميين منصب ًا عىل الوقائع
املادية الت�ي أدت إىل املش�كلة أو االنتهاك ,ولم
يكن هن�اك تركيز واض�ح عىل الوقائ�ع واألبعاد
الحقوقي�ة ,وه�و م�ا كان يق�وم ب�ه الراص�دون
ً
الحق�ا من خالل الرجوع إىل أصحاب الش�كاوى
والبالغات.
4 .4عرب العديد من اإلعالميني س�واء أكانوا أردنيني
أم عرب� ًا لش�بكة املدافعين ع�ن حري�ة اإلعالم,
ع�ن حاجته�م الحقيقي�ة لإلمل�ام بأه�م املفاهيم
الحقوقية واألطر القانونية ذات الصلة بنشاطهم
اإلعالمي وحرياتهم ,فهم ال يعرفون ـ عىل سبيل
املث�ال ـ العهد ال�دويل الخاص بالحق�وق املدنية
والسياس�ية وال بامل�ادة ( )19من�ه الت�ي تتعل�ق
بحرية الرأي والتعبري والنرش ,وال يعرفون كذلك
املعايير الدولية املعمول به�ا يف مجال الحريات
اإلعالمي�ة ,كم�ا أنه�م ال يمي�زون طبيع�ة العهد

وتعتق�د ش�بكة املدافعين ع�ن حري�ة اإلعلام يف
العالم العربي «س�ند» أن املس�ؤولية عن ضعف وعي
اإلعالميين الع�رب بمن فيه�م األردني�ون بالهياكل
القانوني�ة املرتبط�ة بحقوقه�م وحرياته�م ,ترج�ع يف
املق�ام األول إىل إهم�ال وتقصري الجه�ات املعنية يف
الدولة واملؤسسات اإلعالمية التي يعمل اإلعالميون
لديه�ا يف نشر مفاهي�م حق�وق اإلنس�ان والحريات
اإلعالمي�ة بني اإلعالميين وتوعيتهم به�ا ,علم ًا بأن
االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان تلقي عىل عاتق
الدول األطراف ذاتها التزام ًا من هذا النوع.
وتنتهز ش�بكة املدافعني عن حري�ة اإلعالم يف العالم
العرب�ي «س�ند» الفرص�ة لتؤك�د على أن املنظمات
غير الحكومية العامل�ة يف مجال حقوق اإلنس�ان لم
تمنح العناية الالزمة لقطاع اإلعالم وأهمية توعيته
بحقوق اإلنسان وباملفاهيم القانونية ذات الصلة.
ع���دم إي�ل�اء االهتم���ام ال�ل�ازم لتوثي���ق
المشكلة توثيقاً دقيقاً :
دلت الحاالت التي اس�تقبلتها ش�بكة «سند» بشأن
مشكالت تعرض لها إعالميون يف األردن يف عام ,2012
على أن اإلعالميني ما زالوا ال يثقون بأهمية التوثيق
كأداة ل�ردع الس�لطات العام�ة ع�ن االعت�داء على
حرياتهم وعرقلة عمله�م ,وهي مالحظة تنطبق عىل
اإلعالميني األردنيني أسوة باملرصيني والتونسيني.

وربما أدت سياس�ة اإلفالت م�ن العقاب املتبعة من
قبل الس�لطات العامة يف األردن تج�اه االعتداءات
التي تطال اإلعالميني ألن تكون األسباب األساسية
الت�ي تجع�ل اإلعالميين غير عابئين بتوثي�ق هذه
االنته�اكات إلحساس�هم بعدم جدوى ه�ذا التوثيق
م�ع سياس�ة تجع�ل املعتدي�ن خ�ارج دائرة املس�اءلة
واملعاقبة.
وم�ن األس�باب األخ�رى الت�ي تجع�ل اإلعالميين
غير مهتمني بتوثي�ق هذه االنتهاكات األس�لوب أو
الكيفي�ة املس�تخدمان يف ارت�كاب االنته�اك ,إذ أن
املعتدي�ن يخف�ون هوياته�م أو أي�ة إم�ارات قد تدل
عليه�م أو تجعل التعرف عليه�م ممكن ًا .ففي حاالت
عديدة ,اس�تعىص على اإلعالميين املعت�دى عليهم
تحدي�د هوي�ة األش�خاص الذي�ن اعت�دوا عليه�م,
وأس�مائهم أو أوصافه�م .وإذا كان املعتدون من رجال
األمن أو الدرك ,فلم يكن متاح ًا التوصل إىل أسمائهم
أو أرقامه�م الوظيفية ,وأحيان ًا يت�م إخفاء رتبهم .كما
أنه يف حالة التوجه إىل الجهات التحقيقية املختصة
لتقديم ش�كوى يتم رفضها بسبب مجهولية املعتدي,
حيث تطلب الجهات التحقيقية التي ينبغي عليها
التحقيق ومعرف�ة املتورطني باالعتداء من املش�تكني
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املذك�ور عن اإلعلان العامل�ي لحقوق اإلنس�ان,
علاوة عىل أن الس�واد األعظم منهم ليس�وا عىل
معرفة بأن ع�دد ًا من اتفاقيات حقوق اإلنس�ان
ذات الصل�ة بحرياته�م وأنش�طتهم اإلعالمي�ة
تش�كل جزء ًا م�ن القانون األردن�ي بعد نرشها يف
الجري�دة الرس�مية منذ س�نوات ,ولي�س لديهم
املعرف�ة الالزم�ة بحقوقه�م وحرياته�م املكفول�ة
بمقتضاها.

وت�رى ش�بكة املدافعني ع�ن حرية اإلعلام يف العالم
العرب�ي «س�ند» أن هن�اك عالق�ة وثيق�ة وتبادلي�ة
بني افتق�ار اإلعالميين للوعي الحقوق�ي والقانوني
بمش�كالتهم وباالنته�اكات الت�ي يتعرض�ون له�ا
وبني ع�دم إدراكه�م ألهمي�ة توثيق هذه املش�كالت
واالنته�اكات ,فم�ن الطبيع�ي أن يفضي عدم وعي
اإلعالميين بأهمي�ة التوثي�ق إىل ضع�ف يف بع�ض
الجوانب املتعلقة برصد االنتهاكات وتوثيقها ,فض ً
ال
عن أنه يدل عىل موقف سلبي من جانب اإلعالميني
أنفس�هم تج�اه تفعي�ل آلي�ات وس�بل الحماي�ة التي
يوفرها القانون الدويل والوطني.

حرية تحت الهراوات
أنفس�هم ب�أن يحددوا أس�ماء املعتدين كشرط لقبول
الشكوى منهم.
فف�ي ظ�ل ظ�روف وس�ياقات كه�ذه ,ق�د يصب�ح
اإلعالمي�ون غير عابئين بتوثي�ق املش�كالت
واالعتداءات التي تمس�هم إلدراكهم عدم جدواها يف
ردع املعتدين.
الحاالت التي تلتبس فيها صفة الصحفي
بصفة الناشط السياسي:
من املس�ائل األساس�ية الت�ي بدت تس�تحق االنتباه
يف إط�ار عم�ل الش�بكة يف مج�ال رص�د انته�اكات
الحري�ات اإلعالمي�ة وتوثيقها تلك الح�االت التي
قامت الشبكة برصدها ذاتي ًا أو باستقبالها عىل شكل
ش�كاوى أو بالغات واختلط�ت فيها صفة الصحفي
أو اإلعالمي بصفة الناشط السيايس.
فثم�ة عدد من الحاالت التي وقع اعتداء فيها عىل
صحف�ي كان يغطي مسيرة ويش�ارك فيه�ا بصفته
ناشط ًا ,وحاالت أخرى جرى استهداف إعالمي يف
مسيرة أو اعتصام وكان يشارك يف الفعالية بوصفه
ناش�ط ًا سياس�ي ًا وليس صحفي ًا.
إن املعيار الذي اتبعته ش�بكة «س�ند» يف التعامل مع
هذه الحاالت هو معيار يتعلق بمدى ارتباط االعتداء
الذي تعرض له اإلعالمي بصفته اإلعالمية .فإذا كان
االعت�داء وقع علي�ه ألنه يمارس نش�اط ًا إعالمي ًا مع
نش�اطه الس�يايس فيعد االعتداء واقع ًا عىل حريات
إعالمية.
وإذا وق�ع االعت�داء على إعالم�ي ال يق�وم بتغطي�ة
فعالي�ة م�ا ولكنه يش�ارك فيها بصفته ناش�ط ًا إال أن
الداف�ع وراء االعت�داء ه�و كون�ه إعالمي� ًا ومن باب
االقتص�اص منه ألن�ه صحف�ي ,فيعد الفع�ل حينئذ
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انتهاك ًا للحريات اإلعالمية.
ولك�ن إن وق�ع الفع�ل أو االعت�داء علي�ه بس�بب
مش�اركته بنشاط س�يايس وليس لصفة الصحفي أية
صلة ب�ه ,فعندئذ ال يعد االعت�داء انتهاك ًا للحريات
اإلعالمية ألنه نال اإلعالمي بصفته إنس�ان ًا عادي ًا ال
صحفي ًا يقوم بعمل سيايس.
وبمعن�ى آخ�ر ,فق�د ارتأت ش�بكة «س�ند» التوس�ع
يف مفه�وم االعت�داء هن�ا وعدم األخ�ذ بمفهوم حريف
أو ضي�ق ألن الغاي�ة حمائي�ة ,والحماية تس�توجب
التوسع يف التعامل مع الحالة وفهمها أحيان ًا بأسلوب
يوفر أكرب قدر من الحماية لإلعالميني.
لقد تمكنت الشبكة من رصد عدد من الحاالت وتلقي
شكاوى وبالغات بشأن حاالت اختلطت فيها لدى
اإلعالم�ي الصف�ة اإلعالمي�ة بالصفة السياس�ية أو
الحراكي�ة ,كحالة الصحفي موىس برهومة الذي كان
موج�ود ًا يف اعتص�ام الدوار أمام رئاس�ة الوزراء ,وقد
ج�رى االعتداء عليه ضمن االعتداء عىل املش�اركني
بوج�ه عام ول�م يكن يقوم بتغطي�ة إعالمية حرص ًا يف
م�كان الح�ادث ,ولكن معرف�ة رجال األم�ن به وكونه
صحفي� ًا ب�ارز ًا س�اهمت كما ب�دا من س�ياق الحالة
باالعتداء عليه.
ومن الشكاوى األخرى املهمة يف هذا السياق الشكوى
الت�ي تقدم بها حس�ان قاس�م التميمي م�ن صحيفة
الغد إىل الش�بكة بتاري�خ  .30/4/2012فق�د جاء أنه
بتاريخ « ,30/4/2012وخالل وجودي يف إدارة السير
السترجاع رخصة القيادة وبرفقت�ي زوجتي وطفلتي
البالغة ( )13يوم ًا ,جرى توقيفي لوجود طلب مالحقة
قضائية بحقي دون السماح يل بالحديث مع زوجتي
ودون إعالمي بس�بب التوقيف ,وتم نقيل مخفور ًا إىل
إدارة التنفيذ القضائي» .واستطرد التميمي موضح ًا:

«ويف الس�اعة الرابع�ة ,حضرت ش�احنة الرتحي�ل
حيث تم وضعي مع ( )25س�جين ًا يف ش�احنة بالكاد
كن�ا قادري�ن على التنف�س ,وت�م نقلن�ا إىل س�جن
الجوي�دة».
وأك�د الزمي�ل التميم�ي أن�ه رأى يف س�جن الجويدة
«أصناف� ًا م�ن اإلذالل واملهان�ة رغم وج�ود ملفي بني
أيديهم وعلمهم ب�أن القضية دين مدني بمبلغ ()155
دين�ار ًا ,ومع ذل�ك تعامل مع�ي أمن الجوي�دة وكأني
مج�رم أو جاس�وس  ...وقبي�ل دخ�ويل الزنزان�ة ت�م
تفتيشي عاري ًا ,ث�م ألقي�ت يل بدلة كحلي�ة ال تليق

لقد أكد الزميل التميمي بوضوح «أعتقد أن ما جرى
مع�ي مقصود ,وليس صدف�ة أن يقدم األمن معلومات
غير صحيحة عن موق�وف ,وذلك بس�بب تناويل يف
صحيف�ة الغ�د ملوضوعين صحفيني يف وقت س�ابق
ح�ول قضاي�ا تش�ابه األس�ماء يف التنفي�ذ القضائي
وثب�ت الحق� ًا وج�ود قضي�ة فس�اد خلف التش�ابه.
كذل�ك موقفي وش�هادتي على أحداث الس�لفية يف
الزرق�اء والت�ي تعرض�ت بس�ببها للضرب م�ن قبل
األمن والتهديد بوساطة رئيس تحرير سابق من جهة
ال أعرفه�ا» .وأضاف التميمي مؤكد ًا يف هذا الس�ياق
«ثب�ت أن املبل�غ ال�ذي قام�ت الرشك�ة األردني�ة
البحريني�ة بمقاضات�ي عليه مدفوع م�ن جهتي قبل
أربع�ة أع�وام والخط�أ م�ن الرشكة بع�دم خصمه من
حسابي ,حيث سأقوم برفع دعوى للمطالبة بالرضر
امل�ادي واملعنوي الذي لحق بي رغم إبالغي لهم مكرر ًا
بأن املبلغ مدفوع بحوالة مالية».
وقد جرى االتصال من جانب راصدي شبكة «سند»
بالصحف�ي ط�ارق النعيم�ات ي�وم الثالث�اء املواف�ق
 25/9/2012عن�د الس�اعة الثاني�ة عشرة والنصف,
وأكد يف ش�هادته ما ذكره التميمي يف شكواه بالنسبة
مل�ا ح�دث قب�ل نق�ل التميم�ي إىل س�جن الجويدة,
وتضارب املعلومات وعدم صحتها.
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«خالل طريقي إىل التنفيذ القضائي اتصلت بمحام
زميل وطلبت منه االستفس�ار ع�ن األمر ,فقال يل أن
الرشكة األردنية البحرينية رفعت دعوى دين بمبلغ
( )155دين�ار ًا وأن القضي�ة خرج�ت من االس�تئناف
ويتوج�ب علي الدف�ع ،فقم�ت باالتص�ال بزمييل
يف صحيفة الس�بيل ط�ارق النعيم�ات وطلبت منه
التوجه إىل التنفيذ القضائي ملعرفة مالبسات القضية,
فسبقني الضباط وقاموا بتضليله باملعلومات .وعند
وصويل ج�رى تخفريي ونقلي إىل املحكم�ة .وعندما
حاول زمييل سؤال الرشطة إذا كان باإلمكان مرافقتنا
لدفع املبلغ ,رفضوا وقالوا له القضية يف محكمة شمال
عم�ان إال إنهم قاموا بنقلي إىل قرص العدل بعد حجز
هاتفي وإغالقه ملنعي م�ن االتصال بأحد  ...وقمت
باالتص�ال مج�دد ًا مع طارق وأخربت�ه بأنني يف قرص
الع�دل ,فقال يل أنه ذهب إىل ش�مال عمان وال يوجد
قضية بحقي ,وعند وصول طارق وش�قيقي مروان إىل
قرص العدل والسؤال عن القضية مجدد ًا ,قيل لهما أن
القضية نقلت إىل ش�مال عمان .وعن�د عودتهما إىل
ش�مال عمان ,تبني لهما عدم صح�ة املعلومات التي
حصلا عليها ولك�ن بع�د ف�وات األوان حيث دقت
الس�اعة الثالث�ة وأوق�ف ب�اب الكف�االت وأغلقت
املحكمة.

بحيوان نافق (شديدة االتساخ ,مهرتئة ,رائحتها نتنة
ومقاس�ها صغير) .وتم نقلي إىل زنزانة فيه�ا ( )45من
املحكومني بقضاي�ا دعارة ,ومخدرات ورشوع بالقتل,
وال يوجد فيها سوى ( )30رسير ًا ...ألميض ليلتي نائم ًا
عىل األرض غري قادر عىل التنفس بسبب االكتظاظ
وبس�بب الجوع الشديد ...ويف الساعة ( )12من ظهر
اليوم التايل حرض ش�قيقي إىل السجن بعد دفع النقود
يف املحكمة وحصل عىل أمر إفراج ,إال أن األمن امتنع
بحج�ة وجود زي�ارة وتم إبقائ�ي إىل الس�اعة الرابعة
عرص ًا».

حرية تحت الهراوات
تش�كل هذه الش�كوى حالة غري مس�بوقة ,فهي تبدو
ألول وهل�ة أو ظاهري� ًا أنه�ا ال تنطوي على انتهاك
للحري�ات اإلعالمي�ة ألن التميم�ي ل�م يس�تهدف
بس�بب عمل�ه بل لدي�ن عليه ,م�ع التأكي�د عىل أن
حب�س املدي�ن لدين تعاق�دي يش�كل انته�اك ًا للعهد
ال�دويل الخاص بالحقوق املدنية والسياس�ية دون أن
يشكل انتهاك ًا للحريات اإلعالمية.
ولك�ن يتض�ح م�ن الس�ياقات واملالبس�ات املحيطة
بالحالة أنه جراء استغالل القانون وتوظيفه لالنتقام
من التميمي لنرشه مقاالت تنتقد التنفيذ القضائي,
وذلك من خلال املماطلة وتفوي�ت الوقت وإعطاء
معلوم�ات غري دقيق�ة ,وبالنتيجة خل�ق وضع يحول
دون تمك�ن التميمي من تس�وية املوضوع ليزج به يف
السجن ويعامل معاملة قاسية وال إنسانية.
فف�ي ه�ذه الش�كوى ,جرى االس�تناد إىل مالبس�ات
الحال�ة وظروفه�ا ودق�ة رواي�ة املش�تكي وتسلس�لها
ومنطقيته�ا للق�ول بأن�ه اس�تهدف بمناس�بة عمله
الصحفي رغم أن االنطباع األويل ال ييش بذلك.
عرض لنماذج من الشكاوى وتحليلها:
ارتأت ش�بكة املدافعني عن حرية اإلعلام يف العالم
العرب�ي «س�ند» أن يتضمن تقريره�ا املتعلق باألردن
عرض ًا لعدد من الشكاوى التي استقبلتها الشبكة ,وال
يعني اختيار شكاوى معينة دون غريها أنها أهم منها
ولكن الش�بكة وضعت جملة من املعايير والضوابط
الت�ي تحك�م اختيارها لهذه الش�كاوى أهمه�ا :توافر
املعلوم�ات الت�ي تجع�ل الش�كوى قابل�ة للدراس�ة,
والتحليل ,وأهميتها يف الكش�ف عن أبرز التحديات
والصعوبات التي تعرقل متابعة الش�كوى أو الوصول
إىل اس�تنتاجات بشأنها ,واحتواؤها عىل مسألة ذات
أهمي�ة معينة يف مجال رصد االنته�اكات اإلعالمية
وتوثيقه�ا ,واأله�م أنه�ا تنط�وي عىل عن�ارص تعكس
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واقع الشكاوى التي استقبلتها الشبكة.
وفيم�ا يأتي عرض لع�دد من الش�كاوى التي ارتأت
الشبكة تضمينها يف التقرير وتحليلها:
ش�كوى الصحفي جمال املحتس�ب نارش موقع
جراس�ا ني�وز اإلخبارية حول منع�ه من حضور
مناقشة قانون املطبوعات يف مجلس النواب
أوضح اإلعالمي جمال املحتس�ب نارش موقع جراسا
نيوز اإلخبارية يف شكواه املؤرخة بتاريخ 11/9/2012
أن�ه بينما «كن�ا معتصمني بتاري�خ  11/9/2012أمام
مجلس النواب األردن�ي ,وقررنا بعدها كصحفيني أن
نحرض جلس�ة مجلس النواب التي س�يناقش املجلس
فيه�ا قان�ون املطبوع�ات والنشر على أس�اس أن
الحض�ور حق دس�توري لكل مواط�ن ,وقررنا الحضور
كمواطنني مترضرين م�ن هذا القانون وليس بصفتنا
كصحفيني ،ودخلنا قاعة االنتظار ،إال أنني س�معت
املس�ؤول اتصل مع األمانة وتم إبالغه بإبقائنا أطول
م�دة ممكن�ة يف الخ�ارج حت�ى انته�اء املجل�س م�ن
مناقش�ة القانون  ..وقمت بإبلاغ الصحفيني بذلك
وقل�ت لهم هن�اك توجيهات بمنع دخولن�ا ,وحاولنا
عنوة لكنهم أخربونا بأن ترصيح الدخول سيصل بعد
دقائ�ق .وقام عرشة م�ن أفراد األم�ن يف املجلس (أمن
املجل�س الداخلي) بمنعنا م�ن الدخ�ول باصطفافهم
أمام باب املدرج ,ولم نس�تطع الدخول ,إال أن الزميل
ش�اكر الجوهري تمكن من الدخول ,وعندما انتظرنا
ولم يأت الزميل بنتيجة انسحبنا».
ويف املقابلة التي أجراها الراصدون التابعون لش�بكة
املدافعني عن حرية اإلعالم يف العالم العربي مع األمني
الع�ام ملجلس النواب الس�يد محمد الرديني وس�ؤاله
عن هذه الحادثة ,أوضح بأن «رئاسة املجلس لم تمنع
أي شخص من دخول القبة وحضور الجلسة ,ولم يكن
هناك أية تعليمات تتعلق بهذا الش�أن ال للصحفيني
وال للمواطنين ,والدليل أن جمي�ع الصحف واملواقع

يثير تحلي�ل هذه الش�كوى أمرين اثنين :أولهما أن
املش�تكي أك�د على أن الصحفيني املعتصمين قرروا
ً
الحق�ا وبصفتهم مواطنين ,وال يمكن القول
الدخول
ب�أن اعتصامه�م ومطالبته�م بالدخ�ول ال صل�ة لهما
بعمله�م الصحف�ي ,فالقان�ون الذي يعرتض�ون عليه
قانون ينظ�م عملهم الصحفي ويمس�هم أكرث من أي
قانون آخر .ثانيهما أن ما اتخذ من إجراءات من قبل
أمن املجلس لم يخرج عن املألوف ,فثمة تدابري أمنية
وإجرائية ينبغي استكمالها قبل الدخول إىل املجلس,
وألن الصحفيين املعتصمين ق�رروا الدخ�ول بش�كل
فجائي وغري مخطط له مس�بق ًا ,ما أدى إىل استغراق
وقت طويل قد يمنعهم من اللحاق بجلسة املناقشة.
عالوة عىل أنه س�مح للصحفيني من غري املعتصمني,
والذي�ن كان�وا قد حضروا بغي�ة تغطية املجل�س .لذا
يمكن القول بأنه ليس يسري ًا إثبات وجود انتهاك يف

وما يثب�ت ذلك أن الصحفي ش�اكر الجوهري نارش
ورئي�س تحري�ر موق�ع املس�تقبل العرب�ي ,أوضح يف
ش�كواه املؤرخة بتاري�خ  11/9/2012بش�أن الحادثة
نفس�ها أن «فجأة قررنا الدخول إىل الجلس�ة بش�كل
مفاجئ ,ودخلنا إىل مبنى االستعالمات حيث طلبوا
من�ا قائم�ة باألس�ماء الثالثي�ة لجمي�ع الحارضين
وعددن�ا أربعون ش�خص ًا ,وذل�ك ليقوموا باس�تخراج
ترصي�ح مشترك جماعي لتس�هيل دخولن�ا ,وطلبوا
من�ا االنتظ�ار ول�م يط�ل ذل�ك ,إال أن الصحفيين
ب�دأوا بالرصاخ وإطلاق هتافات تطالب بإس�قاط
الحكومة ,وإس�قاط مجلس النواب واستقالة الوزير
س�ميح املعايط�ة  ...فجاء أحد املوظفين وطلب أن
يدخل ش�خص واحد إىل الداخل للتعجيل بالطلب,
ودخلت أن�ا وأمني رس مجل�س نقاب�ة الصحفيني...
وقمن�ا بكتاب�ة رس�الة خطي�ة تتضم�ن الطل�ب
بالحض�ور إال أن أمني املجلس لم يكن يملك التوقيع
على الطلب وهو تحت القبة والجلس�ة مفتوحة...
ويف ه�ذه األثن�اء ب�دأت هتاف�ات الصحفيين ضد
املجل�س والحكوم�ة مطالب�ة بإس�قاطهما ول�م يع�د
الصحفيون راغبين باالنتظار  ...وتكلمت مع أكرث
م�ن نائ�ب بالداخ�ل أك�دوا أنه�م يرغب�ون بحضور
الصحفيين ولكنه�م خائف�ون م�ن ح�دوث ف�وىض
بالرشف�ات ،وخرج الصحفي�ون دون أن يأتي أي رد
من أمانة املجلس .ولكن يف واقع األمر هم لم يمنعونا
وإنم�ا الصحفيون خرجوا ورفض�وا االنتظار  ...وإن
م�ا قامت ب�ه أمانة املجل�س ال يخرج ع�ن أنظمتهم
ف�كل م�ن يرغ�ب بالحض�ور يج�ب أن يحصل عىل
ترصي�حدخ�ول».
واضح تمام ًا أن ما جاء يف الشكوى يصعب التثبت من
أنه مقصود أو يقصد به منع الصحفيني من التغطية,
خاصة وأن ما جرى يندرج ضمن اإلجراءات املألوفة
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اإللكرتوني�ة كانت موج�ودة من خلال مندوبيها يف
رشفات القب�ة  ...أرجح أن ما ح�دث مع املعتصمني
من الصحفيين أنهم ,وبعد بدء الجلس�ة ,بفرتة طلبوا
الدخ�ول ,وكونهم كان�وا معتصمني ف�إن أمن املجلس
ق�ام بالترصف م�ن تلقاء نفس�ه بس�بب االكتظاظ
ال�ذي حدث يف مبنى االس�تعالمات ,واإلجراء الذي
طل�ب هو إج�راء صحي�ح  100%حي�ث أن الحضور
ألي ش�خص يتطل�ب أن يق�دم هويت�ه إىل رج�ال
االس�تعالمات ,وتسجيل أس�مه ,وإصدار ترصيح له
وتفتيش�ه .وهي إج�راءات معتادة يتم إتباعها س�واء
لحض�ور الجلس�ات أم لدخ�ول املكات�ب .. .لكنن�ي
لم أعل�م بأم�ر الترصيح الجماع�ي ول�م يبلغني أحد
بوجود أية جهة أو ش�خص بالخارج بانتظار الدخول
ً
أساس�ا غري منوط بي مب�ارشة بل بموظفي
ألن األم�ر
أمن املجلس واالس�تقبال يف االستعالمات  ...فيجب
تس�جيل االس�م لغايات أمنية وحفاظ ًا عىل النظام..
أن�ا ش�خصي ًا كن�ت داخ�ل القب�ة ومش�غو ً
ال بجلس�ة
املناقشات ولم أعلم بوجود إشكاالت يف الخارج.

هذه الحالة ,وبالذات يف ظل سياقاتها وظروفها.

حرية تحت الهراوات
وليس س�ه ً
ال إثب�ات قيام موظفي املجلس باس�تغالل
هذه اإلجراءات املعتادة لعرقلة دخول الصحفيني إىل
الجلسة.

م�ع أخي اآلخر ,وهو نائب يف الربملان خالد الحياري
وق�ال له أنا غلطت م�ع أخوك .ال أعتقد أنه فعل مع
جريدة العرب اليوم كما فعل معي».

شكوى الصحفي أحمد الحياري نارش موقع وطن
ني�وز بتعرض�ه لتهديد عبر الهاتف م�ن جانب
وزير األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية
أش�ار اإلعالمي أحمد الحياري نارش موقع وطن نيوز
يف ش�كواه املؤرخة بتاريخ  28/2/2012أن موقع وطن
نيوز «نرش بتاريخ  4/2/2012خرب ًا منقو ً
ال من جريدة
الع�رب الي�وم مع اإلش�ارة لهذا املص�در ,وتلقيت يف
الي�وم الثان�ي املواف�ق  5/2/2012اتص�ا ً
ال م�ن الرقم
( )0777606001الس�اعة (ً )11
ليلا ,وقد عرف املتصل
بنفس�ه أنه وزير األوقاف عبد السالم العبادي وقال
يل»:إن الخرب املنشور عىل موقعكم خطأ» ,فأجبته بأن
ه�ذا الخرب منقول م�ن جريدة العرب اليوم وس�أنزل
تصحيح� ًا على املوقع يف ح�ال نرشته الع�رب اليوم,
فأج�اب« :أريد أن أرس�ل لك التصحي�ح ونزل الخرب
على الرئيسي وأزل الخرب الس�ابق وتعليقات�ه ,والله
ألش�تكي عليك كمان» .وبالرغم م�ن أنني لم أجادله
وكن�ت لبق ًا معه إال أنني قلت ل�ه بعد هذه الجملة:
«م�ا بصري تحكي هيك روح أحك�ي مع العرب اليوم,
ً
قائلا« :والله ألفضحك
أنا فق�ط نقلت الخرب» ,فرد
وأفضح أخوك تبع األيتام» وأغلق الخط بوجهي.

بالرغم م�ن أن ما بدر عن وزي�ر األوقاف قد يوصف
بأنه غري مقنع أو غري الئق مع الصحفي الحياري ,إال
أن فعله ال يشكل انتهاك ًا بموجب القانونني األردني
وال�دويل ,فهذا الفعل ال يش�كل تعدي� ًا أو قدح ًا أو ذم ًا
بحس�ب قانون العقوبات األردن�ي .ويصعب القول
كذل�ك ب�أن مجرد االتص�ال والتهديد بالش�كوى عن
خبر صحفي ,يش�كل انته�اك ًا للم�ادة ( )19من العهد
ال�دويل الخاص بالحقوق املدنية والسياس�ية ,خاصة
وأن الوزي�ر لم يبدر عنه أكرث مم�ا قاله عىل الهاتف
وال يعد ذلك تهديد ًا باملعنى القانوني والحقوقي.

واس�تطرد الحي�اري مضيف� ًا أن�ه «يف الي�وم الت�ايل
 ,6/2/2012اتصل�ت بالديوان امللكي مع عالء الزيود
(أعتق�د أن�ه نائ�ب أمج�د العضايلة) ,فق�ال يل« :إن
هذه ثاني ش�كوى تأتي عىل الوزير نفسه من صحفي
خالل أس�بوع .كما اتصلت مع وزي�ر اإلعالم راكان
املج�ايل واش�تكيت عليه ,فطلب مني أن ال اش�تكي
عليه بشكل رسمي وهو سريى املوضوع ,واتصلت مع
محمد نور الرشيدة أمني عام رئاس�ة الوزراء وأخربته
باملوض�وع ,وكما علمت من أخ�ي أن العبادي اتصل
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وله�ذا الس�بب كان الق�رار بش�أن هذه الش�كوى هو
الحف�ظ لعدم وج�ود انته�اك فعيل لحقوق املش�تكي
وحرياته .وذلك بالرغم من أن الشبكة تعتقد أنه كان
ينبغ�ي عىل الوزير أن يتعامل بأريحية ولياقة وهدوء
م�ع الحياري أو أن يكتف�ي بحق الرد ،وبأنه ال رضورة
لالتصال واالعرتاض بهذه الطريقة املتشنجة.
ش�كوى الصحفي محم�د عضيبات م�ن املدينة
نيوز بتكسري كامريته وإعاقة عمله
جاء يف ش�كوى الصحفي محم�د عضيبات من موقع
املدينة نيوز ,واملؤرخة بتاريخ  ,17/9/2012أنه» أثناء
قيامي بتاريخ  8/6/2012بتغطية اعتصام للمعارضة
يف محافظ�ة ج�رش ,حصل احتكاك بين املعتصمني
م�ن املعارض�ة وبين مجموعة م�ن املواالة ,ث�م تطور
األم�ر إىل ع�راك باأليدي ,م�ا أدى إىل تدخل الدرك.
وأثن�اء محاولت�ي اله�روب م�ن املكان (س�احة بلدية
جرش الكربى) ,وكنت قد قمت بحمل الكامريا التي
كن�ت أضعه�ا عىل املنص�ب الثالث�ي للتصوير عىل
ظهري ,وركيض برسعة أسوة بغريي من املوجودين يف

بالرغم من أن ش�كوى عضيبات تتسم بأن فيها نوع ًا
م�ن التسلس�ل والتواف�ق ,إال أن الظ�روف املحيط�ة
بالحال�ة من قبيل تعذر التع�رف عىل املعتدي ,واألهم
أن ك�ون االعت�داء مقص�ود ًا لذات�ه أو أن�ه ع�ريض
وبس�بب التدافع ,ولعدم وجود أدلة تشري إىل ذلك أو
ت�دل عليه دفعت إىل حفظ الش�كوى .عالوة عىل أن
املشتكي نفسه قرص يف تقديم شكوى أو حتى توثيقها
بتاريخ وقوعها ,ما أدى بالنتيجة إىل استحالة تقديم
إجابات عىل املسائل املذكورة.
ش�كوى الصحف�ي إبراهيم أبوزين�ة من جريدة
الدستور بشأن تحطيم زجاج سيارته
أوض�ح الصحف�ي إبراهي�م أب�و زينة مراس�ل جريدة
الدستور يف محافظة الزرقاء يف شكواه املؤرخة بتاريخ
 12/6/2012أن�ه «للمرة الثاني�ة ,أقدم مجهولون عىل
تحطي�م زجاج س�يارتي الخلف�ي وهي داخ�ل الكراج
العائ�د يل ,وذل�ك ي�وم  ,5/6/2012ولم يت�م رسقة أي
يشء م�ن الس�يارة ,مم�ا جعلني أش�ك يف أن الحادثة
مقص�ودة من أج�ل االنتقام ال أكثر .وقمت عىل أثر
ذل�ك بتقديم ش�كوى ل�دى رشط�ة الزرق�اء ,وقمت
بإبالغ املحافظ ومدير الرشطة حيث قامت الرشطة
بأخذ البصمات عن الس�يارة لتسجيل الحادثة .كما
س�جلت الش�كوى ض�د مجه�ول» .وأض�اف أبوزينة
«بأنن�ي قمت بكش�ف قضي�ة القبض على عصابة

وبع�د مراجع�ة ودراس�ة الش�كوى ,تبين أن هن�اك
معلوم�ات ينبغ�ي اس�تكمالها ,ما دف�ع الراصدين يف
الش�بكة إىل الرج�وع ثاني�ة على املش�تكي للحصول
عليه�ا .وقد أضاف أبو زينة يف ه�ذا الصدد أن كراج
منزله الذي كانت فيه الس�يارة ه�و الكراج الداخيل
لبيته ,والكراج يوجد أمام حديقة املنزل ولكن بإمكان
أي ش�خص الدخول إىل الكراج يف الليل وهو ال يعرف
زم�ن أو وق�ت ارتكاب الفع�ل ألنه عندما اس�تيقظ
يف الصباح وذهب إىل س�يارته وجد زجاجها مكس�ور ًا
صباح يوم .5/6/2012
إن املعلومات املتاحة يف هذه الش�كوى بعد استكمال
إجراءات الرصد املمكنة بش�أنها دلت عىل استحالة
معرف�ة املتورطين باالعت�داء ,وأس�بابه والصلة بينه
وبني العمل الصحفي للمش�تكى .فربما كان س�بب
االعتداء شخصي ًا ,أو جنائي ًا ,أو مقصود ًا ألن املشتكي
صحفي .وليس هناك ما يسمح مطلق ًا بالقطع بسبب
االعتداء وصلته بأي نشاط صحفي قام به أبو زينة.
ولهذا السبب بالذات جرى حفظ الشكوى.
ش�كوى الصحفية نور عزالدين اش�تيه مدونة
الفيدي�و وطالب�ة الصحاف�ة بتعرضه�ا لتهديد
ومضايقات بسبب نرش فيديو عىل اليوتيوب
يف ش�كواها الت�ي تقدم�ت به�ا إىل ش�بكة «س�ند»,
أش�ارت مدونة الفيدي�و والطالبة بكلي�ة الصحافة/
جامع�ة الريموك ن�ور الدين اش�تيه إىل «إنني مدونة
فيديو ,وقمت بتصوير ( )3حلقات من برنامج اسمه
(كلم�ة واح�دة) تحت العناوي�ن ا ّ
التية )1 :الس�نافر
الخن�ارش )2 ,اللبس يف الجامعة )3,اإلرضاب العام يف
جامعة الريموك .وأنها «بتاري�خ « »17/11/2012بعد
بث الحلقة الثالثة التي تتحدث عن اإلرضاب العام
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الس�احة ,شعرت بش�خص يرضبني من الخلف وقام
بخط�ف الكامريا م�ن املنصب ورميها أرض� ًا ,ما أدى
إىل تكسيرها .ولم أتمكن من معرفة املتس�بب ولم أر
أي ش�خص مح�دد ألن الجميع كان يح�اول الهروب
من الدرك ,ولم أتقدم بش�كوى أمنية .ولم أتمكن من
تصوير ما حصل بس�بب تدافع املعتصمني وهروبهم
عند حضور الدرك ,وأنا نفيس قمت باليشء نفس�ه.
وال يوج�د ش�هود عىل الواقع�ة ولم يكن هن�اك زمالء
معه».

تتاج�ر بالنفاي�ات الطبي�ة يف مستش�فى الزرق�اء
الحكومي».

حرية تحت الهراوات
يف جامع�ة الريموك بتاري�خ  15/11/2012عن طريق
ش�بكة التواصل االجتماعي الفيس�بوك واليوتيوب,
تلقي�ت تهديدات وإس�اءات من خلال التعليقات
عىل الفيديو .كما تم إبالغ أحد أقاربي بالجامعة أنه
س�يتم التعرض يل إذا لم يتم مس�ح الفيديو  ...وتلقى
أهيل اتصا ً
ال هاتفي ًا من ش�خصية تتصل معنا بقرابة,
وه�و مس�ؤول طل�ب من�ي ح�ذف الفيدي�و وأنه قد
يتسبب بمشاكل يل يف الجامعة».
وقد أوضحت الراصدة التي قامت بتنظيم الشكوى
بع�د أن قام�ت بجم�ع املعلوم�ات الخاصة به�ا ,أنه
جرى حذف الفيدي�و يف نفس اليوم الذي تلقت فيه
الش�بكة الشكوى ,ولهذا الس�بب لم تتمكن الراصدة
وغريه�ا من الراصدي�ن من مش�اهدته ,باإلضافة إىل
التعليق�ات الت�ي أدرج�ت مع�ه ,وربما كان س�بب
الح�ذف هو الضغ�وط التي تعرضت له�ا املدونة من
قب�ل إدارة الجامع�ة ألنه�ا كان�ت تدع�و بالفيدي�و,
وحسب ما أكدته املشتكية أثناء مقابلتها من جانب
الراص�دة ,أنه�ا كان�ت تدع�و طلاب الجامع�ة إىل
العصيان واالعتصام احتجاج ًا عىل رفع األسعار.
كم�ا أكدت الراصدة أثناء مقابلتها من قبل الراصدة
أنها لم تتلق أي اتصاالت عىل هاتفها أو هاتف منزلها
بم�ا يفيد التهديد الرصي�ح ,وإن ما تلقته والدتها هو
اتصال من أحد أقاربها الذي كان له منصب سيايس,
وطلب من والدتها إقناع ابنتها بحذف الفيلم وإلغاء
فك�رة االعتصام ألنها س�وف تتس�بب بمش�كلة لها
من قبل إدارة الجامعة .وقالت يف هذا الس�بب« :إن
النظام الداخلي لجامعة الريموك يفيد يف أحد مواده
بأن�ه ال يحق ألي طال�ب الدعوة لتوقي�ف الدوام أو
العصيان ألي سبب .وهذا ما دعا قريبنا إىل االتصال
وتحذيري من مغبة االستمرار».
تثير ه�ذه الش�كوى بالنس�بة إىل عملي�ة رص�د
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االنتهاكات وتوثيقها من جانب الشبكة مسألة رصد
االنته�اكات التي تطال املدونين وليس اإلعالميني
املهنيين أو الحرفيني ,فالش�بكة م�ا زالت إىل اآلن ال
ترص�د س�وى االنته�اكات الت�ي تط�ال اإلعالميني
الذي�ن يمتهنون اإلعلام ويلتزم�ون بضوابط العمل
ً
مهني�ا ,أم�ا املدون�ون ,ف�إن ما يق�ع عليهم
اإلعالم�ي
م�ن انته�اكات ليس مح�ل رصد وتوثي�ق من جانب
الش�بكة دون أن يعن�ي ذل�ك أنها ليس�ت انتهاكات
لحري�ة ال�رأي والتعبير والنشر ,وم�ع علم الش�بكة
بأن بع�ض املنظمات العاملية العامل�ة يف مجال رصد
وتوثيق االنتهاكات التي تقع عىل اإلعالم ،أضحت
تش�مل يف عملي�ة الرصد التي تقوم به�ا االنتهاكات
التي تقع عىل املدونني عىل أس�اس أنها باتت تتبنى
مفهوم ًا واس�ع ًا للصحفي هو أن�ه كل من يزود املجتمع
بمعلومة .ولكن الشبكة تراه مفهوم ًا واسع ًا قد ال يصح
لها أن تأخذ به يف ظ�ل الظروف واإلمكانات املتاحة
لها.
كم�ا أن الش�كوى املذك�ورة ال تتضم�ن يف الواق�ع
تهدي�د ًا أو اعت�داء على حرية اإلعلام ,فلم يتعرض
أحد للمش�تكية وكل ما حصل هو أن قريب ًا لها اتصل
بوالدته�ا ينصحه�ا برف�ع الفيدي�و ,فله�ذا الس�بب,
ولكون املش�تكية ليس�ت إعالمي�ة وال صحفية جرى
اتخاذ قرار بحفظ االس�تمارة وعدم السري بإجراءات
متابعتها.
ش�كوى الصحف�ي إسلام صوالح�ة من جراس�ا
نيوز بتعرضه العتداء الكرتوني
يف شكواه التي تقدم بها بتاريخ  6/10/2012إىل شبكة
«سند» ,أشار الصحفي إسالم صوالحة من جراسا نيوز
إىل أن�ه تعرض بتاري�خ « 5/10/2012إىل اعتداء عرب
صفحات مش�بوهة عىل موقع التواص�ل االجتماعي
الفيسبوك ,حيث قام القائمون عىل تلك الصفحات
برتكيب ص�ورة قديمة يل أثناء مش�اركتي يف إحدى

الفعالي�ات يف وس�ط البل�د مرفقة بعبارات مس�يئة,
ادعى مفربكوها بأنها التقطت يل بتاريخ 5/2/2012
خلال فعالي�ة اإلخ�وان املس�لمني يف س�احة الجامع
الحس�يني ,وس�محت إدارة تل�ك الصفح�ات الت�ي
تحمل إحداها اسم املخابرات األردنية ,بالتعليق عىل
الصورة بعب�ارات جارحة بحقي وبحق عائلتي وأفراد
أرستي».

رغم أن هذه الشكوى تنطوي عىل انتهاك ,فقد ارتأت
الش�بكة أن تعرضه�ا ضم�ن الش�كاوى ملعالجة بعض
الجوانب التي تخص الشكاوى ,وضمن االنتهاكات
لتحليل طبيعتها وأسبابها.
ففيما يخ�ص الجوانب املهمة املتعلق�ة بتحليلها من
حي�ث أنها ش�كوى ,فإنها تثري مس�ألة االلتباس بني
صفة الصحفي وصفة الناش�ط السيايس .وواضح من
هذه الشكوى أن صفة الصحفي هي الدافع األسايس
لالعتداء الذي لحق باملش�تكي ,فالهجوم اإللكرتوني
واإلس�اءة لصوالحة ترتبط بش�كل وثيق وال لبس فيه

يض�اف إىل م�ا س�بق أن وج�ود إسلام صوالح�ة يف
االعتصام أو املظاهرة ارتبط بالصفتني مع ًا الصحفي
والناشط السيايس ,أي أنه كان موجود ًا يف االعتصام
عىل أس�اس تغطية الحدث واملشاركة فيه .ويف حالة
كهذه ,يتوجب التعامل مع الشكوى انطالق ًا من صفة
الصحفي بالرغم من أن األصول املهنية تستدعي أن ال
يجمع اإلعالم�ي أو الصحفي بني صفته الحراكية أو
السياس�ية .ولكن ألغراض الرصد والتوثيق ولضمان
أكرب قدر من الحماية لإلعالميني ,ارتأت الشبكة أن
تفسر الحاالت املماثلة لحالة صوالحة بش�كل ضيق
ال بش�كل واس�ع ألن الغاي�ة املرتبط�ة بمس�ائل رصد
وتوثي�ق انتهاكات الحقوق والحريات هي الحماية,
وله�ذا الس�بب لم يت�م حفظ ه�ذه الش�كوى وجرى
التعامل معها كحالة تتضمن انتهاك ًا وسيتم عرض ما
انطوت عليه من انتهاكات ضمن واقع االنتهاكات
يف األردن.
على أي ح�ال ,فإن الدرس املس�تفاد من ه�ذه هو أنه
ألغ�راض الرصد والتوثيق يتم التعامل مع الش�كاوى
الت�ي يجم�ع فيه�ا الصحف�ي بين عمل�ه الصحف�ي
ونش�اطه الس�يايس على أنه�ا ش�كاوى ذات طاب�ع
صحف�ي ما لم يكن الصحفي قد أثار بس�لوكه الحالة
املسببة لالعتداء عليه.
ش�كوى الصحف�ي إبراهيم القييس م�ن جريدة
الدس�تور بش�أن عب�ث يف مق�ال ل�ه م�ن قب�ل
«الرقيب» جعله عرضة للتهديد
يف شكواه التي استقبلتها شبكة «سند» ,ذكر الصحفي
إبراهيم القييس من جريدة الدس�تور اآلتي« :كتبت
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صوالحة اس�تند يف ش�كواه على مطالب�ات قانونية
مح�ددة ,فج�اء يف ش�كواه «فإنن�ي أرغ�ب يف توثيق
االعتداء والتقدم بطلب ملقاضاة القائمني عىل تلك
الصفح�ات  ...وفق قانون جرائ�م أنظمة املعلومات
الذي جاء يف املادة (/12أ) منه «كل من قام باالعتداء
عىل املبادئ واألخالق العامة والقيم الدينية أو حرمة
الحياة الخاصة عن طريق استخدام شبكة املعلومات
أو أي نظ�ام معلومات�ي يعاقب بالحب�س مدة ال تقل
ع�ن س�نة أو بغرام�ة ال تقل ع�ن ( )1000أل�ف دينار
وال تزي�د ع�ن ( )5000خمس�ة آالف دين�ار أو بكلت�ا
هاتني العقوبتني» .كما أطلب االستفس�ار من دائرة
املخاب�رات األردني�ة عربك�م ,إذا أمك�ن ,ع�ن عالقة
الدائ�رة ببعض الصفحات التي تحمل اس�مها والتي
قامت باإلساءة يل».

بعمل�ه الصحف�ي ,فم�ا نشر عن�ه ,وما كتب بش�أنه
واإلساءة التي نالته سببها نشاطه الصحفي يف موقع
جراس�ا نيوز اإلخباري ,وباعثها التش�كيك بشخصه,
وبمهنيته وبمصداقيته.

حرية تحت الهراوات
مقال�ة لنرشه�ا ي�وم  6/4/2012يف زاويت�ي اليومي�ة
املوج�ودة على الصفحة األخرية يف ملح�ق دروب من
جريدة الدس�تور ,وه�ي مقالة متعلق�ة باحتجاجات
موظفي أمانة عمان .وقدمت معلومات عن مرتشني
يعمل�ون يف مج�ال اإلعلام ,تلق�وا رش�اوى م�ن أجل
الفاس�دين يف أمان�ة عم�ان .فق�ام املح�رر ,وتح�ت
هاج�س الرقاب�ة الذاتي�ة أو بتوجي�ه م�ن جه�ات,
بش�طب بعض املعلومات وإضافة عبارات من عنده
عىل مقالتي ,مما أدى إىل إساءة للموظفني املحتجني,
األم�ر الذي جعله�م يطلق�ون التهديدات لش�خيص
وينفذون اعتصام� ًا ضدي أمام مبنى الجريدة .علم ًا
ب�أن الجريدة ومس�ؤوليها لم يعتذروا ع�ن الخطأ ولم
يبلغوني بأي إجراء أو يسألوني ,وذلك حماية للمحرر
الذي ارتكب الخطأ».
تثير هذه الش�كوى عدد ًا من املس�ائل التي تس�تحق
الرتكيز عليها والتوقف عندها من وجهة نظر ش�بكة
املدافعين عن حري�ة اإلعالم يف العال�م العربي ,فهي
تتعل�ق بم�ا يس�مى الرقاب�ة املس�بقة والتدخالت يف
املواد اإلعالمية التي س�تنرش .والعامل الفاصل للقول
بوج�ود انته�اك يف هذه الح�االت هو معي�ار املهنية,
فالتدخ�ل املهن�ي ال�ذي يه�دف إىل التأكي�د على
املصداقي�ة والحفاظ عىل أص�ول وأخالقيات العمل
اإلعالم�ي والصحف�ي ال يع�د انته�اك ًا .ويف الواق�ع,
يقضي غي�اب املدون�ات املهني�ة داخل املؤسس�ات
الصحفي�ة إىل صعوب�ة الب�ت بمثل هذه الش�كاوى.
فربم�ا كان الدافع وراء التغيري يف املادة املنش�ورة هو
جعلها أكرث مهنية ولدفع املسؤولية عن املؤسسة التي
تص�در الجري�دة .وربم�ا كان باعث�ه تدخلات غري
مهني�ة .ففي ظل الغياب الكام�ل للمدونات املهنية,
قد يصعب إعطاء رأي يف هذا النوع من الشكاوى.
وترى الش�بكة كذلك أن إثبات الرقابة املس�بقة غري
املهنية ,للس�بب املذكور أعاله ,هي أمر عسير وليس
متاح� ًا بس�هولة ,األمر الذي حدا إىل حفظ الش�كوى
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وعدم السري بإجراءات متابعتها.
ش�كوى الدكت�ور زكريا الش�يخ رئي�س مجلس
إدارة قن�اة الحقيق�ة الدولية من قي�ام جماعة
اإلخ�وان املس�لمني بط�رد من�دوب القن�اة م�ن
املسرية التي نظمتها بتاريخ 5/9/2012
يف الشكوى املؤرخة بتاريخ  8/10/2012من اإلعالمي
الدكت�ور زكري�ا الش�يخ رئي�س مجل�س إدارة قن�اة
الحقيقة الدولية ,بتاريخ « 5/9/2012لم أكن موجود ًا
ضم�ن فريق القناة الذي كان يغطي مسيرة اإلخوان
املس�لمني وإنما كنت برفقة رئيس التحرير األس�تاذ
مروان ش�حادة واألس�تاذ عدن�ان بداري�ن وآخرين يف
املكتب ,وكنا نتابع ما يقوم به فريق العمل يف تغطية
فعاليات املسيرة  ...وقد وزعت فريق عمل الحقيقة
الدولي�ة إىل ف�رق عم�ل لتغط�ي املسيرة يف األماكن
املختلف�ة التي تتوزع فيها بما يف ذلك منطقة الجامع
الحس�يني .وبعد أن تم تركي�ب مايكروفون الحقيقة
الدولية عىل املنصة ,قام املنظمون بإزالة املايكروفون
وال�دوس علي�ه بعد أن ردد املتظاهرون «ش�يل ,ش�يل
الحقرية» وقام بادي الرفايعة وهو من منظمي املسرية,
بأخذ شعار الحقيقة الدولية ووضعه يف الجيبة بحسب
الص�ور التي ت�م التقاطها ,وصف�ق ل�ه املتظاهـرون.
ويف هــ�ذه األثنــاء نــزل املص�ور محمــد جربيــل
م�ن القنــاة م�ن مكــ�ان اجتمــع في�ه الصحفيون
واملص�ورون ألخذ املايكروفون فل�م يتمكن من ذلك».
وأضاف الشيخ أنه تلقى اتصا ً
ال بالتهديد منذ بداية
املسيرة ألن الحقيق�ة الدولية كتبت خبر ًا مفاده أن
املسيرة بدأت بحوايل ( )4آالف متظاهر ,األمر الذي
ل�م يعج�ب املنظمين ,وأن ش�باب حرك�ة اإلخ�وان
املس�لمني ب�دأوا بمهاجم�ة الحقيق�ة الدولي�ة على
مواقع التواصل االجتماعي لقيامها ببث هذا الخرب.
ونوه الش�يخ إىل أن س�الم الفالحات قال للمنظمني:
«عيب عليكم رجعوا لهم املايكروفون».

أم�ا املص�ور محم�د الش�يخ ,فق�ال أن�ه «كن�ت يوم
الجمع�ة عند مكان مرتفع اخت�اره املصورون لتثبيت
كامرياتهم ,وأن أحد األش�خاص من منظمي املسيرة
قال له :أنت تمثل أية جهة ,رغم أنه شاهدني مرتدي ًا
لباج الحقيقة الدولية .وعاد وس�ألني مرة أخرى :من
أي�ة قن�اة أنت؟ وعن�د وقويف على م�كان التصوير,
سمعت هتافات عىل قناة «يا حقرية ,يا حقرية ,هاي
قناة املخابرات ,هاي قناة الفتنة».
ونزلت من مكاني املرتفع ألخذ املايك واللوجو ألنهما
عه�دة علي ,وعن�د ذهابي للس�تيج ,وجدت�ه محاط ًا
باملنظمين الذين رفض�وا إعطائي املاي�ك ,ورضبني
أحد املنظمني عىل صدري وقال يل« :إذهب بعيد ًا»,
فهربت عند الرشطة وسمعت أحد األشخاص يقول:
«شوف لك قناة محرتمة إشتغل فيها بدل هذه القناة
الحقرية».
أما الصحف�ي نايف املعاني فأكد أن «أحد املنظمني
ق�ال يل أن�ت كاذب ,وقناتك كاذب�ة ,كيف تثبت

كم�ا التق�ى راص�دو الش�بكة اإلعالمي�ة رن�ا زعرور
للتحق�ق من وقائع الش�كوى بصفتها كانت حارضة,
فأوضحت أنها كانت موجودة أثناء املسرية ,وسمعت
هتاف�ات ض�د قن�اة الحقيق�ة الدولي�ة مفاده�ا «ي�ا
حقرية ,يا حقرية» ,وألنها كانت بعيدة عن الستيج لم
تر الدوس عىل املايك أو أي يشء آخر.
فيم�ا أكد الناش�ط هش�ام الحيص�ة أنه ش�اهد أحد
املنظمين يزي�ل (مايك) قن�اة الحقيق�ة الدولية عن
بناء عىل هتافات الجمهور للمطالبة بإبعاد
الس�تيج ً
القن�اة ولكن�ه لم يش�اهد واقعة الدوس على املايك.
وه�ذا ما أكدت�ه الصحفية من�ار الزعب�ي للراصدين
عند سؤالهم عن الحادثة.
يتضح من تحليل هذه الشكوى وسياقاتها أن الجهة
الت�ي طالب�ت باس�تبعاد القن�اة ومنعها م�ن تغطية
فعالي�ات املسيرة ه�ي املعتصم�ون واملتظاه�رون
أنفس�هم وبش�كل جماع�ي العتقاده�م واتهامهم لها
بأنها قناة مخابراتية وتتبنى املواقف الرس�مية ,أي
أن الجه�ة املطالبة بمنع القناة من التغطية ليس�ت
مح�ددة أو معين�ة بال�ذات ألنه�ا تتمث�ل بعم�وم
جمه�ور املتظاهري�ن أو املعتصمني .علاوة عىل أن
م�ا تلف�ظ به الجمه�ور بحق القناة يعبر عن موقف
ورأي عم�وم الجمه�ور بالقناة رغم م�ا تنطوي عليه
األلف�اظ املس�تخدمة من إس�اءات بحقه�ا .كما أن
ه�ذه الهتافات املناوئة للقناة لم تكن بتحريض من
املنظمين.
أما فيما يخص قيام املنظمني بإزالة مايكروفون القناة
من املنصة ,فقد جاء اس�تجابة منهم ملطالبة الجمهور
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األردن

وبع�د أن تلقى راصدو الش�بكة هذه الش�كوى ,قاموا
بإج�راء املقابالت مع الش�هود ,حي�ث ذكر اإلعالمي
م�روان ش�حادة رئي�س التحري�ر يف قن�اة الحقيق�ة
الدولية أن« :فريق عمل الحقيقة الدولية كان يرتدي
سترات مكتوب عليها الحقيق�ة الدولية .إضافة إىل
ارتداء باج�ات تدل عىل هويتهم .وأنه أثناء تركيب
الكاميرات ,ج�اء أح�د منظم�ي املسيرة إىل املصور
محمد الش�يخ وقال له :م�ن أنت؟ومن أية جهة؟ فإن
م�ن حقن�ا اختيار الجه�ات الت�ي تغطي أنش�طتنا.
فأجاب املصور« :مش ش�غلك ومني حرضتك عش�ان
تمنعن�ي .كم�ا طلب أحد األش�خاص م�ن الصحفي
يف القن�اة ناي�ف املعان�ي أن يخل�ع سترته املكتوب
عليه�ا الحقيقة الدولية ألنها ال ترشفه وال ترشف أي
أردني».

أن ع�دد املتظاهري�ن ( )4آالف» ,وأض�اف املنظ�م
«إن ش�اء الله س�تكونون من الفلول ,فأجبته بسطار
النظام عىل رأس�ك ولحيتك».

حرية تحت الهراوات
وعم�وم املعتصمني ولم يكن نس�بة هذا الس�لوك إىل
جماعة اإلخوان املسلمني ألن أحد قيادات الجماعة
وهو الش�يخ سالم الفالحات طالب املنظمني بإعادة
املاي�ك للقن�اة ,علاوة على أن املنظمني ل�م يخرجوا
فريق القناة من مكان املسرية.
على أية ح�ال ,تنطوي هذه الش�كوى على انتهاك
فردي بحق صحفيي القناة صدر عن بعض املنظمني,
ولك�ن عملي�ة جم�ع املعلومات ل�م تف�ض إىل معرفة
الفاعلين ولم يتمكن أي من الذين قابلهم الراصدون
من تحدي�د هويته�م أو أي أوصاف دال�ة عليهم .أما
فيما يتعلق بهتافات جمه�ور املعتصمني ضد القناة,
فرغ�م أنه�ا مس�يئة للقناة ولك�ن يصعب نس�بة هذه
اإلساءة إىل جهة معينة أو محددة بالذات .وقد أدت
هذه املعطيات إىل حفظ الشكوى الستحالة التوصل
إىل املعتدين وألن شطر ًا من اإلساءة لم يصدر من جهة
قابلة للتعيني.
شكوى الصحفي طارق منصور الحايك بتعرضه
ي�وم  11/11/2012إىل تهدي�د بالقت�ل ول�ذم
وقدح أثناء مشاركته باعتصام
جاء يف ش�كوى الصحفي طارق الحاي�ك أنه« :أثناء
قيام�ي بتنفيذ اعتصام أمام رئاس�ة ال�وزراء صبيحة
يوم األح�د املواف�ق  ,11/11/2012تعرض�ت للتهديد
بالقت�ل والذم والقدح من قبل أحد األش�خاص الذي
كان يقود س�يارة تحمل لوحة رق�م  ,11/73703حيث
توقفت الس�يارة بجانبي وقام السائق بشتمي بكالم
بذيء ,وأش�هر مسدس� ًا يف وجهي وطلب مني مغادرة
املكان .فقمت بالذهاب إىل دورية النجدة وس�ألتهم
ع�ن أقرب مرك�ز أمني لتقديم بالغ بحق�ه ,فأبلغوني
بالتوجه إىل مركز أمن زهران وقاموا عىل الفور بإجراء
اتص�ال هاتف�ي ,حضر بعده أح�د األش�خاص الذي
ادع�ى أن�ه من�دوب رئاس�ة ال�وزراء وأخ�ذ تفاصيل
الواقعة مع بياناتي الش�خصية .وعندما توجهت إىل
املركز األمني ,وجدت هذا الش�خص قد سبقني إليه
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وأدخلني هو بنفس�ه إىل رئي�س املركز األمني لريفض
األخري قبول ش�كوى مني وطالبني برضورة الذهاب
إىل جهات قضائية إلحضار إذن بالتحقيق بالشكوى,
األم�ر الذي فهم�ت منه أن�ه محاولة لعرقل�ة تقديم
شكوى».
يس�تخلص م�ن ه�ذه الش�كوى أن الصحف�ي ط�ارق
الحاي�ك ل�م يك�ن يم�ارس أي نش�اط إعالم�ي ,ول�م
يك�ن يقوم بتغطي�ة فعاليات االعتص�ام .كما أنه لم
يجمع بني صفتي الصحفي والناش�ط السيايس أسوة
بالصحفي إسلام صوالحة كما ورد سابق ًا ,ولكنه كان
مشارك ًا يف االعتصام بصفته ناشط ًا سياسي ًا فحسب.
ولهذا السبب جرى حفظ الشكوى .وال يعني حفظها
أنها ال تتضمن انتهاكات لحقوق الحايك اإلنسانية,
ولكنه�ا حفظت من جانب برنامج»س�ند» ألن صفة
الصحف�ي عن�د وق�وع الفع�ل لم تك�ن متواف�رة بحق
الحايك.
شكوى الصحفي خالد فخيدة من موقع أحكيلك
بشأن رسقة مكاتب املوقع وأجهزة البث
أوضح الصحفي خالد فخيدة نارش املوقع أن مكاتب
موق�ع أحكيل�ك اإللكرتون�ي «تعرض�ت ي�وم األحد
املواف�ق  4/11/2012إىل الرسق�ة م�ن قب�ل مجهولني.
وتفاصيل القضية أنه يف تمام الس�اعة الخامس�ة من
فج�ر ي�وم األحد ,دخ�ل مجهول إىل مكت�ب أحكيلك
ورسق أجه�زة الب ت�وب بما فيها م�ن أجهزة البث
الرئيس�ية .وتقدر قيم�ة املرسوقات بنح�و ( )5آالف
دين�ار ,وم�ع أن اللص دخ�ل إىل مكتب وزي�ر العدل
األسبق سليم الزعبي ,وكذلك مكتب دكاك للسياحة
والسفر املجاورين ملكتب «أحكيلك» ,إال أنه لم يرسق
سوى دفرت شيكات من مكتب الزعبي...والغريب أن
اللص لم يرسق سوى أجهزة الكمبيوتر وأجهزة البث
الخاصة بفضائية أحكيل�ك اإللكرتونية التي كانت
سترى الن�ور مطلع الع�ام املقبل م�ع أن املكتب فيه

أجه�زة كهربائية .وقد حرض رج�ال البحث الجنائي
وأجروا الالزم وال زال البحث جاري ًا عن الفاعل».

واقع االنتهاكات الماس���ة بالحريات اإلعالمية
وبحقوق اإلعالميين في عام :2012
تمك�ن برنام�ج «عين» لرص�د وتوثي�ق االنتهاكات
الواقع�ة على الحري�ات اإلعالمي�ة التاب�ع لش�بكة
املدافعني عن حرية اإلعالم يف العالم العربي «س�ند»
م�ن التحقق من وقوع عدد م�ن االنتهاكات املتنوعة
املاس�ة بحقوق اإلعالميني وبالحريات اإلعالمية يف
األردن يف العام  .2012وقد توافرت للشبكة معلومات
بش�أن ه�ذه االنته�اكات من خلال الح�االت التي
قام�ت الش�بكة برصدها س�واء من خالل الش�كاوى
أو البالغ�ات أم الرص�د الذاتي .وق�د خضعت هذه
الحاالت كلها آللية النظر ،وتقيص الحقائق واملراجعة
العلمي�ة والحقوقي�ة .وم�ن بين ( )96حال�ة تلقاه�ا
الربنام�ج يف عام  ،2012تبني له أن ( )61منها تنطوي
عىل انته�اك أو أكرث يتعلق بالحري�ات اإلعالمية أو
بحق�وق اإلعالميين .وفيم�ا يأتي ج�دول يبني عدد
الحاالت الت�ي تلقاها الربنامج والش�كل الذي تلقى
فيه الربنامج هذه الحاالت وعدد االنتهاكات املقابل
لكل ش�كل من هذه األشكال ،علم ًا بان هناك العديد

شكل
الحالة

العدد
الكيل

عدد
االنتهاكات

بالغ

5

3

شكوى

رصد ذاتي
املجموع

89
2

96

56
2

615

%
83%

10.5%
6.5%

100%

( 61 )5انته�اكا وق�ع على  9حق�وق معت�دى عليه�ا م�ن
حق�وق الصحفيين االنس�انية ،وه�ي م�ن اص�ل  96حال�ة
وثقه�ا برنام�ج «عين» توزع�ت بين ش�كوى وبلاغ ورص�د

أما فيما يتعلق بمصادر هذه االنتهاكات ،فقد ساوت
ش�بكة املدافعني عن حرية اإلعلام يف العالم العربي
«سند» بني االنتهاكات الصادرة عن القطاعني العام
والخاص ،وذلك ألن االتفاقيات الدولية التي تشكل
املرج�ع األول يف مج�ال حماية الحري�ات اإلعالمية
وحقوق اإلعالميني؛ تلزم الدول األطراف بأن تضمن
احرتام الحق�وق والحريات الواردة فيها وحمايتها يف
املجالني العام والخاص عىل حد سواء.
لق�د توزع�ت االنته�اكات الت�ي طال�ت الحري�ات
اإلعالمية وحقوق اإلعالميين يف األردن يف العام 2012
على أكرث من ح�ق من الحق�وق التي ترصدها ش�بكة
املدافعني ع�ن حرية اإلعالم يف العال�م العربي ،خاصة
وأن انتهاكات حقوق اإلنس�ان بما فيها حرية اإلعالم
تتس�م بطبعها وبحك�م الرتاب�ط بينها بكونه�ا متعددة
الجوانب .وقد شملت االنتهاكات التي تحقق برنامج
«عني» م�ن وقوعها يف األردن :إس�اءة املعاملة واملعاملة
القاس�ية والال إنس�انية واملهينة وحرية التعبري والنرش
واإلعلام ،واالحتج�از غير القانون�ي واالعت�داء عىل
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مما الش�ك في�ه أن الرسق�ة التي تع�رض لها مكتب
«أحكيل�ك» وفق� ًا ملالبس�اتها املوضحة يف الش�كوى,
هي جنائية محضة وليس لها أي دوافع تتعلق بالعمل
باإلعالم أو بانتهاك الحريات اإلعالمية .فالس�ارق
دخ�ل أكثر م�ن مكت�ب مج�اور ملوق�ع «أحكيلك»,
كم�ا أنه رسق دفرت ش�يكات من أحد ه�ذه املكاتب,
ول�و كان الس�ارق يس�تهدف «أحكيلك» كمؤسس�ة
إعالمي�ة ملا دخل مكاتب أخ�رى .فض ً
ال عن أن رسقة
دفرت ش�يكات تؤكد عىل أن السارق أغراضه جنائية
من دخول س�ائر املكاتب .ولهذا السبب جرى حفظ
الشكوى وعدم االستمرار بمتابعتها.

من الح�االت التي وج�د الربنامج أنه�ا تنطوي عىل
أكرث من انتهاك ألحد الحقوق اإلنسانية أو للحريات
اإلعالمية املعرتف بها:

حرية تحت الهراوات
الحرية الش�خصية لإلعالميني .ومن الالفت لالنتباه
أن الرقاب�ة املس�بقة وحج�ب املعلومات م�ا زالت من
االنته�اكات التي ترتكب رغم اتس�اع هامش الحرية
الصحفي�ة ال�ذي تزام�ن م�ع التغيرات والتح�والت
السياسية يف املنطقة بما فيها األردن ،ولكن جهود الرصد
قد انصبت باألغلب عىل االنتهاكات الجسيمة ألنها
باتت االنتهاكات األبرز واألكرث شيوعا وتكرارا .عالوة
عىل أنها لم تعد ترتكب من رجال األمن بش�كل مبارش
ولك�ن أعوان األم�ن واملتعاونني معهم ممن يطلق عليهم
«البلطجية» أصبحوا أداة مألوفة القرتاف االنتهاكات
الجسيمةبحقاإلعالميني.
وعلى أي ح�ال ،يوض�ح الج�دول اآلت�ي الحق�وق
والحريات املعتدى عليها وعددها بصورة تفصيلية:
الحق
املعتدى
عليه
الحق يف ع��دم الخضوع
للتعذيب أو ملعاملة أو عقوبة
قاسية أو ال إنسانية أو مهينة
الشخصية
ال��ح��ري��ة
واألم��������ان ال��ش��خ�صي
حريةاإلعالموالنرشوالتعبري

حق الحصول عىل املعلومات
الحق يف محاكمة عادلة

الحق يف معاملة متساوية

االحتجــاز غــري القانــوني
تحريم الدعوة إىل الكراهية
أو العنرصية أو العنف
حرمــة املمتلكــات الخاصــة

املجموع

عدد
االنتهاكات
الواقعة
عليه

%
من إجمايل
االنتهاكات

17

27.86%

7

11.5%

22

36%

3

4.9%

1
1
3

1.6%
1.6%
4.9%

2

3.3%

5

8.2%

616

100%

( 61 )6انته�اكا وق�ع على  9حق�وق معت�دى عليه�ا م�ن
حق�وق الصحفيين االنس�انية ،وه�ي م�ن اص�ل  96حال�ة
وثقه�ا برنام�ج «عين» توزع�ت بين ش�كوى وبلاغ ورص�د
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وفيما ييل ع�رض لالتجاهات التي توصلت ش�بكة
املدافعين ع�ن حري�ة اإلعلام يف العال�م العربي إىل
اس�تخالصها م�ن واق�ع االنته�اكات الت�ي قام�ت
برصدها وتوثيقه�ا يف األردن ،وأبرز تلك االنتهاكات
مصنفة بحسب الحقوق والحريات املعتدى عليها:
االتجاهات األساس���ية التي كشفت عنها
انته���اكات الحري���ات اإلعالمي���ة وحق���وق
اإلعالميين:
من املسائل الالفتة لالنتباه أن االنتهاكات الجسيمة
ما زالت ترتكب من قبل السلطات العامة يف األردن،
كما أن سياس�ة اإلفالت من العقاب مازالت قائمة.
عالوة عىل أن االنتهاكات متنوعة املصادر وتش�ارك
فيها سائر السلطات العامة ،ولكن يالحظ باملقابل يف
هذا العام ازدياد االعتماد عىل القانون كأداة لتكميم
أف�واه اإلعالميني من خلال إحالتهم إىل محكمة أمن
الدولة يف بعض الحاالت.
وكش�فت عملية رص�د وتوثيق االنته�اكات الواقعة
عىل اإلعلام واإلعالميين يف الع�ام  2012عن جملة
م�ن املس�ائل واالتجاه�ات ،والالف�ت للنظ�ر أنه�ا
ليس�ت جدي�دة وتتطاب�ق بش�كل كبري م�ع ما جرى
رص�ده يف أع�وام س�ابقة ،وبالذات م�ن جانب مركز
حماي�ة وحرية الصحفيني .فاالنتهاكات الجس�يمة
املنطوي�ة عىل االعتداءات الجس�دية والتي يقرتفها
أفراد الدرك واألمن العام مازالت تقع ،وكذلك الحال
بالنس�بة لالنتهاكات األخ�رى .وس�يتناول التقرير
املسائل املذكورة كلها عىل النحو اآلتي:
اس���تمرار ارت���كاب االنته���اكات الجس���يمة
واالعتداءات المنهجية:
اتس�مت االنته�اكات الت�ي طال�ت الحري�ات
اإلعالمي�ة وحق�وق اإلعالميني يف الع�ام  2012والتي
يش�ملها ه�ذا التقرير ،ب�أن جزءا منه�ا يندرج ضمن

االنته�اكات الجس�يمة واملنهجية؛ وه�ي انتهاكات
اتخذت شكل اعتداءات بدنية ولفظية وجسمية .

فقد تع�رض الصحفي زيد الرصايرة من موقع وس�ط
البل�د اإلخباري العتداء من نائ�ب اتهم باعتداءاته
عىل الكثريين بدني�ا ومعنويا ودعمه ما يطلق عليهم
البلطجية ،وقد جاء يف شكواه أنه بعد أن قام بتصوير
اعتداء هذا النائب عىل فتاتني ش�اركتا باعتصام يف
وس�ط البلد بتاري�خ « 6/4/2012ج�اء إيل وهو يقوم
بش�تمي وحاول أخ�ذ الكامريا مني وأثن�اء ذلك كان
يوجه يل لكمات عىل معدتي ألترك الكامريا».
أما الصحفي نضال سلامه ،فجاء يف شكواه أنه أثناء
تغطيته العتصام تضامني مع معتقيل الطفيلة بتاريخ
 31/3/2012كان الدرك يستهدفون اإلعالميني أثناء
هذا االعتصام الذي جرى يف الدوار الرابع وأكد عىل
أنه «توجه نحوي ثالثة من الدرك وهم يكيلون سيال
م�ن الش�تائم نالت ع�ريض بالرغم من إب�راز هويتي
الصحفية ،وقاموا كالعادة بإتالفها وقام احدهم بدفع
القنوة لرضبي ولكنه لم ينجح بسبب قيام دركي آخر
بدفعي والرصاخ بوجهي انقلع يا كلب من هون».
كم�ا تعرض�ت الصحفي�ة إيم�ان ج�رادات لش�تائم
بذيئ�ة وملحاول�ة االعت�داء عليه�ا ملنعها م�ن تغطية
اعتصام  6/4/2012الذي جرى يف وسط البلد ،وذلك
م�ن قبل نف�س النائب املتهم باالعت�داء عىل الزميل
زيد الرصايرة كما جاء سابق ًا.

كم�ا وق�ع الصحفي م�وىس برهوم�ة ضحي�ة اعتداء
بدني أثن�اء وجوده يف اعتصام ال�دوار الرابع بتاريخ
 ،31/3/2012وقد جاء يف ش�كواه «فاستفرد بي حوايل
 4م�ن ال�درك ملثمين تمام�ا وال يوج�د أي أس�ماء
وال رت�ب عىل مالبس�هم ،فقاموا برضب�ي عىل جنبي
وساقي برأس مدبب ،وحاولت الهرب إال أن أحدهم
لحقني ودفعني بقوة عىل جنبي فوقعت عىل األرض
وكادت أن تدوسني سيارة».
يثب�ت م�ن مجم�ل االنته�اكات الس�ابقة أن نم�ط
االنتهاكات الجس�يمة واستهداف اإلعالميني بدنيا
م�ن قبل رج�ال األمن وال�درك ،أو من قب�ل ما أصبح
يعرف بالبلطجية عىل مرأى ومس�مع من رجال األمن
أضح�ى نهج�ا ثابت�ا وراس�خا ،وباألخص عن�د قيام
اإلعالميني بتغطية االعتصامات واملسريات وأشكال
الحراك الشعبي األخرى .
وتعتقد الشبكة أن هذا االستهداف املتعمد والجسيم
لإلعالميين ال�ذي أضحى س�مة ممي�زة للتعامل مع
أي إعالم�ي يقوم بتغطية أنش�طة الحراك الش�عبي
يف األردن أم�ر خطري ،وهو ثمرة سياس�ة اإلفالت من
العق�اب الت�ي تنتهجها الس�لطات العامة وتكرس�ها
عاما بعد عام.
وم�ا يؤك�د ه�ذا االس�تهداف املتعم�د واملنهج�ي أن
املعتدين تقصدوا يف أغلب هذه االنتهاكات الضحية
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ويمكن القول بأن مصدر هذه االنتهاكات الجسيمة
الس�لطات العامة وبال�ذات األمن الع�ام ،باإلضافة
إىل انته�اكات مماثلة صدرت عن ن�واب ما زالوا يف
مناصبه�م وقد تمثلت ه�ذه االنتهاكات الجس�يمة
بضرب اإلعالميين واالعت�داء عليه�م جس�ديا،
باإلضافة إىل توجيه شتائم مهينة ومسيئة لهم .

وتعرض الصحفي حمزة املزرعاوي كذلك إىل الرضب
م�ن قب�ل بلطجية أثن�اء تغطيته العتصام يف وس�ط
البل�د بتاري�خ  ،11/1/2012حي�ث أورد الزمي�ل يف
شكواه أن «أحد البلطجية هجم عيل أمام األمن وعىل
نظرهم ،وحاول أن يرضبني عىل وجهي» ،وأن س�بب
االعتداء عليه هو اعتق�اد املعتدي ان الزميل يرغب
بتصويره لنرش صورته عىل املواقع .

حرية تحت الهراوات
ألن�ه كان ظاهرا لهم أنه إعالمي أو صحفي أو مصور،
وقام�وا باالعت�داء علي�ه يف محاول�ة منه�م إلخف�اء
الحقيقة أو حجبها.

بأن «األمن أحرضوا الرج�ل الذي تهجم عيل وقدم يل
االعتذار وقال :فك�رت بدك تصورني لتنرش صوري
عىل املواقع».

اإلف����ل����ات م�����ن ال����ع����ق����اب وان�����ع�����دام
مساءلة الجناة:
لق�د ب�دا واضح�ا للش�بكة من خالل ش�بكة «س�ند»
أن سياس�ة اإلفلات م�ن العق�اب إزاء م�ا يرتك�ب
بح�ق اإلعالميني م�ن انتهاكات ما زالت ش�ائعة يف
األردن .فالس�لطات الرس�مية عىل ما يب�دو لم تتخذ
أي�ة خط�وات حقيقي�ة أو جدية لوق�ف العمل بهذه
السياس�ة التي تنتهجها منذ سنوات طويلة والتخاذ
التدابري الالزمة إلنصاف الضحايا ومس�اءلة الجناة
ع�ن االنته�اكات الجس�يمة التي اقرتفها أش�خاص
رسميون بحق اإلعالميني أو سكتوا عنها وارتضوها .

ترى شبكة «سند» أن الحالة املذكورة تؤكد بما ال يدع
مجاال للش�ك ته�اون رجال األم�ن وتراخيهم يف وقف
االنته�اكات الجس�يمة على اإلعالميين ،واألخطر
امتناعه�م عن إجراء ما يس�توجب القانون القيام به
كالقب�ض على املعت�دي والتحقيق مع�ه وإحالته إىل
الجهات املعنية بمحاكمته عن االنتهاك الذي صدر
عنه.

وكم�ا كان الحال يف عام  2011الذي تميز بهذا النوع
من االنتهاكات فإن العام  2012شهد وقوع انتهاكات
مماثلة وعديدة ،فقد تعرض الصحفي موىس برهومة
أثن�اء مش�اركته يف اعتص�ام الدوار الراب�ع كصحفي
وناشط إىل الرضب من قبل قوات الدرك ،ما أدى إىل
إصابته بج�روح ورضوض ،ولم تقم الجهات املختصة
بالتحقيق يف الحادثة ،وال بمالحقة املش�تبه بتورطهم
به�ا ،فضلا عن أنها ل�م تهتم برفع الضرر الذي لحق
بالزميل املذكور .
كم�ا تعرض الصحف�ي حمزة املزرع�اوي أثناء وجوده
يف ساحة النخيل لتغطية مسرية (حقوق ال مكارم) إىل
هجوم أو اعتداء من قبل أحد «البلطجية» عىل مرأى
ومس�مع من رجال األمن ،وقد جاء عىل لس�ان الزميل
املزرعاوي قوله «هجم عيل أحد البلطجية وهاجمني
أم�ام األمن وعىل نظرهم ،وقتها لم أكن أرتدي سترة
الصحفيني ،لكن رجل األمن نظر يل وقال «ش�و بدك،
أروح أتذبح أنا والناس» ،واستذكر املزروعاوي كذلك
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أم�ا الصحف�ي زي�د الرصايرة ،فق�د تع�رض العتداء
جس�دي من أحد النواب عىل مرأى م�ن رجال األمن
أثن�اء تغطيت�ه العتص�ام يف وس�ط البل�د بتاري�خ
 ،6/4/2012وق�د أك�د الزمي�ل يف ش�كواه التي تقدم
بها للمرك�ز عىل «فرق الناس بيني وبينه ،وبعد ذلك
حصل�ت عىل تقري�ر طبي م�ن مستش�فى الخالدي
وبش�كوى رس�مية لدى مركز أم�ن املدين�ة» ،ويبدو
أن التحقي�ق يف ش�كواه راوح مكان�ه ول�م تتخ�ذ أي�ة
إجراءات جدية بشأنه.
وتعرض الصحفي زيد السوالقة من موقع الحرة األردن
اإلخب�اري بتاري�خ  17/2/2012إىل اعتداء بدني من
قبل مجهول ،وقد ذكر الزميل أنه «ويف تمام الس�اعة
الثامنة مس�اء وعند مدخل العمارة التي أس�كن فيها
تفاج�أت بتوق�ف س�يارة أجه�ل نوعها وخ�روج ()4
أش�خاص منه�ا وقاموا برضب�ي بعصا وقب�ل أن أفقد
الوعي بس�بب الرضب عىل رأيس قال أحد املعتدين
بدك تكتب والله للعن أبوك وأبو الكتابة».
وتالح�ظ الش�بكة يف ه�ذا الس�ياق بقل�ق ش�ديد أن
االدع�اء العام لم يتحرك من تلقاء نفس�ه للتحقيق يف
هذه االنتهاكات بغية الوقوف عىل هوية األشخاص

املس�ؤولني واملتورطين فيه�ا وإحالته�م إىل املحاك�م
املختص�ة ملحاكمتهم ومعاقبته�م ،خاصة وأن القانون
األردني يوجب يف الحاالت التي تنطوي عىل شبهة
جرمي�ة على االدع�اء الع�ام أن ينه�ض بصالحياته
واختصاصاته املنوطة به.

الطاب���ع المتعمد والمقص���ود لالنتهاكات
الواقعة على اإلعالميين:
لقد ثبت لشبكة «سند» من خالل االنتهاكات التي
قام�ت برصده�ا وتوثيقه�ا ،ويف ض�وء االتجاه�ات
متعمد
والحقائ�ق املش�ار إليه�ا أعلاه ،وج�ود نم�ط
ّ
الس�تهداف اإلعلام واإلعالميين واالعت�داء على
الحريات اإلعالمية وحقوق اإلعالميني األساسية يف
األردن .فقد كش�ف األسلوب املس�تخدم يف ارتكاب
عدد من ه�ذه االنتهاكات عن وجود ه�ذه النمطية،
تقصد املعتدون وه�م يف الغالب من رجال األمن
وق�د ّ
والدرك االعتداء على الصحفيني ورضبهم ومصادرة
مواده�م اإلعالمي�ة وكامرياته�م ملنعه�م م�ن تغطي�ة
اعت�داءات مارس�وها يف احتجاج�ات ومناس�بات
مختلف�ة ،وقد ب�دا من بعض االنته�اكات أن توجيه ًا
بالتع�رض لإلعالميني ومنعهم
مس�بق ًا لألمن والدرك
ّ
من التغطية كان قد صدر لهم.
فق�د أش�ار الصحف�ي ربي�ع الصع�وب م�ن تلفزيون

كم�ا ذكر الصحف�ي أحم�د التميمي يف ش�كواه التي
تق�دم به�ا أن�ه أثن�اء تغطيت�ه لتظاه�رة احتجاجية
بالقرب من جرس النعيمة ـ اربد بتاريخ  5تموز ،2012
كانت تستهدف االعرتاض عىل زيارة رئيس الوزراء
أصور الحادثة قامت
إىل مدينة اربد« ،وعندما كنت ّ
األجهزة األمنية باقتيادي عنوة داخل باص الش�غب
م�ع املعتقلين بالرغ�م م�ن إب�راز هويت�ي الصحفية،
ومنع�ت من اس�تخدام هاتفي النق�ال داخل الباص
وسقطت الكامريا مني أثناء دفعي إىل داخل الباص.
وقد تعامل رجال األمن مع كل من الزميل غيث التل
وزياد نصريات باألسلوب ذاته يف الحادثة ذاتها».
باإلضاف�ة إىل االنتهاكات املذكورة رصدت الش�بكة
انتهاكات أخرى تشير إىل أن استهداف الصحفيني
من قبل رجال األمن العام ليس عفوي ًا وال وليد لحظته
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تعتق�د الش�بكة ب�أن سياس�ة اإلفلات م�ن العقاب
الت�ي تتبناها الجهات األمني�ة وغريها من الهيئات
املختص�ة يف األردن إزاء االنتهاكات الجس�يمة التي
يتع�رض له�ا اإلعالمي�ون ،تس�اهم يف اتس�اع حج�م
وعدد ه�ذا النوع من االنته�اكات ،وتضع الحريات
اإلعالمي�ة يف األردن واحرتامه�ا مح�ل ش�ك .وتذك�ر
الش�بكة يف هذا الصدد بأن تصنيف األردن بالنس�بة
للحريات اإلعالمية قد تراجع بشكل ملموس بسبب
هذه االنتهاكات.

رؤيا يف الش�كوى التي قدمها لش�بكة «سند» بتاريخ
 1تم�وز  ،2012أنه «بينما كان يس�تعد إلجراء مقابلة
مع مدي�ر األمن العام بمناس�بة مؤتمر صحفي عقده
يف املرك�ز الثق�ايف امللك�ي بتاريخ  26حزي�ران ،2012
ق�ام باالقرتاب منه ألخذ اإلذن من�ه إلجراء املقابلة،
فقام أح�د مرافقي مدي�ر األمن بدفع�ي بقوة وطلب
من�ي االبتعاد  ...حاولت مرة أخرى االقرتاب إال أنه
دفعن�ي فقمت بإنزال ي�ده  ...رآني مدير األمن العام
فطل�ب مني الخروج من القاع�ة (إطلع برا!) ،فقلت
ل�ه بأنني لم أخطئ لكنه كرر ما قال فقلت له بأنني
ل�ن أخ�رج ألنني لم أخط�ئ ،عندها تق�دم باتجاهي
ع�دد من الضباط الكبار املرافقني له وحاولوا االبتعاد
بي عن مكان املالس�نة  ...تبعني الناطق باس�م األمن
الع�ام فقل�ت ل�ه أنني ل�م أخط�ئ فق�ال يل بصوت
مرتفع« :أنت تتكلم مع فريق ،فاعرف مع من تتكلم،
املص�ور وس�حب من�ه امل�ادة الفلمية
وق�ام بتهدي�د
ّ
وبعدها قالوا يل أن الباش�ا ينتظ�رك ،فرفضت تلبية
الدعوة».

حرية تحت الهراوات
بقدر ما يعبرّ عن توج�ه عام متعمد ملنعهم من تغطية
تعسف
وتوثيق ما يصدر عنهم من أعمال تنطوي عىل ّ
ومخالف�ة للقان�ون ،وبال�ذات عند قي�ام اإلعالميني
بتغطية الح�راكات الش�عبية والتظاه�رات املناوئة
للحكومة.

تتبعه�ا املؤسس�ات األمني�ة جميعه�ا إزاء أفراده�ا
وضباطه�ا الذي�ن يتورط�ون يف انتهاكات جس�يمة
لحق�وق اإلنس�ان بوجه ع�ام وللحري�ات اإلعالمية
وحقوق اإلعالميني بوجه خاص .وتجدر اإلش�ارة يف
هذا الس�ياق إىل أن مرك�ز حماية وحرية الصحفيني
س�بق وأن تن�اول سياس�ة اإلفلات م�ن العقاب يف
األردن بش�كل مفصل يف تقريره السنوي لعام ،2011
ال�ذي جاء تح�ت عن�وان «اإلفالت م�ن العقاب».
أي أن الس�لطات العام�ة واألجه�زة املتورط�ة بهذه
السياس�ة قد أخ�ذت علما بتفاصيل هذه السياس�ة
واالنته�اكات الجس�يمة التي ارتكبت م�ن جانبها
يف الع�ام امل�ايض دون أن تتح�رك ملالحق�ة الجن�اة
وإنص�افالضحاي�ا.

السلطات العامة كلها متورطة في االنتهاكات
وفي مقدمتها األجهزة األمنية:
إن االنته�اكات الت�ي وقع�ت على اإلعالميين
والحري�ات اإلعالمي�ة خالل الع�ام  2012لم تصدر
عن س�لطة أو جهة واحدة ،فقد اقرتفت من جهات
وس�لطات وهيئ�ات مختلف�ة ،كم�ا تورط�ت به�ا
س�ائر الس�لطات العام�ة ،فهن�اك انته�اكات من
قبل األجه�زة األمنية كالدرك واألمن العام ،وهناك
انته�اكات ارتكبها ما ع�رف بالبلطجية عىل مرأى
ومس�مع من الجهات األمني�ة املذكورة ،كما وقعت
انته�اكات م�ن جان�ب محافظين ،ووزراء ونواب
يف الربمل�ان ،األمر الذي يعني أن رجا ً
ال من الس�لطة
الترشيعي�ة والتنفيذي�ة ورج�ا ً
ال تابعين للجه�ات
األمنية املختلفة مشاركون بتلك االنتهاكات ،وهي
ظاه�رة تس�تحق الوقوف عندها ألنها تشير إىل أن
الرج�ال املنتمني للس�لطات العامة بات�وا يضيقون
ذرعا باإلعالم واإلعالميين وبالرقابة التي يفرضها
اإلعالم عىل مؤسس�اتهم وعىل س�لوكياتهم وأدائهم
ملهامهم.

ففي سائر الحاالت التي تنطوي عىل إساءة معاملة
وبعضها عىل انتهاكات جسيمة؛ والتي ارتكبها رجال
أم�ن أو درك ،لم يكن بمق�دور الضحايا التعرف عىل
هوي�ة الجناة من رج�ال األمن العام والدرك بس�بب
إخف�اء أرقامه�م وأس�مائهم ،كم�ا أن مديرياتهم رغم
علمه�ا بعدد من ه�ذه االنتهاكات لم تق�م بالتحقيق
أي منه�ا بهدف مس�اءلة املش�تبه بارتكابهم لهذه
يف ٍ
وجزائي� ًا .وتؤكد الش�بكة عىل
تأديبي� ًا
االنته�اكات
ّ
ّ
أن اإلج�راء الواج�ب اتخ�اذه يف ه�ذه الحال�ة إجراء
تحقيق مس�تقل يفيض إىل مساءلة من يشتبه بتورطه
باالنتهاك.

وإذا كان�ت س�ائر الس�لطات العام�ة متورط�ة يف
االنته�اكات التي طال�ت اإلعلام واإلعالميني يف
األردن إال أن نصي�ب األس�د كان لألجه�زة األمنية،
فق�د تورط رج�ال األمن الع�ام وال�درك واملخابرات
بارت�كاب الحص�ة األكبر م�ن ه�ذه االنته�اكات.
وتعتق�د الش�بكة أن الس�بب األس�ايس وراء ازدياد
االنته�اكات املرتكب�ة م�ن قبل رج�ال األم�ن العام
وال�درك ه�و سياس�ة اإلفلات م�ن العق�اب الت�ي

ومن املس�ائل األخرى التي تميز االنتهاكات الواقعة
عىل اإلعلام واإلعالميين يف هذا الس�ياق أن عدد ًا
م�ن االنته�اكات املرتكبة يف الع�ام  2012جاءت من
ش�خصيات نيابية وعىل خلفية مشاركة اإلعالميني
يف تغطي�ة االعتصام�ات ،واملسيرات وغريه�ا م�ن
فعالي�ات الح�راك الش�عبي أو ألنه�م نشروا أخب�ارا
تتعل�ق بمواقفهم إزاء قضايا عام�ة عربوا عنها تحت
قبة الربملان.
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ومن أه�م االنتهاكات التي رصدتها الش�بكة يف هذا
الس�ياق توقيف الزميل جمال املحتسب نارش وكالة
جراس�ا نيوز من قب�ل محكمة أمن الدول�ة لنرش مادة
إعالمية جرى تفسيرها من قبل مدعي عام املحكمة
على أنه�ا تش�كل مناهضة لنظ�ام الحك�م يف األردن
وس�يعالج التقري�ر ه�ذه املس�ألة بص�ورة منفصلة يف
موضع الحق.
ت�����واص�����ل االع��������ت��������داءات ال���ن���ي���اب���ي���ة
على اإلعالميين:
الحظت شبكة املدافعني عن حرية اإلعالم يف العالم
العرب�ي أن هن�اك ظاهرة آخ�ذة باالزدي�اد والتفيش
يف األردن؛ وه�ي االعتداء عىل الحري�ات اإلعالمية
واإلعالميني من قبل نواب يف الربملان األردني.
وم�ن بين أب�رز االنته�اكات الت�ي قامت الش�بكة
بتوثيقه�ا يف ه�ذا الس�ياق ،االنتهاك ال�ذي ارتكب
بح�ق الصحف�ي محم�د الخال�دي م�ن قن�اة «رؤيا»
الفضائي�ة م�ن نائب ع�رف عنه باس�تخدام العنف
ض�د اإلعلام واإلعالميين .فق�د أش�ار الخالدي إىل
أن�ه تلقى بتاري�خ  17حزي�ران  2012اتص�ا ً
هاتفي ًا
ال
ّ
من النائب املذكور عىل هاتفه الن ّقال ،واس�تطرد أنه
تعرض م�ن النائب إىل التهديد باالعتداء عىل مبنى

لق�د تحققت الش�بكة م�ن وق�وع االعت�داء املذكور
حي�ث أن زميلني من زمالء املعتدى عليه وهما رشف
الدين أبو رمان وعىل أبو جمعة ش�هدا الواقعة .عالوة
عىل أن الزميل الخالدي قام بإبالغ املدير العام لقناة
رؤي�ا بالحادثة .كم�ا أن النائب املعت�دي عرف عنه
السلوك ذاته يف مرات عديدة قبل هذه الحادثة وهو
سلوك نمطي ومألوف عنه.
االعت���داء عل���ى حري���ة اإلع�ل�ام وإس���اءة
المعاملة هما األكثر وقوعاً :
الحظت الشبكة كذلك أن االنتهاكات التي قامت
تنصب أكرثها عىل
برصده�ا وتوثيقها يف هذا الع�ام
ّ
حرية اإلعالم والنرش وإس�اءة املعاملة س�واء أكانت
معاملة مهينة أم ال إنس�انية أم قاسية .فقد تضمنت
الحاالت التي تبينت لش�بكة «سند» وجود انتهاك
أو أكثر للحريات اإلعالمية وحقوق اإلعالميني ،أن
هن�اك ( )22انته�اك ًا للح�ق يف حرية اإلعلام والنرش
و( )17انتهاكا للحق يف عدم الخضوع ملعاملة قاسية أو
ال إنس�انية أو مهينة .علم ًا بأن أغلب الحاالت التي
ثبت فيها وجود انتهاكات اقرتن فيها االعتداء عىل
حرية اإلعالم بإساءة املعاملة.
لقد تنوعت أش�كال إس�اءة املعامل�ة يف االنتهاكات
التي تحققت الش�بكة من وقوعها وقامت بتوثيقها،
فاتخذت شكل توجيه االتهامات والشتائم والرضب
والتهدي�د وال�ركل والحرم�ان التعس�في م�ن الحرية
(حج�ز الحري�ة) .وه�ي ممارس�ات يج�ري تصنيفها
كله�ا ضم�ن رضوب املعامل�ة الس�يئة املحظ�ورة
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إن مص�ادر االنته�اكات الت�ي تق�ع على اإلعلام
واإلعالميني يف األردن متنوعة ومتعددة ،وهي تشمل
جهات رس�مية وجهات خاصة بما يف ذلك أشخاص
متنفذون سياس�يا واقتصاديا ،ولكن األخطر من هذا
كل�ه أن الهيئ�ات القضائية أضحت كذلك تش�ارك
يف انته�اك الحريات اإلعالمية وحقوق اإلعالميني،
وباألخ�ص محكمة أم�ن الدولة التي تق�وم بتوقيف
اإلعالميني عىل خلفية مواد صحفية يقومون بنرشها
وتن�درج ضم�ن حرية النشر وال تتضم�ن تجاوزات
مهنية أو قانونية.

قن�اة رؤيا ،واس�تديوهاتها يف حالة اس�تضافة نائب
تعرض لالعتداء من قب�ل هذا النائب
آخ�ر س�بق أن ّ
 ...وق�د أك�د النائب للزميل الخال�دي أنه إذا حدث
وذكر اس�مه عىل الهواء مبارشة لن يس�كت وسيبادر
إىل اقتحام مبنى القناة وتنفيذ تهديده.

حرية تحت الهراوات
بمقتىض اتفاقيات حقوق اإلنسان والقانون األردني.
من الحاالت التي قامت الش�بكة برصدها والتحقق
من وقوع إس�اءة املعامل�ة فيها حالة الزميلة ش�هناز
الش�طي من راديو البلد .فقد ذكرت أنها بتاريخ 22
نيس�ان  2012وخالل قيامها باستطالع رأي لربنامج
ص�وت رادي�و البلد يف منطق�ة الصوالحة ـ دير عالّ،
«تفاجأت بعنرص من عنارص األمن يحدثني بصوت
مرتفع وأس�لوب مس�تفز وكأن�ه يتحدث م�ع متهم،
وس�ألني :ماذا تفعلني؟ فأجبت�ه بأنني أمارس عميل
فوجه كلمات ال يتحملها أي مواطن كان
الصحفيّ ،
تجمعوا ليعرفوا
أمام العشرات من املواطنني الذي�ن ّ
س�بب ارتفاع صوته ع ّ
يل ،فطلبت منه أن يتحدث
مع�ي بأدب وأن يحرتم كون�ي أنثى ومواطنة قبل أن
أك�ون مراس�لة صحفية ،فاس�تهزأ ب�ي وبعميل وأخذ
جه�ازي الخل�وي وجاز التس�جيل وهويت�ي وطلب
مني الصعود معه يف س�يارة األمن فرفضت ،وطلبت
من�ه هاتفي لالتصال بأهيل فرفض وش�تمني ،وبعد
وصويل إىل املركز األمني هاجمني وهددني بإحالتي
إىل دائرة املخابرات  ...وملا علم مدير املركز بس�لوكه
م�ن املس�ؤولة عن�ي يف رادي�و البل�د اعت�ذر يل نيابة
عن�ه».
إن الحادثة الس�ابقة ليس�ت حالة فردي�ة أو منعزلة،
فثم�ة انته�اكات كثرية بإس�اءة معامل�ة اإلعالميني
ّ
رصدته�ا الش�بكة ووثقتها وس�يتم عرضه�ا وتحليلها
بشكل مفصل يف موضع الحق من هذا التقرير .وعىل
أي حال ،تكشف س�ائر هذه االنتهاكات عن سهولة
اللجوء للضرب والتهدي�د والوعيد والش�تم من قبل
رج�ال األم�ن يف األردن تج�اه اإلعالميين .وحتى لو
ج�رى تقديم اعت�ذار يف بعض الح�االت فإن ذلك ال
يكف�ي لوحده إلنص�اف الضحايا ،فال ب�د كذلك من
مس�اءلة املتعدين جزائي ًا وتأديبي ًا وتعويض الضحايا
مدني ًا .وتعتقد الش�بكة يف هذا الخصوص أنه ينبغي
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اتخ�اذ الخط�وات الالزم�ة لوض�ع حد العت�داءات
بع�ض الن�واب املتك�ررة على الحري�ات اإلعالمي�ة
وحقوق اإلعالميني.
العنف من خالل القانون:
تالحظ ش�بكة املدافعني ع�ن حرية اإلعالم يف العالم
العرب�ي بانزع�اج وقل�ق ش�ديدين ظاهرة اس�تخدام
القان�ون واملحاك�م الخاص�ة يف األردن كأداة إليق�اع
العن�ف بح�ق اإلعالميني ،فقد ب�ات مألوفا وش�ائعا
تحوي�ل اإلعالميين ملحكمة أمن الدولة عىل أس�اس
أن املواد اإلعالمية التي قاموا بنرشها تش�كل جريمة
إطالة لسان بحق امللك ،أو أنها تشكل مناهضة لنظام
الحكم أو تحريضا ضده.
وم�ن بين أه�م االنته�اكات الت�ي رصدته�ا ش�بكة
«س�ند» وقام�ت بتوثيقه�ا يف هذا الس�ياق ،توقيف
الزمي�ل جمال املحتس�ب نارش وكالة «جراس�ا نيوز»
م�دة طويلة اس�تمرت لـ  22يوم ًا بس�بب نرشه خربا
يف موق�ع «جراس�ا نيوز» ع�ن إش�اعات يعتربها أحد
الن�واب بأن هن�اك توجيه ًا ملكي ًا للن�واب بتحصني
«س�هل املج�ايل» وع�دم محاكمت�ه ه�و وآخري�ن يف
قضاي�ا فس�اد .وق�د أوقفه مدع�ي ع�ام محكمة أمن
الدولة عىل أساس االش�تباه بارتكابه جرم «مناهضة
نظام الحكم» ،ورفض إحالة طلب إخالء س�بيله إىل
املحكمة للنظر فيه.
تؤك�د ش�بكة املدافعين ع�ن حري�ة اإلعلام يف
العال�م العربي «س�ند» ب�أن الصحفيني يج�ب أن ال
ً
فضلا
يحاكم�وا أم�ام محاك�م عس�كرية أو خاص�ة،
ع�ن ذل�ك أن�ه ال يج�وز أن يك�ون النشر القائم عىل
أس�س مهنية أساس� ًا ملالحق�ة الصحفيين واألهم أنه
ال يج�وز حرم�ان الصحفيين م�ن حريته�م ج�راء ما
ينرشون�ه م�ن م�واد إعالمي�ة وصحفي�ة ،فالتدابير
والعقوبات الس�البة للحرية ال مجال للعمل بها تجاه

اإلعالميني بشأن ما ينرشونه أو يكتبونه أو يذيعونه.
إن مالحقة الزميل املحتسب وإحالته إىل محكمة أمن
الدولة تخالف أحكام الدس�تور األردني ،واتفاقيات
حقوق اإلنسان واملعايري الدولية املعمول بها يف مجال
حرية النرش واإلعالم.

تشكل الحالتان املذكورتان بالنسبة لشبكة املدافعني
ع�ن حري�ة اإلعلام يف العال�م العرب�ي س�ابقتني
خطريتني ،فق�د أضحى القانون يس�تخدم أداة لقمع
الصحفيين ،ولتكمي�م أفواههم وإلرهابه�م وإرعابهم،
كما باتت محكمة أمن الدولة وسيلة ملنع اإلعالميني
من ممارسة حرياتهم اإلعالمية ولحرمانهم من حقوق
أساس�ية كالح�ق يف محاكم�ة عادل�ة أم�ام محكم�ة
مستقلة وحيادية.
وتعتق�د الش�بكة أن حرم�ان اإلعالميني م�ن التمتع

انتهاكات من خارج األردن:
تمكن�ت الش�بكة م�ن رص�د وتوثي�ق ( )3ح�االت
مصدره�ا كان من خ�ارج األردن .وه�ي كلها تنطوي
عىل انتهاكات واضحة للحريات اإلعالمية ولحقوق
اإلعالميين  ..والالفت للنظ�ر أن االنتهاكات التي
وقع�ت م�ن خ�ارج األردن كانت كرد فع�ل عىل نرش
مواد إخبارية تتعلق بشؤون أردنية.
فف�ي حالة رصدها برنامج س�ند ،تبين أن موقع «إن
الي�ت برس» الذي يرأس تحري�ره الزميل رجا طلب
ق�د تعرض إىل هجوم مس�تمر من مس�اء 28/1/2012
حت�ى ظهيرة . 29/1/2012وق�د أدى الهج�وم ال�ذي
كان قوي�ا ومنظم�ا ومبني�ا على حرفي�ة كبيرة ،إىل
إيقاف السيرفر الخاص باملوقع .ولكن برنامج س�ند
قام بحفظ الحالة بسبب مجهولية املصدر ،وألنه من
خارج األردن ،حسب معلومات إدارة املوقع.
كما تعرضت الزميلة رائدة الشاللفة من موقع أخبار
البلد إىل انتهاك لحريتها يف النرش والتعبري والتعرض
إىل معامل�ة مهينة من خالل مص�در من خارج األردن
كم�ا ذكرت ،فضال عن تعرضها للتهديد بالقتل .ففي
ش�كواها التي تقدم�ت بها ،ذك�رت الزميلة أنها «يف
تمام الساعة الثالثة فجرا من يوم ،8/3/2012وخالل
متابعت�ي ومناوبت�ي على موق�ع وكالة أخب�ار البلد،
تلقي�ت عىل لوح�ة البث لقس�م التعليق�ات تعليقا
يدعي صاحبه بأنه من أحرار األردن متضمنا إساءات
لفظية تخدش الحياء العام ومؤكدا عىل قتيل كما تم
قتل صحفية القذايف» .وبالفعل ثبت لشبكة «سند»
أن ألفاظ ًا وعبارات بذيئة وفاحشة وجهت للزميلة،
كما ذكرت يف ش�كواها أنه بعد قيامها بتقديم شكوى
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ومن االنتهاكات األخرى التي قامت ش�بكة «سند»
بتوثيقه�ا يف ه�ذا املجال اس�تدعاء الصحف�ي نضال
سالمة من «جراسا نيوز» من قبل مدعي عام محكمة
أم�ن الدول�ة وتهدي�ده ،فقد ج�اء يف ش�كوى الزميل
املذك�ور أن مدع�ي ع�ام محكم�ة أم�ن الدول�ة أبلغه
هاتفي�ا بتاري�خ  9/4/2012بضرورة حض�وره لنيابة
ام�ن الدول�ة بس�بب ترصيح ق�ام بتس�جيله لرئيس
هيئ�ة الدف�اع عن معتقلي الطفيل�ة وال�دوار الرابع،
وق�د أك�د نضال أنه بع�د االنتهاء من تدوي�ن إفادته
وتس�ليمها ملدع�ي ع�ام أم�ن الدول�ة يف الي�وم التايل
لالتصال به «خاطبني املدع�ي العام وبحضور قاض
عس�كري آخر فقال :نضال بتعرف إنك إنت ناش�ط
يف الح�راك وش�عاراتك س�قفها عايل ولس�انك طويل
مثلهم ،قلت :نعم أنا بالحراك وناش�ط وكما ذكرت،
فما هو املطلوب من�ي ،فقال :خفف هتافاتك وحدة
شعاراتك وقص لسانك إىل أن نناديك مرة ثانية».

بحرياته�م وحقوقهم من خالل تدخالت محكمة أمن
الدول�ة أمر يجب أن ال يس�تمر ،ويتوجب وضع حد
له فورا .

حرية تحت الهراوات
لدى األمن العام ،تلقت اتصاال من البحث الجنائي
أفادها فيه أن مرسل التهديد يقيم يف واشنطن.
كم�ا تعرض الزميل عماد حجاج النتهاك من جهات
خارجي�ة ،فقد أصدرت منظمت�ان يهوديتان بتاريخ
 26/1/2012بيان�ا للمنظم�ات الدولي�ة والرشكات
بم�ا فيه�ا تل�ك العامل�ة يف األردن تحثه�ا عىل عدم
التعامل معه ألنه عنرصي وال سامي .ويبدو أن البيان
الص�ادر عن منظمت�ي ( )jtaو( )banibrithجاء عىل
خلفي�ة قيام الزمي�ل حجاج بنرش رس�ومات تتناول
الجرائ�م اإلرسائيلي�ة ويش�كل ه�ذا البي�ان انتهاكا
لحري�ة اإلعلام والنشر ،خاص�ة وأن الزميل حجاج
ال يقص�د من رس�وماته إث�ارة العنرصي�ة والكراهية
ض�د اليه�ود ولكن�ه يس�تهدف إدان�ة املمارس�ات
العنرصي�ة واإلجرامي�ة الت�ي تمارس�ها س�لطات
االحتلال اإلرسائيلي بح�ق الفلس�طينيني ،علاوة
على أن البي�ان املذك�ور يس�تخدم فكرة الالس�امية
والعنرصية لحث وس�ائل اإلعلام عىل االمتناع عن
نرش رس�ومات الزميل حج�اج أو التعامل معه مع أن
رس�وماته ال تتضم�ن أكثر م�ن إدانة للممارس�ات
القمعي�ة التي أدانه�ا العالم واملنظم�ات الدولية يف
أكرث من مناس�بة.
إن ش�بكة املدافعين ع�ن حري�ة اإلعلام يف العال�م
العرب�ي «س�ند» تؤك�د على رفضه�ا ألي�ة دع�وات
للكراهي�ة أو العنرصية ،ولكنها باملقابل تذكر بأهمية
عدم اس�تخدام فك�رة تحري�م الدع�وة إىل العنرصية
والكراهي�ة املنص�وص عليها يف امل�ادة ( )20من العهد
الدويل الخ�اص بالحقوق املدنية والسياس�ية بصورة
متعس�فة أو مجحف�ة قد ته�در الحق يف حري�ة الرأي
والتعبير والنشر املنص�وص عليها يف امل�ادة ( )19من
العه�د ذات�ه .وتؤكد الش�بكة على أنها ت�درك تماما
أن�ه ال يج�وز اتخ�اذ حري�ة ال�رأي والتعبير والنشر
وس�يلة للح�ض عىل الكراهي�ة والعنرصي�ة ،ولكن ما
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ينشره الزمي�ل حج�اج ال ين�درج مطلقا ضم�ن هذا
الحظ�ر ألن�ه ال يتضم�ن ال م�ن قريب وال م�ن بعيد
أي�ة دع�وة للكراهي�ة والعنرصي�ة ب�ل بالعك�س فإنه
يدين املمارس�ات العنرصية واإلجرامية للس�لطات
اإلرسائيلية وهي ممارس�ات بات�ت معروفة للقايص
والداني.
تعتق�د الش�بكة أن تزاي�د االنتهاكات الص�ادرة عن
جه�ات موجودة خارج األردن يش�كل مص�درا للقلق،
ويدعو إىل التساؤل عن املنافع أو الغايات التي ترجو
هذه الجهات بلوغها من وراء هذه االنتهاكات .وتأمل
ش�بكة «س�ند» أن يكون هذا النوع م�ن االنتهاكات
مقص�ورا بش�كل حصري عىل ه�ذه الجه�ات وأن ال
تك�ون أية جهة محلية قد اس�تخدمت ه�ذه املصادر
األجنبي�ة كأدوات لالنته�اك (م�ع أن ذلك لم يثبت
للمرك�ز إىل اآلن) اعتق�ادا منه�ا أن هذا الس�لوك قد
يجنبها املس�ؤولية ع�ن اقرتافه أو رغب�ة منها بإخفاء
هويتها.
أبرز االنتهاكات الماسة بالحريات اإلعالمية
وحقوق اإلعالميين:
يتضم�ن ه�ذا القس�م م�ن التقري�ر عرض�ا موج�زا
أله�م االنتهاكات الت�ي رصدتها الش�بكة وقامت
بتوثيقه�ا ،وه�ي ال تش�كل كل االنته�اكات الت�ي
ج�رى توثيقه�ا من جان�ب ش�بكة «س�ند» ولكنها
االنته�اكات األكثر جس�امة واألكثر فجاج�ة،
علاوة عىل أنها تعكس بش�كل واض�ح االتجاهات
العام�ة النته�اكات الحري�ات اإلعالمي�ة دون
أن يعن�ي ذل�ك مطلق�ا ع�دم أهمي�ة االنته�اكات
األخ�رى التي قام�ت الش�بكة برصده�ا وتوثيقها
يف األردن .وتش�مل ه�ذه االنته�اكات تل�ك التي
وقع�ت ونال�ت م�ن الحريات اإلعالمي�ة وحقوق
اإلعالميين بس�بب س�لوكيات وأفع�ال معين�ة
(االنته�اكات الناتج�ة عن ممارس�ات) وبس�بب

االنته���اكات المتعلقة بالتهدي���د باالعتداء
على الحق في الحياة:
تمكنت ش�بكة «سند» التابع للشبكة من رصد حالة
انته�اك واح�دة ارتكب�ت يف األردن ،وكان�ت تتعلق
بالتهدي�د باالعت�داء عىل الح�ق يف الحياة .ويالحظ
بأن هذا النوع من االنتهاكات ليس ش�ائعا يف األردن
ونادرا ما ارتكب .وفيما يأتي عرض لهذه الحالة:
تهدي�د الصحفي�ة رائدة الشلالفة م�ن موقع
أخبار البلد بالقتل من قبل ما يس�مى بـ»حركة
أحرار األردن»
أوضح�ت الصحفي�ة رائ�دة الشلالفة العامل�ة لدى
موق�ع «جراس�ا نيوز» اإلخب�اري يف ش�كواها املؤرخة
بتاري�خ  8/3/2012أنه�ا أوردت تقري�را قصيرا عن
جالل�ة املل�ك عبدالل�ه الثان�ي ،ويتضم�ن التقري�ر
بعض الص�ور املختارة لجاللته ،وذل�ك تحت عنوان:
«عبدالله الثاني بن الحسين  ...مل�ك َمل َ
َك القلوب
واألرواح وامله�ج  ...ص�ور» .وأضاف�ت أن�ه «يف تمام
الس�اعة الثالث�ة فجرا من تاريخ ي�وم الثامن من آذار
 ،2012وخلال مناوبتي ومتابعت�ي ملهام بث التقرير
عىل موقع وكالة أخب�ار البلد والتي أعمل فيها مدير
تحري�ر ،تلقيت عىل لوحة البث لقس�م التعليقات،
تعليقا يدعي صاحبه بأنه من «أحرار األردن» مضمنا
تعليقه إس�اءات لفظية تخدش الحياء العام ومؤكدا

وقد اطلع الراصدون يف الشبكة عىل فحوى ومضمون
التهديدات واأللفاظ النابية التي وجهت للصحفية
الشاللفة ،وهي ألفاظ تمتنع الشبكة عن نرشها لشدة
فحش�ها فأقل ما ورد فيها العبارة اآلتية ...« :ونعدك
أن تكون نهايتك كنهاية  ...مذيعة القذايف.»...
وقد أوضحت الصحفية الشلالفة لراصدي الشبكة
أن مرت�ب جه�از البح�ث الجنائ�ي ق�ام بمتابع�ة
املوض�وع ،وارس�ل مندوبني ملق�ر وكالتن�ا .وبعد أخذ
إفادتها األمنية ومتابع�ة مصدر التعليق ،تم االتصال
به�ا من قبل أح�د أف�راد البحث الجنائ�ي الطالعها
عىل نتائج التحقيق التي أظهرت بأن مصدر التهديد
من ش�خص يقيم خارج األردن ،وتحديدا يف واشنطن
عاصم�ة الوالي�ات املتحدة .واس�تطردت الشلالفة
مؤك�دة أنها أكدت بعد أن علمت بذلك «بأنني عىل
الصعيد الش�خيص ال رغب�ة يل باس�تكمال التحقيق،
وأن القضي�ة بي�د الدول�ة رس�ميا وأت�رك لصاح�ب
االختص�اص األمني حرية املتابعة م�ن عدمها ،نظرا
ألن التهدي�د ل�م يطالن�ي لوح�دي ب�ل م�س جالل�ة
امللك».
يمك�ن القول بأن ه�ذه الحالة تنط�وي عىل انتهاك
واض�ح للقان�ون األردن�ي والدويل .فهي تش�كل وفقا
للقانون األردني ،ج�رم التهديد والذم خالفا ألحكام
قان�ون العقوب�ات األردن�ي وقان�ون االتص�االت.
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الترشيع�ات الناف�ذة والت�ي ت�م إقراره�ا يف العام
 .2012وم�ن الرضوري التأكي�د عىل أن جزءا كبريا
من ه�ذه االنتهاكات طال أكرث من حق من حقوق
اإلنس�ان والحريات اإلعالمي�ة املعرتف بها ،ولكن
روع�ي يف عرضه�ا إدراجه�ا ضم�ن االنته�اك أو
االعت�داء األبرز ،وبمعنى آخر فق�د جرى تصنيف
ه�ذه االنته�اكات يف التقري�ر بحس�ب الص�ورة
األكثر ظهورا له رغم أنه ق�د ينطوي عىل انتهاك
لحق�وق أو لحري�ات أخرى .ويمك�ن إيجازها عىل
النح�واآلت�ي:

عىل قتيل كما تم قتل صحفية القذايف بحسب وصف
صاح�ب التعليق  ...وقد قم�ت بحذف التعليق نحو
( )8مرات إال أن مرس�له كما يب�دو كان مصمما عىل
إيصال رس�الته وتهديده .وبناء علي�ه كتبت تقريرا
يتعل�ق بحادث�ة التهدي�د وقم�ت بنرشه على أخبار
الوكال�ة تح�ت عن�وان« :أم�ام مدي�ر األم�ن ودائ�رة
املخاب�رات  ..حركة أحرار األردن تهدد الزميلة رائدة
الشاللفة بالقتل بعد نرشها تقريرا عن امللك».

حرية تحت الهراوات
كما أن�ه ينطوي عىل تهدي�د بالحرمان من الحق يف
الحياة ولحرية التعبري والنرش .وقد قامت الش�بكة
بتوثي�ق االنته�اك الواق�ع يف ه�ذه الحال�ة رغم أنه
خارج�ي ألن آثاره ترتب�ت يف األردن ووجه لصحفية
تقي�ميفاألردنوتم�ارسعمله�افي�ه.
االنتهاكات الماسة بالحق في عدم الخضوع
للتعذي���ب أو لغي���ره من ض���روب المعاملة
أو العقوب���ة القاس���ية أو الال إنس���انية أو
المهينة:
م�ن الظواه�ر امللفت�ة لالنتب�اه يف ع�ام  2012تع�دد
االعتداءات واالنتهاكات التي تتعلق بإساءة معاملة
اإلعالميين بش�تى أش�كالها وصوره�ا بم�ا يف ذل�ك
الحرم�ان من الحرية تعس�فا أو بش�كل غير قانوني،
والش�تم ،والضرب ،والتهدي�د ،واالس�تدعاء األمني
بسبب نتيجة عمل إعالمي.
وقد تمكنت ش�بكة املدافعني ع�ن حرية اإلعالم يف
العال�م العرب�ي من التحق�ق من وق�وع انتهاكات من
ه�ذا الن�وع يف ( )17حال�ة من الح�االت التي قامت
برصدها .وفيما يأتي عرض لعدد منها:
االعت�داء بالضرب على الصحف�ي خريالدي�ن
عبدالهادي من قبل مجموعة من قوات الدرك
يف شكواه املؤرخة بتاريخ  ،21/11/2012ذكر الصحفي
خير الدي�ن محم�د عبداله�ادي م�ن قن�اة الريموك
اآلتي« :نزل�ت يوم األربعاء  14/11/2012إىل محيط
دوار الداخلية وسط العاصمة عمان لتغطية أحداث
االحتجاجات عىل قرار رئيس الوزراء عبد الله النسور
برف�ع األس�عار ،وكان الي�وم الثان�ي لالحتجاج�ات
التي عم�ت جميع مناطق اململك�ة .كانت تغطيتي
لصال�ح قن�اة الريم�وك الفضائي�ة .وخلال التغطية
يف ش�ارع الحسين ـ باتج�اه دوار ف�راس ،كان ذل�ك
الش�ارع مش�تعال باالش�تباكات بين ق�وات الدرك
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واألمن ،وبني املتظاهرين الغاضبني ،وكنت أقف إىل
جان�ب مجموعة من الزملاء الصحفيني ،ويف لحظة
م�ن اللحظ�ات زادت وتيرة االش�تباكات ،فاضطر
عدد م�ن الزمالء الصحفيني وحاول�ت أن آخذ زاوية
تحمين�ي وأرصد من خاللها ما يجري ،وهنا تفاجأت
بهج�وم أح�د أف�راد ال�درك علين�ا ورضب بهراوت�ه
الحديدي�ة كامريات�ي ،وه�و يش�تمني ,وهن�ا قمت
بالرصاخ ب�ه« :أنا صحفي  ..ليش هي�ك عملت؟ وما
لبث�ت حتى قام بالهجوم عيل ع�دد آخر من زمالئه،
وقاموا برضبي وبركيل وبش�تمي ،وأنا ما زلت أرصخ
به�م :أنا صحفي! ،وهن�ا حاولوا اقتي�ادي بعد رضبي
العتق�ايل ،لك�ن جاء اح�د الضباط وقال له�م :دعوه،
إنه صحف�ي .وهنا حاولت أن أرج�ع ألجمع ما تبقى
من حطام كامريتي عن األرض ،وتفاجأت أن الزميل
(علي أبو هاللة) مصور قناة الجزي�رة الفضائية كان
ق�د ص�ور ما حص�ل مع�ي كامال ،وق�ام بمس�اعدتي
ومحاولة إسعايف».
وق�د أوض�ح الزميل عب�د الهادي للراصدي�ن أن عدد
املعتدي�ن يقدر م�ن  5ـ  10أفراد من العاملني بالدرك،
كم�ا أنهم قاموا بش�تمه واس�تخدموا ألفاظا من قبيل
«يا ابن الكذا» وقد أكد كذلك أن الرضب اس�تهدف
يديه وح�اول املعتدون تكسير كامريت�ه بالهراوات.
وأن�ه حينم�ا كسر جزء م�ن الكاميرا ،ق�ام املعتدون
برضب�ه كما كان�وا يرضبون س�ائر املعتصمني أي أن
الضرب بعده�ا ترك�ز على األق�دام والرك�ب حتى
أق�ع عىل األرض ،وعندما وقع�ت قاموا برضبي عىل
ظه�ري وركيل ع�دة م�رات .وق�د أدى االعتداء عىل
الزميل عبد الهادي إىل إصابته برضوض.
تش�كل ه�ذه الحالة انته�اكا للحق يف ع�دم الخضوع
ملعاملة قاس�ية أو ال إنسانية أو مهينة ولحرية إعالم.
وه�ي بالنتيج�ة تخالف املعايري الدولي�ة املعرتف بها
واملستقرة يف هذا املجال.

واستطرد الزميل خليفة مؤكدا عىل أنه «حينما أنهى
النش�طاء املهرجان منعا ملزيد من الت�أزم ،كان هناك
مجموع�ة م�ن «البلطجي�ة» بانتظ�اري وانهالوا عيل
بالضرب ،وكان معظم رضبهم مرتك�زا عىل يدي إال
أنهم لم يس�تطيعوا كسر الكامريا .وحينما س�قطت
على األرض ،توقف�وا ع�ن رضب�ي وهرب�وا  ..وكنت
برفق�ة الزميل رائ�د العورتاني ال�ذي تعرض للرضب
أيض�ا ..وق�د ذهب�ت إىل مستش�فى البشير وأكد يل
الطبيب أن يدي مصابة برضوض».
يتضح من هذه الحالة أن الس�لطات العامة ليس�ت
ه�ي املس�ؤولة ع�ن ه�ذا االنته�اك ،خاص�ة وأن�ه لم
يرتك�ب عىل مرأى ومس�مع أي من األف�راد التابعني
له�ذه الس�لطات .فضلا ع�ن أن املعت�دى علي�ه ل�م

االعتداء عىل الزميل رائد العورتاني بالرضب والشتم
تع�رض الزميل رائد العورتان�ي من تلفزيون (جوردان
دايز) إىل اعتداء بالرضب والشتم أثناء تغطيته ملسرية
يف وسط البلد عند ساحة النخيل بتاريخ ،11/1/2012
وقد ذكر الزميل العورتاني أن أحد البلطجية اعتدى
عليه أثناء تغطيته للمسرية املذكورة وقال له« :إنت
اللي عمل�ت فيديو م�ع د.أحم�د عوي�دي العبادي
اللي طالب في�ه بجمهوري�ة أردني�ة» .وعندما أكد
ل�ه الزميل أنه هو ال�ذي أجرى املقابلة ق�ام املعتدي
بش�تمه ورضب�ه ولك�ن األمن أبع�دوه عن�ه وأحرضوه
ليعتذر للزميل العورتاني.
إن م�ا تع�رض ل�ه العورتان�ي يش�كل جرم إي�ذاء وذم
وق�دح خالفا لقانون العقوبات األردني ،وهو يش�كل
كذلك انتهاكا لحري�ة اإلعالم والنرش وللحق يف عدم
التع�رض لتعذي�ب أو ملعامل�ة أو عقوبة قاس�ية أو ال
إنس�انية .فضال عن أن املس�ؤولية عن ه�ذا االعتداء
ال تقتصر على املعت�دي ،فاألجه�زة األمني�ة الت�ي
ش�اهدت الفعل وضغطت علي�ه دون أن تتخذ بحقه
اإلج�راءات التحقيقية الالزمة وإحالته إىل الجهات
املختص�ة قانون�ا ،األمر الذي يش�كل م�ؤرشا واضحا
عىل سياس�ة اإلفالت من العق�اب املتبعة من جانب
الهيئات املختصة بحق املعتدين ومرتكبي هذا النوع
من االنتهاكات.
االعتداء عىل الزميل نضال سالمة بالرضب والشتم
تعرض الزميل نضال سالمة من موقع جراسا نيوز أثناء
تغطيت�ه العتصام الدوار الراب�ع بتاريخ 31/3/2012
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االعتداء بالرضب على الصحفي إبراهيم خليفة
أثناء تغطية مهرجان خطابي
ورد يف ه�ذه االس�تمارة الخاص�ة برصد ه�ذه الحالة
واملؤرخ�ة بتاري�خ  25/10/2012أن املص�ور الصحفي
يف موقع رسايا ،تعرض إىل االعتداء بالرضب بتاريخ
 24/10/2012من قبل س�كان حي الطفايلة يف مدينة
عم�ان .وق�د تع�رض العت�داء مماث�ل مع�ه املص�ور
رائ�د عورتان�ي .وقد أش�ار خليفة أنه «أثن�اء قيامنا
بواجبنا الصح�ايف بتغطية فعاليات مهرجان خطابي
أقيم احتف�اال باإلفراج عن معتقيل الحراك الش�بابي
والش�عبي ،وقع�ت مناوش�ات بني النش�طاء وبعض
األشخاص «البلطجية» الذين ش�اهدوني وأنا أصور
تلك املش�كلة ،فتلقيت حجرا عىل ظهري  ..فحاولت
االختب�اء حت�ى ال يران�ي «البلطجي�ة» ال س�يما أن
االحتق�ان زاد بينه�م وبني النش�طاء ،إال أن ش�خصا
ال أعرف�ه أخربن�ي أن أحد ش�باب الح�راك يريدك،
فخرجت ألجد ثالثة «بلطجي�ة» بانتظاري ،وطلبوا
مني مس�ح الص�ور ،فوعدتهم بذلك حت�ى ال أتعرض
ألي اعتداء ،لكنني بالحقيقة لم أقم بمسح الصور».

يخطر األجه�زة األمني�ة علما باالنته�اك الذي وقع
علي�ه من قب�ل بع�ض «البلطجية» .وعلى أي حال،
تشكل هذه الحالة انتهاكا لقانون العقوبات األردني
وجرم إيذاء .كما أنها تنطوي عىل معاملة قاس�ية وال
إنسانية وعىل انتهاك لحرية اإلعالم.

حرية تحت الهراوات
إىل اعتداء وإىل منعه من حق التغطية املس�تقلة ،وقد
أكد الزميل سلامة أسوة بش�هود عديدين ،بأن أفراد
ق�وات الدرك اس�تهدفوا بش�كل عني�ف اإلعالميني
ملنعه�م من تغطي�ة االعت�داء عىل املعتصمين ،وذكر
الزميل أن ثالثة من الدرك توجهوا نحوه وهم يكيلون
له س�يال م�ن الش�تائم التي نال�ت من عرض�ه ،وأنه
عندم�ا أبرز له�م باجته الصحفية قام�وا بأخذها منه
وإتالفه�ا وق�ام احده�م برفع قن�وة علي�ه لرضبه بها
ولكن القنوة لم تصبه بس�بب قيام دركي آخر بدفعه
بقوة والرصاخ عليه« :انقلع يا كلب من هون وممنوع
تصور».
إن االعت�داء ال�ذي وقع عىل الزميل سلامة يش�كل
انته�اكا لقانون العقوبات األردن�ي ،كما أنه ينطوي
عىل انتهاك لحرية اإلعلام وللحق يف عدم الخضوع
ملعاملة أو عقوبة قاسية أو ال إنسانية أو مهينة.
االعت�داء اللفظي على الزميلة إيم�ان جرادات
من أحد أعضاء مجلس النواب
أثناء تغطيتها ملسرية انطلقت بتاريخ  6/4/2012من
أم�ام الجامع الحس�يني وقبل انتهاء املسيرة بقليل،
وبينما كانت تحاول إيقاف تكيس الحظت الزميلة
إيم�ان ج�رادات وج�ود س�يارة تحمل لوح�ة مجلس
الن�واب تقف مقاب�ل تجمع م�ا يعرف�ون بالبلطجية
يف س�احة النخي�ل وكان يق�ف خلفها أح�د النواب،
فحاول�ت الزميل�ة االقتراب منه لتصوي�ره فقامت
بتصوي�ره أثن�اء دخول�ه إىل س�يارته ،فق�ام النائ�ب
بالنزول من س�يارته وحاول أخذ هاتفها منها وبعد أن
أخربت�ه أنها صحفية قام بتوجيه س�يل من الش�تائم
البذيئ�ة إليه�ا وبح�ق الصحاف�ة والصحفيين بوجه
ع�ام ،وبع�د أن ح�اول انت�زاع الهات�ف م�ن الزميل�ة
أكثر من مرة دون جدوى ،وق�د حاولت فتاتان كانتا
برفق�ة الزميل�ة منعه م�ن التع�رض لها لكنه اس�تمر
بإلق�اء الش�تائم وق�ام «بدفش�هن» فقام�ت الزميلة
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ج�رادات بش�طب الص�ورة ولكنه اس�تمر بالش�تم.
إن اعتداء النائب على الزميلة جرادات عىل النحو
املذك�ور أعاله يش�كل انته�اكا واضحا لحري�ة النرش
واإلعالم ولحقها اإلنس�اني يف ع�دم الخضوع ملعاملة
مهين�ة ،كما أنه يدل عىل أن االنتهاكات التي تطال
اإلعلام واإلعالميين ليس�ت حك�را على الجهات
األمني�ة ولك�ن أش�خاصا متنفذي�ن بات�وا يقرتفونه�ا
بشكل ملموس بما يف ذلك يف الحاالت التي يقوم بها
اإلعالميون بتغطية الفعاليات الشعبية واملسريات.
االعتداء عىل الزميل حمزة املزرعاوي بالرضب
م�ن االنته�اكات الجس�يمة التي رصدتها الش�بكة
يف الع�ام  2012االعت�داء البدن�ي واللفظ�ي ال�ذي
تع�رض ل�ه الزمي�ل حم�زة املزرع�اوي م�ن جريدة
الدس�تور ،وذل�ك أثن�اء تغطيت�ه ملسيرة يف وس�ط
البل�د /س�احة النخي�ل بتاري�خ  ،11/1/2012فق�د
ق�ام أحد «البلطجي�ة» بمهاجمته أمام مرأى رجال
األمن له« :ش�و بدك أروح أتذبح أنا والناس» .بعد
ذل�ك قام رج�ال األمن بإحضار املعت�دي واعتذر له
قائلا« :فكرت ب�دك تصورني لتنشر صوري عىل
املواقع» وقد أكد الزميل رائد العورتاني بأنه شاهد
الزمي�لاملزرع�اويوه�ويتع�رضللضرب.
إن م�ا تع�رض له الزمي�ل املزرع�اوي يش�كل انتهاكا
واضحا لحرية اإلعالم وللحق يف عدم التعرض ملعاملة
قاسية أو ال إنسانية ،ويؤكد عىل سياسة اإلفالت من
العق�اب التي تنتهجها األجه�زة األمنية وتراخيها يف
مالحقة املعتدين عىل اإلعالميني.
االعتداء بدنيا عىل الزميل موىس برهومة
يش�كل االعت�داء البدن�ي ال�ذي تع�رض ل�ه الزميل
م�وىس برهومة أثن�اء مش�اركته وتغطيت�ه العتصام
ال�دوار الراب�ع بتاري�خ  ،31/3/2012دليلا إضافي�ا

على اس�تمرار ارت�كاب أف�راد ال�درك واألم�ن العام
النتهاكات جس�يمة بح�ق اإلعالميين ،فقد تعرض
الزمي�ل برهوم�ة إىل الضرب من قبل رج�ال الدرك،
وأصي�ب بج�رح يف منطق�ة ال�رأس وه�ذا م�ا أكدته
الفحوص والتقارير الطبية .

بدني ًا ولفظي ًا عىل
اعتداء قوات الدرك واألمن العام
ّ
الزميل غيث التل وإتالف محتويات كامريته
م�ن االعت�داءات األخ�رى الت�ي رصدته�ا الش�بكة
وقام�ت بتوثيقه�ا بمناس�بة االعتص�ام ال�ذي نفذّ ه
الحراك الش�بابي ضد زي�ارة رئيس الوزراء إىل مدينة
ارب�د ،عىل جرس النعيمة طري�ق اربد ـ عمان بتاريخ
 5تم�وز  ،2012قي�ام رج�ال م�ن الدرك واألم�ن العام
ولفظي ًا وإتالف محتويات الكامريا
بدني ً�ا
ّ
باالعتداء ّ
التي كانت بحوزته .فقد ذكر الزميل التل يف الشكوى
تقدم بها إىل املركز بتاريخ  7تموز  2012أنه «بعد
التي ّ
قيامن�ا بتصوير عدد من الص�ور للمعتصمني وإجراء
ع�دد م�ن املقابلات معهم ج�اءت قوات ال�درك...
ً
قليلا من مكان الح�دث وأخذت وضعية
فابتع�دت
التصوير ألقوم بالتقاط صورة للجدار املنوي تشكيله
من قبل الدرك حس�ب اعتق�ادي .ولكنني فوجئت
بأف�راد ال�درك يهبط�ون م�ن مركباته�م وينهال�ون
بالرضب واإلهانة عىل كل من صادفهم ومنهم الزمالء
أحم�د التميم�ي وزي�اد نصيرات ،ويف ه�ذه األثناء
قمت بتنفي�ذ وضعية التصوي�ر إىل الفيديو وبدأت
بتصوي�ر األحداث بالفيدي�و ،فانتب�ه إ ّ
يل أحد أفراد
ال�درك وجاء نح�وي مرسع ًا وبدأ بالضرب ومحاولة

وق�د أوضح الزمي�ل التل أن�ه ذهب عق�ب ذلك إىل
مدير رشطة اربد الس�تعادة الكاميرا .وقد قام رجال
األم�ن بحذف كل م�ا ق�ام بتصويره م�ن اعتداءات
الدرك واألمن عىل الصحفيني واملعتصمني.
لقد أصيب الزميل التل جراء االعتداء عليه بكدمات
يف صدره ،ورض�وض يف أصابع يديه ،ولم يقم بتقديم
شكوى بذلك يف أي مركز أمني.
تنط�وي ه�ذه الحال�ة عىل انته�اك جس�يم للحق يف
ع�دم الخض�وع ملعاملة قاس�ية أو ال إنس�انية وللحق
يف حري�ة اإلعالم والنرش .عالوة على أنها تدلل عىل
املتعم�د للصحفيين واس�تمرار العم�ل
االس�تهداف
ّ
يف سياس�ة اإلفالت من العقاب وهي ّ
تش�كل كذلك
جريم�ة إي�ذاء وفق� ًا لقان�ون العقوب�ات األردن�ي
ومنع� ًا م�ن التغطية وت�داول املعلومات وفق� ُا لقانون
املطبوعات والنرش.
إهانة الزمي�ل مصطفى طوالبة م�ن قبل مدير
أوقاف بني كنانة
تقدم
أوضح الزميل مصطفى طوالبة يف ش�كواه التي ّ
به�ا إىل ش�بكة «س�ند» بتاري�خ  26تم�وز  2012أن�ه
ذهب بتاريخ  26تم�وز  2012إىل مكتب أوقاف بني
كنانة الواقع يف س�ما الروس�ان لالستفسار عن بعض
املالحظ�ات الت�ي وردت له من بع�ض املواطنني عن
أح�د املس�اجد الواقع�ة يف الل�واء ،واس�تطرد الزمي�ل
ً
قائلا أنه «يف تمام الس�اعة  2ظه�ر ًا تقريب ًا دخل إىل
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إن هذا االعتداء أسوة باالعتداءات السابقة ،ينطوي
على انته�اك واض�ح لحرية النشر واإلعلام وللحق
يف ع�دم الخضوع ملعاملة قاس�ية أو ال إنس�انية ،كما
أنه ينطوي عىل مخالفة لقان�ون العقوبات األردني،
ويس�توجب بالنتيج�ة إج�راء تحقي�ق ومالحق�ة
املتورطني فيه .

س�حب الكامريا بهدف كرسها ،وجاء يف هذه األثناء
مس�اعد مدير رشطة اربد وشارك هو واثنان من أفراد
الدرك برضبي واستطاعوا أخذ الكامريا مني ،وكنت
ط�وال الوق�ت وأن�ا أتع�رض للضرب ارصخ بأن�ي
صحفي ،وكان أحد أفراد األمن الوقائي يف اربد يقول
لهم «هذا غيث التل صحفي ،ولكن دون فائدة».

حرية تحت الهراوات
مدير مكتب أوقاف بني كنانة الس�يد أحمد طوالبة
فط�رح عليه املالحظ�ات الواردة م�ن املواطنني فقام
مدي�ر األوق�اف برف�ع صوت�ه متهم� ًا يل وللصحاف�ة
بع�دم النزاهة ،ث�م قام بخل�ع حذائه ورفع�ه بوجهي
ً
قائلا «بحشي كندرت�ي بفم أكبر صحف�ي ومواطن
وأنا خدمتي  30س�نة ،ومش سائل عن حدا» ،وواصل
ش�تائمه ودفعن�ي بعد ذلك وقال «اقل�ب وجهك من
هون» ،وحاول االعتداء ع ّ
يل بيديه.
وأكد الزميل طوالبة أنه ش�هد الواقعة الس�ابقة شهود
كثيرون من موظف�ي مكتب األوق�اف باإلضافة إىل
أحد املواطنني الذي كان جالس ًا عند املدير.
تش�كل األفع�ال التي صدرت بح�ق الزميل مصطفى
الطوالبة جرم التحقري وفق ًا لقانون العقوبات األردني،
كم�ا أنها تنطوي عىل انتهاك للحق يف عدم الخضوع
ملعاملة قاسية أو ال إنسانية ولحرية اإلعالم.
االعت�داء بالش�تم ومحاول�ة رضب الزميل رائد
صالحات من قبل أفراد من رشطة السري
أفاد الزميل رائد صالحات مدير مكتب قناة الحرة/
ل�واء دير عال أنه تعرض بتاريخ  1أغس�طس  2012يف
مجم�ع باصات دير علا إىل معاملة مهين�ة ومحاولة
رضبه من جانب أفراد من رشطة السير .وقد أوضح
ميداني ًا عن
يف ش�كواه أنه الحظ أثناء إعداده تقرير ًا
ّ
حركة السري يف لواء دير عال غياب ًا كام ً
ال لعنارص رشطة
السري داخل مجمع باصات دير عال ،فذهب للبحث
عنه�م فوجدهم كما قال« :مجتمعني يف كش�ك للبيع
جالسني يحتس�ون القهوة ويدخنون فسألتهم عندها
عن الضابط املس�ؤول عنهم ،فأجابوني بطريقة فظة
بأنه ليس موجود ًا يف املجمع ،فذهبت أبحث عنه يف
سوبر ماركت آخر والتقيت إليهم ،وعندها شتموني
بس�يل من الش�تائم غري األخالقية وقام�وا بتهديدي
وحاولوا االعتداء عيل بالرضب ،وقام أحدهم بطلب
هويت�ي فقلت له بأنني صحف�ي ورفضت إعطاءهم
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هويتي» ،وق�د أضاف بأنه وأثن�اء قيام رجال رشطة
السير بش�تمه اتص�ل على هات�ف رئي�س املف�رزة
حس�ام عبيدات وترك الخط مفتوح ًا ليسمع بنفسه
الش�تائم ،ورغم ذلك فإنه لم يتج�اوب معه ولم يتخذ
أي إجراء بحق املعتدين ،وقام الزميل صالحات بعدها
باالتص�ال ب�ه ثالث مرات ول�م يرد على اتصاالته،
وقد ش�هد الواقعة كل س�ائقي الباصات الذين كانوا
موجودي�ن يف املجمع ،وقد تمك�ن الزميل من تحديد
هوي�ة اثنين م�ن املعتدين وهما رقيب سير اس�مه
غاندي وآخر من عائلة النعيمات ،وقد وقع الحادث
يف تمام الساعة الثانية عرشة والنصف.
ومن الواضح أن س�بب ه�ذه الواقعة كما أكد الزميل
صالحات أنه شاهد رجال السري وهم يفطرون جهار ًا
يف رمض�ان وق�د اعتقدوا أنه س�يبلغ عنه�م الضابط
املس�ؤول عندما سألهم عن مكان وجوده ،إن االعتداء
الواق�ع على الزميل صالح�ات وقع عليه بمناس�بة
قيام�ه بعمل�ه والعتق�اد الجن�اة بأن�ه كصحف�ي قد
يكش�ف أمر إفطارهم يف رمضان جه�ار ًا أثناء دوامهم
الرسمي ،وهو يش�كل انتهاك ًا للحق يف عدم الخضوع
ملعاملة مهينة ولحرية اإلعالم والنرش.
االن�����ت�����ه�����اك�����ات ال�����م�����اس�����ة ب���ال���ح���ق
في محاكمة عادلة:
اس�تدعاء الزمي�ل نض�ال سلامة وتهدي�ده
من مدعي عام محكمة أمن الدولة
من االنتهاكات التي تدعو إىل القلق ،والتي رصدتها
الش�بكة وقام�ت بتوثيقه�ا خالل الع�ام  ،2012قيام
مدعي عام محكمة امن الدولة بتهديد الزميل نضال
من جراسا نيوز ،فقد ذكر الزميل سالمة يف شكواه التي
تقدم به�ا إىل املركز انه بتاري�خ  9/4/2012اتصل به
مدعي عام محكمة أم�ن الدولة وطلب منه الحضور
إىل نياب�ة امن الدولة بس�بب ترصيح قام بتس�جيله
لرئي�س هيئ�ة الدفاع ع�ن معتقلي الطفيل�ة والدوار

يش�كل هذا االنتهاك س�ابقة خطرية ينبغي الوقوف
عندها ،وتعتقد الش�بكة أنها تعكس إمعان السلطات
العام�ة يف اس�تهداف الصحفيني ،وإرعابه�م ومنعهم
عن ممارس�ة عملهم من خالل إس�اءة تطبيق القانون
واستعماله كأداة للعنف وتكميم األفواه ،إن االنتهاك
السابق هو انتهاك مركب ،فباإلضافة إىل كونه يمس
حري�ة النشر واإلعلام وع�دم الخض�وع إىل معاملة
قاس�ية أو مهين�ة ،فه�و كذلك يش�كل انته�اكا للحق
يف محاكم�ة عادل�ة بما يف ذل�ك املثول أم�ام محكمة
مستقلة وحيادية .
تحوي�ل عالء محم�ود ذيب صاح�ب موقع ذيب
نيوز إىل محكمة أمن الدولة واحتجازه بش�كل
تعسفي وغري قانوني
بتاري�خ  ،24/9/2012تق�دم محام�ي الصحف�ي عالء
محمود ذيب األس�تاذ طاهر نصار بشكوى إىل شبكة
«سند» بخصوص تحويل موكله الصحفي عالء ذيب
إىل محكم�ة أم�ن الدولة عن مق�االت وتغطيات قام
بنرشه�ا على موقع ذي�ب ني�وز .وقد ج�اء يف البالغ
املذك�ور« :أن م�وكيل اإلعالم�ي علاء محم�ود راف�ع
الذي�ب قد ت�م توقيفه بواس�طة رجال ام�ن عام بعد
صلاه املغرب (الس�اعة الس�ابعة مس�اء) ي�وم األحد
 16/9/2012وت�م تقديم�ه ملدعي ع�ام الزرقاء الذي
تحفظ عليه ل�دى املركز األمني لليوم التايل اي ليوم
الثالثاء  18/9/2012وطلب حضور املحامي ولم يمهل

وأضاف األستاذ املحامي طاهر نصار يف املقابلة التي
أجراها الراصدون يف الشبكة معه بتاريخ 24/9/2012
بأن« :علاء الذيب صاحب موقع الذيب نيوز يبلغ
م�ن العم�ر  19عام�ا وغري منت�م إىل أي تنظي�م كان،
وه�و ناش�ط مع�روف يف منطق�ة الزرقاء والهاش�مية
حي�ث كان ينق�ل العديد م�ن القضاي�ا االجتماعية
يف منطقت�ه ويع�رض دائم�ا تقصري املس�ؤولني فيها.
وقام منذ ثمانية أش�هر بنرش مقال الوضع يف س�وريا
والرئي�س الس�وري بش�ار األس�د ولم يض�م املقال أي
كالم ع�ن األردن أو أي ش�خص يف األردن ال بش�كل
مب�ارش وال غري مبارش ،ونص املق�ال واضح ال يحتمل
التأوي�ل .وكان علاء ق�د تواجد قب�ل االعتقال بيوم
يف ح�راك لعش�ائر بن�ي حس�ن على أرايض الجامعة
الهاش�مية وق�د تواجد ليق�وم بعمل تغطي�ة إعالمية
عن الحراك  ...ويف اليوم التايل حرض ثالثة من رجال
األم�ن إىل من�زل عالء وه�م النقي�ب محم�د الجبور
وعب�د الل�ه الخوال�دة ومحم�د املحامي�د وأخ�ذوه يف
الس�اعة  7مس�اء وقت أذان املغرب إىل املركز األمني
بالهاش�مية وبق�ي لديه�م للي�وم الت�ايل حيث جرى
تحويل�ه إىل مدعي عام الزرق�اء «مدعي عام مدني»
احم�د العفيف�ي ولم يق�م باس�تجوابه وتحف�ظ عليه
بمرك�ز ام�ن الحسين بالزرق�اء ورف�ض تكفيله .ويف
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الرابع أشار فيه إىل أن توقيف مدعي عام أمن الدولة
لعدد من الناشطني قرار س�يايس ،وقد ذهب الزميل
سالمة يف اليوم التايل إىل مدعي عام أمن الدولة ،وقد
خاطب�ه املدعي الع�ام وبحضور قاض عس�كري كان
موج�ودا «نضال بنعرف إنك إنت ناش�ط يف الحراك
وشعاراتك س�قفها عايل ولسانك طويل مثلهم ،خفف
هتافات�ك وح�دة ش�عاراتك وق�ص لس�انك إىل أن
نناديك مرة ثانية».

سوى لس�اعة واحدة مع أن القانون يمنحه  24ساعة
وط�رد صدي�ق ل�ه اإلعالمي عم�ر ش�اهني لنصيحته
ل�ه بتوكي�ل مح�ام وبع�د توقيف�ه يف مرك�ز إصلاح
وتأهي�ل الزرق�اء ت�م وضع�ه يف الزنزان�ة االنفرادي�ة
ودخل ب�إرضاب عن الطعام من�ذ صبيحة يوم األحد
 23/9/2012وال زال وت�م توجيه تهمة إطالة اللس�ان
ل�ه عىل مق�ال حول س�وريا نرش منذ ثمانية أش�هر ال
يمكن حمله عىل احد يف األردن وحاولوا إلصاق تهمة
التجمهر بمعنى انه قام بتحريك عش�ائر بني حس�ن
لالعتصام وكان جوابه انه تواجد يف االعتصام بقصد
تغطيته فقط إعالميا».

حرية تحت الهراوات
الي�وم الت�ايل مثل عالء أم�ام املدعي الع�ام العفيفي،
وكان برفقت�ه زمالء له منهم عمر ش�اهني الذي نصح
عالء ب�ان يطلب املحامي طاهر نصار باالس�م ،فقام
املدع�ي العام بإخ�راج عمر من القاع�ة .وطلب عالء
املحام�ي املذك�ور حيث أعطي مهلة س�اعة للحضور
 ...ول�م ينتظ�ر املدع�ي الع�ام حض�ور املحام�ي وقام
بأخذ إفادته وقال له «مايف داعي للمحامي» وواجهه
بالتهم وهي إطالة اللس�ان اس�تنادا إىل املقال املنشور
منذ ثمانية أش�هر وتهمة التجمهر غري املرشوع .وقام
بتوقيف�ه وتحوي�ل القضي�ة إىل محكمة أم�ن الدولة
وأق�ر بأنه غري مختص .وأخذت أنا التوكيل من عالء
ي�وم الس�بت ،ووجدت القضية محول�ة ملحكمة أمن
الدول�ة إال أن امللف لم يصل بع�د إليها .وتهمة إطالة
اللس�ان جنحة تأتي مع قرار ظني وليس الئحة اتهام
وتح�ول إىل اختصاص محكمة بداي�ة جزاء وال يجوز
التوقيف عليها.

تندرج هذه الحالة يف الواقع ضمن ما جرت اإلش�ارة
إلي�ه م�ن أن هناك اتجاه�ا متزايدا لدى الس�لطات
العامة باستعمال القانون كأداة للعنف وتقييد حريات
اإلعالميين والصحفيني وتحويله�م إىل محكمة أمن
الدولة خالف�ا للمعايري الدولية املعم�ول بها يف مجال
الحري�ات اإلعالمية وحقوق اإلنس�ان .فهذه الحالة
تنطوي عىل انته�اكات متعددة .فم�ن ناحية ،فإنها
تتضمن معاملة قاسية وال إنسانية ومهينة لإلعالمي
الزمي�ل علاء ذيب .كم�ا أنها تنطوي على احتجاز
وحرمان من الحرية غري قانوني .وهي تش�كل كذلك
انته�اكا لحرية اإلعلام والنرش .واأله�م أنها تخالف
املعايير األساس�ية الدني�ا الت�ي يلتزم به�ا األردن يف
مج�ال الحق يف املحاكمة العادل�ة املنصوص عليها يف
امل�ادة ( )14من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية
والسياس�ية .كما أنها ال تتف�ق مطلقا مع التعديالت
الدستورية األخرية التي جرى إقرارها مؤخرا.

واملدع�ي الع�ام يع�رف بالتعديلات الدس�تورية
األخيرة التي نزع�ت صالحيات أم�ن الدولة بهذا
الن�وع م�ن القضايا ،ورغ�م ذلك ق�ام بتحويلها إىل
مدع�ي عام امن الدولة ال�ذي أضاف تهمة جديدة
اس�مها «التحري�ض على مناهض�ة الحك�م» وه�ي
ضمن جرائم اإلرهاب وذلك لتثبت الوالية ملحكمة
أمن الدولة».

تحويل الصحفي جمال املحتسب إىل محكمة امن
الدولة واحتجازه بشكل تعسفي وغري قانوني
يع�د االنتهاك الذي طال الزميل جمال املحتس�ب
ن�ارش «جراس�ا ني�وز» دليال واضح�ا عىل اس�تمرار
سياس�ة اس�تخدام القانون كأداة لقمع اإلعالميني
والنته�اك حرياتهم .فقد قام موقع «جراس�ا نيوز»
بتاري�خ  22/4/2012بنشر خبر مف�اده أن أح�د
الن�واب ق�ام بح�ث زمالئه على ع�دم التصويت
لصال�ح إحال�ة ملف س�كن كري�م إىل القض�اء ألنه
وحس�ب مزاع�م النائ�ب هن�اك توجه�ات ملكية
علي�ا تفضل إغالق املل�ف ،ويف اليوم الت�ايل ،تلقى
الزميل جمال املحتس�ب اتص�اال هاتفيا من مدعي
ع�ام ام�ن الدول�ة بضرورة حض�وره ه�و وش�قيقته
اإلعالمية س�حر التي نرشت الخرب إىل مكتبه.

وق�د وصف املحامي نصار املعامل�ة التي تلقاها عالء
بش�كل اآلت�ي« :يعام�ل علاء من�ذ اللحظ�ة األوىل
لدخول�ه الس�جن معاملة س�يئة حيث ان�ه ادخل إىل
زنزان�ة انفرادية .ورصح من�دوب األمن لنا انه قد تم
ذل�ك ألنه اثر عىل الس�جناء وه�ذا كالم غري صحيح
ألنه ادخل االنفرادي منذ اللحظة األوىل .ودخل عالء
منذ صباح السبت  22/9إرضابا عن الطعام لتحسني
ظ�روف اعتقال�ه وحت�ى الي�وم كان ضم�ن قائم�ة
املرضبني أي انه لم يتم تلبية مطالبه».
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وق�د قام املدعي العام بتوجي�ه تهمة التحريض عىل
مناهض�ة نظام الحكم للزميل املحتس�ب ولش�قيقته

س�حر ،وق�رر املدع�ي الع�ام كذل�ك توقي�ف الزميل
املحتسب مدة  15يوما يف سجن البلقاء.

وق�د ش�دد الزميل املحتس�ب أن�ه بخلاف احتجازه
مل�دة  22يوما ل�م يتعرض إىل س�وء معامل�ة أو إىل أية
انتهاكات داخل مركز اإلصالح والتأهيل.
إن الخبر ال�ذي ق�ام موق�ع «جراس�ا ني�وز» بنرشه
ين�درج ضم�ن ح�دود ممارس�ة العم�ل اإلعالم�ي
والنشر ،وتوقيف�ه يش�كل انته�اك ًا لحري�ة التعبير
والنشر املنص�وص عليه�ا يف امل�ادة  19م�ن العه�د
الخ�اص بالحق�وق املدني�ة والسياس�ية ،واملكف�ول
بأح�كام الدس�تور األردن�ي علاوة على أن مج�رد
احتج�از الزمي�ل املحتس�ب وحرمان�ه م�ن حريته
ملمارس�ته لحري�ة النشر واإلعلام يش�كل معامل�ة
قاس�ية تحظره�ا اتفاقي�ات حقوق اإلنس�ان التي
يلت�زم به�ا األردن والت�ي ق�ام بنرشه�ا يف الجريدة
الرس�مية منذ س�نوات .فضلا عن أن ه�ذه الحالة
تتفق مع س�ابقتها وهي حال�ة الصحفي عالء ذيب
يف أنه�ا تش�كل انته�اكا للضمان�ات الدني�ا للح�ق
يف محاكم�ة عادل�ة وتن�درج ضم�ن االتج�اه العام
باس�تخدامالقان�ونلتكمي�مأف�واهاإلعالميين.
االنته���اكات الماس���ة بالح���ق ف���ي الحرية
الشخصية:
احتجاز الصحفي عدنان نايف بوحمد من راديو
البلد من قبل رجال األمن بشكل غري قانوني
ج�اء يف ش�كوى الزمي�ل أب�و حم�د ،أن�ه بتاري�خ

وق�د أضاف أب�و حمدان لراصدي الش�بكة «أن رجل
األم�ن الذي أمر باعتقاله كان عىل كتفه تاج وثالث
نجوم ولم ينتبه إن كان هناك اس�م أم ال» .لكنه علق
بالق�ول ع�ادة ال يكون هناك اس�م ظاهر .وقد ش�هد
وقوع ه�ذا االعتداء بح�ق الصحفي أب�و حمدان كل
من الزميلة دانا جربيل وبراء بلبييس.
تنطوي هذه الحالة عىل انتهاك واضح لحرية اإلعالم
من خالل املنع من التغطية واالحتجاز دون أي سبب
قانوني وبشكل تعسفي .وال يغري من واقع الحال شيئا
قيام أحد ضباط املخابرات بالتدخل ملنع القبض عليه
وإتمام عملية االحتجاز ،إذ أن عنارص االنتهاك كلها
مكتمل�ة وكان يتوجب اتخاذ اإلج�راءات القانونية
الالزمة بحق رجال األمن الذين قاموا بهذا االنتهاك.
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وقد أفاد الزميل املحتس�ب أن ثالث�ة من أفراد األمن
العام الذين اقتادوه من أمن الدولة إىل مركز أمن ماركا
لرتحيل�ه إىل مرك�ز إصالح وتأهي�ل البلق�اء ،قالوا له
عندما اطلعوا عىل التهمة املوجهة إليه« :كيف تتجرأ
عىل االنقالب عىل امللك ،والله إال لنورجيك».

« :15/11/2012خالل تغطيت�ي املبارشة لنرشة أخبار
رادي�و البلد لالعتصام يف منطق�ة دوار الداخلية من
خلال ب�ث مب�ارش وأثناء قيام�ي بالحدي�ث عن ما
يج�ري يف املي�دان ،تق�دم نح�وي أحد ضب�اط األمن
العام وس�ألني عن الجهة التي أتحدث معها ،أجبته:
أن�ا صحفي م�ن راديو البلد وطالع على الهوا مبارشة
يف نشرة األخب�ار ،وأرشت ل�ه بباجت�ي الت�ي كنت
أرتديها ،فأمر أحد أف�راد الدرك باعتقايل بتهمة نقل
املعلوم�ات .فقام الدركي باإلمس�اك ب�ي من الخلف
واقتي�ادي إىل س�يارة االعتق�ال .عند بوابة الس�يارة
س�لمني إىل رجل أمن آخر رفعني إىل السيارة ودفعني
بقدم�ه إىل الس�يارة ووجه�ي إىل األرض ،إال أنن�ي
بقيت ارصخ بأنني صحفي فأش�هر مسدس ًا كهربائي ًا
بوجه�ي وأمرني بالس�كوت ،أثناء رصاخي س�معني
ضابط مخاب�رات كان موجودا بالقرب من الس�يارة
فطل�ب م�ن رج�ل األم�ن إن�زايل ،فنظ�ر إىل باجت�ي
وس�ألني عن اس�مي ،ثم أمر رج�ال األمن بفك قيدي
وق�ام بمرافقت�ي إىل أقرب مخرج م�ن املكان وطلب
مني مغادرة املوقع».

حرية تحت الهراوات
احتجاز الزميل خليل قنديل من صحيفة السبيل
عىل يد أحد رجال األمن
يف ش�كواه التي تقدم بها إىل ش�بكة «س�ند» ،أوضح
الصحفي خليل إبراهيم قنديل من صحيفة الس�بيل
«أثن�اء تغطيت�ي لألح�داث يف جبل الحسين حول
االحتجاج�ات ضد قرار رفع األس�عار ي�وم األربعاء
 14/11/2012س�ألني أحد أفراد األمن بلباس مدني
عما أقوم به فأخربته بأنني صحفي وأقوم بالتصوير
فطل�ب من�ي إب�راز هويت�ي الصحفي�ة وهويت�ي
الش�خصية فأعطيته إياها بعد أن تأكدت من كونه
أح�د أفراد األجه�زة األمني�ة .وبعد ق�راءة الهويتني
طل�ب من�ي مرافقته إىل أحد الضب�اط أيضا بلباس
مدن�ي فطلب من�ي الكامريا حي�ث اعرتضت عىل
طلب�ه إال أن�ه أرص عىل ذل�ك فأعطيت�ه إياها وقام
بتفتيش محتوياتها وطلب مني االنتظار برفقة أحد
أف�راد األمن بدع�وى التدقيق عىل قي�ودي األمنية.
وبعد نصف س�اعة ،قام باقتيادي إىل سيارة بك اب
حي�ث جاء احد أف�راد األمن من املكت�ب اإلعالمي
فقدمت له اعرتاضا عىل أس�لوب تعاملهم معي رغم
تواج�د العشرات م�ن الصحفيين يف ذات امل�كان،
فيم�ا ت�م تقيي�د ي�دي ووضع�ي يف س�يارة (زنزان�ة)
رغ�م تأكيدي لهم عدة مرات بأنن�ي صحفي ووجود
هويت�ي الصحفي�ة بحوزتهم .وبعد فترة من الوقت
ج�اء أحد أفراد املكتب اإلعالمي لألمن العام حيث
أج�رى اتصاال ،وبعدها طل�ب من األمن فك قيودي
وإخلاء س�بييل مع طلبه من�ي مغادرة امل�كان تجنبا
العتق�ايل مرة أخرى .عندما طل�ب مني رجل األمن
هويت�ي الصحفي�ة ،س�ألته عن صفت�ه فاخربني أنه
رج�ل أمن ،فطلبت من�ه أن يرين�ي هويته؛ فاخرج
هوية عليها ش�عار األمن العام وعرف عىل نفسه انه
م�ن األمن الوقائي ثم أع�اد هويته إىل جيبه دون أن
أتمك�ن من قراءة بياناته .فيما ق�ال أحدهم انه من
املخاب�رات .وكان�وا يحمل�ون أجهزة إرس�ال خاصة
بعن�ارص األجه�زة األمنية ،ث�م طلبوا من�ي مرافقتهم
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إىل ش�خص وصف�وه بالضاب�ط وكان برفقته عنارص
من األمن العام ويملك جهاز إرسال .وعندما سألتهم
ع�ن صفته أجاب�وا« :اآلن بتعرف» .وعندما س�ألني
بع�ض عن�ارص األمن ع�ن س�بب توقيفن�ا أخربتهم
بأنني صحف�ي .فذهبوا إىل ذل�ك الضابط للتحدث
معه إال أنه أرص عىل توقيفي .وقد شهد عىل الحادثة
الزمي�ل عيسى ش�قفة م�ن صحيف�ة الس�بيل الذي
تح�دث م�ع الضابط ح�ول ع�دم قانوني�ة توقيف
الصحفيين إال أنه لم يس�تجب ،فقام الزميل عيىس
بإبلاغ الصحيفة التي نرشت خربا حول توقيفي».
تنط�وي ه�ذه الحالة على انتهاك للح�ق يف الحرية
الش�خصية ولحري�ة اإلعلام خالف�ا ألح�كام العه�د
ال�دويل الخ�اص بالحقوق املدني�ة والسياس�ية التي
التزم بها األردن .عالوة عىل أنها تش�كل خرقا واضحا
ألحكام قانون العقوبات األردني وللحقوق اإلنسانية
املكفولة بموجب الدستور وتعديالته األخرية.
احتج�از الصحف�ي محم�د ش�هاب م�ن موق�ع
املدين�ة ني�وز بره�ة م�ن الزم�ن بص�ورة غير
قانونية لدى مركز أمن عني الباشا
وص�ف الصحفي محم�د عبد الكريم ش�هاب العامل
لدى موق�ع «املدينة نيوز» يف ش�كواه املؤرخة بتاريخ
 7/10/2012حادث�ة احتجازه املش�ار إليها أعاله عىل
النحو اآلتي« :صباح يوم األح�د املوافق 7/10/2012
الس�اعة  7:00صباحا ،وأثناء قيامي بتصوير انتهاك
بح�ق البيئة حيث يق�وم أحد املزارعين بالقرب من
مستشفى األمري حسين بن عبدالله بحرق مخلفات
املزرع�ة م�ن م�واد بالس�تيكية أدت إىل تك�ون غيمة
س�وداء بمس�احة كبيرة ف�وق املستش�فى واملنطق�ة
املج�اورة وامت�دت الغيم�ة ألكثر م�ن  3ك�م ،وأثناء
قيام�ي بالتصوي�ر حضر إيل رجل ام�ن برتبة رقيب
وبس�يارة مدنية واس�تفرس مني عن العمل الذي أقوم
ب�ه وعندما عل�م بأني أق�وم بتصوير م�ا يحدث من

وعقب دراس�ة الش�كوى ،ق�ام الراص�دون التابعون
للش�بكة بالرج�وع إىل املش�تكي الزمي�ل ش�هاب
الس�تكمال بع�ض املعلومات من�ه ،فأوض�ح أن رجل
األمن ال�ذي طب منه أن يتبع�ه إىل املركز األمني لم
يبلغ�ه بأنه مقبوض عليه بل قال له اتبعني إىل املركز
األمن�ي بع�د أن س�حب هويت�ه واألوراق الثبوتي�ة.
وعندم�ا وصلا إيل ،أعطى أوراق�ه للرشطي الذي يف
املدخ�ل وطلب منه الجلوس يف غرفة بها كرايس .ولم

إن س�ائر عن�ارص االنته�اك متوافرة يف ه�ذه الحالة،
وه�ي تتضم�ن انته�اكا لحري�ة اإلعلام ومنع�ا م�ن
التغطي�ة .كم�ا أنها تنطوي كذلك على اعتداء عىل
الحرية الشخصية وحرمانا غري قانوني من الحرية.
احتج�از الزمي�ل أحم�د التميم�ي ومص�ادرة
كامرياته أثناء تغطية اعتصام ضد زيارة رئيس
الوزراء إىل مدينة إربد
تع�رض الزميل أحمد التميمي بتاري�خ  5تموز 2012
عن�د قيام�ه بتغطي�ة زي�ارة رئي�س ال�وزراء د.فاي�ز
الطراونة ملدينة اربد ولالعتصام االحتجاجي ضدها
عن�د جسر النعيم�ة عىل طري�ق ارب�د ـ عم�ان ،إىل
احتج�ازه غير القانون�ي من قب�ل رجال األم�ن العام
ومصادرة الكامريا التي كانت بحوزته.
أش�ار الزمي�ل التميمي يف ش�كواه أنه أثن�اء تغطيته
للوقف�ة االحتجاجي�ة الت�ي ّ
نظمها الحراك الش�عبي
عند جرس النعيمة عىل طريق اربد ـ عمان ضد زيارة
رئيس الوزراء د .فايز الطراونة إىل إربد لتناول الغداء
الشياب ،قامت قوة من
يف منزل النائب د .حس�ني
ّ
األم�ن الع�ام باعتقال كاف�ة النش�طاء املعتصمني يف
ً
قائلا« :وعندما
املكان .واس�تطرد الزمي�ل التميمي
أصور الحادثة قامت األجهزة األمنية باقتيادي
كنت ّ
عنوة إىل داخل باص الشغب مع املعتقلني بالرغم من
قيامي بإبراز الهوية الصحفية ،وأثناء دفعي سقطت
الكامريا مني كما منعني األمن من استخدام الهاتف
النقال داخل الباص ولم تعد الكامريا بحوزتي ،وعند
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األردن

انتهاك بح�ق البيئة وأقوم بهذا العم�ل لصالح موقع
املدينة ني�وز اإلخباري ،طلب من�ي ترصيح تصوير
فيديو من األمن الوقائي ،اس�تغربت طلبه فقلت له
أنا مصور للمدين�ة نيوز وانأ أقوم بالتصوير يف مخيم
البقع�ة وبالق�رب م�ن مستش�فى األمير حسين وال
يوج�د أي قارمة تدل بممنوعية التصوير يف املنطقة
وان مخي�م البقعة ليس منطقة عس�كرية مغلقة ،عىل
اثر ذلك طلب مني رخصة س�يارتي ورخصة القيادة
وملا اس�تفرست من�ه ملاذا؟ قال أنا رج�ل امن واطلب
منك ذل�ك ومنعا لالحتكاك س�لمته الرخص وطلب
من�ي متابعت�ه إىل مرك�ز أمن عني الباش�ا ال�ذي يقع
يف بداي�ة مخيم البقعة من جهة إرب�د ،تابعته للمركز
األمن�ي وقام بتس�ليم رخصي للرشط�ي املوجود عىل
الب�اب ال�ذي ب�دوره س�لمها إىل رقيب الغف�ر الذي
طل�ب من�ي متابعته إىل داخل املرك�ز األمني وطلب
من�ي الجلوس عىل احد املقاع�د داخل املركز األمني،
وأثن�اء تواجدي ألكرث م�ن عرش دقائ�ق داخل املركز
األمني رأيت شخص ًا بلباس مدني يخرج من مكتب
رئيس املركز ،اس�تفرست منه هل أنت املس�ؤول هنا
فق�ال نعم أنا الرائد عبد الرحمن مدير املركز ،فقمت
برشح ما حص�ل معي وعن إحض�اري للمركز األمني
وأطلعت�ه عىل الغيمة الس�وداء التي تغط�ي املنطقة،
وأثن�اء حديث�ي مع�ه حرض رقي�ب الخفر فأس�تفرس
منه عن املوضوع؛ حيث قام بتس�ليمي رخيص وقدم
اعتذاره».

يعرف ما حدث س�وى عندما حضر إليه مدير املركز
األمني ولم يعرفه إال بعدما عرف بنفسه والسبب أنه
كان يف لب�اس مدن�ي .ولم يكن بمق�دوره الخروج من
املرك�ز ألن أوراقه محجوزة لدى املركز .ويف آخر األمر
اكتش�ف أن الرقي�ب ل�م يك�ن يعمل يف نف�س املركز
األمني ألن مدير املركز لم يعرفه وسأل عنه.

حرية تحت الهراوات
عرفت عن
وص�ويل إىل مديرية رشطة اربد وبع�د أن ّ
نفسي بأنني صحفي ج�رى نقيل إىل غرف�ة الحركة،
وبعده�ا إىل مكتب نائب مدير رشط�ة اربد وبعدها
أخيل سبييل».
تعرض ل�ه الزميل التميمي
وقد ثبت للش�بكة أن ما ّ
ش�هده كل من الزميل غيث التل من وكالة سكوبات
اإلخباري�ة والزمي�ل زياد نصيرات من موق�ع رسايا
اللذين كانا برفقته أثناء تغطية االعتصام.
ّ
يش�كل الفع�ل املرتك�ب من قب�ل رجال األم�ن العام
التع�دي على الحرية
بح�ق الزمي�ل التميم�ي ج�رم
ّ
وفق ًا لنص املادة  178م�ن قانون العقوبات ،ومخالفة
ألح�كام امل�ادة /6ج من قان�ون املطبوع�ات والنرش،
التي تعرتف بحق الصحفي بالحصول عىل املعلومات
واألخبار وتداولها ونرشها.
كما ينطوي س�لوك رج�ال األمن العام تج�اه الزميل
التميمي عىل إساءة معاملة وانتهاك لتجريم املعاملة
القاس�ية أو اللا إنس�انية املعترف ب�ه يف الصك�وك
الدولية لحقوق اإلنسان ،واعتداء عىل الحق يف حرية
اإلعالم والنرش.
تعس�في
احتج�از الزميل زياد نصريات بش�كل
ّ
ومصادرة كامريته من قبل رجال األمن العام
أوضح الزميل زياد نصيرات من موقع رسايا ورئيس
تحري�ر نج�م اإلخباري�ة يف ش�كواه الت�ي تق�دم به�ا
بتاري�خ  7تموز  ،2012أن�ه يف أثناء تغطيته العتصام
الح�راك الش�بابي على جسر النعيم�ة طري�ق اربد
ـ عم�ان بتاري�خ  5تم�وز  2012أن�ه «ج�اء باص�ان
لألم�ن الع�ام وبداخلهما قوات من األم�ن العام ،كان
يرت�دي أفراده�ا زي ًا عس�كري ًا ودروع ًا واقي�ة ،فبدأنا
بالتصوير ...ولكنني فوجئت بقيام أفراد األمن العام
بضرب املتظاهري�ن ووضعهم يف باصات الش�غب،
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ألصور املش�هد فقال يل أحد أفراد
فس�حبت الكامريا
ّ
تصور» ،وتزامن ذلك مع مرور س�يارة
األم�ن العام «ال ّ
مدني ًا ،فقالوا
فيه�ا أفراد م�ن األمن العام يرتدون زي� َا
ّ
تص�ور» ،فقم�ت بإخف�اء الكاميرا وأخرجت
يل «ال
ّ
الهاتف أللتقط صور ًا به فتفاجأت بثالثة رجال أمن
يركض�ون باتجاه�ي فأخذوني إىل ب�اص األمن العام
ال�ذي وضعوا فيه املتظاهرين وق�ام أحد رجال األمن
العام بإدخال يده إىل جيبي وأخذ الكامريا .وكان معي
زمييل أحمد التميمي وأبقونا يف الباص رغم أننا قلنا
صحفي�ان ،فاقتادونا إىل مديرية رشطة اربد
لهم أننا
ّ
وانتظرنا هناك مدة نصف س�اعة .وطلبت كامريتي
فقال�وا يل أنه�ا يف م�كان االعتص�ام ،وعندم�ا أخل�وا
س�بييل ذهب�ت إىل م�كان االعتصام فلم أج�د أحد ًا،
ع�دت إىل مديرية الرشطة الت�ي أعادت يل الكامريا
بع�د أن قام�ت بش�طب محتوياته�ا ».وق�د أوض�ح
الزمي�ل نصيرات أنه يريد أن يش�تكي على نائب
مدير رشطة اربد العقيد أحمد الشمايلة الذي شارك
األم�ن بالضرب وتعامل كم�ا ذكر الزمي�ل نصريات
بشكل عنيف مع كل من أحمد التميمي وغيث التل
وزياد نصريات.
يش�كل هذا االعت�داء املوج�ه ضد الزمي�ل نصريات
ج�رم حج�ز الحري�ة خالف ًا لقان�ون العقوب�ات ومنع ًا
من التغطي�ة وفق ًا لقان�ون املطبوع�ات والنرش ،كما
أنه ينطوي عىل انتهاك للحق يف الحرية الش�خصية
والح�ق يف ع�دم الخض�وع إىل معامل�ة قاس�ية أو ال
إنس�انية ولحري�ة اإلعلام والنشر املكفول�ة كلها يف
العه�د ال�دويل الخاص للحق�وق املدنية والسياس�ية.
وهو يؤكد كذلك عىل اس�تمرار سياس�ة اإلفالت من
العق�اب فأحد أه�م املتورطني باالعت�داء وهو نائب
مديرية رشطة اربد ما زال عىل رأس عمله ولم يخضع
لتدابري إدارية وجزائية عن األفعال املتورط بها عم ً
ال
بالتزام�ات األردن الناش�ئة ع�ن اتفاقي�ات حق�وق
اإلنسان املنشورة يف الجريدة الرسمية.

لق�د ثب�ت لش�بكة «س�ند» من خلال ما نشر حول
الحادث�ة م�ن تقاري�ر صحفي�ة وإعالمي�ة والتقري�ر
الطب�ي التي بين�ت طبيعة اإلصاب�ات التي لحقت
بالزمي�ل س�قالله وجود اعت�داء بدن�ي ولفظي بحقه
باإلضافة طبع ًا إىل حجز حريته.
تنط�وي األفع�ال املرتكبة بح�ق الزميل س�قالله عىل
ج�رم حج�ز للحرية وإي�ذاء وفق� ًا لقان�ون العقوبات
األردن�ي وعىل حرمان م�ن الحصول على املعلومات
وفق� ًا لقان�ون املطبوع�ات والنشر .وه�ي تش�كل
كذل�ك انته�اك ًا للحق يف الحرية الش�خصية وتحريم

االنتهاكات الماس���ة بحرية التعبير والنشر
واإلعالم:
مص�ادرة كامريا الزميل صالح قش�طة من قبل
قوات الدرك بالقوة
قامت ق�وات ال�درك باالعتداء على الزميل صالح
قش�طة من قن�اة رؤيا ومص�ادرة كامريت�ه يف حدائق
الحسين بتاري�خ  6تم�وز  ،2012فق�د أش�ار الزمي�ل
قش�طة أن�ه خلال «قيام�ي بعملي أثن�اء تغطي�ة
مهرجان عمان برفقة كل من حاتم وش�اح ووليد الفار
اندلع�ت مش�اجرة بني اثنني م�ن أفراد ال�درك عىل
مرأى من الجمهور الذي كان حارض ًا يف حدائق امللك
حسين .فقمنا بأخذ لقطات ملا وقع أمامنا فتفاجأنا
بمجموعة من أفراد الدرك يهجمون علينا ويسحبون
الكامريات بقوة مع تهديدنا بكرسها ،ثم قاموا بدفعنا
باألي�دي وص�ادروا الكامريا مدة ال تقل عن س�اعتني
وتعاملوا معنا بشكل غري الئق ال يتضمن أي شكل من
أشكال االحرتام أو اإلنسانية».
وق�د أك�د الزميل قش�طة كذل�ك أنهم لم يس�تلموا
الكاميرا إال بع�د تدخل قن�اة رؤيا وبق�ي الرشيط
محتج�ز ًا إىل م�ا بع�د ظه�ر الي�وم الت�ايل ،وبع�د
اس�تعادة الرشي�ط تبّي�نّ لن�ا أن ق�وات ال�درك
قام�ت بإع�ادة مونتاج�ه وح�ذف لقط�ات
املش�اجرة ولكنه�م ترك�وا س�هو ًا بع�ض اللقط�ات
الت�ي تبّي�نّ أص�وات تهديده�م بكسر الكاميرا.
تعرف على أحد أفراد
وقد ذك�ر الزميل قش�طة بأنه ّ
ال�درك الذين اقتادوه إىل املكت�ب األمني يف حدائق
امللك حسين ،وهو املالزم يوسف الرواشدة ،رغم أنهم
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االعتداء عىل الزميل محمد س�قالله واحتجازه
بشكل غري قانوني
ذكر الزميل محمد حس�ني س�قالله من قن�اة رؤيا يف
ش�كواه التي تقدم به�ا بتاريخ  12حزي�ران  2012أنه
تع�رض بتاريخ  11حزيران  2012أثناء قيامه بتغطية
ّ
اعتصام لشباب جامعيني عاطلني عن العمل يف مدينة
معان للشتائم والرضب ،وقد أوضح كذلك أن محافظ
معان وم�دراء األجهزة األمنية حرضوا االجتماع العام
ال�ذي انعق�د يف مكتب املحاف�ظ ،واس�تطرد الزميل
ً
قائلا «ذهبت إىل مكت�ب املحاف�ظ وأثناء
س�قالله
نق�اش دار بين املحافظ واملعتصمني وق�ف املحافظ
وألقى العديد من الش�تائم محاو ً
ال أخذ الكامريا التي
أص�ور به�ا من ي�دي ،فرتاجعت للخل�ف حرص ًا مني
ّ
عىل عدم االحتكاك مع املحافظ واملسؤولني األمنيني
يتهجم ع ّ
يل
لكنني فوجئت بأحد موظف�ي املحافظة
ّ
م�ن الخلف ،وح�اول أخ�ذ كامريتي عنوة .وبس�بب
رفضي ق�ام برضب�ي وتمزي�ق مالبسي وبع�د ذل�ك
مبارشة حرضت قوة أمنية واعتقلتني وجرى إيداعي
يف مديري�ة رشط�ة مع�ان ملدة س�اعة وحاول�ت هذه
الق�وة رضبي واالعتداء ّ
تدخل الش�باب
علي ،ولوال ّ
املعتصمين وتهديده�م للمحافظ بع�دم الخروج من
مكتبه إال بإطالق رساحي».

االحتج�از غري القانوني وللح�ق يف عدم الخضوع إىل
معاملة قاسية أو ال إنسانية أو لحرية اإلعالم والنرش
املكفول�ة كله�ا يف العه�د ال�دويل الخ�اص بالحق�وق
املدنية والسياسية.

حرية تحت الهراوات
لم يكون�وا يحملون ما يدل عىل أس�مائهم أو أرقامهم
وهو ذاته الذي أخذ الكامريا منه.
ال تختل�ف ه�ذه الحالة عن س�ابقاتها فهي تعكس ما
ورد يف هذا التقرير من اس�تهداف متعمد للصحفيني
عىل أيدي رجال األمن والدرك ،وأن سياسة اإلفالت
من العقاب وع�دم املالحقة ما زالت مطبقة من قبل
األجهزة األمنية.
تنطوي هذه الحالة عىل إساءة معاملة من قبل قوات
الدرك وانتهاك للحق يف عدم الخضوع ملعاملة قاسية
أو ال إنس�انية ،عالوة عىل أنها ّ
تش�كل انتهاك ًا لحرية
اإلعالم والنرش.
تهدي�د الزمي�ل س�امي أب�و خرم�ة ومحاول�ة
إجباره للكشف عن مصادره الصحفية
م�ن االنته�اكات الت�ي قام�ت ش�بكة «س�ند»
برصده�ا م�ا تعرض ل�ه الزميل س�امي أب�و خرمة
م�ن صحيف�ة النهض�ة األس�بوعية ،فق�د قام�ت
ه�ذه الصحيفة بتاريخ  20/2/2012بنرش ش�كوى
ملواطنين تضررت ممتلكاته�م خلال مش�اجرة
جماعي�ة وقع�ت يف أواخ�ر الع�ام امل�ايض ،وق�د
جمع�ت محافظ�ة الزرقاء مبلغ�ا من املال ووزعته
عىل بع�ض املترضرين ،فنرشت الصحيفة ش�كوى
ملترضري�ن آخري�ن يطالب�ون بتعويض�ات ،وق�د
تلق�ى الزمي�ل أبوخرمة عقب نشر الخرب اتصاال
م�ن محاف�ظ الزرق�اء وه�دده باللج�وء إىل األمن
الوقائ�ي قائال« :ملاذا نرشت ذل�ك؟ ومن أعطاك
األم�ر؟ وم�ن أعط�اك ه�ذه املعلوم�ات؟ ومن أين
حصل�ت عليه�ا؟ وه�ل أن�ت عض�و يف النقابة أم
تعم�ل عىل راس�ك؟ وسأرس�ل لك األم�ن الوقائي
للتحقيق معك يف الخرب املنش�ور» ،وأرسل املحافظ
بعده�ا النائ�ب س�مري العراب�ي للمصالح�ة ،ث�م
وجه�اءوصحفيينم�نالزرق�اء.
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إن ما تعرض له الزميل أبو خرمة يش�كل اعتداء عىل
حري�ة النشر واإلعالم ،وح�ق الصحف�ي يف الحفاظ
عىل مص�ادره رسي�ة ،وهو انته�اك ثاب�ت من خالل
مح�اوالت املصالحة بني الطرفني وبوجود أش�خاص
شهود عىل ذلك.
منع بث قناة جوسات
نتيجة الحديث ال�ذي دار بني ضيوف حلقة برنامج
«يف الصمي�م» ،ال�ذي تقدمه عىل قناة جو س�ات د.
روىل الح�روب ،والتي ج�رى بثها مب�ارشة بتاريخ 26
تم�وز  ،2012أوق�ف ب�ث القن�اة .وقد أوض�ح مالك
املحط�ة د.رياض الحروب يف الش�كوى التي قدمت
للش�بكة بتاريخ  28تموز  2012خلال اتصال هاتفي
بني الش�بكة وبينه أن «هناك من اعترب الكالم الذي
صدر عن ضيوف برنامج «يف الصميم» إس�اءة للملك
ولذلك اتخذ قرار بإغالق قناة جو سات».
وق�د جاء يف أق�وال د.الحروب أنه اتص�ل مع مدير
النايل س�ات د.صالح حمزة ،فس�أله األخري« :أنتم
عاملني إي�ه يف قناتكم ييسء إىل األردن والحكم؟»،
واس�تطرد د.الح�روب مؤك�د ًا أن�ه تلقى تعه�د ًا من
مدير النايل س�ات بإعادة البث ،وأن املدير طلب
م�ن رشك�ة جاس�كو بإع�ادة رف�ع ش�ارة جوس�ات
للقم�ر الصناع�ي نايل س�ات ،ولك�ن مدير الرشكة
ً
قائلا« :عندي
املذك�ورة امتن�ع عن تلبي�ة الطلب
أم�ر من جه�ة أردنية بع�دم رفع الش�ارة» ،وقد أكد
د.الح�روب أن القناة تدفع املبالغ املس�تحقة عليها
لرشكة جاس�كو والنايل سات مقدم ًا وبشكل شهري
وأن االلتزام�ات املالية املرتتب�ة بذمة القناة كانت
مس�ددة كلها عند وقف البث.
وم�ا يؤك�د أن وق�ف ب�ث القن�اة ل�م يكن بس�بب
خالف�ات بين القن�اة والناي�ل س�ات قي�ام رئيس
الوزراء ـ آنذاك ـ د.فاي�ز الطراونة بالترصيح علن ًا

يش�كل وقف ب�ث القن�اة انته�اك ًا واضح ًا وجس�يم ًا
لحري�ة النرش واإلعالم ولحرية الرأي والتعبري .عالوة
على أن�ه انتهاك ملب�ادئ الدس�تور األردن�ي وأحكام
امل�ادة  19م�ن العهد الدويل الخ�اص بالحقوق املدنية
والسياسية.

مصادرة كامريا الصحفي إحس�ان التميمي من
صحيفة الغد ومس�ح ما التقط�ه من صور من
قبل املدير اإلداري ملستشفى الزرقاء الحكومي
وامن املستشفى
ج�اء يف الش�كوى املقدم�ة م�ن الصحف�ي إحس�ان
التميم�ي العامل لدى صحيفة الغد األردنية واملؤرخة
بتاريخ  19/4/2012أنه« :أثناء قيامي بمتابعة املرض
الغام�ض يف مستش�فى الزرقاء الحكوم�ي وللوقوف
على طبيع�ة اإلج�راءات املتخ�ذة بش�أنه؛ ول�دى
التقاط�ي ص�ورة ألحد األقس�ام التابعة للمستش�فى
اعرتضن�ي أح�د عم�ال الخدم�ات وطالبني بمس�ح
الص�ور ،ث�م جرى احتج�ازي يف مفرزة األم�ن التابعة
للمستش�فى مل�دة تجاوزت الس�اعة .ورغ�م تعريفي
بنفيس وأنني أعم�ل صحفيا يف صحيفة «الغد» وأني
أتاب�ع الوضع يف املستش�فى إال أن كالم�ي لم يكن له
فائدة منذ الصباح» .ورغ�م مراجعة املناوب اإلداري
يف املستشفى وإعالمه باألمر ،إال أن املناوب اإلداري
أرص عىل مس�ح الصور بنفس�ه متذرعا ب�أن التصوير
ممن�وع دون إب�داء أي س�بب لذل�ك ،وأن م�ن يقوم
بالتصوي�ر يف هذه الظروف ـ وال أعلم ماذا عنى بهذه
الظروف ـ شخص يفتقر للمهنية».

مص�ادرة كاميرا الزمي�ل ي�ارس أبوهالل�ة من
قبل أف�راد األمن أثناء التصوي�ر ملخيم لالجئني
الفلسطينيني القادمني من سوريا
م�ن الح�االت األخرى التي رصدتها ش�بكة «س�ند»
وتنط�وي عىل انتهاكات مرتكبة من قبل أفراد األمن
تع�رض ل�ه الزميل يارس أب�و هاللة مدي�ر مكتب
م�ا ّ
قناة الجزيرة بتاريخ  9أيار  ،2012أثناء قيامه بإجراء
تحقي�ق ع�ن الالجئين الفلس�طينيني القادمين من
سوريا واملوجودين يف «سايرب سيتي» يف جامعة العلوم
والتكنولوجي�ا ،فق�د ّ
أك�د الزميل أبو هالل�ة يف مقاله
ال�ذي نشره يف صحيف�ة الغد بتاري�خ  11أي�ار 2012
وكذلك يف اتصال الراصدين من «سند» معه «أن أحد
صور يف
رجال األمن قام بمصادرة الكامريا منه بعد أن ّ
«سايرب سيتي» يف جامعة العلوم والتكنولوجيا مخيم ًا
لالجئني الفلسطينيني القادمني من سوريا ،وقد ذكر
أن�ه طلب من مس�اعد املترصف ال�ذي كان موجود ًا
حينه�ا ورج�ل األم�ن ال�ذي ص�ادر الكاميرا ضبط� ًا
بالكامريا وقد أعي�دت الكامريا له بعد مصادرة املادة
املسجلة وإتالف جهاز الصوت».

يتبني من السياقات املحيطة بهذه الحالة ومالبساتها
أن الفع�ل الذي ق�ام به املدي�ر اإلداري للمستش�فى
يشكل جرما بحس�ب املادة  346من قانون العقوبات
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بأنه هو الذي أمر بوقف بث قناة جو سات .فثّمة
اعتراف رس�مي واض�ح باملس�ؤولية ع�ن من�ع بث
القناة .باإلضاف�ة إىل تزامن وقف البث مع الكالم
الذي صدر ع�ن ضيوف برنام�ج يف الصميم والذي
جرى تفسيره على أنه يتضم�ن إس�اءات للملك.
وق�د أحيل الضي�وف الذين صدر عنه�م الكالم إىل
املحكمة ملحاكمتهم بجرم اإلس�اءة للملك ومناهضة
نظام الحكم.

تنط�وي ه�ذه الحال�ة على مص�ادرة ألدوات عم�ل
الصحف�ي ومنع ًا م�ن التغطية والنشر ،وهي تخالف
امل�واد  4و 6و 8من قان�ون املطبوعات والنرش املتعلقة
بح�ق الصحفي يف الحصول على املعلومات وتداولها
ونرشه�ا .كما أنه�ا تش�كل إرضار ًا بأموال الغير وفق ًا
لقانونالعقوباتاألردني،فض ً
العن أنهاتشكل انتهاك ًا
لحرية اإلعالم والنرش واعتداء عىل حرمة املمتلكات
الخاص�ة وفق� ًا للصك�وك الدولي�ة لحقوق اإلنس�ان.

حرية تحت الهراوات
األردن�ي التي جرمت حجز الحرية .كما أنه يش�كل
كذلك مخالفة للمادة  8من قانون املطبوعات والنرش
الت�ي تقر بحق الصحفي يف الحصول عىل املعلومات،
وتل�زم جميع الجهات الرس�مية واملؤسس�ات العامة
بتس�هيل مهمت�ه وإتاح�ة املج�ال ل�ه لالطلاع على
برامجها ومش�اريعها وخططها .كما أنها تنطوي عىل
انته�اك للحق يف الحرية الش�خصية ولحرية اإلعالم
املكفولين يف العهد الدويل الخ�اص بالحقوق املدنية
والسياسية.
تع�رض الصحف�ي غس�ان أبولوز م�ن قن�اة العربية
ملضايقة للتدخ�ل يف عمله ومضايقت�ه من قبل أحد
املستشارين اإلعالميني العاملني يف مخيم الزعرتي
ج�اء يف اس�تمارة الرصد الخاصة بحالة مراس�ل قناة
العربية غس�ان أبو لوز املؤرخ�ة بتاريخ 31/10/2012
أن�ه« :عندم�ا كن�ت بتاري�خ  22/10/2012أص�ور
تقري�را يف مخي�م الزعرتي حول ردود فعل الس�وريني
ع�ن املس�ؤولني الدوليين ،جاء ش�خص وطلب مني
أن أراجع املستش�ار اإلعالمي للمخيم واس�مه غازي
الرسح�ان م�ع انه كان يقف عىل مس�افة غير بعيدة
من�ي؛ وتح�دث مع�ي بطريق�ة متعالية وغير الئقة
حيث طلب مني أن أس�لط الض�وء يف تقريري عىل
دور الحكومة األردنية ،وال يهمه حسب حديثه سوى
دور الحكوم�ة فق�ط ،فقلت له أنا أص�ور تقرير ًا عن
زيارة املسؤولني الدوليني إال أنه قام بتهديدي بسحب
ترصيح�ي ومنعي م�ن التصوير .وبع�د أن اعرتضت
على إمالءاته وتوجيهاته ،قال يل« :ش�و بتصور ش�و
عملت مقابالت ع�ن دور األردن والحكومة األردنية
وال يهمن�ي أي يشء آخ�ر» .وق�د ح�اول إعطائ�ي
توجيه�ات لعمل تقرير عن الالجئين كما يريد هو.
ثم تفاج�أت أنه يطلب من األش�خاص الذين كانوا
موجودي�ن حولنا مغ�ادرة املكان بداع�ي أن الحديث
بيننا هو حديث «أمني» ،فقلت له انك لن تفهمني
ش�غيل ,وسيطرت عىل املوقف بأنني لم أجبه متالفيا
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حدوث املش�اكل .وكان معي املصور أحمد أبو خويلة
ومساعد املصور حمزة الحراسيس».
وق�د أوض�ح املص�ور احم�د أب�و خويل�ة للراصدي�ن
يف الش�بكة بخص�وص ه�ذه الحادث�ة« :كن�ا نج�ري
مقابلات م�ع الالجئين ،فج�اء ش�خص م�ا بع�رف
اس�مه ،غس�ان بعرف ،وعصب علينا وقال :شو هاي
املقابالت اليل بتعملوها ،بدنا اييش لصالح الحكومة
واألردن .فق�ال له غس�ان :أنت ما بتاب�ع العربية وما
بتش�وف تقاريرنا ،نح�ن نبث تقاري�ر لصالح املخيم
والناس اليل بش�تغلوا باملخيم لكنه أخدنا عىل جنب
وصار يحكي مع غس�ان ،فجاء مجموعة من الشباب
فق�ال لهم روحوا من ه�ون عنا تدقي�ق امني .يف مثل
ه�ذه الحال�ة أن�ا ال اس�تطيع االعتراض ألن�ه معي
مراسل (يقصد غسان)».
إن ه�ذه الحالة تنطوي عىل انته�اك لحرية اإلعالم
والنشر كما ج�اءت يف امل�ادة ( )19من العه�د الدويل
الخ�اص بالحق�وق املدني�ة والسياس�ية املنش�ور يف
الجري�دة الرس�مية يف األردن .وه�ي تش�كل كذل�ك
انتهاكا للمادة ( )15/1من الدس�تور األردني وألحكام
قان�ون املطبوع�ات والنشر التي تكف�ل لإلعالميني
الحق يف التغطية وحرية النرش.
من�ع مقاالت تنتق�د األداء الحكوم�ي للصحفي
أحم�د حس�ن الزعبي من النرش م�ن قبل رئيس
تحرير صحيفة الرأي
يف ش�كواه املؤرخة بتاريخ  ،8/10/2012ذكر الكاتب
والصحف�ي أحم�د حس�ن الزعب�ي« :أتعرض بش�كل
مستمر ملنع مقاالتي من النرش من قبل إدارة الجريدة،
ظاهري�ا رئي�س التحرير هو صاحب الق�رار ولكن ال
أعل�م م�ن الجهات التي تق�ف وراء املن�ع وال أتابعها
ألنها كثرية  ...وقد بلغ عدد املقاالت املمنوعة يل لهذا
الع�ام  2012موزعة عىل أش�هر الس�نة كاآلتي :يناير

()2؛ فرباير ()3؛ مارس ()6؛ ابريل ()5؛ مايو ()5؛ يونيو
()3؛ يوليو ()2؛ أغسطس ()4؛ سبتمرب ( )7وأكتوبر (.)2
علم�ا بأن معدل املق�االت التي أكتبها ش�هريا بغض
النظر عن نرشها يرتاوح بني  14ـ  16مقاال».

إيق�اف عص�ام الب�زور رس�ام الكاريكاتري لدى
جريدة الرأي عن العمل بسبب انتقاده ترصيحات
لوزير اإلعالم الناطق باسم الحكومة من خالل
كاريكاتري ساخر
جاء يف شكوى رس�ام الكاريكاتري لدى جريدة الرأي
عصام البزور املؤرخة بتاريخ  20/9/2012أنه «بتاريخ
 18/9/2012وبعد قيامي بنرش كاريكاتري ساخر بيوم
واح�د تم وقف�ي عن العم�ل يف جريدة الرأي كرس�ام
كاريكاتير  ..حي�ث تم إبالغي بأن س�بب اإليقاف
هو تقنني مرصوفات الجريدة  ...ألتفاجأ بعد يومني
بالزميل�ة أم�ل غباي�ن م�ن املوق�ع االلكرتون�ي jo24
تخربن�ي هاتفيا بأن موضوع فصلي تم عىل اثر زيارة
سميح املعايطه للسيد عيل العايد رئيس مجلس إدارة
الجري�دة واحتجاج�ه عىل نشر الكاريكاتير وطلبه
م�ن الثان�ي إيقايف ع�ن العمل  ...حي�ث كانتjo24

ويف اتصال أجرته راصدات الش�بكة مع الزميلة أمل
غباي�ن من موق�ع جو  ،24أك�دت بأنها حصلت عىل
املعلوم�ة من خالل رئيس تحرير املوقع باس�ل العكور
ال�ذي أخبره مص�در موثوق ج�دا من داخ�ل جريدة
ال�رأي .واكتف�ت بوصفه بأنه من كب�ار املوظفني يف
جريدة ال�رأي وكان موج�ودا يف يوم اجتماع س�ميح
املعايط�ة م�ع اإلدارة عندم�ا طل�ب املعايطة بش�كل
رصيح إيقاف الب�زور عن العمل .وأكدت غباين بان
املعلومة صحيحة وموثوقة.
ث�م قام�ت الراصدات باالتصال م�ع موظف إداري
يف جري�دة ال�رأي فضل عدم ذكر اس�مه لس�ؤاله عن
موض�وع تقنين النفق�ات فق�ال« :إن عص�ام البزور
لي�س موظفا على كادر جري�دة الرأي ولي�س له قيد
وه�و م�ن قائمة موظف�ي الخدمات أو مم�ن يعملون
عىل نظ�ام القطع�ة .وبالتايل فاملؤسس�ة غير ملزمة
تجاه�ه ب�أي التزام س�وى بدف�ع األجر ع�ن الخدمة
الت�ي قام بتأديتها ولم يكن بينه�م أي نوع من العقود
وما تم هو عبارة عن أن اإلدارة تستعني بهذا النوع من
الخدمات أحيانا وبأحيان أخرى ال تطلبه».
وبخص�وص ضب�ط النفق�ات ف�ان جري�دة ال�رأي
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وبنتيج�ة املراجع�ة العلمي�ة والحقوقي�ة له�ذه الحالة
وبع�د االطالع عىل املقاالت املمنوعة ،تبني أنها تتعلق
بأشخاص متنفذين أو بسياسات حكومية .عالوة عىل
أن التربي�ر املس�تخدم ملنعه�ا م�ن النرش ـ كم�ا جاء يف
أقوال املش�تكي ـ لم يكن ألس�باب مهني�ة؛ فقد أوضح
الزميل الزعبي للراصدين الذين التقوا معه وسألوه عن
ه�ذه املقاالت أنه يت�م تبليغه أحيانا م�ن قبل مكتب
رئي�س التحري�ر يف جري�دة ال�رأي بمن�ع نشر املق�ال
ويتم تس�بيب ذلك بأن املقال يمس شخصية معينة أو
الحكومة .ولهذه األس�باب يمكن القول بأن ما يتعرض
له الزميل الزعبي يشكل انتهاكا لحرية التعبري والنرش
واإلعالم باملعنى املس�تقر ألغراض املادة ( )19من العهد
الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية.

ق�د نرشت الخرب ي�وم الخمي�س  20/9/2012أي بعد
إبالغ�ي بتوقيفي م�ن الجريدة بيومين  ...وللتنويه
وبنف�س ي�وم إبالغ�ي بتوقيفي عن العم�ل كنت قد
أجري�ت اتص�اال مع الس�يد حسين دعس�ه عدلت
به اس�مي لغاية اس�تالم ش�يكات املكافأة الش�هرية
الت�ي تم االتف�اق عليه�ا وقيم�ة املكاف�أة  400دينار
ش�هريا ولم يبلغني بيشء عن إيقايف بل كان متحمسا
للكاريكاتري وهو م�ن اخربني أن الكاريكاتري قد نزل
دون مش�اكل وكان هذا الحديث قبل زيارة املعايطة
للجريدة  ...علما أنني لم أتقاىض لغاية لحظة كتابة
هذا التقرير أية مكافأة من الجريدة».

حرية تحت الهراوات
تق�وم بحمل�ة فعلي�ا لضب�ط النفقات بحي�ث تقلل
م�ن أي مرصوفات إضافي�ة من ش�أنها الحفاظ عىل
امتي�ازات املوظف األس�ايس وراتبه وم�ن ذلك مثال
عدم االس�تعانة بموظفي الخدمات إذا وجد موظف
أس�ايس يغط�ي هذه املس�احة وأكد أنه ل�م يتم فصل
أي موظف أس�ايس على كادر جريدة ال�رأي نهائيا.
وق�ال انه قد تق�وم إدارة الجري�دة باالتصال بعصام
مرة أخرى لطلب رس�م معني مثال مستقبال وهذا أمر
اعتيادي وليس خارج ًا عن املألوف.
يف ضوء الس�ياقات املحيطة به�ذه الحالة ،ويف ضوء
األدلة التي جرى الحصول عليها؛ وبرصف النظر عن
مسألة اإلجراء املعتاد الذي بررت به الجريدة موقفها
م�ن الزمي�ل الب�زور ،ف�إن ه�ذه الحالة تنط�وي عىل
انته�اك لحرية اإلعالم والنشر خالفا لنص املادة 19
من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية
وألحكام القانون األردني.
تقييد حري���ة اإلعالم اإللكتروني من خالل
التعديالت التي جرى إقرارها على قانون
المطبوعات والنشر:
يف ش�هر أيل�ول م�ن ع�ام  ،2012أقر الربمل�ان األردني
مشروع قان�ون املطبوع�ات والنشر املع�دل رقم 32
لع�ام  2012وقد نرش هذا القان�ون املعدل يف الجريدة
الرس�مية عقب إقراره ومصادقة امللك عليه ،وأصبح
بالنتيجة جزءا من القانون األردني النافذ.
تضم�ن ه�ذا القانون ع�ددا م�ن القيود الت�ي تعرقل
حري�ة اإلعلام اإللكرتون�ي وتقيي�د ممارس�ة الحق
يف التعبير والنشر ضمن الفض�اء اإللكرتون�ي .وقد
تذرعت الحكومة بأس�باب واهية وال صحة لها بغية
تمري�ر هذا القان�ون ،فق�د اس�تندت الحكومة عىل
رضورة وض�ع ح�د للفوىض التي تهيم�ن عىل اإلعالم
اإللكرتوني .وبأن تنظيم هذا اإلعالم بات أمر ًا ملح ًا
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حت�ى يكون باإلمكان إخضاعه للمس�اءلة القانونية.
وتؤك�د ش�بكة املدافعني عن حرية اإلعلام يف العالم
العربي أن األس�باب التي س�اقتها الحكومة لتمرير
هذا القانون واهية وال أساس لها من الصحة .فاإلعالم
اإللكرتوني لم يكن لحظة إقرار القانون املذكور خارج
دائرة املس�اءلة القانونية .فف�ي ذلك الحني ،بلغ عدد
القضاي�ا املنظورة أمام املحاك�م األردنية ضد اإلعالم
اإللكرتوني ح�وايل ( )150قضية .وق�د صدر عن هذه
املحاك�م أح�كام عدي�دة ومختلف�ة تتضم�ن إدانات
ملواق�ع إلكرتوني�ة وملؤسس�ات إعالمي�ة إلكرتوني�ة
إلزامها لها بأداء تعويضات مالية.
ومن االنتقادات األساس�ية التي توجه لهذا القانون
أنه تضمن أحكاما قانونية من ش�أن تطبيقها والعمل
بها أن يعرقل ممارسة حرية اإلعالم اإللكرتوني والحق
يف التعبير والنشر اإللكرتوني .فقد اشترط القانون
عىل املواقع اإللكرتوني�ة أن تحصل عىل ترخيص من
جان�ب الحكومة حت�ى تتمكن من االس�تمرار بأداء
عمله�ا ،ول�م يضع القان�ون ضوابط واضح�ة ومعايري
دقيق�ة ومنضبط�ة لذل�ك فأضح�ى الرتخي�ص رهنا
بمش�يئة ومزاج الحكوم�ة تمنحه ملن تش�اء وتحجبه
عمن تش�اء ,وقد نش�أت ممارسة مس�تهجنة بسبب
العم�ل بهذا القان�ون التقييدي والتعس�في واملخالف
للمعايري الدولية لحرية اإلعالم والنرش والتعبري .كما
أن بعض الرشكات اشترطت لدف�ع قيمة إعالناتها
على املواقع اإللكرتونية أن يك�ون املوقع اإللكرتوني
ال�ذي نشرت علي�ه ه�ذه اإلعالن�ات مرخص�ا.
وبالرج�وع إىل تعري�ف املطبوعة االلكرتوني�ة الوارد
يف املادة الثانية من قان�ون املطبوعات والنرش الذي
يعرفه�ا بأنه�ا« :موق�ع الكرتوني له عن�وان الكرتوني
محدد عىل الش�بكة املعلوماتية يقدم خدمات النرش،
بما يف ذلك األخبار والتقارير والتحقيقات واملقاالت

فضلا ع�ن أن القان�ون املع�دل لقان�ون املطبوع�ات
والنرش الذي يشرتط حصول املواقع اإللكرتونية عىل
ترخيص دائ�رة املطبوعات والنرش لي�س منطقيا وال
يتفق مع القواعد األخرى لقانون املطبوعات والنرش،
فاملادة  13من قانون املطبوعات والنرش تشترط ملنح
رخصة إلصدار املطبوعة الصحفية أو املتخصصة أن
تكون مس�جلة كرشكة وفقا ألحكام قانون الرشكات
النافذ .ما يس�توجب أن تقوم به املواقع االلكرتونية
الت�ي تقدم خدمة األخبار واملقاالت جميعها؛ وبغض
النظ�ر ع�ن لغته�ا ومكانه�ا ،بالتس�جيل كرشك�ة يف
األردن وفق�ا لقانون الشركات األردني حتى تحصل
عىل ترخيص دائرة املطبوعات والنرش؛ وهو أمر غري
متصور عمليا.
إن ن�ص القانون املع�دل لقانون املطبوع�ات والنرش

كم�ا أن نص القان�ون املعدل املذكور بنص�ه عىل أنه
س�تطبق عىل املوق�ع اإللكرتوني جمي�ع الترشيعات
الناف�ذة ذات العالق�ة باملطبوع�ة الصحفي�ة؛ فإن�ه
يل�زم القائمني عىل املوقع بش�كل غري مبارش برضورة
االلت�زام بالشروط الخاص�ة يف قان�ون املطبوع�ات
والنشر م�ن حيث تعيين رئي�س تحرير مس�ج ً
ال يف
نقاب�ة الصحفيين؛ وهذا يتع�ارض تماما م�ع طبيعة
عمل املواقع اإللكرتونية وخاصة املدونات الشخصية
الت�ي ال يملكه�ا صحفي�ون يف الغال�ب؛ فاالنرتن�ت
مفت�وح للجميع .عالوة عىل أن اشتراط العضوية يف
نقاب�ة الصحفيين يش�كل مخالفة رصيح�ة للحق يف
حري�ة االنضمام للجمعي�ات والنقاب�ات املنصوص
علي�ه تباعا يف كل من العهد الدويل الخاص بالحقوق
املدنية والسياس�ية والعهد الدويل الخ�اص بالحقوق
االقتصادي�ة واالجتماعي�ة والثقافي�ة املنش�ورين يف
الجريدة الرسمية يف األردن منذ العام .2006
وم�ن املس�ائل األخرى املنتق�دة يف القان�ون ما جاء يف
الفق�رات ثالث� ًا فيما يتعل�ق بالفق�رات (ج ،د ،هـ) من
امل�ادة  49من�ه ،حيت ج�رى اعتبار التعليق�ات التي
يبديه�ا قراء املواق�ع اإللكرتونية م�ادة صحفية ،األمر
ال�ذي يتع�ارض مع القانونين األردني وال�دويل .فمن
املس�تقر أن املادة الصحفية محكومة بمبادئ ،وأس�س
ومعايري مهنية ال تتحقق بالنسبة للتعليقات وال يمكن

197

األردن

والتعليق�ات ،ويخت�ار التس�جيل يف س�جل خ�اص
ينش�ا يف الدائرة بموجب تعليم�ات يصدرها الوزير
له�ذه الغاية» .يتبني بأنه يش�مل املواقع االلكرتونية
املوجودة عىل شبكة االنرتنت جميعها برصف النظر
ع�ن مصدره�ا ،ونوعها ،وش�كلها ولغته�ا؛ األمر الذي
سيجعل من القائمني عىل هذه املواقع االلكرتونية مثل
الياه�و والجوجل ،والفيس�بوك ،واليوتي�وب وغريها
م�ن املواقع االلكرتوني�ة العاملية التي تق�دم األخبار،
والتقاري�ر ،والتحقيقات واملق�االت ملزمة بالحصول
على ترخيص دائ�رة املطبوع�ات والنشر .وهو أمر
مستحيل من الناحية العملية وال يعدو أن يكون مجرد
هراء .وعيل أي حال ،فإن هذا النص القانوني يشكل
نصا تقييديا لعمل املواق�ع االلكرتونية املوجودة عىل
ش�بكة االنرتنت جميعه�ا .وهو أمر يخال�ف املعايري
الدولي�ة الخاصة بحرية اإلعالم بوج�ه عام وبحرية
اإلعلام اإللكرتون�ي بوج�ه خ�اص ،ويش�كل قي�دا
غير مقبول مطلق�ا بموجب القانون ال�دويل لحقوق
اإلنسان.

املقترح ال يتف�ق م�ع طبيع�ة الش�بكة العنكبوتية أو
ش�بكة اإلنرتن�ت ألنه�ا عبارة ع�ن ش�بكة معلومات
دولية افرتاضي�ة ال يمكن تقني ًا وال قانوني ًا إخضاعها
لقواع�د الرتخي�ص يف أية دولة يف العال�م .وما جاء يف
هذا القانون من رضورة ترخي�ص املواقع اإللكرتونية
عىل الش�بكة يخل بصورة واضح�ة بالتزامات األردن
القانوني�ة الناش�ئة ع�ن اتفاقيات حقوق اإلنس�ان،
وسيجعلها يف مقدمة البلدان املصنفة بأنها من أعداء
االنرتنت يف العالم.

اشتراط توافرها فيه�ا ،خاصة أن قان�ون املطبوعات
والنشر يكرس يف معظم نصوصه قواع�د مهنية كتلك
املنص�وص عليه�ا يف املادتين  5و 7من�ه .فم�ن غير
املتصور عملا وقانونا غري املقبول اعتب�ار التعليقات
م�واد صحفي�ة وإخضاعه�ا بالنتيج�ة لقواع�د مث�ل
النزاهة ،واملوضوعية ،والتوازن ،والحيدة؛ والتي يشكل
ع�دم احرتامه�ا بموجب قان�ون املطبوع�ات والنرش
جرائم معاقب عليها .كما يشكل هذا الحكم القانوني
انتهاكا رصيحا لحرية الرأي والتعبري وقيدا غري مربر،
وال يتف�ق ألبتة م�ع القيود الت�ي تجيز امل�ادة ( )19من
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العه�د ال�دويل الخ�اص بالحق�وق املدنية والسياس�ية
فرضه�ا على ممارس�ة حرية ال�رأي والتعبير والنرش.
كم�ا تضمن�ت امل�ادة  42م�ن القانون الت�ي أخذت
بمسؤولية رئيس تحرير املوقع ومالكه عن التعليقات
املنش�ورة عليه ،انتهاكا ألحد أهم الحقوق اإلنس�انية
املعترف به�ا يف القان�ون ال�دويل لحق�وق اإلنس�ان
وللقواع�د العام�ة يف املس�ؤولية الجزائي�ة وه�و مبدأ
ش�خصية العقوبة الذي كرس�ته املادة ( )15من العهد
الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية.

حرية تحت الهراوات

الباب األول
الرصد والتوثيق لالنتهاكات الواقعة
عىل حرية اإلعالم يف:

تونس
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الباب األول
الرصد والتوثيق لالنتهاكات الواقعة
عىل حرية اإلعالم يف:

تونس

س�عت ش�بكة املدافعني عن حرية اإلعلام يف العالم
العربي «س�ند» يف ع�ام  2012إىل أن تكون تونس من
بني الدول الثالث التي ستشملها الشبكة يف أعمالها
لرص�د وتوثي�ق انته�اكات الحري�ات اإلعالمي�ة يف
العال�م العرب�ي ،وذل�ك لعدة أس�باب أهمها ث�ورة 14
كان�ون الثاني التي أطاحت بنظام الحكم يف تونس.
فق�د أدت ه�ذه الث�ورة إىل واق�ع موضوع�ي مختلف
تمام� ًا من حي�ث إمكانية القيام بعم�ل يتعلق برصد
االنتهاكات الواقعة على اإلعالم ،فقد باتت البيئة
أكرث مالئمة لعمل من هذا النوع.

وم�ن األس�باب األخ�رى الدافع�ة لهذا األم�ر كذلك
رغبة ش�بكة «س�ند» يف تكري�س فكرة رص�د وتوثيق
انته�اكات الحري�ات اإلعالمية يف تون�س كبلد من
البلدان التي شملتهما املطالبة بالتقييد والتحول نحو
الديمقراطي�ة .فمنظمات املجتمع املدني العاملة يف
تون�س يف املج�ال الحقوق�ي أو الحري�ات اإلعالمية
بحاجة إىل دعم وتعزيز من قبل الجهات الحائزة عىل
الخربة والتي لديها تجربة يف مجال الرصد والتوثيق.
ولهذا الس�بب ،قامت الشبكة بإعداد وتأهيل فريق
من الراص�دات والراصدين التونس�يني حتى يكونوا
نواة لعمل مؤسسي ومس�تدام يف تون�س عىل رصد ما

وق�د تمكن هذا الفريق املتعاون والعامل لدى ش�بكة
املدافعين ع�ن حري�ة اإلعلام يف العال�م العربي من
اس�تقبال ورص�د ( )93حال�ة ،وه�ي ح�االت قامت
الش�بكة بإدراجه�ا يف س�جل الش�كاوي والبالغ�ات
وحاالت الرصد الخاص بتونس.
ونتيج�ة الح�االت الت�ي وصلت إىل ش�بكة «س�ند»
وعق�ب دراس�تها وتحليله�ا ،جرى اس�تخالص عدد
م�ن االتجاه�ات وامل�ؤرشات العام�ة الخاص�ة بهذه
الح�االت ،وبال�ذات الش�كاوي والبالغ�ات .كم�ا
تمكن�ت الش�بكة م�ن التحق�ق م�ن وجود ع�دد من
االنتهاكات التي مست الحريات اإلعالمية وحقوق
اإلعالميين اإلنس�انية ،وكش�فت ع�ن اتجاه�ات
معينة تتش�ابه إىل حد كبري مع تلك التي دلت عليها
االنتهاكات يف البلدان األخرى.
واقع الشكاوي في تونس:
قام�ت الش�بكة بدراس�ة وتحلي�ل س�ائر الش�كاوي
والبالغ�ات الت�ي اس�تقبلتها بش�أن مش�كالت
واعت�داءات تعرض لها اإلعالمي�ون ،باإلضافة طبع ًا
إىل الحاالت التي رصدتها الش�بكة بش�كل ذاتي من
خلال فريق الرص�د الخاص بتونس .وظهر للش�بكة
أن ه�ذه الح�االت تنط�وي على جملة من املس�ائل
التي تشكل اتجاهات عامة محددة .وهي اتجاهات
مشتركة بين القاس�م األعظ�م م�ن ه�ذه الحاالت.
ويمكن إيجاز هذه االتجاهات عىل النحو اآلتي:
ع�دم اهتم�ام اإلعالميين التونس�يني بتوثيق
االعتداءات التي تقع عليهم:
م�ن املس�ائل الت�ي لفت�ت انتب�اه ش�بكة املدافعين
ع�ن حري�ة اإلعلام يف العالم العرب�ي أن اإلعالميني
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كم�ا أن من بين األس�باب األخرى األساس�ية التي
حدت بالشبكة إىل اختيار تونس ،إضافة إىل السبب
املذكور أعاله ،الرغبة يف الوقوف عىل أهم االتجاهات
التي تس�ود الحري�ات اإلعالمية والعم�ل اإلعالمي،
وواق�ع هذه الحري�ات وما يقع عليها م�ن انتهاكات
ومدة التحول الذي طرأ عىل هذا املوضوع.

يط�ال الحري�ات اإلعالمي�ة م�ن انتهاكات بش�كل
علم�ي ومنهج�ي وتوثي�ق ه�ذه االنته�اكات وفق� ًا
للمعايري الدولية.

حرية تحت الهراوات
التونس�يني بوج�ه ع�ام ال يهتم�ون كثير ًا بتوثي�ق
االعت�داءات الت�ي تق�ع عليه�م وعن�ارص ه�ذه
االعت�داءات .فق�د الحظت ش�بكة «س�ند» التابع
للش�بكة أن الكثير م�ن الح�االت والش�كاوي الت�ي
وصل�ت إلي�ه تفتق�د لعن�ارص وبيان�ات أساس�ية
وجوهرية مثل وقت ارتكاب االعتداء ،واألش�خاص
املتورطني في�ه أو أوصافهم واإلج�راءات املتخذة من
جانبهم إلبالغ الجهات املختصة باالعتداء.
ففي العديد من الش�كاوي والبالغات التي استقبلها
الراص�دون لم يكن املش�تكون أو املبلغ�ون عىل معرفة
بعن�ارص أساس�ية بتعيين توافره�ا إلمكاني�ة متابعة
الش�كوى .فقد وردت ش�كاوي عديدة للشبكة تخلو
من تحديد لألش�خاص الذين قام�وا باالعتداء .وبعد
ع�ودة الراصدين إىل أصحاب الش�كاوي والبالغات
لالستفس�ار منه�م عن أس�ماء املعتدي�ن ،أو أوصافهم
أو أي�ة عالم�ات ت�دل عليه�م أو عىل الجه�ات التي
يتبعون إليها .وقد اكتفى هؤالء بالقول أن الس�لفيني
هم املتورطون يف االعتداء ،أو أفراد من حزب النهضة
أو ميلش�يات تابع�ة للح�زب دون تحدي�د دقي�ق
ألوصاف وهوية الفاعلني وال ألس�باب دقيقة تثبت
تابعي�ة املعتدين للحركة الس�لفية أو لحركة النهضة.
وال يكف�ي أن يكون للمعتدي لحي�ة للقول بأنهم تابع
للسلفيني أو لحركة النهضة.
كما أن ش�طر ًا من الشكاوي التي اس�تقبلتها شبكة
«س�ند» يعك�س ع�دم وج�ود الوع�ي ال�كايف ل�دى
رشيح�ة واس�عة م�ن اإلعالميين يف تون�س بأهمية
توثي�ق االعت�داءات واملش�كالت الت�ي تعرتضهم.
فق�د كش�فت الش�كاوي والبالغ�ات الت�ي تلقتها
ش�بكة «س�ند» عن أن اإلعالميين املعت�دى عليهم
يف ه�ذه الحاالت لم يتقدموا بش�كاوي إىل األجهزة
األمني�ة املختص�ة بش�أن املش�كالت واالعتداءات
الجسيمة التي نالتهم ،األمر الذي يفقدهم إمكانية
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إيج�اد األدلة الكفيل�ة بإثبات دعواه�م .فضال عن
أن هذا اإلجراء رضوري لتس�هيل إثبات مس�ؤولية
الس�لطات العام�ة ع�ن االنته�اك وتقصريه�ا يف
حماي�ةاإلعلامواإلعالميين.
وتعتق�د الش�بكة أن الس�بب األس�ايس وراء
الالمب�االة الت�ي يبديه�ا اإلعالمي�ون إزاء توثي�ق
املش�كالت الت�ي يتعرض�ون له�ا ،ه�و أن موض�وع
الرصد والتوثيق بمعناه العلمي الدقيق ليس ش�ائع ًا
يف تونس وأن اإلعالميني ال يثقون بأن هذه العملية
س�تحقق نتائج ملموسة لهم وس�تفيض إىل الحد من
االنته�اكات الت�ي يتعرضون لها ،وذل�ك مرده عىل
ما يبدو إىل رواس�ب املرحلة الس�ابقة.
المي���ل ل���دى الصحفيين التونس���يين نحو
عدم اإلفصاح الذاتي:
دل�ت تجربة الش�بكة يف رصد انته�اكات الحريات
اإلعالمي�ة يف تونس على أن اإلعالميني التونس�يني
ال يميل�ون إىل اإلفصاح عن املش�كالت واالنتهاكات
الت�ي تمس�هم بش�كل ذات�ي أو م�ن تلق�اء أنفس�هم،
فالس�واد األعظ�م م�ن الش�كاوي والبالغ�ات الت�ي
تواف�دت للش�بكة ل�م يكن نتيج�ة قي�ام اإلعالميني
بأنفسهم بالكش�ف عن االنتهاكات التي تعرضوا لها
والتقدم بشكاوي أو ببالغات تتعلق بها ،وإنما جرى
الحصول عليها نتيجة إلحاح الفريق الوطني التونيس
لرص�د وتوثيق االنتهاكات باالتصال بهم ،ومتابعتهم
والطلب إليها بأن يقدموا شكوى أو بالغ.
مما ال ش�ك فيه أن عدم اإلفصاح التلقائي أو الذاتي
يرتب�ط بش�كل وثي�ق بع�دم اهتم�ام اإلعالميين يف
تون�س بموضوع الرص�د والتوثيق املنهج�ي ملا ينالهم
م�ن اعت�داءات ومضايق�ات .وربما تمثل الس�بب
الثان�ي ك�ون ش�بكة املدافعين ع�ن حري�ة اإلعلام
يف العال�م العرب�ي حديث�ة النش�أة ،وم�ع ذل�ك ف�إن

الش�بكة تمكنت م�ن الحصول عىل ع�دد ال بأس به
م�ن الش�كاوي والبالغات بمجرد قي�ام فريق الرصد
التونسي باالتصال مع اإلعالميني .ول�م يلق الفريق
ممانع�ة أو رفض� ًا من قب�ل اإلعالميين يف تونس ،بل
بالعك�س أب�دى الكثير م�ن اإلعالميني التونس�يني
ً
الذي�ن تعرضوا إىل مش�كالت تفاع ً
ملحوظ�ا وفهم ًا
ال
إيجابي ًا ملهام فريق الرصد ولعمله وجهوده .ولم يمانعوا
من تقديم بالغات أو شكاوى.

ضع�ف تجرب�ة املنظمات غير الحكومي�ة يف مجال
رصد انتهاكات الحريات اإلعالمية وتوثيقها:
وبس�بب أج�واء القمع التي كانت س�ائدة قبل ثورة
 14يناي�ر ،وبس�بب التضيي�ق على املنظم�ات غري
الحكومي�ة بوجه عام وألن العديد من هذه املنظمات
خلط�ت العمل الس�يايس بالعم�ل الحقوقي وكانت
الغلب�ة للنض�ال الس�يايس ض�د القمع ،واالس�تبداد
والتسلط .وقد أدى ذلك إىل إضعاف الدور الحقوقي
لحس�اب ال�دور الس�يايس ملنظم�ات املجتم�ع
املدن�ي يف تون�س ،وانعك�س بالنتيج�ة على آلي�ات
الرص�د والتوثي�ق الخاص�ة باالنته�اكات للحريات

وم�ن مالمح الضع�ف الت�ي الحظتها الش�بكة يف هذا
الس�ياق أن التقاري�ر التي تصدر ع�ن الجهات املعنية
برصد انتهاكات الحريات اإلعالمية وتوثيقها تكتفي
بتوثيق الحدث وش�كل االعتداء وال تستند إىل عملية
منهجي�ة وعلمي�ة تق�وم على فك�رة تلقي ش�كاوي أو
بالغ�ات ،وجمع األدلة بش�أنها والتحق�ق منها بصورة
علمي�ة ث�م رب�ط االنته�اكات بالحق�وق والحري�ات
موضوعاالنتهاك.
وقد أتاح عمل الش�بكة يف تونس تهيئة فريق للرصد
عىل أس�س علمية منضبطة قد يس�اهم بش�كل كبري
يف املس�تقبل بمأسس�ة عملي�ات رص�د انته�اكات
الحريات اإلعالمية يف تونس.
وق�د حرص�ت الش�بكة على التفاع�ل والتواصل مع
املنظم�ات غير الحكومي�ة املعني�ة بالتحدي�ات
اإلعالمية يف تونس ولكن الظروف السائدة هناك لم
تكن يسرية لرتويج الشبكة وتقوية عالقاتنا مع هذه
املنظمات .وقد اعتمدت الش�بكة عىل العالقة التي
تربط فريق الرصد التونيس التابع لها مع املنظمات
غري الحكومية التونسية.
انعكاس���ات الص���راع بين التي���ار العلماني
والتي���ار اإلس�ل�امي ف���ي تون���س عل���ى
الشكاوى:
الحظت شبكة املدافعني عن حرية اإلعالم يف العالم
العرب�ي «س�ند» أن الصراع القائ�م حالي� ًا يف تونس
بني االتج�اه العلماني واالتجاه اإلسلامي ترك آثار ًا
واضح�ة عىل الش�كاوي والبالغ�ات التي اس�تقبلها
فريق الوصل التابع للشبكة .فقد ساد هذه الشكاوي
والبالغ�ات آثار هذا الرصاع ،إذ بدا واضح ًا للش�بكة
أن الس�واد األعظم من إعالميي تونس يؤيدون التيار
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ترى الش�بكة أن إحج�ام اإلعالميني التونس�يني عن
اإلفص�اح ذاتي ًا عن املش�كالت الت�ي يتعرضون إليها
س�ببه أن املنظمات غري الحكومية العاملة يف تونس
يف مجال الرصد والتوثيق ما تزال تبني آليات عملها
املؤسيس ،وربما ضعف سبل اإلنصاف املتاحة بشكل
عام .وما يعزز هذا االستنتاج أن أغلب الذين تقدموا
بش�كاوى أو ببالغ�ات إىل الش�بكة ل�م يكون�وا ق�د
أخط�روا األجهزة املختصة أو األمني�ة بما وقع عليهم
من اعت�داءات ،أي أن موضوع متابعة ما يطالهم من
مش�كالت ،واعتداءات وانتهاكات ال يحظى لديهم
بأولوية لهذه األسباب أهمها كما يظهر من الشكاوي
انع�دام ثقة اإلعالميني بس�بل اإلنصاف وبالهيئات
املعنية بهذه املسائل داخل تونس.

بوج�ه ع�ام وللحري�ات اإلعالمي�ة بوج�ه خ�اص.

حرية تحت الهراوات
العلمان�ي ،وأنهم يدافعون على الحريات اإلعالمية
بم�ا يف ذل�ك حرية الفك�ر وال�رأي والتعبير والنرش،
وأنه�م حريصون عىل الوقوف يف وجه أية محاولة من
قبل التيار اإلسلامي قد تعرقل ممارستهم لحرياتهم
اإلعالمية .ولهذا السبب ،وجدت الشبكة أن معظم
الش�كاوي الت�ي وردته�ا كان�ت تتعل�ق باعتداءات
وانتهاكات مصدرها أش�خاص تابعون ـ بحسب قول
املشتكني ـ إىل حركة النهضة أو إىل التيار السلفي وأي ًا
كان الس�بب وراء ذل�ك فقد بات واضح� ًا أن مصادر
االعتداء عىل الحريات اإلعالمية بعد ثورة  14يناير
لم تعد تعتمد عىل املصادر التقليدية املتمثلة بأجهزة
الحك�م واملؤسس�ات األمني�ة ،ولكنه�ا باتت تش�مل
كذلك أحزاب ًا وحركات سياسية وميلشيات تابعة لها
من قبيل حركتي النهضة والجماعة الس�لفية .عالوة
عىل اته�ام األجهزة األمنية باس�تخدامها ألش�خاص
م�ن البلطجية أو التع�اون معهم الس�تهداف اإلعالم
واإلعالميني.
ومن الس�مات املمي�زة لبعض الش�كاوي والبالغات
الت�ي تلقته�ا الش�بكة أن ع�دد ًا م�ن اإلعالميين
اس�تهدفوا بس�بب توجهاته�م السياس�ية والفكري�ة
العلماني�ة ،فم�ايض اإلعالم�ي وخط�ه وانتم�اءه
الس�يايس أو الفك�ري ق�د يك�ون س�بب ًا يف االعت�داء
علي�ه .وهذا م�ا حصل مع إعالمي قن�اة الحوار وقناة
نسمة فهم معروفون بانتماءاتهم للتوجهات العلمانية
والليربالية ،وقد استهدفهم بعض األشخاص املنتمني
إىل حرك�ة النهض�ة أو الجماعة الس�لفية عىل خلفية
الرصاع القائم بني العلمانيني واإلسالميني يف تونس.
كثرة أع���داد الحاالت المتعلق���ة باعتداءات
بدنية جسيمة:
لق�د انصبت معظ�م الش�كاوي والبالغ�ات وحاالت
الرصد التي قامت بها ش�بكة «س�ند» عىل انتهاكات
اتخذتشكلاالعتداءالبدنيالجسيمعىلاإلعالميني.
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وه�ذا ال يعني أن موضوعات الش�كاوي والبالغات لم
تتعلق بمسائل أخرى ،ولكن العدد األعظم من الشكاوي
والبالغات تمحور حول االعتداءات البدنية بالرضب،
والس�حل ،والركل واالستهداف بالعيص والحجارة التي
نالت من اإلعالميني .ويوضح الجدول اآلتي مختلف
االنته�اكات التي ادعى مقدمو الش�كاوى والبالغات
أو رصدتها ش�بكة «س�ند» ذاتي ًا وقوعه�ا بحق اإلعالم
واإلعالميني يف تونس:
موضوع الحالة
الذم والقدح

العدد

 %بالنسبة
لإلجمايل

45

28.5%

47

30%

4

2.5%

26

16.5%

االعتداء عىل أدوات العمل

2

1.3%

تهديد

4

إعتداء بالرضب
الحرمان من محاكمة
عادلة
املنع من التغطية

إستدعاء للتحقيق

إعتقال

6
3

اإلرضار باألموال

8

فصل تعسفي

1

حجب موقع

1

مضايقة
توقيف

االعتداء بالقتل

حجب معلومات

قرصنة إلكرتونية

املنع من النرش
املجموع

2
1
4
1
1
1

157

4%
2%

2.5%
5%

1.3%
0.6%
0.6%
0.6%
2.5%
0.6%
0.6%
0.6%

100%

وكم�ا هو الح�ال بالنس�بة إىل الش�كاوي والبالغات
الخاص�ة باعت�داءات طال�ت اإلعلام واإلعالميني
يف األردن ومصر ،فق�د تمركزت معظ�م موضوعات
الحاالت عىل االعتداءات البدني�ة واللفظية واملنع

م�ن التغطي�ة من خالل ه�ذا النوع م�ن االعتداءات
الجسيمة.
ت�رى الش�بكة أن األس�باب الت�ي تق�ف وراء الع�دد
الكبير من الحاالت املتعلقة باعتداءات بدنية تتمثل
بزي�ادة الصراع واالحتكاك بني املؤسس�ات الحاكمة
واإلعالميني يف أوقات التحول الديمقراطي كالتي تمر
بها تونس .فضال عن الرصاع العلماني اإلسالمي ،واتخاذ
بعض الجهات من العنف وسيلة يف إدارة هذا الرصاع.

فاختي�ار الش�كاوي والبالغ�ات الت�ي س�يتضمنها
ه�ذا البن�د ال يعني أنها أهم من غريه�ا ،فليس لهذا
االختي�ار أية عالقة بأهمي�ة الحالة ولكن الضابط
ه�و ارتب�اط الحال�ة س�واء أكانت ش�كوى أم بالغ
باالتجاه�ات العام�ة املتعلق�ة به�ذه الح�االت أو
بمس�ائل تثري أس�ئلة أو إش�كاليات مهمة يف مجال
الرص�دوالتوثي�ق.
وفيم�ا يأت�ي ع�رض لنم�اذج م�ن ه�ذه الش�كاوي
والبالغ�ات:

( )3تعمد الباحث الرئييس للتقرير نرش ما ورد يف استمارات الشكوى
والبالغ�ات بالصيغ�ة الت�ي وردت م�ن الضحاي�ا وبلغتهم وحس�ب
وصفه�م لالنته�اكات الت�ي ادع�وا أنه�ا تعرض�وا لها ،لذل�ك يالحظ
الق�ارىء وج�ود بع�ض األمثلة على االنته�اكات باللهج�ة العامية.
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عرض لعدد من الشكاوي وتحليلها:
تس�عى ش�بكة املدافعني عن حرية اإلعلام يف العالم
العربي «س�ند» إىل عرض وتحليل عدد من الشكاوي
والبالغ�ات الت�ي قامت الش�بكة باس�تقبالها فيما
يخ�ص املش�كالت واالعت�داءات الت�ي تع�رض لها
اإلعالمي�ون التونس�يون ،وذلك بهدف الكش�ف عن
أه�م العوائ�ق والتحديات الت�ي تواج�ه عملية رصد
االنتهاكات وتوثيقها يف بلد الديمقراطية فيه حديثة
وخ�رج لتوه من حك�م دكتاتوري .وحرصت الش�بكة
على اختي�ار ح�االت تعك�س بوض�وح االتجاه�ات
العام�ة املش�ار إليه�ا ،باإلضاف�ة إىل بع�ض املس�ائل
اإلش�كالية التي تثري قضايا مهمة تس�تحق التحليل
والعرض.

شكوى اإلعالمية بثينة قويعة بخصوص إيقافها
3
تعسفي ًا عن العمل يف اإلذاعة التونسية
ج�اء يف الش�كوى الخاص�ة باإلعالمية بثين�ة قويعة
م�ن اإلذاع�ة التونس�ية أن�ه« :على أث�ر تقديم�ي
لربنامج «بني اإلش�اعة والخرب» ي�وم الثالثاء املوافق
 21أوت  ،2012الذي خص�ص للحديث عن موضوع
التعيين�ات األخيرة يف وس�ائل اإلعلام العمومي�ة،
اتص�ل بي رئي�س مصلح�ة الربمجة والربامج الس�يد
حبي�ب جغ�ام وأعلمن�ي بخبر إيق�ايف ع�ن العم�ل،
فطلب�ت من�ه وثيقة رس�مية لكنه لم يس�تجيب إىل
طلب�ي ولم يتصل بي ثاني�ة .حاولت االتصال به من
جديد إلخباره بأن ذلك يمثل انتهاك ًا صارخ ًا وإيقاف ًا
تعس�في ًا يف حقي ،لكنه تعلل بأسباب واهية مثل أنه
ليس مخو ً
ال بتزويدي بتلك الوثيقة وأنه مكلف فقط
بإعالم�ي خبر اإليقاف وأنن�ي لن أق�دم برنامج يوم
الخميس .انطلقت يف اتصاالتي باملجتمع املدني وتم
نرش الخرب يف املواقع اإللكرتونية وخاصة الفيس�بوك
إىل ح�دود الس�اعة التاس�عة لي ً
ال .ث�م فوجئت ببيان
أصدرته مؤسس�ة اإلذاع�ة التونس�ية يف موقع وكالة
تونس إفريقيا لألنباء واملوقع الرسمي لإلذاعة ،تؤكد
فيه أنه لم يتم نقيل تعسفي ًا وأن خرب اإليقاف زائف ال
أساس له من الصحة بل هو فقط مجرد نقيل إىل قسم
األخبار نظر ًا للنقص يف الصحفيني ،وأن هذا اإلجراء
يعد تعزيز ًا لصفوف الزمالء .لكن أنا حتى هذه اللحظة
أعترب ذلك نق ً
ال تعسفي ًا ،وواصلت االتصال باملجتمع
املدن�ي .ول�م أتق�دم بش�كوى ألنه ل�م يقع تس�ليمي
أي وثيق�ة إىل اآلن حت�ى أس�تند عليه�ا يف الش�كوى
الت�ي كنت أنوي التق�دم بها إىل املحكم�ة اإلدارية.

حرية تحت الهراوات
وأضاف�ت بثين�ة أنه�ا ل�م تلتح�ق بقس�م األخب�ار،
وفوضت األمر إىل النقابات التي اجتمعت مع مدير
اإلذاع�ة دون أي تغيير وأك�دت على أن النقل جاء
عىل خلفي�ة أفكارها املنادية بحري�ة اإلعالم «وليس
بناء عىل الحصة ،حت�ى وإن كان فيها عتاب ،ألنني
ـ والقول لبثين�ة ـ قدمت حصص ًا أكرث جرأة من قبل
ولم يحدث معي مثلما حدث اآلن».
وأكدت بثينة عىل «منذ ذلك التاريخ وأنا ال أش�تغل،
ول�م أفهم ما هي وضعيتي بالضبط .إيقايف عن العمل
يجعلن�ي مضطرب�ة  ...وه�ذا هو الرتهي�ب يف نهاية
األمر مثلما كان بن عيل يهدد الناس يف قوتهم».
وبتاري�خ  16يناي�ر  ،2013قام فري�ق الرصد التونيس
باإلضاف�ة إىل أح�د الباحثين العاملين بالش�بكة،
والذي حرض إىل تونس لدع�م مهمة الفريق وااللتقاء
ببع�ض املترضري�ن ملدة مح�ددة ،بمقابل�ة اإلعالمية
بثين�ة الس�تكمال بع�ض املعلوم�ات .وق�د أك�دت
بثينة للفريق أنها ال تعمل منذ ش�هر أوت  ،2012وأن
راتبها لم ينقطع وأنها تذهب يومي ًا إىل قس�م األخبار
وتس�أل عن وصول مقرر نقلها للقسم ،وكالعادة تكون
اإلجابة بالنف�ي .وأكدت بثينة «أنها مس�تهدفة ألن
اإلدارة تعلل�ت يف األول بأنها ارتكبت أخطاء مهنية
لكنه�ا الحظت أن العديد من الزمالء يرتكبون يومي ًا
أخطاء مهني�ة دون أن يعاملوا مثله�ا» وقد قام فريق
الرصد بتس�جيل أق�وال الصحيفة بثين�ة صوتي ًا بناء
عىل موافقتها.
يتض�ح أن هذه الش�كوى تنصب على خالف مهني
بني املش�تكية وإدارة اإلذاعة التونس�ية ،وليس سه ً
ال
وال يسير ًا إثب�ات النق�ل التعس�في وارتباط�ه بقيام
املش�تكية بعمله�ا وبم�ا نرشت�ه أو أذاعت�ه م�ن مواد
إعالمي�ة يف برنامجها فض ً
ال ع�ن أن اإلدارة تملك حق
نقل العاملني لديها رشيطة عدم التعسف ،وليس سه ً
ال
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التحقق منه يف ضوء س�ياق هذه الحالة ومالبس�اتها.
كما أن ش�بكة املدافعني عن حري�ة اإلعالم يف العالم
العرب�ي ال تق�وم برصد الحاالت املتعلقة بمس�ائل أو
بخالف�ات مهني�ة وعمالي�ة كما ه�و الح�ال يف هذه
الشكوى .لذلك قدرت شبكة «سند» حفظ الشكوى
وعدم متابعة السري بها.
ش�كوى املص�ور الصحف�ي قيس ب�ن مفت�اح بتعرضه
العتداء بدني من قبل السلفي شكري فتح الله
جاء يف شكوى املصور الصحفي قيس بن مفتاح العامل
يف التلف�زة التونس�ية املؤرخة بتاري�خ ،11/10/2012
أن «اعتصام� ًا انطل�ق أم�ام مق�ر التلف�زة التونس�ية
بحج�ة املطالبة بتطهري اإلعالم ،وذلك يف آخر ش�هر
فيفري (فرباير) من عام  .2012وقد طالب االعتصام
بع�دم إبق�اء أزالم النظام الس�ابق يف اإلعلام .ونظم
االعتصام مجموعات مختلفة ذات توجهات دينية
وأش�خاص ـ حس�ب كالم�ه ـ مرتزقة مأج�ورون من
طرف حركة النهضة .ثم تطور االحتجاج من اعتصام
س�لمي إىل س�ب ،وق�ذف ،وثل�ب ،وتش�هري وم�س
بالكرام�ة وبأع�راض جمي�ع العاملين يف التلفزة ،ما
ش�كل مضايقة كبرية وهرسلة يومية لكل اإلعالميني
يف دخولهم وخروجهم وأثناء العمل ،وذلك باستعمالهم
ملضخمات صوت ضخمة ،ما أدى إىل فقدان الرتكيز
يف العمل .وقد اس�تمر هذا االعتصام مل�دة ( )54يوم ًا
تقريب� ًا من آخر ش�هر فيف�ري (فرباي�ر) إىل غاية آخر
ش�هر أفريل (أبريل) ،مع تط�ور املضايقات الصادرة
عن املعتصمني إىل اعتداءات لفظية ومادية ،وخاصة
ضد النس�اء اللوات�ي يغ�ادرن بوقت متأخ�ر لي ً
ال ...
وبع�د محاولة اقتح�ام التلفزة من ط�رف املعتصمني
 ،23/4/2012خرج يوم  24/4/2012جميع اإلعالميني
واألع�وان ملواجه�ة املعتصمين وللدفاع ع�ن حقوقهم
وعن أنفس�هم .واس�تطرد املش�تكي أنه خرج مع هذه
املجموع�ة ووقف يف الصف�وف الخلفية تتباحث مع
زمالئه ح�ول كيفية الترصف .وفج�أة حدث التحام

بني املجموعتني بعد استفزاز املعتصمني لإلعالميني،
فش�اهد املش�تكي زميل�ه خال�د التونسي واق�ع عىل
األرض تدوس�ه األق�دام ،فتق�دم لس�حب زميل�ه
ونجدت�ه ،فما راعه إال تقدم املدعو ش�كري فتح الله،
وهو سلفي جهادي ،تحت أنظار أعوان األمن ورضبه
مرتني بعصا ثقيلة عىل رأس�ه ،ما تسبب له يف جرح،
ونزيف وتهشيم لنظارته وإغماءه خفيفة.

كما اتصل فريق الرصد ثانية باملش�تكي وس�ؤاله عن
توافر نسخة من الش�كاية بحوزته ولكنه ذكر للفريق
أنه�ا م�ع محام�ي اإلذاع�ة والتلفزة .فقام�ت إحدى
الراص�دات بمتابع�ة الش�كاية ومراجع�ة املحكم�ة
ملعرف�ة ما اتخذ بش�أنها من إج�راءات ،وذلك بتاريخ
 17/1/2013وأتضح أنه بعد استيفاء التحري والبحث
لدي الرشط�ة العدلي�ة بالعم�ران من�ذ ،15/5/2012
وتمت إع�ادة امللف إىل محكمة تون�س التي وجهته
بتاري�خ  11/1/2013إىل الرشطة العدلية الس�تكمال
التحريات.
يتض�ح م�ن هذه الش�كوى بم�ا ال يدع مجا ً
ال للش�ك
حج�م الصراع بين التياري�ن العلمان�ي والس�لفي
بتونس ،وانعكاس�ه عىل عالقة الجماعات اإلسالمية

ش�كوى الصحفي غازي بنعلية م�ن قناة الحوار
التونسي بش�أن منع�ه م�ن التغطية م�ن قبل
بعض السلفيني
يف ش�كواه املؤرخة بش�هر م�ارس من ع�ام  ،2012ذكر
الصحفي يف قناة الح�وار التونيس أنه تعرض بتاريخ
 14م�ارس  2012يف والي�ة صفاق�س إىل محاوالت من
بع�ض املنتمين إىل التيار الس�لفي ملنعه م�ن تغطية
فعاليات إحياء ذك�رى وفاة الزعيم النقابي الحبيب
عاش�ور بجزيرة قرقن�ة التابعة لوالي�ة صفاقس ،وقد
ورد يف شكواه «قامت مجموعة من املنتمني إىل التيار
الس�لفي بمحاولة منعن�ا من تغطي�ة االجتماع الذي
إحياء
كان يدور داخل االتحاد املحيل للش�غل بقرقنة
ً
لذكرى وفاة الزعيم النقابي الحبيب عاش�ور ،حيث
قامت ه�ذه املجموعة باالعتداء عىل نقابيني .وعند
تغطيتنا ملحاوالتهم إفساد االجتماع ،قاموا بمطاردتنا
داخ�ل أروقة االتحاد املحيل وس�ط واب�ل من األلفاظ
البيئة وأوصاف باإللح�اد والكفر رغم أننا أعطيناهم
املج�ال ليعربوا عن آرائهم .ولوال تصدي النقابيني لهم
لكانوا هش�موا املع�دات واعتدوا علين�ا بالعنف وقد
تحولن�ا إىل املقربة ملواصلة تغطي�ة الفعاليات ،فقاموا
بإلق�اء البي�ض على البل�ور األمام�ي للس�يارة التي
كانت تقلنا».
ل�م تك�ن ه�ذه الش�كوى بصيغته�ا املذك�ورة تتضمن
العن�ارص األساس�ية كله�ا مث�ل وص�ف املعتدي�ن،
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ذك�ر املش�تكي كذلك أن�ه تم نقل�ه بس�يارة الحماية
املدني�ة التي كان�ت موجودة ،إىل مستش�فى الصحة
العمومية «ش�ارل ديغول» حيث ت�م تقطيب جرحه
بغرزتني ومنح ( )10أيام راحة بحسب الشهادة الطبية
األولي�ة .ث�م علق�ت مؤسس�ة التلفزة أح�د املحامني
لتقديم ش�كاية ضد املعتدين باملحكمة االبتدائية يف
تونس ،وسجلت تحت الرقم  2012/7027391بتاريخ
 .10/5/2012ح�اول فري�ق الرص�د التونسي مقابل�ة
الصحف�ي خال�د التونسي للحص�ول على ش�هادته
بالحادث�ة لكنه ل�م يتمكن بس�بب إصاب�ة التونيس
بانهي�ار عصب�ي ولك�ون حالت�ه النفس�ية ال تس�مح
بذلك.

باإلعالميني وطريقة تعاملهم معهم .كما أنها تكشف
بوضوح عن مصادر التهدي�د الجديدة وغري املألوفة،
فلم تعد االنتهاكات تقترص عىل الجهات الرس�مية.
كم�ا تكش�ف ه�ذه الش�كوى ع�ن تواط�ؤ الجه�ات
الرس�مية ض�د اإلعالميني ،فالش�كوى الت�ي قدمتها
التلف�زة كانت محل إهم�ال وتراخي وطيل�ة ثمانية
أش�هر لم يتخذ بش�أنها أي إجراء ول�م يحال املعتدي،
وهو معروف الهوية ،إىل القضاء.

حرية تحت الهراوات
وعدده�م ،وش�كلهم وهويتهم .وكذل�ك األلفاظ التي
اس�تخدمت لش�تم فريق قناة الحوار ،وأسماء الذين
كان�وا برفق�ة الصحفي غ�ازي وقت وق�وع االعتداء
بدقة.
وقد اتصل فريق الرصد التونيس باملشتكي الستكمال
املعلوم�ات املذك�ورة ،فأفاد املش�تكي أن املعتدين هم
مجموع�ة م�ن الس�لفيني وقد تع�رف أعض�اء اتحاد
الشغل عليهم ألنهم أبناء منطقة واحدة .وكان عددهم
حوايل ( )30ش�خص ًا .وكان برفقته مصور القناة أنيس
ب�ن س�الم وامللح�ق الصحفي التح�اد الش�غل عثمان
القصب�ي وعض�و املكتب التنفي�ذي التحاد الش�غل
س�امي الطاهري وقد وقع االعتداء الساعة الحادية
عرشة صباح ًا .ولم يتقدم بش�كوى لعدم توافر الوقت
لديه ألنه مكلف بتغطية الحدث بشكل كامل.
واض�ح تمام� ًا من هذه الش�كوى أن املش�تكي لم يعبأ
كثير ًا بتوثي�ق عنارصه�ا كله�ا ،فموض�وع أس�ماء
ً
فضلا عن أنه لم
املعتدي�ن ،لم يكن ل�ه أولوية لديه.
يتقدم بشكوى للجهات األمنية املختصة ،مما أفقده
توثيقها رس�مي ًا والحصول عىل أدلة تمكنه من معرفة
هوي�ة الجن�اة .وبالتع�رف على موق�ف الس�لطات
الرسمية منها ومدى جديتها يف مالحقة الجناة.
ش�كوى اإلعالم�ي ولي�د الحمراوي م�ن التلفزة
التونسية من االعتداء عليه بالرضب
تقدم اإلعالمي وليد الحمراوي بش�كواه إىل الش�بكة
من خالل فريق الرصد التونيس بتاريخ ،11/10/2012
وق�د اش�تكى فيه�ا من تعرض�ه إىل الضرب من قبل
ش�خص مجهول الهوية أثناء اعتصام جرى أمام مقر
التلفزة التونسية ،وذلك بتاريخ .24/2/2012
قد أورد الحمراوي يف ش�كواه تفاصي�ل الحادثة التي
وقعت له قائال« :بمناسبة االعتصام الذي تم أمام مقر
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التلفزة التونسية من طرف مليشيات ذات توجهات
ديني�ة والذي تواصل لفرتة تقارب ( )54يوم ًا  ...وبعد
أن تط�ور األم�ر إىل ح�د محاولة اقتحام مق�ر التلفزة
ي�وم  ،23/4/2012ويف نف�س الليلة تمت اس�تضافة
القي�ادي بحرك�ة النهض�ة عامر العريض وس�مري بن
عمر وخالد ط�روش الذين أنك�روا محاولة االقتحام،
ويف نفس هذه الحصة التلفزية ،تدخلت وتمس�كت
من خالل الهات�ف بحصول محاول�ة االقتحام وبأنها
سابقة خطرية من نوعها وأنه يعتربها محاولة انقالب
على مؤسس�ة ذات س�يادة ال تختل�ف ع�ن اقتح�ام
املط�ار الدويل مثال .ويف الس�اعة الواح�دة بعد الزوال
من ي�وم  ،24/4/2012خرجت مع باقي زمالئي أمام
مقر التلف�زة ملحاولة إيجاد مخ�رج للمضايقات التي
يتعرض�ون له�ا يومي ًا من ط�رف املعتصمين .وبينما
كن�ت واقف ًا إىل جانب مديرة التلفزة الس�يدة إيمان
بحرون تفاج�أت باقرتاب مجموعة م�ن املعتصمني
ناحيتنا  ...وما راعني إال رؤية الدم يس�يل بغزارة من
يدي فاتضح أني تعرضت لهجوم من أحد املعتصمني
والضرب بآل�ة ح�ادة أرج�ح حس�ب عم�ق الج�رح
ومستوى الندبة أنه ناجم من شفرة حالقة خلقت يل
( )10قط�ب .ومنحني الطبيب راحة ملدة ( )21يوم ًا،
وتم إسعايف يف املصحة الخاصة «التوفيق».
يالحظ بأن س�بب االعت�داء يف هذه الش�كوى ليس
واضح ًا ،فقد ذكر املش�تكي بعد رجوع الراصدين إليه
أنه متأك�د من أن االعتداء كان يس�تهدفه ش�خصي ًا
وبس�بب ما ذكره يف الحلق�ة التلفزيونية .ولكن ليس
هن�اك ما يثبت من خالل س�ياقات الش�كوى ذلك.
عالوة عىل أن املشتكي لم يتمكن من تحديد املعتدين
ً
مفاجئ�ا ونف�ذه
وال أوصافه�م ألن االعت�داء كان
أش�خاص كثريون .وقد أوضح املش�تكي أن مؤسس�ة
التلف�زة قامت بتقديم ش�كوى عن طري�ق محاميها،
وال يع�رف بش�أنها أي يشء ،وال مآلها وال اإلجراءات
املتخذة بشأنها.

بش�كل عام ،فإن الشكوى السابقة تخلو من أي يشء
ي�دل عىل املعتدين ،ومن س�بب واضح له�ا ،ومن أية
إش�ارة مل�ا اتخذت�ه الجه�ات املختص�ة بش�أنها .ولم
يكن س�ه ً
ال على الراصدين التحقق م�ن ذلك يف تلك
الس�ياقات والظ�روف املحيطة بها .ولي�س هناك ما
يدلل عىل كون االعت�داء جاء متعمد ًا أم أنه عرضي ًا،
وهي مسألة رضورية كذلك يف توثيق االعتداء.

ولدى رجوع الراصدين للمش�تكية وسؤالها عن وضع
الش�كوى ،أوضحت أنه�ا ال تعرف التط�ورات التي
حدث�ت له�ا ألن محاميها األس�تاذ رحوم�ة هو الذي
تطوع ملتابعتها .ولدى الرجوع إىل محاميها واالتصال
به بتاريخ  17/1/2013من قبل الراصدين ،أش�ار إىل
أن القضية سجلت تحت الرقم  1565/2012باملحكمة
االبتدائي�ة بتوزر بالدائ�رة الجناحية وعينت للنظر
فيها يوم .22/1/2013
يس�تخلص م�ن ه�ذه الش�كوى أن رواي�ة املش�تكية
للحدث متماسكة ،ومتجانسة وال يشوبها التناقض.
وأنه�ا ال تع�رف املعت�دى علي�ه رغ�م أن�ه مع�روف
للحارضي�ن .وقد كش�ف تفاصي�ل الش�كوى عن أن
اهتمام املش�تكية باملوضوع وتقديمها شكوى رسمية
كان أم�ر ًا لحظي ًا وأنها أهمل�ت متابعتها بعد ذلك ,ما
ي�دل عىل بع�ض االتجاهات العامة املس�تخلصة من
الشكاوى والبالغات الخاصة بتونس.
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شكوى الصحفية سمرية سوري من قناة الحوار
التونيس من تعرضها للعنف أثناء عملها
أوضح�ت الصحفي�ة س�مرية س�وري العامل�ة يف
قن�اة الح�وار التونسي يف ش�كواها املؤرخ�ة بتاري�خ
 ،18/12/2012أنه�ا تعرضت بتاري�خ  4/6/2012إىل
اعتداء جس�دي أثناء تأدية العمل يف محافظة توزر.
وق�د ج�اء يف وصفه�ا لتفاصي�ل االعتداء ،بمناس�بة
تغطي�ة زي�ارة الوف�د ال�وزاري لوالي�ة ت�وزر الكائنة
يف الجن�وب الغرب�ي م�ن تون�س ،وبالتحدي�د يف
م�درج املعهد الع�ايل للدراس�ات التكنولوجية بذات
املحافظة ،وعند دخويل للمدرج توجه نحوي شخص
س�ائ ً
ال إياي إن كنت صحفية بقناة الحوار التونيس،
فأجبت�ه باإليجاب مشيرة إىل بطاقت�ي املهنية التي
كنت أرتديها ،فقال يل بالحرف الواحد :أنت صحفية
أرسيديس�ن (نس�بة إىل  RCDوه�و اختص�ار للحزب
الحاكم الس�ابق التجم�ع الدس�توري الديمقراطي)،
يس�ارية أمش�حة (يعن�ي ق�ذرة) .فل�م أكلم�ه مطلق ًا
ب�ل رد علي�ه زميلي الصحف�ي م�راد مذي�وه بالقن�اة
الوطني�ة وقال له :ه�ذا ال يعقل ،إنه�ا زميلتي وأنت
تجل�س باألماك�ن املخصص�ة للصحفيين وال يج�در
ب�ك التح�دث معها أو توجي�ه الكالم له�ا .وصعدت
بع�د ذلك إىل أعىل امل�درج .وبعد قرابة خمس دقائق،
التحق بي نفس الش�خص ومسكني من ثديي األيرس
بي�ده ودفعني قائ ً
ال « ماني�ش باش نخليك تخدم وأنا
لهنا ب�اش نوترك وماكش خادمة يعني ماكش خادمة
وكان عجب�ك» (يعني لن أدع�ك تغطني الحدث وأنا

هنا ملضايقتك وإثارة أعصابك ،ولن تقومي بمهمتك
مهما فعلت وسواء أعجبك ذلك أم ال) .فدفعته بيدي
االثنتين ،ثم تصدى ل�ه بعض الش�باب الحارض يف
حين توجه�ت مب�ارشة إىل الوفد ال�وزاري وقطعت
عليه�م الحدي�ث واش�تكيته له�م .فق�ال يل محافظ
توزر« :من هو دلينا عليه وسنوقفه» .وعندما بحثت
عنه لم أج�ده يف البداية .وبعدها جاءني كاتب عام
حرك�ة النهض�ة يف ت�وزر وطل�ب من�ي أن أه�دأ ألن
الش�خص املعتدي هو إمام جام�ع وال يعقل أن تصدر
منه أفعال مثل التي ذكرتها ،إال أن بعض الش�هود من
الحارضي�ن أك�دوا كالم�ي .وبعدما أكمل�ت عميل،
ذهب�ت إىل منطق�ة األم�ن بمدين�ة توزر واش�تكيته
هن�اك ،وضمن�ت ش�كايتي باملحضر ع�دد 51312
بتاريخ  4/6/2012وتمت إحالة املحرض إىل املحكمة
االبتدائية بتوزر بتاريخ  20/6/2012وتطوع األستاذ
املحامي األمجد رحومة لنيابتي.

حرية تحت الهراوات
كم�ا يلف�ت االنتب�اه كذل�ك إىل ط�ول إج�راءات
اإلنصاف ،فقد اس�تغرقت عملية النظر يف الشكوى
إىل حين إحالته�ا إىل املحكمة أكرث من س�تة أش�هر،
وهي مدة طويلة يف هذا النوع من القضايا ألن األدلة
قد تزول مع مرور الوقت.
ش�كوى مني�ة العرف�اوي م�ن جري�دة الصباح
باس�تدعائها للتحقي�ق أم�ام فرق�ة األبح�اث
االقتصادية واملالية
يف ش�كواها املؤرخة بتاريخ  ،8/1/2013أوضحت
مني�ة العرف�اوي م�ن جري�دة الصب�اح اآلت�ي:
«فوجئ�ت باس�تدعاء يف مق�ر الجري�دة للتحقيق
أم�ام فرق�ة األبح�اث املالي�ة واالقتصادي�ة
الكائ�ن مقره�ا بش�ارع  19أفري�ل /تون�س،
بتاري�خ  25ديس�مرب  .2012وعن�د مث�ويل أم�ام
الضاب�ط املخت�ص بالفرق�ة املذك�ورة ،أعلمني أن
اس�تدعائي ت�م على خلفية مق�ال كتبت�ه ونرشته
يف جري�دة الصب�اح األس�بوعي يف 26/3/2012
وه�و عبارة عن ش�هادات موثقة من طرف أعضاء
نقاب�ة الس�جون واإلصلاح ،تتمح�ور ح�ول ع�دة
انته�اكات داخ�ل الس�جون كالتعذيب والفس�اد
امل�ايل واإلداري مل�دراء الس�جون أب�ان حقب�ة بن
علي حيث أنه�م كان�وا دون رقابة من أي�ة هيئة
حقوقي�ة أو عمومي�ة .وم�ا اس�تجوبت حول�ه
بطريق�ة مس�تفزة ه�و ت�ورط مدير الس�جن س�نة
 2006بس�جن املس�عدين يف قضي�ة فس�اد م�ايل
حي�ث عم�ل إىل رشاء عقارات من س�جني قيمته
 300ملي�ون ب�ـ ( )80أل�ف دينار فقط ع�ن طريق
العن�ف والتحاي�ل .ورغ�م أن راوي الوقع�ة ه�و
كات�ب ع�ام النقاب�ة على خلفي�ة م�ا يملك�ه من
مؤي�دات تحصلت عىل جزء منه�ا ،فإن الباحث
ب�دأ متش�كك ًا ح�ول املصادر الت�ي اس�تقيت منها
الخبر وطل�ب أس�م الس�جني ونس�خة م�ن العقد
وه�ي طريق�ة اس�تفزتني ،باإلضاف�ة إىل طريق�ة
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املعاملة الصارمة (من نوع أن س�تعدك بأنك منهم
ثابت�ة علي�ك الفعل وليس يف وض�ع اتهام) وطلبوا
إىل أن أك�ون عىل ذمة التحقي�ق ألن القضية تضم
ع�دةأط�رف.
وق�د أوضح�ت العرف�اوي للراصدي�ن عن�د رجوعهم
إليها الس�تكمال معلومات محددة أنه تم استدعاؤها
كمش�اهدة ،وأن املحق�ق طل�ب منه�ا الكش�ف ع�ن
مص�ادر معلوماته�ا للقيام بتحقيق�ات جنائية .وأنها
استنتجت ضمن ًا أن طريقة التعامل معها كانت عىل
اته�ام بس�بب طريقة االس�تجواب الت�ي تضمنت
تشكيكها يف إجاباتها.
ولكنه�ا أك�دت باملقاب�ل أن املعامل�ة كان�ت عادي�ة
وأنه ل�م يتخذ بحقه�ا أي إجراء عقب االس�تماع إىل
شهادتها.
إن هذه الشكوى ال تتضمن موضوع ًا محدد ًا بالذات،
وه�ي ال تتعل�ق بانته�اك واضح ،فاس�تدعاء صحفي
على خلفي�ة نشرة مق�ا ً
ال لالس�تماع إىل أقواله ليس
أم�ر ًا مخالف� ًا لحري�ة اإلعلام ،خاص�ة وأن املعامل�ة
التي تلقتها املش�تكية من قبل الجهة التي استدعتها
كمشاهدة كانت عادية ولم تحمل أية صور من صور
اإلساءة .أما القول بأن هناك اتهام ًا مبطن ًا أو ضمني ًا
لها بسبب التشكيك بإجاباتها ،فال يمكن القول بأنه
يتعلق بانتهاك للحريات اإلعالمية فربما اس�تدعى
األمر من جهة التحقيق القيام بذلك للتأكد من صحة
املعلومات.
		
يس�تنتج إذ ًا م�ن س�ياق الش�كوى املذك�ورة أن
املش�تكية تخلط بني اس�تدعاء الصحفي للتحقيق
مع�ه واتهام�ه بس�بب م�ادة صحفية ق�ام بنرشها
وبين اس�تدعائها كمش�اهدة االس�تماع ألقوالها
يف إط�ار التحقي�ق بقضي�ة جنائي�ة.

وق�د اتص�ل فري�ق الرص�د التونسي عق�ب تل�ك
املالحظ�ات ،بمحام�ي الفه�ري فتبين أن التهم�ة
املوجه�ة له تتعلق بجرائم الفس�اد املايل وعدم احرتام
قان�ون الصفق�ات العمومي�ة وقي�ام املوظ�ف الع�ام
باإلرضار باإلدارة لتمكني نفس�ه أو غيره بامتيازات
مالية ،وأش�ار محامي الفهري أن توقيفه جاء بسبب
اتهامات بالصفقات العمومية والفس�اد املايل ،ولكن
لم توجه للفهري أية تهمة تخص الربنامج الس�يايس

إن الحال�ة املذك�ورة ال تتعل�ق ب�أي انته�اك م�ن
االنته�اكات التي تقوم ش�بكة املدافعين عن حرية
اإلعلام يف العال�م العرب�ي برصده�ا ،فالقضية التي
جرى توقيف الفهري عليها ال تتعلق ال من قريب وال
من بعيد بأي نش�اط إعالمي ل�ه لكنها قضية جنائية
مختصة .والشبكة ليس�ت معنية برصد االنتهاكات
الت�ي تقع على اإلعالميني يف إطار أنش�طة ال تتعلق
بعملهم اإلعالمي.
وتعكس هذه الحالة كذلك االس�تقطاب الحاصل يف
تونس بني اإلعالميني واإلسلاميني ،فقد برر الفهري
م�ا اتخذ بحقه عىل أس�اس أن�ه إجراء م�ن الحكومة
الت�ي يرأس�ها ح�زب النهض�ة ل�رد على الربنام�ج
الس�يايس الس�اخر الذي تبث�ه القن�اة وكان يتضمن
انتق�اد ًا له�ا .وق�د تبني م�ن محامي�ه أن ال صلة بني
الربنامج وتوقيف الفهري ،وأن اإلسلاميني أو حركة
النهضة ليس�ت مس�ؤولة عن توقيفه وإنما جاء ذلك
يف س�ياق إجراءات جنائي�ة اتخذت بحقه وليس لها
أدنى عالقة بأي نشاط إعالمي له.
إن شبكة «سند» لم تستطع الوصول إىل إثباتات من
محامي الفهري عن الربط بني اختالق قضية للفساد
ض�د اإلعالمي الفهري بس�بب انتقاداته السياس�ية
يف برنامج�ه الس�يايس .وال تنفي «س�ند» اس�تخدام
الس�لطات السياس�ية إلجراءات كيدية أحيان ًا ضد
اإلعالميني املعارضني ،ولكن ال بد من إثبات الرتابط
حتى يمكن الحديث عن االنتهاكات.
حال�ة تهدي�د الصحفي�ة إيناس ب�ن عثمان من
جريدة الشعب ومصادر الكامريا منها
قام فريق الرصد التابع لشبكة «سند» والخاص برصد
انتهاكات الحريات اإلعالمية يف تونس ،برصد حالة
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إحال�ة صاحب قناة التونس�ية س�امي الفهري
إىل القضاء وإصدار مذكرة بتوقيفه
ق�ام فري�ق الرص�د التونسي بتاري�خ 1/9/2012
برص�د حالة اإلعالمي س�امي الفه�ري صاحب قناة
التونس�ية ،وقد جاء يف استمارة الرصد الخاصة بهذه
الحال�ة أنه بتاريخ  30أوت  2012قامت الس�لطات
التونس�ية باعتقال مدير قناة التونس�ية عىل خلفية
قيام قناته ببث برنامج سيايس ،يف شهر رمضان ،وقد
س�خر الربنامج من بعض رموز الحك�م ،وذلك تمهيد ًا
ملحاكمته يف قضية فس�اد م�ايل تعود إىل عام ونصف.
وكانت مذكرة التوقيف قد صدرت بتاريخ  24أوت
 .2012وق�د اتهم الفهري الحكومة التي تقودها حركة
النهض�ة بتوظي�ف القض�اء ملعاقبت�ه على مضم�ون
برنام�ج «اللوجيك الس�يايس» الذي رشع�ت قناته
ببثه يف ش�هر رمضان كما ذكر س�ابق ًا .وأشار الفهدي
إىل أن قناته اضطرت إىل إيقاف الربنامج قبل أربعة
أي�ام من عيد الفطر إثر ضغوطات حكومية ش�ديدة
بحسب قوله.
		
وق�د تبين بنتيج�ة مراجع�ة االس�تمارة علمي� ًا أن
هن�اك عنارص مهم�ة ل�م تتضمنها االس�تمارة مثل
التهم�ة الت�ي وجه�ت ل�ه فع ً
ال ،وه�ل إيقاف�ه جاء
بس�بب اتهام�ه بقضي�ة فس�اد م�ايل أم بس�بب
الربنام�ج؟ وما هي اإلجراءات الت�ي اتخذت معه؟
وهل ثمة ارتباط بين توقيف�ه وعمل�ه اإلعالم�ي.

الذي تبثه القناة التي يرأسها أثناء شهر رمضان.

حرية تحت الهراوات
الصحفي�ة إيناس بن عثمان الت�ي تعرضت للتهديد
ومص�ادرة كامرياته�ا ،وق�د وردت اس�تمارة الرص�د
الخاصة بهذه الحالة بتاريخ .30/8/2012
وقد ج�اء يف اس�تمارة الرصد أنه بتاري�خ 9/8/2012
وبينم�ا كان�ت الصحفي�ة إين�اس ب�ن عثم�ان تقوم
بتغطية وقفة احتجاجية جرى تنظيمها أمام املجلس
التأس�ييس ،قام أحد املوجودين بمضايقتها ،وبس�بها
وش�تمها بحج�ة أنها قام�ت بتصوي�ره مه�دد ًا إياها
بالضرب ومح�او ً
ال افت�كاك الكامريا منه�ا ،ثم ابتعد
ً
قليلا وع�اد ليح�اول إظه�ار عض�وه الذك�ري أمامها
لتأديبها حتى ال تصوره مرة أخرى.
وقد كان هذا الشخص حارض ًا يف الوقفة االحتجاجية
كمواط�ن عادي ولم يكن بحمل ش�عارات تبني ما إذا
كان م�ع أو ضد الوقف�ة االحتجاجية .كم�ا تبني من
االس�تمارة أن الصحفي�ة ب�ن عثمان لم تفهم س�بب
منع�ه لها من التصوير ،كم�ا أن صورته كانت ضمن
املتظاهري�ن بش�كل ع�ادي ول�م تك�ن ل�ه لوح�ده.
ويتص�ف املعتدي بأنه طويل القامة ،ويف الخمسين
م�ن عم�ره وكان يلبس زي� ًا مدني ًا عادي� ًا .وتضمنت
ألفاظ السب التي استخدمها ضدها «أيتها العاهرة،
ملاذا تصورينني؟».
رغم محاوالت فريق الرص�د الحصول عىل معلومات
أكثر وأدق ح�ول ه�ذه الحال�ة م�ن خلال اتصال�ه
بالصحفي�ة ب�ن عثم�ان الت�ي أدلت ب�كل م�ا لديها
م�ن معلومات ،ف�إن هناك عنارص أساس�ية مازالت
مجهولة مثل هوية املعتدي ،وسبب اعتدائه عىل بن
عثم�ان والدافع لذلك .ففي ضوء املعلومات املتاحة،
يمك�ن الق�ول بأن�ه لي�س س�ه ً
ال معرف�ة م�ا إذا كان
االعتداء س�ببه ك�ون الصحفي�ة بن عثم�ان تمارس
عم ً
ال إعالمي ًا أم أن له أي س�بب آخر .وإذا كان يبدو
ألول وهل�ة أن هن�اك اعت�داء عليها بس�بب قيامها
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بالتصوي�ر ،فلي�س معروف� ًا فيم�ا إذا كان التصوي�ر
بصفت�ه نش�اط ًا إعالمي ًا ه�و الس�بب ،أم أن املعتدي
لم يك�ن راغب ًا كفرد بأن ال يتم تصويره ،وإن كان هذا
الس�بب األخري ال يربر االعتداء .ولكنه باملقابل يثري
مسألة إشكالية وهي حدود العمل اإلعالمي بالنسبة
للحق يف الخصوصية .وهي من املس�ائل التي تس�عى
الشبكة أن تعالجها بشكل موسع وعلمي يف أنشطتها
وتقاريرها القادمة.
شكوى الصحفية هناء مدفعي العاملة لحساب
اإلذاع�ة الجهوي�ة بال�كاف من إهانته�ا لفظي ًا
وتقديم شكوى ضدها
تقدم�ت الصحفية هناء مدفعي بش�كوى إىل ش�بكة
املدافعني عن حرية اإلعالم يف العالم العربي موضوعها
تعرضه�ا للعن�ف اللفظ�ي ،واإلهانة وتقديم ش�كوى
ضدها م�ن قبل مجموعة من املعلمين ،وممثلني عن
نقابة التعليم االبتدائي ومن�دوب التعليم االبتدائي
والثان�وي بس�بب قيامه�ا بإع�داد ريبورت�اج ح�ول
طبيع�ة التعلي�م االبتدائي والثان�وي والتدهور الذي
وصلا إلي�ه .وج�اء يف ش�كواها أنه�ا يف ش�هر فيفري
(ش�باط) ويف منطقة الكاف «قم�ت بعمل ريبورتاج
عن املدرس�ة التي تقع بجانب منزيل ،حيث صارت
فيه�ا ع�دة انته�اكات من املعلمين الذين يدرس�ون
فيها حس�ب ما أكده يل أه�ايل الحي والتالميذ الذين
درس�وا فيها .وقد التقيت أثناء إع�دادي للريبورتاج
م�ع األه�ايل ،وبع�ض التالمي�ذ وم�درس باملدرس�ة
نفس�ها .وكان مدير املدرس�ة ح�ارض ًا يف الربنامج عرب
الهاتف .وبطبيعة الحال أخذت موافقته عىل القيام
بالريبورت�اج يف املدرس�ة وخارجها .كم�ا تدخل معنا
يف الربنام�ج الذي ع�رض الريبورتاج في�ه ممثل عن
مندوبية التعليم االبتدائي ،والذي قمت باستدعائه
للمش�اركة عرب الهاتف بطبيعة االبتدائي وأخصائي
اجتماع�ي وممثل ع�ن حقوق اإلنس�ان .وبعد تقديم
الربنامج الحواري وع�رض الريبورتاج ،فوجئت يوم

ول�م ترغ�ب الش�اهدتان يف اإلدالء بش�هادة ح�ول
املوض�وع ألعض�اء فري�ق الرص�د التونسي .وق�د
احترم الفري�ق ه�ذه الرغب�ة واكتف�ى بالتثب�ت

تكش�ف ه�ذه الش�كوى ع�ن أح�د أه�م االتجاهات
العام�ة يف مج�ال الش�كاوى واالنته�اكات املتعلق�ة
بالحري�ات اإلعالمي�ة يف تون�س ،وه�و أن مص�ادر
تهديد هذه الحريات لم تعد مقترصة عىل السلطات
العامة وأنها باتت تشمل كذلك األشخاص العاديني
ألن العم�ل اإلعالمي أضحى يش�كل أداة رقابية عىل
محارتهم ألعمالهم.
كما تثبت هذه الش�كوى مس�ألة أخ�رى مهمة وهي
أن هن�اك فكرة ش�ائعة ل�دى اإلعالميين مفادها أن
مجرد تقديم ش�كوى عليهم يش�كل انتهاك ًا لحرياتهم
وحقوقه�م .ال ش�ك أن إس�اءة اس�تخدام الح�ق يف
التق�ايض قد تش�كل قي�د ًا على ممارس�ة الحريات
اإلعالمي�ة ،ولك�ن مج�دد اللج�وء إىل القض�اء ال يعد
كذلك مادامت السلطة القضائية مستقلة ،وحيادية
وال تس�تخدم س�لطاتها لتكمي�م الحري�ات وتعقي�د
ممارس�تها .ويالح�ظ يف ه�ذه الش�كوى أن املعتدين
حاول�وا ابتزاز املش�تكية من خالل التلوي�ح لها بأنهم
تقدموا بش�كوى ضده�ا ،واس�تخدموها ضدها كأداة
للضغط عليها والكش�ف عن مصادرها التي استقت
معلوماتها منها.
ولك�ن ينبغي من جانب آخ�ر التأكيد عىل أنه ال يجوز
اتخ�اذ الح�ق يف التق�ايض كوس�يلة تقم�ع الحري�ات
اإلعالمي�ة وتره�ب اإلعالميني ،خاص�ة عندما تكون
الش�كوى املقدم�ة ض�د اإلعالم�ي مس�تندة إىل قانون
عقوب�ات يرت�ب عقوب�ة س�البة للحري�ة (الحبس) أو
غرام�ات مالي�ة باهظة عىل أفعال األص�ل أنها تندرج
ضمن ممارسة حرية الرأي ،والتعبري ،والنرش واإلعالم.
واقع االنتهاكات:
إذا كان�ت االنتهاكات التي كانت تطال الحريات
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اإلثنين ،أي بعد يومني من ب�ث الربنامج ،بمندوب
التعلي�م االبتدائ�ي ،ومتفق�د االبتدائ�ي وممثلات
ع�ن نقابة التعلي�م االبتدائ�ي يف اإلذاعة يس�تمعون
إىل تس�جيل الربنامج دون علم�ي حيث مكنهم مدير
الربمجة من ذلك .ويف نفس الوقت قدوم املعلمني إىل
اإلذاع�ة ،وهنا تعرضت للس�ب والش�تم ،خاصة من
املعلمات .وكان الس�ب والش�تم قادم ًا واس�تخدمت
في�ه ألف�اظ م�ن قبيل ي�ا بهيم�ة ،ما تحش�مش ،مش
مرتبي�ة .كما قام�ت إحدى املعلم�ات بطردي وكان
لها رغبة برضبي لوال تدخل أحد الزمالء الذي منعها.
وكان ذل�ك يف مق�ر اإلذاع�ة .وبل�غ ع�دد املعتديات
( )3معلمات وأعرف أس�م اثنتني منه�ن .كما تقدموا
بش�كوى ض�دي يف املحكم�ة ،بع�د أن قام�وا بتهديد
أولياء أمور الطلبة برتسيب أبنائهم ،وقاموا برتهيب
األطفال بالضرب كأداة ضغط عىل أولياء .وأرس�لوا
كذل�ك تهدي�دات متكررة مفادها أنهم سريس�لون يل
م�ن يقتص من�ي إن لم أكش�ف مصادري وأرش�دهم
على األش�خاص الذين أجري�ت معه�م الريبورتاج.
وق�د امتنعت عن اإلفصاح .علم ًا بأنهم قالوا يل بأنهم
تقدموا بش�كوى لكنني لم استلم إىل اآلن (نهاية العام
 )2012أي يشء .وق�د أك�دوا يل أن س�يتغاضون ع�ن
الش�كوى إن كش�فت لهم مصادري .والزلت إىل حد
اآلن أخشى تهديداته�ن يل .وس�معت م�ن الجيران
أن إحداه�ن توعدتن�ي بالتعرض يل يف الش�ارع وأنها
ستصدمني بالسيارة لكن الحمد لله لم يقع تنفيذ أي
تهديد إىل اآلن .ولم أتقدم بش�كاية ،وال أعلم ملاذا ،يف
الحقيقة النقابة قالت :ال داعي لتقديم شكوى ألننا
سنترصف نحن يف صورة ردة الفعل من قبل املعلمات.
وقد ش�هد هذه الحادثة زمالئي يف إذاعة الكاف مثل
إيمان حنايف وفاتن بن عمد».

م�ن وج�ود الش�هادتني ووق�وع الحادث�ة أمامهم�ا.

حرية تحت الهراوات
اإلعالمي�ة وحقوق اإلنس�ان يف عهد النظام الس�ابق
تتمحور حول اعتقال اإلعالميني ،واستدعائهم أمني ًا
وفرض رقابة مس�بقة عىل اإلعلام ،فإن االنتهاكات
الت�ي رصدته�ا الش�بكة خلال العام  2012اتس�مت
بكونها انتهاكات جس�يمة ويسيطر عليها استخدام
العن�ف البدن�ي واللفظي بصورة واضح�ة وملحوظة.
وه�ذا ال يعن�ي أن الوض�ع يف النظ�ام الس�ابق كان
أفض�ل ،ولك�ن انع�دام هام�ش الحري�ات والتعبير،
والضب�ط الذات�ي ال�ذي كان يمارس�ه اإلعالمي�ون
وانع�دام االحت�كاك بينهم وبين أجه�زة الدولة ربما
كان الس�بب الرئييس يف قلة االنتهاكات الجسيمة
مقارن�ة بالوضع الح�ايل .ولكن يمكن الق�ول بانعدام
الحري�ات اإلعالمية والعمل الصحايف يف ظل النظام
الس�ابق ،أما اآلن فقد بدأت تشهد تونس بداية عمل
إعالمي حر وصحافة متحررة ومستقلة.

هناك قواس�م مشتركة بينها فيما يخص الحريات
اإلعالمي�ة وحق�وق اإلعالميين ،خاص�ة وأن القيم
والذهني�ة الحاكم�ة لنظ�م الحك�م وللفاعلين
السياس�يني واالجتماعيين يف ه�ذه البل�دان
متش�ابه .فض ً
ال عن أنها تمر بظ�روف متماثلة فهي
م�ن البلدان الربي�ع العربي وتم�ر بمراحل التحول
الديمقراط�ي ولم تتخلص ال سياس�ي ًا وال ثقافي ًا من
رواس�ب النظ�ام الس�ابق .ويمكن إيج�از أهم هذه
االتجاه�اتكاآلت�ي:
 -1ظه���ور مص���ادر جدي���دة وغي���ر تقليدية
لالنتهاكات:
إذا كان املص�در األس�ايس النته�اكات الحري�ات
اإلعالمي�ة وحق�وق اإلعالميين يف تونس ه�و أجهزة
النظام الس�ابق وأدواته البوليسية ،فإن هذه األجهزة
لم تع�د هي املصدر الوحيد عق�ب الربيع العربي ،إذ
ظهرت مصادر جديدة مثل املليشيات التابعة لبعض
األحزاب والتيارات الدينية ،وكبار املتنفذين سياسي ًا
واقتصادي ًا وفلول النظام السابق .باإلضافة طبع ًا إىل
ما يطلق عليهم البلطجية واألجهزة األمنية.

لق�د تمكنت ش�بكة املدافعني عن حري�ة اإلعالم يف
العال�م العربي «س�ند» م�ن رصد انته�اكات متنوعة
ومختلف�ة للحري�ات اإلعالمي�ة لحق�وق اإلعالميني
يف تونس .وقد اس�تخلصت عقب تحليلها جملة من
االتجاهات العامة املشرتكة بشأنها .وفيما ييل عرض
ألهم هذه االتجاهات وألبرز االنتهاكات التي جرى
التحقق من وقوعها.

فق�د الحظ�ت ش�بكة «س�ند» أن عدد ًا م�ن حاالت
االنتهاك التي قامت برصدها وتوثيقها ارتكبت من
مصادر وجهات أخرى من غري أجهزة الدولة.

االتجاه���ات العام���ة المتعلق���ة بانتهاكات
الحريات اإلعالمية:
م�ن خلال االنته�اكات الت�ي ج�رى رصده�ا
وتوثيقه�ا ،تبين وج�ود اتجاه�ات عامة اتس�مت
به�ا هذه االنته�اكات يف العام  .2012وقد الحظت
الش�بكة أن ش�طر ًا كبير ًا م�ن ه�ذه االتجاه�ات
يتش�ابه مع تلك التي استخلصت الشبكة وجودها
يف كل م�ن األردن ومصر ،وربم�ا يف العال�م العربي
كله بوجه عام .وس�بب التش�ابه واضح تمام ًا وهو
أن�ه رغم وج�ود اختالفات بني هذه ال�دول ،إال أن

وتعتق�د «س�ند» أن الس�بب الرئيسي وراء ظه�ور
هذه املصادر هو اتس�اع هام�ش الحريات اإلعالمية
وتزاي�د دور اإلعالم يف املرحلة االنتقالية بعد س�قوط
النظ�ام الس�ابق ،مم�ا يجع�ل م�ن وس�ائل اإلعلام
ً
هدف�ا للكثري من القوى والش�خصيات
واإلعالميين
املتنف�ذة اجتماعي� ًا ،واقتصادي� ًا وسياس�ي ًا ،ألن
اإلعالم بات بالنس�بة له�م أداة رقابي�ة تتعارض مع
نفوذه�م ومصالحه�م ،وألنهم لم يعتادوا م�ن قبل هذا
ال�دور باتوا يس�عون إىل قم�ع اإلعالم وتكمي�م أفواه
ً
حفاظ�ا على مصالحه�م ومكتس�باتهم.
اإلعالميين
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وم�ن األس�باب األخ�رى الت�ي ت�رى الش�بكة أنه�ا
ت�ؤدي إىل هذه الظاهرة يف تون�س الرصاع بني القوى
العلماني�ة يف تون�س والتيارات اإلسلامية ،فكالهما
يرفض اآلخر ويس�عى إىل مواجهته .وقد انعكس هذا
الرصاع بوضوح عىل عالقات اإلسالميني باإلعالميني
الذين يمي�ل أغلبهم نحو التي�ار العلماني ويرفضون
وجود اإلسالميني يف الحكم ألنهم يخشون عىل مدنية
الدولة وعلمانيتها ،وهو املنجز الذي ترس�خ يف تونس
طوال العقود املاضية.

ويبدو كذلك بأن طغي�ان هذا النوع من االنتهاكات
مرده إىل الظروف االنتقالية التي تمر بها تونس ،مما
س�هل للجماع�ات والجه�ات املختلف�ة أن تتخذ من
العنف وس�يلة لالعتداء عىل اإلعالميني وحرياتهم.

 -3اإلفالت من العقاب:
أسوة بسائر البلدان العربية ،تنتهج السلطات العامة
وأجه�زة الدولة ويف مقدمتها األجهزة األمنية سياس�ة
إفلات من العقاب لصالح الذي�ن يقومون بارتكاب
اعتداءات وانتهاكات جسيمة ضد اإلعالميني سواء
أكانوا تابعني لألجهزة األمنية أم ال.
فق�د ثب�ت للش�بكة م�ن االنته�اكات الت�ي قامت
برصده�ا وتوثيقه�ا أن هن�اك سياس�ة إفلات م�ن
العق�اب تتبعه�ا الس�لطات الرس�مية يف مواجه�ة
االعتداءات الجسيمة عىل اإلعالميني.
لقد تبني من واقع االنتهاكات املرتكبة أن جزء ًا منها
اقرتفه أشخاص عاديون عىل مرأى ومسمع من رجال
األم�ن دون أن يح�رك ه�ؤالء س�اكن ًا .كما ل�م تبارش
الهيئ�ات التحقيقي�ة ما يس�توجبه القان�ون منها يف
هذه الحاالت .ولم يحال أي من األشخاص املتورطني
بارت�كاب االنته�اكات الت�ي تحققت الش�بكة من
وقوعها إىل القضاء.
وثمة حاالت انته�اك كان الفاعل فيها معروف ًا ،وقام
الضحية بتقديم شكوى ضده لدى الرشطة أو النيابة
العام�ة ،ولك�ن القضية لم تتحرك ول�م يتخذ فيها أي
إج�راء وبقيت ت�راوح مكانها ش�هور ًا ط�وال دون أي
تقدم يذكر.
وم�ن مظاه�ر ه�ذه السياس�ة أن ع�دد ًا م�ن حاالت
االنته�اك كش�فت ع�ن أن هن�اك سياس�ة متعمدة
بإخف�اء هوي�ة مرتكب�ي االنتهاكات ،م�ا يضمن من
الناحية العملية اس�تحالة التعرف عليهم وبالنتيجة
مالحقتهم.
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 -2الطاب���ع الجس���يم لالنته���اكات والعدد
الكبير م���ن االنتهاكات المتعلقة بإس���اءة
المعاملة واالعتداءات:
تتص�ف االنته�اكات التي قامت الش�بكة برصدها
وتوثيقه�ا يف تون�س ب�أن الس�واد األعظ�م منه�ا م�ن
النوع الجس�يم ،وأن نس�بة كبرية منها اتخذت شكل
اعت�داءات بدني�ة جس�يمة وانط�وت على انتهاك
لتحري�م التعذي�ب واملعامل�ة أو العقوبة القاس�ية أو
الإلنس�انية أو املهين�ة وربم�ا كان الس�بب الرئييس
وراء ذل�ك ضع�ف دور األجهزة الرس�مية يف الحد من
وق�وع هذا الن�وع م�ن االنته�اكات .وكذل�ك تركيز
الراصدات يف فريق الرص�د التونيس عىل هذا النوع
من االنتهاكات دون غريه ألنه أصبح يشكل التحدي
األكي�د أمام ممارس�ة الحريات اإلعالمي�ة .كما أن
رصد هذا النوع من االنتهاكات أسهل من غريه .ثم أن
اإلعالميني يكش�فون عن هذا النوع من االنتهاكات
بشكل أس�هل إحساس� ًا منهم بأن كرامتهم الشخصية
قد مس�ت ،فتش�كل لهم شكوى وس�يلة لرد االعتبار
لهم ولكرامتهم.

ً
فضلا ع�ن سياس�ة اإلفالت م�ن العق�اب املتبعة يف
تونس إزاء املعتدين ومرتكبي االنتهاكات الجسيمة.

حرية تحت الهراوات
تستند املمارسات املتعلقة باالنتهاكات الجسيمة يف
تونس عىل سياسة واسعة من اإلفالت من العقاب لها
أسباب كثرية ،وهي ليست سياسة جديدة ولكنها من
رواس�ب النظام السابق واستمرت إىل اآلن .وأي ًا كان
س�بب اس�تمرارها ،إال أنها توفر وته�يء بيئة محفزة
لالنتهاكات واالعتداءات الجسيمة عىل اإلعالميني.
 -4فش���ل األجه���زة األمني���ة ف���ي توفير
الحماية الالزمة لإلعالميين:
م�ن الواض�ح تمام� ًا أن األجه�زة األمني�ة يف تون�س
ليس�ت ق�ادرة وال راغب�ة يف توفير الحم�اة الالزم�ة
لوس�ائل اإلعلام ولإلعالميين ،إىل أن االعتداءات
الجس�يمة عليهم متكررة ويومي�ة دون أن تتخذ هذه
األجه�زة التدابري الرضورية لوقف هذه االعتداءات
أو للحد منها .كما اتضح من بعض االنتهاكات التي
رصدتها الشبكة وقامت بتوثيقها أن األجهزة األمنية
تسعى إىل وقف االعتداء ولكنها أمام رشاسة املعتدين
وحجم العنف املرتكب من جانبهم تقف عاجزة.
يمك�ن القول بوجه ع�ام أن األجهزة األمنية يف تونس
ال تض�ع حماي�ة اإلعالميني ضم�ن أولوياته�ا ،فتارة
تقوم هي باالعتداء ،وتارة تس�كت عنه وتارة تحاول
وقفه دون جدوى .ويف األحوال جميعها ،فإن تخفق يف
واجباتها التي تلزمها بتوفري الحماية الالزمة لوسائل
اإلعالم واإلعالميني.
 -5ضعف اإلطار التشريعي الناظم للعمل
اإلعالمي:
نتيجة لثورة الياس�مني وزوال النظام الس�ابق ،جرى
االعتراف بأهمي�ة القي�ام بإصالح�ات دس�تورية
وقانوني�ة تتعلق بالحرية اإلعالمي�ة ،وبحرية النرش
والتعبير .وق�د انبث�ق ع�ن الهيئ�ة العلي�ا لتحقي�ق
أه�داف الث�ورة واإلصلاح الس�يايس واالنتق�ال
الديمقراط�ي ،لجن�ة فرعية خاص�ة باإلعالم مهمتها
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تقدي�م االقرتاحات املتعلقة بإصالح قوانني اإلعالم.
وق�د وقف�ت فل�ول النظ�ام الس�ابق بش�دة ض�د
اإلصالح�ات املتعلق�ة بقط�اع اإلعلام ،ورغ�م ذلك
ت�م إقرار حزم�ة م�ن القوانني التي أصبحت تش�كل
ً
ترشيعي�ا جديد ًا للحري�ات اإلعالمية ،وجرى
إطار ًا
س�ن عدد من القوانني املهمة عام  2011هي :املرس�وم
رقم ( )41املعدل باملرس�وم رق�م ( )54الخاص بالوصول
إىل املعلوم�ات ،واملرس�وم رقم ( )115الخ�اص بقانون
الصحافة واملرسوم رقم ( )116املتعلق باإلعالم السمعي
والبرصي.
ولك�ن الحكوم�ة التونس�ية الجدي�دة لم تحترم هذه
القوانين ،فاس�تمرت بالعمل باملمارس�ات الس�ابقة
ضد الصحفيني رغم أن املرس�وم ( )115ينص عىل أنه
يح�ل محل القان�ون القديم ،واس�تندت يف ذلك عىل
أح�كام القان�ون الجنائي الت�ي تتعارض م�ع أحكام
املرس�وم ( )115فف�ي قضي�ة تلفزي�ون نس�مة ،جرى
االستناد إىل املادة ( )121من قانون العقوبات املتعلقة
باإلساءة لألديان.
فالقوانين الجدي�دة لم تل�غ األح�كام الجزائية التي
ال بها قبل نفاذها ،وهي أحكام تجرم أفعا ً
كان معمو ً
ال
تندرج ضمن حرية التعبري واإلعالم والنرش وتش�كل
أداة إلضعاف ما جاء يف املرس�وم ( )116الذي يش�كل
قانون الصحافة الجديد.
ويشار كذلك إىل أن القوانني التي كانت نافذة يف عهد
النظام الس�ابق ،والتي تعرقل وتقيد حرية استخدام
اإلنرتن�ت بقيت قائمة ،فما زال املرس�وم رقم ()501
لعام  1997الذي ينظم خدمات االتصاالت السلكية
والالس�لكية والتنظيم الخاص باملواصفات املطلوبة
إلع�داد وتش�غيل خدم�ات االتص�االت الس�لكية
والالس�لكية اإلنرتنت (تنظي�م اإلنرتنت) لعام 1997

معم�و ً
ال به�ا إىل اآلن .وتجع�ل ه�ذه الترشيعات مزود
خدم�ة اإلنرتنت مس�ؤو ً
ال عن محت�وى الغري دون أي
اس�تثناء ،كما تلزم مزودي الخدم�ة برصد وإلغاء أي
محتوى مخال�ف للنظ�ام العام واألخلاق الحميدة،
وبتقدي�م قائم�ة باملشتركني ش�هري ًا وتجي�ز ه�ذه
األحكام التشفري دون موافقة مسبقة.

واض�ح تمام�ا أن ه�ذه الحال�ة تنط�وي على انتهاك
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تونس

أبرز االنتهاكات الماسة بالحريات اإلعالمية
وحقوق اإلعالميين في تونس:
يتضم�ن هذا القس�م م�ن التقرير عرض�ا موجزا ألهم
االنتهاكات التي رصدتها الش�بكة وقامت بتوثيقها
يف تونس واملرتكبة يف العام  ،2012وهي ال تش�كل كل
االنته�اكات الت�ي ج�رى توثيقها من جانب ش�بكة
«س�ند» ولكنها االنته�اكات األكرث جس�امة .عالوة
على أنه�ا تعكس بش�كل واض�ح االتجاه�ات العامة
النته�اكات الحريات اإلعالمي�ة دون أن يعني ذلك
مطلقا ع�دم أهمية االنتهاكات األخرى التي قامت
الش�بكة برصده�ا وتوثيقه�ا يف تونس .وتش�مل هذه
االنتهاكات تلك الت�ي وقعت ونالت من الحريات
اإلعالمي�ة وحق�وق اإلعالميني بس�بب س�لوكيات
وأفعال معينة (االنتهاكات الناتجة عن ممارس�ات).
وم�ن الضروري التأكيد عىل أن ج�زءا كبريا من هذه
االنته�اكات طال أكثر من حق من حقوق اإلنس�ان
والحري�ات اإلعالمية املعترف بها ،ولك�ن روعي يف
عرضه�ا إدراجها ضمن االنته�اك أو االعتداء األبرز،
وبمعن�ى آخر فقد ج�رى تصنيف ه�ذه االنتهاكات
يف التقرير بحس�ب الصورة األكرث ظهورا له رغم أنه
ق�د ينطوي عىل انتهاك لحق�وق أو لحريات أخرى.
ويمكن إيجازها عىل النحو اآلتي:
 -1االنتهاكات المتعلقة بالتهديد باالعتداء
على الحق في الحياة:
تمكنت شبكة «سند» من رصد عدد من االنتهاكات
ارتكبت يف تونس ،وكانت تتعلق بالتهديد باالعتداء
على الح�ق يف الحي�اة .وفيم�ا يأت�ي ع�رض ألب�رز

حالتين م�ن الحاالت املنطوي�ة عىل ه�ذا النوع من
االنتهاكات:
تهديد الصحفية ريم بوقرة من جريدة الحقائق
بالقتل بسبب نرشها تحقيقا صحفيا
أوضحت الصحفية من جريدة الحقائق يف ش�كواها
أن�ه بتاري�خ « 13/4/2012وعلى خلفية نشر املقال
ح�ول تج�ارة السلاح ،وردتن�ي اتص�االت هاتفي�ة
عديدة يصع�ب حرصها ،ومن كرثته�ا كنت أحيلها
إىل زمالئي يف العمل للجواب عىل املتصلني ،يف اليوم
األول وق�ع االتص�ال م�ن ش�خص واحد ث�م تعددت
املكامل�ات وأص�وات األش�خاص وأرق�ام املتصلين،
م�رة يتصلون من تاكس�يفون (محل هات�ف عمومي)
وم�رة من هاتف ج�وال ومرة من هاتف ق�ار (أريض)،
وق�د بقي�ت االتصاالت عىل ه�ذا النحو ملدة ش�هر.
وكان�وا ينعتونن�ي بأش�د العب�ارات ويتوجه�ون إيل
بعب�ارات الس�ب والش�تم «ي�ا بن�ت الح�رام»« ،ي�ا
عاه�رة»« ،أنت خرستني يف املاليين ونحن نخرسك
يف روح�ك» ،إضافة إىل بعض الش�تائم األخرى التي
أخج�ل من ذكرها ،وكان�وا يخربوني عن أدق تفاصيل
املكت�ب أو البي�ت مما ي�دل عىل أنهم دخل�وا بيتي،
ويف األخير أخربون�ي أن ال�ذي أنقذ حيات�ي أني لم
أكش�ف عن مصادر املعلومات ،كم�ا قاموا باالتصال
بمدي�ر الجريدة اليد «لطفي العماري» وقاموا بلومه
على نرش التحقيق دون أن تش�مل ه�ذه التهديدات
العائل�ة .أخربت نقابة الصحفيين بفحوى مكاملات
التهدي�د الت�ي قام�ت بإعلام وزارة الداخلية ،كما
قمت بتقديم ش�كاية ش�فاهية يف الغ�رض ،ولكن لم
يكش�ف ع�ن هوي�ة املعتدين إىل ح�د اآلن رغ�م أني
مكنته�م من أرقام هوات�ف املتصلني.اكتفى املعتدون
بالتهديد والس�ب والشتم دون أن يقوموا بأي اعتداء
بدن�ي علي ،وقد عش�ت حالة رع�ب ملدة ش�هر ،ثم
انقطعت مكاملات التهديد».

حرية تحت الهراوات
بالتهدي�د للحق بالحياة ،إضاف�ة طبعا لحرية اإلعالم
والنرش .كما أنها تشكل كذلك انتهاكا ألحكام القوانني
التونسية النافذة .وعىل أي حال ،فإن االنتهاك ثابت
م�ن خالل دق�ة الرواية التي ذكرتها املش�تكية ولوجود
شهود عديدين عليه .وهو يشكل انتهاكا واضحا للمواد
( )6و( )19م�ن العه�د الدويل الخ�اص بالحقوق املدنية
والسياسية ،خاصة وأن وزارة الداخلية علمت به دون
أن تتخ�ذ اإلج�راءات الواجبة عليها ملعرف�ة املعتدين
وإحالتهم إىل القضاء ولحماية املشتكية.
تهدي�د الصحفي رمزي ب�ن محمد الجباري من
جريدة السفري التونسية بالقتل بسبب مقال
ج�اء يف اس�تمارة الرص�د الخاص�ة به�ذه الحال�ة أن
الصحف�ي رم�زي ب�ن محم�د الجب�اري م�ن صحيفة
الس�فري التونسية تعرض يف ش�هر أفريل (نيسان) من
الع�ام  2012ويف املدين�ة الجديدة /باب بنات رادس
إىل تهدي�د بالقت�ل .ويف تفاصي�ل االنته�اك كما قام
ذكرها فريق الرصد أنه «بعد مقال اس�مه «كيف بنى
س�ليم الرياحي امرباطورية مالية؟» تم خالله كشف
أدق التفاصيل املالية وما راعنا إال التعرض إىل حملة
كبرية يف مكاتبنا (أشخاص يأتون للشتم و عن طريق
الهاتف) ويف يوم بينما كنت جالسا يف مقهى الربناس
رفق�ة مجموعة من الحقوقيني (عب�د الكريم الغابري
حرك�ة الوحدويين األح�رار) احم�د الزعب�ي (أح�د
مس�اجني س�ليانة) تلقيت مكاملة هاتفية من شخص
مجه�ول الهوية يرغب يف مقابلتي لنرش ملف فس�اد
ملؤسس�ة وطنية س�ألني عن مكان وجودي فأعلمته.
وأول م�ا وص�ل إىل مقه�ى الربن�اس هاتفن�ي فرفعت
يدي ليس�تدل عيل وطلب مني تغيري املكان فقال يل
نتوج�ه إىل داخل املقه�ى وكان برفقت�ه اثنني وبينما
كان يتح�دث إيل ق�ام آخ�ر بإغالق املم�ر وآخر بقي
بعيدا الس�تطالع يف ح�ال وجود رشط�ي وأول ما قال
يل «تموت وإال أوالدك ما عادش تسمع بيهم وأجبته
م�ادام ال يوج�د ح�وار أنا ذاه�ب» وعندم�ا حاولت
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املغادرة اعرتضني الش�خص الثاني املفتول العضالت
قائلا «ج�اء للثنية واال أنفذ» مربزا آلة حادة (سلاح
أبيض) فق�ال له «ال خيل» وتح�ت تأثري الصدمة لم
أعل�م م�ا أفعل وفق�دت الوعي خاص�ة أنني مصاب
بالس�كر وس�قطت فأصيب�ت ركبت�ي وتوجهت إىل
املحامي نبيل املاجري الذي أقنعني بعدم رفع شكوى
ألن الخصم معروف ويجب االحتياط».
وق�د ش�هد أحم�د الزغب�ي وهو عض�و مؤس�س لفرع
رابطة الدفاع عن حقوق اإلنس�ان /سليانة عىل هذه
الحادث�ة .وج�اء يف ش�هادته «كنا جالسين يف مقهى
الربناس عندما توجه�ت مجموعة من الرجال حوايل
 3م�ن ذوي العضلات املفتول�ةى إىل رم�زي ،وطلبوا
منه مرافقتهم فق�ال بأنه بإلمكان الحديث يف املكان
ولكنه�م أرصوا على أن يذه�ب معهم فإقرتح�وا أمام
إرصاره الدخ�ول إىل داخ�ل املقه�ى وإس�تقروا يف ركن
وبق�ي أحده�م يتف�اوض معه يف حين أغل�ق البقية
الرك�ن .فتوجس�ت خيف�ة أن يحدث مك�روه لرمزي
فلحق�ت بهم فش�اهدت أحدهم يحمل س�كينا وبما
أنن�ي كنت حاملا لهاتف�ي يف وضع تصوي�ر أظنهم
اعتق�دوا أنن�ي كن�ت أص�ور م�ا يج�ري فس�معتهم
يتحدثون ع�ن أوالده وعند إقرتابي منهم قلت (فاش
تعم�ل ياولدي) فانس�حبوا مهرولني بينم�ا وقع رمزي
مغشيا عليه».
تنط�وي هذه الحالة عىل انته�اك واضح وثابت رغم
مجهولية األش�خاص الذين قام�وا باالعتداء ،خاصة
وأن س�ياق الحال�ة يس�مح باالس�تدالل عليه�م وهم
الذي�ن قصدهم رمزي يف مقاله الذي أش�ار له .فهذه
الحالة تشكل انتهاكا بالتهديد بالحرمان من الحياة،
ومعاملة قاس�ية وانتهاكا لحرية اإلعالم والنرش وهي
من الحقوق املكفول�ة يف العهد الدويل الدويل الخاص
بالحق�وق املدني�ة والسياس�ية الذي تلت�زم به تونس
بوصفه�ا دول�ة ط�رف ،ويق�ع عليها بموجب�ه حماية

االنته���اكات المتعلق���ة بالحق ف���ي تحريم
التعذي���ب وغي���ره م���ن ض���روب المعامل���ة
القاسية أو الالإنسانية أو المهينة:
يعد هذا النوع من االنتهاكات األكرث ارتكابا وشيوعا
من بين االنته�اكات التي قامت الش�بكة برصدها
وتوثيقه�ا يف تون�س ،فقد تحققت الش�بكة من وقوع
ح�االت كثرية وعديدة من ه�ذه االنتهاكات .وفيما
يأتي عرض ألبرز هذه االنتهاكات:
االعت�داء بالرضب عىل الصحف�ي زهري الزويدي
أثناء قيامه بتغطية مظاهرة
م�ن االنته�اكات الت�ي قام�ت الش�بكة برصده�ا،
واملتعلقة بإس�اءة املعامل�ة حالة االعت�داء بدنيا عىل
الصحفي زهري الزويدي .فقد جاء يف استمارة الرصد
الخاصة بهذا االنتهاك واملؤرخة بتاريخ 13/12/2012
أنه «بتاريخ  25/02/2012دعا االتحاد العام التونيس
للش�غل لتنظيم مسيرة بمش�اركة كافة التشكيالت
النقابي�ة لتون�س الكبرى ،وق�د كان وق�د كان جود
حافيني كثيف ًا ومن بني الحارضين بهذه املسيرة
ّ
الص ّ
الصحف�ي زهير الزويدي .وكانت األمور تسير عىل
أحس�ن ما ي�رام إال أنه عن�د وصول املسيرة أمام مقر
وزارة الداخلية بشارع الحبيب بورقيبة قامت قوات
األم�ن بتفريق املحتجني م�ن أمام الوزارة باس�تعمال
القنابل املس�يلة للدموع واله�راوات وأوقفت البعض
منه�م ،وق�د فوج�ئ املتظاهرون ب�رد الفع�ل العنيف
ألعوان األمن رغم س�لمية املسرية فرشعوا يف الهروب
إىل األنهج الفرعية لش�ارع الحبي�ب بورقيبة وأعوان
األمن يتبعونهم و ينهالون عليهم سبا وشتما ورضبا.

وق�د قام فريق الرصد التونسي باالتصال بالصحفي
الزوي�دي لالستفس�ار من�ه ع�ن بع�ض البيان�ات
واملعلوم�ات ،فأوضح بأن االعتداء وقع عليه من قبل
العديد من أعوان األمن بعضهم كان يلبس زيا نظاميا
واآلخ�ر مدني�ا .وذك�ر بأن�ه يع�رف أس�ماءهم ومنهم
واحد اس�مه معز واآلخر س�ليم .كما ذك�ر بأن أعوان
األم�ن انهالوا عليه بالضرب وال�ركل يف كافة أنحاء
جس�مه ولم ينتج عن ذلك أي أرضار بدنية جس�يمة.
وق�د كان حض�ور الصحفيون كثيف�ا باملظاهرة وعند
حص�ول االعتداء كان هناك أيمن الرزقي الذي وقع
االعتداء عليه أيضا لكن لم أش�اهد ذلك بعيني .وقد
ت�م االعت�داء علينا ـ كم�ا قال ـ ألننا نق�وم بتصوير
التعام�ل العني�ف لق�وات األم�ن م�ع املتظاهري�ن
ونظهره�م دائم�ا يف ص�ورة وحش�ية ويف املقاب�ل ال
نظه�ر رش�ق املتظاهري�ن ألع�وان األم�ن بالحج�ارة.
وأض�اف بأنه «وقع إعالم نقابة الصحفيني باملوضوع
والت�ي عق�دت اجتماعا على خلفية تع�رض العديد
م�ن الصحفيني لالعت�داء وقد أصدرت بي�ان تنديد
وكلفت األس�تاذة نج�اة اليعقوبي برفع ش�كاية ضد
وزارة الداخلي�ة ال أع�رف إىل أين وصلت .وحس�ب
علمي لم يقع إجراء أي تحقيق ألنه لم يقع اس�تدعاء
أي واح�د م�ن الصحفيين الذي�ن تعرض�وا لالعتداء
بتاريخ  25/02/2012لسماع إفادته».

وم�ع التط�ور املفاج�ئ لألح�داث رشع الصحفي�ون
املتواج�دون يف تصوير التعامل العنيف ألعوان األمن
عيص
م�ع املتظاهرين مما جعلهم ينالون نصيبهم من
ّ

وق�د ذكر الصحف�ي أيمن الرزقي الذي كان ش�اهدا
على االعتداء لفريق الرصد أنه كان برفقة الصحفي
زهير الزوي�دي والذي كان يرت�دي صدرية مكتوب
عليه�ا صحاف�ة ،ورغ�م ذلك لم يس�لم م�ن االعتداء،
فتوجه إليه للس�ؤال عن حاله فما راعه إال واثنان من
أع�وان األمن بالزي املدني ينهالون عليهما بالش�تائم
ولنقابة الصحفيني وإننا لن نستطيع فعل يشء.
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الحقوق املكفولة فيه يف العالقات العادية بني الناس
أنفسهم.

رج�ال األمن بالرغم من ان البعض كان يرتدي دروعا
ُكتبت عليها «صحافة».

حرية تحت الهراوات
تش�كل هذه الحالة انتهاكا لتحري�م التعذيب وغريه
من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية
أو املهين�ة ولحري�ة ال�رأي والتعبري .علاوة عىل أنها
تنط�وي عىل دليل واض�ح عىل سياس�ة اإلفالت من
العقاب املتبعة يف تونس إزاء االنتهاكات الجس�يمة
التي تطال اإلعالميني.
تهديد الصحفي املعز سليمان والصحفية زهور
املرزوقي باالعتداء عليهما جسديا
من بني االنته�اكات األخرى التي رصدتها الش�بكة
ووثقتها واملتعلقة بإس�اءة املعاملة تعرض كل من املعز
س�ليمان وزهور املرزوقي للتهدي�د باالعتداء عليهما
جسديا من قبل أشخاص تابعني للجماعات السلفية.
وقد جاء يف تفاصيل االعتداء اآلتي« :توجه املعتدى
عليهما سليمان واملرزوقي سليمان إىل مدينة بنقردان
بالجن�وب التونسي الت�ي تبع�د ح�وايل  550كم عن
العاصمة تونس ي�وم  12/6/2012وذلك قصد تغطية
االعت�داء الذي تعرض له مقر االتحاد العام التونيس
للشغل بالحرق قبل يوم من طرف أشخاص محسوبني
عىل السلفية الجهادية بمناسبة أحداث العنف التي
عرفته�ا عديد املناطق بالبالد التونس�ية خالل ش�هر
جوان  .2012وقد وصال للمدينة عىل الساعة الواحدة
ظهر تقريبا واس�تقبلهم يف مدخل املدينة أحد أعضاء
مكتب االتحاد ـ ال يتذكر املعتدى عليه اسمه ـ الذي
تم التنس�يق معه س�لفا هاتفيا ليكون يف استقبالهما،
ثم توجه الجميع نحو مقر االتحاد الذي يقع يف شارع
جانبي ،وتم الدخول للمق�ر من بابه الجانبي لتواجد
مجموع�ة م�ن األش�خاص تمن�ع اقتراب أي كان
يش�تبه أنها املتس�بب يف الحرق .وحيث صور فريق
قن�اة الحوار مخلفات الحرق وقام�ا بتأمني حوارات
م�ع مجموعة من الن�اس متواجدة باملق�ر من ضمنهم
أعضاء م�ن االتحاد ومواطنين متعاطفني لحماية ما
تبقى وللمساندة ،وقد كان البعض منهم واقف خلف
الب�اب الرئييس ملنع املجموع�ة املتواجدة يف الخارج
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م�ن الدخول .وملا كان الفري�ق يف طريقه للمغادرة يف
اتجاه مدينة قابس مقر مكت�ب الحوار ودائما برفقة
عض�و االتحاد لتأمني خروجهما من املدينة ،أعلمهما
ه�ذا األخير أنه بل�غ إىل علمه أنهما مس�تهدفان من
طرف س�لفيني علموا بوجودهم�ا يف املدينة وتوعدوا
باالعتداء عليهما بصفتهما عاملني بقناة الحوار ومن
املحتم�ل ج�دا أن يرتبصا بهما بطري�ق العودة ،وهذا
م�ا دفع املعتدى عليها زهور املرزوقي إىل االس�تنجاد
بأول دورية أمنية من الحرس الوطني اعرتضتهما يف
الطري�ق ومتكونة من ثالثة أع�وان الذين غريوا لهما
طريق الع�ودة املعتاد واقرتحا عليهم�ا التوجه ملدينة
قاب�س عرب مدين�ة جرجي�س ليصبح الطري�ق أطول
بنح�و  50ك�م وتمت حراس�تهما ومرافقتهما من قبل
أع�وان الدورية إىل آخ�ر نقطة راجع�ة بالنظر ترابيا
لهؤالء األعوان عىل منت س�يارتهم م�ن نوع «ميقان»،
وبذل�ك ت�م تأمين خروجهما م�ن املدين�ة عرب طرق
جانبية».
واضح تمام�ا من دق�ة البيانات املذكورة وتسلس�لها
ومن الس�ياقات املحيطة بهذه الحال�ة ،أنها تنطوي
عىل معاملة قاس�ية من قبل املعتدين .وما يجعل هذا
االنته�اك ثابت�ا كذل�ك أن األجهزة األمني�ة أخذت
علم�ا به من خلال دورية الرشطة الت�ي أمنت لهما
الخ�روج ولكنها باملقاب�ل لم تخطر الجه�ات األمنية
املختصة للقيام باإلجراءات الالزمة ملالحقة املعتدين
بعد التعرف عليه�م .تنطوي هذه الحالة عىل معاملة
قاسية وانتهاك لحرية اإلعالم ومنعا من التغطية.
االعت�داء جس�ديا على املص�ور التلفزيون�ي
عبدالحميد العمري وتحطيم معدات عمله
يف شكواه التي قدمها إىل شبكة املدافعني عن حرية
اإلعلام يف العال�م العربي م�ن خالل فري�ق الرصد
التونسي ،أوضح املص�ور التلفزيوني عب�د الحميد
العم�ري تفاصيل االعتداء علي�ه كاآلتي« :بتاريخ

 24/5/2012قم�ت بتغطي�ة حري�ق املنص�ف ب�اي
برفق�ة الصحف�ي بالقن�اة أيم�ن العبي�دي وتيتيانا
مس�عد مراس�لة قن�اة فران�س  ،24وبمج�رد دخ�ويل
للس�وق ب�دأت بالتصوي�ر وكان ذل�ك يف الس�اعة
الع�ارشة صباح ًا ،وجاء بعض تجار الس�وق وهم من
السلفيني وهذا ظاهر من لباسهم وشكلهم (ملتحني)
وأخ�ذوا يف مضايقتن�ا وحاول�وا افت�كاك الكاميرا
ومنعن�ا م�ن التصوي�ر ناعتين اإلعالم بأن�ه إعالم
الع�ار ويحملونه مس�ؤولية اندالع الحريق بالس�وق
والتحري�ض عىل الف�وىض والعنف ،وأمام تمس�كي
بالكاميرا ازدادوا رشاس�ة وأخ�ذوا بدفع�ي مما أدى
إىل س�قوطي أرض�ا ،وتهش�م امليكروف�ون الذي كان
بي�د أيمن العبيدي ،وقد أصابني خدش دون أرضار
أخ�رى.

يتض�ح م�ن تفاصي�ل ه�ذه الحال�ة الثابت�ة رس�ميا
بموج�ب الش�كوى الت�ي تق�دم به�ا املعت�دى عليه
والش�هود الذين كان�وا برفقته ،أنها تتضم�ن انتهاكا
لتحريم املعاملة القاس�ية والإل إنسانية باملعنى الوارد
يف امل�ادة ( )7م�ن العه�د ال�دويل الخ�اص بالحق�وق
املدني�ة والسياس�ية ،وامل�ادة ( )16م�ن اتفاقية األمم
املتحدة ملناهضة التعذيب وغريه من ضورب املعاملة
أو العقوبة القاس�ية أو الال إنسانية أو املهينة .عالوة
على أنها تع�د كذل�ك انته�اكا لحرية اإلعلام .وما
يجع�ل االنتهاك متحققا باملعن�ى املذكور أن األجهزة
األمني�ة أخ�ذت به علم�ا ولكنه�ا لم تق�م بالواجب
املطلوب من جانبها تجاه هذا النوع من االنتهاكات
الجسيمة.

يعتبر ما تعرض ل�ه فريق الجزيرة يف مدينة س�يدي
بوزيد على النحو املذكور يش�كل معاملة قاس�ية وال
إنس�انية توج�ب على الس�لطات العام�ة مب�ارشة
إج�راءات محددة لم تق�م بها للتعرف على املعتدين
وإحالته�م إىل القض�اء .وهي تدلل بم�ا ال يدع مجاال
للشك عىل سياسة اإلفالت من العقاب التي تنتهجها
السلطات التونسية تجاه االعتداءات واالنتهاكات
الجسيمة التي يتعرض لها اإلعالميني يف تونس.
االعتداء لفظيا وبدنيا عىل الصحفي عبدالحليم
املسعودي أثناء محاكمة الصحفي نبيل القروي
جاء يف ش�كوى الصحفي عبد الحليم املسعودي التي
تق�دم بها إىل ش�بكة املدافعني عن حري�ة اإلعالم يف
العال�م العرب�ي أن «مجموع�ة م�ن الش�باب امللتحي
اعتدت علي بتاريخ  23جانفي (يناي�ر)  2012بدنيا
ولفظيا ،وذل�ك أثناء تغطيتي ملحاكم�ة الزميل نبيل
القروي مدير قناة نس�مة .وق�د كانوا يحملون الراية
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وق�د تمكن�ت م�ن تصوي�ر بع�ض املش�اهد س�اعة
وق�وع االعتداء ،ويمك�ن االطالع على الحادثة عىل
اليوتيوب ،وبما أن األرضار لم تكن شديدة فلم أذهب
للمستش�فى واكتفين�ا بالذه�اب إىل مرك�ز الرشط�ة
لتقديم شكوى ،ولم أتابع الشكاية بعد ذلك».

االعت�داء البدن�ي واللفظ�ي عىل أعض�اء فريق
قناة الجزيرة يف مدينة سيدي بوزيد
جاء يف ش�كوى مص�ور قن�اة الجزيرة أني�س أدو أنه
« بتاري�خ  14/8/2012كن�ت بمدينة س�يدي بوزيد
لتغطي�ة اإلرضاب الع�ام أم�ام محكمة االس�تئناف
بصحب�ة فري�ق عم�ل الجزي�رة ،وفج�أة اكتش�ف
املتظاه�رون بأنن�ي أنتم�ي لفري�ق الجزي�رة فبدؤوا
بش�تمنا وس�بنا ودفعن�ا ورضبن�ا باألي�دي واألرجل.
كن�ت يوما بصحب�ة محمد البق�ايل وولي�د الفارحي
الذي يش�تغل كمركب صور (مونتري) ،ومحمد رشف
مهندس بث والسائق خالد السليماني ،وعند هروبنا
وركوبنا بالس�يارة بدؤوا برش�قنا بالحجارة من الحجم
الكبير والثقيل ،وتس�بب ذلك تهش�م بلور الس�يارة
األمامي والخلفي ،وقد نجونا من املوت بأعجوبة... ،
ولم نتقدم بش�كاية ألن الوضع العام ال يسمح بذلك،
وقد هربنا وخفنا فقط».

حرية تحت الهراوات
الس�وداء ،وه�م حس�ب رأي�ي إما س�لفيني جهاديني
أو علمانيين أو من حزب التحرير .وتمييزهم س�هل
من خلال نوعية اللباس والهتاف�ات املناهضة لقناة
نس�مة وتدعو للني�ل من اإلعالميني وفيه�ا ذم وقدح
وهذا كايف حتى نتأكد من أنهم من شباب السلفية.
وكان االعت�داء على خلفي�ة موقفي من ع�رض فيلم
برسيبوليس بعد تقديم حلقة خاصة عن الفيلم وكانت
بصف�ة عفوية وبحس�ن نية لم يك�ن هناك تطرف يف
طرح االفكار ىف الربنامج واملداخالت خاصة للسيدة
لطيف�ة األخرض كانت مداخالت معرفية وأكاديمية
وكان هن�اك تخ�وف من اإلسلاميني النن�ا كنا نرى
مظاه�ر للعن�ف وااللغ�اء قب�ل االنتخاب�ات وب�دا
الخطاب اإلسلاموي س�واء عن�د النهض�ة او حزب
التحري�ر يبرش بهذااالف�ق املظلم ضد مدني�ة الدولة
وهذا التخوف كان عند املثقفيني والنخبة أساسا (هذا
تقريبا ما وقعت االشارة اليه يف الربنامج) .يف العادة
أق�دم برنام�ج مغربن�ا العرب�ي يف التحري�ر والتنوير
ال�ذي يعترب الربنامج الوحي�د يف الفضاءات العربية
واإلسالمية الذي يناقش األطروحات الجديدة حول
اإلسلام ونتيجة له�ذا الربنام�ج تلقي�ت العديد من
التهدي�دات ونعتوني بعدو اإلسلام والصهيوني ويف
الصائف�ة املاضي�ة تلقيت تهدي�دا بالقتل من رقم يف
فرنسا .كان رجال األمن موجودين ،وهناك من أبلغهم
باالعتداء مثل السيد مختار الطريفي والذي حماني
من الرضب لكن لم يحركوا س�اكنا ولم يكلفوا أنفسهم
مش�قة حمايت�ي حتى أثن�اء رضبي اكتف�وا بالفرجة
فقط (فرايجية) لم يحموني ولم يوقفوا املعتدين .وقد
تقدمت بشكوى يف مركز رشطة باب سويقة لم أتهم
أحدا ألننى ال أعرفهم لكن من وجوهم يمكن أن نعرف
انتماءاته�م والش�كوى مدونة يف مركز باب س�ويقة
ولي�س لدي محامى بالرغم من أن رئيس املركز وعدنا
بتتبع املعتدين لك�ن إىل اآلن لم يحدث أى يشء وأنا
نفسي لم أتاب�ع القضي�ة ألن ل�دي مش�اغل وأعرف
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النتيج�ة مس�بقا ألن هن�اك اعتداء ح�دث يف نفس
الي�وم عىل كل من زياد كريش�ان وحم�ادي الردييس
ول�م تحصل أية نتيجة إيجابية .وأنا اآلن ال أس�تطيع
الن�زول إىل الش�ارع دون أخ�ذ االحتياط�ات الالزمة
وأصبح�ت تنقالتي معروفة ال أخرج دائما موجود يف
نفس الحي وال أنزل إال للمسائل الرضورية».
أسوة بسائر االنتهاكات األخرى التي جرت اإلشارة
إليه�ا يف إط�ار ع�رض االنته�اكات املتعلقة بإس�اءة
املعامل�ة ،فإن االعتداء عىل املس�عودي يش�كل حلقة
أخ�رى من حلقات عج�ز األجهزة األمني�ة عن توفري
الحماي�ة الالزم�ة لإلعالميين واس�تمرارا لسياس�ة
اإلفالت م�ن العقاب ،وخرقا من جانب الس�لطات
التونس�ية اللتزاماته�ا الناش�ئة ع�ن كل م�ن العه�د
الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية واتفاقية
األمم املتح�دة ملناهضة التعذي�ب وغريه من رضوب
املعاملة القاسية أو الال إنسانية أو املهينة.
االعت�داء البدن�ي م�ن قب�ل رج�ال األم�ن على
الصحفي�ة س�ناء فرح�ات م�ن صحيف�ة الوقت
الصادرة باللغة الفرنسية
ورد يف اس�تمارة الرصد الخاصة بحالة االعتداء عىل
سناء فرحات العاملة يف صحيفة الوقت التي تصدر
باللغة الفرنسية عن مؤسسة دار الصباح أنه «بتاريخ
 4جانف�ي  2012أقدمت عن�ارص من األمن باالعتداء
عىل الصحفية سناء فرحات».
وتق�ول فرح�ات يف الش�كوى «عرف�ت أن املعت�دي
ه�و أحد أع�وان ق�وات التدخل رغ�م ارتدائه لباس�ا
مدنيا ألننا كنا يف مقر الوزارة فمن س�يرضب الطلبة
واألس�اتذة إال أع�وان األم�ن يف تون�س هن�اك أعوان
الرشطة بالزي املدني والزي النظامي فحس�ب رأيي
بمج�رد أن�ه يضرب ويس�ب ويش�تم أكيد س�يكون
م�ن أع�وان األم�ن وكذل�ك م�ا ال�ذي يجع�ل مواطنا

تمك�ن فري�ق الرص�د التونسي التاب�ع للش�بكة من
الحص�ول على املعلوم�ات الس�ابقة كلها م�ن خالل
مقابل�ة املش�تكية وع�دد م�ن الش�هود املذكوري�ن يف
الش�كوى .وبناء عىل موافقة املش�تكية ،ق�ام الفريق
بتسجيل املقابلة املشتكية.
وقد تبني للشبكة بعد دراسة هذه الحالة باستفاضة،
انه�ا تش�كل هي األخ�رى انتهاكا لتحري�م التعذيب
واملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،
ولحرية اإلعالم وللحق يف الوصول إىل القضاء للحصول
على إنص�اف فعال .وهي تؤكد ما س�بق للش�بكة أن
ذكرت�ه م�ن أن األجه�زة األمني�ة التونس�ية ترتك�ب
انته�اكات جس�يمة وممنهج�ة تج�اه اإلعالميين
التونس�يني ،وتلوذ تجاهها بسياس�ة عام�ة وممنهجة
كذلك بغي�ة إفالت الجناة من العق�اب .األمر الذي
يعني بوضوح أن الدولة التونس�ية مس�ؤولة مسؤولية
كاملة عن هذا النوع من االنتهاكات الجس�يمة التي
اتسعت بشكل كبري يف الفرنة األخرية.
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عاديا يدخ�ل إىل الوزارة بخالف الطلبة واألس�اتذة؟
وق�د توجهت للنقاب�ة لتقديم ش�كاية وهي تكفلت
باملوض�وع وكذل�ك عن طري�ق مؤسس�تي اإلعالمية
ع�ن طري�ق املحام�ي عي�اض ب�ن عم�ار ،ومضم�ون
الش�كوى االعتداء اللفظ�ي واالعت�داء بالعنف وأنا
عن�دي ش�هادة طبي�ة اث�ر ه�ذا االعت�داء بحك�م أن
األرضار إىل اآلن متواصل�ة وال أس�تطيع النظ�ر إىل
ف�وق اآلالم مازالت عىل مس�توى الرقب�ة إضافة إىل
الشتائم وسب الجاللة وسب مهنتي كذلك .وسبب
االعت�داء وج�ودي كصحفية باعتب�ار أن عملهم غري
قانوني وأقلقهم وهم حريصون عىل عدم ترك أي أثر
يدل عىل هذه املمارسات غري القانونية عندما دخلوا
ب�دأوا بالعن�ف اللفظي ومن ثم افتك�وا مني البطاقة
املهني�ة وغدرن�ي أحده�م من الخل�ف ورضبني عىل
رقبتى وشدني من شعري وكان األلم كبري ولم أتحمل
ذل�ك وطلبت منهم إرج�اع الكامريا حتى وصلت إىل
موقف الس�يارات لكنه لم يرجع يل الكامريا .وكانت
هن�اك الزميلة مه�ا الولهازي الت�ي تعرضت بدورها
إىل تكسير آلة التصوي�ر وهناك زميل�ة أخرى جهاد
كلبويس م�ن جريدة الصباح لم تتعرض اىل االعتداء
ول�م تتدخل أبدا ألنني ركض�ت خلفه حتى أتحصل
على الكاميرا ووجدت نفيس يف م�كان بعيد نوعا ما
عن بقية الطلبة واألساتذة ولذلك كان االعتداء عليا
ورضبي أمرا س�هال وبعيدا ع�ن األنظار .عقب ذلك،
اتصل�ت بنقابة الصحافيني ومن ثم اتصلت بامللحق
الصحفي للوزارة السيد حاتم كتو وأعلمته بما حصل
وطلب�ت من�ه التدخ�ل فل�م يص�دق ما حص�ل وقال
غير معقول أخربته أن األم�ر قد وقع بالفعل وأتى إىل
مكان الحادث�ة وأعلمني رئيس منطقة رشطة املدينة
برضورة الصع�ود إىل فوق أين يوجد هو ومعه األعوان
والوزير الذي أرص عىل مقابلتي شخصيا حتى يعتذر
فصع�دت واعت�ذروا ع�ن م�ا ص�در منه�م وأرجعوا يل
آل�ة التصوي�ر والبطاقة املهني�ة واثر ذل�ك توجهت
إىل قس�م االس�تعجاىل يف ش�ارل ديغول لكن لألس�ف

يصع�ب علي اآلن مدك�م بالش�هادة الطبي�ة .وق�د
أصب�ت وأنا اآلن س�أعيد االتص�ال بالطبيب ألنني
إىل اآلن وبع�د م�رور س�نة مازل�ت أش�عر باأللم وهو
شديد عىل مستوى الرقبة ومازلت آثار هذا االعتداء
موجودة وتشعرني باأللم عىل مستوى الرقبة .ولم تقم
الس�لطات التونس�ية إىل اآلن بإجراء تحقيق داخيل
ح�ول الحادث�ة .أما موضوع التغطي�ة الصحفية التي
قم�ت به�ا وبس�ببها تعرض�ت له�ذا االعت�داء ،فهو
الوقف�ة االحتجاجي�ة ألس�اتذة التعليم الع�ايل بوزارة
التعلي�م الع�ايل بمقر ال�وزارة اث�ر أح�داث منوبة لم
يب�ق أمامهم إال الوزارة للمطالب�ة بإعادة الدروس إىل
الجامعة واعترب أول صحفية ترضب وتهان بعد تركيز
الحكومة الجدي�دة املؤقتة (حكومة حمادي الجبايل)
إضافة إىل أن االعتداء تم يف مقر الوزارة وليس خارج
الوزارة».

حرية تحت الهراوات
االعتداء البدني واللفظي عىل املصور الصحفي
عيل القربويس من قبل أحد أعوان األمن
ج�اء يف ش�كوى املص�ور الصحف�ي علي القرب�ويس
مراسل جريدة الرشق األوسط السعودية أنه «بتاريخ
 15/11/2012توجهت لس�احة محمد عيل بالعاصمة
لتغطي�ة اجتم�اع منارصة غ�زة وذلك حوايل الس�اعة
الثالثة بعد الزوال ،وبالوصول إىل الساحة رشعت يف
أخ�ذ صور االجتماع وق�د كان العديد من الصحفيني
وممثلي منظم�ات املجتم�ع املدن�ي حارضي�ن
باالجتماع ،وبينما كنت ألتقط الصور جذبني عون
أم�ن كان يلب�س زي نظام�ي من كتف�ي وطلب مني
ع�دم التصوير فقل�ت له أني صحفي ،واس�تظهرت
ل�ه ببطاقة صحف�ي فقال يل «س�أ ...ل�ك أمك أنت
وبقي�ة الصحفيين» وكان بجنبه عون أم�ن آخر قال
يل بالح�رف الواح�د «انت ي�ا عيل س�أ....أمك» ،ثم
انه�ال عيل بحذائه العس�كري عىل العضو التناسلي
وكان�ت رضبة موجع�ة للغاي�ة إىل درجة أحسس�ت
معها بالغثيان وغبت نس�بيا عن الوعي فالتف حويل
املتظاهرين لنجدتي .وأعتقد أن هذا االعتداء مقصود
وهو من باب األخذ بالثأر مني من طرف أعوان األمن
وتضامن�ا مع زميله�م الذي التقطت ل�ه صورة بينما
كانت تغازله فتاة فرنس�ية وقد شهدت هذه الصورة
رواج�ا كبريا عىل صفح�ات الفيس�بوك وجعله محل
س�خرية من الناس ،وما يجعلني أعتقد بأن االعتداء
مقص�ود أن�ه م�ن بين  6صحفيين ومصوري�ن كانوا
متواجدي�ن باالجتم�اع أن�ا الوحي�د ال�ذي تعرضت
لالعت�داء .وقد تقدمت بش�كاية لنقاب�ة الصحفيني
التونس�يني والت�ي وعدتني برفع ش�كاية ض�د وزارة
الداخلية ولم أتابع مصري الش�كاية ،كما أصدر مركز
تونس لحرية الصحافة بيان تضامني معي».
ينطبق عىل هذا االعتداء وص�ف التعذيب بمعناه
ال�وارد يف امل�ادة ( )1/1م�ن اتفاقي�ة األم�م املتحدة
ملناهض�ة التعذي�ب وغيره م�ن رضوب املعاملة أو
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العقوب�ة القاس�ية أو الالإنس�انية أو املهين�ة الت�ي
تلت�زم به�ا تون�س .وه�و اعت�داء مقص�ود بس�بب
طبيع�ة الرضب�ة .وله�ذا الس�بب يمك�ن القول بأن
هذه الحالة تش�كل تعذيب�ا وانتهاكا لحرية اإلعالم
والنشر .وتثب�ت تقصير الس�لطات التونس�ية
يف إنص�اف ضحاي�ا االعت�داءات الجس�يمة م�ن
اإلعالميين ،وعدم قدرتها عىل توفير الحماية لهم
وتواطؤها يف عمليات إس�اءة املعاملة التي يتعرض
ه�ؤالءله�ايفتون�س.
االعتداء بدني�ا عىل الصحفي أنسي بوزميطة
والفريق املرافق له من تلفزيون نسمة من قبل
أنصار حركة النهضة
ج�اء يف وصف ه�ذا االنتهاك كما ج�رى رصده بأنه
«بتاري�خ  5جانفي (يناي�ر)  2012تعرض املوضب يف
قناة نسمة انيس بو زميطة إىل اعتداء من قبل أنصار
حركة النهضة ،حيث انهال عليه أحدهم رضبا وسبا
بكريس مما اس�توجب نقله إىل املستشفى .وقد وقع
االعتداء قرابة الس�اعة الثانية ظه�ر ًا كما أكد انيس
نفس�ه يف اتص�ال لفري�ق الرص�د مع�ه للتثب�ت م�ن
وقائ�ع وتفاصيل الحادثة .وأكد أنسي أن «االعتداء
علين�ا م�ن ط�رف مجموعات محس�وبة على حركة
النهضة وكانوا يضعون ش�ارات تحمل «لجان حماية
الثورة» ،ويلبس�ون جالبيب وملتحين ،وهي ظاهرة
غريب�ة عىل املجتم�ع التونيس .وكنت برفقة تيسير
عطي�ة ون�ور السلامي ،وكان�وا ينعت�ون قناة نس�مة
بالكفر ،وحاولنا قدر اإلمكان تفادي الدخول معهم يف
مناوشات كالمية ،وقد احتجوا عىل عدم إجراء حوار
معه�م ،وقلن�ا له�م أننا نأخ�ذ رأي مختل�ف األطراف
دون االنحي�از لجهة معينة ،وأننا مس�تعدين لتصوير
انطباعاته�م حول االحتفاالت ،لكن رسعان ما التفوا
حولن�ا وحارصونا وب�دأوا يف االعتداء علينا بالرضب
والركل.وق�د تعرضنا للرضب وال�ركل ،توجهت عىل
إثرها للمستش�فى وتبني أن�ي أصبت برشخ يف ضلع

الصدر ومنحت ش�هادة طبية أعطيتها للقناة .وقت
الحادث�ة لم يكن هن�اك أعوان أمن ث�م فيما بعد جاء
عون أمن وحاول تهريبنا من االعتداء ولم يتمكن من
ذل�ك إال بعد جه�د جهيد باعتبار أن�ه كنا محارصين
من أكرث من عنرص من أنص�ار النهضة ،وبعد حصول
االعت�داء ل�م أق�م برف�ع ش�كوى ملرك�ز األم�ن ح�ول
االعتداء ألني ال أرى جدوى بذلك».

االعتداء بالضرب عىل الصحفي فاه�م بن زايد
من قناة نسمة
تع�رض الصحف�ي يف قن�اة نس�مة التلفزيونية فاهم
ب�ن زاي�د العت�داء بالضرب أثن�اء قيام�ه بتغطية
حري�ق وقع يف س�وق املنص�ف باي .وق�د وصف بن
زايد تفاصي�ل االعتداء عىل النحو اآلت�ي« :بتاريخ
 24/5/2012تم نرش خرب مفاده اندالع حريق بس�وق
منصف باي ،فكلفت من طرف إدارة القناة بتغطية
الح�دث برفقة الصحفية هالة ب�ن جمعة و موضب
الفري�ق أنسي بوزميط�ة .وق�د وصلن�ا للموقع عىل
الس�اعة  8:30صباح�ا و بالحلول باملكان اسرتش�دنا
م�ن الحماية املدني�ة حول ظروف الح�ادث وكيفية
ان�دالع الحريق إال أنهم رفض�وا مدنا بأي معلومات.
كان الدخ�ان م�ازال يتصاع�د م�ن امل�كان والحماية
املدني�ة تق�وم بمجه�ود إلطف�اء الحري�ق فأخ�ذت

إن االنته�اك الذي تعرض له بن زايد ثابت بش�هادة
الش�هود الذين كانوا رفقته ،فضال عن تسلس�ل رواية
املش�تكي ودقته�ا وتناغمها .وهو انته�اك ال يختلف
عن االنتهاكات األخرى التي جرى عرضها وتحليلها
يف سياق االنتهاكات املاسة بتحريم التعذيب وغريه
من رضوب املعاملة القاسية أو الال إنسانية أو املهينة
من حيث أنه يدلل بوضوح عىل عجز األجهزة األمنية
عن حماي�ة اإلعالميني يف تونس تج�اه االعتداءات
واالنتهاكات التي تطالهم من قبل مصادر وأشخاص
عاديني .وما يجعل الحكومة التونس�ية مسؤولة عنه،
باإلضافة إىل املعتدين ،أن األجهزة األمنية قد علمت
بوق�وع االعتداء دون أن تتخذ أي تدبري أو إجراء من
ش�أنه التعرف إىل الجناة ومالحقتهم عن الجرم الذي
ارتكبوه بحق بن زايد.
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تنطوي هذه الحال�ة عىل انتهاك لتحريم الحق بعدم
الخضوع ملعاملة قاسية أو الإنسانية ولحرية اإلعالم.
وبالرغم من عدم قيام املعتدى عليهما بتقديم شكوى
إىل األجه�زة األمنية إال أن هذه األخرية تعد مس�ؤولة
ع�ن االعت�داء كذل�ك ألن�ه كم�ا يتضح م�ن ظروف
الحال�ة أخ�ذت علم�ا به�ا ،خاص�ة وأن أح�د أعوان
األمن ق�ام بتهريب املعتدى عليه�م بعد جهد جهيد.
وه�ي تؤكد ما س�بق للش�بكة أن أش�ارت إلي�ه مرارا
بشأن موقف الس�لطات التونسية من هذا النوع من
االنتهاكات.

الكاميرا ودخل�ت إىل الس�وق وب�دأت يف تصوي�ر
الس�وق وبقاي�ا الحري�ق م�ن الداخ�ل ،وأن�ا كذل�ك
فوجئ�ت بش�اب يف العرشين�ات ملتح�ي يتق�دم
نح�وي ويتوج�ه ايل بعب�ارات س�يئة وكان يس�ب
اإلعالم ويحملنا مس�ؤولية اندالع الحريق ،فلم أعره
أي اهتمام ثم رشع يف رضبي ،ونحن عىل هذه الحالة
ج�اء نحونا أربعة أش�خاص آخرين اخ�ذ واحد منهم
يف افت�كاك الكامريا لكنه لم ينجح ،وأمام فش�لهم يف
االس�تحواذ عىل الكامريا ازدادوا رشاسة وتداولوا عىل
رضب�ي يف مختلف أنح�اء جس�دي ،ويف األثناء جاء
ش�خص يحمل نفس مواصف�ات املجموع�ة متوجها
«س�يب» فاس�تغليت الفرصة ونفذت
إليهم بالقول
ّ
بجل�دي .وبخروجي من الس�وق توجه�ت إىل أعوان
األمن املتواجدين باملكان وأخربتهم بتعريض للرضب
فدهش�ت لجوابه�م «جات�ك خفيف�ة احن�ا دخلن�ا
قبل�ك وكلين�ا طريح�ة» .ويف نف�س الي�وم توجهت
إىل مستش�فى خاص حيث ق�ام بمعاينتي الطبيب
ومنحني راحة بثالثة أيام هذا مع العلم أني لم أتقدم
بشكوى يف الغرض».

حرية تحت الهراوات
االعت�داء بالضرب على فري�ق قن�اة الح�وار
التونيس املكون من نور الدين س�عيدي وصابر
السباعي يف مدينة سيدي بوزيد
ج�اء يف وص�ف اس�تمارة الرص�د املتعلق�ة به�ذا
االنتهاك واملؤرخة بتاريخ  12/10/2012أنه «بتاريخ
 26/7/2012وأثناء تغطي�ة الحتجاج عملة الحضائر
بس�يدي بوزيد خل�ف مقر والية الوالي�ة ،هاجم عدة
أش�خاص س�بقوا وتعرضوا للفريق الصحفي ومنعوهم
م�ن التصوي�ر بحج�ة تجاوزهم ق�رار ع�دم التصوير
بس�يدي بوزي�د قائلين «أل�م نق�ل لك�م م�ن قبل ال
تمارس�وا عملك�م يف س�يدي بوزي�د ،اعت�دوا عليهم
بالرضب».
وقد أوضح السعيدي باتصال أجراه معه فريق الرصد
والتوثي�ق التونيس لس�ؤاله عن تفاصي�ل الحادثة أن
«مجموع�ة م�ن الش�باب قدم�ت يف س�يارة من نوع
بارتن�ار ذات لوحات منجمية أجنبية وعددهم  4أو
 7ثالث�ة منهم مابني الـ16والـ 17س�نة وكانوا يقومون
بح�ركات اس�تفزازية أثن�اء إج�راء الح�وار البسين
مالبس مدنية عادية فقمنا بجمع معداتنا واالنرصاف
عندما وتوجهوا نحونا قائلني (هاذم جماعة الحوار إيل
نلوجوا عليهم /قلنالكميش الحوار ما عادش تصوروا)
وب�دأوا الك�م والركل ورضب املصور عىل رأس�ه وكان
منهم من يحمل عصيا تشبه املاتراك تقريبا  4وحاولوا
إفت�كاك الكاميرا قائلني س�يب الكاميرا وحاولنا
حماي�ة الكاميرا ورضب البقية الصحف�ي يف أماكن
متفرق�ة من جس�مه ولم يرتك�وا لنا فرص�ة للحديث
معه�م وهو ما يثب�ت بأن نية الضرب كانت مبيتة
ث�م إن من توج�ه نحون�ا أوال ذكرنا بالتهديد الس�ابق
ول�وال تدخل املواطنني لالفتكاكن�ا عندها بدأ املصور
يفق�د الوعي وكان يتبع م�ن جذبه إلنقاذه دون وعي
ول�م يفق إال يف مرك�ز الرشطة وقد ق�ام املصور صابر
الس�باعي ( )94628709بتوثيق حالته بش�هادة طبية
والتق�دم بش�كوى كم�ا أنهم ص�وروا وج�وه املعتدين
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وإبعادنا عنهم فركبوا سيارتهم ورحلوا يف حني توجهنا
إىل املركز للقيام بشكاية لم أعد أذكر رقمها وتكفلت
بها القناة ولم نتابعها لآلن املحامي وعد بتتبعها .لكن
املالح�ظ أن أحدا لم يتخذ يف حق�ه أي إجراء بالرغم
م�ن معرف�ة الجناة ولك�ن الفريق ال يته�م جهة معينة
إنما األشخاص».
إن املعتدي�ن يف ه�ذا االنتهاك ج�رى التعرف عليهم
وتصويره�م ،كم�ا ق�ام الف�رق بتقدي�م ش�كوى إىل
األجهزة األمني�ة ولكنها لم تحرك س�اكنا ضدهم ولم
تقم بالواجبات امللقاة عىل عاتقها بموجب القانونني
ال�دويل والوطني .عىل أي ح�ال ،تنطوي هذه الحالة
عىل معاملة قاس�ية وال إنسانية وعىل انتهاك لحرية
اإلعلام ومنع�ا للتغطي�ة .وهي تن�درج كذلك ضمن
سياسة اإلفالت من العقاب املتبعة يف تونس.
االعتداء البدني واللفظي عىل الصحفي حس�ام
بن أحمد من جريدة التونسية ملنعه من تغطية
أحداث  9إبريل
تعرض الصحفي بجريدة التونس�ية حس�ام بن أحمد
إىل الس�ب والش�تم والضرب من قب�ل مجموعة من
األش�خاص مجه�ويل الهوي�ة تربطهم عالق�ة برجال
األم�ن التونسي ملنعه م�ن تغطية أح�داث  9إبريل،
وذل�ك يف نه�ج القاه�رة املتف�رع عن ش�ارع الحبيب
بورقيبة يف العاصمة التونس�ية .وقد وصف بن أحمد
يف ش�كواه املقدم�ة إىل الش�بكة بتاري�خ 9/10/2012
وقائ�ع االعت�داء علي�ه كاآلت�ي« :بمناس�بة إحي�اء
ذكرى شهداء  9أفريل  1938بشارع الحبيب بورقيبة
وهو الشارع الرئييس بالعاصمة التونسية ،ويف نطاق
مسيرة غري مرخص فيها ،تدخل أعوان األمن بأعداد
كبرية ج�دا لتفري�ق املتظاهري�ن باس�تعمال العنف
املفرط (قنابل مس�يلة للدموع ،هراوات ،حجارة،)....
وبينما كان املترضر حسام بن أحمد الصحفي بجريدة
التونس�ية يوثق الحدث عىل الساعة الواحدة والربع

وق�د حرص الفري�ق الوطني للرص�د والتوثيق التابع
لش�بكة «س�ند» عق�ب دراس�ة الش�كوى وتحليله�ا
اس�تكمال ع�دد م�ن البيان�ات الت�ي تبين وجوب
اس�تكمالها ،على مقابلة املش�تكي بغية االستفس�ار
منه عن هذه املعلومات .وقد أوضح أن استنتج وجود
صلة بين املعتدين وأعوان األمن ألن االعتداء الثاني
علي�ه وقع عىل م�رأى ومس�مع ،وبحضور ومش�اركة
أع�وان األمن ويف س�يارتهم .كما أنه أك�د عىل أن اية
جه�ة رس�مية لم تتح�رك للتحقي�ق يف الحادث�ة ،وأن
املجل�س التأس�ييس أص�در بيان�ا تأيي�د أو مس�اندة
للصحفيين املعتدى عليهم يف تل�ك الحادثة وهو من
بينه�م بالطبع .وأش�ار إىل أنه لم يش�اهد اعتداءات
أخ�رى على صحفيين آخرين غير االعت�داء عليه،
ولكنه سمع عن مثل هذه االعتداءات الحقا.
واض�ح تمام�ا أن هذه الحالة تش�كل تعذيب�ا باملعنى
املح�دد يف امل�ادة ( )1/1م�ن اتفاقي�ة األم�م املتح�دة
ملناهض�ة التعذي�ب وغيره م�ن رضوب املعامل�ة أو
العقوبة القاس�ية أو الالإنس�انية أو املهينة .كما أنها
تنط�وي على انته�اك لحرية اإلعلام .وه�ي تؤكد
م�ا ذهب�ت إلي�ه الش�بكة يف االنته�اكات الس�ابقة
املماثلة.
االعت�داء على الصحفي زي�اد الهان�ي من قبل
مليشيات مساندة للحكومة
أوض�ح الصحفي زياد الهاني من جريدة الصحافة يف
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تقريب�ا بالش�ارع املذكور وهو يرت�دي صدرية زرقاء
خاص�ة بالصحفيني مكت�وب عليها بالل�ون األبيض
عب�ارة صحاف�ة  ،PRESSEوذل�ك بتصوي�ر مجموعة
م�ن رجال األمن م�ا بني  8و 10يرضب�ون املتظاهرين
بالحجارة التي سبق لهؤالء أن رضبوهم بها ،تفطن له
مجموعة مكونة من ثالثة أشخاص مدنيني أعمارهم
تتراوح بين  28و 30س�نة أوله�م ملتح�ي وثانيه�م
يرت�دي زيا رياضيا وثالثهم يحم�ل ندبة عميقة عىل
مس�توى وجنته اليمنى ،وظلوا يحدقون إليه بش�دة،
وق�د كان برفقته صديق ش�خيص ل�ه وزميل صحفي
يدع�ى «محمد مدله» يش�تغل بوكالة أنب�اء «فرانس
براس» نبه�ه وحذره من هؤالء الش�بان ،فتوىل حينها
تس�ليم آلة تصويره لصديقه الش�خيص ال�ذي غادره
صحب�ة الصحفي الثان�ي تاركني إياه هن�اك لرغبته
يف مواصل�ة توثيق الحدث يف إطار مهمته الصحفية.
وبع�د م�دة قصرية تم إلق�اء قنبلة مس�يلة للدموع يف
اتج�اه املتظاهري�ن الذي�ن تفرقوا يف اتجاه الش�وارع
واألنه�ج املتفرعة عن ش�ارع الحبي�ب بورقيبة هربا
م�ن رائحة الدخ�ان بمن فيه�م املترضر ال�ذي ركض
هاربا باتجاه نهج القاهرة املتفرع عن شارع الحبيب
بورقيبة والكائن قبال�ة نزل «أفريكا» ،وهناك تفاجأ
برؤية الشبان الثالثة سابقي الذكر عىل مستوى أول
نه�ج القاهرة حيث توىل أحده�م إيقاعه أرضا بوضع
رجله أمام خط سيره ثم انهال�وا عليه رضبا باألرجل
واألي�دي موجهني له كالما بذيئا وس�با وش�تما ،ويف
األثناء دخلت س�يارة رشطة من الحجم الكبري النهج
وتوقف�ت حذوه أي�ن تم دفعه داخلها ،وتوىل الش�بان
الثالث�ة صحب�ة مجموع�ة مكون�ة تقريبا م�ن  06أو
 07أع�وان رشط�ة بال�زي النظامي رضبه باس�تعمال
األي�دي واألرجل فقط وش�تمه محطمين يف األثناء
نظارت�ه الطبي�ة ،ث�م ه�ددوه بأخ�ذه ملرك�ز الرشطة
وعندم�ا تمس�ك املتضرر بضرورة أخ�ذه إىل هناك
لتحري�ر محرض يف الغرض دفعوه من الس�يارة وتركوه
مرمي�ا على األرض ،فتحام�ل عىل نفس�ه وتوجه إىل

مستش�فى الحبيب ثامر وهو أقرب مستش�فى ملكان
األح�داث حيث تم تجبري ي�ده إذ انتهى األطباء إىل
وجود كرس عىل مس�توى يده اليسرى وكدمات عىل
جس�مه ووجهه وخاصة عىل مس�توى عينه اليرسى،
وتحص�ل على ش�هادة طبي�ة أولي�ة تثب�ت األرضار
الت�ي حصلت له ،ث�م توجه لنقاب�ة الصحفيني التي
تعاطفت معه بعد إبالغهم بما تعرض له».

حرية تحت الهراوات
ش�كواه املؤرخة بتاري�خ  12/10/2012أن�ه يف «يوم 9
أفريل  ،2012ويف إطار االحتفال بذكرى بوم شهداء 9
أفريل  ،1938تنظيم مسرية غري مرخص فيها بالشارع
الرئييس بالعاصمة الحبيب بورقيبة ،ويف هذا اإلطار
كن�ت متواج�دا منذ الصب�اح الباك�ر بصفتي عضوا
باملكتب التنفيذي لنقابة الصحفيني (حوايل الثامنة
والنصف صباحا تقريبا) يف الجادة الوسطى بالشارع
املذكور ،وذلك بقصد تقديم الدعم للصحافيني الذين
س�يقومون بتغطي�ة الح�دث وحمايته�م وتأطريه�م
(مث�ل التح�رك يف مجموع�ات قص�د حمايته�م م�ن
االس�تهداف والتدخ�ل لح�ل إش�كاالت ق�د تحصل
بينه�م وبني رج�ال األم�ن )...وقمت بتوجي�ه فريق
تاب�ع لقناة الح�وار التونيس ومرافقت�ه أثناء تصويره
لالعتداءات التي كانت تقوم بها مليشيات منارصة
للحكوم�ة تتح�رك تحت الفتة رابط�ة حماية الثورة
ضد نش�طاء املجتمع املدني واملعارض�ة يف ظل تواطؤ
كامل من قبل القيادات األمنية امليدانية ،وعندما تم
االعتداء عىل زميل يش�تغل مصورا صحفيا (ال أتذكر
اس�مه) وإس�قاطه أرضا وركل�ه من قبل املليش�يات
ومحاول�ة افت�كاك الكاميرا الت�ي كان يحمله�ا ،
تدخل�ت لحمايت�ه ومطالبة ضابط أم�ن برتبة رائد
بإيقاف املعتدي وإحالته عىل مركز األمن ولم يتحرك
الضاب�ط إال بعد تهدي�ده بتحميله كامل املس�ؤولية
املنجرة ع�ن ذلك ،فقام بإيق�اف املعتدي واصطحابه
إىل مرك�ز األمن بنه�ج يوغسلافيا لتحرير محرض يف
الواقع�ة صحب�ة الصحف�ي املعت�دى عليه وأن�ا .ويف
األثناء تدخلت عنارص أخرى من املليشيات ملحاولة
إطلاق رساحه وس�عوا إىل التفاوض معي التمام ذلك
وهو ما رفضته ،فبدأت الش�تائم تالحقني مع القيام
بدفعي ،وعندما غادروا مركز األمن وعادوا إىل الجادة
الرئيس�ية أحاطوا بي من كل جانب وبدأوا بش�تمي
ودفع�ي وقد تقدم أحدهم بعد أن أفس�حوا له الطريق
لرضب�ي لوال تدخ�ل عدد م�ن الزمالء كان�وا يقومون
بالتصوير وال أتذك�ر تحديدا لفائدة قناة العربية أو
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الحرة (يعملون مع رشكة ماهر عبدالرحمن) وعدد من
الصحافيني اآلخرين الش�بان وشكلوا درعا لحمايتي
وسحبي إىل الخلف بعيدا عن املعتدين».
ويف اتص�ال م�ن جان�ب فري�ق الرص�د التونسي
م�ع املش�تكي يف وق�ت الح�ق الس�تكمال ع�دد م�ن
املعلومات التي تبني بنتيجة فحص ودراس�ة اشكوى
أنه�ا رضوري�ة ،أوض�ح الهان�ي بأن�ه ال يعرف اس�م
ضابط األمن وال يتذك�ر وصفه تحديدا ولكنه متأكد
أن�ه تم تصويره م�ن قبل فريق قناة الح�وار التونيس
ال�ذي كان موجودا باملكان زم�ن الواقعة .وأن عنارص
املليشيات كانت موجودة يف شكل سلسلة عىل طول
ش�ارع الحبي�ب بورقيب�ة يمين�ا ويس�ار ،إضافة إىل
وجود مجموعة متحركة يف كامل الشارع .وابدى بأنه
ال يستطيع تحديد عددهم وال أوصافهم باعتبار حالة
التش�تت الت�ي كان عليه�ا ولس�بب تواج�ده هناك
ذلك أنه كان يؤطر زمالءه من الصحافيني ويحميهم،
وكان برفقت�ه كاتب عام منظم�ة العفو الدولية زهري
مخل�وف ،ث�م افترق عنه مل�ا اصطحب زميل�ه ملركز
الرشط�ة لتس�جيل ش�كوى .وأن�ه ال يتذك�ر كذل�ك
مضم�ون األلف�اظ والش�تائم ب�ل ج�ل ما يؤك�ده أنها
ألفاظ بذيئة ،وال يتذكر أسماء زمالئه الذين تدخلوا
ملنع االعتداء عليه ،وكل ما يعرفه أنهم يش�تغلون مع
رشك�ة ماهر عبد الرحم�ان للتصوي�ر واالنتاج والتي
تعمل لصالح قناة العربية أو الحرة.
كما أش�ار من ناحية أخرى انه حس�بما يتذكر ،وبعد
أن خ�رج من مركز األمن عرب ش�ارع قرطاج ثم ش�ارع
الحبيب بورقيبة يف اتجاه مقر الجريدة الكائن بنهج
عيل ب�اش حامب�ة ويف مس�توى ن�زل الهن�اء الدويل،
أوقف�ه فري�ق ماه�ر عب�د الرحم�ان للتس�جيل مع�ه
وأخذ إفادته ،ثم وس�ط التس�جيل معهم التف حولهم
مجموع�ة من املعتدين وقال�وا له أنه من العيب عليه
اش�تكاء صديقه�م للرشطة مع توجي�ه كالم بذيء ال

يتذك�ر مضمونه ثم صارت عملي�ة التدافع ومحاولة
االعتداء .وأك�د كذلك عىل أن املعتدي�ن يعرفون أنه
صحف�ي باعتب�ار أن�ه وج�ه تلفزيوني مع�روف وتتم
اس�تضافته يف مختل�ف الربام�ج ،وبالت�ايل ل�م يك�ن
يرت�دي صدري�ة صحف�ي ولم يضط�ر إلب�راز هويته
الصحفي�ة .ول�م يص�ب نتيج�ة االعتداء ول�م يتقدم
بش�كوى ،أما مؤسس�ته الصحفية فق�د أوردت الخرب
يف الجريدة.

ومن جهة ثانية ،أكد زهريمخلوف كاتب عام منظمة
العفو الدولية بصفته الشاهد عىل االعتداء الذي وقع
على زياد الهان�ي يف اتصال لفري�ق الرصد التونيس
معه أنه «يوم  9/4/2012رافق الش�اهد الصحفي زياد
الهان�ي ومجموعة حقوقيني من بينهم املحامي أحمد
الصدي�ق وعب�د الوه�اب الهان�ي لحض�ور فعاليات
االحتف�ال بعيد الش�هداء وأيضا إلع�داد تقرير حول
أح�داث  9أفري�ل ونشره بموق�ع sabil on line.net
خاص�ة بع�د أن بلغ إىل علم�ه تش�كيات كبرية حول
اعت�داءات ي�وم  7و 8أفريلوأن�ه ت�م يف الصباح منع
املتظاهرين من التواجد يف ش�ارع الحبيب بورقيبة،
ث�م اخرتقت مجموعة من الش�باب وخاصة ش�باب
منطقة سيدي بوزيد ـ الذين قدموا من مدينتهم سريا
عىل األقدام ـ ش�ارع الحبي�ب بورقيبة ،وتصاعدت
األمور بتوتر األج�واء وتدافع بني األمن واملتظاهرين
وإلقاء القنابل املسيلة للدموع ،وحرض الشاهد توجه
مجموع�ة من الن�اس بالس�باب لزياد الهان�ي تقول
له «ي�ا عميل» «وي�ا أزالم النظام الس�ابق» و»إعالم

تنطوي هذه الحال�ة عىل انتهاك للمادتني ( )7و()19
من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية
على أس�اس أنها هن�اك معاملة قاس�ية والإنس�انية
وانته�اكا لحري�ة اإلعلام .وللمادة ( )16م�ن اتفاقية
األمم املتح�دة ملناهضة التعذي�ب وغريه من رضوب
املعاملة القاسية وال إنسانية واملهينة .وهما اتفاقيتان
دوليت�ان تلتزم تونس بهما منذ س�نوات عديدة .كما
أنها تش�كل جرم�ا باملعنى املنصوص علي�ه يف قانون
العقوبات التونس�ية .وال ش�ك يف أنه�ا تثبت تهاون
وتواط�ؤ األجه�زة األمني�ة والس�لطات الرس�مية يف
تونس إزاء االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلعالميني
اإلنسانية ولحرياتهم اإلعالمية.
االعتداء بالرضب والش�تم على الصحفي أيمن
الرزقي من قناة الحوار
م�ن بين االنته�اكات الب�ارزة التي قامت الش�بكة
برصده�ا وتوثيقه�ا واملتعلق�ة بإس�اءة املعامل�ة م�ن
جان�ب األجه�زة األمني�ة لإلعالميين حادثة رضب
وش�تم الصحف�ي أيمن الرزق�ي من قناة الح�وار .ويف
تفاصي�ل االنته�اك كما ج�رى توثيقه كم�ا تناقلته
وس�ائل اإلعالم عىل لسان املعتدى عليه أنه «بتاريخ
 25/02/2012دع�ا االتح�اد الع�ام التونسي للش�غل
لتنظيم مسيرة بمش�اركة كافة التشكيالت النقابية
لتون�س الكربى ،و قد كنت من بني الحارضين بهذه
املسيرة ملراقبة ظروف عمل الصحفيني خالل تغطية
املسيرة و التدخ�ل ل�دى الس�لطة يف ص�ورة حصول
مضايقات.وق�د انطلق�ت املسيرة من�ذ الس�اعة 11
صباحا من أمام املقر املركزي لالتحاد بس�احة محمد
علي يف اتجاه ش�ارع الحبي�ب بورقيب�ة ،وقد كنت
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وكما ذكر الهاني ،لم تقم أية جهة رسمية بتوجيه أي
مكت�وب اعتذار أو مكاملة اعتذار يف هذا الخصوص.
وجرى التغايض عن الحادثة من قبل جميع الجهات
الرس�مية وغري الرس�مية رغم ص�دور بيانات تنديد
دولي�ة ومحلية ووطنية حول الحادثة التي تعرض لها
املعتدى عليه.

العار» ،وأرجح أنه تم شتم زياد الهاني باعتباره وجها
معروف�ا بالتلفزة ،ثم كرث الدخان من القنابل املس�يلة
للدموع ،وحاول كل ش�خص أن يحتمي منه ،فافرتقا
عن بعضهما».

حرية تحت الهراوات
متواج�دا قبال�ة وزارة الداخلية أم�ام املركز التجاري
كالري�دج أتب�ادل الحدي�ث م�ع بع�ض الصحفيين
املتواجدي�ن بامل�كان و كانت األم�ور طبيعية للغاية،
و فج�أة ش�اهدنا أع�وان األم�ن هبوا م�ن أم�ام وزارة
الداخلي�ة بأعداد كبرية ش�اهرين العصي «ماتراك»
ويفرقون املتظاهرين بصورة عنيفة دون التفرقة بني
الش�باب والنس�اء ،وبوصول أعوان األم�ن إىل مكاني
أخرج�ت بطاقة الصحافة الدولية و اس�تظهرت بها
للعون ال�ذي كان بزي نظامي فما راعني اال و ينهال
علي رضب�ا بالعص�ا فعرفت�ه بنفسي و أن�ي عضو يف
نقابة الصحفيني التونس�يني فازداد رشاسة و اخذ يف
رضب�ي يف مختل�ف أنحاء جس�دي وخصوصا ظهري
دون أن يلتف�ت ملا أقوله ،وقد كان بجانبي الصحفي
زهير الزوي�دي وهو يرت�دي صدرية مكت�وب عليها
صحافة ورغم ذلك لم يس�لم من االعتداء ،فتوجهت
إليه لسؤاله عن حاله فما راعني إال واثنني من أعوان
األمن بالزي املدني ينهالون علينا بالشتائم لشخصنا
ولنقابة الصحفيني وأننا لن نس�تطيع فعل يشء .ومن
ثم توجهت إىل املستشفى العمومي شارل ديغول أين
ق�ام بمعاينتي الطبي�ب وأعطاني ش�هادة طبية بها
راحة  10أيام .وقد كلفت نقابة الصحفيني األستاذة
نجاة يعقوبي بتقديم ش�كاية ض�د وزارة الداخلية لم
تأت إىل حد اآلن بنتيجة».
أص�درت جهات عديدة بيان�ات تنديدية بالحادثة
ويف مقدمته�ا نقاب�ة الصحفيين التونس�يني ،كم�ا
أصي�ب يف تل�ك األح�داث ،باإلضافة للرزقي س�تة
صحفيين .وكما تبني لفري�ق الرصد التونيس العامل
ل�دى ش�بكة املدافعين عن حري�ة اإلعلام يف العالم
العربي أن الرزقي وزمالئه اآلخرين جرى استهدافهم
بش�كل متعم�د م�ن قب�ل رج�ال األم�ن ألن االعتداء
عليهم اش�تد عقب قيام الصحفيني بإب�راز هوياتهم
الصحفي�ة لرج�ال األم�ن .ويب�دو أن أجه�زة األم�ن
التونسية تقصدت ارتكاب هذا االعتداء يف محاولة
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منها ملنع اإلعالميني م�ن مواصلة تغطيتهم ورصدهم
النتهاكاته�ا الت�ي ترتكبه�ا يف قمعه�ا للمظاه�رات
واالعتصام�ات ،وإلره�اب وتخوي�ف اإلعالميين
ولثنيهم عن االستمرار يف أداء عملهم .وتندرج كذلك
ضم�ن سياس�ة اإلفلات من العق�اب الت�ي درجت
عليها هذه األجهزة.
 -3االنتهاكات المتعلقة بحرية اإلعالم والنشر:
رصدت الش�بكة وق�وع عدد من االنتهاكات املاس�ة
بشكل أسايس بحرية اإلعالم والنرش لوحدها .وفيما
يأتي عرض ألبرز هذه االنتهاكات:
استدعاء الصحفي غازي املربوك للتحقيق معه
إثر شكوى قدمت ضده بشأن مقال قام بنرشه
بتاري�خ  21/11/2012تقدم الصحف�ي غازي املربوك
بش�كوى إىل ش�بكة املدافعين ع�ن حري�ة اإلعالم يف
العال�م العربي موضوعها اس�تدعاؤه م�ن حرس األمن
الوطني وقايض التحقيق ،للتحقيق معه بشأن شكوى
قدم�ت ضده موضوعها مقال نرشه حول معاناة عمال
النس�يج .وقد جاء يف ش�كوى املربوك« :كنت أشتغل
م�ع مرشوع تنف�ذه منظم�ة أم أي يس ت�ي اإلعالمية
األملانية يف تونس لتدريب صحفيني ش�بان ،و يف هذا
اإلطار قمت بكتابة تحقيق صحفي حول معاناة عمال
مصانع النس�يج بمعتدية بومرداس م�ن والية املهدية
بعنوان «عمال بومرداس يعانون يف مصانع الغزل» وقد
نرش ه�ذا التحقي�ق بموقع «تونس تنتخ�ب» بتاريخ
 26/08/2011باللغ�ات الثلاث الفرنس�ية والعربي�ة
واالنجليزي�ة .وق�د أثار نرش هذا املق�ال حفيظة احد
أصح�اب معامل النس�يج بالجهة الس�يد محس�ن بن
عبد الله (رشكة باكوفات العاملية) فأرسل أحد تابعيه
للتفاوض معي طالبا مني تغيري محتوى املقال فأحلته
على إدارة املشروع الت�ي مكنته م�ن حق ال�رد بنفس
املوقع وبنف�س حجم املقال الذي كتبت�ه ،وقد تضمن
ال�رد م�س وتجريح من ش�خيص بتكذي�ب املعطيات
ال�واردة بمق�ايل إىل جان�ب تضمنه بع�ض املعطيات

وق�د تبين لربنام�ج س�ند التابع للش�بكة م�ن خالل
املعطي�ات املتعلق�ة به�ذه الحالة وبع�د االطالع عىل
املقال املذكور يف الش�كوى ومتابع�ة تفاصيل القضية
املشتكي ،ان هذه الحالة تنطوي عىل انتهاك لحرية
اإلعلام باملعن�ى املش�مول يف امل�ادة ( )19م�ن العه�د
الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياس�ية ،فاملقال
املذك�ور يتص�ف باملهني�ة ول�م يتجاوز فيه املش�تكي
ح�دود العم�ل الصحفي وال يج�وز بالنتيجة أن يكون
املش�تكي عرضة الته�ام جزائي وإلجراءات بس�ببه،
خاصة وأن إجراء مماثال يشكل انتهاكا لحرية الرأي
والتعبير واإلعالم باملعنى املس�تقر يف املعايري الدولية
لحقوق اإلنسان.
من�ع الصحفي غ�ازي بن علي�ة وزميله املصور
أنيس بن سالم من تغطية وقفة احتجاجية
يف شكواه املؤرخة بتاريخ  24/11/2012أوضح الصحفي

وذكر بن علية لفريق الرصد التونيس الذي استوضح
من�ع عن بع�ض التفاصيل هاتفيا ،أن�ه لم يتمكن من
رؤية الشخص الذي قام بدفع املصور أنيس بن سالم
بوض�وح ألن�ه كان بص�دد اس�تجواب ممث�ل حرك�ة
النهض�ة واملوق�ف كان مفاجئ� ًا ،لك�ن املعت�دي عىل
األغل�ب تاب�ع لحركة النهض�ة ألنه عندم�ا حاولت
اللحاق به قام خمس�ة أش�خاص بمنعه من مطاردته
وكان�وا من أنصار حرك�ة النهضة مم�ا يرجح فرضية
أنه من أنصارها .وقد تعمد دفع املصور بن س�الم مما
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الخاطئة ،ولم يكتف بذلك بل تقدم ضدي بشكاية يف
الثلب والسب .وبتاريخ  01/02/2012تم استدعائي
م�ن أح�د مراكز الح�رس الوطني بوالي�ة املهدية ،وتم
التحقيق معي ح�ول املعطيات الواردة باملقال ،وكنت
أظن أن املس�ألة وقف�ت عند هذا الح�د ألنها لم تكن
تس�تحق كل ه�ذه البلبل�ة الت�ي حدثت حوله�ا ،فما
راعني إال أن وقع استدعائي من طرف حاكم التحقيق
باملحكم�ة االبتدائي�ة باملهدية للحض�ور لديه بتاريخ
 .6/11/2012ويف التاري�خ املح�دد توجهت إىل مكتبه
أين وقع اس�تنطاقي ح�ول نفس املوض�وع موجها إيل
تهمة اإلس�اءة للغري عرب ش�بكات االتصال العمومية
طب�ق الفص�ل  86م�ن مجل�ة االتص�االت .وم�ا لفت
انتباهي تغيري نص اإلحالة من الس�ب والقذف عند
مثويل أم�ام مركز الح�رس الوطني إىل تهمة اإلس�اءة
للغير أثناء التحقيق وهو ما يدل عىل رغبة يف تصعيد
املواجهة ضدي خاصة أمام ما يتمتع به رجل األعمال
املشتكي من نفوذ قد يؤثر عىل سري القضية».

غازي بن علية من قناة الحوار التونيس تفاصيل منعه
ه�و وزميل�ه املصور أنيس بن س�الم م�ن تغطية وقفة
احتجاجي�ة بجبنيان�ة من والية صفاق�س عىل النحو
اآلتي« :خلال تغطيتنا لوقفة احتجاجية قامت بها
األح�زاب ومنظم�ات املجتمع املدن�ي بجبنيانة من
والي�ة صفاقس للتعبري عن رفضه�ا للمعتمد املنصب
م�ن طرف حرك�ة النهض�ة بتاري�خ  30/5/2012كان
هن�اك بع�ض املتجمهرين أم�ام مق�ر املعتمدية وهم
كله�م تابع�ون ملكت�ب الحرك�ة يف جبنيان�ة وبع�ض
األحواز جاؤوا للدفاع عن املعتمد وشكلوا حاجزا أمام
باب املعتمدية ملنع املحتجني من الدخول .يف األثناء
اتصلن�ا بأحد أعضاء حركة النهضة بجبنيانة لإلدالء
بترصي�ح فواف�ق على ذلك .وخلال حوارن�ا مع هذا
العضو حصلت مش�ادات كالمي�ة وتدافع بني بعض
الشباب من الطرفني واستغل أحد الحارضين هناك
الف�وىض الحاصلة وق�ام بدفع الكاميرا التي كانت
على كت�ف زمييل أنيس بن س�الم قائلا «وقف رب
التصوي�ر» ثم الذ بالف�رار .وخالل محاولت�ي اللحاق
ب�ه للتع�رف ع�ن هويت�ه اعرتضن�ي ج�ل املتجمعني
م�ن حرك�ة النهض�ة وذلك ملنع�ي من التع�رف عليه.
وقد تس�بب ه�ذا االعتداء يف تهش�يم بعض معدات
العم�ل مثل مضخم الصوت .توجهن�ا إىل مركز األمن
بجبنيانة و قدمنا ش�كوى واىل يومنا هذا لم يتخذ أي
إجراء يف شأن املعتدي.

حرية تحت الهراوات
أدى إىل س�قوط الكامريا وتكسر امليكروفون ومضخم
الصوت .وقد توجه�ا ـ كما قال ـ مبارشة ملركز األمن
ب�ـ «جبنيانة» وتقدما بش�كوى لم يأخ�ذ رقمها ،كما
أن�ه لغاي�ة اآلن ل�م ييم االتص�ال بهم ألخ�ذ إفادتهم.
وبخصوص أعوان األمن ذكر أنهم لم يكونوا موجودين
باملظاهرة ولم يتدخلوا باملرة واكتفوا باملراقبة من أمام
مقر مركز األمن القريب من املعتمدية.
تنط�وي هذه الحالة عىل انته�اك لحرية اإلعالم من
خلال املنع من التغطية وإتالف أدوات العمل .وتعد
األجهزة األمنية متورطة بهذا االعتداء أسوة باملعتدين
أنفس�هم ألن االنتهاك وقع عىل مرأى ومس�مع رجال
أم�ن دون أن يتدخلوا لحماية املعت�دى عليهم ووقف
اعت�داء والتعرف على املعتدين .فضال ع�ن أن رجال
األم�ن ل�وم يقوم�وا بمس�ؤولياتهم وواجباته�م إزاء
الشكوى التي تقدم بها املعتدى عليهما.
منع فريق من قناة الحوار التونيس من تغطية
من تغطية جنازة محمد بختي
تعرض فريق قناة الحوار التونيس املكون من الصحفية
ابتس�ام عب�د الق�ادر ،والصحفي أس�امة عب�د القادر
بتاريخ  17/11/2012م�ن تغطية جنازة محمد بختي
بمنطقة جرادو من والية زغوان .وصف املشتكيان ما
تعرض�ا له كاآلت�ي« :بتاري�خ  17/11/2012توجهت
برفق�ة املصور أس�امة عب�د القادر إىل منطق�ة جرادو
من والية زغوان لتغطية جنازة السلفي محمد بختي.
وبوصولن�ا إىل منزل املت�وىف بدأنا بالتصوير .س�ارت
األمور بصورة عادية وإثر دفن املتوىف توجهنا من جديد
إىل منزل�ه حي�ث بدأت يف اس�تجواب وال�دة املتوىف
وأخت�ه .ثم امتأل املكان بالس�لفيني فاخرتت االبتعاد
قليال ،فس�معت بعضهم يتهامسون خلسة بخصويص
ويشيرون فيم�ا بينه�م علي .أحسس�ت لحظتها أن
هناك ش�يئا غري ع�ادي وحاولت توخ�ي الحذر .ثم
جاءن�ي أحد أبناء الجهة وأخربن�ي أنه وقع االعتداء
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عىل زميلي املصور وافت�كاك الكامريا من�ه .أدركت
حينه�ا أنن�ا كن�ا مس�تهدفني بالرغم من أنن�ا لم نكن
نضع ش�عار القناة ،ث�م أخذني إىل مكان وجود املصور
ال�ذي كان يحتمي بمن�زل قريب من من�زل املتوىف.
وقد اتصلنا بأحد قادة السلفيني وطلبنا مساعدته يف
استرجاع الكامريا وأبدى استعداده لذلك .يف األثناء
حاول زمييل اللحاق بالشاب السلفي الذي أخذ منه
الكامريا يف محاولة السترجاعها دون جدوى وبقيت
أنا يف انتظاره إىل حني عودته حيث توجهنا إىل مركز
الح�رس الوطن�ي بزغ�وان وقمن�ا بتقديم ش�كاية يف
الغرض».
أوضحت الصحفية ابتس�ام لفري�ق الرصد التونيس
يف اتص�ال معه�ا الس�تكمال معلوم�ات أساس�ية
بنتيجة دراسة الش�كوى ومراجعتها علميا وحقوقيا،
أن االعت�داء وق�ع من عنارص محس�وبة على التيار
الس�لفي وكان�وا موجودي�ن بكثاف�ة لتش�ييع جنازة
الس�لفي «محم�د بخت�ي» ،وه�ذا ثاب�ت أيض�ا من
ش�كلهم ،ولحاه�م وم�ن طريق�ة لباس�هم فق�د كانوا
يلبسون جالبيب (وهو الزي الذي يرتديه السلفيون
يف تون�س) .وقبل االعت�داء ،كانوا ينعتونن�ا بالكفار
واليه�ود واإلرهابيين وبأننا قن�اة صهيوني�ة ودائما
تتهج�م عىل الس�لفيني ،وقد تعرف�وا عيل ألني كنت
اظهر عىل شاش�ة القناة وش�كيل مأل�وف لديهم رغم
أننا لم نكن نضع ش�ارة القناة .وقع افتكاك الكامريا
ورفضوا إرجاعها كما رفضوا العرض الذي تقدمنا به
بمس�ح جمي�ع التس�جيالت مقابل إرج�اع الكامريا.
كم�ا أكدت أنهما تقدم�ا بش�كاية إىل مركز الحرس
الوطن�ي بزغ�وان إال أن�ه إىل ح�د اآلن لم يت�م اتخاذ
أي إج�راء بش�أن الحادث�ة ولم نتمكن من استرجاع
الكامريا.
واضح تمام�ا أن هذه الحالة تتضم�ن انتهاكا لحرية
اإلعلام من خالل املنع من التغطية ومصادرة أدوات

العمل .وهي تؤكد ما انتهت إليه الشبكة يف تقريرها
الح�ايل يف مواض�ع عدي�دة من وجود سياس�ة إفالت
من العقاب وتس�اهل من جانب األجهزة األمنية مع
االنته�اكات الت�ي تقع عىل اإلعلام واإلعالميني يف
تونس.

كم�ا تضمن�ت ش�كوى الصحفي�ة نرسي�ن علوش
الت�ي أعت�دي عليها هي األخ�رى يف الحادثة ذاتها
وصف�ا مماثلا للوص�ف ال�ذي ورد يف ش�كوى ب�ن
مسعود ،فقد ذكرت أنه يف «يوم  22/11/2012كنت
موجودة أمام مقر التلفزة وتحديدا ببهو االس�تقبال
لتغطي�ة حدث الوقفة االحتجاجي�ة لنقابة التلفزة
أن نعيمة الرشميطي وإس�كندر
التونس�ية ،وأتذكر ّ
ّ
علوين�ي كان�ا موجودين .كان ذلك حوايل الس�اعة
الراب�ع بعد الظهر .حاول عون االس�تقبال الحصول
على ترصي�ح دخول م�ن الجهات املس�ؤولة إال أ ّنه
ل�م يتمك�ن م�ن ذلك أل ّن�ه حس�ب روايته ل�م تكن
املدي�رة العامةّ موج�ودة وال املس�ؤولني .خرج قيس
وقدم ترصيح بصفته
بن مفتاح واعتذر لإلعالميني ّ
أن الوقفة
رئي�س فرع النقابة باملؤسس�ة وأكد على ّ
االحتجاجي�ة متواصلة من�ذ الصباح فلم أتمكن من
الدخ�ول لعدم وج�ود ترصيح بالدخ�ول ولم أتمكن
من التغطية».
تنط�وي ه�ذه الحالة على انته�اك لحري�ة اإلعالم
من خلال املنع م�ن التغطية ،وهي تش�كل بالنتيجة
مخالف�ة ألحكام املادة ( )19م�ن العهد الدويل الخاص
بالحق�وق املدني�ة والسياس�ية الذي تلت�زم به تونس
منذ مدة طويل�ة .وهي انتهاك ثابت من خالل تعدد
الرواي�ات والش�كاوى املتش�ابهة واملتعلق�ة بالحدث
ذات�ه .وم�ا يلف�ت االنتباه ب�ه أنه مرتك�ب من جهة
إعالمي�ة رس�مية من يتوقع منها أن تس�عى إلش�اعة
الحريات اإلعالمية ال تقييدها والحد منها.
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منع الصحفية أس�ماء بن مس�عود وآخرين من
تغطية الوقف�ة االحتجاجية لنقابة العاملني يف
التلفزيون التونيس
منع�ت إدارة التلفزي�ون التونيس الصحفية أس�ماء
بن مس�عود م�ن تغطي�ة الوقف�ة االحتجاجي�ة التي
نظمتها نقابة العاملني يف التلفزيون التونيس داخل
مبنى التلفزيون يف العاصمة التونس�ية .وقد جاء يف
شكوى بن مسعود أنه «بتاريخ  22/11/2012وحوايل
الس�اعة الع�ارشة صباح�ا ،كن�ت متواج�دة بمق�ر
التلفزة التونس�ية لتغطية الوقفة االحتجاجية التي
دعت لها نقابات الدار .كنا حوايل  6صحافيني مثل
نعيمة الرشميطي ونرسين علوش وإسكندر علواني
إما مغربي أو جزائري وصحايف لم أعد
وصحفي عربي ّ
أتذكره وقد كنت تحصلت عىل وعد مسبق من طرف
ع�ام إحدى النقابات
الس�يد قيس بن مفتاح نائب
ّ
ّ
التلفزة التونس�ية لتغطية الوقفة اإلحتجاجية .كنا
باإلس�تقبال فمنعن�ا ع�ون اإلس�تقبال م�ن الدخول
بالس�يد
بتعلة أ ّن�ه ليس له أمر يف إدخالنا .إتصلت
ّ
قيس بن مفتاح لس�ؤاله عن ني ّته يف إدخالنا لتغطية
السيد قيس بن مفتاح
الحدث من عدمه .إلتحق بنا
ّ
فاتصل بأحد املس�ؤولني عىل ما أعتقد مدير التلفزة
ال�ذي رفض ومنعنا من الدخول لك�ن لم يكن هناك
اعت�داءات أثناء تواجدنا .تأس�ف قي�س بن مفتاح
لع�دم إدخالنا لتغطية الح�دث بالرغم من وعده لنا
بذلك وإس�تنكر رف�ض اإلدارة للتغطية وممارس�تها
لهذا املنع .لم نتمكن من مقابلة أي مسؤول عن إدارة
التلف�زة .كما أك�د قيس بن مفتاح وج�ود اإلرضاب
بالرغم من أن أحدهم حاول إقناع نعيمة الرشميطي

بنهاي�ة اإلرضاب لكننا تأكدن�ا أن اإلرضاب مازال
متواصل حينه�ا .وبالتايل ,وبعد رفض اإلدارة ومنعها
لنا لم نتمكن من تغطية الحدث .وإثر ذلك غادرت
امل�كان مكتفي�ة بترصيح م�ن قيس بن مفت�اح يؤكد
تواص�ل الوقف�ة االحتجاجي�ة داخ�ل مبن�ى التلفزة
التونسية».

حرية تحت الهراوات
حجب معلومات عن الصحفية نعيمة رشميطي
وآخرين من قبل الوزير األول يف تونس
م�ن بني االنتهاكات املاس�ة بحري�ة اإلعالم والتي
قامت الش�بكة برصدها وتوثيقها يف تونس ،حجب
معلوم�ات ع�ن الصحفي�ة نعيمة رشميط�ي (موقع
واب أربسك تي يف) عقب الندوة الخاصة باألموال
املنهوب�ة التي حرضها الوزي�ر األول يف تونس .وقد
ج�اء يف الش�كوى الخاص�ة به�ذه الحال�ة واملؤرخة
بتاري�خ  16/12/2012اآلت�ي« :تلقي�ت دع�وة
رس�مية لتغطية الندوة الصحفية الخاصة باألموال
املنهوب�ة الت�ي حرضه�ا ع�دد هام م�ن ال�وزراء من
ضمنهم الوزير األول ،فوعدنا بترصيح يف اسرتاحة
القه�وة .وعن�د حل�ول وق�ت االستراحة اجتم�ع
الصحفي�ون خ�ارج القاع�ة بقص�د الحص�ول على
ترصيح ،خاصة وأن الوزير األول يس�تعد للمغادرة.
فقام حراس�ه بدفعن�ا دفعا عنيف�ا فرتنحت وكدت
أس�قط يف حين واص�ل الوزي�ر األول طريق�ه دون
تعقي�ب على ما حدث .وقد حدث ه�ذا أمام عدد
ه�ام م�ن الصحفيني أذك�ر منهم لطف�ي املرشي من
نس�مة وأمرية محمد من موزاييك ومراسلة ميادين.
وإنن�ي أعتبر هذا الس�لوك غري الئ�ق بالصحفيني
بع�د الث�ورة والوق�ت ال�ذي ت�م في�ه الدف�ع كان
الوزي�ر يديل بترصي�ح وهو ترصف ال يلي�ق برئيس
الحكوم�ة فم�ا رضه ل�و نف�ذ وع�وده وأدىل بترصيح
س�وى أن�ه مظه�ر م�ن مظاه�ر حج�ب املعلومة».
كم�ا التق�ى فري�ق الرص�د التونسي بالصحفي�ة
أميرة محم�د م�ن موزايي�ك بغي�ة الحص�ول على
ش�هادتها بالواقع�ة ،حي�ث ج�اء فيه�ا أن�ه« :ي�وم
الن�دوة الصحفي�ة لألم�وال املهرب�ة وعدن�ا الوزي�ر
األول حم�ادي الجب�ايل بترصي�ح ح�ول املوضوع يف
االستراحة .ولكن عند خروجه دفعنا البودي غارد».
أم�ا الصحفي�ة لطف�ي املشري م�ن قن�اة نس�مة،
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فأوضحت يف شهادتها« :حرضنا ندوة صحفية شارك
فيه�ا رئي�س الحكوم�ة ووزي�ر املالية وع�دد آخر من
ال�وزراء تتعل�ق باألم�وال املهرب�ة يف الخ�ارج .حاولنا
الحص�ول عىل ترصي�ح من الوزي�ر األول وبما أننا لم
نتمكن من الحصول عىل ترصيح ،تبعناه حتى الدرج
حي�ث دفعون�ا وكدنا نس�قط وقال رئي�س الحكومة:
س�أعود وصع�د يف املصع�د ول�م نتمكن م�ن الحصول
عىل ترصيح .ولكنني لم أش�اهد أحدا من الصحفيني
يق�ع أرض�ا ولم أت�أذى ال لفظي�ا وال معنوي�ا وأرى أن
ه�ذا التصرف غري ع�ادي وس�يئ خاص�ة يف بلد يف
فرتة إنتق�ال ديمقراطي من ح�ق اإلعالمي فيه طرح
أسئلتهم يف أريحية خاصة وأننا لم نخرج عن املوضوع
وال يح�ق للح�راس منعه ألن اإلعالم�ي ال يمثل خطر
ولم نتقدم بش�كوى ألنه لم يكن هناك اعتداء لفظي
أو جسدي».
مما ال ش�ك فيه أن هذه الحالة تش�كل انتهاكا للحق
يف الحصول عىل املعلومة باملعنى املحدد يف املادة ()19
من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية،
فه�ذه امل�ادة تعرتف بالح�ق يف حرية ال�رأي والتعبري
بم�ا يف ذل�ك التماس أي�ة معلوم�ات أو آراء ،وهي ال
تشترط التقدم بطلب مكتوب للوصول أو للحصول
على املعلوم�ة وتكتف�ي بمج�رد التم�اس املعلومة أو
الرأي بأية وسيلة .ما يعني أنها يف هذه الحالة كانت
عرضة لالنتهاك من جانب السلطات التونسية.
اقتحام مق�ر إذاعة صفاقس من قبل أش�خاص
تابعني لرابطة حماية الثورة
من بني االنته�اكات األخرى املاس�ة بحرية اإلعالم
عملية اقتح�ام إذاعة صفاقس التي قامت الش�بكة
برصده�ا وتوثيقه�ا .وق�د ج�اء يف اس�تمارة الرص�د
الخاص�ة به�ذه الحال�ة أن�ه «بتاري�خ  23ماي�و 2012
وعلى اث�ر ب�ث خبر خاط�ئ على موج�ات إذاعة
صفاق�س الواقع�ة بالجنوب التونيس ،ق�ام مجموعة

من املواطنني وبعض أعضاء ما يسمى برابطة حماية
الثورة باقتحام مقر إذاعة ،يف سابقة خطرية ،وتجاوزا
«اله�ش» ودخول�وا قس�م األخب�ار
الحاج�ز األمن�ي
ّ
واحدثوا حالة من الخ�وف والهلع الرعب يف صفوف
الصحافيين واإلعالميين املتواجدين بمق�ر اإلذاعة
آنذاك رافعني ش�عارات معادية لإلعالم مما أدى إىل
عدم بث نرشة أخبار الساعة الواحة بعد الظهر».

تش�كل هذه الحالة انته�اكا لحرية اإلعلام والنرش،
خاص�ة وأنه�ا جاءت كما أك�د الحبيب اله�دار كرد
عىل مادة إعالمية قام�ت اإلذاعة بنرشها وإذاعتها،
وطال�ب املقتحمون أثن�اء اقتحامهم للقن�اة أن تقوم
القن�اة باالعت�ذار عن الخبر الذي نرشت�ه ،ما يعني
م�ن الناحي�ة العملي�ة والحقوقي�ة أن االقتح�ام جاء
بمناس�بة القي�ام بعم�ل إعالم�ي؛ وه�و بذل�ك يع�د
انتهاكا من جانب املقتحمني لحرية اإلعالم والنرش.
عالوة عىل أن الس�لطات املختصة لم تتخذ أي إجراء
للتعرف عىل املقتحمني وحماية اإلذاعة.
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اس�تكماال للمعلوم�ات ال�واردة باس�تمارة الرص�د
اتص�ل فري�ق الرص�د التونسي بالس�يد الحبي�ب
الهدار رئيس قس�م األخبار بإذاع�ة صفاقس ،فأفاد
بالتوضيح�ات التالي�ة« :قام�ت إذاع�ة صفاق�س
بتمري�ر خبر بنشرة األخب�ار مف�اده اقتح�ام مق�ر
والي�ة صفاقس من قبل مئات األش�خاص املنتمني
للج�ان حماي�ة الث�ورة مطالبين ال�وايل بالرحي�ل،
وقد أثار ه�ذا الخرب حفيظة املنتمين لهذه اللجان
فقام�وا بتاري�خ  23/05/2012باقتح�ام مق�ر اذاعة
صفاق�س وذلك على الس�اعة  12تقريب�ا محتجني
عىل ه�ذا الخبر ومن بينهم ش�خص معروف باس�م
معمر وه�و رئيس لجان حماية الثورة بصفاقس وقد

كانوا يرفعون ش�عارات «إعالم العار»« ..إعالم غري
محاي�د» « ..إعلام كاذب» ،وكان عدده�م قراب�ة
 10أش�خاص وقد اقتحم�وا مقر اإلذاعة ووصلوا إىل
مكتبي مطالبني باالعتذار عىل هذا الخرب الكاذب
إال أن�ي أخربته�م ب�أن ذلك غير ممك�ن ألن الخرب
صحي�ح ومن مص�در موث�وق (كاتب ع�ام الوالية)
ويف املقاب�ل مكنته�م م�ن ح�ق ال�رد وانرصف�وا دون
أن يقوم�وا ب�أي عمل تخريبي ويف املس�اء ظهروا يف
برنامج ودافعوا عن أنفس�هم وانتهى األمر بسلام».

حرية تحت الهراوات

الباب الثاني
رصد االنتهاكات الواقعة
عىل حرية اإلعالم يف:

اإلمارات  -البحرين  -الجزائر  -السعودية  -السودان  -سوريا
الصومال  -العراق ُ -عمان  -فلسطين  -قطر  -الكويت
لبنان  -ليبيا  -المغرب  -موريتانيا  -اليمن
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حرية تحت الهراوات
الباب الثاني
رصد االنتهاكات الواقعة عىل حرية اإلعالم

اإلمارات:1
يوض�ح الج�دول اآلت�ي االتجاه�ات األساس�ية
النتهاكات الحريات اإلعالمية وحقوق اإلعالميني
التي رصدتها الشبكة يف اإلمارات العربية املتحدة:
نوع
االنتهاك

عدد
مرات
تكراره

اعتقال تعسفي

2

حجب مواقع

1

املجموع

4

األمن العام

25%

قوات األمن

50%

السلطات
اإلماراتية

25%
100%

وفيما ييل عرض ألبرز هذه االنتهاكات:
اعتقال الصحفي أحمد جعفر من قبل قوات األمن
بتاريخ  14/9/2012أفادت «مريم أحمد جعفر» ابنة
الدكت�ور «أحمد جعف�ر» الصحفي بجري�دة االتحاد
اإلماراتي�ة ،إن ق�وات األم�ن اإلماراتي�ة ق�د قامت
باعتقال والدها يف اإلمارات .وذكرت جعفر لوس�ائل
( )1االنته�اكات املنش�ورة ال يمك�ن الج�زم بأنه�ا كل م�ا ح�دث
وارتك�ب بح�ق اإلعالميين يف اإلم�ارات ،وه�و م�ا اس�تطاع
باحث�و ش�بكة «س�ند» رصده�ا س�واء م�ن خلال اتصاالته�م
أو م�ا نشر يف اإلعلام أو التقاري�ر اإلقليمي�ة والدولي�ة.

ويف تفاصي�ل الحادث�ة ،أوضح�ت زوج�ة الدكت�ور
جعف�ر« :تلقي�ت م�ن زوجي اتص�اال هاتفي�ا يوم 14
ديس�مرب امل�ايض يف الس�اعة الثالث�ة عصرا أخربني
في�ه بأن الرشط�ة طلبت منه إج�راء تحقيق روتيني
معه يف الفندق املقاب�ل للمنزل الذي يقطن به ،وكان
القل�ق مس�يطرا عليه ،حيث ق�ال يل« :لو ما رجعتش
واتصلت بكم ..اعرفوا أنه تم القبض ع ّ
ىل» .وبالفعل
لم يتصل ،بعدها علمت من سكرتريه الذي يسكن معه
يف املن�زل أن زوجي مريض ويتعرض الرتفاع مفاجئ
يف الضغ�ط ،وقد أصي�ب بجلطة س�ابقا ،وأنه توجه
للمنزل س�اعة أذان العشاء يف اإلمارات ،وحينما قام
بالدخول للشقة فوجئ بوجود زوجي ومعه عدد كبري
من قوات الرشطة».
حجب موقع وطن اإلخباري
بتاري�خ  17/9/2012قام�ت الس�لطات اإلماراتي�ة
بحج�ب املوقع اإلخباري اإللكرتوني «وطن» ،حيث
ت�م حجب املوق�ع نهائي ًا .ولكن بص�ورة ال تظهر معها
صفحة الحجب االعتيادية واملألوفة ،بل تظهر صفحة
أخرى تق�ول أن هذه الصفحة غير موجودة وتطلب
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اإلمارات

الذم والقدح

1

الجهة
املسؤولة

%
بالنسبة
لإلجمايل

اإلعلام «إن والدها اتصل بهم يوم اعتقاله ،وأخربهم
أن السلطات اإلماراتية اس�تدعته وطلبت لقاءه يف
أح�د الفن�ادق ،بجوار مح�ل إقامته ،قب�ل أن يقتادوه
إىل منزله ،ويس�تولوا على  3أجهزة الب توب خاصة
ب�ه ،وأوراق ومس�تندات خاص�ة ب�ه» ,وذل�ك فض ً
ال
ع�ن إغلاق الس�لطات اإلماراتية رشك�ة للتدريب
اإلعالم�ي يملكها والده�ا يف إمارة دبي ،واس�تيالئها
على كل األوراق واملس�تندات الخاص�ة بالرشك�ة.
و َأضافت أنه�ا وأرستها ال يعلمون ش�يئا عن الدكتور
«أحم�د جعفر» منذ اعتقاله ,وال يعلمون ما هي التهم
املوجهة إلي�ه وال مكان اعتقاله ،وذل�ك باإلضافة إىل
وج�ود تش�دد م�ن جان�ب الس�لطات اإلماراتي�ة يف
إعطاءهم أي معلومة عن والدها.

حرية تحت الهراوات
التأكد من معلومات الربوكيس وغريها من املعلومات
التقني�ة األخرى ،وهو نفس األس�لوب ال�ذي اتبعته
السلطات اإلماراتية يف حجب منتدى الحوار ،الذي
حاول�وا إنكار حجب�ه يف البداية ثم اعرتف�وا به الحق ًا
يف املحكمة .وقد ذكر املوقع اإللكرتوني وطن أسباب
حجب�ه من اإلم�ارات يف بي�ان له على صفحته منها
«متابعته�ا لألزم�ة التي تش�هدها اإلم�ارات املتمثلة
يف حمل�ة االعتق�االت واملداهمات لنح�و  61مواطنا
إماراتي�ا طالب�وا باإلصالح�ات يف بلده�م ,فض ً
ال عن
رف�ض أدارة املوق�ع طلب بعض الجه�ات اإلماراتية
من تزويدهم بأسماء كتاب يكتبون بأسماء مستعارة
خشية من اعتقالهم يف اإلمارات».
وكان�ت وطن ق�د تعرضت للعديد م�ن املضايقات
واالنته�اكات قب�ل حج�ب موقعه�ا اإللكرتون�ي
تمثل�ت يف رسق�ة نط�اق املوق�ع منذ م�ا يقرب من
ش�هرين ,قبل أن تنجح أدارة املوقع يف استعادته مرة
أخ�رى ,فض َ
ال عن ضغط الس�لطات اإلماراتية عىل
وكال�ة إعالن (أيكو) ومقرها يف (دبي) إليقاف العقد
اإلعالني مع موق�ع (وطن) كمحاول�ة لخنقها ماليا,
حتي وص�ل األم�ر إىل تقديم الس�لطات اإلماراتية
ش�كوى ملكت�ب التحقيق�ات الفي�درايل (األف بي
آي) تدع�ي فيها أن موقع (وطن) يحرض عيل (قتل)
حكام اإلمارات.
والجدير بالذكر أن وطن هي صحيفة ورقية أسبوعية
مس�تقلة ،تص�در يف «والي�ة كالفورني�ا» بالوالي�ات
املتح�دة األمريكي�ة منذ ع�ام  ,1990وقد تم تدشين
موقعها اإللكرتوني عىل شبكة اإلنرتنت عام .1996
اعتقال الصحفي سعيد الشحي
بتاري�خ  16/12/2012اعتقل�ت الق�وات اإلماراتي�ة
اإلعالم�ي س�عيد الش�حي ،صاح�ب خدم�ة مص�در
اإلخباري�ة .وق�د رفض�ت الس�لطات اإلماراتي�ة
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الكش�ف عن م�كان اعتقاله أو توجي�ه أي اتهامات
إليه .وكش�فت تقارير منظم�ات حقوقية دولية عن
تعرضه إىل تعذيب جسدي ونفيس.
املرسوم االتحادي الجديد بشأن جرائم تقنية املعلومات
تبنت اإلمارات يف العام  2012مرس�وما جديدا بشأن
جرائم تقنية املعلومات (املرس�وم قانون اتحادي رقم
 5لعام  2012بش�أن مكافحة جرائ�م تقنية املعلومات
يف  12نوفمرب/ترشي�ن الثان�ي  )2012م�ن ش�أنه أن
يه�دد حري�ة اإلنرتن�ت وت�داول املعلوم�ات واآلراء
عرب الش�بكة .فنصوص هذا القانون واسعة ومبهمة؛
وتوفر س�ندا قانوني�ا ملالحقة من يس�تخدمون تقنية
املعلوم�ات أم�ام القض�اء وس�جنهم ،وذل�ك م�ن بني
أم�ور أخ�رى ،عىل خلفي�ة انتقاد كبار املس�ؤولني ،أو
الدعوة لإلصالح السيايس ،أو تنظيم مسريات بدون
ترخيص.
وم�ن بين النص�وص املنتق�دة يف هذا املرس�وم ،نص
امل�ادة  28الت�ي تن�ص عىل الس�جن املؤق�ت وغرامة
بحد أقصى  1مليون درهم ( 272أل�ف دوالر) لكل من
اس�تخدم تقنية املعلوم�ات «بقص�د التحريض عىل
أفع�ال ،أو نشر أو بث معلوم�ات أو أخبار أو رس�وم
كرتوني�ة أو أي ص�ور أخرى ،من ش�أنها تعريض أمن
الدول�ة ومصالحه�ا العليا للخطر أو املس�اس بالنظام
الع�ام» .وتنص امل�ادة  29عىل العقوبات نفس�ها لكل
من اس�تخدم تقني�ة املعلومات «بقصد الس�خرية أو
اإلرضار بس�معة أو هيب�ة أو مكانة الدول�ة أو أي من
مؤسس�اتها أو رئيس�ها أو نائب�ه أو ح�كام اإلم�ارات
أو أولي�اء عهوده�م أو ن�واب حكام اإلم�ارات أو علم
الدول�ة أو السلام الوطن�ي أو ش�عارها أو نش�يدها
الوطني أو رموزها» .وتنص املادة  30عىل عقوبة بحد
أقىص الس�جن املؤبد لكل من اس�تخدم وسيلة تقنية
معلوم�ات «تهدف أو تدعو إىل قل�ب أو تغيري نظام
الحك�م أو الدول�ة أو االس�تيالء علي�ه أو إىل تعطي�ل

أح�كام الدس�تور أو القوانين الس�ارية يف البلاد أو
املناهضة للمبادئ األساس�ية التي يقوم عليها نظام
الحكم يف الدولة».
وينص املرسوم عىل نفس العقوبة لكل من حرض عىل
ه�ذه األعمال أو س�هلها للغري .وتنص امل�ادة  32عىل
املعاقب�ة بغرامة  500ألف درهم ( 136ألف دوالر) لكل
من استخدم تقنية املعلومات «للتخطيط أو التنظيم
أو الرتويج أو الدعوة ملظاهرات أو مسيرات أو ما يف
حكمها بدون ترخيص من السلطة املختصة».

وتعتقد ش�بكة املدافعني عن حري�ة اإلعالم يف العالم
العرب�ي «س�ند» أن امل�ادة  38ه�ي امل�ادة األخطر يف
املرس�وم  ،حي�ث أنها تحظ�ر على اإلماراتيني توفري
معلوم�ات للصحفيين املس�تقلني ومنظمات حقوق
اإلنس�ان املس�تقلة ،وتنص املادة عىل عقوبة السجن
لكل من اس�تخدم وسائل تقنية املعلومات لكي يقدم
«إىل أي منظم�ات أو مؤسس�ات أو هيئ�ات أو أي
كيانات أخرى معلومات غري صحيحة أو غري دقيقة
أو مضللة ،وكان من ش�أنها اإلرضار بمصالح الدولة،
أو اإلساءة إىل سمعتها أو هيبتها أو مكانتها».

اإلمارات
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حرية تحت الهراوات

البحرين:2
الحظت شبكة «سند» من خالل االنتهاكات التي قامت برصدها يف البحرين أنه منذ بداية املسريات واملظاهرات
املطالبة باإلصالح يف البحرين يف شباط /فرباير  ،2011أضحى محظورا عىل الصحفيني األجانب دخول البحرين،
كما يتعرض الصحافيون واملصورون للمالحقة املمنهجة واملتعمدة ملنعهم من تغطية قمع الحراكات الشعبية عىل
أيدي رجال األمن .وقد استمرت االنتهاكات الجسيمة بحق اإلعالميني من قبيل احتجازهم وسجنهم ،وتعذيبهم
وإساءة معاملتهم.
ويوضح الجدول اآلتي االتجاهات األساسية لالنتهاكات التي رصدتها الشبكة:

الحرمان من محاكمة عادلة
االع����ت����داء ب��ال�ضرب
ال��ت��ه��دي��د ب���اإلي���ذاء
امل���ن���ع م���ن ال��ت��ن��ق��ل
املنع م��ن دخ��ول البالد
امل���ن���ع م���ن ال��ك��ت��اب��ة
إصابة بسبب التغطية
م�����ن�����ع ت���غ���ط���ي���ة
ح�����ج�����ز ح����ري����ة

عدد مرات
تكراره
3
8
3
1
17
1
1
4
8

ال��������ذم وال����ق����دح

3

اع�������ت�������ق�������ال
ح������������ب������������س

13
1

نوع االنتهاك

املجموع

63

الجهة املسؤولة
املحكمة الجنائية ومحكمة االستئناف
ق��وات مكافحة الشغب وق��وات األم��ن العام
ق����وات األم����ن ال��ع��ام وم��ج��ه��ول ال��ه��وي��ة
ال����س����ل����ط����ات ال���ب���ح���ري���ن���ي���ة
ال����س����ل����ط����ات ال���ب���ح���ري���ن���ي���ة
ال�������������دي�������������وان امل�����ل�����ك�����ي
ق���������وات م����ك����اف����ح����ة ال���ش���غ���ب
ق���������وات م����ك����اف����ح����ة ال���ش���غ���ب
ق��وات مكافحة الشغب وق��وات األم��ن العام
ق�����وات م��ك��اف��ح��ة ال��ش��غ��ب وق����وات
األم�����ن ال���ع���ام وم���واط���ن���ون ع���ادي���ون
ق�������������وات األم�������������ن ال�����ع�����ام
ق�������������وات األم�������������ن ال�����ع�����ام

 ٪بالنسبة
لإلجمايل
4.7%
12.7%
4.7%
1.6%
27%
1.6%
1.6%
6.3%
12.7%
4.7%
20%
1.6%

100%

( )2االنتهاكات املنشورة ال يمكن ال��ج��زم بأنها ك��ل م��ا ح��دث وارت��ك��ب بحق اإلعالميني يف البحرين ،وه��و م��ا استطاع
باحثو شبكة «س��ن��د» رص��ده��ا س���واء م��ن خ�لال ات��ص��االت��ه��م أو م��ا ن�شر يف اإلع�ل�ام أو ال��ت��ق��اري��ر اإلقليمية وال��دول��ي��ة.
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وفيم�ا ييل عرض� ًا ألبرز االنته�اكات الت�ي رصدتها
الشبكة:
تهديد الصحفية الفرنسية ستيفاني المور
بتاري�خ  18/1/2012ذك�رت الصحفي�ة الفرنس�ية
س�تيفاني المور لصحيف�ة مرآة البحري�ن إنها تلقت
اتص�االت تهدده�ا بعواق�ب وخيم�ة إن ظل�ت يف
البحري�ن ،يأتي ذلك بعد أن وضع�ت تحت املراقبة
م�ن قب�ل الس�لطات األمني�ة م�دة  3أي�ام .وأكدت
أن س�يارة مدنية كان�ت تطاردها أينم�ا تذهب ،ثم
تتوق�ف لرص�د تحركاته�ا أم�ام الفندق ال�ذي تقيم
فيه.

رفض السلطات البحرينية منح تأشريات دخول
لعدد من املراسلني األجانب
بتاري�خ  8/2/2012رفض�ت الس�لطات البحريني�ة
منح تأشيرات لع�دد كبري من الصحفيين األجانب

أحمد البوسطة
بتاري�خ  9/4/2012قام�ت قوات مكافحة الش�غب
التابعة ل�وزارة الداخلي�ة البحريني�ة باالعتداء عىل
الصحف�ي أحم�د البوس�طة البال�غ م�ن العم�ر 57
عاما ،وذل�ك يف العاصمة املنامة .وتعرض البوس�طة
لالعتداء الجس�دي بالرضب والكلم�ات النابية من
قبل قوات مكافحة الش�غب أثناء تواجده يف املنامة،
وتزام�ن مع ذل�ك خروج مسيرة احتجاجية س�لمية،
وت�م القب�ض عليه ورضب�ه والتع�رض له بالس�باب
والش�تائم والكلمات النابية ،كما قاموا بركله ولكمه
عدة مرات ،واعتقل لنصف س�اعة ،وتم إخالء سبيله
الحق ًا ،وذلك بحسب رابطة الصحافة البحرينية.
اعتقال عدد من الصحفيني األجانب
بتاريخ  22/4/2012اعتقلت السلطات البحرينية
 3مراس�لني م�ن طاق�م القن�اة الرابع�ة الربيطاني�ة
بع�د انته�اء فعالي�ات الفورم�وال  ،1وه�م املراس�ل
جوناث�ان ميل�ر ،املص�ورة ج�وا ش�فر واملنت�ج دي�ف
فيولر ،باإلضافة إىل الس�ائق الخ�اص بالطاقم ،ويف
نف�س اليوم ت�م اعتق�ال صحافيين يابانيين كانوا
يقوم�ون بتغطي�ة املظاهرات والت�ي كانت متجهة
إىل حلب�ة البحرين الدولية حيث تجري س�باقات
الفورم�وال  ،1وت�م اإلف�راج عنهم�ا بع�د التحقي�ق
معهما ،بحس�ب رابط�ة الصحاف�ة البحرينية .كما
احتجزت السلطات البحرينية بنفس اليوم املراسل
الصحفي كولني فريمان الذي يعمل مع صحيفة «ذا
صنداي تيليغراف» التي تصدر من لندن ،ومراس�ل
صحف�ي هولن�دي ل�م ُيعلن ع�ن هويته ،بينم�ا كانا
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البحرين

اس�تدعاء اإلعالم�ي وحي�د البل�ويش للتحقيق
أمام النيابة العامة
بتاري�خ  2/1/2012ت�م اس�تدعاء اإلعالم�ي «وحيد
البل�ويش» للمث�ول أمام النيابة العام�ة للتحقيق معه
بته�م إهانة رمز موض�ع تقديس وتمجيد للمس�لمني
على خلفي�ة ش�كوى تقدم�ت به�ا جمعي�ة األصالة
اإلسلامية «تنظي�م س�لفي» بس�بب كتاب�ات
البل�ويش الناقدة له�ا ,وقد تمت إحالت�ه للمحاكمة
أم�ام املحكم�ة الجنائية الصغ�رى .وكان�ت جمعية
األصال�ة أص�درت بيان ًا أعلنت فيه أنه�ا بصدد رفع
دع�وى قضائي�ة ض�د البل�ويش بس�بب م�ا أس�مته
تطاوله وتهجمه عىل النب�ي ،واتهامه بالتضييق عىل
حري�ة التعبير .وطالب�ت األصال�ة املجل�س األعىل
للش�ؤون اإلسلامية القي�ام ب�دوره يف الدف�اع ع�ن
النب�ي .علما ب�أن مواد قان�ون الصحاف�ة والنرش رقم
 47وقان�ون العقوب�ات النافذي�ن بالحري�ن يعاقبان
عىل هذا الفعل بعقوبة قد تصل إىل الحكم بالس�جن.

الذين كانوا يرغبون يف تغطية الذكرى السنوية لثورة
 14فرباير ،ومنهم :صحيفة لوس أنجلوس ،ونيويورك
تايم�ز ،وهيئ�ة اإلذاع�ة الربيطاني�ة ،وصحيفة وول
ستريت جورن�ال ،وكريس�تيان س�اينس مونت�ور،
ووكالة األنباء الفرنسية وقناة الجزيرة.

حرية تحت الهراوات
يصوران التظاهرات ،حس�بما أف�ادت صحيفة «ذا
تيليغراف» .وأضافت التقارير أن املعاون اإلعالمي
محمد حس�ن ال�ذي يعمل مع وس�ائل إعلام دولية
وس�ائق آخر لم ُيعلن عن هويته احتج�زا أيض ًا .وقد
ُأفرج عنهم جميع بعد أربع ساعات ،حسبما أفادت
الصحيفة.
إضاف�ة إىل ذل�ك احتج�زت الس�لطات البحريني�ة
صحفي ًا ياباني ًا لم ُيعلن عن هويته يعمل مع الصحيفة
اليابانية اليومية «أس�اهي ش�يمبون» وذلك يف قرية
بالق�رب من املنامة بينما كان يص�ور تظاهرة هناك،
ُ
وأفرج عنه بعد مرور ساعتني ،حسب تقارير األنباء.
وت�م اعتقال طاق�م القن�اة الرابعة الربيطاني�ة أثناء
تنقل�ه بني ق�رى البحري�ن ،ووص�ف جوناث�ان ميلر
طريقة االعتقال يف موقع القناة بأنها كانت همجية،
وأن الس�ائق تعرض للرضب بعن�ف ،وتم إبعادهم من
البالد الحق ًا بعد تحقيق اس�تمر لست ساعات ،كما
تمت مصادرة الكامريا واألجهزة اإللكرتونية الخاصة
بالطاقم.
احتج�از املصوري�ن الصحف�ي م�ازن مه�دي
وحس�ن جم�ايل وحم�د محمد م�ن قب�ل قوات
األمن البحرينية
بتاري�خ  16/4/2012أقدم�ت الق�وى األمني�ة
البحريني�ة عىل احتجاز ثالث�ة مصورين صحافيني،
هم مازن مهدي (دوتش�ه برس أجنتور) وحسن جمايل
(أسوش�يتد ب�رس) وحمد محم�د (رويترز) باإلضافة
إىل مص�ور م�ن وكال�ة رويترز ،وذل�ك لفترة وجيزة،
بينم�ا كان�وا يغط�ون مظاه�رة احتجاج ًا على مقتل
املواط�ن الصحايف أحمد اس�ماعيل الذي أردي قتي ً
ال
بالرص�اص يف خالل مظاهرة ّ
نظمت يف أواخر ش�هر
آذار/مارس .وق�د احتجزت القوى األمنية املصورين
الصحفيين الثالثة بحجة «الحفاظ عىل سلامتهم».
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ورفضت الرشط�ة التحقق من بطاقاته�م الصحافية
الصادرة عن وزارة الداخلية .وبعد  45دقيقة ،سمحت
لهم باملغادرة.
اعتقال الصحفي أحمد رايض من قبل األجهزة األمنية
بتاري�خ  16/5/2012اعتقلت الس�لطات البحرينية
الصحفي أحمد رايض وألقت القبض عليه يف منزله.
ولم تعلن الس�لطات عن مكان وج�وده .ويف تفاصيل
الح�ادث أن ق�وات األم�ن البحريني�ة اقتحمت يف
الس�اعة الرابعة صباحا من�زل الصحفي أحمد رايض
واعتقلته ،وهو صحفي مستقل يساهم بمقاالت لعدة
مواق�ع إلكرتوني�ة إخباري�ة محلي�ة ،حس�ب تقارير
األنباء .ولم ُتعرف ظروف اعتقاله أو التهم املنس�وبة
إليه ،حسبما أوردت تقارير األخبار.
وق�د اع ُتقل الصحف�ي يف أعقاب تعليق�ات أدىل بها
أثن�اء مقابلات صحفية يف يومي االثنين والثالثاء
 14ـ  15/5/2012انتق�د فيه�ا االتح�اد املقترح بين
اململكة العربية والسعودية ومملكة البحرين ،حسبما
أفاد أفراد عائلت�ه لجمعية الصحافة البحرينية التي
تتخذ من لندن مقر ًا لها.
وق�د نرش الصحفي تعليقاته من املقابلة التي أجراها
ي�وم  14/5/2012م�ع القس�م العربي م�ن إذاعة «بي
بي يس» عىل حس�ابه عىل موقع تويرت وعىل صفحته
عىل موقع فيسبوك ،وزعم أن مثل هذا االتحاد سيربر
احتلال البحري�ن من قبل الق�وات الس�عودية التي
تم إرس�الها إىل البحري�ن يف آذار/م�ارس  2011لقمع
االحتجاجات الشعبية.
وس�بق للصحف�ي رايض البال�غ م�ن العم�ر 35
س�نة أن واج�ه ع�دة مش�اكل م�ع الس�لطات
يف بلاده .فق�د س�جن وتع�رض للتعذي�ب يف
تس�عينيات القرن املايض ،مع اإلش�ارة إىل أن س�وء

املعامل�ة الت�ي عاناه�ا أفقدت�ه ج�زء ًا م�ن س�معه.
وقد أصدرت محكمة املنامة العليا بتاريخ 30/8/2012
واملدعي العام قرارا بتمديد احتجاز الصحايف واملدون
البحرين�ي أحم�د رايض  15يوم� ًا إث�ر توقيف�ه يف
 16/5/2012واتهمته بتهمتي «التجمع غري املرشوع»
و»تكديرالنظامالعام»بسببترصيحاتهاملشارإليها.
وكش�فت تقارير مختلفة ع�ن أن رايض تعرض لعدة
أعم�ال عنف جس�دية ونفس�ية يف الس�جن ،إلجباره
عىل االعرتاف بجرائم يالحق بها.

ونظم�ه وف�د ايرلن�دي بهدف تس�ليط الض�وء عىل
قضي�ة الطاق�م الطب�ي البحريني الذي ت�م اعتقاله
يف فرباي�ر ،2011وأثن�اء مغادرتها لفن�دق رمادا الذي
أقي�م فيه املؤتمر ق�ام مجموعة من أنص�ار الحكومة
بحصاره�ا والهج�وم عليها وس�بها ,فتقدمت بدعوى
تطال�ب بمحاكمته�م علي خلفي�ة س�بها واالعتداء
عليها,وب�د ً
ال م�ن التحقي�ق معه�م ,فوجئ�ت ري�م
بتقديمها للمحاكمة بتهم السب والقذف واالعتداء
الجسدي وتحويلها من مجني عليه إىل متهم.

إدانة الصحفية ريم خليفة دون محاكمة عادلة
بتاري�خ  13/10/2012صادقت محكمة االس�تئناف
يف املنام�ة عىل الحكم الص�ادر يف املحكمة االبتدائية
بح�ق الصحفي�ة بجري�دة الوس�ط ريم خليف�ة ،فقد
اعتربت الصحفي�ة مذنبة باالعتداء الجس�دي عىل
طبيبتين وإهانة ثالثة وحكم�ت بغرامة قدرها 100
دينار بحريني (حوايل  210يورو) و 100دينار بحريني
كتعويض لكل من اعت�دت عليهم وأهانتهم .وكانت
الصحفي�ة خليفة اح�د الصحفيني الذين ش�اركوا يف
مؤتم�ر صحف�ي عق�د يف املنامة ي�وم  14يولي�و 2011

البحرين

االعت�داء بالرضب املربح عىل املص�ور الصحفي
مازن مهدي
بتاري�خ  15/9/2012قامت الس�لطات البحرينية
باالعت�داء على مص�ور وكال�ة األنب�اء األملانية (د.
ب .أ) م�ازن مه�دي .وتع�رض مه�دي إىل الضرب
على أي�دي مليش�يات مدني�ة ُيعتق�د أنه�ا تابع�ة
إىل وزارة الداخلي�ة فيم�ا كان يق�وم بتغطي�ة
فعالي�ة احتجاجي�ة دع�ا له�ا تنظي�م مع�ارض
بمنطق�ة بن�ي جم�رة ش�مايل العاصم�ة املنام�ة.
كم�ا تع�رض مه�دي بتاري�خ  28/9/2012للتوقيف
أثن�اء تغطيت�ه ملظاه�رة ش�عبية يف بل�دة س�ارز.
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الجزائر:3
تتس�م االنته�اكات التي رصدتها ش�بكة «س�ند» يف
الجزائر بأنها من النوع الجس�يم ,تنصب بشكل كبري
وواس�ع على االعتداء بالضرب ,ويمك�ن القول بأن
الحريات اإلعالمي�ة يف الجزائر تتعرض النتهاكات
ش�تى من قبل الس�لطات الجزائرية ,ويبني الجدول
اآلت�ي أهم هذه االنتهاكات والتي تمكنت الش�بكة
من رصدها:
االنتهاك

عدد
مرات
ارتكابه

الجهة
املسؤولة
عنه

1

مســؤول حكومـي
مســؤول حكومـي
ورج�����ال األم���ن
م����س����ؤول����ون
ح���ك���وم���ي���ون
رج�����ال األم���ن

8.3%

رج�����ال األم���ن

8.3%

اعتـداء جســدي

2

ذم وقـــــــــدح

2

التهديد باإليـذاء

ال��ح��رم��ان من
محاكمـة عادلــة
م���ض���اي���ق���ة

ت����وق����ي����ف
م��ص��ـ��ـ��ـ��ادرة
أدوات العمــــل
املجموع

4
1
1
1
12

رج�����ال األم���ن

رج�����ال األم���ن

تعك�س هذه الحادثة ـ كما ترى ش�بكة املدافعني عن
حري�ة اإلعلام يف العال�م العربي ـ سياس�ة اإلفالت
م�ن العق�اب والرتهي�ب الت�ي تنتهجها الس�لطات
الجزائرية إزاء اإلعالم واإلعالميني.

%
بالنسبة
لإلجمايل

الحك�م على الصحفي�ة فاطمة عم�ارة بغرامة
باهظة بسبب ممارستها لعملها الصحفي
بالرغ�م م�ن أن محكم�ة اس�تئناف عناب�ة أصدرت
بتاري�خ  7/7/2012ق�رار ًا يقضي بإبط�ال عقوب�ة
الحبس مع النفاذ الصادرة عن محكمة الدرجة األوىل
بحق الصحفية فاطمة زهرة عمارة العاملة يف صحيفة
آخر س�اعة ,إال أن قرار محكمة االس�تئناف بإدانتها
عن مقال نرشته والحكم بغرامة تصل إىل ( )1200يورو
تشكل انتهاك ًا لحرية اإلعالم والنرش.
وقد جاءت إدانتها جراء قيامها بنرش مقالة كش�فت
فيها عن إجراءات التحقيق املتعلقة بشكوى تقدمت
بها موظفة يف مستش�فى عنابة ضد املس�ؤول السابق
للمستش�فى وموضوعه�ا التحرش الجنسي بها .وقد
تضمن�ت املقال�ة عرض� ًا لإلج�راءات دون زي�ادة أو
نقصان من جانب الصحفية عمارة .وعىل اثر شكوى

16.6%
8.3%

16.6%
33.3%
8.3%
100%

( )3االنته�اكات املنش�ورة ال يمك�ن الج�زم بأنه�ا كل م�ا ح�دث
وارتك�ب بح�ق اإلعالميين يف الجزائ�ر ،وه�و م�ا اس�تطاع
باحث�و ش�بكة «س�ند» رصده�ا س�واء م�ن خلال اتصاالته�م
أو م�ا نشر يف اإلعلام أو التقاري�ر اإلقليمي�ة والدولي�ة.
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وفيم�ا يلي ع�رض أله�م االنته�اكات الت�ي قامت
الشبكة برصدها:
االعت�داء بدني ًا عىل الصحفي�ة حنان إدريس يف
العاصمة الجزائرية
تعرض�ت الصحفية حنان إدري�س العاملة يف جريدة
(ثربي�ون دي ليكتور) والتي تصدر باللغة الفرنس�ية,
إىل الضرب م�ن قبل أح�د رجال األمن .فف�ي تاريخ
 ,19/3/2012كانت الصحفية إدريس تغطي تظاهرة
لعس�كريني س�ابقني أم�ام املبان�ي التابع�ة للجمعية
الش�عبية الوطني�ة للمطالب�ة برف�ع قيم�ة رواتبه�م
التقاعدي�ة ,وق�د قام أح�د رجال الرشط�ة باالعتداء
بدني ًا عليها ورضبها بشكل مربح.

قدمه�ا مدير املستش�فى الس�ابق ضده�ا ,صدر حكم
بحقه�ا عن محكم�ة الدرج�ة األوىل باإلدانة والحبس
ولكن محكمة استئناف عنابة اكتفت بالغرامة.
وكما أكدت تقارير كثرية ,فإن مقالة عمارة اقترصت
على رسد الوقائع ,ما يعني أن إدانتها تش�كل انتهاك ًا
لحرية اإلعالم والنرش ,خاصة وأنها التزمت باملهنية
يف سياق العمل الصحفي.
االعت�داء بالرضب عىل الصحف�ي محمد قادري
من قبل رجال الرشطة
تع�رض الصحف�ي املص�ور محم�د ق�ادري العامل يف
جري�دة وق�ت الجزائ�ر بتاري�خ  18/3/2012إىل
الرضب املربح من قبل عدد من رجال الرشطة ,وذلك
وسط العاصمة الجزائرية وبالقرب من فندق السفري
الواقع يف شارع حسني عصبة أمام مجلس الشعب.

وق�د تمك�ن ق�ادري م�ن انت�زاع بطاقة الذاك�رة من
الكاميرا قب�ل قيام الرشط�ة بمصادرته�ا ,وملا تحرى
رجال الرشطة الصور املوج�ودة يف الكامريا ولم يعرثوا
عىل صور تكش�ف ما قام�وا به ,أع�ادوا الكامريا إليه
بعد ( )15دقيقة.
وق�د قام املصور رمزي بودني�ا بتصوير االعتداء عىل
ق�ادري ,وتق�دم ق�ادري بش�كوى موض�وع االعتداء

إن االعت�ذار لوح�ده ال يع�د كافي� ًا م�ن وجه�ة نظر
الش�بكة ,وكان يتوجب مالحقة ومعاقب�ة الفاعلني,
ووقفه�م عن العمل وتعويض ق�ادري مع ضمان عدم
تكرار الفعل.
إدان�ة الصحفي منصور يس س�يد والحكم عليه
بالحبس بسبب نرشه مقا ًال صحفي ًا
أصدرت محكمة عسكرية يف غرب الجزائر العاصمة
بتاري�خ  20/6/2012حكم� ًا بحبس منصور يس س�يد
رئي�س تحرير مكت�ب صحيفة (النوفي�ل ريبوبليك)
الصادرة باللغة الفرنس�ية ورئيس الفرع املحيل لنقابة
الصحفيين الجزائرية يف معس�كر ,بغرام�ة مقدارها
( )500يورو ,وذلك بس�بب قيام�ه بنرش مقال بتاريخ
 20/5/2012بعن�وان« :مجل�س دول�ة ,ألي غ�رض؟»,
ال�ذي ن�دد في�ه بع�دم تنفيذ األح�كام الص�ادرة عن
املحكمة العليا ومجلس الدولة ,والتي تدين السلطات
العامة يف البالد.
وق�د أص�درت املحكم�ة قراره�ا بإدانته ع�ن املقالة
بحب�س يس س�يد ش�هرين وبغرام�ة تص�ل إىل ()500
يورو.
والالف�ت لالنتباه أن الجزائر ألغت تجريم التش�هري
يف قانون الصحافة بموج�ب تعديل القانون املذكور
ال�ذي دخ�ل حي�ز النف�اذ يف كان�ون الثان�ي .2012
يش�كل هذا الحك�م انته�اك ًا واضح ًا للم�ادة ( )19من
العه�د ال�دويل الخاص بالحق�وق املدنية والسياس�ية
التي تتناول حرية الرأي والتعبري واإلعالم ,ولتفسير
اللجن�ة املعني�ة بحق�وق اإلنس�ان التي تشرف عىل
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الجزائر

فبينم�ا كان الصحف�ي ق�ادري يغط�ي مظاه�رة
نفذه�ا عس�كريون س�ابقون يطالبون برف�ع رواتبهم
التقاعدي�ة ,انق�ض ثالث�ة من رج�ال الرشط�ة عليه
عندم�ا كان يلتقط صور ًا لرج�ال األمن وهم يرضبون
املتظاهرين ويقوم�ون باعتقالهم .وقد رضب قادري
على ظهره وص�دره بعنف ومل�رات عدي�دة ,كما قام
رجال األمن بش�تمه وتهديده باعتقاله إن اس�تمر يف
التقاط الصور.

بالرضب .كم�ا ق�ررت النقابة الوطني�ة للصحفيني
التق�دم بدع�وى مدنية ودعت الس�لطات إىل اتخاذ
تدابري جدية وفعالة لوقف أعمال الرشطة الوحشية.
وقد اعتذرت الرشطة من املصور.

حرية تحت الهراوات
العه�د الدويل املذكور ,الوارد يف تعليقها العام رقم ()34
املتعل�ق بامل�ادة ( )19وال�ذي أكدت في�ه اللجنة عىل
وج�وب قيام ال�دول األط�راف بإلغاء جرم التش�هري
وب�أن الحبس ليس عقوبة مناس�بة يف إطار ممارس�ة
حرية الرأي والتعبري واإلعالم.
تهديد الصحفي الياس عبدالسالم بالتصفية الجسدية
بتاري�خ  10/7/2012تع�رض الصحف�ي الي�اس
عبدالسالم ،مراس�ل لو كارفور دالجريي يف مستغانم،
ضحية تهديد قريب لرئيس بلدية اس�تيديا-الواقعة
على بع�د  15كيلومتر ًا إىل غ�رب مس�تغانم -وكان
الصحف�ي ق�د كتب مقال�ة اتهم فيها رئي�س البلدية
بعملي�ة اختطاف مقاول محيل واالعت�داء عليه .ولم
تتخذ السلطات أي إجراءات قانونية ضده.
تعتقد الشبكة بأن السلطات الجزائرية هي األخرى
تتبن�ى سياس�ة إفلات م�ن العق�اب تج�اه كل م�ن
يه�دد الصحفيني أو يرتكب انتهاكا جس�يما بحقهم،
وهي ترى أن الس�لطات الجزائري�ة بعدم بحثها عن
املس�ؤولني ع�ن أعم�ال الرتهيب ه�ذه تع�د منتهكة
اللتزاماتها الناش�ئة ع�ن اتفاقيات حقوق اإلنس�ان
الت�ي تلت�زم به�ا ،كم�ا وأن الواق�ع أن امل�ادة  126من
القان�ون رقم  12/5النافذ يف الجزائر تعاقب «بغرامة
م�ن ثالثين ألف دين�ار (ح�واىل  300ي�ورو) إىل مائة
ألف دينار (حواىل  1000يورو) كل من أهان باإلش�ارة
املش�ينة أو القول الجارح صحافي ًا يف أثناء ممارس�ته
مهنته أو بمناسبة ذلك».4
تع�رض الصحفي زهري آية موهوب من صحيفة
الوطن ملضايقات متكررة من رجال األمن
تع�رض الصحف�ي زهير آي�ة موه�وب م�ن صحيف�ة
الوط�ن ملضايق�ات مس�تمرة م�ن قب�ل رج�ال األمن
(http://fr.rsf.org/IMG/pdf/120604_algerie_ar.doc-1.pdf )4
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بالزي املدني .وقد ذكرت صحيفة الوطن يف بيان لها
أن الصحف�ي زهري آية موه�وب اضطر إىل تغيري مقر
إقامت�ه لتجنب مضايقات رجال األم�ن التي طالته
يف منزل�ه ،واعترب البيان أن س�بب ه�ذه املضايقات
يعود إىل تن�اول الصحفي زهري آي�ة موهوب ملواضيع
حساس�ة تتعل�ق بش�بكات املافي�ا وإطلاع ال�رأي
الع�ام ،وطالب�ت «الوطن»بوقف االس�تفزازات ضد
صحفييه�ا ،احتفظ�ت بحقه�ا يف إبلاغ الس�لطات
القضائية بالحادث.
وق�ال الصحف�ي زهير آية موه�وب لصحيف�ة الخرب
اآلت�ي« :تعرض�ت يف أكرث من مرة وبش�كل مس�تمر
للتوقي�ف واملس�اءلة م�ن قب�ل رج�ال رشط�ة بالزي
املدن�ي ،يقدم�ون أنفس�هم م�رة م�ن املخاب�رات
وم�رة م�ن االس�تعالمات ،ووجه�وا يل عنف�ا لفظي�ا
بس�بب كتابات�ي يف الصحيف�ة» ،مضيف�ا «لق�د
وجه�وا يل عب�ارات نابي�ة وقال�وا يل أن�ت خلاط».
واس�تغرب نف�س املصدر لج�وء رجال األم�ن إىل هذا
األس�لوب يف التخوي�ف والرتهي�ب« ،ب�دال م�ن
التحقي�ق مع�ي يف مرك�ز لألم�ن» ،مشيرا إىل أن هذا
الوض�ع «اضطرن�ي إىل تغيري مقر س�كني إىل وس�ط
العاصمة واىل مكان أأمن فيه عىل نفيس».
وكان املدي�ر العام لألمن الوطني ،عب�د الغني هامل،
ق�د أك�د رفض�ه ألي مضايق�ات أمني�ة يتع�رض لها
الصحفي�ون ،ووع�د بعد حادثة اعت�داء الرشطة عىل
مص�ور صحف�ي وصحفي�ة بع�دم تك�رار املضايقات
يف ح�ق الصحفيين وبمعاقب�ة رجال الرشط�ة الذين
يتورطون يف ذلك.
تدعو الش�بكة الس�لطات الجزائرية إىل فتح تحقيق
يف كل حالة مماثل�ة لحالة موهوب ،يفيض إىل إنزال
عقوبات ضد رجال األمن يف حال ثبوت تورطهم فيما

اش�تكى منه الصحايف .وبخالف ذلك فإن السلطات
الجزائرية تكون مسؤولة هي األخرى عن االعتداء.

م�ن دخ�ول املنطقة الت�ي ب�دأت فيه�ا التظاهرات
يف ش�باط /فرباي�ر  .2011وزادت ح�االت احتج�از
الصحفيين وحرمانه�م م�ن حريته�م يف ه�ذا الع�ام.
وتسود الرقابة الذاتية عىل نطاق واسع ،وتلجأ وسائل
اإلعلام الدولية التي تعمل داخل ح�دود اململكة إىل
تحديد تغطيتها كي تحافظ عىل وثائق اعتمادها.
ويوض�ح الج�دول اآلت�ي االتجاه�ات األساس�ية
لالنتهاكات التي رصدتها الشبكة:

السعودية:5
تصن�ف اململكة العربية الس�عودية من بين أكرث 10
دول فرض�ا للرقاب�ة وتقييدا للحري�ات اإلعالمية يف
العال�م .إذ تق�وم الس�لطات الحكومي�ة بتعيني كبار
مديري ومحرري وس�ائل اإلعلام التقليدية وفصلهم
من أعمالهم .وتشترط القوانني (األنظمة كما يطلق
عليها يف السعودية) الحصول عىل ترخيص أو موافقة
م�ن الحكومة عىل تعيني محرري أي وس�يلة إعالمية
أو أي فرد يم�ارس «الصحافة اإللكرتونية» أو «ينرش
مواد صوتية أو مرئية» عىل مواقع إلكرتونية.

( )5االنته�اكات املنش�ورة ال يمك�ن الج�زم بأنه�ا كل م�ا ح�دث
وارتك�ب بح�ق اإلعالميين يف الس�عودية ،وه�و م�ا اس�تطاع
باحث�و ش�بكة «س�ند» رصده�ا س�واء م�ن خلال اتصاالته�م
أو م�ا نشر يف اإلعلام أو التقاري�ر اإلقليمي�ة والدولي�ة.

حجــب موقــــع

2

إع�����ت�����ق�����ال

6

ال���ح���رم���ان من
محاكمة عادلة

2

ت�����وق�����ي�����ف

1

امل��ن��ع م��ن البث

3

حجــب معلومات

1

ق��������ت��������ل

1

املنـعمنالكتابـــة

1

املجموع

17

السلطات
السعـودية
السلطات
السعـودية
السلطات
السعـودية
السلطات
السعـودية
السلطات
السعـودية
السلطات
السعـودية
مواطن
عادي
السلطات
السعـودية

12%
36%
12%
6%
18%
6%
6%
6%
100%

وفيم�ا ييل ع�رض لبرز االنته�اكات الت�ي رصدتها
الشبكة:
اعتقال حبيب املعاتيق وحسين السالم وجالل آل
جمال لقيامهم بتغطية أحداث املنطقة الرشقية
بتاري�خ  1/12/2013تع�رض تضم�ن ثالثة صحفيني
يديرون مواقع إلكرتونية لالعتقال بس�بب تغطيتهم
االضطرابات السياس�ية يف املنطق�ة الرشقية ،وهم:
حبيب علي املعاتيق ،وهو مص�ور فوتوغرايف يرشف
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وق�د الحظ�ت ش�بكة «س�ند» أن اململك�ة تف�رض
رقاب�ة مش�ددة على أي تغطي�ة صحفي�ة ناق�دة
لألوض�اع السياس�ية واالجتماعي�ة يف الس�عودية،
واتخ�ذت إج�راءات خاص�ة ملن�ع أي�ة تغطي�ة
للمظاه�رات واملسيرات يف املنطق�ة الرشقي�ة التي
تطال�ب بإصالح�ات ومزي�د م�ن الحق�وق لألقلية
الش�يعية يف البلاد .ومنع�ت الس�لطات الصحفيني

نوع االنتهاك

عدد
مرات
تكراره

الجهة
املسؤولة

 %بالنسبة
لإلجمايل

حرية تحت الهراوات
على موق�ع «ش�بكة فج�ر الثقافية»؛ وحسين مالك
السالم ،وهو مصور فوتوغرايف أيض ًا ويساعد يف إدارة
املوق�ع؛ وجلال محمد آل جم�ال الذين يدي�ر املوقع
اإللكرتوني «العوامية» .ولم تعلن الس�لطات عن أية
اتهامات موجهة للصحفيني الثالثة.
وع�اودت قوات األمن بتاري�خ  22فرباير اعتقال كل
م�ن حبي�ب علي املعاتي�ق يف مق�ر عمل�ه يف مدينة
الجبي�ل ،واملصور حسين مالك الس�الم بينما كان يف
الجامع�ة التي يدرس بها يف الجبيل ،حس�ب تقارير
األخبار .واحتجزت السلطات السعودية الصحفيني
يف س�جن يف مدين�ة الدمام دون أن توج�ه إليهما أية
اتهامات.
وتغطي «ش�بكة فجر الثقافية» التظاهرات املطالبة
باإلصلاح يف املنطق�ة الرشقي�ة التي معظم س�كانها
من الش�يعة ،وأوقفت الس�لطات املوقع بعد اعتقال
الصحفيني.
وق�ف برنام�ج البي�ان الت�ايل ع�ن الب�ث ومنع
الصحفي زهري كتبي من الكتابة
بتاريخ  17/2/2012أوقفت وزارة اإلعالم الس�عودية
برنام�ج «البي�ان الت�ايل» بقن�اة دلي�ل الفضائية بعد
حلقة س�اخنة ع�ن الفقر يف الس�عودية .كم�ا تم عىل
إث�ر ذلك إيق�اف الكات�ب الدكتور زهير كتبي عن
الكتابة يف الصحافة السعودية بعد مداخلته النقدية
يف الحلق�ة آنف�ة الذك�ر ض�د سياس�ة إدارة الفق�ر يف
السعودية ،وذلك بحسب تقرير ملركز العدالة لحقوق
اإلنسان يف السعودية.
حجب موقع وكالة التنمية لألنباء
قامت الس�لطات الس�عودية بتاريخ  13فرباير 2013
بحج�ب موق�ع وكال�ة التنمي�ة لألنباء على خلفية
سياس�ته التحريري�ة وتناول�ه لبع�ض املوضوع�ات
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الخاصة باألزمة السورية ومواقف قطر والسعودية.
احتج�از الصحف�ي رائف ب�دوي بموجب قانون
الجرائم اإللكرتونية
قامت السلطات السعودية يف منتصف شهر حزيران
باحتج�از مح�رر موقع الش�بكة الليربالية الس�عودية
الح�رة اإللكرتوني الصحفي رائف ب�دوي .وقد وجه
االدع�اء االته�ام إىل رائ�ف ب�دوي بموج�ب قانون
مكافح�ة الجريمة اإللكرتونية لس�نة  ،2007بزعم أن
موقعه اإللكرتون�ي «يتطاول عىل القي�م الدينية» إذ
يوفر منصة للجدل الحر حول العقيدة والرموز الدينية.
وتتضم�ن أدل�ة االدع�اء خم�س مقاالت على املوقع
اإللكرتوني منس�وبة إىل رائف ب�دوي وبعض أعضاء
املوقع املجهولني ،فيها انتقادات للس�لطات الدينية
الس�عودية ،ومقالتني تتعلقان بمس�ائل الهوتية ،كما
تق�ول الئحة االته�ام .ويعاقب عىل التهم املنس�وبة
لبدوي بالس�جن ملدة قد تصل إىل  5س�نوات وغرامة
ق�د تبلغ ثالثة ماليني ريال س�عودي (ثمانمائة ألف
دوالر أمريكي) .وجرى توجيه تهمة الردة له بعد ذلك
التي يعاقب عليها القانون باإلعدام.
ووصفت زوجة رائف بدوي وأحد أصدقائه املقربني
حادث�ة اعتق�ال بدوي ب�أن ق�وات األمن الس�عودية
أوقفت�ه واعتقلته يف  17يونيو/حزي�ران  ،2012بينما
كان يق�ود س�يارته يف ج�دة .كان رائ�ف وآخرون قد
أعلن�وا على املوق�ع اإللكرتوني عن ي�وم  7مايو/أيار
كي�وم لليرباليين الس�عوديني ،بأم�ل إث�ارة االهتمام
بنق�اش مفتوح حول الفروق بين الديانة لدى جموع
الشعب والديانة املسيس�ة ،كما قال سعود الشمري،
األمني العام للموقع اإللكرتوني.
وقامت املحكمة الجزائية يف جدة ،التي كانت تنظر
القضي�ة املرفوع�ة ضد ب�دوي ،بإحالته�ا إىل محكمة
أعىل ،بعد اتهامه بالردة التي يعاقب عليها اإلعدام.

وقال أحد أقارب بدوي يف أثناء جلس�ة  17ديسمرب،
ق�ام القايض محمد املرس�وم بمن�ع محامي بدوي من
تمثي�ل موكل�ه يف املحكمة وطالب ب�دوي بـ»التوبة
إىل الل�ه» .وأض�اف أن الق�ايض أخط�ر ب�دوي بأن�ه
يمك�ن أن يواج�ه عقوبة اإلعدام إذا ل�م يتب ويتربأ
م�ن معتقدات�ه الليربالية.رف�ض ب�دوي ،ف�أدى هذا
بالقايض املرس�وم بإحالة القضية إىل املحكمة العامة
يف جدة ،مع تزكية بأن يحاكم بدوي بتهمة الردة.
حجب موقع الساحة العربية
قامت الس�لطات الس�عودية بتاري�خ  17يوليو 2012
بحجب موقع «الساحة العربية» ألسباب غري معلنة
إىل اآلن ،رغ�م تواص�ل إدارة املوق�ع م�ع الس�لطات
الس�عودية للتوص�ل ألس�باب الحج�ب ،إال أن ه�ذه
املحاوالت باءت بالفش�ل .وقد أعل�ن القائمني عىل
إدارة املوق�ع أنه�م قرروا إغالق املوقع بعد أن س�حب
املعلنون إعالناتهم من املوقع عىل أثر مكاملات هاتفية
تلقوها من السلطات السعودية تطلب منهم ذلك.

وأكد الناطق اإلعالمي لرشطة عسير املقدم عبدالله
ب�ن علي آل ش�عثان يف ترصي�ح لجري�دة «الوط�ن»
الس�عودية أنه «يف تمام الساعة الثانية والنصف من
ظهر األحد  26/8/2012حرض شخص يف العقد الرابع
م�ن العم�ر طواعي�ة إىل مرك�ز رشطة طري�ب التابع
ملنطقة عسير ،مس�لما نفس�ه إىل الجه�ات األمنية،
ومعرتفا بأنه أقدم عىل جريمة قتل محمد بن حش�ان
آل فطيح».
وأضاف آل شعثان أن رشطة عسري تعمل عىل تسليمه
لجه�ة الطلب ،فيما الناطق اإلعالمي لرشطة نجران
النقي�ب عبد الرحمن الش�مراني إن رشط�ة املنطقة
تس�لمت الجان�ي مس�اء األح�د .وكان�ت عمليات
رشط�ة نجران تلقت صباح الس�بت بالغ ًا عن وقوع
جريم�ة قت�ل يف محافظ�ة يدمة وعىل الف�ور تم نقل
املحققين ومعاونيه�م إىل موق�ع الجريم�ة واتضح أن
الصحايف أصيب بطلقتني ناريتني.
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يذك�ر أن موقع «الس�احة العربية» من أق�دم املواقع
العربي�ة على اإلنرتنت حيث أنش�أته مجموعة من
الش�باب اإلماراتي ,مع بدايات استخدام االنرتنت
ش�عبيا ,يف ع�ام 1997كأول مس�احة حواري�ة عربي�ة
على اإلنرتنت ،وق�د تناول�ت منتديات�ه الكثري من
القضاي�ا ،واش�تهر بالقضاي�ا الفكري�ة والسياس�ية
الت�ي يطرحه�ا أعضاءه ،وذهب املوق�ع إىل أبعاد غري
مسبوقة يف حرية الرأي والفكر ,واحرتام سبل التعبري
عنهما ,وعمل القائمون عليه بجد عىل إثراء املحتوى
العربي عىل شبكة اإلنرتنت.

مقت�ل الصحف�ي محمد بن حش�ان آل فطيح يف
محافظة يدمة
قت�ل الصحف�ي الس�عودي محم�د ب�ن حش�ان آل
فطيح ال�ذي كان يعمل يف جريدة الوطن الس�عودية
ي�وم الس�بت  25أغس�طس/آب  2012على يد أحد
املواطنين يف محافظ�ة يدمة  180كم ش�مال منطقة
نجران.
وقت�ل عند ذهابه ألول يوم لل�دوام يف أول يوم درايس
بطلقتين ناريتين م�ن مواطن س�لم نفس�ه ظهر يوم
األحد  26أغسطس/آب إىل مراكز الرشطة يف منطقة
عسري.

حرية تحت الهراوات

السودان:6
يظه�ر م�ن واق�ع االنته�اكات الت�ي قام�ت ش�بكة
املدافعين عن الحريات اإلعالمي�ة يف العالم العربي
«س�ند» برصدها يف الس�ودان أن واقع هذه الحريات
يسء للغاي�ة ،وأن البيئ�ة الترشيعي�ة والسياس�ية
الحاضنة للعم�ل اإلعالمي هن�اك معادية للحريات
اإلعالمية .فال زال اإلعالميون يتعرضون النتهاكات
والبعدي�ة
القبلي�ة
األمني�ة
متواصل�ة مث�ل الرقاب�ة
ّ
ّ
ّ
ومص�ادرة الصح�ف وإغالقه�ا الت�ي يمارس�ها جهاز
األم�ن الوطن�ي واملخاب�رات على الصح�ف ظاه�رة
يومية ،واملنع من الكتابة بقرار أمني ،واالستدعاءات
املتك�ررة واملن�ع م�ن الس�فر واالنتهاكات الجس�يمة
ّ
م�ن خلال الضرب املبرح م�ن قب�ل أف�راد الرشطة
العسكرية .باإلضافة إىل املحاكمات
واالستخبارات
ّ
املالية
محاكمات الجائرة وغري القانونية والغرامات ّ
الباهظة.
ويوض�ح الج�دول اآلت�ي االتجاه�ات األساس�ية
لالنتهاكات التي رصدتها الشبكة:
( )6االنته�اكات املنش�ورة ال يمك�ن الج�زم بأنه�ا كل م�ا ح�دث
وارتك�ب بح�ق اإلعالميين يف الس�ودان ،وه�و م�ا اس�تطاع
باحث�و ش�بكة «س�ند» رصده�ا س�واء م�ن خلال اتصاالته�م
أو م�ا نشر يف اإلعلام أو التقاري�ر اإلقليمي�ة والدولي�ة.
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عدد
مرات
تكراره

مصــادرة بعد الطبع

29

ت��ع��ل��ي��ق إص���دار
م���ط���ب���وع���ة

7

التهديــد باإليــذاء

1

اع�����ت�����ق�����ال

18

اإلضــرارباألمــوال

27

إعتـــداء بالضـرب

2

ال�����ذم وال���ق���دح

1

االستدعاء للتحقيق

2

ت�����وق�����ي�����ف

12

املنــع مــن الكتـابة

2

امل����ن����ـ����ع م��ن
النشـــــر والتوزيع

3

املنـع مــن التغطيـة

1

حجـــب مواقــــع

4

م��ص��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ادرة
أدوات العمــــــل
قتـــــل متعمــــد

1

املجموع

112

1

الجهة
املسؤولة
األج����ه����زة
األم���ن���ي���ة
األج����ه����زة
األم���ن���ي���ة
األج����ه����زة
األم���ن���ي���ة
األج����ه����زة
األم���ن���ي���ة
األج����ه����زة
األم���ن���ي���ة
األج����ه����زة
األم���ن���ي���ة
األج����ه����زة
األم���ن���ي���ة
األج����ه����زة
األم���ن���ي���ة
األج����ه����زة
األم���ن���ي���ة
األج����ه����زة
األم���ن���ي���ة
األج����ه����زة
األم���ن���ي���ة
األج����ه����زة
األم���ن���ي���ة
وزارة
االتصاالت
السودانيــة
األج����ه����زة
األم���ن���ي���ة
مجهويل الهوية

%
بالنسبة
لإلجمايل
26%
6%
0.9%
16%
24%
1.8%
0.9%
1.8%
10.7%
1.8%
2.6%
0.9%
3.5%
0.9%
0.9%
100%

مداهم�ة صحيفة أل�وان ومص�ادرة أح�د أعدادها
وإغالقها من قبل جهازي املخابرات واألمن الوطني
بتاري�خ  11/1/2012ق�ام جه�از املخاب�رات واألم�ن
الوطن�ي الس�وداني بمداهم�ة مكات�ب الصحيف�ة
اليومي�ة الخاص�ة «أل�وان» ومص�ادرة نس�خ عدده�ا

الص�ادر .ول�م تق�دم الس�لطات أي تربي�ر إلغلاق
الصحيف�ة ،ولك�ن الصحيف�ة كانت ق�د نرشت عدة
مق�االت دعم�ت فيها حس�ن الرتاب�ي ،رئيس حزب
املؤتمر الش�عبي املعارض ال�ذي يصدر صحيفة «رأي
الشعب» ،والتي تم إغالقها قبل أسبوعني .ويف اليوم
الت�ايل ،بتاري�خ  12/1/2012ق�ام جه�از املخاب�رات
واألمن الوطني الس�وداني بإغالق الصحيفة اليومية
الخاص�ة «أل�وان .وق�ال رئي�س تحري�ر الصحيف�ة،
حسني خوجيل ،لوكالة «رويرتز» إن مسؤوال من جهاز
املخاب�رات واألم�ن الوطني اتصل ب�ه هاتفيا وأخربه
بقرار إغالق الصحيفة ومصادرة ممتلكاتها.
إيق�اف صحيف�ة التيار ع�ن الصدور بق�رار من
األجهزة األمنية
بتاري�خ  22/2/2012أصدر جهاز األمن قرار ًا بإيقاف
ص�دور صحيفة «التيار» اليومية وذلك بعد أن تمت
مصادرة عدد الصحفية يوم اإلثنني  19فرباير من الشهر
الجاري بزعم اتخاذ إجراءات قانونية بينما السبب
الحقيق�ي يرج�ع لنرشه�ا لترصيحات ناق�دة لنظام
البشري عىل لسان املعارض البارز حسن الرتابي ،وقد
عادت الصحيفة للصدور مجدد ُا بعد صفقة مع جهاز
األم�ن والقبول بالرشوط التي اشترطها جهاز األمن.

وبع�د رف�ض صحيف�ة «الجري�دة» الس�ودانية وقف
نرش مق�ال افتتاحي يتضمن «انتق�ادات» للحكومة
الس�ودانية ،ص�ادرت عن�ارص أجهزة االس�تخبارات
الس�ودانية أع�داد الصحيفة مرة أخرى ي�وم الثالثاء
 27م�ارس/آذار .وأوض�ح رئي�س تحري�ر «الجريدة»
عثم�ان ش�نقر يف حدي�ث إىل الوكال�ة الفرنس�ية أن
أجه�زة األمن «أمرتنا هاتفيا بمن�ع أحد املحررين من
الكتابة» .وأضاف «لقد رفضنا .ولهذا الس�بب منعوا
توزيع الصحيفة».
منع صدور صحيفة امليدان
بتاري�خ  20/5/2012قام�ت الس�لطات الس�ودانية
بمن�ع ص�دور العدد رق�م  2515م�ن صحيف�ة امليدان
املعارضة والتي أسسها الحزب الشيوعي املعارض.
كما منعت األجهزة األمني�ة مرة أخرى صدور أعداد
م�ن الصحيف�ة أي�ام الخمي�س  14و 17و19/6/2012
امت�دادا ومواصل�ة لحمل�ة مص�ادرة ومن�ع ص�دور
الصحيفة (أمني ًا) منذ اليوم الثالث من مايو .2012
اعتق�ال الصحفي فيصل محم�د صالح من قبل
جهاز األمن واملخابرات الوطني
بتاري�خ  8/5/2012اعتق�ل عن�ارص من جه�از األمن
واملخاب�رات الوطن�ي الس�وداني الصحف�ي فيص�ل
محم�د صال�ح إث�ر اقتحامه�ا ملنزل�ه يف الخرط�وم
واقت�ادوه إىل م�كان مجهول .وينشر الصحفي صالح
مق�االت يف ع�دة صح�ف مس�تقلة معارض�ة .ول�م
يعل�ن جه�از األم�ن واملخاب�رات الوطن�ي الس�وداني
ع�ن أي معلوم�ات ح�ول م�كان وج�ود الصحف�ي أو
وضع�ه الصحف�ي أو ظ�روف اعتقال�ه ،كم�ا منعت�ه
من رؤي�ة أفراد أرست�ه أو االس�تعانة بمحامي .وكان
وجه انتق�ادات متك�ررة للحكومة بش�أن
صال�ح ق�د ّ
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مصادرة أح�د أعداد صحيفة الجري�دة من قبل
األمن الوطني بعد اقتحام مقرها
بتاري�خ  29/1/2012قام�ت الس�لطات الس�ودانية
بمص�ادرة عدد صحيف�ة «الجريدة» الس�ودانية دون
إبداء أي أسباب .وكانت عنارص أمنية قد اقتحمت
مق�ر الصحيف�ة يف منتص�ف اللي�ل وص�ادرت العدد
بأكمله بعد طباعته بهدف إلحاق أكرب خسائر ممكنة
بالنارش ,ويعد هذا ه�و العدد األول من الصحيفة بعد
حظر استمر أربعة أشهر .وقال رئيس تحرير صحيفة
(الجري�دة) عثم�ان ش�نقر أن ق�وات األم�ن منع�ت
الصحيف�ة من الص�دور ,وأكد أن (الجريدة) س�تحتج

عىل هذا اإلجراء ألن األمن لم يذكر أي أس�باب وراء
هذا الترصف القمعي.

حرية تحت الهراوات
س�جلها يف مجال حقوق اإلنس�ان وحري�ة الصحافة.
وس�بق لجهاز األمن بتاريخ  ،25/4/2012أن استدعى
جه�از الصحف�ي صال�ح للتحقي�ق مع�ه بع�د أن أدىل
بتعليق�ات ناق�دة عبر مقابل�ة أجرته�ا مع�ه قن�اة
<الجزي�رة> بخص�وص الرئي�س عم�ر البشير .كما
وج�ه جهاز األمن تحذير ًا لصالح بأن يكون حذر ًا عند
تحدثه مع وسائل اإلعالم األجنبية.
وقال صالح يف رسالته أيض ًا إن جهاز األمن واملخابرات
الوطني الس�وداني طالبه بالحضور إىل مكتب األمن
يوميا الس�تجوابه .وقال إن�ه توقف عن الذهاب ألن
بعض جلسات التحقيق التي كان مخطط عقدها لم
تجري أبد ًا.
اعتقال مراسل فرانس برس سايمون مارتييل
بتاري�خ  4/6/2012اعتقل�ت عن�ارص م�ن األم�ن
الس�وداني مراس�ل وكال�ة فران�س ب�رس «س�ايمون
مارتييل» وهو بريطاني الجنس�ية خلال حديثه مع
طلاب والتق�اط ص�ور له�م داخ�ل ح�رم الجامعة يف
وسط العاصمة الس�ودانية حيث وقعت مصادمات
بين رشط�ة مكافح�ة الش�غب ومتظاهري�ن كان�وا
ينددون بغالء املعيش�ة .وبتاري�خ  5/6/2012أطلقت
السلطات الس�ودانية رساح «مارتييل» بعد  12ساعة
عىل اعتقاله.
اعتقال الصحفيتني سلمى الورداني ومها السنويس
بتاريخ  21/6/2012اعتقلت السلطات السودانية
الصحفي�ة س�لمى الورداني ،وهي مراس�لة صحفية
مرصية لشؤون األعمال تعمل مع وكالة «بلومربغ»
وش�اركت يف تأس�يس املوق�ع اإللكرتون�ي املرصي
لألخب�ار اليومي�ة «أه�رام أونالي�ن» ،والصحفي�ة
مدونة س�ودانية ومس�اهمة
مه�ا الس�نويس ،وه�ي َّ
يف املوق�ع اإلعالم�ي «غلوب�ال فويس�ز أونالي�ن»،
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وذلك بينم�ا كانت الصحفيت�ان تغطيان احتجاج ًا
أم�ام جامعة الخرط�وم ،وفق ًا لتقاري�ر األنباء .وقد
اقتدي�ت الصحفيتان إىل مكت�ب جهاز املخابرات
واألمن الوطني.وقد أفرجت الس�لطات عن سلمى
الوردان�ي بع�د خمس س�اعات على اعتقالها ،كما
أفرج�ت ع�ن مه�ا الس�نويس قب�ل ذل�ك ،حس�ب
تقارير األنباء .ومنذ ذلك الوقت أبقت السلطات
الصحفي�ة الورداني قيد اإلقامة الجربية وأرس�لت
بطاقته�ا الصحفي�ة إىل وزارة اإلعالم إلصدار قرار
بش�أن طردها من البالد .وق�د توجهت الورداني يف
 26حزيران/يوني�و ،إىل املرك�ز الصحف�ي م�ن أجل
تجدي�د أوراق اعتمادها الصحفي�ة ،ولكن بدال من
أن تحص�ل على التجديد ت�م إبالغها بق�رار طردها
الف�وري من البالد ،ورافقه�ا عنارص من جهاز األمن
إىل مط�ار الخرط�وم.
منع توزيع أحد أعداد صحيفة االنتباهة
بتاري�خ  4/6/2012أعل�ن رئي�س مجل�س إدارة
صحيف�ة «االنتباه�ة» اليومي�ة أن جه�از األم�ن
الس�وداني منع الصحيفة م�ن توزيع عدد الصحيفة
بس�بب انتقادها الوضع الس�يايس يف البالد وخطة
الحكوم�ة لرف�ع الدع�م ع�ن املحروق�ات .وتعتبر
صحيف�ة «االنتباه�ة» م�ن أكثر الصح�ف توزيع�ا
يف الس�ودان ومع�روف عنه�ا أنه�ا كان�ت مس�اندة
النفص�ال جنوب الس�ودان الذي ح�دث يف تموز/
يوليو املايض.
وق�ال الطي�ب مصطف�ى رئي�س مجل�س إدارة
«االنتباه�ة» يف ترصي�ح لـ�ه أن�ه «بع�د االنتهاء من
طباع�ة ع�دد االثنني حضر إىل املطبع�ة ضابط من
جهاز األمن ،وقال بأنه لن يكون بإمكاننا توزيع عدد
اإلثنين بس�بب مق�ال كتبت�ه انتقدت في�ه الوضع
السيايس يف البالد ،وخطوة الحكومة لرفع الدعم عن
املحروقات».

اعتقال الصحفي طالل سعد من قبل جهاز األمن
واملخابرات الوطني
بتاري�خ  22/6/2012ق�ام عن�ارص مس�لحون تابعون
لجه�از األمن واملخاب�رات الوطن�ي بمداهمة مكتب
وكالة األنباء الفرنس�ية يف الخرطوم ،حسبما أفادت
الوكال�ة .واعتقلوا الصحفي املحيل طالل س�عد الذي
ً
مراسلا مع
يعم�ل مع الوكالة بدوام جزئي كما يعمل
الصحيفة اليومية املحلية «التيار».
وكان الصحفي قد التقط صور ًا لتظاهرات يف مدينة
قريبة وجلبها إىل الوكالة ،حس�ب م�ا أفادت وكالة
األنب�اء الفرنس�ية .ووجه عمالء جه�از األمن تحذير ًا
للوكال�ة بح�ذف الص�ور الت�ي التقطه�ا طالل س�عد
وإال فإنه�م س�يحطمون أجه�زة الكمبيوت�ر املوجودة
يف مكتب الوكالة .،وقد رفع املوظفون ش�كوى بشأن
هذه الواقعة .وظل طالل س�عد محتجز ًا ملدة  24ساعة
تقريب� ًا ،وفق� ًا ملعلوم�ات على موق�ع تويتر نرشه�ا
املراس�ل الصحف�ي إي�ان تيمربلي�ك ال�ذي يعمل مع
وكالة األنباء الفرنسية يف الخرطوم.

منع صحيفتي املشهد اآلن وآخر لحظة من الصدور
بتاري�خ  26/11/2012منع�ت س�لطات األم�ن
الس�ودانية صحيفتين يوميتين من الص�دور وهما
صحيف�ة «املش�هد اآلن» و»آخ�ر لحظ�ة» بس�بب
نرشهم�ا أخب�ارا ع�ن «تح�رك يه�دف إىل زعزع�ة
االس�تقرار يف البالد واعتقل يف إطاره عدد من ضباط
الجي�ش الس�ودان وجه�از األمن واملخاب�رات» ،وفق
م�ا قالت�ه الحكومة الس�ودانية .وقال جم�ال عنقره
رئي�س تحري�ر صحيف�ة «املش�هد اآلن» التي بدأت
يف الص�دور قب�ل أس�بوعني فق�ط إن «كل النس�خ
الت�ي طبعت م�ن عدد االثنين تم�ت مصادرتها».
وأضاف عنقره يف حدي�ث إىل وكالة «فرانس برس»
أن�ه «يتوق�ع أن يكون األمر بس�بب نشر الصحيفة
واثنتين أخريين خبرا أن مئ�ة مح�ام كون�وا هيئة
للدف�اع عن صلاح ق�وش ،لكنهم ل�م يعلم�وه بذلك
بص�ورة رس�مية» .وق�وش ه�و م�ن بني ثالث�ة عرش
ش�خصا قال�ت الحكوم�ة الس�ودانية إنه�ا أوقفتهم
بس�بب «املؤام�رة» .وأعلن وزير اإلعالم الس�وداني
أحم�د بالل أن «صالح قوش هو أبرز ضباط الجيش
واألمن الذين تم اعتقالهم وكانوا يستهدفون استقرار
الدولة وقيادات فيها».

255

السودان

مصادرة أحد أعداد مجلة األهرام العربي
بتاري�خ  8/9/2012ص�ادرت الس�لطات الس�ودانية
ع�دد مجلة األه�رام العربي ،بس�بب تحقيق صحفي
حول «س�مارسة الس�وق العربي» .وكان�ت الجهات
السودانية املختصة قد قامت بمصادرة عدد األسبوع
م�ن مجل�ة أأله�رام العربي رق�م  ،807ومن�ع توزيعها
بالخرط�وم ،على خلفي�ة تحقي�ق صحف�ي يتن�اول
ش�هادات الهاربني من جحيم تجارة الرقيق والفارين
من مافيا السمارسة الذين يقومون باصطياد الشباب
الس�ودانيني القادمين م�ن الخرطوم حاملين آمالهم
وأحالمهم يف الس�فر عبر القاه�رة إىل ليبيا للعيش يف
س�عادة ودع�ة حس�بما وصفها له�م األف�راد التابعني
لش�بكات االتجار بالبرش املوجودين وسط العاصمة
الس�ودانية الخرط�وم .وتن�اول التحقي�ق الصحف�ي

مقابلة بعض الشباب السوداني العائد من ليبيا هر ًبا
من جحيم العصابات الليبية ،حيث يرشب الشباب
مجبوري�ن املي�اه املخلوط�ة بالجازولين ،والتي يقوم
الليبيون عن عمد بخلطها بالجازولني حتى ال يرشبوا
منه�ا كثير ًا ،فكان�وا يرشب�ون منها حت�ى ال يموتون
عطش� ًا رغم األرضار الجس�دية الجسيمة التي تلحق
به�م ج�راء ذل�ك .ورسدت األه�رام العرب�ي تفاصيل
رحلة العذاب التي يتعرض لها الش�باب الس�وداني,
بداي�ة من الس�وق العربي بالخرط�وم إىل حي العتبة
بقل�ب القاهرة ،ثم إىل الس�لوم عىل الحدود مع ليبيا،
مرورا عرب حقول األلغام ,وما يتعرض له الش�باب من
مخاطر وعقبات.

حرية تحت الهراوات
أم�ا رئيس تحري�ر صحيف�ة «آخر لحظ�ة» مصطفى
أب�و العزائم فقال لـ»فرانس برس» أنه «عند الس�اعة
الثاني�ة م�ن صب�اح ي�وم اإلثنين ،وبع�د أن طبعن�ا
جزءا من نس�خ ع�دد اإلثنني حرض ضاب�ط من جهاز
األم�ن وأوقف طباعة الصحيفة وصادر النس�خ التي
طبع�ت» .وأض�اف« :قال�وا يل الحق�ا إن هذا حدث
بسبب نرشنا أخبارا عن املحاولة التخريبية».
اعتقال الصحفيين األريرتيني عبدالله محمود
وهارون آدم
اعتق�ل الصحفي�ان اإلريرتي�ان عب�دا لل�ه محم�ود
وه�ارون آدم بتاري�خ  24/12/2012م�ن قب�ل أجه�زة
االس�تخبارات الس�ودانية يف الخرط�وم وق�د ورد يف
ترصي�ح للمعارض�ة اإلريرتي�ة بأن عملاء يف أجهزة
االس�تخبارات الس�ودانية اتصل�وا بالصحافيين
الس�تدعائهما إىل مقاره�م لكن الصحافيين لم يعودا
من�ذ ذل�ك الوق�ت وهاتفيهما غير مش�غلني .وتقيم
مجموع�ات م�ن املعارض�ة األريرتي�ة يف املنف�ى يف
السودان.

الســودان:
الدولة العربية األوىل
يف مصادرة الصحف
بعـد الطبـع
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سوريا :
تش�كل انتهاكات الحريات اإلعالمية مسألة يومية
وروتيني�ة يف س�وريا .منذ ان�دالع األعمال املس�لحة
فيها.
7

فقد شهد العام  2012انتهاكات جسيمة وكثرية العدد
يف س�ائر املناطق الس�ورية ،وهي انتهاكات ترتكب
م�ن قبل أطراف النزاع كلها س�واء الطرف الحكومي
أم الجماعات وامليليشيات املسلحة.
وق�د ش�ملت ه�ذه االنته�اكات إعالميني س�وريني
وأجانب ،كما شملت إعالميني وصحفيني يمتهنون
العم�ل الصحف�ي واإلعالم�ي وآخري�ن يعرف�ون
(باملواطن الصحفي) وقد رصدت الش�بكة سائر هذه
االنتهاكات ولكنها ليست معنية إال بإبراز تلك التي
طالت اإلعالميني الذين يمتهن�ون العمل اإلعالمي
سواء أكانوا سوريني أم أجانب.
والحظت الشبكة أن رصد االنتهاكات التي ترتكبها
الجماع�ة املس�لحة يف س�وريا أس�هل م�ن تل�ك التي
( )7االنته�اكات املنش�ورة ال يمك�ن الج�زم بأنه�ا كل م�ا ح�دث
وارتك�ب بح�ق اإلعالميين يف س�وريا ،وه�و م�ا اس�تطاع
باحث�و ش�بكة «س�ند» رصده�ا س�واء م�ن خلال اتصاالته�م
أو م�ا نشر يف اإلعلام أو التقاري�ر اإلقليمي�ة والدولي�ة.

ترتكبه�ا قوات النظام بس�بب خربة ق�وات النظام
عىل إخفاء ما تقرتفه من انتهاكات.
نوع
االنتهاك

عدد
مرات
تكراره

اعتقال

21

مقتل

39

إصابة بجروح

18

الحرمان من محاكمة عادلة
حجب مواقع

3
2

قرصنة إلكرتونية

5

إستهداف بالقتل

4

مضايقة
مصادرة معدات العمل

1
1

احتجاز حرية

9

املجموع

3
18
2
3

136

األجهزة األمنية
قوات موالية
الجيش النظامي
الجيش النظامي
األجهزة األمنية 28.6%
املعارضة املسلحة
الجيش النظامي
13.2%
املعارضة املسلحة
النيابة العسكرية 2.2%
السلطات السورية 1.5%
معارضني
3.7%
الجيش اإللكرتوني
الجيش النظامي
3%
مجهولون
مجموعة مسلحة
السلطات السورية 1%
السلطات السورية 1%
السلطات السورية
6.6%
معارضة مسلحة
املعارضة املسلحة
4.5%
الجيش النظامي
األجهزة األمنية 2.2%
املعارضة املسلحة 13.2%
مجهول الهوية 1.5%
السلطات السورية 2.2%
15.5%

100%

ويبني الجدول السابق عدد االنتهاكات التي قامت
الشبكة برصدها بالنسبة إىل أشكالها وأنواعها.
وكم�ا ذك�ر يف الج�دول ،ف�إن انته�اكات الحري�ات
اإلعالمي�ة التي وقعت يف العام  2012هي انتهاكات
جس�يمة م�ن قبي�ل القت�ل ،والتعذي�ب ،والحرم�ان
التعس�في أو غير القانون�ي م�ن الحري�ة واملعامل�ة
املهين�ة واالختفاء القرسي .وفيم�ا يأتي عرض ألبرز

وأصي�ب حام�د كوس�كون بج�راح ج�راء ذل�ك .وقد
أحجمت السلطات السورية عىل نرش أية معلومات
ح�ول اختفاء هذي�ن الصحفيني عقب س�ؤال وجهه
مس�ؤولون أت�راك حول م�كان وجودهم�ا .وقد جرى
اإلف�راج عنهم�ا وتأمين عودتهم�ا إىل تركي�ا بتاريخ
 13/5/2012بعد وساطة إيرانية لدى النظام السوري
من أجل إطالق رساحهما.
وق�د تبين بحس�ب املعلوم�ات التي نشرت عقب
اإلفراج عنهما أنهما استمرا طيلة الشهرين محتجزين
يف أحد الس�جون الس�ورية يف العاصمة دمش�ق .وقد
أوض�ح الصحف�ي آدم أوزك�وزي أنه وض�ع يف زنزانة
صغرية بمف�رده ملدة أيام ،كما جرى تصويب بندقية
إىل رأس�ه وأنه كان خالل األيام ال�ـ ( )11من اختفائه
يف خ�وف مس�تمر م�ن امل�وت وأن مس�احة الزنزان�ة
الت�ي احتجزا فيها أليام بعد اعتقالهما كانت مرت ًا يف
مرتي�ن وأنها كانت تحت األرض وأنهما كانا ينامان
عىل األرض.
اختفاء قرسي ًا ،وتعذيب ًا ومعاملة ال
تشكل هذه الحالة
ً
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اعتداء عىل مقار
إعالميـــــــة
إعتداء بالرضب
اختطاف
اختفاء
ترحيل

6

الجهة
املسؤولة

%
بالنسبة
لإلجمايل

االنتهاكات التي قامت ش�بكة املدافعني عن حرية
اإلعالم يف العالم العربي برصدها:
اختف�اء الصحفيين الرتكيين آدم أوز ك�وزي
وحامد كوسكون يف مدينة إدلب
تع�رض الصحفي�ان الرتكي�ان آدم أوزك�وزي وحامد
كوسكون اللذان يعمالن يف صحيفة (ميليت) اليومية
إىل اعتقال ،وذلك يف مدنية إدلب بتاريخ 9/3/2012
ويف تفاصي�ل الحادث�ة كم�ا رصدتها الش�بكة ،تبني
أن الصحفيين اعتقال عىل ي�د عنارص مؤيدة للنظام
الس�وري يف إحدى القرى التابع�ة ملدنية إدلب ،وأن
ه�ذه العن�ارص س�لمتهما إىل جه�از االس�تخبارات
الس�وري بتاري�خ  .15/3/2012وق�د تعرض�ا ـ عىل ما
يبدو ـ إىل التعذيب.

حرية تحت الهراوات
إنس�انية وحرمان ًا غري مرشوع من الحرية .وبالنتيجة
انتهاك ًا جسيم ًا لحرية اإلعالم ولسالمة اإلعالميني.
تعذيب الصحفي رودي عثمان واعتقاله
اعتقل�ت قوات األمن الس�ورية بتاريخ 15/3/2012
الصحف�ي الس�وري رودي عثم�ان يف ش�ارع الحم�را
بدمش�ق ،وقد قامت قوات الرشطة السورية برضبه
عق�ب اعتقال�ه وج�اء اعتقال�ه بمناس�بة تغطيت�ه
لتظاهرة احتفالية بالذكرى الس�نوية األوىل الندالع
االحتجاجات يف سوريا.
لقد أكد الصحفي عامر مطر ،وهو من أصدقاء رودي
عثم�ان ،أن الس�لطات الس�ورية عق�ب اعتقاله�ا
لعثمان أثناء تغطيته الحتجاجات يف شارع الحمراء
بدمش�ق ،تكتمت عىل مكان وجوده ولم تكش�ف أية
معلوم�ات بش�أن ذل�ك ،وال بش�أن وضع�ه القانون�ي
وظروف احتجازه.
يع�د رودي عثم�ان م�ن الصحفيين الس�وريني
العاملين مع أكرث من مؤسس�ة إعالمي�ة منها (نرشة
س�وبارو اإلعالمي�ة) وموق�ع (س�وريات م�ن أج�ل
التنمي�ة) وقد أكد عثمان يف ش�هادة له أرس�لها إىل
مرك�ز الدفاع ع�ن الحري�ات اإلعالمي�ة والثقافية
«سكايز» أنه تعرض لتعذيب شديد أثناء اعتقاله،
وخ�رجبع�د()12يوم� ًام�ناعتقال�ه.
قت�ل الصحفيني الربيطانيني م�ن أصل جزائري
وليد بودنية ووس�يم لعزازي�ة بالقرب من بلدة
دركوش بمحافظة إدلب
قام�ت الق�وات الس�ورية بقت�ل الصحفيين
الربيطانيين من أصل جزائري وليد بودينية ووس�يم
لعزازي�ة بتاري�خ  26/3/2012يف مدين�ة درك�وش
بمحافظة إدلب اللذي�ن كانا يقومان بإعداد برنامج
حول االحتجاجات يف سوريا.
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مقتل املصور اللبناني عيل ش�عبان عىل الحدود
اللبنانية  -السورية
تع�رض مص�ور تلفزيون الجدي�د اللبناني الجنس�ية
علي ش�عبان بتاري�خ  9/4/2012إىل إطلاق نار عىل
الح�دود اللبنانية الس�ورية من الناحية الس�ورية يف
وادي خال�د ،م�ا أدى إىل إصابت�ه بطلق ن�اري أودى
بحياته ،وقد أكد الصحفي حسين خريس الذي كان
مرافق� ًا للمص�ور عىل ش�عبان يف س�يارته ويعمل معه
يف إع�داد التقري�ر الصحفي حول قضاي�ا األمن عىل
املنطق�ة الحدودي�ة ،أن النريان ج�اءت من الجانب
السوري.
ويف تفاصيل الحادثة كما وضعها الصحفي خريس ،أن
س�يارة تلفزيون الجديد الت�ي كانا بداخلها تعرضت
ألكرث من ( )40رصاصة ،وأن تواصل إطالق الرصاص
أدى إىل تأخر وصول سيارة اإلسعاف.
ولم تكشف التحقيقات عن الجهة املتورطة بارتكاب
ه�ذا االعت�داء رغم أن رئي�س الوزراء اللبناني أش�ار
على موق�ع تويرت أن إطلاق الرصاص ج�اء من قبل
جماع�ات إرهابي�ة مس�لحة يف األرايض اللبناني�ة،
بينما ادعى مفوض الحكومة اللبنانية لدى املحكمة
العس�كرية عىل عنارص م�ن الجيش الس�وري عقب
تحقيق قام به النائب العام التمييزي.
على أي ح�ال ،ف�إن هذه الحال�ة تؤكد على وجوب
حماي�ة الصحفيين أثن�اء النزاع�ات املس�لحة
واالضطراب�ات وضم�ان سلامتهم وحمايته�م ،وأن
هناك تقصري ًا عىل األقل يف هذا املجال.
مقتل املصور الصحفي س�مري ش�لب الش�ام يف
مدينة حمص
تع�رض املصور الصحفي س�مري ش�لب الش�ام البالغ
م�ن العم�ر ( )26عام�ا ,وال�ذي يعم�ل لصالح ش�بكة

ش�ام اإلخباري�ة إىل قذيف�ة أثناء تغطيت�ه ألحداث
القرابي�ص وجورة الش�ياح يف مدينة حم�ص وقيامه
بتصوير قصف املنطقة املحيطة باملستشفى الوطني
بمدين�ة حم�ص ,وق�د أدت القذيف�ة إىل مقتله بعد
نصف ساعة من إصابته.
ويف تفاصي�ل الح�ادث ,أورد التقري�ر أن املص�ور
الصحفي ش�لب الش�ام أصيب بقذيفة هاون ,وقتل
بعد نصف س�اعة م�ن نزيفه على األرض لعدم قدرة
أه�ايل الح�ي عىل س�حبه بس�بب إطلاق الرصاص
بالرشاشات من دبابة متمركزة قرب مكان سقوطه.
وق�د قتل ش�لب الش�ام بتاري�خ  14/4/2012وجرى
دفن�ه يف الي�وم ذات�ه يف مدين�ة حم�ص ,وقد نرشت
صورت�ه وه�و ميت يف العدي�د من املواق�ع اإلخبارية
واإللكرتونية.

احتج�از الصحفي كلس�تد كافلكنت�ي الربازييل
الجنسية وتعذيبه بطريقة وحشية
ق�ام الجيش الس�وري بتاري�خ  19/5/2012باحتجاز
الصحف�ي الربازيلي كلس�تد كافلكنت�ي ,واس�تمر
باحتجازه التعسفي وغري القانوني مدة ستة أيام.
وكان الصحفي كلس�تد الذي يعمل يف مجلة إيستوي
الربازيلية ,قد دخل سوريا بشكل قانوني بعد حصوله
عىل تأشرية دخول رسمية ,وذلك إلجراء تحقيق حول
ظروف معيشة سكان حمص.

خض�ع الصحف�ي كلس�تد أثن�اء احتج�ازه يف مرك�ز
الرشط�ة إىل تعذي�ب ,فق�د ج�رى تقيي�د معصمي�ه
وخضع الس�تجواب موجز ,وعند س�ؤال األمن له عن
أس�باب وجوده أجابهم بأنه يؤدي واجبه املهني وأنه
دخل بتأشيرة دخول رسمية ,كما رفض طلبه بإجراء
اتص�ال خارجي ,وبعدها قام رشطي بتهديده بأنه إن
ل�م يوقع عىل الورق�ة البيضاء الت�ي وضعها الرشطي
أمامه فس�يحرق عينيه وأخرج سيجارة من جيبه ,وملا
رفض كلستد الطلب ,قام الرشطي بإشعال السيجارة
وأطفأها عىل وجه كلستد بالقرب من عينه ,فما كان
منه إال أن امتثل ووقع.
ويف الي�وم التايل ,جرى نقل كلس�تد إىل س�جن حيث
احتج�ز يف زنزان�ة مع ( )20ش�خصا ,واس�تمر يف هذه
الزنزانة حتى  25/5/2012حيث جرى إخالء س�بيله
بعد اقتياده من السجن إىل دمشق.
اختط�اف اإلعالم�ي محم�د الس�عيد مق�دم
الربامج يف التلفزيون السوري الرسمي
تع�رض مقدم الربام�ج يف التلفزيون الس�وري محمد
الس�عيد بتاري�خ  19/7/2012إىل االختطاف من قبل
مجهولين يف منطق�ة جدي�دة عرط�وز بدمش�ق .وقد
نرشت وكالة األنباء الفرنسية خربا بثته وسائل إعالم
مختلفة ج�اء فيه أن جبهة النصرة تبنت اختطاف
السعيد وقتله.
وقد جاء يف البيان الذي كان يتضمن صورة لإلعالمي
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تكش�ف ه�ذه الحال�ة ع�ن ع�دم مراع�اة مقتضيات
حماي�ة الصحفيني وسلامتهم من قبل ط�ريف النزاع,
خاص�ة الق�وات النظامي�ة الت�ي ل�م توق�ف إطالق
النيران لتمكين الناس من إس�عاف ش�لب الش�ام,
وه�ي حالة كثريا ما تتكرر أثناء الطوارئ والنزاعات
املسلحة.

ويف تفاصي�ل الواقع�ة أن الصحفي كلس�تد وصل إىل
دمش�ق بتاري�خ  ,19/5/2012ث�م اس�تقل الباص إىل
حم�ص ,ويف الس�اعة الثالث�ة ظه�را ,وص�ل كلس�تد
حمص وأس�تقل س�يارة أجرة إىل وسط مدينة حمص
ولكن الجيش الس�وري أوقف الس�يارة ,وق�ام الجنود
باقتياده إىل املركز األمني.

حرية تحت الهراوات
املختط�ف وهو متكئ عىل الحائط ومكتوف اليدين,
أن�ه من فض�ل الله تع�اىل على املجاهدي�ن يف جبهة
النرصة تمكن أبطال الغوطة الغربية من أرس الشبيح
اإلعالمي محمد السعيد وتم قتله بعد التحقيق معه.
إن اختط�اف اإلعالم�ي محمد الس�عيد واختفاءه
دون أن يظه�ر ل�ه أث�ر ,يش�كل انته�اكا لحق�ه يف
السلامة البدني�ة ,ولحق�ه يف الحي�اة ,كم�ا يع�د
انته�اكا جس�يما لحري�ة اإلعلام ,ويدل�ل على
حج�م االنته�اكات املرتكبة بح�ق اإلعالميني بما
فيه�ا تل�ك الت�ي يقرتفها املس�لحون وميليش�يات
جبه�ة النصرة ,فالقت�ل واالختطاف ال�ذي ينال
اإلعالميين يف س�وريا ـ كم�ا اتض�ح للش�بكة ـ
مص�دره أط�راف الن�زاع جميعهم ,ولهذا الس�بب
تؤكد الش�بكة على موقف القان�ون الدويل الذي
يجع�ل امليليش�يات املس�لحة وأفراده�ا مس�ؤولني
ع�ن انته�اكات حق�وق جس�يمة أس�وة بأف�راد
الق�وات النظامي�ة.

اغتيال الصحفي عيل عباس رئيس دائرة األخبار
الداخلية يف وكالة األنباء السورية
قام�ت مجموعة من املس�لحني بتاري�خ 11/8/2012
باغتي�ال الصحفي علي عباس رئيس دائ�رة األخبار
الداخلي�ة يف وكالة األنباء الس�ورية (س�انا) يف مكان
إقامت�ه يف جديدة عرط�وز بريف دمش�ق ,وقد أطلق
املسلحون الرصاصة عليه يف منزله فأردوه قتيال ,وقد
شيع جثمانه يوم  12/8/2012بمدستا.
تندرج حادثة اغتيال الصحفي عباس ضمن سلس�لة
االغتي�االت التي تس�تهدف اإلعالميني يف س�وريا,
والت�ي تنفذه�ا الجماعات املس�لحة أس�وة بالقوات
النظامية.
وت�رى ش�بكة املدافعني ع�ن حرية اإلعلام يف العالم
العرب�ي «س�ند» ب�أن اتس�اع اس�تهداف اإلعالميني
العاملني يف مؤسس�ات إعالمية مملوكة للحكومة من
قبل امليليش�يات املس�لحة يدل عىل سياس�ة تصفية
متعم�دة ال تقترص عىل الجهات الرس�مية فحس�ب,
ولكنه�ا ترتك�ب كذل�ك م�ن الجماع�ات املس�لحة
الت�ي يب�دو أنها تتعام�ل مع اإلعالميين العاملني يف
مؤسسات حكومية كأهداف عسكرية مرشوعة ,وهو
أمر محظور باملطلق يف القانون الدويل.

اغتيال املصور الصحفي إحسان البني بريف دمشق
قامت مجموعة مسلحة بتاريخ  12/7/2012باغتيال
املصور الصحفي إحس�ان البني البالغ من العمر ()54
عام�ا ,وال�ذي يعم�ل ل�دى صحيف�ة الث�ورة اململوكة
م�ن الحكومة الس�ورية ,وذلك أثن�اء ذهابه من عمله
إىل منزل�ه يف منطق�ة داريا بريف دمش�ق ,وقد جرى
تش�ييع جثمان الصحفي البني يف مس�جد الحسن يف
منطقة امليدان بدمشق.

وتؤكد الش�بكة يف هذا الس�ياق عىل أنها تدين سائر
االنتهاكات للحريات اإلعالمية ,س�واء ارتكبت من
جهات حكومية أم من جهات غري حكومية.

يعك�س إغتي�ال البن�ي واق�ع اإلعالميني يف س�وريا,
وم�ا يتعرضون ل�ه من انتهاكات جس�يمة بمناس�بة
ممارس�تهم ألعماله�م .وهو يس�لط الض�وء عىل عدم
احترام أط�راف الن�زاع للمب�ادئ واملعايير الدولي�ة
واجبة اإلتباع يف مجال حماية اإلعالميني والحريات
اإلعالمية.

اختط�اف فري�ق قن�اة اإلخباري�ة الس�ورية يف
منطقة تل منني بريف دمشق
قام�ت مجموع�ة مس�لحة بتاري�خ 10/8/2012
باختطاف فريق قناة اإلخبارية السورية املؤلف من:
املراس�لة الصحفي�ة ي�ارا صالح ,واملص�ور عبود طرية,
ومس�اعد املصور حس�ام أبو يحيى ,والس�ائق حس�ام
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عم�اد ,وق�د وقع�ت عملي�ة االختط�اف يف منطق�ة
تل منني بريف دمش�ق ,أثن�اء قيام الفري�ق بتغطية
األحداث الجارية يف املنطقة.
وق�د دل�ت مقاطع نشرت على اليوتي�وب بتاريخ
 12/8/2012عىل أن الصحفيني املختطفني موجودين
مع شخص يرتدي بزة عسكرية وتفيد أنباء احتجازهم
لدى الجيش السوري الحر ,وقد جرى تحديد الفريق
املختط�ف بتاري�خ  ,16/8/2012وج�رى نرش مقاطع
تؤكد تحريرهم من مختطفيهم.
والالف�ت يف اختط�اف فري�ق قن�اة اإلخباري�ة أن
الخاطفين والجه�ات املتحالفة معهم ب�ررت عملية
االختطاف بأن الصحفيني املخطوفني كانوا يرافقون
القوات النظاميني كمراس�لني حربيين ,وهي مجرد
ذريعة لتربير هذا السلوك غري املقبول والذي ينطوي
عىل انتهاك جسيم للحريات اإلعالمية.

تفجير مقر قن�اة اإلخباري�ة الس�ورية بريف
دمشق ومقتل سبعة من العاملني يف القناة
نف�ذ عن�ارص م�ن الجي�ش الس�وري الح�ر بتاري�خ
 27/6/2012هجوما عىل مقر قناة اإلخبارية السورية
الواق�ع يف خ�ان الش�يخ بري�ف دمش�ق ,وق�د أفىض
الهجوم إىل مقتل ثالثة إعالميني هم :سامي أبوأمني,
وزيد كحل ,ومحمد ش�مة ,وأربعة م�ن حراس املبنى,
كم�ا قام�ت املجموع�ات املس�لحة برسق�ة األجهزة
التقنية املوجودة يف املبنى قبل تفجريه.
أما فيما يتعل�ق بتفاصيل عمليات التفجري ,فقد قام
عدد من املس�لحني ب�زرع مواد متفج�رة يف مقر القناة
بعد أن قاموا بنهب اس�توديوهات القناة بما يف ذلك
غرفة األخبار التي دمرت بالكامل ,وقد برر املسلحون
عمليته�م هذه عىل أس�اس أن القناة هي لس�ان حال
النظام السوري واملدافع عنه.
مقتل الصحفـــي ش�كري أبوالربغل يف منطقة
داريا بدمشق
هاج�م مس�لحون من�زل الصحف�ي ش�كري أبوالربغل
الواقع يف داريا بدمش�ق بتاريخ  ,31/12/2012وذلك
بعد االنتهاء من تقديم برنامجه األس�بوعي يف إذاعة
دمش�ق الرس�مية وعودت�ه إىل منزل�ه ,وق�د أصي�ب
الصحفي أبوالربغل نتيجة الهجوم الذي استهدفه يف
منزله برصاصة يف رأسه ,نقل عىل أثرها اىل املستشفى,
وفارق الحياة بتاريخ .2/1/2012
وق�د وصف أيهم نج�ل الصحف�ي أبوالربغل تفاصيل
الح�ادث عىل النح�و اآلتي»:كنا جالسين يف املنزل
وس�معنا إطلاق رصاص كثي�ف وم�روع بالقرب من
منزلنا ,وعندما س�مع والدي ذلك وأراد أن يعرف ماذا
يح�دث ,وقف عىل قدمي�ه ف�إذا بالرصاصة تخرتق
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وتذك�ر ش�بكة املدافعني عن حرية اإلعلام يف العالم
العربي به�ذا الخصوص أن امل�ادة ( )79من بروتوكول
جني�ف األول اإلض�ايف التفاقي�ات جني�ف األرب�ع
تصن�ف الصحفيين العاملين بمهم�ات خط�رة يف
مناط�ق النزاع�ات املس�لحة كأش�خاص مدنيين
وتوج�ب حمايتهم ومعاملتهم عىل هذا األس�اس ,فال
يج�وز أرسه�م وال االعت�داء عليه�م ,أم�ا فيما يخص
املراس�لني الحربيني املعتمدين لدى القوات املسلحة
,فإنه�م بحس�ب املادة املذك�ورة يس�تفيدون من نص
امل�ادة (/4أ )4/م�ن اتفاقي�ة جني�ف الثالث�ة بش�أن
معامل�ة أرسى الح�رب وه�ي ال تنطب�ق إال يف حال�ة
ن�زاع قي�ام مس�لح دويل ,أي أنها ال تنطب�ق مطلقا يف
حال�ة الن�زاع املس�لح القائم يف س�وريا ,ه�ذا يفرض
صح�ة إدعاءات الجه�ات املذكورة ,فاألص�ل أن يتم
التعام�ل مع الصحفيني عىل أس�اس أنه�م مدنيني ما
لم يثبت خالف ذلك ,وهذا ال يعني أنهم مستباحون

كم�ا يعتق�د أط�راف النزاع�ات املس�لحة ع�ادة.

حرية تحت الهراوات
نافذة املنزل وتصيب عينه» بينما قال ابنه ماهر»:إن
االش�تباكات كانت كثيفة وال تبع�د أكرث من ()100
ه�م والدي واقف� ًا اخرتقت
متر عن منزلن�ا ,وعندما ّ
الرصاصة تحت عينيه وخرجت من جانب أذنه».
أم�ا الطبي�ب ال�ذي أرشف على علاج الصحف�ي
أبوالربغ�ل يف مستش�فى املواس�اة وه�و محم�د زهير
القزاز ,فق�ال« :إن إصابة املريض كانت بطلق ناري
أسفل العني اليرسى وأدت إىل نزف تحت حافة العني
بالجهة اليمنى ,وقد تم إس�عافه بالش�كل املناس�ب,
وتم اس�تدعاء األطباء االختصاصيني للقيام بالعالج
املناسب لعينه وأذنه».
وقد تويف أبوالربغل يف السابعة صباح ًا من يوم االثنني
املوافق  2/1/2012يف مستش�فى املواس�اة بدمشق إثر
إصابته.
إن ه�ذه الجريم�ة الت�ي ذهب�ت بحي�اة أبوالربغل
تش�كل اعتداء س�افر ًا عىل حري�ة التعبري واإلعالم
وس�ابقة خطيرة أس�وة بالح�االت األخرى املش�ار
إليها.
مقت�ل الصحف�ي الفرنسي جي�ل جاكي�ه أثن�اء
قيامه بعمله يف مدينة حمص
تع�رض الصحف�ي الفرنيس جيل جاكي�ه الذي يعمل
ل�دى التلفزي�ون الفرنسي بتاري�خ  11/1/2012إىل
اعت�داء بقذيفة ه�اون أثن�اء تغطيته ملسيرة مؤيدة
للنظام السوري يف مدينة حمص ,أدت إىل مقتله هو
وأثنني آخرين.
فبعدم�ا هرع جيل جاكي�ه إىل تصوير ضحايا قصف
طال موالني سوريني للرئيس األسد يف حي الصالحية
بمدينة حمص ,ظن ًا أن القصف قد توقف ,س�قطت
قذيفة عليه أودت بحياته.
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وقد فتحت الس�لطات السورية بتاريخ 12/1/2012
تحقيق� ًا للوقوف عىل مالبس�ات وفاة مراس�ل القناة
التلفزيوني�ة الفرنس�ية الثاني�ة جي�ل جاكي�ه ,فق�د
أنش�أ محافظ مدينة حمص غس�ان عبد العال لجنة
تحقي�ق لهذه الغاية ضمت رئي�س األمن الجنائي يف
حمص ,وقاضي ًا ,واثنني من خرباء املقذوفات وممثال
ع�ن القناة الفرنس�ية الثانية ,ولم تتمك�ن اللجنة من
تحديد طبيعة النريان ومصدرها.
وق�د عقبت مراس�لون بلا حدود يف بي�ان نرشته
بتاري�خ  12/1/2012على هذه الحادث�ة بأنه»:ال
يس�عنا إال أن نع�رب ع�ن رضانا لتويل الس�لطات
الس�ورية ه�ذه القضي�ة ,إال أنن�ا نبق�ى حذري�ن
للغاي�ة فيم�ا يتعلق بلجن�ة التحقيق واس�تقالليتها
الفعلي�ة» ,وق�د ُأ عي�دت جث�ة جاكية إىل فرنس�ا
بتاري�خ  13/1/2012وج�رى ترشيحه�ا يف الي�وم
ذات�ه.
وفت�ح مكتب املدعي العام يف باري�س تحقيق ًا بتهمة
القت�ل العم�د ,كم�ا أعربت الرئاس�ة الفرنس�ية عن
اشتباهها بتورط السلطات السورية يف مقتل جاكيه,
علم� ًا ب�أن الصحفي املقت�ول دخل األرايض بتأشيرة
دخول رسمية.
ويب�دو أن اإلصاب�ة ناتج�ة ع�ن اإلصاب�ة بصواري�خ
وقناب�ل يدوية وليس عن قذائف ,واملعلوم -بحس�ب
بع�ض التقارير -أن الجيش الس�وري الحر يس�تخدم
قاذفات صواريخ أكرث من استخدامه قذائف هاون.
أي� ًا كان مص�در النيران الت�ي قتل�ت الصحف�ي
الفرنسي جاكي�ه ,فإن ش�بكة املدافعني ع�ن حرية
اإلعلام يف العال�م العرب�ي تؤك�د م�ا ج�اء يف بيان
مراس�لون بلا ح�دود ,بأن فت�ح تحقيق م�ن جانب
إجراء س�ليم ًا وصحيح ًا,
السلطات السورية يشكل
ً

ولك�ن الش�بكة تب�دي كل الح�ذر إزاء اس�تقاللية
لجن�ة التحقي�ق وحياديته�ا يف التعام�ل م�ع قضية
مقت�ل الصحف�ي جاكي�ه ,خاص�ة وأنه�ا انتهت إىل
صعوب�ة تحدي�د طبيع�ة النريان ومصدره�ا ولم يؤد
عمله�ا إىل نتائ�ج واضح�ة يف ه�ذه القضي�ة.
اعتق�ال الصحف�ي محمد كناص يف كفرسوس�ة
بضواحي دمشق
م�ن الحاالت األخرى التي رصدتها ش�بكة املدافعني
عن حرية اإلعالم يف العالم العربي يف سياق انتهاكات
الحري�ات اإلعالمي�ة يف س�وريا ,قيام أجه�زة األمن
السورية باعتقال الصحفي محمد كناص عندما كان
يغادر منزله يف كفر سوسة الواقعة يف ضواحي دمشق,
وذلك بتاريخ .3/12/2012
وعق�ب اعتق�ال كن�اص ,ل�م يع�رف مصيره إال بعد
أي�ام حيث تبني أن�ه معتقل يف أحد الف�روع األمنية
بدمش�ق ,وقد ت�م اإلفراج عنه بتاري�خ ,16/12/2012
أي بعد ( )13يوم ًا من اعتقاله.

ويعمل كن�اص صحفي ًا لدى أكرث من صحيفة وموقع
إلكرتون�ي ,وهو طالب يف مرحلة املاجس�تري يف كلية
اإلعالم بجامعة دمشق.
مقتل ماري كولفن املراسلة األمريكية لصحيفة
صن�داي تايم�ز الربيطاني�ة يف حي باب�ا عمرو
وزميلها املصور الفرنيس ريمي أوشليك
تعرض�ت (م�اري كولفن) مراس�لة صحيف�ة صنداي
تايم�ز الربيطاني�ة إىل القت�ل يف ح�ي باب�ا عم�رو

وقد أشارت صحيفة صنداي تايمز يف عددها الصادر
بتاري�خ  26/2/2012إىل أن مراس�لتها (كولف�ن) التي
قتل�ت يف قصف ملدينة حمص ,قض�ت نحبها وهي
تحاول اس�تعادة حذاءها تمهيد ًا للفرار ,واسرتس�لت
الصحيف�ة موضحة تفاصي�ل الحادثة بأن مراس�لتها
أسوة بصحفيني آخرين تركوا ـ بحسب العادة املتبعة
ـ أحذيته�م عن�د مدخ�ل املبن�ى ال�ذي يض�م مرك�ز ًا
إعالمي ًا أقام�ه املعارضون الس�وريون يف حمص ,فقد
كان�ت املراس�لة املقتولة موج�ودة يف الطابق األريض
م�ن املبنى حيث تعرضت الطواب�ق العليا من املبنى
إىل القصف بالصواريخ ,فسارعت املراسلة إىل مدخل
املبنى الس�تعادة حذائه�ا ,وعند وصوله�ا إىل املدخل
سقط صاروخ آخر عىل واجهة املبنى فقتلت املراسلة
وزميلها املصور الصحفي الفرنيس (ريمي أوشيليك).
لق�د قتلت (كولفن) أثناء قيامها بعملها ,هي وزميلها
الفرنسي كان�ا يراقبان ما يقع بش�كل حي�ادي ,ومع
ذلك أعلنت السلطات السورية أنه ليس لدنيا أدنى
علم بوجود (كولفن) و(أوشليك) يف أراضيها أو دخولها
إىل هذه األرايض.
لم تنف الس�لطات الس�ورية مس�ؤوليتها ع�ن مقتل
(كولف�ن) و(أوش�ليك) وب�ررت ذلك بحج�ة واهية ال
تس�قط مس�ؤوليتها عن قتلهم�ا ,فالحماي�ة الواجبة
للصحفيني زمن النزاعات ليس�ت رهن ًا بعلم أطراف
الن�زاع بوجودهم�ا ولكنه�ا حماي�ة مرتبط�ة بتمت�ع
الش�خص بصفة صحفي ,وهي مس�ألة تس�عى شبكة
املدافعني عن حرية اإلعالم إىل التذكري بها.
وتج�در اإلش�ارة به�ذا الخص�وص إىل أن فيدي�و نرش
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أما سبب اعتقال كناص ,فريجع -كما ذكر هو يف مدونته
«كلمة إنس�ان» -إىل أنه نرش بتاري�خ  20/7/2012مادة
إعالنية جاء فيها أن األمل معقود عىل مس�تقبل مستقر
لسوريا وحياة آمنة ألبنائها.

بمدينة حمص بتاريخ  ,22/2/2012وقد قتلت هذه
الصحفية األمريكية الجنسية جراء قصف تعرض له
املركز اإلعالمي يف حي بابا عمرو.

حرية تحت الهراوات
على اليوتيوب يبني دفن (أوش�ليك) يف حمص لعدم
وج�ود ثالج�ات لحف�ظ املوت�ى ,إال أن الس�لطات
السورية عرثت عىل جثته وسلمتها ملمثل عن السفارة
الفرنسية ,بينما جرى تسليم جثة (كولفن) إىل السفارة
البولندية التي تمثل املصالح األمريكية يف سوريا.
إصابة إيديث بوفيه مراسلة صحيفة لوفيغارو
الفرنسية بجراح خطرية يف حي بابا عمرو
تعرض�ت الصحفي�ة إيديث بوفيه مراس�لة صحيفة
لوفيغ�ارو الفرنس�ية إىل اإلصاب�ة بج�روح خطرية يف
قص�ف اس�تهدف مرك�ز إعالم�ي يف حي باب�ا عمرو
بمدينة حمص ,وذلك بتاريخ .22/2/2012
وق�د أص�درت بوفيه مناش�دات عرب مقاط�ع فيديو
نرشت عىل اليوتيوب تطالب فيها بإيقاف القصف,
وإيصال املس�اعدات اإلنس�انية وتمكينها من املرور
اآلم�ن لتلقي العالج خارج س�وريا ,وأوضحت كذلك
أطباء ميدانيني قاموا بمعالجتها قدر استطاعتهم,
أن
ً
لكنه�م ال يملك�ون املع�دات الالزم�ة إلج�راء عملية
جراحية لها ,وقد وصلت الصحفية الفرنسية (بوفيه)
فرنسا بتاريخ  2/3/2012قادمة من لبنان بعد تهريبها
من مدينة حمص بعد أن استمر حصارها هناك قرابة
األسبوعني.
تكش�ف حادثة إصاب�ة الصحفية الفرنس�ية (بوفيه)
ع�ن مش�كلة حقيقي�ة تواج�ه الصحفيين أثن�اء
النزاع�ات املس�لحة ع�ادة وه�ي الحاج�ة إىل توفير
مم�ر ّام�ن للصحفيين الذين يصاب�ون أثن�اء النزاع,
فقد ح�ورصت الصحفية (بوفيه) بعد إصابتها بجراح
خطيرة م�دة طويل�ة ,وكان�ت يف أم�س الحاجة إىل
مداخل�ة جراحي�ة ,وق�د ج�رى تهريبه�ا م�ن حمص
إىل لبن�ان إلج�راء الجراح�ة له�ا ,األم�ر ال�ذي يعني
أن الس�لطات الس�ورية لم توف�ر لها مم�ر ًا آمنا وأنها
خرق�ت التزاماته�ا املتعلق�ة بحماي�ة الصحفيين.
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إصابة الصحف�ي الفرنيس ولي�ام دانيلز يف حي
بابا عمرو بمدينة حمص
تع�رض الصحف�ي الفرنسي ولي�ام دانيل�ز بتاري�خ
 22/2/2012إىل اإلصابة بجراح خطرية نتيجة قصف
اس�تهدف مركز ًا إعالمي ًا للمعارضة الس�ورية يف حي
بابا عمرو بمدينة حمص.
ويعم�ل الصحفي (دانيلز) لحس�اب مجلتي لوفيغارو
وتاي�م ماغازي�ن ,وق�د ج�رى تهري�ب (دانيل�ز) م�ن
حم�ص إىل لبن�ان ,ث�م إىل فرنس�ا ,ووص�ل اىل بل�ده
بتاريخ  ,2/3/2012وذلك برفقة الصحفية الفرنس�ية
(بوفيه) التي ُأصيبت معه يف الحادث ذاته ,ولم توفر
السلطات السورية له ممر ًا آمنا لتلقي العالج الالزم.
مقت�ل الصحف�ي ب�راء الب�ويش يف مدين�ة التل
بريف دمشق
قتل الصحفي براء يوسف البويش الذي عمل لسنتني
ً
مراسلا لشبكة سرييا نيوز اإلخبارية ,يف مدينة التل
بريف دمش�ق يوم  ,11/8/2012وق�د قىض الصحفي
الب�ويش متأثر ًا بجراحه التي أصيب بها جراء قصف
مدينة التل من قبل القوات النظامية السورية.
وق�د أعلن الب�ويش انش�قاقه بتاري�خ  31/5/2012عن
مرتب�ات مدرس�ة االس�تطالع ال�ذي كان يعم�ل فيها
برتبة مالزم وقد عمل البويش بعدها كصحفي ميداني
يف الث�ورة الس�ورية حتى بات يتمتع بصف�ة «الناطق
الرسمي باس�م املكتب اإلعالمي أللوية أحفاد الرسول
وسيف اإلسالم وسيف الحق».
مقت�ل الصحف�ي مظهر عم�ر يف ح�ي الخالدية
بمدينة حمص
أصيب الصحفي مظهر عمر طيارة بتاريخ 4/2/2012
برأسه وصدره ,وساقه جراء سقوط قذيفة أثناء قيامه
بعمله بمدينة حمص يف منطقة الخالدية ,وقد فارق

الحي�اة بتاري�خ  4/2/2012متأث�ر ًا بجراح�ه ,وعم�ر
طيارة املعروف بعمر السوري كان يعمل كذلك لصالح
وكال�ة فرانس برس ,وصحيفة الغارديان وصحيفة دي
فيليت األملانية.
وق�د ش�كلت التقارير وأرشطة الفيديو التي أرس�لها
أهمي�ة كبرية يف تغطية النزاع الدائر يف س�وريا ,فقد
كانت من بني الش�هادات القليلة عىل ما اس�تهدف
مدينة حمص من خراب ودمار.
وقد جاء يف تقارير عديدة أن طيارة كان من املفرتض
أن يظه�ر عىل أح�د القن�وات األجنبية قب�ل مقتله
بوق�ت قصري لينق�ل ما حدث يف منطق�ة الخالدية
من مجازر ,وأنه ترك منزله يف حي اإلنشاءات وجاء
إىل الخالدي�ة ليغطي املجزرة ف�كان أحد قتالها ,وقد
ج�رى تش�ييع جثم�ان الصحف�ي طيارة من مس�جد
عمر بن الخطاب ولم تتخذ الس�لطات السورية أي
إجراءات بش�أن مقتل طيارة أس�وة بموقفه�ا املعتاد
إزاء حاالت قتل الصحفيني األخرى.

وقد قت�ل طه -الذي ف�ر من العراق بين عامي 2007
و 2008وكان يعيش يف س�وريا منذ فراره -بالس�كاكني
والرصاص يف منطقة جرمانة بدمشق.
مقتل الصحفي العراقي عيل الكعبي يف دمشق
تع�رض الصحف�ي العراق�ي علي الكعب�ي بتاري�خ
 14/7/2012إىل هج�وم من مجموعة مس�لحة والقتل

والكعبي هو رئيس تحرير صحيفة الزوراء األسبوعية
التي تصدر يف بغداد ,وفر بني عامي  2007و 2008إىل
سوريا ,وقد تسلمت السلطات العراقية جثة الكعبي
بتاريخ .16/7/2012
ول�م تتضم�ن التقاري�ر التي صدرت بمقت�ل الكعبي
ـ ال�ذي قتل يف الي�وم ذاته الذي قت�ل فيه الصحفي
العراق�ي فلاح ط�ه ويف املنطق�ة ذاته�ا ـ معلوم�ات
كافي�ة أو مفصلة ح�ول مقتل الصحفيين العراقيني,
وقد أش�ارت معظم التقارير بأن حالتي القتل حدثتا
بصف�ة منفصل�ة ويف موقفين منفصلين يف منطق�ة
جرمانة بدمش�ق ,األمر الذي يعك�س أن قتلهما جاء
نتيجة سياسة متعمدة ومعدة مسبق ًا من قبل الجناة.
إصاب�ة مراس�ل الجزي�رة عم�ر خشرم أثن�اء
تغطيته لألحداث يف حي صالح الدين بحلب
أصي�ب بتاري�خ  30/7/2012مراس�ل قن�اة الجزيرة
الفضائي�ة عم�ر خشرم بش�ظايا قذيف�ة س�قطت
بالق�رب منه أثناء تغطيته لألح�داث يف حي صالح
الدين بمدينة حلب.
وق�د أصي�ب خشرم -بحس�ب التقاري�ر املنش�ورة-
بإصابات خفيفة من ثالث شظايا ,اخرتقت إحداها
ال�درع الواقي�ة م�ن الرص�اص ووصل�ت إىل أس�فل
الكتف اليمنى ,فيما اس�تقرت الثانية تحت اإلبط
والثالثة خلف الكتف اليرسى.
وق�د أف�اد ش�هود عي�ان أن فري�ق الجزي�رة كان
مراقب� ًا م�ن قب�ل الق�وات الحكومي�ة ,واس�تطاعت
تحدي�د موقع�ه م�ن خلال طائ�رة حربي�ة وطائ�رة
اس�تطالع ,إىل أن اس�تهدف بقذيف�ة وقع�ت على
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مقتل الصحفي العراقي فالح طه يف دمشق
قتل الصحف�ي العراقي فالح طه بتاريخ 14/7/2012
بينم�ا كان يغط�ي املصادم�ات الجارية بين قوات
الجيش الس�وري وجماعات تابعة للجيش الس�وري
الحر يف العاصمة دمش�ق ,وقد اس�تلمت الس�لطات
العراقية رسمي ًا جثة طه بتاريخ .16/7/2012

طعنا بالس�كاكني وبإطالق الرصاص عليه ,وذلك يف
منطقة جرمانة بدمشق.

حرية تحت الهراوات
بع�د أق�ل من متر واحد م�ن س�يارة فري�ق الجزيرة.
وقد جرى نقل خرشم بعد إصابته إىل الحدود الرتكية,
وكان�ت بانتظ�اره س�يارة إس�عاف تركي�ة نقلته إىل
املستشفى لتلقي العالج الالزم.
وتك�رر ش�بكة املدافعني عن حرية اإلعلام يف العالم
العربي موقفها الداعي إىل وجوب حماية املراس�لني,
والصحفيين واإلعالميين جميعه�م الذي�ن يقومون
بواجباته�م الصحفي�ة واملهنية أثن�اء النزاعات ,كما
تؤك�د على وج�وب مس�اءلة أي�ة جه�ة تس�تهدف
اإلعالميين لحج�ب الحقيقة وملنعهم ع�ن تغطية ما
يحي�ط به�ذه النزاع�ات م�ن أح�داث ومصادمات
وتقديم ش�واهد وأدلة ع�ن ما يعرتيها م�ن تجاوزات
وانتهاكات ألبسط الحقوق اإلنسانية.
اعتق�ال الصح�ايف م�ازن دروي�ش وزوجت�ه
والعاملني معه
بتاري�خ  16/2/2012اعتقلت قوات األمن الس�ورية
الصح�ايف والناش�ط الس�وري الب�ارز م�ازن درويش
يف دمش�ق .وكان األمن الس�وري اعتق�ل درويش عىل
خلفي�ة مش�اركته يف االعتص�ام ال�ذي ن ّف�ذه اه�ايل
معتقلني يف  16آذار/مارس املايض أمام وزارة الداخلية
لتقدي�م رس�الة اىل وزي�ر الداخلي�ة الس�وري س�عيد
سمور ،يناش�دونه فيها إخالء س�بيل أبنائهمُ ،
وأطلق
رساح�ه يف الي�وم ذاته .كما اع ُتق�ل  23آذار أيض ًا بعد
اس�تدعائه للتحقيق عىل خلفية ترصيحات إعالمية
أدىل به�ا حول االعتقاالت يف س�وريا وأحداث درعا.
ج�اء يف التقارير ذات الصلة به�ذه الحالة أن قوات
األمن السورية دهمت مكتب «املركز السوري لحرية
التعبري» يف دمش�ق  -السبع بحرات ،واعتقلت رئيس
املرك�ز م�ازن درويش و 13من نش�طاء املرك�ز وزواره،
وه�م :يارا بدر وهن�ادي زحل�وط ورزان غزاوي وعبد
الرحمن حم�ادة وريتا ديوب ومي�ادة الخليل وجوان
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فرس�و وثن�اء زيتاني وهان�ي زيتاني وبس�ام األحمد
ومنصور حميد ومها السبالني.
وج�ه القضاء العس�كري الس�وري ،ي�وم األحد
وق�د َّ
 22نيس�ان/أبريل  ،2012تهم�ة «حي�ازة منش�ورات
محظورة بقص�د توزيعها» ،بحق الناش�طني الثمانية
هن�ادي زحل�وط وي�ارا ب�در ورزان غ�زاوي وثن�اء
الزيتاني وميادة خليل وبس�ام األحمد وجوان فرس�و
وأيه�م غ�زول ،الذي�ن كان�وا قد أوقف�وا مع الناش�ط
اإلعالم�ي م�ازن دروي�ش يف املركز الس�وري لإلعالم
وحرية التعبري يف  16شباط/فرباير املايض.
وقد اس�تجوب القايض املدعى عليهم ك ً
ال عىل حدة،
حي�ث أنك�ر الجمي�ع كاف�ة الته�م املنس�وبة إليه�م
وأك�دوا جميعه�م أنه�م لم يقوم�وا بحي�ازة أو نرش أية
معلوم�ات أو تس�جيالت تيسء اىل الدول�ة أو النظم
االجتماعية يف سوريا ،ونفوا نفي ًا قاطع ًا أن يكونوا قد
أج�روا اتصاالت بأية جهات خارجية ،وش�ددوا عىل
أن عمله�م يف املرك�ز اقترص عىل االهتم�ام بموضوع
الصحافيين الس�وريني الذي�ن تعرض�وا لالعتقال أو
املضايق�ات األمني�ة وكذلك االهتم�ام بالصحافيني
عىل مستوى الوطن العربي .وأكدوا عدم معرفتهم بأن
املركز الس�وري لإلعلام وحرية التعبير مرخص من
الجهات الرس�مية أم ال ،ونفوا علمهم بمصدر تمويل
املرك�ز ،وأجمع�وا على أن الناش�طة هن�ادي زحلوط
ل�م تكن تعم�ل يف املركز إنما ص�ودف وجودها هناك
كضيفة ليس إال أثناء مداهمة األمن للمركز واعتقال
العاملني فيه.
ويف نهاي�ة الجلس�ة تقدم�ت هيئ�ة الدف�اع بطلب
إخالء س�بيل للمدعى عليهم التسعة ،ومن املتوقع أن
ينظر القايض بالطلب يف اليوم التايل ،بعد ان طلب
توجي�ه كت�اب إىل إدارة املخاب�رات الجوية للس�ؤال
ع�ن ترخي�ص املرك�ز وإمكاني�ة إحضار مدي�ر املركز

وأخلى القض�اء العس�كري الس�وري ،يوم الس�بت 12
أيار/مايو  ،2012سبيل ثمانية ناشطني كانوا أوقفوا مع
الناش�ط واالعالمي م�ازن درويش يف «املركز الس�وري
لالعالم وحرية التعبري» يف  16ش�باط /فرباير املايض،
واملتهمين بـ«حي�ازة منش�ورات محظ�ورة» على ان
يحاكموا وهم طلقاء.

األكرث كذلك يف حاالت قتل الصحفيني واستهداف
حياتهم ،فقد حلت يف املرتبة الثانية وللس�نة الثالثة
عىل التوايل بالنس�بة إىل عدد جرائم قتل الصحفيني.
وق�د وصل العدد إىل  18جريمة قتل عىل األقل خالل
الع�ام  .2012وإذا كانت الجرائم غالبا ما تنس�ب إىل
مقاتيل حركة «الشباب» اإلسالمية ،فهي تنجم أيضا
يف بعض األحيان عن تس�وية حسابات بني مختلف
الفصائ�ل الت�ي تقات�ل يف الصوم�ال .وتعتقد ش�بكة
املدافعين ع�ن حري�ة اإلعلام يف العال�م العرب�ي أن

م�ازن درويش من التوقيف لس�ماع إفادته كش�اهد.
وتأجلت الجلسة اىل  29أيار الجاري.

وق�ال املحام�ي ومدي�ر املرك�ز الس�وري للدراس�ات
والبحوث القانوني�ة انور البني للوكالة« :قرر قايض
الفرد العسكري إخالء سبيل الناشطني هنادي زحلوط
ويارا بدر ورزان غزاوي وس�ناء محس�ن وميادة خليل
وبس�ام االحمد وجوان فرس�و وايهم غ�زول «.وما زال
الصحف�ي درويش معتقال لدى الس�لطات الس�ورية
إىل اآلن.

هذا العدد الكبير من اإلعالميني الذين قضوا نحبهم
يف الصوم�ال دون معرف�ة الجن�اة ومالحقته�م يعكس
ضع�ف الس�لطات الس�ودانية وإخفاقه�ا يف حماية
اإلعالميين والوصول إىل الجناة ،وهو ضعف يس�اهم
يف ازدياد حاالت القتل ويش�كل سياسة من اإلفالت
م�ن العقاب ينبغ�ي على الس�لطات الصومالية أن
تضع لها حدا.
ويوض�ح الج�دول اآلت�ي االتجاه�ات األساس�ية
لالنتهاكات التي رصدتها الشبكة:

( )8االنته�اكات املنش�ورة ال يمك�ن الج�زم بأنه�ا كل م�ا ح�دث
وارتك�ب بح�ق اإلعالميين يف الصوم�ال ،وه�و م�ا اس�تطاع
باحث�و ش�بكة «س�ند» رصده�ا س�واء م�ن خلال اتصاالته�م
أو م�ا نشر يف اإلعلام أو التقاري�ر اإلقليمي�ة والدولي�ة.

إعتقال

26

جهاز األمن الوطني

39.4%

املنع من البث

1

السلطات الصومالية

قتل

19

اإلصابة بسبب التغطية

19

مسلحون مجهولون
حركة الشباب املتمردة

1.5%

مجهولو الهوية

محاولة اغتيال

1

مسلحون مجهولون

املجموع

66

29%
29%
1.5%

100%

وفيم�ا ييل ع�رض ألبرز االنته�اكات الت�ي رصدتها
الشبكة:
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الصومال:8
يع�د الصوم�ال م�ن أكثر ال�دول العربي�ة انته�اكا
للحري�ات اإلعالمي�ة وحقوقه�م اإلنس�انية ،وه�ي

نوع
االنتهاك

عدد
مرات
تكراره

الجهة
املسؤولة

%
بالنسبة
لإلجمايل

حرية تحت الهراوات
مقتل مدير إذاعة شبييل حسن عثمان فنتاستك
بتاري�خ  30/1/2012قتل مدير إذاعة ش�بييل املحلية
الصومالية الصحفي «حس�ن عثمان فنتاستك» عىل
ي�د مس�لحني مجهولين .ويف التفاصي�ل أن رجلين
مس�لحني أطلق�ا الن�ار على حس�ن فنتاس�تك أم�ام
بيت�ه بح�ي نس�تيحو بالعاصمة الصومالية مقديش�و
بينم�ا كان عائدا من مقر عمل�ه .وقد لفظ اإلعالمي
حسن فنتاس�تك أنفاسه األخرية يف املستشفى متأثرا
بجراحه .ويعترب حس�ن فنتاس�تك أول صحفي يقتل
يف الصوم�ال خالل الع�ام  2012وثالث مدير إلذاعة
شبيىل يقتل عىل أيدي مجهولني.
وقد أدانت الحكومة الصومالية مقتل حس�ن عثمان
فنتاس�تك وذل�ك يف بي�ان صحف�ي ص�در م�ن وزارة
اإلعلام الصومالية.وج�اء يف البي�ان ال�ذي حم�ل
توقي�ع وزي�ر اإلعلام الصوم�ايل أن «مقت�ل حس�ن
فنتاس�تك يعترب عدوان ًا سافر ًا عىل اإلعالم» .وأبدت
وزارة اإلعالم الصومالية أس�فها الش�ديد الستهداف
الصحفيني الصوماليني أثناء أداء مهامهم اإلعالمية.
م�ن جهت�ه أكد حسين ع�رب عيسى نائ�ب رئيس
الوزراء ووزير الدف�اع أن الحكومة الصومالية تجري
تحقيقا يف مقتل فانتاس�تك وأعرب عيىس عن أسفه
الش�ديد ملقتل مدير إذاعة ش�بييل ال�ذي وصفه بأنه
يتناىف مع حقوق اإلنسان.
مقت�ل مدي�ر محط�ة «صوم�ايل وي�ن» أبوكر
حسن كدف
بتاري�خ  28/2/2012قتل اإلعالمي الصومايل «أبوكر
حس�ن كدف» مدير محطة «صومايل وين» اإلذاعية
على ي�د مس�لحني بالق�رب م�ن منزل�ه يف منطق�ة
«ودجير» بجنوب مقديش�و .وكان ك�دف ( 43عاما)
يعم�ل مدي�را ملحط�ة صوم�ايل وي�ن اإلذاعي�ة حتي
ع�ام  ،2010حيث قامت حركة الش�باب املجاهدين
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بمصادرة املحطة ،عندما سيطرت عيل املنطقة التي
كان�ت تبث منها بش�مال العاصم�ة ،وأدي ذلك إىل
توقف املحطة عن البث.
القب�ض على الصحفي أحمد عيل ف�رح من قبل
الرشطة الصومالية
بتاري�خ  ،31/3/2012ألق�ت رشط�ة أرض الصومال
القب�ض على الصح�ايف التلفزيون�ي أحم�د علي
ف�رح خلال إع�داده تقري�ر يف الس ان�ود يف إقلي�م
سول لتلفزيون امللكية اململوك للقطاع الخاص ظهر.
وأودع ف�رح يف الس�جن بناء عىل أوامر محافظ س�ول
محمد جنريي .ولم يصدر أي تعليق من قبل سلطات
أرض الصومال عىل اعتقال فرح.
مقتل الصحفي مهاد صلد آدن
بتاري�خ  5/4/2012قت�ل الصحفي «مه�اد صلد آدن»
( 22عام�ا) قتل برصاص مجهولين يف مدينة بلدوين
وس�ط الصومال .ويف التفاصيل أن رجلني أطلقا النار
على الصحايف ق�رب منزله يف بلدوين على بعد 300
كلم ش�مال مقديش�و ،وف�را بعد إطلاق الرصاصات
على رأس آدن وكتفيه ،كما قال ش�هود عي�ان .وكان
الصحف�ي آدن يعمل مع «صوت حريان» املحلية ومع
إذاعة «شابيل» التي تبث من مقديشو.
مقتل الصحفي أحمد أدو أنشور
بتاري�خ  26/5/2012قتل الصح�ايف الصومايل أحمد
أدو أنش�ور بنيران أربع�ة مس�لحني مجهولين خالل
عودته إىل منزله يف مقديشو عند الساعة الثانية عرشة
والنصف ،حس�ب التوقيت املحيل ملقديش�و .وفارق
أنش�ور الحي�اة عىل الف�ور يف مكان حادث�ة االغتيال
يف ح�ي دركنلي حي�ث يقط�ن أنش�ور م�ع عائلته.
وكان أنش�ور ( 28عاما) يعمل كمذيع أخبار يف إذاعة
ومحطات تلفزيونية يف ش�بكة «ش�ابيل» اإلعالمية
ومقرها يف مقديش�و .وكان أنشور يقدم برنامجا يوميا

ملدة ساعة عن األخبار وعرف برصاحته يف املقابالت
التي كان يجريها بشأن الوضع السيايس يف الصومال.
وكان تلق�ى تهديدات بالقتل بع�د إعداد تقارير عن
الفس�اد الحكومي جنب�ا إىل جنب مع حس�ن عثمان
عبدي الصح�ايف يف إذاعة «ش�ابيل» الذي اغتيل يف
 28يناير /كانون الثاني .2012
يعد أنشور الصحفي التاسع من شبكة «شابيل» الذي
يقتل يف عمليات اغتيال تستهدف صحافيي الشبكة
منذ س�بع س�نوات .ويف هذا العام وح�ده ،قتل ثالثة
صحافيين يف «ش�ابيل» ،يف حين أن اثنين آخري�ن
أصيبا بجروح خطرية خالل محاوالت قتلهما.

مقتل الصحفي محمود عيل بنيستي
قتل الصحايف الصومايل محمود عيل بنيستي بتاريخ
 14آب  2012إث�ر إصابت�ه بج�روح خطيرة نتيج�ة
تعرض�ه إلطالق الن�ار عليه من قبل ق�وات حكومية
يف العاصمة مقديش�و .وفارق الحي�اة فور وصوله إىل
املستشفى .وذكر شهود عيان أن بنيستي حاول تغطية
ح�ادث مروري بني س�يارة عس�كرية وأخ�رى مدنية
بالقرب من تقاطع توفيق ش�مال العاصمة وأطلقت
عليه القوات الحكومية وابال من الرصاص اس�تقرت
واحدة منها يف رأسه.

مقتل اإلعالمي عبد جيالني مالق مرشايل
بتاري�خ  31/7/2012أق�دم مس�لحون مجهول�ون عىل
اغتيال عبد جيالني مالق مرشايل مذيع راديو وممثل
كومي�دي صومايل بالرصاص يف مقديش�و بعد دقائق
عىل مغادرته مبنى اإلذاعة حيث كان يعمل يف وقت
متأخر .والذ القاتالن بالفرار .علما بأنهما اس�تهدافه
بالرأس والكتفني.

مقتل املصور الصحفي زكريا محمد محمود معلم
بتاريخ  16/9/2012أطلق مجهولون النار عىل املصور
الصحف�ي زكريا محمد محمود معلم يف حي نس�يب
بن�دو يف العاصم�ة الصومالي�ة مقديش�و .وتويف عىل
الف�ور ج�راء إصابت�ه بطلقات يف رأس�ه وصدره .ويف
التفاصي�ل أن أربع�ة مس�لحني يحملون مسدس�ات
أصاب�وا معلم بأعيرة نارية يف ال�رأس والصدر ،خالل
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إصاب�ة الصحف�ي عبدالق�ادر عم�ر عبدالل�ه
بجروح خطرية جراء إطالق الرصاص عليه
بتاريخ  7/7/2012أصيب مراس�ل قناة «يونيفرسال
ت�ي يف» الربيطاني�ة الصح�ايف «عب�د الق�ادر عم�ر
عبدالل�ه» بجروح خط�رة إثر إطالق الن�ار عليه من
قبل مجهولني مس�اء يف مقديش�و .وتع�رض عبدالله
إلطالق ن�ار أثناء وج�وده داخل منزله ،وف�ق ما أفاد
زميل�ه إبراهي�م جيك�ي .ولف�ت جيك�ي إىل أنه رأى
رجلين يتجه�ان نح�وه واحدهم�ا يحم�ل مسدس�ا.
وح�اول اله�رب م�ن البواب�ة إال أنه تع�رض لطلقني
ناريني .وق�د أصابته إحدى الرصاصتين يف املعدة،
واألخرى أدت إىل كسور يف ركبته .لكن مطلقي النار
الذا بالفرار.

مقتل الصحفي حسن يوسف ابسوغ
بتاري�خ  ،21/9/2012قت�ل الصحفي حس�ن يوس�ف
ابس�وغ يف وق�ت مبك�ر صباح� ًا يف مقديش�و ل�دى
مغادرت�ه مق�ر إذاع�ة «رادي�و مانت�ا» وبعدم�ا غطى
لحساب هذه الوس�يلة اإلعالمية الهجوم االنتحاري
ال�ذي راح ضحيت�ه زملاؤه الثالثة قب�ل مقتله بيوم
يف مطع�م بالعاصمة الصومالي�ة .ويف ترصيح لوكالة
فران�س برس ،قال عبدي عزيز حسين رئيس تحرير
إذاع�ة «رادي�و مانت�ا» املس�تقلة الحديثة التأس�يس
«قتل رئيس الربامج يف اإلذاعة حس�ن يوسف ابسوغ
ل�دى مغادرته اإلذاع�ة وكان أنهى لت�وه دواما ليليا».
وأض�اف «هو ال�ذي غطى الهج�وم االنتحاري الذي
وق�ع يف العاصم�ة مس�اء الخمي�س» .وال يع�رف ذوو
ابس�وغ الس�بب املحدد لقتله «لكنهم على يقني انه
قتل بسبب مهنته» ،كما قال زميله حسني.

حرية تحت الهراوات
وجوده يف مطعم بالقرب من قريته ،ما أدى إىل وفاته
مبارشة.ول�م تعرف دوافع الح�ادث حتى اآلن بعد أن
ف�ر الجناة إث�ر ارتكابهم جريمة قت�ل معلم .ولم تعلن
أي جماعة عن مسؤوليتها عن الحادث.
مقتل الصحفي أحمد فرح الياس
بتاريخ  23/10/2012قتل الصحفي أحمد فرح الياس
مراس�ل «يونيفرس�ال ت�ي يف» بعد إصابت�ه برصاص
مس�لحني هاجم�وه لي ً
ال يف الس�عنود يف منطقة س�ول
يف الصومال .وكان الي�اس يف طريق العودة إىل منزله
بعد انتهاء دوامه يف التلفزيون عندما أطلق مجهولون
الن�ار عليه م�ا أدى إىل مقتله عىل الف�ور .ولم تتمكن
ق�وات األمن ،التي هرع�ت إىل م�كان الحادث ،من
القبض عىل الجاني وتم تسجيل الجريمة ضد مسلح
مجهول.
مقتل اإلعالمي ورسام شري عوايل
بتاري�خ  1/10/2012قت�ل مقدم الربام�ج اإلذاعي يف
مقديش�و ورسام شير عوايل ،املعروف بس�خريته من
املتمردي�ن اإلسلاميني ،بالرصاص مس�اء عىل أيدي
مجهولني .وقال عبدي محمد حجي أحد زمالء عوايل
يف إذاعة «كلميى» الخاصة التي كان يعمل لحسابها،
أن ع�وايل «تع�رض إلطلاق ن�ار م�ن قب�ل مس�لحني
أصابوه بج�روح قرب منزله يف حي وابري .وتويف بعد
وصوله إىل املستشفى» .ورصح أحد كبار املسؤولني يف
الرشطة الصومالية أحمد حسن مالني للصحافيني إن
عوايل «قتل عىل أيدي مس�لحني .نجري التحقيقات
الالزمة وس�يحال القتلة عىل القض�اء» .ولم تتنب أي
جهة مسؤولية اغتيال مقدم الربامج.

العراق:9
يش�كل العراق أحد أبرز األمثلة عىل سياس�ة اإلفالت
من العقاب ،وعىل ارتفاع عدد االنتهاكات الجس�يمة
املرتبك�ة بحق اإلعالميني ويف مقدمتها أعمال العنف،
والقت�ل ،واالختف�اء القسري .وال تق�وم الس�لطات
العراقي�ة بواجبها إزاء هذه االنته�اكات ،إذ الحظت
ش�بكة املدافعني عن حري�ة اإلعلام يف العالم العربي
«س�ند» أن الحكومة العراقي�ة ال تتخذ التدابري املانعة
من وقوع هذه االنتهاكات ،كما أنها ال تقوم بالتحقيق
فيها للتعرف عىل املتورطني فيها وتقديهم إىل القضاء.
وق�د تبوأ العراق وفق ًا ملؤرش لجن�ة حماية الصحفيني
املرتب�ة األوىل يف الع�ام  ،2012ويف الس�نوات األرب�ع
الس�ابقة علي�ه .وإذا كان�ت الحكوم�ة العراقي�ة قد
تذرع�ت يف املايض بظ�روف الح�رب ،إال أنها اليوم
م�ا زالت مخفق�ة تمام ًا عن تقديم أيش�خص متورط
بهذه االعتداءات إىل القضاء رغم التحس�ن النس�بي
يف أوضاع العراق.
لق�د تمكنت ش�بكة املدافعني عن حري�ة اإلعالم يف
العال�م العربي من رص�د االنته�اكات واالعتداءات
املوضحة يف الجدول اآلتي يف العام :2012
( )9االنته�اكات املنش�ورة ال يمك�ن الج�زم بأنه�ا كل م�ا ح�دث
وارتك�ب بح�ق اإلعالميين يف الع�راق ،وه�و م�ا اس�تطاع
باحث�و ش�بكة «س�ند» رصده�ا س�واء م�ن خلال اتصاالته�م
أو م�ا نشر يف اإلعلام أو التقاري�ر اإلقليمي�ة والدولي�ة.
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نوع االنتهاك

عدد
مرات
تكراره

م����ن����ع ت��غ��ط��ي��ة

92

اع�������ت�������ق�������ال

56

ال��س��ل��ط��ات امل��ح��ل��ي��ة يف النجف
م���دي���ري���ة ال���ج���رائ���م ال��ك�برى
األج��ه��زة األمنية  -وزارة الداخلية
ق��������������وات األس�������اي�������ش
ق����وات ال�ش�رط���ة يف ك��ردس��ت��ان

17%

ت�������ع�������ذي�������ب

1

م���دي���ري���ة ال���ج���رائ���م ال��ك�برى

0.3%

م��������ق��������ت��������ل

5

مجهولو الهوية  -مجموعة مسلحة

1.5%

اإلصابة بسبب التغطية

5

تاجر م��خ��درات  -األج��ه��زة األمنية
ح���راس���ة م��ح��اف��ظ ال��ق��ادس��ي��ة
ق����������وات ال����زي����رف����ان����ي

1.5%

حذف محتويات كامريا

6

األج��ه��زة األمنية  -ق��وات األسايش
ق����������وات ال����زي����رف����ان����ي

1.8%

إي�������ق�������اف ب���ث

2

ال����داخ����ل����ي����ة
وزارة
ه��ي��ئ��ة االت����ص����االت واإلع��ل��ام

0.6%

إع����ت����داء ب��ال�ضرب

40

األج��������ه��������زة األم����ن����ي����ة
ح����راس����ة وزي������ر ال��ك��ه��رب��اء
ح���راس���ة م��ح��اف��ظ ال��ق��ادس��ي��ة
ق�������ي�������ادة ال���ب���ش���م���رك���ة
ق����وات ال�ش�رط���ة يف ك��ردس��ت��ان
ق��������������وات األس�������اي�������ش
م�����واط�����ن�����ون م���ح���ت���ج���ون
ق����������وات ال����زي����رف����ان����ي

12.2%

الجهة املسؤولة
األجهزة األمنية  -قيادة البشمركة
ق��وات األس��اي��ش  -برملان كردستان
ق��وات الزيرفاني  -ح��راس��ة خاصة
االت���ح���اد ال��وط��ن��ي ال��ك��ردس��ت��ان��ي
ح������������رس ال������رئ������اس������ة

%
بالنسبة
لإلجمايل
28%

العراق
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ال��������ذم وال����ق����دح

28

األج��������ه��������زة األم����ن����ي����ة
رئيس الحكومة املحلية يف النجف
ق��وات األسايش  -مواطنون محتجون
ق��وات الزيرفاني  -ح��راس��ة خاصة
شخصيات متنفذة  -ح��رس الرئاسة

8.5%

إخ�������ت�������ف�������اء

2

م�����ج�����ه�����ول�����و ال����ه����وي����ة

0.6%

م�����ض�����اي�����ق�����ة

6

وزارة الثقافة  -األج��ه��زة األمنية
ق����وات ال�ش�رط���ة يف ك��ردس��ت��ان

1.8%

إع���ت���داء ع�ل�ى م��ق��ار

4

مجموعات مسلحة  -مواطنون محتجون

1.2%

خسائـــــــر باملمتلكات

5

مجموعة مسلحة  -ق��وات الزيرفاني
ق��وات األسايش  -مواطنون محتجون

1.5%

إعتداء عىل معدات العمل

6

ال��ت��ه��دي��د ب��ال��ق��ت��ل

9

ح�����ج�����ز ح����ري����ة

25

األجهزة األمنية  -رئاسة جامعة بغداد
ق��وات البشمركة  -ق��وات األسايش
مواطنون محتجون  -قوات الزيرفاني

7.6%

م���ح���اول���ة اغ��ت��ي��ال

3

م�����ج�����ه�����ول�����و ال����ه����وي����ة

0.9%

ال��ت��ه��دي��د ب���اإلي���ذاء

10

األج��ه��زة األمنية  -الكتلة العراقية
مجهويل الهوية  -شخصيات متنفذة
مواطنون محتجون  -رشط��ة اربيل

3%

مصــادرة أدوات العمـــل

20

األجهزة األمنية  -ق��وات البشمركة
رشط��ة كردستان  -ق��وات األسايش
رشط��ة ارب��ي��ل  -ق���وات الزيرفاني

6%

الحرمانمن محاكمةعادلة

2

محكمة النرش  -محكمة كفري كردستان

0.6%

املجموع

327

272

مجموعة مسلحة  -قيادة البشمركة
ق��وات الزيرفاني  -ق��وات األسايش
م�����واط�����ن�����ون م���ح���ت���ج���ون

مجموعات مسلحة  -األجهزة األمنية
مجهويل الهوية  -أنصار البارزاني

1.8%
2.7%

100%

يتض�ح م�ن الج�دول أن االعت�داءات الت�ي طالت
اإلعالميين يف الع�راق يف ع�ام  2012والت�ي تمكنت
اعتداء .وفيما يأتي
الشبكة من رصدها بلغت ()327
ً
عرض ألبرز االنتهاكات:
احتج�از الصحفي عيل الفياض م�ن قبل رشطة
حماية املنشآت
قام�ت رشط�ة حماية املنش�آت باحتج�از الصحفي
عيل الفياض دون أساس قانوني بتاريخ ،22/1/2012
ً
مراسلا لجريدة (الزمان) ورئيس� ًا لتحرير
وهو يعمل
وكالة (الس�لطة الخامسة) لألنباء ،وذلك ملدة خمسة
أيام ،وقد جرى احتجازه يف منطقة (واسط) يف وسط
الع�راق التهام�ه بنشر خبر فص�ل ( )36رشطي� ًا من
محافظة واس�ط .ويش�كل احتجاز الفي�اض انتهاك ًا
لحرية اإلعالم وتعدي ًا عىل حقه يف الحرية الشخصية
ومعاملة ال إنسانية وقاسية.

أما سبب احتجازهم فيتمثل يف منعهم من تغطية نقل
املعس�كر إىل مكان بديل ولم تقم الس�لطات العراقية
بأي تحقيق ملعرفة املتورطني بهذا االعتداء.
محاولة اغتيال مراسل قناة األنبار محمد سعد فرحات
تع�رض الصحف�ي محمد س�عد فرح�ان مراس�ل قناة
األنبار الفضائية بتاريخ  6/3/2012يف وس�ط س�وق
مساء ،إىل
الرمادي ،ويف الس�اعة السادس�ة والنصف
ً
محاول�ة قت�ل طعنا بس�كني من قبل ش�خص يرتدي
مالبس مدنية وقد وقعت هذه الحادثة عقب انتهائه
هو وزميله للتو من إعداد تقرير تلفزيوني.
وقد قام املعتدي بعد خروج زميله املصور من السيارة،
وقد قام بإحكام باب الس�يارة على الصحفي محمد
فرح�ان وطعن�ه جهة القل�ب ،ولكن بس�بب التفاف
املعت�دي برسع�ة أصابت�ه الطعن�ة يف كتف�ه بعمق 3
س�م .ورصخ فرحان بالناس ،فأقبلوا لنجدته ،وتمكن
املعتدي من الهرب.
رغ�م أن دوافع االعتداء ليس�ت معلوم�ة ،إال أن هذه
الحالة تدل عىل أن اإلعالميني يصبحون أكرث عرضة
لالنتهاك زمن الرصاعات واالضطرابات والحروب.
كم�ا أنها تشير إىل حجم العنف واالس�تهداف الذي
يتعرض له اإلعالميون يف العراق.
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احتجاز الصحفي أيمن الش�بيبي من قبل وكالة
االستخبارات العراقية
تع�رض مراس�ل صحيف�ة (طري�ق الش�عب) أيم�ن
الش�بيبي إىل االحتج�از م�ن جان�ب وكال�ة
االستخبارات العراقية بتاريخ  20/2/2012يف وسط
العاصمة بغداد .وقد اس�تمر احتجازه غري القانوني
مل�دة  3س�اعات ،وج�رى بمناس�بة قيام�ه بتغطية
تظاهره طالبية طالبت بإقالة عميد الكلية التقنية
عىل خلفية تعليم�ات تمنع الطالبات من الجلوس
م�ع الطلاب إال إذا كان يربطه�ا عق�د زواج .وق�د
قام رجال االس�تخبارات كذلك بمص�ادرة كامريته
ومعدات�ه واقتي�اده إىل ف�رع وكال�ة االس�تخبارات
الكائ�ن يف العطيفي�ة ووجهت له تهم�ة التحريض
عىل الش�غب ،وتعرض للش�تم بألف�اظ نابية وأفرج
عنه بعد مرور ( )3ساعات عىل احتجازه ،تشكل هذه
الحال�ة حلق�ة من الحلق�ات املتواصل�ة النتهاكات
الحري�ات اإلعالمي�ة والحري�ات الش�خصية
لإلعالميني يف العراق.

إس�اءة معامل�ة عدد م�ن الصحفيين من قبل
الفرقة الخامسة للجيش العراقي
تعرض عدد من الصحفيني ويف مقدمتهم حسين أسد
مراسل قناة الس�ومرية إىل معاملة مهينة وال إنسانية
عىل يد الفرقة الخامس�ة للجيش العراقي .فقد جرى
احتجازه�م م�ن جانب الفرق�ة املذكورة دون أس�اس
قانون�ي ،وذل�ك يف منطق�ة معس�كر أرشف بتاري�خ
 .17/2/2012واس�تمر احتجازه�م نه�ار اليوم املذكور
كام ً
ال.

حرية تحت الهراوات
اعتق�ال الصحف�ي س�ليم الخليف�اوي بص�ورة
تعسفية بعد االعتداء عليه
تع�رض عض�و نقاب�ة الصحفيين العراقيين
والصحف�ي يف صحيفة أنباء اليوم الس�عودية س�ليم
عب�اس الخليف�اوي إىل اعتق�ال غري قانون�ي أثناء
ممارس�ته لعمل�ه الصحف�ي يف مدين�ة ذي ق�ار يف
ي�وم  30/3/2012فأثن�اء قيام�ه بتغطي�ة تظاه�رة
جماهريية يف مركز محافظة ذي قار ،قامت قوات
مكافح�ة الش�غب باالعتداء عليه بس�بب تصويره
ألعم�ال القم�ع الت�ي مارس�تها ه�ذه الق�وات ضد
املتظاهري�ن ،فق�د تعرض للضرب بالهراوات رغم
ارتدائ�ه باج�ة الصحفيين ،ث�م ص�ودرت كامريته
ولدى مطالبته بإع�ادة الكامريا له ،تم رضبه ثانية
أم�امالجمي�ع.
ول�دى محاولت�ه الخ�روج م�ن مخ�رج النارصي�ة،
أوقفت�ه الق�وات األمني�ة التابعة لف�وج الطوارئ
وقامت بإهانته وش�تمه رغم أنه أب�رز لهم هويته
الصحفي�ة .وق�د ق�ام املقدم منير ج�واد العبادي
باإلس�اءة ل�ه بش�كل واض�ح ،ث�م ج�رى تقيي�ده
واعتقال�ه لس�اعات ،ث�م نق�ل إىل مرك�ز الرشط�ة
ألخ�ذ إفادت�ه ونقل ً
ليلا إىل م�كان مجهول حيث
بق�ي محتج�ز ًا لثالث�ة أي�ام وج�رى اإلف�راج عنه
بتاري�خ  3/4/2012ول�م تق�م الس�لطات ب�أي
تحقي�ق باألمر رغ�م ذي�وع خبر االعت�داء علي�ه.
احتجاز الصحفية زكية املزوري من قبل األجهزة األمنية
قام�ت األجه�زة األمني�ة باحتج�از الصحفي�ة زكية
امل�زوري عضو نقابة الصحفيين العراقيني يف إحدى
نقاط التفتي�ش وهي عائدة من مدين�ة العمارة .وقد
جرى احتجازه�ا بتاري�خ  27/3/2012بعد أن أجرت
تحقيقات وتقارير صحفية ومقابالت مع مسؤوليني
يف املحافظة لصالح مؤسسة املدى.
وقد اس�تمر احتجاز الصحفية املزوري عدة ساعات
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يف نقط�ة التفتي�ش الواقعة بني قض�اء كميت وعيل
الرشقي .وجرى إخالء س�بيلها بعد تدخل شخصيات
سياسية يف املحافظة.
وق�د تبين أن س�بب احتج�از الصحفي�ة امل�زوري
ه�و اتهامه�ا م�ن قبل قي�ادة عملي�ات ميس�ان ومن
كان يرافقه�ا م�ن صحفيين مث�ل مؤي�د الس�اعدي،
بتوزي�ع منش�ورات تحريضي�ة ونق�ود م�زورة.
ً
دليلا واضح� ًا على اس�تخدام
تش�كل ه�ذه الحال�ة
القان�ون بص�ورة متعس�فة وغير مرشوع�ة لالعتداء
عىل الحريات اإلعالمية وعىل الحريات الشخصية
وغط�اء لتربي�ر معاملته�م بص�ورة ال
لإلعالميين،
ً
إنسانية ومهينة.
صعق اإلعالمي نهاد عبد الحسني كهربائي ًا من
قبل قوات األمن العراقي
تعرض اإلعالمي نهاد كاظم عبد الحسني الذي يعمل
لحس�اب إحدى القنوات الفضائية العراقية املحلية
إىل الضرب بعص�ا كهربائي�ة على مؤخرة رأس�ه من
قبل قوات األمن العراقي .وقد تسببت هذه الرضبة
بنزي�ف ح�اد وأدت إىل فقدان املعت�دى عليه للوعي
ملدة ساعتني.
وقد نقل اإلعالمي عبد الحسني إىل مستشفى الجملة
العصبية ،أما الس�بب وراء رضبه بالعصا الكهربائية
وصعقه ،فه�و منعه من تغطية املظاهرات الذي رشع
بتغطيتها قبل االعتداء.
كم�ا تع�رض اإلعالم�ي ذات�ه يف الحادث�ة ذاته�ا إىل
رسقة مقتنياته ،حيث ق�ام أفراد من الرشطة برسقة
كامريت�ه ،وس�اعته اليدوية ،ومحفظته الش�خصية،
ونظارته الطبية ،وهاتفه الخلوي ومبلغ مايل كان يف
محفظته.

االعت�داء بالرضب على الصحفي ميالد س�امي
ومرافقيه من قبل قوات األمن الكردية
ق�ام أفراد م�ن ق�وات األمن الكردي�ة املعروفة باس�م
(أسايش) ،برضب الصحفي ميالد سامي املراسل لدى
قناة السومرية ،ومرافقيه املصور عيل نوري والسائق
س�تار جب�ار ،وذل�ك بتاري�خ  .8/5/2012وقد وقعت
حادثة الرضب بتاريخ  8/5/2012أمام مبنى الربملان
الك�ردي ،وذلك بينم�ا كان الصحفي ميلاد ومرافقاه
يغط�ون تظاهره أم�ام الربملان يف مدين�ة أربيل .كما
قام أفراد قوات ألـ (أس�ايش) بمصادرة الكامريا التي
كانت بحوزة طاقم قناة السومرية.
اغتيال الصحفي غزوان أنس وإصابة أفراد أرسته
بتاري�خ  ،30/7/2012قام�ت مجموع�ة مس�لحة
باقتحام منزل الصحفي غزوان أنس وإطالق الرصاص
علي�ه وقتله .كما أصيب باالعت�داء كل من زوجته،
ووالدته وطفله الرضيع.

واالضطراب�ات وه�ي مس�ألة تح�رص الش�بكة عىل
أهمي�ة تحقيقه�ا برسع�ة نظ�ر ًا لدوره�ا الحي�وي يف
حماي�ة الصحفيين وتمكينه�م م�ن القي�ام بعمله�م
بحرية.
تعرض مراس�لو قن�اة الحري�ة العراقية للرضب
وللتهديد من قبل رجال األمن
تع�رض مراس�لو قن�اة الحرية س�امر عب�د املجيد،
ومحم�د إس�ماعيل ومنج�د الخزرج�ي للضرب
بتاري�خ .6/7/2012وق�د وق�ع االعت�داء على
ثالثته�م بش�كل منف�رد يف أماك�ن مختلف�ة ،فق�د
قام�ت األجه�زة األمني�ة باالعت�داء على مص�ور
القن�اة س�امر عب�د املجيد يف بغ�داد .فيم�ا تعرض
مراس�ل القناة محمد إس�ماعيل للضرب والتهديد
بالتصفي�ة يف محافظ�ة الديواني�ة أثن�اء قيام�ه
بتغطي�ة التفجيرات الت�ي وقع�ت يف املحافظ�ة.
أما مراس�ل القن�اة منجد الخزرج�ي ،فجرى رضبه
واحتج�ازه يف محافظ�ة دي�اىل.
إن امللفت للنظر يف هذه الحوادث أنها طالت ثالثة
أش�خاص يعملون يف قناة الحري�ة يف أماكن مختلفة
يف الع�راق ،ويف ي�وم واحد .األمر الذي يعكس اتس�اع
رقعة استهداف اإلعالميني يف العراق واستهدافهم.

إن ه�ذا االعت�داء يش�كل ـ كم�ا ذك�رت املدي�رة
العامة يف اليونسكو يف العراق ـ اعتداء عىل حرية
التعبير واإلعلام والح�ق يف الحي�اة املنص�وص
عليه�ا يف املادتين ( )19و( )6م�ن العه�د ال�دويل
الخ�اص بالحق�وق املدني�ة والسياس�ية.
تش�كل ه�ذه الحالة حلق�ة من حلقات االس�تهداف
والقتل املتعمد لإلعالميني يف العراق ،وتعكس سياسة
اإلفلات م�ن العق�اب املس�ترشية يف الع�راق .كم�ا
أنه�ا تؤك�د على أهمية إيج�اد نظام خ�اص بحماية
الصحفيين يف حال�ة الح�روب ،والط�وارئ العام�ة

محاولة اغتيال الصحفي كريم حسن
تعرض الصحفي كريم قاس�م حس�ن رئي�س التحرير
السابق لجريدة االتحاد املس�تقلة يف محافظة املثنى
ملحاولة قتل بانفجار عبوة ناس�فة بتاريخ 2/7/2012
يف وس�ط مدينة الس�ماوة .وق�د انفج�رت العبوة يف
تمام الس�اعة الخامس�ة صباح ًا أمام منزل الصحفي
كري�م .وقد نقل الصحفي املعتدى عليه جراء إصابته
بجروح بالغة إىل مستش�فى الحسني التعليمي لتلقي
العالج ،وكما أفاد شهود عيان ،فإن سيارة نوع (أوبرتا)
بيضاء اللون ،ألقت عبوة ناسفة بينما كانت مرسعة
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والصحفي غ�زوان يعمل مقدم برنامج يف قناة س�ما
املوص�ل .وقد جرى تنفيذ االعتداء املس�لح من قبل
مجموع�ة مس�لحة مجهول�ة .ول�م تق�م الس�لطات
العام�ة املختص�ة بإج�راء تحقي�ق يف مقت�ل غ�زوان
بغي�ةمعرف�ةاملتورطين وإحالته�مإىلالقض�اء.

حرية تحت الهراوات
ج�د ًا عىل من�زل الصحفي كريم حس�ن .وأك�د هؤالء
أن الحادث وقع بعد انس�حاب س�يارات الدوريات
األمنية من الشارع يف الخامسة صباح ًا.

حقوقي ومدافع عن الحريات اإلعالمية ،وكما ثبت
م�ن تقاري�ر عدي�دة فإن قتل�ه يرتبط بش�كل مبارش
بنشاطاته الصحفية.

اغتيال كامران صالح الدين املذيع يف قناة صالح
الدين الفضائية
قت�ل الصحف�ي كامران صلاح الدين املذي�ع يف قناة
صلاح الدي�ن الفضائية بتاري�خ  2/4/2012بانفجار
مس�اء .وقد وضع
اس�تهدفه حوايل الس�اعة التاس�عة
ً
املعت�دون العب�وة الناس�فة تح�ت س�يارة اإلعالم�ي
كامران الذي يعمل كمذي�ع لألخبار ومقدم للربنامج
السيايس (العراق والحدث) يف قناة صالح الدين.

ولم تق�م الس�لطات العراقية املختص�ة بفتح تحقيق
نزي�ه ومس�تقل يف الحادث�ة بغي�ة معرف�ة املتورطين
فيه�ا وإحالته�م إىل القض�اء .وه�ي بالنتيجة تتحمل
مسؤولية اإلفالت من العقاب املنترشة يف العراق إزاء
استهداف اإلعالميني وقتلهم.

ويذك�ر ب�أن الضحي�ة كان يبلغ من العم�ر عند قتله
( )35عام ًا وكان رئيس ًا التحاد الصحفيني واإلعالميني
يف تكريت.
وتؤك�د ش�بكة املدافعين ع�ن حري�ة اإلعلام يف
العال�م العرب�ي أن الس�لطات العراقي�ة املختص�ة لم
تق�م بواجباته�ا القانوني�ة إزاء ه�ذه الحادثة ،أس�وة
بالعشرات من حاالت القت�ل األخرى التي ارتكبت
يف العراق ،وأنه ينبغي عليها أن تنهض بمس�ؤولياتها
إزاء ه�ذه الح�االت املتك�ررة الت�ي تش�كل انته�اك ًا
جسيم ًا لحرية التعبري واإلعالم.
اغتيال سمري الشيخ عيل رئيس تحرير صحيفة
الجماهري البغدادية
تع�رض الصحفي س�مري الش�يخ علي رئي�س تحرير
صحيف�ة الجماهري البغدادية بتاري�خ ،17/11/2012
ويف أثناء قيادته لس�يارته ،للقت�ل بثالث رصاصات
أصابت�ه يف ص�دره .وقد وقع الحادث يف حي الش�يخ
عمر وسط العاصمة العراقية.
وتجدر اإلش�ارة إىل أن الصحفي س�مري الشيخ ناشط
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االنتهاكات التشريعية لحرية اإلعالم
رغم أن الربملان العراقي أقر يف أغس�طس  2012قانون
حماي�ة الصحفيين ،إال أن املنظوم�ة الترشيعية بما
فيها قانون حماية الصحفيني ذاته ،ما زالت تتضمن
انتهاكات للحريات اإلعالمي�ة وحقوق اإلعالميني
وللمعايري الدولية املعمول بها يف هذا السياق .فقانون
حماي�ة الصحفيني يتبن�ى مفهوم ًا ضيق� ًا للصحفي،
وال يتي�ح للصحفيين الوص�ول إىل املعلوم�ة بس�هولة
عالوة عىل أن هذا القانون لم يمنع من تطبيق قانون
العقوبات عىل الصحفيني ،فما زال قانون العقوبات
قاب ً
ال للتطبيق عليهم من خالل جرائم التش�هري .كما
أن قان�ون املطبوع�ات لعام  1968ال�ذي يتيح حبس
الصحفيين مل�دة تص�ل إىل س�بع س�نوات يف حال�ة
اإلدانة بإهانة الحكومة مازال معمو ً
ال به.
لق�د ع�رف قان�ون حماي�ة الصحفيين لع�ام 2012
الصحف�ي تعريف ًا ضيق ًا من خالل اشتراطه أن يكون
الصحفي شخص ًا يعمل بدوام كامل ،ما يعني استبعاد
الصحفيين العاملني ب�دوام جزئ�ي ،أو العاملني عىل
أس�اس تقدي�م مادة صحفي�ة أو تقري�ر ،والصحفيني
العاملني عىل أساس ميداني وليس بدوام كامل.
ويشترط قان�ون حماي�ة الصحفيين وج�وب قي�ام
املجموع�ات واملؤسس�ات اإلعالمي�ة بالتس�جيل

بموج�ب القان�ون واألخط�ر مم�ا س�بق كل�ه أن�ه
يتضم�ن نص ًا ينطوي عىل تقيي�د لعمل الصحفي من
خلال تأكي�ده على أن الصحفيني يتمتع�ون بالحق
يف الحص�ول على املعلوم�ات واألخب�ار والبيان�ات
واإلحصائي�ات (يف حدود القان�ون) واملالحظ أن هذا
القيد واس�ع جد ًا ،ولم يحدد املقصود بالقانون املعني،
فيشمل سائر القوانني النافذة .أي أن يجعل األولوية
للقوانين األخرى ولي�س لحق الصحف�ي يف الحصول
عىل املعلومات.

ومن مش�اريع القوانني األخرى التي تحاول الحكومة
العراقي�ة م�ن خالله�ا الس�يطرة عىل حري�ة اإلعالم
وف�رض س�يطرتها عىل اإلعلام املرئ�ي ،واملس�موع،
واملكت�وب واإللكرتوني،مرشوع قان�ون حرية التعبري
وحرية التجمع ،إذ يس�مح املرشوع للسلطات العامة
بالتضييق عىل الحق�وق والحريات اإلعالمية بحجة
(املصلح�ة العام�ة والنظ�ام الع�ام أو اآلداب العامة.
والالف�ت لالنتباه يف هذا الس�ياق م�ا صدر عن وزير
الداخلي�ة العراقي بتاريخ  31/7/2012بش�أن حرية
اإلعلام ،حي�ث وصفها بأنها تش�كل تهدي�د ًا لألمن

يمك�ن الق�ول بوجه ع�ام أن اإلعلام واإلعالميني يف
العراق تعرضوا يف عام  2012إىل عنف واسع ،وهو عنف
وق�ع عليه�م من خالل القت�ل ،والضرب ،والتعذيب
وتكميم األفواه .وكذلك من خالل املحاوالت املتكررة
من جانب السلطات العراقية للسيطرة عىل التدفق
الح�ر للمعلوم�ات ،ولرتهيب اإلعالميين من خالل
حزمة ترشيع�ات تهدد الحري�ات اإلعالمية .عالوة
عىل أن هذه الس�لطات تنتهج منذ س�نوات سياس�ة
اإلفلات م�ن العقاب تج�اه االنتهاكات الجس�يمة
التي تطال اإلعالم واإلعالميني يف العراق.
ترى ش�بكة املدافعين عن حرية اإلعالم «س�ند» أن
أوض�اع اإلعالميين يف الع�راق س�يئة للغاي�ة ،وأنهم
عرضة لالنتهاك بس�هولة يف ظل عدم وجود منظومة
وقائية لالنتهاك بس�هولة يف ظل عدم وجود منظومة
وقائي�ة أو رادع�ة تمن�ع م�ن االعتداء على اإلعالم
واإلعالميني.
وهي مس�ألة تس�توجب التأكيد من وج�وب حماية
الصحفيين يف البل�دان غير املس�تقرة والت�ي تم�ر
بظ�روف طارئ�ة ،ولع�ل م�ا يح�دث يف الع�راق تجاه
اإلعالم واإلعالميني من شأنه أن يوجه الجهود إليجاد
جمل�ة م�ن التوجيهات واملب�ادئ الس�لوكية املتعلقة
بحماي�ة اإلعالميني زم�ن االضطراب�ات ،والطوارئ
العامة والنزاعات.

277

العراق

أم�ا فيما يخص جرائم املعلوماتية ،فقد ناقش مجلس
الن�واب العراقي مرشوع قانون جرائ�م املعلوماتية يف
تم�وز  ،2012وق�د تضمن املشروع قيود ًا غير جائزة
بموج�ب القان�ون الدويل ،وم�ن ش�أنها تقييد حرية
النرش والتعبري واإلعلام وتعريض الصحفيني الذين
يكش�فون عن الفس�اد إىل عقوبات شديدة .فمرشوع
القان�ون يتضم�ن عقوب�ات س�البة للحري�ة تص�ل
إىل الحب�س املؤب�د وغرام�ات مالية باهظ�ة عىل من
يس�تخدم بش�كل متعم�د أجهزة الحاس�وب وش�بكة
املعلوم�ات بما يم�س بمصال�ح البلاد (االقتصادية
أو السياس�ية أو العس�كرية أو األمني�ة العلي�ا) وهي
مفاهيم واس�عة قد يساء اس�تعمالها بحق الصحفيني
وغريهم من اإلعالميني.

الداخيل وأنه ينبغي عىل الصحفيني أن ال ينرشوا أي
أنب�اء تتعلق بقضايا القتل ،واالعتقاالت دون موافقة
وزارة الداخلية بحجة غياب االستقرار األمني.

حرية تحت الهراوات
نوع االنتهاك

ُعمان:10
م�ن الالف�ت لالنتب�اه أن وس�ائل اإلعالم ليس�ت
مستقلة ،إذ تتمتع وزارة اإلعالم بصالحيات كبرية
تمكنه�ا م�ن مراقب�ة س�ائر وس�ائل اإلعلام .كم�ا
أن ملكي�ة معظ�م محط�ات التلفزي�ون والراديو يف
الس�لطنة تعود للدول�ة إال أن هناك محطات قليلة
خاص�ة غالبيته�ا غنائية تم إنش�اؤها يف الس�نوات
القليلة املاضية.
وتق�وم الصح�ف الخاص�ة املح�دودة الت�ي تتلق�ى
مس�اعدات م�ن الحكوم�ة بف�رض رقاب�ة ذاتية عىل
نفس�ها .كما تتضمن القوانين النافذة ويف مقدمتها
قان�ون الصحاف�ة لع�ام  1984ف�رض غرام�ات كبرية
وعقوب�ات بالس�جن تصل إىل س�نتني .وق�د تبوأت
السلطنة املرتبة 141يف ترتيب الدول بالنسبة لحرية
اإلعالم والصحافة.
ويوض�ح الج�دول اآلت�ي االتجاه�ات األساس�ية
لالنتهاكات التي رصدتها الشبكة:
( )10االنته�اكات املنش�ورة ال يمك�ن الج�زم بأنه�ا كل م�ا ح�دث
وارتك�ب بح�ق اإلعالميين يف س�لطنة عم�ان ،وه�و م�ا اس�تطاع
باحث�و ش�بكة «س�ند» رصده�ا س�واء م�ن خلال اتصاالته�م
أو م�ا نشر يف اإلعلام أو التقاري�ر اإلقليمي�ة والدولي�ة.
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عدد مرات الجهة  %بالنسبة
تكراره املسؤولة لإلجمايل

إعتقال

1

الحرمان من محاكمة عادلة

2

املجموع

3

السلطات
العمانية
السلطات
العمانية

33.3%
66.6%

100%

وفيما ييل عرض ألبرز االنتهاكات التي رصدتها الشبكة:
اعتقال الصحفي سعيد الهاشمي
ألق�ت الس�لطات العماني�ة يف ش�هر مايو م�ن العام
 2012القب�ض على س�عيد الهاش�مي ،وه�و كات�ب
صحفي معروف ومدون سبق خطفه وتعذيبه.
ه�دد النائ�ب الع�ام يف  ٤حزي�ران ،باتخ�اذ «جمي�ع
التدابير القانونية املناس�بة» ضد عدد م�ن املعتقلني
من بينهم سعيد الهاش�مي من الذين أطلقوا «دعوات
التحريض ...تحت ذريعة حرية التعبري» .ورغم ذلك
ل�م يتم توجي�ه اتهامات رس�مية لهم ،باس�تثناء عدد
قليل من الذين يواجهون اتهامات بـ»التحريض عىل
االحتج�اج» .هذا االته�ام الذي يعتبر جريمة «أمن
دولة» وتقع خارج نطاق قانون العقوبات العادي.
الحكـــم بحبــس الصحفـي مختــار الهنـائي
بالحبس والغرامة
أصدرت املحكمة االبتدائية يف مسقط يف 16/9/2012
حكما بحق الصحفي العامل يف جريدة الزمن «مختار
الهنائي» يقيض بحبس�ه مل�دة عام وتس�ديده غرامة
قدره�ا  1000ري�ال (ح�وايل  2100ي�ورو) على خلفية
اتهام�ه بارت�كاب جرائ�م تقني�ة املعلوم�ات وإعابة
الذات السلطانية.

االنتهاكات التي ارتكبتها سلطات االحتالل
اإلسرائيلي

فلسطين:11
تع�د فلس�طني م�ن أكرث ال�دول الت�ي ترتك�ب فيها
انته�اكات بح�ق اإلعالميين والصحفيين ,وترج�ع
النس�بة األكبر يف ه�ذه االنته�اكات إىل س�لطات
االحتالل اإلرسائييل التي تنتهك الحريات اإلعالمية
وحق�وق اإلعالميين يف فلس�طني بش�كل يوم�ي,
واملالحظ أن س�لطات االحتلال ترتكب انتهاكات
جسيمة وتنتهج سياسة إفالت من العقاب.

( )11االنته�اكات املنش�ورة ال يمك�ن الج�زم بأنه�ا كل م�ا ح�دث
وارتك�ب بح�ق اإلعالميين الفلس�طينيني يف قط�اع غ�زة والضف�ة
الغربية ،وهو ما استطاع باحثو شبكة «سند» رصدها سواء من خالل
اتصاالته�م أو م�ا نشر يف اإلعلام أو التقاري�ر اإلقليمي�ة والدولية.

اع��ت��ق��ال إداري وح��ب��س

16

6%

امل����ن����ع م����ن ال��ت��ن��ق��ل

4

1.5%

الحرمان من محاكمة عادلة

8

3%

إع������ت������داء ب���ال�ض�رب

17

6.6%

اس����ت����ه����داف ج��س��دي

42

16.4%

اإلصابــة بسبــب التغطيـة

59

23%

ح�������ج�������ز ح�����ري�����ة

30

11.7%

م������ن������ع ت���غ���ط���ي���ة

17

6.6%

إع�����ت�����داء ع��ل�ى م��ق��ار

16

6.2%

العمل

7

2.7%

باملمتلكات

16

6.2%

معاملة مهينة وحاطة بالكرامة

7

2.7%

إخ���������ت��������راق ب���ث

5

2%

ق�����ت�����ـ�����ـ�����ـ�����ـ�����ل

3

1%

إستهـداف منـازل الصحفيني

8

3%

ال�����������ذم وال������ق������دح

1

0.4%

املجموع

256

100%

م���ص���ادرة

أدوات

خسائــــــــــر
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ولم تكتف شبكة املدافعني عن حرية اإلعالم يف العالم
العربي برصد وتوثي�ق االنتهاكات التي ترتكب من
قب�ل س�لطات االحتالل فحس�ب ,ولكنه�ا حرصت
كذلك على رصد وتوثيق االنته�اكات التي ترتكبها
الس�لطة الفلس�طينية ،وحكومة حم�اس املقالة وأي
مص�در آخر س�واء أكان جهة عام�ة أو خاصة ,وفيما
يأت�ي ج�دول يبني ش�كل االنتهاك املرتك�ب ,وعدد
مرات ارتكابه والجهة املسؤولة عنه:

شكل االنتهاك

عدد حاالت
ارتكابها

٪
بالنسبة
لإلجمايل

حرية تحت الهراوات
االنتهاكات التي ارتكبتها أجهزة الس���لطة
الوطنية الفلسطينية
عدد حاالت  %بالنسبة
شكل االنتهاك
ارتكابها لإلجمايل
9.2%
7
اس����ت����دع����اء أم���ن���ي

ح������ج������ز ح�����ري�����ة

8

10.2%

ح�����ج�����ب م�����واق�����ع

10

13%

13

17%

اع��������ت��������ق��������ال

مصادرة وحجز أدوات العمل
اع�����ت�����داء ب���ال�ض�رب
امل��ن��ع م��ن م��زاول��ة املهنة

م�����ن�����ع ت���غ���ط���ي���ة
اع����ت����داء ع��ل�ى م��ق��ار
ال����������ذم وال�����ق�����دح
ال��ت��ه��دي��د ب���اإلي���ذاء

ال���ت���ه���دي���د ب��ال��ق��ت��ل

س�������������ج�������������ن
املجموع

8

االع�����ت�����داء ب���ال�ض�رب
اس����ت����دع����اء أم���ن���ي
احتجاز ومصادرة أدوات العمل
ال����������ذم وال�����ق�����دح
م�����ن�����ع ت���غ���ط���ي���ة
اع��������ت��������ق��������ال
ال��ت��ه��دي��د ب���اإلي���ذاء
م������ض������اي������ق������ة
ح������ج������ز ح�����ري�����ة
اإلص��اب��ة بسبب التغطية
امل��ن��ع م��ن م��زاول��ة املهنة
ح�����ج�����ب م�����واق�����ع
املنع م��ن السفر والتنقل
املجموع
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عدد حاالت
شكل االنتهاك
ارتكابها
قرصنة إلكرتونية

10

 %بالنسبة
لإلجمايل
هكرز إرسائيليني
مجهولو الهوية

10.2%

13

17%

لق�د اتس�م الع�ام  2012ـ كم�ا يتض�ح من الج�دول ـ
بكرثة وقس�وة االنتهاكات املرتكب�ة بحق اإلعالميني
الفلس�طينيني ,وه�ي يف معظمه�ا انته�اكات بدنية
جس�يمة أفل�ت مرتكبوها م�ن العق�اب ,وفيما يأتي
عرض ألبرز هذه االنتهاكات:

6

8%

اس�تدعاء الصحف�ي راس�م عبي�دات م�ن املخاب�رات
اإلرسائيلية ومنعه من التنقل يف أرايض الضفة الغربية
اس�تدعت املخاب�رات اإلرسائيلي�ة بتاري�خ
 31/1/2012الصحفي «راسم عبيدات» الذي يعمل
مقدم ًا لربنامج إذاعي يومي يف إذاعة صوت الوحدة,
وهو كذلك كاتب املقالة الرئيسة يف جريدة القدس
وكات�بيفجري�دةالوف�اق.

3
2
1
2
2

1
76

4%

2.5%
1.5%
3%
3%

1.5%
100%

االنتهاكات الت���ي ارتكبتها أجهزة الحكومة
المقالة في قطاع غزة
شكل االنتهاك

االنتهاكات التي ارتكبها هكرز إسرائيليين
ومجهولي الهوية

عدد حاالت  %بالنسبة
ارتكابها لإلجمايل
11.5%
6
9.6%
5
9.6%
5
5.7%
3
7.5%
4
5.7%
3
9.6%
5
5.7%
3
21%
11
2%
1
2%
1
2%
1
7.5%
4
100%
52

وق�د ج�رى اس�تدعاؤه إىل مق�ر رشطة املس�كوبية يف
القدس ,حيث س�لمته املخاب�رات اإلرسائيلية قرار ًا
بمنع دخوله إىل الضفة مدة ( )7أش�هرا بدء ًا من ش�هر
كان�ون الثان�ي ولغاية منتصف ش�هر تم�وز من العام
 ,2012وق�د ص�در الق�رار ع�ن قائ�د ق�وات الجي�ش
اإلرسائيلي يف مناط�ق الضف�ة الغربي�ة ,وأرف�ق ب�ه
خريط�ة ج�رى تحديد وتعلي�م أماكن مح�ددة عليها
هي التي يتاح للصحفي عبيدات التحرك فيها.
وق�د نتج عن ه�ذا القرار إعاقة وص�ول عبيدات إىل
التلفزيون�ات املحلية ومحطات اإلذاعة يف األرايض
الفلس�طينية ,ما س�يفيض إىل تدمري عمله الصحفي
بحسب أقوال عبيدات نفسه.

ينطوي هذا القرار اإلرسائييل عىل انتهاك للحريات
اإلعالمية ,ولحق الصحفي عبيدات يف الحصول عىل
املعلومات ,ولحقه يف العمل ولحقه يف التنقل ولحرية
التعبري والنرش.
تمديد توقيف الصحفي رائد الرشيف وحرمانه
تعسف ًا من حريته الشخصية والحكم بحبسه

ق�ررت محكم�ة «عوف�ر» العس�كرية اإلرسائيلي�ة
تمديد توقيف الصحفي الفلس�طيني رائد الرشيف,
وه�و يعمل مذيع� ًا لدى راديو مرح املحلي ,وقد جرى
توقيفه لحني اس�تكمال باقي اإلجراءات ملحاكمته,
وصدر قرار تمديد توقيفه بتاريخ .4/1/2012
وق�د جرى توجيه عدة تهم إىل الرشيف من بينها أنه
يعمل أثن�اء تغطيته اإلعالمية عىل مراقبة تحركات
جي�ش االحتلال خلال اقتحام�ه بع�ض املناط�ق
الفلس�طينية وقد ذكر ش�قيق اإلعالمي الرشيف أنه
ج�رى تأجي�ل املحاكم�ة لعدم وج�ود تهم�ة واضحة
ومحددة.

لقد جرى حبس الصحفي الرشيف بحجة أنه وبعمله
الصح�ايف «يش�كل خط�ر ًا عىل ام�ن إرسائي�ل» ,وهو
س�لوك ينطوي عىل انتهاك لحري�ة اإلعالم والتعبري
ولح�ق الرشي�ف يف الحري�ة الش�خصية ومعامل�ة
إنسانية ,عالوة عىل حقه يف محاكمة عادلة.

وق�د أوض�ح عماي�رة أنهم هرب�وا عقب اس�تهدافهم,
ولكنه أصيب بقنبلة غاز يف رجله اليمنى ,ما تسبب
له برضوض ,وقد أصيب هو وزمالؤه باختناق شديد,
وق�ام جن�ود االحتالل عق�ب ذلك ,بإيقاف الس�يارة
التي كانت تق�ل العمايرة وزملاءه وحاولوا اإلطالع
عىل املادة التصويرية.
ولك�ن عماي�رة وزملاؤه رفضوا ذل�ك ,وقد اس�تخدم
جنود االحتالل يف اس�تهداف الصحفيين بمن فيهم
العماي�رة ,باإلضاف�ة إىل القناب�ل املس�يلة للدم�وع,
القناب�ل الصوتي�ة والرص�اص املطاطي,علم� ًا ب�أن
العمايرة وزمالءه كانوا يرتدون سرتة الصحافة.
اس�تدعاء الصحفي خالد عمايرة من قبل جهاز
األمن الوقائي الفلسطيني
اس�تدعى جه�از األم�ن الوقائ�ي التاب�ع للس�لطة
الفلس�طينية بتاري�خ  15/1/2012مراس�ل «األه�رام
ويكيل» الصحفي خالد عمايرة ,من مدينة الخليل.
ويف التفاصيل ,تدل التقارير عىل أنه جرى اس�تدعاء
خال�د عماي�رة يف مقر جهاز األم�ن الوقائي يف مدينة
الخلي�ل من الس�اعة الثامنة والنص�ف صباح ًا حتى
الرابعة عرص ًا ,وقد أكد عمايرة أن معاملة رجال األمن
الوقائي معه لم تكن ودية ,فقد جعلوه ينتظر يف غرفة
ب�اردة ملدة تزيد عن  5س�اعات ,وتم احتجاز بطاقته
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وق�د جرى اعتق�ال الرشي�ف يف  ,14/11/2011ومنذ
هذا التاريخ وهو يقبع يف سجن «عوفر» املركزي ,وقد
أجلت املحكمة محاكمت�ه أكرث من مرة رغم توقيفه.
وبتاري�خ  ,6/6/2012قض�ت املحكمة عىل الرشيف
بالسجن ملدة عرشة أشهر وبغرامة مالية حوايل ()1000
دوالر أمريك�ي ,وأف�رج عنه بتاري�خ  13/8/2012بعد
قضائه مدة محكوميته.

االعت�داء على مراس�ل تلفزي�ون فلس�طني ه�ارون
عمايرة بالرصاص املطاطي والقنابل املسيلة للدموع
اعت�دت الق�وات اإلرسائيلي�ة بتاري�خ 27/1/2012
عىل مراس�ل تلفزيون فلس�طني هارون عمايرة أثناء
تغطيت�ه للمسيرة األس�بوعية يف قري�ة كف�ر ق�دوم
قرب مدينة نابلس ,وقد استهدفت قوات االحتالل
العماي�رة وزملاء آخري�ن ل�ه بينم�ا كان�وا يغط�ون
األحداث من مكان بعيد.

حرية تحت الهراوات
الش�خصية وهاتفه الخلوي ,ثم اس�تجوبه شخص لم
يفصح عن هويته واستجوبه ملدة ساعة ونصف ,وبعد
ذلك أعيد له هاتفه وبطاقته الش�خصية وطلب منه
الذهاب.
وقد تفاجأ عمايرة فور عودته إىل بيته بمكاملة هاتفية
عىل هاتفه الش�خيص طل�ب منه من خالله�ا العودة
إىل مق�ر األم�ن الوقائ�ي فور ًا لع�دم اس�تكمال باقي
االس�تجواب ,فعاد إىل املقر حيث خضع الستجواب
فظ اتهم فيه بأنه يش�تم السلطة الفلسطينية ,وبأنه
وص�ف إس�ماعيل هني�ة برئي�س ال�وزراء الرشع�ي,
وج�رى تهديده بأنه س�يتم اس�تدعاؤه بش�كل يومي,
وج�رى بعد ذلك اس�تدعاؤه ليومين متتاليني تحت
تهديد باالعتقال إن لم يحرض.

الجيب العس�كري عن املؤسسة التي يعمل لصالحها,
وأس�باب وجوده يف النبي صالح ,واس�تمر الطاقم يف
الجي�ب مدة  3س�اعات وكان أف�راده مكبيل اليدين
طيلة هذه املدة ,وبعد ذلك أفرج عن الطاقم وأعيدت
الكامريا له.
ويتمثل الس�بب الحقيقي يف احتجاز طاقم تلفزيون
فلس�طني بقيامه بتغطية أحداث املسرية األسبوعية
وملنعهم من القيام بالعمل اإلعالمي لتغطية الحدث.
تجدي�د احتجاز الصحفي عامر أبوعرفة إداري ًا
وحرمانه غري القانوني من حريته الشخصية
أصدرت الس�لطات اإلرسائيلي�ة بتاريخ 5/2/2012
أم�ر ًا عس�كري ًا باحتجاز مراس�ل وكالة «ش�هاب» يف
الضف�ة الغربي�ة الصحف�ي عام�ر أبوعرف�ة احتجاز ًا
إداري� ًا مل�دة ( )6أش�هر بذريعة أنه يش�كل خطر ًا عىل
أمن إرسائيل.

احتجاز طاقم تلفزيون فلسطني يف قرية النبي
صالح وإساءة معاملة أفراده
قامت قوات االحتالل بتاري�خ  3/2/2012باحتجاز
طاق�م تلفزي�ون «فلس�طني» املك�ون م�ن املراس�ل
الصحفي عيل دار عيل واملص�ور نجيب رشوانة ,ففي
أثن�اء تغطية الطاقم للمسيرة األس�بوعية املناهضة
لالس�تيطان والج�دار الفاصل يف قري�ة النبي صالح
غرب�ي رام الل�ه ,اقرتب جن�دي من الطاق�م وطلب
البطاق�ات الش�خصية والصحفي�ة م�ن أف�راده ,ث�م
ق�ال له�م أن التصوير ممن�وع ,وعىل الطاق�م مغادرة
امل�كان وه�دد أفراد الطاق�م باالعتقال إن ل�م يغادروا
امل�كان يف دقائ�ق ,فأرص الطاقم عىل تغطية املسيرة,
فجاء جندي آخر ووضع ي�ده عىل الكامريا ملنعهم من
متابع�ة التصوي�ر وهدد الطاق�م بأن أمام�ه دقيقتان
لرتك املكان وإال جرى اعتقال أفراده ,ثم جرى اقتياد
الطاقم إىل جيب عسكري ,ثم إىل مستوطنة حمليش
قرب النبي صالح.

وقامت املحكمة ذاته�ا بتاريخ  28/8/2012بتثبيت
تمدي�د االعتق�ال اإلداري مل�دة س�تة أش�هر بح�ق
الصحفي أبو عرفة ,وذلك دون أي مسوغ قانوني ,وقد
أك�د اإلدعاء العس�كري اإلرسائييل على أن أبو عرفة
يش�كل «خط�ورة» يف حال جرى إطلاق رساحه ,كما
رفضت املحكمة تقديم أي مربر قانوني ملنع أحد من
اإلطلاع على ملف أب�و عرفة س�وى أن امللف رسي.

ومل�ا وصل الطاق�م إىل حملي�ش ,جرى اس�تجوابه يف

وق�د ورد أن محام�ي أب�و عرف�ة طل�ب م�ن املحكمة
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وكان الصحف�ي أب�و عرف�ة ق�د اعتق�ل بتاري�خ
 ,20/8/2011بع�د اقتح�ام قوات االحتلال منزله يف
وحول مب�ارشة إىل االعتقال اإلداري,
مدين�ة الخليلَ ,
وق�د رفض�ت املحكم�ة العلي�ا اإلرسائيلي�ة بتاري�خ
 23/7/2012االس�تئناف الذي تقدم به أبوعرفة دون
إب�داء األس�باب إال تأكيد املحكمة على وجود ملف
رسي ال تستطيع املحكمة كشفه.

إحتس�اب ثماني�ة أش�هر قضاها أبو عرف�ة كفرتات
متقطع�ة يف س�جون الس�لطة الفلس�طينية ,فرف�ض
الق�ايض قائ ً
ال»:تع�رف تاري�خ اعتقال�ك وس�ببه»,
فأجابه أبو عرفة« :إن أس�باب اعتقايل عند السلطة
ه�ي بس�بب عمل�ه الصحف�ي فحس�ب» ,فق�ال ل�ه
الق�ايض« :إن�ك تق�وم بعمل�ك بدرجة إضافي�ة عما
يلزم».
إقتحام مقر تلفزي�ون القدس الرتبوي من قبل
جيش االحتالل
قام�ت قوات االحتالل بتاريخ  29/2/2012باقتحام
مق�ر تلفزيون الق�دس الرتبوي التاب�ع ملعهد اإلعالم
العصري ـ جامع�ة الق�دس ,وق�د أس�فرت عملي�ة
االقتحام التي وقعت فجر ًا ,عن تكسري ألبواب املقر,
ومص�ادرة أجهزة الب�ث وأحدثت خراب� ًا يف معدات
أخرى ,خاصة معدات البث والعمل التلفزيوني.
وق�د ج�اء يف تفاصي�ل الح�ادث أن جن�ود االحتالل
قاموا بتعطي�ل الكامريات الخاصة بمق�ر التلفزيون
حتى ال توثق ما قاموا به.

زيت ومتجهين إىل رام الله أنا ومصورين من مدينة
الخليل ,ومعنا يف السيارة ثالثة أشخاص آخرون ,وإذا
بس�يارة تلحق بن�ا وتوقفنا بنصف الطري�ق ,وبعدها
قام س�تة أش�خاص بالهجوم علينا ,وصادروا الكامريا
الخاص�ة للمصوري�ن ,وقام�وا بضرب أحده�م عىل
وجه�ه ,وأخذوا منا البطاقات الش�خصية وطلبوا منا
مراجع�ة األمن الوقائي يف بلدة بري زيت ,وقد قامت
الوكال�ة التي يعم�ل بها املص�ورون بالتدخل العاجل,
وتم إع�ادة الكاميرات واملعدات التي ص�ودرت منا
والبطاق�ات الش�خصية بع�د ثلاث س�اعات م�ن
االحتج�از ,وكان طريق�ة تعامله�م معن�ا عنيفة جدا,
ولم يذكروا س�بب س�لوكهم حيث كان يف االعتصام
خم�س فضائي�ات ل�م يعتقلوا م�ن بينه�م غرينا نحن
الثالثة ,وكنا املستهدفني من قبلهم فحسب.
اعتق�ال الصحف�ي س�اهر األق�رع وتعذيبه من
قبل جهاز األمن التابع لحكومة حماس يف غزة
ق�ام جه�از األم�ن التاب�ع لحكوم�ة حم�اس يف
قط�اع غ�زة بتاري�خ  ,17/2/2012باعتق�ال رئي�س
تحري�ر صحيف�ة الش�علة الصحف�ي س�اهر األق�رع.

وق�د مكث أفراد جهاز أمن حكومة حماس ما يقارب
النصف س�اعة يف منزل الصحف�ي األقرع ,وبعد ذلك
اصطحب�وه معه�م إىل مرك�ز أنصار (مقر جه�از األمن
التابع لحكومة حماس يف قطاع غزة).

وقد وصف الصحفي اش�تيوي الحادث�ة بقوله« :كنا
عائدين من تغطية االعتصام الذي أقيم يف جامعة بري

وق�د ذك�ر الصحف�ي األق�رع أن�ه تع�رض للتعذيب
واإلهانة طوال فرتة احتجازه من قبل املحققني ,وأنهم
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فلسطين

احتجاز الصحفي محمد اشتيوي من قبل جهاز
األم�ن الوقائ�ي التابع للس�لطة الفلس�طينية
وإساءة معاملة
قام أفراد من جهاز األمن الوقائي بتاريخ 28/2/2012
باحتج�از الصحفي محمد اش�تيوي مراس�ل فضائية
األقصى يف الضف�ة الغربي�ة ,وق�د ج�رت عملي�ة
االحتج�از يف بل�دة بير زي�ت بينم�ا كان الصحفي
اش�تيوي عائد ًا م�ع مصورين من مدين�ة الخليل بعد
تغطي�ة اعتص�ام الكتل�ة اإلسلامية يف جامع�ة بير
زيت.

ويف تفاصي�ل الحادث�ة أن ق�وات من الجه�از األمني
اقتحمت يف تمام الساعة  11:30لي ً
ال بيت الصحفي
األقرع ,واستولت عىل حاس�وبه الخاص ,وحاسوب
املن�زل ,والكاميرات التي يص�ور بها وعلى بيانات
وشهادات خاصة به.

حرية تحت الهراوات
رضبوه عىل قدمه التي كانت قد كرست س�ابقا رغم
أن�ه لفت انتباههم إىل ذلك ,وق�د أطلقوا رساحه بعد
ثالثة أيام من احتجازه والتحقيق معه بمناسبة عمله
الصحفي.
احتج�از الصحف�ي مع�ايل أبوس�مرة وإس�اءة
معاملت�ه من قبل جهاز األم�ن التابع لحكومة
حماس يف قطاع غزة
اس�تدعت ق�وات األم�ن الداخلي التابع�ة لحكومة
حم�اس يف قط�اع غ�زة بتاري�خ ,14/2/2012
املص�ور الصحف�ي معايل أبو س�مرة ,وذل�ك كجزء من
اس�تدعاءات دوري�ة كان�ت تت�م كل ي�وم اثنين
ابت�داء من
وخمي�س تعرض له�ا الصحفي أبوس�مرة
ً
 15/1/2012وحت�ى ي�وم  ,14/2/2012وذل�ك إث�ر
تصوي�ره زي�ارة الدكت�ور نبي�ل ش�عث لقط�اع غزة.
وأش�ار أبوس�مرة إىل أنه حين تم اس�تدعاؤه من قبل
قوات األمن التابعة لحكومة حماس يوم ,14/2/2012
أخبر أن قضيت�ه ق�د انته�ت ولكنه س�يظل تحت
املراقب�ة مل�دة غير مح�ددة ,وق�ال أنه�م أع�ادوا إليه
حاس�وبه الخ�اص وكامريت�ه التي قام�وا بمصادرتها
بتاري�خ  15/1/2012حي�ث اس�تدعي ألول م�رة من
قب�ل قوات األم�ن الداخيل إث�ر تغطيته زي�ارة نبيل
ش�عث للقط�اع .وقد جرى االس�تيالء عىل حاس�وبه
الخ�اص عند اقتح�ام منزله بتاري�خ  15/1/2012أما
كامريت�ه ,فص�ودرت بالتاري�خ ذات�ه عق�ب اقتحام
استديو تصويره.
وق�د وصف الصحف�ي أبو س�مرة ظ�روف احتجازه
بقول�ه« :ب�دأ التحقي�ق مع�ي يف مق�ر جه�از األم�ن
الوقائ�ي يف دير البل�ح ,وتركز ح�ول عميل كمصور
وطبيع�ة تغطيت�ي لزي�ارة القي�ادي يف فت�ح نبي�ل
ش�عث ,كن�ت معص�وب العينين أثن�اء التحقيق,
وأجبرت على الوق�وف م�ع انحن�اء الركبتين
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لألم�ام ,كم�ا قضي�ت يوم� ًا وليلة يف زنزان�ة فارغة
مش�بعة الرطوب�ة ,وال يوج�د بها مرات�ب أو كرايس
للجل�وس ,وأض�اف أن�ه بع�د إخلاء س�بيله ,ت�م
إبالغ�ه بضرورة الحض�ور يف الثالثين م�ن كانون
الثان�ي ,وأنه توج�ه إليهم يف الي�وم الثاني املذكور,
فل�م يك�ن هن�اك تحقي�ق ,وانتظ�ر م�ن الثامن�ة
مس�اء ,وغ�ادر بع�د أن
صباح� ًا حت�ى الخامس�ة
ً
أبلغ�وه بضرورة الحضور مرة ثالث�ة يوم 6/2/2012
حي�ث ج�رى تك�رار التحقي�ق معه لس�اعات حول
طبيع�ة عمل�ه وتغطيته لزي�ارة نبيل ش�عث ,وقبل
إخلاء س�بيله طلب من�ه الحض�ور يف .9/2/2012
اقتح�ام ق�وات االحتلال ملقر تلفزي�ون وطن يف
مدينة رام الله
اقتحمت ق�وات االحتالل بتاريخ  29/2/2012فجر ًا
مقر تلفزي�ون وطن ,وصادرت أجه�زة البث ,ما أدى
إىل توق�ف بث املحطة ,كم�ا قامت قوات االحتالل
بمص�ادرة أجه�زة حاس�وب ووثائ�ق بع�د أن عب�ث
الجنود بمحتوياته�ا ,وحطموا بعضها واحتجزوا عدد ًا
م�ن العاملني الذي�ن كانوا موجودي�ن يف املقر يف تلك
األثناء.
وق�د ب�ررت ق�وات االحتلال اقتحامها ملق�ر القناة
بأنه�ا كان�ت تبث بش�كل مخالف للقانون يس�بب
تشويش� ًا للمالحة الجوية ,ولكن مدير املحطة السيد
محم�د عرابي أكد أن املحط�ة حصلت عىل ترخيص
م�ن الس�لطة الفلس�طينية ول�م يك�ن يشترط عليه
موافقة س�لطات االحتلال ,وأضاف بأنه قام يف عام
 2004بتس�جيل ت�رددات البث ل�دى اإلتحاد الدويل
لالتصاالت.
ويالح�ظ كذل�ك بأن مص�ادرة مع�دات ه�ذه القناة
تتج�اوز القضايا املتصل�ة برتددات الب�ث ,فقد قام
املسؤولون بمصادرة جميع سجالت املحطة ,وأفالمها,

وخ�وادم الكمبيوتر ,والس�جالت الش�خصية وأجهزة
الكمبيوتر الشخصية.
أم�ا املوظف�ون الذين ج�رى احتجازهم خلال عملية
االقتح�ام فه�م :مدي�ر اإلنت�اج يف قن�اة وط�ن عب�د
الرحم�ن ظاهر ,والصحفي حمزة سلايمة ,ومس�ؤول
البث أحمد زكي ,وفني الغرافيكس إبراهيم ملحم.
وذكرت عال أبو غربية مس�ؤولة املشاريع يف القناة أن
جنود االحتالل صادروا ( )21جهاز كمبيوتر ,باإلضافة
طبعا إىل س�جالت ,وبيانات ومعدات أخرى ذكرت
أعاله.

وقد ذكر الصحفي س�الم أبوس�الم تفاصي�ل الحادثة
قائ ً
ال« :كنا نتجه أنا وسيس�يليا والكس�ندرا والسائق
إىل حدائ�ق باريس ,وهناك نزلنا م�ن إحدى بيارات
الربتق�ال وبدأن�ا نلتقط الصور ,ونبح�ث عن حارس
البي�ارات ليمدنا باملعلومات الالزم�ة للتقرير الذي
كن�ا نعده ,فل�م نجده ,فطلب�ت من الس�ائق أن يزمر
بزام�ور الس�يارة لعل أحدا يس�معنا ,ولكننا لم نس�مع
أي�ة ردة فع�ل ,وأثناء ذل�ك وصل فتي�ان اثنان بلباس
مدني وس�أالنا :من أنت�م؟ وماذا تفعلون؟ فس�ألتهما:
م�ن أنتما؟ فأجاب�ا أنهما م�ن كتائب القس�ام وذكرا

إصاب�ة الصحفية دياال جويح�ان من قبل قوات
االحتالل يف مدينة القدس
أصيبت مراس�لة ومصورة موقع قدس نت اإلخباري
الصحفي�ة دي�اال جويح�ان من قبل ق�وات االحتالل
اإلرسائيلي ,أثناء تغطيتها ملظاهرة س�لمية يف ذكرى
ي�وم األرض بالق�رب م�ن ب�اب العام�ود يف مدين�ة
القدس بتاريخ .30/3/2012
ويف تفاصيل الواقعة ,ذكرت جويحان أنه «تم التعرض
للصحفيني بش�كل مبارش أثن�اء تغطيتهم ملظاهرات
ي�وم األرض من قبل قوات االحتالل» ,كما أش�ارت
إىل أن جندي ًا إرسائيلي ًا دفعها عىل ثديها األيرس الذي
أجري�ت ل�ه عملي�ة جراحية قب�ل فرتة قصيرة ولم
يلتئ�م جرح�ه ,وركلها بقدمه عىل قدمه�ا اليرسى ,ما
أدى إىل تعرضه�ا إىل نزيف حاد وفت�ح جرح العملية
مرة أخرى.
وأك�دت أن زمي ً
ال لها ص�ور االعت�داء وأنها واصلت
تغطي�ة املظاه�رات ,وأضاف�ت أن إصابته�ا كان�ت
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فلسطين

احتجاز الصحفية السويدية ألكسندرا ساندال
يف مدين�ة غ�زة والفري�ق املراف�ق لها م�ن قبل
كتائب القسام
قام�ت مجموع�ة م�ن كتائ�ب القس�ام بتاري�خ
 28/3/2012باحتجاز الصحفية السويدية (الكسندرا
س�اندال) بالقرب من حدائق باري�س يف مدينة غزة,
أثناء إعدادها برفقة (سيسيليا أودن) مراسلة اإلذاعة
الس�ويدية ومراس�ل وكالة وفا الفلسطينية الصحفي
س�الم أب�و س�الم تقري�ر ًا صحفي ًا ح�ول آث�ار الحصار
والعدوان اإلرسائييل عىل الزراعة.

لن�ا أنن�ا موجودون يف منطق�ة ممنوع�ة ,فقلت لهما
أننا س�نغادر فور ًا ,لكنهما طلب�ا منا أن ننتظر واتصال
عرب الهاتف بأش�خاص آخرين وطلب�ا منهم الحضور
مع سلاحهم ،فجاء ش�خص عىل دراجة نارية وأربعة
أش�خاص آخري�ن يف س�يارة بلب�اس مدني ول�م يكن
معهم سلاح ,وصادروا منا بطاقاتن�ا الصحفية وجواز
س�فر زميلت�اي والهواتف النقالة وأجهزة الحاس�وب
املحم�ول ,وطلب�وا من�ا أن نسير خلفهم بالس�يارة ,ثم
أوقفون�ا أمام مقر األمن الداخلي قرب قرص الحاكم
بمدين�ة غ�زة «أنص�ار» وهن�اك فصلونا ع�ن بعضنا
البع�ض ,وقام�وا باس�تجوابنا ع�ن طبيع�ة عملن�ا,
ورواتبن�ا ,وعن الربيد اإللكرتوني ورقمه الرسي ,ويف
حوايل الساعة الرابعة والنصف مساء أعادوا لنا كامل
ممتلكاتنا وأفرجوا عنا.

حرية تحت الهراوات
متوس�طة ,وأن طاق�م إس�عاف اإلغاثة الفلس�طيني
قام بإس�عافها أولي� ًا ,كما جرى إزالة كتلة س�امة بعد
ذل�ك جراء استنش�اقها كمية كبرية من الغاز املس�يل
للدموع.
االعتداء بالرضب عىل الصحفي موىس الش�اعر
بالق�رب م�ن مدينة بي�ت لحم من جان�ب جنود
االحتالل
تعرض مصور وكالة الصحافة الفرنسية موىس الشاعر
بتاريخ  16/3/2012العتداء من جنود االحتالل أثناء
تغطيت�ه ملسيرة املعص�دة املناهضة للج�دار الفاصل
بالقرب من مدينة بيت لحم.
وأوض�ح الش�اعر أن جن�ود االحتلال أوس�عوه رضب ًا
بالعصا ,وقاموا بتكسير عدسة الكامريا ,ولكنه واصل
التصوير حتى نهاية املسرية ولم تفلح محاوالت منعه
م�ن تغطية اعت�داءات جنود االحتالل عىل املسيرة
السلمية.
منع الصحفية وصال وليد من ممارس�ة العمل
الصحف�ي م�ن قب�ل األجه�زة األمني�ة التابع�ة
للسلطة الفلسطينية
قامت األجهزة األمنية التابعة للس�لطة الفلسطينية
بتاري�خ  25/3/2012بمنع الصحفي�ة وصال وليد من
مدينة جنني ,من ممارس�ة عملها كصحفية يف إذاعة
جنني ,حيث أفادت أنها يف ش�هر كان�ون الثاني من
بداي�ة الع�ام  2012قدم�ت أوراقها الرس�مية للعمل
كرئيسة تحرير يف إذاعة جنني.
وبتاريخ  ,21/3/2012تلق�ت اتصا ً
ال من املدير العام
لإلذاع�ة طل�ب منها في�ه االتصال ب�وزارة الداخلية
ألنه�ا ممنوعة من العمل كصحفية ,وعىل الفور ـ كما
ذك�رت وصال ـ قامت باالتص�ال بالوزارة وتحدثت
مع مسؤولة اإلعالم املرئي واملسموع هناك ,لتستفرس
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عن سبب منعها من ممارسة العمل الصحفي ,إال أنها
علمت أنه�ا ممنوعة أمني ًا منذ ش�هر ش�باط املايض
من الع�ام  2012م�ن ممارس�ة عملها الصحفي س�واء
يف املؤسس�ات الحكومي�ة أو الخاص�ة ,وطل�ب منها
مراجع�ة املخاب�رات يف مدين�ة جنين إلطالعها عىل
سبب املنع.
اقتح�ام ق�وات االحتلال مكت�ب ش�بكة «هن�ا
القدس» لإلعالم املجتمعي
قامت ق�وات االحتالل بتاري�خ  2/4/2012باقتحام
مكتب شبكة «هنا القدس» لإلعالم املجتمعي ,الكائن
يف حي عقب�ة الخالدية يف البل�دة القديمة بالقدس,
ويتب�ع املكت�ب ملعه�د اإلعلام العصري «جامع�ة
الق�دس» وتمث�ل الهدف م�ن وراء االقتح�ام بعرقلة
افتتاح الشبكة الذي كان مقرر ًا إتمامه بالتزامن بني
مكتبي القدس ورام الله عرب السكايب.
وقد أكد مدير الش�بكة محمد أب�و عرقوب أنه «كان
م�ن املفترض أن نقيم حف ً
ال رس�مي ًا إلطالق الش�بكة
رس�مي ًا ,والت�ي تضم إذاع�ة هنا الق�دس ,ووكالة هنا
القدس اإلخبارية والتلفزيون الرتبوي».
وه�ي وس�يلة إعلام مجتمعي�ة ته�دف إىل تغطي�ة
قضاي�ا املواطن املق�ديس يف البل�دة القديمة بمدينة
القدس وضواحيها ,وتس�عى إىل وجود إعالم مجتمعي
فلس�طيني يس�لط الضوء عىل كافة قضاي�ا القدس
اليومي�ة وم�ا يواجه�ه املجتم�ع املقديس م�ن خطط
وسياس�ات تس�تهدف إىل تهوي�د املدين�ة ,وأض�اف
أبوعرقوب أن�ه «يف تمام الس�اعة الواحدة بالضبط
ً
رشطي�ا إرسائيلي ًا مقر االحتفال ومعهم أمر
دخل ()15
بإخلاء امل�كان ,وأم�ر بمنع إقام�ة الحف�ل؛ ألنه كان
برعاية رئيس الوزراء سلام فياض وإن أي حفل تابع
للس�لطة هو أمر محظ�ور القيام به يف مدينة القدس,
وقاموا بإغلاق املكان ,وط�ردوا املوجودي�ن ,واعتقلوا

ش�خصني ثم علقوا إعلان منع إقامة الحف�ل وأغلقوا
امل�كان ولكنهم أخربوا املوظفين أن بإمكانهم مواصلة
عملهم كاملعتاد.
اعتقال الصحفي طارق خميس يف مدينة البرية
من قبل األمن الوقائي التابع للسلطة
اعتق�ل جه�از األم�ن الوقائ�ي التاب�ع للس�لطة
الفلس�طينية بتاري�خ  1/4/2012مراس�ل وكالة زمن
ب�رس ط�ارق خميس يف مق�ر عمله يف مدين�ة البرية,
وأفرج عنه بعد حوايل ثالث ساعات ونصف.
وقد أش�ار خميس إىل أنه يف تمام الس�اعة الخامس�ة
والنص�ف م�ن مس�اء ي�وم  ,1/4/2012حضرت قوة
أمني�ة م�ن جه�از األم�ن الوقائ�ي إىل مق�ر امللتق�ى
الرتبوي العربي يف مدينة البيرة ,واقتادوني إىل مقر
جهاز األمن الوقائي يف حي البالوع بمدينة البرية.

وق�د ج�اء اعتقاله بس�بب عمله الصحف�ي ومواد له
نرشها مناهضة للسلطة.
اعت�داء أح�د رج�ال األم�ن التابعين لحكوم�ة
حماس عىل طاق�م قناة الق�دس الفضائية عىل
معرب رفح
اعتدى اح�د رجال األم�ن التابعين لحكومة حماس
على طاق�م قن�اة الق�دس الفضائي�ة أثن�اء تصويره
معاناة املواطنني واالزدحام الشديد يف صالة االنتظار

وقد أوضح شهود عيان أن رجل أمن يرتدي زي ًا مدني ًا
كان يصرخ باملواطنني منادي ًا أس�ماءهم يف جوازات
السفر ,اتهم فريق القناة بتصويره بشكل متعمد ,فقام
بجره�م من أذرعهم إىل داخل غرفة الضابط املس�ؤول
وأمرهم بوقف التصوير ,رغم أن أعضاء الفريق أكدوا
ل�ه أنه�م يقوم�ون بإع�داد تقرير مص�ور ع�ن معاناة
املس�افرين على املعرب ,كم�ا أدار له املص�ور الرشيط
املوجود داخ�ل الكامريا للتأكد من أنه ال يحتوي عىل
صور املسافرين الذين يفرتشون األرض منذ ساعات
طويلة.
وأك�د ش�هود آخرون أن رج�ل األمن تعام�ل بعنف مع
طاق�م القن�اة ,ورصخ به�م ومن�ع مس�اعد املصور من
الدخ�ول معه�م إىل غرفة الضابط املس�ؤول عرب دفعه
من صدره ,وأمس�ك بيدي املراس�ل واملص�ور وأنزلهما,
وحين قالوا ل�ه أنهم م�ن فضائية الق�دس ,رد عليهم
رج�ل األمن س�اخرا ب�ل أنتم من الش�ارع ,وق�د غادر
الطاقم املكان دون أن يستكمل التصوير.
منع املصور «أس�يد عمارنة» من التغطية من
قبل الرشطة الفلسطينية من مدينة الخليل
قام أفراد من الرشطة الفلسطينية بتاريخ 6/6/2012
من�ع مص�ور قناة األقىص أس�يد عمارنة م�ن تصوير
اعتصام ألهايل املعتقلني السياس�يني الفلس�طينيني
أمام سجن تابع للسلطة يف مدينة الخليل.
وقد أوض�ح عمارنة تفاصيل الحادثة بقوله« :ذهبت
لتغطي�ة اعتص�ام أله�ايل األرسى السياس�يني ل�دى
الس�لطة الفلس�طينية ,إال أن األجهزة األمنية هناك
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وأك�د خمي�س أن التحقيق اس�تمر معه ح�وايل ثالث
س�اعات ونص�ف ,وكان التحقي�ق بمجمل�ه ي�دور
ح�ول طبيع�ة عمله كصحف�ي ,ومع من يعم�ل؟ وبعد
االنتهاء م�ن التحقيق طلبوا منه التوقيع عىل اإلفادة
التي أدىل بها ,وأفرجوا عنه يف تمام الس�اعة التاس�عة
مساء ,وقد وصف خميس طريقة اعتقاله بأنها أشبه
ً
باالختطاف.

يف معرب رفح الربي يف جنوب قطاع غزة ,وجرى إجبار
الطاقم املكون من املراس�ل الصحف�ي صالح الناطور,
واملص�ور الفن�ي الغن�ي أحم�د بالل�ه روقة ومس�اعد
املصور ضياء أبوالعون والسائق عىل وقف التصوير.

حرية تحت الهراوات
منعون�ي م�ن التصوير بحج�ة أنها منطقة عس�كرية
مغلق�ة بأم�ر قائ�د املنطقة ,فاتصلت عىل الش�خص
املس�ؤول ع�ن املنطق�ة إال أنه ل�م يج�ب ,وقد كنت
الصحف�ي الوحي�د املوجود أمام مقر الس�جن لتغطية
الحدث» ,واس�تطرد عمارن�ة قائال»:أثن�اء تغطيتي
لالعتص�ام ,تفاج�أن بس�يارة ترج�ل منه�ا بع�ض
األشخاص وطلبوا منا وقف التصوير وحمل معداتنا
ومغ�ادرة امل�كان فور ًا ,وعندما س�ألتهم عم�ن يكونون
قال�وا إحنا األم�ن الوقائ�ي واملنطقة مغلق�ة بأمر من
قائد املنطقة».

وتوج�ه قنيط�ة ـ كم�ا ذك�ر ـ أن�ه توج�ه ظه�ر ذلك
الي�وم إىل مق�ر األمن الداخلي يف مقر قصر الحاكم
ومع�ه ( )cupالخاص بحاس�وبه ,موضح�ا انه بمجرد
وصوله إىل مق�ر األمن أخذوا منه كل يشء ,من أوراق
هويت�ه ,وبطاقة عضويته يف النقاب�ة ,وأوراق بنكية,
وأغراض شخصية ,وحزام البنطال وهاتفه النقال ,ثم
وضعوه يف مكان يس�مى «الباص» فيه كرايس صغرية
وضيقة للغاية وطلب�وا منه الجلوس عىل أحدها ,كما
وضع�وا عىل رأس�ه كيس� ًا من الخي�ش رائحت�ه نتنة,
وب�دؤوا يس�ألونه ع�ن عالقته بأش�خاص م�ن حركة
فت�ح موجودين يف مصر ,واتهموه بأنه يس�تغل عمله
الصحفي للتخابر مع رام الله ,واحتجزوه بغرفة طولها
متران وعرضها مرتان وأعط�وه مجموعة من األوراق,
وق�ال له أح�د الضباط اكت�ب قصة حيات�ك كاملة
منذ والدتك ,وحني دخل عليه الضابط بعد فرتة وجد
أن�ه لم يكتب إال صفحة واح�دة ,فثار غضبه ,ونقلوه
إىل م�كان آخر للتحقيق وتركوه مش�بوح ًا حتى صباح
اليوم التايل.

ويعم�ل قنيط�ة يف إذاع�ة ص�وت الش�باب قبل أن
تغلقه�ا حكومة حماس يف غزة ,وقد أفرج عنه بتاريخ
.4/7/2012

وأض�اف قنيط�ة أنه»:بع�د ش�بحي إىل صب�اح اليوم
الت�ايل ,أخذون�ي للتحقي�ق وأرصوا على أن�ي أكتب
وأح�رض يف وس�ائل اإلعالم حركة فت�ح ضد حكومة
غ�زة خاصة خالل أزمات الس�والر والكهرباء ,وإنني
أقوم بنرش أس�ماء خاصة بضب�اط يف األمن الداخيل,
ورفضت كل اتهاماتهم مؤكد ًا لهم أن أخر مرة عملت
فيه�ا بإعلام تابع لحركة فت�ح كانت قب�ل أكرث من
خمسة أعوام ويف إذاعة صوت الشباب».

اعتق�ال الصحفي محمد قنيطة م�ن قبل جهاز
األمن الوقائي الداخيل التابع لحكومة حماس
اعتق�ل جهاز األم�ن الوقائي التاب�ع لحكومة حماس
بتاري�خ  10/6/2012الصحفي محم�د قنيطة بعد أن
داهم عنارص م�ن الجهاز منزله الكائن يف حي التفاح
رشق غزة ,وقام بمصادرة جهاز الحاسوب الخاص به
وبعض أدواته الخاصة بالعمل الصحفي.

وق�د وصف قنيط�ة تفاصيل اعتقال�ه قائال« :أنه يف
 10/6/2012توجه إىل عمله كاملعتاد يف جامعة األزهر
,حيث أتصل به ش�قيقه وأبلغه أن قوة أمنية موجودة
يف البي�ت تس�أل عنه ,وتضم خمس�ة عنارص إضافة
أىل س�يارة جيب فيها قوة أخ�رى تنتظره أمام املنزل,
واس�تطرد أنه تحدث عرب الهات�ف إىل أحد العنارص
وطلب أن يربزوا أمر االعتقال أو إذن التفتيش ,األمر
ال�ذي رفضه رج�ل األمن بحجة أنهم م�ن جهاز األمن
الداخلي وال يحتاج�ون إىل إبراز أي�ة أوراق ,فطلب
منه�م مغ�ادرة املنزل ألنه سيس�لم نفس�ه إليه�م ظهر ًا
وسيأتيهم إىل املركز.
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وق�د أكد قنيطة أنهم أرجعوه بعد ذلك وش�بحوه ليوم
آخ�ر يف مقر األمن الداخيل ذاته يف مقر قرص الحاكم,
ث�م أنزل�وه إىل غرفة عزل إنف�رادي طولها مرت ونصف
وعرضها مرت ,وبقي فيها ملدة ( )12يوم.
وق�د ج�اء خالل ه�ذه امل�دة رجل أم�ن ضخ�م الجثة

ورضبه على وجهه كما رضب رأس�ه بالجدار مرات
ع�دة ,وقد أخرجوه مرتني للتحقيق أثناء فرتة الحبس
االنف�رادي ,ويف إح�دى اللي�ايل ح�دث تهام�س بني
املعتقلين ,فأخ�ذوه إىل غرف�ة التحقيق ليس�ألوه عن
مصدر التهامس ,فأنكر معرفته بذلك ,فرضبوه فلقة.
ث�م أحيل إىل القضاء العس�كري ملحاكمت�ه ,ووجه له
القايض العسكري تهمة «النيل من الوحدة الثورية»,
وطالب�ت النياب�ة توقيف�ه مل�دة ( )45يوم� ًا .وبعد أن
داف�ع قنيطة عن نفس�ه ,تأثر الق�ايض ـ كما ذكر هو
نفس�ه ـ وأمر بتمدي�د توقيفه مل�دة ( )15يوما وإخالء
س�بيله بكفالة ,وبعد اعتراض النيابة ,جعل القايض
امل�دة ( )30يوم ًا ,فاعرتض قنيطة على ذلك ,فانتهى
القايض إىل موقفه الس�ابق ووافق عىل تمديد توقيفه
مدة ( )15يوم ًا.

تعذيب الصحفي محمد ج�رادات من قبل أفراد
املباحث التابعني للسلطة الفلسطينية
اعت�دى رجال أمن من املباح�ث بتاريخ 30/6/2012
على الصحفي محم�د ج�رادات يف مدين�ة رام الله,
وذل�ك أثن�اء تغطيت�ه ملسيرة احتجاجية على زيارة
متوقع�ة لنائ�ب رئي�س ال�وزراء اإلرسائييل ش�اؤول
موفاز إىل رام الله.
وق�د أوضح ج�رادات أن�ه ذهب إىل عمل�ه يف تمام
مس�اء لتغطي�ة املسيرة ,وأثن�اء
الس�اعة السادس�ة
ً

ويف وصفه لذلك أشار جرادات «قاموا باالعتداء عيل
بالرضب املبرح بالرغم من إظهار بطاقتي الصحفية
لهم لكن دون جدوى ,بل اقتادوني إىل الطابق العلوي
واستمروا برضبي بالعصا فأصبت بنزف حاد يف أنفي,
وم�ن ث�م احتجزوني مع ( )6أش�خاص آخري�ن ,أثناء
قيامهم برضب�ي ,طلبت مقابلة مدي�ر الرشطة كونه
أح�د أقاربي ,وبعد حضوره ,بعد س�اعة من االحتجاز
والرضب اعتذر مني وأطلق رساحي.
وأضاف ج�رادات أنه بعد مغادرته امل�كان متجه ًا إىل
مكتبه الذي يبعد حوايل ( )200مرت ًا عن التظاهرة ,ويف
طريق�ي إىل املكتب رأي�ت أحد رج�ال األمن الذين
يلبسون الزي املدني يقومون برضب أحد املتظاهرين
واعتقال�ه ,فالتقطت صورة ,وفجأة هاجموني وبدؤوا
بمن�اداة بعضه�م ملص�ادرة الكاميرا من�ي ,فهمم�ت
بالرك�ض باتجاه موقع التظاه�رة ,وأثناء ذلك وقعت
أرض ًا فهاجمني أربعة أو خمس�ة أشخاص عىل األقل
وانهال�وا علي بالضرب ,وكن�ت ط�وال تل�ك الفرتة
أرصخ»:أن�ا صحفي» علم ًا أني ق�د أظهرت بطاقتي
الصحفي�ة لهم يف البداي�ة ,وكن�ت أرصخ أيضا:أين
الرشط�ة؟ وذلك حتى يتم حمايت�ي عىل األقل ,ولكن
تم تس�ليمي إىل عنرص مدن�ي يف النهاي�ة ,فاقتادني
إىل مرك�ز رشطة قري�ب ,وعندما دخل�ت املركز قال
أحدهم»:هذا الشاب صحفي ديروا بالكم عليه».
وأك�د ج�رادات أن الرج�ال الذي�ن قام�وا برضب�ه,
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ويف  ,2/7/2012جرى نقل قنيطة إىل الس�جن املدني,
حيث سلموه أغراضه جميعها ما عدا الهوية وبطاقة
عضوي�ة نقاب�ة الصحفيين وهاتفه املحم�ول وأوراق
بنكي�ة ,وأطلقوا رساحه بتاري�خ  ,4/7/2012وقد أكد
قنيطة أن اإلفراج عنه جاء بسبب مذكرة من القضاء
العسكري ولكنه أتهم بالنيل من الوحدة الثورية وأنه
لم يقم بأي دور تحرييض كصحفي.

ذل�ك اعت�دى علي�ه بالضرب أربع�ة أش�خاص
بلب�اس مدن�ي م�ن أف�راد املباح�ث عىل م�رأى من
رجال الرشط�ة ,وبعد ذلك أخذوا آل�ة التصوير منه,
واقتادوه إىل مركز الرشط�ة القريب من دوار املنارة,
ً
قائلا:
وق�ام أحده�م بتس�ليمه إىل االس�تعالمات
«األخ صحف�ي ديروا بالكم علي�ه» ,وبعد ذلك ,قاموا
باالعت�داء عليه كما أكد ,وق�د كان الرضب مربح ًا.

حرية تحت الهراوات
كان�وا ي�رددون خلال ذلك «ش�و يعن�ي صحاف�ة؟»,
ً
قائلا أنه بع�د رضبه «ت�م اقتيادي
وتاب�ع ج�رادات
إىل غرف�ة التحقي�ق ,وأثناء نزويل الدرج كان ش�خص
يمس�ك ب�ي واألخر يرضبن�ي إىل أن ج�اء ضابط إىل
امل�كان وقال:أين الش�اب ال�ذي كان يصور؟ وطلب
من�ي الكامريا؟ فقلت له أن الكاميرا انكرست أثناء
هجومهم عيل وأنت ال يحق لك أن تترصف معي بتلك
الطريق�ة ولك الحق يف اتخ�اذ إجراءات قانونية وأنا
لس�ت موقوف ًا ,فأجابني»:هنا ما أريده س�وف ينفذ,
أنت والصحافة ما بتس�وي إيش والبطاقة الصحفية
التي تحملها ليس لها أي قيمة ,ثم قام برضبي ,وبعد
س�اعة أطلقوا رساحي وجاء أحد األش�خاص وطلب
منه�م أن يوصلون�ي إىل املستش�فى ,ففعل�وا» ,وق�د
وض�ع جرادات تحت املراقب�ة الصحية وأجريت له
الفحوص الالزمة.
اعتداء األمن التابع للس�لطة الفلسطينية عىل
الصحفي أحمد عودة
ق�ام ع�دد م�ن رج�ال املباح�ث الجنائي�ة والرشطة
الفلسطينية بتاريخ  1/7/2012باالعتداء عىل املصور
الصحفي أحمد عودة التابع ملركز إعالم القدس ,وذلك
أثن�اء تغطيت�ه ملسيرة احتجاجية على القمع الذي
تعرض له مش�اركون يف املسيرة يف اليوم السابق ضد
زيارة كانت متوقعة لنائب رئيس الوزراء اإلرسائييل
شاؤول موفاز ملدينة رام الله.
اعت�داء ق�وات االحتلال على مص�ور صحيف�ة
القدس «محمود عليان» يف مخيم شعفاط
قامت قوات االحتالل بتاريخ  18/9/2012باالعتداء
على مص�ور صحيف�ة القدس محم�ود علي�ان ,وذلك
أثناء تغطيته ملواجهات اندلعت يف مخيم شعفاط يف
مدينة الق�دس ,وقد أوضح أنه علم بوجود مواجهات
يف املخي�م ,فذهب إىل هناك ليق�وم بتغطيتها حيث
كان واقف� ًا يف م�كان بعي�د ع�ن املتظاهري�ن وقوات
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االحتلال ,وأض�اف يف وصف االعت�داء عليه «أثناء
قيام�ي بتصوير األح�داث ,أصبت فج�أة برصاصة
مطاطي�ة من قبل قوات االحتلال يف خارصتي ,لقد
تمت معالجتي ميداني� ًا حيث أنه يوجد مركز طبي
قريب م�ن املنطقة ,وقد أصاب�ت الرصاصة منطقة
حساسة يف جسدي ,وكانت اإلصابة مؤملة جد ًا ,وقد
أطلق�ت الرصاص�ة عمد ًا باتجاهي م�ن قبل عنارص
رشطة االحتالل أثناء قيامي بتغطية املواجهات».
اعتداء قوات االحتالل عىل س�عيد القاق مراسل
صحيفة الصنارة عند باب العامود يف القدس
تعرض مراسل صحيفة «الصنارة» سعيد القاق بتاريخ
 ,14/9/2012إىل إصابة متوسطة يف رجله اليرسى بعد
أن ق�ام أحد جنود االحتلال بإلقاء رصاصة مطاطية
نح�وه خلال املظاه�رة االحتجاجية الت�ي انطلقت
يف ب�اب العام�ود متوجه�ة إىل القنصلي�ة األمريكية
احتجاج ًا عىل الفيلم امليسء لإلسالم.
وقد أش�ار الصحفي القاق إىل« :من خالل وجودي يف
املسيرة التي خرجت من منطقة ب�اب العامود حتى
القنصلي�ة األمريكية للتظاهر أمامها بس�بب الفيلم
املسيء لإلسلام ,قام�ت ق�وات الرشط�ة والجي�ش
بوضع حواجز على جانبي الطريق ملنع التحرك ألي
اتجاه وتجعل الجميع متوجه ًا نحو الجيش سواء أكان
مشارك ًا بالتظاهرة أم ال».
وقد وجدت يف الس�احة م�ع مجموعة من املصورين
الصحفيين لتوثيق الحدث ,وبس�بب الوضع القائم
أصبحنا داخل املسرية ,حيث كانت إىل جانب بعض
النس�وة املس�نات اللوات�ي يحمل�ن يافط�ات كتب
عليه�ا ش�عارات «إال رس�ول الل�ه»« ,نح�ب محمد»
وشعارات أخرى.
فج�أة ق�ام أحد ضب�اط جي�ش االحتلال باالعتداء

عىل إحدى النس�وة وقام بشد اليافطة منها ومحاولة
ال�دوس عليه�ا ،ويف هذه اللحظة حاول أحد الش�بان
س�حب اليافط�ة من تح�ت رجيل الرشط�ي ،عندئذ
ق�ام أفراد رشط�ة االحتلال االعتداء علي ورضبي,
وكن�ت قريب ًا م�ن الحادثة وأح�اول أن أصورها ,لكن
أحد الجنود دفعني وبعده�ا بدأ مبارشة رضب قنابل
الص�وت على الجمي�ع بش�كل عش�وائي ,إحداه�ا
انفج�رت بجانب أذن�ي والثانية بالق�رب من رجيل
فترضرت من شظاياها.
وقد أس�تطرد الصحفي القاق مؤكدا عىل أن الجندي
ق�ام بدفعه مرة أخ�رى ,فنظر القاق إلي�ه ونبهه بأنه
مصور وصحفي وجاء لتوثي�ق الحدث ,فقام بإطالق
رصاص�ة مطاطي�ة عىل عضل�ة رجل الق�اق اليرسى
بش�كل مب�ارش فأصيب بتجل�ط الدم وش�لل مؤقت
ملدة نصف ساعة ,وقد منعه الطبيب عقب اإلصابة
من العمل ميداني ًا وتغطية األحداث ,كما ألحقت به
قنابل الصوت كدمات يف جسمه.
اعتقال الصحفي محمد التميمي من قبل قوات
االحتالل يف قرية النبي صالح يف قضاء رام الله

فق�د اقتحم�ت مجموعة م�ن جنود االحتلال منزل
الصحفي التميمي فجر ًا ,وكان بينهم ضباط مخابرات
قاموا بالتحقيق معه ملدة س�اعة كاملة حول تغطياته
الصحفي�ة ألحداث قري�ة النبي صالح األس�بوعية,
وكانوا ينادونه تميمي برس ,وحصلت مشادة كالمية
بني الجنود وأف�راد عائلة التميمي ,ث�م قاموا باقتياد
الصحفي التميمي إىل مكان مجهول بالنس�بة لذويه
وعائلته.

وق�د حكم�ت محكم�ة عوف�ر اإلرسائيلي�ة بتاري�خ
 22/10/2012بحبس�ه ثالث أش�هر وبتغريم�ه مبلغ ًا
ي�وازي ( )500دوالر أمريك�ي ,وبصرف النظ�ر ع�ن
التهم�ة الت�ي أدين بها ,فق�د ذكرت تقاري�ر عدة أن
هذه التهمة وهمية وأنه أدين بس�بب قيامه بتصوير
األحداث األسبوعية يف قرية النبي صالح.
االنتهاكات اإلسرائيلية للحريات اإلعالمية
وحق���وق اإلعالميي���ن خ�ل�ال االعت���داءات
اإلسرائيلية على غزة
شنت قوات االحتالل عىل قطاع غزة حرب ًا عدوانية
بتاري�خ  ,14/11/2012واس�تمرت ثماني�ة أيام حتى
 ,21/11/2012وق�د أك�دت تقاري�ر ع�دة أن ه�ذه
الح�رب اقرتن�ت بانته�اكات جس�يمة للحري�ات
اإلعالمية وحقوق اإلعالميني.
فق�د ج�رى رص�د ( )47انته�اك ًا ارتكب�ت يف قط�اع
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فلسطين

قامت قوات االحتالل بتاريخ  10/10/2012باعتقال
الصحفي محمد عطا التميمي ,وذلك باقتحام منزله
يف قرية النبي صالح قضاء رام الله.

وق�د أكد وال�د التميمي الذي ش�هد عملي�ة اعتقاله
أن�ه عل�م بع�د اعتق�ال ابنه الصحف�ي «أن�ه يقبع يف
سجن عوفر املركزي» ,وقد مددت سلطات االحتالل
اعتقال�ه وح�ددت موع�د ًا ملحاكمت�ه ,وأعتق�د (والد
التميم�ي) أن اعتقال�ه يتعل�ق بتغطيت�ه اإلعالمي�ة
ملسرية النبي صالح األسبوعية كونه يعمل صحفيا يف
وكالة تميمي برس.
قامت محكمة عوفر اإلرسائيلية بتاريخ 15/10/2012
بتمدي�د اعتقال التميمي بعد أن وجه�ت له النيابة
العام�ة تهم�ة رش�ق جيش االحتلال بالحج�ارة ,وقد
أكد والد التميمي أن «محمد التميمي» لم يس�بق له
أن قام برش�ق الحجارة أثناء املظاهرات األس�بوعية
يف القري�ة ,بل هو يعمل كمص�ور صحفي ,واعتقد أن
التهم�ة وجهت إليه بس�بب عمله كناط�ق إعالمي
باس�م املقاوم�ة الش�عبية ,والتميم�ي يعم�ل رئيس� ًا
لتحرير مجلة قاوم.

حرية تحت الهراوات
غ�زة ,وق�د أفضت ه�ذه االنته�اكات إىل استش�هاد
ً
إعالمي�ا وصحفي ُا,
( )3صحفيين وتدمير ( )30مكتب ًا
كم�ا أدت كذل�ك إىل إصاب�ة ( )17صحفي� ًا ومن أبرز
االنتهاكات اآلتي:
•اس�تهداف منزل الصحفي زياد املشهراوي الذي
يعمل يف مكتب ( )BBCيف قطاع غزة ,واستشهاد
ابن�ه البالغ من العم�ر ( )11ش�هر ًا ,وذلك بتاريخ
.14/11/2012
•إصابة الصحفي س�مري خليفة مراسل التلفزيون
الس�وداني وتلفزي�ون فلس�طني بتاري�خ
 14/12/2012م�ن ج�راء تس�اقط الزج�اج عليه
نتيج�ة قص�ف الطائ�رات اإلرسائيلي�ة من�ز ً
ال
بالقرب من مقر تلفزيون فلسطني.
•إصاب�ة الصحفي مثنى النجار املراس�ل يف إذاعة
الق�دس بغ�زة بتاري�خ  ,16/12/2012وذل�ك
أثن�اء توجه�ه إىل منطق�ة الق�دارة يف خانيونس
جنوب قط�اع غزة ,لتغطية قص�ف أحد املنازل
قصفت�ه الطائ�رات اإلرسائيلية ثاني�ة؛ ما أدى
إىل اصطدام س�يارته بأخرى وإصابته برضوض
وجروح يف ذراعه وساقه.
•قصف�ت الطائ�رات اإلرسائيلي�ة بتاري�خ
 16/12/2012مق�ر مؤسس�ة «ف�ري ميدي�ا» يف
منطق�ة الش�يخ رض�وان يف مدينة غ�زة وتدمريه
بشكل شبه كيل.
•قصف�ت مق�ر اس�توديوهات فضائي�ة الق�دس
الواق�ع يف ب�رج ش�وا وحصري ,وذل�ك بتاري�خ
 ,18/11/2012وق�د أدى القص�ف إىل إصاب�ة
املوجودين يف املكتب جميعهم ,إضافة إىل أرضار
كبيرة يف املكت�ب ,وتدمير للمع�دات وإصابة
صحفيني منه�م :خرض الزهار الذي أصيب ببرت
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يف قدمه اليمنى أسفل الركبة ورضوض ,ومحمد
األخرس الذي أصيب بش�ظايا يف أنحاء جسمه
كله�ا ,وأرشف أب�و عم�رة الذي أصي�ب بجروح
ورضوض.
•اس�تهداف ب�رج الشروق وقصف�ه م�ن قب�ل
الطائ�رات اإلرسائيلي�ة ,وه�و مبن�ى يحت�وي
عىل عدد كبري من املكاتب الصحفية ووس�ائل
إعالم محلية وأجنبية ,وقد أس�تهدف القصف
الطابق الرابع عرش الذي تش�غله قناة األقىص
األرضي�ة ,وق�د أدى القص�ف إىل احتراق
ش�قتني بالكام�ل وتدمير محتوياتهم�ا ,علم� ًا
ب�أن القصف وق�ع بتاري�خ  ,18/11/2012وقد
ع�اودت الطائ�رات اس�تهداف البرج ذات�ه
بتاري�خ  ,19/11/2012وقصف�ت مقر تلفزيون
الق�دس وألحق�ت رضر ًا ب�ه ,وبمكت�ب قن�اة
العربية ,وقناة أبو ظبي ,وقناة مرص الفضائية,
وقن�اةامليادي�ن.
•استش�هاد املصوري�ن الصحفيين يف فضائي�ة
األقىص حس�ام سلامة ومحم�ود الكومي عقب
قصف الطائرات اإلرسائيلية سيارتهما بالقرب
م�ن برج الش�فاء وس�ط مدينة غزة بع�د أن قاما
بتصوي�ر ضحايا غارة عىل ش�مال غزة ,وقد وقع
االعتداء بتاريخ .20/11/2012

وفيما ييل عرض ألبرز االنتهاكات التي رصدتها الشبكة:

قطر:12
ل�م يك�ن من اليسير على الش�بكة أن ترص�د وتوثق
انته�اكات ارتكب�ت يف قطر ،ألس�باب عديدة منها
أن حري�ة اإلعلام مكفول�ة يف قطر ما ل�م يكن األمر
يتعل�ق بقطر ذاتها وبنظام حكمها ،وثمة رقابة ذاتية
واضح�ة يف هذا املج�ال .أما فيما يتعلق بالش�أن غري
القطري ،ف�إن حرية اإلعالم مكفول�ة إىل حد ما وقد
صنف�ت قطر يف العام امل�ايض الدولة العربية الثالثة
يف مجال حرية الصحافة واإلعالم.
ويوض�ح الج�دول اآلت�ي االتجاه�ات األساس�ية
لالنتهاكات التي رصدتها الشبكة:

ال������ذم وال���ق���دح

7

مجهول الهوية

43.7%

التهديــد باإليــذاء

7

مجهول الهوية

43.7%

قرصنــة إلكرتونيـة

2

مجهول الهوية

12.5%

املجموع

16

100%

( )12االنته�اكات املنش�ورة ال يمك�ن الج�زم بأنه�ا كل م�ا
ح�دث وارتك�ب بح�ق اإلعالميين يف قط�ر ،وه�و م�ا اس�تطاع
باحث�و ش�بكة «س�ند» رصده�ا س�واء م�ن خلال اتصاالته�م
أو م�ا نشر يف اإلعلام أو التقاري�ر اإلقليمي�ة والدولي�ة.

ويب�دو بأن مذيعي ومذيعات قن�اة الجزيرة قد تعرضوا
إىل حملة تهديد طالت جوانب من حياتهم الشخصية،
عبر اختالق قص�ص وأخبار مفربكة ،وص�ل بعضها إىل
تهدي�د أمنهم وسلامة أفراد عائالته�م .وقالت املذيعة
التونس�ية ليىل الش�ايب خلال ترصيح�ات صحفية:
«ب�دأت بتلق�ي رس�ائل إلكرتوني�ة تتناولن�ي بالش�تم
والتهديد منذ حواىل ثالثة أسابيع».
وأضافت الشايب التي تقدم النرشة اإلخبارية املعروفة
بـ«حصاد اليوم» أن آخر رس�الة الكرتونية تلقتها مساء
السبت تضمنت اآلتي« :دققي النظر باتجاه الكامريا
األمامي�ة ،وم�ن خلفه�ا س�تجدين منجلا يتهي�أ أيضا
للحصاد» .وأضافت الرسالة «س�تتلون الجدران ببقايا
الدماغ السائل اللزج نصف املحرتق» مؤكدة أن املرسل
ذي�ل رس�الته بص�ورة مركبة ومش�ينة ،وتلق�ت املذيعة
اللبناني�ة غ�ادة عويس رس�ائل وتهدي�دات بالطريقة
نفسها.
وم�ن بين املذيع�ات األخري�ات اللوات�ي تلقين
تهديدات ورسائل الكرتونية مشينة ،كال من خديجة
ب�ن قن�ة وليلى الش�يخيل إىل جانب ليىل الش�ايب
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قطر

نوع االنتهاك

 %بالنسبة
عدد مرات
الجهة املسؤولة
لإلجمايل
تكراره

أفالم إباحية مركبة ملذيعات الجزيرة القطرية
بتاري�خ  30/7/2012كش�فت قن�اة «الجزي�رة»
الفضائية القطرية ،أن بعض املذيعات تلقني رسائل
الكرتونية تتضمن أفالما جنسية فاضحة ادعت أنها
مركبة بهدف تش�ويه س�معتهن وتأتي ه�ذه الخطوة
ضم�ن عدة حملات تعرضت له�ا الجزيرة بس�بب
طريقته�ا يف التغطي�ة واتهامه�ا باملعالج�ة املغرض�ة
لألح�داث واالحتجاج�ات يف بع�ض ال�دول العربية
يف حين تغف�ل أحداث كثرية تح�دث يف دول أخرى
صديقة لقطر عىل رأسها البحرين ويف قطر نفسها.

حرية تحت الهراوات
وغ�ادة عوي�س .كم�ا تلق�ى كل م�ن أحم�د منصور،
وفيصل القاسم وتوفيق طه تهديدات أيضا عرب بريد
املحطة اإللكرتوني.
اخرتاق نظام رسائل «الجزيرة موبايل»
بتاري�خ  9/9/2012تع�رض نظ�ام إرس�ال الرس�ائل
القصيرة للجزي�رة موبايل لعملية اختراق .وقامت
الجهات املخرتقة بالتعرض للنظام وإرسال شائعات
ع�ن دولة قطر .وهي املرة الثانية التي تعرضت فيها
ش�بكة «الجزي�رة» ملح�اوالت اختراق يف أق�ل م�ن
أسبوعني.
وكان قراصن�ة تمكنوا من تعطي�ل الوصول إىل موقع
«الجزي�رة نت» يف العدي�د من الدول بع�د أن نفذوا
هجوم�ا إلكرتونيا كبريا عىل مزود خدمة يف الواليات
املتحدة تتعامل معه «الجزيرة» لتوزيع محتواها عىل
مختلف مناطق العالم ،لكنه�م لم يتمكنوا من إلحاق
أي رضر بمحتوى موقع «الجزيرة نت».
مرشوع قانون األنشطة اإلعالمية
أج�از مجلس الش�ورى القطري يف حزي�ران من العام
 2012مشروع قان�ون لألنش�طة اإلعالمي�ة يف قط�ر
يتضم�ن نصوص�ا م�ن ش�أنها أن تقي�د الحري�ات
اإلعالمي�ة بص�ورة ملموس�ة .فاملشروع يحتوي عىل
أح�كام فضفاض�ة الصياغ�ة وقابلة للتأوي�ل بصورة
تتي�ح عرقل�ة حري�ة اإلعالم والنشر .ومن بين أهم
النصوص الت�ي تتعلق بانتقاد الحكوم�ة القطرية أو
حكومات دول الجوار.
وعلى الرغ�م أن مشروع القان�ون يدع�و إللغ�اء
العقوب�ات الجنائية عىل مخالف�ات قانون اإلعالم،
إال أن أح�كام امل�ادة  53فضفاض�ة الصياغ�ة تحظر
نشر أو بث معلومات من ش�أنها إرب�اك العالقات
بني قط�ر والدول العربي�ة وال�دول الصديقة ،أو من
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ش�أنها اإلس�اءة للنظام أو إهان�ة األرسة الحاكمة أو
التس�بب يف رضر جس�يم باملصالح الوطني�ة والعليا
للدول�ة .يتعرض املخالف�ون لعقوب�ات مالية مغلظة
تصل إىل غرامة مليون ريال قطري ( 275000دوالر).
علاوة على أن امل�ادة  134م�ن قان�ون العقوب�ات
القطري تنص عىل عقوبة قد تصل مدتها إىل الحبس
ملدة خمسة أعوام لكل من طعن يف األمري.

الكويت:13
حل�ت دول�ة الكويت ثاني� ًا عربي� ًا يف م�ؤرش حرية
الصحاف�ة بع�د موريتاني�ا للع�ام امل�ايض  .2012فقد
حققت ارتفاعا واضحا مقداره نقطة واحدة عن العام
الفائت يف م�ؤرش حرية الصحاف�ة ،لتحل يف املرتبة
الس�ابعة والسبعني من  179دولة عىل املستوى العاملي,
األم�ر ال�ذي يجعله�ا األوىل خليجي�ا والثاني�ة عربي�ا
وإقليمي�ا يف مؤرشات الحري�ات الصحافية ،علما بأن
دول�ة الكويت كانت قد احتل�ت مرتبات متقدمة يف
عديد من االعوام املاضية.
ورغم ذلك تمكنت ش�بكة املدافعني عن حرية اإلعالم
من رصد عدد من االنتهاكات يوضحها الجدول اآلتي:
( )13االنته�اكات املنش�ورة ال يمك�ن الج�زم بأنه�ا كل م�ا ح�دث
وارتك�ب بح�ق اإلعالميين يف الكوي�ت ،وه�و م�ا اس�تطاع
باحث�و ش�بكة «س�ند» رصده�ا س�واء م�ن خلال اتصاالته�م
أو م�ا نشر يف اإلعلام أو التقاري�ر اإلقليمي�ة والدولي�ة.

عدد
نوع االنتهاك مرات
تكراره
إعتـــداء جســدي 4

الجهة املسؤولة
مواطنون عاديون

%
بالنسبة
لإلجمايل
14.2%

خسائـر باملمتلكات

2

مواطنون عاديون

7.1%

تعليق إصدار صحيفة

1

السلطات الكويتية

3.5%

ال���ح���رم���ان من
محاكمة عادلــة
ح���ج���ب م���وق���ع

2
1

محكمة الصحافة الكويتية
ووزارة اإلعالم
السلطات الكويتية

7.1%
3.5%

املنــــع من البــث

2

وزارة اإلعالم الكويتية

7.1%

م���ن���ع ت��غ��ط��ي��ة

2

رجال األمن

7.1%

ت������وق������ي������ف

8

السلطات الكويتية

28.5%

املنع من دخول البالد

1

السلطات الكويتية

3.5%

املنــع من الكتابـــة

1

جريدة القبس الكويتية

3.5%

مصادرة أدوات العمل

1

رجال األمن

3.5%

إســاءة معاملـــــة

1

رجال األمن

3.5%

ح����ج����ز ح���ري���ة

2

رجال األمن

7.1%

املجموع

28

100%

إصاب�ة الصحف�ي يوس�ف املطيري واملص�ور
محم�د الرشه�ان يف اقتح�ام ملبن�ى تلفزي�ون
الوطن الكويتي
بتاري�خ  31/1/2012تع�رض تلفزي�ون الوط�ن
الكويت�ي للتخري�ب عندما قامت حش�ود غاضبة
باقتح�ام الطاب�ق األريض م�ن مق�ر التلفزي�ون يف
منطق�ة العارض�ة الصناعي�ة ..فق�د تمك�ن بع�ض
املهاجمين اس�تطاعوا دخول الطاب�ق األريض ملقر
القن�اة وقاموا بإتالف األث�اث واملعدات املوجودة

تعليق صدور صحيفة الدار اليومية

أص�درت محكمة الصحافة الكويتية يوم 5/3/2012
أم�ر ًا بتمدي�د تعليق صحيف�ة «الدار» للم�رة الثانية
منذ  2شباط/فرباير .وجاء القرار بسبب االتهامات
املوجهة ضدها بمناهضة الدولة عىل خلفية مقاالت
نرشته�ا الصحيف�ة دفاع� ًا ع�ن األقلي�ة الش�يعية يف
البالد.
وق�د عق�دت محكم�ة الصحاف�ة الكويتية جلس�ة
وصفته�ا بأنها طارئة يف  2ش�باط /فرباير ،وقررت
خالله�ا تعليق صدور الصحيفة ملدة أس�بوعني ،ولم
يحرض الجلس�ة أي ممث�ل للصحيف�ة .وقد وجهت
الس�لطات اتهام�ات للصحيف�ة بانته�اك قان�ون
املطبوع�ات والنرش عرب «املس بالوح�دة الوطنية»
و»إث�ارة فتن�ة طائفي�ة» .وت�م تجدي�د أم�ر تعليق
الصحيفة يف أواس�ط ش�باط/فرباير.
وكانت الصحيفة قد نرشت يف أيام  30و 31كانون
الثاني/يناي�ر و 1ش�باط /فرباي�ر ثالث�ة مق�االت
دافع�ت فيها عن األقلية الش�يعية يف البالد وردت
على مق�االت ظه�رت يف صح�ف محلي�ة وصفت
الش�يعة الكويتيين بأنه�م «جواس�يس إيراني�ون»
و»كف�ار» ،حس�بما أف�اد رئي�س تحري�ر الصحيفة.
وقال�ت الصحيفة إن تلك التعليقات تهدد الوحدة
الوطني�ةوتش�جععلىالفتن�ةالطائفي�ة.
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وفيم�ا ييل ع�رض ألبرز االنته�اكات الت�ي رصدتها
الشبكة:

فيه.وكان�ت الحش�ود الغاضب�ة الت�ي هاجم�ت
القن�اة تح�اول الوص�ول للكات�ب نبي�ل الفض�ل
ال�ذي اعتبروا أن�ه أهانهم على اله�واء يف برنامج
الطري�ق إىل املجل�س .وق�د أصي�ب  14عنرصا من
الق�وى األمنية وثالثة صحافيني من بينهم يوس�ف
املطيري واملص�ور محم�د الرشه�ان م�ن الجري�دة
التي تصدرها مؤسس�ة الوطن.

حرية تحت الهراوات
اقتحام مقر قناة «سكوب»
بتاري�خ  19/3/2012هاجم العشرات من أبناء قبيلة
الع�وازم يف الكوي�ت مق�ر قن�اة «س�كوب» الخاصة
بعد ترصيحات مس�يئة بحق ش�يخ القبيل�ة أدىل بها
النائب حسين القالف خالل لقاء يف القناة.واقتحم
أكرث من  50شخصا القناة فجر اإلثنني 19مارس/آذار
وحطموا مع�دات فيها بعد أن بثت القناة مقابلة مع
القالف .واعترب أبناء قبيلة العوازم ،وهي أكرب قبيلة
يف الكوي�ت ،ترصيح�ات القلاف الذي يع�د مقربا
من الحكومة الس�ابقة برئاس�ة الش�يخ ن�ارص املحمد
الصب�اح ،مس�يئة ألمريه�م الش�يخ فلاح ب�ن جامع.
وس�بق أن تم اقتحام القناة ألسباب مشابهة من قبل
أبناء القبائل.
وق�د أحيل املهاجم�ون إىل املحكم�ة املختصة ،وحكم
عىل اثنني بالسجن سنتني وعىل آخرين بدفع غرامة
تع�ادل  350دوالرا لكل واحد منهم ،بينما تمت تربئة
واحد من املجموعة املؤلفة من  12شخصا.
حجب موقع صحيفة الوطن اإللكرتوني
قام�ت الس�لطات الكويتي�ة بتاري�خ 21/3/2012
بحجب املوقع اإللكرتوني لصحيفة «الوطن» ،حيث
فوجئ القائم�ون عىل إدارة موق�ع صحيفة “الوطن“
اإللكرتوني بعدة رس�ائل م�ن القراء تفي�د بأن املوقع
غير مرئي داخل دولة الكويت ،ويظهر عىل صفحته
الرئيس�ية رس�الة تقول« :ت�م حجب املوق�ع من قبل
وزارة املواصلات وفق�ا للم�ادة الس�ابعة م�ن الق�رار
الوزاري رقم ( )2000/103فقرة رقم واحد بش�أن أسس
وضواب�ط خدم�ة اإلنرتنت من قب�ل رشكات املزودة
لإلنرتنت يف دولة الكويت».
وعن�د البح�ث ع�ن تل�ك امل�ادة الس�ابعة املذك�ورة
يف رس�الة الحج�ب ،ل�م تج�د إدارة املوق�ع أي
تفسير له�ا ،وال يوج�د أي ق�رار وزاري يف الفق�رة
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واح�د و ال أي م�ن فقرات�ه يبرر ه�ذا الحج�ب.
و«وط�ن» هي صحيفة أس�بوعية مس�تقلة ،تصدر يف
والي�ة «كاليفورنيا» بالوالي�ات املتح�دة األمريكية،
كما أنها ليس�ت موجهة ضد نظام معني ولها ش�عبية
كبرية منذ انطالقها يف عام .1990
الجميل إىل النيابة
إحالة الصحفي عبد الهادي
ّ
العامة بسبب مقال صحفي
بتاري�خ  10/10/2012عرض الكات�ب يف صحيفة عالم
الجميل عىل التحقيق يف النيابة عىل
الي�وم عبدالهادي
ّ
خلفية مقال كتبه يف  19سبتمرب .2012
منع تغطية (تجمع اإلرادة لإلنسانية)
بتاري�خ  2/10/2012من�ع رج�ال األم�ن التغطي�ة
اإلعالمي�ة للصحفيين لتجم�ع أقام�ه مواطن�ون
وحقوقي�ون وسياس�يون يف س�احة اإلرادة لنصرة
(الب�دون) يف الكوي�ت أطلق�وا عليه (تجم�ع اإلرادة
لإلنس�انية) .ويأتي التجمع بعد أحداث قمع تجمع
الب�دون يف تيماء  2أكتوب�ر وحملة االعتقاالت التي
أعقبته�ا للناش�طني .وقد من�ع رجال األم�ن البدون
م�ن املش�اركة يف الحض�ور بوج�ود تدقي�ق ش�ديد
على البطاق�ات األمنية وت�م منع حت�ى الصحفيني
واألطفال البدون الذين جاؤوا للحضور واملشاركة.
منع الكاتبة الصحفية بدرية البرش من دخول الكويت
بتاري�خ  29/11/2012من�ع جه�از أمن الدول�ة بوزارة
الداخلي�ة الكاتب�ة الدكت�ورة بدري�ة البشر الت�ي
تكت�ب زاوية يف جريدة «الحي�اة» ،ويف «الجريدة»،
م�ن دخول البلاد دون إبداء أية أس�باب أو مربرات
يف س�ابقة أذهل�ت األوس�اط السياس�ية واإلعالمية
والثقافي�ة ،وكان�ت البشر قادم�ة إىل الكوي�ت
لحضور مع�رض الكتاب الذي تش�ارك فيه بعدد من
كتبه�ا .ورغم االتص�االت التي أجرته�ا إدارة تحرير

«الجري�دة» بجمي�ع املس�تويات فإن «أم�ن الدولة»
تمس�ك بقراره دون إبداء تفسير لذلك س�وى القول
«هذه تعليمات».
وق�ال املتح�دث الرس�مي باس�م وزارة الداخلي�ة
العقي�د ع�ادل الحش�اش يف ترصي�ح إىل صحيف�ة
«الحي�اة» ،إن الكاتب�ة بدري�ة البشر منع�ت م�ن
املقيدة
دخول الكويت بس�بب التحفظات األمنية ّ
معينة
ضدها« ،من دون رضورة وجود تهمة رس�مية ّ
موجه�ة ضده�ا» .وأض�اف« :من�ع أي ش�خص يف
مث�ل هذه الحالة يكون ألس�باب عدة ،منها نش�اط
معّي�نّ يم�ارس من الش�خص املمنوع ،أو بس�بب ما
تكتب�ه يف الصحاف�ة ،أو بس�بب فع�ل معّي�نّ  ،وهذا
األم�ر مرتوك لوزارة الداخلي�ة الكويتية ،وال يمكن
اإلفص�اح ع�ن األس�باب يف هذا الجان�ب إىل حني
رفع (التحفظات األمنية) عن الش�خص املمنوع من
دخول البالد».
التحقيـــق مـــع طاقـــم برنامــج مســيان
التابع لقناة اليـوم

مقاض�اة اإلعالمي�ة يسرا محم�د على خلفية
حلقة برنامج «يف الصميم»
رفع�ت وزارة اإلعلام ق�د أم�ام إح�دى املحاك�م
يف ش�هر نوفمبر  2012بح�ق املذيع�ة بقن�اة اليوم
الكويتي�ة «يسرا محم�د» ,تتهمه�ا فيه�ا بخ�دش
الحي�اء الع�ام واإلث�ارة الجنس�ية ,وذل�ك علي
خلفي�ة تقديمه�ا حلقة بعنوان «بغاء القارصات»,
يف برنامجه�ا األس�بوعي «يف الصمي�م» م�ع
الدكت�ورة والباحث�ة النفس�ية «رض�وى فرغلي»,
وت�م تخصي�ص الحلق�ة للحدي�ث ع�ن ه�ذه
الظاه�رة الت�ي تناولته�ا الدكتورة رض�وى فرغيل
يف رسالة املاجس�تري الخاصة بها ,وذلك من خالل
تس�ليط الضوء عىل تاريخ هذه الظاه�رة وكيفية
انتش�ارها يف الوط�ن العربي ودور عل�م النفس يف
معالج�ة النس�اء الالت�ي يت�م اس�تغاللهن يف تلك
امله�ن املدمرة ،وكيفي�ة تأهيلهن بع�د انقضاء مدة
حكمه�ن لتندمج�ن م�ع املجتم�ع م�ن جدي�د.
وبتاري�خ  8/12/2012ب�رأت محكم�ة الجنايات
املذيع�ة يسرا محم�د م�ن تهم�ة خ�دش اآلداب
العام�ة بقضي�ة رفعتها وزارة اإلعلام عىل املذيعة
على خلفي�ة حلق�ة م�ن برنامجها األس�بوعي «يف
الصمي�م».
االعت�داء بدنيا عىل الصحف�ي محمد الرشهان
من قبل مجهولني
تعرض الصحف�ي محمد الرشهان لالعتداء من
 4مجهولين باغتوه قبل دخول�ه مبنى الجريدة
ي�وم  22/12/2012ورضب�وه بآل�ة ح�ادة على
رأس�ه م�ن الخل�ف ليف�روا هاربين بعده�ا.
وق�د نق�ل الرشه�ان إىل املستش�فى بع�د ذل�ك
إلصابت�ه بتهش�م يف ال�رأس.

297

الكويت

بتاري�خ  7/11/2012أخل�ت النياب�ة العامة س�بيل
طاق�م برنام�ج مس�يان التاب�ع لقن�اة الي�وم مقابل
كفالة مالية قدرها  200دينار لكل منهم ،وذلك عىل
خلفي�ة حلقة قدمها الربنامج ع�ن قضية «البدون»
يف  .11/10/2012وحقق�ت النياب�ة م�ع كل م�ن:
املذيعين علي دش�تي وم�ي محم�ود ،باإلضافة إىل
اإلعالمي�ة نوال الفيل�كاوي مع�دة الحلقة ،ومخرج
الربنامج حس�ان روق .وجاء البالغ مقدما من وزارة
اإلعلام عبر النيابة على خلفية ما ادعت�ه الوزارة
أن فري�ق عم�ل الربنام�ج ق�ام بمخالف�ة القان�ون
 61/2007املتعل�ق باملرئ�ي واملس�موع .وكان�ت
الحلق�ة املش�ار إليه�ا تطرق�ت لجوان�ب إنس�انية
بحت�ة ع�ن قضية الب�دون ،وذلك بحض�ور الدكتور

رن�ا العبدال�رزاق م�ن مجموع�ة  29التطوعي�ة.

حرية تحت الهراوات

لبنان:14
تتصف البيئ�ة اإلعالمية يف لبن�ان بأنها أفضل منها
يف العدي�د من الدول العربية ،وق�د تراجع خالل عام
 2012بسبب الحرب األهلية يف سوريا ،فقتل صحفي
لبنان�ي بالرص�اص كان يغط�ي الن�زاع يف الجان�ب
اللبناني من الحدود بني البلدين.
ويف داخ�ل لبن�ان ،واج�ه الصحفي�ون صعوب�ات
وتحديات كبرية أثناء تغطيتهم للتظاهرات املؤيدة
للنظام السوري أو املناوئة له.
وق�د مثل لبن�ان تجمع ًا لإلعالميين الدوليني الذين
يغطون هذا الن�زاع ،ما زاد من انته�اكات الحريات
اإلعالمية يف العام .2012
ويوض�ح الج�دول اآلت�ي االتجاه�ات األساس�ية
لالنتهاكات التي رصدتها الشبكة:

( )14االنته�اكات املنش�ورة ال يمك�ن الج�زم بأنه�ا كل م�ا
ح�دث وارتك�ب بح�ق اإلعالميين يف لبن�ان ،وه�و م�ا اس�تطاع
باحث�و ش�بكة «س�ند» رصده�ا س�واء م�ن خلال اتصاالته�م
أو م�ا نشر يف اإلعلام أو التقاري�ر اإلقليمي�ة والدولي�ة.
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وفيم�ا ييل ع�رض ألبرز االنته�اكات الت�ي رصدتها
الشبكة:

منع الصحفي سعيد بيتموني من التغطية
مصور «املؤسسة اللبنانية لإلرسال» ( )LBCسعيد
ذكر
ّ
بيتموني ،أن عنارص الدرك يف مخفر منطقة الطريق
الجدي�دة أجبروه م�ع مصوري�ن آخري�ن م�ن بينهم
مص�وران لقن�اة «الجدي�د» ،كانوا يغط�ون خرب إزالة
ّ
التعدي�ات عىل ش�بكة الكهرباء يف منطق�ة الطريق
الجديدة وصربا وحي فرحات ،عىل محو كامل الصور
التي التقطوها صباح ًا .ويف التفاصيل أشار بيتموني

منع مصور محطة «أم تي يف» من التغطية
بتاري�خ  4/2/2012أرغ�م أح�د مس�ؤويل األجه�زة
األمني�ة اللبناني�ة ،مصور محط�ة «أم تي يف» MTV
على مح�و ص�ور التقطه�ا خلال إع�داد تقري�ر عن
اس�تبدال امللصقات الحقيقية لـ 35طن� ًا من أكياس
رشائح البطاطا ( )chipsالفاس�دة الت�ي انتهت مدة
صالحيته�ا يف العام  ،2011وجعلها صالحة حتى العام
 ،2014يف عملية تزوير خطرية تهدد الصحة العامة.
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تهديد اإلعالمي سالم زهران
ّ
أك�د اإلعالمي س�الم زهران يف يناي�ر  2012أنه تلقى
تهديدات رصيحة عرب موقع «فايس�بوك» للتواصل
االجتماع�ي ،ويف اتص�ال هاتف�ي م�ن رق�م خارج�ي
مجه�ول على هات�ف منزله ،إث�ر مش�اركته يف حلقة
تلفزيوني�ة ع�ن واق�ع الح�راك الش�عبي الح�ايل يف
س�وريا .ويف التفاصي�ل ،أش�ار زه�ران إىل أن�ه وبع�د
خروج�ه مبارشة من اس�توديو قن�اة ( )France 24إثر
مش�اركته يف برنام�ج «باري�س مب�ارش»(  ( iParis D
 )rectم�ع املع�ارض الس�وري هيثم م ّن�اع ،يف حديث
ع�ن الوض�ع الس�وري الراه�ن ،تلق�ى رس�الة تهديد
وصل�ت إىل الربيد الوارد على صفحته الخاصة عىل
موقع التواصل االجتماعي «فايس بوك» من ش�خص
يلقب نفس�ه بـ»مصعب فارس» يش�تمه فيها بأقذع
ّ
نس�كتك ،نحن
العبارات ويتوعده بالقول «قريب ًا رح
أقرب لك من خيالك ،إنضبط أحس�ن لك وإال قسم ًا
ً
ضده عىل
بالله منعملك ش�ورما،»...
فضلا عما ُنرش ّ
وجهت إليه
الـ»يوتي�وب» ( )YouTubeم�ن ش�تائم ّ
بـ»الشبيح س�الم زهران ،لتتواىل التهديدات،
ونعتته
ّ
وآخره�ا اتص�ال خارج�ي وصل�ه الس�بت  21كانون
الثاني/يناير ،عىل هاتف منزله من رقم دويل مجهول،
توجه إليه بالتهديد والوعيد.
ّ

توجهوا لتغطية الخرب ،وتجمعوا أمام
إىل أن
املصورين ّ
ّ
مخفر منطقة الطريق الجدي�دة صباح يوم الخميس
 23ش�باط/فرباير  ،2012ملالق�اة مفتشي مؤسس�ة
كهرب�اء لبن�ان املولجين بإزال�ة التعدي�ات .وص�ل
ورحبت بهم العنارص األمنية التي
الجميع إىل املكان ّ
تواج�دت قربهم ،وما ه�ي إال لحظات حتى قال لهم
عمال املؤسس�ة أن إزال�ة التعديات لن تحصل ألن ال
عنارص أمنية كافية ملواكبتهم ،فما كان من املصورين
تجمع العمال وسياراتهم ،إال أن عنارص
صوروا ّ
إال أن ّ
التوجه إىل
أمني�ة حضرت وطلب�ت م�ن املصوري�ن ّ
املخفر حيث طلب منهم النقيب الذي كان موجودا
محو الصور التي التقطوها ،بحجة أنها تتضمن صور ًا
للمركز األمني»ّ .
وأكد بيتموني أنه ما َنع محو الصور،
وس�أل النقيب عن س�بب طلب محوه�ا وخصوص ًا
املصورين ،مرات كثرية يف
�ور املكان وغريه من
ّ
أنه َص ّ
وقت س�ابق من دون أي اعرتاض من أي طرف كان،
يصور عرب الكامريات املوضوعة
كما أن العنارص رأوه ّ
أمام املخفر ولم يبادروا إىل الطلب منه ومنذ الصباح،
إىل وق�ف التصوير .وتابع« :أرصوا علينا إما أن نقوم
بمحو كامل الصور ،تلك التي تتضمن عنارص املخفر
العمال
وعم�ال الكهرباء ،وكذلك التي تظه�ر تجمع ّ
فق�ط ،أو ُنمن�ع م�ن املغادرة ،ث�م قاموا بمح�و الصور
قبل الس�ماح لنا بمغادرة املخف�ر» .وختم بالقول «من
أج�ل إتمام عملنا عمدنا إىل التقاط بعض الصور من
جديد».

حرية تحت الهراوات
تهديد الصحفي عيل عطوي
ذك�ر الصح�ايف علي عط�وي أن�ه تلق�ى صب�اح يوم
الجمع�ة  2آذار/م�ارس  ،2012تهديد ًا عبر الهاتف،
بسبب نرشه رأيه الرافض «لعقوبة اإلعدام واملطالبة
بإعدام قاتل الصرييف الصي�داوي محمد الناتوت».
ويف التفاصي�لّ ،
أكد عطوي انه تلقى تهديد ًا هاتفي ًا،
س�بقته تهدي�دات وصلت�ه على صفحت�ه الخاص�ة
عىل موق�ع التواصل االجتماعي «فاي�س بوك»( ( aF
 ،)cebookنتيج�ة لرأي�ه الداع�ي «إىل محاكمة قاتل
الناتوت وليس إعدامه يف الساحة العامة كما طالب
ناش�طون عىل صفح�ة إلكرتونية أخرى» .وأش�ار إىل
أن�ه «مع محاكمته محاكمة عادلة ،ألنه من املفرتض
أننا يف دولة فيها قانون عليه محاس�بة الناس» .علما
بأن عطوي عمل مراس ً
عدة
ال لصحف محلية وعربية ّ
منها «األخبار» و»العربي» القطرية ،وهو اليوم يتابع
حر.
عمله كصحايف ّ

رضب املصورين الصحفيني خالد عياد وحسين
بيضون من قبل األمن اللبناني
بتاريخ  21/4/2012اعتدت القوى األمنية بالرضب
املصورين خالد عياد من مجلة «النداء» وحسني
عىل
َ
بيضون م�ن موقع «النرشة» االلكرتون�ي ،أمام مخفر
ال�درك  -طري�ق الش�ام يف منطقة الس�وديكو ،خالل
اعتص�ام ن ّف�ذه عشرات املتضامنني والناش�طني يف
املجتم�ع املدن�ي م�ع املدو َنين خضر سلامة وعلي
فخ�ري ،م�ا أدى إىل إصابتهم�ا بكدم�ات ورض�وض
وتعطيل آلتي التصوير الخاصتني بهما بعد تعرضهما
للتكسير .وق�د أش�ار عياد إىل ان�ه كان يق�وم بعمله
الصح�ايف ،وحين كان يه�م بأخ�ذ لقط�ات خاص�ة
باملعتصمني وبالقوى األمنية التي تواجدت بالقرب
املدونان من املخفر ُقبيل نقلهما إىل مكان
منهم ،خرج ّ
أهم بتصوير سلامة إال أن
آخر .وق�ال عياد« :كنت ّ
ع�دد ًا من الدركيين رضبوني عىل كتف�ي ،ثم حصل
اش�تباك بينن�ا ،فوقع�ت الكاميرا أرض ًا م�ا أدى إىل
تعطيلها» .وتابع« :نشتري الكامريا من عرق الجبني
لقد ّ
تعطلت بعد سقوطها».
و»بطلوع الروح»ّ ،

حر»
تع�رض
ّ
مصور برنامج «أنت ّ
بتاريخ ّ 2/4/2012
ال�ذي يعرض عىل محطة «أم.ت�ي.يف» ( )MTVإييل
عساكر ،للرضب املربح أمام مدرسة الفدار الرسمية،
عد تقرير ًا حول اغتصاب
قضاء جبيل ،عندم�ا كان ُي ّ
طف�ل يف الثالث�ة والنص�ف م�ن العم�ر يف الحضان�ة
مقدم
فيه�ا ،من قب�ل تلميذين أكبر منه س�ن ًا .وذكر ّ
«تعرض
الربنام�ج اإلعالمي ج�و معلوف أن عس�اكر
ّ
ربح ومطاردة ،س�ببت له كدمات وجروح ًا
لرضب م ّ
يف الوجه واليدين عىل يد سائقي الباصات الخاصة
باملدرسة وبعض أس�اتذتها ،وبأمر من مديرة املدرسة
صوالنج باسيل ،ملنعه من التصوير ،عىل الرغم من أنه
اس�تحصل عىل ترصيح يجيز له ذلك من جهة ،وبعد
مصور ملحط�ة تلفزيونية
تعريف�ه عن نفس�ه عىل انه
ّ
من جهة أخرى».

أم�ا بيضون فأوض�ح أنه «عن�د حواىل الس�ابعة لي ً
ال،
كان املدون�ان ُينقلان من مخفر إىل آخ�ر ،وحني كان
املوك�ب يه�م باالنطلاق كن�ت أح�اول تصوي�ره،
وضعت العدس�ة عىل عيني وفجأة أحسست برضبة
على الرأس وتعرضت للدفع من قبل عنارص الدرك،
فوقع�ت الكاميرا ،كان هم�ي الحف�اظ عليه�ا كم�ا
الدف�اع عن نفيس ،لكن العدس�ة الخاصة بها ُكرست
ولم تعد صالحة لالستعمال».

االعت�داء بالرضب املربح عىل املص�ور الصحفي
إييل عساكر
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احتجاز مصور قناة العربية آالن خوري
تع�رض املص�ور يف محط�ة «العربي�ة» آالن خ�وري
تع�رض م�ع املنت�ج ج�ورج ناصي�ف لعملي�ة س�طو
ّ
واحتج�از مس� ّلح يف  25نيس�ان/أبريل ،2012
خلال تصوير حلق�ة «مهم�ة خاصة» يف ش�ارع بني

ب�اب التبان�ة وجب�ل محس�ن يف منطق�ة طرابل�س.
وقال خوري إن «مجموعة مسلحة» حارصتهما ،وحني
ً
«خلسة» وبرسعة
بدأ أفرادها بالس�باب لهما سحب
أخ�رج آالن ذاك�رة الكاميرا قبل لحظ�ات من تمكن
املس�لحني من سحب الكامريا منه ورشيط التصوير،
ورضب�ه أحده�م باملس�دس على ص�دره بق�وة بع�د
ثم اقتادوهما إىل مرآب للسيارات عىل
مقاومته لهمّ ،
بعد  500متر حيث تم احتجازهم�ا والتحقيق معهما
لس�اعات .وتابع« :الحظنا وجود بلبلة وانقس�ام ًا يف
الرأي بني املس�لحني حول مصرينا ،ث�م ُأطلق رساحنا
تم ترسيب معلومة
من قبل مخابرات الجيش ،بعدما ّ
عن احتجازنا إليها».

وتاب�ع« :س�ألوهم أن�ت م�واالة أم معارض�ة ،وج�رى
تالس�ن بني الطرفني ،لم يفلحوا بسحب الكامريا من
تدخل شباب من رفاق املجموعة التي
الفريق ،وأدى ّ

االعتداء بالرضب عىل صهيب أيوب
بتاريخ  15/5/2012تع�رض الصحايف صهيب أيوب
لالعتداء مرتني خالل س�اعات يف طرابلس .فبعد أن
هاجمه ش�بان ظهر ًا يف س�احة النور يف املدينة خالل
التقاط�ه ص�ور ًا لألحداث الدائرة فيه�ا وإجباره عىل
محو الص�ور التي التقطها قبل إع�ادة آل َتي التصوير
ش�بان آخرون عند الخامس�ة بعد الظهر
إلي�ه ،أوقفه ّ
خلال تصويره تقري�ر ًا صحافي ًا يف منطق�ة الزاهرية
وأنزل�وه عنوة م�ن التاكسي وأوقفوه وحقق�وا معه يف
أكثر م�ن م�كان وص�ادروا كامريت�ه ث�م أطلق�وه بعد
ثالث ساعات .وقال «كنت ألتقط بعض الصور من
س�احة النور يف طرابلس ،وفجأة هج�م ع ّ
يل حواىل 80
ش�خص ًا من املتظاهرين بعضهم م�ن امللتحني وأخذوا
م ّن�ي كامريا التصوي�ر وكامريا الفيديو عن�و ًة .وألني
اب�ن طرابل�س ،فإنن�ي أعرف ع�دد ًا من الش�بان وقد
تدخلوا وس�حبوني م�ن بني أي�دي املهاجمني ،لكنهم
ّ
لم يس�تطيعوا إع�ادة آل َت�ي التصوي�ر إ ّ
يل .وبعد قليل
أت�ى ع�دد م�ن الش�بان املعروفين بالس�لفيني وقالوا
يل أنه�م ليس�وا عدائيني ،وأع�ادوا إ ّ
يل آل َت�ي التصوير
لكنهم طلبوا م ّني محو الصور ،فقلت لهم أن الكامريا
ّ
أرصوا على أن أق�وم بمح�و الصور
تعطل�ت ،لكنه�م ّ
كله�ا أو س�يتم تكسير الكامريتني ،فاضط�ررت إىل
االنصياع ملطالبهم ومحو الصور مكره ًا».
وبع�د االعتداء األول بس�اعات قليل�ة ،انتقل أيوب
عند الخامس�ة بع�د الظه�ر إىل منطقة ب�اب التبانة
يف طرابل�س أيض ًا ،وأوضح أنه خلال تصويره تقرير ًا
صحافي� ًا عند مدخ�ل منطقة الزاهري�ة ،أوقف عدد
من الش�بان س�يارة التاكيس التي كانت تق ّله وأنزلوا
الس�ائق منه�ا ،ث�م أع�ادوه إىل منطق�ة ب�اب التبانة
للم�رة الثانية،
حيث ص�ادروا الكاميرا الخاصة ب�ه
ّ
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االعت�داء على فريق محطة «الجدي�د» املؤلف
من رونا الحلبي وعمر خداج وإييل أبوعس
بتاري�خ  20/5/2012هاج�م ش�بان مجهول�ون فري�ق
محطة «الجديد» التلفزيون�ي املؤلف من الصحافية
رونا الحلبي واملصورين عمر خداج وإييل أبو عسلي،
املصور خ�داج بكدمات يف الوجه
م�ا أدى إىل إصابة
ّ
وال�رأس .ويف التفاصي�ل الت�ي رواه�ا مس�ؤول قس�م
التصوي�ر يف التلفزيون طالل عبدالرحيم ،أن الفريق
كان يغط�ي األح�داث املتصل�ة بإقف�ال الط�رق يف
منطق�ة العب�دة يف الش�مال ،واالحتجاج�ات الت�ي
حدث�ت فيه�ا إث�ر مقت�ل الش�يخ أحم�د عبدالواحد
ورفيق�ه محمد مرعب عىل حاجز للجي�ش اللبناني،
وفجأة قام ش�بان مجهولون بإيق�اف الفريق وحاولوا
أخ�ذ الكامريا منه وتحطيمها كما منعوه من التصوير
ونق�ل الخبر ،ث�م قام�وا برضب خ�داج ما س�بب له
ببعض الكدمات.

هاجمتهم والتي لم ترد حدوث اعتداء عىل الصحافة،
إىل إيقاف املعتدين ،وفض اإلشكال».

حرية تحت الهراوات
عدة مراكز
ولفت إىل أنهم هددوه وشتموه ونقلوه بني ّ
حي�ث اس�تجوبه «ق�ادة ميداني�ون» ظن ًا منه�م أنه
«مندس» أو «إعالمي تاب�ع لجهات ال تنارص خطهم
الس�يايس» ،وبعد حواىل ثالث ساعات وبعد اتصال
ّ
ّ
للتأكد م�ن أنه صحايف،
املس�لحني بجهات صحافية
تم إطالق رساحه واالعتذار منه وإعادة الكامريا إليه
ّ
بع�د العب�ث بمحتواها ،وأش�ار إىل أنهم أع�ادوا أيض ًا
املال الذي رسقه أحد الشبان من سائق التاكيس.

وقاموا بتكسير بعض معداتها ورسقة البعض اآلخر،
كم�ا اختطف�وا ثالث�ة م�ن موظف�ي القن�اة :التقن�ي
ومس�ؤول الحواس�يب عان�ود الخطي�ب ،مهن�دس
اإلرس�ال أحمد الحفار ،ومدير قسم التصوير محمود
خزعل ،باإلضافة إىل الناش�طني السوريني .وقد ّ
أكد
املدير العام للقناة مخايل عوض أنه «بعد وس�اطة بني
رئي�س مجلس إدارة القناة مس�ؤول الحزب الش�يوعي
اللبناني خالد حدادة ،وفاعليات من عائلة آل املقداد،
ت�م إطلاق رساح العاملين الثالث�ة بعد س�اعتني من
ّ
التع�رض للقناة
اختطافه�م» .أم�ا ع�ن الس�بب وراء
ّ
فأشار إىل أنها «إما الفوىض والعشوائية ومحاولة النيل
من املؤسس�ات العاملة يف املنطقة ،بذريعة استهداف
الس�وريني العاملين فيه�ا ،وإما بس�بب اس�م القناة،
وطبيعة توجهاتها اليسارية ،ورشكائها ومموليها».

االعتداء بالرضب عىل الصحفية غدي فرنسيس
تعرض�ت مراس�لة تلفزي�ون «الجدي�د» الصحافي�ة
ّ
غدي فرنسيس ،عند الخامسة والنصف من بعد ظهر
األح�د  10حزيران/يوني�و  ،2012العت�داء بالرضب
أثن�اء تغطيتها انتخاب�ات الحزب الس�وري القومي
االجتماعي يف ضهور الش�وير ،عىل يد املدعو حسني
هاشم ،الذي اقرتب منها بينما كانت خارج الفندق
ال�ذي تجري فيه االنتخاب�ات ،وطلب منها املغادرة،
ف�ر ّدت بأنه�ا موج�ودة على الطري�ق الع�ام ،عندئذ
ح�اول إجباره�ا جس�دي ًا عىل املغ�ادرة عبر جرها من
وجه لكم�ة إىل خدها وركلها
رقبته�ا ،وحني قاومت�ه ّ
يف أماك�ن متفرق�ة من جس�دها م�ا أدى إىل إصابتها
برض�وض مختلف�ة ،وح�اول ع�دد م�ن املوجودين يف
املكان التدخ�ل ومنهم الصحايف يف جريدة «األخبار»
فراس الشويف ،فلكمه املعتدي عىل وجهه وأدماه .وقد
أك�دت فرنس�يس ومحط�ة «الجدي�د» ،أن االعتداء
أعدت�ه فرنس�يس وبثّته
حص�ل على خلفي�ة تقري�ر ّ
املحط�ة س�ابق ًا وتحدث�ت في�ه ع�ن «ربي�ع الحزب
متفرغ يف الحزب «الس�وري
القوم�ي» ،وأن املعت�دي
ّ
القومي االجتماعي.

إصاب�ة حسين نخل�ة م�ن قن�اة س�كاي ني�وز
والصحفية الكندية وماريا مور بالرصاص
بتاري�خ  8/2012 /24أصيب مهن�دس البث املبارش
لقن�اة «س�كاي ني�وز» ( )Sky Newsحسين نخل�ة
بجروح س�طحية يف ال�رأس جراء القن�ص عىل مكان
تواج�د اإلعالميين على مس�تديرة «أب�و علي» يف
طرابلس .وأش�ار نخلة إىل أنه كان هناك اس�تهداف
وت�م إطلاق الن�ار عليه�م بالرغ�م م�ن
لإلعالميينّ ،
وجود  6س�يارات ب�ث مبارش يف امل�كان .وقال« :لقد
اس�تمر إطالق الرصاص عىل س�يارة املحط�ة بالرغم
ّ
م�ن خروجي مرسع� ًا منها ،وبعد إحس�ايس باإلصابة
يف الرأس�اما الصحافي�ة الكندي�ة ماري�ا م�ور والت�ي
تعمل كـصحافية مس�تقلة ،فخرج�ت قبيل ،وكانت
إصابتها وحروقها يف الرجل ،طفيفة أيض ًا».

اقتحام مقر قناة اليسارية واختطاف  3من موظفيها
بتاري�خ  15/8/2012اقتح�م عشرات امللثمين
الذين اس�تقلوا  8س�يارات رباعية الدف�ع ،مقر قناة
«اليس�ارية» يف منطقة الس�انت تريي�ز يف الحدث،

احتجاز الصحفي رامي عيشة دون اتهام
احتج�ز يف الصحف�ي رامي عيش�ة يف منتصف ش�هر
أيلول م�ن العام  2012دون توجيه أي�ة تهمة له .وقد
تعرض عيش�ة إلس�اءات منذ والتحقي�ق معه بمزاعم
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بتورط�ه بتهري�ب أس�لحة يف الضواح�ي الجنوبي�ة
لبريوت.

االعتداء عىل مراسل قناة امليادين عمر كايد
بتاري�خ  12/11/2012اعت�دى أح�د أنص�ار الش�يخ

ليبيا:15
مما ال ش�ك في�ه أن أثار النزاع املس�لح ال�ذي دار يف
ليبي�ا وأدى إىل زوال نظام القذايف ,ترك آثار ًا س�لبية
عىل مجمل األوضاع يف ليبيا .وهي مسألة طبيعية يف
ظل املراحل االنتقالية وأوضاع التحول الديمقراطي,
( )15االنته�اكات املنش�ورة ال يمك�ن الج�زم بأنه�ا كل م�ا
ح�دث وارتك�ب بح�ق اإلعالميين يف ليبي�ا ،وه�و م�ا اس�تطاع
باحث�و ش�بكة «س�ند» رصده�ا س�واء م�ن خلال اتصاالته�م
أو م�ا نشر يف اإلعلام أو التقاري�ر اإلقليمي�ة والدولي�ة.
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ورامي عيش�ه ه�و صحفي مس�تقل وه�و لبناني من
أصل فلس�طيني ،وقد عم�ل صحفي� ًا ومرتجم ًا لعدة
وس�ائل إعالم تعمل يف لبنان بما فيها مجلة «تايم»،
وق�د اع ُتق�ل عىل يد ق�وات حزب الل�ه يف  30آب/
اغس�طس ،بصحب�ة ضاب�ط يف الجي�ش برتب�ة رائد
يدعى وس�ام عبد الخالق ،وش�خص ثال�ث هو أحد
أق�ارب ه�ذا الضاب�ط .،وكان الصحف�ي ورفيق�اه
يس�تقلون س�يارة على طري�ق املط�ار بالق�رب م�ن
الضاحي�ة الجنوبي�ة لبيروت الت�ي يس�يطر عليها
حزب الل�ه ،حينها قام عمالء لح�زب الله بإيقافهم
وإجبارهم عىل ركوب سيارة أخرى ،حسب الرسالة
التي أرسلها الصحفيون من بريوت والتي استشهدت
بمعلوم�ات وفره�ا محام�ي الصحفي املعتق�ل .وقد
اقتيد الصحفي ورفيقاه إىل مكتب تابع لحزب الله
حيث احتجزوا هناك لبضعة ساعات تعرضوا خاللها
لضرب مبرح .وقد أصي�ب رامي عيش�ة بكدمات
ج�راء الضرب ،وق�ام عنارص ح�زب الل�ه بتحطيم
الكاميرا التي كانت بحوزت�ه ،عىل الرغم من أنه لم
يص�ور أي يشء ،حس�بما قال عيش�ة ملحامي�هُ .نقل
عيشة إىل مركز للرشطة العسكرية يف بريوت ،حيث
تع�رض للرضب هن�اك أيض ًا .وق�د عرضت قضيته
قاض عس�كري رفض اإلفراج عنه بكفالة ،عىل
أمام ٍ
الرغ�م من عدم توجيه أي�ة اتهامات ضد الصحفي.
ويف  12أيلول/س�بتمربُ ،نق�ل رامي عيش�ة إىل س�جن
القب�ة يف مدين�ة طرابل�س البعيدة عن مكان س�كنه
حيث تعي�ش زوجته وابنته .وقد أودع ا يف زنزانة مع
عدد كبير من الس�جناء اآلخرين يتراوح عددهم ما
بني  70إىل  90سجينا.

أحم�د األسير ال�ذي كان يتواج�د يف منطق�ة دوار
الكرام�ة يف صيدا يف جنوب لبنان ،عىل مراس�ل قناة
«امليادين» عمر كايد خالل بثه رسالة تلفزيونية عىل
الهواء مبارشة يف نرشة أخبار الظهرية مما اضطره إىل
املش�يعني الذين
قطع البث .ويف التفاصيل ،أن أحد
ّ
كانوا يتواجدون عند تش�ييع مراف َقي الش�يخ األسري
اللذي�ن قتلا يف اإلش�كال الذي وقع م�ع عنارص من
«ح�زب الل�ه» يف صيدا بعد ظهر األح�د ،غضب من
تفاصيل الرس�الة املبارشة الت�ي كان يبثها كايد عىل
الهواء ،وبعد تالسن صغري معه قام بصفعه عىل رقبته
من الخلف .وإثر ذلك أوقف كايد بث رس�الته ،لكن
املش�يعني اآلخرين ع�ادوا واعتذروا من�ه ومن أعضاء
ّ
فري�ق املحط�ة املتواجدي�ن مع�ه ،وقد غ�ادروا املكان
جميع� ًا وع�ادوا اىل بيروت إث�ر الحادث�ة ،م�ن دون
اإلصابة بأي أذى.

حرية تحت الهراوات
ولكن أوضاع الحريات اإلعالمية وحقوق اإلعالميني
يف ليبي�ا م�ا زال�ت عرض�ة النته�اكات جس�يمة,
ومتعمدة وواس�عة النطاق .وه�ي انتهاكات ترتكب
من قبل الس�لطات الرس�مية والجماعات املس�لحة
عىل الس�واء .ويبدو ـ كما الحظت ش�بكة املدافعني
عن حري�ة اإلعلام يف العالم العرب�ي  -أن الحريات
اإلعالمي�ة يف ليبي�ا تتع�رض النته�اكات متك�ررة
ويومي�ة ,كما أنه�ا تلقى تس�امح ًا رس�مي ًا واضح ًا إما
بس�بب ع�دم رغبة الحكوم�ة بمالحق�ة مرتكبيها أو
عدم قدرتها عىل ذلك.
ويوض�ح الج�دول اآلت�ي االتجاه�ات األساس�ية
لالنتهاكات التي رصدتها الشبكة:
عدد
مرات
نوع االنتهاك
تكراره
ا ختطــــــــا ف 5
اعتـداء عىل مقار

2

اإلصابة بسبب التغطية

1

ح���ج���ز ح��ري��ة

2

املنع مــن السفر

اع�����ت�����ق�����ال
مصادرة معــدات العمل
التهديـد باإليذاء

1
1
1
1

خسائــــر باملمتلكات 1
15
املجموع

الجهـــة
املسؤولة

%
بالنسبة
لإلجمايل
33.3%

ميليشيات مسلحة
مجموعة مسلحة
مواطنون محتجون
مجهويل الهوية

6.6%

اللجنة األمنية العليا (الداخلية)

13.3%

اللجنة األمنية العليا (الداخلية)

6.6%

السلطات الليبية

اللجنة األمنية العليا (الداخلية)
اللجنة األمنية العليا (الداخلية)

13.3%
6.6%
6.6%
6.6%

6.6%
مواطنون محتجون
100%

وفيم�ا يأتي ع�رض ألبرز االنته�اكات التي رصدتها
الشبكة يف ليبيا:
احتج�از الصحفيني نيك�والس دنفيس وغاريث
مونتغمري يف طرابلس
تعرض الصحفيان نيكوالس ديفيس  -جونز وغاريث
مونتغم�ري  -جونس�ون بتاري�خ  22/2/2012إىل
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االحتجاز من قبل ميليش�يا رسايا السواحل ,وذلك يف
مدينة طرابلس.
ويف تفاصي�ل الحادث�ة أن هذين الصحفيين اللذين
يتمتعان بالجنس�ية الربيطانية كانا يستقالن سيارة
أثن�اء اللي�ل ويلتقط�ان ص�ور ًا ,األمر ال�ذي اعتربته
ميليش�يا رسايا السواحل أمر ًا مثري ًا لالشتباه كما قال
قائد امليليش�يا فرج س�ويميل ملنظم�ة هيومن رايتس
ووتش.
وقد اتهمت املليش�يا الصحفيني ,بعد ذلك ,بأنهما ال
يحمالن أوراق تس�مح لهم بالدخول إىل ليبيا بش�كل
نظام�ي .وقد أك�دت الناطقة باس�م وزارة الخارجية
الربيطاني�ة احتج�از الصحفيين م�ن قبل ميليش�يا
ورفض قائدها مقابلتهما.
اختطاف اإلعالمي سليمان دوغة يف طرابلس

قام�ت ميليش�يا تع�رف باس�م كتيب�ة «س�عدون
الس�ويميل» باختط�اف اإلعالم�ي س�ليمان دوغ�ة
العام�ل يف قن�اة «ليبي�ا ت�ي يف» ,وذل�ك بتاري�خ
 .20/6/2012وقد أشار دوغة يف مؤتمر صحفي عقده
بتاري�خ  22/6/2012يف مدينة طرابلس ,وذلك عقب
اإلف�راج عن�ه ,أن م�ن ق�ام باختطافه اعت�دى عليه
بالضرب ,وقد خض�ع لإلهان�ة والتعذي�ب داخل ما
وصفه ب»مخابئ للتعذيب يف غياب كامل لس�لطة
الدولة».
ويب�دو أن تقصير الس�لطات الرس�مية م�ن قبي�ل
املجلس الوطن�ي ,ووزارات الدفاع والعدل والداخلية
هي الس�بب وراء تكرار عمليات خطف الصحفيني
واإلعالميين ,خاص�ة وأنها لم تق�م بالتدابري الواجبة
عليها.

اختطاف الصحفيـني عبدالقادر فسوك ويوسف بادي
تعرض الصحفيان عبدالقادر فس�وك ويوس�ف بادي
بتاري�خ  7/7/2012إىل االختط�اف بع�د أن قام�ا
بتغطي�ة أول انتخابات جرت يف البالد منذ عقود من
الزمن.
ً
مراسلا
ويعم�ل الصحف�ي عبدالق�ادر فس�وك
ومص�ور ًا م�ع قن�اة «توباكت�س» التلفزيوني�ة
الخاص�ة التي تب�ث من مدين�ة مرصاتة ,وكذلك
الح�ال بالنس�بة للصحف�ي يوس�ف ب�ادي.
ويف تفاصي�ل االعت�داء ,ذك�ر أن الصحفيين كان�ا
عائدي�ن إىل املحطة التلفزيونية بعد أن قاما بتغطية
االنتخابات النيابية التاريخية من مدينة مزدة حيث
جرى اختطافهما بالقرب من مدينة بني وليد.
وقد ظهر الصحفيان املختطفان يف مقطع فيديو عىل
اإلنرتن�ت ,ق�اال في�ه أنهم�ا اعتقلا ,دون أن يحددا
الجهة التي تحتجزهما ,وذلك بسبب دخول بني وليد
بش�كل غير قانوني وألنهم�ا صورا مواقع عس�كرية,
وطالبا الجيش والحكومة بالتدخل لإلفراج عنها.

اقتحام قناة ليبيا الحرة من قبل متظاهرين
ق�ام مجموع�ة م�ن املتظاهري�ن الليبيين بتاري�خ
 21/10/2012باقتح�ام قن�اة «ليبي�ا الح�رة» ,وذل�ك
احتجاج� ًا عىل تغطي�ة القناة للمع�ارك يف بني وليد,
وقد ج�اء املتظاهرون من مق�ر اعتصامهم أمام فندق
«تيبس�تي» وسط مدينة بني وليد ,باتجاه مقر القناة
التي يتهمونها بعدم املهنية يف تغطية األحداث التي
تجري بمدينتهم بني وليد.

وقام عدد من اإلعالميين العاملني يف القناة بالفرار,
يف حين أن عدد ًا ّاخرم�ن العاملني بالقناة حورص من
قب�ل املتظاهرين يف الطابق الثان�ي من مبنى القناة,
وأصي�ب بعضهم بإصاب�ات خفيفة بع�د أن اضطروا
للقفز من السور الخلفي للمبنى.
وق�د ردد املتظاهرون ش�عارات من�ددة باألخبار التي
أذاعتها القناة حول القبض عىل خميس القذايف أحد
أبن�اء الزعيم الراحل معم�ر القذايف ,معتربين أن هذه
األخبار تهدف للتغطية عىل هجوم متمردين سابقني
منضوين يف الجيش الوطني عىل هذه املدينة.
وق�د جاء عىل لس�ان بع�ض اإلعالميني الذي�ن كانوا
موجودين يف القناة لحظة اقتحامها اآلتي« :هوجمنا
وكن�ا س�نتعرض للقتل على أي�دي املتظاهري�ن ,تم
إتالف القناة بالكامل ونحن لس�نا مسؤولني عن نقل
أخب�ار من مصادر رس�مية .وق�د توقف�ت القناة عن
البث بعد فرتة وجيزة من الهجوم».
وف�اة اإلعالم�ي هيث�م زريب�ع بس�بب إصابته
بطلق ناري
تويف الصحفي الليبي هيثم زريبع فجر اليوم الخميس
 ٢٢م�ارس يف طرابل�س اث�ر إصابت�ه بطلق ن�اري يف
ال�رأس .وأفادت مصادر يف قناة ليبيا لكل األحرار أن
زريبع كان يعمل كمخرج يف القناة الليبية الرسمية،
وكان م�ن أوائ�ل الصحفيين الذين التحق�وا بالقناة،
وذلك بع�د وقت قصري من فراره م�ن ليبيا إىل تونس
لتفادي العمل مع قناة النظام البائد.
وقد أرشف من تونس عىل إخراج برنامج ديني بعنوان
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وقد ورد يف تقارير عدة أن الخاطفني طالبوا باإلفراج
ع�ن محتجزي�ن يف مرصات�ة مقاب�ل اإلف�راج ع�ن
الصحفيني االثنني.

وق�ام املتظاه�رون الذي�ن دخل�وا مق�ر القن�اة الواقع
بمنطق�ة الحدائق جن�وب بنغازي ,ب�إرضام النار يف
عدد من املكاتب وأتلفوا محتوياتها بالكامل.

حرية تحت الهراوات
«إياك نعبد» رفقة األستاذ عبد العظيم شلوف والذي
كان منص�ة لدح�ض فت�اوي نظ�ام الق�ذايف وزج�ه
بالدين يف معركته ضد الش�عب الليبي .وعاد املرحوم
إىل طرابل�س ي�وم تحريره�ا واقتح�ام الث�وار لب�اب
العزيزي�ة .ومب�ارشة بعدها اس�تأنف عمله الصحفي
وساهم يف تأسيس النواة األوىل ملكتب قناة ليبيا لكل
األحرار يف طرابلس.
اس�تبعاد مذيعة غري محجبة م�ن تقديم حفل
تسليم السلطة
بتاري�خ  ،8/8/2012قام�ت الس�لطات الليبي�ة
باس�تبعاد مذيع�ة غير محجب�ة كان م�ن املقرر أن
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تقوم بتقديم حفل انتقال الس�لطة مس�اء األربعاء
 8/8/2012يف طرابل�س .حي�ث ت�م إرغامه�ا على
مغ�ادرة القاعة ،وق�ام أعضاء من املجل�س الوطني
االنتق�ايل بتقدي�م الحف�ل ب�دلاً منه�ا فق�د أم�ر
مصطف�ى عب�د الجلي�ل رئي�س املجل�س الوطن�ي
االنتق�ايل باس�تبعاد املذيع�ة املكلف�ة بتقدي�م
الحفل بس�بب ع�دم ارتدائها للحجاب اإلسلامي
واس�تخدامها ملس�احيق التجميل ومنعها من تقديم
ً
انتهاكا رصيحا للحريات
الحفل ,األمر الذي يع�د
اإلعالمي�ة وللحق�وق اإلنس�انية لإلعالميين،
وخاص�ة تحريم التمييز بني عىل أس�اس املعتقد أو
الديان�ة أو ال�رأي.

المغرب:16
رصدت ش�بكة املدافعني ع�ن حرية اإلعالم جملة من االنته�اكات للحريات اإلعالمية يف الع�ام  ,2012ويمكن
القول بأن الطابع األبرز لهذه االنتهاكات أنها ليست من النوع الجسيم ,واملقصود هنا االنتهاكات التي تمكنت
الشبكة من رصدها وتوثيقها.
يبني الجدول اآلتي طبيعة االنتهاكات املرتكبة وعددها:
عدد مرات
شكل االنتهاك
ارتكابه
2
م��ن��ع م���ن ال��ن�شر وال��ت��وزي��ع

ال����������ذم وال�����ق�����دح

9

خ��س��ائ��ر ب��امل��م��ت��ل��ك��ات

3

اع���ت���ـ���ـ���داء ب��ال�ضرب

ت��ه��دي��ـ��ـ��د

بالقتـــل

اع���ت���ق���ـ���ـ���ـ���ـ���ال

تمييــز

معاملــــة

ال��ت��ه��دي��ـ��ـ��د ب���اإلي���ذاء
ح������ج������ز ح�����ري�����ة
س���ح���ب اع��ت��م��ـ��ـ��اد
إع���ت���داء ع�ل�ى م��ع��ـ��ـ��دات العمل
املجموع

السلطات املغربية

بلطجية  -حراس أمن  -شخصيات متنفذة  -األجهزة األمنية

14.7%

مواطنون عاديون  -األجهزة األمنية

5%

مواطنون عاديون  -األجهزة األمنية  -مجهويل الهوية

24

حراس أمن  -وزارة الداخلية

6

السلطات املغربية

2
1
2
1
1
2

61

شخصيات متنفذة
السلطات املغربية

13%
39%

3.2%
10%

1.6%

شخصية متنفذة  -قوات التدخل الرسيع

3.2%

السلطات املغربية

1.6%

قوات التدخل الرسيع
األجهزة األمنية
100%

1.6%
3.2%

( )16االنته�اكات املنش�ورة ال يمك�ن الج�زم بأنه�ا كل م�ا ح�دث وارتك�ب بح�ق اإلعالميين يف املغ�رب ،وه�و م�ا اس�تطاع
باحث�و ش�بكة «س�ند» رصده�ا س�واء م�ن خلال اتصاالته�م أو م�ا نشر يف اإلعلام أو التقاري�ر اإلقليمي�ة والدولي�ة.
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المغرب

منــــع

تغطيــــة

8

الجهـــة املسؤولة

 %بالنسبة
لإلجمايل
3.2%

حرية تحت الهراوات
وفيم�ا يأتي ع�رض ألبرز االنته�اكات التي رصدتها
الشبكة يف العام :2012
س�حب اعتماد الصحفي عمر بروكيس مراس�ل
وكالة األنباء الفرنسية
أص�درت الحكومة املغربية بتاريخ  4/10/2012قرار ًا
بسحب اعتماد الصحفي عمر بروكيس مراسل وكالة
األنباء الفرنس�ية بس�بب قيامه بنرش خبر ذكر فيه
اس�م أحد مستش�اري العاهل املغربي محمد السادس
كطرف يف رصاع انتخابي بمدينة طنجة.
قام�ت الحكوم�ة بنشر بيان ح�ول الحادث�ة ونقلته
وكال�ة املغ�رب العرب�ي لألنب�اء ,ج�اء فيه أنه�ا بهذا
اإلج�راء بقي�ام الصحف�ي بروكسي ووكالت�ه بنشر
خرب غير مهني ح�ول االنتخاب�ات الجزئي�ة بدائرة
طنجة ،وذل�ك صبيحة انطالق العملية يوم الخميس
 4/10/2012وأن الخبر روج ملزاع�م تقح�م املؤسس�ة
امللكي�ة يف هذا التناف�س االنتخابي وتم�س بموقعها
الحيادي.
وتؤك�د ش�بكة املدافعني عن حرية اإلعلام يف العالم
العرب�ي يف هذا الس�ياق أن قيام الس�لطات املغربية
بس�حب اعتم�اد الصحف�ي عم�ر بروكسي ال يتف�ق
مطلق� ًا مع حرية اإلعالم والتعبري حتى لو كان هناك
معلوم�ات أو بيان�ات تمس املؤسس�ة امللكية بصورة
غري صحيحة.
تهدي�د الصحفي حميد النعيمي من قبل أجهزة
املخابرات املغربية
تعرض الصحفي حميد نعيمي لحملة تهديد وتنكيل
ش�به يومية ,وقد وصلت التهديدات املتالحقة التي
تلقاه�ا يف أوقات مختلفة من العام  2012إىل تهديده
بالقت�ل ,والصحفي نعيمي الجئ يف فرنس�ا منذ العام
 ,2005وج�اء تهدي�ده املس�تمر م�ن قب�ل املخاب�رات
املغربي�ة على خلفي�ة نش�اطه الصحف�ي يف القطاع
اإلسباني من مدينة مليلة الواقعة شمال املغرب.
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والنعيم�ي مؤس�س صحيف�ة كوالي�س الري�ف
الت�ي أغلقته�ا وزارة الع�دل املغربي�ة ع�ام ,2006
ً
مراسلا لع�دة وس�ائل إعلام م�ن أبرزه�ا
ويعم�ل
قن�اة فران�س  24اإلخباري�ة وموق�ع (مغ�رب ,إنفو).
وم�ن املع�روف أن الصحف�ي النعيم�ي يش�ارك يف
برنام�ج يبث�ه التلفزي�ون األهيل يف مدين�ة مليلة,
وه�و برنام�ج يركز على قضايا الفس�اد واختالس
األم�وال العام�ة الت�ي يرتكبها كبار املس�ؤولني يف
النظ�ام املغرب�ي ,وق�د تع�رض النعيم�ي بس�بب
برنامج�ه إىل تهدي�دات هاتفي�ة ومط�اردة م�ن
مجهولين أكثر م�ن مرة ,وتق�دم بش�كوى يف هذا
الش�أن لدى الرشطة اإلس�بانية يف مليلة.
وق�د نظ�م مدي�ر برنام�ج األمازيغي على التلفزيون
األهيل يف مليل�ة بتاري�خ  18/7/2012اإلعالمي عبد
الوايف جرتي�ت ,مؤتمر ًا صحفي� ًا للتنديد بتهديدات
املخاب�رات املغربي�ة بوجه ع�ام وتهديده�ا للنعيمي
بشكل خاص.
مطالب�ة وزارة الداخلية املغربية لتس�عة عرش
صحفي ًا بمغادرة الصحراء املغربية
طلبت وزارة الداخلية املغربية بتاريخ 17/11/2012
من تس�عة عرش صحفي ًا (خمسة عرش صحفي ًا إسباني ًا
وأربع�ة نرويجيين) مغ�ادرة «العي�ون» كبرى م�دن
الصح�راء املغربية بحجة أنهم توجهوا إىل املدينة دون
الكشف عن هوياتهم الحقيقية.
وذك�ر مص�در يف وزارة االتصال املغربية أن�ه لم يتلق
أي طل�ب للحص�ول عىل ترصيح إلج�راء تحقيقات
صحفي�ة ,كم�ا أض�اف املص�در ذات�ه أن الصحفيني
غير املعتمدي�ن يف اململك�ة املغربي�ة يتعين عليه�م
اتخاذ اإلجراءات الالزمة قبل القيام بأي تحقيقات
صحفية وممارسة أي نشاط صحفي أو إعالمي.

إه�دار دم الصحف�ي املخت�ار لغزي�وي م�ن قبل
الشيخ عبد الله النهاري
تلق�ى الصحفي املخت�ار لغزيوي بتاري�خ 2/7/2012
رئيس تحرير جريدة األح�داث املغربية ترصيحات
من الش�يخ عبد الله النهاري يهدر فيها دم الصحفي
لغزيوي عىل خلفية ترصيحات له عن رضورة ضمان
الحرية الجنسية.
وقد هاجم الشيخ النهاري الغزيوي ونعته بـ»الديوث
الذي يجب قتله» بس�بب ترصيحات له يف برنامج
«الع�د العكسي» ال�ذي بثت�ه قن�اة امليادي�ن ,مؤكد ًا
رضورة ضمان الحرية الفردية ومن بينها الجنس.
ما دعا إليه الشيخ النهاري من قتل الصحفي الغزيوي
وإهدار دمه ,يشكل تهديد ًا لحياة الغزيوي وتحريض ًا
عىل القتل والعنف.
االعت�داء البدني واللفظي على الصحفي وحيد
مبارك بساحة الحمام بالبيضاء

ويف ترصي�ح أدىل ب�ه لبعض وس�ائل اإلعلام أعرب
كاتب املقال سيمربيرو عن دهشته لقرار منع توزيع
الصحيف�ة بس�بب رس�م الكاريكاتري ال�ذي قال إنه
«محب�ب وظريف» ،مبرزا أنها امل�رة األوىل التي يتم
فيه�ا منع مطبوعة أجنبية يف ظل الحكومة الجديدة
الت�ي يتزعمها ح�زب العدالة والتنمي�ة ،عىل خلفية
نرشها رسوما ساخرة عن العاهل املغربي.
تهديد الصحفي عيل ملراب�ط من قبل املخابرات
املغربية واقتحام منزله
تع�رض الصحف�ي علي ملراب�ط املس�ؤول ع�ن موق�ع
تع�رض لتهديدات
«غ�د ًا أونالي�ن» اإلخب�اري أن�ه ّ
وضغوط منذ منذ صدور مقال له بتاريخ 31/7/2012
يذكر فيه تواجد الجرنال حس�ني بن س�ليمان والذي
اس�تدعاه قاض فرنسي يف قضية بن برك�ة ,يف لندن
خلال فرتة األلعاب األوملبية األخرية .وأش�ار ملرابط
تع�رض لالعت�داء أكرث من مرة ،وال س�يما يف
إىل أن�ه ّ
 12/8/2012حينم�ا أبرح�ه ثالث�ة أف�راد مجهولين
رضب ًا بال مربر ورسقوا بطاقة هويته وماله .وبحسب
ملراب�ط ،فإن ه�ؤالء األفراد الثالث�ة رشطيون يرتدون
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تع�رض الصحفي وحيد مبارك بتاريخ  7/8/2012إىل
االعتداء اللفظ�ي والبدني بينم�ا كان يقوم بتغطية
مظاه�رة بس�احة الحم�ام بالبيضاء .ويعم�ل مبارك
صحفي ًا لدى صحيفة «اإلتحاد االشرتاكي».
ويف التفاصي�ل أن الصحف�ي مبارك تع�رض العتداء
عندم�ا كان يقوم بعمل�ه اإلعالمي بتغطي�ة مظاهرة
يف س�احة الحم�ام بالبيض�اء ,رغم قيام�ه بالتعريف
بهويت�ه الصحفية ,وقد أحاط ب�ه مجموعة من أفراد
بناء عىل تعليمات مس�ؤول
ق�وات التدخل الرسي�ع ً
أمن�ي يرتدي زي ًا مدني� ًا ,وعىل مرأى ومس�مع رئيس
منطق�ة أم�ن آنف�ا .وق�د ق�ام أف�راد ق�وات التدخل
الرسيع بش�تمه ورضبه وتهديده ,ثم رضبوه وس�اقوه
إىل دوري�ة األمن حيث احتجز فيها مدة ( )20دقيقة,
ثم أخيل مع وعيد وتهديد له.

منع توزيع أحد أعداد صحيفة الباييس اإلسبانية
بتاري�خ  18/2/2012منع�ت وزارة االتص�ال املغربية
توزيع ع�دد صحيف�ة «الباييس» االس�بانية الصادر
بتاريخ  16فرباير/شباط وذلك بسبب نرش الصحيفة
رس�ما كاريكاتريي�ا رأت ال�وزارة أن�ه يم�س باملل�ك
املغربي محمد السادس .وقد استندت وزارة االتصال
يف منع توزيع العدد عىل املادة  29من قانون الصحافة
يف املغرب والذي يمن�ح وزير االتصال صالحية منع
توزيع الصحف أو النرشات الدورية أو غري الدورية
املطبوع�ة خ�ارج املغرب والتي تتضمن مس�ا بالدين
اإلسلامي أو النظ�ام امللك�ي أو بالوح�دة الرتابية أو
تتضمن ما يخل باالحرتام الواجب للملك أو بالنظام
العام.

حرية تحت الهراوات
أرص
مالب�س مدني�ة .ويف اليوم الس�ابق ّ ،11/8/2012
أحد األش�خاص على اقتح�ام منزله حواىل الس�اعة
الواح�دة فج�ر ًا .ف�أودع ملرابط ش�كوى يف القضيتني
ولكن رشطة تطوان لم تتابع أي ًا منهما.
وبتاري�خ  17/9/2012اقتح�م ع�دة أش�خاص باح�ة
منزل�ه لتصويره وأرسته ،وق�ال ملرابط يف بيان نرشته
مراس�لون بلا ح�دود بتاري�خ  8/10/2012أن�ه «يف
الصب�اح الباك�ر ،تفاج�أت بمجموع�ة كبيرة م�ن
املوظفين م�ن بينهم بع�ض الرشطيني بلب�اس مدني
وعنصران م�ن املخاب�رات أعرفهم�ا ،يشرف عليهم
قائ�د املنطق�ة ،يقتحم�ون باح�ة من�زيل لتصوي�ري
وعائلت�ي وتدني�س خصوصيتنا» .فم�ا كان من أحد
تهجم عىل علي ملرابط منتزع ًا
ه�ؤالء الدخالء إىل أن ّ
آلة تصويره ومهين ًا ومهدد ًا إياه.
س�حب اعتماد مراس�ل وكالة األنباء الفرنسية
بقرار حكومي
يف  4أكتوب�ر  2012أص�درت الحكوم�ة املغربية قرارا
بس�حب اعتم�اد الصحف�ي عم�ر بروكسي مراس�ل
وكال�ة األنباء الفرنس�ية ،على خلفية خبر ذكر فيه
اس�م احد مستش�اري العاهل املغربي محمد السادس
كط�رف يف رصاع انتخاب�ي بمدين�ة طنج�ة .وق�د
بررت الحكوم�ة املغربية يف بيان نقلته وكالة املغرب
العرب�ي لألنباء س�حب ترخيص بروكسي بأن وكالة
األنب�اء الفرنس�ية نشرت قصاص�ة ال مهني�ة ح�ول
االنتخاب�ات الجزئي�ة بدائ�رة طنجة وذل�ك صبيحة
انطلاق العملي�ة االنتخابية يوم الخمي�س  4أكتوبر
 2012حيث روجت ملزاعم تقحم املؤسس�ة امللكية يف
ه�ذا التنافس االنتخابي وتم�س بموقعها الحيادي».
وج�اء يف البيان أيضا أن «الحكوم�ة املغربية إذ تعرب
عن إدانتها الشديدة لهذا السلوك املناقض لألعراف
املهنية يف العم�ل الصحفي ٬واملروج الدعاءات باطلة
وال مسؤولة واملضادة للتقاليد املهنية ملؤسسة صحفية
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عريق�ة ٬فإنها تقرر س�حب اعتم�اد الصحفي محرر
القصاصة».
يع�د قرار الحكومة املغربية بس�حب اعتماد بروكيس
مخالف�ا للم�ادة ( )19م�ن العه�د ال�دويل الخ�اص
بالحقوق املدنية والسياسية  ،فبمقتىض حرية الرأي
والتعبير والنشر املكفول�ة بهذه امل�ادة ال يج�وز ألية
دولة أن بس�حب البطاقات الصحفية بسبب إشارة
الصحفيني إىل الحكم امللكي.
صحفي�ون يتعرض�ون للضرب املبرح أثن�اء
تغطيتهم أحداث تظاهرة  20فرباير
بتاري�خ  13/11/2012تع�رض ع�دد م�ن الصحفيني
لالعت�داء بالضرب م�ن قبل ق�وات البولي�س أثناء
قيامه�م بتغطية أحداث تظاهرة  20فرباير يف مدينة
الدار البيضاء ،وقد تعرض عدد منهم للرضب املربح،
وخاص�ة الصحفي «لحس�ن اوس�يموح» م�ن جريدة
األح�داث املغربي�ة ،ال�ذي أس�قطه البولي�س أرضا
وأخذوا يرضبونه بشكل همجي ،مما أدى إىل نقله إىل
قسم املستعجالت.
كم�ا تع�رض عدد آخر م�ن الصحفيين املصورين إىل
الضرب العني�ف وتكسير آالت التصوي�ر ،ومنهم:
«مؤنس محم�د» و»مراد برجة» من وكالة ايس بريس
و»احمد الجريف» من جريدة الصباح.
االنتهاكات التشريعية للحريات اإلعالمية
بالرغ�م مما تضمنه الدس�تور املغرب�ي الجديد الذي
وافق عليه املغربيون يف اس�تفتاء عام أجري يف األول
من ش�هر تموز ,من أحكام مهمة تعرتف بشكل واضح
بحقوق اإلنس�ان بما يف ذل�ك حرية الرأي والصحافة
ووس�ائل اإلعلام ,إال أن القوانين والترشيع�ات
املغربي�ة النافذة ما زال�ت تتضمن أحكام� ًا تنتقص
من هذه الحريات ويف مقدمتها تلك الواردة يف قانون

العقوبات وقان�ون الصحافة ,وهي نصوص تتعارض
م�ع امل�ادة ( )19م�ن العهد ال�دويل الخ�اص بالحقوق
املدني�ة والسياس�ية ,وم�ع أح�كام الدس�تور املغربي
الجديد.
فالفص�ل ( )41من قان�ون الصحافة ينص عىل عقوبة
الحب�س ملدة ق�د تصل إىل خمس س�نوات ل�كل قول
أو خط�اب يم�س بالدي�ن اإلسلامي أو باملؤسس�ة
امللكية أو بالوحدة الرتابي�ة املغربية ,أو إذا كان يخل
باالحترام الواج�ب للملك وأصحاب الس�مو امللكي
واألمراء واألمريات.
أم�ا فيما يخص قانون العقوب�ات ,فإن الفصل ()263
م�ن القان�ون ينص على عقوب�ة الحبس ألي�ة إهانة
للموظفين العموميني ,كما ين�ص الفصل ( )266عىل
عقوب�ة الحبس لكل من أه�ان القضاء ,أو قام بتحقري
مقدراته ,أو حاول التأثري عىل القضاء.
وقد استخدمت هذه األحكام القانونية ضد صحفيني
وإعالميين منه�م الصحفي رش�يد نيني ال�ذي حكم
عليه بالحبس ملدة س�نة بتهمة إهانة القضاء بسبب
مقاالت نرشها يف جريدة املساء.

ويبني الجدول اآلتي هذه االنتهاكات:
( )17االنته�اكات املنش�ورة ال يمك�ن الج�زم بأنه�ا كل م�ا ح�دث
وارتك�ب بح�ق اإلعالميين يف موريتاني�ا ،وه�و م�ا اس�تطاع
باحث�و ش�بكة «س�ند» رصده�ا س�واء م�ن خلال اتصاالته�م
أو م�ا نشر يف اإلعلام أو التقاري�ر اإلقليمي�ة والدولي�ة.
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موريتانيا

موريتانيا:17
تص�درت موريتانيا قائم�ة الدول العربي�ة يف مجال
حري�ة الصحافة للعام  ،2012وفق م�ا أعلنته منظمة
(مراس�لون بلا ح�دود) .فق�د احتل�ت املرك�ز األول
عربي�ا والـ 67م�ن أصل  179دولة ،بف�ارق عرش نقاط
ع�ن الكويت ( ،)77و 24نقطة ع�ن لبنان ( ،)101و34
نقط�ة عن قط�ر ( ،)110و 71نقطة ع�ن تونس (.)138
كم�ا اتخ�ذت الس�لطات املوريتانية يف الع�ام 2012
جملة من التدابري والخطوات التي من شأنها تحرير
الس�لطة العلي�ا للصحاف�ة والس�معيات البرصي�ة
يف مج�ال الضب�ط والتنظي�م ،والهادف�ة إىل ح�ث
الصحفيين عىل احترام «مب�دأ املس�ؤولية ،دون أي
انتق�اص لحريتهم»؛ بحس�ب تعبيره .كما حصلت
موريتانيا املرتب�ة األوىل عربيا يف ميدان حرية الرأي
والتعبير للع�ام  ،2012وف�ق تقييم اتح�اد الصحفيني
الع�رب .ورغ�م ه�ذه املكان�ة املمي�زة ملوريتاني�ا عىل
املستوى العربي ،إال أن شبكة سند تمكنت من رصد
عدد من االنتهاكات املاسة بالحريات اإلعالمية.

حرية تحت الهراوات
نوع االنتهاك

عدد
مرات
ارتكابه

ق���رص���ن���ة
إل��ك�ترون��ي��ة

1

م����ص����ادرة
أدوات العمـل

4

إع�����ت�����داء
ب����ال��ض�رب

5

اع���ت���ق���ال
الحرمـــان من
محاكمة عادلة

1
1

فصـل تعسفي

1

الــذم والقدح

2

حجــز حريـة

2

منــع تغطية

1

محاولــة اغتيال

1

تهديـد بالقتل

1

اس���ت���دع���اء
للتحقيـــــق

1

املجموع

21

الجهـــة
املسؤولة

%
بالنسبة
لإلجمايل

م��ج��ه��ول��و ال��ه��وي��ة 4.7%
ق������وات ال�ش�رط���ة
قوات الحرس الرئايس
السلطات املوريتانية
ق������وات ال�ش�رط���ة
قوات الحرس الرئايس 24%
حرس مجلس النواب
السلطات املوريتانية 4.7%
19%

السلطات املوريتانية 4.7%
الوكالة املوريتانيـــة
ل��ل��أن�����ب�����ـ�����اء
ق������وات ال�ش�رط���ة
9.5%
م����س����ؤول ح��زب��ي
ق������وات ال�ش�رط���ة
9.5%
السلطات املوريتانية
ق������وات ال�ش�رط���ة 4.7%
4.7%

م��ج��ه��ول��و ال��ه��وي��ة 4.7%

م��ج��ه��ول��و ال��ه��وي��ة 4.7%
ال��س��ل��ط��ة ال��ع��ل��ي��ا
للصحافة والسمعيات 4.7%
وال�����ب��ص��ري�����ات
100%

وفيما يأتي عرض ألبرز هذه االنتهاكات:
تعرض موقع الطوارىء اإلخباري لقرصنة الكرتونية
بتاري�خ  9/2/2012تع�رض موق�ع «الط�وارىء
اإلخب�اري» لقرصنة إلكرتونية من ط�رف مجهولني.
وقد جاء هذا يف سياق تكرار لعمليات قرصنة املواقع
اإلخباري�ة املس�تقلة دون أن تتح�رك الس�لطات
ملواجه�ة هذه االنته�اكات لحري�ة الصحافة أو تتبع
الجناة لكش�فهم ومعاقبتهم .وتمث�ل القرصنة اعتداء
خطريا عىل حرية الصحافة ىف موريتانيا؛ داعية كافة
الهيئات الصحفية إىل «التضامن فيما بينها ملواجهة
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األس�اليب الجدي�دة لقم�ع الصحفيين ومص�ادرة
حرياتهم وصحفهم».
اعتقال الصحفي عبيد ولد إميجن
بتاريخ  29/4/2012اعتقلت الس�لطات املوريتانية
الصحف�ي «عبي�د ول�د إميج�ن» ,نائب رئي�س نادي
الصحفيين الحقوقيين ومدي�ر موق�ع «إنيت�ي»
اإللكرتون�ي ,على خلفي�ة مش�اركته بمداخل�ة
تليفزيوني�ة ضم�ن نشرة آخر س�اعة بقن�اة العربية
تح�دث فيها عن املعتقلين عىل خلفية إح�راق كتب ُا
فقهية لإلمام «مالك» بواس�طة بعض أعضاء منظمة
«إي�را» املناهض�ة لل�رق ,بزع�م أن الكت�ب ترس�خ
العبودي�ة يف البالد .وق�د احتجز “إميجن” يف س�جن
نواكش�وط املرك�زي يف حال�ة صحي�ة متده�ورة ,عىل
الرغم من وجود ن�ص قانوني يمنع حبس الصحفيني
بالبالد.
االعتداء عىل الصحفيني أحمد ولد الندى وأحمد
ولد سيدي من قبل قوات الحرس الرئايس
بتاري�خ  8/8/2012قام�ت ق�وات الح�رس الرئايس
باالعت�داء على الصحفيين «أحم�د ول�د الن�دى»,
و»أحم�د ول�د س�يدي» ,أثن�اء قيامهم�ا بعملهم�ا يف
تغطية زيارة الرئيس املوريتاني ملدينة (أطار) ,حيث
ق�ام الح�رس الرئ�ايس باعتق�ال ع�دد م�ن املواطنني
املحتجني عىل زي�ارة الرئيس .وقامت قوات الحرس
الرئ�ايس باالعتداء عليهما حني كانا يصوران عملية
اعتق�ال الش�باب ورضبه�م ,وقامت ق�وات الحرس
بطردهم�ا م�ن س�احة االحتف�ال ,ومص�ادرة أدوات
التصوير الخاصة بهما.
احتجاز الصحفي املهدي ولد ملرابط يف مركز للرشطة
بتاري�خ  ،24/11/2012ذك�ر الصحف�ي امله�دي ول�د
ملرابط إنه جرى توقيفه ملدة ساعتني يف مركز للرشطة
بمقاطعة عرفات جنوبي العاصمة نواكشوط منعا له

من تغطية محاولة اعتقال سيدات كن يرفضن انتزاع
أراضيهن بالقوة من قبل جهات نافذة يف الدولة.

وأوض�ح أن الربملانيين الذي�ن تدخل�وا لوق�ف
االعت�داء علي�ه س�حبوه إىل مكت�ب نائ�ب رئيس
مجل�س النواب ال�ذي تعاطف معه وأمر بمس�اءلة
الح�رس وتعهد له برد االعتب�ار ومعاقب�ة املخط�ئ.
وق�د تق�دم ول�د عبي�د بمحضر ش�كوى بالتنس�يق
والتعاون مع نقابة الصحفيني املوريتانيني أمام وكيل
النياب�ة العامة ،ال�ذي أمر مصالح ال�درك بالتحقيق

احتج�از فري�ق «قن�اة الس�احل» التلفزيونية
املك�ون من الصحفيني محمد ولد بديدي وخالد
ولد عبدالله
بتاري�خ  24/12/2012احتج�زت الس�لطات
املوريتاني�ة فري�ق «قن�اة الس�احل» التلفزيوني�ة
املك�ون م�ن الصحفيني ،محمد ول�د بديدي ،وخالد
ول�د عبدالله أثناء قيامه بتغطية اعتصام مجموعة
م�ن م�دريس املرحل�ة الثانوي�ة املعتصمين يف مقر
وزارة التعلي�م الع�ايل ،واعتق�ال  27منه�م .وكان�ت
عن�ارص م�ن الرشط�ة املوريتاني�ة ق�د اقتحم�ت،
صب�اح اإلثنين  24ديس�مرب  ،2012مق�ر وزارة
الدول�ة للتهذيب الوطن�ي والتعليم العايل والبحث
العلم�ي ،حي�ث يعتص�م مجموع�ة م�ن م�دريس
املرحل�ة الثانوي�ة ،احتجاج�ا على إص�دار الوزي�ر
ق�رارا بنقله�م تعس�فيا إىل مناط�ق نائي�ة .وقام�ت
ً
الرشط�ة بإرغ�ام املعتصمين عىل ف�ض اعتصامهم
واعتقل�ت  10منهم.ويذك�ر أن ق�وات اﻷم�ن ق�د
عمدت يف اليوم الس�ابق ،اﻷحد  23ديسمرب ،2012
إىل مهاجم�ة املعتصمني مرتين ،حيث أعتقلت 18
منه�م يف صباح ذلك اليوم ،ث�م اعتقلت  16آخرين
يف املس�اء ،إضافة إىل اعتقالها لفريق قناة الساحل
التليفزيوني�ة املك�ون م�ن الصحفيين ،محم�د ولد
بدي�دي ،وخالد ولد عبدالله ،الذين تواجدا باملكان
للقي�ام بتغطي�ة إعالمي�ة لالعتص�ام ،وق�د احتجز
الصحفي�ان لع�دة س�اعات ،يف مبنى ال�وزارة ،قبل
إطلاق رساحهما دون توجي�ه أي اتهامات إليهما،
وبع�د مصادرة م�ا كان يف حوزتهما من مواد إعالمية
قام�ا بتس�جيلها ،بينم�ا يس�تمر احتج�از حوايل 27
م�ن املدرسين املعتقلين ،والذي�ن ت�م توزيعهم عىل
عدد من مراكز الرشطة بالعاصمة نواكش�وط.
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موريتانيا

•االعتداء بالرضب عىل الصحفي س�يدي ولد
عبي�د من قب�ل احد ح�راس مجل�س النواب
بتاري�خ  13/12/2012تع�رض الصحف�ي املوريتان�ي
رئي�س تحري�ر صحيف�ة اللي�ل س�يدي ول�د عبي�د
للرضب والركل من طرف أحد حراس مجلس النواب
املوريتان�ي بع�د أن حضر لتغطي�ة جلس�ة مس�اءلة
برملاني�ة لوزي�ر الدف�اع بش�أن الح�رب على م�ايل.
وأوضح ولد عبيد للجزي�رة نت إن أحد الحراس أمره
بالخ�روج م�ن الغرف�ة الربملاني�ة بع�د صخ�ب وهرج
ح�دث عىل أثر اتهام الوزي�ر بعض النواب بالكذب
ورف�ض آخرين مثل هذه الته�م ،وأضاف أنه «طلب
لم أستجب له وأبرزت اعتمادي وبطاقتي الصحفية
الت�ي تس�مح يل بتغطية األحداث الت�ي تجري عىل
التراب املوريتاني كاف�ة» .وقال كذل�ك إن الحرس
توع�ده بالعق�اب ،واعرتضه عن�د بوابة مق�ر مجلس
الن�واب ورضب�ه رضبا مربح�ا وهو ما تس�بب له يف
جروح وكلوم متنوعة يف رأس�ه ويف مناطق متعددة من
وجهه.وأشار إىل أن الحرس هم برضبه بآلة قاتلة لوال
جمع من ن�واب األغلبية واملعارضة الخارجني
تدخل
ٍ
لتوهم من الجلس�ة الربملانية ،مما يعني ـ بحسبه ـ أن
هناك نية وسبق إرصار إللحاق أشد األذى به ،وربما
لقتله.

يف الحادث�ة بن�اء عىل التقري�ر الطبي ال�ذي ينتظر
أن يقدمه املستش�فى الوطني بع�د اكتمال املعاينات
والفحوص املطلوبة.

حرية تحت الهراوات

اليمن:18
يظه�ر م�ن واق�ع االنته�اكات الت�ي قام�ت ش�بكة
املدافعني عن الحريات اإلعالمية برصدها يف اليمن,
أن واقع ه�ذه الحريات بائ�س ,وأن البيئة الحاضنة
للعم�ل اإلعالم�ي هناك هش�ة ,فلا زال اإلعالميون
يتعرضون النتهاكات جسيمة ومنهجية مثل محاولة
القت�ل ,والتعذيب ,وإس�اءة املعامل�ة ,واالحتجاز غري
القانوني ,واالعتداء املتكرر عىل منازلهم وممتلكاتهم,
ومحاكمتهم بشكل غري مرشوع.
إن البيئة الحاضنة للعمل اإلعالمي يف اليمن ليست
آمن�ة ,وهي محاطة بمصادر التهديد الحكومية وغري
الحكومية.
ويبين الج�دول اآلت�ي االتجاه�ات األساس�ية
النته�اكات الحري�ات اإلعالمي�ة يف اليم�ن الت�ي
قامت بها الشبكة برصدها:

( )18االنته�اكات املنش�ورة ال يمك�ن الج�زم بأنه�ا كل م�ا
ح�دث وارتك�ب بح�ق اإلعالميين يف اليم�ن ،وه�و م�ا اس�تطاع
باحث�و ش�بكة «س�ند» رصده�ا س�واء م�ن خلال اتصاالته�م
أو م�ا نشر يف اإلعلام أو التقاري�ر اإلقليمي�ة والدولي�ة.
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وفيم�ا يأتي ع�رض ألب�رز االنته�اكات التي قامت
الشبكة برصدها:
تهدي�د الصحف�ي نصر املس�عدي بالتصفي�ة
الجس�دية م�ن قبل مدي�ر فرع بنك التس�ليف
التعاوني الزراعي السابق
تلقى الصحفي نرص املسعدي مراسل «الصحوة نت»
بتاريخ  23/1/2012تهديد ًا بالتصفية الجس�دية من
مدي�ر ف�رع بنك التس�ليف التعاون�ي الزراعي املقال
عزي�ز القش�يبي على خلفي�ة قيامه بنشر خرب عن
إقالته الختالسه مبالغ مالية.
وقد أوضح املس�عدي أن مدير فرع بنك التسليف يف
منطقة الضالع هدده بالتصفية الجسدية عرب»طلقة
يف الصدر تخرج من العرض» .وأشار املسعدي كذلك
أن القشيبي اعترب مس�ألة النرش والتعاطي الصحفي
م�ع واقعة االختلاس التي أقيل بس�ببها» من أعمال
أوالد الس�وق» .وقد اعترب املسعدي الخرب الذي نرشه
يف موقع «الصحوة نت» بشأن تهديده بالقتل بمثابة
بالغ للنائب العام محم ً
ال له املسؤولية عن أي مكروه
قد يتعرض له.

االعتداء الجسدي عىل الصحفي فيصل الصويف
يف وسط العاصمة صنعاء
تعرض الصحفي فيصل الصويف بتاريخ  8/1/2012إىل
اعتداء جس�دي من قبل مجهولني يف ش�ارع الزبريي
بوسط العاصمة صنعاء.
ويف تفاصي�ل الح�ادث ـ كم�ا وردت يف ع�دد م�ن
التقاري�ر ـ أن الصحفي فيصل الصويف رئيس املركز
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اليمن

وق�د أصدرت لجنة نقابة الصحفيين اليمنيني بيان ًا
أدان�ت في�ه تهدي�د الصحف�ي املس�عدي بالتصفية
الجس�دية من قبل القش�يبي ومن خلال رقم هاتف
محمول واضح تمام ًا ويعود للمعتدي.

حرية تحت الهراوات
اإلعالم�ي باملؤتم�ر الوطني تع�رض إىل اعتداء من
قب�ل مجموع�ات كان�ت تقطع ش�ارع الزبريي يف
وس�ط العاصم�ة صنع�اء .وقد أس�فر االعتداء عىل
الص�ويف عن إصابته بج�روح بليغة يف الوجه وأنحاء
متفرق�ة م�ن جس�ده ,باإلضاف�ة إىل تهش�يم زج�اج
س�يارته ,وإلحاق أرضار واس�عة بها.

حملة التحريض التي اس�تهدفت فكري قاس�م
رئي�س تحرير صحيف�ة حديث املدين�ة األهلية
والعاملني فيها
تعرض�ت صحيف�ة حديث املدين�ة األهلي�ة بتاريخ
 22/1/2012إىل حمل�ة عدائي�ة اس�تهدفت رئي�س
تحريرها فكري قاسم والعاملني فيها.

وقد ظهر من خالل البيانات والتقارير العديدة التي
أدان�ت هذا االعتداء ,أن الح�ادث متعمد وأن وراءه
ميليشيات مس�لحة متطرفة ال تلقى مواقف الصويف
الصحفية واإلعالمية قبو ً
ال لديها.

ويف تفاصي�ل االعت�داء أن أكثر م�ن ( )300ش�خص
تجمعوا يف يوم  22/1/2012أمام مقر صحيفة حديث
املدين�ة ,حاملين الفتات مكت�وب عليها ش�عارات
تدعو إىل تطبيق الرشيعة اإلسالمية ,وحارصوا مبنى
الصحيفة قرابة نصف س�اعة وكان�وا يهتفون خاللها
«ال إله إال الله فكري قاس�م ع�دو الله» وقام أحدهم
بإلق�اء خطاب موج�ز طالب فيه بتطبي�ق الرشيعة
اإلسلامية وإعدام الصحفي فكري قاس�م ,ثم غادروا
املكان بعد أن قاموا بتحريض أهايل الحي الذي يوجد
ب�ه مقر الصحيفة ,ضد الصحيفة ورئيس�ها والعاملني
فيها.

تهدي�د الصحف�ي عبدالل�ه غ�راب باالختط�اف
والتصفية الجسدية
تلقى مراس�ل قناة «بي بي يس» يف صنعاء عبد الله
غراب بتاري�خ  22/1/2012تهديدات باالختطاف
والقت�ل .ويف البالغ الذي تقدم ب�ه غراب إىل نقابة
الصحفيين اليمنيين ,أوض�ح أن�ه تلق�ى تهدي�د ًا
بالخط�ف والقت�ل من خلال مكاملة هاتفي�ة موثقة
عبر الفيس�بوك حي�ث تعه�د املدع�و فاي�ز صادق
الضبيان�ي املوج�ود يف اململك�ة العربي�ة الس�عودية,
وهو من أنص�ار عيل صالح ,باختطاف�ه بعد أن يعود
إىل اليم�ن واقتياده إىل س�جن يتبع�ه يف منطقة بني
ضبي�ان وإخفائ�ه إىل األب�د ,كم�ا وجه ل�ه املعتدي
عب�ارات س�ب ,وش�تم واتهامات بالعمالة بس�بب
قي�ام غراب بتغطية أح�داث اليمن من خالل قناة
«بي بي يس».
وق�د طالب�ت نقاب�ة الصحفيين اليمنيين وزارة
الداخلي�ة برسعة التحقيق يف حادث�ة تهديد غراب,
وإحال�ة القضي�ة إىل النياب�ة العام�ة ,وحماي�ة حياة
غراب وسلامته ,وه�ي املطالب ذاته�ا التي تحرص
الشبكة عليها يف مجال حماية اإلعالميني والحريات
اإلعالمية.
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االعت�داء عىل الصحفي أحمد األس�دي بالرضب
وتهشيم سيارته
تع�رض الصحف�ي أحم�د األس�دي رئي�س تحري�ر
صحيفة اتجاه�ات بتاريخ 2/2/2012إىل اعتداء من
قب�ل مجموعة م�ن البلطجي�ة ,وكان برفقته محفوظ
البعيث�ي نائب�ه يف رئاس�ة تحري�ر الصحيف�ة .فق�د
قام�ت مجموعة البلطجية باالعتداء عىل األس�دي
والبعيث�ي باله�راوات والحجارة عق�ب وصولهما إىل
مقر صحيف�ة الث�ورة لطباعة صحيفته�م اتجاهات.
وقد وقع ه�ذا االعتداء عليهما م�ن قبل مجموعات
م�ن بلطجي�ة النظ�ام الس�ابق التي كان�ت تحارص
مبنى مؤسسة الثورة للصحافة والنرش منذ ليلة اليوم
الس�ابق  ,2/2/2012واستخدم البلطجية يف االعتداء
اله�راوات والحج�ارة .كم�ا نتج عن الحادث تهش�يم
سيارة األسدي.

محارصة مبنى صحيفة الجمهورية يف تعز
أقدم عرشات من املس�لحني بتاري�خ  3/2/2012عىل
محارصة مبن�ى صحيفة الجمهوري�ة ,وأغلقوا أبواب
الصحيف�ة ومنع�وا العاملين فيه�ا م�ن الدخ�ول إىل
الصحيفة.
وقد وق�ع االعتداء يف محافظة تعز ,وكان املس�لحون
بقيادة مدير إح�دى مديريات املحافظة وهو مقرب
من محافظ تعز حمود خالد الصويف.
والحظ�ت الش�بكة م�ن خلال التقاري�ر املتنوع�ة
الت�ي نرشت حول الحادثة أن�ه بالرغم من وقوع مقر
الصحيف�ة بالق�رب من مبن�ى إدارة األم�ن إال أنها لم
تتخ�ذ أي إجراء لحماية الصحيفة والعاملني فيها من
املسلحني.
وقد اس�تمر حصار مق�ر الصحيفة لي�وم ,4/2/2012
م�ا أدى إىل من�ع طباعة أع�داد الصحيف�ة وتوزيعها
مكتفني بإنزال العدد عىل موقع اإللكرتوني للصحيفة
وقد ترتب على محارصة موظف�ي الصحيفة بقاؤهم
دون أكل ورشب بع�د أن من�ع املس�لحون إدخ�ال أي
يشء إليهم.

االعت�داء البدن�ي على املص�ور الصحف�ي وائل
العبيس يف محافظة تعز
تع�رض املص�ور الصحف�ي ملوقع «اإلشتراكي نت»,
وائ�ل العبسي بتاري�خ  24/4/2012لالعت�داء م�ن
قب�ل أحد املحس�وبني عىل اللجن�ة األمنية يف منصة

وق�د أوض�ح ش�هود عي�ان أن�ه ت�م إس�عاف املصور
العبسي يف املستش�فى امليداني لتلقي اإلس�عافات
األولي�ة وهو ينزف ,وكان بحال�ة إغماء ,وقد تمكن
ش�هود العي�ان م�ن التع�رف على املعت�دي ويدعى
عب�د الل�ه عبدال�ويل بحدي�دة ,وأضافوا أن مس�لح ًا
يتب�ع أم�ن املنص�ة كان يق�ف إىل جان�ب املعتدي
ويس�انده ,ول�م تق�م الجه�ات املختص�ة باتخاذ أي
تدبيرملالحق�ةاملعت�ديومحاكمت�ه.
حمل�ة التش�هري الت�ي اس�تهدفت أس�بوعية
األهايل وجريدة أخبار اليوم
أق�دم نج�ل الرئيس الس�ابق علي عبد الل�ه صالح
بتاري�خ  24/4/2012إىل اس�تهداف أس�بوعية
األه�ايل وجري�دة أخبار الي�وم بحملة تش�هري .فقد
أص�در أحم�د علي عب�د الله صال�ح (قائ�د قوات
الح�رس الجمه�وري) بيان� ًا صحفي� ًا اته�م في�ه
الصحفيين بالتجس�س ,بالتواطؤ مع وزارة اإلعالم,
عىل معس�كرات تابعة للجيش اليمني ,والتعاون مع
تنظيم القاعدة يف ش�به الجزي�رة العربية .كما دعا
البي�ان إىل وجوب محاكمة عدد من موظفي هاتني
الصحيفتني أمام القضاء العس�كري.
مصادرة نسخ من صحيفة أخبار اليوم وإحراقها
يف محافظة عدن

بتاري�خ  ,26/5/2012تم�ت مص�ادرة عدة نس�خ من
صحيفة أخبار الي�وم وإحراقها من جانب جماعات
مس�لحة يف محافظ�ة ع�دن .وقد دأب�ت الجماعات
الت�ي ارتكب�ت هذا االعت�داء عىل التع�دي بانتظام
عىل وسائل اإلعالم.
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تعتقد ش�بكة املدافعين عن حرية اإلعلام يف العالم
العرب�ي أن أكثر مس�الة يتعني االنتب�اه إليها يف هذا
االعتداء هي صمت الجه�ات األمنية عن االعتداء
وإحجامه�ا عن اتخاذ أي تدبري من املعتدين ولحماية
الصحفيني ,ما يجعل الجهات األمنية مسؤولة كذلك
عن هذا االعتداء.

س�احة التحرير يف محافظة تع�ز .وقد أدى االعتداء
إىل إصاب�ة العبيس بفتح�ة يف رأس�ه وإصابة إحدى
عينيه.

حرية تحت الهراوات
محاول�ة اغتي�ال الصحف�ي حس�ام عاش�ور يف
سيئون الواقعة يف محافظة حرضموت

تع�رض مراس�ل أس�بوعية الن�داء وموقع ني�وز يمن
اإلخباري الصحفي حسام عاشور بتاريخ 16/5/2012
إىل محاول�ة اغتي�ال يف منطق�ة س�يئون الواقع�ة يف
محافظة حرضموت.
فبينم�ا كان الصحفي عاش�ور يعد تقرير ًا عن قضايا
فس�اد واختلاس يف محافظ�ة حرضم�وت ,تورطت
فيه�ا إدارة صن�دوق إع�ادة اإلعم�ار التاب�ع ل�وزارة
األش�غال ,ج�رت إحالته إىل محكمة جنائية بس�بب
هذه التقاري�ر والكتابات الصحفية وما جاء فيها من
اتهام�ات بالفس�اد .وقد مثل عاش�ور أم�ام املحكمة
ول�دى مغادرت�ه له�ا عقب الجلس�ة ,حاولت س�يارة
اإلطاح�ة ب�ه مرتني ,امل�رة األوىل كانت أم�ام محطة
للوقود ,والثانية أمام حديقة.
وق�د أش�ار عاش�ور إىل أن الس�ائق ال�ذي كان يق�ود
السيارة كان محامي صندوق إعادة اإلعمار.
تشير هذه الحالة بما ال يدع مجا ً
ال للشك إىل ظاهرة
اإلفالت من العقاب املتفش�ية يف اليمن ,وهي ظاهرة
ينتف�ع منه�ا جمي�ع الذي�ن يتواطؤون على ارتكاب
انتهاكات جسيمة بحق اإلعالميني.
االعتداء بالرضب عىل اإلعالمي محمد العرايف
تع�رض مق�دم برنام�ج ناف�ذة أم�ل ومراس�ل «يم�ن
شباب» اإلعالمي محمد العرايف بتاريخ 15/5/2012
إىل الرضب عىل أيدي مجموعة من البلطجية ,وذلك
بس�بب قيامه بتغطي�ة وقفة احتجاجي�ة أمام مبنى
رئاس�ة ال�وزراء تطال�ب بإطلاق رساح األش�خاص
املختفني قرس ًا واملعتقلني من ش�باب الثورة الش�عبية
يف اليمن.
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احتج�از الصحفية برشى العام�ري بصورة غري
قانونية من قبل رجال األمن
تعرض�ت الصحفية برشى العام�ري يف جريدة األيام
بتاريخ  1/6/2012إىل احتجاز يف معسكر تابع لرشطة
النجدة الواقع بش�ارع تعز ملدة أكرث من س�اعتني بعد
أن قاموا بتحطيم جهاز التسجيل الخاص بها ,وحاول
املعتدون تحطيم الكامريا التي كانت بحوزتها.
ويف تفاصي�ل الحادثة كم�ا وردت يف تقارير عديدة,
أنه�ا وردت إليها ش�كوى من أحد املقيمني يف ش�ارع
تعز بجانب معسكر رشطة النجدة ,ذكر فيها أن حوايل
( 18ـ  )20مواطن ًا من املقيمني يف الشارع املذكور لديهم
مشكالت مع معسكر رشطة النجدة من بينها تعرضهم
ملضايق�ات إلخلاء منازله�م ليتم ضمها إىل املعس�كر
املجاور ,وأن منازلهم ش�به مهدمة بسبب اعتداءات
أفراد املعس�كر املتك�ررة وأنهم ال يس�تطيعون الدخول
إىل منازله�م إال بع�د التحق�ق م�ن هوياته�م .فنزلت
بناء عىل الشكوى إىل املنطقة التي
الصحفية العامري ً
يقي�م فيها املش�تكون للتحقق من ش�كواهم ,ودخلت
بعض البيوت وصورت آثار الهدم واالعتداءات.
وأك�دت العام�ري على« :وعن�د خروج�ي م�ن أحد
البي�وت العائ�دة المرأة طاعن�ة يف الس�ن ,فوجئت
بأف�راد م�ن املعس�كر وبرفقته�م عاق�ل للح�ارة الذي
تواط�أ معهم بانت�زاع الكامريا مني وجهاز التس�جيل,
واحتجزوني يف حوش املعس�كر ساعتني بدون توجيه
أي�ة تهم�ة يل وحاولوا إخراج الفيلم م�ن الكامريا دون
ج�دوى ألنه�ا م�ن الن�وع الديجيت�ال ,ث�م قال�وا يل:
م�ن املف�روض أن تحصيل على ترصيح من املعس�كر
لدخول أي منزل مجاور للمعسكر ,وأنه ال يدخل أحد
دون ترصي�ح ألن األم�ن غري مس�تتب يف البلد وأنهم
مس�تهدفني م�ع أنهم دوريات نجدة وليس�وا جيش� ًا,
واس�تطردت العامري أن املعتدين اتهموهما بتصوير
املعس�كر وأن ه�ذا ممنوع ,وبع�د أن قام�ت العامري

باس�تعراض الصور له�م ,وملا لم يج�دوا فيها أي يشء
مم�ا قال�وا أخربته�م أن أح�د أقربائه�ا (قائ�د ل�واء)
وزودتهم باس�مه ,فرتاجعوا عن االستمرار باحتجازها
ولكنهم لم يعيدوا لها الكامريا وجهاز التس�جيل الذي
قاموا بتحطيمه ولكنهم س�لموهما إىل (عاقل الحارة)
الذي ق�ام باالحتفاظ بهم�ا لديه ,ثم قام�وا بتفتيش
حقيبتي وأخذوا منها بطاقتي الصحفية.
قامت برشى عقب ذلك ,بتقديم ش�كوى إىل النيابة
العام�ة موضوعه�ا حج�ز الحري�ة ,وق�ررت النياب�ة
استدعاء املتهمني ,ولم يتخذ عقب ذلك أي إجراء يف
الحادثة.
االعت�داء بالرضب على الصحفيني فائ�د دحان
ومحمد غزوان
تعرض الصحفيان فائد دحان من قناة «يمن شباب»
ومحم�د غ�زوان من�دوب صحيفة «الش�ارع» بتاريخ
 17/7/2012إىل اعت�داء م�ن قب�ل مجموع�ة م�ن
املسلحني الذين ينتمون إىل قبيلة من قبائل مديرية
س�نحان ,وذل�ك أثناء عودتهم�ا من لق�اء صحفي مع
العميد مراد العوبيل.

وقد حظي�ت هذه الحادثة الخطيرة بإدانة عدد من
املنظم�ات الحقوقي�ة اليمنية ,خاص�ة وأنها جاءت
بع�د س�ت ح�االت اس�تهداف ملراسلي ومص�وري
قناة»يمن ش�باب» دون اتخاذ إجراءات رادعة بحق
املعتدين أو مالحقتهم.
االعت�داء بالرص�اص الحي عىل مق�ر صحيفتي
«األوىل» و«الشارع»
تعرض�ت صحيفت�ا «األوىل» و«الش�ارع» بتاري�خ
 6/10/2012إىل اعت�داء بإطلاق الرص�اص الح�ي
على مقرهم�ا م�ن قب�ل مس�لحني مجهولين ,وذل�ك
عق�ب تهدي�د وص�ل الصحيفتين من خلال الربيد
اإللكرتوني.
ففي حوايل الساعة العارشة من مساء يوم 6/10/2012
تع�رض مبن�ى صحيف�ة «األوىل» إىل إطلاق نار عند
مدخ�ل املبن�ى م�ن مس�لحني مجهولين من أس�لحة
كالش�نيكوف .وقد ورد يف بيان صحفية «األوىل» أنها
تحمل مسؤولية االعتداء إىل الفرقة املدرعة األوىل.
ويب�دو أن تزاي�د ه�ذه األح�داث واالعت�داءات يف
اليم�ن يرج�ع إىل جملة أس�باب منها ع�دم اكرتاث
الجهات املختصة بالكش�ف عن الجناة ومحاسبتهم,
وع�دم توفير الحماي�ة الالزم�ة لإلعالميين ويف
مقدمته�ا األط�ر الترشيعي�ة والقانوني�ة الت�ي تكفل
حماية اإلعالم واإلعالميني.
من�ع فري�ق عم�ل وكال�ة رويترز م�ن تغطية
مهرجان الغدير يف مدينة ريده
ق�ام مس�لحون يف مدين�ة ري�ده بتاري�خ 5/11/2012
بمن�ع فري�ق عمل وكال�ة رويرتز لألنب�اء املكون من:
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ويف تفاصيل االعتداء أن نقطة قبيلة مس�لحة بينهم
نج�ل العمي�د م�راد العوبلي (قائ�د الل�واء  62ح�رس
جمهوري) املحتجز يف خوالن عىل ذمة رواتب موقوفة
لجن�ود منضمني إىل الثورة ,أوقفت الصحفيني دحان
وعزوان عند الس�اعة الخامس�ة والنصف مس�اء يوم
 ,7/7/2012وذلك ملعرفة التفاصيل الحقيقية الحتجاز
العمي�د العوبيل الذي التقى ب�ه الصحفيان ,وبمجرد
أن ع�رف املس�لحون القبلي�ون أن دح�ان يعم�ل يف
قناة»يمن شباب» ,قاموا باالعتداء عليه هو وزميله
غزوان ,واستخدموا يف االعتداء عليها أعقاب البنادق
وش�تموهما بألفاظ نابية ,ث�م اقتادوهما إىل منزل يف
منطقة مهجورة واحتجازا فيه ملدة تزيد عن ساعتني,

وتم�ت مصادرة م�ا بحوزتهم�ا ,ثم ج�رى تهديدهما
بالقتل إن قاما بالتبليغ عن االعتداء عليهما.

حرية تحت الهراوات
الصحف�ي خالد عبد املهدي ,واملراس�ل عب�د الرحمن
العنسي ,واملص�ور ع�ادل الخضر ,م�ن الدخ�ول إىل
مهرجان الغدير الذي نظمه الحوثيون يف هذه املدينة
الواقعة يف محافظة عمران.
وقد أش�ار فري�ق رويترز أن مجموعة من املس�لحني
القبليين الذي�ن ينتم�ون إىل ح�زب «اإلصلاح»,
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والذي�ن كان�وا متمركزي�ن يف نق�اط للتفتي�ش عن�د
مداخل مدينة ري�ده ,قاموا بمنع الفريق من الدخول
إىل املدين�ة لتغطي�ة مهرج�ان الغدي�ر الس�نوي عىل
الرغم من محاولته�م الوصول إىل مكان االحتفال عرب
أكثر من طريق وإب�راز هوياتهم الصحفي�ة ,وقد قام
املسلحون بإجبار فريق رويرتز عىل العودة إىل صنعاء
دون أن يتمكنوا من تغطية وقائع املهرجان.

التوصيات
يف ضوء االستنتاجات والحقائق التي تمكنت شبكة
املدافعين ع�ن حرية اإلعلام من اس�تخالصها حول
انته�اكات الحريات اإلعالمي�ة يف العالم العربي يف
العام  2012ونظرا للتش�ابه الكبري بني الدول العربية
يف هذا املجال ،ارتأت الش�بكة أن تذيل هذا التقرير
بع�دد من التوصيات التي تعتقد أن حكومات الدول
العربي�ة قاطبة ،بما فيها الحكومة األردنية واملرصية
والتونس�ية ،مدع�وة للعم�ل به�ا لتحسين أوض�اع
الحري�ات اإلعالمية وحقوق اإلعالميني اإلنس�انية
يف السنوات القادمة.
ول�م تق�م الش�بكة بتخصي�ص توصي�ات ل�كل م�ن
األردن وتون�س ومرص بس�بب التش�ابه الكبري بينها
يف االتجاهات األساسية املتعلقة بانتهاك الحريات
اإلعالمي�ة ،وبينه�ا وبين ال�دول العربي�ة األخ�رى
ومنع�ا لتكرار ال مبرر له .وفيما يأت�ي أهم توصيات
الشبكة:
1 .1وج�وب التوق�ف ع�ن سياس�ة اإلفلات م�ن
العقاب التي تتبعها س�ائر الحكوم�ات العربية
إزاء االنتهاكات الجسيمة للحريات اإلعالمية
والت�ي تتم من خلال القتل والتعذيب وإس�اءة
املعامل�ة ايا كان مصدرها .واملبارشة بالتحقيق يف
س�ائر االنتهاكات الجسيمة املذكورة يف التقرير
تحقيق�ا مس�تقال يفضي إىل مالحق�ة املتورطني
ومحاكمتهم.
2 .2التفكير جدي�ا بإنش�اء محكمة عربي�ة جنائية
يكون من بني اختصاصاته�ا محاكمة املتورطني
بانته�اكات جس�يمة بحق اإلعالميين ،خاصة
عندم�ا تعق�د ال�دول الع�زم على االس�تمرار

بسياس�ة اإلفلات م�ن العق�اب الت�ي تتبعه�ا.
3 .3مراجعة سائر الترشيعات سواء املتعلقة باإلعالم
بكاف�ة أش�كاله أم الترشيع�ات الجزائية إلزالة
كافة النصوص املقيدة للحريات اإلعالمية منها
ولتصب�ح متوافقة مع املعايري الدولية املعمول بها
يف مجال اإلعالم والحريات اإلعالمية.
4 .4تفعي�ل االتفاقي�ات الدولي�ة لحقوق اإلنس�ان،
وباألخص العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية
والسياس�ية بالنس�بة لل�دول العربي�ة األطراف
بهذه االتفاقي�ات ،ووجوب قيام الدول العربية
غري األطراف بها باالنضمام إليها صونا للحقوق
والحري�ات املعرتف بها دوليا يف مجال ممارس�ة
العمل اإلعالمي.
5 .5التوق�ف عن الس�يطرة على وس�ائل اإلعالم أو
احتكاره�ا ،وإش�اعة أج�واء الحري�ة والتعددية
داخل الجس�م اإلعالمي .واالمتناع عن ممارس�ة
التدخ�ل يف وس�ائل اإلعالم وفرض السياس�ات
والتوجهات الحكومية الرسمية عليها.
6 .6ينبغ�ي على الحكوم�ات العربي�ة واألجه�زة
املختص�ة ويف مقدمته�ا األجه�زة األمني�ة ،أن
توف�ر الحماي�ة الالزم�ة لإلعالميين أثن�اء
قيامه�م بعملهم ،وبالذات يف األوقات الحرجة
والخط�رة مث�ل االحتجاج�ات واملظاه�رات
والنزاع�ات الداخلي�ة أو الدولي�ة.
7 .7دع�وة جامع�ة الدول العربي�ة إىل العمل من أجل
إق�رار اتفاقي�ة عربي�ة لحماي�ة الصحفيين يف
األوق�ات الخطرة ،واالتفاق على قواعد حماية
واح�دة يت�م العمل به�ا م�ن ال�دول األعضاء يف
الجامعة كاملة.
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8 .8التوق�ف ع�ن اشتراط التس�جيل يف نقاب�ة
الصحفيني للتمتع بصفة الصحفي عمال باملعايري
الدولي�ة املعم�ول بها يف ه�ذا الخصوص ،خاصة
وأن هذا الرشط السائد يف الدول العربية يخالف
الحق يف ع�دم اإلجبار عىل االنتم�اء لجمعية أو
نقابة وهو من الحقوق املعرتف بها دوليا.
9 .9تدري�ب رج�ال األم�ن وال�درك على املعايير
والقواعد املتعلقة بالحريات والحقوق اإلعالمية
وكيفي�ة مب�ارشة صالحيات إنف�اذ القانون دون
التعرض لإلعالميني أو عرقلة عملهم وأنشطتهم
املهنية.
1010وج�وب توق�ف الحكوم�ات العربي�ة ع�ن
اس�تخدام القان�ون واإلحالة للقضاء كوس�يلة
لتكمي�م أفواه وأص�وات اإلعالميين ،وملنعهم
م�ن القي�ام بعمله�م بحرية أو ملحاس�بتهم عىل
أعم�ال إعالمية قاموا بتنفيذه�ا بمهنية ووفق
ضواب�ط ومعايير العم�ل اإلعالم�ي.
1111ينبغي على حكومات الدول العربية أن تتوقف
فورا عن العم�ل بالتدابير االحتجازية (القبض
والتوقي�ف) وبالعقوب�ات الس�البة للحري�ة
(الحب�س) يف جرائم النرش واإلعلام والصحافة.
وكذل�ك التوق�ف عن العم�ل بالغرام�ات املالية
الباهظة وغري املعقولة والتي من شأنها أن تعرقل
حرية ممارس�ة العمل اإلعالمي نتيجة التبعات
املالي�ة الثقيل�ة الت�ي ق�د تقع على اإلعالميني
بسبب ذلك.
1212العمل بفك�رة حرمة مقر وس�ائل اإلعالم املرئي،
واملس�موع واملقروء واإللكرتون�ي وتحريم دخولها
أو اقتحامه�ا م�ن قب�ل رج�ال األم�ن والرشط�ة
إال بع�د قي�ام أدل�ة واضح�ة ومعقول�ة تدعو إىل
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االعتقاد الفعيل بممارس�ة أنش�طة جرمية وغري
إعالمي�ة داخله�ا وبق�رار قضائي مس�بب عىل
النحو املذكور.
1313أن تتوق�ف األح�زاب والتنظيمات السياس�ية
واملليش�يات التابع�ة لها ع�ن التع�رض لإلعالم
واإلعالميين ومنعه�م م�ن القي�ام بعمله�م ،أو
تهديده�م بالقت�ل أو رضبه�م بش�كل س�افر
بس�بب ما ينشره اإلعالم م�ن مواد ق�د ال تتفق
م�ع توجهاته�م ،وبال�ذات عندم�ا تك�ون ه�ذه
التنظيمات والح�ركات عىل رأس الحكومة ويف
السلطة.
1414قي�ام املؤسس�ات اإلعالمي�ة العامل�ة يف العال�م
العرب�ي بإق�رار مدون�ات للس�لوك املهن�ي وأن
تتوق�ف ع�ن ممارس�ة الرقاب�ة املس�بقة وغير
املهنية لحس�اب املمارسة الواسعة والحرة للعمل
اإلعالمي.
1515م�ن الضروري أن تق�وم منظم�ات حق�وق
اإلنس�ان واملنظمات غير الحكومي�ة املدافعة
ع�ن اإلعلام واإلعالميين يف العال�م العرب�ي
باستخدام اآلليات الدولية الخاصة باإلرشاف
والرقابة على احرتام الدول لحقوق اإلنس�ان،
والتنس�يق م�ع الهيئ�ات العاملي�ة ذات الخربة
يف هذا املجال .وكذلك التنس�يق عىل املس�توى
اإلقليم�ي وتب�ادل الخربات واملعلوم�ات فيما
بينها إلنجاح هذا املس�عى.
1616إنش�اء قائم�ة إقليمي�ة س�وداء تض�م أه�م
الش�خصيات واملؤسس�ات واألجهزة والجهات
الت�ي تقرتف أو تدعو إىل انتهاكات متكررة أو
جسيمة بحق اإلعالميني والحريات اإلعالمية
أو تدع�و إىل تقييده�ا والح�د منه�ا.

ملحق رقم ( :)1جدول بياني يوضح االتجاهات العامة لالنتهاكات ومعدالتها:
شكل االنتهاك

عدد مرات تكراره

املرتبة

 %بالنسبة لإلجمايل

193

الثانية

11.4%

الرابعة

6.9%

االعتقال والحبس والتوقيف واحتجاز الحرية

353

املنع من التغطية

184

االعتداء بالرضب
التهديد باإليذاء

اإلصابة بسبب التغطية

117

104

الخامسة

75

السابعة

4.4%

الذم والقدح واغتيال الشخصية
قتل

68

التهديد بالقتل

مصادرة واحتجاز أدوات العمل

65
64

حجب املواقع والقرصنة اإللكرتونية

58

مصادرة بعد الطبع

38

االعتداء عىل مقار العمل
االختطاف

43
29

الحرمان من محاكمة عادلة

27

محاولة اغتيال

21

املضايقة واملعاملة املهينة
املنع من دخول البالد

االستدعاء األمني للتحقيق

27
18
15

املنع من الكتابة والنرش والتوزيع

13

التحريض واغتيال الشخصية

12

املنع من التنقل والسفر

االعتداء عىل أدوات العمل
حذف محتويات الكامريا

12

التاسعة

3.8%

الحادية عرشة

3.4%

الثالثة عرشة

2.2%

العارشة

الثانية عرشة
الرابعة عرشة

3.8%
2.5%
1.7%

الخامسة عرشة

1.6%

السادسة عرشة

1.2%

الخامسة عرشة
السابعة عرشة

1.6%
1%

الثمانية عرشة

0.9%

العرشون

0.7%

التاسعة عرشة

0.8%

10

الثانية والعرشون

0.6%

8

الرابعة والعرشون

0.5%

السادسة والعرشون

0.3%

الثامنة والعرشون

0.2%

11

إستهداف منازل الصحفيني

8

إخرتاق بث راديوي وفضائي

5

الرتحيل

3

املجموع

الثامنة

4%

الخامسة والعرشون

املنع من البث الفضائي

إختفاء

السادسة

5.7%

0.7%

9

تعليق إصدار مطبوعة

الثالثة

10.8%
6.1%

97

الخسائر باملمتلكات

األوىل

20.9%

4
1691

الحادية والعرشون
الثالثة والعرشون

الرابعة والعرشون

السابعة والعرشون

0.6%
0.5%
0.5%
0.2%
100%

* ه���ذه ال���ج���داول اإلح��ص��ائ��ي��ة ت��ع��ك��س ف��ق��ط امل��ع��ل��وم��ات ال��ت��ي استطعنا ال��ت��وص��ل إل��ي��ه��ا ع��ن اإلن��ت��ه��اك��ات ال��واق��ع��ة ع�لى ح��ري��ة اإلع�ل�ام
يف ال����دول ال��ع��رب��ي��ة ،وه���ي ل��ي��س��ت ب���ال�ض�رورة ت��ع�بر ع��ن م���ؤرش ي��ك��ش��ف ع��ن ك��ل اإلن��ت��ه��اك��ات ال��ف��ع��ل��ي��ة ال��ت��ي ح��دث��ت ،وت��رت��ي��ب ال����دول.
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ملحق رقم ( :)2جداول بيانية توضح املعدالت العامة لالنتهاكات الواقعة عىل اإلعالم واإلعالميني حسب
وقوعها يف كل دولة:
 •االعتقال والحبس والتوقيف واحتجاز الحرية
الدولة

عدد التكرار

املرتبة

 %بالنسبة لإلجمايل

العراق

81

األوىل

23%

سلطات االحتالل اإلرسائييل

59

الثانية

16.7%

اليمن

33

الثالثة

9.3%

سوريا

30

الرابعة

8.5%

السودان

30

الرابعة

8.5%

الصومال

26

الخامسة

7.3%

البحرين

22

السادسة

6.2%

السلطة الوطنية الفلسطينية

17

السابعة

4.8%

الحكومة املقالة يف قطاع غزة

14

الثامنة

4%

الكويت

10

التاسعة

2.8%

لبنان

8

العارشة

2.2%

املغرب

7

الحادي عرش

2%

السعودية

7

الحادي عرش

2%

ليبيا

3

الثاني عرش

0.8%

موريتانيا

3

الثاني عرش

0.8%

االمارات

1

الثالث عرش

0.3%

عمان

1

الثالث عرش

0.3%

الجزائر

1

الثالث عرش

0.3%

املجموع

353
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100%

الدولة

عدد تكرار الذم والقدح

املرتبة

 %بالنسبة لإلجمايل

العراق

28

األوىل

30%

اليمن

23

الثانية

24%

لبنان

9

الثالثة

9.2%

املغرب

9

الثالثة

9.2%

قطر

7

الرابعة

7.2%

السلطة الوطنية الفلسطينية

6

الخامسة

6.2%

الحكومة املقالة يف قطاع غزة

3

السادسة

3.1%

البحرين

3

السادسة

3.1%

الجزائر

2

السابعة

2.1%

موريتانيا

2

السابعة

2.1%

اإلمارات

1

الثامنة

1%

سلطات االحتالل اإلرسائييل

1

الثامنة

1%

السودان

1

الثامنة

1%

املجموع

89

100%

 •الحرمان من محاكمة عادلة
الدولة

عدد تكرار الحرمان
من محاكمة عادلة

املرتبة

 %بالنسبة لإلجمايل

األوىل

30%
15%

سلطات االحتالل اإلرسائييل

8

الجزائر

4

الثانية

البحرين

3

الثالثة

12%

سوريا

3

الثالثة

12%

السعودية

2

الرابعة

8%

ُعمان

2

الرابعة

8%

العراق

2

الرابعة

8%

الكويت

2

الرابعة

8%

موريتانيا

1

الخامسة

4%

املجموع

27

100%
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 •الذم والقدح واغتيال الشخصية
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 •االعتداء بالرضب
الدولة

عدد تكرار
االعتداء بالرضب

العراق

40

سلطات االحتالل اإلرسائييل

17

املغرب

8

اليمن
لبنان

السلطة الوطنية الفلسطينية
البحرين

64
21
13
8

الحكومة املقالة يف قطاع غزة

6

الكويت

4

موريتانيا
سوريا

5
3

السودان

2

املجموع

193

الجزائر

 •التهديد باإليذاء
الدولة

2

عدد تكرار
التهديد باإليذاء

سلطات االحتالل االرسائييل

42

لبنان

11

اليمن

األوىل

34%

الثانية

21%

الرابعة

9%

الثالثة

11%

الخامسة

7%

السادسة

5%

السادسة
السابعة
الثامنة

5%
4%
3%

التاسعة

2%

الحادي عرش

1%

العارشة

الحادي عرش

2%
1%

100%

املرتبة

 %بالنسبة لإلجمايل

األوىل

35%

الثانية

27.3%

العراق

10

الرابعة

8.4%

الحكومة املقالة يف قطاع غزة

5

السادسة

املغرب

2

قطر

البحرين

32

املرتبة

 %بالنسبة لإلجمايل

7
3

السلطة الوطنية الفلسطينية

2

السودان

1

املجموع

117

الجزائر
ليبيا
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1
1

الثالثة

9.4%

الخامسة

5.5%

السابعة

2.4%

الثامنة
الثامنة

4.3%
1.6%
1.6%

التاسعة

1.5%

التاسعة

1.5%

التاسعة

1.5%
100%

الدولة

عدد تكرار املنع
من دخول البالد

البحرين

17

الكويت

1

املجموع

18

املرتبة

 %بالنسبة لإلجمايل

األوىل

95%

الثانية

5%
100%

 •املنع من التنقل والسفر
الدولة

عدد تكرار املنع
من التنقل

املرتبة

 %بالنسبة لإلجمايل

األوىل

40%
40%

سلطات االحتالل اإلرسائييل

4

الحكومة املقالة يف قطاع غزة

4

األوىل

البحرين

1

الثانية

10%

ليبيا

1

الثانية

10%

املجموع

10

100%

 •املنع من الكتابة ومزاولة املهنة
الدولة

عدد تكرار املنع من
الكتابة ومزاولة املهنة

املرتبة

 %بالنسبة لإلجمايل

األوىل

38.5%
15.4%

السودان

5

السلطة الوطنية الفلسطينية

2

الثانية

املغرب

2

الثانية

15.4%

البحرين

1

الثالثة

7.7%

السعودية

1

الثالثة

7.7%

الحكومة املقالة يف قطاع غزة

1

الثالثة

7.7%

الكويت

1

الثالثة

7.7%

املجموع

8

100%
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 •املنع من دخول البالد
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 •اإلصابة بسبب التغطية
الدولة

عدد تكرار اإلصابة
بسبب التغطية

املرتبة

 %بالنسبة لإلجمايل

األوىل

57%
19%

سلطات االحتالل اإلرسائييل

59

الصومال

19

الثانية

سوريا

18

الثالثة

18%

العراق

5

الرابعة

5%

البحرين

1

الخامسة

1%

الحكومة املقالة يف قطاع غزة

1

الخامسة

1%

ليبيا

1

الخامسة

1%

املجموع

104

 •املنع من التغطية
الدولة

عدد تكرار املنع
من التغطية

100%

املرتبة

 %بالنسبة لإلجمايل

األوىل

50%
13%

العراق

92

املغرب

24

الثانية

لبنان

18

الثالثة

10%

سلطات االحتالل اإلرسائييل

17

الرابعة

9%

السلطة الوطنية الفلسطينية

13

الخامسة

7%

اليمن

8

السادسة

5%

البحرين

4

السابعة

3%

الحكومة املقالة يف قطاع غزة

4

السابعة

3%

الكويت

2

الثامنة

1.5%

السودان

1

التاسعة

0.75%

موريتانيا

1

التاسعة

0.75%

املجموع

184
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100%

الدولة

عدد تكرار مصادرة
واحتجاز أدوات العمل

اليمن

18

العراق

20

سلطات االحتالل اإلرسائييل

7

موريتانيا

4

الحكومة املقالة يف قطاع غزة

5

السلطة الوطنية الفلسطينية

3

الجزائر

1

لبنان

السودان

3
1

الكويت

1

املجموع

64

ليبيا

1

املرتبة

 %بالنسبة لإلجمايل

األوىل

32%

الثانية

29%

الرابعة

8%

الثالثة

11%

الخامسة

7%

السادسة

5%

السادسة
السابعة
السابعة
السابعة
السابعة

5%
2%
2%
2%
2%

100%

 •حجب املواقع والقرصنة اإللكرتونية
الدولة
لبنان

عدد تكرار
حجب املواقع
14

السلطة الوطنية الفلسطينية

10

الثانية

مجهولو الهوية

10

الثانية

17.2%

سوريا

7

الثالثة

12%

اليمن

6

الرابعة

10.3%

السودان

4

الخامسة

6.9%

السعودية

2

السادسة

3.5%

قطر

2

السادسة

3.5%

الكويت

1

السابعة

1.7%

اإلمارات

1

السابعة

1.7%

موريتانيا

1

السابعة

1.7%

املجموع

58

املرتبة

 %بالنسبة لإلجمايل

األوىل

24.1%
17.2%

100%
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 •مصادرة واحتجاز أدوات العمل

حرية تحت الهراوات
 •مصادرة بعد الطبع
الدولة

عدد تكرار
املصادرة بعد الطبع

السودان

29

املجموع

38

اليمن

9

املرتبة

 %بالنسبة لإلجمايل

األوىل

77%

الثانية

23%

100%

 •تعليق إصدار مطبوعة
الدولة
السودان

الكويت
املجموع

عدد تكرار تعليق
إصدار مطبوعة
7
1
8

املرتبة

 %بالنسبة لإلجمايل

األوىل

88%

الثانية

12%

100%

 •املنع من البث الفضائي
الدولة

عدد تكرار
املنع من البث

السعودية

3

الكويت

2

العراق

2

الصومال

1

املجموع

9

اليمن

1

املرتبة

 %بالنسبة لإلجمايل

األوىل

34%

الثانية

23%

الثالثة

12%

الثانية
الثالثة

23%
12%

100%

 •قتل
الدولة

عدد تكرار
القتل املتعمد

الصومال

19

سلطات االحتالل اإلرسائييل

3

السودان

1

سوريا

العراق

السعودية
املجموع
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39
5
1
68

املرتبة

 %بالنسبة لإلجمايل

األوىل

58%

الثانية

28%

الرابعة

5%

الثالثة

الخامسة
الخامسة

8%
2%
2%

100%

الدولة

عدد تكرار
الخسائر باملمتلكات

املرتبة

 %بالنسبة لإلجمايل

األوىل

36%
22%

السودان

27

سلطات االحتالل اإلرسائييل

16

الثانية

اليمن

14

الثالثة

19%

لبنان

7

الرابعة

10%

العراق

5

الخامسة

7%

املغرب

3

السادسة

4%

الكويت

2

السابعة

3%

ليبيا

1

الثامنة

2%

املجموع

75

100%

 •االستدعاء األمني للتحقيق
الدولة

عدد تكرار االستدعاء
األمني للتحقيق

املرتبة

 %بالنسبة لإلجمايل

السلطة الوطنية الفلسطينية

7

األوىل

47%

الحكومة املقالة يف قطاع غزة

5

الثانية

34%

السودان

2

الثالثة

14%

موريتانيا

1

الرابعة

7%

املجموع

15

100%

 •محاولة اغتيال
الدولة

عدد تكرار
محاولة اغتيال

سوريا

4

اليمن

العراق

11
3

الصومال

1

موريتانيا

1

لبنان

املجموع

1
21

املرتبة

 %بالنسبة لإلجمايل

األوىل

53%

الثانية

19%

الرابعة

5%

الرابعة

5%

الثالثة

الرابعة

158%
5%
100%
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المالحق

 •الخسائر باملمتلكات

حرية تحت الهراوات
 •إعتداء عىل مقار العمل
الدولة

عدد تكرار االعتداء
عىل مقار العمل

املرتبة

 %بالنسبة لإلجمايل

سلطات االحتالل اإلرسائييل

16

األوىل

38%

اليمن

10

الثانية

24%

سوريا

6

الثالثة

14%

العراق

4

الرابعة

10%

الكويت

2

الخامسة

5%

لبنان

2

الخامسة

5%

ليبيا

2

الخامسة

5%

السلطة الوطنية الفلسطينية

1

السادسة

3%

املجموع

43

100%

 •إختطاف
الدولة
سوريا

عدد تكرار
االختطاف
18

اليمن

6

الثانية

ليبيا

5

الثالثة

املجموع

29

املرتبة

 %بالنسبة لإلجمايل

األوىل

62%
20%
18%
100%

 •إختفاء
الدولة

عدد تكرار االختفاء

املرتبة

 %بالنسبة لإلجمايل

سوريا

2

األوىل

50%

العراق

2

األوىل

50%

املجموع

4

100%

 •الرتحيل
الدولة

عدد تكرار الرتحيل

املرتبة

 %بالنسبة لإلجمايل

سوريا

3

األوىل

100%
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الدولة

عدد تكرار حذف
محتويات الكامريا

املرتبة

 %بالنسبة لإلجمايل

العراق

6

األوىل

54.5%

لبنان

5

الثانية

45.5%

املجموع

11

100%

 •االعتداء عىل أدوات العمل
الدولة

عدد تكرار االعتداء
عىل ادوات العمل

املرتبة

 %بالنسبة لإلجمايل

العراق

6

األوىل

50%

لبنان

6

األوىل

50%

املجموع

12

100%

 •التهديد بالقتل
الدولة

عدد تكرار
التهديد بالقتل

املرتبة

 %بالنسبة لإلجمايل

اليمن

47

األوىل

72.3%

العراق

9

الثانية

13.8%

لبنان

4

الثالثة

6.1%

السلطة الوطنية الفلسطينية

2

الرابعة

3%

املغرب

2

الرابعة

3%

موريتانيا

1

السادسة

1.5%

املجموع

65

100%
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المالحق

 •حذف محتويات الكامريا

حرية تحت الهراوات
 •املضايقة واملعاملة املهينة
الدولة

عدد التكرار

املرتبة

 %بالنسبة لإلجمايل

لبنان

8

األوىل

29.6%

سلطات االحتالل اإلرسائييل

7

الثانية

25.9%

العراق

6

الثالثة

22.2%

الحكومة املقالة يف قطاع غزة

3

الرابعة

11.1%

الحزائر

1

الخامسة

3.7%

سوريا

1

الخامسة

3.7%

الكويت

1

الخامسة

3.7%

املجموع

27

100%

 •اخرتاق بث راديوي وفضائي
الدولة

عدد التكرار

املرتبة

 %بالنسبة لإلجمايل

سلطات االحتالل اإلرسائييل

5

األوىل

100%

 •استهداف منازل الصحفيني
الدولة

عدد التكرار

املرتبة

 %بالنسبة لإلجمايل

سلطات االحتالل اإلرسائييل

8

األوىل

100%

 •التحريض واغتيال الشخصية
الدولة

عدد التكرار

املرتبة

 %بالنسبة لإلجمايل

اليمن

12

األوىل

100%
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تأس�س مرك�ز حماي�ة وحري�ة الصحفيني ع�ام  1998كمؤسس�ة مجتم�ع مدني تنش�ط يف الدفاع ع�ن الحريات
اإلعالمية يف األردن بعد سلسلة من االنتكاسات عىل الصعيد املحيل بدأت من إصدار قانون املطبوعات والنرش
املؤق�ت يف ع�ام  1997وال�ذي وضع قي�ود ًا متزايدة عىل اإلعالم وتس�بب يف إغالق العديد م�ن الصحف .ويعمل
املركز من أجل صيانة الحريات وتجذير البناء الديمقراطي يف األردن والعالم العربي باإلضافة إىل احرتام حقوق
اإلنسان والعدالة واملساواة والتنمية يف ظل مجتمع منفتح مبني عىل أسس من الحوار والال عنف .ويحافظ املركز
عىل دور مس�تقل ش�أنه ش�أن منظم�ات املجتمع غير الحكومية ،وال يدخل طرف ًا يف العمل الس�يايس بأي ش�كل
من األش�كال ،ولكن يف س�ياق دفاعه عن حرية اإلعالم واإلعالميني يتصدى املركز لكل السياسات والترشيعات
واإلج�راءات التي تش�كل قيد ًا عىل حرية اإلعالم .وينش�ط املركز كمؤسس�ة غري حكومي�ة يف العالم العربي من
أج�ل تطوي�ر حرية اإلعالم وتعزيز قدرات واحرتاف اإلعالميني عرب برامج وأنش�طة متخصصة ،كما ويعمل مع
الصحافة ومؤسسات املجتمع املدني عىل حماية البناء الديمقراطي واحرتام مبادئ حقوق اإلنسان.
رؤية املركز:
بناء وتعزيز الديمقراطية وعملية اإلصالح بما يدعم حرية التعبري واإلعالم يف العالم العربي ،وبما يكفل االلتزام
باملعايري الدولية لحرية الصحافة.
رسالة املركز:
مرك�ز حماي�ة وحرية الصحفيني مؤسس�ة مجتمع مدني غري ربحية تس�عى إىل الدفاع عن حري�ة اإلعالم وتوفري
الحماي�ة للصحفيين الع�رب والتصدي لالنته�اكات التي يتعرض�ون لها ،وتعمل على تطوير مهاراته�م املهنية
وتمكينه�م م�ن الوصول الحر للمعلومات وتغيري وتطوير الترشيعات الت�ي تفرض قيود ًا عىل حريتهم وبناء بيئة
سياسية واجتماعية وثقافية داعمة إلعالم حر ومستقل.
األهداف الرئيسية للمركز:
 •دعم حرية واستقاللية وسائل اإلعالم واإلعالميني.
 •توفري الحماية لإلعالميني وأمنهم والتصدي لالنتهاكات التي يتعرضون لها.
 •تعزيز مهنية واحرتافية اإلعالم واالرتقاء بدوره يف الدفاع عن الديمقراطية والحريات العامة واإلصالح.
 •تطوير البيئة الترشيعية والسياسية واالجتماعية والثقافية الحاضنة لإلعالم.
محاور عمل املركز:
 •أو ً
ال :حماية اإلعالميني
 •ثاني ًا :تطوير مهنية واحرتافية اإلعالم.
 •ثالث ًا :تطوير البيئة الحاضنة لإلعالم.
عمان � -شارع اجلامعة � -شارع �سعيد التميمي  -بجانب وزارة الزراعة
ّ
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حرية تحت الهراوات

Center for Defending Freedom of Journalists [CDFJ] was established in 1998 as a civil society
organization that works on defending media freedom in Jordan; the center was established
after a series of major setbacks on a local level, starting with issuing the temporary press and
publication law in 1997, which added more restrictions on media and caused many newspapers
to shut down.
CDFJ works on protecting freedoms and democracy in Jordan and the Arab world, in addition to
respect of human rights, justice, equal rights, and development in the society encouraging nonviolence and open dialogue.
CDFJ always maintain an independent role like any other civil society organizations, and is not
part of the political work, but in terms of defending media and journalists freedoms CDFJ stands
against all policies and legislations that may impose restrictions on media freedom.
CDFJ is active on regional level to develop media freedom and strengthen the skills and
professionalism of journalists in the Arab countries , through specialized and customized
programs and activities, in addition CDFJ works with media and the civil society on protecting the
democracy and promoting respect of human rights principles.
CDFJ Vision:
Creating a democratic environment in the Arab Countries that protects media freedom and
freedom of expression and enhances the society’s right in knowledge through building professional
Journalists committed to the international standards of independent and free media.
CDFJ Mission:
CDFJ is a non-government organization, committed to defending the freedom and security of
journalists through addressing the violations to which they are exposed, and building sustainable
professional capacities as well as enabling them to have free access to information, along with
developing and changing restrictive media related legislations, and building a supportive political,
social, and cultural environment for free and independent media.
CDFJ main Goals are:
• Supporting the freedom and independence of media organizations and journalists.
• Defending journalists, protecting their safety, and stand against the violations committed against them.
• Strengthening the professionalism of media and its role in defending democracy, freedoms and reform.
• Developing the legislative, political, social, and cultural environments that embrace media and journalists.
CDFJ Pillars:
• FIRST: Protection of Journalists
• SECOND: Developing Professionalism of Media
• THIRD: Developing the Environment Surrounding Media
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