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المقدمة
هــذا هــو التقريــر الســنوي الســابع حــول حالــه الحريــات
اإلعالميــة فــي العالــم العربــي لعــام  .2018والتقريــر يصــدر
والحريــات اإلعالميــة فــي هــذه البقعــة مــن العالم ليســت في
أفضــل احوالهــا .انهــارت التوقعــات أو كادت فــي نتائــج الربيــع
العربــي .كثيــر مــن الــدول التــي شــهدت ســقوطا ألنظمــه
متســلطة لــم تنجــح – عــدا تونــس -فــي بنــاء انظمــه سياســية
أكثــر انفتاحــا .تراجعــت الحريــات اإلعالميــة بشــكل واضــح فــي
ارجــاء الوطــن العربــي؛ وأصبــح اإلعالميــون هدفــا ليــس فقــط
لالحتجــاز ولكــن حتــى لالســتهداف بالقتــل واإلصابــة العمديــة
بــل لالختطــاف واالخفــاء القســري .تحــارب الحكومــات العربيــة
بشــكل عــام – مــع اســتثناء هنــا واســتثناء هنــاك – الحريــات
العامــة بضــراوة وعلــى رأســها بالطبــع حريــات التعبيــر والتــي
يعتبــر اإلعــام هــو المترجــم الحقيقــي لوجودهــا واإلعالميــون
هــم الناطقــون بلســانها وعنهــا .والتقريــر الســنوي الــذي
نصــدره اليــوم هــو فــي الحقيقــة نتــاج عمــل دؤوب فــي
ظــروف صعبــه مــن اجــل تقييــم معلوماتــه أو تدقيقهــا.
ويمكننــا القــول ان مــا ننشــره هــو مــا اســتطعنا ان ندققــه
مــن معلومــات؛ وبالتالــي فإنــه ال يتضمــن “كل االنتهــاكات
التــي اصابــت الحريــات اإلعالميــة “ ولكنــه بالطبــع مؤشــر
لمــا اصــاب الحريــات اإلعالميــة مــن انتهــاك .االرقــام هنــا
ليســت مهمــه فتعمــد إطــاق النــار علــى إعالمــي أو تشــويه
أو اصابتــه أو تقطيــع جثتــه أو اخفــاؤه قســريا أو تعريضــه
لمحاكمــه غيــر عادلــه هــو مؤشــر علــى الطريقــة التــي يفضــل
بهــا نظــام الحكــم – اي نظــام حكــم – التعامــل مــع اإلعالمييــن
ومؤشــرا لرؤيتــه لكيفيــه اداره االمــور فــي عالــم انهــارت فيــه
الحــدود بيــن الــدول بفعــل مــا يطلــق عليــه وســائل التواصــل
االجتماعــي .مــن المهــم ونحــن نقــدم هــذا التقريــر إلــى قارئــه
أن نؤشــر علــى عــدد مــن االمــور.
األمــر األول :نعيــد التأكيــد علــى انــه رغــم وفــرة المعلومــات
عــن انتهــاكات حقــوق اإلعالمييــن فــي العالــم العربــي لعــام
 2018فإننــا لــم ننشــر اال مــا حققنــاه ودققنــاه بأنفســنا وعــن
طريــق نشــطائنا؛ ان ذلــك معنــاه ان هــذا التقريــر يتكامــل وال
يتقاطــع مــع التقاريــر األخــرى التــي تصــدر لتوضــح اوضــاع
اإلعالمييــن العــرب .وفــي ظننــا ان التقاريــر التــي صــدرت
عــن اوضــاع اإلعــام العربــي عــام  2018ســواء مــن منظمــات
محليــه أو اقليميــه أو دوليــه تتفــق جميعهــا فــي رســم الصورة
العامــة لوضــع اإلعالمييــن العــرب وان اختلفــت فــي بعــض
التفاصيــل؛ ولكــن هنــاك اجمــاع علــى ان الصــورة العامــة
ســيئة بأكثــر ممــا كان الجميــع يتوقــع أو يرجــو.
األمــر الثانــي :انــه مــع تراجــع مخاطــر االرهــاب فــي العــراق
وجزئيــا فــي ســوريا كان يتعيــن ان تتراجــع االنتهــاكات فــي
تلــك البلــدان باعتبــار ان الجماعــات اإلرهابيــة كانــت تتحمــل
قــدر كبيــرا مــن االنتهــاكات التــي كانــت تصيــب اإلعالميــن
العــرب .علــى ان ذلــك لــم يحــدث لألســف تراجــع انتهــاك
االرهــاب وزاد انتهــاك الســلطات التنفيذيــة؛ قلــت اعتــداءات
االفــراد علــى اإلعالمييــن وزادت اعتــداءات الشــرطة ،وهكــذا
ال ينعــم اإلعالمــي العربــي بوقــت مســتقطع يلتقــط فيــه
أنفاســه.
األمــر الثالــث :ان اغلــب المحاكمــات التــي تمــت لإلعالمييــن
افتقــدت شــروط المحاكمــة العادلــة والمنصفــة وهــو امــر
جديــد علــى الســلطات القضائيــة فــي بعــض بــاد العــرب
كمصــر والمغــرب؛ علــى ســبيل المثــال .ان افتقــاد الحمايــة
القضائيــة لإلعالميــن بــل ومشــاركه الســلطة القضائيــة فــي

انتهــاك حقوقهــم هــو امر يضيف إلى مشــاكلهم مشــكله
جوهريــه؛ فــاالن الســلطة التنفيذيــة تنتهــك والســلطة
القضائيــة ال تحمــي والبرلمــان يصــدر تشــريعات مناهضــه
لحريــات اإلعــام فايــن المفــر؟
االمــر الرابــع :ان االفــات مــن العقــاب قــد أصبــح ظاهــره
تــكاد تطــال كل الــدول العربيــة – اال مــن رحــم ربــي -الجنــاة
ال يتــم مالحقتهــم أو يتــم مالحقتهــم بشــكل صــوري
والضحايــا مــن اإلعالمييــن ال بواكــي لهــم.
ينقســم هــذا التقريــر إلــى اربعــه فصــول اساســيه.
وملخــص تنفيــذي موجــز لمــن يريــد ان يحظــى بفكــرة
عامــة عــن اوضــاع انتهــاك الحريــات اإلعالميــة فــي الوطــن
العربــي
الفصــل األول :عــن منهجيــه العمــل وصعوباتــه .وهــذا
الفصــل ينقســم إلــى مبحثيــن األول عــن منهجيــه التقريــر
والمصطلحــات التــي اســتخدمها والثانــي عــن الصعوبــات
والتحديــات التــي واجهتنــا ونحــن نقــوم بعملنــا فيــه.
الفصــل الثانــي :عــن البيئــة السياســية العربيــة 2018؛
وهــذا الفصــل بــدوره ينقســم إلــى مبحثــان .المبحــث
األول عــن وضــع الحريــات بشــكل عــام فــي البــاد العربيــة
والثانــي وهــو اطــول قليــا يتكلــم عــن اوضــاع القضــاء
فــي البــاد العربيــة باعتبــار ان االفــات مــن العقــاب
وانتهــاك ضمانــات المحاكمــة العادلــة كانــا يشــكالن
ملمحيــن اساســيين مــن مالمــح التقريــر.
الفصــل الثالــث :يرصــد المالمــح العامــة النتهــاكات
الحريــات اإلعالميــة لعــام  2018ويقــدم مجموعــه مــن
المؤشــرات العامــة حــول االنتهــاكات ومرتكبيهــا وانواعهــا.
الفصــل الرابــع :وهــو اطــول فصــول التقريــر واهمهــا فهو
يقــدم صــوره تفصيليــه ألوضــاع اإلعــام واإلعالميــن
فــي كل بلــد عربــي شــمله التقريــر؛ بلــد مــن وراء بلــد
ليرســم الفصــان الثالــث والرابــع صــوره حقيقيــه ألوضــاع
اإلعالمييــن العــرب واالنتهــاكات بحقهــم وهــي صــوره
ليســت بــاي حــال كان يمكــن ألشــد المتشــائمين ان يتصور
ان تكــون عليــه بعــد ثــورات كان شــعارها الحريــة.
الفصــل الخامــس :يقــدم بعــض مســتخلصات التقريــر
وتوصياتــه وهــي توصيــات لــم تخــرج فــي حقيقــة االمــر
عمــا قدمــه التقريــر مــن قبــل فــي اعــوان 2012-2013-
 ،2014وكان مــن المؤســف ان يعيــد تقديــم اغلبهــا فــي
 2018معترفــا ولــو بشــكل ضمنــي إلــى انهــا لــم تنفــذ
وان االوضــاع كمــا كانــت عليــه وربمــا أســوأ.
اننــا نهــدي هــذا التقريــر إلــى شــهداء حريــة اإلعــام فــي
الوطــن العربــي ونعتبــره صرخــة مــن اجــل انقــاذ الحريــات
اإلعالميــة فــي الوطــن العربــي مــن مصيــر بــات مــن
الواضــح انــه مظلــم إلــى حــد كبيــر.
اننــا نــدرك ان الطريــق إلــى الحريــة طويــل ومحفــوف
بالمخاطــر ولكننــا نعتبــر هــذا التقريــر شــمعه نوقدهــا
ونحــن نلعــن الظلــم والظــام.
مركز حماية وحرية الصحفيين

الملخص التنفيذي

النتائج واالتجاهات العامة
لرصد وتوثيق االنتهاكات
عام 2018

الملخص التنفيذي

الملخص التنفيذي
التقريــر الســنوي الســابع حــول حالــه الحريــات اإلعالميــة فــي
العالــم العربــي لعــام  2018يصــدر والحريــات اإلعالميــة
فــي هــذه البقعــة مــن العالــم ليســت فــي أفضــل احوالهــا.
انهــارت التوقعــات أو كادت فــي نتائــج الربيــع العربــي .كثيــر
مــن الــدول التــي شــهدت ســقوطا ألنظمــه متســلطة لــم
تنجــح – عــدا تونــس -فــي بنــاء انظمــه سياســية أكثــر انفتاحــا.
تراجعــت الحريــات اإلعالميــة بشــكل واضــح فــي ارجــاء الوطــن
العربــي؛ وأصبــح اإلعالميــون هدفــا ليــس فقــط لالحتجــاز
ولكــن حتــى لالســتهداف بالقتــل واإلصابــة العمديــة بــل
لالختطــاف واالخفــاء القســري .تحــارب الحكومــات العربيــة
بشــكل عــام – مــع اســتثناء هنــا واســتثناء هنــاك – الحريــات
العامــة بضــراوة وعلــى رأســها بالطبــع حريــات التعبيــر والتــي
يعتبــر اإلعــام هــو المترجــم الحقيقــي لوجودهــا واإلعالميــون
هــم الناطقــون بلســانها وعنهــا .ويؤكــد التقريــر علــى انــه رغــم
وفــره المعلومــات عــن انتهــاكات حقــوق اإلعالمييــن فــي
العالــم العربــي لعــام  2018فإنــه لــم يتــم نشــر أيــة معلومــات
لــم يتــم تحقيقهــا بواســطة فريــق عمــل التقريــر وبالتالــي فــإن
التقريــر يتكامــل وال يتقاطــع مــع التقاريــر األخــرى التــي تصــدر
لتوضــح اوضــاع اإلعالمييــن العــرب.
ينقســم التقريــر إلــى فصــول أربعــة الفصــل األول يتكلــم
عــن منهجيــة العمــل وصعوباتــه .والفصــل الثانــي عــن البيئــة
السياســية العربيــة  2018واوضــاع القضــاء بشــكل عــام باعتبــار
ان االفــات مــن العقــاب وانتهــاك ضمانــات المحاكمــة العادلة
كانــا يشــكالن ملمحيــن اساســيين مــن مالمــح التقريــر .وحيــن
يرصــد الفصــل الثالــث المالمــح العامــة النتهــاكات الحريــات
اإلعالميــة  2018فــإن الفصــل الرابــع الــذي يعتبــر اطــول
فصــول التقريــر يقــدم صــوره تفصيليــه ألوضــاع اإلعــام
واإلعالميــن فــي كل بلــد عربــي شــمله التقريــر .وينتهــي
التقريــر بالفصــل الخامــس الــذي يتضمــن المســتخلصات
والتوصيــات.
وعــن منهجيــه العمــل قــال التقريــر “انــه يعتمــد علــى
المنهــج االســتقصائي والتحليلــي ،باســتخدام أدوات الرصــد
والمالحظــة العلميــة وتحليــل المضمــون ،وذلــك لمالءمتهــا
لطبيعــة موضوعــه .يلتــزم فريــق إعــداد التقريــر فــي تحليلــه
لالنتهــاكات الواقعــة علــى حريــة اإلعــام المرصــودة فيــه على
الشــرعة الدوليــة لحقــوق اإلنســان؛ ومــن اهمهــا بنــود ومــواد
أربــع اتفاقيــات دوليــة ،وهــي اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب
وغيــره مــن ضــروب المعاملــة القاســية أو المهينــة أو الحاطــة
بالكرامــة ،واالتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع األشــخاص
مــن االختفــاء القســري ،والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق
االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة ،والعهــد الدولــي الخــاص
بالحقــوق المدنيــة والسياســية .وتعتمــد منهجيــة رصــد
وتوثيــق االنتهــاكات المتبعــة علــى مراجعــة جميــع الحــاالت
الموثقــة التــي أحيلــت إلــى المراجعــة القانونيــة والحقوقيــة
للتثبــت مــن وقوعهــا ولتحديــد نــوع وشــكل االنتهــاكات التــي
قــد تتضمنهــا كل حالــة ،إضافــة إلــى تحديد الحقوق اإلنســانية
المعتــدى عليهــا فــي كل حالــة.
وحــدد التقريــر ثمانيــة مجموعــات مــن الحقــوق والحريــات
المشــمولة بالرصــد وهــي .مجموعــه الحــق فــي الحيــاة.1
مجموعــه الحــق فــي ســامة الجســد .2مجموعــه الحــق

 1وهــي اإلعــدام التعســفي .القتــل العمــد .التهديــد بالقتــل .محاولــة االغتيــال.
االســتهداف المتعمــد باإلصابــة.
 2وهي التعذيب .االعتداء الجسدي .اإلصابة بجروح .التحرش الجنسي.

فــي الحريــة . 3مجموعــه الحــق فــي األمــان الشــخصي.4
مجموعــه حريــة الــرأي والتعبيــر واالنضمــام للجمعيــات.5
مجموعــه حــق التملــك .6مجموعــه الحــق فــي الوصــول
للمعلومات.7مجموعــه الحــق فــي عــدم التمييــز .8مجموعــه
الحــق فــي المحاكمــة العادلــة والمنصفــة .9
اورد المبحــث الثانــي مــن مباحــث هــذا التقريــر اهــم
الصعوبــات والتحديــات التــي واجهتــه فقــال» ان التراجــع
فــي واقــع الحريــات وحقــوق اإلنســان بصــورة عامــة
فــي ســائر الــدول العربيــة هــو اول تلــك الصعوبــات ؛
يليــه فشــل بعــض الــدول العربيــة وإخفاقهــا فــي إدارة
شــؤون الدولــة وتوفيــر األمــن .وطريقــه واســلوب ارتــكاب
االنتهــاك والــذي يجعــل رصــده صعبــا يعتبــر مــن ضمــن
مــا واجــه فريــق عمــل التقريــر مــن صعوبــات ؛ فضــا عــن
ان التشــريعات الوطنيــة التــي تخالــف االتفاقيــات الدوليــة
كانــت تشــكل صعوبــة مهمــه فيمكــن ان يعتبــر القانــون
الوطنــي بعــض االفعــال جرائــم فــي حيــن ان المعاهــدات
الدوليــة والتــي صدقــت عليهــا الدولــة تعتبــر انهــا حقــوق
ال يجــوز العقــاب عليهــا  .كمــا كانــت صعوبــة تعريــف مــن
هــو الصحفــي ومــن هــو اإلعالمــي ضمــن الصعوبــات
التــي واجهــت التقريــر؛ ذلــك ان بعــض الــدول ال تضفــي
صفــه الصحفــي اال علــى اعضــاء نقابــة الصحفييــن؛ كمــا
انهــا تســتبعد المدونيــن مــن تعريــف الصحفــي .وانتهــى
التقريــر إلــى تعريــف الصحفــي أو اإلعالمــي هــو كل مــن
يقــدم معلومــات منتظمــة إلــى الجمهــور ويقبــل بالمعايير
المهنيــة المنظمــة للعمــل اإلعالمــي الصحفــي وبمواثيق
الشــرف وبمدونــات الســلوك المهنيــة؛ بصــرف النظــر عــن
وســيلة النشــر ودوافــع النشــر واســبابه وبصــرف النظــر
ايضــا عمــا إذ كان الشــخص يعتبــر ان تقديــم المعلومــات
إلــى الجمهــور مهنــه لــه أو انــه يمــارس إلــى جانبهــا مهــن
أخــرى .علــى أن التحــدي األهــم الــذي واجــه فريــق عمــل
التقريــر كان فــي شــح المعلومــات التــي تخــرج مــن بلــدان
عربيــه معينــه والتــي أطلــق عليهــا «دول الصمــت» مقارنــه
بوفــرة المعلومــات عــن االنتهــاكات التــي تخــرج مــن دول
عربيــة أخــرى .10
 3وهــي حجــز الحريــة لمــدة قصيــرة او طويلــة او المنــع مــن الحركــة فــي المــكان.
المنــع مــن التنقــل والســفر .االختطــاف واالختفــاء القســري .االعتقــال التعســفي.
 4وهــي التحريــض واغتيــال الشــخصية .التهديــد باإليــذاء .االعتــداء اللفظــي.
االســتدعاء األمنــي للتحقيــق.
 5وتشــمل الفصــل التعســفي .المضايقــة .المنــع مــن العمــل اإلعالمــي.
القرصنــة اإللكترونيــة .عــدم منــح ترخيــص .المنــع مــن االشــتراك بالجمعيــات.
 6وتشــمل الخســائر بالممتلــكات .االعتــداء علــى أدوات العمــل .االعتــداء علــى
الممتلــكات الخاصــة .مصــادرة أدوات العمــل .االعتــداء علــى مقــار العمــل .حجــز
أدوات العمــل.
 7وتشــمل تلــك المجموعــة حــذف محتويــات الكاميــرا .منــع التغطيــة والتواجــد فــي
اماكــن التجمــع .حجــب المواقــع اإللكترونيــة .المصــادرة بعــد الطبــع .المنــع مــن
التوزيــع .المنــع مــن اإلصــدار .المنــع مــن البــث اإلذاعــي والفضائــي .المنــع مــن
الطباعــة .الرقابــة المســبقة .الرقابــة الالحقــة.
 8التمييز على أساس العرق والدين والجنس او اللغة او االنحياز السياسي.
 9الحــق فــي تحقيقــات قضائيــة محايــده ونزيهــة .حــق االســتعانة بمحــام عــدم االخــذ
باعترافــات تــم الحصــول عليهــا تحــت التعذيــب او التهديــد بــه او االيــذاء او الوعــد.
عــدم المثــول إلــى التحقيــق او المحاكمــة اال امــام قضــاء مدنــي مســتقل ومحايــد.
اهمــال قرينــه البــراءة
 10ودول الصمــت (إن جــازت هــذه التســمية) ال توجــد بهــا فــي الغالــب دســاتير او
مجالــس شــعبيه منتخبــه انتخابــا ديمقراطيــا او شــبه ديمقراطــي ولكــن المجالــس
الموجــودة فيهــا يتــم شــغل مقاعدهــا بالتعييــن وهــي فــي اغلبهــا ذات صفــه
استشــارية .وال تعــرف تلــك الــدول اي نــوع مــن انــواع التنظيمــات المدنيــة
كالنقابــات او الجمعيــات األهليــة او روابــط المتضرريــن؛ او روابــط الضحايــا؛ وحتــى
ان وجــدت فــي تلــك الــدول بعــض مــن تلــك االشــكال فإنهــا تكــون اشــكاال كرتونيــه
تابعــه للســلطة التنفيذيــة ومجــرد ذراع لهــا .ايضــا فإنــه فــي اغلــب دول الصمــت ال
توجــد مســائله او شــفافية فالميزانيــات يتــم انفاقهــا فــي غيــاب الرقابــة الشــعبية
عليهــا؛ كمــا ان هنــاك نــوع مــن التماهــي بيــن شــخص الحاكــم وبيــن الدولــة .القضــاء
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عالــج الفصــل الثانــي مــن فصــول هــذا التقريــر البيئــة
السياســية التــي يتحــرك فيهــا اإلعالميــون العــرب مركــزا علــى
الحقــوق والحريــات ومــدي اســتقالليه الســلطة القضائيــة.
بوضــوح ال يمكــن ضمــان حريــات وحقــوق اإلعالمييــن فــي
اي بلــد كل فئاتــه األخــرى يتــم انتهــاك حقوقهــا وحرياتهــا؛ كمــا
انــه ال يمكــن ضمــان العدالــة وعــدم افــات منهكــي حقــوق
االنســان مــن العقــاب مالــم يكــن القضــاء مســتقل.
ودون الدخــول فــي التفاصيــل التــي ركــز عليهــا المبحــث األول
يمكــن القــول ان اوضــاع الحقــوق والحريــات فــي العالــم العربي
اســتمرت بالتراجــع عــام .2018
وكأعــوام ســابقة اســتمرت النزاعــات اإلقليميــة تمــزق هــذا
االقليــم إلــى درجــه مفزعــة .ورغــم تراجــع خطــر تأســيس
دويــات تقــوم علــى افــكار دينيــه متشــددة وتعتمــد االرهــاب
وســيله لنشــر تلــك االفــكار؛ والــذي كان قــد بــدأ فــي العــراق
وامتــد إلــى ســوريا؛ اال ان ذلــك لــم يقلــل اعــداد ضحايــا حقــوق
االنســان واللذيــن ظلــوا ينزفــون بفعــل الصراعــات المســلحة
التــي اندلعــت فــي االقليــم أو بفعــل قيــام بعــض المســتبدين
بأحــكام ســيطرتهم علــى مفاتيــح الحكــم فــي بلدانهــم.
ومثــا ظلــت ســوريا مســرحا لنزاعــات مســلح بين نظــام الرئيس
بشار االسد وعدد من الجماعات العسكرية والدينية المتشددة
فضــا عــن فصائــل مدنيــه ضعيفــة؛ كمــا أن اندحــار تنظيــم
الدولــة اإلســامية فــي العــراق صحبــه موجــات مــن التطهيــر
قامــت بهــا الحكومــة العراقيــة وجرفــت امامهــا المدنييــن مــن
بقايــا تنظيــم الدولــة والتــي تركهــم المقاتلــون وفــروا ؛ وفــي
اليمــن تتعــرض البــاد إلــى كــوارث انســانيه متتابعــة بعضهــا
بفعــل العمليــات العســكرية للتحالــف العربــي الــذي تقــوده
الســعودية وبعضهــا نتيجــة تمتــرس جماعــه انصــار اللــه  -التــي
اســتولت علــى الحكــم فــي اليمــن وطــردت الحكومــة الشــرعية.
وفــي ليبيــا يدفــع المدنييــن اثمانــا باهضــه نتيجــة الخــاف بيــن
قــوات المشــير خليفــه حفتــر الــذي يتخــذ مــن بنــي غــازي مقــر
لــه وبيــن قــوات حكومــة الوفــاق الوطنــي المعتــرف بهــا دوليــا
والتــي تتخــذ مــن طرابلــس مقــر للحكــم .ومــن ناحيــة أخــرى
تزايــدت انتهــاكات حقــوق االنســان – وعلــي رأســها حريــة الــرأي
والفكــر والتعبيــر والحريــات اإلعالميــة – فــي البــاد العربية؛ كما
تزايــدت حمــات التضييــق علــى المجتمــع المدنــي والنشــطاء
المدنييــن خاصــة فــي الســعودية واإلمــارات والبحريــن ومصــر؛
وصــوال إلــى
إضافــة إلــى تزايــد حــاالت االعتقــال التعســفي
ً
االخفــاء الســري والقتــل العمــد .وفــي كثيــر مــن البلــدان العربية
تســتخدم الســطات قوانيــن مكافحــة االرهــاب والقوانيــن
المتعلقــة باألمــن مــن اجــل مكافحــه «حقــوق االنســان والنيــل
منهــا“ .
وفــي المبحــث الثانــي مــن الفصــل الثانــي ناقــش التقريــر
أوضــاع الســلطة القضائيــة وأورد النصــوص التــي مــن
المفتــرض ان تســاعد علــى ان تكــون الســلطة القضائيــة
واســتقالال فمــن حــق أي
فــي البــاد العربيــة أكثــر تماســكا
ً
شــخص أن يبلــغ عــن أي انتهــاك لحقــوق االنســان دون أن
يكــون حتــى لــه مصلحــة ولــو مفترضــة مــن هــذا اإلبــاغ .وان
جميــع االنتهــاكات ضــد اإلعالمييــن هــي جرائــم موصوفــة فــي
قوانيــن العقوبــات العربيــة .وأن الدســاتير العربيــة – فــي البالد
التــي لهــا دســاتير – تنــص بشــكل عــام علــى ضمــان اســتقالل
القضــاء وســيادة القانــون والمســاواة أمامــه كأســاس للحكــم؛
فــي تلــك الــدول غيــر مســتقل علــى اي نحــو فهــي دول ال تعــرف القضــاة المســتقلين
وبالتالــي ال يوجــد بهــا القضــاء المســتقل .تشــمل «دول الصمــت « االمــارات العربيــة
المتحــدة وســلطنه عمــان وقطــر والمملكــة العربيــة الســعودية ويمكــن ايضــا اعتبــار
ســوريا وليبيــا حاليــا مــن دول الصمــت.
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وان ســلطة االدعــاء مســتقلة علــى االقــل فــي أداء مهامهــا
عــن الســلطة التنفيذيــة فــي معظــم البــاد العربيــة .لكــن كل
ذلــك ال يخفــي حقيقــة أن النظــام القضائــي العربــي الزال
تابعــا للســلطة التنفيذيــة امــا بطريقــه غيــر مباشــرة عــن طريق
تحكــم الحكومــات فــي البرلمانــات التــي تصــدر التشــريعات
أو بشــكل مباشــر عــن طريــق تحكــم الحكومــات فــي ميزانياتــه
وترقياتــه وتأديبــه .فالقضــاء العربــي بشــكل عــام غيــر ملــزم
بإتبــاع الســوابق القضائيــة ألنــه يأخــذ بالنظــام الالتينــي وهــو
مــا يعنــي انــه ال يعتــد بالســوابق القضائيــة كأمــور ملزمــة؛
وبالتالــي فأحــكام المحاكــم العليــا ال تلــزم المحاكــم األدنــى
درجــه اال إلــزام أدبــي؛ ويظــل مــن حــق المحاكــم الدنيــا ان
تقــرر مــا تــراه هــو التطبيــق المناســب للقانــون دون ان يرتــب
ذلــك اي بطــان عليهــا مــن الناحيــة الشــكلية .كمــا ان القضــاء
العربــي بوجــه عــام هــو قضاء تطبيق لنصــوص قانون وليس
خلــق لنصــوص قانــون؛ بمعنــي ان القاضــي ملتــزم بتطبيــق
نصــوص القانــون كمــا هــي؛ صحيــح انــه لــه الحــق في تفســير
النــص ولكــن قواعــد التفســير تلزمــه بعــدم الخــروج عــن النــص
متــي مــا كانــت عباراتــه صريحة .ويؤدي ذلك إلى ان الســلطة
التنفيذيــة تســتطيع عــن طريــق التشــريع – ســواء بمراســيم
أو تشــريعات تســنها اغلبيتهــا فــي البرلمــان  -ان تتحكــم
فــي القضــاء وان تلزمــه باتبــاع تشــريعات يمكــن ان تكــون
حتــى غيــر دســتوريه أو مخالفــه لقوانيــن ســابقه أو مخالفــه
لمعاهــدات دوليــه دون ان يســتطيع االمتنــاع عــن ذلــك ،واال
تعــرض القاضــي إلــى االتهــام «بإنــكار العدالــة» وهــو اتهــام
يــودي إلــى عزلــه .فضــا عــن انــه فــي كثيــر مــن البــاد العربية
الزالــت ميزانيــه القضــاة غيــر مســتقله؛ ويعنــي اســتقالل
الميزانيــة ان يتــم وضعهــا كرقــم واحــد فــي الموازنــة العامــة
علــى ان يتــم توزيــع بنودهــا وفقــا الحتياجــات القضــاء عــن
طريــق مجلــس اعلــي مســتقل للقضــاء يتــم اختيــار اعضــاؤه
بنظــام األقدميــة وهــو وحــده المنــوط بــه توزيــع الميزانيــة
وتحديــد الدرجــات الماليــة .القــول بغيــر ذلــك يجعــل القضــاء
مــن الناحيــة الماليــة تابعــا بالكامــل للســلطة التنفيذيــة ســواء
فــي نظــام التعييــن أو الترقيــة؛ حيــث ال يمكــن تعييــن أو
ً
وأخيــرا فإنــه فــي
ترقيــه القضــاة فــي غيــاب درجــات ماليــه.
غالبيــه النظــم العربيــة يخضــع القضــاة لنظــام تأديبــي خــاص
بهــم؛ يتــم التفتيــش عليهــم مــن ادارات تفتيــش تتكــون مــن
قضــاه رفيعــي الدرجــة؛ ولكــن عمليــا فــإن ادارات التفتيــش
القضائــي فــي الكثــرة الكثيــرة مــن النظــم القضائيــة العربيــة
الزالــت تتبــع اداريــا وزيــر العــدل الــذي هــو جــزء مــن الســلطة
التنفيذيــة .وادارت التفتيــش تملــك اعطــاء التنبيهــات إلــى
القضــاة مهمــا علــت درجتهــم؛ وتملــك طلــب ايقــاع الجــزاءات
التأديبيــة المختلفــة كاإلنــذار وصــوال إلــى طلــب الفصــل.
ويمكــن القــول ان تبعيــه ســلطه التأديــب إلــى وزيــر العــدل
يــودي فعليــا إلــى االنتقــاص الواضــح مــن اســتقالل القضــاء
ويجعلــه بدرجــه أو باخــري تابــع للســلطة التنفيذيــة.
الفصــل الثالــث مــن فصــول هــذا التقريــر الوثيقــة يتكلــم
عــن النتائــج العامــة التــي توصــل اليهــا مــن توثيقــه لحــاالت
انتهــاك حقــوق اإلعالمييــن العربــي .تمكــن فريــق برنامــج
رصــد وتوثيــق االنتهــاكات الواقعــة علــى حريــة اإلعــام فــي
ً
انتهــاكا
العالــم العربــي «عيــن» مــن رصــد وتوثيــق 3029
ً
صحفيــا وصحفيــة،
خــال العــام  ،2018تعــرض لهــا 1016
و 90مؤسســة إعالميــة ،ووقعــت فــي  723حالــة ،منها 621
حالــة فرديــة ،و 102حالــة جماعيــة .وقد تمت تلــك االنتهاكات
فــي  15دولــة عربيــة هــي حســب الترتيــب الهجائــي لألحــرف
العربيــة :األردن ،البحريــن ،تونــس ،الجزائــر ،الســعودية،
ســوريا ،الســودان ،فلســطين ،العــراق ،المغــرب ،لبنــان،

الملخص التنفيذي

ليبيــا ،مصــر ،موريتانيــا واليمــن .حيــن لــم يتمكــن الفريــق
ذاتــه مــن رصــد االنتهــاكات فــي كل مــن :اإلمــارات ،الكويــت،
قطــر ،ســلطنة عمــان ،جيبوتــي وجــزر القمــر باعتبارهــا مــن
«دول الصمــت» التــي ال تتوافــر فيهــا مؤسســات اإلعــام
المســتقلة التــي غالبـ ًـا مــا تتعــرض و /أو صحافيوها العتداءات
وانتهــاكات ،بعكــس المؤسســات اإلعالميــة التــي تعمــل
فــي ظــل الحكومــات وتنطــق بلســانها ،كمــا تغيــب عــن هــذه
الــدول مؤسســات رصــد انتهــاكات حقــوق اإلنســان بمــا فيهــا
االنتهــاكات المتعلقــة بحريــة الــرأي والتعبيــر واإلعــام ،كمــا
أن بعضهــا يعــد مــن الــدول المغلقــة التــي يصعــب الحصــول
علــى المعلومــات منهــا بشــأن حقــوق اإلنســان.
ومــن المهــم اإلشــارة إلــى أن االعتــداءات علــى حريــة
اإلعــام الموثقــة فــي فلســطين ،تــم تصنيفهــا وفقــا لمــكان
ارتكابهــا .فمــن المعــروف ان فلســطين تخضــع لســيطرة
ثــاث قــوى متصارعــة؛ حيــث تســيطر الســلطة الوطنيــة
الفلســطينية علــى اراض فــي الضفــة الغربيــة؛ وتســيطر
حركــة المقاومــة اإلســامية «حمــاس» علــى قطــاع غــزة؛ امــا
االراضــي الباقيــة مــن فلســطين التاريخيــة فتخضــع لســيطرة
االحتــال اإلســرائيلي ،وهــذا عــدا عــن تحــرك ســلطة االحتــال
لممارســة االنتهــاكات ضــد الصحفييــن الفلســطينيين حتــى
فــي المناطــق الواقعــة تحــت إدارة الســلطة الفلســطينية أو
حركــة حمــاس.
وقــرر التقريــر «انــه بمقارنــه االنتهــاكات ضــد الحريــات
اإلعالميــة فــي العالــم العربــي التــي وثقهــا هــذا التقريــر
 2018مــع االنتهــاكات التــي ســبق ووثقتهــا التقاريــر المختلفــة
الصــادرة عــن مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن منــذ عــام 2012
يتبيــن اســتمرار تراجــع االنتهــاكات الكميــة للســنة الثالثــة علــى
ً
انتهــاكا،
التوالــي؛ حيــث وثــق التقريــر عــام )3681( 2016
ـاكا عــام  ،2017ثــم ( )3029انتهـ ً
مقابــل ( )3100انتهـ ً
ـاكا خــال
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الممنهجــة واســعه النطــاق .ويوضــح الجــدول التالــي
العــدد االجمالــي لوقائــع االنتهــاك التــي رصدتهــا تقاريــر
حالــه الحريــات اإلعالميــة منــذ بــدء صدورهــا فــي عــام
.2012
وأكــد التقريــر أن الصحفييــن الفلســطينيين هــم أكثــر
الصحفييــن فــي العالــم العربــي عرضــة لالعتــداءات
عليهــم بســبب عملهــم اإلعالمــي ،فقــد جــاءت فلســطين
فــي المرتبــة األولــى علــى قائمــة الــدول المنتهكــة لحريــة
ً
ً
صحفيــا،
انتهــاكا ،تعــرض لهــا 433
اإلعــام بواقــع 1273
و 19مؤسســة إعالميــة ،ووقعــت فــي  199حالــة ،منهــا
 146حالــة فرديــة ،و 53حالــة جماعيــة .وشــكلت نســبة
االنتهــاكات الكميــة الموثقــة فــي فلســطين  42%مــن
المجمــوع الكلــي لالنتهــاكات مقارنــة مــع باقــي الــدول
المرصــودة .وان كان مــن الطبيعــي والمفهــوم ان تســتأثر
ســلطه االحتــال بأكثــر مــن  ٪80مــن االنتهــاكات ضــد
اإلعالمييــن فمــن المؤســف ان تشــارك الســلطة الوطنيــة
أو حمــاس االحتــال فــي تلــك االنتهــاكات ولــو بنســبه
 .٪20ثــم جــاءت الســودان فمصــر فالعــراق واليمــن فــي
المراكــز األربعــة التاليــة بمــا يعنــي انهــم مــن أكثــر الــدول
العربيــة انتهــاكا لحقــوق اإلعالمييــن.
وقــد جــاءت الجزائــر والســعودية ثــم البحريــن وموريتانيــا
وليبيــا المراكــز األربعــة األخيــرة بمــا يعنــي ان انتهــاكات
حقــوق اإلعالمييــن فيهــم ضئيلــة .فقــد ســبق ان اوضــح
التقريــر انــه كلمــا كانــت الدولــة بهــا مؤسســات حقوقيــه
نشــطه ومؤسســات اعالميــه قويــة وبهــا قــدر معقــول
مــن الحريــات أمكــن الحصــول علــى معلومــات أكثــر منهــا
عــن اي انتهــاكات تحــدث فيهــا بعكــس دول الصمــت التــي
تعانــي مــن عــدم وجــود هيــاكل تشــريعيه مســتقلة أو
اعــام مســتقل قــوي أو مؤسســات مدنيــة فاعلــة فمثــل
تلــك الــدول يكــون مــن الصعــب توثيــق أيــة انتهــاكات
حقوقيــة تطــال مواطنيهــا.

ومــن الممكــن ارجــاع ذلــك إلــى تراجــع اعتــداءات التنظيمــات
المســلحة مثــل داعــش وجبهــه النصــرة علــى اإلعالمييــن
بشــكل عــام ،فضــا عــن تراجــع االشــتباكات العســكرية فــي
12
مناطــق النــزاع خــال االعــوام الثالثــة األخيــرة .
والتقريــر يؤكــد علــى أن «اســتمرار تراجــع عــدد االنتهــاكات ال
يعنــي أن حالــة الحريــات اإلعالميــة فــي العالــم العربــي قــد
تحســنت فالواقــع يشــير إلــى تراجــع واضــح فــي الحريــات
اإلعالميــة خاصــه فــي الــدول التــي شــهدت حــراكا سياســيا
فيمــا أطلــق عليــه «الربيــع العربــي» .وتشــير المؤشــرات إلــى
أن الحكومــات العربيــة فــي عــدد مــن الــدول التــي تأثــرت
بالربيــع العربــي منــذ العــام  2010قــد بــدأت فــي تقييــد
حريــة اإلعــام مــن خــال احتجــاز اإلعالمييــن بطــرق متعــددة
كاالعتقــال االداري والتوقيــف علــى ذمــه القضايــا؛ فضــا
عــن تعريضهــم إلــى اجــراءات قضائيــة غيــر عادلــة؛ واهــدار
تقاليــد المحاكمــات العادلــة بحقهــم .االمــر الــذي يؤكــد علــى
ان اإلعالمــي العربــي يتعــرض لنمــط متكــرر مــن االنتهــاكات
ً
انتهــاكا ،وفــي نســخته
 11كان التقريــر وثــق فــي نســخته األولــى عــام )1691( 2012
ً
ً
انتهــاكا ،وفــي
انتهــاكا ،وفــي نســخته الثالثــة )3277( 2014
الثانيــة )3595( 2013
نســخته الرابعــة  )4034( 2015انتهـ ً
ـاكا ليشــكل مجمــوع مــا رصدتــه شــبكة «ســند» خــال
ً
انتهــاكا.
ســبع ســنوات 22.407
 12اشــارت األرقــام فــي هــذا التقريــر بــأن االنتهــاكات التــي يتعــرض لهــا الصحفيــون
ً
انتهــاكا
أثنــاء قيامهــم بالتغطيــة اإلعالميــة فــي مناطــق النــزاع قــد تراجعــت مــن 115
عــام  2017إلــى  31انتهـ ً
ـاكا عــام  ،2018كمــا تراجعــت اعتــداءات وانتهــاكات التنظيمــات
ـابقا مــن  40انتهـ ً
المســلحة التــي مارســت نشــاطها فــي مناطــق النــزاع سـ ً
ـاكا فــي ،2017
إلــى  19انتهـ ً
ـاكا فــي  ،2018ناهيــك عــن اختفــاء اعتــداءات تنظيــم «داعــش» كليــة فــي
 ،2018وذلــك بعــد وثــق التقريــر للتنظيــم  3انتهــاكات عــام .2017
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ترتيــب الــدول العربيــة التــي شــملها التقريــر وفقا لعــدد حاالت
االنتهــاكات المرصــودة فيها ضد اإلعالميين ومؤسســاتهم
الدولة أو مكان
وقوع االنتهاكات

عدد
االنتهاكات

عدد الصحفيين
الذين تعرضوا
لالنتهاكات

عدد الحاالت

عدد المؤسسات اإلعالمية
التي تعرضت النتهاكات

فردية

جماعية

المجموع

فلسطين

1273

433

19

146

53

199

السودان

410

61

14

75

8

83

مصر

370

136

17

132

13

145

العراق

287

126

20

87

14

101

اليمن

245

99

11

65

3

68

المغرب

115

33

3

28

4

32

تونس

83

34

1

19

2

21

األردن

68

18

1

8

3

11

لبنان

44

29

2

17

1

18

سوريا

38

22

2

19

0

19

الجزائر

37

9

0

9

1

10

السعودية

26

8

0

8

0

8

البحرين

15

3

0

3

0

3

موريتانيا

10

2

0

2

0

2

ليبيا

8

3

0

3

0

3

المجموع

3029

1016

90

621

102

723

نوع وشكل االنتهاكات وتكرارها
هــذا وقــد اشــار التقريــر بوضــوح إلــى انــه “قد واجــه صعوبات
بالغــه فــي الحصــول علــى معلومــات اصــا أو معلومــات
موثقــه أو ذات مصداقيــه فــي دول تعــد مــن دول الصمــت
العربــي مثــل االمــارات وقطــر وســلطنه عمــان وبدرجــه اقــل
البحريــن والســعودية؛ كمــا ان حاجــز اللغــة فــي دول مثــل
جيبوتــي وجــزر القمــر والصومــال مثــا قــد اعــاق الوصــول
إلــى معلومــات بشــأن اوضــاع الحريــات اإلعالميــة فيهــا “.
ً
ونوعا من أشكال وأنواع االنتهاكات.
شكال
ووثق التقرير 49
ً
وبمقارنــة االنتهــاكات الموثقــة عــام  2018مــع تلــك التــي تــم
توثيقهــا فــي تقريــر الســنة الســابقة  ،2017فإن فريــق التقرير
يســتنتج جملــة مــن المالحظــات البــارزة مــن بينهــا ان انتهــاك
“حجــز الحريــة” قــد تضاعــف بشــكل الفــت عــام  2018مــن
 281مــرة فــي  2017إلــى  432مــرة فــي  .2018وهــو انتهــاك
مــورس بشــكل ممنهــج وواســع النطــاق علــى الصحفييــن
الفلســطينيين ،كمــا ارتفعــت نســب عدد االنتهــاكات للحق في
المحاكمــة العادلــة ،التحقيــق األمنــي ،التهديــد باإليــذاء ،حــذف
محتويــات الكاميــرا ،حجــز أدوات العمــل ،الرقابــة المســبقة،
التوقيــف التعســفي والفصــل التعســفي واالعتــداء علــى
الخصوصيــة .ووثــق هــذا التقريــر وللمــرة االولــي انتهاكيــن لــم
يوثقهمــا مــن قبــل همــا “اإلخفــاء القســري” ،و”منــع التجمــع
الســلمي”.
واورد التقريــر ان نســبه  ٪33مــن مجمــوع االنتهــاكات كانت من
نصيــب االنتهــاكات الجســيمة؛ وذلــك مــن خــال  1013انتهـ ً
ـاكا
ـكال ونوعـ ًـا مــن أشــكال وأنــواع االنتهــاكات
وقــع ضمــن  16شـ ً
الجســيمة والجزائيــة ،بلــغ أعالهــا “اإلصابــة بجــروح”.
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وحصــر التقريــر  20جهــة تنتهــك حقــوق وحريــات اإلعالمييــن
جــاء علــى رأســها األجهــزة األمنيــة فــي عمــوم الــدول
المرصــودة مــن خــال  290حالــة تضمنــت علــى 1281
انتهـ ً
ـاكا ،شــكلت نســبتها  42.3%مــن مجمــوع االنتهــاكات.
كمــا شــاركت الســلطة القضائيــة فــي االنتهــاكات عندمــا
اخلــت بمعاييــر المحاكمــة العادلــة أو طبقــت قوانيــن
تتعــارض مــع االتفاقيــات الدوليــة التــي صدقــت عليهــا
الــدول علــى الرغــم مــن اعتبارهــا مســاويه فــي القــوة أو
اعلــي مــن القوانيــن الوطنيــة .وجــاء االخــال بمعاييــر
المحاكمــات العادلــة فــي المرتبــة الثالثــة مــن خــال 94
حالــة ،تضمنــت علــى  239انتهـ ً
ـاكا شــكلت نســبتها  8%مــن
مجمــوع االنتهــاكات .كمــا حلــت االنتهــاكات الصــادرة عــن
مؤسســات ودوائــر حكوميــة مــن خــال  59حالــة تضمنــت
علــى  112انتهـ ً
ـاكا ،ويليهــا فــي المرتبة الخامســة االنتهاكات
الصــادرة عــن جماعــة الحوثــي فــي اليمــن مــن خــال 18
ً
انتهــاكا .وفــي المرتبــة السادســة
حالــة تضمنــت علــى 79
حلــت االنتهــاكات التــي بقيــت مجهولــة المصــدر ولــم تعــرف
هويــة مرتكبيهــا مــن خــال  22حالــة تضمنــت علــى 54
انتهـ ً
ـاكا ،ويليهــا فــي المرتبــة الســابعة االنتهــاكات الصــادرة
عــن نقابــات مهنيــة مــن خــال  4حــاالت تضمنــت علــى 47
ً
انتهــاكا .وفــي المرتبــة الثامنــة حلــت االنتهــاكات الصــادرة
عــن مؤسســات إعالميــة بحــق الصحفييــن العامليــن لديهــا،
وذلــك مــن خــال  21حالــة تضمنــت علــى  33انتهـ ً
ـاكا ،ويليهــا
فــي المرتبــة التاســعة االنتهــاكات التــي وقعــت أثنــاء قيــام
الصحفييــن بالتغطيــة اإلعالميــة فــي الميــدان مــن خــال 21
حالــة تضمنــت علــى  31انتهـ ً
ـاكا .وحلــت االنتهــاكات الصــادرة
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عــن مســؤولين متنفذيــن فــي المرتبــة العاشــرة مــن خــال 5
حــاالت تضمنــت علــى  22انتهـ ً
ـاكا ،ويليهــا فــي المرتبــة الحــادي
عشــرة االنتهــاكات الصــادرة عــن تنظيمــات مســلحة مــن خــال
ً
انتهــاكا.
 7حــاالت تضمنــت علــى 17
وأورد الفصــل الرابــع تفاصيــل االنتهــاكات فــي كل دولــة عربيــة
قــام بتوثيقهــا ويمكــن الرجــوع اليهــا لمــن أراد.
وجــاء الفصــل الخامــس بعــدد مــن المســتخلصات األساســية
موجزهــا انــه “ ســواء أكانــت الدولــة ماضيــه بعــزم فــي طريــق
التطــور الديمقراطــي كتونــس؛ أو وصلــت إلــى دور التحلــل كـــ
“ليبيــا”؛ أو تتعافــى مــن آثــار محــاوالت الجماعــات اإلرهابيــة
إقامــة دولــة علــى أراضيهــا كالعــراق وســوريا؛ أو وصلــت إلــى
مرحلــه مــن االســتقرار السياســيّ -أي ًــا كان شــكله أو طريقــة
ً
دائمــا مــن الضحايــا
إقــراره -كمصــر؛ فــإن اإلعالمييــن هــم
وربمــا كانــوا مــن أول الضحايــا .قــد تختلــف االعــداد؛ وانــواع
االنتهــاكات وتكراراتهــا ولكــن يظــل اإلعالميــون ضحايــا دائمــا
يدفعــون مــن حريتهــم وأموالهــم وأمانهــم ضريبــة اصرارهــم
علــى وصــول المعلومــات إلــى المتلقــي”.
وان الــدول العربيــة “ ال تلقــي بــاال لنصــوص دســاتيرها وان
الســلطة التنفيذيــة فيهــا تتحكــم فــي الســلطتين التشــريعية
والقضائيــة؛ وان نظــم الحكــم الرئاســية ال تختلــف عــن النظــم
الملكيــة فالرئيــس يصــل إلــى الحكــم ثــم يظــل فيــه حتــى
يمــوت أو يتــم الثــورة عليــه؛ علــى الرغــم مــن انه يديــر انتخابات
رئاســيه كل مــده محــدده؛ اال ان تلــك االنتخابــات امــا ال يتــم
الســماح فيهــا بترشــح مرشــحين اقويــاء؛ أو لقيــام الســلطة
الحاكمــة بتنظيــف الحيــاة السياســية مــن المنافســين للرئيــس
أو لقيــام الســلطات بتزييــف النتائــج بشــكل فــج ومفضــوح”
وان الــدول العربيــة التــي تتمتــع بمجتمــع مدنــي ومؤسســات
إعالميــه قويــة هــي دول مــن الســهل اكتشــاف انتهــاكات
حقــوق االنســان بشــكل عــام واإلعالمييــن بشــكل خــاص فيهــا
وان ذلــك يشــكل ضمــان ضــد وقــوع االنتهــاكات أو علــى
االقــل يقلــل مــن مــدي الضــرر الــذي يترتــب عليهــا .فالمجتمــع
المدنــي والصحافــة حتــى الحــرة نســبيا وانســياب المعلومــات
عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي كلهــا تســاعد علــى كشــف
االنتهــاكات وفضــح الجنــاة .وكلمــا ضاقــت رقعــه حركــه المجتمع
المدنــي وحوصــرت وســائل التواصــل االجتماعــي ودمــرت
المؤسســات اإلعالميــة النشــطة؛ كلمــا قلــت المعلومــات
حــول االنتهــاكات .وهــو مــا يجعــل عــدم ظهــور بــاد عربيــه
ضمــن جــداول رصــد االنتهــاكات ضــد اإلعالمييــن دليــل علــى
انهــا دول تشــتد فيهــا الرقابــة وتعيــش فــي الظــام أو
الصمــت وتمنــع انســياب المعلومــات وهــو مــا يجعلهــا دول
مدانــة بانتهــاكات حقــوق االنســان بشــكل عــام واإلعالمييــن
بشــكل خــاص حتــى يثبــت العكــس.
وان الــدول المشــمولة فــي التقريــر أو الكثــرة الكثيــرة منهــا
ال تحفــل بضمانــات المحاكمــة العادلــة .ورغــم ان لديهــا فــي
الغالــب لديهــا مؤسســات قضائيــة قوية وفاعلــة؛ اال ان اغلبها
يــدار بواســطة الســلطة التنفيذيــة ويخضــع لهــا أو علــى االقــل
يحصــل منهــا علــى امتيــازات تجعلــه يغمــض عينيــه عــن قواعــد
المحاكمــات العادلــة .ويثبــت التقريــر ان العادلــة فــي اغلــب
بــاد العــرب غائبــه أو علــى االقــل غيــر ظاهــره بشــكل كاف؛
وعندمــا يقــدم اعالمــي إلــى قضاتــه فإنــه يكــون بنظرهــم
مذنــب قبــل ســماع دفاعــه ويتــم إنــزال عقوبــات شــديده للغاية
بحقــه؛ تنافــي حتــى مبــدأ التناســب بيــن العقوبــة والجريمــة.
ببســاطه فــإن قواعــد المحاكمــة العادلــة والمنصفــة ال يجــري
االلتفــات اليهــا فــي كثيــر مــن بــاد العــرب.

وإن االفــات مــن العقــاب قــد أصبــح ظاهــره مستشــريه
فــي العالــم العربــي ولــن يصــدق أحــد انــه طــوال االعــوام
الماضيــة لــم يتــم تقديــم شــخص واحــد اعتــدي علــى
اعالمــي واحــد أو مجموعــه اعالمييــن إلــى العدالــة أو
حتــى جــرى معــه تحقيــق قضائــي أيــا كان الــرأي فيــه نزيــه
كان أو غيــر نزيــه.
والمســتخلص الســادس مــن مســتخلصات التقريــر جــاء
فيــه “ ان بعــض الــدول العربيــة قــد اكتشــفت ان ضــرب
اقتصــاد صناعــه الصحــف بمداومــة تعطيلهــا بعــد الطباعــة
ومنــع توزيعهــا يمكــن ان يــؤدي إلــى كســر اداره الصحفيين
واإلعالمييــن أو كســر درجــه صمودهــم االقتصــادي وفــي
الحاليــن فــإن كتــم صــوت اإلعــام يتحقــق دون اراقــه
الدمــاء!
انــه مــع تراجــع مخاطــر االرهــاب فــي المنطقــة العربيــة
بهزيمــه داعــش فــي العــراق وســوريا ومحاصرتهــا فــي
مصــر؛ فــإن اإلعالمييــن أصبحــوا آمنيــن مــن مخاطــر
اعتــداءات االرهابييــن؛ اال ان الحكومــات الوطنيــة تولــت
زمــام االمــور فــزادت انتهــاكات األجهــزة األمنيــة لحقــوق
اإلعالمييــن وحرياتهــم؛ واســتخدمت تلــك الحكومــات
القضــاء الوطنــي مــن اجــل اضفاء شــرعيه علــى انتهاكاتها؛
أو البرلمانــات التــي صنعتهــا مــن اجــل اقــرار قوانيــن تنــال
مــن حــق الحصــول علــى المعلومــات أو مــن الضمانــات
المقــررة لإلعالمييــن.
وان جرائــم القتــل العمــد واالختطــاف واالختطاف المقترن
باإلخفــاء القســري قــد بــدأت تعــرف طريقهــا بكثــرة إلــى
االنتهــاكات التــي تطــال حقــوق اإلعالمييــن العــرب؛ وقــد
اثبــت التقريــر ان تلــك الجريمــة تقــع بشــكل متكــرر في عدد
كبيــر مــن الــدول العربيــة التــي شــملها التقريــر؛ وهــو مــا
يــدق ناقــوس الخطــر ليــس فقــط بشــأن الحريــات اإلعالمية
وانمــا ايضــا بشــأن ســامه اإلعالمييــن وحياتهــم.
والمســتخلص االخيــر جــاء فيــه “ان االعتــداءات المهمــة
تقــع علــى اإلعالمييــن فــي مناطــق النــزاع مــن االطــراف
المتنازعة بشــكل متســاوي؛ ويجري اســتهداف اإلعالميين
مــن طرفــي أو أطــراف النــزاع وبشــكل مقصــود؛ يحــدث
هــذا فــي اليمــن وليبيــا وفــي اســرائيل “.
اعــاد التقريــر تقديــم نفــس التوصيــات التــي ســبق لــه
وان قدمهــا فــي عــام 2015؛ فــي ختــام تقريــر الحريــات
اإلعالميــة فــي العالــم العربــي لعــام  2014والتــي رأي
انــه لــم يتــم االلتفــات اليهــا بشــكل كاف وهــي موجهــه
باألســاس إلــى المنظمــات غيــر الحكوميــة العاملــة فــي
مجــال الدفــاع عــن الحريــات اإلعالميــة مــن اجــل محاولــه
تحســين البنــي التشــريعية والتنفيذيــة – كال فــي بلــده
وعلــي قــدر طاقتــه – لدعــم حقــوق اإلعالمييــن والدفــاع
عنهــا وحمايتهــم .كمــا اعــاد نشــر توصيــات التقاريــر فــي
اعــوام  2012-2013إليمانــه بانهــا الزالــت صالحــه وانــه
لــم يتــم العمــل عليهــا بالجديــة الواجبــة ،وهــي تتلخــص
بالتالــي:
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التوصية األولى:
البــدء بحملــه توعيــه بأهميــة اصــدار قانــون متــوازن للحصــول
علــى المعلومــات تســتهدف اإلعالمييــن والبرلمانييــن وذلــك
عــن طريــق عقــد العديــد مــن ورشــات العمــل لشــرح القوانيــن
المقارنــة فــي الــدول الديمقراطيــة والخاصــة بالوصــول إلــى
المعلومــات والقوانيــن النموذجيــة التــي وضعتهــا المنظمات
اإلقليميــة؛ إلــى جانــب محاولــه الوصــول إلــى حلــول وســط
بشــأن قضايــا المعلومــات الخاصــة باألمــن القومــي بمــا فــي
ذلــك وضــع تعريــف منضبــط لفكــرة األمــن القومــي والنظــام
العــام وغيرهــم مــن التعريفــات المســتطرقة.
التوصية الثانية:
البــدء فــي العمــل علــى مواجهــه ظاهــره االفــات مــن
العقــاب فــي جرائــم االعتــداء علــى اإلعالمييــن وذلــك عــن
طريــق التعريــف بالمشــكلة وأســبابها وطــرق عالجهــا.
التوصية الثالثة:
العمــل علــى ضمــان اســتقالل جهــات البحــث والتحــري وجمــع
األدلــة والنيابــة العامــة فــي البلــدان العربيــة باعتبارهــا الجهــات
التــي تقــوم علــى تقديــم األدلــة التــي تــؤدي إلــى محاكمــه
المعتديــن علــى اإلعالمييــن.
التوصية الرابعة:
الربــط بيــن اســتقالل القضــاء وبيــن حمايــة الحقــوق والحريــات
بشــكل عــام وحقــوق وحريــات اإلعالمييــن بشــكل خــاص
واعتبــار اســتقالل القضــاء فــي ميزانيتــه وتعيينــه وتأديبــه
ورفــع يــد الســلطة التنفيذيــة عنــه هــو ضمانــه اساســيه
لحمايــة الحريــات اإلعالميــة.
التوصية الخامسة:
العمــل علــى اقــرار تعديــات تشــريعيه تعتبــر االعتــداء علــى
اإلعالمــي حــال اداؤه واجباتــه بمثابــة جريمــة االعتــداء علــى
الموظــف العــام اثنــاء تأديــة وظيفتــه ويعاقــب الفاعــل بــذات
العقوبــات.
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التوصية السادسة:
البــدء فــي العمــل مــع الصحــف ووســائل اإلعــام لوضــع
دليــل سياســات تحريريــه يــؤدي إلــى تقليــص ســلطه رئيــس
التحريــر فــي الضغــط علــى الصحفييــن لمنعهــم مــن الكتابــة
فــي موضوعــات معينــه أو حثهــم علــى تغطيــه موضوعــات
محــدده بطــرق معينــه؛ مــع التأكــد مــن اعمــال شــرط الضميــر
فــي العالقــة التعاقديــة بيــن كل مــن الصحفــي والجريــدة.
التوصية السابعة:
دعــم مجموعــات العمــل القانونيــة التــي تقــدم خدمــات
العــون والمســاعدة القانونيــة لإلعالمييــن ورفــع مهارتهــا
وقدراتهــا بحيــث تســتطيع التعامــل مــع الجرائــم التــي تحــدث
ضــد اإلعالمييــن اثنــاء عملهــم وليــس فقــط مجــال قضايــا
النشــر.
التوصية الثامنة:
دعــم عقــد حلقــات نقــاش بيــن ممثليــن عــن الســلطة
التنفيذيــة والجهــات الشــرطية وبيــن اإلعالمييــن لشــرح دور
اإلعــام وواجبــات الشــرطة فــي الحمايــة وبنــاء تفاهمــات
بيــن الطرفيــن تقلــل مــن عمليــه اســتهداف اإلعالمييــن.
التوصية التاسعة:
دعــم عقــد حلقــات نقــاش بيــن اإلعالمييــن وبيــن ممثلــي
النيابــة العامــة والقضــاة لضمــان وضــع خطــط تســاعد علــى
مكافحــه ظاهــره االفــات مــن العقــاب ووضــع حــد لهــا.
التوصية العاشرة:
انشــاء نقابــة لإلعالمييــن فــي الــدول التــي ال يوجــد بهــا
اال نقابــة للصحفييــن فقــط تضــم فيمــا تضــم اإلعالميــون
مــن العامليــن فــي وســائط اإلعــام الســمعية والســمعية
البصريــة مــن ناحيــة والمدونيــن وصحفيــو االنترنــت مــن
ناحيــة ثانيــه لضمــان حقوقهــم والدفــاع عنهــم.
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الفصل األول

هذا التقرير ...منهجية العمل وصعوباته
تعمــل شــبكة المدافعيــن عــن حريــة اإلعــام فــي العالــم
العربــي “ســند” منــذ العــام  2012علــى إصــدار تقريرهــا
الســنوي حــول حالــة الحريــات اإلعالميــة فــي العالــم العربــي،
وذلــك مــن خــال برنامــج رصــد وتوثيــق االنتهــاكات الواقعــة
علــى حريــة اإلعــام فــي العالــم العربــي “عيــن”.
وتعتمــد الشــبكة التــي يديرهــا مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن
فــي إعدادهــا للتقريــر علــى المنهج االســتقصائي والتحليلي،
باســتخدام أدوات الرصــد والمالحظــة العلميــة وتحليــل
المضمــون ،وذلــك لمالءمتهــا لطبيعــة موضوعــه.
ويلتــزم فريــق إعــداد التقريــر فــي تحليلــه لالنتهــاكات الواقعــة
علــى حريــة اإلعــام المرصــودة فيــه علــى الشــرعة الدوليــة
لحقــوق اإلنســان؛ ومــن اهمهــا بنــود ومــواد أربــع اتفاقيــات
دوليــة ،وهــي اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب
المعاملــة القاســية أو المهينــة أو الحــاط بالكرامــة ،واالتفاقيــة
الدوليــة لحمايــة جميــع األشــخاص مــن االختفــاء القســري،
والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة
والثقافيــة ،والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة
والسياســية.
وتهــدف شــبكة “ســند” مــن رصد وتوثيق االنتهــاكات الواقعة
علــى حريــة اإلعــام فــي العالــم العربــي إلــى المســاهمة
مــع جهــود منظمــات حقــوق اإلنســان والدفــاع عــن حريــة
الــرأي والتعبيــر فــي الحــد مــن وقــوع انتهــاكات حريــة اإلعــام
وتكرارهــا؛ فالكشــف عــن االنتهــاكات ومعرفــه مرتكبيهــا يقــود
حتمــا إلــى المطالبــة بإنــزال حكــم القانــون فيهــم ويمكــن ان
يــؤدي – فــي ظــروف معينــة – إلــى التقليــل مــن حجــم تلــك
االنتهــاكات أو الحــد مــن آثارهــا الســلبية علــى االقــل.
وتعتمــد منهجيــة رصــد وتوثيــق االنتهــاكات المتبعــة علــى
مراجعــة جميــع الحــاالت الموثقــة التــي أحيلــت إلــى المراجعــة
القانونيــة والحقوقيــة للتثبــت مــن وقوعهــا ولتحديــد نــوع
وشــكل االنتهــاكات التــي قــد تتضمنهــا كل حالــة ،إضافــة إلــى
تحديــد الحقــوق اإلنســانية المعتــدى عليهــا فــي كل حالــة.
ومــن المهــم اإلشــارة بــأن حالــة اعتــداء واحــدة علــى صحفــي
و/أو مؤسســة إعالميــة قــد تتضمــن أكثــر مــن انتهــاك ،وقــد
تتعــدد أنــواع االنتهــاكات فــي الحالــة الواحــدة مــا يــؤدي إلــى
تعــدد الحقــوق اإلنســانية المعتــدى عليهــا ،وعلــى ســبيل
المثــال ال الحصــر؛ فــإن تعــرض أحــد الصحفييــن للمنــع مــن
التغطيــة واالعتــداء الجســدي وحجــز الحريــة فــي نفــس الزمــان
والمــكان واألســباب ،يتضمــن االعتــداء علــى أكثــر مــن حــق
مــن الحقــوق األساســية وهــو مــا يــؤدي إلــى اثباتهــا فــي
التقريــر جميعـ ًـا باعتبارهــا حــاالت اعتــداء متعــددة علــى ضحيــة
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ويعمــل الراصــدون فــي برنامــج رصــد وتوثيــق االنتهــاكات
الواقعــة علــى اإلعــام “عين” التابع لشــبكة “ســند” على
متابعــة ورصــد وجمــع المعلومــات عــن االنتهــاكات التــي
يتعــرض لهــا الصحفيــون واإلعالميــون ،ويســتخدمون
فــي ســبيل ذلــك كل الوســائل المتاحــة للوصــول إلــى
المعلومــات التــي يريدونهــا ،بهــدف التثبــت مــن وقوعهــا
وتصنيفهــا علــى أســس حقوقيــة صحيحــة.
وتؤمــن “ســند” بــأن رصــد وتوثيــق االنتهــاكات عمليــة
يوميــة مســتمرة ال تتوقــف عنــد وقــت معيــن ،وتحتــاج
ً
اســتعدادا ألي
إلــى تطويــر دائــم ومســتمر وذلــك
مســتجدات قــد تطــرأ علــى واقــع الحريــات اإلعالميــة
وحقــوق اإلعالمييــن والمشــهد اإلعالمــي بشــكل عــام.
وقــد اســتقر التقريــر بعــد اختبــار واجتهــاد طويــل امتــد
ً
وشــكال مــن
نوعــا
لمــدة خمــس ســنوات ،علــى ()50
ً
أنــواع وأشــكال االنتهــاكات التــي يتعــرض لهــا الصحفيــون
ومؤسســات اإلعــام بســبب عملهــم اإلعالمــي.
وتســتند عمليــة فــرز االنتهــاكات التــي يثبــت صدقيتهــا
ووقوعهــا إلــى معاييــر محــددة وواضحــة ،حيــث يصــار
إلــى فــرز المؤسســات اإلعالميــة حســب نوعهــا مســتقلة
أو عامــة ،كمــا يفــرق بيــن االنتهــاكات التــي تقــع بشــكل
جماعــي أو بشــكل فــردي فــي الحــاالت التــي يوثقهــا
التقريــر.
وإلــى جانــب رصــد وتوثيــق انتهــاكات حريــة اإلعــام؛ يتابــع
فريــق “عيــن” مســألة إفــات منتهكــي حريــة اإلعــام مــن
العقــاب وعــدم مســاءلتهم عــن االنتهــاكات التــي أقدمــوا
علــى ارتكابهــا تجــاه اإلعالمييــن وبالتالــي عــدم محاكمتهــم
ووصولهــم إلــى العدالــة ،وهــي مســألة فــي غايــة
األهميــة ،إذ أن عــدم مســاءلة منتهكــي حريــة اإلعــام
يدفــع إلــى تكــرار نســق االعتــداءات علــى الصحفييــن
ومؤسســاتهم اإلعالميــة.
ولــم تســجل التقاريــر الصــادرة عــن شــبكة “ســند” منــذ
ســبعة أعــوام أي حــاالت تعــرض بهــا منتهكــو حريــة
اإلعــام للمســاءلة والعقــاب ،وباالتجــاه المعاكــس
ســجلت الشــبكة حــاالت لصحفييــن تعرضــوا العتــداءات
مــن األجهــزة األمنيــة ،وقامــوا برفــع شــكاوى للنظــر فــي
االعتــداءات التــي تعرضــوا لهــا وكانــت النتيجــة أنهــم
أصبحــوا مــن مشــتكين ومبلغيــن إلــى مشــتكى عليهــم،
األمــر الــذي يســمح بالقــول أن القانــون أســتخدم كأداة
لقمــع الصحفييــن.

 13علــى ســبيل المثــال فــإن اعتــداء األجهــزة األمنيــة علــى إعالمــي بالضــرب ومصــادره
ادواتــه كالكاميــرات او المســجالت مثــا اثنــاء تغطيــه أحــد االحتجاجــات يعتبــر اعتــداء علــي
الحــق فــي ســامه الجســد وعلــى حريــة التملــك وعلــي حــق نقــل المعلومــات وتداولهــا
وهــي ثالثــة حقــوق اساســيه يجــري رصدهــا وحســابها فــي التقريــر علــى انهــا ثالثــة
انتهــاكات رغــم وقوعهــا علــى شــخص واحــد.
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المبحث األول
منهجية العمل

 .1الحقوق والحريات المشمولة بالرصد.
ال تقــوم شــبكة “ســند” مــن خــال برنامــج رصــد وتوثيــق
االنتهــاكات الواقعــة علــى اإلعــام “عيــن” إال برصــد
االنتهــاكات التــي تقــع علــى الحقــوق والحريــات اإلنســانية
المعتــرف بهــا لســائر األشــخاص بمــن فيهــم اإلعالميــون،
باإلضافــة طبعـ ًـا إلــى الحريــات اإلعالميــة ،وال يســعى برنامــج
“عيــن” إلــى رصــد االعتــداءات التــي تنــال مــن هــذه الحقــوق
والحريــات إال إذا كان ســببها أو الباعــث إليهــا ممارســة العمــل
اإلعالمــي.
وبمعنــى آخــر ،فــإن الحقــوق والحريــات المســتهدفة بالرصــد
والتوثيــق مــن جانــب الشــبكة فــي إطــار برنامــج “عيــن” هــي
التــي يجــري االعتــداء عليهــا بمناســبة ممارســة اإلعالمييــن
لعملهــم وأنشــطتهم.
وتهــدف “ســند” إلــى رصــد وتوثيــق االنتهــاكات التــي
تقــع علــى الحقــوق والحريــات اإلعالميــة بشــكل عــام ،وقــد
تــم تصنيــف المعلومــات داخــل هــذا التقريــر وفقــا للحقــوق
المعتــدي عليهــا بشــكل يضمــن ســامه التصنيــف وفقــا
لمعاييــر دوليــه متفــق عليهــا .جــري التصنيــف علــى النحــو
التالــي.
اوال :الحق في الحياة
 .1اإلعدام التعسفي.
 .2القتل العمد.
 .3التهديد بالقتل.
 .4محاولة االغتيال.
 .5االستهداف المتعمد باإلصابة.
ثانيا :الحق في سالمة الجسد
 .1التعذيب.
 .2االعتداء الجسدي.
 .3اإلصابة بجروح.
 .4التحرش الجنسي.
ثالثا :الحق في الحرية
 .1حجــز الحريــة لمــدة قصيــرة أو طويلــة أو المنــع مــن الحركــة
فــي المــكان.
 .2المنع من التنقل والسفر.
 .3االختطاف واالختفاء القسري.
 .4االعتقال التعسفي.
رابعا :الحق في األمان الشخصي
 .1التحريض واغتيال الشخصية.
 .2التهديد باإليذاء.
 .3االعتداء اللفظي.
 .4االستدعاء األمني للتحقيق.
خامسا :حرية الرأي والتعبير واالنضمام للجمعيات
 .1الفصل التعسفي.
 .2المضايقة.
 .3المنع من العمل اإلعالمي.
 .4القرصنة اإللكترونية.
 .5عدم منح ترخيص.
 .6المنع من االشتراك بالجمعيات.
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سادسا :حق التملك
 .1الخسائر بالممتلكات.
 .2االعتداء على أدوات العمل.
 .3االعتداء على الممتلكات الخاصة.
 .4مصادرة أدوات العمل.
 .5االعتداء على مقار العمل.
 .6حجز أدوات العمل.
سابعا :الحق في الوصول للمعلومات
 .1حذف محتويات الكاميرا.
 .2منع التغطية والتواجد في اماكن التجمع.
 .3حجب المواقع اإللكترونية.
 .4المصادرة بعد الطبع.
 .5المنع من التوزيع.
 .6المنع من اإلصدار.
 .7المنع من البث اإلذاعي والفضائي.
 .8المنع من الطباعة.
 .9الرقابة المسبقة.
 .10الرقابة الالحقة.
ثامنا :الحق في عدم التمييز
 .1التمييــز علــى أســاس العــرق والديــن والجنــس أو اللغــة أو
االنحياز السياســي.
تاسعا :الحق في المحاكمة العادلة والمنصفة
 .1الحق في تحقيقات قضائية محايده ونزيهة.
 .2حق االستعانة بمحام
 .3عــدم االخــذ باعترافــات تــم الحصــول عليهــا تحــت التعذيــب
أو التهديــد بــه أو االيــذاء أو الوعــد.
 .4عــدم المثــول إلــى التحقيــق أو المحاكمــة اال امــام قضــاء
مدنــي مســتقل ومحايــد.
 .5اهمال قرينه البراءة.
وقــد حــاول التقريــر ان يجمــع أكثــر الحقــوق المنتهكــة تشــابها
تحــت مســمى واحــد مــن اجــل تســهيل التحليــل.
ال تقــوم شــبكة «ســند» مــن خــال برنامــج رصــد وتوثيــق
االنتهــاكات الواقعــة علــى اإلعــام «عيــن» إال برصــد
االنتهــاكات التــي تقــع علــى الحقــوق والحريــات اإلنســانية
المعتــرف بهــا لســائر األشــخاص بمــن فيهــم اإلعالميــون،
ً
طبعــا إلــى الحريــات اإلعالميــة ،وال يســعى
باإلضافــة
برنامــج «عيــن» إلــى رصــد االعتــداءات التــي تنــال مــن
هــذه الحقــوق والحريــات إال إذا كان ســببها أو الباعــث إليهــا
ممارســة العمــل اإلعالمــي .وبمعنــى آخــر ،فــإن الحقــوق
والحريــات المســتهدفة بالرصــد والتوثيــق مــن جانــب
الشــبكة فــي إطــار برنامــج «عيــن» هــي التــي يجــري االعتــداء
عليهــا بمناســبة ممارســة اإلعالمييــن لعملهــم وأنشــطتهم.
ويعمــل فريــق إعــداد التقريــر علــى دراســة وتحليــل األســباب
غيــر المباشــرة لالنتهــاكات ،ولــم يقتصــر العمــل علــى
األســباب المباشــرة مــن قبيــل تأثيــر األمــن الوظيفــي
لإلعالمييــن واالســتقطاب السياســي واأليديولوجــي علــى
ممارســة الحريــات اإلعالميــة.
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 .2آلية رصد وتوثيق االنتهاكات:
تشــمل آليــة رصــد وتوثيــق االنتهــاكات علــى جمــع المعلومــات
والتحقــق منهــا فضــا دراســة المواقــف الحكوميــة ومواقــف
المنظمــات الدوليــة وتحليــل الحالــة علــى النحــو التالــي.
 .2-1جمــع المعلومــات والتحقــق منهــا :إن رصــد االنتهــاكات
التــي يتعــرض لهــا اإلعالميــون ليــس باألمــر اليســير ،فهو بالغ
الصعوبــة والتعقيــد .هنــاك أســباب عديــدة ومختلفــة تقــف
وراء ذلــك أهمهــا :سياســة عــدم اإلفصــاح عــن االنتهــاكات
لــدى اإلعالمييــن ،وطريقــة ارتــكاب بعــض االنتهــاكات مثــل
التهديــد مــن خــال الهاتــف أو اإليميــل أو تعليــق فــي موقــع
إلكترونــي ،أو الرقابــة المســبقة مــن قبــل رئيــس التحريــر،
أو التعــرض العتــداء بدنــي أو لفظــي مــن قبــل أشــخاص
مجهولــي الهويــة ...إلــخ .وتســتقي “ســند” معلوماتهــا
وأدلتهــا كذلــك مــن وثائــق أخــرى مثــل التصريحــات الرســمية،
والتقاريــر الوطنيــة والدوليــة التــي تتعلــق بالحريــات اإلعالميــة
وحقــوق اإلنســان.
 .2-2المواقــف الحكوميــة :قــد تســتند عملية تقصــي الحقائق
علــى المواقــف التــي تتبناهــا الســلطات الرســمية داخــل
الدولــة ،فقــد تقــر هــذه الســلطات باالنتهــاكات المزعومــة،
خاصــة إذا كانــت الحالــة صلبــة ومفصلــة وغيــر متناقضــة.
 .2-3مواقــف الهيئــات والمنظمــات الدوليــة :مــن بيــن
المصــادر األخــرى التــي اســتند عليهــا برنامــج “عيــن” فــي
رصــد انتهــاكات الحريــات اإلعالميــة مــا يصــدر عــن المنظمــات
الدوليــة مــن مواقــف وتقاريــر وتوصيــات بشــأن واقــع العمــل
اإلعالمــي والحريــات اإلعالميــة فــي دول العالــم العربــي،
مثــل التقاريــر التــي يصدرهــا مجلــس حقــوق اإلنســان التابــع
لألمــم المتحــدة.
 .2-4النظــر فــي الحالــة وتحليلهــا :حرصــت “ســند” علــى
النظــر فــي الحــاالت التــي يتــم رصدهــا؛ وفحصهــا وتحليلهــا
علــى أســاس علمــي ومنهجــي متبصــر ،ذلــك أن الهــدف
األساســي مــن وراء برنامــج “عيــن” هــو رصــد االنتهــاكات
بمعناهــا الفنــي الدقيــق ،وتوثيقهــا حســب األصــول ،ووفقـ ًـا
للحقــوق اإلنســانية المعتــرف بهــا فــي الصكــوك الدوليــة
لحقــوق اإلنســان .ويســتند علــى النظــر فــي الحــاالت
المرصــودة وفحصهــا وتحليلهــا علــى مراحــل متعــددة ،حيــث
ابتــداء لمراجعــة قانونيــة وعلميــة
تخضــع حــاالت الرصــد
ً
ـا
شــاملة ،وقبــل النظــر فــي صحــة الحالــة ووجــود انتهــاك فعـ ً
يتــم التحقــق مــن توافــر شــروط صحــة ومقبوليــة الحالــة مــن
حيــث الشــكل ،فــإن ثبــت أن الشــروط الشــكلية متوافــرة،
يتــم فحــص أســاس الحالــة أو موضوعهــا ،وبالنتيجــة فإنهــا
قــد تكــون منطويــة بالفعــل علــى انتهــاك للحريــات اإلعالميــة
وحقــوق اإلعالمييــن أو ال تكــون.
 .3التعريفات والمصطلحات المستخدمة في التقرير.
اســتخدم التقريــر عــددا مــن المصطلحــات والتعريفــات يتعيــن
االنتبــاه اليهــا.
 .3-1رصــد حقــوق اإلعالمييــن والحريــات اإلعالميــة :مراقبــة
االحتــرام الكامــل والفعــال للحقــوق اإلنســانية المعتــرف بهــا
فــي القانونيــن الدولــي والوطنــي ،والتــي يتعيــن علــى
الســلطات العامــة احترامهــا وضمانهــا لإلعالمييــن بوصفهــم
ً
بشــرا ،باإلضافــة إلــى حقوقهــم وحرياتهــم األخــرى الالزمــة
لتمكينهــم مــن أداء مهامهــم وأدوارهــم بحريــة ودون تبعــات.

 .3-2االنتهــاكات :االعتــداء علــى حــق يكفلــه القانــون
الدولــي لحقــوق االنســان ،بموجــب اتفاقيــة أو معاهــدة
الدولــة عضـ ٌـو فيهــا ،أو بموجــب التزامــات تقــع علــى عاتــق
الدولــة بســبب عضويتهــا فــي اتفاقيــات أخــرى ال تبيــح
االعتــداء علــى هــذه الحقــوق .كمــا يعتبــر اإلخفــاق فــي
اعتــداء
حمايــة وصيانــة هــذه الحقــوق مــن قبــل الدولــة،
ً
ً
طرفــا فيــه.
عليهــا ،حتــى لــو لــم تكــن الدولــة
 .3-3توثيــق االنتهــاكات :تدويــن وتســجيل وتبويــب
المعلومــات واألدلــة المتحصــل عليهــا مــن خــال عمليــة
تقصــي الحقائــق والرصــد ،بطريقــة تســمح باســترجاعها
واســتخدامها بســهولة ألغــراض مختلفة .فعمليــة التوثيق
ال تقتصــر فحســب علــى تدويــن المعلومــات واألدلــة
المتعلقــة بــأي انتهــاك يســتهدف حقــوق اإلعالمييــن
وحرياتهــم ،ولكنهــا تشــمل كذلــك إيجــاد منظومــة منهجيــة
وعلميــة مدروســة لتبويــب االنتهــاك وتطبيقــه ،وتيســير
الرجــوع إليــه واســتخدامه كلمــا دعــت الحاجــة إلــى ذلــك.
ُ .3-4مدعــي االنتهــاك :هــو كل شــخص يدعــي أن الحقوق
اإلنســانية و /أو الحريــات اإلعالميــة المعتــرف بهــا فــي
القانونيــن الدولــي والوطنــي قــد انتهكــت فــي موقــف
معيــن ،ســواء بالنســبة لــه أم لشــخص آخــر ،أيـ ًـا كان مصــدر
هــذا االنتهــاك أو الجهــة المســؤولة عنــه.
 .3-6رصــد الحالــة :هــي عمليــة تتبعهــا “ســند” مــن تلقــاء
ذاتهــا بهــدف التوصــل إلــى معلومــات حــول مــا لحــق
باإلعالمييــن مــن مشــكالت تمــس حقوقهــم اإلنســانية
وحرياتهــم اإلعالميــة بمناســبة ممارســتهم لنشــاطهم
اإلعالمــي ،وقــد تتــم مــن خــال متابعــة ســائر وســائل
اإلعــام المرئــي والمســموع والمكتــوب واإللكترونــي.
ومــا يميــز هــذه الحالــة هــو أن الشــبكة تتحــرك ذاتيـ ًـا وليــس
بنــاء علــى معلومــات وردتهــا مــن آخريــن بشــأن مشــكلة
ً
بعينهــا.
 .3-7الضحيــة :كل إعالمــي يثبــت أنــه كان عرضــة النتهــاك
حــق مــن حقوقــه اإلنســانية أو حرية من الحريــات اإلعالمية
المعتــرف بهــا أو أكثــر بمناســبة ممارســته لعملــه أو
لنشــاطه اإلعالمــي ،بصــرف النظــر عــن وضعــه النقابــي.
 .4اإلطار القانوني المرجعي.
تســتند عمليــة مراجعــة الحــاالت التــي يتلقاهــا برنامــج
«عيــن» التابــع لشــبكة المدافعيــن عــن حريــة اإلعــام
فــي العالــم العربــي «ســند» علــى إطــار قانونــي
مرجعــي واســع ،فهــي تأخــذ بالحســبان القوانيــن الوطنيــة
النافــذة فــي الــدول العربيــة بشــكل عــام؛ وتتلقــي
الشــبكة الشــكاوى أو تتابــع وســائل اإلعــام فــي الــدول
المســتهدفة مــن اجــل الوصــول إلــى معلومــات عــن
االنتهــاك؛ وتقييــم تلــك المعلومــات للتأكــد مــن ســامتها
وجديتهــا.
بالنســبة إلــى القوانيــن الوطنيــة كمرجعيــة فــي فحــص
الحــاالت وتحليلهــا ،فيمكــن القــول بــأن القوانيــن التــي
جــرى أخذهــا بالحســبان هــي القوانيــن النافــذة فــي الــدول
المســتهدفة والتــي تنظــم اإلعــام المرئي ،والمســموع،
والمطبــوع واإللكترونــي باإلضافــة إلــى قوانيــن
العقوبــات والدســاتير الوطنيــة لتلــك البلــدان ،والقوانيــن
الناظمــة للحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات.
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علــى أنــه البــد مــن اإلشــارة إلــى أن المرجعيــة األولــى فــي
الحكــم علــى الحالــة تكــون لاللتزامــات الدوليــة ذات الصلــة
بالحريــات اإلعالميــة وحقــوق اإلنســان ،وذلــك ألن هــذه
االلتزامــات تعــد بمثابــة حــد أدنــى مــن الحمايــة ال يجــوز النــزول
عنــه أو االنتقــاص منــه فــي النظــم القانونيــة الوطنيــة .وهــي
تســمو بموجــب القانــون الدولــي على القوانيــن الوطنية ،وال
يجــوز للــدول أن تتحلــل منهــا أو تمتنــع عــن احترامهــا وضمانهــا
بســبب مخالفتهــا لقوانينهــا الوطنيــة .بــل يتعيــن عليهــا أن
تتخــذ جميــع اإلجــراءات والتدابيــر التشــريعية ،واإلداريــة،
والقضائيــة وغيرهــا مــن أجــل المواءمة بيــن التزاماتها الناشــئة
عــن االتفاقيــات المذكــورة وأوضاعهــا الوطنية .كمــا أن مراجعة
أوضــاع الحريــات اإلعالميــة وحقــوق اإلعالمييــن فــي أجهــزة
األمــم المتحــدة المعنيــة بحقــوق اإلنســان ،وفــي إطــار عمــل
المنظمــات غيــر الحكوميــة العاملــة فــي مجــال حريــة اإلعــام
أو حقــوق اإلنســان تتخــذ مــن المعاييــر الدوليــة أساسـ ًـا فــي
هــذه المراجعــة ،وفــي تقييــم واقــع الحقــوق والحريــات فيهــا.
وكمــا ســبق وان ذكرنــا فــإن شــبكة المدافعيــن عــن حريــة
اإلعــام فــي العالــم العربــي «ســند» تعتمــد علــى العهــد
الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية ،اتفاقيــة
األمــم المتحــدة لمناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب
المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو المهينــة،
واتفاقيــة القضــاء علــى كافــة أشــكال التمييــز العنصــري،
واإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان ،ومــا صــدر عــن مجلــس
حقــوق اإلنســان ومقــرر األمــم المتحــدة الخــاص بحريــة الــرأي
والتعبيــر مــن توصيــات تتعلــق بالحريــات اإلعالميــة بوجــه عــام،
وفــي البلــدان العربيــة بوجــه خــاص ؛ كأســاس وإطــار مرجعــي
لعملهــا وأنشــطتها فــي مجــال رصــد الحريــات اإلعالميــة
وتوثيقهــا وتلــك االتفاقيــات والمبــادئ تشــكل بمجموعهــا
وحــدة متكاملــة مــن المعاييــر التــي ال مفــر مــن احترامهــا
وحمايتهــا لتعزيــز الحريــات اإلعالميــة.
المبحث الثاني

الصعوبات والتحديات

تتصــف عمليــة رصــد انتهــاكات الحريــات اإلعالميــة وحقــوق
اإلعالمييــن بانهــا عمليــة معقــدة ومركبــة ،وهــي تحتــاج
إلــى الكثيــر مــن العنــاء؛ وبالــذات بالنســبة إلــى جمــع األدلــة
والتحقــق مــن وقــوع االنتهــاكات .فهــي عمليــة تواجــه فــي
حــاالت كثيــرة صعوبــات وعراقيــل وتحديــات ســواء بالنظــر إلــى
االوضــاع السياســية أو القانونيــة المضطربــة فــي البــاد
العربيــة .ويشــكل إخفــاق التحــول الديمقراطــي فــي عــدد
مــن الــدول العربيــة وعــودة الفاعليــن الســابقين للحكــم فــي
بعــض مــن هــذه الــدول تحــدي مهــم وصعــب ليــس فقــط فــي
جمــع معلومــات عــن انتهــاكات حقــوق اإلعالمييــن ولكــن حــول
المحافظــة علــى القــدر الضئيــل الــذي كان قــد تحقــق فــي
هــذا المجــال فــي الماضــي .ويمكــن اجمــال الصعوبــات التــي
واجهــت العمــل فــي هــذا التقريــر فيمــا يلــي.
 .1التراجــع فــي واقــع الحريــات وحقــوق اإلنســان بصــورة عامــة
فــي ســائر الــدول العربيــة.
مــن أبــرز الصعوبــات التــي واجهــت شــبكة «ســند» فــي رصــد
انتهــاكات الحريــات اإلعالميــة هــي حقيقــة العمــل علــى رصــد
هــذه االنتهــاكات فــي ظــل تراجــع واضــح للحريــات والحقــوق
بوجــه عــام ،وللحريــات اإلعالميــة بوجــه خــاص .فقــد شــهد
عــام  2018تراجعــا ملحوظــا علــى مســتوى احتــرام البلــدان
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العربيــة وحمايتهــا للحقــوق والحريــات اإلنســانية بمــا فيهــا
حريــة اإلعــام .فهــذه الحالــة ســتجعل مــن عمليــة الرصــد
غيــر يســيرة ألن اإلعالمييــن سيخشــون مــن الكشــف عــن
المشــكالت التــي تعرضــوا لهــا ،كمــا أن الســلطات العامــة
لــن توفــر الهامــش المطلــوب للقيــام بمثــل هــذا العمــل.
ومــن مظاهــر هــذا التراجــع وانعكاســه علــى عمليــة رصــد
انتهــاكات الحريــات اإلعالميــة أن اإلعالمييــن باتــوا كذلــك
يخشــون مــن عمليــة الرصــد ذاتهــا العتقادهــم أن الظــروف
الســائدة فــي بلدانهــم ليســت مناســبة لضمــان ســبل آمنــة
تكفــل ســامتهم البدنيــة عنــد الكشــف عــن المشــكلة التــي
تعرضــوا لهــا مــن خــال عمليــة الرصــد.
 .2فشــل بعــض الــدول العربيــة وإخفاقهــا فــي إدارة شــؤون
الدولــة وتوفيــر األمن.
ممــا ال شــك فيــه أن الســنوات األخيــرة كشــفت عــن فشــل
بعــض الــدول العربيــة فــي إدارة الشــؤون العامــة فيهــا
وفــرض حكــم القانــون واألمــن .وقــد انعكســت هــذه الحالــة
بصــورة جليــة علــى واقــع الحريــات اإلعالميــة وعمليــة رصــد
االنتهــاكات الواقعــة عليهــا .البيئة األنســب للقيــام بعمليات
رصــد انتهــاكات الحقــوق اإلنســانية والحريــات العامــة
هــي البيئــة التــي تكــون فيهــا الدولــة حاضــرة وضامنــة
لحكــم القانــون واألمــن داخلهــا .أمــا عندمــا تكــون الدولــة
مخفقــة وغيــر قــادرة علــى ذلــك ،فــإن التوصــل إلــى الجنــاة
والجهــات المتورطــة باالنتهــاكات يكــون أمــرا أكثــر صعوبــة.
عــاوة علــى أن اإلعالمييــن فــي ظــل هــذه الظــروف
يفقــدون الرغبــة فــي اإلفصــاح والكشــف .وتشــكل ليبيــا
أبــرز األمثلــة المرتبطــة بهــذه الصعوبــة؛ فقــد ادي فشــل
الدولــة وإخفاقهــا فــي إدارة الشــؤون العامــة وضمــان
األمــن إلــى ارتــكاب الكثيــر مــن االنتهــاكات مــن جهــات غيــر
معروفــة ،وتنوعــت االنتهــاكات التــي ارتكبتهــا جماعــات
مســلحة وقبليــة وأشــخاص لهــم نفــوذ قبلــي أو سياســي
أو اقتصــادي .ولكــن الوصــول للمعلومــات المتعلقــة بهــذه
الحــاالت ،واالتصــال بالشــهود وجمــع األدلــة ال يكــون ســهال
وال يســرا بســبب عــدم وجــود بيئــة آمنــة تتيــح للراصــد القيام
بهــا .فاألمــن غيــر متحقــق والدولــة غيــر قــادرة علــى توفيــر
حــد أدنــى مــن االســتقرار الــازم لتعزيــز عمليــة الرصــد
وتســهيل مهماتهــا مــن قبــل الراصديــن.
 .3األسلوب الذي يستخدم في ارتكاب االنتهاك.
يشــكل اســلوب القيــام باالنتهــاك فــي بعــض االحيــان
صعوبــة فــي عمليــه رصــده .فقــد يتعــذر فــي عــدد
مــن الحــاالت جمــع األدلــة بســبب الكيفيــة أو األســلوب
المســتخدمين فــي ارتــكاب االنتهــاك ،فقــد يتعــرض
الصحفــي إلــى اتصــال هاتفــي مــن قبــل األجهــزة األمنيــة
علــى ســبيل المثــال تهــدده فيــه إن أقــدم علــى القيــام
بعمــل مــا أو بتحقيــق صحفــي معيــن ،بحيــث يكــون إثبــات
وقــوع التهديــد عسـ ً
ـيرا ألن األجهــزة األمنيــة تتمتــع بســيطرة
علــى شــبكة االتصــاالت وتســتطيع أن تفــرض قيـ ً
ـودا فنيــة
تمنــع مــن معرفــة الخطــوط الهاتفيــة المســتخدمة فــي
عمليــة التهديــد .ورغــم هــذه الصعوبــة ،فــإن اللجــوء إلــى
الخبــرة الفنيــة مــن شــأنه أن يدلــل علــى أن مصــدر التهديــد
خطــوط خاصــة أو مغلقــة أو محميــة بصــورة ال تســمح للغيــر
الوقــوف علــى حقيقتهــا ،األمــر الــذي يشــير إلــى أنهــا
خاضعــة لســيطرة جهــات رســمية أو أمنيــة.
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ً
كثيــرا بالنســبة ألنمــاط محــددة،
وقــد عانــى برنامــج «عيــن»
وبالــذات االنتهــاكات الجســيمة التــي تقــع علــى اإلعالمييــن
بمناســبة قيامهــم بتغطيــة االعتصامــات والمســيرات فــي
البلــدان العربيــة .لقــد تبيــن لبرنامــج «عيــن» فــي معــرض
قيامــه برصــد انتهــاكات الحريــات اإلعالميــة ،أن هنــاك أسـ ً
ـلوبا
ً
ً
وشــائعا تســتخدمه األجهــزة األمنيــة فــي اعتدائهــا
مشــتركا
علــى اإلعالمييــن الذيــن يقومــون بتغطيــة المســيرات
واالعتصامــات ،حيــث يتعــرض هــؤالء للضــرب ،ولالعتــداءات
البدنيــة واللفظيــة المختلفــة ،ولتكســير كاميراتهــم ومنعهــم
مــن التغطيــة مــن قبل أفراد تابعين لألجهــزة األمنية مجهولي
الهويــة وال يحملــون مــا يــدل علــى أســمائهم وشــخصياتهم،
مــا يجعــل إمكانيــة التعــرف شــبه مســتحيلة ،خاصــة وأن
ً
كثيــرا هــذه النمطيــة مــن
أعدادهــم بالمئــات ،وقــد تعــددت
االنتهــاكات .ومــا يزيــد األمــر تعقيـ ً
ـدا هــو أن األجهــزة األمنيــة
ال تبــادر إلــى إجــراء تحقيــق فــي هــذه االنتهــاكات وال النيابــة
العامــة  /االدعــاء العــام يبــادر هــو إلــى ذلــك حتــى فــي ظــل
وجــود شــكاوى .واألمــر ذاتــه يقــال بالنســبة لحــاالت حجــب
المواقــع اإللكترونيــة أو الرقابــة المســبقة التــي يمارســها
رؤســاء التحريــر .وعلــى أي حــال ،فــإن الصعوبــات المحيطــة
بإثبــات وقــوع االنتهــاك فــي مثــل هــذه الحــاالت يجــب أن
ً
عائقــا بالنســبة لإلعالمييــن يحــول دون قيامهــم
ال تشــكل
باإلبــاغ عــن مــا يتعرضــون لــه مــن انتهــاكات ألن عمليــات
تقصــي الحقائــق وجمــع األدلــة المســتندة إلــى منهجيــات
حقــوق اإلنســان قــد تذلــل بعــض مــن هــذه الصعوبــات.
 .4االنتهاكات المتعلقة بإساءة استخدام القانون
والمالحقات الجزائية.
مــن الصعوبــات والتحديــات األخــرى التــي واجههــا برنامــج
«عيــن» وتكــررت بصــورة أكثــر اتســاعا وتأثيــرا ،وجــود عــدد ال
يســتهان بــه نســبيا مــن الحــاالت المرصــودة فــي عــدد مــن
البلــدان العربيــة ،التــي تنطــوي علــى انتهــاكات ولكنهــا إذا
مــا جــرى فحصهــا وتحليلهــا فــي ضــوء القوانيــن الوطنيــة
ً
انتهــاكا ألن الســلطات العامــة تكــون قــد
النافــذة ال تعــد
اتخــذت بحــق اإلعالمــي عـ ً
ـددا مــن اإلجــراءات والتدابيــر التــي
تعــد شــرعية وقانونيــة فــي ضــوء القوانيــن المعمــول بهــا
ً
ً
انتهــاكا للحريــات اإلعالميــة ولحقــوق
وطنيــا ولكنهــا تشــكل
اإلعالمييــن فــي ضــوء المعاييــر الدوليــة للحريــات اإلعالميــة
وحقــوق اإلنســان .وبمعنــى آخــر ،يكــون التشــريع الوطنــي
ذاتــه فــي هــذه الحــاالت هــو مصــدر االنتهــاك ،وبالنتيجــة فــإن
ً
انتهــاكا للحريــات
تطبيــق هــذا التشــريع والعمــل بــه يشــكل
اإلعالميــة وحقوقهــم .ومــن بيــن أبــرز األمثلــة الحــاالت التــي
رصدهــا برنامــج «عيــن» التــي تنــدرج ضمــن هــذا النمــط
مــن التحديــات والصعوبــات ،إحالــة عــدد مــن اإلعالمييــن
مصــر وتونــس واليمــن إلــى القضــاء الجنائــي ،وفــي األردن
إلــى محكمــة أمــن الدولــة ،لمحاكمتهــم عــن جرائــم بموجــب
قانــون العقوبــات ،ويعاقــب عليهــا بالحبــس ،وذلــك بســبب
مــواد إعالميــة قامــوا وبنشــرها ،إذ يتــم اتهامهــم بارتــكاب
بجرائــم مختلفــة واردة فــي قوانيــن العقوبــات وليــس فــي
القوانيــن الناظمــة للعمــل اإلعالمــي .وقــد تعاملــت الشــبكة
مــع هــذه الحــاالت علــى أســاس المعاييــر الدوليــة الخاصــة
بالحريــات اإلعالميــة وبحقــوق اإلنســان وليــس علــى أســاس
التشــريعات والقوانيــن النافــذة .أمــا ســبب الصعوبــة فــي
كال مــن ســلطات
مثــل هــذه الحــاالت ،فيتمثــل فــي أن ً
الدولــة واإلعالمييــن يعتقــد أن مــا ارتكــب مــن أفعــال ليســت
انتهــاكات ،وأنهــا مــن بــاب العمــل بالقانــون وتطبيقــه .ورغــم
أن اإلعالمييــن فــي بعــض الحــاالت التــي يحالــون فيهــا إلــى

محاكــم خاصــة أو قضاتها ليســوا مســتقلين ،باتوا مدركين
بأنهــا تشــكل خرقـ ًـا لحرياتهــم اإلعالميــة إال أن هناك حاالت
مازالــوا غيــر مدركيــن النطوائهــا علــى انتهــاكات لحرياتهــم
اإلعالميــة .وفــي األحــوال كلهــا ،فــإن الســلطات العامــة
مــا زالــت تعتقــد فــي أنهــا تطبــق القانــون النافــذ وبــأن
ســلوكها صحيــح ،وقانونــي وال ينطــوي علــى انتهــاك
بحــق اإلعــام واإلعالمييــن.
 .5تعريف الصحفي واإلعالمي ...كيف يتم تحديده.
هــذا التقريــر يهــدف إلــى قيــاس مســتوي االنتهــاكات
التــي تصيــب الحريــات اإلعالميــة فــي الــدول العربيــة؛
وهــو بالتالــي يحتــاج إلــى ان يوضــح مــن هــو اإلعالمــي
أو الصحفــي الــذي ســيتم رصــد االنتهــاكات التــي يتعــرض
لهــا  .وفقــا لتعريــف مســتقر عليــه فــإن «الصحفــي هــو
الشــخص الــذي يمــارس مهنــة ةــفاحصلا إمــا منطوقــة أو
مكتوبــة ،وعمــل الصحفــي هــو جمــع رــشنو المعلومــات
عــن األحــداث الراهنــة ،واالتجاهــات وقضايــا النــاس وعمــل
ريبورتاجــات ،كمــا أن مهنــة الصحفــي هــي إعــداد تقاريــر
إلذاعتهــا أو نشــرها فــي وســائل اإلعــام المختلفــة مثــل
فــحصلا نوــيزفلتلاو ةــعاذإلاو تاــجملاو» .14وعلــي
العكــس مــن تعريــف الصحفــي يعتبــر تعريــف اإلعالمــي
مــن الموضوعــات الجدليــة فــي كل مــكان فــي العالــم ،اذ
ان هنــاك مــن يعتقــد أن وجــود تعريــف لإلعالمــي يقيــد
المهنــة ويقيــد تطورهــا؛ كمــا ان هنــاك مــن يعتقــد ان
وضــع تعريــف لإلعالمــي هــو قيــد علــى حريــة التعبيــر
وحريــة اإلعــام وبالتالــي يســتخدم كإطــار للتضييــق علــى
تلــك الحريــة؛ خاصــه عندمــا يرتبــط وصــف الشــخص بكونــه
اعالميــا أو صحفيــا بضــرورة الحصــول علــى تصريــح مــن
الدولــة بذلــك .ويــرى اخريــن ان اإلعالمــي ال يشــترط فيــه
ان يحصــل علــى شــهادة فــي اإلعــام ويدللــون علــى ذلك
بــان اغلــب اإلعالمييــن الكبــار غيــر حاصليــن علــى شــهادات
فــي تخصــص اإلعــام الــذي يعتبــر فــي عرفهــم شــغف
وموهبــه يمكــن صقلهــا بالدراســة فيمــا بعــد بعيــدا عــن
الشــهادات الجامعيــة.
فيمــا يخــص المدونــون فإنــه علــى الرغــم مــن اهميــه
التدويــن وضرورتــه اال ان المدونيــن الزالــوا محــل شــك
وال تعتبرهــم اغلــب التشــريعات العربيــة إعالمييــن .ويــري
البعــض ان عــدم االعتــراف بالمدونيــن كإعالمييــن انهــم
ال يتقيــدون بمواثيــق الشــرف الصحفيــة ومــن بينهــا
نقــل االخبــار بصــدق ودون تحيــز وألنــه مــن الصعــب
مالحقتهــم حــال خطئهــم ولــو بالتعويــض المدنــي؛ بينمــا
وســائل اإلعــام المحترفــة تتحمــل مســئوليتها القانونيــة
واألخالقيــة واألدبيــة .كمــا ان هنــاك التزامــا ادبيــا بتحــري
الحقيقــة امــام الجمهــور وهــو مــا ال يتقيــد بــه المدونــون.
وعلــى الرغــم مــن ان القوانيــن العربيــة بشــكل عــام ال
تعتــرف بالمدونيــن كصحفييــن إال انهــا تتعامــل مــع المــادة
التــي يبثونهــا كمــواد صحفيــه ويوقــع عليهــم فــي الغالــب
العقــاب نفســه الــذي يوقــع علــى اإلعالمييــن المحترفيــن.
ويعــرف مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن اإلعالمــي بانــه
«كل مــن يقــدم معلومــات بشــكل منتظــم للجمهــور
ً
ناظمــا لــه» .وهــو
ويقبــل بالمعاييــر المهنيــة اإلعالميــة
تعريــف يتفــق مــع التعريــف الــذي يعتنقــه واضعــوا هــذا
التقريــر ويتفــق ايضــا مــع التعريفــات الدوليــة لإلعالمــي.
ووفقــا لهــذا التقريــر ومــا اعتمــده مركــز حمايــة وحريــة
 14لمعلومــات اكبــر عــن الكلمــة وتاريخهــا /http://ar.wikipedia.org/wiki
صحفــي
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الصحفييــن فــإن الصحفــي أو اإلعالمــي هــو كل مــن يقــدم
معلومــات منتظمــة إلــى الجمهــور ويقبــل بالمعاييــر المهنيــة
المنظمــة للعمــل اإلعالمــي الصحفــي وبمواثيــق الشــرف
المهنيــة وبأصــول المهنــة وضوابطهــا؛ بصــرف النظــر عــن
وســيله النشــر ودوافــع النشــر واســبابه وبصــرف النظــر ايضــا
عمــا إذ كان الشــخص يعتبــر ان تقديــم المعلومــات إلــى
الجمهــور مهنــه لــه أو انــه يمــارس إلــى جانبهــا مهــن أخــرى
وفــي ظننــا ان هــذا التعريــف يوســع مــن نطــاق الحمايــة التــي
يجــب ان يتــم اســباغها علــى اإلعالمييــن بشــكل عــام ويمنــع
تحكــم الســلطات التنفيذيــة فــي منــح صفــه اإلعالمــي أو
منعهــا عــن الشــخص؛ كمــا ينهــي تحكــم االحتــكار النقابــي فــي
منــح صفــه اإلعالمــي.
 .6دول الصمــت ...إلــى أي حــد يســتفيد المنتهكــون مــن
اغــاق المجــال العــام.
مــن أهــم التحديــات التــي يواجههــا فريــق عمــل التقريــر منــذ
اإلصــدار األول وحتــى هــذا االصــدار هــو تحــدي الحصــول
علــى معلومــات ذات مصداقيــه مــن بعــض الــدول العربيــة
التــي يشــملها التقريــر حــول االنتهــاكات التــي تســتهدف
اإلعالمييــن فيهــا .مــن المعــروف ان بعــض الــدول العربيــة
تعيــش فــي الظــام أو الصمــت إن جــازت التســمية؛ وهــو مــا
يعنــي انــه مــن الصعــب بــل مــن المســتحيل احيانــا الحصــول
علــى معلومــات ذات مصداقيــه حــول وجــود أو عــدم وجــود
انتهــاكات لحقــوق اإلعالمييــن أو لحريــات التعبيــر؛ ونطلــق
علــى تلــك الــدول في التقرير تعبيــر «دول الصمت» .15ودول
الصمــت هــذه ال توجــد بهــا فــي الغالــب دســاتير أو مجالــس
شــعبيه منتخبــه انتخابــا ديمقراطيــا أو شــبه ديمقراطــي ولكــن
المجالــس الموجــودة فيهــا يتــم شــغل مقاعدهــا بالتعييــن
وهــي فــي اغلبهــا ذات صفــه استشــارية .وال تعــرف تلــك
الــدول اي نــوع مــن انــواع التنظيمــات المدنيــة كالنقابــات
أو الجمعيــات األهليــة أو روابــط المتضرريــن؛ أو روابــط
الضحايــا؛ وحتــى ان وجــدت فــي تلــك الــدول بعــض مــن
تلــك االشــكال فإنهــا تكــون اشــكاال ضعيفــة وكرتونيــه تابعــه
للســلطة التنفيذيــة ومجــرد ذراع لهــا .ايضــا فإنــه فــي اغلــب
دول الصمــت ال توجــد مســائله أو شــفافية فالميزانيــات يتــم
انفاقهــا فــي غيــاب الرقابــة الشــعبية عليهــا؛ كمــا ان هنــاك
نــوع مــن التماهــي بيــن شــخص الحاكــم وبيــن الدولــة .القضــاء
فــي تلــك الــدول غيــر مســتقل علــى اي نحــو فهــي دول ال
تعــرف القضــاة المســتقلين وخاصــة عنــد النظــر فــي القضايــا
السياســية واألمنيــة وقضايــا اإلعــام وبالتالــي ال يوجــد بهــا
القضــاء المســتقل .ورغــم ان كارثــه غيــاب اســتقالل الســلطة
القضائيــة تشــمل دول عربيــه كثيــره اال انهــا فــي دول الصمت
تكــون أكثــر وضوحــا واشــد تأثيــرا .اغلــب دول الصمــت ال توجــد
بهــا مؤسســات اعالميــه مســتقله ولكــن الدولــة تنشــئ
المؤسســات اإلعالميــة ،وتديرهــا نيابــة عنهــا نخبــه مرتبطــة
بهــا .كمــا ينقســم الكــوادر اإلعالميــة فيهــا إلــى قســمين
القســم األول يكــون مــن العمالــة الوافــدة التــي ال ترغــب
فــي التــورط فــي ايــه مشــكالت ســواء مــع صاحــب العمــل
الــذي يســتطيع انهــاء عقدهــا أو مــع الدولــة نفســها التــي
يمكــن لهــا التنكيــل بــه دون ان يتمتــع بأيــة حمايــة مجتمعيــه
أو قانونيــه .والقســم الثانــي يكــون مــن اإلعالمييــن التابعيــن
للحــزب أو المجموعــات المســيطرة علــى الحكــم والتــي ترتبــط
معــه بمصالــح تجعــل مــن الصعــب عليهــا التصــدي لمحــاوالت
التنكيــل باإلعــام أو اإلعالمييــن أو اعــان ايــه معلومــات
 15تشــمل “دول الصمــت” االمــارات العربيــة المتحــدة وســلطنه عمــان وقطــر والمملكة
العربيــة الســعودية ويمكــن ايضــا اعتبــار ســوريا وليبيــا حاليــا مــن دول الصمــت.
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بشــأن هــذا االمــور .مــن المهــم اإلشــارة ايضــا إلــى انــه فــي
دول الصمــت يكــون مــن الطبيعــي ان تطلــب الســلطة مــن
اإلعالمــي حــذف خبــر أو اعــاده النظــر فــي برنامــج تلفزيونــي
أو حتــى منــع اعالمــي مــن الظهــور علــى الشاشــة؛ وهــو
امــر يجعــل مــن االنتهــاكات الخطيــرة امــور عاديــه فــي نظــر
العامليــن فــي حقــل اإلعــام هنــاك ،ألن الرقابــة المســبقة
أمــر اعتيــادي فــي مؤسســات إعالميــة غيــر مســتقلة .ان
دول مثــل المملكــة العربيــة الســعودية واالمــارات وقطــر
والبحريــن وســلطنه عمــان علــى ســبيل المثــال ال يوجــد بهــا
منظمــات غيــر حكوميــة قويــة وال احــزاب سياســية وحريــات
التعبيــر فيهــا محــدودة للغايــة االمــر الــذي يمنــع فعليــا مــن
نقــل معلومــات موثقــة حــول اي انتهــاكات تحــدث فيهــا.
فضــا عــن صرامــة التعامــل مــع مــن يتقدمــون بمعلومــات
حــول االنتهــاكات فــي تلــك البلــدان االمــر الــذي مــا يــؤدي
إلــى تضاعــف عــدد الضحايــا دون ان يســاهم فــي زيــادة
تدفــق المعلومــات .علــى ان االهــم هــو بعــض حكومــات
دول الصمــت تقــوم بتعقيــم المنــاخ اإلعالمــي بنفــي
المعارضيــن ومنعهــم مــن الكتابــة فــا يبقــي اال المنافقيــن
أو المؤيديــن وبالتالــي ال تكــون هنــاك انتهــاكات بحقهــم.
باإلضافــة إلــى ذلــك فــإن الدول التي مــرت بمراحل متقدمة
فــي طريــق التمــزق االجتماعــي مثــل ســوريا واليمــن وليبيــا
مثــا لــم يعــد باإلمــكان التحقــق مــن صحــة مــا يــرد منهــا مــن
معلومــات ففــي تلــك الــدول ينقســم اإلعالميــون وحتــى
المجتمــع المدنــي إلــى فريقيــن فريــق يلتــف حــول الحاكــم
وفريــق يذهــب فــي اتجــاه معارضيــه وفــي الحاليــن فــإن
المعلومــات التــي تخــرج منهمــا تتســم بالتحيــز وفــي بعــض
االحيــان بالتدليــس .باإلضافــة إلــى كل ذلــك فــإن عائــق اللغة
قــد منــع فريــق اعــداد التقريــر مــن الحصــول علــى معلومــات
مــن بعــض الــدول العربيــة التــي تنطــق فــي الحقيقــة بلغــه
غيــر العربيــة وهــو مــا ادي إلــى شــح المعلومــات الــواردة
منهــا كجيبوتــي وربمــا الصومــال وجــزر القمــر .ان كل مــا
ســبق يؤكــد علــى حقيقــه انــه كلمــا توســعت المعلومــات
المنقولــة عــن االنتهــاكات اإلعالميــة فــي بلــد «مــا» فــإن
ذلــك معنــاه فــي الغالــب ان ذلــك البلــد يتمتــع بصحافــة
ً
نســبيا وحيويــة ونشــطه و/أو وســائل نقــل
مســتقلة
معلومــات محايــده ومتعــددة و/أو مجتمــع مدنــي قــوي أو
فــي حالــه معقولــه مــن القــوه و/أو إعالمييــن قادريــن علــى
الشــكوى دون خــوف مــن بطــش مــن قامــوا باالنتهــاكات؛
أو علــى االقــل اهتــم المجتمــع الدولــي بتقصــي احــوال
الحريــات فيــه نتيجــة حــدث مهــم طــرأ أو انتهــاكات قويــة ال
يمكــن التغطيــة عليهــا تــم كشــفها ويحــدث هــذا فــي الغالــب
نتيجــة هــرب بعــض اإلعالمييــن أو النشــطاء الحقوقييــن أو
السياســيين إلــى الخــارج واســتخدام عالقاتهــم فــي الداخــل
للحصــول علــى المعلومــات ونشــرها عبــر وســائط دوليــة.
ومــن هــذا المنطلــق يمكــن فهــم لمــاذا تظهــر انتهــاكات
حقــوق االنســان علــى اســتحياء فــي هــذا التقريــر ولمــاذا
أصبــح الحريــات المدنيــة فــي الســعودية مطلبـ ًـا دوليـ ًـا وربمــا
حتــى مــن الحكومــة ذاتهــا ،نتيجــة "االصالحــات" التــي
يمارســها ولــي العهــد محمــد بــن ســلمان.
علــى الرغــم مــن أن االنتهــاكات للحريــات وحقــوق االنســان
تظــل انتهــاكات أيــا مــا كان شــكل نظــام الحكــم أو سياســاته
اال أن عــدم وجــود معلومــات عــن االنتهــاكات بشــكل عــام
فــي بعــض الــدول أو محدوديــة هــذه المعلومــات ليــس
معنــاه انهــا دول خاليــة مــن االنتهــاكات ولكــن معنــاه قــد
يكــون أنهــا دول ال تســمح لضــوء النهــار ان يشــق عتمــه
ليلهــا السياســي الطويــل.
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الفصل الثاني

البيئة السياسية التي يتحرك فيها اإلعالم العربي 2018
يناقــش هــذا الفصــل فــي عجالــه البيئــة السياســية فــي العالــم
العربــي وتأثيراتهــا علــى حريــات اإلعــام؛ وهــو يعــرض وبســرعة
للوضــع العــام للحقــوق والحريــات فــي العالــم العربــي باعتبــار
انــه ال يمكــن لإلعــام ان يمضــي ويعمــل اال فــي منــاخ مواتــي
أو علــى االقــل غيــر معــادي؛ ولكنــه يعــرض بشــكل أكثــر تفصيــا
لوضــع القضــاء فــي بــاد العــرب باعتبــار ان القضــاء المســتقر
والمســتقل هــو الحصــن االهــم لحمايــة الحقــوق والحريــات
بشــكل عــام وحقــوق اإلعالمييــن بشــكل خــاص.
المبحث األول

الوضع العام للحقوق والحريات في البالد العربية وتأثيراته
على الحريات اإلعالمية

كأعــوام ســابقه اســتمرت اوضــاع الحقــوق والحريــات فــي العالــم
العربــي بالتراجــع؛ وكأعــوام ســابقة اســتمرت النزاعــات اإلقليميــة
تمــزق هــذا االقليــم إلــى درجــه مفزعــه .ورغم تراجع خطر تأســيس
دويــات تقــوم علــى افــكار دينيــه متشــددة وتعتمــد االرهــاب
وســيله لنشــر تلــك االفــكار؛ والــذي كان قــد بــدأ فــي العــراق
وامتــد إلــى ســوريا؛ اال ان ذلــك لــم يقلــل اعــداد ضحايــا حقــوق
االنســان والذيــن ظلــوا ينزفــون بفعــل الصراعــات المســلحة
التــي اندلعــت فــي االقليــم أو بفعــل قيــام بعــض المســتبدين
بإحــكام ســيطرتهم علــى مفاتيــح الحكــم فــي بلدانهــم.
ومثــا ظلــت ســوريا مسـ ً
ـرحا لنزاعــات مســلحه بيــن نظــام الرئيس
بشــار االســد وعــدد مــن الجماعــات المســلحة والدينية المتشــددة
ـا عــن فصائــل مدنيــة ضعيفــة؛ كمــا ان اندحار تنظيــم الدولة
فضـ ً
اإلســامية فــي العــراق صحبــه موجــات مــن التطهيــر قامــت بهــا
الحكومــة العراقيــة وجرفــت امامهــا المدنييــن مــن بقايــا تنظيــم
الدولــة والتــي تركهــم المقاتلــون وفــروا؛ وفــي اليمــن تتعــرض
البــاد إلــى كــوارث انســانيه متتابعــة بعضهــا بفعــل العمليــات
العســكرية للتحالــف العربــي الــذي تقــوده الســعودية وبعضهــا
نتيجــة تمتــرس جماعــه انصــار اللــه  -التــي اســتولت علــى الحكــم
فــي اليمــن وطــردت الحكومــة الشــرعية .وفــي ليبيــا يدفــع
ً
أثمانــا باهظــة نتيجــة الخــاف بيــن قــوات المشــير
المدنييــن
خليفــه حفتــر الــذي يتخــذ مــن بنــي غــازي مقــر لــه وبيــن قــوات
حكومــة الوفــاق الوطنــي المعتــرف بهــا دوليــا والتــي تتخــذ مــن
طرابلــس مقــر للحكــم .ومــن ناحيــة أخــرى تزايــدت انتهــاكات
حقــوق االنســان – وعلــي رأســها حريــة الــرأي والفكــر والتعبيــر
والحريــات اإلعالميــة – فــي البــاد العربيــة؛ كمــا تزايــدت حمــات
التضييــق علــى المجتمــع المدنــي والنشــطاء المدنييــن خاصــه
فــي الســعودية واالمــارات والبحريــن؛ اضافــه إلــى تزايــد حــاالت
االعتقــال التعســفي وصــوال إلــى االخفــاء الســري والقتــل
العمــد .وفــي كثيــر مــن البلــدان العربيــة تســتخدم الســلطات
قوانيــن مكافحــة االرهــاب والقوانيــن المتعلقــة باألمــن مــن اجــل
مكافحــه “حقــوق االنســان والنيــل منهــا“.
حريــة التعبيــر والحريــات اإلعالميــة ال تنفصــل عــن اوضــاع
حقــوق االنســان فــي المنطقــة العربيــة وفــي منطقــه تبــدو
غيــر مســتقرة ،وال يهتــم حــكام الــدول المســتقرة فيهــا بالحقــوق
والحريــات ال يمكــن ان تضمــن ايــه حقــوق لإلعالمييــن .ببســاطه
نظــره عامــه علــى خريطــة الــدول العربيــة أو علــى موقــع
بلدانهــا فــي المؤشــرات المختلفــة الخاصــة بحقــوق االنســان،
أو اســتقالل القضــاء يجعلنــا نــدرك ان الحديــث عــن حقــوق
اإلعالمييــن أو انتهاكهــا تــرف فــي بلــدان يجــري فيهــا بانتظــام
انتهــاك حقــوق االنســان.
تونــس والتــي تعتبــر اول دول الربيــع العربــي وقصــة النجــاح
األساســية فيــه ،ورغــم التحــول الديمقراطــي الجــاد منــذ ثــورة
الياســمين واالنجــازات التــي تحققــت فــي ميــدان حريــة اإلعــام
المســتقل وتعدديتــه ،فــإن الحريــات العامــة تتعــرض إلــى بعــض
التضييــق .فقــد رفــض البرلمــان قــرار هيئــة الحقيقــة والكرامــة

تمديــد مــدة التكليــف الممنــوح لها ســبعة أشــهر حتى تتمكن
مــن اســتكمال تقريرهــا النهائــي رغــم الجــدل والــكالم حــول
آليــات عملهــا ومهنيتهــا وحيادهــا ،وإحالــة قضايــا انتهــاكات
حقــوق اإلنســان ،التــي وقعــت فــي الماضــي ،إلــى الدوائــر
الجنائيــة المتخصصــة .ومــع ذلــك قدمــت هيئــة الحقيقــة
والكرامــة تقريرهــا النهائــي إلــى الرئيــس ،وتضمــن التقريــر
مــا توصلــت إليــه هيئــة الحقيقــة والكرامــة مــن نتائــج تحققــت
منهــا ،وتحديــد األفــراد المســؤولين عــن انتهــاكات حقــوق
اإلنســان ،واالســباب الكامنــة وراء االنتهــاكات الجســيمة،
وتوصيــات لضمــان عــدم تكــرار مثــل هــذه االنتهــاكات.
وتطبــق تونــس حالــه الطــوارئ واتســم تطبيــق االجــراءات
المصاحبــة لتلــك الحالــة ببعــض التعســف واســتخدمت أوامــر
مراقبــة الحــدود المعروفــة باســم “األجــراء” لتقييــد الحــق
فــي حريــة تنقــل االفــراد؛ ســواء بمنعهــم مــن الســفر أو
تقييــد حركتهــم الداخليــة بطريقــه وصفتهــا منظمــه العفــو
الدوليــة ومنظمــات حقوقيــه بالتمييــز .ووفقــا للمنظمــات
الحقوقيــة الموثوقــة فــإن التعذيــب وغيــره مــن ضــروب
المعاملــة الســيئة للمحتجزيــن ،الزال يحــدث حيــث يحــال بيــن
شــكايات المتهميــن وبيــن الوصــول إلــى القضــاء وهــو مــا
يوفــر حمايــة للمنتهكيــن مــن عقــاب القانــون.
والزالــت حريــة التعبيــر والتظاهــر الســلميين محــل مالحقــه
مــن الدولــة؛ وتســتخدم قــوات األمــن ،فــي بعــض األحيــان،
القــوة المفرطــة عنــد حفــظ النظــام خــال االحتجاجــات
والقيــام بعمليــات إنفــاذ القانــون األخــرى .واســتخدمت
الشــرطة القــوة غيــر الضروريــة أو المفرطــة ضــد المتظاهرين
وتســربت معلومــات عــن حرمــان المتظاهريــن المقبــوض
عليهــم مــن االتصــال بمحاميــن .وعلــى الرغــم مــن ان عقوبــة
االعــدام الزالــت فــي القانــون التونســي وتصــدر المحاكــم
احــكام اعــدام اال ان اي مــن تلــك االحــكام لــم ينفــذ منــذ عــام
1991.
مصــر ثانــي دول الربيــع العربــي وأكبــر دولــة عربيــة مــن حيــث
عــدد الســكان تتراجــع الحقــوق والحريــات الفرديــة والجماعيــة
بشــكل مخيــف منــذ عــام  ،2013حيــث يتــم التضييــق علــى
عمــل المؤسســات المدنيــة ومنــع المدافعيــن عــن حقــوق
االنســان مــن الســفر ومالحقتهــم .واســتمرت اعمــال
محاكمــه قاضييــن رفيعــي المســتوي لمشــاركتهم فــي
مراجعــه مســودة قانــون لمناهضــه التعذيــب كانــت إحــدى
المؤسســات المدنيــة قــد عملــت عليــه وارســلته إلــى
رئيــس الجمهوريــة إلصــداره .فضــا عــن اســتخدام الســلطة
القضائيــة للحبــس االحتياطــي بشــكل مبالــغ فيــه ،ويخــرج عــن
االهــداف التــي مــن اجلــه تــم وضــع هــذا التدبيــر .وأصبــح
التوقيــف أو "الحبــس االحتياطــي" الــذي يمتــد إلــى ثالثــة
اعــوام فــي بعــض االحيــان نــوع مــن انــواع إنــزال العقــاب
دون محاكمــه علــى مــن تــري الحكومــة انهــم “يكــدرون الــرأي
العــام أو ينتقــدون ادائهــا بطريقــه تثيــر الســخرية “ .وأصبــح
االتهــام باالنضمــام إلــى جماعــه مؤسســه علــى خــاف
احــكام القانــون اتهامــا شــائعا دون توضيــح مــا هــي تلــك
الجماعــة وال كيفيــة انضمــام المتهــم لهــا؟ كمــا انتشــرت
حــاالت االخفــاء القســري واالحتجــاز غيــر القانوني؛ واســتمرت
الســلطات فــي اســتخدام أســلوب اإلخفــاء القســري ضــد
المنتقديــن ووصلــت فتــره اخفــاء البعــض إلــى مــا يزيــد
علــى  30يومــا .ووفقــا لمنظمــه العفــو الدوليــة وبيانــات
صــادره عــن وزاره الداخليــة المصريــة فــان مــا يزيــد عــن 164
شــخص قتلــوا فــي حــاالت تبــادل إطــاق النــار مــع قــوات
االمــن خــال عــام  2018واتهمــت الســلطات القضائيــة
بتصفيــة الحســاب مــع المختلفيــن سياســا .وصــدرت احــكام
االعــدام بالجملــة مــن المحاكــم وتــم تنفيــذ بعضهــا فعــا.
وقبيــل االنتخابــات الرئاســية المصريــة التــي جــرت خــال
عــام  2018واثنــاء مجرياتهــا تــم القبــض علــى العشــرات
مــن المعترضيــن مــن اتجاهــات سياســية مختلفــة ،كمــا تــم
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القبــض علــى بعــض السياســيين اللذيــن كانــوا يطمعــون فــي
منافســه الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي علــى مقعــد الرئاســة.
وصــدر قانــون الجرائــم اإللكترونيــة وقانــون اإلعــام وتــم البــدء
فــي تطبيقهــم ،وبمقتضاهــم اعطــي القانــون للمجلــس األعلى
لإلعــام ســلطه حجــب المواقــع؛ ومراقبــه الحســابات الخاصــة
علــى موقــع “فيــس بــوك” فيمــا إذا كان عــدد متابعيهــا يزيــد
علــى خمســه االالف متابــع .وحتــى قبــل صــدور هــذا القانــون
بلــغ مجمــوع عــدد المواقــع المحجوبــة فــي مصــر أكثــر مــن 500
موقــع إلكترونــي خــال الســنوات الماضيــة.
األردن اســتمرت فيهــا عمليــات االحتجــاز المتتاليــة والتوقيــف
واوامــر االعتقــال االداري .وتــم التصــدي أحيانـ ًـا لمظاهــرات خرجت
تطالــب باســتقالة حكومــة الرئيــس هانــي الملقــي؛ وعلــى الرغــم
مــن ذلــك فقــد تــم االســتجابة لمطالــب المتظاهريــن وأقيلــت
الحكومــة .وعلــى الرغــم مــن تمتــع االردن بنظام قضائي مســتقر
اال أن نظــام االدعــاء العــام الزال يحتــاج إلــى منحــه المزيــد مــن
االســتقالل .الزالــت االردن تقــوم بمراقبــه المطبوعــات الخارجيــة
وتمنــع توزيعهــا إن وجــدت أنهــا خالفــت القانــون ،والزالــت تقــوم
فــي بعــض الحــاالت بتوقيــف اإلعالمييــن والصحفييــن وترفــض
تكفيلهــم.
فــي الســعودية يتــم اغــاق أكثــر المنافــذ االمــر الــذي يــؤدي إلــى
خنــق حريــات التعبيــر والتضييــق علــى اآلراء الناقــدة والمخالفــة
والتضييــق علــى االصالحييــن والمدافعيــن عــن حقوق االنســان.
ويعتبــر االحتجــاز التعســفي ممارســه شــائعه وتقتــرن فــي
بعــض االحيــان بالتعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة الســيئة
التــي يعانــي منهــا المحتجزيــن خاصــة النتــزاع اعترافــات منهــم.
أشــار المقــرر الخــاص الســابق لألمــم المتحــدة المعنــي بتعزيــز
وحمايــة حقــوق االنســان أن القضــاة فــي هــذه المحاكمــات ال
يأخــذون ادعــاءات التعذيــب علــى محمــل الجــد .وخــال عــام 2018
صعــدت الســلطات الســعودية مــن تضييقهــا علــى كافــة أشــكال
المعارضــة .وتراقــب الســعودية االنترنــت وترفــض اي رأي
مخالــف واســتمر اعتقــال منتقــدي الحكومــة مــن تيــارات سياســية
متنوعــة واشــتد الحصــار والتضييــق علــى النشــطاء الحقوقييــن
وانتهــي إلــى اعتقــال عــدد مــن الناشــطات المدافعــات عــن
حريــة المــرأة؛ وظلــت المعتقــات قيــد االحتجــاز التعســفي مــع
تواتــر معلومــات عــن اســاءه المعاملــة .ويحاكــم الحقوقيــون فــي
الســعودية وفقــا لقانــون مكافحــه االرهــاب .وتقــول منظمــه
العفــو الدوليــة انــه عنــد نهايــة عــام  2018كان جميــع المدافعيــن
الســعوديين عــن حقــوق االنســان تقريبــا رهــن االحتجــاز أو
يقضــون عقوبــات فــي الســجن أو فــروا خــارج البــاد .واســتمر
قانــون الجرائــم االلكترونيــة فــي تجريــم االنتقــادات الموجهــة
لسياســة الحكومــة وممارســتها وكذلــك التعليــق علــى الشــئون
الجاريــة ولــم تســمح الســلطات بإنشــاء االحــزاب السياســية أو
النقابــات العماليــة أو جماعــات حقــوق االنســان المســتقلة
وواصلــت مالحقــة وســجن اولئــك الذيــن اقامــوا وشــاركوا فــي
هــذه المنظمــات .وقــد تــوج النظــام الســعودي انتهاكاتــه تجــاه
المختلفيــن فــي الــرأي ومحاوالتــه كتمــان اصــوات النقــد فــي
أكتوبــر  2018حيــث جــري اعــدام الصحفــي جمــال خاشــقجي خــارج
نطــاق القضــاء فــي القنصليــة الســعودية فــي إســطنبول.
فــي ســوريا لــم يتحســن الوضــع كثيــرا منــذ بــدأ الحــرب فــي
ســوريا وتقــول منظمــه العفــو الدوليــة نصــا “ال تــزال االنتهــاكات
الجســيمة للقانــون االنســاني الدولــي وقوانيــن حقوق االنســان
ترتكــب بكثــرة فــي ســوريا مــن قتــل وتشــريد مدنييــن ،فيبلغ عدد
المشــردين داخــل ســوريا حوالــي  6،3مليــون شــخص ووفقــا
للمنظمات االنســانية فان  16.3مليون ســوري في حاجة ماســة
للمســاعدة اإلنســانية” .ووفقــا لمركــز القاهــرة لدراســات حقــوق
االنســان اســتمرت القــوات الحكوميــة والحليفــة لهــا فــي ارتــكاب
جرائــم الحــرب وتــم االبــاغ عــن ادعــاءات باســتخدام األســلحة
الكيماويــة المحظــورة للنيــل مــن المدنييــن فــي المناطــق
التــي تســيطر عليهــا التنظيمــات المعاديــة .كمــا اســتمرت فــي
ارتــكاب جرائــم حــرب وغيرهــا مــن االنتهــاكات الجســيمة للقانــون

الدولــي منهــا الهجمــات العشــوائية والهجمــات المباشــرة
علــى التجمعــات المدنيــة والمدنييــن .وعلــى الرغــم مــن
رفــع الحصــار عــن الغوطــة الشــرقية فــي ابريــل  2018فقــد
اســتمرت القــوات الحكوميــة فــي تقييــد حريــة المدنييــن فــي
التنقــل مــن مدينــة دومــا وإليهــا وهــي احــدى مــدن المنطقــة.
ومــن المهــم اإلشــارة إلــى ان الجماعــات المســلحة المدعومــة
مــن تركيــا ارتكبــت اعمــال عنــف وتعذيــب واختطــاف واحتجــاز
تعســفي ألكثــر مــن  100مــن المدنييــن امــا للحصــول علــى
فديــة أو لعقــاب لمــن يطالبــون اســتعاده ممتلكاتهــم أو لتهــم
أخــرى .واســتمرت القــوات التابعــة للحكومــة فــي اعتقــال االف
المدنييــن دون محاكمــه مــن بينهــم حقوقييــن ومعارضــون
ســلميين أو رهائــن حتــى يســلم ذووهــا أنفســهم.
أمــا فــي الســودان فقــد عــززت الحكومــة هنــاك مــن قبضتهــا
علــى المجتمــع وصــادرت العشــرات مــن الصحــف ووســائل
اإلعــام وواصلــت التضييــق علــى حريــة التجمــع الســلمي
وقمــع المظاهــرات الســلمية .ورغــم وعودهــا بتنفيــذ مخرجــات
الحــوار الوطنــي الــذي صــدرت منــذ عــام  2016اال ان تلــك
الوعــود ذهبــت ادراج الريــح؛ واســتمرت ممارســات التعذيــب
فــي الســودان والتــي تتلــو عمليــات اخفــاء ســرية أو احتجــاز
غيــر قانونــي ممارســة ســارية هنــاك.
فــي المغــرب التــي كانــت اول دول المغــرب العربــي تنفيــذا
للعدالــة االنتقاليــة والمصالحــة الوطنيــة ثــم كانــت اول
الــدول العربيــة التــي شــهدت اصالحــات دســتوريه وقانونيــه
عــام  2011وجعلــت نظامهــا السياســي أقــرب إلــى النظــم
البرلمانيــة؛ تشــهد الحريــات وحقــوق االنســان تراجــع مقلــق
للغايــة فقــد صــدرت أحــكام بالســجن لمــدد متفاوتــة علــى عــدد
مــن الصحفييــن والمدافعيــن عــن حقــوق االنســان بســبب
تعبيرهــم عــن آرائهــم ســلميا عبــر االنترنــت ،واســتخدمت
النيابــة تهمــا تتعلــق باألمــن غيــر متناســبة اســتنادا إلــى جرائــم
منصــوص عليهــا فــي القانــون الجنائــي وقانــون مكافحــة
االرهــاب .ولــم يعــد الحــق فــي تكويــن الجمعيــات مطلــق
وفرضــت عليــه قيــوده عديــده؛ كمــا تــم فــرض قيــود عديــده
علــى انشــطه الجمعيــات ورفضــت دخــول منظمــه العفــو
الدوليــة إلــى المغــرب مــن اجــراء تقييــم وضعيــه حقــوق
االنســان فيهــا .واســتخدمت الســلطات القــوة المفرطــة
لقمــع المظاهــرات مرتيــن علــى األقــل عــام  2018ووفقــا
لمؤسســات حقوقيــه؛ وجــري اســتخدام قانــون “التجمعــات
العموميــة” إلصــدار احــكام قاســيه للغايــة بحــق المتظاهريــن
الســلميين .واصــدرت المحاكــم المغربيــة احام قاســيه بالســجن
علــى المشــاركين فيمــا ســمي “ حــراك الريــف” .وانتهــى
العــام دون ان تنشــئ الســلطات “األليــة الوطنيــة للوقايــة
مــن التعذيــب “ التــي نــص عليهــا القانــون لــدي اعــادة تنظيــم
“المجلــس الوطنــي لحقــوق االنســان “ .وتســتخدم الســلطات
المغربيــة آليــات نفــي المســجونين إلــى ســجون بعيــدة عــن
محــال إقامــة ذوييهــم كنــوع مــن االنتقــام والعقــاب .وعلــى
الرغــم مــن أن المغــرب لــم يمنــع عقوبــة االعــدام ولــم تتوقــف
المحاكــم عــن اصــدار احــكام باإلعــدام اال أنــه لــم ينفــذ أي مــن
تلــك االحــكام منــذ عــام 1993.
فــي قطــر التــي تعــد واحــده مــن دول الصمــت العربــي لنــدره
المعلومــات التــي تصــل عمــا يحــدث بداخلهــا انضمــت فــي
مايــو  2018إلــى “العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة
والسياســية” و “العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصادية
واالجتماعيــة والثقافيــة” .وعلــى الرغــم مــن ان االنضمــام
ترافــق مــع تحفظــات مهمــه تــكاد تفــرغ االنضمــام مــن
مضمونــه اال ان تلــك الخطــوة يمكــن ان تتبعهــا خطــوات أخــرى
مــن اجــل توســيع رقعــه االهتمــام بأوضــاع الحقــوق والحريــات
فــي تلــك الدولــة .وال يتمتــع المواطنــون والوافــدون إلــى
قطــر بــاي امكانيــه إلبــداء اآلراء بحريــة وتحيــط قطــر حــق التجمــع
الســلمي وانشــاء التجمعــات بقيــود شــديده للغايــة ،ومــن

البيئة السياسية التي يتحرك فيها االعالم العربي 2018

ً
انتشــارا فــي
المهــم اإلشــارة إلــى أن أكثــر القنــوات الفضائيــة
العالــم العربــي "شــبكة الجزيــرة" تبــث مــن أراضيهــا.
الكويــت التــي تتمتــع بدســتور وبرلمــان منتخــب وحركــه مدنيــه
معقولــه للغايــة وتجمعــات سياســية؛ الزالــت حريــات التعبيــر
والحــق فــي التجمــع الســلمي مقيــده؛ والحصــول علــى
المعلومــات فيهــا شــحيحه وتجــرم القوانيــن اإلســاءة إلــى االميــر
أو الهيئــات الحاكمــة.
ســلطنه عمــان هــي ايضــا مــن مجموعــه دول الصمــت العربيــة
حيــث ال يوجــد بهــا منظمــات مدنيــه أو هيئــات منتخبــه أو اعــام
مســتقل؛ كمــا ان قانــون “الجــزاء” الجديــد قــد زاد بشــكل كبيــر
مــدد أحــكام الســجن التــي تفــرض عقابــا علــى ممارســة بعــض
الحقــوق؛
وينهــي هــذا القانــون اي فرصــه يمكــن ان يتــم تصورهــا لبنــاء
مجتمــع مدنــي مســتقل؛ فالقانــون يجــرم اي جمعيــة “ ترمــي
إلــى مناهضــة مبــادئ الدولــة السياســية أو االقتصاديــة أو
االجتماعيــة أو األمنيــة”؛ كمــا اســتمر فــرض قيــود مشــددة
علــى الحــق فــي التجمــع الســلمي .تتواتــر معلومــات عــن ســوء
المعاملــة أثنــاء االحتجــاز فــي ســلطنة عمــان بمــا فــي ذلــك
الضــرب واإلهمــال الطبــي ،بمــا فــي ذلــك الضــرب بمواســير
معدنيــة ،فــي مقــر “اإلدارة العامــة للتحريــات والتحقيقــات
الجنائيــة”.
فــي لبنــان علــى الرغــم مــن التقــدم الــذي احرزتــه لبنــان فــي
موضــوع الالجئيــن الســوريين حيــث قامــت الحكومــة خــال
اغســطس  2018بتســيير عمليــة تســجيل مواليــد الالجئيــن
الســوريين بإعفائهــم مــن شــرط يقضــي بضــرورة تســجيل
األطفــال الذيــن ولــدوا فــي لبنــان فــي الفتــرة بيــن ينايــر
 2011وفبرايــر  2018فــي غضــون ســنة واحــدة مــن والدتهــم،
ويتوقــع مــن هــذه الخطــوة تمكيــن تســجيل مــا يزيــد عــن 50,000
طفــل ســوري مــن غيــر المســجلين مــن الحصــول علــى الوثائــق
األساســية .اال ان حريــة التعبيــر فــي لبنــان شــهدت تراجعــا
كبيــرا للغايــة فقــد قامــت األجهــزة األمنيــة المختلفــة باعتقــال
واســتجواب عــدد مــن المدافعيــن عــن حقوق االنســان والنشــطاء
السياســيين الســلميين وغيرهــم بســبب منشــورات لهــم علــى
مواقــع التواصــل االجتماعــي انتقــدوا فيهــا سياســات الدولــة
وســلطاتها .وعلــى الرغــم مــن وجــود الهيئــة الوطنيــة لمكافحــه
التعذيــب وهــي الهيئــة المخولــة باإلشــراف علــى تنفيــذ قانــون
منــع التعذيــب الــذي صــدر فــي لبنــان مــن عــام  2017اال تلــك
الهيئــة غيــر فعالــة ولــم تخصــص لهــا المحكمــة ايــه ميزانيــات.
وعقوبــة االعــدام هــي عقوبــة معتــرف بهــا فــي لبنــان وتصــدر
المحاكــم هنــاك احــكام باإلعــدام اال انــه لــم ينفــذ اي حكــم مــن
هــذه األحــكام.
فــي الجزائــر فرضــت الســلطات حظــرا علــى التظاهــر فــي مدينــة
الجزائــر العاصمــة بموجــب أمــر غيــر منشــور يرجــع لعــام ،2001
وقامــت قــوات األمــن بفــض بعــض التجمعــات بشــكل تعســفي
بحجــة عــدم وجــود تصريــح بعقدهــا ،وتعانــي حريــة التعبيــر فــي
الجزائــر بشــكل يجعلهــا دولــة مــن دول الصمــت أو تقــف علــى
حــدود الظــام والجمعيــات مقيــدة ،وواصلــت المحاكــم فــي
اصدارهــا ألحــكام اإلعــدام لكــن لــم ينفــذ اي منهــا منــذ عــام
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تمثــل الحــق فــي محاكمــه عادلــه إحــدى الضمانــات األساســية
لحقــوق اإلعالمييــن؛ وتبــدو تلــك الضمانــة مهمــه بعدمــا بــدأت
الحكومــات تســيء اســتخدام حقهــا فــي التشــريع عــن طريــق
أغلبيــات مصنوعــة فــي البرلمانــات؛ وهــو االمــر الــذي يجعــل
ضمانــات المحاكمــة العادلــة واســتقالل القضــاء مــن اهــم
االمــور التــي يجــب ان يهتــم بهــا المدافعيــن عــن الحريات بشــكل
عــام وحريــات الــرأي والتعبيــر بشــكل خــاص والحريــات اإلعالميــة

بشــكل أكثــر خصوصيــه .القضــاة هــم حــراس الحريــات
وســدنه العدالــة والمنــوط بهــم انفــاذ القوانيــن ومراقبــه
الســلطات المختلفــة فــي الدولــة فــي إنفــاذه؛ كمــا انهــم
هــم القادريــن علــى التصــدي لظاهــره االفــات مــن العقــاب
والتــي تفشــت كمــا يوضــح التقريــر بشــكل الفــت فــي كل
البلــدان العربيــة تقريبــا االمــر الــذي يجعــل مــن المهــم افــراد
دراســة خاصــه بهــا فــي وقــت الحــق.

 .1االبالغ المفتوح عن الجرائم.
مــن حيــث المبــدأ فإنــه يمكــن القــول ان الــدول العربيــة
جميعــا تأخــذ بمبــدأ اإلبــاغ المفتــوح وغيــر المشــروط عــن
الجريمــة .ويقصــد بمبــدأ اإلبــاغ المفتــوح غيــر المشــروط
عــن الجريمــة ان بوســع كل شــخص حتــى ان لــم يكــن مــن
المضروريــن بالجريمــة مباشــره إبــاغ الســلطات عنهــا ان
اتصــل علمــه بهــا؛ دون ان يكــون ذلــك مشــروطا بالتحقــق
مــن المعلومــات التــي يبلــغ بهــا؛ أو تقديــم اي دليــل علــى
صحتهــا؛ ودون ان يترتــب علــى ثبــوت كــذب البــاغ ايــه
مالحقــات قضائيــة جنائيــة أو مدنيــه فــي حــق مــن قــام
باإلبــاغ .ويمكــن القــول أن القوانيــن التــي تنظــم االجراءات
امــام القضــاء الجنائــي فــي الــدول العربيــة تتيــح هــذا الحــق
للجمهــور بشــكل أو بآخــر  16.ومــن المفتــرض ان يســاعد
مبــدأ االبــاغ المفتــوح عــن الجريمــة فــي مكافحــه ظاهــرة
االفــات مــن العقــاب  .فالمبــدأ يجعــل مــن حــق اي شــخص
ان يبلــغ الســلطات وبــاي طريقــة مــن طــرق االبــاغ بمــا فيهــا
النشــر فــي الصحــف وعلــى مواقــع التواصــل االجتماعــي؛
وهــو مــا يجعــل مــن ضمــن الواجبــات الضمنيــة لرجــال
الضبــط والتحقيــق مراجعــة مواقــع نشــر االخبــار أيــا كانــت
طريقــه النشــر مــن اجــل تجميــع تلــك البالغــات والتصــرف
فيهــا فضــا عــن التصــرف بالســرعة الواجبــة فيمــا يــرد
إليهــم مــن بالغــات بالطــرق التقليديــة.

 .2هــل يعتبــر النظــام القانونــي العربــي االنتهــاكات ضــد
اإلعالمييــن جرائــم.
النظــم القانونيــة فــي البلــدان العربيــة تقــوم علــى فكــرة
المــزج مــا بيــن القوانيــن الحديثــة – الالتينيــة علــى األغلــب –
ومــا بيــن أحــكام وقواعــد الشــريعة اإلســامية وخاصــة فــي
موضوعــات األحــوال الشــخصية وبعــض أحــكام القوانيــن
األخــرى بمــا فيهــا قوانيــن العقوبات .يقــوم النظام المصري
– علــى ســبيل المثــال علــى مزيــج مــن تقاليــد «القانــون
المدنــي» ومبــادئ الشــريعة اإلســامية .أمــا النظــام
القانونــي البحرينــي فهــو نظــام مختلــط يرتكــز علــى نمــاذج
القانــون البريطانــي – والفرنســي أيضــا ــــ وعلــى التقاليــد
الشــرعية الســنّ ية والشــيعية .ويرتكــز النظــام القانونــي
اللبنانــي علــى مزيــج مــن المبــادئ القانونيــة المســتمدة من
القانــون المدنــي واإلســامي والعثمانــي ،وعلــى قوانيــن
الســلطة التشــريعية اللبنانيــة .ويقــوم النظــام اليمنــي
 16علــى ســبيل المثــال فــإن القانــون المصــري ينــص فــي المــادة  25مــن قانــون
االجــراءات الجنائيــة علــى ان “كل مــن علــم بوقــوع جريمــة يجــوز للســلطات العامــة
ان تحــرك الدعــوي عنهــا دون شــكوى او طلــب ان يبــادر بإبــاغ مأمــوري الضبــط
القضائــي عنهــا “ .ال يهتــم القانــون بصفــه مــن يبلــغ عــن الجرائــم الجنائيــة او
مصلحتــه فــي هــذا االبــاغ .الفكــرة األساســية ان الجريمــة ال تتــم وفقــط ضــد
المجنــي عليــه ولكنهــا فــي االســاس ضــد المجتمــع كلــه وهــو مــا يجعــل اي فــرد مــن
افــراد المجتمــع لــه مصلحــه فــي عمليــه االبــاغ وعليــه واجــب القيــام بهــذا االبــاغ
كمــا يعاقــب قانــون العقوبــات فــي دولــه قطــر “بالحبــس ثالثــة ســنوات والغرامــة
التــي ال تزيــد علــى عشــره االلــف ريــال كل مــن علــم بوقــوع جنايــة او مشــروع
الرتكابهــا ولــم يبلــغ عنهــا الســلطات فــي وقــت مناســب.
كمــا تنــص المــادة ( )272مــن قانــون العقوبــات االتحــادي لدولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة علــى أن “يعاقــب بالحبــس أو بالغرامــة كل موظــف عــام مكلــف بالبحــث
عــن الجرائــم أو ضبطهــا أهمــل أو أرجــأ اإلخبــار عــن جريمــة اتصلــت بعلمــه» .وتضيــف
الفقــرة الثانيــة مــن نفــس المــادة أنــه «ويعاقــب بالغرامــة كل موظــف غيــر مكلــف
بالبحــث عــن الجرائــم أو ضبطهــا أهمــل أو أرجــأ إبــاغ الســلطة المختصــة بجريمــة
علــم بهــا فــي أثنــاء أو بســبب تأديتــه وظيفتــه” .واالمــر ذاتــه فــي االردن وليبيــا
والــدول العربيــة قاطبــه.

27

البيئة السياسية التي يتحرك فيها االعالم العربي 2018

ً
أساســا علــى مبــادئ الشــريعة اإلســامية ،أمــا فــي األردن
فيقــوم النظــام القانونــي هنــاك علــى مزيــج مــن نواميــس
«القانــون المدنــي» ومبــادئ الشــريعة اإلســامية .وفقــا
لهــذا التقريــر فــإن الكثــرة الكثيــرة مــن االنتهــاكات التــي يرصدهــا
هــي جرائــم موصوفــه فــي قوانيــن العقوبــات فــي كل الــدول
العربيــة؛ ويتعيــن علــى الســلطات ان تضبــط مرتكبيهــا وتفتــح
تحقيقــات جنائيــة حقيقــة وجــاده وتحيــل المتهميــن باالعتــداء
إلــى القضــاء؛ حتــى ال تتفاقــم ظاهــرة االفــات مــن العقــاب.

 .3النظام القضائي العربي -ضمانات االستقالل.
تنــص كل الدســاتير والقوانيــن فــي الــدول العربيــة بشــكل عــام
علــى اســتقاللية القضــاة وعــدم قابليتهــم للعــزل ،وحريتهــم
فــي إصــدار األحــكام دون أن يكــون عليهــم مــن ســلطان فــي
هــذا إال ضميرهــم والقانــون .علــى أنــه مــن الناحيــة العمليــة
فــإن الكثيــر مــن النظــم السياســية العربيــة مازالــت بحكــم بنيتهــا
القبليــة أو خلفياتهــا العســكرية غيــر قــادرة علــى اســتيعاب
مفهــوم الفصــل بيــن الســلطات ،إذ ال زالــت الســلطة التنفيذيــة
هــي المهيمنــة علــى بقيــة الســلطات تســيرها كمــا تشــاء ،بمــا
فــي ذلــك التالعــب فــي التشــريعات ،األمــر الــذي يزيــد مــن
قــدرة األخيــرة علــى القيــام بــأي إجــراء تــراه مناســبا للحفــاظ علــى
وضعهــا الممتــاز تجــاه الســلطات األخــرى.

 .3-1الضمانات الدستورية الستقالل القضاء العربي
تعتبــر دســاتير الــدول العربيــة بشــكل عــام اســتقالل القضــاء
مبــدأ دســتوريا يتعيــن علــى باقــي ســلطاتها احترامــه ،ويتوجــب
علــى قانونهــا تكريســه .وقــد تعــددت العبــارات المســتعملة
فــي هــذا الصــدد مــن طــرف المشــرعين األساســيين فــي
الــدول العربيــة.
 .3-2سيادة القانون كأساس للحكم
تعمــد المشــرع العربــي التأكيــد فــي الدســاتير العربيــة علــى
ً
واحــدا مــن مبــادئ قيــام
موضــوع ســيادة القانــون باعتبارهــا
الــدول والحفــاظ علــى وجودهــا ومكانتهــا.
 .3-3المساواة أمام القانون:
يعــد هــذا المبــدأ واحـ ً
ـدا مــن المبــادئ األساســية التــي تؤســس
لدولــة القانــون ،وقــد حرصــت معظــم الدســاتير العربيــة علــى
تضمينهــا فــي الدســاتير.
 .3-4استقالل القضاء:
لمــا كان لمبــدأ اســتقالل القضــاء مــن أهميــة كبيــرة فــي نشــأة
دولــة القانــون ،فقــد حــرص المشــرع الدســتوري فــي بــاد
العــرب علــى النــص عليــه صراحــة وبوضــوح .
 .3-5استقاللية سلطة االدعاء.
تعتبــر اســتقاللية ســلطه االدعــاء مــن الناحيــة العمليــة أحــد
المبــادئ المهمــة المعتــرف بهــا في النظــم اإلجرائية المعاصرة،
كمــا تمثــل مــن الناحيــة النظريــة أحــد موجهــات السياســة الجنائيــة
الرشــيدة .فســلطه االدعــاء تنــوب عــن المجتمــع ــــ وليــس عــن
الدولــة ــــ فــي المطالبــة بإنــزال العقــاب بالمتهــم ،وبالتالــي
قــدرا مــن
فــإن حســن أدائهــا لهــذه الوظيفــة يتطلــب منحهــا
ً
االســتقاللية .والقاعــدة أن ســلطه االدعــاء مســتقلة عــن وزيــر
العــدل  -والســلطة التنفيذيــة علــى العمــوم -فيمــا تؤديــه مــن
أعمــال االتهــام والتحقيــق .وســواء تمثــل االتهــام فــي ســلطة
تحريكهــا الدعــوى العموميــة ،أم فــي مثولهــا أمــام المحكمــة
وإبدائهــا للطلبــات والدفــوع والطعــن فــي األحــكام .فهــي ال
تأتمــر فــي ممارســتها لهــذه األعمــال بأوامــر وزيــر العــدل أو
بطلباتــه أو بتوجيهاتــه؛ وينســحب هــذا ايضــا علــى جميــع اعضــاء
الســلطة التنفيذيــة أيــا كانــت درجاتهــم .ولئــن قــرر المشــرع
العربــي أحيانً ــا إعطــاء وزيــر العــدل ســلطة ما في مواجهــة النيابة
العامــة ،فــإن هــذه الســلطة إداريــة محضــة؛ لكنهــا ال تمــس مــا
تقــوم بــه ســلطة االدعــاء مــن أعمــال قضائيــة أو ذات طابــع
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قضائــي ســواء فــي مرحلــة االتهــام أو التحقيــق أو االشــتراك
فــي جلســات المحاكمــة ،وفــي عبــارة أخــرى يمكــن القــول أن
إداريــا
ســلطة االدعــاء فــي بعــض االحيــان قــد تكــون تابعــة
ً
قضائيــا عنــه.
لوزيــر العــدل ولكنهــا فــي كل االحــوال مســتقلة
ً

 .4النظام القضائي العربي – عوامل التبعية.
علــى الرغــم مــن ان البنيــة التشــريعية فــي العالــم العربــي
تســير فــي اتجــاه تدعيــم اســتقالل القضــاء اال ان واقــع االمــر
ال ينبــئ دائمــا عــن ذلــك .هنــاك عوامــل اساســيه تــؤدي فعليــا
إلــى االنتقــاص مــن هــذا االســتقالل؛ وتســاعد علــى التحكــم
فــي مجريــات المنازعــات القضائيــة وتوجيههــا إلــى الوجــه
التــي يرغــب فيهــا القابضيــن علــى الحكــم.

 .1-4القضاء العربي غير ملزم بإتباع السوابق القضائية.
بشــكل عــام فــإن القضــاء العربــي يأخــذ بالنظــام الالتينــي وهــو
مــا يعنــي انــه ال يعتــد بالســوابق القضائيــة كأمــور ملزمــة؛
وبالتالــي فأحــكام المحاكــم العليــا ال تلــزم المحاكــم األدنــى درجه
اال إلــزام أدبــي؛ ويظــل مــن حــق المحاكــم الدنيــا ان تقــرر مــا تــراه
هــو التطبيــق المناســب للقانــون دون ان يرتــب ذلــك اي بطــان
عليهــا مــن الناحيــة الشــكلية.
 .2-4التحكم في القضاء من خالل التشريع.
القضــاء العربــي بوجــه عــام هــو قضــاء تطبيــق لنصــوص قانون
وليــس خلــق لنصــوص قانــون؛ بمعنــي ان القاضــي ملتــزم
بتطبيــق نصــوص القانــون كمــا هــي؛ صحيــح أن لــه الحــق فــي
تفســير النــص ولكــن قواعــد التفســير تلزمــه بعــدم الخــروج
عــن النــص متــي مــا كانــت عباراتــه صريحــة .ويــؤدي ذلــك
إلــى ان الســلطة التنفيذيــة تســتطيع عــن طريــق التشــريع –
ســواء بمراســيم أو تشــريعات تســنها اغلبيتهــا فــي البرلمــان
 ان تتحكــم فــي القضــاء وان تلزمــه باتبــاع تشــريعات يمكــنان تكــون حتــى غيــر دســتوريه أو مخالفــه لقوانيــن ســابقه أو
مخالفــه لمعاهــدات دوليــه دون ان يســتطيع االمتنــاع عــن ذلــك
واال تعــرض القاضــي إلــى االتهــام «بإنــكار العدالــة» وهــو
اتهــام يــودي إلــى عزلــه.
 .3-4التحكــم فــي القضــاء مــن حيــث الميزانيــة والدرجــات
الماليــة.
فــي كثيــر مــن البــاد العربيــة الزالــت ميزانيــه القضــاة غيــر
مســتقله؛ ويعنــي اســتقالل الميزانيــة ان يتــم وضعهــا كرقــم
واحــد فــي الموازنــة العامــة علــى ان يتــم توزيــع بنودهــا وفقــا
الحتياجــات القضــاء عــن طريــق مجلــس اعلــي مســتقل للقضــاء
يتــم اختيــار اعضــاؤه بنظــام األقدميــة وهــو وحــده المنــوط بــه
توزيــع الميزانيــة وتحديــد الدرجــات الماليــة .القــول بغيــر ذلــك
يجعــل القضــاء مــن الناحيــة الماليــة تابعــا بالكامــل للســلطة
التنفيذيــة ســواء فــي نظــام التعييــن أو الترقيــة؛ حيــث ال يمكن
تعييــن أو ترقيــة القضــاة فــي غيــاب درجــات ماليــه.
 .4-4التحكم في القضاء عبر العقوبات التأديبية.
فــي غالبيــه النظــم العربيــة يخضــع القضــاة لنظــام تأديبــي خــاص
بهــم؛ يتــم التفتيــش عليهــم مــن ادارات تفتيــش تتكــون من قضاة
رفيعــي الدرجــة؛ ولكــن عمليــا فــإن ادارات التفتيــش القضائــي في
الكثــرة الكثيــرة مــن النظــم القضائية العربيــة الزالت تتبــع اداريــا وزير
العــدل الــذي هــو جــزء مــن الســلطة التنفيذيــة .وادارت التفتيــش
تملــك اعطــاء التنبيهــات إلــى القضاة مهما علــت درجتهم؛ وتملك
طلــب ايقاع الجزاءات التأديبية المختلفة كاإلنــذار وصوال إلى طلب
الفصــل .ويمكــن القــول ان تبعيه ســلطه التأديــب إلى وزيــر العدل
يودي فعليا إلى االنتقاص الواضح من استقالل القضاء ويجعله
بدرجــه أو بأخــرى تابع للســلطة التنفيذية.

03
الفصل الثالث:

حرية اإلعالم في العالم العربي
2018

حرية االعالم في الوطن العربي 2018

الفصل الثالث
حرية اإلعالم في العالم العربي 2018
النتائج العامة.

تمكــن فريــق برنامــج رصــد وتوثيــق االنتهــاكات الواقعــة علــى حريــة اإلعــام فــي العالــم العربــي "عيــن" مــن رصــد وتوثيــق 3029
انتهـ ً
ـاكا خــال العــام  ،2018تعــرض لهــا  1016صحفيـ ًـا وصحفيــة ،و 90مؤسســة إعالميــة ،ووقعــت فــي  723حالــة ،منهــا  621حالــة
فرديــة ،و 102حالــة جماعيــة .وقــد تمــت تلــك االنتهــاكات فــي  15دولــة عربيــة هــي حســب الترتيــب الهجائــي لألحــرف العربيــة:
األردن ،البحريــن ،تونــس ،الجزائــر ،الســعودية ،ســوريا ،الســودان ،فلســطين ،العــراق ،المغــرب ،لبنــان ،ليبيــا ،مصــر ،موريتانيــا
واليمــن .ويوضــح الجــدول التالــي عــدد االنتهــاكات وضحاياهــا ونوعيهــا مــن حيــث الفرديــة أو الجماعيــة.
االنتهاكات التي تم رصدها وضحاياها
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ومــن الجديــر بالذكــر ان فريــق التقريــر لــم يتمكــن مــن رصــد
االنتهــاكات فــي كل مــن :اإلمــارات ،الكويــت ،قطــر ،ســلطنة
عمــان ،جيبوتــي وجــزر القمــر ألســباب ســبق وذكرناهــا تحــت
عنــوان الصعوبــات والتحديــدات ونوجزهــا مــره أخــرى فــي ان
تلــك الــدول ال تتوافــر فيهــا مؤسســات اإلعــام المســتقلة
ً
غالبــا مــا تتعــرض و /أو صحافيوهــا العتــداءات
التــي
وانتهــاكات ،بعكــس المؤسســات اإلعالميــة التــي تعمــل
فــي ظــل الحكومــات وتنطــق بلســانها ،كمــا تغيــب عــن هــذه
الــدول مؤسســات رصــد انتهــاكات حقــوق اإلنســان بمــا فيهــا
االنتهــاكات المتعلقــة بحريــة الــرأي والتعبيــر واإلعــام ،كمــا
أن بعضهــا يعــد مــن الــدول المغلقــة التــي يصعــب الحصــول
علــى المعلومــات عنهــا بشــأن حقــوق اإلنســان .كمــا وانــه
ال بــد مــن اإلشــارة إلــى أن االعتــداءات علــى حريــة اإلعــام
الموثقــة فــي فلســطين ،تــم تصنيفهــا وفقــا لمــكان ارتكابهــا.
فمــن المعــروف ان فلســطين تخضــع لســيطرة ثــاث قــوي
متصارعــة؛ حيــث تســيطر الســلطة الوطنيــة الفلســطينية
علــى اراض فــي الضفــة الغربيــة؛ وتســيطر حركــه المقاومــة
اإلســامية "حمــاس" علــى قطــاع غــزه؛ امــا االراضــي
الباقيــة مــن فلســطين التاريخيــة فتخضــع لســيطرة االحتــال
االســرائيلي.

ويمكــن القــول انــه بمقارنــه االنتهــاكات ضــد الحريــات
اإلعالميــة فــي العالــم العربــي التــي وثقهــا هــذا التقريــر
 2018مــع االنتهــاكات التــي ســبق ووثقتهــا التقاريــر
المختلفــة الصــادرة عــن مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن
منــذ عــام  2012يتبيــن اســتمرار تراجــع االنتهــاكات الكميــة
للســنة الثالثــة علــى التوالــي؛ حيــث وثــق التقريــر عــام
ـاكا ،مقابــل ( )3100انتهـ ً
 )3681( 2016انتهـ ً
ـاكا عــام ،2017
17
ً
انتهــاكا خــال العــام . 2018
ثــم ()3029
ويعتقــد فريــق التقريــر أن الســبب فــي التراجــع الكمــي
لالنتهــاكات المرصــودة يعــود إلــى تراجــع اعتــداءات
التنظيمــات المســلحة مثــل داعــش وجبهــة النصــرة علــى
فضــا عــن تراجــع االشــتباكات
اإلعالمييــن بشــكل عــام،
ً
العســكرية فــي مناطــق النــزاع خــال االعــوام الثالثــة
األخيــرة االمــر الــذي أدى إلــى انخفــاض فــي عــدد
اإلعالمييــن اللذيــن يتــم اســتهدافهم مــن القــوي
المتنازعــة .وقــد اشــارت األرقــام فــي هــذا التقريــر بــأن
االنتهــاكات التــي يتعــرض لهــا الصحفيــون أثنــاء قيامهــم
بالتغطيــة اإلعالميــة فــي مناطــق النــزاع قــد تراجعــت
ً
انتهــاكا ،وفــي
 17كان التقريــر وثــق فــي نســخته األولــى عــام )1691( 2012
ـاكا ،وفــي نســخته الثالثــة  )3277( 2014انتهـ ً
نســخته الثانيــة  )3595( 2013انتهـ ً
ـاكا،
ً
انتهــاكا ليشــكل مجمــوع مــا رصدتــه شــبكة
وفــي نســخته الرابعــة )4034( 2015
ً
انتهــاكا.
«ســند» خــال ســبع ســنوات 22.407
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ـاكا عــام  2017إلــى  31انتهـ ً
مــن  115انتهـ ً
ـاكا عــام  ،2018كمــا
تراجعــت اعتــداءات وانتهــاكات التنظيمــات المســلحة التــي
ـابقا مــن  40انتهـ ً
مارســت نشــاطها فــي مناطــق النــزاع سـ ً
ـاكا
فــي  ،2017إلــى  19انتهـ ً
ـاكا فــي  ،2018ناهيــك عــن اختفــاء
اعتــداءات تنظيــم "داعــش" كليــة فــي  ،2018وذلــك بعــد
وثــق التقريــر للتنظيــم  3انتهــاكات عــام .2017

ً
كمــا مقارنــة بباقــي الــدول
جــاء أعلــى معــدالت الحــاالت
المرصــودة ،وذلــك مــن خــال  199حالــة تشــكل نســبتها
 27.5%مــن مجمــوع الحــاالت البالغــة  723حالــة فرديــة
وجماعيــة ،وشــكلت نســبة االنتهــاكات الجســيمة مقارنــة
بمجمــوع االنتهــاكات الجســيمة مــع بقيــة الــدول ،55%
بمعنــى أكثــر مــن نصــف االنتهــاكات الجســيمة تعــرض لهــا
الصحفيــون الفلســطينيون ومنهــا مقتــل صحفييــن اثنيــن
بعــد إصابتهمــا بجــروح عنــد تغطيتهمــا لمســيرات العــودة
الكبــرى فــي قطــاع غــزة.

وال يعنــي اســتمرار تراجــع عــدد االنتهــاكات أن حالــة الحريــات
اإلعالميــة فــي العالــم العربــي قــد تحســنت فالواقــع يشــير
إلــى تراجــع واضــح فــي الحريــات اإلعالميــة خاصــه فــي الــدول
التــي شــهدت حــراكا سياســيا فيمــا أطلــق عليــه "الربيــع
العربــي" .وتشــير المؤشــرات إلــى أن الحكومــات العربيــة في
عــدد مــن الــدول التــي تأثــرت بالربيــع العربــي منــذ العــام 2010
قــد بــدأت فــي تقييــد حريــة اإلعــام مــن خــال حجــز احتجــاز
اإلعالمييــن بطــرق متعــددة كاالعتقــال االداري والتوقيف على
ذمــه القضايــا؛ فضــا عــن تعريضهــم إلــى اجــراءات قضائيــة
غيــر عادلــة؛ واهــدار تقاليــد المحاكمــات العادلــة بحقهــم .االمــر
الــذي يؤكــد علــى ان اإلعالمــي العربــي يتعــرض لنمــط متكــرر
مــن االنتهــاكات الممنهجــة واســعه النطــاق .ويوضــح الجــدول
التالــي العــدد االجمالــي لوقائــع االنتهــاك التــي رصدتهــا
تقاريــر حالــه الحريــات اإلعالميــة منــذ بــدء صدورهــا فــي عــام
.2012

ويوضــح الجــدول التالــي ترتيــب الــدول وعــدد االنتهــاكات
المرصــودة فيهــا.
والبــد مــن اإلشــارة هنــا إلــى أن فريــق التقريــر قــد واجــه
صعوبــات بالغــه فــي الحصــول علــى معلومــات أصــا أو
معلومــات موثقــة أو ذات مصداقيــة فــي دول تعــد مــن
دول الصمــت العربــي مثــل االمــارات وقطــر وســلطنه عمــان
وبدرجــه اقــل البحريــن والســعودية وهــو امــر أشــرنا عليه عند
الحديــث حــول الصعوبــات والتحديــات التــي واجهــت التقرير؛
كمــا ان حاجــز اللغــة وشــيوع اســتخدام اللغــة الفرنســية فــي
دول مثــل جيبوتــي والصومــال وجــزر القمــر مثــا قــد اعــاق
الوصــول إلــى معلومــات بشــأن اوضــاع الحريــات اإلعالميــة
فيهــا.
ويعيــد التقريــر التأكيــد علــى حقيقــة انــه كلمــا انفتحــت
الدولــة أكثــر وكان يعمــل بداخلهــا مؤسســات إعالميــه قويــة
ومســتقلة ومجتمــع مدنــي فاعــل وحــي ونشــط كلمــا زاد
ذلــك مــن امكانيــه رصــد وتســجيل االنتهــاكات فيهــا.

 .1تصنيف الدول وفقا للعدد الكمي من االنتهاكات.
أظهــرت نتائــج الرصــد والتوثيــق أن الصحفييــن الفلســطينيين
هــم أكثــر الصحفييــن فــي العالــم العربــي عرضــة لالعتــداءات
عليهــم بســبب عملهــم اإلعالمــي ،فقــد جــاءت فلســطين
فــي المرتبــة األولــى علــى قائمــة الــدول المنتهكــة لحريــة
ً
ً
صحفيــا،
انتهــاكا ،تعــرض لهــا 433
اإلعــام بواقــع 1273
و 19مؤسســة إعالميــة ،ووقعــت فــي  199حالــة ،منهــا 146
حالــة فرديــة ،و 53حالــة جماعيــة .وشــكلت نســبة االنتهــاكات
الكميــة الموثقــة فــي فلســطين  42%مــن المجمــوع الكلــي
لالنتهــاكات مقارنــة مــع باقــي الــدول المرصــودة.
علــى انــه مــن المهــم ان نالحــظ أن اعتــداءات ســلطات
االحتــال اإلســرائيلي علــى الصحفيين الفلســطينيين شــكلت
مــا نســبته  80.5%مــن االنتهــاكات فــي فلســطين ،وذلــك
ً
ً
انتهــاكا ،أي مــا
انتهــاكا مــن أصــل 1273
مــن خــال 1025
نســبته  33.8%مــن مجمــوع االنتهــاكات الكلــي التــي وثقهــا
التقريــر ،كمــا أن مجمــوع الحــاالت المرصــودة فــي فلســطين

 .2نوع وشكل االنتهاكات وتكرارها .2018
بلــغ عــدد أشــكال وأنــواع االعتــداءات واالنتهــاكات التــي
ً
ونوعــا مــن أشــكال وأنــواع
شــكال
وثقهــا التقريــر 49
ً
االنتهــاكات .ويالحــظ أن  24%مــن االنتهــاكات الجســيمة
وقعــت فــي االنتهــاكات العشــرة األولــى علــى قائمــة
االنتهــاكات ،وهــي انتهــاكات اإلصابــة بجــروح ،االعتــداء
الجســدي واالعتقــال التعســفي.
ومــن الجديــر بالذكــر أن انتهــاك «حجــز الحريــة» يحــل علــى
رأس قائمــة االنتهــاكات.
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ترتيب الدول العربية التي شملها التقرير وفقا لعدد حاالت االنتهاكات المرصودة فيها ضد اإلعالميين ومؤسساتهم
الدولة أو مكان
وقوع االنتهاكات
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ويوضح الشكل التالي حصيلة االنتهاكات وتكرارها ونسبها المئوية في العالم العربي عام .2018
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 .3مقارنة االنتهاكات بين عامي  2017و.2018
وبمقارنــة االنتهــاكات الموثقــة عــام  2018مــع تلــك التــي
تــم توثيقهــا فــي تقريــر الســنة الســابقة  ،2017فــإن فريــق
التقريــر يســتنتج جملــة مــن المالحظــات البــارزة علــى النحــو
التالــي:
ً
مكــررا
 .3-1حــل انتهــاك "حجــز الحريــة" علــى رأس القائمــة
 713مــرة خــال العاميــن  2017و ،2018لكــن هــذا النــوع مــن
االنتهــاكات الماســة بالحــق فــي الحريــة وألمــان الشــخصي
قــد تضاعــف بشــكل الفــت عــام  2018مــن  281مــرة فــي
 2017إلــى  432مــرة فــي  ،2018وباعتقــاد فريــق التقريــر
أن حجــز الحريــة مــورس بشــكل ممنهــج وواســع النطــاق علــى
الصحفييــن الفلســطينيين ،وحــل فــي المرتبــة الثانيــة علــى
ً
مكــررا 162
قائمــة االنتهــاكات الموثقــة فــي فلســطين
مــرة ،منهــا  125مــرة صــدرت مــن قبــل ســلطات االحتــال
اإلســرائيلي ،وتكــرر بشــكل ملحــوظ فــي العــراق  45مــرة،
والبــارز تكــراره فــي مصــر  111مــرة.
 .3-2ارتفــع معــدل إصابــة الصحفييــن بجــروح بشــكل الفــت
حيــث ســجل التقريــر فــي نســخته الســابقة لعــام )221( 2017
إصابــة بجــروح ،لكنــه ســجل عــام  )368( 2018إصابــة بجــروح
غالبيتهــا تعــرض لهــا الصحفيــون الفلســطينيون مــن قبــل
ســلطات االحتــال اإلســرائيلي بمعــدل  312إصابــة ،النســبة
األعظــم منهــا وقــع فــي قطــاع غــزة عنــد تغطيــة الصحفييــن
لمســيرة العــودة الكبــرى ،ومــن هــذه اإلصابــات فقــد اثنيــن
مــن الصحفييــن حياتهمــا.
 .3-3انتهــاك “حجــب المعلومــات” بــدأ فــي تراجــع ملفــت
وبشــكل كبيــر حيــث وثــق التقريــر تكــراره  26مــرة عــام ،2018
مقابــل  233مــرة عــام  ،2017وهــو امــر يؤكــد امــا ان الــدول
العربيــة بــدأت فــي اتاحــه المعلومــات وهــو امــر ال يقــوم عليــه
دليــل ،أو وهــذا المرجــح ان اإلعالمييــن مــا عــادوا يعتبــرون ان
حجــب المعلومــات انتهــاك مهــم بالنظــر إلــى تزايــد حــاالت
االنتهــاكات البدنيــة الواقعــة عليهــم والتــي تبــدأ بالقتــل
واالختطــاف واالخفــاء وتنتهــي باالحتجــاز التعســفي والضــرب
والتعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة المهينــة والحاطــة
بالكرامــة.
 .3-4وارتفــع بشــكل ملحــوظ انتهــاك “حجــز الوثائــق الرســمية”
حيــث تكــرر  65مــرة فــي  ،2018مقابــل  24مــرة فــي .2017
 .3-5زادت حــاالت تكــرار “مصــادرة الصحــف بعــد الطبــع” مــن
 27مــرة فــي  ،2017إلــى  54مــرة فــي  ،2018وباعتقــاد فريــق
التقريــر أن هــذا االرتفــاع ســببه عــودة مصــادرة الصحــف فــي
الســودان نتيجــة االضطرابــات التــي شــهدتها البــاد فــي
 ،2018حيــث تكــررت مصــادرة الصحــف بعــد طباعتهــا  49مــرة.
 .3-6تراجــع انتهــاك “حجــب المواقــع اإللكترونيــة” مــن 58
عــام  2017إلــى  6عــام  ،2018كمــا تراجعــت نسـ ً
ـبيا انتهــاكات
كل مــن :االعتــداء علــى مقــار العمــل ،إيــذاء ذوي القربــى،
التعذيــب ،االســتهداف المتعمــد باإلصابــة ،المعاملــة
القاســية والمهينــة ،االعتــداء اللفظــي ،االعتــداء علــى حرمــة
األماكــن الخاصــة ،االعتــداء علــى أدوات العمــل ،المنــع مــن
البــث اإلذاعــي والفضائــي ،الحرمــان مــن العــاج ،المنــع مــن
العمــل اإلعالمــي ،المضايقــة ،التهديــد بالقتــل ومحاولــة
االغتيــال.

 .3-7ارتفــع بشــكل نســبي عــدد االنتهــاكات للحــق فــي
المحاكمــة العادلــة ،التحقيــق األمنــي ،التهديــد باإليــذاء،
حــذف محتويــات الكاميــرا ،حجــز أدوات العمــل ،الرقابــة
المســبقة ،التوقيــف التعســفي والفصــل التعســفي
واالعتــداء علــى الخصوصيــة.
 .3-8وثــق هــذا التقريــر وللمــرة األولــى انتهاكيــن لــم
يوثقهمــا مــن قبــل همــا “اإلخفــاء القســري” ،و”منــع
التجمــع الســلمي”.
 .3-9وفيمــا عــدا مــا تقــدم بقيــت بعــض االنتهــاكات
نسـ ً
ـبيا فــي معدالتهــا وهــي :االعتــداء الجســدي ،اإلضــرار
باألمــوال والخســائر بالممتلــكات ،االعتقــال التعســفي،
المنــع مــن النشــر والتوزيــع ،التحريــض ،القتــل غيــر
العمــد والقرصنــة اإللكترونيــة .ويوضــح الجــدول التالــي
االنتهــاكات وترتيبهــا.
االنتهاكات انواعها وترتيبها عامي  2017و2018
نوع االنتهاك

2017

2018

المجموع

حجز الحرية

281

432

713

المنع من التغطية

388

241

629

اإلصابة بجروح

221

368

589

االعتداء الجسدي

181

205

386

اإلضرار باألموال والخسائر بالممتلكات

160

148

308

االعتقال التعسفي

151

154

305

حجب المعلومات

233

26

259

المحاكمة غير العادلة

139

106

245

التحقيق األمني

83

126

209

التهديد باإليذاء

80

110

190

االستهداف المتعمد باإلصابة

92

79

171

االعتداء اللفظي

92

53

145

الرقابة المسبقة

59

80

139

المنع من النشر والتوزيع

68

68

136

االعتداء على أدوات العمل

67

59

126

المضايقة

61

54

115

االعتداء على حرمة األماكن الخاصة

66

46

112

حجز أدوات العمل

39

60

99

المعاملة القاسية والمهينة

52

44

96

حجز الوثائق الرسمية

24

65

89

المصادرة بعد الطبع

27

54

81

مصادرة أدوات العمل

44

36

80

االختطاف واإلخفاء القسري

42

36

78

االعتداء على الممتلكات الخاصة

45

33

78

35
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حجب المواقع االلكترونية

58

6

64

الحبس

35

26

61

المنع من التنقل والسفر واإلقامة

28

32

60

االعتداء على مقار العمل

34

23

57

التحريض

24

26

50

حذف محتويات الكاميرا

20

28

48

القتل غير العمد

24

20

44

التوقيف التعسفي

14

29

43

إيذاء ذوي القربى

25

15

40

التعذيب

23

16

39

المنع من البث اإلذاعي والفضائي

23

16

39

الحرمان من العالج

24

14

38

المنع من العمل اإلعالمي

20

13

33

التهديد بالقتل

21

10

31

الفصل التعسفي

3

15

18

االعتداء على الخصوصية

6

12

18

اإلخفاء القسري

0

18

18

القرصنة اإللكترونية

6

4

10

محاولة االغتيال

7

3

10

منع التجمع السلمي

0

7

7

القتل العمد

3

3

6

عدم منح تصريح عمل

3

2

5

محاولة االختطاف

3

2

5

اإلقامة الجبرية

0

4

4

الحرمان من الجنسية

0

2

2

التحرش الجنسي

1

0

1

3100

3029

6129

المجموع

 .4االنتهاكات الجزائية والجسيمة لعام .2018
بلغــت نســبة االنتهــاكات الجســيمة التــي وثقهــا التقريــر لعــام
 2018نحــو  33%مــن المجمــوع الكلــي لالنتهــاكات ،وذلــك
ً
ً
ونوعــا مــن
شــكال
انتهــاكا وقــع ضمــن 16
مــن خــال 1013
ً
أشــكال وأنــواع االنتهــاكات الجســيمة والجزائيــة ،بلــغ أعالهــا
"اإلصابــة بجــروح" .وهــو مــا يوضحــه الشــكل التالــي.

2018
368

205

154

79

44

%12

18

%6.8

16

%5

15

%2.6

14

%1.4

10

%0.6

%0.5

%0.5

%0.5

%0.3

36

%1.2

3

%0.1

26

%0.8

3

%0.1

20

%0.6

2

%0.06
2018

1013

%33

3029

%100

ويعــرض التقريــر هنــا أخطــر أشــكال وأنــواع االنتهــاكات
الجســيمة المتمثلــة باالنتهــاكات الماســة بالحــق فــي الحيــاة
وهــي "القتــل العمــد" ،و"القتــل غيــر العمــد" الــذي يحصــل
أثنــاء التغطيــة اإلعالميــة ،وذلــك علــى النحــو التالــي:
 .4-1القتل العمد
ً
ً
وإعالميــا فقــدوا
صحفيــا
• فــي اليمــن :مــن بيــن 14
حياتهــم أثنــاء تغطيــة االشــتباك المســلح ،وثــق التقريــر
مقتــل المصــور الصحفــي "محمــد الطاهــري" يــوم
 2/9/2018إثــر تعرضــه لعمليــة قنــص وســط مدينــة تعــز،
وذلــك أثنــاء قيامــه بإســعاف أحــد الجرحــى فــي الوقــت
الــذي كان يقــوم بــه بالتغطيــة اإلعالميــة ،وقــد أشــارت
كافــة األدلــة إلــى أنــه أســتهدف وقتــل عمـ ً
ـدا علــى خــاف
الصحفييــن الذيــن فقــدوا حياتهــم نتيجــة إصابتهــم أثنــاء
التغطيــة بالرصــاص أو الشــظايا نتيجــة تواجدهــم فــي
مواقــع االشــتباك دون أن يكــون هنــاك أدلــة تشــير
إلــى اســتهدافهم بالقتــل العمــد وبشــكل مباشــر كحالــة
الطاهــري.
• قتــل الصحفــي الســعودي البــارز "جمــال خاشــقجي" في
 ،2018حيــث اختفــى بعــد ذهابــه للقنصليــة الســعودية
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فــي تركيــا فــي الثانــي مــن تشــرين األول /أكتوبــر ،إلــى أن
بــدأت الشــكوك علــى احتجــاز حريتــه داخــل القنصليــة ،ثــم
انســابت األنبــاء عــن التعمــد فــي قتلــه داخــل القنصليــة.
• وفــي ليبيــا :قامــت مجموعــة مــن المســلحين الملثميــن
التــي لــم تُ عــرف هويتهــا باختطــاف الصحفــي مــن صحيفــة
ً
صباحــا مــن
فســانيا "موســى عبدالكريــم" أثنــاء خروجــه
منزلــه بمدينــة ســبها جنــوب ليبيــا يــوم ، 31/7/2018
ً
ـتعدا للذهــاب إلــى مقــر عملــه ،وقــد عثــر علــى جثتــه
مسـ
بعــد ســاعات مــن اختطافــه ملقيــة بالقــرب مــن المعهــد
الصحــي بالمدينــة ،حيــث تبيــن أنــه تعــرض للقتــل العمــد
ومقيــد اليديــن،
بطلقــات ناريــة وهــو مغمــض العينيــن،
ّ
كمــا ظهــرت علــى جســده عالمــات التعذيــب الوحشــي،
وقــد عمــل الصحفــي عبدالكريــم مــع صحفييــن آخريــن فــي
فتــرة ســابقة مــن مقتلــه ،علــى إجــراء تحقيــق صحفــي
يتعلــق بالجماعــات والعصابــات الممتهنــة لحــوادث الســرقة
والســطو والقتــل العمــد بالمدينــة ،باعتبــار مدينــة ســبها
ســجلت معــدالت عنــف غيــر مســبوقة.
 .4-2القتل غير العمد.
ً
ً
يمنيــا حياتهــم أثنــاء قيامهــم
صحفيــا
فــي اليمــن :فقــد 13
بتغطيــة االشــتباك المســلح بيــن أطــراف الصــراع إلــى اشــتداد
حــدة المواجهــات وتزايــد خطــورة تغطيتهــا فــي الميــدان،
وذلــك رغــم التنبيهــات بشــأن ســامة الصحفييــن أثنــاء تغطيــة
ً
عــرض لحــاالت فقــدان
ٌ
وتاليــا
المعــارك خاصــة فــي اليمــن،
الحيــاة أثنــاء التغطيــة اإلعالميــة فــي اليمــن كالتالــي:
• بتاريــخ  22/1/2018فقــد مصــور قنــاة بلقيــس المســتقلة
"محمــد القدســي" حياتــه جــراء قصــف صاروخــي ُيزعــم
بــأن حركــة أنصــار اللــه قــد شــنته فــي قريــة الخيامــي فــي
محافظــة تعــز بينمــا كان يقــوم بتصويــر حفــل لتخريــج جنــود
مــن القــوات الخاصــة قــرب القريــة.
• وفــي  27/1/2018قتــل الصحفــي المســتقل "أســامة
ســام المقطــري" خــال تغطيتــه المواجهــات التــي دارت
بيــن قــوات الشــرعية المســنودة بطيــران التحالــف العربــي
مــن جهــة ،ومســلحي جماعــة "أنصــار اللــه" (الحوثيــون)،
مــن جهــة أخــرى فــي محافظــة تعــز.
• وفــي  8/2/2018فقــد مصــور قنــاة الســاحات "عبــد اللــه
المنتصــر" حياتــه إثــر تعرضــه لقصــف طيــران التحالــف
العربــي ،وذلــك أثنــاء قيامــه فــي نقــل صــورة المعانــاة
التــي يعيشــها المواطنــون اليمنيــون نتيجــة الصــراع
المســلح.
• وفــي  12/4/2018فقــد مصــور قنــاة بلقيــس الفضائيــة
"عبــد اللــه القــادري" حياتــه إثــر إصابتــه ووفــد صحافــي
فــي منطقــة قانيــة بمحافظــة البيضــاء بصــاروخ أطلقتــه
جماعــة الحوثــي أدى إلــى احتــراق الســيارة التــي كانــت تقــل
الصحافييــن والمصوريــن أثنــاء قيامهــم بمهمــة التغطيــة
للقنــاة.
• وفــي  13/4/2018فقــد صحفيــان مــن كادر "الفضائيــة
اليمنيــة" حياتهمــا نتيجــة تعــرض الــكادر إلــى قصــف
بطيــران التحالــف فــي الحديــدة أدى إلــى مقتــل مديــر إدارة
الديكــور بالقنــاة "عبــد اللــه النجــار" و"محمــد ناصــر" متابــع
اإلنتــاج أثنــاء التجهيــز لعمــل تلفزيونــي.

• وفــي  17/5/2018أصيــب المصــور الصحفــي
المســتقل "علــي أبــو الحيــاء" إصابــة بالغــة فــي
انفجــار عبــوة ناســفة اســتهدفت ســيارة أحــد القيــادات
العســكرية جنــوب مدينــة الحديــدة ،ونقــل إثــر إصابتــه
إلــى مدينــة عــدن لتلقــي العــاج ،ومــن ثــم نقــل إلــى
مصــر للعــاج لكنــه مــا لبــث وأن فــارق الحيــاة نتيجــة
اإلصابــة يــوم .18/5/2018
• وفــي  30/7/2018أصيــب مديــر عــام فــرع وكالــة ســبأ
لألنبــاء بمحافظــة البيضــاء "أحمــد الحمــزي" ،فيمــا
فقــد مرافقــه "جمــال عبــد القــادر العواضــي" حياتــه
علــى الفــور فــي قصــف لجماعــة الحوثــي ،وذلــك
اثنــاء قيامهمــا بتغطيــة عمليــات القصــف بمحافظــة
البيضــاء.
• وبتاريــخ  31/7/2018فقــد مصــور قنــاة يمــن شــباب
«عيســى النعمــي» حياتــه إثــر انفجــار لغــم أرضــي زرعتــه
تعــرض المصــور إلــى
الميليشــيات الحوثيــة ،وقــد
ّ
انفجــار اللغــم خــال أدائــه عملــه بمنطقــة محديــدة فــي
مديريــة باقــم ،حيــث أفقــده االنفجــار الطــرف الســفلي
مــن جســده ،كمــا منعــت القناصــة الحوثيــة إســعافه مــن
خــال اســتهداف جميــع المســعفين بالرصــاصّ ،
ووثــق
مقطــع فيديــو متــداول اللحظــات األخيــرة مــن حيــاة
النعمــي ومحاولتــه التوجــه إلــى مــكان مميــز اللتقــاط
مقاطــع وصــور لقصــف الحوثــي.18
• وفــي  18/8/2018فقــد مراســل مركــز بيحــان اإلعالمــي
«أحمــد المصعبــي» حياتــه أثنــاء تغطيته للمعــارك التي
دارت بيــن القــوات الحكوميــة ومســلحي الحوثييــن فــي
مديريــة المالجــم بمحافظــة البيضــاء ،حيــث تعــرض
لقذيفــة مدفعيــة مــع عــدد مــن جنــود القــوات الحكوميــة
اثنــاء وجــوده فــي موقــع متقــدم لالشــتباكات.
• وفــي  30/8/2018فقــد صحفييــن اثنيــن حياتهمــا
بســبب تغطيــة االشــتباكات المســلحة بيــن القــوات
الحكوميــة وجماعــة الحوثــي فــي حادثتيــن منفصلتيــن،
حيــث ُقتــل مراســل وكالــة األنبــاء اليمنيــة «أحمــد صالــح
الحمــزي» أثنــاء تغطيتــه المواجهــات فــي مديريــة قانيــة
بمحافظــة البيضــاء وســط اليمــن ،فيمــا قتــل مراســل
قنــاة بلقيــس «عبــد اللــه القــادري» بقصــف صاروخــي
للحوثــي فــي الجبهــة القتاليــة نفســها.
فــي ســوريا :فقــد ثالثــة صحفييــن حياتهــم أثنــاء تغطيتهم
الموجهــات المســلحة بيــن أطــراف النــزاع فــي ســوريا عــام
.2018
• ففــي  8/3/2018فقــد المراســل الحربــي العامــل لــدى
القــوات النظاميــة الرديفــة “حســن علــى بــدران” حياتــه
خــال تغطيتــه االشــتباكات المســلحة ضــد تنظيــم جبهة
النصــرة والمجموعــات المتحالفــة معــه فــي الغوطــة
الشــرقية بريــف دمشــق.
• وفــي  20/4/2018فقــد المراســل الحربــي لشــبكة
غروزنــي الشيشــانية “إيهــاب بــان” حياتــه برصــاص
التنظيمــات المســلحة جنــوب دمشــق ،أثنــاء المواجهات
المســلحة بينهــا وبيــن قــوات الجيــش النظامــي.
https://bit.ly/2MUVNzo 18
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• وفــي  16/7/2018أعلنــت وكالــة األنبــاء الســورية الرســمية
“ســانا” مقتــل مراســل قنــاة “ســما” الفضائيــة المواليــة
للنظــام الســوري “مصطفــى الســامة” خــال تغطيتــه
عمليــات جيــش النظــام ضــد قــوات المعارضــة الســورية
فــي القنيطــرة جنــوب غــرب ســوريا.

العلميــة فــي حالتــه تشــير إلــى أنــه أصيــب برصاصــة متفجرة
أطلقهــا قنــاص إســرائيلي فــي أســفل البطــن فــي الجهــة
اليســرى ،وخرجــت الرصاصــة مــن الخاصــرة اليمنــى وتفتتــت
داخــل بطنــه.
فــي العــراق :مــع بدايــة العــام 2018؛ فقــد المصــور
الصحفــي “ســعد هــادي المشــرفاوي” حياتــه بعــد إصابتــه
بجــروح نتيجــة انفجــار ســيارة مفخخــة عندمــا كان برفقــة إحــدى
فصائــل الحشــد الشــعبي بهــدف التغطيــة اإلعالميــة.

فــي فلســطين :ســجلت حالتــي قتــل االولــي فــي فجــر
يــوم  7/4/2018حيــث فقــد المصــور الصحفــي “ياســر
مرتجــى” حياتــه متأثــرا بجــراح كان أصيــب بهــا بعــد أن قنصــه
جيــش االحتــال اإلســرائيلي قبلهــا بيــوم علــى وفاتــه،
قــرب الحــدود الشــرقية للقطــاع ،وقالــت وزارة الصحــة فــي
بيــان لهــا إن الصحفــي مرتجــى “استشــهد برصــاص قــوات
االحتــال خــال تغطيتــه مســيرات العــودة” ،كمــا نقــل شــهود
عيــان أن “قــوات االحتــال أطلقــت الرصــاص الحــي علــى
المصــور مرتجــى أثنــاء تصويــره المتظاهريــن قــرب الســياج
األمنــي شــرقي خــان يونــس فأصيــب فــي منطقــة البطــن”،
وقــال المكتــب اإلعالمــي الحكومــي فــي غــزة فــي بيــان
إن “الصحفــي مرتجــى كان يرتــدي درعــا واقيــا كتــب عليــه
”“pressحينمــا اســتهدفه جيــش االحتــال” .
كمــا فقــد الصحفــي “أحمــد أبــو حســين” حياتــه فــي
 25/4/2018متأثــرا بجــراح خطــرة كان ُأصيــب بهــا برصــاص
ً
يومــا
االحتــال اإلســرائيلي شــرق قطــاع غــزة قبــل نحــو 25
علــى وفاتــه ،وذلــك أثنــاء أدائــه مهــام عملــه فــي تغطيــة
مســيرات العودة شــرق قطاع غزة ،وكل اإلفادات والمؤشرات

 .4-3حقــوق اإلعالمييــن اإلنســانية المعتــدى عليهــا بســبب
العمــل اإلعالمــي .
حلــت االعتــداءات الماســة بالحــق فــي الســامة الشــخصية
وعــدم الخضــوع للتعذيــب أو لغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو
العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو المهينــة فــي المرتبــة
األولــى مــن خــال  904انتهــاكات شــكلت نســبتها  30%مــن
المجمــوع الكلــي لالنتهــاكات الموثقــة.
فيمــا حلــت فــي المرتبــة العاشــرة واألخيــرة االنتهــاكات
الماســة بالحــق فــي حريــة التجمــع الســلمي مــن خــال 7
انتهــاكات.

والشكل التالي يوضح االعتداءات على الحقوق المتنوعة لإلعالمين.
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 .4-4الجهات المنتهكة ومسألة اإلفالت من العقاب.
وثق التقرير  20مصدر من الجهات المنتهكة لحقوق وحريات الصحفيين بسبب عملهم اإلعالمي وقعت عام .2018
وحلــت االنتهــاكات الصــادرة عــن األجهــزة األمنيــة فــي عمــوم الــدول المرصــودة فــي المرتبــة األولــى مــن خــال  290حالــة تضمنــت
علــى  1281انتهـ ً
ـاكا ،شــكلت نســبتها  42.3%مــن مجمــوع االنتهــاكات.
بينما حل في المرتبة السابع عشرة واألخيرة االنتهاكات الصادرة عن رجال دين في  4انتهاكات.
وهذا موضح في الشكل التالي:
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الفصل الرابع

الحريات اإلعالمية في العالم العربي 2018

الصورة بتفاصيلها
مقدمة
يعــرض الفصــل الرابــع وبشــكل عــام حالــة الحريــات اإلعالميــة
لـــ  15دولــة عربيــة تمكــن فريــق التقريــر مــن الوصــول إلــى
معلومــات كافيــة بشــأنها ويتناولهــا حســب الحــروف الهجائيــة
وهــي :األردن ،البحريــن ،تونــس ،الجزائــر ،ســوريا ،الســعودية،
الســودان ،العــراق ،فلســطين ،ليبيــا ،لبنــان ،موريتانيــا ،مصــر،
المغــرب واليمــن .ويصاحــب العــرض ملخصـ ًـا لواقــع انتهــاكات
حقــوق اإلعالمييــن والحريــات اإلعالميــة لــكل دولــة مــن الــدول
المرصــودة.
ويحــاول التقريــر مــن خــال الحــاالت التــي تمكــن مــن رصدهــا
وتوثيقهــا اإلجابــة علــى عــدد مــن األســئلة التــي مــن شــأنها
تحليــل واقــع الحريــات اإلعالميــة لــكل دولــة ،وذلــك علــى
النحــو التالــي:
• التحقــق مــن مــدى احتــرام الــدول للمعاييــر الدوليــة
المعمــول بهــا فــي مجــال الحريــات اإلعالميــة وحقــوق
اإلنســان ذات الصلــة.
• فهــم أنمــاط انتهــاكات حريــة اإلعــام الســائدة فــي دول
العالــم العربــي وأســبابها.
• هــل يمكــن تقديــم أدلــة وأســس صالحــة لمالحقــة مرتكبــي
االنتهــاكات الجســيمة بحــق اإلعالمييــن ،ومنــع الجنــاة مــن
اإلفــات مــن العقــاب.
• إلــى أي درجــة يمكــن أن تتعــرض حقــوق اإلعالمييــن
اإلنســانية العتــداءات مــن قبــل الموظفيــن المكلفيــن
بإنفــاذ القانــون؟
• هــل تعمــل األجهــزة األمنيــة والحكومــات فــي دول العالــم
العربــي علــى حمايــة إعالمييهــا عنــد تعرضهــم لتهديــدات
داخليــة أو خارجيــة ،أو حتــى العتــداءات مــن جهــات غيــر
حكوميــة؟

•
•
•
•

•
•

هــل توجــد جهــات تنصــف الضحايــا مــن اإلعالمييــن عنــد
تعرضهــم العتــداءات وانتهــاكات؟
مــدى نســبة االنتهــاكات الجســيمة التــي يتعــرض لهــا
اإلعالميــون فــي دول العالــم العربــي؟
هــل اســتمرت الحكومــات بالتضييــق علــى اإلعالمييــن
عنــد تغطيتهــم لالعتصامــات وحــركات االحتجــاج المطالبــة
باإلصالحــات؟
هــل توجــد أقطــاب جديــدة تعتــدي علــى حريــة اإلعــام
نتيجــة متغيــرات األحــداث التــي طــرأت علــى العالــم
ً
مؤخــرا؛ أم ال؟ ،وهــل انســحبت أطــراف أخــرى
العربــي
مــن االعتــداء علــى اإلعالمييــن خــال العــام  2018أم ال؟
هــل يمكــن مناقشــة عــدم اإلفــات مــن العقــاب مــع
الحكومــات؟
هــل تلتــزم المؤسســات القضائيــة فــي دول العالــم
بإجــراءات المحاكمــات العادلــة؛ وهــل يلتــزم القضــاة
والمدعــون العامــون بمعاييــر نزاهــة القضــاء؟

وقــد وجــد التقريــر أن كافــة الــدول المرصــودة فــي هــذا
التقريــر خالفــت التزاماتهــا التعاهديــة والتعاقديــة ،وجميعهــا
تعرضــت النتقــادات مــن منظمات حقوق اإلنســان المعترف
بهــا فــي األمــم المتحــدة ،كمــا خالفــت ضمانــات المحاكمــات
العادلــة؛ ومعاييــر نزاهــة القضــاء.
كمــا وجــد التقريــر أن كافــة الــدول المرصــودة لــم تعمــل على
حمايــة وســامة إعالمييهــا مــن االعتــداءات والتهديــدات،
ولــم تجــر أي محــاوالت لحفــظ ســامتهم أثنــاء قيــام
الصحفييــن بتغطيــة المســيرات الســلمية التــي شــهدتها
ً
احتجاجــا علــى أوضاعهــا االقتصاديــة.
عــدة دول
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المملكة األردنية الهاشمية

68

ﻋﺪﺩ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ

18
11

ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ
ﺗﻌﺮﺿﻮﺍ ﻟﻼﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ
ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ

ﻋـﺪﺩ ﺍﻟﺤـﺎﻻﺕ
ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻟﺠﺴﻴﻤﺔ
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حالة الحريات اإلعالمية في دول العالم العربي 2018

 .1-1الحريات اإلعالمية في األردن 2018

 .1-2االنتهاكات الجسيمة

ً
ً
صحفيــا
انتهــاكا فــي األردن ،تعــرض لهــا 18
وثــق التقريــر 68
وصحفيــة ،ومؤسســة إعالميــة واحــدة ،ووقعــت فــي 11
حالــة ،منهــا  8حــاالت فرديــة ،و 3حــاالت جماعيــة ،ومــن بينهــا 3
حــاالت وقعــت بســبب النشــر فــي وســائل اإلعــام المحترفــة
ومواقــع التواصــل االجتماعــي فــي الوقــت نفســه.
ً
ـكال
وبلــغ عــدد أشــكال وأنــواع االنتهــاكات الموثقــة 19
نوعا وشـ ً
مــن أشــكال االنتهــاكات ،جــاء أعالهــا انتهــاك منــع التغطيــة
وحــل فــي المرتبــة األولــى إذ تكــرر  13مــرة وبنســبة 19%
مــن مجمــوع االنتهــاكات الكلــي ،لكــن الالفــت هــو أن يحــل
انتهــاك المعاملــة القاســية والمهينــة فــي المرتبــة الثانيــة إذ
تكــرر  9مــرات ،وبلغــت نســبته  13.2%مــن مجمــوع االنتهــاكات
ً
أيضــا أن يليــه انتهــاك االعتــداء
الموثقــة ،ومــن الالفــت
الجســدي فــي المرتبــة الثالثــة مكـ ً
ـررا  8مــرات وبنســبة 11.8%
مــن مجمــوع االنتهــاكات ،وذلــك كمــا هــو موضــح بالجــدول
التالــي.

بلــغ مجمــوع االنتهــاكات الجســيمة التــي وثقهــا التقريــر حســب
ً
انتهــاكا مــن
ادعــاءات مــن تعرضــوا لهــا مــن الصحفييــن 20
ً
انتهــاكا وبنســبة  29.5%مــن مجمــوع االنتهــاكات،
أصــل 68
وكانــت االنتهــاكات الجســيمة قــد بلغــت  21انتهـ ً
ـاكا عــام .2017
وتشــكل غالبيــة االنتهــاكات الجســيمة الموثقــة فــي هــذا
الســياق اعتــداءات ماســة بالحــق فــي الســامة الشــخصية
وعــدم التعــرض لمعاملــة قاســية ومهينــة ،وهــي انتهــاكات
المعاملــة القاســية والمهينــة واالعتــداء الجســدي واإلصابــة
بجــروح ،فيمــا يشــكل االعتقــال التعســفي اعتــداء ماسـ ًـا بالحــق
فــي الحريــة واألمــان الشــخصي ،ومــن المهــم التذكيــر بــأن
االنتهــاكات الجســيمة ترتبــط مباشــرة بمســألة التعويــض وجبــر
الضــرر عــن الضحايــا وإنصافهــم وإفــات الجنــاة مــن العقــاب.
ً
وتاليــا موجــز مــن الحــاالت التــي وثقهــا التقريــر وتضمنــت
انتهــاكات جســيمة:
• ادعــى مراســل قنــاة رؤيــا الفضائيــة “زاد نصيــرات” أنــه
تعــرض لمعاملــة قاســية ومهينــة أثنــاء توقيفــه علــى خلفيــة
قضيــة وجهــت ضــده بعــد تصويــره اعتصامـ ًـا أمــام مديريــة
شــرطة بنــي كنانــة احتجاجـ ًـا علــى ظاهــرة “األتــاوات” فــي
إربــد.
• ادعــى مصــور صحيفــة الغــد “محمــد المغايضــة” أنــه
تعــرض لالعتــداء الجســدي ولمعاملــة مهينــة مــن قبــل أفــراد
مــن األمــن العــام عنــد منعــه مــن تغطيــة عمليــة مداهمــة
لمطلوبيــن بجريمــة قتــل.
• ادعــى مصــور صحيفــة جــوردان تايمــز “اســامة العقاربــة”
أنــه تعــرض لمعاملــة مهينــة مــن عناصــر أمــن أثنــاء منعــه
مــن تصويــر مــكان وقــوع محاولــة ســطو مســلح علــى أحــد
محــال الصرافــة فــي العاصمــة عمــان.
• ادعــى مراســل قنــاة رؤيــا الفضائيــة “ضــرار غنــام” أنــه
تعــرض لالعتــداء الجســدي مــن قبــل معلمــي إحــدى
المــدارس الثانويــة فــي محافظــة إربــد أثنــاء تغطيتــه
لخالفــات بيــن أهالــي بعــض الطلبــة وإدارة المدرســة.
• ادعــى أحــد الصحفييــن الذيــن طلــب عــدم ذكــر اســمه
وصفتــه أنــه تعــرض لالعتــداء الجســدي واالعتقــال
التعســفي والمعاملــة المهينــة واإلصابــة بجــروح بســبب
عملــه اإلعالمــي.
• ادعــت الصحفيــة “غديــر الربيحــات” أنهــا تعرضــت لمعاملــة
مهينــة واعتــداء جســدي أثنــاء توقيفهــا إثــر شــكوى ضدهــا
حــول نشــر صــورة علــى صفحــة موقــع “الوكيــل” اإلخبــاري
اعتبــرت مســيئة للســيد المســيح عليــه الســام.
• ادعــى  4صحفييــن أنهــم تعرضــوا لمعاملــة مهينــة واعتــداء
جســدي ،كمــا ادعــى صحفــي واحــد أنــه تعــرض لإلصابــة
بجــروح أثنــاء تغطيتهــم وقائــع االحتجاجــات الشــعبية بمنطقة
الــدوار الرابــع علــى فتــرات مختلفــة .ويوضح الجــدول التالي
نــوع وشــكل االنتهــاكات الجســيمة التــي حدثــت لإلعالمييــن
فــي االردن.

ترتيــب وعــدد االنتهــاكات التــي تــم رصدهــا بحــق االعالمييــن
فــي االردن
التكرار

%

نوع االنتهاك
المنع من التغطية

13

19%

المعاملة القاسية والمهينة

9

13.2%

االعتداء الجسدي

8

11.8%

حجز الحرية

7

10.3%

المضايقة

7

10.3%

االعتداء على أدوات العمل

5

7.3%

التوقيف التعسفي

3

4.4%

التهديد باإليذاء

3

4.4%

حجب المعلومات

2

3%

اإلصابة بجروح

2

3%

التحقيق األمني

1

1.5%

االعتقال التعسفي

1

1.5%

االعتداء اللفظي

1

1.5%

الرقابة المسبقة

1

1.5%

حجز أدوات العمل

1

1.5%

نوع وشكل االنتهاك

نوع وشكل االنتهاكات الجسيمة.
التكرار

%

حذف محتويات الكاميرا

1

1.5%

المعاملة القاسية والمهينة

9

13.2%

المنع من البث اإلذاعي والفضائي

1

1.5%

االعتداء الجسدي

8

11.8%

اإلضرار باألموال والخسائر بالممتلكات

1

1.5%

اإلصابة بجروح

2

3%

المنع من النشر والتوزيع

1

1.5%

االعتقال التعسفي

1

1.5%

المجموع

68

%100

مجموع االنتهاكات الجسيمة

20

29.5%

المجموع العام لالنتهاكات

68

%100
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 .1-3حقوق الصحفيين اإلنسانية المعتدى عليها
تظهــر قائمــة الحقــوق اإلنســانية المعتــدى عليهــا والتــي تــم
اســتنباطها مــن االنتهــاكات التــي ادعــى الصحفيــون أنهــم
تعرضــوا لهــا عــام  2018أن االعتــداء علــى الحــق فــي حريــة
الــرأي والتعبيــر واإلعــام قــد جــاء فــي المرتبــة األولــى بتكــرار
بلــغ  27مــرة وبنســبة  39.7%مــن مجمــوع االنتهاكات .المؤشــر
الالفــت فــي الحقــوق اإلنســانية المعتــدى عليهــا فــي األردن
هــي حلــول االعتــداء علــى الحق فــي عدم التعــرض للتعذيب أو
لمعاملة قاســية أو ال إنســانية أو مهينة والســامة الشــخصية
فــي المرتبــة الثانيــة بتكــرار  23مــرة وبنســبة  33.8%مــن
مجمــوع االنتهــاكات ،حيــث تعتبــر االعتــداءات علــى هــذا الحــق
جســيمة حيــث تشــمل تعــرض الصحفييــن للمعاملــة القاســية
والمهينــة ،االعتــداء الجســدي ،اإلصابــة بجــروح واالعتقــال
التعســفي.
ً
أيضــا حلــول االعتــداء علــى الحــق
ومــن المؤشــرات الالفتــة
فــي الحريــة واألمــان الشــخصي فــي المرتبــة الثالثــة بتكــرار بلــغ
 11مــرة وبنســبة  16.2%مــن مجمــوع االنتهــاكات ،إذ تشــمل
االنتهــاكات الــواردة فــي هــذا الحــق حجــز الحريــة واالعتقــال
والتوقيــف التعســفيين.
وفــي المرتبــة الرابعــة واألخيــرة حــل االعتــداء علــى الحــق
ً
مكــررا  7مــرات وبنســبة  10.3%مــن مجمــوع
فــي التملــك
االنتهــاكات ،وتتضمــن االنتهــاكات المشــمولة فــي هــذا الحــق
االعتــداء علــى أدوات العمــل وحجزهــا واإلضــرار باألمــوال
والخســائر بالممتلــكات .وهــو مــا يوضحــه الجــدول التالــي.
الحقوق المعتدى عليها في االردن.
التكرار

%

الحق المعتدى عليه
الحق في حرية الرأي والتعبير واإلعالم

27

39.7%

الحــق فــي عــدم التعــرض للتعذيــب أو
لمعاملــة قاســية أو ال إنســانية أو مهينــة
والســامة الشــخصية

23

33.8%

الحق في الحرية واألمان الشخصي

11

16.2%

الحق في التملك

7

10.3%

المجموع

68

%100

 .1-4الجهات المنتهكة
شــكلت اعتــداءات األجهــزة األمنيــة علــى حريــة اإلعــام خــال
العــام  2018بحســب ادعــاءات الصحفييــن  63.6%مــن مجمــوع
االنتهــاكات الموثقــة وقعــت فــي  7حــاالت مــن أصــل  11حالــة
وثقهــا التقريــر ،وحلــت فــي المرتبــة األولــى قبــل انتهــاكات
المؤسســات والدوائــر الحكوميــة ومجلــس النــواب اللذيــن حــا
ثانيـ ًـا وبنســبة  18.2%مــن مجمــوع الحــاالت لــكل واحــد منهمــا
ومــن خــال حالتيــن لــكل واحــد منهمــا أيضـ ًـا.
ويعتقــد فريــق التقريــر أن غالبيــة اعتــداءات األجهــزة األمنيــة
علــى الصحفييــن وقعــت بســبب تغطيــة االحتجاجــات الشــعبية
بمنطقــة الــدوار الرابــع ،أو عنــد تغطيتهــم العتصامــات أخــرى
مثلمــا حصــل مــع مراســل قنــاة رؤيــا «زيــاد نصيــرات» ،وأيضـ ًـا
عنــد قيــام الصحفييــن بتغطيــة التدخــل األمنــي فــي بعــض
حــوادث الســرقات واالعتــداء علــى ممتلــكات الغيــر مثلما حصل
مــع المصــور الصحفــي لصحيفــة الجــوردان تايمــز «أســامة
العقاربــة» أو مــا حصــل مــع مصــور صحيفــة الغــد «محمــد
المغايضــة» أثنــاء تغطيتــه عمليــة مداهمــة أمنيــة لمطلوبيــن.
ورغــم تصــدر األجهــزة األمنيــة لالنتهــاكات ،إال أنــه يمكــن
مالحظــة أن عــدد االنتهــاكات خــال تغطيــة االحتجاجــات قــد
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تراجــع نسـ ً
ـبيا إذا مــا قيــس مــع عددهــا وتكرارهــا وحجمهــا ،منــذ
االحتجــاج علــى قانــون الضريبــة الــذي قدمتــه حكومــة هانــي
الملقــي التــي اســتقالت تحــت ضغــط ومطالبــات المحتجيــن،
ومــا تبعهــا مــن اعتصامــات واحتجاجــات منتظمــة كل يــوم
خميــس فــي عهــد الحكومــة الحاليــة برئاســة الدكتــور عمــر
الــرزاز.
ومــن األهميــة القــول إن بعــض جهــات االنتهــاكات قــد غابــت
عــن قائمــة الجهــات المنتهكــة لعــام  ،2018ومنهــا المواطنــون
العاديــون التــي بلــغ عــدد حــاالت اعتداءاتهــم علــى الصحفييــن
 7حــاالت عــام  2017وبنســبة بلغــت  22.5%مــن مجمــوع
االنتهــاكات.
ً
وتاليــا عــرض كمــي ونوعــي للجهــات التــي يعتقــد فريــق
«عيــن» أنهــا مســؤولة عــن االنتهــاكات الــواردة فــي هــذا
التقريــر حســب ادعــاءات الصحفييــن الذيــن تعرضــوا لهــا:
• األجهــزة األمنيــة :بلــغ عــدد االنتهــاكات التــي صــدرت عــن
ً
انتهاكا
األجهــزة األمنيــة بحســب مدعيها من الصحفييــن 56
شــكلت مــا نســبته  85%مــن مجمــوع االنتهــاكات الكلــي،
و 63.6%مــن مجمــوع الحــاالت البالغــة  11حالــة مــن خــال
ً
تكــرارا كان
 7حــاالت ،أعلــى انتهــاكات األجهــزة األمنيــة
منــع التغطيــة  11مــرة ،ثــم المعاملــة القاســية والمهينــة
 9مــرات ،ثــم االعتــداء الجســدي  7مــرات ،ثــم المضايقــة
 6مــرات ،ثــم االعتــداء علــى أدوات العمــل  4مــرات ،ثــم
التوقيــف التعســف واإلصابــة بجــروح والتهديــد باإليــذاء
ً
وأخيــرا ســجلت لمــرة واحــدة
مرتيــن لــكل واحــدة منهــا،
انتهــاكات التحقيــق األمنــي ،االعتــداء اللفظــي ،االعتقــال
التعســفي ،حجــز أدوات العمــل ،حــذف محتويــات الكاميــرا،
المنــع مــن النشــر والتوزيــع والخســائر بالممتلــكات.
• المؤسســات والدوائــر الحكوميــة :ادعــى صحفييــن اثنيــن
فــي حالتيــن منفصلتيــن أنهمــا تعرضــا لـــ  6انتهــاكات
مصدرهــا مؤسســات ودوائــر حكوميــة ،وقــد شــكل عــدد
االنتهــاكات مــا نســبته  9%مــن مجمــوع االنتهــاكات الكلي،
ووقــع كل انتهــاك مــن االنتهــاكات الســتة واحــدة فقــط
وهــي انتهــاكات :المنــع مــن البــث اإلذاعــي والفضائــي،
الرقابــة المســبقة ،المنــع مــن التغطيــة ،التهديــد باإليــذاء،
االعتــداء الجســدي واالعتــداء علــى أدوات العمــل.
• مجلــس النــواب :بلــغ عــدد االنتهــاكات الصــادرة عــن مجلــس
النــواب  4انتهــاكات فــي حالتيــن واحــدة منهــا فرديــة وأخــرى
جماعيــة بالتضييــق علــى الصحفييــن وحجــب المعلومــات
عنهــم عندمــا قــرر المجلــس وضــع حاجــز زجاجــي عــازل،
وبلغــت نســبة االنتهــاكات الصــادرة عــن المجلــس  6%مــن
مجمــوع االنتهــاكات ،وقــد تكــرر انتهــاك حجــب المعلومــات
مرتيــن مقابــل مــرة واحــدة لــكل مــن انتهاكــي منــع التغطيــة
والمضايقــة.
ويوضــح الجــدول التالــي ترتيــب الجهــات التــي قامــت
باالنتهــاك وفقــا ألعدادهــا.
الجهات التي قامت باالنتهاك وفقا إلعدادها.
الجهة المنتهكة

عدد
الحاالت

%

عدد
االنتهاكات

%

األجهزة األمنية

7

63.6%

56

85%

مؤسسات
ودوائر حكومية

2

18.2%

6

9%

مجلس النواب

2

18.2%

4

6%

المجموع

11

100%

68

100%
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 .2-1الحريات اإلعالمية في البحرين .2018
بــرز التعســف باســتخدام الســلطة القضائيــة فــي مملكــة
البحريــن عــام  2018بشــكل واضــح فــي التعامــل مــع القضايــا
التــي يواجههــا ســواء الصحفييــن أو معتقلــي الــرأي مــن
نشــطاء وســائل التواصــل االجتماعــي.
وعلــى الرغــم مــن التراجــع الكمــي لعــدد االنتهــاكات المرصودة
والموثقــة فــي البحريــن عــام  2018والتــي بلغــت  15انتهـ ً
ـاكا
مقابــل  40انتهـ ً
ـاكا عــام  ،2017إال أن ذلــك ال يعنــي بالضــرورة
ً
تحســنا فــي واقــع
ـ مــن وجهــة نظــر فريــق شــبكة "ســند" ـ
ً
انتهــاكا فــي
الحريــات اإلعالميــة ،حيــث ســجلت الشــبكة 17
تقريرهــا لعــام .2016
االنتهــاكات التــي وثقهــا فريــق التقريــر فــي البحريــن تعــرض
لهــا  3صحفييــن ،ووقعــت فــي  3حــاالت فرديــة ،وجميعهــا
نتجــت بســبب التعســف باســتخدام الســلطة القضائيــة ،إذ
أيــدت المحاكــم البحرينيــة أحكامــا قاســية تتــراوح بالســجن
ً
علمــا أن اثنيــن
بيــن  10و 25عامــا بحــق الصحفييــن الثالثــة،
ً
صحفيــا فــي
منهــم يعمــان بشــكل مســتقل ،والثالــث كان
جريــدة الوســط التــي أوقفــت وزارة شــؤون اإلعــام البحرينيــة
إصدارهــا وتداولهــا فــي حزيــران  2017بداعــي مخالفتهــا
القانــون وتكــرار نشــر وبــث مــا يثيــر الفرقــة بالمجتمــع ويؤثــر
علــى عالقــات مملكــة البحريــن بالــدول األخــرى.
ويعتقــد فريــق شــبكة "ســند" أن االنتهــاكات التــي تعــرض
لهــا الصحفييــن الثالثــة جــاءت بســبب نشــاطهم اإلعالمــي
بفضــح ممارســات األجهــزة األمنيــة بحــق المواطنيــن ،خاصــة
أثنــاء قمــع المســيرات والمظاهــرات االحتجاجيــة التــي
تشــهدها البحريــن والتــي بــدأت أحداثهــا يــوم  14فبرايــر/
شــباط .201119
وبينــت عمليــات الرصــد التــي قــام بهــا فريــق شــبكة "ســند"
تأييــد محكمــة االســتئناف بتاريــخ  27/3/2018الحكــم بالســجن
لمــدة  10ســنوات علــى المصــور الصحفــي "ســيد أحمــد
الموســوي" ،والــذي كان قــد حكــم عليــه عــام  2015بالســجن
ً
طعنــا فيــه لتبــت المحكمــة فــي أمــره بعــد نحــو 3
وقــدم
ً
واضحــا علــى غيــاب العدالــة نتيجــة
دليــا
ســنوات مــا يعــد
ً
طــول فتــرة المحاكمــة التــي تضمنــت إلــى جانــب المحاكمــة
غيــر العادلــة قــرار حبســه وحجــز حريتــه ،كمــا قــررت المحكمــة
ً
أيضــا حرمانــه مــن الجنســية.20
وفــي قضيــة منفصلــة أيــدت محكمــة االســتئناف بتاريــخ
 11/3/2018أحكاما بالسجن لمدة  15و 25سنة ضد الصحفي
بجريــدة الوســط "محمــود عبــد الرضــا الجزيــري" الــذي اعتقــل
فــي نهايــة العــام  2015بعــد يــوم واحــد مــن كتابــة مقــال
تنــاول جلســة مجلــس الشــورى فــي البحريــن والتــي طلــب
خاللهــا أحــد النــواب مــن الســلطات معاقبــة البحرينييــن الذيــن
ألغيــت جنســيتهم ألســباب سياســية عــن طريــق حرمانهــم مــن
المســاكن الحكوميــة ،وقــد أتهمتــه الحكومــة بدعــم اإلرهــاب،
والتحريــض علــى كراهيــة النظــام ،وإجــراء اتصــاالت مــع دولــة
أجنبيــة ،والســعي لإلطاحــة بالحكومــة مــن خــال االنضمــام
إلــى حركــة وفــاء وحركــة شــباب  14فبرايــر ،كمــا حكمــت
المحكمــة بســحب جنســيته وحرمانــه منهــا كمــا حصــل مــع حالــة
الصحفــي الموســوي.21
وفــي  12/6/2018داهمــت قــوة أمنيــة منــزل المصــور
الصحفــي "محمــد حســن قمبــر" وقامــت باعتقالــه بعــد
اتهامــات وجهــت لــه بارتــكاب العديــد مــن الجرائــم فــي
عشــرات الحــاالت المتعلقــة بعملــه الصحفــي ،وأديــن فــي
نهايــة المطــاف بأكثــر مــن  100تهمــة جميعهــا غيابيــة ،وكان
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قــد ُســجن قبــل ذلــك فــي أبريــل  2011بتهمــة التخريــب
ونشــر معلومــات كاذبــة ،قبــل أن ُيفــرج عنــه فــي فبرايــر
 ،2012وعنــد إطــاق ســراحه اســتأنف عملــه كمصــور
صحفــي إال أن األجهــزة اســتمرت بمضايقتــه وتهديــده
قبــل اعتقالــه ،23،22إضافــة إلــى تعرضــه لمعاملــة قاســية
ومهينــة وحــرم مــن العــاج أثنــاء احتجــازه.
يلفــت فريــق "ســند" أن لجنــة حقــوق اإلنســان التابعــة
لألمــم المتحــدة أصــدرت يــوم  26يوليــو  2018مالحظاتهــا
الختاميــة بشــأن التقريــر الــدوري األولــي للتعهــد الدولــي
الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية ( )ICCPRللبحريــن،
وقــد تضمنــت المالحظــات مــا يؤيــد مالحظــات هــذا
التقريــر بشــأن أوضــاع حريــة الصحافــة فــي البحريــن ،حيــث
اشــتملت المالحظــات الختاميــة للجنــة علــى “بواعــث
قلــق عميقــة بشــأن مكافحــة البحريــن الشــاملة لإلرهــاب
والجرائــم المعلوماتيــة ،واســتخدمت قوانيــن الخاصــة
بالصحافــة لقمــع حريــة التعبير والتوقيف واحتجاز النشــطاء
والصحفييــن والسياســيين وغيرهــم بشــكل تعســفي،”24
وســلطت اللجنــة الضــوء علــى قضايــا انتهــاكات اإلجــراءات
القانونيــة ومعاييــر المحاكمــة العادلــة.
وتقبــع البحريــن فــي المرتبــة ( 166مــن أصــل  180دولــة)
علــى التصنيــف العالمــي لحريــة الصحافــة لمنظمــة
مراســلون بــا حــدود .2018
 .2-2االنتهاكات وتكرارها ونسبها المئوية خالل 2018
أبــرز االنتهــاكات المرصــودة الواقعــة علــى حريــة اإلعــام
فــي البحريــن عــام  2018هــي انتهــاكات حجــز الحريــة
والمحاكمــة غيــر العادلــة والحبــس ،وتكــرر كل واحــد منهــا
 3مــرات ،فيمــا حــرم صحفييــن اثنيــن مــن الجنســية،
وســجلت لمــرة واحــدة انتهــاكات االعتقــال التعســفي،
االعتــداء علــى حرمــة األماكــن الخاصــة ،المعاملــة القاســية
والمهينــة والحرمــان مــن العــاج .ويوضــح الجــدول التالــي
نــوع االنتهــاكات وتكرارهــا فــي البحريــن.
نوع االنتهاكات وتكرارها في مملكة البحرين
التكرار

%

نوع االنتهاك
حجز الحرية

3

%20

المحاكمة غير العادلة

3

%20

الحبس

3

%20

الحرمان من الجنسية

2

%13.3

االعتقال التعسفي

1

%6.6

االعتداء على حرمة األماكن الخاصة

1

%6.6

المعاملة القاسية والمهينة

1

%6.6

الحرمان من العالج

1

%6.6

المجموع

15

%100

https://bit.ly/2WNG4mm 22
https://bit.ly/2WSf2u1 23
https://bit.ly/2YxyaO8 24
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 .2-3االنتهاكات الجسيمة .2018
بلغــت نســبة االنتهــاكات الجســيمة فــي مملكــة البحريــن
 46.5%مــن المجمــوع الكلــي لالنتهــاكات التــي رصدهــا
التقريــر مــن خــال  7انتهــاكات جســيمة تمثــل الحبــس
واالعتقــال التعســفي ،والحرمــان مــن الجنســية ،والحرمــان
مــن العــاج .وهــو مــا يوضحــه الجــدول التالــي.
نوع وشكل االنتهاكات ضد االعالميين في البحرين
نوع وشكل االنتهاك

الحــق فــي الجنســية ووصلــت نســبته إلــى  13.3%لــكل
واحــد منهمــا ،فيمــا حــل رابعـ ًـا وأخيـ ً
ـرا االعتــداء علــى الحــق
فــي الخصوصيــة مــن خــال انتهــاك االعتــداء علــى حرمــة
األماكــن الخاصــة.
ويعتقــد فريــق "ســند" أن االعتــداء علــى هــذه الحقــوق
ً
مؤشــرا علــى عــدم حمايــة النظــام القضائــي فــي
يشــكل
البحريــن لحقــوق االنســان بمــا يخالــف التزامــات البحريــن
الدوليــة بشــكل عامــه والتزاماتهــا بشــأن اتفاقيــة مناهضــة
التعذيــب ،والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة
والسياســية ،والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصادية
والثقافيــة بشــكل خــاص.

التكرار

%

الحبس واالعتقال التعسفي

4

%26.6

الحرمان من الجنسية

2

%13.3

الحرمان من العالج

1

%6.6

الحق المعتدى عليه

الحقوق المعتدى عليها في مملكة البحرين وتكرارها.
التكرار

%

مجموع االنتهاكات الجسيمة

7

%46.5

الحق في الحرية واألمان الشخصي

7

%46.6

المجموع العام لالنتهاكات

15

%100

الحقوق في مجال شؤون القضاء

3

%20

الحق في السالمة الشخصية وعدم
الخضوع للتعذيب أو لغيره من ضروب
المعاملة أو العقوبة القاسية أو
الالإنسانية أو المهينة

2

%13.3

 .2-3الحقوق اإلنسانية المعتدى عليها
يجــد فريــق "ســند" أن االنتهــاكات المرصــودة فــي البحريــن
تشــكل اعتــداء علــى خمســة حقــوق انســانية ومســت
الصحفييــن الذيــن تعرضــوا لهــا ،جــاء أعالهــا االعتــداء علــى
الحــق فــي الحريــة واألمــان الشــخصي الــذي تكــرر  7مــرات
وبلغــت نســبته مــن مجمــوع االنتهــاكات  ،46.6%وجــاء ثانيهــا
االعتــداء علــى الحــق فــي محاكمــه عادلــه ومنصفــه والــذي تكرر
 3مــرات شــكلت نســبتها  ،20%وحلــت ثالثـ ًـا االعتــداءات علــى
الحــق فــي الســامة الشــخصية وعــدم الخضــوع للتعذيــب أو
لغيــره مــن ضــروب المعاملــة القاســية أو المهينــة إلــى جانــب

الحق في الجنسية

2

%13.3

الحق في الخصوصية

1

%6.6

المجموع

15

100%
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 .3-1الحريات اإلعالمية في تونس .2018
ً
انتهــاكا علــى الحريــات اإلعالميــة
وثقــت شــبكة "ســند" 83
فــي تونــس خــال العــام  ،2018تعــرض لهــا  34صحفيــة
وصحفيـ ًـا ،ومؤسســة إعالميــة واحــدة ،ووقعــت فــي  21حالــة،
منهــا  19حالــة فرديــة ،وحالتيــن جماعيتيــن.
توحــي المؤشــرات الكميــة لعــدد االنتهــاكات بــأن حالــة الحريــات
اإلعالميــة فــي تونــس بقيــت علــى حالهــا خــال الســنوات
الثالثــة الماضيــة علــى األقــل ،ففــي العــام  2016وثــق
ً
ً
انتهــاكا،
انتهــاكا ،وفــي العــام  2017وثــق 117
التقريــر 97
وهــي أرقــام ليســت بعيــدة تناسـ ً
ـبيا مــع بعضهــا البعــض إذا
مــا قورنــت بـــ  83انتهـ ً
ـاكا لعــام  ،2018لكــن األبــرز هــو اســتمرار
األجهــزة األمنيــة بنفــس النهــج خاصــة عنــد منــع الصحفييــن
مــن تغطيــة االحتجاجــات والمســيرات الشــعبية التــي تظهــر
بشــكل مســتمر فــي تونــس هنــا وهنــاك ،فتونــس مــا تــزال
تعيــش مرحلتهــا االنتقاليــة بعــد ســقوط النظــام الســابق عــام
 2011رغــم تزايــد مســاحات الحريــات اإلعالميــة وتعــدد وتنــوع
وســائل اإلعــام.
لقــد ثبــت لفريــق شــبكة "ســند" أن  7حــاالت مــن بيــن  21حالــة
وثقهــا التقريــر فــي تونــس وقعــت بســبب التغطيــة اإلعالمية
لالحتجاجــات ،وشــكلت نســبتها  33.3%مــن مجمــوع الحــاالت،
يليهــا  6حــاالت وقعــت بســبب فضــح ممارســات األجهــزة
ً
غالبــا مــا تحصــل
األمنيــة فــي التغطيــات اإلعالميــة وهــي
اثنــاء قمــع األجهــزة األمنيــة لالحتجاجــات ،وشــكلت نســبتها
ً
أيضــا
 28.6%مــن مجمــوع الحــاالت ،كمــا وقعــت  6حــاالت
بســبب فضــح ممارســات وتجــاوزات الســلطات المحليــة
المختلفــة فــي التغطيــات اإلعالميــة ،فيمــا وقعــت انتهــاكات
فــي حالتيــن كان ســببهما التمييــز علــى أســاس العــرق والفكــر
والمعتقــد شــكلتا مــا نســبته  9.5%مــن مجمــوع الحــاالت
الموثقــة .وهــو مــا يوضحــه الجــدول التالــي.
حاالت االنتهاكات اإلعالمية في تونس
التمييز
واالختالف

تغطية
احتجاجات

فضح
ممارسات
األجهزة
األمنية

فضح السلطة
المجموع
المحلية

2

7

6

6

21

%9.5

%33.3

%28.6

%28.6

%100

ومــن خــال جمــع الحــاالت التي كان ســببها تغطيــة االحتجاجات
وفضــح ممارســات األجهــزة األمنيــة يصبــح مجموعهمــا 13
ً
معــا  62%مــن
حالــة مــن أصــل  21حالــة ،وتصبــح نســبتهما
مجمــوع الحــاالت ،لكــن االنتهــاكات التــي وقعــت فــي تلــك
الحــاالت توزعــت علــى جهتيــن ،األولــى األجهــزة األمنيــة
والثانيــة نقابــات مهنيــة ،فقــد أقــدم يــوم  19/12/2018عــدد
مــن المحتجيــن مــن أســاتذة التعليــم الثانــوي ،فــي شــارع
الحبيــب بورقيبــة فــي العاصمــة التونســية علــى االعتــداء
بالعنــف اللفظــي والجســدي علــى مراســلي وســائل اإلعــام
عنــد تغطيتهــم للمســيرة االحتجاجيــة لنقابــة التعليــم الثانــوي،
ً
صحفيــا وصحفيــة
وقــد وثــق فريــق "ســند" تعــرض 12
العتــداءات المعلميــن فــي هــذه الحالــة الجماعيــة التــي
تضمنــت علــى  27انتهـ ً
ـاكا  12منهــا تمثــل باالعتــداء الجســدي

ومثلهــا بمنــع التغطيــة ،إال أن رجــال إنفــاذ القانــون لــم
يقومــوا وقتهــا بحمايــة هــؤالء الصحفييــن ومنــع االعتــداء
عليهــم ،كمــا لــم يقومــوا بمعاقبــة أيـ ًـا مــن المعتديــن ،وقــد
شــكلت هــذه الحالــة لوحدهــا  32.5%مــن المجمــوع العــام
لالنتهــاكات الموثقــة فــي تونــس.
وكمــا ذكرنــا أعــاه فــإن غالبيــة انتهــاكات األجهــزة األمنيــة
وقعــت بفعــل تغطيــة الصحفييــن لالحتجاجــات والمســيرات،
ً
انتهــاكا تشــكل نســبتها
وقــد بلــغ مجمــوع انتهاكاتهــا 50
 60.2%مــن مجمــوع االنتهــاكات ووقعــت فــي  17حالــة
تشــكل نســبتها  81%مــن مجمــوع الحــاالت ،األمــر الــذي
يســمح بــأن تونــس مــا تــزال تخالــف التزاماتهــا الدوليــة بشــأن
حمايــة وصــون حقــوق اإلنســان ،إضافــة إلــى االســتمرار
فــي مســألة اإلفــات مــن العقــاب حيــث تتحمــل الحكومــة
التونســية وجهــات إنفــاذ القانــون كافــة المســؤوليات
للصحفييــن الذيــن تعرضــوا العتــداءات مــن جهــات مختلفــة
مــن غيــر األجهــزة األمنيــة.
وكان الرئيــس التونســي ،الباجــي قايــد السبســي ،قــد
الموقعــة
ّ
وجــه فــي كلمتــه يــوم  13/1/2018أمــام األطــراف
علــى وثيقــة قرطــاج التــي اعتمــدت برنامــج عمــل للحكومــة
التونســية نقــده للصحافــة األجنبيــة التــي اعتبــر أنهــا "قامت
بتشــويه تونــس فــي تغطياتهــا لالحتجاجــات األخيــرة".
وشــهدت تونــس طيلــة شــهر كانــون الثانــي /ينايــر 2018
تظاهــرات فــي جميــع أنحــاء البــاد ضــد الزيــادات الضريبيــة
التــي تــؤدي إلــى رفــع أســعار عــدد كبيــر مــن الســلع
والخدمــات ،بمــا فيهــا خدمــات الهاتف واإلنترنــت والمنتجات
الزراعيــة المســتوردة ،واســتمرت الحــركات االحتجاجيــة حتــى
شــهر نيســان /أبريــل  ،2018وقــد تحولــت بعــض االحتجاجــات
وقتِ ــل أحــد المتظاهريــن
أعمــال عنــف ونهــب وتخريــبُ ،
عندمــا دهســته ســيارة تابعــة للشــرطة  -كمــا قيــل  -والذت
بالفــرارُ ،
وألقــي القبــض علــى مئــات المتظاهريــن ،بمــا فــي
ذلــك نشــطاء كانــوا يوزعــون منشــورات تطالــب بإصالحــات
اقتصاديــة.
وعلــى وقــع هــذه االحتجاجــات اســتجوب ضبــاط الشــرطة
يــوم  11/1/2018مراســل صحيفــة “ليبراســيون” اليوميــة
الفرنســية “ماثيــو غالتييــه” لمــدة ســاعة وســألوه عــن
أســماء مصــادره فــي ُط ُب ْر َبــة وهــي بلــدة تقــع علــى بعــد 30
كيلومتــرا مــن العاصمــة حيــث اتجهــت االحتجاجــات للعنــف.
وفــي  14/1/2018اســتجوبت األجهــزة األمنيــة المراســل
الصحفــي المســتقل “ميشــيل بيــكار” علــى خلفيــة الزيــارة
التــي قــام بهــا الرئيــس التونســي لحــي شــعبي بضواحــي
العاصمــة.
وتظهــر المعلومــات التــي تمكنــت “ســند” مــن توثيقهــا أن
محــاوالت األجهــزة األمنيــة منــع الصحفييــن مــن التغطيــة
شــملت اعتــداءات جســدية وحجــز الحريــة والتحقيــق األمنــي
والمضايقــة والتوقيــف التعســفي ،ففــي 7/1/2018
تعــرض الصحفــي “نديــم بوعمــود” العتــداء لفظــي
وجســدي مــن قبــل أحــد رجــال األمــن بســبب تغطيتــه مســيرة
احتجاجيــة لعــدد مــن النشــطاء تحــت شــعار “فــاش نســتناو”
الرافضــة لقانــون الماليــة لســنة  ،2018حيــث وقعــت
مشــادات بيــن رجــال األمــن والمحتجيــن ليعمــد خــال هــذه
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الحادثــة أحــد األمنييــن إلــى دفــع الصحفــي وشــتمه بســبب
تصويــره لهــذه الواقعــة ،وقــام باالعتــداء علــى الكاميــرا وحجــز
وثائقــه الرســمية وأدوات عملــه ،وقــام بحــذف مــا التقطــه
الصحفــي مــن صــور بهاتفــه الذكــي.
وفــي  14/2/2018قــام ســتة مــن رجــال األمــن بالــزي الرســمي
باالعتــداء الجســدي واللفظــي علــى الصحفــي براديــو
الديــوان “إليــاس بــن صالــح” خــال تغطيتــه ألعمــال العنــف
التــي مارســها رجــال األمــن علــى مشــجعي فريقــي ســاقية
الزيــت ونــادي طبلبــة خــال لقــاء بيــن الفريقيــن لكــرة اليــد
فــي صفاقــس ،وقــد قــام رجــال األمــن باالعتــداء علــى أدوات
عمــل الصحفــي وحــذف مــا التقطــه مــن صــور ،إضافــة إلــى
االعتــداء علــى خصوصيتــه مــن خــال االطــاع علــى محتويــات
هاتفــه الذكــي.
وفــي  21/4/2018قــام أحــد رجــال األمــن بالــزي المدنــي
بمصــادرة هاتــف الصحفيــة “ريــم بــن فــرج” مراســلة موقــع
“صــوت أفريقيــا” حيــن كانــت بصــدد تصويــر مســيرة قــرب
ســاحة برشــلونة بالعاصمــة ،حيــث منعهــا رجــل األمــن مــن
التغطيــة وقــام بحــذف مــا التقطتــه مــن صــور ،كمــا اعتــدى
علــى خصوصيتهــا مــن خــال االطــاع علــى محتويــات هاتفهــا
الذكــي.
ومــن الحــاالت األخــرى التــي وقعــت بســبب التغطيــات
اإلعالميــة التــي تنتقــد ممارســات و /أو سياســات الحكومــة
تجــاه عــدد مــن القضايــا الداخليــة فــي تونــس كقضيــة التعامــل
مــع ملــف اإلرهــاب والفســاد ،فقــد تعــرض الصحفــي “حمــدي
التليلــي” مراســل قنــاة “فرنســا  ”24يــوم 12/3/2018
للتحقيــق األمنــي بطريقــة غيــر قانونيــة مــن قبــل عناصــر
ي المدنــي ،وطرحــت عليــه أســئلة مرتبطــة
أمنيــة بالــز ّ
مســتقبال واألماكــن
بالمواضيــع التــي ينــوي العمــل عليهــا
ً
ســيتنقل فيهــا فرفــض اإلجابــة ،ثــم طرحــوا عليــه
ّ
التــي
أســئلة مرتبطــة بالتقاريــر التــي عمــل عليهــا ومنهــا المرتبطــة
وســئل
باإلرهــاب والتهريــب والفســاد فــي أوقــات ســابقةُ ،
هويــة المصــادر التــي يتعامــل معهــا ،وتواصلــت أعمــال
عــن
ّ
التحـ ّـري مــع التليلــي حــول تقريــر ّ
بثتــه عـ ّـدة قنــوات أجنبيــة حــول
قطــاع المالبــس المســتعملة ،وكان قــد تعــرض نهايــة العــام
 2017إلــى اعتداءيــن بالعنــف الجســدي علــى خلفيــة نشــره
لتقريــر حــول قطــاع المالبــس المســتعملة وكشــفه للفســاد
فيــه.
وفــي  12/3/2018تعرضــت الصحفيــة “نهلــة بــن ســالم”
مراســلة “قنــاة تونســنا” لحجــز الحريــة مــن قبــل أحــد رجــال
األمــن بشــرطة المــرور بشــارع محمــد الخامــس بالعاصمــة،
وذلــك مــن خــال حجــز هويتهــا وإجبارهــا علــى البقــاء فــي
لمــدة ســاعة كاملــة وذلــك عنــد قيامهــا بإعــداد تقريــر
المــكان ّ
صحفــي حــول المشــردين بالعاصمــة.
وفــي  23/11/2018مثلــت الصحافيــة فــي صحيفــة
“الشــروق” الخاصــة “منــى البوعزيــزي” أمــام النيابــة العامــة
فــي المحكمــة االبتدائيــة بتهــم “نســبة أمــور غيــر حقيقيــة
ونشــر أخبــار زائفــة وإربــاك الــرأي العــام” ،علــى خلفيــة حديثهــا
عبــر قنــاة “نســمة” الخاصــة عــن شــبهة فســاد تعلقــت بـــ
“نائــب كان رئيــس بلديــة”.
ووثقــت “ســند” حالتيــن وقعتــا بســبب التمييــز علــى أســاس
الفكــر والمعتقــد واالختــاف فــي الــرأي والــرأي اآلخــر ،ففــي
 9/2/2018قــرر حــزب النهضــة التونســي متابعــة صحفييــن
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ووســائل إعــام أمــام القضــاء باعتبارهــا “معاديــة” لــه،
واعتبــرت منظمــة مراســلون بــا حــدود فــي بيــان لهــا أن
ـدا خطيـ ً
“هــذا القــرار يشــكل تهديـ ً
ـرا لحريــة الصحافــة.”25
وفــي  24/5/2018اقتحــم “عــادل العلمــي” أحــد رجــال
الديــن المعــروف فــي تونــس بمواقفــه المثيــرة للجــدل
اســتديو إذاعــة “شــمس  ،”FMوقــام باالعتــداء علــى
حــارس المقــر ودخــل إلــى اإلذاعــة طالبـ ًـا تمكينــه مــن حــق
الــرد علــى بعــض مــا ورد علــى لســان أحــد ضيــوف برنامــج
تعــرض لشــخص العلمــي.
ّ
الجهات المنتهكة للحريات اإلعالمية في تونس
%

%

عدد
االنتهاكات

الجهة
المنتهكة

عدد
الحاالت

50

60.2%

األجهزة
األمنية

17

81%

3.6%

أحزاب
سياسية

1

4.8%

3

رجال دين

1

4.8%

2

2.4%

نقابات
مهنية

1

4.8%

27

32.5%

مؤسسات
قضائية

1

4.8%

1

1.2%

المجموع

21

100%

83

100%

 .3-2االنتهاكات وتكرارها ونسبها المئوية خالل 2018
أوال
تظهــر قائمــة االنتهــاكات أن انتهــاك منــع التغطيــة حل ً
ً
مكــررا  23مــرة وبنســبة بلغــت  27.7%مــن
فــي تونــس
مجمــوع االنتهــاكات ،وقــد رافــق منــع التغطيــة اعتــداءات
علــى صحفييــن ومنهــا االعتــداء الجســدي الــذي حــل ثانيـ ًـا
مــن خــال تعــرض  15صحفيـ ًـا العتــداءات جســدية مختلفة،
وتكــرر االعتــداء علــى أدوات العمــل  6مــرات ،فيمــا تكــرر
حجــز الحريــة والمضايقــة  5مــرات لــكل واحــد منهمــا،
التهديــد باإليــذاء واالعتــداء اللفظــي وتكــرر كل واحــد
منهمــا  4مــرات ،فيمــا تكــرر لثالثــة مــرات انتهــاكات حجــز
أدوات العمــل وحــذف محتويــات الكاميــرا وحجــز الوثائــق
الرســمية ،ولمرتيــن انتهــاكات االعتقــال التعســفي
والتحقيــق األمنــي واالعتــداء علــى الخصوصيــة ،فيمــا
وقعــت لمــرة واحــدة فقــط انتهــاكات الخســائر بالممتلــكات
واإلصابــة بجــروح واالعتــداء علــى مقــار العمــل والتوقيــف
التعســفي والمحاكمــة غيــر العادلــة.
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أنواع االنتهاكات في تونس وترتيبها وتكراراتها
التكرار

%

نوع االنتهاك
المنع من التغطية

23

%27.7

االعتداء الجسدي

15

%18

االعتداء على أدوات العمل

6

%7.2

حجز الحرية

5

%6

المضايقة

5

%6

والتجمعــات الســلمية ،ونذكــر هنــا أن  12صحفيـ ًـا وصحفيــة
تعرضــوا العتــداءات جســدية فــي حالــة جماعيــة واحــدة أثنــاء
تغطيتهــم لمســيرة احتجاجيــة لنقابــة التعليــم الثانــوي .وهــو
مــا يوضحــه الجــدول التالــي.
االنتهاكات الجسيمة في تونس وتكرارها.
التكرار

%

االعتداء الجسدي

15

%18

الحبس واالعتقال التعسفي

2

%2.4

اإلصابة بجروح

1

%1.2

التهديد باإليذاء

4

%4.8

مجموع االنتهاكات الجسيمة

18

%22

االعتداء اللفظي

4

%4.8

المجموع العام لالنتهاكات

83

%100

حجز أدوات العمل

3

%3.6

 .3-4الحقوق اإلنسانية المعتدى عليها

حذف محتويات الكاميرا

3

%3.6

حجز الوثائق الرسمية

3

%3.6

االعتقال التعسفي

2

%2.4

التحقيق األمني

2

%2.4

االعتداء على الخصوصية

2

%2.4

حجب المعلومات

1

%1.2

اإلضرار باألموال والخسائر بالممتلكات

1

%1.2

اإلصابة بجروح

1

%1.2

االعتداء على مقار العمل

1

%1.2

حلــت االعتــداءات علــى الحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر
ً
انتهــاكا
واإلعــام فــي المرتبــة األولــى مــن خــال 34
شــكلت نســبتها  41%مــن مجمــوع االنتهــاكات ،وفــي
المرتبــة الثانيــة حلــت االعتــداءات عــل الحــق فــي الســامة
الشــخصية وعــدم الخضــوع للتعذيــب أو لغيــره مــن معاملــة
قاســية ومهينــة مــن خــال  24انتهـ ً
ـاكا تشــكل نســبتها 29%
مــن مجمــوع االنتهــاكات ،فيمــا حلــت فــي المرتبــة الثالثــة
االعتــداءات علــى الحــق فــي التملــك مــن خــال  14انتهـ ً
ـاكا
نســبتها  ،16.8%وفــي المرتبــة الرابعــة حلــت االنتهــاكات
المتعلقــة بالحــق فــي الحريــة واألمــان الشــخصي وعددهــا
 8انتهــاكات ونســبتها  ،9.6%وفــي المرتبــة الخامســة حــل
انتهاكيــن بالحــق فــي الخصوصيــة ،وفــي المرتبــة السادســة
واألخيــرة حــل انتهــاك واحــد يتعلــق بالحــق فــي المحاكمــة
العادلــة .

التوقيف التعسفي

1

%1.2

المحاكمة غير العادلة

1

%1.2

المجموع

83

%100

 .3-3االنتهاكات الجسيمة
بلغــت نســبة االنتهــاكات الجســيمة مقارنــة بالمجمــوع العــام
لالنتهــاكات الموثقــة فــي تونــس  ،22%وذلــك مــن خــال
ً
ً
جســيما ،ويظهــر أن االعتــداء الجســدي هــو أحــد
انتهــاكا
18
أشــكال االعتــداءات البــارزة التــي يتعــرض لهــا الصحفيــون
التونســيون خاصــة عنــد قيامهــم بتغطيــة االحتجاجــات

نوع وشكل االنتهاك

التكرار

%

الحق المعتدى عليه
الحق في حرية الرأي والتعبير واإلعالم

34

%41

الحق في السالمة الشخصية وعدم
الخضوع للتعذيب أو لغيره من ضروب
المعاملة أو العقوبة القاسية أو
الالإنسانية أو المهينة

24

%29

الحق في التملك

14

%16.8

الحق في الحرية واألمان الشخصي

8

%9.6

الحق في الخصوصية

2

%2.4

الحق في محاكمه عادله

1

%1.2

المجموع

83

100%

53
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الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
37

ﻋﺪﺩ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ

9

10

ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ
ﺗﻌﺮﺿﻮﺍ ﻟﻼﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ
ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ

ﻋـﺪﺩ ﺍﻟﺤـﺎﻻﺕ
ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻟﺠﺴﻴﻤﺔ

54

0

%46.5

حالة الحريات اإلعالمية في دول العالم العربي 2018

 .4-1الحريات اإلعالمية في الجزائر .2018
وثــق التقريــر  37انتهـ ً
ـاكا للحريــات اإلعالميــة فــي الجزائــر ،تعرض
لهــا  9صحفييــن فــي  10حــاالت غالبيتهــا فرديــة باســتثناء حالــة
واحــدة جماعيــة ،مــع اإلشــارة إلــى صعوبــة رصــد االنتهــاكات
فــي هــذا البلــد ،وعــدم تدفــق معلومــات بســهولة ويســر.
وكانــت شــبكة "ســند" قــد وثقــت  57انتهــاكا فــي الجزائــر
ً
انتهــاكا عــام  ،2017والالفــت فــي غالبيــة
عــام  ،2016و18
االنتهــاكات التــي تمكــن فريــق الشــبكة مــن توثيقهــا تحــوم حــول
االعتــداء علــى الحــق فــي الحريــة واألمــان الشــخصي مــن خــال
التوقيــف واالعتقــال التعســفي وحجــز حريــة الصحفييــن ،خاصــة
عنــد تغطيتهــم لقضايــا الفســاد ،أو نشــرهم مــواد إعالميــة
تكشــف ممارســات غيــر رشــيدة للحكومــة.
لقــد أظهــرت المعلومــات أن  8حــاالت مــن بيــن  10حــاالت اعتداء
علــى حريــة اإلعــام كان ســببها فضــح ممارســات الســلطات
المحليــة فــي البــاد ،كمــا أن أعلــى معــدالت االنتهــاكات
الموثقــة كان حجــز الحريــة الــذي تكــرر  9مــرات بســبب توقيــف
 5صحفييــن واعتقــال أربعــة آخريــن بشــكل تعســفي لنشــرهم
تغطيــات إعالميــة تخالــف توجهــات الســلطة ،وربمــا كان ذلــك
ً
ســببا فــي تراجــع الجزائــر علــى مؤشــر الحريــات اإلعالميــة
لمراســلون بــا حــدود بفــارق نقطتيــن عــام .2018
وعلــى الرغــم مــن العــدد القليــل للحــاالت الموثقــة إال أنهــا
تعــد مثــار قلــق شــديد بشــأن حريــة اإلعــام فــي الجزائــر ،كمــا
وتتعــارض االنتهــاكات التــي صــدرت غالبيتهــا عــن األجهــزة
ً
انتهــاكا مــن
األمنيــة وبلغــت نســبتها  75.7%مــن خــال 27
مجمــوع االنتهــاكات مــع التعريــف المنصــوص عليــه فــي المــادة
 19مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية،
الــذي وقعــت عليــه الجزائــر فــي  12ســبتمبر /أيلــول.1989
ويوضــح الجــدول التالــي عــدد حــاالت االنتهــاك فــي الجزائــر
والجهــات التــي قامــت بهــذا االنتهــاك.
االنتهــاكات التــي تمــت علــى الحريــات اإلعالميــة فــي الجزائــر
وعددهــا
الجهة المنتهكة

عدد
الحاالت

%

عدد
االنتهاكات

%

األجهزة األمنية

6

60

28

75.7

مؤسسات
قضائية

1

10

3

8

مؤسسات
ودوائر حكومية

1

10

2

5.4

مؤسسات
إعالمية

1

10

1

2.7

مجالس نيابية

1

10

3

8

المجموع

10

100%

37

100%

وتكشــف الحــاالت المرصــودة والموثقــة طبيعــة الوضــع القائــم
لحريــة الصحافــة فــي الجزائــر ،ويبــدو أن غالبيتهــا تتشــابك مــع
بعضهــا البعــض ،ففــي مســاء األول مــن يونيــو /حزيــران 2018
اعتقلــت األجهــزة األمنيــة الصحافي والعضو المؤســس للنقابة
الجزائريــة لناشــري الصحــف اإللكترونيــة “ســعيد بــودور” ،وذلــك
بســبب مــادة صحفيــة اســتقصائية لــه نُ شــرت علــى موقعــي
JCAو  Algérie Partحــول قضيــة حجــز  701كلــغ مــن الكوكاييــن
علــى متــن باخــرة فــي ســواحل وهــران ،وقــد أثــارت مادتــه الــرأي
العــام ،وتــم اســتدعاء صحفييــن آخريــن همــا “خــاف بــن حــدة”

وناشــر موقــع الجزائــر مباشــر “عــدالن مــاح” لنشــرهما ذات
المــادة ،وتــم إيقافهمــا وحجــز حريتهمــا مــع زميلهــم الصحفي
بــودور ،وجــرى التحقيــق األمنــي معهــم.
وفــي واقعــة أخــرى؛ أمــرت الســلطات القضائيــة إطــاق
ســراح الصحافــي فــي قنــاة النهــار “إســماعيل جربــال” بعــد
ســاعات قليلــة مــن اعتقالــه واقتيــاده إلــى مــكان مجهــول
علــى يــد عناصــر مــن المخابــرات مــن أمــام مقــر القنــاة،
علــى خلفيــة مقالــة صحافيــة نُ شــرت علــى موقــع يتبــع
القنــاة نفســها ،وكان عناصــر مــن جهــاز المخابــرات اعتقلــوا
الصحفــي جربــال دون إذن قضائــي بســبب مقالــة نشــرت
علــى موقــع “ الجزائــر  ”24باللغــة الفرنســية ،تطرق فيه إلى
عــدم اســتباق جهــاز المخابــرات وتوقعــه لألزمــة النيابيــة التــي
عصفــت بالبرلمــان وبــدأت مجرياتهــا قبل اعتقاله بأســبوعين،
وبثــت قنــاة “النهــار” مشــاهد العتقــال جربــال ووصفتــه بـــ
“اختطــاف مــن قبــل فرقــة مــن المخابــرات واعتقــال مــن دون
أمــر قضائــي وبأســاليب مؤســفة” ،وأثــارت القضيــة غضبـ ًـا
وردود فعــل كبيــرة فــي الجزائــر بســبب عــودة هــذا النــوع مــن
االعتقــاالت غيــر القانونيــة والتضييــق علــى الصحافييــن.26
وفــي  23/10/2018قضــت المحكمــة بالحبــس المؤقــت
للصحفيــان “عبدالرحمــن ســمار” المعــروف بـ”عبــده ســمار”
ناشــر الموقــع اإلخبــاري  Algérie partوزميلــه الصحفــي
“مــروان بوديــاب” وتأجيــل النظــر فــي قضيتهمــا التــي
أوقفــا علــى خلفيتهــا ،حيــث ادعــت عليهمــا مؤسســة النهــار
اإلعالميــة بتهــم التهديــد والقــذف والمســاس بالحيــاة
الخاصــة لألفــراد ،وقــد تعرضــا فتــرة توقيفهــا فــي الســجن
لمعاملــة مهينــة ،إضافــة إلــى قيــام قنــاة النهــار بالتحريــض
عليهمــا ،وأظهــرت المعلومــات أن الصحافييــن نقــا علــى
موقعيهمــا معلومــات تتعلــق بمديــر قنــاة النهــار “أنيــس
رحمانــي” دون وجــود أي إيضاحــات لهــذه المعلومــات”،
وكانــت منظمــة “مراســلون بــا حــدود” قــد دعــت “النهــار”
إلــى “احتــرام كرامــة وقرينــة البــراءة للصحافييــن” ،وبعــد
خروجهمــا مــن التوقيــف تعرضــا يــوم  13/11/2018للمنــع
مــن الســفر بحجــة منعهمــا مــن “مغــادرة األراضــي الوطنيــة”
رغــم أن قــرار المنــع لــم يتــم تضمينــه فــي ملــف القضيــة،
ً
علمــا أن الصحفــي الســمار قــد تعــرض لمحاولــة اغتيــال
فــي أبريــل مــن العــام  ،2019وظهــر فــي فيديــو توعــد فيــه
بكشــف ملفــات فســاد ثقيلــة متعلقــة بمســؤولين.
وفــي  18/11/2018منعــت شــرطة مطــار هــواري بومديــن
الدولــي الصحافيــة الحاملــة لثــاث جنســيات (جزائريــة،
تونســية ،وفرنســية) “هاجــر أوصالتــي” مــن دخــول الجزائــر
ً
ترخيصــا بالدخــول ،وتــم
بحجــة أن الســلطات لــم تمنحهــا
ً
ً
علمــا بــأن
تعســفيا فــي المطــار وحجــز حريتهــا،
توقيفهــا
أوصالتــي كانــت تعتــزم تصويــر فيلــم وثائقــي حــول النســاء
األفريقيــات المهاجــرات.
وفــي واقعــة مــن أبــرز الوقائــع التــي أثــارت الجــدل فــي
الجزائــر اعتقــال الصحافــي “عــدالن مــاح” يــوم 9/12/2018
فــي قضيــة أخــرى غيــر تلــك التــي تعــرض لهــا مــع زميليــه
“ســعيد بــودور” و”خــاف بــن حــدة” الموثقــة أعــاه ،ولكــن
هــذه المــرة بتهمــة “التجمهــر وإهانــة هيئــة نظاميــة” بعــد
مشــاركته فــي وقفــة تضامنيــة نظمهــا فنانــون مــع المغنــي
“رضــا ســيتي  ”16يوجــد رهــن االعتقال ،وقــد تعرض المالح
لحجــز الحريــة فــي غرفــة انفراديــة معزولــة ،والالفــت فــي
هــذه الحالــة أن قنــاة النهــار التــي يديرهــا “أنيــس رحمانــي”
قــد تعمــد نشــر مــواد إعالميــة تحريضيــة ضــد المغنــي “رضــا
ســيتي” المعــروف بمعارضتــه للســلطة فــي البــاد ،وهــو
ذاتــه مــن وجــه تهمـ ًـا للمــاح وزميليــه بــودور وبــن حــدة.
https://bit.ly/2A16d85 26
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وفــي حالــة جماعيــة منعــت اإلذاعــة الحكوميــة يــوم
 20/10/2018الصحافييــن مــن الحديــث عــن رئيــس البرلمــان
“الســعيد بوحجــة” الــذي تمــت إطاحتــه مــن قبــل نــواب
المــواالة ،وفوجــئ الصحافيــون ومقدمــو النشــرات اإلخباريــة
والبرامــج السياســية بملصقــات علــى مكاتبهــم “وال كلمــة
علــى بوحجــة” ،فــي إشــارة إلــى منعهــم مــن تــداول اســمه
أو منحــه حــق الــرد أو الحديــث عنــه فــي التقاريــر أو البرامــج
السياســية ،كمــا امتنــع التلفزيــون الحكومــي ووكالــة األنبــاء
الرســمية عــن إجــراء أي اتصــال مــع رئيــس البرلمــان المطــاح بــه
ً
وفقــا لحقــه فــي الــرأي كطــرف فــي األزمــة.
 .4-2االنتهاكات وتكرارها ونسبها المئوية خالل 2018
تشــير قائمــة االنتهــاكات المرصــودة والموثقــة فــي الجزائــر
إلــى أن أعلــى معــدالت االنتهــاكات تمثلــت بحجــز الحريــة
ـررا  9مــرات ،والتوقيــف التعســفي مكـ ً
مكـ ً
ـررا  5مــرات ،وثالثـ ًـا
ً
مكــررا  4مــرات ،األمــر الــذي يشــكل
االعتقــال التعســفي
ً
ً
عامــا ألشــكال االنتهــاكات التــي قــد يتعــرض لهــا
انطباعــا
الصحفيــون الجزائريــون ،ويلــي هــذه األنــواع مــن االنتهــاكات
الماســة بالحــق فــي الحريــة واألمــان الشــخصي انتهاكــي
المنــع مــن الســفر والتحقيــق األمنــي اللذيــن تكــرر كل واحــد
مهمــا  3مــرات ،ثــم انتهاكــي المنــع مــن التغطيــة والمعاملــة
القاســية والمهينــة أثنــاء الحبــس والتوقيــف وتكــرر كل واحــد
منهمــا مرتيــن ،فيمــا وقعــت لمــرة واحــدة انتهــاكات المحاكمــة
غيــر العادلــة ،الرقابــة المســبقة ،اإلخفــاء القســري ،التهديــد
باإليــذاء ،االعتــداء الجســدي ،االعتــداء اللفظــي ،الحبــس،
التحريــض والتعذيــب .وهــو مــا يوضحــه الجــدول التالــي.
نوع االنتهاك
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 .4-3االنتهاكات الجسيمة.
بلغــت نســبة االنتهــاكات الجســيمة مقارنــة بالمجمــوع
العــام لالنتهــاكات الموثقــة فــي الجزائــر  ،35%وذلــك مــن
ً
ً
جســيما بلــغ أعالهــا انتهــاكات الحبــس
انتهــاكا
خــال 13
واالعتقــال التعســفي مكـ ً
ـررا  10مــرات نســبتها  27%مــن
مجمــوع االنتهــاكات الكلــي ،ويليهــا لمــرة واحــدة انتهــاكات
اإلخفــاء القســري واالعتــداء الجســدي والتعذيــب .وهــي
موضحــه فــي الجــدول التالــي.
التكرار

%

نوع وشكل االنتهاك
الحبس واالعتقال التعسفي

10

27

اإلخفاء القسري

1

2.7

االعتداء الجسدي

1

2.7

التعذيب

1

2.7

مجموع االنتهاكات الجسيمة

13

%35

المجموع العام لالنتهاكات

37

%100

 .4-4الحقوق اإلنسانية المعتدى عليها
ً
مســا لســتة مــن
شــكلت االعتــداءات علــى الصحفييــن
الحقــوق اإلنســانية األساســية ،جــاء أعالهــا االعتــداء علــى
ً
مكــررا  20مــرة
الحــق فــي الحريــة واألمــان الشــخصي
وبنســبة بلغــت  54%مــن مجمــوع االنتهــاكات ،ويليهــا
االعتــداء علــى الحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر واإلعــام،
إلــى جانــب االعتــداء علــى الحــق فــي الســامة الشــخصية
وعــدم الخضــوع للتعذيــب أو لغيــره مــن ضــروب المعاملــة
أو العقوبــة القاســية أو المهينــة بتكــرار بلــغ  6مــرات
وبنســبة بلغــت  16.2%لــكل واحــد منهمــا ،ثــم االعتــداء
ً
مكــررا  3مــرات
علــى الحــق فــي حريــة التنقــل والســفر
وبنســبة  ،8%وأخيـ ً
ـرا االعتــداء علــى الحــق فــي المحاكمــة
العادلــة والحــق فــي معاملــة غيــر تمييزيــة ووقــع كل
واحــد منهمــا لمــرة واحــدة .ويوضــح الجــدول ادنــاه الحقــوق
المعتــدى عليهــا وترتيبهــا ومــرات التكــرار.

التكرار

%

حجز الحرية

9

24.3

التوقيف التعسفي

5

13.5

االعتقال التعسفي

4

10.8

المنع من التنقل والسفر

3

8

التحقيق األمني

3

8

المنع من التغطية

2

5.4

المعاملة القاسية والمهينة

2

5.4

المحاكمة غير العادلة

1

2.7

الحق المعتدى عليه

الحقوق المعتدى عليها في الجزائر وتكراراتها
التكرار

%

الرقابة المسبقة

1

2.7

الحق في الحرية واألمان الشخصي

20

54

اإلخفاء القسري

1

2.7

الحق في حرية الرأي والتعبير واإلعالم

6

16.2

التهديد باإليذاء

1

2.7

االعتداء الجسدي

1

2.7

االعتداء اللفظي

1

2.7

الحق في السالمة الشخصية وعدم
الخضوع للتعذيب أو لغيره من ضروب
المعاملة أو العقوبة القاسية أو
الالإنسانية أو المهينة

6

16.2

الحبس

1

2.7

الحق في حرية التنقل والسفر

3

8

التحريض

1

2.7

الحقوق في مجال شؤون القضاء

1

2.7

التعذيب

1

2.7

الحق في معاملة غير تمييزية

1

2.7

المجموع

37

100%

المجموع

37

100%
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المملكة العربية السعودية
26

ﻋﺪﺩ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ

8

8

ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ
ﺗﻌﺮﺿﻮﺍ ﻟﻼﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ
ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ

0

ﻋـﺪﺩ ﺍﻟﺤـﺎﻻﺕ
ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻟﺠﺴﻴﻤﺔ

%49.7
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 .. 2018العــام األكثــر سـ ً
ـوادا علــى حريــة اإلعــام
فــي الســعودية
جــذب مقتــل الصحفــي الســعودي البــارز "جمــال خاشــقجي"
فــي  2018االهتمــام العالمــي بمســألة قتــل الصحفييــن،
حيــث اختفــى بعــد ذهابــه للقنصليــة الســعودية فــي تركيا في
الثانــي مــن تشــرين األول /أكتوبــر ،إلــى أن بــدأت الشــكوك
علــى احتجــاز حريتــه داخــل القنصليــة ،ثــم انســابت األنبــاء عــن
التعمــد فــي قتلــه داخــل القنصليــة.
جــاءت هــذه الحادثــة التــي مــا لبثــت إلــى أن تحولــت إلــى
قضيــة سياســية كبيــرة شــغلت الــرأي العالمــي بشــكل كبيــر
ولفتــت األنظــار إلــى أهميــة الــدور الــذي يلعبــه اإلعالمييــن
ومــا قــد يتعرضــوا لــه مــن اعتــداءات أخطرهــا االعتــداء علــى
الحــق فــي الحيــاة مــن خــال القتــل العمــد.
تداعيــات الواقعــة ومــا نشــر عنهــا مــن ادلــه ومــن ثــم اعترافــات
الحكومــة الســعودية بمقتلــه تضمنــت العديــد مــن الروايــات،
ومنهــا أن الخاشــقجي تعــرض للتعذيــب قبــل التعمــد فــي
قتلــه وتقطيــع جثتــه إلخفــاء أثــر الجريمــة ،لكــن الباحثيــن
فــي شــبكة "ســند" ال يمكنهــم القــول ســوى أن الصحفــي
ً
عمــدا ،كمــا أن الواقعــة تعــد
المغــدور حجــزت حريتــه وقتــل
مخالفــة لألعــراف الدبلوماســية واألنظمــة الدوليــة.
ولــم يســبق لشــبكة "ســند" فــي تقاريرهــا الســنوية الســابقة
لحالــة الحريــات اإلعالميــة فــي العالــم العربــي ،والتــي بــدأت
بإصدارهــا منــذ العــام  2012أن وثقــت عـ ً
ـددا مــن االنتهــاكات
الجســيمة فــي الســعودية وأخطرهــا القتــل مثلمــا ورد فــي
تقريرهــا هــذا للعــام ،2018وبرجــع هــذا االمــر إلــى هــروب عــدد
مــن النشــطاء واالعالمييــن إلــى خــارج البــاد ومــن ثــم نشــر
اخبــار عــن االوضــاع المترديــة داخلهــا فضــا عــن االهتمــام
الدولــي الــذي حازتــه واقعــه اغتيــال الصحفــي جمال خاشــقجي
؛ كمــا ان االمــر يرجــع جزئيــا إلــى حالــه االنفتــاح التــي يحــاول بها
االميــر محمــد بــن ســلمان ولــي العهــد ان يقــدم نفســه إلــى
العالــم باعتبــاره رائــد التحديــث فــي بلــد حكمــه الفكــر الدينــي
الوهابــي .
جميــع التحليــات والمؤشــرات والمواقــف الدوليــة أفــادت
بأنــه كان مــن الواضــح أن التعمــد فــي قتــل الخاشــقجي
جــاء نتيجــة كشــفه وانتقــاده للســلطة فــي الســعودية ،كمــا
تعــرض عــدد مــن الصحفييــن وعشــرات المدونيــن وعلمــاء
الديــن لحملــة اعتقــاالت واســعة بســبب انتقادهــم للســلطات
المحليــة فــي الســعودية عــام .2018
وينبغــي القــول بــأن الســعودية مــن الــدول ذات الطابــع
المنغلــق للمعلومــات بشــأن حقــوق اإلنســان وحريــة التعبيــر
واإلعــام ،حيــث ال تتوفــر بداخلهــا كغالبيــة دول الخليــج العربي
منظمــات مدنيــة توثــق انتهــاكات حقــوق اإلنســان التــي تقــع
بهــا ،كمــا أن وســائل اإلعــام تحــت ســيطرة الحكومــة.
 .5-1الحريات اإلعالمية في السعودية .2018
ً
انتهــاكا فــي الســعودية عــام  2018تعــرض
وثــق التقريــر 26
لهــا  8صحفييــن فــي  8حــاالت فرديــة ،ومنها  5حاالت تشــابك
بهــا العمــل اإلعالمــي مــع النشــر علــى وســائل التواصــل
االجتماعــي.
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ً
كمــا لــم
وعلــى الرغــم مــن أن عــدد االنتهــاكات الموثقــة
ً
نســبيا عمــا تمكــن فريــق شــبكة "ســند" مــن
يختلــف
رصــده وتوثيقــه فــي العــام  2016حيــث وثــق  28انتهـ ً
ـاكا،
ومثلهــم فــي العــام  ،2017إال أن االنتهــاكات الجســيمة
ارتفعــت نســبتها بشــكل الفــت عــام  2018عــن ســابقاتها
مــن األعــوام حيــث بلغــت نســبتها مــن المجمــوع العــام
لالنتهــاكات  ،49.7%فــي حيــن بلغــت عــام ،)7%( 2016
وفــي  2017بلغــت (.)10.5%
تظهــر الحــاالت الموثقــة أســباب وقــوع االنتهــاكات
وأشــكالها ومــا تتضمنــه مــن اعتــداءات علــى حريــة التعبيــر
واإلعــام ،ويعتقــد فريــق شــبكة “ســند” بــأن أربعــة حاالت
مــن بيــن الحــاالت الثمانيــة الموثقــة جــاءت بســبب انتقــاد
الســلطات المحليــة فــي البــاد ،وحالتيــن منهــا جاءتــا علــى
خلفيــة تغطيــة قضايــا فســاد ،وحالتيــن علــى خلفيــة النــزاع
السياســي القائــم بيــن الســعودية وجماعــة الحوثــي فــي
اليمــن.
االعتــداء علــى حريــة التعبيــر واإلعــام قــاد فــي 10
ســبتمبر  2018نحــو  31منظمــة حقــوق إنســان للتوقيــع
علــى رســالة أرســلت لــوزارات خارجيــة رئيســية فــي أوروبــا
وأمريــكا الالتينيــة قبيــل الــدورة الثالثــة لالســتعراض
الــدوري الشــامل ( )UPRللســعودية ،ومــع بــدء الجلســة
التاســعة والثالثيــن لمجلــس حقــوق اإلنســان ()HRC
بدعــوة الحكومــات الســتخدام الفــرص التــي يتيحهــا
االســتعراض إلثــارة المخــاوف بشــأن القيــود المفروضــة
علــى ســجل حقــوق اإلنســان فــي الســعودية ،والضغــط
مــن أجــل اإلصالحــات العاجلــة المطلوبــة ،ال ســيما فيمــا
يتعلــق بالحــق فــي حريــة التعبيــر.27
وقالــت مراســلون بــا حــدود فــي بيــان لهــا أصدرتــه بتاريــخ
 9/2/2018أن الســلطات الســعودية ُألقــت القبــض علــى
نحــو  15صحفيـ ًـا ومدونـ ًـا خــال حملــة اعتقــاالت بــدأت فــي
ســبتمبر/أيلول .201628
وال بــد مــن اإلشــارة بــأن فريــق “ســند” قــد وثــق
اعتــداءات علــى صحفييــن وإعالمييــن فــي اليمــن مــن
ضمــن اعتــداءات “التحالــف العربــي فــي اليمــن” والــذي
تضاعفــت انتهاكاتــه بشــكل الفــت باعتــراف وبيانــات
المنظمــات الدوليــة المدافعــة عــن حريــة اإلعــام وحقــوق
اإلنســان ،ويمكــن االطــاع عليهــا فــي الجــزء المخصــص
لالنتهــاكات الواقعــة فــي اليمــن .2018
وتعبــر أنواع وأشــكال االنتهــاكات الواقعة على اإلعالميين
وحريــة اإلعــام فــي الســعودية والتــي تمكنــت “ســند”
مــن رصدهــا وتوثيقهــا عــن االنتهــاكات ومضمونهــا،
وقــد بلــغ أعالهــا االنتهــاكات المتعلقــة باالعتــداء علــى
الحــق فــي الحريــة واألمــان الشــخصي مــن خــال اعتقــال
 5صحفييــن وحجــز حريتهــم ،إضافــة إلــى تكــرار اإلخفــاء
القســري  4مــرات ،ففــي  8/2/2018قضــت المحكمــة
المتخصصــة فــي الســعودية بســجن الكاتــب
الجزائيــة
ّ
ّ
الســعودي فــي صحيفــة الوطــن “صالــح الشــيحي” لمــدة
خمــس ســنوات بتهمــة “القــدح والــذم واإلســاءة للديــوان
الملكــي والعامليــن فيــه” ،وذلــك بســبب حديثــه فــي لقاء
https://bit.ly/2VQvLl1 27
https://bit.ly/2ZeZlhe 28
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تلفزيونــي ســابق عــن فســاد الديــوان الملكــي فــي المملكــة،
ولــم تحــدد الصحــف الســعودية التــي نقلــت الخبــر هويــة
الصحافــي باالســم وال المــكان الــذي ينتمــي إليــه ،وقالــت
يتــم اتخــاذه فــي
إجــراء
فقــط إنــه مواطــن ســعودي ،وهــو
ّ
ٌ
مثــل هــذه القضايــا ،ومنعــت المحكمــة الكاتــب مــن الســفر
خــارج المملكــة لمــدة خمــس ســنوات بعــد انتهــاء فتــرة ســجنه.
وفــي  16/11/2018اعتقلــت الســلطات الســعودية الصحفــي
ً
قســرا
فــي جريــدة الوطــن “عبــد اللــه العقيــل” وأخفتــه
النتقــاده سياســات رئيــس الهيئــة العامــة للرياضــة الســعودية
تركــي آل الشــيخ ،وذلــك بعــد منعــه مــن الكتابــة فــي صحيفــة
الوطــن  6أشــهر للســبب ذاتــه.
وجــه وزيــر الثقافــة واإلعــام صحيفــة
وفــي َّ 26/1/2018
“عــكاظ” المحليــة اليوميــة بمنــع الكاتــب الســعودي “أحمــد
عدنــان” مــن الكتابــة فيهــا ،وذلــك لمخالفــة الكاتــب للنظــام،
وعــزا كتــاب وإعالميــون ســعوديون قــرار الوزيــر لمقابــات
تلفزيونيــة ومقــاالت رأي وتدوينــات فــي موقــع “تويتــر”
للكاتــب عدنــان تعتبــر مخالفــة لسياســة المملكــة ونظامهــا
الداخلــي القائــم علــى تطبيــق الشــريعة اإلســامية الــذي بــدا
ً
الكاتــب المقصــود بالقــرار
معارضــا لــه.29
وإضافــة إلــى اعتقــال إعالمييــن وكتــاب ســعوديين ،قامــت
الســلطات الســعودية أيضـ ًـا باعتقــال صحفييــن مــن جنســيات
عربيــة ،ففــي  1/6/2018اعتقلــت قــوات األمــن الكاتــب
اليمنــي “مــروان المريســي” مــن منزلــه ،ونقلتــه إلــى مــكان
مجهــول ،وأفــادت المعلومــات أنــه احتجــز بمعــزل عــن العالــم
وحرمــت عائلتــه مــن المعلومــات المتعلقــة بالتهــم
الخارجــيُ ،
الموجهــة ضــده ،أو معرفــة الموقــع الــذي يحتجــز فيــه ،ولــم
يســمح لهــم بزيارتــه ،ومنــذ اعتقالــه حتــى إعــداد هــذا التقريــر
لــم تعلــم أســرته عنــه شــيئا ،كمــا لــم تتلــق أي اتصــاالت مــن
الجهــات الســعودية عنــه ،وترفــض أجهــزة األمــن الكشــف عــن
مصيــره ،أو تعريــف أهلــه بــأي تهــم موجهــة لــه ،علمـ ًـا أنــه كان
مــن المغرديــن الناشــطين علــى “تويتــر” ويتابعــه نحــو 100
ألــف مغــرد.
وفــي  23/11/2018أوقــف الصحفــي الســوداني “أحمــد
مديــر” مــن قبــل أشــخاص غيــر معروفيــن فــي مطــار الريــاض
وهــو فــي طريقــه إلــى الخرطــوم بعــد أن أنهــى عملــه مــع
شــبكة قنــوات المجــد الســعودية ،ونقــل إلــى مــكان غيــر
معــروف ،حيــث أخبرتــه ســلطات الجــوازات فــي المطــار
بدايــة بأنــه محظــور مــن الســفر قبــل أن يقتــاده أشــخاص
بالــزي المدنــي إلــى جهــة مجهولــة ،ولــم تصــدر الســلطات
ً
تعليقــا علــى تلــك األنبــاء.
الســودانية وال الســعودية
كافــة المعلومــات الموثوقــة مــن المصــادر الحقوقيــة تقــول
أن الســلطات الســعودية قامــت باعتقــال عــدد مــن النســاء
المدونــات والناشــطات الحقوقيــات ،وقــد قامــت الســلطات
يــوم  6/6/2018باعتقــال الصحفيــة والمدافعــة عــن حقــوق
اإلنســان “نــوف عبــد العزيــز” بعــد مداهمــة منزلهــا ،وتــم
ـكان مجهــول حيــث تــم احتجازهــا بمعــزل عــن
اقتيادهــا إلــى مـ ٍ
العالــم الخارجــي ،وبعــد اعتقالهــا نشــرت المدافعــة عــن حقــوق
اإلنســان “ميــاء الزهرانــي” رســالة مــن عبــد العزيــز التــي
أعدتهــا للنشــر فــي حالــة اعتقالهــا ،ثــم ألقــي القبــض علــى
الزهرانــي فــي  9/6/2018لنشــرها محتــوى هــذه الرســالة،
وتشــير المعلومــات أن عبدالعزيــز قــد تعرضــت للتعذيــب
https://bit.ly/2E6w8g7 29

والحرمــان مــن العــاج وقرصنــة حســاباتها اإللكترونيــة علــى
اإلنترنــت.
شــبكة
 .5-2االنتهاكات وتكرارها ونسبها المئوية خالل 2018
ـكال ونوعـ ًـا مــن أنواع وأشــكال االنتهاكات
وثــق التقريــر  13شـ ً
ً
مكــررا  5مــرات انتهاكــي
غالبيتهــا جســيمة ،جــاء أعالهــا
االعتقــال التعســفي وحجــز الحريــة ،ثــم اإلخفــاء القســري
مكـ ً
ـررا  4مــرات ،ويليهــا انتهاكــي المنــع مــن النشــر والتوزيــع
ً
مكــررا كل واحــد منهمــا
والمنــع مــن التنقــل والســفر
مرتيــن ،فيمــا وقعــت لمــرة واحــدة انتهــاكات القتــل العمــد،
االعتــداء علــى حرمــة األماكــن الخاصــة ،المنــع مــن التغطيــة،
التعذيــب ،الحبــس ،المحاكمــة غيــر العادلــة ،الحرمــان مــن
العــاج والقرصنــة اإللكترونيــة.
االنتهاكات في المملكة السعودية أنواع ها وعدد
التكرارات
التكرار

%

نوع االنتهاك
االعتقال التعسفي

5

19.2

حجز الحرية

5

19.2

اإلخفاء القسري

4

15.4

المنع من النشر والتوزيع

2

7.7

المنع من التنقل والسفر

2

7.7

القتل العمد

1

3.8

االعتداء على حرمة األماكن الخاصة

1

3.8

المنع من التغطية

1

3.8

التعذيب

1

3.8

الحبس

1

3.8

المحاكمة غير العادلة

1

3.8

الحرمان من العالج

1

3.8

القرصنة اإللكترونية

1

3.8

المجموع

26

%100

 .5-3االنتهاكات الجسيمة
بلــغ عــدد االنتهــاكات الجســيمة الموثقــة فــي الســعودية
ً
انتهــاكا تشــكل نســبتها  49.7%مــن المجمــوع العــام
13
لالنتهاكات ،وهي نســبة مرتفعة مقارنة بنســب االنتهاكات
الجســيمة الموثقــة لباقــي الــدول العربيــة المرصــودة فــي
هــذا التقريــر ،وحتــى فــي التقاريــر الســابقة ،وبغــض النظــر
عــن عــدد ومجمــوع االنتهــاكات العــام.
ومــا يزيــد مــن نســبة االنتهــاكات الجســيمة هــو تكــرار الحبس
واالعتقــال التعســفي  6مــرات تشــكل نســبتها  23%مــن
مجمــوع االنتهــاكات ،إلــى جانــب تكــرار اإلخفــاء القســري 4
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مــرات بنســبة تبلــغ  ،15.3%لكــن االنتهــاكات التــي وقعــت
لمــرة واحــدة تشــكل أخطــر االنتهــاكات والمتمثلــة بالقتــل
العمــد للصحفــي جمــال خاشــقجي ،وبالتعذيــب للصحفيــة
"نــوف عبــد العزيــز" وحرمانهــا مــن العــاج ،فيمــا لــم يتمكــن
فريــق شــبكة "ســند" مــن التثبــت مــن وقــوع حــاالت تعذيــب
ً
قســرا رغــم وجــود
أخــرى للصحفييــن الذيــن تــم إخفاؤهــم
المؤشــرات علــى ذلــك ،لكــن الشــبكة تتحفــظ مــن ذلــك لغيــاب
المعلومــات الكافيــة .والجــدول ادنــاه يوضــح نــوع االنتهــاكات
الجســيمة وتكرارهــا.
نوع وشكل االنتهاك
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التكرار

%

الحبس واالعتقال التعسفي

6

23

االخفاء القسري

4

15.3

القتل العمد

1

3.8

التعذيب

1

3.8

حيــث بلغــت  57.7%مــن المجمــوع العــام لالنتهــاكات فــي
الســعودية ،ويليهــا االعتــداء علــى الحــق فــي حريــة الــرأي
والتعبيــر واإلعــام بنســبة  ،15.4%ثــم بنســبة 7.7%
لــكل مــن االعتــداء علــى الحــق فــي الســامة الشــخصية
وعــدم الخضــوع للتعذيــب أو لغيــره مــن ضــروب المعاملــة
القاســية أو الالإنســانية أو المهينــة ،والحــق فــي حريــة
التنقــل والســفر ،ويليهــا وبنســبة  3.8%االعتــداءات علــى
الحــق فــي الحيــاة ،والحــق فــي الخصوصيــة ،والحــق فــي
معاملــه عادلــه ومنصفــه.
الحقــوق المعتــدى عليهــا فــي الســعودية وفقــا لمــرات
تكرارهــا
التكرار

%

الحق المعتدى عليه
الحق في الحرية واألمان الشخصي

15

57.7

الحق في حرية الرأي والتعبير واإلعالم

4

15.4

الحرمان من العالج

1

3.8

مجموع االنتهاكات الجسيمة

13

%49.7

الحق في السالمة الشخصية وعدم
الخضوع للتعذيب أو لغيره من ضروب
المعاملة أو العقوبة القاسية أو
الالإنسانية أو المهينة

2

7.7

المجموع العام لالنتهاكات

26

%100

الحق في حرية التنقل والسفر

2

7.7

الحق في الحياة

1

3.8

 .5-4الحقوق اإلنسانية المعتدى عليها

الحق في الخصوصية

1

3.8

شــكلت االعتــداءات علــى الحــق فــي الحريــة واألمــان
الشــخصي أعلــى نســب االعتــداءات علــى الحقــوق اإلنســانية
التــي تعــرض لهــا الصحفيــون الموثقــة حاالتهــم فــي التقريــر

الحق في محاكمة عادلة ومنصفة

1

3.8

المجموع

26

100%
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الجمهورية العربية السورية
38

ﻋﺪﺩ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ

22

19

ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ
ﺗﻌﺮﺿﻮﺍ ﻟﻼﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ
ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ

2

ﻋـﺪﺩ ﺍﻟﺤـﺎﻻﺕ
ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻟﺠﺴﻴﻤﺔ

%49.7
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 .6-1الحريات اإلعالمية في سوريا 2018
فقــد ثالثــة صحفييــن حياتهــم أثنــاء تغطيتهــم الموجهــات
المســلحة بيــن أطــراف النــزاع فــي ســوريا عــام  ،2018وذلــك
علــى الرغــم مــن تراجــع عــدد االنتهــاكات كميـ ًـا للعــام الثانــي
ً
وايضــا تراجــع عــدد الضحايــا ممــن فقــدوا
علــى التوالــي،
حياتهــم مــن الصحفييــن.
وبينمــا وثــق تقريــر حالــة الحريــات اإلعالميــة فــي العالــم
العربــي فــي ســوريا عــام  )118( 2015انتهــاكا ،و 82انتهـ ً
ـاكا
فــي  ،2016بلــغ عــدد االنتهــاكات الموثقــة للعــام 2018
ً
انتهــاكا ،ويعتقــد فريــق شــبكة "ســند" أن ســبب
()38
التراجــع فــي عــدد االنتهــاكات الكمــي يعــود إلــى تراجــع حــدة
النــزاع المســلح ،وانكمــاش المســاحة الجغرافيــة للمعــارك
التــي شــهدتها البــاد منــذ العــام  2012باإلضافــة إلــى أن
االنقســام يزيــد من صعوبة توفــر معلومات ذات مصداقية
وســط تبــادل االتهامــات بيــن األطــراف المتصارعــة.
وعلــى الرغــم مــن تراجــع العــدد الكمــي لالنتهــاكات إال أن
االنتهــاكات الجســيمة منهــا بلغــت حـ ً
ـدا مرتفعـ ًـا بنســبة 55%
مــن المجمــوع الكلــي لالنتهــاكات ،وفقــد ثالثــة صحفييــن
حياتهــم أثنــاء قيامهــم بتغطيــة النزاعــات المســلحة بيــن
قــوات الجيــش النظامــي الســوري وتنظيمــات المعارضــة
المســلحة فــي مناطــق محــددة مــن البــاد وهــي (الغوطــة
الشــرقية والقنيطــرة) ،وجميعهــم صحفييــن حربييــن كانــوا
برفقــة الجيــش النظامــي أثنــاء تغطيــة االشــتباكات ،فيمــا
أصيــب  8صحفييــن أثنــاء قيامهــم بتغطيــة النــزاع المســلح
فــي هــذه المناطــق ومناطــق أخــرى وهــي (ســراقب ،ريــف
حلــب ،ريــف إدلــب ودرعــا).
ً
صحفيــا ،ومؤسســتين
لقــد وثــق التقريــر تعــرض 22
إعالميتيــن العتــداءات وانتهــاكات وقعــت فــي  19حالــة
فرديــة فــي ســوريا عــام  ،2018وتقاســم الصحفييــن
الحربييــن العامليــن مــع الجيــش النظامــي الســوري
والصحفييــن العامليــن فــي مؤسســات إعالميــة معارضــة
غالبيــة االنتهــاكات الموثقــة.
وشــكلت الحــاالت التــي وقعــت بســبب النزاعــات المســلحة
مــا نســبته  68.4%مــن مجمــوع الحــاالت الموثقــة مــن
خــال  13حالــة ،فيمــا وقعــت انتهــاكات فــي  3حــاالت
بســبب انتقــاد الســلطات المحليــة ،ســواء ســلطة النظــام
الرســمي أو المناطــق التــي تقبــع تحــت ســلطة التنظيمــات
المعارضــة ،كمــا وثــق فريــق التقريــر انتهــاكات وقعــت فــي
حالتيــن بســبب االنتمــاء لمؤسســات إعالميــة معارضــة
للنظــام ،بينمــا وقعــت انتهــاكات فــي حالــة واحــد بســبب
تغطيــة االحتجاجــات .ويوضــح الجــدول التالــي االنتهــاكات
التــي اصابــت الحريــات اإلعالميــة فــي ســوريا وعــدد
تكراراتهــا ونســبتها المئويــة.
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االنتهاكات بحق اإلعالميين السوريين وتكراراتها
تغطية
النزاعات
المسلحة

االنتماء
لمؤسسة
إعالمية
معارضة

تغطية
االحتجاجات

انتقاد
السلطة
المحلية

المجموع

13

2

1

3

19

%68.4

%10.5

%5.2

%15.8

%100

ومــا لفــت فريــق "ســند" أن  6حاالت مــن الحاالت الموثقة
البالغــة  19حالــة تعــرض لهــا صحفيــون يعملــون لصالــح
"قنــاة أورينــت" المعارضــة ،مــا يبعــث علــى الشــكوك
بأنهــم علــى مرمــى اســتهداف القــوات النظاميــة أثنــاء
تغطيتهــم لالشــتباكات المســلحة.
ويبــدو أن انتهــاكات جهــات إنفــاذ القانــون تجــاه الصحفييــن
بــدأت فــي الظهــور بعــد تراجــع حــدة النــزاع المســلح ،وقــد
تعــرض صحفييــن مواليــن للنظــام العتــداءات وانتهــاكات
مــن قبــل األجهــزة األمنيــة ألســباب أخــرى غيــر تغطيــة
االشــتباكات المســلحة ووقعــت فــي  3حــاالت تضمنــت
علــى  11انتهـ ً
ـاكا .ففــي  6/10/2018اعتقلــت المخابــرات
صحافييــن مــن موقــع "هاشــتاغ ســوريا"
العســكرية
َّ
المقــرب مــن النظــام همــا "إيهــاب عــوض" و"روال
ّ
الســعدي" بعــد أربعــة أيــام علــى اســتدعائهما علــى
ً
احتجاجــا علــى الــدورة
خلفيــة اعتصــام عــدد مــن الطــاب
التعليميــة التكميليــةُ ،
ً
يومــا،
وأطلــق ســراحهما بعــد 12
ً
علمــا أن االعتصــام نفســه لــم يحــدث.
وتســاوى عــدد االنتهــاكات الصــادرة عــن األجهــزة األمنيــة
النظاميــة مــع عــدد االنتهــاكات التــي نتجــت أثنــاء تغطيــة
الصحفييــن لالشــتباكات المســلحة مــع فــارق جســامة
االنتهــاكات التــي وقعــت أثنــاء التغطيــة ومنهــا فقــدان
الحيــاة واإلصابــة بجــروح.
ويعتقــد فريــق "ســند" بــأن الحــاالت التــي تمكــن مــن
رصدهــا وتوثيقهــا تلخــص واقــع حــال الحريــات اإلعالميــة
فــي ســوريا عــام  2018وتنــوع االعتــداءات الواقعــة علــى
الصحفييــن مــن جهــات متعــددة ،وطبعـ ًـا أخطرهــا انتهــاكات
فقــدان الحيــاة ،ففــي  8/3/2018فقــد المراســل الحربــي
العامــل لــدى القــوات النظاميــة الرديفــة "حســن علــى
بــدران" حياتــه خــال تغطيتــه االشــتباكات المســلحة ضــد
تنظيــم جبهــة النصــرة والمجموعــات المتحالفــة معــه فــي
الغوطــة الشــرقية بريــف دمشــق.
وفــي  20/4/2018فقــد المراســل الحربي لشــبكة غروزني
الشيشــانية "إيهــاب بــان" حياتــه برصــاص التنظيمــات
المســلحة جنــوب دمشــق ،أثنــاء المواجهــات المســلحة
بينهــا وبيــن قــوات الجيــش النظامــي.
وفــي  16/7/2018أعلنــت وكالــة األنباء الســورية الرســمية
"ســانا" مقتــل مراســل قنــاة "ســما" الفضائيــة المواليــة
للنظــام الســوري "مصطفــى الســامة" خــال تغطيتــه
عمليــات جيــش النظــام ضــد قــوات المعارضــة الســورية
فــي القنيطــرة جنــوب غــرب ســوريا.
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ومــن االنتهــاكات الجســيمة التــي تعــرض لهــا الصحفيــون
فــي ســوريا اإلصابــة بالجــروح أثنــاء تغطيــة الموجهــات
المســلحة بيــن أطــراف النــزاع ،وقــد تعــرض خمســة مــن
مراســلي "قنــاة أورينــت" المعارضــة إلصابــات بجــروح
أثنــاء قيامهــم بتغطيــة االشــتباكات المســلحة بيــن طرفــي
النــزاع ،ففــي  2/1/2018أصيــب مراســل القنــاة "يمــان
جــراء قصــف طيــران
الســيد" بجــراح فــي الــرأس والبطــن ّ
النظــام علــى مدينــة عربيــن فــي الغوطــة الشــرقية فــي
ريــف دمشــق ،وفــي  29/1/2018أصيــب مراســل القنــاة
"شــاهر ســماق" إثــر غــارات للطيــران الروســي اســتهدفت
مــكان وجــوده بالقــرب مــن مشــفى عــدي لتغطيتــه جرحــى
قصــف ســابق فــي مدينــة ســراقب ،وفــي 7/2/2018
أصيــب مراســل القنــاة "محمــد عبــد الرحمــن" بجــروح مــن
جـ ّـراء قصــف طيــران النظــام الحربــي علــى الغوطــة الشــرقية
فــي ريــف دمشــق ،وفــي ُ 19/2/2018أصيــب مهنــدس
عربــة البــث التابعــة للقنــاة "ماهــر عبــد العزيــز" بجــروح ،حيــث
أنــه وبعــد انتهــاء طاقــم القنــاة مــن بــث مباشــر وخــال
عودتــه عبــر طريــق حموريــة ـ مســرابا ســقط صــاروخ مــن نــوع
أرض  -أرض بالقــرب مــن عربــة البــث ،مــا أســفر عــن إصابتــه
بجــروح" ،وفــي  28/12/2018أصيــب مراســل القنــاة "باســل
الغــزاوي" بشــظية بقدمــه اليســار إثــر اســتهداف قــوات
النظــام المتواجــدة فــي منطقــة ســجنة حــي البحــار بقذائــف
هــاون ثنــاء تواجــده فــي درعــا البلــد لتغطيــة األحــداث
والقصــف.
وبالتــوازي أصيــب صحفييــن آخريــن يعملــون لجهــات أخــرى
مختلفــة أثنــاء قيامهــم بالتغطية اإلعالميــة ،ففي 6/5/2018
أصيــب المراســل الحربــي "وســيم عيســى" بجــروح بليغــة
خــال تغطيتــه للعمليــة العســكرية التــي نفذهــا الجيــش
النظامــي علــى تنظيمــات المعارضــة المســلحة فــي منطقــة
الحجــر األســود جنــوب دمشــق.
ووثــق التقريــر ألول مــرة حالــة اعتــداء صــدرت عــن الجيــش
التركــي وتعــرض لهــا صحفييــن اثنيــن لمنعهما مــن التغطية،
ففــي  2/11/2018اســتهدف الجيــش التركــي مراســا وكالــة
هــاوار "كلســتان محمــد" و"إبراهيــم أحمــد" بمنطقــة كــري
ســبي بشــمال ســوريا أثنــاء تواجدهمــا لمتابعــة أوضــاع
المنطقــة التــي تعرضــت لالســتهداف مــن قبــل الجيــش
التركــي ،وأصيبــا بجــروح نتيجــة هــذا االســتهداف.
ووقعــت انتهــاكات صــدرت عــن تنظيمــات المعارضــة
المســلحة فــي  3حــاالت بلــغ عددهــا  7انتهــاكات ،ففــي
 22/6/2018حاولــت قــوات "درع الفــرات" اختطــاف مراســل
قنــاة الحــرة "هيبــار عثمــان" لكنــه تمكــن مــن الهــرب،
وذلــك فــي الوقــت الــذي اختطفــت فيــه عـ ً
ـددا مــن نشــطاء
السوشــيال ميديــا ،وفــي  23/8/2018اختطفــت هيئــة تحريــر
ً
ســابقا) فريــق قنــاة "تــي أر تــي وورلــد"
الشــام (النصــرة
ّ
المؤلــف مــن الصحافييــن
التركيــة (،)TRT World English
“حســن أربــر” و”ســارة فــورس” و”محمــد فــاروق يوجــه”،
وذلــك بالقــرب مــن بلــدة أطمــة فــي ريــف إدلــب الشــمالي،
توجههــم إلــى البلــدة للحصــول علــى إذن إلعــداد تقريــر
أثنــاء ّ
مصـ ّـور فــي المنطقــة ،وأطلقــت ســراحهم بعــد  27ســاعة،
كمــا منعــت “هيئــة تحريــر الشــام” أيضـ ًـا يــوم 24/11/2018
فريــق “تلفزيــون أورينــت” مــن تغطيــة اعتصــام دعــا إليــه
ناشــطون وفعاليــات مدنيــة وثوريــة فــي محافظــة إدلــب
للتنديــد بممارســات “حكومــة اإلنقــاذ” األخيــرة وقتــذاك.

 .6-3الجهات المنتهكة 2018
وبالنظــر إلــى الجهــات المنتهكــة التــي بلــغ عددهــا 5
جهــات مختلفــة األطيــاف ،أضــف إليهــا االنتهــاكات التــي
وقعــت أثنــاء التغطيــة ،فــإن  9حــاالت نســبتها  50%مــن
مجمــوع الحــاالت الموثقــة وقعــت أثنــاء تغطيــة الصحفييــن
لالشــتباكات المســلحة ،وتضمنــت علــى  10انتهــاكات
نســبتها  27%مــن مجمــوع االنتهــاكات الموثقــة ،ويليهــا
انتهــاكات األجهــزة األمنيــة النظاميــة فــي  3حــاالت تضمنــت
علــى  11انتهـ ً
ـاكا ،و 3حــاالت تضمنــت علــى  7انتهــاكات كان
مصدرهــا تنظيمــات المعارضــة المســلحة ،فيمــا وقعت حالة
واحــدة لــكل مــن قــوات األمــن الكرديــة (أســايش) التابعــة
لـ”قــوات ســورية الديمقراطيــة” ونتــج عنهــا انتهــاك واحــد،
وحالــة واحــدة مصدرهــا مؤسســات ودوائــر حكوميــة نظاميــة
نتــج عنهــا  3انتهــاكات ،لكــن الالفــت عــام  2018وقــوع 5
انتهــاكات باالســتهداف المتعمــد باإلصابــة ومنــع التغطيــة
واإلصابــة بجــروح لصحفييــن عنــد الحــدود الســورية التركيــة
كان مصدرهــا “الجيــش التركــي” ،حيــث ألول مــرة يوثــق
التقريــر اعتــداءات للجيــش التركــي وقعــت علــى األراضــي
الســورية.
الجهــات التــي انتهكــت حقــوق االعالمييــن فــي ســوريا
وعــدد االنتهــاكات ونســبتها المئويــة
عدد
الحاالت

%

عدد
االنتهاكات

%

أثناء التغطية

9

50

10

27

األجهزة األمنية

3

16.6

11

29.7

تنظيمات مسلحة

3

16.6

7

19

أحزاب سياسية

1

5.5

1

2.7

الجيش التركي

1

5.5

5

13.5

مؤسسات
ودوائر حكومية

1

5.5

3

8

المجموع

18

100%

37

100%

الجهة المنتهكة

 .6-4االنتهاكات وتكرارها ونسبها المئوية خالل 2018
حلــت ثالثــة انتهــاكات جســيمة علــى قائمــة االنتهــاكات
المرصــودة والموثقــة فــي ســوريا ،أبرزهــا فقــدان 3
صحفييــن لحياتهــم أثنــاء تغطيــة المواجهــات المســلحة التــي
اســتمرت فــي البــاد طيلــة العــام  ،2018وقــد حــل انتهــاك
اإلصابــة بجــروح فــي المرتبــة األولــى حيــث تعــرض 8
صحفييــن إلصابــات مختلفــة أثنــاء التغطيــة شــكلت نســبتها
 21%مــن مجمــوع االنتهــاكات ،فيمــا اعتقلــت األجهــزة
األمنيــة النظاميــة  4صحفييــن ألســباب مختلفــة وقامــت
ً
قســرا ،بينمــا اختطفــت التنظيمــات
بإخفــاء اثنيــن منهــم
المســلحة  3صحفييــن ومنعــت  3آخريــن مــن التغطيــة.
وتكــررت لمرتيــن انتهــاكات اإلخفــاء القســري ،التهديــد
باإليــذاء ،التحقيــق األمنــي ،االســتهداف المتعمــد باإلصابة
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واإلضــرار باألمــوال والخســائر بالممتلــكات ،فيمــا وقعــت
لمــرة واحــدة انتهــاكات الرقابــة المســبقة ،المنــع مــن النشــر
والتوزيــع ،محاولــة االختطــاف واالعتــداء علــى أدوات العمــل.

نوع وشكل االنتهاكات الجسيمة التي طالت االعالميين
السوريين وتكراراتها

والجدول ادناه يوضح أنواع االنتهاكات وتكراراتها.

التكرار

%

اإلصابة بجروح

8

21

االنتهاكات التي طالت االعالميين في سوريا ونسبتها.

االختطاف واإلخفاء القسري

5

13

الحبس واالعتقال التعسفي

4

10.5

القتل غير العمد

3

8

محاولة االختطاف

1

2.6

مجموع االنتهاكات الجسيمة

21

%55

المجموع العام لالنتهاكات

38

%100

نوع االنتهاك

التكرار

%

اإلصابة بجروح

8

21

االعتقال التعسفي

4

10.5

القتل غير العمد

3

8

حجز الحرية

3

8

المنع من التغطية

3

8

االختطاف واإلخفاء القسري

3

8

اإلخفاء القسري

2

5.2

التهديد باإليذاء

2

5.2

التحقيق األمني

2

5.2

االستهداف المتعمد باإلصابة

2

5.2

اإلضرار باألموال والخسائر بالممتلكات

2

5.2

الرقابة المسبقة

1

2.6

المنع من النشر والتوزيع

1

2.6

محاولة االختطاف

1

2.6

االعتداء على أدوات العمل

1

2.6

المجموع

38

%100

نوع وشكل االنتهاك

 .6-6الحقوق اإلنسانية المعتدى عليها
حلــت االعتــداءات علــى الحــق فــي الحريــة واألمــان
الشــخصي وبنســبة  34%مــن مجمــوع االنتهــاكات فــي
المرتبــة األولــى مــن بيــن الحقــوق اإلنســانية المعتــدى
عليهــا التــي تعــرض لهــا الصحفيــون فــي ســوريا عــام
 ،2018وذلــك مــن خــال  13انتهـ ً
ـاكا ،وبفــارق ال يــكاد يذكــر،
حلــت االعتــداءات علــى الحــق فــي الســامة الشــخصية
وعــدم الخضــوع للتعذيــب أو لغيــره مــن ضــروب المعاملــة
أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية فــي المرتبــة الثانيــة
مــن خــال  12انتهـ ً
ـاكا شــكلت نســبتها  31.5%مــن مجموع
االنتهــاكات ،وحلــت االعتــداءات علــى الحــق فــي حريــة
الــرأي والتعبيــر واإلعــام فــي المرتبــة الثالثــة مــن خــال
 7انتهــاكات شــكلت نســبتها  ،18.4%فيمــا حــل االعتــداء
علــى الحــق فــي الحيــاة بفقــدان ثالثــة صحفييــن حياتهــم
بســبب التغطيــة اإلعالميــة فــي المرتبــة الرابعــة وبنســبة
 8%مــن مجمــوع االنتهــاكات وبنفــس الرتبــة والنســبة حــل
أيضـ ًـا االعتــداء علــى الحــق فــي التملــك.
جدول يوضح الحقوق المعتدى عليها في سوريا
وتكراراتها
الحق المعتدى عليه

64

التكرار

%

 .6-5االنتهاكات الجسيمة

الحق في الحرية واألمان الشخصي

13

34

شــكلت االنتهــاكات الجســيمة نســبة مرتفعــة بلغــت  55%مــن
مجمــوع االنتهــاكات العــام الموثقــة فــي ســوريا ،حيث شــكلت
اإلصابــة بجــروح  21%مــن مجمــوع االنتهــاكات ،االختطــاف
واإلخفــاء القســري  ،13%انتهــاكات الحبــس واالعتقــال
التعســفي  ،10.5%القتــل غيــر العمــد أو اثنــاء التغطيــة ،8%
وأخيـ ً
ـرا محاولــة االختطــاف التــي وثقــت لمــرة واحــدة وشــكلت
 .2.6%علــى مــا يوضحــه الجــدول ادنــاه.

الحق في السالمة الشخصية وعدم
الخضوع للتعذيب أو لغيره من ضروب
المعاملة أو العقوبة القاسية أو
الالإنسانية أو المهينة

12

31.5

الحق في حرية الرأي والتعبير واإلعالم

7

18.4

الحق في الحياة

3

8

الحق في التملك

3

8

المجموع

38

100%
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جمهورية السودان
410
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 .7-1الحريات اإلعالمية في السودان 2018
شــهدت حريــة اإلعــام فــي الســودان خــال العــام 2018
انتكاســة كبيــرة شــملت علــى انتهــاكات واســعة النطــاق،
وأدت إلــى خروقــات واضحــة اللتزامــات الســودان الدوليــة
واإلقليميــة بشــأن حريــة الــرأي والتعبيــر واإلعــام.
بــدأ التراجــع ملحوظـ ًـا منــذ أواخــر العــام  2017عندمــا اندلعــت
مــا ســمي بـ"ثــورة الخبــز" وحتــى أوائــل العــام  2018بســبب
تدهــور الوضــع االقتصــادي القائــم فــي البــاد ،األمــر الــذي
أدى إلــى عــودة الرقابــة المســبقة علــى الصحــف اليوميــة
واســعة االنتشــار والتضييــق علــى العمــل الصحفييــن مــن
قبــل األجهــزة األمنيــة.
يعتقــد فريــق شــبكة "ســند" أن التضييــق علــى اإلعــام
بــدأت تزيــد حدتــه فــي أبريــل  2018بســبب أزمــة الوقــود
التــي شــهدتها الســودان ،وقــد أصــدرت األجهــزة األمنيــة
ً
أمــرا لوســائل اإلعــام بمنــع نشــر أي مــواد متعلقــة بأزمــة
الوقــود ،واإلشــارة لوجــود مظاهــرات حولهــا ،واالكتفــاء فقــط
بالتصريحــات الرســمية التــي تصــدر مــن الحكومــة بشــأن هــذه
المواضيــع.
ويظهــر مــن خــال االنتهــاكات التــي تمكــن فريــق "ســند"
مــن رصدهــا وتوثيقهــا أن األجهــزة األمنيــة قــد اســتخدمت
عــددا مــن الممارســات التــي تهــدف إلــى مراقبــة المعلومــات
التــي تعتبــر منتقــدة لحــزب المؤتمــر الوطنــي الحاكــم ،ومنهــا
اســتدعاء الصحفييــن ،ومنــع توزيــع النســخ المطبوعــة مــن
الصحــف دون مبــررات ،وفــرض "خطــوط حمــراء" على وســائل
اإلعــام مــن خــال االتصــال الهاتفــي إلــى رؤســاء التحريــر،
ومنــع كتــاب وصحفييــن مــن نشــر أعمالهــم فــي الصحــف،
إلــى جانــب التحقيــق األمنــي ومنــع التغطيــة وحجــز الحريــة،
وجميعهــا انتهــاكات تكــررت بشــكل واســع النطــاق مــا يســمح
القــول بأنهــا جــاءت بشــكل ممنهــج.
وترجــع أســباب االنتهــاكات فــي الســودان إلــى انتقــاد
الســلطة الحاكمــة فــي البــاد والتــي ظهــرت مــن بيــن  83حالــة
موثقــة فــي  41حالــة وبنســبة بلغــت  49.4%مــن مجمــوع
الحــاالت ،ويليهــا تغطيــة االحتجاجــات والمظاهــرات الشــعبية
الســلمية التــي وردت فــي  26حالــة شــكلت نســبتها 31.3%
مــن مجمــوع الحــاالت ،ويليهــا تغطيــة قضايــا الفســاد فــي 7
حــاالت شــكلت نســبتها  ،8.4%ثــم فضــح ممارســات األجهــزة
ً
ً
أيضــا عنــد تغطيــة االحتجاجــات
غالبــا مــا تكــون
األمنيــة التــي
فــي  6حــاالت نســبتها  ،7.2%وأخيـ ً
ـرا انتقــاد الــدول العربيــة،
فــي  3حــاالت نســبتها .3.7%
االنتهاكات وأسبابها في السودان
انتقاد
الدول
العربية

تغطية
قضايا
الفساد

تغطية
االحتجاجات

فضح
ممارسات
األجهزة
األمنية

انتقاد
المجموع
السلطة

3

7

26

6

41

83

%3.7

%8.4

%31.3

%7.2

%49.4

%100

الرقابتيــن الســابقة والالحقــة للصحــف المطبوعــة اســتمرت
علــى مــدار العــام  2018بشــكل الفــت ،وأصبحــت أمـ ً
ـرا روتينيـ ًـا
لــدى الصحــف التــي تعانــي مــن أزمــة ماليــة متضخمــة نتيجــة
مصــادرة أعدادهــا بعــد طباعتهــا ومنــع توزيعهــا وتداولهــا
لنشــرها أخبــار و /أو تقاريــر ومقــاالت صحفيــة تنقــل احتجاجــات
المواطنيــن ومظاهراتهــم علــى األزمــة االقتصاديــة والتــي
بــدأت فــي التحــول إلــى انتقــاد سياســات الدولــة والكشــف
عــن قضايــا الفســاد ،وقــد رافــق ذلــك ترهيــب الصحفييــن
لمنعهــم مــا عــرف غالبـ ًـا باســم قضايــا "الخــط األحمــر" ،وهــي
القضايــا التــي تعتبرهــا الســلطة حساســة ،وســعت إلــى
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الســيطرة عليهــا فــي النقــاش العــام.
ً
خطــا أحمــر ال
وعلــى الرغــم مــن أن القضايــا التــي تُ عتبــر
تكــون دائمـ ًـا واضحــة ،إال أن الموضوعــات التــي خضعــت
للرقابــة المســبقة علــى وســائل اإلعــام فــي الســودان
شــملت أي تغطيــة للحملــة علــى االحتجاجــات الشــعبية،
وتدهــور الوضــع االقتصــادي ،والفســاد ،وانتهــاكات
حقــوق اإلنســان ،والحديــث عــن النزاعــات فــي جنــوب
كردفــان والنيــل األزرق ودارفــور ،إضافــة إلــى العالقــة بيــن
الســودان ودول عربيــة ،والخــاف الداخلــي داخــل الحــزب
الحاكــم.
وقــد أظهــرت عمليــات الرصــد لشــبكة “ســند” أن األجهــزة
األمنيــة كــررت مصــادرة  15صحيفــة بعــد طباعتهــا ومنــع
نشــرها خــال العــام  2018وهــي صحــف (الصيحــة ،التيــار،
المســتقلة ،الميــدان ،أخبــار الوطــن ،القــرار ،الجريــدة،
البعــث ،األخبــار ،اليــوم التالــي ،آخــر لحظــة ،مصــادر،
الــرأي العــام ،الوطــن والســوداني) ،ففــي 7/1/2018
صــادرت الســلطات األمنيــة  5صحــف سياســية ثالثـ ًـا منهــا
مســتقلة هــي “الصيحــة” و”التيــار” و”المســتقلة”،
حزبيتيــن همــا “الميــدان”
بينمــا شــملت صحيفتيــن
ّ
لســان حــال الحــزب الشــيوعي و”أخبــار الوطــن” المواليــة
للمؤتمــر الســوداني ،وكان ســبب المصــادرة هــو تغطيــة
احتجاجــات شــعبية محــدودة ضــد زيــادة أســعار الخبــز وســلع
أخــرى ضروريــة.
وقــد تكــرر مصــادرة الصحــف بعــد الطبــع  49مــرة ،بلــغ
أعالهــا فــي التمــادي بمصــادرة صحيفــة “الجريــدة” 27
مــرة علــى فتــرات خــال العــام  ،2018وقــد تكــرر مصادرتهــا
فــي حالتيــن علــى مــدار  3أيــام متتاليــة ،يليهــا صحيفــة
التيــار التــي صــودرت بعــد طباعتهــا  9مــرات ،ثــم صحيفــة
الصيحــة  5مــرات ،فيمــا تكــرر مصــادرة  3صحــف لمرتيــن
وهــي صحــف “الميــدان” و”أخبــار الوطــن” و”مصــادر”.
وإضافــة إلــى مصــادرة الصحــف قامــت األجهــزة األمنيــة
يــوم  25/12/2018بمنــع مراســلة “التلفزيــون العربــي”
فــي الخرطــوم “ســالي عثمــان” مــن تغطيــة األحــداث
ً
مــزود الخدمــة المتعاقــد
أيضــا
فــي البــاد ،ومنعــت
ّ
مــع التلفزيــون مــن تقديــم خدمــات اإلنتــاج لمكتبــه فــي
الخرطــوم ،كمــا أمهــل موفــد التلفزيــون إلــى الخرطــوم
“عدنــان جــان”  24ســاعة لمغــادرة البــاد.
وفــي ســياق ال ينفصــل عــن انتقــاد الســلطة ظهــرت 3
حــاالت تمنــع النشــر حــول عالقــة الســودان بــدول عربيــة،
ففــي  2/7/2018أصــدرت األجهــزة األمنيــة توجيهــات
لرؤســاء التحريــر بـ”عــدم الســماح بنشــر أي أخبــار أو آراء أو
مــواد تمــس (الشــقيقة) مصــر وتضــر بمســيرة العالقــات
المتطــورة بيــن البلديــن”.
وقامــت نيابــة أمــن الدولــة بالتحقيــق مــع غالبيــة الصحفيين
الذيــن شــاركوا فــي اجتماعــات مــع ســفراء دول االتحــاد
األوروبي والقائــم باألعمــال األميركــي فــي الخرطــوم
لمناقشــة أوضــاع الصحافــة بالبــاد ،فقــد حققــت يــوم
 16/10/2018مــع خمســة صحفييــن لهــذا الســبب هــم
“عثمــان ميرغنــي” و”شــمائل النــور” و”مهــا التلــب”
مــن صحيفــة التيــار“ ،أشــرف عبــد العزيــز” مــن صحيفــة
الجريــدة ،و”لينــا يعقــوب” مــن موقــع بــاج نيــوز ،وتنــاول
التحقيــق طبيعــة مــا جــرى فــي اللقــاء مــع الســفراء.
وفــي  31/10/2018تــم التحقيــق األمنــي مــع “بهــرام عبــد
المنعــم” الصحفــي فــي صحيفــة اليــوم التالــي ،و”خالــد
عبــد العزيــز” مراســل وكالــة رويتــرز ،و”شــوقي عبــد
العظيــم” الصحافــي بفضائيــة ســودانية  ،24علــى خلفيــة
اللقــاء الــذي جمعهــم بعــدد مــن ســفراء االتحــاد األوروبــي.
وفــي  19/12/2018اســتدعى جهــاز األمــن والمخابــرات
ثالثــة صحفييــن وهــم “أحمــد عمــر خوجلــي” ،و”علــي
فارســاب” مــن صحيفــة التيــار ،و”أحمــد يونــس” مراســل
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صحيفــة الشــرق األوســط ،حيــث تــم التحقيــق مــع فارســاب
وخوجلــي بســبب نشــر تصريحــات لوزيــر الدولــة بالخارجيــة نفــى
خاللهــا وجــود وديعــة ملياريــة فــي بنــك الســودان المركــزي،
بينمــا اســتدعي مراســل صحيفــة الشــرق األوســط بســبب
تقريــر حــول األزمــات االقتصاديــة وانتشــار صفــوف الخبــز
والوقــود.
وإلــى جانــب االنتهــاكات المباشــرة علــى الحــق فــي حريــة
الــرأي والتعبيــر واإلعــام والتــي حلــت فــي المرتبــة األولــى
علــى قائمــة الحقــوق اإلنســانية المعتــدى عليهــا ،وبلغــت
نســبتها مــن مجمــوع الحقــوق  54.4%مــن خــال  223انتهـ ً
ـاكا
غالبيتهــا وقــع بســبب الرقابــة المســبقة ،فقــد صــدر عــن رجــال
إنفــاذ القانــون انتهــاكات جســيمة باالعتــداء الجســدي علــى 3
صحفييــن بهــدف منعهــم مــن تغطيــة االحتجاجــات وتعرضــوا
لمعاملــة قاســية ومهينــة ،ففــي  17/1/2018تعــرض مراســل
“وكالــة أناضــول التركيــة” الصحفــي “بهــرام عبــد المنعــم”
العتــداء جســدي بالصعــق بواســطة عصــا كهربائيــة مــن أحــد
أفــراد األمــن أثنــاء تغطيتــه لالحتجاجــات التــي جــرت لليــوم
الثانــي فــي العاصمــة الســودانية الخرطــوم رفضــا للموازنــة
الحكوميــة للعــام  ،2018وجــرى إســعافه عقــب حادثــة الصعــق
للمستشــفى للعــاج حيــث أصيــب بكســر فــي أحــد أصابعــه.
وفــي  25/12/2018اعتــدت قــوة مــن األجهزة األمنيــة بالضرب
علــى المحــرر العــام لصحيفة الســوداني “ياســر عبداللــه” أمام
البوابــة الرئيســية لمقـ ِّـر الصحيفــة ،حيــث قــام أحــد أفــراد القــوة
ؤخــرة الســاح الــذي كان يحملــه ،بجانــب
بم ِّ
باالعتــداء عليــه ُ
تفرقــة مــن جســده ،وقامــت
ضربــه بالهــراوات فــي أجــزاء ُم ِّ
القــوة باقتيــاده نحــو العربــة التــي كانــوا يســتقلونها قبــل أن
ً
ســريعا ،عقــب تدخــل ضابــط بجهــاز األمــن ،وجــرى
تُ فــ ِر َج عنــه
ذلــك أثنــاء قيــام الصحفــي بتغطيــة المظاهــرات االحتجاجيــة
ً
أيضــا االعتــداء
التــي وقعــت بمحيــط مقــر الصحيفــة ،وتــم
علــى مقــر الصحيفــة فــي الوقــت نفســه ،كمــا أصيــب بنفــس
الواقعــة الصحفــي بصحيفــة التيــار “خالــد فتحــي” ،وذلــك بعــد
ســاعات مــن إطــاق الرصــاص داخــل مقــر صحيفــة الســوداني،
حيــث أصيــب إصابــات بالغــة ،وكان المئــات قــد تظاهــروا بعــد
تصــدي القــوات األمنيــة للموكــب الســلمي الــذي دعــا لــه
تجمــع المهنييــن الســودانيين ،لتوصيــل مذكــرة إلــى القصــر
الجمهــوري تطالــب برحيــل النظــام.
ومــن أبــرز النتائــج الالفتــة علــى انتهــاكات األجهــزة األمنيــة هــو
ً
تعســفا  36مــرة ،إلــى جانــب تكــرار
تكــرار اعتقــال الصحفييــن
التحقيــق األمنــي  31مــرة ،وحجــز الحريــة  46مــرة وذلــك كلــه
علــى خلفيــة تغطيــة االحتجاجــات وانتقــاد الســلطة ،وجــاء بعضــا
فــي حــاالت جماعيــة طالــت مجموعــة مــن الصحفييــن فــي
حــاالت بعينهــا.
وقــد وثقــت “ســند” اعتقــال  10صحفييــن وحجــز حريتهــم
بهــدف منعهــم مــن تغطيــة المظاهــرات التــي وقعــت يومــي
 16و 17/12/2018بعيــد توقيــع القــوى المعارضــة الســودانية
علــى ميثــاق عريضــة موحــدة مــن أجــل إســقاط النظــام عــرف
بميثــاق “خــاص الوطــن” ،كمــا تعــرض ثالثـ ًـا مــن الصحفييــن
فــي هــذه التغطيــة لإلصابــة بجــروح ،وقــد منُ ــع يومهــا
ً
عــددا مــن الصحــف مــن نشــر أخبــار هــذه التظاهــرات ،وقــد
تــم اعتقــال كل مــن “رشــان أوشــي” مــن صحيفــة المجهــر
السياســي“ ،مجــدي العجــب” مــن صحيفــة الوطــن“ ،امتنــان
الرضــي” مــن صحيفــة اليــوم التالــي ،الصحفيــة المســتقلة
“أمــل هبانــي” ،الصحفــي “كمــال كــرار” مــن موقــع صــوت
الســودان“ ،عزيــز إبراهيــم” مراســل قنــاة العربيــة“ ،مأمــون
التلــب” مــن صحيفــة الســوداني“ ،محمــد عثمــان” و”مهنــد
بــال” مــن “ ،BBCحيــدر خيراللــه مــن صحيفــة الجريــدة.
وكانــت األجهــزة األمنيــة قــد اعتقلــت يــوم  18/1/2018كل
مــن “عبــد المنعــم أبــو إدريــس” مراســل وكالــة فرانــس
بــرس ،و”خالــد عبــد العزيــز” مراســل وكالــة رويتــرز ،و”شــوقي
عبــد العظيــم” مراســل قنــاة ســودانية  ،24خــال تغطيتهــم

ً
احتجاجــا علــى ارتفــاع أســعار المــواد
تظاهــرات خرجــت
الغذائيــة وعملــت الشــرطة الســودانية علــى تفريقهــا،
كمــا اعتقلــت فــي  31/1/2018الصحفــي “أحمــد جاديــن”
أثنــاء تغطيتــه لفعاليــات مســيرة الخــاص التــي دعــت إليهــا
المعارضــة ،وبســبب تغطيتــه لالحتجاجــات اعتقلــت األجهــزة
األمنيــة يــوم  7/2/2018الصحفــي “الحــاج عبــد الرحمــن
المــوز” مــن صحيفــة أخبــار اليــوم ،وفــي  2/4/2018اعتقلــت
األجهــزة األمنيــة الصحفييــن مــن صحيفــة الجريــدة “علــي
الدالــي” و”رابعــة أبــو حنــة” أثنــاء مهامهــم فــي تغطيــة
أزمــة الوقــود والغــاز.
واعتقلــت األجهــزة األمنيــة يــوم  15/10/2018خمســة
ً
أربعــا منهــم ينتمــون إلــى صحيفــة األخبــار
صحفييــن
لمشــاركتهم فــي وقفــة للصحفييــن أمــام مقــر البرلمــان،
ً
احتجاجــا علــى حرمــان صحافييــن مــن تغطيــة الجلســات
البرلمانيــة ،والصحفيــون هــم عبــد الرحمــن المــوز ،عبــد
الرحمــن العاجــب ،نــزار ســيد أحمــد ،أحمــد حمــدان ومرتضــى
أحمــد.
وفــي  27/12/2018اعتقلــت األجهــزة األمنيــة تســعة
صحفييــن مــن صحيفــة التيــار وحجــزت حريتهــم علــى خلفيــة
اإلضــراب الــذي قامــوا بــه عنــد مقــر عملهــم احتجاجـ ًـا علــى
اســتمرار الســلطات فــي قمــع حريــة الصحافــة والتعبيــر،
قبــل أن تطلــق ســراحهم الحقـ ًـا ،والصحفيــون هــم شــمائل
النــور ،مهــا التلــب،
علــى فارســاب ،محمــد أميــن ،محمــد ســلمان ،عمــار حســن،
عبــد اللــه ود الشــريف ،محمــد داوود ومهــدي البريــس.
وإلــى جانــب االعتقــاالت التعســفية وثقــت “ســند” حبــس
 5صحفييــن علــى خلفيــة عملهــم اإلعالمــي فــي إطــار
محاكمــات غيــر عادلــة  ،ففــي  15/3/2018أدانــت محكمــة
الصحافــة والمطبوعــات صحيفــة الجريــدة فــي قضيــة
تتعلــق بفســاد فــي أراض محليــة بمنطقــة “الحصاحيصــا”
علــى الرغــم مــن إثبــات مســؤول أمنــي وآخــر تنفيــذي
شــهدا لصالــح الصحيفــة ،بوجــود شــبهة الفســاد ،وحكمــت
المحكمــة علــى رئيــس تحريــر صحيفــة الجريــدة “أشــرف عبــد
العزيــز” والكاتــب “حســن وراق” بالغرامــة  10آالف جنيــه
لــكل منهمــا ،ودفــع تعويــض مبلــغ  7آالف جنيــه لــكل مــن
المتهميــن ليصــل بذلــك جملــة الغرامــة والتعويــض  34ألــف
جنيهــا ،ورفــض الصحفيــان دفــع الغرامــة ليودعــا بالســجن.
وفــي  27/3/2018قضــت محكمــة الصحافــة والمطبوعــات
بتغريــم الصحفــي “زيــن العابديــن العجــب” ،والصحفــي
“رضــا باعــو” بالغرامــة  15ألــف جنيــه لــكل منهمــا ،وفــي
حالــة عــدم الدفــع الســجن شــهر ،بعــد إدانتهمــا بنشــر أخبــار
كاذبــة ،ورأت المحكمــة أن الصحفييــن نشــرا خبـ ً
ـرا غيــر صحيــح
بخصــوص بأمــوال دفعتهــا قطــر للســودان وإثيوبيــا لكــي
يقومــا بأعمــال تجعــل مصــر فــي دائــرة العطــش ،وأختــار
ـدال مــن ســداد الغرامــة الماليــة التــي
الصحفيــان الســجن بـ ً
يعجــزان عــن دفعهــا ،مــا أدى لنقلهمــا إلــى الحبــس لقضــاء
ً
شــهرا.
فتــرة العقوبــة البالغــة
لقــد وثقــت شــبكة “ســند”  410انتهــاكات وقعــت علــى
حريــة اإلعــام فــي الســودان خــال العــام  ،2018فــي زيــادة
كميــة ملحوظــة بشــكل الفــت عــن العــام الســابق 2017
ً
انتهــاكا ،و 365عــام .2016
عندمــا وثقــت الشــبكة 154
ووقعــت االنتهــاكات التــي تمكــن فريــق “ســند” مــن
رصدهــا وتوثيقهــا فــي الســودان فــي  83حالــة ،منهــا 75
حالــة فرديــة ،و 8حــاالت جماعيــة ،وظهــر بينهــا حالــة واحــدة
مزدوجــة بيــن النشــر بوســائل اإلعــام المحتــرف ومواقــع
السوشــيال ميديــا ،وتعــرض لالنتهــاكات فــي الحــاالت
ً
صحفيــا وصحفيــة ،و 14مؤسســة إعالميــة.
الموثقــة 61
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 .7-2الجهات المنتهكة 2018
لقــد شــكلت االنتهــاكات الصــادرة عــن األجهــزة األمنيــة ورجــال
إنفــاذ القانــون النســبة العظمــى للحــاالت واالنتهــاكات
الموثقــة ،فقــد بلــغ عــدد الحــاالت التــي تضمنــت علــى
انتهــاكات صــدرت عــن األجهــزة األمنيــة  70حالــة تشــكل
مــا نســبته  84.3%مــن مجمــوع الحــاالت البالغــة  83حالــة،
ً
انتهــاكا نســبتها مــن
وتضمنــت هــذه الحــاالت علــى 375
مجمــوع االنتهــاكات .91.4%
وأظهــرت النتائــج  6حــاالت وقعــت بســبب تغــول الســلطة
القضائيــة فــي إصــدار قراراتهــا بشــأن قضايــا النشــر شــكلت
نســبتها  7.2%مــن مجمــوع الحــاالت ،وتضمنــت علــى 20
انتهـ ً
ـاكا شــكلت نســبتها  5%مــن المجمــوع العــام لالنتهــاكات.
ووردت حالتيــن صدرتــا عــن مجلــس النــواب وتضمنتــا علــى 4
انتهــاكات ،بينمــا ظهــرت حالــة واحــدة لعــدة جهــات هــي :رجــال
ديــن ،مؤسســات ودوائــر حكوميــة ،جهــات رئاســية ،مؤسســات
إعالميــة ومســؤولون ومتنفــذون .ويوضــح الجــدول التالــي
أدنــاه الجهــات التــي تنتهــك حقــوق االعالمييــن فــي الســودان
وعــدد مــرات االنتهــاك لــكل جهــة وأعــداد الضحايــا.
الجهة المنتهكة
األجهزة األمنية
مؤسسات
قضائية
مجالس نيابية
رجال دين
مؤسسات ودوائر
حكومية
جهات رئاسية
مؤسسات
إعالمية
مسؤولون
ومتنفذون
المجموع

التكرار

%

نوع االنتهاك
اإلضرار باألموال والخسائر بالممتلكات

61

14.8

الرقابة المسبقة

60

14.6

المصادرة بعد الطبع

49

12

حجز الحرية

46

11.2

المنع من النشر والتوزيع

44

10.7

االعتقال التعسفي

36

8.8

التحقيق األمني

31

7.5

المنع من التغطية

31

7.5

التهديد باإليذاء

6

1.4

المحاكمة غير العادلة

6

1.4

اإلصابة بجروح

6

1.4

الحبس

5

1.2

حجب المعلومات

3

0.7

3

0.7
0.7

عدد
الحاالت

%

عدد
االنتهاكات

%

70

84.3

375

91.4

6

7.2

20

5

2
1

2.4
1.2

4
2

1
0.5

1

1.2

3

0.7

1

1.2

2

0.5

االعتداء الجسدي

1

1.2

1

0.2

التحريض

3

1

1.2

3

0.7

المنع من البث اإلذاعي والفضائي

3

0.7

83

100%

410

100%

المعاملة القاسية والمهينة

3

0.7

االعتداء اللفظي

2

0.5

االعتداء على حرمة األماكن الخاصة

2

0.5

االعتداء على مقار العمل

2

0.5

حجز أدوات العمل

1

0.2

التوقيف التعسفي

1

0.2

التهديد بالقتل

1

0.2

المنع من العمل اإلعالمي

1

0.2

عدم منح رخصة عمل

1

0.2

المنع من اإلقامة

1

0.2

حجز الوثائق الرسمية

1

0.2

منع التجمع السلمي

1

0.2

410

%100

 .7-3االنتهاكات وتكرارها ونسبها المئوية خالل 2018
أظهــرت نتائــج مراقبــه االنتهــاكات اإلعالميــة فــي الســودان
ـكال مــن أنــواع وأشــكال االنتهــاكات التــي تعــرض
 28نوعـ ًـا وشـ ً
لهــا الصحفيــون هنــاك إلــى جانــب مؤسســات اإلعــام فــي
الســودان ،بلــغ أعالهــا اإلضــرار باألمــوال والخســائر فــي
الممتلــكات ،غالبيتهــا جــاء بســبب مصــادرة الصحــف بعــد
طباعتهــا مــا أدى إلــى خســائر فادحــة تعرضــت لهــا الصحــف
التــي تــم مصادرتهــا ،وقــد تكــررت الخســائر  61مــرة وبنســبة
بلغــت  14.8%مــن المجمــوع الكلــي لالنتهــاكات الموثقــة فــي
الســودان.
وحــل انتهــاك الرقابــة المســبقة فــي المرتبــة الثانيــة إذ تكــرر
 60مــرة بنســبة بلغــت  14.6%مــن مجمــوع االنتهــاكات ،يليــه
ثالثـ ًـا المصــادرة بعــد الطبــع الــذي تكــرر  49مــرة بنســبة شــكلت
 ،12%ورابعـ ًـا المنــع مــن النشــر والتوزيــع وتكــرر  44مرة بنســبة
بلغــت .11.2%
ومــن الالفــت أن يحــل انتهــاك االعتقــال التعســفي فــي
المرتبــة الخامســة علــى قائمــة االنتهــاكات فــي الســودان
مكـ ً
ـررا  36مــرة وبســنبة بلغــت  8.8%مــن مجمــوع االنتهــاكات،
ويليــه التحقيــق األمنــي الــذي تكــرر  31مــرة وبنســبة ،7.5%
كمــا تكــرر  31مــرة أيضـ ًـا انتهــاك منــع التغطيــة وبنفس النســبة،
وذلــك موضــح بالجــدول التالــي.
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 .7-4االنتهاكات الجسيمة
بلــغ عــدد االنتهــاكات الجســيمة والجزائيــة الموثقــة فــي
ً
انتهــاكا نســبتها مــن مجمــوع االنتهــاكات
الســودان 54
 ،13%جــاء أعالهــا انتهــاكات الحبــس واالعتقــال التعســفي
التــي تكــررت  41مــرة وبلغــت نســبتها  10%مــن مجمــوع
االنتهــاكات ،ويليهــا انتهــاكات اإلصابــة بجــروح التــي تكــررت 6
مــرات ،ثــم انتهاكــي االعتــداء الجســدي والمعاملــة القاســية
ً
وأخيــرا
والمهينــة والتــي تكــرر كل واحــد منهمــا  3مــرات،
انتهــاك التهديــد بالقتــل الــذي وقــع لمــرة واحــدة فقــط .وهــذا
موضــح فــي الجــدول أدنــاه.
نوع وشكل االنتهاك

وتكــررت االعتــداءات الماســة بالحــق فــي الســامة
الشــخصية وعــدم الخضــوع للتعذيــب أو لغيــره مــن ضــروب
المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو المهينــة
 20مــرة وبلغــت نســبتها  5%مــن مجمــوع االنتهــاكات،
ويليهــا االنتهــاكات المتعلقــة بالحقــوق فــي مجــال شــؤون
القضــاء نتيجــة المحاكمــات غيــر العادلــة إذ تكــررت  6مــرات
وبنســبة بلغــت  ،1.5%ويليهــا االنتهــاكات الماســة بالحــق
فــي معاملــة غيــر تمييزيــة مــن خــال التحريــض وتكــررت
 3مــرات ،ثــم االعتــداء علــى الحــق فــي الخصوصيــة الــذي
تكــرر مرتيــن ،ثــم االعتــداء علــى الحــق فــي الحيــاة مــن خــال
تهديــد صحفــي بالقتــل ،ثــم االعتــداء علــى الحــق فــي
حريــة التنقــل والســفر ،واالعتــداء علــى الحــق فــي التجمــع
الســلمي.

التكرار

%

الحبس واالعتقال التعسفي

41

10

اإلصابة بجروح

6

1.5

االعتداء الجسدي

3

0.7

الحق المعتدى عليه

المعاملة القاسية والمهينة

3

0.7

التهديد بالقتل

الحقوق المعتدى عليها لإلعالميين وتكراراتها
التكرار

%

1

0.2

الحق في حرية الرأي والتعبير
واإلعالم

223

54.4

مجموع االنتهاكات الجسيمة

54

%13

الحق في الحرية واألمان الشخصي

88

21.5

المجموع العام لالنتهاكات

410

%100

الحق في التملك

65

15.8

الحق في السالمة الشخصية وعدم
الخضوع للتعذيب أو لغيره من
ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية
أو الالإنسانية أو المهينة

20

5

 .7-5الحقوق اإلنسانية المعتدى عليها
شــكلت االعتــداءات علــى الحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر
واإلعــام مــا يزيــد عــن نصــف المجمــوع العــام لالنتهــاكات
الموثقــة فــي الســودان لعــام  2018حيــث بلغــت  223انتهـ ً
ـاكا
وبنســبة  54.4%مــن مجمــوع االنتهــاكات ،ويالحــظ أن
االنتهــاكات الماســة بالحــق فــي الحريــة واألمــان الشــخصي
مــن خــال االعتقــال التعســفي والتوقيــف وحجــز الحريــة
والحبــس قــد حلــت ثانيـ ًـا مــن خــال  88انتهـ ً
ـاكا بلغــت نســبتها
 21.5%مــن مجمــوع االنتهــاكات ،فيمــا حلــت ثالثـ ًـا االنتهــاكات
الماســة بالحــق فــي التملــك التــي تكــررت  65مــرة غالبيتهــا
بســبب مصــادرة الصحــف بعــد طباعتهــا وبلغــت نســبتها
.15.8%

الحقوق في مجال شؤون القضاء

6

1.5

الحق في معاملة غير تمييزية

3

0.7

الحق في الخصوصية

2

0.5

الحق في الحياة

1

0.2

الحق في حرية التنقل والسفر

1

0.2

الحق في التجمع السلمي

1

0.2

410

100%

المجموع
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دولة فلسطين
ﻋﺪﺩ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ

ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ
ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ
ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ
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150

50

2
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30

2
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 .8-1الحريات اإلعالمية في فلسطين 2018
تضاعفــت اعتــداءات ســلطات االحتــال اإلســرائيلي علــى
الصحفييــن الفلســطينيين بشــكل الفــت وملحــوظ ،وبشــكل
مبرمــج وواســع النطــاق ،وقــد بلغــت االعتــداءات علــى
الصحفييــن الفلســطينيين حـ ً
ـدا غيــر مســبوق ،وبلغــت 1025
ً
ً
انتهــاكا فــي العــام الســابق  ،2017كمــا
انتهــاكا مقابــل 596
ارتفعــت نســبة االنتهــاكات الجســيمة إلــى  ،49.5%مقابــل
 43.4%فــي العــام الســابق ،واألخطــر مقتــل صحفييــن اثنيــن
بعــد إصابتهمــا بجــراح أثنــاء قيامهمــا بتغطيــة مســيرة العــودة
الكبــرى فــي قطــاع غــزة فــي حادثتيــن منفصلتيــن.
وشــكلت اعتــداءات االحتــال علــى الصحفييــن الفلســطينيين
مــا نســبته  80.5%مــن مجمــوع االنتهــاكات التــي تعــرض لهــا
الصحفيــون الفلســطينيون خــا العــام  ،2018وذلــك مــن خالل
 1025انتهـ ً
ـاكا وقعــت فــي  143حالــة ،منهــا  97حالــة فرديــة،
و 46حالــة جماعيــة ،وتعــرض لهــا  353صحفــي وصحفيــة ،و15
مؤسســة إعالميــة.
اعتــداءات مؤسســات الســلطة الوطنيــة الفلســطينية
وأجهزتهــا األمنيــة شــكلت مــا نســبته  11.8%مــن مجمــوع
االنتهــاكات التــي تعــرض لهــا الصحفيــون الفلســطينيون،
وذلــك مــن خــال  150انتهـ ً
ـاكان وقعــت فــي  38حالــة ،منهــا
 35حالــة فرديــة ،و 3حــاالت جماعيــة ،تعــرض لهــا  50صحفيـ ًـا
وصحفيــةـ ومؤسســتين إعالميتيــن.
ً
ثالثــا اعتــداءات مؤسســات الحكومــة المركزيــة فــي
وجــاءت
قطــاع غــزة وأجهزتهــا األمنيــة التابعــة لحركــة “حمــاس” ،وذلــك
مــن خــال  98انتهـ ً
ـاكا ،وقعــت فــي  18حالــة ،منهــا  14حالــة
فرديــة ،و 4حــاالت جماعيــة ،تعــرض لهــا  30صحفيـ ًـا وصحفيــة،
ومؤسســتين إعالميتيــن.
مجمــوع االنتهــاكات واالعتــداءات التــي وقعــت علــى
الصحفييــن الفلســطينيين بشــكل عــام بلغــت  1273انتهـ ً
ـاكا،
وقعــت فــي  199حالــة ،منهــا  146حالــة فرديــة ،و 53حالــة
جماعيــة ،ومنهــا  19حالــة وقعــت بســبب النشــر فــي
وســائل اإلعــام المحتــرف ووســائل التواصــل االجتماعــي
ً
معــا ،وتعــرض لهــذه االنتهــاكات عــدد كبيــر مــن الصحفييــن
ً
صحفيــا وصحفيــة ،إضافــة إلــى 19
الفلســطينيين بلــغ 433
مؤسســة إعالميــة.
وعلــى الرغــم مــن النــداءات والتحذيــرات المتكــررة الصــادرة
عــن منظمــات األمــم المتحــدة المعنيــة بحريــة التعبيــر
وحقــوق اإلنســان ،وغيرهــا مــن المنظمــات الدوليــة المعتــرف
ً
دوليــا ،واإلقليميــة الناشــطة ،والمئــات مــن النــداءات
بهــا
وأجــراس الخطــر بشــأن حريــة وســامة الصحفييــن العامليــن
فــي األراضــي المحتلــة ،إال أن ذلــك لــم يكــن رادعـ ًـا كافيـ ًـا للحــد
مــن تكــرار االنتهــاكات واالعتــداءات علــى حريــة الصحافــة فــي
فلســطين.

وإلــى جانــب االعتــداءات الصــادرة عــن قــوات االحتــال
فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ،مــا يــزال الصحفيــون
الفلســطينيون يواجهــون االعتــداءات الصــادرة عــن الســلطة
ً
وأيضــا
الوطنيــة فــي الضفــة الغربيــة وأجهزتهــا األمنيــة،
تلــك الصــادرة مــن قبــل مؤسســات الحكومــة المركزيــة
فــي قطــاع غــزة وأجهزتهــا األمنيــة التابعــة لحركــة “حمــاس”.
ويوضــح الجــدول التالــي عــدد االنتهــاكات التــي حدثــت
لإلعالمييــن الفلســطينيين وعــدد الضحايــا والجهــات التــي
قامــت باالنتهــاكات.
أبلــغ مــا يمكــن قولــه فــي االنتهــاكات التــي تمكــن فريــق
التقريــر مــن رصدهــا وتوثيقهــا فــي فلســطين هــو مقتــل
صحفييــن اثنيــن بعــد إصابتهمــا بجــروح خطيــرة أثنــاء قيامهما
بتغطيــة مســيرات العــودة الكبــرى الســلمية ،والتــي يشــارك
فيهــا آالف الفلســطينيين مــن قطــاع غــزة المحاصــر كل
يــوم جمعــة ،عنــد الحــدود الفاصلــة للقطــاع المحاصــر مــن
ـماال وشـ ً
ـرقا وغربـ ًـا ،وكافــة
قــوات االحتــال اإلســرائيلي شـ ً
المؤشــرات والمعلومــات تفيــد بــأن الصحفييــن قتــا مــن
خــال اســتهدافهما بـ"رصــاص االحتــال النــاري المتفجــر"
فــي حادثيــن منفصليــن ،علمــا أنهمــا كانــا لحظــة إصابتهمــا
ً
تقريبــا مــن
يتواجــدان علــى مســافة  350متــرا و 300متــر
الســياج الحــدودي ،حيــث كان ينتشــر جنــود وقناصــة الجيــش
اإلســرائيلي ،وقــد وثــق هــذا التقريــر تكرار إصابــة الصحفيين
بجــروح  211مــرة ،تعــرض لهــا نحــو  200صحفــي وصحفيــة
يعملــون لصالــح مؤسســات إعــام وطنيــة ،ووكاالت أنبــاء،
وفضائيــات إقليميــة وعالميــة ،منهــم  45إصابــة وقعــت
بشــكل متعمــد مــن خــال قناصــة االحتــال.
ففــي فجــر يــوم  7/4/2018فقــد المصــور الصحفــي "ياســر
مرتجــى" حياتــه متأثــرا بجــراح كان أصيــب بهــا بعــد أن قنصــه
جيــش االحتــال اإلســرائيلي قبلهــا بيــوم علــى وفاتــه،
قــرب الحــدود الشــرقية للقطــاع ،وقالــت وزارة الصحــة
فــي بيــان لهــا إن الصحفــي مرتجــى "استشــهد برصــاص
قــوات االحتــال خــال تغطيتــه مســيرات العــودة" ،كمــا
نقــل شــهود عيــان أن "قــوات االحتــال أطلقــت الرصــاص
الحــي علــى المصــور مرتجــى أثنــاء تصويــره المتظاهريــن
قــرب الســياج األمنــي شــرقي خــان يونــس فأصيــب فــي
منطقــة البطــن" ،وقــال المكتــب اإلعالمــي الحكومــي فــي
غــزة فــي بيــان إن "الصحفــي مرتجــى كان يرتــدي درعــا واقيــا
كتــب عليــه " ”pressحينمــا اســتهدفه جيــش االحتــال”.30
وفــي  25/4/2018فقــد الصحافــي “أحمــد أبــو حســين”
حياتــه متأثــرا بجــراح خطــرة كان ُأصيــب بهــا برصــاص االحتــال
ً
يومــا علــى
اإلســرائيلي شــرق قطــاع غــزة قبــل نحــو 25
وفاتــه ،وذلــك أثنــاء أدائــه مهــام عملــه فــي تغطية مســيرات
العــودة شــرق قطــاع غــزة ،وكل اإلفــادات والمؤشــرات
العلميــة فــي حالتــه تشــير إلــى أنــه أصيــب برصاصــة متفجرة
أطلقهــا قنــاص إســرائيلي فــي أســفل البطــن فــي الجهــة
اليســرى ،وخرجــت الرصاصــة مــن الخاصــرة اليمنــى وتفتتــت
داخــل بطنــه.31
 .8-2أسباب االنتهاكات

مســألة اإلفــات مــن العقــاب ،وإنصــاف الضحايــا مــن
الصحفييــن المعتــدى عليهــم ،وجبــر مــا تعرضــوا لــه مــن ضــرر،
بقيــت معلقــة إلــى أجــل غيــر مســمى ،بــل ال تعتــرف ســلطات
االحتــال بالجرائــم التــي ارتكبتهــا بحــق الصحفييــن ووســائل
اإلعــام الفلســطينية ،بــل وطالــت االعتــداءات صحفييــن
أجانــب مــن جنســيات مختلفــة.
		
30

ومــن المالحظــات البــارزة التــي الحظهــا فريــق التقريــر عنــد
بحثــه فــي أســباب االنتهــاكات التــي تعــرض لهــا الصحفيــون
الفلســطينيون خالل العام  ،2018هو أن ســلطات االحتالل
اإلســرائيلي تشــترك مــع األجهــزة األمنيــة التابعــة للســلطة
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أو علــى الحــدود مــع قطــاع غــزة المحاصــر ،وتكــررت
فــي  96حالــة ،أضــف إليهــا حالتيــن وقعتــا فــي الضفــة
الغربيــة مــن قبــل األجهــزة األمنيــة للســلطة الوطنيــة
الفلســطينية ليصــل عــدد الحــاالت التــي وقعــت بســبب
فضــح ممارســات االحتــال اإلســرائيلي  98حالــة ،شــكلت
نســبتها  49.2%مــن المجمــوع الكلــي للحــاالت الموثقــة
فــي فلســطين.
وقــد وثــق التقريــر  13حالــة اعتــداء علــى الصحفييــن
الفلســطينيين بســبب قيامهــم بتغطيــة اعتــداءات
المواطنيــن
علــى
اإلســرائيليين
المســتوطنين
الفلســطينيين وممتلكاتهــم وأراضيهــم شــكلت نســبتها
مــن مجمــوع الحــاالت .6.5%

الوطنيــة الفلســطينية فــي الضفــة الغربيــة بمنــع الصحفييــن
مــن تغطيــة االحتجاجــات والمســيرات الســلمية التــي
تنظمهــا الفعاليــات الشــعبية مــن المواطنيــن الفلســطينيين
فــي مناطــق الضفــة الغربيــة ،ومنهــا االحتجاجــات علــى
قــرار الرئيــس األمريكــي ترامــب بنقــل الســفارة األمريكيــة
إلــى القــدس الشــرقية ،ويترافــق مــع حــاالت منــع التغطيــة
انتهــاكات أخــرى ومنهــا االعتــداء الجســدي واإلصابــة بجــروح،
وقــد تكــررت اعتــداءات ســلطات االحتــال اإلســرائيلي علــى
الصحفييــن عنــد تغطيتهــم االحتجاجــات فــي  23حالــة مــن
أصــل  199حالــة ،فيمــا تكــررت اعتــداءات األجهــزة األمنيــة
للســلطة الوطنيــة الفلســطينية فــي  9مــرات ،وبلــغ مجمــوع
حــاالت االعتــداء علــى الصحفييــن مــن كال الجهتيــن  32حالــة
شــكلت نســبتها  16%مــن المجمــوع الكلــي للحــاالت الموثقــة
فــي فلســطين.

وصــدرت اعتــداءات علــى الصحفييــن الفلســطينيين فــي
 11حالــة تعــرض لهــا صحفيــون ومؤسســات إعالميــة
فلســطينية فــي مناطــق الضفــة الغربيــة بســبب “الدعــوة
لمقاومــة االحتــال” فــي أعمالهــم الصحفيــة.

الالفــت اآلخــر أن األجهــزة األمنيــة التابعــة للســلطة الوطنيــة
ً
نســبيا مــع األجهــزة األمنيــة
فــي الضفــة الغربيــة تشــترك
التابعــة لســلطة “حمــاس” فــي غــزة باالعتــداء علــى
الصحفييــن وحرياتهــم عنــد تغطيتهــم مــا ينتقــد الســلطة
المحليــة فــي مناطقهــم ،وقــد بلــغ عــدد الحــاالت التــي نتجــت
عــن انتقــاد الســلطات المحليــة فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع
غــزة  25حالــة ،شــكلت نســبتها مــن المجمــوع الكلــي للحــاالت
الموثقــة فــي فلســطين  ،12.5%منهــا  20حالــة فــي الضفــة
الغربيــة ،و 5حــاالت فــي قطــاع غــزة.

ومــن الالفــت أيضـ ًـا مــا وقــع مــن حــاالت بســبب التمييــز
فــي الفكــر والمعتقــد ،حيــث تعــرض صحفيــون النتهــاكات
فــي  6حــاالت ،منهــا  5حــاالت فــي قطــاع غــزة ،وحالــة
واحــدة فــي الضفــة الغربيــة نتيجــة الخــاف السياســي
بيــن الســلطة الوطنيــة الفلســطينية وحركــة حمــاس ،حيــث
يتــم التمييــز بانتمــاءات الصحفييــن عنــد قيامهــم بالتغطيــة
ً
ً
إضافيــا
عبئــا
الصحفيــة علــى هــذا األســاس مــا يشــكل
عليهــم ،وشــكل هــذا الســبب مــا نســبته  3%مــن مجمــوع
الحــاالت الموثقــة فــي فلســطين.

ً
أيضــا فــي الحــاالت التــي كانــت أســبابها
تشــترك الجهتيــن
فضــح ممارســات األجهــزة األمنيــة ،فقــد تكــررت فــي 9
حــاالت ،منهــا  5حــاالت فــي قطــاع غــزة ،و 4حــاالت فــي
الضفــة الغربيــة ،وشــكلت نســبتها مــن المجمــوع الكلــي
للحــاالت الموثقــة .4.5%

ً
أخيــرا وثــق التقريــر  3حــاالت ،منهــا حالتيــن فــي الضفــة
الغربيــة ،وحالــة واحــدة فــي قطــاع غــزة بســبب النشــر علــى
وســائل التواصــل االجتماعــي ،كمــا وقعــت فــي قطــاع
غــزة حالــة واحــدة بســبب تغطيــة حادثــة أمنيــة ،وحالــة أخــرى
بســبب تغطيــة قضايــا الفســاد.
وهذا كله واضح من الجدول ادناه.

لكــن أبــرز أســباب حــاالت االعتــداء علــى الصحفييــن
الفلســطينيين كانــت اعتــداءات االحتــال اإلســرائيلي بهــدف
منــع الصحفييــن مــن فضــح ممارســات الجيــش اإلســرائيلي
ســواء علــى المواطنيــن الفلســطينيين فــي الضفــة الغربيــة
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 .8-3االنتهاكات الجسيمة

أمــا الحبــس واالعتقــال التعســفي فقــد تكــرر  55مــرة شــكلت
نســبتها  4.3%مــن المجمــوع الكلــي لالنتهــاكات ،منهــا 37
مــرة مــن قبــل ســلطات االحتــال اإلســرائيلي ،و 11مــرة
فــي الضفــة الغربيــة مــن قبــل أجهــزة الســلطة الوطنيــة
ومؤسســاتها القضائيــة ،و 6مــرات مــن قبــل حكومــة
"حمــاس" ومؤسســاتها القضائيــة فــي قطــاع غــزة.
ومــن بيــن االنتهــاكات الجســيمة مــا عمــدت إليــه ســلطات
االحتــال اإلســرائيلي بإخفــاء  6صحفييــن بعــد اعتقالهــم
ً
تعســفيا ونقلهــم إلــى جهــات غيــر معلومــة ،فيمــا تكــرر
انتهــاك إيــذاء ذوي القربــى  6مــرات جميعهــا صــدرت عــن
ســلطات االحتــال اإلســرائيلي باســتثناء مــرة واحــدة صــدرت
عــن األجهــزة األمنيــة التابعــة للســلطة الوطنيــة فــي الضفــة
الغربيــة.

االحتالل
اإلسرائيلي

يالحــظ أن كافــة الجهــات المنتهكــة تشــترك باالعتــداء الجســدي
علــى الصحفييــن وبحبســهم واعتقالهــم تعسـ ً
ـفيا ،فقــد حــل
انتهــاك االعتــداء الجســدي بالمرتبــة الثانيــة علــى مســتوى
ً
مكــررا  82مــرة شــكلت نســبتها 6.4%
االنتهــاكات الجســيمة
مــن المجمــوع الكلــي لالنتهــاكات الموثقــة فــي فلســطين،
لكــن هــذا االنتهــاك تكــرر بشــكل واســع مــن قبــل اعتــداءات
ســلطات االحتــال اإلســرائيلي  68مــرة ،فيمــا تكــرر مــن قبــل
األجهــزة األمنيــة التابعــة للســلطة الوطنيــة الفلســطينية
فــي الضفــة الغربيــة  8مــرات ،بينمــا تكــرر  6مــرات مــن قبــل
األجهــزة األمنيــة التابعــة لحكومــة "حمــاس" فــي قطــاع غــزة.

الضفة
الغربية

يعتقــد فريــق التقريــر أن انتهــاك اإلصابــة بجــروح قــد رفــع مــن
نســبة االنتهــاكات الجســيمة التــي تعــرض لهــا الصحفيــون
الفلســطينيون ،لكــن األخطــر أن إصابتيــن فــي قطــاع غــزة
وقعتــا نتيجــة تغطيــة مســيرات العــودة الكبــرى قــد أديــا إلــى
الوفــاة ،فيمــا جــاءت هاتيــن اإلصابتيــن عن طريق االســتهداف
المتعمــد باإلصابــة ،وقــد شــكل االســتهداف مــا نســبته
 5.8%مــن مجمــوع االنتهــاكات بتكــراره  74مــرة ،وجميعهــا
دون اســتثناء صــدرت عــن قــوات االحتــال اإلســرائيلي.

االستهداف
المتعمد باإلصابة

74

االعتداء الجسدي

68

8

الحبس واالعتقال
التعسفي
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11
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6
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5

1
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3

3
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1

1
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مجموع االنتهاكات
الجسيمة

508

25

13

546

%43
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1025

150

98

1273
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قطاع غزة

ووثــق التقريــر  508انتهــاكات جســيمة مصدرهــا ســلطات
االحتــال اإلســرائيلي شــكلت نســبتها  93%مــن مجمــوع
االنتهــاكات الجســيمة التــي تعــرض لهــا الصحفيــون
الفلســطينيون خــال لعــام  ،2018فيمــا بلغــت نســبة
االنتهــاكات الجســيمة الموثقــة فــي الضفــة الغربيــة وتقــع
مســؤوليتها علــى عاتــق الســلطة الوطنيــة الفلســطينية
 4.6%مــن مجمــوع االنتهــاكات الجســيمة ،بينمــا بلغــت نســبة
االنتهــاكات الجســيمة الموثقــة فــي قطــاع غــزة وتتحمــل
حكومــة "حمــاس" مســؤوليتها .2.3%

اإلصابة بجروح

312

2

نوع وشكل
االنتهاك

المجموع

تشــكل نســبة االنتهــاكات الجســيمة التــي تعــرض لهــا
الصحفيــون الفلســطينيون خــال العــام  2018والبالغــة 43%
مــن المجمــوع الكلــي لالنتهــاكات هاجــس قلــق كبيــر علــى
واقــع الحريــات اإلعالميــة فــي فلســطين ،وذلــك مــن خــال
ً
ً
جســيما تعــرض لهــا الصحفيــون الفلســطينيون
انتهــاكا
546
كان أبلغهــا وأعالهــا تعرضهــم لإلصابــة بجــروح  314مــرة،
جميعهــا صــدر عــن ســلطات االحتــال اإلســرائيلي باســتثناء
إصابتيــن وقعتــا فــي الضفــة الغربيــة مــن قبــل أجهــزة
الســلطة الوطنيــة الفلســطينية األمنيــة ،وقــد شــكلت نســبة
اإلصابــة بجــروح  24.7%مــن مجمــوع االنتهــاكات الموثقــة
فــي فلســطين.

واشــتركت ســلطات االحتــال مــع األجهــزة األمنيــة فــي
الضفــة الغربيــة بانتهــاك التعذيــب الــذي تكــرر  6مــرات ،منهــا
 3مــرات صــدرت مــن ســلطات االحتــال ،ومثلهــا صــدرت
عــن األجهــزة األمنيــة فــي الضفــة الغربيــة ،وأخيــرا؛ حرمــت
الســلطات اإلســرائيلية صحفيـ ًـا مــن العــاج داخــل معتقلــه.
أنــواع االنتهــاكات التــي اصابــت اإلعالمييــن فــي فلســطين
والجهــات المســؤولة عنهــا وتكراراتها.
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 .8-4حقوق الصحفيين المعتدى عليها.
حلــت االعتــداءات علــى الحــق فــي الســامة الشــخصية
وعــدم الخضــوع للتعذيــب أو لغيــره مــن ضــروب المعاملــة
أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو المهينــة بالمرتبــة
األولــى علــى قائمــة حقــوق الصحفييــن المعتــدى عليهــا،
وذلــك مــن خــال  565اعتــداء شــكلت نســبتهم 44.4%
مــن المجمــوع الكلــي لالنتهــاكات الموثقــة فــي فلســطين،
منهــا  90.8%صــدرت عــن ســلطات االحتــال اإلســرائيلي
مــن خــال  513اعتــداء علــى هــذا الحــق ،ويليهــا مــا نســبته
 7%تتحمــل مســؤوليتها الســلطة الوطنيــة الفلســطينية
مــن خــال  39اعتــداء ،ويليهــا مــا نســبته  2.3%تتحمــل
مســؤوليتها الحكومــة المركزيــة فــي قطــاع غــزة مــن خــال
 13اعتــداء.
االعتــداء علــى الحــق فــي الحريــة واألمــان الشــخصي حــل
فــي المرتبــة الثانيــة مكـ ً
ـررا  259مــرة ،وبلغــت نســبتها مــن
المجمــوع الكلــي لالنتهــاكات  ،20.3%منهــا مــا نســبته
 74%صــدرت عــن ســلطات االحتــال اإلســرائيلي مــن خالل
 192اعتــداء ،ويليهــا مــا نســبته  13%تتحمــل مســؤوليتها
الحكومــة المركزيــة فــي قطــاع غــزة مــن خــال  34اعتــداء،
ويليهــا مــا نســبته  12.7%تتحمــل الســلطة الفلســطينية
مســؤوليتها مــن خــال  33اعتــداء.
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المالحــظ أن األطــراف الثالثــة تنتهــج حجــز حريــة الصحفييــن
ً
تعســفيا بشــكل واســع
وتقــوم باعتقالهــم وتوقيفهــم
النطــاق ،وقــد تعادلــت انتهــاكات االعتقــال وحجــز الحريــة فــي
الضفــة الغربيــة مــن قبــل الســلطة الفلســطينية والحكومــة
المركزيــة فــي قطــاع غــزة.
لقــد حلــت االعتــداءات المباشــرة علــى الحــق فــي حريــة الــرأي
والتعبيــر واإلعــام فــي المرتبــة الثالثــة بنســبة بلغــت 15.4%
مــن المجمــوع الكلــي لالنتهــاكات ،مكــررة  196مــرة ،منهــا
 118صــدرت عــن ســلطات االحتــال اإلســرائيلي نســبتها
 60.2%مــن مجمــوع االعتــداءات علــى هــذا الحــق ،ويليهــا
اعتــداءات أجهــزة الســلطة الفلســطينية فــي الضفــة الغربيــة
التــي شــكلت نســبتها  24%مــن مجمــوع االعتــداءات علــى
هــذا الحــق مــن خــال  47اعتــداء ،ثــم مــا نســبته  15.8%مــن
مجمــوع االعتــداءات علــى هــذا الحــق تتحمــل مســؤوليتها
الحكومــة المركزيــة فــي قطــاع غــزة مــن خــال  31اعتــداء.
وجــاءت االعتــداءات علــى الحــق فــي التملــك فــي المرتبــة
الرابعــة بنســبة بلغــت  14.4%مــن المجمــوع االنتهــاكات
الموثقــة فــي فلســطين ،وذلــك مــن خــال  184اعتــداء علــى
هــذ الحــق ،منهــا  148اعتــداء صــدر عــن ســلطات االحتــال
اإلســرائيلي شــكلت نســبتها  80.4%مــن مجمــوع االعتــداءات
علــى حــق التملــك ،ويليهــا  22اعتــداء وقــع فــي مناطــق
الضفــة الغربيــة وتتحمــل الســلطة الوطنيــة الفلســطينية
مســؤوليتها نســبتها مــن االعتــداءات علــى هــذا الحــق ،12%
ثــم االعتــداءات التــي وقعــت فــي قطــاع غــزة وتتحمــل
الحكومــة المركزيــة فــي القطــاع مســؤوليتها مــن خــال 14
اعتــداء شــكلت نســبتها .7.6%

وحلــت االعتــداءات علــى الحــق فــي الخصوصيــة فــي
المرتبــة الخامســة بنســبة بلغــت  2%مــن خــال 26
اعتــداء ،منهــا  23اعتــداء منهــا صــدر عــن ســلطات االحتــال
اإلســرائيلي ،واعتداءيــن وقعــا فــي قطــاع غــزة ،واعتــداء
واحــد علــى هــذا الحــق وقــع محليـ ًـا فــي الضفــة الغربيــة.
وفــي المرتبــة السادســة جــاءت االعتــداءات الماســة
بالحقــوق فــي مجــال شــؤون القضــاء مــن خــال
المحاكمــات غيــر العادلــة ،وتكــررت  15مــرة شــكلت نســبتها
مــن مجمــوع االعتــداءات  ،1.2%منهــا  7مــرات صــدر عــن
المؤسســات القضائيــة التابعــة للســلطة الفلســطينية
فــي الضفــة الغربيــة ،و 6مــرات صــدرت عــن المحاكــم
العســكرية اإلســرائيلية ،ومرتيــن صــدرت عن المؤسســات
القضائيــة فــي قطــاع غــزة.
وحلــت االعتــداءات الماســة بالحــق فــي معاملــة غيــر
تمييزيــة مــن خــال التحريــض فــي المرتبــة الســابعة مكــررة
 11مــرة ،منهــا  8مــرات صــدرت عــن ســلطات االحتــال،
ومرتيــن وقعتــا فــي قطــاع غــزة ،ومــرة واحــدة فــي مناطــق
الضفــة الغربيــة.
وحلــت فــي المراتــب الثامنــة والتاســعة والعاشــرة
اعتــداءات صــدرت عــن ســلطات االحتــال اإلســرائيلي
فقــط ،ففــي المرتبــة الثامنــة جــاء االعتــداء علــى الحــق
فــي حريــة التنقــل واإلقامــة والســفر وتكــرر  9مــرات،
وفــي المرتبــة التاســعة االعتــداء علــى الحــق فــي التجمــع
الســلمي وتكــرر  6مــرات ،وفــي المرتبــة العاشــرة واألخيرة
جــاء االعتــداء علــى الحــق فــي الحيــاة مرتيــن مــن خــال
مصــرع صحفييــن بعــد إصابتهمــا بجــراح قــوات االحتــال
عنــد قيامهمــا بتغطيــة مســيرات العــودة الكبــرى علــى
الحــدود مــع قطــاع غــزة.

ترتيب الحقوق المعتدى عليها من حيث التكرار والنسب المئوية
االحتالل اإلسرائيلي

الضفة الغربية

قطاع غزة

المجموع

%

الحقوق المعتدى عليها
الحق في السالمة الشخصية وعدم الخضوع
للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو
العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة

513

39

13

565

%44.4

الحق في الحرية واألمان الشخصي

192

33

34

259

%20.3

الحق في حرية الرأي والتعبير واإلعالم

118

47

31

196

%15.4

الحق في التملك

148

22

14

184

%14.4

الحق في الخصوصية

23

1

2

26

%2

الحقوق في مجال شؤون القضاء

6

7

2

15

%1.2

الحق في معاملة غير تمييزية

8

1

2

11

%0.8

الحق في حرية التنقل والسفر

9

9

%0.7

الحق في التجمع السلمي

6

6

%0.5

الحق في الحياة

2

2

%0.1

1273

%100

المجموع العام لالنتهاكات

74

1025

150
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 .8-5االنتهاكات وتكرارها ونسبها المئوية
بلغــت أشــكال وأنــواع االنتهــاكات الموثقــة التــي تعــرض لهــا
شــكال
الصحفيــون الفلســطينيون خــال العــام )38( 2018
ً
ونوعـ ًـا مــن أشــكال االنتهــاكات وأنواعهــا ،بلــغ أعالهــا اإلصابــة
بجــروح الــذي تكــرر  314مــرة ،جميعهــا صــدر عــن االحتــال
اإلســرائيلي باســتثناء اعتداءيــن تتحمــل مســؤوليتهما
الســلطة الفلســطينية فــي الضفــة الغربيــة ،وبلغــت نســبتها
مــن المجمــوع الكلــي لالنتهــاكات الموثقــة .24.7%
ً
ثانيــا انتهــاك حجــز الحريــة بنســبة بلغــت  12.7%مــن
وحــل
المجمــوع الكلــي لالنتهــاكات ،وذلــك مــن خــال تكــراره 162
مــرة ،منهــا  125مــرة صــدر عــن ســلطات االحتــال ،و 20مــرة
صــدرت عــن األجهــزة األمنيــة التابعــة للســلطة الفلســطينية
فــي الضفــة الغربيــة ،و 17مــرة صــدرت عــن األجهــزة األمنيــة
للحكومــة المركزيــة فــي قطــاع غــزة.
وجــاء انتهــاك المنــع مــن التغطيــة فــي المرتبــة الثالثــة مكـ ً
ـررا
 99مــرة شــكلت نســبتها  7.8%مــن مجمــوع االنتهــاكات
الموثقــة فــي فلســطين ،منهــا  84مــرة صــدر عــن ســلطات
االحتــال ،و 8مــرات صــدر عــن مؤسســات الحكومــة المركزيــة
فــي قطــاع غــزة ومؤسســاتها ،و 7مــرات صــدر عــن الســلطة
الفلســطينية فــي الضفــة الغربيــة وأجهزتهــا األمنيــة.
انتهــاك االعتــداء الجســدي حــل فــي المرتبــة الرابعــة مكـ ً
ـررا 82
مــرة بلغــت نســبتها  6.4%مــن مجمــوع االنتهــاكات ،منهــا 68
مــرة صــدرت عــن ســلطات االحتــال ،و 8مــرات صــدرت عــن
األجهــزة األمنيــة التابعــة للســلطة الفلســطينية فــي الضفــة
الغربيــة ،و 6مــرات صــدرت عــن األجهــزة األمنيــة التابعــة
للحكومــة المركزيــة فــي قطــاع غــزة.
وحــل فــي المرتبــة الخامســة انتهــاك االســتهداف المتعمــد
باإلصابــة مكـ ً
ـررا  74مــرة شــكلت نســبتها  5.8%مــن مجمــوع
االنتهــاكات ،وجميعهــا صــدرت عــن االحتــال اإلســرائيلي،
فيمــا حــل انتهــاك التحقيــق األمنــي بحــق الصحفييــن بســبب
ً
مكــررا  62مــرة،
عملهــم اإلعالمــي فــي المرتبــة السادســة
شــكلت نســبتها  4.8%مــن مجمــوع االنتهــاكات ،منهــا 24
مــرة صــدرت عــن ســلطات االحتــال ،و 23صــدرت عــن األجهــزة
األمنيــة التابعــة للســلطة الفلســطينية فــي الضفــة الغربيــة،
و 15مــرة صــدرت عــن األجهــزة األمنيــة التابعــة للحكومــة
المركزيــة فــي قطــاع غــزة.
وفــي المرتبــة الســابعة حــل انتهــاك التهديــد باإليــذاء مكـ ً
ـررا
 61مــرة بنســبة بلغــت  4.8%مــن مجمــوع االنتهــاكات ،منهــا
 37مــرة صــدرت مــن قبــل ســلطات االحتــال اإلســرائيلي،
و 21مــرة تتحمــل مســؤوليتها الســلطة الفلســطينية فــي
الضفــة الغربيــة ،و 3مــرات تتحمــل مســؤوليتها الحكومــة
المركزيــة فــي قطــاع غــزة.
وجــاء فــي المرتبــة الثامنــة انتهــاك االعتقــال التعســفي مكـ ً
ـررا
 54مــرة شــكلت نســبتها  4.2%مــن مجمــوع االنتهــاكات ،منها
 36مــرة صــدرت عــن ســلطات االحتــال ،و 11مــرة صــدرت عــن
األجهــزة األمنيــة الفلســطينية فــي الضفــة الغربيــة ،و 7مــرات
صــدرت عــن األجهــزة األمنيــة التابعــة للحكومــة المركزيــة فــي
قطــاع غــزة.

وحــل فــي المرتبــة التاســعة انتهــاك "حجــز الوثائــق
الرســمية" الــذي تكــرر  49مــرة بنســبة بلغــت  3.8%مــن
مجمــوع االنتهــاكات ،أعالهــا صــدر عــن ســلطات االحتــال
بواقــع  41مــرة ،وتكــرر  5مــرات فــي الضفــة الغربيــة مــن
قبــل الســلطة الفلســطينية وأجهزتهــا األمنيــة ،فيمــا تكــرر 3
مــرات فــي قطــاع غــزة مــن قبــل األجهــزة التابعــة للحكومــة
المركزيــة فــي القطــاع.
وجــاء انتهــاك اإلضــرار باألمــوال والخســائر بالممتلــكات
ً
مكــررا  39مــرة بنســبة بلغــت 3%
فــي المرتبــة العاشــرة
مــن مجمــوع االنتهــاكات ،صــدر اعالهــا عــن ســلطات
االحتــال مكـ ً
ـررا  35مــرة ،ومرتيــن صــدرا لــكل مــن الســلطة
الفلســطينية فــي الضفــة الغربيــة ،والحكومــة المركزيــة
فــي قطــاع غــزة.
وفــي المرتبــة الحــادي عشــرة حــل انتهــاك "االعتــداء علــى
ً
مكــررا  34مــرة ،منهــا  24مــرة مــن قبــل
أدوات العمــل"
ســلطات االحتــال ،و 6مــرات مــن قبــل األجهــزة التابعــة
للســلطة الفلســطينية فــي الضفــة الغربيــة ،و 4مــرات مــن
قبــل األجهــزة التابعــة للحكومــة المركزيــة فــي قطــاع غــزة.
وفــي المرتبــة الثانــي عشــرة حــل انتهــاك "حجــز أدوات
العمــل" مكـ ً
ـررا  32مــرة ،منهــا  23مــرة صــدر عــن ســلطات
االحتــال ،و 7مــرات عــن األجهــزة التابعــة للســلطة
الفلســطينية فــي الضفــة الغربيــة ،ومرتيــن عــن األجهــزة
األمنيــة للحكومــة المركزيــة فــي قطــاع غــزة.
وفــي المرتبــة الثالــث عشــرة حــل انتهــاك "االعتــداء علــى
حرمــة األماكــن الخاصــة" وتكــرر  18مــرة مــن قبــل ســلطات
االحتــال اإلســرائيلي لفقــط عنــد قيامــه باعتقــال الصحفيين
مــن منازلهــم.
وحلــت انتهــاكات كل مــن "حــذف محتويــات الكاميــرا"،
و"مصــادرة أدوات العمــل" و"المحاكمــة غيــر العادلــة"
فــي المرتبــة الرابــع عشــرة ،وتكــرر كل منهــا  15مــرة ،حيــث
تكــرر انتهــاك "حــذف محتويــات الكاميــرا"  11مــرة مــن قبــل
ســلطات االحتــال ،ومرتيــن فــي كل مــن الضفــة الغربيــة
مــن قبــل الســلطة الفلســطينية والحكومــة المركزيــة فــي
قطــاع غــزة ،فيمــا تكــرر انتهــاك "مصــادرة أدوات العمــل"
 10مــرات مــن قبــل ســلطات االحتــال ،و 3مــرات مــن قبــل
أجهــزة الحكومــة المركزيــة فــي قطــاع غــزة ،ومرتيــن مــن
قبــل األجهــزة األمنيــة التابعــة للســلطة الفلســطينية ،بينمــا
تكــرر انتهــاك "المحاكمــة غيــر العادلــة"  7مــرات مــن قبــل
المؤسســات القضائيــة التابعــة للســلطة الفلســطينية،
و 6مــرات مــن قبــل المحاكــم العســكرية التابعــة لســلطات
االحتــال ،ومرتيــن مــن قبــل الســلطات القضائيــة التابعــة
للحكومــة المركزيــة فــي قطــاع غــزة.
وحــل انتهــاك "المضايقــة" فــي المرتبــة الخامــس عشــرة
مكـ ً
ـررا  14مــرة ،منهــا  7مــرات مــن قبــل ســلطات االحتــال،
و 4مــرات مــن قبــل مؤسســات وأجهــزة الحكومــة المركزيــة
فــي قطــاع غــزة ،و 3مــرات مــن قبــل مؤسســات وأجهــزة
الســلطة الفلســطينية فــي الضفــة الغربيــة.
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وفــي المرتبــة الســادس عشــرة حــل انتهــاك "حجــب
المعلومــات" مكـ ً
ـررا  13مــرة ،منهــا  5مــرات مــن قبل ســلطات
االحتــال ،وايضـ ًـا  5مــرات مــن قبــل الحكومــة المركزيــة فــي
قطــاع غــزة ،و 3مــرات مــن قبــل الســلطة الفلســطينية فــي
الضفــة الغربيــة.
وفــي المرتبــة الســابع عشــرة حــل انتهــاك "المعاملة القاســية
والمهينــة" مكـ ً
ـررا  12مــرة ،منهــا  8مــرات مــن قبــل ســلطات
االحتــال ،و 3مــرات مــن قبــل األجهــزة األمنيــة التابعــة
للحكومــة المركزيــة فــي قطــاع غــزة ،ومــرة واحــدة مــن قبــل
األجهــزة األمنيــة التابعــة للســلطة الفلســطينية فــي الضفــة
الغربيــة.
وفــي المرتبــة الثامــن عشــرة حــل انتهاكــي "االعتــداء علــى
الممتلــكات الخاصــة" و"التحريــض" مكـ ً
ـررا كل واحــد منهما 11
مــرة ،حيــث تكــرر انتهــاك "االعتــداء علــى الممتلــكات الخاصــة"
 10مــرات مــن قبــل ســلطات االحتــال ،ومــرة واحــدة مــن قبــل
األجهــزة األمنيــة التابعــة للســلطة الفلســطينية ،بينمــا تكــرر
انتهــاك "التحريــض"  8مــرات مــن ســلطات االحتــال ،ومرتين
قبــل المؤسســات القضائيــة التابعــة للســلطة الفلســطينية،
و 6مــرات مــن قبــل المحاكــم العســكرية التابعــة لســلطات
االحتــال ،ومرتيــن مــن قبــل الســلطات القضائيــة التابعــة
للحكومــة المركزيــة فــي قطــاع غــزة.
وفــي المرتبــة التاســع عشــرة حلــت انتهــاكات كل مــن "المنــع
مــن التنقــل والســفر" و"االعتــداء اللفظــي" و"التوقيــف
التعســفي" بتكــرار كل منهــا  9مــرات ،حيــث تكــرر "المنــع مــن
التنقــل والســفر" مــن قبــل ســلطات االحتــال فقــط ،فيمــا
تكــرر انتهــاك "االعتــداء اللفظــي"  5مــرات مــن قبــل ســلطات
االحتــال ،و 3مــرات من قبل األجهزة األمنية التابعة للســلطة
الفلســطينية ،ومــرة واحــدة مــن قبــل األجهــزة األمنيــة التابعــة
للحكومــة المركزيــة فــي قطــاع غــزة ،بينمــا تكــرر "التوقيــف
التعســفي"  6مــرات مــن قبــل أجهــزة الحكومــة المركزيــة فــي
غــزة ،ومرتيــن مــن قبــل األجهــزة األمنيــة فــي الضفــة الغربيــة،
ومــرة واحــدة مــن قبــل ســلطات االحتــال.
وفــي المرتبــة العشــرون حــل انتهــاك "االعتــداء علــى
ً
مكــررا  7مــرات ،منهــا  5مــرات مــن قبــل
الخصوصيــة"
ســلطات االحتــال ،ومرتيــن مــن قبــل األجهــزة األمنيــة التابعة
للحكومــة المركزيــة فــي قطــاع غــزة.
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وفــي المرتبــة الحــادي والعشــرون حلــت انتهــاكات كل مــن:
"منــع التجمــع الســلمي ،اإلخفــاء القســري ،إيــذاء ذوي
القربــى ،التعذيــب ،المنــع مــن البــث اإلذاعــي والفضائــي
ً
مكــررا كل واحــدة منهــا  6مــرات
والفصــل التعســفي"
علــى النحــو التالــي:
• انتهاكــي "منــع التجمــع الســلمي" و"اإلخفــاء
القســري" مورســا مــن قبــل ســلطات االحتــال
اإلســرائيلي فقــط.
• انتهــاك "إيــذاء ذوي القربــى" وقــع  5مــرات مــن قبــل
ســلطات االحتــال ،ومــرة واحــدة مــن قبــل األجهــزة
األمنيــة التابعــة للســلطة الفلســطينية.
متســاو بيــن
• تــوزع انتهــاك "التعذيــب" بشــكل
ٍ
ســلطات االحتــال واألجهــزة األمنيــة التابعــة للســلطة
الفلســطينية ،بواقــع  3مــرات لــكل منهمــا ،وكذلــك
األمــر بالنســبة النتهــاك "المنــع مــن البــث اإلذاعــي
والفضائــي".
• الفصــل التعســفي وقــع فقــط فــي األراضــي
الفلســطينية المحتلــة ،بواقــع  5مــرات فــي الضفــة
الغربيــة ،ومــرة واحــدة فــي قطــاع غــزة.
فــي المرتبــة الثانــي والعشــرون حــل انتهــاك "االعتــداء
ً
مكــررا  5مــرات مــن قبــل ســلطات
علــى مقــار العمــل"
االحتــال اإلســرائيلي فقــط ،وفــي المرتبــة الثالــث
ً
مكــررا 4
والعشــرون حــل انتهــاك "اإلقامــة الجبريــة"
مــرات ووقــع مــن قبــل ســلطات االحتــال فقــط ،وفــي
المرتبــة الرابــع والعشــرون حــل انتهــاك "المنــع مــن العمــل
اإلعالمــي" مكـ ً
ـررا  3مــرات مــن قبــل ســلطات االحتــال
فقــط ،وفــي المرتبــة الخامــس والعشــرون حــل انتهــاك
"القتــل غيــر العمــد" مــن قبــل االحتــال فقــط.
ووقعــت لمــرة واحــدة وحلــت فــي المرتبــة الثالــث
والعشــرون واألخيــرة انتهــاكات "الحرمــان مــن العــاج"
و"الحبــس" و"القرصنــة اإللكترونيــة" ،حيــث صــدر انتهاك
"الحرمــان مــن العــاج" مــن قبــل ســلطات االحتــال،
وكذلــك األمــر بالنســبة لـــ "الحبــس" ،فيمــا وقــع انتهــاك
"القرصنــة اإللكترونيــة" فــي الضفــة الغربيــة التابعــة
للســلطة الوطنيــة الفلســطينية.
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ترتيب االنتهاكات من حيث التكرار والنسب المئوية
نوع االنتهاك

سلطات االحتالل

الضفة الغربية

اإلصابة بجروح

312

2

قطاع غزة

المجموع
314

حجز الحرية

125

20

17

162

المنع من التغطية

84

7

8

99

االعتداء الجسدي

68

8

6

82

االستهداف المتعمد باإلصابة

74

74

التحقيق األمني

24

23

15

62

التهديد باإليذاء

37

21

3

61

االعتقال التعسفي

36

11

7

54

حجز الوثائق الرسمية

41

5

3

49

اإلضرار باألموال والخسائر بالممتلكات

35

2

2

39

االعتداء على أدوات العمل

24

6

4

34

حجز أدوات العمل

23

7

2

32

االعتداء على حرمة األماكن الخاصة

18

18

حذف محتويات الكاميرا

11

2

2

15

مصادرة أدوات العمل

10

2

3

15

المحاكمة غير العادلة

6

7

2

15

المضايقة

7

3

4

14

حجب المعلومات

5

3

5

13

المعاملة القاسية والمهينة

8

1

3

12

االعتداء على الممتلكات الخاصة

10

1

التحريض

8

1

المنع من التنقل والسفر

9

11
2

11
9

االعتداء اللفظي

5

3

1

9

التوقيف التعسفي

1

2

6

9

االعتداء على الخصوصية

5

2

7

منع التجمع السلمي

6

6

اإلخفاء القسري

6

6

إيذاء ذوي القربى

5

1

6

التعذيب

3

3

6

المنع من البث اإلذاعي والفضائي

3

3

6

5

الفصل التعسفي

1

6

االعتداء على مقار العمل

5

5

اإلقامة الجبرية

4

4

المنع من العمل اإلعالمي

3

3

القتل غير العمد

2

2

الحرمان من العالج

1

1

الحبس

1

1

القرصنة اإللكترونية
المجموع

1
1025

150

1
98

1273
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 .8-6اعتــداءات االحتــال اإلســرائيلي علــى حريــة اإلعــام

والصحفييــن فــي األراضــي الفلســطينية المحتلــة :الضفــة
الغربيــة وقطــاع غــزة

تســمح المؤشــرات بالقــول أن مــن أخطــر قوائــم االنتهــاكات
الواقعــة علــى حريــة اإلعــام فــي العالــم العربــي هــي
قائمــة انتهــاكات االحتــال اإلســرائيلي بحــق الصحفييــن
الفلســطينيين ،وال تقــل أهميــة عــن قوائــم الخطــر األخــرى
التــي وثقهــا التقريــر ،ومنهــا مقتــل  14صحفيـ ًـا فــي اليمــن،
وثالثــة فــي ســوريا ،وآخــر فــي العــراق ،وآخــر فــي ليبيــا ،حيــث
فقــد صحفييــن اثنيــن حياتهمــا في فلســطين المحتلــة ،وحيث
جــاء انتهــاك إصابــة الصحفييــن بجــروح أثنــاء قيامهــم بالتغطيــة
اإلعالميــة ،ســواء بشــكل مســتهدف أو غيــر مســتهدف،
علــى رأس قائمــة انتهــاكات االحتــال بحــق الصحفييــن ،وبلــغ
ً
ً
جــدا ،األمــر الــذي يســتدعي التوقــف عنــده
مرتفعــا
معــدال
ً
وقفــة جــادة للحــد مــن تكــراره ،خاصــة وان إصابــة الصحفييــن
بجــروح أثنــاء التغطيــة مــن االنتهــاكات الجســيمة ،وتقــع ضمــن
جرائــم الحــرب ،وبلــغ عددهــا حســب مــا تمكــن فريــق التقريــر
مــن توثيقــه  312إصابــة بجــروح ،وقــد تكــرر إصابــة عــدد مــن
الصحفييــن بجــروح أثنــاء قيامهــم بالتغطيــة اإلعالميــة عــدة
مــرات ،فمنهــم مــن أصيــب مــا يزيــد عــن مرتيــن وثالثــة وأربعة
وخمســة مــرات ،وقــد شــكلت نســبة اإلصابــة بجــروح التــي
ارتكبتهــا قــوات االحتــال اإلســرائيلي ،ســواء فــي قطــاع غــزة
أو الضفــة الغربيــة  30.4%مــن مجمــوع انتهــاكات االحتــال
اإلســرائيلي عــام .2018
وال بــد مــن اإلشــارة أن معــدل اإلصابــة بجــروح مــن قبــل
قــوات وســلطات االحتــال اإلســرائيلي فــي فلســطين بلــغ
أعلــى معــدالت انتهــاك اإلصابــة بجــروح مقارنــة بباقــي الــدول
العربيــة ،كمــا أنــه األعلــى مقارنــة بإحصائيــات تقريــر الحريــات
اإلعالميــة خــال الســنوات الســبعة الماضيــة ،بــدء مــن العــام
وصــوال إلــى العــام .2018
2012
ً
انتهــاكات حجــز الحريــة بــرزت بشــكل الفــت ،ووقائعهــا الموثقــة
فــي الحــاالت التــي تعــرض الحقـ ًـا ،تشــير علــى أنهــا ممنهجــة
وواســعة النطــاق دون أدنــى شــك ،حيــث جــاء انتهــاك حجــز
حريــة الصحفييــن بهــدف منعهــم مــن التغطيــة فــي المرتبــة
الثانيــة ،وتكــرر  125مــرة ،شــكلت نســبتها  12.2%مــن
المجمــوع الكلــي النتهــاكات االحتــال اإلســرائيلي بحــق
الصحفييــن وحريــة اإلعــام فــي فلســطين عــام .2018
ومــن األمثلــة علــى حجــز حريــة الصحفييــن بســبب التغطيــة
اإلعالميــة مــا حصــل مــع طاقــم تلفزيــون فلســطين المكــون
مــن ثالثــة صحفييــن يــوم  8/1/2018عندمــا احتجــز جنــود
االحتــال طاقــم التلفزيــون بينمــا كانــوا يعدون تقريــرا صحافيا
فــي بيــت لحــم ،حــول معانــاة المواطنيــن جــراء إغــاق الشــارع
قبــل عــام بحجــة توســيع دوار مجمــع مســتوطنات "عتصيــون"
المقامــة فــي بيــت لحــم.
الممارســة الممنهجــة وواســعة النطــاق التــي تــؤدي إلــى
إصابــة الصحفييــن بجــروح وحجــز حريتهــم أثنــاء قيامهــم
بالتغطيــة تهــدف إلــى منعهــم مــن التغطيــة اإلعالميــة ،حيــث
تكــرر منــع الصحفييــن مــن التغطيــة  84مــرة ،نســبتها مــن
مجمــوع انتهــاكات االحتــال اإلســرائيلي  ،8.2%علمـ ًـا أن جــزء
كبيـ ً
ـرا منهــا جــاء بشــكل جماعــي ،وتــم تطبيقــه علــى عشــرات
الصحفييــن فــي مناطــق الضفــة الغربيــة.
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ويعتقــد فريــق التقريــر أن هــدف االحتــال اإلســرائيلي
بمنــع الصحفييــن الفلســطينيين مــن التغطيــة جــاء ألربعــة
أســباب تكــررت فــي ســياق جميــع الحــاالت الموثقــة
البالــغ عددهــا  143حالــة ،أبرزهــا منــع التغطيــات التــي مــن
شــأنها فضــح ممارســات قــوات االحتــال اإلســرائيلي،
وســلطاته ،إضافــة إلــى اعتــداءات المســتوطنين علــى
المواطنيــن الفلســطينيين ،وجــاء هــذا الســبب فــي 96
حالــة تشــكل نســبتها  67%مــن حــاالت اعتــداءات االحتــال
اإلســرائيلي علــى الصحفييــن.
ومنعــت قــوات االحتــال تغطيــة المســيرات الســلمية
فــي  23حالــة شــكلت نســبتها  16%مــن مجمــوع
الحــاالت ،غالبيتهــا جــاء بشــكل جماعــي ،ويمكــن القــول
ً
أيضــا؛ أن هــدف االحتــال بمنــع تغطيــة المســيرات
الســلمية للمواطنيــن الفلســطينيين التــي يتــم تنظيمهــا
ً
تنديــدا لجرائــم االحتــال وتعســفه بحقهــم ،مــن شــأنها
ً
أيضــا الــذي يتعمــد قمــع
فضــح ممارســات االحتــال
هــذه المســيرات بعــدد مــن الطــرق المخالفــة للقانــون
الدولــي ،ومعاهــدات جنيــف ،مــن خــال عــدة أســاليب،
ومنهــا اســتهداف المتظاهريــن ومــن بينهــم الصحفييــن
باالســتهداف المتعمــد بالرصــاص المطاطــي ،وغيــره
مــن أنــواع الرصــاص الــذي ينتــج إصابــات بالغــة الخطــورة،
إضافــة إلــى إلقــاء العشــرات مــن القنابــل المســيلة
للدمــوع علــى المتظاهريــن مــا يــؤدي إلــى إصابــات
مباشــرة بهــا.
ولعــل مــن أبــرز األمثلــة علــى اســتخدام العنــف لمنــع
التغطيــة منــع تغطيــة "احتجاجــات الخــان األحمــر" ،ومنــع
تغطيــة "االحتجاجــات علــى قــرار ترامــب بشــأن القــدس"،
واألخطــر كان "منــع مســيرات العــودة الكبــرى" علــى
الحــدود مــع قطــاع غــزة ،حيــث تمثــل هــذه الحــاالت الثالثــة
الجماعيــة أكثــر أشــكال االعتــداءات التــي تعــرض لهــا
الصحفيــون مــن قبــل ســلطات االحتــال ،وبلــغ مجمــوع
االنتهــاكات التــي وثقهــا التقريــر فــي هــذه الحــاالت
ً
ً
انتهــاكا شــكلت نســبتها
انتهــاكا مــن أصــل 1025
320
 31.3%مــن مجمــوع انتهــاكات ســلطات االحتــال تجــاه
الصحفييــن الفلســطينيين عــام  ،2018وال بــد مــن القــول
أن االنتهــاكات التــي تعــرض لهــا الصحفيــون فــي قطــاع
غــزة عنــد تغطيتهــم مســيرات العــودة الكبــرى بلغــت 276
انتهـ ً
ـاكا ،وكانــت أكثــر حالــة جماعيــة تضمنــت علــى انتهــاكات
واعتــداءات علــى الصحفييــن ،وهــي الحالــة التــي فقــد
فيهــا صحفيــان حياتهمــا بعــد إصابتهمــا بجــروح بســبب
هــذه التغطيــة.
لقــد تكــررت إصابــة الصحفييــن بجــروح فــي هــذه التغطيات
الثالثــة  227مــرة ،تعــرض لهــا نحــو  200صحفيـ ًـا وصحفيــة
مــن مؤسســات إعالميــة وطنيــة وعربيــة وأجنبيــة،
 46إصابــة منهــا نتــج االســتهداف المتعمــد باإلصابــة
مــن قبــل قناصــة جيــش االحتــال اإلســرائيلي خاصــة
ً
صحفيــا
فــي مســيرات العــودة الكبــرى ،كمــا تعــرض 16
وصحفيــة لالعتــداء الجســدي ،وتعــرض  8صحفييــن
لخســائر بممتلكاتهــم ومعداتهــم الصحفيــة.
ومــن الحــاالت الموثقــة علــى ذلــك مــا وقــع يــوم
 13/4/2018أثنــاء تغطيــة الصحفييــن لمســيرات العــودة
الكبــرى ،حيــث أطلقــت قــوات االحتــال بشــكل مباشــر
النــار علــى الصحفييــن مــا أدى إلــى إصابــة الصحفييــن
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“أحمــد أبــو حســين” بعيــار نــاري فــي البطــن ،وإصابــة
الصحفــي “محمــد الحجــار” بعيــار نــاري فــي الكتــف ،كمــا
أصيــب عــدد مــن الصحفييــن بحــاالت اختنــاق وإغمــاء نتيجــة
استنشــاقهم الغــاز المســيل للدمــوع ،حيــث تعمــد جنــود
االحتــال اســتهداف ســيارات البــث الخارجــي بقنابــل الغــاز
بواســطة طائــرات مســيرة بــدون طيــار ،مــا أدى إلــى إصابــة
عــدد كبيــر مــن اإلعالمييــن بحــاالت اختنــاق.
ومنــذ  4/7/2018وعلــى مــدار نحــو ثالثــة أســابيع متتاليــة،
شــهدت منطقــة الخــان األحمــر اعتصامــات وفعاليــات احتجاجية
ســلمية مختلفــة لمنــع هــدم وتهجيــر ســكان المنطقــة ،وقــد
تواجــد بشــكل يومــي عــدد كبيــر مــن الصحفييــن فــي هــذه
المنطقــة لتغطيــة األحــداث ،وقــد أقدمــت قــوات االحتــال
بطــرق ووســائل مختلفــة علــى منــع الصحفييــن مــن تغطيــة
االحــداث فــي المنطقــة عبــر منــع وصولهــم إليهــا ،واالعتــداء
عليهــم وحجــز حريتهــم ،وقــد تعــرض لهــذه االعتــداءات نحــو 15
ً
صحفيــا وصحفيــة ،ومؤسســتين إعالميتيــن.
وتعــرض نحــو  24صحفيـ ًـا وصحفيــة العتــداءات أثنــاء قيامهــم
تغطيــة االحتجاجــات علــى قــرار ترامــب بشــأن القــدس ،ففــي
 14/5/2018اعتــدى جنــود االحتــال علــى مــا ال يقــل عــن 8
صحافييــن أثنــاء تغطيتهــم تظاهــرة انطلقــت مــن رام اللــه إلــى
معبــر قلنديــا المقــام علــى مدخــل مدينــة القــدس ،وذلــك
احتجاجــا علــى افتتــاح الســفارة األميركيــة فــي مدينــة القــدس،
وبمناســبة الذكــرى الســنوية للنكبــة.
ومــن الحــاالت البــارزة التــي وثقهــا فريــق التقريــر العتــداءات
ســلطات االحتــال اإلســرائيلي علــى حريــة الصحافــة فــي
فلســطين عــام  2018كانــت حالــة منــع فضائيــة “القــدس”
مــن العمــل بعــد تصنيفهــا بأنهــا قنــاة إرهابيــة ،ففــي
 9/7/2018ســلمت ســلطات االحتــال اإلســرائيلي مكتــب
فضائيــة “القــدس” الفلســطينية بمدينــة القــدس المحتلــة،
قـ ً
ـرارا يقضــي بمنــع عملهــا فــي المدينــة واألراضــي المحتلــة
عــام  1948بعــد تصنيفهــا بأنهــا قنــاة إرهابيــة.
وأصــدر وزيــر األمــن اإلســرائيلي “أفيغــدور ليبرمــان” مذكــرة
رســمية باالعتمــاد إلــى مــا يســمى بـ”قانــون مكافحــة
ووقــع علــى قــرار رســمي بإعــان قنــاة القــدس
ّ
اإلرهــاب”،
إرهابيــة” ،ونتيجــة
الفضائيــة العاملــة مــن لبنــان “منظمــة
ّ
لهــذا القــرار تعــرض جميــع العامليــن فــي القنــاة وعددهــم 8
صحفييــن وفنييــن العتــداءات وانتهــاكات مختلفــة بلغــت 31
ً
انتهــاكا ،حيــث منعــت القنــاة مــن البــث الفضائــي والعمــل
اإلعالمــي ،وتــم اعتقــال  6مــن الصحفييــن العامليــن فــي
ً
قســرا.
القنــاة وحجــزت حريتهــم ،أحدهــم تــم إخفــاؤه
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 .9-1الحريات اإلعالمية في العراق 2018
مــع بدايــة العــام 2018؛ فقــد مصور صحفي حياته بعد إصابته
بجــروح نتيجــة انفجــار ســيارة مفخخــة عندمــا كان برفقــة إحــدى
فصائــل الحشــد الشــعبي بهــدف التغطيــة اإلعالميــة ،وكانــت
هــذه الواقعــة نذيــر شــؤم علــى اســتمرار فقــدان الصحفييــن
فــي العــراق لحياتهــم بســبب عملهــم اإلعالمــي ،خاصــة عنــد
تغطيــة عمليــات الجيــش العراقــي والحشــد الشــعبي فــي
مواجهــة مــا تبقــى ممــا عــرف بـــ “تنظيــم داعــش” الــذي عمــد
عــام  2016إلــى اختطــاف الصحفييــن وقتلهــم بــدم بــارد.

انتقاد الدول
العربية

غير واضحة
األسباب

قضايا الفساد

االحتجاجات

وقــد الحــظ الباحثيــن فــي "ســند" أنــه مــع تراجــع تغطيــة
االشــتباكات والنزاعــات المســلحة ،بــدأت فــي الظهــور مســألة
التمييــز بيــن الصحفييــن الذيــن يعملــون ضمــن مؤسســات
إعالميــة تحــت رعايــة الحكومــة العراقيــة ،وبيــن الصحفييــن
الذيــن ينتقــدون سياســات الحكومــة وممارســاتها.

التمييز

لكــن باعتقــاد الباحثيــن فــي شــبكة "ســند" أن انســحاب
عمليــات مــا عــرف بتنظيــم "داعــش" ،والقضــاء علــى أعــداد
كبيــرة منــه فــي معــارك واشــتباكات واســعة شــهدها العــراق
خــال العاميــن الماضييــن ،كان لــه األثــر بتراجــع االنتهــاكات
ً
كمــا ،خاصــة الجســيمة منهــا بمقتــل الصحفييــن وإصابتهــم
بجــروح ،لكــن تعــرض الصحفييــن لالنتهــاكات مــن قبــل األجهــزة
األمنيــة ،ال يــزال علــى شــاكلته ،خاصــة عنــد تغطيتهــم
لالحتجاجــات الشــعبية المناوئــة للفســاد.

حوادث أمنية

أبــرز مــا تضمنتــه قائمــة االنتهــاكات الموثقــة فــي العــراق
انتهــاك االعتــداء الجســدي الــذي تصــدر القائمــة بنســبة بلغــت
 23%مــن المجمــوع الكلــي لالنتهــاكات ،غالبيتهــا وقــع أثنــاء
قيــام الصحفييــن بتغطيــة االحتجاجــات ،أو تعرضــوا لهــا نتيجــة
انتقادهــم لسياســات وممارســات الحكومــة بشــأن الوضــع
فــي الداخــل المحلــي للبــاد.

مكافحة
اإلرهاب

لقــد وثــق التقريــر  287انتهـ ً
ـاكا فــي العــراق وقــع خــال العــام
 2018فــي  101حالــة ،منهــا  87حالــة فرديــة ،و 14حالــة
جماعيــة ،مــن بينهــا حالــة حالتيــن نتجتــا عــن النشــر فــي اإلعــام
المحتــرف ومواقــع السوشــيال ميديــا بنفــس الوقــت،
وتعــرض لالنتهــاكات التــي تمكــن فريــق التقريــر مــن توثيقهــا
ً
صحفيــا وصحفيــة ،و 20مؤسســة إعالميــة.
126

انتقاد السلطة

وعلــى الرغــم مــن هــذا التراجــع ألخطــر االنتهــاكات جســامة
بفقــدان الحيــاة ،إال أن مؤشــرات رصــد وتوثيــق االنتهــاكات
ً
تحســنا فــي واقــع
تبــد
ِ
الواقعــة علــى حريــة اإلعــام لــم
الحريــات اإلعالميــة ،وإن انخفضــت االنتهــاكات كميـ ًـا مــن 369
ً
ً
انتهــاكا عــام .2018
انتهــاكا عــام  ،2017إلــى 287

أسباب االنتهاكات بحق االعالميين في العراق
المجموع

ومضــى العــام  2018بمقتــل المصــور الصحفــي الحربــي
“ســعد هــادي المشــرفاوي” دون وقــوع حــوادث قتــل أخــرى
للصحفييــن علــى عكــس الســنوات العشــرين الماضيــة التــي
شــهدت مقتــل العشــرات مــن الصحفييــن واإلعالمييــن
فــي العــراق نتيجــة قيامهــم بتغطيــة مــا مــر علــى البــاد مــن
خالفــات ونزاعــات سياســية عســكرية ،ولغايــة العــام 2017
فقــد  14إعالميـ ًـا حياتهــم ،منهــم  12إعالميـ ًـا أثنــاء تغطيتهــم
للمعــارك التــي خاضهــا الجيــش العراقــي والحشــد الشــعبي
ضــد تنظيــم “داعــش” ،فيمــا قتــل إعالميــان عمـ ً
ـدا ونجــا آخــر
مــن محاولــة اغتيــال.

يظهــر ذلــك فــي النظــر إلــى مؤشــر أســباب االنتهــاكات،
وقــد جــاءت الحــاالت التــي تضمنــت علــى انتهــاكات بســبب
التمييــز علــى أســاس الفكــر والمعتقــد فــي المرتبــة األولــى
مــن خــال  39حالــة مــن أصــل  101حالــة ،شــكلت نســبتها
 38.6%مــن مجمــوع الحــاالت ،ويليهــا تغطيــة االحتجاجــات
الشــعبية مــن خــال  33حالــة شــكلت نســبتها ،32.7%
ويليهمــا مباشــرة انتقــاد الســلطة المحليــة مــن خــال 12
حالــة نســبتها  12%مــن مجمــوع الحــاالت الموثقــة فــي
العــراق.
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جميــع المؤشــرات تبيــن باعتقــاد فريــق التقريــر كيــف أن
الدولــة ميــزت بيــن المؤسســات اإلعالميــة التــي تنطــق
باســمها والمنضويــة فــي شــبكة اإلعــام العراقــي التــي
أسســت بقانــون ،وبيــن تلــك التــي تنتقــد ممارســاتها ،كمــا
أن التمييــز وقــع علــى مؤسســات إعالميــة نتيجــة هويتهــا
الديموغرافيــة ،ومنهــا علــى ســبيل المثــال ال الحصــر
قنــاة  NRTالعربيــة وفضائيــة رووداو الكرديتيــن ،ووكالــة
األناضــول التركيــة ،وعــدد آخــر مــن المؤسســات اإلعالميــة
المســتقلة.
طابــع التمييــز لــم ينفصــل عــن الصحفييــن الذيــن قامــوا
بعملهــم بتغطيــة االحتجاجــات الشــعبية المســتمرة فــي
ً
رفضا للفســاد ولسياســة
العــراق ،خاصــة فــي جنــوب البالد،
الدولــة فــي التعامــل مــع مجموعــة كبيــرة من القضايــا ومنها
تعويــض مصابــي الحــرب مــن مقاتلــي الجيــش العراقــي،
كمــا أن الواقــع العــام لحريــة الصحافــة فــي العــراق تمثــل
حســب المعلومــات التــي تمكــن فريــق التقريــر مــن رصدهــا
وتوثيقهــا بعــدد مــن النقــاط التاليــة:
•
•
•
•

تســريح مئــات الصحافييــن العراقييــن مــن عملهــم فــي
عــدد مــن مؤسســات اإلعــام بعــد االنتخابــات البرلمانيــة
األخيــرة.
تهديــد األمــن الوظيفــي للصحفييــن مــن خــال قطــع
اإلنترنــت الــذي أدى إلــى إيقــاف عمــل العشــرات مــن
المواقــع اإلخباريــة.
تســجيل  50مذكــرة اعتقــال فــي ســت محافظــات شــهدت
تظاهــرات.
توجيهــات المســؤولين الحكومييــن لمــدراء الدوائــر
الحكوميــة بتجاهــل وســائل اإلعــام.

وإضافــة إلــى ســبق فقد ظهرت ممارســات بحق اإلعالميين
مصدرهــا المؤسســات اإلعالميــة التــي يعملــون بهــا ،حيــث
تعــرض العامليــن المنتهيــة عقودهــم فــي قنــاة “الحــرة
عــراق” لإلســاءة فــي مكتــب القنــاة ببغــداد ،وطالبــت
قنــاة “هنــا بغــداد” عامليهــا بالعمــل مجانــا ورفضــت دفــع
مســتحقاتهم الســابقة ،فيمــا اســتغنت القنــاة عــن خدمــات
كادر لهــا أوفدتــه إلــى الموصــل بســبب تعرضــه لحادث ســير.
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يبقــى الســبب األبــرز باعتقــاد الباحثيــن فــي “ســند” والــذي
أدى لوقــوع االنتهــاكات هــو محاولــة األجهــزة األمنيــة
ومؤسســات الدولــة منــع الصحفييــن مــن التغطيــة اإلعالميــة،
والمؤشــر العملــي علــى ذلــك هــو تكــرار انتهــاك حجــز الحريــة
بشــكل ملحــوظ ،وقــد حــل انتهــاك حجــز الحريــة فــي المرتبــة
الثانيــة علــى قائمــة االنتهــاكات ويليــه مباشــرة انتهــاك منــع
التغطيــة.
ومــن النتائــج التــي تســتدعي التوقــف عندهــا هــو اســتمرار
ارتفــاع نســبة االنتهــاكات الجســيمة والجزائيــة التــي بلغــت
نســبتها  34.3%مــن المجمــوع الكلــي لالنتهــاكات مــن خــال
ً
ً
جســيما ،وكانــت قــد بلغــت نســبتها  41%عــام
انتهــاكا
99
 ،2017وذلــك علــى الرغــم مــن تراجــع عمليــات االشــتباكات
المســلحة التــي طالمــا أدت إلــى مقتــل الصحفييــن وإصابتهم
بجــروح أثنــاء تغطيتهــم لهــا ،لكــن مــا زاد مــن نســبة االنتهــاكات
الجســيمة هــو االعتــداء الجســدي علــى الصحفييــن مــن قبــل
األجهــزة األمنيــة ،ويبــدو ذلــك مالحظـ ًـا فــي جــدول االنتهــاكات
الجســيمة أدنــاه.
أنواع واشكال االنتهاكات بحق االعالميين في العراق
وتكراراتها.
نوع وشكل االنتهاك

الحق في السالمة الشخصية
وعدم الخضوع للتعذيب أو لغيره
من ضروب المعاملة أو العقوبة
القاسية أو الالإنسانية أو المهينة

118

41

الحق في حرية الرأي والتعبير
واإلعالم

58

20.2

الحق في الحرية واألمان
الشخصي

54

18.8

الحق في التملك

35

12.2

الحق في الحياة

10

3.5

الحق في الخصوصية

5

1.7

الحقوق في مجال شؤون القضاء

4

1.4

الحق في معاملة غير تمييزية

2

0.7

الحق في حرية التنقل والسفر

1

0.3

287

100%

المجموع

التكرار

%

االعتداء الجسدي

66

23

اإلصابة بجروح

15

5.2

الحبس واالعتقال التعسفي

7

2.4

المعاملة المهينة

3

1

االستهداف المتعمد باإلصابة

2

0.7

القتل غير العمد

2

0.7

محاولة االغتيال

2

0.7

االختطاف واإلخفاء القسري

1

0.3

محاولة االختطاف

1

0.3

مجموع االنتهاكات الجسيمة

99

%34.3

المجموع العام لالنتهاكات

287

%100

ومــن بواعــث القلــق األخــرى هــو حلــول االعتــداء علــى الحــق
فــي الســامة الشــخصية وعــدم الخضــوع للتعذيــب أو لغيــره
مــن ضــروب المعاملــة القاســية أو الالإنســانية فــي المرتبــة
األولــى علــى قائمــة حقــوق الصحفييــن اإلنســانية المعتــدى
عليهــا ،فقــد بلغــت نســبتها  41%مــن المجمــوع الكلــي
لالنتهــاكات مــن خــال  118انتهـ ً
ـاكا ،وبفــارق إلــى نحــو النصــف
مــن االعتــداء علــى الحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر واإلعــام
الــذي حــل فــي المرتبــة الثانيــة بنســبة بلغــت  20.2%مــن
خــال  58انتهـ ً
ـاكا ،فــي الوقــت الــذي بــرزت فيــه االعتــداءات
علــى الحــق فــي الحريــة واألمــان الشــخصي بســبب تكــرار
انتهــاكات حجــز الحريــة واالعتقــال التعســفي  54مــرة ،وذلــك
كمــا هــو مالحــظ فــي الجــدول التالــي.

82

الحق المعتدى عليه

التكرار

%

يدعــم مــا ذهــب لــه فريــق التقريــر مــن اســتنتاجات قائمــة
الجهــات المنتهكــة ،حيــث حلــت انتهــاكات األجهــزة األمنيــة
ً
انتهــاكا شــكلت
فــي المرتبــة األولــى مــن خــال 181
نســبتها  63%مــن المجمــوع الكلــي لالنتهــاكات ،وقعــت
فــي  46حالــة نســبتها مــن مجمــوع الحــاالت ،45.5%
ويليهــا االنتهــاكات التــي يعتقــد فريــق التقريــر أنها صدرت
عــن مؤسســات الدولــة ودوائرهــا الحكوميــة مــن خــال 38
انتهـ ً
ـاكا نســبتها  13.2%مــن مجمــوع االنتهــاكات ،وقعــت
فــي  20حالــة نســبتها مــن مجمــوع الحــاالت ،19.8%
أضــف إلــى ذلــك انتهــاكات باعتقــاد فريــق التقريــر وقعــت
مــن جهــات أخــرى ضمــن مســؤولية الدولــة ،وهــي
مؤسســات قضائيــة ورئاســية والحشــد الشــعبي إضافــة
إلــى مجلــس النــواب ،وقــد بلــغ مجمــوع انتهاكاتهــا 11
ً
انتهــاكا وقعــت فــي  7حــاالت.
غيــر أن انتهــاكات أخــرى شــكلت نســبتها  11.5%لــم يتمكن
فريــق التقريــر مــن التعــرف عليهــا وبقيت مجهولــة الهوية،
ً
انتهــاكا ،كمــا وقعــت انتهــاكات
وبلــغ عــدد انتهاكاتهــا 38
مــن جهــات مدنيــة هــي :مؤسســات إعالميــة مــن خــال
 11انتهـ ً
ـاكا وقعــت فــي  6حــاالت ،مواطنــون عاديــون مــن
خــال  8انتهــاكات وقعــت فــي  5حــاالت ،وفــي حالــة واحــد
لــكل مــن مســتثمرون ورجــال أعمــال وأحــزاب ،كمــا صــدرت
انتهــاكات فــي حالــة واحــدة لمســؤولين ومتنفذيــن ،وحالــة
واحــدة وقعــت أثنــاء التغطيــة وكانــت نتيجتهــا فقــدان
الحيــاة.
وعلــى الرغــم مــن وضــوح واقــع االنتهــاكات والجهــات
المنتهكــة التــي يتعــرض لهــا الصحفيــون فــي العــراق ،إال
أن مســألة اإلفــات مــن العقــاب باعتقــاد فريــق التقريــر
بقيــت تســمح بتكــرار االنتهــاكات نتيجــة غيــاب التحقيــق
بوقوعهــا وإنصــاف الضحايــا مــن الصحفييــن الذيــن
تعرضــوا لهــا ،أضــف إلــى ذلــك غيــاب العمــل علــى ضمــان
خلــق بيئــة مواتيــة ألنشــطة الصحفييــن والمدافعيــن عــن
حقــوق اإلنســان والمجتمــع المدنــي ،والتحقيــق فــي كل
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التجــاوزات المرتكبــة مــن قبــل الميليشــيات المســلحة ســواء
التابعــة للحكومــة أو الجماعــات األخــرى.

أنواع االنتهاكات ضد االعالميين في العراق وتكرارها
نوع االنتهاك

الجهات التي تنتهك حقوق االعالميين العراقيين وعدد
مرات االنتهاكات.

التكرار

%

االعتداء الجسدي

66

23

حجز الحرية

45

15.5

المنع من التغطية

34

11.6

االعتداء اللفظي

20

7

اإلصابة بجروح

15

5.2

المضايقة

12

4.2

التهديد باإليذاء

10

3.5

مصادرة أدوات العمل

10

3.5

اإلضرار باألموال والخسائر
بالممتلكات

8

2.8

االعتقال التعسفي

7

2.4

التهديد بالقتل

6

2.1

االعتداء على مقار العمل

5

1.7

االعتداء على حرمة األماكن الخاصة

5

1.7

5

1.7
1.7

الجهة المنتهكة

عدد
الحاالت

%

عدد
االنتهاكات

%

األجهزة األمنية

46

45.5

181

63

مؤسسات ودوائر
حكومية

20

19.8

38

13.2

مجهولي الهوية

13

12.8

33

11.5

مؤسسات
إعالمية

6

6

11

3.8

مواطنون عاديون

5

5

8

2.8

مجالس نيابية

3

3

5

1.7

مؤسسات
قضائية

2

2

3

1

مجهولة المصدر
وأثناء التغطية

1

1

1

0.3

مسؤولون
ومتنفذون

1

1

2

0.7

االعتداء على أدوات العمل

رئاسية

1

1

1

0.3

المنع من العمل اإلعالمي

5

مستثمرون ورجال
أعمال

1

1

1

0.3

المحاكمة غير العادلة

4

1.4

االعتداء على الممتلكات الخاصة

4

1.4

الحشد الشعبي

1

1

2

0.7

المعاملة القاسية والمهينة

3

1

أحزاب

1

1

1

0.3

الفصل التعسفي

3

1

101

100%

287

100%

الرقابة المسبقة

2

0.7

التحريض

2

0.7

االستهداف المتعمد باإلصابة

2

0.7

محاولة االغتيال

2

0.7

القتل غير العمد

2

0.7

إيذاء ذوي القربى

2

0.7

االختطاف واإلخفاء القسري

1

0.35

حجز أدوات العمل

1

0.35

حجز أوراق رسمية

1

0.35

التحقيق األمني

1

0.35

المصادرة بعد الطبع

1

0.35

المنع من التنقل والسفر

1

0.35

مصادرة ممتلكات خاصة

1

0.35

محاولة االختطاف

1

0.35

287

%100
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 .9-2االنتهاكات وتكرارها ونسبها المئوية خالل 2018
مثلــت االنتهــاكات التــي تمكــن فريــق التقريــر مــن رصدهــا
وتقريرهــا فــي العــراق طيفـ ًـا واسـ ً
ـعا مــن أشــكال االنتهــاكات
واالعتــداءات التــي وقعــت علــى الصحفييــن ومؤسســات
ً
نوعــا
اإلعــام فــي العــراق خــال العــام  2018بلغــت 33
ـكال مــن أشــكال االنتهــاكات ،حــل أولهــا انتهــاك االعتــداء
وشـ ً
الجســدي الــذي تكــرر  66مــرة شــكلت نســبتها  23%مــن
المجمــوع الكلــي لالنتهــاكات.
وأظهــرت قائمــة االنتهــاكات تعمــد األجهــزة األمنيــة حجــز حريــة
الصحفييــن بهــدف منعهــم مــن تغطيــة االحتجاجات ،ما يســمح
بالقــول أن حجــز الحريــة تــم بشــكل ممنهــج وواســع النطــاق،
حيــث حــل فــي المرتبــة الثانيــة علــى قائمــة االنتهــاكات بنســبة
بلغــت  15.5%مــن المجمــوع الكلــي لالنتهــاكات مــن خــال
تكــراره  45مــرة ،وذلــك كمــا هــو مالحــظ فــي الجــدول أدنــاه.
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مــن الحــاالت البــارزة لالعتــداءات الجســدية التــي وقعــت
علــى الصحفييــن مــا تعــرض لــه  6صحفييــن يــوم 7/1/2018
أثنــاء تغطيــة احتفاليــة "يــوم النصــر" التــي حضرهــا رئيــس
الــوزراء العراقــي فــي قصــر الثقافــة ،وقــد امتنعــت مراكــز
الشــرطة فــي المحافظــة مــن قبــول تســجيل دعــوة قضائيــة
ضــد األشــخاص الذيــن قامــوا بضــرب الصحفييــن ،حيــث قــام
ضابــط برتبــة عميــد فــي قوات ســوات التابعــة لــوزارة الداخلية
باعتــراض عمــل الصحفييــن بشــكل مباغــت ،ومباشــرة تــم
االعتــداء عليهــم بالضــرب مــن قبــل عشــرة رجــال أمــن ،فــي
ً
أيضــا لالعتــداء اللفظــي.32
الوقــت الــذي تعرضــوا فيــه
وفــي  25/3/2018تعــرض  7إعالمييــن مــن  3مؤسســات
إعالميــة مختلفــة فــي إربيــل النتهــاكات مــن قبــل القــوات
األمنيــة والمتظاهريــن فــي تظاهــرة شــهدتها المدينــة
للمطالبــة بدفــع رواتــب الموظفيــن ،حيــث تعــرض طاقــم
فضائيــة  NRTللمضايقــات والضــرب مــا أدى إلــى إصابــة
بعــض أفــراد الطاقــم بجــروح ،كمــا صــادرت القــوات األمنيــة
أدوات العمــل لطاقــم القنــاة المكــون مــن المراســلين
“هيــرش قــادر” و”رينــاس علــي” ،والمصوريــن “محمــد
ادريــس” و”امانــج ســامي” ،وفــي الحادثــة نفســها تعــرض
مراســل وكالــة االناضــول فــي اربيــل “هيمــن بابــان رحيــم”
لإلصابــة بجــروح فــي ظهــره أثنــاء إطــاق الغــاز مــن قبــل
القــوات األمنيــة ،فيمــا هاجــم بعــض المتظاهريــن مراســل
فضائيــة رووداو “ســنكر عبدالرحمــن” ومصــوره “أحمــد
عمــر” ،وقطعــوا البــث المباشــر أثنــاء تغطيتهــم للتظاهــرة.
وفــي  20/7/2018منــع طاقــم عمــل مؤسســة الشــبكة
لإلعــام فــي محافظــة الديوانيــة المكــون مــن “علــي
توفيــق” و”مرتضــى محمــد” و”كــرار عــاء” مــن تغطيــة
االحتجاجــات الشــعبية التــي ســادت المحافظــة ،وتعرضــوا
لالعتــداء بالضــرب مــن قبــل األجهــزة األمنيــة.
وفــي  5/10/2018تعــرض طاقــم قنــاة العهــد الفضائيــة فــي
بابــل المكــون مــن المراســل “ذو الفقــار الخفاجــي” ،والمصور
“محمــد الســفير” العتــداءات مــن قبــل القــوات األمنيــة بعــد
منعهمــا مــن تغطيــة الشــعائر الحســينية فــي منطقــة الكفــل.
وتوضــح األمثلــة مــن الحــاالت الموثقــة تعمــد حجــز حريــة
الصحفييــن بهــدف منعهــم مــن تغطيــة االحتجاجــات ،ومنهــا
مــا حصــل يــوم  27/3/2018عندمــا احتجــزت قــوة أمنيــة طاقــم
فضائيــة  KNNفــي مدينــة دهــوك لمــدة ســاعة بذريعــة
تغطيتهــم لتظاهــرات انطلقــت أمــام مبنــى مديريــة تربيــة
دهــوك ،وفــي  14/7/2018تعــرض طاقــم قنــاة دجلــة المكــون
مــن الصحفــي “أحمــد العابــدي” والمصوريــن “علــي ســجاد”
و”هانــي العارضــي” و”عقيــل الشــمري” لالحتجــاز مــن قبــل
قــوات ســوات فــي مطــار النجــف أثنــاء تغطيــة التظاهــرات
التــي شــهدتها المدينــة ،وفــي  22/7/2018تــم االعتــداء
بالضــرب علــى مراســل قنــاة دجلــة “محمد البوالني” وســحبه
وكاميرتــه مــن بيــن التظاهــرات التــي شــهدتها المدينــة أمــام
مجلــس المحافظــة مــن قبــل عناصــر األجهــزة األمنيــة أثنــاء
الصدامــات التــي حدثــت بينهــم وبيــن المتظاهريــن ،وانتهــى
األمــر بتقديــم الهويــة التعريفيــة بالمراســل ،وتدخــل أهالــي
المدينــة إلبعــاده مــن بيــن يــد عناصــر القــوات األمنيــة ،و فــي
اعتــداء مماثــل تعــرض مصــور قنــاة الحــرة “مــازن الكعبــي”
إلــى احتجــازه مــن قبــل القــوات األمنيــة فــي إحــدى مقــرات
األحــزاب جــراء تصويــره التظاهــرات فــي الديوانيــة.
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ويمكــن ان نعــرض لبعــض األمثلــة المختصــرة علــى حاالت
منــع التغطيــة التــي صاحبهــا انتهــاكات أخــرى كاالعتــداء
الجســدي وحجــز الحريــة واالعتقــال التعســفي واإلصابــة
بجــروح ،والتــي أظهــرت تعــدد الجهــات التــي تعمــدت منــع
الصحفييــن مــن التغطيــة:
• بتاريــخ  20/6/2018منعــت عناصــر مــن الشــرطة طاقــم
قنــاة النجبــاء الفضائيــة مــن تغطيــة معانــاة مراجعــي
مستشــفى الحســين التعليمــي بمنطقــة المثنــى
ووقوفهــم طويــا أمــام بــاب المستشــفى.
• بتاريــخ  8/7/2018منعــت قــوة أمنيــة مراســل قنــاة
الفــرات الفضائيــة “محمــد كاظــم” والمصــور المرافــق
لــه مــن تغطيــة تظاهــرة شــعبية فــي منطقــة الزعفرانيــة
ورفضــت تواجــد الصحفييــن فــي مــكان التظاهــرة بحجــة
عــدم وجــود ترخيــص للتغطيــة.
• بتاريــخ  31/7/2018تعرضــت مجموعــة مــن الصحفييــن
لالعتــداء بالضــرب ومصــادرة أجهــزة التصويــر مــن قبــل
ومنعــوا مــن التصويــر ،وذلــك
قــوة أمنيــة فــي البصــرة ُ
أثنــاء قيامهــم بتغطيــة فــض خيــم االعتصــام فــي
البصــرة علــى يــد قــوة أمنيــة.
هــددت فصائــل مــن ميليشــيا
• بتاريــخ 15/9/2018
ّ
“الحشــد الشــعبي” المؤسســات اإلعالميــة فــي
البصــرة والصحافييــن مــن مغبــة تغطيــة التظاهــرات
ومتابعتهــا ،فــي الوقــت الــذي اســتمرت فيــه عمليــات
اعتقــال قــادة االحتجاجــات ،حيــث قامــت المليشــيات
علــى إيصــال رســائل تهديــد مباشــرة إلــى مكاتــب
المؤسســات اإلعالميــة العاملــة فــي البصــرة ،وإلــى
أغلــب الصحافييــن المنتشــرين فــي المحافظــة،
ومنعتهــم مــن تغطيــة التظاهــرات” ،ونصــت الرســائل
ـيتعرض إلى العقاب والمحاســبة
أن “المخالف سـ ّ
على ّ
الشــديدة”.
• بتاريــخ  11/10/2018منــع مديــر إعــام تربيــة أربيــل
المصــور التلفزيونــي “ســيف المهنــد” مــن إجــراء
تغطيــة تلفزيونيــة لطوابيــر المواطنيــن المراجعيــن إلــى
ممثليــة التربيــة ،بعــد ســحب هويــة العمــل الصحفــي
الخاصــة بــه.
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 .10-1الحريات اإلعالمية في المغرب 2018
وثقــت شــبكة «ســند»  115انتهـ ً
ـاكا علــى حريــة اإلعــام خــال
ً
صحفيا وصحفية ،و 3مؤسســات
العــام  ،2018تعــرض لهــا 33
إعالميــة ،ووقعــت فــي  32حالــة ،منهــا  28حالــة فرديــة ،و4
حــاالت جماعيــة ،ومنهــا حالــة واحــدة مزدوجــة بيــن النشــر فــي
اإلعــام المحتــرف ومواقــع التواصــل االجتماعــي.
تســمح األرقــام الكميــة إضافــة إلــى نــوع الحــاالت الموثقــة
والجهــات المنتهكــة أن حالــة الحريــات اإلعالميــة فــي المغــرب
بقيــت علــى حالهــا ولــم تتغيــر عــن العــام الســابق  2017عندمــا
وثقــت الشــبكة  139انتهـ ً
ـاكا.
ولوحــظ أن أبــرز أســباب حــاالت وقــوع االنتهــاكات علــى حريــة
اإلعــام فــي المغــرب كان علــى خلفيــة التمييــز واالختــاف
فــي الفكــر والمعتقــد مــن خــال  10حــاالت مــن بيــن 32
حالــة شــكلت نســبتها  31.2%مــن مجمــوع الحــاالت ،وبنســبة
شــبيهة الحــاالت التــي وقعــت بســبب تغطيــة قضايــا الفســاد
وعددهــا  9حــاالت ،وبنســبة بلغــت  28%مــن مجمــوع
الحــاالت ،ويليهــا انتقــاد الســلطة فــي  5حــاالت نســبتها
 ،15.6%ثــم الحــاالت التــي وقعــت بســبب فضــح ممارســات
األجهــزة األمنيــة فــي  4حــاالت شــكلت نســبتها ،12.5%
ويليهــا تغطيــة الحــوادث األمنيــة فــي  3حــاالت نســبتها
 ،9.4%وأخيــرا حالــة واحــدة وقعــت بســبب تغطيــة االحتجاجــات
ونســبتها مــن مجمــوع الحــاالت .3%
وال بــد مــن اإلشــارة بــأن الحــاالت التــي وقعــت بســبب التمييــز
واالختــاف فــي الــرأي والمعتقــد يرتبــط غالبيتهــا بقضايــا
الفســاد ،وعنــد جمعهمــا يصبــح عــدد الحــاالت  19حالــة تشــكل
نســبتها  59.4%مــن المجمــوع الكلــي للحــاالت ،األمــر الــذي
يســمح بالقــول بــأن تغطيــة قضايــا الفســاد وكشــفه هــو أبــرز
أســباب وقــوع االنتهــاكات بحــق حريــة الــرأي والتعبيــر واإلعــام
فــي المغــرب.
أسباب االنتهاكات ضد االعالميين في المغرب
تغطية الحوادث
األمنية

تغطية قضايا
الفساد

تغطية االحتجاجات

فضح ممارسات
األجهزة األمنية

التمييز

انتقاد السلطة

المجموع

3

9

1

4

10

5

32

9.4

28

3

12.5

31.2

15.6

%100

ومــن المســائل الالفتــة والمالحظــة فــي الحــاالت الموثقــة
االنتهــاكات التــي وقعــت علــى حريــة اإلعــام بســبب االخــال
بضمانــات المحاكمــات العادلــة مــن جانــب الســلطة القضائيــة؛
قــد جعلتهــا فــي المرتبــة الثانيــة مــن حيــث الجهــات المنتهكــة
بعــد األجهــزة األمنيــة وهــو امــر قــد يــودي بالضمانــات المقــرر
لإلعالمييــن واللذيــن كانــوا يســتندوا إلــى القضــاء فــي
مواجهــه عســف الســلطة التنفيذيــة بحقوقهــم.
وشــكلت االعتــداءات علــى الحــق فــي الســامة الشــخصية
وعــدم الخضــوع للتعذيــب والمعاملــة القاســية والــا إنســانية
أعلــى النســب علــى قائمــة الحقــوق اإلنســانية المعتــدى
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عليهــا للصحفييــن فــي المغــرب وبلغــت  27.8%مــن
ً
انتهــاكا
المجمــوع الكلــي لالنتهــاكات مــن خــال 32
باالعتــداء الجســدي واللفظــي والمعاملــة المهينــة
واإلصابــة بجــروح.
أبــرز مــا وثقــه التقريــر لعــام  2018ويكشــف عــن مســألة
وقــوع انتهــاكات بســبب تغطيــة قضايــا الفســاد كان حالــة
اعتقــال اإلعالمــي «توفيــق بوعشــرين» التــي أثــارت
ـدال واســع النطــاق محليـ ًـا فــي المغــرب ولــدى منظمــات
جـ ً
الدفــاع عــن حقــوق اإلنســان وحريــة الــرأي والتعبيــر ،وقــد
رافقــت قضيتــه انتهــاكات مــن األجهــزة األمنيــة إلــى جانــب
ســوء اســتعمال الســلطة القضائيــة وتزايــد االتهامــات أنــه
تعــرض لمحاكمــة غيــر عادلــة ،إضافــة إلــى تعــرض ثالثــة
صحفييــن آخريــن لالعتقــال والتوقيــف وحجــز الحرية بشــكل
تعســفي فــي إطــار القضيــة التــي تعــرض لهــا ،وتضمنــت
ً
انتهــاكا تمثلــت باالعتقــال التعســفي،
حالتــه علــى 13
االعتــداء علــى حرمــة األماكــن الخاصــة ،المعاملــة المهينــة،
حجــز الحريــة ،حجــز أدوات العمــل ،المحاكمــة غيــر العادلــة،
الســجن والتوقيــف التعســفي.
وقــد تــم اعتقــال بوعشــرين رئيــس تحريــر صحيفــة «أخبــار
اليــوم» وموقــع «اليــوم  »24مســاء يــوم 23/2/2018
بشــكل مفاجــئ ،وقــد بــررت األجهــزة األمنيــة اعتقالــه
بســبب وجــود شــكاوى تلقتهــا النيابــة العامــة ،وأمــرت
علــى إثرهــا بإجــراء تحقيــق قضائــي دون أن تفصــح عــن
موضــوع الشــكاوى ،وكان  20عنصــرا مــن قــوات الشــرطة
قــد داهمــوا بشــكل مفاجــئ مقــر صحيفــة «أخبــار اليــوم»
بالــدار البيضــاء ،قبــل أن يقتــادوا بوعشــرين.
ً
ً
بيانــا قالــت فيــه أن
الحقــا أصــدرت النيابــة العامــة
«البوعشــرين أوقــف علــى خلفيــة اتهامــه باعتــداءات
جنســية» ،لكــن حقوقيــون وإعالميــون قالــوا أن الســبب
الحقيقــي يعــود إلــى عالقتــه بالخــط التحريــري لصحيفتــه
واالفتتاحيــات الالذعــة التــي يكتبهــا ويهاجــم فيهــا زواج
المــال والســلطة بالمغــرب ،وانتقــاده لشــخصيات نافــذة
فــي البــاد ،ووصــف محامــي الصحيفــة عبــد الصمــد
اإلدريســي إجــراءات توقيــف مديرهــا بوعشــرين مــن
ً
مضيفــا إنــه «ال وجــود
مكتبــه؛ بأنهــا «غيــر مفهومــة»،
لمثــل التهمــة التــي وجهــت لبوعشــرين فــي القانــون
الجنائــي المغربــي» ،وأن «النيابــة لــم تتمكــن بعــد يــوم
مــن توقيــف موكلــه مــن التكييــف القانونــي للتهمــة».
وقــد اســتدعت النيابــة صحفيــات وموظفــات يعملــن
فــي الصحيفــة والموقــع اإللكترونــي اللذيــن يديرهمــا
بوعشــرين أو ســبق لهــن العمــل فيهمــا؛ لالســتماع
إليهــن فــي هــذه القضيــة ،وانتقــدت األوســاط الصحفيــة
طريقــة اعتقــال بوعشــرين وتوقيتــه الــذي تزامــن مــع نهاية
األســبوع ،ثــم نشــر بالغــات النيابــة العامــة بشــأن قضيتــه
فــي التلفزيــون الرســمي ،معتبريــن هــذه الخطــوات
ً
تحريضــا عليــه وإدانــة مســبقة.
بقــي بوعشــرين محتجـ ً
ـزا حتى نوفمبــر  2018حيث أصدرت
المحكمــة قرارهــا بالســجن  12ســنة وبغرامــة ماليــة تصــل
إلــى  200ألــف درهــم ( 20ألــف دوالر) ،واعتبــر حقوقيــون
ومنظمــات الدفــاع عــن حقــوق اإلنســان أن المحاكمــة قــد
شــابتها انتهــاكات صارخــة لضمانــات المحاكمــة العادلــة،
نتــج عنهــا هــذا القــرار الظالــم والقاســي ،وأن المحكمــة
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تصــب إلحقــاق
لــم تعمــل علــى الوصــول للحقيقــة ولــم
ُ
العدالــة ،برفضهــا الممنهــج وغيــر المبــرر لــكل طلبــات الدفــاع
التــي تبـ ّـرئ الصحافــي بوعشــرين ،وجــاء الحكــم بعــد مرافعــة
أخيــرة لــه دامــت زهــاء ســاعتين ،نفــى فيهــا التهــم ،وادعــى
بأنــه «ضحيــة حريــة التعبيــر ،وضحيــة مقاالتــه التــي كان ينتقــد
فيهــا بعــض األطــراف النافــذة» ،واجتــاح خبــر الحكــم مواقــع
ً
مخلفــا ردود فعــل تراوحــت بيــن
التواصــل االجتماعــي،
وعبــر الصحفيــون عــن صدمتهــم مــن
الغضــب والصدمــة،
ّ
الحكــم معتبريــن أن الصحافــة ليســت جريمــة.
 .10-2الجهات المنتهكة 2018
تظهــر نتائــج البحــث فــي الجهــات المنتهكــة بالمغــرب عــام
 2018أن غالبيــة حــاالت االعتــداء علــى حريــة اإلعــام
صــدرت عــن مؤسســات الدولــة الرســمية وأجهزتهــا األمنيــة،
وقــد ســجل التقريــر  8حــاالت اعتــداء علــى حريــة اإلعــام
مصدرهــا األجهــزة األمنيــة وشــكلت نســبتها مــن مجمــوع
ً
انتهــاكا شــكلت نســبتها
الحــاالت  ،25%وتضمنــت علــى 49
 42.6%مــن مجمــوع االنتهــاكات ،وكان ســببها فــي الغالــب
فضــح ممارســات األجهــزة األمنيــة وانتقــاد الســلطة ،ففــي
 19/2/2018تعــرض الصحافــي فــي صحيفــة أخبــار اليــوم
«حمــزة حبحــوب» لالعتــداء الجســدي علــى يــد عناصــر أمــن
المعبــر الحــدودي لمدينــة ســبتة وذلــك أثنــاء قيامــه بمهامــه
الصحفيــة لمآســي التدافــع علــى معبــر للتهريــب بســبب
طريقــة تعامــل رجــال األمــن ،وكان التدافــع أودى بحيــاة امرأتين
مــن ممتهنــات التهريــب.
وفــي  17/4/2018تعــرض الصحفــي بموقــع مونــد بريــس
«محمــد بوفــدام» لالعتقــال التعســفي وحجــز الحريــة وحجــز
أدوات العمــل وحــذف محتويــات الكاميــرا بهــدف منعــه مــن
تغطيــة وتصويــر تعامــل رجــال إنفــاذ القانــون مــع أصحــاب
بســطات البيــع فــي منطقــة «تيــط مليــل».
وكان مــن الالفــت أن تحــل الجهــات القضائيــة فــي المرتبــة
الثانيــة علــى قائمــة الجهــات المنتهكــة فــي  7حــاالت تشــكل
نســبتها  22%مــن مجمــوع الحــاالت ،وتضمنــت علــى 13
ً
انتهــاكا نســبتها مــن المجمــوع الكلــي لالنتهــاكات ،11.3%
ومــن األمثلــة علــى االنتهــاكات الصــادرة بســبب عــدم تطبيــق
معاييــر المحاكمــة العادلــة والمنصفــة مــن جانــب القضــاة مــا
تعــرض لــه مديــر موقــع طانطــان «محمــد جامــع حمــو» يــوم
 4ينايــر  2018مــن محاكمــة بتهمــة الســب والقــذف العلنــي
بعــد نشــره لمقــال بدايــة الســنة الماضيــة  ،2017فضــح فيــه
اإلهمــال والتســيب فــي المستشــفى اإلقليمــي لمنطقــة
طانطــان.
وفــي  3/2/2018طالبــت منظمــة مراســلون بــا حــدود
باإلفــراج الفــوري عــن مؤســس موقــع «رصــد المغربيــة»
اإلخبــاري «عبــد الكبيــر الحــر» ،والــذي حكــم عليــه بالســجن
أربــع ســنوات علــى خلفيــة تغطيــة حركــة احتجــاج فــي شــمال
المغــرب ،وقضــت محكمــة االســتئناف بالربــاط بالســجن أربــع
ســنوات علــى الحــر المالحــق منــذ آب /أغســطس  2017بتهــم
«تمجيــد اإلرهــاب والحــض علــى تظاهــرة ممنوعــة وشــتم
هيئــة قائمــة».
وإضافــة إلــى االنتهــاكات الصــادرة عــن األجهــزة األمنيــة وتلــك
التــي نتجــت بســبب ســوء اســتعمال الســلطة القضائيــة،

أظهــرت نتائــج الرصــد والتوثيــق  4حــاالت كان مصدرهــا
مؤسســات ودوائــر حكوميــة شــكلت نســبتها مــن المجمــوع
الكلــي للحــاالت  ،12.5%وتضمنــت علــى  8انتهــاكات
نســبتها مــن المجمــوع الكلــي لالنتهــاكات  ،7%ففــي
 5/5/2018منــع وزيــر الدولــة المكلــف بحقــوق اإلنســان
الصحفييــن واإلعالمييــن مــن تغطيــة عــرض خطــة العمــل
الوطنيــة فــي مجــال الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان علــى
الحكومــة.
وفــي  15/5/2018قــرر رئيــس الحكومــة «ســعد الديــن
العثمانــي» منــع «القنــاة الثانيــة» المعروفــة فــي المغــرب
باســم «دوزيــم» مــن تغطيــة اجتماعــات المجلــس الحكومي،
بســبب نشــرها شــريط فيديــو للعثمانــي يرفــض فيــه
الجــواب علــى أســئلة القنــاة حــول حملــة المقاطعــة التــي
تســتهدف منتوجــات ثــاث شــركات.
وبينــت معلومــات الرصــد والتوثيــق ايضـ ًـا حالتيــن تضمنتــا
علــى  9انتهــاكات صــدرت مــن مســؤولين ومتنفذيــن ،ففي
 25/6/2018تلقــى مديــر موقــع ريحانــة بــرس «عبــد الوفــي
العــام» تهديــدات بســبب عــدة تحقيقــات قــام بهــا الموقــع
ضــد لوبــي عقــار تابــع لمديريــة الشــؤون القرويــة ،حيــث قــام
مجهــول باتصــال هاتفــي مــع مديــر الموقــع يهــدده بإدخالــه
الســجن إن لــم يوقــف هــذه التحقيقــات التــي ســتطال
مســؤولين كبــار بــوزارة الداخليــة.
وظهــرت حــاالت لمــرة واحــدة صــدرت عــن مجلــس النــواب
ونقابــات مهنيــة وأحــزاب سياســية ففــي 12/10/2018
اســتنكر الصحفيــون الطريقــة التــي تعامــل بهــا النائــب
البرلمانــي عــن حــزب االتحــاد الدســتوري لمنطقــة “طنجــة
تطــوان الحســيمة” مــع الصحفييــن ،بحجــب المعلومــات
عنهــم واالعتــداء علــى أدوات عملهــم بعــد خطــاب الملــك
محمــد الســادس بمناســبة افتتــاح الــدورة الخريفيــة للبرلمان،
وفــي  18/4/2018قــام أحــد المحاميــن علــى هامش محاكمة
مديــر يوميــة أخبــار اليــوم “توفيــق بوعشــرين” بمحكمــة
االســتئناف بالــدار البيضــاء باالعتــداء الجســدي واللفظــي
والمضايقــة علــى صحفــي وصحفيــة أثنــاء مزاولــة واجبهمــا
المهنــي ،وفــي  24/3/2018حــرض رئيــس الحكومــة ،وأميــن
عــام حــزب العدالــة والتنميــة علــى الصحافــة ،داعيــا إلــى
“عــدم اإلصغــاء إلــى الصحــف” ،التــي قــال إنهــا “تشــوش”
علــى عمــل حزبــه القائــد للحكومــة.
وإلــى جانــب االنتهــاكات التــي صــدرت عــن جهــات رســمية
وأمنيــة ومتنفذيــن ،أظهــرت البيانــات انتهــاكات صــدرت
عــن جهــات مدنيــة ومواطنيــن عادييــن ،وقــد ســجل التقريــر
حالتيــن صدرتــا عــن مواطنيــن عادييــن ،وحالتيــن عــن
مؤسســات إعالميــة ،وحالتيــن عــن أنديــة رياضيــة ،فيمــا
ظهــرت حالتيــن لــم تعــرف فيهمــا هويــة الجهــة المنتهكــة
وتــم توثيقهمــا تحــت بنــد “مجهولــي الهويــة” ،ومــن هــذه
الحــاالت نعــرض األمثلــة التاليــة:
• فــي  10/9/2018تعــرض مراســل وكالــة األحــداث
الدوليــة لألنبــاء “رشــيد اركمــان” العتــداء بالضــرب
المبـ ّـرح والتهديــد مــن قبــل أحــد األشــخاص مــن أصحــاب
الســوابق الجرميــة وتجــار المخــدرات بعــد أن نشــر
الصحفــي مقــاالت ومــواد صحفيــة عــن تجــارة المخــدرات
فــي البــاد.
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• وفــي  14/9/2018تعرضــت الصحفيــة بمجلــة اللــة فاطمــة
“ســهام عطالــي” العتــداء لفظــي وجســدي مــن قبــل
مديــر المجلــة للضغــط عليهــا وعلــى زميالتهــا لتــرك العمــل
بــدون تعويضــات.
• وفــي  20/5/2018تعــرض مراســل موقــع “خنيفــرة
أوناليــن” العتــداء جســدي ولفظــي وتهديــد ،مــن قبــل
ســكرتير نــادي الوفــاق الرياضــي لكــرة القــدم بســبب
مقــاالت الصحفــي الجريئــة والفاضحــة للفســاد بالمنطقــة.
• وفــي  7/11/2018تعــرض مديــر موقــع الجديــدة نيــوز “عبــد
الســام حــكار” العتــداء جســدي مــن قبــل شــخصين أســفر
عــن إصابتــه بجــروح ،وتبيــن أن االعتــداء وقــع بســبب مقــال
ســابق كان قــد نشــرته الصحيفــة تطــرق فيــه الصحفــي
ألحــد المجرميــن بالمنطقــة.
ويوضــح الجــدول التالــي الجهــات المغربيــة التــي تنتهــك
حقــوق االعالمييــن وعــدد االنتهــاكات المنســوبة إليهــم.
الجهات المغربية التي تنتهك حقوق االعالميين
وعدد االنتهاكات المنسوبة إليهم
الجهة المنتهكة

عدد
الحاالت

%

عدد
االنتهاكات

%

األجهزة األمنية

8

25

49

42.6

مؤسسات قضائية

7

22

13

11.3

مؤسسات ودوائر
حكومية

4

12.5

8

7

مواطنون عاديون

2

6.2

10

8.7

مجهولي الهوية

2

6.2

7

6

مؤسسات إعالمية

2

6.2

4

3.5

مسؤولون
ومتنفذون

2

6.2

9

7.8

أندية رياضية

2

6.2

8

7

مجالس نيابية

1

3

2

1.7

نقابات مهنية

1

3

4

3.5

أحزاب سياسية

1

3

1

0.8

المجموع

32

100%

115

100%

 .10-3االنتهاكات وتكرارها ونسبها المئوية خالل 2018
بلــغ عــدد أشــكال وأنــواع االنتهــاكات التــي تعــرض لهــا
ـكال،
الصحفيــون فــي المغــرب عــام  2018إلــى  26نوعـ ًـا وشـ ً
أوال انتهــك حجــز
وقــد جــاء علــى رأس قائمــة االنتهــاكات
ً
الحريــة الــذي تكــرر  12مــرة بنســبة تبلــغ  10.4%مــن المجمــوع
الكلــي لالنتهــاكات ،ثــم انتهــاك منــع التغطيــة بتكــراره  11مــرة
وبنســبة بلغــت  ،9.5%ثــم االعتــداء الجســدي بتكــراره 10
مــرات وبســنبة .8.7%
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أنواع االنتهاكات وتكرارها ضد االعالميين في المغرب
نوع االنتهاك

التكرار

%

حجز الحرية

12

10.4

المنع من التغطية

11

9.5

االعتداء الجسدي

10

8.7

االعتداء اللفظي

8

7

اإلصابة بجروح

7

6

حجب المعلومات

7

6

المحاكمة غير العادلة

7

6

االعتقال التعسفي

6

5.2

اإلضرار باألموال والخسائر
بالممتلكات

4

3.5

حجز أدوات العمل

4

3.5

التهديد باإليذاء

4

3.5

التحريض

4

3.5

حجز الوثائق الرسمية

3

2.6

حذف محتويات الكاميرا

3

2.6

االعتداء على الممتلكات الخاصة

3

2.6

التحقيق األمني

3

2.6

االعتداء على أدوات العمل

3

2.6

السجن

3

2.6

االعتداء على حرمة األماكن الخاصة

2

1.7

المعاملة القاسية والمهينة

2

1.7

التوقيف التعسفي

2

1.7

المضايقة

2

1.7

االعتداء على الخصوصية

2

1.7

مصادرة أدوات العمل

1

0.8

إيذاء ذوي القربى

1

0.8

المنع من اإلقامة

1

0.8

المجموع

115

%100
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 .10-3االنتهاكات الجسيمة
شــكلت االنتهــاكات الجســيمة الموثقــة فــي المغــرب مــا
نســبته  25%مــن المجمــوع الكلــي لالنتهــاكات ،وذلــك مــن
خــال تكــرار االعتــداء الجســدي علــى الصحفييــن  10مــرات
بلغــت نســبتها  8.7%مــن مجمــوع االنتهــاكات ،فيمــا تكــررت
انتهــاكات الحبــس واالعتقــال التعســفي  9مــرات ،وأصيــب
بجــروح  7صحفييــن ،وتعــرض صحفييــن اثنيــن لمعاملة قاســية
ومهينــة مــن قبــل األجهــزة األمنيــة ،بينمــا تعــرض صحفــي
واحــد إليــذاء ذويــه وأقربــاءه بســبب عملــه الصحفــي .وكل
ذلــك موضــح فــي الجــدول ادنــاه.
التكرار

%

نوع وشكل االنتهاك
االعتداء الجسدي

10

8.7

الحبس واالعتقال التعسفي

9

7.8

اإلصابة بجروح

7

6

المعاملة القاسية والمهينة

2

1.7

إيذاء ذوي القربى

1

0.8

مجموع االنتهاكات الجسيمة

29

%25

المجموع العام لالنتهاكات

115

%100

 .10-4الحقوق اإلنسانية المعتدى عليها
بلــغ عــدد الحقــوق اإلنســانية المعتــدى عليهــا مــن خــال
االنتهــاكات الموثقــة التــي تعــرض لهــا الصحفيــون فــي
المغــرب عــام  2018ثمانيــة حقــوق أساســية ،حيــث حلــت
االعتــداءات علــى الحــق فــي الســامة الشــخصية وعــدم
الخضــوع للتعذيــب أو لغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو

العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو المهينــة بالمرتبــة
األولــى وشــكلت نســبتها مــن المجمــوع الكلــي لالنتهــاكات
الموثقــة فــي المغــرب  27.8%مــن خــال  32انتهـ ً
ـاكا ماسـ ًـا
بهــذا الحــق الــذي يتضمــن علــى أخطــر االعتــداءات التــي قــد
يتعــرض لهــا الصحفييــن بســبب عملهــم اإلعالمــي.
ويظهــر الجــدول أدنــاه كافــة الحقــوق اإلنســانية المعتــدى
عليهــا وترتيبهــا.
ترتيب الحقوق المعتدى عليها لإلعالميين المغاربة
الحق المعتدى عليه

التكرار

%

الحق في السالمة الشخصية وعدم
الخضوع للتعذيب أو لغيره من ضروب
المعاملة أو العقوبة القاسية أو
الالإنسانية أو المهينة

32

27.8

الحق في حرية الرأي والتعبير واإلعالم

26

22.6

الحق في الحرية واألمان الشخصي

23

20

الحق في التملك

18

15.6

الحقوق في مجال شؤون القضاء

7

6

الحق في الخصوصية

4

3.5

الحق في معاملة غير تمييزية

4

3.5

الحق في حرية التنقل والسفر

1

0.8

115

100%

المجموع
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الجمهورية اللبنانية
44

ﻋﺪﺩ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ

29

18

ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ
ﺗﻌﺮﺿﻮﺍ ﻟﻼﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ
ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ

ﻋـﺪﺩ ﺍﻟﺤـﺎﻻﺕ
ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻟﺠﺴﻴﻤﺔ

90

2

%22.6
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النائــب العــام التمييــزي ،وال إلــى هيبــة القضــاء”.

وثــق التقريــر  44انتهـ ً
ـاكا فــي لبنــان عــام  ،2018تعــرض لهــا 29
صحفيـ ًـا وصحفيــة ،ومؤسســتين إعالميتيــن ،ووقعــت فــي 18
حالــة ،منهــا  17حالــة فرديــة ،وحالــة جماعيــة واحــدة ،بينمــا وثــق
فــي تقريــره لعــام  )66( 2017انتهـ ً
ـاكا ،مــا يشــير إلــى انخفــاض
كمــي علــى مســتوى االنتهــاكات الواقعــة علــى حريــة اإلعــام
فــي لبنــان.

وبتاريــخ  20/2/2018اســتدعت محكمــة المطبوعــات
الصحافيــة فــي جريــدة النهــار “منــال شــعيا” للمثــول
أمامهــا لتبيــان دفاعهــا بدعــوى “قــدح وذم” مقدمــة مــن
النائــب نقــوال فتــوش ضدهــا وضــد جريــدة “النهــار” ،وفــي
ً
حكمــا بســجن
 15/3/2018أصــدرت محكمــة المطبوعــات
مؤســس موقــع ليبانــون ديبايــت اإلخبــاري “ميشــال قنبــور”
 6أشــهر وتغريمــه  10مالييــن ليــرة لبنانيــة ( 7آالف دوالر
ضــده مــن قبــل المديــر
أميركــي) فــي الدعــوى المقامــة
َّ
العــام للجمــارك ،وبعــد صــدور القــرارّ ،
علــق وزيــر اإلعــام
ملحــم الرياشــي عبــر مواقــع التواصــل علــى قــرار المحكمــة،
ـا“ :أنــا مــع ميشــال قنبــور ،وال لتوقيــف أي إعالمــي،
قائـ ً
وأدعــو القضــاء إلــى عــدم اللجــوء إلــى عقوبــة الســجن فــي
دعــاوى المطبوعــات ،وأناشــد رئيــس الحكومــة ومــن بعــده
رئيــس الجمهوريــة توقيــع مشــروع قانــون نقابــة المحرريــن
الجديــد إلنفــاذه وتأميــن حمايــة حقيقيــة لإلعالمييــن”.

أبــرز االنتهــاكات التــي وثقهــا التقريــر كان تعــرض الصحفييــن
لمحاكمــات غيــر عادلــة مــن خــال اإلخــال بضمانــات المحاكمــة
العادلــة ،وتزايــد اإلجــراءات القضائيــة ضــد وســائل اإلعــام
الناقــدة للســلطات اللبنانيــة ،وقــد حلــت المحاكمــات غيــر
العادلــة علــى قائمــة االنتهــاكات التــي تعــرض لهــا الصحفيــون
فــي لبنــان عــام  2018مــن خــال  8محاكمــات غيــر عادلــة رصدهــا
فريــق التقريــر شــكلت نســبتها  18.2%مــن المجمــوع الكلــي
لالنتهــاكات الموثقــة فــي لبنــان.
ويبــدو أن ممارســة الصحفييــن لدورهــم فــي تغطيــة قضايــا
الفســاد ،وفــي انتقــاد الســلطات المحليــة قــد أدى إلــى تعــرض
الصحفييــن لدعــاوى قضائيــة ،لكــن غالبيــة القضايــا التــي
وجهــت إلــى الصحفييــن كان المشــتكي بهــا إمــا الحكومــة أو
مســؤولون ومتنفــذون فــي الســلطة ،ويعتقــد فريــق التقريــر
أن مؤشــر أســباب االنتهــاكات قــد يــدل علــى ذلــك ،حيــث ظهــر
متســاو همــا تغطيــة قضايــا الفســاد وانتقــاد
ســببان بشــكل
ٍ
الســلطة المحليــة ،وذلــك فــي  7حــاالت لــكل واحــد منهمــا
مــن أصــل  18حالــة ،وتشــكل نســبة كل واحــد منهــا ،38.8%
ولكــن بجمعهمــا تصبــح النســبة  77.7%مــن المجمــوع الكلــي
لالنتهــاكات المرصــودة فــي لبنــان ،ويأتــي بعدهمــا حالتيــن
نتجتــا بســبب التمييــز علــى أســاس الفكــر والمعتقــد ،وحالــة
واحــدة لــكل مــن تغطيــة االحتجاجــات وأخــرى بســبب انتقــاد
الــدول العربيــة.
األســباب التــي تدفــع إلــى انتهــاك حقــوق االعالمييــن فــي
لبنــان
تغطية
فساد

التمييز

تغطية
االحتجاجات

انتقاد
الدول
العربية

انتقاد
السلطة
المحلية

المجموع

7

2

1

1

7

18

%38.8

%11

%5.5

%5.5

%38.8

%100

وبالنظــر إلــى الجهــات المنتهكــة فقــد شــكلت اعتــداءات
األجهــزة األمنيــة نصــف عــدد الحــاالت الموثقــة مــن خــال
 9حــاالت تضمنــت علــى مــا نســبته  72.7%مــن مجمــوع
االنتهــاكات مــن خــال  32انتهـ ً
ـاكا ،كمــا بلغــت نســبة الحــاالت
الناتجــة عــن االخــال بضمانــات المحاكمــة العادلــة  39%مــن
مجمــوع الحــاالت.
ومــن بيــن األمثلــة علــى المحاكمــات غيــر العادلــة التــي تمكــن
فريــق التقريــر مــن رصدهــا وتوثيقهــا محاكمــه االعالمــي
«هشــام حــداد» .فبتاريــخ  25/1/2018خضــع اإلعالمــي
الشــهير «هشــام حــداد» لتحقيــق قضائــي فيمــا يخــص بثــه
فقــرة تلفزيونيــة أتهــم بســببها أنهــا «تنــال مــن هيبــة القضاء»،
وبثــت الفقــرة فــي إطــار برنامــج «لهــون وبــس» الــذي يقدمــه
حــداد علــى شاشــة تلفزيــون  ،LBCوأســفرت الجلســة عــن
تــرك حــداد بســند إقامــة ،وإحالــة الملــف إلــى النيابــة العامــة
االســتئنافية بغــرض إبــداء المطالعــة فــي األســاس بعــد ختــم
التحقيــق فــي الملــف ،وبعيــد انتهــاء الجلســة صــرح حــداد قائال:
“لــم أكــن أقصــد ولــم تكــن لــدي النيــة الجرميــة باإلســاءة إلــى

غرمــت محكمــة المطبوعــات ثالثــة
وبتاريــخ ّ 20/3/2018
صحافييــن فــي جريــدة “األخبــار” بدعــوى تحقيــر ونشــر
أخبــار كاذبــة ،وفــي  4/4/2018أصــدرت محكمــة المطبوعــات
ً
حكمــا قضــى بإدانــة كل مــن اإلعالمــي “فــراس حاطــوم”
و”نبيلــة غصيــن” و”زينــة برجــاوي” ،وبتغريــم كل منهــم
تمــت إدانــة شــركة
مبلــغ ســتة مالييــن ليــرة لبنانيــة ،كمــا ّ
“شــوت برودكشــن” بنفــس المــواد القانونيــة وتغريمهــا
المقدمــة ضدهــم مــن قبــل
عشــرة مالييــن ليــرة ،بالشــكوى
ّ
الرئيســة العامــة الســابقة لراهبــات ســيدة الخدمــة الصالحــة،
إلقدامهــم علــى توجيــه “القــدح والــذم” بحقهــا عبــر برنامــج
قدمــه حاطــوم ،والــذي تنــاول
وي ّ
عــده ُ
“إســتقصاء” الــذي ُي ّ
قضيــة االتجــار باألطفــال.
كال مــن
غرمــت محكمــة المطبوعــات ً
وبتاريــخ ّ 9/7/2018
رئيــس تحريــر جريــدة األخبــار الصحافــي “إبراهيــم األميــن”
والصحافيــة فــي الجريــدة “أمــال خليــل” مبلــغ مليونــي
ليــرة لبنانيــة ،فــي الدعــوى المقامــة ضدهــم مــن الرئيــس
ـذم ونشــر أخبــار كاذبــة”،
ميشــال ســليمان بجــرم “القــدح والـ ّ
كمــا ألزمتهــم بدفــع عشــرة مالييــن ليــرة لبنانيــة بالتكافــل
والتضامــن كعطــل وضــرر للجهــة المدعيــة.
ولكــن مــن االنتهــاكات األخــرى التــي التفــت إليهــا فريــق
التقريــر اعتقــال  3صحفييــن وحجــز حريتهــم ،واالعتــداء
الجســدي علــى  3صحفييــن آخريــن ،فبتاريــخ 24/5/2018
اعتقــل األمــن العــام اللبنانــي الصحفــي الســوري مراســل
صحيفــة زمــان الوصــل “عبــد الحفيــظ الحوالنــي” بعــد
مداهمــة خيمتــه فــي مخيمــات عرســال ،وجــاءت حادثــة
اعتقالــه علــى خلفيــة تهــم وجهــت له بالتحريــض على الجيش
اللبنانــي ،وعــاود جهــاز أمــن الدولــة اعتقــال الحوالنــي بتاريــخ
 21/11/2018بعــد تقريــر أعــده عــن حــاالت إجهــاض تعرضــت
لهــا الجئــات ســوريات فــي المخيمــات.
وبتاريــخ  20/7/2018دهمــت عناصــر مــن شــعبة المعلومــات
فــي األمــن العــام ،منــزل الصحافــي فــي موقــع لبنــان
مكبــل اليديــن
الجديــد “محمــد عــواد” ،واحتجزتــه واقتادتــه ّ
حققــت معــه عــن كتاباتــه
إلــى المركــز األمنــي ،حيــث ٌ
ومقاالتــه ،وأطلقــت ســراحه بعــد حوالــي ســبع ســاعات،
تعه ً
ــدا بعــدم التعــرض للرؤســاء الثالثــة
ّ
بشــرط أن
يوقــع ّ
والرمــوز الدينيــة ورؤســاء الطوائــف ،وفــي 10/12/2018
اعتقلــت عناصــر مــن قــوى األمــن الداخلــي مديــر تحريــر
موقــع “درج” الصحافــي “حــازم األميــن” ،وذلــك بعــد
اقتيــاده مكبــل اليديــن ،حيــث تــم اســتجوابه لمــدة ســاعتين
قبــل إطــاق ســراحه ،إثــر رفضــه تقديــم معلومــات عــن
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مالكــي موقــع “درج” ،واتهامــه بـــ “التعامــل العدائــي” مــع
عنصــر مــن التحـ ّـري حضــر إلــى المكتــب لتبليــغ دعــوى قضائيــة
ً
ســابقا.
تــم إســقاطها
وفــي  23/12/2018تعـ ّـرض ثالثــة صحفييــن لالعتــداء مــن قبــل
القــوى األمنيــة ،خــال تغطيتهــم تظاهــرة احتجاجيــة فــي بيروت،
وقــد أظهــر مقطــع فيديــو تعـ ّـرض المصــور فــي صحيفــة دايلي
ســتار “حســن شــعبان” لضــرب مبــرح مــن قبــل عســكريين،
ً
تعــرض
ومحطميــن الكاميــرا الخاصــة بــه ،كمــا
أرضــا
طارحينــه
ّ
ّ
ضــم المراســلة “راشــيل كــرم”
طاقــم قنــاة “الجديــد” ،الــذي
ّ
والمصـ ّـور “زكريــا خطيــب” إلــى االعتــداء الجســدي مــا أدى إلــى
تحطيــم كاميــرا القنــاة.
 .11-2االنتهاكات وتكرارها ونسبها المئوية خالل 2018
تضمنــت االنتهــاكات التــي تمكــن فريــق التقريــر مــن رصدهــا
ـكال ونوعـ ًـا مــن أنــواع وأشــكال
وتوثيقهــا فــي لبنــان علــى  17شـ ً
االنتهــاكات ،حــل أولهــا فــي المرتبــة األولــى المحاكمــة غيــر
العادلــة بنســبة بلغــت  18.2%مــن المجمــوع الكلــي لالنتهــاكات
مــن خــال تكــراره  8مــرات ،ويظهــر الجــدول أدنــاه كافــة
االنتهــاكات وتكرارهــا.
أنواع االنتهاكات بحق اإلعالميين بلبنان وتكراراتها
التكرار

%

نوع االنتهاك
المحاكمة غير العادلة

8

18.2

حجز الحرية

5

11.4

االعتقال التعسفي

4

9

االعتقال التعسفي

4

9

االعتداء الجسدي

3

6.8

المعاملة المهينة

2

4.5

اإلصابة بجروح

1

2.3

مجموع االنتهاكات الجسيمة

10

%22.6

المجموع العام لالنتهاكات

44

%100

 .11-4الحقوق اإلنسانية المعتدى عليها
حــل االعتــداء علــى الحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر فــي
المرتبــة األولــى بنســبة بلغــت  22.7%مــن المجمــوع
الكلــي لالنتهــاكات مــن خــال  10انتهــاكات ،ويليهــا فــي
المرتبــة الثانيــة االعتــداء علــى الحــق فــي الحريــة واألمــان
الشــخصي بنســبة بلغــت  20.5%مــن خــال  9انتهــاكات
بحجــز الحريــة واالعتقــال التعســفي ،وحــل فــي المرتبــة
الثالثــة االعتــداء علــى الحقــوق فــي مجــال شــؤون القضــاء
مــن خــال المحاكمــات غيــر العادلــة التــي تكــررت  8مــرات
وشــكلت نســبتها  18.2%مــن المجمــوع الكلي لالنتهاكات
الموثقــة فــي لبنــان ،ويظهــر الجــدول أدنــاه كافــة الحقــوق
اإلنســانية المعتــدى عليهــا وترتيبهــا.
الحقوق اإلنسانية المعتدى عليها لإلعالميين في لبنان
التكرار

%

االعتداء الجسدي

3

6.8

الحق في حرية الرأي والتعبير واإلعالم

10

22.7

الحق في الحرية واألمان الشخصي

9

20.5

االعتداء على حرمة األماكن الخاصة

3

6.8

الحقوق في مجال شؤون القضاء

8

18.2

المنع من التغطية

3

6.8

التحقيق األمني

3

6.8

اإلضرار باألموال والخسائر بالممتلكات

2

4.5

الحق في السالمة الشخصية وعدم
الخضوع للتعذيب أو لغيره من ضروب
المعاملة أو العقوبة القاسية أو
الالإنسانية أو المهينة

7

16

الحق المعتدى عليه

المعاملة القاسية والمهينة

2

4.5

الحق في التملك

5

11.4

االعتداء على أدوات العمل

2

4.5

الحق في الخصوصية

3

6.8

الحق في اإلقامة والتنقل والسفر

2

4.5

المضايقة

2

4.5

المجموع

44

100%

المنع من اإلقامة

2

4.5

اإلصابة بجروح

1

2.3

مصادرة أدوات العمل

1

2.3

المنع من النشر والتوزيع

1

2.3

الرقابة المسبقة

1

2.3

التهديد باإليذاء

1

2.3

المجموع

44

%100

 .11-3االنتهاكات الجسيمة
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نوع وشكل االنتهاك

التكرار

%

بلغــت نســبة االنتهــاكات الجســيمة والجزائيــة الموثقــة فــي
لبنــان  22.6%مــن المجمــوع الكلــي لالنتهــاكات مــن خــال 10
انتهــاكات جســيمة تمثلــت باالعتقــال التعســفي واالعتقــال
الجســدي والمعاملــة المهينــة واإلصابــة بجــروح .وهــو مــا
يوضحــه الجــدول التالــي.

 .11-5الجهات المنتهكة
أظهــرت الحــاالت الموثقــة أن االنتهــاكات التــي وقعــت
علــى الصحفييــن ومؤسســات اإلعــام فــي لبنــان عــام
 2018قــد صــدرت عــن  4جهــات منتهكــة ،جــاء أولهــا
األجهــزة األمنيــة التــي صــدر عنهــا باعتقــاد فريــق التقريــر
 32انتهـ ً
ـاكا تشــكل نســبتها  72.7%مــن المجمــوع الكلــي
لالنتهــاكات ،ووقعــت فــي  9حــاالت نســبتها  50%مــن
مجمــوع الحــاالت ،أي نصــف الحــاالت الموثقــة ،ويليهــا
االنتهــاكات التــي نتجــت عــن إســاءة اســتعمال الســلطة
القضائيــة وبلغــت  8انتهــاكات نســبتها  18.2%مــن
االنتهــاكات ،ووقعــت فــي  7حــاالت نســبتها  39%مــن
مجمــوع الحــاالت.
وجــاءت ثالثـ ًـا انتهــاكات مســتثمرين ورجــال أعمــال مــن خالل
 3انتهــاكات وقعــت فــي حالــة واحــدة ،وانتهــاك واحــد وقــع
فــي حالــة واحــدة عــن مؤسســات ودوائــر حكوميــة.
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دولة ليبيا
8

ﻋﺪﺩ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ

3

3

ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ
ﺗﻌﺮﺿﻮﺍ ﻟﻼﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ
ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ

0

ﻋـﺪﺩ ﺍﻟﺤـﺎﻻﺕ
ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻟﺠﺴﻴﻤﺔ

%62.5
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 .12-1الحريات اإلعالمية في ليبيا 2018
فقــد صحفــي حياتــه بالقتــل العمــد فــي ليبيــا عــام  2018بعــد
اختطافــه وتعذيبــه مــن قبــل تنظيــم مســلح بســبب قيامــه بتغطيــة
جرائــم التنظيــم تجــاه المواطنيــن فــي ليبيــا ،وتعــرض صحفييــن
أحدهمــا للتوقيــف والمعاملــة المهينــة ،واآلخــر لالعتقــال
التعســفي ،وحجــزت حريتهمــا مــن قبــل األجهــزة األمنيــة التــي
تتمتــع بالشــرعية السياســية ،وذلــك فــي ثالثــة حــاالت فرديــة
منفصلــة وثقهــا التقريــر ،وتضمنــت علــى  8انتهــاكات ،غالبيتهــا
جســيمة وجزائيــة ،وأخطرهــا فقــدان الحيــاة .وأنــواع االنتهــاكات
التــي تتــم فــي ليبيــا ضــد حقــوق االعالمييــن ورصدهــا التقريــر
موضحــه فــي الجــدول التالــي.
أنواع االنتهاكات التي تتم في ليبيا ضد االعالميين
التكرار

%

نوع االنتهاك
حجز الحرية

2

25

االختطاف واإلخفاء القسري

1

12.5

القتل العمد

1

12.5

االعتقال التعسفي

1

12.5

المعاملة القاسية والمهينة

1

12.5

التوقيف التعسفي

1

12.5

التعذيب

1

12.5

المجموع

8

%100

ويعتقــد فريــق “ســند” أن النــدرة فــي االنتهــاكات التــي
تمكــن الفريــق مــن رصدهــا وتوثيقهــا فــي ليبيــا ،يعكــس
جانبـ ًـا مــن واقــع العمــل اإلعالمــي فــي البــاد التــي ال تــزال
تشــهد صراعــات داخليــة سياســية وأمنيــة ،فــي ظــل وجــود
ســلطتين تتنافســان علــى الشــرعية والســيطرة الميدانيــة
همــا حكومــة الوفــاق الوطنــي فــي طرابلــس ،والمدعومــة
مــن األمــم المتحــدة ،والحكومــة المؤقتــة ومقرهــا الشــرق
المســلحة بيــن الطرفيــن
الليبــي ،وقــد أدت االشــتباكات ُ
المتنافســين إلــى نــزوح عشــرات اآلالف مــن األشــخاص
داخــل ليبيــا ،وتــردي الوضــع األمنــي فــي عمــوم البــاد.
هــذا الوضــع الــذي طــال أمــده منــذ انــدالع الحــرب األهليــة
الليبيــة أو مــا عرفــت باســم ثــورة  17فبرايــر عــام ،2011
أدى إلــى هجــرة الصحفييــن واإلعالمييــن إلــى خــارج البــاد،
فلطالمــا تعرضــوا طيلــة هــذه الفتــرة إلــى اعتــداءات
وتهديــدات خطيــرة علــى حياتهــم مــن أطــراف الصــراع،
فــي غيــاب واضــح لمحاســبة مرتكبــي الجرائــم ضــد حقــوق
اإلنســان وحريــة اإلعــام وإفالتهــم مــن العقــاب ،حتــى
بــات هنــاك شــح فــي عــدد الصحفييــن العامليــن فــي ليبيــا،
ووفقـ ًـا لمنظمــة مراســلون بــا حــدود“ :لجــأ مــا ال يقــل عــن
 67صحفيـ ًـا إلــى المنفــى ،بينمــا اضطــرت  8منابــر إعالميــة
ليبيــة إلــى التواصــل مــع جمهورهــا مــن مختلــف بلــدان
منطقــة الشــرق األوســط.”33
وعلــى الرغــم مــن نــدرة االنتهــاكات المرصــودة فــي ليبيا ،إال
أن نســبة االنتهــاكات الجزائيــة والجســيمة شــكلت مــا نســبته
 62.5%مــن المجمــوع الكلــي لالنتهــاكات ،حيــث وقعــت 5
انتهــاكات جســيمة مــن بيــن  8انتهــاكات وثقهــا التقريــر.
ويالحــظ تنــوع األســباب التــي يعتقــد فريــق التقريــر أنهــا
كانــت الســبب بوقــوع االنتهــاكات فــي ليبيــا ،فــكل حالــة
مــن الحــاالت الثالثــة كان لهــا ســببها ،إحداهــا بســبب تغطيــة
الحــوادث األمنيــة ،وأخــرى بســبب التمييــز واالختــاف فــي
الــراي والفكــر والمعتقــد ،وأخــرى بســبب انتقــاد الســلطة.
وإلــى جانــب االنتهــاكات ،رصــد التقريــر هواجــس التخــوف
مــن القــرار الــذي أصدرتــه حكومــة الوفــاق الوطنــي المعتــرف
بهــا مــن المجموعــة الدوليــة بتاريــخ  ،7/5/2018والــذي يحـ ّـدد
إجــراءات اســتحداث جهــاز جديــد لمكافحــة الجريمــة المنظمــة
ـل
واإلرهــاب ،حيــث يقضــي نــص القــرار فــي مادتــه  13بحـ ّ
ميليشــيا “الــردع” المتهمــة بخطــف واحتجــاز وتعذيــب عديــد
الصحافييــن ،وتخريــب مقــر قنــاة النبــأ فــي مناســبتين
ســابقتين ،وإدمــاج أعضــاء الميليشــيا فــي هــذه الوحــدة
الجديــدة التــي ســتحمل نفــس االســم ،كمــا تعطــي المــادة
 4مــن هــذا القــرار صالحيــات لعناصــر هــذه القـ ّـوة األمنيــة،
باســتعمال وســائل الرقابــة التقنيــة التــي تمكنهــا مــن
اعتــراض كل المعلومــات التــي مــن شــأنها “المســاس بأمــن
البــاد والعبــث بالســلم االجتماعــي واألمــن القومــي” على
شــبكات التواصــل االجتماعــي ،أو عبــر وســائل التواصــل
التقليديــة.34
وبلــغ عــدد االنتهــاكات الماســة بالحــق فــي الحريــة واألمــان
الشــخصي مــن خــال انتهــاكات االختطــاف واالعتقــال
والتوقيــف التعســفيين ،خمســة انتهــاكات ،وتســيدت
قائمــة الحقــوق اإلنســانية للصحفييــن الذيــن تعرضــوا
النتهــاكات واعتــداءات بســبب عملهــم الصحفــي ،وتالهــا
االعتــداءات الماســة بالحــق فــي الســامة الشــخصية وعــدم
الخضــوع للتعذيــب أو لغيــره مــن ضــروب المعاملــة القاســية
أو المهينــة مــن خــال انتهاكيــن أحدهمــا بالتعذيــب واآلخــر
بالمعاملــة المهينــة ،فيمــا وقــع االعتــداء علــى الحــق فــي
ً
تحتــل
ّ
علمــا أن ليبيــا
الحيــاة بالقتــل العمــد لمــرة واحــدة،
المرتبــة  162مــن التصنيــف العالمــي لحريــة الصحافــة لســنة
.2018

مــن الواضــح أن االنتهــاكات الموثقــة توزعــت علــى جهتيــن
هــي األجهــزة األمنيــة فــي حالتيــن تضمنتــا علــى  5انتهــاكات،
وتنظيمــات مســلحة فــي حالــة واحــدة تضمنــت علــى  3انتهــاكات،
فبتاريــخ  31/7/2018قامــت مجموعــة مــن المســلحين الملثميــن
التــي لــم تُ عــرف هويتهــا باختطــاف الصحفــي مــن صحيفــة
ً
صباحــا مــن منزلــه
فســانيا "موســى عبدالكريــم" أثنــاء خروجــه
ً
ـتعدا للذهــاب إلــى مقــر عملــه،
بمدينــة ســبها جنــوب ليبيــا ،مسـ
وقــد عثــر علــى جثتــه بعــد ســاعات مــن اختطافــه ملقيــة بالقــرب
مــن المعهــد الصحــي بالمدينــة ،حيــث تبيــن أنــه تعــرض للقتــل
ومقيــد اليديــن،
العمــد بطلقــات ناريــة وهــو مغمــض العينيــن،
ّ
كمــا ظهــرت علــى جســده عالمــات التعذيــب الوحشــي ،وقــد عمــل
الصحفــي عبدالكريــم مــع صحفييــن آخريــن فــي فتــرة ســابقة مــن
مقتلــه ،علــى إجــراء تحقيــق صحفــي يتعلــق بالجماعــات والعصابات
الممتهنــة لحــوادث الســرقة والســطو والقتــل العمــد بالمدينــة،
باعتبــار مدينــة ســبها ســجلت معــدالت عنــف غيــر مســبوقة.
وفــي  11/10/2018أوقفــت األجهــزة األمنيــة بقــرار مــن النيابــة
العامــة الصحفــي المســتقل "المختــار الهــاك العجيلــي" ،وذلــك
وجههــا لوزارتــي التعليــم والداخليــة فــي
علــى خلفيــة انتقــادات ّ
ملفــات تتعلــق بالفســاد ،واتُّ هامــات لــه بتســريب معلومــات أمنية،
وقــد أفــاد العجيلــي لمنظمــات حقوقيــة أنــه احتجــز فــي ظــروف
ســيئة ،بمــكان ال تتوافــر فيــه دورات ميــاه صالحــة لالســتعمال،
أو أدنــي معاييــر النظافــة ،فضــا عــن أن مقــر احتجــازه ُيســتخدم
لتخزيــن عبــوات وبراميــل مــن البنزيــن ،وهــو مــا ســبب لــه اختناقــا
وخشــية مــن حــدوث انفجــار بالمــكان الــذي تغيــب فيــه معاييــر
الســامة والكرامــة اإلنســانية".
وفــي  20/12/2018قــام أفــراد مــن عناصــر الشــرطة علــى
اعتقــال الصحفــي بوكالــة الغيمــة الليبيــة لألنبــاء ،وقنــاة أجدابيــا
التلفزيونيــة "إســماعيل علــى بوزريبــة" ،وذلــك أثنــاء قيامــه
ويعتقــد أن الســبب
بتغطيــة فعاليــة ثقافيــة فــي مدينــة أجدابيــاُ ،
مراســا لقنــاة "النبــأ"
فــي اعتقالــه يعــود إلــى اتهامــه بالعمــل
ً
المشــير
لســيطرة
الخاضعــة
المحظــورة فــي مناطــق شــرق ليبيــا
		
33
خليفــة حفتــر.
		
34
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 .13-1الحريات اإلعالمية في مصر 2018
عــام أســود جديــد علــى حريــة اإلعــام شــهدته مصــر فــي
 ،2018عنوانــه األبــرز اســتكمال الســيطرة علــى وســائل اإلعــام
المســتقلة ،ومكافحــة أي خطــاب إعالمــي معــارض للســلطة ،أو
مخالــف لتوجهاتهــا ،أو منتقــد لممارســاتها وسياســاتها.
المالحظــة األولــى فــي االنتهــاكات التــي تمكــن فريــق التقريــر
مــن رصدهــا وتوثيقهــا فــي مصــر خــال العــام  2018كان
اســتخدام الســلطة مــن خــال األجهــزة األمنيــة أســلوب حجــز
حريــة الصحفييــن بشــكل بــدى ممنهجـ ًـا وواســع النطــاق ،فقــد
وثــق التقريــر تكــرار حجــز حريــة الصحفييــن  111مــرة ،شــكلت
نســبتها  30%مــن مجمــوع االنتهــاكات ،وحلــت فــي المرتبــة
األولــى علــى قائمــة االنتهــاكات ،وقــد اســتخدم حجــز الحريــة
ً
أيضــا مــن خــال المحاكمــات غيــر العادلــة التــي
بنســبة عاليــة
جــاءت فــي المرتبــة الثانيــة علــى قائمــة االنتهــاكات مــن خــال
تكرارهــا  58مــرة.
واســتمرت االنتهــاكات ضــد الصحفييــن رغــم تراجــع معدالتهــا
ً
انتهــاكا وثقتهــا شــبكة "ســند" عــام ،2017
الكميــة بيــن 760
ً
وأيضــا تقلصــت جســامة
و 370وثقتهــا الشــبكة عــام ،2018
االنتهــاكات نوعيـ ًـا ،لكــن نســبتها بقيــت قريبــة بيــن العاميــن ،إال
أن المقارنــة هنــا يصعــب القــول بأنهــا علميــة نتيجة الفــارق بعدد
االنتهــاكات الكمــي بيــن العاميــن ،فقــد بلغــت عــام  2017نســبة
االنتهــاكات الجســيمة  18.6%مقابــل  17.5%عــام .2018

تغطية قضايا
الفساد
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التمييز

ً
صحفيــا و 17مؤسســة إعالميــة النتهــاكات
لقــد تعــرض 136
واعتــداءات علــى حريــة الصحافــة فــي مصــر خــال العــام ،2018

انتقاد الدول
العربية

وأظهــرت بعــض حــاالت االعتقــال التعســفي قيــام األجهــزة
األمنيــة بإخفــاء الصحفييــن الذيــن تــم اعتقالهــم فــي أماكــن
ً
يومــا ،دون أن
مجهولــة ،وصــل بعضهــا إلــى أكثــر مــن 40
يتمكــن ذويهــم مــن معرفــة مصيرهــم وأماكــن وجودهــم
وأســباب اعتقالهــم و /أو اختفائهــم.

انتقاد األجهزة
األمنية

ومــن الالفــت وتنبغــي اإلشــارة إليــه ،أن االعتــداء علــى الحــق
فــي الحريــة واألمــان الشــخصي قــد حــل فــي المرتبــة األولــى
علــى قائمــة حقــوق الصحفييــن اإلنســانية المعتــدى عليهــا
بســبب االنتهــاكات ،وقــد بلغــت  150انتهـ ً
ـاكا مثلــت حجــز الحريــة
واالعتقــال التعســفي والحبــس وشــكلت نســبتها مــن المجمــوع
الكلــي لالنتهــاكات  ،40.5%كمــا حلــت انتهــاكات الحبــس
ً
أيضــا علــى قائمــة االنتهــاكات
أوال
واالعتقــال التعســفي
ً
الجســيمة.

أسباب وقوع حاالت االعتداء على الصحفيين في مصر
انتقاد السلطات
المحلية

وأيضـ ًـا علــى مــدار الســنوات الثالثــة الماضيــة كانــت المحاكمات
غيــر العادلــة ترفــع مــن عــدد االنتهــاكات كمـ ًـا ،األمــر الــذي تكــرر
خــال العــام  ،2018وقــد بلــغ عــدد الصحفييــن المســجونين
ً
صحفيــا ،بمــن فيهــم رئيــس تحريــر موقــع مصــر العربيــة
21
الصحفــي "عــادل صبــري" ،الــذي مــدد اعتقالــه لمــدة  15يومــا
فــي  5أبريــل  ،2018بســبب  4تهــم هــي نشــر أخبــار كاذبــة،
والتحريــض علــى تعطيــل الدســتور ،واالنضمــام إلــى مجموعــة
محظــورة والتحريــض علــى المظاهــرات ،وهــي ذات التهــم
التــي وجهــت لغالبيــة الصحفييــن المحتجزيــن فــي الســجن،
ويواجهــون محاكمــات غيــر عادلــة.

وأظهــرت نتائــج البحــث فــي أســباب وقــوع حــاالت
االعتــداء علــى الصحفييــن وحريــة اإلعــام فــي مصــر
خمســة أســباب رئيســة ،أبرزهــا وأعالهــا الحــاالت التــي
وقعــت بســبب التمييــز فــي الفكــر والمعتقــد ،خاصــة مــا
وقــع علــى اإلعالمييــن ومؤسســات اإلعــام المقربــة
مــن جماعــة اإلخــوان المســلمين المحظــورة فــي البــاد،
وذلــك مــن خــال  72حالــة شــكلت نســبتها مــن المجمــوع
الكلــي للحــاالت الموثقــة  ،49.6%أي مــا يقــارب نصــف
عــدد الحــاالت الموثقــة فــي مصــر ،ويليهــا بشــكل مباشــر
الحــاالت التــي وقعــت بســبب انتقــاد الســلطات المحليــة
فــي  49حالــة شــكلت نســبتها  33.8%مــن مجمــوع
الحــاالت ،ويليهــا االعتــداءات التــي نتجــت بســبب تغطيــة
قضايــا الفســاد فــي  16حالــة شــكلت نســبتها  ،11%ثــم
الحــاالت التــي وقعــت بســبب انتقــاد األجهــزة األمنيــة فــي
 6حــاالت نســبتها  ،4%وأخيـ ً
ـرا حالتيــن نتجتــا علــى خلفيــة
انتقــاد الــدول العربيــة نســبتها  1.4%مــن مجمــوع الحــاالت
الموثقــة.

المجموع

ً
تراجعــا فــي عــدد االنتهــاكات الكميــة
لكــن بالمقارنــة فيالحــظ
علــى مــدار الســنوات الثالثــة الماضيــة ،وذلــك علــى الرغــم مــن
اســتمرار ســوء واقــع حريــة اإلعــام فــي مصــر ،حيــث بلغــت
ً
انتهــاكا عــام .2016
924

وقعــت جميعهــا فــي  145حالــة ،منهــا  132حالــة فرديــة،
و 13حالــة جماعيــة ،ومــن بينهــا حالتيــن وقعتــا بســبب
النشــر علــى وســائل اإلعــام المحترفــة ووســائل التواصل
االجتماعــي فــي الوقــت نفســه.

16

72

2

6

49

145

%11

%49.6

%1.4

%4

%33.8

%100

هــذه المؤشــرات تســمح لالعتقــاد بــأن اســتمرار محاربــة
الصحفييــن ومؤسســات اإلعــام المعارضــة أو تلــك التــي
تخالــف وتنتقــد الســلطات الحاكمــة فــي البــاد هــي مــن
رفــع مــن وقــوع االنتهــاكات ،وأن غيــاب هذيــن الســببين
ال يعنــي بــأن الوضــع ســيكون أفضــل بشــكل عــام ،حيــث
تمكنــت الســلطات خــال الســنوات القليلــة الماضيــة
مــن حجــب المئــات مــن مواقــع اإلنترنــت اإلعالميــة
المحليــة واإلقليميــة والدوليــة ،كمــا أغلقــت العشــرات
مــن مؤسســات اإلعــام ،ومنعــت ترخيــص العشــرات مــن
المؤسســات اإلعالميــة األخــرى ،وبقيــت المؤسســات
الناشــطة تنطــق بلســان الســلطة.
وإضافــة إلــى الممارســات التي تنتهــك حقوق الصحفيين،
صــدر عــن أجهــزة الدولــة عــدد مــن القــرارات والتشــريعات،
إضافــة إلــى السياســات التــي أخــذت الدولــة باتخاذها وكان
مــن شــأنها تقييــد حريــة الــرأي والتعبيــر ،وتاليـ ًـا جملــة مــن
التشــريعات والسياســات التــي اتخذتهــا الدولــة عــام 2018
تختصــر واقــع الحــال لحريــة الصحافــة فــي مصــر:
• فــي  8/1/2018أقــرت اللجنــة التشــريعية بمجلــس
النــواب تعديــل المــادة  286مــن مشــروع قانــون
اإلجــراءات الجنائيــة التــي تنــص علــى أن "تكــون إذاعــة
الجلســات عالنيــة ويجــوز للمحكمــة أن تأمــر بســماع
الدعــوى كلهــا أو بعضهــا فــي جلســة ســرية أو تمنــع
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•

•

•
•

•

فئــات معينــة مــن الحضــور فيهــا" .التعديــل فــي الفقــرة
كان كاآلتــي" :ال يجــوز نقــل وقائــع الجلســات أو بثهــا بــأي
طريقــة كانــت إال بموافقــة كتابيــة مــن رئيــس الدائــرة"،
وهــو مــا َّ
ً
ً
ً
جديــدا علــى حريــة تدفــق
تشــريعيا
قيــدا
مثــل
المعلومــات التــي حماهــا الدســتور المصــري.
فــي  28/2/2018أصــدر النائــب العــام المصــري قــرارا
بتكليــف المحاميــن العاميــن ،ورؤســاء النيابــة العامــة كل
فــي دائــرة اختصاصــه باالســتمرار فــي متابعــة وســائل
اإلعــام ومواقــع التواصــل االجتماعــي ،وضبــط مــا يبــث
عنهــا ويصــدر عنهــا عمــدا مــن أخبــار أو بيانــات أو إشــاعات
كاذبــة مــن شــأنها تكديــر األمــن العــام ،أو إلقــاء الرعــب فــي
نفــوس أفــراد المجتمــع ،أو يترتــب عليهــا إلحــاق الضــرر
بالمصلحــة العامــة للدولــة المصريــة ،واتخــاذ مــا يلــزم
حيالهــا مــن إجــراءات جنائيــة .وجــاء قــرار النائــب العــام بعــد
أزمــة وثائقــي الـ”بــي بــي ســي” الــذي تضمــن شــهادات
عــن حــدوث حــاالت اغتصــاب واختفــاء قســري لمعارضيــن
علــى يــد األمــن المصــري.
فــي  ،3/5/2018وبمناســبة االحتفــال باليــوم العالمــي
لحريــة الصحافــة ،أدانــت لجنــة “الدفــاع عــن اســتقالل
الصحافــة” فــي مصــر فــي تقريــر لهــا ازديــاد حــاالت فصــل
ً
ً
جبريــا،
تعســفيا ،وتســريح المئــات منهــم
الصحافييــن
عــاوة علــى توســع الســلطات فــي الحبــس االحتياطــي
للصحافييــن ،واســتمرار احتجــاز الكثيــر منهــم رغــم تجــاوز
الحــد القانونــي للحبــس االحتياطــي ،تحــت دعــاوى أن
ً
محظــورا
“الحبــس ال يتعلــق بقضايــا النشــر” ،كونــه يعــد
وفــق الدســتور .وقالــت اللجنــة إن األرقــام التقريبيــة
تُ شــير إلــى تســريح نحــو  650صحافيـ ًـا مصريـ ًـا ،إثــر إغــاق
 13صحيفــة منــذ عــام  ،2011إلــى جانــب مجموعــة مــن
المواقــع اإللكترونيــة التــي كانــت تســتوعب الكثيــر مــن
الصحافييــن ،وكان آخرهــا موقــع “البديــل” اإلخبــاري،
فضــا عــن اســتمرار حــاالت الفصــل التعســفي وعــدم
ً
صــرف رواتــب الصحافييــن.
فــي  26/5/2018قضــت المحكمــة اإلداريــة العليــا بحجــب
موقــع “يوتيــوب” فــي مصــر لمــدة شــهر.
فــي  5/6/2018قــام البرلمــان المصــري بالموافقــة
االلكترونيــة والــذي يســمح للجهــات
علــى قانــون الجرائــم
ّ
اإللكترونيــة”
“الرقابــة علــى المواقــع
االســتقصائية حــق
ّ
ّ
ّ
“يهــدد
حيثمــا تحتــوي هــذه المواقــع علــى أي محتــوى
ّ
يعــرض أي مــن األمــن الوطنــي أو
األمــن الوطنــي ،أو
ّ
مشــروعية
االقتصــاد الوطنــي للخطــر” .ويخلــق القانــون
ّ
قانونيــة أقــوى تم ّكــن الســلطات مــن مالحقــة المعارضيــن
ّ
أو النُّ قــاد السياســيين.
فــي  18/8/2018صــادق الرئيــس المصــري عبــد الفتــاح
السيســي علــى قانــون جرائــم اإلنترنــت الــذي يقضــي
بتشــديد الرقابــة علــى اإلنترنــت فــي البــاد ،ليصبــح ســاري
المفعــول ،وذلــك بعــد موافقــة مجلــس النــواب علــى
القانــون ،دونمــا اعتبــار لالنتقــادات التــي وجههــا نشــطاء
ومختصــون .ويمنــح القانــون الجديــد جهــات التحقيــق
المختصــة حــق حجــب المواقــع اإللكترونيــة إذا مــا نشــرت
ً
ً
“تهديــدا ألمــن البــاد أو اقتصادهــا”.
مــوادا تعــد
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مؤشــر الجهــات المنتهكــة قــد يعــزز االعتقــاد الســابق ،وبجمــع
كافــة انتهــاكات الجهــات التــي تنطوي تحت لواء الســلطة ،فإنه
مــن الممكــن القــول بــأن مــا يزيــد عــن  90%مــن االنتهــاكات
ضــد حريــة اإلعــام قــد ارتكبتهــا الســلطة ،فقــد حلــت

مؤسســات القضــاء علــى رأس قائمــة الجهــات المنتهكــة
فــي  57حالــة شــكلت نســبتها  39.3%مــن مجمــوع الحــاالت
الموثقــة فــي مصــر ،وتضمنــت علــى  153انتهـ ً
ـاكا شــكلت
نســبتها  41.3%مــن المجمــوع الكلــي لالنتهــاكات ،ويليهــا
انتهــاكات األجهــزة األمنيــة التــي حلــت ثانيـ ًـا مــن خــال 141
انتهـ ً
ـاكا نســبتها مــن مجمــوع االنتهــاكات  ،38%وقعــت فــي
 48حالــة شــكلت نســبتها  33%مــن مجمــوع الحــاالت.
ويلــي االنتهــاكات الصــادرة عــن االفتقــار لضمانــات
المحاكمــات العادلــة واألجهــزة األمنيــة مباشــرة االنتهــاكات
الصــادرة عــن مؤسســات ودوائــر حكوميــة مــن خــال 35
انتهــاكا نســبتها  9.5%مــن مجمــوع االنتهــاكات وقعــت فــي
 21حالــة شــكلت نســبتها  14.5%مــن مجمــوع الحــاالت،
ويليهــا مباشــرة االنتهــاكات التــي صــدرت عــن مؤسســات
إعالميــة غالبيتهــا حكوميــة بلغــت  12انتهـ ً
ـاكا ووقعــت فــي
 8حــاالت.
وأظهــرت قائمــة الجهــات المنتهكــة وقــوع  16انتهـ ً
ـاكا فــي
حالتيــن صدرتــا عــن نقابــات مهنيــة ،و 5انتهــاكات وقعــت
فــي حالتيــن مــن مســتثمرين ورجــال أعمــال ،ووقعــت 3
انتهــاكات فــي  3حــاالت صــدرت عــن أنديــة رياضيــة ،فيمــا
وقعــت  3انتهــاكات فــي حالتيــن لــم تعــرف هويــة الجهــة
التــي ارتكبتهــا وقيــدت تحــت بنــد مجهولــي الهويــة ،بينمــا
وقــع انتهــاك واحــد فــي حالــة واحــدة لــكل مــن أحــزاب
سياســية ومجلــس الشــورى المصــري.
الجهــات التــي تنتهــك حقــوق االعالمييــن المصرييــن وعــدد
االنتهــاكات
عدد
الحاالت

%

عدد
االنتهاكات

%

مؤسسات قضائية

57

39.3

153

41.3

األجهزة األمنية

48

33

141

38

مؤسسات حكومية

21

14.5

35

9.5

مؤسسات إعالمية

8

5.5

12

3.2

نقابات مهنية

2

1.4

16

4.3

مجهولو الهوية

2

1.4

3

0.8

مستثمرون ورجال
أعمال

2

1.4

5

1.3

أندية رياضية

3

2

3

0.8

أحزاب سياسية

1

0.7

1

0.3

مجالس نيابية

1

0.7

1

0.3

145

100%

370

100%
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 .13-3االنتهاكات وتكرارها ونسبها المئوية خالل 2018
يعــرض التقريــر حصيلــة عمليــات الرصــد والتوثيــق التــي
أجراهــا فريــق شــبكة «ســند» فــي مصــر عــام  ،2018تكرارهــا
ونســبها المئويــة ،فــي الوقــت الــذي يعــرض فيــه عـ ً
ـددا مــن
حــاالت االنتهــاكات التــي تعبــر عــن وقوعهــا.
وقــد شــملت أنــواع وأشــكال االنتهــاكات الموثقــة فــي
مصــر طيفـ ًـا واسـ ً
ـكال ونوعـ ًـا،
ـعا مــن االنتهــاكات بلغــت  35شـ ً
جــاء أعالهــا فــي المرتبــة األولــى انتهــك حجــز الحريــة الــذي
تكــرر  111مــرة فــي مصــر ،وهــو أعلــى معــدل ســجله التقريــر
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لعــام  2018مقارنــة بباقــي الــدول العربيــة المرصــودة ،وشــكلت
نســبته مــن المجمــوع الكلــي لالنتهــاكات الموثقــة فــي مصــر
ً
ً
كبيــرا
عــددا
 ،30%أي ثلــث عــدد االنتهــاكات الموثقــة ،كمــا أن
مــن حــاالت حجــز الحريــة وقــع نتيجــة إســاءة اســتعمال الســلطات
القضائيــة فــي محاكمــات غيــر عادلــة ،ومــن بيــن أبــرز حــاالت حجــز
حريــة الصحفييــن مــا نعرضــه تاليـ ًـا:
• فــي  4/1/2018قــررت محكمــة جنــوب الجيــزة تجديــد حبــس
الصحفــي «عبــد اللــه قــدري»  15يومــا علــى ذمــة التحقيــق،
فــي القضيــة المتهــم فيهــا باالنضمــام لجماعــة محظــورة،
وحيــازة كتــب ومنشــورات.
• فــي  15/2/2018جــددت محكمــة جنايــات القاهــرة حبــس
الصحفــي «بــدر محمــد بــدر» المحبــوس احتياطيــا علــى ذمــة
التحقيــق  45يومــا ،كمــا جــددت حبــس الصحفييــن «أحمــد
نجيــب زهــران» و»مصطفــى عامــر عبــد الســام» و»شــيرين
بخيــت» علــى ذمــة التحقيــق نيابــة أمــن الدولــة العليــا 45
يومــا.
• فــي  21/3/2018احتجــزت الســلطات المصريــة بمطــار
القاهــرة لمــدة ســاعتين ونصــف ،الكاتــب المصــري «عــاء
األســواني» ،عقــب عودتــه مــن خــارج البــاد .وكانــت األجهــزة
األمنيــة قــد حجــزت حريــة األســواني فــي ينايــر  2018عندمــا
كان ينهــي إجــراءات ســفره علــى طائــرة الخطــوط األردنيــة
المتجهــة إلــى عمــان ،وأثنــاء توجهــه إلنهــاء إجــراءات جــواز
ســفره ،لــم تنــه لــه الســلطات اإلجــراءات واســتوقفته بعــد أن
تبيــن وجــود اســمه علــى قوائــم الترقــب مــع ضــرورة عرضــه
علــى الجهــات األمنيــة ،بعدهــا توجــه لــه أحــد رجــال األمــن،
وطلــب منــه االنتظــار إلــى حيــن القيــام بإجــراءات مراجعــة
أمنيــة لســفره ،وقالــت مصــادر أمنيــة حينهــا ،إنــه تــم اتخــاذ
إجــراءات احترازيــة مــع األســواني لوجــود اســمه علــى قوائــم
ترقــب الوصــول وليــس المنــع مــن الســفر.
• فــي  12/4/2018احتجــز عــدد مــن أفــراد األمن حريــة الصحفي
بجريــدة التحريــر «محمــد عاطــف» لمــدة ســاعتين ،ومنــع
مــن اســتخدام هاتفــه المحمــول وأيــة وســيلة مــن وســائل
التواصــل االجتماعــي ،وذلــك أثنــاء قيامــه بتغطيــة اجتمــاع
لمناقشــة الموازنــة التخطيطيــة للشــركة القوميــة لإلســمنت.
• فــي  1/9/2018اســتمرت األجهــزة األمنيــة باحتجــاز حريــة
ً
يومــا بشــكل تعســفي،
الصحفــي «إيهــاب حمــدي» 12
وذلــك بعــد أن قــررت المحكمــة إخــاء ســبيله بتدابيــر احترازيــة.
• فــي  24/9/2018اقتحمــت قــوة أمنيــة مقــر صحيفــة
«المصريــون» وقامــت باحتجــاز العامليــن بالصحيفــة.
• فــي  4/11/2018حجــزت األجهــزة األمنيــة فــي ســجن مطــار
القاهــرة الدولــي حريــة وفــد شــبكة اإلعــام العراقــي
المكــون مــن  7صحفييــن لعــدة ســاعات ،إثــر وصولهــم علــى
متــن طائــرة الخطــوط الجويــة العراقيــة للمشــاركة فــي الــدورة
الســابعة مــن مونديــال القاهــرة لإلعــام العربــي.
وحلــت االنتهــاكات الناتجــة عــن إســاءة اســتعمال الســلطة
القضائيــة فــي المرتبــة الثانيــة مــن خــال  58محاكمــة غيــر عادلــة
شــكلت نســبتها  15.7%مــن المجمــوع الكلــي لالنتهــاكات
الموثقــة فــي مصــر ،وهــي أيضـ ًـا أعلــى معــدالت المحاكمــات
غيــر العادلــة التــي ســجلها التقريــر مقارنــة بباقــي الــدول العربيــة
ً
علمــا أن غالبيــة الجلســات القضائيــة
التــي رصدهــا التقريــر،
ـتكماال لقضايــا
التــي تــم رصدهــا خــال العــام  2018تأتــي اسـ
ً
نشــر ومطبوعــات كانــت قــد بــدأت فــي أعــوام ســابقة ،خاصــة
بعــد أن تولــى الرئيــس المصــري عبدالفتــاح السيســي الحكــم
فــي مصــر فــي  ،2013حيــث اعتقــل العشــرات مــن الصحفييــن
بتهمــة االنضمــام لجماعــة محظــورة والتحريــض علــى أمــن
البــاد ،فيمــا تضمنــت الجلســات القضائيــة المرصــودة انتهاكات
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أخــرى ومنهــا قــرارات الحبــس الــذي يشــكل حجـ ً
ـزا للحريــة،
وال بــد مــن اإلشــارة بــأن طــول أمــد المحاكمــات ،خاصــة
فــي قضايــا النشــر والــرأي والتعبيــر ،يجعلهــا تقــع فــي
نطــاق المحاكمــات غيــر العادلــة.
ً
ً
جــزءا مــن واقــع حــال
وتاليــا بعــض الحــاالت التــي تمثــل
المحاكمــات غيــر العادلــة التــي تعــرض لهــا الصحفييــن
خــال العــام :2018
• فــي  25/2/2018قــررت الدائــرة  8جنايــات الجيــزة ،رفض
اســتئناف «محمــد ســعد خطــاب» الصحفــي الســابق
بجريــدة صــوت األمــة ،علــى حكــم حبســه عاميــن،
وتغريــم رئيــس تحريــر الجريــدة  20ألــف جنيــه ،بتهمــة
ســب وقــذف المستشــار أحمــد الزنــد.
• فــي  4/3/2018جــددت غرفــة المشــورة بمعهــد أمنــاء
الشــرطة حبــس الصحفــي «هشــام جعفــر»  45يومــا
دون ســند قانونــي رغــم انتهــاء الفترة القصــوى للحبس
االحتياطــي المقــررة بعاميــن فــي أكتوبــر .2017
• فــي  22/5/2018صــدر حكــم أول درجــة مــن محكمــة
الجنايــات العســكرية بشــمال القاهــرة بالســجن 10
سنوات للصحفي والباحث «إسماعيل اﻹسكندراني»،
والمراســل التلفزيونــي «وليــد محــارب» ،والســجن 15
عامـ ًـا (غيابيـ ًـا) إلعالمييــن آخريــن بينهــم« :أيمن ســليمان
جــاد» و»حســام عبــد الرحمــن» وذلــك فــي القضيــة
رقــم  18لســنة  2018جنايــات عســكرية ،والتــي تــدور
حــول نشــر أبحــاث ومقابــات صحفيــة عــن الوضــع فــي
ســيناء.
جــددت محكمــة جنــوب القاهــرة حبــس
• فــي َّ 5/6/2018
الصحفــي بقنــاة الجزيــرة «محمــود حســين» لمــدة 45
ً
يومــا ،وذلــك للمــرة الـــ  14علــى التوالــي منــذ اعتقالــه.
• فــي  18/7/2018جــددت نيابــة أمــن الدولــة حبــس 5
صحفييــن دفعــة واحــدة وهــم« :عــادل صبــري» رئيــس
تحريــر «مصــر العربيــة» ،و»مؤمــن حســن» ،و»شــروق
أمجــد» ،و»محمــد أبــو زيــد» ،و»إســراء أبــو الغيــط»،
ً
يومــا علــى ذمــة التحقيقــات فــي القضيــة
لمــدة 15
 441لســنة  2018حصــر أمــن دولــة.
• فــي  12/8/2018جــددت الدائــرة « 23شــمال» برئاســة
المستشــار «حســين قنديــل» حبــس  4صحفييــن دفعــة
واحــدة وهــم« :أحمــد أبــو زيــد» و»أحمــد بيومــي»
و»محمــد الجــرف» و»محمــود داوود».
وحــل فــي المرتبــة الثالثــة انتهــاك االعتقــال التعســفي
ً
مكــررا  18مــرة شــكلت
بســبب العمــل اإلعالمــي
نســبتها  4.8%مــن المجمــوع الكلــي لالنتهــاكات ،ففــي
 16/2/2018اعترضــت قــوة مــن رجــال الشــرطة فــي زي
مدنــي ســيارة كانــت تقــل الصحافــي «المعتــز محمــد
شــمس الديــن» وشــهرته «معتــز ودنــان» وبعــض أقاربــه،
واقتادتهــم إلــى أحــد أماكــن االحتجــاز غيــر المعلومــة،
وذلــك بعــد حــوار صحفــي أجــراه ودنــان مــع المستشــار
الســابق للجهــاز المركــزي للمحاســبات ،والــذي كشــف فيــه
عــن وثائــق تديــن بعــض األطــراف فــي األحــداث الداميــة
التــي تلــت ثــورة  25يناير/كانــون الثانــي .2011
ً
فجــرا منــزل
وفــي  10/3/2018اقتحمــت قــوات األمــن
المصــور الصحفــي «وجــدي خالــد» ،وقامــت باعتقالــه
واقتيــاده إلــى جهــة غيــر معلومــة ،ورغــم ابتعــاد المصــور
عــن العمــل بالسياســة واالقتصــار علــى األخبــار الفنيــة
فقــط ،إال أنــه لــم يســلم مــن االعتقــال أكثــر مــن مــرة.
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وفــي  2/6/2018تــم اعتقــال الصحفــي «يوســف حســني»،
وهــو منتــج ســابق لفضائيــة «الجزيــرة» بمصر ومراســل ســابق
لموقــع «الجزيــرة نــت» ،حيــث اعتقــل مــن منزلــه بالقاهــرة
مــن قبــل قــوات أمــن الدولــة ،وبعــد اختفــاء قســري دام 34
يومـ ًـا فــي مقــار االحتجــاز ،تمكّنــت العائلــة مــن التواصــل معــه
ومعرفــة أســباب اعتقالــه.
وحــل انتهاكــي التحقيــق األمنــي ،والمنــع مــن النشــر والتوزيــع
ً
مكــررا كل منهمــا  14مــرة ،فبتاريــخ
فــي المرتبــة الرابعــة
 4/1/2018اســتدعت نيابــة اســتئناف القاهــرة رئيــس القســم
القضائــي بجريــدة الفجــر «طــارق جمــال حافــظ» ،والســابق
اتهامــه فــي قضيــة «خــدش رونــق القضــاء» ،للتحقيــق معــه
وســماع أقوالــه فــي قضيــة نشــر جديــدة ،وبتاريــخ 19/4/2018
اســتدعت النيابــة العامــة  9صحفييــن مــن جريــدة «المصــري
ً
تحقيقــا معهــم بتهمــة واحــدة وهــي نشــر
اليــوم» ،وأجــرت
أخبــار كاذبــة الهــدف منهــا تكديــر الســلم العــام وتهديــد األمــن
القومــي ،جــاء ذلــك علــى خلفيــة مقــال تــم نشــره بالجريــدة
يــوم  29مــارس  2018بعنــوان «الدولــة تحشــد الناخبيــن فــي
آخــر أيــام االنتخابــات» ،وألحقتــه الصحيفــة بعنــوان فرعــي
«الوطنيــة تلــوح بالغرامــة».
وفــي  5/5/2018قامــت «جريــدة الجمهوريــة» الحكوميــة بمنــع
نشــر مقــال للكاتــب «لويــس جرجــس» بعددهــا الورقــي والذي
جــاء تحــت عنــوان« :صــور مــن بلــدي» ،وكان يتحــدث حــول
اليــوم العالمــي لحريــة الصحافــة ،وفــي ُ 25/6/2018منعــت
صحيفــة «فيتــو» مــن نشــر ثالثــة صفحــات كاملــة مــن عــدد
الصحيفــة التــي احتــوت علــى حملــة صحفيــة موســعة عــن
موضــوع «تركــي آل الشــيخ» رئيس هيئة الرياضة الســعودية،
والرئيــس الشــرفي الســابق للنــادي األهلــي وعالقتــه بالكــرة
والرياضــة فــي مصــر ،وفــي  4/7/2018قــرر المجلــس األعلــى
لتنظيــم اإلعــام حظــر النشــر فــي التحقيقــات الجاريــة عــن
مستشــفى ســرطان األطفــال (.)57357
وحــل انتهــاك منــع التغطيــة فــي المرتبــة الخامســة مكـ ً
ـررا 13
مــرة ،علمـ ًـا أن عـ ً
ـددا مــن حــاالت منــع التغطيــة جــاءت جماعيــة،
ً
مكــررا
فيمــا حــل انتهــاك «الحبــس» فــي المرتبــة السادســة
 12مــرة ،وقــد أصــدر القضــاء المصــري قــرارات الحبــس وكــرر
اســتمرار حبــس صحفييــن علــى ذمــة قضايــا مطبوعــات
ونشــر قديمــة مــا تــزال قيــد التحقيــق فــي المحاكــم ،ففــي
 4/3/2018قــررت النيابــة المصريــة حبــس اإلعالمــي «خيــري
رمضــان» ،مقــدم برنامــج «مصــر النهــاردة» علــى القنــاة
األولــى بالتلفزيــون المصــري  4أيــام علــى ذمــة التحقيقــات
بتهمــة اإلســاءة إلــى الشــرطة ،متهمــة إيــاه باإلســاءة إلــى
ضبــاط وهيئــة الشــرطة فــي إحــدى حلقــات برنامجــه ،وكذلــك
إذاعــة أخبــار كاذبــة ،وفــي  14/7/2018قضــت محكمــة جنــح
الجيــزة بالســجن لمــدة شــهرين علــى الصحفــي «وجــدي خالــد»
بعــد اتهامــه باالشــتراك فــي التظاهــر ،والترويــج ألفــكار جماعة
محظــورة ،ونشــر أخبــار كاذبــة.

المعروفــة بـ»كتائــب حلــوان» ،عندمــا رفــض مستشــار
المحكمــة التمــاس دفاعهــا بإحالتهــا لمستشــفى األورام،
وذلــك لمعاناتهــا مــن ورم فــي الرحــم ،وخطــورة حالتهــا
التــي تحتــاج إلــى عنايــة متخصصــة ،لكنــه اكتفــى بإحالتهــا
لمستشــفى الســجن ،وبتاريــخ  11/8/2018ذكــرت شــقيقة
الصحفــي «وائــل عبــاس» أن حالتــه الصحيــة تدهــورت ،وأن
إدارة الســجن تجاهلــت للمــرة الرابعــة عرضــه علــى طبيــب
مستشــفى الســجن رغــم صــدور قــرار مــن النيابــة ،حيــث
يعانــي «عبــاس» مــن هبــوط فــي «الصمــام الميترالــي»
يتســبب لــه بضيــق تنفــس.
بالقلــب ممــا
َّ
وتكــرر انتهــاك المنــع مــن التنقــل والســفر  9مــرات وحــل
فــي المرتبــة التاســعة ،فبتاريخ  24/3/2018كشــفت صحيفة
«ذا تايمــز» البريطانيــة عــن إجبــار مراســلتها فــي القاهــرة
«بيــل تــرو» علــى مغــادرة األراضــي المصريــة ،بعــد خمــس
ســنوات مــن تغطيتهــا الشــؤون المصريــة للصحيفــة،
وكواليــس احتجازهــا بواســطة الســلطات األمنيــة ،والتهديــد
بمحاكمتهــا عسـ ً
ـكريا ،مــا لــم تغــادر مصــر علــى الفــور (قبــل
االنتخابــات الرئاســية) ،مــن دون توضيــح األســباب.
ً
مكررا
وحــل انتهــاك االعتــداء الجســدي فــي المرتبــة العاشــرة
 8مــرات ،وقــد تعــرض  4صحفييــن فــي حالــة واحــدة يــوم
 17/9/2018لالعتــداء الجســدي بالضــرب مــن ِقبــل أفــراد
األمــن اإلداري المكلفيــن بتأميــن النقابــة العامــة للصياديــة،
وذلــك أثنــاء قيامهــم بتغطيــة فعاليــات تقــدم المرشــحين
النتخابــات النقابــة.
كمــا حلــت انتهــاكات فــي المرتبــة العاشــرة أيضـ ًـا انتهــاكات
كل مــن المضايقــة وحجــز الوثائــق الرســمية والرقابــة
المســبقة ،فيمــا حــل انتهــاك االعتــداء علــى حرمــة األماكــن
الخاصــة فــي المرتبــة الحــادي عشــرة مكـ ً
ـررا  7مــرات ،بينمــا
حــل انتهــاك حجــب المواقــع اإللكترونيــة فــي المرتبــة الثانــي
ً
مكــررا  6مــرات.
عشــرة
وحــل فــي المرتبــة الثالــث عشــرة انتهاكــي اإلخفــاء القســري
ً
مكررا كل منهما  5مرات ،ويليهما في
والفصل التعســفي
المرتبــة الرابــع عشــرة المنــع مــن البــث اإلذاعــي والفضائــي،
فيمــا حلــت فــي المرتبــة الخامــس عشــرة مكــررة كل منهــا 3
مــرات انتهــاكات :المعاملــة القاســية والمهينــة ،المنــع مــن
العمــل اإلعالمــي ،إيــذاء ذوي القربــى والتعذيــب.
ً
معــا فــي المرتبــة الســادس عشــرة
وجــاءت  8انتهــاكات
ووقــع كل منهــا مرتيــن وهــي :اإلصابــة بجــروح ،االختطــاف
واإلخفــاء القســري ،االعتــداء على أدوات العمــل ،التحريض،
القرصنــة اإللكترونيــة ،التوقيــف التعســفي ،التهديــد
باإليــذاء ومصــادرة أدوات العمــل.

لقــد حــل انتهــاك اإلضــرار باألمــوال والخســائر بالممتلــكات
ً
مكــررا  11مــرة ،فيمــا حــل انتهاكــي
فــي المرتبــة الســابعة
االعتــداء علــى الممتلــكات الخاصــة ،والحرمــان مــن العــاج
الــذي يعــد مــن االنتهــاكات الجســيمة فــي المرتبــة الثامنــة
ً
مكــررا كل منهمــا 10مــرات ،ومــن األمثلــة علــى حرمــان
الصحفييــن المحتجزيــن فــي الســجون مــن العــاج مــا حصــل
مــع المصــورة الصحفيــة بشــبكة رصــد «عليــاء نصــر الديــن
عــواد» بتاريــخ  ،14/1/2018والمتهمــة بالقضيــة اإلعالميــة
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 .13-4االنتهاكات الجسيمة.

أنواع االنتهاكات بحق االعالميين المصريين وتكراراتها
نوع االنتهاك

100

بلغــت نســبة االنتهــاكات الجســيمة الموثقة فــي مصر 17.5%
مــن المجمــوع الكلــي لالنتهــاكات مــن خــال  66انتهـ ً
ـاكا جزائيـ ًـا
وجسـ ً
ـيما ،جــاءت أولهــا انتهــاكات الحبــس واالعتقــال التعســفي
مــن خــال تكرارهــا  30مــرة شــكلت نســبتها  8%مــن مجمــوع
االنتهــاكات الموثقــة فــي مصــر.
ً
ثانيــا انتهــاك الحرمــان مــن العــاج الــذي تعــرض لــه 10
وحــل
ً
ثالثا انتهاك االعتداء الجســدي
صحفييــن فــي محبســهم ،ويليه
مكـ ً
ـررا  8مــرات ،ثــم رابعـ ًـا االختطــاف واإلخفــاء القســري الــذي
تكــرر  7مــرات ،فيمــا حلــت في المرتبة الخامســة مكـ ً
ـررا كل منها
 3مــرات انتهــاكات :المعاملــة القاســية والمهينــة والتعذيــب
وإيــذاء ذوي القربــى ،وأخيـ ً
ـرا حــل انتهــاك اإلصابــة بجــروح فــي
المرتبــة السادســة وأخيـ ً
ـرا مــن خــال إصابــة صحفييــن اثنيــن.
وهــو مــا يوضحــه الجــدول ادنــا.

التكرار

%

حجز الحرية

111

30

المحاكمة غير العادلة

58

15.7

االعتقال التعسفي

18

4.8

التحقيق األمني

14

3.8

المنع من النشر والتوزيع

14

3.8

المنع من التغطية

13

3.5

الحبس

12

3.2

اإلضرار باألموال والخسائر بالممتلكات

11

3

االعتداء على الممتلكات الخاصة

10

2.7

الحرمان من العالج

10

2.7

المنع من التنقل والسفر

9

2.4

االعتداء الجسدي

8

2

المضايقة

8

2

حجز الوثائق الرسمية

8

2

الرقابة المسبقة

8

2

االعتداء على حرمة األماكن الخاصة

7

1.9

حجب المواقع االلكترونية

6

1.6

الفصل التعسفي

5

1.3

اإلخفاء القسري

5

1.3

المنع من البث اإلذاعي والفضائي

4

1

المعاملة القاسية والمهينة

3

0.8

المنع من العمل اإلعالمي

3

0.8

إيذاء ذوي القربى

3

0.8

التعذيب

3

0.3

اإلصابة بجروح

2

0.5

االختطاف واإلخفاء القسري

2

0.5

حلــت االعتــداءات علــى الحــق فــي الحريــة واألمــان الشــخصي
بالمرتبــة األولــى مــن بيــن حقــوق الصحفييــن المعتــدى عليهــا
فــي مصــر خــال العــام  2018بســبب عملهــم اإلعالمــي،
وذلك بتكرارها  150مرة شــكلت نســبتها  40.5%من المجموع
الكلــي لالنتهــاكات الموثقــة ،فيمــا حلــت االعتــداءات الماســة
بالحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر واإلعــام فــي المرتبــة الثانيــة
بتكرارهــا  78مــرة شــكلت نســبتها مــن مجمــوع االنتهــاكات
 ،21%بينمــا حلــت فــي المرتبــة الثالثــة االعتــداءات الماســة
بالحقــوق فــي مجــال شــؤون القضــاء مــن خــال تكرارهــا 58
مــرة وبنســبة بلغــت  15.7%مــن مجمــوع االنتهــاكات ،ويظهــر
الجــدول أدنــاه كافــة الحقــوق اإلنســانية المعتــدى عليهــا
وترتيبهــا.

االعتداء على أدوات العمل

2

0.5

ترتيب الحقوق المعتدى عليها لإلعالميين في مصر

التحريض

2

0.5

القرصنة اإللكترونية

2

0.5

التوقيف التعسفي

2

0.5

التهديد باإليذاء

2

0.5

مصادرة أدوات العمل

2

0.5

االعتداء على مقار العمل

1

0.3

االعتداء اللفظي

1

0.3

عدم منح ترخيص عمل

1

0.3

370

%100

المجموع

االنتهاكات الجسيمة بحق االعالميين المصريين وتكراراتها
الحق المعتدى عليه
الحق في الحرية واألمان الشخصي
الحق في حرية الرأي والتعبير واإلعالم
الحقوق في مجال شؤون القضاء
الحق في التملك
الحق في السالمة الشخصية وعدم الخضوع
للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو
العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة
الحق في حرية التنقل والسفر
الحق في الخصوصية
الحق في معاملة غير تمييزية
المجموع

التكرار
150
78
58
34

%
40.5
21
15.7
9

32

8.6

9
7
2
370

2.4
1.9
0.5
100%
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االنتهاك

الحق المعتدى عليه
الحق في الحرية واألمان الشخصي
الحق في حرية الرأي والتعبير واإلعالم
الحقوق في مجال شؤون القضاء
الحق في التملك
الحق في السالمة الشخصية وعدم الخضوع
للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو
العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة
الحق في حرية التنقل والسفر
الحق في الخصوصية
الحق في معاملة غير تمييزية
المجموع

التكرار
150
78
58
34

%
40.5
21
15.7
9

32

8.6

9
7
2
370

2.4
1.9
0.5
100%
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الجمهورية اإلسالمية الموريتانية
10
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 .14-1الحريات اإلعالمية في موريتانيا 2018
وثــق التقريــر  10انتهــاكات فــي موريتانيــا خــال العــام ،2018
وقعــت علــى صحفييــن اثنيــن فــي حالتين فرديتيــن منفصلتين،
كلتاهمــا صدرتــا عــن األجهــزة األمنيــة الموريتانيــة.
وشــكلت االنتهــاكات الموثقــة فــي موريتانيــا اعتــداءات ماســة
فــي الحــق بحريــة الــرأي والتعبيــر واإلعــام ،والحق فــي التملك،
والحــق فــي الحريــة واألمــان الشــخصي ،والحــق فــي عــدم
التعــرض للتعذيــب أو ألشــكال المعاملــة القاســية والمهينــة.
ففــي  1/2/2018تعــرض الصحفــي بوكالــة األخبــار «امحمــد ولــد
البــكاي» العتــداء مــن قبــل مجموعــة عناصــر شــرطة مكافحــة
الشــغب بينمــا كان يغطــي مســيرة احتجاجيــة لطــاب جامعــة
نواكشــوط ،حيــث تعــرض لعــدة ضربــات مباشــرة بالهــراوات
فــي مناطــق متفرقــة مــن جســده خلفــت خدوشــا وكدمــات علــى
مســتوى الظهــر.
وفــي  20/3/2018رحلــت الســلطات الموريتانيــة الصحفــي
الفرنســي مــن وكالــة «هانــس لــوكاس» الفرنســية «ســيف
القســماطي» فــي اتجــاه المملكــة المغربيــة ،وعــزت الســلطات
قــرار الترحيــل بســبب تغطيــة الصحفــي لتحقيــق يهــم ملــف
العبوديــة فــي موريتاتيــا دون الحصــول علــى ترخيــص ،حيــث تــم
إيقافــه عندمــا كان يهــم بمغــادرة موريتانيــا نحــو الســنغال ،وقــد
صــادر األمــن الموريتانــي أجهــزة الصحفــي ومســح محتويــات
كاميرتــه ،وذلــك أثنــاء عمليــة اإليقــاف التــي اســتمرت ألربعــة
أيــام قبــل عمليــة الترحيــل.
االنتهاكات ضد االعالميين في موريتانيا وتكراراتها
نوع االنتهاك
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التكرار

%

المنع من التغطية

2

%20

الترحيل القسري

1

%10

اإلضرار باألموال والخسائر بالممتلكات

1

%10

حجز الحرية

1

%10

اإلصابة بجروح

1

%10

االعتقال التعسفي

1

%10

االعتداء الجسدي

1

%10

مصادرة أدوات العمل

1

%10

حذف محتويات الكاميرا

1

%10

المجموع

10

%100
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 .15-1الحريات اإلعالمية في اليمن 2018
فقــد  14صحفيـ ًـا وإعالميـ ًـا خــال العــام  2018حياتهــم بســبب
الصــراع بيــن التحالــف الــذي تقــوده الســعودية وقــوات
الحوثييــن الــذي تشــهده اليمــن منــذ العــام  ،2011وذلــك
فــي ارتفــاع ملحــوظ عــن العــام الســابق  2017عندمــا فقــد 4
صحفييــن حياتهــم أثنــاء قيامهــم بتغطيــة المواجهــة المســلحة
بيــن أطــراف الصــراع.
ً
أيضــا حــاالت اختطــاف الصحفييــن عــام  2018حيــث
وارتفعــت
ً
ً
وإعالميــا،
صحفيــا
وثــق فريــق شــبكة «ســند» اختطــاف 28
ً
ً
وإعالميــا عــام  ،2017وذلــك فــي الوقــت
صحفيــا
مقابــل 16
ً
كمــا إلــى  245بعــد أن بلــغ
الــذي ارتفــع فيــه عــدد االنتهــاكات
 209انتهــاكات فــي العــام الســابق.
مقابــل عمليــات اختطــاف الصحفييــن التــي حلــت علــى راس
قائمــة االنتهــاكات الموثقــة فــي اليمــن ،وقامــت بهــا «جماعــة
الحوثــي» ،تعــرض  10صحفييــن لالعتقــال التعســفي وحجــز
الحريــة مــن قبــل قــوات األمــن الحكوميــة ألســباب مختلفــة.
ً
ً
وإعالميــا لالنتهــاكات التــي وثقهــا
صحفيــا
وقــد تعــرض 99
فريــق «ســند» فــي اليمــن عــام  ،2018إلــى جانب  11مؤسســة
إعالميــة ،وقعــت فــي  68حالــة ،منهــا  65حالــة فرديــة ،و3
حــاالت جماعيــة ،بينمــا وثــق التقريــر  5حــاالت منهــا تضمنــت
علــى انتهــاكات بســبب النشــر فــي وســائل اإلعــام المحتــرف
وبنفــس الوقــت علــى وســائل التواصــل االجتماعــي.
ولعــل قائمــة االنتهــاكات التــي وقعــت على حرية الــرأي والتعبير
ً
ً
واســعا مــن انتهــاكات
طيفــا
واإلعــام فــي اليمــن ،تعكــس
حقــوق اإلنســان التــي تعــرض لهــا لصحفيــون ،والمؤسســات
اإلعالميــة ،حيــث حلــت االعتــداءات علــى الحــق فــي الحريــة
واألمــان الشــخصي فــي المرتبــة األولــى علــى قائمــة الحقــوق
اإلنســانية المعتــدى عليهــا بحــق الصحفييــن الذيــن تعرضــوا
لهــا ،وشــكلت نســبتها  24.6%مــن مجمــوع االنتهــاكات
الموثقــة فــي اليمــن ،لكــن مــا يحتــاج إلــى الدراســة واالهتمــام
هــو أن تحــل االنتهــاكات التــي تضمنــت اعتــداء علــى الحــق فــي
الســامة الشــخصية وعــدم الخضــوع للتعذيــب أو لغيــره مــن
ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية فــي
المرتبــة الثانيــة بنســبة بلغــت  23.3%مــن مجمــوع االنتهــاكات،
وقــد تكــررت  57مــرة عــام  ،2018إضافــة إلــى أن نســبة االعتــداء
علــى الحــق فــي الحيــاة تبعــث علــى القلــق إذ شــكلت نســبتها
 7%مــن مجمــوع االنتهــاكات.
األرقــام والبيانــات الموثقــة ال تبعــث علــى التفــاؤل في مســألة
ضمــان ســامة وحريــة الصحفييــن أثنــاء تغطيتهــم لمناطــق
النــزاع ،ليــس فــي اليمــن فحســب؛ بــل فــي كافــة الــدول
والمناطــق التــي شــهدت صراعــات مســلحة ،وحــروب أهليــة ،أو
نزاعــات سياســية حــادة عرضــت حيــاة الصحفييــن للخطــر بســبب
االختــاف فــي الــرأي والــرأي اآلخــر ،والتمييــز علــى أســاس
الفكــر والمعتقــد.
ويعتقــد فريــق «ســند»؛ أن نمــاذج حــاالت االعتــداء علــى حريــة
اإلعــام فــي اليمــن المعروضــة فــي هــذا التقريــر ،تعبــر عــن
حالــة العــداء التــي يعيشــها الصحفيــون واإلعالميــون فــي
اليمــن مــن كافــة أطــراف الصــراع ،فــكل الجهــات تعتــدي علــى
حريــة اإلعــام بســبب الصــراع ،وجميــع الصحفييــن والعامليــن
فــي اإلعــام إلــى جانــب المؤسســات اإلعالميــة ،معرضــة
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فــي أي وقــت لالعتــداء ،األمــر الــذي يدعــو إلــى تفعيــل
واســتخدام خطــة عمــل األمــم المتحــدة بشــأن ســامة
الصحفييــن ومســألة اإلفــات مــن العقــاب ،وبشــكل
فــوري ،والــذي بهــدف الحــد مــن تكــرار وقــوع االنتهــاكات
بحــق الصحفييــن وحريــة اإلعــام ،خاصــة الجســيمة منهــا.
 .15-2الجهات المنتهكة 2018
يمكــن القــول أن أطــراف الصــراع فــي اليمــن يتقاســمون
االنتهــاكات التــي حلــت علــى الصحفييــن واإلعالمييــن
ومؤسســات اإلعــام ،وتبيــن المعلومــات الموثقــة ذلــك
عنــد فــرز الجهــات المنتهكــة التــي بلــغ عددهــا  8جهــات إلــى
جانــب االنتهــاكات التــي وقعــت أثنــاء التغطيــة.
وعلــى الرغــم مــن االرتفــاع الملحــوظ لضحايــا التغطيــة
اإلعالميــة واالنتهــاكات الجســيمة بســبب الصــراع فــي
اليمــن وارتفــاع عــدد الصحفييــن الذيــن فقــدوا حياتهــم
وتعرضــوا لخطــر المــوت ،إال أن عــدد الحــاالت واالنتهــاكات
التــي صــدرت عــن األجهــزة األمنيــة الشــرعية حلــت فــي
المرتبــة األولــى علــى قائمــة الجهــات المنتهكــة مــن خــال
 24حالــة مــن أصــل  68حالــة وثقهــا التقريــر شــكلت نســبتها
 35.8%مــن مجمــوع الحــاالت وتضمنــت علــى  100انتهــاكا
بلغــت نســبتها  41%مــن مجمــوع االنتهــاكات الموثقــة
للعــام  ،2018األمــر الــذي يشــكل انطباعـ ًـا واتجاهـ ًـا جديـ ً
ـدا
علــى واقــع حريــة التعبيــر واإلعــام فــي اليمــن.
ومقابــل االرتفــاع فــي عــدد الحــاالت واالنتهــاكات الصــادرة
عــن األجهــزة األمنيــة الشــرعية انخفــض عــدد الحــاالت
الصــادرة عــن جماعــة الحوثــي بشــكل ملحــوظ أيضـ ًـا ،فمــن
 35حالــة صــدرت عــن الجماعــة عــام  2017إلــى  18حالــة
فــي  ،2018لكــن عــدد االنتهــاكات الكميــة لجماعــة الحوثــي
ً
انتهــاكا فــي  2017و79
ظــل يــراوح فــي مكانــه بيــن 77
ً
انتهــاكا فــي .2018
ووثــق التقريــر  11حالــة وقعــت أثنــاء التغطيــة اإلعالميــة
للصــراع فــي اليمــن ،شــكلت نســبتها  15%مــن مجمــوع
ً
انتهــاكا شــكلت نســبتها
الحــاالت ،وتضمنــت علــى 20
 7.8%مــن المجمــوع الكلــي لالنتهــاكات ،كمــا وثــق التقريــر
 4حــاالت بقيــت مجهولــة المصــدر ووثقــت تحــت بنــد
«مجهولــي الهويــة» ،وتضمنــت علــى  10انتهــاكات.
وأظهــرت المعلومــات وقــوع  3حــاالت كان مصدرهــا
مؤسســات ودوائــر تابعــة للحكومــة الشــرعية وتضمنــت
علــى  7انتهــاكات ،فيمــا ســجلت  3حــاالت صــدرت عــن
تنظيمــات مســلحة وتضمنــت علــى  9انتهــاكات ،وســجلت
حالتيــن صدرتــا عــن مؤسســات إعالميــة وتضمنــت علــى
 3انتهــاكات.
ووثــق التقريــر حالتيــن كان مصدرهمــا التحالــف العربــي
فــي اليمــن وتضمنــت علــى  9انتهــاكات ،وأخيـ ً
ـرا وثــق حالــة
واحــدة صــدرت عــن مســؤولين ومتنفذيــن فــي الحكومــة
الشــرعية وتضمنــت علــى  8انتهــاكات.
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الجهــات التــي تنتهــك حقــوق االعالمييــن فــي اليمــن وعــدد
الضحايــا وتكــرار االنتهــاكات.
الجهة المنتهكة
األجهزة األمنية
جماعة الحوثي
مجهولة المصدر وأثناء
التغطية
مجهولي الهوية
مؤسسات ودوائر
حكومية
تنظيمات مسلحة
مؤسسات إعالمية
التحالف العربي في
اليمن
مسؤولون ومتنفذون
المجموع

ً
أيضــا غيــاب مســألة منتهكــي حريــة
اليمنيــون ،لكــن البــارز
اإلعــام وحقــوق اإلنســان فــي اليمــن مــن العقــاب ،إذ
لــم تســجل شــبكة "ســند" أيــة حــاالت إنصــاف ومحاســبة
لمرتكبــي جرائــم حريــة التعبيــر والتــي صــدرت عــن جهــات
متعــددة حتــى إعــداد هــذا التقريــر ،وهــو مــا يســمح بالقــول
أن الصحفييــن فــي اليمــن علــى مرمــى االســتهداف مــع
غيــاب ســبل الحمايــة والســامة الشــخصية لهــم .ويوضــح
الجــدول ادنــاه نــوع وشــكل االنتهــاكات بحــق االعالمييــن
وتكرارهــا فــي اليمــن.

عدد
الحاالت
24
18

35.8
26.8

عدد
االنتهاكات
100
79

41
32.4

11

14.9

20

7.8

4

6

10

4

3

4.5

7

2.8

3
2

4.5
3

9
3

3.7
1.2

نوع وشكل االنتهاك

2

3

9

3.7

1
68

1.5
100%

8
245

3.3
100%

%

%

 .15-3االنتهاكات الجسيمة.
االنتهــاكات الجســيمة والجزائيــة بلغــت نســبة مرتفعــة بواقــع
ـاكا جسـ ً
 33%مــن خــال  82انتهـ ً
ـيما وجزائيـ ًـا ،فباإلضافــة إلــى
مقتــل الصحفييــن واختطافهــم وإصابتهــم لجــروح تعــرض
 4صحفييــن للتعذيــب أثنــاء اختطافهــم فــي مواقــع جماعــة
الحوثــي ،وتعــرض صحفــي لمحاولــة اغتيــال وآخــر لمحاولــة
اختطــاف .والواضــح أن غالبيــة الحــاالت التــي تضمنــت علــى
انتهــاكات جــاءت بســبب الصــراع السياســي فــي اليمــن
وبلغــت نســبتها مــن مجمــوع الحــاالت الكلــي 82.3%
مــن خــال  56حالــة ،ويليهــا  6حــاالت نتجــت بســبب فضــح
ممارســات األجهــزة األمنيــة وانتقــاد الســلطة الشــرعية تشــكل
نســبة كل منهــا  8.8%مــن مجمــوع الحــاالت.
تصنيف أسباب االنتهاكات في اليمن
نزاعات
سياسية

فضح ممارسات
األجهزة األمنية

فضح السلطة
المحلية

المجموع

56

6

6

68

82.3

8.8

8.8

%100

ً
نوعــا مــن أنــواع
وشــملت االنتهــاكات الجســيمة علــى 12
وأشــكال االنتهــاكات الجســيمة ،حــل أعالهــا االختطــاف
ً
صحفيــا ،يليــه
واإلخفــاء القســري مــن خــال اختطــاف 28
القتــل غيــر العمــد أثنــاء التغطيــة مــن خــال مقتــل 13
ً
ً
صحفيــا،
صحفيــا ،ثــم اإلصابــة بجــروح مــن خــال إصابــة 11
ثــم الحبــس واالعتقــال التعســفي الــذي تعــرض لــه 10
صحفييــن مــن قــوات الحكومــة وأجهزتهــا األمنيــة ،ثــم
االعتــداء الجســدي باالعتــداء علــى  8صحفييــن ،فيمــا تعــرض
 4صحفييــن للتعذيــب ،وتعــرض  3صحفييــن للتهديــد بالقتــل،
بينمــا وقعــت لمــرة واحــدة انتهــاكات االســتهداف المتعمــد
باإلصابــة ،الحرمــان مــن العــاج ،القتــل العمــد ،محاولــة
االغتيــال ومحاولــة االختطــاف.
جميــع مــا ذكــر مــن معطيــات يشــير إلــى الواقــع الصعــب
والمحفــوف بالمخاطــر الــذي يتعــرض لــه الصحفيــون

نــوع وشــكل االنتهــاكات بحــق االعالمييــن وتكرارهــا فــي
اليمــن
التكرار

%

االختطاف واإلخفاء القسري

28

%11.5

القتل غير العمد

13

%5.3

اإلصابة بجروح

11

%4.5

الحبس واالعتقال التعسفي

10

%4

االعتداء الجسدي

8

%3.3

التعذيب

4

%1.6

التهديد بالقتل

3

%1.2

االستهداف المتعمد باإلصابة

1

%0.4

الحرمان من العالج

1

%0.4

القتل العمد

1

%0.4

محاولة االغتيال

1

%0.4

محاولة االختطاف

1

%0.4

مجموع االنتهاكات الجسيمة

82

%33

المجموع العام لالنتهاكات

245

%100

 14صحفــي فقــدوا حياتهــم بســبب الصــراع وأثنــاء تغطيــة
االشــتباك المســلح.
تشــير حــاالت مقتــل الصحفييــن فــي اليمــن أثنــاء قيامهــم
بتغطيــة االشــتباك المســلح بيــن أطــراف الصــراع إلــى
اشــتداد حــدة المواجهــات وتزايــد خطــورة تغطيتهــا فــي
الميــدان ،وذلــك رغــم التنبيهــات بشــأن ســامة الصحفييــن
أثنــاء تغطيــة المعــارك خاصــة فــي اليمــن.
وتظهــر البيانــات أن الضحايــا مــن الصحفييــن الذيــن فقــدوا
حياتهــم أثنــاء التغطيــة قــد توزعــوا بيــن مــن كان يغطــي
االشــتباكات مــن الجهــة التــي تواجــد فــي محيطهــا مقاتلــي
"جماعــة الحوثــي" ،وبيــن مــن كان فــي الجهــة التــي
تواجــدت فــي محيطهــا القــوات النظاميــة ،مــع األخــذ بعيــن
االعتبــار أن ذلــك ال يعنــي بــأن جميعهــم صحفييــن حربييــن،
فغالبيتهــم قامــوا بمهمــة التغطيــة اإلعالميــة لحســاب
المؤسســات اإلعالميــة التــي يعملــون لصالحهــا ،ومنهــا
مؤسســات إعالميــة حكوميــة كوكالــة أنبــاء ســبأ والفضائيــة
اليمنيــة ،ومنهــا مؤسســات إعالميــة مســتقلة تعمــل فــي
إطــار محلــي كقنــاة بلقيــس الفضائيــة.
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ً
حاضــرا
ويعتقــد فريــق "ســند" أن اســتهداف الصحفييــن كان
رغــم صعوبــة إثباتــه نتيجــة أن كل طــرف مــن أطــراف الصــراع
يضــع اللــوم علــى اآلخــر أو يعلــن بــأن الصحفييــن الذيــن فقــدوا
ً
متعمــدا وبشــكل
حياتهــم أثنــاء تغطيتهــم لالشــتباكات كان
مســتهدف.

• وفــي  13/4/2018فقــد صحفيــان مــن كادر «الفضائيــة
اليمنيــة» حياتهمــا نتيجــة تعــرض الــكادر إلــى قصــف
بطيــران التحالــف فــي الحديــدة أدى إلــى مقتــل مديــر
إدارة الديكــور بالقنــاة «عبــد اللــه النجــار» و»محمــد
ناصــر» متابــع اإلنتــاج أثنــاء التجهيــز لعمــل تلفزيونــي.

أبــرز الحــاالت التــي وثقهــا فريــق الشــبكة كان مقتــل أربعــة مــن
الصحفييــن والعامليــن فــي محطــة اإلرســال اإلذاعــي الخاصــة
بـ"إذاعــة الحديــدة" فــي منطقــة المراوعــة يــوم  16/9/2018مــن
قبــل طيــران التحالــف العربــي ،مــا أســفر عــن مقتــل مهنــدس
اإلرســال اإلذاعــي "عمــر عــزي محمــد" ،واثنيــن مــن الحراســة
همــا "جماعــي عبداللــه" ،و"عويــد هبــة علــي" وأحــد المزارعيــن.

• وفــي  17/5/2018أصيــب المصــور الصحفــي
المســتقل «علــي أبــو الحيــاء» إصابــة بالغــة فــي
انفجــار عبــوة ناســفة اســتهدفت ســيارة أحــد القيــادات
العســكرية جنــوب مدينــة الحديــدة ،ونقــل إثــر إصابتــه
إلــى مدينــة عــدن لتلقــي العــاج ،ومــن ثــم نقــل إلــى
مصــر للعــاج لكنــه مــا لبــث وأن فــارق الحيــاة نتيجــة
اإلصابــة يــوم .18/5/2018

وباإلضافــة إلــى حــاالت فقــدان الحيــاة التــي وثقهــا التقريــر،
تعــرض رئيــس تحريــر صحيفــة عــدن « 24مختــار اليافعــي»
لمحاولــة اغتيــال ،حيــث تــم اســتهداف مكتبــه بواســطة ســاح
معــدل (قنــاص) مــن عمــارة ســكنية مجــاورة لمقــر الصحيفــة،
وقــد اخترقــت الرصاصــات نافــذة المكتــب وكادت إحــدى العيارات
الناريــة أن تقتــل اليافعــي أثنــاء تواجــده فــي مكتبــه متحدثــا عبــر
الهاتــف النقــال ،وعندمــا هــم بالخــروج باشــر القنــاص بطلقــة
أخــرى اســتقرت أمامــه.
ً
ً
وإعالميــا فقــدوا حياتهــم أثنــاء تغطيــة
صحفيــا
ومــن بيــن 14
االشــتباك المســلح ،وثــق التقريــر مقتــل المصــور الصحفــي
«محمــد الطاهــري» يــوم  2/9/2018إثــر تعرضــه لعمليــة قنــص
وســط مدينــة تعــز ،وذلــك أثنــاء قيامــه بإســعاف أحــد الجرحــى
فــي الوقــت الــذي كان يقــوم بــه بالتغطيــة اإلعالميــة ،وقــد
ً
عمــدا علــى
أشــارت كافــة األدلــة إلــى أنــه أســتهدف وقتــل
خــاف الصحفييــن الذيــن فقــدوا حياتهــم نتيجــة إصابتهــم أثنــاء
التغطيــة بالرصــاص أو الشــظايا نتيجــة تواجدهــم فــي مواقــع
االشــتباك دون أن يكــون هنــاك أدلــة تشــير إلــى اســتهدافهم
بالقتــل العمــد وبشــكل مباشــر كحالــة الطاهــري.
وأمــا بقيــة حــاالت مقتــل الصحفييــن أثنــاء قيامهــم بتغطيــة
االشــتباك المســلح فيلخصهــا التقريــر كالتالــي:
• بتاريــخ  22/1/2018فقــد مصــور قنــاة بلقيــس المســتقلة
«محمــد القدســي» حياتــه جــراء قصــف صاروخــي ُيزعــم
بــأن حركــة أنصــار اللــه قــد شــنته فــي قريــة الخيامــي فــي
محافظــة تعــز بينمــا كان يقــوم بتصويــر حفــل لتخريــج جنــود
مــن القــوات الخاصــة قــرب القريــة.
• وفــي  27/1/2018قتــل الصحفــي المســتقل «أســامة
ســام المقطــري» خــال تغطيتــه المواجهــات التــي دارت
بيــن قــوات الشــرعية المســنودة بطيــران التحالــف العربــي
مــن جهــة ،ومســلحي جماعــة «أنصــار اللــه» (الحوثيــون) ،مــن
جهــة أخــرى فــي محافظــة تعــز.
• وفــي  8/2/2018فقــد مصــور قنــاة الســاحات «عبــد اللــه
المنتصــر» حياتــه إثــر تعرضــه لقصــف طيــران التحالــف
العربــي ،وذلــك أثنــاء قيامــه فــي نقــل صــورة المعانــاة التــي
يعيشــها المواطنــون اليمنيــون نتيجــة الصــراع المســلح.

• وفــي  30/7/2018أصيــب مديــر عــام فــرع وكالــة ســبأ
لألنبــاء بمحافظــة البيضــاء «أحمــد الحمــزي» ،فيمــا
فقــد مرافقــه «جمــال عبــد القــادر العواضــي» حياتــه
علــى الفــور فــي قصــف لجماعــة الحوثــي ،وذلــك اثنــاء
قيامهمــا بتغطيــة عمليــات القصــف بمحافظــة البيضــاء.
• وبتاريــخ  31/7/2018فقــد مصــور قنــاة يمــن شــباب
«عيســى النعمــي» حياتــه إثــر انفجــار لغــم أرضــي زرعتــه
تعــرض المصــور إلــى
الميليشــيات الحوثيــة ،وقــد
ّ
انفجــار اللغــم خــال أدائــه عملــه بمنطقــة محديــدة فــي
مديريــة باقــم ،حيــث أفقــده االنفجــار الطــرف الســفلي
مــن جســده ،كمــا منعــت القناصــة الحوثيــة إســعافه مــن
خــال اســتهداف جميــع المســعفين بالرصــاصّ ،
ووثــق
مقطــع فيديــو متــداول اللحظــات األخيــرة مــن حيــاة
النعمــي ومحاولتــه التوجــه إلــى مــكان مميــز اللتقــاط
مقاطــع وصــور لقصــف الحوثــي.35
• وفــي  18/8/2018فقــد مراســل مركــز بيحــان اإلعالمــي
«أحمــد المصعبــي» حياتــه أثنــاء تغطيتــه للمعــارك التي
دارت بيــن القــوات الحكوميــة ومســلحي الحوثييــن فــي
مديريــة المالجــم بمحافظــة البيضــاء ،حيــث تعــرض
لقذيفــة مدفعيــة مــع عــدد مــن جنــود القــوات الحكوميــة
اثنــاء وجــوده فــي موقــع متقــدم لالشــتباكات.
• وفــي  30/8/2018فقــد صحفييــن اثنيــن حياتهمــا
بســبب تغطيــة االشــتباكات المســلحة بيــن القــوات
الحكوميــة وجماعــة الحوثــي فــي حادثتيــن منفصلتيــن،
حيــث ُقتــل مراســل وكالــة األنبــاء اليمنيــة «أحمــد صالــح
الحمــزي» أثنــاء تغطيتــه المواجهــات فــي مديريــة قانيــة
بمحافظــة البيضــاء وســط اليمــن ،فيمــا قتــل مراســل
قنــاة بلقيــس «عبــد اللــه القــادري» بقصــف صاروخــي
للحوثــي فــي الجبهــة القتاليــة نفســها.
ً
صحفيا تعرضوا لالختطاف واإلخفاء القسري.
28
ً
ً
وإعالميــا ،وجميعهــم
صحفيــا
وثــق التقريــر اختطــاف 28
تــم اختطافهــم مــن قبــل «جماعــة الحوثــي» التــي انتهجــت
أســلوب اختطــاف الصحفييــن فــي المناطــق التــي تقــع
ً
قســرا منــذ بدايــة الصــراع
تحــت ســيطرتهم وإخفائهــم
فــي اليمــن ،باســتثناء حالــة اختطــاف واحــدة قامــت بهــا
مجموعــة مســلحة لــم تعــرف هويتهــا ،ومــا يــزال صحفييــن

• وفــي  12/4/2018فقــد مصــور قنــاة بلقيــس الفضائيــة
«عبــد اللــه القــادري» حياتــه إثــر إصابتــه ووفــد صحافــي
فــي منطقــة قانيــة بمحافظــة البيضــاء بصــاروخ أطلقتــه
جماعــة الحوثــي أدى إلــى احتــراق الســيارة التــي كانــت تقــل
الصحافييــن والمصوريــن أثنــاء قيامهــم بمهمــة التغطيــة
		
35
للقنــاة.
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مختطفيــن يقبعــون فــي معتقــات الحوثــي ويخضعــون
لمحاكمــات غيــر عادلــة فــي صنعــاء بتهــم كيديــة ،منهــا مــواالة
الحكومــة الشــرعية ،أو العمــل لصالــح التحالــف العربــي،
وكان التقريــر وثــق اختطــاف  16صحفيـ ًـا وإعالميـ ًـا فــي العــام
الســابق  ،2017مــا يشــير إلــى زيــادة ممنهجــة باختطــاف
ً
نطاقــا.
الصحفييــن وبشــكل أوســع
أظهــرت بيانــات التوثيــق أن غالبيــة عمليــات االختطــاف التــي
قامــت بهــا جماعــة الحوثــي وقعــت فــي النصــف الثانــي مــن
العــام  ،2018حيــث وثقــت الشــبكة حالتــي اختطاف فــي يناير،
وحالتيــن فــي يونيــو ،و 4حــاالت فــي يوليــو ،حالــة واحــدة فــي
أغســطس ،حالــة واحــدة فــي ســبتمبر 6 ،حــاالت فــي أكتوبــر
ً
صحفيــا ،وحالــة
ومنهــا حالــة جماعــة تضمنــت اختطــاف 20
واحــدة فــي نوفمبــر.
ورافقــت عمليــات االختطــاف انتهــاكات أخــرى بحــق الصحفييــن
واإلعالمييــن المختطفيــن ومنهــا إيــذاء ذوي القربــى ،االعتداء
علــى حرمــة األماكــن الخاصــة ،مصــادرة أدوات العمــل ،المنــع
مــن التغطيــة ،الخســائر بالممتلــكات ،المنــع مــن التنقــل
والســفر ،التهديــد باإليــذاء ،االعتــداء علــى مقــار العمــل وحجــز
أدوات العمــل ،أضــف إلــى ذلــك تعــرض بعــض الصحفييــن
المختطفيــن للتعذيــب فــي مواقــع االختطــاف.
أبــرز حــاالت االختطــاف التــي وثقهــا التقريــر مــا قامــت بــه
جماعــة الحوثــي باختطــاف  20صحفيـ ًـا وإعالميـ ًـا بينهــم نقيــب
الصحفييــن األســبق عبــد البــاري طاهــر ،خــال إقامتهــم نــدوة
صحفيــة فــي العاصمــة صنعــاء عــن خطــاب الكراهيــة فــي
اإلعــان يــوم  ،18/10/2018وكان مــن بيــن المختطفيــن كل
مــن الصحفييــن( :أشــرف الريفــي ،وعــادل عبــد المغنــي،
ومحمــد شمســان ،ومعيــن النجــري ،وفاطمــة األغبــري ،وزكريــا
الحســامي ،ومحمــد الجيالنــي) ،حيــث اقتحــم عناصــر مــن
الحوثييــن مقــر إقامــة النــدوة وقامــوا باحتجــاز المشــاركين
فيهــا ،وتــم نقلهــم إلــى مــكان مجهــول.
وقامــت عناصــر الحوثــي باختطــاف صحفييــن ومصوريــن
عامليــن فــي قنــاة “اليمــن اليــوم” ،حيــث قامــت يــوم
 4/1/2018باختطــاف الصحفــي فــي القنــاة “عبــد الرحمــن
الحنبصــي” ،فيمــا اختطفــت يــوم  13/1/2018الصحفــي فــي
القنــاة “محمــد جميــل”.
وتشــير البيانــات إلــى اســتهداف اختطــاف الصحفييــن
والعامليــن فــي مؤسســات إعالميــة ذات طابــع دولــي أو
إقليمــي ،ففــي  22/7/2018اختطفــت جماعــة الحوثــي
مصــور قنــاة الحــرة فــي مدينــة تعــز “عبــاد عيســى” ،وفــي
 7/11/2018اقتحمــت الجماعــة مكتــب شــركة إنتــاج إعالمــي
فــي صنعــاء واختطفــت مصــور قنــاة الحــرة “محمــد عيضــة”،
ومصــور قنــاة العربيــة “فــؤاد الخضــر” بعــد اقتحــام منزلهمــا
فــي المدينــة.
وفــي واقعــة منفصلــة عــن عمليــات االختطــاف التــي قامــت
بهــا “جماعــة الحوثــي” ،نجــى مراســل قنــاة بلقيــس بمحافظــة
مــأرب “خليــل الطويــل” مــن محاولــة اختطــاف مــن قبــل ثالثــة
مســلحين يــوم .27/10/2018

 .15-4االنتهاكات وتكرارها ونسبها المئوية خالل 2018
عبــرت االنتهــاكات التــي تمكــن فريــق شــبكة “ســند” مــن
رصدهــا وتوثيقهــا عــام  2018عــن عــدد كبيــر مــن أنــواع
ً
وشــكال ،وجــاء
نوعــا
وأشــكال االنتهــاكات بلــغ عددهــا 39
ً
أعالهــا االختطــاف واإلخفــاء القســري مــن خــال اختطــاف 28
ً
ً
وإعالميــا ،شــكلت نســبتهم  11.4%مــن المجمــوع
صحفيــا
الكلــي لالنتهــاكات الموثقــة فــي اليمــن.
وحــل ثانيـ ًـا انتهاكــي اإلضــرار باألمــوال والخســائر بالممتلكات
إلــى جانــب حجــز أدوات العمــل ،وتكــرر كل منهمــا  18مــرة
بنســبة بلغــت  7.3%لــكل واحــد منهمــا ،فيمــا حــل انتهاكــي
حجــز الحريــة والتهديــد باإليــذاء ثالثـ ًـا بتكــرار كل واحــد منهمــا
 16مــرة تشــكل نســبتها  6.5%مــن مجمــوع االنتهــاكات لــكل
واحــد منهمــا.
ومــا يعكــس خطــورة التغطيــة اإلعالميــة فــي اليمــن أن
يحــل القتــل غيــر العمــد فــي المرتبــة الرابعــة علــى قائمــة
ً
صحفيــا أثنــاء قيامهــم
االنتهــاكات مــن خــال مقتــل 13
بتغطيــة االشــتباكات المســلحة بيــن أطــراف الصــراع فــي
اليمــن ،وقــد شــكلت نســبتها  5.3%مــن المجمــوع الكلــي
لالنتهــاكات.
وحلــت انتهــاكات اإلصابــة بجــروح فــي المرتبــة الخامســة،
وهــي مــن االنتهــاكات الجســيمة ،وذلــك مــن خــال
ً
ً
وإعالميــا لإلصابــة بجــروح ،منهــم عنــد
صحفيــا
تعــرض 11
قيامهــم بتغطيــة االشــتباكات المســلحة ،ومنهــم نتيجــة
االعتــداء المباشــر عليهــم عنــد منعهــم مــن التغطيــة ،ففــي
 15/2/2018اعتــدى عناصــر تابعيــن لقــوات األمــن الخاصــة
الحكوميــة بمدينــة الجــوف علــى الصحفــي “عزالديــن
البــدح” مراســل قنــاة اليمــن الفضائيــة أثنــاء قيامــه بعملــة
الصحفــي ،حيــث قــام المســلحون باالعتــداء علــى الصحفــي
البــدح بالضــرب بالهــراوات والعصــي ،وإدخالــه الســجن وهــو
ينــزف مــن الــدم.
وفــي  25/3/2018فقــد المصــور الصحفــي المســتقل
“محمــد الزبيــري” إحــدى قدميــه وأصابــع يــده بانفجــار لغــم
زرعــه الحوثيــون فــي مديريــة مقبنــة ،غربــي مدينــة تعــز ،أثنــاء
تغطيتــه لألحــداث.
وفــي  12/4/2018أصيــب صحفييــن اثنيــن همــا مراســل قناة
يمــن شــباب الفضائيــة الخاصــة “ذيــاب الشــاطر” ومصورهــا
“وليــد الجعــوري” بإصابــات بليغــة ،فيمــا نجــى صحفييــن
آخريــن إثــر صــاروخ أطلقتــه جماعــة الحوثــي أثنــاء قيامهــم
بتغطيــة االشــتباكات فــي منطقــة قانيــة بمحافظــة البيضــاء.
وحــل انتهــاك االعتقــال التعســفي فــي المرتبــة السادســة
مــن خــال اعتقــال  10صحفييــن مــن قبــل القــوات واألجهــزة
األمنيــة الحكوميــة ،ففــي  15/1/2018اعتقلــت الســلطات
األمنيــة بمــأرب “عبدالوهــاب نمــران” مراســل قنــاة اليمــن
اليــوم المملوكــة ألقــارب الرئيــس الراحــل علــى صالــح ،علــى
ً
ترحمــا علــى روح صالــح
خلفيــة تغطيتــه ألربعينيــة أقيمــت
فــي المدينــة.
وفــي  12/2/2018اعتقلــت الســلطات المحليــة فــي مدينــة
المــكال الصحفــي “عــوض كشــميم” رئيــس مجلــس إدارة
مؤسســة باكثيــر للصحافــة والطباعــة ،وذلــك بعــد يــوم مــن
قــرار لمحافــظ المحافظــة إقالتــه مــن منصبــه علــى خلفيــة
نقــده للوضــع األمنــي والخدمــي بالمحافظــة ،وممارســات
مــا يعــرف بقــوات النخبــة الحضرميــة التــي تشــرف عليهــا
دولــة االمــارات العربيــة المتحــدة.
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نوع االنتهاك

وحلــت االعتــداءات علــى مقــار العمــل فــي المرتبــة الســابعة
بتكرارهــا  9مــرات ،فبتاريــخ  9/1/2018أغلقــت قــوة عســكرية
تابعــة لقيــادة محــور تعــز األمنيــة ،التابعــة للحكومــة مكتــب قنــاة
“الجزيــرة” ،بنــاء علــى أوامــر صــادرة مــن اللجنــة األمنيــة فــي
المحافظــة ،وبطلــب مــن التحالــف العربــي.
وفــي  12/2/2018تعرضــت صحيفــة “عــدن  ”24الصــادرة فــي
عــدن ،العتــداء علــى مقرهــا باألســلحة الصغيــرة والمتوســطة
مــن قبــل مجموعــة مســلحة تابعــة لوزيــر الداخليــة اليمنيــة،
وفــي  17/2/2018اســتهدف مســلحون مبنــى مقــر صحيفــة
«اليــوم الثامــن» الصــادرة فــي عــدن بوابــل مــن الرصــاص ألحــق
اضــرارا بالمكاتــب واألجهــزة.
وفــي  28/2/2018أقــدم مســلحون ِقدمــوا فــي آليــات ُيعتقــد
أنهــا تابعــة لـ»قــوات الحــزام األمنــي» ،علــى اقتحــام مبنــى
مؤسســة «الشــموع» للصحافــة واإلعــام ،وصحيفــة «أخبــار
اليــوم» الصــادرة عــن المؤسســة فــي منطقــة «المدينــة
الخضــراء» فــي عــدن ،وأضرمــوا النــار فــي المطبعــة التابعــة
لهــا ،إضافــة إلــى اعتــداءات أخــرى طالــت الصحفييــن والعالميــن
فــي المؤسســة ،وتكــرر االعتــداء علــى المؤسســة يومــي 1
و ،28/3/2018وفــي  16/9/2018اســتهدف قصــف جــوي
المراوعــة
للتحالــف العربــي مبنــى إذاعــة الحديــدة بمديريــة
ِ
(غربــي اليمــن) ،وأســفر االســتهداف عــن مقتــل  4مــن
الصحفييــن والعامليــن فــي اإلذاعــة.
وحــل انتهــاك االعتــداء الجســدي فــي المرتبــة الثامنــة مــن خــال
تعــرض  8صحفييــن لالعتــداء بســبب عملهــم اإلعالمــي ،ففــي
 8/3/2018أقــدم نجــل قائــد محــور تعــز برفقــة عــدد مــن الجنــود
باالعتــداء علــى الصحفــي مــن صحيفــة األيــام «صــاح الجنــدي»
بعــد اعتقالــه عقــب تصويــره لحادثــة اعتــداء جنــود علــى مواطــن
وإحــراق دراجتــه ،وفــي  14/3/2018تعــرض مراســل قنــاة
بلقيــس الفضائيــة فــي محافظــة الضالــع «محمــد المريســي»
العتــداء وإطــاق نــار مــن قبــل أفــراد نقطــة أمنيــة تابعــة لنائــب
مديــر أمــن الضالــع.
ً
تاســعا انتهاكــي االعتــداء اللفظــي واالعتــداء علــى
لقــد حــل
حرمــة األماكــن الخاصــة بتكــرار كل واحــد منهمــا  7مــرات ،يليهمــا
عاشـ ً
ـرا انتهــاكات المنــع مــن التغطيــة ،مصــادرة أدوات العمــل،
المعاملــة القاســية والمهينــة والرقابــة المســبقة بتكــرار كل
واحــدة منهــا  6مــرات ،ثــم فــي المرتبــة الحاديــة عشــر انتهــاكات
المنــع مــن النشــر والتوزيــع ،حــذف محتويــات الكاميــرا والتوقيف
التعســفي بتكــرار كل واحــدة منهــا  5مــرات.
وحلــت فــي المرتبــة الثانية عشــر وتكــررت ألربعة مــرات انتهاكات
المضايقــة ،االعتــداء علــى الممتلــكات الخاصــة ،التحقيــق
األمنــي ،المصــادرة بعــد الطبــع والتعذيــب ،وفــي المرتبــة
الثالثــة عشــر وتكــررت لثالثــة مــرات انتهــاكات التحريــض ،إيــذاء
ذوي القربــى ،المنــع مــن التنقــل والســفر والتهديــد بالقتــل.
وجــاء انتهاكــي المنــع مــن البــث اإلذاعــي والفضائــي والمحاكمــة
غيــر العادلــة فــي المرتبــة الرابعــة عشــر وتكــرر كل منهمــا مرتيــن،
وأخيـ ً
ـرا وثــق التقريــر انتهــاكات وقعــت لمــرة واحــدة فقــط وهــي:
االعتــداء علــى أدوات العمــل ،المنــع مــن العمــل اإلعالمــي،
االســتهداف المتعمــد باإلصابــة ،الفصــل التعســفي ،القتــل
العمــد ،الحرمــان مــن العــاج ،االعتــداء علــى الخصوصيــة،
محاولــة االختطــاف ومحاولــة االغتيــال.
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التكرار

وفــي  12/7/2018احتجــز أفــراد النقطــة األمنيــة فــي منطقــة
العلــم بالعنــد فــي محافظــة لحــج مراســل قنــاة ســهيل “محمــد
يوســف” ومصــور القنــاة “قيــس محمــد” ،وجــرى اقتيادهمــا
إلــى جهــة مجهولــة ،وذلــك أثنــاء عودتهمــا مــن مهمــة رســمية
لتغطيــة انتصــارات الجيــش الوطنــي فــي جبهــة القبيطــة.

أنواع االنتهاكات التي تمت بحق االعالميين في اليمن
وتكراراتها.
%

االختطاف واإلخفاء القسري

28

11.4

اإلضرار باألموال والخسائر بالممتلكات

18

7.3

حجز أدوات العمل

18

7.3

حجز الحرية

16

6.5

التهديد باإليذاء

16

6.5

القتل غير العمد

13

5.3

اإلصابة بجروح

11

4.5

االعتقال التعسفي

10

4

االعتداء على مقار العمل

9

3.7

االعتداء الجسدي

8

3.2

االعتداء اللفظي

7

2.8

االعتداء على حرمة األماكن الخاصة

7

2.8

المنع من التغطية

6

2.4

مصادرة أدوات العمل

6

2.4

المعاملة القاسية والمهينة

6

2.4

الرقابة المسبقة

6

2.4

المنع من النشر والتوزيع

5

2

حذف محتويات الكاميرا

5

2

التوقيف التعسفي

5

2

المضايقة

4

1.6

االعتداء على الممتلكات الخاصة

4

1.6

التحقيق األمني

4

1.6

المصادرة بعد الطبع

4

1.6

التعذيب

4

1.6

التحريض

3

1.2
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إيذاء ذوي القربى

3

1.2

المنع من التنقل والسفر

3

1.2

التهديد بالقتل

3

1.2

المنع من البث اإلذاعي والفضائي

2

0.8

المحاكمة غير العادلة

2

0.8

االعتداء على أدوات العمل

1

0.4

المنع من العمل اإلعالمي

1

0.4

االستهداف المتعمد باإلصابة

1

0.4

الفصل التعسفي

1

0.4

القتل العمد

1

0.4

الحرمان من العالج

1

0.4

االعتداء على الخصوصية

1

0.4

محاولة االختطاف

1

0.4

محاولة االغتيال

1

0.4
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 .12-5الحقوق اإلنسانية المعتدى عليها.
عبــرت قائمــة اإلنســانية المعتــدى عليهــا بحــق الصحفييــن
وحريــة اإلعــام فــي اليمــن عــام  2018عــن واقــع االنتهــاكات
والخروقــات القانونيــة بحــق طيــف واســع مــن حقــوق
اإلنســان ،كان أبرزهــا االعتــداء علــى الحــق فــي الحريــة
واألمــان الشــخصي مــن خــال االختطــاف واإلخفــاء القســري
واالعتقــال التعســفي وحجــز الحريــة ،والتــي تكــررت  60مــرة
شــكلت نســبتها  24.6%مــن المجمــوع الكلــي لالنتهــاكات
ً
انتهــاكا.
البالغــة 245

وحلــت االعتــداءات الماســة بالحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر
واإلعــام فــي المرتبــة الرابعــة مــن خــال تكرارهــا  38مــرة
شــكلت نســبتها  15.6%مــن مجمــوع االنتهــاكات ،ويليهــا
فــي المرتبــة الخامســة االعتــداءات علــى الحــق فــي الحيــاة
إذ تكــرر  18مــرة بنســبة بلغــت  7%مــن مجمــوع االنتهــاكات،
ً
صحفيــا ،ومحاولــة اغتيــال صحفــي،
وتضمنــت مقتــل 15
وتهديــد صحفييــن اثنيــن بالقتــل.
وفــي المرتبــة السادســة حلــت االعتــداءات الماســة بالحــق
فــي الخصوصيــة بتكرارهــا  8مــرات شــكلت نســبتها ،3.3%
فيمــا حلــت االعتــداءات الماســة بالحــق فــي معاملــة غيــر
تمييزيــة مــن خــال التحريــض فــي المرتبــة الســابعة إلــى
جانــب االعتــداء علــى الحــق فــي حريــة التنقــل والســفر
واإلقامــة ،وتكــرر كل منهمــا  3مــرات ،وشــكلت نســبة كل
ً
وأخيــرا؛ حــل
واحــد منهــا  1.2%مــن مجمــوع االنتهــاكات،
االعتــداء علــى الحقــوق فــي مجــال شــؤون القضــاء فــي
المرتبــة الثامنــة واألخيــرة بتكــراره مرتيــن بلغــت نســبتها مــن
مجمــوع االنتهــاكات .0.8%
الحقوق المعتدى عليها لإلعالميين في اليمن ونسبه
التكرارات.
التكرار

%

الحق المعتدى عليه
الحق في الحرية واألمان الشخصي

60

%24.6

الحق في السالمة الشخصية وعدم
الخضوع للتعذيب أو لغيره من ضروب
المعاملة أو العقوبة القاسية أو
الالإنسانية أو المهينة

57

%23.3

الحق في التملك

56

%23

الحق في حرية الرأي والتعبير واإلعالم

38

%15.6

الحق في الحياة

18

%7

الحق في الخصوصية

8

%3.3

الحق في معاملة غير تمييزية

3

%1.2

الحق في حرية التنقل والسفر

3

%1.2

الحقوق في مجال شؤون القضاء

2

%0.8
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ومــن المؤشــرات المؤســفة والخطيــرة أن تحــل االعتــداءات
الماســة بالحــق فــي الســامة الشــخصية وعــدم الخضــوع
للتعذيــب أو لغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبة القاســية
أو الالإنســانية أو المهينــة فــي المرتبــة الثانيــة علــى قائمــة
الحقــوق اإلنســانية المعتــدى عليهــا بنســبة بلغــت 23.3%
بتكرارهــا  57مــرة مــن خــال انتهــاكات التهديــد باإليــذاء
واإلصابــة بجــروح واالعتــداء الجســدي واللفظــي والتعذيــب
والمعاملــة المهينــة التــي تعــرض لهــا الصحفيــون.
ومــن الواقعــي أن تحــل االعتــداءات الماســة بالحــق فــي
التملــك فــي المرتبــة الثالثــة بتكرارهــا  56مــرة شــكلت نســبتها
 23%مــن مجمــوع االنتهــاكات ،وذلــك بســبب كثــرة االعتــداء
علــى مقــار العمــل وأدوات العمــل وحجزهــا.
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الفصل الخامس

المستخلصات والتوصيات

 .1المستخلصات

المستخلص الرابع

مــن قــراءه هــذا التقريــر يمكــن ان نخــرج بتســعه مســتخلصات
أساســية وهــي كالتالــي.:
المستخلص االول.
انــه "كلنــا فــي الهــم شــرق " ســواء اكانــت الدولــة ماضيــه
بعــزم فــي طريــق التطــور الديمقراطــي كتونــس؛ أو وصلــت
إلــى دور التحلــل كـــ "ليبيــا"؛ أو تتعافــي مــن اثــار محــاوالت
الجماعــات اإلرهابيــة إقامــة دولــة علــى اراضيهــا كالعــراق
وســوريا؛ أو وصلــت إلــى مرحلــه مــن االســتقرار السياســي-
أيــا كان شــكله أو طريقــه اقــراره -كمصــر؛ فــإن اإلعالمييــن
هــم دائمــا مــن الضحايــا وربمــا كانــوا مــن اول الضحايــا .قــد
تختلــف االعــداد؛ وأنــواع االنتهــاكات وتكراراتهــا ولكــن يظــل
االعالمييــن ضحايــا دائمــا يدفعــون مــن حريتهــم واموالهــم
وأمانهــم ضريبــة إصرارهــم علــى وصــول المعلومــات إلــى
المتلقــي.

ان الكثــرة الكثيــرة مــن الــدول العربيــة ال تحفــل بضمانــات
المحاكمــة العادلــة .ورغــم ان الــدول العربيــة فــي الغالــب
لديهــا مؤسســات قضائيــة قويــة وفاعلــه؛ اال ان اغلبهــا
يــدار بواســطة الســلطة التنفيذيــة ويخضــع لهــا أو علــى
االقــل يحصــل منهــا علــى امتيــازات تجعلــه يغمــض عينيــه
عــن قواعــد المحاكمــات العادلــة .ويثبــت التقريــر أن العدالــة
فــي اغلــب بــاد العــرب غائبــه أو علــى االقــل غيــر ظاهــره
بشــكل كاف؛ وعندمــا يقــدم اعالمــي إلــى قضاتــه فإنــه
يكــون بنظرهــم مذنــب قبــل ســماع دفاعــه ويتــم إنــزال
عقوبــات شــديده للغايــة بحقــه؛ تنافــي حتــى مبــدأ التناســب
بيــن العقوبــة والجريمــة .ببســاطه فــإن قواعــد المحاكمــة
العادلــة والمنصفــة ال يجــري االلتفــات اليهــا فــي كثيــر مــن
بــاد العــرب.

المستخلص الثاني
انــه علــى الرغــم مــن ان معظــم البــاد العربيــة تتمتــع بدســاتير
أو نظــم اساســيه تتحــدث عــن حريــه االعــام وتضمــن
الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات وتلقيهــا؛ وتشــدد
علــى ضمانــات التقاضــي؛ واســتقالل القضــاء والقضــاة؛
واولويــه المعاهــدات الدوليــة؛ فضــا عــن تمتــع معظمهــا
ايضــا بمجالــس تشــريعيه يتــم انتخابهــا دوريــا .اال ان المؤكــد
بــاال لنصــوص دســاتيرها ،وان
ان تلــك الــدول ال تلقــي
ً
الســلطة التنفيذيــة فيهــا تتحكــم فــي الســلطتين التشــريعية
والقضائيــة؛ وان نظــم الحكــم الرئاســية ال تختلــف عــن النظــم
الملكيــة فالرئيــس يصــل إلــى الحكــم ثــم يظــل فيــه حتــى
يمــوت أو يتــم الثــورة عليــه؛ علــى الرغــم من انه يديــر انتخابات
رئاســيه كل مــده محــدده؛ اال ان تلــك االنتخابــات امــا ال يتــم
الســماح فيهــا بترشــح مرشــحين اقويــاء؛ أو لقيــام الســلطة
الحاكمــة بتنظيــف الحيــاة السياســية مــن المنافســين للرئيــس
أو لقيــام الســلطات بتزييــف النتائــج بشــكل فــج ومفضــوح.
وهكــذا فإنــه فــي بنيــه سياســية مثــل هــذه ال يمكــن توقــع
اعــام حــر أو حقــوق اعالميــه مصانــه.
المستخلص الثالث
ان وجــود مجتمــع مدنــي ومؤسســات إعالميــه قويــة فــي
الدولــة هــو فــي حقيقــة االمــر ضمــان لكشــف انتهــاكات
حقــوق االنســان بشــكل عــام واالعالمييــن بشــكل خــاص وإن
لــم يكــن ضمــان ضــد وقــوع االنتهــاكات .فالمجتمــع المدنــي
والصحافــة حتــى الحــرة نســبيا وانســياب المعلومــات عبــر
وســائل التواصــل االجتماعــي كلهــا تســاعد علــى كشــف
االنتهــاكات وفضــح الجنــاة .وكلمــا ضاقــت رقعه حركــه المجتمع
المدنــي وحوصــرت وســائل التواصــل االجتماعــي ودمــرت
المؤسســات اإلعالميــة النشــطة؛ كلمــا قلــت المعلومــات
حــول االنتهــاكات .وهــو مــا يجعــل عــدم ظهــور بــاد عربيــه
ضمــن جــداول رصــد االنتهــاكات ضــد االعالمييــن دليــل
علــى انهــا دول تشــتد فيهــا الرقابــة وتعيــش فــي الصمــت
والظــام وتمنــع انســياب المعلومــات وهــو مــا يجعلهــا دول
مدانــة بانتهــاكات حقــوق االنســان بشــكل عــام واالعالمييــن
بشــكل خــاص حتــى يثبــت العكــس.

المستخلص الخامس
ان االفــات مــن العقــاب قــد أصبــح ظاهــره مستشــريه
فــي العالــم العربــي ولــن يصــدق أحــد انــه طــوال االعــوام
الماضيــة لــم يتــم تقديــم شــخص واحــد اعتــدي علــى
اعالمــي واحــد أو مجموعــه اعالمييــن إلــى العدالــة أو حتــى
جــرى معــه تحقيــق قضائــي أيــا كان الــرأي فيــه نزيــه كان أو
غيــر نزيــه.
المستخلص السادس
ان بعــض الــدول العربيــة قــد اكتشــفت ان ضــرب اقتصــاد
صناعــه الصحــف بمداومــة تعطيلهــا بعــد الطباعــة منــع
توزيعهــا يمكــن ان يــؤدي إلــى كســر اداره الصحفييــن
واالعالمييــن أو كســر درجــه صمودهــم االقتصــادي وفــي
الحاليــن فــإن كتــم صــوت االعــام يتحقــق دون اراقــه
الدمــاء!!.
المستخلص السابع
انــه مــع تراجــع مخاطــر االرهــاب فــي المنطقــة العربيــة
بهزيمــه داعــش فــي العــراق وســوريا ومحاصرتهــا فــي
مصــر؛ فــإن االعالمييــن أصبحــوا آمنيــن مــن مخاطــر
اعتــداءات االرهابييــن؛ اال ان الحكومــات الوطنيــة تولــت
زمــام االمــور فــزادت انتهــاكات األجهــزة األمنيــة لحقــوق
االعالمييــن وحرياتهــم؛ واســتخدمت تلــك الحكومــات
القضــاء الوطنــي مــن اجــل اضفــاء شــرعيه علــى انتهاكاتهــا؛
أو البرلمانــات التــي صنعتهــا مــن اجــل اقــرار قوانيــن تنــال
مــن حــق الحصــول علــى المعلومــات أو مــن الضمانــات
المقــررة لإلعالمييــن.
المستخلص الثامن
ان جرائــم القتــل العمــد واالختطــاف واالختطــاف المقتــرن
باإلخفــاء القســري قــد بــدأت تعــرف طريقهــا بكثــره إلــى
االنتهــاكات التــي تطــال حقــوق االعالمييــن العــرب؛ وقــد
اثبــت التقريــر ان تلــك الجريمــة تقــع بشــكل متكــرر فــي عــدد
كبيــر مــن الــدول العربيــة التــي شــملها التقريــر؛ وهــو مــا
يــدق ناقــوس الخطــر ليــس فقــط بشــأن الحريــات اإلعالميــة
وانمــا ايضــا بشــأن ســامه االعالمييــن وحياتهــم.
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المستخلص التاسع
ان االعتــداءات المهمــة تقــع علــى االعالمييــن فــي مناطــق
متســاو؛ ويجــري
النــزاع مــن االطــراف المتنازعــة بشــكل
ٍ
اســتهداف االعالمييــن مــن طرفــي أو أطــراف النــزاع وبشــكل
مقصــود؛ يحــدث هــذا فــي اليمــن وليبيــا وتمارســه إســرائيل
بشــكل ممنهــج وواســع.

 .2التوصيات
يعيــد هــذا التقريــر تقديــم التوصيــات التــي ســبق لــه وان
قدمهــا فــي عــام 2015؛ فــي ختــام تقريــر الحريــات اإلعالميــة
فــي العالــم العربــي لعــام  2014والتــي يــري بالنظــر إلــى مــا ورد
بهــذا التقريــر انهــا الزالــت صالحــه ولــم يتــم االهتمــام بهــا بشــكل
كاف .وهــي موجهــه باألســاس إلــى المنظمــات غيــر الحكوميــة
العاملــة فــي مجــال الدفــاع عــن الحريــات اإلعالميــة مــن اجــل
محاولــه تحســين البنــي التشــريعية والتنفيذيــة – كال فــي بلــده
وعلــي قــدر طاقتــه – لدعــم حقــوق االعالمييــن والدفــاع عنهــا
وحمايتهــم.
التوصية األولى:
البــدء بحملــه توعيــه بأهميــة اصــدار قانــون متــوازن للحصــول
علــى المعلومــات تســتهدف االعالمييــن والبرلمانييــن وذلــك
عــن طريــق عقــد العديــد مــن ورشــات العمــل لشــرح القوانيــن
المقارنــة فــي الــدول الديمقراطيــة والخاصــة بالوصــول إلــى
المعلومــات والقوانيــن النموذجيــة التــي وضعتهــا المنظمــات
اإلقليميــة؛ إلــى جانــب محاولــه الوصــول إلــى حلــول وســط
بشــأن قضايــا المعلومــات الخاصــة باألمــن القومــي بمــا فــي
ذلــك وضــع تعريــف منضبــط لفكــرة االمــن القومــي والنظــام
العــام وغيرهــم مــن التعريفــات المســتطرقة.
التوصية الثانية:
البــدء فــي العمــل علــى مواجهــه ظاهــره االفــات مــن العقــاب
فــي جرائــم االعتــداء علــى االعالمييــن وذلــك عن طريــق التعريف
بالمشــكلة وأســبابها وطــرق عالجهــا.
التوصية الثالثة:
العمــل علــى ضمــان اســتقالل جهــات البحــث والتحــري وجمــع
األدلــة والنيابــة العامــة فــي البلــدان العربيــة باعتبارهــا الجهــات
التــي تقــوم علــى تقديــم األدلــة التــي تــؤدي إلــى محاكمــه
المعتديــن علــى االعالمييــن.

التوصية السادسة:
البــدء فــي العمــل مــع الصحــف ووســائل االعــام لوضــع
دليــل سياســات تحريريــه يــؤدي إلــى تقليــص ســلطه رئيــس
التحريــر فــي الضغــط علــى الصحفييــن لمنعهــم مــن الكتابــة
فــي موضوعــات معينــه أو حثهــم علــى تغطيــه موضوعــات
محــدده بطــرق معينــه؛ مــع التأكــد مــن اعمــال شــرط الضميــر
فــي العالقــة التعاقديــة بيــن كال مــن الصحفــي والجريــدة.
التوصية السابعة:
دعــم مجموعــات العمــل القانونيــة التــي تقــدم خدمــات
العــون ،المســاعدة القانونيــة لإلعالمييــن ورفــع مهارتهــا
وقدراتهــا بحيــث تســتطيع التعامــل مــع الجرائــم التــي تحــدث
ضــد االعالمييــن اثنــاء عملهــم وليــس فقــط مجــال قضايــا
النشــر.
التوصية الثامنة:
دعــم عقــد حلقــات نقــاش بيــن ممثليــن عــن الســلطة
التنفيذيــة والجهــات الشــرطية وبيــن االعالمييــن لشــرح دور
االعــام وواجبــات الشــرطة فــي الحمايــة وبنــاء تفاهمــات
بيــن الطرفيــن تقلــل مــن عمليــه اســتهداف االعالمييــن.
التوصية التاسعة:
دعــم عقــد حلقــات نقــاش بيــن االعالمييــن وبيــن ممثلــي
النيابــة العامــة والقضــاة لضمــان وضــع خطــط تســاعد علــى
مكافحــه ظاهــره االفــات مــن العقــاب ووضــع حــد لهــا.
التوصية العاشرة:
انشــاء نقابــة لإلعالمييــن فــي الــدول التــي ال يوجــد بهــا
اال نقابــة للصحفييــن فقــط تضــم فيمــا تضــم االعالميــون
مــن العامليــن فــي وســائط االعــام الســمعية والســمعية
البصريــة مــن ناحيــة ،واإلعــام االلكترونــي والمدونيــن
وصحفيــو االنترنــت مــن ناحيــة ثانيــة لضمــان حقوقهــم
والدفــاع عنهــم.36 .
 36ويمكــن هنــا ايــراد توصيــات تقريــر الحريــات اإلعالميــة لعامــي  2012و 2013وهــي
كمــا ســيتم مالحظتــه تــكاد ان تتطابــق.
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التوصية الرابعة:
الربــط بيــن اســتقالل القضــاء وبيــن حمايــة الحقــوق والحريــات
بشــكل عــام وحقــوق وحريــات االعالمييــن بشــكل خــاص واعتبــار
اســتقالل القضــاء فــي ميزانيتــه وتعيينــه وتأديبــه ورفــع يــد
الســلطة التنفيذيــة عنــه هــو ضمانــه اساســيه لحمايــة الحريــات
اإلعالميــة.

•
•

•

التوصية الخامسة:
العمــل علــى اقــرار تعديــات تشــريعيه تعتبــر االعتــداء علــى
االعالمــي حــال اداؤه واجباتــه بمثابــه جريمــة االعتــداء علــى
الموظــف العــام اثنــاء تأديــة وظيفتــه ويعاقــب الفاعــل بــذات
العقوبــات.
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•

وجــوب التوقــف عــن سياســة اإلفــات مــن العقــاب التــي تتبعهــا ســائر
الحكومــات العربيــة إزاء االنتهــاكات الجســيمة للحريــات اإلعالميــة والتــي تتــم
مــن خــال القتــل والتعذيــب وإســاءة المعاملــة ايــا كان مصدرهــا .والمباشــرة
بالتحقيــق فــي ســائر االنتهــاكات الجســيمة المذكــورة فــي التقريــر تحقيقــا
مستقال يفضي إلى مالحقة المتورطين ومحاكمتهم.
التفكيــر جديــا بإنشــاء محكمــة عربيــة جنائيــة يكــون مــن بيــن اختصاصاتهــا محاكمــة
المتورطيــن بانتهــاكات جســيمة بحــق اإلعالمييــن ،خاصــة عندمــا تعقــد الــدول
العــزم علــى االســتمرار بسياســة اإلفــات مــن العقــاب التــي تتبعهــا.
مراجعــة ســائر التشــريعات ســواء المتعلقــة باإلعــام بكافــة أشــكاله أم
التشــريعات الجزائيــة إلزالــة كافــة النصــوص المقيــدة للحريــات اإلعالميــة منهــا
ولتصبــح متوافقــة مــع المعاييــر الدوليــة المعمــول بهــا فــي مجــال اإلعــام
والحريــات اإلعالميــة.
تفعيــل االتفاقيــات الدوليــة لحقــوق اإلنســان ،وباألخــص العهــد الدولــي
الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية بالنســبة للــدول العربيــة األطــراف بهــذه
االتفاقيــات ،ووجــوب قيــام الــدول العربيــة غيــر األطــراف بهــا باالنضمــام إليهــا
صونــا للحقــوق والحريــات المعتــرف بهــا دوليــا فــي مجــال ممارســة العمــل
اإلعالمــي.
التوقــف عــن الســيطرة علــى وســائل اإلعــام أو احتكارهــا ،وإشــاعة أجــواء
الحريــة والتعدديــة داخــل الجســم اإلعالمــي .واالمتنــاع عــن ممارســة التدخــل
فــي وســائل اإلعــام وفــرض السياســات والتوجهــات الحكوميــة الرســمية
عليهــا.
ينبغــي علــى الحكومــات العربيــة واألجهــزة المختصــة وفــي مقدمتهــا األجهــزة
األمنيــة ،أن توفــر الحمايــة الالزمــة لإلعالمييــن أثنــاء قيامهــم بعملهــم ،وبالذات
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فــي األوقــات الحرجــة والخطــرة مثــل االحتجاجــات والمظاهــرات والنزاعــات
الداخليــة أو الدوليــة.
دعــوة جامعــة الــدول العربيــة إلــى العمــل مــن أجــل إقــرار اتفاقيــة عربيــة لحمايــة
الصحفييــن فــي األوقــات الخطــرة ،واالتفــاق علــى قواعــد حمايــة واحــدة يتــم
العمــل بهــا مــن الــدول األعضــاء فــي الجامعــة كاملــة.
التوقــف عــن اشــتراط التســجيل فــي نقابــة الصحفييــن للتمتــع بصفــة الصحفــي
عمــا بالمعاييــر الدوليــة المعمــول بهــا فــي هــذا الخصــوص ،خاصــة وأن هــذا
الشــرط الســائد فــي الــدول العربيــة يخالــف الحــق فــي عــدم اإلجبــار علــى االنتمــاء
لجمعيــة أو نقابــة وهــو مــن الحقــوق المعتــرف بهــا دوليــا.
تدريــب رجــال األمــن والــدرك علــى المعاييــر والقواعــد المتعلقــة بالحريــات
والحقــوق اإلعالميــة وكيفيــة مباشــرة صالحيــات إنفــاذ القانــون دون التعــرض
لإلعالمييــن أو عرقلــة عملهــم وأنشــطتهم المهنيــة.
وجــوب توقــف الحكومــات العربيــة عــن اســتخدام القانــون واإلحالــة للقضــاء
كوســيلة لتكميــم أفــواه وأصــوات اإلعالمييــن ،ولمنعهــم مــن القيــام بعملهــم
بحريــة أو لمحاســبتهم علــى أعمــال إعالميــة قامــوا بتنفيذهــا بمهنيــة ووفــق
ضوابــط ومعاييــر العمــل اإلعالمــي.
ينبغــي علــى حكومــات الــدول العربيــة أن تتوقــف فــورا عــن العمــل بالتدابيــر
االحتجاجيــة (القبــض والتوقيــف) وبالعقوبــات الســالبة للحريــة (الحبــس) فــي
جرائــم النشــر واإلعــام والصحافــة .وكذلــك التوقــف عــن العمــل بالغرامــات
الماليــة الباهظــة وغيــر المعقولــة والتــي مــن شــأنها أن تعرقــل حريــة ممارســة
العمــل اإلعالمــي نتيجــة التبعــات الماليــة الثقيلــة التــي قــد تقــع علــى اإلعالمييــن
بســبب ذلــك.
العمــل بفكــرة حرمــة مقــر وســائل اإلعــام المرئــي ،والمســموع والمقــروء
واإللكترونــي وتحريــم دخولهــا أو اقتحامهــا مــن قبــل رجــال األمــن والشــرطة إال
بعــد قيــام أدلــة واضحــة ومعقولــة تدعــو إلــى االعتقــاد الفعلي بممارســة أنشــطة
جرميــة وغيــر إعالميــة داخلهــا وبقــرار قضائــي مســبب علــى النحــو المذكــور.
أن تتوقــف التنظيمــات السياســية والمليشــيات التابعــة لهــا عــن التعــرض لإلعالم
واإلعالمييــن ومنعهــم مــن القيــام بعملهــم ،أو تهديدهــم بالقتــل أو ضربهــم
بشــكل ســافر بســبب مــا ينشــره اإلعــام مــن مــواد قــد ال تتفــق مــع توجهاتهــم،
وبالــذات عندمــا تكــون هــذه التنظيمــات والحــركات علــى رأس الحكومــة وفــي
الســلطة.
قيــام المؤسســات اإلعالميــة العاملــة فــي العالــم العربــي بإقــرار مدونــات
للســلوك المهنــي وأن تتوقــف عــن ممارســة الرقابــة المســبقة وغيــر المهنيــة
لحســاب الممارســة الواســعة والحــرة للعمــل اإلعالمــي.
مــن الضــروري أن تقــوم منظمــات حقــوق اإلنســان والمنظمــات غيــر الحكوميــة
المدافعــة عــن اإلعــام واإلعالمييــن فــي العالــم العربــي باســتخدام اآلليــات
الدوليــة الخاصــة باإلشــراف والرقابــة علــى احتــرام الــدول لحقــوق اإلنســان،
والتنســيق مــع الهيئــات العالميــة ذات الخبــرة فــي هــذا المجــال .وكذلــك التنســيق
علــى المســتوى اإلقليمــي وتبــادل الخبــرات والمعلومــات فيمــا بينهــا إلنجــاح
هــذا المســعى.
إنشــاء قائمــة إقليميــة ســوداء تضــم أهــم الشــخصيات والمؤسســات واألجهــزة
والجهــات التــي تقتــرف أو تدعــو إلــى انتهــاكات متكــررة أو جســيمة بحــق
اإلعالمييــن والحريــات اإلعالميــة أو تدعــو إلــى تقييدهــا والحــد منهــا
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 .1وجــوب التوقــف عــن سياســة اإلفــات مــن العقــاب التــي تتبعهــا ســائر الحكومــات
العربيــة إزاء االنتهــاكات الجســيمة للحريــات اإلعالميــة والتــي تتــم مــن خــال القتــل
والتعذيــب وإســاءة المعاملــة ايــا كان مصدرهــا .والمباشــرة بالتحقيــق فــي ســائر
االنتهــاكات الجســيمة المذكــورة فــي التقريــر تحقيقــا مســتقال يفضــي إلــى مالحقــة
المتورطيــن ومحاكمتهــم.
 .2التفكيــر جديــا بإنشــاء محكمــة عربيــة جنائيــة يكــون مــن بيــن اختصاصاتهــا محاكمــة
المتورطيــن بانتهــاكات جســيمة بحــق اإلعالمييــن ،خاصــة عندمــا تعقــد الــدول العــزم علــى
االســتمرار بسياســة اإلفــات مــن العقــاب التــي تتبعهــا.
 .3مراجعــة ســائر التشــريعات ســواء المتعلقــة باإلعــام بكافــة أشــكاله أم التشــريعات
الجزائيــة إلزالــة كافــة النصــوص المقيــدة للحريــات اإلعالميــة منهــا ولتصبــح متوافقــة مــع
المعاييــر الدوليــة المعمــول بهــا فــي مجــال اإلعــام والحريــات اإلعالميــة.
 .4تفعيــل االتفاقيــات الدوليــة لحقــوق اإلنســان ،وباألخــص العهــد الدولــي الخــاص
بالحقــوق المدنيــة والسياســية بالنســبة للــدول العربيــة األطــراف بهــذه االتفاقيــات،
ووجــوب قيــام الــدول العربيــة غيــر األطــراف بهــا باالنضمــام إليهــا صونــا للحقــوق
والحريــات المعتــرف بهــا دوليــا فــي مجــال ممارســة العمــل اإلعالمــي.
 .5التوقــف عــن الســيطرة علــى وســائل اإلعــام أو احتكارهــا ،وإشــاعة أجــواء الحريــة
والتعدديــة داخــل الجســم اإلعالمــي .واالمتنــاع عــن ممارســة التدخــل فــي وســائل
اإلعــام وفــرض السياســات والتوجهــات الحكوميــة الرســمية عليهــا.
 .6ينبغــي علــى الحكومــات العربيــة واألجهــزة المختصــة وفــي مقدمتهــا األجهــزة
األمنيــة ،أن توفــر الحمايــة الالزمــة لإلعالمييــن أثنــاء قيامهــم بعملهــم ،وبالــذات فــي
األوقــات الحرجــة والخطــرة مثــل االحتجاجــات والمظاهــرات والنزاعــات الداخليــة أو الدولية.
 .7دعــوة جامعــة الــدول العربيــة إلــى العمــل مــن أجــل إقــرار اتفاقيــة عربيــة لحمايــة
الصحفييــن فــي األوقــات الخطــرة ،واالتفــاق علــى قواعــد حمايــة واحــدة يتــم العمــل بهــا
مــن الــدول األعضــاء فــي الجامعــة كاملــة.
 .8التوقــف عــن اشــتراط التســجيل فــي نقابــة الصحفييــن للتمتــع بصفــة الصحفــي
عمــا بالمعاييــر الدوليــة المعمــول بهــا فــي هــذا الخصــوص ،خاصــة وأن هــذا الشــرط
الســائد فــي الــدول العربيــة يخالــف الحــق فــي عــدم اإلجبــار علــى االنتمــاء لجمعيــة أو

نقابــة وهــو مــن الحقــوق المعتــرف بهــا دوليــا.
 .9تدريــب رجــال األمــن والــدرك علــى المعاييــر والقواعــد المتعلقة بالحريــات والحقوق
اإلعالميــة وكيفيــة مباشــرة صالحيــات إنفــاذ القانــون دون التعــرض لإلعالمييــن أو
عرقلــة عملهــم وأنشــطتهم المهنيــة.
 .10وجــوب توقــف الحكومــات العربيــة عــن اســتخدام القانــون واإلحالــة للقضــاء
كوســيلة لتكميــم أفــواه وأصــوات اإلعالمييــن ،ولمنعهــم مــن القيــام بعملهــم
بحريــة أو لمحاســبتهم علــى أعمــال إعالميــة قامــوا بتنفيذهــا بمهنيــة ووفــق ضوابــط
ومعاييــر العمــل اإلعالمــي.
 .11ينبغــي علــى حكومــات الــدول العربيــة أن تتوقــف فــورا عــن العمــل بالتدابيــر
االحتجازيــة (القبــض والتوقيــف) وبالعقوبــات الســالبة للحريــة (الحبــس) فــي جرائــم
النشــر واإلعــام والصحافــة .وكذلــك التوقــف عــن العمــل بالغرامــات الماليــة الباهظــة
وغيــر المعقولــة والتــي مــن شــأنها أن تعرقــل حريــة ممارســة العمــل اإلعالمــي نتيجــة
التبعــات الماليــة الثقيلــة التــي قــد تقــع علــى اإلعالمييــن بســبب ذلــك.
 .12العمــل بفكــرة حرمــة مقــر وســائل اإلعــام المرئــي ،والمســموع والمقــروء
وااللكتورنــي وتحريــم دخولهــا أو اقتحامهــا مــن قبــل رجــال األمــن والشــرطة إال بعــد
قيــام أدلــة واضحــة ومعقولــة تدعــو إلــى االعتقــاد الفعلــي بممارســة أنشــطة جرميــة
وغيــر إعالميــة داخلهــا وبقــرار قضائــي مســبب علــى النحــو المذكــور.
 .13أن تتوقــف التنظيمــات السياســية والمليشــيات التابعــة لهــا عن التعرض لإلعالم
واإلعالمييــن ومنعهــم مــن القيــام بعملهــم ،أو تهديدهــم بالقتــل أو ضربهــم بشــكل
ســافر بســبب مــا ينشــره اإلعــام مــن مــواد قــد ال تتفــق مــع توجهاتهــم ،وبالــذات
عندمــا تكــون هــذه التنظيمــات والحــركات علــى رأس الحكومــة وفــي الســلطة.
 .14قيــام المؤسســات اإلعالميــة العاملــة فــي العالــم العربــي بإقــرار مدونــات
للســلوك المهنــي وأن تتوقــف عــن ممارســة الرقابــة المســبقة وغيــر المهنيــة
لحســاب الممارســة الواســعة والحــرة للعمــل اإلعالمــي.
 .15مــن الضــروري أن تقــوم منظمــات حقــوق اإلنســان والمنظمــات غيــر الحكوميــة
المدافعــة عــن اإلعــام واإلعالمييــن فــي العالــم العربــي باســتخدام اآلليــات الدوليــة
الخاصــة باإلشــراف والرقابــة علــى احتــرام الــدول لحقــوق اإلنســان ،والتنســيق مــع
الهيئــات العالميــة ذات الخبــرة فــي هــذا المجــال .وكذلــك التنســيق علــى المســتوى
اإلقليمــي وتبــادل الخبــرات والمعلومــات فيمــا بينهــا إلنجــاح هــذا المســعى.
 .16إنشــاء قائمــة إقليميــة ســوداء تضــم أهــم الشــخصيات والمؤسســات واألجهــزة
والجهــات التــي تقتــرف أو تدعــو إلــى انتهــاكات متكــررة أو جســيمة بحــق اإلعالمييــن
والحريــات اإلعالميــة أو تدعــو إلــى تقييدهــا والحــد منهــا.
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تعريفات ومصطلحات مستخدمة في التقرير:
رصــد حقــوق اإلعالمييــن والحريــات اإلعالميــة :مراقبــة االحتــرام
الكامــل والفعــال للحقــوق اإلنســانية المعتــرف بهــا فــي
القانونيــن الدولــي والوطنــي ،والتــي يتعيــن علــى الســلطات
ً
بشــرا،
العامــة احترامهــا وضمانهــا لإلعالمييــن بوصفهــم
باإلضافــة إلــى حقوقهــم وحرياتهــم األخــرى الالزمــة لتمكينهــم
من أداء مهامهم وأدوارهم بحرية ودون تبعات.
االنتهــاكات :االعتــداء علــى حــق يكفلــه القانــون الدولــي لحقــوق
االنســان ،بموجــب اتفاقيــة أو معاهــدة الدولــة عضـ ٌـو فيهــا ،أو
بموجــب التزامــات تقــع علــى عاتــق الدولــة بســبب عضويتهــا
فــي اتفاقيــات أخــرى ال تبيــح االعتــداء علــى هــذه الحقــوق .كمــا
يعتبــر اإلخفــاق فــي حمايــة وصيانــة هــذه الحقــوق مــن قبــل
ً
طرفا فيه.
اعتداء عليها ،حتى لو لم تكن الدولة
الدولة،
ً
توثيــق االنتهــاكات :تدويــن وتســجيل وتبويــب المعلومــات
واألدلــة المتحصــل عليهــا مــن خــال عمليــة تقصــي الحقائــق
والرصــد ،بطريقــة تســمح باســترجاعها واســتخدامها بســهولة
ألغــراض مختلفــة .فعمليــة التوثيــق ال تقتصــر فحســب علــى
تدويــن المعلومــات واألدلــة المتعلقــة بــأي انتهــاك يســتهدف
حقــوق اإلعالمييــن وحرياتهــم ،ولكنهــا تشــمل كذلــك إيجــاد
منظومــة منهجيــة وعلميــة مدروســة لتبويــب االنتهــاك
وتطبيقــه ،وتيســير الرجــوع إليــه واســتخدامه كلمــا دعــت الحاجــة
إلى ذلك.
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ُمدعــي االنتهــاك :هــو كل شــخص يدعــي أن الحقــوق
اإلنســانية و /أو الحريــات اإلعالميــة المعتــرف بهــا فــي
القانونيــن الدولــي والوطنــي قــد انتهكــت فــي موقــف
معيــن ،ســواء بالنســبة لــه أم لشــخص آخــرً ،
أيــا كان مصــدر
هذا االنتهاك أو الجهة المسؤولة عنه.
رصــد الحالــة :هــي عمليــة تتبعهــا «ســند» مــن تلقــاء ذاتهــا
بهــدف التوصــل إلــى معلومــات حــول مــا لحــق باإلعالمييــن
مــن مشــكالت تمــس حقوقهــم اإلنســانية وحرياتهــم
اإلعالميــة بمناســبة ممارســتهم لنشــاطهم اإلعالمــي ،وقــد
تتــم مــن خــال متابعــة ســائر وســائل اإلعــام المرئــي
والمســموع والمكتــوب واإللكترونــي .ومــا يميــز هــذه الحالــة
ً
بنــاء علــى معلومــات
ذاتيــا وليــس
هــو أن الشــبكة تتحــرك
ً
وردتها من آخرين بشأن مشكلة بعينها.
الضحيــة :كل إعالمــي يثبــت أنــه كان عرضــة النتهــاك حــق مــن
حقوقــه اإلنســانية أو حريــة مــن الحريــات اإلعالميــة المعتــرف
بهــا أو أكثــر بمناســبة ممارســته لعملــه أو لنشــاطه اإلعالمي،
بصرف النظر عن وضعه النقابي.
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تأســس مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن عــام  1998كمؤسســة
مجتمــع مدنــي تنشــط فــي الدفــاع عــن الحريــات اإلعالميــة في
األردن بعــد سلســلة مــن االنتكاســات علــى الصعيــد المحلــي
بــدأت مــن إصــدار قانــون المطبوعــات والنشــر المؤقــت فــي
عــام  1997والــذي وضــع قيـ ً
ـودا متزايــدة علــى اإلعــام وتســبب
فــي إغــاق العديــد مــن الصحــف.

رؤيــة المركز:
بنــاء وتعزيــز الديمقراطيــة وعمليــة اإلصــاح بمــا يدعــم حريــة
التعبيــر واإلعــام فــي العالــم العربــي وبمــا يكفــل االلتــزام
بالمعاييــر الدوليــة لحريــة الصحافــة.

رسالة المركز:
مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن ،مؤسســة مجتمــع مدنــي

ويعمــل المركــز مــن أجــل صيانــة الحريــات وتجذيــر البنــاء
الديمقراطــي فــي األردن والعالــم العربــي باإلضافــة إلــى
احتــرام حقــوق اإلنســان والعدالــة والمســاواة والتنميــة فــي
ظــل مجتمــع منفتــح مبنــي علــى أســس مــن الحــوار والالعنــف.
ويحافــظ المركــز علــى دور مســتقل ،شــأنه شــأن منظمــات
المجتمــع غيــر الحكوميــة ،وال يدخــل طرفــا فــي العمــل
السياســي بــأي شــكل مــن اإلشــكال ،ولكــن فــي ســياق
دفاعــه عــن حريــة اإلعــام واإلعالمييــن يتصــدى المركــز لــكل
السياســات والتشــريعات واإلجــراءات التــي تشــكل قيــدا علــى
حريــة اإلعــام.

تســعى إلــى الدفــاع عــن حريــة اإلعــام وتوفيــر الحمايــة
للصحفييــن العــرب والتصــدي لالنتهــاكات التــي يتعرضــون
لهــا و تعمــل علــى تطويــر مهاراتهــم المهنيــة وتمكينهــم مــن
الوصــول الحــر للمعلومــات و تغييــر وتطويــر التشــريعات
التــي تفــرض قيــودا علــى حريتهــم وبنــاء بيئــة سياســية
واجتماعيــة وثقافيــة داعمــة إلعــام حــر ومســتقل.

األهداف الرئيسية للمركز:
• دعم حرية واستقاللية وسائل اإلعالم واإلعالميين.
• توفير الحماية لإلعالميين وأمنهم والتصدي لالنتهاكات
التي يتعرضون لها.
• تعزيز مهنية واحترافية اإلعالم واالرتقاء بدوره في
الدفاع عن الديمقراطية

و ينشــط المركــز كمؤسســة غيــر حكوميــة فــي العالــم العربــي
مــن أجــل تطويــر حريــة اإلعــام وتعزيــز قــدرات واحتــراف
اإلعالمييــن ،عبــر برامــج وأنشــطة متخصصــة ،كمــا ويعمــل مــع
الصحافــة ومؤسســات المجتمــع المدنــي علــى حمايــة البنــاء

والحريات العامة واإلصالح.
• تطوير البيئة التشريعية والسياسية واالجتماعية
والثقافية الحاضنة لإلعالم.

الديمقراطــي واحتــرام مبــادئ حقــوق اإلنســان.
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حالة الحريات اإلعالمية في دول العالم العربي 2018

الرؤية:
الحد من االنتهاكات المرتكبة ضد الصحفيين والمؤسسات
اإلعالمية من أجل تعزيز حرية واستقاللية اإلعالم.

المهمة:
رصد وتوثيق المشكالت والتجاوزات واالنتهاكات الواقعة
على الصحفيين والمؤسسات اإلعالمية خالل ممارستهم
لعملهم.

األهداف:
• بناء فرق عمل مؤهلة ومتخصصة من المحامين
والصحفيين والباحثين لرصد وتوثيق االنتهاكات الواقعة
على اإلعالميين والمؤسسات اإلعالمية وفق األصول
ً
دوليا.
والمعايير المتعارف عليها
• تحفيز الصحفيين على اإلفصاح عن المشكالت والتجاوزات
واالنتهاكات التي يتعرضون لها خالل عملهم وآليات
التبليغ عنها.
• تطوير ومأسسة آليات رصد المشكالت واالنتهاكات التي
يتعرض لها الصحفيون.
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• توعية الصحفيين بحقوقهم وتعريفهم بالمعايير الدولية
لحرية اإلعالم ،وماهية االنتهاكات التي يتعرضون لها.
• مطالبة الحكومات باتخاذ التدابير للحد من االنتهاكات
الواقعة على اإلعالم ومحاسبة مرتكبيها.
• حث البرلمانات على تطوير التشريعات الضامنة لحرية
اإلعالم للحد من االنتهاكات التي ترتكب ضده ومحاسبة
مرتكبيها.
• توفير الدعم والمساعدة القانونية لإلعالميين الذين
يتعرضون للمشكالت واالنتهاكات ،بما في ذلك
مساعدتهم في الحصول على تعويض عادل عن
االنتهاكات التي لحقت بهم ومالحقة مرتكبيها.
• استخدام آليات األمم المتحدة للحد من االنتهاكات
الواقعة على حرية اإلعالميين وإنصافهم.

